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محمدرضا هادی پور -مدير مسئول
 rezahadipoor@gmail.com

یادداشت
همه ی ما این روزها تماشاگر روزهای خاص و مهمی 
یک بار  چهار  سال  هر  دست كم  كه  روزهایی  بودیم، 
اتفاق می افتد و توجه  عموم را به خود جلب می كند. 
دولت  كه  وقتی  جاری  سال  شهریورماه  ابتدای  از 
مردم  عموم  كند،  پیدا  كامل  استقرار  یازدهم 
شناخت،  خواهند  را  یازدهم  دولت  سکان داران 
تمام عزم و  به مردم  برای خدمت  سکان دارانی كه 
اراده ی خود را جزم كرده و الحق كه در این راه و 
در به  دوش كشیدن این مسوولیت بزرگ با چالش ها 
و دغدغه های مهمی روبه رو هستند و راه درازی را 

در پیش دارند.
گذشته  روز  چند  در  می دانیم  همه  كه  همان طور 
رسید  پایان  به   رسماً  دهم  دولت  فعالیت  دوره ی 
به  برای  4 سال  را  فعالیت  یازدهم كرسی  دولت  و 

 دست گرفت.
رأی  صندوق های  پاي  مردم  درصدی   73 حضور 
آن ها  ملي  عزم  و  اخیر  انتخابات  در  شركت  برای 
براي حركتي جدید در كشور اسالمي مان و انتخاب 
آقاي دكتر روحاني، شور و نشاطی جدید و نفسي 
تازه را در فضاي جامعه ایجاد كرد و در دل همه ي 
افراد جامعه بارقه هاي امیدي از حركت و زندگي نو 

دیده شد.
روی كار  آمدن »حسن روحانی« و این صحبت وی 
كه آن را در برنامه ی كلی دولت به مجلس نیز تقدیم 
كرده و گفته: »توسعه ی اجتماعی، رویکرد دولت در 
چهار سال آینده خواهد  بود.« ما را بر این داشت تا 
حاال كه دولت قبلی رفته و جای خود را به دولت 
جدید داده، مجالی پیدا كنیم و باز هم از خودمان، 

از معلوالن، از گروهی از افراد جامعه بگوییم.
چشم های  به  سایرین  از  بیشتر  كمی  كه  گروهی 
امیدوار و مشتاق و دست های قدرت مند نیاز دارند، 
چشم هایی كه برایشان امید ببینند و دست هایی كه 

دست دراز كرده و امید را به عمل مبدل نمایند.
با  نهم  دولت  كه  را  روزی  داریم  یاد  به  ما  همه ی 
شعار »دولت خدمت گزار« و خدمت گزاری به مردم 
اقدامات  نهم،  دولت  در  اگر  چه  و  آمد  كار  روی 
این راستا صورت گرفت و گام هایی  مؤثری هم در 
در جهت بهبود زندگي مردم و به ویژه برخی اقشار 
پایین جامعه كه البته معلوالن نیز جزء همان اقشار 
این  كه  بتوان  گفت  شاید  اما  شد  برداشته  هستند 
روند در دولت دهم حركت كندتري داشت و كمتر 

مورد توجه قرار گرفت.
بکنیم  نگاهی  هم  قبل تر  كمی  به  بخواهیم  اگر 
در  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  كه  می بینیم 
این  این كه  با  و  رسید  تصویب  به  اصالحات  دولت 
اتفاق امیدهای زیادی را در دل معلوالن و حامیان 
طبق  بعدی  دولت  دو  در  بود،  كرده  روشن  آنها 
گفته ی مسئوالن تنها 30 الی 40 درصد این قانون 

مورد اجرا قرار گرفت.

سکان داران دولت یازدهم راه درازی در پیش دارند

از دولت اصالحات تا دولت یازدهم
امیدمان بیشتر شد و طاقتمان کمتر
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البته اقدامات دیگری هم مانند هدف مندی یارانه ها زندگی این گروه آسیب پذیر را بیشتر مورد مخاطره 
قرار   د اد و با این كه قرار بود با هدف مندي یارانه ها، به اقشار ضعیف جامعه توجه و رسیدگي بیشتري بشود 
ولي ما در عمل دیدیم كه نه تنها این گونه نشد و این اتفاق نیفتاد بلکه معلوالن با افزایش سرسام آور 
تورم در جامعه، با مشکالت بزرگ دیگری همچون تأمین وسایل كمک توانبخشي، اعضای مصنوعی، دارو، 
دوره های كاردرمانی، فیزیوتراپی و... روبه رو شدند و كسی به این فکر نیفتاد كه از راه های اساسی برای 

رفع این مشکالت و به ویژه رفع معضل بیکاری آنها چاره ای بیندیشد.
اما آن چه مسلم است این است كه چنان چه دولت یازدهم بخواهد برای رفع مشکل بیکاری معلوالن 
آستین باال بزند عالوه بر استفاده از نظرات و دیدگاه های خود معلوالن، الزم است با بسترسازي و ایجاد 
زمینه هاي مناسب، چرخه ی تولید را توسعه داده و اشتغال معلوالن را با استناد به این شعار جهاني كه: 
»اگر معلول شغل داشته باشد دیگر معلول نیست.« رونق ببخشد تا ضمن رفع این مشکل و ایجاد ساز و كار 
قانونی برای تشویق كارفرمایانی كه برای معلوالن ایجاد اشتغال می كنند، كارفرمایان بیشتری را به این 

كار ترغیب كرده و جهش اقتصادی جدیدی در كشور ایجاد كنند.
حاال وقتی كه دولت یازدهم از راه رسیده و با شعار »تدبیر و امید« پا در میدان نهاده و همبستگی جدی 
مردم را هم پشتوانه ی خود دارد؛ شاید بد نباشد آرزو كنیم و امیدوار باشیم به اجرای 100 درصدی قانون 
جامع حمایت از معلوالن، قانونی كه اجرای آن نوید بزرگی را به معلوالن می دهد و امید و آرامش بیشتري 

را به زندگي این افراد می بخشد.
 این بار نیامده ایم تا فقط از گالیه ها و خواسته های محقق نشده و طرح ها و پروژه های نیمه كاره بگوییم 
و كارمان بشود مرور دوباره ی آن چه كه می خواستیم و نشد، این بار آمده ایم تا بگوییم دولت تدبیر و امید 

كه آمد امیدمان بیشتر شد و طاقتمان كمتر.
امید  می خواهیم  كند،  عمل  تدبیر  با  و  باشد  امیدبخش  قبل،  دولت های  مانند  دولت  این  می خواهیم 
بیشتری بدهد و مدبرانه جلو برود، می خواهیم امید زیاد باشد و فاصله ها كم، می خواهیم فاصله ی حرف 

تا عمل كوتاه باشد و زندگی  ها بلند.
امید كم و زود گذر را نمی خواهیم، امید زیاد و دور  از  عمل را هم نمی خواهیم، امید را در بستر تدبیر، 

تفکر، اجرا و عدالت می خواهیم و بس.
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 تهیه و تنظیم: علي بابایي

استان  بهزيستی  مددجويان  از  درصد   10 ساالنه 
گيالن از چرخه حمايتی خارج می شوند

براساس  اینکه  اعالم  با  استان گیالن  بهزیستی  مدیركل 
قانون برنامه پنجم توسعه ساالنه 10 درصد از مددجویان 
بهزیستی استان از چرخه حمایتی خارج می شوند، گفت: 
ذهنی،  شدید  معلوالن  و  سالمندان  همانند  گروه هایی 

حركتی و جسمی از این مسئله مستثنی هستند.

ماه  در  اجتماعي  و  فرهنگي  برنامه   ۵00 از  بيش 
رمضان اجرا مي شود

از  بیش  كرد:  اعالم  كشور  بهزیستي  سازمان  رییس 
ماه مبارك رمضان  اجتماعي در  و  برنامه فرهنگي   500
با همکاري سازمان بهزیستي و حضور نهادها و دستگاه 

هاي اجرایي مختلف برگزار مي شود.

2۵  درصد كم توانان ذهنی استان همدان معلوالن 
ايزوله هستند

با  همدان  استان  بهزیستی  سازمان  توان بخشی  معاون 
بیان اینکه معلوالن ایزوله وابسته به تخت هستند، گفت: 
25 درصد معلوالن عقب مانده ی ذهنی را بیماران ایزوله 

تشکیل می دهند.

مشاور رييس سازمان بهزيستي: بنيادهاي فرزانگان 
در كشور ايجاد مي شود

دبیرخانه ی  رییس  و  بهزیستي  سازمان  رییس  مشاور 
شوراي ملي سالمندان از ایجاد بنیادهاي فرزانگان تحت 

و  اجتماعي  هنري،  فرهنگي،  مردمي،  مؤسسه ی  عنوان 
ورزشي ویژه سالمندان در كشور خبر داد. 

۵۶ هزار نفر مددجو تحت تکفل سازمان بهزيستی 
كارآفرين شدند

نفر  هزار   56 گفت:  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر 
گذشته  سال  بهزیستی  سازمان  تکفل  تحت  مددجوی 

كارآفرین شدند.
بهزیستی  سازمان  سوی  از  كه  تالش هایی  با  گفت:  وی 
این  كه  است  شده  مقرر  است،  انجام  حال  در  كشور 
مددجویان  اقتصادی  فعالیت  تسهیل  جهت  در  سازمان 

سازمان بهزیستی تالش های خود را افزایش دهد. 

افزايش مستمری مددجويان بهزيستی
تضمین  بنده  گفت:  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
درصد   20 حداقل  مددجویان  مستمری  كه  می دهم 
تعهدات سازمان  تمامی  این كه  پیدا كند، ضمن  افزایش 
واحد  هزار   200 احداث  خصوص  در  كشور  بهزیستی 
مسکونی در طرح نهضت تأمین مسکن معلوالن به انجام 
در  تعداد  این  شدن  صاحب خانه  جشن  و  است  رسیده 

نیمه ی دوم سال جاری برگزار می شود.

معلول  غربی  آذربايجان  استان  در  نفر  هزار   110
هستند

گفت:  غربی  آذربایجان  بهزیستی  توان بخشی  معاون 
»علی  هستند.  معلول  استان  جمعیت  از  نفر  هزار   110
این مطلب،  بیان  با  اصحاب رسانه  پرمقیاس«، در جمع 
افزود: در حال حاضر 110 هزار نفر از جمعیت آذربایجان 

غربی دچار معلولیت هستند.

بانک اطالعاتی بهزيستی  ثبت 32 هزار معلول در 
استان گيالن

مدیركل بهزیستی گیالن از ثبت 32 هزار نفر معلول در 
بانک اطالعاتی این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، كیانوش كوچکی نژاد 
در سالن باغچه بان بهزیستی استان، در مراسم تجلیل از 
40 ورزشکار معلول گیالنی كه سال گذشته در عرصه ی 
اظهار  بودند  كرده  افتخارآفرینی  بین المللی  و  كشوری 
كرد: ورزشکاران با افتخارآفرینی های خود نشان دادند كه 

معلولیت محدودیت نیست.

34۶ خانوار مددجوی بهزيستی بُشرويه در استان 
خراسان جنوبی مستمری بگير هستند

كمک  منظور  به  گفت:  بشرویه  بهزیستی  اداره ی  رئیس 
بهزیستی،  هدف  جامعه ی  معیشت  وضعیت  بهبود  به 
شهرستان  این  بهزیستی  مددجویان  از  خانوار   346
مستمری بگیر هستند و ماهانه مستمری دریافت می كنند.

تأمين سهم آورده ی سه هزار واحد مسکونی توسط 
خيرين در ماه رمضان

رئیس سازمان بهزیستی كشور با اشاره به استقبال جامعه 
خیرین حامی معلوالن كشور در ایام ماه مبارك رمضان 
گفت: در ابتدا قرار بود سهم آورده یک هزار واحد از سوی 
خیرین تأمین شود كه با توجه به كمک های جمع آوری 
شده این تعداد به سه هزار واحد رسیده است و تا پایان 

ماه رمضان این تعداد واحد تحویل داده خواهد شد.

شناسايی 182۵4 معلول در استان قزوين
از  قزوین  استان  بهزیستی  سازمان  توان بخشی  معاون 
شناسایی هجده هزار و دویست و پنجاه و چهار نفر معلول 

در این استان خبر داد.

مجلس در نظارت بر اجرای قانون حمايت از معلوالن 
غفلت كرد

نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسالمی 
گفت: نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن از 
سوی مجلس باید مورد توجه قرار می گرفت كه متأسفانه 

در این زمینه غفلت شده است.
اجرایی كردن  در  غفلت  افزود:  سلطانی صبور«  »عطاء اهلل 
قوانین وضع شده در ارتباط با این قشر از جامعه یکی از 

مشکالت موجود است.

در سه ماهه ی نخست سال جاری صورت گرفت
درمان  برای  ریالی  میلیارد   276 از  بیش  هزینه  كمک 

مددجویان بهزیستی بیرجند در استان خراسان شمالی
درمان  هزینه ی  كمک  بیرجند  بهزیستی  اداره ی  رئیس 
 276 را  جاری  سال  نخست  ماهه ی  سه  در  مددجویان 
ریال عنوان كرد و  میلیارد و 285 میلیون و 586 هزار 
گفت: پرداخت مستمری به صورت ماهانه به تعداد 696 

نفر معلول انجام می شود.

در  ريگان  بهزيستی  كشوری  سوم  رتبه ی  كسب 
استان كرمان در زمينه مسکن با ساخت 107 واحد 

مسکونی
سوم  رتبه  كسب  از  ریگان  شهرستان  بهزیستی  رئیس 
و  اشتغال  مسکن،  زمینه  در  ریگان  بهزیستی  كشوری 

مشاركت های مردمی خبر داد.

و  چهارمحال  در  بهزيستی  استخر  از  بهره برداری 
بختياری

مدیركل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: هم زمان با 
هفته ی بهزیستی استخر مزرعه ی امام علی)ع( بادامستان 
راه اندازی  افزود:  وی  می شود.  بهره برداری  سازمان  این 
مركز  دو  راه اندازی  و  اداری  تحول  و  پذیرش  اداره 
خصوصی وابسته به بهزیستی از مهم ترین برنامه های این 

سازمان در هفته بهزیستی به شمار می رود.

سکان داران دولت یازدهم راه درازی در پیش دارند

از دولت اصالحات تا دولت یازدهم
امیدمان بیشتر شد و طاقتمان کمتر

اخبــــــار
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ايسنا، منطقه ی آذربايجان  چندی پيش خبرگزاری 
بهزيستی  توان بخشی  معاون  با  گفتگويی  غربی 
استان آذربايجان غربی منتشر كرده است كه معاون 
گفته: وجود  گفت و گو   اين  در  استان  اين  بهزيستی 
فرد معلول ذهنی در يک خانواده  موجب می شود تا 
خانواده روند زندگی طبيعی خود را از دست بدهد 
نظام  فروپاشی  به  است  ممکن  وضع  اين  ادامه ی  و 

خانواده  يا طرد فرزند معلول منجر شود.
داشتن  است:  افزوده  ادامه  در  توان بخشی  معاون  این 
ایجاد  خانواده  نظام  تکاملی،  برای  ناتوانی  با  كودك  یک 
بحران می كند و وجود فرزند معلول ممکن است موجب 
مراقبت  تدارك  صرف  كه  خانواده  بودجه ی  بر  فشار 
گردد.  می شود،  درمانی  روش های  یا  پزشکی، حمل و نقل 
روزانه  مراقبت های  تسهیالت  به  عقب مانده  كودكان  پس 
كنترل  برای كودكانی كه  امور  این  تدارك  و   دارند  نیاز 

رفتارشان مشکل است، غیرممکن است.
بار  تحمل  جدایی،  زناشویی،  اختالفات  تشدید  و  ایجاد 
كه  بوده اند  مقیاس هایی  دیگر  از  و...  اقتصادی  سنگین 
دارای  خانواده های  درباره ی  را  آن ها  وجود  »مقیاس پور« 

فرزند عقب مانده ی ذهنی صحیح دانسته است.
بهزیستی  توان بخشی  معاون  با  این مطلب  انتشار  پی  در 
سال ها  از  پس  تا  شدیم  گفت و گو  وارد  غربی  آذربایجان 
كار و تجربه علت های این دیدگاه وی را از او جویا شویم.

در  شما  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  »پرمقياس« 
عامل  را  ذهنی  كودک  داشتن  ايسنا  با  گفت و گو 
ايجاد بحران و جدايی دانسته ايد؟ گفت: بله چون در 
برخی موارد این گونه است و این اتفاقات می افتند. كسانی 
كودك  می گویند  و  می كنند  مراجعه  ما  به  كه  هستند 

ذهنی داریم و زندگی مان در معرض فروپاشی است.
توانا  پيک  خبرنگار  اين سؤال  به  پرمقياس«  »علی 
كه پرسيد: با توجه به اينکه شما تحصيالت مرتبط 
كه  داريد  قرار  جايگاهی  در  و  داريد  توان بخشی  با 
بايد به خانواده های اين كودكان توان بخشی روحی 
عامل  را  ذهنی  كودک  داشتن  چگونه  پس  بدهيد 
بحران و جدايی در خانواده می بينيد؟ گفت:  ايجاد 
آمده  كه  خبرنگاری  به  من  نگفته ام،  چیزی  چنین  من 
مقاله هایم  می خواهید،  تفصیلی  توضیحات  اگر  گفتم  بود 
از مقاله های من  را بخوانید و آن خبرنگار این مطالب را 

برداشته و به مصاحبه ی من افزوده است.

معلول  كودک  آيا  كه  بعدی  سؤال  به  »پرمقياس« 
معتقد  و  دانسته  خانواده  در  بحران  ايجاد  عامل  را 
هستيد؟  خاص  مراكز  در  كودكان  اين  نگهداری  به 
بگیریم  از خانواده  را  نداریم كودك  اجازه  ما  پاسخ داد: 
چون انسانیت این اجازه را به ما نمی دهد اما واقعیت این 
و  موارد  برخی  در  و  معلوالن هستیم  متولی  ما  است كه 
این  انجام  به  ناچار  معلول  كودك  جان  از  صیانت  برای 
كار می شویم ولی این به این معنا نیست كه معلول دور 
علم  موضوعات  با  امر  این  كه  چرا  باشد  خانواده اش  از 

توان بخشی در تعارض است.
وی در ادامه عنوان كرد: من در مورد نگهداری فرزند 
نگهداری  مخالف  و  كرده ام  تحقیق  خانواده  در  معلول 
كودكان در مراكز مراقبت هستم، كار من توان بخشی است 

و من اگر بخواهم نیز نمی توانم این حرف را بزنم.
»پرمقياس« اذعان كرد: ما با مراقبت كودكان در مراكز 
نگهداری، آن ها را در چهاردیواری قرار می دهیم كه عماًل 
من  و  نمی گیرد  صورت  توان بخشی  چهاردیواری  این  در 
باید این خبرنگار را بخواهم تا مطلب منتشر شده را اصالح 

كند.

پرمقياس از مقياس هايش می گويد:

در اين چهارديواری توان بخشی صورت نمی گيرد

یحیی سخنگویی:

افزایش اعتبارات بهزیستی برای خرید تجهـیزات توان بخشی
با معاون امور توان بخشی سازمان بهزيستی كشور 
كه به تازگی از اختصاص اعتبار 4 ميليارد تومانی 
توان بخشی خبر داده وارد  برای خريد تجهيزات 
به  ارتباط  اين  در  »سخنگويی«  شديم،  گفت و گو 
خبرنگار پيک توانا گفت: تجهیزات پزشکی مورد نیاز 
معلوالن را بر اساس نیاز استان ها برآورد كرده و آن ها 
این  نیز  آن ها  تا  می دهیم  قرار  استان ها  اختیار  در  را 

تجهیزات را به دست جامعه ی هدف برسانند.
هدف  كه  مطلب  این  به  اشاره  با  سخنگویی«  »یحیی 
است  مددجویان  نیاز  رفع  تجهیزات،  این  تأمین  از  ما 
گفت: ما می خواهیم وقتی كسی برای نیاز خود به مراكز 
بهزیستی مراجعه كرد بتواند به تجهیزات مورد نیاز خود 

به راحتی دسترسی پیدا كند.
وی هم چنین ادامه داد: یک میلیارد تومان از این مبلغ 

صرف تهیه ی لوازم پزشکی از جمله عصا، واكر، ویلچر، 
سمعک، سوند برای معلوالن ضایعه ی نخاعی، عصا برای 
نابینایان و لوازم بهداشتی و ... اختصاص داده می شود.

خرید  برای  امسال  كه  اعتباراتی  افزود:  »سخنگویی« 
استان ها  به  گرفته شده  نظر  در  توان بخشی  تجهیزات 
ابالغ شده و جای خوشبختی است كه توانستیم مبلغ 
ارتقا  تومان  میلیارد  به 20  میلیارد  از 4  را  اعتبار  این 

دهیم.
پیش  چندی  هم چنین  كشور  توان بخشی  امور  معاون 
از استخدام 5 درصدی معلوالن در دستگاه های دولتی 
خبر داده بود كه در این باره نیز به پیک توانا توضیح 

داد.
در  تضمينی  آيا  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  وی 
همکاری دستگاه های دولتی با اين ميزان استخدام 

معلوالن وجود خواهد داشت يا خير؟ گفت: ما این 
مورد را هنگام بازنگری قانون جامعه حمایت از معلوالن 
دیده ایم و این قانون هم اكنون در كمیسیون اجتماعی 
از  بررسی  این  برای  كه  است  بررسی  دست  در  دولت 
مجلس و حوزه ی توان بخشی سازمان نیز كمک خواسته 

شده و ما امیدوار به رعایت این مسئله هستیم.
درباره ی  كشور  بهزيستی  توان بخشی  معاون 
سال های  در  آنها  واردات  نويد  كه  خودروهايی 
نام  گفت:  بود  شده  داده  معلوالن  به  گذشته 
مددجویان واجدالشرایط را برای گمرك فرستاده ایم و 
كسی را هم مأمور پیگیری كرده ایم تا ببینیم نتیجه چه 
می شود و در واقع دیگر این گمرك است كه باید به ما 

پاسخ بدهد.

ثبت  و  از شناسایی  بیرجند  بهزیستی شهرستان  مدیر 
اطالعات 6 هزار و 683 معلول در این شهرستان خبر 
داده و گفته بود: از مجموع معلوالن شناسایی شده در 
شهرستان، 693 نفر مستمری بگیر هستند و مابقی به 

صورت غیر مستمر پرونده دارند.
گفت و گو  وارد  شهرستان  اين  بهزيستی  مدير  با 
مستمری  معلوالن  تعداد  چرا  بپرسيم  تا  شديم 

بگير بيرجند آنقدر كم است؟
»حسن شرفی« در این باره به پیک توانا گفت: ما دو 

كه  داریم  غیر مستمری  و  مستمری بگیر  معلوِل  دسته 
اما  از سازمان مستمری دریافت می كنند  دسته ی اول 
دسته ی دوم تنها از خدمات غیر مستمر و تمام پزشکی 

مانند فیزیوتراپی، بینایی سنجی و... استفاده می كنند. 
بیرجند  شهرستان   در  این كه  به  اشاره  با  »شرفی« 
پایین بودن  علت  هستند،  مستمری بگیر  نفر  تنها 693 
این تعداد را در این دانست كه معلولیت این افراد در 
تشخیص  آن  از  پایین تر  و  متوسط  پزشکی،  كمیسون 
داده شده است در حالی كه مستمری تنها به معلوالن 

شدید و خیلی شدید تعلق می گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال كه آیا معلول پشت نوبتی هم 
برای دریافت مستمری دارید یا خیر گفت: بله اما تعداد 
آن ها كم است كه بر اساس سهمیه ی هر ساله تعدادی 
دریافت  چرخه ی  وارد  و  می دهند  درخواست  آن ها  از 

مستمری می شوند.

 معلولیت ها در بیرجند متوسط و خفیف اند؟
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رقیه بابایی

فاطمه آليا، كارشناس ارشد علوم سياسی و نماينده ی مردم تهران در مجلس 
است. او كه در دوره های هفتم و هشتم مجلس، نمايندگی مردم تهران را بر 
عهده داشته مؤسس و رييس فراكسيون حمايت از حقوق معلوالن در مجلس 
نيز هست. وی كه سابقه  ی فعاليت چندين ساله در اين عرصه را دارد نامی 
آشنا برای تمام كسانی است كه به گونه ای در حوزه ی معلوالن تالش می كنند.

در اين شماره از پيک توانا و به دنبال درخواست گروهی از خوانندگان عزيز 
كه خواستار آشنايی بيشتر با اين عضو فراكسيون حمايت از معلوالن بودند و 
می خواستند از آخرين اقدامات خانم آليا در زمينه ی مسائل معلوالن بدانند 
چرا كه معتقد بودند اخبار فعاليت های اخير ايشان، آن گونه كه بايد به اطالع 
عموم نمی رسد، با اين نماينده ی مردم تهران در مجلس وارد گفت و گو شديم 
هم  و  باشيم  گذاشته  احترام  خوانندگان  از  دسته  آن  خواسته ی  به  هم  تا 
گزارشی از روند فعاليت های »فاطمه آليا« درج كنيم. با هم اين گفت و گو را 

مطالعه می كنيم: 
با توجه به درخواست خوانندگان پیک توانا كه خواستار آشنایی بیشتر با اقدامات اخیر 
شما در فراكسیون بودند و با توجه به این كه مدت زیادی از زمان بازنگری قانون جامع 
حمایت از معلوالن می گذرد، از آخرین تالش های صورت گرفته در این زمینه بگویید.

ما در چند ماه گذشته و شاید هم از یک سال قبل، تمام تالشمان را روی اصالحیه ی 
قانون جامع گذاشته ایم و  با توجه به مشکالتی كه از طریق رسانه ها آن ها را مشاهده 
كردیم موارد فراوانی از  پیشنهادات را در جلسات مشترك با صاحب نظران و متولیان 
امر در وزارت تعاون و سازمان بهزیستی در میان گذاشتیم و قرار بر این بود تا روز 
رأی  تا  و  وزیر  تغییر  با  اما  شود  مجلس  تقدیم  الیحه ای   91 سال  معلوالن  جهانی 
اعتماد گرفتن  وزیر جدید این امر به تأخیر افتاد، البته وزیر جدید هم بحث معلوالن 
را در الویت قرار دادند و اصالحیه اكنون آماده است و پیگیری آن باید از طرف معاون 
اول رئیس جمهور صورت بگیرد كه اگر نهایی شدن به این دولت هم دست نداد در 

دولت بعدی انشااهلل محقق خواهد شد.
در بحث اصالح قانون جامع برای مستمری معلوالن هم برنامه ای داريد؟

به طور كلی چون قانون نارسایی داشت و اعتبارات هم كم بود پس بحث اصالحات 
در  زیادی  تالش  معلوالن  مستمری  برای  ما  و هست،  بود  مهم  خیلی  جامع  قانون 
تصویب بودجه كردیم كه در رویکرد كلی رأی نیاورد. اگر چه سازمان بهزيستی 
در بودجه ی خود درصدی را به مستمری معلوالن اضافه كرد اما بحث ما اين 
برسد،  تومان  هزار   300 تا   2۵0 به  بايد حداقل  معلوالن  مستمری  كه  است 
چون قانون می گويد اين حداقل حقوق كارگری است. تمام امید ما این است كه 

در اصالحیه ی قانون جامع تمام موارد مادی و معنوی را بگنجانیم.
برای خانواده های معلوالن هم مورد خاصی را در دست اقدام داريد؟

بله، در حال حاضر الیحه ای در دست مجلس هست تا بر اساس آن خانم هایی كه 
فرزند معلول دارند از تقلیل ساعت كار بهره مند بشوند. این موضوع در مجلس هفتم 
مطرح شد اما نتیجه ای نداشت اما اآلن رایزنی هایی با مركز زنان انجام شده است كه 

این تقلیل ساعت كاری بار مالی نیز پیدا نمی كند.
باالخره بحث عدم استخدام معلوالن در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 

كه 2 سال قبل برگزار شد به كجا رسيد؟
آزمون  در  كه  بود  معلوالنی  حقوق  و  حق  پیگیری  خصوص  این  در  ما  اقدامات  از 
استخدامی آموزش و پرورش شركت كرده بودند ولی وزارتخانه از استخدام آن ها طفره 
می رفت. ما در این خصوص از وزیر سؤ ال كردیم كه این سؤ االت منجر به این شد كه 
به وزیر آموزش و پرورش در مجلس كارت زرد داده شد و توجه همه ی مسئوالن را به 
این موضوع و قانون 3 درصدی استخدام معلوالن در دستگاه های دولتی جلب كردیم. 
طبق قانون هزار و 200 نفر از معلوالن می توانستند در این آزمون از قانون 3 درصدی 
استخدام معلوالن استفاده كنند اما چون این موضوع در وقت خودش اطالع رسانی 
نشده بود عزیزان نتوانستند از آن بهره مند شوند و در نتیجه تمام آمار ما در كشور 

منتهی شد به حدود زیر 300 نفر ولی ما 400 سهمیه ی دیگر نیز از ریاست جمهوری 
برای استخدام معلوالن در آموزش و پرورش گرفتیم. ضعف از نحوه ی اطالع رسانی بود 

وگرنه تعداد شركت كنندگان در آزمون می توانست بیشتر باشد.
با توجه به اين كه دولت يازدهم به زودی روی كار می آيد و ما به زودی تغيير 
سازمان  رئيس  تغيير  آيا  داشت  خواهيم  رو  پيش  را  آن  اعضای  و  كابينه 

بهزيستی كشور هم از جمله ی اين تغييرات خواهد بود؟
بحث تغییر اشخاص امری طبیعی است اما آن چه مهم است توجه و تفکر به ویژه در 
مورد معلوالن است، هركسی كه روی كار آمد باید بداند كه معلول حق دارد درست 
مانند یک شهروند عادی زندگی كند و اگر محرومیتی هم دارد این محرومیت نباید 
باعث شود حقی از شهروندی كاسته شود پس برای ما برنامه، تفکر و كارآمدی مهم 
است. البته در شرایط حاضر صحبت درباره ی تغییر ریاست سازمان زود است چون 

ابتدا وزیر باید انتخاب شود و وزیر، رئیس سازمان را انتخاب كند.
به نظر من خوب است مجموعه ای كه برای معلوالن كار می كند برای جلوگیری از 
اگر  كه  باشد  داشته  قرار  اجرایی  مقام  باالترین  نظر  زیر  مستقیماً  و...  بازی ها  كاغذ 
اتفاق بیفتد و تشکیالت زیر نظر رئیس جمهور برود، مشکالت كاهش یافته و  این 
ما ساختاری ارتقا یافته خواهیم داشت، چرا كه برای قوانین هم از نظر اجرایی متولی 
پرقدرتی وجود ندارد. البته عملکرد رئیس فعلی سازمان هم به ویژه در بحث مسکن 

روند رو به تکاملی دارد كه در صورت ابقا به این روند ادامه خواهند داد.
از  سخن  مددجويان  خانه دار شدن  به  كمک  برای  بهزيستی  سازمان  اخيراً 
فروش اموال منقول و غير منقول سازمان به ميان آورده است، اين اقدام را 

چگونه ارزيابی می كنيد؟
فروش اموال سازمان ها امری طبیعی است، تمام سازمان ها اموالی مانند ماشین آالت، 
ساختمان، زمین و... دارند كه ممکن است در برهه ای از زمان آن ها را نیاز نداشته 
باشند و بخواهند آن ها را بفروشند. قانون در این موارد تکلیف نمی كند كه سازمان ها 
عواید حاصل از فروش این اموال را چه كنند و كجا خرج كنند ولی ما از بهزیستی 
خواستیم كه عواید حاصل از فروش این اموال را در چه زمینه ای و چگونه هزینه كند.

آخرين اقداماتی كه در بحث معلوالن داشته ايد چه بوده است؟
كار فراكسیونی كاری داوطلبانه است و ما درخواست كرده ایم كه در مورد معلوالن در 
كمیسیون اجتماعی كار گروهی تشکیل بشود تا امور معلوالن به صورت تخصصی و 

به سهولت انجام شود.
موانع  نصب  در  كه  است  تذكری  هم  معلوالن  در حوزه ی  من  اقدام  آخرين 
برای موتورسوارها در معابر داده بودم كه باعث زخمی شدن و آسيب ديدن 
معلوالن به ويژه نابينايان می شود كه همين موضوع اكنون در مجلس در حال 

قرائت است.  

تقلیل ساعت کاری مادران دارای فرزند معلول

مستمری معلوالن باید به 250 تا 300 هزار تومان برسد
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یک سـازمان
 یک ســوال
 و چند پاسخ! 

در سبد غذایی چه چیزهایی هست؟ 
من چه میدانم!

رمضان  مبارك  ماه  رسیدن  فرا  با  كه  است  سالی  چند  بهزیستی  سازمان 
اقدام به توزیع بُن های غیر نقدی بین مددجویان و تأمین سبد غذایی برای 
نیز  امسال  مددجویان سازمان،  ساله،  پیرو همین رسم چند  آن ها می كند. 
تا  توزیع آن ها، دست كم  از  بودند و چون خبری  بُن ها  این  منتظر دریافت 
پیک  با  ایشان  نشده است  هستیم(  رمضان  ماه  سیزدهم  در  لحظه)كه  این 
توانا تماس گرفته و خواستار پیگیری این موضوع از مراكز سازمان بهزیستی 
مراكز  از  برخی  با  خوانندگان،  از  گروه  این  درخواست  ادامه ی  در  شده اند. 
زیر،  با طرح 2 سؤال  و  استان و شهرستان مرتبط شده  بهزیستی در چند 

مسئله را جویا شدیم: 

استان خراسان شمالی، شهرستان فاروج:
1( هنوز مشخص نیست، شاید یک سبد غذایی بدهیم.

2( سال های قبل كه یک كارتن قند، روغن مایع، دو كیسه برنج، ماكارونی، 
رب گوجه فرنگی و... بود اما امسال معلوم نیست.

استان سيستان و بلوچستان، بهزيستی شهرستان ايرانشهر:
اآلن  هم  او  كه  است  جریان  در  اداره  رئیس  فقط  نیستیم،  جریان  در  ما   

مرخصی است.

استان فارس، بهزيستی شهرستان شيراز:
1( هنوز نامه ی این اقدام نیامده، اگر بیاید به مددجویان اعالم می كنیم.

2( در سبد غذایی چه چیزهایی هست؟ من چه میدانم!؟
 

استان قزوين، بهزيستی شهرستان تاكستان:
1( فعاًل كه چیزی ابالغ نکرده اند.

2( چیزی نمی دهند، هیچ چیز معلوم نیست.
استان كردستان، بهزيستی شهرستان بيجار:

1( حاال كه چیزی مشخص نیست اگر مشخص شد خود من خبر می دهم.
2( شاید هم ندهند، فعاًل چیزی مشخص نیست.

استان كرمان، بهزيستی شهرستان جيرفت:
1( نمی دانم، با مددكارها صحبت كنید، وقتی آن ها خبر ندارند ما خبر داشته 

باشیم!؟ 
2( خبری نیست، معلوم نیست برای ماه رمضان چیزی بدهند یا ندهند؟

استان كرمانشاه، بهزيستی شهرستان داالهو:
1( امکانش هست، نمی دانم.

2( مشخص نیست.

استان كهکيلويه و بوير احمد، اداره ی كل بهزيستی:
1( اگر خبری شد كه در خدمتیم.

2( واهلل هنوز ابالغیه نیامده، انشااهلل می آید.

 استان گيالن، بهزيستی شهرستان لنگرود:
1( اخبار توزیع بُن را اعالم كرد اما در اداره چیزی مشخص نیست.

2( نمی دانم، باید ببینیم چه می شود؟

استان گلستان، بهزيستی شهرستان راميان:
1( مشخص نیست، هنوز اعالم نکرده اند.

2( باید دید سازمان اعتباری در نظر گرفته یا نه كه ما در خدمت باشیم.

1( با توجه به این كه سال های گذشته بین مددجویان بُن های غیر نقدی 
توزیع می شد، آیا امسال هم این اتفاق خواهد افتاد؟
2( این سبد غذایی چه چیزهایی را شامل می شود؟
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مددجویان  مستمری  كه  می دهم  تضمین  بنده  گفت:  كشور،  بهزیستی  سازمان  رئیس 
حداقل 20 درصد افزایش پیدا كند، ضمن این كه تمامی تعهدات سازمان بهزیستی كشور 
در خصوص احداث 200 هزار واحد مسکونی در طرح نهضت تأمین مسکن معلوالن به 
انجام رسیده است و جشن صاحب خانه شدن این تعداد در نیمه ی دوم سال برگزار می شود.

این خبری است كه به تازگی از قول دكتر همایون هاشمی، رئیس محترم سازمان بهزیستی 
كشور، بیان شده و در جراید منعکس گردیده  است. 

رئیس سازمان در این خبر افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان را تضمین كرده و 
خبر از جشن خانه دار شدن مددجویان داده  است.

افزایش مستمری معلوالن مسئله ای است كه مسئوالن سال هاست درباره ی آن صحبت 
را  انصاف  شرط  بخواهیم  اگر  می دهند؛  نشان  زیادی  توجه ی  مسئله  این  به  و  می كنند 
به جا آوریم، پس شایسته است بگوییم: الحق واالنصاف كه میل و خواسته ی باطنی تمام 
مسئوالن مرتبط با حوزه ی معلوالن نیز مهیا شدن بستر مناسب برای تحقق این امر و 

افزایش مستمری های این گروه از جامعه است.
مستمری هایی كه اغلب مسئوالن هم به كم  بودن آن اذعان داشته و نارسایی این مبلغ 
را در پوشش هزینه های یک زندگی معمولی و حتی پایین تر از حد معمول به خصوص در 

شرایط كنونی تأیید می كنند.
اما این مسئله چند سالی می شود كه به یکی از مهم ترین مسائل حوزه ی معلوالن تبدیل 
شده و آن طور كه شواهد نشان می دهد، از مدت ها پیش قرار است این افزایش، صورت 

بگیرد.
اما در اينجا بايد به اين نکته توجه كرد كه افزايش 20 درصدی يعنی دقيقًا چقدر؟ 
رئيس  منظور  آيا  يابد؟  افزايش  است  قرار  مبلغ  كدام  از  و  چقدر  از  درصد   20
محترم سازمان و تضمين دادن وی برای افزايش مستمری های 48 هزار تومانی 
است كه به يقين می توان گفت اين 20 درصد افزايش، عماًل در اصل ماجرا تغيير 

خاصی ايجاد نمی كند.
معلوالن و مددجویانی كه ماهانه 48 هزار تومان مستمری دریافت می كنند با این افزایش 
20 درصدی، حدود 57 هزار و ششصد تومان مستمری دریافت خواهند كرد كه دریافت 
این مبلغ، صرف نظر از این كه تناسبی با عزت و كرامت انسانی معلوالن ندارد؛ اگر منصف 
باشیم و منصفانه كاله خودمان را قاضی كنیم باید از مسئوالن بپرسیم كه واقعاً این چند 

هزار تومان در رفع و رجوع هزینه های امروزی معلوالن، چقدر تأثیر گذار خواهد بود؟
اگر این تأثیر، از نظر مسئوالن محترم كافی است كه ما دیگر بحثی نداریم اما اگر نظر 
آن ها هم مانند ما این است كه این مبالغ، نقش چندانی در مبارزه با مسائل و بحران های 
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مالی معلوالن ندارد و تنها از سر ناچاری، كمبود اعتبارات است و 
باعث می شود كه گامی در راستای اهداف كلی برداشته و یک قدم 
به آن ها نزدیک تر شویم، جا برای تخفیف در تحلیل هایمان باقی 
گذاشته و ما زحمات آن ها را در همین اندازه نیز سپاسگزار هستیم.

از  حمایت  فراكسیون  اعضای  نظر  بگوییم  كه  نباشد  بد  شاید  اما 
آلیا،  به ویژه فاطمه  حقوق معلوالن در مجلس شورای اسالمی و 
رئیس و مؤسس این فراكسیون، درباره ی افزایش مستمری معلوالن 

چیز دیگری است.
آن ها در این افزایش حداقل دستمزد یک كارگر را برای مددجویان 
نظر  مورد  مبلغ  فراكسیون،  این  رئیس  اظهار  به  كه  می خواهند 
آن ها به عنوان مستمری معمولی كه هر معلول ماهانه باید آن را 
دریافت كند دست كم باید بین 250 تا 300 هزار تومان باشد تا 
نظر مساعد آنها نسبت به این مسئله جلب شده و از این موضوع 

اظهار خوشحالی كنند. 
در ادامه ی بحث و با كمی تأمل به این مسئله، سؤاالت و ابهامات 
آن ها،  و مطرح كردن  پرسیدن  دیگری هم پیش می آید كه شاید 

خالی از لطف نباشد.
یکی از این پرسش ها كه در ادامه ی خواندن این مطلب به میان 
می آید و پاسخ آن برای رفع ابهام، الزم و ضروری به نظر می آید 
كابينه ی  تغيير  آستانه ی  در  كه  شرايطی  در  كه:  است  این 
دولت و جايگزين شدن كابينه جديد قرار داشته و به زودی 
دادن  آيا  بود،  را شاهد خواهيم  روی كار آمدن دولت جديد 
چنين تضمينی به جا و شايسته است و به جز دادن وعده ی 

سر خرمن معنای بهتر و ديگری می تواند داشته باشد؟ 
این  چرا  كه:  باشد  خالی  نیز  پرسش  این  جای  شاید  ادامه  در  و 
و  نمی شد  داده  این  از  پیش تر  جدیت،  و  تأكید  این  با  تضمین، 
ضرورت افزایش مستمری مددجویان چرا تاكنون آن هم این گونه 

جدی به نظر مسئوالن نمی آمد؟
این كه مدت هاست در محافل رسمی  به  با توجه  این وعده،  آیا  و 
مسئوالن این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما خروجی و 
چند  افزایش  با  تنها  بار  هر  و  نداشته  چندانی  عملیاتی  نتیجه ی 
شده،  باز  سر  از  موضوع،  اصل  نوعی  به  شاید  ناقابل  تومان  هزار 
داشته  بار جنبه ی جدی  این  مسئله،  این  آیا  كه  پرسید  می توان 
و رسماً اعمال خواهد شد؟ یا آنکه خدای ناكرده به جرگه ی موارد 
بسیار زیاد دیگری خواهد پیوست كه اكنون مدت هاست از یادها و 
خاطره ها فراموش شده و حاال از آن ها حتی اثری هم در حافظه ها 

باقی نمانده است؟
ولی اگر قصد مسئوالن در انجام این امر جدی است كه قطع به 
یقین هم همین طور است، بگذارید از آنها تقاضا كنیم كه در صورت 
امکان این مسئله را به همین زودی ها پیگیری و نتیجه را در همین 
نزدیکی ها به معلوالن اعالم كنند تا در خالل این تغییر و تحول ها 
و جابه جایی اركان دو دولت، این قشر كما فی السابق مظلوم واقع 

نشده و  مورد فراموشی قرار نگیرند.
و اما در پایان بحث؛ »بحثی كه نه به مذاق مددجویان و نه به مذاق 
مسئوالن، آن چنان كه باید خوش و گوارا نیست« از این مسائل كه 
بگذریم می رسیم به اینجا كه اگر دولت دهم در اواخر دوره ی پایانی 
خود قرار نداشت، آیا باز هم امکان این وجود داشت كه مددجویان 

سازمان، شاهد شنیدن چنین تضمینی باشند؟



گ
ش برنگزیده جاي نمي گیرد . حکیم ارد بزر

سي که هنوز راهي را براي خوی
. امید در درون ک

ملی  كمیته ی  از  بازدید  در  متحد  ملل  سازمان  كل  دبیر  ویژه  ی  مشاور 
پارالمپیک عنوان كرد: 

»ویلفرد لمکه«، مشاور ویژه دبیر كل سازمان ملل متحد در بحث ورزش و 
توسعه ی صلح، از كمیته ی ملی پارالمپیک ایران بازدید كرد.  

ایران  پارالمپیک  ملی  كمیته ی  مسئولین  با  كه  مشتركی  نشست  در  وی 
داشت گفت: من در سفر به كشورهای مختلف پنج اولویت كاری دارم كه 
یکی از آنان توسعه ی ورزش معلوالن است. البته چگونگی استفاده از ورزش 
به عنوان ابزاری برای توسعه ی صلح در جهان در دل این اولویت كاری نهفته 

است.
ایران متولی رشد و توسعه ی  پارالمپیک  این كه كمیته ی ملی  بیان  با  وی 
ورزش معلوالن ایران است، خاطر نشان كرد: كمیته ی ملی المپیک نیز این 
مسئولیت را برای افراد سالم برعهده دارد بنابراین تفاوتی بین این دو وجود 

ندارد. اما معلوالن باید مجموعه های ورزشی مستقلی نیز داشته باشند.
در  معلوالن  ورزش  توسعه ی  و  رشد  به  ملل  سازمان  كل  دبیر  ویژه  مشاور 
20 سال اخیر اشاره كرد و گفت: خیلی خوشحالم كه در ایران، معلوالن در 
از  آمده اند. یکی  به جامعه  از ورزش  استفاده  با  و  نیستند  گوشه های خانه 
نکات مثبت ورزش معلوالن ایران توجه به همه افراد معلول چه ذهنی و چه 
جسمی است. من در مرور برنامه های كمیته ملی پارالمپیک ایران متوجه 
شدم كه در ایران به ورزش معلوالن كم توان ذهنی نیز توجه خاصی می شود.
وی با تأكید بر این كه افراد معلول باید در نقطه ی تمركز جوامع باشند نه 
در گوشه ی خانه ها، خاطر نشان كرد: مأموریت اصلی ما چگونگی استفاده 
از ورزش برای صلح است. این موضوع باعث شده است كه به ورزش معلوالن 
توجه خاصی داشته باشیم. من در زمینه ی ورزش تجربه های زیادی دارم و در 
تمامی سطوح ورزش نیز فعالیت داشته ام. یکی از مشکالت ورزش معلوالن در 
جهان توجه نکردن رسانه ها به ورزش این افراد است. نقش رسانه ها در ورزش 
فوتبال و ورزش معلوالن را بررسی كردم كه متأسفانه تفاوت بسیار زیادی در 

این دو مقوله وجود دارد.
وی در ادامه به رقابت كمیته ی بین المللی المپیک با كمیته بین المللی 
پارالمپیک اشاره كرد و گفت: ورزش معلوالن جهان در حال گسترش بسیار 
خوبی است كه این موضوع باعث ایجاد رقابت بین این دو نهاد بین المللی 
ظرفیت  لندن   2012 پارالمپیک  و  المپیک  بازی های  در  است.  شده 
مجموعه های ورزشی در خیلی از رشته های افراد سالم تکمیل نشد اما در 
مسابقات معلوالن تکمیل شد كه این موضوع نیز بیان كننده ی توجه افکار 

عمومی به ورزش معلوالن است. 
وی در پاسخ به دعوت رییس كمیته ی ملی پارالمپیک كشورمان برای حضور 
در مراسم روز ویژه پارالمپیک در ایران گفت: افتخاری است كه من در این 
مراسم حضور یابم. زمان آن را اعالم كنید و سعی می كنم شركت كنم. اگر 
برنامه های كاری اجازه حضور نداد، حتما پیامی برای این همایش می فرستم.
و  ورزش  درخصوص  صحبت هایش  پایان  در  ملل  سازمان  دبیركل  مشاور 
بگیرند  قرار  ورزشی  فضای  در  افراد  این  اینکه  برای  گفت:  صلح  توسعه ی 
باید چندین كار انجام شود كه یکی از آن ها ثبت نام همه ی این معلوالن در 

معلوالن بايد در نقطه ی تمركز جوامع باشند 

فعالیت های ورزشی است. سپس باید مربیان و نیروهای متخصص برای كمک به 
فعالیت آنان در ورزش پرورش یابند. زیرا معلوالن انواع مختلف دارند و كمک به آنان 
حتماً نیاز به افراد با تخصص های مختلف دارد. سازمان ملل نیز آماده ی همکاری 

با كمیته ملی پارالمپیک ایران در همه ی زمنیه ها است.
رییس كمیته ی ملی پارالمپیک كشورمان نیز در ابتدای این نشست توضیحاتی 
در مورد ورزش معلوالن ایران و سابقه و افتخارآفرینی آنان در میادین ورزش بیان 

كرد.
»محمود خسروی وفا« با بیان این كه امکانات ورزشی ایران فوق العاده است، گفت: 
آماده ی همکاری با دیگر كشورها برای استفاده از امکانات ایران هستیم. كشورهای 
خاورمیانه و آفریقا كه از نظر مسافت نیز به ایران نزدیکتر هستند در اولویت كاری 
این همکاری ها هستند. به عنوان مثال تفاهم نامه ای با كشور عراق در این زمنیه 
امضا كردیم و در حال حاضر نیز مربیان ایران در این كشور به بازیکنان معلول 

عراقی كمک می كنند.
امضا  تفاهم نامه ای  نیز  اطالعات كشورمان  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  با  افزود:  وی 
كردیم كه خط اینترنت پرسرعت به معلوالن بدهند تا برنامه های آموزشی آنان را 
از راه دور پیگیری كنیم و با تمامی معلوالن ایران در ارتباط باشیم. در خصوص 
باید بگویم كه  نیز  ایران  تأثیر رسانه ها در رشد و توسعه ی ورزش معلوالن  بحث 
در بازی های پارالمپیک 2012 لندن بعد از كشور میزبان رسانه های ایران بهترین 
عملکرد را در بین 134 كشور این رقابت ها داشتند كه گزارش آن را تقدیم خواهیم 

كرد. 
ورزش  از  حمایت  به  ادامه  در  معلوالن  و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون  رئیس 
معلوالن ایران به شکل قانونی اشاره كرد و گفت: این موضوع در مجلس شورای 
اسالمی ایران تصویب شده است. همچنین ایران از سال 2003 به برنامه ی سازمان 
ملل درباره ی ورزش معلوالن پیوسته است. بحث توسعه ی ورزش معلوالن را آقای 
»كوفی عنان« دبیر كل وقت سازمان ملل در سال 2001 در سازمان ملل مطرح كرد. 
وی هم چنین به پیشنهاد ایران مبنی بر تعیین روزهایی برای ورزش معلوالن به 
كمیته بین المللی پارالمپیک اشاره كرد و گفت: در جهان هر چهار سال یک بار 
جشنواره ی ویژه ای با این نام انجام می شود و در ایران هر ساله یک روز ویژه را به 
این  در  معلول  هزار   30 از  بیش  گذشته  سال  داده ایم.  اختصاص  معلوالن  ورزش 

مراسم شركت كردند كه فیلم آن نیز برای شما پخش شد.
در پایان این مراسم، مشاور ویژه دبیركل سازمان ملل در دفتر یاداشت كمیته ملی 
بابت صحبت دوستانه  ممنون  نوشت:  مضمون  این  با  پیامی  نیز  پارالمپیک 
درباره ی توسعه ی ورزش پارالمپيک ايران. كسانی كه معلوليت دارند نبايد 
محدود و كنار گذاشته شوند. مايلم از تالش های شما در ورزش معلوالن 
در جوامع بين المللی حمايت كنم. اجازه دهيد از ورزش برای توسعه صلح 

نيز استفاده شود.
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عکس : مجید زینال زاده 

سرپرست انجمن تيراندازی جانبازان و معلولين:
استعدادهای  شناخت  با  تيراندازی  آزاد  رقابت های  مرحله ی  اولين 

جديد همراه بود. 
اله كرمی،  رقیه  تیراندازی،  آزاد  رقابت های  مرحله ی  اولین  پایان یافتن  با 

سرپرست انجمن درخصوص این مسابقات توضیحاتی ارائه داد.
وی در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون گفت: رقابت های آزاد تیراندازی 
در 5 مرحله در نظر گرفته شده كه اولین مرحله ی آن طی 4 روز برگزار شد. 
اله كرمی در ادامه افزود: در این مسابقات 12 خانم و 16 آقا حضور داشتند كه 
رقابت های آن ها به صورت جداگانه در در دو كالس  SH1 و SH1 و هفت 
ماده R5 ،R4 ،R3 ،R2 ،R1 ،P2 ،P1 انجام شده و در مرحله ی پنجم، 
فینال بین نفرات برتر این چهار مرحله برگزار خواهد شد، ضمن این كه در 
خالل برگزاری مسابقات، استعدادیابی ورزشکاران جوان نیز مد نظر قرار گرفت 

و در برخی رشته ها نفرات خوبی شناخته شدند. 
به  موفق  افرادی  چنان چه  كرد:  اعالم  تيراندازی  انجمن  سرپرست 
حضور در نخستين مرحله ی رقابت ها نشدند، اين امکان را دارند كه 
در مرحله ی دوم شركت كنند و به صورت كلی حضور هر ورزشکار در 

سه مرحله از چهار مرحله ی پيش بينی شده، الزامی است. 
كل  در  و  رسید  ثبت  به  خوبی  ركوردهای  رشته ها  از  برخی  در  افزود:  وی 
ورزشکاران از آمادگی نسبی خوبی برخوردار بودند؛ به عنوان مثال در ماده 
تپانچه ی بادی ایستاده، خانم ها ركوردی قابل توجه تر از آقایان كسب كردند 

و در رشته ی درازكش آقایان، نتایج بهتری به دست آمد. 
اله كرمی خاطرنشان كرد: با نظر كمیته ی فنی و پس از برگزاری رقابت های 4 
مرحله، بهترین نفرات به مرحله ی پنجم و نهایی راه می یابند و ضمن دریافت 

جوایز، به اردوهای آتی تیم ملی نیز دعوت خواهند شد.
اولین مرحله رقابت های آزاد تیراندازی جانبازان و معلولین از 5 تا 9 تیر ماه 

در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار شد. 
رقابت های جهانی دو وميدانی معلوالن فرانسه:

جايگاه  در  رنگارنگ  نشان  هشت  كسب  با  ايران  اسالمی  جمهوری 
بيست و دوم ايستاد 

یازده ملی پوش اعزامی به این مسابقات با به دست آوردن 3 نشان طال، 2 
نقره و 3 برنز، توانستند جایگاه بیست و دوم این مسابقات را به دست آوردند.

پیمان نصیری، نشان طالی ماده دو 1500 متر، محسن كاییدی، نشان طالی 
ماده پرتاب نیزه و نشان برنز ماده پرتاب وزنه، محمد خالوندی، نشان طالی 
پرتاب نیزه، عبدالرسول میرشکاری، نشان نقره ماده پرتاب نیزه ، عبدالرضا 
جوكار، نشان نقره ماده پرتاب نیزه، سجاد نیک پرست، نشان برنز ماده پرتاب 
ایران در  نیزه و علی امیدی، نشان برنز ماده پرتاب نیزه، مدال آوران كاروان 

این مسابقات بودند.
روسیه  با كسب 53 نشان در جایگاه اول ایستاد و عنوان نایب قهرمانی با 
به  نشان  با 40  نیز  برزیل  رسید،  آمریکا  متحده  ایاالت  به  نشان  كسب 52 

عنوان سوم دست یافت.
در رقابت های جهانی فرانسه كه پس از مسابقات پارالمپیک ، مهم ترین 
رویداد دوومیدانی معلوالن جهان است ، 1100 ورزشکار از 99 كشور جهان در 

207 ماده با هم به رقابت پرداختند.
ملی پوشان كشورمان بامداد روز سه شنبه، 8 مرداد ماه به میهن باز خواهند 

گشت. 
رئيس انجمن تير وكمان جانبازان و معلولين: 

با انجام رقابت های ركورد گيری اسامی مدعوين نهايی به اردوی تيم 
ملی  اعالم شد 

مجید كهتری، رئیس انجمن تیر وكمان جانبازان و معلولین اسامی مدعوین 
نهایی به اردوی تیم ملی را اعالم كرد.

وی در این خصوص گفت: رقابت های ركورد گیری به منظور تکمیل نفرات 
تیم ملی و نیز ایجاد فرصت برای كماندارانی كه تا كنون موفق به حضور در 
اردوهای تیم ملی نشده اند، پیش بینی شد و با حد نصاب هایی كه از سوی 
انجمن برای حضور در این مسابقات اعالم شد، نفراتی كه بیشترین آمادگی 

را داشتند از شانس بیشتری برخوردار بودند.
رئیس انجمن تیر وكمان افزود: در این مسابقات كه روز شنبه در مجموعه 
ورزشی آزادی برگزار شد ، 21 كماندار از سراسر كشور حضور یافتند كه در 
نهایت مجید كاكوش از تهران و سمیه رحیمی از اصفهان، سمیه عباسپور از 
كرمان و فرزانه عسگری از تبریز موفق شدند با كسب حد نصاب های مورد 
نظر به عنوان نفرات منتخب این مسابقات به جمع مدعوین تیم ملی اضافه 

شوند.
از اردوی  نیز  نفر  نفر یاد شده ، 8  از 4  : به غیر  كهتری خاطر نشان كرد 
پیشین تیم ملی انتخاب شده اند كه در مجموع این 12 نفر برای مرحله ی 

آتی اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
وی اعالم كرد : برای اولین بار است كه قصد داریم تیم كامل رادر 4 رشته 
ریکرو و كامپوند بانوان و ریکرو و كامپوند آقایان به مسابقات جهانی اعزام 
كنیم و به همین منظور نفرات منتخب به صورت تخصصی در یکی از این 
4 رشته انتخاب شده تمرین خواهند كرد ، البته اعزام تیم كامل منوط به 
كسب حد نصاب های الزم توسط كمانداران  در مراحل آتی اردو و نیز شرایط 

كلی تیم ملی است.
نعمتی، زهره  بانوان، زهرا  ریکرو  افزود: در رشته  تیر و كمان  انجمن  رئیس 
ابراهیمی و سمیه رحیمی ، در رشته كامپوند بانوان، زهرا حسینی، سمیه 
"ریکرو"،  رشته  آقایان،  بخش  در  و  دارند  فرزانه عسگری حضور  و  عباسپور 
نژاد و در رشته كامپوند  ابراهیم رنجبر، رهام شهابی پور و امین علیخانی 
سید شهاب الدین بصام تبار، سید محمدرضا عزیزیان و مجید كاكوش تمرین 

خواهند كرد.
هدایت كمانداران تیم ملی بر عهده ی حجت اله واعظی ، مصطفی حبیبیان 

و خانم كلثومه غالمی است. 
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مشکالت كم توانان حسي ـ حركتي )نابینایان(:
1- اختالف رنگ ها )نصب باند زرد بر كف(

2- اختالف جنسیت كف
3- عالئم قابل لمس و صوتي

4- نوشته ها با خط درشت
مشکالت كم توانان حسي ـ حركتی )ناشنوایان(:

1- عالئم هم زمان خطر با صوت و نور
2- عالئم ساده و قابل رویت

3- عالئم تصویري
یکی از عمده ترین تجهیزات شهری ایستگاه اتوبوس است.

به  طور كلي وسایل حمل و نقل عمومي داراي دو مشکل در ارتباط با فرد كم توان هستند: اول نحوه ی ورود 
كم توانان حركتي به داخل اتوبوس و دوم محل استقرار آن ها. مشکل اول با استفاده از باالبرهاي مکانیکي در 
اتوبوس كه هنگام سوارشدن فرد، راننده ی اتوبوس آن را به كار مي اندازد و فر د معلول را تا سطح اتوبوس باال 
مي آورد، قابل حل است. و مي توان با بهره گیري از ایستگاه هاي هم سطح با كف اتوبوس و یا استفاده از سطوح 
شیبدار چوبي در ایستگاه ها، كه عماًل سوار و پیاده شدن فرد را امکان پذیر مي سازد به حل مشکل پرداخت.

راه حل هاي مناسب سازي ایستگاه اتوبوس: 
1- رامپ با شیب مناسب )حداكثر 8 درصد ( براي دسترسي به ایستگاه اتوبوس ایجاد شود.

2- مبلمان شهري نباید به نحوي قرار گیرند كه عرض خالص معبر را كمتر از 90 سانتیمتر كند. 
3- عرض یکي از درهاي اتوبوس یک متر باشد، تا دستیابي فرد معلول به آن امکان پذیر باشد.  

4- در وسط ورودي آن نباید میله اي به عنوان دستگیره تعبیه شود.
5- اعالم ایستگاه هاي بعدي از طریق نوار صوتي صورت گیرد.

6- در اتوبوس ها یا ایستگاه ها باالبر براي انتقال معلولین در نظر گرفته شود. 
7- اتوبوس هاي قابل استفاده برای كم توانان جسمی روي صندلي چرخ دار طراحي شود. 

8- در پایانه هاي اتوبوسراني درون شهري، مراكز شهري و نزدیک ساختمان هاي عمومي پر تردد، احداث محل 
انتظار ایستگاه اتوبوس به عرض حداقل 140 سانتیمتر و هم سطح با كف اتوبوس الزامي است.

9- عرض مناسب سر پناه در ایستگاه اتوبوس )حداقل 10 1سانتیمتر( در نظر گرفته شود.
10- شرایط دسترسي به محل انتظار مسافر در ایستگاه هاي اتوبوس شهري مطابق شرایط اتصال پیاده رو 

به سواره رو باشد.
11- در ایستگاه هاي قابل استفاده براي این دسته از افراد، پیش بیني سر پناه، حفاظ و نیمکت با ارتفاع 45 

سانتیمتر از كف الزامي است.
وسایل اطالع رساني و عالئم: 

عالیم  یا  و  نوشته  به صورت  براي جهت یابي  راهنما  تابلوهاي  و  تبلیغاتي  تابلوهاي  آگهي،  نصب  تابلوهاي 
گرافیک در خیابان ها براي افرادی با توانایی محدود از اهمیت خاصی برخوردار است و باعث می شود كه 
این افراد بتوانند سریع تر و راحت تر مسیر حركت خود را پیدا كنند. تابلوهایی با طرح خوب، كه در جاي 
مناسب قرار گرفته باشند، براي كساني كه مي خواهند راه خود را درون بنا یا به بیرون پیدا كنند، از اهمیت 
زیادي برخوردار است. طرح و محل نصب تابلوها، مخصوصاً براي كساني كه اختالل شنوایي یا بینایي دارند 
و نیز براي كودكان اهمیت خاصي دارد. نشانه ها، نمادها و نوشته ها باید به طریقي ارائه شوند كه خواندن 
و فهمیدن آن آسان باشد. در بناهایي كه احتمال مي رود افراد داراي مشکالت بینایي هستند مي توان از 
نوشته ی تکمیلي به خط بریل استفاده كرد. عمده مشکالت موجود در ارتباط با تابلوها عبارتند از: تعداد 
كم تابلوها، نامناسب بودن محل نصب آن ها و قرارگیري آن ها در ارتفاع زیاد و زاویه ی دید نامناسب، تفاوت 
تفاوت كم  رنگ خط تابلو با زمینه ی آن، ناهماهنگ بودن شکل تابلو با اطالعات انتقالي، كوچک و ناخوانا بودن 

نوشته ی روي تابلو، عدم وجود رنگ هاي خاص براي انتقال اطالعات.
راه حل هاي مناسب سازي تابلوها و عالئم شهري: 

1- متن تابلوها باید با حروف برجسته و حداقل دارای 3 سانتیمتر ضخامت نوشته شود تا در مواقع رفت و آمد 
معمولي، قابل خواندن باشند. 

افراد  استفاده ویژه ی  براي  از ساختمان هاي عمومي كه  اماكن، فضاهاي شهري و قسمت هایي  2- كلیه ی 
كم توان طراحي و تجهیز گردیده اند باید به وسیله ی عالئم بین المللي مشخص گردند.

3- عالئم و نوشته ها باید واضح بوده و فاقد انعکاس نور و در تضاد با زمینه ی خود باشد. مانند نوشته هاي 
روشن روي زمینه تاریک و بالعکس.

4- اطالعات باید مشخص و خوانا باشند كه افرادي با دید محدود بتوانند به راحتي این عالئم راهنما را درك 
نمایند.

5- تابلوهاي اطالعات باید در ارتفاع 140 تا 160 سانتیمتر نصب گردند. 
وسایل ارتباطي فرد با فرد: كابین تلفن، صندوق پست

یکي از وسایلي كه براي برطرف ساختن نیازهاي فوري زندگي روزمره مي تواند مورد استفاده قرار گیرد و از 
شیوا حسینیرفت و آمد اضافي جلوگیري كند تلفن است. معلولین به دلیل شرایط خاص جسماني و محدودیت حركتي، 

شهــر مـــن

بیش از دیگر افراد جامعه به تلفن احتیاج دارند. اما متأسفانه 
به علت عدم وجود تسهیالت و امکان بهره برداي معلولین از این 
وسیله ی ارتباطي محدود است، تلفن هاي موجود قابل استفاده 
تلفن هاي  مشکالت  بررسي  براي  نیستند.  معلول  فرد  براي 
باجه،  در  خیابان، عرض  از  تلفن  باجه،  ارتفاع كف  باید  موجود 
فضاي داخلي باجه و ارتفاع دستگاه تلفن از كف باجه ی تلفن 

عمومي را مورد بررسي قرار داد.
مشکالت عبارتند از:

1- باال بودن كف باجه ی تلفن عمومي نسبت به پیاده رو. 
2-  عرض كم در باجه ی تلفن عمومي.

3- نبودن فضاي كافی داخل باجه ی تلفن عمومي براي ورود و 
مانور صندلي چرخ دار. 

4- نصب دستگاه تلفن در ارتفاع زیاد نسبت به كف باجه. 
به  پست  با صندوق  ارتباط  در  كم توان جسمی  افرد  مشکالت 
ارتفاع نامناسب صندوق پست، عدم وجود فضاي كافي در جلوي 
صندوق، مرتفع بودن محل قرارگیري صندوق به نحوي كه فرد 

نمي تواند خود را به صندوق برساند.
وسایل و اثاثیه ی استراحت: 

نیمکت
استراحت براي افراد مسن و كم توان جسمی زمانی كه جابه جا 
كم توانان  و  سال خوردگان  به  كمک  براي  است.  الزم  مي شوند 
شهر،  مركزي  نقاط  در  است؛  ضروری  توصیه،  دو  جسمی 
نصب  استراحت  وسایل  دیگر،  جاهاي  و  اتوبوس  ایستگاه هاي 
شود. نیمکت ها و صندلي ها باید حدود 45 سانتیمتر از سطح 
زمین ارتفاع داشته باشند، تا این افراد به آساني از آن ها استفاده 
كنند. نیمکت ها و صندلي ها باید در ارتفاع تقریباً 70 سانتیمتري 

زمین قرار گیرند و براي بازوان تکیه گاه داشته باشند.
سطل زباله

سطل زباله باید قابل استفاده براي فرد معلول باشد. از مشکالت 
پایداري  و  ثبات  نامناسب، عدم  ارتفاع  به  رابطه  این  در  موجود 

مي توان اشاره كرد.
آبخوري

براي  باید  دارند،  قرار  شهر  مختلف  نقاط  در  كه  آبخوري هایي 
باشند.  استفاده  قابل  جسمی  متفاوت  توانایی های  با  افرادی 

عمده ترین مشکالتي كه در این زمینه وجود دارد عبارتند از:
دسترسي  قابل  معلول  فرد  براي  كه  محلي  در  قرارداشتن   -1

نیست.  
2- ارتفاع نامناسب.

3- خارج از دسترس  بودن دكمه ی آب سرد كن و غیر قابل استفاده 
 بودن دكمه ی آب سرد كن. )نیاز به نیرو و فشار زیاد(

4- قرارگرفتن آب سرد كن در فرو رفتگی دیوار.

در شماره گذشته به بررسی استانداردسازی شهری برای حضور افراد معلول پرداختيم. 
در اين شماره به بخش ديگری از اين مقوله می پردازيم.
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مجید انتظاری

شیوا حسینی

معلوليت، اطالع رسانی، فرهنگ سازی، دستيابی به حقوق فردی 
و اجتماعی، توانمندسازی، ورود به عرصه های شغلی، تکه هايی 
پازلی كه  به زندگی اند؛  اميدوار كردن يک فرد  برای  از يک پازل 
باید مرحله به مرحله چیده شود و اشکال در هر مرحله منجر به از دست 

رفتن استعدادهای یک اقلیت خاموش می شود.
بدون شک مقوله های اطالع رسانی منجر به فرهنگ سازی، از ابتدایی ترین 
پروسه های توانمندسازی یک شهروند آسیب پذیر به خصوص در جوامع 
جهان سوم محسوب می شوند. اما این كه وسایل ارتباط جمعی ایرانی 
درخصوص  آگاهی ها  افزایش   امر  به  چه قدر  صدا و سیما  به خصوص  و 
معلوالن موفق اند پرسشی است كه قصد داریم طی روزهای آینده در 

گفت و گو با فعاالن عرصه ی اخبار افراد دارای معلولیت به آن بپردازیم.
تا  دارد  قصد  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  رسانه ی  سرویس 
آستانه ی روز خبرنگار طی ارتباط با فعاالن عرصه ی اخبار افراد دارای 
معلولیت به سؤاالتی همچون نحوه ی ورود رسانه ها به عرصه ی معلوالن، 
روزنامه ها،  رویکرد  و  پردازش  چگونگی  و  اخبار  این  كمیت  و  كیفیت 

مجالت، صداو سیما و ... در این خصوص پاسخ دهد.
از  باید  معتقدند  كشورها  اقتصادی  و  سیاسی  كارشناسان  از  بسیاری 
تمام ظرفیت انسانی در جهت تولید و پیشرفت استفاده كرد و بالطبع 
عدم استفاده مناسب از این پتانسیل كافی است تا آن كشور را با لفظ 

»معلول« خطاب كنیم.
گسترش روزافزون جوامع انسانی و متعاقب آن افزایش حوادث منجر به 
معلولیت باعث شده تا موضوع حقوق این افراد به یکی از چالش های 
جوامع امروزی تبدیل شود؛ حقوق فردی و اجتماعی كه قطعا در بستر 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی صحیح شکل می گیرد و غفلت از آن باعث 
هدر رفتن استعدادهای افرادی می شود كه در راه رشد جسمی و فکری 

آن ها هزینه های گزافی خرج شده است.
جامعه  آگاهی دهی  اهمیت  دارد  قصد  مطالب  این  بیان  با  نگارنده 
به  آن  پی  در  تا  شود  متذكر  را  انسانی  اقلیت های  حقوق  درخصوص 

اهمیت موضوع رسانه با حقوق افراد دارای معلولیت بیشتر پی ببریم.
در سال های اخیر، پرداخت های كلیشه ای و بعضاً اغراق آمیز رسانه های 
مکتوب در بیان توانمندی های افراد دارای معلولیت، بیشتر منجر به 
برانگیختن حس ترحم افراد جامعه نسبت به معلوالن  شده است. حال 
آن كه فرهنگ سازی برای ایجاد ذهنیت های برابر، رسالتی است كه این 

جراید از آن غافل شده اند.
با این كه روزنامه ها و مجالت بسیار بیشتر از صداوسیما به مسأله ی 
معلولیت پرداخته اند اما نگاه  این مطبوعات نیز، بیشتر نگاه به عنوان 
عارضه، روش های درمان و پیشگیری بوده است. این مسأله باعث شده تا 
توقع جامعه از افراد معلول تا سطح  درمان قطعی و به اصطالح »شفا« 
تنزل یابد؛ تا جایی كه بیشتر ما دوست داریم معلوالن را آن طور كه 

دلمان می خواهد ببینیم، نه آن طور كه هستند.
این توقع از كارگردانان تلویزیونی به عنوان قشر فرهیخته وجود داشت 
كه در پیشانی فرهنگ سازی حركت كنند اما آنان نیز با پیروی ناشیانه 
از این ذهنیت، سطح مجموعه های تلویزیونی را آن قدر تنزل دادند كه 
ویلچر  روی  آخر  قسمت  در  را  داستان  بد  بسیار  و  منفی  شخصیت 

نشاندند!
»محسن حسینی طه« فرد دارای معلولیتی كه وبالگ هم می نویسد 
در  مردم  »این كه  بود:  نوشته  صداوسیما  برنامه های  نوع  این  درباره ی 
می كنند  شکر  را  خدا  و  می دهند  پول  و  می آیند  ما  جلوی  خیابان 
كه سالم اند من را نگران نمی كند، بلکه باید آن تلویزیون اصالح شود، 
رسانه ی ملی ما معلوالن را آدم های بیچاره و بدبختی قلم داد می كند 

جایـگاه معلـوالن در ستــون های خبـری
دغـدغـه های من در واژه هـای تو

كه حتی نیازمند به اس ام اس نذری هستیم«.
اقلیت  بزرگ ترین  نیاز  رفع  برای  و حتی صدقه ای  ترحم آمیز  نگاه  متأسفانه  ایسنا،  به گزارش 
انسانی كشور باعث شده كه اغلب آن ها از دسترسی به حقوق اساسی و بنیادین خود دور نگه 

داشته شوند.
در بیان اهمیت حقوق معلوالن همین بس كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1981 
تا 2002  از سال 1993  از آن در آسیا  نام گذاری كرد. پس  به عنوان سال جهانی معلولین  را 
نام  اروپایی  معلولین  را سال  نیز سال 2003  اروپائیان  و  نام گذاری شد  آسیا  معلولین  دهه ی 
نهادند. سرانجام در واپسین روزهای سال 2006 كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت شکل 
گرفت و با تصویب این كنوانسیون برای كشورهای عضو یک تعهد بین المللی ایجاد شد كه 
كشور جمهوری اسالمی ایران نیز به لحاظ پیوستن به این كنوانسیون از این مقوله مستثنی 
قوانین جدید  تصویب  یا  و  قوانین  اصالح  بایستی ضمن  كه كشورهای عضو  نمی باشد؛ چرا 

ساختارها و نهادهای الزم جهت اجرای این كنوانسیون را در داخل كشور خود فراهم نمایند.
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در كشور جمهوری اسالمی ایران در سال 1383 تصویب 
تا  شده كه دارای كاستیها و نقاط ضعف فراوان در آن برای اصالح به مجلس فرستاده شده 

نواقص آن رفع شود كه البته هنوز قانون جدید ابالغ نشده است.
»سازمان صداوسیمای جمهوری  است:  آمده  آن  دوازده  ماده  در  و  قانون  این  در  حال  هر  به 
اسالمی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هفته در زمان مناسب به 
برنامه های سازمان بهزیستی كشور و آشنایی مردم با توانمندی های معلولین اختصاص دهد.« 
اما این وظیفه از سوی صداوسیما بسیار كم انجام شده و برنامه های این سازمان درخصوص 
معلوالن، محدود به روزهای خاصی از جمله روز جهانی معلوالن، آن هم در حد باكس های پنج 

دقیقه ای بوده است.
می كند  تهدید  معلوالن  درباره  را  رسانه ها  برنامه های  محتوای  آفت،  یک  عنوان  به  آن چه 
سوژه گزینی این افراد است. وقتی قرار است تولیدی راجع به معلوالن داشته باشیم سوژه ای به 
نام معلولیت را در قالب فیلم، عکس، داستان و یا گزارش تصویری شکار می كنیم تا كنجکاوی 
خود و مخاطب را برطرف نماییم. اگرچه تصویری كه سینما از معلول و معلولیت نمایش داده 

بسیار موفق تر و علمی تر از صداوسیما بوده است.
اميدواريم كه فيلم سازان و كارگردانان با توليد آثار زيبا و جذاب درخصوص معلوالن، 
كه  اصلی اش  جايگاه  به  را  ملی  رسانه ی  و  كنند  كمک  را  درصدی   ۵ جامعه ی  اين 
و  مجالت  روزنامه ها،  خبرگزاری ها،  خبرنگاران،  برسانند.  است  جامعه«  افراد  »برابری 
ديگر رسانه ها نيز با عبور از رويکرد تکراری گذشته، به شناساندن واژه های معلوليت، 
معلول و ايجاد باور توانمندی اين افراد بر اساس واقعيات جسمی و روحی آنان اقدام 

نمايند.
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گفتگويی دوستانه با مهديه رستگار، مسئول رسانه انجمن باور 

مهدیه رستگار را پیش از انجام این مصاحبه هم  می شناختم؛ دختری با چهره همیشه 
خندان و آرامشی كه از عمق نگاهش می گیری، انجام این گفتگو فرصتی را فراهم 
اینکه در زمره دوستانش  از  بانوی جوان آشنا شوم و  با این  از پیش  كرد كه بیش 

هستم به خود افتخار كنم.

آن دختر آمد!
كه  گشود  جهان  به  چشم  دختری  هزار  و سی صد وشصت و دو،  سال  مرداد  چهاردهم 

اولین فرزند خانواده، اولین نوه و اولین نتیجه بود.
چند ماه بعد، والدین مهدیه كم كم متوجه تفاوت هایی شدند كه فرزند كوچکشان 
با دیگر بچه ها داشت، مهدیه كوچک  به خاطر مشکالتی كه هنگام به دنیا آمدن به 
 CP وجود آمده بود با كمبود اكسیژن مواجه شد و كمی بعد پزشکان مشکل او را

تشخیص دادند.
پدر و مادر مهدیه، مثل تمام والدینی كه برای بهبود فرزندشان تالش می كنند، از 
هیچ اقدامی فروگذار نکردند، از مراجعه به پزشکان مختلف گرفته تا ارسال پرونده 
پزشکی به خارج از كشور و ... اما تقدیر این بود كه مهدیه كوچک، با شرایط جسمی 
با تشویق  ادامه راه  برایش رقم می خورد، بزرگ و بزرگ تر شود و در  جدیدی كه 
والدین، انجام تمرینات توان بخشی و مراجعات مکرر به فیزیوتراپی، بخشی از توانایی 

حركتی خود را حفظ كند. 

سالهای  دبستان با دوستانی بهتر از " آب روان" 
مهدیه كم كم به سن رفتن به دبستان نزدیک می شد، مادرش از یکسال قبل خواندن 
و نوشتن را با  او تمرین كرده بود، به نحوی كه وقتی به كالس اول رفت، می توانست 

بنویسد و بخواند.
غیر معلول  كودكان  با  بودن  هم كالس  و  عادی  مدرسه ای  در  مهدیه  نام  ثبت  البته 
داستانی دارد كه بهتراست از زبان خودش نقل كنم : »مادرم برای ثبت نام من در 
مدرسه عادی خیلی تالش كرد، یادم هست از من تست هوش گرفتند! و خب من 
كه توانسته بودم در خانه و با كمک مادرم خواندن و نوشتن را زودتر از وقت موعد 
یاد بگیرم، نظر مسئوالن مدرسه را جلب كردم و آنها با حضور من در كنار سایر بچه 

ها موافقت كردند« 
مهدیه از سالهای دبستان به شیرینی یاد می كند و می گوید: »سال های دبستان برای 
من جزء بهترین سالهای زندگی بود، هنوز كه هنوز است با دوستان آن زمان ارتباط 
دارم و در زمره بهترین دوستان من هستند، حتی معلم كالس پنجم من كه در حال 

حاضر خارج از ایران زندگی می كند، هر وقت می آید حتما سری به من می زند« 
بازگویی خاطرات دوران دبستانش به دعوایی كه هم كالسی ها به  ادامه  مهدیه در 
با او داشتند اشاره می كند و می گوید: یادم هست كه هر  خاطر "هم میزی شدن" 
سال تحصیلی جدید ، هم كالسی ها برای اینکه با من سر یک میز بنشینند دعوا می 
كردند! یا زنگ های تفریح كه من نمی توانستم بیرون بروم ، یک نفر باید پیش من 

می ماند كه معموال همه بچه ها برای این كار داوطلب بودند! 
حاال كه مهدیه بزرگ شده ، برایش بسیار جالب است كه چه طور بچه هایی در آن 
سن كه شاید هنوز قدرت درك خیلی از مسائل را نداشته باشند، این قدر جالب با او 
ارتباط برقرار كرده و مهدیه بدون هیچ احساس بدی از آنها كمک می گرفته است . 
البته در این میان نقش اولیا مدرسه را هم نباید نادیده گرفت كه با تدبیر ، فرصت 

این هم نشینی را فراهم كرده بودند.

می خواستم "فيزيوتراپ" شوم 
از مهدیه می پرسم كه وقتی بچه بود دوست داشت چه كاره شود و می شنوم : »دوران 
سپری  فیزیوتراپی  در  را  زیادی  روزهای  درمان،  روند  پیگیری  خاطر  به  كودكی 
می كردم، برخورد خوب خانمی كه فیزیوتراپ من بود، باعث شد تا رنج و درد ناشی 
از تمرینات را تحمل كنم و همیشه با روی  باز به آنجا بروم، یادم هست كه بچه هایی 
كه ناآرامی می كردند و از انجام تمرینات سرباز می زدند را پیش من می آوردند تا به 
اصطالح از من یاد بگیرند! همه این ها باعث شده بود تا در عالم كودكی پیش خودم 

آرزو كنم كه وقتی بزرگ شدم فیزیوتراپ شوم!«  

از ديگران چيزی كم ندارم، بيشتر هم دارم !
مهدیه كه در دوران كودكی و با كمک گرفتن از "واكر" می توانست راه برود، به مرور 
توانایی حركت خود را از دست داد و از آن پس تنها دست راستش بود كه در شرایطی 
خاص می توانست حركت داشته باشد، این تغییرات، با ورود او به مقطع راهنمایی 
در  دوستانش  دیگر  همانند  را  تحصیلی اش  روند  نتواند  كه  شد  باعث  و  بود  همراه 

مدرسه ادامه دهد. 
مهدیه در خانه، دوران راهنمایی و دبیرستان را پشت سر گذاشت و برای برخی از 
درس ها از معلم هم بهره مند بود، با این حال همیشه بهترین نمرات را می گرفت. او 
در رشته انسانی دیپلم گرفت و دوست داشت كه بتواند در رشته روان شناسی ادامه 
تحصیل دهد، اما شرایط جسمی و دشواری های رفت و آمد و... اجازه این كار را به او 
نداد، اما مهدیه مطالعاتش را در زمینه رشته مورد عالقه اش، روان شناسی، ادامه داد. 
با تمام این شرایط وقتی یک بار از مهدیه سوال شده كه آیا احساس نمی كنی چیزی 
از دیگران كم داری؟ او در پاسخ گفته است: »چيزی كه كم ندارم هيچ، يک چيز 

اضافه هم دارم، ويلچرم« 

مهديه ی سر شلوغ !
با پایان یافتن مقطع متوسطه، مهدیه با این كه نتوانست به دلیل مشکالت ذكر شده 
به دانشگاه راه پیدا كند، از پا ننشست و به غیر از سرگرمی هایی خودش مثل فیلم، 

كتاب های مختلف، اینترنت و  معاشرت با دوستان، در خانه به كار هم مشغول بود.
منشی گری در منزل، به عهده گرفتن مسئولیت یک پرتال آموزشی، انجام پروژه های 

" دلبر" ، نام ویلچر من است! 

گفتگویی دوستانه با مهدیه رستگار، مسئول رسانه انجمن باور: 
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دانشجویی در قالب ورد و پاورپوینت،  بخشی از كارهایی است كه مهدیه در 
خانه انجام می داد و در كنار همه این ها خودش كامپیوتر و نویسندگی را نیز 

در منزل آموخت. 
او هم اكنون سابقه ی تدریس 5 ساله قرآن كریم را دارد و شاگردانش به 60 
نفر می رسند، ضمن اینکه مسئول آموزش یک شركت كامپیوتری است و در 
كنار همه این ها چند سالی است كه مسئولیت گروه رسانه "انجمن باور" را هم 

عهده دار شده و با نشریه پیک توانا نیز همکاری می كند.
فکر می كند  این  به  دائم  موقع خواب  دارد كه شب ها  آن قدر مشغله  مهدیه 
به نحو احسن  را  باشد و همه مسئولیت هایش  نینداخته  از قلم  را  كه كاری 

مدیریت كند. 

دختری كه سنگ صبور است 
بپرسی،  دوستانش  از  را  مهدیه  بارز ترین خصوصیت شخصیتی  بخواهی  اگر 

بدون شک از پر انرژی بودن، صبور بودن و محرم راز بودن او خواهند گفت.
به قول خود مهدیه، او با تمام این مشغولیات، در نقش یک مشاور تمام عیار 

نیز ظاهر شده و برای دوستانش حکم محرم اسرار را دارد.
او با بیان خاطره ای جالب می گوید: »یادم هست، نه ساله بودم كه برای انجام 
یک عمل جراحی به بیمارستان رفتم. روز عمل وقتی داشتند مرا به اتاق عمل 
می برند، پدر، مادر و اطرافیانم همه گریه می كردند و من در همان حال كه 
روی تخت بودم همه شان را دلداری می دادم و می گفتم كه نگران نباشند !« 

مهدیه نسبت به شرایط سختی كه داشته و كماكان نیز با آن دست به گریبان 
است، خیلی قوی تر ظاهر شده و می گوید كه گاهی از مشکالت كوچک و 

كم اهمیتی كه دیگران به خاطرش آزرده می شوند، تعجب می كند. 

مادر ، نفس مهديه است 
مادر برای مهدیه، كلمه ای است  فراتر از آن چیزی كه دیگران تصور می كنند، 
مادر برای مهدیه، نیروی مضاعفی است كه  توان حركت را به او می بخشد، 
خواهر نداشته اوست، برای كسی كه خود سنگ صبور همه است، تنها محرم 

حرفهای ناگفتنی است و به قول خود مهدیه، مادر، نفِس مهدیه است . 
رازدار همه است،  اینکه خود  با  و  پنهان نمی كند  از مادرش  را  او هیچ چیز 
تنها رازدار او مادرش است، با این وجود گاهی حتی دلش نمی آید با گفتن 

مشکالت او را برنجاند و خیلی چیزها را در سینه اش محبوس می كند. 

اين نگاه های دوست نداشتنی 
تجربه ی  دل آزار،  كالمی  با  توام  گاهی  و  ترحم  سر  از  متعجب،  نگاههای 
مشتركی است كه همه ی افراد دارای معلولیت حداقل یک بار با آن مواجه شده 
اند، مهدیه در این باره می گوید: " شاید باور نکنید، ولی نگاه ها همیشه برای 
من كم اهمیت بوده است، حتی اگر كسی برای كمک از شیوه های ناشیانه 
را  لیوان  پر  نیمه  استفاده می كرد، من سعی می كردم همیشه  آزار دهنده  و 
ببینم و بگویم چه آدم خوبی است كه به فکر رفع مشکل فرد دیگری ست! اما 
خب از وقتی كه با دوستانی آشنا شدم كه مثل خودم دارای معلولیت هستند، 
همیشه شاهد این هستم كه این مساله برای آنها بسیار آزار دهنده است، ولی 
قبول دارم كه گاهی برخوردهایی می شود نه خیرخواهانه است و نه كمکی 
می كند، بلکه فقط می آزارد، یادم هست كه یک بار به نمایشگاه كتاب رفته 
بودم و جمعیت زیادی آنجا بود، خانمی رد شد و گفت تو با این وضعیت برای 

چه به اینجا آمده ای؟

معلوليتی كه گاهی فراموش می شود !
مهدیه یاد ندارد كه هیچ وقت خانواده  و اطرافیانش  به او گفته باشند "نمی 

توانی" 
همین مساله باعث شده كه اولین چیزی كه از مهدیه پیش از معلولیتش به 
ذهن متبادر شود، توانایی او باشد. این مساله آن قدر در خانواده او تثبیت شده 
كه گاهی برای رفتن به اماكن خاص یادشان می رود مهدیه نمی تواند به خاطر 

شرایط خاص محل به آنجا بیاید!
او این مساله را مدیون خانواده اش می داند و می گوید: »اعتماد به نفس من، 
و به دنبال آن هر چه كه انجام داده ام، به خاطر اطمینانی است كه خانواده ام 
به من داده اند و هیچ وقت مرا به خاطر شرایط جسمی ام، از انجام كاری منع 

نکردند.« 

 

موفقيت، يعنی پذيرش شرايط 
از مهدیه در مورد مفهوم موفقیت می پرسم و می شنوم: »به نظرم موفقیت چیز 
عجیب و غریبی نیست، موفقیت برای من به این معنی است كه با پذیرش 
همین شرایطم خوب زندگی كنم و تصویری كه از خود در ذهن دیگران به 
جا می گذارم، تصویر خوبی باشد، ضمن اینکه فکر می كنم زمانی كه بتوانیم به 
جایگاهی برسیم كه به خاطر آن خلق شده ایم، توانسته ایم به موفقیت برسیم، 
یاد  بیشتری  بهبود دهم، چیزهای  را  من همیشه سعی می كنم كه شرایطم 

بگیرم«

ُغر نمی زنم، پس هستم !
مهدیه اهل غر زدن نیست، اما شعار هم نمی دهد و می گوید: »این كه می گویم 
شرایطم را پذیرفته ام، به این معنی نیست كه زندگی سختی ندارم، عالوه بر 
معلولیت، ده سال متوالی است كه با درد زندگی می كنم و خب همان طور 
كه گفتم به غیر از دست راستم كه آن هم در شرایطی خاص توانایی حركت 
با این وجود  دارد، سایر اعضای بدنم توان حركتی خود را از دست داده اند، 
آموخته ام كه آنچه تحمل این شرایط را برای من آسان می كند، پذیرش آن 
ارتباط در سخت ترین  این   با خدای خود گرفته ام.  ارتباطی است كه  نیز  و 
شرایط كه درد زیادی را تحمل می كرده ام، به كمکم آمده و باعث شده بتوانم 

خودم را حفظ كنم. 
ضمن اینکه معتقدم با ُغر زدن و گوشه نشینی و قطع ارتباط با دیگران، هیچ 
چیز درست نمی شود، باید پذیرفت كه شرایط این است و پس از آن باید سعی 
كرد كه با همین شرایط، انسان تاثیرگذاری شد. من خودم را از نظر اجتماعی 
مسئول می دانم و عقیده دارم كه رفتار من به عنوان نماینده جامعه افراد دارای 
معلولیت، مدام در حال رصد شدن است و در واقع این خود ما هستیم كه 

تعیین می كنیم دیگران چه برخوردی با ما داشته باشند.
به جز یک بار، هیچ وقت از خدا سوال نکردم كه »چرا من؟« ، هیچ وقت به 
این فکر نکردم كه قرار هست چه بشود و من چرا باید این شرایط را داشته 
باشم، چراكه معتقدم صبر به اندازه ی ظرفیت و توانایی آدم ها به آن ها داده 
می شود، وقتی نمی شود شرایط را تغییر داد، پس نباید با فکر و خیال زندگی 

را به خود و دیگران تلخ كرد. 
زندگی برای ما كالس درسی است با امتحانات مختلف. این شرایط هم امتحانی 
است از سوی خدا و باید از او بخواهیم كه ما را در پشت سر گذاشتنش یاری 
كند، قطعا بدون این امتحانات و كسب نمره باال، نمی توانیم باالتر رویم. هیچ 

باال رفتنی بدون امتحان میسر نیست.
من و " دلبر" !

1388/08/8، تاریخی است كه مهدیه هرگز فراموشش نمی كند! 
جدای از زیبا بودن این تاریخ و تکرار عددها، این روز كه مصادف با والدت 
امام رضا )ع( نیز بوده است، روزی است كه مهدیه ویلچر برقی اش را از پدر 

هدیه گرفت. 
ویلچر برقی برای مهدیه در حکم پاهایی جدید بود كه می توانستند توانایی 
جدیدی به او بدهند، مهدیه آن قدر ویلچرش را دوست دارد كه نامش را "دلبر" 

گذاشته است! 

اين سه واژه ی دوست داشتنی: پدر، مادر، برادر 
 : باشد، نمی یابد و تنها می گوید  مهدیه واژه ای كه الیق توصیف خانواده اش 
»پدر و مادر برای من حکم نفس را دارند كه بدون آنها زندگی، حتی برای 
یک لحظه میسر نیست. برادرم امیر هم عشق زندگی من است و با وجود سن 

كمش، خیلی چیزها به من یاد داده. 
خدا را به خاطر داشتن آنها شکر می كنم و می دانم كه كلمه تشکر در مقابل 
حمایت ها و زحماتی كه یک عمر برای من كشیده اند، بسیار حقیر است. با این 

حال از آن ها به خاطر تمام محبت ها و بودنشان، تشکر می كنم  

هاجر بزرگی
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روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
کانــون توانـا دریــک نـگاه

ویژه  باشگاه  مجوز  اولین  1-اخذ 
فرهنگی  "باشگاه  نام  با  معلوالن 
ورزشی فیروز" برای بسط و گسترش 
و  توانمندسازی  ابعاد  در  ورزش 
معلوالن  )ویژه  پروری  قهرمان 
كم  و  نابینایان   ، حركتی  جسمی 

بینایان (  
صمیمانه  نشست  و  2-مالقات 
با  توانا  كانون  مدیره  هیات  ریاست 

ریاست سازمان بهزیستی كشور
3-آغاز ثبت نام پانزدهمین جشنواره 
استان  ممتاز  آموزان  دانش  تشویق 
البرز  كه در شهرستان های قزوین ، 

و تاكستان برگزار خواهد شد
اتیک  شركت  پیمان كاری  4-اخذ 
اتوبوسرانی  سازمان  به  وابسته 
از  نفر   12 كار  به  اشتغال  و  قزوین 
معلوالن در باجه های فروش كارت 

الکترونیک اتوبوس 
منزل  در  كار  واحد  فعالیت  5-آغاز 
در راستای ایجاد شغل برای معلوالن 
و  فیروز  شركت های  از  كارگیری  و 

هنکل  
6-برگزاری اردوی تفریحی، آموزشی 
پرسنل در ارتفاعات 3 هزارتنکابن به 

مدت 4 روز
كانون  اینترنتی  سایت  7-بازسازی 
زودی  به  كه  جدید  قالبی  در  توانا 

رونمایی خواهد شد
8-ثبت رسمی و آغاز فعالیت اولین 
تعاونی فراگیر ملی در استان توسط 
فراگیر  "تعاونی  نام  با  و  توانا  كانون 
ملی گروه تالشگران معلولین توانا" با 

عضویت 200 نفر از معلوالن
9-تشکیل شورای نساجی و شورای 
سلولزی برای فعالیت های كارآفرینی 

و كارگاهی كانون توانا

سي
ب المثل فار

ضر
ت . 

س
صد گفته چون نیم کردار نی

.  دو

عی
تما

اج

پیک توانا/سال پنجم/شماره 48/تیر و مرداد  161392

10-تشکیل و آغاز به كار اولین كانون معلولین جمعیت هالل احمر كشور در قزوین و با نام " كانون جوانان معلولین 
هالل "  با هدف تعامل نزدیک و مشاركت با جمعیت هالل احمر  

11-تجهیز كانون توانا به اتوماسیون اداری به منظور كاهش بروكراسی و تسریع در خدمات رسانی به مراجعان 
12-حضور روابط عمومی كانون توانا در دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی 

13-برگزاری مراسم افطار مدیران، توانمندان و پرسنل كانون توانا در راستای احیای سنت مولی الموحدین امام 
علی )ع(

14-حضور مدیران كانون توانا در مراسم افتتاحیه پروژه مسکونی مهر گروه بهداشتی فیروز
فعالیت های  مجموعه  از  همراه  هیات  و  تهران(  شهردار  دكترقالیباف  آقای  )همسر  مشیر  دكتر  خانم  15-بازدید 

فرهنگی ، آموزشی ، تولیدی و كارگاهی كانون توانا



شود . کاترین پندر
ف نمي 

ش محدود ما متوق
ت بین

ش به عل
ت های

ت و موهب
شکر کنید که نعما

.  خدا را 

كانون معلولین توانا با مشاركت جمعیت هالل احمر قزوین در اقدامی نو، اولین كانون 
معلوالن را راه اندازی كرد. 

جوانان  معاونت  مشاركت  و  همکاری  با  توانا  معلولین  كانون  توانا:  پیک  گزارش  به 
جمعیت هالل احمر استان قزوین، موفق به تاسیس اولین كانون معلوالن با عنوان " 

كانون جوانان معلول هالل " در كشور شد.
اقدام  یک  كانون،  این  تاسیس   : گفت  باره  این  در  هالل  معلول  جوانان  كانون  دبیر 
شایسته بود كه برای اولین بار در كشور و در جریان یک تعامل مشترك صورت گرفت.

حسین طارمیان با اشاره به اینکه این كانون در مرحله نخست 51 عضو زیر شاخه دارد 
گفت: این كانون دارای 4 شاخه اصلی خواهد بود كه گروه های تامین عزت و كرامت 
سالمت  و  زندگی  از  حمایت  معلوالن،  اجتماعی  حقوق  از  حمایت  معلوالن،  انسانی 
معلوالن و ارتقای دانش و مشاركت عمومی معلوالن از گروه های زیر شاخه ی این 

كانون هستند.
طارمیان هم چنین، تقویت حس مشاركت جویی و نیکوكاری و جذب و تربیت جوانان 
به منظور آماده سازی آنها در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به 
ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی را از مهم ترین اهداف تاسیس این كانون برشمرد و 
گفت: فعالیت های فرهنگی واجتماعی ركن اصلی حیات كانون تواناست و از این رو 

كانون خود را در موارد این چنینی مسئول می داند.
وی با اشاره به این مطلب كه كانون جوانان معلول هالل، در خرداد جاری و با تایید 
معاونت جوانان جمعیت هالل احمر قزوین تاسیس شده است افزود: تالش ما این است 
كه این كانون در زمینه های یاد شده موفق عمل كرده و بتواند در خدمت رسانی به 

جامعه و به ویژه به معلوالن، عملکرد خوبی داشته باشد.

گروه بهداشتی فیروز به تازگی و در ادامه ی تالش و پشتکار كاركنان معلول از 6 
محصول جدید خود برای ارائه به بازار، رونمایی كرد.

به گزارش پیک توانا، همزمان با 17 مرداد سالروز تولد بنیانگذار كانون معلولین توانا 
و مدیر عامل شركت گروه بهداشتی طی آئینی از محصوالت جدید شركت فیروز 

رونمایی شد.
در این مراسم كه با حضورمعاونین و مدیران شركت و به نمایندگی از پرسنل فیروز 
برگزاری شد، قائم مقام مدیر عامل، ضمن تجلیل از پشتکار كادر مدیریتی و اجرایی 
فیروز ، آخرین محصوالت تولید شده در شركت گروه بهداشتی فیروز را معرفی كرد.

مهدی قهرمانپور این 6 معلول كه شامل فوم دستشویی، كرم مرطوب كننده بدن و 
صورت، كرم ضدآفتاب، صابون خمیری، فین گیر كودك و ژل جدید بانوان بود را 
از سوی همه ی پرسنل و كاركنان فیروز به سید محمد موسوی، مدیر عامل گروه 

بهداشتی فیروز تقدیم كرد. 
تاثیر  و  ملی  تولید  مسیر  در  موجود  مشکالت  به  مراسم  این  در  فیروز  مدیرعامل 
تحریم ها در عدم ثبات اقتصادی كشور اشاره كرده و از تمامی مدیران، كاركنان و 
دست اندركاران شركت كه با اقدامات تحقیقی، مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی خود 
زمینه رشد و توسعه ی كیفی و كمی محصوالت شركت را فراهم آورده و در به بار 

نشاندن این درخت پر ثمر یاری رسانده اند، تقدیر و تشکر كرد . 
سید محمد موسوی به اشاره به این مطلب كه فیروز به عنوان یک برند ملی است 
كه با دانش و تجربه ی محققان بومی بیش از پیش تحکیم یافته گفت: به امید خدا 
فیروز در مسیر خود هر چه بیشتر زمینه ی جلوگیری از واردات محصوالت خارجی 

را فراهم خواهد آورد.

موسوی اذعان كرد: رسالت شركت فیروز تنها فعالیت در عرصه ی اقتصادی نیست 
بلکه ما در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز بیش از قبل ارزش آفرینی خواهیم 
كرد و رویکرد جدید شركت، حاكی از آن است كه ما با ایجاد فرصت های شغلی 
از گذشته گام  تر  این مهم مصمم  ویژه معلوالن در جهت حل  به  و  برای جوانان 

برخواهیم داشت و  این ارزش آفرینی به خودی خود غرور ملی را به همراه دارد. 
بنیانگذار كانون توانا همچنین با اشاره به فعالیت مستمر و تاثیرگذار بیش از 180 
عزیز معلول در شركت فیروز، افزود: این نگاه به انسان ها دقیقاً یادآور حركت انبیا 
است و من از خداوند متعال طلب توفیق می كنم تا همراه با مدیران و كاركنان و به 
ویژه عزیزانی كه در واحد  تحقیقات و توسعه  فعالیت می نمایند و نقش مستقیم 
با تولید دارند و نیز همراه با عزیزانی كه در عرضه ی  محصوالت  با ما همکاری می 

كنند همگی در یک جبهه ی واحد به هموطنان عزیز خدمت كنیم.
شركت  توسعه  و  تحقیقات  معاونت  عدیلی  مهندس  مراسم  ی  ادامه  در  همچنین 

گزارشی از طرح های در دست اقدام را  بیان كرد.

دیدار  به  خبرنگار  روز  مناسبت  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  قزوین  مردم  نماینده 
كاركنان و فعاالن كانون معلولین توانا و اعضای هیات تحریریه مجله پیک توانا آمد.

به گزارش پیک توانا: مدیرعامل كانون معلولین در این بازدید، ضمن خوش آمدگویی 
به حاج داوود محمدی و همراهان وی، از حسن توجه و دقت نظر ایشان تشکر كرده 
وگفت: كمتر پیش می آید كه مسوولی خودش پیش قدم شده و در مناسبت های این 
چنینی به دیدار كسی یا جایی برود ولی خوشبختانه شما این دقت را دارید و ما به 

داشتن چنین درایت و تفکری افتخار می كنیم و به شما تبریک می گوییم.
در ادامه مرتضی رویتوند غیاثوند مدیر رسانه ی كانون توانا به خواندن متنی از طرف 
كانون پرداخت كه در آن به مسائلی مانند اهمیت روز خبرنگار، فعالیت كانون در این 
عرصه، مشکالت معلوالن از جمله عدم مناسب سازی شهری برای حضور آنها و نیز 

تشکر از حضور حاج داوود محمدی در كانون توانا اشاره شده بود.
هم چنین واحد تبلیغات كانون معلولین به پخش دو كلیپ كه در ادامه ی برگزاری 
"جشنواره نگاه نو" كه سال گذشته و برای اولین بار با محورهای معلوالن در كشور 
برگزار شده بود ویکی از آنها محرومیت ها و مشکالت معلوالن را به تصویر كشیده و 
دیگری توانمندی ها و قابلیت های آنها را نشان می داد پرداخت و توجه حاضرین را 

به زندگی، اشتغال، حضور در اجتماع و... معلوالن جلب كرد.
در ادامه نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به اینکه معلوالن دارای توانمندی 
هایی هستند كه حتی افراد تندرست بسیاری از آن قابلیت ها را ندارند گفت: مواردی 
كه در این دو كلیپ نمایش داده شد به خوبی نمایانگر فعالیت معلوالن در حوزه های 
اشتغال، كسب معاش، دستیابی به منبع درآمد و استقالل مالی بود و ما این  فعالیت 

ها را ارج می نهیم.
وی ضمن اشاره به اینکه امروز از تمام نشریات قزوین بازدید خواهد كرد، روز خبرنگار 
را به اعضای كانون و پیک توانا، تبریک گفته و زحمات خبرنگاران را قابل تحسین 

دانست.
محمدی با اظهار این مطلب كه این سومین باری است كه من بعد از انتخابات به دیدار 
كانون توانا می آیم گفت : من خودم را خدمتگزار همه و به ویژه معلوالن می دانم و 

در این راستا چنانچه كاری از دستم بربیاید حاضر به خدمتگزاری هستم.
وی در پایان با اهدای لوحی به مدیرعامل كانون از زحمات كانون و پیک توانا تشکر 
و قدردانی كرده وگفت : هر جا كه قلم، قدم و سخن من بتواند به معلوالن كمک كند 

من همکاری الزم را خوا هم داشت.
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به همت کانون معلولین توانا برای اولین بار در کشور:

نخستین کانون جوانان معلول جمعیت هالل احمر کشور در قزوین آغاز به کار کرد

رونمایی  از 6 محصول جدید فیروز 

رسالت فیروز تنها فعالیت در عرصه ی اقتصادی نیست 

نماینـده مردم قزویـن در مجلـس شورای اسالمـی :
خـودم را خدمتگـزار معلـوالن می دانم
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سید اكبر حسینی 

در ادامه ی بازگویی تاریخچه ی شکل گیری كانون معلولین توانا 
از نگرش كهنه مردم و زخم هاي قدیمي معلوالن برایتان نوشتم. 
تاب  حركتی  ـ  جسمی  معلوالن  از  جمعی  چگونه  كه  نوشتم 
فلسفه  و  بیافرینیم  ارزش  تا  زدیم  باال  را  آستین ها  و  نیاوردیم 
و تعریف جدیدي از معلولیت را به جامعه تزریق كنیم، آن هم 

بدون كمک بالعوض مردمی و بدون تکیه به دولت.
در سال 1374 و با پیوستن آقای موسوی به جمع صمیمي و 
اولیه ی كانون، بي برنامگي رنگ باخت، چرا كه سید،  سرشار از 

ایده، برنامه و خالقیت بود  و ما مملو از شور و نشاط جواني. 
نکته ی جالب این كه آن زمان كه سازمان های مردم نهاد جایگاه 
تعریف شده ای در كنار دولت نداشتند، رویکرد دولتمردان نسبت 
كه  این صحبت همین بس  موید  و  بود  مثبت  كاماًل  كانون  به 
نمازخانه ی  در  كه  كانون  عمومی  مجامع  و  جلسات  اولین  در 
بهزیستی قزوین و با حضور مسووالن و معلوالن تشکیل می شد، 
باریک بین،  آیت ا...  قزوین  جمعه ی  امام  و  فقیه  ولی  نماینده ی 
نماینده ی وقت قزوین در مجلس، آقای مهندس احمد نصری، 
فرماندار وقت قزوین آقای مرتضی روزبه، رئیس بهزیستی قزوین 
حضور   كه  بودند  مسووالنی  جمله  از  و...  صباغان  جواد  آقای 

مداومشان، در ذهنم نقش بسته است. 
از مجتمع هاي  اتاق 9 متري در ساختمان یکي  آن روزها یک 
تحت پوشش بهزیستي در جنوب شهر قزوین در اختیار داشتیم 
با برنامه ی هفتگي  و یادم هست كه قرار بود هر روز یک نفر 
معلوالن  شناسایي  جز  به  البته  و  كند  باز  را  اتاق  دِر  مشخص 
جدید و جذب آنان كار دیگري نمي شد كرد كه در اینجا جا دارد 
از همکاری خوب محمد آقا كاشی، تلفنچی اداره بهزیستی كه 

خود معلول ویلچری بود هم یادی بکنم.
سید كه آمد كمکمان كرد و توانستیم یک واحد مسکونِي همکف 
كه جمعاً 80 متر و  شامل یک حال پذیرایي، دو اتاق خواب و 
یک آشپزخانه بود را ماهیانه به مبلغ 25 هزارتومان در خیابان 
كوروش سابق یا شهید انصاري فعلي اجاره كرده و براي اولین 
بار یک تابلوي پارچه اي صورتي رنگ كه در آن نوشته شده بود  

" كانون معلولین قزوین" را روي در ورودی آن نصب كردیم.
اگر در ثبت این خاطرات به سختی های پیدا كردن مکان اجاره 
ای اشاره نداشته باشم حق مطلب را ادا نکرده ام پس بد نیست 
یافت  اندك  بسیار  همکف  مکان  زمان،  آن  در  اوالً  كه  بنویسم 
احتمال  اعتماد نمی كرد چون  به معلوالن  ثانیاً كسی  و  می شد 
می داد كه روزی ملک شخصی او را تخلیه نکنند، حتی اگر چک 

تضمین آنچنانی ارائه می كردیم ! 
اما برایتان از آقای مظفری بگویم، آقاي مظفري صاحب خانه ی 
را  مغازه خود  اضافه ی  اجناس  برخي  اگرچه سهواً  بود.  خوبي 
كه دیوار به دیوار كانون بود در راهروي تنگ و باریک ورودي 

كانون مي گذاشت و توجهي به ورود و خروج بچه هاي ویلچري 
نمي كرد ولي در مجموع آدم دلسوزو مهربان و البته با حساب 

و كتابي بود. 
بود  به خود گرفته  كانون  نام  واحد مسکوني كه  این  باید  حاال 
تجهیز مي شد و كسي پولي نداشت. شاید هم آقا سیِد خودمان 
مي توانست مثل اجاره مکان، میز و صندلي و تلفن و ... را هم 

فراهم كند اما نکرد تابه ما درس مشاركت و همدلي بیاموزد.
بگذریم... 

مستهلک  لوازم  شاید  تا  دولتي  ادارات  از  بعضي  سراغ  رفتیم   
میز چوبي  یک  هم شدیم.  موفق  البته  و  بگیریم  امانت  را  آنها 
بزرگ، چند صندلي، یک دستگاه تایپ قدیمي و مکانیکي و چند 
خورده ریز دیگر آمد و بچه ها را وا داشت تا هرآنچه كه دارند 
را از خانه بیاورند.گوشي تلفن، رادیوي سه موج، استکان، قوري، 
سماور برقي و... همه و همه چیزهایي بود كه بچه ها آوردند تا 

كانون بتواند میزبان خوبي براي میهمان هایش باشد.
از  كانون  ثبت  و  گرفت  خود  به  واقعي  رنگ  چیز  همه  كم كم 
طریق شهرباني سابق كه االن موزه ی قزوین شده مراحل نهایي 
را سپري مي كرد كه بحث جنجالي و داغ " كي مدیرعامل بشه 

؟ " مطرح شد.
كاغذ  روي  را  آل  ایده  مدیرعامل  یک  فاكتورهاي  و  نشستیم 
آوردیم كه البته كسي با آن ویژگي هاي مثبت و قطعي آن وقت 
كه هیچ، هنوز هم زاده نشده است. به هر حال باید یکي سکان 

مدیریت اجرایي را به دست مي گرفت.
در هفته نامه ی والیت قزوین كه حاال روزنامه شده، یک آگهي 
ناگفته  و  كردیم  فراخوان  را  كانون  عامل  مدیر  و  زدیم  كوچک 
كردنش  كار  مجاني  و  افتخاري  او  فاكتور  اصلي ترین  كه  نماند 
بود.  یک خانم میان سال از راه رسید و پس از آشنایی با كانون 
همه جوره و بدون چشم داشت خواهان همکاري با این مجموعه 
ی مردمی شد. او كسي نبود جز خانم فاطمه قبادي كه الحق 
نقش ارزنده اي در رشد و نمو كانون داشت. اگرچه هیچ وقت 
بچه هاي  به كمک  دلسوز  مادري  ولي همچون  نشد  مدیرعامل 
جوان و ناپخته ی كانون آمد و هر آنچه از روابط خود با مدیران و 

مسئوالن داشت براي بهبود وضعیت كانون به كار گرفت.
مدتي بعد هیات مدیره ی كانون تصمیم گرفتند مدیرعامل را از 
بین خود انتخاب كنند و این گونه شد كه حجت اله یوسفي اولین 
مدیرعامل كانون شد و البته این انتخاب 16  سال تداوم داشت.

با  بود  سازندگي  جهاد  حسابدار  كارمند  كه  یوسفي  آقاي 
تا كانون شکل  رایزني هاي فراوان یکسال مامور به خدمت شد 
بگیرد و در این زمینه نباید محبت مدیر وقت جهاد سازندگي 

آقاي مهندس دارابی را نادیده گرفت.                              
ادامه دارد...
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قسمت دوم : اسقالل در سایه مشارکت و همدلي

تاریخچه شکل گیری کانون معلولین توانا



ت . دیده رو
س

ت نی
شن مي کند که از آن طبیع

شیدي رو
شیا را با خور

. هنرمند، ا

عباسعلی یزدانی- مددكار اجتماعی

از نام فضاهای عمومی در ذهن فرد معلول و خانواده ی او  آنچه احتماالً 
نقش می بندد، محدودیت هایی است كه در این فضاها برای آن ها به ویژه 
در مورد افراد معلول جسمی ـ حركتی وجود دارد. فقدان رمپ برای عبور 
با ویلچر، پله های طوالنی و با ارتفاع زیاد و پستی و بلندی هایی كه بدون 
دو چشم و دو پا عبور از آن ها بسیار دشوار است. اتوبوس، مترو و سایر 
با همین رویکرد، خاطرات نه چندان خوشایندی را به  نیز  وسایل نقلیه 
متبادر  هستند،  روبه رو  جسمانی  وضعیت  در  تفاوت  با  كه  افرادی  ذهن 
سایر  مانند  هم  جا  این   در  و  است  درست  موارد  این  همه  كرد.  خواهد 
انجمن ها و گروه ها و افراد فعال در این حوزه، نه عاجزانه بلکه طلب كارانه 
و حق خواهانه از جامعه انتظار داریم كه این تمهیدات، در مراكز و وسایلی 

كه برای همه افراد جامعه ساخته می شود لحاظ شود. 
دارم  فعالیت  عمومی  مراكز  از  یکی  در  كه  مدتی  طی  وجود،  این  با 
امکان های مفیدی در مورد استفاده از فضاهای عمومی به ذهنم رسیده 
است كه با شما در میان می گذارم. قبل از آن، الزم به یادآوری است كه در 
این حیطه، تركیباتی مانند فضاهای عمومی، اماكن عمومی، ساحت های 
عمومی و... هریک در قامت یک مفهوم تخصصی وجود دارند كه به تبع 
این مجال،  دارند. در  با هم  تفاوت هایی  نظر متخصصان،  و  نوع تخصص 
منظور ما از فضاهای عمومی همانا خیابان و میادین و پارك ها و اتوبوس 

و مانند آن هاست است كه در ادامه ذكر می شود.
عبارت  شهری  حوزه  ی  متخصصان  تعريف  طبق  عمومی  فضاهای 
است از: تمام بخش های بافت شهری كه عموم مردم به آن دسترسی 
فيزيکی و بصری دارند. به اين ترتيب، خيابان ها، پارک ها و ميادين 
و  می¬كنند  محصورشان  كه  ساختمان هايی  به  شهر،  يا  شهرک 
محدوده شان را مشخص می كنند گسترش می يابد. در واقع، فضای 
عمومی شامل قسمت هايی از محيط طبيعی و مصنوعی است كه 
عموم مردم به راحتی به آن ها دسترسی دارند و ورود و خروج در 

آن ها دست كم در ساعاتی از شبانه روز آزاد است.
شهرك ها  ساختار  از  بخش  مهم ترین  عمومی،  فضاهای  تعریف،  این  در 
در  انسان ها  تعامل  و  تماس  میزان  بیشترین  كه  هستند  ما  شهرهای  و 
فعالیت های  مردم  كه  مشتركی  بستر  عمومی  فضای  می دهد.  روی  آن 
كاركردی و مراسمی را كه پیوند دهنده ی اعضای جامعه است را در آن 
انجام می دهند. به عبارت دیگر فضای عمومی صحنه ای است كه به روی 
آن نمایش زندگی اجتماعی، در معرض دید عموم قرار می گیرد. فضای 
و ورزش، فضایی  دادو ستد  برای سیاست، مذهب،  است  عمومی، فضایی 

برای هم زیستی مسالمت آمیز و برخوردهای غیرشخصی.
متخصصان مختلف، تعاریف گوناگونی از فضاهای عمومی ارائه كرده اند و 
شاخص های كاركردی، ساختاری و ماهوی متفاوتی برای آن برشمرده اند. 
آن  از  كه  دارد  وجود  مشترك  وجه  تعاریف چند  این  از  بسیاری  در  اما 
میان می توان به سه وظیفه یا كاركرد اصلی فضاهای عمومی اشاره كرد: 
1- ابزاری برای برقراری ارتباطات 2- مکانی برای رویارویی 3- مدیریت و 
هماهنگ كننده ی فعالیت های شهروندان. بر این اساس سه نوع فعالیت در 
این فضاها قابل تصور است: فعالیت های گزینشی و انتخابی  كه می توان 
قدم زدن در هوای آزاد، توقف در اماكن تفریحی در اوقات فراغت، استراحت 
و بازدید از اماكن تاریخی و توریستی را نام برد. فعالیت های ضروری كه 
تحت هر شرایطی اتفاق می افتند و ارتباط خاصی با ویژگی های منحصر 
خریدهای  مدرسه،  و  كار  محل  به  رفتن  مانند  ندارند.  اجتماعی  فرد  به 
اتوبوس و مترو و غیره. فعالیت های اجتماعی  روزانه و ایستادن در صف 
كه منظور اصلی آن برقراری ارتباط اجتماعی بین مردم و تعامالت روزانه 

بین آن ها است.
و  تعاریف  از  بخش هایی  شد،  بیان  اجتماعی  علوم  زبان  به  كه  این ها 
دارند.  فرق  هم  با  هم  روستا  و  شهر  عمومی اند.  فضاهای  كاركردهای 
این¬ها كه گفته شد تعاریف شهری است. درباره ی این كه در روستا هم 
ما به ازای این چنینی وجود دارد یا نه حرف های زیادی برای بررسی هست 

فضایی برای داد و ستد، مذهب، ورزش، هم زیستی و ...

كه در گفت و گوها و نوشت و نویس های بعدی می توان به حساب آورد. در این جا بحث ما نشانی 
گرفتن از ظرفیت ها و بهره گیری از ابداعات است.

مورد  نیز  شهری  اجتماعی  امکانات  شهری،  كالبد  و  ساختار  از  جدای  كه  می رسد  نظر  به   
استفاده ی حداكثری واقع نمی شوند. در فضاهای عمومی، می توان از ظرفیت ارتباطات اجتماعی 
استفاده كرد. سال هاست كه افراد معلول و كانون های فعال در حوزه ی عدالت اجتماعی، بخش 
تا ساختار  نهادهای دولتی می كنند  و  اقناع سازمان ها  را صرف  انرژی و زمان خود  از  زیادی 
نیاز همه ی شهروندان اصالح  با توجه به  شهر را به عدالت تنظیم كنند و خیابان و معابر را 
نمایند. اما شاید بشود در برهه هایی از همین مقدار فضا و موقعیت كه در اختیارمان هست 
و  آگاه سازی  برای  شده  مشخص  مکان های  ظرفیت  از:  عبارتند  موقعیت ها  این  گرفت.  بهره 
اطالع رسانی كه تصویر، نوشته یا جمله ای كه الزم است مردم بدانند، می تواند مظروف آن باشد، 
پتانسیل كاركردِی تعامل چهره به چهره با مردم كه امکان بیان ملموس و مرئی مشکالت ناشی 
از معلولیت و نیز توانمندی های افراد دارای معلولیت را مهیا می كند، امکان اجرا و در معرض 
دید گذاردن ابتکارات و ابداعات در مواجهه با ناتوانی ها و تصورات قالبی در مورد معلولیت و... . 
قزوین،  مانند  بزرگ  استان  چند  و  تهران  در  موجود  معتبر  كانون های  كه  دارم  واثق  اطالع 
اقدامات نرم افزاری درخوری انجام داده اند و هم برنامه های دست اولی در باب بهبود شرایط 
اجتماعی و ارتقا وجوه روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت پیاده كرده اند و هم چانه زنی های 
قدرتمندانه ای در جهت به حداكثر رساندن توانمندی های آشکار و نهان افراد دارای معلولیت 
در سطح سیاست گزاری و برنامه ریزی های كالن ترتیب داده اند. بهینه سازی كیفیت زندگی افراد 
معلول و خانواده آن ها نیز بی شک استراتژی جاودانه فعاالن این حوزه بوده است. اما به نظر 
می رسد در كنار تالش برای مناسب سازی كالبد شهر، در مورد وجوه اجتماعی و فرهنگی و نیز 

امکانات و امکان های اماكن عمومی بسیار بیش از این ها می توان اندیشید. 
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رقیه بابایی

می رفتند،  رژه  ذهنش  توی  انگار 
تصويرهايی  از  بود  مملو  چشم هايش 
از مردمی كه به او می خنديدند و كاری 
هرچه  اما  او.  تماشای  جز  نداشتند 
رنگ و رو  ديوار  مقابلش جز  می زد  پلک 
به  باز  نمی ديد،  چيزی  اتاق  باخته ی 
مانند  دوباره  اتاق  ديوار  و  فکر می رفت 
پرده ی سينمايی می شد كه تصاوير چند 

لحظه ی قبل را برايش پخش می كرد. 
دست هايش  می شد،  اظطراب  دچار 
قورت می داد  را  يخ می زد، آب دهانش 
بلند  باشد  متوجه  خودش  بی آنکه  و 

می گفت: »نه، نه!« 
بلند شد، در اتاق مسعود را باز كرد، آرام وارد 
چشم های  ایستاد،  سرش  باالی  و  شد  اتاق 
مسعود نیمه باز بود، از بچگی همین طور بود، 
كه  نگاهش  می خوابید،  همین طور  همیشه 
می كردی فکر می كردی خودش را به خواب 
زده و می خواهد یواشکی نگاهت كند اما از 
میان مژه های بلندش دستش رو می شد ولی 
به  داشت،  عادت  این طور خوابیدن  به  او  نه 
قول مامان رعنا: »بعضی بچه ها همین جوری 
هستن، انگار تو خواب هم حواسشون به همه 

چیز هست.«
به  كشید،  مسعود  پیشانی  به  را  دستش   
كرد:  فکر  این  به  و  موهایش  به  و  صورتش 
به  را  او  می خواهم  این كه  از  مسعود  »نکند 
هم  او  نکند  باشد؟  باخبر  بسپرم  آسایشگاه 

مانند مینو از من بدش بیاید؟«
خواست به اتاق خودش برگردد،  چشمش به 
عکس مینو افتاد كه از دیوار رو به رو نگاهش 
از  »راستی  بود،  او  دلتنگ  چقدر  می كرد، 
رفتن او چند روز می گذرد؟ 11روز؟ 12روز؟ 
اصال امروز چندم ماه است؟ ای بابا اصال چه 
فرقی می كنه!؟« به خودش  كه آمد دید باز 
دارد با خودش حرف می زند. اما دیگر مهم 
نبود، نه مامان رعنا این جا بود كه حرف زدن 
نه  و  نگرانش بشود  و  ببیند  را  با خودش  او 
مینو كه تذكر بدهد: »چند بار بهت بگم این 
نمی ذارم  من  در بیار !  گوشت  تو  از  رو  پنبه 

مسعود رو ببری آسایشگاه!؟«
ولی او سر از كار مینو درنمی آورد! آخر مینو 
این  با  این كار نمی شد؟ خب  چرا راضی به 
مراقبش  آنجا  بود،  راحت تر  هم  مسعود  كار 
بودند، داروهایش را به موقع می دادند، او و 
مینو هم خیالشان راحت بود، اما مینو راضی 

نمی شد كه نمی شد!
گرفت،  مینو  عکس  قاب  از  را  چشم هایش 
مسعود  باز  نیمه  چشم های  به  دیگری  نگاه 
خانه  هوای  آمد،  بیرون  اتاق  از  و  انداخت 
عجیب در ریه هایش جا نمی شد، دلتنگ بود، 
دلتنگ مینو، مسعود و مامان رعنا. خودش را 
به بالکن رساند، چند بار نفس عمیق كشید، 
فضای ریه هایش كمی آسوده تر شد، راستی 
مامان رعنا  االن چند هفته است سر خاك 
نرفته ام؟ بگذار ببینم، یک هفته؟  دو هفته؟ 
یادم  اصال  می شود،  هفته ای  چند  بابا  نه 
نمی آید و با خودش تکرار كرد:» آقا مهدی! 

باز داری با خودت حرف می زنیا!«
از بالکن به خیابان نگاه كرد، مردم را  دید كه 
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شود ولي با غم زیاد از آن خارج مي گردد . مولیر
سه مي 

شادماني کم داخل کی
.  پول با 

عی
تما

اج

نیـمـکتـی در پـارک نـزدیـک خـانـه
پسرکی با چشم های نیمه باز...

در حال و هوای خود به این طرف و آن طرف می رفتند، از خودش پرسید: »اگر من مسعود را بیرون ببرم یعنی همه ی این ها 
می خوان بایستن و ما رو تماشا كنن؟« و پاسخ داد: »چه می دونم بابا، انگار منم دیگه دارم دیوونه می شم!«

و باز گفت: »خب چرا این موضوع رو امتحان نکنم؟! هوم؟« چند لحظه ای مکث كرد و گفت: »اصال بگذار هر كی هر چی 
می خواد بگه، من كه می خوام امتحان كنم!«

این را گفت و به سمت اتاق مسعود دوید، در را باز كرد و باالی سر مسعود ایستاد، به چشم های نیمه باز مسعود خیره شد: 
»مسعود؟ مسعود جان؟ پسر بابا؟ پاشو دیگه، من كه می دونم تو توی خواب هم حواست به همه چیز هست؟«

دوباره  و  انداخت  پدرش  مشتاق  چشم های  به  نگاهی  بود،  خواب آلود  كرد،  بسته  و  باز  را  چشم هایش  باری  چند  مسعود 
چشم هایش را بست.

مینو از قاب عکس روی دیوار آنها را تماشا می كرد، مهدی در یک لحظه مسعود را از روی تخت بلند كرد، تصمیمش را گرفته 
بود، به سرعت لباس های مسعود را تنش كرد و او را داخل كالسکه اش گذاشت و خودش هم آماده شد، پلک هایش را چند 

باری باز و بسته كرد، نه، انگار دیگر خبری از تصاویر مردم، در مقابلش نقش نمی بست، خیالش راحت شد.
كالسکه را هل داد و در آپارتمان را پشت سرشان بست و منتظر آسانسور شد.

هوا خوب بود، دیگر فضای ریه هایش تنگ نبود، اما شوق عجیبی در رگ هایش به جای خون می چرخید، وارد خیابان شدند، 
كسی كاری به آن ها نداشت، هر كسی راه خودش را می رفت، دوباره نگاهی به اطراف انداخت، می خواست ببیند دورترها كسی 

آنها را می پاید یا نه؟ و باز خیالش راحت تر شد.
نگاهی به مسعود انداخت، انگار ریه های او هم فضای بیشتری پیدا كرده بودند، چشم های نیمه بسته اش حاال باز باز بود. 

»خب پسرم، بریم پارك؟ آره؟« مسعود لبخندی زد، آب دهانش از گوشه ی لبش پایین آمد و مهدی گفت: »ای به چشم 
پسرم ِد برو كه رفتیم!«

»بریم پسرم تاب سواری كنه، ُسرُسره بازی كنه، مگه نه مسعود؟«
»جای مامان رعنا خالی، خدا رحمتش كنه، اگه االن این جا بود حتماً می گفت: پسر دیگه واجب شد خودتو به یه دكتر نشون 

بدی!«
»مسعود، بابا نظر تو چیه؟ تو هم می گی من باید برم دكتر؟«

و در حالی  كه كالسکه را به سمت جلو هل می داد ناگهان فکری به خاطرش رسید: »مسعود؟ می گم میای به جای پارك بریم 
یه جای دیگه؟«

نگاهی به مسعود انداخت: »خب ما كه تا این جا مشکلی نداشتیم پس چرا سراغ مامان مینوت نریم بابایی؟«
»هوم؟ تو هم موافقی؟ مگه نه؟«

و در حالی كه چشم هایش برق می زد ادامه داد: »ایول پسر، ِد برو كه رفتیم!«
یک ساعت بعد، یک زن و مرد با كالسکه ای كه مقابلشان بود روی یکی از نیمکت های پارك نزدیک خانه نشسته بودند. هوا 

خوب، مردم در حال و هوای خودشان بودند و مسعود با چشم های نیمه باز دنیا را و مردم را طور دیگری تماشا می كرد.



رقیه بابایی
نگین حسینی

حرف هایی برای نگفتن!
موضوع  با  و  خود  با  جامعه  برخورد  و  نگاه  از  معلولیت  دارای  افراد  بیشتر 
معلولیت شکایت دارند. رفتارهایی هم چون: نگاه ترحم آمیز، شکر كردن خداوند 
هنگام مواجهه با یک فرد معلول، نگاه از باال به پایین به فرد دارای معلولیت، 
رفتار با او هم چون یک متکدی و برخوردهایی از این دست كه در جامعه هم 
كم اتفاق نمی افتد و اغلب باعث رنجش افراد دارای معلولیت می شود. معلوالن 
از افراد غیرمعلول توقع دارند كه به معلولیت هم چون پدیده ای عجیب و غریب 
افراد دارای معلولیت را هم چون سایر اعضای جامعه به حساب  نگاه نکنند و 
آورند. با این همه به نظر می رسد كه این مشکل ارتباطی در جامعه هم چنان 
به قوت خود باقی است، هرچند كه بعضی از افراد دارای معلولیت معتقدند كه 
نوع نگاه مردم نسبت به دهه های گذشته خیلی تفاوت پیدا كرده و به عبارتی 

بهتر شده است.
آیا  چیست؟  معلولیت  دارای  افراد  با  مردم  برخوردهای  این  دلیل  به راستی 
افراد  آیا  را جریحه دار كنند؟  فرد معلول  احساسات  به عمد می خواهند  آنها 
غیرمعلول می دانند كه رفتار صحیح با فرد دارای معلولیت چه رفتاری است 

اما مخصوصاً واكنشی متفاوت و گاه متضاد نشان می دهند؟ 
به نظر می رسد ریشه ی رفتارهای نادرست مردم و واكنش های ناخوشایند آن ها 
نسبت به معلولیت، ناشی از »ناآگاهی« و »بی اطالعی« یا »كم اطالعی« نسبت 
این  دارند،  معلولیت  این كه 10 درصد جامعه  با فرض  است.  این موضوع  به 
معلولیت  با  جامعه  اعضای  درصد   90 كه  می آید  دست  به  بدیهی  نتیجه ی 
نیازهای آن  با معلولیت و  از شرایط زندگی همراه  بیگانه اند و شاید تصوری 
نداشته باشند. افرادی كه هیچ وقت با شخصی دارای معلولیت زندگی نکرده اند، 
در فیلم ها و محصوالت رسانه ای نیز تصویری قالبی یا كلیشه ای از معلولیت 
دیده اند و منبع موثقی در این باره در دست نداشته اند، چگونه می توانند از 

نیازهای روحی و روانی همشهریان معلول خود آگاه باشند؟
نکته ی جالب این كه این مشکل فرهنگی تنها به جامعه ی ایران تعلق ندارد، 
برخورد  و  نگاه  طرز  از  مختلف  جوامع  در  معلولیت  دارای  افراد  عموم  بلکه 
مردم شاكی هستند. »جف دی گورمن« گوینده ی ورزشی یکی از شبکه های 
ورزشی آمریکا كه همسری معلول دارد، در مطلبی، به نکاتی اشاره كرده است 
كه او و همسرش در ارتباط روزمره ی خود با مردم با آن ها مواجه می شوند. 
نگاهی به این نکته ها نشان می دهد كه طرز برخورد افراد غیرمعلول با افراد 
معلول، مشابهت های زیادی در جوامع مختلف دارد. مطلب جف دی گورمن 

به شرح زیر است:
هشت جمله ای كه نباید به همسِر یک فرد معلول گفته شود:

افراد غریبه اغلب به سمت من می آیند و می گویند: برای تو در زندگی طلب 
عافیت می كنیم؛ در حالی كه من حتی عطسه هم نکرده بودم!! می دانم كه 
منظورشان این است: خدا خیرت بده كه با زنی ازدواج كرده ای كه از ویلچر 

استفاده می كند.
من و همسرم هر جا كه می رویم، مردم به ما ُزل می زنند. من سعی می كنم 
به همسرم بگویم دلیل نگاِه مردم این است كه ما خوش تیپ هستیم. بعضی 
افراد نمی توانند این طرز فکر را بفهمند كه تو می توانی راه بروی اما با كسی 
یا  امام زاده  قدیسه،  قهرمان،  برود. من یک  راه  نمی تواند  كه  كرده ای  ازدواج 
شهید نیستم وقتی می گویم كه توانایی همسرم برای راه رفتن، برایم اهمیتی 
برای  نبوده است. وقتی من و همسرم  برایم مهم  ندارد. در واقع، هیچ وقت 
اولین بار همدیگر را دیدیم، من به سرعت جذب او شدم. نه این كه نفهمیدم 
كه او روی ویلچر نشسته است،  بلکه می دانستم حماقت خواهد بود اگر به 

دلیل ویلچرش، با او قرار مالقات نگذارم.
اندازه ی  به  نه  البته  می كنم.  دريافت  زيادی  مسخره ی  نظراِت  من 
سواالِت غيرمنصفانه ای كه از همسرم پرسيده می شود، اما مردم اغلب 

چنين چيزهايی می گويند:
1( آيا كمک نياز داری؟

ما در واقع همۀ كارهای مربوط به داخل و خارج شدن از ماشین را خودمان 
ما ترجیح  اگر كمک بخواهم، حتما درخواست می كنم.  انجام می دهیم. من 

می دهیم كه زوِج باحال تصور شویم تا زوِج ویلچری. 
2( تو چه آدم خوبی هستی!

متشکرم، اما تو واقعاً مرا نمی شناسی. فکر كنم این بهتر از شنیدن این جمله 
است: »تو چه آدم بدی هستی!« اما از كجا می دانی كه همسر من ده سال بعد 
از ازدواج ما، تصادف نکرده است؟ آیا من خوبم چون با او مانده ام؟ آیا افراد 
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دارای معلولیت شایسته ی دوست داشته شدن و عشق ورزیدن نیستند؟
3( چه اتفاقی برای همسرت افتاده است؟

او چیزی  از  تا یک سال  از خودش نمی پرسی؟ هرچند بهتر است كه اصاًل نپرسی. من  چرا 
نپرسیدم. تازه وقتی دلیل معلولیتش را فهمیدم كه در كنارش نشسته بودم و دوستم این سوال 
را پرسید. اگر همسرم بخواهد كه شما دلیل معلولیتش را بدانید، خودش به شما خواهد گفت.

4( بيا او را از پله ها پايين بيندازيم!
می دانم كه دوست داری بانمک باشی، اما این درست نیست. اول این كه؛ درباره ی آسیب زدن 
به همسرم شوخی نکن. دوم؛ تو با او مثل یک فرد رفتار نمی كنی، بلکه او را شبیه یک وسیله 

می بینی، فقط به این دلیل كه او روی چیزی نشسته است كه چرخ دارد. 
۵( شما دو نفر الهام بخش هستيد!

متشکرم، اما ما در حال حاضر كار خاصی كه نمی كنیم. نه بچه گربه ای را از خطر خفه شدن 
نجات داده ایم و نه یتیم خانه ای ایجاد كرده ایم. فقط به سینما آمده ایم كه یک فیلم تماشا كنیم.

۶( همسرت دوست دارد چه بخورد؟
از خودش بپرس. در واقع حتی از او بپرس كه من چه باید بخورم. مطمئنم انتخاب او سالم تر 

از چیزی است كه من در ذهنم دارم.
7( تو چه قديسه يا امام زده ای هستی!

وای! یک قدیسه یا امام زاده همین شکلی به نظر می رسد!؟ بله! من این چیزها را هم شنیده ام. 
اما من چند معجزه كمتر از یک قدیسه دارم. چیزی كه فراموش كرده ای این است كه همسر 
رانندگی  تصادف  قرار گیرد. فقط یک  ویلچر  بر هم زدنی، روی یک  تو هم می تواند در چشم 
كافی است. این اتفاق حتی ممکن است برای تو هم بیفتد. اگر شرایط ما برعکس بود، همسرم 
حتماً به من كمک می كرد. این یک معجزه نیست؛ فقط بخشی از قسِم ازدواج است كه باید در 

بهترین و بدترین شرایط همراه یکدیگر بمانیم.
8( چقدر خوب از او مراقبت می كنی!

و من همیشه جواب  مراقبت كن  از همسرت خوب  كه؛  به من می گفت  مادربزرگم همیشه 
می دادم كه: »او از من خوب مراقبت می كند.« 

از  این كه  به دانشجویان خارجی كمک كرد، بدون  همسرم كاری پیدا كرد، خانه ای خرید و 
من كمکی بگیرد. در واقع این كارها را خیلی وقت پیش از مالقات با من انجام داده است. 
من استعدادی در نویسندگی و گویندگی ورزشی دارم، اما اصاًل نمی دانم چطور شغل بهتری 
پیدا كنم یا خودم كاری راه بیندازم. همسرم همه ی این كارها را برای من انجام می دهد. او 
فیلمی را تهیه و تدوین كرد تا به من كمک كند كه به عنوان گوینده ی ورزش ُكشتی، شغلی 

در تلویزیون ملی پیدا كنم.
اگر همسرم نبود، من هنوز داشتم ساندویچ كالباس می خوردم؛ همین طوری سر می كردم و 
امیدوار بودم كه آرزوهایم تحقق پیدا كند، بدون آنکه بدانم چطور باید آن ها را محقق كنم!؟ 

neginh@gmail.com
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اینجـا لبه ی پرتگـاه وهـم و خـیال است...

خودم را آن طور که هستم پذیرفته ام

شمرده شمرده راه برو، قدم هایت را آهسته بردار، مراقب باش صدای پایت، خاطر نازك ارغوان جوانی كه 
اینجا نشسته را نیازارد، اینجا، در همین حوالی، نزدیک سایه بان خواستن و توانستن، دختری نشسته كه 
با دست های ظریفش سوزن به كالبد عشق می زند و پیراهن به قامت سرافرازی هنر می بافد، خداوند؛ 
شاید هنرمندانه ترین دست های مخلوقات را بی آالیش و بی ریا درون مشت های دخترك معصومی ریخته، 
مشت ها را به هم دوخته و سوگند به توانایی آنها خورده و آن دو مشت توانا را گره به بازوهای دخترك 

معصومی زده و حاال هیچ كس از راز این مشت ها و از آنچه در قلب خود پنهان كرده اند خبر ندارد.
اینجا زندگی آرام و آهسته می گذرد، اینجا لحظه ها حرفی برای گفتن ندارند، اینجا حتی پایانی ترین 
روزهای تیرماه هم هوای روزهای اول بهار را دارند، اینجا روزگار به شاگردی آمده است، اینجا لبه ی پرتگاه 

وهم و خیال است، اینجا خانه حمیرا است.  
حمیرا فیضی؛ دختری كه در البه الی تابلوهای سرمه دوزی شده و میان تار و پود جانماز های نیمه دوخته اش 

برای خود خانه ای ساخته پر از رنگ، پر از شور، پر از خواهش و پر نور.
روستايی به نام قشالق...

نامش حمیراست، حمیرا فیضی، می گوید 32 ساله هستم، بچه ی شمال، طرف های دیلمان، روستایی 
به نام قشالق. روستایمان را خیلی دوست دارم، بچگی هایم با تمام  تلخی و شیرینی اش آنجا گذشت، 
هشت تا برادر و یک خواهر هستیم، رابطه ی خوبی با برادرهایم دارم، به غیر از برادر كوچکم  بقیه ازدواج 
كرده اند و صاحب خانه و زندگی هستند. من االن با برادر كوچکم در شهر الوند زندگی می كنم. اینجا 
درالوند سرمه دوزی و چرم دوزی یاد گرفته ام، برای خودم كار انجام می دهم و اگر خدا بخواهد شاید بتوانم 

در آینده از نظر مالی مستقل هم بشوم.
يک روز از همان روزها...

بچه كه بودم دوستی داشتم كه یکی دو سالی از من بزرگتر بود، در حال و هوای بچگی آن روزها زیاد با 
هم بازی می كردیم، شیطنت می كردیم و از در و دیوار باال می رفتیم، اما یک روز از همان روزهایی كه 
فکر می كردم دنیا باز هم به رویم می خندد و منتظر آتش سوزاندن های من است، برگی از دفتر زندگیم 
كامل ورق نخورد، گوشه ای از ورق سوخت و گوشه ی دیگرش سوختگی را به یادگار نگهداشت، با دوستم 
داشتیم از كنار تنور رد می شدیم، تنور زیاد داغ نبود، رو به خاموشی بود اما خاكستر آن داغ بود، نمی دانم 
چطور شد كه دوستم مرا هل داد و من افتادم داخل تنور، برای بدن و صورتم مشکلی پیش نیامد اما 

دست هایم سوخت و حاال انگشت های هر دو دستم را ندارم.  
راهی كه برای بازگشت نمانده بود

برای مداوا اقداماتی كردیم اما چون سوختگی دست هایم زیاد بود دیگر دیر شده بود، پدر و مادرم هم 
كشاورز بودند و دستشان خالی. در روستا هم كه دكتر خاصی نداشتیم و این گونه شد كه انگشت هایم 
برای همیشه تركم كردند و ناگهان دست هایم مشت شدند و ماندند در انتظار انگشت هایی كه دیگر راهی 

برای بازگشتشان نمانده بود. 
گاو می دوشيدم؛ با همين دست هايم 

پدر و مادرم اصرار دارند دوباره به روستا برگردم ولی من دوست ندارم، به آنها می گویم اینجا برایم بهتر 
است؛ محیط روستا كمی اذیتم می كند، آدم هایش را دوست دارم، با صفا و صادق اند اما جنس نگاهشان 
كمی فرق می كند، در روستا كه بودم همه كاری انجام می دادم، در چیدن گندم، جو، لوبیا وعدس كمک 
می كردم و با همین دست هایم حتی گاو می دوشیدم و هر كاری كه می توانستم انجام می دادم اما خب 

آنجا توانمندی هایم را كمتر باور می كردند.

گفتم خدا نکند...
می خواستم اینجا عضو بهزیستی بشوم، گفتند نمی شود، پرونده 
ام را فرستادند شهرستان خودمان، حاال هم هفت، هشت سالی 
نه  دهند،  می  من  به  مستمری  نه  نوبتم،  پشت  كه  می شود 
كرده اند.  دیگری  كمک  نه  و  كردند  نامم  ثبت  مهر  مسکن  در 
می گویند باید كسی بمیرد تا بتوانیم تو را جایگزین او كنیم تا 
بتوانی مستمری بگیری، من هم گفتم خدا نکند، برای چه كسی 

بمیرد كه من بیایم جای او؟
 تابلو، روميزی، سجاده...

سرمه دوزی  دهم  انجام  را  آن  بلدم  خوب  كه  كارهایی  از  یکی 
هم  سرمه،  كار  اما  دوزم،  می  و...  سجاده  رومیزی،  تابلو،  است، 
گران است و هم چشم هایم درد می گیرند، چرم دوزی هم بلدم، 
البته برش ها را نمی توانم، خانم برادرم زحمت برش دادن را می 
كشد ولی دوخت و دوز را خودم انجام می دهم، تعدادی از كارهایم 

را فروخته ام و چند تایی هم هستند. 
می خواهم بروم سركار

خودم را می شناسم، اگر شرایطش پیش بیاید به تنهایی می توانم 
از عهده ی خودم و زندگی ام برآیم، در حال حاضر خواسته ام این 
است كه روزی بتوانم بروم سركار، خودم پول دربیاورم، دستم را 
جلوی كسی دراز نکنم و احساس نکنم مزاحم كسی هستم. كار 
سرمه و چرم هم خوب است اما اگر شركت و كارخانه باشد، بهتر 

است، آینده دارد، بیمه دارد....
به دست هايم ايمان دارم

پیش تر ها به آینده نگاه خوبی نداشتم، همه چیز برایم مبهم بود، 
آینده را تلخ می دیدم اما حاال همه چیز فرق می كند، دست های 
من كارهای زیادی از دستشان برمی آید، به دست هایم ایمان دارم، 
اراده ام را به آن ها و آن ها توانشان را به من ثابت كرده اند،  من 
كه  انگشت هایی  اما  نرسیده ام  می خواهم  كه  چیزهایی  به  هنوز 
حتی در نبود خود می توانند گاو بدوشند و چرم بدوزند مطمئناً 

از عهده ی كارهای مهم و سخت دیگری هم برخواهندآمد.
نگاه خودم را تغيير داده ام

به گذشته ها كه فکر می كنم كمی خجالت می كشم، قباًل نگاه 
دیگران برایم مهم بود، طرز فکرشان برایم اهمیت داشت، البته 
نگاه  بلکه   ، نه  ندارد،  اهمیتی  برایم  این چیزها  االن  نمی گویم 
پذیرفته ام،  هستم  كه  طور  آن  را  داده ام، خودم  تغییر  را  خودم 
می دهند  انجام  دیگران  كه  كارهایی  همه ی  می توانم  من  وقتی 
را انجام دهم، خب پس بگذار دیگران هرچه می خواهند بگویند، 

توانایی های من كه هنوز سرجایشان هستند.

رقیه بابایی



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

س
. عمر آنقدر کوتاه ا

عی
تما

اج

23

به اميد فردايي بهتر براي كودكان معلول

»نرگس« از آرامش پس از توفان، لذت ببر

پیک توانا/سال پنجم/شماره 48/تیر و مرداد  1392
مجید انتظاری

تو  همنوعان  كه  بود  ملودرام  یک  از  گزیده هاي  اینها  جان!  نرگس 
حال  به  را  سرنوشت  كه  نسلي  بودند.  تاریخ  در  آن  اصلي  بازیگران 
خود رها نکرد و براي اثبات حقوقش جنگید. نسلي كه تنها پرداختن 
خودش  براي  تنها  را  خوشبختي  و  نکرد  پیشه  را  خود  دردهاي  به 
دیگران  براي  را  خوشبختي  انسان  وقتي  بود  معتقد  زیرا  نخواست؛ 
كه  نسلي  شد.  خواهد  نیز  او  مال  آن  از  سهمي  ناخودآگاه  بخواهد 
در یک جا  یکسان  با شرایط  از جامعه  نباید هر گروهي  داشت  باور 
یکدیگر  از  می توانند  انسان ها  مي كرد  گوشزد  همواره  و  شوند  جمع 
بیاموزیند كه تحمل مشکالت و سختي ها به رشد و تعالي فکري شان 
كمک خواهد كرد. نسلي كه تالش كرد توانمندي ها را بشناساند، به 
دیگران احترام بگذارد و جامعه را مجاب كند براي این با هم بودن 
چاره اي بیندیشد. در دنیاي الکترونیک آینده به نسل آبدیده ما فکر 
كن كه در شهرهایي كه خود از معلولیت رنج می بردند و عدم رعایت 
مناسب سازی ساختمان ها و اماكن اداری و غیره در آن بیداد می كرد 
اداره  آن  به  ساختمان  این  از  اداری  كوچک  كار  یک  برای  بار   20
بودیم  معلوالني  ما  مي شدیم.  پاسکاري  طبقه  آن  به  طبقه  این  از  و 
و  بهزیستي  به كمک هاي  به خاطر شرایط معیشتی  بسیاري مان  كه 
مستمري آن وابسته بودیم و با هر بار دیر شدن این كمک ها بحران 
را لمس مي كردیم. با این حال همواره دلمان به عشق ایران سربلند 

مي تپید و به پیشرفت آن خوشبین بودیم.
كالم دیگر این كه فردا كه بزرگ شدي سختي هاي مادرت را فراموش 
از بدو تولد تو متحمل شده  او  نکن. شنیدن بعضي از مشکالتي كه 
كمي تاثرانگیز است. تحمل آسیب هاي روحي ناشي از 11 دور عمل 
تنها  كه  است  نبردي  متعدد  آب درماني هاي  تا  تو  پاهاي  جراحي 

موجودي به نام »مادر« با عشق به استقبالش مي رود.
قطعا روزي را كه مادرت براي مجاب كردن دكترت )كه اعتقادي به 
جراحي و بهبود بیماري آرتوگیرپوز نداشت( به پایش افتاد یاد نداري، 
عمل هاي  صرف  آپارتمان  یک  خرید  پول  كه  نمي آید  یادت  حتي 
متعدد جراحي تو شده است، شاید فراموش كني كه چه مشقت هایي 
براي فیزیوتراپي هاي هر روز تو متحمل شده و از كسي هم در این راه 
كمک نگرفته، به یاد نیاوري كه چه استرسي از ترس خشک شدن 
پاهاي تو به مادرت وارد شده، یا این كه روزي چند بار تو را از پله هاي 
خانه چهار طبقه تان باال و پایین برده، اما در آینده كه دفتر خاطراتت 
را مرور  كردي به راحتي از آنها عبور نکن. در دفتر یادداشتت بخوان 
روزي را كه افسردگي تو براي مادرت تبدیل به  افسردگي شدید شد 
و تا خوب شدنت شب و روزش تاریک شده بود. این را هم بخوان كه 
اصرارهاي مادرت به مددكار بهزیستي براي گرفتن طرح ترافیک به 

منظور بردن تو جهت فیزیوتراپي بي نتیجه ماند.
نرگس جان! زمانی كه توفان به پايان رسيد، شايد نداني كه ما 
چگونه از پسش بر آمديم و چطور برای زنده ماندن تقال كرديم 

اما تو از آرامش پس از آن لذت ببر.

ما به فرداي تو خوش بینیم. تو زیبا هستي و زندگي زیبا شایسته ي توست. تو با لبخند گرمت به نگاه هاي 
غمگین مان امید بخشیدي، شور دادي و همه ي ما را بیرون  كشاندي تا قبل از فرو رفتن در ناامیدي، 

كنارت یک بار دیگر به زیبایي هاي غروب دریا هم نگاه كنیم.
تفریحي كه  شدیم  اردوگاه  وارد  رایحه »نرگس« خوشبو شد.  از  بابلسر  باغ شهید عظیمي  تو  ورود  با 
یادمان رفت قرص هاي مسکن  را فراموش كردیم و  از معلولیت  ناشي  افتاد دردهاي  تو  به  و چشممان 
كنار دوستان  تو  بازي  و هیجان  دیدن شور  فقط  بودن،  براي خوب  ما  انگار  نخورده ایم.  را  تعادلمان  و 
غیرمعلولت را در پارك كم داشتیم. ما سه روز با تو بازي كردیم، شاد بودیم و بدون دغدغه دیده شدن 

كنارت راه رفتیم.
ما به وضوح دیدیم آن دو عصاي چوبي  بیشتر از آن كه كمکي براي راه رفتنت باشند، از تو هویت گرفته و 
استوار به خود مي بالیدند. همه ي آن نیروي خارق العاده اي كه از بركت حضورت در تفریحگاه حس مي شد 
نوید آینده اي بهتر براي تو بود. آینده اي كه دیروز سخت ما را پشت سر دارد اما ما به فرداي تو خوشبینیم.

ما به فرداي تو خوشبینیم. فردا كه تو بزرگ مي شوي احتماال دیگر معلوالن ناچار نیستند در خیابان از 
ترس برخي نگاه ها از گوشه و كنار راه بروند. فردا با ایجاد بسترهاي شغلي، معلوالن بیکار بي هیچ امیدي 

در كنج خانه، امید به معجزه ندارند و گوششان از وعده هاي محقق نشده پر نخواهد بود.
نرگس به فردا لبخند بزن و از آن استقبال كن. آن روز احتماال تو شهروند درجه دو نیستي. حتما تا آن 
موقع امکانات آموزشي و تحصیلي برایت فراهم مي شود تا مجبور نباشي در شهر معلول براي حضور در 

كالس به طبقه چهارم دانشگاه بدون آسانسور بروي.
شاید آن روز معلولیت جرم نباشد و با مناسب سازي شهري، امکانات اداري، مسکوني، درماني، بهداشتي 
و تفریحي در دسترس معلوالن قرار گیرد. هیچ عصایي در پل هاي فلزي گیر نکند و ویلچرنشینان مجبور 
مناسب سازي  روز خودروهاي  آن  تا  بزنند.  دور  كامل  ایستگاه  یک  از عرض خیابان  عبور  براي  نباشند 
شده در تمام كشور به معلوالن سرویس دهي كنند، بي آرتي مناسب سازي شود و براي همه خطوط مترو 

آسانسور نصب شود.
امیدواریم وقتي تو بزرگ مي شوي مشکالت فرهنگي ازدواج معلوالن حل شود. كسي با دیدن آنان آه 

نکشد، به طور طعنه آمیزي خدا را با صداي بلند شکر نکند و یواشکي پول در جیبشان نگذارد.
ما دلمان مي خواهد شما مثل بعضي معلوالن نسل ما خود را از  ترس زمین خوردن در خانه محبوس 
نکنید. شاید الزم باشد بعضي از شما به خود تلنگر بزنید و نبود اعتماد به نفس خود را پشت بهانه هاي 
واهي و متهم كردن اطرافیان پنهان نکنید. ما از شما خواهش مي كنیم بیرون بزنید و از موهبت هاي خدا 

لذت ببرید.
دوست داریم در آینده اي كه تو یک دختر جوان مي شوي برایت فرصت هاي شغلي برابر فراهم شود. باید 
آن قدر از لحاظ علمي و شغلي توانمند شوي كه موقع استخدام، كارفرماها را مجاب كني به محض دیدن 

عصاهایت به تو مهر بازگشت نزنند.
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پيش اج كه خواستی  هرطور  نکن،  نکردی،  نگاه  اگر  هم  را خوب  پايت  جلوی 
برو، عصاهايت ديگر راه را بلدند، به چشم هايت بگو آرامش را حتی به قدر 
استقبال  به  شيب ها،  كه  است  جايی  اينجا  نزنند.  هم  به  پلک برهم زدنی، 
چرخ هايت می آيند و رمپ ها خود را پيش راه پاهای رنجورت قرار می دهند. 
پله ها  پابرجاست،  ايمان  نردبان  تا  و  می نوردند  در  را  پله ها  پاهايت  اينجا 

حرفی برای گفتن ندارند. 
را  خود  زندگی  سیال  خط  می شود،  گم  پایت  زیر  خطر  می شود،  شروع  كه  تولید 
به دست های توانمندت می سپارد و سکان اقتصاد، تکیه گاهش را روی شانه های تو 
می یابد. صبح به صبح، زندگی درون مشت هایت جاری می شود و از میان انگشت هایت 
روشنایی  كه  آن هنگام  و  می كند  خوش  جا  كارخانه  انبارهای  در  و  می شود  سرریز 
و  می كنند  زمزمه  در گوش هایت  را  نانوشته ی خورشید  راز  می افتد،  به جریان  روز 
خوشحالی ات را  بار می گیرند، به این شهر، به آن شهر، به این خانه به آن خانه می برند 
و شاید؛ تنها پرنده های نازك خیال، راز میان چرخ دنده های اقتصاد خرد و كالنت را 
چرخ دارت  صندلی  چرخ های  دور  به  روزگار  چرخ های  كه  آن هنگام  تا،  كنند  درك 
می چرخند و گاهی از سر كنجکاوی نیم نگاهی به سر انگشتانت می اندازند، سکوت را 
در گوش های شنوای زمان ثبت كنند. پس صبور باش، دل قوی دار، روزگار با همه ی 
كهنه گی اش، مقابل توانایی ات، به سجده نشسته است. اینجا »كارخانه فیروز« است. 
نامی آشنا برای تمام خانواده هایی كه از زمان های دور با این مجموعه آشنایی دارند.

امروز سه شنبه است، با مهندس خوبیاری، مدیر كارخانه ی فیروز، در دفتر كارش قرار 
دارم، نگهبانی هماهنگی ها را انجام می دهد و اجازه ی ورود پیدا می كنم، راه را خوب 
بلدم، با این فضا غریبه نیستم، از میان سالن تولید عبور می كنم، نگاه ها برایم آشنایند، 
دست ها در تکاپو هستند و چشم ها مشتاقانه ادامه ی خط را دنبال می كنند. كمی بعد 
در دفتر مسئول دفتر مهندس نشسته ام، در اتاق مدیر را كه به رویم می گشایند، قلم 

و كاغذم آماده اند و این گفت و گو آغاز می شود: 
خودتان را برای خوانندگان پيک توانا معرفی كنيد.

بابک خوبیاری هستم، متولد سال 54 و متأهل. نزدیک به 9 سال از ازدواجم می گذرد 
و در این مدت خوشبختی و شادكامی چون چتری، همواره سایه اش را  بر بام زندگی ام 
گسترده است. اكنون صاحب یک دختر 23 ماهه به نام »ستیا«  به معنای دنیا، گیتی، 

زن پاكدامن، نام خواهر كورش و لقب حضرت معصومه)س( هستم. 
خانواده ی مهندس خوبياری چه تصويری از شغل وی دارند؟

خوشبختانه همسرم از شغل من راضی است و بیشتر از این خوشحال است كه من 
مجموعه  اول  الویت  معلول  نیروهای  به كارگیری  كه  هستم  مجموعه ای  خدمت  در 
است. البته خود من اعتقاد دارم كه با معلوالن كار نمی كنم بلکه با كسانی همکارم 
كه محدودیتشان كمی بیشتر از بقیه است، چون من و خانواده ام معتقدیم معلولیت 

یک محدودیت است و همه ی انسان ها به نوعی محدودند و تنها نامحدود، خداوند 
است.

از كودكی تان بگوييد. آن وقت ها به روزهای اين چنينی فکر می كرديد؟
متأسفانه بیشتر افراد نمی توانند در زمینه های مورد عالقه ی خود كار یا تحصیل 
كنند و شاید این مشکل تا حدودی به سیستم آموزشی ما برگردد، اگر از بچه ها 
درباره ی شغل آینده شان بپرسید بیشترشان دكتر، مهندس و خلبان شدن را نام 
دوره ی  همان  از  من  نبود،  این  من  مورد  در  سوال  ِاین  پاسِخ  اما  برد  خواهند 
شیشه ی  گاهی  و  فوتبال  بازی كردن ها  شیطنت ها،  تمام  میان  در  دبیرستان، 
به  را  رشته ام  هنوز هم  و  رشته ی صنایع عالقمند شدم  به  همسایه شکستن ها، 
رشته ی  اگر  كه  معتقدم  همیشه  دارم،  دوست  دارد  كه  تنوعی  و  پویایی  خاطر 

دیگری را می خواندم شاید دیگر آرامش امروزم را نمی توانستم داشته باشم.  
از اوايل كارتان در فيروز بگوييد. فرق حاال با آن وقت ها چيست؟

من قباًل در آوند پالستیک  موظف به كار روی پروژه ای بودم كه به بررسی وضعیت 
كاری و اقتصادی آوند می پرداخت، بعد از آن پروژه با آقای موسوی آشنا شدم و در 
آبان ماه سال 84 به دستور ایشان آماده ی خدمت در فیروز شدم. آن اوایل، فیروز 
تنها 56  نفر پرسنل داشت و تنوع محصوالتش كم بود، حتی قبل از ورود من، 
آقای موسوی كار در اینجا را تنها با 30 پرسنل و حدود 7 یا 8 محصول شروع 
كرده بود. هر شنونده ای  وقتی این مقوله كه امروز  فیروز 252 نفر كارگر در دو 
شیفت كاری داشته و 74 نوع محصول مختلف تولید می كند را كنار مقوله ی قبلی 
می گذارد به مدیریت خوب آقای موسوی و عملکرد كادر وی پی می برد. این تفاوت 
شفاف، خودش، خود را حکایت می كند و جای تشکر صمیمانه از آقای موسوی و 

كاركنان ایشان را گوش زد می نماید.
پيش از آمدن به فيروز سابقه ی همکاری با معلوالن را داشتيد؟

من قباًل شناخت چندانی از معلوالن نداشتم؛ من هم مانند سایر افراد جامعه گاهی 
معلوالن را می دیدم، در محیط های كاری قبلی و یا دانشگاه نیز سه چهار نفری از 

دوستانم معلول بودند اما در زمینه های كاری با آن ها كار نکرده بودم. 
روزهای فيروز چگونه می گذرند؟

روزهای عادی كه سیر طبیعی خود را می گذرانند اما ما اینجا روزهای پر بازدیدی 
داریم، از فیروز، معموالً بازدیدهای زیادی می شود، این بازدیدها برای عده ای جالب 
و برای عده ای دیگر باور نکردنی است. ولی درباره ی برخی بازدیدكننده ها باید گفت 
مسئوالن، گاهی چه به كانون و چه به اینجا می آیند، یک چیزهایی می بینند و 

می روند و بعد هم همه چیز را فراموش می كنند. 
كار با نيروهای معلول چه طعمی دارد؟

این ها  شده،  عوض  آن ها  درباره ی  دیدگاهم  معلوالن،  با  كار  سال   8 حدود  در 
كسانی اند كه جرأت و اعتماد به نفس دارند و »نمی شود و نمی توانم« در كارشان 
در  آموخته ها  این  كه  آموخته ام   زیادی  چیزهای  دوستان  این  از  من  نیست، 
زندگی ام تأثیرات زیادی داشته. من هم این عبارت ها را در زندگی ام راه نداده و 

سعی كرده ام با تمام توان به جلو پیش بروم.
مديريت كارخانه فيروز كار سختی است؟

به طور كلی مدیریت كار سختی است اما در عین حال شیرینی های مخصوص به 
خود را هم دارد، اما من  هیچ وقت احساس نکردم كه دارم با معلوالن كار می كنم 
و به آن ها مدیریت می كنم، خدمت رسانی و باز كردن گره ای از كار مردم برای همه 
افتخار است و چه افتخاری باالتر از خدمت رسانی به كسانی كه به ظاهر دارای 

محددیت اند.
از نظر مدير كارخانه ی فيروز معلوالن در بطن كار، توانسته اند خودشان 

را اثبات كنند؟
بله، در مدتی كه اینجا هستم چیزی به نام معلول، دست كم به آن معنا كه تصور 
عموم است ندیده ام، چرا كه فرقی بین معلول و سالم وجود ندارد، این بچه ها شاید 
ظاهراً از نظر حركتی یا نحوه ی ارتباط با دیگران محدود باشند اما در فرآیند تولید 
به جهت بستر سازی و بررسی های كارشناسی صورت گرفته فرقی با سایرین ندارند.

ما بارها شاهد ارتباط صميمانه ی شما با كارگران بوده ايم، از جايگاه اين 
صميميت و احساسات در خالل كار بگوييد؟

ما اینجا به بچه ها كمک می كنیم، مشاوره می دهیم و در برخی موارد فرصت های 
فیروز،  بَرند  دارد،  را  اما مدیریت، سبک و سیاق خود  به آن ها می دهیم   خاص 
به كار گیری  با  را  آن  بتوان  كه  نیست  كاری چیزی  راندمان  و  مجموعه  سابقه ی 
صرف  احساساتِی  نمی توانیم  ما  اما  است  برقرار  صمیمیت  برد،  پیش  احساسات 

خوبياری، يار خوبی كه از معلوالن می گويد:
هرگز احـساس نکردم به معلـوالن مديريت می كنم

كانون توانا مجموعه ی ارزشـمـندی است و جـامعه هنوز معلـول را درک نکرده
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عمل كنیم، چون ممکن است در بازار رقابتی كوچک ترین خطاها برای برند معروفی مانند فیروز 
مشکل ساز شوند، پس ما اینجا در كنار رفاقت و صمیمیت های دوستانه، در خالل كار جدیت تمام 

داریم. 
تاكنون پيش آمده  نيروی معلولی را اخراج هم بکنيد؟

بله، چون بحث، بحث ترحم نیست. ما كسانی را داشته ایم كه خوب كار نمی كردند و عذرشان را 
خواسته ایم، اما من پیش وجدان خودم خیالم راحت است كه اگر اخراجی هم صورت گرفته  به 
دور از بی عدالتی بوده و ما به جای همان نیروها دوباره نیروی معلول گرفته ایم. البته این تصمیم، 
نیرو  به  را  و... فرصت هایی  تذكر  آموزش،  با  از آن سعی می كنیم  و پیش  نهایی ماست  تصمیم 

بدهیم.
می كند  انتخاب  معلوالن  ميان  از  را  خود  نيروهای  اين كه  دليل  به  فيروز  كارخانه ی 
آشنا  استثناها  اين  از  بخشی  با  را  ما  خوانندگان  دارد،  استثناهای خاصی  و  ظرافت ها 

كنيد.
و  تحقیق  طبق  مجموعه  این  كه  بگویم  بگذارید  بدانید  مجموعه  این  ظرافت های  از  مایلید  اگر 
بررسی های آقای موسوی)مدیر عامل شركت(، اولین و تنها مجموعه ای است كه این حجم معلول 
را یک جا و هم زمان مشغول به كار كرده و شاید بد نباشد بدانید از 252 نفر نیروی انسانی كارخانه، 
86 نفر معلول جسمی ـ حركتی، 44 نفر ناشنوا و كم شنوا، 22 نفر نابینا و 5 نفر ویلچری هستند. 
متوسِط سن كارگران این مجموعه 34/7 است و این یعنی ما نیروهای جوانی داریم و زبان یکدیگر 
را خوب می فهمیم و تیم منسجمی داریم. 80 درصد وقت من، در كنار بچه ها می گذرد، ما اینجا 
تمام كادر را خانواده ی فیروز می نامیم و برای حل مشکالت، تیم های اضطراری تشکیل داده و 
مشکالت را در محل اتفاق حل می كنیم. از دیگر ویژگی های خانواده ی فیروز این است كه در سالن 
تولید یا در اتاق مدیریت جلسات روزانه داریم و كمیته های مختلفی داریم كه به كنترل روند تولید 

و افزایش راندمان كاری و كیفیت می پردازند.
كمیته ی منابع انسانی هم یکی دیگر از این كمیته هاست كه به مبحث جذب، انظباط نیرو،  وام  
و.. می پردازد. با پرسنل جلسات ماهانه داریم كه هر ماه 2 نفر از نمایندگان معلولیت های مختلف 
در این جلسات خواسته های معلوالن را مطرح می كنند. این نماینگان به طور گردشی تغییر داده 

می شوند  چون افراد جدید، همیشه حرف ها و دیدگاه های جدیدتری هم دارند. 
گويا نيروهای شما اضافه كاری، آن هم به طور اجباری دارند. قضيه ی اين اضافه كاری های 

اجباری چيست؟
خوشبختانه فیروز به بركت حضور فعال نیروهای معلول و  برند شناخته شده ای كه در كشور دارد، 
بازار و مشتری خود را دارد و ما برای تأمین خواسته های بازار مجبوریم از پرسنل، اضافه كاری 
بخواهیم. اضافه كاری ها هزینه های باالیی دارند ولی ما برای پاسخگویی به تقاضای مشتری مجبور 
به پذیرفتن این هزینه ها هستیم. گاهی هم چون تنوع محصوالت زیاد است، حجم كار زیاد شده 
مواجه  مشکل  با  فروش  بخش  به خصوص  بخش ها  سایر  كه  كنیم  برنامه ریزی  طوری  باید  ما  و 
نشود اما از آنجا كه طبق فرموده ی حضرت علی)ع( بزرگ ترین تفریح، كار است، با سختی ها كنار 
می آییم و جای خوشحالی است كه در 2 سال گذشته با توجه به این كه توانستیم شیفت كاری 
كارخانه را از یک شیفت به دو شیفت تغییر دهیم از میزان این اضافه كاری ها و فشار روی نیروها 

كاسته شده است. 
برای تعيين وظايف نيروهای معلول چه معيارهايی داريد؟ آيا قبل از تعيين وظايف به 

شناسايی قابليت ها می پردازيد؟
فرآیندها  تمام  ایستگاه به ایستگاه  مهم،  این  شفاف شدن  برای  ما  كردید؛  اشاره  خوبی  نکته ی  به 
را تجزیه و تحلیل كرده و فرآیندهای متناسب با توانایی های معلوالن را در هر ایستگاه شناسایی 
كرده ایم، دقیقاً مشخص كرده ایم كه در طول خط تولید، چه نوع معلولیت هایی مناسب هستند و 
می توان گفت با یک بررسی دقیق و دانستن این كه كدام كار را به چه نوع معلولیتی باید سپرد، 

دیگر فرقی بین معلول و غیر معلول وجود ندارد.
در سالن توليد شما ديديم كه بسياری از كارها دستی انجام می شود در حالی كه شما 

می توانيد آن كارها را ماشينی انجام دهيد. علت چيست؟
آن  و  گذاشته اند  موسوی  آقای  را  آن  اساس  و  پایه  كه  است  حاكم  سیاستی  ما  مجموعه ی  در 
سیاست این است كه »اگر می شود كاری را دستی انجام داد به طوری كه در كیفیت آن تأثیر 
منفی نگذارد آن كار حتماً باید دستی انجام شود« و الویت جذب نیرو هم با نیروهای معلول و 

خانواده های آن ها است. 
كانون معلولين توانا را چگونه می بينيد؟

كانون توانا برای ترمیم فرهنگ جامعه در مورد معلوالن و به طور خودجوش به وجود آمده، پس 
مجموعه ی ارزشمندی است، همین قدر بگویم كه محیط شاد فیروز و »این فرهنگ كه ما قبل 
از همکار بودن با هم رفیق هستیم« اكنون به طور یک نامه و یک قرداد نانوشته در فیروز اجرا 

می شود، حاصل تالش و فرهنگ سازی كسانی است كه در كانون زحمت می كشند.
نگاه جامعه به معلول را چگونه می بينيد؟

جامعه ی ما هنوز  هم  معلول را درك نکرده و از پتانسیل او خبر ندارد، پیشنهاد من به برخی از 
مسئوالن و شهروندان این است كه فقط یک روز خود را جای آنها بگذارند و روی ویلچر بنشینند، 

شاید با این فرضیه برخی راه ها برای حل مشکالت معلوالن در جامعه باز شود. 
سخن پايانی:

در میان گل های یک باغچه، بیشترین توجه باغبان به گلی است كه مریض احوال است، باغبان 
قطعاً به گل های دیگر هم رسیدگی می كند اما نگرانی اصلی اش این گل بی تاب است، اگر این نگاه 

مسئوالن در جامعه برقرار شود شاید بتوان گفت كه دیگر معلولی نخواهیم داشت. 



»فرانسيسکو دی گويا« در سال 174۶ در »آراگون« اسپانيا متولد شد. پدرش 
بود.  سالوادور«  لوسينته  »گريسيا  مادرش  و  فرانکو«  گويا  پنتيو  »جوزف 
را  زندگی  زرگری  راه  از  پدرش  گذراند.  »فيونتدوس«  در  را  كودكی اش  دوران 
كار آموزی مشغول  به  نقاش  لوزن«  نزد »جوزف  گويا  می گذراند. در 14 سالگی 
نزد  نقاش شناخته شده ای  رافائل منگس كه  آنتون  با  و  به مادريد رفت  او  شد. 
مواجه  خود  استاد  جدی  مخالفت  با  او  شد.  هم كالس  بود  سلطنتی  خانواده ی  
 17۶3 سال های  در  نااميدانه  فرانسيسکو  بود.  نااميد كننده  امتحاناتش  و  شد 
آن  از  بعد  نشد.  پذيرفته  اما  كرد  را  هنر  آكادمی  به  ورود  درخواست   17۶۶ و 
به رم رفت جايی كه جايزه ی دوم مسابقات نقاشی را كه توسط شهر »پاراما« 
و  بازگشت  زاراگوسا  به  سال  آن  از  بعد  آورد.  دست  به  را  بود  شده  پايه ريزی 
قسمت هايی از گنبد باسيليکای را نقاشی كرد )به سپاس از نام خدا(. چرخه ای 
ديل  »سوبرا  در  و  آلودی«  هاس  »چارت  كليسای  در  »فرسک«  نقاشی های  از 
پلس« را از خود به نمايش گذاشت. او در جوالی 1773 با خواهر »بايو جوزفا« 
كه گويا او را »پپا« صدا می كرد ازدواج كرد. ارتباط »بايو« با آكادمی سلطنتی 
هنرهای زيبا به فرانسيسکو كمک كرد كه به عنوان طراح قالی هايی كه قرار بود 
توسط كارخانه ی سلطنتی بافته شوند كار كند. در طول ۵ سال نزديک به 42 
الگو را طراحی كرد كه بيشترين آثار برای تزئين و يا پوشش قسمت های خالی 
تازه ساخت  اقامت گاه های  دپاارادو«  »پاالسيوريل  و  اكسوريال«  »ال  ديوارهای 
تا توجه  باعث شد  استفاده شد. همين  مادريد  نزديکی  اسپانيايی در  سالطين 
كند.  پيدا  راه  دربار  به  بعدها  و  او جلب شود  استعداد  به  اسپانيايی  پادشاهان 
در  گرانده«  ال  فرانسيسکو  »سن  كليسای  قربان گاه  تابلوی  يک  هم چنين  او 
مادريد را نقاشی كرد. كه همين نقاشی منجر شد او به عضويت آكادمی سلطنتی 

هنرهای زيبا درآيد.
زمانی بين اواخر سال های 17۹2 و اوايل 17۹3 در سن 4۶ سالگی يک بيماری 
جدی كه ريشه آن مشخص نيست »دی گويا« را ناشنوا كرد و پس از آن دی گويا 

گوشه گير و درون گرا شد. 
او در سال 182۶ به اسپانيا بازگشت اما دوباره به »بورداكس« رفت و در سال 
1828 در اثر سکته ی مغزی درگذشت و در »بورداک« به خاک سپرده شد. چند 
كردند  تزيين  مقدس  مريم  از  كوچکی  گچی  تنديس  با  را  او  آرامگاه  نيکوكار 
ولی پس از چندی روی آن را خزه پوشانيد. دی گويا تا شصت سال در آنجا به 
فراموشی سپرده شد، تا اين كه در نوزدهم نوامبر سال 1888 با حضور كنسول 
اسپانيا، نبش قبر كردند و بقايای جسم او را به اسپانيا بردند و نخست در 18۹۹ 
سال  در  يعنی  مرگش  سال  در صدمين  ولی  دادند.  انتقال  ايسيدرو«  »سان  به 
زير گنبدی كه صد و سی  و در  بردند  فلوريدا«  د  آنتونيو  به »سان  را  1۹28 آن 
سال پيش از آن با گرمی و حرارت و شوق و التهاب سقفش را نقاشی كرده بود 

به خاک سپردند.
 از مجموع آثار او می توان فجايع جنگ، نقاشی های سياه، ماجا و... را نام برد.

ترجمه: نسترن حسن بیگی 

فرانسیسکـو دی گویـا
پيــش به ســوی آينده
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گ
سخن مي گویند . حکیم ارد بزر

ف هم 
ف بجاي عملگرایان کم حر

.   منتقدین پر حر

علی اصغر دستوری

چيزی وجود دارد به نام چشم، جايی در صورت انسان خودنمايی می كند، وقت غصه 
می شود،  تار  وقتی  می زند،  دودو  هيجان،  و  شادی  هنگام  می شود،  گريان  ناراحتی،  و 
قطره می چکانی درونش تا بهتر ببينی، وقتی ضعيف می شود، عينک می زنی، دورترين 
و نزديک ترين چيزها را می توانی با آن ببينی، و خيلی كارهای ديگر كه از پس همين 

چشم های به ظاهر ساده بر می آيند،  
حاال فکر كن كه نباشد، كه چشمی نباشد كه ببيند، كه حسرت ديدن عزيزترين هايت 
پشت پلک هايت بماند و ُجم نخورد، كه بزرگترين آرزويت بشود ديدن آلبوم عکس های 

خانوادگی ات، 
بر  كه  بس  بی رمق تر،  انگشتانت  و  می شوند،  بيشتر  خيابان  چاله های  باشی،  كه  نابينا 
صفحه های برجسته ريز و درشت شهر جا مانده اند، شنيدن كتاب های برجسته دنيا را 
برخواندنشان ترجيح می دهی، بايد با چشم بسته تلويزيون ببينی، جای زخم هايت بر 

در و ديوار خانه نقش بسته اند، 
اما، دل اگر تاريک باشد چه؟ هزاران چراغ پر نور و رنگارنگ هم نمی تواند وجود آدمی 
را روشن كند، قلب اگر كور باشد چه؟ هيچ ديده ای نمی تواند زيبايی و عظمت هستی را 
درک كند، چه جای افسوس و حسرت كه چشم های تو را به روی دنيا بسته اند، خدا در 

دل های شکسته منزل دارد نه در ديده های باز، 
نکرده  علم  قد  تو  در  كه  نيست،  و كوهی  نگاه كن، درختی  تمام وجودت  با  كن،  نگاه 
باشد، دريايی نيست كه در درونت آرام نگرفته باشد، هيچ دشتی به وسعت سينه ی تو 
نيست، ديدن يا نديدن مسئله ای نيست، تو بر روی سبزی درختان، سرخی گل ها، آبی 
دريا، طراوت باران، در هياهوی باد، در صدای پرندگان چشم دل می گشايی، هرچند كه 
چشمانت بر لبخند صبح و آسمان شب پلک نمی گشايد اما مگر درک خلقت چشم سر 

می خواهد؟

مهرباني،  تواضع،  صبر،  نیکو،  اخالق 
همه  از  مهم تر  و  صداقت  و  گذشت 
دانش آموزان  شخصیت  به  احترام 
معلول را در لحظه لحظه ی زندگی اش 
می توان  رفتارهایش  و  ،صحبت هایش 

دید.
نیازی به تعریف و تمجید دیگران ندارد 
و خود را این گونه ساخته  است: انسانی 
وارسته و آزاد از هر گونه دلبستگی 
عزیزم سركار  معلم  تعلقات مادی.  به 

خانم سپیده حسن زاده.
در مجتمع آموزشی استثنایی امام علی 
تهران، كامپیوتر تدریس می كند و خوب 
می داند كه باید زمان كالس هایش را با 
ما، صبورانه سپری كند. اگر مطلبی را از 
او برای بار چندم هم بپرسی همانند بار 
اول با تمام وجودش و به آرامی برایت 
می كند  تکرار  آن قدر  می كند.  تکرار 
و  شک  و  پرسیدن  از  دست  خودت  تا 
تردید راجع به محتوای درس هر جلسه 
برداری و با خیال راحت از اینکه امروز 
از كالس  آموختی  تمامی  به  را  چیزی 
بیرون بروی اما قلبت لبریز از مهر او و 

ذهنت سرشار است از آموزه هایش.
زمانی  تنها  می كردم  فکر  خودم  با 
می توانم مانند او باشم و مانند او زندگی 
و  برای كبر  قلبم جایی  كنم كه درون 
غرور نگذارم و هر لحظه بدانم فرو دادن 
نفسی كه برمی آورم در اختیارم نیست.

نور می بينم در ظلمت، من پر از فانوسم...
نامه ای از يک دوست

فائزه گچکوب
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در  هنوز  که طعم خوش آغوش،  به دست های کوچکی می سپارند  را  بی دلهره دست هایشان  بی تردید،  نمی شمارند،  را  قدم هایشان 
مذاقشان جاری است. 

عصای چوبی، یک دست و مهدی 4 ساله، دست دیگر پدرش را گرفته و مادر که با یک دست چادر مشکی ساده اش را نگه  داشته با 
دست دیگر، دنباله روی زهرای 9 ساله است، دختری که  خرید خانه را جایگزین عروسک بازی هایش کرده و پسری که شیطنت هایش 

را در فاصله ی قدم های گاه کوتاه و گاه بلند پدر پیاده می کند.  
از  تماشا نشسته اند،  به  پنجره  از زالل ترین  را  که سپیده ی صبح  و دو همسری  برای یک خانواده  دو عاشق، دو هم راز، دو ستون 
ناامن ترین سنگ فرش های خیابان می گذرند  و خود را به کانون معلولین توانا می رسانند تا برای ما از حکایت های تلخ و شیرین زندگی 
بگویند و با زبان شیرین ترکی بگویند که عصاهای فردای زندگی، چگونه از هم اکنون دستگیر لحظه های دور و نزدیک آن ها شده اند.

فاطمه اسالمی و صاحب علی عباسی، میهمان های ویژه ی این شماره از پیک توانا هستند. آنها ترکی می گویند و فرزندانشان با حالوت 
و شوق و ذوق بچه گانه، تند تند و هول هولکی، ترجمه ی فارسی آن چه پدر و مادر گفته اند را برایمان روایت می کنند.

صاحب علی: و خداوند عشق را آفرید
دوازده روز از تولد بهار می گذشت و خورشید با همه ی ترنم و طراوتش به دنیا لبخند می زند، در یکی از بهترین روزهای خوب خدا، 
یک روز قبل از سیزده بدر سال 77 مراسم ازدواج ما ساده و بی آالیش برگزار شد. انگار درست همان روز، خدا عشق را آفریده بود. 

فاطمه: صداقت و سادگی اش مهم بود
دایِی صاحب علی  به خانه ی ما رفت و آمد داشت، آشنایی ما در همین رفت و آمدها شکل گرفت، او هم مانند من مشکل بینایی داشت 
اما چیزی که برای من اهمیت داشت صداقت و سادگی بود که در او دیده بودم، از طریق دایی ایشان به هم معرفی شدیم و بزرگترها 

دستمان را در دست هم گذاشتند.
 صاحب علی: از فاطمه سپاسگزارم 

من خانواده ای دارم که به داشتنش افتخار می کنم، با اینکه انجام برخی کارهای خانه برای فاطمه مشکل است اما زن مرتب و پاکیزه ای 
است، با سلیقه و کدبانوست، از تربیتی که به بچه هایم می دهد راضی ام و از او به خاطر زحماتی که می کشد سپاسگزارم. 

از سنگفـرش های خيابـان
 تا كانـون معلوليـن تـوانا

پیک توانا/سال پنجم/شماره 48/تیر و مرداد  281392

ث
ستاده و چرخ تکامل او را اداره مي کند . فیثاغور

ت او ای
ساني ، در پهلوي مقدرا

. اراده ان

پيوند



شار
سل آ

شفا نمي دهد ، اما درد را قابل تحمل مي کند . مار
ت که 

س
. امید دارویي ا

رقیه بابایی

فاطمه: سال های دوری از پدر 
بچه که بودم پدرم رفت جبهه، سال های دوری از پدر، از من 
دختر رنجوری ساخت که از بس گریه می کرد و اشک می ریخت 
بیمار شد، سال ها گذشت و پدر به خانه بازگشت اما این پدر که 
حاال جانباز هم شده بود دیگر توان پیگیری مداوای چشم های 
کم سوی این دخترک گریان را نداشت، داروهای خانگی هم 
و  نکردند  پیدا  آفتابی ام  روزهای  برای  قانع کننده ای  جواب 

چشم های من، کم کم ندیدن را به دیدن ترجیح دادند. 
صاحب علی: رضایت از زندگی، چیز دیگری است

پدر  ندارم،  هم  برادر  و  خواهر  رفته اند،  دنیا  از  مادرم  و  پدر 
فاطمه خانه ی کوچکی را در شهرک اقبالیه برایمان رهن کرده 
و 50 هزار  یارانه  راه  از  تنها  نفره مان  زندگی چهار  امورات  و 
تومان مستمری که بهزیستی می دهد می گذرد، اما مسئله ی 
رضایت از زندگی، چیز دیگری است، همسرم را دوست دارم 

و فرزندانمان بزرگترین سرمایه های من در زندگی هستند. 
فاطمه: دست در دست بچه ها

دخترمان »زهرا« در انجام کارهای خانه کمکم می کند، برای 
خانه خرید می کند، هوای »مهدی« برادر چهار ساله اش را دارد، 
گاهی اوقات همسایه ها در آشپزی کمکم می کنند ولی بیشتر 
اوقات خودم از عهده ی کارها برمی آیم، با این که بچه هایمان 
هنوز خیلی کوچک اند اما هر جا برویم دست در دست بچه ها 
بینایی  چشم های  ما،  کوچک  بچه های  از  روزگار  می گذاریم، 

ساخته برای ما.
صاحب علی: هیچ وقت خبرم نکردند 

بیکارم، شغل و درآمدی ندارم، هر وقت به بهزیستی برای کار 
مراجعه کردم گفتند: »کار نداریم، اگر بود خبرتان می کنیم.« 
اما هیچ وقت خبرم نکردند، مشکل ما ندیدن نیست مشکل 
ما دیده نشدن است، به خاطر همه چیز خدا را شکر می کنم 
اما از آن هایی که به کسانی مانند ما توجه نمی کنند گله مندم.

فاطمه: این جدایی به نفعمان بود
است،  سخت  برایم  دوری  این  و  هستم  دور  خانواده ام  از 
خانواده ی من در شهرستان خدابنده زندگی می کنند، ما هم 
قباًل آنجا بودیم ولی حاال چند سالی است در قزوین، شهرک 
اقبالیه ساکن هستیم. علت این که خواستم از خانواده ام دور 
باشم این بود که بچه ها کم کم داشتند بزرگ می شدند و هر روز 
بدون این که بتوانم کنترلشان کنم مدام به خانه پدر و مادرم 
می رفتند، نمی خواستم بچه ها به کسی غیر از خودمان وابسته 
شوند، پس من و همسرم تصمیم گرفتیم محل زندگیمان را 
عوض کنیم، چون نمی خواستیم بچه ها از ما دور شوند، دوست 
داشتیم فرزندانمان را خودمان بزرگ و تربیت کنیم، پس این 
دوری و تنهایی اگرچه سخت بود اما در عین حال الزم و به 

نفعمان بود. 

صاحب علی: هنوز خانه ای نداریم 
را  خانواده ام  و  من  مخارج  کفایت  تومانی  هزار   50 مستمری 
نمی دهد، 15 سال است که مستأجرم و هنوز خانه ای ندارم، 
اسباب کشی برای ما که هم خودم و هم همسرم مشکل بینایی 
داریم کار بسیار سختی است و این درد مشترک من و همه 

کسانی است که زندگی مشابه من را دارند. 
 فاطمه: »زهرا« و »مهدی« دلخوشی های بزرگمان هستند

پسرم که خیلی کوچک است اما دخترم نماز می خواند و گاهی 
روزه هم می گیرد، ما دو بچه ی اولمان را از دست داده ایم و حاال 
»زهرا« و »مهدی« دلخوشی های بزرگمان هستند، به آینده ی 
را  موفقیت هایشان  دارم  دوست  و  بسته ام  امید  خیلی  آن ها 
آموزشی  کالس های  در  می خواهم  هم  توانا  کانون  از  ببینم، 

خود به بچه هایم کمک کند. 
صاحب علی: توقع زیادی ندارم 

در مسکن مهر ثبت نام کرده ام و بهزیستی حدود سه میلیون 
زیادی  توقع  نیست،  خاصی  چیز  دلم  در  کرده،  کمک  ما  به 
ایجاد  شغل  معلوالن  برای  می خواهم  مسئوالن  از  اما  ندارم 
اگر کار  انجام می دهد، من  توانا  کنند، مانند کاری که کانون 
و درآمد داشته باشم راحت تر و بهتر زندگی می کنم و کمتر 

شرمنده ی خانواده ام می شوم.
زهرا: من؟ معلم کالس چهارم

مانند خاله ام معلم  خاله ام معلم است و من هم دوست دارم 
را  برادرم  بشوم،  کودکان  دکتر  یا  و  قاضی  یا  چهارم  کالس 
خانه  در  اما  می کنیم  دعوا  هم  با  گاهی  دارم،  دوست  خیلی 
بیشتر بازی می کنیم، دوچرخه سواری می کنیم، ساالد درست 
می کنیم، خانه را تمیز می کنیم، و »مهدی« را با این که گاهی 

به من سیلی می زند با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم.
مهدی: من زود گریه می کنم 

زیاد  را  ماشین بازی  االن  اما  بشوم،  دکتر  آینده ها  در  شاید 
دوست دارم، با زهرا بازی می کنیم، دعوا هم می کنیم ولی من 

زود گریه می کنم زود هم آشتی می شویم.  

 تا كانـون معلوليـن تـوانا
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عليرضا صادقي، ورزشکار اصفهاني 41 ساله كه از ناحيه دو پا معلوليت دارد چهارشنبه 2۹ خرداد، 
ساعت 11 صبح در سالن بسکتبال ورزشگاه حيدرنيا موفق شد ركورد پرتاب توپ را از انتهاي زمين 

به سبد بسکتبال )به صورت نشسته(به نام خود ثبت كند. 
اين مراسم با حضور تعدادي از اعضا و دبيران كانون معلوالن و كارشناس سالمت منطقه 12 شهرداري 
برگزار شد. حضور تماشاگران و تشويق خانواده ي عليرضا صادقي خصوصا شور و هيجان پسرش بعد 
از پرتاب¬هاي متعدد باعث شده بود اين ورزشکار پر تالش با قدرت بيشتري توپ را به درون سبد 
بسکتبال پرتاب كند. او قبل از بازي در مصاحبه با رسانه¬هاي مختلف گفته بود تنها آرزوي من اين 
است كه ثابت كنم فردي كه نقص عضو دارد هم مي¬تواند بهترين باشد و تنها خواسته¬ام اين است از 
من حمايت شود تا بتوانم كارم را در كتاب گينس ثبت كنم. عليرضا صادقي 2۶سال است كه با عصا 

فوتبال بازي مي¬كند و در كنار اين رشته ورزشي در پرتاب توپ مهارت¬هاي منحصر به فردي دارد.
صادقي پس از پرتاب¬هاي متعدد سرانجام توانست با ثبت زمان 14 دقيقه و 4۶ ثانيه اين ركورد را به 

نام خود ثبت كند.
اين ركورد زير نظر داوران كميته ملي ثبت ركورد ايران از جمله آقاي"بهزاد هنرور و خانم مليحه 
حصارخاني" و نماينده كميته بين المللي ركورد انجام گرفت و در كتاب بين المللي ركوردهاي ورزشي 

اين كميته ثبت شد.

آلمان، آن قدر درگير مسائل  بايرن مونيخ  باشگاه  چند سال پيش 
عجيب و غريب بود كه به اين باشگاه می گفتند »اف. سی. هاليوود«، 
فکر می كنم اين روزها اين لقب »هاليوود« برازنده ی وضعيت افراد 
با  بگوييم »ماليوود«!   به آن  بايد  ايران است. كه شايد  در  معلول 
بسياری از اين مسائل آشنا هستيد و ما هم آن قدر تکرار كرده ايم 
كه راستش را بخواهيد خودمان هم خسته شده ايم از بس گفتيم و 
گفتيم و گفتيم و كسی هم توجه نکرد. اين بار می خواهم از نسخه ی 
)شما بخوانيد ورژن( جديد اين مسأله ها بگويم، كه البته هنوز هم 

نمی دانم بايد برای اين ماجرا خنديد يا گريست.
از  يکی  طرف  از  پيامکی  دوستانم  از  يکی  برای  پيش  روز  چند 
اپراتورهای تلفن همراه آمد كه: »اميد شنيدن صدای دلنشين پدر 
و مادر هديه ی مشتركين ....... به كودكان مبتال به اختالل شنوايی 
و نيازمند به عمل جراحی پيوند حلزون گوش با ارسال يک پيامک 
 200 شد،  ارسال  خالی  پيامک  آنکه  از  بعد   »....... به  متن  بدون 
تومان از  شارژ دوستم كم و پيامک ديگری برای او فرستاده شد 
به   ....... كد  از طريق  لطف كمک های شما  به  گرامی،  كه: »خيرين 
بهزيستی، نعمت شنوايی به 30 كودک در معرض ناشنوايی بازگشته 
و 2۵ واحد مسکونی برای مددجويان بهزيستی ساخته شده است. 
از اين كه در اين امر خير پيش گام بوديد از شما متشکريم« البته كه 

كمک به ديگران خوب است. اما واقعًا برای كاری به اهميت كاشت 
حلزون گوش برای كودكان، بايد از مردم پول جمع كرد؟ يعنی اگر 
نمی شود  كه  مواجه شود  با مشکل  روزی سيستم مخابرات كشور 
وگرنه  كرد.  پول جمع  دويست تومان  دويست تومان،  مردم  از  بايد 
ديگر نمی توانيم برای كودكان حلزون گوش بخريم؟ از اين گذشته 
اين 2۵ واحد خانه مسکونی از كجا آمده است؟ با همين دويست 
تومان ها؟ البته شايد هم دليلش كمبود بودجه است. اما اين دليل 
در  فعال  ما  مگر  نيستيم؟  نفت خيزی  كشور  ما  مگر  است؟  خوبی 
ما  مگر  نمی فرستيم؟  هوا  به  ميمون  ما  مگر  نيستيم؟  نانو  زمينه 

صادرات گاز نداريم؟ مگر ما...
 با همه اين ها باز هم چشم اميد به دويست تومان های مردم داريم، 

كه خودشان هزار و يک مشکل دارند؟
و  گوش  حلزون  و  دويست تومان  دويست تومان  فرآيند  اين  آيا 
اجرايش  باز  باشد،  اگر در مورد فرزند خودمان هم  خانه دار شدن 

می كنيم؟
كاش حداقل اين مبلغ دريافتی بيشتر بود تا دلمان نمی سوخت. اين 
ماجرا هم به هر شکل می گذرد و ما منتظر يک حركت عجيب و غريب 

ديگر برای افراد معلول در ايران هستيم!

سیما سلطاني آذر

مرتضی رویتوند

هـاليـوود ايـرانی

 ثبت ركورد ورزشـکار معـلول اصفهاني
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قانون معلوالن در آمریکا)ADA( سال 1990 تنظیم شده است. این قانون 
تبعیض علیه افراد معلول را در اشتغال،مسکن،آموزش و پرورش و دسترسی 
به خدمات عمومی منع كرده است.ADA  معلولیت را به عنوان هر یک از 

عناوین زیر تعریف كرده است:
1-اختالل جسمی یا روانی كه به طور قابل توجهی یک یا تعداد زیادی از 

فعالیت های روزانه  فرد را محدود كرده است.
2-داشتن سابقه 

3- فرد در حال حاضر دارای اختالل باشد.
اگر چه ADA همه اختالالت را شامل نمی شود ولی بیشتر بر ایجاد مسکن 
ایجاد فرصت  به منظور  افرادی كه معلولیت دارند  از  برای حمایت  مناسب 
قوانین  معلولین شامل  علیه  تبعیض  منع  قوانین  كند.سایر  برابر تالش می 
مسکن  قانون  است.طبق  پرورش  و  آموزش  و  توانبخشی  مسکن،  عادالنه 

عادالنه، تبعیض در هر جنبه¬ای از فروش و اجاره غیر قانونی است.
در نهایت براساس آنچه در قانون معلوالن آمریکا آمده است، در مورد قانون 
آموزش و پرورش افراد معلول نیازمند مدارس دولتی هستند و باید آموزش 

عمومی رایگان و مناسب و مطابق با نیازهایشان ببینند.

كارشناسان در سمیناری كه در دهلی نو برگزار شد بر ضرورت توجه به موضوعات مرتبط 
این  از جمله توانبخشی، توانمندسازی، آموزش و استخدام تاكید كردند.در  با معلولیت 
سمینار، كارشناسان بر اهمیت اجرای استانداردهای دسترسی و اجابت قوانین متفاوت 

دسترسی برای افراد با معلولیت های مختلف تاكید كردند.
یک كارشناس ارشد مشاوره در این سمینار گفت: »ما نیاز به فهم درست و جامع همراه 
با تفکر مثبت برای آن هایی كه دچار معلولیت هستند داریم. این ها همگی سبب خواهد 

شد تا بتوانیم نیازها، نگرانی ها و حقوق افراد معلول را بازشناسایی كنیم«
همچنین در ادامه این سمینار "سانجای كانا" یکی از مسئوالن این سمینار گفت: »هند 
به تنهایی بیش از 70 میلیون معلول دارد و ضروری است كه برای ایجاد محیط مناسب 

برای آن ها، احتیاجات و نیازهای آن ها را برایشان فراهم كنیم«
برخوردار  باالیی  پتانسیل  از  »معلوالن  كرد:  اظهار  كارشناسان  از  دیگر  یکی  پایان  در 
هستند. آن ها فقط باید به مانند دیگران فرصت داشته باشند وگرنه هیچ نقصی ندارند. 

تنها عامل جلوگیری كننده از تحقق توانایی های بالقوه شان فقدان فرصت ها است«

مـروری بر قانون معلوليـن آمريکا
)ADA(مسائل معلوالن بايد در اولويت توجه قرار گيرد

در سمينار دهلی نو مطرح شد:

ترجمه: امیر مغنی باشی

آرزوهای دست نیافتنی؟
هر انسانی در زندگی خودش آرزوهايی دارد كه در رسيدن به آن ها بايد تمام 
نيستند؛  قائده مستثنی  اين  از  افراد معلول هم  ببندد.  كار  به  را  تالش خود 
آنها در رسيدن به آرزوهايشان به ياری ديگران نياز دارند.به نظر من، در اين 
دنيا انسانی وجود ندارد كه هيچ آرزويی نداشته باشد. همه انسان ها حداقل 
يک آرزو را دارند.آرزوی يک فرد معلول می تواند شامل چيزهای زيادی باشد 
كه تا وقتی شرايطش را به طور كامل درک نکرده باشيد، منظورش را درک 

نخواهيد كرد.
مثل شهری آرام و بدون مانع كه بتواند به راحتی در آن زندگی كند و نگرانی 
زيادی درباره ی آينده اش نداشته باشد. البته اين نکته در مورد همه ی انسانها 

صدق می كند، ولی درموردمعلوالن بيشتر.
افراد معلول با توجه به شرايط خاصی كه دارند آرزوهای ويژه ی خودشان را 
معلول ممکن  برآورده كرد. يک  راحت می شود  را خيلی  بعضی ها  كه  دارند 
است آرزوهايی داشته باشد كه به نظر يک فرد عادی خيلی ساده باشد چرا 
كه اين شرايط را تجربه نکرده اند و برايشان قابل لمس نيست. شايد گاهی 

آرزوی آن¬ها يک گردش چند ساعته در شهر بدون پله باشد!
در  سعی  و  باشند  داشته  افراد  اين  به  بيشتری  توجه  كشور  مسئوالن  اگر 
معلوالن  بين  در  اميدواری  باعث  اين  كنند،  آن¬ها  زندگی  موانع   برداشتن 
مشکل  دچار  كوچک  آرزوهای  به  رسيدن  برای  كسی  وقتی  زيرا  می¬شود، 
می¬شود، ديگر انگيزه¬ای برای رسيدن به بزرگ¬ترين آرزو هايش ندارد و اين 
موضوع خود نوعی نا اميدی در فرد ايجاد می¬كند. من شخصا آرزوهای زيادی 
دارم. تحصيل در رشته رياضی،شركت در كالس شطرنج و واليبال، تحصيل 
شخصی  داليل  به  اولی  تای  كودک.دو  روان¬شناسی  رشته  در  دردانشگاه 

نتوانستم به آن¬ها برسم و آخری هم به دليل معلوليتم.
 اميدوارم هر چه زودتر اين قوانين دست وپا گير برداشته شود. اميدارم روزی 
برسد كه همه¬ی افراد جامعه بتوانند به آرزهايشان برسند. البته در اين راه 
با تالش زياد است كه می تواند به  نبايد تالش را فراموش كرد، چون انسان 

خواسته هايش برسد

راحیل رحمان
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گردآوری: آتیه شعبانی 

شاید تعجب كنید اگر در ابتدای نوشته ام بگویم »دست و دلم به نوشتن نمی رود«  اصاًل 
ممکن است تعجب كنید كه نویسنده چگونه چنین حرفی زده؟ شما خطوط متوالی 
و پی در پی این متن را می بینید و ممکن است با خود بیندیشید، چگونه ممکن است 
كسی دست و دلش به نوشتن نرود و با وجود این، این قدر بنویسد! نه دوستان، دست 
و دل من برای نوشتن آفریده شده اما این نویسنده ی غمگین، آزرده تر از آن است كه 

بتواند زبان به دهان گرفته و حرفی از آزردگی اش به میان نیاورد؛ 
»كآخر چگونه میانه ای اســت این میـدان نبرد؟ 
كه ندانی صالح كار كجاست و توی خراب كجا!«

دغدغه های اكنون من، داغی بر دلم نهاده كه با هیچ آبی خاموش نمی شود. دلم گرفته 
است دوستان و می دانم و مطمئنم شما بهتر از دیگران نگرانی هایم را درك خواهید 
كرد. این روزها مدام با خودم زمزمه می كنم »ما به كجا می رویم؟« آخر به كجا چنین 
شتابان... آی مردم... تمام گالیه های نیما را در شعر معروفش، آی آدم ها، درك می كنم 
و می خواهم بارها و بارها تکرارش كنم. كه آی آدم ها یک نفر در آب دارد می سپارد 

جان... وای بر ما كه حواسمان نیست... وای بر ما...
می كشم؟  آه  مدام  و  برآورده ام  گالیه  فریاد  این گونه  چه  از  می پرسید  هم  هنوز  آیا 
خوانندگان عزیز چگونه می توانم مشکالت عدیده ی دوستانم را ببینم و دم بر نیاورم؟ 
جامعه ی معلوالن ما بسیار مظلوم تر از آنی هستند كه فکر می كنیم. بسیار تنهاتر و 
بیشتر  بسیار  معلوالن  بزرگ  از آن هستند كه می پنداریم. خانواده ی  رنجورتر  بسیار 
خود  ما  زیرا  چرا؟  می پرسید  گرفته اند.  قرار  بی مهری  مورد  می كنیم  تصور  آنچه  از 
دغدغه هایمان چیز دیگری  است. به قول دوستی، مردمی كه خود به فکر خود نباشند 
هرگز پیشرفت نخواهند كرد. آیا ما به فکر خودمان هستیم؟ به فکر یکدیگر چطور؟ 
آیا رفع نیازهای خود و دوستان هم نوعمان برایمان به دغدغه تبدیل شده است؟ چقدر 
برای این دغدغه تالش كرده ایم؟ زمانی كه ما در خانه ی خود نشسته و با بی حوصلگی 
و  از مشکالت  و  به جستجو می پردازیم  اینترنت  در  یا  را ورق می زنیم  كتاب هایمان 
باالی سر  فراموش می كنیم كه سقف  و گاهی  اطرافمان شکایت می كنیم  روزمره ی 
و خانه ی امن و رختخواب راحت، از بزرگ ترین نعمت هایی هستند كه خداوند بر ما 
در شرایطی  و  است. هستند كسانی كه محبوس خانه هایشان شده اند  داشته  ارزانی 
بدون وجود حداقل امکانات، زندگی شان را به سمت تنها راه باقی مانده، یعنی خمودی 

و پوسیدگی طی می كنند. 
نگرانی ما به عنوان یک فرد دارای معلولیت باید بسیار بیشتر از دیگران باشد. ما باید 
دغدغه ی رفع مشکالتمان را داشته باشیم و برای آن تالش كنیم. دغدغه داشتن به 
معنای شکایت مداوم و پی در پی از عدم پیگیری برای حل مشکالت توسط مسئوالن 
چقدر  خودمان  ما  انداخت.  دیگران  گردن  به  را  تقصیر ها  تمام  نباید  گاهی  نیست. 
نگران یکدیگر هستیم؟ چقدر به دوستان دارای معلولیتمان و حل مشکالت آنان فکر 

می كنیم؟
بیاید كمی هم از خودمان گالیه كنیم. اگر ما از وضع مالی مناسبی برخوردار هستیم 
چرا به دوستانمان كمک نمی كنیم؟ تا دست كم، غم نان، به غم نداشته های دیگرشان 

هستی به تو نیاز دارد.
بدون تو چیزی در جهان کم خواهد بود و هیچ کس نمی تواند جای آن را پر کند.

این همان چیزی است که به تو عزت و عظمت می بخشد. اینکه لک هستی، تو را کم 
خواهد داشت.

حس  اکئنات  در  چیزی  هر  پرنداگن،  و  زمین  درختان،  ستاراگن،  و  خورشید  و  ماه 
خواهد کرد که جایی خالی وجود دارد که جز تو هیچ کس نمی تواند آن را پر کند.

هرگز برای کسی که شما را می آزارد گریه نکنید؛  
در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون به خاطر اینکه به من فرصتی دادی تا کسی بهتر 

از تو را پیدا کنم. 
که  و شخصیت شماست  قلب  این  اما  باشد،  داشته  دوست  را  هرکسی می تواند چهره شما 

باعث می شود کسی با شما بماند.  
نگران نباشید که دیگران فکر می کنند اهداف شما رویایی و غیرمنطقی به نظر می رسند. بیشتر 

اوقات ایده های رویایی همان هایی هستند که جهانی را وادار به شگفتی می کنند.

اضافه نشود. اصاًل گیریم ما هم آه در بساطمان پیدا نمی شود، چقدر به دوستانمان 
دلگرمی داده ایم؟ چقدر امیدوارشان كرده ایم و تالش كرده ایم روزهای سختشان را 

تاب بیاورند؟
ما، اقلیت مظلوم افراد دارای معلولیت، چقدر به فکر اقلیت خودمان هستیم؟ تاكنون 

چقدر نجات دوستانمان برایمان اهمیت داشته است؟ 
امید  كاهش  و  امیدی  نا  بیماری،  موجب  امکانات  كمبود  كه  هست  حواسمان  آیا 
به زندگی و در پایان باعث از دست  دادن فرد دارای معلولیت به عنوان یک منبع 
استعداد می گردد؟ فردی كه اگر استعدادهایش شکوفا می شد می توانست یاریگر به 

حق و قدرتمندی برای اعتالی جامعه باشد. 
آیا حواسمان هست كه صیانت از ارزش های اخالقی و فرهنگی، حفظ اخالق، آبرو و 
پرستیژ اجتماعی، رعایت هرچه بیشتر قوانین و احترم به حقوق شهروندان دیگر، در 
جامعه ی معلوالن بسیار مهم است؟ چرا كه فرد فرد ما نماینده ی گروهی ناشناخته از 
جامعه هستیم و رفتار ما ذهنیت افراد دیگر جامعه را در مورد كل جامعه ی معلوالن 
تعیین می كند. تک تک ما افراد دارای معلولیت خود نماینده ی جامعه ی خود هستیم 
و باید تالش كنیم تا تصور ترحم برانگیز و دلسوزانه ی فرد عادی را با حس احترام و 

اعتماد جایگزین كنیم.
كمی بيشتر فکر كنيم. جامعه ی ما در ابتدا نيازمند دلسوزی خودمان است. 
نيازمند تالش و فرهنگ سازی خودمان است. برای تغيير دنيای اطراف ابتدا 
و  باشيم  داشته  دغدغه  بدهيم.  تغيير  را  خودمان  نگرش  و  خودمان  بايد 
حواسمان بيشتر به دوستان دارای معلوليتمان باشد. »يک نفر در آب دارد 

می سپارد جان«، حواسمان هست؟ 

دست و دلم به نوشتن نمی رود
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              لحظه ای آرامش
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سالمت اجتماعی، عصای نامرئی افراد معلول
سالمت، یک بار حدود 70 سال پیش تعریف شد و درباره ی آن گفتند كه سالمت هم نبود 
بیماری است و هم گرایش به رسیدن به انتهای خوشحالی. این تعریف آرام آرام شاخ و برگ 
یافت و در نظر محققین و مصنفین، خوش آمد. این خوش آمد تا به آنجا انجامید كه برای 
سالمت ابعاد متعدد در نظر گرفتند و از سالمت جسم شروع كردند و به سالمت روان و روح 
و اجتماع و این اواخر به ابعادی مانند معنویت و غیره رسیدند. ما كه جامعه را بیشتر رصد 
می كنیم، همه چیز تعاریف را از منظر اجتماعی و گاهی روان شناختی اش بیشتر می طلبیم. 
به نکته ی جالبی در تقاطع تعریف سالمت  لهذا به دنبال تعریف سالمت اجتماعی رفتیم و 
اجتماعی و شرایط عدالت اجتماعی رسیدیم، خاصه عدالتی كه در باب كنار هم زیستِی افراد 

در همه ی تفاوت هایش  است. اول جرعه ای از تعریف سالمت اجتماعی: 
مهارت های  سطوح  شامل  سالمتی  اجتماعی  بُعد  بهداشت،  جهانی  سازمان  تعریف  مطابق 
اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه ی 
بزرگتر است. به طور كلی از دید سالمت اجتماعی هركسی عضوی از افراد خانواده و عضو یک 
جامعه ی بزرگتر به حساب می آید و بر شرایط اقتصادی و اجتماعی و رفاه »تمامیت شخص« 

در رابطه با شبکه ی اجتماعی، توجه می شود. 
از مسیر دیگر، معلولیت و افرادی كه در این طبقه بندی قرار گرفته اند و مطابق اظهار نظر 
احدی از احباء، نه معلول یا ناتوان كه تنها متفاوت اند، را می پاییم و به عین بصیر شهادت 
می دهیم كه این اعضای غیرمتفاوت جامعه نامردمانی اند. راه می سازند و می گویند برای همه 
ساخته اند از جیب همه می رود ولیکن عده ای كه متفاوت اند نمی توانند به طریق متفاوت از 
آن گذر كنند. در این تقاطع كه لختی تأمل می كنی به نکاتی بر می خوری تماشا كردنی. من 
جمله: همه التزام عقلی و زبانی به سالمت اجتماعی نشان می دهیم و الجرم انتظار می رود 
كه: »سطح مهارت های اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناختمان از خود در ما بهینه 
باشد.« تعریف را با واگنی از »همه عضو یک قایقیم«، »عضو یک جامعه ایم«، »در قالب یک 
شبکه اجتماعی هستیم« و از این جنس حروف می رانیم و می سازیم و در عمل، عده ای را 
به خیابان ها و پیاده روهایمان راه نمی دهیم!  قصد غر سرایی ندارم و از این سبک نوشتن كه 
دل  خوری برجای بهشتن را می زاید و بس تا حد تنفر زاویه دارم. خودم هم دست كم تا به 
ارزیابی نمی شوم. بنای  این جای وجود، مطابق تعاریف و مالك های موجود چندان متفاوت 
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امید  زندگي هست،  تا  ما خود عوض شویم.  كه  هنگامي  زندگي عوض مي شود  دارد،  آیینه اي  براي خود  زندگي 
افق هاي جدیدي  به  انسان  با دست یابي  تنها  است.  انسان  تالش  و  كار  پاداش  آرامش  و  و خوشبختي  هم هست 
و  هیچ چیز  مي  شود.  آشکار  راه حل هایي  زندگي  چالش هاي  دشوارترین  براي  حتي  كه  است  ذهني  نگرش هاي  از 
هیچ كسي نمي تواند شادي، اطمینان خاطر و موفقیت را به ما ارزاني دهد، زیرا آنچه ما به دنبالش هستیم، تنها به 
احساس دروني خودمان و نگرشي كه نسبت به پیرامون خود داریم، بستگي دارد و این موضوع است كه تعیین 
مي كند آیا واقعاً سعادتمند هستیم یا نه؟ در واقع غیرممکن است كه بتوان شاد بود، به آرامش رسید، اطمینان خاطر 

داشت و موفق بود مگر آنکه نخست در وجود خود شادي، اطمینان خاطر، آرامش و موفقیت را حس كرد. 
خیلی ها آرامش را با آسایش اشتباه می كنند، اینان كسانی هستند كه فکر می كنند اگر ثروت داشته باشند )منزل، 
ماشین، ویال و...( آرامش خواهند داشت درحالی كه شاید فقط آسایش نصیبشان شده است. چنانچه خواسته هایمان 
را به خواسته های عقلی و قلبی تشبیه كنیم، متوجه خواهیم شد كه بیشتر به دنبال خواسته های عقلی هستیم )زن، 

بچه، مادر، دوستان و اجتماع( و به دنبال خواسته های قلبی كه خواسته های خود ما هست، نیستیم.  
برای آرامش باید بین خواسته های عقل و قلب تعادل ایجاد كرد؛ آسایش عقلی و آرامش قلبی است. خواسته های 
قلبی معموالً قربانی خواسته های عقلی می گردند. زیرا تعادلی بین آنها وجود ندارد، تعادل روحی مهمتر از تعادل 
جسمی است. بیشتر افراد موفقیت را به خوشبختی ترجیح می دهند و می گویند همین كه بدبخت نباشند احساس 
خوشبختی می كنند. اگر تعادلی بین خواسته های عقل و قلب نباشد تمایل ما بیشتر به طرف عقل بوده و خواسته های 
قلب را نادیده می گیریم و این خود باعث می شود كه فقط سخت كوش باشیم و از خالقیت و نوآوری فاصله بگیریم 

و برنده شدن را با موفقیت اشتباه كنیم. 

قصدم  فقط  ندارم،  هم  را  عده ای  یا  فرقه ای  یا  گروهی  از  دل جستن  و  حمایت 
ای  هله  می بینم.  مذكور  تقاطع  میانه  در  كه  شما  با  است  چیزی  درمیان نهادن 
دوستان! كه اگر و فقط اگر هر دو این جاده ها و همه جاده هایی از این دست، دقیقا 

به یک چارراه تبدیل می شدند و نه تنها چهار راه.
از آن بوی قطعیت برآید اعالم می كنم كه  من به ضرس یا هر چیز دیگری كه 
جامعه اگر بتواند تنها از لحاظ اجتماعی سالم باشد، می تواند بی تمرین و بی مناقشه 
عصای بی رنگی باشد برای اعضای متفاوت و ایضاً غیرمتفاوت آن. یعنی چه؟ چشم 
فرا رانید تا بنویسم. حتماً شما هم كه در این دیار زندگی می كنید از ریسمان هایی 
كه نامرئی اند و به طریق مشابه سقف هایی كه گویی بی ستون برجای شده اند و 
در حالی كه ستونشان نامرئی اند شنیده اید. از این سنخ تعابیر در ادبیات عرفانی، 
مذهبی، شعری و سایر انواع و اقسام ادب ما فراوان اند. عاشقان زبان بسته ای كه 
با رسن نامرئی از پی معشوقکان نامرد، به هر سوی روانند و یا شاگردانی كه در 
یک  در وصف  معجزه آسا  كه  قلم هایی  گاهی  و  دوانند  نمره ای  پی  در  استاد  پی 
به  اگر  سالم،  جامعه ی  ذلک.  علی  و قس  می كنند  فرسوده  را  خود  بزرگ شده، 
تشخیص همراه با اتقان، سالم باشد یعنی مردم در آن دیگر حتی با تفاوت هایشان 
سالم،  جامعه ی  نه.  طبقه بندی  اما  می شوند  گروه بندی  نمی شوند؛  طبقه بندی 
ایشان دستی  از  یکی  وقتی  بگیرند  را  وا می دارد كه دست همدیگر  را  اعضایش 
ندارد و جملگی پا به پای هم راه می روند حتی اگر عده ای از آن ها پای رفتن ندارند. 
مردم یک جامعه ی سالم جاده ها را برای همه می سازند، تنها به این دلیل كه چشم 
در چشم شدن با هم را حرمت می نهند حتی اگر به نظر برسد كه عده ای چشمی 
برای دیدن ندارند. القصه، مردمان جامعه ای كه همه ی خود را سالم می خواهند 
می خواهند  القاعده،  علی  و  می دانند  را  معنویتشان  یا  روان  یا  جسم  فقط  نه  و 
كه پذیرش اجتماعی، هم دلی اجتماعی، مشاركت اجتماعی، رضایت اجتماعی و 
سازگاری اجتماعی را به حد وسع و چه بسا كمال، اكتساب كنند و با هم بر خوان 

پهنه ی قایقشان بنشینند و بخوانند: ما همه سوار بر یک كشتی هستیم. 

از مددكاری می گويد. از كمک كردن به آدم هايی كه شبيه ديگران نيستند. از آدم هايی 
كه به جرم متفاوت بودن از خيلی چيزها محرومند. شايد از يک فرصت برابر برای رسيدن 
به آرزوها. می نويسد تا از مددكاری بگويد. می نويسد و به مدد نيازمندان می رود تا نامش 

بماند. خودش می گويد: 
ز ما نام و نشان اال به دفتر« »چو رفتيم از جهان، ديگر نيابند                
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زندگي آيينه است، زيبا شو تا زيبا شود
نکاتی برای زندگی بهتر

گردآوری: پری چگینی
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خداوند برای هر پرنده ای دانه ی مخصوص خودش را در  نظر گرفته است 
ولی هرگز در داخل النه  شان نمی اندازد. پس ما انسان ها هم باید از ذهن 
بیرون بیاییم تا دانه های خوشبختی و عشق را جمع كنیم. چه بسیار 
هستند كسانی كه سال ها در النه ی ذهنشان منتظر دانه هستند كه در 

درون النه  شان انداخته شود. 
شما مي توانید تصمیم بگیرید و انتخاب كنید كه فرصت هاي بزرگي را 
كه امروز در مقابل تان ظاهر مي شوند، تعقیب كنید و برخالف مواضع 
بازدارنده و ناامیدكننده اي كه در راه رسیدن به هدف، مقابل تان ظاهر 
به  رسیدن  راه  كنید.  انتخاب  را  جلو  به  حركت  و  پیشرفت  مي شود، 
آرامش و خوشبختي هرچند دشوار است اما باور كنید دست  نیافتني 

نیست!
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با من از هراس این روزها نگو، با من از بی مهری های زمانه حرفی نزن، با من از 
سرسختی های روزگار صحبت نکن، با من از عشق بگو، با من از رمز و راز عاشقی، 
با من از جریان  از زمزمه های جاوید حیات،  با من  از هیاهوی زندگی،  با من 

عشق در رگ های گلبرگ ترانه، با من از جریان سیال زندگی بگو.
من پُر از دیدنی ام، من پُر از دیدنی های ندیدنی ام، من پُر از عشق، هوا، من پُر 

از ُرستنی ام.
رهابودن را رها كن، تنهابودن را تنها بگذار، از خانه ات بیرون بیا، بگذار باران 
غبار  و  كند  خیس  را  صورتت  باران  بگذار  بیابد،  شانه هایت  روی  را  خودش 

خستگی را از تنت بیرون ببرد.
می شوند،  زود خشک  زوِد  خیست  لباس های  نباش،  نگران  نمی خوری،  سرما 
پس نترس، خدا سایه به سایه ی عصای سپیدت می آید، آن طرف تر كسی منتظر 
توست، خستگی ات كه رفع شد راه بیفت، هوا را احساس كن و زمان را در دست 
بگیر، با اتوبوس، با تاكسی، آژانس، نمی دانم هر طور كه می خواهی خودت را به 
خیابان شریعتی برسان، نایست، از پل سید خندان هم برو باالتر، كمی جلو تر، 
زیر سایه ی خدا، كتاب خانه ی عمومی حسینیه ی ارشاد واقع است. این جا كه 
فقط  بایست،  همین جا  نچرخان،  طرفی  هیچ  به  را  سرت  شو،  پیاده  رسیدی 
آمده اند  نشسته اند، صداها  تو  انتظار  در  این جا صداها  كن،  نگاه  را  ر وبه رویت 
تا گوش هایت را به آنها بسپاری، گوش هایت را از آنها دریغ نکن تا آن چه را 

می دانند به اعماق جانت بریزند، درست آمده ای، مقصد همین جاست.
خیابان  در  خندان  سید  پل  از  باالتر  ارشاد،  حسینیه ی  عمومی  كتاب خانه ی 
آغاز  تیرماه سال 1359  این كتاب خانه در هفتم  است،  واقع  تهران،  شریعتی 
به كار كرد تا یادبودی برای دوران باشکوه و پر فیض حسینیه و خانه ی امیدی 

برای نسل جوان كشور باشد.

دكتر شریعتی حدود 10 سال از عمر خود را در این مکان گذاشت و چنان چه 

در  عمومی  كتاب خانه ای  داشت  آرزو  همیشه  بود،  نگاشته  وصیت نامه اش  در 
اندیشه  و  تفکر  به  عالقمندان  و  مخاطبان  تا  باشد  موجود  ارشاد  حسینیه ی 

بتوانند از كتاب  هایش استفاده كنند.
این كتاب خانه دارای یازده بخش است كه بخش های پذیرش، امانت كتاب و 
سی دی، كودكان و نوجوانان، ناشنوایان، مرجع، نشریات ادواری، روابط عمومی 
و اینترنت، نابینایان، بخش فنی، مجموعه سازی و بخش خدمات از این جمله 

هستند.
بخش زیادی از شهرت این حسینیه به خاطر سخنرانی ها و فعالیت های سیاسی 
و فرهنگی»علی شریعتی« و»محمد مفتح«  است،حاال سال ها از آن روزهای 
تاریخی و پرشور می گذرد و این حسینیه با قامتی برافراشته هنوز سرپاست و 
كتاب خانه ی عمومی این حسینیه یکی از ستون های محکم این قامت استوار 

است.
نام تاالر كتاب خانه همانند خیابانی كه حسینیه ی ارشاد در آن واقع است، دكتر 
این كتاب خانه در بطن خود كتاب خانه های  و  نام گذاری شده  علی شریعتی 

مخصوص كودك و نوجوان، بزرگساالن و... را جای داده است.
اما از در ورودی كتاب خانه كه وارد می شوی، درست همان جا كه چند پله ی 
از  پایین رفتن  آماده ی  و  می بندی  سرت  پشت  را  در  و  كرده  رد  را  كوچک 
چندین پله ی دیگر می شوی، خودت را در سالن باریکی می بینی كه ناخودآگاه 
هدایتت می كند به سمت كتاب خانه ی نابینایان، جایی كه عده ای نشسته اند و 
در میان دغدغه های خویش به چگونه مطالعه كردن نابینایان اندیشیده و برای 

كتاب خواندن آنها فکر كرده و آستین همت باال زده اند.
فهیمه شعائی، كه از اعضا و كارمندان كتاب خانه ی نابینایان است و از عزیزان 
روشن دل نیز هست به ما می گوید:»ما از گویندگانی كه حاضر به همکاری با ما 
هستند تست صدا می گیریم و اگر كارشناسانمان تشخیص دادند كه می توانیم 

صدای وی را ضبط كنیم از آنها استفاده می كنیم.«

كتابخانه عمومی حسينيه ارشاد، خانه ی اميدی برای نسل جوان

خدا سايه به سايه ی عصای سپيدت می آيد
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فهیمه شعائی كه مسئول تولید و ویرایش كار گویندگان و به نوعی مسئول تدوین 
هم است ادامه می دهد:»همه ی گویندگان ما به صورت داوطلبانه و در رشته های 
مورد عالقه ی خود با ما همکاری می كنند، آنها متن كتاب ها  را می  خوانند و 
ایرادها، مکث ها و توپوق زدن ها را رفع  ما فایل ضبط شده را گوش می كنیم و 
می كنیم البته قباًل صدای گویندگان روی كاست ضبط می شد اما حاال صداها 
روی سی دی ذخیره می شوند، این كار هم جای كمتری می گیرد و هم حجم 

بیشتری را در خود جای می دهد.«
رایگان  به طور  اعضا  همه ی  به  گذشته  سال  تا  »ما  می گوید:  هم چنین  وی 
خدمات می دادیم چون اعتقاد داشتیم كه تمام بچه ها بتوانند امکان مطالعه و 
دسترسی به كتاب ها را داشته باشند و اعضا تا 4 عنوان كتاب و 2 عنوان كتاب 
بریل می توانستند امانت ببرند ولی از ابتدای امسال برای عضویت 6 ماهه 10 
هزار تومان و برای عضویت یکساله مبلغ 18 هزار تومان حق عضویت دریافت 

می كنیم و این تنها بخش كوچکی از هزینه های كتاب خانه را تأمین می كند.«
این فعاِل كتابخانه ی حسینیه ی ارشاد به پیک توانا می گوید:»ما از همه جای 
ما  می شناسند.  را  كتاب خانه  این  نابینا  بچه های  بیشتر  و  داریم  عضو  ایران 
است  ممکن  می كنیم چون  پست  درخواست كننده ها  برای  را  بریل  كتاب های 

آسیب ببینند.«
كار  نابینایان  برای  فقط  كه  رودكی  كتاب خانه ی  از  بعد  »ما  اضافه می كند:  او 
می كند بزرگترین كتاب خانه ی ویژه ی نابینایان را داریم، در واقع كتاب خانه ی 
در  را  نابینایان  بخش  كه  است  عمومی  كتاب خانه ی  اولین  ارشاد  حسینیه ی 
بدنه ی خود ایجاد كرده،ما ساالنه بین 38 تا 40 هزار مراجعه كننده داریم ولی 

به طور متوسط  ماهانه 300 عضو فعال به ما مراجعه می كنند.«
او هم چنین می گوید: »شاخه های علوم انسانی، داستان، رمان، روانشناسی، تاریخ، 
این  و چون  را تشکیل می دهند  ما  بیشترین كتاب های گویای  فلسفه  حقوق، 
كتاب خانه عمومی است منابع زیادی را برای نابینایان به شکل گویا درآورده است 
اما كتاب هایی با موضوعات زیست شناسی و مانند آن،زیاد گویا نشده اند به این 
علت كه چون بچه های نابینا كمترین آشنایی را با این موضوعات دارند و در این 
زمینه ها چندان احساس نیاز نکرده و پیشنهاد خاصی به ما درباره ی گویا كردن 

این موضوعات نداده اند.«

فهیمه شعائی هم چنین اظهار می كند: »بچه های نابینا می توانند كتاب های مورد 
نیاز خود را به ما اعالم كنند تا آنها را برایشان گویا كنیم و در اختیار همه قرار 
دهیم و یا كتاب مورد نظر را جست وجو كنیم تا اگر توسط مؤسسات دیگر قباًل 

گویا شده اند، برایشان پیدا كنیم.«
مریم زارعی كه كتابدار بخش نا بینایان و از گویندگان این كتاب خانه است با 
اشاره به این نکته كه ما برای نابینایان كار می كنیم و باید انتقادپذیر باشیم،این 
بحث را این گونه ادامه داد:»ما از نابینایان عزیز می خواهیم كه بیایند، كتاب های 
ما را بخوانند و نظرات مثبت یا منفی خود درباره ی نوع صدا، ویرایش و... را از 
طریق ایمیل، تلفن و راه های دیگر به ما اعالم كنند، تا ما هم از نتیجه و بازتاب 

كارمان مطلع شویم«
زارعی هم چنین اشاره ای به همکاری كتاب خانه ی نابینایان با پیک توانا می كند 
و می گوید:»گویندگان ما این مجله را ورق می زنند و هركدام صفحه های مورد 

عالقه ی خود را انتخاب و شروع به خواندن آن می كنند.«
وی تصریح می كند: »این مجله، مجله بسیار خوبی است و ما امیدواریم سی دی 
صوتی این مجله به عنوان كار مشتركی از پیک توانا و كتابخانه ی نابینایان بتواند 

رضایت عزیزان نابینا را جلب كند.«
»مهسا مهدی زاده« كه در بخش روابط عمومی كتاب خانه فعالیت می كندراه اندازی 
موزه ی ویژه ی نابینایان را به پیک توانا نوید می دهد و می گوید:»چون در موزه ها 
این امکان وجود ندارد كه نابینایان اشیا را به دست بگیرند و آنها را لمس كنند 
ما به فکر راه اندازی موزه برای نابینایان افتادیم و در همین كتاب خانه فضایی 
نابینایان را هم  به موزه اختصاص داده شده است  و توانستیم موزه ی ویژه ی  
راه اندازی كنیم، این جا بچه های نابینا می توانند اشیا را لمس كنند و هر چیز كه 

می خواهند را درباره ی آن بدانند.«
مهسا  با  كه  است  آخرین صحبتی  استثنایی  كودكان  ویژه  كتابخانه  از  بازدید 
مهدی زاده می كنیم و در حالیکه از راه اندازی چنین كتابخانه ای شگفت زده 
ایم و به وجد آمده ایم قرار بعدی برای بازدید از این بخش را با او می گذاریم و 

او و سایر همکارانش را به خدا می سپاریم.

عی
تما

اج
كتابخانه عمومی حسينيه ارشاد، خانه ی اميدی برای نسل جوان

خدا سايه به سايه ی عصای سپيدت می آيد
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شتوانه ، یعني گزا
سخن بدون پ

 .

تحويل  را  يازدهم  دولت  رياست  زودی  به  روحانی  دكتر 
يارانه ها  هدفمندی  كه  است  شرايطی  در  اين  می گيرد. 
صرفًا مشکالت اقتصادی معلوالن را هدف گرفته و بر شدت 
آسيب اقتصادی آنان افزوده است. افزايش نقدينگی و عدم 
رويکرد جدی به توليد، خصوصًا در بخش خصوصی، موجب 
ركود در توليد شده است كه به تبع آن باعث پايين آمدن 
اخراج  و  موجود  توليد  حتی  و  اشتغال  در  سرمايه گذاری 
و  نياز ها  بين  توازن  عدم  و  توليد  خط  كارگران  از  تعدادی 
تقاضاها گرديده است كه متأسفانه موجب رويکرد به واردات 
قيمت  درصدی   300 افزايش  و  چينی  نامرغوب  كاالهای 
مسکن  و  درمان  هزينه های  رفتن  باال  دارو،  كمبود  كاالها، 
و  فقر  افزايش  فرآيند  همين  در  است.  شده  غذايی  مواد  و 
را  مضاعفی  فشار  معلوالن  مردم،  خريد  قدرت  پايين آمدن 
متحمل گرديده اند. گرانی هزينه ی توان بخشی از فيزيوتراپی، 
بينايی سنجی  و  شنوايی سنجی  گفتار درمانی،  كار درمانی، 
را  توان بخشی و داروهای مرتبط، خانواده ها  لوازم  تا  گرفته 
شديداً در مضيقه قرار داده است. بيشتر خانواده های معلول 
فاقد مسکن مناسب بوده كه هزينه ی مسکن بخش عمده ی 
درآمد خانواده ها را می بلعد. با اين مختصر آيا امکان اشتغال 
و ازدواج معلول وجود دارد؟ دولت نهم با شعار نان بر سفره 
محرومان روی كار آمد اما عماًل بين هزينه و درآمد اختالف 
چشم گيری به وجود آمده و با كسری بودجه هزاران ميليارد 
تومان تک تک آحاد مردم ايران از جمله معلوالن را بدهکار 
كرده است. آيا با 700 ميليارد دالر درآمد كه به زعم برخی 
كارشناسان معادل درآمد 100 سال اخير ايران بوده، معلوالن 

بايد بدهکار بانک مركزی باشند؟
 100 حدود   84 سال  در  فرد  هر  اشتغال  ايجاد  هزينه ی  اگر 
ميليون تومان بود، امروز اين هزينه به بيش از 300 ميليون 
چنين  پرداخت  به  قادر  بانک ها  كه  است  رسيده  تومان 
پيک  ماهنامه ی  نيستند.   اعتبار،  كمبود  لحاظ  به  اعتباری 
توانا پيوسته نسبت به ساماندهی وضعيت نامطلوب معلوالن 
گروه  اين  با  مرتبط  اجرايی  مديريت  اما  كرده  اطالع رسانی 
پرداخت  به  و  نياورده  عمل  به  مطلوبی  اقدام  آسيب پذير 
مستمری ناچيز بسنده كرده و عملکرد آنان برای اين گروه 

قابل دفاع نيست.
اختيار  در  را  اجرايی  دستگاه  شرايطی  در  يازدهم  دولت 
چشم انداز  برنامه ريزی  امکان  آن،  صندوق  كه  می گيرد 
بيست ساله را نخواهد داشت. اگر تحريم بهانه جويان غربی را 
در مبادالت تجاری و مالی و فن آوری و حتی نياز های اساسی 
مردم ايران اضافه كنيم و سياست امپرياليستی آنان را نسبت 
به ملت ايران بررسی كنيم. عمق مصائب مردم و مشکالت 
كه  روحانی  دكتر  نيست  ترديدی  ديد.  خواهيم  را  دولت 
صراحتًا در برنامه خويش حمايت از حقوق معلوالن را تاكيد 
نموده نسبت به اين گروه شديداً آسيب پذير رويکرد جدی 
خواهد داشت اما با ملحوظ داشتن موارد فوق بايد معقوالنه 

عمل كرد و از نقد غير قابل اجرايی پرهيز كرد.

عی
تما

اج

احمد آملی ـ حقوق دان

در اولين گام دولت بايد اليحه ی تکميل حمايت از حقوق معلوالن 
را تدوين و تقديم مجلس كند و اين مهم در كنار مدنظر داشتن 
 NGO كنوانسيون حقوق معلوالن مستلزم نياز سنجی و مشاركت
های غير وابسته امکان پذير خواهد بود. مسئله ی مهم تر اين است 
كه بين سازمان های مردم نهاد و شورا ياری و شوراهای شهر ارتباط 
ارگانيک برقرار شود و كليه ی امور معلوالن را حدالمقدور در محل 
سکونت معلول برنامه ريزی كرد و كاهش تصدی گری دولت معنايی 

غير از اين ندارد.
جهت  مدون  برنامه  كه  دارد  را  امکان  اين  توانا  معلوالن  كانون 
برون رفت از معضل و مشکالت معلوالن به دولت تقديم كند. در 
نهايت اين كه معلوالن با عمل كرد سازماندهی شده در NGO ها 
خواهند توانست خواسته های خود را محقق كنند و در كنار دولت 
تک تک  مشاركت  و  همکاری  نمايند.  مساعدت  و  تصميم سازی 
مرتبط  غير دولتی  سازمان های  با  آنان  خانواده های  و  معلوالن 

است. كه حقوق معلوالن را نهادينه و بازگشت ناپذير خواهد كرد.

معلوالن و مسائل فراروی دولت اعتدال
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برنامه بين المللی هنر و معلوليت گروه RELIEF ART تالش دارد تا به معلوالن 
ذهنی و فيزيکی نزديک شود و از طريق هنر از آن ها حمايت كند. هنر نه تنها 
از  فرار  برای  است  راهی  بلکه  است،  خالقيت  و  احساسات  بيان  برای  روشی 
 ،CP روزمرگی، به اميد رودر رو شدن با چالش های زندگی. برخی كودكان مبتال به
مثل ساير معلوليت های فيزيکی، اغلب در طول روز تنها و بدون تقابل اجتماعی 

رها می شوند.
اين  زندگی  به  را  و شور  رنگ  مرز،  بدون  و  ارايه ی عرصه ای خالق  با  گروه،  اين 

كودكان می آورد.

حركتی  اعصاب  ضايعه ی  نوعی  دچار  كه  نويسنده ای  و  شاعر   ، ماركوس«  »نيل 
است، در جايی نوشت: »معلوليت شهامت يا تالشی شجاعانه در مقابل دشواری ها 

نيست. معلوليت يک هنر است، راهی هوشمندانه برای زندگی است.«
باور بر اين است كه از زمان های گذشته، معلوالن سهم زيادی در عرصه ی هنر و 
علم داشته اند. اگر چه از اواخر قرن بيستم بود كه با توفيق بيشتری شروع به بيان 
احساسات خود به صورتی خالقانه و هنری، در زمينه شعر، نقاشی، مجسمه سازی 

و ادبيات كردند.

شیم . هنري فورد
شمندانه تر با

ت که هو
س

صتي ا
. خطا فر

عی
تما

اج
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هنـر و معلوليـت

»بتهوون«   مثل  هنرمندانی 
از  مرحله ای  در  »گويا«   و 

زندگی خود ناشنوا شدند.
ورم  دچار  نيز  »رنوار«  
مفاصل بود و كارهای آخرش 
به  كه  كشيد  قلم مويی  با  را 

مچش بسته بود.
»دگاس«  پس از نابينا شدن 
از قوه ی المسه خود استفاده 
كرد و شروع به درست كردن 
مدل های به شکل اسب كرد.

ديگر،  بخش  الهام  نمونه 
شاهکارهای  آخرين 
كه  هستند  »ماتيس«  
يا  آن ها را نشسته در تخت 

صندلی چرخ دار كشيد.
بيستم  قرن  هنرمندان  از 
می توان به »ماريا بالنشارد«  
و »ادوارد هورا«  اشاره كرد. 

مجسمه اسب از دگاس

رنوار – پورتره از خود

هنری ماتیس
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سيما عليمردانی

گردآوری: سميرا جمالی

 رجب منتظر است درست نمي دانم ولي حس مي كنم چيزي مثل يک تلنگر او را مي تکاند 
. اما كدام تلنگر!؟ شايد دوباره وقت خانه تکاني شده تا نيمه هاي شب دل رجب مثل سير و 

سركه مي جوشيد.  
واي! خداي من! اين نور از كجاست؟ آخر از كجا پيدايش شد؟

هرچه هست با روشن شدنش رجب را وادار كرد كه باروبنديلش را به پشتش ببندد و غزل 
خداحافظي را زمزمه كند. 

آهان ...، فهميدم! اين نور همان شعبان معروف است. مگر نه؟
پانزده روز بعد؛

مژده، مژده، يوسف به دنيا آمده.  
خودمانيم چه خوش قدم است اين شعبان! و باز هم پانزده روز بعد در سال هاي بعد از اين.    
اكنون ديري است كه دل در دنياي غيب اسير است. بله باالخره شعبان هم غرق شد. غرق 
در تلنگري آشنا. تلنگري كه سلطان قلبش را مي لرزاند. مگر نمي دانيد مهمان قلب او يک 
مرواريد است. مرواريدي كه مي خواهد از صدفش بيرون بجهد پس باالخره دل شعبان هم 
هواي خداحافظي كرد سپيده دِم رفتن كه شد: يوسف امسال هم سوي كنعان نيامد من اين 
ديار را به برادرم مي سپارم رمضان تورا به ميهماني آسمان ها خواهد برد از حاال نور من در 
چشمان او مي درخشد و به روي شما منعکس خواهد شد خود من هم تا آن زمان كه برگردم 
در انتظار يوسف ثانيه ها را مي شمارم خدا را چه ديده اي شايد يک روي سکه اقبال را به 

زهرا نشان داد.  
گلستان  روزي  شود  احزان  كلبه ی  يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور      

غم مخور
اكنون رمضان آمد، آمد. 

خداي من! و قلبم را با خود برد، كجا برد!؟ كنار تو و كنار سفره اي با پياله ی شرابي به راستي 
ضيافـتكه هم اوست ساقي همه ی قلب تشنگان.   

ديگر از نامهربانی های ديگران نمی نالم چرا كه همه 
با من مهربانند و مرا دوست دارند. 

فقط من در مهربانی و قلب او طلسم شده ام. خدايا! 
از نگاه اولت چشمانم دارد می سوزد.  

هميشه كارهای عجيبی با من می كنی!
حاال چگونه می خواهی كه راضی نشوم و از عشقت 

نميرم!؟ 
نکرده ام،  تالش  آرامشم  برای  هيچ گاه  كه  هرچند 

آرامشی كه در پی آن بودم در هيجانات زندگی.   
نيفتاده  درمانش  فکر  به  هرگز  كه  كبودی  پاهای  با 
بودم و فرياد بلندی كه نمی توانست شکاف بين من 

و خداوند را پر كند.  
پروازی كه انتها نداشت و حتی نوری كه چشمانم را 
می سوزاند، عمق فاصله ی من با او اندوه هايم بود. آيا 

اگر دردهايم را بگويم به آغوشت باز خواهم گشت؟
فرياد بلندم سکوت كرد در انتهای راهی كه تالشش 

بی نتيجه ماند و سکوت حد فاصل من و خدا شد.
و  غريب  و  تو چيزهای عجيب  و  من  ميان  فاصله ی 
و  ديوار  و  در  انسان ها  ميان  فاصله ی  است،  بيگانه 
آدميان  همين  تو  و  من  ميان  فاصله ی  جاده هاست، 

هستند. 
اولين باری كه به من كينه ورزيدند و نخستين باری 
كه پيمان شکستند، غصه خوردم وتنها شدم و با تو 
بيگانه شدم، در نهايت فکر كردم كه بايد با تو باشم 

تا شاد باشم ولی بايد شاد باشم تا باشم، با تو باشم! 
می توانی چند دقيقه و حتی چند ساعتی با نور شمع، 
انرژی خداوند را دريافت كنی و ساعتی با او بودن را 
احساس كنی. خود را دوست داشته باش و برای خود 

و زندگی ات كاری بکن. 
برای آرامش خود و زيبا زيستن، چون دل ما لياقت 
عشق سزاوارتری را دارد عشقی كه يک روز سراغ 
تالشی  آن  به  رسيدن  برای  بی آنکه  می گيرد  را  ما 

كرده باشيم.
ويران  كرد،  نخواهد  فراموش  كه  بی نظيری  عشق 

نخواهد شد و جاويدان خواهد ماند.
كه  روزهايی  و  گريسته ام  صبح  تا  كه  را  شب هايی 
فانوسی  چه  برگشته ام،  رفته ام،  گام های  از  دوباره 
يا  و  باشم  نکنم چه گريسته  يا  و  با خود حمل كنم 
بود  ممکن  كه  بوده  جايش  به  شب  باشم،  خنديده 
می توانست  يا  و  شوم  گم  آن  در  تا  باشد  تاريک 
آسودگی خيالم باشد كه با ستارگان خيره كننده ای 

سوسو زند. 
انتخاب لغزش هايم با خود من است. 

انتخاب شبی مهتابی و يا بارانی، انتخاب خوبی ها و 
بدی ها.  

انتخاب  به بدی هايم  را  راه  »من هميشه آسان ترين 
كردم و از اراده ی خداوند، در يافتن آسان ترين راه 

به خوبی ها حيرت زده شدم.«

عشقـی كه ويـران نخواهد شد ...
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شما را قوي تر مي کند . مارلون براندو
شد 

شما را نمي ک
.هر چه  تلویزیون

 است

بدون  اصاًل  داریم.  دوست  را  تلویزیون  همه،  ما  است.  خوب  بسیار  تلویزیون 
تلویزیون نمی شود زندگی كرد. شاید بدون آب بشود زندگی كرد و به جای آب، 
نوشابه خورد و یا از مغازه ی سر كوچه آب میوه تهیه كنیم، اما تلویزیون كه نباشد 
نمی شود كه نمی شود. می گویند اول ادیسون می خواسته تلویزیون را اختراع كند 
ولی به دلیل پاره ای مالحظات، اول برق را اختراع كرد. می گویند جمشید، همان 
نکرده  خدایی  آنکه  برای  و  داشته است  اینچ   14 تلویزیون  یک  معروف،  پادشاه 
نگویند فالنی فخرفروشی می كند، تواضع به خرج داده و گفته است: جامی دارم و 

آینده را با آن می بینم؛ كه به جام جم معروف شده است. 
گفتم جام جم یاد رسانه ی ملی خودمان افتادم كه در خیابان جام جم است. 

مردم  زندگی  در  مهمی  نقش  و  است  مهم  بسیار  تلویزیون  دنیا  در  روزها  این 
دارد. اصاًل چرا جای دور برویم؟ در كشور ما هم تلویزیون بسیار مهم است. این 
تلویزیون ما ـ شما بخوانید رسانه ملی ـ خیلی خوب است. كاًل خیلی هم مخاطب 
البته كه واژه ای است خیلی نسبی. بگذریم. این رسانه ملی، بسیار خوب  دارد. 
استـ  خوب هم نسبی استـ  كلی فیلم نشان می دهد. هر شبکه ای را ببینید یک 
سریال خوب نشان می دهد. حاال آنکه سریالش برای چند سال پیش هم باشد 
چندان مهم نیست. همین كه چند نفر در تلویزیون حركت كنند خوب است. این 
نشان دهنده ی فعالیت فرهنگی ماست. تازه تلویزیون هر شب كلی سریال نشان 
می دهد. ایرانی، خارجی، كره ای و ... .  بینندگان این رسانه دوست داشتنی فقط 
اصاًل سراغ شبکه های منحوس  و  اصاًل  و  را می بینند  فیلم ها  و  همین سریال ها 
ماهواره ای نمی روند! من نمی دانم این امپریالیسم غرب، خسته نمی شوند آنقدر 
برای شبکه هایشان هزینه می كنند!؟ ما تا رسانه ملی داریم آن شبکه ها را نگاه 
نمی كنیم! اگر هم می بینید بعضی ها گاهی و فقط گاهی، آن شبکه ها را می بینند 
است  حیف  است!  بازرگانی  آگهی  پخش  حال  در  ملی،  رسانه  كه  است  زمانی 
تلویزیون  همین  نکنیم.  فاخر  سریال های  به  اشاره ای  و  بگوییم  ملی  رسانه  از 
زمان  باید  ده سال  كه حداقل  فاخر می سازد.  سالی، یک سریال  دو  سالی،  هر 
ساختش طول بکشد. ما كه آخرش نفهمیدیم این سریال فاخر یعنی چه!؟ یعنی 
افتخار می كنند؟ یا آنکه خود تلویزیون به آن  این كه سازندگانش به ساختنش 
افتخار می كند؟ شاید هم ما باید با دیدنش به آن افتخار كنیم! این ها را گفتم تا 
به اهمیت تلویزیون پی ببرید. تلویزیون بسیار شگفت انگیز است. اصاًل جادوست. 

شعبده است. 

و حاال ببینیم كه این رسانه ملی برای معلوالن چه می كند؟ 
 این كه هر وقت آدم بدهای فیلم ها برای تنبیه باید آخر عمر روی ویلچر بنشینند 
كه اتفاقی است تکراری. خود ما بارها در مورد آن گفته ایم و گفته ایم. و این كه 
نشان دهند كه  را  معلوالن  بخواهند  بهزیستی  در هفته  یا  معلوالن  روز جهانی 
اگر نشان دهند، معلوالن شدید را نشان دهند و همه ی توانایی معلوالن را در 
اتفاقات  اما هر چه پیش می رویم  عادی.  است  امری  آنها خالصه كنند هم كه 
جمله های  با  و  می دهند  نشان  را  معلوالنی  می آیند  مثاًل  می افتد.  جالب تری 
دلتان  نازی!  آخی  ببینید!  را  موجودات  این  می گویند  ترحم برانگیز  و  غم انگیز 
بسوزد! تا مرز برشتکی سوخت؟ حاال خدا رو شکر كنید كه شما این گونه نیستید! 
قدر تن سالمتان را بدانید! یکی نیست به این ها بگوید آخر برادر من! خواهر من! 
شما نمی گویید خانواده ای كه فرزند معلول دارد با شنیدن این حرفها چه بالیی 

سرش می آید؟ اصاًل به اعتماد به نفس افراد داری معلولیت فکر كرده اید؟
اگر  اتفاقاً  و  مصیبت!  سمبل  شده اند  معلولیت  دارای  افراد  هم  موارد  برخی  در 
این مصیبت برای معلوالن آب نداشته باشد برای خیلی ها نان دارد. همین چند 
را نشان داد كه چند  از رسانه ملی پخش شد و خانواده ای  روز پیش گزارشی 
فرزند معلول داشتند و چند بار گفتند این ها وضعشان خوب نیست و به كمک 
نیاز دارند. و درست فردای پخش این گزارش، دوستان مسئول با چند دوربین 
می روند و می گویند ما مشکالت این ها را حل كردیم! كه ما متعهد هستیم! كه ما 
دلمان برای معلوالن می سوزد!  و با تمام افتخار یک میلیون تومان به آن خانوده 
هدیه دادند! و اعالم كردند كه یک ویلچر با كیفیت خوب هم به فرزند معلول این 
خانواده می دهیم! من نمی دانم این مسؤوالن تا قبل از پخش این گزارش كجا 
بودند كه حاال همه با تعهد شده اند! اگر واقعاً این گزارش آنقدر تأثیرگذار است 
از رسانه ملی خواهش می كنیم هر شب زندگی یک فرد معلول را نشان دهند تا 
شاید مشکالتش حل شود. با این روش فقط چند هزار سال دیگر مشکالت همه 

معلوالن حل خواهد شد!  
گفتنی ها در مورد نقش افراد معلول در تلویزیون بسیار زیاد اما ما هم همانند 
این فیلم های رسانه ملی كه نتیجه گیری را بر عهده ی مخاطب می گذارند ما هم 
نتیجه گیری در این مورد را بر عهده شما خوانندگان گرامی می گذاریم. همین قدر 

بگویم كه تلویزیون نقش بسیار مهمی در زندگی معلوالن دارد.

بـسیـار خـوب

مرتضی رویتوند 
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تما

اج
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پنجره از ما نردبام از شما پنجره از ما نردبام از شما 
نوشته هایتان را براي ما بفرستید، جمله هاي كوچک و یا حرف هاي سنگین شده دلتان را به نشاني هاي زیر بفرستید: 

آدرس پستي:  
آدرس الکترونیک: 

پیامک:

دعوت  شما  از  دوست داشتني  بچه هاي 
مي كنیم سوار قطار ما شوید، براي همه 
یک صندلي خالي هست، همه مي توانیم 
كنار پنجره بنشنیم و دور هم باشیم، در 
هر مسیري كه هستید و هر مقصدي كه 

دارید مي توانید سوار شوید.
این قطار خود شماست، ما در این قطار 
خیابان ها،  مي كنیم،  عبور  همه جا  از 
شهرهاي بزرگ، از كنار آدم ها و چیزهایي 
آن ها  نیستند،  زیبا  خیلي  كه  مي بینیم 
نیست  این  ما   قرار  اما  مي فهمیم  را 
به  ما  سفر  بزنیم.  حرف  آن ها  درباره ی 
دنیاي بزرگي ها و زیبایي هایي است كه 
فراموش شده اند ما مي خواهیم به سمت 
برویم.  خودمان  درون  بي حساب  قدرت 
بگوییم:  و  بایستیم  جا  یک  نیست  قرار 
خرابي  اوضاع  خیلي  خیابان  این  »اوه! 
دارد، باید درستش كنیم. در این سفر ما 
دانسته هایمان را بیشتر و بیشتر مي كنیم 
كارهایي را یاد مي گیریم كه شاید خیلي  
پشت  ما  نیستند،  بلد  دیگر  آدم های  از 
برایتان  را  پنجره اي  دیواري مي ایستیم، 
باز مي كنیم كه هواي تازه اي را احساس 
و  ببینید  را  زیبایي  منظره هاي  كنید، 
رویاهایتان را. نردبام از شما، آن را روي 
دیوار موانع بگذارید و به آن سمت بروید 
و آرزوهایتان را بیابید. با ما همراه شوید.

پدر مي خواستم به تو بگویم اما ...
به  حتماً  حرف هایي هست كه بخواهید 
فرزندانتان  یا  دوستانتان  بزرگترهایتان، 
كه  است  طوري  شرایط  و  بگویید 
است،  خوبي  فرصت  حاال  نمي توانید. 
شلوغ  سرتان  هرقدر  هستید،  هركجا 
است یا هرقدر تنها هستید، هر عضوي 
و  مادر  پدر،  هستید،  كه  خانواده  از 
براي كسي  و  برداید  را  فرزند، كاغذتان 
كه مدت هاست مي خواهید حرفي به او 

بزنید بنویسید: 
پدر مي خواستم بگویم اما ....

مادر 
دخترم 

 و...

قزوین - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به میدان قدس  صندوق پستی: 34185-3463

30007545
peyk@irantavana . ir

پنجره از ما نردبام از شما 
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ت . راحل
س

ت هم کوتاهترین راه ا
سه ، بلکه در اخالقیا

ستقیم نه تنها در هند
. خط م

تفـاوت هـا

رشد  هم  كنار  خیابان،  كنار  منتهاي  در  چنار  و  كاج  ردیف  دو 
كرده اند و قد كشیده اند. پاییز كه مي شود وقتي هزارهزار پنجه ي 
بماند چه  بریزد و كاج هم چنان سبز  دست چنار خشک شود و 
كسي مي تواند بگوید چنار ضعیف و ناتوان است و كاج قوي و توانا 

است؟
اگر یک روز برویم كره ي ماه و كره ي ماه نتواند ما را مثل زمین 
روي خودش نگه دارد، كسي مي تواند بگوید ماه ضعیف و ناتوان 

است و زمین قوي؟
اگر پرنده اي مثل پنگوئن نتواند پرواز كند، مي شود گفت پرهاي 
پنگوئن ناقص و ناتوان هستند؟ یا اگر پرنده ي دیگري نتواند شنا 

كند؟
اگر نشود آن سوي یک در چوبي را دید باید گفت چشمهاي ما 
ناتوان هستند یا در چوبي كه نمي تواند مثل شیشه آن سویش را 

به ما نشان بدهد؟
روزگاري سام پسري كه موهاي سفید داشت به علّت متفاوت بودن 
در كوه رها شد، چون تولدي با این ویژگي را بد یُمن مي دانستند.

خاطر  به  تنها  كه  و هستند  بودند  انسان هایي  اخیر  قرن هاي  در 
تفاوت رنگ پوستشان مورد خشونت و بي عدالتي قرار گرفتند.

دنیا پر از تفاوت ها است؛ گیاهان، سنگ ها، ستاره ها، سیاره ها، ذرات 
و انسان ها. ویژگیهاي منحصر افراد تفاوت ها را به  وجود مي آورند، 
تفاوت هایي كه هیچ كدام نقشي در به  وجود آمدن آن ها نداشتند 
و تفاوت هایي كه نمي توانند معیار تحسین و ستایش و یا كوچک 

شمردن و تنبیه باشند.
نگاه كنید، كودكي كه روي صندلي اش نشسته كه  به كودكتان 

چهار پایه ی چوبي دارد یا صندلي اي كه چرخ دارد، كودكي كه 
مي تواند بخواند با چشمهایش یا با انگشتهایش، كودكي كه حرف 
مي زند با زبانش یا با دست هایش، كودكي كه مفاهیم ریاضي در 
دنیاي او جایي ندارند. همه ي این ها تفاوت ما آدم ها هستند مثل 

قد كوتاه یا قد بلند، مثل رنگ هاي مختلف چشم ها و...
زندگي  براي  ما  كه  دنیایي  ما،  دنیاي  دارم  اعتقاد  من  مي دانید 
خودمان می سازیم، دنیایي است براي یک انسان، یک انسان كه 

میلیون ها بار تکثیر شده است.
با  با دستهایش كار مي كند،  با چشمهایش مي بیند،  نفر كه  یک 
پاهایش راه مي رود و با گوش هایش مي شنود، دنیایي كه براي همه 
تفاوت هایشان  با همه ي  را  انسان ها  تمام  باید  باشد  ساخته شده 

شامل بشود.
از این ها بگذریم، اگر به تفاوت هاي خود و دیگران احترام بگذاریم، 
محسوب  برتري  بالعکس  یا  ناتواني  و  نقص  را  تفاوت هایمان  اگر 
نکنیم، زندگي آسان تر مي شود و مي توانیم از فشارهاي عصبي اي 

كه گاهي همین تفاوت ها باعث آن ها هستند رها شویم.
پدر و مادرهاي عزیز فرزندانتان را در آغوش بگیرید، آن ها را در 
نوع خود كامل بدانید و به آن ها كمک كنید تفاوت هایي را كسب 
كنند كه با آن ها ارزش خود را باال ببرند مثل مهرباني و دانستن.

كودكان خود را با تمام تفاوت هایشان بپذیرید تا هم خودشان و 
هم دیگران آن ها را همان گونه كه هستند بپذیرند.

این گونه دوست داشتنمان را عمق ببخشیم، چون و چرا را از بین 
ببریم و اعتماد به نفس كودكانمان را ارتقا بدهیم.

صدیقه موالیی
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گاهي برخورد ديگران چنان عرصه را براي ما تنگ مي كند و چنان درون ما را از خشم لبريز 
مي كند كه دنيا در نظرمان تيره مي شود.

گاهي فکر تالفي كردن آن قدر توي دلمان سنگيني مي كند كه دلمان را سنگ مي كند. ديدن 
برخوردهاي نادرست، برخورد با رفتارهاي عجيب و ناراحت كننده ي ديگران، طرز فکرهاي غلط 
در مورد كودكاني كه معلوليت دارند و يا كودكاني كه والدين معلول دارند بيش از هرچيز نياز 

به توانايي بخشيدن را در آن ها باال مي برد.
به فرزندانمان كمک كنيم تا توانايي پيدا كنند كه ديگران را ببخشند و با بخشش بر فراز ابرها 
پرواز كنند. براي اين كار مي توانيد از داستان كمک بگيريد، داستاني مثل  بر فراز ابرها كه 
انتشارات »جوانه رشد« آن را در گروه كتاب هاي مهارت اجتماعي براي كودكان به چاپ رسانده 

است.  
بر فراز ابرها 

نويسنده ی اين كتاب يکي از صاحب نظران حيطه ی بخشش و بخشيدن است و اين مفهوم را 
با زباني ساده براي كودكان توضيح داده است. كتاب از تأييد انجمن روان شناسي آمريکا هم 

برخوردار است.  
در ابتداي اين كتاب راهنمايي براي والدين هست كه قبل از تعريف داستان براي كودک حتمًا 

بايد آن را مطالعه كنند.
قسمت هايي از اين كتاب   

عمل بخشيدن در اختيار كسي است كه مي بخشد، معلمان، والدين و ديگران نبايد كودک را 
وادار به بخشش كنند.

عناصر سازنده ی بخشش: 1- ارزش ذاتي 2- محبت 3- مهرباني 4- احترام ۵- سخاوت



تحریر  بودند. روی میز  برگشته  آقای مدادتراش  از سلمانی  تازه  مداد رنگی ها 
که  مطالعه  چراغ  از  مداد رنگی ها  نمی شد.  دیده  چیزی  که  بود  شلوغ  آن قدر 

قدش از همه بلندتر بود پرسیدند: »چه اتفاقی افتاده؟« 
چراغ مطالعه گفت: »پروانه ای که چند ساعت پیش کشیدید، ناراحت است.«

مداد رنگی ها پرسیدند: »از رنگ بال هایش خوشش نمی آید؟«
پرگار چرخی روی یک پایش زد و گفت: »این پاک کن حواس پرت، پایش ُسر 

خورده و یک گوشه از بال پروانه را پاک کرده.« 
پاک کن تابی به خودش داد و با عصبانیت جواب داد: »نه خیر! پروانه از اول 

ناراحت بود. من می خواستم بپرسم چی شده که پایم لیز خورد.«
مدادرنگی ها گفتند: »این که کاری ندارد. ما دوباره بالش را می کشیم.« 

مدادرنگی ها دست به کار شدند و فوری بال پروانه کوچولو را مثل اول کشیدند، 
پروانه لبخند کوچولویی زد اما باز هم ناراحت بود کتاب کاردستی نگاهی به 

قیچی انداخت و از پروانه کوچولو پرسید: »چی شده؟«
به  تعجب  با  پروازکنم« همه  و گفت: »می خواهم  آهی کشید  پروانه کوچولو 
کاغذ  روی  نقاشی  یک  فقط  که  پروانه ای  می شد  مگر  کردند.  نگاه  همدیگر 
است پرواز کند؟ آن ها به فکر فرو رفتند که چه طور به پروانه ی قشنگ بگویند 

پـروانـه

صدیقه موالیی
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نمی تواند پرواز کند؟
دور  را  بقیه  کتاب  رسید.  کاردستی  کتاب  ذهن  به  فکری  این که  تا 
خودش جمع کرد، صدای هم همه از میان جمعشان بلند شد، قیچی 
چند بار نرمش پروانه را انجام داد، چشم های نگرانش از پشت عینک 
پیدا بود اما نگاه همه به او بود باید کاری می کرد. پس به سمت پروانه 

رفت و با احتیاط شروع کرد. 
حاال نوبت میز تحریر بود که خودش را کنار پنجره برساند. جامدادی 
و مدادها آماده شدند. همگی با تمام قدرت فوت کردند، بال های پروانه 
و  بود  داده  انجام  را خیلی خوب  کارش  قیچی،  تکان خورد،  آرام آرام 
بال های پروانه را با ظرافت از توی کاغذ جداکرده بود. پروانه با فوت های 
باد  رسید،  که  آن  لبه ی  به  شد.  نزدیک تر  و  نزدیک  پنچره  به  بعدی 
مالیمی در آغوشش گرفت و پروانه ی کاغدی در آسمان به پرواز درآمد.
همه به پروانه کوچولویی خیره شدند که فکر نمی کردند بتواند پرواز 
کند. حاال آن ها هم حس پرواز داشتند و پروانه را برای آرزوی بزرگش 

تحسین می کردند.



45 پیک توانا/سال پنجم/شماره 48/تیر و مرداد  1392

بنیاد »كتاب برای همه« در سال 2002 در نروژ بنیان گذاری شده است. این بنیاد از انتشار كتاب های 
مناسب سازی شده پشتیبانی می كند.

هدف بنیاد این است كه؛ صرف نظر از میزان توانایی خواندن، همه بتوانند به ادبیات دسترسی داشته 
باشند و با فراهم آوردن ادبیات مناسب سازی شده برای همه ی كسانی كه در خواندن مشکل دارند، 
می كوشد به این هدف تحقق بخشد. بنیاد كتاب برای همه برای رسیدن به این هدف با نویسندگان، 
تهیه ی  برای  را  زمینه  آن ها،  از  با پشتیبانی های تخصصی  و  تصویرگران همکاری می كند  و  ناشران 
كتاب های آسان خوان فراهم می سازد. منابع مالی 140 كتابخانه ی عمومی برای نگهداری از كتاب های 
مناسب سازی  شده و اطالعات و مشاوره ی الزم برای یافتن كتاب های مناسب مخاطبان از سوی این 
بنیاد تامین می شود. این بنیاد برای كتابخانه های عمومی ای كه »كتاب برای همه« را ترویج می كنند، 
شبکه ای از بلند خوانان  در اختیار می گذارد كه برای افرادی كه خود نمی توانند بخوانند، بلند خوانی 
نفر می رسد.  به 700  بنیاد كار می كنند،  این  با  یا موظف  داوطلبانه  بلند خوانان كه  می كنند. شمار 
پشتیبان مالی این بنیاد، وزارتخانه ی فرهنگ نروژ است. افزون بر آن، 21 سازمان ادبی و بشر دوستانه 

در نروژ این بنیاد را پشتیبانی می كنند.
در نروژ از هر 3 بزرگ سال 1 نفر نمی تواند بخواند. این، نشانه ی آن است كه خواندن متن های معمولی، 
برای بخش بزرگی از مردم دشوار است. ناتوانی های گوناگون در خواندن و راه كارهای مختلف برای 
مناسب سازی متن ها وجود دارد. این ناتوانی ها چه در خواندن و نوشتن مشکالت بینایی یا شنوایی و 
اختالل های ذهنی باشند و چه ضعف در مهارت های زبانی، متن مناسب سازی شده می تواند بر همه ی 
این موانع چیره شود. كتاب های این بنیاد شامل: كتاب های آسان خوان، كتاب های گویا، كتاب های 

تصویری، كتاب های تصویری لمسی،  بریل،  زبان اشاره و كتاب های تصویرنگار  است.
بنیاد »كتاب برای همه« تا كنون 90 عنوان كتاب مناسب سازی شده برای كودكان و بزرگ ساالن تهیه 
كرده است. 3 عنوان از آخرین كتاب های این بنیاد در نمایشگاه كتاب بولونیای 2009 معرفی شده اند.
سیسیل  نویسنده:  همه؛  برای  كتاب  مناسب سازی  راهنمای  ویژه،  نیازهای  با  كودكان  برای  كتاب 
هافگارد سونسن. مترجم: سحر ترهنده، شبنم عیوضی، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ 

ادبیات كودكان، 1389. بها: 4200 تومان.
باید  »دولت ها  می گوید:  چنین  معلوالن  برای  فرصت ها  برابری  مورد  در  استاندارد  قوانین   10 ماده 
نه  ذهنی شان  و  هنری  توانمندی های  و  بارور ساختن خالقیت  برای  را  معلوالن  امکانات  و  فرصت ها 

تنها به سود خود بلکه به سود جامعه چه در شهر كتـاب برای همه
موسیقی،  رقص،  كنند.  تضمین  روستا  در  چه  و 
و  نقاشی  تجسمی،  هنرهای  نمایش،  ادبیات، 
فعالیت ها هستند«.  این  از  نمونه هایی  پیکره سازی 
حقوق  با  رابطه  در  قوانین  دیگر  و  قانون  این 
به  توجه جامعه ی جهانی  بازتاب دهنده ی  معلوالن 
حضور جمعیت بیش از 650 میلیونی معلوالن به 
دارد  كه حق  است  بالقوه ای  انسانی  نیروی  عنوان 
و می تواند در هر عرصه ای نقش داشته باشد اگر و 
فقط اگر شرایط برای بروز توانایی هایشان مناسب 
باشد. مناسب سازی مواد خواندنی گامی عملی برای 
مناسب سازی شرایط و پذیرش معلوالن در جامعه 

است.
ويژه«  نيازهای  با  كودكان  برای  »كتاب 
دستاورد اعضای بنياد »كتاب برای همه« است 
كه از سال 2003 برای كاهش محدوديت های 
شامل  كتاب  این  می كنند.  فعاليت  معلوالن 
انتشار  رهنمودهای كاربردی برای مناسب سازی و 
ناشنوا، كم توان ذهنی،  نابینا،  برای كودكان  كتاب 
است  خواندن گریز  و  درخود مانده  پریش،  خوانش 
و مخاطب را با انواع كتاب های مناسب سازی شده، 
با  كتاب های  ساده،  متن  دارای  كتاب های  شامل 
محتوای ساده، كتاب های گویا، كتاب های با حروف 
اشاره،  زبان  با  بریل، كتاب های  درشت، كتاب های 
نشانه های  پیکتوگرام،  بلیس،  دارای  كتاب های 
لمسی  كتاب های  و  تصویری  كتاب های  تصویری، 

َآشنا می كند.
نویسندگان، تصویرگران  این كتاب  مخاطب اصلی 
و ناشران هستند اما برای آموزگاران، كتاب داران و 
با این كودكان سروكار دارند  مادران و پدرانی كه 

نیز سودمند خواهد بود.

www.ketabak.org
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الهام اشرفی

روز هشتم، فیلمی است كه در سال1996و با همکاری بلژیک، فرانسه و انگلستان ساخته شده است.
جرج )پاسکال دوكن( قهرمان داستان، دچار سندرم داون است و پس از مرگ مادرش در موسسه ای زندگی می كند 
كه به نظر جای خوبی است. آنجا دل بسته دختری است، دوستانی دارد و در رویاهایش مادرش نیز دلداریش می دهد. 
روز مالقات است و همه با خانواده خود دیدار می كنند به جز "جرج". او وسایلش را جمع می كند و در حالی كه 

مقصد خاصی ندارد به راه می افتد.
در راه با "هری" )دنیل آتیل( آشنا می شود. هری، تاجر پر مشغله ای ست كه زندگی خصوصی از هم پاشیده ای دارد 
باران رانندگی می كند و به  و بعد از جدایی از همسرش با جای خالی او در صندلی حرف می زند، دیوانه وار زیر 
استقبال مرگ می رود. در همین حال، سگ بزرگی را با ماشین زیر می گیرد. این سگ، جرج را همراهی می كرد و 

حاال ناخواسته، این دو با هم برخورد می كنند.  اما هری تنها به فکر خالص شدن از دست جرج است.
این فیلم درباره دوست شدن این دو مرد و درس هایی است كه هری از جرج می آموزد. برخالف هری، جرج زندگی 
را در آغوش می كشد وبا جریان آن همراه می شود. او معتقد است اگر علفی كنده می شود، باید از آن دلجویی كرد. 
عنوان فیلم نیز اشاره دارد به هفت روز آفرینش زمین، كه جرج اعتقاد دارد خداوند روز هشتمی برای آفرینش او 

انتخاب كرده است.
"ژاكو ون دورمل"، كارگردان این اثر، حس رهایی بصری را در فیلم نشان می دهد. صحنه های بی نظیری مثل راه رفتن 

جرج روی آب، ابرهای پروازكنان و چرخان در آسمان، رویا و خیال و آسایش.
این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد برای "پاسکال دوكن" و "دنیل آتیل" را در جشنواره كن به همراه داشت.

روزهـشتـــم

یکی از صحنه های زیبای فیلم زمانی ست كه دوربین، 
نمایی از  باالی سرهر دو مردنشان می دهد. وقتی یکی 
ثانیه   60 دقیقا  بعد  و  دقیقه«  :»یک  می گوید  آنها  از 
به سکوت دعوت  نیز  را  تماشاچی  انتظار كه  و  سکوت 

می كند.

خالقیت،  است.  متفاوت  زاویه اي  از  دیدن  خالقیت، 
نیازمند چشمان نو نیست، بلکه نیازمند نگاه نو است. 
از  سهراب گونه اي  تعریف  بخواهیم  اگر  درحقیقت 
باید  را  بگوییم: »چشم ها  باید  باشیم  داشته  خالقیت 

شست، جور دیگر باید دید«
این جور دیگردیدن، همان خالقیت است. پس بیایید 
نگاه كردن  جور  یک  به  كه  بدهیم  یاد  كودكانمان  به 
عادت نکنند و به طور مثال از این پس از به نوازش 
نور در كاسه ی مسي، برداشت دیگري داشته باشند و 
دایم زاویه ی دید خود را عوض كنند و زیبایي اندیشه 
را با پوست و استخوان درك كنند و عادت كنند كه 

عادت نکنند!
گرچه گفته اند كه: »گوش خر بفروش و دیگر گوش 

خر«   
وقتي از كودك مي پرسیم این چیست؟ و به میز اشاره 
مي كنیم ماهیت این سؤال به سوي همگرایی مي رود و 
با خالقیت ناسازگار است. اما وقتي با اشاره به میز، از 
كودك مي پرسیم در این مورد صحبت كن و توضیح 
با  و  واگرایي مي رود  به سوي  این سوال  ماهیت  بده، 
خالقیت سازگار است و كودك مي تواند تمام اطالعات 
مرحله ی  در  كند.  منتقل  ما  به  را  خود  تصورات  و 
سؤاالت  با  را  كودك  توضیح  بتوانیم  اگر  پیشرفته تر 
رهنمون  میز  واقعي  ماهیت  درك  سوي  به  صحیح 

سازیم، به نبوغ او كمک كرده ایم.
از میز )یک صفحه تخت چوبي كه  باید زاویه ی دید 
چهار پایه دارد( را با سؤاالت صحیح به سوي ماهیت 
اصلي میز )یک نوع سازمان دهنده ی فضا( تغییر دهیم. 
»آیا  قبیل:  از  با سؤاالت جهت داري  را  اولیه  برداشت 
تصحیح  را  باشد؟«  داشته  پایه  چهار  باید  میز  حتماً 
رهنمود  و...  ثانویه  برداشت  سوي  به  و  مي كنیم 
اشیا  اصلي  ماهیت  به  بردن  پي  نبوغ  زیرا  مي سازیم، 

است.
برداشت اولیه مانع خالقیت است و ما را به كوچه ی 
بن بستي رهنمون مي سازد كه حتي راه آسمانش هم 
غالم رضا عابدینی- مدرس بین المللی كارآفرینیباز نیست! ما با سؤاالت صحیح و جهت دار، كودك را 

نویسنده كتاب خالقیت كودكان

به اتوبان خالقیت در برداشت ثانویه رهنمون خواهیم نمود.
بیایید برداشت خود را از ظاهر اجسام و پدیده ها و انسان ها و رخدادها، به ماهیت آنها هدایت كنیم و با جور 

دیگردیدن، ماهیت اشیا را بشناسیم و محدودیت خود ساخته ایجاد نکنیم .

درنیابد این سخن را گوش خر«  1 - مولوی: »گوش خر بفروش و دیگر گوش خر  
)گوش خر: گوش ظاهر( 

1

چشم ها را بايد شست

GHabedini@yahoo.com
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هنوز یک فصل از عمر جدایي مون 
هر  كه  چند  هر  بود  نگذشته 
یک  اندازه  به  من  براي  ساعتش 
سال گذشته بود. روز اول هفته بود 
خرید  برای  داشت  قصد  مامان  و 
تنهایي  از  همچنان  بیرون.  بره 
كه  زمان هایي  داشتم.  وحشت 
برام  ثانیه ثانیه ش  می موندم  تنها 
بودم  منتظر  مدام  بود.  عذاب آور 
بلند بشه و من  صداي زنگ تلفن 
فراموش  را  دردها  و  غصه ها  همه 
كنم و با صدایی پر از انرژي به امید 

سالم كنم.
الکی  خوشی  دل  جهت  نبود  بد 
دقیقه اي سرم  اینکه چند  براي  و 
موقع  بخوام  مامان  از  بشه  گرم 
از  بخره،  تا خوراكي  برگشت چند 
ذرت مکزیکي گرفته تا فالوده و... 

زمان زیادي از رفتن مامان نگذشته بود كه تلفن زنگ 
با  هم زمان  سال  هفت  گذشت  از  بعد  هم  هنوز  خورد. 
صدای  و  می زد  تندتر  منم  قلب  امید  صدای  شنیدن 
ضربانش به وضوح شنیده می شد. طبق عادت گذشته 
قبلیش  تماس  از  كه  اتفاق هایي  تمام  داشتم  دوست 
و  رمق  دیگه  اما  كنم  تعریف  را  بود  افتاده  اون روز  تا 

انگیزه اي برام باقي نمونده بود. 
خوش  نیستم  من  ببینم  كن  تعریف  خوب  گفت:  امید 

مي گذره؟
-بله چه جورم. جاي شما خالی!

- بگو ببینم چه خبر؟
توي دلم هزار حرف و هزار درد بود كه هیچ كدومش را 

نمي تونستم به زبون بیارم.
 نمي دونم چي بگم؟ اول شما بگو تا من یادم بیاد. 

داشتیم  كردن  تعریف  براي  موضوع  انقدر  همیشه 
من  نه  این بار  اما  نمي رسید.  یکي  اون  به  مهلت  كه 
حوصله اي براي حرف زدن داشتم و نه امید عجله اي 

براي گفتن اصل موضوع!
اصرار امید به اینکه اول من حرف هام را بزنم بعد اون 
آنچه  هر  و  انداخته  دلم  به  دلشوره عجیبي  كنه  شروع 
امید  صداي  بود.  برده  یادم  از  را  داشتم  گفتن  براي 
مطمئنم  صداش  لرزش  و  بود  شده  قبل  از  آهسته تر 

كرده بود كه خبرهای خوشي در راه نیست...
و  شد  تبدیل  یقین  به  شکم  امید  حرف های  با  كم كم 
اضطرابم هزار برابر شده بود. امید برای شروع صحبتش 
یک جمله كوتاه گفت: »نمي دونم چه جوري بگم و از 

كجا بگم...؟«
كه  شد  حاكم  فضا  بر  ُكشنده  سکوتی  اون  از  بعد  و 

هیچ كس جرات شکوندنش را نداشت.
حرف  به  بودم  مجبور  امید  سکوت  شدن  طوالنی  با 
بیام و چیزی بگم تا بفهمم قضیه از چه قراره؟ باالخره 
توانی  شنیدنش  اگر  حتی  می شنیدم  را  داستان  باید 

فرسنگ ها فراتر از حد طاقت من می طلبید.
یعني چي؟! بگو ببینم چي مي خواي بگي؟

مائده، گفتنش خیلي برام سخته ولي مجبورم كه بگم. 
نمي خوام یک وقت از كس دیگه اي جز خودم بشنوي 
و مطمئن باش تا از تو اجازه نگیرم هیچ كاري نمي تونم 

انجام بدم. 

م  سینه  قفسه  روي  سنگیني  مي كردم جسم  احساس 
كرده  غیرممکن  برام  را  كشیدن  نفس  و  شده  گذاشته 
بود. گوش هام تیر مي كشید و خیلي از حرف هاي امید 
را درست نمي شنیدم. صورتم گر گرفته بود. با شنیدن 
كردم،  می  هم  جا سکته  در  اگر  امید  ادامه حرف های 

اتفاق دور از انتظاری نبود.
اصرار  دیدند حاال  را  یه دختري  رفتند  و خواهرم  مادر 

دارند كه آخر هفته منم برم ببینمش....
امید حرف مي زد اما من چیزي نمي شنیدم. باید تمام 
و  آوردم  انتهای تماس دوام می  تا  را مي كردم  تالشم 
مائده  گفتم:  خودم  به  كردم.  می  ایفا  خوب  را  نقشم 
از پس آخرین و  باید بتوني  بیار. تو  چند دقیقه طاقت 

سخت ترین سکانس این داستان هم بر بیاي. 
مائده كجایي؟ چرا چیزی نمی گی؟

و  مرگ دست  با  داشتم  كه  اون شرایطي  توي  عجیبه! 
می زد  را صدا  اسمم  وقتی  هم  باز  مي كردم  نرم  پنجه 

قلبم مي لرزید. 
مائده اجازه مي دي برم؟ مطمئن باش اگر تو اجازه ندي 

نمیرم.
نگذاشته  باقی  برام  نفس  كه  بود  كاری  انقدر  ضربه 
دلم  دیگه  اون  از  بعد  بودم.  بسته  را  چشم هام  بود. 
از  صدایي  می كردم  سعی  ببینم.  را  دنیا  نمی خواست 

حنجرم خارج كنم كه قابل شنیدن باشه
نه براي چي نري؟ ما براي همین تموم كردیم كه تو بري 
ـُ برو خدا پشت و پناهت. توكل  ـُ ب ـُ ب دنبال زندگیت.... ب
كن به خدا. امیدوارم اوني كه صالحته برات پیش بیاد. 

امیدوارم اوني كه لیاقتت را داره سر راهت قرار بگیره.
ازش  عمر  یک  كه  كابوسي  اما  بود  شده  تمام  تماس 
بودم.  شده  مسخ  بود.  شده  شروع  تازه  مي كردم  فرار 
بودم  زده  كه  حرفایی  كنم؟!  چیکار  باید  نمي دونستم 
حرف دلم نبود و این اولین باری نبود كه حرف دلم را 
آخه چی  بود.  بارش  آخرین  اما شاید  پنهان می كردم، 
نرو؟ می گفتم همه زندگیم شدی  می گفتم؟ می گفتم 
تو بری می میرم؟ بعدش چی؟ یعنی اگر این قدرت را 

داشتم كه بگم نرو، اونم نمی رفت؟!
بغض فرو خورده ای كه جون به لبم رسونده بود را باید 
یه جوری خالی می كردم، دستم را روي دهانم گذاشتم 
و با همه وجودم تمام بغضم را با فریاد بیرون می دادم. 
كار از گریه گذشته بود. ضجه اي كه می زدم هم ذره اي 

از دردم كم نمي كرد. 
قرآن كنار دستم بود. هم زمان 
با اشک هایی كه می ریختم، با 
چشم هایی كه صفحات قرآن 
چند  می دیدند  سختی  به  را 

آیه از قرآن را خوندم.
این رابطه دیگه تموم شده و 

مرگش فرا رسیده بود.
این  مرگ  براي  من  خدایا 
خوندم  قرآن  آیه  چند  رابطه 
بر  كاري  دیگه  من  دست  از 
نمیاد فقط امیدم به توئه خدا. 
خودت بهم رحم كن. خودت 
دیگه  یکبار  كن  كمک  بهم 

بتونم بلند بشم.
خوراكی هایی  همه  با  مامان 
كه سفارش داده بودم برگشته 
نگاه  شرایط  اون  توی  بود 

كردن بهشون هم حالم را بد می كرد.
چند دقیقه اي بیشتر نتونستم صورتم را از مامان پنهان 
كنم و با اولین نگاهي كه به صورتم انداخت با وحشت 

ازم سؤال كرد: چته؟ چي شده؟
توضیح دادن درباره بالیي كه سرم اومده بود كار مشکلی 
بود، حتي در مقابل مامان. اما باالخره باید مي گفتم. به 
هر سختي كه بود در حد یک یا دو جمله گفتم كه چي 
شده. مامان بهتر از هر كسي می تونست درك كنه كه 
اما چه كار می تونست بکنه؟! رنگ  اومده  چي به سرم 
از صورتش پرید و بعد از اینکه كمی به خودش مسلط 
تو  تا  بگیره  زن  زودتر  بودم  كرده  دعا  من  گفت:  شد، 

بتوني دل بکني. 
اما مگه دل كندن به این راحتی بود؟ دل لعنتی مگه این 

حرف ها حالیش می شد؟
******

به هر جون كندنی كه بود یک هفته گذشت. آخر هفته 
فرا رسیده بود. امید بیش از هزار بار پنج شنبه اي را برام 
به تصویر كشیده بود كه همراه خانواده با گل و شیریني 
میاد خواستگاري من و زیر چشمي نگاهم مي كنه و من 

طبق معمول غرق خجالت سرم را پایین می اندازم...
حاال امیدم می خواست براي خواستگاري خونه یک نفر 
و  گرفته  به دست  را  مجلس  اون شب  قطعا  بره.  دیگه 
لباس  یعني  بودند.  محو شنیدن حرف هاش شده  همه 
را  سفیدش  كتون  شلوار  كاش  اي  بود؟  پوشیده  چي 
صورت  با  مي اومد.  بهش  خیلي  اون  آخه  نمي پوشید. 

اصالح شده و بوي خوش عطرش...
یک دفعه به خودم مي اومدم و می گفتم حاال دق نکن. 

از كجا معلوم كه جور بشه؟
از  بهتر  مي خواستند  را  كسي  چه  نشه؟  جور  چرا  اما 
امید؟ مگه امید چه عیبي داشت كه دلشون بیاد بهش 

جواب رد بدن؟!
حتما  ساعت  اون  تا  بود  شده  جمعه  آخر شب  ساعات 
خیلي چیزها مشخص شده بود. اون شب اولین شبی بود 

كه امید به یک دختر دیگه جز من فکر مي كرد.

ادامه دارد...

ت . ناپلئون
س
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خبرت خرابتر كرد جـراحت جـدايی

Email:hamezendegiam@yahoo.com
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بیزاری و دلتنگی تمام وجودم را پركرده و از زندگی سیرم كرده و غباری تیره و تاریـک 
روی همه ی وابستگی هایم را پوشانده و دلخوشی هایم را خط زده است، دیگر ادامه ی 
این زندگی برایم امکان پذیر و ممکن نیست، نه نمی توانم... باید همه چیز را تمام كنم، 

تمام كنم.
او را می بینم، هم چنان به درخت تکیه داده و به آسمان خیره شده است و آن لبخندش... 
لبخندی كه سرشـار از كیف و سرور است را بر لب دارد، رد نگاهش را دنبال می كنم. 
هیچ چیز جز چند تکه ابر و چند پرنده كه در آسمان پرواز می كنند را نمی بینم. نمی دانم 
چرا از این همه بی خیالیش لجم گرفته است. اتومبیلی از دور پیدایش می شود، با سرعت 
به این سو می آید. اآلن وقتش است، بلند می شوم و با عجلـــه به سمت خیابان می روم، 
با عصایش جلوی راهم را می گیرد، كم مانده زمین بخورم. با عصبانیت می گویم: كوری، 
نه واقعاً كوری مرا به این گندگی نمی بینی، با همان لبخند كذایی در حالی كه سعــی 
دارد مرا به سمت نیمکت بکشاند آرام می گوید: عزیزم این همه عجله برای چیست!؟ 
پایم پیچ خورده و عصبی هستم، جواب او را نمی دهم. با لحنی سرشار از آرامش، ادامه 
می دهد. حیف نیست .. واقعاً حیف نیست، با این همه زیبایی، فرار را ترجیح داده ای .. 
غرغری می كنم و زیر لب می گویم برو بابا تو چه می دانی؟ در حالی كه گویی حواسش به 
جای دیگریست، اندیشمندانه می گوید: می دانم عزیزم .. من هم می دانم .. من  هم معنی 
درد را می فهمم، حق به جانب در حالی كه مطمئنم كه او هرگز از درد من نمی تواند خبر 
داشته باشد می پرسم؟ یعنی می دانی وقتی شوهرت با زن دیگری بی خبر می رود و تــو 
را با دو بچه كه یکیش هم مریض است رها می كند یعنی چه!؟ می دانی چند ماه اجاره ی 
عقب مانده و یک .. یک صاحبخانه ی زبان نفهم یعنی چه!؟ تو می فهمی وقتی به خاطر 
بچه ها مجبور می شوی در هفته گاهی دیر و زود بروی و عذرت را بخواهند یعنی چه!؟ 
نه هرگز نمی فهمی، برای همین با خیال راحت به آسمان خیره شده ای و بی خیال لبخند 
می زنی. حاال چی رو نگاه می كردی!؟ به آبی آسمان نگاه كن. ببین چقدر آبی آسمون 
قشنگه، ببین ابرای پنبه ای رو چه قدر زیبا و الهام بخش هستند؛ اون پرنده ها رو كه در 
حال كوچ هستند رو می بینی!؟ وقتی می بینند جایی كه هستند، دیگـه بهشون حال 
نمیده جاشونو عوض می كنند و دنبال حال وهوای دل خواهشون میرن .. اونا دنبال عشق 
و زندگی میرن و تسلیم سرنوشت نمی شوند. یکبار دیگه به آسمون نگاه می كنم و بعد او 
را ... عینک دودیش را از چشم برداشته و با دستمال سپیدی پاك می كند، چیزی را كه 
می بینم نمی توانم باور كنم تمام حدقه ی چشم او سپیدی است و سیاهی ندارد، دوباره 
عینک را به چشم می زند. در حالی كه از عصـا كمک می گیرد، از من دور می شود. سرم 

را پایین می گیرم .. نمی دانم از شرم است یا زیبایی های دنیای او چشمم را زده است. 

می گویند كه او دیوانه  است، بعد از هر سپیده دم، بادكنک هایش را كه به 
رنگ های دنیای اوست و به دور از كینه ها و به دور از بهانه ها، باد می كند، 
با ریه هایی كه نارسایی دارد و نفسی كه كم می آورد جان بی نفس، با نیروی 
بی پایان عشق، بادكنک های خود را به نخ بسته و آن ها را بر چوب پایش 
گره زده و به سوی بچه های پارك پرواز می دهد تا به قول خودش به آن ها 
شادی بفروشد. سپس در گوشه ای می نشیند و با لذت پیوندهای دوستیشان 
كه یک بادكنک رنگی است را می بیند و ساعت ها به نقطه ای خیره شده و 
غرق در رؤیاهایش می شود، رؤیاهایی كه باز هم لبخندی شیرین را بر لبانش 
می آورد. گرسنه كه می شود لقمه ی نان و پنیر كه ساخته ی دستان مهربان 
از  امروز  ولی  می كند.  نوش جان  لذت  با  را  است  مادربزرگ  سخاوتمند  و 
لقمه ی او خبری نیست. روز اول ماه رمضان است و قرار است با مادربزرگش 
به میهمانی خدا بروند، شاید برای همین است كه دلواپس است و می خواهد 
خود را زود تر به خانه برساند، می ترسد او تنها به این میهمانی رفته و او 
را نبرد. مادربزرگ همه كس اوست، پدرش، مادرش، امید و هستی اش و 
پدر  و  رفت  به رحمت خدا  مادرش  وقتی  تنها حامی اش، كسی كه حتی 
او را تنها به جرم عقب افتادگی ذهنی و مشکالت آن رهایش كرد و رفت 
باز هم با دستان خالی ولی پرعشق او را حمایت كرد و با تمام مصائبش 
تنهایش نگذاشت. و حاال كه او تقریباً بیست و هفت بهار را دیده، هرچند كه 
هم چنان چون كودكی معصوم است، مرد خانه شده و با همان پول كمی كه 
درمی آورد خرید می كند و دست خالی به خانه نمی رود و مادربزرگ است 
كه با عشق و لبخند مهربان خود به استقبالش می رود. دلش از گرسنگی 
ضعف می رود، گمان می كند اگر زودتر خود را به خانه برساند شاید زودتر 
با تمام ضعفی كه دارد داروی كمردرد مادربزرگ را  هم افطار كنند. ولی 
كه تمام شده فراموش نمی كند، دم در خانه شلوغ است و زنان شیون كنان 
بر سر می زنند، این چه رنگی است كه برای او ناآشناست و این چه آوازی 
است كه او را آزار می دهد، دلش می گیرد، چشمانش به دنبال مادربزرگ 
تنگ شده و در جستجو است، صدای اذان است كه او را از حزنی كه خود 
نمی داند و نمی شناسد بیرون می آورد. می خندد و آرام می گوید این صدا را 
دوست دارم، از زنی كه آرام می گرید می پرسد: مادربزرگ كجاست؟ و زن 
در حالی كه بغض كرده می گوید: مادربزرگت رفت ... . هاج  و  واج نگاهش 
می كند و معصومانه می گوید: مرا با خود به میهمانی نبرد، حاال او هم بغض 

كرده. دیوانه دیگر نمی خندد.
سوسـن سلـطانی
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از ماندن در زمین خسته شده ام، نفس کشیدن در آن برایم 
سخت شده است.دیگر امیدم را به آدم ها یش از دست داده ام. 
تنها  تو  باشند.خدایا!  زخم هایم  بر  مرهمي  نمي توانند  هیچ کدام 
وجود  با  و  نگذاشته اي  تنهایم  هیچ وقت  که  هستي  من  همراه 
تو  از  گشوده اي.خدایا!  برایم  را  گرمت  آغوش  همیشه  خطاهایم 
دو بال مي خواهم که به سویت پروازکنم، مي خواهم به تو بپیوندم 
را  ناگفته هاي دلم  با چشمان گریان و صداي بغض آلودم  و 
با  داري.پس  خبر  ناگفته هایم  از  تو  گرچه  کنم،  بازگو  تو  براي 
به من  و  آزاد کن  از این قفس  مرا  و  موافقت کن  خواسته ام 

نفس بده تا از این طریق به آرامش ابدي دست یابم. 
الگویژ احمدی

خدایا ... 
خدایا من از سمت غم آمدم
که تارم فقط از تو دم می زند
من امشب شکستم که باور کنی
دلم با شکستن قلم می زند
                        سمیه ادهمی

ساقه مالک رویش نیست
نیمه شب بود و پا به جهان می گذاشتم

پدر ز پشت پنجره با خودش چنین می گفت: 
پسر یا دختر؟

زمانی معلمی بزرگ خواهد شد
و به کوداکن درس عشق خواهد داد 
و باد گوش پنجره بگرفته و تاکن می داد

....
و من پا به جهان نهادم

باد بود و باغی زیبا
و لگ های خوش بوی بابونه

صدای جیرجیرک ها و شیهه ی اسبان
زمانه می گذشت و من جوانه می کردم

مثال یک لگ سرخ نشسته در دل باغ
و می شنیدم ریشخند باد وزان

که تبرزن ز راه دور می آید
...

تاریکی آسمانی خاکستری 
و پیچ جاده ای تند

مردی سوار بر اسبی چابک پیش آمد و پرسید: 
تو کیستی؟

گفتم: نمی دانم اما پدرم می گوید زمانی معلمی بزرگ خواهم شد
ناگهش خیره به من ماند 

تبرش را دیدم 
ساقه ام خم شد و او بی صدا درمیان صحرا گم شد

هر غروب پدر بیلی بر دوش
در گوش من چنین می خواند

ساقه مالک رویش نیست زمانی معلمی بزرگ خواهی شد
و من به افتخار وجودت نهال خواهم اکشت

من کودک بودم
تردتر از بوته های علفی

شیرین تر از جوجه مرغابی ها 
...

و من روییدم بی ساقه
ایستادم بی برگ و هر روز پدر نهالی دیگر می اکشت

شهال روشنی

دیوانهنمیخندد
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فرم اشتـراک ماهنـامه پیک توانا

برنـده مسابقـه شماره 47 : 
سلـمان كرمـی از سیاهکل

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

هزینه اشتراك:
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 اشتراك 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 اشتراك تکمیل شده )گواهي معلولیت یا كپي كارت معلولیت براي عزیزان 

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

نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - 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 49 جایزه اي  

اهداء  خواهد شد.
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افقـــي 
1-ماه ميهمانی خدا ـ از نويسندگان معاصر و خالق شازده احتجاب

2-لباس، پيراهن ـ ضمير انگليسی ـ كتاب، جزوه، نوشته
3- نژاد ايرانی ـ ويتامين انعقاد خون ـ گياهی دارويی و خوراكی

4-خدای سنگی ـ آزاد و رها ـ اندوه خوردن ـ ضمير جمع
۵-دوست و رفيق ـ هماهنگی، سازگاری اجزا با هم ـ ديدنی ارتش

۶-پياله و ساغر ـ نارس ـ درد ورنج
7- رود مرزی در خوزستان ـ خيال و توهم 

8- از عناصر شيميايی ـ هوا ـ حماسه سرای يونان باستان ـ گواه و 
گواهی دهنده

۹- ناچار و ناگزير ـ مدرسان دانشگاه ـ پرچم وبيرق
10-هنرمند دارد ـ كنايه از آدم با جرأت ـ نام ديگر سياره ی زهره

11-نفس بلند ـ مجلس و هيأتی كه برای مشورت جمع می شوند ـ 
روح و روان 

12-چهره و صورت ـ سگ بيمار ـ بخشنده، امام نهم 
13-غالب و پيروز ـ كهنه نيست ـ هنر هفتم

14-ادوار ـ نام سوره ای در قرآن به معنای زنان ـ وسيله حمل و نقل 
عمومی

داستان  و  فيلم  نوعی  ـ  رستوران ها  غذايی  ليست  ـ  1۵-مشورت 
غم انگيز

عمـــودي 
1- كنيه ی امام دوم ـ از هزار شب بهتر است.

2-يازده ـ كاله پادشاهی ـ هسته ی ميوه ـ از آن تنفس می كنيم.
ـ  جنب  و  پهلو  ـ  غربی  موسيقی  سبک های  از  ـ  سعادت  3-مرغ 

مركز استان مازندران
4- سالک، راه رونده ـ گرامی و بزرگوار ـ مركز استان فارس

۵-آزاد و رها ـ صورت ـ بديمن و بدشگون ـ تکرار حرفی
۶- روشنايی ـ برگشت صدا ـ نام پرافتخار وطن

7- ضمير مفرد، وی ـ شاعر ـ درخت زبان گنجشک 
8- تمام و كمال ـ صحرا و بيابان ـ زهر

به هم ريخته ـ سهل و  با تخم مرغ ولی  ۹- موش خرما ـ غذايی 
راحت

10-مزه ی دهان جمع كن ـ علوم و فنون جديد ـ گستاخ و بی باک.
مرتفع  قلل  از  يکی  ـ  رها  و  آزاد  ـ  فارس  استان  در  شهری   -11

كشورمان در رشته كوه زاگرس ـ الفبای موسيقی.
12-از ميوه های تابستانی ـ از حبوبات ـ تبديل مايع به جامد.

13ـ ناگهانی خودمانی ـ از ابزار بنا ـ از وسايل توانبخشی معلولين
14- پناه و ايمنـ  نخست وزير معدوم دوران پهلوی، آشکارـ  پسوند 

شباهت
1۵ـ برابر ـ پادشاهی كه باغ ارم را بنا كرد ـ هميشگی

پاســـخ جدول شمــاره گذشتــــه

جــــــدول

طـــــراح: حسيــــن طارميــــان
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شوید و آن را جرم ندانید . کنفو
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سندروم گیلن ـ باره نام یک بیماری کمیاب است که سیستم ایمنی و اعصاب شخص 
را درگیر می کند. در این بیماری، سیستم ایمنی بدن که به طور معمول کارش دفاع 
از بدن در برابر بیماری هاست، شروع به آسیب رساندن به اعصاب بیرونی مغز و نخاع 

می کند.
بدن  مختلف  قسمت های  به  مغز  از  را  عصبی  پیغام های  می توانند  سالم  عصب های 
به  مغزت  کنی،  پرتاب  هوا  به  را  توپی  می گیری  تصمیم  تو  که  وقتی  مثاًل  برسانند. 
دستان تو پیغام می فرستد. آن ها هم دستور را انجام داده و توپ را پرتاب می کنند. 
وقتی هم که با سر انگشتانت یک نان داغ را لمس می کنی، پوست تو سیگنال هایی 
به مغز می فرستد تا گرمای نان تازه را حس کنی. اما وقتی که عصب ها تحت تأثیر 

سندروم گیلن- باره آسیب می بینند، نمی توانند پیغام ها را به درستی منتقل کنند.
به همین دلیل است که شخص مبتال به سندروم گیلن- باره نمی تواند توپ را درست 
پرتاب کند، درست بدود، مدادش را در دست نگه دارد و حتی گاهی به درستی نفس 
بکشد. ماهیچه ها کارشان را آن طور که باید و شاید، انجام نمی دهند و در موارد شدیدتر 

ممکن است عضالت فلج شوند، یعنی اصاًل نتوانند حرکت کنند.
بعضی وقت ها شخص مبتال به این بیماری احساس عجیب وغریبی در پوستش خواهد 
داشت. دلیلش هم این است که عصب هایی که کارشان انتقال پیام های حسی است، 

نمی توانند کارشان را به درستی انجام دهند.
بیمارستان  در  را  زیادی  زمان  مدت  معموالً  باره  گیلن-  سندروم  به  مبتال  اشخاص 
بستری هستند. اما خیلی از آن ها هم می توانند بهبود پیدا کرده و به زندگی عادی و 

فعالیت های خود برگردند.
این بیماری هرکسی را در هر سنی ممکن است درگیر کند، اما خیلی خیلی بیماری 

کمیابی است و از بین هر صدهزار نفر تقریباً یک یا دو نفر به آن دچار می شوند.
عالئم بیماری چیست؟

اولین عالمت این بیماری احساس ضعف یا مورمور شدن در پاها است. سپس این حس 
در بازوها و قسمت باالی بدن پخش می شود. بعضی وقت ها شخص مبتال به سندروم 
گیلن- باره احساس خستگی شدید کرده و به نظر می رسد که نمی تواند حرکت کند. 

همچنین ممکن است در نفس کشیدن دچار مشکل شود.
چه عاملی باعث ایجاد سندروم گیلن- باره می شود؟

دکترها به درستی نمی دانند که چه عاملی باعث این بیماری می شود، اما سرنخ هایی 
از یک عفونت  بعد  باره  بیشتر موارد سندروم گیلن-  دارند. مثاًل آن ها می گویند که 
دلیلش  می افتد.  اتفاق  اسهال-  یا  ساده  گلودرد  یک  مثل   – ویروسی  یا  باکتریایی 
می تواند این باشد که سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با عفونت به شدت کار و تالش 

می کند و ممکن است که این میان به صورت اشتباهی به سلول های عصبِی خودي 
حمله کند. 

اما پزشکان هنوز نمی دانند که چرا بعضی ها به این سندروم دچار می شوند و بقیه به 
صورت طبیعی با عفونت مبارزه و بهبود پیدا می کنند.

سندروم گیلن ـ باره چگونه تشخیص داده می شود؟
باره شک  بیماری گیلن ـ  به  پاها  یا مورمور شدن  با دیدن عالئمی مثل ضعف  دکتر 
می کند. سپس آزمایش هایی مانند کشیدن مایع مغزی ـ نخاعی انجام خواهد داد. دو 
آزمایش  و  عضله  الکترونیکي  بررسي  اسمشان  که  می شود  انجام  هم  دیگر  آزمایش 
از طریق  سرعت هدایت عصب است. این آزمایش ها برای بررسی نحوه ارسال پیغام 

اعصاب به دست ها و پاها انجام می شوند.
سندروم گیلن ـ باره چگونه درمان می شود؟

این بیماری قبل از این که رو به بهبود برود، شروع به بدتر شدن می کند. به همین دلیل 
هم درمان آن معموالً در بیمارستان انجام می شود تا شخص نزدیک دکترها، پرستارها 
مراقبت های  در بخش  بیماران  این  از  بعضی  باشد.  بیمار  از  مراقبت  لوازم ضروري  و 
ویژه بیمارستان که اسمش آی سی یو )ICU( است، مراقبت می شوند. در این بخش از 
بیمارستان مراقبت های خاصی از بیمار صورت می گیرد و برای بیمارانی که به مراقبت 

مداوم احتیاج دارند، خیلی مناسب است.
بیمار مبتال به سندروم گیلن ـ باره نیاز دارد که چند روز تا چند هفته در بیمارستان 
که  مراقبت هایی  مقدار  و  بیماری  به شدت  بیمارستان  در  بستری ماندن  زمان  بماند. 

بیمار احتیاج دارد، بستگی دارد.
به سندروم  مبتال  بیمار  تا  بکشد  زیادی طول  زمان  است  بیماری ممکن  از  بهبودی 
گیلن  ـ باره حالش بهتر شود، حتی بعد از این که از بیمارستان به خانه رفت. بعضی 
وقت ها او نیاز دارد که مدتی با صندلی چرخ دار یا به کمک عصا راه برود تا این که 

دوباره عضالتش قوی شده و بتواند به راحتی و بدون نیاز به کمک قدم بردارد.
راه رفتن و حرکت دادن  یادگیری دوباره  و  فیزیوتراپی می تواند در قوی شدن عضالت 
ماهیچه های بدن به بیمار کمک کند. فیزیوتراپیست برنامه ای برای تمرین و ورزش 
به شخص بیمار آموزش می دهد تا در به دست آوردن دوباره سالمتی به او کمک کند.

احساس  است  ممکن  می گذراند،  را  باره  گیلن ـ  سندروم  درمان  دوره  که  کودکی 
غمگینی، عصبانیت، بیهودگی یا همه این ها را داشته باشد. مشورت با یک درمان گر یا 
مشاور می تواند در کنترل احساسات و خشم های روحی به کودک کمک کند. خانواده 
او کمک کرده و اسباب  با حمایت و درک کودک بیمار به  و دوستان هم می توانند 

خوشحالی او را فراهم کنند تا این که به بهبودی کامل برسد.

سندروم گيلن- باره 

پیک توانا/سال پنجم/شماره 48/تیر و مرداد  521392
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وقتی از کوه برگشتم در فکر تدارکی دوباره برای صعود به قله ای دیگر بودم، غافل 
گزگز  راستم  دست  شدم  بیدار  وقتی  صبح  است.  انتظارم  در  چه  فردا  این که  از 
می کرد و جان نداشت، به خیال این که دستم شب زیر تنم مانده با بی توجهی روز 
را سر کردم روز بعد ضعفی شدیدتر به سراغم آمد و چهار اندامم را درگیر کرد 
به طوری که با زحمت از زمین بلند می شدم. پس از یک روز بستری در بیمارستان 
بیمارستان  به یک  باره  بیماری گیلن  با تشخیص  انجام چند آزمایش سرانجام  و 
بزرگ تر منتقل شدم. دیگر کاماًل فلج شده بودم. نمی دانستم چه بر سرم آمده، 
گیلن باره دیگر از کجا آمد!؟ چقدر اسمش زشت است! سه روز قبل از آغاز بیماری 
کوه بودم و روز قبلش فوتبال بازی می کردم و حاال باید برای تکان دادن پاهایم از 
کسی کمک بگیرم. باورش سخت بود. نکته عجیب این بود که دردی عجیب رأس 
ساعت دوازده شب در انتهای ستون فقرات آغاز می شد و تا صبح ادامه داشت. اما 
در طی روز اصاًل درد نداشتم. دکتر مغز و اعصاب هر روز صبح برای دیدن وضعیتم 
می آمد و به گفته ی او قرار بود با پای خودم از بیمارستان مرخص شوم. سرانجام 
دوره درمان تمام شد و هیچ تغییری ایجاد نشد. نگرانی من از آنجا شروع شد که 
دکتر به هنگام ترخیص گفت درمان شما از نظر ما همین بود و من با فلجی کامل 

ترخیص شدم.
از هر صدهزار نفر یک یا دو نفر در سال دچار این بیماری می شوند. حاال قرعه به 
نام من افتاده بود. تقدیر من این بود. ابتدا آگاهی زیادی از این بیماری نداشتم. به 
خانه که آمدم جنازه ای بودم که فقط چشمانش باز بود. دو هفته گذشت و باز هم 
تغییری حاصل نشد. اصاًل وضعیت روحی خوبی نداشتم. چندین پزشک را تجربه 
را  ناامیدم کرد. فیزیوتراپی  به کلی  از دکترها  بود. حتی یکی  کردم که بی فایده 
هم شروع کرده بودم، اما چه سود!؟ نهایتًا توسط یک دکتر خوب ویزیت شدم که 
تشخیص گیلن باره داد. گیلن باره چندین نوع دارد که من مبتال به آکسونی از 
نوع آمان بودم و زمان بهبودم را از شش ماه تا دو سال تعیین کرد. داروهایی برایم 
نوشت که عالوه بر نایابی پرهزینه هم بودند. سرانجام داروی این بیماری سخت را 
پیدا کردم، اتفاقًا نایاب نبود و در وجود خودم بود. تصمیم گرفتم با بیماری مبارزه 
پیروزی فکر مطالعه کرده  و  تقویت روحیه  زمینه  کتاب در  قبل چندین  از  کنم. 
بودم. با خود عهد بستم که هرگز ناامید نشوم. هیچ کس مثل خودم نمی توانست 
به من کمک کند. با روحیه ی بیشتری فیزیوتراپی را ادامه و ورزش ها را با پشتکار 

انجام دادم و داروهایم را در وقت مقرر استفاده کردم. 
چند توصیه مهم برای بیماران GBS دارم. ابتدا بیماری را بپذیرید. قبول کنید که 
دچار یک بیماری سخت شده اید که درمانش بسیار طوالنی است. اما هیچ گاه ناامید 

نشوید. سپس مبارزه را آغاز کنید. البته با تمام تالشی که می کنید شاید هفته ای 
یک درصد پیشرفت کنید. روند بهبودی این بیماری بسیار کند و نامحسوس است. 
با تالش  با یک ماه قبل مقایسه کنید نه چند روز قبل. من  ولی همیشه خود را 
فراوان دوره بیماری را به نصف کاهش دادم. به طوری که پس از گذشت دو ماه از 

شروع بیماری، دکترم متعجب شد. پس با صبوری و تالش ادامه دهید. 
فیزیوتراپی و کاردرمانی

 در بیماری گیلن باره از نوع آمان به دلیل آسیب آکسون، احتمال آتروفی عضالنی 
بیماری،  ابتدایی  روزهای  همان  از  عضالت  تحلیل  از  جلوگیری  برای  باالست. 
فیزیوتراپی را به صورت مداوم انجام دهید. ابتدا ورزش ها را با کمک دیگران انجام 
دهید. نکته ی مهم این است که هیچ گاه نباید خسته شوید چون نتیجه ی عکس 

خواهد داشت.
آب درمانی )هیدروتراپی( 

پس از این که مدتی از بیماری گذشت و توانستید روی پا بایستید، ابتدا با کمک 
دیگران آب درمانی را شروع کنید. آب درمانی برای این بیماری بسیار مفید است و 

برای حفظ تعادل و تقویت عضالت معجزه می کند. 
تغذیه 

بیمار از لحاظ جسمانی بسیار ضعیف و الغر می شود، به طوری که این کمبود وزن 
در  می شود.  معلوم  تغذیه  ارزش  که  اینجاست  در  می رسد.  به  نظر  نگران کننده 
این سندرم بیمار با کمبود ویتامین های گروه B رو به رو است و هم چنین نیازمند 
ویتامین های امگا3، منیزیم و پروتئین جهت تقویت و عضله سازی است. پزشک 
داروها و آمپول هایی جهت تأمین این ویتامین ها تجویز می کند اما جدا از آن بهتر 
است به صورت طبیعی نیز این کمبودها را جبران کنیم. برای کمبود امگا3 حتمًا 
هفته ای سه وعده ماهی قزل آال، ساردین یا ماهی تن که بیشترین امگا3 را دارند 
استفاده کنید. برای تامین منیزیم از تخمه ی کدو و پروتئین از گوشت و آجیل و 
تخم مرغ استفاده کنیم. در ضمن روزی یک لیوان شیر هم برای تأمین کلسیم و 

میوه و حبوبات را فراموش نکنیم. 
دارو 

ایجاد  زیادی  عوارض  هم  داروها  این  بر  عالوه  دارد.  زیادی  عوارض  بیماری  این 
می کنند. مخصوصًا داروهای استروییدی و ُمسکن های قوی. اما به هر حال، دارو 
را بدون اجازه ی پزشک قطع نکنید یا افزایش ندهید. گرچه معتقدم دارو، به جز 

داروهای تقویتی، در این بیماری تأثیر زیادی ندارد. 

گيـلن باره...  چه اسم زشتی! تجربه ها

سیــاوش از بوشــهر 
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خواندنی های سالمت

عرق كنيـم ولی خوشبـو باشيـم!
میزان  می کند  جلب  بدنمان  به  را  ما  توجه  گرما  فصل  در  آنچه 
عرقی است که در طی روز بر لباسمان می نشیند و بوی حاصل از 
آن که ممکن است موجب آزار اطرافیانمان شود. بدن ما دو نوع 
بویي  و  بي رنگ  »اکرین« که عرق  اول،  نوع  تولید مي کند؛  عرق 
است و روي پوست تمام بدن ترشح مي شود و نقش حیاتي تنظیم 
دماي بدن را خصوصاً زماني که تحرک زیادي داریم، به عهده دارد. 
نوع دوم، عرق »آپوکرین« است که مایعي غلیظ تر است و از غدد 

نواحي زیر بغل، کشاله ران و دست و پا ترشح مي شود.
عرق بدن که از غدد ترشح کننده ی درون پوست تولید مي شود، 
براي خنک کردن بدن است. در واقع هنگامي که این آب به آرامي 
از روي پوست بدن تبخیر مي شود، با گرفتن گرماي بدن، پوست را 
خنک مي کند ولي آن چه موجب مي شود تا عرق، بوي بد به وجود 

آورد، باکتري هایي است که روي سطح پوست زندگي مي کنند.
اگر مدت طوالني  اما  بوداري محسوب نمي شود،  ماده  بدن  عرق 
روي سطح پوست باقي بماند، باکتري هایي که به صورت طبیعي 
روي پوست وجود دارند، در اثر واکنش هاي شیمیایي، بوي بد بدن 

را به وجود مي آورند.
جالب است بدانید عرق کودکان به این علت که آپوکرین ترشح 
نمي کند معموال بوي بد نمي گیرد، از این رو باکتري ها نمي توانند 
با چیزي فعل و انفعال داشته باشند. آپوکرین با باال رفتن میزان 

تستوسترون بدن در دوران بلوغ ترشح مي شود.
بد  بوي  روي  مي توانند  پیاز  و  سیر  مانند  غذایي  مواد  از  برخي 
عرق تأثیرگذار باشند و موجب افزایش و تغییر در بوي آن شوند. 

هم چنین بعضي بیماري ها مانند تب مالت باعث بوي بد عرق افراد 
مي شوند.

مفید  بسیار  روزانه  غذایي  برنامه ی  از  کافئین  مصرف  کردن  کم 
خواهد بود. قهوه، نوشابه، شکالت و سایر مواد غذایي کافئین دار 
با تحریک غده ی ترشح کننده ی آپوکرین در ایجاد بوي بدن تأثیر 

دارند.
نوشیدن میزان کافي آب و مایعات، غدد ترشح کننده ی اکرین را 

فعال مي سازد که باعث رقیق تر شدن عرق آپوکرین مي شود.
در فصل تابستان سعي کنید همیشه همراه خود شیشه ی آب یا 
آب میوه داشته باشید و مدام مایعات بنوشید. حتي اگر احساس 

تشنگي هم نمي کنید نوشیدن دائمي مایعات را فراموش نکنید.
بدنتان در عذاب هستید،  بوي عرق  از  و  دارید  زیادي  تعرق  اگر 
را  وعده ها  تعداد  و  داده  کاهش  وعده  هر  در  را  غذا  حجم  حتماً 

افزایش دهید.
از مصرف غذاهایي مانند غذاهاي گوشتي که حاوي پروتئین زیاد 
است، اجتناب کنید چون این غذاها حرارت سوخت و ساز بدن را 

افزایش مي دهند.
هم چنین سعي کنید آرام باشید و از انجام فعالیت هاي پرتحرک در 
ساعات گرم تر روز خودداري کنید و در عوض این گونه فعالیت ها را 
به ساعات خنک تر روز که معموالً بین ساعت چهار تا هفت صبح 

است، موکول کنید.
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اســرار سفيــدی دنـدان

عضوی جديد در بدن انسان! 

بهبود حافظه با حركات دست

بیش از اندازه مسواک نزنید و برس را محکم روی دندان هایتان نکشید با 
این کار مینای دندان های شما آسیب می بیند. حداقل ۳۰ دقیقه تا یک 
ساعت پس از مسواک زدن صبر کنید و دوباره دندان هایتان را در صورت نیاز 
مسواک بزنید، مسواک را هم همیشه نرم روی دندان هایتان بکشید. برای 
این که دندان های سفیدی داشته باشید چای و قهوه ی کمتری بنوشید. 
این نوشیدنی ها با گذشت زمان رنگ دندان های شما را تغییر می دهند. 
بزاق در دهان شما  ترشح  افزایش  باعث  آدامس  بجوید. جویدن  آدامس 
می شود و به تمیزی دندان های شما نیز کمک می کند. افزایش تولید بزاق 
اثر باکتری هایی که موجب پوسیدگی دندان و بیماری های لثه می شوند 
استرس  کاهش  موجب  آدامس  جویدن  این  بر  عالوه  می کند.  خنثی  را 
می شود و اشتهای شما را برای خوردن غذاهای شیرین کمتر می کند. از 
خوردن مواد غذایی اسیدی بپرهیزید. خوردن مواد غذایی و نوشیدنی های 
اسیدی موجب زرد شدن دندان های شما می شود. از خوردنی هایی مثل 
آجیل،  از  و  بپرهیزید  نشاسته دار  غذاهای  گوجه،  آب نبات،  لیمو،  سودا، 

غالت و آب بیشتری استفاده کنید.
به جای خوردن آب میوه، خود آن را بخورید. برای داشتن دندان های سفید 
از میوه ها و سبزیجات ترد مثل سیب، کرفس، هویج و گالبی مصرف کنید.

کشف  انسان  چشم  در  را  جدیدی  بخش  ناتینگهام  دانشگاه  محققان 
 15 تنها  انسان  بدن  آناتومی  به  شده  اضافه  بخش  جدیدترین  کرده اند. 
چشم  جراحی  تا  می شود  باعث  آن  کشف  اما  دارد،  ضخامت  میکرون 
که  ناتینگهام  دانشگاه  استاد  دوا،  هارمیندر  دکتر  امن تر شود.  و  آسان تر 

کاشف این عضو جدید است، آن را »الیه ی دوا«  نامیده است. 
تنها  این گمان می شد  از  الیه ی دوا پشت قرنیه قرار می گیرد که پیش 
قرینه ی  درون  به  هوا  تزریق  با  همکارانش  و  دوا  است.  الیه   5 دارای 
چشم های اهدایی و اسکن هر الیه با میکروسکوپ الکترونی این عضو را 

کشف کرده اند. 
این محققان عقیده دارند که بروز پارگی در این الیه ی جدید باعث ایجاد 
مایع  شدن  جمع  به  منجر  که  اختاللی  است؛  قرنیه  آب آوری  بیماری 
درباره ی  پزشکان  دانش  افزایش  دوا،  گفته  به  می شود.  چشم  قرنیه  در 
و  قرنیه  پیوند  عمل  تحت  که  بیمارانی  برای  می تواند  جدید  الیه ی  این 
پرفسور  باشد.  داشته  مهمی  دستاوردهای  می گیرند،  قرار  قرنیه  کاشت 
شویم  مجبور  می شود  باعث  که  است  مهمی  کشف  »این  می گوید:  دوا 
نظر  نقطه  از  کنیم.  بازنویسی  نو  از  را  پزشکی  چشم  درسی  کتاب های 
کلینیکی، بیماری های زیادی وجود دارند که پشت قرینه را تحت تأثیر 
تا  از این پس می کوشند  بالینی سراسر دنیا  قرار می دهند و متخصصان 

آن ها را به وجود، نبود یا پارگی الیه ی جدید نسبت دهند.« 

نتایج تحقیقات نشان می دهد، مشت کردن و فشار دادن محکم دست راست، حفظ کردن مطالب 
را آسان تر می کند و در مقابل برای یادآوری اطالعات، باید دست چپ را محکم مشت کرد.

به  مربوط  را که  مغز  راست و چپ قسمت های کلیدی  محققان می گویند مشت کردن دست 
ذخیره و یادآوری حافظه است، فعال می کنند. محققان این روش را به افرادی توصیه می کنند 

که قلم و کاغذی در دست ندارند.
نتایج این یافته ها نشان می دهد که حرکت های ساده ی بدن با ایجاد تغییرات موقت در عملکرد 

مغز، حافظه را بهبود می بخشند.
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برقراری ارتباط بین اعضای خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است. وقتی 
از  زیادی  بخش  می کنند  برقرار  مؤثر  و  ارتباطی خوب  یکدیگر  با  فرزندان 
می توانند  والدین  شرایطی  چنین  در  می یابد.  کاهش  والدین  نگرانی های 
مسئولیت های خود را میان فرزندان تقسیم کنند. تصور این که ما نمی توانیم 
برای همیشه همراه فرزند خود باشیم و عمرمان کفاف این را نمی دهد که 
آینده ی فرزند  نگران  را  به یک همراه همیشگی تبدیل شویم، می تواند ما 
معلولمان سازد. وجود این ارتباط میان خواهرها و برادرها می تواند آن ها را 
باید دیواری که میان فرزندان شنوا و  ابدی تبدیل کند. پس  به دوستانی 
ناشنوایتان وجود دارد را برای همیشه نابود کنید. بدین منظور راه کارهایی را 

ارائه می کنیم که امیدواریم برایتان راه گشا باشند.
دارای  که  دارید  دیگری  فرزند  ناشنوا  کودک  یک  داشتن  بر  عالوه  اگر 
مشکالت شنیداری نیست، مسئله ی برقراری ارتباط بین این دو از اهمیت 
یکدیگر  آن ها می توانند  مناسب  ارتباط  برقراری  با  است.  برخوردار  ویژه ای 
را به خوبی درک کرده و تفاوت هایشان را حل کنند. این کودکان با بیان 
احساساتشان برای یکدیگر می توانند حامی هم در حل مسائل عاطفی باشند. 
معموالً کودکان بهتر از بزرگترها می توانند زبان مناسب برای برقراری ارتباط 
با دیگران را فراگیرند و هم گام شدن با زبان ارتباطی دیگران برایشان ساده تر 
است. اگر به رفتار کودک سالم خود با برادر یا خواهر ناشنوایش توجه کنید 
درمی یابید که او به گونه ای برخورد می کند که انگار هیچ چیز غیرطبیعی 

وجود ندارد و در خانواده اش تفاوتی احساس نمی کند.
بهتر است از ابتدا فرزندان خود را به برقراری ارتباط با یکدیگر تشویق کنید 

و از آن ها بخواهید که بدون حضور شما به حل مشکالت یکدیگر بپردازند.
بهتر است به فرزند سالم خود مهارت های الزم برای برقراری ارتباط با خواهر 
یا برادر ناشنوایش را یاد دهید. هرچند که این کار سخت و زمان بَر باشد ولی 
نتایج مثبتی در انتظارتان خواهد بود. باید از کلماتی برای فرزند سالمتان 
استفاده کنید که در زبان اشاره مفهوم مشخصی برای آن وجود دارد. شما 
حتی می توانید گاهی در مکالمات روزمره خود برای فرزند سالمتان نیز از 
زبان اشاره استفاده کنید. وجود یک فرزند معلول در خانواده به این معناست 
که دیگر فرزندان از توجه کمتری از جانب والدین خود برخوردار خواهند 
شد. با توزیع مسئولیت ها میان فرزندان می توانید عالوه بر تخصیص وقت به 

هریک از فرزندان، آن ها متکی به خود و مسئولیت پذیر بار بیاورید.
داشتن یک خواهر یا برادر ناشنوا می تواند تجربه ی مثبتی برای یک کودک 
سالم باشد. آن ها معموالً نگرش مثبتی نسبت به تفاوت انسان ها و توانایی ها و 
ناتوانایی هایشان دارند. هم چنین این کودکان در بزرگسالی درک عمیق تری 

از برقراری یک ارتباط خوب خواهند داشت.
فرزند سالم شما در کنار عضو معلول خانواده، می تواند معلولیت را بهتر از 
دیگر هم ساالنش درک کند و بپذیرد. او می داند که خواهر یا برادر ناشنوایش 
شبیه دیگران است، فقط نوعی تفاوت در برقراری ارتباط او با دیگران وجود 

دارد. که در کل مسئله ی ناراحت کننده ای نیست. 
با بررسی این مسئله می توان به این نتیجه رسید که حضور یک فرد معلول 
در خانواده می تواند تأثیرات مثبتی در بهبود نگرش افراد و درک بهتری از 

تفاوت ها ایجاد کند و موجب بهبود ارتباط آن ها در اجتماع شود.

ترجمه: مهسا یزدی

جادوی روابط میان شنوا و ناشنوا
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س امروزه بسیاری از مادران باردار اطالعات کافی در زمینه ی خطرات ناشی از مصرف 
خودسرانه ی داروها دارند. ولی عده ای نیز هستند که بدون توجه به عوارضی که 
بیماری  رفع سریع تر  برای  باشد،  داشته  روی جنینشان  بر  دارو  است یک  ممکن 
خود از داروهایی استفاده می کنند که پزشک قبل از دوران بارداری برایشان تجویز 
تمام  که  است  این  می شود  باردار  مادران  به  که  توصیه ای  مهم ترین  کرده  است. 
عادت های نادرستی که قباًل داشته اند را فراموش کنند و برای سالمت فرزند خود، 
هنگام مصرف هر نوع داروی شیمیایی یا گیاهی با پزشک مشورت کنند. سؤاالت 
دکتر  از  را  آن  پاسخ  که  دارد  وجود  آنتی بیوتیک ها  و  داروها  برای مصرف  رایجی 

محمد بهنام جویا شدیم. 
آیا به طور کلی می توانیم از آنتی بیوتیک در دوران بارداری استفاده کنیم؟

بله فقط آنتی بیوتیک هایی که از گروه A یا B )گروه مجاز( باشند می توان استفاده 
کرد. این که با خیال راحت از آنتي بیوتیک استفاده کنید به چند عامل بستگي دارد؛ 
که شامل نوع آنتي بیوتیک، زمان استفاده از آنتي بیوتیک، میزان استفاده از آن و 

طول مدت زمان استفاده از آن است.
چه نوع آنتی بیوتیک هایی برای استفاده در طول بارداری ایمن هستند؟

بر  آنتی بیوتیک  منافع  که  اضطراری  شرایط  در  و   B و   A گروه  آنتی بیوتیک های 
مضرات آن سنجیده شود از گروه C نیز می توان استفاده کرد.

آنتي بیوتیک هاي ایمن براي استفاده در طول بارداري عبارتند از:  آموکسي  سیلین، 
آمپي  سیلین، اریترومایسین و پني  سیلین.

از کدام یک از آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری حتماً باید پرهیز کرد؟
ناهنجاری  و  اختالالت  ایجاد  نشانگر  انسان  و  حیوانات  روی  مطالعه  که   X گروه 

جنسی است که با توجه به این خطرات مصرف آن ها ممنوع است.
مینوسیکلین  و  تتراسیکلین  سیکلین،  داکسي  مثل  تتراسیکلین ها  مثال،  براي 
زنان، بي رنگ شدن دندان هاي  باعث تخریب کبد در  مي توانند در طول حاملگي 

جنین و بسیاري از نقایص مادرزادي دیگر شوند.
نقص  بروز  نیتروفورانتویین  و  سولفونامیدها  نظیر  آنتي بیوتیک ها  از  دسته  دو 
و  سیلین  پني  مانند  آنتي بیوتیک هایي  ولي  مي دهند  افزایش  را  جنین  مادرزادي 

اریترومایسین بي خطرند. 
طبقه بندی داروها از نظر ایجاد عارضه بر جنین به چه صورت است؟

در گروه A خطری برای جنین در سه ماهه ی اول حاملگی نشان داده شده است.
در گروه B مطالعه روی حیوانات خطری برای جنین نداشته است ولی مطالعات 

کافی روی زنان حامله در دسترس نیست ولی مطالعه ی کافی در زنان حامله خطری 
از خطر در مورد  اول نشان نداده است و شواهدی  برای جنین در سه ماهه ی  را 

مصرف در بقیه ی دوران حاملگی وجود ندارد.
در گروه C مطالعه روی حیوانات نشانگر عوارض جانبی است ولی مطالعه ی کافی 
روی زنان حامله در دسترس نیست. با این وجود فواید مصرف ممکن است در مقابل 

خطرات احتمالی بیشتر باشد.
در گروه D شواهدی از وجود خطر برای جنین انسان هست ولی گاهی منافع دارو 

ممکن است مصرف آن را اجتناب ناپذیر کند.
در گروه X مطالعات روی حیوانات و انسان حاکی از ایجاد خطرات روی جنین است 

و مصرف ممنوع است.
مخرب ترین اثر داروها بر جنین در چه دوره ای از بارداری ایجاد می شود؟

ماه اول دوران حاملگی
دریافت اشعه ی رادیوگرافی دندانی چه مشکالتی برای جنین به وجود می آورد؟

دوزهاي باالي اشعه حتي در رادیوگرافي هاي ساده ی دنداني قبل از هفته 16 بارداري، 
باعث میکروسفالي، عقب ماندگي ذهني، کاتاراکت، میکروسفالي، عقب ماندگي رشد 
و سقط هاي خود به خودي مي شود و اثرات دوزهاي باال بعد از هفته 2۰ همان اثرات 
دوز باال بعد از تولد است که شامل ریزش موها، ضایعات پوستي و توقف عملکرد 

مغز استخوان است.
آیا مصرف نکردن آنتی بیوتیک هایی که پزشک در دوران بارداری تجویز نموده اثر 

سوء بر جنین خواهد گذاشت؟
است  مادر  خود  عفونت  علت  به  غالباً  حاملگی  دوران  در  آنتی بیوتیک ها  مصرف 
خطراتی  مادر  عفونت  درمان  عدم  که  آنجایی  از  ولی  ندارد  جنین  با  ارتباطی  و 
برای مادر ایجاد می کند، به طور غیرمستقیم با جنین ارتباط دارد. این عفونت ها 
بارداري  اول  ماه  سه  این که  به  توجه  با  ولي  شوند،  درمان  کامل  طور  به  بایستي 
این  در  که  مادراني  مي شود،  محسوب  نمو جنین  و  رشد  زمان  بهترین  عنوان  به 
دوران آنتي بیوتیک مصرف مي کنند، جنین آن ها 14 درصد بیش از سایر مادران 
دچار نقص مادرزادي مي شوند. هم چنین بعضی عفونت های مادر در صورت درمان 
می توانند باعث ناهنجاری جنین شوند که البته اکثر این عفونت ها ویروسی بوده و 
نیاز به مصرف آنتی بیوتیک ندارند، چون آنتی بیوتیک ها فقط در درمان عفونت های 

باکتریایی مؤثر هستند. 

حانیه قدوسی

مصـرف کـردن یـا مصــرف نکـردن 

مسئـله آنتی بیوتیک است!
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هر فصل با حال و هوای خاصی از راه می رسد و در زندگی تغییرات مخصوص 
تابستان دو همراه همیشگی اند.  و فصل  انگار شنا  ایجاد می کند.  را  به خود 
وقتی صحبت از گرماست، تنی به آب زدن می تواند عالوه بر انجام یک فعالیت 
که  است  این  است  مسلم  آن چه  باشد.  نیز  سرگرمی  و  تفریح  نوعی  بدنی، 
انسان همیشه و در هر شرایط جسمی به این ورزش پرداخته است. شواهد 
باستان شناسی نشان می دهند که عالقه ی انسان به شنا کردن قدمتی کهن دارد 
به طوری که 25۰۰ سال قبل از میالد نیز شنا کردن جزو یکی از فعالیت های 
مهم بشر بوده است. امروزه نیز شنا در میان باقی رشته های ورزشی محبوب و 
مورد توجه است. این ورزش برای انواع معلولیت ها نیز توصیه می شود. کمتر 
باشد.  نداشته  را  مفرح  ورزش  این  انجام  توانایی  که  یافت  می توان  را  کسی 
عالوه بر این شنا موجب افزایش اعتماد به نفس شده و آرامش روحی فراوانی 
را به همراه دارد. در ادامه در کالس درس دو مربی شنا حاضر می شویم و از 

توصیه هایشان استفاده خواهیم کرد.
مینا احمدی

آن چه در زبان محاوره در رابطه با زیر آبی رفتن مورد توجه است، مفهوم مثبتی نیست. 
اما اگر در استخر یا دریا باشید، انجام این فن می تواند لذت فراوانی را برایتان به ارمغان 
آورد. دنیایی که زیر آب با آن رو به رو می شوید، نرم تر و آرام تر از دنیای خارج از آب است. 
انگار زندگی در زیر آب سبک تر می شود و خورشید مالیم تر می تابد. با خارج کردن نفس 
در زیر آب حباب های زیبایی تشکیل می شوند که می دانیم حیاتمان را با خود به سطح 
آب می برند. برای آشنایی با این دنیای زیبا باید اصولی را یاد گرفت که شاید از فراگیری 

فنون شنا ساده تر باشد.

برحسب طاقت بدنی، تمرین و حجم قفسه سینه تان، شما می توانید در زیر آب بمانید. اما 
بهترین روش برای نفس گیری این است که به جای گرفتن یک نفس عمیق، در حدود 
یک دقیقه یا بیشتر، چند نفس عمیق و طوالنی بکشید و باالخره بعد از یک تنفس عمیق 
و طوالنی، به زیر آب بروید. به این ترتیب می توانید مدت طوالنی تری زیر آب بمانید. البته 
ممکن است با این حرکت احساس گیجی بکنید، ولی از این بابت نگران نباشید، زیرا این 
امر به دلیل ازدیاد اکسیژن در خون شما اتفاق می افتد که معموالً بعد از چند ثانیه ماندن 
در زیر آب و نگه داشتن نفس برطرف خواهد شد. معموالً در اولین تمرین نمی توان بیشتر 
از ۳۰ ثانیه زیر آب ماند. ولی در اثر تمرینات متوالی، حداکثر نفس گیری شما به 1 الی 

2 دقیقه خواهد رسید.

اولین باری که برای شنای زیر آب تمرین می کنید، فشار آب زیادی را بر بدن خود احساس 
می کنید، اما به تدریج به این وضعیت عادت می کنید و چنین فشاری برایتان قابل تحمل 

می شود.
پرده ی گوشتان درد غیرقابل  و  زیر آب شنا می کنید صدای سوتی می شنوید  وقتی در 

تحملی خواهد داشت. برای رفع این مشکل توصیه می کنیم:
وقتی به اعماق آب می روید، نفس را فقط از سوراخ های بینی خارج کنید. در حالی که از 
الستیک بینی گیر استفاده می کنید، نفس شما به راحتی از بینی خارج نمی شود و قسمتی 
از این هوای فشرده شده در شش ها به گوش میانی شما فشار وارد می کند و فشاری که از 

طرف آب به گوش خارجی وارد می شود را متعادل می سازد.
یادگیری شنای زیر آبی بسیار ساده است. بازوها می توانند بدون حرکت در امتداد بدن قرار 
گیرند و پاها با انجام حرکت پای کرال سینه شما را به پیش برانند. در شنا کردن مهم این 
است که آب را احساس کنید و خود را با آن هماهنگ سازید. به این ترتیب می توانید به 
راحتی در آب حرکت کنید. باید احساس کنید که جزوی از آب هستید. در غیر این صورت 
مانند یک تکه چوب بر روی آب خواهید ماند یا همانند سنگی در آن غرق خواهید شد. 
بهتر است حرکاتی که موجب خستگی و مصرف اکسیژن بیشتر می شود را انجام ندهید. با 
آرامش زیر آب حرکت کنید و با ُسرخوردن های طوالنی و آرام بر میزان مسافت طی شده 

بیفزایید. پاها را کشیده نگه دارید و از سفت کردن بدن خودداری کنید.
سعید جانعلی پور

یکی از خواص جادویی آب، درمان دردهایی است که عالج آن در بی وزنی و 
آرامش است. آن چه در آب درمانی اهمیت دارد، به واسطه ی خاصیت آب در 
کاهش نیروهای وارده بر مفاصل و احساس کاهش وزن، انجام تمرینات حرکتی 
در آن سبب افزایش میل به حرکت، کاهش درد و متعاقب آن کاهش اسپاسم 
بدون  اصالح حرکات،  و  کنترل  انعطاف پذیری،  افزایش  و  )گرفتگی عضالت( 
عواقب خطرناکی که در خشکی )خطراتی چون سقوط بر روی زمین( ممکن 

است روی دهد، می شود. 
و  اضطراب  کاهش  و  نفس  به  اعتماد  افزایش  موجب  آب  در  تمرینات  انجام 
به دنبال آن افزایش سطح عملکرد قلبی ـ ریوی می شود. بنابراین استفاده از 
از مشکالت  یکی  توصیه می شود.  معلولیت ها  انواع  برای  آب درمانی  تمرینات 
درگیر  را  اعصاب  که  پیش رونده  بیماری های  و  معلولیت ها  از  بسیاری  اصلی 
تمرینات  انجام  با  است.  عملکرد شش ها  و  تنفسی  نیروی  تحلیل  می سازند، 
تنفسی در آب می توان این توانایی را حفظ کرد و در بهبود آن کوشید. مقاومتی 
که از راه رفتن و انجام تمرینات بدنی در آب احساس می شود، می تواند در به 

دست آوردن تعادل و افزایش قدرت عضالنی مفید باشد. 
درجه حرارت آب در استخر معموالً بین 25 تا 27 درجه ی سانتی گراد است. 
ولی این دما برای تمرینات آب درمانی مناسب نیست. دمای آب استخر برای 
تمرین درمانی بین ۳۰ تا ۳7 درجه سانتی گراد و برای افراد مبتال به ام اس 
28 درجه ی سانتی گراد است، مگر این که دمای دیگری تجویز شود. دماهای 
باعث  است  باال ممکن  و دماهای  به سفتی عضله شود  پایین می تواند منجر 
برافروختگی یا خستگی شود. دمای بدن را می توان با پوشیدن لباس شنای 
دارای پاچه یا آستین های بلند یا استفاده از جلیقه ها یا پوشش ها افزایش داد. 
فراموش نکنید، همیشه یک ظرف آب به همراه داشته باشید و قبل، هنگام و 

بعد از انجام تمرینات حتماً آب بنوشید.

شنـا برای همـه

آب درمـانی

زیـر آبـی رفتـن

تنفـس

ناراحتی در زیر آب
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مترجم: مهندس عباس كاشي/مركز ضايعات نخاعي جانبازان

بارداری وضایعه نخاعی
بهترين پدر و مادر دنيا

یک  کودکی  دوران  از  زنی  هر  برای  فرزند  داشتن 
معموالً  مادری  غریزه های  می شود.  محسوب  رؤیا 
از  اغلب  فرزند،  داشتن  برای  اشتیاق  و  هستند  قوی 

اولویت های مهم زندگی است. 
احتمال دارد شما به عنوان یک زن مبتال به آسیب 
ممکن  اما  باشید.  عالقه مند  فرزند  داشتن  به  نخاعی 
یا  است فکرکنید که نمی توانید صاحب فرزند شوید 
این که بدن شما توانایی بارداری را ندارد. امکان دارد 
احساس کنید که به خاطر محدودیت های جسمی بعد 
از آسیب، دیگر نمی توانید وظایف یک مادر را انجام 
دهید. ولی واقعیت درست عکس این است. بسیاری از 
زنان نخاعی دارای فرزند هستند. آنان توانایی داشتن 
فرزند را به طور کامل دارند و از نظر بدنی می توانند 

امکان بارداری و مادرشدن را داشته باشند.
داشتن  به  تصمیم  در سال 1968  آنجلین  که  وقتی 
در  چیزی  چه  نمی دانست  کسی  هیچ  گرفت،  فرزند 
انتظار اوست. در آن زمان اطالعات در مورد ضایعات 
مسائل  مورد  در  حتی  و  بود  ناچیز  بسیار  نخاعی 
این  اما  کمتر.  خیلی  نخاعی  آسیب  از  بعد  بارداری 
برای  همیشه  او  نشد.  آنجلین  توقف  باعث  موضوع 
می کرد.  پیدا  را  راه حل هایی  خود  اهداف  به  رسیدن 
آنجلین در خاطرات خود چنین به یاد می آورد: »من 
و در مورد کارهایی  بودم  بی توجه  در گذشته خیلی 
که قادر به کنترل آن ها نبودم، نگرانی زیادی نداشتم. 
دوست  که  کاری  هر  و  می کردم  سپری  را  روزهایم 
داشتم انجام می دادم. خانواده هم مشوق من بودند و 

این فلسفه که زندگی می گذرد، گذران می کردیم  با 
انجام  و فکر می کردیم هر آن چه که الزم باشد بعداً 

خواهیم داد.« 
بعد از این که آنجلین از دانشکده فارغ التحصیل شد، 
کند.  ازدواج  دان  نام  به  شخصی  با  گرفت  تصمیم 
او  است.  او  که شوهر  است  که حاال ۳5 سال  کسی 
داشتن  مورد  در  یا  من  ناتوانی  درباره  »ما  می گوید: 
نداشتیم. فقط می دانستیم که  با هم  فرزند صحبتی 
به هم عالقه داریم و می خواهیم با هم ازدواج کنیم.« 
ناتوانی  با  خوبی  به  او  شد،  باردار  آنجلین  که  زمانی 
خود در زندگی تطبیق پیدا کرده بود. اعتماد به نفس 
خودش  به  شدن  مادر  مورد  در  که  بود  تاحدی  او 
»وقتی  که:  دهد  می  توضیح  او  داشت.  اطمینان 
مورد  در  افتاد،  خواهد  اتفاقی  چه  که  نمی دانستم 
آینده و داشتن فرزند، هیچ نگرانی احساس نمی کردم. 
به اندازه کافی استقالل داشتم و می دانستم که قادر 
خواهم بود با چالش هایی که فراروی من قرار دارند، 

مبارزه کنم.« 
از مشکالتی که  یکی  فرا رسیدند.  مرور چالش ها  به 
شد،  مواجه  آن  با  حاملگی  دوره ی  طول  در  آنجلین 
بود.  وزن  افزایش  دلیل  به  او  حرکت  میزان  کاهش 
این موضوع باعث شد که جابه جایی او سخت تر انجام 
شود. مشکالت دیگری در کنترل فعالیت های زندگی 
لباس  پوشیدن  مثال؛  برای  داشتند.  وجود  روزمره 
خیلی سخت تر  او  برای  مزاج  اجابت  کامل  اجرای  و 
با گذاشتن وقت اضافی برای هر کاری،  او  شده بود. 

به آرامی و محتاطانه مشکالت خود را حل می کرد. با 
وجود چالش های دوران بارداری، زایمان و وضع حمل 
تولد مری  آنجلین و دان،  انجام گردید.  به آسانی  او 
کلی، اولین دختر خود، را جشن گرفتند. سه سال بعد 
آنجلین دومین دختر خود را به دنیا آورد. او آلکساندرا 

نام داشت و بدون هیچ مشکلی متولد شد.
را  راه هایی  مادر  و  پدر  عنوان یک  به  دان  و  آنجلین 
برای تسهیل وظایف خود تعیین نمودند. دان، میزی 
ساخت که آنجلین می توانست ویلچر خود را تا حدی 
کند.  عوض  را  بچه  کهنه های  بتواند  و  برده  آن  زیر 
با  و  انجام داد  بیشتری روی میز  او اصالحات  بعدها 
برش قسمت باالیی آن محلی را برای قرار دادن وان 
بچه ایجاد نمود. در موقع خرید و انجام فعالیت های 
دیگر، آنجلین به این فکر افتاد که یک سیستم کمربند 
برای نگه داشتن و حفظ ایمنی بچه ها در آغوش خود 
از  تا  می کرد  کمک  او  به  سیستم  این  کند.  درست 

ُسرخوردن بچه جلوگیری کند.
زندگی  به  و  دارد  نوه  سه  آنجلین  حاضر،  حال  در 
مستقل و مفید خود ادامه می دهد. توصیه او به زنان 
نخاعی که می خواهند صاحب فرزند شوند، این است 
که: »اجازه ندهید که نگرانی ها بر شما غلبه کنند و 
به دست آوردن چیزی که  برای  نگذارید که فرصت ها 
واقعاً به دنبال آن هستید، از بین برود. امکان دارد هر 
چیزی که می خواهید مطابق انتظار شما نباشد، ولی 
حداقل تالش خود را بکنید و می توانید در جستجوی 

راه هایی باشید که به اهداف خود برسید.« 

ت
الم

س
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.فعالی

مخترعی از جنس معلم
نگاهت  فرق می کند.  نگاهت  باشی، جنس  که  معلم 
می شود از جنس دلی که نه تنها برای شاگردانش که 
برای تمام جامعه می تپد تا همیشه در کیش و مات 

زندگی برنده باشند.
معلم  جنس  از  است  مخترعی  رضایی«  »حمیدرضا 
که در سال 1۳6۰ در شیراز به دنیا آمد. از کودکی 
دوران  شد،  بزرگ  بریل  با خط  بینایی  کم  دلیل  به 
تحصیلی ابتدایی و راهنمایی را در مدارس استثنایی 
با موفقیت پست سر گذاشت و سپس وارد دبیرستان 
رشته ی  در  دانشگاه  در  آن  از  پس  شد.  عادی  افراد 
مدیریت برنامه ریزی آموزش تحصیل کرد و در حال 
حاضر، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان 

است. 
وی هم اکنون آموزگار کودکان کم بینا و نابیناست و 
ده سالی می شود که ریاست انجمن نابینایان فارس را 
برعهده دارد و از این رو به خوبی با مسایل و نیازهای 

این قشر آشناست.
در  وی  الهام بخش  و  انگیزه  نابینا  افراد  حقیقت  در 
اختراعش بوده اند، اختراع شطرنج ویژه نابینایان. وی 
با در نظر گرفتن استعداد ایرانی و با توجه به واردات 
با  نوعی  به  می گیرد  تصمیم  چینی،  وسایل  بی مورد 

اختراعش به خودکفایی در این زمینه کمک کند. 
شکل  اصوالً  و  نبودند  استاندارد  سابق  شطرنج های 
افراد  صرفاً  و  نداشتند  هم  را  شطرنج  شمایل  و 
افراد  سایر  و  کنند  بازی  آن  با  می توانستند  بینا 

نمی توانستند.
دلیل  به  نابینا  افراد  که  آنجا  »از  می گوید:  رضایی 
عدم مناسب سازی معابر و خیابان ها کمتر می توانند 
مواقع  برخی  بسا  و چه  پیدا کنند  در جامعه حضور 

هزینه های گزافی هم بابت این حضور بپردازند، فکر 
کردم وقتی در خانه هم هستند، به خوبی از وقتشان 

استفاده کنند.«
این مخترع جوان در تیر ماه سال 91، بر اساس شعار 
تولید ملی و حمایت از سرمایه ی ایرانی، اختراع خود 
را به تولید انبوه رساند، اختراعی که چهار سال قبل، 
طرحش را در سر می پروراند و سپس مانند بسیاری 
از مخترعین دیگر با سرمایه ی شخصی خود به تولید 

و توزیع اختراعش پرداخت. 
این شطرنج از یک نوع پلیمر ساخته شده و حداکثر 
وزن آن 7۰۰ گرم است،  به راحتی حمل می شود و 
سنگین  و  حجیم  که  قبلی  نمونه های  با  مقایسه  در 
بودند، سبک تر و کاربردش راحت تر است. در حقیقت 
یک  نمی بیند.  آسیب  به راحتی  و  است  بادوام  بسیار 
آن  مشکی  خانه های  که  است  این  ویژگی هایش  از 
امر  این  و  هستند  برجسته تر  سفیدش  خانه های  از 
موجب می شود فرد نابینا به راحتی آن ها را تشخیص 
یک  هم  مشکی  مهره های  تمام  سر  باالی  دهد. 
برجستگی وجود دارد که آن ها را از مهره های سفید 

متمایز می سازد.
در انتهای مهره های سفید و سیاه، یک پایه ی کوتاه 
شبیه میله وجود دارد که در سوراخ های موجود در 
رو،  این  از  و  می گیرند  قرار  شطرنج  خانه های  وسط 
مهره های آن بر اثر وزش باد یا ناهمواری سطح زمین 
تکان نمی خورند و کاربر به راحتی می تواند در اتوبوس 

یا حین حرکت هم از این شطرنج استفاده کند.
چند  هر  که  است  این  شطرنج،  این  مزایای  از  یکی 
ساخت آن بر اساس نیازهای قشر نابینا صورت گرفته، 
آن  از  می توانند  به راحتی  هم  معمولی  افراد  ولی 

استفاده کنند. »رضایی« با توجه به کاربرد همگانی 
اختراعش، نام آن را »شطرنج ملی« گذاشته است. 

اردیبهشت ماه امسال، شطرنج »رضایی« در نمایشگاه 
فناوری های نابینایان »سایت سیتی«  در فرانکفورت 
آلمان حضور یافت و توجه بازدیدکنندگان بسیاری را 

به خود جلب کرد.
»رضایی« در فکر ارتقای اختراعش است و می خواهد 
در دل همین  و  کند  اضافه  آن  به  دیگری  چیزهای 
جدید  که  بگنجاند  هم  دیگری  بازی های  شطرنج، 
هستند و بسیاری از این بازی ها حتی در ایران وجود 

ندارند. 
به عقیده ی »رضایی«، مخترع واقعی کسی است که 
یا  دنبال حل یک مشکل در جامعه  به  اختراعش  با 
نیاز  که  کسی  باشد،  جامعه  روی  از  باری  برداشتن 
مردم را بسنجد و بر اساس آن اختراع کند. وی در 
این مسیر از انسان های موفقی چون »هنری فورد« 
از  وقتی  می خواند:  کتابی  در  است.  گرفته  الهام  نیز 
فورد  اتومبیل  بزرگ  شرکت  صاحب  فورد"  "هنری 
می پرسند: »اگر همه ی ثروتت را از دست بدهی چه 
می کنی؟« او می گوید: »دوباره یکی از نیازهای مردم 
را بررسی می کنم و برای رفع آن نیاز تالش می کنم و 
رفع این نیاز خود به خود ثروت را نیز در پی خواهد 

داشت... .«
آب  از  می آموزاند،  و  می آموزد  لحظه  هر  »رضایی« 
آموخته است که راه را حتی اگر در بین سنگ باشد، 
بشکافد و به سمت دریا برود و باورش این است که 

»اقدام، ترس را از بین می برد.«

اختراعات و معلوالن

معصومه آِمدی
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ترجمه: محمد حسین شریفی 

ترجمه: فرزانه گلستانی

ايوو بکرز ؛ از جوراب تا قلم دهان

فلـکس فـوت

این وسیله جالب و عجیب، یک قلم بنددار ساخت شرکت »اپل« است و برای افراد معلولی 
طراحی شده که نیاز به وسایل کمکی در استفاده از تبلت های »آی پد« دارند.

این قلم بنددار همراه قلم دهانی که در تصویر مشخص است، دارای نوک های خازنی لمسی 
این  حاضر،  حال  در  که  است  هلندی  طراح  بکرز«  »ایوو  فکر  زاییده ی  ابزار،  این  هستند. 

محصول را در فروشگاه های سراسر جهان با نام »شیپ دد« به فروش می رساند.
با »ایوو« حرف زدیم و ماجرای او از زبان خودش به شرح زیر است:

حیات »شیپ دد« با نقاشی های سه بعدی در ذهنم آغاز شد. اما پس از انتشار این محصول 
برای اولین بار در اواسط سال 2۰1۰ فوری متوجه شدم که این محصول هم خیلی گران قیمت 
بود و هم از موادی ساخته شده که روز به روز استفاده از آن ها برای کاربران کمتر شده است. 
از این رو، به کارگاهم برگشتم و با مواد سنتی مانند چوب، آلومینیوم، مس و پارچه شروع 

به کار کردم.
ابزار کمکی واقعاً تصادفی خلق شدند. اولین محصول دست ساز من، قلم »آی پد« از بافت 
بسیار رسانای جوراب ساخته شده است )جوراب کش بافت همسرم( که دور دست هر کاربر 
قلم )جوراب قلم( پیچیده می شود. این قلم ها بسیار عالی کار کردند و مردم سراسر جهان 

شروع به خرید آن ها از فروشگاه های من کردند. 
سپس یک روز ایمیلی از یک بیمار دریافت کردم و او برای پیدا کردن یک اشاره گر قلم دهانی 
برای »آی پد« خود به یکی از فروشگاه های محلی »اپل« رفته بود، اما کارکنان اپل نتوانسته 
بودند با محصول خود، مستقیماً به او کمک کنند، بنابراین برای راه حل این موضوع، شروع 

به جستجو در اینترنت کردند.
آنها جوراب من را پیدا کردند، همسر او قلم را سفارش داد، جوراب را برداشت و آن را دور قلم 
دهانی موجود پیچید و این کار به شدت مؤثر بود! بنابراین تصمیم به ارتقا دادن قلم دهانی 

»آی پد« گرفتم و جایگاه جدیدی در فناوری ابزار کمکی کشف کردم.
یک ماه بعد اتفاق مشابهی برای دومین محصول کمکی من افتاد. یک معلم انگلیسی و مادر 
یک پسر ۳ ساله ی معلول، عکسی از او را با استفاده از یک قلم »T« شکل برای من فرستادند 
به  اندیشه ی جدید  با یک  این هنگام  بود. در  پیچیده شده  که جوراب رسانای من دورش 

کارگاهم برگشتم و این بار قلم ثابت متولد شد.

اندام های  و   پا  )پروتزهای  فوت  فلکس  برند  مخترع   ، فیلیپس«  »وان 
مصنوعی( است، او باعث شد که هزاران نفر در سراسر جهان زندگی فعال 

و عادی داشته باشند.
»فیلیپس« در سال 1954 متولد و در جنگل »لیک«  بزرگ شد، در سال 
در  تلویزیون  و  رادیو  رشته ی  در  سوم  سال  دانشجوی  که  زمانی   1976
دانشگاه ایالتی آریزونا بود، حادثه ی اسکی روی آب زندگی اش را دگرگون 
ساخت. یک قایق موتوری به او برخورد کرد و پای چپ او از باالی مچ 
پا )قوزک پا(  قطع شد، این حادثه تهدیدی برای پایان دادن به ورزش و 

1

1.Ivo Beckers 

اختراعات و معلوالن

سبک زندگی فعال او بود و مجبور شد از پروتز استفاده کند، با پروتز می توانست بدون عصا راه برود، ولی اندام های 
مصنوعی موجود سفت، زمخت و ناراحت کننده بودند و او را ناامید می کردند که نمی تواند مثل گذشته فعالیت کند. 
بعضی ها  او را به قبول آن چه اتفاق افتاده بود، تشویق می کردند و از او می خواستند با این اتفاق کنار بیاید و یاد بگیرد 

چگونه با این پا راه برود، ولی او می خواست مانند گذشته فعالیت کند و دنبال راهی بود که به هدفش برسد.
یک سال بعد »فیلیپس« تصمیم گرفت روی ساخت یک نوع پروتز جدید تمرکز کند. دانشگاه آریزونا را ترک کرد و وارد 
رشته ی مهندسی پزشکی دانشگاه »نورث وسترن«  شد. شروع به تصور و تجسم یک اندام مصنوعی کرد که دیگران 

با استفاده از آن بتوانند بپرند و دوباره به جای اولشان برگردند، این خاصیت به استحکام و انعطاف پذیری نیاز داشت.
 در سال 1981 مدرک دانشگاهی خود را دریافت نمود، »فیلیپس« برای کار به عنوان مهندس طراحی پزشکی در 

دانشگاه »یوتا«  به شهر »سالت لیک«  رفت. 
»فیلیپس« با الهام از شکل  Cپای عقب یوزپلنگ، طراحی اولیه را انجام داد و شروع به ساخت یک نمونه ی اولیه کرد. 
برای سبکی و دوام آن به کمک یک مهندس هوافضا، به نام »دیل آبیلدوسکوف«  آن نمونه را در گرافیت کربن حل 

کرد  و صدها مدل مختلف را بر روی پایش امتحان نمود. 
طرح نهایی شامل یک پای L شکل بود، هنگامی که کاربر پروتز، وزنش را روی پاشنه می انداخت، مانند یک فنر عمل 
می کرد و وزن را به انرژی  تبدیل می کرد و فرد با هر بار اعمال فشار می توانست بدود و بپرد و کاماًل شبیه یک پای 

حقیقی عمل  می کرد.
در سال 1984، به محض این که »فیلیپس« طرح را تکمیل کرد، شغلش را رها کرد تا به کمک آبیل دوسکوف و دو 
شریک دیگر به طور تمام وقت روی پروژه اش، کشف فلکس فوت، کار کند. تولیدات وی کمی بعد توسط قهرمانان 
اختراع  از  افراد  از  بسیاری  و  پارالمپیکی  ورزشکاران  درصد   9۰ اکنون  شد.  مشهور  سرعت  به  و  تست  پارالمپیک 
»فیلیپس« یا چند نوع طرح فلکس فوت اصلی استفاده می کنند و می توانند به دلیل تالش او از حیات پویاتر بهره مند 

شوند.
اسکی،  دو،  نظیر  ورزش هایی  در  بتوانند  که  به وجود آورد  عضو  قطع  افراد  برای  را  امکان  این  اختراعش  با  فیلیپس 
کوهنوردی و هاکی شرکت کنند. در سال 1998، جایزه ی »برین بلچفورد« را از انجمن بین المللی »اروتز و پروتز« 

دریافت کرد. 
فیلیپس در سال 1999 دومین انجمن »ویند«  را برای کمک به افراد قطع عضو سراسر جهان بنا کرد و از راه این 
بدون  نیازمند  افراد  تمام  برای  را  فوت  فلکس  شبیه  بادوام  واقعاً  و  ارزان  پروتزهای  بتواند  که  می رود  امید  موسسه، 

در نظر گرفتن محل زندگی شان تولید کند.
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تازه های دنيای فناوریکشفيات تازه  در دنيای پزشکی

استخوان های ضعیف، شکسته شده، مبتال به آرتروز و ضربه دیده ای که بر اثر صدمه، 
بیماری و کهولت آسیب دیده اند به طوری که بدن نمی تواند استخوان های جدید و 

کاملی بسازد به کمک علم ممکن است دوباره احیا شوند.
محققان دانشگاه داکوتای  آمریکا به کمک خمیر خاک رس که به شکل خمیرمایه ای 
سلولی  رشته های  که  شدند  انسان  بدن  استخوان  ساخت  به  موفق  است،  مخصوص 
آپاتیت   هیدروکسی  مانند  استخوانی  معدنی  مواد  دارای  و  دارند  استخوانی  بافت  و 
هستند. تیم محققان به کمک دانش نانو توانستند استخوان مصنوعی ای بسازند که 

قدرت تحمل، احیا و تولید سلول های استخوانی را دارد.
استخوانی  داربست  برای ساخت  نانو  ابعاد  در  ریز خاک رس  ذرات  از  روش  این  در 
استفاده شده است. مواد این داربست با بافت های بدن انسان سازگاری دارند. به مرور 

زمان، سلول ها استخوان می سازند و داربست از بین می رود. 
از مواد معدنی ساخته شده است. مهم ترین  این داربست استخوانی  در حالت عادی 

ماده ی معدنی استفاده شده به این منظور هیدروکسی آپاتیت نام دارد که در روش 
جدید، خاک رس جایگزین خوبی برای این ماده ی معدنی است. 

محققان بافت شناسی با استفاده از روش های پیچیده، یک داربست سه بعدی استخوانی 
تولید کرده اند که تجزیه پذیر بوده و با بدن انسان سازگار است.

این گروه در تحقیقات خود توانستند به این نتیجه برسند که خاک رس مقاومت باالیی 
از سال  این طرح  اجرای  استخوانی است.  بافت  برای ساخت  و ماده ی مناسبی  دارد 

2۰۰8 تاکنون طول کشیده است.
درمان  آن  مهم ترین  که  شده است  پیش بینی  روش  این  برای  فراوانی  کاربردهای 
بیماری پوکی استخوان است. می توان از این روش برای ترمیم استخوان های ضعیف 
و آسیب دیده استفاده کرد. محققان امیدوارند که توسعه ی این روش راهکاری برای 
درمان کوتاهی قد در افراد بالغ و راهکاری برای درمان بیماری های استخوان افراد 

سالمند و معلول باشد. 

بر اساس پژوهش جدید دانشکده ی پزشکی نورث وسترن ، یک روش درمانی برای 
بازسازی سیستم ایمنی بیماران مبتال به ام. اس در فاز یک نشان می دهد که درمان 
بی خطر بوده و واکنش سیستم ایمنی بیماران به مایلین  را 5۰ تا 75 درصد کاهش 

داده است.
در بیماری ام. اس، سیستم ایمنی بدن به مایلین حمله و آن را نابود می کند. وقتی 
این الیه از بین می رود، سیگنال های الکتریکی به خوبی هدایت نمی شوند و در نتیجه، 

عالئمی از بی حسی خفیف عضوهای بدن تا فلج یا نابینایی بروز می کند.
به گفته دکتر استفان میلر ، این روش درمانی پاسخ های ایمنی فعال را متوقف و از 
فعال شدن سلول های دفاعی جدید جلوگیری می کند. این شیوه روی عملکرد سیستم 
ایمنی سالم تأثیر نمی گذارد. این آزمایش انسانی نتیجه ی بیش از ۳۰ سال پژوهش 

پیش بالینی در آزمایشگاه دکتر میلر است.
بنابراین،  و  می کند  سرکوب  را  بدن  ایمنی  سیستم  کل  اس،  ام.  فعلی  درمان های 
بیماران خیلی بیشتر در معرض ابتال به عفونت ها و آلودگی های روزانه قرار می گیرند 
بیشتر است. در مقابل، در روش درمانی جدید،  آنها  به سرطان در  ابتال  احتمال  و 
به  و  فرآوری  می شود،  استخراج  اس  ام.  به  مبتال  بیماران  خون  سفید  سلول های 
این  از  میلیاردها  آن ها می چسبد. سپس،  به  مایلین  پادژن های  پیچیده،  یک روش 

سلول های مرده تزریق به بدن بیمار وارد می شوند. 
سلول ها به طحال، جایی که خون پاالیش می شود و به کمک آن، بدن سلول های 
مرده و پیر را دور می ریزد، می روند. طی فرایند پاالیش، سلول های ایمنی، مایلین را 
به عنوان موجودی بی ضرر تشخیص می دهند و تحمل پذیری سیستم ایمنی به آن 

به سرعت افزایش می یابد. 
اگرچه تعداد 9 بیمار آزمایش شده کم تر از آن است که بتوان از نظر آماری توانایی 
این روش درمانی را برای جلوگیری از پیشرفت ام. اس تعیین کرد، اما این بررسی 
نشان می دهد بیمارانی که دوز بیشتری از سلول های سفید خون را دریافت کرده اند، 

در واکنش پذیری مایلین بیشترین کاهش را دارند.
نتایج نشان می دهد تزریق حدود سه میلیارد سلول سفید خون دارای پادژن مایلین 

به بیمارن ام. اس، عوارض جانبی به وجود نمی آورد. 
پژوهشگران حساسیت سیستم ایمنی بیماران را به کزاز سنجیدند؛ زیرا، همه ی آن 
افراد در طول زندگی شان واکسن کزاز دریافت کرده بودند. یک ماه پس از درمان، 
پاسخ سیستم ایمنی آن ها به کزاز قوی ماند و این نشان می دهد که اثر ایمنی فقط 

روی مایلین اثر دارد. 
بالینی دکتر میلر نشان داده که این روش در موش ها پیشرفت  پژوهش های پیش 

بیماری را متوقف کرده است.
دکتر میلر می گوید: »در فاز دوم آزمایش می خواهیم بیمارانی که در مراحل اولیه  ی 
بیماری هستند و هنوز به دلیل آسیب مایلین دچار فلج نشده اند را درمان کنیم. زیرا 

اگر مایلین تخریب شود بازسازی آن سخت است.«
آزمایش های پیشین در آزمایشگاه میلر تأثیر این روش را در درمان دیابت نوع یک و 

حساسیت مجرای هوایی، آسم و حساسیت به بادام زمینی نشان داده است.
میلر در پژوهش جدیدتری روی موش ها، به جای سلول سفید خون، از نانوذرات به 
عنوان حامل پادژن مایلین استفاده کرد که در نتیجه، آزمایش با هزینه مالی و انسانی 

کمتری قابل انجام است. 
ایده های آزمایش شده در آزمایشگاه دکتر میلر و تبدیل آن ها به  با بررسی بیشتر 

روش های درمانی رسمی، دنیا جای بهتری برای همه خواهد بود.

درمان بيماری های استخوان با استفاده از خاک رس

بازسازی سيستم ايمنی بدن برای درمان ام.اس
ترجمه: علی كرمی كبیر

ترجمه: سمیه جعفری
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استفاده از این پوشش های نرم که ُسر هم نمی خورند، آسان است و طوری طراحی شده اند 
که انعطاف کامل انگشتان را به شکلی راحت و سریع ممکن می سازند و ساخت آن ها در 

اندازه های استاندارد است.
پوشش انگشتی، مناسب کسانی است که دارای معلولیت هستند و در انگشتان خود حرکت 

اندکی دارند.
این پوشش ها برای توانبخشی دست ها مناسب هستند و انعطاف کامل انگشتان )توانایی 
خم کردن، کاربرد آسان یک دست، کشش قابل کنترل، بازگشت حرکات به شکل سریع تر 

و راحت تر( را ممکن می سازند.
آسترهای اسفنجی این پوشش باعث پخش یکنواخت فشار و ثابت نگه داشتن دستگاه و 

بهبود عملکرد آن می شود. قابلیت شستشو دارد و از جنس پالستیک نیست.

کسانی که دارای معلولیت حرکتی شدید هستند به گوش باشند؛ این ابزار به شما اجازه 
می دهد به تنهایی و با استقالل و اتکا به نفسی شایسته، حفاظ های داخلی در خانه تان 

را باز کنید. 
ابزار میله های حصاری جلوی درها را برمی دارد؛ ورود و خروج را آسان تر می کند؛  این 
باعث ایجاد استقالل و اتکا به نفس در فرد می شود؛ می توان با کنترل از راه دور در را 
برای مهمانان باز کرد؛ نصب آسانی دارد؛ اختاللی در کارکرد طبیعی درها ایجاد نمی کند؛ 
با  و  نمی خواهد  باال  ولتاژ  برق  ندارد؛  نیازی  پیچیده  و حرکات  به ضربات  نصب  هنگام 
پریزهای 12 ولتی کار می کند؛ طراحی منعطف و شناور آن، مقاومت اضافی به حرکات 

معمولی در اضافه نمی کند. 

این تخته اسکوتر چند کاره ویژه ی کسانی است که به 
دلیل مشکل حرکتی بیشتر به حالت نشسته حرکت 
می کنند و با حرکتی مانند یک ویلچر برقی به کاربر 
فرصت می دهد با استفاده از چهار نوع کلید یا یک 
دسته مخصوص و اضافی در تمام جهات حرکت کند. 
این اسکوتر سرعت مناسب قابل کنترل و یک باتری 
با طول عمر زیاد دارد. حداکثر  قدرتمند قابل شارژ 

وزن مناسب آن 1۰۰ کیلوگرم است. 
نشسته  سیستم های  برای  همه  از  بیش  ابزار  این 
مناسب است و محافظ قابل تنظیم برای پشت فرد 
دارد. هم چنین افراد قدبلندتر می توانند از دو گیره ی 

بیرونی استفاده کنند.

پوشش انگشـتی منعطـفدرمان بيماری های استخوان با استفاده از خاک رس

در بـازكـن مـعلـوالن

لوازم جانبی و تخته
 اسکوتر چنـد كاره

بازسازی سيستم ايمنی بدن برای درمان ام.اس

ترجمه: شیوا مقانلو
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از میزهای دالماسی به شکلی گسترده در فرایند توان بخشی استفاده می شود 
و استفاده از آن، نه تنها برای کودکان بلکه برای جوان ها نیز توصیه می گردد. 
موقعیت نشستن  تنظیم  برای  عنوان یک صندلی کمکی  به  این وسیله  از 
توان بخشی  بعدی  مراحل  در  ثابت  ایستای  چارچوب  یک  عنوان  به  نیز  و 
استفاده می شود. به عالوه می توان در کل مراحل، از آن در حالت خوابیده 

نیز استفاده کرد. 
و  مربیان  به کمک آن هم  به یک پمپ گازی است که  این وسیله مجهز 
هم مراقبان می توانند بی آن که کودک را از روی صندلی بلند کنند، او را در 
وضعیت درست و مناسبی قرار دهند. این ابزار چندکاره فرایند توان بخشی 
را با تنظیمات مختلفی که دارد کامل می کند و می تواند به صاف ایستادن از 

صفر تا نود درجه کمک کند.
عالوه بر این ها، کمربندهای ایمنی کمری و لگنی آن مجهز به یک سیستم 
جدید بگیر و بنشان است که اجازه می دهد کودک داخل دستگاه با سرعت 
این محصول دقت زیادی  از آن جا که روی  ثابت شود.  و دقت سر جایش 

شده است، از مواد کاماًل طبیعی تولید شده و با دست رنگ می شود.
آسیب های  مننژیتی،  فلج  مغزی،  فلج  به  مبتال  کودکان  ویژه ی  میز  این 
هماهنگی  و  تعادلی  اختالالت  و  عضالنی  فلج  با  همراه  نخاعی  و  مغزی 
یا تحلیل پیش رونده،  با ضعف آشکار ماهیچه  بیماری های عضالنی  جدی، 
بیماری های عضله منجر به فلج و ازکارافتادگی و اختالالت ژنتیکی مرتبط با 
فلج عضالنی پس از جراحات وارده به مغز، نخاع و اعضای تحتانی بدن است.

لوازم موجود در این میز عبارتند از: 
چارچوب چرخ دار مجهز به ترمز، پمپ گاز، صندلی قابل تنظیم، محافظ زانو، 
کمربند لگنی، محافظ سینه، محافظ لگن و سینه ی مستقل و قابل تنظیم در 

سه سایز، جلیقه، تکیه¬گاه سر و محافظ جلوی بازویی.

این وسیله یک ابزار توان بخشی مدرن است كه در آن فعال كننده ی برقی یک صندلی موجب می شود تا 
شخص به طور مستقل و با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور از آن استفاده كند. صندلی این وسیله 
كه نقش حفاظ لگنی را دارد و امنیت فرد را درون این لیفتر تضمین می كند، ویژگی متمایز این دستگاه 

است.
امکان دستیابی به این وضعیت ایستاده و صاف باعث افزایش خوداتکایی فرد و به همان اندازه استقالل 
وی می گردد و بنابراین شرایط بدنی او را بهبود می بخشد. می توان لیفتر را به ثابت كننده نیم تنه باالیی 
افرادی مجهز كرد كه دچار فلج اندام باالیی هستند. به عالوه، لیفتر دارای چهار چرخ گردان است كه 

می توان فرد را در وضعیت ایستاده درون ابزار و در محیط بیمارستان یا منزل جابجا كرد. 
متحرك،  بازوی  با  باالبرنده ای  مکانیسم  از  صاف،  وضعیت  ایجاد  به  كمک  برای  لیفتر  مدرن  سیستم 
زانوی  استفاده می كند.  ایستاده  برای هماهنگ كردن وضعیت  برقی و یک گوشی دهانی  فعال كننده ی 
مهندسی شده و قابل تنظیم آن به ثبات اعضای حركتی پایین تنه كاماًل كمک می كند. صفحه چوبی آن 

هم نقش تکیه گاه باسن را دارد و فضای كار بزرگی ایجاد می كند. 
از این لیفتر می توان برای موارد زیر استفاده كرد: 

انواع مختلف فلج مغزی مربوط به دوران كودكی پس از آسیب های مغزی، جمجمه ای یا ستون فقراتی، 
توان بخشی،  فرایند  از  به عنوان مرحله ای  بی حركتی  و  فلج  به  نخاعی منجر  به خصوص آسیب طناب 
با فلج پایین تنه، تتراپارسیس، اختالالت تعادلی  آسیب های مغزی یا عروقی، آسیب های نخاعی همراه 
بیماری های  و  فلج  با  مرتبط  ژنتیکی  اختالالت  عضالنی،  بیمارهای  مختلف  انواع  جدی،  هماهنگی  و 

رماتیسمی.

ميز دالماسی

ليفتر با قـاب ايستا و ثـابت

ترجمه: شیوا مقانلو


