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پائیز، فصل مهر و مدرسه

6

پاییز كه می شود یاد پاییز هزار رنگ می افتیم. یاد رنگ های 
مهربان پاییزی. پاییز كه می آید یاد سرما می افتیم. یاد كاله 
یاد  می افتیم.  مدرسه  یاد  می شود  كه  پاییز  شال گردن.  و 
كیف و كتاب و دلهره های روز اول مدرسه. یاد نگاه معلمی 
مهربان كه روزی از »الف« و »ب« می گفت و سال ها بعد 
انتگرال و فتوسنتز و قافیه و عروض. پاییز كه می شود  از 
یاد مهر می افتیم و خوبی. یاد تمام روزهای خوب مدرسه.

 اما در همین نزدیکی ما، شاید چند كوچه پایین تر، كودكی 
به  مدرسه،  به  رفتن  دلهره ي  جز  به  ساله  یا هشت  هفت 
جز هراس چند ساعت بدون مادر در مدرسه بودن، به جز 
نگرانی مشق شب، دلهره ای دیگر چاشنی روزهای نخستین 
پاییزش است. دلهره ای كه گر چه برای ما تکراری است، اما 

برای او و خانواده  اش تلخ  است و واقعی.
 »همه ی كالس های ما در طبقه ي دوم است« جمله ای كه 
تن پدری را می لرزاند. اما پدر، به روی خودش نمی آورد و 

خدا می داند در دلش چه ها كه نمی گذرد.
نامهربان و شاید نگاه   هر روز، سنگینی ویلچر و پله های 
است  خانه  دیگر، ستون  است  پدر  اما  دیگران،  ترحم آمیز 
دیگر، كوه است، می ایستد برای آینده ي روشن فرزندش. 

این كودكان  از مشکالتی هستند كه  تنها یکی  پله ها،  اما 
مشکالت  به  كه  دقیق تر  كمی  گریبانند،  به  دست  آن  با 
دانش آموزان دارای معلولیت نگاه كنیم خواهیم دید تنها 
مشکل این دانش آموزان مانند دانش آموزان دیگر، درس و 
مشق و گرانی دفتر و كتاب نیست؛ آن ها مشکالت دیگری 

هم دارند كه ویژه ي خودشان است.
ـ حركتی  معلولیت های جسمی  دارای  دانش آموزان  برای 
پله ها  با  جدال  كالس ها،  در  حضور  همان  مشکل،  شاید 
برای  وضعیت  اما  باشد  مدارس  در  مناسب سازی  نبود  و 
پیچیده تر  كمی  حسی،  معلولیت های  دارای  دانش آموزان 
با  ارتباط  مشکل  با  همواره  نابینا  دانش آموزان  است. 
نیز نبود  دانش آموزان دیگر و معلمان خود روبه رو بوده و 
به  بریل،  خط  به  آموزشی  كمک  كتاب های  و  كتاب ها 
ناشنوا  دانش آموزان  مشکل  می افزاید.  گروه  این  مشکالت 

هم مانند همیشه نبود رابطاِن ناشنوا در مدارس است.
انتخاب  گروه  دو  این  مورد  در  كه  راه حلی  معمول   طبق 
كه  است  عزیزان  این  برای  مدارسی خاص  ایجاد  می شود 
این راه حل نیز چندان مناسب نیست، چرا كه این مدارس 
این  بین  كه  قرنطینه هایی   به  می شوند  تبدیل  همواره 
از  نظر  و صرف  اندازد  مي  جامعه، جدایی  و  دانش آموزان 
سال های  شده،  قطع  ارتباط  و  جدایی  این  ترمیم  این كه 
سال زمان و انرژی می طلبد، در سال های نوجوانی و جوانی 
این دانش آموزان نیز می تواند تهدیدی جدی برای نحوه ي 

ارتباط درست با دیگر افراد جامعه باشد.
و اما افراد دارای معلولیت ذهنی هم به عنوان مظلوم ترین 
آموزش و پرورش  امر  در  ویژه   نگاه  نیازمند  معلوالن،  گروِه 
را  خود  خاص  آموزشی  نظام  گروه،  این  كه  چرا  هستند 
در  آن ها  سرگرمی  به  تنها  كه  نظامی  باشند.  داشته  باید 
مدرسه ها نیندیشد، بلکه بتواند با آموزش درست، زمینه ی 

استقالل هر چند نسبی آن ها را فراهم آورد.
به  امیدوارانه  ما  همه ی  و  می آید  زیبا  پاییز  به  هر حال 
سال تحصیلی جدید می نگریم. به امید آن روز كه  هیچ 
نعمت  از  معلولیتش  خاطر  به  نباشد  مجبور  دانش آموزي 

تحصیل محروم بماند.
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 تهیه و تنظیم: علي بابایي

بيش از هزار پايگاه سيار و ثابت
برای سنجش تحصيلی و آموزش كودكان استثنايی 

در كشور فعال است
گفت:1060  كشور  استثنایی  آموزش و پرورش  رئیس 
آموزش  و  تحصیلی  سنجش  برای  ثابت  و  سیار  پایگاه 

كودكان استثنایی در كشور فعال است.
 رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور با اشاره 
نیازهای  با  استثنایی  آموز  دانش   112000 وجود  به 
از  بعضی  یادگیری  ارتقاء  هدف  با  گفت:  كشور  در  ویژه 
آشنایی  و  استثنایی  دانش آموزان  آموزشی  مهارت های 
بچه های  فیزیکی  شرایط  با  سالم  دانش آموزان  بیشتر 
مدارس  در  دانش آموزان  این  از  نفر   35000 استثنایی، 

عادی تحصیل می  كنند.

آينده ای  در  اجتماعی  اورژانس  يک  از  رونمايی 
نزديک

همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی از رونمایی یک 
اورژانس اجتماعی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: 
به زودی از اورژانس اجتماعی با محوریت سازمان بهزیستی 
به عنوان یک بسته ی اجتماعی و برای آگاهی سازی مردم 

رونمایی خواهد شد.

واگذاری خودروهای وارداتی به معلوالن
خودروهای  واگذاری  از  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
وارداتی ویژه ی معلوالن خبر داد و گفت: به زودی 4700 

خودرو در اختیار معلوالن واجد شرایط قرار می گیرد.  
معلوالن  ویژه ی  وارداتی  واگذاری خودروهای  افزود:  وی 
در دستور كار بهزیستی قرار گرفته است و به زودی قرار 
واجد  معلوالن  اختیار  در  وارداتی  است 4700 خودروی 

شرایط قرار گیرد.

نگهداری  مركز  ذهنی  معلوالن  وضعيت  آخرين 
صومعه سرا، در استان گيالن پس از آتش سوزی

استان  بهزیستی  سازمان  توان بخشی  امور  مدیركل 
معلوالن  نگهداری  مركز  آتش سوزی  به  اشاره  با  گیالن 
هیچ گونه  آتش سوزی  این  كرد:  اظهار  صومعه سرا  ذهنی 
صدمه ی جانی نداشت و هیچ كدام از معلوالن حاضر در 

آن مجموعه آسیبی ندیده اند.

كودک   27 مركز  این  در  این كه  بیان  با  تکاملی  رحیم 
معلول ذهنِی ایزوله نگهداری می شدند كه حتی توانایی 
غذاخوردن نداشتند، گفت: این مركز یک مركز غیردولتی 

است كه به صورت شركت تعاونی اداره می شود.
وی در مورد علت آتش سوزی در این مركز، خاطرنشان 
كرد: به علت مشکالت و نوسانات برقی، این مركز دچار 
آن كه  از  قبل  مددجویان  تالش  با  اما  شده  آتش سوزی 
از  آن ها  برسد،  آسیبی  معلول  كودكان  از  هیچ یک  به 

ساختمان خارج شدند.

تولد 2 تا 3 نوزاد ناشنوا از هر 10 هزار والدت
ناشنوایان  به  اشاره  با  استان گلستان  بهزیستي  مدیركل 
مادرزاد گفت: در استان از هر 10 هزار تولد 2 تا 3 نوزاد 

ناشنوا هستند.
استان  در  كودک   628 و  هزار   12 گفت:  رحماني  رقیه 
گلستان تحت پوشش بهزیستي استان گلستان هستند و 
از این تعداد، قریب به 8 هزار نفر كودک شهري و مابقي 
و  جامعه  افراد  تمام  براي  بهزیستي  و  هستند  روستایي 

براي بهبود شرایط زندگي آن ها تالش مي كند. 
نفر  هزار  دو  استان  در  حاضر  حال  در  كرد:  اذعان  وي 
دلیل  به  و  هستند  ویلچر  و  سمعک  دریافت  نوبت  در 
ویلچر  و  سمعک  نفر   624 تنها  اعتبار  در  محدودیت 

دریافت كرده اند.

اجرای طرح توان بخشِی مبتنی بر جامعه، در كرمان 
طرح  گفت:  كرمان  شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس 
توان بخشِی مبتنی بر جامعه ) CBR( در كرمان اجرا شد.
امسال،  نخست  ماه  پنج  در  كرد:  اظهار  مدیری  محسن 
142 معلول با اجرای طرح توان بخشی مبتنی بر جامعه 

در شهرستان كرمان شناسایی شده است.
و  شناسایی  برای   CBR طرح  كرد:  تصریح  وی 
توانمندسازی معلوالن ساكن در مناطق محروم روستایی 
انجام شده و معلوالن یاد شده، پس از شناسایی به سازمان 

بهزیستی معرفی و تحت پوشش قرار می گیرند.

آيت اهلل امامی كاشانی:
پيشگيری از معلوليت در نظام اسالمی مد نظر قرار 

بگيرد
توجه به معلوالن تکليف الهی

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر پیشگیری از معلولیت 

قرار  نظام اسالمی مد نظر  به عنوان مهم ترین كارها در 
بگیرد آمار معلوالن پایین می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اهلل امامی كاشانی در  بازدید 
با  معلوالن  به  توان بخشی  كمک  وسایل  اهدای  طرح  از 
ما  جامعه ی  افراد  كرد:  اظهار  آسمان«  به  »راهی  عنوان 
به  زاویه ی دیگری  از  و  فرهنگی رشد كنند  نظر  از  باید 

معلوالن نگاه كنند.
امام جمعه ی موقت تهران افزود: در رابطه با معلوالن كار 
فرهنگی عمیقی صورت نگرفته و مردم ما به چشم ترحم 

به آن ها نگاه می كنند.
وی عنوان كرد: آحاد مردم، هم پزشک و پرستار و هم 
با معلوالن  والدین گاهی آن طور كه شایسته است  خود 

برخورد نمی كنند.
كودكان  به  بیشتر  هر چه  توجه  برلزوم  تاكید  وی ضمن 
معلول در نظام اسالمی افزود: یک كشور اسالمی باید با 
تمام احساسات دینی و ظر فیت های معنوی خود برای 

حل مشکالت آن ها اقدام كند.
كودكان  والدین  كرد:  بیان  تهران  موقت  جمعه ی  امام 
كه  بدانند  و  باشند  داشته  تحمل  مشکالت  در  معلول 

خداوند این صبر را جبران می كند.
آیت اهلل امامی كاشانی افزود: اگر پیشگیری از معلولیت به 
عنوان مهم ترین كارها در نظام اسالمی مد نظر قرار بگیرد 

آمار معلوالن پایین می آید.
وی عنوان كرد: معلولیت برخی از این بچه ها قابل درمان 
باید  نباشیم  آن  شاهد  دیگر  این كه  برای  ولی  نیست 
انجام  مسئوالن  سوی  از  وسیعی  پیشگیرانه ی  اقدامات 

شود.
معلول  كودكان  به  توجه  گفت:  كاشانی  امامی  آیت اهلل 
برای حل مشکالت  الهی است و دست اندر كاران  تکلیف 

آن ها و خانواده هاشان تالش كنند.
آیت اهلل امامی كاشانی گفت: مددكاران مسئولیت باالیی 
مواقع  برخی  در  و  داشته  معلوالن  احترام  و  تکریم  در 

كارشان از كار پزشک هم با اهمیت تر است.
این  و  نمی شود  رعایت  معلوالن  حال  گاهی  افزود:  وی 
و  تکریم  راه  در  واقعی  اسالم  یک  با  باید  اسالمی  نظام 
احترام آنها كوشش و فضای كشور را برای حضور آنها در 
جامعه مناسب سازی كند تا این رابطاِن خیر و بركت در 

كشور از انزوا خارج شوند.

اخبــــــار
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يک مقام مسئول:

مناسب سازی محیط شهری برای تردد جانبازان 
و معلـوالن مـورد بی توجهی قرار گرفته است

مدیركل مناسب سازي بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: متأسفانه 
و  جانبازان  تردد  منظور  به  شهري  محیط  مناسب سازي  موضوع 
معلوالن و برخورداري از مراكز عمومي و ساختمان هاي اداري مورد 

غفلت و بي توجهي قرار گرفته است.
ایرنا افزود: موضوع مناسب سازي  با  »علي رضا امیني« در گفت وگو 
از شاخص هاي توسعه در كشورهاي پیشرفته به شمار مي آید و به 
از اعضاي  این مهم در كشور ما كه  اما  آن توجه ویژه اي مي شود، 
مورد  شدت  به  است،  معلولیت  داراي  افراد  حقوق  كنوانسیون 

بي توجهي واقع شده است. 
سال  سه  مدت  به  شهري  مناسب سازي  كه  نکته  این  بیان  با  وي 
كشورهاي  سایر  به  نسبت  ما  كرد:  اضافه  مي شود،  پیگیري  است 
عضو كنوانسیون یادشده بسیار عقب مانده ایم در حالي كه ما یک 
جامعه ی ارزشي هستیم و توجه به جانبازان و معلوالن در عرصه هاي 

مختلف یک ضرورت است. 
قانون  این  به  ایران  از جمله  یادآور شد: حدود 180 كشور  امیني 
ایجاد شرایط مناسب  پیوسته اند و در آن 52 ماده وجود دارد كه 
براي معلوالن در این كشورها و جانبازان در ایران و ارائه ی خدمت 

به آن ها مورد تأكید قرار گرفته است. 
به گفته ی امیني  براساس این قانون، باید دولت ها شرایطي را براي 
زندگي  به راحتي  بتوانند  آن ها  تا  كنند  فراهم  جانبازان  و  معلوالن 
مناسب سازی  كل  اداره ی  كاري  حوزه ی  به  آن  بند  یک  و  كنند 
مربوط مي شود كه توضیح مي دهد، معلول باید بتواند به هر مکان 

عمومي دسترسي پیدا كند. 
وي گفت: عالوه بر این قانون بین المللي، قوانین داخلي نیز وجود 
دارد كه براساس آن، ساختما ن هاي اداري، مراكز عمومي و درماني، 

هتل ها و سایر بخش ها باید مناسب سازي شوند. 

معاون بهزيستی استان سمنان:
معافيت معلوالن از انجام خدمت وظيفه ی عمومی پيگيری شود
گفت:  سمنان  استان  بهزیستی  كل  اداره ی  توان بخشی  معاون 
معافیت معلوالن و فرزندان آن ها از انجام خدمت وظیفه ی عمومی 

پیگیری شود.
معاون توان بخشی اداره ی كل بهزیستی استان سمنان به همراه دو 
نفر از كارشناسان مرتبط در امر برگزاری كمیسیون  های معافیت از 
سربازی، با معاون وظیفه ی عمومی استان سمنان و همکارانشان در 

معاونت وظیفه عمومی استان سمنان دیدار كردند.
در این دیدار، پیرامون مسائل مختلف در رابطه با چگونگی برگزاری 
و  معلوالن  ارجاع  و  سربازی  از  معافیت  پزشکی،  كمیسیون  های 

مددجویان سازمان بهزیستی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  شش  ماده ی  طبق  است،  گفتنی 
معلوالن، یکی از فرزندان اولیایی كه خود ناتوان و معلول بوده )هر 
فرزندان  از  نفر  دو  حداقل  یا  و  باشد(  معلول  آن ها  از  یکی  یا  دو 
آن ها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه ی عمومی معاف 

می  شوند.

شهريه ی دانشجويان را به آن ها پس می دهيم
علمی ـ كاربردی در استان گلستان زير سوال رفت!

مدیركل دفتر توانمند سازی معلوالن كشور چندی پیش در كارگاه 
آموزشی توانمندسازی معلوالن خراسان جنوبی از تحصیل رایگان 
16 هزار دانشجوی معلول در كشور خبر داده و گفته خدمات عرضه 

شده توسط بهزیستی به صورت مستمر است.
این  هم اكنون  گفت:  توانا  پیک  با  گفت و گو  در  دواتگران«  »كیوان 
امکان وجود دارد كه دانشجویان معلول بتوانند از تحصیل رایگان 

برخوردار باشند.
ما  اما  گفت:  كه  توانا  پیک  خبرنگار  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
مراجعه كنندگانی داریم كه خبر از رایگان نبودن تحصیل خود در 
در  رایگان  پذیرش  برای  كه  می كنند  ابراز  و  می دهند  دانشگاه ها 
دانشگاه ها باید یک سیکل را چندین بار طی كنند و سردرگم بشوند 
پاسخ داد: چنین اتفاقی امکان ندارد ولی برای كسب اطالعات بیشتر 
شما را با رئیس گروه حمایت های رفاهی مرتبط می كنم تا توضیحات 

بیشتری دریافت كنید.
رئیس گروه حمایت های رفاهی بهزیستی كشور در گفت و گو با پیک 
ما  معلول  دانشجویان  تعداد  گذشته  سال های  از  چون  گفت:  توانا 
بنابراین ما برای این كه تمام  اعتبارمان هم خوانی نداشت  با میزان 
كه  دستورالعملی  شوند  بهره مند  مزیت  این  از  بتوانند  دانشجویان 
نوع و شدت معلولیت و سطح اقتصادی خانواده را در نظر می گرفت  

مالک قرار دادیم.
»شبنم جهانشاه« ادامه داد: سال گذشته طبق قانون بودجه قرار شد 
سازمان، شهریه ی دانشجویاِن دانشگاه های علمی ـ كاربردی، شبانه و 
پیام نور را نپردازد و وزارت علوم هزینه ی تحصیل در این دانشگاه ها 
را برای معلوالن رایگان كند اما دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی را ما 

در سازمان بپردازیم.
وی افزود: امسال قانون بودجه تغییر كرده و شهریه ی دانشجویان 
تمام دانشگاه ها را خود سازمان باید بپردازد ولی هنوز اعتباری به 

دست ما نرسیده است.
جهانشاه اذعان كرد: دلیل این كه همه در استان ها و دانشگاه ها به 
مشکل خورده اند این است كه ما هر سال یک اعتباری به استان ها 

می دادیم كه امسال هنوز این اعتبار را به استان ها نداده ایم.
رئیس گروه حمایت های رفاهی تعداد رو  به  افزایش دانشجویان را از  
مشکالتی كه سازمان را در این زمینه با كمبود اعتبار مواجه می كند 
دانشجویان  شهریه ی  پرداخت  برای  قانون  مالک  گفت:  و  برد  نام 
توجه  با  اما  است  سراسری  كنکور  طریق  از  آن ها  پذیرش  معلول، 
به این كه ما در حال حاضر كنکور نداریم و دانشجویان از راه های 
زیاد شده  آنها  تعداد  پس  شوند  دانشگاه ها  وارد  می توانند  مختلف 

است.
به  مختلف  استان های  در  آیا  كه  سوال  این  به  پاسخ  در  جهانشاه 
معلول  دانشجویان  پذیرش  مقابل  در  دانشگاه ها  عملکرد  نحوه ی 
و  پیام نور  دانشگاه  استان ها  بیشتر  در  بله،  گفت:  داشته اید  نظارت 
دانشگاه  اما  پذیرفتند  را  دانشجویان  رایگان  دوره ی شبانه تحصیل 
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يک مقام مسئول:

مناسب سازی محیط شهری برای تردد جانبازان 
و معلـوالن مـورد بی توجهی قرار گرفته است
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این  گلستان  استان  در  به ویژه  و  نپذیرفت  را  این  كاربردی  علمی ـ 
موضوع زیر سوال بود.

وی در پاسخ به این پرسش پیک توانا كه با توجه به این كه سال 
تحصیلی جدید آغاز شده، وضعیت شهریه های ترم پاییز دانشجویان 
دانشجویان  ترم،  این  برای  داد:  توضیح  بود  خواهد  شکل  چه  به 
باید شهریه ها را شخصاً بپردازند و ما این شهریه ها را به آن ها پس 

می دهیم.

معاون فرماندار بهشهر:
ورزشکاران معلول بهشهری مورد بی توجهی مسئوالن

ورزشکاران  به  بی توجهی  از  بهشهر  فرماندار  معاون  پیش  چندی 
معلول بهشهری خبر داده بود. »عبداهلل ریاحی« در دیدار با حسن 
بی پناه كاپیتان تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران در المپیک اظهار 
كرده: توجه بیشتر به ورزشکاران ناشنوا با توجه به محدودیت های 
فراوان آنان در برخورداری از امکاناِت مناسب ورزشی ضرروی است.
ریاحی گفته: متأسفانه تاكنون آن گونه كه شایسته ی استعداد این 
كمبودها  این  است  الزم  و  نشده  توجه  آن ها  به  بوده  ورزشکاران 
ورزشکاران  این  الزم  زیرساخت های  فراهم كردن  با  را  كوتاهی ها  و 

جبران كنیم.
از  خود  منظور  توانا  پیک  با  گفت و گو  در  بهشهر  فرماندار  معاون 
بیشتر  هرچه  حمایت های  در  را  معلول  ورزشکاران  به  بی توجهی 
كه  معلوالنی  از  باید  مسئوالن  گفت:  و  دانست  ورزشکاران  این  از 

ورزشکار نیز هستند بیشتر حمایت كنند.
عبداهلل ریاحی ادامه داد: به نظر من ورزشکاران معلول باید بیشتر 
مورد حمایت قرار بگیرند چون وقتی یک معلول می رود و با تالش 
خود پرچم این نظام را به اهتزاز درمی آورد پس ما باید قدردان این 
معلول باشیم و طوری عمل كنیم كه او هم توانمند  بودن خود را 

احساس كند.
به  و  كند  باور  را  معلوالن  توانمندی  باید  جامعه  كرد:  تأكید  وی 

معلوالن از روی ترحم نگاه نکند.

يحيی سخنگويی:
دانش آموزان معلول نيازمند، كمک هزينه ی تحصيلي می گيرند
دانش آموزان معلول یکی از گروه های حساسی هستند كه سازمان 
بستر  باید  مالی،  نیاز  از  بیش  و  بپردازد  آن ها  به  باید  بهزیستی 
آموزش، پرورش و رشد  فکری و فرهنگی را برای آن ها مهیا كند.

این گروه حساس و آسیب پذیر در برخی مناطق كشور مورد توجه 
ویژه ی مسئوالن قرار گرفته اند و در برخی نقاط از غفلت و بی توجهی 

آن ها برخوردار هستند.
پیک توانا، هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، از آن جاكه سازمان 
بهزیستی همه ساله موظف است به این گروه كمک هزینه ی تحصیلی 
با معاون توان بخشی كشور وارد گفت وگو  و... بدهد  لوازم تحریر  و 
شد تا اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بهزیستی را برای سال 

تحصیلی جدید جویا شود.
معاون توان بخشی بهزیستی كشور در این ارتباط به پیک توانا گفت: 
در راستاي ایجاد فرصت هاي برابر در زمینه ی كسب دانش و تحصیل 
علم براي همه ی جامعه، از جمله افراد معلوِل تحت پوشش سازمان 
و با عنایت به تأكید ماده ی 8 قانون حمایت از حقوق معلوالن مبني 
بر آموزش رایگان و كمک به تأمین بخشي از هزینه هاي تحصیلي 
معلوالن ضروري است اقدامات خاصي به منظور كمک به تحصیل 
مناسب،  به شغل  آنان  زمینه ی دست یابي  فراهم نمودن  و  معلوالن 

استقالل مالي و توانمندسازي صورت پذیرد.
»یحیی سخنگویی« با اشاره به این كه دانش آموزان معلول نیز مشمول 
كیفیت  ارتقای  به  كمک  داد:  ادامه  هستند  خدمات  این  دریافت 
زندگي این دانش آموزان ایجاب مي كند كه سازمان بهزیستي عالوه 
توان پزشکي،گسترش  و  اجتماعي  توان بخشي،  خدمات  ارائه ی  بر 

خدمات رفاهي را نیز موردتوجه قرار دهد.
وی افزود: از این رو سازمان در نظر دارد تا با پرداخت كمک هزینه ی 
تقویت  جهت  در  شرایط،  واجد  معلوِل  دانش آموزان  به  نقدي 

انگیزه هاي تحصیلي و بهبود كیفیت زندگي این افراد گام بردارد.
شناسایي شده  معلوِل  دانش آموزان  كرد:  نشان  خاطر  سخنگویی 
و  دبیرستان  راهنمایي،  ابتدایي،  مقاطع  در  سازمان  پوشش  تحت 
پیش دانشگاهي با توجه به نوع معلولیت از كمک هزینه  اي استفاده 
به طور  پیش بیني شده  تحصیلي  هزینه هاي  از  بخشي  كه  می كنند 

مستمر در طول 9 ماه سال تحصیلي تأمین می كند. 
سرانه ی  گفت:  هم چنین  كشور  بهزیستی  توان بخشی  معاون 
پرداختي به هر دانش آموز براساس دستورالعمل حمایت مالي جامع 
سازمان بهزیستي و دستورالعمل پرداخت كمک هزینه ی تحصیلي به 

دانش آموزان معلول تعیین مي شود.
در  شناسایی شده  معلوِل  دانش آموزان  تعداد  مسئول  مقام  این 
نفر    تعداد 8333  این  از  و گفت:  نفر خواند  را 79482  سال 92 

دریافت كننده ی این كمک هزینه بوده اند.

كمک به تأمين بخشي از نيازهاي بيماران پی كی يو
میزان وقوع بیماري PKU در ایران بیش از یک مورد در هر چهار 
جامع  برنامه  فقدان  علت  به  كه  مي شود  زده  تخمین  تولد  هزار 
دیر  موارد  این  همه ی  تقریباً  تاكنون  نوزادان،  همگاني  غربال گري 
تشخیص داده مي شوند و از سوي دیگر به علت عدم رعایت رژیم 
غذایي متناسب با این بیماري، كه دلیل آن هزینه هاي باالست ایجاد 

عقب ماندگي ذهني در این كودكان انکارناپذیر است.
به  موقع  به  درمان  و  تشخیص  عدم  صورت  در     PKU بیماری 
درمان نشده  مبتالیاِن  سوم  دو  مي شود.  منجر  شدید  عقب افتادگي 
قادر به سخن گفتن نیستند و یک سوم آن ها حتي نمي توانند راه 
بروند. بي قراري های شدید، صدمه به خود و تشنج هاي مکرر برخي 
از عوارض دیگر آن هاست. مراقبت از آنان تا سنین باالي 30 و گاهي 
جامعه  و  خانواده  به  سنگینی  رواني  و  مالي  بار  سالگي   40 باالي 
تحمیل مي كند و زندگي مبتالیان درمان نشده معموالً در این سنین 

خاتمه مي یابد.
معاون توان بخشی بهزیستی كشور درباره ی ساماندهی این بیماران 
به پیک توانا گفت: حوزه ی توان بخشي از حدود پنج سال پیش امر 
ساماندهي خدمات به این عزیزان  را به عهده گرفت و در حال حاضر 

نزدیک به 1800 مبتال را تحت پوشش دارد.
سازمان  بی شک  كه  مطلب  این  به  اشاره  با  سخنگویی  یحیی 
در   PKU   بحث  مطرح شدن  در  مؤثر  بسیار  نقشي  بهزیستي 
بیماران  این  به  خدمات  گسترش  زمینه هاي  فراهم آوردن  و  كشور 
وزارت  به ورود  توجه  با  غربالگري در كشور داشته گفت:  و شروع 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به بحث ساماندهي این مبتالیان، 
به سمت آموزش كارشناسان و  رابطه  این  فعالیت هاي سازمان در 

خانواده ها و اقدامات توان بخشِي به موقع سوق پیدا كرده است. 
سخنگویی ادامه داد: اعتبارات مرتبط با طرح ساماندهي مبتالیان 
به PKU در سه قالِب تهیه ی شیرخشک مخصوص، تهیه ی غذاي 
و  خرید  و  قرارگرفته  استفاده  مورد  آموزشي  برنامه هاي  و  رژیمي 
كتب  خرید  نیز  و  بیماران  این  مخصوص  رژیمي  غذاهاي  توزیع 
اقدامات  از  آن،  توزیع كشوري  و  متابولیکي  اختالل  این  با  مرتبط 

مرتبط با این فعالیت مي باشد.
جهت   در  خانواده ها  براي  انگیزه  ایجاد  و  تشویق  همچنین  وی 
پیگیري درمان و توان بخشي كودكانشان، كم كردن بار مالي سازمان 
و جلوگیري از عواقب بعدي و ایجاد معلولیت را سه برنامه ی مهم 
تعداد  سازمان خواند و گفت: مبتالیان شناسایي شده در سال 92 
از كمک هزینه های  نفر  این تعداد 1388  از  نفر بوده اند كه   1800

یاد  شده بهره مندند. 
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شریعتی
ک ترند. دکتر 

ِش  بی درد، با هم نزدی
. دو بیگانه ی هم درد، از دو خوی
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با  گفت و گو  در  كشور  بهزیستی  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  سرپرست 
خبرنگار پیک توانا گفت: انشااهلل اگر اعتبار برسد كه می رسد، كمک هزینه ی 
تحصیلی به دانش آموزان معلول خواهیم داد اما این خبر هنوز قطعی نشده و 

قطعی شدن آن تا هفته ی آینده زمان می برد.
"محمدرضا حیدر هایی" ادامه داد: برای این منظور یک بسته در نظر گرفته 
شده اما چون هنوز چیزی قطعی نشده بهتر است درباره ی آن فعاًل چیزی 

نگوییم.
به  تحصیلی  سال  آغاز  با  هم زمان  معموالً  كشور،  بهزیستی  سازمان 
دانش آموزان معلول بسته  های فرهنگی یا كمک هزینه ی تحصیلی می دهد كه 

این كمک هزینه شامل وسایل آموزشی، لوازم تحریر و ... می شود.
در این شماره از پیک توانا، با توجه به این كه سال جدید تحصیلی را پیش 
رو داریم با مراكز  بهزیستی 11 استان مرتبط شدیم تا اقدامات آن ها برای 
دادن كمک هزینه ی تحصیلی به دانش آموزان معلول و این كه این كمک هزینه 

شامل چه چیزهایی می شود را جویا شویم.
در ادامه، 2 پرسش پیک توانا از این مراكز و پاسخ های دریافت شده را مالحظه 

خواهید كرد.

استان يزد، بهزيستی شهرستان طبس:
1- نه متأسفانه اعتباری نمی دهند، انشااهلل اگر اعتبار بدهند خبر می دهیم.

2- این را از روابط عمومی بپرسید.

استان هرمزگان، بهزيستی شهرستان بندر جاسک:
1- چرا، اول مهر یک چیزهایی می دهند. البته این بچه ها كه هزینه تحصیلی 

می گیرند.
2- چه قدرش مشخص نیست.

استان همدان، بهزيستی شهرستان اسدآباد:
1- فعاًل نه، هیچ برنامه ای نداریم.

2- اگر بدهند یا هر برنامه ای باشد خودمان اطالع می دهیم.

 استان مازندران، بهزيستی شهرستان بهشهر: 
1- به ما كه نمی گویند، با مددكارها حرف بزنید. 

استان مازندران، بهزيستی شهرستان ساری: 
1- مگر خود دولت اعتبار نمی دهد؟ نه فعاًل خبری نیست. 
2- اگر جشن نیکوكاری شروع بشود بعد از جشن می دهیم.

استان گلستان، بهزيستی شهرستان مينودشت:
كمک هزینه  همه  به  هم  ما  بدهند  اعتبار  اگر  است  خدامان  از  كه  ما   -1

می دهیم.
2- اگر امکانات بدهند ما هم توزیع می كنیم.

استان گيالن، بهزيستی شهرستان فومن:
- بروید هر جا پرونده دارید از آنجا بپرسید.

2- ما نمی دانیم.

استان كهکيلويه و بوير احمد، بهزيستی شهرستان گچساران:
1- احتمالش هست، یک چیزهایی می دهند ما در جریان نیستیم. همه چیز 

بستگی به اعتبارات دارد ولی هنوز چیزی نیامده.
2- شاید لوازم آموزشی، اما حاال باید ببینیم در بسته ها چه چیزی هست؟ 

البته این ها را خّیرین می دهند نه سازمان!

استان كرمانشاه، بهزيستی شهرستان قصر شيرين:
1- مشخص نیست، بستگی به اعتبارات دارد.

2- فعاًل پناه بر خدا.

استان كرمان، بهزيستی شهرستان بردسير: 
1- نه چیزی نمی دهند، برای سال 92 چیزی در نظر نگرفته اند، اگر می دادند 

باید قبل از عید مشخص می شد.
2- حاال شاید برای اول مهر چیزی دادند.

استان قزوين، بهزيستی شهرستان البرز: 
1- اگر پرونده داشته باشند و گواهی تحصیلی بیاورند شاید.

2- لوازم تحریر. فعاًل خبری نیست اما حاال شما مدارک بیاورید.

به  امسال  بهزيستی  سازمان  آيا  تحصيلی  سال  آغاز  به  توجه  با   -1

دانش آموزان معلول كمک هزينه ی تحصيلی می دهد؟

2- مقدار اين كمک هزينه چه قدر است و شامل چه چيزهايی می شود؟

یک سـازمان
 یک ســوال
 و چند پاسخ! 

اگر جشن نیکوکاری شروع شود...
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سید حسین قاسمي 
 ساري دبیر مجتمع آموزشي ناشنوایان امام صادق )ع(ـ 
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ناشنوایان  جهاني  هفته ي  عنوان  به  سال  هر  مهر  هشتم  تا  دوم         
با هفته ي  این هفته كه مصادف  نام گذاري  نام گذاري شده است. علت 
آخر سپتامبر است، گرامي داشت سال روز فوت دكتر »شرایر« است .وي 
اولین رئیس ناشنواي فدراسیون ناشنوایان و دانشگاه »گالوت« بود. در 
ناشنوایان  بین المللي  انجمن  از سوي  این هفته، مراسم و جشن هایي 
اتحادیه ي  هم چنین  و  ناشنوایان  اتحادیه هاي  فدراسیون  همکاري  با 

اروپایي ناشنوایان در سراسر جهان برگزار مي شود.
ترفیع  جشن  این  از  هدف  ناشنوایان،  جهانی  فدراسیون  از  نقل  به 
فرهنگ ناشنوایان و دانسته هایی از زبان علم و اشاره، آگاهی مقامات و 
سیاست مداران جامعه ي شنوا و هم چنین عموم مردم از دستاوردهای 
این قشر و مشکالتی است كه جامعه ي ناشنوایان با آنها روبه رو هستند.
موارد زیر از اهداف برجسته ي این گردهمایی و بزرگ داشت است كه از 
سوی انجمن بین المللی ناشنوایان و با همکاری فدراسیون اتحادیه های 

ناشنوایان و هم چنین اتحادیه ي اروپایی ناشنوایان برگزار می شود.
1(  شناسایی ناشنوایان در جامعه

 2( اختصاص مساعدت هایی به عنوان امتیاز به جامعه ي ناشنوایان با 
كمک سازمان ها و مؤسسات مربوطه

  3( ارائه ي امکانات رایگان برای این قشر
سمینارهای  اعالمیه،  جزوه،  پوستر،  طریق  از  مردم  عموم  آگاهی   )4

مفید و نصب عالئم نسبت به خطراتی كه این قشر را تهدید می كند.
طور  به  هرساله  كه  است  این  موضوع  این  در  تأمل  قابل  نکته ي  اّما 
كلیشه ای موضوعات سال قبل تکرار و همان راه سال قبل رفته می شود. 

شاید برای شما جالب باشد بدانید تمام آن چه كه مردم به عنوان ناشنوا 
جامعه ي  یک  از  كوچکی  بخش  بلکه  نبوده  جامعه  تمام  می شناسند 
زبان  از  غیر  شیوه ای  با  ارتباط  آن ها  ممیزه ي  تنها  كه  است  وسیع 

شفاهی معمول جامعه است.
همه ي كم شنوایان، ناشنوا نیستند و همه ي آن ها هم به زبان اشاره نیاز 
ندارند و با آن روش هم ارتباط برقرار نمی كنند و حتی برخي از آنان 

روش ارتباطی به نام "اشاره" را نمی شناسند.
از دیدگاه شنوایی شناسی، هر كس با هر   میزان و هرنوع كم شنوایی و 
نیز با هر سنی جزیی از جامعه ي كم شنوایان محسوب شده و نیاز به 
خدمات جامع توان بخشی شنوایی وگفتاري داشته  باشد، در این جامعه 

باید مورد توجه قرار گیرد.
در  و  میزان  هر  با  شنوایی  اختالالت  داراي  افراد  مجموعه ي  بنابراین 

هرسن مخاطبان این روز بزرگ خواهند بود .
هفته ي جهانی ناشنوایان در كشور ما یعنی:
ـ هفته ي نمایش موجودیت جامعه ي ناشنوا 

ـ هفته ي تأكید بر دیدگاه ها و خواسته ها 
ـ هفته ي اطالع از موفقیت ها و ناكامی ها 

ـ هفته ي آگاهی از عقب ماندگی ها و پیشرفت ها 
ـ هفته ي استمداد از جامعه ي شنوا 

ـ هفته ي تقدیر از خادمان برجسته ي ناشنوایان   
ـ هفته ي تحکیم پیمان دوستی و اتحاد ناشنوایان  

ـ هفته ي نمایش آگاهی و عزم و اراده ي جامعه ي ناشنوا برای پیشرفت

شم، مگر آن که بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم .جواهر لعل نهرو
شته ی خود هرگز نمی اندی

.  به گذ

گرامیداشت هفته ي جهاني ناشنوايان
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 APC در ضيافت شام اجالس
نشان ورزشی 2013 كميته ی پارالمپيک آسيا به زهرا نعمتی اعطا شد 
در ضیافت شام كنفرانس كمیته ی پارالمپیک آسیا كه در شهر تاشکند 

برگزار شد، از برترین های ورزش پارالمپیک آسیا تقدیر به عمل آمد.
نشان ویژه ی این كمیته به زهرا نعمتی، بانوی طالیی ایران در پارالمپیک 
لندن به خاطر موفقیت وی در رقابت های لندن 2012  و نیز نقش موثرش 

در توسعه و ارتقای ورزش های پارالمپیکی اعطا شد.
دكتر فاطمه رخشانی، عضو هیات رئیسه كمیته ی ملی پارالمپیک ایران، 
به نمایندگی از نعمتی، این نشان را از رئیس كمیته ی پارالمپیک آسیا، 

دریافت كرد.
نعمتی پیش از این نیز موفق شد به عنوان برترین ورزشکار پارالمپیکی، 
این  از آن خود كند،  را  المللی»اسپورت آكورد«  بین  بنیاد  ارزشمند  جایزه 
جایزه به فردی تعلق می گیرد كه در عرصه ی ورزش و جامعه فعالیت های 

قابل توجهی انجام داده باشد.
كنفرانس كمیته ی پارالمپیک آسیا به میزبانی كشور ازبکستان و در شهر 

تاشکند، برگزار شد.

به همت هيات ورزش های جانبازان و معلولين گيالن 
تور نمایشی »بوچیا، دروازه ورزش معلولین« در منطقه ی آزاد بندر انزلی برگزار شد. 
خانم افسانه علیپور، از مربیان رشته بوچیا در استان گیالن، در خصوص برگزاری این 

برنامه گفت و گویی انجام داد.
وی كه سابقه هدایت تیم ملی را نیز در كارنامه ی حرفه ای خود به ثبت رسانده، 
در این مورد گفت: هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان گیالن با همکاری 
سازمان بهزیستی، در نظر گرفتند تا تور نمایشی رشته بوچیا را در شهرهای فومن، 
اولین گام،  لنگرود، منطقه آزاد بندرانزلی، تالش و شهر رشت برگزار كنند كه در 
این برنامه روز 29 شهریور در منطقه ی آزاد انزلی با حضور 40 ورزشکار شامل 20 
و  تماشاچیان  استقبال خوب  با  و  برگزار  و 20 ورزشکار مبتدی  ورزشکار حرفه ای 

گردشگران و نیز مسئوالن بهزیستی و مسئوالن منطقه آزاد انزلی روبه رو شد. 
دبیر اردوی تمرینی تیم بوچیا در ادامه افزود: این برنامه هر ماه در شهرهای مذكور 
برگزار می شود و آخرین مرحله ی آن هم زمان با ایام دهه ی فجر و در اصلی ترین و 

پر ترددترین میدان شهر رشت، میدان شهرداری، برگزار خواهد شد.
بوچیا  ورزش  كرد:  تشریح  این گونه  را  برنامه  این  برپایی  از  هدف  علیپور  خانم 
از حداقل ترین  و  معلولیت جسمی شدید هستند  دارای  كه  است  افرادی  ویژه ی 
توانایی های فیزیکی برخوردارند، وقتی چنین افرادی با وجود این مشکالت می توانند 
بازی زیبایی به نمایش بگذارند و توانایی های خود را اثبات كنند، دیگر افرادی كه 
متوجه  هستند،  معلول  فرزند  دارای  كه  خانواده هایی  یا  و  دارند  مشابه  وضعیتی 
می شوند كه می توانند فرزندان خود را در این مسیر هدایت كنند و به فعالیت های 

ورزشی روی آورند.
برای  برنامه فرصت بسیار خوبی  این  از مساله ی ذكر شده،  وی تصریح كرد: جدا 
دارای  فردی  با  خود  نزدیکی  در  كه  افرادی  دیگر  و  است  اجتماعی  فرهنگ سازی 

معلولیت مواجه نیستند، می آموزند كه توانایی های این افراد را نادیده نگیرند.
مربی استانی تیم بوچیا خاطر نشان كرد: حضور مسئوالن در این برنامه و آگاه شدن 
از نیازهای این قشر باعث می شود تا در مواردی نظیر مناسب سازی و گسترش و 
توسعه فضاهای ورزشی برای افراد دارای معلولیت نیز، اقدامات موثرتری صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازخورد برگزاری اولین برنامه تصریح می كند: 
بسیار خرسندیم كه پس از پایان برنامه، تعدادی از افراد دارای معلولیت عالقه مند 
به ورزش به باشگاه مراجعه كردند و این جریان حتی منجر به شناخت استعدادهای 
ورزشی برای رشته های دیگر غیر از بوچیا، نظیر دوومیدانی نیز شد، به این ترتیب 
این برنامه نه تنها برای استعدادیابی در رشته بوچیا موثر است، بلکه كمک می كند 

تا در سایر رشته ها نیز ورزشکاران جدیدی به عرصه ی ورزش معرفی شوند.

در امر ورزش افراد دارای معلولیت فعالیت دارد و در وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی نیز عهده دار سمت معاونت بهداشت است. 

این رویداد  در حاشیه ی برگزاری اجالس كمیته پارالمپیک آسیا اتفاق افتاد و 
مقرر شد نشست آتی كمیته ورزش زنان در ایران تشکیل شود. 

آسیا  پارالمپیک  كمیته ی  ورزشکاران  كمیته ی  جلسه ی  اولین  هم چنین 
نیز با حضور اعضای این كمیته ی در محل اجالس برگزار شد و محمدرضا 
میرزایی، از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش جانبازان و معلوالن كشورمان كه 
به تازگی از سوی APC به عنوان عضو كمیته ورزشکاران انتخاب شده است، 
پیشنهاداتی در خصوص فعال تر شدن كمیته ورزشکاران به جهت حمایت از 
حقوق ورزشکاران دارای معلولیت آسیا و جهان مطرح نمود و درخواست كرد 

تا نشست بعدی این كمیته در ایران تشکیل شود. 

در حاشيه ی برگزاری اجالس كميته ی پارالمپيک آسيا 
دكتر فاطمه رخشانی به عنوان رئیس كمیته ی ورزش زنان پارالمپیک  آسیا انتخاب 
شد. دكتر فاطمه رخشانی، عضو هیات رئیسه و اجرایی كمیته ی ملی پارالمپیک 

جمهوری اسالمی ایران، به عنوان رئیس كمیته ی ورزش زنان APC انتخاب شد.
در اولین نشست كمیته ی ورزش زنان كمیته پارالمپیک آسیا كه در شهر تاشکند 
كشور ازبکستان با حضور نمایندگان امارات متحده عربی، كره جنوبی، پاكستان و ایران 
اتفاق آرا، خانم دكتر فاطمه رخشانی كه به تازگی موفق شده بود از  برگزار شد، به 
سوی APC به عضویت كمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا درآید،  به عنوان رئیس 

این  كمیته انتخاب شد.
رخشانی هم اكنون عضو هیات رئیسه و اجرایی كمیته ملی پارالمپیک ایران است و 
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ويلچر  با  بسکتبال  رقابت های 
قهرمانی جوانان زير 23 سال جهان
تیم ملی بسکتبال با ویلچـر جوانــان  ایران 
در اولین حضور جهانی خود به مقام پنجم 

دست یافت.
با  بسکتبال  جهانی  رقابت های  چارچوب  در 
ویلچر زیر 23 سال جهان كه در كشور تركیه 
ایران در مسابقات دور  برگزار شد، تیم ملی 
مقدماتی موفق شد از سد تیم های مکزیک، 
كانادا، انگلستان و آفریقای جنوبی عبور كند 
و با پذیرش تنها شکست خود مقابل آلمان، 

به دور حذفی راه یابد.
مغلوب  مرحله ی حذفی  رقابت های  در  ایران 
پنجمی  مقام  كسب  برای  و  شد  استرالیا 
از پیش رو  ایتالیا و كانادا را  جهان تیم های 

برداشت.
بر این اساس، تیم ملی جوانان زیر 23 سال 
موفق شدند  اولین حضور جهانی  در  جهان 

عنوان پنجم جهان را از آن خود كنند. 

صــدرنشينـی تهـران  
باشگاهی  لیگ  رفت  دور  رقابت های 

فوتبال قطع عضو به پایان رسید.
باشگاهی  لیگ  دوره ی  اولین  رفت  دور 
فوتبال قطع عضو با حضور نمایندگان 5 

استان برگزار شد.
در این رقابت ها استان های گیالن، تهران، 
خوزستان، فارس و اصفهان  حضور داشتند 
و از میان آن ها تیم های اصفهان، تهران و 
گیالن با حمایت هیات های استانی و دو 
تیم خوزستان و فارس با عنوان استقالل 
فارس  قصرالدشت  و  خوزستان  اهواز 

شركت كردند.
تیم هیات ورزش های جانبازان و معلولین 
تهران با كسب 15 امتیاز صدرنشین شد 
و تیم های خلیج فارس شیراز و استقالل 
اهواز خوزستان با 8 امتیاز و تفاضل گل 
به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود 

كردند.
جایگاه های چهارم تا ششم نیز به ترتیب 
و  اصفهان  شیراز،  قصرالدشت  باشگاه  به 

گیالن رسید.

 ابراهيمی، برترين بسکتباليست پست 5 جوانان جهان: 
جریان  در  اخیراً  كه  است  ملی  تیم  جوان  بسکتبالیست  ابراهیمی،  مرتضی   
رقابت های جهانی جوانان زیر 23 سال تركیه، مفتخر به دریافت عنوان بهترین 

بازیکن پست 5 جهان شد.
ابراهیمی متولد 1370 در شهر زنجان است و فعالیت های ورزشی خود را از سن 
14 سالگی زیر نظر آقای كمال عشق و با رشته ی بسکتبال با ویلچر آغاز كرد.

از 4 سال كه  بعد  به دنیای ورزش حرفه ای می گوید:  وی در خصوص ورودش 
فعالیت مبتدی در این رشته داشتم وارد مسابقات لیگ شدم و سرانجام سال 

گذشته توانستم با تیم آسایشگاه كهریزک قهرمانی لیگ برتر دست یابم.
كادر  توجه  مورد  لیگ  رقابت های  در  حضور  از  پس  افزود:  ادامه  در  ابراهیمی 
فنی تیم ملی قرار گرفتم و به اردوها راه یافتم و در اولین حضور برون مرزی به 
همراه تیم ملی جوانان موفق به كسب عنوان قهرمانی رقابت های انتخابی آسیا 

و اقیانوسیه شدیم.
ملی پوش جوان كشورمان در خصوص رقابت های جهانی تركیه خاطر نشان كرد: 
مسابقات انتخابی آسیا و اقیانوسیه، مجوز  ورود به رقابت های جهانی بود كه 
خوشبختانه در اولین حضور جهانی تیم ملی جوانان توانستیم عملکرد خوبی 

داشته باشیم.
وی در مورد پیشنهاداتی كه برای حضور در تیم های خارجی به او شده است 
شهرهای  در  تركیه  تیم های  از  پیشنهاداتی  تركیه  مسابقات  جریان  در  گفت: 
مختلف از جمله استانبول و آدانا داشتم و اسپانیا و ایتالیا نیز از دیگر كشورهای 

پیشنهاد  دهنده بودند.
می گوید:  زندگی اش  در  ورزش  تاثیر  مورد  در  جهان   5 پست  بازیکن  بهترین 
و  باز شد  رویم  به  دیگر  دریچه ای  ورزشی شدم،  فعالیت های  وارد  كه  زمانی  از 
بسکتبال با ویلچر، چهره ای متفاوت از قبل از من ساخت و خوشحالم كه امروز 

می توانم برای كشورم افتخار آفرین باشم. 
از آن جایی  تیم ملی گفت:  برون مرزی پیش روی  رویدادهای  او در مورد سایر 
كه من در عضویت تیم ملی بزرگساالن نیز هستم پس از بازگشت از رقابت های 
جهانی تركیه، وارد اردوی تیم ملی شدم تا همراه با تیم ملی بزرگساالن برای 
ویژه ی مسابقات جهانی كره جنوبی، عازم  انتخابی آسیا،  رقابت های  شركت در 

تایلند شوم. 
اعزام  به  متصل  اردوی  ماه  مهر  مرحله،  این  تمرینات  پایان یافتن  با  افزود:  وی 
بازی های پاراآسیایی مالزی آغاز خواهد شد و اوایل آبان ماه نیز برای شركت در 

این مسابقات عازم مالزی می شویم.

عکس: مجید زینال زاده
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فضا مقوله ای است كه تمام هستی را در برگرفته است و انسان، محصور در فضا است. به عنوان مثال شهرنشینی امروزی 
و گسترش آن در اجتماع، نقشی محوری دارد.

هما ن طور كه می بینیم شهرنشینی امروزی و گسترش آن، خأل عمیقی را در دست یابی به طبیعت در مقابل خود 
دارد. وسعت هرچه بیشتر شهرنشینی منجر به از بین  رفتن محیط های طبیعی و زمین های زراعی شده و دستاورد آن 
قطع ارتباط انسان با طبیعت بوده است. عدم مدیریت در روند رو به تراكم شهرنشینی، افزایش مصرف و صنعتی شدن 
زندگی كنونی، همواره محیط زیست را مورد تهاجم و تخریب قرار داده و از موجبات دیگر آن عدم زیباسازی شهری است.
زیبایی شناسی  فضاهای شهری صورت می گیرد. جنبش  در  است كه  بصری  ویژگی های  و  توسعه  فرآیند  زیباسازی، 
كنترل  مطالعه ی  برای  است  ابزاری  بلکه  نیست  شهر  زیبا كردن  دلیل  به  تنها  كه  است  پیشرفته ای  رویکرد  شهری 
اجتماعی با در  نظر  گرفتن آرامش شهروندان و پاسخ گویی به نیاز آن ها. زیبایی عملکردی است كه به توسعه ی كیفی 
فضاها و ارتقای كیفیت زندگی شهری می پردازد تا شهری سالم و انسان مدار را شکل بدهد. شهری كه به كیفیت زندگی 

روح و روان انسان احترام می گذارد.

همان طور كه می بینیم رشد اجتماعی 
جامعه  در  مفید بودن  حس  موجب 
می شود تا جایی كه انسان بر جامعه و 
جامعه بر انسان تأثیرگذار خواهد بود. 
باغ ها، جنگل ها،  فضاهای سبز،  امروزه 
شده اند  آسمان خراش هایی  به  تبدیل 
در  زیبا  چشم اندازی  نبود  باعث  كه 
جامعه است. در این بین نکته ی قابل 
توجه، كمبود زمین در برابر جمعیت 
رو به رشد و ارزش روز افزون زمین برای 

ایجاد فضاهای سبز شهری است.
بر  سبز  باِم  پیش،  سال   2500 در 
می شد.  گرفته   به كار  زیگورات ها  روی 
هم اكنون نیز می توان فضاهای سبز را 

در ارتفاع ساختمان ها در نظر گرفت.
طبیعی  فرایندهای  تحت  سبز  بام 
مجموعه ای  شامل  و  می گیرد  شکل 
گیاهی  پوشش  از  به هم پیوسته  است 
با رشد متناسب كه شامل یک زه كشی 
ضد  عایق  یک  و  آب  تخلیه ی  جهت 
پوشش  را  سقف  كه  نفوذ ناپذیر  آب 

می دهد. 
فضاهای  فقدان  سبز،  بام های  وجود 
طبیعی و زیبایی برای تفریح انسان را 
محل  در  سبز  فضای  می كند.  جبران 
زندگی عالوه بر تسکین روح و سالمت 
جسم در آرامش ذهن نقش به سزایی 

دارد.
از  جلوگیری  سبز،  بام  فواید  دیگر  از 
هوا،  در  معلق  ذرات  انتشار  و  آلودگی 
كاهش  آرام،  محیطی  فراهم كردن 
اثرات گرمایی شهرها، تصفیه ی هوای 
طبیعی،  انرژی های  ذخیره ی  شهری، 
گل خانه ای،  گازهای  اثرات  كاهش 
در  زیبای شهری  ایجاد چشم اندازهای 
همه ی  برای  پر  ازدحام شهری  نواحی 
افراد جامعه از جمله كم توانان جسمی 
است. با در نظر گرفتن استانداردهایی 
آن  ذكر  به  قبلی  شماره های  در  كه 

پرداختیم.

بام هـای سبـز 
و تأثیـر آن در زنـدگی شهـری
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محدوديت معلوالن، ناشی از معلولیت جامعه است

معلوالن بزرگ ترین اقلیت كشور را تشکیل می دهند و 
اتفاقاً كمترین توجه را هم دریافت می كنند. هرچند كه 
معلوالن  به  توجه  و  رسیدگی  اخبار  مسئوالن  سوی  از 
در رسانه ها بسیار زیاد است ولی رضایت معلوالن اندک 
است.  آن ها  نیازهای  از  نشان  معلوالن،  نارضایتی  است. 
و  رفت و آمد  وسایل  و  ویلچر  حد  در  گاه  كه  نیازهایی 

ابتدایی ترین نیازهای بشر است.  
اندام  یک  در  نقص  یا  و  دست  پا،  نداشتن  معلولیت، 
كه  افرادی  بسا  است. چه  این ها  از  فراتر  بلکه  نیست، 
مراتب  به  كاركرد  ولی  هستند  سالم  جسمی  نظر  از 
پایین تری از یک فرد معلول دارند. معلولیت در ارتباط 
با محیط و جامعه معنا پیدا می كند. معلولیت واژه ای 
نسبی است و از جامعه ای به جامعه ی دیگر، مفهوم و 
شدتی متفاوت می یابد. ممکن است یکی از پیامدهای 
از  باشد. محرومیت  و محرومیت  معلولیت، محدودیت 

امکانات، حقوق و نیازهای ابتدایی انسانی. 
نمی شود،  لحاظ  معلول  فرد  خود  جانب  از  محرومیت 
بلکه محدودیت و محرومیت، یک عامل محیطی است. 
اساساً محیط و جامعه است كه فرد معلول را از حقوقش 
محروم می كند. در حقیقت، این جامعه است كه معلول 
و ناتوان از ایجاد امکانات و شرایط سازگار با وضعیت فرد 
معلول است. در صورتی كه اگر جامعه ای كه هر فردی 
كه به هر دلیلی دچار نقص عضو شده معلول نباشد، 
وی قطعاً خواهد توانست به مانند افراد از نظر جسمی 
سالم، زندگی طبیعی داشته باشد. معلولیت جامعه در 
فرهنگی،  نظر  از  می شود.  ظاهر  مختلفی  شکل های 
توانمندی  عدم  در  ریشه  معلوالن  به  نسبت  نگرش 
دلسوزانه  نگرش  از  دارد.  معلوالن  با  ارتباط  در  جامعه 

گرفته تا متکدی و سربار و ناقص الخلقه و غیره. 
فیزیکی،  فضای  و  ساختاری  بحث  در  دیگر  سوی  از 
رابطه  در  است.  معلولیت  دچار  شدت  به  ما  جامعه ی 
رفت و آمد  مسیرهای  به  می توان  معلولیت  این  با 
ورزشی  و  تفریحی  مکان های  وجود  عدم  صعب العبور، 
و  كاری  فضاهای  معلول،  افراد  وضعیت  با  متناسب 

مسکونی غیر استاندارد و ... اشاره كرد. 
از بُعد آموزشی نیز، ناتوانی جامعه است كه فرد معلول 
را از تحصیل محروم می كند و در حالتی خوش بینانه، 
تحصیل را برای معلول دشوار می سازد. در بحث اشتغال 
و درآمد، در حقیقت، جامعه است كه نتوانسته متناسب 
این  كه  اگر چه  كند؛  اشتغال زایی  معلوالن  وضعیت  با 
آینده ی  زندگی  و  استقالل  در  سزایی  به  تأثیر  مهم، 

معلوالن دارد.
كنیم  ادعا  كه  نیست  بیراهه  بیان شده،  مطالب  به  بنا 
به دلیل معلولیت  افراد معلول،  اعظم معلولیت  بخش 
جامعه است و گر نه، تجربه نشان  داده  است در صورتی 
كه جامعه در ابعاد مختلف توانمند باشد، افراد معلول 
برخوردار  مناسب تری  وضعیت  و  استقالل  از  مراتب  به 
خواهند بود و هم سطح با دیگر افراد جامعه به فعالیت 
برای  مفیدی  اعضای  نتیجه  در  و  پرداخت  خواهند 
جامعه خواهند بود. یادمان باشد كه شعار »معلولیت، 
معلوالن  برای  فقط  نیست«  ناتوانی  و  است  محدودیت 
شعار،  این  اصلی  مخاطب  واقع  در  و  نشده است  گفته 
این شعار مسئولیت  مسئوالن و جامعه  است. پذیرش 
سنگینی را بر دوش كارگزاران جامعه می گذارد. بنابراین 
ضرورت دارد كه تنها به شعارها بسنده نکرده و كمی به 

سوی عملی كردن این شعار حركت كنیم.

امیر مغنی باشی ـ مددكار اجتماعی
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ژیمناستیک رشته اي ا ست پر از حركات كششي و قدرتي كه هر جور هم فکرش را 
این میان »بهنام روستایي« مربي  را درگیر مي كند. در  بدن  اندام هاي  تمام  بکنید 
جوان و پرشور این رشته است كه با وجود معلولیت از ناحیه ی پا، توانسته تازگي هایي 
را در این رشته به وجود بیاورد و با حركات نمایشي و مهارت هاي خاص فردي اش 
حركت   20 ركورد  تازگي  به  او  بکشد.  ما  چشمان  رخ  به  را  صحنه ها  دیدني ترین 
نمایشي را به نام خود به ثبت رسانده و تنها هدفش در این رشته ثبت ركورد گینس 
است كه امیدوار است با حمایت مسئوالن، این خواسته به زودي تحقق یابد. ادامه ی 

این گفته ها را از زبان خودش بشنویم.
بیماري  علت  به  سالگي  یک  در سن  مالیري هستم.  اصالتاً  و  خانواده  پنجم  فرزند 
فلج اطفال از ناحیه پاي راست دچار معلولیت شدم. فوق دیپلم كامپیوتر هستم. از 
همان كودكي عالقه ي شدیدي به ورزش داشتم. این طور بگویم كه روي دست هایم 
راه مي رفتم و حركات نمایشي و قدرتي انجام مي دادم، ولي متأسفانه به هر باشگاهي 
براي شركت در این كالس ها مراجعه مي كردم معلولیتم را بهانه مي كردند و ثبت نامم 
و  فیلم هاي »جکي چان«  بدهم  روحیه  به خودم  اینکه  براي  روزها  آن  نمي كردند. 
»بروسلي« را با اشتیاق نگاه مي كردم و سعي مي كردم تکنیک ها را یاد بگیرم و اجرا 

كنم.
حرف اول و آخر...

آمادگي  دیدن  به محض  كه  اماني«  استاد »حسن  باشد  كه هست سالمت  جا  هر 
جسماني من حرف اول و آخر را زد و من وارد باشگاه شدم و فعالیت هاي ورزشي 
من شروع شد. سال 85 هم به صورت حرفه اي ژیمناستیک را دنبال كردم تا سال 
89 كه پس از مراحل سخت و آزمون هاي طاقت فرسا توانستم مدرک مربي گري این 

رشته را دریافت كنم.
روی ديوار اتاقم...

روي دیوار اتاقم لوح هاي تقدیر و سپاس زیادي نصب شده، از طرف خانه ی ورزشکاران 
ایران، هیات ژیمناستیک، مسابقات انتخابي كشوري »اكروژیم« در ورزشگاه امجدیه، 
رویش  مي كند.  خودنمایي  قشنگي  طرز  به  قاب  یک  لوح ها  این  تمام  بین  در  اما 
نوشته: »گواهي نامه ي ثبت ركورد كشوري 20 حركت صحیح شنا باالنس« فدراسیون 

ورزش هاي همگاني انجمن ورزش هاي تفریحي و مهارت فردي نمایش. 
من عهد بسته ام... 

اولین خبرهاي خوِش زندگیم را استاد »ادواري« مي شنود. شاید بیشتر به این دلیل 
پشت  خوب  دوست  یک  و  برادر  یک  مثل  بلکه  مربي،  یک  عنوان  به  نه  كه  است 
تمام مشکالتم ایستاده، راهنمایي ام مي كند، انرژي مي رساند، اضطرابم را مي گیرد و 
خالصه مثل یک تکیه گاه به من امنیت خاطر مي دهد. جبران كردن این همه خوبي 
در  را  خودم  توانایي هاي  نزدیک  آینده اي  در  بسته ام  عهد  من  و  نیست  آساني  كار 
رشته هاي پرتاب نیزه و پرس سینه در پارالمپیک نشان دهم و با كسب مقام قهرماني 

به استادان خودم اداي احترام كنم.
به انتخابتان احترام مي گذارم

بین ما معلوالن كم نیست خاطراتي كه گه گدار دلمان را رنجانده و یا به درد آورده، 
دیگر عادت كرده ایم. مناسب  مي بینم این خاطره كه بیشتر شبیه درِد دل است را 
براي خوانندگان پیک توانا تعریف كنم. شاید گوشه اي از نگاه مردم را تغییر دهد. 
چند سال پیش به عنوان مربي در باشگاهي فعالیت می كردم. دو هنرجو به همراه 
پدرشان آمده و ثبت نام كرده بودند. مدیر باشگاه به محض دیدن من به آن ها گفت: 
»مربي شما آمد. ایشان هستند. هر سؤالي دارید مي توانید بپرسید.« آن ها به محض 
دیدن معلولیتم بالفاصله هزینه ی ثبت نام را پس گرفتند و با تعجب گفتند: »مربي 
ژیمناستیک معلول است!؟ چطور مي تواند آموزش دهد!؟« و گفتند: »منصرف شدیم 

و در رشته ی دیگري ثبت نام مي كنیم.«
شک نکنيم

به نظر من همه ي معلوالني كه در زمینه هاي مختلف هنري یا ورزشی تالش كرده اند 
و مربي گري خود را به سختي دریافت كرده اند، براي آن كه آن معلولیت كمتر دیده 
شود در جهت آموزش بیشتر از افراد سالم با هنرجویان كار مي كنند و مردم ما باید 
بدانند كه ما در امر آموزش نه تنها كوتاهي نمي كنیم بلکه براي اثبات آن از تمام 

آموخته هایمان بهره مي گیریم.

طوالني ترين شب من
دل توي دلم نبود، اگر استاد »یاسر ادواري« هم كنارم نبود خدا مي داند چه بر سر 
امیدهایي كه در دلم داشتم مي آمد. به مناسبت روز جهاني معلوالن، در برج میالد 
قرار بود ثبت ركورد شود. شب قبل ركورد، تمام دوستان هم باشگاهي براي باال بردن 
سطح روحیه ي من به منزلمان آمده بودند. هر كس با گویش و ادبیات خاص خودش 
سعي مي كرد بگوید: »بهنام تو مي توني«، فکر مي كنم آن شب تمام ثانیه هایش را 
تمرین  من  نیست.  »سخت  گفتم:  ناخودآگاهم  ضمیر  در  آن قدر  شمردم.  صبح  تا 
زیادي كردم و مي تونم ركورد بزنم.« حمایت خانواده، تشویق تماشاگران، شعارهاي 
به لطف خدا  بود و من  یاسر، همه و همه مؤثر  استاد  هواداران، حرف هاي كلیدي 

توانستم ركورد 20 حركت نمایشی را به نام خودم ثبت كنم.
مدرك مربيگري يعني هفت خوان رستم

خانواده ي ما با اینکه هیچ كدام ورزشي نبودند اما همیشه وقتي عالقه و تالش مرا 
مي دیدند تشویقم مي كردند، به ویژه مادر و پدرم كه مي گفتند: »نیاز نیست سر كار 

بروي. باشگاه را ترک نکن و ادامه بده.« 
اماني، استاد یاسر  از جمله  استاد حسن  اینکه زحمات استادان خودم  و من براي 
ادواري و استاد حمید تهراني جو رییس حوزه ی ژیمناستیک جنوب شرق تهران را 
آزمون هاي مربي گري دارد. خصوصاً  تمام سختي هایي كه  با  باشم  نگذاشته  بي ثمر 
براي معلوالن كه دوچندان است. توانستم عزمم را جزم كنم و این مدرک را پس از 

طي دوره هاي مختلف دریافت كنم.
منتظرتان هستم

به  عالقه مند  و  استعداد  كه  معلوالني  مي كنیم  كوشش  یاسر  استاد  همراه  به  من 
ورزش و آمادگي جسماني هستند را شناسایي كنیم و با تخفیفات ویژه اي كه در نظر 
گرفته ایم انشااهلل معلوالن بتوانند توانایي هاي خود را در این رشته مورد آزمایش قرار 
دهند. باشگاه 9 دي در شهرک والفجر، سه راه افسریه، پذیراي معلوالن عالقه مند در 
رشته ی آمادگي جسماني است. آن ها مي توانند بدون هیچ شرم و خجالتي از معلولیت 
خود ثبت نام كنند و من افتخار دارم به عنوان یک مربي معلول اما مسئول، در خدمت 

این عزیزان باشم.
حرف آخر...

حرف آخر من به معلوالن عالقه مند به ورزش این است كه یأس و ناامیدي، دشمن 
توانایي ها و  از هر شناختي، در زندگي،  قبل  استعداد هاي ماست. سعي كنیم  تمام 

هدفمان را بشناسیم تا در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار بگیریم.
دعاي ورزشي

خداوندا! یاري ام ده زماني كه به افتخاري دست مي یابم گردن آویزم، غرور نباشد.
سیما سلطاني آذر

16

گفت  و گو با »بهنام روستايي« مربي ژيمناستیک
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شود. 

شما یکی 
ت درونی و بیرونی 

صی
شخ

.  روح درونی خود را زیبا کنید تا 

هیچ گونه  از  دور  به  مختلف  جوامع  در  مردمان  زندگی  بررسی  با 
افراد،  فاصله ی طبقاتی  در میان زندگی  به  ُحب و بغضی می توان 
به  طبقاتی  فاصله ی  جا  این  در  البته  برد.  پی  مختلف  جوامع  در 
معنای وضعیت خوب و بد زندگی مردمان به لحاظ مادی نیست، 
بلکه تفاوت زندگی جوامع مختلف در برخورد با پدیده ها و اتفاقات 
بشری است. در حقیقت موضوع این مقاله ی كوتاه در مورد بررسی 
یک  مورد  در  جامعه  افراد یک  برخورد  نوع  كه  است  موضوع  این 
وضعیت خاص كه برای كسی یا كسانی پیش آمده به چه صورت 
بر چه سبک  و  دیگر چگونه  در جوامع  برخورد  نوع  این  و  است؟ 
این  محترم  خوانندگان  شما  همه ی  و  ما  همه ی  است؟  سیاقی  و 
نوشتار، حداقل برای یک بار هم كه شده در زندگی با فرد یا افرادی 
متفاوت  جامعه  افراد  دیگر  با  زیستنشان  نوع  كه  كرده اید  برخورد 
است و به قول معروف به گونه ی دیگری زندگی می كنند. به سخن 
دیگر، هنگامی كه زندگی فرد یا افرادی به لحاظ چگونگی با دیگر 
افراد جامعه متفاوت است، این تفاوت بسیار سریع تر از آنچه به ذهن 
خطور كند به نظر می آید و به تعبیری آن شخِص خاص می شود 
سوژه ی دیگران. هیچ تردیدی نیست كه نوع زیستن یک فرد در 
جامعه، آن زمان به سوژه تبدیل خواهد شد كه نگرش جامعه به 
زندگی آن فرد به نوع دیگری باشد و جامعه آن فرد را متفاوت با 
خود بپندارد. دنیای معلوالن و زندگی افراد معلول، بزرگ ترین مثال 
برای روشن تر شدن موضوِع بحث  نگارنده می تواند  عینی است كه 
به كار برد. در فرهنگ لغت در مقابل واژه ی معلول دو معنی وجود 
دارد: 1( پدیده، آنچه زاییده ی علت باشد. 2( بیمار، علیل، علت زده، 
آن كه یک یا چند اندام آسیب دیده دارد، سست، نااستوار، نادرست. 
نگارنده قصد دارد با استفاده از همین دو معنای كوتاه كه در مقابل 
نوع  چرایی  بررسی  به  است  آمده  لغت  فرهنگ  در  معلول  واژه ی 
نگرش افراد یک جامعه به افراد معلول یک جامعه بپردازد. سوال 
اینجاست، آیا معلول یک پدیده است یا یک بیمار؟ آیا یک شخص 
نامید؟ در فرهنگ لغت مقابل واژه ی  بیمار را می توان یک پدیده 
آشکار  یافته،  هستی  آمده،  وجود  به  آمده:  عبارتی  چنین  پدیده 
شده. اگر بخواهیم به صورتی منطقی بررسی كنیم تمام موجوداتی 
چرا  هستند  پدیده  نوعی  به  هستند  خداوند  دست  ساخته ی  كه 
به طور  بنابراین می توان  به وجود آمده اند  بعداً  و  نبوده اند  قباًل  كه 
كلی گفت كه: همه ی مخلوقات خداوند پدیده هستند، به این معنا 
اگر بخواهیم  بنابراین  پدید آمده اند.  بعداً  نداشته و  قباًل وجود  كه 
واژه ی پدیده را تنها در مورد اشخاص خاصی از یک طیف خاص از 
مخلوقات خداوند )معلوالن( به كار ببریم راه را از بیر اهه تشخیص 
نظر  از  بنابراین  شده ایم.  اشتباه  دچار  شناخت  مسیر  در  و  نداده 
نگارنده با ارائه ی متقن و قابل قبول معنای ابتدایی واژه معلول در 
فرهنگ لغت معنای درست و مستدلی نیست و نمی توان به آن در 
خصوص جامعه ی معلوالن بسنده كرد، حال برویم به سراغ معنای 

اندام  چند  یا  یک  آن كه  علت زده،  علیل،  بیمار،  معلول.  واژه  دوم 
آسیب دیده دارد، سست، نااستوار، نادرست. عبارات فوق در معنای 
قبول  قابل  حدی  تا  اما  نیست  زیبایی  عبارات  معلول  واژه ی  دوم 
معلولیت  از  نیز  خود  كه  نگارنده  دید  از  معلول  مثال  برای  است. 
رنج می برد كسی است كه یک یا چند اندام آسیب دیده دارد، این 
كامل ترین معنایی است كه نگارنده از میان معانی موجود، مقابل 
واژه ی معلول در فرهنگ لغت توانست بیرون بکشد. وگرنه واژه ی 
نااستوار، نادرست، علیل و سست زیبنده ی مقام یک معلول نیست، 
چرا؟ به این دلیل كه ساخته ی دست خداوند كه به معنای پدیده 
از آن یاد شد هرگز نمی تواند سست و نادرست و نااستوار باشد چرا 
كه خداوند كمال مطلق است و كژی و نقص نه در خودش راه دارد 
و نه در آفریده هایش. اما واقعاً چرا به یک معلول در برخی جوامع به 
عنوان كسی كه علیل و ناتوان و سست است نگریسته می شود، آیا 
این نوع نگرش خود نوعی معلولیت نیست!؟ وقتی از كنار كسانی كه 
در یک یا چند اندام خود دچار آسیب شده اند گذر می كنیم و آنها را 
علیل، ناتوان و نادرست می پنداریم خودمان دچار معلولیت فرهنگی 
نشده ایم؟ آیا این كه یک نفر را فقط به این دلیل كه اندامش دچار 
آسیب شده معلول بنامیم و رفتاری متفاوت با دیگر افراد جامعه با 
او داشته باشیم معلولیت نیست؟ چه كسی باید به خود ما به عنوان 
معلول بنگرد؟ آیا اگر كسی یا كسانی پیدا شوند و این گونه كه ما 
خواهد  طبعمان  پسند  مورد  بنگرند،  ما  به  می نگریم  معلوالن  به 
بود؟ آیا زمان آن نرسیده كه در نوع نگرش خودمان به معلول و 
معلولیت تغییری ایجاد كرده و به عبارت ساده تر فرهنگ معلولیتی 
را جایگزین معلولیت فرهنگی مان كنیم؟ معلولیت فرهنگی ای كه 
ما را مجاز می كند در خصوص دیگرانی كه شاید و در برخی موارد 
فراتر  بودن ها و قوی  بودن هایشان بسیار  استوار  توانایی ها و  حتماً 
از ماست هر گونه رفتاری با آن ها داشته باشیم؟ آیا اگر به راستی 
محدودیت ها و امکانات تمام جوامع بشری یکسان بود باز هم آن ها 
به زعم ما سست و نااستوار و  نادرست بودند؟ چرا به خودمان حق 
می دهیم در خصوص دیگرانی كه اجازه ی قضاوت در مورد آن ها را 
نداریم قضاوت كنیم؟ آیا آن ها واقعاً ناتوان، علیل، سست و نااستوار 
و نادرست هستند؟ اگر سنگ معیار و قضاوت هایمان را تغییر دهیم 
به راحتی می توانیم دریابیم كه واژه ی معلول معنای درست دیگری 
دارد و نه معناهای نادرستی كه در ذهن و اندیشه ی ما تبلور یافته 
است. در پایان، نگارنده برای تغییر نگرش مردمان جامعه به معلول 
چینی  به  كوچکی  تلنگر  تنها  نمی كند،  آرزویی  هیچ  معلولیت  و 
صدای  شنیدن  با  بلکه  تا  می زند  محترم  خواننده ی  شما  ذهن 
دل انگیز دیلنگ، نوع دیگر اندیشیدن را پیشه خود كرده و فارغ از 
معلولیت های فرهنگی، فرهنگ معلولیتی جدیدی را پیش گیرید. 

معلولیت فرهنگی، فرهنگ معلولیتی

یوسف خاكیان
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پانزدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز به همت كانون معلولین توانا و با هدف تغییر 
نگرش جامعه نسبت به توانایی های معلوالن و ایجاد فضای شاد و صمیمی برای خانواده ها 

برگزار شد.
به گزارش پیک توانا: كانون معلولین توانا پانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز 
از  زیادی  جمع  كه  كرد  برگزار  حالی  در  ممتاز  دانش آموزر  2هزار  به  نزدیک  حضور  با  را 
خانواده های معلوالن، شهروندان و مسئوالن در آن حضور داشتند. یکی از اعضای شورای 
جدید شهر قزوین در این مراسم، ضمن تشکر از این اقدام كانون معلولین، نقش فرهنگی 
كانون توانا را از امتیازات ویژه ی كانون در استان قزوین برشمرد و گفت: معلوالن هم مانند 

سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند و همه باید به حقوق آنها احترام بگذاریم.
پانزدهمین جشنواره ی تشویق  امسال  توانا  افزود: كانون  ادامه  فرج اهلل فصیحی رامندی در 
دانش آموزان را برگزار می كند و كانون در این پانزده سال برای اثبات توانایی های معلوالن 

زحمات زیادی كشیده است.
مدیر كل بهزیستی قزوین نیز در این جشنواره با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره، 
برگزاری جشنواره ی پانزدهم را به مدیران كانون تبریک گفته و ادامه داد: معلولیت شاید به 

ظاهر محدودیتی ایجاد كند اما قطعاً نمی تواند محرومیت به وجود بیاورد.
دكتر حسین افشار با اشاره به این مطلب كه كانون در فرهنگ سازی و تغییر نگرش و اصالح 
افکار عمومی نقش به سزایی داشته، از این حركت فرهنگی قدر دانی كرده و به 10 نفر از 

دانش آموزان، جوایز یکصدهزار تومانی اهدا كرد.
معاون توان بخشی بهزیستی كشور كه از دیگر مسئوالن حاضر در جشنواره بود در این مراسم 
این  با  توانا  توانمندی است گفت: مجموعه ی كانون  توانا مجموعه ی  این كه كانون  با اعالم 
این جمعیت  و گرد هم آوردن  دانش آموزان  از  تجلیل  برگزاری جشنواره ی  در  حركت خود 

زیاد، بار دیگر مرا شگفت زده كرد.
دكتر یحیی سخنگویی با تأكید بر این كه تصور من این نبود و من با دیدن این جمعیت زیاد و 
این مراسم گرم و پرشور غافلگیر شده ام گفت: من برای جشنواره ی شانزدهم از طرف سازمان 

بهزیستی كشور قول یک اعتبار 10 میلیون تومانی را به كانون معلولین می دهم.
وی به توانمندی مجموعه ی فیروز در بحث اشتغال معلوالن اشاره كرد و گفت: جمع شدن 
این تعداد دانش آموز معلول و تندرست به همراه خانواده های آن ها كار بسیار سختی است و 

من به این همه توانایی كانون توانا تبریک می گویم.
حضور عمو قناد و تیم هنری وی و هنرنمایی آنها در این جشنواره كه چند نمایش كوتاه برای 
كودكان و والدین آن ها اجرا كرده و به نکات آموزشی و توانمندی های معلوالن اشاره كردند، 
محبوب  خوانندگان  شیری،  رضا  و  فوالدی  حمید  توسط  موسیقی  زنده  اجرای  هم چنین 
كشور كه با استقبال پرشور مردم مواجه شد از دیگر قسمت هایی بود كه مورد استقبال گرم 

و بی نظیر تماشاچیان قرار گرفت.
گفتنی است كلیه ی دانش آموزان مقطع ابتدایی در این جشنواره بدون قرعه، دانش آموزان 
مقطع ششم ابتدایی تا پیش دانشگاهی به قید قرعه و دانش آموزان معلول به طور ویژه و بدون 

قرعه كشی مورد تشویق قرار گرفتند.
حضورمجریان معلول، ارائه ی برنامه های شاد و مفرح، اهدای جوایز ارزنده به دانش آموزان 
معلول و تندرست، اجرای سرود، حضور خواننده ها و هنرمندان مطرح تلویزیون و... از دیگر 

برنامه های این جشنواره بودند كه در دو شب متوالی برگزار شد. 

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
کانــون توانـا دریــک نـگاه

پانزدهمین جشنواره ی تشويق دانش آموزان 
ممتاز در قزوين برگزار شد

معـاون توان بخشی بهزيستـی کشور: کانون توانا يک بار 
ديگرمرا شگفت زده کرد

رقیه بابایی
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صد از نگرانی های ما در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . دیل کارنگی
. نود و نه در



هفتیمن  الوند،  توانای  معلولین  كانون  همت  به 
جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز الوند برگزار 

شد.
كانون معلولین توانا، شعبه ی شهر الوند كه فعالیت 
هفتمین  امسال  كرده،  آغاز   84 سال  از  را  خود 

جشنواره ی خود را در این شهر برگزار كرد.
به گزارش پیک توانا، شهریور ماه امسال، هفتمین 
از  زیادی  جمع  حضور  با  الوند  كانون  جشنواره 
شهروندان، دانش آموزان ممتاز و خانواده های آن ها، 
مدیرعامل و اعضای كانون توانای قزوین و هم چنین 
و  الوند  اسالمی شهر  علیرضا خمسه، عضو شورای 

یوسفی مدیریت تاالر شهر الوند اجرا شد.
علیرضا خمسه در این مراسم با تشکر از زحماتی كه 
كانون توانا در برگزاری این مراسم متحمل می شود، 
و  جانبازان  ویژه ی  ورزشی  سالن  یک  افتتاح  از 

معلوالن در شهر الوند خبر داد.
آباد  نصرت  و  الوند  اسالمی شهر  عضو شورای  این 
توانمند  امیرعباس كركزی، مجری  از  تشکر  ضمن 
ادامه داد: این سالن ورزشی ظرف چند ماه  برنامه 
آینده افتتاح می شود و ما امیدوار هستیم كه با این 
اقدام كام كانون معلولین توانا به زودی شیرین شود.
مدیر تاالر شهر الوند نیز در این مراسم از مسئوالن 
كانون توانای الوند تشکر كرد و گفت: این سالن بیش 

از سیصد و سی نفر ظرفیت دارد و درهای شرقی و 
غربی و نیز قسمت وسط سالن برای معلوالن در نظر 

گرفته شده است.
درباره ی  برنامه  مجری  انتقاد  از  یوسفی  عباس 
شهرداری  گفت:  و  كرد  تشکر  سالن  مناسب سازی 
ما  و  است  شهر  نهادهای  انتقادپذیرترین  از  یکی 

انتقادها را می پذیریم.
ریاست  خمسه  آقای  این كه  به  اشاره  با  یوسفی 
به عهده  را  شهرالوند  شورای  فرهنگی  كمیسیون 
دارند گفت: خوشبختانه شورای محترم شهر همواره 
نسبت به مواردی كه به معلوالن مربوط می شود نظر 
مثبت داشته و به زودی ورزشگاه ویژه ی معلوالن و 
ایشان  تقدیم  را  مربع  متر   900 متراژ  با  جانبازان 

خواهد كرد. 
از  تقدیر  ممتاز،  دانش آموزان  به  جوایز  اهدای 
همکاری  با  سرود  اجرای  معلول،  دانش آموزان 
برنامه های  جمله  از  و...  تئاتر  معلول،  دانش آموزان 
این مراسم بودند كه مورد استقبال حاضرین  قرار 

گرفت. 
امسال  الوند  مجموعه جشن های جشنواره شعبه ی 
به مدت سه شب، در محل تاالر شهر ِمیدان الله و 

در محل تاالر شهر ِالوند برگزار گردید. 
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اعضای کانوِن تاکستان به خودکفايی رسیده اند

پنجمین جشنواره ی تشويق دانش آموزان ممتاز در 
تاکستان به کار خود پايان داد

كانون معلولین توانای شعبه ی تاكستان پس از 4 شب اجرا در سالن 
امام علی)ع( تاكستان به پنجمین جشنواره ی خود  فرهنگی، هنری 

پایان داد.
امسال  تاكستان  توانای شعبه  معلولین  كانون  توانا:  پیک  گزارش  به 
را  در 4 شب متوالی، پنجمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز 
در این شهرستان برگزار كرده و با اجرای برنامه های شاد و فرهنگی 
و ایجاد محیطی گرم برای خانواده ها پس از چهار شب اجرا به كار 

خود پایان داد.
امسال پنجمین جشنواره ی تشویق  تاكستان كه  شعبه ی شهرستان 
حضور  با  می كرد  برگزار  شهرستان  این  در  را  ممتاز  دانش  آموزان 
مسئوالن شهری، اعضای جدید شورای شهر، رئیس هیات  مدیره و 
از  زیادی  جمع  و  ممتاز  دانش آموزان  قزوین،  توانای  كانون  اعضای 

خانواده ها، جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز را برگزار كرد.
شعبه ی  گفت:  توانا  پیک  به  باره  این  در  تاكستان  شعبه ی  مدیر 
شهرستان  سطح  در  ممتاز  دانش آموز   600 از  امسال  تاكستان، 
ثبت نام به عمل آورد كه از این تعداد 28 نفر دانش آموز معلول بودند. 
مانند سال های گذشته  امسال  افزود: در جشنواره ی  سکینه حسنلو 
به دانش آموزان مقطع ابتدایی بدون قرعه كشی جایزه اهدا شد و 20 
درصد از دانش آموزان سایر مقاطع به قید قرعه برنده شده و جایزه 

گرفتند.
اعضای شورای شهر، شهرداری و هالل احمر  از  حسنلو ضمن تشکر 
از پرسنل و  نیز  از گروه سرود و گارد پرچم هالل احمر و  تاكستان، 
كادر اجرایی شعبه ی تاكستان قدردانی كرد و گفت: خوشبختانه امروز 
اعضای كانوِن تاكستان در تأمین برنامه های فرهنگی و اجرای آن به 

خودكفایی رسیده اند كه این مایه ی مباهات و افتخار ماست. 
به  اشاره  با  مراسم  این  در  معلولین  كانون  مدیره ی  هیات  رئیس 

توانمندی ها و قابلیت های معلوالن از اعضای شعبه ی تاكستان تشکر 
كرد.

و  فرهنگی  برنامه های  مثبت  تأثیر  بر  تأكید  با  موسوی  محمد  سید 
به تمام 600 دانش آموزی  تصحیح دیدگاه جامعه در مورد معلوالن 
كه در پنجمین جشنواره تاكستان ثبت نام كرده بودند بسته ی كامل 

محصوالت فیروز را اهدا كرد.
وی در ادامه خبر از تشویق ویژه ی 28 دانش آموز معلول این شهرستان 
داد و گفت: 30 نفر از پرسنل و زحمت كشان كانون تاكستان نیز مورد 

تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی عنوان كرد: به  زودی كانون توانای قزوین مبلغ 200 میلیون ریال 
طریق  این  از  شعبه  این  تا  كرد  خواهد   كمک  تاكستان  صندوق  به 
زمینه ی  و  داده  خدمات  مراجعه كنندگان  سایر  و  معلول  عزیزان  به 

گسترش فعالیت های خود را مهیا كند.
اقتصادی  اجرای طرح های  برای  تومانی  میلیارد   5 اعتبار  یک  دادن 
نیز از دیگر خبرهای خوشی بود كه موسوی در این مراسم به اعضای 
به  می توانم  جلسه   10 تا  بنده  خود  گفت:  و  داد  تاكستان  شعبه ی 
مطالعه و بررسی این طرح ها كمک كنم و مشاور طرح های اقتصادی 

عزیزان این شعبه باشم.
گفتنی است مرضیه برنگ و وحید شفائی مجریان توانمند این برنامه 
بدون  اهدای جایزه  دانش آموزان در چند مرحله،  قرعه كشی  و  بوده 
قرعه كشی به دانش آموزان معلول، سرود، نمایش طنز، آهنگ، مسابقه 

برای پدران و كودكان از جمله برنامه های شاد این جشنواره بودند.
الزم به ذكر است كانون معلولین شعبه ی تاكستان فعالیت خود را از 
5 سال قبل آغاز كرده و با هدف تغییر نگرش جامعه و احقاق حقوق 

معلوالن پا در میدان فعالیت گذاشته است.
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ت. جبران خلیل جبران
ِش شنوا خواهی یاف

.اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گو
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سرون
سی

گ انجام داد. 
ک کارهای بزر

.  هرگز نمی توان با آدم های کوچ
فائزه گچ كوب

ساحل اسپرورینی - به یاد فاطمه ذوالقدر

از  چشمان بادامی اش مرا به فکر برد. با خود گفتم: »حتماً 
وقتی دقیق تر  بعد،  لحظه  اما چند  ا ست.«  سرزمین دیگری 
ترسیدم.  نبود.  خودم  دست  فشرد،  را  گلویم  چیزی  شدم، 
رویم را برگرداندم. نه به لحظه ی اّول، كه فکر كردم خارجی 
ا ست و چه كالسی بهم زده است! و نه به حاال كه فهمیدم.  
است.  ترسناک  من  ذهن  در  استثنایی«  »كودكان  مفهوم 
حکم  من  برای  دارند،  بادامی  چشمانی  كه  آدم هایی 
غریبه هایی را دارند كه شبیه من نیستند، آدم هایی كه شبیِه 
هم هستند. دیرتر، واژه ای است كه در مورد این آدم ها زیاد 
به كار می رود. دیرتر از بقیه ی كودكان راه می افتند، دیرتر از 
باقی هم سن و ساالن یاد می گیرند، دیرتر راه می روند، اما سر 
به راهند، می خندند، بازی می كنند و هر چقدر بزرگتر شوند، 

كودک می مانند.  
تنها  به چشمانش عمیق تر خیره می شوم، مهربانی،  بار  این 

كالمی ا ست كه از چشمانش می تراود. 

جلو  می گردیم،  كودكی مان  دنبال  به  دربه در  آدم ها  ما 
چیزها  خیلی  از  این كه  از  غافل  نمانیم.  عقب  كه  افتاده ایم 
عقب مانده ایم. اما تو این موهبت را داری كه پاكی و سادگی 

كودكی را تا آخر عمر حفظ كنی.
 تو مانند گل ظریف و زیبایی. بوی بهشت می دهی. امانتی 
الهی كه باید با چشِم دل به تو نگریست. فرشته ای آسمانی 
نخواسته كه شبیه  و  تو دمیده  در  از روح خود  كه خداوند 
دیگران، غرق دنیای آدم بزرگ ها و بازی های بی سروته آن ها 
و  دشمنی  هرچه  میان  بپراكنی  مهر  تا  آمده ای  تو  شوی. 
پاكت.  قلب  وسعت  به  دارد  آرامشی  نگاهت  است.  ناراستی  
می گویند قلب هر كس به اندازه ی مشت بسته ی اوست، اما 
اندازه ی یک دنیا وسعت  من قلب هایی را می شناسم كه به 
دارد. قلبی از جنس عاطفه و نور. قلبی به طراوت یک گل. 

صاف و ساده و بی ریا. 

نه  و  می شناختم  را  غم  نه  داشت.  مفهوم  برایم  شادی  فقط  كودكی  دنیای  در 
درد دل كردن را.

روزی كه به كالسمان آمدی و مادرت تو را هم چون فرشتگان كوچک در آغوش 
گرفته بود و روی نیمکت اول كالس گذاشت و رفت، هیچ كدام از بچه های كالس 
نمی دانستند كه چرا این گونه به كالسمان آمدی. فقط تفاوت را در پاهایت دیدیم 
كه كفش آهنی به پا كرده بودی اما هم چنان به ما می خندیدی و در دنیای كودكی 

خود غرق بودی. 
توانا  كانون  در  دوباره  را  تو  خدا  خواست  به  این كه  تا  گذشت.  سال ها  روز  آن  از 
مالقات كردم. خوشحال بودم كه بار دیگر می توانم لبخند زیبایت را ببینم و می توانم 

دستانت را در دست بگیرم. همیشه صحبت هایت همراه با صبر و استقامت بود.
از تو درس مهربانی گرفتم. اگر روزگار  با تو بد بود، با آن مدارا كردی، همیشه راضی 
به رضای خدا بودی. كسی را ندیده بودم كه با آن همه سختی و مشکالت آن قدر 

راضی و خندان باشد.
روزی كه رفتی به بزرگی وجودت پی بردم، بارها و بارها گفته بودی كه شفایم را 

گرفته ام و دیگر هیچ چیز از خدا نمی خواهم.
به آرزویت  این كه  از  این كه دیگر در میان نیستی و خوشحالم  از  ناراحتم  و حال 

رسیده ای.

رفیـق نیمه راه
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نسترن داشت سه سالش را تمام می كرد 
و اين برای زهرا و محمود اصاًل خبر خوبی 
نبود. بيمارستان هنوز جواب درستی به 
آن ها نداده بود و از كمک هزينه ی درمان 
بهزيستی هم خبری نشده بود و درست 
بيکار شدن  بحرانی،  شرايِط  همين  در 
بود  ديگری  بزرگ  بالی  هم  محمود 
عميق تر  را  نوپا  خانواده ی  اين  درِد  كه 

می كرد.
با  مسافر كشی  شده  بود  محمود  كار 

ماشين غرضی همکار سابقش.
بالی  جان!  بالی  نه،  كه  ماشين  البته 
جانی كه اگر هم می شد پولی از كنارش 
را  همکارش  درصد  بايد  اول  دربياورد 
اين  تعمير  از  بعد  و  كنار  می گذاشت 
لعنتی و دادن هزينه ی  پيکاِن قراضه ی 
بنزين و روغن و هزار كوفِت ديگر، تازه 
می توانست  می ماند  باقی  چيزی  اگر 

روی آن حساب كند!
زهرا هم تمام روزش را يا در بهزيستی 
و  وام  درخواست  و  می گذراند 
برای  را  نسترن  يا  می كرد  كمک هزينه 
شب ها  و  می برد  گفتار درمانی  جلسات 
هم وقتی به خانه برمی گشت تازه كارش 
بيدار  شب  نصفه های  تا  می شد،  شروع 
می ماند و سفارش هايی را كه گرفته  بود 

می دوخت.
اين  اضطراب ها،  اين  همه ی  در خالل  و 
و  می كشيد  قد  روز  هر  كه  بود  نسترن 
تنها  نه  بزرگ شدنش  و  بزرگ تر می شد 
بلکه  نمی كرد  خوشحال  را  خانواده 
به  را  دلواپسی  از  بزرگی  موج  روز  هر 
آرزوی  روز  هر  و  می ريخت  آن ها  جان 
نيامدن يک روز ديگر را در دل هايشان 

می كاشت.
معصوم،4  كودك  اين  ديگر  وقت  چند 
او  برای  ساله شدن   4 و  می شد  ساله 
دروازه های  بسته شدن  با  بود  مصادف 
عمر  يک  با  بود  مصادف  گوش هايش، 
 30 با يک جراحی  كه  سکوت، سکوتی 
پايانش  هميشه  برای  می شد  ميليونی 

داد و اما امان از بی پولی های خانواده.
كاشت  عمل  بود  گفته  نسترن  دكتِر 
تومان  ميليون   30 به  نزديک  حلزون، 
هزينه دارد كه بايد قبل از تمام شدن 3 
سالگی انجام بشود وگرنه كودك شما تا 
آخر عمرش قادر به شنيدن نخواهد بود 
و گوش های زهرا و محمود ديگر چيزی 

نشنيده  بود.
نسترن تا آخر عمر نخواهد شنيد؟ يک 
زندگی  حلزون،  كاشت  ساده ی  جراحی 
تغيير  آسانی  همين  به  را  ما  دختر 
را  تومان  ميليون   30 ما  ولی  دهد؟  می 

چگونه تهيه كنيم؟
بودند  گفته  آن ها  به  بهزيستی  از 
شما  به  صورتی  در  را  كمک هزينه 
می دهيم كه بچه را به بيمارستانی كه ما 
معرفی می كنيم ببريد و در غير اين صورت 
اما  بپردازيد  بايد خودتان  را  كل هزينه 
نوبتی كه درآن بيمارستان برای جراحی 

22

ستید. گوته
ک همه چیز ه

شتن اراده ی قوی مال
.  با دا

عی
تما

اج

نسترن داده بودند وقتی بود كه نسترن،مدت ها پيش از آن، سه سالگی اش را تمام می كرد و اين جراحی ديگر چه 
دردی از دردهای زهرا و محمود را می توانست كم كند!؟

انگار چاره در مراجعه به بيمارستان خصوصی بود، آنجا نوبِت نزديک تری برای جراحی می دادند ولی هزينه های 
اين بيمارستان در توان محمود نبود و تازه بهزيستی هم ديگرآن كمک هزينه ی 7 ميليونی اش را نمی داد! اين چه 

امتحانی است خدايا؟ راه حل چيست و من به كجا و به چه كسی بايد پناه ببرم؟
اين ها درد و دل های محمود بودند كه پنهان از زهرا، چشم های خيسش را پاك می كرد و زيرلب با خدای خود حرف 
می زد و زهرا دور از چشم محمود صورتش را زير چادر مشکی رنگش مخفی می كرد و كسی چه می دانست اين 

چشم ها زير آن چادر مشکی چه اشک ها كه نمی ريزند؟
روزگار می گذشت و نه بيمارستان دولتی برای نسترن، اين گِل كوچِک تازه شکفته نوبتی داشت و نه بيمارستان 
خصوصی توانسته بود در آن چهارچوب خوش قواره و پهناورش،تخت كوچکی برای اين كودك 3 ساله جا بدهد. 
از  را  پيش  پول  كه  می كرد  فکر  اين  به  محمود  داشتند،  فرصت  ديگر  ماه و نيم   2 تنها  آن ها  و  می گذشت  زمان 
صاحب خانه بگيرد اما اين پول تنها 10 ميليون تومان از مشکِل آن ها را حل می كرد و 20 ميليوِن ديگر هم چنان 

برجای خود باقی بود و تازه از آن به بعد آن ها كجا بايد زندگی می كردند؟ در زيرزمين خانه ی مادر بزرگ؟ 
اميد گاه گاهی گم می شد در خيال محمود و خنده های سرشار از معصوميت نسترن، دوباره او را به زندگی اميدوار 

می كرد. چه قدر عزيز بود برای او كودكی كه هنوز بابا صدايش نزده  بود.
 و چه قدر تصوِر بابا گفتن های اين نسترِن كوچک، دلنشين می كرد تحمل همه ی مشکالت را و محمود هر لحظه 
باباتر می شد هر چند كه كودك دلبند او هنوز باباهايش را در ميان تارهای رنجور حنجره اش نگه می داشت و 

شايد روزگاری همه ی آن ها را يک جا و هم زمان آواز قشنگی می كرد و سر می داد.
محمود تصميمش را گرفت، خدا بزرگ تر از مشکالت محمود و زهرا بود و او می خواست نسترنش را به دست های 

او بسپرد. زهرا به حرف های محمود گوش داد و گونه هايش را با گوشه ی روسری نه چندان تازه اش پاك كرد.
نسترن به خواب رفته بود و آن دو در چهره ی او روزهای خوشی را مجسم كردند كه نسترنشان دور حوض خانه ی 
مادربزرگ می چرخد و از ترس اين كه زهرا نرود و دستش را نگيرد و به خانه نياَوَردش، هول می شود و می افتد 
توی حوض اما گريه نمی كند، چشمش كه به ماهی ها می افتد فرياد می زند و می خندد و می خواهد مانند آن ها شنا 
كند كه محمود از راه می رسد و می پرد توی آب و نسترن آن قدر خوشحال می شود و آن قدر می خندد كه ديگر 

حاضر نيست بيرون بيايد.
او می خندد و دنيا بهترين رنگ خدا را به خود می گيرد، او می خندد و قند توی دل زهرا و محمود آب می شود، او 

می خندد و ديواِر سکوت از دروازه ی گوش های همه ی نسترن های كوچولوی سه ساله برداشته می شود.
خدا بزرگ است و فردا روز تازه ای برای آن ها و نسترنشان خواهد بود.

در آرزوی نیامـدن روزی ديـگر
کودکی که هنوز بابايش را صدا نزده  بود
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مریم ایران دوست

تقديـم به شمــس الّشمــوس، امام رضــا)ع(

میالدت که تـولد دوباره ي
 روح هاست مبارك!

راه گشوده برایت، وقتي در میان تردیدهایت، قدم هایت را محکم و استوار، در میان تکرار ضربان 
قلبت، تکراري جان بخش، در آستان وجودش نهاده بودي و چشم دوخته بودي به آسمان آبي اش 

كه در میان طنین نقاره هاي عاشقي مي لرزید و ستاره هایش چه با غرور مي درخشیدند.
»الّسالُم َعلَیَک یا نُوَراهللِ في ُظُلماتِ ااْلَْرض«، درود بر تو اي نور خدا در تاریکي هاي زمین. 

چه مطمئن گام برمي داري، انگار رسیده اي به جاِن جاِن جان در سکوت و تمناي باراني ترین 
چشم هایت، تنها نگاه سبز مهرباني ها را مي بیني و در پیچش نیلوفر عشقت، دریاي عاشقي را، 
اي بزرگ ! آمده ام كه صدا كنم، بي فریاد و آمده ام كه بشنوم صدایت را، بي سخن و رها كنم این 
همه درد را و بنشینم در كنج چشم هایت و ببوسم دست هاي نوازش گرت را و سر بر آغوش 

مهرباني هایت بگذارم .
حال كه آمده ام و دخیل دلم را بسته ام به پنجره  ي وجودت، قبولم كن، یا معین الضعفا! لي شافِعاً 

الي اهلل.
ني بَِغْیِر َقضآِء   اِلَْیَک َصَمْدُت ِمْن اَْرضي َو َقَطْعُت الِْبالَد َرجآَء َرْحَمِتَک َفال تَُخیِّْبني َوال تَُردَّ »الّلُهمَّ
حاَجتي«: خدایا به سوي تو آهنگ كردم از وطنم و نور دیدم شهرها را به امید رحمت تو، مرا 

نومید مگردان و باز مگردان بدون برآوردن حاجتم. آمین!

گردآوری: سمیرا جمالی

می دانم كه بارها برای من اشک می ریزی، هم چنان كه من برای عشق زمینی ام اشک می ریزم اما او عشق مرا باور نکرد و از 
من گذشت، هم چنان كه عشق زمینی ام نیز برای عشق زمینی اش بارها اشک ریخت ولی عشق زمینی او نیز نخواست كه برای 

یک عشق باقی بماند.
ای خداوند عاشق ترین! دیگر از عشق من اشک مریز! می خواهم كه باقی بمانم، منتظرم كه بیایی و با دست مهربانت دستی 
بر سرم بکشی، نمی دانم چرا نای آمدن به سویت را ندارم و از حركت باز ایستاده ام. فقط این را می دانم كه اگر سراغ معشوق 
دیگری غیر از تو را نگیرم  تو به سوی من خواهی آمد و اگر سکوت كنم و به درونم پناه برم تو را درونم خواهم یافت. می دانم 
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در  نیز  زمینی ام  عشق  به  اشتیاق 
اصل به خاطر تو بوده.

همراهی ام كن تا آن هایی را كه در 
ببخشم،  كرده اند  گرفتارم  گذشته 
درد  احساس  آن ها  یاد  از  كه  شاید 
در  كه  را  آن هایی  نیز  و  می كنم 
اسارت  به  مرا  است  ممکن  آینده 
به  می كنم  شکر  را  خدا  بکشند. 
خاطر عظمت و قدرتش كه آن قدر 
وسیع است و آن اندازه بی نهایت كه 
عظمت  همه  آن  درک  توانایی  من 
یادش  از  گاهی  كه  چنان  ندارم.  را 
همان  گاهی،  این  و  می شوم  غافل 
من  یاد  به  او  كه  است  ثانیه هایی 
فرو می روم  خودم  در  وقتی  و  است 
در قلب معنوی ام هیچ كسی را غیر 
از اوكه این قدر دوست داشته باشم 
داشتن  دوست  چون  نمی كنم  پیدا 
از  غیر  چیزی  هیچ  یا  و  هیچ كس 

خدا راضی ام نمی كند.

        عاشقـی که همیشـه تو را می پـذيرد
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می گویند زكریای رازی دوستی صمیمی داشت 
به نام »راضی« كه از كودكی با هم بزرگ شده 
دقیقاً  راضی  آقای  این  و  رازی  زكریای  بودند. 
همین  برای  و  بودند  آمده  دنیا  به  روز  یک  در 
خانواده های آن ها كه با هم همسایه بودند، نام 

آن ها را شبیه هم انتخاب كردند. 
زكریای  جوانی  سال های  مورد  در  ما  ماجرای 
رازی و آقای راضی است. می گویند روزی آقای 
و  شکست  پایش  و  افتاد  گاری  روی  از  راضی 
مجبور شد برای راه رفتن از دو عصا استفاده كند. 
زكریای  این كه  تا  گرفت  افسردگی  روزی  چند 
رازی به عیادتش رفت و او را  سخت در آغوش 
گرفت و گفت: »عزیز دلم چرا افسرده ای!؟ دنیا 
كنی  فکر  كه  خوب  است.  نرسیده  آخر  به  كه 
می بینی كه این از بخت و اقبال خوب توست كه 
با باید با عصا راه بروی!«  آقای راضی فکر كرد 
حرف ها  این  او،  به  روحیه دادن  برای  رازی  كه 
را می زند. برای همین به حرف هایش اعتنایی 
برای  دیگر مجالی  دید  رازی كه  زكریای  نکرد. 
راضی  آقای  هم  باز  نیست  رازش  كردن  پنهان 
گفت: »یک جای خوبی  و  گرفت  آغوش  در  را 
آدم هایی  به  كه  »نیک زیستی«  نام  به  هست 

چون تو كلی پول می دهند!«
این بار راضی، رازی را در آغوش گرفت.

دفتر  به  راضی  و  رازی  روز  آن  فردای   
این  از  ساعت ها  از  بعد  و  رفتند  نیک زیستی 
حجره به آن حجره رفتن، سرانجام نام راضی را 
در نیک زیستی نوشتند. چند ماه بعد كه نوبت 
راضی شد به همراه رازی به نیک زیستی رفتند. 
به  دینار   40 باشکوه،  اقدام  یک  در  جا،  آن  در 
دینار   40 آن  به  تعجب  با  راضی  دادند.  راضی 

انداخت.  رازی  به  نگاهی شماتت بار  و  نگاه كرد 
بیهوده  امید  به راضی  این كه چه قدر  از  رازی 
صدایی  با  و  بود  گرفته  وجدان درد  است،  داده 
و  گفت:»همین؟!«  نیک زیستی  مدیر  به  بلند 
با لبخندی دلنشین ـ كه در  مدیر نیک زیستی 
آن موقعیت برای رازی از صد تا ناسزا بدتر بود ـ 
برایش توضیح داد كه: »همین هم خوب است. 
بروید خدا رو شکر كنید كه نوبت شما شد وگرنه 

چند سال دیگر باید در نوبت می ماندید!«
رازی و راضی دست از پا درازتر به خانه ی رازی اینا 
رفتند. موقع خوردن ناهار، راضی درحالی كه به 
كه  به طوری  لب،  زیر  نگاه می كرد،  عصاهایش 
را  كیمیا  نتوانستی  كه  »تو  گفت:  بشنود  رازی 
و  كن  كشف  اكسیری  و  بیا  الاقل  كنی،  كشف 
به این 40 دینار بزن تا چند برابر شود و بتوانم 
حداقل با آن عصای دیگری بخرم.« و رازی باز 

هم راضی را در آغوش گرفت.
متحول  را  رازی  راضی،  جمله ی  آن  می گویند 
ماده ای  تا  كرد  او سال های سال، تالش  و  كرد 
كشف كند كه آن 40 دینار را چند برابر كند. 
آن  به  هم  دینار  یک  نتوانست  حتی  رازی  اما 
دینارها اضافه كند. او روزی به خانه ی راضی اینا 
و  »بیا  گفت:  و  گرفت  آغوش  در  را  او  و  رفت 
در همین  نمی توانم.«  بگیر. من  را  دینارت   40
لحظه ی تاریخی این، راضی بود كه رازی را در 
آغوش گرفت و او را به خاطر همه ی ادعاهایش 

بخشید.
و  شد  سر به راه  رازی  كه  بود  دیدار  این  از  بعد 
و  عجیب  كشف های  دنبال  كه  گرفت  تصمیم 

غریب نباشد و برود و همان شیمی دان شود.

مرتضی رویتوند

زکریای رازی
 دوستی
 بـرای

 تمـام 
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مریم تقوی

شهرهای دوست داشتنی
حقوق  رعایت  زمینه ی  در  صورت گرفته  مطالعات  و  نظرسنجی ها  پی  در 
و  سکونت  برای  مکان ها  مناسب ترین  كه  شهر هایی  آمریکا،  در  معلوالن 
و  خدمات  كیفیت  اساس  بر  می شوند،  محسوب  جسمی  معلوالن  زندگی 
عوامل محیطی رتبه بندی شده اند. سه شهر اول در این فهرست عبارتند از: 

1( ِدنور، ايالت كلورادوی آمريکا
نفر جمعیت ساكن در  نفر جمعیت و یک میلیون  با 468 هزار  شهر دنور 
مناطق اطراف، رتبه ی اّول را در زمینه ی رعایت حقوق معلوالن داراست. در 
این شهر امکانات مناسبی برای شهروندان معلوِل روی ویلچر فراهم است. 
خدمات و تسهیالت بسیاری در این شهر موجود است و سیستم حمل و نقل 

شهری، امکانات دسترسی بسیاری را فراهم می كند. 
دنور تاریخچه ای دارد. سال ها پیش، سازمان فعال در زمینه حقوق معلوالن، 
ADAPT، اتوبوس های مخصوص معلوالن روی ویلچر را به كسب و كار خود 
به  اتوبوس ها  این  اضافه شدن  سازمان  این  تالش های  نتیجه ی  نمود.  بدل 
دارای  كه  َون هایی  و  اتوبوس ها  به  است.  دنور  شهری  حمل و نقل  سیستم 
سکوی باالبر صندلی چرخ دار برای سوار كردن معلوالن هستند، خودروهای 
و  تمام وقت  صورت  به  خودروها  این  دنور  در  می شود.  گفته  پاراترانزیت 
بدون محدودیت در تعداد حركت ها بین مبدا و مقصد، كار می كنند. البته 
است  شده  گزارش  خودروها  این  سرویس دهی  در خصوص  نارضایتی هایی 
با این حال، كمک بزرگی به حمل و نقل شهروندان معلول دنور به شمار  اما 
است،  موجود  بسیاری  شخصی  همیاری  برنامه های  شهر،  این  در  می رود. 
از  برای حمایت  نیز  بیمارستانی  و  ارائه می شود  فراوانی  پزشکی  تسهیالت 

افراد دچار ضایعه ی نخاعی فعالیت می كند.
وجود  این شهر  در  نیز  و سرگرمی  فرهنگی  فعالیت های  از  گوناگونی  انواع 
دارد. از جمله ورزش های تک  نفره، برنامه های هنری مشترک و نیز منحصر 
به معلوالن، تئاتر، اركستر سمفونیک و اپرا. ظاهراً اهالی دنور با بارش برف در 
این شهر مشکلی ندارند، زیرا دما در این شهر به سرعت از 6- درجه به 10 
درجه ی سانتی گراد می رسد، اما افرادی كه دچار مشکالت تنفسی هستند، 

ممکن است با خشکی هوا مشکل داشته باشند.

2( بِركلی، ايالت كاليفرنيا
دومین شهر در این رتبه بندی، بركلی با 102 هزار نفر جمعیت است. یکی 
از شهروندان این شهر گفته است: »در اینجا از هر نظر می توانید خودتان 
باشید.« در این شهر، حضور افراد معلول در اجتماع بسیار پرسابقه و معمول 

است.  
در بركلی شهروندان معلولی كه واجد شناخته شوند و وضعیت آن ها مورد 
تایید قرار بگیرد از مزایای برنامه ی »خدمات حمایتی و همیاری در منزل« 
به صورت رایگان بهره مند خواهند شد. در این شهر امکان تعمیر اضطراری 
صندلی چرخ دار وجود دارد. اتوبوس ها همه برای معلوالن مناسب هستند و 

خودروهای پاراترانزیت نیز در هفت روز هفته كار می كنند. 
3( سياتل، واشنگتن

شهر سیاتل با جمعیت 516 هزار نفر یکی از آن شهرهایی است كه همه به 
اتفاق معتقدند مکانی بسیار عالی برای زندگی است. این شهر اگرچه در این 
رتبه بندی، رتبه اول را به دست نیاورده است اما كاماًل شایستگی رتبه ی سه 
را دارد. هوا در سیاتل معتدل است، همه نوع خدماتی در دسترس است، 
برگزار  بسیاری  فرهنگی  رویدادهای  است،  عالی  بسیار  حمل و نقل  سیستم 
می شود و شركت ها حتی در بحران اقتصادی كنونی، هم چنان به استخدام 
نیرو می پردازند. سیستم اتوبوس شهری آن 20 سال است كه برای معلوالن 
قابل دسترسی و استفاده است. اجتماع بزرگ معلوالن این شهر، گواه امکان 
افراد معلول در شركت های بزرگی هم چون مایکروسافت و  باالی استخدام 
بوئیگ مستقر در این شهر، و نیز در صنعت توریسم است. دانشگاه واشنگتن 
و مركز پزشکی هاربرویو هر دو به ارائه ی برنامه های مرتبط با ضایعات نخاعی 

و پشتیبانی از افراد مبتال به آن می پردازند.   
پیاده روها  اگرچه  است.  پیشرفت  حال  در  نیز  سیاتل  پاراترانزیت  سیستم 
اما محله هایی كه  مناسب هستند،  معلوالن  مرور  و  عبور  برای  و خیابان ها 
دارای سرباالیی ها و سرپائینی های بسیار هستند، به سیستم های حمل و نقل 
مخصوص به خود مجهزند. آژانس های خصوصی در ارائه ی خدمات به معلوالن 
خدمات دهنده ی  یک  یافتن  اما  دارند  قدرتمندی  مشتری محور  برنامه های 

خوب تا حدودی نیازمند كمی جست و جو است.  

سه شهر برتر در خدمات رسانی به معلوالن
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افراد منفی را از زندگی خود حذف کنید!

آب انبارها مي تواند مقصد گردشگـري باشد اگر پلـه ها بگذارند

زهره حاجیان

انسان خویشتن دار، گاهی اوقات خود را در شرایطی با افراد منفی و سخت می بیند كه هیچ چاره ای 
جز برخورد و عکس العمل ندارد. افرادی كه گاهی اوقات ما را تا مرز جنون و خشم هدایت می كنند 
در زندگی ما كم نیستند. آنها حتی ممکن است از اعضای خانواده ما چون پدر و مادر، خواهر و 
برادر، دوست و همکار و یا رئیس مان باشند. با وجود این كه ممکن است تمرین  و مطالعات زیادی 
برای رفتار با این افراد انجام داده باشید، ولی هم چنان قادر به جلوگیری از ایجاد تنش در محیطی 
كه آنان هستند، نباشید. چرا كه ما انسان هستیم و دارای احساسات و عواطف. هر چند كه كنترل 
احساسات و عواطف می تواند به سالمت روح و جسم شما كمک كند و از به وجود آمدن شرایط بد 
جلوگیری كند، با  این  وجود، نمی توان انکار كرد كه در زندگی شرایطی پیش می آید كه انسان كنترل 
خود را از دست می دهد. آن چه از این اتفاق باقی می ماند، تأسفی ناخوشایند است. شرایطی كه انسان 
در رویارویی با افراد سخت و منفی با آن مواجه می شود، شرایط سختی است كه گاه انسان كنترل 

خود را كاماًل از دست می دهد. همین امر باعث دردسر  های بی شماری برای او شده و خواهد شد.
حال چگونه می توان در چنین شرایطی كنترل خود را حفظ كرد؟ به عبارتی، چگونه می توان با افراد 
منفی و سخت در خانواده و یا جامعه رفتار و مدارا كرد؟ قبل از هر چیز و در صورت امکان، افراد 
منفی را از زندگی خود حذف كنید، افراد منفی باعث از دست رفتن انرژی شما هستند. این  گونه افراد 
خواسته یا ناخواسته از نظر روحی به شما آسیب خواهند رساند. تماس خود را با آن ها كم كنید. شما 
این حق را دارید كه دوستان و آشنایان خود را انتخاب كنید. این افراد باید كسانی باشند كه شما 
آنان را دوست دارید. افراد خوش بین، مثبت، آرام و مشوق، همان طور كه یک اندیشمند می گوید: به 
دنبال چیزی باشید كه می خواهید در دنیا ببینید. بیشتر وقت ها كه شخصی یک پیام منفی یا نظر 
بد می دهد تالش می كند كه واكنش یا عکس المعل شما را تحریک كند. وقتی ما عکس العمل نشان 
می دهیم آنها را به خواسته شان رسانده ایم. پس این چرخه را متوقف كنید و خود را برای جواب 
ندادن  نتیجه ی نشان  بدترین  بپرسید:  از خود  را  این دو سؤال  نیندازید. همیشه  به زحمت  دادن 

عکس العمل چیست؟ بدترین نتیجه نشان دادن عکس العمل چیست؟

 شهر تاریخي و كهن قزوین مي تواند مقصد گردشگري باشد اگر آثار تاریخي اش این قابلیت را داشته باشد 
كه بازدید كنندگان از لحاظ امنیت روحي بتوانند به راحتي از مسیرهاي رسیدن به آثار عبور كنند. 

 براي دیدن بزرگ ترین آب ابنار تک گنبدي ایران باید بتواني از 50 پله كه توسط راهنما به 47 پله تصحیح 
مي شود پایین بروي بدون این كه جایي براي گرفتن دست داشته باشي و خیالت راحت باشد كه ناغافل از 

پله هاي منتهي به آب انبار سقوط نخواهي كرد.
 نامش آب انبار سردار بزرگ است و مي گویند كه دو برادر به نام هاي محمد حسن  خان و محمد حسین  خان 
آن را در سال 1227 ساخته اند اما جالب تر مي شود وقتي مي شنویم كه سازنده ی این اثر بزرگ تاریخي پس 
از ساخت آن یک سال گم مي شود چون مي دانسته كه بنا نشست خواهد داشت و یک سال بعد كه از نشست 

گردآوری: پری چگینی

آن می گذرد سر مي رسد و ساخت را ادامه مي دهد. 
بناي آب انبار 207 سال قدمت دارد و در زمان فتحعلي 
سطح  از  متر   28/5 آن  ارتفاع  ساخته شده،  قاجار  شاه 

زمین، و وزن گنبد آن 800 تن است. 
و  مي افتد  سرت  از  كاله  گنبد،  بلندي  دیدن  براي 
بازدیدكننده  را در ذهن  دارد كه سؤال  دریچه اي وجود 
نقش می بندد و بازدید كننده اگر خبرنگار باشد كه بیشتر 
چرا  و  دریچه چیست  این  كه  بداند  تا  مي كند  سماجت 

میان سازه ها سوراخ  ها تعبیه شده اند و....
 راهنما مي گوید كه از این دریچه فقط میراب حق داشته 
اما بر  با این كه مي داند ما مي دانیم  كه رفت وآمد كند و 
حسب عادت راهنما بودنش توضیح مي دهد كه میراب چه 
آب انباري  پاک كردن  و  الیروبي  وظیفه اش  و  بوده  كسي 

بوده كه 3 هزار و 200 متر مکعب حجم داشته است. 
 راهنما مي گوید كه براي تصفیه ی آب آب انبار هم مقداری  
مي گذاشتند  كیسه اي  در  را  نمک  سنگ  و  آهک  سنگ 
براي  از خاكستر  آخر  در  و  مي انداختند  آب  داخل  به  و 

تصفیه ی نهایي آب استفاده مي كردند. 
 47 راهنما  تصحیح  به  و  پله   50 از  رفتن  پایین  و  باال   
تابلوي رزم رستم  از خنکي هوا و دیدن  استفاده  به  پله 
مي ارزد تابلویي كه اثر استاد عباس  قانع است و از جنس 
مس بوده كه به مرور زمان و اكسیده شدن به رنگ سبز 

درآمده است. 
 8 فقط  حاضر  حال  در  كه  داشته  آب انبار   33 قزوین 

آب انبار باقي مانده است. 

نکاتی برای زندگی بهتر
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گفت وگو با نويسنده ی جوان داراي معلولیت

تنها همدم تنهايی ام آفريدگار هستی است
آواز زندگي را بخوان گرچه دلي پر درد داري  

در میان دریاي مواج زندگي ایستادگي كن، اگرچه تیغ هاي تیز سرنوشت زخم هاي عمیقي را بر روحت ایجاد 
پا  زیر  را  احساست  گلبرگ هاي  كه  آنان  برای  بنواز حتي  را  و محبت  نت هاي عشق  زندگي،  در ساز  كرده اند. 
گذارده اند و وجود ارزشمندت را نادیده گرفته اند. در میان رود پرخروش زندگي، امیدوار و پرنشاط باش اگرچه 

سنگ هاي ناامیدي، مسیر عبورت را مسدود كرده باشند.
)فلج مغزی( است   ،CP خبرنگار پیک توانا دقایقي با »هانیه عرب« نویسنده ی جوان و هنرمندی كه معلول

مبتالست به گفت وگو نشسته است و پاي صحبتش از آواي دل او مي شنود.
شهروندي در ميان همه

به نام خدایي كه وجودش نوازشگر دل ناآرام ماست. در مهر ماه سال 1369 در تهران متولد شدم و در حال حاضر 
دانشجوي ترم هفت رشته ی حقوق در دانشگاه نور طوبي هستم، داراي معلولیت جسمي حركتي از نوع سي پي 
كوادر پلیژي اسپاستیک )فلج مغزي كل اندام ( هستم. دوران تحصیالت ابتدایي تا سوم متوسطه را در مدرسه ی 
توان خواهان منطقه ی دو تهران گذرانده ام، ولي پیش دانشگاهي را ازطریق آموزش از راه دور به پایان رساندم. به 
علت مشکالت دست كه توانایي نوشتن را از من گرفته، دانشگاه مجازي را براي ادامه تحصیل انتخاب كردم. به 

ادبیات عالقه زیادي دارم و در اوقات فراغت نیز مطالبي در رابطه با موضوعات مختلف مي نویسم.
قهرمان عرصه ی زندگي

حدود سه سال با حوزه ی هنري تهران در ارتباط بودم و داستان هاي كوتاه مي نوشتم. در حال حاضر در مجتمع 
رعد كرج در كالس هاي كامپیوتر و نقد ادبي حضور دارم.

دو جلد كتاب با عنوان »قهرمان عرصه ی زندگي« و »تولدي دوباره« نوشته ام و كتاب جدیدم با عنوان »پرواز بر 
بال عشق« در آستانه ی چاپ است.

زندگي در مسير هميشه  
رتبه ی چهارم وبالگ نویسي در نخستین جشنواره ی توان یاب و فضاي مجازي در حوزه ی معلولین را در سال 91 
به دست آوردم. در بخش داستان نویسي در انجمن باور، تیر ماه 85 رتبه ی دوم را كسب كردم و در مسابقات 

استاني قرآني رشته ی حفظ یادواره ی عزت و افتخار حسیني )81 ـ 80( مقام نخست را به دست آوردم. 
برخي دیگر از عناوینم، رتبه ی اول در مسابقات جشنواره ی تاریخ در مدارس استثنایي تهران )85 ـ 84( و رتبه ی 
اول جشنواره ی منطقه ای دختران آسماني در رشته ی فرهنگي و ادبي در شهریور 92 است. هم چنین از طرف 

كمیته ی ملي پارالمپیک و رعد كرج و تهران مورد تقدیر قرار گرفتم.
 18 در  كه  است  خودم  زندگي  از  ما«  خانه  ـ  همیشه  مسیر  در  »زندگي  مستند  نمایش  كه  است  ذكر  قابل 

اردیبهشت 90 از شبکه  ی دو سیما پخش شد.
هانيه از زبان پدر

پدر هانیه با تشریح علت معلولیت دخترش گفت: در آغاز ما متوجه معلولیت او نبودیم، هر چند اوایل 25 روز در 
درون دستگاه قرار داشت اما در سن 2 سالگی به علت كم تحركی به پزشک مراجعه كردیم و او پس از معاینات 
پزشکی گفت زمان زایمان گویا اكسیژن به مغز نوزاد نرسیده و دچار فلج مغزی شده است، از آن زمان عمل های 

جراحی گوناگون و جلسات متعدد فیزیوتراپی را سال ها پی گیری كردیم اما نتیجه ای نگرفتیم.
وی افزود: در زمان تحصیل هانیه مجبور بودیم در تهران ساكن شویم چرا كه تا سوم دبیرستان او در مدرسه 
توان خواهان تحصیل می كرد، اما بعد از اخذ مدرک دیپلمش و بازنشستگی من و همسرم به شهرستان كرج مهاجرت 

مجید انتظاري

كردیم و هانیه با عالقه ی بسیار دوره ی پیش دانشگاهی را 
از روش آموزش از راه دور پشت سر گذاشت و در كنکور 
هم موفق و در چند دانشگاه از جمله دانشگاه الزهرا)س( 
قبول شد اما به دلیل وضعیت جسمانی و عدم مناسب سازی 
محیط های دانشگاهی در نهایت دانشگاه مجازی نور طوبی 

را انتخاب كرد.
پدر هانیه یکی از مشکالت فرزندش را موضوع رفت و آمد 
عنوان كرد و افزود: برای دریافت پالک ویژه و مجوز تردد 
در طرح ترافیک چند ماه تالش كردم تا برای پرایدی كه 
داریم پالک معلوالن دریافت كنم، اما همه ی كارها را كه 
انجام دادم آن  وقت اعالم كردند سند مالکیت خودرو باید 
مراحل  اما  ندارم  البته من حرفی  باشد  معلول  فرد  نام  به 
تغییر مالکیت و تعویض پالک هم گرفتاری های زیادی دارد 

كه با حضور هانیه سخت است.
كسب نمره 98 از 100 با يک انگشت

مادر هانیه نیز با ذكر خاطره ای از آزمون فنی و  حرفه ای، 
كامپیوتر  امتحان  از دخترم  قرار شد  وقتی  اظهار می كند: 
بگیرند مسئولش گفت تا به حال كسی با یک انگشت در 
با  گرفت،  امتحان  او  از  نمی شود  و  نکرده  شركت  آزمون 
اصرار ما، باالخره رضایت داد و در پایان هانیه نمره 98 از 
100 را كسب كرد كه موجب تعجب مسئوالن مركز فنی 

و  حرفه ای شده بود.
بسیار  هانیه  گفت:  فرزندش  استعداد  مورد  در  هانیه  مادر 
استادان  با  كامپیوتر  طریق  از  و  است  با انگیزه  و  فعال 
در  مراكز  سایر  و  خیریه  مؤسسات  و  انجمن ها  دانشگاه، 
نزدیک،  آینده ی  در  تا  است  عالقه مند  او  و  است  ارتباط 

سایتی با نام خودش راه اندازی كند.
هانيه: برای باورم لحظه ای درنگ كنيد

در پایان، هانیه یکي از آثارش را در اختیارم قرار داد كه در 
آن نوشته شده بود:

»من حسرت زندگی در شهری را می خورم كه  وجودم میان 
فراموش  و  نگیرد  زنگار  مسئوالنش  خاطرات  صندوقچه ی 
نشوم. من زندگی در كنار مردمانی را می خواهم كه وقتی از 
میان كوچه باغ احساسم عبور می كنند گلبرگ های لطیف 
گل بوته ی  و  نکنند  لگدكوب  خود  پاهای  زیر  را  وجودم 
همراهی به من هدیه دهند و مرا در پشت حصار ذهن خود 

زندانی نکنند.« 
افسوس كه در چنین شهری زندگی نمی كنم و تنها همدم 
تنهایی ام آفریدگار هستی است. ولی من به كمک دوستانم 
با اراده های پوالدین این حصارها را می شکنیم و در گوش 
رهگذرانی كه بدون لحظه ای تأمل از كنارمان عبور می كنند 
با صدای بلند فریاد می زنیم برای باور توانایی هایمان كافی 

است لحظه ای درنگ كنید. 
پروردگارا! یاریمان كن كشتی زندگی مان هیچ گاه در گرداب 
حسرت ها و نا امیدی ها غرق نشود و همیشه در ساحل امن 

و پر آرامش یاد تو لنگر بیندازد.«
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پویایی  كه  دنیایی  در  و  شده  نام گذاری  خالقیت ها  بین  جنگ  سوم  هزاره ی 
بروز  شاهد  روزه  هر  می توان  است،  آن  بارز  مؤلفه های  از  و خالقیت  تحرک  و 

خالقیت ها و نوآوری ها بود.
قول معروفی هست كه می گوید: »نیاز، مادر اختراع است« و البته نگارنده اعتقاد 
دارد كه: »گرچه نیاز به درستی مادر اختراع است، اما همین نیاز می تواند پدِر 

دزدی هم باشد!« 
كه  وقتی  مثال  عنوان  به  است.  شده  احساس  محرومیت  تعریف ها  طبق  نیاز، 
احساس گرسنگی می كنیم، نیاز به خوردن در ما مشهود می شود. بدیهی است 

پس از رفع نیاز و رفع تنش، نیازهای دیگری ممکن است خود را نشان دهند.
با توجه به مقدمه ی باال، به نظر می رسد معلوالن به دلیل نیاز بیشتر، خالق تر 

بوده و رفع نیازهای آنان، خالقیت بیشتری می طلبد.
جهان  به  خالقانه  خود  نیازهای  رفع  برای  است  مجبور  عزیزی  معلول  وقتی 
اثبات می شود، هر چند  نماید، فرضیه   پیرامون خود فکر كند و خالقانه عمل 
ممکن است این خالقانه رفتار نمودن، یک انتخاب نباشد و بر حسب اجبار باشد. 

معلول عزیزی كه مجبور است به دنبال:  
الف: جانشینی وسایل، روش ها و عادات و... باشد؛ 

مثل جانشینی زبان و خط بریل، جانشینی پای مصنوعی. 
ب: تركیب وسایل و روش ها و... باشد؛ 

مثل تركیب موتور با ویلچر، تركیب چراغ قوه با كاله در معدن. 
ج: تطابق و انطباق خود و وسایل مورد نظر خود با وضع موجود باشد؛  

مثل تناسب گودی صندلی ویلچر با گودی كمر معلوالن، تناسب خمیدگی نی 
نوشابه با دهانشان و تناسب تلفن مخصوص معلوالن با توانایی هایشان.  

د: بزرگ كردن و كوچک كردن وسایل، راه ها و روش ها باشد؛  
برای  الفبا  بزرگ تر نمودن حروف  بزرگ تر نمودن دسته ی شانه ی معلوالن،  مثل 

زمین  كوچک كردن  و  معلوالن،  توسط  حركت  مسیر  كوچک نمودن  یادگیری، 
فوتبال معلوالن.  

ه: استفاده ای دیگر از وسایل و امکانات باشد؛ 
مثل استفاده از بادبادک برای آموزش حروف به افرادی كه توانایی صحبت ندارند. 

و: دوباره چیدن و یا معکوس سازی وسایل و امکانات باشد؛  
مثل استفاده از امکاناتی مثل پزشک خانواده و رستوران های تحویل غذا در درب 
به سمت  ارائه دهندگان  برود،  دریافت خدمات  فرد جهت  آن كه  )عوض  منزل. 

فرد بیایند.(
از تکنیک 7 سؤال  »باب ابرل« به نام SCAMPER )ابتدای كلمات و سؤاالت 

فوق( استفاده نموده و لزوماً از یک فرد عادی خالق تر است.
در خالقیت گفته می شود اگر مسأله ای دو راه حل دارد، شما دنبال راه حل سوم 
معلوالن  برای  اما  نباشد  سوم  راه حل  به  نیازی  شاید  عادی،  حالت  در  باشید. 
همین  و  باشد  اجباری  شاید  سوم  راه حل  از  استفاده  شد  ذكر  هم چنان كه 
محدودیت های موجود افراد، گاه آنان را به راه حل سوم و خالقانه رهنمون خواهد 

نمود، پس اگر برای فرآیند خالقیت به سه مورد: 
1( انگیزه 2( دانستن تکنیک های خالقیت 3( توانایی به كارگیری در محیط 

به  كارها  انجام  برای  معلوالن  انگیزه ی  كه  می توان گفت  حداقل  باشد،  نیاز 
در  است  موتور خالقیت  بنزین  همان  انگیزه  این  است.  بیشتر  دیگر  روش های 
واقع  می توان گفت سندرم NIH با مفهوم هیچ نوآوری در بین معلوالن وجود 
ندارد، تمام كسانی كه ساعاتی را با این عزیزان گذرانده باشند،گواه این ادعای 
ما خواهند بود. خوشحال خواهیم شد كه تجربیات خالقانه ی خود را و استفاده 
و  دیگر  استفاده های  كوچک نمایی،  بزرگ نمایی،  جانشینی،  حذف،  سؤال   7 از 

معکوس سازی را برای ما بفرستید. 

چـرا خالقیـت در معلوالن بیشتـر است؟
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و  نیست  جامد  و  ایستا  پدیداري  زبان 
سیال،  زنده،  است؛  موجودي  به عبارتي دیگر 
جاري و در حال داد و ستد دائمي با سایر زبان ها. 
ندارد،  وجود  خالصي  و  سره  زبان  هیچ  بنابراین 
حتي در زبان عربي و مشخصاً قرآن مجید لغات 
پارسي به صورت معرب دیده مي شوند. برخي از 
واژه هاي فارسي به كار  رفته در مصحف شریف از 

این قرار است:
ابریق )درحالت جمع به صورت اباریق و به معنای 
واژه ی  )معرب  استبرق  آفتابه(،  و  كوزه  آب ریز، 
سازنده ی  ماده ی  گیاه،  نام  و  پهلوی  استبرک 
بهشت(،  معناي  به  قرآن  در كالم  و  دیبا  پارچه 
سندس )به معني جلوتر(، برزخ )برآمده از كلمه 
قرسخ یا همان فرسنگ یا پرسنگ زبان پارسي 
بسیار  معنای  به  و  فارسی  پروهان  )از  برهان   ،)
)مالیات  جزیه  نان(،  پخت  تنور)محل  آشکار(، 
سرانه غیر مسلمانان قلمروهاي اسالمي (، جناح 
)معرب واژه ی گناه(، درهم )در قرآن به صورت 
همان  یا  معرب داریک  احتماالً  و  دراهم  جمع 
و  رزق  )بدهکاري(،  دین  ساسانیان(،  پول  واحد 
روضه  بخشش(،  و  )روزي  آن  هم ریشه  واژگان 
جهنم(،  آتشبان  )فرشتگان  زبانیه  )بوستان(، 
زرایي )از واژه ی زیرپایي ایراني و به معني فرش 
)زنجفیل(،  زنجبیل  بهشت(،  توصیف  و  گران بها 
زور )دروغ و خیال(، سجیل )سنگ از گل پخته 
در  مجازاً  و  )سراپرده  سرادق  سراج)چراغ(،   ،)
لغت  )همان  سربال  گنه كاران(،  عذاب  توصیف 
سرواله یا شلوار پارسي و به معناي هر نوع پارچه(، 
سرد)به فتح سین و را و به معني زره و در قرآن 
به مفهوم توانایي حضرت داوود در اسلحه سازي(، 
سندس )به ضم سین و دال و ساكن دو حرف 
دیگر، به معني لباس هاي دیبا و فاخر بهشتیان(، 
و  خیابان،  معناي  به  و  جمع  صورت  )به  سوق 
و  عمومي  میدان  بازار،  معني  به  قرآن  كالم  در 
شیرین  )آب  فرات  )آفریدن(،  عفریت  انجمن(، 
رودخانه، آب عظیم(، فردوس)باغ و بستان و در 
كنز)به  )پیل(،  فیل  بهشت(،  معني  به  مصحف 
معنای گنجینه و از واژه ی فارسی كنج به معنای 
احتماالً  و  آسماني  سفره  ی  مائده)سفره،  گنج(، 
و  كهنه  نان  معني  به  »میده«  فارسي  لغت  از 
مذهبي  مناسک  در  زرتشتیان  مقدس  خوراک 
مرواریدهای  معنای  )به  مرجان  گرفته شده(، 
مسک  بهشت(،  توصیف  براي  صفتي  و  كوچک 
نسخه  بهشت(،  توضیح  در  و  مشت  وزن  )بر 
و  موسي  حضرت  سنگي  لوح هاي  )رونوشت، 
نیز به معني كتاب اوستا(، هاروت و ماروت )دو 
جادوگري(،  آیین  آموزنده ی  و  بابلي  فرشته ی 
وزارت  حکایت  در  وزیر)به كاررفته  )گل(،  ورده 
)معادل  یاقوت  موسي(،  حضرت  براي  هارون 

پاكند فارسي(. 
پویایي زبان بدین معني است كه در واژه گزیني، 

رضا عبدالهی
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بیگانه،  زبان هاي  از  گرته برداري  و  معادل سازي 
دستوري،  و  ساختاري  اصول  لحاظ كردن  سواي 
بایسته  ضرورتي  روان شناختي  جنبه هاي  رعایت 

است. به مثال هاي ذیل دقت كنید:
مقاله اي  به  پاسخ  در  پیش  سال   25 حدود 
واژه ی»برف  كه  عادل  حداد  دكتر  از  چاپ شده 
بود،  داده  پیشنهاد  »اسکي«  معادل  را  سره« 
این  بر  كه  كردم،  استدالل  و  نوشتم  مقاله اي 
روي  »اسکي  و  آب«  روي  »اسکي  باید  قیاس، 
چمن« را »برف سره روي آب« و »برف سره روي 

چمن« نامید!
ایران،  اسالمي  انقالب  به  منتهي  ماه هاي  در 
خیابان  مردم،  سوي  از  »آیزونهاور«  خیابان  نام 
»آزادي« نام گرفت و تاكنون هم بدین نام شناخته 
و نامیده مي شود اما فرضاً میدان دوست داشتني 
محله ی من یعني »هفت حوض« تاكنون جز در 
مکاتبات رسمي و اداري، میدان »نبوت« معرفي 
نشده و نمي شود؛ هم چنان كه كمتر كسي هست 
یا  بداند  را  »تجریش«  میدان  رسمي  نام  كه 
دست كم بنامد. مردم استان و شهر »كرمانشاه« 
هرگز نام جعلي »باختران« را نپذیرفتند هم چنان 
كه دوست داران تیم فوتبال »پرسپولیس« هرگز 
اداري و رسمي و دولتي »پیروزي« را قبول  نام 
نکردند و سرانجام دولتي ها مجبور شدند پس از 
سال ها تأكید بي ثمر بر عناوین جعلي باختران و 
پیروزي به خواست و سلیقه ی مردم گردن نهند. 
است  علمي  واقعیت  این  مبین  مذكور  مثال هاي 
كه توفیق در معادل سازي لغات هنگامي حاصل 
طبیعي،  پروسه اي  دگرگوني  این  كه  مي شود 
به  تعهد  از  فارغ  و  كند  را طي  علمي  و  منطقي 
اعمال  را  روان شناختي  مالحظات  نحوي،  اصول 

كند. 
لغات مجعول و مغشوشي  این رو جاي گزیني  از 
به جاي  را  آن  و هم ریشه هاي  »توان یاب«  چون 
هم  گمان  نمي دانم.  جایز  كلمه ی»معلول« 
از شنیدن این كلمات،  نمي كنم كه مردم عادي 
كشف  و  استنباط  را  »معلول«  مفهوم  و  معنا 
براي  را  تالش گر  دوستان  دغدغه ی  البته  كنند. 
معادل سازي لغت »معلول« كه از ریشه ی »علت« 

وناتواني  بیماري  و  رنجوري  مشهور  معني  به  و 
گذشت  با  كه  شاهدیم  اما  مي كنم  درک  است 
هنوز  مزبور،  اسم گذاري هاي  از  دهه  چندین 
معلول  افراد  از  بسیاري  حتي  و  مردم  توده  ی 
دیرپاي  واژه ی  و  ندارند  رغبتي  اسامي  این  به 

»معلول« و »معلولیت« را به كار مي برنند.
و  مشکالت  كاهش  كه  باورم  این  بر  هم چنین 
وجودي  واقعیت  نفي  در  معلول  افراد  معضالت 
معلولیت نیست. از قضاي روزگار، جامعه كساني 
با وجود  را معلول موفق مي داند و مي خواند كه 
به  را  عادت«  »خالف  جسماني،  محدودیت هاي 
افراد  الگوي  مواردي حتي  در  و  نمایش گذاشته 

تن درست شده اند.
انتهایي  مضمون  با  نیز  را  مطلب  فراز  واپسین 
در  همین باره  در  پیش  سال ها  كه  ـ  مقاله اي 
روزنامه ی اطالعات نوشته ام ـ اختصاص مي دهم: 
جمعي نحوي و لغوي گرد قرص ناني جمع شده 
و در مورد چند و چون كلمه ی»نان« بحث و فحص 
و  درربود  را  نان  آمد،  گرسنه اي  كه  مي كردند، 

گفت: »چنین باد معناي نان!«

مختصري درباره ی معادل سازي
بــراي واژه ی»معلــول«



مي شوند.  سپرده  روزگار  به  رايگان  زندگي،  به ياد ماندني  روزهاي  گاهي 
سال ها  ما  مي شوند.  خط خطي  اشتباهي  باورهايمان  قشنگ ترين  گاهي 
دلمان را به اين راضي كرديم كه گذشت زمان، زهر سختي ها را مي  برد 
و لحظات را شيرين مي كند. گفتگوي ما را با زوجي موفق، با گذشت و 

پرتالش بخوانيد.
»منصوره عظيمي« هستم متولد 1348 فرزند دوم خانواده و ديپلم دارم. 
بارها تحت عمل  و  اطفال شدم  فلج  بيماري  به  از سن 4 سالگي مبتال 
نداشت  قطعي  درمان  اطفال  فلج  اينكه  دليل  به  و  گرفتم  قرار  جراحي 

نتيجه اي نگرفتم و در حال حاضر با عصا و بريس حركت مي كنم.

»قهرمان شنا و تيراندازي«
درياچه ی  به  اگر  مي رفتم.  باال  راست  ديوار  از  بريس  و  عصا  همين  با 
خزر رفته باشيد براي افراد سالم هم شنا كردن كمي مشكل است چون 
غرق شدن  از  ترس  و  دارد  نياز  زيادي  مهارت  و  قدرت  به  دريا  در  شنا 
از  خارج  تا  هميشه  من  مي آورد.  پايين  را  انسان  اعتماد به نفس  خودش 
محدوده ي در نظر گرفته شده شنا مي كردم و حتي غريق نجات ها وقتي 
و  مي زدند  پشت سر هم سوت  مي كنم  شنا  و  دارم  معلوليت  مي ديدند 
بعد از اين كه توانايي و مهارت مرا در شنا مي ديدند مطمئن مي شدند و 

تحسين مي كردند.
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پيوند

دل است ديگر.. 
                    يا شور مي زند..

                               يا تنگ مي شود..
                                                يا مي شكنـد
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دل است ديگر.. 
                    يا شور مي زند..

                               يا تنگ مي شود..
                                                يا مي شكنـد

شان را بفهم. اپیکور
شاد کردن دیگران، آرزوهای

. براي 

سيما سلطاني آذر
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ورزش را با تنيس روي ميز و واليبال نشسته شروع كردم اما بعدها به شنا 
و تيراندازي عالقه مند شدم و به طور حرفه اي به اين دو رشته پرداختم. 
سال ها مقام آور رشته ی شنا بودم و در مسابقات و جام هاي مختلفي كه 
شهر  در  و   90 سال  مسابقه ام  آخرين  مي كردم.  شركت  مي شد  برگزار 

مقدس مشهد بود كه در تيم شناي تهران مقام اّول را كسب كردم.
»به او عادت کرده بودم« 

»محّمدرضا روحي« هستم متولد 1353، اصالتاً شميراني ام. فرزند سوم 
دارم  مديريت  ليسانس  فوق  مي شوم.  محسوب  خانواده  كوچك  پسر  و 
»مه گل«  همسرم  انتخاب  هستم.  سالم  كاماًل  هم  جسماني  نظر  از  و 
حكايت هايي دارد كه سعي مي كنم به مهم ترين رويداد هايش اشاره كنم.
هم دانشجو بودم و هم در آژانس مشغول كار بودم. مه گل خانم معموالً 
از آژانس ما براي رفتن به باشگاه استفاده مي كرد. اوايل به او عادت كرده 
بودم. شايد از روي حس انسانيت دوست داشتم به شخصي مثل مه گل 
تبديل  اما رفته رفته  آرام مي شدم.  و  اين راضي ام مي كرد  و  كمك كنم 
به عشقي شد كه مدت ها انتظارش را كشيده بودم و اتفاق قشنگي كه 
ممكن است در هر شرايطي براي همه ي جوان ها پيش بيايد براي من 

هم به وجود آمده بود.
»قدم هایم را محکم کردم« 

مشكالت زيادي را روبه روي خودم مي ديدم، معلوليت مه گل تنها يكي 
از آن ها بود كه با مخالفت شديد خانواده ها پررنگ تر مي شد. هر روز كه 
مي گذشت سواالت زيادي در ذهنم به وجود مي آمد. تصميم گرفته بودم، 
او  وجود  در  كنم.  برنامه ريزي  آينده ام  براي  كامل  شناخت  و  آگاهي  با 
احساسي بود كه گرايش و انگيزه هايم را به كار و زندگي كامل مي كرد. 
وقتي از عشق و احساسم به او مطمئن شدم، قدم هايم را محكم كردم و 
مرحله به مرحله شروع كردم به بررسي مشكالتي كه در آينده و در زندگي 

مشترك ممكن بود به وجود بيايد. 
»خاطرجمع شدم« 

كردم.  مشورت  بودند  آشنايان  از  كه  متخصص  پزشك  چند  با  ابتدا 
خوب مي دانستم ممكن است شرايطي به وجود بيايد كه مي بايست قيد 
فرزند دار شدن و پدر  بودن را بزنم و يا حتي به اين هم فكر كردم كه شايد 
در موقعيتي قرار بگيرم كه از پرورشگاه فرزندي قبول كنم و همين طور 
وظايفي در زندگي مشترك هست كه يك همسر معلول نتواند به خوبي 
كنار  را  بزرگ  و  كوچك  مشكل  هزار و يك  بربيايد. خالصه  عهده اش  از 
هم چيدم و در موردشان بررسي كردم و الزم است بگويم من تصميم 
قطعي ام را گرفته بودم و هيچ كدام از اين مشكالت نمي توانستند خللي 

در تصميم من ايجاد كنند.
»این وصلت سر نمی گيرد« 

و  نگو  كه  كردند  مخالفتي  و  برخورد  چنان  شدند  مطلع  كه  خانواده ها 
نپرس، حرف و حديث ها شروع شد. پند و نصيحت ها، كنايه ها بود كه 
شنيديم. روز خواستگاري شايد هر دو خانواده با توپ پر روبه روي هم 
قرار گرفتند و نتيجه اي هم نداشت، پاسخ و پرسش ها همگي منفي بود 
و هر دو خانواده نفس راحتي كشيدند كه اين وصلت سر نمي گيرد اما از 
آن جايي كه من و محمدرضا به صورت جدي و منطقي به زندگي آينده 
نگاه كرده بوديم خواستگاري چند جلسه ديگر هم تمديد شد كه هر بار 
افسرده تر مي شديم و فقط خدا مي داند چه شب ها و روزهاي تلخي بر ما 

گذشت تا رضايت هر دو خانواده را گرفتيم.
»شب نيمه ي شعبان« 

مراسم  در  همسرم  خانواده ي  در آمديم.  هم  ازدواج  و  عقد  به   81 سال 
گم  كدورت ها  البه الي  خانواده  حمايت  وقتي  نكردند.  شركت  عقدمان 

شد، پشتمان از همان روز اّول زندگي خالي شد و كاممان تلخ. عروس 
بود.  آن ها  با  حق  هم  شايد  نداشتند.  قبولم  كه  بودم  شده  خانواده اي 
مي توانستند همسر مناسب تري براي پسرشان انتخاب كنند. پذيرش يك 
همسر معلول برايشان بسيار سخت بود و براي من دردناك تر اين بود كه 
تمام سعي ام را مي كردم تا از يك عروس سالم كم نياورم اما متأسفانه 

اصاًل ديده نمي شدم.
»شب عيد غدیر« 

فرزندمان »اميررضا« كه متولد شد خاطره ي كم توجهي هاي خانواده كنار 
رفت و زندگي مان نفس تازه اي گرفت. مزه ي شيرين زندگي زير زبان مان 
طعم خوشي بود كه با هم تجربه مي كرديم. مسئوليت مادر شدن به مراتب 
سنگين تر از مسئوليت هاي ديگر زندگي بود و من براي بهتر ديده شدن 
انجامش دهم. راست مي گويند  سعي مي كردم به بهترين شكل ممكن 
مرور زمان حالل همه ي مشكالت است. رفته رفته جايگاه خودم را بعد از 
موفقيت هايم در زمينه ی ورزشي، همسرداري و مادري به دست آوردم. 
خانواده همسرم بعد از سال ها با معلوليت من كنار آمده اند. روابط بسيار 

خوب و صميمي بين مان برقرار است.
»قوانين زندگي ما« 

همه ي ما بايد قبول كنيم هر كدام از ما نقاط ضعفي داريم كه با ازدواج 
نه تنها از بين نمي رود بلكه شايد بيشتر هم بشود. من و مه گل در ابتداي 
زندگي شرايط ويژه اي را براي زندگي مشترك قرار داديم. به طور نمونه 
هر گاه به اختالفي برخورديم، مشاجره اي بين  ما به وجود آمد كه حتي 
منجر به قهر شد، تأثيري در وظايف روزمره نداشت. قهر كردن به معناي 
صحبت نكردن و كم توجهي به هم نبود بلكه در فرصتی مناسب مسئله اي 
كه باعث اختالف شده، مطرح می ُشد و هر كدام تقصيرات خود را به 

گردن گرفته و جبران می كرديم.
»سخت نگيریم، حمایتشان کنيم« 

و  ماه ها  روزها،  بهترين  تا  شد  باعث  خانواده،  زياد  سخت گيري هاي 
سال هايمان را رايگان، تقديم روزگار كنيم. حرف ها و نگاه هاي نا مطمئن 
آزرده شد.  دلمان شكسته شد. خاطرمان  كرد.  را زخمي  قلبمان  آن ها 
چه شب هايي كه من و محّمدرضا »اي كاش... اي كاش«، گفتيم و ميان 

كم لطفي هاي نزديكانمان خوابمان برد.
»آدم خوب هاي دنياي من« 

موفقيت در زمينه ي ورزش را مديون خانم »صدر« مربي شنا و جناب 
آقاي »رضا كيارستمي« مربي تير اندازي هستم و هم چنين خواهر كوچكم 
»ساحل« كه هميشه مشوق من بعد از پدر و مادرم بوده است و كمك هاي 
زيادي را در اين سال ها به من كرده كه برايش آرزوي بهترين ها را دارم 
و اما لحظه به لحظه روزهاي خوش زندگي ام را مديون محّمدرضا هستم 
كه بسيار مهربان و باگذشت است و مهم ترين خصوصيت او ناديده گرفتن 
معلوليت من است. به طوري كه در طي 12 سال زندگي مشترك يك 
بار هم به ُرَخم كشيده نشده و خصوصاً از پدر و مادر محّمدرضا كه اين 
روزها مرا نه مثل يك عروس بلكه مثل دختر خودشان دوست دارند و از 

ما حمايت مي كنند، تشكر ويژه مي كنم.
»به امروز و فردا واکسن بزن« 

است كه  اين  دارند  ما  به جوان هايي كه شرايط مشابه  توصيه مان  تنها 
قبل از اينكه در مقابل عمل انجام شده قرار بگيريم خودمان را در برابر 
مورد  در  تصميمي  هر  از  قبل  حتماً  كنيم.  واكسينه  زندگي  مشكالت 
با آگاهي و شناخت  افراد متخصص مشورت كنيم و  با  زندگي و آينده 
غافلگير  زندگي  نشيب هاي  و  فراز  برابر  در  تا  بگذاريم  پيش  قدم  كامل 

نشويم.
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علوم  دانشمندان  روی  پیش  همواره  سؤال  این  بشر،  تمدن  تاریخ  طول  در 
انسانی قرار داشته است كه آیا فرد باید خود را با جامعه پیرامون خود سازگار 
كند یا جامعه موظف است همه ی تمهیدات و تسهیالتی كه تک تک اعضایش 
نیاز دارند را برایشان فراهم آورد؟ گروهی رویکرد دوم را درست می دانند و 
بسیاری نیز سرسختانه بر رویکرد اّول پافشاری می كنند. منظور از جامعه نیز 
عموماً همان حکومت یا ساختار سیاسی حاكم بر جوامع است. یعنی كسانی 
كه عموم مردم، طی قراردادی زمام قدرت و حکومت را به دست آن ها داده اند 
منافع  بیشترین  نتیجه ی آن ها  اقداماتی كه در  اجرای  و  اتخاذ تصمیمات  تا 

برای بیشترین افراد ایجاد شود را برعهده بگیرند. 
را  تاریخی پر فراز و نشیب  این است كه جامعه ی متمدن،  بر  اّول  ادعای گروه 
طی كرده تا به یک نظم نسبی نایل آید و این نظم موجود است كه موجب 
امنیت خاطر، ثبات اقتصادی، انسجام خانواده و حفظ تک تک نهادهای جامعه 
می شود. پس هر چیزی و هر كسی كه خواسته یا ناخواسته نظم جامعه را در 
خطر اندازد در واقع به امنیت مذكور حمله كرده و باید از آن جلوگیری كرد. 
جامعه را باید با شرایط فعلی اش پذیرفت و اجازه داد كه آرام آرام راه تغییرات 
میان  این  در  رسید.  خواهد  انتخاب ها  بهترین  به  نهایت  در  جامعه  بیابد.  را 
انسان های هر نسل ناگزیرند خود را با وضع موجود هماهنگ كنند تا بتوانند 
ضمن حفظ آرامش خود و دیگران بیشترین لذت و استفاده را از دنیا ببرند و 
در عین حال به لذت دیگران نیز صدمه ای وارد نیاورند. برای حفظ این نظم، 
در طول تاریخ، محافظانی از سوی كل جامعه و بر اساس توافق همگانی ایجاد 
شده  است كه عرف یا همان هنجارها و شیوه های قومی، قانون یا همان باید و 
نبایدهایی كه از سوی نهادهای رسمی و حکومتی تعیین شده اند و شریعت كه 
نهادهای معنوی و مذهبی پدیدآورنده و حافظ آن هایند؛ سه مورد از عام ترین 
آن ها هستند. اگر روزی كلیت جامعه به عدم كارآیی هر یک از بخش های این 
سه محافظ رأی بدهد، طبیعتاً آن بخش ها با موارد دیگر، جایگزین می شوند. 
بازآرایی و  برای  را  به طوری كه ساختارهای جامعه زمان كافی  آرامش،  با  اما 

ایجاد نظم جدید داشته باشد. 
اّول،  رویکرد  با  است  ممکن  اكثریت،  به حقوق  احترام  پذیرش  با  دوم  گروه 
شوند.  قربانی  و  مانده  بی نصیب  اصطالحات  و  تغییرات  این  از  نسل  چندین 
این گروه برآنند كه جامعه باید انعطاف الزم را برای هر نوع تغییر به شرط 
حفظ منافع سایرین داشته باشد. اعتقاد این گروه بر آن است كه حکومت كه 
به دست گرفته  را  اختیار  و  قرارداد جمعی قدرت  و مطابق یک  علی القاعده 
است بیشتر از آن كه از این قدرت و اختیار برای تغییر استفاده كند در پی 
حفظ وضع موجود بر می آید تا راحت تر بتواند به نفع گروه خود از منابع جامعه 
سوءاستفاده كند. در واقع معتقدند با ادعای گروه اّول، جایی برای اعتراض به 
سوء استفاده های احتمالی حاكمان باقی نمی ماند و حاكمان نیز از این موضع 
كه در نهایت به قدرت مطلقه می انجامد دفاع می كنند. به این ترتیب، مدام 

افراد  قدرتمندترین  تا هیچ كس حتی  قرار گیرند  انتقاد  مورد  باید ساختارها 
نتواند برای تخلف امنیت داشته باشد. در این رویکرد، حکومت موظف است 
همه ی سازوكارها را برای آنکه همه ی افراد جامعه بتوانند یک زندگی بهینه و 

با كیفیت باال را تجربه كنند فراهم كند. 
اما شهرنشینان و روستائیان امروز نسبت به اجداد خود از سطح آگاهی بسیار 
باالتری برخوردارند، قدرت تحلیل بیشتری دارند، با دنیای پیرامون خود حتی 
نتیجه  باشند و در  ارتباط دوطرفه داشته  نقاط زمین می توانند  در دورترین 
جهان بینی  زمین،  فعلی  ساكنان  روبه رویند.  بیشتری  نیازهای  و  انتظارات  با 
متفاوتی نسبت به گذشتگان خود دارند. در نظر مردمان امروز، همه مردم و 
نه اكثر مردم، حق زندگی ایده آل را دارند. جهان بینی انسان امروز، اقلیت و 
اكثریت را برنمی تابد و حکومت كنندگان نباید خود را اقلیت بدانند و نه كسی 
را به هر بهانه ای جزو گروه های فاقد حق یا درجه ی دوم قرار دهند و این را 

باید به فال نیک گرفت. 
یک اتفاق دیگر نیز برای انسان امروز افتاده است؛ انسان امروز خود را شهروند 
فعال.  یعنی یک مستحق  اشراف دارد كه شهروند  این موضوع  به  و  می داند 
كه  جهت  این  از  فعال  و  است  حقوقی  صاحب  كه  جهت  این  از  مستحق 
همه ی بار تأمین حقوق را به عهده ی دیگری حتی اگر آن دیگری حکومت 
او  نمی گذارد.  باشد  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ساختارهای  یا 
و  كند  كمک  ساختارها  به  مایحتاج  تأمین  در  هم  خودش  باید  كه  می داند 
در ایجاد حق و تأمین مقتضیات استیفای حق مشاركت فعاالنه داشته باشد. 
بنابراین، رویکرد سومی پدید می آید و آن رویکرِد تعاملی است. در این رویکرد، 
ساختارهای موجود در جامعه باید به نفع همه ی مردم به گونه ای انعطاف پذیر 
تغییر كنند، اما تک تک اعضای جامعه نیز باید در این تغییر مشاركت كنند. در 
واقع، این رویکرد اعتراف می كند كه جامعه نه یک موجود خارجی و بیرونی و 
نه یک سازه ی منتزع از كلیت جامعه، بلکه جمع منسجم همه اعضایش است. 
در این رویکرد، ساختار سیاسی هم سو با نظر اعضای آگاه و همه ی گروه های 

ذی نفع جامعه، تصمیم گیری، برنامه ریزی و عمل می كند. 
رویکرد سوم بر این اعتقاد است كه در عقیم ماندن طرح های مناسب سازی و 
افراد معلول  اینکه  و  انجام نمی شوند  آغاز شده،  از طرح های  بسیاری  این كه 
در بسیاری از مواقع، تبدیل به گروه اقلیت جامعه می شوند عالوه بر كوتاهی 
ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید شهروندان منفعل را نیز مقصر 
دانست. شهروندان، به ویژه آن هایی كه به نوعی از دایره ی نرمال جامعه بیرون 
گذاشته شده اند باید فعالیت مؤثر داشته باشند. هر بخشی از جامعه حتی با 
رانده  به حاشیه  بداند  ِصرف  را مصرف كننده ی  اگر خود  پتانسیل ها،  حداقل 
ایده های  عرضه ی  مقاالت،  نوشتن  گروه ها،  و  انجمن ها  در  عضویت  می شود. 
از  برخی  طرح ها  و  ایده ها  اجرایی شدن  برای  سرمایه گذاری  حتی  و  خالقانه 

فعالیت هایی اند كه به تحقق رویکرد سوم كمک خواهد كرد.
عباسعلی یزدانی ـ مددكار اجتماعی
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آشنایی  و  تعامل  عمومی،  حمل و نقل  وسایل  از  استفاده  مزیت های  از  یکی 
بیش تر، با طبقات مختلف مردم است. فرض كنید در مترو نشسته اید )تبریک 
می گویم اگر توانسته اید بنشینید، چرا كه بسیار فرد خوش شانسی هستید!( با 
نگاه كوتاهی به اطرافیانتان می توانید قصه های هر كدام را حدس بزنید. یکی 
سفت  را  كودكش  دست  دیگری  و  ایستاده  به  دست  كتاب   و  است  دانشجو 
می كشد تا صورتش را به پنجره ی مترو نچسباند یا یکی دیگر كه گوشی  به  
دست مدام داد می زند و معامله می كند و یا نگاه معصوم دخترک فال فروش كه 
جبر زمانه و شاید دست سنگین پدر و یا بیماری مادر،  او را مجبور به چنین 
كاری كرده. و البته فراموش نکنیم طبق »جبر جغرافیا« ما می توانستیم به 

جای آن كودِک فال فروش باشیم.
به یاد دارم یک روز عصر، در راه برگشت، هم چون همیشه در قطار ایستاده 
بودم، )متأسفانه بنده چندان هم خوش شانس نیستم!( در افکار خود غوطه ور 
بودم و اهمیتی به اطراف نمی دادم در همین زمان صدای متفاوتی توجه مرا 
جلب كرد. سرم را بلند كردم و دختر دست فروشی را دیدم كه كیسه ی بزرگ 
مشکی رنگی در دست داشت و به سختی راه می رفت. بیشتر كه توجه كردم 
فهمیدم او نیز عضوی از جامعه ی افراد دارای معلولیت است. حمل كیسه ی 
سنگین، حفظ تعادل و عبور از میان جمعیت، آن هم زمانی كه قطار در حال 
حركت است برایش بسیار سخت می نمود. دیدن این صحنه قلب مرا به درد 
آورد و ترساند. با توجه به شباهتی كه میان خودم و آن دختر می دیدم، غم 
را فرا گرفت. دیدنش، در حال دست فروشی، در حالتی كه  شدیدی وجودم 
اغلب مردم به دیده ی تحقیر به او می نگریستند و یا از روی دل سوزی و ترحم 
به او كمکی می كردند، حال مرا دگرگون كرد. آن قدر خودم را شبیه آن دختر 
تصور كردم كه احساس كردم ممکن است كسی فکر كند من هم در كنار او 
در حال دست فروشی هستم. هرگز از نگاه مردم نترسیده ام اما آن لحظه، بسیار 
از نگاه های مردم به او وحشت كردم. از »آخی الهی« ها و »بیا این ور بذار بنده 

خدا رد بشه« و »بهش یه كمکی بکن« ها، ترسیدم.
پرهیز  از هر قضاوتی  احساسات مختلف، سعی كردم  آنی  فوران  از  سردرگم 
دارای  دختر  آن  از  داستانی  هیچ  همیشه ام،  عادت  خالف  بر  بار  این  كنم. 
معلولیت نساختم. تالش او را برای امرار معاش تحسین می كردم. در وضعیتی 
با  قبول شغل هایی  به  بسیار، حاضر  توانایی  و  تنی سالم  با  اغلب جوانان  كه 
درآمد پایین و وجهه ی اجتماعی متوسط نیستند، او تمام تالشش را می كرد 
تا حداقل اندک سرمایه ای برای هزینه های گزاف و بی رحم زندگی اش كسب 
كرده باشد. دختر هم چنان درحال عرضه ی لوازمش برای فروش بود. لوازمی 
دم دستی و بی اهمیت، مسواک، سیم ظرفشویی، آدامس و چیزهای دیگر، از 
میان مردم عبور می كرد و هم چنان سعی داشت نام اجناسش را بلند تر فریاد 
كند. نگاه ترحم آمیز و متعجب مردم به دنبالش بود اما انگار دختر حواسش 

نبود. 
با حالتی غمگین، به تعصب خودم در مورد جایگاه فرد دارای معلولیت  من 
بوده است. وسعت  بی تأثیر  و  پوچ  نظریه ام عماًل  فکر می كردم و می دیدم كه 
برخی عقاید  احترام و حفظ  برای  فقر در زندگی مردم، دیگر جایی  تأثیر  و 

نمی گذاشت. 

عمیقاً در فکر بودم و به تبعات و تأثیرات حضور آن دختر دارای معلولیت در 
حال دست فروشی فکر می كردم. از یک سو، نگراِن زیر سؤال رفتن شخصیت و 
احترام اجتماعی فرد دارای معلولیت بودم. در چنین وضعیتی كه دید اجتماعی 
به فرد معلول اگر نگوییم »تحقیر« با ترحم و تصور ناتوانی وی همراه است، 
حضور او به عنوان دست فروش باعث تثبیت ذهنیت »حقارت« و »ناتوانی« در 
ذهن جامعه می گردد. در عین حال یاد مسأله ی دیگری نیز افتادم و آن هم 
سو استفاده از معلوالن به عنوان دست فروش یا متکدی در جامعه بود. احتماالً 
با  مواجه شده ایم.  معلول  فرد  تکدی گری یک  با صحنه ی  تاكنون  ما  همه ی 
خودم فکر كردم نکند دختر دست فروش هم قربانی چنین خباثتی شده باشد.
همان طور كه گفتم تماماً تالش می كردم تا از هر قضاوت بی جایی پرهیز كنم. 
كاذب بودن  به  توجه  بدون  او  می نمود.  ارزشمند  بسیار  برایم  تالش دخترک 
شغلش، تالش می كرد تا آن  را به نحو احسن انجام دهد. دست كم برای خود 
شغلی دست و پا كرده بود و برایش تالش می كرد نه این كه ناتوانی اش را بهانه 
كند و دست به هیچ كاری نزند. حال چه به اجبار باشد یا اختیار، صرف نظر از 
درستی یا نادرستی، پشتکار او قابل تحسین است. این همان چیزی ست كه 
جامعه ی معلوالن، نیازمند آن است. اگر در هر مقطع و موقعیتی كه هستیم، 
سعی كنیم تا حدی كه می توانیم، برای بهبود وضعیت و جایگاه خود اقدام 
با جامعه ای غنی تر و  به مرور  پیشرفت خود تالش كنیم،  و در جهت  كرده 
تالشگر مواجه خواهیم شد كه ارزش گذاری هایش بر مبنای اغنای فرهنگی و 

سطح فکری فرد خواهد بود. 
البته، سازمان های حمایتی خصوصاً سازمان بهزیستی، بزرگ ترین نقش را در 
ایفا می كنند و وجود چنین صحنه های  افراد دارای معلولیت  بهبود وضعیت 
و  مربوطه  مسؤالن  مسئولیت پذیری  عدم  از  ناشی  بی تردید  غم انگیزی، 
سازمان  آیا  گرفته.  صورت  تاكنون  كه  اقداماتی ست  و  برنامه ها  ناكارآمدی 
قابل  حدی  تا  مخاطبان،  مالی  نیازهای  برطرف كردن  به  حواسش  بهزیستی 
به  نیست؟ حواسش  فرهنگ سازی  و  فرهنگ  به  آیا حواسش  نیست؟  قبول، 
آیا  نیست؟  بی گناه  ذهنی  معلوالن  حتی  معلوالن،  و  كودكان  از  سو استفاده 
سازمان بهزیستی حواسش به انجام وظایفش نیست؟ وظایفی كه خود دلیل 
نقش  به  كرده ام  سعی  نوشته هایم،  در  تاكنون  بوده؟  نهادی  چنین  تأسیس 
پررنگ و غیرقابل انکار افراد دارای معلولیت در بهبود شرایط خود و جامعه شان 
اما اكنون، عالوه بر تأیید نقش خود فرد، بر نیاز مبرم به حضور  اشاره كنم 
جدی این سازمان ها در جامعه نیز تأكید می كنم. این روزها متأسفانه سازمان 
بهزیستی بیش تر از این كه سازمانی تأثیر گذار و سودمند، در جهت رفع نیاز 
نیازمندان و كمک به افزایش توانایی در میان اقشار كم درآمد و كم توان جامعه 

باشد، تبدیل به نهادی تشریفاتی و تنها نامی »دهان پر كن« شده است. 
به آخرین ایستگاه رسیدم. همه باید از قطار پیاده شویم. من، مردم و البته 
آن دختر كوچک دست فروش و... برخی با لبخند، برخی با خستگی، برخی 
هم هم چون من، سرگشته در هزار توی افکارم، به دنبال راه حل و هم چنان در 
معیت عالمت سؤال بزرگی كه مدت هاست از باالی سرم تکان نخورده، از قطار 

پیاده شدیم. 

زهرا بیک

اندر حكايات متـرو نوردی!



جهان«  »نصف  نام  با  را  اصفهان  خیلی ها 
پسوند  سال هاست  حاال  كه  نامی 
و  می شناسند  شده  اصفهان  جدایی ناپذیر 
افتخار برانگیز  و پسوند آن  نام  این  چه قدر 

است.
نامی كه سی و سه پل، پل خواجو، عالی قاپو 
هر  خواست  بدون  را  ستونش  چهل  و 
خواننده و شنونده ای به رخ آن ها می كشد 
باقوشخانه،  مناره ی  اهلل وردی خان،  پل  به  و 
مقدسش  مریم  كلیسای  و  شاه علی  حمام 

با تمام ابهت می بالد و می نازد.
مسئوالن  بداند  می خواهد  توانا  پیک  اما 
شهری اصفهان، این شهر تاریخی و بزرگ، 
خود  شهروندان  از  خاصی  گروه  با  امروز 
چگونه رفتار می كنند؟ شهروندانی كه شاید 
درست به اندازه ی مردم استان های دورتر و 
شاید از آن ها هم بیشتر، با بناهای عظیم و 
به یادماندنی شهر خودشان غریبه باشند.

آیا در این استان هستند عصاهایی كه هرگز 
باز  اصفهان  مطالعه ی  تاالرهای  به  پایشان 
نشده و صندلی های چرخ داری كه چرخشان 

هیچ وقت برای بازدید از مناره ها و موزه ها و 
مساجد این شهر نچرخیده باشد؟

در ادامه برای بررسی وضعیت مناسب سازی 
شهری در این استان و نحوه ی خدمت دهی 
با  معلوالن  به  بهزیستی  محترم  سازمان 
فعال  انجمن های  از  برخی  و  شهرداری 

معلوالن در این استان گفت و گو كردیم.
چند  این  با  گفت و گو  حاصل  زیر  مطالب 

مركز است:
تنها چيزی كه حضور ذهن دارم 

شهرداری  عمومی  روابط  از  »ح«  خانم 
درباره ی  كه  تنها چیزی  می گوید:  اصفهان 
اآلن  معلوالن  برای  شهری  مناسب سازی 
سال  كه  است  این  دارم  ذهن  حضور 
مانند  جاها  برخی  شهردار،  معاون  گذشته 
كتابخانه ی مركزی، پارک ها و برخی اماكن 
موارد  ولی  كردند  مناسب سازی  را  عمومی 

دیگر را در جریان نیستم.
نمی توانم تمام آن ها را توضيح بدهم 

خدمات  معاونت  قسمت  از  »رمضانی« 
می گوید:  اصفهان  شهرداری  شهری 

برای  مناسب سازی  بحث  در  شهرداری 
كه  داده  انجام  زیادی  كارهای  معلوالن 
توضیح  را  آن ها  تمام  نمی توانم  اآلن  من 
رودخانه،  مناسب سازی حاشیه ی  اما  بدهم 
در  رَمپ  گذاشتن  پیاده روها،  مناسب سازی 
مانع  ندارند، گذاشتن  اماكنی كه آسانسور 
برای فضاهایی كه معلوالن بتوانند از آن ها 
به  نتوانند  موتورسوارها  ولی  استفاده كنند 
آنجا بیایند، از جمله این اقدامات هستند.

تومان می شود گفت   1600 به روزی  آيا 
مستمری؟ 

از معلوالن  انجمن حمایت  اعضای  از  یکی 
داخلی  دبیر  كه  اصفهان  نخاعی  آسیب 
مناسب سازی  درباره ی  هست  نیز  انجمن 
شهری این استان به پیک توانا گفت: استان 
شهری  امکانات  و  مناسب سازی  نظر  از  ما 
مناسبی  چندان  وضعیت  معلوالن  برای 
در  معلوالن  برای  جایگاهی  هیچ  و  ندارد 

سطح جامعه تعریف نشده است.
اكنون  البته  می گوید:  پرورش«  »مرتضی 
شده  بهتر  كمی  اوضاع  كه  است  مدتی 

عصاهايی که هرگز پايشان به تاالرهای مطالعه ی اصفهان باز نشده

اصفهان، همیشه نصف جهان است

عی
تما

اج

پیک توانا/سال پنجم/شماره 49/شهریور و مهر 341392

شیریني دارد. گاندي
ت 

ت که ثمرا
س

ت داروي تلخي ا
.   حقیق



خوشبختانه  كه  است  این  هم  آن  علت  و 
توانسته اند در  معلول  از دوستان  نفر  چند 

شهرداری وارد شوند.
بهزیستی  كه  خدماتی  درباره ی  پرورش 
خدمات  از  ما  گفت:  می دهد  معلوالن  به 
به  سازمان  این  نیستیم،  راضی  بهزیستی 
باید  كه  آن طور  ضایعه ی  نخاعی  معلوالن 
توجه ندارد و به طور نمونه لوازم بهداشتی و 

درمانی الزم را به آن ها نمی دهد.
و  كرد  اشاره  بهزیستی  مستمری  به  وی 
این همه سال تحت پوشش  از  بعد  گفت: 
امسال  رمضان  ماه  تازه  بودن  بهزیستی 
یک بُن كارت 50 هزار تومانی به من تعلق 
به روزی 1600 تومان كه  گرفته و آیا واقعاً 
بهزیستی به معلوالن می دهد می شود گفت 

مستمری؟ 
همه  اينجا  تهران،  تا  اصفهان  خود  از 

چيز سمبل است 
اعضای  از  دیگر  یکی  نیمافر«  »احمد 
نخاعی  آسیب  معلوالن  از  حمایت  انجمن 
نخاعی  ضایعه ی  معلول  خود  كه  اصفهان 
چیز  همه  اینجا  می گوید:  هست  نیز 
سمبل است، شهرداری اصفهان می گوید ما 
آن ها  اما  پیشتازیم  مناسب سازی  بحث  در 
را در یک رَمپ و یک شیب  مناسب سازی 

سرباالیی می دانند.
داخل  ویلچر  با  ما  می دهد:  ادامه  نیمافر 
آسانسور نمی توانیم برویم چون آسانسورها 
و  تهران  تا  اصفهان  خود  از  كوچک اند، 
بقیه ی شهرها آیا در مسیر جاده ها سرویس 
شده؟  احداث  معلوالن  مخصوص  بهداشتی 
محل  یا  بهداشتی  سرویس  پارک ها  در  آیا 
معلوالن  گردش  و  حضور  برای  مخصوصی 

دیده شده؟
نیمافر می گوید: شهرداری ها یک سرباالیی 
را  نامش  و  می سازند  استاندارد  غیر 
كسی  چه  اما  »مناسب سازی«  می گذارند 
چه  دارد؟  خبر  ما  رفتن  دكتر  نحوه ی  از 
كسی می داند ما چگونه باید مسجد برویم؟ 

پله داِر  ساختمان های  می داند  كسی  چه 
بی آسانسور یعنی چه؟ 

مديركل اقدامی نمی كند!
»سرهنگ  این كه  به  اشاره  با  نیمافر 
كه  است  كسانی  معدود  از  یکی  غالمی« 
با جا  انداختن پاركینگ مخصوص معلوالن 
گفت:  كرده است  ما  به  بزرگی  خدمت 
بهزیستی به معلوالن ضایعه ی نخاعی لوازم 
همین  به  و  نمی دهد  و...  سوند  بهداشتی، 
علت، فاجعه ی بزرگی در كمین بچه هاست، 
از  را  كلیه های خود  دارند  آن ها  از  بسیاری 
دست می دهند و مدیركل هم اقدام خاصی 

نمی كند. 
معلوالن  از  حمایت  انجمن  عضو  این 
آسیب نخاعی اصفهان می گوید: بهزیستی 
بچه ها  به  و  می خرد  را  لوازم  ارزان ترین 
از  لوازم  این    بعد  هفته  یک  و  می دهد 
بین می روند. هر چه دالر گران تر می شود 
می كنند  پیدا  كاهش  بهزیستی  خدمات 
و  حق   از  باید  را  دالر  افزایش  سهم  انگار 
بچه ها مدام زخم  بچه ها كم كنند.   حقوق 
بیمه ی  بیمه و  از  بستر دارند در حالی كه 

تکمیلی بهزیستی هم خبری نیست. 
اصفهان راه درازی پيش  رو دارد

»الف. زمانی« كه مدیر یکی از انجمن های 
است  اصفهان  شاهین شهر  در  فعال 
می گوید: واقعیت این است كه انجمن های 
معلوالن خودشان باید تالش كنند چرا كه 
این NGOها از سازمان های دولتی و حتی 
و  بهزیستی قوی تر عمل می كنند  از خود 
حركت هایی كه NGOها می توانند بکنند 

را بهزیستی نمی تواند انجام بدهد.
امر  در  اصفهان  استان  می دهد:  ادامه  وی 
دارد  پیش  در  را  درازی  راه  مناسب سازی، 
تعداد  كه  وجودی  با  استان  این  معلوالن  و 
برای  زیادی  دسترسی  هستند  هم  زیادی 

حضور در جامعه ندارند.
نظارت يعنی شركت در جلسه؟!

بهزیستی  كل  اداره  كارشناسان  از  یکی 

اصفهان  درباره ی روند مناسب سازی شهری 
می گوید:  توانا  پیک  به  استان  این  در 
نیست  مناسب سازی  مسئول  بهزیستی 

بلکه دبیر ستاد مناسب سازی است.
ستاد  وظایف  كه  سوال  این  به  نوروزی 
داد:  پاسخ  این گونه  چیست  مناسب سازی 
از  مناسب سازی  پیگیری  ستاد،  وظیفه ی 

خدمات شهری شهرداری است.
كه  سوال  این  به  پاسخ  در  نوروزی  رحیم 
روند  به  اندازه  چه  تا  اصفهان  بهزیستی 
در  ما  گفت:  دارد  نظارت  مناسب سازی 
در  شركت  طریق  از  بهزیستی  سازمان 
نظارت  موضوع  این  به  استانداری  جلسات 

داریم.
 نوروزی هم چنین در پاسخ به این پرسش 
با  رابطه  در  اصفهان  عملکرد شهرداری  كه 
گفت:  می بینید  چگونه  را  مناسب سازی 
خوب  پیگیری هایشان  اما  نیست  كافی 

است.
وی در پاســِخ این پرســش كه از آخرین 
اقدامــات صــورت گرفتــه در زمــینه ی 
معلوالن  حضور  برای  شهری  مناسب سازی 
جاری   سال  در  كه  اقداماتی  و  جامعه  در 
صورت گرفته چند مورد را نام برد و گفت: 
اردیبهشت  در  كه  است  این  اقدام  آخرین 
آن ها  و  داشتیم  شهرداری  با  جلسه ای   ماه 
مصوباتی را در دستور كار داشتند كه بیان 

كردند.
خبرنگار  بعدی  سؤال  به  پاسخ  در  نوروزی 
پیک توانا كه پرسید آیا همه ی این مصوبات 
اجرایی شده اند و شما تا چه اندازه در جریان 
اجرایی شدن آن ها قرار دارید، گفت: هفته ی 
خواهد شد  تشکیل  كه  جلسه ای  در  آینده 
اجرایی شدن  گزارش  شهرداری  دوستان 

مصوبات را می دهند. 

رقیه بابایی
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تما
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كنوانسیون حقوق معلوالن برخالف سایر كنوانسیون ها غیر مسئوالنه 
شده است.  پرداخته  سیاسی  نگاه  با  آن  مقدمه ی  و  شد  تدوین 
بر  كه  نئو لیبرال ها  اما  است،  غیر سیاسی  مدنی  نهاد  یک   NGO
سازمان بهداشت جهانی اریکه زده اند در تدوین كنوانسیون بسیار 
غیركارشناسانه برخورد كرده اند. هر كنوانسیون دارای مقدمه، هدف 
و موضوع است كه بر اساس آن تشکیالت یا كار گروه شکل می گیرد. 
كه  آن گونه  انسانی  كرامت  بر  تکیه  علی رغم  كنوانسیون  مقدمه ی 
بایسته است تعریف نشده است و موانعی را آورده كه كاماًل متناقض 
است. در ماده ی یک كنوانسیون كه كرامت انسانی هدف كنوانسیون 
است به درستی ذكر شده اما در ماده ی 2 كه به اهداف كنوانسیون 
پرداخته شده، اصول به هم ریخته است. اهداف كنوانسیون توانمندی 
انسان معلول جهت مشاركت اجتماعی است. اما در اهداف، تعریف 
آمده است كه باید در مقدمه گنجانده شود و جالب آن كه ابزارها 
جای هدف را گرفته اند و متعاقب آن مبانی عمومی آمده است. مبانی 
عمومی باید در مقدمه بیاید، نه بعد از هدفی كه برای معلوالن هدف 
معلوالن  كنوانسیون حقوق  باز خوانی  با  است.  وسیله  بلکه  نیست، 
حاضر  تدوین  كمیته ی  در  مجربی  حقوق دان  هیچ  كه  در می یابیم 
از یک دهه برای تدوین و تصویب،  با گذشت بیش  نبوده است و 
شده  بایگانی  متحد  ملل  سازمان  در  معلوالن  حقوق  كنوانسیون 
ارتقاء  كنواسیون  هدف  شده است.  نگاشته  شتاب  با  آن  متعاقب  و 
توانمندی معلوالن است و موضوع آن ابعاد مختلفی است كه معلول 
در زندگی روزمره با آن مواجه است. از آموزش تا ابزار ها و وسایل 

مورد نیاز. هر چند كنوانسیون در خصوص نیاز های فردی و اجتماعی 
به درستی تدوین شد اما پرسشی كه می ماند این است كه؛ بر اساس 
قانون معاهدات هر كنوانسیونی كه دولت ها امضا و یا به آن ملحق 
می شوند بر اساس دو فرض استوار است، ابتدا كشوری بی قید و شرط 
آن را امضا می كند یا باقید وشرط. كشور ما در این خصوص همیشه 
به كنوانسیون با عدم مغایرت با شرع ملحق شده است از كنوانسیون 
حقوق كودک گرفته تا كنوانسیون حقوق معلوالن. اما با نگاهی به 
منابع این كنوانسیون كه یکی از مهم ترین آن  ها، كنوانسیون محو 
كلیه ی شکل های تبعیض ها علیه زنان است تاكنون كشور ما به آن 
نپیوسته و این مهم خود یکی از مواردی است كه تاكنون كمیته ی 
برنامه ی پکن 1995 چه جایگاهی برای  ویژه به آن نپرداخته كه 
كشوری نظیر ایران دارد تا زنان در تبعیض جنسیتی نباشند؟ چرا 
تاكنون از وضعیت معلوالن در سازمان ملل متحد گزارش مبسوطی 
ارائه نشده خصوصاً صندوق كودكان ملل متحد از وضعیت آموزش، 
ایران گزارش نمی دهد. چرا  تربیت و نگهداری كودكان معلول در 
یونسکو در این خصوص ساكت مانده است؟ از محققان انتظار می رود 
كه به جزئیات گزارش های ارائه شده توسط كمیته ی ویژه معلوالن 
عمیق  زمینه  این  در  و  كنند  دقت  بیشتر  متحد  ملل  سازمان  در 
نیازمند  كنوانسیون  اهداف  تحقق  و  رسیدن  برای  كه  زیرا  شوند. 
آمار و اطالعات بوده تا تحلیل ها از كل یعنی جهانی به جزء برسد. 

كنوانسیون حقوق معلوالن نیازمند باز نگری است. 

معلولیـت تفـاوت اسـت
بازخـوانی کنوانسـیون
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محققان می گویند: كودكانی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در مواجهه با افراد معلول قرار 
می گیرند، نگرش و دیدگاه مثبت تری نسبت به دیگر همساالن خود دارند.

این  آشنایی  میزان  كه  دریافتند  محققان  ساله،  تا 16   7 از 1520 كودک  نظرسنجی  در یک 
كودكان با كسانی كه 

معلولیت داشتند، منجر به اضطراب كمتر و نگرش بهتر به زندگی شده است. برای ارزیابی نگرش 
آن ها، احساسات و سطح تماس آن ها با افراد معلول، مورد بررسی قرار گرفت.

محققی به نام »مگان مک میالن« در مقاله ای كه آن را در كنفرانس ساالنه ی انجمن روانشناسی 
انگلیس ارائه داده است، با بیان این نکته، می گوید: »در حال حاضر یکپارچه سازی كودكان سالم 

با معلوالن در یک كالِس درس، به طور منظم، می تواند باعث بهبود نگرش آن ها شود.«
محققان هم چنین پی برده اند كه حتی در مواردی كه بچه ها، با یک فرد معلول تماس مستقیم 
نداشته اند و در مورد تعامل دوستانشان با یک  فرِد معلول به طور غیرمستقیم چیزهایی شنیده اند 
یا مشاهده كرده اند، نگرش مثبتی پیدا كرده اند. به طور كلی افزایش هم دلی با معلوالن، اضطراب 

كودكان را كاهش داده است.
مک میالن می گوید: »این یافته نشان می دهد كه ترویج تعامل بیشتر بین كودكان و افرادی 
بهبود نگرش  به كاهش تبعیض كمک كند. هم چنین  نیازهای ویژه به طور معمول می تواند  با 
می تواند اثرات طوالنی مدت داشته باشد و می تواند به كودكان مبتال به معلولیت نیز كمک كند.«

نمي دانستم از كجا شروع كنم، زندگی من داشت راه خودش را می رفت و من كماكان در میان 
امواج خوش و ناخوش زندگی سرگرم بودم كه ناگهان قلب زندگی از تپیدن باز ایستاد. 

سرنوشت زندگي من با تولد هادي عوض شد، درست زماني كه فهمیدم هادي نسبت به بچه هاي 
همه  و  نمي كرد  باور  مرا  درد  كسي  كه  بود  اینجا  مشکل  اما  دارد.  كم  چیزي  هم سن و سالش 
مي گفتند او بازیگوش است، مي گفتند تو عیب روي بچه مي گذاري. كسی مرا درک نمي كرد و 
درد مرا نمي فهمید ولي همه ي آن ها اشتباه می كردند چون حس مادرانه ی من به من مي گفت: 

»هادي مشکل دارد.« 
حس من درست بود، هادی نمي شنید، او ناشنوا بود. وقتي گریه مي كرد با صداي من آرام نمي شد 

یا وقتي خواب بود هیچ صدایي او را از خواب بیدار نمي كرد.
خالصه، زندگي جدید من با هادي شروع شد. با تشخیص دكتر و نوار رادیومتري دقیقاً مشخص 
شد كه شنوایي پسرم ضعیف است. درست 9 ماهه بود كه متوجه این موضوع شدم و در 11 
به  گفتاردرماني  براي  روز  هر  كردم.  شروع  را  هایش  كالس  و  گرفتم  سمعک  برایش  ماهگي 
یاد  را  كلمه  بعد كم كم چند  و  به صداسازي كرد  این كه هادي شروع  تا  توان بخشي مي رفتیم 
گرفت. هیچ وقت یادم نمي رود وقتي براي اولین بار كلمه ی بابا را به زبان آورد از شدت شادي 
روي زمین راه نمي رفتم. با آموختن هر واژه دنیاي ما عوض مي شد، كارت هاي آموزشي هادی 
اسباب بازي ما شده بود. هر جا مي رفتیم كارت ها را براي یادگیري با خودمان مي بردیم و حاال خدا 

را شکر مي كنم كه افراد خوبي سر راهمان قرار گرفتند و چیزهاي خوبي یادمان دادند.
و اما امان از روز سنجش! از اضطراب زیادی كه به خاطر هادی داشتم و نگران بودم كه نکند 
هادی وارد مدرسه باغچه بان شود! خیلي حال بدي داشتم طوري كه ناخودآگاه گریه مي كردم. 

اآلن كه یاد آن روزها مي افتم كلي به خودم مي خندم. تا شروع سنجش مدرسه حدود 6-5 كلمه 
وارد مدرسه ی عادي شود و من  و  را قبول شود  باعث شد كه سنجش  بود، همین  یاد گرفته 
نمي دانستم كه مدرسه ی عادي یعني شروع مشکالت تازه، ولی هادی با معلمان خوب و به یاري 

خدا توانست دوره ی متوسطه را به پایان برساند.
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بهبود نگرش کودکان و نوجوانان در ارتباط با معلوالن

هادی با صداي من آرام نمي شد

ولی حاال به ياد آن روزها می خندم

مترجم: فائزه گچ كوب

مریم پابرجا

به خاطر عالقه اي كه هادی به آب داشت به پیشنهاد پدرش 
او را از 5 سالگي به كالس هاي شنا بردم، االن چند سالی 

است كه او به طور حرفه اي شنا مي كند.
پیش  برایمان  زیادی  روزهای خوب  هادی  و  سرنوشت من 
آورد و من می دانم روزهای بهتری هم پیش رویمان خواهد 
بود، اكنون كه پسرم 14 سال دارد، توانسته قهرمان شناي 
كشور شود و تمام امید من به روزي است كه هادی بتواند 
قهرمان پارالمپیک شود و افتخاري براي جامعه ی معلوالن و 

كشور عزیزمان شود.
 به امید آن روز.
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طرح: نوید ندائی
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ماهی كوچولو و من زیر آب با هم آشنا شدیم. آشنا كه نه، با هم دوست شدیم.
من نمی تونستم زیاد زیر آب بمونم. خواستم ازش خداحافظی كنم. گفت: منم میام.

گفتم: اون بیرون، آب نیست، بدون آب چطوری می خوای نفس بکشی؟ باز هم خواست بیاد. 
قرار گذاشتیم چند دقیقه روی آب بایسته و اگر نتونست...

با هم به سطح آب رفتیم، آخیش... نفس كشیدم... ماهی كوچولو...
وای ماهی آب می خواد، لب هایش رو تندتند باز و بسته می كرد. 

گفتم: قبول كن ماهی كوچولو، من و تو با هم فرق داریم. 
برگردوندمش توی آب، نفس كشید و گفتم: ما با هم دوستیم، هرطور كه باشیم و هركجا كه زندگی كنیم. 

ماهی كوچولو آروم شد و قبول كرد و چند دور، دورم چرخید. 
خداحافظ ماهی كوچولو، حاال من به هوا نیاز دارم. 

39

قبول کن ماهی کوچولو تو با من فرق داری

صديقه مواليی



آقای گوش بینی پسربچه ی كوچکی بود كه حرف ها را به 
جای این كه بشنود بو می كرد. او همه چیز را خیلی زود 
می فهمید. بیشتر اوقات دوستانش او را مسخره می كردند. 
او این بوها را خیلی خوب می شناخت، بین خودمان باشد 
بچه ها او را »پوش دماغ« صدا می كردند. گاهی یواشکی 
حرف آدم هایی كه كسی را تحسین می كردند بو می كرد 
و دلش می خواست در مورد او هم این طور حرف بزنند. 
ولی هیچ كس درباره ی پسركوچولویی كه یک بینی تقریباً 
بزرگ از توی یکی از گوش هایش بیرون آمده بود، حرف 
خوش بویی نمی زد. او گاهی بینی گوشش را می گرفت تا 

بوی حرفی را حس نکند.
او  از  معلم  اما  بود  توی مدرسه خوب  این كه درسش  با 
خواسته  گوش بینی  آقای  از  چون  نداشت،  خوشی  دِل 
بود بچه هایی كه حرف هایشان بوی دروغ می دهد را به او 
معرفی كند، اما آقای گوش بینی قبول نکرده بود این كار 
را برای معلمی انجام بدهد كه گاهی حرف های خودش 

هم بوی دروغ می داد.
دلش می خواست بچه ها این را می دانستند آن وقت شاید 
به او افتخار می كردند و با او هم دوست می شدند، ولی 
نمی توانست به آن ها بگوید، چون آن وقت دیگر، بچه ها 

از آقای معلم خوششان نمی آمد و درس نمی خواندند.
اما یک روز..

مردی پیدا شد كه روی پیشانی اش ستاره چکه كرده  بود.

حرف های او آن قدر بوی عجیبی می داد كه گوش بینی را 
مجذوب خود می كرد.

مردی كه روی پیشانی اش ستاره چکیده  بود،شکوفه ها را 
می بویید. به گوش بینی فقط می گفت: »آقا« 

حرف هایش بوی احترام و محبت داشت.
كه  مردی  زد.  حرف  خودش  مورد  در  او  با  گوش بینی 
را  دست هایش  كرده  بود،  چکه  ستاره  پیشانی اش  روی 
با مهربانی گرفت و گفت: می خواهی برویم به سرزمین 
آرزو  شد،  خوشحال  خیلی  گوش بینی  گوش بینی ها؟ 
داشت به جایی برود كه همه مثل خودش باشند. آن وقت 

دیگر كسی او را اذیت نمی كرد. دیگر تنها نبود.
یک  حتی  گوش بینی ها  سرزمین  در  افتادند،  راه  آن ها 
انگشت هایش  با  كه  بود  كسی  اما  نبود!  هم  گوش بینی 
این كه  بدون  می خواند  داستان  كتاب  بچه هایش  برای 

كلمه ای پیدا باشد. او یک آینه داشت. 
با دست هایش  و  می دید  را  كه حرف ها  دید  را  دختری 
حرف می زد او هم یک آینه داشت. خانمی را دید كه به 
جای یک پا از چوب استفاده می كرد بله؛ این خانم هم 
بقیه  آینه هایشان شبیه  در  آن ها  آینه ای داشت. همه ی 
بودند. مردی كه ستاره ای روی پیشانی اش چکیده  بود، 

گفت: توی آینه خودت را نگاه كن، آقا!
گوش بینی وقتی خودش را دید زبانش بندآمد، از بینی 

تقریباً بزرگ توی گوشش خبری نبود.
مرد ستاره ای گفت: این جا سرزمین آینه هاست. سرزمینی 
كه مردمش به تفاوت ها احترام می گذارند. سرزمینی كه 
هیچ كس مجبور نیست شبیه دیگری باشد و در حالی كه 
از شاخه ای را می بویید چشم هایش را  شکوفه ی آویزان 

بست و قطره ای از ستاره ای در آسمان شد. 

آقای گوش بینی 
ت. گالیله
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نویسنده: اتان بوریتز 
انتشارات: صابرین )كتاب های دانه( 

برای شما هم این سوال پیش آمده كه چه كسی زیبا است؟ چه چیزی زیبا است؟
پسری با چشم های آبی؟ دختری با لباس صورتی و توردار؟

اسباب بازی نو؟
به نظر شما زیبایی ها را فقط باید دید؟

یک آدم بیمار می تواند زیبا هم باشد؟ یا كسی كه چشم هایش رنگ خاصی ندارد؟
در كتاب »زیبا چیست؟ زیبا كیست؟« از سری كتاب های »پرسش های اساسی« كه 
انتشارات صابرین آن را چاپ كرده است آمده: »حتی اگر ما ببینیم، بچشیم، ببوییم، 
لمس كنیم و فکر كنیم چیزی زیباست، از كجا می توانیم مطمئن باشیم كه جواب این 

پرسش بزرگ را پیدا كرده ایم؟« )ص18( 
اگربیشترمردم بگویند گل مالیدن روی گونه ها زیباست تو هم می گویی زیباست؟

»شاید كسی زیباست كه همیشه تالش می كند.« 
»زیبایی بیشتر از ویژگی های درونی ماست مثل بخشندگی، شجاعت، صلح  و  دوستی 
و كسی كه تالش می كند تا به این ویژگی ها برسد، زیباست... آیا جایی وجود دارد كه 

بتوانیم این ویژگی های درونی زیبا را آن جا پیدا كنیم؟ یا حتی آن ها را بخریم؟
با خواندن این كتاب ها یاد می گیریم، موضوعاتی وجود دارند كه نسبی اند و نمی شود 
در مورد آن ها نظر قطعی داد. پس چه زیباست در مورد سوال هایی كه به نظر ساده 

می آیند فکركنیم و به پاسخ های جدیدی برسیم.

مي دانید پزشک ها دو دسته هستند؟
دكتر جسم و دكتر فکر.

دكترهاي جسم همان هایي هستند كه ما را با گوشي معاینه مي كنند، یک چیزي شبیه 
آن ها متوجه مي شوند  "آ..."  بگو:  زبانمان و مي گویند  چوب بستني مي گذارند روي 
كه چه اتفاق هایي توي بدن ما افتاده و بعضي وقت ها براي این كه زودتر خوب بشیم 

مي نویسند كه باید آمپول بزنیم!
اّما...

تا حاال آدم هایي را دیدید كه خیلي ناراحت هستند؟ هیچ چیزي خوشحالشان نمي كند؟ 
یا به اصطالح افسرده هستند؟

شده تا به حال از چیزي كه خودتان هم نمي دانید چیست بترسید؟
شده دلتان بخواهد كاري را انجام بدهید و فکر كنید نمي توانید؟

این طور وقت ها دكترهاي فکر به كمک ما مي آیند.

معرفی کتاب

زيبا چیست؟ زيبا کیست؟

دکتــر فکــر

بال های 
کاغذی

دكترهاي خوب فکر با دیدن بازي ها، دعواها، یا حتي نقاشي هاي ما متوجه مي شوند 
درون ما چه چیزي مي گذرد.

آن ها به ما نشان مي دهند چقدر قوي هستیم؟ مثل آینه هاي سخن گو هستند، ما 
را به خودمان نشان مي دهند، ما را با خودمان آشتي مي دهند، وقتي بدانیم چه قدر 
قوي هستیم، زورمان مي رسد هر كاري را مي خواهیم انجام بدهیم، خوشحال باشیم 
و یک دفعه خودمان را باالي یک قله ببینیم كه یک زماني آن پایین پایین ها بودیم.

شما هم مي توانید دكتر فکر باشید، آن وقت مي دانید با هر آدمي چه طور رفتار كنید.
با بچه ها چه طور حرف بزنید؟ به آدم هاي عصباني، آدم هاي لجباز، آدم هاي خجالتي، 

آدم هاي بي ادب و... چه چیزي بگویید؟
همه ي این توانایي ها در رشته ي روانشناسي به دست مي آیند.

كتاب  موردش  در  مي توانید  حاال  همین  از  باشید  روانشناس  بخواهید  اگر  هم  شما 
بخوانید.

راستي در صفحه ي بعد، ما با یک خانم دكتر فکر صحبت كردیم.
اگر دوست دارید در مورد این شغل بیشتر بدانید و بخواهید بدانید با ما تماس بگیرید.
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تو برای من مهمی، عاطفه و نیاز تو مهم است، تو، من را خوشحال 
می كنی، من از غذا دادن به تو لذت می برم.

این ها پیام مهم بودن است كه از نظر خانم دكتر، مادرها باید با 
احترام و صبوری به فرزندشان انتقال بدهند.

از  آموزشگاهی  روان شناسی  دكترای  آیت اهلل زاده،  محبوبه  دكتر 
دانشگاه ایالتی ایندیانا با پیک توانا از دنیای كودكان می گوید.

معلول  كه  داريم  فرزندی  بگوييم  می توانيم  زمانی  چه   -1
است؟

انسانی  هر  می شوند،  تعریف  محدودیت هایشان  با  انسان ها 
محدودیت هایی دارد كه اگر باعث بشود نتواند نیازهای محیطی را 

پاسخ دهد تبدیل به معلولیت می شود.
معلولیت  یک  من  برای  این  و  بدوم  صدمتر  دوی  نمی توانم  من 
نیست چون یکی از نیازهای محیطی كه درآن زندگی می كنیم 
و  می شود  اصالح  عینک  با  كم  دیِد  نیست،  رفتن  صدمتر  دوی 
تبدیل نمی كند، صندلی چرخ دار هم  به معلولیت  را  ناتوانی  این 
می تواند جایگزین حركت در محیط شود و محدودیت حركتی را 
تبدیل به معلولیت نکند، اما در صورتی كه جامعه هم تمهیداتی 
برای حضور این فرد در جامعه اندیشیده باشد، معلولیت در تعامل 

شخص و محیط است كه تعریف می شود.

2- فرزند ما با تفاوت هايی كه معلوليت نام می گيرند متولد 
می شود، چطور بايد او را متوجه اين تفاوت ها كرد، طوری 

كه احساس ناتوانی نکند؟
باید دید آیا این موضوع را می فهمیم یا تحمل می كنیم؟ در جوامع 
اختالفات  دچار  چون  می كنند  صحبت    تحمل  از  خیلی  غربی 

قومی و نژادی هستند می گویند باید همدیگر را تحمل كنیم. 
است  ناگواری  موضوع  یک  این  می كنیم  احساس  كه  موقعی  تا 
كه باید تحمل كرد، فرزند ما هم خودش را كوچک می بیند، اگر 
والدین و اجتماع كوچک اطراف این فرزند بپذیرند و این تفاوت ها 
با مهربانی و بردباری بپذیرند و  را تنها تفاوت ببینند و آن ها را 
كودک را آگاه كنند. آن وقت كودک هم خودش را موجود محترم 

و همسان بقیه می بیند با توانایی ها و ناتوانی های متفاوت.
راه  می شود؟  نمايان  چطور  فرزندمان  در  اضطراب   -3

جلوگيری از آن و يا از بين بردنش چيست؟
عالمت های اضطراب به صورت بی قراری، بیان ترس و احتراز از 

كارهای خاصی بروز می كند.
حمایت  و  امنیت  احساس  تأمین  در  اضطراب  از  جلوگیری  راه 
است، فرزند ما باید بداند كه حمایت می شود و اگر در راه رفتن 
افتاد كسی هست  اگر  مشکل دارد، كسی هست حمایتش كند. 

مصاحبه ی اختصاصی پیک توانا با دکتر »محبوبه آيت اهلل زاده« روان شناس مدارس در آمريکا
تقديم به مادرانی که سـرشان باالسـت و در آسمـان برای فرزندانشـان ستاره می شمرند...

تـو بــرای مــن مهمـی
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دست كاری  باید  گاهی  منظور  این  به  و  نکند  خطر  احساس  كند،  بلندش 
محیطی انجام بشود تا این نیازها تأمین بشود، مثاًل اختالف سطح های خانه 
برطرف شود، اشیای تیز و آسیب رساننده از آن ها دور شود، از این دست كارها و 
حمایت های عاطفی، پاداش، محبت و آگاهی دادن بدون رد احساسات كودک.
به فرض اگركودک از حضوردر مدرسه می ترسد نباید این حس او را تکذیب 
كرد، باید ضمن همه ی كارهایی كه می كنیم  از قبیل صحبت با معلمان و... 
كودک را از تصور اشتباهش آگاه كنیم.  باید توجه داشت احساسات هیچ وقت 

غلط نیستند، این تفکر است كه اشتباه می كند.
اگر اضطراب تشخيص داده نشود و جلوی آن گرفته نشود چه   -4

نتايجی در بردارد؟
جلوی رشد بچه را می گیرد، تبدیل می شود به وسواس، به ترس های فلج كننده، 
به سالمت بدن آسیب می زند، در یادگیری تأثیر می گذارد، دامنه ی توجه را 
كم می كند، تمركز را كم می كند بر حافظه تأثیر می گذارد و واقعاً بخش های 

مهمی از زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. 
5- چرا گاهی ما، مادرانی كه فرزند متفاوتی داريم دچار افسردگی 
می شويم؟ فکر می كنيد افسردگی ما چه دليلی می تواند داشته باشد؟ 
با  فرزندمان  از  نگهداری  روزمرگی  است.  خستگی  خاطر  به  مقدار  یک 
می تواند  من  بدون  آیا  مثاًل  می بینیم  كه  متفاوت، چشم اندازی  توانایی های 
مفید  ازدواج كند؟ یک عضو  بخواند؟  اداره كند؟ می تواند درس  را  خودش 

جامعه باشد؟ 
از همه یک  اول  كنیم  موارد كمکش  این  درتمام  باید  مادر  به  برای كمک 
كاهش  برایش  را  روزمره  مشکالت  كه  باشد  مادر  اطراف  حمایتی  شبکه ی 
بدهد، مثاًل جایی باشد كه مادر بتواند با اطمینان فرزندش را آن جا بگذارد 
و یک روز را با فراِغ خاطر به كارهایی كه دوست دارد بپردازد، بستگی دارد، 
برود  یا  كند  درست  غذا  كند،  تمیز  را  خانه اش  بخواهد  مادر  است  ممکن 
مهمانی یا فیلم ببیند. هیچ كدام از این ها ایرادی ندارد و الزم هم هست، برای 

مادر الزم است احساس كند بر شرایط مسلط است و انرژی بگیرد.
این شبکه می تواند خانواده باشد، می تواند مؤسسات باشند و باقی اش نیاز به 
كار كالن اجتماعی دارد كه به فرض، مادر بداند كه فرزندش در 6 سالگی به 

مدرسه می رود.
یا نداشتن  به داشتن  نداریم كه هر بچه ای بدون توجه  قانونی  متأسفانه ما 
معلولیت حق دارد در مدرسه حضور پیدا كند و پدر و مادر باید به دنبال این 

باشند كه مکان مناسبی برای فرزندشان پیدا كنند.
در عین حال مادر باید بداند كه كمک گرفتن هیچ ایرادی ندارد و این رابطه ی 
متقابل است. یک روز من به شما كمک می كنم و یک روز شما از من كمک 

می خواهید.
6- موافق تحصيل بچه ها در مدارس استثنايی هستيد؟ 

معلولیت های  برای  و  باشد  داشته  باید طیف  استثنایی  آموزش  من  نظر  به 
مختلف، طیف های متفاوت در نظر گرفته شود. 

مثل معلولیت های كم رواج )نابینایی و ناشنوایی( كه حداقل تا زمانی كه بریل 
یا اشاره یاد بگیرند آنجا باشند.

چون برای این بچه ها امکانات در همه جا فراهم نیست. در غیر این صورت 
آموزش  و  پرورش دارد رو به تلفیق می رود. تا آن جایی كه امکان دارد بچه ها 
و  بزند  لطمه  ما  كودک  حقوق  به  نباید  تلفیق  این  باشند.  همدیگر  با  باید 
باید راه كارهایی داشته باشیم برای ایجاد تعادل حقوق.  نه به حقوق جمع. 
می توان كالس های  مثاًل  باشند.  جدا  یکدیگر  از  همه جا  بچه ها  نیست  الزم 
جدایی را در یک مکان آموزشی در نظر گرفت برای زمان هایی كه بچه ها نیاز 
به آموزش های خاص دارند و در بقیه ی فعالیت ها با بچه های دیگر یکسان 

باشند. متأسفانه ما هیچ كدام از این ها را نداریم.
در عوض ماده واحده ای داریم برای استخدام معلمان استثنایی كه یک سال 
كار معلم استثنایی برابر یک سال و نیم كار معلم عادی است. این یعنی چه؟ 

داریم پیغام می دهیم معلم مدرسه ی استثنایی بودن مشکل است.
این یک ضرر دیگر هم دارد؛ آدم ها به خاطر انگیزه ی بیرونی می روند معلم 
شوند. اگرعالقه هم نداشته باشند به خاطر این كه ده سال زودتر بازنشسته 
شوند سراغ این كار می روند و معموالً وقتی آدم ها برای انگیزه ی بیرونی یا 
پاداش عینی كاری را انتخاب می كنند تأثیر چندانی ندارد و نتیجه ی عکس 

هم می دهد.
در آمریکا حقوق این معلم ها با بقیه یکسان است، معلمی كه فوق لیسانس 
دارد پوشک بچه ها را هم عوض می كند، غذا هم دهانشان می گذارد، چون 
این ها كسانی هستند كه خودشان انتخاب كردند و معموالً اكثرشان معلم های 

بی نظیری هستند.
7- وضعيت تحصيل اين كودكان در آمريکا چگونه است؟

چهل سال  حدود  دارند؛  استثنایی  قانون  كه  نیست  وقت  خیلی  هم  آن جا 
پیش آموزش عمومی استثنایی شروع شد. یعنی از زمان ریاست جمهوری 
تا  كرد  عالقه مندش  این  و  داشت  ذهنی  كم توانی  با  خواهری  او  »كندی«. 

به تدریج آموزش استثنایی را  ایجاد كند.
از  یک سری  نتیجه  كرده.  زیادی  تحقیقات  زمینه  این  در  آمریکا  كنگره ی 
تحقیقات را »نیکالس هابس« در كتاب ارزشمند »آینده فرزندان ما« آورده 
كه خیلی خوب در مورد آموزش استثنایی و مضرات جدا كردن بچه ها از بقیه 

صحبت می كند.
آن ها پشتوانه ای بسیار قوی دارند. آموزش، تحت قوانین فدرال و ایالتی است، 
مدارس موظف هستند همه ی بچه ها را بدون توجه به تفاوت هایشان قبول 
كنند. مدرسه موظف است او را ثبت نام كند، ارزیابی كند، مشخص كند چه 
نوع تعلیم و تربیتی مناسب اوست و این مفاهیم در قانون تعریف شده است.

كار من در مدرسه همین است، اول باید اجازه ی كتبی از والدین بگیریم كه 
فرزندشان را تست كنیم. بعد باید حقوقشان را توضیح دهیم. یک دفترچه ای 
داریم كه حقوق بچه ها این كه چطور باید كارمان را انجام بدهیم در آن آمده 
و در پایان تمام مؤسساتی كه والدین می توانند از ما و عملکردمان به آنجا 
شکایت كنند آمده است و بعد از كسب اجازه یک تیم، بچه را ارزیابی می كند.
اين  ارزيابی  و  دارند  تخصص هايی  چه  ارزيابی  تيم  اين  اعضای   -8

كودكان به چه صورتی انجام می شود؟ 
1- روان شناسی كه پروانه و امتیاز دارد 2- معلم استثنایی 3- معلم عادی 4- 
یک پرستار در صورتی كه بچه مشکالت جسمی داشته باشد 5- فیزیوتراپ و 

كاردرمان كه در حضور پدر و مادر، كار درمان را انجام می دهند.
در یک جلسه،  و  كنیم  ارائه  را  ارزیابی  نتیجه ی  روز  موظفیم ظرف 50  ما 
قانونی  سند  یک  این  كنیم.  تهیه  بچه  این  برای  انفرادی  آموزشی  برنامه ی 
است كه پدر و مادر می توانند بر اساس آن از مدرسه و از من شکایت كنند.

باید در هر جلسه این قوانین را برای پدر و مادر توضیح بدهیم و در صورت 
تمایل یک كپی دیگر به آن ها بدهیم.

اگر پدر و مادر نخواهند فرزندشان آموزش ببیند ما كاری نمی توانیم بکنیم 
قانون در  این  بگیرد.  قانون تصمیم  نهایت می توانیم شکایت كنیم كه  ، در 

آمریکا از 3 تا 21 سالگی آن ها را حمایت می كند.
در ضمن از بدو تولد تا 3 سالگی هم سرویس دیگر دارند به اسم اولین قدم، 
هر پزشکی كه متوجه شود كودكی مشکلی دارد حتماً باید او را به این گروه 
ارجاع دهد. آن ها می آیند و در خانه آموزش های الزم را می دهند تا مشکل 

برطرف شود.
كشورهای  نیست.  خوب  خیلی  كشورهای  جزو  زمینه  این  در  آمریکا 
اسکاندیناوی بهترین آموزش وپرورش استثنایی دنیا را دارند. آن ها سیستم 
بهتری دارند، برای پیدا كردن بچه هایی كه معلولیت دارند از بدو تولد تالش 
می كنند و واقعاً اگر از بچگی هر چه زودتر در معلولیت ها مداخله شود بچه ها 

سازگاری بهتری پیدا می كنند.
9- در پايان اگر پيشنهادی داريد، لطفًا بفرماييد؟ 

به وجود  در كودكان  را  یادگیری  پشنهاد می كنم شوق  مادرها  و  پدرها  به 
بیاوریم و با ایجاد محیطی كه كنجکاوی  كودكان را تحریک كند اجازه دهند 
مهم  نکته ی  و  كنند  كنند، درست  كنند، خراب  تجربه  كه  باشند  آزاد  آنها 

این جاست كه از نظر من، خود ما هم باید این رفتار را داشته باشیم.
كودكان را تشویق كنیم، كودكان را در محیطی قرار بدهیم كه در آن محیط، 
محرک یادگیری باشد. محرک های بینایی، شنوایی، بویایی و... باشد. كودكان 
بخواهیم دقیقاً  و  اگر محدودشان كنیم  و هدایتشان كنیم.  بگذاریم  آزاد  را 
همان طور كه ما می خواهیم باشند شوق آموزش را در آن ها از بین می بریم. 
را  مطمئن تر  راه های  شوند  دانایی  و  یادگیری  مشتاق  فرزندانمان  وقتی 

آگاهانه تر انتخاب می كنند.
صديقه مواليی
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گزارش پیک توانا از تئاتر انجمن خیريه سندروم داون ايران
نبارد،  باران  می كند  دعا  لیال  وقتی 
گل محمد  بابا  كنار  پنبه ای  ابرهای 
می نشینند روی زمین، لیال نمی تواند 
مثل بابا گل محمد دعا كند باران ببارد.
خانه ام  باشید:  هوش  به  مردم  آی 
كه  است  لیال  فریاد  این  ندارد  سقف 

مادرش بیمار است.
مادر لیال بیمار است، زمین ها خشک 

هستند.
ببار ای بارون ببار

در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار

ای بارون

باران كه می بارد دسته ای از چترهای 
سقف  لیال  مادر  سر  باالی  سفید 

می شوند.
نبارد«  باران  می شد  »كاش  تئاتر 
تركمن  افسانه ی  یک  از  برگرفته 
با  حق شناس  رسول  كارگردانی  به 
سندروم  كانون  اعضای  نقش آفرینی 
داون، آخرین روز تمرین خود را قبل 
سرگذاشت.  پشت  داوران  بازبینی  از 
این تئاتر برای راه یابی به جشنواره ی 

فجر و رشد داوری می شود.
شد،  انجام  عمومی  فضای  در  تمرین 
هرچند حایلی بین ما و فضای اطراف 

روزَمِرگی  می كردی  حس  اما  نبود، 
یک  روی  تو  و  می گذرد  كنارت  از 
سکوی نا مریی ایستاده ای و جدای از 
احساس  را  لحظه ها  این جریان طعم 

می كنی.
بود،  هم  اشتباهی  اگر  تمرین  حین 
پچ پچ های  نبود،  غضب آلودی  نگاه 
به  صحنه ی  نبود.  غرو لند  و  معنی دار 
نمایش گذاشتن برتری ها و خودنمایی 

نبود.
كوتاه  سایه ها  می شد،  پهن  آفتاب 
سایه  توی  كه  بچه ها  و  می شدند 
هم دیگر  به  آن قدر  كارمی كردند، 

ابرهای بهاری نباريد                                     



رسیدند.  هم  به  كه  شدند  نزدیک 
فضا  در  حاضرین  تشویق  صدای 

طنین انداز شد.
نگاه  به پسرش  مادر كیارش عاشقانه 
كه  است  سال  سه  كیارش  می كرد، 
تئاتر كار می كند. خجالتی و گوشه گیر 
باال  نفسش  به  اعتماد  حاال  ولی  بوده 
رفته و روابط اجتماعی اش بهبود پیدا 

كرده است. 
مادرهای  خیلی  مثل  كیارش  مادر 
دچار  كیارش  آمدن  به دنیا   با  دیگر 
شوک و انکار شده و حتی این موضوع 
پنهان  هم  بزرگترش  پسرهای  از  را 
می كرده، اما نکته ی مهم اینجاست كه 
در موردش مطالعه كرده و راهنمایی 
كه  بپذیرد  تا  كرده  تالش  خواسته، 
كیارش مثل همه ی بچه های دیگر با 
بقیه متفاوت است. پذیرش؛ مثل یک 
را  فاصله ها  كه  می كند  عمل  معجزه 
برمی دارد و به تفاوت ها معنا می دهد.

و  تئاتر  كارگردان  حق شناس  رسول 
علوم  دانشگاه  در  هنردرمانی  مدرس 
در  بچه ها  »بازی  می گوید:  پزشکی 
باال  آن ها  به  را  مردم  اعتماد  تئاتر 
می برد و اعتماد به نفس خودشان را 
ادامه  حق شناس  می دهد.«  ارتقا  هم 

داد كه: »در تئاتردرمانی بحث درمان 
مطرح است و نه اجرا.« 

در این بین بچه هایی بودند كه با دیدن 
نمایش كنجکاو شده بودند و به تماشا 
برخورد  اولین  همه  بودند.  نشسته 
داون  سندروم  بچه های  با  را  نزدیک 
داشتند. امیررضا گفت: »قشنگ فیلم 
همین طور  امیدوارم  می كنند،  بازی 

معروف بمونن.«
امیرحسین، محمدمهدی و محمدامین 
فرقی  ما  با  تئاتر  اول گفتند بچه های 
»چرا  گفت:  یکی شان  بعد  اما  ندارند، 
جمع  توی  می تونن  آن ها  دارند  فرق 
نمایش اجرا كنند ولی من نمی تونم.« 
سیزده  یا  دوازده  با  بچه هایی  این كه 
سال سن اولین برخورد را با سندروم 
بود  عجیب  برایم  داشتند،  داون ها 
درست  اطالعات  بچه ها  این كه  و 
سوال هایم  به  و  نداشتند  درموردشان 
مثل یک مجهول بزرگ نگاه می كردند!
نقش  می خواست  دلشان  بیشترشان 
سندروم  بچه های  به  نسبت  حمایتی 

داون داشته باشند.
هم  كنار  اگر  می دانم  بعید  خیلی 
می بودند می توانستند برخورد منطقی 
و درستی با دوستانشان داشته باشند.

همه چيز به خاطرآيدا
آیدا در نقش "آیدا"در فیلم سینمایی 
طال و مس ظاهر شده است. )آن قدر 
هیجان زده بودم كه یادم رفت از آیدا 

امضا بگیرم و حاال پشیمانم.( 
آیدا،  مادر  بنیادی،  پوراندخت  خانم 
ایران  داون  سندروم  خیریه ی  كانون 
را به خاطر آیدا راه اندازی كرده است. 
ایجاد  و  مادر  عشق  بارز  نمونه ی 

جریان های بزرگ و تأثیرگذار.
كه  خانواده هایی  از  بنیادی  خانم 
كه  می خواهد  دارند  فرزندانی  چنین 
آن ها را پنهان نکنند، تصور نکنند در 
اثر گناهی صاحب این فرزندان شدند 
و می گوید: »این بچه ها هر چه زودتر 
سایرین  با  تفاوتشان  ببینند  آموزش 
كمتر وكمتر می شود و سازگاری شان 

باال و باال تر می رود.« 
از برنامه های كانون به منظور كم كردن 
با  داون  سندروم  كودكان  فاصله ی 
سایر بچه ها این است كه كنار هم دیگر 
گروه  دو  هر  نفع  به  را  این  و  باشند 
از  یکدیگر  تفاوت های  با  كه  می دانند 

نزدیک آشنا بشوند.
... هوا ابری نبود اما  باران بارید

نفس  مثل  كه  مادرانی  برتمام  درود 
كودكانشان  معصومیت  لحظه به لحظه 

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

نیاز به كتاب های بیشتر وجود دارد.
این راهنمایی ها برای اشخاصی كه عالقه مند به درست كردن كتاب های لمسی هستند، 
سودمنداست. حتی اگر این كتاب ها برای كتاب خانه ی كلیر ویژن تهیه نشوند و در جای 

دیگری مورد استفاده قرار گیرند.
كتاب پارچه ای چيست؟

دچار  كه  افرادی  هم چنین  و  نابینا  و  كم بینا  كودكان  برای  پارچه ای  لمسی  كتاب های 
برای  راه  بهترین  كتاب ها  این  مناسب اند.  هستند،  ذهنی  و  فیزیکی  كم توانایی های 
آشنایی با لذت خواندن و وسیله ای ارزشمند برای كمک به درک مفاهیم واژگان و ایده ها 
هستند. این كتاب ها سبب ایجاد رابطه ی متقابل میان كودک نابینا با هم كالسان و افراد 

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

تشخیص دهند. اگر كتاب ها دارای صدا و بو باشند، جذابیت شان صد چندان می شود.
چگونه ساخت كتاب را شروع كنيم؟

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

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

خوردن است.
ساختار كتاب پارچه ای

برای پس زمینه ی صفحات بهتر است از پارچه های نرم و چرک تاب استفاده كنید. برای 
درست كردن صفحات، پارچه ی پس زمینه را از هر دو طرف به كرباس قابل شست و شوی 

مستطیل شکل بدوزید. صفحات كتاب را با بخیه زدن كناره های سمت چپ شان به یکدیگر 
متصل كنید. می توانید چند سوراخ نیز در هر صفحه ایجاد كنید و بعد صفحات را از محل 
این سوراخ ها به هم وصل كنید. حاشیه های بدون آهار و نرم بسیار بهترند چون سبب 

می شوند صفحات به آسانی و به شکل مسطح روی یکدیگر قرار گیرند.
نکات ايمنی

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

كتاب ها خودداری كنید.
اندازه

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

امکان صفحات مسطح و تخت باشند.
متن

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

به صفحات كتاب اضافه شود، زیر حروف چاپی جای كافی برای آن بگذارید.
موضوع های مناسب برای كتاب سازی
سرود های كودكانه و شعر های قدیمی

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

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

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

از آن لذت ببرند.
از چه چيزهايی می توان در ساخت كتاب استفاده كرد؟

•پارچه ی مسطح برای درست كردن صفحات اصلی كتاب
•ماده و وسیله ای برای چسباندن و متصل كردن صفحات كتاب به یکدیگر

•خودكار ماندگار برای نوشتن متن، استفاده از ابزار قالب دوزی و گرفتن پرینت درشت
•استفاده از دور ریختنی هایی مانند: مخمل، پارچه ی خزدار، تور، بند، چرم، پشم، اسفنج، 

چوب، درپوش ها، جوراب بچه گانه، دكمه ها، زنگ ها، برگ و گل، پر، نوار و...

کتاب های لمسی پارچه ای بسازیم

برگردان: مریم یزدانی 
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سالم، من كاوک هستم، دوست دارم درباره ی دنیا خیلی بدانم و  خیلی چیزها را تجربه 
كنم. من توی خانواده به كاوک معروف هستم. یعنی كاونده ی كوچک.

می خواهم با هم ببینیم و با هم بدانیم.

آبی  رنگ  به  را  بیشترش  و  می كنیم  زندگی  رویش  ما  كه  بزرگی  توپ  این 
می بینیم پر است از مکان ها و پدیده های عجیب و غریبی كه تا آن ها را نبینید 

باور نمی كنید.
ما بچه ها باید بدانیم چیزهای زیادی وجود دارد كه باید درباره ی آن ها بدانیم. 
شاید یک روز برای سفر دلمان بخواهد به یکی از این مکان های عجیب برویم. 
اگر یک روز از خانه بیایید بیرون در یک هوای سرد و برفی و جای خورشید 
نورهایی را ببینید كه توی آسمان موج می خورند چه احساسی پیدا می كنید؟

این نورها ازكجا آمده اند؟
اصاًل این نورها چه هستند؟

سرخ پوست ها افسانه هایی دارند و می گویند این نورها روح كودكان مرده اند! اما 
این نورهای قشنگ و شگفت انگیز كه فقط در كشورهای نزدیک  باور نکنید، 

قطب می شود آن ها را دید، برای ظاهرشدنشان دلیل علمی دارند.
طوفان های خورشیدی باعث ایجاد این نورهای متحرک هستند. دانشمندانی 
كه علت را كشف كرده اند كتاب های زیادی در مورد فیزیک و نجوم خوانده اند 

و فراوان آزمایش انجام داده اند.
من خیلی دلم می خواهد این نورها را از نزدیک ببینم، دیدن آسمان وقتی نور 

مثل دودهای رنگی درآن می چرخد باید تجربه ی شگفت انگیزی باشد.

دنیای بزرگ من 

شفـق قـطبـی
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مسابقه ی كاردستی
وسیله ی اصلی ای كه نیاز داریم یک قوطی كنسرو ماهی خالی است.
شما می توانید با هر وسیله ی دیگری یک كاردستی خالقانه بسازید. 

از كاردستی ها ی خودتان عکس بگیرید و عکس ها را برای ما پست و یا ایمیل 
كنید. 

لطفاً دقت كنید: 
شما  جای  به  كنید  خواهش  آن ها  از  اما  بخواهید  راهنمایی  والدینتان  از   -

كاردستی را درست نکنند.
- وسیله ی اصلی در این كاردستی باید همان قوطی كنسرو ماهی باشد.

- وسیله ی جدیدی كه ساخته می شود یک كاربرد جدید برای قوطی كنسرو 
است. 

مراقب  و  دارند  باز شدن قالب  برای  استفاده كنید كه  از كنسروهایی  لطفاً   -
دست های كوچکتان باشید.

- عکس ها را به آدرس های زیر بفرستید: 
آدرس پستی: قزوین - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به میدان قدس - 

كانون معلولین توانا - دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی: 34185-3463

peyk@irantavana .com :ایمیل
- درصورت پست، روی پاكت و در صورت ایمیل، در قسمت موضوع بنویسید: 

مسابقه ی كاردستی
- اسم، سن، شهر محل سکونتتان و شماره تماس را حتماً بفرستید.

- از كاردستی هایتان حداكثر 5 عکس بفرستید.
- مهلت ارسال: پایان آبان ماه سال 1392 

منتطر كارهای قشنگ شما هستیم. 

ت. رولند هیل
س
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بیگانه با واقعیت!

حسینی نگین 
neginh@gmail.com

افراد دارای معلولیت های شدید و نیز معلولیت های ذهنی، حق دارند فرزندی داشته باشند؟ واقعیت 
از فعاالن حقوق معلولیت، در  از تماشای »حوض نقاشی«، من به عنوان یکی  این است كه بعد 
پاسخ گویی به این سؤال بیش از پیش، احساس درماندگی كردم. اینکه افراد دارای معلولیت باید 
حق و حقوقی برابر با سایر افراد غیرمعلول داشته باشند، شکی نیست. اینکه نیازهای جسمی و 
روحی و عاطفی آن ها باید با حفظ شأن و كرامت انسانی شان برآورده شود، تردیدی نیست اما اگر 
نیاز آن ها داشتن فرزند باشد چه؟ آیا همچنان حق دارند چنین نیازی را بطلبند و به هر قیمتی 

رفعش كنند؟ 
در جایی از فیلم، وقتی پدر دارای معلولیت ذهنی به مدرسه فرزندش سهیل، می رود تا او را متقاعد 
كند كه به خانه برگردد، وقتی پشت پنجره كالس می ایستد و با پسرش حرف می زند، می گوید: 
»ببخش كه من پدرت شدم!« این جمله خیلی تکان دهنده است! به راستی واقعیت های زندگی تا 
چه اندازه تلخ و اثر گذار بوده كه پدری را به این نتیجه رسانده كه پدر شدنش اشتباه بوده است!؟ 

به نظرم آنچه كه این مسأله را پیچیده و پاسخگویی به آن را دشوار می كند، تالقی »نیازها« و 
»حقوق« دو گروه از افراد جامعه است: نیاز افراد معلول به داشتن فرزند، و حق كودكان به داشتن 
والدینی كه بتوانند حداكثر نیازهای آن ها، به ویژه نیازهای روحی و اجتماعی شان را برآورده كنند.
آیا می توان به صرف حمایت از حقوق معلولیت، منکِر حقوق كودكان شد!؟ آیا می توان به پاسخی 
رسید كه تامین كننده ی نیازها و حقوق هر دو گروه باشد؛ هم والدین دارای معلولیت و هم كودكان!؟ 

را  میری  مازیار  كارگردانی  به  نقاشی«  »حوض  فیلم  تا  شد  فرصتی 
زیادی  نقایص  البته  كه  خوش ساخت،  ظاهراً  فیلِم  این  كنم.  تماشا 
هم دارد، مشکالت زندگی پسربچه ای را به تصویر می كشد كه پدر و 

مادرش، معلولیِت خفیف ذهنی دارند. 
اشکاالتی كه »حوض نقاشی« دارد و در ادامه به آن ها اشاره خواهد 
هیچ  فیلم  ساخت  و  فیلم نامه  نگارش  برای  كه  می دهد  نشان  شد 
تحقیقی صورت نگرفته است. در حالی كه الزمه ی پرداختن به چنین 
انجمن های  با  و مشاوره  تحقیق وسیع  از هر چیز،  پیش  سوژه هایی، 
مرتبط است. »حوض نقاشی« با نگاه نادرستی كه به عالئم و پیامدهای 
معلولیت ذهنی دارد، نشان می  دهد كه سازندگانش متأسفانه زحمت 
تحقیق را به خود نداده اند و شخصیت هایی بر اساس تخیل خودشان 

ساخته اند. 
مشخص  دقیقاً  اصلی  شخصیت های  ذهنی  معلولیت  نوع  اینکه  اّول 
در  آن ها  جسمی  و  فکری  ناتوانی  یا  توانایی ها  دامنه ی  به  و  نیست 
سراسر فیلم به طور یکنواختی پرداخت نشده است. در سکانس آغازین، 
شخصیت زن دارای معلولیت ذهنی حركات بدنی شدیدی مانند افراد 
مبتال به اوتیسم از خود نشان می دهد كه در صحنه های دیگر تکرار 
از  هیچ یک  با  می دهند  بروز  خود  از  زوج  این  كه  عالئمی  نمی شود. 
گونه های شناخته شده ی بیماری های ذهنی هم خوانی ندارد و متغیر 

است.
نظر  از  خارجی  نمونه های  با  فیلم  این  تشابه  این كه  دوم  نکته ی 
به  و  تهی  باشد  داشته  باید  كه  استقاللی  از  را  آن  شخصیت پردازی، 
كپی سازی شخصیتی نزدیکش كرده است. حركات پدر و حتی گریم 
ظاهری او، از شخصیت فیلم »فارست گامپ« تام هنکس گرفته شده 
و بعضی رفتارهای شخصیت زن، مانند تالش وسواس گونه برای مرتب 
سام  »من  فیلم  اصلی  شخصیت  رفتارهای  از  لوازم،  و  اشیاء  كردن 

هستم« شان پن تقلید شده است. 
سومین نکته ی قابل اشاره، نیمه ی اّول فیلم است كه روایت گر روابط 
تا  خانواده  این  كه  گویی  آن هاست،  فرزند  و  مادر  و  پدر  میان  خوب 
12-11 سالگی فرزندشان مشکل خاصی نداشته اند و ناگهان مسائل 
از موضوع شهربازی و ماجراهای بعد از آن پدیدار می شود. در حالی 
كه مشکالت این خانواده ها اغلب از همان سنین آغازین مدرسه سرباز 

می كند و شدت می گیرد. 
چهارمین نکته این كه فیلم در به  تصویر كشیدن فشارهای اجتماعی بر 
روی كودک موفق نبوده است كه برای كودكان دارای والدین معلول، 
مدرسه، خاستگاه اصلی و مهم ترین منبع این فشارها به شمار می رود. 
در فیلم حوض نقاشی، واكنش همکالسی های سهیل به پدر و مادر 
معلول او در هیچ جای فیلم پرداخت نشده و در عوض سهیل دوست 
خانوادگی  شرایط  از  خوبی  درک  كه  معلمش،  پسر  دارد،  نزدیکی 
جمعی  دسته  تمسخر كردن  مثل  صحنه هایی  می دهد.  نشان  سهیل 
سهیل به خاطر داشتن پدر و مادری معلول و تقابل هایی كه بین او و 
همکالسی هایش می توانست اتفاق بیفتد، در این فیلم دیده نمی شود. 
نکته ی پنجم در این فیلم، برخورد عمومی مردم نسبت به معلولیت 
رایج در  واقعیت  با  به نظر  این زوج، طوری پرداخت شده كه  ذهنی 
این  در  به تصویر كشیده شده  جامعه ی  است.  متفاوت  جامعه  فرهنگ 
از جامعه ی واقعی است و به همین دلیل، فشار روانی  فیلم، فهیم تر 
حاصل از محیط اطراف روی سهیل به خاطر داشتن والدینی معلول، 

به خوبی نشان داده نشده است.
نکته ی ششم اینکه سهیل كالس چهارم دبستان است. آیا هنوز مدیر 
مدرسه چیزی در مورد پدر و مادر او نمی داند؟ هنوز آن ها را ندیده 
است؟ و خانم ناظم كه ارتباط نزدیکی با این خانواده دارد، به مدیر 
دیده  مدرسه  در  وقت  هیچ  سهیل  مادر  و  پدر  است؟  نگفته  چیزی 
نشده اند؟ این ها سؤاالتی است كه به خاطر پرداخت ناقص داستان به 

ذهن بیننده خطور می كند.
»حوض نقاشی« پایانی خوش دارد. سهیل به خانه برمی گردد و فیلم 
با نمایی از شادی دوباره ی این خانواده ی سه نفره تمام می شود. پایانی 
با نمونه های مشابه در جهان واقعیت، هیچ نسبت و  البته  خوش كه 

مشابهتی ندارد!
سؤال هميشگی

اما جدای از بررسی نقاط منفی »حوض نقاشی«، بعد از تماشای این 
آیا  كه:  می ماند  باقی  مخاطب  ذهن  در  همیشگی  سؤال  همان  فیلم 

نقدی بر فیلم »حوض نقاشی«
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بیگانه با واقعیت!
نقدی بر فیلم »حوض نقاشی«

كسي  براي  نداشتم  عادت  زیاد  زندگیم  طول  در  كاًل 
كه  بود  مهلک  آن قدر  ضربه  این بار  اما  كنم.  درد دل 
جاي هیچ حرفي باقي نمي گذاشت. سکوت را به دردِ دل 
كردن و شنیدن جمالتی از سر دلسوزی ترجیح می دادم. 
دقیقه اي از لحظاتي كه من مي گذروندم براي احدي قابل 

درک نبود.
خواب اون روزها هم، دیگه آرامشي برام همراه نداشت. هر 
وقت از خواب مي پریدم و یادم مي افتاد چه بالیي سرم 

اومده دلم مي خواست نعره بکشم.
بدتر  همه  از  بود.  اومده  سراغم  مریضي ها  اقسام  و  انواع 
ریزش موي وحشتناكي كه ترس كچل شدن را در من و 
اطرافیانم ایجاد كرده بود! دسته دسته مو بود كه از سرم 

جدا می شد.
فکر  این  به  بود. همش  نوشته  آزمایش خون  برام  دكتر 
ذوق  از  پر  دلی  با  یکی  روزها  همین  توی  كه  می كردم 
انجام  از عقد  و اشتیاق كنار جفتش میره. آزمایش قبل 
تا زودتر زندگی جدیدش را شروع كنه و یک نفر  میده 
جون  به  جونش  كه  نفر  یک  اون  نبود  خاطر  به  دیگه 
می داد  دست  از  را  زندگیش  تمام  داشت  بود  بسته  اون 
و كارش شده بود از این مطب به اون مطب رفتن. دكتر 
را  آزمایش خونم  نتایج  و فشار عصبي  استرس  مي گفت 
مثل پیرزن هاي 70ـ60 ساله كرده.  وقتی به برگه های 
آزمایش نگاه می كردند فکر می كردند سن بیمار اشتباهی 
باالی برگه درج شده! باورشون نمی شد اون اعداد و ارقام 
و  تغییر  این همه  باشه.  یه دختر جوون  آزمایش  نتیجه 
باال و پایین شدن جواب آزمایش ها براشون عجیب بود. اما 
خودم می دونستم از این جسم داغون و روح پریشون هیچ 
چی  می دونستم  خودم  فقط  نیست.  بعید  عکس العملی 

داره به سرم میاد و بس.
مامان برای در اومدن موهای جدید، انواع و اقسام داروها و 
قطره های گیاهی را به سرم می زد و سرم را ماساژ می داد 

و من زیر دستش اشک می ریختم.
******

ولي  شده بودم  بزرگ  مذهبي  خانواده ای  در  كه  درسته 
اعتقاداتم  ریشه  شدن  مستحکم تر  در  ناخواسته  »امید« 
طور  به  هیچ وقت  در صورتي كه  داشت.  به سزایی  نقش 
مستقیم از من نخواسته بود كه تغییر كنم، حجابم را بهتر 
اما حضورش و  از یک سري مسایل دوري كنم.  یا  كنم 
دیدن پایبندي به اعتقادات قشنگش من را هم شیفته تر 
كرده بود. شیفته ي دینم، بایدها و نباید هاش و رابطه ي 
توی  كه  دستاویزی  تنها  و  خودم.  خداي  با  نزدیک تر 
ازش  نجاتی  راه  و  متوسل شد  بهش  می شد  بحران  اون 

خواست، »خدا« بود و ال غیر.
 آخرین خبر و تماسی كه از امید داشتم روزی بود كه 
گفت قصد داره بره خواستگاري و مثاًل از من كسب اجازه 

مي كرد! بعد از اون دیگه هیچ خبري ازش نداشتم. 
دو سه سالي مي شد كه با دو تا از دخترعموهام كه خیلي 
كالس  بزرگترش  خواهر  و  مهسا  یعني  بودند  عزیز  برام 
قدیمی مون  خونه  نزدیک  كه  مي رفتیم  معارفي  و  قرآن 
دوست  را  مجموعه  اون  در  حضور  یک بار  هفته ای  بود. 
داشتم و حس خوبی بهم می داد. به عالوه اینکه دوستان 

خوبی هم اونجا پیدا كرده بودم.
من  از  سالي  كه 8-7  امید  بد، خواهر  یا  بخت خوب  از 
محسوب  من  هم كالسي هاي  جزو  هم  بود  بزرگ تر 
مي شد. همیشه هراس این را داشتم كه نکنه روزي در 
كالس صحبتي پیش بیاد كه مهسا یا خواهرش متوجه 
بودیم  نزدیک  به هم  خیلي  كه  باوجودي  بشن.  داستان 
امید  ازدواج احتمالي  از  اون ها هم  اما دلم نمي خواست 

مطلع شوند.
ضربه اي كه من خورده بودم آن قدر شدید بود كه دوست 
نداشتم هیچ كس از عمقش با خبر بشه. دوست نداشتم 
كسي جز مامان بدونه كه امید به همین زودي داره ازدواج 
می كنه. ضربه آن قدر كاري بود كه قدرت درد دل را كه 
ازم گرفته بود هیچ، به هیچ عنوان هم دلم نمي خواست 

كسي از اتفاقات پیش اومده باخبر بشه.
وقتي هیچ خبري از امید نبود مي شد پیش بیني كرد كه 
آن قدر  امید  و  رفته  پیش  روال خودش  روي  چیز  همه 
سرش گرمه اتفاقات جدید زندگیش شده كه حتي وقت 
نمي كرد یه خبر هم به من بده یا شاید هم حرفی دیگه 

برای گفتن باقی نمونده بود! 
تموم  هاي گذشته كالس  هم طبق چهارشنبه  روز  اون 
شده بود و من و خواهر مهسا توي راهرو منتظر مامان و 
بابا بودیم تا بیان دنبالم كه خواهر امید همراه دوتا خانم 
زماني  درست  شدند.  نزدیک  ما  به  خندان  و  شاد  دیگه 
خانم ها  از  یکي  با  امید  خواهر  رسیدند  ما  روبه روی  كه 
دیده بوسي كرد! شخص سومي كه بین شون بود رو به ما 
كرد و گفت: می دونید ما با هم فامیل شدیم؟ برادر خانم 
محمدي با خواهر زاده ی خانم صالحي ازدواج كردند. پنج 

شنبه هم مراسم نامزدي داریم!
شده بودم  الل  شده بود.  سلب  ازم  حرف زدن  قدرت 
مي كردم.  نگاه  فقط  زده  بیرون   حدقه  از  چشمان  با  و 

دخترعموم سؤال كرد: كدوم برادرشون؟! بزرگه؟
نه خیر. برادر كوچیک شون.

و برادر كوچک تر یعني »امید«، یعنی امید حتی زودتر از 

برادر بزرگترش هم ازدواج كرده بود.
خدایا یعنی بعد از این كه این خبر را با گوش های خودم 
آخه  می دادم؟!  ادامه  زندگی  به  باید  هم  باز  شنیدم، 
چه جوری؟ مگه می شد؟؟؟ مگه زندگی بدون امید ممکن 

بود؟!
دخترعموم كه فکر مي كرد من كاماًل از ماجرا بي خبرم، 
را  شونه هام  و  شونه هام  روي  بود  گذاشته  را  دستش 
مي مالید. دردي توي تموم تنم پیچیده بود كه با هر فشار 
واقع  در  مي شکنه.  شونه هام  االن  مي كردم  فکر  دستش 
و  بود  قلبم شکسته  نه،  شونه هام  بود.  شونه هام شکسته 
من مونده بودم با این خرده شکسته ها چطور یک مائده ی 

جدید سرهم كنم؟
مامان تا از در وارد شد بدون هیچ حرفي گفت: چي شده؟ 

مائده چشه؟ 
داد:  جواب  من  جاي  دخترعموم  مونده بودم.  مبهوت 
بخوره.  هوا  بیرون  بریم  شده.  گرمش  نیست.  چیزیش 
مي بردند  پایین  پله ها  از  را  ویلچر  داشتند  كه  موقعي 
مي دیدم  كه  صورتي  افتاد.  آینه  به  چشمم  ناخودآگاه 
بین  تشابهي  وجه  هیچ  كه  شده بود  وحشتناک  آن قدر 
خودم و اون صورت نمي دیدم! توي عمرم تا حاال خودم را 

اون شکلي ندیده بودم. 
نبود.  من  كار  دیگه  آوردن  تاب  خونه،  رسیدیم  وقتي 
را  موهام  مي زدم،  صورتم  و  سر  توي  مي كشیدم،  هوار 
روز  اون  تا  و  بود  بعید  من  از  كه  كارهایي  مي كشیدم... 
راه رسیده  از  بود. هر بدبختي  نزده  از من سر  هیچ وقت 
نه،  را  این یکي  اما  بودم  به هر سختي تحمل كرده  بود 
من  طاقت  حد  از  دیگه  یکي،  این  تحمل  نمي تونستم. 
خارج بود. با اون حال خراب به مامان مي گفتم: مامان من 
نمي خواستم كسي بفهمه امید به این زودي تن به ازدواج 

داده. مامان آبِروم رفت.
قیامت هیچ  قیاِم  تا  ولي  كنه  آرومم  داشت  مامان سعي 
چیزي دیگه منو آروم نمي كرد. و هیچ اتفاق خوشایندي 

ذره اي از دردم رو كم نمي كرد.  
روز بعد روز نامزدي امید بود. چطور مي تونستم ساعات اون 
روز را دوام بیارم؟! حاال دیگه حتما محرم شده بودند... با 
هم عکس مي گرفتند. دستش را مي گرفت. حلقه دستش 
مي كرد. تو چشماش نگاه مي كرد. از همون نگاه هایي كه 
تمام وجودم را به لرزه در مي آورد. همون نگاهي كه تمام 
غم را از یادم مي برد و حس خوشبخت ترین دختر عالم 

را مهمونم مي كرد. 

ادامه دارد...
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ب المثل انگلی
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Email:hamezendegiam@yahoo.com

کابـوس، اما واقعـیمقاوم باش
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 عشقغزل
مرتضی رویتوند

پاهای  به  و  بود  نشسته  تخت  لبه ی  روی 
كرد.  می  نگاه  خیره  شده اش  باندپیچی  
عملیات های  مانند همه ی  پیش  روز  چند 
دیگر، صدای زنگ به گوش رسیده  بود و 
رفته  آتش سوزی  به محل  با دوستانش  او 
بودند. آتش در طبقه سوم یک مهد كودک 
شده  خارج  آنجا  از  بچه ها  همه ی  بود. 
بودند. صدای فریاد دختربچه ای آتش نشان 

را نگران كرد. »غزل هنوز اونجاست.« 
غزل به اتاق دیگر رفته بود و وقتی بخاری 
شعله ور شده بود، همه فرار كرده بودند و 

او در اتاق مانده بود.
گرفت.  را  آتش نشان  وجود  همه ی  ترس 
بچگی عاشق  از  از جان خودش.  نه  ترس 
كه  بار  هر  شود.  آتش نشان  كه  بود  این 
عجیبی  آرامش  می داد  نجات  را  كسی 
برای  ترسش  می گرفت.  فرا  را  وجودش 
بود. حاال دیگر »غزل«  آتش  دختر درون 
سرعت  به  بود.  خودش  زندگی  همه ی 
همکارش  صدای  دوید.  آتش  سمت  به 
آتیش  »نرو!  بگیرد  را  او  جلوی  نتوانست 

زیاده! وایسا نیروی كمکی بیاد.« 
از پله ها باال رفت. آتش از درون مهد كودک 
كرد:  صدایش  می كشد.  شعله  بیرون  به 

غزل، غزل.  
صدای  سوختن،  و  آتش  صدای  میان  در 
گریه ی آهسته ای را می شنید. از راهرو وارد 
شد. در اتاق كسی نبود. به اتاق دیگر رفت. 
گوشه ی اتاق غزل را دید كه سعی می كرد 
اما  كند؛  پیدا    راهی  سپیدش  عصای  با 
كمدی چوبی راهش را بسته بود. به سمت 
غزل دوید و او را در آغوش گرفت. به سمت 
در رفت. چارچوب در روی آن ها افتاد. بدن 
خود را به سمت چارچوب كشید تا به غزل 
آسیبی نرسد. دیگر چیزی یادش نمی آمد. 
چند روز بعد كه به هوش آمد بی قرار بود 
و غزل را صدا می كرد و وقتی فهمید برای 
غزل اتفاقی نیفتاده آرام گرفت. حاال چند 
روزی بود كه در بیمارستان بود. دست ها و 
پاهایش سوخته بود و آن ها را با باند بسته 
عقربه های  می كرد.  نگاه  ساعت  به  بودند. 
ساعت دیوار، آهسته حركت می كرد. چند 

ضربه به در، او را به خود آورد. پرستار بود: 
مالقاتی دارید ... 

سالن  كف  روی  ضربه هایی  صدای 
لحظه  چند  رسید.  گوش  به  بیمارستان 
بعد دختركی با لباسی قرمز  رنگ و شالی 
وارد  بر چشم  آفتابی  عینکی  با  و  صورتی 
داشت.  دست  در  سپید  عصایی  شد.  اتاق 
پرستار او را به سوی آتش نشان راهنمایی 
مقابلش  در  را  خود  عصای  دخترک  كرد. 
عصایش  برداشت  كه  قدم  چند  و  گرفت 
قلب  ضربان  خورد.  آتش نشان  پای  به 
كه  بود  خوشحال  شد.  بیشتر  آتش نشان 
هنوز  و  است  مقابلش  در  غزلش،  غزل، 
دستش  غزل  بخواند.  عشق  غزِل  می تواند 
آتش نشان  گرفت.  آتش نشان  سمت  به  را 
دست غزل را در دستانش گرفت. غزل با 
صدایی لرزان گفت: »عمو، عمو، چی شده 

دستت؟«
و آتش نشان لبخندی بر لب داشت و اشک 

می ریخت. 
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سوي
ب المثل فران

ضر
سان در هر کار باید بداندکه کجا باید ترمز کرد. 

. ان

حرف دل نامه هـای نادر ابراهیمـی
 به همسـرش

نامه ی هشتم
عزیز من!

بی پروا به تو می گویم که دوست داشتنی خالصانه، همیشگی، و رو به 
تزاید، دوست داشتنی است بسیار دشوار ـ تا مرزهای ناممکن ـ اما من 
نسبت به تو، از پس این مهم دشوار، به آسانی بر آمده ام؛ چرا که 
خوبی تو، خوبی خالصانه، همیشگی و رو به تزایدی است که امر دشوار 

را بر من آسان کرده است و جمیع مرزهای ناممکن را فرو ریخته.
چنین  مبارکی  به  را  خانه  است  و حق  توست،  تولد  روز  که  امروز 
به  سرخ  گل  فروبسته ی  غنچه ی  یک  تنها  اگر  کنم،  گل باران  روزی 
همراه این نامه کرده ام دلیلش این است که گمان می کنم، عصر، بچه ها، 
و شاید برخی از دوستان و خویشان، با گل هایشان از راه برسند. و 
این، البته، شرط ادب و مهمان نوازی نیست که ما، همه ی گلدان ها را 

اشغال کرده باشیم.
گلدان، خانه ی محبت دوستان ماست.

نامه ی نهم
عزیز من!

روزگاری ا ست که حتی جوان های عاشق نیز قدر مهتاب را نمی دانند. 
این ما هستیم که در چنین روزگار دشواری باید نگهبان اعتبار شفاف و 

پرشکوه، کهکشان شیری، و شهاب های فرو ریزنده باشیم...
شاید بگویی: »در زمانه ای چنین، چگونه می توان به گزمه رفتن در پرتو 
ماهِ ُپر اندیشید؟ « و شاید نگویی؛ چرا که پاسخ این پرسش را بارها 

و بارها از من شنیده ای و باز خواهی شنید:
»آن که هرگز نان به اندوه نخورد

و شب را به زاری سپری نساخت
شما را ای نیروهای آسمانی!

هرگز، هرگز، نخواهد شناخت« گوته
اگر فرصتی پیش بیاید ـ که البته باید بیاید ـ و باز هم شبی مثل آن 
ابدی  موسیقی  از  است  سرشار  که  رودبارک  عطرآگین  شب های 
 ، بزنیم  قدم  خاکی  خلوت  جاده های  در  رود،  سرداب  پرخروش  و 
دست در دست هم، دوش به دوش هم، باز هم به تو خواهم گفت: گوش 
صدا  را  ما  که  هست  کسی  ارتفاع،  آن  در  من!  بانوی  کن  گوش  کن! 

می زند...
و تو می گویی: این فقط موسیقی نامیرای افالک است...

ما هر گز کهنه نخواهیم شد.
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گردآوری: مینا جانی

ببار، باران، ببار
لب های مادرم خشکیده اند

دلش باران می خواهد
اما باران نمی تواند ببارد

ابرها فشرده نیستند، هنوز دلشان نگرفته
و این یعنی االن فصل بارش باران نیست

فصل بارش نیست؟
یعنی چه؟

یعنی خدا نمی تواند دعاها را مستجاب کند؟
خدایا لب های مادرم خشکیده اند

دلش غمگین است، اگر باران ببارد
دلش می خندد، جوان می شود

ابرها ببارید، خدا صدای مرا می شنود
رقیه بابایی

ای صبر من ربوده بگو رام کیستی
از دام من رها شده در دام کیستی

خون جگر چو باده به جانم نموده ای
ای چشمه ی حیات، تو در جام کیستی

با اشک دیده، النه صفا داده ام بیا
ای مرغ خوش خرام تو بر بام کیستی

از دست رفته صبر و قرار از فراق تو
ای جلوه اگه دیده تو آرام کیستی

ای سرو سرکشیده به هفت آسمان من
در این چمن شکوفه ی بادام کیستی
ای همنوای زمزمه ی صبحاگه من

روشن فضای انجمن شام کیستی
سمیه ادهمی
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.     دان

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا

برنـده مسابقـه شماره 48 : 
زهـرا احمـدی از اصفهـان

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

هزینه اشتراک:
یک ساله)12شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال كپي كارت معلولیت ( : 200/000 ریال  

یک ساله)12شماره( )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي( : 250/000 ریال
نکته : در صورت اشتراك شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .

عالقه مندان به اشتراک و دریافت مجله مي توانند، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سیبا بانک ملي به نام كانون معلولین 
توانا )قابل پرداخت در كلیه شعب بانک ملي( واریز و اصل رسید آن را به همراه فرم اشتراک تکمیل شده )گواهي معلولیت یا كپي كارت معلولیت براي عزیزان 

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

نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - كانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاریخ تولد:    /     /        شماره فیش : ........................................................

شغل: .............................................................................................   تحصیالت: ..........................................................................................  

درصورت داشتن محدودیت جسمی،  نوع آن را درج نمائید: ...................................................................................................................................

 آدرس پستي)دقیق(: ........................................................................................................................................................................................................

 آدرس الکترونیکی: .................................................................... كد پستي ده رقمي:.................................................................................................  
   تلفن همراه: ............................................................ تلفن ثابت : .................................................................................................................. 

مسابقـه تحلیـل کاريکـاتور

تحلیل  می توانند  عالقه مندان 
خود را از این كاریکاتور حداكثر 
در  5 جمله  به سامانه ی پیام 
كوتاه  30007545  ارســـال 

كنند.
ضمناً به بهترین تحلیل ضمن 
در شماره 49 جایزه اي   اعالم 

اهدا خواهد شد.
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افقـــي 
1.از اعياد مذهبی

 2. جانوری شکاری ـ تبريکـ جاری
3. محل ورود ـ هواپيمای عجول ـ بيماری زردی

4. لشگرـ َسمت ـ بزرگان قوم
5. راهروـ تراس ـ الفت

ـ  ايران  همسايگی شمال  در  نژادی  ـ  گذاشتن  احترام  ـ  كافی   .6
خدای سنگی

فارسی ـ  زبان  در  پيشوندی  ـ  تکيه كالم درويش  ـ  رنج  و  7. درد 
بلندمرتبه

8. زبون و خوارـ ارز خارجی ـ كوچک و بزرگش در آسمان است ـ 
نامی دخترانه به معنی بلندباال

9. از القاب حضرت زهراـ نام قديم قزوين
10. مهد دليران ـ فلز مرتجع ـ حرف شگفتی ـ از آالت موسيقی

برای  بازگشايی می شوند ـ كلمه تنبيه  اول مهر  11. تکرار حرفی ـ 
آگاه سازی ـ واحدی در الکتريسيته

12. در سختی و آشوب افتادن ـ آسمان ها
13. عهد و زمان ـ فريادرس و دادخواه ـ نشستن

14. هيکل، قد و قامت ـ جواهری در صدف
15. تركيب و ساختمان چيزی ـ استخوان های پهلوـ نفس

عمـــودي 
1. يکی ديگر از اعياد مذهبی ـ تخريب
2. حمله پادشاهان ـ محله ای در تهران

3. سدی در جنوب كشورـ حرف شگفتی ـ حيله گرـ امروز نيست
4. جمع جنت ـ جمع سهم ـ كلمه ای در مقام آگاه كردن

5. زمين پهناور و هموار، جلگه ـ اثر چيزی روی پيراهن ـ از وسايل 
آشپزخانه ـ شراب

6. حرف انتخاب ـ اليه ی بااليی هر چيزـ گندم به آسياب رفته
7. پيگيری مساله ای از روی اثرات آن ـ سرانجام با تکرار حرف آخر

8. نشريه داخلی ـ كنايه از آدم خسيس ـ محل ورود
آن  روی  بر  به  سيارات  كه  فرضی  خطی  آخرـ  به  مانده  يکی   .9

می چرخندـ ترانه و آواز
10. غذای ساده ولی برعکس ـ گروهی در موسيقی ـ كافی ـ مانند 

هم
11. نان می پزد ـ فعال ـ اثر

12. طالـ از كشورهای خاورميانه ـ نيکو روی، صاحب قدر و جاه
13. كتاب زرتشت ـ نفرين ـ زاينده

14. ويتامين انعقاد خون ـ كيسه پول قديم ـ ناقال
15. فقر و نداری ـ ويرايش ـ جد رستم

پاســـخ جدول شمــاره گذشتــــه

جــــــدول

طـــــراح: حسيــــن طارميــــان
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فراهم كردن قدرت انقباضی كافی به داربست و اسكلتی نياز دارند تا با اتصال به آن ها بتوانند حداكثر كشش و قدرت را 
ايجاد كنند، اين داربست اسكلتی متشكل از تركيبات مشخصی است كه ديستروفين يكی از آن ها به شمار می رود. در 
ديستروفی عضالنی به داليلی اين تركيبات وجود ندارد يا ميزان و كيفيت آن  مطلوب نيست و به همين دليل رشته های 
عضالنی كارايی كافی نداشته و به تدريج در طی گذشت زمان تحليل می روند. با تحليل رفتن اين رشته ها عالئم بيماری 

ايجاد می شود كه شايع ترين آن ها ضعف عضالنی است.
آغاز بيماری

نظر به اين كه ميزان نقص در چه حدی است، عالئم از سنين مختلف شروع می شوند؛ اما با توجه به اين كه مشكل بيشتر 
اين بيماران ارثی است، عالئم از بدو تولد پيشرفت كرده و تشخيص بيماری از سنين كودكی امكان پذير خواهد شد. در 
موارد شديد ممكن است حتی در دوران شيرخوارگی نيز ضعف عضالت تا حدی مشخص باشد و هنگامی كه كودك شروع 
به راه رفتن می كند، عالئم بيماری برای والدين آشكار شود. در موارد خفيف تر ممكن است شروع عالئم تا دوران بلوغ و 

حتی ديرتر از آن هم به تأخير بيوفتد. 
مشکالت و عالئم ثانویه

عالوه بر ضعف عضالت، در مواردی از ديستروفی، تغيير فرم ستون فقرات، رسوب بافت چربی در ناحيه ساق و چاق شدگی 
كاذب ساق ها، درگيری های قلبی و چشمی نيز ممكن است ديده شود.

آزمایشات تشخيص
برای تشخيص ديستروفی ها، مانند هر بيماری ديگر، توجه به عالئم بالينی و شرح حال بيمار و توجه به سابقه ی فاميلی، 
آزمايشات  از  ايجاد شد، می توان  به تشخيص ديستروفی  نكات كليدی است. در صورتی كه شك  از 
در  كه  است  عضالنی  آنزيم های  ارزيابی  مفيد،  آزمايشگاهی  تست  اولين  گرفت.  كمك  تشخيصی 
بيشتر موارد، افزايش بارز دارد. هر زمان شك به تشخيص وجود داشت تست های تكميلی تر راه گشا 
خواهد بود. اگرچه در گذشته نمونه برداری عضالنی و ارزيابی بافت عضالنی تنها راه برد تكميلی بود، 
ولی امروزه ارزيابی ژنتيك با كمك آزمايش خون، در بسياری از موارد می تواند وجود و نوع ديستروفی 

را مشخص نمايد. اين ارزيابی امروزه در ايران نيز در دسترس بوده و قابل انجام است.
بر اساس نوع اختالل ژنتيكی برخی از ديستروفی ها فقط در پسران و برخی در هر دو گروه ديده 
و  بالينی  ارزيابی های  دارد  وجود  ديستروفی  به  مبتال  فرد  يك  كه  خانواده هايی  در  می شوند. 

آزمايشگاهی در بررسی ساير افراد خانواده الزم است.
ارگان های بدن مثل قلب  به ديستروفی، بررسی ساير  بيماران مبتال  ارزيابی  نكته ی مهم در 
است، كه در صورت توجه به آن و اقدامات درمانی مورد نياز، می توان از ايجاد عوارض احتمالی 

و مشكالت بيشتر، پيشگيری كرد.
درمان

چون  روش هايی  بوده است.  پزشكان  مدنظر  همواره  ديستروفی  درمان  پيش،  سال ها  از 
ژن درمانی و سلول های بنيادی، افق های زيادی را در ذهن متخصصان امر فراهم كرده است 
و تحقيقات هم چنان ادامه دارد. اما تا زمان حصول نتايج اين تحقيقات توجه به اقدامات 
بافت های  و  تقويت عضالت  تغيير فرم مفاصل،  از  برای جلوگيری  توان بخشی  و  حمايتی 
عضالنی موجود و توجه به كاردرمانی برای افزايش كارايی بيماران در انجام امور جاری و 

روزمره، از نكات مهم درمانی به شمار می آيد.
آن  واسطه ی  به  كه  است  اقداماتی  ديگر  از  توان بخشی،  وسايل  و  ارتوزها  از  استفاده 

می توان در برخی از بيماران توانايی راه رفتن را بهتر و مطلوب تر حفظ كرد.
مشكالت  خانواده   برای  است  ممكن  ديستروفی  به  مبتال  فرزند  يك  وجود  اگرچه 
شرايط  تسهيل  در  می تواند  زير  نكات  به  توجه  ولی  باشد،  داشته  به همراه  فراوانی 

زندگی خانواده كمك كننده باشد:
1( اولين نكته ای كه بايد در نظر داشت تقويت روحی فرد مبتال و خانواده ی اوست 

كه به ميزان زيادی در كارايی و توان مندی هر فردی مؤثر است.
2( نبايد فراموش كرد كه تمامی ديستروفی ها شبيه يكديگر نيستند. حتی در 
با كارايی مطلوب داشته  بيماران می توانند يك زندگی طبيعی  برخی موارد، 

باشند.
3( بهره گرفتن از نظرات متخصصان، برای تشخيص نوع ديستروفی و بررسی 

ژنتيكی برای مشخص كردن دقيق بيماری بسيار مهم است.
و  توان بخشی  همانند  حمايتی  درمان های  به  كافی  توجه  داشتن   )4

كاردرمانی كه در پيشگيری از تغيير فرم  مفصل ها مؤثر است.
در پايان توجه متوليان و مسئوالن به اين موضوع بسيار مهم است. به 
برای  بيماری،  فرم های شديد  به  مبتاليان  بار سنگين  دوش كشيدن 
بايد  دليل  همين  به  است.  طاقت فرسا  و  سخت  بسيار  خانواده ها، 
بتوانند،  تا خانواده ها  عملكرد سازمان های حمايتی پررنگ تر شود 
با كمك اين همراهی ها، فضای بهتر و مطلوب تری برای كودكان 

خود فراهم كنند.

ستاني
ب المثل پاک

ضر
ب و احمق در دهان جاي داده. 

ش را در قل
. عاقل زبان

و  علم  پيشرفت  با  امروز،  مدرن  دنيای  در 
در  می تواند  انسان  كه  حالی  در  تكنولوژی، 
زمين  روی  كند،  پياده روی  زمين  جو  از  بيرون 
را  حركت كردن  قدرت  كه  هستند  بيماری هايی 
قطعی  درمانی  هم  هنوز  و  می گيرند  انسان  از 
نفر در  پيدا نشده است. حدود 20 هزار  برايشان 
ايران به انواع ديستروفی ها مبتال هستند. بيماری 
پيش رونده ای كه ذره ذره عضالت بدن را تحليل 
می دهد و قدرت انسان را در اختيار خود می گيرد 
ولی هنوز نتوانسته اميِد او را به پيدا كردن راهی 

برای درمان از بين ببرد.
و  مغز  متخصص  مژده ای پناه،  حسين  دكتر  از 
بيماران  اين  سمت  به  ياری  دست  كه  اعصاب 
همكاری  توانا  معلولين  كانون  با  و  كرده  دراز 
می كند، خواستيم كه اين بيماری ناشناخته را به 

خوانندگان پيك توانا معرفی كند.
سيستم  بيماری های  از  گروهی  ديستروفی ها 
عضالت،  درگير كردن  با  كه  هستند  حركتی 
عضالت  می شوند.  عضالنی  ضعف  ايجاد  سبب 
ساختار  دارای  بدن،  اعضای  ساير  همانند  نيز 
منسجمی هستند كه به واسطه ی همين ساختار، 
انجام  برای  كافی،  عضالنی  قدرت  ايجاد  امكان 
برای  عضالت،  می شود.  فراهم  مختلف،  حركات 
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پیاده روی با ديستروفی
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شنیده اند.  امیل زوال
ف 

شده اند که کمتر تعری
ساني موفق 
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ديستروفی ناشی از كمبود پروتئينی به نام ديستروفين است كه ماده ای حياتی در غشای سلولی عضله 
است و در واقع مانع خروج مواد مغذی از بافت عضله می شود. كمبود اين پروتئين موجب خروج مواد 

مغذی الزم برای عضله و در نهايت منجر به تحليل رفتن عضالت می شود.
اين بيماری معموالً بر اثر وراثت يا جهش ژنتيكی رخ می دهد. عالئم ديستروفی در سنين مختلف و معموالً 
)دو  يا چهارده سالگی مشخص می شوند، ولی ممكن است در سنين كودكی  بين سيزده  بلوغ  در سن 

سالگی( يا در سنين بعد از بلوغ )شانزده يا هجده سالگی( هم عالئم اين بيماری آشكار شوند.
ديستروفی انواع مختلفی دارد. شرايط زندگی، تغذيه و وضعيت روحی، در نوع و شدت آن تأثير دارد. بسته 
به نوع بيماری، دست ها يا پاها يا هر دو و يا كل عضالت بدن از جمله قلب و ريه ها را درگير می كند. در 

بدترين نوع ديستروفی، بيمار فوت می كند.
بيماری من ديستروفی اسكاپولو است كه عضالت شانه ها را درگير می كند. نزد دكترهای متخصص زيادی 
رفتم ولی هيچ كدام نتوانستند كمك زيادی بكنند و تنها حرفشان اين بود كه بيماری تو درمان خاصی 
ندارد و فقط بايد فيزيوتراپی و ورزش های سبك انجام بدهی. آن ها برايم قرص های كلسيم و ويتامين دی 
تجويز می كردند كه تأثير زيادی نداشت و دوز باالی آن همان تأثير دوز معمولی اش را داشت، زيرا بدن 

تنها مقدار خاصی از آن را جذب و بقيه را كاماًل دفع می كند.
افراد مبتال به اين نوع ميوپاتی )هر گونه ديستروفی( بايد مراقب باشند به ويژه در آغاز بيماری به خود 
فشار نياورند و به خصوص از انجام ورزش های سنگين مانند بدن سازی بپرهيزند و فيزيوتراپی شديد انجام 
ندهند، زيرا اوايل كه به سفارش پزشكان به فيزيوتراپی می رفتم، اغلب فيزيوتراپ ها می گفتند ميزان شدت 
برق وارده بايد تا آستانه ی درد باال برود تا عضله تحريك شود، در حالی كه اين نوع فيزيوتراپی درابتدا 
موجب خشكی و انقباض عضله ام می شد و چند روز، بين سه تا يك هفته، طول می كشيد تا عضله ام به 
حالت اول بازگردد. در واقع اين شكل فيزيوتراپی برای افراد مبتال به هر گونه ميوپاتی نه تنها مفيد نيست 
بلكه مضر نيز هست و به مرور زمان موجب از بين رفتن بافت عضله و تحريك پذيری بيشتر آن و در نهايت 

تجربه ها

حسام مهرابی مهندس برق از تهران

ضعف بيشتر می شود. متأسفانه فيزيوتراپ ها 
با  رابطه  در  و  يكسان عمل می كنند  با همه 
علمی  برخورد  ديستروفی،  نوع  از  ميوپاتی 
فيزيوتراپی  شكل  بهترين  ندارند.  مناسبی 
آب  با  آب درمانی  و  ليزرگرمايی  من  برای 
ولرم است كه موجب افزايش جريان خون در 

عضله و بهبود فعاليتم می شود.
نيز  پاهايم  به  از آن جا كه ديستروفی كم كم 
سرايت كرد، تصميم گرفتم از بريس استفاده 
كردند  مخالفت  دكترها  بيشتر  اما  كنم. 
را  كلسيم  قرص  و  فيزيوتراپی  همچنان  و 
اين حال سراغ مهندس  با  تجويز می كردند. 
حاال  رفتم.  تهران  احمر  هالل  در  بريس ساز 
و  خستگی  و  هستم  راحت  بسيار  بريس  با 
بهتر  است.  شده  متوقف  بيماری ام  پيشرفت 
نظر  در  گزينه  آخرين  به عنوان  ويلچر  است 
زمان  مرور  به  عضالت  كه  چرا  شود،  گرفته 
حداقل  و  عادی  عملكرد  بی تحركی،  اثر  بر 

حركت خود را از دست می دهند.
از آن جا كه ديستروفی، بيماری پيش رونده ای 
آينده  از  ترس  و  ترديد  دچار  همواره  است، 
دادم  ترجيح  ولی  شوم،  بدتر  مبادا  كه  بودم 
حال  هر  به  چون  كنم.  زندگی  لحظه  در 
حتی افراد سالم نيز با باالرفتن سنشان دچار 
عادی  امری  اين  و  می شوند  عضالت  ضعف 
است. حفظ شادابی و دوری از استرس، تأثير 
مستقيمی بر سالمت عضله هايم دارد و عكس 
اين قضيه منجر به ضعف بيشتر و بی حسی ام 

می شود.
زود  آن  در  كه  می كنم  فعاليتی  وقتی 
دوباره  و  كرده  استراحت  می شوم،  خسته 
را  اين  ندارم.  اصاًل عجله ای  و  شروع می كنم 
ندارند  را  فشار  تحمل  عضالتم  كه  می دانم 
كه  سالم  افراد  برعكس  می روند.  تحليل  و 
بافت  حجيم شدن  به  منجر  بيشتر  تحرك 
خستگی  من  مورد  در  می شود،  عضالتشان 
در  كه  می شود  عضله ام  انقباض  به  منجر 
صورت استراحت به حالت اول باز می گردد و 
در صورت ادامه ی فعاليت در حالت انقباض، 

عضله ام تحليل خواهد رفت.

عضالت من 
تحمل ندارند..
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ت ها قبل درختي کاشته. وارن بوفه
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خواندنی های سالمت

ديستروفـی، بیماری خاص نیست؟
درمان  به  اميد  هنوز  اما  ندارد،  وجود  بيماری  اين  برای  درمانی 
درمان  راه های جديد  پيدا كردن  برای  كه  هست. كسانی هستند 
می توان  سلول درمانی  كمك  به  كه  می گويند  و  می كنند  تالش 

عالئم سخت ديستروفی را به تأخير انداخت. 
و  اعصاب  و  مغز  متخصص  كه  دستجردی  وحيد  مهدی  دكتر 
زيادی  تحقيقات  سلول درمانی  زمينه ی  در  است  فقرات  ستون  
شايع ترين  و  شديدترين  دوشن،  او،  گفته ی  به  است.  داده  انجام 
نوع بيماری ديستروفی است كه موجب نابودی ماهيچه های بدن 
می شود. افرادی كه دچار ديستروفی دوشن می شوند، به سختی  
با پيشرفت بيماری ممكن است مشكالت تنفسی  راه می روند و 
پيدا كنند. بنابراين مهم ترين هدف تحقيقات سلول درمانی، تقويت 
مشكالت  ولی  دارند.  نقش  نفس كشيدن  در  كه  است  عضالتی 
ديگری نيز وجود دارند. ديستروفی دوشن، بدن بيماران را بسيار 
ضعيف كرده است، بنابراين استفاده از سلول های فرد ديگر ريسك 
افراد  بيماری  و  آسيب ديدن  موجب  است  ممكن  و  دارد  بااليی 
مبتال به ديستروفی شود. به خاطر همين بهتر است از سلول های 
است.  جا   همين  مشكل  ولی  كنند.  استفاده  فرد  خود  جوان تر 
بيماری دوشن همه ی عضله های فرد را ضعيف كرده است، پس 
بيماران  بدن  در  نيست.  كار ساده ای  پيدا كردن يك سلول سالم 
برای  بيمار.  سلول  هم  دارد  وجود  سالم  سلول  هم  ديستروفی، 
افراد بسيار قوی است ولی در مقابل  اين  مثال ساعد دست های 
بازوهای ضعيفی دارند. به همين خاطر از قسمت سالم بدن بيمار، 
سلول های سالم گرفته و به قسمت ضعيف تزريق می شود. عالوه  
بر اين بعد از تزريق، اين امكان هم وجود دارد كه سلول ها به محل 
مورد نظر نروند. كنترل كردن اين مسائل كار سخت و وقت گيری 
است ولی سختی كار با تصور نتيجه ای كه خواهد  داشت آن قدرها 
كه  است  اين  ناراحت كننده  نكته ی  نمی رسد.  نظر  به  دشوار  هم 
آزمايشاتی كه  روی خرگوش ها انجام می شد تا نتيجه ی آن برای 
انسان ها قابل استفاده شود، به دليل تحريم ها متوقف شده است. 

 دكتر وحيد دستجردی در مورد ديستروفی عضالنی توضيحات 
بيشتری می دهد. به گفته ی او ديستروفی يك بيماری ارثی است 
باعث  بيماری  اين  فرد وجود دارد.  از هنگام جنينی در بدن  كه 
ابتدا كه در بدن  می شود كه سلول های عضالنی جنين از همان 

مادر در حال شكل گيری هستند، از بين بروند. والدين بعد از ديدن 
اولين عالمت های بيماری كودك 2 تا 3 ساله شان متوجه خواهند 
شد كه مشكلی در ميان است. وقتی فرزندشان نتواند به راحتی راه 
برود يا با هر قدمی زمين بخورد، وجود اين بيماری كم كم برايشان 
كم رنگ  مشكل  اين  شود،  ساله   5 كودك  وقتی  می شود.  آشكار 
می شود. چون با گذشت زمان و پيشرفت در مهارت های حركتی، 
كودك می تواند بهتر حركت كند. اما در سن 7 سالگی از بين رفتن 
عضالت مشخص تر می شود و كودك نمی تواند به راحتی راه برود 
از دست هايش كمك  زمين  از  بلند شدن  برای  معموالً  و  بدود  يا 
پروتئين  می شود.  ديده  پسرها  در  معموالً  بيماری  اين  می گيرد. 
ديستروفين برای حفظ ماهيچه ها الزم است، اگر ژنی كه مسئول 
بدن  باشد، ديستروفی در  پروتئين است دچار نقص  اين  ساخت 

فرد ظاهر می شود. 
ديدن  از  است پس  كه الزم  كارهايی  مورد  در  دكتر دستجردی 
عالمت های اين بيماری انجام داد می گويد: اول بايد از فرد بيمار 
ماهيچه  ضعف  مورد  در  تا  شود  گرفته  عضالنی  و  عصبی  نوار 
مطمئن شويم. بعد با آزمايش خون، آنزيم ها را بررسی می كنيم و 
در آخر، انجام آزمايش ژنتيك برای اطمينان از وجود بيماری، الزم 
است. اين بيماری مشكالت بسياری را برای قلب و ريه ی بيماران 
به وجود می آورد، به همين دليل بايد هر 6 ماه يك بار قلب و ريه ی 

آن ها مورد بررسی قرار بگيرد.
بسيار  دوشن  بيماران  برای   ... و  كرتن  كراتين،  پودر  آب درمانی، 
تأثيرگذار است. اين روش ها كمك می كنند كه فرد بتواند تا 12 
سالگی بدون استفاده از ويلچر حركت كند، در غير اين صورت بايد 
از سن 9 سالگی از ويلچر استفاده كند. از آنجايی كه ديستروفی 
كودك  يك  تولِد  از  بعد  بايد  خانواده ها  است،  ارثی  بيماری  يك 
مبتال به ديستروفی، آزمايشات الزم را برای فرزندان بعدی خود 

انجام دهند.
به عنوان سخن آخر دكتر دستجردی از شرايط سختی كه بيماران 
ديستروفی با آن روبه رو هستند، سخن گفت. متأسفانه ديستروفی 
جزو بيماری های خاص محسوب نمی شود و حمايت های الزم از 

بيماران مبتال به اين بيماری صورت نمی گيرد. 
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بهتر

ما،  در  می توانند  که  دارند  وجود  روش هایی 
احساس خوشبختی واقعی را، ایجاد کنند.

آیا آخرین اتفاق خوبی که برایتان افتاده است 
را به یاد می آورید؟ 

انسان ها  تمام  مشترک  آرزوی  خوشبختی 
به  دست یافتن  مسير  در  ما  همه ی  است. 
شادمانی حرکت می کنيم و برای لذت بردن، هر 

کاری که الزم باشد انجام می دهيم.
هدف،  این  به  رسيدن  برای  هميشه  متأسفانه 
گاهی  نمی کنيم.  استفاده  روش  بهترین  از 
ممکن است تالش ما تأثير عکس داشته باشد 
و شادی و آرامش  ما را برهم زند. در پژوهشی 
که در سال 2010 انجام شده است، دانشمندان 
بر  می تواند  روشی  چه  که  کرده اند  مشخص 

افکار یا احساسات ما تأثير مثبتی بگذارد.
در ادامه شما را با این روش ها آشنا می کنيم. 
روش هایی که موجب بهتر شدن شرایط زندگی 

شما خواهند  شد.
1. شادمانی تان را پنهان نکنيد

این  بزنيد،  لبخند  هستيد،  خوشحال  اگر 
لبخند به مغز شما فرمان می دهد که احساس 

خوشحالی بيشتری را درک کند.
افراد دوست ندارند شادمانی خود  ولی برخی 
را نشان دهند و به ندرت ممکن است لبخندی 
از زندگی خود  نتيجه   بنشيند، در  لبانشان  بر 
لذت کمتری می برند. ممکن است این رفتار به 

خاطر ترس، خجالت و یا شرم و حيا باشد.
2. زندگی کردن در زمان حال

اگر بتوانيم بر کاری که در حال انجام دادنش 
پيدا  بهتری  احساس  کنيم،  تمرکز  هستيم 

خواهيم  کرد. 
حواس پرتی، دشمن لذت بردن از زندگی است. 
کارهای  انجام دادن  هنگام  در  آن که  جای  به 
خانه، به نگرانی ها و مشکالت خود فکر کنيد، 
است  روی دادن  حال  در  آن چه  از  است  بهتر 

لذت ببرید.
3. جشن گرفتن

دیگران  به  آن  گفتن  با  افتاد  اتفاق خوبی  اگر 
موفقيت هایمان  اعالم  با  بگيرید.  جشن 
خود  وجود  در  را  مثبت  احساسات  می توانيم 

افزایش دهيم. 
بعضی از افراد، به جای جشن گرفتن، به دنبال 
ایرادات کار خود می گردند. آن ها  و  مشکالت 
به خودشان می گویند، این خوب بود ولی بهتر 
از این نيز می توانست باشد. این روش موجب 
و  و خوش بينی  زندگی  از  رضایت  که  می شود 
عزت نفس و شادمانی کاهش یابد. اجتناب از 
بيشتر  موجب شادمانی  بزرگ کردن مشکالت 

خواهد شد. 
4. مثبت بيندیشيد

گاهی ذهن ما به افکار منفی تمایل دارد. ولی 
افکار  داشتن  برای  را  خود  ذهن  است  بهتر 

لحظه های  می توانيم  ما  کنيم.  آماده  مثبت 
و  بسپاریم  خاطر  به  را  داشته ایم  که  خوشی 
روزهای خوبی که در پيش است را تصور کنيم. 
یکی از رازهای خوشبختی، داشتن یک هدف 

و تالش برای رسيدن به آن است. 
اما روی دیگر سکه این است که  به گذشته های 

خجالت آور فکر کنيم یا نگران آینده باشيم. 
به نظر شما کدام یک از این روش ها می تواند 
برای شما شادمانی بيشتری را به ارمغان آورد؟

به  ذهنی  سفر  که  دریافته اند  محققان 
حال  زمان  در  زندگی  و  مثبت  روی دادهای 
را فراهم کند. هيچ  می تواند رضایت بيشتری 
روشی بهتر از این نيست که موفقيت های خود 
را جشن بگيریم و احساس کنيم که زندگی مان 

به خوبی پيش می رود. 
به طور کلی این مطالعه نشان می دهد که هيچ 
روش مشخص، سریع و کاملی برای به حداکثر 
رساندن رضایت از زندگی وجود ندارد. به طور 
کلی مردمی که شادترند، آن هایی هستند که 
انعطاف پذیرند و در زمان  این روش ها  بين  در 
مناسب از روش های مناسب آن موقعيت بهره 

می برند. 
خوشحال  هميشه  می خواهيد  اگر  بنابراین 
باشيد، از این روش ها در زمان ها و موقعيت های 
و  شادمانی  تا  کنيد،  استفاده  متفاوت 

خوشبختی واقعی را احساس کنيد.

ترجمه: نفیسه قدوسی
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خواندنی های سالمت

روز پزشك بهانه ای است برای تشكر از زحمات بی وقفه و متعهدانه ی 
پزشكانی كه برای درمان و تخفيف درد بيماران تالش می كنند. به 
همين مناسبت، با دكتر همايون بابااوالدی، معاونت بهداشت و درمان 

استان قزوين، سخنی كوتاه داشتيم:
به نظر شما داشتن چه خصوصيتی برای يك پزشك مهم است؟

داشتن توكل و تعهد را مهم ترين خصوصيت برای يك پزشك می دانم.
تعريف شما از معلوليت چيست؟

من تندرستی را در سالمت جسم و روان می دانم و از ديدگاه من، 
معلوليت فرايندی است كه در آن، افراد در محدوده ی پيش گيری و 

درمان موفق نبوده  و به بازتوانی نيازمندند.
آيا حجامت برای معلوالن مفيد است و به عنوان درمانی خاص برای 

اين افراد به حساب می آيد؟
برای  بدن،  هورمونی  و  ايمنی  عصبی،  سيستم  بر  تأثير  با  حجامت 
بيماری های خاصی كه حجامت در آن ها منع  به جز  افراد،  كليه ی 
از  بسياری  و جزو روش های كمكی در درمان  است  مفيد  می شود، 

معلوليت ها قرار می گيرد.
ضمن تبريك روز پزشك به شما، دليل انتخاب اين روز به نام ابن 

سينا كه اول شهريورماه است چه بوده است؟
با  مصادف  ه.ق   370 سال  در  سينا  حسين ا بن عبداله  تولد  سال رزو 
اول شهريور ماه است، به دليل نبوغ و آثار به جا مانده از اين دانشمند 

شهير، اين روز به نام وی در تاريخ ملی ايرانيان ثبت شده است.
نتايج تزريق، فعاًل مثبت است

و  ام اس  به  مبتال  بيماران  درمان  برای  ايتاليايی  پژوهشگر  يك 
ديستروفی عضالنی به وسيله ی سلول های بنيادی تحقيقات زيادی 
نرسيده،  اطمينانی  قابل  نتايج  به  هنوز  چون  ولی  داده است  انجام 

نمی تواند آن ها را برای عموم مردم اعالم كند.
سلول های  تحقيقات  بين المللی  جامعه ی  عضو  كه  تدسكو  دكتر 
بر  مطالعه  اوليه ی  مراحل  در  هنوز  »اگرچه  می گويد:  است  بنيادی 
روی درمان بيماری های عضالنی به كمك سلول های بنيادی هستيم 
شده است،  انجام  حيوانات  روی  بر  و  آزمايشگاه  در  مطالعات مان  و 

روز پزشک مبارك

سلول های  به كمك  هستند.  اميدوار كننده  تحقيقات  همين  اما 
بنيادی می توان آسيب های بسياری را ترميم كرد. حتی در مورد 
بيماری ديستروفی كه يك مشكل پيچيده است. درمان به تازگی 
پايان يافته است و برای مشاهده ی نتيجه به زمان بيشتری نياز 
و  باشيم  مطمئن  كار  نتيجه ی  از  نمی توانيم  حاال  البته  داريم. 
بگوييم كه روش درستی را در پيش گرفته ايم. با آن كه تزريقات 
سلول های بنيادی بر روی 5 بيمار مبتال به ديستروفی عضالنی 
انجام شده است ولی نمی توان نتايج را تأييد كرد. تنها اطمينانی 
كه پيدا كرده ايم اين است كه روش به كار رفته موجب سم زايی 
در سلول ها نشده است و نتايج آن ماه آينده منتشر خواهد شد.« 

تسکین درد عضله با آب هنداونه
را  نشان می دهد، مصرف آب هندوانه درد عضله  نتايج تحقيقات جديد 
ميوه ی  اين  در  موجود  سيترولين«  ال  »آمينو  اسيد  می دهد.  تسكين 
تابستانی، زمان بهبود عضله را كاهش می دهد و عملكرد آن را باال می برد. 
در گذشته مطالعات نشان می داد كه آب اين ميوه خاصيت آنتی اكسيدانی 
دارد و باعث افزايش عملكرد ورزشكاران می شود. اما برای اولين بار است 
كه محققان تأثيرگذاری آب هندوانه ی غنی سازی شده با »ال سيترولين« 
را بررسی كرده اند. گفته می شود، ماده ی شيميايی طبيعی موجود در آن، 
سرعت دفع اسيدالكتيك را افزايش می دهد. نتايج تحقيقات در گذشته 
نيز نشان می داد كه هندوانه با پيشگيری از تراكم كلسترول مضر، مانع 
از بروز بيماری می شود. همچنين مصرف منظم اين ميوه مانع از افزايش 
حفظ  در  ميوه  اين  تأثير گذاری  راز  محققان،  گفته ی  به  می شود.  وزن 

سالمت، »سيترولين« موجود در آب آن است.
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سلول های شبكيه حساس به نور، كه از سلول های بنيادی جنينی حاصل شده اند، در آزمايشگاه رشد داده 
شده و با كمك به ترميم بينايی موش های نابينا، اميد تازه ای در درمان مشكالت شبكيه ی افراد نابينا 

به وجود آورده اند. 
اين سلول ها  از  برخی  تزريق شده اند.  به شبكيه ی چشم موش ها  اين سلول ها  از  هزار عدد  حدود200 
توانسته اند بينايی را به موش ها باز گردانند. سلول های گيرنده ی نور در برخی از بيماری های چشمی از بين 
می روند. با كشت آن ها در آزمايشگاه می توان بافت جايگزين برای سلول های آسيب ديده در بيماری ها 
و يا تصادفات، فراهم كرد. اما در اين راه بايد بر موانع بزرگی غلبه شود. يكی از اين موانع فراهم كردن 
نابالغ به سلول های تخصص يافته ی مورد نياز است. در  شرايط الزم و ايمن برای تبديل اين سلول های 
سال های اخير پژوهشگران توانسته اند به خوبی با سلول های بنيادی در آزمايشگاه كار كرده و آن ها را به 
انواع متفاوت سلول های بالغ تبديل نمايند. اما به علت پيچيدگی ساختار شبكيه، توليد آن در آزمايشگاه با 
دشواری های بسياری روبه رو بوده است. شايد به اين دليل كه نوع روش كشت مورد استفاده برای پيش برد 

فرايندی كه به طور عادی در جنين روی می دهد، نامناسب است.
گام بعدی استفاده از تكنيك مذكور برای سلول های انسانی است تا بتوان آزمايشات بالينی را آغاز كرد

از هر 10 نفر 7 نفر آنان دارای  آمارها نشان می دهند 70 درصد دختران راهنمايی و دبيرستان يعنی 
مشكالت ستون فقرات هستند. به گفته ی دكتر مرتضی محسنی راد، بخشی از داليل اين مشكل شناخته 
شده نيست اما مناسب نبودن ميز و نيمكت ها، غير استاندارد بودن ارتفاع و كف آن ها، بد راه رفتن و نشستن 
و نداشتن تحرك كافی در دختران محصل و نحوه ی استفاده از كيف و كوله پشتی از جمله عوامل مهمی 

است كه در ايجاد مشكالت ستون فقرات آنان تأثير گذار است. 
اين مشكل می شود كه دچار دردهای  فرد متوجه  زمانی  تأكيد كرد: معموالً  فيزيوتراپی  اين متخصص 
عضالنی شده است، در حالی كه اين درد نشانه ی شروع مشكل نيست و از پيشرفت بيماری خبر می دهد 
تغيير شكل در ستون فقرات نيازمند جراحی است كه هم هزينه های بااليی دارد و هم عوارض جانبی آن 

زياد است. 
مشكالت ستون فقرات نه تنها رشد عضالنی ـ استخوانی را دچار مشكل می كند بلكه منجر به بيماری های 
قلبی ـ عروقی نيز می شود، همچنين اين معضل در دراز مدت به درد ناحيه ی لگن، دردهای عضالنی و 
كمردردهای شديد منجر می شود. گودی بيش از حد كمر، قوز پيداكردن، افتادگی شانه ها و بی تناسبی 
عضالنی در سنين رشد كه دختران و پسران به وضعيت ظاهری خود اهميت می دهند ممكن است با 

آسيب های عاطفی ناشی از آن نيز همراه باشد.

درمان نابینايی با سلول های بنیادی جنینی

خطر در کمین ستون فقرات دانش آموزان

اگر می خواهيد دندان های سالمی داشته باشيد به رژيم غذايی 
دندان پزشك خود توجه نماييد و از او بپرسيد كه چه غذاهايی 
را هرگز نمی خورد. به جای مصرف كمپوت های شيرين ميوه 
كه می توانند آسيب جدی به دندان ها وارد كنند، دندان پزشكان 
شكالت ها  و  كيك ها  می كنند.  استفاده  طبيعی  ميوه های  از 
به ويژه آن هايی كه دارای دانه های ريز آجيل و يا تكه های ميوه 
هستند و در منافذ بين دندان ها گير می كنند، خوراكی هايی 

هستند كه دندان پزشكان از مصرف آن ها اجتناب می كنند.
دندان پزشكان به جای مصرف فرآورده هايی چون ذرت حجيم 
و شيرين برای صبحانه از لبنيات و نان كامل گندم استفاده 

می كنند.
نوشيدنی های  و  سس ها  شيرين،  كرم های  انواع  همين طور 
ممنوع  از خوراكی های  دارد،  وجود  آن ها شكر  در  كه  گازدار 
برای دندان پزشكان به شمار می آيند. بستنی های سرد و شيرين 
و قهوه داغ نيز به دليل خطراتی كه برای سالمت دندان دارند، 

مورد استفاده ی دندان پزشكان قرار نمی گيرند.

آن چه دندان پزشکان نمی  خورند
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كه  است  افرادی  شايع  مشكالت  از  بستر  زخم 
برای  و  داده اند  دست  از  را  خود  حركتی  توانايی 
در  يا  می نشينند  ويلچر  روی  طوالنی  ساعت های 
بسياری  روش های  می خوابند.  نامناسب  بستری 
هميشه  ولی  دارد،  وجود   بيماری  اين  درمان  برای 
درمان  از  كم هزينه تر  و  ساده تر  پيش گيری كردن 
است. زخم بستر نيز از جمله بيماری هايی است كه 
دچار شدن به آن درمانی سخت و زمان بر دارد. اولين 
داليل  شناخت  بيماری،  يك  با  مبارزه  برای  قدم 
به وجود آمدن آن است. به اين بهانه پاسخ سواالتی 
به  و خانواده هايشان  بيماران  برای  است  كه ممكن 
جراحی  متخصص  طارميها  دكتر  از  را  آيد  وجود 

عمومی جويا شديم: 
علت بيماری: 

هر بافت زنده برای ادامه ی حيات خود به خون نياز 
الزم  غذايی  مواد  و  اكسيژن  طريق  اين  از  و  دارد 
به آن  به هر دليل، خون  را دريافت می كند. وقتی 
بخش از بدن نرسد، بافت زنده از بين می رود و زخم 
بستر ايجاد می شود. در افرادی كه به دليل افزايش 
سن يا بيماری و معلوليت، توانايی حركتی خود را از 
دست می دهند و هوشياری شان كاهش پيدا می كند، 
غير  نشستن  يا  موقع خواب  بدن  تغيير دادن حالت 
از حد و  به دليل فشار بيش  بنابراين  ممكن است. 
طوالنی مدت بر آن بخش از بدن، جريان خون قطع 

می شود و به تبع آن بافت زنده از بين می رود. 
زخم بستر همانند كوه يخ است. وقتی سطح كوچكی 
از پوست قرمز می شود به اين معناست كه چربی و 
در  خون رسانی  چون  است.  مرده  آن  زير  عضله ی 
پوست بيشتر از عضله است، زخم بستر ديرتر آن را 
در بر می گيرد. وقتی زخمی دو سانتی بر روی پوست 
ايجاد شود به اين معناست كه زير آن به ابعاد ده تا 
دوازده سانت بافت مرده وجود دارد. مانند كوه يخ 
نمی توان  و  پيداست  آن  از  تنها بخش كوچكی  كه 

بزرگی آن را از ظاهرش تشخيص داد. 
پيش گيری: 

بيمار در  اولی كه  در همان روز  زخم بستر معموالً 
می شود.  ايجاد  گرفته،  قرار  حركت  بدون  و  بستر 
دائماً  بيمار  بايد  يا  زخم ها  اين  از  پيش گيری  برای 
تغيير حالت دهد يا آن كه از تشك های مواج استفاده 
كند. بايد از همان ساعت های اوليه از ايجاد زخم ها 
پيش گيری كرد. زيرا اگر زخم ايجاد شود، جلوگيری 
از پيشرفت آن بسيار دشوار است. بعد از ايجاد اين 
مرحله ی  وارد  بايد  بدن  از  نقطه  يك  در  زخم ها 
ما  كشور  بيمارستان های  در  متأسفانه  شد.  درمان 
به جای تأكيد بر پيش گيری، بعد از ايجاد زخم به 

درمان آن می پردازند.
مراحل ایجاد زخم بستر: 

اول به صورت قرمزی بر سطح پوست ديده می شود. 
سپس پوست كم كم از بين می رود و بافت زيرينش 
مشخص می شود و عضله كه مرده شده است، ديده 
می شود. ميكروب ها روی بافت مرده رشد كرده و از 

آن تغذيه می كنند و موجب عفونت می شوند.
بخش هايی از بدن دچار زخم بستر می شوند: 

برجستگی های  روی  نرم  بافت های  كه  جاهايی 
زيادی  فشار  كه  اندام هايی  و  دارند  قرار  استخوانی 
را در هنگام نشستن يا خوابيدن متحمل می شوند. 
نشيمن گاه،  ران،  طرف  دو  خاجی،  منطقه ی  مانند 
دو  بين  كتف،  روی  سر،  پشت  پا،  قوزك  و  پاشنه 

كتف و پايين كتف ها. 
درمان: 

زمانی  تا  است.  بافت های مرده  برداشتن  راه،  اولين 
زنده  بافت های  برنداريم،  را  مرده  بافت های  كه 

شنیده اند. امیل زوال
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نمايند.  ترميم  را  زخم  جای  و  كنند  رشد  نمی توانند 
كه  زمانی  تا  كه  است  سرخ  گل  بوته ی  مثال  بهترين 
گل های پژمرده اش را هرس نكنيم، شروع به رشد كردن 
كه  است  اين  قدم  اولين  پس  نمی كند.  گل دادن  و 
بوی  و  شده اند  سياه  كه  بافت هايی  و  مرده  بافت های 
بدی گرفته اند را توسط عمل جراحی كاماًل بتراشيم يا 
با استفاده از پمادها و شست و شو با مواد شيميايی مثل 

اسيد اِستيك محل زخم را پاك سازی كنيم.
ترميم  است.  زخم  ترميم  مرحله ی  بعدی  مرحله ی 
می تواند شامل پيوند پوست يا پيوند پوست و عضله از 

قسمت ديگری از بدن به قسمت آسيب ديده باشد. 
مدت زمان درمان: 

درمان زخم بستر دشوار و زمان بر است. بيمار بايد صبر 
و حوصله ی بسيار و پرستاری كارآزموده و دلسوز داشته 
باشد، تا بهبود پيدا كند. ولی تعداد اين پرستاران زياد 
نيست. به طور كلی مشكل اصلی در راه درمان زخم بستر 
اين است كه هيچ مركز اختصاص يافته ای برای درمان 
اين بيماری وجود ندارد و هيچ بيمارستانی حاضر نيست 
موجود  ميكروب های  چون  كند.  درمان  را  بستر  زخم 
ايمنی  ضعف  دچار  كه  ديگر  بيماران  برای  زخم،  در 
از  بيمارستان ها  معموالً  است.  خطرناك  بسيار  هستند 
نگهداری بيماران دچار زخم بستر در كنار ديگر بيماران 
وجود  ما  كشور  امروز  نياز  می كنند.  خودداری  عفونی 
يك بيمارستان يا مركز مخصوص و مجهز برای بيمارانی 

است كه دچار زخم بستر شده اند.
مشکالت ثانویه ی زخم بستر: 

سختی  شرايط  نيز  وی  خانواده ی  بيمار  خود  بر  عالوه 
برای  دارند.  نياز  مداوم  مراقبت  به  بيماران  اين  دارند. 
شامل  پزشكی  تيم  يك  حضور  بيماری  اين  درمان 
جراحان عمومی و پالستيك، متخصص عفونی، ارتوپد و 
جراح عروق الزم است. با همكاری اين گروه، در تعامل 
با يكديگر، زخم بستر ساده تر درمان خواهد شد. عالوه  
برای  روان پزشكان  و  مجرب  پرستاران  حضور  بر  اين، 
از  بيمار،  در  همكاری  به  ميل  ايجاد  و  روحيه  افزايش 

اهميت ويژه ای برخوردار است.
روش های جديد درمانی: 

برای درمان زخم بستر روش های درمانی جديدی وجود 
دارد، مانند پانسمان با عسل يا پانسمان های پيشرفته ای 
كه در ايران خيلی كمتر از آن استفاده می شود. حتی 
استفاده می شود  نقره  از  دارند كه  پانسمان هايی وجود 
و بسيار گران است. همه ی بيماران توانايی مالی انجام 
عسل  از  كه  پمادهايی  ندارند.  را  درمانی هايی  چنين 
بيشتر  البته  دارند.  بااليی  قيمت  نيز  شده اند  ساخته 
داروهايی كه برای ترميم زخم ها تجويز می شوند بسيار 
از  بخواهد  كسی  اگر  بنابراين  هستند.  كم ياب  و  گران 
روش های جديد استفاده كند بايد توانايی مالی پرداخت 

اين هزينه ها را داشته باشد.

همانند کوه يخ
زخمـی

نفیسه قدوسی
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عقب ماندگی ذهنی و مشکالت تغذيه ای
با  اختاللی  ذهنی،  عقب ماندگی 
از حد  پايين تر  شناختی  توانايی های 
در  نقص  با  معموالً  و  است  معمول 
رفتارهای  از  بيشتری  تعداد  يا  دو 
می شود.  همراه  سازشی  يا  انطباقی 
انجام  انطباقی  مهارت های  از  منظور 
كارهايی است كه در هر سن خاص 
به طور معمول از فرد انتظار می رود.
انطباقِی  كاركرد  يك  غذا خوردن، 
زندگی  كيفيت  بر  و  بوده  ضروری 
اثر  ذهنی  عقب ماندگی  با  افراد 
می گذارد. اين توانايی، فرآيند حسی 
ـ حركتی پيچيده ای است كه عالوه 
و  عصبی  سيستم  يك پارچگی  بر 
تنفس  بين  هماهنگی  به  عضالنی، 
كودك،  رشد  به  و  داشته  نياز  بلع  و 
برقراری  برای  او  توانايی  و  يادگيری 

ارتباط با ديگران كمك می كند.
يا  ساختار  در  نقص  گونه  هر 
به مشكالتی  منجر  می تواند  عملكرد 
مثل  غذا خوردن  فعاليت های  در 
و  شده  نوشيدن  و  بلعيدن  جويدن، 
اجتماعی  آموزشی،  رشد  بر  تأثير  با 
و ذهنی، منجر به مشكالت بهداشتی 
همچنين  شود.  جدی  پزشكی  و 
مادر  روانی  بهداشت  بر  مشكالت 
نيز  كودك  ـ  مادر  دلبستگی  و 
تغذيه ای  مشكالت  است.  تأثيرگذار 
بين افراد كم توان ذهنی شيوع بااليی 
كودكان  از  سوم  يك  حدود  دارد. 
كم توان ذهنی و نزديك به 80 درصد 
از بزرگ ساالن با عقب ماندگی ذهنی 
شديد تا عميق، اين مشكالت را نشان 
افزايش  با  افراد  اين  در  می دهند. 

ميزان  ذهنی،  عقب ماندگی  سطح 
افزايش  جسمی  مشكالت  شدت  و 
مشكالت  از  مختلفی  انواع  می يابد. 
عقب مانده ی  افراد  در  تغذيه ای 
شامل  كه  می شود  مشاهده  ذهنی 
غذا  خوردن،  از  اجتناب  كم اشتهايی، 
استفراغ، ريفالكس معدی ـ مروی و 
بودن  سليقه ای  تأخير،  با  دفع  عمل 
يا  آن  آشپز  غذا،  دمای  به  نسبت 
رفتاری  مشكالت  و  غذا  سرو  مكان 
)پرخاشگری،  غذا خوردن  طول  در 
رفتار تخريبی، ترك محل غذاخوردن 
از  برخی  است.  غذا(  دزديدن  و 
آسپيراسيون   مانند  مشكالت  اين 
رشد  و  تغذيه  سوء  مسموميت، 
خطرات  ايجاد  بر  عالوه  نامناسب 
ثبات  فرد،  برای  عاطفی  و  جسمی 
به خطر  نيز  را  وی  زندگی  و  بالينی 
تظاهرات  دليل  همين  به  می اندازند. 
در  كودكان  اين  مشكالت  ثانويه ای 
نيز اهميت دارد، به طور  غذاخوردن 
مثال مدت طوالنی زمان غذا خوردن 
منجر به نااميدی والدين و حتی خود 
از  مانع  است  ممكن  و  شده  كودك 

رشد و تكامل كودك شود.
لينچيد  حدود ده مشكل تغذيه ای را 
در اين افراد مطرح می كند: كج خلقی 
غذايی  عادت های  غذا،  صرف  هنگام 
غذايی،  بی تمايلی  عجيب و غريب، 
انتخاب بافت غذايی خاص، تأخير يا 
مشكل در جويدن، مكيدن يا بلعيدن، 
پيكا  مستقل،  غذاخوردن  در  تأخير 
)خوردن مواد غير خوراكی(، پرخوری 
يا كم خوردن و نشخوار كردن. اسميت  

ای  تغذيه  مشكالت  پژوهشی  در 
ذهنی  توان  كم  بزرگ سال   2202
قرار  بررسی  مورد  انگليس  در  را 
از  درصد   12 مطالعه اش  در  كه  داد 
آزمودنی ها دچار عقب ماندگی خفيف، 
26 درصد متوسط، 31 درصد شديد 
و 31 درصد عميق بودند و مشكالت 
تغذيه ای گزارش شده در اين مطالعه 
و  پرخوری  پيكا،  استفراغ،  شامل 

نوشيدن بی وقفه بود.
مانع  تغذيه ای  كه مشكالت  آن جا  از 
كودكان  شناختی  و  جسمی  رشد 
برنامه های  و  شده  ذهنی  كم توان 
كودكان  اين  توان بخشی  و  درمانی 
دقيق  ارزيابی  می سازد،  مشكل  را 
با  كودكان  اين  تغذيه ای  مشكالت 
امری  آنان  هوشی  سطح  به  توجه 
اطالع رسانی  و  است  ضروری  و  مهم 
به  مشكالت  اين  شيوع  مورد  در 
برای  مربوطه  مسئوالن  و  مديران 
پيش گيری  برنامه های  تدوين 
ارائه ی  همچنين  است.  مفيد  بسيار 
تنها  نه  مناسب  درمانی  مداخالت 
كودكان  اين  زندگی  كيفيت  روی 
پيشگيری  باعث  بلكه  می گذارد،  اثر 
آينده شده  در  تغذيه ای  از مشكالت 
و اثر مستقيمی بر سالمت عاطفی و 
فيزيكی اين كودكان خواهد داشت. 
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وحيد راشـدی، محمد رضــايی
اعضای هیأت علمی دانشکده ی علوم 

توانبخشی
دانشگاه عــلوم پزشکــی و خدمـات 
بهــداشــتی ـ درمــانی هـــمــدان
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شاید. تروتي وی

ب داري، قفل را بگ
ت آخرین کلیدي که در جی

س
ش زیرا ممکن ا

س مبا
. مأیو

دنیای روان شناسی
 افـراد ناشنـوا

ترجمه: سیده فرزانه گلستانی

و حرف كوچكd  در كلمه ی ناشنوا )deaf( نشان دهنده ی فقدان شنوايی، از طريق تشخيص 
پزشكی ناشنوايی است. همان طور كه جهان، اجتماع و مردم دارای تنوع و گوناگونی است، 
افراد ناشنوا نيز با يكديگر متفاوتند. بنابراين كلمات روان شناسی نيز برای آن ها متنوع است. 
افراد ناشنوا يك جامعه ی پيچيده، غنی و چند وجهی را تشكيل می دهند. همان طور كه هر 
از نوع )deaf(، نيز  افراد ناشنوا  فرد شنوا دارای كيفيت های ذاتی و منحصر به فردی است، 

متفاوت هستند. ممكن است سخت شنوا، كم شنوا، يا ناشنوا ـ نابينا باشند.
به نظر می رسد كه كلمه ی ناشنوا به راحتی قابل درك و فهم است، اما در واقع، افراد ناشنوا 
اول  ديدگاه  در  كرد.  بررسی  ديدگاه  دو  از  می توان  را  ناشنوايی  نمی شوند.  درك  به خوبی 
-1945 سال های  در  دارد،  اصالح  به  نياز  كه  گرفته می شود  نظر  در  نقص  يك  ناشنوايی 
1930، با تصويب قانون عقيم سازی، هزاران نفر از افراد ناشنوا مجبور به عقيم سازی می شدند. 
از جامعه پاك می شد. در قرن 21، دو  بايد  بود كه  ناشنوايی در آن زمان و مكان چيزی 
با يكديگر  ناشنوا  به سرنوشت مردم  برای شكل دادن  ناشنوايی حكم فرما هستند و  ساختار 
در  و  می آيند  به حساب  معلول  يك  به عنوان  ناشنوا  افراد  ساختار  يك  در  می كنند.  رقابت 
ساختار ديگر اين افراد به عنوان اعضای يك اقليت زبانی در نظر گرفته می شوند. در ساختار 
اول، ناشنوايی با سكوت، ناتوانی، درد و رنج و عدم موفقيت در غلبه بر موانع بزرگ همراه 
است. در ساختار اقليت، ناشنوايی با زبان منحصربه فرد، تاريخ، فرهنگ، گروه های اجتماعی و 

مجموعه ای از نهادهای اجتماعی مرتبط است. 
كودكان  كدام  می كند  مشخص  كه  است  كاری  اولين  شنوايی سنجی  متخصص  با  مشاوره 
بايد آموزش و پرورش ويژه را دريافت كنند. در بسياری از كشورهای جهان، شنوايی سنجی 
و آموزش و پرورش رابطه ی تنگاتنگی با هم دارند و در افزايش توانايی اين كودكان نقش 

مهمی را ايفا می كنند.
پرورش  و  آموزش  ابتدا در ميان پزشكان و سپس توسط  ناشنوا  بر كودك  ناتوان  برچسب 
به  موظف  و  فرستاده  خاص  مدرسه ی  يك  به  كودك  كه  هنگامی  كرد.  پيدا  رواج  خاص 
ناتوان سوق می دهد.  ايفای نقش يك فرد  را به سوی  او  گذاشتن سمعك می شود، اجتماع 
به عنوان  او  از  برای حمايت  با درمان گران و معلمان می آموزد كه آن ها  برخورد  كودك در 
يك فرد ناتوان، با هم همكاری می كنند. معلم ها می توانند بر اين كودكان از نظر عاطفی اثر 
عميقی بگذارند. كودك ناشنوا است پس به گونه ای متفاوت آموزش می بيند و هويتش را با 

ناتوانی پيوند می زند.
از ديدگاه فرهنگی جوامع ناشنوا، ناشنوای بودن، ناتوانی نيست. دكتر پدی الد رهبر ناشنوايان 
بريتانيا می گويد: »ما آرزو می كنيم كه حق مان را به  عنوان يك گروه اقليت زبانی به رسميت 
بشناسند. برچسب زدن به ما به عنوان يك معلول  نشانه ی عدم موفقيت جامعه در درك كردن 

توانايی های ما است. ما به هيچ وجه در درون جامعه ناتوان نيستيم.« 
چه چيزی به منزله ی سالمت روانی يك فرد در نظر گرفته می شود؟ چگونه می توانيم آن را به 
صورت طبيعی تعريف كنيم؟ اصاًل چه چيزی طبيعی و به هنجار است؟ آيا ناشنوايی پای بند 
به اقدامات سالمت روان است؟ آيا چالش ها و معضالت روانی كه در جوامع ناشنوايان وجود 

دارند ناشی از مشكالت پزشكی آن ها است؟ 
پاسخ اين سواالت را در شماره ی آينده خواهيد خواند.

هشتم مهر به عنوان روز جهانی ناشنوايان انتخاب شده است، با اين 
هدف كه توجه همه ی مردم دنيا را به افرادی معطوف كنند كه به 
گونه ای متفاوت ارتباط برقرار می كنند و بگويند دنيای  بی صدای اين 
افراد ساكت و تلخ نيست. در اين روز سخن گفتن از نيازها و مشكالت 
می شود  گرفته  ناديده  هميشه  آن چه  ولی  است.  مهم  ناشنوا  افراد 
روح و روان انسان هاست. در اين مقاله می خواهيم شما را با دنيای 

روان شناسی اين افراد آشنا كنيم. 
از  را  مقاله  اين  نام  ولی  نيايد  به نظر  مهمی  چندان  موضوع  شايد 
»روان شناسی ناشنوايی« به »دنيای روان شناسی افراد ناشنوا« تغيير 
اين  كه  در می يابيد  كنيد  تحليل  و  تجزيه  را  كلمات  اگر  داده ايم. 
تغيير نام برای مردم از اهميت بسياری برخوردار است. اگر از لفظ 
ناشنوايی استفاده كنيم، در واقع آن را به عنوان يك بيماری محسوب 
كرده ايم و فرد ناشنوا را با معلوليتی كه دارد شناخته ايم. در حالی كه 
فرد ناشنوا و به طور كلی همه ی افرادی كه به نوعی دچار معلوليت 
هستند، بايد جداً از معلوليتشان شناخته شوند و اين ناتوانی به عنوان 
هويت فرد به حساب نيايد. ما می خواهيم دنيای افراد ناشنوا را ببينيم 

و با آن آشنا شويم.
دنيای روان شناسی افراد ناشنوا، چه گونه دنيایی است؟

روان شناسی  آموزش و پرورش،  فرهنگ،  كه  بصری  زبانی  با  دنيا  يك 
و جامعه شناسی مخصوص به خود را دارد و از ظلم و ستم، تعصب، 
و سنت های  آداب و رسوم  دنيا  اين  نيست،  دور  به  كليشه  و  تبعيض 
مخصوص به خود را دارد و سرشار از داستان های شگفت انگيز است. 
يك فرد ناشنوا عشق را تجربه می كند و مانند هر نوجوانی به دنبال 
به عنوان يك  نيز می تواند در جمع خانواده  او  هويت خود می رود. 
عضو عادی به حساب آيد و در راه زندگی خود دچار شكست، اعتياد، 

افسردگی، مشكالت خانوادگی شود. 
كشف  را  متفاوتی  ديدگاه های  ناشنوا،  افراد  روان شناسی  دنيای  در 

خواهيم كرد:
1- ديدگاهی كه افراد ناشنوا به ناشنوايان ديگر دارند.

2- ديدگاه افراد ناشنوا نسبت به مردم شنوا
3- ديدگاه افراد شنوا نسبت به افراد ناشنوا

صحبت  ناشنوايی  يا  و  شنوايی  دست دادن  از  مورد  در  كه  وقتی 
اين  بر  بسياری  می شويم.  روبه رو  بسياری  اسطوره های  با  می كنيم، 
امروزه  ولی  كند.  صحبت  نمی تواند  ناشنوا،  شخص  يك  كه  باورند 
كنند هرچند  ناشنوا می توانند صحبت  افراد  گفتار درمانی،  از طريق 
لحن و نوع صدايشان با افراد عادی تفاوت بسياری دارد، اما صداها و 
سخنانشان قابل درك است. برقراری ارتباط تنها از راه توليد اصوات 
مختلفی  روش های  دارد.  گسترده تر  بسيار  مفهومی  بلكه  نيست، 
از  كنيم.  برقرار  ارتباط  می توانيم  آن ها  طريق  از  ما  كه  دارد  وجود 
نوشتن،  هنری،  بيان  چشم ها،  حركت  بدن،  حركات  حواس،  جمله 

سيگنال ها، عالئم و .... 
حرف  با  يكی  می شود  نوشته  صورت  دو  به  ناشنوا  التين  زبان  در 
بزرگ و ديگری با حرف كوچك شروع می شود. اين دو كلمه معنای 
مختلفی دارند، ناشنوا با حرف بزرگD  )Deaf، فردی است كه خود 
را به عنوان ناشنوا شناسايی كرده است، از زبان اشاره  استفاده می كند  

و فرهنگ ناشنوايی را پذيرفته است.
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تجربه های  مورد  در  لندن،  ساكن  معلول،  آسيايی  مادر 
تلخی كه از فرهنگ نامناسب كاركنان بيمارستان در طول 
بارداری هايش داشته، سخن می گويد. رفتارهای نامناسبی 
معضالت  از  حمايت  موسسه ی  به  كرد  مجبور  را  او  كه 

فرهنگی زنان مراجعه كند.
پافشاری در سقط جنين

صنعتی،  يافته ی  توسعه  كشورهای  در  پزشكان،  معموالً 
قرار  فشار  تحت  جنين  سقط  برای  را  باردار  معلول  زنان 
می دهند. آن ها به من نيز پيشنهاد كردند فرزندم را سقط 
كنم. در حالی كه از اعتقادات مذهبی ام اطالعی نداشتند 
و نمی دانستند كه مسلمانان هر نفسی را از جانب خداوند 
كبيره  گناهی  اسالم  در  جنين  بی دليل  سقط  و  می دانند 

است.
شدم.  كليه  عفونت  دچار  فرزندم  سومين  بارداری  هنگام 
ضعيف تر  و  ضعيف  كليه هايم  بارداری  ادامه ی  صورت  در 
می شدند و ممكن بود مشكالت بيشتری برايم به وجود آيد. 
از اين رو پزشكان بر سقط جنين تاكيد بسياری داشتند، 
با  »يا  می كردم:  پافشاری  تصميمم  روی  هم چنان  من  اما 
فرزندم زنده می مانم يا به همراه او می ميرم.« نمی توانستم 
و  مرگ  دارم  باور  چون  بيايم.  كنار  مذهبی ام  اعتقادات  با 
زندگی  تنها در اختيار خداوند است. حتی برای يك جنين 
بارداری  اين  من  برای  كند.  امر  بايد  او  خود  هم  كوچك 
هديه ای از جانب خداوند بود، هرچند مشكالت زيادی به 
همراه داشت اما مطمئن بودم كه در تمام اين مدت خدا 

با من است.
سقط  قبول نكردن  خاطر  به  بيمارستان  در  اينكه  جالب 
جنين تنبيه هم شدم و قبل از زايمان به بخش مشكالت 
حاد بيماران كهنسال فرستاده شدم. آن ها به هيچ عنوان به 
اعتقادات مذهبی و فرهنگی من اهميت نمی دادند. در آن 
روزها تمام وجودم را ترس از اين كه داروهايی كه استفاده 

فرا گرفته  يا خير،  تأثير بدی دارد  می كردم، روی كودكم 
بود. اما هيچ كس پاسخ گوی سواالتم نبود.

از دستگاه اكسيژن استفاده  به علت نفس تنگی بايد حتماً 
می كردم، ولی چون از تأثيراتش برروی جنين می ترسيدم، 
تنها در صورتی كه به خس خس می افتادم تن به استفاده 
كاركنان  چرا  كه  نبود  درك  قابل  برايم  می دادم.  آن  از 
بيمارستان تا به اين حد مرا تحت فشار روحی قرار می دهند. 
هر لحظه نگرانی هايم شدت می گرفت و هيچ كس اطالعات 
از  را  بود كودكم  نمی داد. ممكن  قرار  اختيارم  در  درستی 
دست بدهم، تا اين كه باالخره از طريق سونوگرافی جنين را 

ديدم و از سالمت او مطمئن شدم.
روابط عاطفی

روحی  حمايت  به  نياز  زنی  هر  كه  سخت  دوران  آن  در 
زيرا  می كردم.  تنهايی  احساس  دارد،  همسرش  عاطفی  و 
مرا  اعتقادات  پزشكان،  مانند  است،  هند  اهل  كه  شوهرم 
درك نمی كرد و هر آن چه آن ها می گفتند قبول می كرد. در 
آن دوران كه بيشتر از هميشه به وجود يك هم راه و هم فكر 
نياز داشتم، نمی توانستم با همسرم رابطه ی احساسی برقرار 

كنم و از ترس هايم بكاهم.
در آن دوران به حدی از نظر فيزيكی و روانی ضعيف شده 
بودم كه توان تحمل جر و بحث با همسرم و خانواده اش را 
نداشتم. به همين خاطر سكوت می كردم و سعی می كردم 

از آن ها دوری كنم.
 چگونه می توانستم جان كودكم را بگيرم و پس از آن در 

آرامش به زندگی ام ادامه دهم؟
همسرم  ولی  بود،  بزرگی  چالش  كشور  اين  در  زندگی 
را  مشكالت  اين  و  شود  خارج  انگلستان  از  نمی توانست 
با  ما  فرهنگی،  مسائل  بر  عالوه  سازد.  بر طرف  گونه ای  به 
مشكالت زبان هم مواجه بوديم. در آن زمان زبان هردوی 
را  پزشكان  حرف های  از  بسياری  و  نبود  خوب  خيلی  ما 

به  موضوع  اين  نمی شديم،  متوجه  كامل  طور  به 
تنهايی چالش بزرگی بود. هر لحظه زندگی كردن 
غير قابل تحمل  و  سخت تر  برايم  كشور  اين  در 
می شد. برای آن كه نمی توانستم از هيچ طريقی با 
شهروندان و كاركنان بيمارستان رابطه برقرار كنم. 
به خاطر می آورم كه برخورد يكی از پرستاران به 
اعتقادات  مورد  در  كه  او  می كرد.  ناراحتم  شدت 
من و فرهنگ كشورم هيچ نمی دانست، به گونه ای 
تمسخرآميز با من برخورد می كرد. يك روز گفت: 
صاحب  چه طور  هستی،  كودك  خودت  كه  »تو 

فرزند شده ای؟«
او نمی دانست در كشور من، دختران در سن 16 
سالگی ازدواج می كنند و بالفاصله باردار می شوند. 
او خواستم  از  و  كرد  بسيار عصبی ام  حرف هايش 

تنهايم بگذارد. 
پس  روحی،  مشكالت  اين  تمام  نتيجه ی  در 
به  اين كه  تا  شدم.  افسردگی  دچار  زايمان،  از 
مراجعه  فرهنگی  معضالت  از  حمايت  موسسه ی 
تا كسانی را پيدا كنم كه مليت و فرهنگ  كردم 
شوند.  يكی  من  با  و  كنند  درك  مرا  مذهب  و 
داوطلبانه در اين موسسه حضور داشتم و با والدين 
معلول زيادی صحبت كردم. اين هم نشينی برايم 
ديدم  را  كسانی  بود.  لذت بخش  و  جالب  بسيار 
با  داشتند.  قرار  سختی  شرايط  در  من  مانند  كه 
رسيدم  باور  اين  به  و  كردم  مبارزه  افسردگی ام 
كه سيستم اجتماعی كشور بيگانه دچار ضعف و 

اشكال است، نه روحيات من.
تجربه ی  معلول،  والدين  جامعه ی  با  مالقات 
كه  فهميدم  آن جا  در  بود.  متفاوتی  بسيار 
سرخوردگی  موجب  نبايد  به هيچ عنوان  معلوليت 
با  برخورد  در  جامعه  اين  شود.  شرمندگی  يا 
نژاد پرستی و حمايت از احتياجات فرهنگی، كمك 
فرهنگ  در  متأسفانه  كرد.  من  به  توجهی  قابل 
كشور من، معلوليت ناديده گرفته می شود و بدون 
و تحت  باردار شود  بايد  معلول  آن، زن  به  توجه 
با كودكان  وقتی  اما  بياورد.  فرزندی  هر شرايطی 
معلول حاصل از اين بارداری مواجه شدم، تصميم 
گرفتم ريشه ی اين فرهنگ نابه جا را از بين ببرم. 
زنان  تمام  برای  من  زندگی  داستان  اميدوارم 
باشد.  مفيد  هستند،  بارداری  فكر  در  كه  معلولی 
برايشان آرزو می كنم كه از پس اين شرايط سخت 
دست  از  به هيچ وجه  را  خود  روحيه ی  و  برآيند 

ندهند.

بهترين پدر و مادر دنيا
معضالت فرهنگی معلولیت

سقراط
ت که هیچ چیز نمي دانم. 

س
ک چیز، نمي دانم و آن این ا

.  من جز ی
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تازه های دنيای فناوری

اين وسيله مناسب كسانی است كه بنا به داليلی دچار فراموشی شده اند و به كمك اين 
وسيله می توانند به مكان دل خواه خود بازگردند. كافی است تنها يك دكمه را فشار دهند.
اين وسيله بدون سيم و بدون نياز به نصب، قابل استفاده است. دستگاه يابنده حدود سی 
يابنده ی شخصی يك  ميان ديوار و طبقات ساختمان، سيگنال می فرستد.  از  متر دورتر 
كابل دارد تا فرستنده به راحتی در دسترس باشد. زنگ گيرنده مرتب صدا می كند. گيره  
مناسبی دارد كه می توان از آن برای چسباندن يابنده به كمربند و يا با تبديل آن به سه 
پايه، به صورت روميزی استفاده كرد. فرستنده از يك باتری 12 ولتی و گيرنده از دو باتری 

استفاده می كند.

اين وسيله دردسرهايی  است.  نوری همان عصای سفيد معمولی  عصای 
را برطرف می كند و يك  نابينا دارد  برای فرد  كه عصای سفيد معمولی 
وسيله ی شمشير مانند و از نظر علمی بهبود  يافته است كه جای آن را 
می گيرد. برای سنجش مسافت از پرتوها و حس گرهای فرا صوت استفاده 
محيط  در  اطمينان  با  تا  می كند  نابينا كمك  فرد  به  بنابراين  و  می كند 

پيرامونش تردد كند. 
بدون  و  دقت  با  تا  می كند  استفاده  صوت  فرا  موج های  از  وسيله  اين 
تأثيرپذيری از باران و مه و ديگر پديده های آب و هوايی، مسافت را اندازه 
رهگذران  با  برخورد  از  تا  می كند  استفاده  شده  بازتاب   نور  از  بگيرد. 
جلوگيری شود. سامانه ی فرا صوت اطالعاتی درباره ی خطراتی چون موانع 
و تغيير سطح ها فراهم و وجود آن ها را زودتر آشكار می كند. عصای نوری 
كاركرد ديگری هم دارد. با كمك آن می توان اطالعاتی راجع به محصوالت 
به دست آورد. اطالعات از راه ارتباط بلوتوث می شود و به صورت صدا 

برای فرد ارسال می شود.

یا  باال  تخت  از  پا  باال آورنده ی  این  به كمک  را  پاهای خود  می تواند  سالمند  یا  معلول  فرد 
پایین ببرد. برای افرادی كه كل لگن خود را عمل كرده اند یا محدودیت حركتی دارند ابزار 
بسیار خوبی است و برای راحتی بیشتر، ركاب پا و حلقه ی دسته و میله با نوارهایی پوشانده 

شده است.  

يابنده ی شخصی

بـاال آورنـده ی پـا عصای نوری
برای افراد نابینا

ترجمه: سمیه جعفری

تازه های دنيای فناوری



65 پیک توانا/سال پنجم/شماره 49/شهریور و مهر 1392

شاو
سي که نمي تواند، به دیگران یاد مي دهد. جرج برنارد 

سي که مي تواند، انجام مي دهد و ک
.  ک

ـی
لمـ

ع
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اين ظروف، راه حلی عالی برای افراد مبتال به آرتروز، سكته يا ديگر مشكالت عصب شناختی 
هنگام  الزم  حركت های  ديگر  يا  شی  يك  گرفتن  دست  در  مچ،  خم شدن  كه  طوری  است، 
غذا خوردن برايشان سخت شده باشد. دسته های اين قاشق و چنگال و چاقوها از ماده ای نرم و 
شبيه الستيك با برجستگی  های انعطاف پذير ساخته شده كه راحت و ايمن است و به راحتی 

می توان آن را در دست گرفت.
قاشق و چنگال ها از جنس فوالد ضد زنگ هستند و پيچش خاصی در دسته ی فلزی منعطف 
خود دارند كه با هر زاويه ای قابل تنظيم است. طراحی چاقو طوری است كه فشار وارد بر مچ 
دست را كم می كند و می توان با كم ترين نيروی بازو از آن برای برش استفاده كرد. مناسب افراد 

راست دست يا چپ دست است و در ماشين ظرفشويی هم می توان آن را شست.

اين وسيله برای افرادی مفيد است كه به آرتروز يا ديگر اختالالت 
عصب شناختی دچار شده اند و به راحتی قادر به بستن دگمه های 
خود نيستند. دسته ی نرم آن مناسب زمان هايی است كه باز كردن 
و بستن دگمه ها مشكل است و دست گرفتِن آن را ساده تر می كند. 

ظروف آشپزخانه با دسته های کاربردی

دگمه بند

جوراب پوش 
اين وسيله كمكی برای افرادی مناسب است كه به راحتی نمی توانند 
خم شوند. شبيه به يك ساق جوراب انعطاف پذير با آستر نايلونی است 
كه باعث می شود پا به سادگی درون ساق ُسر بخورد. اليه ی خارجی 
اين  را روی  پارچه ی حوله ای است كه جوراب  از جنس  اين وسيله 

وسيله ی كمكی به خوبی نگه می دارد. 
برای  سانتی متری  هشتاد  نوارهای  انتهای  در  بزرگ  حلقه ای  دسته 
دست  در  چيزی  گرفتن  برای  كمی  توانايی  كه  است  مفيد  افرادی 

دارند. اين وسيله به طور دستی قابل شست و شو است.
اين وسيله، مناسب افرادی است كه خم شدن برايشان مشكل بوده و 
يا فقط از يك  دست استفاده می كنند. كفه ی بزرگ مناسب پاهای 
بزرگ تر است و سطح طرح دار آن از چسبيدگی پا به آن جلوگيری 
می كند. باله های جانبی، جوراب را در كل مسير پوشيدن، در جای 
خود ثابت نگه می دارد و برای جوراب های كشی نخی يا ورزشی بهتر 

عمل می كند. 

ترجمه: سمیه جعفری



پیک توانا/سال پنجم/شماره 49/شهریور و مهر 1392

ت . گارودي
س

شود ایمان ا
ت روح مي 

ب امنی
سب

.  آن چه 

ـی
لمـ

ع

66



67

گ
ت.حکیم ارد بزر

س
ک ا

شان هم کوچ
ک،رازهای

.آدم های کوچ

پیک توانا/سال پنجم/شماره 49/شهریور و مهر 1392



68

گ
ت.حکیم ارد بزر

س
ک ا

شان هم کوچ
ک،رازهای

.آدم های کوچ

پیک توانا/سال پنجم/شماره 49/شهریور و مهر 1392


