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فهمیدن همهچیز الزم نیست  .رنه کوتی
عمری را تلف کردم تا بفهمم
ِ

یادداشت

پائیز ،فصل مهر و مدرسه

پاییز که میشود یاد پاییز هزار رنگ میافتیم .یاد رنگهای
مهربان پاییزی .پاییز که میآید یاد سرما میافتیم .یاد کاله
و شالگردن .پاییز که میشود یاد مدرسه میافتیم .یاد
کیف و کتاب و دلهرههای روز اول مدرسه .یاد نگاه معلمی
مهربان که روزی از «الف» و «ب» میگفت و سالها بعد
از انتگرال و فتوسنتز و قافیه و عروض .پاییز که میشود
یاد مهر میافتیم و خوبی .یاد تمام روزهای خوب مدرسه.
اما در همین نزدیکی ما ،شاید چند کوچه پایینتر ،کودکی
هفت یا هشت ساله به جز دلهرهي رفتن به مدرسه ،به
جز هراس چند ساعت بدون مادر در مدرسه بودن ،به جز
نگرانی مشق شب ،دلهرهای دیگر چاشنی روزهای نخستین
پاییزش است .دلهرهای که گر چه برای ما تکراری است ،اما
برای او و خانوادهاش تلخ  است و واقعی.
«همهی کالسهای ما در طبقهي دوم است» جملهای که
تن پدری را میلرزاند .اما پدر ،به روی خودش نمیآورد و
خدا میداند در دلش چهها که نمیگذرد.
هر روز ،سنگینی ویلچر و پلههای نامهربان و شاید نگاه
ترحمآمیز دیگران ،اما پدر است دیگر ،ستون خانه است
دیگر ،کوه است ،میایستد برای آیندهي روشن فرزندش.
اما پلهها ،تنها یکی از مشکالتی هستند که این کودکان
با آن دست به گریبانند ،کمی دقیقتر که به مشکالت
دانش آموزان دارای معلولیت نگاه کنیم خواهیم دید تنها
مشکل این دانشآموزان مانند دانشآموزان دیگر ،درس و
مشق و گرانی دفتر و کتاب نیست؛ آن ها مشکالت دیگری
هم دارند که ویژهي خودشان است.
برای دانشآموزان دارای معلولیتهای جسمی ـ حرکتی
شاید مشکل ،همان حضور در کالسها ،جدال با پلهها
و نبود مناسبسازی در مدارس باشد اما وضعیت برای
دانشآموزان دارای معلولیتهای حسی ،کمی پیچیدهتر
است .دانشآموزان نابینا همواره با مشکل ارتباط با
دانشآموزان دیگر و معلمان خود روبهرو بوده و نیز نبود
کتابها و کتابهای کمک آموزشی به خط بریل ،به
مشکالت این گروه میافزاید .مشکل دانشآموزان ناشنوا
رابطان ناشنوا در مدارس است.
هم مانند همیشه نبود
ِ
طبق معمول راهحلی که در مورد این دو گروه انتخاب
میشود ایجاد مدارسی خاص برای این عزیزان است که
این راهحل نیز چندان مناسب نیست ،چرا که این مدارس
همواره تبدیل میشوند به قرنطینههایی که بین این
دانشآموزان و جامعه ،جدایی مي اندازد و صرف نظر از
اینکه ترمیم این جدایی و ارتباط قطع شده ،سالهای
سال زمان و انرژی میطلبد ،در سالهای نوجوانی و جوانی
این دانشآموزان نیز میتواند تهدیدی جدی برای نحوهي
ارتباط درست با دیگر افراد جامعه باشد.
و اما افراد دارای معلولیت ذهنی هم به عنوان مظلومترین
گرو ِه معلوالن ،نیازمند نگاه ویژه  در امر آموزشوپرورش
هستند چرا که این گروه ،نظام آموزشی خاص خود را
باید داشته باشند .نظامی که تنها به سرگرمی آنها در
مدرسهها نیندیشد ،بلکه بتواند با آموزش درست ،زمینه ی
استقالل هر چند نسبی آنها را فراهم آورد.
به هرحال پاییز زیبا میآید و همهی ما امیدوارانه به
سال تحصیلی جدید مینگریم .به امید آن روز که  هیچ
دانشآموزي مجبور نباشد به خاطر معلولیتش از نعمت
تحصیل محروم بماند.

مرتضی رویتوند  -عضو شورای سردبیری
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گاهی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار میکند که در خودش وجوددارد .دکتر شریعتی

رونمایی از یک اورژانس اجتماعی در آیندهای
نزدیک
همایون هاشمی ،رئیس سازمان بهزیستی از رونمایی یک
اورژانس اجتماعی در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت:
بهزودی از اورژانس اجتماعی با محوریت سازمان بهزیستی
به عنوان یک بستهی اجتماعی و برای آگاهیسازی مردم
رونمایی خواهد شد.
واگذاری خودروهای وارداتی به معلوالن
رئیس سازمان بهزیستی کشور از واگذاری خودروهای
وارداتی ویژهی معلوالن خبر داد و گفت :بهزودی 4700
خودرو در اختیار معلوالن واجد شرایط قرار میگیرد  .
وی افزود :واگذاری خودروهای وارداتی ویژهی معلوالن
در دستور کار بهزیستی قرار گرفتهاست و بهزودی قرار
است  4700خودروی وارداتی در اختیار معلوالن واجد
شرایط قرار گیرد.
آخرین وضعیت معلوالن ذهنی مرکز نگهداری
صومعهسرا ،در استان گیالن پس از آتشسوزی
مدیرکل امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان
گیالن با اشاره به آتشسوزی مرکز نگهداری معلوالن
ذهنی صومعهسرا اظهار کرد :این آتشسوزی هیچگونه
صدمهی جانی نداشت و هیچکدام از معلوالن حاضر در
آن مجموعه آسیبی ندیدهاند.

تولد  2تا  3نوزاد ناشنوا از هر  10هزار والدت
مديركل بهزيستي استان گلستان با اشاره به ناشنوايان
مادرزاد گفت :در استان از هر  10هزار تولد  2تا  3نوزاد
ناشنوا هستند.
رقيه رحماني گفت 12 :هزار و  628كودك  در استان
گلستان تحت پوشش بهزيستي استان گلستان هستند و
از اين تعداد ،قريب به  8هزار نفر كودك شهري و مابقي
روستايي هستند و بهزيستي براي تمام افراد جامعه و
براي بهبود شرايط زندگي آنها تالش ميكند.
وي اذعان كرد :در حال حاضر در استان دو هزار نفر
در نوبت دريافت سمعك  و ويلچر هستند و به دليل
محدوديت در اعتبار تنها  624نفر سمعك  و ويلچر
دريافت كردهاند.
بخشی مبتنی بر جامعه ،در کرمان
اجرای طرح توان
ِ
رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان گفت :طرح
بخشی مبتنی بر جامعه (  )CBRدر کرمان اجرا شد.
توان
ِ
محسن مدیری اظهار کرد :در پنج ماه نخست امسال،
 142معلول با اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه
در شهرستان کرمان شناسایی شده است.
وی تصریح کرد :طرح  CBRبرای شناسایی و
توانمندسازی معلوالن ساکن در مناطق محروم روستایی
انجام شده و معلوالن یادشده ،پس از شناسایی به سازمان
بهزیستی معرفی و تحت پوشش قرار میگیرند.
آیتاهلل امامی کاشانی:
پیشگیری از معلولیت در نظام اسالمی مد نظر قرار
بگیرد
توجه به معلوالن تکلیف الهی
امام جمعه موقت تهران گفت :اگر پیشگیری از معلولیت

اخبـــــار

بیش از هزار پایگاه سیار و ثابت
برای سنجش تحصیلی و آموزش کودکان استثنایی
در کشور فعال است
رئیس آموزشوپرورش استثنایی کشور گفت1060:
پایگاه سیار و ثابت برای سنجش تحصیلی و آموزش
کودکان استثنایی در کشور فعال است.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور با اشاره
به وجود  112000دانش آموز استثنایی با نیازهای
ویژه در کشور گفت :با هدف ارتقاء یادگیری بعضی از
مهارتهای آموزشی دانشآموزان استثنایی و آشنایی
بیشتر دانشآموزان سالم با شرایط فیزیکی بچههای
استثنایی 35000 ،نفر از این دانشآموزان در مدارس
عادی تحصیل میکنند.

رحیم تکاملی با بیان اینکه در این مرکز  27کودک
ذهنی ایزوله نگهداری میشدند که حتی توانایی
معلول
ِ
غذاخوردن نداشتند ،گفت :این مرکز یک مرکز غیردولتی
است که به صورت شرکت تعاونی اداره میشود.
وی در مورد علت آتشسوزی در این مرکز ،خاطرنشان
کرد :به علت مشکالت و نوسانات برقی ،این مرکز دچار
آتشسوزی شده اما با تالش مددجویان قبل از آنکه
به هیچیک از کودکان معلول آسیبی برسد ،آنها از
ساختمان خارج شدند.

به عنوان مهمترین کارها در نظام اسالمی مد نظر قرار
بگیرد آمار معلوالن پایین میآید.
به گزارش خبرنگار مهر ،آیتاهلل امامی کاشانی در  بازدید
از طرح اهدای وسایل کمک توانبخشی به معلوالن با
عنوان «راهی به آسمان» اظهار کرد :افراد جامعهی ما
باید از نظر فرهنگی رشد کنند و از زاویهی دیگری به
معلوالن نگاه کنند.
امام جمعهی موقت تهران افزود :در رابطه با معلوالن کار
فرهنگی عمیقی صورت نگرفته و مردم ما به چشم ترحم
به آنها نگاه میکنند.
وی عنوان کرد :آحاد مردم ،هم پزشک و پرستار و هم
خود والدین گاهی آنطور که شایسته است با معلوالن
برخورد نمیکنند.
وی ضمن تاکید برلزوم توجه هرچه بیشتر به کودکان
معلول در نظام اسالمی افزود :یک کشور اسالمی باید با
تمام احساسات دینی و ظر فیتهای معنوی خود برای
حل مشکالت آنها اقدام کند.
امام جمعهی موقت تهران بیان کرد :والدین کودکان
معلول در مشکالت تحمل داشته باشند و بدانند که
خداوند این صبر را جبران میکند.
آیتاهلل امامی کاشانی افزود :اگر پیشگیری از معلولیت به
عنوان مهمترین کارها در نظام اسالمی مد نظر قرار بگیرد
آمار معلوالن پایین میآید.
وی عنوان کرد :معلولیت برخی از این بچهها قابل درمان
نیست ولی برای اینکه دیگر شاهد آن نباشیم باید
اقدامات پیشگیرانهی وسیعی از سوی مسئوالن انجام
شود.
آیتاهلل امامی کاشانی گفت :توجه به کودکان معلول
تکلیف الهی است و دستاندرکاران برای حل مشکالت
آنها و خانوادههاشان تالش کنند.
آیتاهلل امامی کاشانی گفت :مددکاران مسئولیت باالیی
در تکریم و احترام معلوالن داشته و در برخی مواقع
کارشان از کار پزشک هم با اهمیتتر است.
وی افزود :گاهی حال معلوالن رعایت نمیشود و این
نظام اسالمی باید با یک اسالم واقعی در راه تکریم و
احترام آنها کوشش و فضای کشور را برای حضور آنها در
رابطان خیر و برکت در
جامعه مناسبسازی کند تا این
ِ
کشور از انزوا خارج شوند.

.

اخبــــــار

تهيه و تنظيم :علي بابايي
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اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم ببخشی بیتردید رستگاری .جبران خلیل جبران
شتغال به هر کاري بهتر از تنبلي و بيکاري است  .اسمايلز

یک مقام مسئول:

مناسبسازی محیط شهری برای تردد جانبازان
و معلـوالن مـورد بیتوجهی قرار گرفتهاست

اخبـــــار

مديركل مناسبسازي بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت :متأسفانه
موضوع مناسبسازي محيط شهري به منظور تردد جانبازان و
معلوالن و برخورداري از مراكز عمومي و ساختمانهاي اداري مورد
غفلت و بيتوجهي قرار گرفتهاست.
«عليرضا اميني» در گفتوگو با ايرنا افزود :موضوع مناسبسازي
از شاخصهاي توسعه در كشورهاي پيشرفته بهشمار ميآيد و به
آن توجه ويژهاي ميشود ،اما اين مهم در كشور ما كه از اعضاي
كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت است ،به شدت مورد
بيتوجهي واقع شدهاست.
وي با بيان اين نکته كه مناسبسازي شهري به مدت سه سال
است پيگيري ميشود ،اضافه كرد :ما نسبت به ساير كشورهاي
عضو كنوانسيون يادشده بسيار عقب ماندهايم در حالي كه ما يك 
جامعهی ارزشي هستيم و توجه به جانبازان و معلوالن در عرصههاي
مختلف يك ضرورت است.
اميني يادآور شد :حدود  ۱۸۰كشور از جمله ايران به اين قانون
پيوستهاند و در آن  ۵۲ماده وجود دارد كه ايجاد شرايط مناسب
براي معلوالن در اين كشورها و جانبازان در ايران و ارائهی خدمت
به آنها مورد تأكيد قرار گرفتهاست.
به گفتهی اميني براساس اين قانون ،بايد دولتها شرايطي را براي
معلوالن و جانبازان فراهم كنند تا آنها بتوانند بهراحتي زندگي
كنند و يك  بند آن به حوزهی كاري ادارهی كل مناسبسازی
مربوط ميشود كه توضيح ميدهد ،معلول بايد بتواند به هر مكان
عمومي دسترسي پيدا كند.
وي گفت :عالوه بر اين قانون بينالمللي ،قوانين داخلي نيز وجود
دارد كه براساس آن ،ساختمانهاي اداري ،مراكز عمومي و درماني،
هتلها و ساير بخشها بايد مناسبسازي شوند.
معاون بهزیستی استان سمنان:
معافیت معلوالن از انجام خدمت وظیفهی عمومی پیگیری شود
معاون توانبخشی ادارهی کل بهزیستی استان سمنان گفت:
معافیت معلوالن و فرزندان آنها از انجام خدمت وظیفهی عمومی
پیگیری شود.
معاون توانبخشی ادارهی کل بهزیستی استان سمنان به همراه دو
نفر از کارشناسان مرتبط در امر برگزاری کمیسیونهای معافیت از
سربازی ،با معاون وظیفهی عمومی استان سمنان و همکارانشان در
معاونت وظیفه عمومی استان سمنان دیدار کردند.
در این دیدار ،پیرامون مسائل مختلف در رابطه با چگونگی برگزاری
کمیسیونهای پزشکی ،معافیت از سربازی و ارجاع معلوالن و
مددجویان سازمان بهزیستی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است ،طبق مادهی شش قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن ،یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر
دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان
آنها ناتوان و معلول باشد ،از انجام خدمت وظیفهی عمومی معاف
میشوند.
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شهریهی دانشجویان را به آنها پس میدهیم
علمیـ کاربردی در استان گلستان زیر سوال رفت!
مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن کشور چندی پیش در کارگاه
آموزشی توانمندسازی معلوالن خراسان جنوبی از تحصیل رایگان
 16هزار دانشجوی معلول در کشور خبر داده و گفته خدمات عرضه
شده توسط بهزیستی به صورت مستمر است.
توگو با پیک توانا گفت :هماکنون این
«کیوان دواتگران» در گف 
امکان وجود دارد که دانشجویان معلول بتوانند از تحصیل رایگان
برخوردار باشند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار پیک توانا که گفت :اما ما
مراجعهکنندگانی داریم که خبر از رایگان نبودن تحصیل خود در
دانشگاهها میدهند و ابراز میکنند که برای پذیرش رایگان در
دانشگاهها باید یک سیکل را چندین بار طی کنند و سردرگم بشوند
پاسخ داد :چنین اتفاقی امکان ندارد ولی برای کسب اطالعات بیشتر
شما را با رئیسگروه حمایتهای رفاهی مرتبط میکنم تا توضیحات
بیشتری دریافت کنید.
توگو با پیک
رئیسگروه حمایتهای رفاهی بهزیستی کشور در گف 
توانا گفت :چون از سالهای گذشته تعداد دانشجویان معلول ما
با میزان اعتبارمان همخوانی نداشت بنابراین ما برای اینکه تمام
دانشجویان بتوانند از این مزیت بهرهمند شوند دستورالعملی که
نوع و شدت معلولیت و سطح اقتصادی خانواده را درنظر میگرفت  
مالک قرار دادیم.
«شبنم جهانشاه» ادامه داد :سال گذشته طبق قانون بودجه قرار شد
دانشجویان دانشگاههای علمیـ کاربردی ،شبانه و
سازمان ،شهریهی
ِ
پیامنور را نپردازد و وزارت علوم هزینهی تحصیل در این دانشگاهها
را برای معلوالن رایگان کند اما دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی را ما
در سازمان بپردازیم.
وی افزود :امسال قانون بودجه تغییر کرده و شهریهی دانشجویان
تمام دانشگاهها را خود سازمان باید بپردازد ولی هنوز اعتباری به
دست ما نرسیدهاست.
جهانشاه اذعان کرد :دلیل اینکه همه در استانها و دانشگاهها به
مشکل خوردهاند این است که ما هر سال یک اعتباری به استانها
میدادیم که امسال هنوز این اعتبار را به استانها ندادهایم.
رئیسگروه حمایتهای رفاهی تعداد رو به افزایش دانشجویان را از  
مشکالتی که سازمان را در این زمینه با کمبود اعتبار مواجه میکند
نام برد و گفت :مالک قانون برای پرداخت شهریهی دانشجویان
معلول ،پذیرش آنها از طریق کنکور سراسری است اما با توجه
به اینکه ما در حال حاضر کنکور نداریم و دانشجویان از راههای
مختلف میتوانند وارد دانشگاهها شوند پس تعداد آنها زیاد شده
است.
جهانشاه در پاسخ به این سوال که آیا در استانهای مختلف به
نحوهی عملکرد دانشگاهها در مقابل پذیرش دانشجویان معلول
نظارت داشتهاید گفت :بله ،در بیشتر استانها دانشگاه پیامنور و
دورهی شبانه تحصیل رایگان دانشجویان را پذیرفتند اما دانشگاه

.

تفنگهای پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شدهاند و مغزهای خالی برای پرکردن این تفنگها  .نیچه

اخبـــــار

علمیـ کاربردی این را نپذیرفت و بهویژه در استان گلستان این خدمات رفاهي را نیز موردتوجه قرار دهد.
موضوع زیر سوال بود.
وی افزود :از اين رو سازمان در نظر دارد تا با پرداخت كمكهزینهی
معلول واجد شرايط ،در جهت تقويت
وی در پاسخ به این پرسش پیک توانا که با توجه به اینکه سال نقدي به دانشآموزان
ِ
تحصیلی جدید آغاز شده ،وضعیت شهریههای ترم پاییز دانشجویان انگيزههاي تحصيلي و بهبود كيفيت زندگي اين افراد گام بردارد.
معلول شناساييشده
به چه شکل خواهد بود توضیح داد :برای این ترم ،دانشجویان سخنگویی خاطر نشان کرد :دانشآموزان
ِ
باید شهریهها را شخصاً بپردازند و ما این شهریهها را به آنها پس تحت پوشش سازمان در مقاطع ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرستان و
میدهیم.
پيشدانشگاهي با توجه به نوع معلوليت از كمكهزينهاي استفاده
میکنند كه بخشي از هزينههاي تحصيلي پيشبينيشده بهطور
معاون فرماندار بهشهر:
مستمر در طول  9ماه سال تحصيلي تأمین میکند.
ورزشکاران معلول بهشهری مورد بیتوجهی مسئوالن
معاون توانبخشی بهزیستی کشور همچنین گفت :سرانهی
چندی پیش معاون فرماندار بهشهر از بیتوجهی به ورزشکاران پرداختي به هر دانشآموز براساس دستورالعمل حمايت مالي جامع
معلول بهشهری خبر داده بود« .عبداهلل ریاحی» در دیدار با حسن سازمان بهزيستي و دستورالعمل پرداخت كمكهزينهی تحصيلي به
بیپناه کاپیتان تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران در المپیک اظهار دانشآموزان معلول تعيين ميشود.
معلول شناساییشده در
کرده :توجه بیشتر به ورزشکاران ناشنوا با توجه به محدودیتهای این مقام مسئول تعداد دانشآموزان
ِ
فراوان آنان در برخورداری از امکاناتِ مناسب ورزشی ضرروی است .سال  92را  79482نفر خواند و گفت :از این تعداد   8333نفر
ریاحی گفته :متأسفانه تاکنون آنگونه که شایستهی استعداد این دریافتکنندهی این کمک هزینه بودهاند.
ورزشکاران بوده به آنها توجه نشده و الزم است این کمبودها
و کوتاهیها را با فراهمکردن زیرساختهای الزم این ورزشکاران كمك به تأمين بخشي از نيازهاي بیماران پی کی یو
جبران کنیم.
ميزان وقوع بيماري  PKUدر ايران بيش از يك مورد در هر چهار
معاون فرماندار بهشهر در گفتوگو با پیک توانا منظور خود از هزار تولد تخمين زده ميشود كه به علت فقدان برنامه جامع
بیتوجهی به ورزشکاران معلول را در حمایتهای هرچه بیشتر غربالگري همگاني نوزادان ،تاكنون تقريباً همهی اين موارد دير
از این ورزشکاران دانست و گفت :مسئوالن باید از معلوالنی که تشخيص داده ميشوند و از سوي ديگر به علت عدم رعايت رژيم
ورزشکار نیز هستند بیشتر حمایت کنند.
غذايي متناسب با اين بيماري ،که دلیل آن هزينههاي باالست ايجاد
عبداهلل ریاحی ادامه داد :به نظر من ورزشکاران معلول باید بیشتر عقبماندگي ذهني در اين كودکان انكارناپذير است.
مورد حمایت قرار بگیرند چون وقتی یک معلول میرود و با تالش بیماری    PKUدر صورت عدم تشخيص و درمان به موقع به
مبتاليان درماننشده
خود پرچم این نظام را به اهتزاز درمیآورد پس ما باید قدردان این عقبافتادگي شديد منجر ميشود .دو سوم
ِ
معلول باشیم و طوری عمل کنیم که او هم توانمند بودن خود را قادر به سخنگفتن نيستند و يك سوم آنها حتي نميتوانند راه
احساس کند.
بروند .بيقراريهای شديد ،صدمه به خود و تشنجهاي مكرر برخي
وی تأکید کرد :جامعه باید توانمندی معلوالن را باور کند و به از عوارض ديگر آنهاست .مراقبت از آنان تا سنين باالي  30و گاهي
معلوالن از روی ترحم نگاه نکند.
باالي  40سالگي بار مالي و رواني سنگينی به خانواده و جامعه
ً
تحميل ميكند و زندگي مبتاليان درماننشده معموال در اين سنين
یحیی سخنگویی:
خاتمه مييابد.
دانشآموزان معلول نيازمند ،كمكهزينهی تحصيلي میگیرند معاون توانبخشی بهزیستی کشور دربارهی ساماندهی این بیماران
دانشآموزان معلول یکی از گروههای حساسی هستند که سازمان به پیک توانا گفت :حوزهی توانبخشي از حدود پنج سال پيش امر
بهزیستی باید به آنها بپردازد و بیش از نیاز مالی ،باید بستر ساماندهي خدمات به اين عزيزان  را به عهده گرفت و در حال حاضر
آموزش ،پرورش و رشد  فکری و فرهنگی را برای آنها مهیا کند .نزدیک به  1800مبتال را تحت پوشش دارد.
این گروه حساس و آسیبپذیر در برخی مناطق کشور مورد توجه یحیی سخنگویی با اشاره به این مطلب که بیشک سازمان
ویژهی مسئوالن قرار گرفتهاند و در برخی نقاط از غفلت و بیتوجهی بهزيستي نقشي بسیار مؤثر در مطرحشدن بحث    PKUدر
آنها برخوردار هستند.
كشور و فراهمآوردن زمينههاي گسترش خدمات به اين بیماران
پیک توانا ،همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ،از آنجاکه سازمان و شروع غربالگري در كشور داشته گفت :با توجه به ورود وزارت
بهزیستی همهساله موظف است به این گروه کمکهزینهی تحصیلی بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به بحث ساماندهي اين مبتاليان،
و لوازم تحریر و ...بدهد با معاون توانبخشی کشور وارد گفتوگو فعاليتهاي سازمان در اين رابطه به سمت آموزش كارشناسان و
بخشي به موقع سوق پيدا كرده است.
شد تا اقدامات صورتگرفته توسط سازمان بهزیستی را برای سال خانوادهها و اقدامات توان
ِ
تحصیلی جدید جویا شود.
سخنگویی ادامه داد :اعتبارات مرتبط با طرح ساماندهي مبتاليان
قالب تهيهی شيرخشك مخصوص ،تهيهی غذاي
معاون توانبخشی بهزیستی کشور در این ارتباط به پیک توانا گفت :به  PKUدر سه ِ
در راستاي ايجاد فرصتهاي برابر در زمينهی كسب دانش و تحصيل رژيمي و برنامههاي آموزشي مورد استفاده قرارگرفته و خريد و
علم براي همهی جامعه ،از جمله افراد
معلول تحت پوشش سازمان توزيع غذاهاي رژيمي مخصوص اين بیماران و نيز خريد كتب
ِ
و با عنايت به تأكيد مادهی  8قانون حمايت از حقوق معلوالن مبني مرتبط با اين اختالل متابوليكي و توزيع كشوري آن ،از اقدامات
بر آموزش رايگان و كمك به تأمين بخشي از هزينههاي تحصيلي مرتبط با اين فعاليت ميباشد.
معلوالن ضروري است اقدامات خاصي به منظور كمك به تحصيل وی همچنین تشويق و ايجاد انگيزه براي خانوادهها در جهت  
معلوالن و فراهمنمودن زمينهی دستيابي آنان به شغل مناسب ،پيگيري درمان و توانبخشي كودكانشان ،كمكردن بار مالي سازمان
استقالل مالي و توانمندسازي صورت پذيرد.
و جلوگيري از عواقب بعدي و ايجاد معلوليت را سه برنامهی مهم
«یحیی سخنگویی» با اشاره به اینکه دانشآموزان معلول نيز مشمول سازمان خواند و گفت :مبتاليان شناساييشده در سال  92تعداد
دريافت اين خدمات هستند ادامه داد :كمك  به ارتقای كيفيت  1800نفر بودهاند که از این تعداد  1388نفر از كمكهزينههای
زندگي اين دانشآموزان ايجاب ميکند كه سازمان بهزيستي عالوه یاد شده بهرهمندند.
رقیه بابایی
بر ارائهی خدمات توانبخشي ،اجتماعي و توانپزشكي،گسترش
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خویش بیدرد ،با هم نزدیکترند .دکتر شریعتی
دو بیگانهی همدرد ،از دو
ِ

.

یکسـازمان
یکســوال
وچندپاسخ!

اگرجشننیکوکاریشروعشود...
اخبـــــار

سرپرست روابط عمومی و امور بینالملل بهزیستی کشور در گفتوگو با
خبرنگار پیک توانا گفت :انشااهلل اگر اعتبار برسد که میرسد ،کمکهزینهی
تحصیلی به دانشآموزان معلول خواهیم داد اما این خبر هنوز قطعی نشده و
قطعیشدن آن تا هفتهی آینده زمان میبرد.
"محمدرضا حیدرهایی" ادامه داد :برای این منظور یک بسته در نظر گرفته
شده اما چون هنوز چیزی قطعی نشده بهتر است دربارهی آن فع ً
ال چیزی
نگوییم.

استان مازندران ،بهزیستی شهرستان بهشهر:
 -1به ما که نمیگویند ،با مددکارها حرف بزنید.
استان مازندران ،بهزیستی شهرستان ساری:
 -1مگر خود دولت اعتبار نمیدهد؟ نه فع ً
ال خبری نیست.
 -2اگر جشن نیکوکاری شروع بشود بعد از جشن میدهیم.
استان گلستان ،بهزیستی شهرستان مینودشت:
 -1ما که از خدامان است اگر اعتبار بدهند ما هم به همه کمکهزینه
میدهیم.
 -2اگر امکانات بدهند ما هم توزیع میکنیم.

سازمان بهزیستی کشور ،معموالً همزمان با آغاز سال تحصیلی به
دانشآموزان معلول بستههای فرهنگی یا کمکهزینهی تحصیلی میدهد که استان گیالن ،بهزیستی شهرستان فومن:
این کمکهزینه شامل وسایل آموزشی ،لوازمتحریر و  ...میشود.
 بروید هر جا پرونده دارید از آنجا بپرسید.در این شماره از پیک توانا ،با توجه به اینکه سال جدید تحصیلی را پیش
رو داریم با مراکز  بهزیستی  11استان مرتبط شدیم تا اقدامات آنها برای  -2ما نمیدانیم.
دادن کمکهزینهی تحصیلی به دانشآموزان معلول و اینکه این کمکهزینه
استان کهکیلویه و بویراحمد ،بهزیستی شهرستان گچساران:
شامل چه چیزهایی میشود را جویا شویم.
در ادامه 2 ،پرسش پیک توانا از این مراکز و پاسخهای دریافتشده را مالحظه  -1احتمالش هست ،یک چیزهایی میدهند ما در جریان نیستیم .همه چیز
بستگی به اعتبارات دارد ولی هنوز چیزی نیامده.
خواهید کرد.
 -2شاید لوازم آموزشی ،اما حاال باید ببینیم در بستهها چه چیزی هست؟
 -1با توجه به آغاز سال تحصیلی آیا سازمان بهزیستی امسال به
خیرین میدهند نه سازمان!
البته اینها را ّ
دانشآموزان معلول کمکهزینه ی تحصیلی میدهد؟

 -2مقدار این کمکهزینه چهقدر است و شامل چه چیزهایی میشود؟

استان یزد ،بهزیستی شهرستان طبس:
 -1نه متأسفانه اعتباری نمیدهند ،انشااهلل اگر اعتبار بدهند خبر میدهیم.
 -2این را از روابط عمومی بپرسید.
استان هرمزگان ،بهزیستی شهرستان بندر جاسک:
 -1چرا ،اول مهر یک چیزهایی میدهند .البته این بچهها که هزینه تحصیلی
میگیرند.
 -2چهقدرش مشخص نیست.
استان همدان ،بهزیستی شهرستان اسدآباد:
 -1فع ً
ال نه ،هیچ برنامهای نداریم.
 -2اگر بدهند یا هر برنامهای باشد خودمان اطالع میدهیم.
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استان کرمانشاه ،بهزیستی شهرستان قصر شیرین:
 -1مشخص نیست ،بستگی به اعتبارات دارد.
 -2فع ً
ال پناه بر خدا.
استان کرمان ،بهزیستی شهرستان بردسیر:
 -1نه چیزی نمیدهند ،برای سال  92چیزی در نظر نگرفتهاند ،اگر میدادند
باید قبل از عید مشخص میشد.
 -2حاال شاید برای اول مهر چیزی دادند.
استان قزوین ،بهزیستی شهرستان البرز:
 -1اگر پرونده داشته باشند و گواهی تحصیلی بیاورند شاید.
 -2لوازمتحریر .فع ً
ال خبری نیست اما حاال شما مدارک بیاورید.
رقیه بابایی

.

به گذشتهی خود هرگز نمیاندیشم ،مگر آنکه بخواهم از آن نتیجهای بگیرم .جواهر لعل نهرو

گراميداشت هفتهي جهاني ناشنوايان

اخبـــــار

     دوم تا هشتم مهر هر سال به عنوان هفتهي جهاني ناشنوايان
نامگذاري شدهاست .علت نامگذاري اين هفته که مصادف با هفتهي
آخر سپتامبر است ،گراميداشت سال روز فوت دکتر «شراير» است .وي
اولين رئيس ناشنواي فدراسيون ناشنوايان و دانشگاه «گالوت» بود .در
اين هفته ،مراسم و جشنهايي از سوي انجمن بينالمللي ناشنوايان
با همکاري فدراسيون اتحاديههاي ناشنوايان و همچنين اتحاديهي
اروپايي ناشنوايان در سراسر جهان برگزار ميشود.
به نقل از فدراسیون جهانی ناشنوایان ،هدف از این جشن ترفیع
فرهنگ ناشنوایان و دانستههایی از زبان علم و اشاره ،آگاهی مقامات و
سیاست مداران جامعهي شنوا و همچنین عموم مردم از دستاوردهای
این قشر و مشکالتی است که جامعهي ناشنوایان با آنها روبهرو هستند.
موارد زیر از اهداف برجستهي این گردهمایی و بزرگداشت است که از
سوی انجمن بینالمللی ناشنوایان و با همکاری فدراسیون اتحادیههای
ناشنوایان و همچنین اتحادیهي اروپایی ناشنوایان برگزار میشود.
  )1شناسایی ناشنوایان در جامعه
 )2اختصاص مساعدتهایی به عنوان امتیاز به جامعهي ناشنوایان با
کمک سازمانها و مؤسسات مربوطه
   )3ارائهي امکانات رایگان برای این قشر
 )4آگاهی عموم مردم از طریق پوستر ،جزوه ،اعالمیه ،سمینارهای
مفید و نصب عالئم نسبت به خطراتی که این قشر را تهدید میکند.
ا ّما نکتهي قابل تأمل در این موضوع این است که هرساله به طور
کلیشهای موضوعات سال قبل تکرار و همان راه سال قبل رفته میشود.

شاید برای شما جالب باشد بدانید تمام آنچه که مردم به عنوان ناشنوا
میشناسند تمام جامعه نبوده بلکه بخش کوچکی از یک جامعهي
وسیع است که تنها ممیزهي آنها ارتباط با شیوهای غیر از زبان
شفاهی معمول جامعه است.
همهي کمشنوایان ،ناشنوا نیستند و همهي آنها هم به زبان اشاره نیاز
ندارند و با آن روش هم ارتباط برقرار نمیکنند و حتی برخي از آنان
روش ارتباطی به نام "اشاره" را نمیشناسند.
از دیدگاه شنواییشناسی ،هرکس با هر میزان و هرنوع کمشنوایی و
نیز با هر سنی جزيی از جامعهي کمشنوایان محسوب شده و نیاز به
خدمات جامع توانبخشی شنوایی وگفتاري داشته باشد ،در این جامعه
باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین مجموعهي افراد داراي اختالالت شنوایی با هر میزان و در
هرسن مخاطبان این روز بزرگ خواهند بود .
هفتهي جهانی ناشنوایان در کشور ما یعنی:
ـ هفتهي نمایش موجودیت جامعهي ناشنوا
ـ هفتهي تأکید بر دیدگاهها و خواستهها
ـ هفتهي اطالع از موفقیتها و ناکامیها
ـ هفتهي آگاهی از عقبماندگیها و پیشرفتها
ـ هفتهي استمداد از جامعهي شنوا
ـ هفتهي تقدیر از خادمان برجستهي ناشنوایان   
ـ هفتهي تحکیم پیمان دوستی و اتحاد ناشنوایان  
ـ هفتهي نمایش آگاهی و عزم و ارادهي جامعهي ناشنوا برای پیشرفت
سيد حسين قاسمي
دبير مجتمع آموزشي ناشنوايان امام صادق (ع) ـ ساري
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ایستادگی کن تا روشن بمانی ،شمعهای افتاده خاموش میشوند .احمدشاملو

در ضیافت شام اجالس APC

نشان ورزشی  2013کمیته ی پارالمپیک آسیا به زهرا نعمتی اعطا شد

در ضیافت شام کنف رانس کمیته ی پارالمپیک آسیا که در شهر تاشکند
برگزار شد ،از برترینهای ورزش پارالمپیک آسیا تقدیر به عمل آمد.

نشان ویژه ی این کمیته به زه را نعمتی ،بانوی طالیی ای ران در پارالمپیک
لندن به خاطر موفقیت وی در رقابتهای لندن   2012و نیز نقش موثرش
در توسعه و ارتقای ورزشهای پارالمپیکی اعطا شد.

دکتر فاطمه رخشانی ،عضو هیات رئیسه کمیته ی ملی پارالمپیک ای ران،

.

به نمایندگی از نعمتی ،این نشان را از رئیس کمیته ی پارالمپیک آسیا،
دریافت کرد.
نعمتی پیش از این نیز موفق شد به عنوان برترین ورزشکار پارالمپیکی،
جایزه ارزشمند بنیاد بین المللی«اسپورت آکورد» را از آن خود کند ،این
جایزه به فردی تعلق م یگیرد که در عرصه ی ورزش و جامعه فعالی تهای
قابل توجهی انجام داده باشد.

کنف رانس کمیته ی پارالمپیک آسیا به می زبانی کشور ازبکستان و در شهر
تاشکند ،برگزار شد.

اخبـــــار
در حاشیه ی برگزاری اجالس کمیته ی پارالمپیک آسیا

دکتر فاطمه رخشانی به عنوان رئیس کمیته ی ورزش زنان پارالمپیک  آسیا انتخاب
شد .دکتر فاطمه رخشانی ،عضو هیات رئیسه و اج رایی کمیته ی ملی پارالمپیک
جمهوری اسالمی ای ران ،به عنوان رئیس کمیته ی ورزش زنان  APCانتخاب شد.
در اولین نشست کمیته ی ورزش زنان کمیته پارالمپیک آسیا که در شهر تاشکند
کشور ازبکستان با حضور نمایندگان امارات متحده ع ربی ،کرهجنوبی ،پاکستان و ای ران
برگزار شد ،به اتفاق آرا ،خانم دکتر فاطمه رخشانی که به تازگی موفق شده بود از
سوی  APCبه عضویت کمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا درآید  ،به عنوان رئیس
این  کمیته انتخاب شد.
رخشانی هم اکنون عضو هیات رئیسه و اج رایی کمیته ملی پارالمپیک ای ران است و
12
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به همت هیات ورزش های جانبازان و معلولین گیالن

تور نمایشی «بوچیا ،دروازه ورزش معلولین» در منطقه ی آزاد بندر انزلی برگزار شد.
خانم افسانه علیپور ،از م ربیان رشته بوچیا در استان گیالن ،در خصوص برگزاری این
ب رنامه گفت و گویی انجام داد.
وی که سابقه هدایت تیم ملی را نیز در کارنامهی حرفهای 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،
لنگرود ،منطقه آزاد بندرانزلی ،تالش و شهر رشت برگزار کنند که در اولین گام،
این ب رنامه روز  29شهریور در منطقه ی آزاد انزلی با حضور  40ورزشکار شامل 20
ورزشکار حرفه ای و  20ورزشکار مبتدی برگزار و با استقبال خوب تماشاچیان و
گردشگ ران و نیز مسئوالن بهزیستی و مسئوالن منطقه آزاد انزلی روبه رو شد.
دبیر اردوی تمرینی تیم بوچیا در ادامه افزود :این ب رنامه هر ماه در شهرهای مذکور
برگزار م یشود و آخرین مرحلهی آن هم زمان با ایام دههی فجر و در اصل یترین و
پر ترددترین میدان شهر رشت ،میدان شهرداری ،برگزار خواهد شد.
خانم علیپور هدف از برپایی این ب رنامه را اینگونه تشریح کرد :ورزش بوچیا
ویژه ی اف رادی است که دارای معلولیت جسمی شدید هستند و از حداقلترین
توانای یهای فیزیکی برخوردارند ،وقتی چنین اف رادی با وجود این مشکالت م یتوانند
بازی زیبایی به نمایش بگذارند و توانای یهای خود را اثبات کنند ،دیگر اف رادی که
وضعیتی مشابه دارند و یا خانواده هایی که دارای فرزند معلول هستند ،متوجه
م یشوند که م یتوانند فرزندان خود را در این مسیر هدایت کنند و به فعالی تهای
ورزشی روی آورند.
وی تصریح کرد :جدا از مسالهی ذکر شده ،این ب رنامه فرصت بسیار خوبی ب رای
فرهنگسازی اجتماعی است و دیگر اف رادی که در نزدیکی خود با فردی دارای
معلولیت مواجه نیستند ،م یآموزند که توانای یهای این اف راد را نادیده نگی رند.
م ربی استانی تیم بوچیا خاطر نشان کرد :حضور مسئوالن در این ب رنامه و آگاه شدن
از نیازهای این قشر باعث م یشود تا در مواردی نظیر مناسبسازی و گسترش و
توسعه فضاهای ورزشی ب رای اف راد دارای معلولیت نیز ،اقدامات موثرتری صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازخورد برگزاری اولین ب رنامه تصریح م یکند:
بسیار خرسندیم که پس از پایان ب رنامه ،تعدادی از اف راد دارای معلولیت عالقهمند
به ورزش به باشگاه م راجعه کردند و این جریان حتی منجر به شناخت استعدادهای
ورزشی ب رای رشتههای دیگر غیر از بوچیا ،نظیر دوومیدانی نیز شد ،به این ترتیب
این ب رنامه نه تنها ب رای استعدادیابی در رشته بوچیا موثر است ،بلکه کمک م یکند
تا در سایر رشتهها نیز ورزشکاران جدیدی به عرصه ی ورزش معرفی شوند.

در امر ورزش اف راد دارای معلولیت فعالیت دارد و در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی نیز عهدهدار سمت معاونت بهداشت است.
این رویداد  در حاشیه ی برگزاری اجالس کمیته پارالمپیک آسیا اتفاق افتاد و
مقرر شد نشست آتی کمیته ورزش زنان در ای ران تشکیل شود.
هم چنین اولین جلسه ی کمیته ی ورزشکاران کمیته ی پارالمپیک آسیا
نیز با حضور اعضای این کمیته ی در محل اجالس برگزار شد و محمدرضا
میرزایی ،از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش جانبازان و معلوالن کشورمان که
به تازگی از سوی  APCبه عنوان عضو کمیته ورزشکاران انتخاب شده است،
پیشنهاداتی در خصوص فعالتر شدن کمیته ورزشکاران به جهت حمایت از
حقوق ورزشکاران دارای معلولیت آسیا و جهان مطرح نمود و درخواست کرد
تا نشست بعدی این کمیته در ای ران تشکیل شود.

رقابتهای دور رفت لیگ باشگاهی
فوتبال قطع عضو به پایان رسید.
دور رفت اولین دوره ی لیگ باشگاهی
فوتبال قطع عضو با حضور نمایندگان 5
استان برگزار شد.
در این رقابتها استانهای گیالن ،ته ران،
خوزستان ،فارس و اصفهان  حضور داشتند
و از میان آنها تی مهای اصفهان ،ته ران و
گیالن با حمایت هیاتهای استانی و دو
تیم خوزستان و فارس با عنوان استقالل
اهواز خوزستان و قص رالدشت فارس
شرکت کردند.
تیم هیات ورزشهای جانبازان و معلولین
ته ران با کسب  15امتیاز صدرنشین شد
و تی مهای خلیج فارس شی راز و استقالل
اهواز خوزستان با  8امتیاز و تفاضل گل
به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود
کردند.
جایگاههای چهارم تا ششم نیز به ترتیب
به باشگاه قص رالدشت شی راز ،اصفهان و
گیالن رسید.

.

تیم ملی بسکتبال با ویلچـر جوانــان  ای ران
در اولین حضور جهانی خود به مقام پنجم
دست یافت.
در چارچوب رقابتهای جهانی بسکتبال با
ویلچر زیر  23سال جهان که در کشور ترکیه
برگزار شد ،تیم ملی ای ران در مسابقات دور
مقدماتی موفق شد از سد تی مهای مکزیک،
کانادا ،انگلستان و آفریقایجنوبی عبور کند
و با پذیرش تنها شکست خود مقابل آلمان،
به دور حذفی راه یابد.
ای ران در رقابتهای مرحله ی حذفی مغلوب
است رالیا شد و ب رای کسب مقام پنجمی
جهان تی مهای ایتالیا و کانادا را از پیش رو
برداشت.
بر این اساس ،تیم ملی جوانان زیر  23سال
جهان در اولین حضور جهانی موفق شدند
عنوان پنجم جهان را از آن خود کنند.

ِ
عارف عاشق میخواهد نه مشتری بهشت .دکتر شریعتی
خدا دوستدار آشناست،

رقاب تهای بسکتبال با ویلچر
قهرمانی جوانان زیر  23سال جهان

صــدرنشینـی تهـران

ابراهیمی ،برترین بسکتبالیست پست  5جوانان جهان:

اخبـــــار

مرتضی اب راهیمی ،بسکتبالیست جوان تیم ملی است که اخی را ً در جریان
رقابتهای جهانی جوانان زیر  23سال ترکیه ،مفتخر به دریافت عنوان بهترین
بازیکن پست  5جهان شد.
اب راهیمی متولد  1370در شهر زنجان است و فعالی تهای ورزشی خود را از سن
 14سالگی زیر نظر آقای کمال عشق و با رشته ی بسکتبال با ویلچر آغاز کرد.
وی در خصوص ورودش به دنیای ورزش حرفهای م یگوید :بعد از  4سال که
فعالیت مبتدی در این رشته داشتم وارد مسابقات لیگ شدم و س رانجام سال
گذشته توانستم با تیم آسایشگاه کهریزک قهرمانی لیگ برتر دست یابم.
اب راهیمی در ادامه افزود :پس از حضور در رقابتهای لیگ مورد توجه کادر
فنی تیم ملی ق رار گرفتم و به اردوها راه یافتم و در اولین حضور برونمرزی به
هم راه تیم ملی جوانان موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابتهای انتخابی آسیا
و اقیانوسیه شدیم.
ملی پوش جوان کشورمان در خصوص رقابتهای جهانی ترکیه خاطر نشان کرد:
مسابقات انتخابی آسیا و اقیانوسیه ،مجوز  ورود به رقابتهای جهانی بود که
خوشبختانه در اولین حضور جهانی تیم ملی جوانان توانستیم عملکرد خوبی
داشته باشیم.
وی در مورد پیشنهاداتی که ب رای حضور در تیم های خارجی به او شده است
گفت :در جریان مسابقات ترکیه پیشنهاداتی از تیم های ترکیه در شهرهای
مختلف از جمله استانبول و آدانا داشتم و اسپانیا و ایتالیا نیز از دیگر کشورهای
پیشنهاد دهنده بودند.
بهترین بازیکن پست  5جهان در مورد تاثیر ورزش در زندگ یاش م یگوید:
از زمانی که وارد فعالی تهای ورزشی شدم ،دریچهای دیگر به رویم باز شد و
بسکتبال با ویلچر ،چهرهای متفاوت از قبل از من ساخت و خوشحالم که امروز
م یتوانم ب رای کشورم افتخار آفرین باشم.
او در مورد سایر رویدادهای برونمرزی پیش روی تیم ملی گفت :از آن جایی
که من در عضویت تیم ملی بزرگساالن نیز هستم پس از بازگشت از رقابتهای
جهانی ترکیه ،وارد اردوی تیم ملی شدم تا هم راه با تیم ملی بزرگساالن ب رای
شرکت در رقابتهای انتخابی آسیا ،ویژه ی مسابقات جهانی کرهجنوبی ،عازم

تایلند شوم.
وی افزود :با پایان یافتن تمرینات این مرحله ،مهر ماه اردوی متصل به اعزام
بازیهای پاراآسیایی مالزی آغاز خواهد شد و اوایل آبان ماه نیز ب رای شرکت در
این مسابقات عازم مالزی م یشویم.

عکس :مجید زینال زاده
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خداوندا! مگذار آنچه را که حق میدانم به خاطر آنچه که بد میدانند ،کتمان کنم .دکتر شریعتی

بامهـایسبـز
وتأثیـرآندرزنـدگیشهـری

فضا مقولهای است که تمام هستی را در برگرفتهاست و انسان ،محصور در فضا است .به عنوان مثال شه رنشینی امروزی
و گسترش آن در اجتماع ،نقشی محوری دارد.
همانطور که م یبینیم شه رنشینی امروزی و گسترش آن ،خأل عمیقی را در دستیابی به طبیعت در مقابل خود
دارد .وسعت هرچه بیشتر شه رنشینی منجر به از بی ن رفتن محی طهای طبیعی و زمی نهای زراعی شده و دستاورد آن
قطع ارتباط انسان با طبیعت بوده است .عدم مدیریت در روند رو به ت راکم شه رنشینی ،افزایش مصرف و صنعت یشدن
زندگی کنونی ،همواره محی طزیست را مورد تهاجم و تخریب ق رار داده و از موجبات دیگر آن عدم زیباسازی شهری است.
زیباسازی ،فرآیند توسعه و ویژگ یهای بصری است که در فضاهای شهری صورت م یگیرد .جنبش زیبای یشناسی
شهری رویکرد پیشرفتهای است که تنها به دلیل زیباکردن شهر نیست بلکه ابزاری است ب رای مطالعهی کنترل
اجتماعی با در نظ ر گرفتن آرامش شهروندان و پاسخگویی به نیاز آنها .زیبایی عملکردی است که به توسعهی کیفی
فضاها و ارتقای کیفیت زندگی شهری م یپردازد تا شهری سالم و انسانمدار را شکل بدهد .شهری که به کیفیت زندگی
روح و روان انسان احت رام م یگذارد.

اجتماعی

همانطور که م یبینیم رشد اجتماعی
موجب حس مفی دبودن در جامعه
م یشود تا جایی که انسان بر جامعه و
جامعه بر انسان تأثیرگذار خواهد بود.
امروزه فضاهای سبز ،باغها ،جنگلها،
تبدیل به آسمانخ راش هایی شدهاند
که باعث نبود چشماندازی زیبا در
جامعه است .در این بین نکتهی قابل
توجه ،کمبود زمین در ب رابر جمعیت
رو به رشد و ارزش روزافزون زمین ب رای
ایجاد فضاهای سبز شهری است.
در  2500سال پیش ،با ِم سبز بر
روی زیگوراتها بهکار گرفته  م یشد.
هماکنون نیز م یتوان فضاهای سبز را
در ارتفاع ساختمانها در نظر گرفت.
بام سبز تحت ف رایندهای طبیعی
شکل م یگیرد و شامل مجموعهای
است بههمپیوسته از پوشش گیاهی
با رشد متناسب که شامل یک زهکشی
جهت تخلی هی آب و یک عایق ضد
آب نفوذناپذیر که سقف را پوشش
م یدهد.
وجود بامهای سبز ،فقدان فضاهای
طبیعی و زیبایی ب رای تفریح انسان را
جب ران م یکند .فضای سبز در محل
زندگی عالوه بر تسکین روح و سالمت
جسم در آرامش ذهن نقش به سزایی
دارد.
از دیگر فواید بام سبز ،جلوگیری از
آلودگی و انتشار ذرات معلق در هوا،
ف راهمکردن محیطی آرام ،کاهش
اث رات گرمایی شهرها ،تصفی هی هوای
شهری ،ذخیرهی انرژیهای طبیعی،
کاهش اث رات گازهای گلخانهای،
ایجاد چشماندازهای زیبای شهری در
نواحی پر ازدحام شهری ب رای همهی
اف راد جامعه از جمله کمتوانان جسمی
است .با در نظر گرفتن استانداردهایی
که در شمارههای قبلی به ذکر آن
پرداختیم.
شیوا حسینی
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آدم یک «بودن» است و انسان یک «شدن» .دکتر شریعتی

محدودیتمعلوالن،ناشیازمعلولیتجامعهاست
اجتماعی

معلوالن بزرگترین اقلیت کشور را تشکیل م یدهند و
اتفاقاً کمترین توجه را هم دریافت م یکنند .هرچند که
از سوی مسئوالن اخبار رسیدگی و توجه به معلوالن
در رسانهها بسیار زیاد است ولی رضایت معلوالن اندک
است .نارضایتی معلوالن ،نشان از نیازهای آنها است.
نیازهایی که گاه در حد ویلچر و وسایل رفتوآمد و
ابتدای یترین نیازهای بشر است  .
معلولیت ،نداشتن پا ،دست و یا نقص در یک اندام
نیست ،بلکه ف راتر از اینها است .چه بسا اف رادی که
از نظر جسمی سالم هستند ولی کارکرد به م راتب
پایی نتری از یک فرد معلول دارند .معلولیت در ارتباط
با محیط و جامعه معنا پیدا م یکند .معلولیت واژهای
نسبی است و از جامعهای به جامعهی دیگر ،مفهوم و
شدتی متفاوت م ییابد .ممکن است یکی از پیامدهای
معلولیت ،محدودیت و محرومیت باشد .محرومیت از
امکانات ،حقوق و نیازهای ابتدایی انسانی.
محرومیت از جانب خود فرد معلول لحاظ نم یشود،
بلکه محدودیت و محرومیت ،یک عامل محیطی است.
اساساً محیط و جامعه است که فرد معلول را از حقوقش
محروم م یکند .در حقیقت ،این جامعه است که معلول
و ناتوان از ایجاد امکانات و ش رایط سازگار با وضعیت فرد
معلول است .در صورتی که اگر جامعهای که هر فردی
که به هر دلیلی دچار نقص عضو شده معلول نباشد،
وی قطعاً خواهد توانست به مانند اف راد از نظر جسمی
سالم ،زندگی طبیعی داشته باشد .معلولیت جامعه در
شکلهای مختلفی ظاهر م یشود .از نظر فرهنگی،
نگرش نسبت به معلوالن ریشه در عدم توانمندی
جامعه در ارتباط با معلوالن دارد .از نگرش دلسوزانه

گرفته تا متکدی و س ربار و ناق صالخلقه و غیره.
از سوی دیگر در بحث ساختاری و فضای فیزیکی،
جامعهی ما به شدت دچار معلولیت است .در رابطه
با این معلولیت م یتوان به مسیرهای رفتوآمد
صعبالعبور ،عدم وجود مکانهای تفریحی و ورزشی
متناسب با وضعیت اف راد معلول ،فضاهای کاری و
مسکونی غیر استاندارد و  ...اشاره کرد.
از بُعد آموزشی نیز ،ناتوانی جامعه است که فرد معلول
را از تحصیل محروم م یکند و در حالتی خوشبینانه،
تحصیل را ب رای معلول دشوار م یسازد .در بحث اشتغال
و درآمد ،در حقیقت ،جامعه است که نتوانسته متناسب
با وضعیت معلوالن اشتغالزایی کند؛ اگر چه که این
مهم ،تأثیر به سزایی در استقالل و زندگی آیندهی
معلوالن دارد.
بنا به مطالب بیانشده ،بی راهه نیست که ادعا کنیم
بخش اعظم معلولیت اف راد معلول ،به دلیل معلولیت
جامعه است وگ رنه ،تج ربه نشان داده است در صورتی
که جامعه در ابعاد مختلف توانمند باشد ،اف راد معلول
به م راتب از استقالل و وضعیت مناسبتری برخوردار
خواهند بود و همسطح با دیگر اف راد جامعه به فعالیت
خواهند پرداخت و در نتیجه اعضای مفیدی ب رای
جامعه خواهند بود .یادمان باشد که شعار «معلولیت،
محدودیت است و ناتوانی نیست» فقط ب رای معلوالن
گفته نشدهاست و در واقع مخاطب اصلی این شعار،
مسئوالن و جامعه است .پذیرش این شعار مسئولیت
سنگینی را بر دوش کارگزاران جامعه م یگذارد .بناب راین
ضرورت دارد که تنها به شعارها بسنده نکرده و کمی به
سوی عمل یکردن این شعار حرکت کنیم.

امیر مغنیباشی ـ مددکار اجتماعی
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وقتی ثروتمندان جنگ بهپا میکنند ،این فقرا هستند که میمیرند .ژان پل سارتر

گفتوگو با «بهنام روستايي» مربي ژيمناستيك

گردن آویزم نباشد از غرور

اجتماعی

ژيمناستيك رشتهاي است پر از حركات كششي و قدرتي كه هر جور هم فكرش را
بكنيد تمام اندامهاي بدن را درگير ميكند .در اين ميان «بهنام روستايي» مربي
جوان و پرشور اين رشته است كه با وجود معلوليت از ناحيهی پا ،توانسته تازگيهايي
را در اين رشته بهوجود بياورد و با حركات نمايشي و مهارتهاي خاص فردياش
ديدنيترين صحنهها را به رخ چشمان ما بكشد .او به تازگي ركورد  20حركت
نمايشي را به نام خود به ثبت رسانده و تنها هدفش در اين رشته ثبت ركورد گينس
است كه اميدوار است با حمايت مسئوالن ،اين خواسته به زودي تحقق يابد .ادامهی
اين گفتهها را از زبان خودش بشنويم.
فرزند پنجم خانواده و اصالتاً ماليري هستم .در سن يك سالگي به علت بيماري
فلج اطفال از ناحيه پاي راست دچار معلوليت شدم .فوق ديپلم كامپيوتر هستم .از
همان كودكي عالقهي شديدي به ورزش داشتم .اينطور بگويم که روي دستهايم
راه ميرفتم و حركات نمايشي و قدرتي انجام ميدادم ،ولي متأسفانه به هر باشگاهي
براي شركت در اين كالسها مراجعه ميكردم معلوليتم را بهانه ميكردند و ثبتنامم
نميكردند .آن روزها براي اينكه به خودم روحيه بدهم فيلمهاي «جكي چان» و
«بروسلي» را با اشتياق نگاه ميكردم و سعي ميكردم تكنيكها را ياد بگيرم و اجرا
كنم.
حرف اول و آخر...
هر جا كه هست سالمت باشد استاد «حسن اماني» كه به محض ديدن آمادگي
جسماني من حرف اول و آخر را زد و من وارد باشگاه شدم و فعاليتهاي ورزشي
من شروع شد .سال  85هم به صورت حرفهاي ژيمناستيك را دنبال كردم تا سال
 89كه پس از مراحل سخت و آزمونهاي طاقتفرسا توانستم مدرك مربي گري اين
رشته را دريافت كنم.
روی دیوار اتاقم...
روي ديوار اتاقم لوحهاي تقدير و سپاس زيادي نصب شده ،از طرف خانهی ورزشكاران
ايران ،هيات ژيمناستيك ،مسابقات انتخابي كشوري «اكروژيم» در ورزشگاه امجديه،
اما در بین تمام این لوحها يك  قاب به طرز قشنگي خودنمايي ميكند .رويش
نوشته« :گواهينامهي ثبت ركورد كشوري  20حركت صحيح شنا باالنس» فدراسيون
ورزشهاي همگاني انجمن ورزشهاي تفريحي و مهارت فردي نمايش.
من عهد بسته ام...
خوش زندگيم را استاد «ادواري» ميشنود .شايد بيشتر به اين دليل
اولين خبرهاي
ِ
است كه نه به عنوان يك  مربي ،بلكه مثل يك  برادر و يك  دوست خوب پشت
تمام مشكالتم ايستاده ،راهنمايي ام ميكند ،انرژي ميرساند ،اضطرابم را ميگيرد و
خالصه مثل يك تكيهگاه به من امنيت خاطر ميدهد .جبرانكردن اين همه خوبي
كار آساني نيست و من عهد بستهام در آيندهاي نزديك  تواناييهاي خودم را در
رشتههاي پرتاب نيزه و پرس سينه در پارالمپيك نشان دهم و با كسب مقام قهرماني
به استادان خودم اداي احترام كنم.
به انتخابتان احترام ميگذارم
بين ما معلوالن كم نيست خاطراتي كه گهگدار دلمان را رنجانده و يا به درد آورده،
ديگر عادت كردهايم .مناسب ميبينم اين خاطره كه بيشتر شبيه در ِد دل است را
براي خوانندگان پیک توانا تعريف كنم .شايد گوشهاي از نگاه مردم را تغيير دهد.
چند سال پيش به عنوان مربي در باشگاهي فعالیت می کردم .دو هنرجو به همراه
پدرشان آمده و ثبتنام كرده بودند .مدير باشگاه به محض ديدن من به آنها گفت:
«مربي شما آمد .ايشان هستند .هر سؤالي داريد ميتوانيد بپرسيد ».آنها به محض
ديدن معلوليتم بالفاصله هزينهی ثبتنام را پس گرفتند و با تعجب گفتند« :مربي
ژيمناستيك معلول است!؟ چطور ميتواند آموزش دهد!؟» و گفتند« :منصرف شديم
و در رشتهی ديگري ثبتنام ميكنيم».
شك نكنيم
به نظر من همهي معلوالني كه در زمينههاي مختلف هنري يا ورزشی تالش كردهاند
و مربي گري خود را به سختي دريافت كردهاند ،براي آنكه آن معلوليت كمتر ديده
شود در جهت آموزش بيشتر از افراد سالم با هنرجويان كار ميكنند و مردم ما بايد
بدانند كه ما در امر آموزش نه تنها كوتاهي نميكنيم بلكه براي اثبات آن از تمام
آموختههايمان بهره ميگيريم.
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طوالنيترين شب من
دل توي دلم نبود ،اگر استاد «ياسر ادواري» هم كنارم نبود خدا ميداند چه بر سر
اميدهايي كه در دلم داشتم ميآمد .به مناسبت روز جهاني معلوالن ،در برج ميالد
قرار بود ثبت ركورد شود .شب قبل ركورد ،تمام دوستان همباشگاهي براي باالبردن
سطح روحيهي من به منزلمان آمده بودند .هركس با گويش و ادبيات خاص خودش
سعي ميكرد بگويد« :بهنام تو ميتوني» ،فكر ميكنم آن شب تمام ثانيههايش را
تا صبح شمردم .آنقدر در ضمير ناخودآگاهم گفتم« :سخت نيست .من تمرين
زيادي كردم و ميتونم ركورد بزنم ».حمايت خانواده ،تشويق تماشاگران ،شعارهاي
هواداران ،حرفهاي كليدي استاد ياسر ،همه و همه مؤثر بود و من به لطف خدا
توانستم ركورد  20حركت نمايشی را به نام خودم ثبت كنم.
مدرك مربيگري يعني هفتخوان رستم
خانوادهي ما با اينكه هيچكدام ورزشي نبودند اما هميشه وقتي عالقه و تالش مرا
ميديدند تشويقم ميكردند ،به ویژه مادر و پدرم كه ميگفتند« :نياز نيست سر كار
بروي .باشگاه را ترك نكن و ادامه بده».
و من براي اينكه زحمات استادان خودم از جمله  استاد حسن اماني ،استاد ياسر
ادواري و استاد حميد تهرانيجو رييس حوزهی ژيمناستيك جنوب شرق تهران را
بيثمر نگذاشته باشم با تمام سختيهايي كه آزمونهاي مربي گري دارد .خصوصاً
براي معلوالن كه دوچندان است .توانستم عزمم را جزم كنم و اين مدرك را پس از
طي دورههاي مختلف دريافت كنم.
منتظرتان هستم
من به همراه استاد ياسر كوشش ميكنيم معلوالني كه استعداد و عالقهمند به
ورزش و آمادگي جسماني هستند را شناسايي كنيم و با تخفيفات ويژهاي كه در نظر
گرفتهايم انشااهلل معلوالن بتوانند تواناييهاي خود را در اين رشته مورد آزمايش قرار
دهند .باشگاه  9دي در شهرك والفجر ،سه راه افسريه ،پذيراي معلوالن عالقهمند در
رشتهی آمادگي جسماني است .آنها ميتوانند بدون هيچ شرم و خجالتي از معلوليت
خود ثبتنام كنند و من افتخار دارم به عنوان يك مربي معلول اما مسئول ،در خدمت
اين عزيزان باشم.
حرف آخر...
حرف آخر من به معلوالن عالقهمند به ورزش اين است كه يأس و نااميدي ،دشمن
تمام استعدادهاي ماست .سعي كنيم قبل از هر شناختي ،در زندگي ،تواناييها و
هدفمان را بشناسيم تا در مسير پيشرفت و موفقيت قرار بگيريم.
دعاي ورزشي
خداوندا! ياريام ده زماني كه به افتخاري دست مييابم گردنآويزم ،غرور نباشد.

سيما سلطانيآذر

.

اجتماعی

با بررسی زندگی مردمان در جوامع مختلف به دور از هیچگونه
ُحب و بغضی میتوان به فاصلهی طبقاتی در میان زندگی افراد،
در جوامع مختلف پی برد .البته در این جا فاصلهی طبقاتی به
معنای وضعیت خوب و بد زندگی مردمان به لحاظ مادی نیست،
بلکه تفاوت زندگی جوامع مختلف در برخورد با پدیدهها و اتفاقات
بشری است .در حقیقت موضوع این مقالهی کوتاه در مورد بررسی
این موضوع است که نوع برخورد افراد یک جامعه در مورد یک
وضعیت خاص که برای کسی یا کسانی پیش آمده به چه صورت
است؟ و این نوع برخورد در جوامع دیگر چگونه و بر چه سبک
و سیاقی است؟ همهی ما و همهی شما خوانندگان محترم این
نوشتار ،حداقل برای یک بار هم که شده در زندگی با فرد یا افرادی
برخورد کردهاید که نوع زیستنشان با دیگر افراد جامعه متفاوت
است و به قول معروف به گونهی دیگری زندگی میکنند .به سخن
دیگر ،هنگامی که زندگی فرد یا افرادی به لحاظ چگونگی با دیگر
افراد جامعه متفاوت است ،این تفاوت بسیار سریعتر از آنچه به ذهن
شخص خاص میشود
خطور کند به نظر میآید و به تعبیری آن
ِ
سوژهی دیگران .هیچ تردیدی نیست که نوع زیستن یک فرد در
جامعه ،آن زمان به سوژه تبدیل خواهد شد که 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 ،بزرگترین مثال
عینی است که نگارنده میتواند برای روشنترشدن موضو ِع بحث
بهکار برد .در فرهنگ لغت در مقابل واژهی معلول دو معنی وجود
دارد )1 :پدیده ،آنچه زاییدهی علت باشد )2 .بیمار ،علیل ،علتزده،
آنکه یک یا چند اندام آسیبدیده دارد ،سست ،نااستوار ،نادرست.
نگارنده قصد دارد با استفاده از همین دو معنای کوتاه که در مقابل
واژهی معلول در فرهنگ لغت آمده است به بررسی چرایی نوع
نگرش افراد یک جامعه به افراد معلول یک جامعه بپردازد .سوال
اینجاست ،آیا معلول یک پدیده است یا یک بیمار؟ آیا یک شخص
بیمار را میتوان یک پدیده نامید؟ در فرهنگ لغت مقابل واژهی
پدیده چنین عبارتی آمده :به وجود آمده ،هستی یافته ،آشکار
شده .اگر بخواهیم به صورتی منطقی بررسی کنیم تمام موجوداتی
که ساختهی دست خداوند هستند به نوعی پدیده هستند چرا
که قب ً
ال نبودهاند و بعدا ً به وجود آمدهاند بنابراین میتوان بهطور
کلی گفت که :همهی مخلوقات خداوند پدیده هستند ،به این معنا
که قب ً
ال وجود نداشته و بعدا ً پدید آمدهاند .بنابراین اگر بخواهیم
واژهی پدیده را تنها در مورد اشخاص خاصی از یک طیف خاص از
مخلوقات خداوند (معلوالن) بهکار ببریم راه را از بیراهه تشخیص
نداده و در مسیر شناخت دچار اشتباه شدهایم .بنابراین از نظر
نگارنده با ارائهی متقن و قابل قبول معنای ابتدایی واژه معلول در
فرهنگ لغت معنای درست و مستدلی نیست و نمیتوان به آن در
خصوص جامعهی معلوالن بسنده کرد ،حال برویم به سراغ معنای

دوم واژه معلول .بیمار ،علیل ،علتزده ،آنکه یک یا چند اندام
آسیبدیده دارد ،سست ،نااستوار ،نادرست .عبارات فوق در معنای
دوم واژهی معلول عبارات زیبایی نیست اما تا حدی قابل قبول
است .برای مثال معلول از دید نگارنده که خود نیز از معلولیت
رنج میبرد کسی است که یک یا چند اندام آسیبدیده دارد ،این
کاملترین معنایی است که نگارنده از میان معانی موجود ،مقابل
واژهی معلول در فرهنگ لغت توانست بیرون بکشد .وگرنه واژهی
نااستوار ،نادرست ،علیل و سست زیبندهی مقام یک معلول نیست،
چرا؟ به این دلیل که ساختهی دست خداوند که به معنای پدیده
از آن یاد شد هرگز نمیتواند سست و نادرست و نااستوار باشد چرا
که خداوند کمال مطلق است و کژی و نقص نه در خودش راه دارد
و نه در آفریدههایش .اما واقعاً چرا به یک معلول در برخی جوامع به
عنوان کسی که علیل و ناتوان و سست است نگریسته میشود ،آیا
این نوع نگرش خود نوعی معلولیت نیست!؟ وقتی از کنار کسانی که
در یک یا چند اندام خود دچار آسیب شدهاند گذر میکنیم و آنها را
علیل ،ناتوان و نادرست میپنداریم خودمان دچار معلولیت فرهنگی
نشدهایم؟ آیا اینکه یک نفر را فقط به این دلیل که اندامش دچار
آسیب شده معلول بنامیم و رفتاری متفاوت با دیگر افراد جامعه با
او داشته باشیم معلولیت نیست؟ چه کسی باید به خود ما به عنوان
معلول بنگرد؟ آیا اگر کسی یا کسانی پیدا شوند و اینگونه که ما
به معلوالن مینگریم به ما بنگرند ،مورد پسند طبعمان خواهد
بود؟ آیا زمان آن نرسیده که در نوع نگرش خودمان به معلول و
معلولیت تغییری ایجاد کرده و به عبارت سادهتر فرهنگ معلولیتی
را جایگزین معلولیت فرهنگیمان کنیم؟ معلولیت فرهنگیای که
ما را مجاز میکند در خصوص دیگرانی که شاید و در برخی موارد
حتماً تواناییها و استوار بودنها و قوی بودنهایشان بسیار فراتر
از ماست هر گونه رفتاری با آنها داشته باشیم؟ آیا اگر به راستی
محدودیتها و امکانات تمام جوامع بشری یکسان بود باز هم آنها
به زعم ما سست و نااستوار و  نادرست بودند؟ چرا به خودمان حق
میدهیم در خصوص دیگرانی که اجازهی قضاوت در مورد آنها را
نداریم قضاوت کنیم؟ آیا آنها واقعاً ناتوان ،علیل ،سست و نااستوار
و نادرست هستند؟ اگر سنگ معیار و قضاوتهایمان را تغییر دهیم
به راحتی میتوانیم دریابیم که واژهی معلول معنای درست دیگری
دارد و نه معناهای نادرستی که در ذهن و اندیشهی ما تبلور یافته
است .در پایان ،نگارنده برای تغییر نگرش مردمان جامعه به معلول
و معلولیت هیچ آرزویی نمیکند ،تنها تلنگر کوچکی به چینی
ذهن شما خوانندهی محترم میزند تا بلکه با شنیدن صدای
دلانگیز دیلنگ ،نوع دیگر اندیشیدن را پیشه خود کرده و فارغ از
معلولیتهای فرهنگی ،فرهنگ معلولیتی جدیدی را پیش گیرید.

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود .سقراط

معلولیت فرهنگی ،فرهنگ معلولیتی

یوسف خاکیان
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نودونه درصد از نگرانیهای ما در زندگی هرگز اتفاق نمیافتد  .دیل کارنگی

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن

کانــونتوانـادریــکنـگاه

پانزدهمین جشنوارهی تشویق دانشآموزان
ممتاز در قزوین برگزار شد

معـاون توانبخشی بهزیستـی کشور :کانون توانا یکبار
دیگرمرا شگفتزده کرد

اجتماعی

پانزدهمین جشنواره تشویق دانشآموزان ممتاز به همت کانون معلولین توانا و با هدف تغییر
نگرش جامعه نسبت به تواناییهای معلوالن و ایجاد فضای شاد و صمیمی برای خانوادهها
برگزار شد.
به گزارش پیک توانا :کانون معلولین توانا پانزدهمین جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز
را با حضور نزدیک به 2هزار دانشآموزر ممتاز در حالی برگزار کرد که جمع زیادی از
خانوادههای معلوالن ،شهروندان و مسئوالن در آن حضور داشتند .یکی از اعضای شورای
جدید شهر قزوین در این مراسم ،ضمن تشکر از این اقدام کانون معلولین ،نقش فرهنگی
کانون توانا را از امتیازات ویژهی کانون در استان قزوین برشمرد و گفت :معلوالن هم مانند
سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند و همه باید به حقوق آنها احترام بگذاریم.
فرجاهلل فصیحی رامندی در ادامه افزود :کانون توانا امسال پانزدهمین جشنوارهی تشویق
دانشآموزان را برگزار میکند و کانون در این پانزده سال برای اثبات تواناییهای معلوالن
زحمات زیادی کشیدهاست.
مدیر کل بهزیستی قزوین نیز در این جشنواره با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره،
برگزاری جشنوارهی پانزدهم را به مدیران کانون تبریک گفته و ادامه داد :معلولیت شاید به
ظاهر محدودیتی ایجاد کند اما قطعاً نمیتواند محرومیت به وجود بیاورد.
دکتر حسین افشار با اشاره به این مطلب که کانون در فرهنگسازی و تغییر نگرش و اصالح
افکار عمومی نقش به سزایی داشته ،از این حرکت فرهنگی قدردانی کرده و به  10نفر از
دانشآموزان ،جوایز یکصدهزار تومانی اهدا کرد.
معاون توانبخشی بهزیستی کشور که از دیگر مسئوالن حاضر در جشنواره بود در این مراسم
با اعالم اینکه کانون توانا مجموعهی توانمندی است گفت :مجموعهی کانون توانا با این
حرکت خود در برگزاری جشنواره ی تجلیل از دانشآموزان و گردهمآوردن این جمعیت
زیاد ،بار دیگر مرا شگفتزده کرد.
دکتر یحیی سخنگویی با تأکید بر اینکه تصور من این نبود و من با دیدن این جمعیت زیاد و
این مراسم گرم و پرشور غافلگیر شدهام گفت :من برای جشنوارهی شانزدهم از طرف سازمان
بهزیستی کشور قول یک اعتبار  10میلیون تومانی را به کانون معلولین میدهم.
وی به توانمندی مجموعهی فیروز در بحث اشتغال معلوالن اشاره کرد و گفت :جمعشدن
این تعداد دانشآموز معلول و تندرست به همراه خانوادههای آنها کار بسیار سختی است و
من به این همه توانایی کانون توانا تبریک میگویم.
حضور عمو قناد و تیم هنری وی و هنرنمایی آنها در این جشنواره که چند نمایش کوتاه برای
کودکان و والدین آنها اجرا کرده و به نکات آموزشی و توانمندیهای معلوالن اشاره کردند،
همچنین اجرای زنده موسیقی توسط حمید فوالدی و رضا شیری ،خوانندگان محبوب
کشور که با استقبال پرشور مردم مواجه شد از دیگر قسمتهایی بود که مورد استقبال گرم
و بینظیر تماشاچیان قرار گرفت.
گفتنی است کلیهی دانشآموزان مقطع ابتدایی در این جشنواره بدون قرعه ،دانشآموزان
مقطع ششم ابتدایی تا پیشدانشگاهی به قید قرعه و دانشآموزان معلول بهطور ویژه و بدون
قرعهکشی مورد تشویق قرار گرفتند.
حضورمجریان معلول ،ارائهی برنامههای شاد و مفرح ،اهدای جوایز ارزنده به دانشآموزان
معلول و تندرست ،اجرای سرود ،حضور خوانندهها و هنرمندان مطرح تلویزیون و ...از دیگر
برنامههای این جشنواره بودند که در دو شب متوالی برگزار شد.
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رقیه بابایی

گناهی باالتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم  .جبران خلیل جبران

عضو شورای اسالمی شهر الوند:

اجتماعی

به همت کانون معلولین توانای الوند ،هفتیمن
جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز الوند برگزار
شد.
کانون معلولین توانا ،شعبهی شهر الوند که فعالیت
خود را از سال  84آغاز کرده ،امسال هفتمین
جشنوارهی خود را در این شهر برگزار کرد.
به گزارش پیک توانا ،شهریور ماه امسال ،هفتمین
جشنواره کانون الوند با حضور جمع زیادی از
شهروندان ،دانشآموزان ممتاز و خانوادههای آنها،
مدیرعامل و اعضای کانون توانای قزوین و همچنین
علیرضا خمسه ،عضو شورای اسالمی شهر الوند و
یوسفی مدیریت تاالر شهر الوند اجرا شد.
علیرضا خمسه در این مراسم با تشکر از زحماتی که
کانون توانا در برگزاری این مراسم متحمل میشود،
از افتتاح یک سالن ورزشی ویژهی جانبازان و
معلوالن در شهر الوند خبر داد.
این عضو شورای اسالمی شهر الوند و نصرت آباد
ضمن تشکر از امیرعباس کرکزی ،مجری توانمند
برنامه ادامه داد :این سالن ورزشی ظرف چند ماه
آینده افتتاح میشود و ما امیدوار هستیم که با این
اقدام کام کانون معلولین توانا بهزودی شیرین شود.
مدیر تاالر شهر الوند نیز در این مراسم از مسئوالن
کانون توانای الوند تشکر کرد و گفت :این سالن بیش

از سیصدوسی نفر ظرفیت دارد و درهای شرقی و
غربی و نیز قسمت وسط سالن برای معلوالن در نظر
گرفته شده است.
عباس یوسفی از انتقاد مجری برنامه دربارهی
مناسبسازی سالن تشکر کرد و گفت :شهرداری
یکی از انتقادپذیرترین نهادهای شهر است و ما
انتقادها را میپذیریم.
یوسفی با اشاره به اینکه آقای خمسه ریاست
کمیسیون فرهنگی شورای شهرالوند را بهعهده
دارند گفت :خوشبختانه شورای محترم شهر همواره
نسبت به مواردی که به معلوالن مربوط میشود نظر
مثبت داشته و بهزودی ورزشگاه ویژهی معلوالن و
جانبازان با متراژ  900متر مربع را تقدیم ایشان
خواهد کرد.
اهدای جوایز به دانشآموزان ممتاز ،تقدیر از
دانشآموزان معلول ،اجرای سرود با همکاری
دانشآموزان معلول ،تئاتر و ...از جمله برنامههای
این مراسم بودند که مورد استقبال حاضرین  قرار
گرفت.
مجموعه جشنهای جشنواره شعبهی الوند امسال
به مدت سه شب ،در محل تاالر شهر ِمیدان الله و
در محل تاالر شهر ِالوند برگزار گردید.

.

کام کانون توانا بهزودی شیرین میشود
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گوش شنوا خواهی یافت .جبران خلیل جبران
اگر زیبایی را آواز سر دهی ،حتی در تنهایی بیابان،
ِ

کانون تاکستان به خودکفایی رسیدهاند
اعضای
ِ

پنجمین جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز در
تاکستان به کار خود پایان داد

اجتماعی

کانون معلولین توانای شعبهی تاکستان پس از  4شب اجرا در سالن
فرهنگی ،هنری امام علی(ع) تاکستان به پنجمین جشنوارهی خود
پایان داد.
به گزارش پیک توانا :کانون معلولین توانای شعبه تاکستان امسال
در  4شب متوالی ،پنجمین جشنواره تشویق دانشآموزان ممتاز را
در این شهرستان برگزار کرده و با اجرای برنامههای شاد و فرهنگی
و ایجاد محیطی گرم برای خانوادهها پس از چهار شب اجرا به کار
خود پایان داد.
شعبهی شهرستان تاکستان که امسال پنجمین جشنوارهی تشویق
دانشآموزان ممتاز را در این شهرستان برگزار میکرد با حضور
مسئوالن شهری ،اعضای جدید شورای شهر ،رئیس هیات مدیره و
اعضای کانون توانای قزوین ،دانشآموزان ممتاز و جمع زیادی از
خانوادهها ،جشنواره تشویق دانشآموزان ممتاز را برگزار کرد.
مدیر شعبهی تاکستان در این باره به پیک توانا گفت :شعبهی
تاکستان ،امسال از  600دانشآموز ممتاز در سطح شهرستان
ثبتنام بهعمل آورد که از این تعداد  28نفر دانشآموز معلول بودند.
سکینه حسنلو افزود :در جشنوارهی امسال مانند سالهای گذشته
به دانشآموزان مقطع ابتدایی بدون قرعهکشی جایزه اهدا شد و 20
درصد از دانشآموزان سایر مقاطع به قید قرعه برنده شده و جایزه
گرفتند.
حسنلو ضمن تشکر از اعضای شورای شهر ،شهرداری و هاللاحمر
تاکستان ،از گروه سرود و گارد پرچم هاللاحمر و نیز از پرسنل و
کادر اجرایی شعبهی تاکستان قدردانی کرد و گفت :خوشبختانه امروز
اعضای کانون تاکستان در تأمین برنامههای فرهنگی و اجرای آن به
ِ
خودکفایی رسیدهاند که این مایهی مباهات و افتخار ماست.
رئیس هیات مدیرهی کانون معلولین در این مراسم با اشاره به
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توانمندیها و قابلیتهای معلوالن از اعضای شعبهی تاکستان تشکر
کرد.
سید محمد موسوی با تأکید بر تأثیر مثبت برنامههای فرهنگی و
تصحیح دیدگاه جامعه در مورد معلوالن به تمام  600دانشآموزی
که در پنجمین جشنواره تاکستان ثبتنام کرده بودند بستهی کامل
محصوالت فیروز را اهدا کرد.
وی در ادامه خبر از تشویق ویژهی  28دانشآموز معلول این شهرستان
داد و گفت 30 :نفر از پرسنل و زحمتکشان کانون تاکستان نیز مورد
تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی عنوان کرد :به زودی کانون توانای قزوین مبلغ  200میلیون ریال
به صندوق تاکستان کمک خواهد کرد تا این شعبه از این طریق
به عزیزان معلول و سایر مراجعهکنندگان خدمات داده و زمینهی
گسترش فعالیتهای خود را مهیا کند.
دادن یک اعتبار  5میلیارد تومانی برای اجرای طرحهای اقتصادی
نیز از دیگر خبرهای خوشی بود که موسوی در این مراسم به اعضای
شعبهی تاکستان داد و گفت :خود بنده تا  10جلسه میتوانم به
مطالعه و بررسی این طرحها کمک کنم و مشاور طرحهای اقتصادی
عزیزان این شعبه باشم.
گفتنی است مرضیه برنگ و وحید شفائی مجریان توانمند این برنامه
بوده و قرعهکشی دانشآموزان در چند مرحله ،اهدای جایزه بدون
قرعهکشی به دانشآموزان معلول ،سرود ،نمایش طنز ،آهنگ ،مسابقه
برای پدران و کودکان از جمله برنامههای شاد این جشنواره بودند.
الزم به ذکر است کانون معلولین شعبهی تاکستان فعالیت خود را از
 5سال قبل آغاز کرده و با هدف تغییر نگرش جامعه و احقاق حقوق
معلوالن پا در میدان فعالیت گذاشته است.

.

هرگز نمیتوان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد .سيسرون

رفیـق نیمهراه

در دنیای کودکی فقط شادی برایم مفهوم داشت .نه غم را میشناختم و نه
درد دل کردن را.
روزی که به کالسمان آمدی و مادرت تو را هم چون فرشتگان کوچک در آغوش
گرفته بود و روی نیمکت اول کالس گذاشت و رفت ،هیچکدام از بچههای کالس
نمیدانستند که چرا اینگونه به کالسمان آمدی .فقط تفاوت را در پاهایت دیدیم
که کفش آهنی به پا کرده بودی اما هم چنان به ما میخندیدی و در دنیای کودکی
خود غرق بودی.
از آن روز سالها گذشت .تا اینکه به خواست خدا تو را دوباره در کانون توانا
مالقات کردم .خوشحال بودم که بار دیگر میتوانم لبخند زیبایت را ببینم و میتوانم

اجتماعی

مــن
گــل
هستم

چشمان بادامیاش مرا به فکر برد .با خود گفتم« :حتماً از
سرزمین دیگری است ».اما چند لحظه بعد ،وقتی دقیقتر
شدم ،چیزی گلویم را فشرد ،دست خودم نبود .ترسیدم.
رویم را برگرداندم .نه به لحظهی ا ّول ،که فکر کردم خارجی
است و چه کالسی بهم زده است! و نه به حاال که فهمیدم  .
مفهوم «کودکان استثنایی» در ذهن من ترسناک است.
آدمهایی که چشمانی بادامی دارند ،برای من حکم
غریبههایی را دارند که شبیه من نیستند ،آدمهایی که شبی ِه
هم هستند .دیرتر ،واژهای است که در مورد این آدمها زیاد
بهکار میرود .دیرتر از بقیهی کودکان راه میافتند ،دیرتر از
باقی همسنوساالن یاد میگیرند ،دیرتر راه میروند ،اما سر
به راهند ،میخندند ،بازی میکنند و هر چقدر بزرگتر شوند،
کودک میمانند  .
این بار به چشمانش عمیقتر خیره میشوم ،مهربانی ،تنها
کالمی است که از چشمانش میتراود.

ما آدمها دربهدر به دنبال کودکیمان میگردیم ،جلو
افتادهایم که عقب نمانیم .غافل از اینکه از خیلی چیزها
عقب ماندهایم .اما تو این موهبت را داری که پاکی و سادگی
کودکی را تا آخر عمر حفظ کنی.
تو مانند گل ظریف و زیبایی .بوی بهشت میدهی .امانتی
چشم دل به تو نگریست .فرشتهای آسمانی
الهی که باید با
ِ
که خداوند از روح خود در تو دمیده و نخواسته که شبیه
دیگران ،غرق دنیای آدم بزرگها و بازیهای بیسروته آنها
شوی .تو آمدهای تا مهر بپراکنی میان هرچه دشمنی و
ناراستی  است .نگاهت آرامشی دارد به وسعت قلب پاکت.
میگویند قلب هرکس به اندازهی مشت بستهی اوست ،اما
من قلبهایی را میشناسم که به اندازهی یک دنیا وسعت
دارد .قلبی از جنس عاطفه و نور .قلبی به طراوت یک گل.
صاف و ساده و بیریا.

فائزه گچکوب

دستانت را در دست بگیرم .همیشه صحبتهایت همراه با صبر و استقامت بود.
از تو درس مهربانی گرفتم .اگر روزگار  با تو بد بود ،با آن مدارا کردی ،همیشه راضی
به رضای خدا بودی .کسی را ندیده بودم که با آن همه سختی و مشکالت آن قدر
راضی و خندان باشد.
روزی که رفتی به بزرگی وجودت پی بردم ،بارها و بارها گفته بودی که شفایم را
گرفتهام و دیگر هیچ چیز از خدا نمیخواهم.
و حال ناراحتم از این که دیگر در میان نیستی و خوشحالم از این که به آرزویت
رسیدهای.

ساحل اسپرورینی  -به یاد فاطمه ذوالقدر
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با داشتن ارادهی قوی مالک همه چيز هستيد .گوته

.

نسترن داشت سه سالش را تمام میکرد
و این برای زهرا و محمود اص ً
ال خبر خوبی
نبود .بیمارستان هنوز جواب درستی به
آنها ندادهبود و از کمکهزینهی درمان
بهزیستی هم خبری نشدهبود و درست
ِ
شرایط بحرانی ،بیکارشدن
در همین
محمود هم بالی بزرگ دیگری بود
که در ِد این خانوادهی نوپا را عمیقتر
میکرد.
کار محمود شده بود مسافرکشی با
ماشین غرضی همکار سابقش.
البته ماشین که نه ،بالی جان! بالی
جانی که اگر هم میشد پولی از کنارش
دربیاورد اول باید درصد همکارش را
میگذاشت کنار و بعد از تعمیر این
پیکان قراضهی لعنتی و دادن هزینهی
ِ
ِ
کوفت دیگر ،تازه
بنزین و روغن و هزار
اگر چیزی باقی میماند میتوانست
روی آن حساب کند!
زهرا هم تمام روزش را یا در بهزیستی
میگذراند و درخواست وام و
کمکهزینه میکرد یا نسترن را برای
جلسات گفتاردرمانی میبرد و شبها
هم وقتی به خانه برمیگشت تازه کارش
شروع میشد ،تا نصفههای شب بیدار
میماند و سفارشهایی را که گرفتهبود
میدوخت.
و در خالل همهی این اضطرابها ،این
نسترن بود که هر روز قد میکشید و
بزرگتر میشد و بزرگشدنش نه تنها
خانواده را خوشحال نمیکرد بلکه
هر روز موج بزرگی از دلواپسی را به
جان آنها میریخت و هر روز آرزوی
نیامدن یک روز دیگر را در دلهایشان
میکاشت.
چند وقت دیگر این کودک معصوم4،
ساله میشد و  4سالهشدن برای او
مصادف بود با بستهشدن دروازههای
گوشهایش ،مصادف بود با یک عمر
سکوت ،سکوتی که با یک جراحی 30
میلیونی میشد برای همیشه پایانش
داد و اما امان از بیپولیهای خانواده.
دکت ِر نسترن گفته بود عمل کاشت
حلزون ،نزدیک به  30میلیون تومان
هزینه دارد که باید قبل از تمامشدن 3
سالگی انجام بشود وگرنه کودک شما تا
آخر عمرش قادر به شنیدن نخواهد بود
و گوشهای زهرا و محمود دیگر چیزی
نشنیدهبود.
نسترن تا آخر عمر نخواهد شنید؟ یک
جراحی سادهی کاشت حلزون ،زندگی
دختر ما را به همین آسانی تغییر
می دهد؟ ولی ما  30میلیون تومان را
چگونه تهیه کنیم؟
از بهزیستی به آنها گفته بودند
کمکهزینه را در صورتی به شما
میدهیم که بچه را به بیمارستانی که ما
معرفی میکنیم ببرید و درغیراینصورت
کل هزینه را باید خودتان بپردازید اما
نوبتی که درآن بیمارستان برای جراحی
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اجتماعی

نسترن داده بودند وقتی بود که نسترن،مدتها پیش از آن ،سه سالگیاش را تمام میکرد و این جراحی دیگر چه
دردی از دردهای زهرا و محمود را میتوانست کم کند!؟
ِ
انگار چاره در مراجعه به بیمارستان خصوصی بود ،آنجا نوبت نزدیکتری برای جراحی میدادند ولی هزینههای
این بیمارستان در توان محمود نبود و تازه بهزیستی هم دیگرآن کمکهزینهی  7میلیونیاش را نمیداد! این چه
امتحانی است خدایا؟ راهحل چیست و من به کجا و به چه کسی باید پناه ببرم؟
اینها دردودلهای محمود بودند که پنهان از زهرا ،چشمهای خیسش را پاک میکرد و زیرلب با خدای خود حرف
میزد و زهرا دور از چشم محمود صورتش را زیر چادر مشکی رنگش مخفی میکرد و کسی چه میدانست این
چشمها زیر آن چادر مشکی چه اشکها که نمیریزند؟
ِ
کوچک تازهشکفته نوبتی داشت و نه بیمارستان
گل
روزگار میگذشت و نه بیمارستان دولتی برای نسترن ،این ِ
خصوصی توانسته بود در آن چهارچوب خوشقواره و پهناورش،تخت کوچکی برای این کودک  3ساله جا بدهد.
زمان میگذشت و آنها تنها  2ماهونیم دیگر فرصت داشتند ،محمود به این فکر میکرد که پول پیش را از
میلیون دیگر همچنان
مشکل آنها را حل میکرد و 20
صاحبخانه بگیرد اما این پول تنها  10میلیون تومان از
ِ
ِ
برجای خود باقی بود و تازه ازآنبهبعد آنها کجا باید زندگی میکردند؟ در زیرزمین خانهی مادر بزرگ؟
امید گاهگاهی گم میشد در خیال محمود و خندههای سرشار از معصومیت نسترن ،دوباره او را به زندگی امیدوار
میکرد .چهقدر عزیز بود برای او کودکی که هنوز بابا صدایش نزد ه بود.
نسترن کوچک ،دلنشین میکرد تحمل همهی مشکالت را و محمود هر لحظه
و چهقدر تصو ِر باباگفتنهای این
ِ
باباتر میشد هر چند که کودک دلبند او هنوز باباهایش را در میان تارهای رنجور حنجره اش نگه میداشت و
شاید روزگاری همهی آنها را یکجا و همزمان آواز قشنگی میکرد و سر میداد.
محمود تصمیمش را گرفت ،خدا بزرگتر از مشکالت محمود و زهرا بود و او می خواست نسترنش را به دستهای
او بسپرد .زهرا به حرفهای محمود گوش داد و گونههایش را با گوشهی روسری نه چندان تازهاش پاک کرد.
نسترن به خواب رفته بود و آن دو در چهرهی او روزهای خوشی را مجسم کردند که نسترنشان دور حوض خانهی
مادربزرگ میچرخد و از ترس اینکه زهرا نرود و دستش را نگیرد و به خانه نیا َو َردش ،هول میشود و میافتد
توی حوض اما گریه نمیکند ،چشمش که به ماهیها میافتد فریاد میزند و میخندد و میخواهد مانند آنها شنا
کند که محمود از راه میرسد و میپرد توی آب و نسترن آنقدر خوشحال میشود و آنقدر میخندد که دیگر
حاضر نیست بیرون بیاید.
او میخندد و دنیا بهترین رنگ خدا را به خود میگیرد ،او میخندد و قند توی دل زهرا و محمود آب میشود ،او
میخندد و دیوا ِر سکوت از دروازهی گوشهای همهی نسترنهای کوچولوی سهساله برداشته میشود.
خدا بزرگ است و فردا روز تازهای برای آنها و نسترنشان خواهد بود.

در آرزوی نیامـدن روزی دیـگر

کودکی که هنوز بابایش را صدا نزده بود

رقیه بابایی

هر اقدام بزرگي ابتدا محال به نظر ميرسد .کاراليل

تقديـم به شمــس ّ
الشمــوس ،امام رضــا(ع)

ميالدت كه تـولد دوبارهي
روحهاست مبارك!

.

راه گشوده برايت ،وقتي در ميان ترديدهايت ،قدمهايت را محكم و استوار ،در ميان تكرار ضربان
قلبت ،تكراري جانبخش ،در آستان وجودش نهاده بودي و چشم دوخته بودي به آسمان آبياش
كه در ميان طنين نقارههاي عاشقي ميلرزيد و ستارههايش چه با غرور ميدرخشيدند.
«السال ُم َعلَ َ
ُوراهللِ في ُظ ُلماتِالاْ َ ْرض» ،درود بر تو اي نور خدا در تاريكيهاي زمين.
ّ
يك يا ن َ
جان جان در سكوت و تمناي بارانيترين
جان ِ
چه مطمئن گام برميداري ،انگار رسيدهاي به ِ
چشمهايت ،تنها نگاه سبز مهربانيها را ميبيني و در پيچش نيلوفر عشقت ،درياي عاشقي را،
اي بزرگ! آمدهام كه صدا كنم ،بيفرياد و آمدهام كه بشنوم صدايت را ،بيسخن و رها كنم اين
همه درد را و بنشينم در كنج چشمهايت و ببوسم دستهاي نوازشگرت را و سر بر آغوش
مهربانيهايت بگذارم.
حال كه آمدهام و دخيل دلم را بستهام به پنجرهي وجودت ،قبولم كن ،يا معينالضعفا! لي شافِعاً
الياهلل.
ك َص َم ْد ُت م ِْن ا َ ْرضي َو َق َط ْع ُت الْبِال َد َرجآ َء َر ْح َمت َ
«الّل ُه َّم اِل َ ْي َ
ِك َفال تُخَ ِّي ْبني َوال ت َُر َّدني بِغ َْي ِر َقضآ ِء
حاجتي» :خدايا به سوي تو آهنگ كردم از وطنم و نور ديدم شهرها را به اميد رحمت تو ،مرا
َ
نوميد مگردان و باز مگردان بدون برآوردن حاجتم .آمين!

مريم ايراندوست

میدانم که بارها برای من اشک میریزی ،همچنان که من برای عشق زمینیام اشک میریزم اما او عشق مرا باور نکرد و از
من گذشت ،همچنان که عشق زمینیام نیز برای عشق زمینیاش بارها اشک ریخت ولی عشق زمینی او نیز نخواست که برای
یک عشق باقی بماند.
ای خداوند عاشق ترین! دیگر از عشق من اشک مریز! میخواهم که باقی بمانم ،منتظرم که بیایی و با دست مهربانت دستی
بر سرم بکشی ،نمیدانم چرا نای آمدن به سویت را ندارم و از حرکت بازایستادهام .فقط این را میدانم که اگر سراغ معشوق
دیگری غیر از تو را نگیرم  تو به سوی من خواهی آمد و اگر سکوت کنم و به درونم پناه برم تو را درونم خواهم یافت .میدانم

اشتیاق به عشق زمینیام نیز در
اصل به خاطر تو بوده.
همراهیام کن تا آنهایی را که در
گذشته گرفتارم کردهاند ببخشم،
شاید که از یاد آنها احساس درد
میکنم و نیز آنهایی را که در
آینده ممکن است مرا به اسارت
بکشند .خدا را شکر میکنم به
خاطر عظمت و قدرتش که آن قدر
وسیع است و آن اندازه بینهایت که
من توانایی درک آن همه عظمت
را ندارم .چنان که گاهی از یادش
غافل میشوم و این گاهی ،همان
ثانیههایی است که او به یاد من
است و وقتی در خودم فرومیروم
در قلب معنویام هیچکسی را غیر
از اوکه این قدر دوست داشته باشم
پیدا نمیکنم چون دوست داشتن
هیچکس و یا هیچ چیزی غیر از
خدا راضیام نمی کند.

اجتماعی

عاشقـی که همیشـه تو را میپـذیرد

گردآوری :سمیرا جمالی
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سخنگفتن يک نوع احتياج است ولي گوشدادن هنر .گوته

اجتماعی

زکریای رازی

دوستی
بـرای
تمـام
فصول
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میگویند زکریای رازی دوستی صمیمی داشت
به نام «راضی» که از کودکی با هم بزرگ شده
بودند .زکریای رازی و این آقای راضی دقیقاً
در یک روز به دنیا آمده بودند و برای همین
خانوادههای آنها که با هم همسایه بودند ،نام
آنها را شبیه هم انتخاب کردند.
ماجرای ما در مورد سالهای جوانی زکریای
رازی و آقای راضی است .میگویند روزی آقای
راضی از روی گاری افتاد و پایش شکست و
مجبور شد برای راهرفتن از دو عصا استفاده کند.
چند روزی افسردگی گرفت تا اینکه زکریای
رازی به عیادتش رفت و او را  سخت در آغوش
گرفت و گفت« :عزیز دلم چرا افسردهای!؟ دنیا
که به آخر نرسیده است .خوب که فکر کنی
میبینی که این از بخت و اقبال خوب توست که
با باید با عصا راه بروی!»  آقای راضی فکر کرد
که رازی برای روحیهدادن به او ،این حرفها
را میزند .برای همین به حرف هایش اعتنایی
نکرد .زکریای رازی که دید دیگر مجالی برای
پنهان کردن رازش نیست باز هم آقای راضی
را در آغوش گرفت و گفت« :یک جای خوبی
هست به نام «نیکزیستی» که به آدمهایی
چون تو کلی پول میدهند!»
اینبار راضی ،رازی را در آغوش گرفت.
فردای آن روز رازی و راضی به دفتر
نیکزیستی رفتند و بعد از ساعتها از این
حجره به آن حجره رفتن ،سرانجام نام راضی را
در نیکزیستی نوشتند .چند ماه بعد که نوبت
راضی شد به همراه رازی به نیکزیستی رفتند.
در آن جا ،در یک اقدام باشکوه 40 ،دینار به
راضی دادند .راضی با تعجب به آن  40دینار

نگاه کرد و نگاهی شماتتبار به رازی انداخت.
رازی از این که چه قدر به راضی امید بیهوده
داده است ،وجداندرد گرفته بود و با صدایی
بلند به مدیر نیکزیستی گفت«:همین؟!» و
مدیر نیکزیستی با لبخندی دلنشین ـ که در
آن موقعیت برای رازی از صد تا ناسزا بدتر بود ـ
برایش توضیح داد که« :همین هم خوب است.
بروید خدا رو شکر کنید که نوبت شما شد وگرنه
چند سال دیگر باید در نوبت میماندید!»
رازی و راضی دست از پا درازتر به خانهی رازیاینا
رفتند .موقع خوردن ناهار ،راضی درحالی که به
عصاهایش نگاه میکرد ،زیر لب ،به طوری که
رازی بشنود گفت« :تو که نتوانستی کیمیا را
کشف کنی ،الاقل بیا و اکسیری کشف کن و
به این  40دینار بزن تا چند برابر شود و بتوانم
حداقل با آن عصای دیگری بخرم ».و رازی باز
هم راضی را در آغوش گرفت.
میگویند آن جملهی راضی ،رازی را متحول
کرد و او سالهای سال ،تالش کرد تا مادهای
کشف کند که آن  40دینار را چند برابر کند.
اما رازی حتی نتوانست یک دینار هم به آن
دینارها اضافه کند .او روزی به خانهی راضیاینا
رفت و او را در آغوش گرفت و گفت« :بیا و
 40دینارت را بگیر .من نمیتوانم ».در همین
لحظهی تاریخی این ،راضی بود که رازی را در
آغوش گرفت و او را به خاطر همهی ادعاهایش
بخشید.
بعد از این دیدار بود که رازی سربهراه شد و
تصمیم گرفت که دنبال کشفهای عجیب و
غریب نباشد و برود و همان شیمیدان شود.
مرتضی رویتوند

دهان زشتگوی را بايد با خاموشي وقار بست .فرانسيس بيکن

اجتماعی

شهرهای دوستداشتنی
در پی نظرسنجیها و مطالعات صورتگرفته در زمینهی رعایت حقوق
معلوالن در آمریکا ،شهرهایی که مناسبترین مکانها برای سکونت و
زندگی معلوالن جسمی محسوب میشوند ،بر اساس کیفیت خدمات و
عوامل محیطی رتبهبندی شده اند .سه شهر اول در این فهرست عبارتند از:
 )1دِنور ،ایالت کلورادوی آمریکا
شهر دنور با  468هزار نفر جمعیت و یک میلیون نفر جمعیت ساکن در
مناطق اطراف ،رتبهی ا ّول را در زمینهی رعایت حقوق معلوالن داراست .در
معلول روی ویلچر فراهم است.
این شهر امکانات مناسبی برای شهروندان
ِ
خدمات و تسهیالت بسیاری در این شهر موجود است و سیستم حملونقل
شهری ،امکانات دسترسی بسیاری را فراهم میکند.
دنور تاریخچهای دارد .سالها پیش ،سازمان فعال در زمینه حقوق معلوالن،
 ،ADAPTاتوبوسهای مخصوص معلوالن روی ویلچر را به کسبوکار خود
بدل نمود .نتیجهی تالشهای این سازمان اضافهشدن این اتوبوسها به
سیستم حملونقل شهری دنور است .به اتوبوسها و َونهایی که دارای
سکوی باالبر صندلی چرخدار برای سوارکردن معلوالن هستند ،خودروهای
پاراترانزیت گفته میشود .در دنور این خودروها به صورت تماموقت و
بدون محدودیت در تعداد حرکتها بین مبدا و مقصد ،کار میکنند .البته
نارضایتیهایی در خصوص سرویسدهی این خودروها گزارش شده است
اما با این حال ،کمک بزرگی به حملونقل شهروندان معلول دنور بهشمار
میرود .در این شهر ،برنامههای همیاری شخصی بسیاری موجود است،
تسهیالت پزشکی فراوانی ارائه میشود و بیمارستانی نیز برای حمایت از
افراد دچار ضایعهی نخاعی فعالیت میکند.
انواع گوناگونی از فعالیتهای فرهنگی و سرگرمی نیز در این شهر وجود
دارد .از جمله ورزشهای تک نفره ،برنامههای هنری مشترک و نیز منحصر
به معلوالن ،تئاتر ،ارکستر سمفونیک و اپرا .ظاهرا ً اهالی دنور با بارش برف در
این شهر مشکلی ندارند ،زیرا دما در این شهر به سرعت از  -6درجه به 10
درجهی سانتیگراد میرسد ،اما افرادی که دچار مشکالت تنفسی هستند،
ممکن است با خشکی هوا مشکل داشته باشند.

 )2ب ِرکلی ،ایالت کالیفرنیا
دومین شهر در این رتبهبندی ،برکلی با  102هزار نفر جمعیت است .یکی
از شهروندان این شهر گفته است« :در اینجا از هر نظر میتوانید خودتان
باشید ».در این شهر ،حضور افراد معلول در اجتماع بسیار پرسابقه و معمول
است  .
در برکلی شهروندان معلولی که واجد شناخته شوند و وضعیت آنها مورد
تایید قرار بگیرد از مزایای برنامهی «خدمات حمایتی و همیاری در منزل»
به صورت رایگان بهرهمند خواهند شد .در این شهر امکان تعمیر اضطراری
صندلی چرخدار وجود دارد .اتوبوسها همه برای معلوالن مناسب هستند و
خودروهای پاراترانزیت نیز در هفت روز هفته کار میکنند.
 )3سیاتل ،واشنگتن
شهر سیاتل با جمعیت  516هزار نفر یکی از آن شهرهایی است که همه به
اتفاق معتقدند مکانی بسیار عالی برای زندگی است .این شهر اگرچه در این
رتبهبندی ،رتبه اول را به دست نیاورده است اما کام ً
ال شایستگی رتبهی سه
را دارد .هوا در سیاتل معتدل است ،همه نوع خدماتی در دسترس است،
سیستم حملونقل بسیار عالی است ،رویدادهای فرهنگی بسیاری برگزار
میشود و شرکتها حتی در بحران اقتصادی کنونی ،همچنان به استخدام
نیرو میپردازند .سیستم اتوبوس شهری آن  20سال است که برای معلوالن
قابل دسترسی و استفاده است .اجتماع بزرگ معلوالن این شهر ،گواه امکان
باالی استخدام افراد معلول در شرکتهای بزرگی همچون مایکروسافت و
بوئیگ مستقر در این شهر ،و نیز در صنعت توریسم است .دانشگاه واشنگتن
و مرکز پزشکی هاربرویو هر دو به ارائهی برنامههای مرتبط با ضایعات نخاعی
و پشتیبانی از افراد مبتال به آن میپردازند   .
سیستم پاراترانزیت سیاتل نیز در حال پیشرفت است .اگرچه پیادهروها
و خیابانها برای عبور و مرور معلوالن مناسب هستند ،اما محلههایی که
دارای سرباالییها و سرپائینیهای بسیار هستند ،به سیستمهای حملونقل
مخصوص به خود مجهزند .آژانسهای خصوصی در ارائهی خدمات به معلوالن
برنامههای مشتریمحور قدرتمندی دارند اما یافتن یک خدماتدهندهی
توجو است  .
خوب تا حدودی نیازمند کمی جس 

.

سهشهربرتردرخدماترسانیبهمعلوالن

مریم تقوی
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شما نمیتوانيد با قصد انجام يک کار به شهرت برسيد .هنري فورد

نکاتی برای زندگی بهتر
افراد منفی را از زندگی خود حذف کنید!
انسان خویشتندار ،گاهی اوقات خود را در شرایطی با افراد منفی و سخت میبیند که هیچ چارهای
جز برخورد و عکسالعمل ندارد .افرادی که گاهی اوقات ما را تا مرز جنون و خشم هدایت میکنند
در زندگی ما کم نیستند .آنها حتی ممکن است از اعضای خانواده ما چون پدر و مادر ،خواهر و
برادر ،دوست و همکار و یا رئیسمان باشند .با وجود اینکه ممکن است تمرین و مطالعات زیادی
برای رفتار با این افراد انجام داده باشید ،ولی همچنان قادر به جلوگیری از ایجاد تنش در محیطی
که آنان هستند ،نباشید .چرا که ما انسان هستیم و دارای احساسات و عواطف .هر چند که کنترل
احساسات و عواطف میتواند به سالمت روح و جسم شما کمک کند و از بهوجودآمدن شرایط بد
جلوگیری کند ،با این وجود ،نمیتوان انکار کرد که در زندگی شرایطی پیش میآید که انسان کنترل
خود را از دست میدهد .آنچه از این اتفاق باقی میماند ،تأسفی ناخوشایند است .شرایطی که انسان
در رویارویی با افراد سخت و منفی با آن مواجه میشود ،شرایط سختی است که گاه انسان کنترل
خود را کام ً
ال از دست میدهد .همین امر باعث دردسرهای بیشماری برای او شده و خواهد شد.
حال چگونه میتوان در چنین شرایطی کنترل خود را حفظ کرد؟ به عبارتی ،چگونه میتوان با افراد
منفی و سخت در خانواده و یا جامعه رفتار و مدارا کرد؟ قبل از هر چیز و در صورت امکان ،افراد
منفی را از زندگی خود حذف کنید ،افراد منفی باعث ازدسترفتن انرژی شما هستند .اینگونه افراد
خواسته یا ناخواسته از نظر روحی به شما آسیب خواهند رساند .تماس خود را با آنها کم کنید .شما
این حق را دارید که دوستان و آشنایان خود را انتخاب کنید .این افراد باید کسانی باشند که شما
آنان را دوست دارید .افراد خوشبین ،مثبت ،آرام و مشوق ،همانطور که یک اندیشمند میگوید :به
دنبال چیزی باشید که میخواهید در دنیا ببینید .بیشتر وقتها که شخصی یک پیام منفی یا نظر
بد می دهد تالش میکند که واکنش یا عکسالمعل شما را تحریک کند .وقتی ما عکس العمل نشان
میدهیم آنها را به خواستهشان رساندهایم .پس این چرخه را متوقف کنید و خود را برای جواب
دادن به زحمت نیندازید .همیشه این دو سؤال را از خود بپرسید :بدترین نتیجهی نشان ندادن
عکسالعمل چیست؟ بدترین نتیجه نشان دادن عکسالعمل چیست؟

گردآوری :پری چگینی

اجتماعی

آبانبارها ميتواند مقصد گردشگـري باشد اگر پلـهها بگذارند

شهر تاريخي و كهن قزوين ميتواند مقصد گردشگري باشد اگر آثار تاريخياش اين قابليت را داشته باشد
كه بازديدكنندگان از لحاظ امنيت روحي بتوانند به راحتي از مسيرهاي رسيدن به آثار عبور كنند.
براي ديدن بزرگترين آبابنار تك گنبدي ايران بايد بتواني از  50پله كه توسط راهنما به  47پله تصحيح
ميشود پايين بروي بدون اينكه جايي براي گرفتن دست داشته باشي و خيالت راحت باشد كه ناغافل از
پلههاي منتهي به آبانبار سقوط نخواهي كرد.
نامش آبانبار سردار بزرگ است و ميگويند كه دو برادر به نامهاي محمدحسن خان و محمدحسين خان
آن را در سال  1227ساختهاند اما جالبتر ميشود وقتي ميشنويم كه سازندهی اين اثر بزرگ تاريخي پس
از ساخت آن يك سال گم ميشود چون ميدانسته كه بنا نشست خواهد داشت و يك سال بعد كه از نشست
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آن میگذرد سر ميرسد و ساخت را ادامه ميدهد.
بناي آبانبار  207سال قدمت دارد و در زمان فتحعلي
شاه قاجار ساختهشده ،ارتفاع آن  28/5متر از سطح
زمين ،و وزن گنبد آن  800تن است.
براي ديدن بلندي گنبد ،كاله از سرت ميافتد و
دريچهاي وجود دارد كه سؤال را در ذهن بازديدكننده
نقش میبندد و بازديدكننده اگر خبرنگار باشد كه بيشتر
سماجت ميكند تا بداند كه اين دريچه چيست و چرا
ميان سازهها سوراخها تعبيه شدهاند و....
راهنما ميگويد كه از اين دريچه فقط ميراب حق داشته
كه رفتوآمد كند و با اينكه ميداند ما ميدانيم اما بر
حسب عادت راهنما بودنش توضيح ميدهد كه ميراب چه
كسي بوده و وظيفهاش اليروبي و پاككردن آبانباري
بوده که  3هزار و  200متر مكعب حجم داشتهاست.
راهنما ميگويد كه براي تصفيهی آب آبانبار هم مقداری  
سنگ آهك  و سنگ نمك  را در كيسهاي ميگذاشتند
و به داخل آب ميانداختند و در آخر از خاكستر براي
تصفيهی نهايي آب استفاده ميكردند.
باال و پايين رفتن از  50پله و به تصحيح راهنما 47
پله به استفاده از خنكي هوا و ديدن تابلوي رزم رستم
ميارزد تابلويي كه اثر استاد عباس قانع است و از جنس
مس بوده كه به مرور زمان و اكسيده شدن به رنگ سبز
درآمدهاست.
قزوين  33آبانبار داشته كه در حال حاضر فقط 8
آبانبار باقي مانده است.

زهره حاجیان

گفتوگو با نويسندهی جوان داراي معلوليت

تنها همدم تنهاییام آفریدگار هستی است

.

افعي مهيب را دستهاي مورچه ،از پاي درميآورند .مثل ژاپني
ِ

اجتماعی

آواز زندگي را بخوان گرچه دلي پردرد داري
در ميان درياي مواج زندگي ايستادگي كن ،اگرچه تيغهاي تيز سرنوشت زخمهاي عميقي را بر روحت ايجاد
کردهاند .در ساز زندگي ،نتهاي عشق و محبت را بنواز حتي برای آنان كه گلبرگهاي احساست را زير پا
گذاردهاند و وجود ارزشمندت را ناديده گرفتهاند .در ميان رود پرخروش زندگي ،اميدوار و پرنشاط باش اگرچه
سنگهاي نااميدي ،مسير عبورت را مسدود کرده باشند.
خبرنگار پيك توانا دقايقي با «هانیه عرب» نویسندهی جوان و هنرمندی که معلول ( ،CPفلج مغزی) است
مبتالست به گفتوگو نشسته است و پاي صحبتش از آواي دل او ميشنود.
شهروندي در ميان همه
به نام خدايي كه وجودش نوازشگر دل ناآرام ماست .در مهر ماه سال  1369در تهران متولد شدم و در حال حاضر
دانشجوي ترم هفت رشتهی حقوق در دانشگاه نور طوبي هستم ،داراي معلوليت جسمي حركتي از نوع سي پي
كوادر پليژي اسپاستيك (فلج مغزي كل اندام ) هستم .دوران تحصيالت ابتدايي تا سوم متوسطه را در مدرسهی
توانخواهان منطقهی دو تهران گذراندهام ،ولي پيشدانشگاهي را ازطريق آموزش از راه دور به پايان رساندم .به
علت مشكالت دست كه توانايي نوشتن را از من گرفته ،دانشگاه مجازي را براي ادامه تحصيل انتخاب کردم .به
ادبيات عالقه زيادي دارم و در اوقات فراغت نيز مطالبي در رابطه با موضوعات مختلف مينويسم.
قهرمان عرصهی زندگي
حدود سه سال با حوزهی هنري تهران در ارتباط بودم و داستانهاي كوتاه مينوشتم .در حال حاضر در مجتمع
رعد كرج در كالسهاي كامپيوتر و نقد ادبي حضور دارم.
دو جلد كتاب با عنوان «قهرمان عرصهی زندگي» و «تولدي دوباره» نوشتهام و كتاب جديدم با عنوان «پرواز بر
بال عشق» در آستانهی چاپ است.
زندگي در مسير هميشه
رتبهی چهارم وبالگنويسي در نخستين جشنوارهی توانياب و فضاي مجازي در حوزهی معلولين را در سال 91
به دست آوردم .در بخش داستاننويسي در انجمن باور ،تير ماه  85رتبهی دوم را كسب كردم و در مسابقات
استاني قرآني رشتهی حفظ يادوارهی عزت و افتخار حسيني ( 81ـ  )80مقام نخست را بهدست آوردم.
برخي ديگر از عناوينم ،رتبهی اول در مسابقات جشنوارهی تاريخ در مدارس استثنايي تهران ( 85ـ  )84و رتبهی
اول جشنوارهی منطقهای دختران آسماني در رشتهی فرهنگي و ادبي در شهريور  92است .همچنين از طرف
كميتهی ملي پارالمپيك و رعد كرج و تهران مورد تقدير قرار گرفتم.
قابل ذکر است که نمايش مستند «زندگي در مسير هميشه ـ خانه ما» از زندگي خودم است که در 18
ارديبهشت  90از شبكهی دو سيما پخش شد.
هانيه از زبان پدر
پدر هانیه با تشریح علت معلولیت دخترش گفت :در آغاز ما متوجه معلولیت او نبودیم ،هر چند اوایل  25روز در
درون دستگاه قرار داشت اما در سن  2سالگی به علت کمتحرکی به پزشک مراجعه کردیم و او پس از معاینات
پزشکی گفت زمان زایمان گویا اکسیژن به مغز نوزاد نرسیده و دچار فلج مغزی شده است ،از آن زمان عملهای
جراحی گوناگون و جلسات متعدد فیزیوتراپی را سالها پیگیری کردیم اما نتیجهای نگرفتیم.
وی افزود :در زمان تحصیل هانیه مجبور بودیم در تهران ساکن شویم چرا که تا سوم دبیرستان او در مدرسه
توانخواهان تحصیل میکرد ،اما بعد از اخذ مدرک دیپلمش و بازنشستگی من و همسرم به شهرستان کرج مهاجرت

کردیم و هانیه با عالقهی بسیار دورهی پیشدانشگاهی را
از روش آموزش از راه دور پشت سر گذاشت و در کنکور
هم موفق و در چند دانشگاه از جمله دانشگاه الزهرا(س)
قبول شد اما به دلیل وضعیت جسمانی و عدم مناسبسازی
محیطهای دانشگاهی در نهایت دانشگاه مجازی نور طوبی
را انتخاب کرد.
پدر هانیه یکی از مشکالت فرزندش را موضوع رفت و آمد
عنوان کرد و افزود :برای دریافت پالک ویژه و مجوز تردد
در طرح ترافیک چند ماه تالش کردم تا برای پرایدی که
داریم پالک معلوالن دریافت کنم ،اما همهی کارها را که
انجام دادم آن وقت اعالم کردند سند مالکیت خودرو باید
به نام فرد معلول باشد البته من حرفی ندارم اما مراحل
تغییر مالکیت و تعویض پالک هم گرفتاریهای زیادی دارد
که با حضور هانیه سخت است.
كسب نمره  98از  100با يك انگشت
مادر هانيه نیز با ذکر خاطرهای از آزمون فنی و حرفهای،
اظهار میکند :وقتی قرار شد از دخترم امتحان کامپیوتر
بگیرند مسئولش گفت تا به حال کسی با یک انگشت در
آزمون شرکت نکرده و نمیشود از او امتحان گرفت ،با
اصرار ما ،باالخره رضایت داد و در پایان هانیه نمره  98از
 100را کسب کرد که موجب تعجب مسئوالن مرکز فنی
و حرفهای شده بود.
مادر هانیه در مورد استعداد فرزندش گفت :هانیه بسیار
فعال و باانگیزه است و از طریق کامپیوتر با استادان
دانشگاه ،انجمنها و مؤسسات خیریه و سایر مراکز در
ارتباط است و او عالقهمند است تا در آیندهی نزدیک،
سایتی با نام خودش راهاندازی کند.
هانيه :برای باورم لحظهای درنگ کنید
در پايان ،هانيه يكي از آثارش را در اختيارم قرار داد كه در
آن نوشته شده بود:
«من حسرت زندگی در شهری را میخورم که  وجودم میان
صندوقچهی خاطرات مسئوالنش زنگار نگیرد و فراموش
نشوم .من زندگی در کنار مردمانی را میخواهم که وقتی از
میان کوچهباغ احساسم عبور میکنند گلبرگهای لطیف
وجودم را زیر پاهای خود لگدکوب نکنند و گلبوتهی
همراهی به من هدیه دهند و مرا در پشت حصار ذهن خود
زندانی نکنند».
افسوس که در چنین شهری زندگی نمیکنم و تنها همدم
تنهاییام آفریدگار هستی است .ولی من به کمک دوستانم
با ارادههای پوالدین این حصارها را میشکنیم و در گوش
رهگذرانی که بدون لحظهای تأمل از کنارمان عبور میکنند
با صدای بلند فریاد میزنیم برای باور تواناییهایمان کافی
است لحظهای درنگ کنید.
پروردگارا! یاریمان کن کشتی زندگیمان هیچگاه در گرداب
حسرتها و ناامیدیها غرق نشود و همیشه در ساحل امن
و پرآرامش یاد تو لنگر بیندازد».

مجيد انتظاري
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دانايان با عمل زندگي ميکنند ،نه با انديشهی عمل .کارلوس کاستاندا

اجتماعی

چـراخالقیـتدرمعلوالنبیشتـراست؟

هزارهی سوم جنگ بین خالقیتها نامگذاری شده و در دنیایی که پویایی
و تحرک و خالقیت از مؤلفههای بارز آن است ،میتوان هر روزه شاهد بروز
خالقیتها و نوآوریها بود.
قول معروفی هست که میگوید« :نیاز ،مادر اختراع است» و البته نگارنده اعتقاد
دارد که« :گرچه نیاز بهدرستی مادر اختراع است ،اما همین نیاز میتواند پد ِر
دزدی هم باشد!»
نیاز ،طبق تعریفها محرومیت احساس شده است .به عنوان مثال وقتی که
احساس گرسنگی میکنیم ،نیاز به خوردن در ما مشهود میشود .بدیهی است
پس از رفع نیاز و رفع تنش ،نیازهای دیگری ممکن است خود را نشان دهند.
با توجه به مقدمهی باال ،به نظر میرسد معلوالن به دلیل نیاز بیشتر ،خالقتر
بوده و رفع نیازهای آنان ،خالقیت بیشتری میطلبد.
وقتی معلول عزیزی مجبور است برای رفع نیازهای خود خالقانه به جهان
پیرامون خود فکر کند و خالقانه عمل نماید ،فرضیه اثبات میشود ،هر چند
ممکن است این خالقانه رفتارنمودن ،یک انتخاب نباشد و بر حسب اجبار باشد.
معلول عزیزی که مجبور است به دنبال  :
الف :جانشینی وسایل ،روشها و عادات و ...باشد؛
مثل جانشینی زبان و خط بریل ،جانشینی پای مصنوعی.
ب :ترکیب وسایل و روشها و ...باشد؛
مثل ترکیب موتور با ویلچر ،ترکیب چراغقوه با کاله در معدن.
ج :تطابق و انطباق خود و وسایل مورد نظر خود با وضع موجود باشد؛  
مثل تناسب گودی صندلی ویلچر با گودی کمر معلوالن ،تناسب خمیدگی نی
نوشابه با دهانشان و تناسب تلفن مخصوص معلوالن با تواناییهایشان  .
د :بزرگکردن و کوچککردن وسایل ،راهها و روشها باشد؛  
مثل بزرگترنمودن دستهی شانهی معلوالن ،بزرگترنمودن حروف الفبا برای
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یادگیری ،کوچکنمودن مسیر حرکت توسط معلوالن ،و کوچککردن زمین
فوتبال معلوالن  .
ﻫ :استفادهای دیگر از وسایل و امکانات باشد؛
مثل استفاده از بادبادک برای آموزش حروف به افرادی که توانایی صحبت ندارند.
و :دوبارهچیدن و یا معکوسسازی وسایل و امکانات باشد؛  
مثل استفاده از امکاناتی مثل پزشک خانواده و رستورانهای تحویل غذا در درب
منزل( .عوض آنکه فرد جهت دریافت خدمات برود ،ارائهدهندگان به سمت
فرد بیایند).
از تکنیک  7سؤال «باب ابرل» به نام ( SCAMPERابتدای کلمات و سؤاالت
فوق) استفاده نموده و لزوماً از یک فرد عادی خالقتر است.
در خالقیت گفتهمیشود اگر مسألهای دو راهحل دارد ،شما دنبال راهحل سوم
باشید .در حالت عادی ،شاید نیازی به راهحل سوم نباشد اما برای معلوالن
همچنانکه ذکر شد استفاده از راهحل سوم شاید اجباری باشد و همین
محدودیتهای موجود افراد ،گاه آنان را به راهحل سوم و خالقانه رهنمون خواهد
نمود ،پس اگر برای فرآیند خالقیت به سه مورد:
 )1انگیزه  )2دانستن تکنیکهای خالقیت  )3توانایی بهکارگیری در محیط
نیاز باشد ،حداقل میتوانگفت که انگیزهی معلوالن برای انجام کارها به
روشهای دیگر بیشتر است .این انگیزه همان بنزین موتور خالقیت است در
واقع  میتوانگفت سندرم  NIHبا مفهوم هیچ نوآوری در بین معلوالن وجود
ندارد ،تمام کسانی که ساعاتی را با این عزیزان گذرانده باشند،گواه این ادعای
ما خواهند بود .خوشحال خواهیم شد که تجربیات خالقانهی خود را و استفاده
از  7سؤال حذف ،جانشینی ،بزرگنمایی ،کوچکنمایی ،استفادههای دیگر و
معکوسسازی را برای ما بفرستید.

غالمرضا عابدینی ـ مدرس بینالمللی کارآفرینی

تاريخ سير خود را بر زندگي مردان بزرگ ،بنا نمودهاست .کاراليل

مختصريدربارهیمعادلسازي

رضا عبدالهی

اجتماعی

زبان پديداري ايستا و جامد نيست و
بهعبارتيديگر موجودي است؛ زنده ،سيال،
جاري و در حال دا دوستد دائمي با ساير زبانها.
بنابراين هيچ زبان سره و خالصي وجود ندارد،
حتي در زبان عربي و مشخصاً قرآن مجيد لغات
پارسي به صورت معرب ديده ميشوند .برخي از
واژههاي فارسي بهكار رفته در مصحف شريف از
اين قرار است:
ابریق (درحالت جمع به صورت اباریق و به معنای
آبریز ،کوزه و آفتابه) ،استبرق (معرب واژهی
استبرک پهلوی و نام گیاه ،مادهی سازندهی
پارچه ديبا و در كالم قرآن به معناي بهشت)،
سندس (به معني جلوتر) ،برزخ (برآمده از كلمه
قرسخ يا همان فرسنگ يا پرسنگ زبان پارسي
) ،برهان (از پروهان فارسی و به معنای بسیار
آشکار) ،تنور(محل پخت نان) ،جزیه (ماليات
سرانه غير مسلمانان قلمروهاي اسالمي ) ،جناح
(معرب واژهی گناه) ،درهم (در قرآن به صورت
جمع دراهم و احتماالً معربداريك يا همان
واحد پول ساسانيان) ،دين (بدهكاري) ،رزق و
واژگان همريشه آن (روزي و بخشش) ،روضه
(بوستان) ،زبانيه (فرشتگان آتشبان جهنم)،
زرايي (از واژهی زيرپایي ايراني و به معني فرش
گرانبها و توصيف بهشت) ،زنجبيل (زنجفيل)،
زور (دروغ و خيال) ،سجيل (سنگ از گل پخته
) ،سراج(چراغ) ،سرادق (سراپرده و مجازا ً در
توصيف عذاب گنهكاران) ،سربال (همان لغت
سرواله يا شلوار پارسي و به معناي هر نوع پارچه)،
سرد(به فتح سين و را و به معني زره و در قرآن
به مفهوم توانايي حضرت داوود در اسلحهسازي)،
سندس (به ضم سين و دال و ساكن دو حرف
ديگر ،به معني لباسهاي ديبا و فاخر بهشتيان)،
سوق (به صورت جمع و به معناي خيابان ،و
در كالم قرآن به معني بازار ،ميدان عمومي و
انجمن) ،عفريت (آفريدن) ،فرات (آب شيرين
رودخانه ،آب عظيم) ،فردوس(باغ و بستان و در
مصحف به معني بهشت) ،فيل (پيل) ،كنز(به
معنای گنجینه و از واژهی فارسی کنج به معنای
گنج) ،مائده(سفره ،سفرهی آسماني و احتماالً
از لغت فارسي «ميده» به معني نان كهنه و
خوراك  مقدس زرتشتيان در مناسك  مذهبي
گرفتهشده) ،مرجان (به معنای مرواریدهای
کوچک و صفتي براي توصیف بهشت) ،مسك 
(بر وزن مشت و در توضيح بهشت) ،نسخه
(رونوشت ،لوحهاي سنگي حضرت موسي و
نيز به معني كتاب اوستا) ،هاروت و ماروت (دو
فرشتهی بابلي و آموزندهی آيين جادوگري)،
ورده (گل) ،وزير(بهكاررفته در حكايت وزارت
هارون براي حضرت موسي) ،ياقوت (معادل
پاكند فارسي).
پويايي زبان بدين معني است كه در واژهگزيني،

معادلسازي و گرتهبرداري از زبانهاي بيگانه،
سواي لحاظكردن اصول ساختاري و دستوري،
رعايت جنبههاي روانشناختي ضرورتي بايسته
است .به مثالهاي ذيل دقت كنيد:
حدود  25سال پيش در پاسخ به مقالهاي
چاپشده از دكتر حداد عادل كه واژهی«برف
سره» را معادل «اسكي» پيشنهاد داده بود،
مقالهاي نوشتم و استدالل كردم ،كه بر اين
قياس ،بايد «اسكي روي آب» و «اسكي روي
چمن» را «برف سره روي آب» و «برف سره روي
چمن» ناميد!
در ماههاي منتهي به انقالب اسالمي ايران،
نام خيابان «آيزونهاور» از سوي مردم ،خيابان
«آزادي» نام گرفت و تاكنون هم بدين نام شناخته
و ناميده ميشود اما فرضاً ميدان دوستداشتني
محلهی من يعني «هفت حوض» تاكنون جز در
مكاتبات رسمي و اداري ،ميدان «نبوت» معرفي
نشده و نميشود؛ همچنان كه كمتر كسي هست
كه نام رسمي ميدان «تجريش» را بداند يا
دستكم بنامد .مردم استان و شهر «كرمانشاه»
هرگز نام جعلي «باختران» را نپذيرفتند همچنان
كه دوستداران تيم فوتبال «پرسپوليس» هرگز
نام اداري و رسمي و دولتي «پيروزي» را قبول
نكردند و سرانجام دولتيها مجبور شدند پس از
سالها تأكيد بيثمر بر عناوين جعلي باختران و
پيروزي به خواست و سليقهی مردم گردن نهند.
مثالهاي مذكور مبين اين واقعيت علمي است
كه توفيق در معادلسازي لغات هنگامي حاصل
ميشود كه اين دگرگوني پروسهاي طبيعي،
منطقي و علمي را طي كند و فارغ از تعهد به
اصول نحوي ،مالحظات روانشناختي را اعمال
كند.
از اين رو جايگزيني لغات مجعول و مغشوشي
چون «توانياب» و همريشههاي آن را به جاي
كلمهی«معلول» جايز نميدانم .گمان هم
نميكنم كه مردم عادي از شنيدن اين كلمات،
معنا و مفهوم «معلول» را استنباط و كشف
كنند .البته دغدغهی دوستان تالش گر را براي
معادلسازي لغت «معلول» كه از ريشهی «علت»

و به معني مشهور رنجوري و بيماري وناتواني
است درك  ميكنم اما شاهديم كه با گذشت
چندین دهه از اسمگذاريهاي مزبور ،هنوز
توده ی مردم و حتي بسياري از افراد معلول
به اين اسامي رغبتي ندارند و واژهی ديرپاي
«معلول» و «معلوليت» را بهكار ميبرنند.
همچنين بر اين باورم كه كاهش مشكالت و
معضالت افراد معلول در نفي واقعيت وجودي
معلوليت نيست .از قضاي روزگار ،جامعه كساني
را معلول موفق ميداند و ميخواند كه با وجود
محدوديتهاي جسماني« ،خالف عادت» را به
نمايش گذاشته و در مواردي حتي الگوي افراد
تندرست شدهاند.
واپسين فراز مطلب را نيز با مضمون انتهايي
مقالهاي ـ كه سالها پيش در همينباره در
روزنامهی اطالعات نوشتهام ـ اختصاص ميدهم:
جمعي نحوي و لغوي گرد قرص ناني جمع شده
و در مورد چندوچون كلمهی«نان» بحث و فحص
ميكردند ،كه گرسنهاي آمد ،نان را درربود و
گفت« :چنين باد معناي نان!»

.

بــراي واژهی«معلــول»
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ايمان نيرویي است فراتر از منطق .اچ.ال .منگن

.

پيوند

اجتماعی

دل است ديگر..
يا شور ميزند..
يا تنگ ميشود..
يا ميشكنـد
گاهي روزهاي بهيادماندني زندگي ،رايگان به روزگار سپرده ميشوند.
گاهي قشنگترين باورهايمان اشتباهي خطخطي ميشوند .ما سالها
دلمان را به اين راضي كرديم كه گذشت زمان ،زهر سختيها را ميبرد
و لحظات را شيرين ميكند .گفتگوي ما را با زوجي موفق ،باگذشت و
پرتالش بخوانيد.
«منصوره عظيمي» هستم متولد  1348فرزند دوم خانواده و ديپلم دارم.
از سن  4سالگي مبتال به بيماري فلج اطفال شدم و بارها تحت عمل
جراحي قرار گرفتم و به دليل اينكه فلج اطفال درمان قطعي نداشت
نتيجهاي نگرفتم و در حال حاضر با عصا و بريس حركت ميكنم.
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«قهرمان شنا و تيراندازي»
با همين عصا و بريس از ديوار راست باال ميرفتم .اگر به درياچهی
خزر رفته باشيد براي افراد سالم هم شناكردن كمي مشكل است چون
شنا در دريا به قدرت و مهارت زيادي نياز دارد و ترس از غرقشدن
خودش اعتمادبهنفس انسان را پايين ميآورد .من هميشه تا خارج از
محدودهي در نظر گرفته شده شنا ميكردم و حتي غريق نجاتها وقتي
ميديدند معلوليت دارم و شنا ميكنم پشت سر هم سوت ميزدند و
بعد از اينكه توانايي و مهارت مرا در شنا ميديدند مطمئن ميشدند و
تحسين ميكردند.

.

براي شادکردن ديگران ،آرزوهايشان را بفهم .اپيکور

اجتماعی

ورزش را با تنيسرويميز و واليبال نشسته شروع كردم اما بعدها به شنا
و تيراندازي عالقهمند شدم و به طور حرفهاي به اين دو رشته پرداختم.
سالها مقامآور رشتهی شنا بودم و در مسابقات و جامهاي مختلفي كه
برگزار ميشد شركت ميكردم .آخرين مسابقهام سال  90و در شهر
مقدس مشهد بود كه در تيم شناي تهران مقام ا ّول را كسب كردم.
«به او عادت کرده بودم»
«محمدرضا روحي» هستم متولد  ،1353اصالتاً شميرانيام .فرزند سوم
ّ
و پسر كوچك خانواده محسوب ميشوم .فوق ليسانس مديريت دارم
و از نظر جسماني هم كام ً
ال سالم هستم .انتخاب همسرم «مهگل»
حكايتهايي دارد كه سعي ميكنم به مهمترين رويدادهايش اشاره كنم.
هم دانشجو بودم و هم در آژانس مشغول کار بودم .مهگل خانم معموالً
از آژانس ما براي رفتن به باشگاه استفاده ميكرد .اوايل به او عادت كرده
بودم .شايد از روي حس انسانيت دوست داشتم به شخصي مثل مهگل
كمك كنم و اين راضيام ميكرد و آرام ميشدم .اما رفتهرفته تبديل
به عشقي شد كه مدتها انتظارش را كشيده بودم و اتفاق قشنگي كه
ممكن است در هر شرايطي براي همهي جوانها پيش بيايد براي من
هم به وجود آمده بود.
«قدم هایم را محکم کردم»
مشكالت زيادي را روبهروي خودم ميديدم ،معلوليت مهگل تنها يكي
از آنها بود كه با مخالفت شديد خانوادهها پررنگتر ميشد .هر روز كه
ميگذشت سواالت زيادي در ذهنم به وجود ميآمد .تصميم گرفته بودم،
با آگاهي و شناخت كامل براي آيندهام برنامهريزي كنم .در وجود او
احساسي بود كه گرايش و انگيزههايم را به كار و زندگي كامل ميكرد.
وقتي از عشق و احساسم به او مطمئن شدم ،قدمهايم را محكم كردم و
مرحلهبهمرحله شروع کردم به بررسي مشكالتي كه در آينده و در زندگي
مشترك ممكن بود به وجود بيايد.
«خاطرجمع شدم»
ابتدا با چند پزشك متخصص كه از آشنايان بودند مشورت كردم.
خوب ميدانستم ممكن است شرايطي به وجود بيايد كه ميبايست قيد
فرزنددارشدن و پدربودن را بزنم و يا حتي به اين هم فكر كردم كه شايد
در موقعيتي قرار بگيرم كه از پرورشگاه فرزندي قبول كنم و همينطور
وظايفي در زندگي مشترك هست كه يك همسر معلول نتواند به خوبي
از عهدهاش بربيايد .خالصه هزارويك مشكل كوچك و بزرگ را كنار
هم چيدم و در موردشان بررسي كردم و الزم است بگويم من تصميم
قطعيام را گرفته بودم و هيچ كدام از اين مشكالت نميتوانستند خللي
در تصميم من ايجاد كنند.
«این وصلت سر نمی گیرد»
خانوادهها كه مطلع شدند چنان برخورد و مخالفتي كردند كه نگو و
نپرس ،حرف و حديثها شروع شد .پند و نصيحتها ،كنايهها بود كه
شنيديم .روز خواستگاري شايد هر دو خانواده با توپ پر روبهروي هم
قرار گرفتند و نتيجهاي هم نداشت ،پاسخ و پرسشها همگي منفي بود
و هر دو خانواده نفس راحتي كشيدند كه اين وصلت سر نميگيرد اما از
آنجايي 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
افسردهتر ميشديم و فقط خدا ميداند چه شبها و روزهاي تلخي بر ما
گذشت تا رضايت هر دو خانواده را گرفتيم.
«شب نيمهي شعبان»
سال  81به عقد و ازدواج هم درآمديم .خانوادهي همسرم در مراسم
عقدمان شركت نكردند .وقتي حمايت خانواده البهالي كدورتها گم

شد ،پشتمان از همان روز ا ّول زندگي خالي شد و كاممان تلخ .عروس
خانوادهاي شده بودم كه قبولم نداشتند .شايد هم حق با آنها بود.
ميتوانستند همسر مناسبتري براي پسرشان انتخاب كنند .پذيرش يك
همسر معلول برايشان بسيار سخت بود و براي من دردناكتر اين بود که
تمام سعيام را ميكردم تا از يك عروس سالم كم نياورم اما متأسفانه
اص ً
ال ديده نميشدم.
«شب عيد غدير»
فرزندمان «اميررضا» كه متولد شد خاطرهي كمتوجهيهاي خانواده كنار
رفت و زندگيمان نفس تازهاي گرفت .مزهي شيرين زندگي زير زبانمان
طعم خوشي بود كه با هم تجربه ميكرديم .مسئوليت مادرشدن به مراتب
سنگينتر از مسئوليتهاي ديگر زندگي بود و من براي بهتر ديدهشدن
سعي ميكردم به بهترين شكل ممكن انجامش دهم .راست ميگويند
مرور زمان حالل همهي مشكالت است .رفتهرفته جايگاه خودم را بعد از
موفقيتهايم در زمينهی ورزشي ،همسرداري و مادري به دست آوردم.
خانواده همسرم بعد از سالها با معلوليت من كنار آمدهاند .روابط بسيار
خوب و صميمي بينمان برقرار است.
«قوانين زندگي ما»
همهي ما بايد قبول كنيم هر كدام از ما نقاط ضعفي داريم كه با ازدواج
نه تنها از بين نميرود بلكه شايد بیشتر هم بشود .من و مهگل در ابتداي
زندگي شرايط ويژهاي را براي زندگي مشترك قرار داديم .به طور نمونه
هر گاه به اختالفي برخورديم ،مشاجرهاي بينما به وجود آمد که حتي
منجر به قهر شد ،تأثيري در وظايف روزمره نداشت .قهركردن به معناي
صحبتنكردن و كمتوجهي به هم نبود بلكه در فرصتی مناسب مسئلهاي
که باعث اختالف شده ،مطرح می شُ د و هر كدام تقصيرات خود را به
گردن گرفته و جبران می كرديم.
«سخت نگيريم ،حمايتشان كنيم»
سختگيريهاي زياد خانواده ،باعث شد تا بهترين روزها ،ماهها و
سالهايمان را رايگان ،تقديم روزگار كنيم .حرفها و نگاههاي نامطمئن
آنها قلبمان را زخمي كرد .دلمان شكسته شد .خاطرمان آزرده شد.
محمدرضا «اي كاش ...اي كاش» ،گفتيم و ميان
چه شبهايي كه من و ّ
كملطفيهاي نزديكانمان خوابمان برد.
«آدم خوبهاي دنياي من»
موفقيت در زمينهي ورزش را مديون خانم «صدر» مربي شنا و جناب
آقاي «رضا كيارستمي» مربي تيراندازي هستم و همچنين خواهر كوچكم
«ساحل» كه هميشه مشوق من بعد از پدر و مادرم بوده است و كمكهاي
زيادي را در اين سالها به من كرده كه برايش آرزوي بهترينها را دارم
محمدرضا هستم
و اما لحظه به لحظه روزهاي خوش زندگيام را مديون ّ
كه بسيار مهربان و باگذشت است و مهمترين خصوصيت او ناديدهگرفتن
معلوليت من است .به طوري كه در طي  12سال زندگي مشترك يك
محمدرضا كه اين
بار هم به ُر َخم كشيده نشده و خصوصاً از پدر و مادر ّ
روزها مرا نه مثل يك عروس بلكه مثل دختر خودشان دوست دارند و از
ما حمايت ميكنند ،تشكر ويژه ميكنم.
«به امروز و فردا واكسن بزن»
تنها توصيهمان به جوانهايي كه شرايط مشابه ما دارند اين است كه
قبل از اينكه در مقابل عمل انجام شده قرار بگيريم خودمان را در برابر
مشكالت زندگي واكسينه كنيم .حتماً قبل از هر تصميمي در مورد
زندگي و آينده با افراد متخصص مشورت كنيم و با آگاهي و شناخت
كامل قدم پيش بگذاريم تا در برابر فراز و نشيبهاي زندگي غافلگير
نشويم.
سيما سلطاني آذر
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عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردان ُخرد آشکار ميشود .کاراليل

تعـامـل فـرد بــا جـامـعـه

اجتماعی

در طول تاریخ تمدن بشر ،این سؤال همواره پیش روی دانشمندان علوم
انسانی قرار داشته است که آیا فرد باید خود را با جامعه پیرامون خود سازگار
کند یا جامعه موظف است همهی تمهیدات و تسهیالتی که تکتک اعضایش
نیاز دارند را برایشان فراهم آورد؟ گروهی رویکرد دوم را درست میدانند و
بسیاری نیز سرسختانه بر رویکرد ا ّول پافشاری میکنند .منظور از جامعه نیز
عموماً همان حکومت یا ساختار سیاسی حاکم بر جوامع است .یعنی کسانی
که عموم مردم ،طی قراردادی زمام قدرت و حکومت را به دست آنها دادهاند
تا اتخاذ تصمیمات و اجرای اقداماتی که در نتیجهی آنها بیشترین منافع
برای بیشترین افراد ایجاد شود را برعهده بگیرند.
ادعای گروه ا ّول بر این است که جامعهی متمدن ،تاریخی پرفرازونشیب را
طی کرده تا به یک نظم نسبی نایل آید و این نظم موجود است که موجب
امنیت خاطر ،ثبات اقتصادی ،انسجام خانواده و حفظ تکتک نهادهای جامعه
میشود .پس هر چیزی و هر کسی که خواسته یا ناخواسته نظم جامعه را در
خطر اندازد در واقع به امنیت مذکور حمله کرده و باید از آن جلوگیری کرد.
جامعه را باید با شرایط فعلیاش پذیرفت و اجازه داد که آرامآرام راه تغییرات
را بیابد .جامعه در نهایت به بهترین انتخابها خواهد رسید .در این میان
انسانهای هر نسل ناگزیرند خود را با وضع موجود هماهنگ کنند تا بتوانند
ضمن حفظ آرامش خود و دیگران بیشترین لذت و استفاده را از دنیا ببرند و
در عین حال به لذت دیگران نیز صدمهای وارد نیاورند .برای حفظ این نظم،
در طول تاریخ ،محافظانی از سوی کل جامعه و بر اساس توافق همگانی ایجاد
شده است که عرف یا همان هنجارها و شیوههای قومی ،قانون یا همان باید و
نبایدهایی که از سوی نهادهای رسمی و حکومتی تعیین شدهاند و شریعت که
نهادهای معنوی و مذهبی پدیدآورنده و حافظ آنهایند؛ سه مورد از عامترین
آنها هستند .اگر روزی کلیت جامعه به عدم کارآیی هر یک از بخشهای این
سه محافظ رأی بدهد ،طبیعتاً آن بخشها با موارد دیگر ،جایگزین میشوند.
اما با آرامش ،بهطوریکه ساختارهای جامعه زمان کافی را برای بازآرایی و
ایجاد نظم جدید داشته باشد.
گروه دوم با پذیرش احترام به حقوق اکثریت ،ممکن است با رویکرد ا ّول،
چندین نسل از این تغییرات و اصطالحات بینصیب مانده و قربانی شوند.
این گروه برآنند که جامعه باید انعطاف الزم را برای هر نوع تغییر به شرط
حفظ منافع سایرین داشته باشد .اعتقاد این گروه بر آن است که حکومت که
علیالقاعده و مطابق یک قرارداد جمعی قدرت و اختیار را به دست گرفته
است بیشتر از آن که از این قدرت و اختیار برای تغییر استفاده کند در پی
حفظ وضع موجود برمیآید تا راحتتر بتواند به نفع گروه خود از منابع جامعه
سوءاستفاده کند .در واقع معتقدند با ادعای گروه ا ّول ،جایی برای اعتراض به
سوءاستفادههای احتمالی حاکمان باقی نمیماند و حاکمان نیز از این موضع
که در نهایت به قدرت مطلقه میانجامد دفاع میکنند .به این ترتیب ،مدام

باید ساختارها مورد انتقاد قرار گیرند تا هیچکس حتی قدرتمندترین افراد
نتواند برای تخلف امنیت داشته باشد .در این رویکرد ،حکومت موظف است
همهی سازوکارها را برای آنکه همهی افراد جامعه بتوانند یک زندگی بهینه و
با کیفیت باال را تجربه کنند فراهم کند.
اما شهرنشینان و روستائیان امروز نسبت به اجداد خود از سطح آگاهی بسیار
باالتری برخوردارند ،قدرت تحلیل بیشتری دارند ،با دنیای پیرامون خود حتی
در دورترین نقاط زمین میتوانند ارتباط دوطرفه داشته باشند و در نتیجه
با انتظارات و نیازهای بیشتری روبهرویند .ساکنان فعلی زمین ،جهانبینی
متفاوتی نسبت به گذشتگان خود دارند .در نظر مردمان امروز ،همه مردم و
نه اکثر مردم ،حق زندگی ایدهآل را دارند .جهانبینی انسان امروز ،اقلیت و
اکثریت را برنمیتابد و حکومتکنندگان نباید خود را اقلیت بدانند و نه کسی
را به هر بهانهای جزو گروههای فاقد حق یا درجهی 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
میداند و به این موضوع اشراف دارد که شهروند یعنی یک مستحق فعال.
مستحق از این جهت که صاحب حقوقی است و فعال از این جهت که
همهی بار تأمین حقوق را به عهدهی دیگری حتی اگر آن دیگری حکومت
یا ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی باشد نمیگذارد .او
میداند که باید خودش هم در تأمین مایحتاج به ساختارها کمک کند و
در ایجاد حق و تأمین مقتضیات استیفای حق مشارکت فعاالنه داشته باشد.
بنابراین ،رویکرد سومی پدید میآید و آن رویکر ِد تعاملی است .در این رویکرد،
ساختارهای موجود در جامعه باید به نفع همهی مردم به گونهای انعطافپذیر
تغییر کنند ،اما تکتک اعضای جامعه نیز باید در این تغییر مشارکت کنند .در
واقع ،این رویکرد اعتراف میکند که جامعه نه یک موجود خارجی و بیرونی و
نه یک سازهی منتزع از کلیت جامعه ،بلکه جمع منسجم همه اعضایش است.
در این رویکرد ،ساختار سیاسی همسو با نظر اعضای آگاه و همهی گروههای
ذینفع جامعه ،تصمیمگیری ،برنامهریزی و عمل میکند.
رویکرد سوم بر این اعتقاد است که در عقیمماندن طرحهای مناسبسازی و
این که بسیاری از طرحهای آغازشده ،انجام نمیشوند و اینکه افراد معلول
در بسیاری از مواقع ،تبدیل به گروه اقلیت جامعه میشوند عالوه بر کوتاهی
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی باید شهروندان منفعل را نیز مقصر
دانست .شهروندان ،بهویژه آنهایی که به نوعی از دایرهی نرمال جامعه بیرون
گذاشته شدهاند باید فعالیت مؤثر داشته باشند .هر بخشی از جامعه حتی با
حداقل پتانسیلها ،اگر خود را مصرفکنندهی صِ رف بداند به حاشیه رانده
میشود .عضویت در انجمنها و گروهها ،نوشتن مقاالت ،عرضهی ایدههای
خالقانه و حتی سرمایهگذاری برای اجراییشدن ایدهها و طرحها برخی از
فعالیتهاییاند که به تحقق رویکرد سوم کمک خواهد کرد.
عباسعلی یزدانی ـ مددکار اجتماعی
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اجتماعی

یکی از مزیتهای استفاده از وسایل حملونقل عمومی ،تعامل و آشنایی عمیقاً در فکر بودم و به تبعات و تأثیرات حضور آن دختر دارای معلولیت در
نگران زیرسؤالرفتن شخصیت و
بیشتر ،با طبقات مختلف مردم است .فرض کنید در مترو نشستهاید (تبریک حال دستفروشی فکر میکردم .از یک سو،
ِ
میگویم اگر توانستهاید بنشینید ،چرا که بسیار فرد خوششانسی هستید!) با احترام اجتماعی فرد دارای معلولیت بودم .در چنین وضعیتی که دید اجتماعی
نگاه کوتاهی به اطرافیانتان میتوانید قصههای هرکدام را حدس بزنید .یکی به فرد معلول اگر نگوییم «تحقیر» با ترحم و تصور ناتوانی وی همراه است،
دانشجو است و کتاب  به دست ایستاده و دیگری دست کودکش را سفت حضور او به عنوان دستفروش باعث تثبیت ذهنیت «حقارت» و «ناتوانی» در
میکشد تا صورتش را به پنجرهی مترو نچسباند یا یکی دیگر که گوشی به  ذهن جامعه میگردد .در عین حال یاد مسألهی دیگری نیز افتادم و آن هم
دست مدام داد میزند و معامله میکند و یا نگاه معصوم دخترک فالفروش که سواستفاده از معلوالن به عنوان دستفروش یا متکدی در جامعه بود .احتماالً
جبر زمانه و شاید دست سنگین پدر و یا بیماری مادر  ،او را مجبور به چنین همهی ما تاکنون با صحنهی تکدیگری یک فرد معلول مواجه شدهایم .با
کاری کرده .و البته فراموش نکنیم طبق «جبر جغرافیا» ما میتوانستیم به خودم فکر کردم نکند دختر دستفروش هم قربانی چنین خباثتی شده باشد.
ِ
همانطور که گفتم تماماً تالش میکردم تا از هر قضاوت بیجایی پرهیز کنم.
آن کودک فالفروش باشیم.
جای
به یاد دارم یک روز عصر ،در راه برگشت ،همچون همیشه در قطار ایستاده تالش دخترک برایم بسیار ارزشمند مینمود .او بدون توجه به کاذببودن
بودم( ،متأسفانه بنده چندان هم خوششانس نیستم!) در افکار خود غوطهور شغلش ،تالش میکرد تا آن را به نحو احسن انجام دهد .دستکم برای خود
بودم و اهمیتی به اطراف نمیدادم در همین زمان صدای متفاوتی توجه مرا شغلی دستوپا کرده بود و برایش تالش میکرد نه اینکه ناتوانیاش را بهانه
جلب کرد .سرم را بلند کردم و دختر دستفروشی را دیدم که کیسهی بزرگ کند و دست به هیچ کاری نزند .حال چه به اجبار باشد یا اختیار ،صرفنظر از
مشکیرنگی در دست داشت و به سختی راه میرفت .بیشتر که توجه کردم درستی یا نادرستی ،پشتکار او قابل تحسین است .این همان چیزیست که
فهمیدم او نیز عضوی از جامعهی افراد دارای معلولیت است .حمل کیسهی جامعهی معلوالن ،نیازمند آن است .اگر در هر مقطع و موقعیتی که هستیم،
سنگین ،حفظ تعادل و عبور از میان جمعیت ،آن هم زمانی که قطار در حال سعی کنیم تا حدی که میتوانیم ،برای بهبود وضعیت و جایگاه خود اقدام
حرکت است برایش بسیار سخت مینمود .دیدن این صحنه قلب مرا بهدرد کرده و در جهت پیشرفت خود تالش کنیم ،به مرور با جامعهای غنیتر و
آورد و ترساند .با توجه به شباهتی که میان خودم و آن دختر میدیدم ،غم تالشگر مواجه خواهیم شد که ارزشگذاریهایش بر مبنای اغنای فرهنگی و
شدیدی وجودم را فرا گرفت .دیدنش ،در حال دستفروشی ،در حالتی که سطح فکری فرد خواهد بود.
ً
اغلب مردم به دیدهی تحقیر به او مینگریستند و یا از روی دلسوزی و ترحم البته ،سازمانهای حمایتی خصوصا سازمان بهزیستی ،بزرگترین نقش را در
به او کمکی میکردند ،حال مرا دگرگون کرد .آن قدر خودم را شبیه آن دختر بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت ایفا میکنند و وجود چنین صحنههای
تصور کردم که احساس کردم ممکن است کسی فکر کند من هم در کنار او غمانگیزی ،بیتردید ناشی از عدم مسئولیتپذیری مسؤالن مربوطه و
در حال دستفروشی هستم .هرگز از نگاه مردم نترسیدهام اما آن لحظه ،بسیار ناکارآمدی برنامهها و اقداماتیست که تاکنون صورت گرفته .آیا سازمان
از نگاههای مردم به او وحشت کردم .از «آخی الهی» ها و «بیا اینور بذار بنده بهزیستی حواسش به برطرفکردن نیازهای مالی مخاطبان ،تا حدی قابل
قبول ،نیست؟ آیا حواسش به فرهنگ و فرهنگسازی نیست؟ حواسش به
خدا رد بشه» و «بهش یه کمکی بکن» ها ،ترسیدم.
سردرگم از فوران آنی احساسات مختلف ،سعی کردم از هر قضاوتی پرهیز سواستفاده از کودکان و معلوالن ،حتی معلوالن ذهنی بیگناه نیست؟ آیا
کنم .این بار بر خالف عادت همیشهام ،هیچ داستانی از آن دختر دارای سازمان بهزیستی حواسش به انجام وظایفش نیست؟ وظایفی که خود دلیل
معلولیت نساختم .تالش او را برای امرار معاش تحسین میکردم .در وضعیتی تأسیس چنین نهادی بوده؟ تاکنون در نوشتههایم ،سعی کردهام به نقش
که اغلب جوانان با تنی سالم و توانایی بسیار ،حاضر به قبول شغلهایی با پررنگ و غیرقابلانکار افراد دارای معلولیت در بهبود شرایط خود و جامعهشان
درآمد پایین و وجههی اجتماعی متوسط نیستند ،او تمام تالشش را میکرد اشاره کنم اما اکنون ،عالوه بر تأیید نقش خود فرد ،بر نیاز مبرم به حضور
تا حداقل اندک سرمایهای برای هزینههای گزاف و بیرحم زندگیاش کسب جدی این سازمانها در جامعه نیز تأکید میکنم .این روزها متأسفانه سازمان
کرده باشد .دختر همچنان درحال عرضهی لوازمش برای فروش بود .لوازمی بهزیستی بیشتر از اینکه سازمانی تأثیرگذار و سودمند ،در جهت رفع نیاز
دمدستی و بیاهمیت ،مسواک ،سیم ظرفشویی ،آدامس و چیزهای دیگر ،از نیازمندان و کمک به افزایش توانایی در میان اقشار کمدرآمد و کمتوان جامعه
میان مردم عبور میکرد و همچنان سعی داشت نام اجناسش را بلندتر فریاد باشد ،تبدیل به نهادی تشریفاتی و تنها نامی «دهان پر کن» شده است.
کند .نگاه ترحمآمیز و متعجب مردم به دنبالش بود اما انگار دختر حواسش به آخرین ایستگاه رسیدم .همه باید از قطار پیاده شویم .من ،مردم و البته
آن دختر کوچک دستفروش و ...برخی با لبخند ،برخی با خستگی ،برخی
نبود.
من با حالتی غمگین ،به تعصب خودم در مورد جایگاه فرد دارای معلولیت هم همچون من ،سرگشته در هزارتوی افکارم ،به دنبال راهحل و همچنان در
فکر میکردم و میدیدم که نظریهام عم ً
ال پوچ و بیتأثیر بودهاست .وسعت معیت عالمت سؤال بزرگی که مدتهاست از باالی سرم تکان نخورده ،از قطار
و تأثیر فقر در زندگی مردم ،دیگر جایی برای احترام و حفظ برخی عقاید پیاده شدیم.
نمیگذاشت.
زهرا بیک

خوشرفتار کسي است که بتواند با آدمهاي بدرفتار سازش کند .فرانسو

اندر حکایات متـرونوردی!
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حقيقت داروي تلخي است که ثمرات شيريني دارد .گاندي

اجتماعی

اصفهان ،همیشه نصف جهان است

عصاهایی که هرگز پایشان به تاالرهای مطالع هی اصفهان باز نشده
خیل یها اصفهان را با نام «نصف جهان»
نامی که حاال سالهاست پسوند
جدای یناپذیر اصفهان شده م یشناسند و
چهقدر این نام و پسوند آن افتخارب رانگیز
است.
نامی که س یوسه پل ،پل خواجو ،عال یقاپو
و چهل ستونش را بدون خواست هر
خواننده و شنوندهای به رخ آنها م یکشد
و به پل اهللوردیخان ،منارهی باقوشخانه،
حمام شاهعلی و کلیسای مریم مقدسش
با تمام ابهت م یبالد و م ینازد.
اما پیک توانا م یخواهد بداند مسئوالن
شهری اصفهان ،این شهر تاریخی و بزرگ،
امروز با گروه خاصی از شهروندان خود
چگونه رفتار م یکنند؟ شهروندانی که شاید
درست به اندازهی مردم استانهای دورتر و
شاید از آنها هم بیشتر ،با بناهای عظیم و
به یادماندنی شهر خودشان غریبه باشند.
آیا در این استان هستند عصاهایی که هرگز
پایشان به تاالرهای مطالعهی اصفهان باز
نشده و صندل یهای چرخداری که چرخشان
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هی چوقت ب رای بازدید از منارهها و موزهها و
مساجد این شهر نچرخیده باشد؟
در ادامه ب رای بررسی وضعیت مناسبسازی
شهری در این استان و نحوهی خدمتدهی
سازمان محترم بهزیستی به معلوالن با
شهرداری و برخی از انجمنهای فعال
معلوالن در این استان گفتوگو کردیم.
مطالب زیر حاصل گفتوگو با این چند
مرکز است:
تنها چیزی که حضور ذهن دارم
خانم «ح» از روابط عمومی شهرداری
اصفهان م یگوید :تنها چیزی که دربارهی
مناسبسازی شهری ب رای معلوالن اآلن
حضور ذهن دارم این است که سال
گذشته معاون شهردار ،برخی جاها مانند
کتابخانهی مرکزی ،پارکها و برخی اماکن
عمومی را مناسبسازی کردند ولی موارد
دیگر را در جریان نیستم.
نم یتوانم تمام آنها را توضیح بدهم
«رمضانی» از قسمت معاونت خدمات
شهری شهرداری اصفهان م یگوید:

شهرداری در بحث مناسبسازی ب رای
معلوالن کارهای زیادی انجام داده که
من اآلن نم یتوانم تمام آنها را توضیح
بدهم اما مناسبسازی حاشی هی رودخانه،
مناسبسازی پیادهروها ،گذاشتن َرمپ در
اماکنی که آسانسور ندارند ،گذاشتن مانع
ب رای فضاهایی که معلوالن بتوانند از آنها
استفاده کنند ولی موتورسوارها نتوانند به
آنجا بیایند ،از جمله این اقدامات هستند.
آیا به روزی  1600تومان م یشود گفت
مستمری؟
یکی از اعضای انجمن حمایت از معلوالن
آسیب نخاعی اصفهان که دبیر داخلی
انجمن نیز هست دربارهی مناسبسازی
شهری این استان به پیک توانا گفت :استان
ما از نظر مناسبسازی و امکانات شهری
ب رای معلوالن وضعیت چندان مناسبی
ندارد و هیچ جایگاهی ب رای معلوالن در
سطح جامعه تعریف نشده است.
«مرتضی پرورش» م یگوید :البته اکنون
مدتی است که اوضاع کمی بهتر شده

.

درست حرف بزن و يا عاقالنه سکوت کن .ولز هربرت

اجتماعی

و علت آن هم این است که خوشبختانه
چند نفر از دوستان معلول توانستهاند در
شهرداری وارد شوند.
پرورش دربارهی خدماتی که بهزیستی
به معلوالن م یدهد گفت :ما از خدمات
بهزیستی راضی نیستیم ،این سازمان به
معلوالن ضایعهی نخاعی آنطور که باید
توجه ندارد و به طور نمونه لوازم بهداشتی و
درمانی الزم را به آنها نم یدهد.
وی به مستمری بهزیستی اشاره کرد و
گفت :بعد از این همه سال تحت پوشش
بهزیستی بودن تازه ماه رمضان امسال
یک بُن کارت  50هزارتومانی به من تعلق
گرفته و آیا واقعاً به روزی  1600تومان که
بهزیستی به معلوالن م یدهد م یشود گفت
مستمری؟
از خود اصفهان تا تهران ،اینجا همه
چیز سمبل است
«احمد نیمافر» یکی دیگر از اعضای
انجمن حمایت از معلوالن آسیب نخاعی
اصفهان که خود معلول ضایعهی نخاعی
نیز هست م یگوید :اینجا همه چیز
سمبل است ،شهرداری اصفهان م یگوید ما
در بحث مناسبسازی پیشتازیم اما آنها
مناسبسازی را در یک َرمپ و یک شیب
س رباالیی م یدانند.
نیمافر ادامه م یدهد :ما با ویلچر داخل
آسانسور نم یتوانیم برویم چون آسانسورها
کوچکاند ،از خود اصفهان تا ته ران و
بقی هی شهرها آیا در مسیر جادهها سرویس
بهداشتی مخصوص معلوالن احداث شده؟
آیا در پارکها سرویس بهداشتی یا محل
مخصوصی ب رای حضور و گردش معلوالن
دیده شده؟
نیمافر م یگوید :شهرداریها یک س رباالیی
غیر استاندارد م یسازند و نامش را
م یگذارند «مناسبسازی» اما چه کسی
از نحوهی دکتر رفتن ما خبر دارد؟ چه
کسی م یداند ما چگونه باید مسجد برویم؟

چه کسی م یداند ساختمانهای پلهدا ِر
ب یآسانسور یعنی چه؟
مدیرکل اقدامی نم یکند!
نیمافر با اشاره به اینکه «سرهنگ
غالمی» یکی از معدود کسانی است که
با جا انداختن پارکینگ مخصوص معلوالن
خدمت بزرگی به ما کردهاست گفت:
بهزیستی به معلوالن ضایعهی نخاعی لوازم
بهداشتی ،سوند و ...نم یدهد و به همین
علت ،فاجعهی بزرگی در کمین بچههاست،
بسیاری از آنها دارند کلی ههای خود را از
دست م یدهند و مدیرکل هم اقدام خاصی
نم یکند.
این عضو انجمن حمایت از معلوالن
آسیب نخاعی اصفهان م یگوید :بهزیستی
ارزانترین لوازم را م یخرد و به بچهها
م یدهد و یک هفته بعد   این لوازم از
بین م یروند .هر چه دالر گ رانتر م یشود
خدمات بهزیستی کاهش پیدا م یکنند
انگار سهم افزایش دالر را باید از حق  و
حقوق بچهها کم کنند .بچهها مدام زخم
بستر دارند در حال یکه از بیمه و بیمهی
تکمیلی بهزیستی هم خبری نیست.
ش رو دارد
اصفهان راه درازی پی 
«الف .زمانی» که مدیر یکی از انجمنهای
فعال در شاهی نشهر اصفهان است
م یگوید :واقعیت این است که انجمنهای
معلوالن خودشان باید تالش کنند چ را که
این NGOها از سازمانهای دولتی و حتی
از خود بهزیستی قویتر عمل م یکنند و
حرکتهایی که NGOها م یتوانند بکنند
را بهزیستی نم یتواند انجام بدهد.
وی ادامه م یدهد :استان اصفهان در امر
مناسبسازی ،راه درازی را در پیش دارد
و معلوالن این استان با وجودی که تعداد
زیادی هم هستند دسترسی زیادی ب رای
حضور در جامعه ندارند.
نظارت یعنی شرکت در جلسه؟!
یکی از کارشناسان اداره کل بهزیستی

اصفهان  دربارهی روند مناسبسازی شهری
در این استان به پیک توانا م یگوید:
بهزیستی مسئول مناسبسازی نیست
بلکه دبیر ستاد مناسبسازی است.
نوروزی به این سوال که وظایف ستاد
مناسبسازی چیست اینگونه پاسخ داد:
وظیفهی ستاد ،پیگیری مناسبسازی از
خدمات شهری شهرداری است.
رحیم نوروزی در پاسخ به این سوال که
بهزیستی اصفهان تا چه اندازه به روند
مناسبسازی نظارت دارد گفت :ما در
سازمان بهزیستی از طریق شرکت در
جلسات استانداری به این موضوع نظارت
داریم.
نوروزی همچنین در پاسخ به این پرسش
که عملکرد شهرداری اصفهان در رابطه با
مناسبسازی را چگونه م یبینید گفت:
کافی نیست اما پیگیریهایشان خوب
است.
پاســخ این پرســش که از آخرین
وی در
ِ
اقدامــات صــورت گرفتــه در زمــینهی
مناسبسازی شهری ب رای حضور معلوالن
در جامعه و اقداماتی که در سال جاری  
صورت گرفته چند مورد را نام برد و گفت:
آخرین اقدام این است که در اردیبهشت
ماه جلس های با شهرداری داشتیم و آنها
مصوباتی را در دستور کار داشتند که بیان
کردند.
نوروزی در پاسخ به سؤال بعدی خب رنگار
پیک توانا که پرسید آیا همهی این مصوبات
اج رایی شدهاند و شما تا چه اندازه در جریان
اج رایی شدن آنها ق رار دارید ،گفت :هفتهی
آینده در جلس های که تشکیل خواهدشد
دوستان شهرداری گزارش اج رای یشدن
مصوبات را م یدهند.

رقیه بابایی
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دروغ مانند برف است هرچه آن را بگرداني بزرگتر ميشود .مارتين

اجتماعی

معلولیـتتفـاوتاسـت
بازخـوانی کنوانسـیون

کنوانسیون حقوق معلوالن برخالف سایر کنوانسیونها غیرمسئوالنه
تدوین شد و مقدمهی آن با نگاه سیاسی پرداخته شدهاست.
 NGOیک نهاد مدنی غیرسیاسی است ،اما نئولیبرالها که بر
سازمان بهداشت جهانی اریکه زدهاند در تدوین کنوانسیون بسیار
غیرکارشناسانه برخورد کردهاند .هر کنوانسیون دارای مقدمه ،هدف
و موضوع است که بر اساس آن تشکیالت یا کارگروه شکل میگیرد.
مقدمهی کنوانسیون علیرغم تکیه بر کرامت انسانی آنگونه که
بایسته است تعریف نشده است و موانعی را آورده که کام ً
ال متناقض
است .در مادهی یک کنوانسیون که کرامت انسانی هدف کنوانسیون
است بهدرستی ذکر شده اما در مادهی  2که به اهداف کنوانسیون
پرداختهشده ،اصول بههم ریخته است .اهداف کنوانسیون توانمندی
انسان معلول جهت مشارکت اجتماعی است .اما در اهداف ،تعریف
آمده است که باید در مقدمه گنجانده شود و جالب آنکه ابزارها
جای هدف را گرفتهاند و متعاقب آن مبانی عمومی آمدهاست .مبانی
عمومی باید در مقدمه بیاید ،نه بعد از هدفی که برای معلوالن هدف
نیست ،بلکه وسیله است .با بازخوانی کنوانسیون حقوق معلوالن
درمییابیم که هیچ حقوقدان مجربی در کمیتهی تدوین حاضر
نبوده است و با گذشت بیش از یک دهه برای تدوین و تصویب،
کنوانسیون حقوق معلوالن در سازمان ملل متحد بایگانی شده
و متعاقب آن با شتاب نگاشته شدهاست .هدف کنواسیون ارتقاء
توانمندی معلوالن است و موضوع آن ابعاد مختلفی است که معلول
در زندگی روزمره با آن مواجه است .از آموزش تا ابزارها و وسایل
36
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مورد نیاز .هر چند کنوانسیون در خصوص نیازهای فردی و اجتماعی
بهدرستی تدوین شد اما پرسشی که میماند این است که؛ بر اساس
قانون معاهدات هر کنوانسیونی که دولتها امضا و یا به آن ملحق
میشوند بر اساس دو فرض استوار است ،ابتدا کشوری بیقیدوشرط
آن را امضا میکند یا باقیدوشرط .کشور ما در این خصوص همیشه
به کنوانسیون با عدم مغایرت با شرع ملحق شدهاست از کنوانسیون
حقوق کودک گرفته تا کنوانسیون حقوق معلوالن .اما با نگاهی به
منابع این کنوانسیون که یکی از مهمترین آنها ،کنوانسیون محو
کلیهی شکلهای تبعیضها علیه زنان است تاکنون کشور ما به آن
نپیوسته و این مهم خود یکی از مواردی است که تاکنون کمیتهی
ویژه به آن نپرداخته که برنامهی پکن  1995چه جایگاهی برای
کشوری نظیر ایران دارد تا زنان در تبعیض جنسیتی نباشند؟ چرا
تاکنون از وضعیت معلوالن در سازمان ملل متحد گزارش مبسوطی
ارائه نشده خصوصاً صندوق کودکان ملل متحد از وضعیت آموزش،
تربیت و نگهداری کودکان معلول در ایران گزارش نمیدهد .چرا
یونسکو در این خصوص ساکت ماندهاست؟ از محققان انتظار میرود
که به جزئیات گزارشهای ارائه شده توسط کمیتهی ویژه معلوالن
در سازمان ملل متحد بیشتر دقت کنند و در این زمینه عمیق
شوند .زیرا که برای رسیدن و تحقق اهداف کنوانسیون نیازمند
آمار و اطالعات بوده تا تحلیلها از کل یعنی جهانی به جزء برسد.
کنوانسیون حقوق معلوالن نیازمند بازنگری است.
احمدآملی -حقوقدان

.

محققان میگویند :کودکانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،در مواجهه با افراد معلول قرار
میگیرند ،نگرش و دیدگاه مثبتتری نسبت به دیگر همساالن خود دارند.
در یک نظرسنجی از  1520کودک  7تا  16ساله ،محققان دریافتند که میزان آشنایی این
کودکان با کسانی که
معلولیت داشتند ،منجر به اضطراب کمتر و نگرش بهتر به زندگی شده است .برای ارزیابی نگرش
آنها ،احساسات و سطح تماس آنها با افراد معلول ،مورد بررسی قرار گرفت.
محققی به نام «مگان مکمیالن» در مقالهای که آن را در کنفرانس ساالنهی انجمن روانشناسی
انگلیس ارائه داده است ،با بیان این نکته ،میگوید« :در حال حاضر یکپارچهسازی کودکان سالم
یک کالس درس ،بهطور منظم ،میتواند باعث بهبود نگرش آنها شود».
با معلوالن در
ِ
محققان همچنین پی بردهاند که حتی در مواردی که بچهها ،با یک فرد معلول تماس مستقیم
نداشتهاند و در مورد تعامل دوستانشان با یک  فر ِد معلول بهطور غیرمستقیم چیزهایی شنیدهاند
یا مشاهده کردهاند ،نگرش مثبتی پیدا کردهاند .بهطور کلی افزایش همدلی با معلوالن ،اضطراب
کودکان را کاهش داده است.
مک میالن میگوید« :این یافته نشان میدهد که ترویج تعامل بیشتر بین کودکان و افرادی
با نیازهای ویژه بهطور معمول میتواند به کاهش تبعیض کمک کند .همچنین بهبود نگرش
میتواند اثرات طوالنیمدت داشته باشد و میتواند به کودکان مبتال به معلولیت نیز کمک کند».

مترجم :فائزه گچکوب

اجتماعی

هادی با صداي من آرام نمي شد

ولی حاال به یاد آن روزها میخندم
نميدانستم از كجا شروع كنم ،زندگی من داشت راه خودش را میرفت و من کماکان در میان
امواج خوش و ناخوش زندگی سرگرم بودم که ناگهان قلب زندگی از تپیدن باز ایستاد.
سرنوشت زندگي من با تولد هادي عوض شد ،درست زماني كه فهميدم هادي نسبت به بچههاي
همسنوسالش چيزي كم دارد .اما مشکل اینجا بود که كسي درد مرا باور نميكرد و همه
ميگفتند او بازيگوش است ،ميگفتند تو عیب روي بچه ميگذاري .كسی مرا درك نميكرد و
درد مرا نميفهميد ولي همهي آنها اشتباه میكردند چون حس مادرانهی من به من ميگفت:
«هادي مشكل دارد».
حس من درست بود ،هادی نميشنيد ،او ناشنوا بود .وقتي گريه ميكرد با صداي من آرام نميشد
يا وقتي خواب بود هيچ صدايي او را از خواب بيدار نميكرد.
ً
خالصه ،زندگي جدید من با هادي شروع شد .با تشخيص دكتر و نوار راديومتري دقيقا مشخص
شد كه شنوايي پسرم ضعيف است .درست  9ماهه بود كه متوجه این موضوع شدم و در 11
ماهگي برايش سمعك  گرفتم و كالس هايش را شروع كردم .هر روز براي گفتاردرماني به
توانبخشي ميرفتيم تا اينكه هادي شروع به صداسازي کرد و بعد كمكم چند كلمه را ياد
گرفت .هيچ وقت يادم نميرود وقتي براي اولين بار كلمهی بابا را به زبان آورد از شدت شادي
روي زمين راه نميرفتم .با آموختن هر واژه دنياي ما عوض ميشد ،كارتهاي آموزشي هادی
اسباببازي ما شده بود .هرجا ميرفتيم كارتها را براي يادگيري با خودمان ميبرديم و حاال خدا
را شكر ميكنم كه افراد خوبي سر راهمان قرار گرفتند و چيزهاي خوبي يادمان دادند.
و اما امان از روز سنجش! از اضطراب زیادی كه بهخاطر هادی داشتم و نگران بودم که نكند
هادی وارد مدرسه باغچهبان شود! خيلي حال بدي داشتم طوري كه ناخودآگاه گريه ميكردم.
اآلن كه ياد آن روزها ميافتم كلي به خودم ميخندم .تا شروع سنجش مدرسه حدود  5-6كلمه
ياد گرفته بود ،همين باعث شد كه سنجش را قبول شود و وارد مدرسهی عادي شود و من
نميدانستم كه مدرسهی عادي يعني شروع مشكالت تازه ،ولی هادی با معلمان خوب و به ياري
خدا توانست دورهی متوسطه را بهپايان برساند.

هرکه سخن نسنجد از جوابش برنجد .سعدي شيرزاي

بهبود نگرش کودکان و نوجوانان در ارتباط با معلوالن

به خاطر عالقهاي كه هادی به آب داشت به پيشنهاد پدرش
او را از  5سالگي به كالسهاي شنا بردم ،االن چند سالی
است كه او به طور حرفهاي شنا ميكند.
سرنوشت من و هادی روزهای خوب زیادی برایمان پیش
آورد و من میدانم روزهای بهتری هم پیش رویمان خواهد
بود ،اكنون كه پسرم  14سال دارد ،توانسته قهرمان شناي
كشور شود و تمام اميد من به روزي است كه هادی بتواند
قهرمان پارالمپيك شود و افتخاري براي جامعهی معلوالن و
كشور عزيزمان شود.
به اميد آن روز.
مریم پابرجا
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اجتماعی
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شيريني يکبار پيروزي به تلخي صد بار شکست ميارزد .سقراط

طرح :نوید ندائی

قبول کن ماهی کوچولو تو با من فرق داری
ماهی کوچولو و من زیر آب با هم آشنا شدیم .آشنا که نه ،با هم دوست شدیم.
من نمیتونستم زیاد زیر آب بمونم .خواستم ازش خداحافظی کنم .گفت :منم میام.
گفتم :اون بیرون ،آب نیست ،بدون آب چطوری میخوای نفس بکشی؟ باز هم خواست بیاد.
قرار گذاشتیم چند دقیقه روی آب بایسته و اگر نتونست...
با هم به سطح آب رفتیم ،آخیش ...نفس کشیدم ...ماهی کوچولو...
وای ماهی آب میخواد ،لبهایش رو تندتند باز و بسته میکرد.
گفتم :قبول کن ماهی کوچولو ،من و تو با هم فرق داریم.
برگردوندمش توی آب ،نفس کشید و گفتم :ما با هم دوستیم ،هرطور که باشیم و هرکجا که زندگی کنیم.
ماهی کوچولو آروم شد و قبول کرد و چند دور ،دورم چرخید.
خداحافظ ماهی کوچولو ،حاال من به هوا نیاز دارم.
صدیقه موالیی
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هر کس مرتکب اشتباهي نشده ،اکتشافي هم نکرده است .گاليله

.

آقای گوشبینی

اجتماعی
40

آقای گوشبینی پسربچهی کوچکی بود که حرفها را به
جای اینکه بشنود بو میکرد .او همه چیز را خیلی زود
میفهمید .بیشتر اوقات دوستانش او را مسخره میکردند.
او این بوها را خیلی خوب میشناخت ،بین خودمان باشد
بچهها او را «پوشدماغ» صدا میکردند .گاهی یواشکی
حرف آدمهایی که کسی را تحسین میکردند بو میکرد
و دلش میخواست در مورد او هم اینطور حرف بزنند.
ولی هیچکس دربارهی پسرکوچولویی که یک بینی تقریباً
بزرگ از توی یکی از گوشهایش بیرون آمده بود ،حرف
خوشبویی نمیزد .او گاهی بینی گوشش را میگرفت تا
بوی حرفی را حس نکند.
با اینکه درسش توی مدرسه خوب بود اما معلم از او
دل خوشی نداشت ،چون از آقای گوشبینی خواسته
ِ
بود بچههایی که حرفهایشان بوی دروغ میدهد را به او
معرفی کند ،اما آقای گوشبینی قبول نکرده بود این کار
را برای معلمی انجام بدهد که گاهی حرفهای خودش
هم بوی دروغ میداد.
دلش میخواست بچهها این را میدانستند آنوقت شاید
به او افتخار میکردند و با او هم دوست میشدند ،ولی
نمیتوانست به آنها بگوید ،چون آن وقت دیگر ،بچهها
از آقای معلم خوششان نمیآمد و درس نمیخواندند.
اما یک روز..
مردی پیدا شد که روی پیشانیاش ستاره چکه کرده بود.
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حرفهای او آنقدر بوی عجیبی میداد که گوشبینی را
مجذوب خود میکرد.
مردی که روی پیشانیاش ستاره چکیده بود،شکوفهها را
میبویید .به گوشبینی فقط میگفت« :آقا»
حرفهایش بوی احترام و محبت داشت.
گوشبینی با او در مورد خودش حرف زد .مردی که
روی پیشانیاش ستاره چکه کرده بود ،دستهایش را
با مهربانی گرفت و گفت :میخواهی برویم به سرزمین
گوشبینیها؟ گوشبینی خیلی خوشحال شد ،آرزو
داشت به جایی برود که همه مثل خودش باشند .آنوقت
دیگر کسی او را اذیت نمیکرد .دیگر تنها نبود.
آنها راه افتادند ،در سرزمین گوشبینیها حتی یک
گوشبینی هم نبود! اما کسی بود که با انگشتهایش
برای بچههایش کتاب داستان میخواند بدون اینکه
کلمهای پیدا باشد .او یک آینه داشت.
دختری را دید که حرفها را میدید و با دستهایش
حرف میزد او هم یک آینه داشت .خانمی را دید که به
جای یک پا از چوب استفاده میکرد بله؛ این خانم هم
آینهای داشت .همهی آنها در آینههایشان شبیه بقیه
بودند .مردی که ستارهای روی پیشانیاش چکیده بود،
گفت :توی آینه خودت را نگاه کن ،آقا!
گوشبینی وقتی خودش را دید زبانش بندآمد ،از بینی
تقریباً بزرگ توی گوشش خبری نبود.
مرد ستارهای گفت :اینجا سرزمین آینههاست .سرزمینی
که مردمش به تفاوتها احترام میگذارند .سرزمینی که
هیچکس مجبور نیست شبیه دیگری باشد و در حالی که
شکوفهی آویزان از شاخهای را میبویید چشمهایش را
بست و قطرهای از ستارهای در آسمان شد.

صدیقه موالیی

آدم پرحرف تخم ميپاشد و آدم خاموش درو ميکند .اقليدوس

معرفی کتاب

.

کاغذی
بالهای
زیبا چیست؟ زیبا کیست؟

دكتــرفكــر

مي دانيد پزشك ها دو دسته هستند؟
دكتر جسم و دكتر فكر.
دكترهاي جسم همان هايي هستند كه ما را با گوشي معاينه مي كنند ،يك چيزي شبيه
چوب بستني مي گذارند روي زبانمان و مي گويند بگو" :آ "...آن ها متوجه مي شوند
كه چه اتفاق هايي توي بدن ما افتاده و بعضي وقت ها براي اين كه زودتر خوب بشيم
مي نويسند كه بايد آمپول بزنيم!
ا ّما...
تا حاال آدم هايي را ديديد كه خيلي ناراحت هستند؟ هيچ چيزي خوشحالشان نمي كند؟
يا به اصطالح افسرده هستند؟
شده تا به حال از چيزي كه خودتان هم نمي دانيد چیست بترسيد؟
شده دلتان بخواهد كاري را انجام بدهيد و فكر كنيد نمي توانيد؟
اين طور وقت ها دكترهاي فكر به كمك ما مي آيند.

اجتماعی

نویسنده :اتان بوریتز
انتشارات :صابرین (کتابهای دانه)
برای شما هم این سوال پیش آمده که چه کسی زیبا است؟ چه چیزی زیبا است؟
پسری با چشمهای آبی؟ دختری با لباس صورتی و توردار؟
اسباببازی نو؟
به نظر شما زیباییها را فقط باید دید؟
یک آدم بیمار میتواند زیبا هم باشد؟ یا کسی که چشمهایش رنگ خاصی ندارد؟
در کتاب «زیبا چیست؟ زیبا کیست؟» از سری کتابهای «پرسشهای اساسی» که
انتشارات صابرین آن را چاپ کرده است آمده« :حتی اگر ما ببینیم ،بچشیم ،ببوییم،
لمس کنیم و فکر کنیم چیزی زیباست ،از کجا میتوانیم مطمئن باشیم که جواب این
پرسش بزرگ را پیدا کردهایم؟» (ص)18
اگربیشترمردم بگویند گل مالیدن روی گونهها زیباست تو هم میگویی زیباست؟
«شاید کسی زیباست که همیشه تالش می کند».
«زیبایی بیشتر از ویژگیهای درونی ماست مثل بخشندگی ،شجاعت ،صلح و دوستی
و کسی که تالش میکند تا به این ویژگیها برسد ،زیباست ...آیا جایی وجود دارد که
بتوانیم این ویژگیهای درونی زیبا را آنجا پیدا کنیم؟ یا حتی آنها را بخریم؟
با خواندن این کتابها یاد میگیریم ،موضوعاتی وجود دارند که نسبیاند و نمیشود
در مورد آنها نظر قطعی داد .پس چه زیباست در مورد سوالهایی که به نظر ساده
میآیند فکرکنیم و به پاسخهای جدیدی برسیم.
دكترهاي خوب فكر با ديدن بازي ها ،دعواها ،يا حتي نقاشي هاي ما متوجه مي شوند
درون ما چه چيزي مي گذرد.
آن ها به ما نشان مي دهند چقدر قوي هستيم؟ مثل آينه هاي سخن گو هستند ،ما
را به خودمان نشان مي دهند ،ما را با خودمان آشتي مي دهند ،وقتي بدانيم چه قدر
قوي هستيم ،زورمان مي رسد هر كاري را مي خواهيم انجام بدهيم ،خوشحال باشيم
و يك دفعه خودمان را باالي يك قله ببينيم كه يك زماني آن پايين پايين ها بوديم.
شما هم مي توانيد دكتر فكر باشيد ،آن وقت مي دانيد با هر آدمي چه طور رفتار كنيد.
با بچه ها چه طور حرف بزنيد؟ به آدم هاي عصباني ،آدم هاي لجباز ،آدم هاي خجالتي،
آدم هاي بي ادب و ...چه چيزي بگوييد؟
همه ي اين توانايي ها در رشته ي روانشناسي به دست مي آيند.
شما هم اگر بخواهيد روانشناس باشيد از همين حاال مي توانيد در موردش كتاب
بخوانيد.
راستي در صفحه ي بعد ،ما با يك خانم دكتر فكر صحبت كرديم.
اگر دوست داريد در مورد اين شغل بيشتر بدانيد و بخواهيد بدانيد با ما تماس بگيريد.
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هيچکس به خرد غايى نرسد ،مگر آن را در خود جستوجو کند .انیشتين

مصاحبهی اختصاصی پیک توانا با دکتر «محبوبه آیتاهللزاده» روانشناس مدارس در آمریکا
تقدیم به مادرانی که سـرشان باالسـت و در آسمـان برای فرزندانشـان ستاره میشمرند...

.

تـوبــرایمــنمهمـی

اجتماعی
تو برای من مهمی ،عاطفه و نیاز تو مهم است ،تو ،من را خوشحال
میکنی ،من از غذادادن به تو لذت میبرم.
اینها پیام مهمبودن است که از نظر خانم دکتر ،مادرها باید با
احترام و صبوری به فرزندشان انتقال بدهند.
دکتر محبوبه آیتاهللزاده ،دکترای روانشناسی آموزشگاهی از
دانشگاه ایالتی ایندیانا با پیک توانا از دنیای کودکان میگوید.
 -1چه زمانی میتوانیم بگوییم فرزندی داریم که معلول
است؟
انسانها با محدودیتهایشان تعریف میشوند ،هر انسانی
محدودیتهایی دارد که اگر باعث بشود نتواند نیازهای محیطی را
پاسخ دهد تبدیل به معلولیت میشود.
من نمیتوانم دوی صدمتر بدوم و این برای من یک معلولیت
نیست چون یکی از نیازهای محیطی که درآن زندگی میکنیم
دوی صدمتر رفتن نیست ،دیدِ کم با عینک اصالح میشود و
این ناتوانی را به معلولیت تبدیل نمیکند ،صندلی چرخدار هم
میتواند جایگزین حرکت در محیط شود و محدودیت حرکتی را
تبدیل به معلولیت نکند ،اما درصورتی که جامعه هم تمهیداتی
برای حضور این فرد در جامعه اندیشیده باشد ،معلولیت در تعامل
شخص و محیط است که تعریف میشود.
42
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 -2فرزند ما با تفاوتهایی که معلولیت نام میگیرند متولد
میشود ،چطور باید او را متوجه این تفاوتها کرد ،طوری
که احساس ناتوانی نکند؟
باید دید آیا این موضوع را میفهمیم یا تحمل میکنیم؟ در جوامع
غربی خیلی از تحمل   صحبت میکنند چون دچار اختالفات
قومی و نژادی هستند میگویند باید همدیگر را تحمل کنیم.
تا موقعی که احساس میکنیم این یک موضوع ناگواری است
که باید تحمل کرد ،فرزند ما هم خودش را کوچک میبیند ،اگر
والدین و اجتماع کوچک اطراف این فرزند بپذیرند و این تفاوتها
را تنها تفاوت ببینند و آنها را با مهربانی و بردباری بپذیرند و
کودک را آگاه کنند .آنوقت کودک هم خودش را موجود محترم
و همسان بقیه میبیند با تواناییها و ناتوانیهای متفاوت.
 -3اضطراب در فرزندمان چطور نمایان میشود؟ راه
جلوگیری از آن و یا از بین بردنش چیست؟
عالمتهای اضطراب به صورت بیقراری ،بیان ترس و احتراز از
کارهای خاصی بروز میکند.
راه جلوگیری از اضطراب در تأمین احساس امنیت و حمایت
است ،فرزند ما باید بداند که حمایت میشود و اگر در راهرفتن
مشکل دارد ،کسی هست حمایتش کند .اگر افتاد کسی هست

.

با انديشهی آشفته دانشآموختن در گردباد آتشافروختن است .رومارسس

اجتماعی

بلندش کند ،احساس خطر نکند و به این منظور گاهی باید دستکاری
محیطی انجام بشود تا این نیازها تأمین بشود ،مث ً
ال اختالف سطحهای خانه
برطرف شود ،اشیای تیز و آسیبرساننده از آنها دور شود ،ازایندست کارها و
حمایتهای عاطفی ،پاداش ،محبت و آگاهیدادن بدون رد احساسات کودک.
به فرض اگرکودک از حضوردر مدرسه میترسد نباید این حس او را تکذیب
کرد ،باید ضمن همهی کارهایی که میکنیم  از قبیل صحبت با معلمان و...
کودک را از تصور اشتباهش آگاه کنیم  .باید توجه داشت احساسات هیچوقت
غلط نیستند ،این تفکر است که اشتباه میکند.
 -4اگر اضطراب تشخیص داده نشود و جلوی آن گرفته نشود چه
نتایجی در بردارد؟
جلوی رشد بچه را میگیرد ،تبدیل میشود به وسواس ،به ترسهای فلجکننده،
به سالمت بدن آسیب میزند ،در یادگیری تأثیر میگذارد ،دامنهی توجه را
کم میکند ،تمرکز را کم میکند بر حافظه تأثیر میگذارد و واقعاً بخشهای
مهمی از زندگی او را تحت تأثیر قرار میدهد.
 -5چرا گاهی ما ،مادرانی که فرزند متفاوتی داریم دچار افسردگی
میشویم؟ فکر میکنید افسردگی ما چه دلیلی میتواند داشته باشد؟
یک مقدار به خاطر خستگی است .روزمرگی نگهداری از فرزندمان با
تواناییهای متفاوت ،چشماندازی که میبینیم مث ً
ال آیا بدون من میتواند
خودش را اداره کند؟ میتواند درس بخواند؟ ازدواج کند؟ یک عضو مفید
جامعه باشد؟
برای کمک به مادر باید درتمام این موارد کمکش کنیم اول از همه یک
شبکهی حمایتی اطراف مادر باشد که مشکالت روزمره را برایش کاهش
بدهد ،مث ً
ال جایی باشد که مادر بتواند با اطمینان فرزندش را آنجا بگذارد
و یک روز را با فرا ِغ خاطر به کارهایی که دوست دارد بپردازد ،بستگی دارد،
ممکن است مادر بخواهد خانهاش را تمیز کند ،غذا درست کند یا برود
مهمانی یا فیلم ببیند .هیچکدام از اینها ایرادی ندارد و الزم هم هست ،برای
مادر الزم است احساس کند بر شرایط مسلط است و انرژی بگیرد.
این شبکه میتواند خانواده باشد ،میتواند مؤسسات باشند و باقیاش نیاز به
کار کالن اجتماعی دارد که به فرض ،مادر بداند که فرزندش در  6سالگی به
مدرسه میرود.
متأسفانه ما قانونی نداریم که هر بچهای بدون توجه به داشتن یا نداشتن
معلولیت حق دارد در مدرسه حضور پیدا کند و پدر و مادر باید به دنبال این
باشند که مکان مناسبی برای فرزندشان پیدا کنند.
در عین حال مادر باید بداند که کمکگرفتن هیچ ایرادی ندارد و این رابطهی
متقابل است .یک روز من به شما کمک میکنم و یک روز شما از من کمک
میخواهید.
 -6موافق تحصیل بچهها در مدارس استثنایی هستید؟
به نظر من آموزش استثنایی باید طیف داشته باشد و برای معلولیتهای
مختلف ،طیفهای متفاوت درنظر گرفته شود.
مثل معلولیتهای کمرواج (نابینایی و ناشنوایی) که حداقل تا زمانی که بریل
یا اشاره یاد بگیرند آنجا باشند.
چون برای این بچهها امکانات در همهجا فراهم نیست .در غیر این صورت
آموزش و پرورش دارد رو به تلفیق میرود .تا آنجایی که امکان دارد بچهها
باید با همدیگر باشند .این تلفیق نباید به حقوق کودک ما لطمه بزند و
نه به حقوق جمع .باید راهکارهایی داشته باشیم برای ایجاد تعادل حقوق.
الزم نیست بچهها همهجا از یکدیگر جدا باشند .مث ً
ال میتوان کالسهای
جدایی را در یک مکان آموزشی در نظر گرفت برای زمانهایی که بچهها نیاز
به آموزشهای خاص دارند و در بقیهی فعالیتها با بچههای دیگر یکسان
باشند .متأسفانه ما هیچکدام از اینها را نداریم.
در عوض ماده واحدهای داریم برای استخدام معلمان استثنایی که یک سال
کار معلم استثنایی برابر یکسالونیم کار معلم عادی است .این یعنی چه؟
داریم پیغام میدهیم معلم مدرسهی استثنایی بودن مشکل است.
این یک ضرر دیگر هم دارد؛ آدمها به خاطر انگیزهی بیرونی میروند معلم
شوند .اگرعالقه هم نداشته باشند به خاطر اینکه ده سال زودتر بازنشسته
شوند سراغ این کار میروند و معموالً وقتی آدمها برای انگیزهی بیرونی یا
پاداش عینی کاری را انتخاب میکنند تأثیر چندانی ندارد و نتیجهی عکس

هم میدهد.
در آمریکا حقوق این معلمها با بقیه یکسان است ،معلمیکه فوق لیسانس
دارد پوشک بچهها را هم عوض میکند ،غذا هم دهانشان میگذارد ،چون
اینها کسانی هستند که خودشان انتخاب کردند و معموالً اکثرشان معلمهای
بینظیری هستند.
 -7وضعیت تحصیل این کودکان در آمریکا چگونه است؟
آنجا هم خیلی وقت نیست که قانون استثنایی دارند؛ حدود چهلسال
پیش آموزش عمومی استثنایی شروع شد .یعنی از زمان ریاست جمهوری
«کندی» .او خواهری با کمتوانی ذهنی داشت و این عالقهمندش کرد تا
بهتدریج آموزش استثنایی را  ایجاد کند.
کنگرهی آمریکا در این زمینه تحقیقات زیادی کرده .نتیجه یک سری از
تحقیقات را «نیکالس هابس» در کتاب ارزشمند «آینده فرزندان ما» آورده
که خیلی خوب در مورد آموزش استثنایی و مضرات جدا کردن بچهها از بقیه
صحبت میکند.
آنها پشتوانهای بسیار قوی دارند .آموزش ،تحت قوانین فدرال و ایالتی است،
مدارس موظف هستند همهی بچهها را بدون توجه به تفاوتهایشان قبول
کنند .مدرسه موظف است او را ثبتنام کند ،ارزیابی کند ،مشخص کند چه
نوع تعلیم و تربیتی مناسب اوست و این مفاهیم در قانون تعریف شدهاست.
کار من در مدرسه همین است ،اول باید اجازهی کتبی از والدین بگیریم که
فرزندشان را تست کنیم .بعد باید حقوقشان را توضیح دهیم .یک دفترچهای
داریم که حقوق بچهها اینکه چطور باید کارمان را انجام بدهیم در آن آمده
و در پایان تمام مؤسساتی که والدین میتوانند از ما و عملکردمان به آنجا
شکایت کنند آمده است و بعد از کسب اجازه یک تیم ،بچه را ارزیابی میکند.
 -8اعضای این تیم ارزیابی چه تخصصهایی دارند و ارزیابی این
کودکان به چه صورتی انجام میشود؟
 -1روانشناسی که پروانه و امتیاز دارد  -2معلم استثنایی  -3معلم عادی -4
یک پرستار در صورتی که بچه مشکالت جسمی داشته باشد  -5فیزیوتراپ و
کاردرمان که در حضور پدر و مادر ،کار درمان را انجام میدهند.
ما موظفیم ظرف  50روز نتیجهی ارزیابی را ارائه کنیم و در یک جلسه،
برنامهی آموزشی انفرادی برای این بچه تهیه کنیم .این یک سند قانونی
است که پدر و مادر میتوانند بر اساس آن از مدرسه و از من شکایت کنند.
باید در هر جلسه این قوانین را برای پدر و مادر توضیح بدهیم و در صورت
تمایل یک کپی دیگر به آنها بدهیم.
اگر پدر و مادر نخواهند فرزندشان آموزش ببیند ما کاری نمیتوانیم بکنیم
 ،در نهایت میتوانیم شکایت کنیم که قانون تصمیم بگیرد .این قانون در
آمریکا از  3تا  21سالگی آنها را حمایت میکند.
در ضمن از بدو تولد تا  3سالگی هم سرویس دیگر دارند به اسم اولین قدم،
هر پزشکی که متوجه شود کودکی مشکلی دارد حتماً باید او را به این گروه
ارجاع دهد .آنها میآیند و در خانه آموزشهای الزم را میدهند تا مشکل
برطرف شود.
آمریکا در این زمینه جزو کشورهای خیلی خوب نیست .کشورهای
اسکاندیناوی بهترین آموزشوپرورش استثنایی دنیا را دارند .آنها سیستم
بهتری دارند ،برای پیدا کردن بچههایی که معلولیت دارند از بدو تولد تالش
میکنند و واقعاً اگر از بچگی هرچه زودتر در معلولیتها مداخله شود بچهها
سازگاری بهتری پیدا میکنند.
 -9در پایان اگر پیشنهادی دارید ،لطف ًا بفرمایید؟
به پدرها و مادرها پشنهاد میکنم شوق یادگیری را در کودکان به وجود
بیاوریم و با ایجاد محیطی که کنجکاوی کودکان را تحریک کند اجازه دهند
آنها آزاد باشند که تجربه کنند ،خراب کنند ،درست کنند و نکتهی مهم
اینجاست که از نظر من ،خود ما هم باید این رفتار را داشته باشیم.
کودکان را تشویق کنیم ،کودکان را در محیطی قرار بدهیم که در آن محیط،
محرک یادگیری باشد .محرکهای بینایی ،شنوایی ،بویایی و ...باشد .کودکان
را آزاد بگذاریم و هدایتشان کنیم .اگر محدودشان کنیم و بخواهیم دقیقاً
همانطور که ما میخواهیم باشند شوق آموزش را در آنها از بین میبریم.
وقتی فرزندانمان مشتاق یادگیری و دانایی شوند راههای مطمئنتر را
آگاهانهتر انتخاب میکنند.
صدیقه موالیی

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

43

.

بايد بخواهيم تا بتوانيم .رنه دکارت

اجتماعی

ابرهای بهاری نبارید
گزارش پیک توانا از تئاتر انجمن خیریه سندروم داون ایران

وقتی لیال دعا میکند باران نبارد،
ابرهای پنبهای کنار بابا گلمحمد
مینشینند روی زمین ،لیال نمیتواند
مثل بابا گلمحمد دعا کند باران ببارد.
آی مردم به هوش باشید :خانهام
سقف ندارد این فریاد لیال است که
مادرش بیمار است.
مادر لیال بیمار است ،زمینها خشک
هستند.
ببار ای بارون ببار
در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار
ای بارون
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باران که میبارد دستهای از چترهای
سفید باالی سر مادر لیال سقف
میشوند.
تئاتر «کاش میشد باران نبارد»
برگرفته از یک افسانهی ترکمن
به کارگردانی رسول حقشناس با
نقشآفرینی اعضای کانون سندروم
داون ،آخرین روز تمرین خود را قبل
از بازبینی داوران پشت سرگذاشت.
این تئاتر برای راهیابی به جشنوارهی
فجر و رشد داوری میشود.
تمرین در فضای عمومی انجام شد،
هرچند حایلی بین ما و فضای اطراف

نبود ،اما حس میکردی روز َم ِرگی
از کنارت میگذرد و تو روی یک
سکوی نامریی ایستادهای و جدای از
این جریان طعم لحظهها را احساس
میکنی.
حین تمرین اگر اشتباهی هم بود،
نگاه غضبآلودی نبود ،پچپچهای
معنیدار و غرولند نبود .صحنهی به
نمایشگذاشتن برتریها و خودنمایی
نبود.
آفتاب پهن میشد ،سایهها کوتاه
میشدند و بچهها که توی سایه
کارمیکردند ،آنقدر به همدیگر

.

تمايالت خود را ميان دو ديوار محکم «اراده» و «عقل» حبس کنيد .ارسطو

اجتماعی

نزدیک شدند که به هم رسیدند.
صدای تشویق حاضرین در فضا
طنینانداز شد.
مادر کیارش عاشقانه به پسرش نگاه
میکرد ،کیارش سه سال است که
تئاتر کار میکند .خجالتی و گوشهگیر
بوده ولی حاال اعتماد به نفسش باال
رفته و روابط اجتماعیاش بهبود پیدا
کرده است.
مادر کیارش مثل خیلی مادرهای
دیگر با بهدنیا  آمدن کیارش دچار
شوک و انکار شده و حتی این موضوع
را از پسرهای بزرگترش هم پنهان
میکرده ،اما نکتهی مهم اینجاست که
در موردش مطالعه کرده و راهنمایی
خواسته ،تالش کرده تا بپذیرد که
کیارش مثل همهی بچههای دیگر با
بقیه متفاوت است .پذیرش؛ مثل یک
معجزه عمل میکند که فاصلهها را
برمیدارد و به تفاوتها معنا میدهد.
رسول حقشناس کارگردان تئاتر و
مدرس هنردرمانی در دانشگاه علوم
پزشکی میگوید« :بازی بچهها در
تئاتر اعتماد مردم را به آنها باال
میبرد و اعتماد به نفس خودشان را
هم ارتقا میدهد ».حقشناس ادامه

داد که« :در تئاتردرمانی بحث درمان
مطرح است و نه اجرا».
در این بین بچههایی بودند که با دیدن
نمایش کنجکاو شده بودند و به تماشا
نشسته بودند .همه اولین برخورد
نزدیک را با بچههای سندروم داون
داشتند .امیررضا گفت« :قشنگ فیلم
بازی میکنند ،امیدوارم همینطور
معروف بمونن».
امیرحسین ،محمدمهدی و محمدامین
اول گفتند بچههای تئاتر با ما فرقی
ندارند ،اما بعد یکیشان گفت« :چرا
فرق دارند آنها میتونن توی جمع
نمایش اجرا کنند ولی من نمیتونم».
اینکه بچههایی با دوازده یا سیزده
سال سن اولین برخورد را با سندروم
داونها داشتند ،برایم عجیب بود
و اینکه بچهها اطالعات درست
درموردشان نداشتند و به سوالهایم
مثل یک مجهول بزرگ نگاه میکردند!
بیشترشان دلشان میخواست نقش
حمایتی نسبت به بچههای سندروم
داون داشته باشند.
خیلی بعید میدانم اگر کنار هم
میبودند میتوانستند برخورد منطقی
و درستی با دوستانشان داشته باشند.

همه چیز بهخاطرآیدا
آیدا در نقش "آیدا"در فیلم سینمایی
طال و مس ظاهر شده است( .آنقدر
هیجانزده بودم که یادم رفت از آیدا
امضا بگیرم و حاال پشیمانم).
خانم پوراندخت بنیادی ،مادر آیدا،
کانون خیریهی سندروم داون ایران
را بهخاطر آیدا راهاندازی کرده است.
نمونهی بارز عشق مادر و ایجاد
جریانهای بزرگ و تأثیرگذار.
خانم بنیادی از خانوادههایی که
چنین فرزندانی دارند میخواهد که
آنها را پنهان نکنند ،تصور نکنند در
اثر گناهی صاحب این فرزندان شدند
و میگوید« :این بچهها هر چه زودتر
آموزش ببینند تفاوتشان با سایرین
کمتر وکمتر میشود و سازگاریشان
باال و باالتر میرود».
از برنامههای کانون به منظور کمکردن
فاصلهی کودکان سندروم داون با
سایر بچهها این است که کنار همدیگر
باشند و این را به نفع هر دو گروه
میدانند که با تفاوتهای یکدیگر از
نزدیک آشنا بشوند.
 ...هوا ابری نبود اما  باران بارید
درود برتمام مادرانی که مثل نفس
لحظهبهلحظه معصومیت کودکانشان
را همراهی میکنند.
صدیقه موالیی
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کسي که به خود اطمينان دارد به تعريف کسي احتياج ندارد .گوستاو لوبون

.

کتابهای لمسی پارچهای بسازیم

اجتماعی
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کتابخانهی کلیر ویژن ( )Clear Visionدر حال پایهگذاری مجموعه کتابهای
لمسی پارچهای برای امانتدادن به مدارس و دیگر مراکز آموزشی است .راهنماییهای
زیر برای تشویق افرادی است که میتوانند این گونه کتابها را بسازند و اهدا کنند.
تاکنون بیش از  ۱۸۰جلد کتاب دوختهشده به این کتابخانه اهدا شده است و همچنان
نیاز به کتابهای بیشتر وجود دارد.
این راهنماییها برای اشخاصی که عالقهمند به درستکردن کتابهای لمسی هستند،
سودمنداست .حتی اگر این کتابها برای کتابخانهی کلیر ویژن تهیه نشوند و در جای
دیگری مورد استفاده قرار گیرند.
کتاب پارچهای چیست؟
کتابهای لمسی پارچهای برای کودکان کمبینا و نابینا و همچنین افرادی که دچار
کمتواناییهای فیزیکی و ذهنی هستند ،مناسباند .این کتابها بهترین راه برای
آشنایی با لذتخواندن و وسیلهای ارزشمند برای کمک به درک مفاهیم واژگان و ایدهها
هستند .این کتابها سبب ایجاد رابطهی متقابل میان کودک نابینا با همکالسان و افراد
خانوادهاش میشوند و او را تشویق به خواندن و لذتبردن میکنند.
بهترین نوع کتابهای لمسی آنهایی هستند که در تولیدشان از انواع گوناگون پارچه
با بافتهای متفاوت استفاده شده باشد و نه آنهایی که به تمامی با پارچههای نرم و
لطیف تهیه شدهاند .کتابهای لمسی باید به حد کافی محکم باشند تا در برابر هیجانات
خواننده تاب بیاورند ،متنی کوتاه و تصاویر ساده داشته باشند .و مهمتر اینکه در هر
وضعیت و حالتی قابل لمس باشند .بسیاری از کودکانی که قدرت دیدن حروف نوشتاری
را ندارند ،به اندازهای از بینایی برخوردار هستند که از رنگهای شفاف و کنتراست باالی
میان آنها لذت ببرند .برخی از کودکان به طور خاص میتوانند تأللو برخی پارچهها را
تشخیص دهند .اگر کتابها دارای صدا و بو باشند ،جذابیتشان صد چندان میشود.
چگونه ساخت کتاب را شروع کنیم؟
بهتر است کار خود را با پارچهها ،مواد و بافتهای متفاوت شروع کنید .به این نکته توجه
داشته باشید که بعضی سطوح از بقیه خشکتر هستند و در اثر ضربهزدن و ساییدن صدا
میدهند .برخی از پارچهها با اینکه از نظر ظاهری بسیار متفاوتاند ولی احساسی مشابه
را منتقل میکنند .ورقههای اسفنج ،موکتها ،پردههای حمام و ورقههای پالستیکی
حبابدار میتوانند بافتهای جالبی ایجاد کنند .بهتر است به جمعآوری اشیا و مواد
مسطحی که بتوان روی پارچه دوخت ،بپردازید.
تجربههای کودکان نابینا را مورد توجه قرار دهید .این افراد در زندگی روزمرهی خود
چه چیزهایی را احساس کردهاند؟ کودکان بینا میتوانند تصاویر را بر پایهی چیزهایی
که دیدهاند ،با هم ارتباط دهند .آنها تصاویر خانهها ،گورخرها ،اتوبوسها و ابرها را از
یکدیگر تشخیص میدهند .کودکان نابینا چه چیزهایی را میتوانند تجربه کنند؟ به
کمک کتابهای لمسی ،این کودکان خواهند توانست کمکم دربارهی نمود ظاهری اشیا
چیزهایی بیاموزند .یک روز دربارهی منظرهها و نمادها خواهند آموخت ،امیدواریم روزی
برسد که بتوانند مکانها را روی نقشهی لمسی شناسایی کنند .اما در گامهای نخست،
تصاویر کتابهای پارچهای باید تا حد امکان ساده و در عین حال واضح باشند .دوختن
یک قاشق ساده روی پارچه ،بسیار قابل درکتر از کالژ خانوادهای در حال صبحانه
خوردن است.
ساختار کتاب پارچهای
برای پس زمینهی صفحات بهتر است از پارچههای نرم و چرکتاب استفاده کنید .برای
توشوی
درستکردن صفحات ،پارچهی پسزمینه را از هر دو طرف به کرباس قابل شس 
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مستطیلشکل بدوزید .صفحات کتاب را با بخیهزدن کنارههای سمت چپشان به یکدیگر
متصل کنید .میتوانید چند سوراخ نیز در هر صفحه ایجاد کنید و بعد صفحات را از محل
این سوراخها به هم وصل کنید .حاشیههای بدون آهار و نرم بسیار بهترند چون سبب
میشوند صفحات بهآسانی و به شکل مسطح روی یکدیگر قرار گیرند.
نکات ایمنی
اطمینان حاصل کنید که کتاب برای کودک بیخطر باشد .همهی عناصر و اشیا باید
محکم به صفحه متصل باشند ،بهویژه اشیا ریز و ظریفی مثل مهرهها ،دکمهها ،نخها و
رشتههای بلند .از بهکاربردن چسبها و جوهرهای سمی و وسایل نوکتیز در ساخت
کتابها خودداری کنید.
اندازه
چون قرار است کودکان این کتابها را بهآسانی در دست گیرند ،صفحات آنها نباید
بزرگتر از  ۲۵×۲۰سانتیمتر و حداکثر با روی جلد بیش از هشت صفحه باشند.
بیشترکتابها به دلیل وجود عناصر متفاوت در آنها کلفت میشوند .سعی کنید تا حد
امکان صفحات مسطح و تخت باشند.
متن
اگر کتاب متن دارد ،باید بسیار کوتاه و ساده باشد .کلمات را میتوان با ماژیک روی
صفحات نوشت ،در کتاب دوخت یا روی کاغذ پرینت کرد و به صفحات کتاب متصل کرد.
تالش نکنید خط بریل را با دست و دوخت ،در صفحات وارد کنید .بهتر است این کار با
ماشین صورت گیرد تا خطوط کامال واضح و خوانا باشند .اگر قرار است خط بریل بعدها
به صفحات کتاب اضافه شود ،زیر حروف چاپی جای کافی برای آن بگذارید.
موضوعهای مناسب برای کتابسازی
سرودهای کودکانه و شعرهای قدیمی
داستانهای قدیمی مانند « شنلقرمزی» یا داستانهای بومی فرهنگها و اقوام
مفاهیم پایه :آموزش اعداد و شمارش ،اندازه ،اشکال یا حروف الفبا
زندگی روزمره
داستانها و شعرهای جدید بر پایهی داستانهای کهن یا قصههای ابداعی خودتان
اطالعات بیشتری که در ساخت کتاب به کار میآیند:
برای نوشتن این راهنما خود من کتاب پارچهای درست کردم و تمامی کتابهای
پارچهای اهدا شده به کتابخانهی کلیر ویژن را مورد مطالعه و بررسی قرار دادم .من یک
خیاط حرفهای و ماهر نیستم ،پس منتظر دستورات دقیق برای دوختن کتاب نباشید .با
این حال ،کتاب پارچهای که من درست کردم ،نشان میدهد که هر کسی بدون اینکه
در خیاطی مهارت زیادی داشتهباشد ،میتواند کتابی زیبا درست کند که کودکان نابینا
از آن لذت ببرند.
از چه چیزهایی میتوان در ساخت کتاب استفاده کرد؟
•پارچهی مسطح برای درستکردن صفحات اصلی کتاب
•ماده و وسیلهای برای چسباندن و متصلکردن صفحات کتاب به یکدیگر
•خودکار ماندگار برای نوشتن متن ،استفاده از ابزار قالبدوزی و گرفتن پرینت درشت
•استفاده از دورریختنیهایی مانند :مخمل ،پارچهی خزدار ،تور ،بند ،چرم ،پشم ،اسفنج،
گوگل ،پر ،نوار و...
چوب ،درپوشها ،جوراب بچهگانه ،دکمهها ،زنگها ،بر 

برگردان :مریم یزدانی
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دنیای بزرگ من
سالم ،من کاوک هستم ،دوست دارم دربارهی دنیا خیلی بدانم و  خیلی چیزها را تجربه
کنم .من توی خانواده به کاوک معروف هستم .یعنی کاوندهی کوچک.
میخواهم با هم ببینیم و با هم بدانیم.

.
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کوچولو
مخترع

این توپ بزرگی که ما رویش زندگی میکنیم و بیشترش را به رنگ آبی
میبینیم پر است از مکانها و پدیدههای عجیبوغریبی که تا آنها را نبینید
باور نمیکنید.
ما بچهها باید بدانیم چیزهای زیادی وجود دارد که باید دربارهی آنها بدانیم.
شاید یک روز برای سفر دلمان بخواهد به یکی از این مکانهای عجیب برویم.
اگر یک روز از خانه بیایید بیرون در یک هوای سرد و برفی و جای خورشید
نورهایی را ببینید که توی آسمان موج میخورند چه احساسی پیدا میکنید؟
این نورها ازکجا آمدهاند؟
اص ً
ال این نورها چه هستند؟
سرخپوستها افسانههایی دارند و میگویند این نورها روح کودکان مردهاند! اما
باور نکنید ،این نورهای قشنگ و شگفتانگیز که فقط در کشورهای نزدیک
قطب میشود آنها را دید ،برای ظاهرشدنشان دلیل علمی دارند.
طوفانهای خورشیدی باعث ایجاد این نورهای متحرک هستند .دانشمندانی
که علت را کشف کردهاند کتابهای زیادی در مورد فیزیک و نجوم خواندهاند
و فراوان آزمایش انجام دادهاند.
من خیلی دلم میخواهد این نورها را از نزدیک ببینم ،دیدن آسمان وقتی نور
مثل دودهای رنگی درآن میچرخد باید تجربهی شگفتانگیزی باشد.

اولين مرحلهی انجام کار خير ،تمايل به آن است .رولند هيل

شفـق قـطبـی

مسابقهی کاردستی

وسیلهی اصلیای که نیاز داریم یک قوطی کنسرو ماهی خالی است.
شما میتوانید با هر وسیلهی دیگری یک کاردستی خالقانه بسازید.
از کاردستیهای خودتان عکس بگیرید و عکسها را برای ما پست و یا ایمیل
کنید.
لطفاً دقت کنید:
 از والدینتان راهنمایی بخواهید اما از آنها خواهش کنید به جای شماکاردستی را درست نکنند.
 وسیلهی اصلی در این کاردستی باید همان قوطی کنسرو ماهی باشد. وسیلهی جدیدی که ساخته میشود یک کاربرد جدید برای قوطی کنسرواست.
 لطفاً از کنسروهایی استفاده کنید که برای بازشدن قالب دارند و مراقبدستهای کوچکتان باشید.
 عکسها را به آدرسهای زیر بفرستید:آدرس پستی :قزوین  -بلوار شهید بهشتی  -نرسیده به میدان قدس -

کانون معلولین توانا  -دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی34185-3463 :

ایمیلpeyk@irantavana.com :
 درصورت پست ،روی پاکت و در صورت ایمیل ،در قسمت موضوع بنویسید:مسابقهی کاردستی
ً
 اسم ،سن ،شهر محل سکونتتان و شماره تماس را حتما بفرستید. از کاردستیهایتان حداکثر  5عکس بفرستید. مهلت ارسال :پایان آبانماه سال 1392منتطر کارهای قشنگ شما هستیم.
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مسؤوليت قبول کن ،بگذار هرچه ميخواهد پيش بيايد .آنتوني رابينز

ادب و هنر

فرصتی شد تا فیلم «حوض نقاشی» به کارگردانی مازیار میری را
فیلم ظاهرا ً خوشساخت ،که البته نقایص زیادی
تماشا کنم .این
ِ
هم دارد ،مشکالت زندگی پسربچهای را به تصویر میکشد که پدر و
ِ
معلولیت خفیف ذهنی دارند.
مادرش،
اشکاالتی که «حوض نقاشی» دارد و در ادامه به آنها اشاره خواهد
شد نشان میدهد که برای نگارش فیلمنامه و ساخت فیلم هیچ
تحقیقی صورت نگرفته است .در حالی که الزمهی پرداختن به چنین
سوژههایی ،پیش از هر چیز ،تحقیق وسیع و مشاوره با انجمنهای
مرتبط است« .حوض نقاشی» با نگاه نادرستی که به عالئم و پیامدهای
معلولیت ذهنی دارد ،نشان میدهد که سازندگانش متأسفانه زحمت
تحقیق را به خود ندادهاند و شخصیتهایی بر اساس تخیل خودشان
ساختهاند.
ا ّول اینکه نوع معلولیت ذهنی شخصیتهای اصلی دقیقاً مشخص
نیست و به دامنهی تواناییها یا ناتوانی فکری و جسمی آنها در
سراسر فیلم بهطور یکنواختی پرداخت نشده است .در سکانس آغازین،
شخصیت زن دارای معلولیت ذهنی حرکات بدنی شدیدی مانند افراد
مبتال به اوتیسم از خود نشان میدهد که در صحنههای دیگر تکرار
نمیشود .عالئمی که این زوج از خود بروز میدهند با هیچیک از
گونههای شناختهشدهی بیماریهای ذهنی همخوانی ندارد و متغیر
است.
نکتهی دوم اینکه تشابه این فیلم با نمونههای خارجی از نظر
شخصیتپردازی ،آن را از استقاللی که باید داشته باشد تهی و به
کپیسازی شخصیتی نزدیکش کرده است .حرکات پدر و حتی گریم
ظاهری او ،از شخصیت فیلم «فارست گامپ» تام هنکس گرفته شده
و بعضی رفتارهای شخصیت زن ،مانند تالش وسواسگونه برای مرتب
کردن اشیاء و لوازم ،از رفتارهای شخصیت اصلی فیلم «من سام
هستم» شان پن تقلید شده است.
سومین نکتهی قابل اشاره ،نیمهی ا ّول فیلم است که روایت گر روابط
خوب میان پدر و مادر و فرزند آنهاست ،گویی که این خانواده تا
 11-12سالگی فرزندشان مشکل خاصی نداشتهاند و ناگهان مسائل
از موضوع شهربازی و ماجراهای بعد از آن پدیدار میشود .در حالی
که مشکالت این خانوادهها اغلب از همان سنین آغازین مدرسه سرباز
میکند و شدت میگیرد.
چهارمین نکته اینکه فیلم در به تصویرکشیدن فشارهای اجتماعی بر
روی کودک موفق نبوده است که برای کودکان دارای والدین معلول،
مدرسه ،خاستگاه اصلی و مهمترین منبع این فشارها بهشمار میرود.
در فیلم حوض نقاشی ،واکنش همکالسیهای سهیل به پدر و مادر
معلول او در هیچ جای فیلم پرداخت نشده و در عوض سهیل دوست
نزدیکی دارد ،پسر معلمش ،که درک خوبی از شرایط خانوادگی
سهیل نشان میدهد .صحنههایی مثل تمسخرکردن دسته جمعی
سهیل به خاطر داشتن پدر و مادری معلول و تقابلهایی که بین او و
همکالسیهایش میتوانست اتفاق بیفتد ،در این فیلم دیده نمیشود.
نکتهی پنجم در این فیلم ،برخورد عمومی مردم نسبت به معلولیت
ذهنی این زوج ،طوری پرداخت شده که به نظر با واقعیت رایج در
فرهنگ جامعه متفاوت است .جامعهی بهتصویرکشیدهشده در این
فیلم ،فهیمتر از جامعهی واقعی است و به همین دلیل ،فشار روانی
حاصل از محیط اطراف روی سهیل به خاطر داشتن والدینی معلول،
به خوبی نشان داده نشده است.
نکتهی ششم اینکه سهیل کالس چهارم دبستان است .آیا هنوز مدیر
مدرسه چیزی در مورد پدر و مادر او نمیداند؟ هنوز آنها را ندیده
است؟ و خانم ناظم که ارتباط نزدیکی با این خانواده دارد ،به مدیر
چیزی نگفته است؟ پدر و مادر سهیل هیچ وقت در مدرسه دیده
نشدهاند؟ اینها سؤاالتی است که به خاطر پرداخت ناقص داستان به
ذهن بیننده خطور میکند.
«حوض نقاشی» پایانی خوش دارد .سهیل به خانه برمیگردد و فیلم
با نمایی از شادی دوبارهی این خانوادهی سهنفره تمام میشود .پایانی
خوش که البته با نمونههای مشابه در جهان واقعیت ،هیچ نسبت و
مشابهتی ندارد!
سؤال همیشگی
اما جدای از بررسی نقاط منفی «حوض نقاشی» ،بعد از تماشای این
فیلم همان سؤال همیشگی در ذهن مخاطب باقی میماند که :آیا
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نقدی بر فیلم «حوض نقاشی»

بیگانه با واقعیت!
افراد دارای معلولیتهای شدید و نیز معلولیتهای ذهنی ،حق دارند فرزندی داشته باشند؟ واقعیت
این است که بعد از تماشای «حوض نقاشی» ،من به عنوان یکی از فعاالن حقوق معلولیت ،در
پاسخ گویی به این سؤال بیش از پیش ،احساس درماندگی کردم .اینکه افراد دارای معلولیت باید
حق و حقوقی برابر با سایر افراد غیرمعلول داشته باشند ،شکی نیست .اینکه نیازهای جسمی و
روحی و عاطفی آنها باید با حفظ شأن و کرامت انسانیشان برآورده شود ،تردیدی نیست اما اگر
نیاز آنها داشتن فرزند باشد چه؟ آیا همچنان حق دارند چنین نیازی را بطلبند و به هر قیمتی
رفعش کنند؟
در جایی از فیلم ،وقتی پدر دارای معلولیت ذهنی به مدرسه فرزندش سهیل ،میرود تا او را متقاعد
کند که به خانه برگردد ،وقتی پشت پنجره کالس میایستد و با پسرش حرف می زند ،می گوید:
«ببخش که من پدرت شدم!» این جمله خیلی تکاندهنده است! بهراستی واقعیتهای زندگی تا
چه اندازه تلخ و اثرگذار بوده که پدری را به این نتیجه رسانده که پدرشدنش اشتباه بوده است!؟
به نظرم آنچه که این مسأله را پیچیده و پاسخگویی به آن را دشوار میکند ،تالقی «نیازها» و
«حقوق» دو گروه از افراد جامعه است :نیاز افراد معلول به داشتن فرزند ،و حق کودکان به داشتن
والدینی که بتوانند حداکثر نیازهای آنها ،به ویژه نیازهای روحی و اجتماعیشان را برآورده کنند.
آیا میتوان به صرف حمایت از حقوق معلولیت ،منک ِر حقوق کودکان شد!؟ آیا میتوان به پاسخی
رسید که تامینکنندهی نیازها و حقوق هر دو گروه باشد؛ هم والدین دارای معلولیت و هم کودکان!؟
نگین حسینی

neginh@gmail.com

.

دوست زمان احتياج ،دوست حقيقي است .ضرب المثل انگليسي

سالمتهنر
ادب و

ک ً
ال در طول زندگیم زیاد عادت نداشتم براي كسي
درد دل كنم .اما این بار ضربه آن قدر مهلك  بود كه
جاي هيچ حرفي باقي نميگذاشت .سکوت را به در ِد دل
کردن و شنیدن جمالتی از سر دلسوزی ترجیح میدادم.
دقيقهاي از لحظاتي كه من ميگذروندم براي احدي قابل
درك نبود.
خواب اون روزها هم ،ديگه آرامشي برام همراه نداشت .هر
وقت از خواب ميپريدم و يادم مي افتاد چه باليي سرم
اومده دلم ميخواست نعره بكشم.
انواع و اقسام مريضيها سراغم اومده بود .از همه بدتر
ريزش موي وحشتناكي كه ترس كچل شدن را در من و
اطرافيانم ايجاد كرده بود! دسته دسته مو بود که از سرم
جدا میشد.
دکتر برام آزمایش خون نوشته بود .همش به این فکر
میکردم که توی همین روزها یکی با دلی پر از ذوق
و اشتیاق کنار جفتش میره .آزمایش قبل از عقد انجام
میده تا زودتر زندگی جدیدش را شروع کنه و یک نفر
دیگه به خاطر نبود اون یک نفر که جونش به جون
اون بسته بود داشت تمام زندگیش را از دست میداد
و کارش شده بود از این مطب به اون مطب رفتن .دكتر
ميگفت استرس و فشار عصبي نتايج آزمايش خونم را
مثل پيرزن هاي 70ـ 60ساله كرده  .وقتی به برگههای
آزمایش نگاه میکردند فکر میکردند سن بیمار اشتباهی
باالی برگه درج شده! باورشون نمیشد اون اعداد و ارقام
نتیجه آزمایش یه دختر جوون باشه .این همه تغییر و
باال و پایین شدن جواب آزمایش ها براشون عجیب بود .اما
خودم میدونستم از این جسم داغون و روح پریشون هیچ
عکس العملی بعید نیست .فقط خودم میدونستم چی
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 میداد
و من زیر دستش اشک میریختم.
******
درسته كه در خانواده ای مذهبي بزرگ شده بودم ولي
«اميد» ناخواسته در مستحكمتر شدن ريشه اعتقاداتم
نقش به سزايی داشت .در صورتي كه هيچ وقت به طور
مستقيم از من نخواسته بود كه تغيير كنم ،حجابم را بهتر
كنم يا از يك سري مسايل دوري كنم .اما حضورش و
ديدن پايبندي به اعتقادات قشنگش من را هم شيفتهتر
كرده بود .شيفتهي دينم ،بايدها و نبايدهاش و رابطهي
نزديكتر با خداي خودم .و تنها دستاویزی که توی
اون بحران میشد بهش متوسل شد و راه نجاتی ازش

خواست« ،خدا» بود و ال غیر.
آخرین خبر و تماسی كه از امید داشتم روزی بود که
گفت قصد داره بره خواستگاري و مث ً
ال از من كسب اجازه
مي كرد! بعد از اون ديگه هیچ خبري ازش نداشتم.
دو سه سالي ميشد كه با دو تا از دخترعموهام كه خيلي
برام عزيز بودند يعني مهسا و خواهر بزرگترش كالس
قرآن و معارفي ميرفتيم كه نزديك  خونه قديمی مون
بود .هفته ای یک بار حضور در اون مجموعه را دوست
داشتم و حس خوبی بهم میداد .به عالوه اینکه دوستان
خوبی هم اونجا پیدا کرده بودم.
از بخت خوب يا بد ،خواهر اميد که  ٨-٧سالي از من
بزرگ تر بود هم جزو هم كالسي هاي من محسوب
مي شد .هميشه هراس اين را داشتم كه نكنه روزي در
كالس صحبتي پيش بياد كه مهسا يا خواهرش متوجه
داستان بشن .باوجودي كه خيلي به هم نزديك  بوديم
اما دلم نمي خواست اون ها هم از ازدواج احتمالي اميد
مطلع شوند.
ضربه اي كه من خورده بودم آن قدر شديد بود كه دوست
نداشتم هيچ كس از عمقش با خبر بشه .دوست نداشتم
كسي جز مامان بدونه كه اميد به همين زودي داره ازدواج
میکنه .ضربه آن قدر كاري بود كه قدرت درد دل را كه
ازم گرفته بود هيچ ،به هيچ عنوان هم دلم نمي خواست
كسي از اتفاقات پيش اومده باخبر بشه.
وقتي هيچ خبري از اميد نبود مي شد پيشبيني كرد كه
همه چيز روي روال خودش پيش رفته و اميد آن قدر
سرش گرمه اتفاقات جديد زندگيش شده كه حتي وقت
نمي كرد يه خبر هم به من بده یا شاید هم حرفی دیگه
برای گفتن باقی نمونده بود!
اون روز هم طبق چهارشنبه هاي گذشته كالس تموم
شده بود و من و خواهر مهسا توي راهرو منتظر مامان و
بابا بوديم تا بيان دنبالم که خواهر اميد همراه دوتا خانم
ديگه شاد و خندان به ما نزديك  شدند .درست زماني
كه روبه روی ما رسیدند خواهر اميد با يكي از خانمها
ديدهبوسي كرد! شخص سومي كه بين شون بود رو به ما
كرد و گفت :میدونيد ما با هم فاميل شديم؟ برادر خانم
محمدي با خواهر زاده ی خانم صالحي ازدواج كردند .پنج
شنبه هم مراسم نامزدي داریم!
قدرت حرف زدن ازم سلب شده بود .الل شده بودم
و با چشمان از حدقه بيرون زده فقط نگاه ميكردم.
دخترعموم سؤال كرد :كدوم برادرشون؟! بزرگه؟
نه خير .برادر كوچيك شون.
و برادر كوچك تر يعني «اميد» ،یعنی امید حتی زودتر از

برادر بزرگترش هم ازدواج کرده بود.
خدایا یعنی بعد از این که این خبر را با گوشهای خودم
شنیدم ،باز هم باید به زندگی ادامه میدادم؟! آخه
چه جوری؟ مگه میشد؟؟؟ مگه زندگی بدون امید ممکن
بود؟!
دخترعموم كه فكر ميكرد من كام ً
ال از ماجرا بي خبرم،
دستش را گذاشته بود روي شونههام و شونههام را
ميماليد .دردي توي تموم تنم پيچيده بود كه با هر فشار
دستش فكر ميكردم االن شونههام ميشكنه .در واقع
شونههام شكسته بود .شونههام نه ،قلبم شكسته بود و
من مونده بودم با اين خرده شكستهها چطور يک مائده ی
جديد سرهم كنم؟
مامان تا از در وارد شد بدون هيچ حرفي گفت :چي شده؟
مائده چشه؟
مبهوت مونده بودم .دخترعموم جاي من جواب داد:
چيزيش نيست .گرمش شده .بریم بیرون هوا بخوره.
موقعي كه داشتند ويلچر را از پلهها پايين ميبردند
ناخودآگاه چشمم به آينه افتاد .صورتي كه ميديدم
آن قدر وحشتناك  شده بود كه هيچ وجه تشابهي بين
خودم و اون صورت نميديدم! توي عمرم تا حاال خودم را
اون شكلي نديده بودم.
وقتي رسيديم خونه ،تاب آوردن ديگه كار من نبود.
هوار ميكشيدم ،توي سر و صورتم ميزدم ،موهام را
ميكشيدم ...كارهايي كه از من بعید بود و تا اون روز
هيچوقت از من سر نزده بود .هر بدبختي از راه رسيده
بود به هر سختي تحمل كرده بودم اما اين يكي را نه،
نميتونستم .تحمل اين يكي ،ديگه از حد طاقت من
خارج بود .با اون حال خراب به مامان ميگفتم :مامان من
نميخواستم كسي بفهمه اميد به اين زودي تن به ازدواج
داده .مامان آب ِروم رفت.
مامان سعي داشت آرومم كنه ولي تا قيا ِم قيامت هيچ
چيزي ديگه منو آروم نميكرد .و هيچ اتفاق خوشایندي
ذره اي از دردم رو كم نميكرد  .
روز بعد روز نامزدي اميد بود .چطور ميتونستم ساعات اون
روز را دوام بيارم؟! حاال دیگه حتما محرم شده بودند ...با
هم عكس ميگرفتند .دستش را ميگرفت .حلقه دستش
ميكرد .تو چشماش نگاه ميكرد .از همون نگاههايي كه
تمام وجودم را به لرزه در ميآورد .همون نگاهي كه تمام
غم را از يادم ميبرد و حس خوشبختترين دختر عالم
را مهمونم ميكرد.
ادامه دارد...

کابـوس،اماواقعـی
مقاوم باش

Email:hamezendegiam@yahoo.com
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نزديکترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوست .سقراط
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غزلعشق
مرتضی رویتوند

روی لبهی تخت نشسته بود و به پاهای
باندپیچی  شدهاش خیره نگاه می کرد.
چند روز پیش مانند همهی عملیاتهای
دیگر ،صدای زنگ به گوش رسیده بود و
او با دوستانش به محل آتشسوزی رفته
بودند .آتش در طبقه سوم یک مهدکودک
بود .همهی بچهها از آنجا خارج شده
بودند .صدای فریاد دختربچهای آتشنشان
را نگران کرد« .غزل هنوز اونجاست».
غزل به اتاق دیگر رفته بود و وقتی بخاری
شعلهور شده بود ،همه فرار کرده بودند و
او در اتاق مانده بود.
ترس همهی وجود آتشنشان را گرفت.
ترس نه از جان خودش .از بچگی عاشق
این بود که آتشنشان شود .هر بار که
کسی را نجات میداد آرامش عجیبی
وجودش را فرا میگرفت .ترسش برای
دختر درون آتش بود .حاال دیگر «غزل»
همهی زندگی خودش بود .به سرعت
به سمت آتش دوید .صدای همکارش
نتوانست جلوی او را بگیرد «نرو! آتیش

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

زیاده! وایسا نیروی کمکی بیاد».
از پلهها باال رفت .آتش از درون مهدکودک
به بیرون شعله میکشد .صدایش کرد:
غزل ،غزل  .
در میان صدای آتش و سوختن ،صدای
گریهی آهستهای را میشنید .از راهرو وارد
شد .در اتاق کسی نبود .به اتاق دیگر رفت.
گوشهی اتاق غزل را دید که سعی میکرد
با عصای سپیدش راهی   پیدا کند؛ اما
کمدی چوبی راهش را بسته بود .به سمت
غزل دوید و او را در آغوش گرفت .به سمت
در رفت .چارچوب در روی آنها افتاد .بدن
خود را به سمت چارچوب کشید تا به غزل
آسیبی نرسد .دیگر چیزی یادش نمیآمد.
چند روز بعد که به هوش آمد بیقرار بود
و غزل را صدا میکرد و وقتی فهمید برای
غزل اتفاقی نیفتاده آرام گرفت .حاال چند
روزی بود که در بیمارستان بود .دستها و
پاهایش سوخته بود و آنها را با باند بسته
بودند .به ساعت نگاه میکرد .عقربههای
ساعت دیوار ،آهسته حرکت میکرد .چند

ضربه به در ،او را به خود آورد .پرستار بود:
مالقاتی دارید ...
صدای ضربههایی روی کف سالن
بیمارستان به گوش رسید .چند لحظه
بعد دخترکی با لباسی قرمز رنگ و شالی
صورتی و با عینکی آفتابی بر چشم وارد
اتاق شد .عصایی سپید در دست داشت.
پرستار او را به سوی آتشنشان راهنمایی
کرد .دخترک عصای خود را در مقابلش
گرفت و چند قدم که برداشت عصایش
به پای آتشنشان خورد .ضربان قلب
آتشنشان بیشتر شد .خوشحال بود که
غزل ،غزلش ،در مقابلش است و هنوز
غزل عشق بخواند .غزل دستش
میتواند ِ
را به سمت آتشنشان گرفت .آتشنشان
دست غزل را در دستانش گرفت .غزل با
صدایی لرزان گفت« :عمو ،عمو ،چی شده
دستت؟»
و آتشنشان لبخندی بر لب داشت و اشک
میریخت.

از دام من رها شده در دام کیستی

خون جگر چو باده به جانم نمودهای

ای چشمهی حیات ،تو در جام کیستی
با اشک دیده ،النه صفا دادهام بیا

ای مرغ خوشخرام تو بر بام کیستی

از دست رفته صبر و قرار از فراق تو

ای جلوهاگه دیده تو آرام کیستی

ای سرو سرکشیده به هفت آسمان من
در این چمن شکوفهی بادام کیستی

ای همنوای زمزمهی صبحاگه من
روشن فضای انجمن شام کیستی

سمیه ادهمی

ببار ،باران ،ببار

لبهای مادرم خشکیدهاند

دلش باران میخواهد
اما باران نمیتواند ببارد

ابرها فشرده نیستند ،هنوز دلشان نگرفته

ادب و هنر

گردآوری :مینا جانی

ای صبر من ربوده بگو رام کیستی

.

نامهی هشتم
عزیز من!
بی پروا به تو میگویم که دوستداشتنی خالصانه ،همیشگی ،و رو به
تزاید ،دوستداشتنیاست بسیار دشوار ـ تا مرزهای ناممکن ـ اما من
نسبت به تو ،از پس این مهم دشوار ،بهآسانی برآمدهام؛ چرا که
خوبی تو ،خوبی خالصانه ،همیشگی و رو به تزایدیاست که امر دشوار
را بر من آسان کردهاست و جمیع مرزهای ناممکن را فروریخته.
امروز که روز تولد توست ،و حق است خانه را به مبارکی چنین
روزی گلباران کنم ،اگر تنها یک غنچهی فروبستهی گل سرخ به
همراه این نامه کردهام دلیلش این است که گمان میکنم ،عصر ،بچهها،
و شاید برخی از دوستان و خویشان ،با گلهایشان از راه برسند .و
این ،البته ،شرط ادب و مهماننوازی نیست که ما ،همهی گلدانها را
اشغال کرده باشیم.
گلدان ،خانهی محبت دوستان ماست.
نامهی نهم
عزیز من!
روزگاریاست که حتی جوانهای عاشق نیز قدر مهتاب را نمیدانند.
این ما هستیم که در چنین روزگار دشواری باید نگهبان اعتبار شفاف و
پرشکوه ،کهکشان شیری ،و شهابهای فروریزنده باشیم...
شاید بگویی« :در زمانهای چنین ،چگونه میتوان به گزمه رفتن در پرتو
ماهِ ُپر اندیشید؟ » و شاید نگویی؛ چرا که پاسخ این پرسش را بارها
و بارها از من شنیدهای و باز خواهی شنید:
«آنکه 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
شبهای عطرآگین رودبارک که سرشار است از موسیقی ابدی
و پرخروش سرداب رود ،در جادههای خلوت خاکی قدم بزنیم ،
دستدردست هم ،دوشبهدوش هم ،باز هم به تو خواهم گفت :گوش
کن! گوش کن بانوی من! در آن ارتفاع ،کسی هست که ما را صدا
میزند...
و تو میگویی :این فقط موسیقی نامیرای افالک است...
ما هر گز کهنه نخواهیم شد.

حرف دل

انسان در هر کار بايد بداندکه کجا بايد ترمز کرد .ضربالمثل فرانسوي

نامه هـای نادر ابراهیمـی
به همسـرش

و این یعنی االن فصل بارش باران نیست
فصل بارش نیست؟
یعنی چه؟

یعنی خدا نمیتواند دعاها را مستجاب کند؟
خدایا لبهای مادرم خشکیدهاند

دلش غمگین است ،اگر باران ببارد

دلش میخندد ،جوان میشود

ابرها ببارید ،خدا صدای مرا میشنود

رقیه بابایی
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 دانش به تنهایي يک قدرت است .فرانسيس بيکن

.

مسابقـه تحلیـل کاریکـاتور

عالقه مندان می توانند تحلیل
خود را از این کاریکاتور حداکثر
در   5جمله  به سامانه ی پیام
کوتاه   30007545ارســـال
کنند.
ضمناً به بهترین تحلیل ضمن
اعالم در شماره  49جايزه اي  
اهدا خواهد شد.

ادب و هنر

برنـده مسابقـه شماره : 48
زهـرا احمـدی از اصفهـان

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

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

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

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

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

درصورت داشتن محدودیت جسمی  ،نوع آن را درج نمائید................................................................................................................................... :
آدرس پستي(دقيق)........................................................................................................................................................................................................ :
كد پستي ده رقمي 	 .................................................................................................:آدرس الکترونیکی.................................................................... :
تلفن ثابت    	.................................................................................................................. :تلفن همراه............................................................ :
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آن چه براي انسان در جهان مهم است انجام وظيفه است .ژان ژاک روسو

جــــــدول

پاســـخ جدول شمــاره گذشتــــه

افقـــي

.1از اعیاد مذهبی
 .2جانوری شکاری ـ تبریکـ جاری
 .3محل ورود ـ هواپیمای عجول ـ بیماری زردی
 .4لشگرـ َسمت ـ بزرگان قوم
 .5راهروـ تراس ـ الفت
 .6کافی ـ احترام گذاشتن ـ نژادی در همسایگی شمال ایران ـ
خدای سنگی
 .7درد و رنج ـ تکیهکالم درویش ـ پیشوندی در زبان فارسی ـ
بلندمرتبه
 .8زبون و خوارـ ارز خارجی ـ کوچک و بزرگش در آسمان است ـ
نامی دخترانه به معنی بلندباال
 .9از القاب حضرت زهراـ نام قدیم قزوین
 .10مهد دلیران ـ فلز مرتجع ـ حرف شگفتی ـ از آالت موسیقی
 .11تکرار حرفی ـ اول مهر بازگشایی میشوند ـ کلمهتنبیه برای
آگاهسازی ـ واحدی در الکتریسیته
 .12در سختی و آشوب افتادن ـ آسمانها
 .13عهد و زمان ـ فریادرس و دادخواه ـ نشستن
 .14هیکل ،قد و قامت ـ جواهری در صدف
 .15ترکیب و ساختمان چیزی ـ استخوانهای پهلوـ نفس

عمـــودي

 .1یکی دیگر از اعیاد مذهبی ـ تخریب
 .2حمله پادشاهان ـ محلهای در تهران
 .3سدی در جنوب کشورـ حرف شگفتی ـ حیلهگرـ امروز نیست
 .4جمع جنت ـ جمع سهم ـ کلمهای در مقام آگاهکردن
 .5زمین پهناور و هموار ،جلگه ـ اثر چیزی روی پیراهن ـ از وسایل
آشپزخانه ـ شراب
 .6حرف انتخاب ـ الیهی باالیی هر چیزـ گندم به آسیاب رفته
 .7پیگیری مسالهای از روی اثرات آن ـ سرانجام با تکرار حرف آخر
 .8نشریه داخلی ـ کنایه از آدم خسیس ـ محل ورود
 .9یکی مانده به آخرـ خطی فرضی که سیارات به بر روی آن
میچرخندـ ترانه و آواز
 .10غذای ساده ولی برعکس ـ گروهی در موسیقی ـ کافی ـ مانند
هم
 .11نان میپزد ـ فعال ـ اثر
 .12طالـ از کشورهای خاورمیانه ـ نیکو روی ،صاحب قدر و جاه
 .13کتاب زرتشت ـ نفرین ـ زاینده
 .14ویتامین انعقاد خون ـ کیسه پول قدیم ـ ناقال
 .15فقر و نداری ـ ویرایش ـ جد رستم

ادب و هنر

طـــــراح :حسیــــن طارمیــــان
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عاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جاي داده .ضربالمثل پاکستاني

در دنیای مدرن امروز ،با پیشرفت علم و
تکنولوژی ،در حالی که انسان میتواند در
بیرون از جو زمین پیادهروی کند ،روی زمین
بیماریهایی هستند که قدرت حرکتکردن را
از انسان میگیرند و هنوز هم درمانی قطعی
برایشان پیدا نشدهاست .حدود  20هزار نفر در
ایران به انواع دیستروفیها مبتال هستند .بیماری
پیشروندهای که ذرهذره عضالت بدن را تحلیل
میدهد و قدرت انسان را در اختیار خود میگیرد
ولی هنوز نتوانسته امی ِد او را به پیدا کردن راهی
برای درمان از بین ببرد.
از دکتر حسین مژدهایپناه ،متخصص مغز و
اعصاب که دست یاری به سمت این بیماران
دراز کرده و با کانون معلولین توانا همکاری
میکند ،خواستیم که این بیماری ناشناخته را به
خوانندگان پیک توانا معرفی کند.
دیستروفیها گروهی از بیماریهای سیستم
حرکتی هستند که با درگیرکردن عضالت،
سبب ایجاد ضعف عضالنی میشوند .عضالت
نیز همانند سایر اعضای بدن ،دارای ساختار
منسجمی هستند که به واسطهی همین ساختار،
امکان ایجاد قدرت عضالنی کافی ،برای انجام
حرکات مختلف ،فراهم میشود .عضالت ،برای

فراهمکردن قدرت انقباضی کافی به داربست و اسکلتی نیاز دارند تا با اتصال به آنها بتوانند حداکثر کشش و قدرت را
ایجاد کنند ،این داربست اسکلتی متشکل از ترکیبات مشخصی است که دیستروفین یکی از آنها بهشمار میرود .در
دیستروفی عضالنی به دالیلی این ترکیبات وجود ندارد یا میزان و کیفیت آن مطلوب نیست و به همین دلیل رشتههای
عضالنی کارایی کافی نداشته و به تدریج در طی گذشت زمان تحلیل میروند .با تحلیلرفتن این رشتهها عالئم بیماری
ایجاد میشود که شایعترین آنها ضعف عضالنی است.

آغاز بیماری

نظر به اینکه میزان نقص در چه حدی است ،عالئم از سنین مختلف شروع میشوند؛ اما با توجه به اینکه مشکل بیشتر
این بیماران ارثی است ،عالئم از بدو تولد پیشرفت کرده و تشخیص بیماری از سنین کودکی امکانپذیر خواهدشد .در
موارد شدید ممکن است حتی در دوران شیرخوارگی نیز ضعف عضالت تا حدی مشخص باشد و هنگامی که کودک شروع
به راهرفتن میکند ،عالئم بیماری برای والدین آشکار شود .در موارد خفیفتر ممکن است شروع عالئم تا دوران بلوغ و
حتی دیرتر از آن هم به تأخیر بیوفتد.

مشکالت و عالئم ثانویه

عالوه بر ضعف عضالت ،در مواردی از دیستروفی ،تغییر فرم ستون فقرات ،رسوب بافت چربی در ناحیه ساق و چاقشدگی
کاذب ساقها ،درگیریهای قلبی و چشمی نیز ممکن است دیده شود.

آزمایشات تشخیص

برای تشخیص دیستروفیها ،مانند هر بیماری دیگر ،توجه به عالئم بالینی و شرح حال بیمار و توجه به سابقهی فامیلی،
از نکات کلیدی است .در صورتی که شک به تشخیص دیستروفی ایجاد شد ،میتوان از آزمایشات
تشخیصی کمک گرفت .اولین تست آزمایشگاهی مفید ،ارزیابی آنزیمهای عضالنی است که در
بیشتر موارد ،افزایش بارز دارد .هر زمان شک به تشخیص وجود داشت تستهای تکمیلیتر راهگشا
خواهدبود .اگرچه در گذشته نمونهبرداری عضالنی و ارزیابی بافت عضالنی تنها راه برد تکمیلی بود،
ولی امروزه ارزیابی ژنتیک با کمک آزمایش خون ،در بسیاری از موارد میتواند وجود و نوع دیستروفی
را مشخص نماید .این ارزیابی امروزه در ایران نیز در دسترس بوده و قابل انجام است.
بر اساس نوع اختالل ژنتیکی برخی از دیستروفیها فقط در پسران و برخی در هر دو گروه دیده
میشوند .در خانوادههایی که یک فرد مبتال به دیستروفی وجود دارد ارزیابیهای بالینی و
آزمایشگاهی در بررسی سایر افراد خانواده الزم است.
نکتهی مهم در ارزیابی بیماران مبتال به دیستروفی ،بررسی سایر ارگانهای بدن مثل قلب
است ،که در صورت توجه به آن و اقدامات درمانی مورد نیاز ،میتوان از ایجاد عوارض احتمالی
و مشکالت بیشتر ،پیشگیری کرد.

سالمت

درمان

معرفی معلوليت ها

از سالها پیش ،درمان دیستروفی همواره مدنظر پزشکان بودهاست .روشهایی چون
ژندرمانی و سلولهای بنیادی ،افقهای زیادی را در ذهن متخصصان امر فراهم کردهاست
و تحقیقات همچنان ادامه دارد .اما تا زمان حصول نتایج این تحقیقات توجه به اقدامات
حمایتی و توانبخشی برای جلوگیری از تغییر فرم مفاصل ،تقویت عضالت و بافتهای
عضالنی موجود و توجه به کاردرمانی برای افزایش کارایی بیماران در انجام امور جاری و
روزمره ،از نکات مهم درمانی بهشمارمیآید.
استفاده از ارتوزها و وسایل توانبخشی ،از دیگر اقداماتی است که به واسطهی آن
میتوان در برخی از بیماران توانایی راهرفتن را بهتر و مطلوبتر حفظ کرد.
اگرچه وجود یک فرزند مبتال به دیستروفی ممکن است برای خانواده مشکالت
فراوانی بههمراه داشته باشد ،ولی توجه به نکات زیر میتواند در تسهیل شرایط
زندگی خانواده کمککننده باشد:
 )1اولین نکتهای که باید در نظر داشت تقویت روحی فرد مبتال و خانوادهی اوست
که به میزان زیادی در کارایی و توانمندی هر فردی مؤثر است.
 )2نباید فراموش کرد که تمامی دیستروفیها شبیه یکدیگر نیستند .حتی در
برخی موارد ،بیماران میتوانند یک زندگی طبیعی با کارایی مطلوب داشته
باشند.
 )3بهرهگرفتن از نظرات متخصصان ،برای تشخیص نوع دیستروفی و بررسی
ژنتیکی برای مشخصکردن دقیق بیماری بسیار مهم است.
 )4داشتن توجه کافی به درمانهای حمایتی همانند توانبخشی و
کاردرمانی که در پیشگیری از تغییر فرم مفصلها مؤثر است.
در پایان توجه متولیان و مسئوالن به این موضوع بسیار مهم است .به
دوشکشیدن بار سنگین مبتالیان به فرمهای شدید بیماری ،برای
خانوادهها ،بسیار سخت و طاقتفرسا است .به همین دلیل باید
عملکرد سازمانهای حمایتی پررنگتر شود تا خانوادهها بتوانند،
با کمک این همراهیها ،فضای بهتر و مطلوبتری برای کودکان
خود فراهم کنند.

پیاده روی با دیستروفی
54
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نفیسه قدوسی

بيشتر ،کساني موفق شدهاند که کمتر تعريف شنيدهاند .اميل زوال

عضالت من
تحمل ندارند..

سالمت

دیستروفی ناشی از کمبود پروتئینی به نام دیستروفین است که مادهای حیاتی در غشای سلولی عضله
است و در واقع مانع خروج مواد مغذی از بافت عضله میشود .کمبود این پروتئین موجب خروج مواد
مغذی الزم برای عضله و در نهایت منجر به تحلیل رفتن عضالت میشود.
این بیماری معموالً بر اثر وراثت یا جهش ژنتیکی رخ میدهد .عالئم دیستروفی در سنین مختلف و معموالً
در سن بلوغ بین سیزده یا چهارده سالگی مشخص میشوند ،ولی ممکن است در سنین کودکی (دو
سالگی) یا در سنین بعد از بلوغ (شانزده یا هجده سالگی) هم عالئم این بیماری آشکار شوند.
دیستروفی انواع مختلفی دارد .شرایط زندگی ،تغذیه و وضعیت روحی ،در نوع و شدت آن تأثیر دارد .بسته
به نوع بیماری ،دستها یا پاها یا هر دو و یا کل عضالت بدن از جمله قلب و ریهها را درگیر میکند .در
بدترین نوع دیستروفی ،بیمار فوت میکند.
بیماری من دیستروفی اسکاپولو است که عضالت شانهها را درگیر میکند .نزد دکترهای متخصص زیادی
رفتم ولی هیچکدام نتوانستند کمک زیادی بکنند و تنها حرفشان این بود که بیماری تو درمان خاصی
ندارد و فقط باید فیزیوتراپی و ورزشهای سبک انجام بدهی .آنها برایم قرصهای کلسیم و ویتامین دی
تجویز میکردند که تأثیر زیادی نداشت و دوز باالی آن همان تأثیر دوز معمولیاش را داشت ،زیرا بدن
تنها مقدار خاصی از آن را جذب و بقیه را کام ً
ال دفع میکند.
افراد مبتال به این نوع میوپاتی (هر گونه دیستروفی) باید مراقب باشند بهویژه در آغاز بیماری به خود
فشار نیاورند و به خصوص از انجام ورزشهای سنگین مانند بدنسازی بپرهیزند و فیزیوتراپی شدید انجام
ندهند ،زیرا اوایل که به سفارش پزشکان به فیزیوتراپی میرفتم ،اغلب فیزیوتراپها میگفتند میزان شدت
برق وارده باید تا آستانهی درد باال برود تا عضله تحریک شود ،در حالی که این نوع فیزیوتراپی درابتدا
موجب خشکی و انقباض عضلهام میشد و چند روز ،بین سه تا یک هفته ،طول میکشید تا عضلهام به
حالت اول بازگردد .در واقع این شکل فیزیوتراپی برای افراد مبتال به هر گونه میوپاتی نه تنها مفید نیست
بلکه مضر نیز هست و به مرور زمان موجب از بینرفتن بافت عضله و تحریکپذیری بیشتر آن و در نهایت

ضعف بیشتر میشود .متأسفانه فیزیوتراپها
با همه یکسان عمل میکنند و در رابطه با
میوپاتی از نوع دیستروفی ،برخورد علمی
مناسبی ندارند .بهترین شکل فیزیوتراپی
برای من لیزرگرمایی و آبدرمانی با آب
ولرم است که موجب افزایش جریان خون در
عضله و بهبود فعالیتم میشود.
از آنجا که دیستروفی کمکم به پاهایم نیز
سرایت کرد ،تصمیم گرفتم از بریس استفاده
کنم .اما بیشتر دکترها مخالفت کردند
و همچنان فیزیوتراپی و قرص کلسیم را
تجویز میکردند .با این حال سراغ مهندس
بریسساز در هالل احمر تهران رفتم .حاال
با بریس بسیار راحت هستم و خستگی و
پیشرفت بیماریام متوقف شده است .بهتر
است ویلچر بهعنوان آخرین گزینه در نظر
گرفته شود ،چرا که عضالت به مرور زمان
بر اثر بیتحرکی ،عملکرد عادی و حداقل
حرکت خود را از دست میدهند.
از آنجا که دیستروفی ،بیماری پیشروندهای
است ،همواره دچار تردید و ترس از آینده
بودم که مبادا بدتر شوم ،ولی ترجیح دادم
در لحظه زندگی کنم .چون به هر حال
حتی افراد سالم نیز با باالرفتن سنشان دچار
ضعف عضالت میشوند و این امری عادی
است .حفظ شادابی و دوری از استرس ،تأثیر
مستقیمی بر سالمت عضلههایم دارد و عکس
این قضیه منجر به ضعف بیشتر و بیحسیام
میشود.
وقتی فعالیتی میکنم که در آن زود
خسته میشوم ،استراحت کرده و دوباره
شروع میکنم و اص ً
ال عجلهای ندارم .این را
میدانم که عضالتم تحمل فشار را ندارند
و تحلیل میروند .برعکس افراد سالم که
تحرک بیشتر منجر به حجیمشدن بافت
عضالتشان میشود ،در مورد من خستگی
منجر به انقباض عضلهام میشود که در
صورت استراحت به حالت اول باز میگردد و
در صورت ادامهی فعالیت در حالت انقباض،
عضلهام تحلیل خواهد رفت.

.

تجربه ها

حسام مهرابی مهندس برق از تهران
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شخصي که امروز زير سايهاي آرميده ،مديون کسي است که مدتها قبل درختي کاشته .وارن بوفه

خواندنیهای سالمت

.

دیستروفـی ،بیماری خاص نیست؟

سالمت
56

درمانی برای این بیماری وجود ندارد ،اما هنوز امید به درمان
هست .کسانی هستند که برای پیداکردن راههای جدید درمان
تالش میکنند و میگویند که به کمک سلولدرمانی میتوان
عالئم سخت دیستروفی را به تأخیر انداخت.
دکتر مهدی وحید دستجردی که متخصص مغز و اعصاب و
ستون فقرات است در زمینهی سلولدرمانی تحقیقات زیادی
انجام داده است .به گفتهی او ،دوشن ،شدیدترین و شایعترین
نوع بیماری دیستروفی است که موجب نابودی ماهیچههای بدن
میشود .افرادی که دچار دیستروفی دوشن میشوند ،به سختی
راه می روند و با پیشرفت بیماری ممکن است مشکالت تنفسی
پیدا کنند .بنابراین مهمترین هدف تحقیقات سلولدرمانی ،تقویت
عضالتی است که در نفسکشیدن نقش دارند .ولی مشکالت
دیگری نیز وجود دارند .دیستروفی دوشن ،بدن بیماران را بسیار
ضعیف کرده است ،بنابراین استفاده از سلولهای فرد دیگر ریسک
باالیی دارد و ممکن است موجب آسیبدیدن و بیماری افراد
مبتال به دیستروفی شود .بهخاطر همین بهتر است از سلولهای
جوانتر خود فرد استفاده کنند .ولی مشکل همین جا است.
بیماری دوشن همهی عضلههای فرد را ضعیف کرده است ،پس
پیداکردن یک سلول سالم کار سادهای نیست .در بدن بیماران
دیستروفی ،هم سلول سالم وجود دارد هم سلول بیمار .برای
مثال ساعد دستهای این افراد بسیار قوی است ولی در مقابل
بازوهای ضعیفی دارند .به همین خاطر از قسمت سالم بدن بیمار،
سلولهای سالم گرفته و به قسمت ضعیف تزریق میشود .عالوه
بر این بعد از تزریق ،این امکان هم وجود دارد که سلولها به محل
مورد نظر نروند .کنترلکردن این مسائل کار سخت و وقتگیری
است ولی سختی کار با تصور نتیجهای که خواهد داشت آنقدرها
هم دشوار به نظر نمیرسد .نکتهی ناراحتکننده این است که
آزمایشاتی که روی خرگوشها انجام میشد تا نتیجهی آن برای
انسانها قابل استفاده شود ،به دلیل تحریمها متوقف شده است.
دکتر وحید دستجردی در مورد دیستروفی عضالنی توضیحات
بیشتری میدهد .به گفتهی او دیستروفی یک بیماری ارثی است
که از هنگام جنینی در بدن فرد وجود دارد .این بیماری باعث
میشود که سلولهای عضالنی جنین از همان ابتدا که در بدن
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مادر در حال شکلگیری هستند ،از بین بروند .والدین بعد از دیدن
اولین عالمتهای بیماری کودک  2تا  3سالهشان متوجه خواهند
شد که مشکلی در میان است .وقتی فرزندشان نتواند به راحتی راه
برود یا با هر قدمی زمین بخورد ،وجود این بیماری کمکم برایشان
آشکار میشود .وقتی کودک  5ساله شود ،این مشکل کمرنگ
میشود .چون با گذشت زمان و پیشرفت در مهارتهای حرکتی،
کودک میتواند بهتر حرکت کند .اما در سن  7سالگی ازبینرفتن
عضالت مشخصتر میشود و کودک نمیتواند به راحتی راه برود
یا بدود و معموالً برای بلندشدن از زمین از دستهایش کمک
میگیرد .این بیماری معموالً در پسرها دیده میشود .پروتئین
دیستروفین برای حفظ ماهیچهها الزم است ،اگر ژنی که مسئول
ساخت این پروتئین است دچار نقص باشد ،دیستروفی در بدن
فرد ظاهر میشود.
دکتر دستجردی در مورد کارهایی که الزم است پس از دیدن
عالمتهای این بیماری انجام داد میگوید :اول باید از فرد بیمار
نوار عصبی و عضالنی گرفته شود تا در مورد ضعف ماهیچه
مطمئن شویم .بعد با آزمایش خون ،آنزیمها را بررسی میکنیم و
در آخر ،انجام آزمایش ژنتیک برای اطمینان از وجود بیماری ،الزم
است .این بیماری مشکالت بسیاری را برای قلب و ریهی بیماران
به وجود میآورد ،به همین دلیل باید هر  6ماه یکبار قلب و ریهی
آنها مورد بررسی قرار بگیرد.
آبدرمانی ،پودر کراتین ،کرتن و  ...برای بیماران دوشن بسیار
تأثیرگذار است .این روشها کمک میکنند که فرد بتواند تا 12
سالگی بدون استفاده از ویلچر حرکت کند ،در غیر این صورت باید
از سن  9سالگی از ویلچر استفاده کند .از آنجایی که دیستروفی
یک بیماری ارثی است ،خانوادهها باید بعد از تول ِد یک کودک
مبتال به دیستروفی ،آزمایشات الزم را برای فرزندان بعدی خود
انجام دهند.
به عنوان سخن آخر دکتر دستجردی از شرایط سختی که بیماران
دیستروفی با آن روبهرو هستند ،سخن گفت .متأسفانه دیستروفی
جزو بیماریهای خاص محسوب نمیشود و حمایتهای الزم از
بیماران مبتال به این بیماری صورت نمیگیرد.
منبع :بنیان

.

زيبايي غير از اينکه نعمت خداست .دام شيطان نيز هست .فريدريش نيچه

روشهایی وجود دارند که میتوانند در ما،
احساس خوشبختی واقعی را ،ایجاد کنند.
آیا آخرین اتفاق خوبی که برایتان افتاده است
را به یاد میآورید؟
خوشبختی آرزوی مشترک تمام انسانها
است .همهی ما در مسیر دستیافتن به
شادمانی حرکت میکنیم و برای لذتبردن ،هر
کاری که الزم باشد انجام میدهیم.
متأسفانه همیشه برای رسیدن به این هدف،
از بهترین روش استفاده نمیکنیم .گاهی
ممکن است تالش ما تأثیر عکس داشته باشد
و شادی و آرامشما را برهم زند .در پژوهشی
که در سال  2010انجام شده است ،دانشمندان
مشخص کردهاند که چه روشی میتواند بر
افکار یا احساسات ما تأثیر مثبتی بگذارد.
در ادامه شما را با این روشها آشنا میکنیم.
روشهایی که موجب بهترشدن شرایط زندگی
شما خواهندشد.
 .1شادمانیتان را پنهان نکنید
اگر خوشحال هستید ،لبخند بزنید ،این
لبخند به مغز شما فرمان میدهد که احساس
خوشحالی بیشتری را درک کند.
ولی برخی افراد دوست ندارند شادمانی خود
را نشان دهند و به ندرت ممکن است لبخندی
بر لبانشان بنشیند ،در نتیج ه از زندگی خود
لذت کمتری میبرند .ممکن است این رفتار به

خاطر ترس ،خجالت و یا شرم و حیا باشد.
 .2زندگیکردن در زمان حال
اگر بتوانیم بر کاری که در حال انجام دادنش
هستیم تمرکز کنیم ،احساس بهتری پیدا
خواهیم کرد.
حواسپرتی ،دشمن لذتبردن از زندگی است.
به جای آنکه در هنگام انجامدادن کارهای
خانه ،به نگرانیها و مشکالت خود فکر کنید،
بهتر است از آنچه در حال رویدادن است
لذت ببرید.
 .3جشنگرفتن
اگر اتفاق خوبی افتاد با گفتن آن به دیگران
جشن بگیرید .با اعالم موفقیتهایمان
میتوانیم احساسات مثبت را در وجود خود
افزایش دهیم.
بعضی از افراد ،به جای جشنگرفتن ،به دنبال
مشکالت و ایرادات کار خود میگردند .آنها
به خودشان میگویند ،این خوب بود ولی بهتر
از این نیز میتوانست باشد .این روش موجب
میشود که رضایت از زندگی و خوشبینی و
عزت نفس و شادمانی کاهش یابد .اجتناب از
بزرگکردن مشکالت موجب شادمانی بیشتر
خواهد شد.
 .4مثبت بیندیشید
گاهی ذهن ما به افکار منفی تمایل دارد .ولی
بهتر است ذهن خود را برای داشتن افکار

مثبت آماده کنیم .ما میتوانیم لحظههای
خوشی که داشتهایم را به خاطر بسپاریم و
روزهای خوبی که در پیش است را تصور کنیم.
یکی از رازهای خوشبختی ،داشتن یک هدف
و تالش برای رسیدن به آن است.
اما روی دیگر سکه این است که به گذشتههای
خجالتآور فکر کنیم یا نگران آینده باشیم.
به نظر شما کدام یک از این روشها میتواند
برای شما شادمانی بیشتری را به ارمغان آورد؟
محققان دریافتهاند که سفر ذهنی به
رویدادهای مثبت و زندگی در زمان حال
میتواند رضایت بیشتری را فراهم کند .هیچ
روشی بهتر از این نیست که موفقیتهای خود
را جشن بگیریم و احساس کنیم که زندگیمان
بهخوبی پیش میرود.
بهطور کلی این مطالعه نشان میدهد که هیچ
روش مشخص ،سریع و کاملی برای به حداکثر
رساندن رضایت از زندگی وجود ندارد .بهطور
کلی مردمی که شادترند ،آنهایی هستند که
در بین این روشها انعطافپذیرند و در زمان
مناسب از روشهای مناسب آن موقعیت بهره
میبرند.
بنابراین اگر میخواهید همیشه خوشحال
باشید ،از این روشها در زمانها و موقعیتهای
متفاوت استفاده کنید ،تا شادمانی و
خوشبختی واقعی را احساس کنید.

سالمت

بهتر

زندگی

ترجمه :نفیسه قدوسی
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به گرسنگي مردن بهتر که نان فرومايگان خوردن .سعدي

خواندنیهای سالمت

روز پزشک مبارک

سالمت

روز پزشک بهانهای است برای تشکر از زحمات بیوقفه و متعهدانهی
پزشکانی که برای درمان و تخفیف درد بیماران تالش میکنند .به
همین مناسبت ،با دکتر همایون بابااوالدی ،معاونت بهداشت و درمان
استان قزوین ،سخنی کوتاه داشتیم:
به نظر شما داشتن چه خصوصیتی برای یک پزشک مهم است؟
داشتن توکل و تعهد را مهمترین خصوصیت برای یک پزشک میدانم.
تعریف شما از معلولیت چیست؟
من تندرستی را در سالمت جسم و روان میدانم و از دیدگاه من،
معلولیت فرایندی است که در آن ،افراد در محدودهی پیشگیری و
درمان موفق نبود ه و به بازتوانی نیازمندند.
آیا حجامت برای معلوالن مفید است و به عنوان درمانی خاص برای
این افراد بهحساب میآید؟
حجامت با تأثیر بر سیستم عصبی ،ایمنی و هورمونی بدن ،برای
کلیهی افراد ،به جز بیماریهای خاصی که حجامت در آنها منع
میشود ،مفید است و جزو روشهای کمکی در درمان بسیاری از
معلولیتها قرار میگیرد.
ضمن تبریک روز پزشک به شما ،دلیل انتخاب این روز به نام ابن
سینا که اول شهریورماه است چه بودهاست؟
نابنعبداله سینا در سال  370ﻫ.ق مصادف با
سالرزو تولد حسی 
اول شهریورماه است ،به دلیل نبوغ و آثار بهجامانده از این دانشمند
شهیر ،این روز به نام وی در تاریخ ملی ایرانیان ثبت شدهاست.
نتایج تزریق ،فع ً
ال مثبت است
یک پژوهشگر ایتالیایی برای درمان بیماران مبتال به اماس و
دیستروفی عضالنی به وسیلهی سلولهای بنیادی تحقیقات زیادی
انجام دادهاست ولی چون هنوز به نتایج قابل اطمینانی نرسیده،
نمیتواند آنها را برای عموم مردم اعالم کند.
دکتر تدسکو که عضو جامعهی بینالمللی تحقیقات سلولهای
بنیادی است میگوید« :اگرچه هنوز در مراحل اولیهی مطالعه بر
روی درمان بیماریهای عضالنی به کمک سلولهای بنیادی هستیم
و مطالعاتمان در آزمایشگاه و بر روی حیوانات انجام شدهاست،

اما همین تحقیقات امیدوارکننده هستند .به کمک سلولهای
بنیادی میتوان آسیبهای بسیاری را ترمیم کرد .حتی در مورد
بیماری دیستروفی که یک مشکل پیچیده است .درمان بهتازگی
پایان یافته است و برای مشاهدهی نتیجه به زمان بیشتری نیاز
داریم .البته حاال نمیتوانیم از نتیجهی کار مطمئن باشیم و
بگوییم که روش درستی را در پیش گرفتهایم .با آنکه تزریقات
سلولهای بنیادی بر روی  5بیمار مبتال به دیستروفی عضالنی
انجام شدهاست ولی نمیتوان نتایج را تأیید کرد .تنها اطمینانی
که پیدا کردهایم این است که روش به کار رفته موجب سمزایی
در سلولها نشدهاست و نتایج آن ماه آینده منتشر خواهد شد».

تسکین درد عضله با آب هنداونه
نتایج تحقیقات جدید نشان میدهد ،مصرف آب هندوانه درد عضله را
تسکین میدهد .اسید «آمینو ال سیترولین» موجود در این میوهی
تابستانی ،زمان بهبود عضله را کاهش میدهد و عملکرد آن را باال میبرد.
در گذشته مطالعات نشان میداد که آب این میوه خاصیت آنتیاکسیدانی
دارد و باعث افزایش عملکرد ورزشکاران میشود .اما برای اولین بار است
که محققان تأثیرگذاری آب هندوانهی غنیسازیشده با «ال سیترولین»
را بررسی کردهاند .گفته میشود ،مادهی شیمیایی طبیعی موجود در آن،
سرعت دفع اسیدالکتیک را افزایش میدهد .نتایج تحقیقات در گذشته
نیز نشان میداد که هندوانه با پیشگیری از تراکم کلسترول مضر ،مانع
از بروز بیماری میشود .همچنین مصرف منظم این میوه مانع از افزایش
وزن میشود .به گفتهی محققان ،راز تأثیرگذاری این میوه در حفظ
سالمت« ،سیترولین» موجود در آب آن است.
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هيچکس نميتواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد.گوته

درمان نابینایی با سلولهای بنیادی جنینی

.

سلولهای شبکیه حساس به نور ،که از سلولهای بنیادی جنینی حاصل شدهاند ،در آزمایشگاه رشد داده
شده و با کمک به ترمیم بینایی موشهای نابینا ،امید تازهای در درمان مشکالت شبکیهی افراد نابینا
بهوجود آوردهاند.
حدود 200هزار عدد از این سلولها به شبکیهی چشم موشها تزریق شدهاند .برخی از این سلولها
توانستهاند بینایی را به موشها بازگردانند .سلولهای گیرندهی نور در برخی از بیماریهای چشمی از بین
میروند .با کشت آنها در آزمایشگاه میتوان بافت جایگزین برای سلولهای آسیب دیده در بیماریها
و یا تصادفات ،فراهم کرد .اما در این راه باید بر موانع بزرگی غلبه شود .یکی از این موانع فراهمکردن
شرایط الزم و ایمن برای تبدیل این سلولهای نابالغ به سلولهای تخصصیافتهی مورد نیاز است .در
سالهای اخیر پژوهشگران توانستهاند به خوبی با سلولهای بنیادی در آزمایشگاه کار کرده و آنها را به
انواع متفاوت سلولهای بالغ تبدیل نمایند .اما به علت پیچیدگی ساختار شبکیه ،تولید آن در آزمایشگاه با
دشواریهای بسیاری روبهرو بوده است .شاید به این دلیل که نوع روش کشت مورد استفاده برای پیشبرد
فرایندی که به طور عادی در جنین روی میدهد ،نامناسب است.
گام بعدی استفاده از تکنیک مذکور برای سلولهای انسانی است تا بتوان آزمایشات بالینی را آغاز کرد

خطر در کمین ستون فقرات دانشآموزان

سالمت

آمارها نشان میدهند  70درصد دختران راهنمایی و دبیرستان یعنی از هر  10نفر  7نفر آنان دارای
مشکالت ستون فقرات هستند .به گفتهی دکتر مرتضی محسنی راد ،بخشی از دالیل این مشکل شناخته
شده نیست اما مناسب نبودن میز و نیمکتها ،غیر استانداردبودن ارتفاع و کف آنها ،بد راهرفتن و نشستن
و نداشتن تحرک کافی در دختران محصل و نحوهی استفاده از کیف و کولهپشتی از جمله عوامل مهمی
است که در ایجاد مشکالت ستون فقرات آنان تأثیرگذار است.
این متخصص فیزیوتراپی تأکید کرد :معموالً زمانی فرد متوجه این مشکل میشود که دچار دردهای
عضالنی شده است ،در حالی که این درد نشانهی شروع مشکل نیست و از پیشرفت بیماری خبر میدهد
تغییر شکل در ستون فقرات نیازمند جراحی است که هم هزینههای باالیی دارد و هم عوارض جانبی آن
زیاد است.
مشکالت ستون فقرات نه تنها رشد عضالنی ـ استخوانی را دچار مشکل میکند بلکه منجر به بیماریهای
قلبی ـ عروقی نیز میشود ،همچنین این معضل در درازمدت به درد ناحیهی لگن ،دردهای عضالنی و
کمردردهای شدید منجر میشود .گودی بیش از حد کمر ،قوز پیداکردن ،افتادگی شانهها و بیتناسبی
عضالنی در سنین رشد که دختران و پسران به وضعیت ظاهری خود اهمیت میدهند ممکن است با
آسیبهای عاطفی ناشی از آن نیز همراه باشد.

آنچهدندانپزشکاننمیخورند
اگر میخواهید دندانهای سالمی داشته باشید به رژیم غذایی
دندانپزشك خود توجه نمایید و از او بپرسید كه چه غذاهایی
را هرگز نمیخورد .به جای مصرف كمپوتهای شیرین میوه
که میتوانند آسیب جدی به دندانها وارد كنند ،دندانپزشكان
از میوههای طبیعی استفاده میكنند .كیكها و شكالتها
بهویژه آنهایی كه دارای دانههای ریز آجیل و یا تكههای میوه
هستند و در منافذ بین دندانها گیر میکنند ،خوراکیهایی
هستند كه دندانپزشكان از مصرف آنها اجتناب میکنند.
دندانپزشكان به جای مصرف فرآوردههایی چون ذرت حجیم
و شیرین برای صبحانه از لبنیات و نان كامل گندم استفاده
میكنند.
همینطور انواع كرمهای شیرین ،سسها و نوشیدنیهای
گازدار كه در آنها شكر وجود دارد ،از خوراکیهای ممنوع
برای دندانپزشكان بهشمار میآیند .بستنیهای سرد و شیرین
و قهوه داغ نیز به دلیل خطراتی كه برای سالمت دندان دارند،
مورد استفادهی دندانپزشكان قرار نمیگیرند.
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بيشتر ،کساني موفق شدهاند که کمتر تعريف شنيدهاند .اميل زوال

سالمت

زخم بستر از مشکالت شایع افرادی است که
توانایی حرکتی خود را از دست دادهاند و برای
ساعتهای طوالنی روی ویلچر مینشینند یا در
بستری نامناسب میخوابند .روشهای بسیاری
برای درمان این بیماری وجود دارد ،ولی همیشه
پیشگیریکردن سادهتر و کمهزینهتر از درمان
است .زخم بستر نیز از جمله بیماریهایی است که
دچارشدن به آن درمانی سخت و زمانبر دارد .اولین
قدم برای مبارزه با یک بیماری ،شناخت دالیل
بهوجودآمدن آن است .به این بهانه پاسخ سواالتی
که ممکن است برای بیماران و خانوادههایشان به
وجود آید را از دکتر طارمیها متخصص جراحی
عمومی جویا شدیم:
علت بیماری:
هر بافت زنده برای ادامهی حیات خود به خون نیاز
دارد و از این طریق اکسیژن و مواد غذایی الزم
را دریافت میکند .وقتی به هر دلیل ،خون به آن
بخش از بدن نرسد ،بافت زنده از بین میرود و زخم
بستر ایجاد میشود .در افرادی که به دلیل افزایش
سن یا بیماری و معلولیت ،توانایی حرکتی خود را از
دست میدهند و هوشیاریشان کاهش پیدا میکند،
تغییردادن حالت بدن موقع خواب یا نشستن غیر
ممکن است .بنابراین به دلیل فشار بیش از حد و
طوالنیمدت بر آن بخش از بدن ،جریان خون قطع
میشود و به تبع آن بافت زنده از بین میرود.
زخم بستر همانند کوه یخ است .وقتی سطح کوچکی
از پوست قرمز میشود به این معناست که چربی و
عضلهی زیر آن مرده است .چون خونرسانی در
پوست بیشتر از عضله است ،زخم بستر دیرتر آن را
در برمیگیرد .وقتی زخمی دو سانتی بر روی پوست
ایجاد شود به این معناست که زیر آن به ابعاد ده تا
دوازده سانت بافت مرده وجود دارد .مانند کوه یخ
که تنها بخش کوچکی از آن پیداست و نمیتوان
بزرگی آن را از ظاهرش تشخیص داد.
پیشگیری:
زخم بستر معموالً در همان روز اولی که بیمار در
بستر و بدون حرکت قرار گرفته ،ایجاد میشود.
برای پیشگیری از این زخمها یا باید بیمار دائماً
تغییر حالت دهد یا آنکه از تشکهای مواج استفاده
کند .باید از همان ساعتهای اولیه از ایجاد زخمها
پیشگیری کرد .زیرا اگر زخم ایجاد شود ،جلوگیری
از پیشرفت آن بسیار دشوار است .بعد از ایجاد این
زخمها در یک نقطه از بدن باید وارد مرحلهی
درمان شد .متأسفانه در بیمارستانهای کشور ما
به جای تأکید بر پیشگیری ،بعد از ایجاد زخم به
درمان آن میپردازند.
مراحل ایجاد زخم بستر:
اول به صورت قرمزی بر سطح پوست دیده میشود.
سپس پوست کمکم از بین میرود و بافت زیرینش
مشخص میشود و عضله که مرده شده است ،دیده
میشود .میکروبها روی بافت مرده رشد کرده و از
آن تغذیه میکنند و موجب عفونت میشوند.
بخشهایی از بدن دچار زخم بستر میشوند:
جاهایی که بافتهای نرم روی برجستگیهای
استخوانی قرار دارند و اندامهایی که فشار زیادی
را در هنگام نشستن یا خوابیدن متحمل میشوند.
مانند منطقهی خاجی ،دو طرف ران ،نشیمنگاه،
پاشنه و قوزک پا ،پشت سر ،روی کتف ،بین دو
کتف و پایین کتفها.
درمان:
اولین راه ،برداشتن بافتهای مرده است .تا زمانی
که بافتهای مرده را برنداریم ،بافتهای زنده
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نمیتوانند رشد کنند و جای زخم را ترمیم نمایند.
بهترین مثال بوتهی گل سرخ است که تا زمانی که
گلهای پژمردهاش را هرس نکنیم ،شروع به رشدکردن
و گلدادن نمیکند .پس اولین قدم این است که
بافتهای مرده و بافتهایی که سیاه شدهاند و بوی
بدی گرفتهاند را توسط عمل جراحی کام ً
ال بتراشیم یا
با استفاده از پمادها و شستوشو با مواد شیمیایی مثل
اسید اسِ تیک محل زخم را پاکسازی کنیم.
مرحلهی بعدی مرحلهی ترمیم زخم است .ترمیم
میتواند شامل پیوند پوست یا پیوند پوست و عضله از
قسمت دیگری از بدن به قسمت آسیبدیده باشد.
مدت زمان درمان:
درمان زخم بستر دشوار و زمانبر است .بیمار باید صبر
و حوصلهی بسیار و پرستاری کارآزموده و دلسوز داشته
باشد ،تا بهبود پیدا کند .ولی تعداد این پرستاران زیاد
نیست .بهطور کلی مشکل اصلی در راه درمان زخم بستر
این است که هیچ مرکز اختصاص یافتهای برای درمان
این بیماری وجود ندارد و هیچ بیمارستانی حاضر نیست
زخم بستر را درمان کند .چون میکروبهای موجود
در زخم ،برای بیماران دیگر که دچار ضعف ایمنی
هستند بسیار خطرناک است .معموالً بیمارستانها از
نگهداری بیماران دچار زخم بستر در کنار دیگر بیماران
عفونی خودداری میکنند .نیاز امروز کشور ما وجود
یک بیمارستان یا مرکز مخصوص و مجهز برای بیمارانی

است که دچار زخم بستر شدهاند.
مشکالت ثانویهی زخم بستر:
عالوه بر خود بیمار خانوادهی وی نیز شرایط سختی
دارند .این بیماران به مراقبت مداوم نیاز دارند .برای
درمان این بیماری حضور یک تیم پزشکی شامل
جراحان عمومی و پالستیک ،متخصص عفونی ،ارتوپد و
جراح عروق الزم است .با همکاری این گروه ،در تعامل
با یکدیگر ،زخم بستر سادهتر درمان خواهد شد .عالوه
بر این ،حضور پرستاران مجرب و روانپزشکان برای
افزایش روحیه و ایجاد میل به همکاری در بیمار ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
روش های جدید درمانی:
برای درمان زخم بستر روشهای درمانی جدیدی وجود
دارد ،مانند پانسمان با عسل یا پانسمانهای پیشرفتهای
که در ایران خیلی کمتر از آن استفاده میشود .حتی
پانسمانهایی وجود دارند که از نقره استفاده میشود
و بسیار گران است .همهی بیماران توانایی مالی انجام
چنین درمانیهایی را ندارند .پمادهایی که از عسل
ساخته شدهاند نیز قیمت باالیی دارند .البته بیشتر
داروهایی که برای ترمیم زخمها تجویز میشوند بسیار
گران و کمیاب هستند .بنابراین اگر کسی بخواهد از
روشهای جدید استفاده کند باید توانایی مالی پرداخت
این هزینهها را داشته باشد.

زخمـی

همانند کوه یخ
نفیسه قدوسی

.

غفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد .بجوييد تا بيابيد .منسيوس

عقبماندگی ذهنی و مشکالت تغذیهای
سالمت

عقبماندگی ذهنی ،اختاللی با
تواناییهای شناختی پایینتر از حد
معمول است و معموالً با نقص در
دو یا تعداد بیشتری از رفتارهای
انطباقی یا سازشی همراه میشود.
منظور از مهارتهای انطباقی انجام
کارهایی است که در هر سن خاص
به طور معمول از فرد انتظار میرود.
انطباقی
غذاخوردن ،یک کارکرد
ِ
ضروری بوده و بر کیفیت زندگی
افراد با عقبماندگی ذهنی اثر
میگذارد .این توانایی ،فرآیند حسی
ـ حرکتی پیچیدهای است که عالوه
بر یکپارچگی سیستم عصبی و
عضالنی ،به هماهنگی بین تنفس
و بلع نیاز داشته و به رشد کودک،
یادگیری و توانایی او برای برقراری
ارتباط با دیگران کمک میکند.
هر گونه نقص در ساختار یا
عملکرد میتواند منجر به مشکالتی
در فعالیتهای غذاخوردن مثل
جویدن ،بلعیدن و نوشیدن شده و
با تأثیر بر رشد آموزشی ،اجتماعی
و ذهنی ،منجر به مشکالت بهداشتی
و پزشکی جدی شود .همچنین
مشکالت بر بهداشت روانی مادر
و دلبستگی مادر ـ كودك نیز
تأثیرگذار است .مشکالت تغذیهای
بین افراد کمتوان ذهنی شیوع باالیی
دارد .حدود یك سوم از کودکان
کمتوان ذهنی و نزدیک به  80درصد
از بزرگساالن با عقبماندگی ذهنی
شدید تا عمیق ،این مشکالت را نشان
میدهند .در این افراد با افزایش

سطح عقبماندگی ذهنی ،میزان
و شدت مشکالت جسمی افزایش
مییابد .انواع مختلفی از مشکالت
تغذیهای در افراد عقبماندهی
ذهنی مشاهده میشود که شامل
کماشتهایی ،اجتناب از غذاخوردن،
استفراغ ،ریفالکس معدی ـ مروی و
عمل دفع با تأخیر ،سلیقهای بودن
نسبت به دمای غذا ،آشپز آن یا
مکان سرو غذا و مشکالت رفتاری
در طول غذاخوردن (پرخاشگری،
رفتار تخریبی ،ترک محل غذاخوردن
و دزدیدن غذا) است .برخی از
این مشکالت مانند آسپیراسیون
مسمومیت ،سوء تغذیه و رشد
نامناسب عالوه بر ایجاد خطرات
جسمی و عاطفی برای فرد ،ثبات
بالینی و زندگی وی را نیز به خطر
میاندازند .به همین دلیل تظاهرات
ثانویهای مشکالت این کودکان در
غذاخوردن نیز اهمیت دارد ،به طور
مثال مدت طوالنی زمان غذا خوردن
منجر به ناامیدی والدین و حتی خود
کودک شده و ممکن است مانع از
رشد و تکامل کودک شود.
لینچید حدود ده مشکل تغذیهای را
در این افراد مطرح میکند :کجخلقی
هنگام صرف غذا ،عادتهای غذایی
عجیبوغریب ،بیتمایلی غذایی،
انتخاب بافت غذایی خاص ،تأخیر یا
مشکل در جویدن ،مکیدن یا بلعیدن،
تأخیر در غذاخوردن مستقل ،پیکا
(خوردن مواد غیر خوراکی) ،پرخوری
یا کمخوردن و نشخوارکردن .اسمیت

در پژوهشی مشکالت تغذیه ای
 2202بزرگسال کم توان ذهنی
را در انگلیس مورد بررسی قرار
داد که در مطالعهاش  12درصد از
آزمودنیها دچار عقبماندگی خفیف،
 26درصد متوسط 31 ،درصد شدید
و  31درصد عمیق بودند و مشکالت
تغذیهای گزارششده در این مطالعه
شامل استفراغ ،پیکا ،پرخوری و
نوشیدن بیوقفه بود.
از آنجا که مشکالت تغذیهای مانع
رشد جسمی و شناختی کودکان
کمتوان ذهنی شده و برنامههای
درمانی و توان بخشی این کودکان
را مشکل میسازد ،ارزیابی دقیق
مشکالت تغذیهای این کودکان با
توجه به سطح هوشی آنان امری
مهم و ضروری است و اطالعرسانی
در مورد شیوع این مشکالت به
مدیران و مسئوالن مربوطه برای
تدوین برنامههای پیشگیری
بسیار مفید است .همچنین ارائهی
مداخالت درمانی مناسب نه تنها
روی کیفیت زندگی این کودکان
اثر میگذارد ،بلکه باعث پیشگیری
از مشکالت تغذیهای در آینده شده
و اثر مستقیمی بر سالمت عاطفی و
فیزیکی این کودکان خواهد داشت.
وحید راشـدی ،محمد رضــایی
اعضای هیأت علمی دانشکدهی علوم
توانبخشی
دانشگاه عــلوم پزشکــی و خدمـات
بهــداشــتیـ درمــانی هـــمــدان
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مأيوس مباش زيرا ممکن است آخرين کليدي که در جيب داري ،قفل را بگشايد .تروتي ويک

دنیایروانشناسی

افـرادناشنـوا

سالمت

هشتم مهر به عنوان روز جهانی ناشنوایان انتخاب شدهاست ،با این
هدف که توجه همهی مردم دنیا را به افرادی معطوف کنند که به
ی بیصدای این
گونهای متفاوت ارتباط برقرار میکنند و بگویند دنیا 
افراد ساکت و تلخ نیست .در این روز سخنگفتن از نیازها و مشکالت
افراد ناشنوا مهم است .ولی آنچه همیشه نادیده گرفته میشود
روح و روان انسانهاست .در این مقاله میخواهیم شما را با دنیای
روانشناسی این افراد آشنا کنیم.
شاید موضوع چندان مهمی بهنظر نیاید ولی نام این مقاله را از
«روانشناسی ناشنوایی» به «دنیای روانشناسی افراد ناشنوا» تغییر
دادهایم .اگر کلمات را تجزیه و تحلیل کنید درمییابید که این
تغییر نام برای مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است .اگر از لفظ
ناشنوایی استفاده کنیم ،در واقع آن را به عنوان یک بیماری محسوب
کردهایم و فرد ناشنوا را با معلولیتی که دارد شناختهایم .در حالی که
فرد ناشنوا و بهطور کلی همهی افرادی که به نوعی دچار معلولیت
هستند ،باید جدا ً از معلولیتشان شناخته شوند و این ناتوانی به عنوان
هویت فرد به حساب نیاید .ما میخواهیم دنیای افراد ناشنوا را ببینیم
و با آن آشنا شویم.
دنیای روانشناسی افراد ناشنوا ،چهگونه دنیایی است؟
یک دنیا با زبانی بصری که فرهنگ ،آموزشوپرورش ،روانشناسی
و جامعهشناسی مخصوص به خود را دارد و از ظلم و ستم ،تعصب،
تبعیض و کلیشه به دور نیست ،این دنیا آدابورسوم و سنتهای
مخصوص به خود را دارد و سرشار از داستانهای شگفتانگیز است.
یک فرد ناشنوا عشق را تجربه میکند و مانند هر نوجوانی به دنبال
هویت خود میرود .او نیز میتواند در جمع خانواده به عنوان یک
عضو عادی بهحسابآید و در راه زندگی خود دچار شکست ،اعتیاد،
افسردگی ،مشکالت خانوادگی شود.
در دنیای روانشناسی افراد ناشنوا ،دیدگاههای متفاوتی را کشف
خواهیم کرد:
 -1دیدگاهی که افراد ناشنوا به ناشنوایان دیگر دارند.
 -2دیدگاه افراد ناشنوا نسبت به مردم شنوا
 -3دیدگاه افراد شنوا نسبت به افراد ناشنوا
وقتی که در مورد از دستدادن شنوایی و یا ناشنوایی صحبت
میکنیم ،با اسطورههای بسیاری روبهرو میشویم .بسیاری بر این
باورند که یک شخص ناشنوا ،نمیتواند صحبت کند .ولی امروزه
از طریق گفتاردرمانی ،افراد ناشنوا میتوانند صحبت کنند هرچند
لحن و نوع صدایشان با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد ،اما صداها و
سخنانشان قابل درک است .برقراری ارتباط تنها از راه تولید اصوات
نیست ،بلکه مفهومی بسیار گستردهتر دارد .روشهای مختلفی
وجود دارد که ما از طریق آنها میتوانیم ارتباط برقرار کنیم .از
جمله حواس ،حرکات بدن ،حرکت چشمها ،بیان هنری ،نوشتن،
سیگنالها ،عالئم و ....
در زبان التین ناشنوا به دو صورت نوشته میشود یکی با حرف
بزرگ و دیگری با حرف کوچک شروع میشود .این دو کلمه معنای
مختلفی دارند ،ناشنوا با حرف بزرگ ،D (Deafفردی است که خود
را بهعنوان ناشنوا شناسایی کردهاست ،از زبان اشار ه استفاده میکند
و فرهنگ ناشنوایی را پذیرفته است.
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و حرف کوچک dدر کلمهی ناشنوا ( )deafنشاندهندهی فقدان شنوایی ،از طریق تشخیص
پزشکی ناشنوایی است .همانطور که جهان ،اجتماع و مردم دارای تنوع و گوناگونی است،
افراد ناشنوا نیز با یکدیگر متفاوتند .بنابراین کلمات روانشناسی نیز برای آنها متنوع است.
افراد ناشنوا یک جامعهی پیچیده ،غنی و چندوجهی را تشکیل میدهند .همانطور که هر
فرد شنوا دارای کیفیتهای ذاتی و منحصربهفردی است ،افراد ناشنوا از نوع ( ،)deafنیز
متفاوت هستند .ممکن است سختشنوا ،کمشنوا ،یا ناشنوا ـ نابینا باشند.
بهنظر میرسد که کلمهی ناشنوا بهراحتی قابل درک و فهم است ،اما در واقع ،افراد ناشنوا
بهخوبی درک نمیشوند .ناشنوایی را میتوان از دو دیدگاه بررسی کرد .در دیدگاه اول
ناشنوایی یک نقص در نظر گرفتهمیشود که نیاز به اصالح دارد ،در سالهای -1945
 ،1930با تصویب قانون عقیمسازی ،هزاران نفر از افراد ناشنوا مجبور به عقیمسازی میشدند.
ناشنوایی در آن زمان و مکان چیزی بود که باید از جامعه پاک میشد .در قرن  ،21دو
ساختار ناشنوایی حکمفرما هستند و برای شکلدادن به سرنوشت مردم ناشنوا با یکدیگر
رقابت میکنند .در یک ساختار افراد ناشنوا بهعنوان یک معلول بهحساب میآیند و در
ساختار دیگر این افراد بهعنوان اعضای یک اقلیت زبانی در نظر گرفتهمیشوند .در ساختار
اول ،ناشنوایی با سکوت ،ناتوانی ،درد و رنج و عدم موفقیت در غلبه بر موانع بزرگ همراه
است .در ساختار اقلیت ،ناشنوایی با زبان منحصربهفرد ،تاریخ ،فرهنگ ،گروههای اجتماعی و
مجموعهای از نهادهای اجتماعی مرتبط است.
مشاوره با متخصص شنواییسنجی اولین کاری است که مشخص میکند کدام کودکان
باید آموزش و پرورش ویژه را دریافت کنند .در بسیاری از کشورهای جهان ،شنواییسنجی
و آموزش و پرورش رابطهی تنگاتنگی با هم دارند و در افزایش توانایی این کودکان نقش
مهمی را ایفا میکنند.
برچسب ناتوان بر کودک ناشنوا ابتدا در میان پزشکان و سپس توسط آموزش و پرورش
خاص رواج پیدا کرد .هنگامی که کودک به یک مدرسهی خاص فرستاده و موظف به
گذاشتن سمعک میشود ،اجتماع او را بهسوی ایفای نقش یک فرد ناتوان سوق میدهد.
کودک در برخورد با درمانگران و معلمان میآموزد که آنها برای حمایت از او بهعنوان
یک فرد ناتوان ،با هم همکاری میکنند .معلمها میتوانند بر این کودکان از نظر عاطفی اثر
عمیقی بگذارند .کودک ناشنوا است پس به گونهای متفاوت آموزش میبیند و هویتش را با
ناتوانی پیوند میزند.
از دیدگاه فرهنگی جوامع ناشنوا ،ناشنوای بودن ،ناتوانی نیست .دکتر پدی الد رهبر ناشنوایان
بریتانیا میگوید« :ما آرزو میکنیم که حقمان را بهعنوان یک گروه اقلیت زبانی به رسمیت
بشناسند .برچسبزدن به ما بهعنوان یک معلول نشانهی عدم موفقیت جامعه در درککردن
تواناییهای ما است .ما به هیچوجه در درون جامعه ناتوان نیستیم».
چه چیزی به منزلهی سالمت روانی یک فرد در نظر گرفته میشود؟ چگونه میتوانیم آن را به
صورت طبیعی تعریف کنیم؟ اص ً
ال چه چیزی طبیعی و بههنجار است؟ آیا ناشنوایی پایبند
به اقدامات سالمت روان است؟ آیا چالشها و معضالت روانی که در جوامع ناشنوایان وجود
دارند ناشی از مشکالت پزشکی آنها است؟
پاسخ این سواالت را در شمارهی آینده خواهید خواند.

ترجمه :سیدهفرزانه گلستانی

سالمت

مادر آسیایی معلول ،ساکن لندن ،در مورد تجربههای
تلخی که از فرهنگ نامناسب کارکنان بیمارستان در طول
بارداریهایش داشته ،سخن میگوید .رفتارهای نامناسبی
که او را مجبور کرد به موسسهی حمایت از معضالت
فرهنگی زنان مراجعه کند.
پافشاری در سقط جنین
معموالً پزشکان ،در کشورهای توسعه یافتهی صنعتی،
زنان معلول باردار را برای سقط جنین تحت فشار قرار
میدهند .آنها به من نیز پیشنهاد کردند فرزندم را سقط
کنم .در حالی که از اعتقادات مذهبیام اطالعی نداشتند
و نمیدانستند که مسلمانان هر نفسی را از جانب خداوند
میدانند و سقط بیدلیل جنین در اسالم گناهی کبیره
است.
هنگام بارداری سومین فرزندم دچار عفونت کلیه شدم.
در صورت ادامهی بارداری کلیههایم ضعیف و ضعیفتر
میشدند و ممکن بود مشکالت بیشتری برایم به وجود آید.
از این رو پزشکان بر سقط جنین تاکید بسیاری داشتند،
اما من همچنان روی تصمیمم پافشاری میکردم« :یا با
فرزندم زنده میمانم یا به همراه او میمیرم ».نمیتوانستم
با اعتقادات مذهبیام کنار بیایم .چون باور دارم مرگ و
ی تنها در اختیار خداوند است .حتی برای یک جنین
زندگ 
کوچک هم خود او باید امر کند .برای من این بارداری
هدیهای از جانب خداوند بود ،هرچند مشکالت زیادی به
همراه داشت اما مطمئن بودم که در تمام این مدت خدا
با من است.
جالب اینکه در بیمارستان به خاطر قبولنکردن سقط
جنین تنبیه هم شدم و قبل از زایمان به بخش مشکالت
حاد بیماران کهنسال فرستاده شدم .آنها به هیچ عنوان به
اعتقادات مذهبی و فرهنگی من اهمیت نمیدادند .در آن
روزها تمام وجودم را ترس از اینکه داروهایی که استفاده

میکردم ،روی کودکم تأثیر بدی دارد یا خیر ،فرا گرفته
بود .اما هیچکس پاسخگوی سواالتم نبود.
به علت نفستنگی باید حتماً از دستگاه اکسیژن استفاده
میکردم ،ولی چون از تأثیراتش برروی جنین میترسیدم،
تنها در صورتی که به خسخس میافتادم تن به استفاده
از آن میدادم .برایم قابل درک نبود که چرا کارکنان
بیمارستان تا به این حد مرا تحت فشار روحی قرار میدهند.
هر لحظه نگرانیهایم شدت میگرفت و هیچکس اطالعات
درستی در اختیارم قرار نمیداد .ممکن بود کودکم را از
دست بدهم ،تا اینکه باالخره از طریق سونوگرافی جنین را
دیدم و از سالمت او مطمئن شدم.
روابط عاطفی
در آن دوران سخت که هر زنی نیاز به حمایت روحی
و عاطفی همسرش دارد ،احساس تنهایی میکردم .زیرا
شوهرم که اهل هند است ،مانند پزشکان ،اعتقادات مرا
درک نمیکرد و هر آنچه آنها میگفتند قبول میکرد .در
آن دوران که بیشتر از همیشه به وجود یک همراه و همفکر
نیاز داشتم ،نمیتوانستم با همسرم رابطهی احساسی برقرار
کنم و از ترسهایم بکاهم.
در آن دوران به حدی از نظر فیزیکی و روانی ضعیف شده
بودم که توان تحمل جروبحث با همسرم و خانوادهاش را
نداشتم .به همین خاطر سکوت میکردم و سعی میکردم
از آنها دوری کنم.
چگونه میتوانستم جان کودکم را بگیرم و پس از آن در
آرامش به زندگیام ادامه دهم؟
زندگی در این کشور چالش بزرگی بود ،ولی همسرم
نمیتوانست از انگلستان خارج شود و این مشکالت را
به گونهای برطرف سازد .عالوه بر مسائل فرهنگی ،ما با
مشکالت زبان هم مواجه بودیم .در آن زمان زبان هردوی
ما خیلی خوب نبود و بسیاری از حرفهای پزشکان را

.

معضالتفرهنگیمعلولیت

من جز يک چيز ،نميدانم و آن اين است که هيچ چيز نميدانم .سقراط

بهترين پدر و مادر دنيا

به طور کامل متوجه نمیشدیم ،این موضوع به
تنهایی چالش بزرگی بود .هر لحظه زندگیکردن
در این کشور برایم سختتر و غیرقابلتحمل
میشد .برای آنکه نمیتوانستم از هیچ طریقی با
شهروندان و کارکنان بیمارستان رابطه برقرار کنم.
به خاطر میآورم که برخورد یکی از پرستاران به
شدت ناراحتم میکرد .او که در مورد اعتقادات
من و فرهنگ کشورم هیچ نمیدانست ،به گونهای
تمسخرآمیز با من برخورد میکرد .یک روز گفت:
«تو که خودت کودک هستی ،چهطور صاحب
فرزند شدهای؟»
او نمیدانست در کشور من ،دختران در سن 16
سالگی ازدواج میکنند و بالفاصله باردار میشوند.
حرفهایش بسیار عصبیام کرد و از او خواستم
تنهایم بگذارد.
در نتیجهی تمام این مشکالت روحی ،پس
از زایمان ،دچار افسردگی شدم .تا اینکه به
موسسهی حمایت از معضالت فرهنگی مراجعه
کردم تا کسانی را پیدا کنم که ملیت و فرهنگ
و مذهب مرا درک کنند و با من یکی شوند.
داوطلبانه در این موسسه حضور داشتم و با والدین
معلول زیادی صحبت کردم .این همنشینی برایم
بسیار جالب و لذتبخش بود .کسانی را دیدم
که مانند من در شرایط سختی قرار داشتند .با
افسردگیام مبارزه کردم و به این باور رسیدم
که سیستم اجتماعی کشور بیگانه دچار ضعف و
اشکال است ،نه روحیات من.
مالقات با جامعهی والدین معلول ،تجربهی
بسیار متفاوتی بود .در آنجا فهمیدم که
معلولیت بههیچعنوان نباید موجب سرخوردگی
یا شرمندگی شود .این جامعه در برخورد با
نژادپرستی و حمایت از احتیاجات فرهنگی ،کمک
قابل توجهی به من کرد .متأسفانه در فرهنگ
کشور من ،معلولیت نادیده گرفته میشود و بدون
توجه به آن ،زن معلول باید باردار شود و تحت
هر شرایطی فرزندی بیاورد .اما وقتی با کودکان
معلول حاصل از این بارداری مواجه شدم ،تصمیم
گرفتم ریشهی این فرهنگ نابهجا را از بین ببرم.
امیدوارم داستان زندگی من برای تمام زنان
معلولی که در فکر بارداری هستند ،مفید باشد.
برایشان آرزو میکنم که از پس این شرایط سخت
برآیند و روحیهی خود را بههیچوجه از دست
ندهند.
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تنها نشان زندگي ،رشدکردن است .جان هنري

تازه های دنيای فناوری
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این وسیله مناسب کسانی است که بنا به دالیلی دچار فراموشی شدهاند و به کمک این
وسیله میتوانند به مکان دلخواه خود بازگردند .کافی است تنها یک دکمه را فشار دهند.
این وسیله بدون سیم و بدون نیاز به نصب ،قابل استفاده است .دستگاه یابنده حدود سی
متر دورتر از میان دیوار و طبقات ساختمان ،سیگنال میفرستد .یابندهی شخصی یک
کابل دارد تا فرستنده به راحتی در دسترس باشد .زنگ گیرنده مرتب صدا میکند .گیره
مناسبی دارد که میتوان از آن برای چسباندن یابنده به کمربند و یا با تبدیل آن به سه
پایه ،به صورت رومیزی استفاده کرد .فرستنده از یک باتری  12ولتی و گیرنده از دو باتری
استفاده میکند.

عصای نوری
برای افراد نابینا

علمــی
عصای نوری همان عصای سفید معمولی است .این وسیله دردسرهایی
که عصای سفید معمولی برای فرد نابینا دارد را برطرف میکند و یک
وسیلهی شمشیر مانند و از نظر علمی بهبود یافته است که جای آن را
میگیرد .برای سنجش مسافت از پرتوها و حسگرهای فرا صوت استفاده
میکند و بنابراین به فرد نابینا کمک میکند تا با اطمینان در محیط
پیرامونش تردد کند.
این وسیله از موجهای فرا صوت استفاده میکند تا با دقت و بدون
تأثیرپذیری از باران و مه و دیگر پدیدههای آبوهوایی ،مسافت را اندازه
بگیرد .از نور بازتاب شده استفاده میکند تا از برخورد با رهگذران
جلوگیری شود .سامانهی فرا صوت اطالعاتی دربارهی خطراتی چون موانع
و تغییر سطحها فراهم و وجود آنها را زودتر آشکار میکند .عصای نوری
کارکرد دیگری هم دارد .با کمک آن میتوان اطالعاتی راجع به محصوالت
به دست آورد .اطالعات از راه ارتباط بلوتوث می شود و به صورت صدا
برای فرد ارسال میشود.
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یابندهی شخصی
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بـاالآورنـدهی پـا
فرد معلول یا سالمند میتواند پاهای خود را به کمک این باالآورندهی پا از تخت باال یا
پایین ببرد .برای افرادی که کل لگن خود را عمل کردهاند یا محدودیت حرکتی دارند ابزار
بسیار خوبی است و برای راحتی بیشتر ،رکاب پا و حلقهی دسته و میله با نوارهایی پوشانده
شدهاست  .

ترجمه :سمیه جعفری

این وسیله کمکی برای افرادی مناسب است که به راحتی نمیتوانند
خم شوند .شبیه به یک ساق جوراب انعطافپذیر با آستر نایلونی است
که باعث میشود پا بهسادگی درون ساق ُسر بخورد .الیهی خارجی
این وسیله از جنس پارچهی حولهای است که جوراب را روی این
وسیلهی کمکی به خوبی نگه میدارد.
دسته حلقهای بزرگ در انتهای نوارهای هشتاد سانتیمتری برای
افرادی مفید است که توانایی کمی برای گرفتن چیزی در دست
دارند .این وسیله بهطور دستی قابل شستوشو است.
این وسیله ،مناسب افرادی است که خمشدن برایشان مشکل بوده و
یا فقط از یک دست استفاده میکنند .کفهی بزرگ مناسب پاهای
بزرگتر است و سطح طرحدار آن از چسبیدگی پا به آن جلوگیری
میکند .بالههای جانبی ،جوراب را در کل مسیر پوشیدن ،در جای
خود ثابت نگه میدارد و برای جورابهای کشی نخی یا ورزشی بهتر
عمل میکند.

علمــی

این ظروف ،راه حلی عالی برای افراد مبتال به آرتروز ،سکته یا دیگر مشکالت عصبشناختی
است ،طوری که خمشدن مچ ،در دست گرفتن یک شی یا دیگر حرکتهای الزم هنگام
غذاخوردن برایشان سخت شده باشد .دستههای این قاشق و چنگال و چاقوها از مادهای نرم و
شبیه الستیک با برجستگیهای انعطافپذیر ساخته شده که راحت و ایمن است و به راحتی
میتوان آن را در دست گرفت.
قاشق و چنگالها از جنس فوالد ضد زنگ هستند و پیچش خاصی در دستهی فلزی منعطف
خود دارند که با هر زاویهای قابل تنظیم است .طراحی چاقو طوری است که فشار وارد بر مچ
دست را کم میکند و میتوان با کمترین نیروی بازو از آن برای برش استفاده کرد .مناسب افراد
راست دست یا چپ دست است و در ماشین ظرفشویی هم میتوان آن را شست.

.

ظروفآشپزخانهبادستههایکاربردی

جورابپوش

کسي که ميتواند ،انجام ميدهد و کسي که نميتواند ،به ديگران ياد ميدهد .جرج برنارد شاو

تازه های دنيای فناوری

دگمهبند

این وسیله برای افرادی مفید است که به آرتروز یا دیگر اختالالت
عصبشناختی دچار شدهاند و بهراحتی قادر به بستن دگمههای
خود نیستند .دستهی نرم آن مناسب زمانهایی است که بازکردن
گرفتن آن را سادهتر میکند.
و بستن دگمهها مشکل است و دست
ِ

ترجمه :سمیه جعفری
پیک توانا/سال پنجم/شماره /49شهریور و مهر 65 1392

.

آنچه سبب امنيت روح ميشود ايمان است  .گارودي

علمــی
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