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ـ  اجتماعی، نشریه ای است که از چند سال  ماهنامه ی پیک توانا با رویکرد فرهنگی 
پیش وارد عرصه ی فرهنگی جامعه شده و در تمام این سال ها تالش کرده تا بتواند 
باشد  معلولیت  دارای  افراد  آرزوهای  و  توانمندی ها  مشکالت،  دغدغه ها،  از  آینه ای 
با  با انعکاس مشکالت این گروه، زمینه ای فراهم آورد تا هم همه ی افراد جامعه  و 
داشته  قشر  این  به  مؤثرتری  نگاه  مسئوالن،  هم  و  شوند  آشنا  آن ها  توانمندی های 

باشند و گام های اثربخشی برای رفع مشکالت آنان بردارند. 
که  است  توانا  معلولین  کانون  نشریه،  این  امتیاز  صاحب  است  یادآوری  به  الزم 
افراد دارای  با دو هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به  مؤسسه ای غیردولتی بوده و 
معلولیت و نیز احقاق حقوق آن ها شکل گرفته است. این موسسه برای حفظ عزت و 
کرامت انسانی افراد دارای معلولیت، درخواست هرگونه کمک بالعوض را ممنوع کرده 
و با تکیه بر فکر و اندیشه ی افراد دارای معلولیت در راه اهداف  خود گام برمی دارد. 
پیک توانا از تمام کسانی که در این راه هم راه و هم گام بوده اند سپاس گزاری می کند 

و دست گرم همه ی مخاطبان را به گرمی می فشارد. 

شما می توانید هر گونه مقاله، یادداشت، خبر، شعر، داستان و نوشته های خود 
در رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت را در اختیار پیک توانا قرار دهید.

هم چنین می توانید افرادی دارای معلولیِت موفقی که می شناسید را به پیک 
توانا معرفی کنید تا این ماهنامه آن ها را به عنوان الگو به مخاطبانش معرفی 

کند.
دارای  به دوستان  را  توانا آن  پیک  اشتراک  با  شما دوست عزیز می توانید 

معلولیت خود هدیه دهید.
با اشتراک پیک توانا با حقوق خود  شما دوست دارای معلولیت، می توانید 

آشنا شوید.
واحد صنعتی هستید  یا  و  دارای شرکت  که  عزیزی  هم چنین شما دوست 
می توانید با اشتراک پیک توانا آن را به کارمندان دارای معلولیت خود هدیه 
دهید و به رشد و ارتقای فرهنگی کارکنان خود و خانواده های آن ها کمک 

کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان همیشگی، می تواند هر چه بیشتر 

به سوی افق های روشن قدم بردارد.

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پیک توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی، تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.
هزینه ی اشتراك:

یک ساله)12شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال کپي کارت معلولیت ( : 200/000 ریال  
یک ساله)12شماره( )براي مراکز، شرکتها ،سازمانها و مخاطبان عادي( : 250/000 ریال

نكته : در صورت اشتراک شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واریز شود.
عالقه مندان به اشتراك و دریافت مجله مي توانند، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سیبا بانک ملي به نام کانون معلولین 

توانا )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي( واریز و اصل رسید آن را به همراه فرم اشتراك تکمیل شده )گواهي معلولیت یا کپي کارت معلولیت براي عزیزان 
معلول(، به نشاني دفتر ماهنامه پیک توانا ارسال نمایند.

در صورت اشتراك بیش از 5 جلد در هر شماره 20 در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

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

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

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

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

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

در اين حركت فرهنگی با ما همراه شويد
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47
لطفًا پشه نباشید

54
اگر تنبلی چشم درمان 

نشود...
»برنامه های آیفون 
ویژه ی معلوالن «

11 9 8

32

64

اخبـار

 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسیني- مرتضی رویتوند- رقیه بابایی

 هیات تحریریه :
مینا جاني- سیما سلطانی آذر- نفیسه قدوسي - صدیقه موالیی - معصومه آِمدی

با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان :
محمدحســن هادی- مرضــیه کریمی - مریــم ایــران دوســت - بهنــاز راشدی اشرفی
 صهبا شـیرازی - لیـال کبیری - آرزو طالقانــی - فاطمه خردمندزاده- زهـره شهسواری  

سیروس ماله میری - سیامک سررشته داری و سایر همکاران
 گرافیک و صفحه آرایی : فهیمـه طیبـا

پشتیبانی و آرشیو: پری چگینی 
عكس روی جلد: صدرا شیخی   
سازمان آگهی ها: حسن صفری

* خواهشمند است نوشته ها و عکس های خود را ) با موضوع معلولیت( از طریق پست 
 34185-3463 پستی  صندوق  یا  و   Info@irantavana .comالکترونیکی
ما  به  را  نهایی  ویرایش  و  به عهده گرفته  را  آثارتان  اینکه مسوولیت  از  و  ارسال کنید 
یادگار  به  نزد ما  ارسالی شما  می سپارید، سپاسگزاریم. مقاله ها، مطالب، و عکس های 

می ماند و بازگردانده نمی شود.
* استفاده از مطالب پیک توانا، تنها با ذکر منبع امکان پذیر است.

* درج نظریه ها، عقاید و به ویژه آگهی در این مجموعه به معنای تأیید آن از سوی 
مسووالن مجله نیست. بررسی، تحقیق و اطمینان از درستی آن،  به عهده شما عزیزان 

است.

اجتماعی

ادب و هنر

سالمت و علمی

شناسنامه

دریافت نسخه pdf شماره 52 

نشانی دفتر ماهنامه : صاحب امتیاز: کانون معلولین توانا        مدیر مسوول: محمدرضا هادي پور
قزوین - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به میدان قدس 

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

تلفكس : 0281-3339212
سازمان آگهی ها: 09192825134

شماره پیامک : 30007545  
چاپ و صحافی : رواق

»کانون معلوالن توانا 
الگوی خوبی برای معلوالن 

و تشكلهاست «

»پناه بر خدا! ابالغیه ای 
برایمان نیامده! « 

»شتری که پشت در هر 
خانه ای می خوابد «

دوست دارم اولین ایرانی 
مدال آور در المپیک و 

پارالمپیک باشم

»توانمند سازی اقتصادی 
افراد کم توان «

»حال توان بخشی خوب 
نیست «

» مددکاری در مبتالیان راز آ ن مهمان ناخوانده
به ضایعه نخاعی «

46
» 10 فیلم درباره معلولیت «

48
»چشم به راه «

47
»حر فهایی برای شنیدن «

بهترین پدر و مادر دنیا
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معاونت  های  حوزه  از  یکی  توانمندسازی  دفتر 
سازمان  معلولیت های  از  پیش گیری  و  توان بخشی 
نقشه ی  اصالح  از  پس  که  است  کشور  بهزیستی 
شد.  تشکیل   1389 سال  بهار  در  سازمانی 
تحقیق و پژوهش،  دفتر  این  فعالیت های  مهم ترین 
زمینه ی  در  نظارت  و  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
سیستم های  توانمندسازی  به  که  است  برنامه هایی 
و خانواده های  افراد معلول  توان بخشی، کارشناسان، 

آنان منجر می شود.
نگاهی گذرا به فعالیت های این حوزه نشان می دهد 
که این واحد هنوز نتوانسته است برنامه و استراتژی 
ایران  در  معلوالن  توانمند سازی  برای  مشخصی 
مسئوالن  که  دارند  آن  از  حکایت  شواهد  ارائه دهد. 
از  معلوالن  خارج نمودن  راه  تنها  بهزیستی،  سازمان 
چرخه ی حمایتی را ارائه ی تسهیالت بانکی می دانند. 
بلکه  نمی سازد؛  توانمند  را  معلوالن  تنها  نه  امر  این 
آن ها را به سیستم هاي بانکی بدهکار می کند و باعث 
سلب آرامش از فرد معلول و خانواده ی او می شود. 
آموزش های کافی برای مدیریت برسرمایه ومدیریت 
برکسب کار به فرد معلول یاد داده نشده است و این 

امر به تنهایی باعث توانمند سازی نخواهد شد.
برای اینکه به تعریف درستی از مفهوم توانمند سازی 
نائل شویم، ابتدا به کنکاش در معنای توانمند سازی 
می پردازیم و به اقدامات، برنامه ها و سیاست های الزم 

در این مفهوم اشاره می کنیم.
تعریف توانمندسازی

سیستم،  یا  فرد  به  که  است  فرایندي  توانمندسازي 
انگلیسي  لغت  )فرهنگ  مي دهد  اختیار  و  قدرت 
در  مشارکت  طریق  از  امر  این   .)1978 اکسفورد، 
بر  که  مهمي  موضوع های  زمینه ی  در  تصمیم گیري 
براي  تاثیر مي گذارد، حاصل می شود.  زندگي روزانه 
و  خود مختاري  معني  به  توانمندسازي  افرادمعلول، 
استفاده  با  فرایند  این  در  آنان  است.  خود سرپرستي 
حمایت های  و  منابع  کشف  موجود،  ظرفیت های  از 
هدف مند و ساختار مند به خودباوری رسیده و فرصت 
برای  الزم  قدرت  و  اجتماعی  مشارکت  برای  الزم 
انتخاب و اقدام در عرصه های گوناگون را به دست 

می آورند.
خدمات  در  توانمندسازي  رویکرد  اساس  بر 
مطرح   1991 امنردر  ویلیام  توسط  که  توان بخشي 
در  را  زیر  اصلي  عامل  چهار  توانمندسازي  شد، 
برمي گیرد که الزم است از دو بُعد درونی و بیرونی در 

برنامه ریزی ها مدنظر قرار بگیرد:
وشرکت های  )موسسات  توان بخشي  سیستم هاي   •

دولتی و غیر دولتی(؛
مدیران،  توان بخشي)مشاوران،  متخصصان   •

کارشناسان(؛
• خانواده ی افراد معلول؛

• افراد معلول. 
به نظر می رسد با تشکیل افق های فکری منسجم و 
با استفاده از کارشناسان مجرب، می توان راه حل های 

مناسبی برای نیل به توانمند سازی در ایران یافت. 

»نگـرش صحیـح به توانمند سـازی«

 محمدحسن هادی - معاونت اجتماعی کانون معلولین توانا

راه کارهای پیشنهادی جهت تحقق توانمند سازی در ایران
1-ایجاد اعتماد به نفس وخو دباوری و نشاط دربین معلوالن و خانواده هایشان؛

به روند  توانمندی های خود،  ارتقای  با  افراد معلول و خانواده هایشان  باعث می شود  اعتماد به نفس و خودباوری 
توسعه ی جامعه خودکمک کنند.

2-ارزیابی استعداد ها و توان سنجی؛
بر  اساس  آینده ی شغلی آن ها  و  توان معلوالن توسط متخصصان و مشاوران صورت گیرد  و  استعداد  سنجش 

استعدادهایشان تعریف شود. 
3-آموزش وارتقای مهارت های تخصصی؛

ضروری است مهارت های الزم با توجه به استعداد های فرد و فرصت های شغلی مناسب به افراد معلول آموخته  
شود.

4-ایجاد حس مالکیت، مسئولیت پذیری و رهبری برنامه های مربوط به معلوالن توسط خود آن ها؛
حس مالکیت در نتیجه ی مشارکت و درگیری در تصمیم گیری ها و اقدامات حاصل می شود. توانمند سازی زمانی 

پایدار است که بر دانش و مهارت های الزم برای حل مشکالت بنا شده باشد.
5-آشنایی باحقوق و قوانین و برخورداری از فرصت های برابر؛

معلوالن زمانی می توانند به عنوان یک شهروند عادی در جامعه زندگی کنند که با حقوق خود وقوانین آشنا 
شوند. مسئوالن هم موظف اند برای افراد معلول فرصت های برابر قائل شوند.

6-مشارکت افراد معلول در فعالیت های خانوادگی، اجتماعی، آموزشی، اوقات فراغت، کار، سیاسی و فرهنگی؛
7-آماده سازی شغلی و مناسب سازی محیط کار؛

که  شغلی ای  فرصت های  مناسب سازی  به  و  کنند  ارزیابی  را  کاری  محیط های  می بایست  ومشاوران  بازرسان 
معلوالن قادر به فعالیت درآن ها هستند، بپردازند. 

8-ارزیابی توانمندی های فیزیکی وارتقای توانایی های جسمی؛
تیم توانبخشی بعد از ارزیابی وضعیت جسمی معلول و تمرینات مداوم و هدف مند جهت بهبود وضعیت جسمی 

معلوالن، درجهت احراز شغل مورد نظر فعالیت می کنند.
9-مشارکت سازمان های مردم نهاد درتوسعه ی توانمندسازی پایدار؛

توانمندسازی محقق نخواهد شد مگر در سایه ی حضور پر رنگ تشکل ها ومعلوالن نخبه ی جامعه.
10-حمایت مالی هدف مند بهزیستی از کارافرینان ونخبگان؛

و  باشند  نو  ها  آن  وایده های  طرح ها  که  دهد  قرا ر  کسانی  دراختیار  تنها  را  تسهیالت  است  موظف  بهزیستی 
هم چنین قدرت مدیریت برکار خود را داشته باشند.

پیک توانا پس از این تالش خواهدکرد در راستای تحقق امر توانمند سازی گامی اساسی بردارد. امید است با 
و  عزیزان  این  کرامت  و  عزت  معلول،  افراد  توانمند ی  شاهد  مطلوب،  شرایط  فراهم کردن  و  منظم  برنامه ریزی 

مشارکتشان در تصمیم گیری های موثر در زندگی آن ها باشیم.



7

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـار

ــــ
ــــ

خبـ
ا

توانمندسازی 14 درصدی معلولین کاشان ضریب خوبی است
ایلنا: مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 
که ده درصد معلولین باید سالیانه توانمند سازی شوند توانمندسازی 14 درصدی 

معلولین کاشان ضریب خوبی است و تقریب یک و نیم برابر این برنامه است.

پرداخت حق پرستاری 120هزار تومانی به معلوالن ضایعه نخاعی
حق  پرداخت  از  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون  نیوز:  سالمت 

پرستاری به همه معلوالن ضایعه نخاعی در سال جاری خبر داد.
افراد  به  پرستاری  حق  این که  بیان  با  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون 
افرادی که  نیازهای  به  توجه  تأکید کرد:  است،  تومان  نخاعی 120 هزار  ضایعه 

دچار ضایعه نخاعی هستند از اولویت برنامه های سازمان است.

جشنواره استانی تئاتر معلوالن در کرمانشاه برگزار می شود
تسنیم: عضو دبیرخانه ی جشنواره ی تئاتر معلوالن استان کرمانشاه گفت: جشنواره 
موجود  امکانات  از  معلوالن  جامعه ی  برخورداری  با هدف  معلوالن  تئاتر  استانی 
به ویژه در زمینه ی هنری و همچنین ایجاد ارتباط و برقراری پیوند میان جامعه 

معلوالن و هنرمندان در کرمانشاه برگزار می شود.

انتقاد از اجرایی نشدن قانون جامع حمایت از معلوالن در همدان
قانون جامع  اجرایی نشدن  از  انتقاد  با  استان همدان  دانا: رئیس جامعه معلوالن 
حمایت از معلوالن، گفت: شاید از هر ماده  این قانون 16 ماده ای، تنها کمتر از 10 

درصد آن اجرا شده باشد.
 
 

جمعیت تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرمدره افزایش می یابد
ایرنا: مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: امسال 152 پرونده در نوبت دریافت 
خدمات از بهزیستی شهرستان خرمدره هستند که به تدریج وارد چرخه حمایتی 

این دستگاه می شوند.
به گزارش ایرنا، مرتضی مکاریان افزود: هم اکنون 265 معلول طرح توانبخشی 
مبتنی بر جامعه دراین شهرستان شناسایی و به چرخه خدمات بهزیستی وارد 

شده اند. 

یک میلیون و 200 هزار تومان، هزینه نگهداری هر فرد معلول در ماه
تسنیم: مدیرعامل مؤسسه خیریه معلوالن ذهنی وحدت با اشاره به لزوم حضور 
افراد دارای معلولیت ذهنی در مراکز نگهداری به منظور آموزش گفت: هزینه ی 

نگهداری هر فرد معلول ذهنی، ماهیانه یک میلیون و 200 هزار تومان است.
 

تردد معلوالن در موزه ها و اماکن تاریخی آسان می شود
مهر:  بخشنامه تسهیل تردد معلوالن و جانبازان برای دسترسی و بهره مندی از 
فضاها و تمامی اماکن تحت نظر سازمان و مراکز فرهنگی-تاریخی و موزه ها از 

سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر شد.
اولین اپلیکیشن فارسی معلوالن ایران به بازار آمد

سالمت نیوز: اولین اپلیکیشن فارسی حوزه معلولیت با عنوان " آشنایی با آسیب 
مشارکت  با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  ضایعات نخاعی  مرکز  توسط  نخاعی" 
بعضی از مراکز دولتی و غیردولتی ساخته شد. این برنامه برای نصب بر روی تبلت 
رایگان  به صورت  و  آندروید طراحی  تلفن های همراه دارای سیستم عامل  و  ها 

عرضه شده است.

راه آهن زنجان برای معلوالن مناسب سازی می شود
مهر: معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: پروژه مناسب سازی 
راه آهن زنجان توسط بهزیستی راست آزمایی شده و به زودی راه آهن زنجان جهت 

تسهیل عبور و مرور سالمندان و معلوالن مناسب سازی می شود.
تدوین بسته آموزشی برای نابینایان در 6 استان

سایت ایران توانا: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تدوین بسته آموزشی برای 
نابینایان 6 استان کشور خبر داد و گفت: وسایل توانبخشی نابینایان با استفاده از 

آخرین تکنولوژی های دنیا به روز می شود.

پرداخت یارانه برای نگهداری 150 معلول در دماوند
فارس: در بازدید مسئوالن بهزیستی از مرکز نگهداری معلوالن دماوند اعالم شد 

که دولت برای نگهداری 150 معلول این مرکز یارانه می دهد.

الیحه کاهش ساعت کاری زنان برای حمایت از معلوالن
در  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  مصری  عبدالرضا  ایلنا: 
ایلنا در مورد الیحه کاهش ساعت کاری زنان، گفت: در این  با خبرنگار  گفتگو 
الیحه عنوان شده است که ساعت کاری زنان شاغل دارای فرزند یا همسر معلول، 
روزانه 1 ساعت  زیر 6 سال  فرزند  دارای  یا  و  بیماری صعب االعالج  به  مبتال  یا 

کاهش پیدا کند.

وجود 115 هزار دانش آموز استثنایی در کشور
دانا: رئیس ازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به وجود 115 هزار 
به  مبتال  آموز  دانش   638 و  هزار  تعداد  گفت:  کشور،  در  استثنایی  دانش آموز 

اوتیسم نیز در کشور شناسایی شده که در این مدارس تحصیل می کنند.

برقراری مستمری 1400 معلول در کهگیلویه و بویراحمد
برقراری مستمری یک هزار و  از  بویراحمد  بهزیستی کهگیلویه و  مهر: مدیرکل 

400 معلول در آینده ای نزدیک در استان خبرداد.

30 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی همدان
مهر: مدیر کل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه 30 هزار معلول تحت پوشش 
بهزیستی استان همدان قرار دارند، گفت: در طراحی ادارات و اماکن عمومی باید 

مناسب سازی برای معلوالن رعایت شود.

آموزش وپرورش استثنایی به دنبال اجرای طرح مدارس تلفیقی است
پرورش  و  آموزش  گفت:  استثنائی  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس  تسنیم: 
استثنایی به جد به دنبال اجرای طرح مدارس تلفیقی و فراگیر بوده و اجرای آن 

به تمام استان ها و مناطق ابالغ شده است.

برنامه سازمان بهزیستی برای ایجاد 100 هزار شغل پایدار در کشور
هزار   68 گذشته  سال  بهزیستی  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  تسنیم: 
شغل پایدار ایجاد کرده و امسال تالش می کنیم 100 هزار شغل پایدار در سطح 

کشور ایجاد کنیم.
 

 نظارت بر نحوه اجرای قوانین حمایت از معلوالن ضروری است
ایرنا: فرماندار شهرستان شیراز گفت: قوانین الزم برای حمایت از معلوالن وجود 
دارد اما مشکل اصلی انجام نظارت های الزم برنحوه ی اجرای این قوانین است که 

بسیار ضروری است.

دشواری ها در بهزیستی تبدیل به شور و عالقه شده است
با وجود دشواری های  ایرنا: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: 
زیادی که در نگهداری سالمندان و معلوالن وجود دارد، احساس عاشقانه کارکنان 

این مراکز، این دشواری ها را تبدیل به شور، شوق و عالقه کرده است.

14 هزار معلول در خراسان شمالی از خدمات بهزیستی برخوردارند
مهر: معاون توانبخشي اداره کل بهزیستي خراسان شمالي گفت: هم اکنون 14 

هزار معلول این استان، از خدمات بهزیستی برخوردارند.
 

تشکیل  معلول  یا  کم توان  افراد  را  رضوی  خراسان  جمعیت  درصد   15
می دهند

خراسان  جمعیت  درصد   15 گفت:  رضوی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل  تسنیم: 
رضوی را افراد کم توان یا معلول تشکیل می دهند بنابراین نیازمند مناسب سازی 

فضاهای شهری در استان هستیم. 

اخــبــــار كـوتـــاه
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نماینده ی مردم قزوین در مجلس، معلوالن را صاحب توانمندی های زیاد 
دانست و از نگاه حمایت گرانه ی مجلس به مسائل معلوالن خبر داد.

داوود محمدی در گفتگو با پیک توانا گفت: »معلوالن به لحاظ توانایی و 
به خصوص توانایی های فکری با سایرین تفاوتی نداشته و می توانند جایگاه  
این سوال که چرا  به  پاسخ  بدهند. وی در  اختصاص  به خود  را  ممتازی 
عده ای از نمایندگان در مخالفت با شرکت نابینایان در انتخابات مجلس، از 
آن ها به عنوان افراد ناتوان یاد کرده اند، گفت: »بی شک معلوالن توانایی های 
زیادی دارند و از این نظر با سایرین تفاوتی ندارند. دوستان نظرات خود را 

گفته اند«. 
جانشین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا 
خدمات بهزیستی به معلوالن کافی است، گفت: »معلوالن نیازهای خاصی 
بهزیستی  سازمان  و  گیرند  قرار  توجه  مورد  باید  آن ها  همه ی  که  دارند 

می تواند در خدمات رسانی به معلوالن، بهتر از این هم عمل کند«.
چندی پیش تعدادی از معلوالن با اجتماع در مقابل مجلس به ناچیز بودن 
مستمری48  که  کرده اند  اعالم  و  کرده  اعتراض  بهزیستی  مستمری 
در  محمدی  نمی دهد.  را  معلوالن  زندگی  هزینه های  کفاف  هزار تومانی 
پاسخ به این پرسش که عکس العمل مجلس به این رویداد چیست، گفت: 
می شوند.  گزافی  هزینه های  متحمل  و  دارند  ویژه  ای  نیازهای  »معلوالن 
ضروری است که دولت پوشش این هزینه ها را در نظر داشته باشد. درمان، 
تحصیل، رفت و آمد و سایرنیازهای معلوالن در جامعه هزینه ی زیادی دارد 
و دولت موظف است برای رفع این هزینه ها بودجه ی بیشتری اختصاص 
بدهد«. نماینده ی مردم قزوین با اشاره به لزوم کوشا بودن معلوالن در جهت 
گفت:  و  کرد  اشاره  توانا  معلولین  کانون  به  خود،  مشکالت  برطرف کردن 
برای  خوبی  الگوی  می تواند  و  بوده  تفکر  و  تالش  نماینده ی  کانون  »این 

معلوالن و تشکل های مشابه باشد«.

صدور 6000 پالک ویژه برای معلوالن:
از 6000  بیش  از صدور  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون 

پالک ویژه برای معلوالن خبر داد
به معلوالن در  اعطای پالک ویژه  دکتر یحیی سخنگویی درباره جزئیات 
ترافیک  طرح  آرم  برخالف  ویژه  پالک  گفت:  توانا  پیک  به  جاری  سال 
سالیانه، دائمی است و برای همه استان ها اجرا نمی شود؛ چرا که مختص 

کالن شهرهاست.
همکاری  از  تشکر  ضمن  بهزیستی،  سازمان  توانبخشی  امور  معاون 
راهنمایی و رانندگی گفت: »امکان دریافت پالک ویژه برای معلوالن جسمی 
متوسط، شدید و بسیار شدید، معلوالن ذهنی و نابینایان و والدین آن ها 
این گونه  را  معلوالن  برای  ویژه  پالک  صدور  روال  وی  شده است.  فراهم 
شرح داد: »معلوالن متقاضی باید ابتدا به کمیسیون های پزشکی سازمان 
تا بر اساس موازین و معیارهای موجود از شدت  بهزیستی مراجعه  کنند 

معلولیت خود، آگاهی یافته و معرفی نامه ی الزم را دریافت کنند«.
سخنگویی با بیان اینکه صدور پالک ویژه تا  کنون برای بیش از شش هزار 
صاحبان  کرد:  تصریح  دارد،  ادامه  همچنان  ثبت نام  و  شده  انجام  معلول، 
پالک ویژه می توانند از تسهیالت در نظر گرفته شده برای آرم طرح ترافیک 
بهره مند شده و در مسیرهای مشمول طرح- برای امور ضروری از جمله 

درمان، ورزش و تحصیل- تردد کنند«.

افتتاح چاپ خانه ی کتب بریل انجمن نابینایان ایران در ارومیه
چندی پیش »انجمن نابینایان ایران« به منظور توسعه ی بیشتر خدمات 

فرهنگی خود به افراد نابینا، در اواخر اردیبهشت ماه امسال موفق به افتتاح 
چاپ خانه ی بریل شد.

به گزارش پیک توانا، انجمن نابینایان ایران در اواخر اردیبهشت ماه سال 
جاری، اولین چاپ خانه ی بریل کتاب های نابینایان و کم بینایان را با حضور 
مسئوالن ارگان هاو ادارات دولتی استان آذربایجان غربی، مدیرعامل انجمن 
نابینایان ایران و اعضای هیئت مدیره ی این انجمن، در محل انجمن نابینایان 

استان افتتاح کرد.

نحوه ی پذیرش معلوالن کم توان ذهنی در مراکز نگهداری
معلوالن کم توان ذهنی از معلوالنی اند که به سبب محرومیت از حمایت های 

الزم به مظلوم ترین گروه معلوالن تبدیل شده اند.
به  ذهن،  کامل  توانایی  نداشتن  و  معلولیت  شدت  دلیل  به  افراد  این 
مراقبت های شبانه روزی در منزل یا در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی 

نیاز دارند.
در  قزوین  استان  بهزیستی  کل  اداره  ی  ذهنی«  »کم توانان  دفتر  مسئول 
خصوص نحوه ی پذیرش آنان در مراکز نگهداری این سازمان به پیک توانا 
خبر داد: »نگهداری معلوالن در مراکز روزانه حالت آموزشی   درمانی داشته 
و خانواده های معلوالن برای دریافت این خدمات موظف به پرداخت شهریه 
مراکز  در  کم توان ذهنی  معلوالن  پذیرش  برای  درحال حاضر  می باشند. 
شبانه روزی ظرفیت نداریم و متقاضیان این مراکز ضمن تشکیل پرونده و 

ارائه ی درخواست باید در نوبت بمانند«.
وی همچنین شهریه ی مراکز دولتی را 300 هزار تومان و شهریه ی مراکز 
خصوصی را 600 هزار تومان در ماه اعالم کرده و گفت: »تهیه ی داروهای 
مخصوص معلوالن کم توان ذهنی و نیز تأمین هزینه ی رفت وآمد آن ها به 

مراکز روزانه به عهده ی خانواده های آن هاست«.

افزیش چندبرابر هزینه  ی اعضای مصنوعی:
معلوالن نیازهای ویژه ی زیادی دارند که تهیه ی اعضای مصنوعی تنها یکی 

از آن هاست
تهیه ی اعضای مصنوعی برای معلوالن همواره موضوعی جدی و پر هزینه 
بوده و این مسئله به گفته ی مسئوالن هالل احمر و مراکز ساخت اروتز و 
پروتز و با توجه به افزایش قیمت ها در سال های گذشته به چالشی بزرگ 

برای معلوالن تبدیل شده است.
مسئوالن هالل احمر و البته کارکنان توانبخشی مرکز هالل احمر تهران 
در این باره به پیک توانا گفتند: »تهیه ی یک دست مصنوعی که سه سال 
قبل حدود دویست هزار تومان هزینه داشت در شرایط فعلی یک میلیون 
قبل  قیمت سه سال،  برابر  اندازه ی شش  به  یعنی  هزارتومان،  دویست  و 

هزینه برمی دارد«.
یکی از کارکنان این بخش -که تمایلی به ذکر نام خود نداشت- گفت: »از 
گرانی قیمت ها باخبریم؛ اما واقعا چاره ای نداریم. قیمت قطعات اولیه نیز 

افزایش پیدا کرده اند«.
وی در پاسخ به این سوال که »تمام نیازمندان استفاده از اعضای مصنوعی 
چندانی  درآمد  که  است  افرادی  متوجه  قیمت ها  افزایش  و  بوده  معلول 
قیمت ها  کاهش  برای  آیا  جامعه اند.  کم درآمد  گروه های  از  و  نداشته اند 
برنامه ای در نظر گرفته نشده است؟« افزود: »متاسفانه قیمت ها باال رفته و 
در افزایش است؛ اما علتش را نمی دانیم. تنها اروتز و پروتز گران نیست؛ 
واحد  به  می توانند  مراجعان  حال  این  با  شده است!  گران  چیز  همه  بلکه 

مددکاری مراجعه کرده و تخفیف بگیرند«.

نماينده ی مردم قزوين در مجلس:

»كانون معلولین توانا الگوی خوبی برای معلوالن و تشکل هاست«

کاشف به عمل آمد
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رقیه بابایی

افزایش قیمت نسبت به سال های گذشته
به دنبال افزایش قیمت ساخت اعضای مصنوعی و تهیه ی لوازم توانبخشی 
و کمک توانبخشی، عده ی زیادی از مخاطبان پیک توانا، خواهان پی گیری 

این مسئله و بیان علت افزایش قیمت ها شدند.
گروه خبری پیک توانا در همین راستا و به دنبال آگاه سازی هر چه بیشتر 
گفتگو  وارد  تهران  استان  روابط عمومی هالل احمر  با  جامعه ی هدف خود 
از  این مسئله، مخاطبان خود را  از چند و چون  شد، تا ضمن کسب اطالع 

جرئیات موضوع آگاه کند.
یکی از کارکنان روابط عمومی هالل احمر استان تهران در این گفتگو گفت: 
بخش  به  مراجعه  ضمن  مصنوعی  اندام  ساخت  و  تهیه  برای  باید  »افراد 
پذیرش، تشکیل پرونده داده و به کلینیک »آمپوته« مراجعه کنند. سپس 
از تشخیص و قیمت گذاری به بخش مددکاری رفته و درخواست تخفیف 

دهند.
تمامی قیمت ها نسبت  به سال های گذشته افزایش داشته و کنترل قیمت ها 
خریداری  خودمان  که  اجناسی  تمام شده ی  قیمت  نیست.  ما  اختیار  در 

می کنیم نیز افزایش چشم گیری داشته است«.
داشت:  اظهار  نکرد،  معرفی  را  خود  که  تهران  هالل احمر  مسئول  این 
مواد  قیمت  به  توجه  با  را  مصنوعی  اعضای  ساخت  قیمت  »کار درمان ها 
خریداری شده برای مرکز تعیین می کنند. البته مراجعان چنانچه از مراکز 
از ساخت عضو مصنوعی  قبل  داشته باشند، می توانند  معرفی نامه  حمایتی 
در  مربوط،  حمایتی  مرکز  موافقت  از  پس  و  کرده  دریافت  پیش فاکتور 

پرداخت تمام یا بخشی از هزینه، به منظور ساخت آن اقدام کنند«.

کارشناس امور بیمه گری بهزیستی قزوین:
»همه ی متقاضیان در نوبت بمانند«

معلوالن اغلب فاقد شغل و درآمد بوده و تعداد زیادی از آن ها محصل بوده 
بنابراین اغلب تحت پوشش هیچ بیمه ای  یا جزء فارغ التحصیالن بیکارند، 

نبوده و در سال های گذشته مشمول هزینه های باالی درمانی شده اند.
در  را  مددجویان  بیمه ی  طرح  گذشته  سال  چند  در  بهزیستی  سازمان 
این  مددجویان  از  زیادی  تعداد  مبنا  این  بر  داد.  قرار  خود  کار  برنامه ی 
از  توانستند  و  بیمه شدند  معلوالن  از  زیادی  عده ی  و همین طور  سازمان 
امکانات الزم بهره مند شوند. با این وجود، همچنان متقاضیانی هستند که از 
چندسال قبل در نوبت قرارگیری در لیست بیمه و استفاده از تسهیالت آن 

بوده و هنوز موفق به تأمین بیمه و دریافت دفترچه ی بیمه نشده اند.
تعدادی از مخاطبان درخواست کرده بودند تا نحوه ی برخورداری از امکانات 
بیمه را از سازمان بهزیستی جویا شده و جزئیات این موضوع را مطرح کنیم.

کارشناس CBR و امور بیمه گری بهزیستی قزوین در گفت وگو با پیک توانا 
گفت: »ظرفیتمان برای پذیرش محدود است و فعال متقاضیان بهره مندی از 

تسهیالت بیمه را نمی پذیریم«.
محل  بهزیستی  به  را  خود  درخواست  باید  مددجو  هر  اینکه  اعالم  با  وی 
زندگی اش ارائه دهد، گفت: »همه ی متقاضیان می بایست در نوبت بمانند 
تا اعتبار الزم برایمان بیاید. آمدن اعتبار هیچ موعد مشخصی ندارد! ممکن 
است فردا برسد و امکان دارد تا آخر سال اعتباری برایمان منظور نشود!«.

پرداخت حق پرستاری به تمام معلوالن ضایعه نخاعی
معلوالن  »تمام  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون   
ضایعه نخاعی تا سه ماه دیگر تحت پوشش خدمات حق پرستاری سازمان 

بهزیستی قرار می گیرند«.
آمار  اساس  »بر  گفت:  سخنگویی  یحیی  توانا،  پیک  خبرنگار  گزارش  به 
موجود، درحال حاضر حدود 13 هزار معلول ضایعه ی نخاعی در کشور داریم 
که سازمان بهزیستی باید برای مراقبت از آن ها، حق پرستاری پرداخت کند. 
امسال 9 هزار ضایعه ی نخاعی، تحت پوشش حق پرستاری قرار گرفته اند که 
این میزان به 12 هزار نفر افزایش می یابد و تا سه ماه دیگر تمام افراد ضایعه 

نخاعی تحت پوشش حق پرستاری قرار خواهند گرفت«. 
 الزم به ذکر است که سازمان بهزیستی در حال حاضر فقط به افراد ضایعه ی 

نخاعی گردنی حق پرستاری پرداخت می کند. به زودی افراد ضایعه نخاعی 
در ناحیه ی سینه و کمر نیز مشمول دریافت حق پرستاری می شوند.

مشاور وزیر کشور:
»مناسب سازی انجام نگیرد، بهتر از انجام آن به شکل غیر استاندارد است!«

مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران خواستار تسریع در روند مناسب سازی 
معابر شهری و عمومی تمام شهرهای کشور برای معلوالن و جانبازان شد.

به گزارش تسنیم، غالمرضا یاوند عباسی با انتقاد از وضعیت مناسب سازی 
شهری و عمومی اظهار کرد: »اگر موجب مرحومیت معلول، جانباز، سالمند 
و  است  حق الناس  شویم،  عمومی  اماکن  از  استفاده  از  ناتوانی  فرد  هر  یا 
از  جامعه  از  عظیمی  بخش  استفاده ی  برای  محدودیت  ایجاد  مسئولیت 

امکانات موجود، بر گردن متولیان امر است!«.
از اماکن عمومی و  اینکه در حال حاضر بخش زیادی  با اشاره به  عباسی 
ساختمان های اداری برای استفاده ی معلوالن و جانبازان معلول مناسب سازی 
شده اند، افزود: در ساخت و سازهای جدید نیز شاهدیم که افراد با استفاده 
از رانت و نفوذ خود، علی رغم عدم رعایت اصول اولیه ی مناسب سازی، نیز از 

شهرداری ها پایان کار می گیرند!«.
مشاور وزیر کشور با تاکید بر این مطلب که مسئوالن باید مناسب سازی را اول 
از ساختمان های اداری خودشان آغاز کنند، گفت: »در برخی از ساختمان ها 
مناسب سازی به شکلی غیر استاندارد و فقط برای رفع تکلیف انجام می شود 
که این موضوع جای تاسف دارد. با این حساب عدم مناسب سازی بهتر از 

غیر استاندارد انجام شدن آن است«. 

حل مشکالت توان خواهان با اجراي قانون جامعه ی حمایت
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: »قانون جامع حمایت از معلوالن 
در کمیسیون اجتماعی ریاست جمهوری بازنگری شده و به زودی به هیئت 
دولت سپرده خواهد شد تا برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی 

ارسال شود.
سخنگویی با اشاره به اینکه 15درصد از افراد جامعه را معلوالن تشکیل می 
دهند افزود: »تحصیل رایگان، اشتغال زایی، حل مشکالت بیمه، بازنشستگی 
و پاسخ گویی تمام نهادهای دولتی و اجرایی کشور به معلوالن از مهم ترین 

ویژگی های قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن است«.
معلول  از جدا شدن عضو  معلوالن، جلوگیری  منازل  در  سخنگویی حضور 
از خانواده ها، ارائه ی خدمات رایگان و حمایت از خانواده های معلوالن را از 

مهم ترین خط مشی های دولت در حمایت از معلوالن عنوان کرد.
انتقاد از اجرایی نشدن قانون جامع حمایت از معلوالن در همدان

رئیس جامعه ی معلوالن استان همدان با انتقاد از اجرایی نشدن قانون جامع 
حمایت از معلوالن گفت: »شاید از هر ماده  این قانون 16 ماده ای، تنها کمتر 

از 10 درصد آن اجرا شده باشد«.
جامعه ی  به  مسئوالن  توجه  خواستار  افشار  محمدعلی  دانا،  گزارش  به 
از حقوق  افزود: »معلوالن  نیازهای آنان شد و  معلوالن و رفع مشکالت و 
معلوالن  مشکل  عمده ترین  حاضر  حال  در  و  محروم اند  خود  شهروندی 
اجرایی نشدن قوانین مربوط به آن هاست«. وی یکی از دالیل این وضعیت 
را کوتاهی تشکل های معلوالن در وهله ی اول و بعد از آن سازمان بهزیستی 
عنوان کرد و گفت: »تا وقتی که خود برای رساندن مشکالت خود به گوش 

شنوا وارد عرصه نشویم، نباید منتظر اتفاق خاصی در این زمینه باشیم«.

حمایت از معلوالن ضایعه ی نخاعی
مدیرکل بهزیستی استان زنجان بر تهیه ی وسایل کمک توانبخشی معلوالن 
انجام شده،  برنامه ریزی های  »با  گفت:  و  کرده  تأکید  خرم دره  شهرستان 
کمک موردی برای خرید صندلی چرخدار برقی، تأمین سمعک مددجویان، 
افزایش اعتبارات طرح GBR و تهیه ی تشک مواج برای معلوالن ضایعه ی 

نخاعی انجام خواهد شد.
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ

»پناه بر خدا! ابالغیه ای برايمان نیامده!«
به منظور  و  ماه  رمضان  آغاز  با  همه ساله  بهزیستی  سازمان 
حمایت از مددجویان تحت پوشش خود، بُن های خرید کاال 
را بین مددجویان توزیع می کند. توزیع این بُن ها -که البته 
سال گذشته هم به دالیل نامعلومی انجام نشد- امسال در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. ادارات بهزیستی در برخی استان ها 
از توزیع بُن در ماه رمضان امسال اظهار بی اطالعی  می کنند 
این  امیدوارند.  آن  توزیع  به  هم چنان  استان ها  از  برخی  و 
بین  سبدکاال  توزیع  از  استان ها  برخی  که  است  درحالی  
از  تعدادی  درخواست  پیرو  می کنند.  صحبت  مددجویان 
کردیم؛  گفت وگو  استان  چند  بهزیستِی  مراکز  با  مخاطبان 

شاید از اصل ماجرا چیزی دستگیرمان شود.

1. آیا در ماه  رمضان امسال از مددجویان حمایت 
نقدی یا غیرنقدی )به صورت بُن( خواهید داشت؟

2. در صورت توزیع بن، مبلغ آن چه قدر است؟

استان گیالن، اداره کل بهزیستی:
1. نمی دانیم.

2. این چیزها را بهزیستی رشت می داند.

استان گلستان، اداره کل بهزیستی:
1. قرار است از ما حمایت شود؛ ولی مشخص نیست که در 

قالب بُن است یا به صورت نقدی.
مشخص  دیگری  چیز  خواسته اند؛  ما  از  را  اسامی  فعاًل   .2

نیست.

استان خوزستان،  بهزیستی شرستان دزفول:
1. در رابطه با بُن های ماه رمضان قرار است دولت اقدام کند 
و ما فعاًل در مرحله ی مقدماتی این طرحیم. در حال حاضر 

اسامی مددجویان را آماده می کنیم.
2. درباره ی مبلغ هیچ چیزی به ما نگفته اند.

استان سمنان،  بهزیستی شهرستان شاهرود:
1. فعاًل خبری نیست، اطالعی نداریم.

استان سیستان و بلوچستان، اداره کل بهزیستی:
1. امسال قرار بود به مددجویان سبدکاال بدهند؛ اما از اینکه 

دادند یا نه بی اطالعیم.
2. سبدکاال با چه محتویاتی؟ نمی دانیم.

شهرستان  بهزیستی  بلوچستان،   و  سیستان  استان 
ایران شهر:

بُن و  از  اما امسال  بُن می دادیم،  1. هر سال به مددجویان 
حمایت نقدی خبری نیست.

استان فارس، اداره کل بهزیستی:
1. فعاًل خبری نیست و احتماال هم خبری نخواهد بود.

استان زنجان، بهزیستی شهرستان ابهر:
بُن  کسی  به  دیگر  که  است  سال  چند  ما  بُن؟  کدام   .1

نمی دهیم.

استان قزوین، بهزیستی شهرستان آبیک:
خودمان  باشد  هم  اگر  نیست،  میان  در  بُن  از  صحبتی   .1

اعالم می کنیم.

استان کردستان، اداره کل بهزیستی:
1. ما در جریان چیزی نیستیم.

استان کردستان، بهزیستی شهرستان کامیاران:
1. پناه بر خدا! 

2. فعاًل ابالغیه ای در این باره برایمان نیامده است.

رقیه بابایی
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تیر ماه هر سال و به ویژه دهه ي اول آن برای 
دارد.  و مفهوم خاصی  معنا  پشت کنکوری ها 
فقط آن ها هستند که حال و هوای این دهه 
را صرف نظر از اینکه درس خوانده باشند یا 

نه درک می کنند.
شتِر کنکور از آن دسته  شترهاست که پشت 
در خانه ی هر کسی که قصد ادامه ی تحصیل 
در  و  خوابد  می  دارد  را  دانشگاه  به  ورود  و 
بر  را  مقابلش  طرف  تا  گویا  اخیر  سال های 
کوهان خود ننشانده و در تمام مدارج عالی 
دست بردار  نکند  همراهی  را  وی  تحصیلی 

نیست.
و  کنکور دادن  قاعده ی  از  نیز  معلول  افراد 
تالش برای ورود به دانشگاه مستثنی نیستند 
و ای کاش شتر مذکور پشت در خانه ی این 
سال  هر  معلول  باشد.افراد  منتظر  نیز  افراد 
در شرایطی سخت سر جلسه ی کنکور حاضر 
می شوند و جالب آن است که این مشکالت 
بروز  با  کسی  نه  می شوند.  تکرار  همه ساله 
آن ها مشکلی دارد و نه کسی در صدد رفع 
شرکت  کنندگان  صدای  آن هاست!  رجوع  و 
معلول نیز چونان همیشه ره به جایی نمی برد 

و آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!
نکته ی اصلی این است که یا معلوالن بخشی 
تشکیل می دهند،  را  این جامعه  از جمعیت 
یا نمی دهند! اگر این گروه )به زعم عده ای( 
مسئله  که صورت  نیستند  جامعه  از  بخشی 
باقی  چانه زنی  برای  موضوعی  و  شده  پاک 
از جامعه  افراد بخشی  این  اما اگر  نمی ماند؛ 
و  شرایط  پس  هستند،  قطعاً  که  باشند 
توجه  مورد  جامع  به طور  باید  نیازهایشان 
قرار گیرد و پاسخ داده شود. در واقع می توان 
گفت: »ایجاد شرایط برابر با سایر داوطلبان، 

اولین اولویت افراد معلول است.«
نابینان یکی از گروه هایی هستند که نسبت 
دارند.  بیشتری  نیاز مندی های  سایرین  به 
برای شرکت در کنکور در شرایط مساوی با 
دیگران، نیاز دارند که برخی خدمات برایشان 
انجام شود. برای نمونه باید به نیاز نابینایان 
به منشی سرجلسه ی کنکور اشاره کرد، این 
گروه به منشی نیاز دارند تا ضمن یاری آن ها 
در خواندن سواالت، در کمال صبر و آرامش 
پاسخ های مورد نظر فرد را در پاسخ نامه وارد 
کند و فرد بدون دلهره ی از دست دادن وقت، 
کنکور  داوطلب ها  سایر  با  برابر  شرایط  در 

موفقی را پشت سر بگذارد.

»شـتـری كه پشـت در هـر خـانـه ای می خـوابـد«

رقیه بابایی
عضو شورای سردبیری ـ مدیر تحریریه - دبیر سرویس خبر

 در ضمن، ضروری است برای پاسخ دهی به سواالت آزمون، زمان بیشتری در اختیار داشته باشند و در ورود و خروج 
و تعیین جایگاهشان در محل برگزاری آزمون، دقت الزم به خرج داده شود. هم چنین باید فاصله ی صندلی آن ها با 
ایجاد مشکل نکند و هم صدای منشی هنگام خواندن  نابینایان  تا هم در رفت و آمد  صندلی های دیگر رعایت شود 

سواالت موجب حواس پرتی سایرین نشود.
شرایط برخی از معلوالن جسمی حرکتی نیز ایجاب می کند که از نوع صندلی خاصی استفاده کرده، یا در طول آزمون 

استراحت  مقطعی داشته باشند. 
البته مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور امسال از ارائه ی تسهیالت ویژه ای برای معلوالن و به ویژه نابینایان خبر 
داده و گفته که این تسهیالت برای داوطلبانی در نظرگرفته شده که مشکل آن ها به تأیید سازمان بهزیستی رسیده است. 
سوال اینجاست که آیا سازمان سنجش از چگونگی ارائه ی این تسهیالت به معلوالن در شهرستان ها نیز اطالع دارد؟ اگر 

نه، مرجع نظارت  کننده کدام سازمان است؟
آیا همه ی معلوالن در سراسر کشور از این تسهیالت بهره می برند و نظارت بر ارائه ی این تسهیالت به نحو شایسته صورت 
می گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا مسئوالن محترم نتایج را اطالع رسانی نمی کنند؟ اگر صورت نمی گیرد پس چطور 

با قاطعیت از ارائه ی این تسهیالت صحبت می کنند؟
ایرادها و خالی نبودن عریضه ی خبری منتشر  اتفاقات و رویدادها تنها برای پوشاندن  آیا جایز است بپرسیم که این 

می شوند و تضمینی برای اجرای آن در سراسر کشور وجود ندارد؟
 اگر بحث، تنها پوشش خبری و به جا آوردن تشریفات است که باید تاسف خورد برای آن دسته از معلوالنی که در حل 
مشکالتشان »تظاهر« رکن اصلی کار است. البته می توان خوشحالی همراه با تاسفی هم داشت چرا که گاهی »حفظ 

ظاهر« زمینه ساز رفع مشکالت می شود.
و ای کاش مسووالن بدانند که ما حتی به این قانعیم که مشکالتمان برای "حفظ ظاهر" هم که شده مورد توجه و البته 

تدبیر قرار بگیرد.
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با نظارت فدراسیون بین المللی تنیس و به  ابرا که  با ویلچر آزاد  رقابت های تنیس 
میزبانی خراسان رضوی برگزار شد، به کار خود پایان داد.

معرفی  زیر  شرح  به  دوبل  و  انفرادی  مسابقات  برترین های  رقابت ها،  این  پایان  در 
شدند:

بخش انفرادی:
- حسین ممی پور، آذربایجان شرقی     مقام اول 

- محمدرضا یعقوبی، آذربایجان شرقی    مقام دوم 
- اکبر قربانی، تهران و مهدی طیبی آذربایجان شرقی   مقام سوم مشترک

بخش دوبل:
- تیم حسین ممی پور و محمد رضا یعقوبی  مقام اول 

- تیم محسن جاللی و مهدی طیبی   مقام دوم 
- تیم احسانی و قربانی  و تیم زارعی و افضلی پور به صورت مشترک مقام سوم 

مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور جمع کثیری از عالقه مندان رشته تنیس با 
ویلچر در مجموعه آستان قدس رضوی برگزار شد و به برندگان کاپ، مدال، حکم و 

جوایز نقدی اهدا شد.

ارتقا  و  شد  برگزار  ویلچر  با  تنیس  بین المللی  فدراسیون  امتیاز  با  مسابقات  این 
رنکینگ جهانی بازیکنان در این مسابقات برای کسب سهمیه مسابقات پاراآسیایی 

و پارالمپیک موثر خواهد بود.

ملی  تیم  عضو  زرگر،  درو 
معلولین  و  جانبازان  شنای 
است که در رقابت های اخیر 
به  موفق  کشور  قهرمانی 
دو  و  طال  نشان  یک  کسب 

نشان نقره شد.
وی در خصوص روی آوردنش 
جانبازان  شنا  ورزش  به 
از  »من  گفت:  معلولین  و 
شنا  رشته  در  قبل  سال ها 
فعالیت می کردم و نجات غریق و غواص نیز بودم، تا این که 6 سال قبل بر اثر سانحه تصادف 

دچار ضایعه نخاعی شدید، 98 درصد شدم و پس از آن تا چند سال از شنا دور بودم.«
زرگر که در شدیدترین کالس پزشکی، S1 فعالیت می کند در ادامه افزود: »حدود دو سال 
است که با حمایت دوستان خوبم »کاظم یگانه« و »فرشید بیات« دوباره فعالیتم را آغاز 
کردم و از آن جا که برای انجام تمرینات به همراهی یک نفر نیاز دارم، دوست خوبم »آلبرت 
هارطوریان« نیز همیشه در کنارم است و با کمک این عزیزان توانستم دوباره شنا کنم و 

باید بگویم که شنا برای افراد دارای ضایعه نخاعی از واجبات است  و برای حفظ شرایط 
بدنی و جلوگیری از آسیب های بیشتر بسیار مفید است.«

عضو تیم ملی شنا خاطرنشان کرد: »سال 88 برای اولین بار در رقابت های قهرمانی کشور 
شرکت کردم و پس از آن برای چند دوره در مسابقات مختلف حضور یافته و موفق به 

کسب نشان های رنگارنگ شدم تا این که به تیم ملی دعوت شدم.«
زرگر تصریح کرد: »با توجه به رکوردهایی که از سال 2013 در کالس پزشکی من و در 
سطح جهان به ثبت رسیده، شرایط من خوب است و می توان به روی سکو فکر کرد، با 
این حال، برای مسابقات پاراآسیایی تمام توان خود را به کار می گیرم و در برنامه ریزی دراز 
مدت هدفم حضور در پارالمپیک برزیل است که امیدوارم شرایط شرکت در این مسابقات 

برایم فراهم شود.«
ملی پوش تیم شنا در پایان با قدردانی از خانواده اش گفت: »کلیه ورزشکاران دارای معلولیت 
از حمایت خانواده و  باید  افتخار کسب کنند،  بتوانند در عرصه های مختلف  این که  برای 
دوستان برخوردار باشند و در مورد من نیز به همین صورت بوده و از خانواده ام به همین 
سبب تشکر می کنم، همین طور از کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون، آقایان اقبالی، نوروزی 
و ایزدی که در اردوهای تیم ملی برای ما با نهایت دلسوزی فعالیت می کنند، سپاسگزارم.« 

با معرفی برترين ها 

رقابت های تنیس با ويلچر آزاد ابرا به كار خود پايان داد

درو زرگر، عضو تیم ملی شنای جانبازان و معلولین :

امید زيادی به كسب مدال در مسابقات پاراآسیايی دارم

روابط عمومی فدراسيون ورزش های جانبازان و معلولين

عباس باغستانی، رئیس انجمن ورزش برای افراد با 
هوش میانه، از برگزاری چهارمین دوره رقابت های 

جهانی در کشور اکوادور خبر داد.
فدراسیون گفت:  روابط عمومی  با  وی در گفتگو 
رشته های  در   94 سال  مهرماه  مسابقات  »این 
روی  تنیس  شنا،  دوومیدانی،  فوتسال،  بسکتبال، 
برگزار  نمایشی  تکواندو  و  قایقرانی  تنیس،  میز، 

می شود.«
باغستانی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور خوبی 
که در رقابت های دور گذشته داشتیم و منجر به 
کسب عنوان قهرمانی جهان در رشته فوتسال و نیز کسب نشان های مختلف در رشته 
دو ومیدانی شد، در نظر داریم با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، استعدادیابی و 
نیز تالش برای ثبت نام کردن از ورزشکاران بیشتر، حضور خوبی در این مسابقات 

داشته باشیم.

رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه افزود: »ورزشکاران کشور ما دارای این 
پتانسیل هستند که پدیده مسابقات باشند و باید در این زمینه سرمایه گذاری خوبی 

انجام داد.«
وی تصریح کرد: »برای توسعه ورزش این قشر، تنها حمایت فدراسیون و کمیته ملی 
پارالمپیک کافی نیست و می بایست وزارت ورزش، فدراسیون های مختلف ورزشی، 
آموزش و پرورش استثنایی، بهزیستی و نیز انجمن های مردم نهاد وارد عمل شده و  
در زمینه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی، استعدادیابی و اردوهای تیم 

ملی با ما همکاری کنند.«
باغستانی در ادامه گفت: »برای توسعه ورزش این قشر، کار فرهنگی نیز به موازات 
سایر اقدامات باید انجام شود و در این زمینه نیازمند حمایت اصحاب رسانه، هنرمندان 
و قهرمانان ورزشی هستیم که می توانند به عنوان عضو افتخاری انجمن در راستای 

فرهنگ سازی با ما همکاری کنند.«
وی در پایان افزود: »امیدواریم با حضوری شایسته در این مسابقات، افتخارات زیادی 

برای کشور عزیزمان و جامعه ورزش به ارمغان بیاوریم.«

رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه:

ورزشکاران ID ايرانی قابلیت پديده شدن در مسابقات جهانی را دارند
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رقابت های  در  که  است  معلولین  و  جانبازان  شنای  تیم  ملی پوش  جلیلی،  علی رضا 
قهرمانی کشور نیز موفق به کسب دو نشان طال در رقابت های آزاد 50 و 100 متر 

شد.
جلیلی،  ورزشکار اهل همدان، 13 سال است که در رشته شنا فعالیت می کند و طی 
یک سال اخیر نیز به صورت فشرده، برای حضور در اردوهای  تیم های ملی، به صورت 

شخصی تمرینات خود را دنبال کرده است.
این رشته می گوید: »از 13 سال پیش به رشته شنا  وی در خصوص فعالیتش در 
عالقه مند شدم و به تدریج مهارت هایم را در این رشته تقویت کردم و با  این که از 
نظر پزشکی، کالس من در زمره معلولیت های شدید )S2( قرار می گیرد، با این حال 

خیلی اوقات از افراد غیرمعلول بهتر شنا کرده ام.«
جلیلی در ادامه خاطرنشان می کند: »عالقه من به آب خیلی زیاد است، آن قدر که 
وقتی شنا می کنم دیگر به هیچ چیز فکر نمی کنم و هیچ حسی ندارم. می توانم بگویم 

بهترین لحظات زندگی ام را در آب می گذرانم.«
وی در خصوص تمریناتش در تیم ملی می گوید: »یک سال گذشته را مدام در آب 
بوده ام و می توانم بگویم زندگی ام در شنا گذشته است، برای این که در ترکیب تیم 
تمرین  روز  هر  نیز  اردوها  بین  فواصل  در  و  کرده ام  تالش  خیلی  بگیرم،  قرار  ملی 

می کنم.«
عضو تیم ملی افزود: »تمرینات روزانه من مستلزم صرف هزینه های زیادی است که 
بدون حمایت خانواده و همراهی صمیمانه پدرم امکان پذیر نبود، با این حال هیچ وقت 
جان  به  را  سختی ها  این  تمام  می کنم،  فکر  بزرگی  هدف  به  چون  و  نشدم  ناامید 

خریده ام.«
جلیلی در این خصوص می گوید: »می دانید که ایران در رشته شنا تاکنون موفق به 
کسب نشان در المپیک و پارالمپیک نشده است، من آرزو دارم اولین ایرانی مدال آور 
این رشته در این مسابقات مهم باشم و فکر می کنم این آرزو چندان دور از دسترس 

نباشد.«
موفقیت من  عامل  تاکید می کند: »خانواده من مهم ترین  مورد خانواده اش  در  وی 
بوده اند و اگر حمایت های آن ها نبود، هرگز قادر به انجام تمرینات و پیشرفت در این 
رشته نبودم، ضمن این که از حمایت های فدراسیون، کمیته ملی پارالمپیک و آقایان 
اقبالی، نوروزی و دکتر ایزدی که با دلسوزی زیاد ما را همراهی می کنند، سپاسگزارم.

علی رضا جلیلی، با انرژی و پشتکار زیاد تالش می کند تا در رقابت های پاارآسیایی 
اینچئون، از مدال آوران کاروان کشورمان باشد و از اکنون نیز نگاهش به سکوهای 

پارالمپیک برزیل است.«

به  امروز   )ID  ( میانه  هوش  با  ورزشکاران  ویژه  دوومیدانی،  یک روزه  های  رقابت 
میزبانی مجموعه آفتاب انقالب تهران برگزار شد.

علی اصغر هادی زاده، سرپرست انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین، در خصوص 
این مسابقات گفت: در این رقابت ها 81 ورزشکار از 21 استان کشور حضور داشتند 
که مسابقات آن ها در مواد پنج گانه دو 100 متر، 400 متر و 1500 متر، پرش طول 

و پرتاب وزنه برگزار شد.
هادی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به این که فاصله بین برگزاری مسابقات برای این 
ورزشکاران  کلیه  عملکرد  که  داشت  انتظار  نمی توان  بود،  ویژه، طوالنی شده  گروه 
بسیار مطلوب باشد، اما در هر ماده، چندین ورزشکار وجود داشتند که می توان از 

حضور آن ها برای تشکیل تیم ملی دومیدانی استفاده کرد.
سرپرست انجمن دوومیدانی افزود: »باید برای ورزشکارانی که شرایط مطلوب دارند از 
حاال برنامه ریزی شود تا با تمرینات منظم و نیز قرارگرفتن در کوران مسابقات، برای 
حضور در میادین جهانی آماده شوند، همچنین پتانسیل خوبی در ورزشکاران حاضر 

دیده شد که با تمرینات بیشتر می توانند به مرز آمادگی خوبی برسند.«
وی در پایان گفت: »برگزیدگان هر ماده به صورت جداگانه مورد تقدیر قرار گرفتند و 

در پایان با احتساب مجموع امتیازات، استان های برتر نیز معرفی شدند.«

نتایج بخش انفرادی:
دو 100 متر

- کامبیز طارمی از هرمزگان  مقام اول 
- محمد رنجبر از هرمزگان   مقام دوم 
- محمد یزدی از اصفهان    مقام سوم 

دو 400 متر 
- کامبیز طارمی  از هرمزگان  مقام اول 

- محمد یزدی از اصفهان    مقام دوم 
- علی کدخدایی از کرمان   مقام سوم 

دو 1500 متر
- علی کدخدایی از کرمان  مقام اول 

- سیدعلی اسماعیلی   از مازندران  مقام دوم 
- احسان ترکان  از اصفهان  مقام سوم 

پرتاب وزنه 
- حسین دهقانی از هرمزگان  مقام اول 

- مجتبی علیزاده  از گلستان    مقام دوم  
- صرت کاشف   از تهران   مقام سوم 

پرش طول 
- کوروش فرهادی  از کردستان مقام اول 

- بهمن حدادی از گلستان    مقام دوم 
- سعید چعبی  از خراسان رضوی  مقام سوم 

نتایج بخش تیمی :
مقام اول : هرمزگان با 29 امتیاز 
مقام دوم : کرمان با  16 امتیاز  
مقام سوم : اصفهان با 16 امتیاز 

تیم های کرمان و اصفهان دارای امتیاز مشترک بودند که تیم کرمان به دلیل کسب 
نشان طال، به عنوان نایب قهرمان انتخاب شد. 

تیم های گلستان، تهران و کردستان نیز به ترتیب سوم تا ششم شدند.

علی رضا جلیلی، ملی پوش تیم شنای جانبازان و معلولین:

دوست دارم اولین ايرانی مدال آور در المپیک و پارالمپیک باشم

با قهرمانی استان هرمزگان 

رقابت های قهرمانی كشور دوومیدانی افراد با هوش میانه به پايان رسید 
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چکیده
در این مقاله تالش شده است تا ضمن توضیح CBR و توانمندسازي افراد کم توان، 
از طریق  توانمندسازی  و روش های متعدد  توجیه شود  توانمندسازی آن ها  ضرورت 
در  مرتبط  برنامه های  سایر  و  برنامه  این  از  نمونه هایی  ارائه ی  با   CBR برنامه های 
اهمیت حساس سازي جامعه  بر  این فصل  بیان شود.  به طور خالصه  آسیا  و  آفریقا 
از جمله بازار تأکید می کند که موجب شناسایی توانایی های افراد کم توان شده و به 
مشارکت آن ها در زندگی اقتصادی جامعه میسر می شود. این فصل هم چنین چگونگی 
تضمین پایداری فعالیت هاي مربوط به توانمند سازی اقتصادي را تعریف کرده و نتیجه 
می گیرد که حضور فعال افراد کم توان از طریق توانمندسازی اقتصادي در تمام مراحل 

این فرایند حاصل مي شود.

مقدمه
)  ILO(کار بین المللی  سازمان  و  بهداشت)WHO(یونسکو  جهانی  سازمان  سه 

)CBR ،)1994 را به عنوان »راهبردي در توسعه ی عمومی جامعه براي توان بخشي، 
کم توان«  بزرگساالن  و  کودکان  تمام  اجتماعي  فراگیر سازی  و  فرصت ها  برابر سازی 

تعریف کرده اند.
CBR از طریق تالش هماهنگ افراد کم توان و خدمات مناسب بهداشتي، آموزشي، 
ارتقاء  را  کم توان  افراد  حقوق  تنها  نه   CBR مي شود.  حاصل  اجتماعي  و  حرفه اي 
می دهد؛ بلکه در پی ایجاد محیطي- با فرصت های برابر با افراد سالم جامعه- است تا 
اجازه ی حضور در تمام فعالیت های اجتماعی به افراد کم توان داده شود بنابراین، نقش 

CBR در توانمند سازی افراد کم توان بسیار اساسی است.

تعریف توانمند سازي
هالندر )1993( توانمندسازي را »فرایندی پویا می دانست که شخص را قادر مي سازد 
تا از عهده ی وظایف و مسئولیت هاي خود برآمده و از حقوق خود در جامعه دفاع کند. 
نقش این فرایند، فراهم آوردن امکانات، فرصت ها، دانش و مهارت الزم براي افزایش 
ظرفیت افراد کم توان، تعیین سرنوشت خود و مشارکت کامل آن ها در زندگي اجتماعي 
است«. بنابراین توانمندسازي افراد کم توان به معني ایجاد فرصت هاي مختلف براي 
خود شناسی، درک محیط، آگاهی از حقوق خود و در دست گرفتن مهار زندگي بوده و 

نیز مشارکت در تصمیمات مهمي است که به سرنوشت آن ها مربوط می شود.

ضرورت توانمند سازی اقتصادی افراد کم توان
سه سازمان WHO، یونسکو وILO )2004( دریافتند که رابطه ای قوي و دو جانبه 
بین فقر و کم توانی وجود دارد. فقر باعث کم توانی بیشتر شده و همچنین کم توانی 

شدیدتر باعث فقر بیشتر می شود.
را   »)MDG  ( توسعه هزاره  ملل »اهداف  در سال 2000 کشورهای عضو سازمان 
افراد  بر  فقر  اثر  دادند.  قرار  اهداف  این  صدر  در  را  فقر  ریشه کنی  و  کردند  تدوین 

کم توان، به طوری باور نکردنی وسیع و ویران گر است. بر اساس آمار سازمان بین المللي 
توسعه  در سال 2000، حدود 50 درصد از افراد کم توان، به طور مستقیم با فقر دست 
اساسي ترین  فقر،  که  داشتند  اظهار   )2002( پتیچه  و  ناریان  مي کنند.  نرم  پنجه  و 
حقوق انسانی افراد کم توان را نقض مي کند و آن ها را از نیاز های اولیه ی زندگي مانند 

بهداشت، آموزش، آب سالم، غذا، سرپناه و پوشاک محروم مي کند.
تجربه نشان مي دهد که بخش عظیمي از افراد کم توان بي کارند و در صورت برخورداری 
استخدامی  فرصت های  از  اغلب  کاری،  فعالیت های  انجام  برای  الزم  توانایی های  از 
نیازمند  به همین خاطر همیشه  و  نداشته  ثابتي  نتیجه درآمد   محروم می شوند. در 
بخشش خیرین و گروه هاي خیریه براي تأمین معاش خود می باشند. اسناد بین المللي 
درباره ی   ILO معاهده  بند 159  کودک،  و حقوق  بشر  کنوانسیون حقوق  قبیل  از 
سیاست هاي ملي براي استخدام افراد کم توان و نقش قوانین استاندارد سازمان ملل 
در برابري فرصت ها براي افراد کم توان، اغلب به وسیله ی دولت هاي آفریقایي نادیده 
گرفته شده است. با این تفاسیر افراد کم توان همچنان از سوی افرادی که فرصت طلبان 
سالم نامیده می شوند، دچار »تبعیض«، »نادیده گرفته شدن« و »مظلومیت« شده اند. 
دازیه )1984( و اموبین )2002( خاطر نشان کردند تحمل نگرش های منفی توسط 
افراد کم توان موجب ایجاد حس »عداوت، به وجود آمدن نارضایتي و سرکوبي ابتکار 

و خالقیت« مي شود. 
یافته هاي اخیر در خصوص مطالعه ی »تأثیر خدمات ارائه شده به افراد دارای آسیب هاي 
نخاعي  بر مشارکت اقتصادي آن ها« نشان مي دهد که افراد کم توان با موانع مختلفي در 
زمینه های دسترسي به فرصت های استخدامي مواجه اند؛ نظیر شغل مناسب، پایداري 
فرصت شغلي، دریافت دست مزد مناسب، نگرش تبعیضی، مهارت هاي مناسب، فقدان 
کیفیت آموزشي، محیط و حمل و نقل غیرقابل دسترس و... . موانع نگرشی محیطي، 
رو به رو  محدودیت  با  اقتصادي  فعالیت هاي  در  فعال  مشارکت  برای  را  آن ها  توانایي 
کرده است. افراد کم توان، توانایی عظیمی  برای مشارکت در توسعه ی اجتماعي دارند. 
با استفاده از  فرصت ها، نگرش و رویکرد مناسب می توان توانایی های آن ها را تقویت 

کرده و از نتایج آن بهره برد. 
اصلی ترین  عنوان  -به   CBRجامعه ی بر  مبتني  توان بخشِي  برنامه هاي  با  چالش 
خدمت دهندگان- همسو شده و باعث تغییر عوامل آن شده  است. ما با نظر کولریج 
آن  زمان  »اینک  مي گویند:  که  موافقیم   )2001( پریدمور  و  ریفکین   ،)1993  (
رسیده است که بی قدرتی کنار گذاشته شود، و  فرصت کسب تجربه و اطمینان الزم 
برای اتخاذ تصمیمات مؤثر در زندگي روزانه ی افراد کم توان به آن ها داده شود تا مسیر 
به دست  را  زندگی خود  انتخاب کنند، کنترل  را  آن  را کشف کرده،  سرنوشت خود 

گیرند و در توسعه ی جامعه مشارکت نمایند.

»توانمند سازی اقتصادی افراد كم توان«

محمدرضا اسدی
کارشناس ارشد مدیریت توان بخشی، کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه

بخـش اول
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افراد معلول در هر جامعه ای وجود دارند، اما متأسفانه آمار این 
افراد در افغانستان- به  دلیل جنگ داخلی خانمان سوز در مدت 
سه دهه- به میزانی باور نکردنی رسیده است. مردم افغانستان چه 
در زمان جنگ و چه در حاِل حاضر، قربانی مین ها و انفجارهای 
معلول  افراد  از  دقیق  آمار  خاطر،  همین  به  بوده اند؛  زیادی 

افغانستان در دست نیست. 
دارد که  معلول وجود  افراد  به  افغانستان دیدگاه های منفی  در 
نه تنها موجب محدودیت آن ها می شود، بلکه باعث می شود که 
دیگر افراد جامعه آن ها را محتاج کمک تصور کنند. آنان حتی در 
خانواده  ی کوچک خود نیز از توجهی برابر با دیگر اعضا دریافت 
از دید  افراد گاهی ننگ خانواده پنداشته  شده و  این  نمی کنند. 
دیگران مخفی نگه داشته می شوند؛ به خصوص اگر فرد معلول، 

دختر یا زن باشد. 
پنداشته  الهی  جزای  و  توبیخ  معلولیت  خانواده ها  بعضی  در 
می شود. معلوالن در جامعه ی افغانستان و حتی در خانواده های 
در  می شوند.  خوانده  ناپسند  و  زشت  القاب  و  اسامی  با  خود 
افغانستان فرد معلول را با برجسته کردن معلولیت و مشکلی که 
دارد صدا می زنند. این برخوردها سبب می شود که فرد معلول 

خواسته یا ناخواسته بپذیرد که ناتوان تر از دیگران است.
بعضی دیگر از اشخاص هم اگر افراد معلول را به نام زشت صدا 
نزنند یا به آن ها را توهین نکرده و از تحقیرشان بپرهیزند، باز 
هم نگاه برابری به آن ها ندارند. این دسته از افراد، به معلوالن 
در  معلول  افراد  راه  سِد  دیگر  مشکل  می کنند.  نگاه  ترحم  با 
افغانستان، ضعف قانون است؛ چرا که قانون، حمایت الزم از افراد 
موارد سکوت  از  بسیاری  در  و  نکرده  تأمین  را  معلولیت  دارای 

می کند.
آزادی  از  محرومیت  نباید  هیچ گاه  معلولیت  نگارنده،  باور  به 
را  خطرناکی  و  ناگوار  پیامدهای  دیدگاهی  چنین  شود.  تلقی 
به دنبال دارد. البته که مهربانی در حق دیگران پسندیده است، 
اما مهربانی ها باید به گونه ای آسان کننده باشد و نباید احساس 
معلول  افراد  به  را  مصرفی بودن  و  بودن  دوش   بر  باری  ناتوانی ، 

منتقل کند.

از  که  تلقین هایی  منفی  پیامد های  تا  است  الزم  زیادی  زمان 
محیط به افراد معلول انتقال یافته است، بهبود یابد. فرد معلول 
ثابت  را  خود  رسیده،  خود باوری  به  زیادی  زمان  مدت  از  بعد 
موجب  که  رحمی هایی  دل  به  که  نشان  می دهد  و  کند  می 
کنار  زدن او از همه ی عرصه ها شده است، نیازی ندارد. تنها با 
فرهنگ سازی می شود ظرفیت افراد معلول را شناخت و آن ها را 

توانمند ساخت. 
این  در  شد.  تهیه  انتخابات  قانون  پیش نویس  قبل  چندی 
پیش نویس، حقوق سیاسی اشخاص معلول نادیده گرفته شده بود 

و برای کاندیداتوری آنان محدویت هایی قانونی وضع شده بود. 
امکانات  ابتدایی ترین  از  افغانستان  در  معلول  افراد  طورکلی  به 
مشخصی  ملی  بودجه ی  کنون  تا  افغانستان  محروم اند.  رفاهی 

در راستای تطبیق برنامه ها برای معلوالن اختصاص نداده است.
به  مراسمی  در  حقوق بشر،  کمیسیون  رییس  سمر«،  »سیما   
کشور  در  »هم اکنون  کرد:  بیان  معلوالن  جهانی  روز  مناسبت 
900/000 هزار نفر معلول وجود دارد که 200 هزار نفر نفر از آنان 
از  بشر  تشکیل می دهند. کمیسیون مستقل حقوق  را کودکان 
حکومت می خواهد بودجه ی مشخصی را از درآمد ملی کشور به 
رفع نیازمندی های اشخاص معلول اختصاص بدهد. شمار زیادی 
از نهادهای مدافع افراد معلول، از کم توجهی مسئوالن از وضعیت 
حقوقی نامناسب معلوالن در کشور ابراز نگرانی  کرده اند و مدافع 

حقوق این افراد شده اند. 
در  را  معلولیت  دارای  انسان های  که  به راستی چه گونه می شود 
دانشمند،  هزاران  کنار  از  به راحتی  و  بپنداریم  ناتوان   21 قرن 
در  که  ورزشکار  و  اندیشمند  سیاست مدار،  هنرمند،  نویسنده، 
ناتوانی  معلولیت  که  داده اند  نشان  همه  به  جهان  و  افغانستان 
نیست، بگذریم و مانع حضور و سهیم شدن آنان برای مشارکت 

در تصمیم گیری و تعیین سرنوشت شویم؟! 
ما، معلوالن افغانستان، از مسئوالن کشور خود انتظار داریم که 
هم دلی بیشتری با ما داشته باشند و نگاه خود را به این قشر از 

جامعه تغییر دهند.

»افغانستان؛ جنگ و معلولیت«

پروانه سما صمدی، افغانستان- مزار شریف
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با وجود اینکه بیش از نه سال از تصویب »قانون 
جامع« حمایت از افراد معلول می گذرد، اشتغال 
نابینایان  عمده ی  دغدغه های  از  یکی  هم چنان 
است؟  این گونه  چرا  به راستی  است.  ایرانی 
عموم مردم باور داشتند با تصویب قانون جامع، 
حل  نابینایان  مشکالت  از  چشم گیری  بخش 
خواهد شد، اما بعد از تصویب این قانون مشخص 
شد که رویکرد کلی این قانون در برخی موارد 
اجرا نشدنی است؛ چرا که برخی از مفاد آن ناظر 
و  قانون  در  پیش بینی نشده  محدودیت های  به 
چشم انداز اجرایی بود. اشتغال نابینایان یکی از 
مواردی بود که با این مشکالت رو به رو شده بود. 
سهمیه ی  اجرایی،  چالش های  این  از  یکی 
استخدام  برای  که  بود  ظرفیتی  سه در صد 
اختصاص  معلول  افراد  به  دولتی  اداره های 
از دستگاه های  برخی  ادعای  داده شده بود. طبق 
نبود؛  قابل اجرا شدن  قانونی  ماده ی  این  دولتی، 
برخی  در  معلوالن  برای  فعالیت  امکان  زیرا 
پست های تخصصی فراهم نبود. این ادعا تا حدی 
سهم  است  گفتنی  داشت.  مطابقت  واقعیت  با 
آموزش در جامعه  ی ما در فراهم کردن زمینه ی 
اشتغال معلوالن بسیار نا چیز است و در رابطه با 
مسئله ی اشتغال نا بینایان باید به آن توجه کرد. 
امر  متولیان  برای  تذکاری  نکته،  این  به  توجه 
خواهد بود؛ چرا که حل این معضل در گرو توجه 
به نکاتی بیش از قانون خواهی صرف است. توان 
شغلی نا  بینایان، محدود به تحصیل در رشته های 
انسانی است؛ چرا  که هرگز به تحصیل آنان در 
رشته هایی غیر از علوم انسانی توجهی نشده است. 
اشتغال زایی  پتانسیل  پایه  علوم  حاضر  حال  در 
وسیعی دارند که به لحاظ نظری دور از دسترس 
نا بینایان پنداشته می شود؛ به گونه ای که تهیه ی 
رشته ها  این  در  دانشگاهی  تحصیل  امکانات 
از رایانه  نا دیده گرفته می شود. تا  کنون استفاده 
به نحو کاربردی، به منظور تسهیل ورود نا بینایان 
حوزه ی  در  تحصیلی،  وسیع تر  عرصه های  به 
مباحث  از  نشده است.  فرا گیر  تجربی  علوم 
مطرح شده در سمینار های تخصصی نا بینایان با 
موضوع »کاربرد رایانه و ارتباط آن با نابینا یان«، 
عرصه های  در  رایانه  کاربرد  که  بر می آید  چنین 
و  ژرف نگری  مورد  هنوز  کمتر شناخته شده، 
است.  نگرفته  قرار  هم  نا بینایان  خود  کنکاش 
توان منکر کارکرد عمده ی  اینکه نمی  با وجود 
اغلب  رایانه،  نقش  بررسی  شد؛  رایانه  اطالعاتی 
کارکرد های  شمارش  و  توصیف  به  محدود 
سمینار  هایی  چنین  مشکل  است.  اطالعاتی 
باز ماندن در سطح توصیف رویداد های کاربردی  
کمتر  لذا  جهانست؛  در  رایانه  اطالعات  حوزه ی 
که  هستیم  کاربردی  ای  طرح های  ارائه  شاهد 
متناسب با اوضاع و احوال داخلی جامعه  باشند 
و  اشتغال  حوزه ی  با  عملی  رابطه ای  بتوانند  و 
با   - و محتوایی  امکانات محیطی  مناسب سازی 

در نظر گرفتن محدودیت های نابینایان- بیابند.
در کنار پرداختن به مسئله ی ارتباط اشتغال و 
اشاره  به معضالت کالن مدیریتی  باید  آموزش، 
کرد. در مباحث پیش گفته، به جدا بودن بسیاری 
از زمینه های شغلی از حیطه ی تحصیلی نا بینایان 

اشاره کردیم و باید به این نکته بیفزاییم که این رشته ها به طرز کامال بی قاعده ای پذیرای نا بینایان به عنوان دانشجو 
می باشند. نا بینایان در سطوح پایین تر تحصیلی، از دریافت امکانات پیش آموزشی و کمک آموزشی با پشتوانه ای محکم 
محرومند. برای مثال، فردی نا بینا برای آموزش مبانی زبان های خارجی - علی رغم فراهم بودن امکانات سخت افزار ی و 
نرم افزار ی- با معضالت عمده ای رو به روست که گاه مانع از ادامه ی یاد گیر ی می شود. از نظر نرم افزاری، یاد گیر ی مبانی 
از بی دقتی اسکنر و  ناشی  تا خطاهای  رایانه ای است  آموزشی زبان های خارجی، مستلزم ویرایش متون اسکن شده ی 
نرم افزار »او سی آر« رفع شود. هزینه های تحصیل مبانی آموزش زبان های خارجی و نبود مدیریت انسانی به منظور انجام 

چنین کار ی، گاه موانعی رفع نشدنی بر سر راه نا بینایان قرار  می دهد.
مسئله مدیریت نا درست نیروی انسانی برای فراهم کردن زیر ساخت های آموزشی نا بینایان، در عرصه ی تهیه ی کتاب های 
با کمک  یا  نابینا،  یا توسط فرد  دانشگاهی نیز مشاهده می شود. صوتی کردن کتاب های درسی در مقطع کارشناسی 
گرفتن از دوستان و خانواده به نحوی شخصی انجام می شود. گاه برخی از موسسه ها امکاناتی جهت ضبط کتاب های 
درسی با حمایت برخی نهاد های دانشگاهی و خیریه فراهم می کنند؛ البته ادامه ی این گونه فعالیت ها معموال با نوساناتی 

همراه بوده است که گاه به تعطیلی آن نهاد ها منجر شده است. 
تحصیل  امکان  نبود  و  نابینایان  آموزش  جهت  ساختاری  امکانات  تهیه ی  برای  انسانی  نیروی  مدیریت  نبود  شاید 
در  آکادمیک  تحصیالت  کیفیت  به  توجه  با  کارشناسی-  دوره ی  در  خارجی  زبان های  آموزش  مبانی  مدیریت شده ی 
کشور ما -چندان به چشم نیاید و بسیاری از نا بینایان بدون مواجهه با مشکالت حاد، تحصیالت عالی خود را در مقطع 
کارشناسی به پایان برسانند. در این صورت یا به سرنوشت بخش عمده ای از نابینایان که همان بی کاری است محکوم 
می شوند یا در بخش های متفاوت مشغول به کار می شوند. با این وجود معضل تحصیل نا بینایان در مقاطع تحصیلی باالتر 
بروز می کند. مطلوب نبودن شرایط آموزش زبان های خارجی، مانع از موفقیت آنان برای گذر از شرط رسیدن به مدرك 
الزم در رشته های زبان خارجی برای ورود به مقطع دکترا می شود و در نتیجه، شاهد ورود تعداد کمتری از افراد نا بینا 

به مقاطع تحصیلی عالی تر هستیم.
نکته  ی دیگر در ارتباط با آموزش و اشتغال نا بینایان دسترسی نداشتن به هرگونه آموزش ُخرد در راستای تربیت نیروی 
کار ماهر نابیناست. عالوه بر معضالت نا بینایان برای تحصیالت دانشگاهی، شاهد موفق نبودن آن ها در دست یابی به 
از  پایین تری  بتوان سطح  این رویکرد را شاید  مهارت های فنی برای تربیت نیروی کار ماهر در سطح کارگر  هستیم. 
رویکرد تربیت نیروی ماهر برای ایفای خدمات مهندسی ارزیابی کرد؛ اما به هر حال موجب افزایش شانس دست یابی 
نا بینایان به فرصت های شغلی هر چه بیشتر در جامعه است. با این وجود، متاسفانه شاهد عملکرد بسیار ضعیف متولیان 
امر آموزش و قانون گذاری در هر دو عرصه ایم. البته تا به حال اقداماتی در جهت اعطای فرصت های عملی به نا بینایان 
صورت گرفته است؛ اما متاسفانه مفید نبوده  و نتایج مطلوبی از آن حاصل نشده است. برای مثال، احداث کارگاه نایلون 
شد.  تعطیل  شغلی،  فرصت  یک  به  نا درست  نگرشی  و  نا صحیح  مدیریت   با  که  بود  نا درستی  اقدامات  از  یکی  سازی، 
خالصه ی کالم آن که هیچ برنامه ای برای بهره مندی افراد نا بینا از آموزش های خرد در راستای تربیت نیروی کار ماهر و 

نیمه ماهر وجود ندارد و هیچ موسسه ای در این حوزه مسئول نیست.

حسین شیرخانی

»اشتغـال؛ چیزی بیـش از قانـون خـواهی! « 
بخـش اول
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برای سهیم شدن  فرصت ها  کاهش  یا  فقدان  از  عبارتست  معلولیت 
در زندگی اجتماعی؛ در سطحی برابر با دیگران یا به عبارتی دیگر 
محدودیت مشارکت. معلولیت انواع مختلفی دارد از جمله معلولیت 

جسمی، ذهنی و روانی.
امر و  این  از  ناشی  اکثر جوامع و حوادث  به صنعتی شدن  با توجه 
هم چنین پیشرفت های علمی و پزشکی که امکان زندگی طوالنی تری 
را پس از ایجاد معلولیت فراهم کرده اند، در حال حاضر تعداد افراد 

معلول رو به افزایش است.
در گذشته اکثر خانواده ها وجود فرد معلول در خانواده خود را ناشی 
از تقدیر، سرنوشت، چشم خوردن، بالی الهی و ... می دانستند؛ اما 
خوشبختانه در حال حاضر اکثر مردم نگرش واقع بینانه تری به این 
ژنتیکی،  عوامل  جمله  از  آن  واقعی  علل  از  و  کرده اند  پیدا  پدیده 
این  شده اند.  آگاه  و...  حوادث  فامیلی،  ازدواج های  زایمان،  شرایط 
و  درمان  پیش گیری،  زمینه ی  در  آن ها  مضاعف  تالش  باعث  امر 

توان بخشی معلولیت های مختلف گردیده است.
سرنوشت  بر  هم  و  است  انکارناپذیر  حقیقتی  معلولیت  که  آنجا  از 
دولت ها  است  الزم  می گذارد،  اثر  جامعه  سرنوشت  بر  هم  و  فرد 
این  از  یکی  داشته باشند.  آن  برای  پاسخی  جامعه  حقیقت  در  و 
بهترین  معلولیت ها  ایجاد  از  پیش گیری  است.  پیش گیری  پاسخ ها 
و به صرفه ترین راه در زمینه ی عدم تحمیل اثرات سوء و هزینه های 
باالی درمان و توان بخشی به جامعه و خانواده هاست. متأسفانه در 

این زمینه کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد.
معلولیت،  نرخ  کم کردن  جهت  در  جامعه  اقدامات  از  دیگر  یکی 
برای زندگی  آماده کردن فرد معلول  توان بخشی،  توان بخشی است. 
در جامعه و تعیین جایگاه قانونی او از یک سو؛ آماده کردن جامعه 
ایجاد  دیگر  سویی  از  و  نحو  بهترین  به  معلول  فرد  پذیرفتن  برای 

فرصت های برابر برای افراد معلول در جامعه است.

در کشور ما در چند دهه ی اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه ی 
 توان بخشی افراد معلول حاصل گردیده است؛ از جمله تأسیس مراکز 
استفاده  و  مختلف-  معلولیت های  تفکیک  به   - توان بخشی  متعدد 
از متخصصان توان بخشی در این مراکز. البته این پیشرفت ها کافی 
به نظر نمی رسند. توان بخشی به معنای بازگرداندن فرد معلول به 
جامعه است و نگرش غالب در کشورهای توسعه یافته نیز به همین 
به  معلول  افراد  اکثر  ما  کشور  در  متأسفانه  اما  می باشد،  صورت 
روزانه ی  امور  به  بیشتر  و  می شوند  نگهداری  آسایشگاهی  صورت 
آن ها رسیدگی می شود تا آماده کردن آن ها برای بازگشت به جامعه!

به  توان بخشی  نسبت متخصصان  توان بخشی کشور  مراکز  اکثر  در 
متفاوت  بسیار  جهانی  استاندارد  نسبت های  با  معلول  افراد  تعداد 
است. اکثر افراد شاغل در مراکز توان بخشی مدرک تحصیلی مرتبط 
 Team( گروهی  کار  این،  بر  عالوه  ندارند.  را  خود  مسولیت  با 
افراد  توان بخشی  و جدایی ناپذیر  اصلی  ارکان  از  یکی  که   )work
معلول است، در اکثر مراکز توان بخشی کشور تعریف نشده و نا دیده 
گرفته می شود.  در ایران هر واحد به صورت جداگانه به تصمیم گیری 
تمایل دارند و در اکثر موارد به موازی کاری منجر می شود. هم چنین 
تمامی  مایل اند  و  نداشته  قبول  را  گروهی  کار  نیز  مسئوالن  اکثر 
تصمیمات توسط خودشان گرفته شود. متأسفانه موارد ذکر شده در 
اکثر مراکز توان بخشی کشور در جریان است و باعث حضور و تثبیت 
هر چه بیشتر افراد معلول در این مراکز می شود. عوامل پیش گفته 
موجب می شوند این مراکز به مراکز نگهداری تبدیل شوند و به جای 
بهبودی باعث وخیم تر شدن وضعیت معلوالن بشوند. در حالی که با 
استفاده از افراد متخصص در حوزه ی توان بخشی و احترام واهتمام 
به کار گروهی، می توان امید بیشتری به بهبود شرایط افراد معلول 

و فراهم شدن شرایط برای بازگشت این عزیزان به جامعه داشت.

ت«
ب نیس

ی خو
»حال توان بخش

امیر مغنی باشی 
مــددکار  اجتمــاعی
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به  نام خدايي كه در همین نزديکي ست
»بهشت كوچکي كه ديدم«

از هیاهوي رنجي که  فرار  لَختي  و  به خاطر لحظه اي  بودم و شاید  اتاق نشسته  گوشه ی 
خیلي  از  که  تصویرهایي  با  دوباره  مي خواستم  مي کردم.  فکر  خدا  وعده هاي  به  مي بریم، 
قبل ترها، از همان دوران مدرسه در ذهنمان حک شده بود، فضایي چندوجب در چندوجب 
از همان کودکي  نگرانی.  و  تشویش  از  ردپایي  بی هیچ  آرام  و  فضایي سبز  کنم:  تصور  را 
مي دانستم که این اقلیم پاك را بهشت می نامند. مي خواستم در خیالم، بهشتي را تصور 
کنم که وعده ی ابدي پروردگار به بندگان پاکش است و - هرچند در خیال- زمانی در آن 
بیارامم. در این خیال بافي هر چه با خود کلنجار می رفتم، خاطره ی آخرین سفر حقیقي ، 

رهایم نمي کرد. در کشاکش غریب آن چه خوانده بودم و آن چه دیده بودم، پرسه مي زدم. 
آنچه خوانده بودم وعده گاهی پرنعمت بود، همراه با پاداش پرهیزگاران، وآنچه دیده بودم؛ 
تجسم عیني وعده هاي معبود... من روي همین زمین بهشتی پر از بارش عشق دیده بودم 
و آدم هایي را که وجودشان، ترجمان مهرباني بود. آنچه دیده بودم، توان دست ها و پاهاي 
به ظاهر ناتواني بود که آهنگ زیستن مي نواخت و روشنایي خیره کننده ی چشماني به گمان 
بهشت  براي  تصویري  یافتن  دنبال  به  بیهوده  می کرد. چه  معنی  را  که خورشید  تاریک، 
مي گشتم؛ آنچه دیده بودم، خود، بهشت مجسم بود. گوشه ی اتاق، همچنان خاطرات سفر 

را زمزمه مي کردم. به خود که آمدم، دیدم چه اندازه دلتنگم...!
 همه ی اهالي بهشت کوچکي که دیدم! کاش مي آمدید تا از حجم دلتنگي ام براي تک تکتان 

مي سرودم... . 

1- بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی »هالل احمر« از مجموعه فعالیت های کانون 
به  مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛ 

2- حضور مدیرعامل و یکی از کارفرمایان حوزه ی اشتغال معلوالن در برنامه  صدا و سیمای 
استان به مناسبت انعکاس روز جهانی کار و کارگر؛

3-  بازدید یگان ویژه از کارگاه تولیدی زیرانداز و کهنه ی کودك و تقدیر از کارگران معلول 
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛

کودك،  کهنه ی  و  زیرانداز  تولید  )کارگاه  توانا  کانون  کارگاه های  کارگران  از  تقدیر   -4
کارگاه  قزوین،  بی سیم  تاکسی  توانا،  الکترونیک  الکترونیک، شرکت صنایع  شهروند کارت 

بسته بندی محصوالت فیروز( به مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛ 
5- برگزاری نشست مرکزی کمیته ی پی گیری تسریع و تصویب الیحه ی حقوق شهروندی 

افراد معلول در سه جلسه؛ 
6- برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت میالد حضرت علی )ع( و روز پدر در شعبه ی 

تاکستان کانون توانا؛ 
7- حضور کانون توانا در نمایشگاه بین المللی محصوالت آرایشی و بهداشتی؛ 

8- برگزاری نخستین اردوی فرهنگی ـ  آموزشی کودکان معلول در اردوگاه آموزشی شهید 
بابایی آموزش و پرورش استان؛ 

9- برگزاری اولین سمینار آموزشی » آینده ی بهتر« با مشارکت موسسه ی همگام در سالن 
آمفی تئاتر کتابخانه ی امام خمینی؛

10-  بازدید مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات نخاعی تهران از مجموعه فعالیتهای فرهنگی، 
اجتماعی کانون توانا؛ 

11-  برگزاری برنامه ی روز جهانی خانواده و قرائت پیام دبیر کل سازمان ملل؛
حوزه ی  در  زمین«  من  »سیاره ی  موضع  با  نقاشی  المللی  بین  مسابقه ی  برگزاری   -12

کودکان معلول؛ 
13- برگزاری کالس آموزش آتش نشانی برای کارگاه های تحت نظر کانون؛ 

14- حضور هنرکده ی توانا در سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در تهران؛ 
اردوی  به  تاکستان  و  الوند  شعبات  و  توانا  کانون  کارکنان  از  نفر   120 اعزام   -15

فرهنگی تفریحی تنکابن؛
16- حضور رئیس هئیت مدیره ی کانون توانا در جامعه ی معلوالن زنجان به مناسبت اعیاد 

شعبانیه؛ 
17- برگزاری کالس آینده ی بهتر برای کارکنان و دانشجویان متقاضی کار؛

با  گلستان  استان  دانشجویان  بین  در  توانا  کانون  مدیره ی  هئیت  رئیس  سخنرانی   -18
موضوع کارآفرینی؛

19-  اطالع رسانی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در سایت اینترنتی کانون توانا و 
نظر سنجی از تشکل های غیر دولتی سراسر کشور؛

فعالیت های  مجموعه  از  کشور  بهزیستی  سازمان  توانمند سازی  مدیر کل  بازدید   -20
فرهنگی، اجتماعی و کارگاهی کانون توانا؛

21- برگزاری کالس آموزشی و درمانی برای معلوالن ضایعات نخاعی استان؛ 
22-  تقدیر از معلمان افتخاری مجموعه کانون توانا به مناسبت روز معلم؛

23- بازدید کمیته ی مرکزی »پیگیری تسریع و تصویب الیحه ی حقوق شهروندی افراد 
معلول« از مجموعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و کارگاهی کانون توانا؛

24- اعزام یک تیم از باشگاه فرهنگی ورزشی فیروز به جشنواره ی المپیک و معلوالن در 
تهران؛

25- دیدار جمعی از اعضای هیئت مدیره ی کانون توانا با رییس دیپلماسی عمومی وزارت 
امور خارجه ایران در راستای حرکت های بین  المللی؛

26- برگزاري دوره ي مقدماتي اطفاء حریق در شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا؛
27- بازدید استادان دانشگاه بین المللي امام خمیني)ره( از کانون معلوالن توانا؛

28- نشست نمایندگان سمن هاي استان قزوین با مدیرعامل کانون توانا؛

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن

كانون توانا در يک نگاه

                                                    فاطمه مرادي ـ دلیجان
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دانشجویان دکترای دانشگاه توان بخشی و علوم بهزیستی تهران به همراه مدیرکل 
توانمندسازی بهزیستی کشور از کانون توانا بازدید کردند.

به گزارش پیک توانا، دانشجویان دوره دکترای دانشگاه علوم بهزیستی با اعضای 
به مشاهده ی  نزدیک  از  و  هیئت مدیره و مدیران کانون معلوالن نشستی داشته 

فعالیت های این کانون پرداخته اند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی کشور در این نشست، ضمن 
تشکر از فعالیت های کانون معلوالن گفت: »ما درقالب یک گروه دانشجویان دوره ی 
دکترا در رشته های مرتبط با حوزه ی معلولیت به همراه گروهی از سازمان بهزیستی 
کشور برای بازدید از یک تشکل موفق کشور در حوزه ی معلوالن، به کانون معلوالن 

تونا آمده ایم«.
دکتر کیوان دوات گران ضمن تشکر از پیشنهاد دکتر راشدی، دانشجوی دکترای 
سالمندشناسی برای این بازدید نگرش کانون تونا را تحسین کرده و گفت: »کانون 

باید با نامالیمات اجتماعی کنار بیاید تا بتواند موفقیت های بیشتری کسب کند«.
وی افزود: »تغییر نگرش در جامعه کار دشواری بوده و مشکالت زیادی به همراه 

دارد. من برای مسئوالن این تشکل آرزوی سالمتی و موفقیت دارم«.
دکتر اسدی، کارشناس ارشد مدیریت توان بخشی، ضمن تشکر از فرصت به وجود آمده 
برای این بازدید گفت: »با توجه به اینکه کانون توانا کار خود را در سال 74 آغاز 
کرده است، مشکالت زیادی داشته و شما از پیشگامان این حوزه در کشور هستید«.

وی با تشکر از اقدامات کانون توانا، خطاب به اعضای کانون گفت: »از نگاه ترحم آمیز 
از  حوزه  این  در  شما  تاثیر  شاید  و  رسیده ایم  دیدگاه حق محورانه  به  معلوالن  به 

سازمان بهزیستی هم باالتر بوده باشد«.
این مسئول حوزه توان بخشی بهزیستی با تصریح این مطلب که اکنون ثمره ی 20 
سال فعالیت کانون را پیش چشم داریم، افزود: »دور هم جمع کردن این تعداد عضو 
و به موفقیت رساندن یک تشکل کار آسانی نیست و این کار تنها عشق می خواهد«.

مدیر عامل کانون معلوالن ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، در معرفی کانون توانا 
گفت: »ما فعالیت خود را از 20 سال قبل آغاز کرده ایم. در آغاز به معلوالن  به 
عنوان افراد ضعیف و نیازمند نگاه می شد، پس ما »تغییرنگرش« را رویکرد اصلی 

خود دانسته و با برنامه های مختلف به اصالح باورهای جامعه اقدام کردیم«.
محمدرضا هادی پور با تأکید بر اینکه کانون توانا »کمک بالعوض«را مخالف عزت و 
کرامت انسانی معلوالن می داند گفت: »ما هرگز کمک بالعوض درخواست نکرده و 
معتقدیم که اگر »معلول« شاغل باشد، از حضور اجتماعی و استقالل برخوردار بوده 

و بار اجرایی و مالی دولت را نیز کاهش خواهد داد.
محمدحسن هادی، معاون اجتماعی   فرهنگی کانون معلوالن با اشاره به این که ما در 
بحث توانمندسازی، به طور عملیاتی وارد شده ایم گفت: »ما می خواهیم عملیات 

اجرایی را به یک پروسه ی علمی تبدیل کنیم تا قابلیت انعکاس پیدا کند«.

بحث خودروهای مناسب سازی  شده برای معلوالن بحثی است که از سال ها قبل 
بین معلوالن و سازمان بهزیستی مطرح شده است. این سازمان دو سال قبل با اعالم 
ایجاد زمینه ی مناسب برای واردات خودروی مناسِب معلوالن شدید و خیلی شدید، 
سامانه ای را راه اندازی کرده و از معلوالن ِ دارای شرایط خواست تا در این سامانه 

ثبت نام کنند.
بهزیستی، داشتن  به عضویت در سازمان  ثبت نام در سامانه ی مذکور  آنجا که  از 
گواهی نامه و شرایطی از این دست مشروط بود؛ لذا تمامی معلوالن موفق به ثبت نام 
اطالعات خود در سامانه نشدند. با توجه به اینکه انتخاب معلوالن شدید و خیلی 
در  نفر   4700 نهایت  در  بود،  بهزیستی  سازمان  به  عهده ی  شرایط  دارای  شدیِد 
سراسر کشور متقاضیان دارای شرایط برای واردات خودرو شناخته شدند. درحال  
حاضر مراحل تأیید ثبت نام آن ها به پایان رسیده و اسامی معلوالِن برخی استان ها 

پس از تأیید وزارت رفاه به ادارات کل صنایع استان ها ابالغ شده است.
قزوین  استان  اداره کل صنایع  به  نیز  قزوین  استان  شرایِط  دارای  معلوالن  اسامی 
ایران توانا  سایت  به  می توانند  آن  از  اطالع  برای  عالقه مندان  که  شده است  اعالم 

)WWW.IRANTAVANA.COM( مراجعه کنند.

به گزارش پیک توانا، سید اکبر حسینی، عضو هیئت مدیره ی کانون معلوالن توانا به  عنوان قائم مقام 
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن در کلیه ی امور مربوط به هیئت ورزش های جانبازان و 

معلوالن استان قزوین انتخاب شد.
گفتنی است این انتخاب در راستای ضرورت توجه به توانمندسازی معلوالن و اهمیت ورزش در این 

امر در نیل به توان بخشی روحی و جسمی معلوالن صورت گرفته است.
این مسئول کانون معلوالن توانا که خود از ورزشکاران معلول استان در رشته ی بسکتبال با صندلی 
چرخدار است، مدیرعامل باشگاه فرهنگی   ورزشی فیروز نیز می باشد. در حال حاضر 6 رشته ی ورزشی 

زیر نظر این باشگاه در حال فعالیت   اند.
گفتنی است حسینی در حال حاضر مدیرعامل تعاونی فراگیر ملی، عضو هیئت مدیره ی کانون معلوالن 
توانا و نماینده ی سمن های حمایتی استان در شورای مشارکت مردم در سالمت استان قزوین است .

معاون فرهنگی   اجتماعی کانون معلوالن توانا از برگزاری شانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان 
ممتاز در محل کانون معلوالن توانا خبر داد.

محمد حسن هادی در گفت و گو با پیک توانا از برگزاری جشنواره ی شانزدهم در محل سینما ی تابستانی 
کانون معلوالن توانا خبر داد و گفت: »در دو سال گذشته جشنواره های چهاردهم و پانزدهم به دلیل 

تغییرات رخ  داده در فضای کانون معلوالن در سالن های شهیدبابایی و کوثر برگزار شد.
شانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز پس از دو سال دوباره در کانون معلوالن توانا برگزار 

می شود«.
وی اظهار کرد: »با تمرکز صورت گرفته و انتقال کارگاه تولید زیرانداز کودک به بیرون از کانون، فضای 
خوبی ایجاد شده و می توانیم جشنواره ی امسال را در محل کانون توانا برگزار کنیم. این اقدام، عالوه 
بر صرفه جویی در هزینه ها، به تسلط کامل در برگزاری جشنواره و جلب رضایت خانواده ها نیز منتهی 

می شود«.
وی تصریح کرد:جشنواره ی شانزدهم از 12 تا 16 مردادماه سال جاری برگزار می شود و جشنواره های 

دو شعبه ی الوند و تاکستان بعد از این تاریخ برگزار خواهند  شد.

از  این باشگاه شامل 14 نفر   به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فیروز، تیم اعزامی 
ورزشکاران زن و مرد در رده های سنی مختلف بود. این تیم به مناسبت گرامی داشت هفته ی المپیک 

در جشنواره ی ورزشی المپیک و معلوالن حضور یافتند«.
این جشنواره از 31خرداد تا 6 تیرماه، در تهران و هم زمان با مردم سایر کشورهای جهان برگزارگشته 
وحضور نمادین جمعی از معلوالن را در قالب انجام فعالیت ها و رقابت های شاد و مفرح ورزشی به دنبال 

داشت.
افراد معلول و  به ویژه در میان  توسعه ی  ورزش همگانی  و نشاط در جامعه،  ارتقای سطح سالمتی 
آشنایی معلوالن با رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های همگانی از اهداف این جشنواره بود.

گفتنی است تیم 14 نفره ی اعزامی باشگاه فرهنگی ورزشی فیروز، در رشته های ورزشی سوارکاری، 
مچ اندازی،  هدف،  و  تیر  پرتاب پنالتی،  طناب کشی،  فوتبال دستی،  پینگ پنگ،  کمان،  و  تیر  بوچیا، 

صندلی چرخدار رانی و غیره به رقابت پرداختند.

نخستین رقابت ورزشی معلوالن فعال در رشته ی بوچیا در استان قزوین، با هدف تشویق افراد دارای 
معلولیت  شدید، ایجاد زمینه ی حضور اجتماعی آن ها و آشنایی مردم با این رشته ی ورزشی در سالن 

جان بازان مجموعه ی ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد«.
هیئت  فیروز،  فرهنگی ورزشی  باشگاه  همت  به  که  دوستانه  رقابت  این  در  توانا،  پیک  گزارش  به 
ورزش های جانبازان معلوالن قزوین و کانون معلوالن توانا برگزار شد، 30 نفر از دختران و پسران 

معلول، در قالب تیم های باشگاه پیروزی تهران و فیروز قزوین به رقابت پرداختند.

انتصاب عضو هیئت مديره ی كانون معلوالن توانا به قائم مقامی 

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن استان قزوين 

كانون توانا آماده برگزاری جشنواره ی شانزدهم 

معرفی اسامی معلوالن دارای شرايط واردات خودرو 
در استان قزوين توسط سازمان بهزيستی كشور

حضور تیم اعزامِی باشگاه فرهنگی  ـ ورزشی فیروز 
درجشنواره ی المپیک و معلوالن

برگزاری رقابت های »بوچیا« در استان قزوين، به 
همت كانون باشگاه فرهنگی  ـ ورزشی فیروز

كانون معلوالن؛ پیشگام حوزه ی توان بخشی كشور 

نشست دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستی با
 هیئت مديره ی كانون معلوالن
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مدیرعامل کانون معلوالن خواستار آموزش برخورد صحیح با دانش آموزان معلول شد.
مدیرعامل کانون معلوالن توانا در جمع اعضای کانون و معلم هایی که همکار افتخاری 
با  صحیح  برخورد  آموزش  و  مدارس  در  فرهنگ سازی  خواستار  معلوالن اند،  کانون 

دانش آموزان معلول شد.
محمدرضا هادی پور در نشستی که به منظور تقدیر از معلم ها و دبیران افتخاری کانون 
معلوالن برگزار شده بود، از زحمات این همکاران تشکر کرده و گفت: »متأسفانه تاکنون 
برخورد صحیح با دانش آموزان معلول در مدارس ما به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته 
و برخی از این دانش آموزان به دلیل برخورد های نادرست هم کالسی های خود با کمبود 

اعتماد به نفس مواجه شده اند«.
وی خطاب به دبیران و هم یاران افتخاری کانون توانا ادامه داد: »شما عزیزان نمایندگان 
ما در آموزش و پرورش هستید و از شما می خواهیم ضمن انتقال مطالب به مسئوالن، 
در اشاعه ی این فرهنگ بازوی توانمند کانون معلوالن باشید. از سیستم آموزشی کشور 
می خواهیم با برقراری استانداردهای صحیح رفتاری و بیان نکات آموزشی، دانش آموزان 
و معلمان را در برخورد به دانش آموزان معلول توجیه کرده و برابری توانمندی های آن ها 

را مورد تأکید قرار دهد«.
هرچه  و  جامعه اند  فردای  ذخیره های  امروز،  »دانش آموزان  کرد:  تصریح  هادی پور 
بهتر  خواهیم کرد.  برداشت  بهتری  محصول  آینده  در  باشد،  هدف محورتر  آموزششان 
است فرهنگ سازی و اصالح نگرش جامعه به توانمندی های معلوالن از سنین کودکی 

آغاز شود«.
پاك کننده،  شوینده،  مواد  بین المللی  نمایشگاه  بیست و یکمین  در  توانا  معلوالن  کانون 

بهداشتی، سلولزی و ماشین  آالت وابسته حضور چشم گیری داشت.
به گزارش پیک توانا، واحد اجتماعی و هنرکده ی کانون معلوالن در بیست و یکمین نمایشگاه 
بین  المللی مواد شوینده، پاك کننده، بهداشتی، سلولزی شرکت کرده و ضمن معرفی کانون 

و فلسفه ی وجودی آن، بازدیدکنندگان را با اهداف این کانون آشنا کردند.
همچنین واحد هنرکده ی توانا که برای حضور در این نمایشگاه بخشی از غرفه ی فیروز را در 

اختیار داشت به ارائه ی محصوالت و صنایع دستی تولید شده ی معلوالن پرداخت.
استاندار و مدیرکل صنایع قزوین ضمن حضور در این نمایشگاه از غرفه ی کانون توانا و فیروز 

بازدید کردند و به زحمات و حضور پررنگ کانون در جامعه را ارج نهادند.
استاندار و مدیرکل صنایع قزوین در حاشیه ی بازدید از غرفه ی کانون توانا و فیروز با رئیس 
هیئت مدیره ی کانون توانا مالقاتی داشتند و ضمن ارج نهادن به حضور اجتماعی کانون توانا 

به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
»مرتضی روزبه« در نشستی در این غرفه،  به فعالیت های کانون اشاره کرده و گفت: »کانون در 
میان اقدامات خود چند کار اساسی کرده که حرکت های فرهنگی  اجتماعی، تغییر نگاه جامعه 
به معلوالن، تبدیل معلوالن به عناصر فعال جامعه، باز پروری روحی معلوالن و خانواده های 

آن ها، ازدواج معلوالن، سفرهای گروهی و ایجاد اشتغال از مهم ترین آن ها هستند«.
رئیس هیئت مدیره ی کانون معلوالن با اشاره به تنوع فعالیت های کانون توانا درمان، آموزش، 
ورزش، هنرهای دستی و اشتغال در منزل را از شاخه های کاری کانون برشمرده و گفت: 
»سایت ایران توانا مهم ترین پایگاه  اطالع رسانی معلوالن در کشور بوده و سایت های مرتبط 

برای انعکاس اخبار به این پایگاه مراجعه می کنند«.

اولین جلسه ی ارزیابی ماهنامه ی پیک توانا برگزار شد.
با  جاری  سال  در  توانا  پیک  ماهنامه ی  ارزیابی  جلسه ی  اولین  پیک توانا،  گزارش  به 
و  ماهنامه  همکاران  و  نویسندگان  تحریریه،  اعضای  سردبیری،  شورای  حضورمدیرمسئول، 

کارکنان کانون معلوالن توانا برگزار شد.
در این نشست بخش های مختلف ماهنامه به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتند و هر یک از 

حاضران نظرات خود را ارائه دادند.
همچنین زیباسازی دفتر  کار ماهنامه، توزیع موثر و استفاده از دیدگا ه های مختلف از جمله 

پیشنهاد های ارائه شده به نشریه ی پیک توانا در این نشست بود.

عضو محتـرم هیـات مدیره ی کانون معلولین توانا و مدیرعامل 
باشگاه فرهنگی-ورزشی فیروز

جناب آقای سید اکبر حسینی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت قائم مقـام رئیس هیات ورزش های جانبازان 
و معلوالن اســتان قــزوین تبریــک عرض نـموده و برای جنابعالی توفیق روزافزون 

آرزومندیم.کانون معلولین توانا

کانون معلولین توانا با سازمان  نظام مهندسی استان قزوین به منظور حمایت از معلوالن 
در تهیه ی مسکن مناسب وارد تفاهم شد.

برای هر عضو  نظام مهندسی  تفاهم نامه سازمان  این  به موجب  توانا:  پیک  به گزارش 
از سهمیه ی نظارت مهندسان  توانا پروانه ی ساختمان را خارج  معلول کانون معلولین 

صادر می کند.
 این امتیاز برای هر فرد دارای معلولیت تنها برای یک بار و تا سقف150 مترمربع صادر 

می شود.

هنر کده ی توانا، زیر نظر کانون معلولین در سومین  نمایشگاه بین المللی صنایع دستی 
حضور پیدا کرد.

کانون  نظر  زیر  واحدهای  جمله  از  -که  توانا  هنرکده ی  واحد  توانا،  پیک  گزارش  به 
معلولین تواناست- در سومین  نمایشگاه بین المللی صنایع دستی شرکت کرد.

ارائه ی محصوالت  انعکاس توانمندی های معلوالن و  با هدف  توانا  گفتنی است، کانون 
تولیدی آن ها در این نمایشگاه حاضر شده است.

آموزش برخورد صحیح با دانش آموزان معلول

برگزاری جلسه ی ارزيابی ماهنامه ی پیک توانا

كانون معلولین توانا با نظام مهندسی استان قزوين وارد تفاهم شد

»حضور كانون معلولین توانا در سومین نمايشگاه بین المللی صنايع دستی«

حضور كانون معلوالن توانا در بیست و يکمین 
نمايشگاه بین المللی مواد شوينده
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دومین جلسه ی کمیته ی پیگیری تسریع قانون جامع حمایت از معلوالن با حضور نمایندگان 
هفت تشکل، به میزبانی کانون معلوالن توانا برگزار شد. 

به گزارش پیک توانا، نمایند گان انجمن های ضایعات نخاعی ایران، جامعه ی معلوالن زنجان، 
انجمن معلوالن دلیجان، انجمن توانای آمل و کانون معلوالن توانا در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست، تشکل ها ضمن انتقال تجربه  و تبادل افکار به بررسی روش های موثر در تسریع 
قانون جامع حمایت از معلوالن پرداختند.

رئیس کانون معلوالن توانا ضمن خوش آمدگویی به نمایند گان تشکل ها، بر ضرورت تصویب 
قانون جامع تاکید کرده و گفت: »همه ی ما خادم معلوالن هستیم«. سید محمد موسوی در 
ادامه افزود: »ما باید به فکر آن دسته از معلوالنی باشیم که زخم بستر دارند و حتی قادر به 

بیرون آمدن از منزل خود نیستند.
موسوی با بیان اینکه هیچ یک از تشکل های حاضر برای گرفتن مقام نیامده اند، اذعان داشت: 

»ما خود را خدمت گذار معلوالن می دانیم و با این هدف وارد فعالیت شده ایم«.
مدیر انجمن  ضایعات نخاعی ایران از رایزنی با دانشگاه توان بخشی و علوم بهزیستی خبر داد و 

گفت: »برای برگزاری سمیناری یک روزه وارد رایزنی با این دانشگاه شده ایم؛ خوشبختانه این 
رایزنی ها نتیجه بخش بوده  است«.

اینکه هم اکنون 180 تشکل  سیداکبر حسینی، دبیر برگزاری نشست  تشکل ها، ضمن اعالم 
فعال و پویا در کشور وجود دارد، گفت: »بررسی الیحه ی قانون جامع معلوالن در کمیسیون 
اجتماعی دولت به اتمام رسیده و تا دو هفته ی دیگر به مجلس می رسد«. علی ضرابی افزود: 
»این سمینار یک روزه با هدف دریافت مقاالت علمی با موضوع »علل عدم اجرای قانون جامع« 

حمایت از معلوالن، در اواسط مهر ماه، برگزار خواهد شد«.
مدیر انجمن معلوالن دلیجان نیز ضمن تشکر از زحمات کانون معلوالن گفت: »در این همایش 
باید چهارچوب قانونی لحاظ شود و علل عدم اجرای قانون جامع به درستی مورد توجه قرار 

گیرد.
هم چنین دعوت از تشکل های فعال کشور به منظور انعکاس مشکالت معلوالن سراسر کشور 

یکی از موارد مطرح شده در این جلسه بود.

»نقش موثر كانون معلوالن در ورود معلوالن به اجتماع«

»برگزاری دومین جلسه ی كمیته ی پی گیری تسريع قانون جامع حمايت از معلوالن« 

اگر  البته  امروز-  مدرن  جامعه ی  در  شهری  فضاهای  نامناسب بودن  از  گفتن  سخن  شاید 
واقعا مدرن باشد- برای معلوالن کمی عادی شده باشد؛ اما واقعیت این است که بخشی از 
افراد جامعه به همین علت و در همین مدرنیته همواره با مشکالتی روبه رو بوده و از انجام 

فعالیت هایی که برای بسیاری از افراد تن درست عادی است باز می مانند.
افراد معلول به دلیل نامناسب بودن خودروها، هتل ها، رستوران ها، اماکن تفریحی و غیره در 
مسافرت رفتن و حتی تفریح کردن با محدودیت هایی مواجه اند. این محدودیت ها دامان گیر 
خانواده های معلوالن نیز می شود و هیچ ارگان و نهادی نیست که در رفع این موانع برای 

بزرگ ترین اقلیت جامعه بکوشد. 
کانون معلوالن توانا در نوزدهمین سال تاسیس خود، بیش از 130 اردوی سیاحتی، تفریحی 
و فرهنگی برگزار کرده و تاکنون بیش از صدها معلول را در خالل این اردوها توان بخشی 
کرده است. آخرین نمونه ی برگزاری این اردوها و اولین اردوی تفریحی کانون در سال جاری، 

اردوی تنکابن بود که با حضور 120 معلول در خرداد ماه سال جاری برگزار شد.
کانون معلوالن از بسیاری از ادرات و نهادها برای معلوالن مفیدتر است

اجتماعی  حضور  در  تفریحی  اردوهای  برگزاری  اینکه  بیان  با  اردو  این  برگزاری  مسئول 
معلوالن نقش به سزایی دارد، گفت: »کانون معلوالن توانا این اردوی سه روزه را با دو هدف 
انتقال تجربیات و آشنایی و تعامل افراد معلول با یکدیگر برگزار کرد«. حسین طارمیان افزود: 
با تأکید بر اهمیت اردوهای تفریحی و تاثیر آن بر تغییر نگرش خانواده های  »کانون توانا 
برگزاری  به  اقدام  همه ساله  خود،  فرزندان  توانمندی های  پذیرش  در  معلول  فرزند  دارای 

اردوهای این چنینی می کند«.
اردوها موجب خودباوری می شوند

مرضیه برنگ، عضو علی البدل هیأت مدیره و عضو شورای ده نفره ی کانون معلوالن توانای 
»کانون  گفت:  آمده است،  اردو  به  توانا  کانون  با  بار  چهارمین  برای  که  تاکستان،  شعبه ی 
آنان  ورود  در  موثری  نقش  معلوالن،  برای  اردوهای دسته جمعی  برگزاری  با  توانا  معلوالن 
به اجتماع و اجتماعی کردن آنها دارد«. وی -که مجری جشنواره های تشویق دانش آموزان 
ممتاِز شعبه ی تاکستان نیز هست - ادامه داد: »بچه های معلول در این اردوها با یکدیگر 
آشنا می شوند و ضمن پی بردن به اهداف کانون معلوالن توانا، از تجربیات یکدیگر استفاده 
می کنند«. این عضو کانون معلوالن تاکستان که مسئول امور مربوط به سایت وگرافیک این 
شعبه نیز هست می گوید: »افراد با معلولیت های مختلف در این اردوها شرایط دیگران را 

می بینند و عالوه بر پذیرش و باور معلولیت خود به توانمندی های خود نیز پی می برند«.

اردوها راهی برای تقویت روحیه
در  بار  اولین  برای  -که  تاکستان  توانای شعبه ی  کانون  اعضای  دیگر  از  »ابوالحسن خلج« 
این  برگزاری  از  ابراز خرسندی  کرده بود- ضمن  معلوالن شرکت  کانون  تفریحی  اردوهای 
اردو، برگزاری اردوهای این چنینی را راهی برای نزدیکی دوستان معلول به یکدیگر دانسته 
اجتماعی  حضور  و  روحیه  تقویت  موجب  می توانند  اردو  این  نظیر  »حرکت هایی  گفت:  و 

معلوالن شوند«.
وی هم چنین با اشاره به این مطلب که در اردوهای بعدی کانون معلوالن نیز شرکت خواهد 
کرد، افزود: »بهتر است مکان ها و شهرهای مختلف برای اردوها در نظر گرفته شود تا افراد 

ضمن قرار گرفتن در جمع های دوستانه با شهرهای بیشتری آشنا شوند«.
از کانون تشكر می کنم

شعبه ی  معلوالن  کانون  با  را  آشنایی اش  و  است  نخاعی  ضایعه ی  معلول  ارجینی«  »طوبا 
تاکستان مدیون معرفی یکی از دوستانش است. وی به پیک توانا گفت: »اردوهای تفریحی 
و دسته جمعی جایگاه ویژه ای در تغییر روحیه ی معلوالن داشته و من از کانون معلوالن 

به خاطر این اقدام اساسی تشکر می کنم«.
کانون توانا را دوست دارم

»الهه حسین خانی« 18 ساله، از دیگر اعضای شعبه ی کانون معلوالن تاکستان، گفت: »من 
کانون توانا را خیلی دوست دارم؛ اما به خاطر محدودیت ها نمی توانم زیاد به کانون بیایم«.

وی -که به دلیل بیماری اش روی صندلی چرخدار نشسته بود- ادامه داد: »این اردو بهترین 
مسافرت زندگی  من است و اگر کانون توانا اردوهای دیگری هم برگزار کند، حتماً در آن ها 
شرکت می کنم. ای کاش در کشور ما اتوبوس های مناسب سازی شده ای برای معلوالن وجود 

داشته که می توانست سفر را برای معلوالن راحت تر کند«.
کانون توانا مفیدتر از ادارات و نهادها

مهناز حسینی نژاد که دارای فرزند معلول است گفت: »کانون معلوالن از بسیاری از ادرات 
و نهادها برای معلوالن مفیدتر است«. وی ادامه داد: »اردو هم برای روحیه ی خانواده ها و 
هم برای خود معلوالن موثر است. اگر می شد کانون توانا تعداد این اردوها را زیادتر کرده و 
معلوالن را در رده های سنِی نزدیک به هم قرار دهد تا کارهای گروهی بیشتری انجام دهند 

بهتر بود«.
پیش از آشنایی  با کانون توانا مسافرت برایم کابوس بود

تاکستان  شعبه ی  معلوالن  کانون  عضو  که  است  سال   8 به  نزدیک  رحمنی«که  »شبنم 
پاییز امسال وارد  توانا گفت: »در حال حاضر دیپلم کامپیوتر هستم و  شده است، به پیک 
دانشگاه می شوم«. وی که از طریق دوستان مادرش به این شعبه ی کانون معرفی شده است 
با  بارها  و من  برگزاری جشنواره  هاست  با شعبه هنگام  داد: »بیشترین همکاری من  ادامه 

کانون توانا به اردو رفته ام«.
این عضو 19 ساله  با بیان اینکه اردوها در حضور اجتماعی معلوالن بسیار تاثیرگذارند، تصریح 
کرد: » پیش از آشنایی  با کانون توانا مسافرت برای من کابوس بود: من قبول نمی کردم به 
سفر بروم، خانواده ام هم با سختی روبه رو بودند. کانون معلوالن برای من بسیار مفید بود. 
پیش از عضویت در کانون روحیه ی خوبی نداشتم و با معلولیت خودم کنار نمی آمدم؛ اما 

حاال موضوع مسافرت رفتن برایم عادی شده و با بسیاری از مسائل کنار آمده ام«. 
شبنم رحمنی نیز گفت: »قبل از ورود به مجموعه ی کانون، بسیار حساس بودم و به دوستان 
و اقوام حتی اجازه نمی دادم که پیش من کلمه ی معلول را به کار ببرند؛ اما حاال به قدری این 
موضوع برایم جا افتاده که با طرح این مسائل، کاری می کنم که دیگران هم با من احساس 

راحتی کنند. 
وی اذعان کرد: »سال ها پیش دختر خاله هایم از برخورد با من می ترسیدند و اگر در حضور 
من کلمه ی معلول را به کار می بردند، بسیار ناراحت می شدم؛ اما حاال می توانم بگویم که 

کانون معلوالن توانا نگاه مرا تغییر داده و مقوله ی معلولیت را برایم عادی کرده است«.

رقیه بابایی
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»اولین اردوی آموزشی ـ  تفريحی كودكان معلول«

كمي دورتر از مقر پايیدن روزگار، اين نقطه ستودني ترين جاي دنیاست

»روزگار« روی صندلی راحتی اش لم داده بود و در کمال صبوری پا روی پا انداخته بود. پیپ 
خوش دست و قدیمی اش را به دندان گرفته بود و ریه هایش را با دود حاصل از پک های عمیق 
پر می کرد. چشم از صدها تلویزیونی که روبه رویش قرار داشتند برنمی داشت. همه ی اجسام، 
همه ی آدم ها و همه ی مکان ها روبه رویش قرار داشتند. در آِن واحد حواسش به همه چیز و 
همه کس بود. گاهی با انگشت سبابه سبیل های کلفتش را تاب می داد و از البه الی نرده های 
بالکن- برای اطمینان بیشتر- زیرچشمی اطراف را می پایید تا مبادا مگس یا پشه ای دور از 

چشم او به پرواز درآید...!
آسمان سایه اش را روی زمین گسترده بود. بچه ابرهای شیطانی میان زمین و آسمان به این 
سو و آن  سو می دویدند. خورشید هرازگاهی گیسوان طالیی اش را تاب می داد و نسیمی از 
انتهای انوار طالیی اش نرم و سبک به هوا برمی خاست تا خنکای دل های بی قراری باشد که 

چهره در پس معصومیت نهان کرده و دل تسلیم کرده اند به آنچه که نامش »تقدیر« است.
روزگار همچنان در ابهت غرق بود و کائنات را با اقتدار می پایید، اما شاید یکی از تلویزیون هایش 
خراب بود. او خبر نداشت، شاید هم خبر داشت و برایش مهم نبود، یا مهم بود ولی نمی توانست 
درستش کند، یا می توانست و بی خیال بود و با خود می گفت: »در آن قسمت از دنیا مگر چه 
اتفاق مهمی خواهد افتاد؟ همه ی اتفاقات دنیا زیر پلک های من جریان دارد! گیریم میان این 

همه تکاپو یک نقطه هم کور باشد«.
این را گفت و به صندلی راحتی اش تکیه کرد و دست هایش را پشت سرش به هم گره زد. به 

این فکر کرد که دوباره پیپش را آتش کند و به تماشاکده اش زل بزند.
کمی دورتر از آنجا که مقر پاییدن روزگار بود، زیر تصاویر گنگ تلویزیونی که خراب بود- 
عاشقی  آواز  تا  شده بودند  جمع  هم  دور  »عشق«  کودکان  کور-  نقطه ی  همان  در  درست 
سردهند و محبت را تصویر کنند. دست هایشان از خوبی لبریز بود و چشم هایشان در انتظار 
دست توانمندی بود که بتواند روزگار خوشی برایشان ورق بزند. در اظطرابی خاموش به سر 
می برد. این اظطراب خاموش، سال ها پیش در مرز ناهشیار زمانه، زیر چشم های تیزبین روزگار 

بیدار شده بود و در رگ های کودکان حوا جاری می گشت.
و  پاییدن  میان  فاصله ی  اینجا  شده،  فراموش  نقطه ی  اینجا  روزگار،  کور  نقطه ی  اینجا 
نپاییدن؛ اینجا دروازه های کانون معلوالن تواناست؛ هنگامی که کودکان معصوم را به اردوی 

آموزشی  تفریحی دعوت می کند.
اینجا کانون معلوالن است به وقت هزار وسیصد و نتپیدن، نتپیدن و باز نایستادن. اینجا وقت 
جاری شدن در سلول های روزگار است، وقت سیال بودن در حریم لحظه هایی که شاید در 
حساب و کتاب روزگار جایی ندارند. وقت تنگ است و باید جنبید تا مبادا تصویر تلویزیون 
در گوشه ای از این دنیا شفاف شود و چشم روزگار، آرامش این باغچه ی کوچک را نتواند تاب 

بیاورد. تا مبادا ابری به قصد بُغرد و بارانی ناغافل از راه برسد. 
کودکان! کودکی خود را به اجرا بگذارید و بلندترین فریادهایتان را رها کنید! ریه های نحیفتان 
را از تازه ترین عطرهای نسترن های نورسته ی بهار پر کنید و آرام و بی دلهره در این دشت 
بخرامید و بدانید کافی است روزگار را به خواب بیندازید؛ آن وقت دست باالی »دست تقدیر« 

بسیار خواهد بود... .

به  را  آن ها  مادران  و  معلول  روز جهانی »خانواده« کودکان  با  توانا هم زمان  معلوالن  کانون 
اردوی یک روزه  با رویکرد آموزشی   تفریحی دعوت کرد. 

کانون معلوالن اولین تشکلی است که برای »کودکان معلول و  خانواده هایشان« اردوی ویژه ی 
آموزشی تفریحی برگزار می کند.

35 کودك معلول به همراه مادرانشان، مهمان کانون توانا شدند تا اعضای این کانون با همکاری 
مسئوالن مهدکودك ستاره، مدرسان حرکات اصالحی و مثبت اندیشی اوقات خوشی را برای 

آن ها رقم بزنند.
با روز جهانی خانواده برای کودکان حاضر در این اردو  پیام دبیرکل سازمان ملل در رابطه 

خوانده شد تا کودکان با مقوله ی »ایجاد آینده ای پایدار برای بشریت« آشنا شوند.
مرهون  را  موفق  معلوالِن  موفقیت  اردو  این  در  توانا  کانون  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
خود،  معلول  کودك  با  درست  برخورد  با  که  خواست  مادران  از  و  دانست  خانواده هایشان 

توانمندی های او را بارور کنند.
اما  است،  محدودکننده  عاملی  اگرچه  »معلولیت  گفته شد:  معلول  کودکان  به  اردو  این  در 
در کودك خود  را  نکته  این  رفتار خود  و  نگاه  با  مادرها می بایست  و  پدرها  نیست.  ناتوانی 

نهادینه کنند و به استعدادهای آن ها اهمیت بدهند«.

»مدیر مهدکودك ستاره« در این اردو کودکان  را به بازی های فکری دعوت کرد و مسابقات 
مشترك بین کودکان و مادران آن ها برگزار کرد.    

 الهه رافعی، مدیر مهد کودك ستاره، با اینکه 24سال در حوزه ی کودك کار کرده و از این 
کار لذت برده  است به منظور گسترش همکاری  با کانون توانا در رابطه با کودکان معلول ابراز 

عالقه کرد.
مادران نیز از برنامه های این اردو بی نصیب نماندند و عالوه بر شرکت در مسابقات مشترك 
ویدا محمدخانی،  بردند.  لذت  بچه هایشان  با  و عکس گرفتن  از شعر خواندن  با کودکانشان، 

کارشناس حرکات اصالحی، حرکات اصالحی را به آن ها آموزش داد.
آموزش مهارت های زندگی توسط عباس براری، مدرس این رشته، نیز از دیگر برنامه هایی بود 

که برای خانواده ها اجرا شد.
توانا به خاطر برگزاری اردو تشکر کرد و گفت:  از کانون  اردو،  این  از مادران حاضر در  یکی 
»دخترم، عصمت السادات، به بیماری پی.کی.یو مبتالست و کانون توانا توانست امروز او را از 

همیشه خوشحال تر کند«.
آماده  اردو  این  به  آمدن  برای  قبل  روز  چند  از  »ما  گفت:  و  کرده  تشکر  توانا  کانون  از  او 

شده بودیم. مدت ها بود عصمت را به این  اندازه شاد ندیده بودم«.
مادر ابوالفضل عباسی نیز گفت: »پسر من ناشنواست، ولی وقتی امروز این همه کودك مثل 

خودش را دید به من گفت از اینکه می بیند تنها نیست بسیار خوشحال است«.
امیر حسین نعمتِی نه ساله که از انحراف پا رنج می برد، از مسئوالن کانون توانا خواهش کرد 

که اردو های بیشتری برگزار کنند.
عباس پسرك کوچک 8 ساله ای است که معلولیت ضایعه ی نخاعی دارد و روی ویلچر نه چندان 
مناسبش نشسته و سرش به نقاشی اش گرم است. عباس می گوید: »کانون را خیلی دوست 

دارم، اینجا به من خوش می گذرد«.
پدر حلما گفت: »دختر من فلج مغزی است، من همیشه از اینکه دخترم چنین مشکلی دارد 
به  حالتی شبیه  از  مرا  توانا  کانون  کرد.  تعییر  نظرم  اردو  این  در  و  امروز  اما  بودم؛  ناراحت 
یاد  را  بودن  افتخار کنم. می خواهم خوشبخت  به دخترم  افسردگی درآورد و حاال می خوام 

بگیرم«.
آن ها  بردند.  لذت  و  کردند  بازی  کودك  بازیگاه  در  یک روزه  اردوی  این  در  معلول  کودکان 
یادگاری  را دوست داشتند و در فضایی شاد شعر خواندند و عکس  بازی های فکری کانون 

گرفتند.
آشنایی با مشکالت خانواده های دارای فرزند معلول، توان بخشی روحی آن ها و استعدادیابی 
کودکان زیر 13 سال  از مهم ترین اهداف برگزاری این اردو بود. هم چنین اجرای موسیقی شاد، 
گرفتن جشن تولد، نقاشی با آبرنگ و سفال گری بخش های دیگری از برنامه های اجرا شده در 

این اردو بودند.
کوتاه  است.  آویزان  تو  و  من  پلک های  میان  زمان سردرگم،  و  رفته  به خواب  روزگار  اینجا 
نمی آید از رام بودن غیرعادی خویش و چه زیباست بازیچه ی عشق بودن؛ به دور از نگاه های 

شمارش گر... .
خدا عهد بسته از من و تو پشتیبانی کند، همان گونه که گیسوان خورشید را در هم می بافد، 
نقطه  در یک  را  روزگار  تلویزیوِن  که  باشد؛ همان گونه  آن  تماشای  یارای  را  بی آن که کسی 
کور می کند تا چشم حسودان نگاه مان نکند؛ همان وقت که ابر را وعده می دهد تا صبر کند 
و غرشی به کار نبندد؛ همان طور که به زمان دستور می دهد تا بایستد و ابِر باران زا بی تاب 

نشود و دست نگه  دارد.
اردوی  این  لحظه ی  آخرین  تا  بی تاب،  ابر  و  ایستاده اند  اطاعت  و  همکاری  به  همه چیز 
برچیده شدن  و  رفتن  به  کودکان  که  همان  هنگام  درست  و  می زند  لبخند  دوست داشتنی 

اسباب اردو رضایت داده اند، غرش آغاز می کند.
 روزگار هنوز به پیپ قدیمی اش پُک می زند و تصاویر دنیا را از صدها تلویزیون -به جز یکی- 
دریافت می کند، اما نه! گویا تصویر این یکی هم در حال اصالح شدن است. تصویری می آید، 

می رود و دوباره می آید. از همان تصویرهای همیشگِی معمولی.
عادت  جوالن  به  و چشم هایش  گرفته  جا  کهنسال  پیرمرد  این  لب های  میان  قدیمی  پیپ 
کرده اند. تصویر بازگشته را می پاید: »ای بابا، اینجا هم اوضاع فرقی نکرده! راست گفتم که 

اینجا نقطه ی کور است«.
و اما این نقطه ی کور، ستودنی ترین جای دنیاست... .

رقیه بابایی
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گفتگويی كوتاه با الهه رافعی »يک روز عاشقانه«
معلم  خوب سرزمین كودكان

ظهر تابستان است،
سایه ها می دانند، که چه تابستانی است!

سایه هایی بی لک،
گوشه ای روشن و پاك،

کودکان احساس، جای بازی این جاست... 
آن   بود؛  بهار  نه،  که  تابستان  بود.  صبح  نه،  که  ظهر 
هم بهار اردوي بهشتي! گویي که نه، حتما بهشت بود، 
در  معلول  کودکان  و  بهشتي  گل هاي  از  جمعي  چون 
این طبیعت با خانواده هایشان جمع شده بودند. کودکان 
کودکان  آن ها  بودند،  خداوند  لبخند  که  معصومي 
بودند! خود عشق! خود  نبودند،؛خود احساس  احساس 
معرفت! به قول خانم رافعي خداوند لبخند زد و کودکي 

به دنیا آمد... .
انسان بودن  مهم  نبود؛  مهم  محدودیت  کمي  داشتن 
آن ها بود. مهم این بود که روح خداوند در آن ها جاري 
و ساري بود. نقاشي و کار دستي شان اوج خالقیت بود و 

رنگ عشق به همراه داشت.
بودند و مستعد؛ طوري  امیدوار  بود که همه  این  مهم 
که دیگران را متعجب مي کردند. در چشم هایشان برق 
امید و نور زندگي بود. در لحن صدایشان مي شد تازگي 
سطل آب را سهراب وار فهمید. با دستانشان مهرباني را 
به سمت ما کوچ مي دادند و مسیر نبض عناصر را به ما 
نشان مي دادند. هر چند گاه چشم و گاه دستی و گاه 
زبانی در کار نبود، اردویی یک روزه بود؛ اما در دل خود 

حکایت یک دنیا و یک عمر داشت!
این کودکان  که  بزرگي  با مسئولیت  ما  و  رفتند  آن ها 
معلول، بر گردن ما نهادند، تنها ماندیم. آن ها امیدهاي 
توانا هستند.  آینده ی کانون  فرداي کشورند، مسئوالن 
لطف  آن ها  هستند.  تو  و  من  جامعه ی  براي  فرصتي 
نابي  استعدادهاي  زمین اند،  کره ي  روي  بر  خداوند 
هستند که نباید به بهانه ی معلولیت بارورنشوند. چون 
تلف شده  استعداد  یک  از  تأسف برانگیزتر  هیچ چیز 
نیست. آنان رفتند و ما ماندیم و یک سوال بزرگ که 
باید بکنیم؟ شاید بهتر باشد بگوییم  برای آنان چه کار 

کاش مي توانستیم براي خود، کاري کنیم.
مهم تر،  همه  از  و  صداقت  صمیمیت شان،  و  صفا 
براي  بود  درسي  هرکدام  آن ها،  شادابي  و  سرزندگي 
انسان هاي خفته ي اسیر در بند مسائل مادی و مالی که 
لذت شیرین بهره وری از زندگی را به دغدغه های پوچ و 

تو خالی تبدیل کرده اند.

آدم های خوب هنوز هستند، همان هایی که لبخند هدیه می دهند و مهر می بخشند؛ بی چشم داشت! یکی از آدم های خوب 
سرزمین ما. سال هاست با کودکان سرو کار دارد و همه او را معلمی مهربان می دانند. معلمی مهربان که به کودکان درس 
زندگی می آموزد؛ درس خوب زندگی کردن، انسان بودن. معلمی که نه با بیان و حرف هایش، بلکه با دلش معلمی می کند. 

او را که ببینی بیشتر به تقدس شغل معلم ها پی می بری.
آشنایی با کانون

باز  حساب  یک  من  برای  توانا  کانون  صندوق  در  ایشان  شدم.  آشنا  معلوالن  کانون  با  عابدینی  مهندس  طریق  از  من 
کرده بودند. تماسی در همین رابطه با من گرفته شد و من به کانون توانا آمدم و با این مجموعه آشنا شدم. البته خودم 
صاحب مرکز پیش دبستانی ای هستم که طرح آشنا کردن کودکان تن درست با کودکان معلول را اجرا می کنیم. این طرح 
موجب شد که ما در طرح درجه بندی مهد کودك ها امتیاز بیاوریم. اجرای این طرح به پوستر و عکس نیاز داشت. من برای 
تهیه ی پوستر ها از مهندس عابدینی درخواست کمک کردم و ایشان کانون توانا را به من معرفی کردند. من هم از روزی 

که به کانون آمدم، پای بند کانون شدم.
کودکان دارای معلولیت خود را بیشتر باور دارند

من بیش از 20 سال از عمرم را صرف کار کردن با کودکان کرده ام و تجربه ی کار با کودکان معلول را هم دارم؛ با این حال 
به جرئت می گویم که کودکان معلول طوری رفتار می کنند که مشخص است نسبت به سایر کودکان خودشان را بیشتر 
باور کرده اند. کودکانی غیر معلول خودشان را ضعیف و وابسته تلقی می کنند؛ اما این کودکان خود را باور داشته و بهتر 

می توانند استعدادهایشان را بروز دهند. 
نیاز به خالقیت

علت خود باوری کودکان معلول شاید نیازمندی آن ها باشد. نیاز پیش زمینه ی خالقیت است و این کودکان زمانی که نیاز را 
درون خودشان می بینند، خالقیت را در خود بروز می دهند. من که تجربه ی حضور در مهد کودك و مرکز پیش دبستانی 
از کودکان  وابسته تر  نتیجه رسیده ام که کودکان تن درست  این  به  نگاه عمومی  را دارم، در یک  با کودکان  و کار کردن 

معلول اند.
پذیرش شرایط معلولیت

برای اینکه کودك معلول طوری آموزش ببیند که در آینده بتواند مانند انسان های عادی زندگی کند، الزم است ابتدا به 
خانواده هایشان آموزش بدهیم. خانواده ها در ایجاد اعتماد به نفس در کودکان و قبوالندن این باور که »معلولیت تنها یک 
محدویت است« نقش مهمی ایفا می کنند. زمانی که کودك شرایط خود را بپذیرد، می توان به توانمند سازی فیزیکی او 
پرداخت. می بایست ضمن شناساندن توانایی های شخصی وی، به او بیاموزیم که چگونه از آن ها استفاده کرده و خود را 

بروز دهد. 
باور نكردن معلولیت در برخورد اول

همان طور که گفتم، در طرح آشنا کردن کودکان تن درست با کودکان سالم، بار ها دیده ام که کودکان تن درست معلولیت 
را باور  نمی کنند. زمانی که برایشان توضیح می دهیم که معلولیت چیست، با شگفتی به کودکان معلول نگاه می کنند و 

توانمندی های کودکان معلول را جالب می دانند.
رسیدن کانون به اهداف خود

نظیر  توانا  کانون  مشاوران  و  کارشناسان  است.  معلول  افراد  خود باوری  راستای  در  توانا  کانون  تالش  عمده ی  قسمت 
مهندس عابدینی، عملکرد کانون توانا را مثبت ارزیابی کرده اند. بنا بر این اگر کارشناسان این حوزه، تالش های این کانون را 

موفق ارزیابی می کنند؛ بنا بر این کانون توانا به هدف خود رسیده است. 
از روز آشنایی با کانون معلوالن... 

از روزی که با کانون معلوالن آشنا شده ام تمام هم  و غمم این است که کار بیشتری برای این کودکان انجام دهم. دوست 
دارم به آن ها کمک کنیم تا معلولیت خود را بپذیرند و استعدادهای خود را راحت تر بروز بدهند. به فکر تأسیس مرکزی 

برای پرورش خالقیت های کودکان هستم و امیدوارم روزی به این هدف برسم. 

رقیه باباییغالم رضا عابدینی/ مدرس بین المللی کارآفرینی
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سرمایه ی ما عشق بود
سال ها پیش، با عشق دور هم جمع شدیم تا هم توانمندیمان را ثابت کنیم و هم زبان 
گویای هم نوعانمان بشویم. سرمایه ی ما عشق بود و امیدی برای فردا؛ همین عشق 
و امید باعث شد که سال ها کنار هم به سوی هدف مقدسمان پیش برویم. عصا و 
صندلی چرخدار و عصای سپید فرقی نداشت! مهم هدف بود؛ هدفی مقدس. تالش 
کردیم که نگرش نادرست جامعه به افراد معلول را تغییر دهیم تا به حقوقشان برسند.

در این راه، هیچ چیز- نه پله و نه مانع- سد راهمان نشد. در این راه هم راهانی داشتیم 
و داریم که بیشتر از خودشان به کانون و اهداف آن اندیشیده اند. کسانی که ضربان 
قلبشان به ضربان قلب کانون معلوالن توانا وابسته است. آنانی که صبحشان را با عشق 

به کانون آغاز می کنند و شبشان را با امید به فردایی بهتر به صبح می رسانند.
همدلی بچه های کانون معلوالن، مهم ترین عامل ماندگاری ام در کانون 

از وقتی که میان اعضای کانون قرار گرفتم، فراموش کردم که معلولم. فراموش کردم 
با من سر  اول  از همان  پاهایم  و  را می کشند  پاهایم  فلزی همیشه جور  دو عصای 
ناسازگاری گذاشته اند. زیر باران رفته و نرفته چشم هایم جور دیگر دیدند و معلولیتم 
توانا، خانه ی   دومم شد و اعضای آن خانواده ام شدند. رنگ  نیامد. کانون  به چشمم 

دنیایم عوض شد و حاال اگر به من بگویند دیگر به کانون معلوالن نیا، دق می کنم.
این ها سخنان سکینه حسنلو است. کسی که 19 ساِل تمام، شریک خاطرات تلخ و 
شیرین کانون معلوالن توانا بوده و حاال یکی از ستون های اصلی این خانه و خانواده 
است. ستونی که اگر از میان خانه بََرش داری، خانه با تک تک آجرهایش روی سر 
به  حاال  عصاهای  و  عینک  و  است   48 سال  مرداد  متولد  می ریزد.  فرو  آن  ساکنان 
ویلچر تبدیل شده اش از سنگینی دردهای زیادی حکایت می کند که نه برای خود؛ 
بلکه به جای همنوعانش کشیده است. به خواندن گفتگوی او با پیک توانا می نشینیم:

برخورد اول با کانون
همه چیز به سال 74 برمی گردد. آن وقت ها کانون توانا را نمی شناختم. یک روز یکی از 
اعضا، کانون معلوالن توانا را به من معرفی کرد و آدرسش را به من داد. به دفتر کانون 
توانا که آن موقع در ساختمان بهزیستی -که در خیابان شهیدانصاری بود- رفتم و 
در برخورد اول از کانون خوشم آمد. همان روز دوست دیگری از اعضای کانون، فرم 

عضویت مرا پر کرد و من عضو کانون معلوالن توانا شدم.
یکی از بهترین مسافرت های زندگی من!

مدت زیادی از آمدنم به کانون توانا نمی گذشت که مسئوالن گفتند قرار است اردویی 
در شمال برگزار کنند. با اینکه مدت زیادی از آمدن من به کانون نمی گذشت، اما 
من هم جزء کسانی بودم که به اردو دعوت شدم. این اردوی چندروزه یکی از بهترین 
عالقه مند  کانون  به  طوری  برگشتم  اردو  از  وقتی  و  شد  من  زندگی  مسافرت های 

شده بودم که دیگر نمی خواستم و نمی توانستم از رفتن به کانون دست بکشم.
بازگشت دوباره به کانون

بعد از تعطیلی کارگاه دیگر به  طور ثابت در کانون نبودم و  فقط گاهی به کانون سر 
می زدم تا اینکه روزی آقای حسینی دنبالم آمد و گفت: »آقای یوسفی با شما کاری 
دارند و پیغام داده اند به کانون بیایید«. وقتی به کانون رفتم آقای یوسفی پیشنهاد کار 
در کارگاه چسب نابینایان را به من دادند و گفتند: »چون تجربه ی کارگاه جوراب بافی 
را هم دارید، بهتر است سرپرست کارگاه چسب شوید«. من گفتم نمی توانم اما ایشان 
اصرار کردند که حتماً قبول کنم. آخر سر تصمیم گرفتم یک ماه آزمایشی کار کنم و 

بعد تصمیم نهایی ام را اعالم کنم. 
پذیرش معلوالن

کمی بعد محل کانون معلوالن از بهزیستی و خیابان کوروش به »اداره ی غله« منتقل 
شد. کانون در اداره ی غله یک تعاونی مصرف راه انداخت و من در بخش پذیرش این 
تعاونی مشغول شدم. آن جا کار من و شهین شاه محمدی پذیرش مراجعه کنندگان 
بود. قرار بود وقتی سهمیه ی اعضاء آمد، به آن ها زنگ بزنیم و اجناس را به  فروش 

برسانیم. نتیجه ی همه ی این کارها درآمدزایی اندک برای کانون بود.
وقتی مرادی شفا می گیرد

یکی دیگر از خاطرات سفر این بود که آقای باروتی، آقای مرادی)از دوستان نابینا( را 
-برای اینکه اذیت نشود- با صندلی چرخدار به حرم می بردند. هنگام برگشت آقای 
مرادی برای  راحتی آقای باروتی در عبور از پله ها از صندلی چرخدار بلند می شود و 
می گوید: »بگذار خودم از پله ها پایین بیایم«. مردم فکر کرده بودند ایشان شفا گرفته 
و دورش حلقه زده بودند. آقای مرادی باعجله روی صندلی چرخدارش می نشیند و 

هرچه آقای باروتی می گوید ایشان نابینا هستند کسی باور نمی کند.
کار در منابع انسانی

استراحت  یک سال  آن  به دنبال  که  دادم  انجام  عمل جراحی  یک  من  بعد  چندوقت 
مطلق بودم. پس از برگشت دوباره به کانون مسئولیت کتابخانه به من سپرده شد. 
چهار سال کتاب دار بودم و با آقای غیاث وند همکاری داشتم. چهار سال هم در واحد 

اداری، کنار خانم نیره  نجفی کار کردم. پس از آن، چند سالی مسئولیت واحد اداری 
را به عهده گرفتم و االن هم یک سال است در واحد منابع انسانی به افتخار همکاری 

با کانون توانا نائل شده ام.
مهم ترین علت در کانون ماندنم

مهم ترین عاملی که باعث شد در کانون ماندگار شوم، هم دلی بچه های کانون بود. از 
همان اول با بچه های کانون راحت بودم. در جمعی قرار گرفته بودم که همه  معلول 

بودند و معلولیت خودم را نمی دیدم. در واقع معلولیتم کمتر به چشمم می آمد.
خستگی ناپذیری...

از اولین روزی که در کانون مشغول به کار شده ام و با اینکه تاکنون در بخش های 
زیادی کار کرده ام؛ اما واقعاً دل ِزده نشده ام و خستگی نکرده ام.

شعبه ی تاکستان و بچه هایش
رفتن به شعبه ی تاکستان یکی از عالقه مندی های من است. کار کردن با با بچه های 
این  از طی کردن مسیر طوالنی   این شعبه لذت بخش ترین کار دنیاست و من هرگز 
شهرستان خسته نشده ام. عاشق این شعبه و بچه هایش هستم. دوستان خوبی در این 
شعبه دارم و همیشه سعی کرده ام کارهایی را که در کانون یاد گرفته ام، آنجا پیاده 
کنم تا بچه ها با یکدیگر صمیمی تر شده و مسائل همدیگر را درک کنند. برا ی  اینکه 
بین بچه های کانون تاکستان نگاه حمایت گرانه به وجود بیاید و »توانا بودن« خودشان 
کارهایم  نتیجه ی  از  داده ام.  انجام  برمی آمده  دستم  از  که  کاری  هر  کنند،  قبول  را 

رضایت دارم.
کانون توانا و رسیدن به اهداف

کانون توانا یعنی »خواستن و رسیدن«. کانون نمونه ی عملی اراده و توانستن است. 
به نظر من، کانون مجموعه ی موفقی است. این مجموعه تک تک شعارهایش را عملی 
کرده و تا آن جا که می خواسته، به اهدافش رسیده است. کانون سختی های زیادی 

کشیده و به همین علت دارایی هاش ارزشمندند.
تأثیر گذاری کانون توانا

آقای  هادی، معاون اجتماعی کانون توانا، همیشه هوای مرا داشته و کمکم کرده است. 
آقای یوسفی هم حق زیادی به گردنم دارند و کمک اعضای هیئت مدیره همیشه 
شامل حالم شده است. کانون به همه ی آنچه که آرزویش را داشتم رسید! گاهی تالش 
می کنم کارهایی را بیایم که کانون تاکنون به سراغ انجام آن ها نرفته است؛ اما چیزی 
پیدا نمی کنم. مهم ترین ویژگی کانون توانا این است که در زندگی خیلی ها اثرگذار 
بوده است. خیلی ها در نتیجه  ی فعالیت های کانون مسیر زندگی شان را پیدا کردند و 
فهمیدند که معلولیت برایشان نه ناتوانی است و نه حتی محدودیت؛ بلکه یک امتیاز 
بزرگ است! امتیازی که برایشان خیر و برکت داشته و در رسیدن به جایگاه های برتر 

زندگی در حکم میان بر بوده است.
بیزاری از تعطیالت

اگر به من بگویند دیگر به کانون معلوالن نروم واقعا دق می کنم. در حقیقت اشتیاقم 
برای آمدن به کانون طوری بوده که باعث شده از تعطیالت بیزار شوم. بدون اغراق 
برای  دلم  و  می شوم  کالفه  بیاید  پیش  تعطیلی  متوالی  روز  چند  وقتی  می گویم، 

کانون رفتن پر می کشد.
آقای موسوی؛ پدر کانونی!

من آقای موسوی را بیشتر از همه دوست دارم و به عشق ایشان در کانون مانده ام. 
از روزی که به کانون معلوالن آمده ام - چون پدرم از دنیا رفته اند- فکر می کنم آقای 
موسوی پدرم هستند. به خانواده ام، خواهر و برادرهایم هم گفته ام که من پدر دارم. 
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»كانون توانا؛ نمونه ی عملی اراده و توانستن«
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بــروكســــل

در فرودگاه بروکسل بلژیک صندلی چرخدار برقی ام را که تحویل گرفتم، متوجه 
شدم روشن نمی شود! بارها سعی کردم آن را روشن کنم، اما به طور کامل از کار 
افتاده بود. ساعت ها در فرودگاه منتظر ماندم تا آسیب  وارده را به مسئوالن مربوط 
گزارش کنم؛ ولی به جایی نرسیدم و به ناچار با صندلی چرخدار برقی از کارافتاده 

آن جا را ترک کردیم. 
چرخدار  صندلی  برای  تا  گرفتم  تماس  هواپیمایی  شرکت  با  آینده  روز  دو  در 
وعده های  تنها  هواپیمایی  شرکت  کارکنان  بگذارند.  اختیارم  در  راه حلی  خرابم 
تو خالی به من دادند و خالف قولشان در زمانی که از قبل تعیین کرده بودند با من 
تماسی نگرفتند. خسته شده بودیم و نگران به پایان رساندن ساخت فیلمی بودیم 
فرانسوا  از  بود.  اروپایی  افراد معلول در کشورهای  قابلیت دسترسی  که درباره ی 
کولیِنت، یکی از شهروندان بروکسل که او هم از صندلی چرخدار استفاده می کرد، 
پرسیدم آیا جایی را می شناسد که بتوانم صندلی چرخدارم را بتوانند تعمیر کنند 
عرض  در  و  رایگان  که  کرد  توصیه  را  چرخدار  صندلی  فروشگاه  یک  او  نه؟  یا 

ده دقیقه باتری صندلی چرخدارم را درست می کردند.
»کولینت« سی و چند سال دارد و تمام عمر خود را در بروکسل زندگی کرده است. 
زمانی که نوزاد بود پزشکان تشخیص دادند که از فلج مغزی رنج می برد. کولینت 
افراد  می گوید  او  می کند.  استفاده  چرخدار  صندلی  از  رفت و آمد  برای  شهر  در 
معلول هنوز هم در بروکسل به نوعی با تبعیض رو به رو هستند و تنها می توانند از 
یک چهارم اتوبوس ها و ترامواها و ایستگاه های مترو استفاده کنند. به عنوان مثال او 
برای رفتن به سینما باید منتظر بماند تا فیلم در یکی از سالن های با امکانات ویژه 

پخش شود. وارد شدن به رستوران ها هم دشوار است.
این موضوع را زمانی تجربه کردم که من و کولینت نزدیک آپارتمان او دنبال جایی 
یک  بیرون  را  چرخدارش  صندلی  معموالً  کولینت  می گشتیم.  غذا خوردن  برای 
رستوران پارک می کرد و سوئیچش را درمی آورد، اما صندلی چرخدار من سوئیچ 
باید رستورانی پیدا می کردیم که امکان دسترسی برای  نداشت؛ به همین دلیل 
صندلی چرخدار داشت. از یک رستوران به رستوران دیگر رفتیم و درنهایت جایی 

را پیدا کردیم که جلوی در ورودی اش پله نداشت.
دارد؛  بیشتری  بسیار  آزادی  احساس  می آید  آمریکا  به  وقتی  می گوید  کولینت 
سرویس های  و  شیب  دار  سطح های  با  ساختمان هایی  پیدا کردن  آمریکا  در  زیرا 
قاره ای کهن  »اروپا  او می گوید:  است.  راحت تر  بسیار  معلولین  مناسِب  بهداشتی 
است؛ به همین دلیل ساختمان های قدیمی بسیاری دارد و چیزهایی مثل »قانون 
خشنودی  باعث  که  مسائلی  این حال  با  ندارد!«.  هم  آمریکا«  معلول  شهروندان 
که  می کنند  درک  به مرور  امروزه  اروپا  مردم  می گوید  او  بسیارند.  می شوند  او 
برای افرادی مانند او، معلولیت تنها جنبه ای از زندگی است. او می گوید: » اروپا 

همه ی  بابت  از  او  آمد«.  خودش  به  پیش  سال   15 حدود  شاید  زمینه  این  در 
ایجاد شده،  بیداری و آگاهی در مردم  این  به خاطر  بهبودها و پیشرفت هایی که 
متولد می شدم،  اگر 50 سال پیش  است: »من همیشه می گویم که  سپاس گزار 

حتی نمی توانستم به مدرسه بروم!«

چالش پذیری
افراد دارای معلولیت و نیز سالخوردگانی که می خواهند سال های طالیی زندگی 
خود را به سفر دور دنیا سپری کنند، بی شک با دشواری هایی مواجه خواهند بود. 
با این حال، مشکل دسترسی معضلی حل نشدنی نیست؛ اگرچه من به سهم خودم 
بهتر  اما  بوده ام،  روبه رو  با مشکالت  کافی  اندازه ی  به  آرمان گرایانه،  این سفر  در 
با تجهیزات فیلمبرداری  است به خاطر داشته باشیم که من در مدت 20 روز و 
این که چنین  به هرحال، تصور  اروپایی سفر کردم.  به 4 کشور  چند هزار دالری 
سفری، حال چه با صندلی چرخدار و چه بدون آن، بی مشکل سپری شود و همه 

چیز به  طور کامل طبق نقشه پیش برود دشوار است.
از جمله خطوط هوایی، مانع اصلی سفرهای موفقیت آمیز به  حمل و نقل عمومی 
کشورهای غرب اروپاست. اگر می خواهید از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده 
کنید، پیش از این کار بهتر است با مسئوالن تماس بگیرید تا مطمئن شوید امکان 
دسترسی برای صندلی چرخدار باید از قبل رزرو شود یا نه. بهترین راه برای گردش 
در شهر، استفاده از تاکسی هاِی با امکانات دسترسی برای افراد معلول است که در 
غرب اروپا در مقایسه با واشنگتن رایج ترند. اما بهتر است بدانید که در برخی نقاط 
تاکسی متر چنین تاکسی هایی بالفاصله بعد از آن که گوشی را می گذارید شروع به 
کار می کند! مثال تا آن زمانی که تاکسی به هتل ما در پاریس رسید و ما را سوار 

کرد، تاکسی متر  18 یورو هزینه محاسبه کرده بود!
ضروری است همه چیز را از قبل برنامه ریزی کنید؛ از شناسایی مکان های دیدنی 
مناسب برای صندلی چرخدار گرفته تا اطمینان از این که مبدل جریان برقتان 
تا  باشید  آماده  قبل  از  نه.  یا  دارد  شارژ صندلی چرخدارتان  برای  مناسب  ولتاژ 
یا  ساختمان  هر  نگهبان  از  کنید؛  پرداخت  تاکسی  هزینه ی  بابت  بیشتر  کمی 
مکان دیدنی ای که می خواهید بازدید کنید راهنمایی بگیرید. بهتر است در شهر 

آشنایانی آگاه داشته باشید تا در صورت بروز مشکل از آن ها کمک بگیرید.
از عقل سلیم استفاده کنید و درضمن دلسرد نشوید. البته اگر فردی هستید که 
معلول است و با این حال به مسافرت می رود، به این راحتی ها دلسرد نخواهید شد؛ 

درست است؟

قسمـت آخـر»سفـر به اروپا«
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آدمی  داند که پیش از هستی خویش نطفه بود، قطره ای آب گندیده. در وی 
عقل نه، سمع و بصر نه، سر و دست و پای و زبان و چشم نه، رگ و پی و 

استخوان نه؛ بل آبی بود سپید بر یک صفت.
هما  درگالری  که  است  »زهرا حسینی«  زیبای  آثار  مجموعه  عنوان  تراتوژن 
بسیاری  پای  متفاوت بودن،  دلیل  به  و  نمایش گذاشته شد  به  به مدت10روز 
اثر جذاب و  این نمایشگاه 54  او در  از هنر دوستان را به این گالری کشاند. 
این  است.  تصویرکشیده   به  دوره ی»جنینی«را  در  انسان  آفرینش  از  دیدنی 
هنرمند خالق درکشورهای آلمان و سوئیس هم نمایشگاه هایی بر پا کرده است. 
برای آشنایی با او و آثارش - که هرکدام راز و رمزی جداگانه دارند- به گفتگو 

نشسته ایم. 
می شوند؛  خارج  دستور  از  که  است  سلول هایی  درباره ی  مجموعه  »این 
تقسیمات سلولی ای که عصیان می کنند. گاه بدن دیوانه شده و بداهه نوازی 
می کند، سلول ها به جای تداوم رشد و تکمیل اندام ها، ساز خود را می زنند. 
یاخته ها دست به کار می شوند و قرینگی و تناسب را بر هم می زنند. تن من از 

این سلول های یاغی زیاد دارد«         
در مواجهه با بدنی که تجربه ی زندگی مرا ساخته است، مجموعه ای جدید را 
آغار می کنم؛ جانی که از نو می روید. جنین هایم بر کاغذ سپید، زاده ی لکه های 
با قلم مو  قرمز و قهوه ای اند که در خود حرکت می کنند. لخته ای از خون را 
برمی دارم؛ خیس در خیس.  بر خورد تصادفی قلم بر کاغذ، نوزادی می شود که 
منم! قطره آبی سپید بر یک صفت: قطره ای از جنس و بافت زمینه اش. کاغذ 

چاپ را از زیر غلتک می گذرانم؛ سپید بر سپید تکثیر می شود.
خودتان را معرفی کنید.

زهرا حسینی، متولد 1359 هستم. اصالتاً شیرازی ام. مدرک کارشناسی نقاشی 
را در سال 1384 از دانشگاه هنر و معماری تهران گرفتم و از همان سال به طور 
حرفه ای شروع به کارکردم. در شهر های اصفهان و شیراز نمایشگاه های گروهی 

و انفرادی برگزار کردم.
چرا هنر را انتخاب کردید؟

و  بود  جدی  برایم  نقاشی  کودک،  مهد  از  یعنی  کودکی،  دوران  همان  از 
نقاشی هایم مورد توجه دیگران قرار می گرفتند. در واقع نقاشی بهانه ای بود 
متأسفانه  دیگران.  با  درونیم  حس های  گذاشتن  میان  در  و  خود  ابراز  برای 
به دالیلی نتوانستم به هنرستان برم ولی به محض گرفتن دیپلم، بدون هیچ 

تردیدی، نقاشی را انتخاب کردم و وارد دانشگاه شدم.
چرا به موضوع جنین پرداختید ؟ به معلولیتتان هم ارتباطی داشت؟

به  داشتم  دوست  داشته ایم.  جنینی  دوره ی  یک  تولد  از  قبل  ما  همه ی 
از بدو تولد بپردازم. معلولیت من به شکل مادر زادی  انسان  شکل گیری یک 
بود؛ یعنی انگشتان یکی از دست هایم تشکیل نشده بود. این اتفاق قطعاً در دو 
یا سه ماهگی دوره ی جنینی برایم افتاده بود.  مادر که از همه به تو نزدیک تر 
است، هیچ کنترلی در روند و رشد جنین نمی تواند داشته باشد. شخص مادر 
نهایتاً می تواند مشکالت تغذیه را تنظیم کرده و مراقب سالمتی خودش باشد. 
آنچه برایم مهم بود، آن اتفاق بود. من به دنبال علت و  پاسخ سواالتی مثل چرا 
و چه طور نشدم. بیشتر درگیر شگفتی این مسئله به معنای کنجکاوانه ی آن 
بودم؛ نه حسرت! برایم مهم بود و دوست داشتم به اتفاقاتی بپردازم که ممکن 

است در دوره ی جنینی برای هرکدام از ما بیفتد.
این مجموعه ای را از چه  زمانی شروع کردید و از چه تکنیک هایی استفاده 

کردید؟
با  پدیدآوردم.   اثر   55 دقیقاً  و  کردم  از سال 2011 شروع  را  مجموعه  این 
کاغذ  روی  سازی  برجسته  یعنی  »اینباسینگ«  و  پرسینگ«  »پیپر  تکنیک 
آبرنگ،  از  بیشتر  کارهایم  در  کردم.  خلق  را  آثارم  سفیدی  روی  سفیدی  و 
آب مرکب و اکلین استفاده کردم. خوشبختانه به رنگ وابسته نیستم و بنابراین 
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         سیما سلطانی آذر
خبـــرنگــار

»سپید بر سپید«

اکثرکارهایم  و  می زنم  کم  اتود  معموالً  ندارم.  رنگ خاصی  به  یا دل بستگی  دل زدگی 
آثارم  در  تا  را می کنم  تالشم  تمام  و  دارم  را دوست  تجربه ها  بداهه صورت می گیرد. 

نکته ی تکراری وجود نداشته  باشد. 
موضوع نمایشگاهتان را )تراتوژن( است. این واژه به چه معناست؟

تراتوژن Teratogenese از ریشه ی یونانی Teras به معنی هیوال یا آسیب زاست. 
به هرگونه عامل محیطی که در دوره ی پیش از تولد به جنین آسیب برساند اشاره دارد. 

دلیل خاصی بین جنین و تکنیک هایی که استفاده کردید وجود دارد؟
همانطور که می دانید در تکنیک )خیس در خیس( که در آبرنگ استفاده می شود تصادف 
و اتفاق دخیل است؛ یعنی کنترل در کار با آبرنگ بسیار مشکل است. در این تکنیک 
شما زمینه را خیس می کنید و سپس با قلم مو شروع به لکه گذاری می کنید ، جنین هم 
در یک فضای خیس در خیس شکل می گیرد. فضای رحم و شکل گیری جنین در این 

تکنیک، این فضا را برایم به وجود می آورد.
چه طور شد که توانستید معلولیت را نا دیده بگیرید و حتی از آن تأثیرات مثبت دریافت 

کنید؟
افراد  روی  نمی تواند  و  است  برچسب  تنها یک  معلولیت  می بینم.  توانایی  را  معلولیت 
را  آن  و  است  من  از  بخشی  واقع  در  معلولیت  بگذارد.  منفی  تأثیر  توانایی هایشان  و 
پذیرفته ام؛ به طور مثال من چند سال پیش می ترسیدم عضو صفحه ی حمایت از افراد 
دارای معلولیت بشوم و ترسم بیشتر از این بود که نمی خواستم خودم را از افراد سالم 
جدا کنم. یک روز دل را به دریا زدم و عضو شدم. هدفم به اشتراک گذاشتن تجربیاتم 
از هنر بود. ولی یکی از دوستان در این صفحه، در مطلبی نوشته بود »زهرا حسینی 
هنرمند معلول«.  ناراحت شدم و فکرم درگیر این مسئله شد. جالب بود که من تا به حال 
برای خودم پسوندی انتخاب نکرده  بودم؛ در واقع خودم را از افراد سالم جدا نمی دانستم. 
شاید اینجا برای من آغاز پذیرش معلولیتم بود وحتی توانستم قدرت فکری ام را باالتر 

ببرم. این طور شد که حتی به برپایی نمایشگاه در خارج از کشور هم فکر کردم. 
از نمایشگاه های خارج از کشور و نگاه آن ها به کارهایتان بگویید

و  آلمان  بایرن  در  یکی  که  کردم  از کشور شرکت  در خارج  گروهی  نمایشگاه  دو  در 
به صورت غیر حضوری بود. تعدادی از آثارم را برایشان ارسال کردم و مورد توجه زیادی 
قرار گرفت. دومی، نمایشگاهی بود که در موزه ی هنرهای معاصر ژنو با موضوع )تقارن 
و تناسب( برگزار شده بود. برای این نمایشگاه با دو نفر از همکارانم به سوئیس رفتیم. 
موضوع این نمایشگاه کاماًل زنانه بود و من با 29 اثر در این نمایشگاه شرکت کردم. 
20اثر از 29 اثر همین جنین ها بودند و 9 اثر بعدی درباره ی اندام های بدن خودم بود 
که با تکنیک کالژ روی کارتون کار کرده بودم. آثاری را که درباره ی اندام های بدن بود، 
به دلیل محدودیت ها نتوانستم در ایران به نمایش بگذارم. خوشبختانه در نمایشگاه ژنو 

استقبال و تقدیر خوبی از کارهایم شد و تمام آن ها با قیمت مناسب به فروش رفتند.
و سخن آخر؟

در  دارند،  گرایش  هنر  به  که  وکسانی  دارد  را  خودش  خاص  مخاطبان  همه جا  هنر 
واقع برای بیان احساسات درونی خود راه متفاوتی را انتخاب می کنند. من برای اینکه 
امیدوارم تمام  انتخاب کرده ام.  را  بزنم زبان تصویر  کمی شخصی تر و صمیمی تر حرف 
کسانی که در این مسیرقدم برمی دارند- چه سالم وچه معلول- به اهداف خود برسند.
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مرکز حمایت از معلوالن ضایعات نخاعی ایران در سال 1385 با گردهمایی گروهی 
از معلوالن فرهیخته ی آسیب های نخاعی تأسیس گردید. بر طبق اساس نامۀ مصوب 
آموزش حرفه،  معیشتی،  و  اقتصادی  نیازهای  رفع  درمان،  و  بهداشت  ارتقاء سطح 
امکان تحصیالت عالیه و امور رفاهی و تربیتی مددجویان از اهداف مهم این مرکز 

بیان شده اند. 
در  آن ها ساکن  از  نفر  تعداد 1500  از سراسر کشور -که  تا کنون 2300 مددجو 
تهران می باشند- به عضویت مرکز پذیرفته شده اند و حدود 800 نفر از مددجویان 
در لیست انتظارند که به دلیل کمبود امکانات پذیرش نمی شوند؛ زیرا اعتقاد بر آن 
است که اعضای پذیرفته شده بایستی از امکانات کافی برخوردار شوند. در خصوص 
در  و  بزرگ  بیمارستان   5 با  تفاهم نامه  انعقاد  ضمن  درمانِی  و  بهداشتی  نیازهای 
ارتباط با ضایعات نخاعی عزیزاِن نیازمند به درمان زخم بستر، کلیه و مجاری ادرار، 
عمل های جراحی و سایر نیازهای آنان به این بیمارستان ها معرفی می گردند. آنان 
عالوه بر دریافت مراقبت های ویژه از تخفیف های کلی در هزینه ها نیز استفاده کرده 
و در صورت نا توانایی از پرداخت هزینه ها، تمهیدات الزم برای کمک به آن ها از طرف 

مدیریت مرکز فراهم می گردد. 
با  معلوالن،  از  حمایت  مرکز  توسط  نخاعی  ضایعات  تخصصی  کلینیک  راه اندازی 
کاردرمانی،  فیزیوتراپی،  بخش های  شامل  تهران  استان  بهزیستی  سازمان  از  مجوز 
آب درمانی، درمان زخم بستر و دندان پزشکی طرح محبوب مددجویان و مقامات 

بهزیستی می باشد.
و  جراحان  بهترین  حضور  با  کشور  نخاعی  ضایعات  راهبردی  شورای  در  عضویت 

محققان از سراسر کشور، حکایت از توانمندی های علمی مسئوالن این مرکز دارد. 
همه ساله بیش از 1800 سبد کاالی متنوع و با ارزش، بر حسب اولویت ها در حداقل 
به   - تحصیلی  آغاز سال  و  رمضان  مبارک  ماه  فرا رسیدن  نوروز،  ایام   - نوبت  سه 
صورت گروهی و گسترده، بین مددجویان توزیع می شود. در طول سال نیز وسایل 
کمک حرکتی از قبیل صندلی های چرخدار، واکر، تشک های مواج و لوازم بهداشتی 
بین آن ها توزیع می گردند. اهدای کمک هزینه های تحصیلی، موردی یا مستمری های 

نه چندان زیاد، از دیگر فعالیت های رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی می باشد. 
این مرکز در خصوص امور رفاهی و تفریحی، مبتکر طرح ناوگان حمل و نقل ویژه ی 
معلوالن و جانبازان می باشد. شهرداری تهران پس از توفیق آزمایشی، آن را به صورت 

گسترده تر به اجرا در آورده است . این مرکز همچنین در اجرای طرح مناسب سازی 
سازمان  تنها  عنوان  به  جانبازان  و  معلوالن  سکونت  محل  اطراف  محیط  و  منازل 
تا کنون  از سال 1391  مردم نهاد دارای صالحیت های فنی مهندسی شناخته شد و 

تعداد بی شماری از مددجویان از اجرای این طرح بهره مند گردیده اند. 

سازمان بهزیستی کشور این مرکز را به عنوان یکی از دو NGO کار آمد در اجرای 
طرح »آموزش مراقبان برای کمک به مددجویان و خانواده های آن ها برای نگهداری 
نیز در حال  این طرح  آنان در منزل« معرفی کرد. در حال حاضر دومین دوره ی 

اجراست. 
تا کنون 4 سمینار تخصصی ضایعات نخاعی در سطح بسیار گسترده از طرف این 

مرکز پایه گذاری و اجرا شده است. 
بانک اطالعاتی راه اندازی شده در این مرکز، کامل ترین بانک اطالعاتی مددجویان 
ضایعات نخاعی در سراسر کشور می باشد که مورد بهره برداری نهادهای مختلف قرار 

می گیرد. 
تور زیارت حرم شریف امام رضا )ع( با حضور 250 مددجو به همراه یکی از افراد 
با بهترین شرایط ممکن،  اجرای تورهای تفریحی یک روزه، فراهم کردن  خانواده، 
و  مددجو  از 2500  بیش  برای  تئاتر  اجرای کمدی   4 تماشای  برای  امکانات الزم 
همچنین تشکیل کالس های مشاوره ای از فعالیت های رفاهی و تفریحی این مرکز 

می باشد. 
این مرکز در آخرین اقدام به لطف خداوند کریم و توجه خاص مقامات وزارت کار و 
تعاون، رفاه و امور اجتماعی به عنوان NGO برتر در سال 1392 برگزیده شده است.

پاساژ  رو به روی  اسدی،  چهارراه  و  اول  فلکه  بین  ستارخان-  در  واقع  مرکزی  دفتر 
ساختمان  به  بودن،  اجاره ای  علت  به  که  بوده است   –1044 پالک  پردیسان ، 
مناسب سازی شده -واقع در طرشت در تقاطع بزرگراه های شیخ فضل اهلل نوری و 
جناح شمالی- نقل مکان خواهد نمود. تمام امور اداری و حمایتی تا زمان نقل مکان 
)مقصود  دربندی  خیابان  تجریش،  میدان  در  واقع  تهران  شمال  شعبه ی  دفتر  در 

بیگ(، کوی دهقان، جنب پل رودخانه عابر پیاده، پالک 16 انجام می شود. 
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»يـک تفـاوت ساده«

»معرفی كوتاه مركز حمايت از معلوالن ضايعات نخاعی ايران«  

 قلم در دست گرفته ام و می خواهم بنویسم؛ اما از چه و از کجا؟ از خودم. آری از خودم. از هم نوعانم، از 
نگاه اشتباه جامعه به ما. 

من یک معلولم؛ اما فقط در بعضی از کارها توانایی ام کم است و کم توان بودن باعث نمی شود که به هدفم 
نرسم. این نه فقط سخن من، بلکه سخن همه ی کسانی است که مانند من، تنها کمی دچار محدودیت اند.

اصلی ترین و مهم ترین مشکل ما »حس برابری« است که باید بیشتر مطرح شود تا بتوانیم از حق خودمان 
برای زندگی صحبت کنیم. اگر حس برابری باشد، مشکالت تا حدود زیادی حل می شوند.

از مشکالت زیاد گفته اند؛ اشتغال، مسکن، ازدواج و عدم مناسب سازی شهرها؛ اما همه ی این ها حل می شود 
اگر حس برابری وجود داشته باشد و جامعه ما را چون دیگر شهروندان بداند. اگر ما را جدی بگیرند و به 
حقوق ما احترام بگذارند می توانیم مثل دیگران از زندگی لذت ببریم. در واقع ما هیچ تفاوتی با دیگران 
نداریم؛ تنها آن ها ایستاده اند و ما نشسته ایم! بنابراین دلیلی ندارد نتوانیم کارها و مسئولیتهای خود را انجام 

دهیم.
طوبی ارجینی بیایید به همه اعالم کنیم که ما هم حق زندگی داریم!
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»تحصیالِت ويژه ی كودكان معلول در سیستم آموزشی لهستان«

را  روشی  کشور  این  آموزشی  سیستم  لهستان،  کشور  آموزشی  قوانین  طبق 
پیش گرفته است که به موجب آن، همه ی کودکان- با هر سطح از توانایی و 
سن و سطح دانش - از این روش آموزشی بهره مند شوند. این قانون، محتوای 
توانایی های جسمی روانی کودکان،  پایه ی  بر  را  آموزشی  و روش های  مطالب 
فراهم  نیز  را  تسهیالتی  آموزشی،  سیستم  این  عالوه،  به  کرده است.  تعیین 

میکند:
و  معلول  کودکان  شامل  که  استثنائی  مدارس  انواع  برای  آموزش و پرورش   •

کودکان دچار ناسازگاری اجتماعی است؛
• مراقبت از شاگردان معلول از طریق اجرای برنامه  های فردی و آموزشی و 

تجدید اعتبار این برنامه ها.
این سیستم آموزشی برای دانش آموزان معلول، از 6 سالگی آغاز شده و تا 18 
سالگی اجباری است. سیستم آموزشی لهستان، این کودکان را - از لحظه ی 
آموزش در  مراحل  به مدرسه- حمایت می کند.  ورود  زمان  تا  معلولیت  آغاز 

سیستم آموزشی لهستان در زیر  ارائه شده است:
• آموزش پیش دبستانی: برای کودکان 3 تا 6 سال، از سال 2012 تا 2015؛

• آموزش ابتدایی )دوره ی اول(: مدارس مخصوص کودکان 6 ساله که شامل 
آموزش دو مرحله ای است؛

• آموزش مدارس متوسطه: شامل دوره ای سه ساله؛ 
است.  در جهت کسب حرفه  و  کلی  دوره ای  دوره،  این  دبیرستان:  دوره ی   •
در این گونه مدارس، دانش آموزان در دورهای دو، سه یا چهار ساله، آموزش 
اعطا  دانش آموزان  به  آموزشی  کلی  مدرک  دوره،  این  گذراندن  با  می بینند. 
آمادگی  میزان  تا  میشود  برگزار  حرفه ای  آزمون های  دوره،  این  در  می شود. 

دانش آموزان برای پذیرش شغل، سنجیده شود.
نیازهای ویژه؛ تحصیالت ویژه:

اگر فرصت های کودکان برای تحصیل، رشد، شکوفایی و یادگیری به داشتن 
مدرک تحصیلی محدود شود، آنان نیازهای تحصیلی ویژه ای خواهند  داشت. 
دلیل  به  خاص  آموزشی  مشکالت  )مثاًل  تحصیل  فرایند  کل  در  نیاز ها  این 
که  )کودکی  آموزش  و  تحصیل  از  مشخصی  دوره ی  حین  در  یا  معلولیت( 
نشانه هایی از مشکالت عاطفی را در خود دارد( آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

قرار  ویژه  تحصیلی  نیازهای  مشمول  لهستان  در  نیز  باهوش  بسیار  بچه های 
می گیرند. مدرسه موظف است توانایی های آنان را تشخیص داده و استعدادهای 

آنان را ارزیابی کند. نیازهای تحصیلی ویژه به موارد زیر مربوط می شوند:
• بیماری طوالنی مدت؛

• مشکالت مربوط به سازگاری؛
• اختالالت یادگیری ویژه )خوانش پریشی، نوشتار پریشی، محاسبه پریشی(؛

• اختالالت کالمی؛
• اختالالت رفتاری و عاطفی مربوط به آسیب های روحی؛

• مشکالت یادگیری.
سازماندهی ویژه ی روش های تدریس و تحصیل

در سیستم آموزشی لهستان در میان شاگردان دارای نیازهای تحصیلی ویژه، 
کودکانی که به سازماندهی روش های تدریس و تحصیل نیازمندند، مشخص 
شده اند. به عبارت دیگر، آن ها در حین تحصیل نیازمند به پشتیبانی تخصصِی 

سازگار با برنامه درسی و شرایط آموزش مناسب می باشند. 
در این گروه، کودکان معلول به صورت زیر تفکیک می کنند:

• معلوالن جسمی؛
• معلوالن شناختی؛

• نابینایان؛

• افراد دارای اختالالت بینایی؛
• ناشنوایان؛

• افراد دارای اختالالت شنوایی؛
• افراد دچار توهم، شامل سندرم آسپرجر؛

• افراد دارای اختالالت چندگانه و شاگردانی با اختالالت اجتماعی غیر عادی؛
• نوجوانان ناسازگار اجتماعی؛

• جوانان در معرص خطر ناسازگاری -که نیازمند اجتماع درمانی اند.
انواع مدارس

در لهستان مدارس متنوعی وجود دارد:
• مدارس اصلی برای تحصیالت فراگیر؛

• کالس های یکپارچه در مدارس اصلی یا مدارس یکپارچه.
• مدارس ویژه و مدارس ویژه ی مسکونی برای:

1. نابینایان و کسانی که اختالالت بینایی دارند؛
2. ناشنوایان و کسانی که اختالالت شنوایی دارند؛

3. کسانی که مشکالت ذهنی دارند؛
4. افراد دارای معلولیت های جسمی؛

5. کودکان بیمار )این مدارس در بیمارستان ها بنا شده اند(؛
6. کودکان دارای اختالالت اجتماعی غیر طبیعی. 

اگر  کنند.  انتخاب  خود  معلول  کودک  برای  مدرسه ای  که  موظفند  والدین 
اصلی،  مدرسه ی  می توانند  والدین  است،  ویژه  تحصیالت  به  نیازمند  کودکی 
ویژه یا مدرسه ی یکپارچه را برای فرزند خود برگزینند. محصالن ویژه شامل 
درجات و انواع گوناگون معلولیت اند. تحصیالت ویژه برای شاگردانی طراحی 
شده است که معلولیت های شناختی متوسط و شدیدی دارند. هم چنین افرادی 
که معلولیت های متعددی داشته و بیماری های ذهنی و ناهنجاری های رفتاری 

دارند، می توانند از خدمات این مدارس استفاده کنند. 
هدف آموزش فراگیر کسب اطمینان خاطر است از این که همه ی دانش آموزان 
صرف نظر از میزان ضعف و قوت هایشان، دانش، مهارت و اطالعات می آموزند. 
این روش، همه ی دانش آموزان را در یک کالس و یک جامعه ی کوچک، گرد 
هم می آورد. هدف اصلی به حداکثررساندن توانایی های بالقوه ی کودکان منظور 
شده است. برای اطمینان از اجرای صحیح فرایند آموزش برای تکتک افراد- به 
خصوص بچه هایی با نیازهای تحصیلی ویژه- ایجاد روش فردی پیشرفت، از 

آموزشی پیش دبستانی تا سایر مراحل تحصیلی، ضروری است.
فردی  خدمات  ارائه  و  حمایت  پشتیبانی،  فراگیر،  در کالس های  معلم  نقش 
برای  چه  خاص،  نیاز های  با  افراد   برای  چه  است؛  دانش آموزان  همه  برای 
و  بخشیده  تنوع  را  آموزش  روشهای  باید  معلم ها  ویژه.  نیاز های  بدون  افراد 
از برنامه های درسی و تحصیلی،  لوازم و مواد کمک آموزشی استفاده نمایند 
تا پاسخگوی انواع روش های یادگیری باشند. این مدارس برای دانش آموزان 
معلول خود، حمایت های روانی و آموزشی را همراه با آموزش سازماندهی شده، 
روان درمانی  و  توانبخشی  گوناگون،  شبیه سازیهای  کاری،  مناسب  روش های 

فراهم می کنند.
دارای  دانش آموزان  آموزش  سازماندهی  قانونی  تحوالت  لهستان،  کشور  در 
نیازهای تحصیلی ویژه، در سال 2010 به وقوع پیوست. این تغییرات، از ماهیت 

سنجیده و حساب شده ای برخوردار بودند و اهداف زیر را دنبال می کردند:
فردی  نیازهای  به  پاسخگویی  منظور  به  آموزش  از  منعطف تری  شیوه ی   •

دانشآموزان؛ 
• ایجاد شرایطی برای افزایش سیستماتیک کیفیت روش های تدریس؛

حرفه ی  و  شغل  انتخاب  و  بیشتر  آگاهی  برای  دانش آموزان  آماده سازی   •
مناسب؛

• فراهم کردن شرایط الزم برای آزمون ها، متناسب با شرایط افراد معلول. 
فرضیه های اصلی این تحوالت عبارتند از:

را  دانش آموزان  امکان  حد  تا  که  است  این  متخصص  یا  معلم  هر  وظیفه   •
پشتیبانی کرده و به آنان نزدیک شود تا نیازهایشان را تشخیص دهد.

• رفتارهای معلم و متخصص با دانش آموزان به گونه ای است که آنان را به کار 
گروهی و تشکیل گروه تشویق می کند.

• زیربنای آموزش دانش آموزان معلول- بدون توجه به نوع مدرسه ای که این 
افراد در آن تحصیل می کنند- برنامه های روان درمانی و آموزشی است.

ترجمه: نرگس فرحانی
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»آموزش الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت: مزايا و معايب«

و  توسعه  محور  عمده ترین  به عنوان  اطالعات  فناوری  سوم،  هزاره ی  آغاز  در 
تحول در جهان مطرح شده است. دستاوردهای ناشی از آن نیز به گونه ای با 
زندگی مردم عجین شده است که دسترسی نداشتن به فناوری برای هر قشری 
از  بهره مندی  از سوی دیگر  باعث عقب ماندگی مضاعف می شود،  از جامعه، 
این فناوری ها برای اقشار کمتر برخوردار )نظیر افراد کم توان( می تواند موجب 
توانمند سازی آن ها شود. در اعالمیه ی اصول و برنامه ی عمل اجالس جهانی 
سران در  خصوص »جامعه ی اطالعاتی« )ژنو 2003، تونس 2005 ( بر ضرورت 
فراهم آوردن امکانات الزم برای دسترسی این اقشار از منافع فناوری  اطالعات 

تاکید شده است.
 باید پذیرفت که معلولیت از دیر باز، همراه دیرینه ی زندگی بشر بوده است. بر 
اساس برآورد سازمان ملل متحد ده درصد از مردم جهان را معلوالن تشکیل 
می دهند. بیماری ها، جنگ ها و حوادث هر روز بر تعداد افراد نا توان می افزایند. 
برخوردار نبودن از فرصت ها و دسترسی به منابع و امکانات جامعه، فرد ناتوان از 
حقوق خویش را، به عنوان فردی دارای حقوق برابر با دیگران محروم می سازد 

و زمینه ی بروز معلولیت را فراهم می کند.
طبق آمار سازمان ملل، بیش از نیم میلیارد نفر به دلیل ابتال به نارسایی های 
جسمی، ذهنی یا حسی، معلول به شمار  می آیند و افراد معلول یک دهم جمعیت 
بسیاری از کشورها را تشکیل می دهند. تخمین زده می شود که هشتاد درصد از 
معلوالن در کشورهای در حال رشد به سر می برند؛ زیرا اغلب معلولیت ها ناشی 
از از سوء تغذیه، فقر، نبود مراقبت های بهداشتی آموزشی و دیگر عواملی است 
که نتیجه ی توسعه نیافتگی جوامع است. ازدیاد روز افزون جمعیت و نبود منابع 
مالی کافی، برنامه های توان بخشی را در کشور های در حال توسعه با مشکالت 
فراوانی مواجه کرده است؛ به طوری که معلوالن در این کشور ها به توجه ویژه ای 
اجتماعی  و  فرهنگی  فیزیکی،  مشکالت  با  جهان  معلوالن  اکثر  نیازمندند. 
بسیاری رو به رو هستند. موانع اجتماعی، آن ها را از استفاده از تسهیالت شهری 
به  اجتماعی  غیر کارشناسانه ی  و  عوامانه  نگرش  و  می سازد  محروم  رفاهی  و 

معلوالن، آنان را تا حد زیادی از زندگی و روابط اجتماعی دور می کند.
استفاده از آموزش الکترونیکي از بهترین شیوه ها برای مشارکت دادن معلوالن 
در تمامی امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. به سخن دیگر، 
اقشار  سایر  با  همراه   بتوانند  تا  آن هاست  توانمند ساختن  برای  راه  موثر ترین 
جامعه ی اطالعاتی، شکاف اطالعاتی و دیجیتالی بین افراد سالم و معلول را 

کاهش داده و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند. 
میالدي   2008 سال  در   ITU ارتباطات  جهاني  اتحادیه ی  شعار  به عالوه 
موضوعات  از  یکي  شاید  بوده است.  معلولین«  خدمت  در  اطالعات  »فناوري 
از طریق  به دانش  مهمی که حق مسلم بشر در هر شرایطي است، رسیدن 
آموزش است. دست یابی به دانش برای معلوالن از طریق آموزش الکترونیکی 
امکان پذیر می شود؛ اما در کشورهایی که دارای جمعیت رو به افزایش  بوده و 
اقلیم و فرهنگ های متفاوتی دارند، ساختن محیط  تحصیلی مناسب برای تمام 
افراد بسیار هزینه بر و زمان گیر است. در این میان، آموزش الکترونیک می تواند 

بسیار مفید بوده و کمک زیادی در پیشرفت و توسعه ی علوم داشته باشد.
آموزش الکترونیک می تواند برای بسیاری از افرادی که توانایی حضور در کالس 
را به صورت منظم ندارند، راه حل مناسبی باشد. معلوالن از جمله افرادی اندکه 
رفت و آمدهای  و  آموزشی  محیط های  در  مستمر  توانایی حضور  است  ممکن 
مرتبط را نداشته باشند. این افراد، گاه به دلیل سختی های موجود برای حضور 
در جمع، قادر به ادامه ی  تحصیل نیستند؛ بنا بر این ضروری است ابتدا دوره  ی 
کامل آموزش های الکترونیک را گذرانده و هم چنین کار با نرم افزار های الزم 

را یاد  بگیرند.
آموزش الکترونیک چیست ؟

سیستم های  از  بهره گیری   )E-Learning(الکترونیکی آموزش  از  منظور 
چند رسانه ای،  فشرده ی  لوح های  اینترنت،  کامپیوتر،  مثل  الکترونیکی، 
نشریه های الکترونیکی، خبرنامه های مجازی و نظایر این هاست. هدف از آموزش 
از رفت و آمدها، صرفه جویی در وقت و هزینه و یادگیری  الکترونیک، کاستن 
بهتر و آسانتر است. البته سیستم هایی که E-learning به حساب می  آیند و 
امکان یاد گیری از راه دور را فراهم می کنند متنوع اند؛ ولی آنچه در وهله ی اول 
اهمیت دارد، آگاهی عالقه مندان از این سیستم ها، انتخاب صحیح و نحوه ی 
استفاده ی درست از آن هاست. این سیستم ها می توانند جایگزین کالس های 

حضوری هم باشند.
خاطر  به  که  رو به  روئیم   )Special User( خاصی  کاربران  با  امروزه 
محدویت ها و مشکالت از شرکت در کالس هاي حضوری محروم اند؛ به همین 
نگرش  با  الکترونیک  آموزش  برای  فضایی  ایجاد  فکر  به  است  دلیل ضروری 

E-fitting باشیم. 

درباره ی e- fitting باید گفت: »هرگاه فضای مجازی متناسب با نیاز وشرایط 
 E-fitting/( فرد یا افراد معلول- از منظر کمی وکیفی- باشد، تناسب مجازی
و  توانایی  شناخت  با  تنها  تئوری  این  شده است.  رعایت   )Virtual fitting

نا توانایی هایی معلوالن امکان پذیر است.
از ویژگی های بارز این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- باال رفتن سطح امید در خانواده های معلوالن؛
2- گسترش عدالت آموزشی؛

3- گسترش دسترسی به رسانه های الکترونیکی در زندگی معلوالن؛ 
4- افزایش کارایی جامعه ی معلوالن؛ 

5- یکپارچه سازی آموزش عالی برای معلوالن؛
6- قابلیت بین المللی شدن سیستم آموزشی؛ 

نظیر  آموزشی،  سر فصل های  سایر  با  ترکیب شدن  و  منعطف بودن   -7
آموزش از  راه دور و آموزش حضوری؛

8- حذف محدودیت های فیزیکی معلوالن در آموزش؛
9- ارتباط افراد معلول وغیر معلول.

مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی برای افراد معلول:
- انعطاف پذیری زیاد در نمایش محتوا: اطالعات دیجیتال را می توان بر روی 
نمایشگر رایانه بزرگ کرد، یا از نمایشگر های با خروجی بریل )برجسته نگار( 
استفاده کرد، یا از نرم افزار هایی که محتوای صفحه ی نمایش رایانه را به صورت 
صوت می خوانند )Screen Readers( استفاده کرد. هم چنین می توان با 

دست کاری اطالعات، مشکل دیگر افراد معلول را نیز حل کرد.
ساعت  می توانند  معلوالن  روزانه:  زندگی  برنامه ی  با  کالس  ساعت  •تنظیم 
کالس را با برنامه ی روزانه ی خود تنظیم  کنند، نه اینکه برنامه ی روزانه ی خود 
را با ساعت کالس تطبیق دهند. این امکان، به دانش آموزان بزرگسال، اخراجی 
یا شاغل کمک بسیاری می کند. بعضی مایل اند درس را به شیوه ی خود مطالعه 
کنند؛ کنند به ویژه دانش آموزان معلولی که ناچارند بر مطالب مکث کنند یا 
مطالب را تکرار کنند. دانش آموزان نا بینا نیز از ارتباط مستقیم با متون درسی 

ناراضی بوده و از متن های الکترونیکی استقبال می کنند.
•دسترسی به منابع اطالعاتی جدید: دسترسی به موارد آموزشی و بیان نظرات 
به  که  می کند  فراهم  معلوالنی  برای  ویژه   امکانات  نمودار،  یا  طرح  قالب  در 

آموزش خاص نیاز دارند. 
گر چه  رو در رو:  آموزش های  برابر  در  الکترونیک  آموزش  •کم کیفیتی 
پشتیبانی های شخصی ای که از شبکه های رایانه ای می توان به دست آورد، بسیار 
زیاد و هیجان برانگیزاند؛ ولی این پشتیبانی ها هنوز به کیفیت تعامل های 
پشتیبانی های شخص  با  و  محیط جمعی  در  افراد  برخی  نمی رسند.  رو در رو 
معلم بیشتر رشد می کنند؛ به همین خاطر بعضی از دانش آموزان معلول هم 

به چنین محیطی نیاز دارند.
•هزینه بر بودن آموزش الکترونیک و کار با نرم افزارهای رایانه ای: معلوالن نیز 
مانند هر فردی دیگری باید کار با رایانه و نرم افزار های الزم برای استفاده از 
آموزش الکترونیکی را بیاموزند؛ عالوه بر این، یاد گیری طرز کار با نرم افزار های 

ویژه ی معلولیت نیز ضروری است که هزینه بر و زمان گیر می باشند.
از  استفاده  موانع  دیگر  از  شخصی:  کامپیوتر های  سرانه ی  نرخ  بودن  •پایین 
آموزش الکترونیک در کشور، نرخ پایین دست رسی به شبکه جهانی اینترنت 

می باشد.
سخن آخر: به کارگیری روش های نوین در آموزش، بسیاری از مشکالت افراد 
معلول را هموار کرده است؛ البته هنوز مشکالتی در این زمینه وجود  دارد که 
افزایش  افراد  با شناخت این مشکالت و تالش برای رفع آن ها، رضایتمندی 

می یابد و کیفیت آموزش این گروه از افراد جامعه بهبود خواهد یافت. 

دکتر نگین چهره نگار )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(
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مجید انتظاري

خبرنگار

به  را  ژیال  زمستاِن  گرفتم  تصمیم  که  روزي  »از  مي گوید: 
هم  او  تا  کردم  پیشکش  را  محبتم  بزنم،  گره  بهار  گل کاري 
به غصه هایم مهر بایکوت بزند. حاال همه ي ورودي هاي قلبم 
را  هم نفسي  رمز  حاال  است.  باز  او  صداقت چشمان  روي  به 
مي فهمم و خوب مي دانم که نوشیدن چاي در هواي دو نفره ي 

»دوستت دارم« چه طعمي دارد!«.
اولین نگاه

هیچ گاه  نه  دیر  هیچ گاه  نه  کم نظیراست؛  خدا  زمان بندي 
زود. کمي بردباري و ایمان بسیار مي طلبد؛ اما ارزش انتظار 
دارد. حادثه از آن جا رقم مي خورد که چهار سال پیش، رضا 
اتفاقي و ناخوانده به مهماني انجمن دیستروفي ها بیمارستان 
بوعلي وارد مي شود. زیبا مي اندیشد و زیبا مي نگرد تا در این 
غریب خانه، آشنا ترین مهمان لقب بگیرد. آن جا با دختر مهربان 
و خوش رویي مواجه می شود که روي صندلي چرخدار نشسته 
و همان لحظه تصمیمش را براي هم نوایي با او مي گیرد: اولین 

پالن آغاز یک پیوند کلید مي خورد.
ژیال که از 16 سالگي دچار معلولیت دیستروفي عضالني شده، 
با همین  مي گوید: »مطمئن بودم روزي مرد رویاهاي من - 
خصوصیاتي که در همسرم وجود دارد - با من چشم در چشم 

خواهد شد و این اتفاق افتاد«. 
غریبه ی آشنا

ژیال به ظاهر دچار محدودیت است و رضا معلولیت ندارد؛ اما 
به قدري با شخصیت ژیال احساس قرابت مي کند که صندلي 
چرخدارش را چیزي جز یک تفاوت جالب نمي بیند. مي گوید: 
»با اینکه اولین باری بود که ژیال را مي دیدم؛ ولي احساس مي  

کردم سالیان سال است که او را مي شناسم«.
ژیال  مي گیرد.  صورت  مکان  همان  در  هم  دوم  مالقات 
نمي گذارد حرف هایش در صندوقچه ی اسرار قلبش بپوسد. به 
رضا مي گوید که دلش مي خواهد بیشتر با او آشنا شود. رضا 
هم با کمال میل مي پذیرد. این آشنایي حدود دو سال با اطالع 
کامل هردو خانواده طول مي کشد، تا اینکه سرانجام تصمیم 

رویایي ازدواج رقم مي خورد.
سوال بي جواب

اما  داشتم؛  خواستگار  چند  ازدواج  از  »قبل  گوید:  می  ژیال 
هیچ کدام نظرم را جلب نکردند. همسرم با بقیه متفاوت بود و 
این تفاوت برایم خوشایند بود. چیزهایي که براي دیگران مهم 
بود، براي همسرم بي اهمیت بود و چیزهایي را دوست داشت 

که بقیه نمي پسندیدند«.
بودم  رضا  جاي  من  »اگر  مي پرسم:  خودم  از  وقت ها  بعضي 
ازدواج کنم؟ هیچ وقت  معلول  فرد  با یک  راضي مي شدم  آیا 

نتوانستم جوابي براي این سوالم بیابم«.
وسعت دید

رضا به خاطره ی روز مشاوره ی ازدواج اشاره مي کند. زماني که 
براي مشاوره ازدواج رفتیم، مشاور پرسید: »چه شد که شما 
دادم:  جواب  کردید؟«.  انتخاب  ازدواج  براي  را  خانم  این 
من  براي  است،  ایشان  جسماني  مسئله ی  منظورتان  »اگر 
کوچک ترین اهمیتي ندارد. اتفاقا چیزي که ایشان را از تمام 
دخترهاي دیگر متمایز مي کند روحیه ی بسیار خوبشان است. 
با وجود مشکالت زیاد جسمی از افراد سالم شاد تر است. من 

راز آن مهمان ناخوانده

بعد از دو سال آشنایي با ژیال هیچ معلولیتي در او ندیدم؛  چون در تمام مدت آشنایي حتي یک بار 
حرفي از بیماري اش نزد!

براي ژیال هم رفتارهاي روز مشاوره جالب توجه بوده است. او مي گوید: »خانمي که مي خواست از من 
آزمایش خون بگیرد با تعجب از من پرسید شما براي ازدواج آمده اید؟! گفتم بله. دوباره با تعجب 
پرسید همسرتان هم آمده اند؟ گفتم بله. پرسید همسرتان کجاست؟ گفتم در قسمت مردانه. پرسید 
همسرتان سالم است یا معلولیت دارد؟ گفتم معلولیت ندارد. باور نکرد چون به بهانه بدرقه ي من 

همراهي ام کرد تا بتواند همسرم را ببیند!«.
طناب زندگي

وجود  با  نفر  دو  است  قرار  است  معتقد  رضا  کردند.  ازدواج  خانواده  دو  هر  مخالفت  بدون  آن ها 
تفاوت هایشان با هم زندگي کنند؛ نه در کنار تفاهم هایشان! این اعتقاد من است و رازخوشبختي 



31

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج

ماست! البته زندگي مشترك چه همراه با معلولیت باشد چه نباشد، مشکالت خاص 
خودش را دارد. کلنجار با زندگي، همه ي جذابیت آن است!

ژیال هم رضا را با همه ي اختالف سلیقه هایش دوست دارد. او با خنده مي گوید: 
در  که  است  این  زندگي  قشنگي  ولي  مي شود؛  بحث مان  هم  با  وقت ها  »بعضي 
کنار تفاوت ها و بحث ها بدانیم طناب زندگي پاره شدني نیست. ما با هم یک قرار 

گذاشته ایم: بحث داریم اما قهر نه!«.
او می گوید: »عشق با خودخواهي جور در نمي آید. باید از خودت بگذري تا بتواني 
عاشق باشي. اگر بخواهم اعتراف کنم، این را در وجود رضا بیشتر از خودم یافتم«.

بعضي نگرش ها
پیوند این دو نفر آن قدرها هم راحت نبوده است. رضا بعد از ازدواج با ژیال به دلیل 
از دوستانش را محدود کند. مي گوید:  با بعضي  برخي تفکرها مجبور شده رابطه 
»بعد از ازدواج تصمیم گرفتم زماني را که قرار است به دوستانم اختصاص دهم با 
ژیال و خانواده ام سپري کنم. در حال حاضر بیشتر وقت من و ژیال با خانواده هاي 

خودمان سپري مي شود«.
یکي از نکاتي که اطمینان قلبي ژیال را به همسرش بیشتر کرده، این است که او 
به شرایط جسمي اش  اشاره اي  به شوخي و چه جدي هیچ  حتي یک بار هم چه 
نکرده است. ژیال به خاطر مشکالت جسمي و حساسیت شدید به سرما نمي تواند 
به جز پنج ماه گرم سال، از خانه بیرون برود؛ اما این مسئله هیچ خللي در رابطه ی 

این دو نفر ایجاد نکرده است.
مبارزه

ژیال به طور ذاتی از سکون بیزار است. مي گوید: »اوایل که به پزشک مراجعه کردم 
به  تا حدودي  که مي تواند  تنها چیزي  و  ندارد  درماني  بیماري شما هیچ  گفتند 
درمان شما کمک کند شنا و آب درماني است. از 17 تا 19 سالگي به طور مداوم به 
استخر مي رفتم. عالوه بر آن، طب هایي از جمله یوگا، انرژي درماني و هومیوپاتي را 
انجام مي دادم که تا حدودي جلوي پیشرفت بیماري ام را گرفته بود. به همین خاطر 

از لحاظ جسمي دیرتر از دیگر دوستانم افت کردم.
دچار  ناگاه  به  که  افرادي  از  بعضي  نداشتم.  معلولیتم  پذیرش  در  هیچ مشکلي 
بپذیرند؛  را  تا شرایط جدید خود  زیادي طول مي کشد  معلولیت مي شوند، مدت 
در صورتي که من هیچ گاه از پذیرش بیماری ام طفره نرفتم و روحیه ام خوب بود«. 

دام عاشقي
رضا می گوید: »من قبل از دیدن ژیال قصد ازدواج نداشتم؛ اما با دیدن او در دام 
عاشقي افتادم! هرچه فکرش را مي کنم هیچ دلیلي به جز عالقه مرا به این ازدواج 
ترغیب نکرد. بعضي ها از من مي پرسند آیا به خاطر ترحم یا ثواب تن به این ازدواج 
دادي؟ به هیچ عنوان ترحم در این انتخاب نقشي نداشته و تنها عالقه  دلیل اصلي 

ازدواجم بوده است.
االن هم با مشکالتی در زندگي درگیرم که هیچ ربطي به معلولیت همسرم ندارد؛ 
مثل مشکالت اقتصادي که سعی می کنم با برنامه ریزي و مدیریت آن ها را حل کنم. 
البته مسئله ی رفت و آمد افراد معلول، مشکلي است که فقط یک فرد معلول و افراد 
خانواده ی او مي توانند درك کنند؛ اما این مشکالت براي من مهم نیستند و فقط 
از بابت همسرم ناراحتم.  از خانواده ی همسرم متشکرم که در مسیر زندگي بسیار 

به ما کمک مي کنند.
یک توصیه

ژیال در واکنش به این سوالم که آیا باید همه ي دخترهاي معلول سال ها در انتظار 
یک خواستگار غیرمعلول صبر کنند، مي گوید: »به هیچ عنوان چنین نسخه اي را 
تجویز نمي کنم. داستان زندگي من شاید یکي از داستان هاي نادر باشد. هم نوعان 
من نباید نگاه خود را محدود کنند. چشم و هم چشمي باعث هدر رفتن موقعیت ها 
مي شود. افراد معلول باید با فردي ازدواج کنند که بیشترین تفاهم را با او دارند، چه 
آن فرد معلولیت داشته باشد چه نداشته باشد. البته شناخِت نوع محدودیت هاي هر 
دو طرف براي انتخاب شریک زندگي الزم است؛ اما نباید به قیمت از دست رفتن 

موقعیت هاي ازدواج تمام شود«.
اشتباه قشنگ

رضا در جواب این سوالم که اگر به گذشته برگردد باز هم همین زندگی را انتخاب 
به  اگر  است.  قشنگ  اشتباه  یک  »ازدواج  مي گوید:  شوخي  به  خیر،  یا  مي کند 
محبتي  همه ی  ژیال  مي کنم.  تکرار  را  قشنگ  اشتباه  این  هم  باز  برگردم  گذشته 
را به من می دهد که از یک همسر مي توانستم انتظار داشته باشم. اگر غیر از این 
بود زندگي مان دوام نداشت. از ازدواجم راضي ام. از راه رفتن کنار همسرم احساس 
غرور مي کنم. با این که صندلی چرخدار ژیال برقي است؛ اما بیشتر اوقات صندلی 
چرخدارش را خاموش مي کنم و خودم آن را هل مي دهم. این طوري حس رضایت 

بیشتري دارم و طبیعتا وقتي من این طور رفتار مي کنم دیگران هم چنین برداشتی 
می کنند«.

هم نوعان دوست داشتني
ژیال عاشق ایران است و به هم وطنان ایرانی خود می بالد. او به خاطره ی کنسرت 
استاد  کنسرت  به  رفتن  براي  »سال ها  مي گوید:  و  مي کند  اشاره  ناظري  شهرام 
ناظري انتظار مي کشیدم تا این که این شرایط برایم فراهم شد. اما وقتي با خواهرم 
به محل کنسرت رسیدیم، متوجه شدیم سالن حدود50 پله دارد که عماًل امکان 
رفت  خواهرم  برگردیم.  گرفتیم  تصمیم  و  برد  بین  از  برایمان  را  سالن  به  ورود 
بلند  را   چرخدارم  صندلی  مرد  چهار  دیدم  یکباره  که  بدهد  پس  را  بلیت ها  تا 
داشتند  به من  این محبتي که هموطنانم  به محل سالن مي برند.  مرا  و  کرده اند 
برایم لذت بخش تر از کنسرت استاد ناظري بود که سال ها در انتظارش بودم. شب 
خاطره انگیزي بود. نتوانستم استاد را از نزدیک ببینم ولي صدایش را مي شنیدم و 

این یکي از آرزوهایم بود که محقق شد«.
عدد مقدس

همه چیز در تقویم زندگي این زوج به 7 ختم مي شود. تولد ژیال، 7 روز بعد از تاریخ 
عقدشان و 7 روز بعد تولد رضاست. به این ترتیب مقدس بودن عدد 7 به آنها ثابت 

شده است.
حرف قشنگ

ژیال به شعر عالقه  مند است. از او مي خواهم خوانندگان پیک توانا را مهمان شعری 
زیبا کند: 

بنویسید به دیوار سکوت
عشق سرمایه ی هرانسان است
بنشانید به لب، حرف قشنگ

حرِف بد، وسوسه ی شیطان است
و بدانید که فردا دیر است

و اگر غصه بیاید امروز
تا همیشه دلتان درگیر است.
پس بسازید رهی را که کنون

تا ابد سوی صداقت برود
و بکارید به هرخانه گلي

که فقط بوی محبت بدهد... 
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موضوع بحث شاید ساده و بی اهمیت به نظر برسد؛ اما در واقع جدی است. بسیاری از 
مسائل در جامعه ی ما جدی گرفته نمی شوند. قصد حمله ی ساختاری به زیر و ِزبَر 
ما مربوط  به بحث  این جا رسیدیم هم  به  این که چه شد  ندارم، حتی  را  جامعه مان 
انتقاد  نیاز  دارد. بحث من  این کار به وارسی دقیق علمی و گسترده  نیست؛ چون 

کارکردی و در واقع طرح مسئله است. 
ممکن است خیلی ها نه موافق این بحث باشند و نه اصال فکر کردن به این موضوع 
این است  نظر من مسئله  به  است.  به نظر من جدی  اما مسئله  باشد؛  برایشان مهم 
ما  همه ی  شده ایم.  مواجه  نبودن"  "بحران جدی  با  جامعه   در  است  سالی  چند  که 
به کار خود فکر کند. کمتر کسی است که  اما کمتر کسی است که  کار می کنیم، 
نهایت  و  برنامه ریزی ها  اوج  باشد.  داشته  آینده خود  و سال های  ماه ها  برای  طرحی 

پیش بینی های بسیاری از ما به چند روز یا هفته محدود می شود. 
اگرچه ماجرا در حوزه ی اقتصاد و کسب درآمد ممکن است کمی به سامان تر باشد؛ 
اما درباره ی "زندگی"، برنامه منظمی نداریم. برای فهم شاهد این موضوع کافی است 
اخبار  در  کنیم.  نگاه  خودمان  زندگی  و  اطرافیان  به  و  بچرخانیم  اندکی  را  سرمان 
می شنویم دکل مخابراتی در اثر طوفان سقوط می کند و خانه و اعضای خانه را در 
معرض خطر مرگ قرار می دهد؛ اما به راحتی از کنار این موضوع می گذریم.  دوباره 
دکل را علم می کنیم و دو هفته بعد ، این بار بدون طوفان مجدداً سقوط می کند؛ هم 

خانه را ویران می کند و هم اهل خانه را به کام مرگ می کشاند. 
و شهربازی می افتد  پارك  در  است: مثل حوادثی که  فراوان   این دست رخدادها  از 
به میدان مرگ تبدیل می کند؛  باشد،  باید محل نشاط و سرگرمی  و مکانی را که 
اما بی جهت آتش می گیرند و خسارت های مالی و  خودروهایی که صفر کیلومترند، 
جانی فراوان به صاحبان نگون بختشان وارد می کنند؛ وسیله ها ی برقی که با هزار شوق 
و ذوق خریداری می  شوند، اما به منزل نرسیده به اصطالح کمیتشان لنگ می زند و به  
ناچار مجبوری به روان خود فشار بیاوری که چرا جنسی که از فروشگاِه تأیید  شده 
خریده ا ی تقلبی است و برای جبران فریبی که خورده ای مجبوری هم زحمت حمل 
کاالیت را به محل خرید بکشی، هم توهین فروشنده ی متقلب را بشنوی و هم احتماالً 
هزینه ی اضافی برای تعمیر کاالی استفاده نشده پرداخت کنی. رانندگان نشانه های 
حوزه های  مختلف  بخش های  کارگزاران  نمی گیرند،  جدی  را  راهنمایی رانندگی 
برای دفع  قانون بیشتر  قائل نیستند و در واقع  قانون  برای  گوناگون ارزش چندانی 
شر یا به عبارت بهتر، رفع تکلیف است تا برقراری نظم و انضباط اجتماعی. مدیران، 
عواقب  اگر  حتی  ندارند؛  ترسی  آن  عواقب  از  و  می گیرند  آسان تر  را  تصمیماتشان 
هرکدام از تصمیم هایشان به زیان ده ها نفر ، چندین خانواده و حتی یک جامعه منجر 
شود. حتی گاه قوانینی که تصویب می شوند، نه تنها همه ی جوانب امر را نمی سنجند، 
بلکه گاهی همان جوانب دم دستی را هم نمی بینند و حاِل جمعی را پریشان می کنند. 
تایپی،  اشتباه های   از  از  است  پر  متعدد،  ویراستاران  حضور  وجود  با  ما  مکتوبات 
و  مکتوب  رسانه های  در  جزئی  اشتباه های  درحالی که  محتوایی؛  حتی  و  دستوری 
به خصوص در نوشته های علمی می تواند پیامدهای سرنوشت سازی داشته باشد. گاه 
واژه ای اشتباه یا عالمت ویرایشی ای که نابه جا آمده باشد موجب اشتباه منتقل شدن 
پیام می شود؛ بنا بر این جان بیماری به خطر می افتد، ساختمانی خراب می شود، جو 
نامطلوب اجتماعی ایجاد می شود،یا هزاران اتفاق دیگر رخ می دهد.  برخی مسئوالن 
اثرگذار بدون توجه به عواقب سخنانشان در رسانه ها اعالم می کنند که فالن تسهیالت 
را به کسانی می دهیم یا نمی دهیم؛ غافل از اینکه همین یک "می دهیم" و "نمی دهیم" 
امید  و  داده  گروهی  به  واهی  امید  کرده،  دگرگون  را  خانواده هایی  زندگی  می تواند 
گروهی را به باد دهد. تعداد بیمارانی که با سهل انگاری در انتخاب دارو یا روش درمانی 

برای همیشه معلول یا خانه نشین شده اند بی شمارند.
بنای مقایسه بین ملت ها و دولت ها را ندارم؛ چون معتقدم هر قومی، بر ریشه های خود 
استوار است و هر تغییر و اصالحی می بایست با توجه به ریشه و کالبد منحصر به فرد 
آن قوم طرح ریزی شود. برای روشن تر شدن منظورم مثالی می زنم: چند سال قبل 
بازار  شرکت خودروسازی بسیار معتبر ی اعالم کرد که خودروی جدیدی تولید و به 

عرضه کرده است. هر کس بتواند ایرادی- ولو کوچک- بیابد،  به عنوان سپاسگزاری، 
یک دستگاه از همین خودرو را هدیه خواهد گرفت؛ البته چنین هم کرد. هر چند وقت 
یک بار می شنویم فالن شرکت از فالن کشور اعالم کرده که "تمام" خودروهای یک 
مدل را به علت یک مشکل شاید بی اهمیت از سراسر جهان به خرج خود جمع آوری 
می کند. شنیدن چنین اخباری شاید برای ما عجیب باشد؛ اما در بسیاری از موارد اگر 
بتوانید از کتاب مرجع یا دائره المعارف یا کتب معتبری از این دست، ایراد نگارشی، 
ویرایشی یا حتی صفحه آرایی بگیرید به شما به رسم تشکر جایزه تعلق خواهد گرفت. 
اگرچه این افعال، برای فاعالن اعتبار اقتصادی می آورد و رقابت جهانی آن ها را حفظ 
می کند؛ اما به طوِرقطع به مخاطبانشان نشان می دهد که  حتی در جزئیات کارهایشان 

نیز جدی اند.
هر بار که خود کاوی کرده و از خود می پرسیم "چرا چنین است؟" با این توجیه که 
حرف و عمل ما به کسی ضربه نمی زند، خودمان را قانع می کنیم؛ اما من فکر می کنم 
انگاشته  فکر می کنم هر چیزی که در حالِ حاضر سهل  است.  واقعیت چیز دیگری 
می شود، در آینده به جایی یا چیزی یا کسی ضربه خواهد زد. اگر امروز فکر می کنیم 
که محکم بستن یک پیچ در مجموعه ی خودروسازی یا تعمیرگاه خودرو چندان مهم 
نیست، چند روز یا شاید چند ساعت بعد، صدای تصادف سنگینی در چند خیابان 
آن طرف تر الزام ستن همان یک پیچ را به ما یادآوری خواهد کرد. اگر سقوط دکل 
مخابراتی فقط یک اتفاق است و چندان مهم نیست، دو هفته بعد، مردن یک انسان 
و ویرانی ساختمانی چند طبقه جدیت آن را به رخ ما خواهد کشید. اگر توجه نکردن 
به خواسته های یک نوجوان و تحقیر او آسان به نظر می رسد، ارتکاب جرمی بزرگ 
و ورود به دنیای بزهکاران به اندازه ی کافی برایمان جدی خواهد شد و در آخر اینکه 
اگر عالمت های راهنمایی و رانندگی و چراغ و آینه ی ماشین برای ما چندان جدی 
نیست، چند ثانیه بعد تصادف سنگین و جان باختن یا معلولیت سرنشینان خودرو به 

ما یاد آوری خواهد کرد که اتفاقاً موضوع خیلی هم جدی است. 
همه ی این مسائل جدی  بوده و هر یک از کارهایی کرده یا نکرده ی ما ممکن است 
به طور بالقوه خسارت های جانی، مالی، روحی و اجتماعی جبران نا پذیری برایمان داشته 
باشد؛ اما گاه رسم روزگار این است که برخی رخدادها به گونه ای تلخ رقم بخورند. قطعاً 
دالیل دیگری هم دخیل اند؛ اما "سهل انگاری" یکی از مهم ترین دالیلی است که لذت 
بردن از زندگی را برای ما و اطرافیانمان دشوار کرده است. ای کاش هر  روز چند دقیقه 

به موضوعات جدی ای که سهل می گیریم فکر می کردیم.

»بحران سهل انـگاری«

دکتر عباسعلی یزدانی
مـددکـار اجتمــاعی
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شنیده بودیم به هر مناقشه و نزاع مصلحتی که برای اغفال و فریفتن شخص 
نفهمیدیم  فکر کردیم،  اما هرچه  زرگري« مي گویند؛  باشد، »جنگ  ثالث 
دلیل ارائه دادخواستی بي دلیل براي دور زدن قانون چه بوده است؟ آن هم 
مورد  تاریخ  طول  در  حقوقشان  همواره  که  افرادي  حق  تضییع  هدف  با 
بي مهري قرار گرفته  است! یکي نیست به این آقایان بگوید آخر اجراي قانون 
چه ضرري براي شما دارد که تا این حد در اجرا نشدنش پافشاري مي کنید 

و هم خود و هم دیگران را به دردسر مي اندازید؟
طي روزهاي گذشته رأی اصالحی دیوان عدالت اداری درباره ی استخدام 
معلوالن درآموزش و پرورش صادر شد و این دیوان یک بار دیگر بر ضرورت 

استخدام این افراد در آموزش و پرورش تأکید کرد.
تصویب  زمان  از  و  گذشته  سال   10 از  بیش  طي  عمل  در  که  اتفاقي 
بي توجهي  افتاده است،  کنون  تا  معلوالن  حقوق  شانزده ماده اِي  قانون 
استخدام  بار  زیر  از  وزارتخانه ها  و  دولتي  دستگاه هاي  شانه خالي کردن  و 
سه درصِد معلوالن بوده است. این موضوع به قدر کافي بحث برانگیز است؛ اما 
موضوع جالب این است که در سال 89 حاجي بابایي، وزیر آموزش و پرورش، 
 89 سال  استخدامي  درآزمون  که  مخالفت کرده بود  معلوالني  استخدام  با 
وزارت آموزش و پرورش نمره ی قبولي کسب کرده بودند. همین امر با واکنش 
به  نهایت  در  و  شده  بود  مواجه  معلول  معلمان  به خصوص  و  معلول  افراد 
شکایت از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداري انجامید. دیوان عدالت اداري 
حق را به معلوالن داد و در رأی نهایی خود بر ضرورت استخدام معلوالن در 
آموزش و پرورش و اعمال سهمیه ی معلوالن در آزمون استخدامی  تأکید کرد.  
و حمایت  امالک  دفترحقوقی،  مدیر کل  و  نشد  به همین جا ختم  موضوع 
تیرماه  در  آموزش وپرورش،  وزارت  امور مجلس  و  معاونت حقوقی  قضایی 
91،  طي داد خواستي که بي شباهت به فراِر رو به جلو براي توجیه اشتباه 
این وزارت خانه نبود، یک بار دیگر به رأي صادره اعتراض کرد. دیوان عدالت 
اداري نیز در روز 25 خرداد 93 با ابالغ رأي اصالحي، بر دادنامه ی قبلي 
تبصره ی  اجرای  در  آموزش و پرورش  »وزارت  کرد:  اعالم  و  ورزید  ابرام 
سهمیه ی  از  سه درصد  است  مکلف  معلوالن  جامع  قانون   7 ماده ی   2
مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون 
استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص 
مورخ   24-25 شماره  رأی  در  بنابراین  گیرد؛  خدمت  به  را  آنان  و  داده 
رأی شماره  آن  در  که  اداری  عدالت  دیوان  1/ 1391هیئت عمومی   /28
8909970900401270 - 22/ 10/ 1389شعبه ی چهارم دیوان عدالت 
اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعالم شده است، در حدی که 

متضمن این استدالل باشد، صحیح می باشد«.
به  پاسخ  در  روزهاي گذشته صادر شده است،  که طي  اصالحي  رأي  این 
قضایی  امالک وحمایت  دفترحقوقی،  مدیرکل  تیرماه 91  دادخواست 26 
که  صادر شده  آموزش و پرورش  وزارت  و  مجلس  امور  و  حقوقی  معاونت 
به موجب الیحه ای، دادنامه های شماره ی 25-24 - 28/ 1/ 1391 را خالف 
قانون ذکر کرده است. برای مثال تکلیف سه در صد از سهمیه ی استخدامی 
دستگاه ها را از وظایف سازمان مدیریت   و  برنامه  ریزی کشور دانسته و وظیفه ی 
اختیارات  از  را  مربوط  دستگاه  به  معرفی  و  اختصاصی  آزمون  برگزاری 
اعالم کرده  است:  نیز  نهایت   در  کرده است.  ذکر  کشور  بهزیستی  سازمان 
قید  معلوالن  به  سهمیه  اختصاص  بر  مبنی  آموزش و پرورش  بر  »تکلیفی 
نشده است«! در حالی که طبق بند الف ماده ی 7 قانون شانزده ماده اي حقوق 

معلوالن، اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه های 
شرکت ها،  موسسات،  و  شرکت ها  وزارت خانه ها،  از  اعم  عمومی  و  دولتی 
عمومی  بودجه ی  از  که  دستگاه هایی  دیگر  و  انقالبی  و  عمومی  نهادهای 
کشور استفاده می کنند، به افراد معلول واجد شرایط، وظیفه اي قانوني است. 
در هیچ کجاي این بند لفظ »مي تواند«، »در صورت امکان« یا عباراتي از 
قانوني معلوالن  استخدام سه درصد جزو حقوق  لذا  نیامده است؛  این دست 
محسوب شده و هیچ دستگاهي نمي تواند و نباید از زیر بار این وظیفه شانه 

خالي کند.
البته نکته اي که باید در این رأي اصالحي و نیز قانون شانزده ماده اي مورد 
توجه قرار گیرد این است که الزام بهزیستي به برگزاري آزمون استخدامي 
منطقي  دولتي  ادارات  و  وزارت خانه ها  تمام  به  معلول  افراد  معرفي  براي 
ورزد،  مبادرت   امر  این  به  بخواهد  بهزیستي  سازمان  اگر  به نظر نمي رسد. 
باید تمام وقت خود را در طول سال به برگزاري آزمون سپري کند که امري 
غیرممکن است؛ لذا این وظیفه باید بر عهده ي وزارت خانه اي گذاشته شود 
که قصد استخدام عمومي دارد. همان طور که در حال حاضر بسیاري از افراد 
داراي معلولیت در آزمون هاي استخدامي شرکت مي کنند و پس از قبولي 
بازگشت  مهر  مختلف،  بهانه هاي  به  گزینش  مراحل  در  کتبي،  آزمون  در 

مي خورند که این نیز تخلف قانوني دیگري است.
این  مي شود  بیان  سه درصدی  قانون  اجرا نشدن  براي  بعضاً  که  بهانه اي 
است که اغلب دستگاه هاي دولتي با معضل نیروي کار مازاد مواجه اند. این 
زیرا  باشد،  معلوالن  استخدام نشدن  براي  موجهي  دلیل  نمي تواند  موضوع 
در قانون شانزده ماده اي بیان نشده است که وزارت خانه ها در صورت وجود 
نیروي مازاد مختارند معلوالن را استخدام نکنند؛ بلکه بر اجراي کامل قانون 

تاکید شده است. لذا توجیه نیروي مازاد، بهانه اي بي اساس است.
از  بیش  مي شود  توصیه  دولتي  وزارت خانه هاي  به  احوال،  این  همه ی  با 
این در اجراي قانون مقاومت از خود نشان ندهند.  حق سه درصد استخدام 
دارند  دسترسي  قدرت  راهروهاي  به  کمتر  که  افرادي  عنوان  به  معلوالن 
باید به رسمیت شناخته شود. به هر حال همه ی اقشار جامعه از جمله افراد 
داراي معلولیت نباید از شرایط جسمي و روحي خود مایه بگذارند تا بخشي 
از حقوق خود را استیفا کنند؛ بلکه یکي از دالیل تصویب هر قانوني این 
است که حقوق تمام شهروندان به طور کامل به آن ها داده شود. به خصوص 
که بعد از پیروزي انقالب اسالمي و تصویب قانون اساسي بر پایه ی کرامت و 
تعالي انساني، توقعات شهروندي بر اساس این میثاق ملي شکل گرفته است 

و با همین معیار ارزیابي مي شود.
ترتیباتي،  اتخاذ  با  مدیریت و برنامه ریزي  سازمان  است  الزم  با این وجود، 
سهمیه ی سه درصد استخدام معلوالن را براي احراز پست هایي که نیاز به 
شرط صحت کامل جسمي ندارند در نظر بگیرد و این پست ها را با توجه 
به توانمندي هاي این افراد به آن ها اختصاص دهد. دستگاه هاي دولتي هم 
بهزیستي همکاري هاي  مدیریت و سازمان  با سازمان  امر  این  در  موظف اند 
الزم را انجام دهند. امام باقر)ع( فرمود: »کسي که در کمک کردن به برادر 
مسلمانش بخل ورزد و در انجام حاجتش کوتاهي کند، ناچار مي شود به 
کسي کمک کند که با این امکانات علیه خود او اقدام کرده و در این راه 

هیچ اجر و پاداشي نخواهد برد«.

شانه  خالی كردن از استخدام معلوالن

مجید انتظاری
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مددکارِی معلوالن جسمی از سال 1860 میالدی آغاز شد؛ اما بعد از جنگ 
صورت گرفت.  بیمارستان ها  در  مددکاران  خدمت رسانی  بیشتر  دوم،  جهانی 
بدین وسیله، بیماران توسط مددکاران اجتماعی از نقص و محدودیت های خود 

آگاه می شدند و برای کنترل مشکالت ناشی از ضایعه خود تالش می کردند.
ارائه ی  نخاعی،  ضایعه ی  بیماران  حوزه ی  در  مددکاری  خدمت  مهم ترین 
راهکار برای مقابله، مدیریت بحران ها و جلوگیری از صدمات ناشی از ضایعه ی 
نخاعی است. واحد مددکاری می تواند با برقراری ارتباط و ارائه ی خدمات به 
فرد آسیب دیده و در نظر گرفتن بُعد خانوار، اطالعات و آموزش های ضروری را 
با مشاوره و ارجاِع به موقع افراد به مراکز و مسئوالن و متخصصان در اختیار 
افراد قرار دهد. در این صورت تا توانمندسازی و جامعه پذیری دوباره ی بیمار، 
و  فرد  اجتماعی  و  روانی، جسمی  ارتقای سالمت  و  را همراهی می کند  وی 
جامعه را بهبود می بخشد. یک مدد کار برای رسیدن به این هدف، ملزم به 

رعایت  استاندارد های مدد کاری در حوزه ی آسیب های نخاعی است. 
به  حادثه،  بروز  محل  در  آسیب  آغاز  از  نخاعی  ضایعه ی  بیماران  مشکالت 
آخر  تا  را  فرد  اجتماعی  و  فردی  محیط  تمام  و  نشده  محدود  بیمارستان 
عمر و زندگی در بر می گیرد. به نظر می رسد نقش مددکاران اجتماعی در 
زمینه ی توان بخشی روانی و اجتماعی فرد- از ابتدای بروز آسیب تا جایی که 
به سزا و نقشی پر رنگ است. پذیرش موقعیت  بیمار قدم می گذارد- سهمی 
روابط  بازسازی  آمده،  پیش  نقصان  از  حاصل  ضایعات  با  سازگاری  جدید، 
به  بازگشت  به منظور  به جامعه پذیری مجدد  اجتماعی، کمک  و  خانوادگی 
توانمندی  افزایش سطح  اجتماع، مناسب سازی محیط زندگی فرد معلول و 
بیمار با محیط های پراسترس و نامناسب، از خدمات مددکار به افراد نیازمند 
است. مددکاران اجتماعی بیماران را از نقص و محدودیت های خود آگاه کرده 
مددکاران  می کنند.  تالش  آن ها  بیماری  از  ناشی  مشکالت  کنترل  برای  و 

اطالعات  جمع آوری  به  نخاعی  ضایعه ی  بیماران  به  امدادرسانی  منظور  به 
دقیق و درست از اولویت ها و راهکارها نیاز دارند. مصاحبه، یکی از بهترین 
و مسئول  آگاه  مددکار متخصص،  یک  اصوالً  است.  اطالعات  راه های کسب 
می تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد؛ البته آشنایی با شیوه های علمی و 
اصولی مصاحبه نیز ضروری است. یک مددکار بدون پیش داوری و تعصب و 
برچسب زدن در طول مصاحبه، بازدید از محل های مرتبط با بیمار و تجزیه و 
تحلیل تخصصی اطالعات، نیازهای فوری فرد آسیب دیده را در اولویت قرار 
داده و فرد را به مراجع و مراکز مورد نیاز ارجاع می دهد. توجه به حرکات 
جسمی بیمار، واکنش های عاطفی بیمار و غیره می تواند کمک بزرگی به فهم، 

درک مشکالت و ارجاع به موقع فرد آسیب دیده باشد.
با توجه به نکات پیش گفته و بررسی فعالیت های انجام شده در سطح جامعه و 
کشور، به نظر می رسد ارائه ی راهکارهای تخصصی به مددکاران، جهت بهبود 
و ارتقای سالمت بیماران ضایعه ی نخاعی بسیار مهم باشد. شاید با پرداختن 
به این امر، بتوانیم از آسیب های بیشتر– که اغلب در نتیجه ی عدم تشخیص 
درمان  نکردن  پی گیری   و  مشکالت  نشدن  اولویت بندی   موقع،  به  ارجاع  و 
نشاندن  از  است  بهتر  کنیم.  جلوگیری  می کنند-  بروز  اجتماعی  و  جسمی 
مددکاران در واحدهای مددکاری و محدود کردن آن ها به حوزه ی تخفیف در 
هزینه های درمان فراتر آمده و از تخصص و کارایی آن ها جهت ارتقای بهبود 

سالمت بیماران ضایعه ی نخاعی و سالمت اجتماع بهره گیریم.

» مددكاری در مبتاليان به ضايعه ی نخاعی«

لیال الله، کارشناس مددکاری اجتماعی
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الف( بهبود شرایط خانه و محیط زندگی
- تأمین خواسته ها و نیازهای افراد از طریق گذراندن وقت با آن ها و دریافتن 
و  نیازها  درباره ی  صحبت  یا  رفتار ها،  و  صحبت ها  بین  از  شخص  نیازهای 

خواسته هایی او.
- نصب یا تعبیه ی سیستم ها و راه هایی برای آسان سازی زندگی افراد معلول 
او بپرسید.  از  را  نیاز مندی های هر فرد  نیاز های روزانه ی هر فرد.  با  متناسب 
اگر فرد معلول با کسی زندگی می کند که مشکل حرکتی ندارد، تغییر شرایط 
ایجادشده را طوری آزمایش کنید که برای هر دو مناسب باشد. تغییرات ممکن 
ارزان و آسان مانند  بازسازی خانه و...یا یک پروژه ی  است بزرگ باشد؛ مثل 

جایگزین کردن صندلی چرخدار اتوماتیک به جای صندلی چرخدار دستی.
ب(

گاه  خانه ها  مجهزترین  و  بهترین  منظم:  گردش های  و  بازدید  برنامه ریزی   -
به پارك،  مانند یک قفس طالیی به نظر می رسند. فعالیت هایی مانند رفتن 
خرید و پیک نیک حتی اگر به دلیل مشکالت شخصی و... یک روز هم باشد، 
و  بازدید  اگر  ایجاد خواهد کرد.  معلول  فرد  زندگی  در  را  بسیاری  تفاوت های 
گردش نشدنی است، حداقل ارتباط با آن ها را از طریق موبایل، ایمیل و... حفظ 

کنید تا از احساس تنهایی و گوشه نشینی آن ها جلوگیری شود.

- اگر آن ها عالقه مند به داشتن حیوان خانگی اند ، برایشان تهیه کنید. حیوانات 
جایگزین  حیوانات  اما  باشند؛  آن ها  برای  خوبی  سرگرمی  می توانند  خانگی 

گردش نمی شوند.
قرار می گیرند  نگهداری  مورد  که  افرادی  غالباً  که  این جاست  مسئله  اهمیت 
کار  این  کنند.  مراقبت  کسی  از  می توانند  که  نمی کنند  احساس  هیچ وقت 
افراد  احساس بهتری در اعتماد به نفس، سالمت روحی و مسولیت شخصی 

ایجاد می کند که موجب دور کردن ذهن از مشکالت می شود.
ج( مدیریت سرگرمی و فعالیت ها:

- از افراد دارای معلولیت جویا شوید که آیا به کالس ها یا فعالیت هایی مانند 
هنر، موسیقی، آشپزی و ورزش عالقه مند هستند یا نه. فعال نگه داشتن ذهن 
برای سالمت بسیار مهم است. همه ی افراد معلول توانایی ارتقاء سطح تحصیلی 

خود را دارند.
- راه ها و روش هایی بیابید که فرد معلول بتواند تفاوتی را در خود ایجاد کند، یا 
با دیگران همکاری کند: نگه داری از افراد یا اشیای دیگر به آن ها حس اعتماد 

به نفس و همکاری با اجتماع یا افراد دیگر به آن ها حس قدردانی می دهد.

»چند پیشنهاد برای ارتقاء كیفیت زندگی افراد معلول«

ترجمه: شبنم حمیدراد 
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 1976 سال  در  ماکوا  قرارگرفته است.  »لیمب«  شهر  از  فاصله  کمی  با  کارخانه ی»ماکوا« 
تأسیس شده است و مخفف انجمن معلوالن ماالیی است. این کارخانه توسط وزارت معلوالن 
و سالمندان تشکیل شده است و به دلیل کمبود های سازمانی و پزشکی برای افراد نا توان 
ذهنی و جسمی و کمبود وسایلی مانند صندلی چرخ دار مشکالت عدیده ای را برای معلوالن 
گدایی  پیاده روها  در  و  شده اند  قطع عضو  که  افرادی  با  مواجهه  پدید آورده است.  کشور  این 
می کنند، سینه خیزحرکت می کنند امری عادی در این کشور محسوب می شود. سرنوشت 
معلوالن ذهنی نیز به همین اندازه چالش بر انگیز است؛ چرا که تنها یک بیمارستان روانی در 
این کشور وجود دارد که در شهر »زومبا« دایر شده است. بیماران این بیمارستان با امکانات 

موجود تناسبی ندارند.
باز دید از کارخانه ی بافندگی ماکوا بسیار سرگرم کننده است؛ زیرا حدود صد نفر از افراد با 
معلولیت های شنوایی، بینایی، گفتاری و غیره مشغول تولید کار هنری اند. کارگران در خط 
تولید کار کرده و حقوق دریافت می کنند. آن ها خدماتی از جمله طراحی، چاپ، قالب دوزی، 
بافت فرش، دوخت  نظیر  انجام می دهند. هم چنین سفارش هایی  و دوخت و دوز  بافندگی 
یونفیرم های مدرسه  و کارخانه ، ، دوخت کیف های قالب دوزی، دوخت روبالشتی و لباس و 

غیره را قبول می کنند. 

لورنا والسکو، قانون گذار فیلیپینی، کنگره را برای تصویب الیحه ی مجهزکردن چراغ های 
معلوالن،  به  شنوایی  سیگنال های  نصب  فراخواند.  شنوایی  سیگنال های  به  راهنمایی 
میان ساالن و زناِن باردار کمک می کند؛ آن ها از وضعیت چراغ ها و زمان عبور از خیابان 
از تقاطع ها داشته  برای عبور  با فشار یک دکمه  می توانند زمان بیشتری  مطلع شده و 
باشند. والسکو در  این  باره  چنین گفت: »نبود تجهیزات در چراغ ها برای همه، به خصوص 
موتورسوارها خطرناك است«. هرگاه عابری دکمه ی مخصوص را فشار دهد، زمان سنج 
از خیابان فراهم  برای عبور  شمارش معکوس در چراغ به کار می افتد و زمان بیشتری 

می شود.
به  موظف  بنابراین  اند؛  فیلیپین  جامعه ی  از  بخشی  »معلوالن  افزود:  هم چنین  والسکو 
حمایت کامل از رفاه حال آنان است و می بایست در پیوستن آنان به جریان جامعه کوشا 

باشد. 
تشکیل  کنترل  بخش  یک  و  بلندگو  دو  از  شنوایی  سیگنال  به  مجهز  راهنمایی  چراغ 
شده است. بخش کنترل به صورت راهنمایی افراد برای عبور از خیابان و پخش فرمان هایی 

مثل حرکت یا ایست عمل می کند.

»ماكوا؛ كارخانه ی بافندگی  
با مديران معلول«

چـراغ راهنـمای متفاوت

ترجمه: الهام اشرفی



37

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج

در زمان هایی دور، در شهری دور افتاده، شخصی مهربان و مردم دوست شهردار شهر 
او مشکلی در زندگی و  بود.  این شهردار، حدود یک متر و 60 سانتی متر  شد. قد 
مدیریتش بر شهر نداشت. تنها دغدغه ی زندگیش سقف ساختمان های شهر بود. او 
از این که در ساختمان های شهر، کوتاهی قدش بیشتر معلوم می شد، ناراحت بود. تا 
اینکه یک روز با فرمانی عجیب مشکل خود را حل کرد. او دستور داد که سقف همه 
ساختمان های شهر، یک متر و 65 سانتی متر ساخته شود و هیچ ساختمانی با سقفی 

بیشتر از این اندازه، وجود نداشته باشد.

لحظه هایی در زندگی آدمی هست که واژه ها صف می کشند در پس ذهن،
لحظه هایی که بی قراری های مداوم، آتش به جانت می زند؛ بی محابا... 

لحظه هایی از جنس نا امیدی، ترس، مغلوب شدن!
چشم هایت  و  می شوند  سست  رفتن....گام هایت  توان  نه  داری،  ماندن  یارای  نه 

تاریک... دستانت گره می خورد به دور زانوانت و سر در گریبان می کشی...
نه نوری، نه حضوری، نه روزنه ای که گرمی بخش وجودت شود...

این جاست که با تمام وجودت فریاد می کشی و از عمق جانت کمک می طلبی.
از  ناگهان صدایی می شنوی؛ صدایی از جنس عاطفه،  انتهای تاریکی مطلق،  در 

تار و پود مهربانی؛
مکث می کنی،گوش هایت تیزتر از همیشه می شود، به یک باره چیزی در درونت 
یک  شبیه  چیزی  نقاشی...  در حوض  ماه  یک  افتادن  شبیه  چیزی  فرو می ریزد: 

معجزه...
انگاری جان تازه می یابی، همه چیز رنگ تازه ای می گیرد؛ آدم ها، گل ها، گیاهان...

با همه ی مردم شهر مهربان تر می شوی، گویی...
گیرم که گام هایت به واسطه ی عصایی سبز راه را می گشاید، گیرم که دستانت 
چرخ های صندلی چرخداری را می گرداند که وزن مهربانیت را با خود حمل می 
تو  اما  است؛  محروم  باغ،  طراوت  پر  گل های  دیدن  از  که چشمانت  گیرم  کند، 
نیست... گیرم که گوش هایت  توان دیدن  را  نظاره کردی که هیچ کس  را  نوری 

نمی شنوند؛ چه باك که تو مستور می شوی از شنیدنی های آلوده ی این شهر؟

چهره ات شاید به واسطه ی زخم های بی تأمل روزگار دیدنی نباشد، شاید چشمانی 
که یک لحظه به رویت نگاه کرده اند، این همه درد را تاب نیاورده باشند؛ اما بودنت 

بهانه ی ساده ی مهربانی ست، میان آشفته بازار این روزگار...
راز ماندگاری لبخندت را فقط تو می دانی و من... همان لبخندی که اگر چه سخت 

و تلخ؛ اما ارمغانی دارد به وسعت آسمان زندگی...
این را تو می فهمی و من! منی که مثل تو درد کشیده ام، منی که زخم هایم دستانم 
این  باز هم مرهمی شده ام بر دل های غبار گرفته ی  اما  بازداشته اند؛  از نوازش  را 

اهالی...
حاال دیگر من می مانم و تو؛ با کوله باری از امید، با توشه ای به قدر عشق...
حاال دیگر تو می مانی و روزگاری که در مقابلش همچون کوه ایستاده ای...

زبانی  و چه  نیاورد؟  فرو  ایستادگی سر  همه  این  مقابل  در  می تواند  و چه کسی 
می تواند در مقابل این همه مهربانی ساکت بماند؟

خوب نگاه کن:
روزنه ای می بینی در پس این همه نامالیمات، در هجوم سختی ها:

روزنه ای به وسعت نور، به وسعت گشایش... 
چه باك وقتی تو هستی، وقتی خدا هست؟!

یک شهر و آدم هایی خاص

»مـشـــق زنـدگـی«

فائزه گچ کوب

مرتضی رویتوند
عضو شورای سردبیری و دبیر سرویس اجتماعی

 ابتدا اطرافیان پادشاه با این دستور مخالفت کردند؛ اما چاره ای جز پذیرش نبود. 
از فردای آن روز، سقف ساختمان ها و خانه ها را خراب کردند و سقف های یک 
متر و 65 سانتی متری ساختند. برای عده ای مشکلی نبود و روند عادی زندگی 
خودشان را طی می کردند؛ اما آنانی که قدشان بیشتر از یک متر و 65 سانتی متر 
بود، با مشکالت بسیاری همراه بودند. آن ها مجبور بودند با حالت خمیده وارد 

خانه و ساختمان های شهر شوند. 
بعد از مدتی، همه ی آن ها کمردرد گرفتند و دیگر نمی توانستند به حالت عادی 
راه بروند و دیگر برای انجام کارهای روزمره شان با مشکالت زیادی رو به رو بودند. 
نه می توانستند به محل کار و مدرسه و دانشگاه بروند و نه حتی می توانستند 
دچار  آن  به  سقف ها  کوتاهی  علت  به  که  عوارضی  و  کمردرد  درمان  برای 
شده بودند به مطب پزشک بروند. درس خواندن و سر کار رفتن برایشان ممکن 
نبود و برای حضور در شهر هم موانع زیادی بر سر راهشان قرار گرفته بود. به 

مرور زمان همگی مجبور شدند که خانه نشین شوند. 
این نوع زندگی خاص آن ها باعث شده بود که وقتی با هزار سختی در خیابان های 
شهر ظاهر می شوند به آن ها دلسوزانه نگاه کنند  و آن ها را آدم هایی خاص و 
متفاوت بدانند. چندی گذشت و مسئوالن شهر برای کمک به این شهروندان 
شهروندان  این  به  تا  کردند  تأسیس  »خوب زیستی«  نام  به  را  سازمانی  خاص 
قدم،  اولین  در  سازمان،  این  کنند.  برطرف  را  آن ها  مشکالت  و  کرده  کمک 
تصمیم گرفت که ماهانه به این افراد خاص مبلغی ناچیز-حدود 40 سکه- به 
عنوان مستمری بدهد.  البته این 40 سکه نه تنها کفاف هزینه درمان کمردرد 
این آدم های خاص را هم نمی داد؛ بلکه  به همه آن افراد خاص هم نمی رسید! 
تعداد زیادی از آن ها در نوبت بودند تا شاید روزی نوبتشان شود و ماهانه این 
زیادی در  بودجه ی  نبود.  با این همه خوب زیستی مقصر  را دریافت کنند.  مبلغ 

اختیارش نگذاشته بودند
هم چنین قانون های زیادی هم برای حمایت از این آدم های خاص نوشته شد که 
بسیاری از آن ها اجرا نشد. چند سالی که گذشت، این افراد خاص واقعاً خاص 
شده بودند و در شهر همه، جور دیگری به آن ها نگاه می کردند. گاهی به آن ها 
می گفتند: »آخی، شما چرا این طور خمیده راه می روید؟ چرا مدرسه نمی روید؟ 

چرا شغل ندارید؟«.
سال ها همین طور می گذشت و هیچ وقت کسی به فکرش نرسید کاش سقف ها 

کمی بلندتر بودند و شهر برای همه بود!
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»تا آخرش پای پارسا هستم«

»اشتغال معلوالن؛ تهديد يا فرصت؟«
وقتی از اشتغال صحبت می شود، در نگاه اول به نظر می رسد که هر فرد به شغلی برای کسب درآمد و 
و  تاکنون مورد بحث  از مشکالت و معضالتی است که  اشتغال یکی  دارد.  نیاز  روزانه  پوشش هزینه های 
بررسی های فراوانی قرار گرفته؛ اما هنوز به عنوان یک مشکل باقی مانده است. همان طور که یک فرد سالم 
برای گذران زندگی و امرار معاش خود به شغلی برای کسب درآمد و مایحتاج زندگی نیاز دارد، فرد معلول 
نیز با چنین مسائلی رو به رو است. اکثر افراد معلول- به دلیل مشکالت مربوط به معلولیت- نسبت به یک 

فرد سالم، نیاز بیشتری به شغل دارند. 
نداشتن  کرد:  اشاره  چند  مواردی  به  می توان  شغل،  اختیار  برای  معلوالن  روی  پیش  مشکالت  جمله  از 
اطالعات کافی درباره ی چالش ها و مشکالت حوزه ی اشتغال؛ عدم پذیرش افراد معلول به عنوان فرد توانمند 
شاغل؛ عدم آگاهی موسسات و ارگان های دولتی و خصوصی از قانون سه درصدی استخدام معلوالن ـ  البته 

در صورت آگاهی نیز از عمل کردن به این قوانین کوتاهی میشود .
منزوی شدن،  افسردگی،  جامعه،  در  معلوالن  اجتماعی  عدم حضور  معلول،  افراد  بر  بیکاری  منفی  تاثیرات 

نداشتن استقالل و عدم اعتماد به نفس کافی است.
پیشنهاداتی برای اشتغال معلوالن:

 1. اختصاص شغل های کم تحرك به معلوالن: سازمان ها و ارگان های مختلف می توانند با اختصاص مشاغلی 
اپراتوری به حل شدن معضل اشتغال در جامعه  مانند کارهای دفتری، اداری، حساب داری، منشی گری و 

کمک کنند. حتی تعدادی از مشاغل نام برده می توانند به عنوان کار در منزل انجام شوند. 
پرداخت  به جای  می تواند  بهزیستی  سازمان  بهزیستی:  سازمان  توسط  اشتغال  زمینه های  توسعه ی   .2

مستمری های ناچیز، به فکر توسعه ی زمینه هایی برای اشتغال معلوالن باشد.
افراد  با تسهیل شرایط پرداخت وام های خود اشتغالی،   3. تسهیل شرایط پرداخت وام های خود اشتغالی: 
معلول می توانند از طریق آموزش دیدن و ارائه ی کارهای دستی از جمله فرش بافی، گلیم بافی، عروسک بافی، 
چرم دوزی و غیره برای خود شغل ایجاد کرده و مخارج زندگی خود را تأمین کنند. البته فراهم کردن شرایط 

برای فروش این کارها نیز ضروری است. 
از جمله صداوسیما می توانند در زمینه ی  اشتغال: رسانه های عمومی  ایجاد  4. همکاری صدا و سیما در 
اشتغال برای معلوالن نقش به سزایی را ایفا کنند. مثاًل در بخش مجری گری و گویندگی می توانند از افراد 
معلول متخصص در این زمینه استفاده کنند، کارگردانان سینما و تلویزیون نیز می توانند برای ایفای نقش  

باید  کرد،  حس  باید  را  مادرها  نیستند.  نوشتنی  مادرها 
ندارند،  بال  مادرها  زمینی اند.  خداهای  مادرها  پرستید. 
مادرها  نزدیک ترند.  آسمان  به  فرسخی  چند  همیشه  اما 
نمایندگان واقعی خدا بر روی زمین هستند. مادرها فقط 
مادر هستند. مادرها وصف نشدنی اند. مادرها را باید دید، 

باید پرستید!
خندید.  مادر  است«،  متفاوت  »فرزندت  گفتند:  دیگران 
دریاست«.  »دلش  گفت:  است«،  کوتاه  »قدش  گفتند: 
به  همه   « گفت:  می کنند«،  نگاهش  »دیگران  گفتند: 
شاید  »زندگی  گفتند:  می کنند«.  نگاه  بزرگ  آدم های 
برایش سخت باشد«، گفت: »خودم مانند کوه پشت سرش هستم«. گفتند: »آینده اش چه؟«، 

گفت: »هم من هستم هم خدا. خودش هم آدم بزرگی می شود...«.
نگاهش که می کنی استواری و صبر را در چشمانش می بینی. هر روز صبر را مشق می کند. 
لبخندی بر لب دارد. نامش مهناز حسینی نژاد است. با پسرش رفیق است. پسرش با او شطرنج 
به پسرش،  باختن  از  مادر  برنده می شود.  نگوییم همیشه، خیلی وقت ها  اگر  بازی می کند؛ 
خوشحال هم می شود. شطرنج زندگی را با هم برده اند؛ از این صفحه ی شطرنجی چه باك؟!

با هم رفیق هستند. با هم عکس می اندازند؛ آن هم با ژست های مختلف. از مشکالت پارسا هم 
که بپرسی لبخند می زند. در لبخندش گالیه ای پنهان است؛ گالیه از نگاه های گاهی تلخ، اما 

لبخندش سر جایش است.
قوی،  استوار،  است.  کوه  خوِد  خوِد  یکی  این  نبود؟  مستحکم  و  بود  مادر  می شود  مگر 
به  باید ساعت ها سرپا  برداشت.  از سر  را  باید کاله  مادرها  برای  است.  مادر  شکست ناپذیر! 

افتخارشان کف زد.
مادر است، فرشته ی زندگی ماست... .

افراد معلول از این افراد استفاده کنند.
کارگاه های  در  معلوالن  شرکت کردن   .5

کار آفرینی به منظور ایجاد اشتغال. 
ارسال  سازمان ها:  به  کاری  سوابق  ارسال   .6
می تواند  ارگان ها  و  سازمان ها  به  کاری  سوابق 
با  معلوِل  افراد  برای  خوبی  شغلی  فرصت 

تحصیالت باال فراهم کند.
که  معلولی  افراد  کامپیوتری:  کار های  انجام   .7
رایانه آشنایی دارند، می توانند در زمینه های  با 
وبالگ نویسی، طراحی سایت و گرافیک آموزش 
بر اساس تجاربی که به دست آورده اند،  دیده و 

در خود اشتغالی سهیم باشند. 

مهدیه برنگ

مرتضی رویتوند
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معلولیت های نامرئی اصطالحی برای مجموعه معلولیت های پنهان 
یا چالش هایی با خاستگاه عصب شناختی است.

افرادی  بی درنگ  می کنیم،  استفاده  معلولیت  واژه ی  از  وقتی 
اما  می کنیم؛  تصور  را  حسی  جسمی و  محسوس  ناتوانی های  با 
این  می شود.  اطالق  هم  دیگری  »نامرئی«  وضعیت  به  معلولیت  
دردهای  خواب،  اختالل های  شنوایی،  ضعف  شامل  معلولیت ها 
شدید نظیر آرتروز و اختالل استرس پس از سانحه است. همه ی 
موارد اشاره شده می تواند در فعالیت های روزانه ایجاد اختالل کند 
که با تعریف معلولیت - محرومیت و وضعیت نامناسب یک فرد که 
پیامد نقص و ناتواني است- مغایر نیست. این نوع از معلولیت ها، 
بسیاری  در  ناتوان کننده اند،  به شدت  اوقات  گاهی  اینکه  وجود  با 
موارد به دلیل »نامرئی بودن«، خشم و نارضایتی را بر افراد تحمیل 

می کنند. 
سندرم خستگی مزمن، افسردگی، حساسیت های غذایی، حمله ی 
از  بخشی  تنها  اختالالت شخصیت  و  یادگیری  در  ناتوانی  خواب، 
معلولیت های نامرئی هستند. در اکثر مواقع، افرادی که از این اوضاع 
رنج می برند، تمایلی به افشای وضعیت خود ندارند. برخی حتی از 
معلولیِت خود آگاه نیستند؛ زیرا شناسایی این اوضاع دشوار است و 
این خود باعث می شود تعداد بی شماری از این افراد در محیط کار 
و اجتماع با وضعیت های ناتوان کننده گالویز باشند و وضعیتشان 
بدون تشخیص و درمان باقی بماند. در حالی که گروه های اجتماعی 
هنوز   - می کنند  تأکید  آشکار«  »معلولین  از  بیشتر  حمایت  بر 
این  به  ارائه ی خدمات کارآمد  کمبود های محسوسی در زمینه ی 
معلولین وجود دارد- معلولین نامرئی در  برچسب های اجتماعی و 
فرسایش روحِی ناشی از نپذیرفتن و درك نشدن در اجتماع به سر 

می برند.
با این حال، افرادی که از معلولیت های نامرئی رنج می برند، توسط 
قوانین محلی و کشوری متعددی نظیر قانون آمریکایی های معلول 
این  در  »معلول«  واژه ی  از  استفاده  می شوند.  حمایت  آمریکا  در 
قوانین، داوری را درباره ی وضعیت فرد، چه با معلولیت های مشهود 
یا نامرئی، در اختیار یک مشاهده کننده قرار می دهد؛ البته در این 
شود.  معلولین  علیه  تبعیض  اِعمال  به  منجر  است  ممکن  صورت 
اینکه  از  قضاوت کننده  فرد  برداشت  از  است  ممکن  که  تبعیضی 
چه کسی معلول محسوب می شود و چه کسی نه، ریشه بگیرد. پُر  
واضح است که معلمان، کارفرمایان و سایر افراد باید از چالش های 

خاصی که معلولیت های نامرئی به همراه می آورند، آگاه باشند.

وقتی دانش آموز نابینای پایه سوم متوسطه »عمر« را »امر« می نویسد؛ وقتی که برای 
نوشتن حروف هم صدا در جزوه ی سرکالس باید با مثال آن ها منظورتان را برسانید و 
وقتی برای تصحیح بعضی از برگه ها مجبور می شوید از خود دانش آموز برای خواندن 
برگه اش کمک بگیرید و او حتی نمی تواند برگه ی خودش را هم بخواند... او گناهی 

ندارد! هرگز!
ابتدایی  نابینا تا پایان دوره ی  سیستم آموزشی ما به گونه ای است که دانش آموزان 
تمام کتب درسی را به صورت بریل در اختیار دارند. در دوره ی راهنمایی و متوسطه 
نیز فقط چند درس دینی، قرآن، زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی، عربی و گاه کتاب 
ریاضی به خط بریل است و دانش آموزان به جای دریافت کتاب، نوارهای صوتی دریافت 
می کنند. آن ها فقط می شنوند و شکل حروف را زیر انگشتانشان لمس نمی کنند، به 
همین خاطر سیستم خواندنشان فقط شنیداری و گفتاری است. این گونه است که 

نوشتن و خواندن، دو سیستم موازی یاد گیری، به مرور زمان حذف می شوند. 
بریل شده، هزینه ی  زیاد کتاب های  از حجم  امر، شاید مهم تر  این  اصلی ترین علت 
 word گزاف این کار باشد. برای تبدیل متن های عادی به خط بریل، به نسخه ی
متن نیاز است تا با نرم افزار winbraille به خط بریل تبدیل شود و با چاپ گر روی 
کاغذ های مخصوص چاپ شود. سختی این کار، این است که خالف دستگاه های چاپ 
معمولی، نیاز است که متن را صفحه به صفحه در دستگاه بگذارند. این کار هزینه بر 

است و به زمان زیادی نیاز دارد. 
در  درسی  کتاب  وقتی  یافت.  دست  مطلب  حقیقت  به  می توان  شد،  گفته  آنچه  از 
و  نیست  نابینا  دانش آموز  اختیار  در  کمک درسی  کتاب  هیچ گونه  نباشد،  دسترس 
دسترسی افراد نابینا به کتاب های داستان و سایر کتاب های غیر درسی به صورت بریل 

بسیار بسیار محدود تر می شود .
تنها منبع غیر درسی در دسترس برای افراد نابینا روزنامه ی سپید است که هر روز 
باالتر  دانش آموزان  بین  متأسفانه  نشریه  این  می شود.  توزیع  رایگان  طور  به  صبح 
طرف دار ندارد؛ گویی به طور ناخواسته سیستم شنیداری جایگزین خواندن می شود. 
یکی  پی گیر  فعالیت  با  است:  آن  انتشار  اولین  این  و  است  راه  در  البته خبر خوبی 
و  خبرگزار  هم چنین  نرجس،  نابینایان  آموزشی  مجتمع  ادبیات فارسِی  معلمان  از 
نویسنده ی مجله رشد، مجوز چاپ نشریه ی رشد کودک صادر شده است. در مهر ماه 
امسال اولین شماره ی این نشریه با یکی از سه عنوان »باراِن نقطه«، »نقطه باران« یا 

»خط چین« چاپ می شود. ان شاء اهلل این مجله برای سایر گروه سنی نیز نشر یابد.
یکی از مهم ترین فعالیت هایی که ضروری است برای دانش آموزان نا بینا انجام گیرد، 
الزم  منظور  بدین  می باشد.  غیره  و  تست  کتب  درسی،  کتب  محتویات  بریل  چاپ 
اختیار  در  مربوط،  آموزشی  موسسه های  از طرف  متون  این   word نسخه ی  است 
مدارس قرار بگیرد تا دیگر برای تبدیل آن ها به خط بریل، نیازی به تایپ کردن نباشد. 
امیدواریم از این طریق روزنه ای جهت دسترسی به کتب کمک درسی و تست برای 

دانش آموزان نا بینا فراهم شود.

آموزش دانش آموزان نابینا»معلولیت های نامرئی«

فرزانه پارسایی، فوق لیسانس آموزش؛ روانشناس کودکان استثنایی؛ دبیر استثنایی.ترجمه: مریم السادات تقوی اهرمی
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قضیه ی دزد تخم مرغ و تبدیل شدن او به دزد شتر 
که  می گویم  شما  برای  نمی دانید  اگر  را می دانید؟ 
بود  کودکی  قدیم  زمان های،  در  روزها  از  روزی 
تربیت  یا  رفت،  جلدش  در  شیطان  نمی دانیم  که 
بدی داشت که نمی دانست دزدی کار بدی است، 
مادرش  دزدید،  تخم مرغی  روزی  دیگر.  هرچیز  یا 
اما فکری به حال این مشکل  این قضیه را فهمید؛ 
از  که  است  بچه گانه  کاری  فکرکرده بود  نکرد. 
سرش می افتد و دیگر تکرارش نمی کند، اما اشتباه 
شتر  دزد  به  دربزرگ سالی  کودک  زیرا  کرده بود، 

تبدیل شد و به  همین  خاطر جانش را ازدست داد.
یعنی  فکرمی کنیم،  کودکی مان  به  که  حاال 
وقتی که خیلی کودک  تر از این ها بودیم، می بینیم 
زمینه هایی از خالف کاری در ما وجود داشته است. با 
خاله خرس هایی دوست بوده ایم که نه تنها خودمان 
خبرنداشتیم، بسیار هم آن ها را دوست داشته ایم. 
خاله خرس این ماجرا عمه ی ماست؛ البته از ایشان 
عذرمی خواهیم که نامشان را با این عنوان می بریم؛ 
ولی اگر ماجرا را برایتان تعریف کنیم حق را به ما 
می دهید. در زمان هایی که خیلی کوچک تر از این ها 
عمه مان  خانه  "کامبیز"به  پسرخاله مان  با  بودیم 

می رفتیم و با پسرعمه هایمان بازی می کردیم.
عشق  به  آن هم  البته  داشتیم؛  هم  مسابقه  عشق 
جایزه گرفتن از عمه جانمان بود. حاال چه جایزه ای؟ 
لواشک هایی که طعم بهترین  رو زهای زندگی ما را 
داشت. )بله ما بچه های قانعی بودیم و برای جایزه 
هلی کوپتر باکنترل ازراه دور نمی خواستیم(. دریکی 
شد،  برگزار  عروسک سازی  مسابقه  روزها  این  از 
نمی دانیم چرا؟ آخرهمه ی ما پسر بودیم، ولی خب 
عروسک هم دوست داشتیم، شاید اگر دختری در 

جمع مان بود این مسابقه هرگز برگزار نمی شد.
کاموا،  و  نخ و سوزن  و  پارچه  با مقداری  قرار شد 
من  بود.  عمه جان  هم  داورمان  بسازیم،  عروسک 

پسر خاله مان  و  بودیم  یک تیم  ته تغاری  پسرعمه   و 
کامبیز و پسر عمه ی بزرگمان تیم مقابل ما بودند. 
خود  خالقیت  و  سلیقه  و  ذوق  به  که  ما  خالصه 
به  کردیم  شروع  داشتیم،  قوی  ایمانی  و  امید 
به موهای  و رسیدیم  به هم  پارچه ها  وصل کردن 
عروسک. خواستم خیلی خالقیت به خرج بدهم که 
گره ای  من  »صبرکن!  گفتم:  ته تغاری  پسرعمه  به 
درست  با سوزن  که  فرانسوی  گره  عنوان  با  بلدم، 
گره ها  این  از  را  عروسک  سر  روی  اگر  و  می شود 
ساخته ایم.  موفرفری  بچه  یک  انگار  بکنیم،  پر 
پسرعمه ی ته تغاری که از این کارها بلد نبود، کف 
زد و موافقت کرد. مشغول زدن گره فرانسوی شدیم 
نیمه ی  به  حتی  هیچ کدام  آن روز  چرا  نمی دانم  و 
نیمی  عروسک مان  سر  و  نرسید  هم  فرانسه   راه 
به  کچل و نیمی نقطه نقطه شد. دیگر هیچ امیدی 
آب  سروگوشی  به خصوص که  نداشتیم؛  برنده شدن 
دادیم و دیدیم ای دل غافل، چه می گویی! کامبیز و 
پسرعمه بزرگه، عروسکی ساخته اند که بیا و ببین! 

توگویی چهل گیس!
خیلی دلمان گرفت. تمام نقشه هایمان نقش برآب 
خاطر  همین  به  برنده بشویم،  نداشت  امکان  شد، 
البته  رسید؛  ذهنمان  به  داور  خریدن  پلید  فکر 
آن موقع ما با این اصطالح آشنا نبودیم و هدفمان 

تنها به دست آوردن لواشک بود.
بود  نازی  درخواب  که  عمه مان  سراغ  که  این شد 
»عمه جان،  گفتیم:  کردیم.   بیدارش  و  رفتیم 
دستمان به دامنت! ما را برنده اعالم کن«.  از اینجا 
بودکه عمه جان نقش خاله خرسه را به عهده گرفتند 
و این اولین  باری بود که ما داور را خریدیم. بیچاره 
و  حیرت  کمال  در  بزرگمان  پسرعمه ی  و  کامبیز 
مظلومیت شاهد برنده شدن عروسک نیمه کچل ما 
بودند که کمی هم شل و وارفته بود؛ اما از آن جا که 
می گویند چوب خدا صدا ندارد، آن روز ما به لواشک 

و  شده بودند  مذکورتمام  لواشک های  نرسیدیم! 
عمه جان برایمان عینک آفتابی پالستیکی خریدند... 

.
فکر می کنم، می بینم عمه جان  آن  روز  به  که  حاال 
نباید پیشنهاد ما را می پذیرفت و باید ما را به خاطر 
اما  تنبیه هم می کرد؛  این پیشنهاد خبیثانه حتی 
از  مانع  ته تغاری  به  وافرش  عالقه ی  که  افسوس 
در  بدی  تاثیر  اتفاق  این  شد.  عادالنه اش  قضاوت 
و  بزرگمان گذاشت  و پسر عمه ی  کامبیز  روحیه ی 
عمه مان  خانه ی  به  ما  با  بازی  برای  دیگر  کامبیز 
نیامد. آن روزها تنها روزهایی بود که کامبیز به خاطر 
پول زیادش به ما پُز نمی داد و مثل بچه های واقعی 

با ما بازی می کرد.
روحیه  که  تعریف کردیم  کامبیز  برای  را  ماجرا  ما 
بگیرد؛ اما به ما بد بین شد و شاید به خاطر آن روز 
است که مدام می خواهد بهتربودنش را با پول زیاد 

پدرش، عموی ما، به رخ بکشد.
که  است  بزرگی  و  مهم  بسیار  کار  بچه ها  تربیت 
پدرها و مادرها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و همه 
باید درباره ی آن بیشتر بدانند. بسیاری از رفتارها 
این  کاش  و  می دهد  تغییر  را  کودکان  ما  آینده ی 
دارند،  سروکار  بچه ها  ما  با  که  کسانی  همه ی  را 
می دانستند. رفتارهایی هستند که از همان کودکی 
و  کرد  اصالحشان  یا  گرفت،  را  آن ها  جلوی  باید 
باید  که  آن قدرخوبند  که  هستند  هم  رفتارهایی 

تشویقشان کرد تا زیاد و زیادتر شوند.
البته  بود؛  »داور«  خریدن  تجربه ی  اولین  این 
تخم  ماجرای  و  باشد  هم  آخرین تجربه  امیدواریم 

مرغ و شتر برای ما تکرار نشود.
ان شاء اهلل.

هوشنگ نکته بین

موضـوع انشـا
»اولیـن بـاری كه داور را خريـدم«
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بال های اکغذی

نویسنده و تصویرگر: گرم بیس؛
مترجم: فؤاد نظیری؛
انتشارات فنی ایران.

نویسنده: والری کولمن؛
تصویرگر: روج جیرارد؛
مترجم: نسرین وکیلی؛

انتشارات مبتكران.

نظر شما چیست؟ خوك ها می توانند پرواز کنند؟ این شرطی 
است که پدر یک گاو کوچولو برایش گذاشته است؛ اما چرا؟برای 
گاوها  می گوید  رالف  پدر  می خواهد.  دوچرخه  رالف  اینکه 
رالف می گوید: »درست  اما  نمی توانند دوچرخه سواری کنند؛ 
اصرار کرد که  به پدرش  رالف آن قدر  نمی توانند«.  فعال  است، 
دوچرخه  برایت  کردند،  پرواز  خوك ها  »هروقت  گفت:  پدرش 

می خرم!«. 
فکر  زد؟  را  دوچرخه  قید  و  شد  ناامید  رالف  فکرمی کنید  آیا 
می کنید او هم مثل پدرش باور داشت خوك ها نمی توانند پرواز 

کنند؟
رالف راندن هلی کوپتر را یاد گرفت، دوتا از دوست های خوکش 
رالف صاحب  و  کردند  پرواز  کرد، خوك ها  هلی کوپتر  سوار  را 

یک دوچرخه شد.
رالف برای رسیدن به آرزوی خود تمام تالشش را کرد. اگر گاو 
کوچولویی را دیدید که توی دشت ها دوچرخه سواری می کند، 
تعجب نکنید. برایش دست تکان بدهید و فریاد بزنید: »سالم 
رالف کوچولو!«، به  او بگویید چه کاری را نمی توانید انجام دهید 
و رالف هم زنگ دوچرخه اش را برای شما به صدا در می آورد و 

پاسخ می دهد: »آره، فعال نمی تونی!«. 

آب چال کتابی است که حرف های زیادی برای گفتن دارد. عالوه بر 
به عنوان سرگرمی،  و  غیرمستقیم  به طور  می توانید  زیبا،  نقاشی های 
کودکانتان را با اعداد، نماد مخصوص هر کشور، مناطق مختلف دنیا و 

حیوانات آن مناطق آشنا کنید.
در ابتدای کتاب برکه ای پرآب می بینیم که حیوانات از آن استفاده 
می کنند و برکه به مرور در صفحه های بعدی، کوچک تر و کوچک تر 
دایره های  شدن  کوچک  با  را  آب چال  شدن  کوچک  می شود. 

متحدالمرکزی که در کتاب برش خورده می بینید.
در یکی از صفحه ها آب تمام می شود. در خشک سالی هیچ حیوانی 
نمی تواند زنده بماند؛ اما... با بارش باران، دوباره حیوانات دور هم جمع 

می شوند و به زندگی ادامه می دهند.
این کتاب از سری کتاب های سبز است که درباره ی اهمیت محیط 
کننده  بسیار سرگرم  و  جالب توجه  نکته ی  تهیه شده است.  زیست 
هر  شده اند.  درج   صفحه ها  حاشیه ی  در  که  است  حیواناتی  تصاویر 
بچه ها  و  می دهد  جای  خود  در  را  حیوانات  از  تصویر  ده  صفحه 
با کمی دقت  را  اصلی  در عکس های  پنهان  این حیواناِت  می توانند 

پیدا کرده و لذت ببرند.
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از در که وارد می شوید، از پله ها که پایین می روید قفسه های پُر از کتابی می بینید 
نیستند  کتاب هایی  دست  آن  از  این ها  شده اند.  چیده  بچه ها  سن  تفکیک  به  که 
که به اصطالح در دکان هر عطاری پیدا شود. این کتاب ها را نه می شود در صف 
کتاب های چیده شده جلوی ترمینال پیدا کرد - که هرکودکی را برای داشتنشان 
وسوسه می کند- و نه در چرخ و فلک رنگارنگ کتاب های کنار دکه ی روزنامه فروشی 
نهایت  در  و  پژوهشی  موسسه ی  دفتر  قدمی  چند  در  را  کتاب ها  این  یوسف آباد، 
به  با کتاب های قدیمی پوشانده است،  را کتابخانه ای  اتاقی که تمام دیوارهای آن 

ما می گوید، پیوندی که زهره قایینی با کتاب دارد مربوط  به دیروز و امروز نیست.
خودش می گوید: » از کودکی معلمی را دوست داشتم و در نوجوانی دوست داشتن 
نظر  به  دانشگاهی  تحصیالت  ابتدای  در  هرچند  اضافه شد.  عالقه  این  به  بچه ها 
می رسید از این مسیر دورم؛ اما در نهایت با خواندن کتاب داری در مقطع ارشد به 

دنیای محبوبم بازگشتم. هر چند دیر؛ اما بازگشتم!
درخانه مان کتابخانه ی بزرگی داشتیم و پدرم خیلی کتاب می خواند. پدرم را بدون 
کتاب هرگز به خاطر نمی آورم؛ حتی در آخرین لحظات عمرش کتاب روی تختش 

بود.
  یکی از بازی های موردعالقه ی من و خواهرم معلم بازی بود. حاال که فکر می کنم 

می بینم تمام آن عالقه ها درکودکی به هم پیوند خوردند و حاال من اینجا هستم.
تاریخ  مجموعه ی 10 جلدی  که  گسترده ای شد  فعالیت های  زمینه ساز  این ها  همه  

ادبیات کودکان حاصل قسمتی از آن هاست«.

زهره قایینی در گستره ی ادبیات کودکان در سه حوزه ی ترجمه ی متون تئوریک و 
داستانی، تاریخ نگاری و شناخت تصویر و تصویرگری تخصص دارد. 

خانم قایینی تنها ایرانی ای است که دو سال ریاست هیئت داوران جایزه ی »هانس 
به عهده  را  کتاب کودک،  در حوزه ی  دنیا  بزرگترین جایزه ی  آندرسن«،  کریستین 

داشته است.
بچه ها  برای  »من  می گوید:  چنین  موسسه  در  خود  فعالیت  نوع  درباره ی  وی 
نمی نویسم؛ اما با آن ها که برای کودکان می نویسند، معلم ها ، خانواده ها و هر شغلی 
که مربوط به آموزش کودکان باشد سر و کاردارم و آن ها را در انتخاب کتاب های 

خوب و باکیفیت راهنمایی می کنم.
 

ما با جستجو در اسناد مربوط به زندگی کودکان در گذشته، امکانی فراهم می کنیم 
قدیم  زمان های  در  را  کتاب  و  آموزش  زندگی،  وضعیت  بزرگ ترها  و  کودکان  تا 
دریافته، آن ها را بشناسند و امکان نقد و مقایسه را فراهم می کنیم. سپس می توانیم 
تکاملی  سیر  از  اطالع  بدون  کنیم.  تالش  آن ها  رفع  برای  و  شناخته  را  کاستی ها 

کتاب ها، نمی توانیم انتظار چاپ کتاب های خوب خاص کودکان را داشته باشیم.
هم چنین در برنامه های مختلفی که برای بچه ها ترتیب داده ایم، آن ها را به حرکت 
برای  احساس  با  و  درست  کتاب  وقتی  می دهیم.  پیوند  کتاب  بلندخوانی  جهانی 
کودک خوانده شود، درک او از مطالب عمیق تر می شود، درست خواندن را می آموزد 
با  مدرسه  در  بچه ها  مشکالت  از  بسیاری  می کند .  پیدا  زبان  از  بیشتری  درک  و 

» خوب بخوانیم؛ كتاب خوب بخوانیم«» خوب بخوانیم؛ كتاب خوب بخوانیم«» خوب بخوانیم؛ كتاب خوب بخوانیم«
گفتگوی پیک  توانا با »زهره قايینی«، مدير موسسه ی پژوهشی تاريخ ادبیات كودك و نوجوان. 
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چتـری برای
فنـجان های
اسبـاب بازی

فنجان  های رنگی، هم بازی دختر کوچولو بودند، برای همین روی صورت هرکدام از 
آن ها یک لبخند قشنگ بود و چشمانشان هم در حال خندیدن.

فقط فنجان های اسباب بازی اند که لبخند می زنند و می توانند در حیاط بازی کنند، 
چون آن ها هم بازی بچه ها هستند.

تاریک کنار هم می چینیم. دخترکوچولو  ما آدم بزرگ ها فنجان ها را در کمدهای 
پشمالو،  که خرس  دیگرش  دوست های  از  آن ها  با  بود  قرار  بود،  فنجان ها  دوست 

هیوالی آبی و خرگوش های دوقلو بودند پذیرایی  کند.
همه منتظر بودند؛ ناگهان آسمان تاریک شد، ابرها درست در آن نقطه از آسمان 
دور هم جمع شدند، سر و صدا کردند، سر هم دادکشیدند، بغض یکی ترکید و آسمان 

بارانی شد. دخترکوچولو با شلوار گل گلی و دمپایی های قرمز فکرکرد که حاال باید 
چه کارکند؟

کند؛  درست  چتر  فنجان ها  برای  که  بود  این  رسید  ذهنش  به  که  فکری  اولین 
برای همین به سرعت نعلبکی هرکدام را روی سرشان گذاشت، عروسک ها را برداشت، 
توی اتاق برد و از پشت پنجره فنجان ها را تماشا کرد. فنجان ها هنوز می خندیدند و 

از این که دوستی به این مهربانی دارند، خوش حال بودند.
فقط بچه ها هستند که برای فنجان هایشان چتر درست می کنند.

بچه ها چیزهایی را می بینند که واقعاً مهم است؛ مثل دوست داشتن.
ما آدم بزرگ ها چه طور؟

صدیقه موالیـی 
دبیر سرویس کودك و نوجوان



43

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

بعضی از درس ها این است که محتوای آن ها را درک نمی کنند، درنتیجه فهم درس 
برایشان مشکل می شود.

فعالیتی  به  را   به خانواده ها ومربیان آموزش می دهیم که چگونه کتاب خوانی  ما 
یک جا  دوست نداشته باشند  بچه ها  از  بعضی  شاید  کنند.  تبدیل  وجذاب  خالقانه 
بنشینند و داستان گوش کنند، شاید سوال های زیادی داشته باشند... .کتاب خوانی 
پاسخ  کودکان  پرسش های  به  گفتگوها  این  طریق  از  است.  همراه  گفتگو  با  ما 
می دهیم، بسیاری از آموختنی ها را به  صورت غیرمستقیم به آن ها آموزش می دهیم 
و توجهشان را به موضوعاتی جلب می کنیم که شاید تا پیش از این کمتر به آن 
توجه می کرده اند؛ بنابر این مثال می توانیم فهم بصری کودکان را تقویت کنیم و با 

استفاده از رنگ های سرد یا گرم توجهشان را جلب  کنیم«. 
به سایت موسسه ی  ایشان و همکارانشان  فعالیت های گسترده ی  با  برای آشنایی 

پژوهشی تاریخ ادبیات کودک سری می زنیم.
با  بروید  از هر راهی که  این است که در آغاز یک هزارتو قرارگرفته باشید:   مثل 
دنیای جدیدی رو به رو خواهید ش. مثل این است که کتابی را با طرح های برجسته 
مهم  برایتان  تاکنون  شاید  که  موضوعاتی  کتاب،  باز کردن  محض  به  کرده باشید؛ 
نبوده باشد، برمی خیزند و اهمیت خود را یادآوری می کنند. این فعالیت ها، راه های 

بسیاری را برای دانایی به روی ما می گشایند.
دانستن  مانع  محدودیتی  هیچ  باشد؛  سالم  تنمان  نیست  نیازی  دانستن  برای 

نمی شود و دانایی گنجی است که می توانیم به فرزندانمان هدیه بدهیم.
بخش های مختلف سایت:

                                   »ایرانک: موزه ی مجازی فرهنگ کودکی«
عروسک،  اسباب بازی،  انواع  درباره ی  اطالعاتی  به راحتی  می توانید  پایگاه  این  در 
پوشاک و نوشت افزارهای کودکاِن قدیم را به دست آورید و تصاویر آن ها را مشاهده 
کنید. هم چنین در بخش پایگاه داده ها می توانید تصویر گری های جالبی از کتاب ها 
و افسانه های قدیمی را ببینید، خودتان را جای بچه  های آ ن روز بگذارید و ببینید 
آیا می توانید با اسباب باز ی ها  و کتاب های آن روزگار سرگرم شوید؟ حتی می توانید 

از چگونگی ساخت این اسباب بازی ها مطلع شوید. 

                                   »کتابک: پنجره ای رو به جهان خواندن«
کتابک در بخش کودکاِن با نیازهای ویژه تالش می کند کتاب های مناسب هر گروه 
را به خانواده ها و مربیان معرفی کرده و شیوه ی کار با این کتاب ها را نیز به آن ها 
سوی  از  که  را  رهنمود هایی  و  مقاله ها  مداوم،   جست وجوی  با  کتابک  بشناساند. 
در  و  تنظیم  می کند  و  ترجمه  نوشته شده، گردآوری،  دنیا  در سراسر  متخصصین 
اختیار شما قرار می دهد؛ هم چنین می تواند در رشد ذهنی و فکری کودکان موثر 

باشد. 

                                 
                                  »آموزک: آموزش خالق کودک محور«

تا به حال فکر کرده اید که در قالب داستان به بچه ها ریاضی یاد بدهید؟ فکر کرده اید 
و  چهارگانه  جهت های  مرکز،  مفاهیم  کودکان  به  می توانید  فرش  گل های  با  که 
تصویرهای قرینه را بیاموزیم؟ در بخش آموزش خالق کودک محور با کتاب هایی که 
در این زمینه تهیه شده اند آشنا می شوید و می توانید مقاله  های گوناگونی درباره ی 

اهمیت خالقیت و روش های تقویت آن مطالعه کنید.

 

                                 »خوانک: بامن بخوان«
کتاب خوانی افق نگاه و بینش کودک را ژرفا می بخشد. با من بخوان برنامه ای است 
که توسط موسسه برای داوطلبان برگزار می شود و هدف از آن ترویج خواندن در 
قشرهای گوناگون اجتماعی با هدف ایجاد عادت به کتاب خوانی است. این برنامه 
قصد دارد  ذهن کودکان و نوجوانان را دگرگون ساخته، ذهن نابارور را به ذهن بارور، 
ذهن خسته را به ذهن پویا و ذهن بی پرسش را به ذهن پرسش گر تبدیل کند تا 

برای ساختن جامعه ای پویا و خالق، الگویی برای کودکان و نوجوانان باشد.
تنها 

                                       
»روتک: گزیده ترین وب سایت های کودک و نوجوان«

  

                
»توانک: صندوق آموزش و حمایت از کودکان کار و کودکان محروم«

این صندوق برای نشر دستاورد های فرهنگِی به دست آمده در موسسه میان کودکان 
کار و کودکان محروم تالش  می کند. کودکان کار و کودکان محروم، کودکانی در 
زندگی  فراهم کند.  برایشان  آرمانی  زندگی ای  قصد دارد  موسسه  این  که  بحرانند 
آرمانی برای این کودکان به معنی زندگی بدون کار و زندگی در ایمنی و رفاه است.

  
»کتاب هدهد: گزیده ترین کتاب های کودک و نوجوان با تقسیم بندی رده 

سنی«
 می توانید با مراجعه به این سایت، کتاب های مناسب رده سنی فرزند خود را یافته 

و سفارش دهید تا برایتان ارسال شود.
در بخش »بال های کاغذی« این شماره ی مجله می توانید با بعضی از این کتاب ها 

آشنا شوید.
و  قایینی  خانم  تحقیق  و  کار  سال ها  حاصل  فعالیت ها،  و  اطالعات  این  تمام 
همکارانشان دراین موسسه است. شایان ذکر است که این فعالیت ها هم چنان ادامه  

دارد.
ویژگی های یک محقق و پژوهشگر به زعم خانم قایینی چنین است:

نیست؛  جستجو  و  تحقیق  می بینیم،  امروز  آموزش و پرورش  سیستم  در  »آنچه 
فرزندان ما در کافی نت ها و با جستجو های اینترنتی ای که دیگران برایشان انجام 
می دهند محقق نخواهند شد. بچه ها به عنوان جستجو گر به برد باری، پی گیری و 

عالقه نیاز دارند. 
موضوعی  به دست آوردن  برای  الزم است  و  نیاز دارد  زیادی  حوصله ی  به  پژوهش 
یک  صرف،  پژوهشگری  البته  شود.  صرف  زیادی  زمان  موضوعات  انبوه  میان  از 
نیست و هر کسی می تواند در موضوع مطلوب خود پژوهش کند. روحیه  ی  شغل 
ضمن  در  فعالیت های  و  کتاب  خواندن  با  می توان  را  تفکر  و  نقد  پژوهشگری، 

کتاب خوانی در کودکان ایجاد کرد؛ آن گاه تمام کودکان ما پژوهشگر خواهند بود. 
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تلویزیونی  برنامه های  و  کارتون  اوعاشق  بود.  تلویزیون  تماشای  عاشق  »هری اسبه« 
بود. هر وقت پنجره ی آشپزخانه باز بود از الی آن سرك می کشید و به تلویزیون زل 
می زد. هرروز عصرخانم مزرعه دار در آشپزخانه برنامه ی محبوبش را تماشا می کرد. 
یک روز بعدازظهر هری اسبه تا جایی که می توانست سرش را از پنجره داخل برد تا 

بتواند خوب تلویزیون تماشاکند.
 اسب های دیگر می گفتند: »هری بیا با ما توی علف ها َغلت بزن، با ما توی چمن زار 

مسابقه بده!«؛ اما هری وقت نداشت، چون می خواست تلویزیون تماشا کند.
موهایتان  ریختن  »نگران  می گفت:  که  دید  تلویزیون  در  آگهی ای  هری  روز  یک   
تا مشکل تان برطرف شود«. خانم مزرعه دار  ازشامپوی معجزه گر ما بخرید  هستید؟ 
گفت: »باید از این محصول برای موهای شوهرم بخرم« وشماره ی سفارش محصول 
را یادداشت کرد. قسمتی از سرآقای مزرعه دار بی مو بود و هری دوست داشت هروقت 

آقای مزرعه دار به او جو می دهد، روی کله ی بی موی او فوت کند. 
بیرون کشید  را  پرسید:» چه کارمی کنی؟« هری سرش  هری اسبه  از  خانواده  دختر 
وگفت: »بیا به تو سواری بدهم«. هری عاشق این بود که دختر مزرعه دار او را قشو 
کرده و تنش را بخاراند. ناگهان دخترك گفت: »وای! تو داری کچل می شوی«. هری 
به اطرافش نگاه کرد و دید بُرسی که به تنش می کشند پر از مو شده و از پهلوهایش 
هم مو آویزان است. هری اسبه با خودش گفت: »وای! دارم مثل آقای مزرعه دار کچل 
می شوم!«. هری اسبه راه می رفت، خودش را کچل تصور می کرد و باخودش می گفت: 

»حتماً اسب های دیگر به من می خندند«.
 وقتی به طویله برگشتند، هری به دخترك که تن او را می خاراند خیره شده بود و 
فکر می کرد: شاید او با من شوخی کرده است؛ اما نه! یک عالمه مو به برس چسبیده 

بود. هری اسبه به قدری خجالت زده بود که تمام روز در آخورش ماند.
چرا  هری؟  شده  »چه  پرسید:  او  از  می داد  جو  هری اسبه  به  وقتی  مزرعه دار  آقای 
ناراحتی؟«. هری فقط سرتکان داد و موهایی از گردنش افتادند. آقای مزرعه دار گفت: 
باید برایت از همان شامپوی جادویی بخریم«. گوش های  »به زودی کچل می شوی، 
هری اسبه صاف شد؛ چون یادشآمد خانم مزرعه دار از آن شامپو سفارش داده است. 
باخودش گفت:» اگر فقط کمی از آن شامپو گیرم بیاید، دیگر کچل نمی شوم«. هری 
تمام هفته برای رسیدن شامپوی معجزه گر انتظار کشید. تنها وقتی از آخورش بیرون 
می آمد که خانم مزرعه دار تلویزیون را روشن می کرد. هری اسبه برنامه های تلویزیون 

را تماشا می کرد و برای مدتی از یاد می برد که در حال کچل شدن است.
 یک روز جمعه خانم مزرعه دار بسته ای به آشپزخانه آورد. هری اسبه با فضولی سرك 

کشید. خودش بود؛ شامپوی معجزه گر! خانم مزرعه دار از روی بطری خواند: درآب حل 
کنید و به قسمت هایی که کچل شده بمالید. سپس بطری را زیر ظرف شویی گذاشت. 
هری اسبه به بطری خیره شد و گردنش را تا جایی که می توانست کش داد تا به بطری 
برسد. پارچه های پرده در دهانش رفت و به پوزه اش گیرکرد؛ اما از بطری خبری نبود. 
بیشتر تالش کرد و این بار نوك دندانش بطری را لمس کرد. هری اسبه آرام بطری را 
به دهانش نزدیک کرد و آن را الی دندان هایش گرفت. به آخورش رفت، بطری را به 
آرامی شکست و شامپو را با آب مخلوط کرد. آب سبز شد. هری دماغش را در آب 
فرو برد، هر جای تنش را که می توانست به آب می مالید. پاهایش را از هر دو طرف در 
آب برد و سپس به زور شکمش را در آب فرو کرد. بعد آب را روی علف ها خالی کرد 

و رویش غلت خورد.
 هریت، دخترخانواده که روی پرچین نشسته بود پرسید: »چه کار می کنی؟« هری اسبه 
هری اسبه  شده!«.  سبز  هری  ماما،  »بابا،  زد:  فریاد  هریت  ناگهان  اما  ایستاد؛  فوری 
نگاهی به خودش انداخت و دید سر تا پا سبز لجنی شده است. آقای مزرعه دار به هری 
نگاه کرد وخندید. هری سعی کرد خودش را در آخور پنهان کند؛ اما حتی نصف بدنش 
مزرعه دار  آقای  »به نظرت چرا سبز شده؟«  پرسید:  مزرعه دار  نشد. خانم  پنهان  هم 
جواب داد: »به  نظرمی آید ُمرده باشد«. هریت ناگهان ناپدید شد و با بطری شکسته ی 
شامپوی معجزه گر برگشت. هریت گفت: »هری من با تو شوخی کردم که داری کچل 
می شوی، تو فقط موهای زمستانیت را از دست می دهی«. سپس به پدرش گفت: »اگر 
تو به جای هری از این شامپو استفاده می کردی همان چند مویی هم که داری سبز 
می شد«. خانم مزرعه دار گفت: »بهتراست اسب کوچولو را بشوییم«، پس هری حمام 
به همراه موهای  اما روی تنش رنگ سبز کم رنگ  بار حمام کرد؛  کرد. درواقع چند 
نازك قهوه ای دیده می شد. دماغش سبز تیره باقی ماند چون آن را چند بارعمیقاً در 
شامپوی معجزه  گر فرو کرده بود. او سبز باقی ماند تا وقتی همه ی موهای زمستانی اش 
را از دست داد. باقی اسب ها به هری نخندیدند؛ ولی هر وقت آقای مزرعه دار به او جو 
می داد، می خندید و هری دلش می خواست لگدی به شکم ژله مانند او بزند. هری دیگر 
هرگز تلویزیون نگاه نکرد. به  جای آن با دوستانش روی چمن ها غلت زد و با آن ها 

روی تپه های زیبا دوید.

موهای هری

S.E. Schlosser
مترجم: سپیده مالیی
American Folklore:منبع
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پلیس  دارد  دوست  خیلی  ما  روشن دل  ساله ی  هشت  پسرکوچک  لشگری  محسن 
بشود؛ برای همین تصورمی کنیم سال ها گذشته و محسن پلیس شده است. شما هم 
می توانید همین حاال خودتان را در شغلی که دوست دارید، تصورکنید، آن وقت شاید 
بیشتر بدانید که برای رسیدن به آن شغل چه کارهایی باید انجام داد و چه ویژگی هایی 

باید داشت؟
در روزهای کودکی، محسن را بیشتر به قرائت و حفظ قرآن می شناختند. در کودکی 

خیلی نمی شود تشخیص داد کدام بچه پلیس می شود.
اولین بار او را سال ها پیش در اتوبوس دیدم. فصل بهار بود و از طرف »کانون توانا« 

به اردویی یک روزه می رفتیم.
اردو برای بچه ها بود و می خواستیم یکی از میان خودشان برای افتتاح برنامه ها قرآن 

بخواند.
قرآن  برنامه  »برای  پرسیدم:  شده بود  معرفی  این کار  برای  که  محسن  از  یک بار 
می خوانی؟«، بدون خجالت های کودکانه و طفره رفتن پذیرفت. آخر می دانید آن روزها 

بچه هایی بودند که از نشان دادن توانایی هایشان در جمع خجالت می کشیدند.
ساخت،  سفالی  مجسمه ی  کرد،   سرسره بازی  خواند.  قرآن  به خوبی  روز  آن  محسن 

نقاشی هم کشید و نشانه های بهار را مثل بچه های دیگر برایمان  جمع کرد.
آن روز قرار بر این بود که بچه ها نشانه های بهار را جمع آوری کنند، به نظر من تمام 
که  زندگی  زیبای  و  کوچک  شکوفه های  بودند:  آدم ها  عمر  بهار  از  نشانی  آن بچه ها 
جلوی چشمان مان رشد می کنند و می بالند؛ کودکانی پر از انرژی که می توان نجات 
زمین را به دستشان سپرد و حاال خیلی از آنها به این ماموریت دست پیداکرده اند- 

مثل آقای پلیس، محسن لشگری.
حاال که این خاطرات را برایتان تعریف می کنم، می خواهم بدانید همه ی آدم های مهم 
و معروف، روزی کودك بوده اند، کودکی کرده اند و آرزوهایی داشتند که برای رسیدن 
به آن ها تالش کرده اند. محسن پدر و مادری دارد که از کودکی بسیار به او احترام 
می گذاشتند. پدرش می گوید: »روزهای اول، پذیرفتن این که محسن به خاطر کوتاهی 
زمان  مرور  به  بود.  سخت  برایمان  خیلی  داده است،  دست  از  را  بینایی اش  پزشک، 

محسن با اخالق و رفتارش تبدیل به افتخار ما در زندگی شد«.
داخل  ابتدا  را  محسن  می کردند،  پیدا  در جمعی حضور  وقتی  محسن،  مادر  و  پدر 
ما  است؛  درست  نمی کردند،  پنهان  پشتشان  را  فرزندشان  آن ها  می فرستادند. 

افتخاراتمان را همه جا همراه می بریم و به همه نشان می دهیم.
مادر محسن که خود معلم است، می گوید: »در یادگرفتن ، محسن معلم من بود. بریل 
را یاد می گرفت و به  من یاد می داد. محسن از همان روزهای کودکی بازی با تفنگ 

را دوست داشت«.
یادم رفت از دوست صمیمی محسن در روزهای کودکی بگویم. این دوست صمیمی 

که همه جا همراهش بود، میمون کوچولوی زردرنگی بود به اسم میکی. محسن فقط 
برای  را  تقلید کند و صدای هیچ کس دیگری  را  قبول می کرد مادش صدای میکی 

دوستش قبول نداشت.
مریم و امیر لشگری، پدر و مادر محسن، برای پیداکردن اسباب بازی مناسب کودکشان 
که  پارکی  پیداکردن  داشته باشد،  توپی که صدا  مثاًل  زیادی کشیده اند؛  زحمت های 
محسن بتواند به راحتی در آن بازی کند و کتابخانه ای که کتاب های بریل داشته باشد.

آن ها از نبود این امکانات برای فرزندشان ناراحت می شدند و از سازمان هایی که مأمور 
حمایت از این بچه ها بودند انتظار داشتند، برای این مسائل فکری بکنند.

البته آن روزها خبری از این مسائل نبود. برای اعالم آمار اعضای نابینایان عضو در روز 
عصای سفید، یک پرونده تشکیل می شد- این مصاحبه مربوط به آینده است و هنوز 
نمی دانیم در آینده این سازمان ها هنوز همین طور عمل خواهند کرد یا نه؟ امیدواریم 

که این طور نباشد. این مسئله هنوز برای پدر و مادرها پذیرفتنی نبود.
حاال که محسن پلیس موفقی شده و از دیگران حمایت می کند مادر به یاد می آورد، 
را  کارش  بود، محل  نگرانش  رفته بود. چقدر  به مدرسه  را که پسرش  اولی  روزهای 
به نزدیک مدرسه ی پسرش انتقال داده بود تا بتواند به محسن سر بزند؛ اما به زودی 
متوجه شده بود که این سر زدن ها ضرورتی ندارد. محسن خیلی زود با محیط مدرسه 
اخت شده بود و به مادرش گفته بود: »نیازی نیست به من سر بزنی«. مادر می گوید: 

»او همیشه برای انجام کارهایش مستقل بود«.
اتفاق خواهد افتاد  خب بچه ها، متنی که در باال خواندید، در آینده ای نه چندان دور 
بیشتر  است. محسن هنوز هشت سال  آرزوی محسن  برای  تصویرسازی  این یک  و 
ندارد و تمام ماجراها و نگرانی های پدر و مادرش برای همین  روزهاست. محسن در 
کالس دوم درس می خواند و پسر بسیار منظمی است. به نظر شما با این ویژگی ها 
و پدر و مادری که از هیچ تالشی برای موفقیت او دریغ نمی کنند، آینده ی متفاوتی 

خواهد داشت؟ 
شاید تصور آینده ی روشن محسن، به تمام پدرها و مادرها امید بدهد که این روزها و 

سختی هایش تمام می شود و چیزی که باقی می ماند ثمره ی آن  تالش هاست.
 ، این کودکان اند  از  آنانی که مسئول حمایت  برای  روشن  آینده ی  این  تصور  شاید 
انگیزه ای باشد برای برنامه ریزی منظم تر، تالش بیشتر و اندیشیدن به راه  حل برای 

مسائل پیش روی این کودکان.
دیگری  شغل  به  آینده  در  ممکن است  می دانیم  دوستانت  تمام  و  ما  جان،  محسن 
عالقه مند شوی- شاید هم نه- اما اطمینان داریم در هر شغلی که باشی از موفق ترین ها 

خواهی بود.
به امید آن روز!

قاصـدك
»وقتـی محـسن پلیـس می شـود«
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با  آن  را  بینا  کودك  که  می پردازد  جهانی  شناخت  به  دستانش  با  نابینا  کودك 
آن  ها،  لمس  بدون  اشیا  فهمیدن جزئیات  این کودکان  برای  چشمانش می شناسد. 
دشوار است. المسه، شنوایی و بویایی از مهم ترین ابزار های شناخت برای کودکان 

کم بینا و نابینا به شمار می روند.
هنگام بازی با کودك، همه ی حس های او را درگیر کنید و محیط اطراف و ابزار 
گوناگون را برایش توصیف کنید تا به او در شناخت جهان کمک کنید. آشنا شدن با 
محیط را با دو روش دست روِی دست و دست زیِر دست، به کودك خود بیاموزید.

دو تکنیک آشنا کردن کودکان نابینا با اجسام جدید:
1. دست زیِر دست

برای استفاده از این روش، پشت سر کودك قرار بگیرید، به گونه ای که دستان شما 
و دستان کودك در تماس با هم باشند و در یک جهت حرکت کنند. دستان خود 
را در زیر دستان کودك قرار دهید؛ به این ترتیب او می تواند حرکت دستان شما را 
برای لمس اشیا دنبال کند. هنگامی که دستان کودك روی دستان شما قرار گرفت، 
لمس اجسام را به آرامی آغاز کنید. از کودك بخواهید حرکت دستان شما را دنبال 
کند و به آرامی همه ی بخش های اشیاء را لمس کنید. دقت کنید که دست کودك 
بتواند جزئیات حرکت دست شما را بر روی شیء دنبال کند. ممکن است کودك از 
لمش اشیاء جدید کمی بهراسد؛ به همین سبب با استفاده از روش دست زیِر دست، 
موجب آرامش کودك برای لمس، کشف و شناخت شیء می شوید.  هنگام اجرای 

این روش، ویژگی های شیء را برای کودك توصیف کنید.
2. دست روی دست

در این روش، دستان شما روی دستان کودك قرار می گیرد و ابتدا دستان کودك 
اشیاء را لمس می کند. حرکت دستان شما نیز، به کودك کمک می کند تا همه ی 
بخش های شیء را لمس کرده و کشف کند. به تدریج که توانایی کودك برای لمس 
و درك اشیاء بیشتر شد، می توانید هدایت او را به مرور زمان کم کنید. بهتر است 
دست ها را در نزدیکی دستان کودك نگه دارید تا در هنگام نیاز، دوباره به یاری او 

بروید.
چند نکته درباره ی این دو روش :

پشت سر کودك قرار بگیرید و دست هایتان را در کنار دست های او قرار دهید؛ به 
ترتیبی که دست های شما و کودکتان در یک جهت حرکت کنند.

چشمان  با  بیاموزید،  خود  کودك  به  را  روش  دو  این  از  استفاده  اینکه  از  پیش 
بسته آن ها  را تمرین کنید. برای کودك نابینا یادگیری روش انجام کارها از طریق 
نگاه کردن ممکن نیست و باید از حس های دیگری برای کشف اجسام استفاده کند. 
شاید الزم باشد یک شیء را بارها و بارها همراه کودك لمس کنید؛ بنابراین شکیبا 

باشید.
ممکن است کودك برای آشنایی با یک شیء جدید آماده نباشد و دستان خود را 
عقب بکشد. به خواسته ی کودك احترام بگذارید؛ اما به یاد داشته باشید اگر کودك 
و شناخت  به جهان عالقه مند شده  نمی تواند  بپرهیزد،  تازه  تجربه های  از  همواره 

کافی از آن به دست بیاورد. 

چگونه کودك نابینا یا کم بینا را پیش از رسیدن به سن مدرسه با کتاب و خواندن 
آن آشنا کنیم؟

به همه چیز برچسب بزنید! برچسب های بریل بسازید و نام ابزاری را که کودك 
روزانه با آن ها در ارتباط است، بر روی آن ها بچسبانید. اسباب بازی ها، بشقاب، لیوان، 
با  قاشق، کلید برق، کشوها، کمد ها، تلویزیون و هر وسیله ی دیگری را می توانید 

برچسب بریل مشخص کنید.
کودك را با کتاب آشنا کنید. هنگامی  که کتاب  خواندن را برای کودك آغاز می کنید، 
اجازه دهید نخست آن  را خوب لمس کند و با شکل کلی آن آشنا شود. برای کودك 
توضیح  دهید که کتاب را از سمت راست باز می کنند و صفحات کتاب را از راست به 
چپ می خوانند. عنوان کتاب، نام نویسنده، ناشر و تصویرگر را برای کودك بخوانید. 
از آن جا که کودك نمی تواند تصویر های کتاب را ببیند، بخش های مبهم را برایش 

توضیح دهید.
هنگام خواندن، کودك را تشویق کنید تا صفحه های کتاب را خودش ورق بزند. بر 
گوشه ی باالی همه ی صفحه های کتاب، یک تکه  پارچه ی کوچک ضخیم بچسبانید 

تا کودك بتواند صفحه ها را از هم تشخیص دهد.

کودك شما، هنگام آغاز یاد گیری برای خواندن، باید بتواند انگشتانش را بر روی 
حروف بریل حرکت داده و تفاوت مفهوم نقطه ها را با یکدیگر دریابد. اکنون، پیش 
از رسیدن به سن مدرسه، او را تشویق کنید تا صفحه بریل و بافت های گوناگون را 

لمس کرده و به تدریج برای درك حروف بریل آماده شود.
از کودك بخواهید هر یک از انگشتانش را به صورت جداگانه تمرین دهد تا برای 
اشیای  این کار می توانید  برای  آماده شوند.  به تدریج  بریل  بر روی حروف  حرکت 
کوچکی، مانند دکمه یا اسباب بازی های کوچک را زیر انگشتانش قرار دهید تا با 
آن ها بازی کند. از کودك بخواهید دکمه ها را با انگشت اشاره اش لمس کند؛ نه با 

کف دستش.
هنگام خواندن خط بریل، هر دو دست فعال اند؛ بنابراین کودك را تشویق کنید تا 
هنگام بازی از هر دو دستش استفاده کند. مثاًل با یک دست جعبه ی اسباب بازی را 

نگه دارد و با دست دیگر، اسباب بازی را از پوششش بیرون آورد.
برای  را  کتاب هایی  بخوانید.  کودکان  برای  واقعی  تجربه های  درباره ی  کتاب هایی 
خواندن با کودك برگزینید که مفاهیم آشنایی برای کودك در بر دارند؛ موضوعاتی 

که با روش زندگی کودك و ابزار و محیطی که او می شناسد هماهنگ باشند. 
پیش از آغاز به خواندن کتاب با موضوع جدید، کودك را تا اندازه ای با موضوع آشنا 
کنید. اگر کتاب درباره ی حیوانات است، سرزدن به باغ وحش یا لمس یک حیوان از 
نزدیک، می تواند مفید باشد. اگر کتاب درباره ی اشیاء اطراف کودك است، همزمان 

با خواندن، کودك را به لمس آن چه در کتاب معرفی می شود، تشویق کنید.
احترام گذاشتن به کتاب را از سنین کم به کودك بیاموزید. کتاب ها را به شکل 

عمودی در کتابخانه قرار دهید و آن ها را به آرامی و با دقت ورق بزنید.
با  کنید.  گفت وگو  کودك  با  بریل(  )خط  انگشتان  طریق  از  خواندن  درباره ی 
مثبت اندیشی به این تجربه بنگرید و بکوشید چنین نگرشی را در کودك به وجود 
آورید.  به کودك بگویید که خواندن از طریق انگشتان چه تجربه ی جالبی است و 

شما چه قدر به او که با انگشتانش می خواند افتخار می کنید.
کنید  تظاهر  می خوانید،  کودك  برای  را  نابینا  کودکان  ویژه ی  کتابی  که  هنگامی 
روی  بر  را  انگشتان تان  که  هنگامی  بگذارید  می خوانید.  بریل  حروف  روی  از  که 
حرف ها به حرکت در می آورید، دستان کودك روی دستان شما قرار گیرد. کودك 
دوست دارد از کارهای پدر و مادرش تقلید کند، بگذارید تصور کند که شما هم 
اهمیت  تکنیک های خواندن  رعایت  انگشتان تان می خوانید. درچنین شرایطی  با 
از  یکی  هم  انگشتان  با  خواندن  که  بداند  کودك  که  است  این  مهم  بلکه  ندارد؛ 

روش های خواندن است.
زمانی که کودك کمی بزرگ تر شد و با خواندن بریل آشنایی بیشتری پیدا کرد، یک 
یا دو واژه را در کتاب مورد عالقه ی کودك در نظر گرفته، هنگام خواندن، انگشتان 
کودك را بر روی واژه ها قرار داده و آن ها را با هم بخوانید. واژه هایی را برای این کار 

برگزینید که برای کودك جالب اند.
نکته ی آخر اینکه، بکوشید با خط بریل آشنا شوید. نیازی نیست به آن مسلط بوده، 
یا تنها با استفاده از آن خط بخوانید؛ اما برای همراهی کودك در مراحل یادگیری 

این خط، ضروری است تا اندازه ای با این خط آشنا باشید. 

نـکاتـی در  بـاره ی كـودكـان نـابینـا

منبع:
 Best books for young people with disabilities –IBBY Jubilee selection 2002 
به نقل از کتابک
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»لگوله های آتشین پنهان در من«»لگوله های آتشین پنهان در من«
گلوله های آتشین به در و دیوار می خوردند و کسی نمی دانست ازکجا می آیند؟

تازه غیر از در و دیوار، به چشم و دست و پای آدم ها هم می خوردند،
 سر در نمی آوردم، گلوله های آتشی -مثل ذرت های بوداده- به این طرف و آن طرف 

می پریدند.
 مامان می گفت:  »بچه، بیا گلوله های آتشی ات را از روی زمین جمع کن!  همه ی 

خانه را سوزاندی!«،
پدر می گفت: »کار بهتری بلد نیستی بچه؟پرتاب گلوله؟! واقعا که... «.

دوستم اما معتقد بود باید اسمم را جایی ثبت کنم، او می گفت هر کسی این توانایی 
را ندارد؛ ولی وقتی یکی از گلوله ها توی چشمش خورد ، پشیمان شد و دیگر اطراف 

من پیدایش نشد.
پیدایشان  چه زمانی  گلوله ها  این  می فهمیدم  باید  و  نبود  این طور  اوضاع  همیشه 

می شود؛ تا این که... 
یک بار دوستانم من را در بازی خودشان راه  ندادند، 

آن وقت پیدایشان شد
یکی...

آن ها گفتند من این بازی را بلد نیستم،
دو تا، سه تا...

رفتارشان طوری بود، که انگار من آن جا نیستم، شش، هفت، ده تا...
خدای من! انگار یک آتشفشان درون من پنهان شده بود که تا به  حال نمی دانستم

وقتی گلوله های آتشی پرتاب می شدند، 
من هم عوض می شدم،

 به دوستانم حرف های زشت می زدم، 
گاهی کارمان به کتک هم می رسید!

کاماًل احساس می کردم، انگار آتشفشانی درون سینه ی من است و حرارت از گلویم 

زبانه می کشد.
بله، وقتی عصبانی می شدم، آتشفشان فعال می شد.

بلند  صدای  با  نداشتم  اجازه  وقتی  نمی شد،  خریده  عالقه ام  مورد  خوراکی  وقتی 
تلویزیزن تماشا کنم، وقتی مجبور بودم به همه سالم کنم... .

باید با آتش فشانم حرف می زدم، این بود که در تنهایی، وقتی هیچ کس توجهی به 
من نداشت، زانوهایم را بغل کردم و کنارش نشستم.

آتشفشان چیزی را می جوید،
 برای این که سرصحبت را باز کنم، پرسیدم: »چی می خوری؟«

گفت: »غذا«.
- مگر آتش فشان ها هم غذا می خورند؟

- ما آتش فشان هایی که این پایین، در دل آدم ها هستیم، بله! تا وقتی شما عصبانی 
می شوید، غذا برای خوردن ما هست. 

- تو داری من را اذیت می کنی!
غذای آتش فشان در گلویش پرید و سرفه های داغ و محکمی کرد. گفت: »تو خودت 

من  را ساختی، من هم از این وضعیت راضی نیستم«.
اینکه  به  برسد  چه  کنم،  نقاشی  را  آتش فشان  یک  نیستم  بلد  حتی  من،  -من؟ 

واقعی اش را بسازم!
-من  را تو ساختی! هر موقع هم که عصبانی می شوی من قوی تر می شوم.

پرسیدم: »حاال باید چه کارکنم که تو نباشی؟«
- این قسمت جمله ام را آرام گفتم، که جوش نیاورد-

آتش فشان چشم هایش را بست و خوابید.
ادامه دارد...
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»10 فیلم درباره ی معلولیت«
RADIO

مربی  است.  فوتبال  که شیفته ی  است  ذهنی  معلولیت  با  جوانی  پسر  درباره ی  داستان 
فوتبالی به نام»هرولد« با بازی »اِد هریس« متوجه عالقه  مندی او می شود و برای شرکت 

در تمرین ها از او دعوت می کند و... .

GRANDINTEMPLE
تا  او  است.  بوده  رو به رو  مشکالتی  با  نوجوانی  و  کودکی  در  که  است  زنی  درباره  فیلم 
چهارسالگی قادر به حرف زدن نبوده و در ارتباط برقرارکردن با دیگران مشکل داشته است؛ 

اما عالقه  به مزرعه داری و دام پروری باعث می شود مشکالتش را پشت  سر بگذارد.

CLASSOFFRONT
فیلم داستان پسری را روایت  می کند که به سندرم تورت دچار است و باوجود دردسرهایی 
که در کالس درس داشته است، با کمک های مدیر مدرسه، تصمیم می گیرد شغل معلمی 

را انتخاب کند. او با معضل کار پیدا کردن رو به رو می شود.  

MANRAIN
ارث  پدرش  از  سه میلیون دالر  دارد.  اوتیسم  بیماری  که  است  دانشمندی  »ریموند« 
آگاه  او  وجود  از  پدرشان  وصیت  خواندن  از  بعد  که  پول پرستش  برادر  با  و  برده است 
را  انسان کامال متفاوت  بین دو  تقابل  این سفر  به سفری دور  کشور می رود.  شده است 

نشان می دهد.  

SAMAMI
مردی که دچار معلولیت ذهنی است و از نظر عقلی در هفت سالگی مانده است، می خواهد 
نیز  وکیلی  منظور، خانم  این  به  بگیرد.  از دولت پس  را  سرپرستی دختر هفت ساله اش 

حاضر می شود به او کمک کند.
 

ADAM
خانه  در  پدرش  مرگ  از  پس  است،  اوتیزم(  )نوعی  آسپرگر  سندرم  دچار  که  »آدام« 
تنها می ماند. دخترخوش رویی به ساختمان محل زندگی او نقِل مکان می کند. آدام به 
او عالقه مند می شود؛ اما نمی داند چه طور احساسش را با دختر در میان بگذارد. دختر 
که »بس« نام دارد، در ابتدا از رفتارهای آدام گیج می شود؛ اما کم کم پی به صداقت او 

پی می برد.

SISTEROTHERTHE
»کارال تیت« پس از سال ها تحصیل از موسسه ای ویژه ی معلوالن ذهنی فارغ التحصیل 
نیست  قادر  کارال  مادِر  اما  است؛  مستقل شدن  کسب  او  خواسته ی  همه ی  می شود. 
توانایی های دیگر او را ببیند. کارال به آپارتمان خود نقل مکان می کند و آنجا با پسری که 

مثل او ناتوانی ذهنی دارد آشنا می شود و...
 

DAUGHTERS`KEEPERMEMORYTHE
دیوید  طوفان،  علت  به  نوزادان  تولد  روز  در  شده اند.  دوقلوهایی  صاحب  نورا  و  دیوید 
او متوجه  بچه ها کمک می کند.  تولد  به  ببرد و خودش  بیمارستان  به  را  نورا  نمی تواند 
او  به  نورا  آمدن  هوش  به  از  پس  است.  داون  سندرم  دچار  آن ها  از  یکی  که  می شود 
می گوید که فقط یکی از بچه ها زنده مانده است. دیوید از پرستارشان، کارولین، می خواهد 
تا فرزندش را به موسسه ی خاص معلولین بسپارد. بعد از مدتی نورا و فرزنِد سالم حس 

می کنند که چیزی در زندگیشان کم است و...
 

MPFORRESTFO
داستان پسری به نام "فارست" با معلولیت ذهنی است که با قلبی مهربان، موانع زندگی 
می کند  ایجاد  میگو  ناوگان صید  می شود،  قهرمان جنگ  و حتی  می گذارد  پشت سر  را 
نیز  داشته باشد. خودش  دوست  را  دیگری  می تواند  هر کس  که  می گوید  دیگران  به  و 

دل باخته ی دوست دوران کودکی اش است که مدت ها پیش او را گم کرده است.

WONDERLANDINPHOEBE
فیلم درباره ی دختری به نام »فوبی« که دارای سندرم تورت است و پدر و مادر نویسنده اش 
او را به داشتن تخیل و خالقیت تشویق می کنند. فیلم، تخیالت بسیار قوی فوبی را دنبال 
می کند و تماشا کننده از زاویه ی دید خارجی، درک درونی فوبی از رخدادهای زندگی را 

مشاهده می کند. 
الهام اشرفی
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»حرف هايی برای شنیدن«

لطـفًا پـشه نباشیـد!
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الهام اشرفی

زنـدگی می گـذرد

نامش »مرضیه مروت« است. همیشه لبخند بر لب دارد. در چشمانش محبت و شادی جریان دارد. شاید آهسته راه 
برود، اما راه رفتنش پیوسته است. همیشه امیدوار است. امید به فردایی بهتر؛ برای آینده ای شادتر. خودش که بخواهد 

بنویسد، می نویسد:
وقتي که به دنیا آمدم، سالم بودم. یک شب تب کردم، مرا به درمانگاه بردند و یک آمپول اشتباهی...حاال معلول هستم.

دارم.  امید  است. من هنوز  معلولیتم کم  کنم.  مبارزه  معلولیت  با  نداشت. مي خواهم  فایده  اما  باری عمل کردم  چند 
کارهایم را خودم انجام مي دهم. لباس هایم را خودم مي پوشم. من به معلولیت عادت کرده ام. وقتي که در مدرسه درس 

می خواندم، در مسابقه خاطره نویسی شرکت کردم. 
فراموش  را  معلولیت خودم  مي بینم،  را  بچه ها  معلولیت  مي روم،  کانون خودمان  به  که  وقتي  نویسنده شوم.  مي توانم 

مي کنم. من فکر مي کنم معلولیت ندارم. من با بچه هاي کانون صحبت مي کنم، آن ها دوستان واقعی من  هستند.
من با این که معلولم با خدا درد دل مي کنم. با خدا حرف مي زنم. خدا حرف هاي مرا گوش مي کند. خدا مرا امتحان 
مي کند. خدا معلول ها را دوست دارد. من با این که معلولم، خدا را شکر مي کنم. با خدا درد دل مي کنم. حرف هایم را 

به خدا مي گویم... .

معموالً زندگی هر انسان پر از خاطره هایی است که بعدها اگر به آن ها فکر کند، 
می تواند بهترین خاطراتی باشد که ممکن است هرگز در زندگی اش تکرار نشوند 
خوب است که انسان در زندگی خود کارهایی را انجام بدهد که یاد و خاطره ی 
خوبی از او باقی بماند. خاطره های شیرین من کم نیستند، ولی خیلی کوتاه اند. 
زندگی معلوالن هم مانند هر فرد عادی پر از خاطره است. شاید اکثر معلوالن با 
من موافق باشند که خاطرات تلخ ما از خاطرات شیرینمان بیشترند. خاطره ای 

که می خواهم تعریف کنم مربوط به کالس اول ابتدایی است. 
اولین تجر به ی من مربوط به وارد شدن به جمع هم سن و سال های خودم بود؛ 
کسانی که از نظر سنی با هم یکی بودیم. من احساس خوبی داشتم که در کنار 
آن ها هستم و چیزی که احساس خوب و خوشحالی من را بیشتر می کرد این 
کرده بودند  میز مخصوصی درست  در کالس  من،  راحتی  برای  والدینم  که  بود 
که نه تنها در دوران بچگی مرا خوشحال کرد، بلکه بعد از گذشت سال ها درك 
کردم که آسایش و راحتی من از ابتدا برای پدر و مادرم مهم بوده است. بگذارید 
بقیه ی داستان میز مخصوصم را برایتان تعریف کنم. میز مخصوصم باعث می شد 
بچه ها به سمت من بیایند و از من بخواهند که روی میزم بنشینند. من هم اجازه 
می دادم، ولی آخر یک روز میز چوبی مرا شکستند و تا زمانی که میز من درست 

نوع  این هم در  شود من در میزهای عادی کنار بچه های دیگر می نشستم که 
خودش خوشایند بود.

رفتیم.  پارك  به  پدرم  با خانواده ی  بودم،  ابتدایی  در سال سوم  درتابستانی که 
که مسئول  آن قدر خندیدم  و  برقی شدم  ماشین های  پسرعمه ام سوار  با  آن جا 

آن جا برای آن که مرا خوشحال کند، بار دوم رایگان سوارم کرد.
مربوط  دبیرستان  به سال سوم  باعث خوشحالی من شد،  خاطره ی دیگری که 
می شود. یکی از درس هایم خیلی سخت بود و مادرم به خاطر زیاد کردن انگیزه ی 
جشن  بگیری  15را  نمره ی  دست کم  »اگر  گفت:  درس،  این  خواندن  در  من 
را گرفتم. مادرم  برایت می گیرم«. جالب است که من هم نمره ی 15  کوچکی 
هم سر حرفش ماند و جشنی برای من گرفت که باعث شد تمام کسانی را که 

دوستشان داشتم کنار هم جمع کنم و در میان آن ها خوشحال باشم.
و  کردم  پیدا  ابتدایی  دوره ی  در  را  دوستانم  بهترین  که  بگویم  باید  درآخر 
سپاس گزارم.  را  خدا  بابت  این  از  کرده است.  پیدا  ادامه  تا کنون  دوستی هایمان 
شاید باورتان نمی شود اگر بگویم که تمام دوستان من سالم اند و من از حضور 

آن ها در کنارم خوشحالم.

راحیل رحمان

»حرف هايی برای شنیدن«

لطـفًا پـشه نباشیـد!
برای  و  نیش  پیمانه  یک  خیلی ها  برای  را  سرشتید،  آدم  گل  خدا  که  روزی 
اون  و  شدند  پشه  خیلی ها  اون  کرد،  اضافه  نوش  پیمانه  چهارم  یک  بعضی ها 

بعضی ها زنبور عسل! که حتی اگه نیش هم می زدند، می  مردند!
اصوالً  "نیش" بد است، بد! حاال مي خواهد نیش پشه باشد و زنبور و عقرب یا 

حتي آدمیزاد.
نیش هر چه باشد هم نیش است و درد دارد. حتی اگر از طرف نوشین و نیوشاد 
و نوش آفرین باشد، باز هم نیش است و نوش نمی شود! اصاًل فکر نکنم که کسي 
باشد که نیش خوردن را دوست داشته باشد و بخواهد به طور داوطلبانه مورد 

اصابت یک نیش اساسي قرار بگیرد.
هر کاری فلسفه ای دارد و نیش هم بی فلسفه نیست:

این  تمام  و  بزنیم.  نیش  که  مي شویم  ناچار  آدم ها  ما  که  مي آید  پیش  گاهي 
نیش ها از یک منطق سرچشمه مي گیرد که: »زبوون باد بزن جگر است«

البته شاید این نیش فقط  نقش بادبزن تنها را نداشته باشد چون دیده شده 
گاهي خیلي ها نیش و نمک را باهم مخلوط مي کنند و معجونی درست مي کنند 
از  هم  گاهي  دریغ!  اما  فرح بخِش،  که  می کنند  فکر  و  نمکي«  »نیِش  اسم  به 
آنجایي که ما، همگي یه پا استاد تمام هستیم، از ترفند نیش براي ادب و تربیت 
و نشوندن سر جا استفاده می کنیم. یک سالح سرد که همیشه به آن مجهزیم!

نیش هر چه که باشد؛ باید تالش کرد مثل پشه و عقرب و مگس نبود هر چند 
که بعدش با مشکل فني داغ شدن جگر مواجه مي شیم. تصور کنید از فردا همه 

به بیماري »جگر داغ« دچار بشوند!
اما از آنجایی که هر دردی درمانی دارد و تنها برای درد عشق دارویی کشف 

نشده است نیش هم درمان دارد:
باید  کرد،  گذشت  باید  گاهی 
خنک شدن  بي خیال  و  بخشید 
دل و قلوه و کبد و جگر و رگ 

آئورت شد!
که  کنیم  قبول  باید  هم   شاید 
ما همگی یه پا، ناظم مدرسه ي 

اجتماع نیستیم 
یا شاید هم بد نباشد گاهي قبِل 
کسي  به  ریز  نیش  یک  زدن 
از نوع جوالدوز به  اول یه نیش 
خودمون بزنیم و یادآوري کنیم 
که هیچ کس و هـیچ چیز در این 

دنیا بي عیب نیست.
هین! نیش ما را نوش کن، افغان 

ما را گـوش کن
کن،  بی هوش  خود  چو  را  ما 

بی هوش سوی ما نگر

 م. امین
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»چـشــم بـه راه«

تـولــد

سالم، چیزي شده؟! چرا مي خندي؟ نخند! گناه من چیست که مي خواهم قبل 
از این که شمیم قلقلک دهنده و مست-کننده ات به خنده ام وادارد، خود را براي 
به  که  است  وقت  چند  مي داني  بسپارم؟  شبنم  نوازش هاي  به  تو  از  استقبال 
انتظارت سماق می مکم؟ مي داني؟ نه نمي داني، زیرا اگر مي دانستي که هر وقت 
دستم را مي گیري و به مهماني مي بري، عطر وجودت از خود، بي خودم مي کند، 
هرگز به رویم نمي خندیدي. عطر تو باید خیلي گران باشد. بوي آن، شبیه وقتي 

است که باران با خاک روبوسي مي کند.
چه شده؟ باز که مي خندي؟! خیلي دلت هم بخواهد. هر سال یک بار پیشم مي آیي. 
این جا همیشه به جاي آن که مهمان من باشي و من با افتخاِر میزبانیت حسابي از 
خجالتت درآیم، مثل چشم انتظاران عروس حریرپوش، مرا به آماده شدن سفارش 
مي کني و با خودت به مهماني مي بري. راستي، داشتم مي گفتم خیلي دلت هم 
ایوبي که دارم فکر  با صبر  بخواهد که معشوق عاشق سالکي مثل من هستي. 
مي کنم، یعني اطمینان دارم ارزش این همه صبر کردن را داري. »گفته بودم که 
بیایي غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایي!«، مي بیني؟ 

مانده بودم چه بگویم؟! یاد تو از سردرگمي نجاتم داد!

 یاد تو قلمم را روان کرد. همیشه وقتي پیدایت مي کنم از سر ذوق و با اشک 
شوق، نماز »شکر« مي گزارم. حاال کم کم بوي تو را استشمام مي کنم. البته جاي 
شکرش همیشه باقي است که وقتي پایت روي این عرصه مي افتد سي  روز مهمان 
من، یعني ببخشید میزبان من هستی و باقي خواهي ماند. قدمت همیشه مبارک 

بوده و هست؛ انگار به سفره ها برکت مي بخشي!
 این نامه را نوشتم تا بداني بي صبرانه منتظرت هستم و روزها را مثل دانه هاي 
را  نامه  این  مي شمارم.  شب  سوراخ سوراخ  روزنه هاي  مثل  مادربزرگ،  تسبیح 
منتظرم  تشنه اند.  بداني مست دستان گرمت هستم. دستان کوچکم  تا  نوشتم 
وقتي دستم را در پناه دستان تو سیراب کردم تا بناگوش سرخ شوم و همچون 
سبک بال  و  خرامان خرامان  تو  پا به  پاي  خجالت زده  و  سنگین جامه  نوعروسان 
نشاني  بگذار  راستي  هستم!  منتظرت  همچنان  مي گویم  هم  باز  بگذارم.  قدم 
وعده گاهمان را ضمیمه ي نامه ام کنی تا بتواني مثل همیشه درب شیشه اي قلبم 
تنهایي،  منتظران، کوچه  انتظار، خیابان  بلوار  باز کني: شهر غریب،  تلنگر  با  را 

پالک بي نهایت، آرایشگاه چشم به راه.

بر آمده  از خاک  تازه  بوی گل های  از  آرام،  آرام  نفس صبح،  تازه؛ صدای  روزی 
شنیده می شود. 

روزی تازه که هستی در آن تکرار می شود، تکرار نه، تولد! 
هر روز که متولد می شوم، چشم هایم به من نوید زیستنی دوباره را می دهند و 

قدم هایم آغاز راهی جدید.
 و باز هم چون زائری سرگردان روانه ی یافتن می شوم تا شاید بتوانم اسرار صبح 
این همه سوال های  میان  در  توقف،  و  تشویش  این همه  البه الی  در  را  نخستین 

بی جواب و در انزوای تمام نگاه های ناتمام، بیابم.
من متولد می شوم تا بیابم منشا و مبدا را.

صبح به زیبایی می شکافد و من هر روز در آغاز راهی ناتمام! 
صدای پای فرشتگان الهام را از نخستین سپیده دم هستی می شنوم که برایم نور 

هدیه آورده اند.

 و نور را در آغوش می گیرم تا روشنای راه من باشد در میان تاریکی های ذهنم. 
من هر روز متولد شده ام.

مِن بی پایان و بی آغاز هر روز متولد شده ام.
و ثبت شده ام در کتاب آفرینش ـ»ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما«

وصبح که در آغوش نور کتاب زندگیم را دیدم؛ یادم آمد که در فصل آفرینش 
هستم، بخش انسانیت.

بر آمده  از خاک  تازه  بوی گل های  از  آرام،  آرام  نفس صبح،  تازه؛ صدای  روزی 
شنیده می شود. 

روزی تازه که هستی در آن تکرار می شود، تکرار نه، تولد! 

سیما علیمردانی

مریم ایران دوست
نویسنده
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سیما علیمردانی

عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از این طرح به سامانه ی پیام کوتاه  30007545  ارسال کنند. 
به بهترین تحلیل جایزه اي ارزنده  اهدا خواهد شد.

سودوکو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
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ترجمه: مهسا یزدی

به  تا  از بین ببرد  را  فرزندش  داشت  قصد  روزی  که  است  مادری  درباره ی  داستان  این 
رنج هایش پایان دهد. 

هشت سال پیش دختر معلولم را ترك کردم. او در بیمارستانی شلوغ و بی نظم دنیا آمد 
و در لحظه ی تولد بسیار سست و بی حال بود. به ناچار او را به بخش ویژه بردند تا در 
دستگاه نگهداری کنند. به تشخیص پزشکان، هنگام بارداری جفت خون ریزی کرده بود و 
اکسیژن کافی به جنین نرسیده بود. پزشکان از خطری که نوزاد را تهدید می کرد آگاهی 
نداشتند و پس از دو هفته مراقبت از ما خواستند که او را به خانه برده و از او مانند یک 
کودك معمولی مراقبت کنیم. نوزاد کوچکم هر شب فقط یک ساعت می خوابید و بعد از 
آن بیدار می شد و تمام شب را گریه  می کرد. اشک های بی امان دخترم مرا آشفته  کرده بود. 
درد عمیقی در قلبم احساس می کردم و احساس تنهایی آزارم می داد. بعد از سه ماه که 
شده است.  دائمی   مغزی  آسیب  دچار  او  که  گفتند  آنجا  مراجعه کردم؛  درمانی  مرکز  به 
ما خواستند  از  و  نمی دانستند که میزان آسیب مغزی دخترم چه قدر است  آن ها حتی 
صبور باشیم. وقتی به گذشته نگاه می کنم به این نتیجه می رسم که با تشخیص نادرست 
پزشکان چنین مشکلی برای فرزند ما به وجود آمده است. آن روز ها اندوه وجودمان را پر 
کرده بود و روزهای سختی را سپری می کردیم. حس از دست دادن کودکی که هر شب 

برای ساعتی درآغوشم آرام می گرفت، بسیار دشوار بود.
به مشاور مراجعه کردم و گفتم که بعضی وقت ها می خواهم گریه های فرزندم را با بالش 

خفه کنم. در این زمان تنها همسرم بود که از من حمایت می کرد و به من کمک می کرد 
رفتارهایم را کنترل کنم. فکر کردن به آینده ی فرزندم و شرایطی که قرار بود با آن رو به رو 
شویم، من را می ترساند. تصور اینکه فرزندم به جای خندیدن و دویدن و بازی کردن، قرار 
است بی حرکت در گوشه ای بماند، رنج آور بود. وقتی پنج ماهه شد، پزشکان گفتند که او 

صرع دارد و بیشتر از 20 سال زنده نمی ماند.
تصمیم  این  با  من  ولی  کنیم،  نگهداری  در خانه  را  داشت که دخترمان  تأکید  همسرم 
مخالف بودم. تنها پنج ماه از تولدش می گذشت و از آن زمان غم در خانه ی ما حکم فرما 
شده بود. به دلیل آنکه به تنهایی از عهده ی نگهداری او برنمی آمدم، بهترین کاری که 
می توانستم انجام دهم، استخدام یک پرستار بود تا به طور تمام وقت از فرزندم نگهداری 
کند. پرستار جایگزین من در بیمارستان شد و این فرصتی بود تا خودم را پیدا کنم و از 
آشفتگی روحی نجات یابم. بعد از گذشت چند ماه که انرژی خود را بازیافتم و با شرایط 
کنار آمدم، فرزندم را نزد خود آوردم و با تمام وجود از او نگهداری کردم. هر از چند گاهی 
از پرستار دلسوزش می خواهم که به من در نگهداری از کودکم کمک کند تا بتوانم زمانی 

را به خود و همسرم اختصاص دهم. 
حضور یک فرد آگاه و دلسوز می تواند کمک موثری برای والدین کودك معلول باشد. من 
زندگی خانوادگی ام را مدیون حضور پرستار کودکم هستم و هیچ گاه از تصمیم درستی 

که گرفته ام پشیمان نمی شوم.

بهترين پدر و مادر دنيا
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وقتی جنین بودم، از شنیدن صدای قلب مادرم محروم بودم، لحظه ای که به دنیا آمدم 
صدای گریه ی خود را نشنیدم و دنیا را در سکوت شناختم. آغوش مادرم گرم و صورتش 
مهربان بود. دهانش تکان می خورد و به من لبخند   می زد؛ ولی من نمی دانستم که صدایش 
چه قدر مهربان است. حتی زمانی که اولین قدم هایم را برداشتم صدای تشویق های پدر و 
مادرم را نشنیدم. تنها وقتی به صورتشان نگاه کردم دریافتم که چه قدر خوشحال اند. برایم 
دست می زدند و من هم از شادی دست هایم را بر  هم می زدم، تا آنکه یادگرفتم احساساتم 
و آنچه را می خواهم بگویم با اشاره ی دست هایم نشان دهم. ارتباط برقرار کردن با افراد 
غریبه کمی دشوار است؛ آن ها نمی دانند چگونه با یک کودک نا شنوا رفتار کنند. اینکه 
هرکسی می تواند در این ستون از تجربه های خود بگوید، خیلی خوب است. با اینکه من 
چهارده ساله ام و شاید به نظر دیگران تجربه ی زیادی نداشته باشم؛ ولی حرف های زیادی 
مطالعات  بدهم.  یاد  دیگران  به  آنچه می دانم چیزی  از  بتوانم  شاید  و  دارم  گفتن  برای 
نا شنوا در  با کودک  ارتباط راضی کننده  بر قراری  برای  تجربیات شخصی ام روش هایی  و 

اختیارم قرار داده است. دوست دارم آن ها را با شما در میان بگذارم.
• هنگام صحبت کردن با من، به جای استفاده از واژه های سخت، از جمله های ساده و 

عامیانه استفاده کنید. 
از جمله های کامل  ابهام صحبت نکنید.  با  و  بیان کنید  به طور مستقیم  را  • منظورتان 

استفاده کنید و فعل ها را حذف نکنید.
• اگر از کلمات ساده استفاده می کنید، دیگر الزم نیست نگران باشید که منظورتان را 

درک نکنم، این نگرانی موجب رنجش من خواهد شد.
• اگر می خواهید مطمئن شوید که منظورتان را متوجه  شده ام، از من بخواهید آنچه را 

گفته اید تکرار کنم. هیچ گاه نپرسید که منظورتان را متوجه شده ام یا نه.
• اگر حس کردید که صحبت شما را متوجه نشده ام، کالمتان را نا  تمام رها نکنید.  تالش 
کنید به روش دیگری منظورتان را منتقل کنید؛ مثاًل روی کاغذ بنویسید یا در گوشی 

موبایل خود تایپ کنید.
یا  من  دست های  و  شانه  لمس کردن  با  صحبت ،  به  شروع کردن  از  قبل  است  بهتر   •

تکان دادن دست  هایتان، توجه مرا جلب کنید.

• زمانی که با من صحبت می کنید، صورتتان را به سمت من بگیرید و به چشم هایم نگاه 
کنید. راه نروید و صورت خود را به اطراف نچرخانید.

• وقتی می خواهید صحبت کنید، طوری بایستید که نور از پشت سرتان نتابد. پشت به 
پنجره نایستید؛ زیرا سایه لب خوانی را برایم دشوار می کند. بهتر است رو به نور بایستید 

تا چهره تان روشن باشد.
• برای کودک نا شنوایی که صحبت کردن با زبان اشاره را تازه یاد گرفته است، از نشانه های 
دیداری استفاده کنید و به هر چیزی که درباره ی آن صحبت می کنید اشاره کنید. مثال اگر 

درباره ی تماشای تلوزیون از او سوال می کنید بهتر است به تلوزیون اشاره کنید.
تا  کنید  با من صحبت می کند، صبر  اگر کسی  نکنید.  با من صحبت  •به طور هم زمان 

صحبتش تمام شود؛ سپس با من ارتباط برقرار کنید.
این کار فرم حرکت لب هایتان تغییر  با  یا خیلی آهسته صحبت نکنید؛ زیرا  با فریاد   •

می کند و لب خوانی برایم مشکل می شود.
• هنگام صحبت کردن سیگار نکشید و چیزی نخورید. اگر چیزی در دهانتان است آن  را 

بیرون بیاورید.
کنم.  برقرار  ارتباط  شما  با  لب خوانی  طریق  از  طوالنی،  مدت  به  که  نکنید  مجبورم   •

لب خوانی به تمرکز زیادی نیاز دارد و من را خسته خواهد کرد.
• فراموش نکنید که کودکان با مشکالت شنوایی با هم متفاوت اند. برخی کم شنوا و برخی 
از  از لب خوانی استفاده می کنند، و عده ای  اشاره و بعضی  از زبان  نا شنوا هستند. بعضی 
کودکان نا شنوا می توانند صحبت کنند. بهتر است از کودک بپرسید که کدام روش را برای 

بر قراری ارتباط ترجیح می دهد.
محمد مرادی ـ 14 ساله از مشهد.

به   یا   n.qodoosi@yahoo.comالکترونیکی پست  به  را  خود  های  تجربه  لطفا   
آدرس دفتر نشریه ارسال کنید.

بهترين روش های ارتباط با كودك نا شنوا
تجربه  ها 
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»افزايش اعتماد به نفس كودك معلول«
توصیه های يک مشاور مدرسه

میالِد 11 ساله دومین فرزند خانواده ای چهارنفره است. درمان نشدن به موقع زردی 
نوزادی، او را به فلج مغزی مبتال کرده است. میالد به مدرسه ای عادی می رود. مشاور 
پایینی دارد. مشاور مدرسه  اعتماد به نفس  او  به تازگی متوجه شده است که  مدرسه 
برای رفع این مشکل دستور العمل ویژه ای مخصوص والدین و مربیان میالد آماده 
کافی  اعتماد به نفس  معلولیت،  خاطر  به  که  دارید  کودکی  هم  شما  اگر  کرده است. 

ندارد، می توانید از توصیه های مشاور مدرسه ی میالد استفاده کنید: 
• هیچ گاه بر نقاط ضعف او انگشت نگذارید و از انتقاد و سرزنش کردن وی بپرهیزید. 
بهتر است در کنار نقاط ضعف به نقاط مثبت و توانایی های فرزندتان توجه کنید و او 

را در زمینه ی توانایی هایش تشویق کنید.
درست  زیرا  انجام  دهد؛  خود  توانایی های  حد  از  بیش  کاری  نخواهید  میالد  از   •
خواهد شد.  خود باوری اش  میزان  از  کاسته شدن  موجب  آن کار  به انجام نرساندن 
فراموش نکنید که مهم ترین راه کار تربیت کودک، توجه مثبت به وی و ایجاد اعتماد 

به نفس در او است.
• برای باز گرداندن اعتماد به نفس میالد، به او احترام بگذارید. کاری کنید که در کنار 
شما احساس امنیت کند، نیازهایش را بپذیرید و به آن  ها احترام بگذارید. در واقع با 

تفاهم و هم دلی به او یاد بدهید که به خود و دیگران اعتماد کند.
هیچ گاه  نباید  اما  کند؛  ضعف  احساس  زمینه ها  برخی  در  میالد  است  ممکن   •
نه تنها  صورت  این  غیر  در  کنید.  سرزنش اش  یا  بکشید  او  رخ  به  را  ناتوانی هایش 
نیز  را  او  بلکه شخصیت   از بین برده اید؛  را  توانایی ها و شایستگی هایش  به  اعتمادش 

لگد مال کرده اید.
• برای میالد موقعیت هایی را فراهم کنید که می دانید از عهده ی انجام آن ها برمی آید. 
اگر در شروع این مسیر، مراحل انجام کار را توضیح دهید و او را گام به گام تا رسیدن 
به موفقیت یاری کنید، می تواند روش درست حل مسئله را یاد گرفته و در مراحل 
مختلف به کار گیرد. مطمئن باشید در آینده برای انجام فعالیت هایش به شما نیازی 

نخواهد داشت.
• به میالد نشان دهید که او را به خاطر خودش دوست دارید و حتی اگر کار اشتباهی 

انجام دهد از عشق و عالقه ی شما به او کاسته نخواهد  شد. به او بگویید احساساتش 
را درک می کنید و از اینکه نمی تواند کاری را به تنهایی انجام دهد احساس ناامیدی 

نمی کنید. 
به نزدیک تر شدن  افسردگی رنج می برد،  از  با کودک معلولی که  • صحبت کردن 
روابط تان کمک خواهد کرد و تا حد زیادی تنهایی او را پر خواهد کرد. بعید نیست 
که میالد به خاطر شرایط ویژه اش، دوستان زیادی نداشته باشد؛ بنا بر   این طوری به او 

نزدیک شوید که شما را به عنوان یک دوست خوب بپذیرد.
• به منظور آموزش مهارت های الزم برای برقراری ارتباط با دیگران، او را به عضویت 
در  حضور  و  ورزشی  باشگاه  کتاب خوانی،  گروه  در  عضویت  درآورید.  گروه  یک 

کالس های هنری می توانند قدم های مناسبی برای اجتماعی شدن کودکتان باشند.
رفتارهای  رفتارهای زشت جلب توجه کند، جلوگیری کنید.  با  بخواهد  اینکه  از   •
مثبت  او را تشویق کرده و در برابر کارهای نادرستی که انجام می دهد، صبور باشید. 
دارد.  به آن عالقه  از چیزهایی است که  تنبیه، محروم کردن میالد  بهترین روش 

طوری با او رفتار کنید که احترام گذاشتن به خود و دیگران را فراموش نکند.
اساس  این  بر  و  داریم  دیگران  برابر  در  از خودمان  که  است  تصویری  • عزت نفس 
که  والدینی  مسئولیت های  مهم ترین  از  یکی  می کنیم.  ارزیابی  را  توانایی های خود 
فرزندان معلول دارند، کمک به فرزندشان برای دست یافتن به عزت نفس باال است. 
روش های گوناگونی برای ایجاد و افزایش عزت نفس وجود دارد؛ البته نباید فراموش 
کنیم که کودک معلول نسبت به دیگر کودکان آسیب پذیرتر بوده و باید از روش های 

ویژه ای برای او استفاده شود. 
• نکته ی آخر اینکه، اخالق کودکان با یکدیگر متفاوت است. ممکن است روش هایی 
که برای افزایش عزت نفس میالد پیشنهاد شده است، برای کودک شما مفید نباشد. 
شما می توانید با شناخت بیشتر از فرزندتان و مراجعه به یک مشاور با تجربه، از انجام 

بهترین رفتارها و روش ها مطلع شوید.

گردآوری و داستان پردازی: صدف اشرقی
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پست  به  خود  پرسش های  فرستادن  با  توانا،  پیک  عزیز  خوانندگان 
مشاور  با   moshaveretavana@gmail.com الکترونیکی 
پیک توانا در ارتباط باشید. قصد  داریم در این بخش به پرسش های 
پاسخ گو  روانی  و  عاطفی  مسائل  و  کودک  خانواده،  حوزه ی  در  شما 

باشیم.

معصومه بهبودی از تهران
دخترم از ویلچیر استفاده می کند. نگرانم هیچ گاه نتواند ازدواج کند. باید چه 

کار کنم؟
هیچ گاه  دخترتان  که  نیست  این  نگران کننده  مسئله ی  عزیز،  بهبودی  خانم 
ازدواج نکند؛ بلکه مشکل اصلی این است که شما مي خواهید او ازدواج کند! 
آیا منتظر کسی هستید که بتواند از وی نگهداری کند؟ آیا نگرانی شما از این 
است که کسی در آینده نیازهای مالی دخترتان را برآورده کند؟ در این صورت 
بپذیرد؛  را   از دخترتان  یافتن کسی است که مسئولیت حمایت  بهترین راه 
بدون آنکه در نقش همسر او حاضر شود. شاید یکی از اعضای فامیل قبول کند 
که بعد از شما مسئولیت نگهداری از دخترتان را به عهده بگیرد. با برقراری 

ارتباط بیشتر با فامیل می توانید از هم یاری آن ها استفاده کنید.
تضمین  را  شما  دختر  خوشبختی  نمی تواند  ازدواج کردن  بسپارید،  خاطر  به 
بنابراین ازدواج کردن  انجامیده است.  افراد به شکست  از  کند. ازدواج بسیاری 
مقصد خوشبختی نیست؛ بلکه آغاز مسیر دشواری است که آمادگی الزم دو 
طرف را می طلبد. ممکن است دختر تان ازدواج کند، ولی احتمال دارد هیچ گاه 
همسر مناسبی پیدا نکند. در حقیقت ازدواج کردن با آنچه در داستان پریان 
می خوانیم متفاوت است. بهتر است واقع بینانه به مسئله ی ازدواج دخترتان 

نگاه کنید.
 

سحر 27 ساله از کاشان
من ناشنوا هستم. می خواهم با مردی ازدواج  کنم که هیچ معلولیتی ندارد. اما 
دوستانم فکر می کنند که من باید با یک فرد معلول ازدواج کنم. به نظر شما 

چه کاری درست است؟

سحر خانم، هیچ کس نمی تواند برای انتخاب شریک زندگی شما تصمیم بگیرد. 
ممکن است دیگران به شما بگویند که انجام چه کاری بهتر است؛ ولی فراموش 
نکنید هیچ کس بهتر از شما نمی داند که در قلبتان چه می گذرد. به خود شما 
بستگی دارد که چه  میزان از حرف های آن ها را بپذیرید و چقدر از آن ها را رد 
کنید. بعضی از خانم های معلول دوست دارند با مردی ازدواج کنند که شرایط 
جسمی مشابهی با خودشان دارد، برخی دوست دارند با فردی ازدواج کنند 
یکدیگر  ناتوانی های  زندگی  مسیر  در  تا  دارد  آن ها  با  متفاوتی  معلولیت  که 
همسر  می دهند  ترجیح  نیز  عده ای  کنند،  کامل  را  همدیگر  و  بپوشانند  را 
آینده شان معلول نباشد. ذهن خود را با این مسئله در گیر نکنید. بهتر است 
به جای تقسیم افراد به دو  دسته ی معلول و غیر معلول، با فردی ازدواج کنید 
که به او عالقه مند شده اید و اجازه ندهید نظرات دیگران بر تصمیم شما اثر 
بگذارد و شما را مجبور به انجام کاری کند که دوست ندارید.  پیش از ازدواج 
مطمئن شوید شریک زندگی شما از معلولیت شما درك درستی دارد و آن را 

به طور کامل پذیرفته است.

مادر مریم از طالقان
فرزند اول ما فرشته ای کوچک و مبتال به سندرم  داون است. با وجود آنکه سن 
من در زمان بارداری و زایمان زیر 25 سال بود و هیچ سابقه ای از سندرم  داون 
در خانواده ی من و همسرم وجود نداشت، فرزندمان به سندرم داون مبتال شد. 

آیا ممکن است فرزند دوم ما هم به این بیماری مبتال شود؟
با وجود آنکه احتمال تولد کودك با سندرم داون، از مادران 35 سال به باال 
بیشتر است؛ اما این بیماری می تواند به  صورت کامال تصادفی برای کودکانی 
که مادرانشان سن باالیی ندارند نیز اتفاق بیفتد. انجام آزمایش های غربالگری 
برای مادران باردار الزم است. ابتالی فرزند اول شما به سندروم  داون، احتمال 
ابتالی فرزند دومتان به این بیماری را کمی افزایش می دهد. به شما توصیه 
می کنیم نگران نباشید و سعی کنید تمام آزمایش های غربالگری را در دوران 

بارداری انجام دهید. بهتر است با پزشک و مشاور ژنتیک مشورت کنید.

»آقـای مشـاور تـوانـا«
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معرفی معلوليت

اگر تنبلی چشم درمان نشود... 

تنبلی چشم یکی از مهم ترین عوامل نا بینایی یا کم بینایی کودکان است. در این اختالل 
در چشم یا راه های عصب بینایی مشکل خاصی دیده  نمی شود. درحقیقت کودك قدرت 
سیستم  در  خاصی  ایراد  نمی تواند  پزشک  که  از دست می دهد  حالی  در  را  بینایی اش 
نابینایی  یا  کم بینایی  از  می توان  اختالل  این  به موقع  تشخیص  با  کند.  پیدا  او  بینایی 

کودکان جلوگیری  کرد.
تکامل بینایی در مغز از دوران جنینی آغاز می شود و تا ده سالگی ادامه دارد. در سه سال 
اول زندگی، هر عاملی که باعث ایجاد مشکلی در دید یک یا دو چشم کودك شود، رشد 

دستگاه بینایی را متوقف ساخته و به کاهش بینایی کودك منجر می شود. 
از پنج سالگی است. اگر درمان تنبلی  چشم به  بهترین زمان درمان تنبلی چشم قبل 
از  بعد  درمان  معموال  می شود.  کمتر  بینایی  بازیافتن  و  بهبود  احتمال  بیفتد،  تعویق 

هفت سالگی بی فایده خواهد بود.
اگر هر  دو چشم دچار دوربینی، نزدیک بینی، یا آستیگماتیسم باشد، هر دو چشم دچار 
که  داشته باشد،  چشمی  بیشتری  دید  تفاوت  چشم ها  از  یکی  اگر  خواهند شد.  تنبلی 

ضعیف تر است دچار تنبلی می شود.
بیماری هایی چون کاتاراکت )آب مروارید( و پایین افتادگی پلک موجب می شود که چشم 

تصاویر واضحی از اشیاء دریافت نکرده و به تدریج دچار تنبلی شود.
شبکیه  روی  واضحی  تصویر  در نتیجه  شده،  دوبینی  باعث  می تواند  نیز  چشم  انحراف 
تشکیل نشود. بدین ترتیب مغز به تدریج برای حذف دو بینی، تصویر چشم منحرف را 

حذف کرده و تنبلی چشم ایجاد خواهد شد.

پیش گیری و درمان
است؛  آن  ایجاد کننده ی  به موقع عوامل  تنبلی چشم، تشخیص  از  راه پیش گیری  تنها 
بنابراین ضروری است چشم همه ی کودکان حداقل سه بار قبل از دبستان معاینه شود. 

به محض تشخیص باید کودك را نزد متخصص برد تا تحت درمان قرار گیرد.
درمان تنبلی چشم، بستن چشم سالم است. بستن چشم سالم موجب می شود که چشم 
تنبل به کار بیفتد و تنبلی آن از بین برود. مدت زمان بستن چشم را متخصص تعیین 
می کند. با توجه به میزان تنبلی چشم، مدت زمان بستن چشم بین 2 تا 6 ساعت در روز 
است. هر چه میزان تنبلی چشم بیشتر باشد، مدت زمان بستن چشم سالم نیز بیشتر 
خواهد بود؛ اما اگر بیشتر از 6 ساعت چشم سالم را بسته نگه داریم اثر مطلوبی ندارد 
و ممکن است منجر به تنبلی چشم سالم شود. در نتیجه، الزم است براساس تجویز 

پزشک، چشم کودك خود را بسته نگه دارید.
دلیل  به  چشم  تنبلی  اگر  می شود.  توصیه  جراحی  و  عینک  درمان  برای  نیز  گاه 
بیماری های مادرزادی مانند آب مروارید، پایین افتادگی پلک، یا دیگر عیوب ساختمانی 
باشد، باید قبل از سه ماهگی درمان شود؛ اما اگر به دالیل دیگری باشد، درمان تا قبل 

از پنج سالگی امکان پذیر است.
درمرکز درمان تنبلی چشِم بیمارستاِن کوثِر شیراز، با همکاری یکی از بزرگترین مراکز 
چشم پزشکی روسیه، روش های درمانی جدیدی، به کار گرفته می  شود. در این روش عالوه 
بر استفاده از عینک و بستن چشم سالم، عصب چشم تنبل به کمک تحریکات مختلف 
نوری، تصویری و الکترومغناطیسی تحت تاثیر قرار می گیرد. با پخش تصاویر کامپیوتری 
و استفاده از عینک های مخصوص -در طی دوره ی 10 تا 15 روزه ای که هر 6 ماه یک بار 
تکرار می شود - چشم کودك فعال می شود. بهترین سن برای آغاز درمان با این روش 

4 سالگی است که تا 14 سالگی ادامه دارد.
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چند نکته برای والدين
ضروری است در طول درمان بر اساس توصیه ی پزشک متخصص عمل کنید و چشم 
کودك را بیشتر یا کمتر از زمان تعیین شده نبندید. آگاهی و هم کاری والدین از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. داشتن صبر و توجه کافی به وضعیت کودك برای درمان قطعی 
اهمیت زیادی دارد. بهبود تنبلی چشم به سرعت حاصل نمی شود و گاهی درمان چندین 

سال به طول می انجامد.
اکولودر  لنزهای  از  می توانید  کرد،  مقاومت  چشم هایش  بستن  مقابل  در  کودکی  اگر 
کم،  و  متوسط  تنبلی های  در  لنزها  گونه  این  کنید.  استفاده  چشم(  بستن  )لنزهای 

کارآمد هستند.
زیر  از روش های  برای کاهش مقاومت کودك هنگام بستن چشم ها  والدین می توانند 

استفاده کنند:
- هیچ گاه کودك را به بستن چشم هایش مجبور نکرده و در صورت مقاومت او را تنبیه 

نکنید. بهتر است با تشویق کودك، او را به این کار ترغیب کنید.
- وقتی چشم کودکتان بسته است با او بازی کنید تا عالوه بر سرگرم کردن او، از چشمی 

که دچار تنبلی شده است بیشتر کار کشیده و دید چشم را بهبود بخشید.
- از انجام بازی هایی که ممکن است برای کودك خطرناك باشند بپرهیزید.

- هنگامی که چشم کودك بسته است؛ در خانه بمانید و او را به مهمانی نبرید. ممکن 
است کودك از توجه دیگران خجالت بکشد و در مقابل بستن چشم هایش مقاومت کند.

- اگر کودکتان به مهد می رود، از مربی بخواهید توجه ویژه ای به او داشته باشد. در 
صورتی که بچه های دیگر مشکلی در بستن چشم های کودکتان به وجود بیاورند، بهتر 

است زمانی که کودك در خانه است چشم هایش را ببندید.
او بخواهید به  از  - برای فرزندتان پوشش چشمی زیبایی تهیه کنید. حتی می توانید 
ترتیب  این  به  کند.  تزئین  رنگی  برچسب های  با  را  چشمی اش  پوشش  خود،  دلخواه 

به جای آن که از پوشش چشمی اش متنفر باشد، می تواند آن را دوست داشته باشد و 
به عنوان وسیله ی شخصی اش به حساب بیاورد.

را  بوده و سرعت درمان  بهبود دید کودك موثر  برای  بازی ها می تواند  برخی  انجام   -
افزایش دهند. بازی هایی مثل: پرتاب توپ به هدف تعیین شده، خمیربازی، نقاشی کردن، 

ساختن کاردستی و پازل، بازی های کامپیوتری، کتاب خواندن و بازی خط و نقطه.
نقاشی کردن با مداد قرمز یا نقاشی در کاغذهای شطرنجی و داشتن دقت و تمرکز برای 
آن که رنگ از خانه ها بیرون نزند، می تواند تاثیر بیشتری در بهبود دید بگذارد. بهتر است 
یک بار کودك با چشم تنبل و یک بار با چشم سالم نقاشی کند و در پایان دو نقاشی را با 

هم مقایسه کند و سعی کند با چشم تنبل به دقت چشم سالم نقاشی بکشد.
وصل کردن نقطه ها به یکدیگر با استفاده از مداد قرمز، یکی از تمرین های موثر برای 

افزایش کارایی چشم تنبل است.
در بازی های کامپیوتری کودك می تواند امتیازهایی را که با چشم بسته و با چشم باز به 

دست آورده است مقایسه کرده و سعی کند امتیاز دو چشم را با هم برابر کند.
می توانید چند شیء مثل جعبه یا گلدان پالستیکی را روی زمین قرار داده و از کودك 
بخواهید توپ را درون آن ها بیندازد. بهتر است از توپ های کوچک و قرمز رنگ استفاده 

کنید تا با این تمرین دوره ی درمان کوتاه تر شود.
به همراه فرزندتان کتاب بخوانید یا به عکس کتاب ها و مجله ها نگاه کنید. دقت او را به 
جزئیات تصویرها جلب کرده و از او بخواهید برای هر تصویر داستانی بسازد. این تمرین 

ضمن افزایش کارایی چشم تنبل، سرگرمی خوبی نیز به حساب می آید.
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خواندنی های سالمت
ساالنه هزار تا سه هزار نوزاد نا شنوا متولد می شوند و 50 درصد از علل نا شنوایی 
علوم  دانشگاه  استاد  لطفی،  دکتر یونس  گفته ی  به  است.  ژنتیکی  کودکان، 
بهزیستی و توان بخشی و متخصص گوش و حلق و بینی، عوامل دیگری نیز 
در بروز نا شنوایی موثرند. عواملی از جمله: عفونت گوش یا مغز نوزاد در داخل 
رحم قبل از تولد، بیماری های بعد از تولد مانند مننژیت و اوریون؛ هم چنین 
مصرف برخی داروها توسط نوزاد یا مادر که برای گوش مضر هستند، در بروز 
و  انفجار  و صدا،  سر  سر،  به  آسیب  هم چنین  موثرند.   شنوایی  نا رسایی های 
کودکان  در  کم شنوایی  شایع  عوامل  از  مدت  در طوالنی  بسیار بلند  صداهای 
انجام  کودکان،  ناشنوایی  شیوع  میزان  کاهش  به منظور  می شوند.  محسوب 
غربالگری بعد از لحظه ی تولد ضروری است. در سنین باالتر، مراجعه ی ساالنه 
از عوارض کم شنوایی و  انجام شود.  باید  به پزشک و سنجش شنوایی سالی 
ناتوانی  دیگران،  با  ارتباط  برقراری  در  توانایی  نداشتن  به  می توان  نا شنوایی، 
و  اجتماع  از  دوری  پرخاشگری،  انزواطلبی،  صحیح،  به طور  در صحبت کردن 

مشکالت روحی و روانی مانند افسردگی اشاره کرد. 

محققان دانشگاه کالیفرنیای برکلی، موفق به ابداع روشی شدند که در مدت 15 
درمان  را  ژنتیکی  نا بینایی های  حتی  و  چشمی  بیماری های  از  بسیاری  دقیقه، 
امکان  بدین ترتیب  می شود.  انجام  ژن درمانی  از  استفاده  با  روش  می کند.این 
ژن ها  درمان،  برای  دارد.  وجود   ژنتیکی  نا بینایی های  اکثر  در  بینایی  بازگرداندن 
به راحتی در سراسر شبکیه- حتی محدوده های غیرقابل دسترس- وارد می شوند. 
می کشد.  طول  دقیقه   15 حداکثر  و  بوده  غیر تهاجمی  کاماًل  درمانی  روش  این 
با  نابینا  بیمار  معیوب چند  ژن های  نشان می دهند،  اخیر  آزمایش های شش سال 
استفاده از این روش درمان شده است و با وجود گذشت مدت زیادی، در سالمت 
از  استفاده  با  به سر می برند. در روش های قدیمی، ویروس های مهندسی  شده  کامل 
یک سوزن به شبکیه ی چشم وارد می شدند؛ البته این روش خطرناك بود و احتمال 
داشت عملکرد شبکیه به طورکلی مختل شود. در روش جدید، ویروس به محیط 
هدف  به  طریق  این  از  ژن ها  و  می شود  وارد  سفیدرنگ ،  محیط  چشم،  زجاجیه 
سال   14 مدیون  را  خود  موفقیت  بی خطر  و  ایمن  روِش  این  می کنند.  برخورد 

پژوهش و مطالعه مستمر محققان دانشگاه کالیفرنیا است .

مطالعه هایی که درباره ی خواب های کودکان نابینا انجام گرفته است، نشان 
می دهند که وقتی کودکان نابینا می گویند: »من یک شیء را در رویا دیدم« 
منظورشان شنیدن یا احساس کردن آن شیء است. آن ها فقط حضور شیء 
را درك می کنند. بنابراین تصور خواب ها کاماٌل شنوایی، حرکتی، ایستایی 
)یا بی حرکتی(، تماسی و یا لمسی است. حس شنوایی معمواٌل مهم ترین 

نقش را ایفا می کند.
دانشمندی به نام بالنک در سال 1958 تصریح کرده است: »کودکانی که 
نابینا متولد شده اند و آن هایی که پیش از 5 سالگی نابینا شده اند خواب های 
در  رویا  در  شنوایی  که  بود  هم عقیده  دیگران  با  نیز  وی  ندارند«.  بینایی 
قرار  آن  از  بعد  حرکتی  و  جنبشی  و  تماسی  درك  و  است  اول  درجه ی 
می گیرد. او دریافت که بعضی از افراد نا بینا در خواب های خود می توانند، 

مزه ها، بوی مواد و میزان حرارت هوا را حس کنند.

ژنتیک؛ عامل 50 درصد از ناشنوایی ها

خواب دیدن نابینایان

15 دقیقه تا بینایی

نفیسه قدوسی
دبیر سرویس سالمت
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اگر بالفاصله بعد از خوردن غذا مسواك بزنید؛ 
مینای  از  اسید  که  می شوید  باعث  واقع  در 
آن  عمیق تر  الیه های  به  و  کرده  عبور  دندان  
برسد؛ در این صورت موجب پوسیدگی سریع تر 
دندان می شود. این اسید پس از مصرف مایعات 
یا مواد غذایی اسیدی، می تواند مینای دندان و 
حتی الیه ی زیرین آن )دنتین( را تخریب کند. 
می کنند  توصیه  دندان پزشکان  به این ترتیب 
به ویژه در مواردی  از مصرف مواد غذایی،  پس 
ادویه دار  یا مواد غذایی  از مایعات اسیدی  که 
استفاده می کنید، بین سی دقیقه تا یک ساعت 
صبر کرده و سپس مسواك بزنید تا از اثر منفی 
مصرف مواد اسیدی بر روی دندان ها جلوگیری 

کنید.

محققان فرانسوی در پژوهش های خود 
ساعت   7 که  رسیده اند  نتیجه  این  به 
و  از عوامل کلیدِی حفظ  خواب شبانه، 
ثابت نگه داشتن وزن است. این مطالعات 
نشان می دهد که کم خوابی )کمتر از 7 
از 7 ساعت(  یا پرخوابی )بیش  ساعت( 
وزن اند.  افزایش  در  موثر  دالیل  از 
متخصصان معتقدند مکانیسم این تأثیر 
در  اشتها  مرکز  روی  بر  خواب  نقش  از 
که  این صورت  به  می گیرد؛  نشئت  مغز 
در  اشتها  مرکز  پرخوابی  و  کم خوابی 
مغز را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب 
افزایش دریافت مواد غذایی به ویژه مواد 

غذایی شیرین می شوند.

این طور وقت ها مسواک نزنید

رابطه ی چاقی و خواب

داروهایی که در دوران بارداری مصرف می کنید، می توانند بر کودك شما تاثیر 
دوران  در  بی خطر  دارویی  عنوان  به  را  استامینوفن  پزشکان  بیشتر  بگذارند. 
انجام شد که نشان داد  اما در سال 2013 تحقیقی  بارداری تجویز می کنند؛ 
شکل  در  بد فرمی  آمدن  وجود  به  باعث  مستقیم  به طور  استامینوفن  مصرف 
بدنی یا مشکالت جسمی دیگر نمی شود، اما می تواند با آسم و مشکالت رفتاری 
کودك - مانند بیش فعالی- در ارتباط باشد و هم چنین تاثیرات نامطلوبی بر 

کبد انسان بگذارد.
از 28 روز در دوران  استامینوفن بیش  تحقیقات نشان داده است که مصرف 
بارداری، امکان ابتالی فرزندان به بیش فعالی را افزایش می دهد. دوران بار داری 
با تغییرات هورمونی همراه است، به  همین دلیل سر درد عارضه ای شایع است. 
و  قند  خون  بودن  پایین  بار داری کم خوابی،  رایج سر درد در دوران  از دالیل 
مصرف نکردن کافئین است. اگر در دوران بار داری دچار سر درد شدید، قبل از 
رفتن به سراغ جعبه ی قرص ها بهتر است از کمپرس آب سرد استفاده کنید؛ 
اگر دچار سینوزیت هستید بهتر است از کمپرس آب گرم بر روی سینوس ها 

استفاده کنید.

خطرات استامینوفن در دوران بارداری 

ترجمه: نفیسه قدوسی
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»درمـان ام اس با گیـاه خـواری«

آيا رژيم غذايی با ام اس مرتبط است؟

ممکن است در ابتدا، ارتباط بیماری ام اس با رژیم غذایی فرد، غیر ممکن به نظر بیاید؛ 
اما پزشکان و متخصصان تغذیه در باره ی نبودن ارتباط میان رژیم غذایی و درمان 
این بیماری جواب قانع کننده ای ندارند. شواهد علمی ثابت  می کنند که رژیم غذایی 

می تواند در پیش گیری و درمان این بیماری موثر باشند.
اسکلروز چندگانه یا ام اس بیماری مزمنی است که به اعصاِب طناب نخاعی، مغز و 
عصب بینایی آسیب می زند.  افراد مبتال به ام اس از حمالت عصبی رنج می برند. در 
یک حمله ممکن است بینایی و در حمله ی بعد کنترل خود را بر روی مثانه شان 
از دست بدهند. بعد از گذشت چند ماه ممکن است یکی از دست ها یا پاهایشان دیگر 
قدرتی نداشته  باشد و بعد از ده سال بیشتر بیماران در رختخواب بستری می شوند 

یا روی صندلی چرخدار می نشینند.
که  توسعه یافته ای  در کشورهای  ام اس  به  که  ابتال  داده اند  نشان  تحقیقات جدید 
رژیم غذایی شان بر پایه ی گوشت است، بیشتر دیده می شود. برخی ادعا می کنند 
چون  نادرستی  عادات  و  آلودگی ها  استرس،  با  صنعتی  کشورهای  در  زندگی  که 
سیگار کشیدن همراه است؛ اما نرخ ابتال به بیماری ام اس در ژاپن که جزو کشورهای 
توسعه یافته ی صنعتی و مدرن است، بسیار پایین است. این مسئله می تواند با رژیم 
نتیجه  ترتیب می توان  این  به  باشد.  برنج است، مرتبط  پایه ی  بر  غذایی آن ها که 
انکار بر ابتال به این بیماری دارد. استفاده از  گرفت، رژیم غذایی تاثیری غیرقابل 

چربی های حیوانی تا حد بسیار زیادی با پیشرفت این بیماری مرتبط است.
سیستم  به  آسیب  اصلی  علت  گاو  شیر  با  نوزادان  تغذیه ی  نظریه،  یک  اساس  بر 
که  دارد  اسید لینوئیک  کمی  میزان  گاو  شیر  است.  بزرگسالی  در  آن ها  عصبی 
وظیفه ی ساختن بلوک های بافت های عصبی را برعهده دارند. کودکانی که با رژیم 
غذایی حاوی چربی حیوانی باال بزرگ شده باشند، با کمبود اسید لینوئیک در بدن 
مواجه اند و سیستم عصبی آن ها ضعیف است. مغز افراد مبتال به ام اس در مقایسه با 

دیگران، چربی اشباع  شده ی بیشتری دارد. 
چون:  مواردی  دانشمندان  ولی  نیستند،  مشخص  ام اس  حمله های  ایجاد  عوامل 
ویروس ها، واکنش های آلرژیک و اختالالت جریان خون به مغز را در ایجاد حمالت 
موثر می دانند. برخی از دانشمندان معتقدند حمله  های ام اس به دلیل کاهش رسیدن 
می تواند  لبنی  محصوالت  چربی  می شوند.  ایجاد  مغز  حساس  بافت های  به  خون 
چنین تاثیری را ایجاد کند. چربی مواد لبنی وارد جریان خون می شود و سلول های 
خونی را می پوشاند؛ در نتیجه سلول ها به یکدیگر می چسبند و خوشه هایی تشکیل 
می دهند که باعث کند شدن جریان خون به بافت های حیاتی می شود. خون به شکل 
لخته در نمی آید - لخته شدن خون به سکته مغزی می انجامد- ولی در بسیاری از 

رگ ها، خوشه ها به حدی زیاد می شوند که جریان خون متوقف می شود و مقدار 
کلی اکسیژن خون کاهش فراوانی پیدا می کند. بافت هایی که برای مدت طوالنی 
از خون و اکسیژن محروم مانده اند، می میرند و به این ترتیب تاثیر تغذیه بر ایجاد 

بیماری ام اس مشخص می شود.
را  هزینه ی خرید گوشت  نمی توانستند  مردم  وقتی  دوم،  دوران جنگ جهانی  در 
از محصوالت گیاهی شدند. پزشکان دریافتند که در  به استفاده  بپردازند، مجبور 
دوران جنگ، بیماران کمتری با نشانه های ام اس در بیمارستان ها بستری شده بودند.

 در سال 1950 دکتر »روی سوانک« با دادن یک رژیم غذایی کم چرب به درمان 
بیماران اقدام کرد و نتایج فوق العاده ای به دست آورد. او اظهار کرد که با این روش 
وضع بیماران تا 95 درصد بهبود یافته است. رژیم غذایی دکتر سوانک برای بیماران 

ام اس حاوی حدود 20 درصد چربی است. 
اگر بیمار مبتال به ام اس هرچه زودتر رژیم غذایی گیاه خواری را بپذیرد، به همان 
بیمارانی که مصرف چربی  بیماری اش جلوگیری کند.  پیشرفت  از  اندازه می تواند 
از بدتر  اشباع شده ی خود را به کمتر از 20 گرم در روز کاهش داده اند، نشانه ای 

شدن وضعیت و پیشرفت بیماری نداشتند. 
از رژیم کم چرب گیاهی که حاوی نشاسته، سبزیجات و میوه ها  بنابراین استفاده 
می باشد و تنها حاوی چربی 5 تا 10 درصدی است، بهترین انتخاب است. اگر از 
تخم مرغ، محصوالت لبنی و روغن هایی نظیر روغن نارگیل یا هسته ی خرما دوری 

کنید، هیچ نوع چربی اشباع شده ای مصرف نکرده اید.
گیاه  خواری نه تنها می تواند بیماری ام اس را متوقف کند، بلکه  به دلیل چربی پایین 
موجود در رژیم غذایی، باعث کاهش وزن و جلوگیری از چاقی و یبوست می شود. 

گفتنی  است رژیم غذایی گیاه خواری در کاهش هزینه ها نیز موثر است.
این رژیم غذایی صلح آمیز که به هیچ حیوانی صدمه نمی زند، مطابق با توصیه های 

سازمان سالمت جهانی و انجمن قلب و جراحان آمریکا طراحی شده است.
برای  نان  یا  کلوچه  غالت،  جو،  آرد  از  استفاده  ام اس  بیماران  برای  رژیم  بهترین 
سبزیجات  انواع  و  ساالد  و  نهار  برای  ماکارونی  و  خورشت  برنج،  سوپ،  صبحانه؛ 

کبابی شده برای شام  است.
با این روش می توان تا حد زیادی از پیشرفت ام اس جلوگیری کرد و قدم موثری 

برای درمان این بیماری برداشت.

با اقتباس از مقاله ی دکتر جان دوگال؛ 
گردآوری و ترجمه : حانیه قدوسی
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»بازی با كودك در خانه«
ايده هايی برای تحرك كودكان معلول

ترجمه : نفیسه قدوسی

حفظ  برای  روش  بهترین 
بهتر  رشد  و  کودکان  سالمتی 
زیاد  تحرك  و  فعالیت  آن ها 
دست  کم  باید  کودکان  است. 
یک ساعت در روز فعال باشند و 
به ورزش و بازی مشغول شوند. 
برای حفظ سالمت  این مسئله 
استخوان هایشان  رشد  و  قلب 
الزم است؛ اما اگر از نظر جسمی 
محدودیت دارند، شرایط به کلی 
معلول  کودکان  می کند.  تغییر 
به دلیل شرایط جسمی خاص، 
از دیگر کودکان کم  تحرك تر و 
راه کارهایی  ادامه  در  آرام ترند. 
معلول  کودکان  تشویق  برای 
در  بیشتر  تحرك  و  فعالیت  به 

خانه، به شما معرفی می کنیم.

روش هايی برای استفاده درخانه
به  برای  مختلف  وسیله های  از  می توانید  فرزندتان،  معلولیت  نوع  به  بسته 
از  که  کودکانی  برای  پینگ پنگ  بازی  کنید.  استفاده  او  وا داشتن  فعالیت 
صندلی چرخدار استفاده می کنند یا کودکان نا شنوا بسیار مناسب است. حتی 
اگر  دهند:  انجام  دیگر  گونه ای  به  را  بازی  این  می توانند  نابینا هم  کودکان 
درون توپ کوچکی را از مهره های پالستیکی یا نخود و لوبیا پر کنید، هنگام 
قل خوردن صدا می دهد و کودکتان می تواند با توجه به صدا، جهت توپ را 

تشخیص داده و به سمت توپ بچرخد.
با استفاده از یک نی و تعدادی نخود می توانید بازی هیجان انگیزی ابداع کنید. 
کودك را در یک طرف میز قرار دهید و در مقابل او بنشینید. محدوده ای را 
به عنوان دروازه مشخص کنید و با فوت کردن در نی سعی کنید نخود را 
به سمت دروازه ی حریف حرکت دهید. این بازی برای کودکانی که نیاز به 
تمرینات تنفسی دارند، مانند کودکان مبتال به دوشن، بسیار مناسب است. 

آن  نام  از  فهرست  و چند  کرده  پنهان  جایی  در  را  اتاق  وسایل  از  تعدادی 
وسایل تهیه کنید. آن ها را به کودك خود و دوستانش بدهید. این بازی باید 
به صورت گروهی انجام شود. از آن ها بخواهید که در مقابل نام وسایلی که 
پیدا کرده اند، عالمت بگذارند. هر کس که در پایان تعداد بیشتری از وسایل 
پنهان شده را بیابد، برنده اعالم می شود. این بازی سبب می شود که کودك 
از خانه  باشد  آنکه الزم  اتاق حرکت کند و بدون  اندازه ی مساحت  به  شما 

خارج شود، هیجان زیادی را تجربه کند.
ممکن است بیلیارد بازی مناسبی برای کودکان به نظر نرسد؛ اما شما می توانید 
این بازی را به سرگرمی مناسبی برای کودکتان تبدیل کنید. قوانین مخصوص 
خود را ابداع کرده و بازی را به شیوه ای جدید اجرا کنید. حتی الزم نیست 
و  معمولی  بلند  میله ی  یا  چوب  یک  کنید.  استفاده  بیلیارد  اصلی  لوازم  از 
توپ های پالستیکی هم می توانند کودکتان را به اندازه ی کافی سرگرم کنند. 

سعی کنید با زدن نوك چوب 
داخل  را  آن ها  توپ ها  به 
سوراخ هایی بفرستید که روی 
کرده اید.  درست  جعبه  یک 
می تواند  شما  بیلیارد  میز 
به  متعلق  کارتونی  جعبه ی 
که  باشد  ال سی دی  تلوزیون 
در آن سوراخ هایی به اندازه ی 
درست  موجود  توپ های 
توپ  برخورد  با  کرده اید. 
توپ های  به  سفید  کوچک 
رنگی آن ها را به سمت سوراخ 
در  هدایت کنید. کودك شما 
طی بازی باید دور میز بیلیارد 
کارتونی  جعبه ی  همان  یا 
حرکت کند و به توپ ها ضربه 

بزند.
تعدادی بادکنک را از آب پر کنید و از کودك بخواهید در حالی که بادکنک  را 
روی پاهایش گذاشته است صندلی چرخدار را به نقطه ی تعیین شده برساند. 
کودك باید مواظب باشد که در حین حرکت، بادکنک را از روی پاهایش به 

زمین نیندازد.
 ( پین  و  توپ  است.  معلول  کودکان  برای  مناسبی  سرگرمی  بولینگ  بازی 
اجسامی که توپ باید به آن ها برخورد کند( در بیشتر اسباب بازی فروشی ها 
موجود است. توپ های مخصوص بولینگ چند سوراخ دارند که انگشت در 
آن ها جای می گیرد. بهتر است از توپ های اسباب بازی و سبک استفاده کنید. 

مسیر حرکت توپ به سمت هدف باید صاف و هموار باشد.
شنا کردن بهترین ورزش و سرگرمی برای کودکان معلول است. شنا عالوه 
بر قوی کردن عضالت دست ها و سینه ، از جمع شدن و کوچک شدن عضالت 
آرامش  کودك  به  آب  هم چنین  می کند.  جلوگیری  از کار افتاده  قسمت های 
می دهد و او را شادمان می سازد. با استفاده از یک وان بادی کوچک می توانید 
استخری اختصاصی برای فرزند خود مهیا کنید؛ تنها الزم است مکان مناسبی 

برای قرار دادن آن بیابید. 
کنید،  اجرا  خانه  در  قوانین خود  با  می توانید  که  ورزش هایی  از  دیگر  یکی 
چوگان است. البته به جای اینکه کودك سوار بر اسب باشد بر صندلی چرخدار 
و  می زند  ضربه  توپ  به  مناسب  یک چوب  از  استفاده  با  و  می نشیند  خود 
آن را وارد دروازه ی حریف می کند. بدین ترتیب کودك تشویق می شود که 
استفاده  خود  تخیالت  از  می تواند  او  به حرکت در آورد.  را  صندلی چرخدارش 
کرده و صندلی چرخدار را اسب خود بداند. بعد از این هرگاه در میان کودکان 
دیگر قرار گیرد، از اینکه می تواند سوار بر اسب خود حرکت کند و بقیه باید 
پیاده باشند، احساس غرور می کند. این بازی عالوه بر تحرك زیاد، پذیرش 

صندلی چرخدار را برای کودك ساده تر می کند.
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خصوصیاتی را که از هر کدام از والدین و مجموعه ی آن دو به فرزند منتقل می شود، 
صفات ارثی می نامیم. دانشی که درباره ی ساختار عامل هر صفت )ژن(، نحوه ی انتقال 
نامیده  ژنتیک  نیز  می کند  )بحث(  گفتگو  و  مطالعه  آن،  به  مربوط  مسائل  تمام  و 

می شود.
یافتن  انسان همیشه مشتاِق  باز می گردد.  سابقه ی علم ژنتیک به سالیان بسیار دور 
چگونگی پیدایش جنین درون زهدان، رشد و تکامل او بوده است. دانش ژنتیک با آنچه 
درباره ی  فرضیه  قدیمی ترین  کرده است.  پیدا  بسیاری  تفاوت  داشته  وجود  قدیم  در 

ژنتیک و توارث را به بقراط حکیم منسوب می کنند. 
پیش ساخته  فرضیه ی  مالپیگی  )اووم(  زن  تخمک  و  میکروسکوپ  کشف  با 
Preformatiom را ارائه کرد؛ به این معنی که در داخل تخمک زن، مینیاتوری 
از جنین وجود دارد که نطفه ی مرد موجب رشد و تکامل او می شود. بعد از کشف 
اسپرماتوزوئید، مینیاتور جنین را در سر اسپرماتوزوئید و زهدان را عامل تغذیه و رشد 
و تکامل جنین منظور نمودند. ارائه ی نظریاتی از این دست تا مدت ها ادامه داشت. 
گشن گیری  که  داد  نشان   )C.E.Wolf( ولف  میالدی  هفدهم  سده ی  در  سرانجام 
تخمک به وسیله ی اسپرماتوزوئید )لقاح( به تولید جنین و انتقال صفات به طور مساوی 

از والدین منجر می شود.
حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نامدار ایرانی هشتصد سال قبل از "ولف" نقش پدر 

و مادر را در تکامل فرزند موثر دانسته و در توصیف کیخسرو، پسر سیاوش )نو ه ی 
افراسیاب( به درستی سهم مساوی زن و مرد را در  کیکاووس( و  فرنگیس )دختر 

انتقال خصوصیات فرزند بیان می کند: 
نژاد از دو سو دارد آن نیک پی                       ز افراسیاب و ز کاووِس کی

و  کنفرانس  در  اردشیر خورشیدیان  دکتر  آقای  و  کریمی نژاد  محمد حسن  پروفسور 
و  زادگاه  را  کهن  ایران  مستدل،  دالئل  با  کشور  از  خارج  و  داخل  متعدد  مقاالت 

گهواره ی دانش ژنتیک و تولیِد مثل معرفی کرده اند.
و  دانشمند  کشیش  یک  توسط  امروزی  ژنتیِک  علم  پایه ی  که  کرد  یادآوری  باید 
و  آمار  ریاضی،  دانش  از  استفاده  با  او  شده است.  بنا  مندل  گریگور  نام  به  پژوهنده 
یافته های تجربی از گیاهی از خانواده ی نخود فرنگی اصول ژنتیک امروزی را مطرح 

کرد.
ژن و کروموزوم چیست؟

ژن واحد توارث قطعه ای از رشته ی DNA است که بر روی بازوهای کروموزوم ها قرار 
دارد. کروموزوم ها رشته هایی از DNA هستند که تعداد آن ها در انسان 23 جفت 
)46 عدد( می باشد. 22 زوج آن ها در زن و مرد یکسان اند و به آن ها کروموزوم های 
 Y و   X جنسی  کروموزوم های  شامل  دیگر  جفت  می گوئیم.   ) )سماتیک  پیکری 
 X می باشد که ترکیب آن ها تعیین کننده ی جنسیت  است. در خانم ها دو کروموزوم
)XX,46( و در مردها یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y )XY,46( می باشد. به 

معلولیت چیست و چگونه از بروز آن پیش گیری كنیم؟

کریمي  حسین  محمد  دکتر 
در   1307 سال  آبان   22 در  نژاد 
سیرجان به دنیا آمد. پس از طي 
متوسطه  و  ابتدایي  تحصیالت 
وارد  اصفهان  و  سیرجان  در 
دانشگاه  پزشکي  دانشکده ی 
خود  تحصیالت  او  شد.  تهران 
کودکان  پاتولوژي  در رشته ی  را 
سال  در  و  داد  ادامه  سوئد  در 
به  استادي  علمي  رتبه  با   1359
آمد.  نائل  بازنشستگي  افتخار 
را  آموزشي خود  فعالیت هاي  اما 
استاد  به عنوان  و  نگذاشت  کنار 
دانشگاه  ژنتیک  گروه  مدیر  و 
فعالیت  به  ایران  پزشکي  علوم 
از  حاضر  مقاله ی  شد.  مشغول 
پروفسور کریمی نژاد است که با 

هم می خوانیم:
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معلولیت چیست و چگونه از بروز آن پیش گیری كنیم؟

مجموعه ساختار کروموزوم ها در سلول کاریوتایپ  می گویند.

در این شکل کاریوتایپ مرد دیده می شود. سه کروموزوم 1 تا 3 را گروه A، 4 و 5 را 
گروه B، 6 تا 12 را گروه C، 13 تا 15 را گروهD، 15 تا 17 را گروه E، 19 و 20 
را گروه F،21 و 22 را گروه G و کروموزوم XY ، کروموزوم های جنسی می باشند.

در نطفه زایی )گامتوژنز( نصفی از 46 کروموزوم )23 کروموزوم( در مرد به نطفه ی 
)گامت( زن می روند. در گشن گیری )لقاح( نطفه ی زن )تخمک( و اسپرماتوزوئید به 
 هم  آمیخته شده و جنین را می سازند.  ساختار کروموزومی پسر XY 46 و ساختار 

کروموزومی دختر 46XX است.
چنانچه نطفه زایی )کامتوژنز( و گشن گیری )لقاح( به طور طبیعی انجام گیرد، جنین 
سالم است و بر حسب ساختار کروموزوم ها پسر )XY( یا دختر )XX( خواهد بود. 

به طوری که گفته شد، نقش مادر و پدر در تکوین و انتقال صفات مساوی است.
معلولیت چیست و چگونه پیش می آید؟

از عضو  استفاده  به  قادر  است که شخص  حالتی   )disability )معلولیت  ناتوانی 
خود نیست. به بیان دیگر به معنی کمبود در استفاده از یک یا برخی از اعضای بدن 
معلول است. ناتوانی ممکن است همراه با تغییر شکل یا کمبود قسمتی از عضو باشد 
یا اینکه از نظر ظاهر تغییری نداشته باشد، ولی در عمل دچار اشکال باشد مانند: 
ناتوانی  علت  عادی(.  حالت  )در  روانی  بیماری های  و  نابینایی ها  برخی  ناشنوائی، 

ممکن است ارثی یا اکتسابی باشد: 
یا هر دو، در مراحل  یا مرد  اثر اشکال در نطفه ی زن  ناهنجاری در  ارثی: که   :A

تکوین و رشد جنین حادث شود.
B: کتسابی ساختار ژنتیکی جنین طبیعی است ولی در اثر عوامل خارجی به بیماری 

)ناتوانی( منجر می شود.
A (خصوصیات ارثی را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

حاصل  ژن  یک  عمل  نتیجه ی  در  که  بیماری هایی  یا  خصوصیات  ژنی:  (تک   a
می شود؛ مانند کوتوله گی )آکند روپالزی(، شش انگشتی و تاسی سر در مردها. در 
بروز این بیماری ها یک ژن جهشی )معیوب( هتروزیگوت  دخیل است، لذا به آن 

ژن بارز )غالب(  می گوئیم.
در بیماری های دیگر مانند اکثر بیماری های متابولیک -فنیل کتونوری، گاالکتوزومی، 
رنگ سفید )در برابر رنگ سیاه(- که برای بروز بیماری یا صفت، هر دو ژن می بایست 
یکسان )هموزیگوت ( باشند تا بیماری یا صفت خود را بروز دهد. به آن ها ژن مغلوب 
)نهفته ( می گوئیم. برای درک بهتر تفاوت صفت غالب و مغلوب می توان گفت: ژن 
را هم در هتروزیگوت )یک ژن جهشی( و هم در  اثر خود  غالب حالتی است که 
حالت هموزیگوت نشان می دهد. صفت مغلوب در حالت هتروزیگوت )تحت قدرت 
ژن غالب( قادر به آشکار شدن نیست. تنها در حالت هموزیگوت )دو ژن مشابه( است 

که هر دو ژن مغلوب با هم هستند و عالئم و آثارشان بروز می نماید.
با توجه به مطالب پیش گفته، برای بروز عالئم بیماری در صفات مغلوب، ضروری 
است هر دو والدین حامل ژن جهشی  باشند تا دو ژن جهشی )معیوب( یعنی هم 
ژن جهشی پدر و هم ژن جهشی مادر به فرزند منتقل شود. این اتفاق بیشتر در 
ازدواج خویشاوندی رخ می دهد. در این حالت معموالً هر دو والدین ظاهراً سالم اند. 
به  بتاتاالسمی والدین عالئم مختصری نشان می دهند  بیماری  به عنوان نمونه در 
اصطالح شکل مینور )خفیف ( بیماری را دارند. چنانچه فرزند هر دو ژن جهشی 
را به ارث ببرد بیماری شکل شدید )ماژور ( خواهد داشت. طبق قوانین ریاضی و 
آماری، در هر آبستنِی والدین حامل ژن نهفته 25 درصد احتمال ابتالی جنین به 
تاالسمی ماژور وجود دارد، عوارض آن بسیار زیاد و در نهایت موجب آزار و مرگ 
کودک می شود. دکتر کریمی نژاد و همکاران از سال 1369)1990( در این زمینه 
و  تاالسمی  به  مبتال  نوزادان  تولد  از  پیش  انجام تشخیص  امکان  و  نموده  فعالیت 
بسیاری از بیماری های ارثی را فراهم کردند. امروزه در کشور ما امکان تشخیص این 
گونه بیماری ها و جلوگیری از آن ها در مراکز ژنتیک خصوصی و دولتی وجود دارد.

X وY قرار دارند، صفات  بر روی کروموزوم های جنسی  صفاتی که ژن های آن ها 
و مرد کامال  بروز عالئم آن ها در زن  و  توارث  نامیده می شوند.  به جنس   وابسته 
 2014 ژانویه  در   OMIM آمار  طبق   X کروموزوم  ژن های  تعداد  است.  متفاوت 
حدود 1184 می باشد. بیماری های مهم و فراوان مانند دیستروفی عضالنی دوشن، 
کور رنگی، هموفیلی، فابیسم و غیره جزء بیماری های وابسته به ایکس اند و در مردها 

نسبت به زن ها بیشتر است . 
آثار خود را نشان می دهد و تعداد آن ها در  Y فقط در مردها  ژن خای کروموزوم 

OMIM ژانویه ی 2014 پنجاه و نه)59( مورد ثبت شده است. 
 46 طبیعی  حالت  در  انسان  کروموزوم های  تعداد  کروموزومی:  ناهنجاری   )  b
می باشد. یک کروموزوم اضافه تر )47 کروموزوم( مانند سندرم داون بیماری مونگول  
که به جای دو کروموزوم زوج 21، سه کروموزوم trisomy( 21 21 (- در مجموع 
47 کروموزوم - دارد. بیمار عالوه بر تغییرات ظاهری، دچار کند ذهنی، قد کوتاه، 

عوارض قلبی و غیره می باشد.
در حالت برعکس یک کروموزوم کمتر از معمول باشد؛ مانند سندرم ترنر که بجای 
دو کروموزوم X فقط یک کروموزوم ایکس )X( و در جمع 45 کروموزوم دارند. قد 
نا باروری  بیماران کوتاه است، گردن آن ها پرده دارد و مهم  ترین اشکال آن ها  این 
)آبستنی و زایمان( می باشد. در برخی موارد افزایش و کمبود ممکن است مربوط به 
قسمتی از یک کروموزوم باشد که بر حسب نوع کروموزوم و مقدار کمبود یا افزایش 

ساختار کروموزوم بیماری های گوناگونی حاصل می شود.
نواقص  یا  بیماری  با هم موجب  و عوامل محیطی  ارثی  ( چند عاملی: زمینه ی   c
جسمی و عقلی می شوند. تعداد آن ها بسیار زیاد است و توارث آن ها تابع قوانین 
خاصی نیست و احتمال توارث آن به فرزند از راه آماری تخمین زده  می شود. عوامل 
مختلفی از قبیل سابقه ی بیماری در خانواده ی افراد مبتال و شدت بیماری در تکرار 

آن اثر می گذارد.
اپی ژنتیک )فراژنتیک(: اصطالحی است که اخیراً به مواردی اطالق می شود که فرد 
به بیماری مبتال می شود؛ بدون اینکه ساختار DNA ژن های او تغییر قابل تمیز با 
امکانات روز را نشان دهند. این موضوع بسیار پیچیده و مورد بحث است. پیش گیری 

از ابتالی فرزندان به بیماری های ارثی در بخش مشاوره بیان خواهد شد.
B ( اکتسابی: 

اشکالی  تکوین  هنگام  در  جنین  ژنتیکی  ساختار  که  می شود  بیماری هایی  شامل 
ندارد؛ ولی بعد از آن در مرحله ی رشد و نمو، به علت برخورد با عواملی که ذکر می 
شود دچار ناهنجاری ها یا بیماری هایی خواهد  شد که ارثی نیستند ولی مادرزادی اند. 

بیماری های مادرزادی بر دو نوع است:
الف( آن هایی که مربوط به عوامل ارثی می باشد و خاصیت انتقال به فرزند را دارند.

ب( آن هایی که در اثر عوامل غیر ارثی پیش آمده  باشند، منحصر به شخص مبتال 
هستند و جنبه توارث ندارد. این بیماری ها ممکن است در اثر یکی از عوامل زیر 

پدید آیند:
A - عوامل عفونی: میکروب ها، ویروس، قارچ، پارازیت.

B - تغذیه: انواع خوراکی ها و آشامیدنی  ها.
C - مسمومیت: انواع سم های گیاهی، مواد معدنی، فلزات و جیوه.

تصادف،  برق گرفتگی،  سوختگی،  گرما،  یخ زدگی،  سرما،  فیزیکی:  عوامل   -  D
آتش سوزی.

هر یک از عوامل فوق می توانند معلولیت ایجاد کنند.

                       پروفسور محمد حسن کریمی نژاد
                       استاد پاتولوژی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران

    موسس و رئیس هیئت امنا مجتمع آموزشی، بهداشتی نیکوکاری رعد کرمان

مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد- نجم آبادی
تهران: شهرک قدس )غرب(، فاز 3، خیابان حسن سیف، کوچه چهارم،

 شماره 1144 و 1143. کدپستی: 1466713711
تلفکس: 88089723-88083575

mhkariminejad@yahoo.com
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Diabetes Buddy Lite
داشتن  نظر  زیر  برای  فضایی 
روزانه،  مصرفی  داروی  ُدز 
و  مصرفی  آب  گلوکز،  میزان 
طراحی شده است.  شما  وزن 
برنامه  این  از  استفاده  با 
تحرک  میزان  از  می توانید 
انسولین  تزریق  زمان  و  بدن 

نیز با خبر شوید.    

My Emergency Info
این برنامه به شما کمک می کند تا اطالعات 
را جمع آوری کنید که  ای  مهم و ضروری 
اطالعاتی  ضروری اند؛  اورژانسی  مواقع  در 
مصرفی،  داروی  معالج،  پزشک  نام  مانند: 
وضعیت  و  حساسیت ها  پزشکی،  وضعیت 
فشار دادن  با  اطالعات  این  همه ی  بیمه. 
می گیرد،  قرار  شما  اختیار  در  دکمه  یک 
از  با استفاده  اورژانسی  هم چنین در مواقع 
این برنامه می توان نزدیک ترین بیمارستان 

را پیدا کرد.

SoundAMP Lite
این برنامه تلفن همراه شما را به دستگاهی 
از  یکی  می کند.  تبدیل  شنیداری 
و  است  شنیداری  برنامه های  محبوب ترین 
در سال 2010 جزو پنج برنامه برتر پزشکی 
اجرا  را  برنامه  به سادگی  گرفته است.  قرار 
کنید و از هدفون برای شنیدن صحبت های 
استفاده  عالقه تان  مورد  برنامه  یا  دوستان 
کنید. گزینه های مختلفی برای تنظیم صدا 

وجود دارد.

 Spectrum Color
Blind Assistant

اگر از کوررنگی رنج می برید، 
برای شما مناسب  برنامه  این 
است. این برنامه با استفاده از 
تنظیمات دوربین تلفن همراه 
رنگ ها  تشخیص  به  شما، 
 500 است  قادر  و  می پردازد 
نشان  شما  به  را  رنگ  نوع 

دهد.

Allergy Runner
از  می توانید  برنامه  این  از  استفاده  با 
مطلع  مواد مختلف  به  حساسیت های خود 
و  داشته باشید  نظر  زیر  را  عالیم  شوید، 
این  کنید.  ثبت  را  جدید  حساسیت های 
آینده  در  تا  می کند  کمک  شما  به  برنامه 

کمتر به این حساسیت ها مبتال شوید.

Parking Mobility
برای  پارک  جای  پیدا کردن 
این قدر  هیچ وقت  معلوالن 
آســــان نبــوده اســت. این 
سیستم  از  استفاده  با  برنامه 
شما  آیفـــون،  »جی پی اس« 
نزدیـک ترین  ســمت  به  را 
پارک  مخصــوص  پایگاه های 

معلوالن راهنمایی می کند.

»بـرنامه هـای آيفـون ويـژه ی معلـوالن«

الهام اشرفی
مترجم
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این توپ فوتبال همراه با دو دستگاه صوتی برای ورزش های افراد 
معلول و تمرین های گروهی مناسب است. این توپ، زنگ هایی 
طبق  توپ  این  کند.  کمک  بازیکن  به  توپ  یافتن  در  تا  دارد 
استانداردها ساخته شده و مناسب چمن مصنوعی و طبیعی است.  

کالسکه ی کودک مخصوص هدایت با صندلی چرخدار
این کالسکه ها به صندلی چرخدار وصل می شود تا والدین بتوانند 

با کودکان خود راه بروند.
صندلی برای فعالیت روزانه ی کودکان

حایل  تعدادی  و  می شود  خم  که  دارد  تکیه گاهی  صندلی  این 
موقعیت  صندلی  این  وصل اند.  تکیه گاه  و  صندلی  به  که  دارد 
مناسبی برای سر، بدن، لگن و پاها ایجاد می کند. از این صندلی 

می توان برای موارد مختلف استفاده کرد:
• ایجاد حالت های مختلف برای فعالیت های مختلف؛

• کاهش نیاز به وسیله های حمل و نقل؛
• کمک به تنفس و هضم غذا.

حس گر های اعالم حمله ی صرع
این دستگاه قابلیت اعالم حمله های صرع را هنگام خواب دارد و 

بر َحَسب مدل، زیر بالشت یا تشک قرار می گیرد.

هشدار خروج از خانه
این حس گرها در باالی در اصلی یا در پشتی خانه نصب می شوند. 
به  معینی  مدت  از  بعد  و  خارج شده  خانه  از  که کسی  هنگامی 
خانه باز نمی گردد، هشدار داده و با مراکز کمک یا یکی از نزدیکان 
یا در  را گم می کنید  راهتان  زمانی که  بنا براین  تماس می گیرد. 

زمان نا مناسبی بیرون می روید، کمک بزرگی به حساب می آید. 
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