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نیمکتی در پارک نزدیک خانه

تقلیل ساعت کاری مادران دارای فرزند معلول

مستمری معلوالن باید

به  250تا  300هزار تومان برسد

پسرکی با چشم های نیمه باز...

20
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هرگز احساس نکردم

به معلوالن مدیریت میکنم

24
به اميد فردايي بهتر
براي كودكان معلول

" دلبر"  ،نام ویلچر من است!

«نرگس» از آرامش
پـس از توفــان،
لذت ببر
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گفتگویی دوستانه با مهدیه رستگار ،مسئول رسانه انجمن باور:
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جـادوی روابـط

دسـت و دلـم به
نوشتـن نمـی رود

میان شنوا و ناشنوا

معلوالن و مسائل
فراروی دولت اعتدال

32

56

36
را باید شست

46

پـروانـه
44

صاحب امتياز  :كانون معلولين توانا
مدير مسوول  :محمدرضا هادي پور

شناسنامه
شورای سردبیری:
سيد اكبرحسيني -مرتضی رویتوند -رقیه بابایی
هیات تحریریه :
مينا جاني -سیما سلطانی آذر -نفيسه قدوسي  -صدیقه موالیی
معصـومه آمِـدی

با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان :
محمــد حســن هـــادی -مرضیه کریـــمی  -مریــــم ایــران دوســت
زهرا دادمهــر -آتیه شعبـانی  -زینب اکبری  -فـــائزه سجـــادیان-
رقیــه عبـدی زاده فاطمه خردمنــدزاده -فاطمه بابایی -اعظم چگینی-
پرســتو ولدخان  -سیروس ماله میری  -فاطمه لیلی و سایر همکاران
گرافیک و صفحه آرایی  :فهیمـه طیبـا
پشتیبانی و آرشیو :پری چگینی
عکس روی جلد :مجید انتظاری
عکس :سیدعباس حسیـــنی -عرفــان دادخـــواه  -مـــنا ثبــاتی
مریم حیدری  -زهــرا رمضـانی
سازمان آگهی ها :حسین طارمیان

نشانی دفتر ماهنامه :
قزوین  -بلوار شهید بهشتی  -نرسیده به میدان قدس
کانون معلولین توانا  -دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی34185-3463 :
تلفکس 0281-3339212 :
سازمان آگهی ها09192825134 :
شماره پیامک 30007545 :
چاپ و صحافی  :رواق
* خواهشمند است نوشته ها و عکس های خود را ( با موضوع معلولیت)
از طریق پست الکترونیـــکی  peyk@irantavana.irو
یا صنــدوق پستــی  34185-3463به همراه شماره تلفن خود ارسال
فرمایید و از اینکه مسوولیت آثارتان را به عهده گرفته و ویرایش نهایی را به
ما می سپارید ،سپاسگزاریم .مقاله ها ،مطالب ،و عکس های ارسالی شما نزد
ما به یادگار می ماند و بازگردانده نمی شود.
* استفاده از مطالب پیک توانا ،تنها با ذکر منبع امکان پذیر است.
* درج نظریه ها ،عقاید و به ویژه آگهی در این مجموعه به معنای تأیید آن
از سوی مسوولین مجله نمی باشد .بررسی ،تحقیق و اطمینان از درستی
آن ،به عهده شما عزیزان است.

بارداری وضایعه نخاعی

چشم ها

59

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بیوفاست .حضرت علی (ع)

سکان داران دولت یازدهم راه درازی در پیش دارند

.

یادداشت

یادداشت
4

همهی ما این روزها تماشاگر روزهای خاص و مهمی
بودیم ،روزهایی که دستکم هر چهارسال یکبار
اتفاق میافتد و توجه عموم را به خود جلب میکند.
از ابتدای شهریورماه سال جاری وقتی که دولت
یازدهم استقرار کامل پیدا کند ،عموم مردم
سکانداران دولت یازدهم را خواهند شناخت،
سکاندارانی که برای خدمت به مردم تمام عزم و
ارادهی خود را جزم کرده و الحق که در این راه و
در بهدوشکشیدن این مسوولیت بزرگ با چالشها
و دغدغههای مهمی روبهرو هستند و راه درازی را
در پیش دارند.
همانطور که همه میدانیم در چند روز گذشته
دورهی فعالیت دولت دهم رسماً به پایان رسيد
و دولت یازدهم کرسی فعالیت را برای  4سال به
دست گرفت.
حضور  73درصدی مردم پاي صندوقهای رأی
برای شرکت در انتخابات اخیر و عزم ملي آن ها
براي حركتي جديد در كشور اسالميمان و انتخاب
آقاي دكتر روحاني ،شور و نشاطی جدید و نفسي
تازه را در فضاي جامعه ايجاد کرد و در دل همه ي
افراد جامعه بارقههاي اميدي از حركت و زندگي نو
دیده شد.
رویکا ر آمدن «حسن روحانی» و این صحبت وی
که آن را در برنامهی کلی دولت به مجلس نیز تقدیم
کرده و گفته« :توسعهی اجتماعی ،رویکرد دولت در
چهار سال آینده خواه د بود ».ما را براین داشت تا
حاال که دولت قبلی رفته و جای خود را به دولت
جدید داده ،مجالی پیدا کنیم و باز هم از خودمان،
از معلوالن ،از گروهی از افراد جامعه بگوییم.
گروهی که کمی بیشتر از سایرین به چشمهای
امیدوار و مشتاق و دستهای قدرتمند نیاز دارند،
چشمهایی که برایشان امید ببینند و دستهایی که
دست دراز کرده و امید را به عمل مبدل نمایند.
همهی ما به یاد داریم روزی را که دولت نهم با
شعار «دولت خدمت گزار» و خدمت گزاری به مردم
روی کار آمد و اگر چه در دولت نهم ،اقدامات
مؤثری هم در این راستا صورت گرفت و گامهایی
در جهت بهبود زندگي مردم و بهویژه برخی اقشار
پایین جامعه که البته معلوالن نیز جزء همان اقشار
هستند برداشته شد اما شاید بتوان گفت که اين
روند در دولت دهم حركت كندتري داشت و کمتر
مورد توجه قرار گرفت.
اگر بخواهیم به کمی قبلتر هم نگاهی بکنیم
میبینیم که قانون جامع حمایت از معلوالن در
دولت اصالحات به تصویب رسید و با اینکه این
اتفاق امیدهای زیادی را در دل معلوالن و حامیان
آنها روشن کرده بود ،در دو دولت بعدی طبق
گفتهی مسئوالن تنها  30الی 40درصد این قانون
مورد اجرا قرار گرفت.
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از دولت اصالحات تا دولت یازدهم
امیدمان بیشتر شد و طاقتمان کمتر

البته اقدامات دیگری هم مانند هدفمندی یارانهها زندگی این گروه آسیبپذیر را بیشتر مورد مخاطره
قرار داد و با اینکه قرار بود با هدفمندي يارانه ها ،به اقشار ضعيف جامعه توجه و رسيدگي بيشتري بشود
ولي ما در عمل دیدیم که نه تنها اينگونه نشد و این اتفاق نیفتاد بلكه معلوالن با افزايش سرسام آور
تورم در جامعه ،با مشكالت بزرگ دیگری همچون تأمين وسايل كمك توانبخشي ،اعضای مصنوعی ،دارو،
دورههای کاردرمانی ،فیزیوتراپی و ...روبهرو شدند و کسی به این فکر نیفتاد که از راههای اساسی برای
رفع این مشکالت و بهویژه رفع معضل بیکاری آنها چارهای بیندیشد.
اما آنچه مسلم است این است که چنان چه دولت یازدهم بخواهد برای رفع مشکل بیکاری معلوالن
آستین باال بزند عالوه بر استفاده از نظرات و دیدگاههای خود معلوالن ،الزم است با بسترسازي و ايجاد
زمينه هاي مناسب ،چرخهی تولید را توسعه داده و اشتغال معلوالن را با استناد به اين شعار جهاني كه:
«اگر معلول شغل داشته باشد ديگر معلول نيست ».رونق ببخشد تا ضمن رفع این مشکل و ایجاد سازوکار
قانونی برای تشویق كارفرمايانی که برای معلوالن ایجاد اشتغال میکنند ،کارفرمایان بیشتری را به این
کار ترغیب کرده و جهش اقتصادی جدیدی در كشور ايجاد کنند.
حاال وقتی که دولت یازدهم از راه رسیده و با شعار «تدبیر و امید» پا در میدان نهاده و همبستگی جدی
مردم را هم پشتوانهی خود دارد؛ شاید بد نباشد آرزو کنیم و امیدوار باشیم به اجرای  100درصدی قانون
جامع حمایت از معلوالن ،قانونی که اجرای آن نويد بزرگی را به معلوالن میدهد و اميد و آرامش بيشتري
را به زندگي اين افراد می بخشد.
این بار نیامدهایم تا فقط از گالیهها و خواستههای محقق نشده و طرحها و پروژه های نیمهکاره بگوییم
و کارمان بشود مرور دوبارهی آنچه که میخواستیم و نشد ،این بار آمدهایم تا بگوییم دولت تدبیر و امید
که آمد امیدمان بیشتر شد و طاقتمان کمتر.
میخواهیم این دولت مانند دولتهای قبل ،امیدبخش باشد و با تدبیر عمل کند ،میخواهیم امید
بیشتری بدهد و مدبرانه جلو برود ،میخواهیم امید زیاد باشد و فاصلهها کم ،میخواهیم فاصلهی حرف
تا عمل کوتاه باشد و زندگیها بلند.
امید کم و زودگذر را نمیخواهیم ،امید زیاد و دور از عمل را هم نمیخواهیم ،امید را در بستر تدبیر،
تفکر ،اجرا و عدالت میخواهیم و بس.
محمدرضا هادی پور -مدیر مسئول
rezahadipoor@gmail.com

 ۵۶هزار نفر مددجو تحت تکفل سازمان بهزیستی
کارآفرین شدند
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت 56 :هزار نفر
مددجوی تحت تکفل سازمان بهزیستی سال گذشته
کارآفرین شدند.
وی گفت :با تالشهایی که از سوی سازمان بهزیستی
کشور در حال انجام است ،مقرر شده است که این
سازمان در جهت تسهیل فعالیت اقتصادی مددجویان
سازمان بهزیستی تالشهای خود را افزایش دهد.

ساالنه  10درصد از مددجویان بهزیستی استان
گیالن از چرخه حمایتی خارج میشوند
مدیرکل بهزیستی استان گیالن با اعالم اینکه براساس
قانون برنامه پنجم توسعه ساالنه  10درصد از مددجویان
بهزیستی استان از چرخه حمایتی خارج میشوند ،گفت:
گروههایی همانند سالمندان و معلوالن شدید ذهنی،
حرکتی و جسمی از این مسئله مستثنی هستند.
بيش از  ۵۰۰برنامه فرهنگي و اجتماعي در ماه
رمضان اجرا ميشود
رييس سازمان بهزيستي كشور اعالم كرد :بيش از
 ۵۰۰برنامه فرهنگي و اجتماعي در ماه مبارك رمضان
با همكاري سازمان بهزيستي و حضور نهادها و دستگاه
هاي اجرايي مختلف برگزار ميشود.
 25درصد کمتوانان ذهنی استان همدان معلوالن
ایزوله هستند
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان همدان با
بیان اینکه معلوالن ایزوله وابسته به تخت هستند ،گفت:
 25درصد معلوالن عقب ماندهی ذهنی را بیماران ایزوله
تشکیل میدهند.
مشاور رييس سازمان بهزيستي :بنيادهاي فرزانگان
در كشور ايجاد مي شود
مشاور رييس سازمان بهزيستي و رييس دبيرخانهی
شوراي ملي سالمندان از ايجاد بنيادهاي فرزانگان تحت

 110هزار نفر در استان آذربایجان غربی معلول
هستند
معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی گفت:
 110هزار نفر از جمعیت استان معلول هستند« .علی
پرمقیاس» ،در جمع اصحاب رسانه با بیان این مطلب،
افزود :در حال حاضر  110هزار نفر از جمعیت آذربایجان
غربی دچار معلولیت هستند.
ثبت  32هزار معلول در بانک اطالعاتی بهزیستی
استان گیالن
مدیرکل بهزیستی گیالن از ثبت  32هزار نفر معلول در
بانک اطالعاتی این نهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت ،کیانوش کوچکینژاد
در سالن باغچهبان بهزیستی استان ،در مراسم تجلیل از
 40ورزشکار معلول گیالنی که سال گذشته در عرصهی
کشوری و بینالمللی افتخارآفرینی کرده بودند اظهار
کرد :ورزشکاران با افتخارآفرینیهای خود نشان دادند که
معلولیت محدودیت نیست.
 346خانوار مددجوی بهزیستی بُشرویه در استان
خراسان جنوبی مستمریبگیر هستند
رئیس ادارهی بهزیستی بشرویه گفت :به منظور کمک
به بهبود وضعیت معیشت جامعهی هدف بهزیستی،
 346خانوار از مددجویان بهزیستی این شهرستان
مستمریبگیر هستند و ماهانه مستمری دریافت میکنند.

شناسایی  18254معلول در استان قزوین
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان قزوین از
شناسایی هجده هزار و دویست و پنجاه و چهار نفر معلول
در این استان خبر داد.
مجلس در نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلوالن
غفلت کرد
نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسالمی
گفت :نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن از
سوی مجلس باید مورد توجه قرار میگرفت که متأسفانه
در این زمینه غفلت شده است.
«عطاءاهلل سلطانیصبور» افزود :غفلت در اجراییکردن
قوانین وضع شده در ارتباط با این قشر از جامعه یکی از
مشکالت موجود است.
در سهماههی نخست سال جاری صورت گرفت
کمک هزینه بیش از  276میلیارد ریالی برای درمان
مددجویان بهزیستی بیرجند در استان خراسان شمالی
رئیس ادارهی بهزیستی بیرجند کمک هزینهی درمان
مددجویان در سه ماههی نخست سال جاری را 276
میلیارد و  285میلیون و  586هزار ریال عنوان کرد و
گفت :پرداخت مستمری به صورت ماهانه به تعداد 696
نفر معلول انجام میشود.

اخبـــــار

افزایش مستمری مددجویان بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :بنده تضمین
میدهم که مستمری مددجویان حداقل  ۲۰درصد
افزایش پیدا کند ،ضمن اینکه تمامی تعهدات سازمان
بهزیستی کشور در خصوص احداث  ۲۰۰هزار واحد
مسکونی در طرح نهضت تأمین مسکن معلوالن به انجام
رسیده است و جشن صاحبخانه شدن این تعداد در
نیمهی دوم سال جاری برگزار میشود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به استقبال جامعه
خیرین حامی معلوالن کشور در ایام ماه مبارک رمضان
گفت :در ابتدا قرار بود سهم آورده یک هزار واحد از سوی
خیرین تأمین شود که با توجه به کمکهای جمعآوری
شده این تعداد به سههزار واحد رسیده است و تا پایان
ماه رمضان این تعداد واحد تحویل داده خواهد شد.

.

عنوان مؤسسهی مردمي ،فرهنگي ،هنري ،اجتماعي و
ورزشي ويژه سالمندان در كشور خبر داد.

اين جهان سراسر افسانه است جز نيکي و بدي چيزي باقي نيست  .حکيم فردوسي خردمند

اخبــــــار

کسب رتبهی سوم کشوری بهزیستی ریگان در
استان کرمان در زمینه مسکن با ساخت  107واحد
مسکونی
رئیس بهزیستی شهرستان ریگان از کسب رتبه سوم
کشوری بهزیستی ریگان در زمینه مسکن ،اشتغال و
مشارکتهای مردمی خبر داد.
بهرهبرداری از استخر بهزیستی در چهارمحال و
بختیاری
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت :همزمان با
هفتهی بهزیستی استخر مزرعهی امام علی(ع) بادامستان
این سازمان بهرهبرداری میشود .وی افزود :راهاندازی
اداره پذیرش و تحول اداری و راهاندازی دو مرکز
خصوصی وابسته به بهزیستی از مهمترین برنامههای این
سازمان در هفته بهزیستی بهشمار میرود.

تأمین سهم آوردهی سههزار واحد مسکونی توسط
خیرین در ماه رمضان

تهيه و تنظيم :علي بابايي
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اشتغال به هر کاري بهتر از تنبلي و بيکاري است  .اسمايلز

پرمقیاس از مقیاسهایش میگوید:

در این چهاردیواری توانبخشی صورت نمیگیرد

.

چندی پیش خبرگزاری ایسنا ،منطقهی آذربایجان
غربی گفتگویی با معاون توانبخشی بهزیستی
استان آذربایجان غربی منتشر کرده است که معاون
توگو گفته:وجود
بهزیستی این استان در این گف 
فرد معلول ذهنی در یک خانواده موجب میشود تا
خانواده روند زندگی طبیعی خود را از دست بدهد
و ادامهی این وضع ممکن است به فروپاشی نظام
خانوادهیا طرد فرزند معلول منجر شود.
این معاون توانبخشی در ادامه افزوده است :داشتن
یک کودک با ناتوانی تکاملی ،برای نظام خانواده ایجاد
بحران میکند و وجود فرزند معلول ممکن است موجب
فشار بر بودجهی خانواده که صرف تدارک مراقبت
پزشکی ،حملونقل یا روشهای درمانی میشود ،گردد.
پس کودکان عقبمانده به تسهیالت مراقبتهای روزانه
نیاز دارند و تدارک این امور برای کودکانی که کنترل
رفتارشان مشکل است ،غیرممکن است.
ایجاد و تشدید اختالفات زناشویی ،جدایی ،تحمل بار
سنگین اقتصادی و ...از دیگر مقیاسهایی بودهاند که
«مقیاسپور» وجود آنها را دربارهی خانوادههای دارای

فرزند عقب ماندهی ذهنی صحیح دانسته است.
در پی انتشار این مطلب با معاون توانبخشی بهزیستی
آذربایجان غربی وارد گفتوگو شدیم تا پس از سالها
کار و تجربه علتهای این دیدگاه وی را از او جویا شویم.
«پرمقیاس» در پاسخ به این سؤال که شما در
توگو با ایسنا داشتن کودک ذهنی را عامل
گف 
ایجاد بحران و جدایی دانستهاید؟ گفت :بله چون در
برخی موارد اینگونه است و این اتفاقات میافتند .کسانی
هستند که به ما مراجعه میکنند و میگویند کودک
ذهنی داریم و زندگیمان در معرض فروپاشی است.
«علی پرمقیاس» به این سؤال خبرنگار پیک توانا
که پرسید :با توجه به اینکه شما تحصیالت مرتبط
با توانبخشی دارید و در جایگاهی قرار دارید که
باید به خانوادههای این کودکان توانبخشی روحی
بدهید پس چگونه داشتن کودک ذهنی را عامل
ایجاد بحران و جدایی در خانواده میبینید؟ گفت:
من چنین چیزی نگفتهام ،من به خبرنگاری که آمده
بود گفتم اگر توضیحات تفصیلی میخواهید ،مقالههایم
را بخوانید و آن خبرنگار این مطالب را از مقالههای من
برداشته و به مصاحبهی من افزوده است.

«پرمقیاس» به سؤال بعدی که آیا کودک معلول
را عامل ایجاد بحران در خانواده دانسته و معتقد
به نگهداری این کودکان در مراکز خاص هستید؟
پاسخ داد :ما اجازه نداریم کودک را از خانواده بگیریم
چون انسانیت این اجازه را به ما نمیدهد اما واقعیت این
است که ما متولی معلوالن هستیم و در برخی موارد و
برای صیانت از جان کودک معلول ناچار به انجام این
کار میشویم ولی این به این معنا نیست که معلول دور
از خانوادهاش باشد چرا که این امر با موضوعات علم
توانبخشی در تعارض است.
وی در ادامه عنوان کرد :من در مورد نگهداری فرزند
معلول در خانواده تحقیق کردهام و مخالف نگهداری
کودکان در مراکز مراقبت هستم ،کار من توانبخشی است
و من اگر بخواهم نیز نمیتوانم این حرف را بزنم.
«پرمقیاس» اذعان کرد :ما با مراقبت کودکان در مراکز
نگهداری ،آنها را در چهاردیواری قرار میدهیم که عم ً
ال
در این چهاردیواری توانبخشی صورت نمیگیرد و من
باید این خبرنگار را بخواهم تا مطلب منتشر شده را اصالح
کند.

یحیی سخنگویی:

اخبـــــار

افزایش اعتبارات بهزیستی برای خرید تجهـیزات توانبخشی

با معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
که بهتازگی از اختصاص اعتبار  4میلیارد تومانی
برای خرید تجهیزات توانبخشی خبر داده وارد
گفتوگو شدیم« ،سخنگویی» در این ارتباط به
خبرنگار پیک توانا گفت :تجهیزات پزشکی مورد نیاز
معلوالن را بر اساس نیاز استانها برآورد کرده و آنها
را در اختیار استانها قرار میدهیم تا آنها نیز این
تجهیزات را به دست جامعهی هدف برسانند.
«یحیی سخنگویی» با اشاره به این مطلب که هدف
ما از تأمین این تجهیزات ،رفع نیاز مددجویان است
گفت :ما میخواهیم وقتی کسی برای نیاز خود به مراکز
بهزیستی مراجعه کرد بتواند به تجهیزات مورد نیاز خود
بهراحتی دسترسی پیدا کند.
وی همچنین ادامه داد :یک میلیارد تومان از این مبلغ

صرف تهیهی لوازم پزشکی از جمله عصا ،واکر ،ویلچر،
سمعک ،سوند برای معلوالن ضایعهی نخاعی ،عصا برای
نابینایان و لوازم بهداشتی و  ...اختصاص داده میشود.
«سخنگویی» افزود :اعتباراتی که امسال برای خرید
تجهیزات توانبخشی در نظر گرفتهشده به استانها
ابالغ شده و جای خوشبختی است که توانستیم مبلغ
این اعتبار را از  4میلیارد به  20میلیارد تومان ارتقا
دهیم.
معاون امور توانبخشی کشور همچنین چندی پیش
از استخدام  5درصدی معلوالن در دستگاههای دولتی
خبر داده بود که در این باره نیز به پیک توانا توضیح
داد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تضمینی در
همکاری دستگاههای دولتی با این میزان استخدام

معلوالن وجود خواهد داشت یا خیر؟ گفت :ما این
مورد را هنگام بازنگری قانون جامعه حمایت از معلوالن
دیدهایم و این قانون هماکنون در کمیسیون اجتماعی
دولت در دست بررسی است که برای این بررسی از
مجلس و حوزهی توانبخشی سازمان نیز کمک خواسته
شده و ما امیدوار به رعایت این مسئله هستیم.
معاون توانبخشی بهزیستی کشور دربارهی
خودروهایی که نوید واردات آنها در سالهای
گذشته به معلوالن داده شده بود گفت :نام
مددجویان واجدالشرایط را برای گمرک فرستادهایم و
کسی را هم مأمور پیگیری کردهایم تا ببینیم نتیجه چه
میشود و در واقع دیگر این گمرک است که باید به ما
پاسخ بدهد.

معلولیتها در بیرجند متوسط و خفیفاند؟
مدیر بهزیستی شهرستان بیرجند از شناسایی و ثبت
اطالعات  6هزار و  683معلول در این شهرستان خبر
داده و گفته بود :از مجموع معلوالن شناسایی شده در
شهرستان 693 ،نفر مستمریبگیر هستند و مابقی به
صورت غیرمستمر پرونده دارند.
با مدیر بهزیستی این شهرستان وارد گفتوگو
شدیم تا بپرسیم چرا تعداد معلوالن مستمری
بگیر بیرجند آنقدر کم است؟
«حسن شرفی» در این باره به پیک توانا گفت :ما دو
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معلول مستمریبگیر و غیرمستمری داریم که
دسته
ِ
دستهی اول از سازمان مستمری دریافت میکنند اما
دستهی دوم تنها از خدمات غیرمستمر و تمام پزشکی
مانند فیزیوتراپی ،بیناییسنجی و ...استفاده میکنند.
«شرفی» با اشاره به اینکه در شهرستان بیرجند
تنها  693نفر مستمریبگیر هستند ،علت پایینبودن
این تعداد را در این دانست که معلولیت این افراد در
کمیسون پزشکی ،متوسط و پایینتر از آن تشخیص
داده شده است در حالی که مستمری تنها به معلوالن

شدید و خیلی شدید تعلق میگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا معلول پشت نوبتی هم
برای دریافت مستمری دارید یا خیر گفت :بله اما تعداد
آنها کم است که بر اساس سهمیهی هر ساله تعدادی
از آنها درخواست میدهند و وارد چرخهی دریافت
مستمری میشوند.

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانوهایت زندگی کنی .رودی

تقلیل ساعت کاری مادران دارای فرزند معلول

منتهی شد به حدود زیر  300نفر ولی ما  400سهمیهی دیگر نیز از ریاست جمهوری
برای استخدام معلوالن در آموزشوپرورش گرفتیم .ضعف از نحوهی اطالعرسانی بود
وگرنه تعداد شرکتکنندگان در آزمون میتوانست بیشتر باشد.
با توجه به اینکه دولت یازدهم بهزودی روی کار میآید و ما بهزودی تغییر
کابینه و اعضای آن را پیش رو خواهیم داشت آیا تغییر رئیس سازمان
بهزیستی کشور هم از جملهی این تغییرات خواهد بود؟
بحث تغییر اشخاص امری طبیعی است اما آنچه مهم است توجه و تفکر به ویژه در
مورد معلوالن است ،هرکسی که روی کار آمد باید بداند که معلول حق دارد درست
مانند یک شهروند عادی زندگی کند و اگر محرومیتی هم دارد این محرومیت نباید
باعث شود حقی از شهروندی کاسته شود پس برای ما برنامه ،تفکر و کارآمدی 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 کند.
به نظر من خوب است مجموعهای که برای معلوالن کار میکند برای جلوگیری از
کاغذ بازیها و ...مستقیماً زیر نظر باالترین مقام اجرایی قرار داشته باشد که اگر
این اتفاق بیفتد و تشکیالت زیر نظر رئیس جمهور برود ،مشکالت کاهش یافته و
ما ساختاری ارتقایافته خواهیم داشت ،چرا که 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 که در صورت ابقا به این روند ادامه خواهند داد.
اخیرا ً سازمان بهزیستی برای کمک به خانهدارشدن مددجویان سخن از
فروش اموال منقول و غیرمنقول سازمان به میان آورده است ،این اقدام را
چگونه ارزیابی میکنید؟
فروش اموال سازمانها امری طبیعی است ،تمام سازمانها اموالی مانند ماشینآالت،
ساختمان ،زمین و ...دارند که ممکن است در برههای از زمان آنها را نیاز نداشته
باشند و بخواهند آنها را بفروشند .قانون در این موارد تکلیف نمیکند که سازمانها
عواید حاصل از فروش این اموال را چه کنند و کجا خرج کنند ولی ما از بهزیستی
خواستیم که عواید حاصل از فروش این اموال را در چه زمینهای و چگونه هزینه کند.
آخرین اقداماتی که در بحث معلوالن داشتهاید چه بوده است؟
کار فراکسیونی کاری داوطلبانه است و ما درخواست کردهایم که در مورد معلوالن در
کمیسیون اجتماعی کار گروهی تشکیل بشود تا امور معلوالن به صورت تخصصی و
به سهولت انجام شود.
آخرین اقدام من در حوزهی معلوالن هم تذکری است که در نصب موانع
برای موتورسوارها در معابر داده بودم که باعث زخمیشدن و آسیبدیدن
معلوالن به ویژه نابینایان میشود که همین موضوع اکنون در مجلس در حال
قرائت است.

اخبـــــار

فاطمه آلیا ،کارشناس ارشد علوم سیاسی و نمایندهی مردم تهران در مجلس
است .او که در دورههای هفتم و هشتم مجلس ،نمایندگی مردم تهران را بر
عهده داشته مؤسس و رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن در مجلس
نیز هست .وی که سابقهی فعالیت چندینساله در این عرصه را دارد نامی
آشنا برای تمام کسانی است که بهگونهای در حوزهی معلوالن تالش میکنند.
در این شماره از پیک توانا و به دنبال درخواست گروهی از خوانندگان عزیز
که خواستار آشنایی بیشتر با این عضو فراکسیون حمایت از معلوالن بودند و
میخواستند از آخرین اقدامات خانم آلیا در زمینهی مسائل معلوالن بدانند
چرا که معتقد بودند اخبار فعالیتهای اخیر ایشان ،آنگونه که باید به اطالع
عموم نمیرسد ،با این نمایندهی مردم تهران در مجلس وارد گفتوگو شدیم
تا هم به خواستهی آن دسته از خوانندگان احترام گذاشته باشیم و هم
گزارشی از روند فعالیتهای «فاطمه آلیا» درج کنیم .با هم این گفتوگو را
مطالعه میکنیم:
با توجه به درخواست خوانندگان پیک توانا که خواستار آشنایی بیشتر با اقدامات اخیر
شما در فراکسیون بودند و با توجه به اینکه مدت زیادی از زمان بازنگری قانون جامع
حمایت از معلوالن میگذرد ،از آخرین تالشهای صورت گرفته در این زمینه بگویید.
ما در چند ماه گذشته و شاید هم از یک سال قبل ،تمام تالشمان را روی اصالحیهی
قانون جامع گذاشتهایم و با توجه به مشکالتی که از طریق رسانهها آنها را مشاهده
کردیم موارد فراوانی از پیشنهادات را در جلسات مشترک با صاحبنظران و متولیان
امر در وزارت تعاون و سازمان بهزیستی در میان گذاشتیم و قرار بر این بود تا روز
جهانی معلوالن سال  91الیحهای تقدیم مجلس شود اما با تغییر وزیر و تا رأی
اعتمادگرفتن وزیر جدید این امر به تأخیر افتاد ،البته وزیر جدید هم بحث معلوالن
را در الویت قرار دادند و اصالحیه اکنون آماده است و پیگیری آن باید از طرف معاون
اول رئیس جمهور صورت بگیرد که اگر نهاییشدن به این دولت هم دست نداد در
دولت بعدی انشااهلل محقق خواهد شد.
در بحث اصالح قانون جامع برای مستمری معلوالن هم برنامهای دارید؟
به طور کلی چون قانون نارسایی داشت و اعتبارات هم کم بود پس بحث اصالحات
قانون جامع خیلی مهم بود و هست ،ما برای مستمری معلوالن تالش زیادی در
تصویب بودجه کردیم که در رویکرد کلی رأی نیاورد .اگر چه سازمان بهزیستی
در بودجهی خود درصدی را به مستمری معلوالن اضافه کرد اما بحث ما این
است که مستمری معلوالن باید حداقل به  250تا  300هزار تومان برسد،
چون قانون میگوید این حداقل حقوق کارگری است .تمام امید ما این است که
در اصالحیهی قانون جامع تمام موارد مادی و معنوی را بگنجانیم.
برای خانوادههای معلوالن هم مورد خاصی را در دست اقدام دارید؟
بله ،در حال حاضر الیحهای در دست مجلس هست تا بر اساس آن خانم هایی که
فرزند معلول دارند از تقلیل ساعت کار بهرهمند بشوند .این موضوع در مجلس هفتم
مطرح شد اما نتیجهای نداشت اما اآلن رایزنیهایی با مرکز زنان انجام شده است که
این تقلیل ساعت کاری بار مالی نیز پیدا نمیکند.
باالخره بحث عدم استخدام معلوالن در آزمون استخدامی آموزشوپرورش
که  2سال قبل برگزار شد به کجا رسید؟
از اقدامات ما در این خصوص پیگیری حق و حقوق معلوالنی بود که در آزمون
استخدامی آموزش وپرورش شرکت کرده بودند ولی وزارتخانه از استخدام آنها طفره
میرفت .ما در این خصوص از وزیر سؤال کردیم که این سؤاالت منجر به این شد که
به وزیر آموزشوپرورش در مجلس کارت زرد داده شد و توجه همهی مسئوالن را به
این موضوع و قانون  3درصدی استخدام معلوالن در دستگاههای دولتی جلب کردیم.
طبق قانون هزار و  200نفر از معلوالن میتوانستند در این آزمون از قانون  3درصدی
استخدام معلوالن استفاده کنند اما چون این موضوع در وقت خودش اطالعرسانی
نشده بود عزیزان نتوانستند از آن بهرهمند شوند و در نتیجه تمام آمار ما در کشور

.

مستمری معلوالن باید به  250تا  300هزار تومان برسد

رقیه بابایی
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يک مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد .ژرژ هربرت

یکسـازمان
یکســوال
وچندپاسخ!

در سبد غذایی چه چیزهایی هست؟
من چه میدانم!

اخبـــــار

استان قزوین ،بهزیستی شهرستان تاکستان:
 )1فع ً
ال که چیزی ابالغ نکردهاند.
 )2چیزی نمیدهند ،هیچ چیز معلوم نیست.
استان کردستان ،بهزیستی شهرستان بیجار:
 )1حاال که چیزی مشخص نیست اگر مشخص شد خود من خبر میدهم.
 )2شاید هم ندهند ،فع ً
ال چیزی مشخص نیست.

سازمان بهزیستی چند سالی است که با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
اقدام به توزیع بُنهای غیرنقدی بین مددجویان و تأمین سبد غذایی برای
آنها میکند .پیرو همین رسم چند ساله ،مددجویان سازمان ،امسال نیز
منتظر دریافت این بُنها بودند و چون خبری از توزیع آنها ،دست کم تا
این لحظه(که در سیزدهم ماه رمضان هستیم) نشدهاست ایشان با پیک
توانا تماس گرفته و خواستار پیگیری این موضوع از مراکز سازمان بهزیستی
شدهاند .در ادامهی درخواست این گروه از خوانندگان ،با برخی از مراکز
بهزیستی در چند استان و شهرستان مرتبط شده و با طرح  2سؤال زیر،
استان کرمان ،بهزیستی شهرستان جیرفت:
مسئله را جویا شدیم:
 )1نمیدانم ،با مددکارها صحبت کنید ،وقتی آنها خبر ندارند ما خبر داشته
باشیم!؟
 )1با توجه به اینکه سالهای گذشته بین مددجویان بُنهای غیرنقدی
 )2خبری نیست ،معلوم نیست برای ماه رمضان چیزی بدهند یا ندهند؟
توزیع میشد ،آیا امسال هم این اتفاق خواهد افتاد؟
استان کرمانشاه ،بهزیستی شهرستان داالهو:
 )2این سبد غذایی چه چیزهایی را شامل می شود؟
 )1امکانش هست ،نمیدانم.
 )2مشخص نیست.
استان خراسان شمالی ،شهرستان فاروج:
استان کهکیلویه و بویر احمد ،ادارهی کل بهزیستی:
 )1هنوز مشخص نیست ،شاید یک سبد غذایی بدهیم.
 )2سالهای قبل که یک کارتن قند ،روغن مایع ،دو کیسه برنج ،ماکارونی )1 ،اگر خبری شد که در خدمتیم.
 )2واهلل هنوز ابالغیه نیامده ،انشااهلل میآید.
رب گوجه فرنگی و ...بود اما امسال معلوم نیست.
استان گیالن ،بهزیستی شهرستان لنگرود:
استان سیستان و بلوچستان ،بهزیستی شهرستان ایرانشهر:
ما در جریان نیستیم ،فقط رئیس اداره در جریان است که او هم اآلن  )1اخبار توزیع بُن را اعالم کرد اما در اداره چیزی مشخص نیست.
 )2نمیدانم ،باید ببینیم چه میشود؟
مرخصی است.
استان فارس ،بهزیستی شهرستان شیراز:
 )1هنوز نامهی این اقدام نیامده ،اگر بیاید به مددجویان اعالم میکنیم.
 )2در سبد غذایی چه چیزهایی هست؟ من چه میدانم!؟
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استان گلستان ،بهزیستی شهرستان رامیان:
 )1مشخص نیست ،هنوز اعالم نکردهاند.
 )2باید دید سازمان اعتباری در نظر گرفته یا نه که ما در خدمت باشیم.
رقیه بابایی

تا بدبختي را نشناسيم هيچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختي را ياد نمي گيريم  .داويد وايت

تضمیـن می دهیـد یا وعده سر خرمن؟

رقیه بابایی

اخبـــــار

رئیس سازمان بهزیستی کشور ،گفت :بنده تضمین میدهم که مستمری مددجویان
حداقل  ۲۰درصد افزایش پیدا کند ،ضمن اینکه تمامی تعهدات سازمان بهزیستی کشور
در خصوص احداث  ۲۰۰هزار واحد مسکونی در طرح نهضت تأمین مسکن معلوالن به
انجام رسیده است و جشن صاحبخانهشدن این تعداد در نیمهی دوم سال برگزار میشود.
این خبری است که به تازگی از قول دکتر همایون هاشمی ،رئیس محترم سازمان بهزیستی
کشور ،بیان شده و در جراید منعکس گردیدهاست.
رئیس سازمان در این خبر افزایش  20درصدی مستمری مددجویان را تضمین کرده و
خبر از جشن خانهدارشدن مددجویان دادهاست.
افزایش مستمری معلوالن مسئلهای است که مسئوالن سالهاست دربارهی آن صحبت
میکنند و به این مسئله توجهی زیادی نشان میدهند؛ اگر بخواهیم شرط انصاف را
بهجا آوریم ،پس شایسته است بگوییم :الحق واالنصاف که میل و خواستهی باطنی تمام
مسئوالن مرتبط با حوزهی معلوالن نیز مهیا شدن بستر مناسب برای تحقق این امر و
افزایش مستمریهای این گروه از جامعه است.
مستمریهایی که اغلب مسئوالن هم به کم بودن آن اذعان داشته و نارسایی این مبلغ
را در پوشش هزینههای یک زندگی معمولی و حتی پایینتر از حد معمول بهخصوص در
شرایط کنونی تأیید میکنند.
اما این مسئله چند سالی میشود که به یکی از مهمترین مسائل حوزهی معلوالن تبدیل
شده و آن طور که شواهد نشان میدهد ،از مدتها پیش قرار است این افزایش ،صورت
بگیرد.
اما در اینجا باید به این نکته توجه کرد که افزایش  20درصدی یعنی دقیق ًا چقدر؟
 20درصد از چقدر و از کدام مبلغ قرار است افزایش یابد؟ آیا منظور رئیس
محترم سازمان و تضمین دادن وی برای افزایش مستمریهای  48هزار تومانی
است که بهیقین میتوان گفت این  20درصد افزایش ،عم ً
ال در اصل ماجرا تغییر
خاصی ایجاد نمیکند.
معلوالن و مددجویانی که ماهانه  48هزار تومان مستمری دریافت میکنند با این افزایش
 20درصدی ،حدود  57هزار و ششصد تومان مستمری دریافت خواهند کرد که دریافت
این مبلغ ،صرف نظر از اینکه تناسبی با عزت و کرامت انسانی معلوالن ندارد؛ اگر منصف
باشیم و منصفانه کاله خودمان را قاضی کنیم باید از مسئوالن بپرسیم که واقعاً این چند
هزار تومان در رفع و رجوع هزینههای امروزی معلوالن ،چقدر تأثیرگذار خواهدبود؟
اگر این تأثیر ،از نظر مسئوالن محترم کافی است که ما دیگر بحثی نداریم اما اگر نظر
آنها هم مانند ما این است که این مبالغ ،نقش چندانی در مبارزه با مسائل و بحرانهای

مالی معلوالن ندارد و تنها از سر ناچاری ،کمبود اعتبارات است و
باعث میشود که گامی در راستای اهداف کلی برداشته و یک قدم
به آنها نزدیکتر شویم ،جا برای تخفیف در تحلیلهایمان باقی
گذاشته و ما زحمات آنها را در همین اندازه نیز سپاسگزار هستیم.
اما شاید بد نباشد که بگوییم نظر اعضای فراکسیون حمایت از
حقوق معلوالن در مجلس شورای اسالمی و به ویژه فاطمه آلیا،
رئیس و مؤسس این فراکسیون ،دربارهی افزایش مستمری معلوالن
چیز دیگری است.
آنها در این افزایش حداقل دستمزد یک کارگر را برای مددجویان
میخواهند که به اظهار رئیس این فراکسیون ،مبلغ مورد نظر
آنها به عنوان مستمری معمولی که هر معلول ماهانه باید آن را
دریافت کند دستکم باید بین  250تا  300هزار تومان باشد تا
نظر مساعد آنها نسبت به این مسئله جلب شده و از این موضوع
اظهار خوشحالی کنند.
در ادامهی بحث و با کمی تأمل به این مسئله ،سؤاالت و ابهامات
دیگری هم پیش میآید که شاید پرسیدن و مطرحکردن آنها،
خالی از لطف نباشد.
یکی از این پرسشها که در ادامهی خواندن این مطلب به میان
میآید و پاسخ آن برای رفع ابهام ،الزم و ضروری به نظر میآید
این است که :در شرایطی که در آستانهی تغییر کابینهی
دولت و جایگزینشدن کابینه جدید قرار داشته و بهزودی
رویکارآمدن دولت جدید را شاهد خواهیم بود ،آیا دادن
چنین تضمینی بهجا و شایسته است و بهجز دادن وعدهی
سر خرمن معنای بهتر و دیگری میتواند داشته باشد؟
و در ادامه شاید جای این پرسش نیز خالی باشد که :چرا این
تضمین ،با این تأکید و جدیت ،پیشتر از این داده نمیشد و
ضرورت افزایش مستمری مددجویان چرا تاکنون آنهم اینگونه
جدی بهنظر مسئوالن نمیآمد؟
و آیا این وعده ،با توجه به اینکه مدتهاست در محافل رسمی
مسئوالن این حوزه مورد بحث و بررسی قرارگرفته اما خروجی و
نتیجهی عملیاتی چندانی نداشته و هر بار تنها با افزایش چند
هزار تومان ناقابل شاید به نوعی اصل موضوع ،از سر باز شده،
میتوان پرسید که آیا این مسئله ،این بار جنبهی جدی داشته
و رسماً اعمال خواهد شد؟ یا آنکه خدایناکرده به جرگهی موارد
بسیار زیاد دیگری خواهد پیوست که اکنون مدتهاست از یادها و
خاطرهها فراموش شده و حاال از آنها حتی اثری هم در حافظهها
باقی نماندهاست؟
ولی اگر قصد مسئوالن در انجام این امر جدی است که قطع به
یقین هم همینطور است ،بگذارید از آنها تقاضا کنیم که در صورت
امکان این مسئله را به همین زودیها پیگیری و نتیجه را در همین
نزدیکیها به معلوالن اعالم کنند تا در خالل این تغییر و تحولها
و جابهجایی ارکان دو دولت ،این قشر کما فی السابق مظلوم واقع
نشده و مورد فراموشی قرار نگیرند.
و اما در پایان بحث؛ «بحثی که نه به مذاق مددجویان و نه به مذاق
مسئوالن ،آنچنان که باید خوش و گوارا نیست» از این مسائل که
بگذریم میرسیم به اینجا که اگر دولت دهم در اواخر دورهی پایانی
خود قرار نداشت ،آیا باز هم امکان این وجود داشت که مددجویان
سازمان ،شاهد شنیدن چنین تضمینی باشند؟

.

 20درصـد از چقــدر ؟
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اميد در درون کسي که هنوز راهي را براي خويش برنگزيده جاي نمي گيرد  .حکيم ارد بزرگ

معلوالن بايد در نقط هی تمركز جوامع باشند

اخبـــــار

مشاور ویژهی دبیر کل سازمان ملل متحد در بازدید از کمیتهی ملی
پارالمپیک عنوان کرد:
«ویلفرد لمکه» ،مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در بحث ورزش و
توسعهی صلح ،از کمیتهی ملی پارالمپیک ای ران بازدید کرد.
وی در نشست مشترکی که با مسئولین کمیتهی ملی پارالمپیک ای ران
داشت گفت :من در سفر به كشورهاى مختلف پنج اولويت كارى دارم كه
يكى از آنان توسعهی ورزش معلوالن است .البته چگونگى استفاده از ورزش
به عنوان ابزارى ب راى توسعهی صلح در جهان در دل اين اولويت كارى نهفته
است.
وى با بيان اينكه كميتهی ملى پارالمپيك اي ران متولى رشد و توسعهی
ورزش معلوالن اي ران است ،خاطر نشان كرد :كميتهی ملى المپيك نيز اين
مسئوليت را ب راى اف راد سالم برعهده دارد بناب راين تفاوتى بين اين دو وجود
ندارد .اما معلوالن بايد مجموعههای ورزشى مستقلى نيز داشته باشند.
مشاور ويژه دبير كل سازمان ملل به رشد و توسعهی ورزش معلوالن در
 ۲۰سال اخير اشاره كرد و گفت :خيلى خوشحالم كه در اي ران ،معلوالن در
گوشههاى خانه نيستند و با استفاده از ورزش به جامعه آمدهاند .يكى از
نكات مثبت ورزش معلوالن اي ران توجه به همه اف راد معلول چه ذهنى و چه
جسمى است .من در مرور ب رنامههاى كميته ملى پارالمپيك اي ران متوجه
شدم كه در اي ران به ورزش معلوالن كمتوان ذهنى نيز توجه خاصى مىشود.
وى با تأكيد بر اينكه اف راد معلول بايد در نقطهی تمركز جوامع باشند نه
در گوشهی خانهها ،خاطر نشان كرد :مأموريت اصلى ما چگونگى استفاده
از ورزش ب راى صلح است .اين موضوع باعث شده است كه به ورزش معلوالن
توجه خاصى داشتهباشيم .من در زمينهی ورزش تج ربههاى زيادى دارم و در
تمامى سطوح ورزش نيز فعاليت داشتهام .يكى از مشكالت ورزش معلوالن در
جهان توجهنكردن رسانهها به ورزش اين اف راد است .نقش رسانهها در ورزش
فوتبال و ورزش معلوالن را بررسى كردم كه متأسفانه تفاوت بسيار زيادى در
اين دو مقوله وجود دارد.
وى در ادامه به رقابت كميتهی بين المللى المپيك با كميته بين المللى
پارالمپيك اشاره كرد و گفت :ورزش معلوالن جهان در حال گسترش بسيار
خوبى است كه اين موضوع باعث ايجاد رقابت بين اين دو نهاد بي نالمللى
شده است .در بازىهاى المپيك و پارالمپيك  ۲۰۱۲لندن ظرفيت
مجموعههاى ورزشى در خيلى از رشتههاى اف راد سالم تكميل نشد اما در
مسابقات معلوالن تكميل شد كه اين موضوع نيز بيانكنندهی توجه افكار
عمومى به ورزش معلوالن است.
وى در پاسخ به دعوت رييس كميتهی ملى پارالمپيك كشورمان ب راى حضور
در م راسم روز ويژه پارالمپيك در اي ران گفت :افتخارى است كه من در اين
م راسم حضور يابم .زمان آن را اعالم كنيد و سعى مىكنم شركت كنم .اگر
ب رنامههاى كارى اجازه حضور نداد ،حتما پيامى ب راى اين همايش مىفرستم.
مشاور دبيركل سازمان ملل در پایان صحب تهایش درخصوص ورزش و
توسعهی صلح گفت :ب راى اينكه اين اف راد در فضاى ورزشى ق رار بگي رند
بايد چندين كار انجام شود كه يكى از آنها ثب تنام همهی اين معلوالن در
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فعالي تهاى ورزشى است .سپس بايد م ربيان و نيروهاى متخصص ب راى كمك به
فعاليت آنان در ورزش پرورش يابند .زي را معلوالن انواع مختلف دارند و كمك به آنان
حتماً نياز به اف راد با تخصصهاى مختلف دارد .سازمان ملل نيز آمادهی همكارى
با كميته ملى پارالمپيك اي ران در همهی زمني هها است.
رييس كميتهی ملى پارالمپيك كشورمان نيز در ابتداى اين نشست توضيحاتى
در مورد ورزش معلوالن اي ران و سابقه و افتخارآفرينى آنان در ميادين ورزش بیان
كرد.
«محمود خسروىوفا» با بيان اينكه امكانات ورزشى اي ران فوقالعاده است ،گفت:
آمادهی همكارى با ديگر كشورها ب راى استفاده از امكانات اي ران هستيم .كشورهاى
خاورميانه و آفريقا كه از نظر مسافت نيز به اي ران نزديكتر هستند در اولويت كارى
اين همكارىها هستند .به عنوان مثال تفاهمنامهاى با كشور ع راق در اين زمنيه
امضا كرديم و در حال حاضر نيز م ربيان اي ران در اين كشور به بازيكنان معلول
ع راقى كمك مىكنند.
وى افزود :با وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات كشورمان نيز تفاهمنامهاى امضا
كرديم كه خط اينت رنت پرسرعت به معلوالن بدهند تا ب رنامههاى آموزشى آنان را
از راه دور پيگيرى كنيم و با تمامى معلوالن اي ران در ارتباط باشيم .در خصوص
بحث تأثير رسانهها در رشد و توسعهی ورزش معلوالن اي ران نيز بايد بگويم كه
در بازىهاى پارالمپيك  ۲۰۱۲لندن بعد از كشور مي زبان رسانههاى اي ران بهترين
عملكرد را در بين  ۱۳۴كشور اين رقابتها داشتند كه گزارش آن را تقديم خواهيم
كرد.
رئيس فدراسيون ورزشهاى جانبازان و معلوالن در ادامه به حمايت از ورزش
معلوالن اي ران به شكل قانونى اشاره كرد و گفت :اين موضوع در مجلس شوراى
اسالمى اي ران تصويب شده است .همچنين اي ران از سال  ۲۰۰۳به ب رنامهى سازمان
ملل دربارهی ورزش معلوالن پيوسته است .بحث توسعهی ورزش معلوالن را آقای
«كوفى عنان» دبير كل وقت سازمان ملل در سال  ۲۰۰۱در سازمان ملل مطرح کرد.
وى همچنين به پيشنهاد اي ران مبنى بر تعيين روزهايى ب راى ورزش معلوالن به
كميته بي نالمللى پارالمپيك اشاره كرد و گفت :در جهان هر چهار سال يك بار
جشنوارهی ويژهاى با اين نام انجام مىشود و در اي ران هر ساله يك روز ويژه را به
ورزش معلوالن اختصاص دادهايم .سال گذشته بيش از  ۳۰هزار معلول در اين
م راسم شركت كردند كه فيلم آن نيز ب راى شما پخش شد.
در پايان اين م راسم ،مشاور ويژه دبيركل سازمان ملل در دفتر ياداشت كميته ملى
پارالمپيك نيز پيامى با اين مضمون نوشت :ممنون بابت صحبت دوستانه
دربارهی توسع هی ورزش پارالمپيك ايران .كسانى كه معلوليت دارند نبايد
محدود و كنار گذاشته شوند .مايلم از تالشهاى شما در ورزش معلوالن
در جوامع بي نالمللى حمايت كنم .اجازه دهيد از ورزش براى توسعه صلح
نيز استفاده شود.

.

وقتي انسان دوست واقعي دارد که خودش هم دوست واقعي باشد  .امرسون

اخبـــــار

سرپرست انجمن تیراندازی جانبازان و معلولین:
اولین مرحلهی رقاب تهای آزاد تیراندازی با شناخت استعدادهای
جدید همراه بود.
با پایانیافتن اولین مرحلهی رقابتهای آزاد تی راندازی ،رقیه الهکرمی،
سرپرست انجمن درخصوص این مسابقات توضیحاتی ارائه داد.
وی در گفتوگو با روابط عمومی فدراسیون گفت :رقابتهای آزاد تی راندازی
در  5مرحله در نظر گرفتهشده که اولین مرحلهی آن طی  4روز برگزار شد.
الهکرمی در ادامه افزود :در این مسابقات  12خانم و  16آقا حضور داشتند که
رقابتهای آنها به صورت جداگانه در در دو کالس  SH1و  SH1و هفت
ماده  R5 ،R4 ،R3 ،R2 ،R1 ،P2 ،P1انجام شده و در مرحلهی پنجم،
فینال بین نف رات برتر این چهار مرحله برگزار خواهدشد ،ضمن اینکه در
خالل برگزاری مسابقات ،استعدادیابی ورزشکاران جوان نیز مد نظر ق رار گرفت
و در برخی رشتهها نف رات خوبی شناخته شدند.
سرپرست انجمن تیراندازی اعالم کرد :چنانچه افرادی موفق به
حضور در نخستین مرحلهی رقاب تها نشدند ،این امکان را دارند که
در مرحلهی دوم شرکت کنند و ب هصورت کلی حضور هر ورزشکار در
سه مرحله از چهار مرحلهی پی شبین یشده ،الزامی است.
وی افزود :در برخی از رشتهها رکوردهای خوبی به ثبت رسید و در کل
ورزشکاران از آمادگی نسبی خوبی برخوردار بودند؛ به عنوان مثال در ماده
تپانچهی بادی ایستاده ،خانمها رکوردی قابل توجهتر از آقایان کسب کردند
و در رشتهی درازکش آقایان ،نتایج بهتری بهدست آمد.
الهکرمی خاط رنشان کرد :با نظر کمیتهی فنی و پس از برگزاری رقابتهای 4
مرحله ،بهترین نف رات به مرحلهی پنجم و نهایی راه م ییابند و ضمن دریافت
جوایز ،به اردوهای آتی تیم ملی نیز دعوت خواهندشد.
اولین مرحله رقابتهای آزاد تی راندازی جانبازان و معلولین از  5تا  9تی رماه
در محل فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین برگزار شد.
رقاب تهای جهانی دوومیدانی معلوالن فرانسه:
جمهوری اسالمی ایران با کسب هشت نشان رنگارنگ در جایگاه
بیست و دوم ایستاد
یازده ملی پوش اعزامی به این مسابقات با به دست آوردن  3نشان طال2 ،
نقره و  3ب رنز ،توانستند جایگاه بیست و دوم این مسابقات را به دست آوردند.
پیمان نصیری ،نشان طالی ماده دو  1500متر ،محسن کاییدی ،نشان طالی
ماده پرتاب نیزه و نشان ب رنز ماده پرتاب وزنه ،محمد خالوندی ،نشان طالی
پرتاب نیزه ،عبدالرسول میرشکاری ،نشان نقره ماده پرتاب نیزه  ،عبدالرضا
جوکار ،نشان نقره ماده پرتاب نیزه ،سجاد نیک پرست ،نشان ب رنز ماده پرتاب
نیزه و علی امیدی ،نشان ب رنز ماده پرتاب نیزه ،مدالآوران کاروان ای ران در
این مسابقات بودند.
روسیه با کسب  53نشان در جایگاه اول ایستاد و عنوان نایب قهرمانی با
کسب  52نشان به ایاالت متحده آمریکا رسید ،برزیل نیز با  40نشان به

عنوان سوم دست یافت.
در رقابت های جهانی ف رانسه که پس از مسابقات پارالمپیک  ،مهم ترین
رویداد دوومیدانی معلوالن جهان است  1100 ،ورزشکار از  99کشور جهان در
 207ماده با هم به رقابت پرداختند.
ملی پوشان کشورمان بامداد روز سه شنبه 8 ،مرداد ماه به میهن باز خواهند
گشت.
رئیس انجمن تیر وکمان جانبازان و معلولین:
با انجام رقابت های رکورد گیری اسامی مدعوین نهایی به اردوی تیم
ملی اعالم شد
مجید کهتری ،رئیس انجمن تیر وکمان جانبازان و معلولین اسامی مدعوین
نهایی به اردوی تیم ملی را اعالم کرد.
وی در این خصوص گفت :رقابت های رکورد گیری به منظور تکمیل نف رات
تیم ملی و نیز ایجاد فرصت ب رای کماندارانی که تا کنون موفق به حضور در
اردوهای تیم ملی نشده اند ،پیش بینی شد و با حد نصاب هایی که از سوی
انجمن ب رای حضور در این مسابقات اعالم شد ،نف راتی که بیشترین آمادگی
را داشتند از شانس بیشتری برخوردار بودند.
رئیس انجمن تیر وکمان افزود :در این مسابقات که روز شنبه در مجموعه
ورزشی آزادی برگزار شد  21 ،کماندار از س راسر کشور حضور یافتند که در
نهایت مجید کاکوش از ته ران و سمیه رحیمی از اصفهان ،سمیه عباسپور از
کرمان و فرزانه عسگری از تبریز موفق شدند با کسب حد نصاب های مورد
نظر به عنوان نف رات منتخب این مسابقات به جمع مدعوین تیم ملی اضافه
شوند.
کهتری خاطر نشان کرد  :به غیر از  4نفر یاد شده  8 ،نفر نیز از اردوی
پیشین تیم ملی انتخاب شده اند که در مجموع این  12نفر ب رای مرحله ی
آتی اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
وی اعالم کرد  :ب رای اولین بار است که قصد داریم تیم کامل رادر  4رشته
ریکرو و کامپوند بانوان و ریکرو و کامپوند آقایان به مسابقات جهانی اعزام
کنیم و به همین منظور نف رات منتخب به صورت تخصصی در یکی از این
 4رشته انتخاب شده تمرین خواهند کرد  ،البته اعزام تیم کامل منوط به
کسب حد نصاب های الزم توسط کمانداران در م راحل آتی اردو و نیز ش رایط
کلی تیم ملی است.
رئیس انجمن تیر و کمان افزود :در رشته ریکرو بانوان ،زه را نعمتی ،زهره
اب راهیمی و سمیه رحیمی  ،در رشته کامپوند بانوان ،زه را حسینی ،سمیه
عباسپور و فرزانه عسگری حضور دارند و در بخش آقایان ،رشته "ریکرو"،
اب راهیم رنجبر ،رهام شهابی پور و امین علیخانی نژاد و در رشته کامپوند
سید شهاب الدین بصام تبار ،سید محمدرضا عزیزیان و مجید کاکوش تمرین
خواهند کرد.
هدایت کمانداران تیم ملی بر عهده ی حجت اله واعظی  ،مصطفی حبیبیان
و خانم کلثومه غالمی است.

زاده
زینالزاده
مجید زینال
عکساز :مجید
عکس
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آدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کند  .فردريش نيچه

شهــر مـــن

در شماره گذشته به بررسی استانداردسازی شهری برای حضور افراد معلول پرداختیم.
در این شماره به بخش دیگری از این مقوله می پردازیم.

اجتماعی

مشكالت کمتوانان حس يـ حرکتي (نابينايان):
 -1اختالف رنگها (نصب باند زرد بر کف)
 -2اختالف جنسيت کف
 -3عالئم قابل لمس و صوتي
 -4نوشتهها با خط درشت
مشكالت کمتوانان حس يـ حرکتی (ناشنوايان):
 -1عالئم همزمان خطر با صوت و نور
 -2عالئم ساده و قابل رويت
 -3عالئم تصويري
یکی از عمدهترین تجهی زات شهری ايستگاه اتوبوس است.
به طور كلي وسايل حملونقل عمومي داراي دو مشكل در ارتباط با فرد کمتوان هستند :اول نحوهی ورود
کمتوانان حركتي به داخل اتوبوس و دوم محل استق رار آنها .مشكل اول با استفاده از باالبرهاي مكانيكي در
اتوبوس كه هنگام سوارشدن فرد ،رانندهی اتوبوس آن را بهكار م ياندازد و فر د معلول را تا سطح اتوبوس باال
م يآورد ،قابل حل است .و م يتوان با بهرهگيري از ايستگاههاي همسطح با كف اتوبوس و يا استفاده از سطوح
شيبدار چوبي در ايستگاهها ،كه عم ً
ال سوار و پيادهشدن فرد را امكانپذير م يسازد به حل مشكل پرداخت.
راهحلهاي مناسبسازي ايستگاه اتوبوس:
 -1رامپ با شيب مناسب (حداكثر  8درصد ) ب راي دسترسي به ايستگاه اتوبوس ايجاد شود.
 -2مبلمان شهري نبايد به نحوي ق رار گي رند كه عرض خالص معبر را كمتر از  90سانتيمتر كند.
 -3عرض يكي از درهاي اتوبوس يك متر باشد ،تا دستيابي فرد معلول به آن امكانپذير باشد.
 -4در وسط ورودي آن نبايد ميلهاي به عنوان دستگيره تعبيه شود.
 -5اعالم ايستگاههاي بعدي از طريق نوار صوتي صورت گيرد.
 -6در اتوبوسها يا ايستگاهها باالبر ب راي انتقال معلولين در نظر گرفته شود.
 -7اتوبوسهاي قابل استفاده ب رای کمتوانان جسمی روي صندلي چرخدار ط راحي شود.
 -8در پايانههاي اتوبوس راني درونشهري ،م راكز شهري و نزديك ساختمانهاي عمومي پر تردد ،احداث محل
انتظار ايستگاه اتوبوس به عرض حداقل  140سانتيمتر و همسطح با كف اتوبوس الزامي است.
 -9عرض مناسب سر پناه در ايستگاه اتوبوس (حداقل 1 10سانتيمتر) در نظر گرفته شود.
 -10ش رايط دسترسي به محل انتظار مسافر در ايستگاههاي اتوبوس شهري مطابق ش رايط اتصال پيادهرو
به سوارهرو باشد.
 -11در ايستگاههاي قابل استفاده ب راي این دسته از اف راد ،پي شبيني سر پناه ،حفاظ و نيمكت با ارتفاع 45
سانتيمتر از كف الزامي است.
وسايل اطالعرساني و عالئم:
تابلوهاي نصب آگهي ،تابلوهاي تبليغاتي و تابلوهاي راهنما ب راي جهتيابي بهصورت نوشته و يا عاليم
گ رافيك در خيابانها ب راي اف رادی با توانایی محدود از اهمیت خاصی برخوردار است و باعث م یشود كه
این اف راد بتوانند سريعتر و راحتتر مسیر حرکت خود را پيدا كنند .تابلوهایی با طرح خوب ،كه در جاي
مناسب ق رار گرفتهباشند ،ب راي كساني كه م يخواهند راه خود را درون بنا يا به بيرون پيدا كنند ،از اهميت
زيادي برخوردار است .طرح و محل نصب تابلوها ،مخصوصاً ب راي كساني كه اختالل شنوايي يا بينايي دارند
و نيز ب راي كودكان اهميت خاصي دارد .نشانهها ،نمادها و نوشتهها بايد به طريقي ارائه شوند كه خواندن
و فهميدن آن آسان باشد .در بناهايي كه احتمال م يرود اف راد داراي مشكالت بينايي هستند م يتوان از
نوشتهی تكميلي به خط بريل استفاده كرد .عمده مشكالت موجود در ارتباط با تابلوها عبارتند از :تعداد
كم تابلوها ،نامناسب بودن محل نصب آنها و ق رارگيري آنها در ارتفاع زياد و زاويهی ديد نامناسب ،تفاوت
م رنگ خط تابلو با زمینهی آن ،ناهماهنگبودن شكل تابلو با اطالعات انتقالي ،كوچك و ناخوانابودن
تفاوت ک 
نوشتهی روي تابلو ،عدم وجود رنگهاي خاص ب راي انتقال اطالعات.
راهحلهاي مناسبسازي تابلوها و عالئم شهري:
 -1متن تابلوها بايد با حروف برجسته و حداقل دارای  3سانتيمتر ضخامت نوشته شود تا در مواقع رفتوآمد
معمولي ،قابل خواندن باشند.
 -2كلي هی اماكن ،فضاهاي شهري و قسمتهايي از ساختمانهاي عمومي كه ب راي استفاده ويژهی اف راد
کمتوان ط راحي و تجهيز گرديدهاند بايد به وسيلهی عالئم بي نالمللي مشخص گردند.
 -3عالئم و نوشتهها بايد واضح بوده و فاقد انعكاس نور و در تضاد با زمينهی خود باشد .مانند نوشتههاي
روشن روي زمينه تاريك و بالعكس.
 -4اطالعات بايد مشخص و خوانا باشند که اف رادي با دید محدود بتوانند به راحتي اين عالئم راهنما را درك
نمايند.
 -5تابلوهاي اطالعات بايد در ارتفاع  140تا  160سانتيمتر نصب گردند.
وسايل ارتباطي فرد با فرد :كابين تلفن ،صندوق پست
يكي از وسايلي كه ب راي برطرفساختن نيازهاي فوري زندگي روزمره م يتواند مورد استفاده ق رار گيرد و از
توآمد اضافي جلوگيري كند تلفن است .معلولين بهدليل ش رايط خاص جسماني و محدوديت حركتي،
رف 
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بيش از ديگر اف راد جامعه به تلفن احتياج دارند .اما متأسفانه
به علت عدم وجود تسهيالت و امكان بهرهبرداي معلولين از اين
وسيلهی ارتباطي محدود است ،تلفنهاي موجود قابل استفاده
ب راي فرد معلول نيستند .ب راي بررسي مشكالت تلفنهاي
موجود بايد ارتفاع كف باجه ،تلفن از خيابان ،عرض در باجه،
فضاي داخلي باجه و ارتفاع دستگاه تلفن از كف باجهی تلفن
عمومي را مورد بررسي ق رار داد.
مشكالت عبارتند از:
 -1باالبودن كف باجهی تلفن عمومي نسبت به پيادهرو.
 -2عرض كم در باجهی تلفن عمومي.
 -3نبودن فضاي کافی داخل باجهی تلفن عمومي ب راي ورود و
مانور صندلي چرخدار.
 -4نصب دستگاه تلفن در ارتفاع زياد نسبت به كف باجه.
مشكالت افرد کمتوان جسمی در ارتباط با صندوق پست به
ارتفاع نامناسب صندوق پست ،عدم وجود فضاي كافي در جلوي
صندوق ،مرتفعبودن محل ق رارگيري صندوق به نحوي كه فرد
نم يتواند خود را به صندوق برساند.
وسايل و اثاثي هی است راحت:
نيمكت
است راحت ب راي اف راد مسن و کمتوان جسمی زمانی که جابهجا
م يشوند الزم است .ب راي كمك به سالخوردگان و کمتوانان
جسمی دو توصیه ،ضروری است؛ در نقاط مركزي شهر،
ايستگاههاي اتوبوس و جاهاي ديگر ،وسايل است راحت نصب
شود .نيمكتها و صندل يها بايد حدود  45سانتيمتر از سطح
زمين ارتفاع داشته باشند ،تا این اف راد بهآساني از آنها استفاده
كنند .نيمكتها و صندل يها بايد در ارتفاع تقريب اً  70سانتيمتري
زمين ق رار گی رند و ب راي بازوان تكي هگاه داشته باشند.
سطل زباله
سطل زباله بايد قابل استفاده ب راي فرد معلول باشد .از مشكالت
موجود در اين رابطه به ارتفاع نامناسب ،عدم ثبات و پايداري
م يتوان اشاره كرد.
آبخوري
آبخوريهايي كه در نقاط مختلف شهر ق رار دارند ،بايد ب راي
اف رادی با توانای یهای متفاوت جسمی قابل استفاده باشند.
عمدهترين مشكالتي كه در اين زمينه وجود دارد عبارتند از:
 -1ق رارداشتن در محلي كه ب راي فرد معلول قابل دسترسي
نيست.
 -2ارتفاع نامناسب.
 -3خارج از دسترسبودن دكمهی آبسردکن و غی رقابل استفاده
بودن دكمهی آبسردكن( .نياز به نيرو و فشار زياد)
 -4ق رارگرفتن آبسردكن در فرورفتگی ديوار.

شیوا حسینی

اجتماعی

معلولیت ،اطالعرسانی ،فرهنگسازی ،دستیابی به حقوق فردی
و اجتماعی ،توانمندسازی ،ورود به عرصههای شغلی ،تکههایی
از یک پازل برای امیدوارکردن یک فرد به زندگ یاند؛ پازلی که
باید مرحلهبهمرحله چیده شود و اشکال در هر مرحله منجر به از دست
رفتن استعدادهای یک اقلیت خاموش م یشود.
بدون شک مقولههای اطالعرسانی منجر به فرهنگسازی ،از ابتدای یترین
پروسههای توانمندسازی یک شهروند آسی بپذیر بهخصوص در جوامع
جهان سوم محسوب م یشوند .اما این که وسایل ارتباط جمعی ای رانی
و بهخصوص صداوسیما چهقدر به امر افزایش آگاه یها درخصوص
معلوالن موفقاند پرسشی است که قصد داریم طی روزهای آینده در
گفتوگو با فعاالن عرصهی اخبار اف راد دارای معلولیت به آن بپردازیم.
سرویس رسانهی خبرگزاری دانشجویان ای ران (ایسنا) قصد دارد تا
آستانهی روز خب رنگار طی ارتباط با فعاالن عرصهی اخبار اف راد دارای
معلولیت به سؤاالتی همچون نحوهی ورود رسانهها به عرصهی معلوالن،
کیفیت و کمیت این اخبار و چگونگی پردازش و رویکرد روزنامهها،
مجالت ،صداوسیما و  ...در این خصوص پاسخ دهد.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشورها معتقدند باید از
تمام ظرفیت انسانی در جهت تولید و پیشرفت استفاده کرد و بالطبع
عدم استفاده مناسب از این پتانسیل کافی است تا آن کشور را با لفظ
«معلول» خطاب کنیم.
گسترش روزافزون جوامع انسانی و متعاقب آن افزایش حوادث منجر به
معلولیت باعث شده تا موضوع حقوق این اف راد به یکی از چالشهای
جوامع امروزی تبدیل شود؛ حقوق فردی و اجتماعی که قطعا در بستر
فرهنگسازی و اطالعرسانی صحیح شکل م یگیرد و غفلت از آن باعث
هدررفتن استعدادهای اف رادی م یشود که در راه رشد جسمی و فکری
آنها هزینههای گزافی خرج شده است.
نگارنده با بیان این مطالب قصد دارد اهمیت آگاه یدهی جامعه
درخصوص حقوق اقلی تهای انسانی را متذکر شود تا در پی آن به
اهمیت موضوع رسانه با حقوق اف راد دارای معلولیت بیشتر پی ببریم.
در سالهای اخیر ،پرداختهای کلیشهای و بعضاً اغ راقآمیز رسانههای
مکتوب در بیان توانمندیهای اف راد دارای معلولیت ،بیشتر منجر به
ب رانگیختن حس ترحم اف راد جامعه نسبت به معلوالن شده است .حال
آن که فرهنگسازی ب رای ایجاد ذهنی تهای ب رابر ،رسالتی است که این
ج راید از آن غافل شدهاند.
با این که روزنامهها و مجالت بسیار بیشتر از صداوسیما به مسألهی
معلولیت پرداختهاند اما نگاه این مطبوعات نیز ،بیشتر نگاه به عنوان
عارضه ،روشهای درمان و پیشگیری بوده است .این مسأله باعث شده تا
توقع جامعه از اف راد معلول تا سطح درمان قطعی و به اصطالح «شفا»
تنزل یابد؛ تا جایی که بیشتر ما دوست داریم معلوالن را آن طور که
دلمان م یخواهد ببینیم ،نه آنطور که هستند.
این توقع از کارگردانان تلویزیونی به عنوان قشر فرهیخته وجود داشت
که در پیشانی فرهنگسازی حرکت کنند اما آنان نیز با پیروی ناشیانه
از این ذهنیت ،سطح مجموعههای تلویزیونی را آنقدر تنزل دادند که
شخصیت منفی و بسیار بد داستان را در قسمت آخر روی ویلچر
نشاندند!
«محسن حسینی طه» فرد دارای معلولیتی که وبالگ هم م ینویسد
دربارهی این نوع ب رنامههای صداوسیما نوشته بود« :اینکه مردم در
خیابان جلوی ما م یآیند و پول م یدهند و خدا را شکر م یکنند
که سالماند من را نگ ران نم یکند ،بلکه باید آن تلویزیون اصالح شود،
رسانهی ملی ما معلوالن را آدمهای بیچاره و بدبختی قلمداد م یکند

که حتی نیازمند به اساماس نذری هستیم».
به گزارش ایسنا ،متأسفانه نگاه ترحمآمیز و حتی صدقهای ب رای رفع نیاز بزرگترین اقلیت
انسانی کشور باعث شده که اغلب آنها از دسترسی به حقوق اساسی و بنیادین خود دور نگه
داشتهشوند.
در بیان اهمیت حقوق معلوالن همین بس که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۹۸۱
را به عنوان سال جهانی معلولین نامگذاری کرد .پس از آن در آسیا از سال  ۱۹۹۳تا ۲۰۰۲
دههی معلولین آسیا نامگذاری شد و اروپائیان نیز سال  ۲۰۰۳را سال معلولین اروپایی نام
نهادند .س رانجام در واپسین روزهای سال  ۲۰۰۶کنوانسیون حقوق اف راد دارای معلولیت شکل
گرفت و با تصویب این کنوانسیون ب رای کشورهای عضو یک تعهد بی نالمللی ایجاد شد که
کشور جمهوری اسالمی ای ران نیز به لحاظ پیوستن به این کنوانسیون از این مقوله مستثنی
نم یباشد؛ چ را که کشورهای عضو بایستی ضمن اصالح قوانین و یا تصویب قوانین جدید
ساختارها و نهادهای الزم جهت اج رای این کنوانسیون را در داخل کشور خود ف راهم نمایند.
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در کشور جمهوری اسالمی ای ران در سال  ۱۳۸۳تصویب
شده که دارای کاستیها و نقاط ضعف ف راوان در آن ب رای اصالح به مجلس فرستاده شده تا
نواقص آن رفع شود که البته هنوز قانون جدید ابالغ نشدهاست.
به هر حال در این قانون و در ماده دوازده آن آمده است« :سازمان صداوسیمای جمهوری
اسالمی ای ران موظف است حداقل دو ساعت از ب رنامههای خود را در هفته در زمان مناسب به
ب رنامههای سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد».
اما این وظیفه از سوی صداوسیما بسیار کم انجام شده و ب رنامههای این سازمان درخصوص
معلوالن ،محدود به روزهای خاصی از جمله روز جهانی معلوالن ،آن هم در حد باک سهای پنج
دقیقهای بوده است.
آنچه به عنوان یک آفت ،محتوای ب رنامههای رسانهها را درباره معلوالن تهدید م یکند
سوژهگزینی این اف راد است .وقتی ق رار است تولیدی راجع به معلوالن داشته باشیم سوژهای به
نام معلولیت را در قالب فیلم ،عکس ،داستان و یا گزارش تصویری شکار م یکنیم تا کنجکاوی
خود و مخاطب را برطرف نماییم .اگرچه تصویری که سینما از معلول و معلولیت نمایش داده
بسیار موفقتر و علم یتر از صداوسیما بوده است.
امیدواریم که فیل مسازان و کارگردانان با تولید آثار زیبا و جذاب درخصوص معلوالن،
این جامع هی  5درصدی را کمک کنند و رسانهی ملی را به جایگاه اصل یاش که
«برابری افراد جامعه» است برسانند .خب رنگاران ،خبرگزاریها ،روزنام هها ،مجالت و
دیگر رسانهها نیز با عبور از رویکرد تکراری گذشته ،به شناساندن واژههای معلولیت،
معلول و ایجاد باور توانمندی این افراد بر اساس واقعیات جسمی و روحی آنان اقدام
نمایند.

.

دغـدغـههای من در واژههـای تو

هيچ اهرمي همچون بردباري و اميد نمي تواند مشکالت را از پيش پايت بر دارد  .حکيم ارد بزرگ

جایـگاه معلـوالن در ستــونهای خبـری

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

13 1392

.

هيچ چيز عوض نمي شود ! شما ديدتان را عوض کنيد .رمز کار اين است  .کالوس
کاستاندا

گفتگویی دوستانه با مهدیه رستگار ،مسئول رسانه انجمن باور:

" دلبر"  ،نام ویلچر من است!
گفتگویی دوستانه با مهدیه رستگار ،مسئول رسانه انجمن باور
مهدیه رستگار را پیش از انجام این مصاحبه هم میشناختم؛ دختری با چهره همیشه
خندان و آرامشی که از عمق نگاهش میگیری ،انجام این گفتگو فرصتی را فراهم
کرد که بیش از پیش با این بانوی جوان آشنا شوم و از اینکه در زمره دوستانش
هستم به خود افتخار کنم.

آن دختر آمد!

اجتماعی

چهاردهم مرداد سال هزاروسیصدوشصتودو ،دختری چشم به جهان گشود که
اولین فرزند خانواده ،اولین نوه و اولین نتیجه بود.
چند ماه بعد ،والدین مهدیه کم کم متوجه تفاوتهایی شدند که فرزند کوچکشان
با دیگر بچهها داشت ،مهدیه کوچک به خاطر مشکالتی که هنگام به دنیا آمدن به
وجود آمده بود با کمبود اکسیژن مواجه شد و کمی بعد پزشکان مشکل او را CP
تشخیص دادند.
پدر و مادر مهدیه ،مثل تمام والدینی که برای بهبود فرزندشان تالش می کنند ،از
هیچ اقدامی فروگذار نکردند ،از مراجعه به پزشکان مختلف گرفته تا ارسال پرونده
پزشکی به خارج از کشور و  ...اما تقدیر این بود که مهدیه کوچک ،با شرایط جسمی
جدیدی که برایش رقم می خورد ،بزرگ و بزرگتر شود و در ادامه راه با تشویق
والدین ،انجام تمرینات توان بخشی و مراجعات مکرر به فیزیوتراپی ،بخشی از توانایی
حرکتی خود را حفظ کند.

سالهای دبستان با دوستانی بهتر از " آب روان"

مهدیه کم کم به سن رفتن به دبستان نزدیک میشد ،مادرش از یکسال قبل خواندن
و نوشتن را با او تمرین کرده بود ،به نحوی که وقتی به کالس اول رفت ،میتوانست
بنویسد و بخواند.
البته ثبت نام مهدیه در مدرسهای عادی و همکالس بودن با کودکان غیرمعلول
داستانی دارد که بهتراست از زبان خودش نقل کنم « :مادرم برای ثبتنام من در
مدرسه عادی خیلی تالش کرد ،یادم هست از من تست هوش گرفتند! و خب من
که توانسته بودم در خانه و با کمک مادرم خواندن و نوشتن را زودتر از وقت موعد
یاد بگیرم ،نظر مسئوالن مدرسه را جلب کردم و آنها با حضور من در کنار سایر بچه
ها موافقت کردند»
مهدیه از سالهای دبستان به شیرینی یاد میکند و میگوید« :سالهای دبستان برای
من جزء بهترین سالهای زندگی بود ،هنوز که هنوز است با دوستان آن زمان ارتباط
دارم و در زمره بهترین دوستان من هستند ،حتی معلم کالس پنجم من که در حال
حاضر خارج از ایران زندگی میکند ،هر وقت می آید حتما سری به من می زند»
مهدیه در ادامه بازگویی خاطرات دوران دبستانش به دعوایی که همکالسی ها به
خاطر "هممیزی شدن" با او داشتند اشاره میکند و می گوید :یادم هست که هر
سال تحصیلی جدید  ،هم کالسی ها برای اینکه با من سر یک میز بنشینند دعوا می
کردند! یا زنگ های تفریح که من نمی توانستم بیرون بروم  ،یک نفر باید پیش من
می ماند که معموال همه بچه ها برای این کار داوطلب بودند!
حاال که مهدیه بزرگ شده  ،برایش بسیار جالب است که چه طور بچه هایی در آن
سن که شاید هنوز قدرت درک خیلی از مسائل را نداشته باشند ،این قدر جالب با او
ارتباط برقرار کرده و مهدیه بدون هیچ احساس بدی از آنها کمک می گرفته است .
البته در این میان نقش اولیا مدرسه را هم نباید نادیده گرفت که با تدبیر  ،فرصت
این هم نشینی را فراهم کرده بودند.

 14پیک توانا/سال پنجم/شماره /48تیر و مرداد 1392

میخواستم "فیزیوتراپ" شوم

از مهدیه میپرسم که وقتی بچه بود دوست داشت چهکاره شود و میشنوم « :دوران
کودکی به خاطر پیگیری روند درمان ،روزهای زیادی را در فیزیوتراپی سپری
میکردم ،برخورد خوب خانمی که فیزیوتراپ من بود ،باعث شد تا رنج و درد ناشی
از تمرینات را تحمل کنم و همیشه با روی باز به آنجا بروم ،یادم هست که بچههایی
که ناآرامی میکردند و از انجام تمرینات سرباز میزدند را پیش من میآوردند تا به
اصطالح از من یاد بگیرند! همه اینها باعث شده بود تا در عالم کودکی پیش خودم
آرزو کنم که وقتی بزرگ شدم فیزیوتراپ شوم!»

از دیگران چیزی کم ندارم ،بیشتر هم دارم !

مهدیه که در دوران کودکی و با کمک گرفتن از "واکر" میتوانست راه برود ،به مرور
توانایی حرکت خود را از دست داد و از آن پس تنها دست راستش بود که در شرایطی
خاص میتوانست حرکت داشته باشد ،این تغییرات ،با ورود او به مقطع راهنمایی
همراه بود و باعث شد که نتواند روند تحصیلیاش را همانند دیگر دوستانش در
مدرسه ادامه دهد.
مهدیه در خانه ،دوران راهنمایی و دبیرستان را پشت سر گذاشت و برای برخی از
درسها از معلم هم بهرهمند بود ،با این حال همیشه بهترین نمرات را میگرفت .او
در رشته انسانی دیپلم گرفت و دوست داشت که بتواند در رشته روانشناسی ادامه
تحصیل دهد ،اما شرایط جسمی و دشواریهای رفت و آمد و ...اجازه این کار 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 که آیا احساس نمیکنی چیزی
از دیگران کم داری؟ او در پاسخ گفته است« :چیزی که کم ندارم هیچ ،یک چیز
اضافه هم دارم ،ویلچرم»

مهدیهی سرشلوغ !

با پایان یافتن مقطع متوسطه ،مهدیه با اینکه نتوانست به دلیل مشکالت ذکر شده
به دانشگاه راه پیدا کند ،از پا ننشست و به غیر از سرگرمیهایی خودش مثل فیلم،
کتابهای مختلف ،اینترنت و معاشرت با دوستان ،در خانه به کار هم مشغول بود.
منشی گری در منزل ،به عهده گرفتن مسئولیت یک پرتال آموزشی ،انجام پروژههای

مادر  ،نفس مهدیه است

این نگاههای دوست نداشتنی

نگاههای متعجب ،از سر ترحم و گاهی توام با کالمی دلآزار ،تجربهی
مشترکی است که همهی افراد دارای معلولیت حداقل یکبار با آن مواجه شده
اند ،مهدیه در اینباره می گوید " :شاید باور نکنید ،ولی نگاهها همیشه برای
من کم اهمیت بوده است ،حتی اگر کسی برای کمک از شیوههای ناشیانه
و آزار دهنده استفاده میکرد ،من سعی میکردم همیشه نیمه پر لیوان را
ببینم و بگویم چه آدم خوبی است که به فکر رفع مشکل فرد دیگریست! اما
خب از وقتی که با دوستانی آشنا شدم که مثل خودم دارای معلولیت هستند،
همیشه شاهد این هستم که این مساله برای آنها بسیار آزاردهنده است ،ولی
قبول دارم که گاهی برخوردهایی می شود نه خیرخواهانه است و نه کمکی
میکند ،بلکه فقط می آزارد ،یادم هست که یک بار به نمایشگاه کتاب رفته
بودم و جمعیت زیادی آنجا بود ،خانمی رد شد و گفت تو با این وضعیت برای
چه به اینجا آمدهای؟

معلولیتی که گاهی فراموش می شود !

مهدیه یاد ندارد که هیچ وقت خانواده و اطرافیانش به او گفته باشند "نمی
توانی"
همین مساله باعث شده که اولین چیزی که از مهدیه پیش از معلولیتش به
ذهن متبادر شود ،توانایی او باشد .این مساله آنقدر در خانواده او تثبیت شده
که گاهی برای رفتن به اماکن خاص یادشان میرود مهدیه نمیتواند به خاطر
شرایط خاص محل به آنجا بیاید!
او این مساله را مدیون خانوادهاش میداند و میگوید« :اعتماد به نفس من،
و به دنبال آن هر چه که انجام دادهام ،به خاطر اطمینانی است که خانوادهام
به من دادهاند و هیچ وقت مرا به خاطر شرایط جسمیام ،از انجام کاری منع
نکردند».

ُغر نمی زنم ،پس هستم !

مهدیه اهل غر زدن نیست ،اما شعار هم نمیدهد و میگوید« :اینکه میگویم
شرایطم را پذیرفتهام ،به این معنی نیست که زندگی سختی ندارم ،عالوه بر
معلولیت ،ده سال متوالی است که با درد زندگی می کنم و خب همانطور
که گفتم به غیر از دست راستم که آن هم در شرایطی خاص توانایی حرکت
دارد ،سایر اعضای بدنم توان حرکتی خود را از دست دادهاند ،با این وجود
آموختهام که آنچه تحمل این شرایط را برای من آسان میکند ،پذیرش آن
و نیز ارتباطی است که با خدای خود گرفتهام .این ارتباط در سختترین
شرایط که درد زیادی را تحمل می کردهام ،به کمکم آمده و باعث شده بتوانم
خودم را حفظ کنم.
ضمن اینکه معتقدم با ُغر زدن و گوشهنشینی و قطع ارتباط با دیگران ،هیچ
چیز درست نمیشود ،باید پذیرفت که شرایط این است و پس از آن باید سعی
کرد که با همین شرایط ،انسان تاثیرگذاری شد .من خودم را از نظر اجتماعی
مسئول میدانم و عقیده دارم که رفتار من به عنوان نماینده جامعه افراد دارای
معلولیت ،مدام در حال رصد شدن است و در واقع این خود ما هستیم که
تعیین میکنیم دیگران چه برخوردی با ما داشته باشند.
به جز یک بار ،هیچ وقت از خدا سوال نکردم که «چرا من؟»  ،هیچ وقت به
این فکر نکردم که قرار هست چه بشود و من چرا باید این شرایط را داشته
باشم ،چراکه معتقدم صبر به اندازه ی ظرفیت و توانایی آدمها به آنها داده
میشود ،وقتی نمیشود شرایط را تغییر داد ،پس نباید با فکر و خیال زندگی
را به خود و دیگران تلخ کرد.
زندگی برای ما کالس درسی است با امتحانات مختلف .این شرایط هم امتحانی
است از سوی خدا و باید از او بخواهیم که ما را در پشت سر گذاشتنش یاری
کند ،قطعا بدون این امتحانات و کسب نمره باال ،نمیتوانیم باالتر رویم .هیچ
باال رفتنی بدون امتحان میسر نیست.

اجتماعی

مادر برای مهدیه ،کلمهای است فراتر از آن چیزی که دیگران تصور میکنند،
مادر برای مهدیه ،نیروی مضاعفی است که توان حرکت را به او میبخشد،
خواهر نداشته اوست ،برای کسی که خود سنگ صبور همه است ،تنها محرم
نفس مهدیه است .
حرفهای ناگفتنی است و به قول خود مهدیه ،مادرِ ،
او هیچ چیز را از مادرش پنهان نمیکند و با اینکه خود رازدار همه است،
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 میکند.

موفقیت ،یعنی پذیرش شرایط
از مهدیه در مورد مفهوم موفقیت میپرسم و میشنوم« :به نظرم موفقیت چیز
عجیب و غریبی نیست ،موفقیت برای من به این معنی است که با پذیرش
همین شرایطم خوب زندگی کنم و تصویری که از خود در ذهن دیگران به
جا میگذارم ،تصویر خوبی باشد ،ضمن اینکه فکر میکنم زمانی که بتوانیم به
جایگاهی برسیم که به خاطر آن خلق شدهایم ،توانستهایم به موفقیت برسیم،
من همیشه سعی میکنم که شرایطم را بهبود دهم ،چیزهای بیشتری یاد
بگیرم»

.

دختری که سنگ صبور است

اگر بخواهی بارزترین خصوصیت شخصیتی مهدیه را از دوستانش بپرسی،
بدون شک از پرانرژی 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 میگوید« :یادم هست ،نه ساله بودم که برای انجام
یک عمل جراحی به بیمارستان رفتم .روز عمل وقتی داشتند مرا به اتاق عمل
میبرند ،پدر ،مادر و اطرافیانم همه گریه میکردند و من در همان حال که
روی تخت بودم همهشان را دلداری میدادم و میگفتم که نگران نباشند !»
مهدیه نسبت به شرایط سختی که داشته و کماکان نیز با آن دست به گریبان
است ،خیلی قوی تر ظاهر شده و میگوید که گاهی از مشکالت کوچک و
کماهمیتی که دیگران به خاطرش آزرده میشوند ،تعجب میکند.

کتاب زندگي گذشتگان  ،جان تاريک را روشني مي بخشد  .حکيم فردوسي خردمند

دانشجویی در قالب ورد و پاورپوینت ،بخشی از کارهایی است که مهدیه در
خانه انجام میداد و در کنار همه اینها خودش کامپیوتر و نویسندگی را نیز
در منزل آموخت.
او هم اکنون سابقه ی تدریس  5ساله قرآن کریم را دارد و شاگردانش به 60
نفر میرسند ،ضمن اینکه مسئول آموزش یک شرکت کامپیوتری است و در
کنار همه اینها چند سالی است که مسئولیت گروه رسانه "انجمن باور" را هم
عهدهدار شده و با نشریه پیک توانا نیز همکاری می کند.
مهدیه آنقدر مشغله دارد که شبها موقع خواب دائم به این فکر میکند
که کاری را از قلم نینداخته باشد و همه مسئولیتهایش را به نحو احسن
مدیریت کند.

من و " دلبر" !

 ،1388/08/8تاریخی است که مهدیه هرگز فراموشش نمی کند!
جدای از زیبا بودن این تاریخ و تکرار عددها ،این روز که مصادف با والدت
امام رضا (ع) نیز بوده است ،روزی است که مهدیه ویلچر برقیاش را از پدر
هدیه گرفت.
ویلچر برقی برای مهدیه در حکم پاهایی جدید بود که میتوانستند توانایی
جدیدی به او بدهند ،مهدیه آنقدر ویلچرش را دوست دارد که نامش را "دلبر"
گذاشته است!

این سه واژه ی دوست داشتنی :پدر ،مادر ،برادر

مهدیه واژهای که الیق توصیف خانوادهاش باشد ،نمییابد و تنها میگوید :
«پدر و مادر برای من حکم نفس را دارند که بدون آنها زندگی ،حتی برای
یک لحظه میسر نیست .برادرم امیر هم عشق زندگی من است و با وجود سن
کمش ،خیلی چیزها به من یاد داده.
خدا را به خاطر داشتن آنها شکر میکنم و میدانم که کلمه تشکر در مقابل
حمایت ها و زحماتی که یک عمر برای من کشیدهاند ،بسیار حقیر است .با این
حال از آنها به خاطر تمام محبتها و بودنشان ،تشکر میکنم
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کانــونتوانـادریــکنـگاه

.

دوصد گفته چون نيم کردار نيست  .ضرب المثل فارسي

چراغ روشن
روابط عمومی کانون توانا

اجتماعی

-1اخذ اولین مجوز باشگاه ویژه
معلوالن با نام "باشگاه فرهنگی
ورزشی فیروز" برای بسط و گسترش
ورزش در ابعاد توانمندسازی و
قهرمان پروری (ویژه معلوالن
جسمی حرکتی  ،نابینایان و کم
بینایان )
-2مالقات و نشست صمیمانه
ریاست هیات مدیره کانون توانا با
ریاست سازمان بهزیستی کشور
-3آغاز ثبت نام پانزدهمین جشنواره
تشویق دانش آموزان ممتاز استان
که در شهرستان های قزوین  ،البرز
و تاکستان برگزار خواهد شد
-4اخذ پیمان کاری شرکت اتیک
وابسته به سازمان اتوبوسرانی
قزوین و اشتغال به کار  12نفر از
معلوالن در باجه های فروش کارت
الکترونیک اتوبوس
-5آغاز فعالیت واحد کار در منزل
در راستای ایجاد شغل برای معلوالن
و کارگیری از شرکت های فیروز و
هنکل
-6برگزاری اردوی تفریحی ،آموزشی
پرسنل در ارتفاعات  3هزارتنکابن به
مدت  4روز
-7بازسازی سایت اینترنتی کانون
توانا در قالبی جدید که به زودی
رونمایی خواهد شد
-8ثبت رسمی و آغاز فعالیت اولین
تعاونی فراگیر ملی در استان توسط
کانون توانا و با نام "تعاونی فراگیر
ملی گروه تالشگران معلولین توانا" با
عضویت  200نفر از معلوالن
-9تشکیل شورای نساجی و شورای
سلولزی برای فعالیت های کارآفرینی
و کارگاهی کانون توانا

-10تشکیل و آغاز به کار اولین کانون معلولین جمعیت هالل احمر کشور در قزوین و با نام " کانون جوانان معلولین
هالل " با هدف تعامل نزدیک و مشارکت با جمعیت هالل احمر
-11تجهیز کانون توانا به اتوماسیون اداری به منظور کاهش بروکراسی و تسریع در خدمات رسانی به مراجعان
-12حضور روابط عمومی کانون توانا در دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی
-13برگزاری مراسم افطار مدیران ،توانمندان و پرسنل کانون توانا در راستای احیای سنت مولی الموحدین امام
علی (ع)
-14حضور مدیران کانون توانا در مراسم افتتاحیه پروژه مسکونی مهر گروه بهداشتی فیروز
-15بازدید خانم دکتر مشیر (همسر آقای دکترقالیباف شهردار تهران) و هیات همراه از مجموعه فعالیت های
فرهنگی  ،آموزشی  ،تولیدی و کارگاهی کانون توانا
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خدا را شکر کنيد که نعمات و موهبت هايش به علت بينش محدود ما متوقف نمي شود  .کاترين پندر

به همت کانون معلولین توانا برای اولین بار در کشور:

نخستین کانون جوانان معلول جمعیت هالل احمر کشور در قزوین آغاز به کار کرد
کانون معلولین توانا با مشارکت جمعیت هالل احمر قزوین در اقدامی نو ،اولین کانون
معلوالن را راه اندازی کرد.
به گزارش پیک توانا :کانون معلولین توانا با همکاری و مشارکت معاونت جوانان
جمعیت هالل احمر استان قزوین ،موفق به تاسیس اولین کانون معلوالن با عنوان "
کانون جوانان معلول هالل " در کشور شد.
دبیر کانون جوانان معلول هالل در این باره گفت  :تاسیس این کانون ،یک اقدام
شایسته بود که برای اولین بار در کشور و در جریان یک تعامل مشترک صورت گرفت.
حسین طارمیان با اشاره به اینکه این کانون در مرحله نخست  51عضو زیر شاخه دارد
گفت :این کانون دارای  4شاخه اصلی خواهد بود که گروه های تامین عزت و کرامت
انسانی معلوالن ،حمایت از حقوق اجتماعی معلوالن ،حمایت از زندگی و سالمت
معلوالن و ارتقای دانش و مشارکت عمومی معلوالن از گروه های زیر شاخه ی این

کانون هستند.
طارمیان هم چنین ،تقویت حس مشارکت جویی و نیکوکاری 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 کانون برشمرد و
گفت :فعالیت های فرهنگی واجتماعی رکن اصلی حیات کانون تواناست و از این رو
کانون خود را در موارد این چنینی مسئول می داند.
وی با اشاره به این مطلب که کانون جوانان معلول هالل ،در خرداد جاری و با تایید
معاونت جوانان جمعیت هالل احمر قزوین تاسیس شده است افزود :تالش ما این است
که این کانون در زمینه های یاد شده موفق عمل کرده و بتواند در خدمت رسانی به
جامعه و به ویژه به معلوالن ،عملکرد خوبی داشته باشد.

رونمایی از  6محصول جدید فیروز

موسوی اذعان کرد :رسالت شرکت فیروز تنها فعالیت در عرصه ی اقتصادی نیست
بلکه ما در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز بیش از قبل ارزش آفرینی خواهیم
کرد و رویکرد جدید شرکت ،حاکی از آن است که ما با ایجاد فرصت های شغلی
برای جوانان و به ویژه معلوالن در جهت حل این مهم مصمم تر از گذشته گام
برخواهیم داشت و این ارزش آفرینی به خودی خود غرور ملی را به همراه دارد.
بنیانگذار کانون توانا همچنین با اشاره به فعالیت مستمر و تاثیرگذار بیش از 180
عزیز معلول در شرکت فیروز ،افزود :این نگاه به انسان ها دقیقاً یادآور حرکت انبیا
است و من از خداوند متعال طلب توفیق می کنم تا همراه با مدیران و کارکنان و به
ویژه عزیزانی که در واحد تحقیقات و توسعه فعالیت می نمایند و نقش مستقیم
با تولید دارند و نیز همراه با عزیزانی که در عرضه ی محصوالت با ما همکاری می
کنند همگی در یک جبهه ی واحد به هموطنان عزیز خدمت کنیم.
همچنین در ادامه ی مراسم مهندس عدیلی معاونت تحقیقات و توسعه شرکت
گزارشی از طرح های در دست اقدام را بیان کرد.

اجتماعی

گروه بهداشتی فیروز به تازگی و در ادامه ی تالش و پشتکار کارکنان معلول از 6
محصول جدید خود برای ارائه به بازار ،رونمایی کرد.
به گزارش پیک توانا ،همزمان با  17مرداد سالروز تولد بنیانگذار کانون معلولین توانا
و مدیر عامل شرکت گروه بهداشتی طی آئینی از محصوالت جدید شرکت فیروز
رونمایی شد.
در این مراسم که با حضورمعاونین و مدیران شرکت و به نمایندگی از پرسنل فیروز
برگزاری شد ،قائم مقام مدیر عامل ،ضمن تجلیل از پشتکار کادر مدیریتی و اجرایی
فیروز  ،آخرین محصوالت تولید شده در شرکت گروه بهداشتی فیروز را معرفی کرد.
مهدی قهرمانپور این  6معلول که شامل فوم دستشویی ،کرم مرطوب کننده بدن و
صورت ،کرم ضدآفتاب ،صابون خمیری ،فین گیر کودک و ژل جدید بانوان بود را
از سوی همه ی پرسنل و کارکنان فیروز به سید محمد موسوی ،مدیر عامل گروه
بهداشتی فیروز تقدیم کرد.
مدیرعامل فیروز در این مراسم به مشکالت موجود در مسیر تولید ملی و تاثیر
تحریم ها در عدم ثبات اقتصادی کشور اشاره کرده و از تمامی مدیران ،کارکنان و
دست اندرکاران شرکت که با اقدامات تحقیقی ،مدیریتی ،اجرایی و پشتیبانی خود
زمینه رشد و توسعه ی کیفی و کمی محصوالت شرکت را فراهم آورده و در به بار
نشاندن این درخت پر ثمر یاری رسانده اند ،تقدیر و تشکر کرد .
سید محمد موسوی به اشاره به این مطلب که فیروز به عنوان یک برند ملی است
که 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.

.

رسالت فیروز تنها فعالیت در عرصه ی اقتصادی نیست

نماینـده مردم قزویـن در مجلـس شورای اسالمـی :

خـودم را خدمتگـزار معلـوالن می دانم

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی به مناسبت روز خبرنگار به دیدار
کارکنان و فعاالن کانون معلولین توانا و اعضای هیات تحریریه مجله پیک توانا آمد.
به گزارش پیک توانا :مدیرعامل کانون معلولین در این بازدید ،ضمن خوش آمدگویی
به حاج داوود محمدی و همراهان وی ،از حسن توجه و دقت نظر ایشان تشکر کرده
وگفت :کمتر پیش می آید که مسوولی خودش پیش قدم شده و در مناسبت های این
چنینی به دیدار کسی یا جایی برود ولی خوشبختانه شما این دقت را دارید و ما به
داشتن چنین درایت و تفکری افتخار می کنیم و به شما تبریک می گوییم.
در ادامه مرتضی رویتوند غیاثوند مدیر رسانه ی کانون توانا به خواندن متنی از طرف
کانون پرداخت که در آن به مسائلی مانند اهمیت روز خبرنگار ،فعالیت کانون در این
عرصه ،مشکالت معلوالن از جمله عدم مناسب سازی شهری برای حضور آنها و نیز
تشکر از حضور حاج داوود محمدی در کانون توانا اشاره شده بود.
هم چنین واحد تبلیغات کانون معلولین به پخش دو کلیپ که در ادامه ی برگزاری
"جشنواره نگاه نو" که سال گذشته و برای اولین بار با محورهای معلوالن در کشور
برگزار شده بود ویکی از آنها محرومیت ها و مشکالت معلوالن را به تصویر کشیده 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 کرد.
در ادامه نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به اینکه معلوالن دارای توانمندی
هایی هستند که حتی افراد تندرست بسیاری از آن قابلیت ها را ندارند گفت :مواردی
که در این دو کلیپ نمایش داده شد به خوبی نمایانگر فعالیت معلوالن در حوزه های
اشتغال ،کسب 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 کرد ،روز خبرنگار
را به اعضای کانون و پیک توانا ،تبریک گفته و زحمات خبرنگاران را قابل تحسین
دانست.
محمدی با اظهار این مطلب که این سومین باری است که من بعد از انتخابات به دیدار
کانون توانا می آیم گفت  :من خودم را خدمتگزار همه و به ویژه معلوالن می دانم و
در این راستا چنانچه کاری از دستم بربیاید حاضر به خدمتگزاری هستم.
وی در پایان با اهدای لوحی به مدیرعامل کانون از زحمات کانون و پیک توانا تشکر
و قدردانی کرده وگفت  :هر جا که قلم ،قدم و سخن من بتواند به معلوالن کمک کند
من همکاری الزم را خوا هم داشت.
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براي هر کس زمان معيني وجود دارد که قابل انتقال نيست  .کلود مونه

قسمت دوم  :اسقالل در سايه مشاركت و همدلي

تاریخچه شکلگیری کانون معلولین توانا

اجتماعی

در ادامهی بازگویی تاریخچهی شکلگیری کانون معلولین توانا
از نگرش كهنه مردم و زخمهاي قديمي معلوالن برايتان نوشتم.
نوشتم که چگونه جمعی از معلوالن جسمی ـ حرکتی تاب
نياورديم و آستينها را باال زديم تا ارزش بيافرينيم و فلسفه
و تعريف جديدي از معلوليت را به جامعه تزريق كنيم ،آن هم
بدون کمک بالعوض مردمی و بدون تکیه به دولت.
در سال  1374و با پيوستن آقای موسوی به جمع صميمي و
اوليهی كانون ،بيبرنامگي رنگ باخت ،چرا که سيد ،سرشار از
ايده ،برنامه و خالقيت بود و ما مملو از شور و نشاط جواني.
نکتهی جالب اینکه آن زمان که سازمانهای مردم نهاد جایگاه
تعریف شدهای در کنار دولت نداشتند ،رویکرد دولتمردان نسبت
به کانون کام ً
ال مثبت بود و موید این صحبت همین بس که
در اولین جلسات و مجامع عمومی کانون که در نمازخانهی
بهزیستی قزوین و با حضور مسووالن و معلوالن تشکیل میشد،
نمایندهی ولی فقیه و امام جمعهی قزوین آیتا ...باریکبین،
نمایندهی وقت قزوین در مجلس ،آقای مهندس احمد نصری،
فرماندار وقت قزوین آقای مرتضی روزبه ،رئیس بهزیستی قزوین
آقای جواد صباغان و ...از جمله مسووالنی بودند که حضور
مداومشان ،در ذهنم نقش بسته است.
آن روزها يك اتاق  9متري در ساختمان يكي از مجتمعهاي
تحت پوشش بهزيستي در جنوب شهر قزوين در اختيار داشتیم
و يادم هست كه قرار بود هر روز يك نفر با برنامه ی هفتگي
مشخص د ِر اتاق را باز كند و البته به جز شناسايي معلوالن
جديد و جذب آنان كار ديگري نميشد كرد که در اینجا جا دارد
از همکاری خوب محمد آقا کاشی ،تلفنچی اداره بهزیستی که
خود معلول ویلچری بود هم یادی بکنم.
مسكوني همكف
سيد كه آمد كمكمان كرد و توانستیم يك واحد
ِ
كه جمعاً  80متر و شامل يك حال پذيرايي ،دو اتاق خواب و
يك آشپزخانه بود را ماهیانه به مبلغ  25هزارتومان در خيابان
كوروش سابق يا شهيد انصاري فعلي اجاره كرده و براي اولين
بار يك تابلوي پارچهاي صورتي رنگ كه در آن نوشته شده بود
" كانون معلولين قزوين" را روي در ورودی آن نصب کردیم.
اگر در ثبت این خاطرات به سختیهای پیدا کردن مکان اجاره
ای اشاره نداشته باشم حق مطلب را ادا نکردهام پس بد نیست
بنویسم که اوالً در آن زمان ،مکان همکف بسیار اندک یافت
میشد و ثانیاً کسی به معلوالن اعتماد نمیکرد چون احتمال
می داد که روزی ملک شخصی او را تخلیه نکنند ،حتی اگر چک
تضمین آنچنانی ارائه می کردیم !
اما برایتان از آقای مظفری بگویم ،آقاي مظفري صاحبخانهی
خوبي بود .اگرچه سهوا ً برخي اجناس اضافه ی مغازه خود را
كه ديوار به ديوار كانون بود در راهروي تنگ و باريك ورودي
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كانون ميگذاشت و توجهي به ورود و خروج بچههاي ويلچري
نميكرد ولي در مجموع آدم دلسوزو مهربان و البته با حساب
و كتابي بود.
حاال بايد اين واحد مسكوني كه نام كانون به خود گرفته بود
تجهيز مي شد و كسي پولي نداشت .شايد هم آقا سي ِد خودمان
ميتوانست مثل اجاره مكان ،ميز و صندلي و تلفن و  ...را هم
فراهم كند اما نكرد تابه ما درس مشاركت و همدلي بياموزد.
بگذريم...
رفتيم سراغ بعضي از ادارات دولتي تا شايد لوازم مستهلك
آنها را امانت بگيريم و البته موفق هم شديم .يك ميز چوبي
بزرگ ،چند صندلي ،يك دستگاه تايپ قديمي و مكانيكي و چند
خوردهريز ديگر آمد و بچه ها را وا داشت تا هرآنچه كه دارند
را از خانه بياورند.گوشي تلفن ،راديوي سه موج ،استكان ،قوري،
سماور برقي و ...همه و همه چيزهايي بود كه بچه ها آوردند تا
كانون بتواند ميزبان خوبي براي ميهمانهايش باشد.
كمكم همه چيز رنگ واقعي به خود گرفت و ثبت كانون از
طريق شهرباني سابق كه االن موزهی قزوين شده مراحل نهايي
را سپري ميكرد كه بحث جنجالي و داغ " كي مديرعامل بشه
؟ " مطرح شد.
نشستيم و فاكتورهاي يك مديرعامل ايده آل را روي كاغذ
آورديم كه البته کسي با آن ويژگيهاي مثبت و قطعي آن وقت
كه هيچ ،هنوز هم زاده نشده است .به هر حال بايد يكي سكان
مديريت اجرايي را به دست ميگرفت.
در هفتهنامهی واليت قزوين که حاال روزنامه شده ،يك آگهي
كوچك زديم و مدير عامل كانون را فراخوان كرديم و ناگفته
نماند كه اصليترين فاكتور او افتخاري و مجاني كار كردنش
بود .يك خانم میانسال از راه رسيد و پس از آشنایی با کانون
همه جوره و بدون چشم داشت خواهان همكاري 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 هيچ وقت
مديرعامل نشد ولي همچون مادري دلسوز به كمك بچههاي
جوان و ناپختهی كانون آمد و هر آنچه از روابط خود با مديران و
مسئوالن داشت براي بهبود وضعيت كانون به كار گرفت.
مدتي بعد هيات مديره ی كانون تصميم گرفتند مديرعامل را از
بين خود انتخاب كنند و اينگونه شد كه حجت اله يوسفي اولين
مديرعامل كانون شد و البته اين انتخاب  16سال تداوم داشت.
آقاي يوسفي كه كارمند حسابدار جهاد سازندگي بود با
رايزنيهاي فراوان يكسال مامور به خدمت شد تا كانون شكل
بگيرد و در اين زمينه نبايد محبت مدير وقت جهاد سازندگي
آقاي مهندس دارابی را ناديده گرفت.
ادامه دارد...
سید اکبر حسینی

.

اجتماعی

آنچه احتماالً از نام فضاهای عمومی در ذهن فرد معلول و خانوادهی او
نقش میبندد ،محدودیتهایی است که در این فضاها برای آنها بهویژه
در مورد افراد معلول جسمیـ حرکتی وجود دارد .فقدان رمپ برای عبور
با ویلچر ،پلههای طوالنی و با ارتفاع زیاد و پستیوبلندیهایی که بدون
دو چشم و دو پا عبور از آنها بسیار دشوار است .اتوبوس ،مترو و سایر
وسایل نقلیه نیز با همین رویکرد ،خاطرات نه چندان خوشایندی را به
ذهن افرادی که با تفاوت در وضعیت جسمانی روبهرو هستند ،متبادر
ن جا هم مانند سایر
خواهد کرد .همه این موارد درست است و در ای 
انجمنها و گروهها و افراد فعال در این حوزه ،نه عاجزانه بلکه طلبکارانه
و حقخواهانه از جامعه انتظار داریم که این تمهیدات ،در مراکز و وسایلی
که برای همه افراد جامعه ساخته میشود لحاظ شود.
با این وجود ،طی مدتی که در یکی از مراکز عمومی فعالیت دارم
امکانهای مفیدی در مورد استفاده از فضاهای عمومی به ذهنم رسیده
است که با شما در میان میگذارم .قبل از آن ،الزم به یادآوری است که در
این حیطه ،ترکیباتی مانند فضاهای عمومی ،اماکن عمومی ،ساحتهای
عمومی و ...هریک در قامت یک مفهوم تخصصی وجود دارند که به تبع
نوع تخصص و نظر متخصصان ،تفاوتهایی با هم دارند .در این مجال،
منظور ما از فضاهای عمومی همانا خیابان و میادین و پارک ها و اتوبوس
و مانند آنهاست است که در ادامه ذکر میشود.
فضاهای عمومی طبق تعریف متخصصان حوزهی شهری عبارت
است از :تمام بخشهای بافت شهری که عموم مردم به آن دسترسی
فیزیکی و بصری دارند .به این ترتیب ،خیابانها ،پارکها و میادین
شهرک یا شهر ،به ساختمانهایی که محصورشان می¬کنند و
محدودهشان را مشخص میکنند گسترش مییابد .در واقع ،فضای
عمومی شامل قسمتهایی از محیط طبیعی و مصنوعی است که
عموم مردم به راحتی به آنها دسترسی دارند و ورود و خروج در
آنها دستکم در ساعاتی از شبانهروز آزاد است.
در این تعریف ،فضاهای عمومی ،مهمترین بخش از ساختار شهرکها
و شهرهای ما هستند که بیشترین میزان تماس و تعامل انسانها در
آن روی میدهد .فضای عمومی بستر مشترکی که مردم فعالیتهای
کارکردی و مراسمی را که پیوند دهندهی اعضای جامعه است را در آن
انجام میدهند .به عبارت دیگر فضای عمومی صحنهای است که به روی
آن نمایش زندگی اجتماعی ،در معرض دید عموم قرار میگیرد .فضای
عمومی ،فضایی است برای سیاست ،مذهب ،دادوستد و ورزش ،فضایی
برای همزیستی مسالمت آمیز و برخوردهای غیرشخصی.
متخصصان مختلف ،تعاریف گوناگونی از فضاهای عمومی ارائه کردهاند و
شاخصهای کارکردی ،ساختاری و ماهوی متفاوتی برای آن برشمردهاند.
اما در بسیاری از این تعاریف چند وجه مشترک وجود دارد که از آن
میان میتوان به سه وظیفه یا کارکرد اصلی فضاهای عمومی اشاره کرد:
 -1ابزاری برای برقراری ارتباطات  -2مکانی برای رویارویی  -3مدیریت و
هماهنگکنندهی فعالیتهای شهروندان .بر این اساس سه نوع فعالیت در
این فضاها قابل تصور است :فعالیتهای گزینشی و انتخابی که میتوان
قدمزدن در هوای آزاد ،توقف در اماکن تفریحی در اوقات فراغت ،استراحت
و بازدید از اماکن تاریخی و توریستی را نام برد .فعالیتهای ضروری که
تحت هر شرایطی اتفاق میافتند و ارتباط خاصی با ویژگیهای منحصر
به فرد اجتماعی ندارند .مانند رفتن به محل کار و مدرسه ،خریدهای
روزانه و ایستادن در صف اتوبوس و مترو و غیره .فعالیتهای اجتماعی
که منظور اصلی آن برقراری ارتباط اجتماعی بین مردم و تعامالت روزانه
بین آنها است.
اینها که به زبان علوم اجتماعی بیان شد ،بخشهایی از تعاریف و
کارکردهای فضاهای عمومیاند .شهر و روستا هم با هم فرق دارند.
این¬ها که گفته شد تعاریف شهری است .دربارهی اینکه در روستا هم
ما به ازای اینچنینی وجود دارد یا نه حرفهای زیادی برای بررسی هست

که در گفتوگوها و نوشت و نویسهای بعدی میتوان به حساب آورد .در این جا بحث ما نشانی
گرفتن از ظرفیتها و بهرهگیری از ابداعات است.
به نظر میرسد که جدای از ساختار و کالبد شهری ،امکانات اجتماعی شهری نیز مورد
استفادهی حداکثری واقع نمیشوند .در فضاهای عمومی ،میتوان از ظرفیت ارتباطات اجتماعی
استفاده کرد .سالهاست که افراد معلول و کانونهای فعال در حوزهی عدالت اجتماعی ،بخش
زیادی از انرژی و زمان خود را صرف اقناع سازمانها و نهادهای دولتی میکنند تا ساختار
شهر را به عدالت تنظیم کنند و خیابان و معابر را با توجه به نیاز همهی شهروندان اصالح
نمایند .اما شاید بشود در برهههایی از همین مقدار فضا و موقعیت که در اختیارمان هست
بهره گرفت .این موقعیتها عبارتند از :ظرفیت مکانهای مشخص شده برای آگاهسازی و
اطالعرسانی که تصویر ،نوشته یا جملهای که الزم است مردم بدانند ،میتواند مظروف آن باشد،
پتانسیل کارکردیِ تعامل چهرهبهچهره با مردم که امکان بیان ملموس و مرئی مشکالت ناشی
از معلولیت و نیز توانمندیهای افراد دارای معلولیت را مهیا میکند ،امکان اجرا و در معرض
دید گذاردن ابتکارات و ابداعات در مواجهه با ناتوانیها و تصورات قالبی در مورد معلولیت و. ...
اطالع واثق دارم که کانونهای معتبر موجود در تهران و چند استان بزرگ مانند قزوین،
اقدامات نرمافزاری درخوری انجام دادهاند و هم برنامههای دست اولی در باب بهبود شرایط
اجتماعی و ارتقا وجوه روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت پیاده کردهاند و هم چانهزنیهای
قدرتمندانهای در جهت به حداکثر رساندن توانمندیهای آشکار و نهان افراد دارای معلولیت
در سطح سیاستگزاری و برنامهریزیهای کالن ترتیب دادهاند .بهینهسازی کیفیت زندگی افراد
معلول و خانواده آنها نیز بیشک استراتژی جاودانه فعاالن این حوزه بوده است .اما به نظر
میرسد در کنار تالش برای مناسبسازی کالبد شهر ،در مورد وجوه اجتماعی و فرهنگی و نیز
امکانات و امکانهای اماکن عمومی بسیار بیش از اینها میتوان اندیشید.

هنرمند ،اشيا را با خورشيدي روشن مي کند که از آن طبيعت نيست  .ديده رو

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

عباسعلی یزدانی -مددکار اجتماعی
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انگار توی ذهنش رژه می رفتند،
چشم هایش مملو بود از تصویرهایی
از مردمی که به او میخندیدند و کاری
نداشتند جز تماشای او .اما هرچه
پلک میزد مقابلش جز دیوار رنگورو
باختهی اتاق چیزی نمیدید ،باز به
فکر میرفت و دیوار اتاق دوباره مانند
پردهی سینمایی میشد که تصاویر چند
لحظهی قبل را برایش پخش میکرد.
دچار اظطراب میشد ،دستهایش
یخ میزد ،آب دهانش را قورت میداد
و بیآنکه خودش متوجه باشد بلند
میگفت« :نه ،نه!»
بلند شد ،در اتاق مسعود را باز کرد ،آرام وارد
اتاق شد و باالی سرش ایستاد ،چشمهای
مسعود نیمهباز بود ،از بچگی همینطور بود،
همیشه همینطور میخوابید ،نگاهش که
میکردی فکر میکردی خودش را به خواب
زده و میخواهد یواشکی نگاهت کند اما از
میان مژههای بلندش دستش رو میشد ولی
نه او به اینطور خوابیدن عادت داشت ،به
قول مامان رعنا« :بعضی بچهها همین جوری
هستن ،انگار تو خواب هم حواسشون به همه
چیز هست».
دستش را به پیشانی مسعود کشید ،به
صورتش و به موهایش و به این فکر کرد:
«نکند مسعود از اینکه میخواهم او را به
آسایشگاه بسپرم باخبر باشد؟ نکند او هم
مانند مینو از من بدش بیاید؟»
خواست به اتاق خودش برگردد،چشمش به
عکس مینو افتاد که از دیوار روبهرو نگاهش
میکرد ،چقدر دلتنگ او بود« ،راستی از
رفتن او چند روز می گذرد؟ 11روز؟ 12روز؟
اصال امروز چندم ماه است؟ ای بابا اصال چه
فرقی میکنه!؟» به خودش که آمد دید باز
دارد با خودش حرف میزند .اما دیگر مهم
نبود ،نه مامان رعنا این جا بود که حرفزدن
او با خودش را ببیند و نگرانش بشود و نه
مینو که تذکر بدهد« :چند بار بهت بگم این
پنبه رو از تو گوشت دربیار! من نمیذارم
مسعود رو ببری آسایشگاه!؟»
ولی او سر از کار مینو درنمیآورد! آخر مینو
چرا راضی به این کار نمیشد؟ خب با این
کار مسعود هم راحتتر بود ،آنجا مراقبش
بودند ،داروهایش را به موقع میدادند ،او و
مینو هم خیالشان راحت بود ،اما مینو راضی
نمیشد که نمیشد!
چشمهایش را از قاب عکس مینو گرفت،
نگاه دیگری به چشمهای نیمه باز مسعود
انداخت و از اتاق بیرون آمد ،هوای خانه
عجیب در ریههایش جا نمیشد ،دلتنگ بود،
دلتنگ مینو ،مسعود و مامان رعنا .خودش را
به بالکن رساند ،چند بار نفس عمیق کشید،
فضای ریههایش کمی آسودهتر شد ،راستی
االن چند هفته است سر خاک مامان رعنا
نرفتهام؟ بگذار ببینم ،یک هفته؟ دو هفته؟
نه بابا چند هفتهای میشود ،اصال یادم
نمیآید و با خودش تکرار کرد «:آقا مهدی!
باز داری با خودت حرف میزنیا!»
از بالکن به خیابان نگاه کرد ،مردم رادید که
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در حال و هوای خود به این طرف و آن طرف میرفتند ،از خودش پرسید« :اگر من مسعود را بیرون ببرم یعنی همهی اینها
میخوان بایستن و ما رو تماشا کنن؟» و پاسخ داد« :چه میدونم بابا ،انگار منم دیگه دارم دیوونه میشم!»
و باز گفت« :خب چرا این موضوع رو امتحان نکنم؟! هوم؟» چند لحظهای مکث کرد و گفت« :اصال بگذار هر کی هر چی
میخواد بگه ،من که میخوام امتحان کنم!»
این را گفت و به سمت اتاق مسعود دوید ،در را باز کرد و باالی سر مسعود ایستاد ،به چشمهای نیمه باز مسعود خیره شد:
«مسعود؟ مسعود جان؟ پسر بابا؟ پاشو دیگه ،من که میدونم تو توی خواب هم حواست به همه چیز هست؟»
مسعود چند باری چشمهایش را باز و بسته کرد ،خوابآلود بود ،نگاهی به چشمهای مشتاق پدرش انداخت و دوباره
چشمهایش را بست.
مینو از قاب عکس روی دیوار آنها را تماشا میکرد ،مهدی در یک لحظه مسعود را از روی تخت بلند کرد ،تصمیمش را گرفته
بود ،به سرعت لباسهای مسعود را تنش کرد و او را داخل کالسکهاش گذاشت و خودش هم آماده شد ،پلکهایش را چند
باری باز و بسته کرد ،نه ،انگار دیگر خبری از تصاویر مردم ،در مقابلش نقش نمیبست ،خیالش راحت شد.
کالسکه را هل داد و در آپارتمان را پشت سرشان بست و منتظر آسانسور شد.
هوا خوب بود ،دیگر فضای ریههایش تنگ نبود ،اما شوق عجیبی در رگهایش به جای خون میچرخید ،وارد خیابان شدند،
کسی کاری به آنها نداشت ،هر کسی راه خودش را می رفت ،دوباره نگاهی به اطراف انداخت ،میخواست ببیند دورترها کسی
آنها را می پاید یا نه؟ و باز خیالش راحتتر شد.
نگاهی به مسعود انداخت ،انگار ریههای او هم فضای بیشتری پیدا کرده بودند ،چشمهای نیمه بستهاش حاال باز باز بود.
«خب پسرم ،بریم پارک؟ آره؟» مسعود لبخندی زد ،آب دهانش از گوشهی لبش پایین آمد و مهدی گفت« :ای به چشم
پسرم ِد برو که رفتیم!»
رسره بازی کنه ،مگه نه مسعود؟»
س
کنه،
سواری
«بریم پسرم تاب
ُ ُ
ً
«جای مامان رعنا خالی ،خدا رحمتش کنه ،اگه االن این جا بود حتما میگفت :پسر دیگه واجب شد خودتو به یه دکتر نشون
بدی!»
«مسعود ،بابا نظر تو چیه؟ تو هم میگی من باید برم دکتر؟»
ی که کالسکه را به سمت جلو هل میداد ناگهان فکری به خاطرش رسید« :مسعود؟ میگم میای به جای پارک بریم
و در حال 
یه جای دیگه؟»
نگاهی به مسعود انداخت« :خب ما که تا این جا مشکلی نداشتیم پس چرا سراغ مامان مینوت نریم بابایی؟»
«هوم؟ تو هم موافقی؟ مگه نه؟»
و در حالی که چشمهایش برق میزد ادامه داد« :ایول پسرِ ،د برو که رفتیم!»
یک ساعت بعد ،یک زن و مرد با کالسکهای که مقابلشان بود روی یکی از نیمکتهای پارک نزدیک خانه نشسته بودند .هوا
خوب ،مردم در حال و هوای خودشان بودند و مسعود با چشمهای نیمه باز دنیا را و مردم را طور دیگری تماشا میکرد.

نیـمـکتـی در پـارک نـزدیـک خـانـه

پسرکی با چشم های نیمه باز...

رقیه بابایی

هيچگاه اميد کسي را نااميد نکن  ،شايد اميد تنها دارايي او باشد  .حکيم ارد بزرگ

دارای معلولیت شایستهی دوست داشتهشدن و عشقورزیدن نیستند؟
 )3چه اتفاقی برای همسرت افتاده است؟
چرا از خودش نمیپرسی؟ هرچند بهتر است که اص ً
ال نپرسی .من تا یک سال از او چیزی
نپرسیدم .تازه وقتی دلیل معلولیتش را فهمیدم که در کنارش نشسته بودم و دوستم این سوال
را پرسید .اگر همسرم بخواهد که شما دلیل معلولیتش را بدانید ،خودش به شما خواهد گفت.
 )4بیا او را از پلهها پایین بیندازیم!
میدانم که دوست داری بانمک باشی ،اما این درست نیست .اول اینکه؛ دربارهی آسیبزدن
به همسرم شوخی نکن .دوم؛ تو با او مثل یک فرد رفتار نمیکنی ،بلکه او را شبیه یک وسیله
میبینی ،فقط به این دلیل که او روی چیزی نشسته است که چرخ دارد.
 )5شما دو نفر الهامبخش هستید!
متشکرم ،اما ما در حال حاضر کار خاصی که نمیکنیم .نه بچه گربهای را از خطر خفهشدن
نجات دادهایم و نه یتیمخانهای ایجاد کردهایم .فقط به سینما آمدهایم که یک فیلم تماشا کنیم.
 )6همسرت دوست دارد چه بخورد؟
از خودش بپرس .در واقع حتی از او بپرس که من چه باید بخورم .مطمئنم انتخاب او سالمتر
از چیزی است که من در ذهنم دارم.
 )7تو چه قدیسه یا امامزدهای هستی!
وای! یک قدیسه یا امامزاده همین شکلی به نظر می رسد!؟ بله! من این چیزها را هم شنیدهام.
اما من چند معجزه کمتر از یک قدیسه دارم .چیزی که فراموش کردهای این است که همسر
تو هم میتواند در چشم برهمزدنی ،روی یک ویلچر قرار گیرد .فقط یک تصادف رانندگی
کافی است .این اتفاق حتی ممکن است برای تو هم بیفتد .اگر شرایط ما برعکس بود ،همسرم
قسم ازدواج است که باید در
حتماً به من کمک میکرد .این یک معجزه نیست؛ فقط بخشی از ِ
بهترین و بدترین شرایط همراه یکدیگر بمانیم.
 )8چقدر خوب از او مراقبت میکنی!
مادربزرگم همیشه به من میگفت که؛ از همسرت خوب مراقبت کن و من همیشه جواب
میدادم که« :او از من خوب مراقبت میکند».
همسرم کاری پیدا کرد ،خانهای خرید و به دانشجویان خارجی کمک کرد ،بدون اینکه از
من کمکی بگیرد .در واقع این کارها را خیلی وقت پیش از مالقات با من انجام داده است.
من استعدادی در نویسندگی و گویندگی ورزشی دارم ،اما اص ً
ال نمیدانم چطور شغل بهتری
پیدا کنم یا خودم کاری راه بیندازم .همسرم همهی این کارها را برای من انجام میدهد .او
فیلمی را تهیه و تدوین کرد تا به من کمک کند که به عنوان گویندهی ورزش ُکشتی ،شغلی
در تلویزیون ملی پیدا کنم.
اگر همسرم نبود ،من هنوز داشتم ساندویچ کالباس میخوردم؛ همینطوری سر میکردم و
امیدوار بودم که آرزوهایم تحقق پیدا کند ،بدون آنکه بدانم چطور باید آنها را محقق کنم!؟

اجتماعی

بیشتر افراد دارای معلولیت از نگاه و برخورد جامعه با خود و با موضوع
معلولیت شکایت دارند .رفتارهایی همچون :نگاه ترحمآمیز ،شکرکردن خداوند
هنگام مواجهه با یک فرد معلول ،نگاه از باال به پایین به فرد دارای معلولیت،
رفتار با او همچون یک متکدی و برخوردهایی از این دست که در جامعه هم
کم اتفاق نمیافتد و اغلب باعث رنجش افراد دارای معلولیت میشود .معلوالن
از افراد غیرمعلول توقع دارند که به معلولیت همچون پدیدهای عجیب و غریب
نگاه نکنند و افراد دارای معلولیت را همچون سایر اعضای جامعه بهحساب
آورند .با اینهمه به نظر میرسد که این مشکل ارتباطی در جامعه همچنان
به قوت خود باقی است ،هرچند که بعضی از افراد دارای معلولیت معتقدند که
نوع نگاه مردم نسبت به دهههای گذشته خیلی تفاوت پیدا کرده و به عبارتی
بهتر شده است.
بهراستی دلیل این برخوردهای مردم با افراد دارای معلولیت چیست؟ آیا
آنها به عمد میخواهند احساسات فرد معلول را جریحهدار کنند؟ آیا افراد
غیرمعلول میدانند که رفتار صحیح با فرد دارای معلولیت چه رفتاری است
اما مخصوصاً واکنشی متفاوت و گاه متضاد نشان میدهند؟
بهنظر میرسد ریشهی رفتارهای نادرست مردم و واکنشهای ناخوشایند آنها
نسبت به معلولیت ،ناشی از «ناآگاهی» و «بیاطالعی» یا «کماطالعی» نسبت
به این موضوع است .با فرض اینکه  10درصد جامعه معلولیت دارند ،این
نتیجهی بدیهی به دست میآید که  90درصد اعضای جامعه با معلولیت
بیگانهاند و شاید تصوری از شرایط زندگی همراه با معلولیت و نیازهای آن
نداشته باشند .افرادی که هیچوقت با شخصی دارای معلولیت زندگی نکردهاند،
در فیلمها و محصوالت رسانهای نیز تصویری قالبی یا کلیشهای از معلولیت
دیدهاند و منبع موثقی در این باره در دست نداشتهاند ،چگونه میتوانند از
نیازهای روحی و روانی همشهریان معلول خود آگاه باشند؟
نکتهی جالب اینکه این مشکل فرهنگی تنها به جامعهی ایران تعلق ندارد،
بلکه عموم افراد دارای معلولیت در جوامع مختلف از طرز نگاه و برخورد
مردم شاکی هستند« .جف دی گورمن» گویندهی ورزشی یکی از شبکههای
ورزشی آمریکا که همسری معلول دارد ،در مطلبی ،به نکاتی اشاره کرده است
که او و همسرش در ارتباط روزمرهی خود با مردم با آنها مواجه میشوند.
نگاهی به این نکتهها نشان میدهد که طرز برخورد افراد غیرمعلول با افراد
معلول ،مشابهتهای زیادی در جوامع مختلف دارد .مطلب جف دی گورمن
به شرح زیر است:
هشت جملهای که نباید به همس ِر یک فرد معلول گفته شود:
افراد غریبه اغلب به سمت من میآیند و میگویند :برای تو در زندگی طلب
عافیت میکنیم؛ در حالی که من حتی عطسه هم نکرده بودم!! میدانم که
منظورشان این است :خدا خیرت بده که با زنی ازدواج کردهای که از ویلچر
استفاده میکند.
من و همسرم هر جا که میرویم ،مردم به ما ُزل میزنند .من سعی میکنم
به همسرم بگویم دلیل نگا ِه مردم این است که ما خوشتیپ هستیم .بعضی
افراد نمیتوانند این طرز فکر را بفهمند که تو میتوانی راه بروی اما با کسی
ازدواج کردهای که نمیتواند راه برود .من یک قهرمان ،قدیسه ،امامزاده یا
شهید نیستم وقتی میگویم که توانایی همسرم برای راهرفتن ،برایم اهمیتی
ندارد .در واقع ،هیچ وقت برایم مهم نبوده است .وقتی من و همسرم برای
اولین بار همدیگر را دیدیم ،من به سرعت جذب او شدم .نه اینکه نفهمیدم
که او روی ویلچر نشسته است ،بلکه میدانستم حماقت خواهد بود اگر به
دلیل ویلچرش ،با او قرار مالقات نگذارم.
ِ
نظرات مسخرهی زیادی دریافت میکنم .البته نه به اندازهی
من
ِ
سواالت غیرمنصفانهای که از همسرم پرسیده میشود ،اما مردم اغلب
چنین چیزهایی میگویند:
 )1آیا کمک نیاز داری؟
ما در واقع همۀ کارهای مربوط به داخل و خارجشدن از ماشین را خودمان
انجام میدهیم .من اگر کمک بخواهم ،حتما درخواست میکنم .ما ترجیح
زوج ویلچری.
زوج باحال تصور شویم تا ِ
میدهیم که ِ
 )2تو چه آدم خوبی هستی!
متشکرم ،اما تو واقعاً مرا نمیشناسی .فکر کنم این بهتر از شنیدن این جمله
است« :تو چه آدم بدی هستی!» اما از کجا میدانی که همسر من ده سال بعد
از ازدواج ما ،تصادف نکرده است؟ آیا من خوبم چون با او ماندهام؟ آیا افراد

.

حرفهایی برای نگفتن!

نگین حسینی
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خودم را آن طور که هستم پذیرفتهام

.

دوستان براي نخجير دشمنان چون تير و پيکان اند .حکيم بزرگمهر

اینجـا لبهی پرتگـاه وهـم و خـیال است...

اجتماعی

شمرده شمرده راه برو ،قدمهایت را آهسته بردار ،مراقب باش صدای پایت ،خاطر نازک ارغوان جوانی که
اینجا نشسته را نیازارد ،اینجا ،در همین حوالی ،نزدیک سایه بان خواستن و توانستن ،دختری نشسته که
با دستهای ظریفش سوزن به کالبد عشق میزند و پیراهن به قامت سرافرازی هنر می بافد ،خداوند؛
شاید هنرمندانهترین دستهای مخلوقات را بیآالیش و بیریا درون مشتهای دخترک معصومی ریخته،
مشت ها را به هم دوخته و سوگند به توانایی آنها خورده و آن دو مشت توانا را گره به بازوهای دخترک
معصومی زده و حاال هیچکس از راز این مشتها و از آنچه در قلب خود پنهان کردهاند خبر ندارد.
اینجا زندگی آرام و آهسته می گذرد ،اینجا لحظهها حرفی برای گفتن ندارند ،اینجا حتی پایانیترین
روزهای تیرماه هم هوای روزهای اول بهار را دارند ،اینجا روزگار به شاگردی آمده است ،اینجا لبهی پرتگاه
وهم و خیال است ،اینجا خانه حمیرا است.
حمیرا فیضی؛ دختری که در البهالی تابلوهای سرمه دوزی شده و میان تار و پود جانمازهای نیمهدوختهاش
برای خود خانهای ساخته پر از رنگ ،پر از شور ،پر از خواهش و پر نور.
روستایی به نام قشالق...
نامش حمیراست ،حمیرا فیضی ،میگوید  32ساله هستم ،بچهی شمال ،طرفهای دیلمان ،روستایی
به نام قشالق .روستایمان را خیلی دوست دارم ،بچگیهایم با تمام تلخی و شیرینیاش آنجا گذشت،
هشت تا برادر و یک خواهر هستیم ،رابطه ی خوبی با برادرهایم دارم ،به غیر از برادر کوچکم بقیه ازدواج
کردهاند و صاحب خانه و زندگی هستند .من االن با برادر کوچکم در شهر الوند زندگی میکنم .اینجا
درالوند سرمهدوزی و چرمدوزی یاد گرفتهام ،برای خودم کار انجام میدهم و اگر خدا بخواهد شاید بتوانم
در آینده از نظر مالی مستقل هم بشوم.
یک روز از همان روزها...
بچه که بودم دوستی داشتم که یکی دو سالی از من بزرگتر بود ،در حالوهوای بچگی آن روزها زیاد با
هم بازی میکردیم ،شیطنت میکردیم و از در و دیوار باال میرفتیم ،اما یک روز از همان روزهایی که
فکر میکردم دنیا باز هم به رویم میخندد و منتظر آتشسوزاندنهای من است ،برگی از دفتر زندگیم
کامل ورق نخورد ،گوشهای از ورق سوخت و گوشهی دیگرش سوختگی را به یادگار نگهداشت ،با دوستم
داشتیم از کنار تنور رد میشدیم ،تنور زیاد داغ نبود ،رو به خاموشی بود اما خاکستر آن داغ بود ،نمیدانم
چطور شد که دوستم مرا هل داد و من افتادم داخل تنور ،برای بدن و صورتم مشکلی پیش نیامد اما
دستهایم سوخت و حاال انگشتهای هر دو دستم را ندارم.
راهی که برای بازگشت نمانده بود
برای مداوا اقداماتی کردیم اما چون سوختگی دست هایم زیاد بود دیگر دیر شده بود ،پدر و مادرم هم
کشاورز بودند و دستشان خالی .در روستا هم که دکتر خاصی نداشتیم و اینگونه شد که انگشتهایم
برای همیشه ترکم کردند و ناگهان دستهایم مشت شدند و ماندند در انتظار انگشتهایی که دیگر راهی
برای بازگشتشان نمانده بود.
گاو میدوشیدم؛ با همین دستهایم
پدر و مادرم اصرار دارند دوباره به روستا برگردم ولی من دوست ندارم ،به آنها می گویم اینجا برایم بهتر
است؛ محیط روستا کمی اذیتم می کند ،آدمهایش را دوست دارم ،با صفا و صادقاند اما جنس نگاهشان
کمی فرق میکند ،در روستا که بودم همه کاری انجام می دادم ،در چیدن گندم ،جو ،لوبیا وعدس کمک
میکردم و با همین دستهایم حتی گاو میدوشیدم و هر کاری که می توانستم انجام میدادم اما خب
آنجا توانمندیهایم را کمتر باور میکردند.
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گفتم خدا نکند...
میخواستم اینجا عضو بهزیستی بشوم ،گفتند نمی شود ،پرونده
ام را فرستادند شهرستان خودمان ،حاال هم هفت ،هشت سالی
میشود که پشت نوبتم ،نه مستمری به من می دهند ،نه
در مسکن مهر ثبت نامم کردند و نه کمک دیگری کردهاند.
میگویند باید کسی بمیرد تا بتوانیم تو را جایگزین او کنیم تا
بتوانی مستمری بگیری ،من هم گفتم خدا نکند ،برای چه کسی
بمیرد که من بیایم جای او؟
تابلو ،رومیزی ،سجاده...
یکی از کارهایی که خوب بلدم آن را انجام دهم سرمهدوزی
است ،تابلو ،رومیزی ،سجاده و ...می دوزم ،اما کار سرمه ،هم
گران است و هم چشمهایم درد میگیرند ،چرمدوزی هم بلدم،
البته برشها را نمیتوانم ،خانم برادرم زحمت برشدادن را می
کشد ولی دوختودوز را خودم انجام میدهم ،تعدادی از کارهایم
را فروختهام و چند تایی هم هستند.
میخواهم بروم سرکار
خودم را می شناسم ،اگر شرایطش پیش بیاید به تنهایی میتوانم
از عهدهی خودم و زندگیام برآیم ،در حال حاضر خواستهام این
است که روزی بتوانم بروم سرکار ،خودم پول دربیاورم ،دستم را
جلوی کسی دراز نکنم و احساس نکنم مزاحم کسی هستم .کار
سرمه و چرم هم خوب است اما اگر شرکت و کارخانه باشد ،بهتر
است ،آینده دارد ،بیمه دارد....
به دستهایم ایمان دارم
پیشترها به آینده نگاه خوبی نداشتم ،همه چیز برایم مبهم بود،
آینده را تلخ می دیدم اما حاال همه چیز فرق میکند ،دستهای
من کارهای زیادی از دستشان برمیآید ،به دستهایم ایمان دارم،
من ارادهام را به آنها و آنها توانشان را به من ثابت کردهاند،
هنوز به چیزهایی که میخواهم نرسیدهام اما انگشتهایی که
حتی در نبود خود میتوانند گاو بدوشند و چرم بدوزند مطمئناً
از عهدهی کارهای مهم و سخت دیگری هم برخواهندآمد.
نگاه خودم را تغییر دادهام
به گذشتهها که فکر میکنم کمی خجالت می کشم ،قب ً
ال نگاه
دیگران برایم مهم بود ،طرز فکرشان برایم اهمیت داشت ،البته
نمی گویم االن این چیزها برایم اهمیتی ندارد ،نه  ،بلکه نگاه
خودم را تغییر دادهام ،خودم را آن طور که هستم پذیرفتهام،
وقتی من میتوانم همهی کارهایی که دیگران انجام میدهند
را انجام دهم ،خب پس بگذار دیگران هرچه میخواهند بگویند،
تواناییهای من که هنوز سرجایشان هستند.

رقیه بابایی

به اميد فردايي بهتر براي كودكان معلول

ما به فرداي تو خوش بينيم .تو زيبا هستي و زندگي زيبا شايستهي توست .تو با لبخند گرمت به نگاههاي
غمگينمان اميد بخشيدي ،شور دادي و همهي ما را بيرون كشاندي تا قبل از فرو رفتن در نااميدي،
كنارت يك بار ديگر به زيباييهاي غروب دريا هم نگاه كنيم.
با ورود تو باغ شهيد عظيمي بابلسر از رايحه «نرگس» خوشبو شد .وارد اردوگاه تفريحي كه شديم
و چشممان به تو افتاد دردهاي ناشي از معلوليت را فراموش كرديم و يادمان رفت قرصهاي مسكن
و تعادلمان را نخوردهايم .انگار ما براي خوب بودن ،فقط ديدن شور و هيجان بازي تو كنار دوستان
غيرمعلولت را در پارك كم داشتيم .ما سه روز با تو بازي كرديم ،شاد بوديم و بدون دغدغه ديده شدن
كنارت راه رفتيم.
ما به وضوح ديديم آن دو عصاي چوبي بيشتر از آنكه كمكي براي راه رفتنت باشند ،از تو هويت گرفته و
استوار به خود ميباليدند .همهي آن نيروي خارقالعادهاي كه از بركت حضورت در تفريحگاه حس ميشد
نويد آيندهاي بهتر براي تو بود .آيندهاي كه ديروز سخت ما را پشت سر دارد اما ما به فرداي تو خوشبينيم.
ما به فرداي تو خوشبينيم .فردا كه تو بزرگ ميشوي احتماال ديگر معلوالن ناچار نيستند در خيابان از
ترس برخي نگاهها از گوشه و كنار راه بروند .فردا با ايجاد بسترهاي شغلي ،معلوالن بيكار بي هيچ اميدي
در كنج خانه ،اميد به معجزه ندارند و گوششان از وعدههاي محقق نشده پر نخواهد بود.
نرگس به فردا لبخند بزن و از آن استقبال كن .آن روز احتماال تو شهروند درجه دو نيستي .حتما تا آن
موقع امكانات آموزشي و تحصيلي برايت فراهم ميشود تا مجبور نباشي در شهر معلول براي حضور در
كالس به طبقه چهارم دانشگاه بدون آسانسور بروي.
شايد آن روز معلوليت جرم نباشد و با مناسبسازي شهري ،امكانات اداري ،مسكوني ،درماني ،بهداشتي
و تفريحي در دسترس معلوالن قرار گيرد .هيچ عصايي در پلهاي فلزي گير نكند و ويلچرنشينان مجبور
نباشند براي عبور از عرض خيابان يك ايستگاه كامل دور بزنند .تا آن روز خودروهاي مناسبسازي
شده در تمام كشور به معلوالن سرويسدهي كنند ،بيآرتي مناسبسازي شود و براي همه خطوط مترو
آسانسور نصب شود.
اميدواريم وقتي تو بزرگ ميشوي مشكالت فرهنگي ازدواج معلوالن حل شود .كسي با ديدن آنان آه
نكشد ،به طور طعنهآميزي خدا را با صداي بلند شكر نكند و يواشكي پول در جيبشان نگذارد.
ما دلمان ميخواهد شما مثل بعضي معلوالن نسل ما خود را از ترس زمين خوردن در خانه محبوس
نكنيد .شايد الزم باشد بعضي از شما به خود تلنگر بزنيد و نبود اعتماد به نفس خود را پشت بهانههاي
واهي و متهم كردن اطرافيان پنهان نكنيد .ما از شما خواهش ميكنيم بيرون بزنيد و از موهبتهاي خدا
لذت ببريد.
دوست داريم در آيندهاي كه تو يك دختر جوان ميشوي برايت فرصتهاي شغلي برابر فراهم شود .بايد
آنقدر از لحاظ علمي و شغلي توانمند شوي كه موقع استخدام ،كارفرماها را مجاب كني به محض ديدن
عصاهايت به تو مهر بازگشت نزنند.

.

عمر آنقدر کوتاه است که نمیارزد آدم حقیر و کوچک بماند .دیزرائیلی

اجتماعی

«نرگس» از آرامش پس از توفان ،لذت ببر

نرگس جان! اينها گزيدههاي از يك ملودرام بود كه همنوعان تو
بازيگران اصلي آن در تاريخ بودند .نسلي كه سرنوشت را به حال
خود رها نكرد و براي اثبات حقوقش جنگيد .نسلي كه تنها پرداختن
به دردهاي خود را پيشه نكرد و خوشبختي را تنها براي خودش
نخواست؛ زيرا معتقد بود وقتي انسان خوشبختي را براي ديگران
بخواهد ناخودآگاه سهمي از آن مال او نیز خواهد شد .نسلي كه
باور داشت نبايد هر گروهي از جامعه با شرايط يكسان در يك جا
جمع شوند و همواره گوشزد ميكرد انسانها میتوانند از یکدیگر
بیاموزیند كه تحمل مشكالت و سختيها به رشد و تعالي فكريشان
كمك خواهد كرد .نسلي كه تالش كرد توانمنديها را بشناساند ،به
ديگران احترام بگذارد و جامعه را مجاب كند براي اين با هم بودن
چارهاي بينديشد .در دنياي الكترونيك آينده به نسل آبديده ما فكر
كن كه در شهرهايي كه خود از معلولیت رنج میبردند و عدم رعایت
مناسبسازی ساختمانها و اماکن اداری و غیره در آن بیداد میکرد
 20بار برای یک کار کوچک اداری از اين ساختمان به آن اداره
و از این طبقه به آن طبقه پاسكاري ميشديم .ما معلوالني بوديم
كه بسياريمان به خاطر شرایط معیشتی به كمكهاي بهزيستي و
مستمري آن وابسته بوديم و با هر بار دير شدن اين كمكها بحران
را لمس ميكرديم .با اين حال همواره دلمان به عشق ايران سربلند
ميتپيد و به پيشرفت آن خوشبين بوديم.
كالم ديگر اينكه فردا كه بزرگ شدي سختيهاي مادرت را فراموش
نكن .شنيدن بعضي از مشكالتي كه او از بدو تولد تو متحمل شده
كمي تاثرانگيز است .تحمل آسيبهاي روحي ناشي از  11دور عمل
جراحي پاهاي تو تا آبدرمانيهاي متعدد نبردي است كه تنها
موجودي به نام «مادر» با عشق به استقبالش ميرود.
قطعا روزي را كه مادرت براي مجاب كردن دكترت (كه اعتقادي به
جراحي و بهبود بيماري آرتوگيرپوز نداشت) به پايش افتاد ياد نداري،
حتي يادت نميآيد كه پول خريد يك آپارتمان صرف عملهاي
متعدد جراحي تو شده است ،شايد فراموش كني كه چه مشقتهايي
براي فيزيوتراپيهاي هر روز تو متحمل شده و از كسي هم در اين راه
كمك نگرفته ،به ياد نياوري كه چه استرسي از ترس خشك شدن
پاهاي تو به مادرت وارد شده ،يا اينكه روزي چند بار تو را از پلههاي
خانه چهار طبقهتان باال و پايين برده ،اما در آينده كه دفتر خاطراتت
را مرور كردي به راحتي از آنها عبور نكن .در دفتر يادداشتت بخوان
روزي را كه افسردگي تو براي مادرت تبديل به افسردگي شديد شد
و تا خوب شدنت شب و روزش تاريك شده بود .اين را هم بخوان كه
اصرارهاي مادرت به مددكار بهزيستي براي گرفتن طرح ترافيك به
منظور بردن تو جهت فيزيوتراپي بينتيجه ماند.
نرگس جان! زمانی که توفان به پایان رسید ،شايد نداني که ما
چگونه از پسش بر آمدیم و چطور برای زنده ماندن تقال کردیم
اما تو از آرامش پس از آن لذت ببر.

مجید انتظاری
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هرگز احـساس نکردم به معلـوالن مدیریت میکنم

کانون توانا مجموعهی ارزشـمـندی است و جـامعه هنوز معلـول را درک نکرده

.

آواز سرد از سينه نا اميد بر مي خيزد  .حکيم ارد بزرگ

خوبیاری ،یار خوبی که از معلوالن می گوید:

اجتماعی

جلوی پایت را خوب هم اگر نگاه نکردی ،نکن ،هرطور که خواستی پیش
برو ،عصاهایت دیگر راه را بلدند ،به چشمهایت بگو آرامش را حتی بهقدر
پلکبرهمزدنی ،به هم نزنند .اینجا جایی است که شیبها ،به استقبال
چرخهایت میآیند و رمپها خود را پیش راه پاهای رنجورت قرار میدهند.
اینجا پاهایت پلهها را در مینوردند و تا نردبان ایمان پابرجاست ،پلهها
حرفی برای گفتن ندارند.
تولید که شروع میشود ،خطر زیر پایت گم میشود ،خط سیال زندگی خود را
به دستهای توانمندت میسپارد و سکان اقتصاد ،تکیهگاهش را روی شانههای تو
مییابد .صبح به صبح ،زندگی درون مشتهایت جاری میشود و از میان انگشتهایت
سرریز میشود و در انبارهای کارخانه جا خوش میکند و آنهنگام که روشنایی
روز به جریان میافتد ،راز نانوشتهی خورشید را در گوشهایت زمزمه میکنند و
خوشحالیات را بار میگیرند ،به این شهر ،به آن شهر ،به این خانه به آن خانه میبرند
و شاید؛ تنها پرندههای نازکخیال ،راز میان چرخدندههای اقتصاد خرد و کالنت را
درک کنند تا ،آنهنگام که چرخهای روزگار به دور چرخهای صندلی چرخدارت
میچرخند و گاهی از سر کنجکاوی نیمنگاهی به سر انگشتانت میاندازند ،سکوت را
در گوشهای شنوای زمان ثبت کنند .پس صبور باش ،دل قوی دار ،روزگار با همهی
کهنهگیاش ،مقابل تواناییات ،به سجده نشسته است .اینجا «کارخانه فیروز» است.
نامی آشنا برای تمام خانوادههایی که از زمانهای دور با این مجموعه آشنایی دارند.
امروز سهشنبه است ،با مهندس خوبیاری ،مدیر کارخانهی فیروز ،در دفتر کارش قرار
دارم ،نگهبانی هماهنگیها را انجام میدهد و اجازهی ورود پیدا میکنم ،راه را خوب
بلدم ،با این فضا غریبه نیستم ،از میان سالن تولید عبور میکنم ،نگاهها برایم آشنایند،
دستها در تکاپو هستند و چشمها مشتاقانه ادامهی خط را دنبال میکنند .کمی بعد
در دفتر مسئول دفتر مهندس نشستهام ،در اتاق مدیر را که به رویم میگشایند ،قلم
و کاغذم آمادهاند و این گفتوگو آغاز میشود:
خودتان را برای خوانندگان پیک توانا معرفی کنید.
بابک خوبیاری هستم ،متولد سال  54و متأهل .نزدیک به  9سال از ازدواجم میگذرد
و در این مدت خوشبختی و شادکامی چون چتری ،همواره سایهاش را بر بام زندگیام
گسترده است .اکنون صاحب یک دختر  23ماهه به نام «ستیا» به معنای دنیا ،گیتی،
زن پاکدامن ،نام خواهر کورش و لقب حضرت معصومه(س) هستم.
خانوادهی مهندس خوبیاری چه تصویری از شغل وی دارند؟
خوشبختانه همسرم از شغل من راضی است و بیشتر از این خوشحال است که من
در خدمت مجموعهای هستم که بهکارگیری نیروهای معلول الویت اول مجموعه
است .البته خود من اعتقاد دارم که با معلوالن کار نمیکنم بلکه با کسانی همکارم
که محدودیتشان کمی بیشتر از بقیه است ،چون من و خانوادهام معتقدیم معلولیت
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یک محدودیت است و همهی انسانها به نوعی محدودند و تنها نامحدود ،خداوند
است.
از کودکیتان بگویید .آن وقتها به روزهای این چنینی فکر میکردید؟
متأسفانه بیشتر افراد نمیتوانند در زمینههای مورد عالقهی خود کار یا تحصیل
کنند و شاید این مشکل تا حدودی به سیستم آموزشی ما برگردد ،اگر از بچهها
دربارهی شغل آیندهشان بپرسید بیشترشان دکتر ،مهندس و خلبانشدن را نام
پاسخ ِاین سوال در مورد من این نبود ،من از همان دورهی
خواهند برد اما
ِ
دبیرستان ،در میان تمام شیطنتها ،فوتبال بازیکردنها و گاهی شیشهی
همسایه شکستنها ،به رشتهی صنایع عالقمند شدم و هنوز هم رشتهام را به
خاطر پویایی و تنوعی که دارد دوست دارم ،همیشه معتقدم که اگر رشتهی
دیگری را میخواندم شاید دیگر آرامش امروزم را نمیتوانستم داشته باشم.
از اوایل کارتان در فیروز بگویید .فرق حاال با آن وقتها چیست؟
من قب ً
ال در آوند پالستیک موظف به کار روی پروژهای بودم که به بررسی وضعیت
کاری و اقتصادی آوند میپرداخت ،بعد از آن پروژه با آقای موسوی آشنا شدم و در
آبانماه سال  84به دستور ایشان آمادهی خدمت در فیروز شدم .آن اوایل ،فیروز
تنها  56نفر پرسنل داشت و تنوع محصوالتش کم بود ،حتی قبل از ورود من،
آقای موسوی کار در اینجا را تنها با  30پرسنل و حدود  7یا  8محصول شروع
کردهبود .هر شنوندهای وقتی این مقوله که امروز فیروز  252نفر کارگر در دو
شیفت کاری داشته و  74نوع محصول مختلف تولید میکند را کنار مقولهی قبلی
میگذارد به مدیریت خوب آقای موسوی و عملکرد کادر وی پیمی برد .این تفاوت
شفاف ،خودش ،خود را حکایت میکند و جای تشکر صمیمانه از آقای موسوی و
کارکنان ایشان را گوشزد مینماید.
پیش از آمدن به فیروز سابقهی همکاری با معلوالن را داشتید؟
من قب ً
ال شناخت چندانی از معلوالن نداشتم؛ من هم مانند سایر افراد جامعه گاهی
معلوالن را میدیدم ،در محیطهای کاری قبلی و یا دانشگاه نیز سه چهار نفری از
دوستانم معلول بودند اما در زمینههای کاری با آنها کار نکرده بودم.
روزهای فیروز چگونه میگذرند؟
روزهای عادی که سیر طبیعی خود را میگذرانند اما ما اینجا روزهای پر بازدیدی
داریم ،از فیروز ،معموالً بازدیدهای زیادی میشود ،این بازدیدها برای عدهای جالب
و برای عدهای دیگر باورنکردنی است .ولی دربارهی برخی بازدیدکنندهها باید گفت
مسئوالن ،گاهی چه به کانون و چه به اینجا میآیند ،یک چیزهایی میبینند و
میروند و بعد هم همه چیز را فراموش میکنند.
کار با نیروهای معلول چه طعمی دارد؟
در حدود  8سال کار با معلوالن ،دیدگاهم دربارهی آنها عوض شده ،اینها
کسانیاند که جرأت و اعتماد به نفس دارند و «نمیشود و نمیتوانم» در کارشان
نیست ،من از این دوستان چیزهای زیادی آموختهام که این آموختهها در
زندگیام تأثیرات زیادی داشته .من هم این عبارتها را در زندگیام راه نداده و
سعی کردهام با تمام توان به جلو پیش بروم.
مدیریت کارخانه فیروز کار سختی است؟
به طور کلی مدیریت کار سختی است اما در عین حال شیرینیهای مخصوص به
خود را هم دارد ،اما من هیچ وقت احساس نکردم که دارم با معلوالن کار میکنم
و به آنها مدیریت میکنم ،خدمترسانی و بازکردن گرهای از کار مردم برای همه
افتخار است و چه افتخاری باالتر از خدمترسانی به کسانی که به ظاهر دارای
محددیتاند.
از نظر مدیر کارخانهی فیروز معلوالن در بطن کار ،توانستهاند خودشان
را اثبات کنند؟
بله ،در مدتی که اینجا هستم چیزی به نام معلول ،دستکم به آن معنا که تصور
عموم است ندیدهام ،چرا که فرقی بین معلول و سالم وجود ندارد ،این بچهها شاید
ظاهرا ً از نظر حرکتی یا نحوهی ارتباط با دیگران محدود باشند اما در فرآیند تولید
بهجهت بسترسازی و بررسیهای کارشناسی صورتگرفته فرقی با سایرین ندارند.
ما بارها شاهد ارتباط صمیمانهی شما با کارگران بودهایم ،از جایگاه این
صمیمیت و احساسات در خالل کار بگویید؟
ما اینجا به بچهها کمک میکنیم ،مشاوره میدهیم و در برخی موارد فرصتهای
خاص به آنها میدهیم اما مدیریت ،سبک و سیاق خود را داردَ ،برند فیروز،
سابقهی مجموعه و راندمان کاری چیزی نیست که بتوان آن را با بهکارگیری
احساساتی صرف
احساسات پیش برد ،صمیمیت برقرار است اما ما نمیتوانیم
ِ

.

يک ابله تحصيل کرده از يک ابله بي سواد ابله تر است .مولير

عمل کنیم ،چون ممکن است در بازار رقابتی کوچکترین خطاها برای برند معروفی مانند فیروز
مشکلساز شوند ،پس ما اینجا در کنار رفاقت و صمیمیتهای دوستانه ،در خالل کار جدیت تمام
داریم.
تاکنون پیش آمده نیروی معلولی را اخراج هم بکنید؟
بله ،چون بحث ،بحث ترحم نیست .ما کسانی را داشتهایم که خوب کار نمیکردند و عذرشان را
خواستهایم ،اما من پیش وجدان خودم خیالم راحت است که اگر اخراجی هم صورت گرفته به
دور از بیعدالتی بوده و ما به جای همان نیروها دوباره نیروی معلول گرفتهایم .البته این تصمیم،
تصمیم نهایی ماست و پیش از آن سعی میکنیم با آموزش ،تذکر و ...فرصتهایی را به نیرو
بدهیم.
کارخانهی فیروز به دلیل اینکه نیروهای خود را از میان معلوالن انتخاب میکند
ظرافتها و استثناهای خاصی دارد ،خوانندگان ما را با بخشی از این استثناها آشنا
کنید.
اگر مایلید از ظرافتهای این مجموعه بدانید بگذارید بگویم که این مجموعه طبق تحقیق و
بررسیهای آقای موسوی(مدیر عامل شرکت) ،اولین و تنها مجموعهای است که این حجم معلول
را یکجا و همزمان مشغول به کار کرده و شاید بد نباشد بدانید از  252نفر نیروی انسانی کارخانه،
 86نفر معلول جسمیـ حرکتی 44 ،نفر ناشنوا و کمشنوا 22 ،نفر نابینا و  5نفر ویلچری هستند.
متوسطِ سن کارگران این مجموعه  34/7است و این یعنی ما نیروهای جوانی داریم و زبان یکدیگر
را خوب میفهمیم و تیم منسجمی داریم 80 .درصد وقت من ،در کنار بچهها میگذرد ،ما اینجا
تمام کادر را خانوادهی فیروز مینامیم و برای حل مشکالت ،تیمهای اضطراری تشکیل داده و
مشکالت را در محل اتفاق حل میکنیم .از دیگر ویژگیهای خانوادهی فیروز این است که در سالن
تولید یا در اتاق مدیریت جلسات روزانه داریم و کمیتههای مختلفی داریم که به کنترل روند تولید
و افزایش راندمان کاری و کیفیت میپردازند.
کمیتهی منابع انسانی هم یکی دیگر از این کمیتههاست که به مبحث جذب ،انظباط نیرو ،وام
و ..میپردازد .با پرسنل جلسات ماهانه داریم که هر ماه  2نفر از نمایندگان معلولیتهای مختلف
در این جلسات خواستههای معلوالن را مطرح میکنند .این نماینگان به طور گردشی تغییر داده
میشوند چون افراد جدید ،همیشه حرفها و دیدگاههای جدیدتری هم دارند.
گویا نیروهای شما اضافهکاری ،آنهم به طور اجباری دارند .قضیهی این اضافهکاریهای
اجباری چیست؟
خوشبختانه فیروز به برکت حضور فعال نیروهای معلول و برند شناختهشدهای که در کشور دارد،
بازار و مشتری خود را دارد و ما برای تأمین خواستههای بازار مجبوریم از پرسنل ،اضافهکاری
بخواهیم .اضافهکاریها هزینههای باالیی دارند ولی ما برای پاسخگویی به تقاضای مشتری مجبور
به پذیرفتن این هزینهها هستیم .گاهی هم چون تنوع محصوالت زیاد است ،حجم کار زیاد شده
و ما باید طوری برنامهریزی کنیم که سایر بخشها بهخصوص بخش فروش با مشکل مواجه
نشود اما از آنجا که طبق فرمودهی حضرت علی(ع) بزرگترین تفریح ،کار است ،با سختیها کنار
میآییم و جای خوشحالی است که در  2سال گذشته با توجه به اینکه توانستیم شیفت کاری
کارخانه را از یک شیفت به دو شیفت تغییر دهیم از میزان این اضافهکاریها و فشار روی نیروها
کاسته شده است.
برای تعیین وظایف نیروهای معلول چه معیارهایی دارید؟ آیا قبل از تعیین وظایف به
شناسایی قابلیتها میپردازید؟
به نکتهی خوبی اشاره کردید؛ ما برای شفافشدن این مهم ،ایستگاهبهایستگاه تمام فرآیندها
را تجزیهوتحلیل کرده و فرآیندهای متناسب با تواناییهای معلوالن را در هر ایستگاه شناسایی
کردهایم ،دقیقاً مشخص کردهایم که در طول خط تولید ،چه نوع معلولیتهایی مناسب هستند و
میتوان گفت با یک بررسی دقیق و دانستن اینکه کدام کار را به چه نوع معلولیتی باید سپرد،
دیگر فرقی بین معلول و غیر معلول وجود ندارد.
در سالن تولید شما دیدیم که بسیاری از کارها دستی انجام میشود در حالی که شما
میتوانید آن کارها را ماشینی انجام دهید .علت چیست؟
در مجموعهی ما سیاستی حاکم است که پایه و اساس آن را آقای موسوی گذاشتهاند و آن
سیاست این است که «اگر میشود کاری را دستی انجام داد به طوری که در کیفیت آن تأثیر
منفی نگذارد آن کار حتماً باید دستی انجام شود» و الویت جذب نیرو هم با نیروهای معلول و
خانوادههای آنها است.
کانون معلولین توانا را چگونه میبینید؟
کانون توانا برای ترمیم فرهنگ جامعه در مورد معلوالن و به طور خودجوش بهوجود آمده ،پس
مجموعهی ارزشمندی است ،همینقدر بگویم که محیط شاد فیروز و «این فرهنگ که ما قبل
از همکاربودن با هم رفیق هستیم» اکنون به طور یک نامه و یک قرداد نانوشته در فیروز اجرا
میشود ،حاصل تالش و فرهنگسازی کسانی است که در کانون زحمت میکشند.
نگاه جامعه به معلول را چگونه میبینید؟
جامعهی ما هنوز هم معلول را درک نکرده و از پتانسیل او خبر ندارد ،پیشنهاد من به برخی از
مسئوالن و شهروندان این است که فقط یک روز خود را جای آنها بگذارند و روی ویلچر بنشینند،
شاید با این فرضیه برخی راهها برای حل مشکالت معلوالن در جامعه باز شود.
سخن پایانی:
در میان گلهای یک باغچه ،بیشترین توجه باغبان به گلی است که مریض احوال است ،باغبان
قطعاً به گلهای دیگر هم رسیدگی میکند اما نگرانی اصلیاش این گل بیتاب است ،اگر این نگاه
مسئوالن در جامعه برقرار شود شاید بتوان گفت که دیگر معلولی نخواهیم داشت.

اجتماعی

رقیه بابایی
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اگر به قلبت گوش کني و مغزت را به کار اندازي ،هيچ وقت اشتباه نمي کني .برادلي

پيــش به ســوی آينده

فرانسیسکـو دی گویـا

اجتماعی

«فرانسیسکو دی گویا» در سال  ۱۷۴۶در «آراگون» اسپانیا متولد شد .پدرش
«جوزف پنتیو گویا فرانکو» و مادرش «گریسیا لوسینته سالوادور» بود.
دوران کودکیاش را در «فیونتدوس» گذراند .پدرش از راه زرگری زندگی را
میگذراند .در  ۱۴سالگی گویا نزد «جوزف لوزن» نقاش به کارآموزی مشغول
شد .او به مادرید رفت و با آنتون رافائل منگس که نقاش شناختهشدهای نزد
خانوادهی سلطنتی بود همکالس شد .او با مخالفت جدی استاد خود مواجه
شد و امتحاناتش ناامیدکننده بود .فرانسیسکو ناامیدانه در سالهای ۱۷۶۳
و  ۱۷۶۶درخواست ورود به آکادمی هنر را کرد اما پذیرفته نشد .بعد از آن
به رم رفت جایی که جایزهی دوم مسابقات نقاشی را که توسط شهر «پاراما»
پایهریزی شده بود را به دست آورد .بعد از آن سال به زاراگوسا بازگشت و
قسمتهایی از گنبد باسیلیکای را نقاشی کرد (به سپاس از نام خدا) .چرخهای
از نقاشیهای «فرسک» در کلیسای «چارت هاس آلودی» و در «سوبرا دیل
پلس» را از خود به نمایش گذاشت .او در جوالی  ۱۷۷۳با خواهر «بایو جوزفا»
که گویا او را «پپا» صدا میکرد ازدواج کرد .ارتباط «بایو» با آکادمی سلطنتی
هنرهای زیبا به فرانسیسکو کمک کرد که به عنوان طراح قالیهایی که قرار بود
توسط کارخانهی سلطنتی بافته شوند کار کند .در طول  ۵سال نزدیک به ۴۲
الگو را طراحی کرد که بیشترین آثار برای تزئین و یا پوشش قسمتهای خالی
دیوارهای «ال اکسوریال» و «پاالسیوریل دپاارادو» اقامتگاههای تازهساخت
سالطین اسپانیایی در نزدیکی مادرید استفاده شد .همین باعث شد تا توجه
پادشاهان اسپانیایی به استعداد او جلب شود و بعدها به دربار راه پیدا کند.
او همچنین یک تابلوی قربانگاه کلیسای «سن فرانسیسکو ال گرانده» در
مادرید را نقاشی کرد .که همین نقاشی منجر شد او به عضویت آکادمی سلطنتی
هنرهای زیبا درآید.
زمانی بین اواخر سالهای  ۱۷۹۲و اوایل  ۱۷۹۳در سن  ۴۶سالگی یک بیماری
جدی که ریشه آن مشخص نیست «دی گویا» را ناشنوا کرد و پس از آن دی گویا
گوشهگیر و درونگرا شد.
او در سال  ۱۸۲۶به اسپانیا بازگشت اما دوباره به «بورداکس» رفت و در سال
 ۱۸۲۸در اثر سکتهی مغزی درگذشت و در «بورداک» به خاک سپرده شد .چند
نیکوکار آرامگاه او را با تندیس گچی کوچکی از مریم مقدس تزیین کردند
ولی پس از چندی روی آن را خزه پوشانید .دی گویا تا شصت سال در آنجا به
فراموشی سپرده شد ،تا اینکه در نوزدهم نوامبر سال  ۱۸۸۸با حضور کنسول
اسپانیا ،نبش قبر کردند و بقایای جسم او را به اسپانیا بردند و نخست در ۱۸۹۹
به «سان ایسیدرو» انتقال دادند .ولی در صدمین سال مرگش یعنی در سال
 ۱۹۲۸آن را به «سان آنتونیو د فلوریدا» بردند و در زیر گنبدی که صدوسی
سال پیش از آن با گرمی و حرارت و شوق و التهاب سقفش را نقاشی کرده بود
به خاک سپردند.
از مجموع آثار او میتوان فجایع جنگ ،نقاشیهای سیاه ،ماجا و ...را نام برد.
ترجمه :نسترن حسن بیگی
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اجتماعی

فائزه گچکوب

اخالق نيکو ،صبر ،تواضع ،مهرباني،
گذشت و صداقت و مهم تر از همه
احترام به شخصيت دانشآموزان
معلول را در لحظه لحظهی زندگیاش
،صحبتهایش و رفتارهایش میتوان
دید.
نیازی به تعریف و تمجید دیگران ندارد
و خود را اینگونه ساختهاست :انسانی
وارسته و آزاد از هر گونه دلبستگی
به تعلقات مادی .معلم عزیزم سرکار
خانم سپیده حسن زاده.
در مجتمع آموزشی استثنایی امام علی
تهران ،کامپیوتر تدریس میکند و خوب
میداند که باید زمان کالسهایش را با
ما ،صبورانه سپری کند .اگر مطلبی را از
او برای بار چندم هم بپرسی همانند بار
اول با تمام وجودش و به آرامی برایت
تکرار میکند .آنقدر تکرار میکند
تا خودت دست از پرسیدن و شک و
تردید راجع به محتوای درس هر جلسه
برداری و با خیال راحت از اینکه امروز
چیزی را به تمامی آموختی از کالس
بیرون بروی اما قلبت لبریز از مهر او و
ذهنت سرشار است از آموزههایش.
با خودم فکر میکردم تنها زمانی
میتوانم مانند او باشم و مانند او زندگی
کنم که درون قلبم جایی برای کبر و
غرور نگذارم و هر لحظه بدانم فرودادن
نفسی که برمیآورم در اختیارم نیست.

.

چیزی وجود دارد به نام چشم ،جایی در صورت انسان خودنمایی میکند ،وقت غصه
و ناراحتی ،گریان میشود ،هنگام شادی و هیجان ،دودو میزند ،وقتی تار میشود،
قطره میچکانی درونش تا بهتر ببینی ،وقتی ضعیف میشود ،عینک میزنی ،دورترین
و نزدیکترین چیزها را میتوانی با آن ببینی ،و خیلی کارهای دیگر که از پس همین
چشمهای به ظاهر ساده برمیآیند،
حاال فکر کن که نباشد ،که چشمی نباشد که ببیند ،که حسرت دیدن عزیزترینهایت
پشت پلکهایت بماند و ُجم نخورد ،که بزرگترین آرزویت بشود دیدن آلبوم عکسهای
خانوادگیات،
نابینا که باشی ،چالههای خیابان بیشتر میشوند ،و انگشتانت بیرمقتر ،بس که بر
صفحههای برجسته ریز و درشت شهر جا ماندهاند ،شنیدن کتابهای برجسته دنیا را
برخواندنشان ترجیح میدهی ،باید با چشم بسته تلویزیون ببینی ،جای زخمهایت بر
در و دیوار خانه نقش بستهاند،
اما ،دل اگر تاریک باشد چه؟ هزاران چراغ پر نور و رنگارنگ هم نمیتواند وجود آدمی
را روشن کند ،قلب اگر کور باشد چه؟ هیچ دیدهای نمیتواند زیبایی و عظمت هستی را
درک کند ،چه جای افسوس و حسرت که چشمهای تو را به روی دنیا بستهاند ،خدا در
دلهای شکسته منزل دارد نه در دیدههای باز،
نگاه کن ،با تمام وجودت نگاه کن ،درختی و کوهی نیست ،که در تو قد علم نکرده
باشد ،دریایی نیست که در درونت آرام نگرفته باشد ،هیچ دشتی به وسعت سینهی تو
نیست ،دیدن یا ندیدن مسئلهای نیست ،تو بر روی سبزی درختان ،سرخی گلها ،آبی
دریا ،طراوت باران ،در هیاهوی باد ،در صدای پرندگان چشم دل میگشایی ،هرچند که
چشمانت بر لبخند صبح و آسمان شب پلک نمیگشاید اما مگر درک خلقت چشم سر
میخواهد؟

منتقدين پر حرف بجاي عملگرايان کم حرف هم سخن مي گويند  .حکيم ارد بزرگ

نور می بینم در ظلمت ،من پر از فانوسم...

نامه ای از یک دوست

علی اصغر دستوری
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اراده انساني  ،در پهلوي مقدرات او ايستاده و چرخ تکامل او را اداره مي کند  .فيثاغورث

اجتماعی

پيوند
از سنگفـرش های خیابـان
تا کانـون معلولیـن تـوانا
قدمهایشان را نمیشمارند ،بیتردید ،بیدلهره دستهایشان را به دستهای کوچکی میسپارند که طعم خوش آغوش ،هنوز در
مذاقشان جاری است.
عصای چوبی ،یک دست و مهدی  4ساله ،دست دیگر پدرش را گرفته و مادر که با یک دست چادر مشکی سادهاش را نگه داشته با
دست دیگر ،دنبالهروی زهرای  9ساله است ،دختری که خرید خانه را جایگزین عروسک بازیهایش کرده و پسری که شیطنتهایش
را در فاصلهی قدمهای گاه کوتاه و گاه بلند پدر پیاده میکند.
دو عاشق ،دو همراز ،دو ستون برای یک خانواده و دو همسری که سپیدهی صبح را از زاللترین پنجره به تماشا نشستهاند ،از
ناامنترین سنگفرشهای خیابان میگذرند و خود را به کانون معلولین توانا میرسانند تا برای ما از حکایتهای تلخ و شیرین زندگی
بگویند و با زبان شیرین ترکی بگویند که عصاهای فردای زندگی ،چگونه از هم اکنون دستگیر لحظههای دور و نزدیک آنها شدهاند.
فاطمه اسالمی و صاحبعلی عباسی ،میهمانهای ویژهی این شماره از پیک توانا هستند .آنها ترکی میگویند و فرزندانشان با حالوت
و شوق و ذوق بچهگانه ،تندتند و هول هولکی ،ترجمهی فارسی آنچه پدر و مادر گفتهاند را برایمان روایت میکنند.
صاحبعلی :و خداوند عشق را آفرید
دوازده روز از تولد بهار میگذشت و خورشید با همهی ترنم و طراوتش به دنیا لبخند میزند ،در یکی از بهترین روزهای خوب خدا،
یک روز قبل از سیزده بدر سال  77مراسم ازدواج ما ساده و بیآالیش برگزار شد .انگار درست همان روز ،خدا عشق را آفریده بود.
فاطمه :صداقت و سادگیاش مهم بود
دایی صاحبعلی به خانهی ما رفتوآمد داشت ،آشنایی ما در همین رفتوآمدها 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.
صاحبعلی :از فاطمه سپاسگزارم
من خانوادهای دارم که به داشتنش افتخار میکنم ،با اینکه انجام برخی کارهای خانه برای فاطمه مشکل است اما زن مرتب و پاکیزهای
است ،با سلیقه و کدبانوست ،از تربیتی که به بچههایم میدهد راضیام و از او به خاطر زحماتی که میکشد سپاسگزارم.
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اميد دارويي است که شفا نمي دهد  ،اما درد را قابل تحمل مي کند  .مارسل آشار

اجتماعی

فاطمه :سالهای دوری از پدر
بچه که بودم پدرم رفت جبهه ،سالهای دوری از پدر ،از من
دختر رنجوری ساخت که از بس گریه میکرد و اشک میریخت
بیمار شد ،سالها گذشت و پدر به خانه بازگشت اما این پدر که
حاال جانباز هم شده بود دیگر توان پیگیری مداوای چشمهای
کمسوی این دخترک گریان را نداشت ،داروهای خانگی هم
جواب قانعکنندهای برای روزهای آفتابیام پیدا نکردند و
چشمهای من ،کمکم ندیدن را به دیدن ترجیح دادند.
صاحبعلی :رضایت از زندگی ،چیز دیگری است
پدر و مادرم از دنیا رفتهاند ،خواهر و برادر هم ندارم ،پدر
فاطمه خانهی کوچکی را در شهرک اقبالیه برایمان رهن کرده
و امورات زندگی چهار نفرهمان تنها از راه یارانه و  50هزار
تومان مستمری که بهزیستی میدهد میگذرد ،اما مسئلهی
رضایت از زندگی ،چیز دیگری است ،همسرم را دوست دارم
و فرزندانمان بزرگترین سرمایههای من در زندگی هستند.
فاطمه :دست در دست بچه ها
دخترمان «زهرا» در انجام کارهای خانه کمکم میکند ،برای
خانه خرید میکند ،هوای «مهدی» برادر چهارسالهاش را دارد،
گاهی اوقات همسایهها در آشپزی کمکم میکنند ولی بیشتر
اوقات خودم از عهدهی کارها برمیآیم ،با اینکه بچههایمان
هنوز خیلی کوچکاند اما هر جا برویم دست در دست بچهها
میگذاریم ،روزگار از بچههای کوچک ما ،چشمهای بینایی
ساخته برای ما.
صاحبعلی :هیچ وقت خبرم نکردند
بیکارم ،شغل و درآمدی ندارم ،هر وقت به بهزیستی برای کار
مراجعه کردم گفتند« :کار نداریم ،اگر بود خبرتان میکنیم».
اما هیچ وقت خبرم نکردند ،مشکل ما ندیدن نیست مشکل
ما دیده نشدن است ،به خاطر همه چیز خدا را شکر میکنم
اما از آنهایی که به کسانی مانند ما توجه نمیکنند گلهمندم.
فاطمه :این جدایی به نفعمان بود
از خانوادهام دور هستم و این دوری برایم سخت است،
خانوادهی من در شهرستان خدابنده زندگی میکنند ،ما هم
قب ً
ال آنجا بودیم ولی حاال چند سالی است در قزوین ،شهرک
اقبالیه ساکن هستیم .علت اینکه خواستم از خانوادهام دور
باشم این بود که بچهها کمکم داشتند بزرگ میشدند و هر روز
بدون اینکه بتوانم کنترلشان کنم مدام به خانه پدر و مادرم
میرفتند ،نمیخواستم بچهها به کسی غیر از خودمان وابسته
شوند ،پس من و همسرم تصمیم گرفتیم محل زندگیمان را
عوض کنیم ،چون نمیخواستیم بچهها 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.

صاحبعلی :هنوز خانهای نداریم
مستمری  50هزار تومانی کفایت مخارج من و خانوادهام را
نمیدهد 15 ،سال است که مستأجرم و هنوز خانهای ندارم،
اسبابکشی 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» دلخوشیهای بزرگمان هستند
پسرم که خیلی کوچک است اما دخترم نماز میخواند و گاهی
روزه هم میگیرد ،ما دو بچهی اولمان را از دست دادهایم و حاال
«زهرا» و «مهدی» دلخوشیهای بزرگمان هستند ،به آیندهی
آنها خیلی امید بستهام و دوست دارم موفقیتهایشان را
ببینم ،از کانون توانا هم میخواهم در کالسهای آموزشی
خود به بچههایم کمک کند.
صاحبعلی :توقع زیادی ندارم
در مسکن مهر ثبت نام کردهام و بهزیستی حدود سه میلیون
به ما کمک کرده ،در دلم چیز خاصی نیست ،توقع زیادی
ندارم اما از مسئوالن میخواهم برای معلوالن شغل ایجاد
کنند ،مانند کاری که کانون توانا انجام میدهد ،من اگر کار
و درآمد داشته باشم راحتتر و بهتر زندگی میکنم و کمتر
شرمندهی خانوادهام میشوم.
زهرا :من؟ معلم کالس چهارم
خالهام معلم است و من هم دوست دارم مانند خالهام معلم
کالس چهارم یا قاضی و یا دکتر کودکان بشوم ،برادرم را
خیلی دوست دارم ،گاهی با هم دعوا میکنیم اما در خانه
بیشتر بازی میکنیم ،دوچرخه سواری میکنیم ،ساالد درست
میکنیم ،خانه را تمیز میکنیم ،و «مهدی» را با اینکه گاهی
به من سیلی میزند با هیچ چیز در دنیا عوض نمیکنم.
مهدی :من زود گریه میکنم
شاید در آیندهها دکتر بشوم ،اما االن ماشینبازی را زیاد
دوست دارم ،با زهرا بازی میکنیم ،دعوا هم میکنیم ولی من
زود گریه میکنم زود هم آشتی میشویم.

رقیه بابایی
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چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است .امرسون

هـالیـوود ایـرانی

چند سال پیش باشگاه بایرن مونیخ آلمان ،آنقدر درگیر مسائل
عجیب و غریب بود که به این باشگاه میگفتند «اف .سی .هالیوود»،
فکر میکنم این روزها این لقب «هالیوود» برازندهی وضعیت افراد
معلول در ایران است .که شاید باید به آن بگوییم «مالیوود»! با
بسیاری از این مسائل آشنا هستید و ما هم آن قدر تکرار کردهایم
که راستش را بخواهید خودمان هم خسته شدهایم از بس گفتیم و
گفتیم و گفتیم و کسی هم توجه نکرد .این بار میخواهم از نسخهی
(شما بخوانید ورژن) جدید این مسألهها بگویم ،که البته هنوز هم
نمیدانم باید برای این ماجرا خندید یا گریست.
چند روز پیش برای یکی از دوستانم پیامکی از طرف یکی از
اپراتورهای تلفن همراه آمد که« :امید شنیدن صدای دلنشین پدر
و مادر هدیهی مشترکین  .......به کودکان مبتال به اختالل شنوایی
و نیازمند به عمل جراحی پیوند حلزون گوش با ارسال یک پیامک
بدون متن به  ».......بعد از آنکه پیامک خالی ارسال شد200 ،
تومان از شارژ دوستم کم و پیامک دیگری برای او فرستاده شد
که« :خیرین گرامی ،به لطف کمکهای شما از طریق کد  .......به
بهزیستی ،نعمت شنوایی به  30کودک در معرض ناشنوایی بازگشته
و  25واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی ساخته شده است.
از اینکه در این امر خیر پیشگام بودید از شما متشکریم» البته که

کمک به دیگران خوب است .اما واقع ًا برای کاری به اهمیت کاشت
حلزون گوش برای کودکان ،باید از مردم پول جمع کرد؟ یعنی اگر
روزی سیستم مخابرات کشور با مشکل مواجه شود که نمیشود
باید از مردم دویستتومان ،دویستتومان پول جمع کرد .وگرنه
دیگر نمیتوانیم برای کودکان حلزون گوش بخریم؟ از این گذشته
این  25واحد خانه مسکونی از کجا آمده است؟ با همین دویست
تومانها؟ البته شاید هم دلیلش کمبود بودجه است .اما این دلیل
خوبی است؟ مگر ما کشور نفتخیزی نیستیم؟ مگر ما فعال در
زمینه نانو نیستیم؟ مگر ما میمون به هوا نمیفرستیم؟ مگر ما
صادرات گاز نداریم؟ مگر ما...
با همه اینها باز هم چشم امید به دویست تومانهای مردم داریم،
که خودشان هزارویک مشکل دارند؟
آیا این فرآیند دویستتومان دویستتومان و حلزون گوش و
خانه دار شدن اگر در مورد فرزند خودمان هم باشد ،باز اجرایش
میکنیم؟
کاش حداقل این مبلغ دریافتی بیشتر بود تا دلمان نمیسوخت .این
ماجرا هم به هر شکل میگذرد و ما منتظر یک حرکت عجیبوغریب
دیگر برای افراد معلول در ایران هستیم!
مرتضی رویتوند

اجتماعی

ثبت ركورد ورزشـكار معـلول اصفهاني
عليرضا صادقي ،ورزشكار اصفهاني  41ساله كه از ناحيه دو پا معلوليت دارد چهارشنبه  29خرداد،
ساعت  11صبح در سالن بسكتبال ورزشگاه حيدرنيا موفق شد ركورد پرتاب توپ را از انتهاي زمين
به سبد بسكتبال (به صورت نشسته)به نام خود ثبت كند.
اين مراسم با حضور تعدادي از اعضا و دبيران كانون معلوالن و كارشناس سالمت منطقه  12شهرداري
برگزار شد .حضور تماشاگران و تشويق خانواده ي عليرضا صادقي خصوصا شور و هيجان پسرش بعد
از پرتاب هاي متعدد باعث شده بود اين ورزشكار پر تالش با قدرت بيشتري توپ را به درون سبد
بسكتبال 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 26سال 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  14دقيقه و  46ثانيه 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.
¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

سيما سلطاني آذر
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قانون معلوالن در آمریکا( )ADAسال  1990تنظیم شده است .این قانون
تبعیض علیه افراد معلول را در اشتغال،مسکن،آموزش و پرورش و دسترسی
به خدمات عمومی منع کرده است ADA.معلولیت را به عنوان هر یک از
عناوین زیر تعریف کرده است:
-1اختالل جسمی یا روانی که به طور قابل توجهی یک یا تعداد زیادی از
فعالیت های روزانه فرد را محدود کرده است.
-2داشتن سابقه
 -3فرد در حال حاضر دارای اختالل باشد.
اگر چه  ADAهمه اختالالت را شامل نمی شود ولی بیشتر بر ایجاد مسکن
مناسب برای حمایت از افرادی که معلولیت دارند به منظور ایجاد فرصت
برابر تالش می کند.سایر قوانین منع تبعیض علیه معلولین شامل قوانین
عادالنه مسکن ،توانبخشی و آموزش و پرورش است.طبق قانون مسکن
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.

کارشناسان در سمیناری که در دهلی نو برگزار شد بر ضرورت توجه به موضوعات مرتبط
با معلولیت از جمله توانبخشی ،توانمندسازی ،آموزش و استخدام تاکید کردند.در این
سمینار ،کارشناسان بر اهمیت اجرای استانداردهای دسترسی و اجابت قوانین متفاوت
دسترسی برای افراد با معلولیت های مختلف تاکید کردند.
یک کارشناس ارشد مشاوره در این سمینار گفت« :ما نیاز به فهم درست و جامع همراه
با تفکر مثبت برای آن هایی که دچار معلولیت هستند داریم .این ها همگی سبب خواهد
شد تا بتوانیم نیازها ،نگرانی ها و حقوق افراد معلول را بازشناسایی کنیم»
همچنین در ادامه این سمینار "سانجای کانا" یکی از مسئوالن این سمینار گفت« :هند
به تنهایی بیش از  70میلیون معلول دارد و ضروری است که برای ایجاد محیط مناسب
برای آن ها ،احتیاجات و نیازهای آن ها را برایشان فراهم کنیم»
در پایان یکی دیگر از کارشناسان اظهار کرد« :معلوالن از پتانسیل باالیی برخوردار
هستند .آن ها فقط باید به مانند دیگران فرصت داشته باشند وگرنه هیچ نقصی ندارند.
تنها عامل جلوگیری کننده از تحقق توانایی های بالقوه شان فقدان فرصت ها است»

.

مسائل معلوالن باید در اولویت توجه قرار گیرد

آنکه پياپي سخنتان را مي ُبرد  ،دلخوش به شنيدن سخن شما نيست  .حکيم ارد بزرگ

مـروری بر قانون معلولیـن آمریکا
()ADA

در سمینار دهلی نو مطرح شد:

ترجمه :امیر مغنی باشی

هر انسانی در زندگی خودش آرزوهایی دارد که در رسیدن به آن ها باید تمام
تالش خود را به کار ببندد .افراد معلول هم از این قائده مستثنی نیستند؛
آنها در رسیدن به آرزوهایشان به یاری دیگران نیاز دارند.به نظر من ،در این
دنیا انسانی وجود ندارد که هیچ آرزویی نداشته باشد .همه انسان ها حداقل
یک آرزو را دارند.آرزوی یک فرد معلول می تواند شامل چیزهای زیادی باشد
که تا وقتی شرایطش را به طور کامل درک نکرده باشید ،منظورش را درک
نخواهید کرد.
مثل شهری آرام و بدون مانع که بتواند به راحتی در آن زندگی کند و نگرانی
زیادی درباره ی آینده اش نداشته باشد .البته این نکته در مورد همه ی انسانها
صدق می کند ،ولی درموردمعلوالن بیشتر.
افراد معلول با توجه به شرایط خاصی که دارند آرزوهای ویژه ی خودشان را
دارند که بعضی ها را خیلی راحت می شود برآورده کرد .یک معلول ممکن
است آرزوهایی داشته باشد که به نظر یک فرد عادی خیلی ساده باشد چرا
که این شرایط را تجربه نکرده اند و برایشان قابل لمس نیست .شاید گاهی
آرزوی آن ها یک گردش چند ساعته در شهر بدون پله باشد!
اگر مسئوالن کشور توجه بیشتری به این افراد داشته باشند و سعی در
برداشتن موانع زندگی آن ها کنند ،این باعث امیدواری در بین معلوالن
می شود ،زیرا وقتی کسی برای رسیدن به آرزوهای کوچک دچار مشکل
می شود ،دیگر انگیزه ای برای رسیدن به بزرگ ترین آرزو هایش ندارد و این
موضوع خود نوعی نا امیدی در فرد ایجاد می کند .من شخصا آرزوهای زیادی
دارم .تحصیل در رشته ریاضی،شرکت در کالس شطرنج و والیبال ،تحصیل
دردانشگاه در رشته روان شناسی کودک.دو تای اولی به دالیل شخصی
نتوانستم به آن ها برسم و آخری هم به دلیل معلولیتم.
امیدوارم هر چه زودتر این قوانین دست وپا گیر برداشته شود .امیدارم روزی
برسد که همه ی افراد جامعه بتوانند به آرزهایشان برسند .البته در این راه
نباید تالش را فراموش کرد ،چون انسان با تالش زیاد است که می تواند به
خواسته هایش برسد

اجتماعی

آرزوهای دست نیافتنی؟

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬
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شاهنامه فردوسي خردمند  ،راهنماي من در طول زندگي بوده است  .نادر شاه افشار

دست و دلم به نوشتن نمی رود

اجتماعی

شاید تعجب کنید اگر در ابتدای نوشتهام بگویم «دستودلم به نوشتن نمیرود» اص ً
ال
ممکن است تعجب کنید که نویسنده چگونه چنین حرفی زده؟ شما خطوط متوالی
و پیدرپی این متن را میبینید و ممکن است با خود بیندیشید ،چگونه ممکن است
کسی دستودلش به نوشتن نرود و با وجود این ،این قدر بنویسد! نه دوستان ،دست
و دل من برای نوشتن آفریده شده اما این نویسندهی غمگین ،آزردهتر از آن است که
بتواند زبان به دهان گرفته و حرفی از آزردگیاش به میان نیاورد؛
«کآخر چگونه میانهای اســت این میـدان نبرد؟
که ندانی صالح کار کجاست و توی خراب کجا!»
دغدغههای اکنون من ،داغی بر دلم نهاده که با هیچ آبی خاموش نمیشود .دلم گرفته
است دوستان و میدانم و مطمئنم شما بهتر از دیگران نگرانیهایم را درک خواهید
کرد .این روزها مدام با خودم زمزمه میکنم «ما به کجا میرویم؟» آخر به کجا چنین
شتابان ...آی مردم ...تمام گالیههای نیما را در شعر معروفش ،آی آدمها ،درک میکنم
و میخواهم بارها و بارها تکرارش کنم .که آی آدمها یک نفر در آب دارد میسپارد
جان ...وای بر ما که حواسمان نیست ...وای بر ما...
آیا هنوز هم میپرسید از چه اینگونه فریاد گالیه برآوردهام و مدام آه میکشم؟
خوانندگان عزیز چگونه میتوانم مشکالت عدیدهی دوستانم را ببینم و دم بر نیاورم؟
جامعهی معلوالن ما بسیار مظلومتر از آنی هستند که فکر میکنیم .بسیار تنهاتر و
بسیار رنجورتر از آن هستند که میپنداریم .خانوادهی بزرگ معلوالن بسیار بیشتر
از آنچه تصور میکنیم مورد بیمهری قرار گرفتهاند .میپرسید چرا؟ زیرا ما خود
دغدغههایمان چیز دیگری است .به قول دوستی ،مردمی که خود به فکر خود نباشند
هرگز پیشرفت نخواهند کرد .آیا ما به فکر خودمان هستیم؟ به فکر یکدیگر چطور؟
آیا رفع نیازهای خود و دوستان همنوعمان برایمان به دغدغه تبدیل شده است؟ چقدر
برای این دغدغه تالش کردهایم؟ زمانی که ما در خانهی خود نشسته و با بیحوصلگی
کتابهایمان را ورق میزنیم یا در اینترنت به جستجو میپردازیم و از مشکالت و
روزمرهی اطرافمان شکایت میکنیم و گاهی فراموش میکنیم که سقف باالی سر
و خانهی امن و رختخواب راحت ،از بزرگترین نعمتهایی هستند که خداوند بر ما
ارزانی داشته است .هستند کسانی که محبوس خانههایشان شدهاند و در شرایطی
بدون وجود حداقل امکانات ،زندگیشان را به سمت تنها راه باقیمانده ،یعنی خمودی
و پوسیدگی طی میکنند.
نگرانی ما به عنوان یک فرد دارای معلولیت باید بسیار بیشتر از دیگران باشد .ما باید
دغدغهی رفع مشکالتمان را داشته باشیم و برای آن تالش کنیم .دغدغه داشتن به
معنای شکایت مداوم و پیدرپی از عدم پیگیری برای حل مشکالت توسط مسئوالن
نیست .گاهی نباید تمام تقصیرها را به گردن دیگران انداخت .ما خودمان چقدر
نگران یکدیگر هستیم؟ چقدر به دوستان دارای معلولیتمان و حل مشکالت آنان فکر
میکنیم؟
بیاید کمی هم از خودمان گالیه کنیم .اگر ما از وضع مالی مناسبی برخوردار هستیم
چرا به دوستانمان کمک نمیکنیم؟ تا دست کم ،غم نان ،به غم نداشتههای دیگرشان

اضافه نشود .اص ً
ال گیریم ما هم آه در بساطمان پیدا نمیشود ،چقدر به دوستانمان
دلگرمی دادهایم؟ چقدر امیدوارشان کردهایم و تالش کردهایم روزهای سختشان را
تاب بیاورند؟
ما ،اقلیت مظلوم افراد دارای معلولیت ،چقدر به فکر اقلیت خودمان هستیم؟ تاکنون
چقدر نجات دوستانمان برایمان اهمیت داشته است؟
آیا حواسمان هست که کمبود امکانات موجب بیماری ،نا امیدی و کاهش امید
به زندگی و در پایان باعث از دست دادن فرد دارای معلولیت به عنوان یک منبع
استعداد میگردد؟ فردی که اگر استعدادهایش شکوفا میشد میتوانست یاریگر به
حق و قدرتمندی برای اعتالی جامعه باشد.
آیا حواسمان هست که صیانت از ارزشهای اخالقی و فرهنگی ،حفظ اخالق ،آبرو و
پرستیژ اجتماعی ،رعایت هرچه بیشتر قوانین و احترم به حقوق شهروندان دیگر ،در
جامعهی معلوالن بسیار مهم است؟ چرا که فردفرد ما نمایندهی گروهی ناشناخته از
جامعه هستیم و رفتار ما ذهنیت افراد دیگر جامعه را در مورد کل جامعهی معلوالن
تعیین میکند .تکتک ما افراد دارای معلولیت خود نمایندهی جامعهی خود هستیم
و باید تالش کنیم تا تصور ترحمبرانگیز و دلسوزانهی فرد عادی را با حس احترام و
اعتماد جایگزین کنیم.
کمی بیشتر فکر کنیم .جامعهی ما در ابتدا نیازمند دلسوزی خودمان است.
نیازمند تالش و فرهنگسازی خودمان است .برای تغییر دنیای اطراف ابتدا
باید خودمان و نگرش خودمان را تغییر بدهیم .دغدغه داشته باشیم و
حواسمان بیشتر به دوستان دارای معلولیتمان باشد« .یک نفر در آب دارد
میسپارد جان» ،حواسمان هست؟

زهرا بیک
هستی به تو نیاز دارد.
بدون تو چیزی در جهان کم خواهد بود و هیچکس نمیتواند جای آن را پر کند.
این همان چیزی است که به تو عزت و عظمت میبخشد .اینکه لک هستی ،تو را کم
خواهدداشت.
ماه و خورشید و ستاراگن ،درختان ،زمین و پرنداگن ،هر چیزی در اکئنات حس
خواهدکرد که جایی خالی وجود دارد که جز تو هیچکس نمیتواند آن را پر کند.
هرگز برای کسی که شما را میآزارد 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.
هرکسی میتواند چهره شما را دوست داشته باشد ،اما این قلب و شخصیت شماست که
باعث میشود کسی با شما بماند.
نگران نباشید که دیگران فکر میکنند اهداف شما رویایی و غیرمنطقی به نظر میرسند .بیشتر
اوقات ایدههای رویایی همانهایی هستند که جهانی را وادار به شگفتی میکنند.
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لحظه ای آرامش

گردآوری :آتیه شعبانی

سالمت اجتماعی ،عصای نامرئی افراد معلول

1. diversity

اجتماعی

سالمت ،یک بار حدود  70سال پیش تعریف شد و دربارهی آن گفتند که سالمت هم نبود
بیماری است و هم گرایش به رسیدن به انتهای خوشحالی .این تعریف آرامآرام شاخ و برگ
یافت و در نظر محققین و مصنفین ،خوش آمد .این خوشآمد تا به آنجا انجامید که برای
سالمت ابعاد متعدد در نظر گرفتند و از سالمت جسم شروع کردند و به سالمت روان و روح
و اجتماع و این اواخر به ابعادی مانند معنویت و غیره رسیدند .ما که جامعه را بیشتر رصد
میکنیم ،همه چیز تعاریف را از منظر اجتماعی و گاهی روانشناختیاش بیشتر میطلبیم.
لهذا بهدنبال تعریف سالمت اجتماعی رفتیم و به نکتهی جالبی در تقاطع تعریف سالمت
زیستی افراد
اجتماعی و شرایط عدالت اجتماعی رسیدیم ،خاصه عدالتی که در باب کنارهم
ِ
در همهی تفاوتهایش 1است .اول جرعهای از تعریف سالمت اجتماعی:
مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت ،بُعد اجتماعی سالمتی شامل سطوح مهارتهای
اجتماعی ،عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعهی
بزرگتر است .به طور کلی از دید سالمت اجتماعی هرکسی عضوی از افراد خانواده و عضو یک
جامعهی بزرگتر به حساب میآید و بر شرایط اقتصادی و اجتماعی و رفاه «تمامیت شخص»
در رابطه با شبکهی اجتماعی ،توجه میشود.
از مسیر دیگر ،معلولیت و افرادی که در این طبقهبندی قرار گرفتهاند و مطابق اظهار نظر
احدی از احباء ،نه معلول یا ناتوان که تنها متفاوتاند ،را میپاییم و به عین بصیر شهادت
میدهیم که این اعضای غیرمتفاوت جامعه نامردمانیاند .راه میسازند و میگویند برای همه
ساختهاند از جیب همه میرود ولیکن عدهای که متفاوتاند نمیتوانند به طریق متفاوت از
آن گذر کنند .در این تقاطع که لختی تأمل میکنی به نکاتی بر میخوری تماشا کردنی .من
جمله :همه التزام عقلی و زبانی به سالمت اجتماعی نشان میدهیم و الجرم انتظار میرود
که« :سطح مهارتهای اجتماعی ،عملکرد اجتماعی و توانایی شناختمان از خود در ما بهینه
باشد ».تعریف را با واگنی از «همه عضو یک قایقیم»« ،عضو یک جامعهایم»« ،در قالب یک
شبکه اجتماعی هستیم» و از این جنس حروف میرانیم و میسازیم و در عمل ،عدهای را
به خیابانها و پیادهروهایمان راه نمیدهیم! قصد غرسرایی ندارم و از این سبک نوشتن که
دلخوری برجای بهشتن را میزاید و بس تا حد تنفر زاویه دارم .خودم هم دستکم تا به
اینجای وجود ،مطابق تعاریف و مالکهای موجود چندان متفاوت ارزیابی نمیشوم .بنای

حمایت و دلجستن از گروهی یا فرقهای یا عدهای را هم ندارم ،فقط قصدم
درمیاننهادن چیزی است با شما که در میانه تقاطع مذکور میبینم .هله ای
دوستان! که اگر و فقط اگر هر دو این جادهها و همه جادههایی از این دست ،دقیقا
به یک چارراه تبدیل میشدند و نه تنها چهار راه.
من به ضرس یا هر چیز دیگری که از آن بوی قطعیت برآید اعالم میکنم که
جامعه اگر بتواند تنها از لحاظ اجتماعی سالم باشد ،میتواند بیتمرین و بیمناقشه
عصای بیرنگی باشد برای اعضای متفاوت و ایضاً غیرمتفاوت آن .یعنی چه؟ چشم
فرا رانید تا بنویسم .حتماً شما هم که در این دیار زندگی میکنید از ریسمانهایی
که نامرئیاند و به طریق مشابه سقفهایی که گویی بیستون برجای شدهاند و
در حالی که ستونشان نامرئیاند شنیدهاید .از این سنخ تعابیر در ادبیات عرفانی،
مذهبی ،شعری و سایر انواع و اقسام ادب ما فراواناند .عاشقان زبانبستهای که
با رسن نامرئی از پی معشوقکان نامرد ،به هر سوی روانند و یا شاگردانی که در
پی استاد در پی نمرهای دوانند و گاهی قلمهایی که معجزهآسا در وصف یک
بزرگ شده ،خود را فرسوده میکنند و قس علی ذلک .جامعهی سالم ،اگر به
تشخیص همراه با اتقان ،سالم باشد یعنی مردم در آن دیگر حتی با تفاوتهایشان
طبقهبندی نمیشوند؛ گروهبندی میشوند اما طبقهبندی نه .جامعهی سالم،
اعضایش را وا میدارد که دست همدیگر را بگیرند وقتی یکی از ایشان دستی
ندارد و جملگی پابهپای هم راه میروند حتی اگر عدهای از آنها پای رفتن ندارند.
مردم یک جامعهی سالم جادهها را برای همه میسازند ،تنها به این دلیل که چشم
در چشم شدن با هم را حرمت مینهند حتی اگر به نظر برسد که عدهای چشمی
برای دیدن ندارند .القصه ،مردمان جامعهای که همهی خود را سالم میخواهند
و نه فقط جسم یا روان یا معنویتشان را میدانند و علی القاعده ،میخواهند
که پذیرش اجتماعی ،همدلی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،رضایت اجتماعی و
سازگاری اجتماعی را به حد وسع و چه بسا کمال ،اکتساب کنند و با هم بر خوان
پهنهی قایقشان بنشینند و بخوانند :ما همه سوار بر یک کشتی هستیم.

.

از مددکاری میگوید .از کمک کردن به آدمهایی که شبیه دیگران نیستند .از آدمهایی
که به جرم متفاوتبودن از خیلی چیزها محرومند .شاید از یک فرصت برابر برای رسیدن
به آرزوها .مینویسد تا از مددکاری بگوید .مینویسد و به مدد نیازمندان میرود تا نامش
بماند .خودش میگوید:
ز ما نام و نشان اال به دفتر»
«چو رفتیم از جهان ،دیگر نیابند

رقابت تا زماني پسنديده است که کار را به حسادت نکشاند .رنه دکارت

معلوالن بالگ

www.communityworker.blogfa.com

نکاتی برای زندگی بهتر
زندگي آيينه است ،زيبا شو تا زيبا شود

زندگي براي خود آيينهاي دارد ،هنگامي زندگي عوض ميشود که ما خود عوض شويم .تا زندگي هست ،اميد
هم هست و خوشبختي و آرامش پاداش کار و تالش انسان است .تنها با دستيابي انسان به افقهاي جديدي
از نگرشهاي ذهني است که حتي براي دشوارترين چالشهاي زندگي راهحلهايي آشکار ميشود .هيچچيز و
هيچکسي نميتواند شادي ،اطمينانخاطر و موفقيت را به ما ارزاني دهد ،زيرا آنچه ما به دنبالش هستيم ،تنها به
احساس دروني خودمان و نگرشي که نسبت به پيرامون خود داريم ،بستگي دارد و اين موضوع است که تعيين
ميکند آيا واقعاً سعادتمند هستيم يا نه؟ در واقع غيرممکن است که بتوان شاد بود ،به آرامش رسيد ،اطمينانخاطر
داشت و موفق بود مگر آنکه نخست در وجود خود شادي ،اطمينانخاطر ،آرامش و موفقيت را حس کرد.
خیلیها آرامش را با آسایش اشتباه میکنند ،اینان کسانی هستند که فکر میکنند اگر ثروت داشته باشند (منزل،
ماشین ،ویال و )...آرامش خواهندداشت درحالی که شاید فقط آسایش نصیبشان شدهاست .چنانچه خواستههایمان
را به خواستههای عقلی و قلبی تشبیه کنیم ،متوجه خواهیم شد که بیشتر به دنبال خواستههای عقلی هستیم (زن،
بچه ،مادر ،دوستان و اجتماع) و به دنبال خواستههای قلبی که خواستههای خود ما هست ،نیستیم.
برای آرامش باید بین خواستههای عقل و قلب تعادل ایجاد کرد؛ آسایش عقلی و آرامش قلبی است .خواستههای
قلبی معموالً قربانی خواستههای عقلی میگردند .زیرا تعادلی بین آنها وجود ندارد ،تعادل روحی مهمتر از تعادل
جسمی است .بیشتر افراد موفقیت را به خوشبختی ترجیح میدهند و میگویند همینکه بدبخت نباشند احساس
خوشبختی میکنند .اگر تعادلی بین خواستههای عقل و قلب نباشد تمایل ما بیشتر به طرف عقل بوده و خواستههای
قلب را نادیده میگیریم و این خود باعث میشود که فقط سختکوش باشیم و از خالقیت و نوآوری فاصله بگیریم
و برندهشدن را با موفقیت اشتباه کنیم.

خداوند برای هر پرندهای دانهی مخصوص خودش را در نظر گرفتهاست
ولی هرگز در داخل النهشان نمیاندازد .پس ما انسانها هم باید از ذهن
بیرون بیاییم تا دانههای خوشبختی و عشق را جمع کنیم .چه بسیار
هستند کسانی که سالها در النهی ذهنشان منتظر دانه هستند که در
درون النهشان انداخته شود.
شما ميتوانيد تصميم بگيريد و انتخاب کنيد که فرصتهاي بزرگي را
که امروز در مقابلتان ظاهر ميشوند ،تعقيب کنيد و برخالف مواضع
بازدارنده و نااميدکنندهاي که در راه رسيدن به هدف ،مقابلتان ظاهر
ميشود ،پيشرفت و حرکت به جلو را انتخاب کنيد .راه رسيدن به
آرامش و خوشبختي هرچند دشوار است اما باور کنيد دست نيافتني
نيست!

گردآوری :پری چگینی
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خودت باش شايد بدترين پندي باشد که به بعضي ها مي توان داد  .تام سامسون

کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد ،خانه ی امیدی برای نسل جوان

خدا سایه به سایه ی عصای سپیدت می آید

اجتماعی

با من از هراس این روزها نگو ،با من از بیمهریهای زمانه حرفی نزن ،با من از
سرسختیهای روزگار صحبت نکن ،با من از عشق بگو ،با من از رمزوراز عاشقی،
با من از هیاهوی زندگی ،با من از زمزمههای جاوید حیات ،با من از جریان
عشق در رگهای گلبرگ ترانه ،با من از جریان سیال زندگی بگو.
من پُر از دیدنیام ،من پُر از دیدنیهای ندیدنیام ،من پُر از عشق ،هوا ،من پُر
از ُرستنیام.
رهابودن را رها کن ،تنهابودن را تنها بگذار ،از خانهات بیرون بیا ،بگذار باران
خودش را روی شانههایت بیابد ،بگذار باران صورتت را خیس کند و غبار
خستگی را از تنت بیرون ببرد.
سرما نمیخوری ،نگران نباش ،لباسهای خیست زو ِد زود خشک میشوند،
پس نترس ،خدا سایهبهسایهی عصای سپیدت میآید ،آن طرفتر کسی منتظر
توست ،خستگیات که رفع شد راه بیفت ،هوا را احساس کن و زمان را در دست
بگیر ،با اتوبوس ،با تاکسی ،آژانس ،نمیدانم هرطور که میخواهی خودت را به
خیابان شریعتی برسان ،نایست ،از پل سید خندان هم برو باالتر ،کمی جلوتر،
زیر سایهی خدا ،کتابخانهی عمومی حسينيهی ارشاد واقع است .اینجا که
رسیدی پیاده شو ،سرت را به هیچ طرفی نچرخان ،همینجا بایست ،فقط
روبهرویت را نگاه کن ،اینجا صداها در انتظار تو نشستهاند ،صداها آمدهاند
تا گوشهایت را به آنها بسپاری ،گوشهایت را از آنها دریغ نکن تا آنچه را
میدانند به اعماق جانت بریزند ،درست آمدهای ،مقصد همینجاست.
کتابخانهی عمومی حسينيهی ارشاد ،باالتر از پل سید خندان در خيابان
شريعتی تهران ،واقع است ،این کتابخانه در هفتم تيرماه سال  1359آغاز
به کار کرد تا یادبودی برای دوران باشکوه و پرفیض حسینیه و خانهی امیدی
برای نسل جوان کشور باشد.
دکتر شریعتی حدود  10سال از عمر خود را در این مکان گذاشت و چنانچه
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در وصیتنامهاش نگاشته بود ،همیشه آرزو داشت کتابخانهای عمومی در
حسینیهی ارشاد موجود باشد تا مخاطبان و عالقمندان به تفکر و اندیشه
بتوانند از کتابهایش استفاده کنند.
این کتابخانه دارای یازده بخش است که بخشهای پذیرش ،امانت کتاب و
سیدی ،کودکان و نوجوانان ،ناشنوايان ،مرجع ،نشریات ادواری ،روابط عمومی
و اینترنت ،نابینایان ،بخش فنی ،مجموعهسازی و بخش خدمات از این جمله
هستند.
بخش زیادی از شهرت این حسینیه به خاطر سخنرانیها و فعالیتهای سیاسی
و فرهنگی«علی شریعتی» و«محمد مفتح» است،حاال سالها از آن روزهای
تاریخی و پرشور میگذرد و این حسینیه با قامتی برافراشته هنوز سرپاست و
کتابخانهی عمومی این حسینیه یکی از ستونهای محکم این قامت استوار
است.
نام تاالر کتابخانه همانند خيابانی که حسينيهی ارشاد در آن واقع است ،دکتر
علی شريعتی نام گذاری شده و این کتابخانه در بطن خود کتابخانههای
مخصوص کودک و نوجوان ،بزرگساالن و ...را جایدادهاست.
اما از در ورودی کتابخانه که وارد میشوی ،درست همانجا که چند پلهی
کوچک را رد کرده و در را پشت سرت میبندی و آمادهی پایینرفتن از
چندین پلهی دیگر میشوی ،خودت را در سالن باریکی میبینی که ناخودآگاه
هدایتت میکند بهسمت کتابخانهی نابینایان ،جایی که عدهای نشستهاند و
در میان دغدغههای خویش به چگونه مطالعهکردن نابینایان اندیشیده و برای
کتابخواندن آنها فکر کرده و آستین همت باال زده اند.
فهیمه شعائی ،که از اعضا و کارمندان کتابخانهی نابینایان است و از عزیزان
روشندل نیز هست به ما میگوید«:ما از گویندگانی که حاضر به همکاری با ما
هستند تست صدا میگیریم و اگر کارشناسانمان تشخیص دادند که میتوانیم
صدای وی را ضبط کنیم از آنها استفاده میکنیم».

.

ابله هميشه به دنبال بزرگ تر از خود مي گردد  ،که او را تحسين کند .بوالو

رقیه بابایی
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فهیمه شعائی که مسئول تولید و ویرایش کار گویندگان و به نوعی مسئول تدوین
هم است ادامه میدهد«:همهی گویندگان ما به صورت داوطلبانه و در رشتههای
مورد عالقهی خود با ما همکاری میکنند ،آنها متن کتابها را میخوانند و
ما فایل ضبطشده را گوش میکنیم و ایرادها ،مکثها و توپوقزدنها را رفع
میکنیم البته قب ً
ال صدای گویندگان روی کاست ضبط میشد اما حاال صداها
روی سیدی ذخیره میشوند ،این کار هم جای کمتری میگیرد و هم حجم
بیشتری را در خود جای میدهد».
وی همچنین میگوید« :ما تا سال گذشته به همهی اعضا بهطور رایگان
خدمات میدادیم چون اعتقاد داشتیم که تمام بچهها بتوانند امکان مطالعه و
دسترسی به کتابها را داشته باشند و اعضا تا  4عنوان کتاب و  2عنوان کتاب
بریل میتوانستند امانت ببرند ولی از ابتدای امسال برای عضویت  6ماهه 10
هزار تومان و برای عضویت یکساله مبلغ  18هزار تومان حق عضویت دریافت
میکنیم و این تنها بخش کوچکی از هزینههای کتابخانه را تأمین میکند».
فعال کتابخانهی حسینیهی ارشاد به پیک توانا میگوید«:ما از همه جای
این
ِ
ایران عضو داریم و بیشتر بچههای نابینا این کتابخانه را میشناسند .ما
کتابهای بریل را برای درخواستکنندهها پست میکنیم چون ممکن است
آسیب ببینند».
او اضافه میکند« :ما بعد از کتابخانهی رودکی که فقط برای نابینایان کار
میکند بزرگترین کتابخانهی ویژهی نابینایان را داریم ،در واقع کتابخانهی
حسینیهی ارشاد اولین کتابخانهی عمومی است که بخش نابینایان را در
بدنهی خود ایجاد کرده،ما ساالنه بین  38تا  40هزار مراجعهکننده داریم ولی
به طور متوسط ماهانه  300عضو فعال به ما مراجعه میکنند».
او همچنین میگوید« :شاخههای علوم انسانی ،داستان ،رمان ،روانشناسی ،تاریخ،
حقوق ،فلسفه بیشترین کتابهای گویای ما را تشکیل میدهند و چون این
کتابخانه عمومی است منابع زیادی را برای نابینایان بهشکل گویا درآوردهاست
اما کتابهایی با موضوعات زیست شناسی و مانند آن،زیاد گویا نشدهاند به این
علت که چون بچههای نابینا کمترین آشنایی را با این موضوعات دارند و در این
زمینهها چندان احساس نیاز نکرده و پیشنهاد خاصی به ما دربارهی گویاکردن
این موضوعات ندادهاند».

فهیمه شعائی همچنین اظهار میکند« :بچههای نابینا میتوانند کتابهای مورد
نیاز خود را به ما اعالم کنند تا آنها را برایشان گویا کنیم و در اختیار همه قرار
دهیم و یا کتاب مورد نظر را جستوجو کنیم تا اگر توسط مؤسسات دیگر قب ً
ال
گویا شدهاند ،برایشان پیدا کنیم».
مریم زارعی که کتابدار بخش نابینایان و از گویندگان این کتابخانه است با
اشاره به این نکته که ما برای نابینایان کار میکنیم و باید انتقادپذیر باشیم،این
بحث را اینگونه ادامه داد«:ما از نابینایان عزیز میخواهیم که بیایند ،کتابهای
ما را بخوانند و نظرات مثبت یا منفی خود دربارهی نوع صدا ،ویرایش و ...را از
طریق ایمیل ،تلفن و راههای دیگر به ما اعالم کنند ،تا ما هم از نتیجه و بازتاب
کارمان مطلع شویم»
زارعی همچنین اشارهای به همکاری کتابخانهی نابینایان با پیک توانا میکند
و میگوید«:گویندگان ما این مجله را ورق میزنند و هرکدام صفحههای مورد
عالقهی خود را انتخاب و شروع به خواندن آن میکنند».
وی تصریح می کند« :این مجله ،مجله بسیار خوبی است و ما امیدواریم سیدی
صوتی این مجله به عنوان کار مشترکی از پیک توانا و کتابخانهی نابینایان بتواند
رضایت عزیزان نابینا را جلب کند».
«مهسا مهدیزاده» که در بخش روابط عمومی کتابخانه فعالیت میکندراهاندازی
موزهی ویژهی نابینایان را به پیک توانا نوید میدهد و میگوید«:چون در موزهها
این امکان وجود ندارد که نابینایان اشیا را بهدست بگیرند و آنها را لمس کنند
ما به فکر راهاندازی موزه برای نابینایان افتادیم و در همین کتابخانه فضایی
به موزه اختصاص دادهشده است و توانستیم موزهی ویژهی نابینایان را هم
راهاندازی کنیم ،اینجا بچههای نابینا میتوانند اشیا را لمس کنند و هر چیز که
میخواهند را دربارهی آن بدانند».
بازدید از کتابخانه ویژه کودکان استثنایی آخرین صحبتی است که با مهسا
مهدی زاده می کنیم و در حالیکه از راه اندازی چنین کتابخانه 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.
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معلوالن و مسائل فراروی دولت اعتدال

اجتماعی
36

دکتر روحانی به زودی ریاست دولت یازدهم را تحویل
میگیرد .این در شرایطی است که هدفمندی یارانهها
صرف ًا مشکالت اقتصادی معلوالن را هدف گرفته و بر شدت
آسیب اقتصادی آنان افزوده است .افزایش نقدینگی و عدم
رویکرد جدی به تولید ،خصوص ًا در بخش خصوصی ،موجب
رکود در تولید شده است که به تبع آن باعث پایین آمدن
سرمایهگذاری در اشتغال و حتی تولید موجود و اخراج
تعدادی از کارگران خط تولید و عدم توازن بین نیازها و
تقاضاها گردیده است که متأسفانه موجب رویکرد به واردات
کاالهای نامرغوب چینی و افزایش  300درصدی قیمت
کاالها ،کمبود دارو ،باال رفتن هزینههای درمان و مسکن
و مواد غذایی شده است .در همین فرآیند افزایش فقر و
پایینآمدن قدرت خرید مردم ،معلوالن فشار مضاعفی را
متحمل گردیدهاند .گرانی هزینهی توانبخشی از فیزیوتراپی،
کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،شنواییسنجی و بیناییسنجی
گرفته تا لوازم توانبخشی و داروهای مرتبط ،خانوادهها را
شدیدا ً در مضیقه قرار دادهاست .بیشتر خانوادههای معلول
فاقد مسکن مناسب بوده که هزینه ی مسکن بخش عمدهی
درآمد خانوادهها را میبلعد .با این مختصر آیا امکان اشتغال
و ازدواج معلول وجود دارد؟ دولت نهم با شعار نان بر سفره
محرومان روی کار آمد اما عم ً
ال بین هزینه و درآمد اختالف
چشمگیری به وجود آمده و با کسری بودجه هزاران میلیارد
تومان تک تک آحاد مردم ایران از جمله معلوالن را بدهکار
کرده است .آیا با  700میلیارد دالر درآمد که به زعم برخی
کارشناسان معادل درآمد  100سال اخیر ایران بوده ،معلوالن
باید بدهکار بانک مرکزی باشند؟
اگر هزینهی ایجاد اشتغال هر فرد در سال  84حدود 100
میلیون تومان بود ،امروز این هزینه به بیش از  300میلیون
تومان رسیده است که بانکها قادر به پرداخت چنین
اعتباری به لحاظ کمبود اعتبار ،نیستند .ماهنامهی پیک
توانا پیوسته نسبت به ساماندهی وضعیت نامطلوب معلوالن
اطالعرسانی کرده اما مدیریت اجرایی مرتبط با این گروه
آسیبپذیر اقدام مطلوبی به عمل نیاورده و به پرداخت
مستمری ناچیز بسنده کرده و عملکرد آنان برای این گروه
قابل دفاع نیست.
دولت یازدهم در شرایطی دستگاه اجرایی را در اختیار
میگیرد که صندوق آن ،امکان برنامهریزی چشمانداز
بیستساله را نخواهد داشت .اگر تحریم بهانهجویان غربی را
در مبادالت تجاری و مالی و فنآوری و حتی نیازهای اساسی
مردم ایران اضافه کنیم و سیاست امپریالیستی آنان را نسبت
به ملت ایران بررسی کنیم .عمق مصائب مردم و مشکالت
دولت را خواهیم دید .تردیدی نیست دکتر روحانی که
صراحت ًا در برنامه خویش حمایت از حقوق معلوالن را تاکید
نموده نسبت به این گروه شدیدا ً آسیبپذیر رویکرد جدی
خواهدداشت اما با ملحوظ داشتن موارد فوق باید معقوالنه
عمل کرد و از نقد غیر قابل اجرایی پرهیز کرد.
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در اولین گام دولت باید الیحهی تکمیل حمایت از حقوق معلوالن
را تدوین و تقدیم مجلس کند و این مهم در کنار مدنظر داشتن
کنوانسیون حقوق معلوالن مستلزم نیازسنجی و مشارکت NGO
های غیروابسته امکانپذیر خواهدبود .مسئلهی مهمتر این است
که بین سازمانهای مردمنهاد و شورایاری و شوراهای شهر ارتباط
ارگانیک برقرار شود و کلیهی امور معلوالن را حدالمقدور در محل
سکونت معلول برنامهریزی کرد و کاهش تصدیگری دولت معنایی
غیر از این ندارد.
کانون معلوالن توانا این امکان را دارد که برنامه مدون جهت
برونرفت از معضل و مشکالت معلوالن به دولت تقدیم کند .در
نهایت این که معلوالن با عملکرد سازماندهی شده در  NGOها
خواهند توانست خواستههای خود را محقق کنند و در کنار دولت
تصمیمسازی و مساعدت نمایند .همکاری و مشارکت تکتک
معلوالن و خانوادههای آنان با سازمانهای غیردولتی مرتبط
است .که حقوق معلوالن را نهادینه و بازگشتناپذیر خواهدکرد.
احمد آملی ـ حقوقدان

خطا فرصتي است که هوشمندانه تر باشيم  .هنري فورد

.

هنرمندانی مثل «بتهوون»
و «گویا» در مرحلهای از
زندگی خود ناشنوا شدند.
«رنوار» نیز دچار ورم
مفاصل بود و کارهای آخرش
را با قلممویی کشید که به
مچش بسته بود.
«دگاس» پس از نابیناشدن
از قوهی المسه خود استفاده
کرد و شروع به درست کردن
مدلهای به شکل اسب کرد.
نمونه الهام بخش دیگر،
شاهکارهای
آخرین
هستند که
«ماتیس»
آنها را نشسته در تخت یا
صندلی چرخدار کشید.
از هنرمندان قرن بیستم
میتوان به «ماریا بالنشارد»
و «ادوارد هورا» اشاره کرد.

هنـر و معلولیـت

اجتماعی

هنری ماتیس

مجسمه اسب از دگاس

برنامه بینالمللی هنر و معلولیت گروه  RELIEF ARTتالش دارد تا به معلوالن
ذهنی و فیزیکی نزدیک شود و از طریق هنر از آنها حمایت کند .هنر نه تنها
روشی برای بیان احساسات و خالقیت است ،بلکه راهی است برای فرار از
روزمرگی ،به امید رودررو شدن با چالشهای زندگی .برخی کودکان مبتال به ،CP
مثل سایر معلولیتهای فیزیکی ،اغلب در طول روز تنها و بدون تقابل اجتماعی
رها میشوند.
این گروه ،با ارایهی عرصهای خالق و بدون مرز ،رنگ و شور را به زندگی این
کودکان میآورد.
«نیل مارکوس»  ،شاعر و نویسندهای که دچار نوعی ضایعهی اعصاب حرکتی
است ،در جایی نوشت« :معلولیت شهامت یا تالشی شجاعانه در مقابل دشواریها
نیست .معلولیت یک هنر است ،راهی هوشمندانه برای زندگی است».
باور بر این است که از زمان های گذشته ،معلوالن سهم زیادی در عرصهی هنر و
علم داشتهاند .اگر چه از اواخر قرن بیستم بود که با توفیق بیشتری شروع به بیان
احساسات خود بهصورتی خالقانه و هنری ،در زمینه شعر ،نقاشی ،مجسمهسازی
و ادبیات کردند.

رنوار – پورتره از خود
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پايداري و تالش کليد هر در بسته اي است  .حکيم ارد بزرگ

رجب منتظر است درست نميدانم ولي حس مي كنم چيزي مثل يك تلنگر او را ميتكاند
 .اما كدام تلنگر!؟ شايد دوباره وقت خانهتكاني شده تا نيمههاي شب دل رجب مثل سير و
سركه ميجوشيد.
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 خوشقدم است اين شعبان! و باز هم پانزده روز بعد در سالهاي 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 ميلرزاند .مگر نميدانيد مهمان قلب او يك
مرواريد است .مرواريدي كه ميخواهد از صدفش بيرون بجهد پس باالخره دل شعبان هم
دم رفتن كه شد :يوسف امسال هم سوي كنعان نيامد من اين
هواي خداحافظي كرد سپيده ِ
ديار را به برادرم ميسپارم رمضان تورا به ميهماني آسمانها خواهد برد از حاال نور من در
چشمان او ميدرخشد و به روي شما منعكس خواهد شد خود من هم تا آن زمان كه برگردم
در انتظار يوسف ثانيهها را ميشمارم خدا را چه ديدهاي شايد يك روي سكه اقبال را به
زهرا نشان داد.
كلبهی احزان شود روزي گلستان
يوسف گمگشته 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 سفرهاي با پيالهی شرابي به راستي
كه هم اوست ساقي همهی قلبتشنگان.
سیما علیمردانی

ضیافـت

اجتماعی

عشقـی که ویـران نخواهد شد ...
دیگر از نامهربانیهای دیگران نمینالم چرا که همه
با من مهربانند و مرا دوست دارند.
فقط من در مهربانی و قلب او طلسم شدهام .خدایا!
از نگاه اولت چشمانم دارد میسوزد.
همیشه کارهای عجیبی با من میکنی!
حاال چگونه میخواهی که راضی نشوم و از عشقت
نمیرم!؟
هرچند که هیچگاه برای آرامشم تالش نکردهام،
آرامشی که در پی آن بودم در هیجانات زندگی.
با پاهای کبودی که هرگز به فکر درمانش نیفتاده
بودم و فریاد بلندی که نمیتوانست شکاف بین من
و خداوند را پر کند.
پروازی که انتها نداشت و حتی نوری که چشمانم را
میسوزاند ،عمق فاصلهی من با او اندوههایم بود .آیا
اگر دردهایم را بگویم به آغوشت باز خواهمگشت؟
فریاد بلندم سکوت کرد در انتهای راهی که تالشش
بینتیجه ماند و سکوت حد فاصل من و خدا شد.
فاصلهی میان من و تو چیزهای عجیب و غریب و
بیگانه است ،فاصلهی میان انسانها در و دیوار و
جادههاست ،فاصلهی میان من و تو همین آدمیان
هستند.
اولین باری که به من کینه ورزیدند و نخستین باری
که پیمان شکستند ،غصه خوردم وتنها شدم و با تو
بیگانه شدم ،در نهایت فکر کردم که باید با تو باشم
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تا شاد باشم ولی باید شاد باشم تا باشم ،با تو باشم!
میتوانی چند دقیقه و حتی چند ساعتی با نور شمع،
انرژی خداوند را دریافت کنی و ساعتی با او بودن را
احساس کنی .خود را دوست داشته باش و برای خود
و زندگیات کاری بکن.
برای آرامش خود و زیبا زیستن ،چون دل ما لیاقت
عشق سزاوارتری را دارد عشقی که یک روز سراغ
ما را میگیرد بیآنکه برای رسیدن به آن تالشی
کرده باشیم.
عشق بینظیری که فراموش نخواهد کرد ،ویران
نخواهد شد و جاویدان خواهد ماند.
شبهایی را که تا صبح گریستهام و روزهایی که
دوباره از گامهای رفتهام ،برگشتهام ،چه فانوسی
با خود حمل کنم و یا نکنم چه گریسته باشم و یا
خندیده باشم ،شب به جایش بوده که ممکن بود
تاریک باشد تا در آن گم شوم و یا میتوانست
آسودگی خیالم باشد که با ستارگان خیره کنندهای
سوسو زند.
انتخاب لغزشهایم با خود من است.
انتخاب شبی مهتابی و یا بارانی ،انتخاب خوبیها و
بدیها.
«من همیشه آسانترین راه را به بدیهایم انتخاب
کردم و از ارادهی خداوند ،در یافتن آسانترین راه
به خوبیها حیرتزده شدم».
گردآوری :سمیرا جمالی

هر چه شما را نمي کشد شما را قوي تر مي کند  .مارلون براندو

.

تلویزیون
بـسیـار خـوب
است

مرتضی رویتوند

اجتماعی

تلویزیون بسیار خوب است .ما همه ،تلویزیون را دوست داریم .اص ً
ال بدون
تلویزیون نمیشود زندگی کرد .شاید بدون آب بشود زندگی کرد و بهجای آب،
نوشابه خورد و یا از مغازهی سر کوچه آبمیوه تهیه کنیم ،اما تلویزیون که نباشد
نمیشود که نمیشود .میگویند اول ادیسون میخواسته تلویزیون را اختراع کند
ولی به دلیل پارهای مالحظات ،اول برق را اختراع کرد .میگویند جمشید ،همان
پادشاه معروف ،یک تلویزیون  14اینچ داشتهاست و برای آنکه خدایی نکرده
نگویند فالنی فخرفروشی میکند ،تواضع به خرج داده و گفتهاست :جامی دارم و
آینده را با آن میبینم؛ که به جام جم معروف شده است.
گفتم جام جم یاد رسانهی ملی خودمان افتادم که در خیابان جام جم است.
این روزها در دنیا تلویزیون بسیار مهم است و نقش مهمی در زندگی مردم
دارد .اص ً
ال چرا جای دور برویم؟ در کشور ما هم تلویزیون بسیار مهم است .این
ً
تلویزیون ما ـ شما بخوانید رسانه ملی ـ خیلی خوب است .کال خیلی هم مخاطب
دارد .البته که واژهای است خیلی نسبی .بگذریم .این رسانه ملی ،بسیار خوب
است ـ خوب هم نسبی است ـ کلی فیلم نشان میدهد .هر شبکهای را ببینید یک
سریال خوب نشان میدهد .حاال آنکه سریالش برای چند سال پیش هم باشد
چندان مهم نیست .همین که چند نفر در تلویزیون حرکت کنند خوب است .این
نشان دهندهی فعالیت فرهنگی ماست .تازه تلویزیون هر شب کلی سریال نشان
میدهد .ایرانی ،خارجی ،کرهای و  . ...بینندگان این رسانه دوستداشتنی فقط
ال و اص ً
همین سریالها و فیلمها را میبینند و اص ً
ال سراغ شبکههای منحوس
ماهوارهای نمیروند! من نمیدانم این امپریالیسم غرب ،خسته نمیشوند آنقدر
برای شبکههایشان هزینه میکنند!؟ ما تا رسانه ملی داریم آن شبکه ها را نگاه
نمیکنیم! اگر هم میبینید بعضیها گاهی و فقط گاهی ،آن شبکهها را میبینند
زمانی است که رسانه ملی ،در حال پخش آگهی بازرگانی است! حیف است
از رسانه ملی بگوییم و اشارهای به سریالهای فاخر نکنیم .همین تلویزیون
هر سالی ،دو سالی ،یک سریال فاخر میسازد .که حداقل ده سال باید زمان
ساختش طول بکشد .ما که آخرش نفهمیدیم این سریال فاخر یعنی چه!؟ یعنی
اینکه سازندگانش به ساختنش افتخار میکنند؟ یا آنکه خود تلویزیون به آن
افتخار میکند؟ شاید هم ما باید با دیدنش به آن افتخار کنیم! اینها را گفتم تا
به اهمیت تلویزیون پی ببرید .تلویزیون بسیار شگفتانگیز است .اص ً
ال جادوست.
شعبده است.

و حاال ببینیم که این رسانه ملی برای معلوالن چه میکند؟
اینکه هر وقت آدم بدهای فیلمها برای تنبیه باید آخر عمر روی ویلچر بنشینند
که اتفاقی است تکراری .خود ما بارها در مورد آن گفتهایم و گفتهایم .و اینکه
روز جهانی معلوالن یا در هفته بهزیستی بخواهند معلوالن را نشان دهند که
اگر نشان دهند ،معلوالن شدید را نشان دهند و همهی توانایی معلوالن را در
آنها خالصه کنند هم که امری است عادی .اما هر چه پیش میرویم اتفاقات
جالبتری میافتد .مث ً
ال میآیند معلوالنی را نشان میدهند و با جملههای
غمانگیز و ترحمبرانگیز میگویند این موجودات را ببینید! آخی نازی! دلتان
بسوزد! تا مرز برشتکی سوخت؟ حاال خدا رو شکر کنید که شما اینگونه نیستید!
قدر تن سالمتان را بدانید! یکی نیست به اینها بگوید آخر برادر من! خواهر من!
شما نمیگویید خانوادهای که فرزند معلول دارد با شنیدن این حرفها چه بالیی
سرش میآید؟ اص ً
ال به اعتماد به نفس افراد داری معلولیت فکر کردهاید؟
در برخی موارد هم افراد دارای معلولیت شدهاند سمبل مصیبت! و اتفاقاً اگر
این مصیبت برای معلوالن آب نداشته باشد برای خیلیها نان دارد .همین چند
روز پیش گزارشی از رسانه ملی پخش شد و خانوادهای را نشان داد که چند
فرزند معلول داشتند و چند بار گفتند اینها وضعشان خوب نیست و به کمک
نیاز دارند .و درست فردای پخش این گزارش ،دوستان مسئول با چند دوربین
میروند و میگویند ما مشکالت اینها را حل کردیم! که ما متعهد هستیم! که ما
دلمان برای معلوالن میسوزد! و با تمام افتخار یک میلیون تومان به آن خانوده
هدیه دادند! و اعالم کردند که یک ویلچر با کیفیت خوب هم به فرزند معلول این
خانواده میدهیم! من نمیدانم این مسؤوالن تا قبل از پخش این گزارش کجا
بودند که حاال همه با تعهد شده اند! اگر واقعاً این گزارش آنقدر تأثیرگذار است
از رسانه ملی خواهش میکنیم 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!
گفتنیها در مورد نقش افراد معلول در تلویزیون بسیار زیاد اما ما هم همانند
این فیلمهای رسانه ملی که نتیجهگیری را بر عهدهی مخاطب میگذارند ما هم
نتیجهگیری در این مورد را بر عهده شما خوانندگان گرامی میگذاریم .همینقدر
بگویم که تلویزیون نقش بسیار مهمی در زندگی معلوالن دارد.
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پاکدامني و استفامت از تمام پيمانها و سوگند ها محکمتر است  .مادام نکر

نو آوري نتيجه خواست و تالش ماست نه رخدادهاي ناگهاني  .حکيم ارد بزرگ

پنجره از ما نردبام از شما

.

اجتماعی

بچههاي دوستداشتني از شما دعوت
ميكنيم سوار قطار ما شوید ،براي همه
يك صندلي خالي هست ،همه ميتوانيم
كنار پنجره بنشنيم و دور هم باشيم ،در
هر مسيري كه هستيد و هر مقصدي كه
داريد ميتوانيد سوار شويد.
اين قطار خود شماست ،ما در اين قطار
از همهجا عبور ميكنيم ،خيابانها،
شهرهاي بزرگ ،از كنار آدمها و چيزهایي
ميبينيم كه خيلي زيبا نيستند ،آنها
را ميفهميم اما قرار ما اين نيست
دربارهی آنها حرف بزنيم .سفر ما به
دنياي بزرگيها و زيباييهايي است كه
فراموش شدهاند ما ميخواهيم به سمت
قدرت بيحساب درون خودمان برويم.
قرار نيست يك جا بايستیم و بگوييم:
«اوه! اين خيابان خيلي اوضاع خرابي
دارد ،بايد درستش كنيم .در اين سفر ما
دانستههايمان را بيشتر و بيشتر ميكنيم
كارهايي را ياد ميگيريم كه شايد خيلي
از آدمهای ديگر بلد نيستند ،ما پشت
ديواري ميايستيم ،پنجرهاي را برايتان
باز ميكنيم كه هواي تازهاي را احساس
كنيد ،منظرههاي زيبايي را ببينيد و
روياهايتان را .نردبام از شما ،آن را روي
ديوار موانع بگذاريد و به آن سمت برويد
و آرزوهايتان را بيابيد .با ما همراه شويد.

نوشتههايتان را براي ما بفرستيد ،جملههاي كوچك و يا حرفهاي سنگينشده دلتان را به نشانيهاي زير بفرستيد:
آدرس پستي :قزوین  -بلوار شهید بهشتی  -نرسیده به میدان قدس صندوق پستی34185-3463 :
آدرس الكترونيكpeyk@irantavana.ir :
پيامك30007545 :

پدر ميخواستم به تو بگويم اما ...
حتماً حرفهايي هست كه بخواهيد به
بزرگترهايتان ،دوستانتان يا فرزندانتان
بگوييد و شرايط طوري است كه
نميتوانيد .حاال فرصت خوبي است،
هركجا هستيد ،هرقدر سرتان شلوغ
است يا هرقدر تنها هستيد ،هر عضوي
از خانواده كه هستيد ،پدر ،مادر و
فرزند ،كاغذتان را بردايد و براي كسي
كه مدتهاست ميخواهيد حرفي به او
بزنيد بنويسيد:
پدر ميخواستم بگويم اما ....
مادر
دخترم
و...
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دو رديف كاج و چنار در منتهاي كنار خيابان ،كنار هم رشد
كردهاند و قد كشيدهاند .پاييز كه ميشود وقتي هزارهزار پنجهي
دست چنار خشك شود و بريزد و كاج همچنان سبز بماند چه
كسي ميتواند بگويد چنار ضعيف و ناتوان است و كاج قوي و توانا
است؟
اگر يك روز برويم كرهي ماه و كرهي ماه نتواند ما را مثل زمين
روي خودش نگه دارد ،كسي ميتواند بگويد ماه ضعيف و ناتوان
است و زمين قوي؟
اگر پرندهاي مثل پنگوئن نتواند پرواز كند ،ميشود گفت پرهاي
پنگوئن ناقص و ناتوان هستند؟ يا اگر پرندهي ديگري نتواند شنا
كند؟
اگر نشود آن سوي يك در چوبي را ديد بايد گفت چشمهاي ما
ناتوان هستند يا در چوبي كه نميتواند مثل شيشه آن سويش را
به ما نشان بدهد؟
روزگاري سام پسري كه موهاي سفيد داشت به علّت متفاوتبودن
در كوه رها شد ،چون تولدي با اين ويژگي را بديُمن ميدانستند.
در قرنهاي اخير انسانهايي بودند و هستند كه تنها به خاطر
تفاوت رنگ پوستشان مورد خشونت و بيعدالتي قرار گرفتند.
دنيا پر از تفاوتها است؛ گياهان ،سنگها ،ستارهها ،سيارهها ،ذرات
و انسانها .ويژگيهاي منحصر افراد تفاوتها را بهوجود ميآورند،
تفاوتهايي كه هيچ كدام نقشي در ب ه وجود آمدن آنها نداشتند
و تفاوتهايي كه نميتوانند معيار تحسين و ستايش و يا كوچك
شمردن و تنبيه باشند.
به كودكتان نگاه كنيد ،كودكي كه روي صندلياش نشسته كه

تفـاوت هـا
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چهار پايهی چوبي دارد يا صندلياي كه چرخ دارد ،كودكي كه
ميتواند بخواند با چشمهايش يا با انگشتهايش ،كودكي كه حرف
ميزند با زبانش يا با دستهايش ،كودكي كه مفاهيم رياضي در
دنياي او جايي ندارند .همهي اينها تفاوت ما آدمها هستند مثل
قد كوتاه يا قد بلند ،مثل رنگهاي مختلف چشمها و...
ميدانيد من اعتقاد دارم دنياي ما ،دنيايي كه ما براي زندگي
خودمان میسازیم ،دنيايي است براي يك انسان ،يك انسان كه
ميليونها بار تكثير شده است.
يك نفر كه با چشمهايش ميبيند ،با دستهايش كار ميكند ،با
پاهايش راه ميرود و با گوشهايش ميشنود ،دنيايي كه براي همه
ساخته شده باشد بايد تمام انسانها را با همهي تفاوتهايشان
شامل بشود.
از اينها بگذريم ،اگر به تفاوتهاي خود و ديگران احترام بگذاريم،
اگر تفاوتهايمان را نقص و ناتواني يا بالعكس برتري محسوب
نكنيم ،زندگي آسانتر ميشود و ميتوانيم از فشارهاي عصبياي
كه گاهي همين تفاوتها باعث آنها هستند رها شويم.
پدر و مادرهاي عزيز فرزندانتان را در آغوش بگيريد ،آنها را در
نوع خود كامل بدانيد و به آنها كمك كنيد تفاوتهايي را كسب
كنند كه با آنها ارزش خود را باال ببرند مثل مهرباني و دانستن.
كودكان خود را با تمام تفاوتهايشان بپذيريد تا هم خودشان و
هم ديگران آنها را همانگونه كه هستند بپذيرند.
اينگونه دوست داشتنمان را عمق ببخشيم ،چون و چرا را از بين
ببريم و اعتماد به نفس كودكانمان را ارتقا بدهيم.
صدیقه موالیی

گاهي برخورد ديگران چنان عرصه را براي ما تنگ ميكند و چنان درون ما را از خشم لبريز
ميكند كه دنيا در نظرمان تيره ميشود.
گاهي فكر تالفيكردن آنقدر توي دلمان سنگيني ميكند كه دلمان را سنگ ميكند .ديدن
برخوردهاي نادرست ،برخورد با رفتارهاي عجيب و ناراحتكنندهي ديگران ،طرز فكرهاي غلط
در مورد كودكاني كه معلوليت دارند و يا كودكاني كه والدين معلول دارند بيش از هرچيز نياز
به توانايي بخشيدن را در آنها باال ميبرد.
به فرزندانمان كمك كنيم تا توانايي پيدا كنند که ديگران را ببخشند و با بخشش بر فراز ابرها
پرواز كنند .براي اين كار ميتوانيد از داستان كمك بگيريد ،داستاني مثل بر فراز ابرها كه
انتشارات «جوانه رشد» آن را در گروه كتابهاي مهارت اجتماعي براي كودكان به چاپ رسانده
است.
بر فراز ابرها
نويسندهی اين كتاب يكي از صاحبنظران حيطهی بخشش و بخشيدن است و اين مفهوم را
با زباني ساده براي كودكان توضيح دادهاست .كتاب از تأييد انجمن روانشناسي آمريكا هم
برخوردار است.
در ابتداي اين كتاب راهنمايي براي والدين هست كه قبل از تعريف داستان براي كودك حتم ًا
بايد آن را مطالعه كنند.
قسمتهايي از اين كتاب
عمل بخشيدن در اختيار كسي است كه ميبخشد ،معلمان ،والدين و ديگران نبايد كودك را
وادار به بخشش كنند.
عناصر سازندهی بخشش -1 :ارزش ذاتي  -2محبت  -3مهرباني  -4احترام  -5سخاوت

پـروانـه
مدادرنگیها تازه از سلمانی آقای مدادتراش برگشته بودند .روی میز تحریر
آنقدر شلوغ بود که چیزی دیده نمیشد .مدادرنگیها از چراغ مطالعه که
قدش از همه بلندتر بود پرسیدند« :چه اتفاقی افتاده؟»
چراغ مطالعه گفت« :پروانهای که چند ساعت پیش کشیدید ،ناراحت است».
مدادرنگیها پرسیدند« :از رنگ بالهایش خوشش نمیآید؟»
پرگار چرخی روی یک پایش زد و گفت« :این پاککن حواسپرت ،پایش ُسر
خورده و یک گوشه از بال پروانه را پاک کرده».
پاککن تابی به خودش داد و با عصبانیت جواب داد« :نهخیر! پروانه از اول
ناراحت بود .من میخواستم بپرسم چی شده که پایم لیز خورد».
مدادرنگیها گفتند« :اینکه کاری ندارد .ما دوباره بالش را میکشیم».
مدادرنگیها دستبهکار 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؟»
پروانه کوچولو آهی کشید و گفت« :میخواهم پروازکنم» همه با تعجب به
همدیگر نگاه کردند .مگر میشد پروانهای که فقط یک نقاشی روی کاغذ
است پرواز کند؟ آنها به فکر فرو رفتند که چهطور به پروانهی قشنگ بگویند
44
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نمیتواند پرواز کند؟
تا اینکه فکری به ذهن کتاب کاردستی رسید .کتاب بقیه را دور
خودش جمع کرد ،صدای همهمه از میان جمعشان بلند شد ،قیچی
چند بار نرمش پروانه را انجام داد ،چشمهای نگرانش از پشت عینک
پیدا بود اما نگاه همه به او بود باید کاری میکرد .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 ،بالهای پروانه
آرامآرام تکان خورد ،قیچی ،کارش را خیلی خوب انجام داده بود و
بالهای پروانه را با ظرافت از توی کاغذ جداکرده بود .پروانه با فوتهای
بعدی به پنچره نزدیک و نزدیکتر شد .به لبهی آن که رسید ،باد
مالیمی در آغوشش گرفت و پروانهی کاغدی در آسمان به پرواز درآمد.
همه به پروانه کوچولویی خیره شدند که فکر نمیکردند بتواند پرواز
کند .حاال آنها هم حس پرواز داشتند و پروانه را برای آرزوی بزرگش
تحسین میکردند.
صدیقه موالیی

www.ketabak.org

بنیاد «کتاب برای همه» در سال  ۲۰۰۲در نروژ بنیانگذاری شده است .این بنیاد از انتشار کتابهای
مناسبسازی شده پشتیبانی میکند.
هدف بنیاد این است که؛ صرفنظر از میزان توانایی خواندن ،همه بتوانند به ادبیات دسترسی داشته
باشند و با فراهمآوردن ادبیات مناسبسازی شده برای همهی کسانی که در خواندن مشکل دارند،
میکوشد به این هدف تحقق بخشد .بنیاد کتاب برای همه برای رسیدن به این هدف با نویسندگان،
ناشران و تصویرگران همکاری میکند و با پشتیبانیهای تخصصی از آنها ،زمینه را برای تهیهی
کتابهای آسانخوان فراهم میسازد .منابع مالی  ۱۴۰کتابخانه ی عمومی برای نگهداری از کتابهای
ی شده و اطالعات و مشاورهی الزم برای یافتن کتابهای مناسب مخاطبان از سوی این
مناسبساز 
بنیاد تامین میشود .این بنیاد برای کتابخانههای عمومیای که «کتاب برای همه» را ترویج میکنند،
شبکهای از بلندخوانان در اختیار میگذارد که برای افرادی که خود نمیتوانند بخوانند ،بلندخوانی
میکنند .شمار بلندخوانان که داوطلبانه یا موظف با این بنیاد کار میکنند ،به  ۷۰۰نفر میرسد.
پشتیبان مالی این بنیاد ،وزارتخانهی فرهنگ نروژ است .افزون بر آن ۲۱ ،سازمان ادبی و بشردوستانه
در نروژ این بنیاد را پشتیبانی میکنند.
در نروژ از هر  ۳بزرگسال  ۱نفر نمیتواند بخواند .این ،نشانهی آن است که خواندن متنهای معمولی،
برای بخش بزرگی از مردم دشوار است .ناتوانیهای گوناگون در خواندن و راهکارهای مختلف برای
مناسبسازی متنها وجود دارد .این ناتوانیها چه در خواندن و نوشتن مشکالت بینایی یا شنوایی و
اختاللهای ذهنی باشند و چه ضعف در مهارتهای زبانی ،متن مناسبسازی شده میتواند بر همهی
این موانع چیره شود .کتابهای این بنیاد شامل :کتابهای آسانخوان ،کتابهای گویا ،کتابهای
تصویری ،کتابهای تصویری لمسی ،بریل ،زبان اشاره و کتابهای تصویرنگار است.
بنیاد «کتاب برای همه» تا کنون  ۹۰عنوان کتاب مناسبسازی شده برای کودکان و بزرگساالن تهیه
کرده است ۳ .عنوان از آخرین کتابهای این بنیاد در نمایشگاه کتاب بولونیای  ۲۰۰۹معرفی شدهاند.
کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه ،راهنمای مناسبسازی کتاب برای همه؛ نویسنده :سیسیل
هافگارد سونسن .مترجم :سحر ترهنده ،شبنم عیوضی ،تهران :مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ
ادبیات کودکان .۱۳۸۹ ،بها ۴۲۰۰ :تومان.
ماده  ۱۰قوانین استاندارد در مورد برابری فرصتها برای معلوالن چنین میگوید« :دولتها باید
فرصتها و امکانات معلوالن را برای بارورساختن خالقیت و توانمندیهای هنری و ذهنیشان نه
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اجتماعی

کتـاب برای همه

تنها به سود خود بلکه به سود جامعه چه در شهر
و چه در روستا تضمین کنند .رقص ،موسیقی،
ادبیات ،نمایش ،هنرهای تجسمی ،نقاشی و
پیکرهسازی نمونههایی از این فعالیتها هستند».
این قانون و دیگر قوانین در رابطه با حقوق
معلوالن بازتابدهندهی توجه جامعهی جهانی به
حضور جمعیت بیش از  ۶۵۰میلیونی معلوالن به
عنوان نیروی انسانی بالقوهای است که حق دارد
و میتواند در هر عرصهای نقش داشتهباشد اگر و
فقط اگر شرایط برای بروز تواناییهایشان مناسب
باشد .مناسبسازی مواد خواندنی گامی عملی برای
مناسبسازی شرایط و پذیرش معلوالن در جامعه
است.
«کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه»
دستاورد اعضای بنیاد «کتاب برای همه» است
که از سال  ۲۰۰۳برای کاهش محدودیتهای
معلوالن فعالیت میکنند .این کتاب شامل
رهنمودهای کاربردی برای مناسبسازی و انتشار
کتاب برای کودکان نابینا ،ناشنوا ،کمتوان ذهنی،
خوانش پریش ،درخودمانده و خواندنگریز است
و مخاطب را با انواع کتابهای مناسبسازیشده،
شامل کتابهای دارای متن ساده ،کتابهای با
محتوای ساده ،کتابهای گویا ،کتابهای با حروف
درشت ،کتابهای بریل ،کتابهای با زبان اشاره،
کتابهای دارای بلیس ،پیکتوگرام ،نشانههای
تصویری ،کتابهای تصویری و کتابهای لمسی
َآشنا می کند.
مخاطب اصلی این کتاب نویسندگان ،تصویرگران
و ناشران هستند اما برای آموزگاران ،کتابداران و
مادران و پدرانی که با این کودکان سروکار دارند
نیز سودمند خواهد بود.
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انسان فرزند کار و زحمت خويش است  .داروين

ادب و هنر

خالقيت ،ديدن از زاويهاي متفاوت است .خالقيت،
نيازمند چشمان نو نيست ،بلكه نيازمند نگاه نو است.
درحقيقت اگر بخواهيم تعريف سهرابگونهاي از
خالقيت داشته باشيم بايد بگویيم« :چشمها را بايد
شست ،جور ديگر بايد ديد»
اين جور ديگرديدن ،همان خالقيت است .پس بيایيد
به كودكانمان ياد بدهيم كه به يك جور نگاهكردن
عادت نكنند و به طور مثال از اين پس از به نوازش
نور در كاسهی مسي ،برداشت ديگري داشته باشند و
دایم زاويهی ديد خود را عوض كنند و زيبايي انديشه
را با پوست و استخوان درك کنند و عادت كنند كه
عادت نكنند!
گرچه گفتهاند كه« :گوش خر بفروش و دیگر گوش
خر»1
وقتي از كودك ميپرسيم اين چيست؟ و به ميز اشاره
ميكنيم ماهيت اين سؤال به سوي همگرایی ميرود و
با خالقيت ناسازگار است .اما وقتي با اشاره به ميز ،از
كودك ميپرسيم در اين مورد صحبت كن و توضيح
بده ،ماهيت اين سوال به سوي واگرايي ميرود و با
خالقيت سازگار است و كودك ميتواند تمام اطالعات
و تصورات خود را به ما منتقل كند .در مرحلهی
پيشرفتهتر اگر بتوانیم توضيح كودك را با سؤاالت
صحيح به سوي درك ماهيت واقعي ميز رهنمون
سازيم ،به نبوغ او كمك كردهايم.
بايد زاويهی ديد از ميز (يك صفحه تخت چوبي كه
چهار پايه دارد) را با سؤاالت صحيح به سوي ماهيت
اصلي ميز (يك نوع سازماندهندهی فضا) تغيير دهيم.
برداشت اوليه را با سؤاالت جهتداري از قبيل« :آيا
حتماً ميز بايد چهار پايه داشته باشد؟» را تصحيح
ميكنيم و به سوي برداشت ثانويه و ...رهنمود
ميسازيم ،زيرا نبوغ پي بردن به ماهيت اصلي اشیا
است.
برداشت اوليه مانع خالقيت است و ما را به كوچهی
بنبستي رهنمون ميسازد كه حتي راه آسمانش هم
باز نيست! ما با سؤاالت صحيح و جهتدار ،كودك را
 - 1مولوی« :گوش خر بفروش و دیگر گوش خر
(گوش خر :گوش ظاهر)

تسش دیاب ار اه مشچ

به اتوبان خالقيت در برداشت ثانويه رهنمون خواهيم نمود.
بيایيد برداشت خود را از ظاهر اجسام و پديدهها و انسانها و رخدادها ،به ماهيت آنها هدايت كنيم و با جور
دیگردیدن ،ماهيت اشيا را بشناسيم و محدوديت خودساخته ايجاد نكنيم .

درنیابد این سخن را گوش خر»

روزهـشتـــم

روز هشتم ،فیلمی است که در سال1996و با همکاری بلژیک ،فرانسه و انگلستان ساخته شده است.
جرج (پاسکال دوکن) قهرمان داستان ،دچار سندرم داون است و پس از مرگ مادرش در موسسه ای زندگی می کند
که 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 کنند به جز "جرج" .او وسایلش را جمع می کند و در حالی که
مقصد خاصی ندارد به راه می افتد.
در راه با "هری" (دنیل آتیل) آشنا می شود .هری ،تاجر پر مشغله ای ست که زندگی خصوصی از هم پاشیده ای دارد
و بعد از جدایی از همسرش با جای خالی او در صندلی حرف می زند ،دیوانه وار زیر باران رانندگی می کند و به
استقبال مرگ می رود .در همین حال ،سگ بزرگی را با ماشین زیر می گیرد .این سگ ،جرج را همراهی می کرد و
حاال ناخواسته ،این دو با هم برخورد می کنند .اما هری تنها به فکر خالص شدن از دست جرج است.
این فیلم درباره دوست شدن این دو مرد و درس هایی است که هری از جرج می آموزد .برخالف هری ،جرج زندگی
را در آغوش می کشد وبا جریان آن همراه می شود .او معتقد است اگر علفی کنده می شود ،باید از آن دلجویی کرد.
عنوان فیلم نیز اشاره دارد به هفت روز آفرینش زمین ،که جرج اعتقاد دارد خداوند روز هشتمی برای آفرینش او
انتخاب کرده است.
"ژاکو ون دورمل" ،کارگردان این اثر ،حس رهایی بصری را در فیلم نشان می دهد .صحنه های بی نظیری مثل راه رفتن
جرج روی آب ،ابرهای پروازکنان و چرخان در آسمان ،رویا و خیال و آسایش.
این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد برای "پاسکال دوکن" و "دنیل آتیل" را در جشنواره کن به همراه داشت.
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نویسنده کتاب خالقیت کودکان

GHabedini@yahoo.com

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

الهام اشرفی

احساس مي كردم جسم سنگيني روي قفسه سينه م
گذاشته شده و نفس كشيدن را برام غيرممكن كرده
بود .گوش هام تير مي كشيد و خيلي از حرف هاي اميد
را درست نمي شنيدم .صورتم گر گرفته بود .با شنیدن
ادامه حرف های امید اگر در جا سکته هم می کردم،
اتفاق دور از انتظاری نبود.
مادر و خواهرم رفتند يه دختري را ديدند حاال اصرار
دارند كه آخر هفته منم برم ببينمش....
اميد حرف مي زد اما من چيزي نمي شنيدم .بايد تمام
تالشم را مي کردم تا انتهای تماس دوام می آوردم و
نقشم را خوب ایفا می كردم .به خودم گفتم :مائده
چند دقيقه طاقت بيار .تو بايد بتوني از پس آخرين و
سخت ترين سكانس اين داستان هم بر بياي.
مائده كجايي؟ چرا چیزی نمی گی؟
عجيبه! توي اون شرايطي كه داشتم با مرگ دست و
پنجه نرم مي كردم باز هم وقتی اسمم را صدا می زد
قلبم مي لرزيد.
مائده اجازه مي دي برم؟ مطمئن باش اگر تو اجازه ندي
نميرم.
ضربه انقدر کاری بود که نفس برام باقی نگذاشته
بود .چشم هام را بسته بودم .بعد از اون دیگه دلم
نمی خواست دنیا را ببینم .سعی می كردم صدايي از
حنجرم خارج کنم که قابل شنيدن باشه
نه براي چي نري؟ ما براي همين تموم كرديم كه تو بري
دنبال زندگيتُ ....بـ ُبـ ُبـ برو خدا پشت و پناهت .توكل
كن به خدا .اميدوارم اوني كه صالحته برات پيش بياد.
اميدوارم اوني كه لیاقتت را داره سر راهت قرار بگیره.
تماس تمام شده بود اما كابوسي كه يك عمر ازش
فرار مي كردم تازه شروع شده بود .مسخ شده بودم.
نمي دونستم بايد چيكار كنم؟! حرفایی که زده بودم
حرف دلم نبود و این اولین باری نبود که حرف دلم را
پنهان می کردم ،اما شاید آخرین بارش بود .آخه چی
می گفتم؟ می گفتم نرو؟ می گفتم همه زندگیم شدی
تو بری می میرم؟ بعدش چی؟ یعنی اگر این قدرت را
داشتم که بگم نرو ،اونم نمی رفت؟!
بغض فرو خورده ای که جون به لبم رسونده بود را باید
یه جوری خالی می کردم ،دستم را روي دهانم گذاشتم
و با همه وجودم تمام بغضم را با فرياد بيرون می دادم.
كار از گريه گذشته بود .ضجه اي كه می زدم هم ذره اي

سالمتهنر
ادب و

هنوز يك فصل از عمر جدايي مون
نگذشته بود هر چند كه هر
ساعتش براي من به اندازه يك
سال گذشته بود .روز اول هفته بود
و مامان قصد داشت برای خريد
بره بیرون .همچنان از تنهايي
وحشت داشتم .زمان هايي كه
تنها می موندم ثانيه ثانيه ش برام
عذاب آور بود .مدام منتظر بودم
صداي زنگ تلفن بلند بشه و من
همه غصه ها و دردها را فراموش
كنم و با صدايی پر از انرژي به اميد
سالم کنم.
بد نبود جهت دل خوشی الكی
و براي اينكه چند دقيقه اي سرم
گرم بشه از مامان بخوام موقع
برگشت چند تا خوراكي بخره ،از
ذرت مكزيكي گرفته تا فالوده و...
زمان زيادي از رفتن مامان نگذشته بود كه تلفن زنگ
خورد .هنوز هم بعد از گذشت هفت سال هم زمان با
شنیدن صدای امید قلب منم تندتر می زد و صدای
ضربانش به وضوح شنیده می شد .طبق عادت گذشته
دوست داشتم تمام اتفاق هايي كه از تماس قبليش
تا اون روز افتاده بود را تعريف كنم اما ديگه رمق و
انگيزه اي برام باقي نمونده بود.
امید گفت :خوب تعريف كن ببينم من نيستم خوش
مي گذره؟
بله چه جورم .جاي شما خالی! بگو ببينم چه خبر؟توي دلم هزار حرف و هزار درد بود كه هيچ كدومش را
نمي تونستم به زبون بيارم.
نمي دونم چي بگم؟ اول شما بگو تا من يادم بياد.
هميشه انقدر موضوع براي تعريف كردن داشتيم
كه مهلت به اون يكي نمي رسید .اما اين بار نه من
حوصله اي براي حرف زدن داشتم و نه اميد عجله اي
براي گفتن اصل موضوع!
اصرار اميد به اينكه اول من حرف هام را بزنم بعد اون
شروع كنه دلشوره عجيبي به دلم انداخته و هر آنچه
براي گفتن داشتم را از يادم برده بود .صداي اميد
آهسته تر از قبل شده بود و لرزش صداش مطمئنم
كرده بود كه خبرهای خوشي در راه نيست...
کم کم با حرف های امید شکم به یقین تبدیل شد و
اضطرابم هزار برابر شده بود .امید برای شروع صحبتش
یک جمله کوتاه گفت« :نمي دونم چه جوري بگم و از
كجا بگم...؟»
و بعد از اون سکوتی ُکشنده بر فضا حاکم شد که
هیچ کس جرات شکوندنش را نداشت.
با طوالنی شدن سکوت امید مجبور بودم به حرف
بيام و چیزی بگم تا بفهمم قضیه از چه قراره؟ باالخره
باید داستان را می شنیدم حتی اگر شنیدنش توانی
فرسنگ ها فراتر از حد طاقت من می طلبید.
يعني چي؟! بگو ببينم چي مي خواي بگي؟
مائده ،گفتنش خيلي برام سخته ولي مجبورم كه بگم.
نمي خوام يك وقت از كس ديگه اي جز خودم بشنوي
و مطمئن باش تا از تو اجازه نگيرم هیچ كاري نمي تونم
انجام بدم.

از دردم كم نمي كرد.
قرآن كنار دستم بود .هم زمان
با اشک هایی که می ریختم ،با
چشم هایی که صفحات قرآن
را به سختی می دیدند چند
آيه از قرآن را خوندم.
اين رابطه ديگه تموم شده و
مرگش فرا رسيده بود.
خدايا من براي مرگ اين
رابطه چند آيه قرآن خوندم
از دست من ديگه كاري بر
نمياد فقط اميدم به توئه خدا.
خودت بهم رحم كن .خودت
بهم کمک کن یکبار دیگه
بتونم بلند بشم.
مامان با همه خوراکی هایی
که سفارش داده بودم برگشته
بود توی اون شرایط نگاه
کردن بهشون هم حالم را بد می کرد.
چند دقيقه اي بيشتر نتونستم صورتم را از مامان پنهان
كنم و با اولين نگاهي که به صورتم انداخت با وحشت
ازم سؤال كرد :چته؟ چي شده؟
توضیح دادن درباره باليي كه سرم اومده بود كار مشکلی
بود ،حتي در مقابل مامان .اما باالخره بايد مي گفتم .به
هر سختي كه بود در حد يك يا دو جمله گفتم كه چي
شده .مامان بهتر از هر كسي می تونست درك كنه كه
چي به سرم اومده اما چه كار می تونست بكنه؟! رنگ
از صورتش پريد و بعد از اينكه کمی به خودش مسلط
شد ،گفت :من دعا كرده بودم زودتر زن بگيره تا تو
بتوني دل بكني.
اما مگه دل کندن به این راحتی بود؟ دل لعنتی مگه این
حرف ها حالیش می شد؟
******
به هر جون کندنی که بود یک هفته گذشت .آخر هفته
فرا رسيده بود .امید بیش از هزار بار پنج شنبه اي را برام
به تصوير كشيده بود كه همراه خانواده با گل و شيريني
مياد خواستگاري من و زير چشمي نگاهم مي كنه و من
طبق معمول غرق خجالت سرم را پایین می اندازم...
حاال اميدم می خواست براي خواستگاري خونه يك نفر
ديگه بره .قطعا اون شب مجلس را به دست گرفته و
همه محو شنيدن حرف هاش شده بودند .يعني لباس
چي پوشيده بود؟ اي كاش شلوار كتون سفيدش را
نمي پوشيد .آخه اون خيلي بهش مي اومد .با صورت
اصالح شده و بوي خوش عطرش...
یک دفعه به خودم مي اومدم و می گفتم حاال دق نكن.
از كجا معلوم كه جور بشه؟
اما چرا جور نشه؟ چه كسي را مي خواستند بهتر از
اميد؟ مگه اميد چه عيبي داشت كه دلشون بياد بهش
جواب رد بدن؟!
ساعات آخر شب جمعه شده بود تا اون ساعت حتما
خيلي چيزها مشخص شده بود .اون شب اولين شبی بود
كه اميد به يك دختر ديگه جز من فكر مي كرد.

.

خبرت خرابتر کرد جـراحت جـدایی

شجاعت حقيقي ،موفق شدن بر شدايد زندگي است  .ناپلئون

مقاوم باش

ادامه دارد...
Email:hamezendegiam@yahoo.com
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آنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کند تا آنچه مي گوييد .حکيم بزرگمهر

چــــشـــم دل

ادب و هنر
48

بیزاری و دلتنگی تمام وجودم را پرکرده و از زندگی سیرم کرده و غباری تیره و تاریـک
روی همهی وابستگیهایم را پوشانده و دلخوشیهایم را خط زده است ،دیگر ادامهی
این زندگی برایم امکانپذیر و ممکن نیست ،نه نمیتوانم ...باید همه چیز را تمام کنم،
تمام کنم.
او را میبینم ،همچنان به درخت تکیه داده و به آسمان خیره شده است و آن لبخندش...
لبخندی که سرشـار از کیف و سرور است را بر لب دارد ،رد نگاهش را دنبال میکنم.
هیچ چیز جز چند تکه ابر و چند پرنده که در آسمان پرواز میکنند را نمیبینم .نمیدانم
چرا از این همه بیخیالیش لجم گرفتهاست .اتومبیلی از دور پیدایش میشود ،با سرعت
به اینسو میآید .اآلن وقتش است ،بلند میشوم و با عجلـــه به سمت خیابان میروم،
با عصایش جلوی راهم را میگیرد ،کم مانده زمین بخورم .با عصبانیت میگویم :کوری،
نه واقعاً کوری مرا به این گندگی نمیبینی ،با همان لبخند کذایی در حالی که سعــی
دارد مرا به سمت نیمکت بکشاند آرام میگوید :عزیزم این همه عجله برای چیست!؟
پایم پیچ خورده و عصبی هستم ،جواب او را نمیدهم .با لحنی سرشار از آرامش ،ادامه
میدهد .حیف نیست  ..واقعاً حیف نیست ،با این همه زیبایی ،فرار را ترجیح دادهای ..
غرغری میکنم و زیر لب میگویم برو بابا تو چه میدانی؟ در حالی که گویی حواسش به
ن هم معنی
جای دیگریست ،اندیشمندانه میگوید :میدانم عزیزم  ..من هم میدانم  ..م 
درد را میفهمم ،حقبهجانب در حالی که مطمئنم که او هرگز از درد من نمیتواند خبر
داشته باشد میپرسم؟ یعنی میدانی وقتی شوهرت با زن دیگری بیخبر میرود و تــو
را با دو بچه که یکیش هم مریض است رها میکند یعنی چه!؟ میدانی چند ماه اجارهی
عقب مانده و یک  ..یک صاحبخانهی زباننفهم یعنی چه!؟ تو میفهمی وقتی به خاطر
بچهها مجبور میشوی در هفته گاهی دیر و زود بروی و عذرت را بخواهند یعنی چه!؟
نه هرگز نمیفهمی ،برای همین با خیال راحت به آسمان خیره شدهای و بیخیال لبخند
میزنی .حاال چی رو نگاه میکردی!؟ به آبی آسمان نگاه کن .ببین چقدر آبی آسمون
قشنگه ،ببین ابرای پنبهای رو چهقدر زیبا و الهامبخش هستند؛ اون پرندهها رو که در
حال کوچ هستند رو میبینی!؟ وقتی میبینند جایی که هستند ،دیگـه بهشون حال
نمیده جاشونو عوض میکنند و دنبال حالوهوای دلخواهشون میرن  ..اونا دنبال عشق
و زندگی میرن و تسلیم سرنوشت نمیشوند .یکبار دیگه به آسمون نگاه میکنم و بعد او
را  ...عینک دودیش را از چشم برداشته و با دستمال سپیدی پاک میکند ،چیزی را که
میبینم نمیتوانم باور کنم تمام حدقهی چشم او سپیدی است و سیاهی ندارد ،دوباره
عینک را به چشم میزند .در حالی که از عصـا کمک میگیرد ،از من دور میشود .سرم
را پایین میگیرم  ..نمیدانم از شرم است یا زیباییهای دنیای او چشمم را زده است.
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دیوانه نمیخندد

میگویند که او دیوانه است ،بعد از هر سپیدهدم ،بادکنکهایش را که به
رنگهای دنیای اوست و به دور از کینهها و به دور از بهانهها ،باد میکند،
با ریههایی که نارسایی دارد و نفسی که کم میآورد جان بینفس ،با نیروی
بیپایان عشق ،بادکنکهای خود را به نخ بسته و آنها را بر چوب پایش
گره زده و به سوی بچههای پارک پرواز می دهد تا به قول خودش به آنها
شادی بفروشد .سپس در گوشهای مینشیند و با لذت پیوندهای دوستیشان
که یک بادکنک رنگی است را میبیند و ساعتها به نقطهای خیره شده و
غرق در رؤیاهایش میشود ،رؤیاهایی که باز هم لبخندی شیرین را بر لبانش
میآورد .گرسنه که میشود لقمهی نان و پنیر که ساختهی دستان مهربان
و سخاوتمند مادربزرگ است را با لذت نوشجان میکند .ولی امروز از
لقمهی او خبری نیست .روز اول ماه رمضان است و قرار است با مادربزرگش
به میهمانی خدا بروند ،شاید برای همین است که دلواپس است و میخواهد
خود را زودتر به خانه برساند ،میترسد او تنها به این میهمانی رفته و او
را نبرد .مادربزرگ همه کس اوست ،پدرش ،مادرش ،امید و هستیاش و
تنها حامیاش ،کسی که حتی وقتی مادرش به رحمت خدا رفت و پدر
او را تنها بهجرم عقب افتادگی ذهنی و مشکالت آن رهایش کرد و رفت
باز هم با دستان خالی ولی پرعشق او را حمایت کرد و با تمام مصائبش
تنهایش نگذاشت .و حاال که او تقریباً بیستوهفت بهار را دیده ،هرچند که
همچنان چون کودکی معصوم است ،مرد خانه شده و با همان پول کمی که
درمیآورد خرید میکند و دست خالی به خانه نمیرود و مادربزرگ است
که با عشق و لبخند مهربان خود به استقبالش میرود .دلش از گرسنگی
ضعف میرود ،گمان میکند اگر زودتر خود را به خانه برساند شاید زودتر
هم افطار کنند .ولی با تمام ضعفی که دارد داروی کمردرد مادربزرگ را
که تمام شده فراموش نمیکند ،دم در خانه شلوغ است و زنان شیونکنان
بر سر میزنند ،این چه رنگی است که برای او ناآشناست و این چه آوازی
است که او را آزار میدهد ،دلش میگیرد ،چشمانش به دنبال مادربزرگ
تنگ شده و در جستجو است ،صدای اذان است که او را از حزنی که خود
نمیداند و نمیشناسد بیرون میآورد .میخندد و آرام میگوید این صدا را
دوست دارم ،از زنی که آرام میگرید میپرسد :مادربزرگ کجاست؟ و زن
ج و واج نگاهش
در حالی که بغض کرده میگوید :مادربزرگت رفت  . ...ها 
میکند و معصومانه میگوید :مرا با خود به میهمانی نبرد ،حاال او هم بغض
کرده .دیوانه دیگر نمیخندد.

سوسـن سلـطانی

انسان فرزند کار و زحمت خويش است  .داروين

ایستادم بیبرگ و هر روز پدر نهالی دیگر میاکشت

آرامش ...

از ماندن در زمين خسته شدهام ،نفس كشيدن در آن برايم
سخت شده است.ديگر اميدم را به آدمهايش از دست دادهام.

هيچكدام نميتوانند مرهمي بر زخمهايم باشند.خدايا! تو تنها

همراه من هستي كه هيچوقت تنهايم نگذاشتهاي و با وجود

خطاهايم هميشه آغوش گرمت را برايم گشودهاي.خدايا! از تو

دو بال ميخواهم كه به سويت پروازكنم ،ميخواهم به تو بپيوندم
و با چشمان گريان و صداي بغضآلودم ناگفتههاي دلم را

براي تو بازگو كنم ،گرچه تو از ناگفتههايم خبر داري.پس با
خواستهام موافقت كن و مرا از اين قفس آزاد كن و به من

نفس بده تا از اين طريق به آرامش ابدي دست يابم.

الگویژ احمدی

خدایا ...

خدایا من از سمت غم آمدم

ادب و هنر

نیمه شب بود و پا به جهان میگذاشتم
پدر ز پشت پنجره با خودش چنین میگفت:
پسر یا دختر؟
زمانی معلمی بزرگ خواهد شد
و به کوداکن درس عشق خواهد داد
و باد گوش پنجره بگرفته و تاکن میداد
....
و من پا به جهان نهادم
باد بود و باغی زیبا
و لگهای خوشبوی بابونه
صدای جیرجیرکها و شیههی اسبان
زمانه میگذشت و من جوانه میکردم
مثال یک لگ سرخ نشسته در دل باغ
و میشنیدم ریشخند باد وزان
که تبرزن ز راه دور میآید
...
تاریکی آسمانی خاکستری
و پیچ جادهای تند
مردی سوار بر اسبی چابک پیش آمد و پرسید:
تو کیستی؟
گفتم :نمیدانم اما پدرم میگوید زمانی معلمی بزرگ خواهم شد
ناگهش خیره به من ماند
تبرش را دیدم
ساقهام خم شد و او بیصدا درمیان صحرا گم شد
هر غروب پدر بیلی بر دوش
در گوش من چنین میخواند
ساقه مالک رویش نیست زمانی معلمی بزرگ خواهی شد
و من به افتخار وجودت نهال خواهم اکشت
من کودک بودم
تردتر از بوتههای علفی
شیرینتر از جوجه مرغابیها
...
و من روییدم بیساقه

.

ساقه مالک رویش نیست

حرف دل

که تارم فقط از تو دم می زند

من امشب شکستم که باور کنی

دلم با شکستن قلم می زند
سمیه ادهمی

شهال روشنی

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

49

 بخشندگي،انتشار بوي خوش بنفشه بر ته کفشي است که لگدمالش کرده است  .مارک تواين

مسابقه تحلیل کاریکاتور

ادب و هنر

طرح :سمیرا طیبا

.

عالقه مندان می توانند تحلیل
خود را از این کاریکاتور
حداکثر در  5جمله به سامانه
پیام کوتاه 30007545
ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل ضمن
اعالم در شماره  49جايزه اي
اهداء خواهد شد.
برنـده مسابقـه شماره : 47
سلـمان کرمـی از سیاهکل

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا
پذيرشاشتراكپيكتوانابهمعنايمشاركتدر:
فرهنگسازیعمومی،تغییرنگرشجامعهنسبتبهمعلولیتوتحققشعاربرابریفرصتهاست.
هزينه اشتراك:
يك ساله(12شماره) (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  200/000 :ريال
يك ساله(12شماره) (براي مراكز ،شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي)  250/000 :ريال

نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .

عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند  ،بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام كانون معلولين
توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا كپي كارت معلوليت براي عزيزان
معلول) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
در صورت اشتراک بیش از  5جلد در هر شماره  20در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 0281 - 3339212 :

نام مركز /نام و نام خانوادگي  ...................................................... :تاريخ تولد/ :
		
تحصيالت.......................................................................................... :

/

شماره فيش ........................................................ :

شغل............................................................................................. :

درصورت داشتن محدودیت جسمی ،نوع آن را درج نمائید................................................................................................................................... :
آدرس پستي(دقيق)........................................................................................................................................................................................................ :
كد پستي ده رقمي .................................................................................................:آدرس الکترونیکی.................................................................... :
تلفن ثابت .................................................................................................................. :
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تلفن همراه............................................................ :

زندگي ات را قرباني چيزي مکن،همه چيز را قرباني زندگيت کن  .اشو

.

جــــــدول

پاســـخ جدول شمــاره گذشتــــه

افقـــي

-1ماه میهمانی خدا ـ از نویسندگان معاصر و خالق شازده احتجاب
-2لباس ،پیراهن ـ ضمیر انگلیسی ـ کتاب ،جزوه ،نوشته
 -3نژاد ایرانی ـ ویتامین انعقاد خون ـ گیاهی دارویی و خوراکی
-4خدای سنگی ـ آزاد و رها ـ اندوهخوردن ـ ضمیر جمع
-5دوست و رفیق ـ هماهنگی ،سازگاری اجزا با هم ـ دیدنی ارتش
-6پیاله و ساغر ـ نارس ـ درد ورنج
 -7رود مرزی در خوزستان ـ خیال و توهم
 -8از عناصر شیمیایی ـ هوا ـ حماسهسرای یونان باستان ـ گواه و
گواهیدهنده
 -9ناچار و ناگزیر ـ مدرسان دانشگاه ـ پرچم وبیرق
-10هنرمند دارد ـ کنایه از آدم با جرأت ـ نام دیگر سیارهی زهره
-11نفس بلند ـ مجلس و هیأتی که برای مشورت جمع میشوند ـ
روح و روان
-12چهره و صورت ـ سگ بیمار ـ بخشنده ،امام نهم
-13غالب و پیروز ـ کهنه نیست ـ هنر هفتم
-14ادوار ـ نام سورهای در قرآن به معنای زنان ـ وسیله حملونقل
عمومی
-15مشورت ـ لیست غذایی رستورانها ـ نوعی فیلم و داستان
غم انگیز

عمـــودي

 -1کنیهی امام دوم ـ از هزارشب بهتر است.
-2یازده ـ کاله پادشاهی ـ هستهی میوه ـ از آن تنفس میکنیم.
-3مرغ سعادت ـ از سبکهای موسیقی غربی ـ پهلو و جنب ـ
مرکز استان مازندران
 -4سالک ،راهرونده ـ گرامی و بزرگوار ـ مرکز استان فارس
-5آزاد و رها ـ صورت ـ بدیمن و بدشگون ـ تکرار حرفی
 -6روشنایی ـ برگشت صدا ـ نام پرافتخار وطن
 -7ضمیر مفرد ،وی ـ شاعر ـ درخت زبان گنجشک
 -8تمام و کمال ـ صحرا و بیابان ـ زهر
 -9موش خرما ـ غذایی با تخم مرغ ولی به هم ریخته ـ سهل و
راحت
-10مزهی دهانجمعکن ـ علوم و فنون جدید ـ گستاخ و بی باک.
 -11شهری در استان فارس ـ آزاد و رها ـ یکی از قلل مرتفع
کشورمان در رشته کوه زاگرس ـ الفبای موسیقی.
-12از میوههای تابستانی ـ از حبوبات ـ تبدیل مایع به جامد.
13ـ ناگهانی خودمانی ـ از ابزار بنا ـ از وسایل توانبخشی معلولین
 -14پناه و ایمن ـ نخستوزیر معدوم دوران پهلوی ،آشکار ـ پسوند
شباهت
15ـ برابر ـ پادشاهی که باغ ارم را بنا کرد ـ همیشگی
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از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد  .کنفوسيوس

معرفی معلوليت ها

.

سندرومگیلن-باره

سالمت

سندروم گیلنـ باره نام یک بیماری کمیاب است که سیستم ایمنی و اعصاب شخص
را درگیر میکند .در این بیماری ،سیستم ایمنی بدن که به طور معمول کارش دفاع
از بدن در برابر بیماریهاست ،شروع به آسیب رساندن به اعصاب بیرونی مغز و نخاع
میکند.
عصبهای سالم میتوانند پیغامهای عصبی را از مغز به قسمتهای مختلف بدن
برسانند .مث ً
ال وقتی که تو تصمیم میگیری توپی را به هوا پرتاب کنی ،مغزت به
دستان تو پیغام میفرستد .آنها هم دستور را انجام داده و توپ را پرتاب میکنند.
وقتی هم که با سر انگشتانت یک نان داغ را لمس میکنی ،پوست تو سیگنالهایی
به مغز میفرستد تا گرمای نان تازه را حس کنی .اما وقتی که عصبها تحت تأثیر
سندروم گیلن -باره آسیب میبینند ،نمیتوانند پیغامها را به درستی منتقل کنند.
به همین دلیل است که شخص مبتال به سندروم گیلن -باره نمیتواند توپ را درست
پرتاب کند ،درست بدود ،مدادش را در دست نگه دارد و حتی گاهی به درستی نفس
بکشد .ماهیچهها کارشان را آنطور که باید و شاید ،انجام نمیدهند و در موارد شدیدتر
ممکن است عضالت فلج شوند ،یعنی اص ً
ال نتوانند حرکت کنند.
بعضی وقتها شخص مبتال به این بیماری احساس عجیبوغریبی در پوستش خواهد
داشت .دلیلش هم این است که عصبهایی که کارشان انتقال پیامهای حسی است،
نمیتوانند کارشان را به درستی انجام دهند.
اشخاص مبتال به سندروم گیلن -باره معموالً مدت زمان زیادی را در بیمارستان
بستری هستند .اما خیلی از آنها هم میتوانند بهبود پیدا کرده و به زندگی عادی و
فعالیتهای خود برگردند.
این بیماری هرکسی را در هر سنی ممکن است درگیر کند ،اما خیلیخیلی بیماری
کمیابی است و از بین هر صدهزار نفر تقریباً یک یا دو نفر به آن دچار میشوند.
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 میشود .بعضی وقتها شخص مبتال به سندروم
گیلن -باره احساس خستگی شدید کرده و به نظر میرسد که نمیتواند حرکت کند.
همچنین ممکن است در نفس کشیدن دچار مشکل شود.
چه عاملی باعث ایجاد سندروم گیلن -باره میشود؟
دکترها به درستی نمیدانند که چه عاملی باعث این بیماری میشود ،اما سرنخهایی
دارند .مث ً
ال آنها میگویند که بیشتر موارد سندروم گیلن -باره بعد از یک عفونت
باکتریایی یا ویروسی – مثل یک گلودرد ساده یا اسهال -اتفاق میافتد .دلیلش
میتواند این باشد که سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با عفونت به شدت کار و تالش

عصبی خودي
میکند و ممکن است که این میان به صورت اشتباهی به سلولهای
ِ
حمله کند.
اما پزشکان هنوز نمیدانند که چرا بعضیها به این سندروم دچار میشوند و بقیه به
صورت طبیعی با عفونت مبارزه و بهبود پیدا میکنند.
سندروم گیلنـ باره چگونه تشخیص داده میشود؟
دکتر با دیدن عالئمی مثل ضعف یا مورمور شدن پاها به بیماری گیلنـ باره شک
میکند .سپس آزمایشهایی مانند کشیدن مایع مغزیـ نخاعی انجام خواهد داد .دو
آزمایش دیگر هم انجام میشود که اسمشان بررسي الكترونیكي عضله و آزمایش
سرعت هدایت عصب است .این آزمایشها برای بررسی نحوه ارسال پیغام از طریق
اعصاب به دستها و پاها انجام میشوند.
سندروم گیلنـ باره چگونه درمان میشود؟
این بیماری قبل از اینکه رو به بهبود برود ،شروع به بدتر شدن میکند .به همین دلیل
هم درمان آن معموالً در بیمارستان انجام میشود تا شخص نزدیک دکترها ،پرستارها
و لوازم ضروري مراقبت از بيمار باشد .بعضی از این بیماران در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان که اسمش آیسییو ( )ICUاست ،مراقبت میشوند .در این بخش از
بیمارستان مراقبتهای خاصی از بیمار صورت میگیرد و برای بیمارانی که به مراقبت
مداوم احتیاج دارند ،خیلی مناسب است.
بیمار مبتال به سندروم گیلنـ باره نیاز دارد که چند روز تا چند هفته در بیمارستان
بماند .زمان بستریماندن در بیمارستان به شدت بیماری و مقدار مراقبتهایی که
بیمار احتیاج دارد ،بستگی دارد.
بهبودی از بیماری ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا بیمار مبتال به سندروم
گیلنـ باره حالش بهتر شود ،حتی بعد از این که از بیمارستان به خانه رفت .بعضی
وقتها او نیاز دارد که مدتی با صندلی چرخدار یا به کمک عصا راه برود تا این که
دوباره عضالتش قوی شده و بتواند به راحتی و بدون نیاز به کمک قدم بردارد.
فیزیوتراپی میتواند در قویشدن عضالت و یادگیری دوباره راهرفتن و حرکتدادن
ماهیچههای بدن به بیمار کمک کند .فیزیوتراپیست برنامهای برای تمرین و ورزش
به شخص بیمار آموزش میدهد تا در بهدستآوردن دوباره سالمتی به او کمک کند.
کودکی که دوره درمان سندروم گیلنـ باره را میگذراند ،ممکن است احساس
غمگینی ،عصبانیت ،بیهودگی یا همه اینها را داشته باشد .مشورت با یک درمانگر یا
مشاور میتواند در کنترل احساسات و خشمهای روحی به کودک کمک کند .خانواده
و دوستان هم میتوانند با حمایت و درک کودک بیمار به او کمک کرده و اسباب
خوشحالی او را فراهم کنند تا این که به بهبودی کامل برسد.

مستانه زاده رفیع .سایت هفت سیب.
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نشوید .سپس مبارزه را آغاز کنید .البته با تمام تالشی که میکنید شاید هفتهای
یک درصد پیشرفت کنید .روند بهبودی این بیماری بسیار کند و نامحسوس است.
ولی همیشه خود را با یک ماه قبل مقایسه کنید نه چند روز قبل .من با تالش
فراوان دوره بیماری را به نصف کاهش دادم .بهطوری 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 بهدلیل آسیب آکسون ،احتمال آتروفی عضالنی
باالست .برای جلوگیری از تحلیل عضالت از همان روزهای ابتدایی بیماری،
فیزیوتراپی را به صورت مداوم انجام دهید .ابتدا ورزشها را با کمک دیگران انجام
دهید .نکتهی مهم این است که هیچگاه نباید خسته شوید چون نتیجهی عکس
خواهد داشت.
آبدرمانی (هیدروتراپی)
پس از اینکه مدتی از بیماری گذشت و توانستید روی پا بایستید ،ابتدا با کمک
دیگران آبدرمانی را شروع کنید .آبدرمانی برای این بیماری بسیار مفید است و
برای حفظ تعادل و تقویت عضالت معجزه میکند.
تغذیه
بیمار از لحاظ جسمانی بسیار ضعیف و الغر میشود ،بهطوری که این کمبود وزن
نگرانکننده به نظر میرسد .در اینجاست که ارزش تغذیه معلوم میشود .در
این سندرم بیمار با کمبود ویتامینهای گروه  Bروبهرو است و همچنین نیازمند
ویتامینهای امگا ،3منیزیم و پروتئین جهت تقویت و عضلهسازی است .پزشک
داروها و آمپولهایی جهت تأمین این ویتامینها تجویز میکند اما جدا از آن بهتر
است به صورت طبیعی نیز این کمبودها را جبران کنیم .برای کمبود امگا 3حتم ًا
هفتهای سه وعده ماهی قزلآال ،ساردین یا ماهی تن که بیشترین امگا 3را دارند
استفاده کنید .برای تامین منیزیم از تخمهی کدو و پروتئین از گوشت و آجیل و
تخممرغ استفاده کنیم .در ضمن روزی یک لیوان شیر هم برای تأمین کلسیم و
میوه و حبوبات را فراموش نکنیم.
دارو
این بیماری عوارض زیادی دارد .عالوه بر این داروها هم عوارض زیادی ایجاد
میکنند .مخصوص ًا داروهای استروییدی و ُمسکنهای قوی .اما به هر حال ،دارو
را بدون اجازهی پزشک قطع نکنید یا افزایش ندهید .گرچه معتقدم دارو ،بهجز
داروهای تقویتی ،در این بیماری تأثیر زیادی ندارد.

.

سالمت

وقتی از کوه برگشتم در فکر تدارکی دوباره برای صعود به قلهای دیگر بودم ،غافل
از اینکه فردا چه در انتظارم است .صبح وقتی بیدار شدم دست راستم گزگز
میکرد و جان نداشت ،به خیال اینکه دستم شب زیر تنم مانده با بیتوجهی روز
را سر کردم روز بعد ضعفی شدیدتر به سراغم آمد و چهار اندامم را درگیر کرد
بهطوری که با زحمت از زمین بلند میشدم .پس از یک روز بستری در بیمارستان
و انجام چند آزمایش سرانجام با تشخیص بیماری گیلن باره به یک بیمارستان
بزرگتر منتقل شدم .دیگر کام ً
ال فلج شده بودم .نمیدانستم 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 میکردم 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 میشد و تا صبح ادامه داشت .اما
در طی روز اص ً
ال درد نداشتم .دکتر مغز و اعصاب هر روز صبح برای دیدن وضعیتم
میآمد و به گفتهی 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 میشوند .حاال قرعه به
نام من افتاده بود .تقدیر من این بود .ابتدا آگاهی زیادی از این بیماری نداشتم .به
خانه که آمدم جنازهای بودم که فقط چشمانش باز بود .دو هفته گذشت و باز هم
تغییری حاصل نشد .اص ً
ال وضعیت روحی خوبی نداشتم .چندین پزشک را تجربه
کردم که بیفایده بود .حتی یکی از دکترها به کلی ناامیدم کرد .فیزیوتراپی را
هم شروع کرده بودم ،اما چه سود!؟ نهایت ًا 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 ،اتفاق ًا نایاب نبود و در وجود خودم بود .تصمیم گرفتم با بیماری مبارزه
کنم .از قبل چندین کتاب در زمینه تقویت روحیه و پیروزی فکر مطالعه کرده
بودم .با خود عهد بستم که هرگز ناامید نشوم .هیچکس مثل خودم نمیتوانست
به من کمک کند .با روحیهی بیشتری فیزیوتراپی را ادامه و ورزشها را با پشتکار
انجام دادم و داروهایم را در وقت مقرر استفاده کردم.
چند توصیه مهم برای بیماران  GBSدارم .ابتدا بیماری را بپذیرید .قبول کنید که
دچار یک بیماری سخت شدهاید که درمانش بسیار طوالنی است .اما هیچگاه ناامید

چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد .امام حسین(ع)

تجربه ها

گیـلنباره ...چه اسم زشتی!

سیــاوش از بوشــهر
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رهنمودهاي مشخص بطلبيد تا کامياب گرديد  .اسکاول شين

خواندنیهای سالمت

سالمت

عرق کنیـم ولی خوشبـو باشیـم!
آنچه در فصل گرما توجه ما را به بدنمان جلب میکند میزان
عرقی است که در طی روز بر لباسمان مینشیند و بوی حاصل از
آن که ممکن است موجب آزار اطرافیانمان شود .بدن ما دو نوع
عرق توليد ميکند؛ نوع اول« ،اکرين» که عرق بيرنگ و بويي
است و روي پوست تمام بدن ترشح ميشود و نقش حياتي تنظيم
دماي بدن را خصوصاً زماني که تحرک زيادي داريم ،به عهده دارد.
نوع دوم ،عرق «آپوکرين» است که مايعي غليظتر است و از غدد
نواحي زير بغل ،کشاله ران و دست و پا ترشح ميشود.
عرق بدن که از غدد ترشحکنندهی درون پوست توليد ميشود،
براي خنک کردن بدن است .در واقع هنگامي که اين آب به آرامي
از روي پوست بدن تبخير ميشود ،با گرفتن گرماي بدن ،پوست را
خنک ميکند ولي آنچه موجب ميشود تا عرق ،بوي بد به وجود
آورد ،باکتريهايي است که روي سطح پوست زندگي ميکنند.
عرق بدن ماده بوداري محسوب نميشود ،اما اگر مدت طوالني
روي سطح پوست باقي بماند ،باکتريهايي که به صورت طبيعي
روي پوست وجود دارند ،در اثر واکنشهاي شيميايي ،بوي بد بدن
را به وجود ميآورند.
جالب است بدانيد عرق کودکان به اين علت که آپوکرين ترشح
نميکند معموال بوي بد نميگيرد ،از اين رو باکتريها نميتوانند
با چيزي فعل و انفعال داشته باشند .آپوکرين با باالرفتن ميزان
تستوسترون بدن در دوران بلوغ ترشح ميشود.
برخي از مواد غذايي مانند سير و پياز ميتوانند روي بوي بد
عرق تأثيرگذار باشند و موجب افزايش و تغيير در بوي آن شوند.
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همچنين بعضي بيماريها مانند تب مالت باعث بوي بد عرق افراد
ميشوند.
کم کردن مصرف کافئين از برنامهی غذايي روزانه بسيار مفيد
خواهد بود .قهوه ،نوشابه ،شکالت و ساير مواد غذايي کافئيندار
با تحريک غدهی ترشحکنندهی آپوکرين در ايجاد بوي بدن تأثير
دارند.
نوشيدن ميزان کافي آب و مايعات ،غدد ترشحکنندهی اکرين را
فعال ميسازد که باعث رقيقتر شدن عرق آپوکرين ميشود.
در فصل تابستان سعي کنيد هميشه همراه خود شيشهی آب يا
آبميوه داشته باشيد و مدام مايعات بنوشيد .حتي اگر احساس
تشنگي هم نميکنيد نوشيدن دائمي مايعات را فراموش نکنيد.
اگر تعرق زيادي داريد و از بوي عرق بدنتان در عذاب هستيد،
حتماً حجم غذا را در هر وعده کاهش داده و تعداد وعدهها را
افزايش دهيد.
از مصرف غذاهايي مانند غذاهاي گوشتي که حاوي پروتئين زياد
است ،اجتناب کنيد چون اين غذاها حرارت سوخت و ساز بدن را
افزايش ميدهند.
همچنين سعي کنيد آرام باشيد و از انجام فعاليتهاي پرتحرک در
ساعات گرمتر روز خودداري کنید و در عوض اينگونه فعاليتها را
به ساعات خنکتر روز که معموالً بين ساعت چهار تا هفت صبح
است ،موکول کنيد.

.

اســرارسفیــدیدنـدان

چه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم  .ميکل آنژ

بیش از اندازه مسواک نزنید و برس را محکم روی دندانهایتان نکشید با
این کار مینای دندانهای شما آسیب میبیند .حداقل  ۳۰دقیقه تا یک
ساعت پس از مسواکزدن صبر کنید و دوباره دندانهایتان را در صورت نیاز
مسواک بزنید ،مسواک را هم همیشه نرم روی دندانهایتان بکشید .برای
اینکه دندانهای سفیدی داشته باشید چای و قهوهی کمتری بنوشید.
این نوشیدنیها با گذشت زمان رنگ دندانهای شما را تغییر میدهند.
آدامس بجوید .جویدن آدامس باعث افزایش ترشح بزاق در دهان شما
میشود و به تمیزی دندانهای شما نیز کمک میکند .افزایش تولید بزاق
اثر باکتریهایی که موجب پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه میشوند
را خنثی میکند .عالوه بر این جویدن آدامس موجب کاهش استرس
میشود و اشتهای شما را برای خوردن غذاهای شیرین کمتر میکند .از
خوردن مواد غذایی اسیدی بپرهیزید .خوردن مواد غذایی و نوشیدنیهای
اسیدی موجب زرد شدن دندانهای شما میشود .از خوردنیهایی مثل
سودا ،لیمو ،آبنبات ،گوجه ،غذاهای نشاستهدار بپرهیزید و از آجیل،
غالت و آب بیشتری استفاده کنید.
به جای خوردن آبمیوه ،خود آن را بخورید .برای داشتن دندانهای سفید
از میوهها و سبزیجات ترد مثل سیب ،کرفس ،هویج و گالبی مصرف کنید.

بهبودحافظهباحرکاتدست
سالمت

نتایج تحقیقات نشان میدهد ،مشت کردن و فشار دادن محکم دست راست ،حفظ کردن مطالب
را آسانتر میکند و در مقابل برای یادآوری اطالعات ،باید دست چپ را محکم مشت کرد.
محققان میگویند مشت کردن دست راست و چپ قسمتهای کلیدی مغز را که مربوط به
ذخیره و یادآوری حافظه است ،فعال میکنند .محققان این روش را به افرادی توصیه میکنند
که قلم و کاغذی در دست ندارند.
نتایج این یافتهها نشان میدهد که حرکتهای سادهی بدن با ایجاد تغییرات موقت در عملکرد
مغز ،حافظه را بهبود میبخشند.

عضوی جدید در بدن انسان!
محققان دانشگاه ناتینگهام بخش جدیدی را در چشم انسان کشف
کردهاند .جدیدترین بخش اضافه شده به آناتومی بدن انسان تنها 15
میکرون ضخامت دارد ،اما کشف آن باعث میشود تا جراحی چشم
آسانتر و امنتر شود .دکتر هارمیندر دوا ،استاد دانشگاه ناتینگهام که
کاشف این عضو جدید است ،آن را «الیهی دوا» نامیده است.
الیهی دوا پشت قرنیه قرار میگیرد که پیش از این گمان میشد تنها
دارای  5الیه است .دوا و همکارانش با تزریق هوا به درون قرینهی
چشمهای اهدایی و اسکن هر الیه با میکروسکوپ الکترونی این عضو را
کشف کردهاند.
این محققان عقیده دارند که بروز پارگی در این الیهی جدید باعث ایجاد
بیماری آبآوری قرنیه است؛ اختاللی که منجر به جمع شدن مایع
در قرنیه چشم میشود .به گفته دوا ،افزایش دانش پزشکان دربارهی
این الیهی جدید میتواند برای بیمارانی که تحت عمل پیوند قرنیه و
کاشت قرنیه قرار میگیرند ،دستاوردهای مهمی داشته باشد .پرفسور
دوا میگوید« :این کشف مهمی است که باعث میشود مجبور شویم
کتابهای درسی چشم پزشکی را از نو بازنویسی کنیم .از نقطه نظر
کلینیکی ،بیماریهای زیادی وجود دارند که پشت قرینه را تحت تأثیر
قرار میدهند و متخصصان بالینی سراسر دنیا از این پس میکوشند تا
آنها را به وجود ،نبود یا پارگی الیهی جدید نسبت دهند».
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هرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد  .سيسرون

جادوی روابط میان شنوا و ناشنوا

سالمت
برقراری ارتباط بین اعضای خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است .وقتی
فرزندان با یکدیگر ارتباطی خوب و مؤثر برقرار میکنند بخش زیادی از
نگرانیهای والدین کاهش مییابد .در چنین شرایطی والدین میتوانند
مسئولیتهای خود را میان فرزندان تقسیم کنند .تصور اینکه ما نمیتوانیم
برای همیشه همراه فرزند خود باشیم و عمرمان کفاف این را نمیدهد که
به یک همراه همیشگی تبدیل شویم ،میتواند ما را نگران آیندهی فرزند
معلولمان سازد .وجود این ارتباط میان خواهرها و برادرها میتواند آنها را
به دوستانی ابدی تبدیل کند .پس باید دیواری که میان فرزندان شنوا و
ناشنوایتان وجود دارد را برای همیشه نابود کنید .بدین منظور راهکارهایی را
ارائه میکنیم که امیدواریم برایتان راهگشا باشند.
اگر عالوه بر داشتن یک کودک ناشنوا فرزند دیگری دارید که دارای
مشکالت شنیداری نیست ،مسئلهی برقراری ارتباط بین این دو از اهمیت
ویژهای برخوردار است .با برقراری ارتباط مناسب آنها میتوانند یکدیگر
را به خوبی درک کرده و تفاوتهایشان را حل کنند .این کودکان با بیان
احساساتشان برای یکدیگر میتوانند حامی هم در حل مسائل عاطفی باشند.
معموالً کودکان بهتر از بزرگترها میتوانند زبان مناسب برای برقراری ارتباط
با دیگران را فراگیرند و همگامشدن با زبان ارتباطی دیگران برایشان سادهتر
است .اگر به رفتار کودک سالم خود با برادر یا خواهر ناشنوایش توجه کنید
درمییابید که او به گونهای برخورد میکند که انگار هیچ چیز غیرطبیعی
وجود ندارد و در خانوادهاش تفاوتی احساس نمیکند.
بهتر است از ابتدا فرزندان خود را به برقراری ارتباط با یکدیگر تشویق کنید

و از آنها بخواهید که بدون حضور شما به حل مشکالت یکدیگر بپردازند.
بهتر است به فرزند سالم خود مهارتهای الزم برای برقراری ارتباط با خواهر
یا برادر ناشنوایش را یاد دهید .هرچند که این کار سخت و زمانبَر 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 میتوانید 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 مسئولیتها میان فرزندان میتوانید عالوه بر تخصیص وقت به
هریک از فرزندان ،آنها متکی به خود و مسئولیتپذیر بار بیاورید.
داشتن یک خواهر یا برادر ناشنوا میتواند تجربهی مثبتی برای یک کودک
سالم باشد .آنها معموالً نگرش مثبتی نسبت به تفاوت انسانها و تواناییها و
ناتواناییهایشان دارند .همچنین این کودکان در بزرگسالی درک عمیقتری
از برقراری یک ارتباط خوب خواهند داشت.
فرزند سالم شما در کنار عضو معلول خانواده ،میتواند معلولیت را بهتر از
دیگر همساالنش درک کند و بپذیرد .او میداند که خواهر یا برادر ناشنوایش
شبیه دیگران است ،فقط نوعی تفاوت در برقراری ارتباط او با دیگران وجود
دارد .که در کل مسئلهی ناراحت کنندهای نیست.
با بررسی این مسئله میتوان به این نتیجه رسید که حضور یک فرد معلول
در خانواده میتواند تأثیرات مثبتی در بهبود نگرش افراد و درک بهتری از
تفاوتها ایجاد کند و موجب بهبود ارتباط آنها در اجتماع شود.

ترجمه :مهسا یزدی
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با داشتن اراده قوي مالک همه چيز هستيد  .گوته

مصـرف کـردن یـا مصــرف نکـردن

مسئـله آنتی بیوتیک است!

سالمت

امروزه بسیاری از مادران باردار اطالعات کافی در زمینهی خطرات ناشی از مصرف
خودسرانهی داروها دارند .ولی عدهای نیز هستند که بدون توجه به عوارضی که
ممکن است یک دارو بر روی جنینشان داشته باشد ،برای رفع سریعتر بیماری
خود از داروهایی استفاده میکنند که پزشک قبل از دوران بارداری برایشان تجویز
کردهاست .مهمترین توصیهای که به مادران باردار میشود این است که تمام
عادتهای نادرستی که قب ً
ال داشتهاند را فراموش کنند و برای سالمت فرزند خود،
هنگام مصرف هر نوع داروی شیمیایی یا گیاهی با پزشک مشورت کنند .سؤاالت
رایجی برای مصرف داروها و آنتیبیوتیکها وجود دارد که پاسخ آن را از دکتر
محمد بهنام جویا شدیم.
آیا به طور کلی میتوانیم از آنتیبیوتیک در دوران بارداری استفاده کنیم؟
بله فقط آنتیبیوتیکهایی که از گروه  Aیا ( Bگروه مجاز) باشند میتوان استفاده
کرد .اين که با خيال راحت از آنتيبيوتيک استفاده کنيد به چند عامل بستگي دارد؛
که شامل نوع آنتيبيوتيک ،زمان استفاده از آنتيبيوتيک ،ميزان استفاده از آن و
طول مدت زمان استفاده از آن است.
چه نوع آنتیبیوتیکهایی برای استفاده در طول بارداری ایمن هستند؟
آنتیبیوتیکهای گروه  Aو  Bو در شرایط اضطراری که منافع آنتیبیوتیک بر
مضرات آن سنجیده شود از گروه  Cنیز میتوان استفاده کرد.
آنتيبيوتيکهاي ايمن براي استفاده در طول بارداري عبارتند از :آموکسيسيلين،
ي سيلين ،اريترومايسين و پنيسيلين.
آمپ 
از کدامیک از آنتیبیوتیک ها در دوران بارداری حتماً باید پرهیز کرد؟
گروه  Xکه مطالعه روی حیوانات و انسان نشانگر ایجاد اختالالت و ناهنجاری
جنسی است که با توجه به این خطرات مصرف آنها ممنوع است.
براي مثال ،تتراسيکلينها مثل داکسي سيکلين ،تتراسيکلين و مينوسيکلين
ميتوانند در طول حاملگي باعث تخريب کبد در زنان ،بيرنگ شدن دندانهاي
جنين و بسياري از نقايص مادرزادي ديگر شوند.
دو دسته از آنتيبيوتيکها نظير سولفوناميدها و نيتروفورانتويين بروز نقص
مادرزادي جنين را افزايش ميدهند ولي آنتيبيوتيکهايي مانند پني سيلين و
اريترومايسين بيخطرند.
طبقهبندی داروها از نظر ایجاد عارضه بر جنین به چه صورت است؟
در گروه  Aخطری برای جنین در سه ماههی اول حاملگی نشان داده شده است.
در گروه  Bمطالعه روی حیوانات خطری برای جنین نداشته است ولی مطالعات

کافی روی زنان حامله در دسترس نیست ولی مطالعهی کافی در زنان حامله خطری
را برای جنین در سه ماههی اول نشان نداده است و شواهدی از خطر در مورد
مصرف در بقیهی دوران حاملگی وجود ندارد.
در گروه  Cمطالعه روی حیوانات نشانگر عوارض جانبی است ولی مطالعهی کافی
روی زنان حامله در دسترس نیست .با این وجود فواید مصرف ممکن است در مقابل
خطرات احتمالی بیشتر باشد.
در گروه  Dشواهدی از وجود خطر برای جنین انسان هست ولی گاهی منافع دارو
ممکن است مصرف آن را اجتنابناپذیر کند.
در گروه  Xمطالعات روی حیوانات و انسان حاکی از ایجاد خطرات روی جنین است
و مصرف ممنوع است.
مخربترین اثر داروها بر جنین در چه دورهای از بارداری ایجاد میشود؟
ماه اول دوران حاملگی
دریافت اشعهی رادیوگرافی دندانی چه مشکالتی برای جنین به وجود میآورد؟
دوزهاي باالي اشعه حتي در راديوگرافيهاي سادهی دنداني قبل از هفته  16بارداري،
باعث ميكروسفالي ،عقبماندگي ذهني ،كاتاراكت ،ميكروسفالي ،عقبماندگي رشد
و سقطهاي خودبهخودي ميشود و اثرات دوزهاي باال بعد از هفته  20همان اثرات
دوز باال بعد از تولد است كه شامل ريزش موها ،ضايعات پوستي و توقف عملكرد
مغز استخوان است.
آیا مصرف نکردن آنتیبیوتیکهایی که پزشک در دوران بارداری تجویز نموده اثر
سوء بر جنین خواهد گذاشت؟
مصرف آنتیبیوتیکها در دوران حاملگی غالباً به علت عفونت خود مادر است
و ارتباطی با جنین ندارد ولی از آنجایی که عدم درمان عفونت مادر خطراتی
برای مادر ایجاد میکند ،به طور غیرمستقیم با جنین ارتباط دارد .اين عفونتها
بايستي به طور کامل درمان شوند ،ولي با توجه به اينکه سه ماه اول بارداري
به عنوان بهترين زمان رشد و نمو جنين محسوب ميشود ،مادراني که در اين
دوران آنتيبيوتيک مصرف ميکنند ،جنين آنها  14درصد بيش از ساير مادران
دچار نقص مادرزادي ميشوند .همچنین بعضی عفونتهای مادر در صورت درمان
میتوانند باعث ناهنجاری جنین شوند که البته اکثر این عفونتها ویروسی بوده و
نیاز به مصرف آنتیبیوتیک ندارند ،چون آنتیبیوتیکها فقط در درمان عفونتهای
باکتریایی مؤثر هستند.

حانیه قدوسی

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

57 1392

شنـا برای همـه

زیـرآبـی رفتـن

هر فصل با حال و هوای خاصی از راه میرسد و در زندگی تغییرات مخصوص
به خود را ایجاد میکند .انگار شنا و فصل تابستان دو همراه همیشگیاند.
وقتی صحبت از گرماست ،تنی به آبزدن میتواند عالوه بر انجام یک فعالیت
بدنی ،نوعی تفریح و سرگرمی نیز باشد .آنچه مسلم است این است که
انسان همیشه و در هر شرایط جسمی به این ورزش پرداخته است .شواهد
باستانشناسی نشان میدهند که عالقهی انسان به شناکردن قدمتی کهن دارد
به طوری که  2500سال قبل از میالد نیز شناکردن جزو یکی از فعالیتهای
مهم بشر بودهاست .امروزه نیز شنا در میان باقی رشتههای ورزشی محبوب و
مورد توجه است .این ورزش برای انواع معلولیتها نیز توصیه میشود .کمتر
کسی را میتوان یافت که توانایی انجام این ورزش مفرح را نداشته باشد.
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 میشویم و از
توصیههایشان استفاده خواهیم کرد.
مینا احمدی

آنچه 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 میتواند لذت فراوانی را برایتان به ارمغان
آورد .دنیایی که زیر آب با آن روبهرو میشوید ،نرمتر و آرامتر از دنیای خارج از آب است.
انگار زندگی در زیر آب سبکتر میشود و خورشید مالیمتر میتابد .با خارج کردن نفس
در زیر آب حبابهای زیبایی تشکیل میشوند که میدانیم حیاتمان را با خود به سطح
آب میبرند .برای آشنایی با این دنیای زیبا باید اصولی را یاد گرفت که شاید از فراگیری
فنون شنا سادهتر باشد.

آب درمـانی

یکی از خواص جادویی آب ،درمان دردهایی است که عالج آن در بیوزنی و
آرامش است .آنچه در آبدرمانی اهمیت دارد ،به واسطهی 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
(گرفتگی عضالت) و افزایش انعطافپذیری ،کنترل و اصالح حرکات ،بدون
عواقب خطرناکی که در خشکی (خطراتی چون سقوط بر روی زمین) ممکن
است روی دهد ،میشود.
انجام تمرینات در آب موجب افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب و
به دنبال آن افزایش سطح عملکرد قلبیـ ریوی میشود .بنابراین استفاده از
تمرینات آبدرمانی برای انواع معلولیتها توصیه میشود .یکی از مشکالت
اصلی بسیاری از معلولیتها و بیماریهای پیشرونده که اعصاب را درگیر
میسازند ،تحلیل نیروی تنفسی و عملکرد ششها است .با انجام تمرینات
تنفسی در آب میتوان این توانایی را حفظ کرد و در بهبود آن کوشید .مقاومتی
که از راهرفتن و انجام تمرینات بدنی در آب احساس میشود ،میتواند در به
دست آوردن تعادل و افزایش قدرت عضالنی مفید باشد.
درجه حرارت آب در استخر معموالً بین  25تا  27درجهی سانتیگراد است.
ولی این دما برای تمرینات آبدرمانی مناسب نیست .دمای آب استخر برای
تمرین درمانی بین  30تا  37درجه سانتیگراد و برای افراد مبتال به ام اس
 28درجهی سانتیگراد است ،مگر اینکه دمای دیگری تجویز شود .دماهای
پایین میتواند منجر به سفتی عضله شود و دماهای باال ممکن است باعث
برافروختگی یا خستگی شود .دمای بدن را میتوان با پوشیدن لباس شنای
دارای پاچه یا آستینهای بلند یا استفاده از جلیقهها یا پوششها افزایش داد.
فراموش نکنید ،همیشه یک ظرف آب به همراه داشته باشید و قبل ،هنگام و
بعد از انجام تمرینات حتماً آب بنوشید.
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تنفـس

برحسب طاقت بدنی ،تمرین و حجم قفسه سینهتان ،شما میتوانید در زیر آب بمانید .اما
بهترین روش برای نفسگیری 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 میتوانید مدت طوالنیتری 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 میافتد که معموالً بعد از چند ثانیه ماندن
در زیر آب و نگه داشتن نفس برطرف خواهد شد .معموالً در اولین تمرین نمیتوان بیشتر
از  30ثانیه زیر آب ماند .ولی در اثر تمرینات متوالی ،حداکثر نفسگیری شما به  1الی
 2دقیقه خواهد رسید.

ناراحتی در زیر آب
اولین باری که برای شنای زیر آب تمرین میکنید ،فشار آب زیادی را بر بدن خود احساس
میکنید ،اما بهتدریج به این وضعیت عادت میکنید و چنین فشاری برایتان قابل تحمل
میشود.
وقتی در زیر آب شنا میکنید صدای سوتی میشنوید و پردهی گوشتان درد غیرقابل
تحملی خواهد داشت .برای رفع این مشکل توصیه میکنیم:
وقتی به اعماق آب میروید ،نفس را فقط از سوراخهای بینی خارج کنید .در حالی که از
الستیک بینیگیر استفاده میکنید ،نفس شما به راحتی از بینی خارج نمیشود و قسمتی
از این هوای فشرده شده در ششها به گوش میانی شما فشار وارد میکند و فشاری که از
طرف آب به گوش خارجی وارد می شود را متعادل میسازد.
یادگیری شنای زیر آبی بسیار ساده است .بازوها میتوانند بدون حرکت در امتداد بدن قرار
گیرند و پاها با انجام حرکت پای کرال سینه شما را به پیش برانند .در شناکردن مهم این
است که آب را احساس کنید و خود را با آن هماهنگ سازید .به این ترتیب میتوانید 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 میشود را انجام ندهید .با
آرامش زیر آب حرکت کنید و با ُسرخوردنهای طوالنی و آرام بر میزان مسافت طی شده
بیفزایید .پاها را کشیده نگه دارید و از سفت کردن بدن خودداری کنید.
سعید جانعلیپور

.

شالوده و زيربناي گسترش هر کشور  ،فرهنگ است  .حکيم ارد بزرگ

بهترين پدر و مادر دنيا

داشتن فرزند برای هر زنی از دوران کودکی یک
رؤیا محسوب میشود .غریزههای مادری معموالً
قوی هستند و اشتیاق برای داشتن فرزند ،اغلب از
اولویتهای مهم زندگی است.
احتمال دارد شما به عنوان یک زن مبتال به آسیب
نخاعی به داشتن فرزند عالقهمند باشید .اما ممکن
است فکرکنید که نمیتوانید صاحب فرزند شوید یا
اینکه بدن شما توانایی بارداری را ندارد .امکان دارد
احساس کنید که به خاطر محدودیتهای جسمی بعد
از آسیب ،دیگر نمیتوانید وظایف یک مادر را انجام
دهید .ولی واقعیت درست عکس این است .بسیاری از
زنان نخاعی دارای فرزند هستند .آنان توانایی داشتن
فرزند را بهطور کامل دارند و از نظر بدنی میتوانند
امکان بارداری و مادرشدن را داشته باشند.
وقتی که آنجلین در سال  1968تصمیم به داشتن
فرزند گرفت ،هیچ کسی نمیدانست چه چیزی در
انتظار اوست .در آن زمان اطالعات در مورد ضایعات
نخاعی بسیار ناچیز بود و حتی در مورد مسائل
بارداری بعد از آسیب نخاعی خیلی کمتر .اما این
موضوع باعث توقف آنجلین نشد .او همیشه برای
رسیدن به اهداف خود راهحلهايی را پیدا میکرد.
آنجلین در خاطرات خود چنین به یاد میآورد« :من
در گذشته خیلی بیتوجه بودم و در مورد کارهایی
که قادر به کنترل آنها نبودم ،نگرانی زیادی نداشتم.
روزهایم را سپری میکردم و هر کاری که دوست
داشتم انجام میدادم .خانواده هم مشوق من بودند و

با این فلسفه که زندگی میگذرد ،گذران میکردیم
و فکر میکردیم هر آنچه که الزم باشد بعدا ً انجام
خواهیم داد».
بعد از اینکه آنجلین از دانشکده فارغالتحصیل شد،
تصمیم گرفت با شخصی به نام دان ازدواج کند.
کسی که حاال  35سال است که شوهر او است .او
میگوید« :ما درباره ناتوانی من یا در مورد داشتن
فرزند صحبتی با هم نداشتیم .فقط میدانستیم که
به هم عالقه داریم و میخواهیم با هم ازدواج کنیم».
زمانی که آنجلین باردار شد ،او به خوبی با ناتوانی
خود در زندگی تطبیق پیدا کردهبود .اعتماد به نفس
او تاحدی بود که در مورد مادر شدن به خودش
اطمینان داشت .او توضیح می دهد که« :وقتی
نمیدانستم که چه اتفاقی خواهد افتاد ،در مورد
آینده و داشتن فرزند ،هیچ نگرانی احساس نمیکردم.
به اندازه کافی استقالل داشتم و میدانستم که قادر
خواهم بود با چالشهایی که فراروی من قرار دارند،
مبارزه کنم».
به مرور چالشها فرا رسیدند .یکی از مشکالتی که
آنجلین در طول دورهی حاملگی با آن مواجه شد،
کاهش میزان حرکت او به دلیل افزایش وزن بود.
این موضوع باعث شد که جابهجایی او سختتر انجام
شود .مشکالت دیگری در کنترل فعالیتهای زندگی
روزمره وجود داشتند .برای مثال؛ پوشیدن لباس
و اجرای کامل اجابت مزاج برای او خیلی سختتر
شده بود .او با گذاشتن وقت اضافی برای هر کاری،

سالمت

بارداری وضایعه نخاعی

به آرامی و محتاطانه مشکالت خود را حل میکرد .با
وجود چالشهای دوران بارداری ،زایمان و وضع حمل
او به آسانی انجام گردید .آنجلین و دان ،تولد مری
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.
آنجلین و دان به عنوان یک پدر و مادر راههایی را
برای تسهیل وظایف خود تعیین نمودند .دان ،میزی
ساخت که آنجلین میتوانست ویلچر خود را تا حدی
زیر آن برده و بتواند کهنههای بچه را عوض کند.
بعدها او اصالحات بیشتری روی میز انجام داد و با
برش قسمت باالیی آن محلی را برای قرار دادن وان
بچه ایجاد نمود .در موقع خرید و انجام فعالیتهای
دیگر ،آنجلین به این فکر افتاد که یک سیستم کمربند
برای نگهداشتن و حفظ ایمنی بچهها در آغوش خود
درست کند .این سیستم به او کمک میکرد تا از
ُسرخوردن بچه جلوگیری کند.
در حال حاضر ،آنجلین سه نوه دارد و به زندگی
مستقل و مفید خود ادامه میدهد .توصیه او به زنان
نخاعی که میخواهند صاحب فرزند شوند ،این است
که« :اجازه ندهید که نگرانیها بر شما غلبه کنند و
نگذارید که فرصتها برای بهدستآوردن چیزی که
واقعاً به دنبال آن هستید ،از بین برود .امکان دارد هر
چیزی که میخواهید مطابق انتظار شما نباشد ،ولی
حداقل تالش خود را بکنید و میتوانید در جستجوی
راههایی باشید که به اهداف خود برسید».
مترجم :مهندس عباس كاشي/مركز ضايعات نخاعي جانبازان
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فعاليت تازه و جاندار تنها راه غلبه بر فالکت است  .گوته

اختراعات و معلوالن

علمــی

مخترعیازجنسمعلم
معلم که باشی ،جنس نگاهت فرق میکند .نگاهت
میشود از جنس دلی که نه تنها برای شاگردانش که
برای تمام جامعه میتپد تا همیشه در کیش و مات
زندگی برنده باشند.
«حمیدرضا رضایی» مخترعی است از جنس معلم
که در سال  1360در شیراز به دنیا آمد .از کودکی
به دلیل کم بینایی با خط بریل بزرگ شد ،دوران
تحصیلی ابتدایی و راهنمایی را در مدارس استثنایی
با موفقیت پست سر گذاشت و سپس وارد دبیرستان
افراد عادی شد .پس از آن در دانشگاه در رشتهی
مدیریت برنامهریزی آموزش تحصیل کرد و در حال
حاضر ،دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان
است.
وی هماكنون آموزگار کودکان کمبینا و نابیناست و
ده سالی میشود که ریاست انجمن نابینایان فارس را
برعهده دارد و از این رو بهخوبی با مسایل و نیازهای
این قشر آشناست.
در حقیقت افراد نابینا انگیزه و الهامبخش وی در
اختراعش بودهاند ،اختراع شطرنج ویژه نابینایان .وی
با در نظر گرفتن استعداد ایرانی و با توجه به واردات
بیمورد وسایل چینی ،تصمیم میگیرد به نوعی با
اختراعش به خودکفایی در این زمینه کمک کند.
شطرنجهای سابق استاندارد نبودند و اصوالً شکل
و شمایل شطرنج را هم نداشتند و صرفاً افراد
بینا میتوانستند با آن بازی کنند و سایر افراد
نمیتوانستند.
رضایی میگوید« :از آنجا که افراد نابینا به دلیل
عدم مناسبسازی معابر و خیابانها کمتر میتوانند
در جامعه حضور پیدا کنند و چه بسا برخی مواقع
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هزینههای 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  ،91بر اساس شعار
تولید ملی و حمایت از سرمایهی ایرانی ،اختراع خود
را به تولید انبوه رساند ،اختراعی که چهار سال قبل،
طرحش را در سر میپروراند و سپس مانند بسیاری
از مخترعین دیگر با سرمایهی شخصی خود به تولید
و توزیع اختراعش پرداخت.
این شطرنج از یک نوع پلیمر ساخته شده و حداکثر
وزن آن  700گرم است ،به راحتی حمل میشود و
در مقایسه با نمونههای قبلی که حجیم و سنگین
بودند ،سبکتر و کاربردش راحتتر است .در حقیقت
بسیار بادوام است و بهراحتی آسیب نمیبیند .یک
از ویژگیهایش این است که خانههای مشکی آن
از خانههای سفیدش برجستهتر هستند و این امر
موجب میشود فرد نابینا بهراحتی آنها را تشخیص
دهد .باالی سر تمام مهرههای مشکی هم یک
برجستگی وجود دارد که آنها را از مهرههای سفید
متمایز میسازد.
در انتهای مهرههای سفید و سیاه ،یک پایهی کوتاه
شبیه میله وجود دارد که در سوراخهای موجود در
وسط خانههای شطرنج قرار میگیرند و از این رو،
مهرههای آن بر اثر وزش باد یا ناهمواری سطح زمین
تکان نمیخورند و کاربر بهراحتی میتواند در اتوبوس
یا حین حرکت هم از این شطرنج استفاده کند.
یکی از مزایای این شطرنج ،این است که هر چند
ساخت آن بر اساس نیازهای قشر نابینا صورت گرفته،
ولی افراد معمولی هم بهراحتی میتوانند از آن

استفاده کنند« .رضایی» با توجه به کاربرد همگانی
اختراعش ،نام آن را «شطرنج ملی» گذاشته است.
اردیبهشت ماه امسال ،شطرنج «رضایی» در نمایشگاه
1
سیتی» در فرانكفورت
فناوریهای نابینایان «سایت
آلمان حضور یافت و توجه بازدیدکنندگان بسیاری را
به خود جلب كرد.
«رضایی» در فکر ارتقای اختراعش است و میخواهد
چیزهای دیگری به آن اضافه کند و در دل همین
شطرنج ،بازیهای دیگری هم بگنجاند که جدید
هستند و بسیاری از این بازیها حتی در ایران وجود
ندارند.
به عقیدهی «رضایی» ،مخترع واقعی کسی است که
با اختراعش به دنبال حل یک مشکل در جامعه یا
برداشتن باری از روی جامعه باشد ،کسی که نیاز
مردم را بسنجد و بر اساس آن اختراع کند .وی در
این مسیر از انسان های موفقی چون «هنری فورد»
نیز الهام گرفته است .در کتابی میخواند :وقتی از
"هنری فورد" صاحب شرکت بزرگ اتومبیل فورد
میپرسند« :اگر همهی ثروتت را از دست بدهی چه
میکنی؟» او میگوید« :دوباره یکی از نیازهای مردم
را بررسی میکنم و برای رفع آن نیاز تالش میکنم و
رفع این نیاز خود به خود ثروت را نیز در پی خواهد
داشت». ...
«رضایی» هر لحظه میآموزد و میآموزاند ،از آب
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».
1.Sight City

معصومه آمِدی

اهل خرد و فرهنگ هميشه زنده اند  .حکيم ارد بزرگ

اختراعات و معلوالن
ایوو بکرز ؛ از جوراب تا قلم دهان
1

.

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 تبلتهای «آی پد» دارند.
این قلم بنددار همراه قلم دهانی که در تصویر مشخص است ،دارای نوکهای خازنی لمسی
هستند .این ابزار ،زاییدهی فکر «ایوو بکرز» طراح هلندی است که در حال حاضر ،این
محصول را در فروشگاههای سراسر جهان با نام «شیپ دد» به فروش میرساند.
با «ایوو» حرف زدیم و ماجرای او از زبان خودش به شرح زیر است:
حیات «شیپ دد» با نقاشیهای سه بعدی در ذهنم آغاز شد .اما پس از انتشار این محصول
برای اولین بار در اواسط سال  2010فوری متوجه شدم که این محصول هم خیلی گرانقیمت
بود و هم از موادی ساخته شده که روزبهروز استفاده از آنها برای کاربران کمتر شده است.
از اینرو ،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 دستساز من ،قلم «آی پد» از بافت
بسیار رسانای جوراب ساخته شده است (جوراب کشبافت همسرم) که دور دست هر کاربر
قلم (جوراب قلم) پیچیده میشود .این قلمها بسیار عالی کار کردند و مردم سراسر جهان
شروع به خرید آنها از فروشگاههای من کردند.
سپس یک روز ایمیلی از یک بیمار دریافت کردم و او برای پیدا کردن یک اشارهگر قلم دهانی
برای «آی پد» خود به یکی از فروشگاههای 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  3سالهی معلول ،عکسی از او را با استفاده از یک قلم « »Tشکل برای من فرستادند
که جوراب رسانای من دورش پیچیده شده بود .در این هنگام با یک اندیشهی جدید به
کارگاهم برگشتم و این بار قلم ثابت متولد شد.

علمــی

1.Ivo Beckers

ترجمه :محمد حسین شریفی

فلـکسفـوت

«وان فیلیپس»  ،مخترع برند فلکس فوت (پروتزهای پا و اندامهای
مصنوعی) است ،او باعث شد که هزاران نفر در سراسر جهان زندگی فعال
و عادی داشته باشند.
«فیلیپس» در سال  1954متولد و در جنگل «لیک» بزرگ شد ،در سال
 1976زمانی که دانشجوی سال سوم در رشتهی رادیو و تلویزیون در
دانشگاه ایالتی آریزونا بود ،حادثهی اسکی روی آب زندگیاش 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 پایاندادن به ورزش و

سبک زندگی فعال او بود و مجبور شد از پروتز استفاده کند ،با پروتز میتوانست بدون عصا راه برود ،ولی اندامهای
مصنوعی موجود سفت ،زمخت و ناراحتکننده بودند و او را ناامید میکردند که نمیتواند مثل گذشته فعالیت کند.
بعضیها او را به قبول آنچه اتفاق افتاده بود ،تشویق میکردند و از او میخواستند با این اتفاق کنار بیاید و یاد بگیرد
چگونه با این پا راه برود ،ولی او میخواست 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
رشتهی 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 انعطافپذیری نیاز داشت.
در سال  1981مدرک 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 نمونهی 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  Lشکل بود ،هنگامی که کاربر پروتز ،وزنش را روی پاشنه میانداخت ،مانند یک فنر عمل
میکرد و وزن را به انرژی تبدیل میکرد و فرد با هر بار اعمال فشار میتوانست بدود و بپرد و کام ً
ال شبیه یک پای
حقیقی عمل میکرد.
در سال  ،1984به 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 پروژهاش ،کشف فلکس فوت ،کار کند .تولیدات وی کمی بعد توسط قهرمانان
پارالمپیک تست و به سرعت مشهور شد .اکنون  90درصد ورزشکاران پارالمپیکی و بسیاری از افراد از اختراع
«فیلیپس» یا چند نوع طرح فلکس فوت اصلی استفاده میکنند و میتوانند به دلیل تالش او از حیات پویاتر بهرهمند
شوند.
فیلیپس با اختراعش این امکان را برای افراد قطع عضو بهوجودآورد که بتوانند در ورزشهایی نظیر دو ،اسکی،
کوهنوردی و هاکی شرکت کنند .در سال  ،1998جایزهی «برین بلچفورد» را از انجمن بینالمللی «اروتز و پروتز»
دریافت کرد.
فیلیپس در سال  1999دومین انجمن «ویند» را برای کمک به افراد قطع عضو سراسر جهان بنا کرد و از راه این
موسسه ،امید میرود که بتواند پروتزهای ارزان و واقعاً بادوام شبیه فلکس فوت را برای تمام افراد نیازمند بدون
درنظرگرفتن محل زندگیشان تولید کند.

ترجمه :فرزانه گلستانی
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درمان بیماریهای استخوان با استفاده از خاک رس

استخوانهای ضعیف ،شکستهشده ،مبتال به آرتروز و ضربهدیدهای که بر اثر صدمه،
بیماری و کهولت آسیب دیدهاند به طوری که بدن نمیتواند استخوانهای جدید و
کاملی بسازد به کمک علم ممکن است دوباره احیا شوند.
محققان دانشگاه داکوتای آمریکا به کمک خمیر خاک رس که به شکل خمیرمایهای
مخصوص است ،موفق به ساخت استخوان بدن انسان شدند که رشتههای سلولی
و بافت استخوانی دارند و دارای مواد معدنی استخوانی مانند هیدروکسی آپاتیت
هستند .تیم محققان به کمک دانش نانو توانستند استخوان مصنوعیای بسازند که
قدرت تحمل ،احیا و تولید سلولهای استخوانی را دارد.
در این روش از ذرات ریز خاک رس در ابعاد نانو برای ساخت داربست استخوانی
استفاده شده است .مواد این داربست با بافتهای بدن انسان سازگاری دارند .به مرور
زمان ،سلولها استخوان میسازند و داربست از بین میرود.
در حالت عادی این داربست استخوانی از مواد معدنی ساخته شده است .مهمترین

.

تجربه به معلم سختگيري است  .او اول امتحان ميکند و بعد درس مي دهد  .کارايل

کشفيات تازه در دنيای پزشکی

مادهی معدنی استفاده شده به این منظور هیدروکسی آپاتیت نام دارد که در روش
جدید ،خاک رس جایگزین خوبی برای این مادهی معدنی است.
محققان بافتشناسی با استفاده از روشهای پیچیده ،یک داربست سه بعدی استخوانی
تولید کردهاند که تجزیهپذیر بوده و با بدن انسان سازگار است.
این گروه در تحقیقات خود توانستند به این نتیجه برسند که خاک رس مقاومت باالیی
دارد و مادهی مناسبی برای ساخت بافت استخوانی است .اجرای این طرح از سال
 ۲۰۰۸تاکنون طول کشیده است.
کاربردهای فراوانی برای این روش پیشبینی شدهاست که مهمترین آن درمان
بیماری پوکی استخوان است .میتوان از این روش برای ترمیم استخوانهای ضعیف
و آسیبدیده استفاده کرد .محققان امیدوارند که توسعهی این روش راهکاری برای
درمان کوتاهی قد در افراد بالغ و راهکاری برای درمان بیماری های استخوان افراد
سالمند و معلول باشد.

ترجمه :علی کرمی کبیر

بازسازی سیستم ایمنی بدن برای درمان ام.اس
علمــی

بر اساس پژوهش جدید دانشکدهی پزشکی نورث وسترن  ،یک روش درمانی برای
بازسازی سیستم ایمنی بیماران مبتال به ام .اس در فاز یک نشان میدهد که درمان
بیخطر بوده و واکنش سیستم ایمنی بیماران به مایلین را  50تا  75درصد کاهش
داده است.
در بیماری ام .اس ،سیستم ایمنی بدن به مایلین حمله و آن را نابود میکند .وقتی
این الیه از بین میرود ،سیگنالهای الکتریکی به خوبی هدایت نمیشوند و در نتیجه،
عالئمی از بیحسی خفیف عضوهای بدن تا فلج یا نابینایی بروز میکند.
به گفته دکتر استفان میلر  ،این روش درمانی پاسخهای ایمنی فعال را متوقف و از
فعالشدن سلولهای دفاعی جدید جلوگیری میکند .این شیوه روی عملکرد سیستم
ایمنی سالم تأثیر نمیگذارد .این آزمایش انسانی نتیجهی بیش از  30سال پژوهش
پیش بالینی در آزمایشگاه دکتر میلر است.
درمانهای فعلی ام .اس ،کل سیستم ایمنی بدن را سرکوب میکند و بنابراین،
بیماران خیلی بیشتر در معرض ابتال به عفونتها و آلودگیهای روزانه قرار میگیرند
و احتمال ابتال به سرطان در آنها بیشتر است .در مقابل ،در روش درمانی جدید،
سلولهای سفید خون بیماران مبتال به ام .اس استخراج میشود ،فرآوری و به
یک روش پیچیده ،پادژنهای مایلین به آنها میچسبد .سپس ،میلیاردها از این
سلولهای مرده تزریق به بدن بیمار وارد میشوند.
سلولها به طحال ،جایی که خون پاالیش میشود و به کمک آن ،بدن سلولهای
مرده و پیر را دور میریزد ،میروند .طی فرایند پاالیش ،سلولهای ایمنی ،مایلین را
به عنوان موجودی بیضرر تشخیص میدهند و تحملپذیری سیستم ایمنی به آن
به سرعت افزایش مییابد.
اگرچه تعداد  9بیمار آزمایش شده کمتر 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 میدهد بیمارانی که دوز بیشتری از سلولهای سفید خون را دریافت کردهاند،
در واکنشپذیری مایلین بیشترین کاهش را دارند.
نتایج نشان میدهد تزریق حدود سه میلیارد سلول سفید خون دارای پادژن مایلین
به بیمارن ام .اس ،عوارض جانبی به وجود نمیآورد.
پژوهشگران حساسیت سیستم ایمنی بیماران را به کزاز سنجیدند؛ زیرا ،همهی آن
افراد در طول زندگیشان واکسن کزاز دریافت کرده بودند .یک ماه پس از درمان،
پاسخ سیستم ایمنی آنها به کزاز قوی ماند و این نشان میدهد که اثر ایمنی فقط
روی مایلین اثر دارد.
پژوهشهای پیش بالینی دکتر میلر نشان داده که این روش در موشها پیشرفت

 62پیک توانا/سال پنجم/شماره /48تیر و مرداد 1392

بیماری را متوقف کرده است.
دکتر میلر میگوید« :در فاز دوم آزمایش میخواهیم بیمارانی که در مراحل اولیهی
بیماری هستند و هنوز به دلیل آسیب مایلین دچار فلج نشده اند را درمان کنیم .زیرا
اگر مایلین تخریب شود بازسازی آن سخت است».
آزمایشهای پیشین در آزمایشگاه میلر تأثیر این روش را در درمان دیابت نوع یک و
حساسیت مجرای هوایی ،آسم و حساسیت به بادام زمینی نشان دادهاست.
میلر در پژوهش جدیدتری روی موشها ،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.
با بررسی بیشتر ایدههای آزمایش شده در آزمایشگاه دکتر میلر و تبدیل آنها به
روشهای درمانی رسمی ،دنیا جای بهتری برای همه خواهد بود.
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پوششانگشـتیمنعطـف

.

استفاده از این پوششهای نرم که ُسر هم نمیخورند ،آسان است و طوری طراحی شدهاند
که انعطاف کامل انگشتان را به شکلی راحت و سریع ممکن میسازند و ساخت آنها در
اندازههای استاندارد است.
پوشش انگشتی ،مناسب کسانی است که دارای معلولیت هستند و در انگشتان خود حرکت
اندکی دارند.
این پوششها برای توانبخشی دستها مناسب هستند و انعطاف کامل انگشتان (توانایی
خم کردن ،کاربرد آسان یک دست ،کشش قابل کنترل ،بازگشت حرکات به شکل سریعتر
و راحتتر) را ممکن میسازند.
آسترهای اسفنجی این پوشش باعث پخش یکنواخت فشار و ثابت نگهداشتن دستگاه و
بهبود عملکرد آن میشود .قابلیت شستشو دارد و از جنس پالستیک نیست.

دربـازکـنمـعلـوالن

علمــی

کسانی که دارای معلولیت حرکتی شدید هستند به گوش باشند؛ این ابزار به شما اجازه
میدهد به تنهایی و با استقالل و اتکا به نفسی شایسته ،حفاظهای داخلی در خانهتان
را باز کنید.
این ابزار میلههای حصاری جلوی درها را برمیدارد؛ ورود و خروج را آسانتر میکند؛
باعث ایجاد استقالل و اتکا به نفس در فرد میشود؛ میتوان با کنترل از راه دور در را
برای مهمانان باز کرد؛ نصب آسانی دارد؛ اختاللی در کارکرد طبیعی درها ایجاد نمیکند؛
هنگام نصب به ضربات و حرکات پیچیده نیازی ندارد؛ برق ولتاژ باال نمیخواهد و با
پریزهای  12ولتی کار میکند؛ طراحی منعطف و شناور آن ،مقاومت اضافی به حرکات
معمولی در اضافه نمیکند.

لوازمجانبیوتخته
اسکوترچنـدکاره
این تخته اسکوتر چندکاره ویژهی کسانی است که به
دلیل مشکل حرکتی بیشتر به حالت نشسته حرکت
میکنند و با حرکتی مانند یک ویلچر برقی به کاربر
فرصت میدهد 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
قدرتمند قابل شارژ با طول عمر زیاد دارد .حداکثر
وزن مناسب آن  100کیلوگرم است.
این ابزار بیش از همه برای سیستمهای نشسته
مناسب است و محافظ قابل تنظیم برای پشت فرد
دارد .همچنین افراد قدبلندتر میتوانند از دو گیرهی
بیرونی استفاده کنند.
ترجمه :شیوا مقانلو
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میزدالماسی

از میزهای دالماسی به شکلی گسترده در فرایند توانبخشی استفاده میشود
و استفاده از آن ،نه تنها برای کودکان بلکه برای جوانها نیز توصیه میگردد.
از این وسیله به عنوان یک صندلی کمکی برای تنظیم موقعیت نشستن
و نیز به عنوان یک چارچوب ایستای ثابت در مراحل بعدی توانبخشی
استفاده میشود .بهعالوه میتوان در کل مراحل ،از آن در حالت خوابیده
نیز استفاده کرد.
این وسیله مجهز به یک پمپ گازی است که به کمک آن هم مربیان و
هم مراقبان میتوانند بیآنکه کودک را از روی صندلی بلند کنند ،او را در
وضعیت درست و مناسبی قرار دهند .این ابزار چندکاره فرایند توانبخشی
را با تنظیمات مختلفی که دارد کامل میکند و میتواند به صاف ایستادن از
صفر تا نود درجه کمک کند.
عالوه بر اینها ،کمربندهای ایمنی کمری و لگنی آن مجهز به یک سیستم
جدید بگیر و بنشان است که اجازه میدهد کودک داخل دستگاه با سرعت
و دقت سر جایش ثابت شود .از آنجا که روی این محصول دقت زیادی
شدهاست ،از مواد کام ً
ال طبیعی تولید شده و با دست رنگ میشود.
این میز ویژهی کودکان مبتال به فلج مغزی ،فلج مننژیتی ،آسیبهای
مغزی و نخاعی همراه با فلج عضالنی و اختالالت تعادلی و هماهنگی
جدی ،بیماریهای عضالنی با ضعف آشکار ماهیچه یا تحلیل پیشرونده،
بیماریهای 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 چرخدار مجهز به ترمز ،پمپ گاز ،صندلی قابل تنظیم ،محافظ زانو،
کمربند لگنی ،محافظ سینه ،محافظ لگن و سینهی مستقل و قابل تنظیم در
سه سایز ،جلیقه ،تکیه¬گاه سر و محافظ جلوی بازویی.

.

سخن گفتن يک نوع احتياج است ولي گوش دادن هنر  .گوته
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علمــی

لیفتر با قـاب ایستا و ثـابت

این وسیله یک ابزار توانبخشی مدرن است که در آن فعالکنندهی برقی یک صندلی موجب میشود تا
شخص به طور مستقل و با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور از آن استفاده کند .صندلی این وسیله
که نقش حفاظ لگنی را دارد و امنیت فرد را درون این لیفتر تضمین میکند ،ویژگی متمایز این دستگاه
است.
امکان دستیابی به این وضعیت ایستاده و صاف باعث افزایش خوداتکایی فرد و به همان اندازه استقالل
وی میگردد و بنابراین شرایط بدنی او را بهبود میبخشد .میتوان لیفتر را به ثابت کننده نیمتنه باالیی
افرادی مجهز کرد که دچار فلج اندام باالیی هستند .به عالوه ،لیفتر دارای چهار چرخ گردان است که
میتوان فرد را در وضعیت ایستاده درون ابزار و در محیط بیمارستان یا منزل جابجا کرد.
سیستم مدرن لیفتر برای کمک به ایجاد وضعیت صاف ،از مکانیسم باالبرندهای با بازوی متحرک،
فعالکنندهی برقی و یک گوشی دهانی برای هماهنگکردن وضعیت ایستاده استفاده میکند .زانوی
مهندسی شده و قابل تنظیم آن به ثبات اعضای حرکتی پایینتنه کام ً
ال کمک میکند .صفحه چوبی آن
هم نقش تکیهگاه باسن را دارد و فضای کار بزرگی ایجاد میکند.
از این لیفتر میتوان برای موارد زیر استفاده کرد:
انواع مختلف فلج مغزی مربوط به دوران کودکی پس از آسیبهای مغزی ،جمجمهای یا ستون فقراتی،
به خصوص آسیب طناب نخاعی منجر به فلج و بیحرکتی به عنوان مرحلهای از فرایند توانبخشی،
آسیبهای مغزی یا عروقی ،آسیبهای نخاعی همراه با فلج پایینتنه ،تتراپارسیس ،اختالالت تعادلی
و هماهنگی جدی ،انواع مختلف بیمارهای عضالنی ،اختالالت ژنتیکی مرتبط با فلج و بیماریهای
رماتیسمی.
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