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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 ( : 250/000 ریال  
یک ساله)12شماره( )براي مراکز، شرکتها ،سازمانها و مخاطبان عادي( : 300/000 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 : 33339212 - 028 

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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43
آقای شهردار، لطفا 

موز ه ی کودکی مان را 
به ما برگردانید!

58
انواع درد در افراد 

ضایعه نخاعی
تازه های دنیای 

فناوری
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35

63

اخبـار

 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسیني- مرتضی رویتوند- رقیه بابایی

 هیات تحریریه :
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 -  زهره شهسواری- سیروس ماله میری 

و سایر همکاران
 گرافیک و صفحه آرایی : فهیمـه طیبـا

عكس روی جلد: سمیرا طیبا، مطهره حاجی قاسمی
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

کودک و نوجوان

سالمت و علمی

شناسنامه

دریافت نسخه pdf شماره 53

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 :028-33339212
سازمان آگهی ها: 09192825134

شماره پیامک : 30007545  
چاپ و صحافی : رواق

اجرای طرح »پالک ویژه ی 
معلوالن « در کالن شهرها

مگر قرار است بهمن به آمار زمین مشكوکم
 دانش آموزان هم کمک 
هزینه ی تحصیلی بدهیم؟

اعزام تیم ملی بسكتبال 
با ویلچر بانوان به 

رقابتهای برون مرزی

»جامعه ی معلوالن و 
خروارها ماده ی قانونِی 

بر زمین مانده... «

تفكر کانون معلولین 
باید در سطح بین المللی 

انتشار یابد

چالش های آموزش حق تحصیل کودکان
استثنائی

38
پیچک ها در باد

44
لنگه به لنگه ها

40
عروسی جیرجیر کها

احساس گناه
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شبکه ی تشکل ها

 راهی به سوی فرصت های برابر
امروزه از شبکه هاي اجتماعي به عنوان عامل تحوالت 
اجتماعی یاد مي کنند، زیرا شبکه ها، ابزار قدرتمندی 
در  اجماع  ایجاد  و  دانش  اطالعات،  تبادل  برای 
از آن جا که شبکه هاي  استراتژي هاي جدید هستند. 
پایدار، گروه های ذی نفع را در عرصه های مختلف حول 
یک موضوع گرد می آورند، میزان نفوذ و تاثیرگذاری 
از یک سازمان غیردولتی منفرد خواهد  آن ها بیشتر 
بود. به زبان ساده تر منطق شبکه ای، عزمی اجتماعی 
فراهم می آورد و می تواند منشا تحول در جامعه باشد.

غیردولتي  تشکل هاي  شبکه ی  باید  اینکه  در  پس 
در  شبکه سازي  اکنون  نیست؛  شکي  باشد  فعال 
اهمیتي  چه  از  معلوالن  غیردولتي  تشکل هاي  میان 

برخوردار است، قابل تامل است. 
20 سال قبل، در قالب یک گروه، نخستین جرقه های 

با  را  غیردولتی  تشکل  یا  سازمان  یک  تاسیس 
چشم انداز »عزت بخشیدن به هویت انسانی معلوالن« 
دریافتیم  زمان  آن  در  و  کردیم  پایه ریزی  ایران  در 
اغلب  و دلسوزی مردمان که  ترحم  از  نگاه مملو  که 
و  می گرفت  نشات  غلط  فرهنگ  و  کهنه  باورهای  از 
عمل  نفس  و  نموده  تعریف  ناتوان  فردی  را  معلول 
تمامی خیریه ها با جمع آوری کمک بالعوض به فرد 
بنابراین  ناتوانی!  تو  که  می کند  القا  این گونه  معلول 
و  گرفت  قرار  کارمان  سرلوحه ی  در  نگرش  تغییر 
بیشترین هدفمان دفاع از حقوق معلوالن در جامعه، 
بسترسازی و ایجاد فرصت های برابر است تا او بتواند 

مانند دیگران زندگی کند.
اکنون آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که دست 
کم ده درصد از جمعیت ایران را افرادی با معلولیت های 
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مختلف تشکیل می دهند و به یقین می توان گفت بیش 
ایرانی ها دارای محدودیت جسمی  از  از سه میلیون نفر 
حرکتی، حسی و ذهنی شدید هستند که بیشتر آن ها 

توام با فقر و محرومیت زندگی می کنند.
آری معلولیت یک عارضه اجتماعی بوده و در همه ادوار 
است  این  سئوال  اّما  دارد.  و  داشته  وجود  بشر  تاریخ 
ناتوانی  و  فقر  با  معلوالن  تَن  محدودیت  چرا  که 
در جامعه گره خورده؟ مگر این نیست که انسان 
پس  زد؛  سازندگی  به  دست  محدودیت ها  پی  از 
و  بلعكس فقیر  نیستند و  چرا معلوالن سازنده تر 

نیازمندترند؟
تشکلهای  تمامی  تقریبا  و  دولتها  که  است  این  جواب 
با جذب  و همواره  پنداشته  ناتوان  را  معلوالن  مردمی، 
کمک های بالعوض از پی جلب ترحم عمومی به یاری 

او شتافته اند.
قانون مداری و توجه به حقوق اجتماعی معلوالن و در 
نتیجه ایجاد فرصت های برابر برای افرادی که از معلولیت 
اقتصادی  را در عرصه های اجتماعی،  آنان  رنج می برند 
و حتی سیاسی به بالندگی و توانمندی سوق داده و در 
بالقوه  استعدادهای  برای رشد  را  زمینه ها شرایط  همه 
آنان محیا خواهد ساخت و قطعا تحقق این باور در سایه 
انسجام در فلسفه  تالش و همت تشکل های مردمی و 
فکری و نگاه مشترك آنان به واقعیت های تلخ و شیرین 

زندگی معلوالن میسر خواهد بود.   
تشكل های  فعاالن  و  گردانندگان  مدیران،  ما 
در  که  باشیم  واقعیت  این  منكر  نباید  مردمی 
تشكل های  همه  تقریبا  دور،  نه چندان  گذشته 
مردمی و یا به عبارتی خیریه ها معلوالن را افرادی 
بیشتر  که  آن ها  گردانندگان  و  پنداشته  ناتوان 
و  مختلف  بهانه های  به  بوده اند،  تندرست  افراد 
را صرف جلب  توان خود  تمام  با البی گری  اغلب 
بالعوض  کمک های  جمع آوری  و  عمومی  ترحم 

دولتی و یا مردمی نموده اند.  
اگر امروز حقوق اجتماعی معلوالن نادیده گرفته می شود 
علت اصلی آن عدم درك صحیح دولت ها و عدم وجود 
تشکل هایی با رویکرد دفاع از حقوق اجتماعی معلوالن 

است.  
دولت و سازمان های حمایتی نباید با نگاه ترحم آمیز و با 
دست نوازش به رفع مشکالت معلوالن بپردازد و یا برای 
مختلف  اشکال  به  مردم،  نوع دوستی  حس  برانگیختن 
کار  به  فقر  و  نیازمندی  سمبل  عنوان  به  را  معلوالن 
گیرند. امروز انتظار می رود تا دولت مردان توجه ویژه ای 
به حقوق اجتماعی معلوالن معطوف دارند تا با رویکردی 
صحیح ، بسترساز حضور معلوالن در عرصه های مختلف 

باشند.
امروز همگان اذعان دارند که اگر معلوالن ـ منهای آن 
گروه که به مراقبت دائم نیاز دارند ـ از حداقل حقوق 
اجتماعی و قانونی خود برخوردار باشند، با کسب علم 
و مهارت و تامین شغل پایدار، نیازی به ترحم اغنیا و 
کمک های ناچیز دستگاه های حمایتی نخواهند داشت و 
این آرمان دیرینه زمانی محقق خواهد شد که تشکل های 
با  و  نباشند  غافل  معلوالن  مسلم  حقوق  از  غیردولتی 

رویکردی نو و با شناخت صحیح از علل محرومیت ها، 
در راستای اهداف متعالی خود گام بردارند.

اهداف خیرخواهانه  و  تمامی خیریه ها  دلسوزانه  تالش 
لیکن  و  است  ارزشمند  و  احترام  قابل  ما  برای  آن ها 
امروز بزرگترین خیرخواهی، توجه به حقوق شهروندی 
دارد.  همراه  به  را  فرصت ها  برابری  که  است  معلوالن 
باشد،  خیریه  محتاج  نباید  معلولیت  دارای  فرد  امروز 
بلکه او خود باید یک خیر اجتماعی به شمار آید زیرا 
کالبد  در  محدودیت  بلکه  نیست  ناتوانی  »معلولیت 
انسان هاست« محدودیتی که می تواند یک نعمت الهی 
به شمار آید. نعمتی بزرگ و هدیه از جانب خداوند که 
می تواند عاملی برای رشد استعدادهای درونی معلوالن 
و  اندیشه  قدرت  از  بهره گیری  زمینه ساز  و  گردد  تلقی 
گرایش به امور تحقیقی، پژوهشی و مدیریتی در جامعه 

باشد.
ایجاد  ضرورت  مبین  همه  و  همه  دغدغه ها  این 
وحدتي  است،  معلوالن  تشكل هاي  میان  وحدت 
هدفمند،  تعریف  و  نو  رویكرد  یک  قالب  در  که 
زمینه  و  داده  قرار  یگدیگر  کنار  در  را  ظرفیت ها 

تحول را فراهم آورد.
اکنون همه تشکل های غیردولتی و البته حامیان واقعی 
دعوت  انگیزه  با  و  قدرتمند  شبکه  یک  تشکیل  به  را 
یاری دولت بشتابیم و در  به  تا در کنار هم،  می نمایم 
الیحه  تصویب  و  بازنگری  با  ممکن  زمان  سریعترین 
تحقق  در  بلندی  گام  معلولیت،  دارای  افراد  حقوق 
واقعی،  معنای  به  و  برداریم  خود  دیرینه  آرمان های 
از یکدیگر سبقت  نیک  دوشادوش دولت مردان در کار 

بگیریم.
البته با تمام اهمیتی که شبکه سازی برای سازمان های 
امر  اصوال  که  می آید  نظر  به  دارد،  معلوالن  غیردولتی 
شبکه سازی با چالشهایی روبه رو بوده است که برخی از 
این چالش ها ساختاری هستند و برخی دیگر حقوقی. 
نگاه خاصی  غیردولتی عضو شبکه،  سازمان های  اصوال 
نسبت به شبکه ای که در آن عضو هستند دارند و الزم 
به  شبکه  در  آن ها  عضویت  که  کنند  درك  که  است 
این شبکه مشارکت  باید در  این است که خود  مفهوم 
فعال داشته باشند که در نتیجه این مشارکت توانمند 
نیز می شوند. ولیکن به نظر می آید که هنوز فرهنگ کار 
جمعی و کار گروهی نهادینه نشده است. هنوز آگاهی 
کافی در زمینه مشارکت و کار گروهی وجود ندارد و گاه 
اثرگذاربودن مشارکت و کار  بازدهی و  به  حتی نسبت 

گروهی بی اعتقادی وجود دارد. 
در هنگام انتخاب مدیران این شبکه ها، اعضا باید دقت 
کنند که مدیران شایسته، توانا،  فهیم و آشنا به اصول 
مدیریت و دارای حسن سابقه در فعالیت  با سازمان های 
غیردولتی انتخاب شوند و در نهایت باید برای تاسیس 
شبکه  این  چرا  که  کرد  تبیین  مشخصا  شبکه  یک 
به  نسبت  به خوبی  آن  بنیانگذاران  و  می شود  تاسیس 
باید  ساده تر:  زبان  به  یا  و  باشند  آشنا  شبکه  موضوع 

تعریف مشخصی از رسالت این شبکه در دست باشد.

تشكل های مردم نهاد باید با رویكرد جدیدی برای 
دفاع از حقوق معلوالن به یک »شبكه اجتماعی« در 

میان خود بپیوندند.

جمع آوری  نهاد،  مردم  تشكل های  هدف  امروز 
حقوق  از  دفاع  بلكه  نیست  بالعوض  کمک های 

اجتماعی معلوالن است.

سیدمحمد موسوي
بنیان گذار و رئیس هیات مدیره کانون معلولین توانا
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مدیرکل دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور، از امکان صدور پالِک ویژه برای 
والدین  و هم چنین  نا بینایان  معلوالن ذهنی،  متوسط،  معلوالن جسمی  و  جانبازان 

آن ها در کالن شهر های محدوده ی طرح ترافیک خبر داد.
به گزارش پیک توانا، مدیرکل دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور درباره ی 
این موضوع چنین گفت: »امکان دریافت پالک ویژه برای جانبازان و معلوالن جسمِی 
و  فنی مهندسی  معاونت  بهزیستی،  سازمان  بین  صورت گرفته  توافِق  بر  بنا  شدید، 
خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا از سال ۱۳۸۹ فراهم شده بود و هم اکنون این امکان 
برای جانبازان و معلوالن جسمی متوسط، معلوالن ذهنی، نا بینایان و والدین آن ها 

نیز فراهم شده است.«
معلوالن  تردد  در  سهولت  ایجاد  را  طرح  این  اجرای  از  هدف  دواتگران«  »کیوان 
ترافیک  طرح  محدوده ی  در  واقع  آموزشِی  و  درمانی  مراکز  به  به ویژه  جانبازان  و 
کالن شهر ها برشمرد و افزود: »مالکیت این پالک باید طبق قانون های آیین نامه ی 
راهنمایی و رانندگی به مالک خودرو تعلق گیرد، اما به دلیل اینکه برای برخی معلوالن 
نابینایان و معلوالن ذهنی امکان رانندگی وجود ندارد، مالک پالک می تواند  مانند 

همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر یا سرپرست فرد معلول باشد.«
وی ادامه داد: »به منظور تشخیص جانباز یا معلول بودن صاحب پالک، شماره  سریال 
سریال ها  شماره  به  توجه  با  و  می شود  تقسیم  دسته  دو  به  استان  هر  پالک های 

جانباز بودن فرِد مالِک پالک مشخص می شود.«
از  استفاده  بر  عالوه  معلوالن،  ویژه ی  پالک  دارای  »فرد  کرد:  تصریح  دواتگران 
پارکینگ های حاشیه ی پیاده رو ها -که برای معلوالن درنظر گرفته شده- می تواند در 
محدوده ی طرح ترافیک کالن شهر ها رفت و آمد کند و از مرکز های درمانی و آموزشی 

واقع در این نقاط استفاده کنند.«
مدیرکل دفتر توانمند سازی بهزیستی کشور افزود: » وجود این پالک هنگام مواجهه 
با پلیس راهور و سایر رده های انتظامی ناجا یا در زمان وقوع حادثه مفید است، زیرا 
به اطالع آن ها می رساند که دارنده ی این پالک مشکل حرکتی داشته و توان حرکت 

سریع را ندارد.
که  شده است  فراهم  کالن شهر هایی  در  پالک گذاری  امکان  اینکه  بیان  با  دواتگران 
که  شود  فرهنگ سازی  چنان  »باید  شد:  یادآور  دارند،  ترافیک  طرح  محدوده ی 
شهروندان در صورت مشاهده ی پالک معلوالن، متوجه مشکل سرنشین آن خودرو 

باشند و از او توقع سریع حرکت کردن را نداشته باشند.« 

و  چهار هزار  زودی  »به  گفت:  کشور  بهزیستی  توان بخشی  معاون 
700 معلول شدید و خیلی شدید تحت پوشش این سازمان، صاحب 

خودروی مناسب سازی شده ی وارداتی می شوند.«
به گزارش پیک توانا: »یحیی سخنگویی« با بیان اینکه منعی برای 
ورود این خودرو ها از سوی گمرک وجود ندارد، افزود: »متقاضیان 
تحصیالت،  جمله  از  شاخصه هایی  براساس  خودروها  این  دریافت 

شغل، داشتن گواهی نامه و شدت معلولیت انتخاب شدند.«
وی واردات خودروی خارجی را گامی مهم در جهت رفع بخشی از 
نیاز معلوالن دانست و گفت: »درخواست معلوالن دارای شرایط برای 
از  نماینده ای  اداره ی گمرک فرستاده شده است.  به  دریافت خودرو 

سوی سازمان بهزیستی نیز مسئول رسیدگی به امور آن هاست.«

به گزارش ایرنا: مدیر سامانه ی هوشمند سوخت شرکت ملِی پخش 
فرآورده های نفتی گفت: »سهمیه ی سوخت جانبازان و معلوالن به 

صورت یارانه ای واریز می شود.«
فرآورده های  پخش ز  ملی  شرکت  سوخت  هوشمنِد  سامانه ی  مدیر 
ناتوانی  به  توجه  با  که  است  این  جانبازان  نفتی گفت: »درخواست 
برایشان  از حمل و نقل عمومی، سهمیه ی سوخت  استفاده  آن ها در 

در نظر گرفته شود.«
»محسن روحانی« افزود: »جانبازان و معلوالن تا پیش از اجرای طرح 
فاز اول هدفمندی یارانه ها، سهمیه ی سوخت دریافت می کردند، اما 

روند واریز سهمیه از سال ۱۳۸۹ متوقف شده است.«
بررسی  و  متعدد  جلسات  برگزاری  از  »پس  کرد:  اضافه  روحانی 
سوخت  سهمیه ی  معادل  که  گرفته شد  تصمیم  مختلف،  طرح های 

معلوالن، یارانه ی نقدی به حسابشان واریز شود.
سوخت  سهمیه ی  اختصاص  برای  شیوه  دو  گذشته  سال های  در 
بود  قرار  اول  طرح  اساس  بر  شده بود:  مطرح  معلوالن  و  جانبازان 
یارانه ی نقدی در کیف پول الکترونیکی کارت های سوخت شارژ شود 
و طبق طرح دوم، قرار شده بود به جای شارژ مبلغ در کیف پول کارت 
گرفته  نظر  در  آن ها  برای  نقدی  یارانه ی  عنوان  به  مبلغی  سوخت، 

شود. در نهایت طرح دوم تصویب شد.«

اجرای طرح »پالك ويژه ی 
معلوالن« در كالن شهـرها

مدير سامانه ی هوشمنِد سوخت شركِت 
ملی پخِش فرآورده های نفتی:

امکان تخصیص سهمیـه ی سوخت 
جانبازان و معلوالن

 به صورت يارانه نقدی فراهم شد

کاشف به عمل آمد

رقیه بابایی

خودروی وارداتِی مناسب سازی شده 
زير پای معلوالن بهزيستی

دریافت  گروه  تنها  مستمری بگیر  افراد  گفت:  کشور  توان بخشی  معاون 
کننده ی سبد کاال نیستند.

معاون توان بخشی بهزیستی کشور درباره ی اینکه سبد خانوار به کدام دسته 
معلوالن،  »همه ی  گفت:  گرفته است،  تعلق  بهزیستی  سازمان  معلوالن  از 
سالمندان و بیماران روانی مزمن از حوزه ی توان بخشی مشمول این طرح 

شده اند.«
یحیی سخنگویی با تصریح این نکته که تنها افراد مستمری بگیر مشمول 
دریافت  برای  »چهار و نیم میلیون نفر  افزود:  نبوده اند،  سبدکاال  دریافت 
سبدکاال ثبت نام کرده بودند که تعداد زیادی از آن ها سالمندان و کسانی 

هستند که از سازمان مستمری دریافت نمی کنند.«
وی با اشاره به اینکه هنوز افرادی هستند که با داشتن شرایط کافی، سبد 
کاال دریافت نکرده اند، ادامه داد: »افراد دارای شرایطی که سبدکاال دریافت 
نکرده اند، می توانند به اداره های بهزیستی محل زندگی خود مراجعه کرده و 

نامشان را در فهرست اصالحی وارد کنند.«

جا ماندگاِن طرِح سبد كاال به 
بهزيستی شهر خود مراجعه كنند
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 7 شامل  ویژه  نیاِز  با  دانش آموزان ِ  یا  استثنائی  دانش آموزان 
و  )نا شنوا  شنوایی  آسیب دیدگان  ذهنی،  کم توانان  گروه 
نیمه بینا(، معلوالن  )نابینا و  بینایی  نیمه شنوا(، آسیب دیدگان 
دارای  افراد  یادگیری،  اختالل  دارای  افراد  جسمی و حرکتی، 

اختالل رفتاری و افراد چند معلولیتی می شوند.
حوزه ی  فعاالن  و  کارشناسان  از  بسیاری  زعم  به  افراد  این 
بهزیستی از مظلوم ترین گروه های معلوالن هستند که عالوه بر 
نیز  و  ویژه  مراقبت های  و  درمانی  دارویی،  نیازهای  داشتن 
فراگیری  و  آموزش  مانند  بسیار ضروری تری  نیاز های  داشتن 
مهارت های خاص، متأسفانه به دلیل مشکالت موجود حتی از 
داشتن نماینده ای از میان خود که به بیان مشکالتشان بپردازد 

نیز محروم اند. 
افراد به خانواده های کم درآمد و به  این  از آنجا که غالب  و 
عمده  خانواده  لذا  دارند  تعلق  جامعه  ضعیف  قشر  به  عبارتی 
تامین معاش فرزند خود کرده و  تمرکزش را صرف درمان و 
از حقوق این فرد بی خبر مانده و شناخت صحیحی از نیازها، 

مسائل و راه های شکوفایی فرزند خود به دست نمی آورد.
وزارت  نظر  زیر  استثنائی  آموزش و پرورش  سازمان 
معلول  افراد  از  گروه  این  آموزش  متولی  آموزش و پرورش، 
شده است و مسئولیت رشد و پرورش این عزیزان و حرفه  آموزی 

به آن ها را به عهده دارد.
درباره ی عملکرد این سازمان به عنوان تنها نهاد متولی آموزش 
این هفت گروِه معلوالن صرف نظر می کنیم؛ چرا که می دانیم با 
چالش هایی روبرو بوده است. یکی از این چالش ها کمبود نیروی 
است.  استثنائی  دانش آموزان  آموزش  اصول  به  انسانِی مسلط 
این سازمان با کمبود نیرو های جوان برای آموزش معلوالن و 
توزیع معلم های با تجربه به مدارس خاص معلوالن مواجه است، 
این سازمان  نبودن  یا  از پرسش درباره ی موفق بودن  بنابراین 
انجام مسئولیت خود، صرف نظر می کنیم. حتی درباره ی  در 
مسئولیت این امر نیز چیزی نمی پرسیم؛ زیرا می دانیم سیاست 
بخش های دولتی در سال های اخیر کاستن از نیرو های انسانی 
و واگذاری این وظایف به بخش های خصوصی بوده است. با این 
و  دولت  با  هم  باز  مسئولیت  که  می گوئیم  و  می دانیم  وجود 

بخش های دولتی است و به بخش خصوصی ربطی ندارد.
است.  کار  اجرای  داریم  بخش خصوصی  از  که  انتظاری  تنها 
تربیت نیروی انسانی دل سوز، ترویج فرهنگ معلمی، آموزش 
و  سالم  نسلی  تولید  به  نهایت  در  که  مهرورزی  فن  با  همراه 
شکوفا منجر شود، باری است که دولت باید به تنهایی آن را به 
مقصد برساند. در واقع، راه  پیمایان این راه باید راه  و رسم عاشقی 
بدانند و به شغل خود تنها به عنوان یک شغل نگاه نکنند البته 
اشاره به این نکته ضروری است که این سازمان به تنهایی قادر 
به انجام رسالت خود نبوده و بدون هماهنگی با سایر دستگاه ها 

نیز نمی تواند به نتیجه ی مطلوب دست یابد.
از  برخی  آموزش  اصلی  رکن  حرفه آموزی  و  مهارت  آموزش 
گروه های معلوالن بوده و هدایت این مهارت ها به سمت و سوی 
اشتغال، حکم قدم بزرگ و سرنوش سازی را دارد. اگر این گام 
این راه  افراد دل سوز و کاردان وارد  به درستی برداشته شود و 
شوند، معلوالن به تولید کنندگان، کار فرمایان و صاحبان شغل  
استعداد های  شکوفا کردن  عالوه بر  آن ها  خواهند شد.  تبدیل 
دولت  به  کمی  وابستگی  مالی،  استقالل  به  رسیدن  و  خود 
داشته و در عمل ثابت خواهند   کرد که در صورت فراهم بودن 

شرایط، توانمند تر از آن اند که پنداشته می شود. 
مسئله ی اصلی تربیت نیرو ها دل سوز است: چه کسی و چگونه 

آن ها را تربیت کنیم؟ »تعدیل نیرو« چگونه باید صورت بگیرد؟ 
حد و مرز واژه ی تعدیل نیرو -که موجب دفع نیرو های قابل و 

ظلم به گروه های هدف می شود- چگونه تعیین می شود؟ 
نیروی غیر دل سوز چگونه استعداد های »کودک« ما را دریافته 
و آن را به شکوفایی برساند؟ سازمان پر مشغله  ای که کارش به 
توزیع نیروهای مجرب بین مدرسه ها رسیده کدام مهارت ها را 
به اشتغال پایدار بدل کند؟ به کدام کودک توان بخشی شده ای 
بیاموزد که معلولیت، ناتوانی نیست؟ کدام کودک توانمند شده ای 
می تواند مهارت کسب کند؟ کسی که -بدون حمایت دولتی 
ترحم های  با  را  استعداد هایش  ممکن-  حالت  بهترین  در  و 
از  پیش  را  توانایی هایش  کوله بار  و  می فروشد  جامعه  مقطعی 
 تولید، در چهار راه، به ورطه ی انزوا و سکوت می سپارد و بس! 

شغل  یافتن  برای  تضمینی  آیا  که  است  این  اصلی  سوال 
برای  خاص  مهارت های  کسب  و  حرفه آموزی  از  بعد  مناسب 
دارد  وجود  اطمینانی  آیا  نه؟  یا  دارد  وجود  دانش اموزان  این 
یا در  از معنای »برده  کشی«  که فرد بدون جلب ترحم، فارغ 
بهترین حالت بدون جلب  ترحم، به استقالل مالی و شخصیتی 
برسد؟ آیا تضمینی وجود خواهد داشت که کارفرمایان این افراد 
مزایای برابر با افراد تن درست را برایشان قائل شوند و حقوق 
اجتماعی شان را حفظ کنند؟ آیا نباید پرسید که این تضمین ها 
باید  سازمان  کدام  و  از چه کسی  وجود-  در صورت  -البته  را 
بخواهیم؟ به  راستی متولی درمان، توان بخشی، آموزش، آموزش 
مهارت، ورود به جامعه، اشتغال، استقالل و غیره کدام سازمان 

است؟
افرادی که محدودیت  شدیدی دارند و حتی  از  آیا آن دسته 
نمی توانند کم ترین مهارت ها را هم کسب کنند، تکلیف از پیش 
تعیین شده ای دارند؟ آیا برای خانواده های این افراد پشتوانه  ی 
گرفته  نظر  در  غیره  و  روحی  مشاوره ای،  مالی،  حمایتی 
خانواده هایشان،  از  پس  افراد،  این  سرنوشت  آیا  شده است؟ 
انزوا، رکود و فرسایش تدریجی در مرکز های نگهداری است؟ 
سازمان  بهداشت،  وزارت  اجتماعی،  تعاون و رفاه   وزارت کار،  آیا 
فنی و حرفه ای، سازمان تأمین اجتماعی و غیره برای این قشر از 

جامعه برنامه ای دارند؟
آیا راه اندازی صندوق های حمایتی تنها برای گروه های خاصی 
صندوق  رفاه،  صندوق  درمان،  صندوق  ایجاد  فکر  و  است 
اشتغال و غیره برای این افراد تاکنون به مخیله ی کسی خطور 

هم نکرده است؟
از کدام بخش و از کدام دستگاه بخواهیم که یارانه ی استفاده از 
برنامه های صداوسیما، زمین ها و سالن های ورزشی، سالن های 
سینما، فرهنگ سراها، سیستم حمل ونقل و غیره ی این افراد را 
-در صورت امکان و در صورت صالح دید- برای خدمات آینده 

خرج کنند؟
آیا این افراد فراموش شده اند؟ آیا در میان آمارهای نامحدود 
و بی مرز سازمان های مرتبط، محو شده و محاسبه نشده اند؟ 
آیا سازمان آمار، آماری از این افراد ندارد؟ آیا می توان به آمار 

زمین مشکوک بود؟
فرزندان  دارای  خانواده های  می  کنیم:  پیشنهاد  پایان،  در 
درمان  برای  را  خود  درآمد  از  عمده ای  بخش  که  معلول- 
خدمات  یا  خاص  یارانه ي   از  می کنند-  خرج  خود  فرزندان 
صاحب  دیگر  خانواد ه ها ی  اگر  صورت  بدین  ببرند.  بهره  ویژه  
فرزندان دارای معلولیت شوند، فرزندشان را مایه ی زحمت و 
دردسر خود ندانسته و با ذهنی فارغ از فشارهای روانی به رفع 

مشکالت آن ها می پردازند. 

من به آمـار زمیـن مشکـوكم....

رقیه بابایی
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ

مگر قرار است به دانش آموزان هم كمک هزينه ی تحصیلی بدهیم؟
پرداخت کمک هزینه ی تحصیلی به دانش آموزان دارای معلولیت 
با هدف کاستن  بهزیستی  از جمله خدماتی است که سازمان 
پرداخت  و  معلول  فرزند  دارای  خانواده های  مالی  مشکالت 
هدف  جامعه ی  به  دانش آموزان،  این  هزینه های  از  بخشی 
ارائه می  دهد. در این شماره از پیک توانا با اداره های بهزیستی 
چند استان گفت  و گو کردیم تا ببینیم این خدمِت مشترک در 

استان های مختلف به طور مشترک ارائه می شود یا خیر؟
بهزیستی  اداره های  با  گفت  و گو  دریافت شده حاصل ِ  پاسخ های 
چند استان است. سؤال های پرسیده شده و پاسخ های دریافتی 

را می خوانیم:

دارای  دانش آموزان  به  بهزیستی  سازمان  آیا   .1
معلولیت کمک هزینه ی تحصیلی پرداخت می کند؟

2. مبلغ کمک هزینه ی تحصیلی چقدر است؟   

استان خراسان شمالی، اداره کل بهزیستی:
1. بله، بستگی به این دارد که دانش آموز معلول در چه مقطعی 

باشد.
2.   مبلغ ناچیز است، بین 15 تا 25 هزار تومان.

استان گیالن، اداره کل بهزیستی:
1. بله، قبال داشتیم.

2. مبلغش را نمی  دانیم.

استان گیالن، بهزیستی شهرستان رشت:
1. خبر ندارم بهزیستی چنین چیزی دارد یا نه.

2. نمی دانم، در جریان کار نیستم.

استان گلستان، اداره کل بهزیستی:
1. بله، البته اگر دانش آموز معلول باشد .

و  ده هزار  مبلغ  سال   8 از  بیش  دانش آموزان  برای   .2
هشتصد تومان، البته به شرطی که از تهران پول بدهند.

استان خراسان رضوی، اداره کل بهزیستی:
1. نه، نداریم.

2. قبال داشتیم، اما االن بودجه ای به ما نمی دهند.

استان لرستان، بهزیستی شهرستان الشتر:
1. بله، چرا که نه! حتما پرداخت می کنیم.

2. مستمری هایمان بین پنجاه تا شصت هزار تومان است و این 
کمک هزینه به اعتباراتمان بستگی دارد.

استان مازندران، بهزیستی شهرستان ساری:
1. سال های قبل پرداخت می کردیم، اما االن نه.

2. مبلغ زیادی نبود؛ در حدود ده یا دوازده هزار تومان.

استان همدان، اداره کل بهزیستی:
چنین چیزی نداشتیم و نداریم.

استان زنجان، اداره کل بهزیستی:
تحصیلی  کمک هزینه ی  هم  دانش آموزان  به  است  قرار  مگر 

بدهیم؟

استان تهران، اداره کل بهزیستی:
1. تلفنی پاسخ نمی دهیم، حضوری مراجعه کنید.

2. چیزی برایمان نیامده است.

رقیه بابایی
عضو شورای سردبیری ـ مدیر تحریریه - دبیر سرویس خبر
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دولت،  از  به نمایندگی  استثنائی  آموزش و پرورش 
است.  دانش آموزان  از  خاصی  گروه  آموزش  متولی 
نیاز داشتن  عالوه بر  که  شناخته شده ای  کمتر  گروه 
کامل  معرفی  به  مهارت های خاص،  و  آموزش ها  به 
آستانه ی  در  قرار گیری  دارند.  نیاز  خود  جامعه  به 
بازگشایی  داشتن  رو  پیش  و  پاییز  طالیی  فصل 
این  معرفی  ضمن  تا  داشت  آن  بر  را  ما  مدرسه ها 
گروه از دانش آموزان، خوانندگان محترم را با برخی 

از مسائل این افراد نیز آشنا کنیم.
و  دانش آموزان  مسائل  بررسی  برای  منظور،  این  به 
رئیس  حسینی،  با  استثنائی  مدرسه های  معلمان 
گفتگو  به  مازندران،  استثنائی  آموزش و پرورش 

نشستیم:
دانش آموز با نیاز ویژه کیست؟

دانش آموزاِن با نیاز ویژه، به گروهی از دانش آموزان 
گفته می شود که به دلیل ویژگی جسمی یا ذهنی 
عادی  آموزش و پرورش  خدمات  از  استفاده  به  قادر 
تدریس،  روش های  و  محتوا  در  باید  و  نیستند 
تغییر  آن ها  مدرسه ای  ساختار  و  شده  ارزش یابی 
کند. آموزش و پرورش استثنائی متولی این امر بوده 
و  پرورشی  آموزشی،  خدمات  ارائه ی  مسئولیت  و 
بر عهده  را  ویژه  نیاز  با  به دانش آموزاِن  توان بخشی 

دارد.
مدرسه های  در  دانش آموز  هزار   115 تحصیل 

استثنائی کشور
تقسیم  عمده  بخش  دو  به  نام  برده  هفت گروه  این 
خاص  مدرسه های  در  که  بخشی   -1 می شوند: 
کودکان استثنائی تحصیل می کنند؛ 2- بخشی که 
فراگیر  و  تلفیقی  صورت  به  عادی  مدرسه های  در 
تحصیل می کنند و از خدمات آموزشی و توان  بخشی 

بهره  مند می  شوند.
حال  در  آموزش و پرورش،  وزارت  آمارهای  طبق   
حاضر بیش از 115 هزار دانش آموز در مدرسه  های 

استثنائی کشور تحصیل می کنند.
بیشتر خانواده ها از قشر ضعیف جامعه هستند

استثنائی  پرورش  و  آموزش  عملکرد  عمده ترین 
به  بخشی  کیفیت  تحصیلی،  پوشش  تقویت  شامل 
دسترسی  تسهیل  توان بخشی،  و  پرورش  آموزش، 
ارتقای  برای  انسانی  نیروی  آموزش  آموزش،  امر  به 
که  است  دانش آموزان  این  مهارتی  و  علمی  سطح 
البته تقویت مشارکت های غیردولتی نیز به آن اضافه 
شده است. چون باتوجه به اینکه بیشتر خانواده های 
دارای فرزند معلول از قشر ضعیف اقتصادی جامعه 
هستند بنابراین کم رنگ شدن مشارکت دولتی فشار 
می کند  ایجاد  خانواده ها  بر  تحملی  غیرقابل  و  زیاد 

تا جایی که در برخی از موارد شاید منجر به ترك 
تحصیل دانش آموز شود.

رفت و آمد؛  چالش  آموزش و پرورش استثنائی
و  ویژگی   ها  دلیل  به  ویژه،  نیاز  با  دانش آموزاِن 
به  عادی  رفت  و آمد  به  قادر  خاص،  مشکالت 
در  مدرسه  ها  این  متمرکز بودن  نیستند.   مدرسه  ها 
از روستا ها  دانش آموزان  شهرها، موجب روی آوردن 
و منطقه های مختلف شهر به این مدرسه ها می شود؛ 
از  یکی  به  رفت و آمد  سرویس  تأمین  بنابراین، 
استثنائی  پرورش  و  آموزش  چالش های  عمده ترین 
این  در  دولت  سیاست  های  البته  شده است.  تبدیل 
بخش حمایتی بوده و برای تمام مدرسه ها استثنائی 
سرویس دولتی در نظر گرفته شده است. با این وجود، 
معلول  دانش آموزان  نیاز  پاسخ گوی  دولتی  امکانات 
حمل  و   نقل  ناوگان های  از  برخی  هم چنین  نیست. 

مدرسه ها فرسوده بوده و نیازمند بازسازی است.
به وسیله ی  معلول  فرزند  تولد  از  پیش گیری 

آموزش والدین
استثنائی  آموزش و پرورش  وظایف  از  یکی 
بهداشت  تأمین  و  معلول  فرزند  تولد  از  پیش گیری 
اصول  از  یکی  خانواده  آموزش  خانوادهاست.  روانی 
اساسی مدرسه های استثنائی بوده و در مدرسه های 
استثنائی به روی تمام والدین باز است. این آموزش، 
و  می شود  انجام  مدرسه ها  در  ماهانه  صورت  به 
با  مقابله  روش های  دارد:  متنوعی  موضوع های 
راه  حل  یافتن  چگونگی  دانش آموزان،  مشکالت 
مهارت های  زندگی،  مهارت  های  آموزش  تعارض  ها، 

خود یاری و غیره.
هزینه ی گزاف درمان این کودکان 

گفتار درمانی،  مانند  معلوالن  درمانی  هزینه  های 
حلزون،  کاشت  سمعک،  فیزیوتراپی،  کار درمانی، 
دست  این  از  بیماری هایی  و  استخوان  جراحی 
بسیار گزاف است و برخی از خانواد ه ها توانایی مالی 
حمایت  به  خانواده ها  این  ندارند.  را  آن ها  پرداخت 
بخش های دولتی نیاز دارند، اگر چه بهزیستی نیز در 
این زمینه کمک می کند، اما به نسبت انبوه ِ نیاز های 
کارامد  چندان  معلول  فرزند  دارای  خانواده های 
دارد.  ویژه ای  ضرورت  امر  این  پی گیری  نیست. 
بهزیستی نیاز به همکاری دارد تا مشکالت و نیاز های 

توان بخشی و درمانی دانش آموزان را رفع کند. 
ورودی نیرو نداریم.....

سیاست های  نیروست.  کمبود  مشکالت  از  یکی 
وزارت خانه ای در سامان دهی نیروی انسانی این گونه 
نیاز ها  رفع  به  موجود  نیرو های  طریق  از  که  است 
طریق  از  حاضر  حال  در  نیرو ها  کمبود  می پردازند. 

تأمین  مدرسه ها  سطح  در  معلم  صحیح  توزیع 
نبودن  ممکن  و  کمبود  وجود  صورت  در  می شود. 
استفاده  حق التدریس  نیرو های  از  نیرو،  تأمین 

می شود. 
استخدام  معلوالن بر عهده ی ماست؟

باید  دولت  کارکنان  استخدام  در  اینکه  به  توجه  با 
قرار گیرد،  توجه  سهمیه ی 3 درصد معلوالن مورد 
اما متأسفانه نگاه حاکم این است که آموزش و پرورش 
استثنائی موظف به استخدام آن هاست. در حالی که 
آموزش و پرورش استثنائی وظیفه ی آموزش این گروه 
از افراد جامعه را بر عهده داشته و تعهدی مبنی بر 
ایجاد شغل برای آنان ندارد. توانمند سازی معلوالن 
سازمان  برنامه های  از  مناسب  شغل  کسب  برای 

آموزش و پرورش استثنائی است.
شاید معلوالن از یاد رفته اند...

وضعیت  که  دارند  وجود  زیادی  معلوالن  هنوز 
محدودیت  بدون  و  آزادانه   حرکت  ندارند.  مناسبی 
معلول در جامعه، حقی ابتدایی و معمولی است که از 
آن ها دریغ شده است. بسیاری از مکان های عمومی، 
دولتی، تجاری و حتی فرهنگی معلوالن را به عنوان 

اعضای جامعه از یاد برده اند.
دانش آموزان استثنائی: کارآفرینان آینده

رویکرد  با  راهنمایی  دوره ی  دانش آموزان  آموزش 
رشته های  دوره  این  در  است.  مهارتی  آموزش 
نجاری،  می شود:  داده  آموزش  متنوعی  مهارتی 
جالیزی،  محصوالت  پرورش  گل وگیاه،  پرورش 
مشبک کاری و معرق کاری، خیاطی، هنر زندگی در 
ماشین های  تعمیر  کامپیوتر،  کابینت سازی،  خانه، 
استاندارد های  طبق  رشته ها  این  غیره.  و  الکتریکی 
سازمان های فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، ارشاد 
و  می شود  داده  تعلیم  فرهنگی  میراث  و  اسالمی 
می گیرد.  صورت  مذکور  سازمان های  تفاهم  با 
و  راهنمایی  دوره ی  گذارندن  از  پس  دانش آموزان 
می شوند.  کار  جذب  مهارتی،  گواهی نامه ی  کسب 
برای  اشتغال  ایجاد  اشکال  از  نمونه ای  تنها  این 

دانش آموزان معلول است. 
گفتنی است توجه به مسائل آموزشی برای آمادگی 
و حضور معلوالن در جامعه کافی نیست؛ بلکه تقویت 
اعتماد به نفس این دانش آموزان در کنار آموزش آن ها 
این صورت است که می توانند  است. در  نیز واجب 
و  کرده  استفاده  گرفته اند  یاد  که  مهارت هایی  از 

»کار آفرینان صنایع دستی« شوند. 

رفت و آمد معلوالن؛ چالش  آموزش و پرورش استثنائی 
دانـش آموزان استثنـائی، كار آفرينان آينده

رقیه بابایی
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جدید  انشارات  رونمایی  مراسم  در  جوانان  و  ورزش  وزیر  گودرزی،  محمود  دکتر 
کمیته ی ملی پارالمپیک که در محل وزارت ورزش برگزار شد، حضور یافت.

وزارت  قهرمانی  و  حرفه ای  ورزش  توسعه ی  معاون  سجادی  نصراهلل  مراسم  این  در 
روابط  مدیرکل  ناظمی  ورزش،  وزیر  فرهنگی  معاون  احمدی  عبدالحمید  ورزش، 
عمومی وزارت ورزش، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ی پارالمپیک و فدراسیون 
ورزش های جانبازان و معلولین، مهرآیین عضو هیأت رئیسه ی فدراسیون، جمعی از 
ورزش های  فدراسیون  و مسئوالن  پارالمپیک  ملی  رئیسه ی کمیته ی  هیات  اعضای 
جانبازان و معلوالن، سعید مدنی، مدیرمسئول روزنامه ی کیهان ورزشی، غالم حسین 
حضور  رسانه  اهالی  و  پیشکسوتان  از  جمعی  و  ورزش  دنیای  مدیرمسئول  شعبانی 

داشتند.
گودرزی در این مراسم اظهار داشت: اقدامی که انجام شده، کاری است ماندگار و از 
این دست اقدامات فرهنگی در کشورمان بسیار کم است. کمیته ی ملی پارالمپیک و 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن اغلب در این امور پیشتاز بوده اند و جا دارد 
کمیته ی ملی المپیک و سایر فدراسیون های ورزشی نیز این اقدام را الگو قرار دهند 
تا این اقدام فرهنگی، تاریخی، منجر به ثبت و ماندگاری رویدادهای ورزشی و ثبت 

گنجینه هایی که مردم از آنها خاطرات خوب دارند، شود.
وزیر ورزش و جوانان افزود: ما وظیفه داریم اگر ارزش ها در ورزش ما کم رنگ شده اند 
نشده  انجام  بوده،  ما  مطلوب  آن چه  فعلی  در شرایط  متأسفانه  کنیم،  احیا  را  آن ها 
است که نیاز به آسیب شناسی دارد  و رسانه ها می توانند در این رابطه نقش مهمی 

ایفا کنند. 
اوقات که محضر شهید رجایی  از شهید رجایی گفت: گاهی  بیان خاطره ای  با  وی 
می رسیدیم به نکات گران بهایی اشاره می کردند و همواره تاکید بر احیای ارزش های 
انقالبی و اسالمی در ورزش داشتند و ورزش برای ورزش را محکوم می کردند و اعتقاد 

به ورزش برای ارزش و شکوفایی انسان ها داشتند.
گودرزی افزود: متأسفانه هاله ای از غبار دیدگاه های غیر ورزشی روی ورزش نشسته 
است و ورزش ما به دلیل عدم اخالق محوری و نوع مدیریت اعمال شده در چنین 
شرایطی قرار گرفته و همه باید تالش کنیم که از این شرایط خارج شویم که یک راه 
آن انتشار چنین کتاب هایی در زمینه ی ورزش است، باید مقوله ی اخالق محوری را 
در ورزش جایگزین و نهادینه کنیم که نیازمند کمک مدیران ورزشی، ورزشکاران و 

اصحاب رسانه است.

دکتر همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از اختصاص پاداش نقدی به مداآلوران بازی های پاراآسیایی اینچئون خبر داد.
وی با همراهی دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تمرینات ورزشکاران  اعزامی به بازی های پاراآسیایی بازدید کرد و 
در حاشیه این بازدید گفت: رویکرد سازمان بهزیستی کشور، توسعه ی ورزش است و ورزش یکی از موثرترین ابزارهای توانمندسازی 
معلوالن در جهان به حساب می آید و از نظر علمی هم پرداختن به ورزش و توسعه آن از اهمیت خاصی برخوردار است و در مجموع 

برنامه های ما در مورد جانبازان و معلوالن، حمایتی و توسعه ای است.
دکتر هاشمی در ادامه افزود: ما برای ورزشکاران فدراسیون های ورزشی جانبازان و معلولین، برنامه های خاصی داریم و قصد داریم به 
آن ها و کسانی که به نوعی با سازمان بهزیستی در تماس اند یاری و کمک برسانیم و به همین خاطر به ورزشکارانی که در بازی های 
پاراآسیایی اینچئون مدال طال بگیرند 6 میلیون، مدال نقره 4 میلیون و مدال برنز ۳ میلیون تومان جایزه نقدی عالوه بر جوایزی که 

وزارت ورزش در نظر گرفته اهدا می کنیم.

روند  با  آشنایی  معلول ضمن  و  جانباز  ورزشکاران  میان  در  با حضور  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
آماده سازی تیم های اعزامی به بازی های پاراآسیایی، با ورزشکاران گفتگو کرد.

دکتر علی ربیعی در جریان این بازدید گفت: یکی از وظایف وزارت، مسائل حمایتی در حوزه ی ورزش 
جانبازان و معلوالن است. ورزش و بهبود زندگی ورزشکاران جانباز و معلول رابطه ی معناداری با هم دارند 

و ما نیز باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم.
ربیعی افزود: ورزش یک بعد ورزشی دارد و بعد دیگر آن فراهم کردن امکانات برای افراد دارای معلولیت 
است تا در شرایط مختلف بتوانند ورزش کنند، البته معتقدم حمایت هایی که باید صورت بگیرد همچنان 

زیاد نیست و نارسایی هایی در این زمینه وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: وظیفه ی اخالقی و حمایتی ما این است که تا از تیم های 

حاضر در بازی های پاراآسیایی حمایت کنیم و من قول کسب مدال نقره را از بانوان والیبالیست گرفتم.
وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در پاسخ به درخواست ورزشکاران مبنی بر حل مشکل اشتغال آنان گفت: 
متأسفانه با وجود تصویب قانون سه درصد استخدام از معلوالن در ادارات دولتی این موضوع عملی نشده 

اما حتما آن را در دولت پیگیری می کنم تا این مشکل رفع شود. 
وی تصریح کرد: ما قصد داریم زمینه حضور معلوالن را در بازار اشتغال فراهم کنیم البته جدا از آن حضور 
در تعاونی ها هم می تواند موثر باشد و می توان در این خصوص کارهای خوبی انجام داد و مچنین ما در 
حوزه ی تأمین اجتماعی این استخدام ۳ درصدی را قطعا انجام خواهیم داد تا سایر ارگان ها نیز به وظیفه 

وزير ورزش و جوانان:

اقـدامــات فرهنگــی فدراسیــون
 ورزش هـای جانبـازان و معلـولیــن 
و كمیته ملی پارالمپیک الگوبرداری شود

روابط عمومی فدراسيون ورزش های جانبازان و معلولين

دكتر هاشمی در حاشیه ی بازديد از فدراسیون جانبازان و معلولین اعالم كرد:
اهـدای پاداش نقدی سازمان بهزيستـی به مدال آوران بازيهای پاراآسیايی اينچئون

دكتر ربیعی، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی
حمايت از كاروان جانبازان و معلولین در بازی های پاراآسیايی وظیفه اخالقی ماست

خود آشنا شوند. 
صمیمانه  نشست  در  ملی  تیم های  تمرینات  از  بازدید  پایان  در  وی 

مسئوالن و مدیران فدراسیون حضور یافت.



13

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـار

ــــ
ــــ

خبـ
ا

تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان با شرکت در رقابت های پاراآسیایی اینچئون، اولین 
حضور برون مرزی خود را تجربه می کند.

تیم بسکتبال با ویلچر بانوان که به تازگی تشکیل شده، در اولین حضور بین المللی 
خود به رقابت های پاراآسیایی کره جنوبی اعزام می شود.

و  می کنند  شرکت  آمادگی  اردوی  مرحله ی  سومین  در  امروز  از  ملی پوش  بانوان 
تمرینات خود را زیر نظر آذر همایون پور و فاطمه راستی به عنوان مربیان تیم ملی 

انجام می دهند.
کمال عشق به عنوان مشاور فنی و مریم دهستانی به عنوان سرپرست تمرینات، در 

کنار تیم خواهند بود.
)زنجان(،  خوئینی  ناهید  حیدری،  کبری  سلطانی،  رویا  تاره،  جده  حسنی،  زینب 
رقیه سلطانی، زهرا توانگر مروستی، مریم یاورپور)یزد(، ندا فراستی، سمیه کهزادپور 
)فارس(، فاطمه عسگری و فاطمه کشمیری )خراسان رضوی( ۱2 بانوی دعوت شده 

به تیم ملی هستند و اعزام به اینچئون با همین ترکیب صورت خواهد گرفت. 
تا ششم  یکم  از  بانوان  ویلچر  با  بسکتبال  ملی  تیم  آمادگی  اردوی  مرحله  سومین 

شهریور ماه در مجموعه ورزشی انقالب شهر زنجان برپا خواهد بود. 

ابتدای  در  پارالمپیک  ملی  کمیته  رئیس 
مراسم رونمایی انتشارات جدید این کمیته، 
شده  منتشر  مجموعه های  خصوص  در 
گفت: قصد داشتیم در زمینه ی ورزشکاران 
جانباز و معلول که برای کشورمان افتخار 
کنیم  تهیه  گنجینه ای  کرده اند،  آفرینی 
کلیه ی  منظم  و  مدون  صورت  به  که 
افتخارات این عزیزان جمع آوری شده و در 

مجموعه ای ثبت شود.
اصلی  رسانه ی  دو  افزود:  خسروی وفا 
موسسه ی  از  ورزش  دنیای  مجله ی  یعنی 
ورزشی،  کیهان  مجله ی  و  اطالعات 
مطبوعاتِی  انعکاس  حجم  بیشترین 
موفقیت های ورزشکاران جانباز و معلول را 
از ابتدای شروع ورزش جانبازان و معلوالن 
دو  آن ها در  آرشیو  ثبت رسانده اند که  به 
شده  جمع آوری  سه جلدی  مجموعه ی 

است.
دنیای  سه جلدی  مجموعه ی  گفت:  وی 
و مجموعه ی  ورزش شامل ۱۳00 صفحه 
 ۱000 شامل  ورزشی  کیهان  سه جلدی 
اخبار  حجم  بیشترین  که  است  صفحه 
از این دومجموعه بوده  در سال های اخیر 

است.
و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون  رئیس 
معلولین افزود: جمع آوری این مجموعه ها 
دلیل  به  که  خورد  کلید   ۱۳۸0 سال  از 
تکمیل  برای  مجالت  آرشیو  نبودن  کامل 
و  ملی  کتابخانه  چون  مراکزی  به  آن ها 
اسناد  و  شد  مراجعه  مجلس  اسناد  مرکز 

برای اولین بار صورت می گیرد:

اعزام تیم ملی بسکتبال با ويلچر بانوان به رقابت های برون مرزی

محمود خسروی وفا:

كتـاب مدال آوران مجموعـه ای بی نظیر و ارزشمند است

مورد نظر، گاه به صورت دست نویس و اسکن شده، جمع آوری شدند.
وی در ادامه گفت: علت انتخاب تاریخ رونمایی از این مجموعه های ارزشمند، این است  که اولین خبر درج شده توسط نشریه 
کیهان ورزشی، خبری در خصوص اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر به مسابقات یوگسالوی است که پیش از اعزام دیداری با 
رئیس جمهور وقت، شهید رجایی، صورت گرفته و ایشان توصیه هایی به تیم داشتند، از این رو، تاریخ رونمایی را هم زمان با 

هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر قرار دادیم. 
خسروی وفا پیرامون مجموعه مدال آوران نیز خاطر نشان کرد: در مجموعه مدال آوران که از سال 5۸ تا ۹2 جمع آوری شده، 
شناسنامه دقیق ۱۸00 ورزشکار جانباز و معلول که در میادین مختلف بین المللی افتخارآفرینی کردند، جمع آوری شده و این 

مجموعه در نوع خود بسیار ارزشمند و بی نظیر است.
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سه راه اصلي براي توانمندسازي اقتصادي افراد کم توان از طریق CBR وجود دارد که 
به اختصار به معرفی آن ها می پردازیم:

ارائه ی فرصت هاي آموزشي
چنانچه  است.  کم توان  افراد  توانمندسازي  ارتقای  براي  قدرتمند  ابزاری  آموزش 
است. قدرت  )آموزش(  اطالعات   « می کنند:  اظهار   )2001( پریدمور«  و  »ریفکین 

کساني که اطالعات ندارند، فاقد قدرت و حق انتخاب در خصوص بهبود شرایط زندگي 
خود هستند و نمي توانند اتفاقات پیرامون خود را کنترل کنند.«

مي توانند  غیر رسمي(  چه  و  رسمي  آموزشي)چه  برنامه هاي  طریق  از  کم توان  افراد 
هاي  فعالیت  برخي  یا  وظایف  عملکردها،  انجام  براي  را  الزم  مهارت هاي  و  دانش 
بیاورند.  دست  به  اجتماعي،  و  فردی  توسعه ی  و  رشد  در  مؤثر  اقتصادي اجتماعي 
آموزش برای توانمندسازي باید از پیش دبستاني شروع شود و تا بزرگ سالي ادامه یابد. 
برنامه هاي CBR نباید آموزش مهارت هاي قبل از دبستان از قبیل گفتار، زبان اشاره، 
دسته بندی، اندازه گیري، جهت یابي، حرکت و همچنین استفاده از ابزار، مهارت هاي 
روزمره ی زندگي و غیره را دست کم گرفته شوند. آموزش این مهارت ها آنان را برای 

زندگی آینده آماده خواهد کرد. 
فرد  خود باوری  و  اعتماد به نفس  افزایش  باعث  اشتغال  از  قبل  مهارت های  آموزش 
می شود. این شرایط، انجام کارهای اثر بخش در طول زندگی شغلی را بهبود می بخشد. 
در نیجریه مانند سایر کشور های آفریقایی، تعداد محدودی از مدارس فراگیر وجود 
دارند که آموزش های ویژه ای را ارائه می دهند و افراد را برای انجام مشاغل خاص تربیت 
می کنند. گرچه آن تعدادی هم که وجود دارند، برنامه ی آموزشی متناسب با نیازهای 
خاص افراد کم توان را فراهم نمی کنند! برنامه ریزی آموزشی برای مدارس حرفه آموزی 
و نیازهای ویژه باید بر فعالیت هایی متمرکز باشند که فرد را برای انتقال از مدرسه به 
سوی زندگی شغلی آماده سازد. این دیدگاه توسط بسیاری از طراحان بحث آموزشی 
در استخدام جوانان کم توان در سطح وسیعی مطرح شد و بانک جهانی به آن جامه ی 
عمل پوشاند. برنامه های CBR و خدمات دولتی مرتبط باید در مدارسی که مجهز 
به وسایل کمک آموزشی از جمله وسایل کمک شنیداری، وسایل کمک حرکتی و غیره 
می باشند، از افراد کم توان حمایت کرده و عالوه بر فراهم کردن وسایل و ابزار آموزشی 
الزم برای آن ها، محیطی گرم و راحت )از جمله تسهیل دسترسی( را در مدرسه برای 

آن ها ایجاد نمایند و از این طریق به آموزش آن ها کمک کنند.
توانمندسازی از طریق آموزش، تنها با آموزش به فرد کم توان حاصل نمی شود؛  بلکه 
افزایش ظرفیت متخصصان توان بخشی که با این کودکان کار می کنند، نیز اهمیت 
دارد. شورای توان بخشی کشور هند با همکاری دانشگاه آزاد »ایندرا گاندی« و دانشگاه 

آزاد »مادهیا پرادش بی هوج« در 25 مؤسسه ی آموزشی مهم و67 مرکز مطالعاتی 
در سراسر کشور، کمبودهای برنامه های آموزشی را شناسایی کرده است. راه کارهای 
پیشنهادی عبارت اند از: گفتار درمانی، تربیت شنیداری و تکنولوژی قالب گیری گوش، 
امکان  توان بخشی  متخصصان  به  امر  این  غیره.  و  شغلی  مشاوره ی  خاص،  آموزش 
در  و  بخشیده  بهبود  را  مهارت های خود  تا  را می دهد  دانسته های خود  به روز کردن 
این  وسیله ی  به  که  شود  کم توانی  افراد  توانمندی  سطح  افزایش  باعث  حال  عین 
اوگاندا،  در  کوتاه مدت  و  بلند مدت  آموزش های  این  آموزش اند.  حال  در  متخصصان 

ماالوی، زیمبابوه و نیجریه در حال انجام می باشد.
برنامه ی  انجام  نیجریه در حال  در  نابینایی کریستفل  بین  لمللی رسالت  مؤسسه ی 
ابتکاری کوتاه مدت است  برنامه شامل آموزش  این  CBR است.  برای  آموزشی ملی 
از قبیل مدیریت  که کارگاه های آموزشی را درباره ی موضوعات مختلف توان بخشی 
برنامه های یکپارچه سازی اقتصادی، برگزار می کند. هر ساله به طور متوسط 8 کارگاه 
آموزشی برگزار می شود. فراگیران عبارت اند از: کارکنان CBR، مربیان آموزش ویژه، 
خانواده ی افراد کم توان،  کارمندان توان بخشی وغیره . این نوع آموزش کوتاه مدت، 
توانمندسازی اقتصادی افراد کم توان را در سطح وسیعی دربرمی گیرد. با وجود این، 
است  موظف   CBR قرارگیرد،  تائید  مورد  برنامه ها  نوع  این  اثربخشی  این که  برای 
چگونگی  به ویژه  و  کند  ارزیابی  را  آن  آموزش گیران  و  شیوه  این  استفاده کنندگان 
تغییر نگرش منفی و توانمندسازی اقتصادی افراد کم توان را مورد مطالعه و بررسی 

قرار دهد.
از  قبل  مهارت های  سازماندهی کردن  وسیله ی  به   CBR محلی،  جامعه ی  سطح  در 
اشتغال در مشاغل گوناگون، می تواند توانمند سازی اقتصادی افراد کم توان را بهبود 
بخشیده و برای انجام بهتر این امر از خدمات مرتبط کارآموزی - که بهتر است در 
درباره ی  که  پرسشنامه ای  تحلیل  یک  کند.  استفاده  باشند-  محلی  جامعه ی  همان 
برخی از طرح های مرتبط با آموزش شغلی در بنگلور هند انجام شد، نشان داد که 
اکثریت مسئوالن آموزش های حرفه ای، کارآموزان را با تنوعی از برنامه های حرفه آموزی 
منسوخ شده، تربیت کرده بودند. بنابراین هیچ فرصت شغلی برای آن ها ایجاد نشد، در 
حالی که آن ها می بایست خانواده های این افراد را در فرایند تصمیم گیری مشارکت 
به آن ها  آزاد  برمبنای شغل  افراد کم توان  برای  آموزشی داخلی  می دادند!  خدمات 
کیفیت الزم را برای رقابت مناسب با افراد غیر کم توان جامعه داده، به پایداری شغل 

آن ها کمک کرده و موجب کسب درآمد ثابت برای آن ها می شود.

راهبرد هايي برای تضمین توانمند سازي اقتصادي افراد كم توان                                       

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

بخـش دوم
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بررسی معلولیت از منظر نظریه یا مطالعات معلولیت که در کشورهای غربی شکل گرفته 
و رشد چشم گیری پیدا کرده، در ایران ناشناخته باقی مانده است. امروزه هزاران مقاله 
و تحقیق علمی در حوزه ی نظری معلولیت در دانشگاه ها و مرکز های تحقیقی دنیای 
لحاظ مشارکت در غنی کردن  از  ایران، چه  متأسفانه سهم  اما  غرب منتشر می شود، 
ادبیات ملی و بین المللی معلولیت و چه از لحاظ ترجمه ی ادبیات جاری در مطالعات 

معلولیت و انتقال دانش موجود به داخل، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است.
کتاب  نخستین  نظری،  منظر  از  معلولیت  به موضوع  پرداختن  در  این خالء  با وجود 
علمی در این زمینه با عنوان: »درآمدی بر مطالعات معلولیت، با رویکرد جامعه شناسی« 
به زودی از سوی انتشارات سیمای شرق منتشر خواهد شد. این کتاب که توسط نگین 
حسینی، روزنامه نگار و پژوهش گر مطالعات معلولیت تهیه و ترجمه شده، دربرگیرند ه ی 
و  علمی  رشته ی  این  با  ابتدایی  آشنایی  برای  معلولیت  مطالعات  اولیه ی  مفاهیم 

دانشگاهی است.
مطلب زیر، درباره ی چهار الگو یا مدل جهانی معلولیت، از این کتاِب در دست انتشار، 

برگزیده و خالصه شده است.
***

الگوهای رایج در مطالعات معلولیت
1. الگوی اجتماعی معلولیت: معلولیت به مثابه ی یک مانع اجتماعی

و  بارنِز  است.  کرده  بریتانیا هدایت  در  را  معلولیت  مطالعات  اجتماعی،  موانع  رویکرد 
مرسردر مقدمه ی مطلب خود درباره ی تحقیق مطالعات معلولیت، اشاره کرده اند که: 
در حالی که الگوی فردی براساس این فرضیه است که فرد به سبب اختالِل خودش 
با برعکس کردِن زنجیرۀ علّی، دنبال کشف  »معلول« است، مدل اجتماعی معلولیت، 
آن است که چگونه موانع ساخته  شده ی اجتماعی، افرادی را که تصور می شود اختالل 

دارند، ناتوان می کند.
معلولیت تا دهۀ 1990 به طور گسترده ای در مفاهیم توانبخشی، پزشکی، روان  شناسی، 
نیازهای ویژۀ آموزشی و کار اجتماعی دیده می شد. جامعه  شناسان تمایل داشتند که 
جامعه  شناِس پزشکی باشند. از دهۀ 1990، مطالعات بریتانیانی معلولیت رشد کرده 
و در جامعه  شناسی، سیاست گذاری اجتماعی و آموزش حضور بیشتری یافت. الگوی 

اجتماعی، یک »جهش پارادایمی« بود که دیدگاهی تازه از معلولیت ارائه کرد.
الگوی اجتماعی، با اشاره به تمایز میان اختالل و معلولیت، تحلیلی از موانع معلولیت 
ارائه داد. محققان الگوی اجتماعی، از تمرکز روی اختالل ها در افراد فاصله گرفته و 
توجه خود را به دالیل محرومیت از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و موانع 

ارتباطی و روانی معطوف کردند.
2. الگوی اقلیت 

امریکای  محققان  و  فعاالن  بریتانیا شکل می گرفت،  در  اجتماعی  الگوی  حالی که  در 
شمالی درحال پیش بُرِد تحلیل های فرهنگی اجرا شدنی خود بودند. به گفته ی گیبل، 
این فعالیت ها حول رویکرد تفسیری اجتماعی بود که عبارت »الگوی گروه اقلیت « 

را ساخت.
تعدادی از نویسندگان کلیدی )زوال، هان، ریو و باخ، النگمن و اومنسکی( و سازمان های 
افراد معلول در ایاالت متحده ی آمریکا به طور واضح، تحت تأثیر حقوق مدنی آمریکاییان 
سیاه پوست و فعالیت های سیاسی همجنس گرایان برای ارتقای وضعیت اجتماعی و در 

ادامه ی بازگشت سربازان از جنگ ویتنام، از هویِت مثبت اقلیت حمایت کردند.
 )Ableism(از نظر دیویس و گیبل، پی بندی این الگو، چالشی واضح علیه غیرمعلول گرایی
بود: سو گیری های اجتماعی علیه افرادی که بدن آن ها به لحاظ کارکردی، متفاوت از 
این  از  کسانی بود که »هنجار«یا »عادی« قلمداد می شدند و عقاید و اعمال حاصل 
اقلیت، خواهاِن  الگوی  بودند.  تبعیض  سوگیری ها و جهت گیری هایی که در خدمت 
باز تعریف فرهنگی در تقابل با »فردگرایِی ُکشنده« ی  غالب بر جوامع آمریکای شمالی 
و کانادا بود. نخستین عبارتی که در این زمینه ساخته شد، »افراد دارای معلولیت « بود 

که انسان بودن را مقدم بر برچسب معلولیت قرار داد.
3. الگوی فرهنگی

هم  را  کانادا  که  شمالی  آمریکای  در  معلولیت  مطالعات  مشخصه های  از  یکی 
بود.  انسانی  و  اجتماعی  علوم  امتداد  در  آن  چند رشته ای  پراکندگی  در برمی گرفت- 
لینتن،  اسنایدر،  و  میشل  تامسون،   - گارلند  دیویس،  ال.جی.  همچون:  نویسندگانی 
کیتی، البرشت، النگمن و اومنسکی، تحلیل های فرهنگی و ادبی را به  طور مؤثری به  
ارتباط میان تحلیل های مطالعات معلولیت و  برقراری  آثار آن ها متوجه  کار گرفتند. 
ایده های انطباق پذیر از مطالعات فمینیسم، همجنس گرایان و مطالعات انتقادی نژادی 

بوده است. 
شده بودند،  پرداخته  خوب  قبل  از  که  انتقادی  لنزهای  این  با  انسانی  علوم  محققان 
به  کنند.  مطرح  را  معلولیت  فرهنگی  الگوی  تا  آوردند  روی  معلولیت  مطالعه ی  به 
که  است  تاریخی  اجتماعی  و  فرهنگی  استعاره ای  معلولیت  تامسون،  گارلند-  گفتۀ 

که  اجتماعی  فرمول  سازی های  و  بدن  درباره ی  سواالتی  برمی انگیزد؛  را  پرسش هایی 
تفاوت  مربوط،  محققان  می روند.  به کار  شناختی  و  جسمی  تفاوت های  تفسیر  برای 
با  فرهنگ  و  زیست  شناسی  معتقدند  زیرا  می کنند؛  رد  را  معلولیت  و  اختالل  میان 
یکدیگر تداخل دارند. حالت فرهنگی که ویر مطالعه کرده، عبارت است از: تغییر فکر از 
»بد دیدِن بدن« )اجبارگرایی زیست شناسانه و پزشکیگ رایی( به »تفکر درباره ی بدن« 
)تحلیل اجتماعی فرهنگی(. از نظر میکوشا و جاکوبوویچ این نگرش به ما اجازه می دهد 
که در توانمند سازی فرهنگی و توجه به جسم )بدن( از منظر فرهنگی مشارکت کنیم. 
نقطه نظِر  بولت  و  برك  کرده است.  نفوذ  فرهنگ  جنبه های  تمامی  در  معلولیت 
صرف نظر  آن  از  دانسته،  تزیینی«  »اصولی  را  فرهنگی  مطالعات  )اجتماعی علمی( 
که  می کنند  اشاره  معلولیت  درباره ی  ادبیات  از  مجموعه ای  به  عوض  در  و  می کنند 
اجبار های  و  می کند  نقد  را  ایدئولوژی  می پردازد،  اجتماعی  متون  ساختارشکنی  به 
زیست شناسانه را سست می کند. معلولیت و داشتن اختالل به گونه ای از طرف خیریه ها، 
علم و فرهنگ عامه پسند بازنمایی  می شود که افراد معلول را از مسیر اصلی منحرف 
می کند. منابع کلیدی تحلیل عبارت اند از: رمان ، فیلم، نمایش، هنر و نمایش نامه. این 
محصوالت فرهنگی مانند منافذ فرهنگی عمل می کنند. یک موضوع قوی برای تحلیل، 
فرهنگ  سوی  از  محرومیت  عالوه بر  معلول  فرد  است.  استعاره  مثابه ی  به  معلولیت 
عامه پسند، به عنوان استعاره ای حاضر و آماده به جای فرد شرور، شیطان، غیر خدایی، 

فاقد شجاعت و ُمردنی استفاده می شود.
عمیق  اختالف های  و  دارند  فرهنگی  بازنمایی های  در  دائمی  جایگاهی  معلول  افراد 
فرهنگی را بازنمایی می کنند. میشل و اسنایدر این را »پروتز روایتی« نام گذاشته اند: 
افراد معلول همه جا هستند، در گفتمان های ادبی )و سایر گفتمان ها( به عنوان ترکیبی 
دمِ دست برای شخصیت سازی عمل می کنند، یا ابزاری فرصت  طلبانه برای نشان دادن 
سقوط و شکست اجتماعی یا فردی هستند. فرهنگ عامه پسند برای حمایت از افکار 
که  است  عصایی  مانند  معلولیت  شرایط  این  در  می کند؛  استفاده  معلولیت  از  غالب، 
روایت ها )و فعالیت های اجتماعی( به نفع قدرِت بازنمایی شده یا قدرِت مسلط بر آن 

تکیه می کنند.
4. الگوی وابستگی 

در حالی  که مطالعات معلولیت آنگلو-آمریکایی در علوم اجتماعی و انسانی توسعه یافته، 
کشورهای  در  معلولیت  مطالعات  بین  رشته اِی  ویژگی  که  کرده است  مشاهده  توماس 
اروپای شمالی به طور آشکارتری دیده می شود. محققان معلولیت مانند: بجارنیسن، 
توِسبرو، گوستاوسن، کریستین سن و تراستادوتیر، از دانمارك، فنالند، ایسلند، نروژ و 
سوئد از راه توسعه ی الگوی وابستگِی معلولیت مربوط به شمال اروپا، در جهت مخالف 

نظریه های غالب آنگلو-شمال آمریکایی قرار گرفتند. 
آن ها از راِه »نوشتن و جواب دادن« در بافت و زمینه ی خاص خودشان، اثرات مثبت 
خدمات و متخصصان پزشکی را در زندگی افراد معلول برجسته کردند. تراستادوتیر 
با استفاده از آثار گوستاوسن و توسبرو، قلمروی نظرِی مطالعات معلولیت در اروپای 
شمالی را ترسیم  می کند. از دهۀ 1950 کشورهای اروپای شمالی، خدمات معلولیت 

خود را آنقدر گسترش داده اند که به عنوان بهترین های جهان برگزیده شده اند.
به  چندان  معلولیت  شمالی  اروپای  مطالعات  اقلیت،  و  اجتماعی  دیدگاه های   خالف 
جنبش افراد دارای معلولیت مربوط نیست و رهبری اش اغلب در دانشگاه ها بوده است. 
اصول  تأثیر  تحت  به ویژه  و  یافت  توسعه  رفاه  متن  در  معلولیت  مطالعات  درعوض، 
»عادی  سازی « قرار گرفت. این فلسفه در دانمارك، سوئد، بریتانیا و در ایاالت متحده ی 

آمریکا ریشه داشت و هدفش، ارتقای مشارکت اجتماعی افراد معلول بود.
اصول ابتدایی عادی سازی، از آغاِز خود حمایتگری خبر داد و این حرکت تا به امروز، 
بخشی قوی از حرکِت معلولیت در اروپای شمالی بوده است. عادی سازی )که بعداً به 
تا شیوه ی  بود  نام داد(، بیشتر یک فلسفه ی راهبری  »ارزیابِی نقش اجتماعی«تغییر 
و  سیاست گذاری  ارزش های  جنبۀ  از  و  عملی  تا  بود  نظری  بیشتر  یعنی  خدماتی؛ 
حرفه ای با احترام به افراد معلول -به خصوص افراد دارای معلولیت هوشی- موقعیتی 
متمایز را رقم زد. عادی سازی نیز به عنوان روشی برای ارزیابی خدمات، فعالیت های 

متخصصان پزشکی و اثر سیاست گذاری اجتماعی اتخاذ شد. 
الگوی وابستگی اروپای شمالی، سه فرض عمده در مطالعه ی معلولیت دارد:

1. معلولیت، متناسب نبودِن فرد با جامعه است؛
2. معلولیت، موقعیتی یا زمینه ای )در متن و بافت( است؛

3. معلولیت، وابسته است.
از نظر کمپل، الگوی وابستگی، معلولیت را پدیده ای می داند که حاصل تعامالت میان 

شرایِط اختالل زا و معلولیت آوِر نهاد اجتماعی اقتصادی است.

نگین حسینی، روزنامه نگار و پژوهش گر مطالعات معلولیت

نگاهی به چهار الگو در مطالعات معلولیت
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وا کاوی  به  باید  نا بینایان،  اشتغال  مسئله ی  با  رابطه  در 
نقش تشکل های نا بینایان در این باره پرداخت. در نگاه  
اول، این تشکل ها به طور عمده تشکل هایی نخبه گریز، از 
نظر مالی وابسته به دولت و به شدت منفعل در برخورد با 
مسائل نابینایان ارزیابی می شوند. درباره ی آخرین نکته 
می توانم به واکنش های مربوط به یک سانحه اشاره کنم؛ 
مناسب سازی  امور  فعاالن  از  یکی  برای  که  سانحه  ای 
محیطی در سال 1389 پیش آمد. در این سانحه افراد 
نا بینا مٍؤثر واقع شدند.  نا بینا بیش از فعاالن تشکیالتی 
این افراد حتی در تصویب قانون جامع حقوق معلوالن 

نیز مؤثر تر از فعاالن تشکیالت نا بینایان بودند. 
وضعیت مالی تشکل ها و ارتباطات مالی آن ها با دولت، 
می بایست در جای دیگری بررسی شوند اما تا این حد 
دولت،  به  تشکل ها  وابستگی  که  کرد  اشاره  می توان 
حدی  تا  انفعال  این  شده است.  آن ها  انفعال  موجب 
از  نا بینایان،  قانون خواهی  فعالیت های  بیشتر  که  است 
گرفته است  صورت  زمینه  این  در  فعال  اشخاص  سوی 
برگزاری  به  اغلب  تشکل ها  این  فعالیت  تشکل ها.  نه  و 
کارهای خیریه محدود شده است.  و  آموزشی  دوره های 
پسندیده  اقدامی  نیز  آموزشی  دوره های  برگزاری  البته 
جای  هرگز  اما  است،  ارزشمند  خود  جای  در  و  بوده 
خالی نپرداختن به سیاست گذاری های کالن در زمینه ی 

اشتغال زایی نا بینایان را پر نمی کند.
نابینایان،  اشتغال  مسئله ی  بهتر  چه  هر  کنکاش  برای 
باید زاویه ی نگاه خود را کمی تغییر داده و تمام عوامل 

مؤثر در این بحران را به دقت بنگریم. 
از  وسیع تری  بخش  پوشش  برای  بهزیستی  سازمان 
افراد معلول تالش کرده است؛ اما همین اقدامات موجب 
این  رویکرد  عوامانه شدن  و  اقدام ها  این  کیفیت  کاهش 
سازمان  سیاست گذاری  شده است.  معلوالن  به  سازمان 
به  مربوط  امور  متولی  سازمان های  دیگر  و  بهزیستی 
رنج  »رو بنایی بودن«  آفت  از  همیشه  نابینایان  اشتغال 
از:  عبارتند  رویکرد ها  این  بوده است.  نا کارآمد  و  برده 
پشتوانه ی  ایجاد  بدون  خود اشتغالی  وام های  »اعطای 
الزم تخصصی به معلوالن؛ تعلق مبالغ اندِك کمک هزینه 
توزیع  از کار افتادگی؛  یا  بی کاری  عنوان مستمری  تحت 
اعضای  به  کم دامنه تر  حمایتی  اقدام های  کاال؛  بن 
از  پوشش،  تحت  مدد جویاِن  و  معلوالن  خانواده های 
محدوده ی  در  تردد  برای  معلوالن  پالك  اعطای  قبیل: 
از  معلوالن  یک  درجه  بستگان  معافیت  ترافیک،  طرح 
جای  در  گر چه  اقدام ها  این  غیره.  و  سربازی  خدمت 
معلوالن  خانواده های  به  تواند  می  و  است  مفید  خود 
با پی آمد ها و عوارض معلولیت  به مقابله  تا  کمک کند 
معضالت  ریشه ای  به حل  که  است  واضح  اما  بپردازند؛ 
نتیجه بخش  اقدام ها  این  اگر  پردازد.  نمی  افراد معلول 
بودند، دیگر امروزه با مشکل های کالن معلوالن از قبیل 
اشتغال، آموزش، عدم مناسب سازی محیط های شهری 
نا کار آمد بودن  و  نا کافی  نبودیم.  دست به گریبان  غیره  و 
اقدام های رو بنایی سازمان های متولی امور معلوالن- به 
خصوص اشتغال- مسئله ای نیست که برای وجود داشتن 
مسئله ی  داشته باشد.  نیاز  امر  کارشناسان  اثبات  به 
اشتغال معلوالن وجود دارد و تنها کارشناسان با انصاف و 
غیر وابسته با دید علمی و بی طرف به آن اذعان می کنند. 
به  مراجعه  با  می توان  را  متعدد  معضالت  این  وجود 
تماس مستقیم  و  نظرات  معلول، شنیدن  افراد  تک تک 
با آن ها در یافت. سازمان های متولی امر اشتغال معلوالن 
هیچ گاه در ایجاد بسترهای آموزشی خرد و کالن برای 
دستیابی هر چه بیشتر معلوالن به فرصت های بزرگ و 
کوچک شغلی موفق نبوده اند؛ در واقع بهتر است بگوییم 
تالش خود را در این راه متمرکز نکرده اند و این مسئله 

کمتر جزئی از دغدغه هایشان بوده است.
 به نقش دولت در اشتغال نابینایان از این رو اشاره کردیم 
که در کشور ما دولت نقش عمده ای در سیاست گذاری 
دارد و نمی توان بدون صحبت از دولت از سیاست گذاری 
کالن سخن گفت. بدون اصالح رویکرد سیاست گذاری 
دولتی امید چندانی به بهبود وضعیت اشتغال معلوالن 
در جهت  را  نخست  گام های  دولت  این که  مگر  نیست؛ 
وا گذاری برخی اختیارات سیاست گذاری و قانون گذاری 
به معلوالن یا نهاد های غیر دولتی بردارد. البته این اقدام 
جامعه   یک  در  اشتغال  وضعیت  چرا که  نیست،  کافی 
آن  اعضای  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  از  شاخصی 
معلوالن  اشتغال  وضعیت  بهبود  بنابر این  است.  جامعه 
بر  آن ها  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  مرهون 

پایه ی اصالح رویکرد دولت به این مقوالت است. 
مطرح  هنوز  آن  به  پاسخ  و  راهبردی  پرسش  یک   
بتوان  تا  کرد  آغاز  باید  چگونه  و  کجا  از  نشده است: 
اصالح  نسبی  به طور  ال اقل  را  معلوالن  اشتغال  وضعیت 
کرد؟ به نظر من کوتاه ترین پاسخ این است: از خودمان 
و با نقد همه جانبه ی خود و همه ی عوامل درگیر در این 
موضوع. آن چه این روزها کمتر شاهد آنیم، نقِد با برنامه، 
نقد اصولی و همه جانبه ی اوضاع اشتغال معلوالن است. 
است،  بسیاری  افسوس  مایه ی  از دست رفته  فرصت های 
اما چه کنیم که دریغ بر گذشته دیگر سودی ندارد! حاال 
چه می توان کرد که این ارگان بتواند با استقال،ل همه 
و حتی خود را نقد کند؟ یا باید اسباب استقالل مالی و 
سیاسی آن را در راستای امکانات موجود فراهم کرد یا 
باید مسئوالنی آزاد اندیش روی کار آورد که هیچ گاه مانع 
نقد اوضاع و احوال جاری جامعه نشوند. نمی دانم! به هر 
وضعیت  نقد  الزمه اش  معین  هدف  به  دست یابی  حال 
دو  به  خودمان  نقد  در  می خواهم  اینجا  است.  موجود 
نکته اشاره کنم- اولی بیشتر متوجه قشر تحصیل کرده و 
فعال در عرصه های قانون گذاری و سیاست گذاری است 

و دومی متوجه همه ی ماست. 
توجه  آن ها  به  باید  که  دارد  مقدماتی  قانون خواهی   
و  قانون خواهی  به  اراده  مهم تر،  قانون گذاری  از  شود. 
بهتر وجود  قانون  به داشتن  تا میل  قانون گذاری است. 
نتیجه  و  نخواهد آمد  وجود  به  بهتر  قانون  نداشته باشد، 
اما  می خواهیم؛  قانون خوب  ما  شور بختانه،  نخواهد داد. 
قانون خوب  این  تا  نمی دهد  اجازه  ما  به  موجود  قانون 
برده،  قانون گذار  محضر  به  کرده،  بیان  خود  زبان  با  را 
آن چه  بر  تأییدی  بنشانیم.  کرسی  به  و  کرده  تبیین 
نا بینایان  عضویت  امکان  وجود نداشتن  گفته شد،  باال تر 
باال ترین  حاضر  حال  در  است.  قانون گذاری  قوه ی  در 
در  عضویت  نابینایان،  اختیار  در  قانون گذارِی  مقام 
شورای شهر است که آن هم در بسیاری مواقع جنبه ی 
مشاوره ای داشته و اغلب شایستگی قانون گذاری کالن را 
ندارد. اگر به گذشته نظری بیفکنیم، می بینیم که تنها 
حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  تصویب  به  موفق  زمانی 
معلوالن شدیم که یکی از نمایندگان مجلس وقت متن 
قوه ی  علنی  به صحن  »طرح«  به صورت  را  قانون  این 
پیرامونی  بحث و بررسی  و  تبیین  به  تا  برد  قانون گذاری 
گذاشته شود. حال تکلیف چیست؟ پاسخ به این پرسش 
بلکه  نمی گنجد؛  قانون خواهی  حیطه ی  در  بی گمان 
تغییر در نگرش به قانون گذاری و افرادی را می طلبد که 
می توانند این خواسته را برآورده کنند. دم زدن از قانون 
به جایی نخواهد رسید مگر این که صدایمان را با گلوی 
خودمان به گوش مسئوالن برسانیم. در غیر این صورت، 
افراد آگاه از اقشار دیگر می آیند، می روند و اگر حضور 
نداشته باشند، صدایمان را به گوش دیگران نمی رسانند و 
در آخر ما می مانیم و معضالت بر آمده از نا بینایی! ماییم 

بایستیم.  بر سر مواضعمان  باید بخواهیم، بگوییم و  که 
به  قانون خواهانه  نگرش  عالوه بر  که  شد  مشخص  پس 
مسائل دیگری هم باید توجه شود تا فرایند قانون خواهی 

به نتیجه برسد.
به  نابینایان می بایست  امور  نکته ی دیگری که فعاالن   
انگاره ی  بر  مقدم  پاسخ گویی  به  اصرار  کنند،  توجه  آن 
قانون خواهی  و در مرتبه ی بعدی عزم جزم برای اجرای 
قوانین موجود است. اگر قانون خوب وجود داشته باشد، 
اما اجرا نشود، انگار وجود ندارد. درخواست برای اجرای 
که  است  انگاره ای  مربوط،  مراجع  مکلف کردن  و  قانون 
مقدم بر قانون خواهی است. اصالح قوانین موجود از جمله 
معلوالن  و  نابینایی  عرصه ی  فعاالن  که  است  مواردی 
می بایست به آن توجه کنند. دست یابی به این رویکرد 
نیز برآمده از خواست ما به عنوان فعاالن سیاست گذاری 
در عرصه های گوناگون مربوط زندگی فردی و اجتماعی 
باز  پاسخ گویی  فرهنگ  ترویج  بر  تأکید  است.  نابینایان 
امور  در  دخیل  سازمان های  چرا  می نماید.  الزم  هم 
معلوالن خود را متعهد به بر آوردن نیا زهای رفاهی این 
قشر می دانند؟ شاید پاسخ در این نکته ی ظریف نهفته 
باشد که نابینایان یا الاقل تعداد چشم گیری از آن ها با 
از خواسته های  گروه  این  بر  باور نکردنی،  و جهدی  جد 
به  که  می خواهند  مسئوالن  از  و  می فشارند  پای  خود 
این دسته از خواسته هایشان پاسخ گو باشند. حال تصور 
کنید که اگر همین جدیت و تالش و ترغیب مسئوالن 
به پاسخ گویی در زمینه ی خواست های مربوط به اشتغال 
و دیگر نیازهای معلوالن وجود داشته باشد؛ چه نتایجی 
عاید خواهد شد ؟ ذکر این نکته ما را به جایی می رساند 
که به نقد فردی خودمان به عنوان افراد نابینا بپردازیم. 
 توجه شخصی ما نابینایان به پاسخ خواستن از مسئوالن 
در  که  محدودی  فرصت های  از  است؟  اندازه  چه  تا 
رسانه های جمعی داریم، تا چه اندازه برای نقد وضعیت 
موجود بهره می بریم؟ چند وبالگ و روزنامه ی توقیفی 
غلتیدن  مطلب  این  به  اشاره  از  منظورم  داشته ایم؟ 
از  نشانی  به  اشاره  قصد  اما  نیست،  افراط  عرصه ی  به 
حضور ما در عرصه های بیان و تبین است. حضور ما در 
عرصه های مجازی چقدر است؟ از آن حضور اندك چه 
میزان صرف بیان دغدغه های ما می شود؟ شاید معضالت 
پیش رو، به ما بگوید که حضور ما و نقد وضعیت حاضر 
بسیار کم انجام می شود. در ادامه ی نقد فردی نابینایان 
ظهور  و  حضور  آن  و  می کنم  اشاره  دیگری  نکته ی  به 
نا بینایان  از  چشم گیری  بخش  میان  سفره«  »فرهنگ 
است. در سال های اخیر شاهد تمرکز فعالیت های خیریه 
توسط تجار و برخی افراد خیر تحت نام های پر آب و تاب 
و سازمان ها و مؤسسات عریض و طویلی هستیم که با 
کارهای خیر پلی از دنیا به آخرت می زنند. این افراد خّیر، 
نابینایان و دیگر معلوالن را آدم های ضعیفی می پندارند 
که از طریق توزیع مواد خوراکی به آن ها ثواب اخروی 
چنین  معلوالن  و  نابینایان  به  هم  اگر  می کنند؛  کسب 
نگاهی نداشته باشند، جلوه ی ظاهری رفتار و برخوردشان 
با این قشر چنین تصوری را به ذهن متبادر می کند. باید 
با دوری از فرهنگ سفره به متولیان این گونه خیرات، 
از  مانع  در  و  کرده  گوشزد  را  برخورد  طرز  این  زشتی 

تکرار آن ها شد.
جایی  تا  است:  نابینایان  با  من  نهایی  و  اصلی  سخن   
و  کرده  پرهیز  منحط  فرهنگ  این  از  است،  ممکن  که 
تصور نا درست ضعیف بودن معلوالن را تغییر دهند. این 
فرهنگ آفت نقد وضعیت موجود و »خود ما« به عنوان 
باور  باور های غلط می توانیم  این  با شکستن  است.  فرد 

راستین بیافرینیم.

حسین شیرخانی

بخـش دوم»اشتغـال؛ چیزی بیـش از قانـون خـواهی! « 
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قانون های حمایت از حقوق معلوالن کم نیستند اما متأسفانه 
مجریان اجرای آن ها بسیار اندک اند. روزگاری ضعف قانون  در 
این  اجرای  اکنون  و  بود  دغدغه  معلوالن  از  حمایت  حوزه ی 
قانون هاست که دغدغه  شده است. در حالی که در »ماده 2« 
»همه ی  است:  آمده  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون 
دولتی،  شرکت های  موسسات،  سازمان ها،  وزارت خانه ها، 
و  تولید  طراحی،  در  موظف اند  انقالبی  و  عمومی  نهادهای 
احداث ساختمان ها، اماکن عمومی، پیاده رو ها و وسایل خدماتی 
به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها 
برای معلوالن همچون افراد عادی فراهم گردد« اما پس از ده 
سال هنوز خبری از اجرای این ماده ی قانونی نیست! شاید اگر 
مدیران و مسئوالن تنها به همین یک ماده ی قانونی عمل می 
شده بود.  برطرف  معلوالن  مشکالت  از  بسیاری  اکنون  کردند 
برای وزارت مسکن،  قانون، وظایفی  این  در اجرای ماده ی 2 
راه و شهرسازی، شهرداری ها و بهزیستی معین شده است که 
پاسخگویی مسئوالن مرتبط را می طلبد. سازمان بهزیستی نیز 
می بایست  و  دارد  عهده  بر  را  نظارت  وظیفه ی  ماده،  این  در 

پی گیر اجرای بی کم و کاست قانون در این بخش باشد.
در یکی از بندهای »ماده 7« این قانون نیز آمده است: »اختصاص 
حداقل شصت درصد از پست های سازمانی تلفن چی )اپراتور 
به  عمومی  نهاد های  و  دولتی  شرکت های  دستگاه ها،  تلفن( 
افراد نا بینا و کم بینا و معلوالن جسمی حرکتی« و در بند دیگر 
از  ماده ذکر شده است: »اختصاص حداقل شصت درصد  این 
پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، 
شرکت ها و نهاد های عمومی به معلوالن جسمی حرکتی«. حال 
تلفن چی  آیا در پست های سازمانی  باید دید و جستجو کرد 
عملی  قانون  این  سازمان ها،  و  دستگاه ها  دفتری  متصدی  و 
شده است؟ قطعاً پاسخ به این سوال منفی خواهد بود. چنانچه 
همین ماده ی قانونی به طور درست و کامل اجرا شود، بخش 

زیادی از افراد معلول می توانند شغل داشته باشند.
اشاره  آموزش  مهم  موضوع  به  قانون  این   »۸ »ماده  در 
شده است که: »معلوالن نیازمنِد واجد شرایط در سنین مختلف 
می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان 
آموزش و پرورش،  های  وزارتخانه  تابِع  آموزشی  واحدهای  در 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  علوم تحقیقات و فناوری، 
دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی بهره مند 

کماکان،  قانونی  ماده ی  این  تصویب  خالف  حال  گردند«. 
بسیاری از معلوالن به دلیل همکاری نکردن مؤسسات آموزشی، 
از تحصیل جا مانده، یا با شرایط سختی در حال تحصیل اند. 
نا گفته نماند که جای خالی معاونتی در وزارتخانه های علوم و 
بهداشت یا حداقل در دانشگاه ها با عنوان »امور دانشجویان با 

شرایط خاص« احساس می شود.
را  کشور  درصد جمعیت  ده  از  بیش  معلوالن  اینکه  وجود  با 
را  نیز معلوالن  اما متأسفانه رسانه ی ملی  تشکیل می دهند، 
دوست ندارد!  خالف »ماده ۱2« جامع حمایت از حقوق معلوالن 
جمهوری اسالمی ایران  صدا و سیمای  »سازمان  می گوید:  که 
موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را هر هفته در 
زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی 
اجرای  از  دهد«  اختصاص  معلوالن  توانمندی های  با  مردم 
این قانون سر باز زده  است. با توجه به اینکه یکی از مشکالت 
نگاِه  وجود  و  خود  حقوق  به  مردم  نا اگاهی  معلوالن  اساسی 
همراه با انگ و تبعیض به آن هاست، نقش صدا و سیما در ارتقاء 
جایگاه معلوالن در جامعه انکار نشدنی است. بهتر است مدیران 
رسانه ی ملی به جای تبلیغات چیس و پفک -که زیان بار نیز 

هستند- به وظایف قانونی خود عمل کنند!
موارد پیش گفته تنها بخشی از قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن است که ده سال پیش تصویب شده  و هنوز اجرایی 
نشده اند! در حقیقت دستگاه ها و سازمان های مختلفی که در 
اجرای مواد قانونی گفته شده تالش می کنند، بسیار کم کار و 
بعضاً غیر فعال اند و در عوض، دیگر بسترهای معلویت زا بسیار 
آمار چشم گیر  آن  بارز  مصداق های  از  یکی  فعال اند.  و  پر کار 
از  زیادی  بسیار  تعداد  سالیانه  که  است  جاده ای  تصادف های 

افراد را به نقص عضو دچار می کند.
به نظر می رسد آنچه در اجرای این قانون ها فراموش شده است، 
نظارت  و  قانون ها  اجرای  در  معلوالن  خود  از  استفاده نکردن 
نا کافی بر اجرای قانون ها بوده است. مسئله ی دیگری که می 
سازمان های  از  منسجم  شبکه ای  نبود  اشاره کرد،  بدان  توان 
 مردم نهاِد فعاِل حوزه ی معلوالن است که خواسته ها و صدای 
با حمایت یابی فعال،  خود را به گوش دولت مردان برسانند و 

این خروارها ماده ی قانونی را اجرا کنند. 

ِی بر زمین مانده...«
ی قانون

ی معلوالن و خروارها ماده 
»جامعه 

امیر مغنی باشی 
مــددکار  اجتمــاعی
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1- حضور مدیرعامل کانون توانا در جلسات هیات مدیره ی سماوات
جهانی  روز  به مناسبت  استان  صنایع دستی  نمایشگاه  در  توانا  هنرکده ی  حضور   -2

صنایع دستی
فنی و حرفه ای  کارآفرینی  درباره ی  تهران  در  شهردار  نماینده ی  با  نشست  برگزاری   -3

معلوالن
4- آغاز فعالیت خبرنامه ی الکترونیکی مجموعه ی کانون توانا

5- سخنرانی رییس هیات مدیره ی کانون توانا در جمع امامان جماعت استان های سراسر 
کشور با هدف معرفی اهداف و توانمندی های فرهنگی، اجتماعی و اشتغال زایی کانون توانا

6- برگزاری کالس های تابستانی آموزش صنایع دستی در رشته های فشن دوزی، پن بافی، 
چرم دوزی، عروسک بافی و غیره

7- حضور مدیران کانون توانا در جشنواره ی امتنان از کارآفرینان برتر استان
8- برگزاری مسابقه های ورزشی بوچیا برای معلوالن با مشارکت مؤسسه ی همگام تهران 

9- حضور نماینده ی تیم های ورزشی کانون توانا در مراسم روز جهانی پار المپیک با هدف 
ترویج فرهنگ ورزش معلوالن

10- برگزاری کالس های آموزش درمانی و بهداشتی معلوالن ضایعات نخاعی

11- حضور تشکل های غیر دولتی استان های تهران، همدان، مازندران، البرز و گیالن در 
شانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز در راستای توسعه آن

12- برگزاری کالس های آموزش نقاشی برای کودکان زیر 13 سال
13- برگزاری مراسم افطار با حضور مدیران، توانمندان و گروه های ورزشی

14- سخنرانی رییس هیات مدیره ی کانون توانا در سازمان یونسکو در مراسم افتتاحیه ی 
نمایشگاه نقاشی و سازه های دستی کودکان استثنایی

15- برگزاری کالس ارگونومی و نحوه ی صحیح نشستن برای مدیران و کارکنان کانون توانا
16- برگزاری شانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز در استان قزوین با هدف 

تغییر نگرش جامعه به معلولیت و ارتقای سطح علمی دانش آموزان
17- برگزاری مراسم روز جهانی انسان دوستی

 18- برگزاری هشتمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز در شهرستان البرز
19- برگزاری ششمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز در شهرستان تاکستان
20-برگزاری طرح غربالگری و دندانپزشکی و طب فیزیک برای کارکنان کانون توانا

به گزارش پیک توانا: کانون معلولین، رور جهانی »انسان دوستی« را گرامی داشت.
در این مراسم که جمعی از کارکنان کانون توانا، اعضای افتخاری وابسته و پیوسته حضور داشتند، ابتدا 
پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی انسان دوستی میان حاضران توزیع گردیده و سپس 

خوانده شد.
در این مراسم عضِو هیات مدیره ی کانون توانا گفت: »روز بشردوستی روزی است که هر روز در کانون 

توانا اتفاق می افتد و بنای کانون بر همین اساس است.
حجت  اله یوسفی ادامه داد: در کانون همه بر مبنای انسان دوستی و کمک به هم نوع کار می کنند و 

امیدوارم روزی همه ی انسان های جهان با »دوست داشتن« در کنار یکدیگر زندگی و کار کنند.«
هم چنین یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ی کانون توانا، افزود: »برای انسان دوست بودن نباید به این روز 

اکتفا کرد؛ کما این که در کانون توانا هر روز، روز انسان دوستی است.
سید اکبر حسینی افزود: وقتی فرد معلولی وارد کانون می شود همه برای کمک به او تالش می کنند.

افتخاری کانون  از اعضای  گفتنی است سید محمد حسینیان دیلمی، متخصص و جراح دندانپزشک و 
در جمع  مرا  که  این  »از  است، گفت:  افتخار  مایه ی  توانا  کانون  در  بودن  که  نکته  این  بیان  با  توانا، 
صمیمانه ی خود پذیرفتید، ممنونم. روز انسان دوستی بهانه ای است تا همدیگر را بیشتر دوست بداریم 

و به هم کمک کنیم.«

واحد هنرکده ی توانا در چهارمین نمایشگاه و جشنواره ی »بازی و اسباب بازی کودکان دیروز و امروز« 
حضور یافت.

به گزارش پیک توانا، غرفه ی هنرکده ی توانا در این نمایشگاه به عرضه ی لوازِم تحریر چرم برای کودکان 
پرداخت و با استقبال عمومی مواجه شد.

تولید کرده اند، گفت:  را دوستان دارای معلولیت  اینکه عمده ی محصوالت  بیان  با  این غرفه  مسئول 
»ما با هدف انعکاس توانمندی های معلوالن و هم چنین پاسخ گویی به نیاز های همشهریان خود در این 

نمایشگاه حضور پیدا کرده ایم.«
معصومه ابوالحسنی ادامه داد: »جامعه باید از نزدیک شاهد حضور و فعالیت معلوالن باشد تا به این 

مسئله به طور همه جانبه نگاه کند و در کنار محدودیت ها، شاهد توانایی های آن ها هم باشد.«
تاریخی سعدالسلطنه  در مجموعه ی  و عصر  نوبت صبح  دو  در  تا 18 شهریور ماه   6 از  نمایشگاه  این 

برگزار شد.

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
كانون توانا در يک نگاه

بر گزاری مراسم روز جهانی انسان دوستی در 
كانون معلولین توانا

حضور هنر كده ی توانا در چهارمین جشنواره ی 
بازی و اسباب بازی قزوين
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دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو با رئیس  هیات مدیره ی کانون معلولین توانا مالقات کرد.
به گزارش  پیک توانا: دبیرکل و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی سازمان 
یونسکو به منظور آشنایی با فعالیت های کانون معلولین توانا در زمینه ی کار آفرینی و دفاع از 

حقوق معلوالن با سید محمد  موسوی، بنیانگذار کانون، مالقات کردند.
بهداشتی فیروز  این نشست که در دفتر مرکزی گروه  یونسکو در  دبیرکل کمیسیون ملی 

برگزار شد ضمن آشنایی با فعالیت های کانون معلولین از این مالقات ابراز خوشحالی کرد.
رئیس هیات مدیره ی  کانون معلولین در این نشست از توجه ویژه ی دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو به مشکالت معلوالن تشکر کرده و گفت: »کانون معلولین توانا با ایجاد کارگاه های 
مستقل، ایجاد بیش از 500 شغل پایدار، راه اندازی صندوق قرض الحسنه ی توانا، ساخت بیش 
از 200 واحد مسکونی ارزان قیمت و سایر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، الگوی موفقی 
را در اثبات توانمندی های معلوالن ایجاد کرده  و ثابت کرده است که معلوالن می توانند برای 

خود و جامعه ی خود مؤثر باشند.«
سیدمحمد موسوی به تفکر کانون توانا اشاره کرد و گفت: »سرمایه  ی کانون معلولین، فکر 
و اندیشه ی انسان هاست و کانون از همان ابتدای تأسیس درخواست هرگونه کمک بالعوض 
احترام  باید  معلوالن  انسانی  کرامت  و  عزت  به  است  معتقد  که  چرا  کرد،  اعالم  ممنوع  را 

گذاشته شود.«
یک  تنها  »معلولیت  کرد:  اذعان  نیست«  ناتوانی  »معلولیت  که  مطلب  این  اعالم  با  وی 
محدودیت است و همه ی انسان ها محدودند و خانواده های دارای فرزند معلول باید بدانند که 

معلولیت موهبتی الهی است که از طرف خداوند به آن ها و فرزندشان داده است.«
گفت:  و  کرده  اشاره  معلوالن  توانایی های  به  ادامه  در  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
»هم اکنون نزدیک به 200 کارگر دارای معلولیت در گروه بهداشتی فیروز مشغول به کارند و 
با نحوه ی فعالیت خود نشان داده اند که می توانند برابر با افراد تن درست کار کنند و معلولیت 

نمی تواند عامل محدود کننده ای برای آن ها باشد.«
این فعال حوزه ی معلوالن با اشاره به اینکه مادران نقش مؤثری در تصحیح باور و دیدگاه 
فرزندان خود دارند از مادر خود یاد کرده و افزود: »مادرم در اصالح نگرش من به معلولیت 
من  به  رفتار صحیح خود،  کنار  در  و  کرد  دانشگاه عمل می  استاد  و  روان شناس  همچون 
اعتماد به نفس می داد و بدین ترتیب تأثیر شایسته ای در سرنوشت و موفقیت من از خود به 

جا گذاشت.«
صورت  در  معلوالن  گفت:  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  درباره ی  هم چنین  موسوی 
و  کنند  پیدا  دست  بی شماری  موفقیت های  به  می توانند  برابر  فرصت های  از  برخورداری 

تصویب این قانون در ماه های آینده می تواند دست یابی به این فرصت ها را محقق کند.«
معلولین  کانون  اجتماعی فرهنگی  حرکت های  از  نشست  این  در  سعیدآبادی  محمدرضا 
تشکر کرده و گفت: »فعالیت های کانون توانا از نظر تأثیر گذاری در جامعه ارزشمند و قابل 

تحسین اند.«
با اشاره به اهمیت اشاعه ی تفکر غالب کانون معلولین، اظهار کرد: » سازمان یونسکو  وی 
می تواند نگرش ها و ارزش هایی را که رئیس هیات مدیره ی کانون توانا در این مجموعه ایجاد 

کرده  را در سطح بین المللی منتشر کند.«
توانمندسازی  در  »شما  گفت:  و  کرده  تشکر  توانا  کانون  مؤسس  اقدامات  از  سعیدآبادی 
جامعه  که  می دهند  نشان   توانا  کانون  فعالیت های  و  برداشته اید  مؤثری  گام های  معلوالن 

موظف است نگاه خود را به معلوالن تغییر دهد.«
مدیریت  »کمیته ی  در  شرکت  به منظور  معلولین  کانون  مؤسس  از  دعوت  گفتنی  است 

دگرگونی های اجتماعی« از جمله دستاوردهای این نشست بود.
نمایشگاه  برای شرکت در مراسم گشایش  از سیدمحمد موسوی  این نشست  همچنین در 

نقاشی و سازه های دستی کودکان استثنائی دعوت شد.
در پایان، سعیدآبادی از رئیس هیات مدیره ی کانون معلولین توانا درخواست کرد تا ضمن 

بازدید از کانون، شاهد نحوه ی فعالیت  و توانمندی کارکنان معلول این مجموعه باشد.
همچنین درخواست بازدید از گروه  بهداشتی  فیروز و مشاهده ی فعالیت های کارگران معلول 

این واحد صنعتی، از دیگر موارد توافق شده در این نشست بود.

عضو هیات امنای کانون توانا در حاشیه ی جلسه ی هیات امنای کانون معلولین توانا، به پیک توانا گفت: »کانون 
معلولین بسیار فراتر از یک NGO عمل می کند.«

به گزارش پیک توانا: »عباس نیکویه« که در گذشته فرماندار شهرستان قزوین نیز بوده است، درباره ی این کانون 
گفت: »فعالیت های کانون توانا دامنه ی گسترده ای دارند. این کانون بسیار فراتر از یک NGO عمل می کند. 
حضور کانون در جلسات یونسکو و کنفرانس ترکیه و بازدید نماینده ی سازمان ملل از کانون، نشان دهنده ی 

فعالیت های گسترده ی کانون اند و این یعنی ما باید قدر کانون معلولین را بدانیم.«
این عضو افتخاری کانون توانا که از سال های اولیه ی تأسیس کانون معلولین، همراه کانون است گفت: »دوستی 
دیرینه ی من با آقای موسوی از قبل از انقالب، ارتباط خانوادگی ام با ایشان و عالقه مندی شخصی خودم به 

فعالیت های کانون توانا از جمله دالیل همکاری من با کانون توانا هستند.« 
نیکویه با تصریح ارزشمند بودن فعالیت های کانون توانا، اذعان کرد: »هر کسی که از فعالیت های این مجموعه 
خبر داشته باشد، به کانون توانا عالقه مند می شود و روحیه ی موجود در کانون توانا، مرهون کانال هایی است که 

آقای موسوی در این مجموعه ایجاد کرده است.«
عضو سابق شورای شهر قزوین ادامه داد: »زمانی که عضو شورای شهر بودم یک بار این مسئله مطرح شد که 
زمین کانون پس گرفته شود. من آن موقع در صحن شورا نطقی داشتم درباره ی این که باید دست اعضای 
کانون را به خاطر فعالیت های مثبت و باری که از دوش دولت برداشته اند بوسید و شایسته نیست که این کمک 

کوچک را هم از آن ها بگیریم و همین امر موجب شد تا نظر عزیزان در پس گرفتن زمیِن کانون تغییر کند.«
عباس نیکویه هم چنین به شوق و ذوق اعضای کانون معلولین اشاره کرد و گفت: »یکی از دالیل عالقه مندی 
من به کانون توانا شوقی است که در بچه های کانون وجود دارد. من از شوق و ذوق بچه های کانون معلولین 

انرژی می گیرم و به کانون عالقه مندتر می شوم و بیشتر دلم می خواهم با این مجموعه همکاری کنم.«
نیکویه ادامه داد: »من به دلیل مسئولیت هایی که تا به حال داشته ام و به خاطرعالقمندی  شخصی به فعالیت 
در NGO ها و همکاری با آن ها، سعی می کردم درهر جا و هر قسمتی که قرار می گیرم، در حد توانم به 

فرماندار سابق قزوين در جلسه ی هیات امنا :

كانون معلولین سرنوشت معلوالن را تغییر داد

دبیر كل كمیسیون ملی يونسکو در مالقات با مؤسس كانون معلولین:

تفکـر كانـون معلولیـن بايـد در سطـح بیـن المـللی انتشـار يابـد

کانون توانا کمک کنم.«
وی با اشاره به اثربخش بودن فعالیت های کانون معلولین 
با  معلولین  »کانون  افزود:  معلوالن  سایر  سرنوشت  در 
حرکت های اجتماعی خود  تغییر های مهمی را در زندگی 
معلوالن ایجاد کرده است و رویدادهای مهم فرهنگی را در 

جامعه رقم زده است.«
غیر معلوالن  که جامعه ی  این مطلب  بر  تأکید  با  نیکویه 
جامعه  در  کانون  تأثیرگذاری  و  فعالیت ها  میزان  از 
و  رسانه ها  با  ارتباط  گفت:»بر قراری  دارند  اطالع  کمتر 
فعالیت های  شناساندن  برای  کانون  سایت  قوی  عملکرد 
مجموعه  این  شناساندن  برای  مناسبی  راه  می تواند  آن 
معلولین می بایست درفضای  کانون  ولی  باشد  به جامعه 

مطبوعات خودش را نشان بدهد.«
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به گزارش پیک توانا: مراسم افطاری کانون معلولین توانا شب گذشته با حضور تعداد 
زیادی از مسئوالن، کارکنان، اعضای معلول و همکاران افتخاری و خانواده هایشان برگزار 

شد.
هم چنین در این مراسم گزارش مختصری از عملکرد کانون توانا و برنامه های یک سال 
آینده ی آن ارائه شد. گفتنی است کانون معلولین توانا همه ساله با دعوت تعداد زیادی 
از پرسنل، اعضا، همکاران افتخاری و مسئوالن شهری به مراسم افطاری، این سنت نیکو 

را احیا می کند. 

سمینار آموزشی آینده ی بهتر با حضور مجموعه ی همگام و با حضور اساتید مجرب در 
سالن آمفی تئاتر کتابخانه ی امام خمینی)ره( برگزار شد.

به گزارش پیک توانا: شاهین طبری، عضو هیات مدیره ی مؤسسه ی همگام در این کارگاه 
آموزشی گفت: »هدف این مجموعه از برگزاری این سمینار، رقم زدن آینده ای بهتر در 

زمینه ی شغلی افراد جامعه است.«
به ویژه جامعه  افراد،  توانمندی  ادامه داد: »این مجموعه در تالش است که سطح  وی 
معلوالن را ارتقا داده و افراد جامعه را در زمینه ی ایجاد اشتغال، انتخاب شغل و آینده ای 

روشن یاری کند.«
داشت:  اظهار  کالس ها  این  برگزاری  برای  مجموعه  این  نیازهای  بر  تاکید  با  طبری 
»کمیت، کیفیت و نظم، سه رکن اساسی برای تشکیل این سمینار است و خوشبختانه 
در این جلسه که با حضور اعضای کانون معلولین توانا برگزار شد، سه رکن مورد نظر برای 

برگزاری این سمینار وجود داشت.«
طبری در پایان یادآور شد که تالش این مجموعه بر آن است که به دنبال سلسله سمینار 
دغدغه های شغلی  به  برگزار می شود،  نقاط کشور  دیگر  در  که  بهتر  آینده ی  آموزشی 

معلوالن و افراد خاص جامعه رسیدگی کند.
و  وبالگ نویس  روزنامه نگار،  که  چارگون  شرکت  محتوای  تولید  کارشناس  همچنین 
و  زندگی  در  هر شخص  جایگاه  به  اشاره  با  است  نیز  مجموعه  این  مجرب  اساتید  از 
جامعه اظهارداشت: »یکی از راه های موفقیت در زندگی به موقع تصمیم گرفتن و درست 

انتخاب کردن است که موجب رضایت شغلی و رضایت از زندگی فردی می شود.«
احسان طریقت افزود: »هدف اصلی این مجموعه کمک به افراد برای به موقع تصمیم 

گرفتن و درست انتخاب کردن در هر زمینه ای، به ویژه زمینه ی شغلی است.«
وی در ادامه به لزوم ارائه ی راه کارهای مناسب برای پیشرفت در جامعه ی کنونی اشاره و 
تأکید کرد: »ما در جامعه ای زندگی می کنیم که زمینه ی ترقی و پیشرفت در آن بسیار 
است و با وجود مشکالتی اعم از حمایت نکردن دولت از اقشار خاص جامعه مثل معلوالن، 
نبود حمایت خانواده ها، دیدگاه نادرست اجتماع به افراد معلول و نبود فرصت های شغلی 

متناسب با افراد نیازمند روبروییم.«
طریقت با ارائه ی بخشی از راه کار های موفقیت، داشتن آرزو و رؤیا را یکی از علت های 
پیشرفت و موفقیت دانست و تأکید کرد: »داشتن آرزوهای دست یافتنی و آماده شدن 
برای مقابله با مشکالت در راستای رسیدن به اهداف دو رکن اساسی به شمار می روند.«

در پایاِن این برنامه دو کارگاه آموزشی با محوریت ارزیابی شرکت کنندگان در سمینار 
برگزار شد.

به گزارش پیک توانا: واحد درمان کانون معلولین هم زمان با روز گرامی داشت پزشک، با 
اهدای لوح تقدیر و چند شاخه گل از تالش های پزشکان و متخصصان هم یار خود قدردانی 

کرد.
معاون اجتماعی کانون معلولین توانا در این دیدار گفت: »ما باور داریم که پزشکان در 
زمره ی انسان های برگزیده اند، چرا که این افراِد خیراندیش، طبابت را با حکمت و اخالق 

درآمیخته و با دم مسیحائی خود، درد و رنج را از جسم و روح دردمندان می زدایند«.
محمدحسن هادی ادامه داد: »کانون معلولین توانا پیشرفت های فرهنگی، دستاوردهای 
اجتماعی و خدمات رفاهی خود را مدیون قلب پاك و همت واالی هم یاران خیراندیش 

خود می داند.«
به  و  توانا  کانون  از  به نمایندگی  امسال  معلولین،  کانون  درمان  واحد  مدیر  گفته ی  به 
بهانه ی »روز بزرگ داشت ابوعلی سینا و روز پزشک« به دیدار بیش از 50 پزشک هم یار 

خود رفته و با اهدای چندشاخه گل و لوح تقدیر از هم کاری آن ها تقدیر کرده ایم.«
پری چگینی ادامه داد: »بیش از یک صد پزشک نیک اندیِش استان قزوین در زنجیره ی 
پزشکان کانون معلولین عضویت دارند که به طور رایگان یا به صوت نیم بها به معالجه ی 

اعضای معلول کانون توانا می پردازند.«
چگینی افزود: »بر اساس تفاهم نامه  های هم کاری بین کانون معلولین و پزشکان هم یار، 
ساالنه حدود 3 هزار معلوِل عضو کانون توانا از این خدمات پزشکی استفاده می کنند.«

شركت بیش از 700 معلول و خانواده هايشان در 
افطاری كانون معلولین توانا

برگزاری سمینار آموزشی آينده ی بهتر

تقدير كانون معلولین توانا از پزشکاِن هم يار 

دوستان عزیز
جناب آقای حسین رمضانی

 جناب آقای علیرضا مختارپور
به خاك دل سپردن، کار  از عشق دل کندن و 

آسانی نیست.
آری، غم از دست دادن عزیزان غمی جانکاه است 
اما امید به حیات در جهانی دیگر از این اندوه می 

کاهد.
از پروردگار متعال برای عزیز از دست رفته ی شما 
آمرزش الهی و علو درجات و برای حضرتعالی و 

خانواده ی محترمتان عمر با عزت آرزومندیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

تسـلیــت 
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جشنواره ی دانش آموزی بزرگ ترين و قوی ترين حركت فرهنگی كشور است

به  اشاره  ضمن  شانزدهم  جشنواره ی  در  معلولین  کانون  مدیره ی  هیات  رئیس 
موفقیت زوج های دارای معلولیت در زندگی گفت: الزم است که علت موفقیت های 
موفق  و  خوب  زندگی  صحیح  نگرش  با  توانسته اند  که  معلولیت  دارای  زوج های 

داشته ریشه یابی شود.
تولید  عرصه ی  در  صنعت گر  یک  به  عنوان  من  داد:  ادامه  موسوی  سیدمحمد 
این  از  من  اما  کنم  استفاده  اتوماسیون  دستگاه های  از  می توانم  خود  محصوالت 
روش استقبال نکردم چرا که بهتر است تولید محصوالت خوب و مورد اطمینان 

مردم به دست توانمند عزیزان معلول تولید شود. 
به واسطه ی  که  معلولی  عزیزان  برای  ما  کرد:  تصریح  معلولین  کانون  بنیانگذار 
محدودیت جسم در خانه نشسته اند شغل ایجاد کردیم و امروز می بینیم که این 
در  می توانند  و  رسیده  تولید  عرصه ی  به  و جسمی حرکتی  نابینا  ناشنوا،  عزیزان 

سنگر تولید خدمت گزار جامعه ی  خود باشند.
موسوی اذعان کرد: کانون توانا به دلیل اهداف و دکترین فکری که همان »تغییر 
ما  و  است  نظیر  بی  جهان  سطح  در  است«  معلولیت  به  نسبت  جامعه  نگرش 

امیدواریم به کمک سازمان یونیسکو بتوانیم این دکترین فکری را جهانی کنیم.
شانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز زیر نظر کانون معلولین توانا و 

با تشویق بیش از هزارودویست دانش آموز ممتاز به کار خود پایان داد.
به گزارش پیک توانا: شانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز به همت 
کانون معلولین توانا و با هدف تغییر نگرش جامعه به توانایی های معلوالن و ایجاد 

فضای شاد و صمیمی برای خانواده ها برگزار شد.
کانون معلولین توانا شانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز را در محل 
خانواده هایشان  و  ممتاز  دانش آموزر   1200 حضور  با  و  توانا  کانون  روباز  سینما  

برگزار کرد.
از  این جشنواره در شانزدهمین سال برگزاری خود مورد استقبال عده ی زیادی 
قرار  و مسئوالن  هنرمندان  از  برخی  و  آن ها  خانواده های  معلوالن،  قزوین،  مردم 

گرفت. 
در  معلولین  »کانون  گفت:  پیک توانا  به  این باره  در  معلولین  کانون  مدیرعامل 
شانزدهمین جشنواره ی خود میزبان بیش از 1200 دانش آموز بود که این تعداد با 

احتساب خانواده هایشان جمعیتی نزدیک به 3 هزار  نفر را تشکیل می دادند.
قوی ترین  و  بزرگ ترین  دانش  آموزی  »جشنواره ی  افزود:  هادی پور  محمد رضا 
دانش آموزان  حوزه ی  در  و  معلوالن  توسط  که  است  کشور  در  فرهنگی  حرکت 

انجام می شود.«
»جشنواره ی  کرد:  تصریح  جشنواره  اجرایی  کادر  زحمات  از  قدردانی  وی ضمن 
دانش آموزی دستاوردهای زیادی داشته است و یکی از آن ها بهبود نگاه جامعه به 

قابلیت های معلوالن است.«
معاون اجتماعی فرهنگی کانون توانا در گفت وگو با پیک توانا گفت: »تغییر نگرش 
جامعه به توانمندی های معلوالن و نشان دادن الگوهای موفق معلوالن به جامعه، 

از مهم ترین هدف های جشنواره ی امسال بودند.«
جشنواره ی  در  مؤثر  اقدامات  از  یکی  که  خبر  این  اعالم  با  هادی  محمد حسن  
شانزدهم نظرسنجی مداوم)شب به شب( از مخاطبان بود، گفت: »نظر های مخاطبان 

حاکی از رضایتشان از برنامه های ارائه شده در جشنواره ی امسال است.«
هادی ضمن تشکر از حمایت و نگاه مثبت بسیاری از مسئوالن استانی و کشوری 
گفت: »همکاری مسئوالن و نگرش صحیح مردم حاکی از آن است که جشنواره ی 
تشویق دانش آموزان ممتاز، حق خود را به جامعه ادا کرده و از عهده ی مسئولیت 
خود به خوبی برآمده است. بنابراین تالش های جامعه افراد معلول خود را به عنوان 

شهروندان عادی می داند.«
دبیر اجرایی جشنواره ی شانزدهم نیز با ابراز خرسندی از حضور پر شور مردم در 
جشنواره ی امسال گفت: »استقبال مردمی از انگیزه های اصلی ما در برگزاری این 

جشنواره  است.«
ابراز خرسندی از استقبال جامعه ی  با  مسئول روابط عمومی کانون معلولین نیز 
به  دانش آموزان  ترغیب  و  تشویق  ضمن  دانش آموزی  »جشنواره ی  گفت:  هدف 
درس خواندن، نگاه آن ها را به معلولیت شفاف می کند. هدف این است که  آن ها 
یاد بگیرند اگر در آینده جزء مدیران کشور قرار گرفتند، همواره توانمندی معلوالن 

را به یاد داشته باشند.«
مرضیه کریمی بیان کرد: در برگزاری این جشنواره، تمام بچه های کانون و بسیاری 
از اعضای افتخاری سهیم اند و جشنواره با همکاری تمام اعضای کانون به مرحله ی 

اجرا می رسد.«
این جشنواره که  و هنرنمایی آن ها در  تیم هنری وی  و  حضور مجید علم بیگی 
نمایش طنز »اوستا و مبارك« را برای کودکان و خانواده های آن ها اجرا کردند از 
دیگر نکات قوت برنامه بود. وی در این نمایش  به نکات آموزشی و توانمند  های 

معلوالن اشاره کرده بود و مورد توجه عموم قرار گرفت.
گفتنی است طبق نظر سنجی انجام شده، بیشترین رأی ها به گروه سرود کودکان 
معلول، طنز اوستا و مبارك و گروه سرود نابینایان وناشنوایان اختصاص یافته بود. 
از دیگر برنامه های جشنواره اهدای جایزه بدون قرعه کشی به تمام دانش آموزان 
اول تا چهارم ابتدایی بود که در جشنواره ثبت نام کرده بودند. دانش آموزان معلول 

نیز به طور ویژه مورد تشویق قرار گرفتند. 
هم چنین 20 درصد از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی تا پیش دانشگاهی به قید 
قرعه جایز دریافت کردند. تبلت، سکه ی بهار آزادی، کارت هدیه وغیره از جمله ی 

جایزه ها بودند.
به  ارزنده  جایزه های  اهدای  شاد،  برنامه های  اجرای  معلول،  مجریان  حضور 
دانش آموزان معلول و تن درست، اجرای سرود توسط کودکان و نوجوانان معلول، 
این جشنواره  مثبت  نکات  دیگر  از  وغیره  مطرح  هنرمندان  و  خوانندگان  حضور 

بودند.
رقیه بابایی
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کانون معلولین شعبه ی تاکستان ششمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز را در 
5 شب و با حضور بیش از 700 دانش آموز ممتاز برگزار کرد.

به گزارش پیک توانا: کانون معلولین شعبه ی شهرستان تاکستان شب گذشته به اجرای 
ششمین جشنواره ی دانش آموزی خود پایان داد.

کانون معلولین شعبه ی تاکستان پنجمین شب از مجموعه شب های جشنواره ی ششم 
اعضای  و  فرماندار  معاون  بخش دار،  حضور  با  و  مرداد ماه   22 در  را  تاکستان  شعبه ی 

شورای شهر این شهرستان در مجتمع امام علی)ع( برگزار کرد.
این جشنواره که با تقدیر از بیش از 700 دانش آموز ممتاز، فضایی شاد برای خانواده ها 

ایجاد کرد و مورد استقبال وسیع مردمی قرار گرفت.
حسین رحمانی، بخش دار تاکستان، در این مراسم ضمن تشکر از زحمات اعضای کانون 
معلولین برای برگزاری این جشنواره، به حرکت های فرهنگی کانون توانا ارج نهاد و از 

دانش آموزان ممتاز تقدیر کرد.
افراد  به  نگاه  در  جامعه  باورهای  تغییر  معلوالن،  توانمندی های  به  جامعه  تغییرنگرش 
معلول، تشویق دانش آموزان ممتاز و ترمیم نگرش های خانواده های دارای فرزند معلول 

از جمله مهم ترین اهداف کانون معلولین تاکستان در برگزاری این جشنواره بودند.
از  ویژه  تقدیر  ممتاز،  دانش آموزان  به  جایزه  اهدای  طنز،  برنامه های  موسیقی،  اجرای 
دانش آموزان معلول و غیره از جمله برنامه های این جشنواره بودند که مورد استقبال 

مردم قرار گرفتند.
استانی پخش  از شبکه ی  به زودی  برنامه ی »بچه های مینودری« -که  هم چنین ویژه  
خواهد شد- اولین اجرای خود را به مهمانان و دانش آموزان ممتاز این جشنواره تقدیم 

کرد.
گفتنی است کانون معلولین توانا دو شعبه در شهرستان های البرز و تاکستان دارد که هر 

یک فعالیت خود را به ترتیب از 9 و 7 سال گذشته آغاز کرده اند.

پایان  به  موفقیت  با  را  ممتاز  دانش آموزی  الوند، هشتمین جشنواره ی  معلولین  کانون 
رساند.

تشویق  جشنواره ی  هشتمین  الوند  شعبه ی  معلولین  کانون  پیک توانا:  گزارش  به 
دانش آموزان ممتاز را در تاالر شهر الوند و با حضور مسئوالن، اعضای شورای شهر الوند، 

بیش از 440 دانش آموز ممتاز و خانواده های آن ها برگزار کرد.
الوند  از 400 دانش آموز ممتاز شد و خانواده های شهرستان  از بیش  در این جشنواره 

ازفضای شاد ایجاد شده استقبال کردند.
شهرستان  این  دولتی  اداره های  همکاری  به  اشاره  با  الوند  معلولین  کانون  مدیرعامل 
برای برگزاری این جشنواره  چنین گفت: »تغییر نگرش جامعه به قابلیت های معلوالن، 
تشویق دانش آموزان ممتاز و ایجاد فضایی شاد برای خانواده ها از مهم ترین اهداف کانون 

معلولین شعبه ی الوند در برگزاری جشنواره ی دانش آموزی است.«
عباس گرمارودی نیز ضمن تشکر از همکاری  اداره های دولتی این شهرستان از جمله 
فرمانداری و شهرداری الوند، جشنواره ی دانش آموزی را از عوامل مؤثر در فرهنگ سازی 

دانست.
مهندس قدمی، عضو شورای شهر الوند و نصرت آباد، در آخرین شِب برگزاری جشنواره ی 
تفکر  و  واال  همت  و  کرده  تشکر  توانا  معلولین  کانون  فرهنگی  اقدامات  از  هشتم 
تشکر  شایسته ی  را  توانا،  معلولین  کانون  بنیانگذار  موسوی،  سیدمحمد  آینده  نگرانه ی 

دانست.
شعبه  این  و  می گذرد  الوند  شعبه ی  معلولین  کانون  راه اندازی  از  سال  افزود:»9  وی 

توانسته است تغییرات فرهنگی مهمی را در سطح شهرستان ایجاد کند.«
اجرای موسیقی شاد، اجرای گروه سرود کودکان معلول، شعبده بازی و اهدای جایزه به 

دانش آموزان ممتاز از جمله برنامه های اجرا شده در این جشنواره بودند.

درخشش كانون معلولین تاكستان در برگزاری 
ششمین جشنواره ی دانش آموزی

استقبال مردم از جشنواره ی هشتم كانون معلولین 
الوند

رقیه بابایی
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در کنکور امسال ۸0 دانش آموز معلول در رقابت با دانش آموزان عادي رتبه های زیر هزار 
را کسب کردند. در این میان رتبه های تک رقمی هم به چشم مي خورد. مهم ترین نکته 
آن است که اکثر این موفقیت ها در فضاي نه چندان مساعد تحصیلي رخ داده است؛ مانند 

صید مروارید توسط دانش آموزان معلول از قعر دریاي پر تالطم!
باقي است. طبق  به قوت خود  افراد معلول هم چنان  در حال حاضر مشکالت تحصیلي 
وعده ی نامدار عبداللهیان، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش 
این دانش آموزان فراهم  برای بهبود وضع تحصیلی  استثنائی کشور، قرار است شرایطي 
شود، از جمله: ایجاد تسهیالت برای به کار گیری معلمان تلفیقی، اختصاص بودجه برای 
تحصیل دانش آموزان استثنائی، کار ورزی و مهارت های حرفه ای برای کم توانان ذهنی و 
البته  استعداد های درخشان کشور.  در مدرسه های  استثنائی  دانش آموزان  پذیرفته شدن 
شاید هیچ کدام از این تمهدیات به اندازه ی ایجاد بستر های مناسب تحصیلی برای حضور 

افراد معلول در مدرسه های عادی اهمیت نداشته باشد!
هم اکنون تعداد معلمان تلفیقي در مدارس عادي براي آموزش دانش  آموزان ناشنوا بسیار 
تبدیل  ناشنوا  دانش آموزان  براي  رؤیایي  به  دائم،  تلفیقِي  معلمان  استخدام  است.  اندک 
شده است و باید با بودجه ی پدر و مادر  ها جور در بیاید! در حالی که تحصیل رایگان از حقوق 

اولیه ی تمام دانش آموزان کشور است.
طي دو سه سال اخیر بسیاري از حق التدریسي هایي از کار بر کنار شده اند که نقش معلم 
ذکر شده است.  بودجه  نبود  آن ها  بر کناری  علت  مي کرده اند.  ایفا  مدارس  در  را  تلفیقي 
وعده ی نامدار الهیان مژده ای است برای معلم هایی که قرار است دانش آموزاِن با نیاز های 
ویژه ی استثنائی را پذیرفته و آموزش تلفیقی فراگیر انجام دهند. برای این معلم ها حمایت 

و تسهیالت ویژه ای در بخش نامه ذکر شده است. باید منتظر تحقق این وعده ها بود!
الزم به یادآوری است که به کار گیري هفته اِي 2 یا 4ساعت معلم تلفیقي، به تنهایی کمکي 
به پیشرفت یادگیري دانش آموزان ناشنوا نمي کند؛ زیرا آن ها با رسیدن به سطح راهنمایی، 
به دلیل افزایش حجم و سطح علمي کتاب ها متوقف مي شوند. معلمان اصلی بدون کمک 
معلمان تلفیقی قادر به آموزش مباحث درسی به این دانش آموزان نیستند؛ زیرا دایره ی 
لغات این دانش آموزان کم است. به همین خاطر، ضرورت به کارگیري روزانه ی معلمان 
تلفیقي در مدارس و حتي خارج از مدارس براي آموزش دانش آموزان استثنایي به شدت 

احساس مي شود.
از سوي دیگر، مدارس و دانشگاه ها امکانات کافی براي حضور معلوالن ندارند و در تنگنا 

قرار گرفتن معلوالن براي بهره مندی از شرایط تحصیلي یکسان به معضلي براي این قشر 
تبدیل شده است.

آنچه تحصیل این دانش آموزان را با مشکل مواجه کرده است عبارت اند از: نابرابری برای 
دانشجویان  و  دانش آموزان  امکانات حضور  نبود  معلول،  دانش آموز  هر  تحصیل  سرانه ی 
دانشگاه ها،  شهریه ی  معلولیت،  نوع  با  متناسب  عبور و مرور  سرویس های  نبود  معلول، 
اماکن  مناسب سازی  و مشکالت عدم  پرداخت شهریه  بهزیستی در  نا هماهنگی سازمان 
در  آن ها  با  نا مناسب  برخورد  و  غلط  فرهنگ سازی  معلوالن  معضالت  دیگر  از  آموزشی. 
کالس های درس توسط استادان، معلمان و هم شاگردی هاست که گاه به ترک تحصیل و 

گوشه گیری دانش آموزان منتهی می شود.
ارائه ی  براي  راه  کوتاه  ترین  عنوان  به  »ایزوله« کردن  ما  کشور  در  گذشته  سالیان  طي 
خدمات آموزشي به دانش آموزان معلول انتخاب شده است که به هیچ وجه اصولي نیست. 
طبق اعالم یونیسف ضروری است تا سال 20۱5 امکان تحصیل دانش آموزان استثنائي 
قانون  این  اجرایی  سستي هایي  شود.  فراهم  افراد  دیگر  کنار  در  عادی  مدرسه های  در 
برای تحقق  بروز مشکالتی  افراد معلول، موجب  ۱6ماده ای و کنوانسیون جهانی حقوق 
برنامه های آموزشی شده است. در صورتی که برای مشکالت پیش آمده چاره اندیشی نشود، 

در آینده ی نزدیک شکاف های عمیق فکری میان افراد معلول و جامعه ایجاد خواهد شد.
معلول  افراد  روابط  عادي سازي  معتقدند  اجتماعي  مدد کاران  و  کارشناسان  از  بسیاري 
به همین خاطر، تحصیل  پایه  ریزي شود.  از سال های کودکي  باید  افراد جامعه  با دیگر 
افراد عادي، آغازي براي نهادینه کردن فرهنگ برابري بین  دانش آموزان معلول در کنار 
معلوالن و سایر افراد جامعه است و باید از این ظرفیت به عنوان یکي از معدود عرصه هاي 

حضور معلوالن در جامعه استفاده شود.
به طور حتم اگر شرایط حضور فیزیکي دانش آموزان داراي معلولیت جسمي و حرکتي 
که از هوش طبیعی برخوردارند در مدارس عادي فراهم شود، در آینده ي نزدیک شاهد 
افزایش بسیار بیشتر تعداد این افراد در رتبه هاي زیر هزار و تک رقمي کنکور خواهیم بود. 
در این صورت کمک مفیدی به ارتقای سطح علمی و تحقیقاتی کشور در تمام سطوح 

شده است.
اکنون زمان آن فرا رسیده است تا کشورمان از تمام ظرفیت های نیرو های انسانی خود برای 
رسیدن به برترین درجه ی علمی استفاده کند. اولین قدم برای رسیدن به این جایگاه، رفع 

موانع و ایجاد بستر های الزم برای تحصیل دانش آموزان معلول است.
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معلوالن با هوشی كه در كنکور  
تک رقمی شده اند! 

مجید انتظاري

خبرنگار
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سید مازیار علوی؛ معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱6تهران

ظرفیت ها و توانايی های مديريت شهری
 در توانمند سازی جامعه  برای استفاده ی افراد دارای معلولیت

در گذشته تصور عمومی و فراگیر بر این اساس 
بود که فرد معلول به دلیل ضعف قوای جسمانی 
یا ذهنی، قادر به تحرک و کار اثربخش نیست، 
اجتماعی،  فعالیت های  درچرخه ی  بنابراین 
که  است  مسلم  نخواهد داشت.  جایگاهی 
نتیجه ی چنین نگاهی به معلوالن، حذف آن ها 
از عرصه ی تعامل های اجتماعی و محروم کردن 
به  است.  انسانی  حقوق  ابتدایی ترین  از  آن ها 
که  فناوری  رشد  و  علمی  پیشرفت های  دنبال 
داشته است،  همراه  به  نیز  را  فرهنگی  تحوالت 
متفاوت  معلولیت  مقوله ی  به  نگاه ها  امروزه 
امروز  گردیده است.  دگرگون  چه بسا  و  شده 
معلولیت به عنوان نقصی فراگیر -که مانع رشد 
نمی شود،  محسوب  است-  انسان  پیشرفت  و 
بلکه محدودیتی است که غلبه بر آن مستلزم 
مجموعه ای از خدمات حمایتی و توانمندسازی 
و  روانی  جسمانی،  جنبه های  به  توجه  با 

اجتماعی است.
در  جهانی  بهداشت  سازمان  رابطه،  همین  در 
جامعه محور  توان بخشی   ۱۹۸0 دهه ی  اوایل 
زندگی  کیفیت  ارتقای  برای  راهی  به عنوان  را 
سازمان   2004 درسال  کرد.  مطرح  معلوالن 
بهداشت  سازمان  و  یونسکو  کار،  بین المللی 
جهانی در مقاله ای مشترک ساختار توان بخشی 
راهبردی  را  آن  و  داده  تغییر  را  جامعه محور 
فرصت ها،کاهش  برابرسازی  توان بخشی،  برای 
اجتماع  به  معلوالن  وارد کردن  و  فقر 
برنامه های  اجرای یکسان  به منظور  قراردادند. 
در کشور های مختلف،  توانبخشی جامعه محور 
شاخص   5 که  شده است  تدوین  دستورالعملی 
معاش،  آموزش،  »بهداشت،  دارد:  اصلی 
این  بیشتر  در  توانمند سازی«.  و  اجتماعی 
جمله  از  کشور   ۹0 در  اکنون  که  برنامه ها 
یک  بر  می شود،  اجرا  ایران  اسالمی  جمهوری 
جامعه محور  توان بخشی  ازچارچوب  وجه   2 یا 

تمرکز شده  است.
برنامه ها  این  اجرای  چگونگی  حال،  این  با 
در  اقتصادی  و  اجتماعی  شرایط  فرهنگ،  با 
الگوی  است.  متناسب  مختلف  کشورهای 
اجرا  برای  جامعه محور  توان بخشی  از  یکسانی 
که  الگویی  اما  ندارد،  وجود  جهان  سراسر  در 
جامعه محور«  توان بخشی  »چارچوب  عنوان  با 
این  تمام  مشترک  وجه  شده است،  معرفی 
منسجم ی  برنامه ی  محتوای  و  الگوهاست 
خود یاور  ایجادگروه های  می دهد.  تشکیل  را 
راهبرد  هسته ی  معلوالن،  سازمان های  یا 
به  دسترسی  برای  جامعه محور  توان بخشی 
فرصت های موجود و حفظ آن است. در همین 
مناطق  در سطح  محله  معلولین  ،کانون  راستا 
22 گانه شهرداری تهران، به عنوان مؤسسه ای 
غیر دولتی، غیر تجاری، غیرسیاسی و غیرانتفاعی 
به منظور تحقق عدالت اجتماعی و برخورداری 
موجود  امکانات  و  ازخدمات  معلوالن  یکسان 
سالمت  کل  اداره ی  همکاری  با  جامعه،  در 
انجام  را  اقدامات چشم گیری  تهران  شهرداری 

می دهد.
معلوالن،  جامعه محور  توانمندسازی  مسیر  در 

ظرفیت ها و توانایی های بی بدیل مجموعه ی مدیریت شهری تهران برای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به معلوالن در سال هایی 
نه چندان دور آغاز به کار کرد. شورای اسالمی شهر تهران  حدود ۹ سال طبق مصوبه ای از شهرداری تهران اجرای قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن را درخواست کرد. بنابراین، مناسب سازی  محیط شهری باهدف تأمین حقوق و فرصت های 

برابر برای جانبازان، معلوالن و سالمندان یکی از اولویت های شهرسازی شد.
با توجه به رویکرد اصلی و راهبردی شهرداری تهران -مبنی بر تبدیل شهرداری از نهادی خدماتی به  به همین منظور، 
از  بازدید  با  این ستاد کار خود را  نهادی اجتماعی- ستادي تحت عنوان »ستاد مناسب سازي«  درشهرداري تشکیل شد. 
200ساختمان متعلق به شهرداري تهران آغاز کرد و براي ساختمان جدول اولویت بندي مناسب سازي تهیه کرد. شهرداري 
نا توانان  و  کم توانان  ویژه ی  معماري  و  مقررات شهرسازي  و  اجراي ضوابط  بر  کنترل  و  نظارت  ستاد  این  قالب  در  تهران 
جسمي حرکتي را در بیش از ۳0محور و میدان پر تردد شهر تهران در دستورکارخود قرارداد. شوراي اسالمي شهر تهران 
دوره ی سوم فعالیت خود را پشت سر مي گذاشت و رویکرد خود را در قالب تصویب قانون های مختلف ادامه می داد. به همین 
دلیل، شهرداری تهران از نظر قانونی ملزم به هماهنگ سازی فعالیت های شهر سازی خود به  گونه ای شد که افراد معلول و 

سالمندان بتوانند از خدمات گوناگون در سطح شهر بهره مند شوند. 
محیط شهری مناسب، شرط اصلی توانمند سازی معلوالن است، لذا مجموعه ی مدیریت شهری تهران اقدامات گسترده ای 
انجام داد؛ از جمله: مناسب سازی معابر، همچنین تجهیز و آماده سازی وسایل حمل و نقل عمومی )نصب  را در این راستا 
توزیع کارت  بلیت هاي  ایستگاه های مترو،  باال بر در منزل معلوالن، نصب آسانسور در  صندلي هاي ویژه ی معلوالن،تعبیه ی 
برای سهولت در رفت و آمد  معلولیت  داراي پالک  ویژه ی خودروهاي  پارک  ایجاد فضاي  اقشار خاص(،  ویژه ی  الکترونیک 

معلوالن. افتتاح »پایانه ی جانبازان و معلوالن« نیز درسال گذشته، یکی از مهم ترین اقدامات این مجموعه می باشد.
 گام اول در برنامه ریزی ویژه ی معلوالن و توانمندسازی آنان، جمع آوری آمار دقیق از جمعیت آنان است. جمع آوری اطالعات 
دقیق درباره ی معلوالن، امکان برنامه ریزی دقیق تر برای تأمین نیاز های آنان را فراهم می کند و اولویت ها را مشخص می سازد. 
با توجه به رویکرد محله محوری شهر داری تهران، به  به همین منظور، معاونت امور اجتماعی شهرداری منطقه ۱6تهران 
استخراج آمار و اطالعات معلوالن منطقه شامل جنسیت، سن و همچنین نوع و میزان معلولیت به تفکیک محالت اقدام 
کرده است. بر اساس این داده ها و اطالعات دقیق از وضعیت معلوالن منطقه اقداماتی صورت گرفته است؛ از قبیل: برگزاری 
توانمندسازی معلوالن محالت به منظور بهبود وضعیت فراغتی معلوالن،  اردو های تفریحی سیاحتی و کارگاه های آموزشی 
دسترسی آسان به امکانات اجتماعی و آموزشی درکانون های سالمت سرای محالت ۹گانه منطقه ی ۱6، بر پایی غرفه ها و 

نمایشگاه ها برای فروش محصوالت در سرای محالت و مراکز کارآفرینی. 
شایان ذکر است که طبق ماده ی ۱۱قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های 
عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی کند که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آن ها مشخص شود. به 
عالوه، از دیگر ظرفیت های شهرداری در کمک رسانی به سازمان های مردم نهاد )NGO( و مؤسسه های خیریه و نهاد های 
خصوصی فعال در زمینه ی حمایت از معلوالن در قالب تأمین ساختمان و منابع مالی نمی توان به سادگی گذشت. اهدای 

ساختمان شهرداری منطقه۱6به »انجمن دفاع از معلوالن ایران« در راستای کمک های گفته شده انجام شده است.
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برگـزاری شانزدهمیـن دوره ی مسابقـه های ورزشـی
 دانش آموزان استثنائی كشور در قزوين

حضور  با  کشور  استثنائی  دانش آموزان  ورزشی  مسابقه های  دوره ی  شانزدهمین 
جمعی از مسئوالن در سالن اجتماعات »تربیت معلم شهید رجایی« قزوین برگزار 

شد.
کارشناس تربیت بدنی سازمان آموزش استثنائی کشور در حاشیه  ی برگزاری این 
دوره از مسابقه ها در گفت وگو با پیک توانا گفت: »در این دوره از مسابقه ها ۸00 

دانش آموز استثنائی دختر و پسر از 2۸ استان کشور حضور داشتند«.
از  و  پسران  برای  تا ششم شهریور  از چهارم  »این مسابقه ها  افزود:  توکل«  »رضا 
هفتم تا دهم شهریور برای دختران، به میزبانی قزوین و در دو رشته ی دو و میدانی 

و گوی رانی برگزار شد«.

»رضا توکل« ادامه داد: »این دوره از مسابقه ها در چهار گروه برگزار شد: دانش  آموزان 
ناشنوایان  شنوایی)  آسیب دیده ی  دانش آموزان  ذهنی،  کم توان  و  ویژه  نیازهای  با 

این  نابینایان.  و  و حرکتی  معلولیت جسمی  دارای  دانش آموزان  شنوایان(،  کم  و 
مسابقه ها به ترتیب در استان های قزوین، تهران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 

برنامه ریزی شده است«.
وی تأکید کرد: »دانش آموزان استثنائی نیازمند توجه و فعالیت بیشتر هستند و 

ورزش می تواند فعالیت های جسمی و ذهنی آن ها را تقویت کند«.
زندگی  تداوم  الزمه ی  را  شادابی  و  نشاط  تحرک،  ورزش،  مسئول،  مقاِم  این 
افزود: »توانمند سازی این دانش آموزان به کشف  دانش آموزان استثنائی دانسته و 

مهارت و استعداد آن ها منجر می شود«.
مکان های  از  مسابقه ها،  این  برگزاری  حاشیه ی  در  شرکت کنندگان  است  گفتنی 
تاریخی و طبیعی استان از جمله حمام تاریخی قجر، سرای سعدالسلطنه و مسجد 

جامع عتیق بازدید کردند.

نمي شود  گذشت،  و  کرد  سکوت  باید  فقط  سال  روزهاي  از  بعضي  مورد  در 
توضیحش داد، نمي شود توصیفش کرد، این روزها درست مثل پریدن در استخر 
آب یخ است؛ فقط باید شیرجه زد و امیدوار بود که سریع به عادت تبدیل شود. 

روز اول مهر هم از جمله ی همان روزهاست.
اصوالَما ایرانیان معضلي داریم به نام »روز اول مهر«که تمام برنامه ریزي زندگي 
از خرید یا اجاره ي منزل گرفته تا اسباب کشي و نرخ دالر و ترافیک شهري و 
صف نانوایي و تاریخ عقدو ازدواج و... همه نسبت به آن روز خجسته، تعیین 

مي شود.
اول مهر براي دانش آموزان و دانش جویان دقیقاَ از اواخر تیر شروع مي شود! البته 
اگر این مدارس اصاَل تعطیل بشود، وگرنه، فکر ثبت نام و خرید دفتر و دستک 

و ضمانت آفتابه و لگن، از همان اواخر تیر شروع مي شود!
و از آن جایي که ما به »ز گهواره تا گور دانش بجوي« تعصب داریم، حتي وسط 
تابستان هم محصالن غیور ایراني با بدبختي و چک و لگد به مدرسه فرستاده 
براي  پایه  از  که  است  این  مهم  هستند،  چندم  کالس  نیست  مهم  مي شوند، 
کنکور آماده شوند و باعث بستن دهان خاله و عمه و همسایه و آشنا و رهگذر 

و کالغ های آسمان بشوند!
از زمانی که مدارس همه فصل و 24 ساعته شدند، کاَل موضوع »اوقات فراغت 
خود را چگونه گذراندید« از کل کتاب ها و موضوع انشای ۱2 سال تحصیلی 

حذف شد و هیچ کس نفهمید این اوقات فراغت چه شد؟! 
و این معضل »روزاول مهر«را با وجود این که دانش آموزان یک نفس کل تابستان 
را به مدرسه رفته اند هم چنان ادامه می دهند و هیچ دیواري کوتاه تر از دیوار بچه 

مدرسه اي ها نیست.
وقتي یاد اولین روز مدرسه مي افتیم به این موضوع پي مي بریم که چه کاله 
بزرگی سرمان رفته است  و ما حالیمان نبود! فکر مي  کردیم تمام طول تحصیل 
در لوازم التحریر خریدن و کفش نو و لباس مدرسه خالصه مي شود؛ نمي دانستیم 
شروع مدرسه تازه شروع مکافات است! و امروز به تمام بچه هایي که روز اول در 
حیاط مدرسه با دندان هایی یکي داشته و دوتا نداشته، هاي هاي گریه مي کنند 
حق مي دهم و همین جا از آن ها معذرت مي خواهم که آن روز آن ها را لوس 

خطاب کردم!
اما مدرسه با تمام سختي ها و گرفتاري هایش، وقتی تمام مي شود، براي همه ي 
بعدهادر  به جا مي گذارد، روزهایي که  ما یک دنیا خاطره ي خوش و شیرین 
پشت  به  برگشت  آرزوی  و  مي آوریم  کم  روزهارا  هرلحظه،آن  بزرگي،  دنیاي 
مي شود.  مرور  ذهنمان  در  روز  هر  پرخاطره،  ولي  ناراحت  نیمکت هاي  همان 

پس باید بگوییم:
»باز آمد بوی مدرسه / بوی بازی های راه مدرسه / بوی ماه مهر، ماه مهربان / 

بوی خورشید پگاه مدرسه«

مــا و مهــر و مـدرسـه!

م.امین
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اسیتون هاوکینگ
ان  »ام  به  که  است  افرادی  از  نمونه ای شناخته شده  هاوکینگ  استیون  پروفسور 
دی« مبتال  هستند. وی بیش از چهل سال است که با این بیماری زندگی می کند.

بین المللی، فردی است که در 2۱سالگی،  فیزیک دان مشهور  استیون هاوکینگ، 
به او گفته شده بود بیشتر از دو سال دیگر زنده نخواهد ماند. در آن سن، دکترها 
بیماری ای به نام »اسکلروزیس امیوتروفیک جانبی« یا به اختصار»ا ال اس« را در او 
تشخیص داده بودند.عالئم این بیماری شبیه کسانی است که به عارضه ی»سی پی« 
مبتال هستند. هاوکینگنمی تواند راه برود و صحبت کند و تنفس آسان داشته باشد، 
در هضم غذا مشکل دارد و حتی در نگه داشتن سر خود نیز ناتوان است. هاوکینگ 
این بیماری مبتال  به  از ۳۱سالگی  در حال حاضر 5۱ساله است و گفته می شود 

شده است؛ یعنی زمانی  که دانشجوی کالج نه چندان معروفی بوده است.
لیونل بری مور

همچنین  و  بود  رادیو  و  نمایش  بازیگِر صحنه ی  وی  شد.  متولد  فیالدلفیا  در  او 
در  را  مرد  هنرپیشه ی  بهترین  جایزه ی  لیونل  بود.  مشغول  نیز  کارگردانی  به 
جایزه یآکادمی برای فیلم »خورشید آزاد« در سال ۱۹۳۱ از آن خود کرد.نقشی 
در  پاتر  آقای  برای شخصیت شرور  او  به یاد ماندی  نقش  اورا جاودانه ساخت،  که 
فیلم »زندگی شگفت انگیز« در سال ۱۹46 بود.برخی منابع استدالل می کنند که 
تنهایی پریمور موجب شد که از صندلی چرخدار استفاده کند.برخی دیگر معتقدند 
که شکستگی لگن موجب چنین امری شد.پائول دونیلی می گوید نا توانایی بری مور 
در راه رفتن به خاطر حادثه ای است که در جدول کشی خیابان برای وی در سال 
۱۹۳6 اتفاق افتاد.پریموربا لگن شکسته به ساختن فیلمی در سال ۱۹۳7 مشغول 

شد که موجب شکستگی دوباره ی لگن وی شد.
تئودور درس پندرگرس

تئودور درس پندر گرس در 26مارچ ۱۹50 در فیالدلفیای پنسیلوانیا متولد شد. 
معروف  آهنگ  برای ضبط  درامر  به عنوان  آغاز شد که  زمانی  پندرگرس  حرفه ی 
»کادیالک« ایفای نقش کرد و سپس خیلی سریع با هارولد ملوین و بو نت همکاری 
را به خواننده ای واقعی تبدیل  را آغاز کرد.ملوین کسی بود که پندر گرس  خود 
کرد. وی در ۱۸ مارس ۱۹۸2 در یک تصادف اتومبیل که به علت ترمز بریدگی رخ 
داده بود، به درخت برخورد کرد و دچار آسیب دیدگی شد. او به مدت شش ماه در 
مرکز توان بخشی به تمرین  پرداخت. سپس به استودیو بازگشت و مشغول ضبط 
آلبوم »زبان عشق« شد. وی همچنین در سال ۱۹۹4 آهنگ »مرا نگه دار « را به 

همراهمی »ویتنی هاستن« ضبط کرد. 

کریستوفر دولیر ریو
وی در روز 25 سپتامبر ۱۹52 به دنیا آمد و در دهم اکتبر 2004 از دنیا رفت. 
او بازیگر، کارگردان، تهیه کننده و نویسنده ای آمریکایی بود. او از سال ۱۹7۸ تا 
۱۹۸7 چهار فیلم سوپر من را تهیه کرد. در سال ۱۹۸0 ساخت چند فیلم را شروع 
کرد: جایی در زمان)۱۹۸0(، تله ی مرگ)۱۹۸2(، بوستونی ها)۱۹۸4( و خیابان های 
هوشمند)۱۹۸7(. کریستوفر در می ۱۹۹5 در یک سانحه ی اسب سواری فلج شد. 
او باقی عمر خود را روی صندلی چرخدار سپری کرد. وی نماینده ی مبتالیان به 
ضایعه ی نخاعی در البی و همچنین نماینده ی تحقیقات سلول های بنیادی جنین 
انسان بود. وی دو بنیاد ریو کریستوفر و مرکز تحقیقات ریو-ایروین را تأسیس کرد. 
ریو در 52سالگی در اثر ایست قلبی ناشی از عفونت سیستماتیک در دهم اکتبر 

2004 درگذشت.
جانی ارکسون تادا

وی نویسنده ، مجری رادیو و بنیانگذار »جونی و دوستان« است. حادثه ی پرش از 
روی سکوی شیرجه در سال ۱۹67، منجر به بستری شدن او در بیمارستان شد. 
مدت زمانی که در بیمارستان بستری بود، موجب ورود ویروس فلج اطفال به بدن 
معالجه،  و  بازسازی  از دوسال  فلج شد. پس  پا  و  ناحیه ی دست  از  وی شد. وی 
قادربه استفاده از صندلی چرخدار شد. سپس به کمک به مردمی با شرایط مشابه 
خویش پرداخت. تادا به ثبت تجربه های او پرداخت و به عنوان کتابی در سراسر 
جهان توزیع کرد. این کتاب به چندین زبان ترجمه شده است. فیلمی سینمایی از 

این کتاب، با نام مشابه ساخته شد.
جان چارلز هاکن بری

مشهوری  بسیار  نویسنده ای  و  روزنامه نگار  او  شد.  متولد   ۱۹56 ژوئن   4 در  وی 
است که برنده ی 4 جایزه ی امی و ۳ جایزه ی پی بادی شده است. از زمان شروع 
نویسندگی برای یک ایستگاه رادیویی محلی در سال ۱۹۸0 به مجبوبیت رسید. 
سپس کار نویسندگی و تهیه ی گزارش را برای شبکه و رادیوی ملی شروع کرد.

ارائه کرده است. در ۱۹سالگی طی  وی چندین سخنرانی برای جامعه ی معلوالن 
یک سانحه ی رانندگی، از ناحیه ی قفسه ی سینه به پایین فلج شد. وی در سال 
نامیده  ا«  »ام  اختصار  به  که  کمبریج  ماساچوسِت  فناوری  مؤسسه ی  در   2007
به   ،200۸ سال  آوریل  از  شد.  معرفی  شناخته شده  چهره ای  عنوان  به  می شود، 
او  شد.  انتخاب  نیویورک  عمومی  رادیوی  صبح گاهی  اخبار  مجریان  سرپرستی 
همچنین نویسنده ی کتاب های خاطره انگیز مناطق جنگی، صندلی چرخدا و اعالم 
استقالل حرکت نقض است. او در »خارج از برادوی« نیز به عنوان بازیگر، در فیلمی 

بر اساس رمان خاطرات خود، به ایفای نقش پرداخت.
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نگاهی به زندگی برخی از افراد مشهور دارای معلولیت

ترجمه: پوریا طیارزاده

معلولیـت پايان راه نیـست
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آموزش افراد دارای معلولیت
در سال های اخیر، کشور های پیشرفته ی جهان سعی 
کرده اند تا کیفیت آموزش و سیستم آموزشی خود را 
به بهترین نحو ممکن بهبود بخشند. به همین دلیل، 
توجه خود را به کیفیت آموزش افراد دارای معلولیت، 
معطوف کرده اند تا آنان نیز به اندازه ی سایر افراد برای 
شرکت در بحث های آموزشی و بهره مندی از امکانات 

آموزشی فرصت داشته باشند.
تحقیق و ارز یابی:

- مرکز ملی آموزش متوسطه، منابع ملی را جمع آوری 
و ادغام می کند و اطالعات مربوط به آموزش متوسطه 
تا  می سازد  منتشر  معلولیت  دارای  جوانان  برای  را 
فراهم  آنان  آینده ی  موفقیت های  برای  فرصت هایی 

شود.
مدرسه:  در  تحصیل  دوران  تکمیل  سرعت  افزایش   -
عمل  جامه ی  برنامه ها  و  تئوری ها  به  اینکه  برای 
بپوشانیم، الزم است در درجه ی اول از ترک تحصیل 
فراگیران جلوگیری کرده و عوامل مزاحم در پیشرفت 

تحصیلی آنان را بررسی کنیم.
- گزارش نتایج 4 سال پس از دوران دبیرستاِن جوانان 
از  پس  دوران  ثمرات  از  تصویری  معلولیت،  دارای 
در  می دهد.  نشان  ما  به  را  جوانان  این  در  دبیرستان 
نهایت، نتایج حاصل از این گزارش ها را با گزارش های 
مقایسه  عادی  دانش آموزان  تحصیل  دوران  نتایج 

می شوند.
- مؤسسه ی ملی تحقیق راجع به افراد دارای معلولیت، 
دارای  افراد  به  توان بخشی  به  راجع  تحقیق های  از 

معلولیت پشتیبانی می کند.
منبعی  معلولیت  و  کار  نیروی  برای  ملی  مشارکت   -

است برای کسب اطالعات مربوط به استخدام نیروهای 
جوان دارای معلولیت در سیستم اصالحات جوانان؛ 

از  جوانان  آموزش  و  یادگیری  برنامه های  گزارش   -
جوانان  تا  شد  موجب  اجتماعی،  امنیت  مؤسسه ی 
معلول به بازگشت به کار و اجتماع تشویق شوند. این 
با  مرتبط  خدمات  سال   25 تا   ۱4 جوانان  به  برنامه، 
استخدام را عرضه کرده و اعطای سایر حقوق و مزایای 

آنان نظیر بیمه را نیز در نظر می گیرد.
تکنیک های مهم:

- مجمع ملی مؤسسه  ی شهرها برای جوانان، آموزش 
ملی  سازمان  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  خانواده ها،  و 
است که به واسطه ی دولت شهری ایاالت متحده امریکا 
مطرح شد. مأموریت این مجمع، ارتقا بخشیدن و تقویت 
و  شغلی  فرصت های  ایجاد  مراکز  عنوان  به  شهرها 
آموزشی است. برنامه های آموزشی جوانان این مجمع، 
حقوق  از  آن  حمایت های  مجموع  به  راجع  اطالعاتی 
جوانان را ارائه می کند. این حقوق شامل شغل، خدمات 

مربوط به سالمت و مسکن آنان است.
و  آموزش  برای  بالغ  افراد  آموزش و پرورش  مجمع   -
و  آموزشی  دستیارهای  آنان،  استخدامی  مشاوره ی 
ارائه می کند؛ مانند مشاوره و دستیار در کار  تکنیکی 

برای افراد معلول.
برای دانشجویان معلول  - گزارش خدمات حمل و نقل 
امیدوار کننده ای  تکنیک های  درباره ی  دانشکده ها،  در 
در دانشکده های 6 ایالت در امریکا بحث می کند و سعی 
می کند خدمات حمل ونقل دانش آموزان و دانش جویان 
و به خصوص دانشجویان معلول را تسهیل کرده و بهبود 

بخشد. 

ترجمه: نرگس فرحانی
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حـق آمـوزش كـودكـان
چند روز دیگر زنگ مدرسه ها به صدا در می آید و کودکان 
ابتدایی برخی با شوق و برخی با هراس ناشناخته می خواهند 
اولین مرحله ی مشارکت فرهنگی را تجربه کنند، اما رکود 
فرودستان  بی کاری  و  اخراج  تورمی که موجب  و  اقتصادی 
جامعه گشته از یک سو و بی کاری تحصیل کرده ها از سوی 
تحلیل  در  را  ما  صحیح-  آمار های  نبود  به  توجه  -با  دیگر 
داده های نظام آموزشی با مشکل مواجه کرده است. در خبر ها 
فقط منتشر شده است که دانش آموزان دوره ی راهنمایی در 
حال ترک تحصیل اند. ایران کشوری است که از نظر بنیان  
اولین  زمره ی  در  میانه  خاور  در  ملی  سرمایه ی  و  علمی 
ملی،  پول  و سقوط  درصدی  نقدینگی 700  رشد   . هاست 
را دچار مشکالت عدیده ای کرده است  زحمت کشان جامعه 
در  کودکان  تحصیلی  وضعیت  به  می توان  جمله  آن  از  که 
نرخ  افزایش  به  توجه  با  بی تردید  پرداخت.  آموزشی  نظام 
رشد سواد در ایران، کمتر کسی مانع ورود کودکان به نظام 
به  امابه نظر می رسد خانواده های مهاجر  آموزشی می شود، 
دلیل مشکالت متعدد از این امکان صرف نظر کنند. تعداد 
بی کاری  و  تولید  مشکالتی  دلیل  به  مهاجر  خانواده های 
در  بوده است.  فزونی  به  رو  کم آب  روستا های  و  شهر ها  در 
می رسید.  هزارنفر   400 به  مهاجران  تعداد   ۱۳70 ابتدای 
به  اصالحات  و  سازندگی  دوران  در  خانواده ها  مهاجرت 
نام »حاشیه نشینی«  به  پدیده ی جدیدی  اما  حداقل رسید 
سر برآورد. مشکالت حاشیه نشینی شهرها که در سه شهر 

تهران به ۳/5 و در کرج و مشهد به بیش از یک میلیون نفر 
رسیده است، بیانگر عمق فاجعه ی عدم دسترسی کودکان به 
نظام آموزشی است. رئیس پیشین سازمان آموزش و پرورش 
نظام  از  محروم  معلول  کودکان  تعداد  استثنائی  کودکان 
آموزشی را 700 هزار نفر اعالم کرد. با در نظر گرفتن چنین 
آماری باید پرسید:میراث نظام آموزشی دولت دهم به کجا 

می رود؟ 
دولت  که  می کند  تأکید  آمرانه  اساسی  قانون  سی ام  اصل 
موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان برای تمام افراد 
وسائل  و  کند  فراهم  راهنمایی  دوره ی  پایان  تا  را  جامعه 
تحصیالت عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان 
نیز  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  دهد.  گسترش 
در همین راستا سخن گفته است و حق آموزش را در قالب 
ادامه ی  متأسفانه  است.  شناخته  رسمیت  به  عمومی  حق 
دولت  و  بوده  پر هزینه  دربخش خصوصی  معلوالن  تحصیل 
نیز رسیدگی به آن را مسکوت گذاشته است؛ در حالی که 
به تحصیالت عالی هم بسیار  راه یافته  تعداد معلوالن  حتی 
تمهیداتی  است  موظف  بهزیستی  سازمان  است.  اندک 
ترک  برای  هم  دولت  و  کند  فراهم  معلوالن  تحصیل  برای 
تحصیل دانش آموزان به دنبال راه چاره ای باشد. این بخش 
از دانش آموزان مهارت های آموزشی ندیده اند و امکان جذب 

شغل نیز نخواهند داشت.
احمد آملی؛ حقوق دان



30

13
93

ور
ری

شه
 و 

اد
رد

/م
54

ره 
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

29 سال زنـدگی مثل مرغ عشـق!

وقتی گفت: »با من ازدواج می کنی؟« 
این  مشغول  فکرم  که  بود  مدت ها 
روزی  اگر  نمی دانستم  بود.  موضوع 
را  خانواده ام  بدهد،  پیشنهادی  چنین 
چگونه راضی کنم؟ از آخرین باری که 
به این موضوع فکر کرده بودم تا وقتی 
زمان  داد،  من  به  را  پیشنهاد  این  که 
زیادی نمی گذشت. دوباره که پیشنهاد 
گفتم  جواب  در  سریع  خیلی  داد،  را 
شهناز  کنم.  صحبت  خانواده  با  باید 
2۹سال  از  را  خاطره ها  این  مرادی 
تعریف  برای  و  دارد  خاطر  به  هنوز 
آن ها واوی را جا نمی اندازد! همسرش 
توان بخشی  کانون  را در  پیشنهاد  این 

معلوالن به او داده بود. 
هر  که  شدیم  زوجی  خانه ی  مهمان 
دارند.  بینایی  آسیب  نوعی  به  دو 
آرزوهای  با  را  زندگی خود  زوجی که 
امروز  به  تا  و  کردند  شروع  بسیاری 
زندگی  در  که  موفقیت هایی  با  هم 
آرزو هایی  تمام  به  به دست آورده اند 
که هر زوجی در ابتدای زندگی دارند 
رسیده اند. آن ها دو پسر بزرگ دارند، 
گزارشی از زندگی این زوج را در ادامه 

می خوانیم:
آرزو و زندگی

و  دارد  خاصی  سبک  خانه ای  هر 
خاص  سبک  هم  زوج  این  خانه ی 
خودش  خاص  قانون های  هم  و  خود 
خودش  جای  سر  همه  چیز  دارد.  را 
خبری  هیچ  تزئینی  لوازم  از  و  است 
نیست. شهناز مرادی می گوید: »شاید 
خانه ی  با  خانه  این  اساسی  فرق  تنها 
با  است.  تزئینی  وسایل  نبوِد  نا بینا ها، 
همه ی عالقه ای که به تزئینات خانگی 
در خانه ام صرف  آن ها  از وجود  دارم، 

نظر کرده ام.«

)گزارش از زندگی زوج معلول؛ علی نعمتی و شهناز مرادی(
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)گزارش از زندگی زوج معلول؛ علی نعمتی و شهناز مرادی(

به سال های دور  و روز های آشنایی اش با علی نعمتی می رود و می گوید: 
»بعد از سه ماه که از خواستگاری ما می گذشت، به خانه ی بخت رفتم.« 
جواب  بی درنگ  نعمتی  علی  دیگه؟«،  شد  ماه  »سه  همسرش:  به  رو 
می دهد: »از 27 اردیبهشت تا مرداد، سه ماه گذشت. در این مدت هم 
که  است  شاهد  خدا  بودیم.  خرید  و  عروسی  مقدمات  تهیه ی  مشغول 
شهناز خانم عیال خوب و با فکری است. حواسش به جیبم بود و یکی از 
همیشه  بود.  اطرافیان  با  مثبتش، چشم و هم چشمی نداشتن  ویژگی های 

زندگی ما سبک خاص خودش را داشته و دارد.«
شهناز ادامه می دهد: »خانواده ام همیشه می گفتند زندگی دو نفر نا بینا 
سخت است و باید حتما یکی از شما ها بینا باشد. عالقه و احساسی که 
به هم داشتیم، باعث شد تا این مشکل را به جان بخریم. خانواده ام قبول 
کردند. باور کنید که بعد از ازدواج ما، خانواده ها در جریان هیچ کدام از 
مشکالت زندگی ما قرار نگرفته اند! به یاد ندارم صدای مشکالت ما به 
این  در  که  وجود مشکالتی  با  باشد.  رسیده  نزدیک  و  دور  اقوام  گوش 
سال ها داشته ایم، الگویی برای خانواده شده ایم. سابقه ی قهر بین ما دو 
نفر به تاریخ پیوسته و سؤالی که در ابتدا از ما می پرسند، بیشتر درباره ی 
مشکالت ماست. شاید در طول زندگی مشترکمان با هم جر و بحث داشته  
باشیم، ولی هیچ وقت به قهر و دعوا و خیلی مسائل دیگر ختم نشده است. 

این ماجرا حتی درباره ی هر دو پسرم هم صدق می کند.«
علی آقا با لبخندی که بر لبانش جا گرفته می گوید: »باور کنید هیچ وقت 
برای همدیگر بار نبوده ایم و همیشه بار را از دوش همدیگر برداشته ایم. 
بحث و جدل ما درباره ی پسرانمان است، وگرنه خودمان با هم مشکلی 
نداریم. اتفاقا چند وقت پیش به این فکر می کردم که حتی اگر بچه دار 

هم نمی شدیم زندگی ما زندگی بود!«
خوشی ها و زندگی

روز هایی که برای دو نفر خاطره می شوند و با  اشتیاق و با جزئیات تعریف 
نفر  به دو  می شوند، همان روز های خوش زندگی می شوند که خداوند 
اول  روز های  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  مرادی  شهناز  می دهد.  هدیه 
امیر،  پسرش،  پیراهن  به  دستی  خودشان،  صمیمیت  تعریف  و  ازدواج 
زندگیمان  در  زیادی  خوب  روز های  علی  و  »من  می گوید:  و  می کشد 
داریم، اما روزی که پسر اولم، امیر، را بعد از 7سال انتظار به دنیا آوردم، 
شیرینی خاصی داشت! حتی عسل هم به شیرینی این روز نیست! امیر 
االن 22 ساله است و از همان چهار سالگی که دست  در  دست پدرش 
راه می رفت، مرد شد. من و علی درباره ی اینکه برای انجام بعضی کار ها 
به کمک نیاز داریم، به توافق رسیده بودیم، اما پسر چهار ساله ی ما از 
در  راه رفتن  برای  پدرش  االن  که  رسیده  بود  باور  این  به  موقع  همان 
را  ما  فرزندانم  درک  و  شعور  برای  اقوام  دارد!  نیاز  همراهی  به  خیابان 
تحسین می کنند. پسرم وقتی اعتماد به نفس من برای حضور در اجتماع 
را می بیند، می گوید:»مامان، کاش من هم اعتماد به نفس تو را داشتم!«. 
من پنجاه ساله ام و سرپرستی گروه های ورزشی را بر عهده دارم. به نظر 
و  است  ساله   22 امیر  می خواهد!  زیادی  اعتماد به نفس  کار  این  پسرم 
برده است.  ارث  به  از من  را  اما عرفان آب مروارید  ندارد،  بینایی  مشکل 
فشار  متأسفانه  و  داد  انجام  را در چهار سالگی  اولین عمل جراحی اش 
چشمش بعد از عمل های جراحی هنوز رفع نشده است. عرفان هم ۱۸ 
نوازندگی  به  برای خودش مردی است. عرفان  امیر  مانند  و  ساله است 
گیتار عالقه ی زیادی دارد. اختالل در بینایی باعث دوری من از اجتماع 

نشده است.«
و  همیشه  بی همتاست.  من  خانم  »شهناز  می گوید:  ادامه  در  همسرش 
مدرسه  مسئوالن  با  بچه ها  مدرسه  ی  دوران  در  به خصوص  و  همیشه 
از  خیلی  است.  هم قدم  اجرایی  برنامه های  در  مادر ها  و  پدر  بقیه ی  و 
کار های مدرسه -حتی پی گیری آب و برق را هم- او انجام می داد. بیشتر 
خط های تلفن مدرسه های منطقه ی ۱5 تهران به دست اوست. من هم 
هیچ وقت مانع انجام فعالیت هایش نمی شدم. او همیشه با انجام کار های 
به  همیشه  او  می گیرد.  آرامش  می شود،  انجام  خدا  راه  در  که  خیری 
مرتب کردن خانه و کار های منزل می رسد. تا یادم نرفته بگویم که من 
و امیر و عرفان سه سلیقه ی غذایی متفاوت داریم و شهناز خانم همیشه 
بی شک  داریم!  که دوست  می کند  را درست  غذایی  کداممان  هر  برای 

خانم ها می دانند که این کار چقدر سخت است!«
ورزش و زندگی

که  ما  به  برسد  نیست، چه  ای  ساده  کار  بعضی ها  برای  ساده  »نرمش 
این  از بدن محرومیم«.  از داشتن سالمتی در بخشی  افراد سالم  مانند 
را شهناز مرادی می گوید و ریز می خندد. مدال ها و پیشینه ی ورزشی 
علی آقا را یکی یکی نشان می دهد و می گوید: »این همسر ما تا 22سالگی 
با همه ی رنگ های دنیا مأنوس  و  را خوب و سیر دیده  بوده، دنیا  بینا 
است. خاطراتش حول ورزش می چرخد. همین ورزش بود که بینایی اش 
یا  کنم  تعریف  »من  می گوید:  علی آقا  به  شیطنت  با  گرفت«.  او  از  را 
خودت می گویی؟«. علی آقا هم با تکان دادن سرش می گوید: »نه، خودم 

می گویم. تو انرژی هایت را برای آخرش نگه دار« و هر دو می خندند!
سمت  به  شهریور   ۱7 خیابان  تظاهرات  و   57 »سال  می گوید:  علی آقا 
میدان ژاله بود. با بچه ها در کوچه مشغول بازی فوتبال بودیم که یک دفعه 
در جمعیت در گم شدیم و مأمور های محافظت شاه ضربه ی محکمی 
دست  از  را  بینایی ام  زمان  مرور  به  شد  باعث  که  زدند  سرم  پشت  به 
بدهم. سال 5۹ چشم هایم تار می دیدند و سال 6۱ به طور کامل نا بینا 
شدم. دو سال اول خیلی برایم سخت بود که با زرق و برق ها خداحافظی 
کنم، اما در کنار افراد نا بینای دیگری قرار گرفتم که باعث شد شرایطم 
عادی بشود. آن قدر همه چیز عادی شد که به خواستگاری رفتم، ورزش 
دو میدانی و شنا را به صورت حرفه ای دنبال کردم و حتی به استخدام 
رشته ی  پیش کسوتان  مسابقه های  در  هم  االن  درآمدم!  صنایع  وزارت 
گل بال شرکت می کنم و رتبه های خوبی هم در کارنامه ی ورزشی ام ثبت 
کرده ام. من و شهنار با جامعه و مردم زندگی کرده ایم و تا به حال اجازه 
نداده ایم که مشکل چشم هایمان باعث چشم بسته عمل کردنمان بشود. 
چشم نداشتیم، اما برای عبور از مشکالت و خطرات دل داشتیم! یک بار 
هم در مسابقه های برون مرزی گل بال به مراکش رفتم. متأسفانه در آن 
سفر خبر فوت پدرم را به من دادند. هیچ وقت تلخی آن خاطره از ذهنم 
پاک نمی شود... ارتباط دوستی من و شهناز از ارتباط زن و شوهریمان 
جلو تر رفته و من در بسیاری از کارهای منزل به او کمک می کنم. شهناز 

به کار های دوخت و دوز عالقه ندارد و این کارها را من انجام می دهم.«
شهناز خانم با سینی چای از آشپز خانه بیرون می آید و می گوید: »فقط 
رنگ نخ ها را می پرسد!« و هر دو می خندند. شهناز خانم می گوید: »این 
علی آقا بابای همه فن حریف خانه است! فقط روز هایی که می خواهد برای 
تمرین برود، تا ایستگاه اتوبوس همراه او می روم؛ جلوی خانه مان اتوبان 

زهرا کریمیاست..«
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حدود یک ماه پیش در یکی از مدرسه های شهر تهران، به عنوان مدرس کالس های 
روال  طبق  شدم.  انتخاب  پر خطر  رفتارهای  و  مواد  مصرف  از  پیش گیری  آموزش 
معمول، با سالم و احوال پرسی و بر قراری ارتباط با بچه ها شروع کردم. تا خواستم به 
گونه ای رندانه و غیر مستقیم بحث را شروع کنم، یکی از دانش آموزان »عقب نشین« 
تریاك  کشیدن  روش های  درباره ی  قراره  »آقا،  گفت:  و  برده  باال  را  دستش  کالس 
صحبت کنیم؟« بعد دو انگشت سبابه اش را به معنای مصرف مواد به صورت ضربدری 
به هم مالید و اضافه کرد: »آقا، پدر ما روزی سه بار می کشه و حالش خوب می شه. 
از بچه هم صدا شدند که: »بله، ما هم می دانیم. پدر، عمو،  بی درنگ، تعدادی دیگر 
داداش و... مان مصرف می کنند!«  این جمله ها خود آغاز خوبی برای آن کالس شد.

واقع  محله ای  در  مدرسه  آن  چون  می کشیدم،  را  جمله هایی  چنین  شنیدن  انتظار 
شده بود که مصرف مواد مخدر در آن بسیار رایج بود. نکته ی چشم گیر برای ترغیب 
من به ادامه ی بحث تنها یک مسئله بود: این بچه ها که 12 تا 14ساله بودند، درباره ی 
مواد مخدر اطالعات بسیار دقیقی داشتند. حتی تفاوت این مواد با یکدیگر، تفاوت 
همه ی آن ها با الکل و اثرات مخرب آن ها بر جسم را برای من در نهایت سادگی باز گو 
کردند. در مرحله ی بعد، در جواب این دو سؤال که »اگر بزرگ تر شوید، مصرف کننده 
خواهید بود؟ و اینکه اگر کسی را ببینید که مواد مخدر مصرف می کند یا تمایل به 
از  با او چگونه رفتار خواهید کرد؟« جمالتی را تکرار کردند که گویی  مصرف دارد 
روی متن می خواندند؛ درست و بی کم و کاست! این نحوه ی برخورد من را بر آن داشت 
سراغ  گفت و گویی  هیچ  بدون  و  داده  تغییر  را  آن  اداره ی  روش  و  کالس  جریان  تا 
آنچه  به تصویر کشیدن  برای  نقش بازی کردن  از  می خواستم  بروم.  عملیاتی  مثال های 
می دانستند، استفاده کنم. در نمایش بازی کردن ها متوجه شدم که آنچه را می دانند، 
به سختی اجرا می کنند. حتی نحوه ی تصمیم گیری ها و واکنش هایی که به بازیگر نقش 
روبرویشان نشان می دادند، در تضاد کامل با آن چیزی بود که برای من گفته بودند. 

واضح بود که آنچه را بلد بودند، هرگز باور نکرده اند.
بین  تضاد  حتی  و  نا هماهنگی  فراوان اند.  ما  جامعه ی  در  دست  این  از  مثال هایی 
مختلفی  جاهای  در  می توان  را  متضاد  باورهای  به  اعتقاد  یا  عمل  و  نگرش  دانش، 
اطمینان  با  ما  می گویند.  شناختی«  »نا هم خوانی  پدیده  این  به  روان شناسان  دید. 
می گوییم: »نباید به گدایان خیابانی کمک کرد«، اما به محض برخورد با یکی از آن ها، 
بی درنگ دست به جیب می شویم. معتقدیم باید به قوانین احترام بگذاریم، اما گاهی 
برای فرار  به دنبال راهی  به آسان تر شدن کارمان کمک می کند،  قانون  که دور زدن 
از قانون می گردیم. مثال بهتر آنکه در ظاهر باور داریم »معلولیت نمی تواند به لحاظ 
جامعه  معمولی  افراد  و  معلول  افراد  بین  تفاوتی  انسانی  کرامت  و  حقوق شهروندی 

ایجاد کند«، اما وقتی آن ها را می بینیم از موضع باال به پایین به آن ها نگاه می کنیم، 
یا نگاهی حاکی از ترحم به آن ها می اندازیم. معتقدیم باید به جوانان کم تجربه فرصت 
بدهیم، اما هرگز انجام هیچ کاری را به تنهایی به آن ها نمی سپاریم. مثال های فراوان 
دیگر، همه نشانه ای هستند برای تعمیم این قاعده که باورها و دانسته ها و گفته هایمان 
با رفتار هایمان هم خوانی ندارند. این تعارض ها می توانند نتیجه های متعدد دیگری هم 
داشته باشند. از آن جمله می توان به چند مورد اشاره کرد: کاهش قدرت پیش بینی 
برنامه های  اجرای  در  تردید  عمومی،  واکنش های  به  بی اطمینانی  رفتارهای جمعی، 

اجتماعی و ضرورت بیشتر برای استفاده از روش های کنترلی شدیدتر. 
البته برای رهایی از اضطراب ناشی از این نا هم خوانی ها، مکانیسم های دفاعی متعددی 
را به کار می بریم؛ از جمله: »موقعیت ها با هم فرق دارند«، »این مورد استثناست«، 
و  تعارض ها  این  حقیقی  کنکاش  برای  غیره.  و  نیست«  عادی  من  فعلی  »شرایط 
به کار گیری استراتژی ها و راه حل های واقعی، کمتر اقدام می کنیم. مثالی که در ابتدای 
بحث عرض کردم، به ما کمک می کند که راه حل اجرایی کاهش تعارض های مربوط به 
دانش، باور و عمل را بیابیم. اغلب نو جوانان دنیای واقعی را یا در کتاب خوانده یا از 
رهگذر قصه هایی شناخته اند که برایشان تعریف کرده اند؛ لذا باید به آن ها کمک کنیم 
تا در شرایط شبیه سازی شده، دانِش حفظ کرده را اجرا کنند. در این صورت آزموده 

شده و می توانند در آینده برای موقعیت های مشابه آسان تر تصمیم بگیرند. 
تصور کنید اگر همه ی وقتمان را صرف انتقال دانش به یکدیگر کرده و مدام برای 
با  برخورد  است، در  ما چنان  نیاز  است،  ما چنین  توضیح دهیم که »شعار  بکدیگر 
معلوالن این گونه رفتار کنید و غیره« و گمان کنیم که وظیفه ی خود را انجام داده ایم؛ 
تدبیری  می بایست  آموزش گر  می شود.  انگشت  یک  عمِق  به  دریای  همان  حکایت 
بیندیشد تا آموزش گیر، فضا و صحنه را تجربه کند. دانش زیاد برای کسی که حتی 

یک بار هم با هیچ فرد معلولی روبرو نشده یا صحبت نکرده فقط اتالف انرژی است! 
خانواده ای که فرد معلولش را در پستوها پنهان می کند، باید بداند که فرصت یاد گیری 
در  را  فرزندش  زودتر  اطرافیانش گرفته است. چنین خانواده ای هر چه  از  را  صحیح 
معرض دید دیگران قرار دهد، نه تنها به نفع خودش عمل کرده؛ بلکه به خویشاوندان، 
همسایگان و هم ساالن امکان تجربه ی قرار گرفتن در برابر یک فرد معلول را داده است. 
اگر چه ممکن است در برخوردهای اول، اتفاقات خوشایندی نیفتد، اما با آگاه سازی 
عمومی -که از طریق رسانه ها و نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی صورت می گیرد- 
انسانی، حق زندگی و عدالت  رفته رفته، همگی خواهند فهمید که احترام به کرامت 

اجتماعی را که همیشه مورد بحث است، چگونه می توان در عمل اجرا کرد.

دکتر عباسعلی یزدانی
مـددکـار اجتمــاعی

به اطرافیان 
فـرصــت 
يـادگیـری 
بــدهیـم
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بعضي از افراد معلول تا قبل از 50 سالگي توانایی حرکت کردن را از دست می دهند. 
بنابراین، اگر بستر هاي الزم براي سال هاي بازنشستگي پیش از موعد فراهم نشود، 

ممکن است وضعیت روحي این افراد تا مرز افسردگي مطلق پیش برود.
تهیه  روز جهانی سالمندان، گزارشی  ماه،  مناسبت ۹مهر  به  توانا  پیک  خبرنگار 
عمومی  وضعیت  است:  پرداخته  مهمی  مطالب  به  گزارش  این  در  و  کرده است 
سالمندان معلول، نحوه ی ارائه ی خدمات درمانی و بهداشتی و توان بخشی به آنان، 
بر تکریم  ایرانیان  آموزه  های دینی و ملی  تأکید  و  با معلولیت  ارتباط سالمندی 

سالمندان. 
بخش عمده ای از جمعیت رأس هرم سنی کشور، با معلولیت عجین اند که در این 
میان، تفکیک معلول از غیر معلول دشوار است. در ادبیات نا نوشته و تفکر غالب 
نیز  معلوالن  دارد.  دست  در  عصا  که  گفته می شود  کم توانی  فرد  به  سالمند  ما، 
چنین ویژگی هایی دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سال های سالمندی با 

معلولیت همراه است. 
حال تصور کنید معلولیت در سال های جوانی با فرسودگی میان سالی و سالمندی 
دیگر اقشار جامعه گره بخورد و سن بازنشستگی معلوالن نیز کاهش بیابد. در این 
به خاطر شرایط  صورت معلوالنی دچار مشکالت روحی و جسمی می شوند که 

خانوادگی خود از حضور در میان خانواده ی خود نیز در رنج اند! 
از بین رفتن امکان حضور فرد معلول در خانه، محل کار، محله، ورزشگاه و غیره، 
بی شماری می کند. دشواری  لحاظ روحي دچار مشکالت  از  را  آن ها  از  بسیاري 
حضور فیزیکي معلوالن در محیط هاي مختلف، ممکن است به افسردگي زود   هنگام 
افراد به مراکز نگهداري از  منتهی شده و به مرور زمان منجر به مراجعه ی این 

سالمندان و معلوالن شود.
بانوی میانسال معلولی که از دو عصا استفاده مي کند، در این باره چنین می گوید: 
باز نشسته شدم. در  این که  تا  اداره ی دولتي خدمت کردم  »من 25سال در یک 
حال حاضر 52ساله هستم و دیگر توان کار کردن- چه در منزل و چه خارج از 
منزل- را ندارم. کسي را هم ندارم که کمکم کند. ارتباطم با افراد فامیل تقریبا 
نمي آید.  به خانه ام  و کسي هم  بروم  مهماني  به  نمي توانم  اصال  قطع شده است. 
فکر مي کنم در آینده ي نزدیک چاره اي جز رفتن به خانه سالمندان برایم باقي 

نمي ماند...«.
وي ادامه مي دهد: »بی توجهی مسئوالن به مناسب سازي اماکن و پیاده رو ها هم به 
مشکالتم می افزاید. قبال ورزش مي کردم، اما االن به خاطر نبودن ورزشگاه ویژه ی 
معلوالن در نزدیکی های خانه ، نمي توانم ورزش کنم. شرایط جسمي ام روز به روز 
بد تر مي شود. از مسئوالن خواهش مي کنم براي سالمندان معلول قدمي بر دارند«.

سمعک،  عصا،  همچون  توان بخشی  خدمات  ارائه ی  گزارش،  این  طبق 
اماکن و  و غیره در کنار مناسب سازی  صندلی چرخدار، سرویس های عبور و مرور 

پیاده روها اهمیت می یابند.
سهیل معیني، رئیس هیات مدیره ی انجمن باور، با اشاره به دفتر امور سالمندان 
سازمان بهزیستی -که در گذشته وجود داشته و هم اکنون تغییر ماهیت داده است- 
گفت: »با توجه به مسن شدن اکثریت افراد کشور، باید سالمندی را جدی بگیریم. 
در این میان، الزم است سایر دستگاه ها و مراجع هم مداخله کنند: شهرداری ها، 
تأمین اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی. همچنین ضروری است سایر  سازمان 
وزارت خانه ها مانند وزارت مسکن، وزارت ورزش و غیره بیش از گذشته به ارائه ی 

خدمات به سالمندان بپردازند«.
فاطمه رخشانی، جانشین رئیس کمیته ی پار المپیک ایران و از اعضای جامعه ی 
توانایی های افراد به تدریج کاهش  معلوالن کشور، گفت: »با افزایش سن، مسلماً 
می یابد. از سوی دیگر، سالمندان افرادی با تجربه و دنیا دیده اند که الزم است از 

تجربه های آنان در عرصه های مختلف زندگی بهره ببریم«. 
رخشانی به مدیریت متناسب با نیازهای سالمندان اشاره  و بر اهمیت آن تأکید 
که  است  اقدامی  مهم ترین  سالمندان،  سالمت  سرپرستی  »یکپارچه کردن  کرد: 
در  حاضر  حال  در  سالمندان  سرپرستی  گیرد.  انجام  بخش  این  در  می بایست 

سیاست ها،  تدوین  سپس  می گیرد.  صورت  پراکنده  به طور  مختلف  سازمان های 
قانون ها و مقررات ضروری برای حمایت از سالمندان اهمیت می یابد«.

طبق یافته های این گزارش، در ۳0سال گذشته طول عمر ایرانیان حدود 20سال 
افزایش یافته است. ایرانیان به طور میانگین از 55سالگی به بعد به بیماری مبتال 
اتفاق می افتد که ۸درصد جمعیت  زمانی  پدیده ی سالمندی جمعیت  می شوند. 
جمعیت  داشته باشند.  60سال  از  بیش  جمعیت  ۱2درصد  یا  65سال  از  بیش 
60سال به باالی ایران در حال حاضر 6/۸درصد از جمعیت را تشکیل می دهد. 
طبق پیش بینی ها در سال ۱400 جمعیت بیش از 60سال ۱0درصد از جمعیت 

را تشکیل خواهند داد.
و  بهداشتی  شاخص های  افزایش  و  اخیر  سال های  در  جمعیت  رشد  کند شدن 
درمانی و سالمت از دالیل افزایش میانگین سنی در ایران است. خوشبختانه بهبود 
باال رفتن  و  امید به زندگی  افزایش  موجب  تغذیه  و  از شاخص های سالمت  برخی 
مانند  حمایتی  خدمات  به  توجه  ضرورت  لذا  شده است؛  ایران  در  سن  میانگین 
حقوق بازنشستگی، بیمه، تسهیالت، حمایت های مالی، کارت های سالمت، منزلت 

و غیره از ضروریات این قشر به حساب می آیند.
اختالل های  از:  عبارتند  سالمندی  دوران  شایع  جسمِي  اختالل های  شایع ترین 
و  دیابت  ادراری،  شنوایی،  بینایی،  مشکالت  خون،   فشار  سر گیجه،  حرکتی، 
افسردگی. بنابراین آموزش شیوه ی زندگی سالم در طول عمر، از جمله در دوره ی 

سالمندی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
افزایش سن با کاهش میزان یادگیری همراه است؛ به همین خاطر آموزش دادن به 
افراد مسنی که دچار معلولیت می شوند سخت است. آموزش مهارت های روزانه ی 
زندگی به افراد مسن دچار معلولیت از اقدامات مفیدی است که متأسفانه کشور 

ما در آن ضعیف عمل می کند.
عمر سازمان های توان بخشی در کشور ما جوان است؛ لذا خدمات سازمان بهزیستی 
بیشتر به افراد معلول ارائه می شود و نه افراد سالمند! از این رو، طراحی و اجرای 

بستر های ارائه ی خدمات توان بخشی به سالمندان معلول ضروری است. 
بسیاری شده است.  تأکید  سالمندان  تکریم  بر  ما  اسالمی  و  دینی  آموزه های  در 
رسول گرامي اسالم)ص( مي فرمایند: »حضور سالمند در میان خانواده، همچون 
پیامبر در میان امتش است«. در آیین ملی ایرانیان نیز افراد مسن برکت خانه اند 
و می بایست تا جایی که ممکن است، در خانه نگهداری شوند. البته دولت موظف 
کمک  سالمندان  خانواده های  به  درمانی  و  توان بخشی  خدمات  ارائه ی  در  است 
کند تا آن ها بدون نگرانی از بابت هزینه های نگهداری سالمندان، از آن ها مراقبت 

کنند«.

آن ها كه زودتر از موعد در بستر مي افتند!
بررسـي وضعیــت سالمنـدان مـعلـول به مـناسـبت روز جـهاني سالمنـدان:

مجید انتظاری
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جهانی  روز  در 
سال  انسان دوستی 
انسان دوستان   20۱4
همواره  که  برجسته ای 
برای  را  بزرگ  خطرات 
کمک به جوامع نیازمند 
می خرند،  جان  به 
 5 چون  رویدادهایی 
پیاده  یا  دویدن  کیلومتر 
موگادیشو  در  روی 
پایتخت سومالی، مراسم 
در  گل  تاج  اهدای 
وست مینستر  کلیسای 
لندن، یک برنامه رادیویی 
حضورکارشناسان  با 
مدیریت بحران در گینه 
تمبر  یک  ایجاد  و  نو، 
افتخار سرجیو  به  پستی 
سرباز  دوملو،  ویرا 

انسان دوست سازمان ملل برگزار می شود. 
سرجیو ویرا دوملو یکی از 22 نفری بود که در سال 200۳ حین بمب گذاری 
در مقر سازمان ملل در بغداد کشته شد و در این حادثه بیش از ۱50 نفر نیز 

مجروح شدند.
این حمله باعث شد مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹ اوت هر سال را به عنوان 
روز جهانی انسان دوستی اعالم کند تا انسان دوستی را در سراسر جهان جشن 

بگیرند و آن را ارج نهند.
انسان دوستی سال 20۱4، در مرکز خبر  لوئیس بالنگر سخنگوی روز جهانی 
سازمان ملل متحد با اشاره به افزایش نگران کننده ی حمالت و حوادث نسبت 
به امدادگران انسان دوست در ماه های ژوئیه و آگوست گفت: حمالت اخیر در 
غزه و جنوب سودان یادآور شجاعت امدادگران است. انسان دوستان همواره برای 
کمک به جوامع نیازمند با خطرات بزرگی مواجه می شوند و از این رو سزاوار 

حمایت هستند.
 انسان دوستان در شرایط اضطراری خط مقدم جبهه ها برای حمایت از بیش از 
۱00 میلیون نفر که زندگی آنها به خاطر جنگ یا بالیای طبیعی از بین رفته، 
گروه های  علیه  خشونت  برای  جدید  رکورد   20۱۳ سال  در  می کنند.  تالش 
حمالت  تعداد  نیز   20۱4 سال  اول  نیمه  شده،  ثبت  نظامی  غیر  امدادرسان 

هدفمند علیه نیروهای انسان دوستی افزایش یافته است. 
سخنگوی روز جهانی انسان دوستی گفت: قتل، آدم ربایی و حمالت خشونت آمیز 

جهانی  روز  یابد.  پایان  باید 
انسان دوستی یک روز در سال 
است که ما به نوبه خود به آنها 
و به کاری که انجام می دهند، 
مردم  می کنیم.  احترام  ادای 
باید آگاه باشند که امدادگران 
قرار  حمله  هدف  همواره 
می گیرند و در شرایط دشوار 
انسان دوستی  می کنند.  کار 
آنها  به  احترام  ادای  جهانی، 
امر  این  راستین  و درک روح 

است.
روز  این  از  بخشی  عنوان  به 
جهانی، سکوی جدیدی برای 
عمومی  بسیج  و  الهام بخشی 
جهانی  اضطراری  مواقع  در 
راه اندازی خواهد شد. سایت 
انسان دوستی  پیام آوران 
حامی  هزاران  از  انجمنی 
الهام بخش در شبکه های  اشتراک گذاری مطالب  به  بنا خواهد کرد که دعوت 

اجتماعی می کند.
در وب سایت افراد بیشتری نسبت به گذشته نیاز به کمک دارند این واقعیت 
بازتاب می شود که در حال حاضر ۱0۸ میلیون نفر همراه با افراد بیشتری که به 
خاطر خشونت در سراسر جهان آواره شده اند، نیاز به کمک های انسان دوستانه 
دارند. معموال بسیاری از غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان قربانی خشونت 

و حمالت مسلحانه می شوند.
رویدادهایی به مناسبت این روز تحت عنوان قهرمانان انسان دوستی در سراسر 
جهان برگزار می شود، از جمله برگزاری مراسم یادبود در سراسر جهان برای 
امدادگرانی که حین خدمت کشته شده اند، نمایش فیلم و بحث در دانشگاه ها 

و نمایشگاه های هنری.
برای  تاج گل  اهدای  مراسم  لندن،  مثال، در کلیسای وست مینستر  به عنوان 
از  را حین خدمت  زندگی خود  که  برگزار خواهد شد  امدادگرانی  بزرگداشت 
دست داده اند. مراسم رونمایی از لوح اسامی تعدادی از کارکنان سازمان ملل 
متحد که در بمب گذاری الجزایر در سال 2007 کشته شدند. دو یا پیاده روی 
انعطاف پذیری و استحکام باالی قهرمانان  5 کیلومتر برای تأکید بر شجاعت، 
انسان دوستی که در سومالی فعالیت می کنند و برگزاری جشنواره های فیلم در 

شرق و غرب آفریقا.

روز جهانی انسان دوستی:

افراد بیشتری نسبت به گذشته نیاز به كمک دارند

ترجمه سیده فرزانه گلستانی
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از دستور های آشپزی همراه با تصویر استفاده کنید. تصویر برای بچه ها جالب است و 
در آموزش مراحل پخت و پز به آن ها کمک می کند. سعی کنید فعالیت خود را بیشتر 
با کمک گرفتن از حواس پنج گانه همراه کنید. کودك را تشویق کنید تا مواد را لمس 
کند، بو بکشد و در صورت امکان مزه کند. درست کردن غذاهایی مثل پیتزا برایشان 
جالب است. اجازه دهید تا آن ها خمیر را پهن کرده و مواد روی خمیر را انتخاب کنند. 
وقتی کاری را انجام می دهد ،از او تعریف کنید و نام فعالیتی را که انجام می دهد به 

او بگویید. برای مثال: »آفرین! خیلی خوب هم می زنی!«.  
اگر از ادویه استفاده می کنید، از او بخواهید چشمانش را ببندد و بو ها را توصیف کند. 

اجازه دهید به شما بگوید قدم بعدی چیست. این کار به او احساس قدرت می دهد.
سعی کنید غذاهایی را درست کنید که کودك دوست دارد و با آن آشناست. شرکت 

در فعالیت تهییه ی غذا باعث می شود میل بیشتری به خوردن غذا داشته باشد.
اگر به تازگی شروع به آشپزی با فرزندتان کرده اید، از دستور های غذایی ساده استفاده 
کنید. حتی می توانید حق انتخاب و خالقیت داشته باشید. دستور های پیچیده ممکن 

پاسخ دهی  ذخیره،  پردازش،  دریافت،  برای  مغز  توانایی  بر  یادگیری  ناتوانی های 
وبرقراری ارتباط تأثیرمی گذارند. نا  توانی های یادگیری در واقع گروهی از اختاللت اند.

ناتوانی یادگیری می تواندتوانایی فرد را در زمینه های زیر تحت تأثیر قرار دهد:
- گوش دادن

- صحبت کردن
- خواندن
- نوشتن

- امال
- استدالل
- ریاضیات

آیا نشانه های اولیه ای برای تشخیص ناتوانی های یادگیری وجود دارد؟
دکترکاندانس کورتی یاِّل  در این باره می گوید: »قطعا عالئمی وجود دارد و والدین باید 

به اولین نشانه های هشدار دهنده توجه ورسیدگی کنند.
مشاهده ی همه یا تعدادی از نشانه های زیر در دوران کودکی، می تواند نشان دهنده ی 

این باشد که کودك شما در معرض خطر ناتوانی یادگیری قرار گرفته است.
- دیرحرف زدن؛ مشکالت تلفظ وریتم؛ دشواری در یادگیری اعداد، حروف، روزهای 

هفته، رنگ ها واشکال هندسی؛
- دشواری در یادگیری راست و چپ، باال وپایین، قبل وبعد، اول وآخر، دیروز وامروز؛

- تمرکز نداشتن، بی قراری، عدم تعادل در راه رفتن، دویدن وپریدن؛
- نا توانی در بستن دکمه وزیپ.

وضعیت  شود،  بررسی  باید  آنچه  اول،  »درقدم  می گوید:  نیز  وینسِتین  چرلی  دکتر 
کودك در خطر ابتال به نا توانایی های یادگیری است؛ مانند: تولد زود رس، بیماری های 

جدی، آسیب های دوران کودکی، عفونت های مکررگوش واختالالت خواب.
دوم، بررسی عملکرد مدرسه الزم است. باید بررسی شود که آیا کودك با دشواری هایی 
در شروع مهد کودك یا کالس اول مواجه است؟ آیا جدایی برای کودك سخت است؟ 

آیا افزایش اضطراب او را تجربه می کند؟ 
سوم، ارزیابی پیشرفت وی از طریق مدرسه است. آیا او در یاد گیری خواندن، نوشتن 
در  )به ویژه  مسئولیت  افزایش  زمان  در  آیا  دارد؟  مشکل  ریاضی  محاسبات  انجام  و 
کالس چهارم یا پنجم دبیرستان(، عملکردش تغییر می یابد؟ برخی از دانش آموزان 
بسیار هوشمند در دوران دانشگاه با نا توانی در یاد گیری مواجه می شود؛ زیرا پدر و 
مادر آن ها را مانند قبل کنترل نمی کنند و دیگر خوراك و زمان خوابشان طبق نظم 

و  خواندن  مشکالت  کاری،  فشار  افزایش  و  خواب  کمبود  نمی شود.  تنظیم  پیشین 
نوشتن را آشکار تر می کند.

در تشخیص نا توانی اغلب اوقات مشکالت نا توانی نا دیده گرفته می شوند. آیا کودك 
در پیدا کردن دوست مشکل دارد؟ آیا بیش از حد خجالتی است و ترجیح می دهد 
کودکان دیگر را تماشا کند؟ آیا مانند استادی کوچک درباره ی موضوع بسیار خاصی 

صحبت می کند که برای هم سن و ساالنش خسته کننده است؟«.
چه چیز باعث نا توانی در یادگیری می شود؟ 

پروفسورگیل گرودزیسنکی  معتقد است: »هیچ کس مطمئن نیست که چرا ناتوانی های 
اثر عوامل  بر  یادگیری  آیند. تصور می شود که معلولیت های  به وجود می  یادگیری 
ارثی، مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی در دوران بارداری، عوامل پزشکی )تولد 
از بهداشت ودرمان  ناشی  فقِر  زود رس،دیابت و غیره(، عوامل محیطی )سوء تغذیه، 

قبل ازتولد( رخ می دهند.
بر اساس نظریه ای برجسته در میان دانشمندان، نا توانی در یادگیری به دلیل اختالالت 
کوچک در ساختار مغز ایجاد می شود. محققان در حال انجام تحقیق های ژنتیکی برای 

کشف علت هستند«.
دکتر شلدون هورو ویتز چنین می گوید: »کارشناسان به طور حتم مطمئن نیستندکه 

چه چیز باعث ناتوانی در یادگیری می شود. برخی از این احتماالت عبارت اند از:
- وراثت: اغلب معلولیت های یادگیری در خانواده ریشه دارند و ممکن است والدین یا 

اقوام فرد اختالالت مشابهی داشته باشند؛
- مشکالِت دوران بارداری و زایمان: ناتوانی های یادگیری ممکن است با بیماری یا 
آسیب دیدگی در زمان تولد یا قبل از تولد ایجاد شود. همچنین احتمال دارد بر اثر 
عواملی مثل کمبود وزن در هنگام تولد، کمبود اکسیژن، مصرف مواد مخدر و الکلی 

وکارطوالنی مدت در دوران بارداری ایجاد شود؛
- حوادث بعد از تولد: ضربه ها و جراحت های سر، کمبود تغذیه و قرار گرفتن درمعرض 

مواد سمی)مثل سرب( می تواند در بروز معلولیت های یادگیری نقش داشته باشد.
ناتوانی های  در  نقشی  فرهنگی  تفاوت های  و  محیطی  عوامل  اقتصادی،  ضعف های 
یادگیری ندارند. در واقع هیچ گونه علت ظاهری برای معلولیت های یادگیری نمی توان 

ذکر کرد«.

راه هايی برای كمک وهمراهی
 كودكان ويژه در آشپزخـانه

نکاتی برای  ياد گیر ی بهتر

ترجمه: الهام اشرفی

ترجمه: شبنم حمیدراد 

است کودك شما را خسته و دلسرد کنند و به او احساس شکست را منتقل کنند. 
گاهی اجازه دهید کودکتان اشتباه کردن شما را ببیند. اگر نتیجه کامل و خوب از آب 
در نیاید، ایرادی ندارد. مهم این است که او از این تجربه چیزی یاد گرفته باشد و در 

کنار شما از آشپزی لذت ببرد. 
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جمله  از  همیشه  فوتبال  و  »والیبال 
سایر  به  نسبت  پر طرفدار  ورزش های 
این  شهروندان  بوده اند.  ورزشی  رشته های 
شده  که  هم  یک بار  برای  حتی  را  ورزش 
تجربه  توپ  یک  با  محلی  پارك های  در 
کرده اند؛ اما این ورزش در یک توپ و چند 
پنجه و ساعد خالصه نمی شود و اکنون در 
بسیار  حد  در  منطقه  ورزشی  سالن های 

حرفه ای آموزش داده می شود«.
»مهدی قبادی« از جوانان ملی پوش والیبال 
اداره ی  در  که  می آید  به حساب  نا شنوایان 
کسب  با  و  است  کارشناس  منطقه  ورزش 
بهترین  تمرین ها،  و  مسابقه ها  در  تجربه 
ورزشکاران  و  عالقه مندان  به  را  مشاوره 
اکنون  که  موفقیت هایی  وجود  با  می دهد. 
کرده است،  کسب  ورزشی  رشته ی  این  در 
در  که  دارد  بسیاری  شنیدنی  حرف های 

ادامه با هم می خوانیم:
والیبال یا درس؟

معموال مدرسه ها  و زنگ های ورزش دلیل اصلی آشنایی ما با ورزش به شمار می آیند. 
با وجود همه ی پیشرفت هایی که فرهنگ ورزش در این سال ها داشته است، هنوز 
در برخی خانواده ها شاهد آشنایی دانش آموزان با ورزش در محیط مدرسه هستیم. 
من هم با والیبال در مدرسه آشنا شدم و بعد از آشنایی بیشتر با قانون های آن، 
تصمیم گرفتم که از طریق باشگاه به طور حرفه ای به آن بپردازم. 12ساله بودم که 
در ورزشگاه ثبت نام کردم و با استعداد خوبم در این ورزش، در سال 82 به عنوان 
عضر تیم ملی نوجوانان انتخاب شدم. اندکی بعد به خاطر مشکل نا شنوایی از تیم 
ملی نو جوانان انصراف دادم و عضو تیم ملی نو جوانان نا شنوا شدم. خانواده از من 
حمایت نمی کرد، چون نگران درس هایم بودند. می ترسیدند ورزش به درس هایم 

لطمه بزند«.
موفقیت ورزشی با درس!

»سال اولی که در مسابقه های قهرمانی کشور اول شدم، نگاه خانواده کمی عوض 
شد، اما هنوز باید برای جلب نظر مساعد آن ها تالش می کردم. با تالش بسیار و امید 
به آینده، در چندین مسابقه ی کشور ی مقام اول را کسب کردم و کم کم خانواده ام 
به این نتیجه رسیدند که می توان در کنار درس، مشق و مدرسه، مسیر های دیگر 

پیشرفت را هم طی کرد!
از اتفاقات بسیار جنجالی دوران تحصیلی سالی بود که منتخب المپیک نا شنوایان 
شدم. این خبر نگاه بسیاری از افراد را تغییر داد. این بار مسابقه ها بیشتر از من 
برای خانواده ام اهمیت پیدا کردند. حمایت خانواده صد برابر بیشتر از تشویق های 
دیگر تماشاچیان مسابقه برایم ارزش داشت. البته در کنار والیبال، ورزش دو میدانی 

و کیک بوکسینگ را هم به طور تفریحی دنبال می کردم.
تحصیالت عالی با ورزش

بعد از کسب مقام چهارم جهان در المپیک تیم نا شنوایان، دچار پارگی رباط شدم؛ 
به همین خاطر تا دو سال از فعالیت ورزشی کناره گرفتم. در این مدت حال خوشی 
ناشتم، انگار که در زندگی ام چیزی گم شده بود. به مرور زمان و بر اثر تشویق مربیان 
ملی  تیم  به  دوباره  تمرین ها در سطح حرفه ای،  از  بعد  و  دادم  ادامه  تمرین ها  به 
دعوت شدم. در همین سال ها بود که در رشته ی الکترونیک دانشگاه تهران واحد 
نتیجه ی  ورزشی،  فعالیت های  و شروع  دانشگاه  قبولی  در واقع  قبول شدم.  جنوب 
تالش هایم در درس و ورزش اند. این واقعه نتیجه ی خوبی برای خودم و به خصوص 
خانواده ام داشت. سال گذشته دوباره با تیم ملی به مسابقه های والیبال بلغارستان 

اعزام شدم، ولی متأسفانه به دلیل مصدومیت، از تیم خارج شدم.

مدرسه ها و ورزشگاه ها
تک تک  موفیت  برای  اصلی  نکته ی 
ما، تشویق ها و حمایت های خانواده 
تشویق  بدونی  کسی  کمتر  است. 
از  استفاده  با  می تواند  خانواده 
ورزش  مدرسه،  محدود  امکانات 
به  و  کند  دنبال  حرفه ای  به طور  را 
و  پدر ها  از  بنابراین،  برسد!  موفقیت 
امکانات ورزش  تا  مادر ها می خواهم 
کنند.  فراهم  خود  فرزندان  برای  را 
نیز  منطقه  ورزشی  مسئوالن  از 
خاطر  به  تا  خواهشمندم  عاجزانه 
عالقه و استقبال مردم منطقه ی 12 
فراهم کردن  والیبال،  کالس های  از 
امکانات این ورزش را جدی بگیرند 
و به کمیت و کیفیت در این ورزش 
آموزش و پرورش  بدهند.  اهمیت 
آموزش  که  کند  توجه  باید  نیز 
ورزش های به ظاهر راحتی مثل والیبال را جدی تر بگیرد و امکانات ورزشی ویژه در 

اختیار دانش آموزان گذاشته شود. 
»چطور  بود:  این  سؤالشان  اولین  که  داشتم  ناشنوا  و  سالم  خصوصی  15شاگرد 

آموزش می دهم؟«؛ اما چیزی نگذشت که با من و شیوه ی تدریسم آشنا شدند. 
به  کاشان  استثنائی  مدرسه ی  در  که  داشتم  نیز  آموزش  استثنائی  3مدرسه ی 

معلم های آن مدرسه هم آموزش می دادم!
دو بار در مسابقه های المپیک حضور پیدا کردم: بار اول سال 89 بود. در آن سال 
رتبه ی چهارم جهان را کسب کردیم. بار دوم سال 92 بود که با تیم به مسابقه ها 

رفتیم و همان جا بود که مصدوم شدم و مجبور به ترك تیم شدم!
همین  کردم.  کسب  را  اول  رتبه ی  باشگاهی  و  کشوری  مسابقه های  در  هفده بار 
رتبه ها و مقام ها بود که موجب شد خانواده ام به این حقیقت برسند که من در این 

زمینه با استعدادم و من را تشویق کنند. 
تا به حال در سه فیلم بازی کرده ام: »بن بست گوش« به کارگردانی محمود غفاری 
که به جشنواره ی کن راه پیدا کرده است و امیدواریم که برنده شود، فیلم »من یک 
کارگردانی  »باغچه بان«به  مستند  فیلم  و  خانی  رضا  کارگردانی  هستم«به  نا شنوا 

مهشید قبادی.
ورزشی که همه با آن آشنایند!

با داشتن یک توپ می توان بازی گروهی و پر هیجان والیبال را تجربه کرد. والیبال از 
ورزش های محبوب همگانی است. معموال در پارك ها شاهد آنیم که دو نفر یا عده ی 
قانون های  با  آشنایی  می دهند.  انجام  تفریحی  به صورت  را  ورزش  این  بیشتری، 
به  دارند.  را  آن  ادامه ي حرفه ای  قصد  که  است  افرادی ضروری  برای  ورزش  این 
و  قوی  پنجه های  داشتن  باشد،  از 190 س  بیش  افراد  قد  است  عالقه، الزم  جز 
چابکی نیز اهمیت فراوان دارد. افرادی که واجد شرایط پیش گفته اند، می توانند به 

فدرسایون نا شنوایان کل کشور، واقع در خیابان دماوند تهران مراجعه کنند. 
مژده ای برای عالقه مندان به والیبال داریم و آن این است که این ورزش پر هزینه 
نیست! در منطقه ی 12 در کل 13ورزشگاه داریم که در کل ده سالن با توپ دارند. 
برای شروع ورزش والیبال می توان از همین ورزشگاه ها شروع کرد و به مرور زمان 
و با حرفه ای تر شدن، به تناسب درآمد، بهترین کفش، توپ مناسب، لباس مخصوص 

ورزش و سایر لوازم را خریداری کرد. 
افراد معلول معموال با مشکالت زیادی روبرو هستند و ضروری است که مسئوالن 
به نیاز های آنان رسیدگی کنند؛ زیرا این عزیزان با دیده شدن در این مجموعه ها 

می توانند بهترین افتخار ها را برای کشورمان به ارمغان بیاورند.

زهرا کریمی

ورزش والیبال همیشه عالقه مند دارد!
گفت و گو با »مهدی قبادی«، ملی پوش نا شنـوای والیـبال
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علوم  وظایف  مهم ترین  از  یکی  کشور،  تعلیم و تربیت  چالش های  به  پاسخ گویی 
داشته  چند بعدی  ماهیت  تربیتی  و  آموزشی  چالش های  هر چند  است.  مختلف 
و نیازمند نگرش و چاره جویی چند بعدی نیز می باشند؛ اما رشته های مختلف به 
فراخور حوزه ی حرفه ای فعالیت های خود، مخاطبان اصلی چالش های خاصی نیز 

می باشند. 
نیروی  پرورش  اصلی  متولی  استثنائی  کودکان  آموزش  و  روان شناسی  حوزه ی 
تخصصی آموزش و خدمات توان بخشی، پژوهش، سیاست گذاری و توسعه  و تعلیم 
و تربیت ویژه است. تحوالت صنعتی، اجتماعی و فرهنگی چالش های جدیدی را 

به وجود آورده اند. این چالش ها در حوزه ی آموزش استثنائی عبار ت اند از: 
1. گسترش توجه جامعه به پرورش استعداد های خالق، آموزش افراد سرآمد و 
انتظار خانواده ها در جهت دریافت خدمات آموزشی و مشاوره ای پرورش هوشمند 

و استعداد های خاص کودکان؛
2. افزایش عوامل خطر  آفرین و زمینه ساز که باعث افزایش دشوازی های آموزشی 
اجتماعی  و  رفتاری هیجانی  ناسازگاری  و  یاد گیری  ویژه ی  اختالل های  نظیر 

گردیده است؛
3. توسعه ی تکنولوژی از یک سو احتمال ابتال به معلولیت را افزایش داده و از 
که  کرده است  فراهم  را  آن ها  از  پیش گیری  منظور  به  فرصت هایی  دیگر  سوی 
بهره گیری از آن در حیطه ی روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی به تأمل 

نیاز دارد؛
4. گسترش دانش و ورود نظریات جدید شناختی، تربیتی که لزوم تخصصی تر شدن 

و تعمق و تمایز بخشیدن به رشته های آموزش را برجسته کرده است.
پاسخ گویی به این چالش ها مستلزم غنی سازی، بسط و گسترش آموزش عالی در 

حوزه ی روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی می باشد.
در سال 1956 قانون توسعه ی خاص درباره ی توسعه ی مدرسه های عمومی برای 
معلوالن در ژاپن  ایجاد شد و آموزش اجباری کودکان با سایر نا توانی ها تصویب 
شد. این قانون منجر به هجوم افراد به مدرسه های استثنائی شد. در این فاصله 
سمت شغلی آموزش کودکان با نا توانی های چند گانه در مدرسه های نا بینایان و 

معلوالن جسمی و حرکتی ایجاد شد.

در سال 1975کنگره ی آمریکا قانون آموزش برای کودکان معلول را تصویب  کرد. 
این قانون مدارس دولتی را موظف می کرد خدمات آموزشی خاصی را به تمامی 
و  رشد  به  مربوط  نا توانایی های  و  عاطفی  آموزشی،  ناتوانایی های  از  کودکانی که 

ناتوانایی های   فیزیکی رنج می برند تعریف کرده و ارائه کنند. 
قانون  به عنوان  تاکنون  از آن زمان  قانون در 1990 میالدی اصالح شد و   این 

آموزش   کودکان ناتوان   یا  IDEA  شناخته شده است. 
و  معلولیت های   جسمانی  درگیر  میلیون کودك  بر4/4  آمار سال1997بالغ  طبق 
ذهنی در مراکز آموزش استثنائی آمریکا ثبت نام کردند. این در حالی است که 

95درصد   از کودکان استثنائی در مدارس عمومی ثبت نام شدند. 
این قانون، ارائه ی آموزش دولتی رایگان و مناسب برای تمامی کودکان معلول 

بین سنین   3تا 21سال را الزامی می کند و برای ایالت ها بودجه ای در نظر می گیرد    
دانش آموزانی در  و  آموزشی  برای سیستم های  بودجه ها  است.  قانون  که مکمل 
نظر گرفته شده اند که در یک   برنامه ی آموزشی خاص نام نویسی کرده باشند؛ تا 
از کل جمعیت دانش آموزی  جایی که تعداد   این دانش آموزان حداکثر 12درصد 

کشور را شامل شود و برای   بیشتر از آن بودجه ای در نظر گرفته نشده است. 
اصول این قانون تضمین می کند:

1.   محروم نماندن هیچ کودکی از آموزش؛ 
2. طراحی برنامه ها بر مبنای نیازهای افراد؛ 

3.   قرار گرفتن کودکان در محیطی که کمترین محدودیت را برای آن ها ایجاد 
می کند،    به منظور برآوردن نیاز های خود به طور متناسب؛ 

دانش آموزان  سطح  تعیین  به  مربوط  تصمیم گیری های  در  والدین  4.  مشارکت 
خود.

برای تکمیل گزارش مورد نیاز جهت دولت فدرال و پرداخت بودجه ی مورد نیاز،    
ایالت ها و مدرسه های مناطق مختلف موظف شدند دانش آموزانی را طبقه بندی 
کنند که نیازهای ویژه ای داشتند. این طبقه بندی اگرچه در منطقه های مختلف 
متفاوت بود، اما در کل طبق   هفت شرطی انجام شد که در قانون   ذکر شده بود. آن 
هفت شرط عبارت بودند   از: اختالل در صحبت کردن، ناتوانی در یادگیری، اختالل 
عاطفی، کند ذهنی، اختالل  در شنوایی، مشکل در بینایی و در نهایت ضایعه های 

پزشکی یا ارتوپدی. 
این طبقه بندی در تعیین سطح دانش آموزان و خدماتی که برای آن ها در نظر 
گرفته می  شد بسیار تعیین کننده بود. به طور مثال، دانش آموزانی که در یادگیری 
ناتوان اند، به  طور معمول در کالس های معمولی جا داده می شوند و اغلب کالس 
را برای یک دوره ی خاص ترك  می کنند، در  حالی که کودکان با اختالل عاطفی 
و کند ذهنی معموال در  کالس ها یا مدرسه های جداگانه قرار می گیرند. ارزیابی به 

وسیله ی یک تیم چند رشته ای صورت می گیرد.
کالس های  در  می برند  رنج  شدید  ناتوانایی های  از  که  دانش آموزانی  حضور 
از  است.  بوده  مدرسه ها  در  مشاجرها  و  اختالف نظرها  از  منبع   بسیاری  عادی، 
مربیان آموزش ویژه انتظار می رود که رویکرد دانش آموز محور را برای طرح ریزی 
کاربرد  »تحلیل  نظریه ی  اساس  بر  رویکرد  این  گیرند.  کار  به  آموزش  اجرای  و 
رفتاری« گاردنر و همکاران است که اظهار می کند آموزش واقعی زمانی مؤثر واقع 
دانش آموزان  نیازهای  با  آن  و روش های  آموزشی  برنامه ی  می شود که محتوای 
هماهنگ باشد. چنانچه دانش آموز نتواند یاد بگیرد، آموزگار باید برنامه ی درسی 
یا روش های آموزشی را تغییر داده وحمایت های آموزشی الزم را برای دادن پاسخ 

صحیح به دانش آموز ارائه دهد.
در مرحله ی اول مسئوالن آموزش عمومی و مخصوص می بایست در برنامه های 
کلی تغییری به وجود آورند تا پایه و اساس چنین کالس هایی را ایجاد کنند و 
نیاز  آموزگاران درباره ی گسترش جزوه ها و دستورالعمل های آموزشی که مورد 

دانش آموزان استثنائی است اقدام کنند.

چالـش های آمـوزش استثنـائی

دکتر نگین چهره نگار؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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تأثیر پذيری شهروندان از معلوالن خود باور و پر تالش
عامل  را  محیطی  که شرایط  کسانی هستند  میان شهروندان  در  و  جامعه  در 
حکم  در واقع  زندگی  نامساعد  شرایط  اما  می پندارند،  خویش  نا موفق بودن 
مانع های سِر راه دونده ی با  اراده و مصممی را دارند که تنها با پرش از آن ها به 
هدف خویش می رسد. تأثیر پذیری نیز مانند دیگر ویژگی ها و توانایی های انسان 
ندارند،  زندگی هدف مشخصی  در  که  افرادی  دارد.  و  داشته  نیاز  مدیریت  به 
خاطر،  اطمینان  چون  ناموفق اند؛  معمول  به طور  و  داده  مسیر  تغییر  پیوسته 

روحیه و انرِژی الزم را برای تالش ندارند. 
قاعده مستثنی  این  از  نیز  دچارند  معلولیت  نوعی  به  من  که چون  هم نوعانی 
با برنامه ریزی درست و  نبوده و نیستند. اگر بخواهند و اراده کنند، می توانند 
تالش مستمر به اهداف خود دست یابند. امید، تالش و موفقیت این گروه در 
و  بر جامعه  انکار ناپذیری  تأثیر  انرژی مثبت،  و  پر توان  با آن روحیه ی  زندگی 
اطرافیان داشته و می تواند به تحول فکری یا تغییر رفتاری دیگر اقشار جامعه 
کمک کند. خاطره  ی زیر مثالی از تأثیر گذاری معلوالن مثبت اندیش و خو دباور 

است: 
و  انرژی  از  پر  بهار  چون  که  گرفتم  تصمیم  معلولیتم  از  پس  بهاِر  اولین  در 
سازنده باشم و بتوانم مثبت اندیشی و امید را در خود تقویت کنم. بعد از سال ها 
محدودیت جسمانی آموختم که بیهوده توان و انرژی ام را صرف تأسف و تأثر 
برای توانایی های از دست رفته نکنم. به جای این که اینکه محدودیت ها را بزرگ 
کنم، به دنبال کشف توانایی هایم باشم. به این نتیجه رسیده  بودم که آنچه آدمی 
نادرست  بینش  و  ذهنیت  بلکه  نیست؛  نا سالم  اندام  وا می دارد،  پیشرفت  از  را 
است. ذهنیت و بینش نا درست چون عل و زنجیری آهنین نه تنها مانع ازحرکت 
رو به جلو و پیشرفت می شوند، بلکه دست ها را نیز از حرکت و پاها را از رفتن 

باز می دارند.       
در  هم  من  قضا  بر  نیستند! دست  کم  بدبین  و  مأیوس  انسان های  جامعه  در 
بعد از ظهر یکی از روزها، هنگام بازگشت از محل کارم با جوانی سخت آشفته 
برای  که  بود  آژانسی  راننده های  از  یکی  او  شدم.  آشنا  نوع  این  از  پریشان  و 
نخستین بار من را از اداره به منزل می رساند. حیران و پرسش گر به من -که با 
صندلی چرخدار از در بیرون می آمدم- نگاه کرد. بی درنگ بعد از خروج از در 
اصلی اداره- درحالی که پاکت سیگاری را نشان می داد- رو به من کرد و گفت: 
»اجازه دارم سیگار بکشم؟« نگاهی به او کردم و با لحن خودمانی گفتم: »یعنی 

اگر اجازه ندهم سیگار نمی کشی؟«
در همان  و  کرد  راحتی  احساس  زدم  او حرف  با  راحت  اینکه خیلی  از  شاید 
نخستین دیدار دوستی پاك و صمیمانه ای میان ما قوت گرفت. فردای آن روز 
هم خود او آمد تا مرا به منزل برساند. وقتی تمام هفته به موقع به دنبالم آمد، 
خیلی تعجب کردم که چه طور به طور ثابت او را از آژانس می فرستند؟! به این 
ترتیب حدود چهار ماه من را از محل کارم به منزل می رساند. همان روزهای اول 
آشنایی به اعتیاد شدیدش پی بردم و با گذشت زمان هم در جریان مشکالت و 

مسائل پیچیده ای قرار گرفتم که او را به شرایط فعلی سوق داده بود. 
و  آنچه هست خسته  از  که  می گفت  و  داشت  زیادی  درد دل های  و  نا گفته ها 
از  یکی  در  تغییر دهد.  را  زندگی اش  شرایط  تا  کند  کاری  باید  و  شده  نا امید 
باید اعتراف کنم اولین  آخرین روزهایی که به دنبالم آمد، بی مقدمه گفت: » 
آخرین  هم  شاید  بود.  آژانس  در  کارم  روز  آخرین  رساندم،  را  شما  که  روزی 
را  تلخ  و  زندگی خفت بار  این  تحمل  دیگر  و  زندگی ام... خسته شده بودم  روز 
نداشتم... این زندگی ای نبود که می خواستم! سر خورده و مأیوس به این نتیجه 
رسیده بودم که فایده ی این زندگی بیهوده و تحمل این همه خواری و خفت یا 
شنیدن این همه سرزنش  از آشنا و غریبه چیست؟ در آن شرایط واقعا زجر آور 
تنها راه گریز و رهایی از این همه فشار را خودکشی می دانستم. فکر می کردم 
با خودکشی از این همه عذاب روحی و درد خالص می شوم... با دیدن شما و 
مشاهده ی شرایط و وضعیت جسمانی تان، روحیه ی شاد و پر نشاط و مهم تر از 

همه اراده ی راسختان منقلب و دو دل شدم. 
دو  صفت و رفتار در شما غافل گیرم کرد: یکی اینکه وقتی برای اولین بار در 
بود  »گل  گفتم  خود  با  داشتم  که  روحی ای  خراب  وضع  با  نشستید  ماشینم 
دارم،  و غصه  غم  کم  و خودم  دارم  آراسته شد!« خیلی حوصله  نیز  به سبزه 

حاال مسافری بدتر از خودم هم نصیبم شده که حتماً بیشتر از من از زندگی 
و  ناله  به  شروع  زاری  و  شکوه  با  االن  و  شده  دلسرد  و  خسته  مشکالتش  و 
شکایت می کند، اما با کمال تعجب طی چهار ماه گذشته کوچک ترین اعتراض 

و شکایتی از شما نشنیدم!
از  اعتراف کنم که-همان طور که خودتان  ناچارم  با شرمندگی  اینکه،  دیگر  و 
روز های اول متوجه شدید- معتادم... بار ها نا هوشیاری یا چرت زدن هایم را دیدید 
نیاوردید. مثل خیلی های دیگر درباره ی من قضاوت نکردید...  و به روی خود 
طردم نکردید ... با بردباری آن همه دود سیگار را تحمل کردید و هیچ نگفتید. 
بقیه ی  باشید، می توانستید و مثل  اگر می خواستید مثل دیگران  مطمئنم که 
مسافران حق طبیعی خود می دانستید که از مسئول آژانس بخواهید راننده ی 
دیگری برای شما بفرستد؛ اما با خوش رویی مرا تحمل کردید و از خود نراندید! 
تنها شما بودید که برای من به عنوان یک انسان- و شاید انسانی بیمار و اسیر 
درد- احترام و ارزش قائل شدید... به من بها دادید. شاید در این مدت ندانسته، 
من  فکری  تحول  سبب  خود،  دلگرم کننده ی  و صحبت های  منصفانه  رفتار  با 
شدید. باعث شدید احساس کنم هنوز زنده ام، در بین مردم و این دنیای بزرگ 
جایی دارم و می توانم به زندگی بهتر دل  خوش و امیدوار باشم. مطمئن باشید از 
این همه بردباری شما درس گرفتم و از این که زمانی به خودکشی فکر می کردم 

سخت پشیمان و شرمنده ام.«
زبانم  که  شده بودم  شوکه  او  تکان دهنده ی  و  تلخ  اعترافات  شنیدن  از  آن قدر 
یارای گفتن کالمی را نداشت... مانده بودم چه بگویم و چه واکنشی داشته باشم. 
پس از سکوتی کوتاه، چنین ادامه داد: »مطمئنم معلوالنی چون شما اگر توانی 
آن ها هیچ کم  از  باشند،  نداشته  )غیر معلول(  دیگر هم نوعان  توان  بر  مضاعف 

ندارند!«

 فریده حلمی
helmi_farideh@yahoo.com
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آرزوهایدایرهای
من عاشق دایره ها هستم.

دایره ها مهربان اند، قل می خورند. ازهرطرف نگاهشان کنی، لبخند می زنند. توی شکم هرکدامشان، یک عالمه بچه شعاع 
است، که دل دایره ها برای هرکدامشان یک اندازه است؛ نه کوچکتر، نه بزرگتر. هرچیزی بخواهد راه برود، چرخ دارد. 
چرخ ها هم دایره هستند؛ مثل چرخ های صندلی من، مثل صفحه های ساعت، مثل چرخ دنده ها، حتی النه ی پرنده ها هم 

شکل دایره است.قاصدك ها و حباب ها همه دایره  شکل اند.
آرزوهای من هم دایره ای اند! برای این که چرخ های صندلی ام رویشان راحت راه بروند، سربخورند و باال بروند.

من نمی خواهم همه ی شهردایره باشد، آخر راه رفتن برای بقیه سخت می شود. من آرزو دارم، دل همه ی آدم ها دایره 
باشد. همه فکرکنند شاید یک روز، بچه ای مثل من مهمان خانه شان باشد. دلم می خواهد اخم های پله ها بازشود تا همه ی 

خانه ها، خیابان ها، پارك ها، نمایش گاه ها، همه و همه به بچه ها لبخند بزنند.
دوست دارم، بچه ها جایی برای بازی با دوستانشان داشته باشند؛ بدون ترس از آدم های بد! بدون ترس از سرعت زیاد 

ماشین ها! دوست دارم شهرم، من را دوست داشته باشد وجای امنی برای تمام کودکان باشد؛ به هرشکلی که هستند.

صدیقه مالیـی 
دبیر سرویس کودك و نوجوان
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نقاشی سامان از آتش جهنم و دریا و آسمان تمام شده بود که باد در پیچک ها 
پیچید. در آن بعدازظهر، وقتی که خانه ی سامان رنگ می شد، عشق می رقصید 

وطرح شکل می گرفت.
دست  بلندکناری  دیوار  لب  تا  و  گرفته بودند  پا  دیوار  پای  از  پیچک ها 
برای  سبزکوچک  هزاردست  انگار  پیچید،  پیچک ها  در  که  باد  انداخته بودند. 

سامان دست می زدند؛ برای سامان و پروین.
پروین مادر بزرگ سامان است. اگر سامان مادر بزرگش رانقاشی کند، قدش را 
تا آسمان و دست هایش را به پهنای زمین می کشد. پروین می گوید: »همه ی 

بچه ها نوه های من  هستند«.
بود:  به سوال من  عشقی که در فضا می رقصید و می درخشید، پاسخ پروین 

»این همه حوصله و اشتیاق ازکجاست؟«
سامان کودکی »اتیستیک« است که درآستانه ی نوجوانی قرار دارد. کودکی او 

در مسیر جنگلِی ساخته ی دست پروین)اتاق های سبزی کاری شده ی خانه( 
مادر بزرگ  دست ساز  )عروسک های  سرباز ها  و  چوپان ها  سامان  گذشته است. 
در باغچه های سبزی گوشه کنارخانه( را درمسیر دیده و با آن ها خوش و بش 

کرده است. او این گونه با گونه های مختلف جامعه آشنا شده است.
در  زنده  ماهی های  با  بزرگ  )وان  دریا  به  دوستانش  با  نبوده ،  تنها  سامان 
و-جایتان  کرده اند  کباب  را  ماهی ها  گرفته اند.  ماهی  و  رفته اند  آشپزخانه( 

خالی- در ساحل آشپزخانه خورده اند.
برای اینكه سامان از دنیای درونش بیرون بیاید، پروین هر روز لغت های 
تازه ی دنیای بیرون را برای او می نوشته و روی دیوار، روی میز، همه جا، 

می چیده است، تا سامان آن ها را کشف کند.
می کند،  انتزاع  را  طرح هایی  رنگ ها  سرسره بازی  از  حاال  که  سامان 
پیش از این نمی دانسته است که رنگ چیست؟ فكر می کرده که چیزی 
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مثل میز یا اشیاء دیگراست. مادر بزرگ با بازی رنگ، مفهوم رنگ را 
به او نشان داد.

باز می کردند، سطل رنگی  را که  به خانه برمی گشتند، در  هرروز که 
رنگ های  سفید  مالفه ی  یک  روز  هر  شده بود.  گذاشته  در  پشت 
مختلف-آبی، قرمز، زرد، سبز و غیره- می گرفت تا سامان یاد بگیرد 

رنگ چیست! 
دست  از  سفالی  قالب  یک  آموخته اند.  را  زیادی  هنرهای  سامان  دست های 
پروین»مادربزرگ«  که  از دست کوچکی  مانده است؛  یادگار  کمد  در  سامان 
ماسه  وانت  و یک  کرد  راجمع  اتاق  فرش  قدرت هماهنگی اش  تقویت  برای 

ریخت تا سامان ودوستانش بازی کنند.
سامان و پروین، روزهایی را با کوله پشتی از هشت صبح تا ده شب درکالس های 
ورزشی می گذراندند. سامانی که زیردوش آب از ترس فریاد می کشید، حاال 

قهرمان شنای استقامت است.
گره چینی،  فرش بافی،  گلیم بافی،  معرق کاری،  کارگاه  در  پروین  و  سامان 
حصیر بافی، فرشینه.، گل  سازی، ویترای و چرم دوزی با هم کار کرده  اند. از هر 
تابلوی معرق دوتا هست؛ یکی متعلق به سامان و دیگری متعلق به پروین. 

سامان در کالس گیتار، زبان، شطرنج و بسکتبال هم شرکت می کند. 
سامان و پروین، کنار رودخانه  سنگ جمع می کردند. آن ها سنگ ها را داخل 
سبد یا پیراهِن تا خورده شان می ریختند و در رودخانه پرت می کردند تا سامان 

تنها از یک دستش به صورت غالب استفاده کند- و نه هر دو  دست.
همراهی  و  صمیمی  دوستی  بزرگ،  معلمی  که  مادر بزرگ،  یک  نه  پروین 
آدم  صورت  توی  می کنند  شره  رنگ ها  وقتی  است.  سامان  برای  همیشگی 
خنداِن او، پروین می گوید: »عیبی ندارد، ازکارهای جدید نترس! حاال نقاشی 
باران نقاشی کردید.« سامان و  تو دنیای رنگارنگ شد؛ مثل روزی که توی 
معلم نقاشی اش، سمیرا، روزهای پاییزی را زیر باران نقاشی کشیده اند و با 

باران رنگ آمیزی کرده اند.
را  و کاغذ  را می ریختند  بود! رنگ ها  وقِت شره ی رنگ ها روی کاغذ ها  حاال 
تاب می دادند! سامان و مادر بزرگ دور بهار خواب می چرخیدند و رنگ ها روی 
نمی ترسید،  رنگ ها  رفتن  هم  توی  از  دیگر  سامان  سرمی خوردند.  هم دیگر 

می خندید! یک نقاشی ،دوتا، سه تا، چهارتاو... .
یکی  دایناسورشد،  یکی  بود؛  درهم  رنگ های  به  شکل دادن  نوبت  دیگر 

جیرجیرک، یکی شکل من، یکی رود و... .
می پرسم :»سامان مدرسه نرفته است؟« پروین می گوید: »سامان کالس هشتم 

می رود.«
»همه  می دهد:  پاسخ  چطوراست؟«  هم کالسی هایش  »برخورد  می پرسم: 

دوستش دارند چون او همه را دوست دارد!«
و  روند  می  زمین  نابودی  سمت  به  ها  انسان  انگار  می گوید  پروین 
دارند  قصد  جدیدی  نسل  می دهد،  نشان  کودکان  این  آمار  افزایش 

ازاین گروه کناره بگیرند.
در  زیادی  افراد  می پذیرند.  بسیار کمی  تأثیر  اطراف  محیط  از  کودکان  این 

آرزوی فرزندی هستند که به دنیا معرفی اش کنند، اما ما فرزندی داریم که 
باید دنیا را به او نشان بدهیم. در این کودکان نه دروغ هست، نه تزویر 
و نه ریا! این دنیای صادقانه در بزرگسالی آنان نیز به همین صورت 

باقی می ماند.
 سامان از وضعیتش آگاه است. پروین با او در این  باره صحبت کرده است.

می پرسم: »نگران آینده اش نیستید؟«
هرکس  چرا؟  نگرانی  می شوند،  رستگار  کسانی  چه  نمی دانیم  »ما  می گوید: 

خدایی دارد.«
امروزه بی کاری شایع است، چون سیستم آموزشی به بچه ها کار یاد نمی دهد. 

با این حال، سامان مهارت های هنری زیادی کسب کرده است.
از پروین درباره ی انتظاراتش از مردم می پرسم. می گوید: »زندگی خودشان 

را بکنند!«
ندارند؟« جواب می دهد: »حق دارند،  ناراحت کننده  می پرسم: »برخورد های 
نمی شناسند! من از رسانه ها انتظار دارم که فرهنگ سازی کنند. این بچه ها 
باید در مدرسه های عادی باشند و کودکان دیگر باید یاد بگیرند که چطور با 
آن ها رفتار کنند. بزرگ ترین کاری که خانواده و جامعه می توانند برای این 
استعداد هایشان  برای شکوفایی  فضایی  که  است  این  بدهند،  انجام  فرزندان 

ایجاد کنند. این روز ها سال های طالیی عمر کودکان اند!«
قسمت بزرگی از خانه ی مادربزرگ و پدربزرگ به کارگاه فعالیت های هنری 
بهارخواب  تمام  مادربزرگ  که  نمی کشد  طولی  پیداکرده .  اختصاص  سامان 
یونولیت و  از کارتن های خالی،  نقاشی های سامان فرش می کند. آن ها  با  را 
چوب های بدون استفاده، بوم درست کرده اند. حاال هرکدام از کارتن ها صاحب 
یک نقاشی زیبا هستند؛ از درخت و کوه و کهکشان گرفته تا سیب و آدم های 

خندان و بازیگوش.
پروین لیسانس پرستاری دارد و دوازده سال است که بازنشسته شده   و درست 
دوازده سال است که معلم سامان است. می گوید: »از سه سالگی متوجه شدم، 
سامان»اتیستیک« است.  روزی که این حرف را به من زدند، انگار به یک چاه 
عمیق و بی پایان پرتم کردند. پزشکش برای من توضیح داد که طیف وسیعی 
از مدیران و مخترعان دنیا اتیستیک اند. اتیسم یک اختالل رشد است. همه 
چیز به خانواده بستگی دارد. می توانند صبح یک بستنی به او بدهند تا ظهر 
لیس بزند و دوباره از غروب تا شب همین کار را بکنند. باید پا به پایش حرکت 
کنید و رشدش بدهید. می توانید با حرکت نکردن، عقربه ی رشدشان را روی 
صفرنگه دارید یا می توانید با تالش و حوصله تا صد و هشتاد درجه رشدشان 
مثال  را  بارنت«  »جی کوب  گفته   این  اثبات  برای  پروین  بدهید.  افزایش  را 
معلمان  آمریکاست.  ایندیانای  اهل  اتیستیک،  پسربچه ای  جی کوب  می زند. 
معتقد بودند که او حتی قادر به بستن بند کفش هایش نیست و مادر متوجه 
نمی دهد.  او  به  استثنایی  آموزش  که  دارد  آموزشی  به  نیاز  این کودک  شد 

خودش دست به کار شد و حاال جی کوب دوازده ساله دکترای فیزیک دارد.
باد الی پیچک ها می پیچد و هزاران دست کوچک  نقاشی ها پهن می شوند. 

سبز »سامان و پروین« را تشویق می کنند.
صدیقه مالیی
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عروسـی جیـرجیـرك ها

آویساشرفی

علف ها  توي  از  و  زمین  روي  هم  مي زد.  جست  تندوتند  باغي  جیرجیرک 
مي جهید هم از این درخت به آن درخت مي  پرید. می خواست زودتر از این سر 

باغ به آن سر باغ برود. ته باغ، بغل دیوار قدیمي، قرار مهمی داشت.
وسط راه، همین که نشست تا خستگي در کند، مارمولک گنده ای رو به رویش 
سبز شد. قبل از آن که مارمولک زبان درازش را  دربیاورد، جیرجیرک با یک 
پرش بلند، خودش را الي شاخ و برگ ها قایم کرد. مارمولک خیلي گشت ولي 

پیدایش نکرد. جیرجیرک بیرون آمد و بقیه ي راه را یک نفس جست زد.
 کمي مانده به آخر باغ، کنار یک چاله آب نشست. چند قطره به سروصورتش 
پاشید. دستي به بدنش کشید و خودش را خوب توي آب چاله ورانداز کرد. با 
چند جست دیگر، جلوي دیوار رسید. زیر درخت بلندی رفت و روي شاخه ای 
سرسبز پرید. دیوار از ترک هاي کوچک و بزرگ پر بود. جیرجیرک مي خواست 
همه ی ترک ها جلوي چشمش باشند. عقب عقب رفت تا دیوار  را بهتر ببیند و 
یک دفعه از روي شاخه به پایین پرت شد. پشت آفتاب پرست پیری افتاد که 
چرت مي زد. تا آفتاب پرست به خودش بجنبد، جیرجیرک شاخه ها را چند تا 
یکي باال پرید. آن قدر ترسیده بود که خودش را به نوک درخت رساند. روي 
شاخه ی پاییني النه ی پرنده بود. مادر توي النه نبود ولي جوجه هاي گرسنه 
با دیدن مهمان، نوک هایشان را تا مي توانستند باز کردند و به طرفش گردن 
کشیدند. جیرجیرک که نزدیک بود از ترس غش کند به سمت زمین شیرجه 
زد. سرتاپایش مي لرزید و قلبش گرمپ گرمپ صدا مي داد. همان جا الي علف 

ها ماند و تکان نخورد.

زودتر  باید  که  مي دانست  جیرجیرک  گذشته بود.  آسمان  وسط  از  خورشید   
سازش را کوک کند. نگاهي به ترک هاي دیوار انداخت و در حالي که این طرف 
و آن طرف را مي پایید، برگشت و روي شاخه نشست. بال هاي جلویي اش را باال 
برد و دندانه هاي یکي را به آن یکي کشید. دست و بالش هنوز مي لرزید. هر 
کاري کرد سازش کوک نشد. دوروبرش را نگاه کرد. خورشید نورش را، چند تا 
شاخه آن ورتر، پهن کرده بود. جست زد و توي آفتاب لم داد. گرما کم کم حالش 
را جا آورد. آن وقت در یک چشم برهم زدن سازش را کوک کرد. نفس عمیقي 

کشید و رو به  دیوار ایستاد.
 جیرجیرک شروع به نواختن کرد. صداي آهنگ دوستت دارم در باغ پیچید. 
ناز و  با  از ترک هاي روي دیوار، جیرجیرک خانگي،  از میان یکي  کمي بعد، 
غمزه بیرون آمد. سرش را چرخاند و به جیرجیرک باغي خیره شد. جیرجیرک 
باغي از جیرجیرک خانگي خواستگاري کرد. جیرجیرک خانگي چشم هایش 
را چند بار باز و بسته کرد. او این گونه به درخواست ازدواج، پاسخ مثبت داد. 
جیرجیرک باغي از سر ذوق از این شاخه به آن شاخه پرید. بعد دوتایي، پیش از 

آن که پرنده ی مادر از شکار برگردد، جست زنان دور شدند. 
آن شب باغ، پراز صدا بود. همه جیرجیرک ها براي جشن عروسي دعوت بودند. 
زدند.  را  عروسي  آهنگ  دسته جمعي  و  ساییدند  هم  به  را  بال هایشان  آن ها 
قورباغه هاي توي باغ هم احساساتي شدند و به جاي خوردن عروس و داماد، 
کردند  جمع  را  آواز  و  ساز  بساط  صبح،  دماي  دم  خواندند.  باد  مبارک  آوز 

وخوابیدند. جیرجیرک ها بیشتر شب ها تا صبح عروسي دارند.
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فكرتازه
فکر کهنه ای بود

توی مغز گردو
بوی کرم می داد

مغز کهنه ی او

نیست در سر او
فکر های تازه
کرم، مغز او را

کرده یک مغازه

فکر تازه یعنی
نو شدن! شکفتن!

فکر تازه یعنی
از جوانه گفتن

غالم رضا بكتاش

دعا کن برایم کبوتر
دعا کن برایم کبوتر،

دعا کن!
که چشم انتظار درختان بمانم؛

دعا کن 
که بغض دلم نشکند

ودرخاطر سبز باران بمانم...

دعاکن برایم کبوتر،
دعا کن که دریا ببارد،

دعا کن زمین بی ستاره نماند
ومن در همین کوچه پس کوچه ها

که از یادها رفته اند
-برای تو-

فانوس کنم روشن
معصومه علی محمدی

تصویرگر: سمیرا طیبا
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موزه  باغ  ورودی  در  می کند،  باز  آغوش  ایران  فرهنگ  تاریخ  پهنای  به  سینه ای 
نگارستان؛ از ییالق خاندان قاجار تا مقتل قائم مقام فراهانی.

باغ نگارستان در دل غوغای تهران، در سکوتی دل انگیز، سفره ی دل برایت می گشاید 
و می گوید نگارگری هایش را. وجه تسمیه ی نامش را در کوران تاریخ ازدست داده، 

اما حاال امانت دار نام نگارگران ادب و هنر ایران است.
است.  زنده  باغ  می کنی.  احساس  را  نفس هایش  صدای  می زنی  قدم  که  باغ  در 
و شناور  روییده  نیلوفرهای  به  نه  با شکوهش،  و  بلند  به خاطر درخت های  نه تنها 
و  فروزانفر  کمال الملک(،  محمدغفاری)  قدم های  خاطر  به  بلکه  حوض هایش،  در 
دیگر انسان های بزرگی که زمانی در این باغ معلم اندیشه و هنر بوده اند.. باغی که 

گهواره ی دانشگاه تهران بوده است.
از  کودکی،  فرهنگ  از  بود  موزه ای  پذیرای  چندی  کمال الملک،  موزه ی  درکنار 

گهواره های چرمی، حصیری و چوبی تا اولین میز و صندلی مدرسه ها.
موزه ی فرهنگ کودکی، در ضلع غربی باغ، از تاالر استاد معین شروع می شد. شهر 
در  که  قلعه مانند  سرگرمی  اسباب  همان  می آمد؛  استقبالت  به  از همه رنگ  فرنِگ 

با  روزگارقدیم، بچه ها سرشان را می چسبانند به دایره های پنجره ای آن و دقایقی 
تصویرهایش سرگرم می شدند.

خود موزه هم شهرفرنگی  است. عروسک های دست ساز، سوت های گلی، فرفره های 
چوبی و چرخونک های فلزی، به ما می گویند کودکان دیروز با چه وسایلی سرگرم 
می شده اند و ازچه لحظه هایی لذت می برده اند. اسباب بازیهایی که کودکان را به با هم 
بودن دعوت می کرده اند و بازی های گروهی و جمعی ای که  از دیگر دیدنی های این 
موزه اند و پشت این اسباب بازی ها پنهان شده اند. اولین کتاب های برجسته و اولین 

صفحه های صوتی قصه ی کودکانه در این موزه گرد هم جمع شده اند.
چقدر لغت تازه آن جا می رقصیدند! کودکانی که از این موزه دیدن می  کردند، عالوه 

بر دانستنی های تصویری، می توانستند دایره ی لغات خود را گسترش دهند.
اسب دست ساز پاپیه ماشه از آن لغت ها بود. پاپیه ماشه یعنی کاغذ فشرده شده. 
یکی از هنرهای قدیمی که در ایران مورد استفاده قرار می گرفته و اصل لغت آن 

فرانسوی است.
اتاق های قصه گویی از دیگر بخش های این موزه موقت بودند که بچه ها را به صورت 

همه ی فرزندانم بودند، آن ها كه نبودند...

)گزارش پیک توانا از موزه ی فرهنگ كودكی، باغ موزه نگارستان(
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آقای شهردار، لطفا موزه ی كودكی مان را به ما برگردانید!
آدم های  با  فکر می کردم  نمی  کنند.  بودم، خیال می کردم معلم ها کارهای معمولی  بچه که 
دیگر خیلی فرق دارند؛ مثال فکر می کردم، معلم ها نمی خوابند، یا غذاهای معمولی نمی خورند، 
همیشه در لباس مدرسه هستند، حرف های معمولی نمی زنند، همیشه درحال درس دادن اند 

و شوخی نمی کنند.
اما همه ی این خیاالت روزی که معلم مان را در ساندویچ فروشی دیدم، از بین رفتند. معلم 
ما خیلی معمولی، با لباس های معمولی، روی صندلی ای معمولی نشسته بود و مثل یک آدم 
بزرگ  فکرکنم شهردار شهر  که  اشتباه  است  می دانم  ساندویچ می خورد. حاال هم  معمولی 
تهران، با آدم های دیگر فرق دارد؛ مثال نامه هایی را که برای او می رسند، نمی خواند. در خیابان 
راه نمی رود، با خودرو از خیابان ها عبور نمی کند و فقط دیگران اند که به او سالم می کنند. من 

می دانم، پس با شهردار حرف می زنم:
شهردار محترم کالن شهر تهران، برادربزرگوار،جناب آقای مهندس قالیباف!

از دور که به تهران نگاه می کنیم، از باال به این شهر زیبا که می نگریم، مثل قالی ایرانی سراسر 
رنگ می بینیم و طرح وتناسب. نزدیک که می شویم، هر قدر که نزدیک تر می شویم، یکپارچگی 
طرح از هم گسسته  تر می شوند، سطوح از هم فاصله می گیرند، فاصله ها با پله به هم وصل 
می شوند و عده ای پای این پله ها از دسترسی آسان شهری، محروم می مانند؛ همان طور که 

کودکان ما پای پله های موزه موقت کودکی ماندند.
موزه ای که با تالش های مؤسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودك، با هم کاری دانشگاه محترم 
تهران، از دی ماه سال قبل تا خرداد ماه سال جاری در باغ موزه نگارستان برگزارشد. کودکان 
در  کودکان مشغول  کار،  کودکان  کردند، حتی  دیدن  و ستودنی  زیبا  فضای  این  از  زیادی 
خیابان هاو چهار راه های تهران. کودکانی که بساط کسبشان جمع می شود و بساط آموزششان 
در جایی دیگر پهن... . کودکان زیادی از این موزه دیدن کردند، اما کودکان ما پای پله ها 
ماندند. مهلت استفاده موزه از باغ نگارستان به اتمام رسید، حاال دیگر موزه ای هم نیست... 

چون مکانی نیست! 
حاال نمی دانیم کتاب های باغچه بان کجا باید حفظ شود؟ اسباب بازی های دست ساز، کیف های 

حلبی، مهرهای مکتب خانه، کجا باید از دیده های کنجکاو کودکان دور بمانند؟
شهردار محترم تهران، کانون معلولین قزوین با بیست سال سابقه ی تالش متمادی برای قشر 
معلوالن، از شما در خواست دارد، فضایی دایم و مناسب سازی شده را به این موزه ی فرهنگی، 
اختصاص دهید تا ضمن نگه داری اسناد ارزشمند جمع آوری شده توسط مؤسسه ی پژوهشی 
تاریخ ادبیات کودك، تمام فرزندان ایران، چه فرزندان در رفاه، چه کودکان کار، چه کودکان 
بیمار و چه کودکان معلوالن از آن دیدن کنند و سیر آموزش را در کشور خود - از ابتدا تا 

کنون- شاهد باشند.
دیگر  از  خود،  یاد گیری  آماده ی  ذهن های  در  کوچکی  جرقه ی  ایجاد  با  نیز  آنان  که  باشد 

تأثیر گذاران آموزش این مرز و بوم شوند.
صدیقه مالییدر پایان، ضمن قدردانی از زحمت های شهرداری محترم، موفقیت روزافزون و سعادت هرچه 

بیشتر خدمت به مردم کشورمان را برایتان آرزومندم؛ چرا که معتقدم شهرداری تهران، 
جمعیت  میلیون  هفتاد  از  بیش  به  که  تهرانی  شهرنشین  دوازده میلیون  به  تنها  نه 

شهری و روستایی ایران خدمت می کند.
مؤید و پیروز باشید؛
کانون معلولین توانا.

ابتدایی ترین  تکرار  مکتب خانه،  تجربه ی  می کردند.  مشغول  قصه  به شنیدن  فعاالنه 
درس آن روزها، ا دو َزبَر ا، دو زیر ... بچه ها را هاج و واج می کرد.

کیف های حلبی، لوح های گلِی مشق و لباس ها همه از وسایلی بودند که کودکان را 
متوجه تفاوت هایشان با شیوه ی امروزی می کرد. این یعنی درك تاریخ؛ فرصتی برای 

مقایسه و مطالعه! 
از فعالیت های معلم و پدری دل سوز برای کودکان  سالن باغچه بان هم مجموعه ای 
نا شنوا حکایت می کرد، معلمی که حتی ویژه ی این کودکان، داستان و نمایش نامه 

می نوشت.
با  مجموعه،  این  از  بیرون  کودکاِن  که  دارد  احتمال  درصد  چند  می کنید  فکر 
خواب  شب،  آن ها،  از  یک نفر  شاید  باشند؟  آشنا  نا شنوا  بچه های  محدودیت های 

باغچه بان  شدن را ببیند و یک باغچه بان یعنی یک نسل!
اتاق عیدی سازی، اتاقی بود که توجه هرکودکی راجلب می کرد. بچه ها برای مال، یا 
مال باجی) معلم های مکتب خانه( تخم مرغ و نان و... عیدی می  بردند. آن ها هم درعوض 
مهر های بزرگی با اشکال مختلف داشتند که تصویر آن ها را روی کاغذ هایی می زدند 

و به عنوان عیدی به کودکان هدیه می دادند.
شاید به نظر برسد حاال که انواع و اقسام پوسترها و بروشور های رنگی،خیلی آسان در 
دسترس بچه ها ست چنین چیز بی رنگ و رخی برایشان جذابیتی ندارد؛ اما تا آنجا 
که من دیدم، نقش داشتن شان در حک تصویر روی کاغذ برایشان خیلی جالب بود، 
حتی برای منی که از هنر نقاشی سر درنمی آورم. نمی  دانم چه روحی در این نقاشی ها 

جاری بود که وادارم می کرد حواسم به حفظ کردنشان باشد.
این موزه ی مهربان در چند گروه از استان های مختلف، پذیرای کودکان کار بوده است. 
خانم احمدی، مسئول غرفه ی کتاب موزه، می  گوید: »یکی از پر هیجان ترین گروه  های 
آن ها  شادی  و  دویدن  تصور  بوده  اند«.حتی  کار  کودکان  گروه  همین  بازدید کننده، 

در فضای زیبای موزه، احساسات انسان را به غلیان در می آورد و پر از شور می کند.
تمام لحظه های  بود... همان چیزی که در  از چیزی غمگین  ما،  اما موزه مهرباِن  و 
بچه های  میان  در  من   . رابگیرد...  دلم  پهنای  غصه ای  می شد،  باعث  موزه  دیدن 

پای  همه جا،حتی  مکتب خانه،  در  اسباب بازی،  جعبه های  تمام  کنار  بازدید کننده، 
داشتن  خاطِر  به  که  دیدم  خالی  را  بچه هایی  تمام  جای  نا خوانده،  مهمان  قصه ی 

پله های موزه نتوانستند با ما همراه شوند.
همه ی آن ها که نبودند، بچه های من بودند که بدون آن  ها نمی توانستم لذت کافی 

را ازآن فضا ببرم.
الهه نزاکتی، یکی دیگر از دست اندرکاران برگزاری موزه، پا به پای ما فکرکرد تا راهی 
این  نشد!  اما متأسفانه  با خودمان همراه کنیم،  را  توانا  کانون  تا کودکان  پیداکنیم 
موضوع در میان مسئوالن کانون به بحث گذاشته شد و ابعاد آن سنجیده شد؛ اما 

پله ها حقیقتی انکار نا پذیر بودند.
ولی صبرکنید!

پرورش  با  ما  و  ماست  فکرواندیشه ی  ما،  سرمایه ی  می دانند  توانا  کانون  های  بچه 
اندیشه و بال و پر دادن به آن هرگز کودکانمان را ازاین فضاها محروم نمی کنیم. ما به 

استقبال مسائل می رویم تا اندیشه هایمان راورزیده تر کنیم.
برگزاری موزه در یک مکان  برای  را  به دوستان کوچکمان قول می دهیم تالشمان 
از تمام مسئوالن محترم در شهرداری تهران،  مناسب سازی شده بکنیم.  همین جا 
اختصاص  امکان  که  سایرسازمان هایی  و  آموزش و پرورش  فرهنگی،  میراث  سازمان 
تدبیر  دولت  در  می کنیم  درخواست  دارند،  را  موزه  این  برپایی  برای  دایمی  فضای 
وامید، آستین ها را باال بزنند و برای این موضوع تدبیری بیندیشند که امید ما بعد از 

خدا به آن هاست.
برای قرارداد شش ماهه ی مکان موزه و هم چنین  تهران،  از دانشگاه محترم  باتشکر 
مؤسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودك که بارنج های فراوان از این گنجینه محافظت 
این  با  سرزمین،  این  کودکان  آشناکردن  درجهت  را  خویش  تالش  تمام  و  می کند 

مجموعه به کار می بندد.
راستی یادتان باشد: موزه ها حرف هایی دارند که بعد از خداحافظی از آن ها، درگوش  ها 

زمزمه می کنند. 



46

13
93

ور
ری

شه
 و 

اد
رد

/م
54

ره 
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

ان
جو

نو
 و 

ک
ود

ک

همین  روز ها،  همین  در 
برادر  و  خواهر  اطراف، 
می کردند  زندگی  دوقلویی 
از  بود  پر  که داخل کمدشان 
لنگه به لنگه ی  لنگه کفش های 
سفیِد  پسرانه:  و  دخترانه 
پاپیونی کنار کتانی بندبندی، 
خال  خالی صورتی کنار مشکی 
کفش  ها  این  خالصه،  براق. 
کنار هم ، داخل کمد و بدون 

استفاده مانده بودند.
پوشیده  دارد  آرزو  هرکفشی 
بشود، توی خیابان قدم بزند، 
رد  آب  گودال های  توی  از 
بشود... اما این اتفاق هیچ وقت 
نیفتاده  کفش  ها  این  برای 
دلشان می خواست  آن ها  بود. 
فایده ای  بکنند،  یک کاری 
دلشان  حتی  باشند.  داشته 
خودشان  لنگه  های  برای 
دلشان  گاهی  و  می شد  تنگ 
می خواست جای آن ها باشند، 
لنگه  های  نداشتند،  خبر  اما 
آن قدر  آن ها،  از  خیلی 
استفاده شد ه اند که حاال دیگر 

قابل استفاده نیستند.
وقتی  که  بود  این  مسئله 
دنیا  به  دوقلو  برادر  و  خواهر 
قل  راست  پای  آمده بودند، 
برادر،  قل  پای چپ  و  خواهر 
نیامده  به دنیا  آن ها  همراه 
بودند و هرکدام از آن ها فقط 
می  توانستند از یک لنگه کفش 
حال،  هر  به  کنند.  استفاده 
پسری  گفتند،  دختری 
دیگر  هم  مامان  گفتند... 
کفش  آن همه  با  نمی  دانست 

لنگه به لنگه ی داخل کمد چه کار کند؟
مامان دختر و پسر دوقلویش را صدا زد. دیوار خانه ی دوقلو ها پر بود از میله  های 
روی دیوار. میله  ها به بچه  ها کمک می کردند، راحت تر بنشینند، بلند شوند و 
وقتی مامان آن ها را صدا می زد، خودشان را سریع تر برسانند. آن روز هم سر 
اینکه کدام زودتر می رسند، شیطنت و سر  و صدا کردند. خواهر و برادر دوقلو 
دست  هایی بسیار قوی  داشتند-چون از دست  هایشان زیاد استفاده می  کردند. 
مامان به شیطنت   بچه  ها عادت داشت و همیشه می خندید. گاهی خواهر زودتر 
وقتی  می کرد.  تشویق  را  هردویشان  همیشه  مامان  برادر!  گاهی  و  می رسید 
بچه  ها به مامان رسیدند، مامان از آن ها خواست نگاهی به کفش  های انبارشده 
بیندازند و گفت: »بچه  ها! ببینید چه کفش  های نوی قشنگی! حیف که دیگه 
کمد شما جایی برای جمع کردن کفش نداره! به نظر شما باید با این کفش  های 

قشنگ چه کارکرد؟ بیایید برای از این به  بعد هم فکری بکنیم.« 
دوقلو ها واقعا به فکر فرو رفتند، آن ها تا حاال به این موضوع فکر نکرده بودند. برای 
همین هرکدام به یک لنگه دِر کمد تکیه دادند، پایشان را دراز کردند و کنارهم 
آرام،  بلند،خیلی  نه  با هم دیگر-  به حرف زدن  پا ها شروع کردند  دادند،  تکان 

خودشان  فقط  که  طوری 
انگشت  های  می شنیدند. 
دختر  قل  پای  الك زده ي 
پسر  قل  انگشت های  با 

تصمیم هایی گرفتند.
یک روز که دوقلو ها با مادرو 
بیرون  خرید  برای  پدرشان 
خریدن  برای  رفته بودند، 
ویترین  روبروی  کفش ، 
که  ایستادند  مغازه ای 
داشت.  ورزشی  کفش های 
نگاه  ویترینش  به  کمی 
کردند، مردم هم به دوقلو ها 
کنارپای  که  نگاه  کردند 
برای  بود.  عصا  یک  هرکدام 
مردم خیلی عجیب و جالب 
چطور  آن ها  بدانند،  که  بود 
هرکدام  می خرند.  کفش 
خیره  بچه  ها  به  مدتی 
می شدند، خیاالتی درسرشان 

می بافتند و می رفتند.
را  مغازه  تا  چند  بچه  ها، 
دو  هر  اینکه  تا  دیدند، 
که  را  کفشی  انگشت  با 
ویترین  در  میخواستند 
مامان  دادند.  نشان  مغاز ه 
متوجه  کرد  دقت  هرچقدر 
کفش  کدام  هر یک  نشد 
انگشت  می دهند.  رانشان 
یک  روی  تقریبا  هردویشان 
نقطه بود... . یک دفعه مامان 
یاد حرفی افتاد که به بچه  ها 
به  خوشحالی  با  گفته بود. 
کرد  نگاه  بچه  هایش  صورت 
چه  آن ها  شد،  متوجه  و 
تصمیمی گرفته اند. مامان به 

بچه  هایش افتخار می کرد.
هر دویشان یک کفش را انتخاب کرده بودند، کفشی که نه فقط مال دختر ها بود 
و نه فقط مال پسر ها. مامان که پول کفش ها را حساب می کرد، جلوی مغازه 

دار ها به خاطر داشتن چنین بچه هایی به خودش می بالید. 
تا مدتی می شد تفاوت شماره پای خواهر و برادر را با یک کفی حل کرد. اما 
فکر می  کنید، وقتی بزرگ ترشدند، چه کارکردند؟ برای کفش  های داخل کمد 

چه فکری کردند؟ ما نمی دانیم. شما چطور؟
کرده باشند.  درست  خودشان  نوی  کفش  های  یک  دانه  از  مجموعه  یک  شاید 
پیدا  را  استفاده کرده باشند، شاید هم دوستانی  به جای گلدان  از آن ها  شاید 

کرده باشند که بتوانند از آن کفش  ها استفاده کنند.
من حدس می زنم وقتی بزرگ شدند، از پروتز  استفاده کردند و توانستند، از 

هردو لنگه ی کفششان استفاده کنند.
چیزی که من می دانم این است که آن  ها همیشه برای مساله  های زندگی شان 
راه حلی پیدا می کردند؛ وقتی به درکمد تکیه می دادند و پا هایشان را کنار هم 

دراز می کردند و تکان می دادند... .

لنگـه به لنگـه  ها

صدیقه مالیی
طرح: انسیه کهندانی
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کلمه ها برای اذیت کردن نیستند!
)از مجموعه کتاب های منتخب والدین در آمریکا(

نویسنده: الیزابت وردیک؛
مترجم: افسانه طباطبایی؛

نشر چکه.

بچه  باتالق
برنده چندین جایزه ی برتر ادبی؛

نویسنده:جین ویلیس؛
ترجمه: پروین علی پور؛

نشرچشمه.

آیا می دانید می شود با سی و سه حرف کوچک، میلیون ها کلمه ساخت؟
کلمه ها به ما کمک می کنند تا مفاهیم مهمی را به  همدیگر برسانیم. کلمه ها مال 

شما هستند. شما می توانید کلمه ها و نحوه ی بیان آن ها را انتخاب کنید.
ناراحت  کلمه های  وقتی  بشوند.  ناراحتی  یا  خوش حالی  باعث  می توانند  کلمه ها 

کننده می شنوی، چه کار می توانی بکنی؟
می توانی بگویی: »کلمه ها برای اذیت کردن نیستند، لطفا اون کلمه ها رو نگو«، یا 
می توانی از یک بزرگ تر کمک بخواهی. کلمه ها  اهمیت فراوانی دارند، برای همین 

باید قبل از گفتنشان خوب فکرکرد.
شویم.  می  زندگی  در  کلمه ها  مهم  نقش  متوجه  کتاب  این  مطالعه ی  با  ما 
به  وجود آمدن  باعث  که  آن هاست  بیان  نحوه ی  و  ما  کلمه های  متوجه می شویم 

دوستی ها و دشمنی ها، شادی ها و ناراحتی ها می شود.
وقتی می توانیم منظور خود را با هزاران جمله زیبا بگوییم. چرا از کلمات ناراحت 
کننده استفاده کنیم؟ با به کاربردن کلمه هایی که ناراحت کننده اند، تأثیر حرفمان 

بیشتر نمی شود.
یادمان باشد:»کلمه ها برای اذیت کردن نیستند!«

از مادرشان اجازه می گیرند برای دیدن  دو خواهر در یک روز بهاری، 
دوستشان به بیرون از خانه بروند. اما آن ها بدون اجازه به داخل جنگل 

می روند تا ماهی، بچه قورباغه یا سمندر آبی پیدا کنند.
داخل  می توان  باران،  باریدن  از  بعد  بهار  فصل  در  که  آن ها شنیده اند 
گودال های بزرگ آب، حیوانات عجیب زیادی پیدا کرد. در فصل بهار 
جنگل پرمی شود از گل های آبی استکانی! بچه ها یک گودال آب پیدا 

می کنند؛ اما هرچه می گردند، چیزی شبیه سمندرآبی پیدا نمی کنند.
ولی صبر کنید... چیز خیلی بهتری توی تورشان می افتد! آن ها موجود 
عجیب، کوچک و بامزه ای می بینند؛ یک بچه باتالق با بال هایی کوچک 
تر و ظریف تر از پروانه که به درد پروازکردن نمی خورند. بچه باتالق با 

دیدن آن ها شروع می کند به مکیدن انگشت هایش.
آب  سطلشان  توی  برمی دارند،  را  بچه باتالق  شوق  و  ذوق  با  بچه ها 
می ریزند و او را با خودشان به خانه می برند خواهرها بچه باتالق را مثل 
یک راز پنهان می کنند. سطلش را پراز سنگ و صدف می کنند. به جای 
غذا به او کیک می دهند و بچه باتالق تند،تند کیک می خورد. خواهرها 
حتی او را به مدرسه هم می برند! ولی روزهایی می رسند که بچه باتالق 
آویزان  بال هایش  می شود،  پنهان  صدف  یک  زیر  او   . است...  ناراحت 

می شوند و حتی دیگر خرده کیک هم نمی خورد.
بچه ها خیلی گریه می کنند، اما نمی توانند به مادرشان چیزی بگویند. 
خانه ی  به  رفتن  به جای  بچه ها  می فهمد  پون  که  نمی کشد  طولی 

دوستشان به جنگل رفته اند.
جویا  را  آن ها  گریه ی  علت  می بیند،  را  دختر هایش  گریه ی  که  مادر 

می شود. دختر کوچک تر طاقت نمی آورد و موضوع را به او می گوید.
مادر خوب به حرف هایشان گوش می دهد، دعوایشان نمی کند و از آن ها 
می خواهد کمکش کنند تا حال بچه باتالق خوب شود. سپس بچه باتالق 
را با سطلش می برند و داخل گودال آب خودش در جنگل می گذارند.  
مادر می گوید: »اگر ما راستی راستی بچه باتالق را دوست داریم، باید 
هرکاری که او دوست دارد، انجام بدهیم؛ حتی اگر خودمان ازآن کار 

خیلی ناراحت بشویم. دوست داشتن واقعی، یعنی این!«
دختر ها هم به خاطر عالقه ای که به بچه باتالق داشتند، به او اجازه دادند که 
برود! حاال ممکن است در فصل بهار، هزاران بچه باتالق کوچک و بامزه پیدا کرد 

که در گل ها غلت می زنند و انگشتشان را می مکند.
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 از خونه ی ما تو خونه شون راه زیادی نبود، اونا 
کوچه ی باالیی ما بودن و من گاهی، موقع رفتن 

به مدرسه، اتفاقی باهاش هم مسیر می شدم. 
خیلی  مثل  که  دیدمش  وقتی   بار،  اولین  یادمه 
از کالس اولی ها دست در دست مادرم با بغض و 
با  اومد جلو.  اون  اول  به مدرسه می رفتم.  گریه 
لبخندی که انگار جزئی از چهره ش شده بود بهم 
گفت: »دوست داری امروز با هم بریم مدرسه؟«

اشک هامو با پشت آستینم پاك کردم و با تعجب 
سر تا پاشو نگاه کردم. اون ادامه داد: »البته اگه 
اذیتت نمی  راه رفتن در کنار مِن عصا به دست 
کنه. برام از شیرینی ها و خاطرات دوران مدرسه 
معلم  عالمه  یه  و  دوست  کلی  اینکه  از  گفت. 
مهربون منتظرن تا در کنار هم روز های قشنگی 
و  می نشست  دلم  به  حرف هاش  داشته باشیم. 
آروم تر می شم. جلوی  لحظه  هر  حس می کردم 
با دست به پشتم زد و گفت: »خب  در مدرسه 
کنیم.  خداحافظی  هم  از  باید  اینجا  تازه!  رفیق 
بعد  بیا.  پیشم  نکش،  خجالت  داشتی  کارم  اگه 
لنگان لنگان با کمک عصای زیر بغلش وارد دفتر 

مدرسه شد.«
تفریح  زنگ های  بود.  سومی ها  کالس  معلم   
دور و برش  دانش آموزانش  چطور  که  می دیدم 
جمع می شن و صدای شوخی و خنده شون سالن 

رو پر میکنه.
درس  عالقه  با  روز  هر  من  و  می گذشت  روزها 
می خوندم و شاگرد اول می شدم. پیش می اومد 
که ما باز هم، هم مسیر بشیم و من اشکال هامو 
ازش می پرسیدم یا درباره ی اوضاع درسی و غیره 
با هم صحبت می کردیم. من هیچ وقت روم نشد 
از  با عصا راه می ره. بعضی  ازش بپرسم که چرا 
بچه ها می  گفتن که وقتی کوچیک بوده در اثر 
موقع  اون  از  و  کردن  قطع  پاشو  یه  مریضی  یه 
با پای مصنوعی راه می ره. خیلی دلم به حالش 
حتما  می کردم  فکر  خودم  پیش  می سوخت. 

این  باید  خدا  چرا  گذرونده.  رو  سختی  کودکی 
تقدیر بی رحمانه رو برای همچین آدم مهربونی 
کوچه  توی  رو  شوهرش  هم  گاهی  می زد؟  رقم 
خونه شون  وارد  صندلی چرخدار  با  که  می دیدم 
که  می دیدم  می شدم.  ناراحت  بیشتر  و  می شد 
همسایه ها با چه دلسوزی و ترحمی بهشون نگاه 
از سر حسرت می  کشیدن و  می  کردن و آهی 

زیر لب می گفتن: »خدایا شکرت!«
کردم  می  فکر  دیگه  خیلیای  مثل  هم  من 
و  غصه  پر  دل  شاد،  و  آروم  ظاهر  این  پشت 
رنج کشیده ایه. اصال همچین آدمی چطور می تونه 

از زندگی لذت ببره؟!
 یک روز وقتی کالس چهارم بودم خانوم معلم رو 
توی راه دیدم. ازم خواست اگه می تونم امروز به 
خونه شون برم و برای تصحیح ورقه های امتحانی 
قبول  با خوشحالی  کنم.  کمک  بهش  شاگرداش 
کردم. شاید حس کنجکاوی هم بود که دوست 
داشتم از نوع زندگیش بیشتر بدونم: اینکه چطور 
با  رابطه ش  می پوشه،  چی  کنه،  می  آشپزی 

همسرش چطوره و هزار سؤال دیگه.
خانم معلم به  گرمی ازم استقبال کرد. عصاش رو 
به خونه  با دقت  زده بود.  بغلش  زیر  تو خونه هم 
آپارتمان نقلی و  و در  و  دیوارش نگاه کردم. یه 
همون  از  دنج بودنش  و  آرامش  که  بود  تر و تمیز 
تأثیر خوبی می ذاشت. من  اول رو آدم  لحظه ی 
محو تابلو های نقاشی و خوش نویسی روی دیوار 
همسرمه... هنر  همه  »اینا  گفت:  که  شده بودم 

کرد  اشاره  تابلویی  به  با دست  منه.  اینم عکس 
پشت  و  شده بود  نقاشی  هنرمندانه  بسیار  که 
سرم روی دیوار بود. توی اون تابلو لبخند زیبا و 
همیشگی خانم معلم بیشتر از همه جلب توجه 

می  کرد.
خنده  با  معلم  خانوم  اومد.  در  به صدا  در  زنگ 
در  و  گذاشته«  جا  کیفشو  باز  »خودشه،  گفت: 
ادامه  می شد،  بلند  جاش  از  به سختی  که  حالی 

داد : »شوهر حواس پرتمه.«

پایین«.  می برم  براشون  من  بدید  »اجازه  گفتم: 
خندید و گفت: »ممنون عزیزم. نیازی نیست. بیا 
تا تو رو با تکنولوژی زندگی خودمون آشنا کنم.«

به سمت پنجره آشپزخونه رفت. سبد بزرگی رو 
رو  کیف  بود.  آویزون  طناب  بهش  که  برداشت 
توی سبد گذاشت و از پنجره به بیرن پرتش کرد. 
بعد با شیطنت سرش رو از پنجره بیرون برد و 
گفت: »همسر محترم بی حواس، بازم که شرطو 

باختی...امشبم مثل هرشب شام با شماست!«
شنیده  پایین  از  هم  همسرش  خنده ی  صدای 
می شد. وقتی سبد به باال برگشت توش یه تمر 
خیلی  چون  می گفت  خانوم  بود.  بزرگ  هندی 
تمر هندی دوست داره، همسرش هیچ وقت بدون 

تمرهندی به خونه نمیاد!
شیرینی  اما  نداشتم  زیادی  سن  اینکه  با 
رابطه شون لبخند رو به لب هام آورده بود. با دقت 

و تعجب بهشون نگاه می کردم. 
اون روز من به اندازه ی چند سال بزرگ تر شدم. 
منی که در عالم کودکی فکر می  کردم زندگی 
بدون دست و پا یعنی پوچی و رنج و تلخی، یعنی 
پایان شیرینی های زندگی... اون روز با چشمای 
خودم دیدم که هیچ محدودیتی نمی تونه عشق و 
امید و لذت آدم ها رو ازشون بگیره. من یاد گرفتم 
با قضاوت ها و دلسوزی های  که آدم ها نمی تونن 
از دیگران  رو  زندگی کردن  بیخودی، حق خوب 
بگیرن. خیلی دلم می خواست همه ی اونایی که 
فکر می کردن محدودیت جسمی، زندگی آدم ها 
نزدیک  از  و  بودن  اونجا  تلخ می کنه  به  کلی  رو 
او  امثال  و  معلم  خانوم  روزهای  شیرینی  شاهد 
می بودن؛ حتی شاید خیلیاشون حسرت چنین 

عشقی رو می خوردن!
من اون روز یه تصمیم بزرگ گرفتم: اجازه ندم 
هیچ چیز و هیچ کس باعث بشه »درست زندگی  

کردن« رو فراموش کنم.

معلم دوست داشتنی

فریبا خلخالی

طــراح: صهبــا شیــرازی

ساعـت ديـواری

خاطره ای تکراری
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        محکوم! چه مي خواهي؟ خسته شده اي؟
          

    

         ببخش که فقط خط خطي ات کردم؛ از من چیزي عایدت نمي شود! همیشه                   
      

م تو را خیس مي کنند یا اینکه مدادم خراش هاي بد ترکیبي را روي تنت 
یا باران ابرهای

 و دو گوش ها روي تابلوي 
مي کشند. البته تو هم باید به من حق بدهي! گاهي ما یک سر 

 واژه رو به رو مي شویم؛ واژه اي که نام مشکل بر خود گرفته است. 
سپید ذهنمان با یک

د و واژه ی 
ن فراموشي در دستانمان ظاهر مي شو

در این لحظه است که سریع پاك ک

ژه را از 
ي بابا! یکي نیست بگوید چرا کل وا

ي گردد. ا
معروف از ذهن و دلمان محو م

بود با محو کردن »م« به آن شکل و هویت ببخشی! یادت 
ت پرواز دادي؟! کافي 

ذهن

کرده بودم که شوهرم به خاطر جا به جا کردن فرزندمان مجبور 
هست بارها برایت حک  

شده مهره هاي کمرش را عمل کند؟ کاش جراحي قلب شکسته ی من هم مثل عمل او 

 زد: تا کي مي خواهي 
ن بود؛ آن هم با تیري که حرف نا پخته ی دیگران بر آن

این قدر آسا

ه و آویزان است بر 
ت را- پاي بچه اي بریزي که تیکه  اي گوشت اضاف

ت را- زندگی
عمر

پیکر زندگي شما؟ چرا فکري براي آسایش خود و جاي امني براي او نمي کنید؟ کاش 

رادیو  آورم که صدای  رود 
ف بر سرش  فریادي  م 

بودي و مي دیدي... آن لحظه خواست

ل تو، تو 
 کرد: »یکي ساده ست مثل من، همیشه فکر دیگرون؛ یکي زرنگ مث

پیش دستي

 بوده و هست. همیشه تیر خالصي که دیگران 
نخ کندن از این و اون!«. همیشه همین

ار تر از مشکالت شخصي خود ماست. کاش 
ي تر و نیش د

به سمت ما شلیک مي کنند کار

اگر فرزند تو هم مشکل فرزند مرا داشت درباره ی 
مي توانستم از خانم همسایه بپرسم 

او هم این گونه بي رحمانه مي اندیشیدي؟ 

ن ما را به هم مي زنید؟
اي کساني که از عشق دم مي زنید، چرا بی

 یادگار دیگریست از سوي من تقدیم به تو! 
 خالصه خطوطي که بر جان تو نشاندم

امیدوارم سنگ صبور همیشه ماندگارم باشي. خودت خوب مي داني که زخم هاي

سر باز مي کنند. پس انتظار دارم
 دل مادري مثل من زود به زود 

که همیشه منتظر میخ کوبیدن هاي من باشي.
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ساعـت ديـواری

که  می دهند  اختصاص  خود  به  را  فردی  هر  زندگی  از  بزرگی  بخش  خاطره ها 
فکر  به آن ها  وقتی  به یاد ماندنی اند، آن قدر که  و  و گاهی هم شیرین  تلخ  گاهی 
می کنی آدم را به خنده وا می دارند . این خاطره ای که می خواهم برای شما بازگو 
ابتدایی  نمی رود! سوم  یادم  از  وقت  هیچ  و  است  ابتدایی  دوران  به  مربوط  کنم 
این  از  بچه ها  همه ی  بگیرد.  تکلیف  جشن  ما  برای  می خواست  مدرسه  و  بودم 
موضوع خیلی خوشحال بودند. من هم خوشحال بودم، چون می خواستم با همه ی 
روز  دو  بود.  عالی  و  خوب  همه چیز  کنم.  شرکت  بزرگ  جشن  دریک  دوستانم 

مانده به این اتفاق مهم زندگی من- که برای هر دختری مهم است- آبله مرغون 
گرفتم و نتوانستم در جشن تکلیف شرکت کنم! یک هفته خانه نشین شدم و در 
این مدت مادرم مطالب درسی را به من آموزش می داد. وقتی به مدرسه رفتم در 
همه ی درس ها از هم کالسی هایم جلوتر بودم. بیماری خللی در درس های من 
ایجاد نکرده بود، ولی من همیشه در حسرت جشن تکلیف ماندم! هدایای جشن را 
دریافت کردم، اما دوست داشتم حضور واقعی داشته باشم که متاسفانه امکان پذیر 

نبود! 

خاطره ای تکراری

سپیــد

مرتضی رویتوند  

راحیل رحمان

سیما علیمردانی

ساعت یک ربع به چهاِر بعد از ظهر بود. به ساعت نگاه کرد؛ ساعت دیواری قدیمی. لبخندی زد. از جایش بلند شد. کت قهوه ای رنگ و 
اتو خورده اش را پوشید. در مقابل آینه ایستاد و موهایش را مرتب کرد. بُرسی را از کشوی میز مقابل آینه برداشت و روی کتش کشید. به 
ساعت نگاه کرد. عقربه های ساعت حرکت نمی کردند. دلهره داشت. به ساعت روی میز هم نگاه کرد. ساعت یک ربع به چهار بود. عقربه ها 
حرکت نمی کردند. جعبه ی واکس را برداشت و کفش هایش را به آرامی واکس زد تا شاید عقربه ها کمی حرکت کنند. به ساعت نگاه کرد. 
ساعت یک ربع به چهار بود. به پنجره نگاه کرد، هوا ابری بود. شیشه ی اُدکلن را از روی میز برداشت و به کتش زد. یقه ی پیراهن سفیدش 
را صاف کرد. می خواست به ساعت دیواری نگاه کند، اما ترسید که عقربه ها حرکت نکرده باشند. بی تفاوت به ساعت دیواری، روی صندلی 
کنار میز نشست و چند برگ از کتاِب روی میز را خواند. به ساعت نگاه کرد. ساعت یک ربع به چهار بود. دستش را زیر چانه گذاشت و به 

ساعت خیره شد. عقربه ها خیال حرکت نداشتند. پلک هایش سنگینی می کردند. 
چشمانش را که باز کرد، هوا تاریک شده بود. از جایش بلند شد. چراغ اتاق را روشن کرد. به ساعت نگاه کرد. ساعت یک ربع به چهار بود. 
از کمِد کنار میز سررسیدی را درآورد. ورق زد و به دوشنبه ی دیگری رسید. با خودکار آبی رنگ نوشت: »دوشنبه ی دیگری هم آمد و 

ندیدمت...«.
سال ها بود دوشنبه ها باتری ساعت های خانه اش را در می آورد و عقربه ها را روی یک ربع به چهار تنظیم می کرد. به یاد آخرین دیدار؛ 

ساعت چهار.
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امید
من اگر همچـون بهاران سبـز و خرم گشـته ام
در مسیـرم اول از فصــل خـزان بگذشـته ام
گر کـنار نـهر پــرآبــی چنیــن آسـوده ام
از بیابان هــای گـرم و خشـک ره پیمــوده ام
گر کنـــون پروانـه ام با بـال های رنـگ رنـگ
کرمـی بــودم ابتـدا در پیله ای تاریک و تنگ
گرچه روح من رها همـچون کبوتر گشته است
سال ها از عمر من در یـک قفس بگذشته است
مـن اگـر بـر ساحـل دریا چنیــن آسـوده ام
روزگـاری در میـان مـوج و طوفـان بــوده ام
هر کسی خواهــد که بر قــله نشیـند نازنین
در مسیــرش بارهــا بایـد بیفتــد بر زمین
عظیمه ایرانپور

مــــادر
گفتن  از  زبانم  روزها  این  نمی دانم چرا  ندارد.  ارزش غصه خوردن  زندگی 
خیلی واژه ها قاصراست. ای تنها دلیل بودنم. ای وجود من. در تخیلم امروز، 
نكردم؛  پیدا  ولی چیزی  نخریده ام. گشتم  برایت چیزی  و من  توست  روز 
آنچه الیق تو بود خریدنی نبود. مادرم! دستان گرمت را به بهانه نوازش بر 

سرم بكش تا خدا ازگناهانم بگذرد،
مادرم، جانم فدایت. روزی که تو را نبینم، روز مرگم خواهد بود، مادر جان! 
تو تنها کسی بودی که شب ها از خواب شیرینت می زدی و با یک گریه ی من 
بیدارمی شدی و آغوشت تنها جایی بود که مرا آرامم می کرد. می اندشیدم 
در برابرت ناچیزم مادر، تو قیمت نداری، بهشت کم ترین چیزی بود که خدا 

هدیه ات کرد در برابر هدیه خدا دستم خالی ست
مصطفی محمدی

با تو
دل به رؤیا بستــه ام، امشــب آیا مي شــود؟
وارد خوابـم َشــوي، قفــل دل وا مي شــود
زنده مانـدن هاي من، بي تـو خواب ِزندگي ست
با تو قلــب مرده ام ، تــازه احیــا مي شــود
بــوم دل در حســـرتِ نقش رویت مانده بود
با تو امشـب تابلویــي، شــاد و زیبا مي شود
در کویــر بی کســی، بعــد تو حیـران شدم
با حضورت سینـه ام،  دشــت گل هــا می شود
من اسیــر تیــرگی، در شــب دنیـــا شدم
با طلــوع چـشــم تــو ، روز پیــدا می شود
در کنــار من بمــان، ای همیشــه مهــربان
با تو یلــدای دلـــم، صــبح فتـردا می شود
عظیمه ایرانپور

بی تاب 
غنچـه شعــرم شكوفا می شود 
باز شعــرم نـذر مـوال می شود 
باز من مـست نگاهـش می شوم 
مست روی همچوماهش می شوم

باز بی تــاب حضـورش گشته ام 
تشنه یـک جرعه نورش گشته ام
بازمی خـواهم به کویـش سر زنم 
همچـو پـروانه به دورش پر زنم

باز عشـقش می زند آتش به جان 
بـاز این دل مـی رود تا آسـمان 
باز با یـادش خدایـی می شــوم 
غرق در دریای شادی می شــوم
معصومه احمد پور

پرستوی غریب
خدایــا خسـته ام آرامشـم ده 
به تو دل بســته ام،آسایشـم ده 
خداونـدا گرفتـــــار زمینـم 
بــرای پــرزدن بال و پـرم ده 
خدایا عشـق توخاکستـرم کرد 
زمهر خـود دوبــاره آتشـم ده 
خـدایا جام عشـق من شكسته 
دوبــاره از َکـَرم پیمــانه ام ده 
خداونـدا پرستــوی غریبـــم 
بــرای بازگشتــن رخصتـم ده
معصومه احمد پور
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اد
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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.
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برنـده مسابقـه شماره گذشته: ظریفه پرنیخ از گیالنغرب

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 ۹ بدون تكرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی ۹ بدون تكرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی ۹ بدون تكرار قرار گیرد.
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ترجمه: مهسا یزدی

این داستانی واقعی از زندگی دختری به نام ربکا ست. او فرزند پدر و مادری 
با ناتوانی جسمی و ذهنی است. مادرش »تامی« مبتال به فلج نخاعی است و 
دیگر  و  لباس پوشیدن  خوردن،  برای  او  می کند.  استفاده  از صندلی چرخدار 
کارهایش به کمک نیاز دارد. پدر ربکا »کالرس« هم دچار معلولیت پیشرفته ی 
ذهنی است. سوال این است که این زوج چطور توانسته اند کودکی را بزرگ 
را  »ربکا  گفت:  تامی  به  پرستار  یک  روزی  کنند؟  تربیت  خوبی  به  و  کرده 
تامی  واگذار کنید. چون  به مسئوالن  را  او  از  نگهداری  و  ببرید  پرورشگاه  به 
نمی تواند به خوبی حرف بزند پس ربکا هم هرگز حرف زدن را یاد نمی گیرد!«.

با وجود تمام این انتقادها ربکا اشتباه بودن آن حرف را ثابت کرد. او به موقع از 
دبیرستان فارغ التحصیل شد و حاال در دانشگاه تربیت معلم تحصیل می کند. 
فکر  »تو  خواهد گفت:  او  به  ببیند  را  پرستار  آن  دیگر  بار  بتواند  تامی  اگر 

نمی کردی که ما موفق شویم؟ حاال موفقیت ما را ببین!«
معلولیت تامی با گذشت زمان پیشرفت کرده است و حاال به مراقبت بیشتری 
نیاز دارد. مدت کوتاهی بعد از آشنایی با کالرس و ازدواج با او، در عین ناباوری 
صاحب یک فرزند سالم شدند. تامی و کالرس ربکا را حاصل زندگی پرفراز و 

نشیب خود می دانند.
زمانی که ربکا متوجه شد مادرش شبیه مادرهای دیگر نیست ناراحت نشد و 
هیچ گاه واژه ی معلول را به والدینش نسبت نداد. کوچک تر که بود گاهی اوقات 
به بچه های دیگر می نگریست که والدین سالم داشتند و با خود فکر می کرد چه 
می شد اگر من هم پدر و مادر سالمی داشتم؟ بعد با خود می گفت »والدینم را 
هر طور که باشند دوست دارم و هیچ گاه نمی توانم کس دیگری را جای آن ها 
در  او  از  مراقبت  گرفته است.  یاد  زیادی  چیزهای  مادرش  از  او  کنم«.  تصور 
این سال ها باعث شده است که بیشتر از هم ساالنش مستقل باشد و بتواند به 

سادگی از عهده ی وظایف خود برآید.
ربکا می گوید: »مادرم به من آموخت تا همیشه خود واقعی ام باشم و در مقابل 
وجود  با  که  او  مانند  و  گرفتم  الگو  مادرم  از  من  نکنم.  بازی  نقش  دیگران 

ناتوانی ها سعی نکرد تا کس دیگری باشد، هرگز از خود واقعی ام فرار نکردم. 
وقتی از عهده ی انجام کاری بر نمی آیم به سادگی آن را بیان می کنم و از گفتن 
»می توانم« ترسی ندارم. عالوه بر این در بیشتر مواقع تمام تالشم را می کنم 
که مشکالتم را به تنهایی حل کنم. اگر آن کار بیش از حد توانم به نظر برسد، 

بیشتر تالش می کنم تا به موفقیت دست یابم.«
ربکا  با  می  توانست  اما  نداشت،  حرف زدن  برای  کافی  توانایی  تامی  اینکه  با 
اوقات  »بیشتر  می گوید:  رابطه  این  در  ربکا  کند.  برقرار  رابطه ی صمیمانه ای 
بگوید  می خواهد  را  چه  هر  او  نیست  الزم  بخوانم.  را  مادرم  ذهن  نمی توانم 
بیان کند. تنها با نگاه کردن به چشم هایش می فهمم که چه می خواهد و باید 
چه کاری برایش انجام دهم. حتی وقتی به کمک های عاطفی مادرم نیاز دارم، 

او بدون آنکه کلمه ای بگوید، آرامم می کند.«
ربکا کاری کرد که تامی بتواند برخی کلمات را بازگو کند؛ بنابراین میان آن ها 
انجام کارهای  از زندگیش را صرف  ارتباط بیشتری شکل گرفت. ربکا بخشی 
والدینش کرده است. در ابتدا احساس قربانی بودن داشت، اما اکنون نگهداری 
از والدینش را وظیفه ی کوچکی در زندگی روزانه اش می داند. با وجود اینکه 
و  با هوش  زنی  را  او  خانواده اش  دارد.  خالقی  ذهن  است،  ضعیف  تامی  بدن 
امیدوار به زندگی می دانند. او به شعر عالقه دارد. گاهی خودش شعر می گوید 
از شعرهایش  بر روی کاغذ می نویسد. در یکی  با خطی ضعیف و کمرنگ  و 
افراد  از  اما گاهی بهتر  انجام بدم،  می گوید: »ممکنه کارهایی باشه که نتونم 
که  دارم  ولی دختری  نظر می رسه،  به  زندگی من سخت  کار می کنم.  سالم 

همه ی سختی ها رو آسون می کنه!«
او  تأثیر مهمی در زندگی  بهترین مادر دنیاست و  تامی  ربکا عقیده  دارد که 
داشته است. او می گوید: »مادرم فوق العاده است. باهوش ترین و زیرك ترین زنی 

است که تا به حال دیده ام. مادرم را با هیچ کس در دنیا عوض نمی کنم.«

بهترين پدر و مادر دنيا
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سواالتی که در این شماره از خوانندگان عزیز پیک توانا دریافت کردیم، بیشتر در زمینه ی 
احساس گناه به مسائل گوناگون بود. یکی از دوستان می خواست بداند با احساس بدی 
که به خاطر شرکت نکردن در برخی مهمانی ها در وجودش شکل می گیرد، چه باید بکند؛ 
و  می دهند  آزارمان  که  دوستانی  با  کردن  رابطه  قطع  چگونگی  درباره ی  دیگر  سوال 
چگونگی مقابله با احساس بدی بود که از این کار خواهیم داشت. در سوال بعدی، یکی 
از عزیزان درباره ی هزینه های درمان و فشاری که از نظر مالی به خانواده اش وارد می شد، 
احساس گناه می کرد. بهتر است بدانید احساس گناه، استرس زیادی به همراه دارد و غم 
و افسردگی و ناامیدی را به جریان زندگی شما وارد می کند. مطالبی که در ادامه ارائه 

می کنیم، جواب سوال برخی از دوستان است. شاید در زندگی شما نیز راه گشا باشد.
مهم ترین مسئله

اگر دعوت به مهمانی را رد می کنید، احساس گناه نکنید و آن را به ضعف خود در برابر 
معلولیت نسبت ندهید. دلیلی ندارد که خود را مجبور به انجام کارهایی کنید که دوست 
ندارید. آن روز به مهمانی نروید و خود را دراین باره گناه کار ندانید. به خودتان فرصت 
دهید، شاید بتوانید با حسی بهتر، در یک مهمانی دیگر شرکت کنید. آنچه در درجه ی 

اول اهمیت قرار دارد شادی شماست؛ بنابراین از احساسات خود حمایت کنید.
بیان نظرات خود

را  نظرتان  ناراحتی  شما شد،  اگر کسی درباره ی معلولیت شما سوالی پرسید و موجب 
درباره ی سوالش بگویید. از نشان دادن ناراحتی خود خجالت نکشید. کسی که در مسائل 
با اطمینان به  انجام داده است؛ نه شما!  شخصی شما کنجکاوی می کند، کار اشتباهی 
نکند.  آزرده  را  شما  بی موردش  سواالت  با  بخواهید  او  از  و  کنید  بیان  را  نظرتان  خود 
سوال پرسیدن از علت معلولیت یا کنجکاوی درباره ی درمان آن، مؤدبانه نیست. افرادی را 

که در این باره اطالعی ندارند، راهنمایی کنید.
قطع رابطه

از افرادی که با بیان افکار و نظرات خود، شما را آزار می دهند، دوری کنید. از قطع رابطه 

نگاه  ترحم  دید  با  معلولیت شما  به  یا  نمی کند  را درک  با دوستی که شرایط خاصتان 
می کند، احساس گناه نکنید. درست است که قطع رابطه کردن با دوست کار ساده ای 
نیست؛ ولی شما به دوستانی نیاز دارید که باعث شادمانی تان شوند. از دوستانی که باعث 
می شوند احساس کسالت کنید دوری کرده و تا جایی که می توانید از آن ها فاصله بگیرید. 
آن ها مانع رسیدن شما به اهداف تان هستند و می توانند دیدگاه  شما را درباره ی زندگی 

تیره کنند. 
پذیرفتن معلولیت و مشكالت آن

کنید  گناه  احساس  چیزی  درباره ی  نباید  بنابراین  نکرده اید،  انتخاب  را  معلولیت  شما 
که کنترلی بر آن نداشته اید. اگر به خاطر یک تصادف یا سانحه معلول شده اید، باز هم 
نمی توانید بگویید گناه کارید. بهتر است به جای غصه خوردن شرایط خود را بپذیرید و 

برای مقابله با مشکالت ثانویه ی معلولیت آماده شوید.
رفتن به دنبال رؤیاها

کنید، شغل  در رشته ی خاصی تحصیل  کنید،  زندگی  در جای خاصی  اگر می خواهید 
خاصی داشته باشید و غیره، عالوه بر رؤیا بافی حرکتی انجام دهید! دست یافتن به اهداف 
و آرزوهایتان را غیر ممکن ندانید. ممکن است مجبور شوید از دیگران کمک بگیرید؛ اما 
رؤیا کار دشواری  دنبال  به  رفتن  نیستید!  انسان خودخواهی  نکنید. شما  احساس گناه 
است که به همیاری دیگران نیاز دارد. شاید یک روز آن ها به کمک شما نیاز داشته باشند.

مشورت  کردن
اگر روش جدیدی برای درمان معلولیت تان کشف شد به دنبال آن بروید. ممکن است به 
نظرتان اختصاص دادن مبلغ زیادی برای درمان خود خواهی باشد، آن هم در حالی که این 
مبلغ می تواند برای اعضای خانواده تان استفاده شود. به یاد بیاورید که سالمت شما برای 
آن ها تا چه حد مهم است و از درمان شما بسیار بیشتر از خودتان خوشحال خواهند شد. 

بهتر است در این  باره با اعضای خانواده ی خود صحبت کنید و نظرشان را جویا شوید.

احسـاس گنـاه 
آقای مشاور توانا
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خانـم هـای معلـول بخواننـد
چه  دنبال  به  و  دارید  هدفی  چه  خود  زندگی  در  که  کرده اید  فکر  حال  به  تا  آیا 
می گردید؟ شاید آن واژه ی گمشده در معنای زندگی شما عشق باشد. فراموش نکنید 
این احساس بزرگ به سادگی حاصل نمی شود. گاهی خانم ها عاشق فردی نامناسب 
می شوند. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم در هنگام شروع یک رابطه به تمام 
نشانه ها حساس باشید و اجازه ندهید احساسات وعواطف  بر افکارتان پیروز شوند؛ در 
غیر این صورت ممکن است دچار ناامیدی و سرخوردگی شوید. به این فکر کنید که 
چرا نباید به سادگی دل ببندید؟ احتماال به این نتیجه می رسید: »به این دلیل که در 

زندگی خود مرتكب یک اشتباه بزرگ نشوم!«
مردها عاشق چه زن هایی می شوند؟

می شوند.  عاشق  با گوش هایشان  زن  ها  و  با چشم هایشان  مرد ها  که  می دانند  همه 
بنابراین ظاهر مردها به اندازه ی زیبایی زن ها اهمیت ندارد و شانس ازدواج مردهای 
معلول بیشتر است. تنها کافی است بتوانند از عبارت های مناسب برای صحبت کردن 
با خانم ها استفاده کنند. این نکته ممکن است باعث نگرانی خانم های معلول شود. در 
برخی معلولیت ها ظاهر و فرم بدن تغییر می کند، ولی این تغییر به معنای از بین رفتن 
زیبایی نیست. زیبایی معقوله ای نسبی و سلیقه ای است و در هر فرهنگ و دوره ی 
زمانی معنای خاصی می یابد. در زمان های قدیم زنان چاق زیباتر به نظر می رسیدند 
و حاال زنانی که می خواهند زیبا باشند، به دنبال رژیم الغری هستند. فراموش نکنید 
هر کس در وجود خود خصوصیتی دارد که او را به انسان خاصی تبدیل می کند. اگر 
مردی که برای ازدواج انتخاب کرده اید نمی تواند این خصوصیت منحصر به فرد شما 
را ببیند و عمق زیبایی تان را درک کند و تنها به ظواهر اهمیت می دهد، بدون شک 

فردی نیست که بتواند در آینده شما را خوشبخت کند.
خودتان را دست کم نگیرید!

بهتر است شرایط را از این زاویه بررسی کنیم. شما یک زن هستید، معلولیت دارید، 
در زندگی روزانه ی خود به ابزار خاصی نیاز دارید و طبیعی است که برای انجام برخی 
کارها محدودیت هایی داشته باشید. ممکن است فکر کنید به خاطر معلولیت، زن زیبا 
و جذابی نیستید. این تفکر اشتباه، مانع بزرگی در برقراری ارتباط و آزاد کردن امواج 
مثبت از سمت شما به دیگران است. ممکن است مردی را که ادعا می کند عاشق 
شما شده است نپذیرید، تنها به این دلیل که فکر می کنید معلولیت نکته ای منفی 
در وجود شماست. با این همه، به این مسئله توجه کنید که معلولیت تنها یکی از 
ویژگی های شماست و قرار نیست تمام عمر زیر سایه ی این نام زندگی کنید. بهتر 

است از فرد مورد نظر بپرسید که از کدام خصوصیت شما خوشش آمده است.
پایه های محكم زندگی

هر رابطه به پایه ی محکمی نیاز دارد. وقتی از عشق صحبت می شود، وجود پایه ای 
محکم الزمه ی ادامه ی رابطه است. ممکن است قبل از آنکه به هم نزدیک شوید و 
یکدیگر را بشناسید تمایل داشته باشید که پله ها را سریع تر طی کنید و به انتهای 
مسیر برسید. بهتر است قبل از ازدواج از یکدیگر شناخت کافی پیدا کنید. در این 
صورت می توانید مشکالتی را که در آینده برایتان پیش می آید، به سادگی پشت سر 

بگذارید.
یادداشت کردن افكار

را روی کاغذ  ایده آل چگونه است؟ خصوصیات مطلوب خود  از نظر شما یک مرد 
بنویسید. این کار یکی از روش هایی است که مانع می شود به سادگی عاشق شوید 
بیشتر  می کنید  انتخاب  که  مردی  شوید  مطمئن  بگیرید.  تصمیم  فکر  بدون  و 
خصوصیات مطلوب شما را دارد. نکات مثبت و منفی او را بنویسید و به هر کدام یک 

امتیاز دهید و ببینید امتیاز نکات مثبت او بیشتر است یا نکات منفی!
آسیب خواهید دید اگر...

اگر مرد خوبی را مالقات کردید و احساس کردید او را دوست دارید، قبل از اینکه 
به او ابراز عالقه کنید، از خود بپرسید که آیا فرد مناسبی برای شماست؟ مردی که 
باید خصوصیات  بیاید  با شرایط جسمی خاص و محدودیت هایتان کنار  قرار است 
اخالقی خاصی داشته باشد. یک مرد عجول نمی تواند منتظر بماند تا شما بریس خود 
را محکم کنید، عصایتان را بردارید و از ماشین پیاده شوید. شاید به نظر موضوع 
مهمی نباشد ولی بی قراری او موجب تنش می شود و این تنش می تواند آغاز مشکلی 
اساسی در زندگی مشترک تان باشد. عالوه بر این، مردی که قرار است با شما زندگی 
از  برتر  را  او خود  ندارید که  باشد. مسلم است دوست  نباید فردی خودپسند  کند 

شما بداند و دائم بگوید که از شما بهتر است. چنین رفتاری نه تنها موجب رنجش 
شما می شود، بلکه در آینده شدت بیشتری خواهد یافت و ممکن است به از بین رفتن 
ازدواجتان بیانجامد. همچنین فردی که همیشه نگران شماست و به توانایی های شما 
باور ندارد، نمی تواند گزینه ی مناسبی برای ازدواج باشد. همه ی زنان به همسری نیاز 
ایمان داشته باشد.  دارند که پشتیبان شان باشد و در عین حال به توانایی های شان 
معلول  زنان  بین  این  در  می شود.  پیشرفت همسرش  و  رشد  موجب  مردی  چنین 
بیشتر از دیگران به حضور چنین همسری نیاز دارند. محدودیت هایی که جامعه برای 

آن ها ایجاد کرده است می تواند در محیط خانواده از بین برود.
سوء تفاهم

ممکن است توجه خاصی از مردی دریافت کرده و تصور کنید که او به شما عالقه مند 
شده است و می خواهد با شما ازدواج کند؛ اما در حقیقت او چنین تصوری در ذهن 
نداشته باشد و توجه اش از سر احترام باشد. قبل از آنکه چنین رویایی در ذهن خود 
بسازید از وجود این حس مطمئن شوید. نشانه های بسیاری وجود دارد که می تواند 
ثابت کند آیا آن فرد به شما عالقه مند شده است یا نه. البته گاهی ممکن است در 
شناخت این نشانه ها گمراه شوید، پس بهتر است قبل از هر گونه عکس العملی منتظر 
بمانید. اگر مردی به شما عالقه مند شده باشد، خیلی زود آن را مطرح می کند. مردها 
معموال احساساتشان را زود بروز می دهند و نمی توانند برای مدت طوالنی آن را در 

دل خود نگه دارند.
پنهان کاری نكنید! 

اگر  از شرایط خاص شما آگاهی کامل داشته باشد.  آینده  ی شما می بایست  همسر 
یا  آمده  وجود  به  برایتان  دیگری  مشکالت  است،  پیشرفت  حال  معلولیت تان  در 
نیازمند درمان خاصی هستید، بهتر است آن را قبل از ازدواج مطرح کنید. پنهان 
کردن این مسائل به از بین رفتن اعتماد طرف مقابل منجر می شود و پایداری زندگی 

مشترک تان را به خطر می اندازد.
راستگو باشید

گاهی ممکن است به خودتان دروغ بگویید. شاید آن مرد را دوست ندارید و تنها به 
این دلیل پیشنهاد او را قبول کرده اید که فکر می کنید دیگر موقعیتی برای ازدواج 
پیش نخواهد آمد. پر واضح است که این تصمیم تا چه حد اشتباه است! ازدواج پیوند 
دنبال  به  تنها  اگر  شود.  انجام  دو طرف  رضایت  و  عالقه  با  باید  که  است  مقدسی 
اندکی صبر  برای مستقل شدن می گردید  راهی  دنبال  به  یا  مالی هستید  پشتیبان 
کنید و بیشتر بیاندیشید. خود را به جای طرف مقابل بگذارید و ببینید دوست دارید 
با کسی ازدواج کنید که به خاطر مشکالت مالی یا ترس از تنهایی شما را می خواهد؟

ترجمه: حانیه قدوسی
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خواندنی های سالمت

افرادی که به بیماری پوکی استخوان دچارند، برای انجام حرکات ورزشی 
باید با متخصصان مشورت کنند، چرا که بعضی از ورزش ها می توانند موجب 
تشدید این بیماری شوند. مهرداد نقی خانی، کارشناس ارشد فیزیوتراپی 
می گوید: »یکی از راه های درمان پوکی استخوان، ورزش درمانی و تحرك 
است. این تمرین ها باید در محدوده ی طبیعی مفاصل بدن و بدون درد 
انجام شود.« وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد شنا و رفتن به استخر 
استخوان  پوکی  از  ناشی  دردهای  جمله  از  درد  انواع  کاهش  برای  را 
مفید می دانند، گفت: »این باور درست نیست و طبق قانون ارشمیدس، 
وزن افراد در آب کاهش می یابد و تراکم استخوان کم می شود. این امر 
می تواند پوکی استخوان را تشدید نماید. ورزش همان گونه که می تواند 
طور  به  اگر  داشته باشد،  نقش  استخوان  پوکی  درمان  و  پیش گیری  در 
صحیح انجام نشود موجب تسریع فرایند ابتال به این بیماری خواهد شد. 
تعادل  بانوان  در  به ویژه  بدن سازی  مانند  و حرفه ای  ورزش های سنگین 
استخوان ها  تراکم  کاهش  باعث  و  می ریزد  به هم  را  بدن  هورمون های 

می شود.«

آیا می دانستید که مصرف روغن زیتون موجب ایجاد حس سیری در انسان می شود 
و حتی بو کردن آن نیز تأثیر مشابهی دارد؟ مصرف غذاهای کم چرب موجب کاهش 
وزن یا دست  کم مانع از بروز افزایش وزن می شوند، اما از آن جا که این غذاها کالری 
کنند.  غلبه  بر گرسنگی  غذا  بیشتر  با مصرف  افراد سعی می کنند  دارند  کمتری 
مطالعات جدید نشان می دهند چگونه روغن و چربی های طبیعی موجب احساس 

سیری پس از خوردن غذا می شود.
محققان دانشگاه موشن آلمان و وین اتریش چهار چربی و روغن مختلف از چربی 
گوشت، چربی کره، روغن کلزا و روغن زیتون را آزمایش کرده اند. طی یک دوره ی 
سه ماهه هر روز به داوطلبان ماست کم چرِب غنی از یکی از این چربی ها داده شد. 

در این بین، روغن زیتون تأثیر بیشتری در ایجاد احساس سیری داشت.
افرادی که از روغن زیتون استفاده کرده بودند در جریان خون  خود غلظت بیشتری 
بسیار  را  زیتون  روغن  دارای  ماست  آن ها  داشتند.  سروتونین  سیری  هورمون  از 
افزایش  از اعضای این گروه دچار  سیر کننده می دانستند. طی این دوره هیچ یک 
چربی در بدن و همچنین افزایش وزن نشدند. این یافته ها نشان داده است که روغن 

زیتون می تواند موجب احساس سیری شده و به ثابت ماندن وزن کمک کند.

قدیمی ها معتقدند خوردن سرکه باعث آب شدن چربی های بدن می شود. امروزه مطالعات 
نشان می دهند که این روش می تواند مفید و مؤثر باشد. تحقیقات انجام شده در ژاپن ثابت 
کرده است که سرکه های خانگی و معمولی که اصوال برای تهیه ی سس ساالد و ترشی به 

کار می روند، می توانند ژن های مقابله کننده با چاقی را فعال کنند.
توجه  مورد  بیماری ها  اغلب  درمان  برای  دارویی  عنوان  به  سرکه  بسیار دور،  زمان های  از 
توجه  ماده  این  درمانی  نقش  به  کمتر  مدرن  پزشکی  مدارك  حالی  که  در  بوده است؛ 
داشته است. مطالعات سال های اخیر ثابت کرده است که ماده ی شیمیایی اسید استیک که 

در سرکه موجود است می تواند در کنترل فشارخون و قند خون بسیار مؤثر باشد.
به عالوه، سرکه در کاهش وزن نقش مؤثری دارد. اسیداستیک ژن هایی را فعال می کند که 
تولید کننده ی پروتئین خاص برای تجزیه ی چربی ها هستند. این عملکرد مانع از تجمع و 

انباشتگی چربی در بدن می شود و در نتیجه وزن فرد کاهش می یابد.

ورزش و پوکی استخوان

آیا سرکه به الغر شدن کمک می کند؟

کاهش وزن با مصرف روغن زیتون
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می  گیرند. پ فرا  را  اجتماعی  رفتار  هم  با  ارتباط  در  آن  ها  یکدیگرند.  معلم  بهترین  کودکان 

خوبی  احساس  و  کند  بازی  می  تواند  شما  کودك  است.  عالی  دیگر  بچه  های  با  بازی کردن 
از توانایی  های خود را بشناسد. در این میان  درباره  ی خود داشته باشد و در این راه، برخی 
والدین کودکان معلول نقش مهمی بر عهده دارند. پیدا کردن دوستی مناسب برای کودك 
انواع  معلول اهمیت زیادی دارد. بازی کردن و یافتن دوست به او کمک می کند که همه ی 

مهارت  ها و توانایی  ها را یاد بگیرد.
توسعه ی اجتماعی عاطفی

مورد شریک شدن،  در  به کودك شما کمک می کند،  دوستانه  روابط  داشتن  و  بازی کردن 
همکاری کردن، درك کردن آنچه مردم احساس می کنند و برقراری ارتباط نزدیک با بچه  های 
دیگر پیشرفت کند. دوستان باعث سرگرم شدن کودك شما می شوند. کودك شما می تواند 

به پشتیبانی و حمایت کودکان دیگر اعتماد کند و مفهوم عضویت در یک گروه را بشناسد.
معاشرت کردن

با بودن در کنار کودکان دیگر، فرزند شما می تواند روش  های جدید حرف زدن، گوش کردن و 
ارتباط برقرار کردن را یاد بگیرد. او می تواند بشنود و ببیند که چطور بقیه ی بچه  ها از کلمه  ها 
برای بیان آنچه می خواهند و نیاز دارند، استفاده می کنند. بازی کردن فرصت مناسبی برای 
استفاده از کلمات جدید را به او می دهد. وقتی او کلمات بیشتری یاد بگیرد، در ارتباط برقرار 

کردن احساس اطمینان بیشتری خواهد یافت و با دیگران بهتر کنار خواهد آمد.
پیشرفت جسمی

بدنی  فعالیت  های  به  که  کند  تشویق  را  شما  کودك  می تواند  دوستی  گروه  یک  در  حضور 
مثل طناب کشی، توپ بازی، کوه نوردی یا ساختن کاردستی روی بیاورد. انجام فعالیت  های 
جسمی، باعث رشد عضالت کودك تان می شود و قدرت بدنی او را افزایش می دهد. اگر کودك 
شما معلولیتی دارد که باید در فعالیت  های جسمانی درگیر شود، یک فیزیوتراپیست می تواند 

کمک کند که بازی  ها و فعالیت  هایی که برای سالمت جسمی اش مفید است را یاد بگیرد. 
بازی  های آموزشی و تمرینی

برای خوب بازی کردن با دیگران، کودك تان باید توانایی شریک شدن، رعایت کردن نوبت، 
گوش دادن و حساس بودن به احساسات کودکان دیگر را یاد بگیرد. شما و فرزندتان می توانید 
این مسائل را در بازی  های روزانه ی خود تمرین کنید و او را برای برقراری ارتباط با کودکان 

دیگر آماده کنید. 
بچه  ها به رفتار و طرز صحبت کردن شما با افراد دیگر توجه می کنند و مهارت  های زیادی را 
از شما یاد می گیرند. آن  ها از رفتار های شما مدل سازی می کنند. وقتی با دوستانتان صحبت 
می کنید می توانید مدلی برای شنیدن، شریک شدن، سازش کردن، همفکری و ابراز همدردی 

با آن  ها باشید. 
بازی  هایی که در آن رعایت نوبت الزم است به کودك تان کمک می کند که همکاری کردن و 

شریک شدن را یاد بگیرد.
انتظار کشیدن و صبر کردن نیز به تمرین نیاز دارد. کودك تان را یاری کنید تا با یک بازی، 
صبر کردن را یاد بگیرد. به عنوان مثال از یک کارت رنگی استفاده کنید. بین بازی کلمات یا 

پرتاب توپ، با باال بردن آن کارت از او بخواهید کمی صبر کند. 
بازی مفید دیگری که مورد عالقه ی بیشتر بچه  هاست، ساختن داستان یا کشیدن نقاشی از 

آن داستان است. این بازی تمرین مفیدی برای رشد خالقیت اوست.

بازی کردن با کودکان دیگر 
همه ی کودکان باید یاد بگیرند چطور در یک گروه بازی کنند و با افراد دیگر کنار بیایند. 
بازی کردن گروهی برای کودکانی که اعتماد به نفس بیشتری دارند، لذت بخش تر است. چند 
با دیگر کودکان ساده تر می کند. شما  را  بازی کردن کودك معلول تان  روش وجود دارد که 
از  انتخاب اسباب بازی  هایی که همه ی کودکان  با  و  بازی بچه  ها مداخله کنید  می توانید در 
بازی با آن لذت می برند، نقش موثری داشته باشید. همچنین می توانید فعالیت  هایی را انتخاب 
کوچکتر  کودکان  برای  می آید.  بر  آن  انجام  عهده ی  از  کودك تان  دارید  اطمینان  که  کنید 

فعالیت  هایی را انتخاب کنید که به آن  ها امکان تنها بازی کردن را بدهد. 
بعضی از این ایده  ها شامل موارد زیر است:

ابزار الزم برای نقاشی یا طراحی کردن؛
کتاب   ها، اشیاء خانه سازی و همه ی اجسامی که می شود آن ها را سرهم کرد و با از آن ها اشکال 

جدید ساخت؛
ابزار تولید موسیقی؛

ابزار الزم برای فعالیت  های تخیلی.
مناسب سازی محیط بازی

اگر دوستان فرزندتان را به خانه ی خود دعوت می کنید،  محیط مخصوصی را به بازی کردن 
آن  ها اختصاص دهید. فضایی که شلوغ نیست و کودکان می توانند در آن بازی  های انفرادی 

یا گروهی انجام دهند.
کمک کردن در صورت نیاز

گاهی نیاز است که در بازی بچه  ها وارد شوید و به کودك خود در موقعیت  های خاص کمک 
کنید. شاید صحبت کردن با او برای رفع مشکل کافی باشد. به عنوان مثال: »سارا اسباب بازی 
تو را گرفته؟ به نظر می رسه عصبانی شدی. اشکالی نداره که آدم عصبانی بشه. بیا ببینیم 

چطور می تونیم کاری کنیم که احساس بهتری داشته باشی.«
شما همچنین می توانید به کودك خود آموزش دهید بعضی سواالت پایه و جمالت مخصوص 
بازی کردن را به کار ببرد. به عنوان مثال: اگر در موقعیتی است که می خواهد از یک اسباب بازی 
که قبال دوستش برداشته است، استفاده کند. بهتر است بگوید: »من هم دوست دارم با این 

وسیله بازی کنم. می تونیم با هم استفاده کنیم؟« 
مدارا  کردن 

برای فرزندتان خیلی خوب است که بتواند با بچه  های بزرگ تر و کوچک تر از خود و کودکان 
معلول یا سالم کنار بیاید. به این ترتیب، کودك شما شانس داشتن تجربه  های گوناگون را 

خواهد داشت.
توقعات یا انتظارات شما

مسائل همیشه بر اساس نقشه پیش نمی روند. در هر صورت ما نمی توانیم با همه ی افرادی که 
مالقات می کنیم رابطه ی دوستی برقرار کنیم. بنابراین اگر کودك شما مورد پذیرش کودکان 
دیگر قرار نمی گیرد یا رفتار بدی در برابر برخی از بچه  ها نشان می دهد، نباید نگران شوید 
و این مسئله را به معلولیت او ربط دهید. اگر بتوانید یک بازی جالب و لذت بخش برای او و 

دوستانش مهیا کنید، به طور حتم برای ادامه و تکرار بازی تمایل بیشتری خواهد یافت.

ترجمه: نفیسه قدوسی
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اهمیت بازی كردن نفیسه قدوسی
دبیر سرویس سالمت
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توپ بازی کردن برای کودکان معلول بسیار مفید است. چابکی و ظرافت حرکتی آن  ها را 
افزایش می دهد و باعث می شود که هماهنگی دست و چشم شان افزایش یابد. با توجه 
به تحقیقاتی که در فدراسیون »بسکتبال با ویلچیر« ایتالیا انجام شد، پاس دادن، پرتاب، 
افزایش قدرت عضالت و کاهش زمان  گرفتن، جا به  جا کردن و چرخاندن توپ موجب 
بچه  های  مانند  دارند  معلول دوست  بچه  های  به محرك  ها می شود.  پاسخ دادن کودکان 
دیگر در بازی  های گروهی و سرگرم کننده شرکت کنند. بدین منظور با اعمال تغییراتی 

کوچک می توان این بازی  ها را برای همه ی بچه  ها مناسب ساخت.
توپ تنیس

متفاوت  رنگ  های  با  تنیس  توپ  دو  و  بنشیند  هم  دور  باید  بازی  این  برای  بچه ها! 
داشته باشید؛ مثال یک توپ سفید و یک توپ زرد. اول توپ سفید را وارد بازی کنید. 
یکی از بچه  ها آن را در دست بگیرد و به دوستی که در سمت راستش نشسته پاس دهد. 
پاس دادن توپ را به همین ترتیب ادامه دهید تا سه بار دست به دست شود. بعد توپ زرد 
را وارد بازی کنید و در همان جهت آن را دست به دست کنید. توپ زرد را سریع تر به هم 
پاس دهید. اگر هر دو توپ هم زمان در دست یکی از بچه  ها قرار بگیرد، او بازنده است؛ 

بنابراین سعی کنید توپ زرد را سریع تر به نفر بعدی پاس دهید تا بازنده نشوید.
توپ موزیكال  

تا به حال بازی صندلی  های موزیکال را دید ه اید؟ همه دور چند صندلی می  چرخند و 
یک  نتواند  که  بنشیند. کسی  یک صندلی  روی  هر کس  باید  شد  قطع  موزیک  وقتی 
صندلی برای نشستن پیدا کند، بازنده است و از دور بازی خارج می شود. بازی تا وقتی 
ادامه پیدا می کند که یک صندلی و دو بازیکن باقی بماند. برنده، آخرین نفری است که 
روی صندلی می نشیند. این بازی برای بچه  های نا بینا یا کم بینا،  مناسب است. بچه  هایی 
که محدودیت حرکتی دارند بهتر است بازی توپ موزیکال را امتحان کنند. در این بازی 
به جای صندلی از توپ استفاده می شود و اگر هنگام قطع موسیقی توپ در دست کسی 
باشد، یک امتیاز منفی می گیرد و از بازی خارج نمی شود. این بازی برای عضالت شما 

خیلی مفید است و باعث قوی شدن بازو هایتان می شود. پس زودتر یک توپ بزرگ و بادی 
بردارید و با دوستان خود دور هم بنشینید و با شروع موسیقی توپ را به هم پاس دهید. 
از یک بزرگ تر بخواهید موسیقی را برای تان پخش  کرده و بعد از 30 ثانیه قطع کند. با 
قطع شدن موسیقی،  توپ در دست هر کس بود یک امتیاز منفی می گیرد. تا وقتی که 
یکی از بچه  ها 5 امتیاز منفی بگیرد، بازی را ادامه دهید. هر کدام از دوستانتان که کمترین 

امتیاز را بگیرد برنده می شود. شاید شما برنده ی این بازی باشید. 
وسطی

بازی وسطی بازی هیجان  انگیزی است. حتی اگر از ویلچیر استفاده می کنید  هم از این 
بازی لذت خواهید برد. می توانید با انداختن شیر یا خط یا سنگ کاغذ قیچی، یکی را به 
عنوان وسطی مشخص کنید و بقیه در دو گروه تقسیم شوید. کسی که به عنوان وسطی 
انتخاب شده است، بین دو گروه می ایستد. بهتر است از یک توپ رنگا رنگ بادی یا یک 
توپ بزرگ و سبک استفاده کنید. توپ را به هم پاس دهید طوری که وسطی نتواند آن را 
بگیرد. اگر وسطی توپ را گرفت کسی که توپ را لو داده باید به جای نفر وسطی بایستد. 

بازی بسكتبال با  ویلچیر
به  باشگاه نیست. می توانید در خانه و  به  بازی و رفتن  به زمین  نیازی  بازی  این  برای 
یا  اتاق  دو طرف  در  دو صندلی  روی  را  دو سبد  دهید.  انجام  را  بازی  این  دو نفره  صورت 
حیاط قرار دهید و سعی کنید توپ را داخل سبد حریف تان بیندازید. هر کس که توانست 
یک امتیاز بگیرد، یکی از حروف کلمه ی بسکتبال را به دست می آورد. بازی را تا جایی 
ادامه دهید که یکی از شما کل کلمه ی بسکتبال را کامل کند. مثال اگر سه امتیاز گرفتید 
ب س ك و اگر 4 امتیاز ب س ك ت و با گرفتن 7 امتیاز می توانید کل کلمه را کامل 
کنید و برنده شوید. به جای کلمه ی بسکتبال می توانید از کلمه  هایی که حروف کمتری 
دارند نیز استفاده کنید، مثل »بازی« یا »شادی« که برای کامل کردنشان باید 4 امتیاز 

بگیرید.

پیدا کردن دوست  یا  بازی کردن  روش 
در دوران مختلف سنی تغییر می کند. 
توانایی های  سن،  هر  در  شما  کودك 
ذهنی خاصی دارد که شامل خالقیت، 
و  است  مسئله  حل  و  انعطاف پذیری 
بازی کردن  برای  بیشتری  شانس  اگر 
داشته باشد، می تواند چطور بازی کردن 

را بهتر یاد بگیرد.
بازی انفرادی

بچه های کوچک تا 15یا 17ماهگی به 
تنها بازی کردن تمایل دارند و دوست 
آن ها  کنند.  بازی  خودشان  با  دارند 
می کنند  چه  دیگر  کودکان  اینکه  به 

توجهی نشان نمی دهند. 
بازی موازی

بازی  یکدیگر  کنار  در  کودکان 
مخصوص به خود را انجام می دهند و 
نمی کنند.  بازی  همدیگر  با  هیچ کدام 
اسباب بازی های  از  است  ممکن  البته 
از  مرحله  این  کنند.  استفاده  مشابه 

18تا 24ماهگی آغاز می شود.
بازی های گروهی

و  اشیاء  کودکان  مرحله  این  در 
اسباب بازی ها را با هم شریک می شوند 
این  در  می دهند.  یکدیگر  به  را  آن  و 
یکدیگر  از  دارند  دوست  بچه ها  سن 
از  معموال  رفتار  این  کنند.  تقلید 

سه سالگی آغاز می شود.
بازی های مشارکتی

کودکان از 3 تا 4سالگی از بازی کردن 
لذت  فعالیت هایی  انجام  و  یکدیگر  با 
می برند که به همکاری با دیگران نیاز 
دارد. آن ها در بازی های خود قوانینی 
اصول  از  می توانند  و  می کنند  ابداء 

بازی ها پیروی کنند.

ترجمه: نفیسه قدوسی

ت
ــــ

مــ
ـال

ســ بچه  ها بیايید بازی كنیم!
بازی  هـای مناسـب برای كودكـان معلـول

بازی كردن
 چیــست؟



58

13
93

ور
ری

شه
 و 

اد
رد

/م
54

ره 
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

ـ

ت
ــــ

مــ
ـال

ســ

شیوه ی صحیح استفـاده از عصـا

اگر سال  هاست که برای راه رفتن از عصای زیر بغل استفاده می کنید، حتما 
به  نیازی  و  می شناسید  خوبی  به  را  وسیله  این  از  استفاده  که  دارید  باور 
خواندن این مقاله ندارید. ولی برخی اوقات کار های زیادی را بدون آموزش 
را  زیادی  مشکالت  است  ممکن  که  می دهیم  انجام  عادت  طبق  و  اصولی 
به بار آورند و برای سالمتی مان مضر باشند. به همین دلیل تمام آنچه می دانید 
را کنار بگذارید و به این نکات توجه کنید. شاید بتوانید به روش  های بهتری 

برای حرکت کردن با عصای زیر بغل دست یابید.
۱. ارتفاع صحیح و مناسب خود را برای عصایتان تنظیم کنید. فاصله ی بین 
عصا و زیر بغل تان باید به اندازه ی یک کف دست باشد. وقتی عصا با بدنتان 
در وضعیت درست قرار بگیرد، فشار کمتری وارد شده و حرکت کردن با آن 

ساده تر می شود.
2. قسمت دسته باید با دور لگن تان در یک خط قرار بگیرد. شما می توانید 
این قسمت را با جا به جا کردن آن در سوراخ  هایی تنظیم کنید که روی عصا 

وجود دارد. 
۳. وقتی ایستاد ه اید عصا باید در باالترین قسمت دور کمر شما قرار بگیرد 

نه دقیقا زیر بغلتان.
4. بر روی پای سالم خود تکیه کرده و وزن خود را بر روی دسته ی عصا وارد 

کنید.
5. هنگام ایستادن عصا را کمی بازتر از عرض شانه  های خود قرار دهید، به 
این ترتیب می توانید به راحتی بایستید. وقتی که نوک عصا را بر روی زمین 
گذاشته و دسته  های عصا را می گیرید باید آرنج  های شما حدود ۳0-۱5درجه 

خم شوند.
6. بر روی دست  های خود تکیه کنید و از زیر بغل برای نگه داشتن عصا در 
موقعیت مناسب استفاده کنید و به وسیله ی پای سالم خود به سمت جلو 
بجهید. برای راه رفتن با عصای زیر بغل باید تمام وزن خود را روی دسته ی 
آن بیندازید و به هیچ وجه وزن بدن خود را بر روی پد  یا بالشتک باالیی 

آن وارد نکنید.
برسد،  نظر  به  ساده تر  است  ممکن  عصا  باالی  پد  روی  بر  تکیه کردن   .7
ولی این کار به شما آسیب خواهد زد و زخم  های دردناکی ایجاد خواهد کرد. 
می تواند  می کنند  عبور  بغل  زیر  از  که  اعصابی  و  عروق  به  فشار  وارد شدن 
ممکن  نکنید  رعایت  را  نکته  این  اگر  شود.  ناحیه  آن  اعصاب  فلج  موجب 
است بعد از مدتی دچار درد شانه، بی حسی و گز گز انگشتان دست شوید. 
ایجاد زخم  های  از  تا  استفاده کنید  یا پد مخصوص  از یک حوله  می توانید 

پوستی جلوگیری کنید. 
۸.عصای خود را طوری تنظیم کنید که وقتی ایستاد ه اید قسمت باالی آن 

حدود ۳ سانتی متر از آرنج شما باالتر باشد.

۹. وقتی راه می روید باید عصا را در خطی مستقیم با پای ضعیف تان قرار 
بهتر  باشد.  اندازه ی عرض شانه  هایتان  به  باید  بین دو عصا  فاصله ی  دهید. 
است طوری قدم بردارید که تعادلتان را افزایش دهید و احتمال سقوط کردن 

شما کاهش یابد.
باعث  می تواند  کار  این  انجام  کنید.  خود داری  دسته  محکم گرفتن  از   .۱0
ایجاد گرفتگی در انگشتان دست شما شود و حس کرختی و خواب رفتگی 
را افزایش دهد. برای جلوگیری از انقباض و گرفتگی، سعی کنید انگشتانتان 
عصا  دسته ی  ترتیب  بدین  نگه دارید،  گودی شکل  یا  فنجانی  صورت  به  را 
در گودی دست شما جای می  گیرد و فشار کمتری به کف دست تان وارد 
می کند. این کار به شما اجازه می دهد با ناراحتی کمتر، مسیر بیشتری را 

طی کنید. 
۱۱. روش باالرفتن از پله  ها این است که به جای استفاده از دست  ها از پای 
سالم خود استفاده کنید. رو به روی پله  ها بایستید و عصا را در جهت مخالف 
با نرده  ها بگیرید. باید هر دو عصا را با یک دست بگیرید. حاال یک دست آزاد 
دارید که روی نرده قرار گرفته و دست دیگری که روی عصا قرار گرفته است، 

باید وزن شما را تحمل کند.
بدن  بقیه ی  بر آن،  آوردن  با فشار  و  ببرید  باال  اول  را  پای سالم خود   .۱2
خود را باال بکشید. این کار را تا باال رفتن از همه ی پله  ها تکرار کنید. پای 
سالم شما کار اصلی باال رفتن را انجام می دهد. از دست  هایتان فقط به عنوان 
پشتیبان و حافظ تعادل استفاده کنید. برای پایین آمدن از پله  ها باید پای 
ناتوان و عصایتان را روی پله ی پایین قرار دهید، سپس از پای سالم برای 

حرکت دادن بدنتان به سمت پایین استفاده کنید. 
۱۳. اگر گیج شده اید که چطور باید این کار را انجام دهید به خاطر بسپارید 
که پای سالم شما همیشه روی پله ی باال قرار می گیرد و وزن بدن تان باید 

روی آن فشار وارد کند.
چند نکته ی مهم

- موقع نشستن عصا را برگردانده و روی دسته ی آن قرار دهید. امکان افتادن 
عصا وقتی عصا روی نوکش قرار داشته باشد، بیشتر است. 

- به آرامی و بدون عجله راه بروید.
کمتر  ولی  می آید  پایین  سرعت تان  کوتاه  قدم  های  برداشتن  با  هرچند   -

خسته خواهیدشد.
- به بازو های خود نگاه کنید. می بینید که وزن بدن تان را با استخوان  های 
خود نگه داشته اید نه با عضالتتان. بدین ترتیب کمتر دچار گرفتگی عضالت 

خواهید شد.
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زهرا میناپور از اصفهان

من یک مادر هستم؛ مادر کودکی زیبا، شاد و بازیگوش. فرزند من شرایط جسمی 
خانم  »زهرا  می گویند:  کنند  صحبت  من  درباره ی  می خواهند  وقتی  دارد.  خاصی 
نگاهشان  می گزند،  را  لبشان  بدهد.«  شفا  را  بچه اش  خدا  دارد.  معلول  بچه ی  یک 
را به نقطه ای دور می دوزند و به فکر فرو می روند. گاهی هم خدا را شکر می کنند؛ 
شاید به خاطر آن که مادر یک کودك معلول نیستند. آن ها نمی بینند که فرزند من تا 
چه حد شادمان است و من تا چه حد خدا را به خاطر نعمِت داشتن کودکی زیبا و 

بازیگوش شکر می کنم. 
مادر بودن کار سختی است؛ به خصوص اگر کودکت شرایط جسمی خاصی داشته باشد. 
سخت تر از همه این است که نمی دانی چطور در مقابل عکس العمل های دیگران رفتار 
کنی. در این سال ها اطالعات و تجربیات زیادی به دست آورده ام که می خواهم آن را 

با خوانندگان عزیز پیک توانا در میان بگذارم. امیدوارم برایشان مفید باشد.
افكار و احساسات شما

پیشرفت  به  حتما  وابسته اند.  یکدیگر  به  شدت  به  شما  رفتار  و  احساسات  افکار، 
کودکتان، توانایی های او و اینکه چطور دوست دارید او را آموزش دهید، فکر می کنید. 
برابر  امکانات  داشتن  مستحق  من  »کودك  کنید  فکر  است  ممکن  مثال،  به عنوان 
تحصیلی با کودکان سالم است«، یا اینکه »کودك من به کمک بیشتری برای انجام 

کارهایش نیاز دارد«، یا »کودك من واقعا دوست داشتنی و با مزه است«. 
همچنین افکار شما درباره ی عکس العمل دیگران نسبت به معلولیت فرزندتان، بر رفتار 
و احساسات شما اثر می گذارد. به عنوان مثال، وقتی کسی به من می گوید: »بچه ی 
شما نمی تواند این کار را انجام دهد«، از حرف او عصبانی،  دلخور و رنجیده می شوم و 

با خود فکر می کنم  »این عادالنه نیست،  تو حتی محمد من را نمی شناسی!«.
در عین حال، می توانم از این حرف برداشت دیگری داشته باشم: »من فرزندم را بهتر 
می شناسم و می دانم که او از عهده ی انجام چه کارهایی بر می آید!«. این جمله به 
من و فرزندم جرئت بیشتری در انجام آن کار می دهد. مهم نیست افراد دیگر چه 

فکری می کنند.
واکنش در برابر رفتار مردم

بیشتر مردم در برابر افراد معلول احساس مسئولیت می کنند. دوست دارند برای فرد 
معلول کاری انجام دهند و از او به نحوی حمایت کنند؛ اما بعضی اوقات نمی دانند چه 
عکس العملی نشان دهند. بنابراین ممکن است نظری بدهند که مفید نبوده یا حتی 
باعث رنجش شما شود. شاید به خاطر  این که چیز زیادی درباره ی معلولیت کودك 
نادرستی دریافت کرده اند، چنین رفتاری نشان داده اند.  یا اطالعات  شما نمی دانند 
وقتی شما هنوز با احساسات خود درباره ی مشکل فرزندتان کنار نیامده اید، برخورد با 
واکنش های دیگران می تواند چالشی بزرگ باشد. واکنش شما به احساستان بستگی 

دارد. 
معلم باشید

به طور حتم دیگران به اندازه ی من با معلولیت فرزندم آشنایی ندارند. بنابراین قبل از 
اینکه عکس العملی نشان دهم، از خود می پرسم: »آیا آن ها فرزند من را می شناسند یا 
چیزی درباره ی معلولیتش می دانند؟ چطور می توانم از این فرصت برای صحبت کردن 

از نقاط قوت فرزندم استفاده کنم؟«.
رو به رو شدن با شخصی که به اندازه ی من از توانایی های فرزند معلولم آگاه نیست، 

مثال،  عنوان  به  است.  فرزندم  معلولیت  درباره ی  او  آموزش  برای  فرصت  بهترین 
می گویم: »تعداد زیادی از کودکان مبتال به دیستروفی،  به مدرسه های عادی ابتدایی 

می روند«.
اگر کودکی درباره ی و وضعیت فرزندم سوال کند، با زبان ساده- به نحوی که برای 
او قابل درك باشد- پاسخ می دهم. به عنوان مثال: »عضالت پای محمد زود خسته 

می شوند، برای همین او نمی تواند به سرعت راه برود«.
استفاده از پاسخ های استاندارد و واضح 

موقعیت های سختی را در نظر بگیرید که تا به حال داشته اید و پاسخ هایی را با خود 
مرور کنید که می تواند در آن موقعیت ها مفید باشد. پاسخ خوبی انتخاب کنید تا در 
موقعیت های مشابه از آن استفاده کنید. من در جواب کنجکاوی دیگران می گویم: 
»شما می توانید درباره ی این نوع معلولیت در اینترنت یا مجالت مخصوص معلوالن 

اطالعات مفیدی به دست آورید«. 
عكس العمل نشان ندادن

گاهی بهتر است هیچ صحبتی درباره ی آن موضوع نکنید. به عنوان مثال: »در این 
زمان نمی توانم در این باره صحبت کنم«، یا اینکه: »امکان دارد وقت دیگری در این 
باره صحبت کنیم؟«. گاهی کافی است که نظر نادرست را نپذیرفته و درباره ی آن 

صحبت بیشتری نکنید.
تأکید بر توانایی ها

تأکید بر توانایی ها و نقات قوت فرزندتان، افراد دیگر را تشویق می کند تا کودکتان 
را مانند شما ببینند و درك کنند؛ مانند یک انسان کامل نه فقط به عنوان فردی 
معلول یا کسی که به مراقبت های پزشکی خاصی نیاز دارد. من همیشه سعی می کنم 
درباره ی آنچه فرزندم می داند صحبت کنم: »محمد در انجام کارهای کامپیوتری عالی 

است. او خیلی دوست دارد به کودکان دیگر دراین زمینه کمک کند«.
صبوری

اگر قبل از پاسخ دادن به نظر کسی که باعث رنجش شما شده است، چند نفس عمیق 
بکشید، می توانید عبارت سازنده تر و مثبت تری بگویید. به عنوان مثال: »این روزها 
تعداد زیادی از بچه هایی که با سندرم داون متولد شده اند طوری بزرگ می شوند که 
زندگی شاد، سالم و پرفایده ای داشته باشند«، یا: »من از حرف شما خیلی ناراحت 

شدم چون...«.
معاشرت با افراد مطلع

ممکن  اما   است،  مفید  فرزندتان  معلولیت  درباره ی  دیگران  به  آموزش دادن  گر چه 
است گاهی به معاشرت کردن با افرادی نیاز داشته باشید که بتوانند وضعیت کودکتان 
را درك کنند. وقتی نیاز دارید ناکامی های خود را بیرون بریزید، با کسی درد دل 
کنید که به او اعتماد دارید؛ مثل همسرتان یا یک دوست نزدیک. حتی می توانید 
بگویید: »من فقط نیاز دارم درد دل کنم. الزم نیست تو چیزی بگویی، فقط به من 

اجازه بده برایت صحبت کنم«. 
کافی است کسی که برایش صحبت می کنید با حاالت چهره، هم دردی و هم حسی 
خود را ابراز کند، نیازی به استفاده از کلمات نیست. حتی با گرفتن دست های شما 

می تواند حمایت خود را نشان دهد.

تجـربـه ها
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نخاعی مواجه اند. مکان  با آسیب  افرادی است که  درد، مشکل معمول 
درد، نوع، مدتی که طول می کشد و شدت  درد می تواند تفاوت های جدی 
درمان  انتخاب  و   درد  دلیل  فهم  در  عوامل  این  از  یک  هر  داشته باشد. 
مناسب برای  آن کلیدی  هستند. اگر دچار درد مزمن )که زمان زیادی 
طول کشیده( هستید، باید با پزشک خود درباره ی اینکه چگونه دردی 
متفاوت  مختلف  دردهای  برای  درمان  روند  کنید؛ چون  دارید صحبت 

است.
درد نوروپاتیک

این درد شایع ترین نوع درد مزمن در میان بیماران دچار آسیب نخاعی 
و سخت ترین  آن ها برای درمان است. درد نوروپاتیک معموال در سطح 
آسیب یا پایین تر از  آن حس می شود. این درد به وسیله ی سیگنال های 
می شوند.  خارج  آسیب دیده  اعصاب  از  که  می شود  ایجاد  غیر عادی ای 
پزشک  است  ممکن  است.  دشوار  اغلب  نوروپاتیک  درد  علت  تشخیص 
مایع  از  مملوء  )شکافی  سیرینکس  مانند  مشکلی  که  دهد  تشخیص 
درطناب نخاعی( در استخوان یا طناب نخاعی وجود ندارد. اگر پزشک 
شما مشکل خاصی را پیدا نکرد، می توانید به این نتیجه برسید که درد 
شما در اثر پیام های غیر عادی حاصل از آسیب نخاعی به وجود آمده است. 
جمله  از  می شوند؛  استفاده  نوروپاتیک  درد  برای  مختلفی  داروهای 

نارکوتیک ها  مانند کاباپنتین،  با مقدار کم، ضد  تشنج ها  ضد  افسردگی ها 
و  )ایبوپروفن(  غیر استروئیدی  ضد التهاب  داروهای  )مورفین، کدئین(، 

غیره. 
انواع درد نوروپاتیک

درد موقت ناحیه ای
به آن درد قطعه ای هم گفته می شود، اغلب در سطح آسیب به شکل 
بندی دور تا دور بدن حس می  شود و ممکن است دست ها را هم درگیر 
کند. درد موقت ناحیه ای را می توان با دارو و گاه با مداخله ی جراحی که 

"drez" درز نامیده می شود درمان کرد.
درد رادیكوالر

دلیل این درد آسیب ریشه ی عصبی است که در اثر قطعات شکسته ی 
استخوان، مواد دیسکی که از جای خود خارج شده   اند یا التهاب، پدید 
آمده است. درد رادیکوالر معموال فقط در یک سمت بدن دیده می شود. 
این درد می  تواند با استراحت بد تر شده و اغلب با فعالیت بهتر شود. این 
درد می  تواند چند روز تا چند هفته پس از آسیب شروع شود. تشخیص  
آن از دردی که در اثر خود آسیب ایجاد شده مشکل است. درد رادیکوالر 
اغلب با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن بهتر می شود.

انواع درد در افراد ضايعه نخاعی
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ترجمه و تألیف: دکتر فرشته راهداری
زیر نظر دکتر سیده زهرا امامی رضوی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران

درد ضایعه ی نخاعی )درد مرکزی  یا درد مبهم( 
این واژه برای درد نوروپاتیک به کار می رود، که پائین تر از سطح 
آسیب احساس می شود. این نوع درد اغلب در همه جای بدن حس 
یا مضطرب  اگر خسته  نیست.  محدوده ی مشخصی  در  و  می شود 
باشید، سیگار بکشید یا مشکالت روده و مثانه، زخم های فشاری یا 
اسپاسم داشته باشید، این درد می تواند تشدید شود. درد ضایعه ی 
از آسیب شروع می شود.  یا چند ماه پس  نخاعی معموال چند هفته 
اگر این درد چند سال پس از آسیب شروع یا بدتر شود، ممکن است 
در اثر یک سیرینکس پدید آمده باشد یا علت  بروز آن مشکلی در 

مهره ها باشد. بنابراین ضروری است به پزشک مراجعه شود. 
درمان درد نخاعی بسیار دشوار است. افرادی که درد نخاعی دارند باید 
با کمک ترکیب درمان دارویی و فیزیکی یا مجموعه ای از داروها از 
این درد رها شوند. برخی درمان ها مانند پمپ کاشته شده ی مورفین 
خوب عمل می کنند، ولی مقطعی اند. معموال یک روش همه جانبه 
که شامل مجموعه ای از تمرین های ورزشی، درمان دارویی، کاهش 
به  است می تواند  مانند طب سوزنی  درمان های مکمل  یا  استرس 

درمان درد نخاعی کمک کند.
درد عضالنی اسكلتی

درد عضالنی اسکلتی که از مشکالت موجود در عضله یا استخوان 
پدید می آید، بسیار شایع است و با افزایش سن بیشتر می شود.  درد 
عضالنی اسکلتی به خاطر آسیبی که در زمان ضایعه ی نخاعی پدید 
آمده یا آسیِب پس از ضایعه ی نخاعی به  وجود  می آید. این درد به 
خاطر کار بیش از حد، کشیدگی بیش از حد مفاصل، تغییرات در 
اغلب به خاطر استفاده ی  یا فرسایش مفاصل -که  التهاب مفاصل 
بیش از حد از صندلی چرخدار است- ایجاد می شود. درمان ها اغلب 
شامل دارو، درمان های فیزیکی، تغییر در وسایل مورد استفاده یا هر 

سه مورد است.
درد شانه

این درد در افرادی که از صندلی چرخدار دستی استفاده می کنند، 
در  فرد  موقعیت  تغییر  با  بتوان  را  درد  این  شاید  است.  شایع 
تسکین  خاص  فیزیکی  تمرین های  و  انجام دادن  صندلی چرخدار 
به  منجر  می تواند  صندلی چرخدار  یک  حرکت دادن  بخشید. 
عدم تعادل در ماهیچه های شانه شود. به این ترتیب که ماهیچه های 
پشت شانه در مقایسه با ماهیچه های جلو دچار ضعف می شوند. یک 
فیزیوتراپ می تواند نکاتی را به شما آموزش دهد که ماهیچه های 
پشت شانه شما را تقویت کرده و ماهیچه های جلو را کشش دهد تا 

درد شانه کمتر شود.
درد پشت

این درد، مشکلی شایع در افراد مبتال به فلج پائین تنه است. اگر 
جراحی ثابت شده باشد، نخاع در سطوح ثابت خشک تر است. دقیقا 
در باال و پایین منطقه ی ثابت شده حرکت بیشتری رخ می دهد که 
می  تواند منجر به درد پشت شود. نحوه ی متفاوتی از استراحت برای 
پشت می تواند به تسکین درد کمک کند. افرادی که دچار فلج هر 
چهار اندام اند،  ممکن است دچار درد پشت هم باشند به خصوص 
اگر توانایی راه رفتن داشته باشند ولی همچنان ضعیف باشند. حتی 
بیمارانی که از فلج کامل چهار  اندام رنج می برند، می توانند دچار درد 

قسمت های باالی کمر و گردن شوند.
دردهای عضالنی اسكلتی در سطح آسیب یا پایین تر از آن

این  است.  مشخص  منطقه ی  یک  به  محدود  معموال  درد  این 

دردها معموال با فعالیت بدتر می شوند، به داروهای غیر استروئیدی 
ایبوپروفن پاسخ می دهند و استراحت و کیسه ی  ضد التهاب مانند 

یخ  آن ها را بهبود می بخشند.
درد احشایی

در معده و منطقه ی گوارشی وجود دارد و می تواند از طریق مشکالت 
تشخیص داده نشده ی معده ای روده ای مانند زخم، یبوست و آپاندیس 
ایجاد شود. وقتی فردی با آسیب نخاعی، نشانه های معمول را نشان 
از بیماران مبتال  نمی دهد و به پزشک کم تجربه -در امور مراقبت 
به آسیب نخاعی- مراجعه می کند، ممکن است در تشخیص درست 
و تجویز دارو دچار اشتباه شود. اگر بدون مشکل پزشکی خاصی، 
توسط  باشد که  نوروپاتیکی  است درد  دارید، ممکن  احشایی  درد 
سیگنال های عصبی غیر عادی ایجاد شده است ولی در ناحیه ی شکم 

احساس می شود.
درمان های جایگزین

عالوه بر درمان هایی که در این متن ذکر شد، درمان های مختلف 
تمرین های  ماساژ،  با  می  توانند  افراد  دارند.  وجود  نیز  دیگری 
و  هیپنوتیزم  استرس،  کاهش  تکنیک های  سوزنی،  طب  ایروبیک، 
روان درمانی تسکین پیدا کنند. شما می توانید با پزشک تان درباره ی 

این روش ها صحبت کنید.
پیش گیری و مراقبت از خود

سالمت عمومی می تواند تأثیر به سزایی بر کاهش درد داشته باشد. 
اگر شما دچار خستگی روحی و اضطراب باشید، یا از عفونت های 
ادراری مکرر رنج ببرید، یا خواب کافی نداشته باشید، ممکن است 
دردتان بدتر شده و درمان  آن دشوارتر شود. به همین دلیل این امر 
بسیار مهم است که به سالمت و عادت های زندگی خود توجه کنید 
و برای رفع مشکالت پزشکی خود درمان های به موقع  انجام دهید. 
سرگرمی می تواند راه مناسبی برای کنار آمدن با درد مزمن باشد. 
تحت  زندگی  در  را  همه چیز  می تواند  مداوم  یا  شدید  درد  گرچه 
درد  می تواند  برای سرگرم کردن خود  دهد،  تالش  قرار  تأثیر خود 
را کاهش داده و این حس را ایجاد کند که بر زندگی خود کنترل 
یا روان درمانگر می تواند به شما کمک  یافته اید. یک مشاور  نسبی 
کند که راهکارهای روان شناسانه ای مانند سرگرمی یا تکنیک های 

آرامش )ریلکسیشن( را به کار گیرید.
نكات پایانی

درد هر کس با دیگری متفاوت است. پزشک مخصوص شما می تواند 
کمک کند تا مناسب ترین درمان  را برای خود پیدا کنید. بهتر است 

که چند درمان یا چند روش را برای رهایی از درد امتحان کنید. 
برای مشکالت پزشکی دارو بگیرید. مشکالت پزشکی مانند عفونت 

مجرای ادراری و اسپاسم ممکن است درد را بدتر کنند.
سبک زندگی سالمی در پیش بگیرید. تغذیه ی خوب، وزن مناسب 
بهبود  را  شما  عمومی  می تواند سالمت  منظم  ورزشی  تمرینات  و 

بخشیده و بعضی  از انواع درد نخاعی را کاهش دهد.
موقعیت  ارزیابی کنید.  را  از صندلی چرخدار خود  استفاده  نحوه ی 
از صندلی چرخدار می تواند  نامناسب در استفاده  نا مناسب و روش 
دردهای جدی ایجاد کند. پزشک توان بخشی یا فیزیوتراپ می تواند 

وضعیت شما را برای نیاز داشتن به تغییر ارزیابی کند.
مراقب سالمت عاطفی خود باشید. اضطراب، افسردگی و ناراحتی های 
احساسی دیگر معموال درد را بدتر می کنند. مشاوره یا درمان های 

دیگر نیز می توانند موثر باشد.
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ناتوانی و راه های پیش گیری
نا توانی و راه های پیش گیری 

نا توانی یا معلولیت  حالتی است که شخص نتواند از عضو خود به خوبی 
برخی  یا  از یک  استفاده  در  دیگر، کمبودی  معنای  به  یا  استفاده کند 
قسمتی  کمبود  و  شکل  تغییر  با  همراه  است  ممکن  نا توانی  اعضاست. 
از عضو باشد یا اینکه از نظر ظاهری تغییری نداشته باشد، ولی در عمل 
ایجاد اشکال کند؛ مانند: نا شنوایی، برخی نا بینایی ها و بیماری های روانی 

)در حالت عادی(. 
عوامل ایجاد نا توانی: 

ممکن است ارثی یا اکتسابی باشند. 
الف( عموال ارثی )ژنتیکی(: عموال ارثی معموال هنگام تشکیل نطفه ی 
جنین )ایجاد زیگورات( تکوین یافته و از هنگام تولد با فرد همراه است. 
ممکن است نشانه های بیماری در نوزاد مشخص باشد یا به تدریج بروز 
داده  توضیح  آن ها  توارث  نحوه ی  و  تقسیم بندی  ارثی،  عوامل  کند. 

شده است.
معاینه ی  متخصص،  پزشک  با  مشاوره  فرزندان:  ابتالی  از  پیش گیری 
بیمار، انجام آزمایش های الزم بر حسب نیاز و اجرای دستور های پزشک 

مشاور از تولد و تکرار فرزندان مبتال پیش گیری می کند. 
ب( اکتسابی:

و  شته  )کرم،  پارازیت  قارچ،  ویروس،  میکروب ها،  ضد عفونی:  عوامل   -
غیره (؛

- تغذیه: انواع خوراکی ها، آشامیدنی ها، کود های مختلف زراعی )حاوی 
امالح مختلف(؛

- مسمویت: انواع سم های گیاهی، مواد معدنی، فلز ها و جیوه؛
- عفونت: عوامل بیماری زا موجب بزرگ شدن عضو )تورم(، درد، قرمزی، 
برافروختگی و افزایش گرمای آن عضو می شوند. اگر به موقع به درمان 
و  بین می رود  از  آن  اثر های چهار گانه ی  و  بپردازیم معموال عفونت  آن 
اثری باقی نمی گذارد، ولی چنانچه درمان به موقع نباشد، به از بین رفتن 
قسمتی از عضو یا تمام آن عضو منجر می شود و در نهایت موجب نا توانی 

)معلولیت( آن عضو خواهد شد. 

عوامل عفونی را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند: 
- میکروبی )که خود چندین گروه با ویژگی های مختلف را شامل می شود(. 
پیش گیری از بروز این گروه، رعایت بهداشت، تمیز نگاه داشتن لباس و 
محیط زندگی، آب، غذا، میوه و هر خوردنی دیگری که تمیز کردنی باشد، 
بسیار مفید است. در صورت بروز بیماری، درمان سریع و به موقع می تواند 

از بروز عوارض جلوگیری کند. 
- ویروس ها موجودات بسیار ریزی هستند که از طریق تزریق خون، هوا، 
غذا و تماس افراد با یکدیگر منتقل می شوند و بیماری ایجاد می کنند. 
یکی از راه های معموال ابتال، جریان یافتن خون مادر به فرزند در دوران 
محیط های  و  دبستان  کودکستان،  در  اغلب  ها  ویروس  است.  بار داری 
بسته و پر جمعیت، از طریق هوا و تماس افراد با یکدیگر منتقل می شوند. 
خوشبختانه برای پیش گیری از این گروه بیماری ها، عالوه بر نکته هایی که 
در باال برای عفونت میکروبی بیان شد، استفاده از واکسن)واکسیناسیون( 
بسیار مفید است. گرچه از سال های قبل در اقوام مختلف از جمله ایران 
برای برخی از این بیماری ها مانند آبله و آبله مرغان راه هایی پیش بینی 

شده بود، اما عمومیت و کار برد چندانی نداشت. 
ادوارد ِجِنر  اولین بار در اواخر سده ی هجدهم آن را برای بیماری آبله به 
کار برد که در قدیم موجب مرگ و میر و بد شکلی بسیاری از کودکان و 
گاه آدم های بزرگ می شد. از آن به بعد برای این گروه، واکسن مخصوص 
جهت هر یک از ویروس ها تهیه شده است که چنانچه به موقع و به دفعات 
معین طبق دستور انجام گیرد، در کودك ایمنی ایجاد کرده و او را از 
گرفتاری به آن برکنار می دارد. لذا بایستی مادران نوزادان و کودکان خود 
را به موقع به مرکز های بهداشتی برده و آن ها را واکسینه کنند؛ یعنی از 
واکسنی استفاده کنند که ممکن است به صورت قطره ی آبکی، خراش 
روی پوست، تزریق زیر پوستی انجام گیرد. در کشور ما واکسن هاي زیر 
موجود است و برخی از آن ها به طور رایگان در دسترس عموم می باشند. 
نزد  یا  بهداشت  درمانگاه های  به  را  کودك  باید  آن ها  از  استفاده  برای 

پزشک کودکان برده و طبق برنامه، واکسیناسیون انجام داد. 

قسمت دوم 
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1- عفونت ها: عفونت هایی که بیشتر در هنگام آبستنی جنین را گرفتار کنند، 
از نظر پزشکی به عنوان مجموعه ی TORCH جمع بندی شده اند که هر 

یک از حروف عالمت یک عامل بیماری زا خواهد بود. 
شیر،  طریق  از  که  است  عاملی  توکسوپالسموز   T=Toxoplasmosis
لبنیات، تخم مرغ، سبزی ها و گوشت آلوده به انسان سرایت می کند. در بالغان 
ایجاد می کند، ولی در جنین موجب مرگ ضایعات  ناراحتی  تب مختصر و 
خانم  چنانچه  می شود.  عضوی  ضایعات  و  مغزی  سلول های  خرابی  مغزی، 
آبستن مبتال به هر یک از این مجموعه شود، برای جنین خطر ساز بوده و 

موجب مرگ یا نا توانی جنین می شود. 
چرکی  پوستی  )شایعات  سرخچه  بیماری  در  سرخچه:   R=Rubella
غده های  )تورم  آدنوپاتی  و  خفیف  تب  سرخک،  شبیه  نشانه هایی  کوچک( 

لنفاوی( زیر فک پایین بروز می کند. 
C=Cytogenetic: ویروسی است که به سلول های پوششی حمله کرده، 
اطراف هسته می شود. در  )واکوئل( در  ایجاد حفره   و  بزرگی سلول  موجب 
جنین ضایعات سلولی به ویژه در مغز ایجاد کرده و موجب عوارض گوناگون 

و کند ذهنی می شود. 
مخاط  در  تب خال  به  و  است  کبدی  التهاب   :H=Herpes/Hepatitis
بینی و لب و هم چنین دستگاه تناسلی بانوان منجر شده و در جنین باعث 

تب و مرگ می شود. هم چنین ضایعات مغز و اعصاب را هم به دنبال دارد. 
Other =بیماری های دیگر: تمام بیماری های عفونی را در بر می گیرد که در 
باال توضیح نداده اند. بایستی توجه کرد که ویروس های دیگر مانند آبله مرغان، 
و  بوده  بیماری زا  برای جنین  می توانند  تنفسی  ویروس های  و  آدنو  اوریون، 
جای  به  شنوایی  و  بینایی  رگ ها،  قلب،  مانند  دیگر  اعضاء  و  مخ  ضایعات 

گذارند. 
برای پیش گیری از این ضایعات الزم است دختران جوان قبل از بار داری-

چنانچه در مقابل این بیماری ها مصون نباشند- واکسن تراپی شوند و نوزادان 
را هم به موقع واکسن تراپی کنند تا گرفتار این بیماری ها و نظائر آن مانند 

فلج اطفال نشوند. 
2- سایر عوامل:

1- فقر غذایی، پر خوری؛
2- مسمومیت غذایی، مصرف مواد مخدر، سیگار و الکل؛

3- عوامل شیمیایی، عوامل فیزیکی، سوختگی، تصادف و برق گرفتگی؛ 
4- داروها به ویژه ان هایی که در هنگام بارداری منع شده ند. توصیه ی پزشکان 
بر این است که در دوران بارداری بیشتر از آب خالص، لبنیات سالم، میوه و 
سیزیجات استفاده کنید. از نوشیدن الکل، چای و قهوه ی زیاد، غذای مانده و 
کنسرو خودداری کنید. از مصرف هرگونه دارو بدون تجویز پزشک خودداری 
کرده و در صورت ضروری بودن مصرف دارو، مقدار و مدت مصرف آن با نظر 

پزشک معالج و طبق دستور ایشان انجام شود.
پیش گیری از بیماری های ارثی:

و  نظر  مورد  وضع شخص  از  اطالع یافتن  برای  پزشکی   آزمایش های  انجام 
والدین الزم است. به این منظور، فرد بیمار، والدین او و هم چنین افراد دیگری 
که در فامیل به این بیماری یا عوارضی شبیه آن مبتال شده اند، بررسی شده 
و در صورت لزوم از آنان آزمایش های پزشکی گرفته می شود. این آزمایش ها 

به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف: غیر تهاجمی )Non Invasive(: به آزمایش هایی گفته می شود که بر 

روی نمونه هایی انجام می شود که به طور طبیعی از بدن خارج می شوند؛ مانند 
آزمایش ادرار، مدفوع، بزاق، سونوگرافی و رادیوگرافی )عکس برداری( که به 

برداشت نمونه از بدن خانم باردار احتیاج ندارند.
با  را  نمونه  که  می شود  گفته  هایی  آزمایش  به   :)Invasive( ب(تهاجمی 

وسائل مکانیکی برداشت می کنند. 
در مواردی که جنین در خطر ناهنجنا هنجاریاری قرار دارد، از دو راه می توان 

به تشخیص پیش از تولد پرداخت:
a - نمونه برداری از بافت جفت Chorionic villi sampling: در هفته ی 
دهم تا چهاردهِم آبستنی از طریق شکم خانم آبستن تحت کنترل سونوگرافی 
به وسیله ی پزشک متخصص انجام می شود. نمونه ی بیوپسی جفت را بایستی 
داخل محلول کشت ریخت و هر چه سریع تر به آزمایشگاه ژنتیک تحویل داد.

آمنیوسنتز   ،14 تا   20 هفته  در  جفت  کیسه ی  آب  کشیدن   -b
آب  از  میلی لیتر  20الی10  مقدار  آزمایش  این  برای   :Amniocentesis
کیسه ی جفت زیر سونوگرافی الزم است. آب کیسه ی جفت را در دو سرنگ 
20 میلی لیتر، هر کدام به مقدار 10 میلی لیتر برداشت کرده، سرنگ ها را با 

شماره ی 1 و 2 یا A و B مشخص کرده و به آزمایشگاه تحویل می دهند.
هیچ یک از دو مورِد پیش گفته به بی حسی موضعی و بی هوشی عمومی نیاز 

ندارد.
 

                                                     پروفسور محمد حسن کریمی نژاد
                              استاد پاتولوژی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
                          مؤسس و رئیس هیات امنای مجتمع آموزشی بهداشتی

نیکوکاری رعد کرمان
مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد- نجم آبادی

تهران: شهرك 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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نکته های فنی  ـِدی معصومه آم
دبیر سرویس علمی

بریس های پا
واقع  در  پا،  نگهدارنده های  یا  بریس 
شخص را راست نگه نمی دارند، بلکه 
نگه  به حالت صاف  را  مفصل ضعیف 
می دارند؛ طوری که ساختار استخوانی 
مفصل ضعیف تر، وزن شخص را تحمل 
و  پا  می کنند  کمک  هم چنین  کند. 
گیرند،  قرار  درست  حالت  در  ساق ها 
مانع پیشرفت و بازگشت انقباض ها یا 

سایر بد شکلی های عضالنی شوند.
بریس های  که  کشور هایی  در 
به  محکم  بریس ها  دارند،  پالستیکی 
داخل  و  می چسبند  شخص  پاهای 
سبک تر  وزن  می گیرند.  جا  کفش 
و  تدارك ها  دارند.  کمتری  نمای   و 
جایگزینی  و  ساخت  برای  الزم  ابزار 
دور  اغلب  پالستیکی،  بریس های 
به  هستند.  هزینه بر   و  دسترس  از 
اغلب  پالستیکی  بریس های  عالوه، 
مواقع می شکنند و در حین شکستن 
اگر  که  می شود  ایجاد  تیزی  لبه های 
فوری تعمیر نشوند، منجر به زخم و 

جراحت خواهند شد. 
تعمیر   قابل  غیر  اغلب  پا  بریس های 
می شوند  قالب گیری  چون  هستند، 
بشوند.  فرد  هر  پای  مناسب شکل  تا 

پوشاندن دستكش روی دست پروتز 
پروتز  دست  روی  دستکش  پوشاندن  معموال 
 Inner Hand توپر  دست های  ویژه  -به 
-کار دشواری است. برای راحت  انجام دادن آن، 
دست و دستکش را به پودر بچه آغشته کرده، 
زمانی که  تا  را حرارت دهید  سپس دستکش 
نرم شود، آن گاه دستکش را روی دست پروتز 

بکشید. 
از روغن سیلیکون است.  روش دیگر، استفاده 
دستکش را آغشته به روغن سیلیکون کنید و 
را  آن  راحتی  به  مالیم،  حرارتی  از  استفاده  با 

روی دست بکشید.

چگونگی تمیز کردن دستكش زیبایی

افرادی که از دست مصنوعی استفاده می کنند، معموال هنگام 
می شوند.  مواجه  مشکالتی  با  زیبایی  دستکش  تمیز کردن 
پیدا می کند،  یا مرکب تماس  با خودکار  زمانی که دستکش 

تمیز کردن آن تقریبا غیر ممکن می شود. 
ساخته  دستکش  تمیز کردن  برای  مخصوصی  اسپری های 
شده است که گران قیمت هستند؛ اما راهی ساده  برای این کار 

وجود دارد و آن، استفاده از کرم مرطوب کننده است. 
کرم  یا سه بار  دو  روزی  نو،  دریافت دستکش  اول  در 10روز 
مرطوب کننده ی مرغوب به سطح دستکش بمالید تا به طور 
باعث می شود شیار های  این کار  کامل جذب دستکش شود. 
انباشته شده و سطح  پارافینی  مواد  از  باریک روی دستکش 
روی دستکش یک دست شود. بعد از انجام این کار، آلودگی های 
معمولی- به جز خودکار و مرکب- با دستمال مرطوب آغشته 
به  که  بدانید  است  جالب  خواهند شد.  برطرف  پاك کننده  به 
که  کرده  تولید  دستکش  هایی  توبوك  آلمانی  تازگی، شرکت 

حتی می توان روی آن الك زد و سپس آن را پاك کرد!

بنا بر این، بریس های پا در کودکان رو به رشد، خواه بشکنند یا نه، به تعویض نیاز دارند. به همین دلیل، بریس های 
فلزِی با دوام با مفاصل بسیار باکیفیت، مناسِب داخل کفش تولید می شوند. این نوع بریس ها بار مالی کمتری بر دوش 
خانواده های استفاده کننده می گذارند، زیرا کمتر به تعمیر و جایگزینی نیاز داشته و تعمیر و بلند کردن قد آن ها -برای 

کودکان رو به رشد- با قطعات جوش  خوردنی انجام می شود؛ بدون نیاز به مراجعه به مراکز سازنده ی بریس. 
گوناگونی بریس ها بر حسب نیاز افراد

1. در افرادی که مچ ضعیفی دارند -به داخل یا بیرون می چرخد- و قادر به باالآوردن قسمت جلوی پا هنگام راه رفتن 
نیست، استفاده از بریس های کوتاِه تا زیر زانو کارامد است. 

2. زانو های ضعیف فردی که  به عقب یا جلو خم می شود یا توان تحمل وزن او را ندارد، به بریس بلند و کامل نیاز 
دارد. در بسیاری از موارد بریس، پا را حین راه رفتن صاف نگه می دارد و فرد را از عصا گرفتن به عنوان تکیه گاه در 

هر گام بی نیاز می کند.
3. پاهای فردی که به خاطر ضعف در عضالت مفصل ران، به داخل یا خارج می چرخند، به بریس های بلندی نیاز 
دارد که به کمربند مخصوص، در باالی مفصل ران متصل می شود. این کمربند موجب قرار گرفتن بریس ها )پاها( در 

یک ردیف می شود.
4. عضالت پایین تنه ی فردی که ضعیف بوده و قدرت ایستاده نگه داشتن او را ندارد، به بریس هایی نیاز دارد که تا 
قفسه ی سینه امتداد داشته باشند و به شکم بند چرمی که با فلز محکم شده، متصل شود. یک مفصل قفل شدنی در 

قسمت مفصل ران، هنگام نشستن باز می شود و در حین راه رفتن نیم تنه را صاف نگه می دارد.
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کفش گره زن

ساده ای  وسیله  ی  کفش گره زن 
و  سریع  را  کفشی  بند  هر  است! 
آسان تنها با استفاده از یک دست 
اینکه  به محض  زد!  گره  می توان 
خود  کفش های  روی  را  گره زن 
زدن  گره  آماده ی  دهید،  قرار 
می شود. باز کردن گره ایجاد شده 
ندارد  دلیلی  است.  ایمن  و  ساده 
یک  با  را  خود  کفش  نتوانید  که 
در  کفش گره زن  ببندید.  دست 

اختیار شماست!

پاشویه

1برای  در   3 محصولی  پاشویه 
مراقبت از پاست. این محصول  
به  قادر  که  افرادی  برای 
خم شدن نیستند و از کمر درد 
است.  مناسب  می برند  رنج 
پا،  تمیز کردن  عالوه بر  پا شویه 
تحریک  و  داده  ماساژ  را  آن 
سطح  سه  پا شویه  می کند. 
پاك کننده،  دارد:  مختلف 

ماساژ دهنده و تحریک کننده.
ماساژ  و  تمیز کردن  نهایی  راه 
از  بیش  خم شدن  -بدون  پاها 
حد- آن است که پاشویه را کف 
وان یا دوش قرار دهید. بیضی 
بر آمدگی هایی  نا هموار  مرکِز 
دارد که برای کاهش استرس و 

بهبود سالمت مفید است. 

در باز کن اتوماتیک

در باز کن  یک  اتوماتیک  در باز کن 
چرخشی است که درب داخلی آن 
به طور خودکار باز و بسته می شود. 
تغییرات  یا  حفاری  ابزار،  به  نیازی 
و  نیست  آن  نصب  برای  ساختاری 
به راحتی نصب می شود. با یک فشار 

یا هل مالیم باز و بسته می شود.
تنظیم  اجازه ی  کاربر پسند  منوی 
و  در  حرکِت  از  قبل  انتظار  زماِن 
میزان سرعت باز یا بسته شدن را به 
بیشتر،  ایمنی  برای  می دهد.  کاربر 

را  موانع  خودکار  طور  به  در باز کن 
تشخیص می دهد و متوقف می شود. برای افرادی که نمی  توانند با هل یا 
فشار در را باز کنند کنترل از راه دور یا حس گر حرکتی تعبیه شده است.

و  نصب  باتری؛  داشتن  از:  عبارتند  وسیله  این  دیگر  ویژگی های  از 
تنظیم سرعت  با سطوح مختلف؛  نوار چسب؛ تطابق   با  راه  اندازی راحت 

و زمان انتظار.

عصای لباس پوش

مناسب  لباس پوش  عصای 
اندام های  که  است  افرادی 
فوقانی آن ها حرکت محدودی 
داشته و از انعطاف لگنی کمی 

برخوردارند.
این عصا بسیار سبک وزن  بوده 
و از جنس محکمی به قطر 14 
شده است.  ساخته  سانتی متر 
سر این عصا یک رو کش قالب 
یک  آن  دیگر  سر  بر  و  است 
این  طول  دارد.  قرار  چنگک 
قالب  است.  66سانتی متر  عصا 
کوچک انتهای عصا به کشیدن 
کفش  بند  گره زدن  و  زیپ 
این  از  استفاده  می کند.  کمک 
عصا برای افرادی ضروری است 
یا  به سختی خم می شوند  که 

دست میكل آنژ
دست میکل آنژ علم پویا شناسی نوین و پیچیده ای را پیشکش می کند که در گذشته نظیرش وجود نداشته است. 
این دست الکتریکی از طریق بازگرداندن عملکردهای متعدد دست، حداکثر استقالل و انعطاف پذیری را به کسانی 

هدیه می کند که اندام فوقانی خود را ازدست داده  اند.
دست میکل آنژ از قابلیت های منحصر به فردی مانند تحرك پنج انگشت دست برخوردار است که به طور جدا گانه 
با استفاده از سیگنال  های عضالنی حرکت می کنند. هفت حالت مختلف این دست با پیچیدگی دست طبیعی 
سازگار است. این دست و حرکت مفصل مچ آن ظاهر طبیعی تری دارد  و توانایی انجام حرکات -برای مثال گرفتن 

اشیاء- را به شکل طبیعی دارد.
استقامت  به دو سیستم مجهز شده است: محرك اصلی مسئول حرکت  و  این هدف، دست  به  برای دست یابی 
در گرفتن اشیاست، در حالی که محرك انگشت شست، شست را از لحاظ الکترونیکی در محور جنبشی دیگری 
هدایت می کند. بخش هایی که فعاالنه تحریک می شوند، انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت میانی  هستند. 

انگشت حلقه و انگشت کوچک از این حرکات تأثیر می پذیرند.
دست میکل آنژ از نرم  افزار پیشرفته ای استفاده می کند که قابلیت واکنش و پیش بینی حرکات دست را افزایش 
می دهد و کار آن را راحت تر می سازد. در حقیقت دست میکل آنژ همان طور که از نامش پیداست، مشابه طرح 
استخوان ها،  بازتاب دهنده ی  نرم،  و  مواد سخت  از  انگشتان ساخته شده  و  است  میکل آنژ  و مجسمه ی  واقع نما 

مفاصل، عضالت و تاندون ها هستند.
برای تکمیل ظاهر واقعی تر دست میکل آنژ، دستکش های مصنوعی PVC در شش رنگ مختلف پوستی ارائه 

شده  و دستکش پروتزی مات نیز برای نشان دادن فناوری فوق العاده ی دست میکل آنژ موجود است.

تازه های دنيای فناوری 

یک  از  فقط  و  دارند  محدودی  حرکتی  دامنه ی 
دست یا بازو استفاده می کنند.

مرکز بیضی جدا شدنی است و می تواند با سنِگ 
برای  پا  سنگ  از  شود.  جایگزین  پا شویه  پای 
الیه برداری و  از بین بردن پوست خشک و مرده ی 
تا  بمالید  صابون  روی  را  پا  می شود.  استفاده  پا 
پخش  آن  روی  مایع  صابون  از  مناسبی  مقدار 

شود. از هر صابون مایعی می توان استفاده کرد.
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