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ماهنامهی پیک توانا با رویکرد فرهنگیاجتماعی ،نشریهای است که از چند سال پیش
وارد عرصهی فرهنگی جامعه شده و در تمام این سالها تالش کرده تا بتواند آینهای
از دغدغهها ،مشکالت ،توانمندیها و آرزوهای افراد دارای معلولیت باشد و با انعکاس
مشکالت این گروه ،زمینهای فراهم آورد تا هم همهی افراد جامعه با توانمندیهای آنها
آشنا شوند و هم مسئوالن ،نگاه مؤثرتری به این قشر داشته باشند و گامهای اثربخشی
برای رفع مشکل ها آنان بردارند.
الزم به یادآوری است صاحب امتیاز این نشریه ،کانون معلولین توانا ،موسسهای غیردولتی
بوده و با دو هدف تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت و نیز احقاق حقوق آنها
شکل گرفتهاست .این موسسه برای حفظ عزت و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت،
درخواست هرگونه کمک بالعوض را ممنوع کرده و با تکیه بر فکر و اندیشهی افراد دارای
معلولیت در راه اهداف خود گام برمیدارد .پیک توانا از تمام کسانی که در این راه همراه
و همگام بودهاند سپاسگزاری میکند و دست همهی مخاطبان را به گرمی میفشارد.

شما میتوانید هرگونه مقاله ،یادداشت،
خبر ،شعر ،داستان و نوشتههای خود در
رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت را در
اختیار پیک توانا قرار دهید.
همچنین میتوانید افراد دارای معلولیتی
را که میشناسید به پیک توانا معرفی
کنید تا این ماهنامه آنها را به عنوان الگو
به مخاطبانش معرفی کند.
شما دوست عزیز میتوانید با اشتراک
پیک توانا آن را به دوستان دارای معلولیت
خود هدیه دهید.
شما دوست دارای معلولیت ،میتوانید
با اشتراک پیک توانا با حقوق خود آشنا
شوید.
همچنین شما دوست عزیزی که دارای
شرکت یا واحد صنعتی هستید میتوانید
با اشتراک پیک توانا آن را به کارمندان
دارای معلولیت خود هدیه دهید و به
رشد و ارتقای فرهنگی کارکنان خود و
خانوادههای آنها کمک کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان
همیشگی ،میتواند هرچه بیشتر به سوی
افقهای روشن قدم بردارد.

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا

پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.

هزينه ی اشتراك:
يك ساله( 6شماره) (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  250/000 :ريال
يك ساله( 6شماره) (براي مراكز ،شرکتها ،سازمانها و مخاطبان عادي)  300/000 :ريال

نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه هزینههای پیشگفته بهصورت ۵۰درصد به حساب واریز شود .عالقه مندان به
اشتراك و دريافت مجله مي توانند ،بهاي اشتراک مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام كانون معلولين
توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واریزکرده و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا كپي كارت
معلوليت براي عزيزان معلول) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
در صورت اشتراک بیش از  5جلد در هر شماره  20در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 028 - 33339212 :
نام مركز /نام و نام خانوادگي  ........................................... :تاريخ تولد:
تحصيالت................................................................................................... :

/

/
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شغل............................................................................................................ :
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مدير مسئول :محمدرضا هادیپور

شورای سردبیری:
سيد اكبرحسيني ،مرتضی رویتوند ،رقیه بابایی
هیئت تحریریه :
سیما سلطانی آذر ،نفيسه قدوسي ،صدیقه مالیی ،معصومه آمِدی

با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان :
حجتاله یوسفی ،محمدحسن هادی ،مرضیه کریمی ،پرتو عباس زاده منتظری،
نسرین حیدری ،لیال کبیـری ،آرزو طالقـانی ،فهیمه عباسی و سایر همکاران
گرافیک و صفحه آرایی  :فهیمـه طیبـا
ویراستار  :بهناز راشدی اشرفی
مدیر داخلی  :زهره خوئینی

دریافت نسخه  pdfشماره 56

56

گردو این سرطان زنانه
را مهار می کند

60

تازه های دنيای فناوری

نشانی دفتر ماهنامه :
قزوین  -بلوار شهید بهشتی  -نرسیده به میدان قدس
کانون معلولین توانا  -دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی34185-3463 :
تلفکس 028-33339212:
شماره پیامک 30007545 :
چاپ و صحافی  :رواق روشن مهر
* خواهشمند است نوشته ها و عکس های خود را ( با موضوع معلولیت) از طریق پست
الکترونیکی  Info@irantavana.comو یا صندوق پستی 34185-3463
ارسال کنید و از اینکه مسئولیت آثارتان را به عهده گرفته و ویرایش نهایی را به ما
می سپارید ،سپاسگزاریم .مقاله ها ،مطالب ،و عکس های ارسالی شما نزد ما به یادگار
می ماند و بازگردانده نمی شود.
* استفاده از مطالب پیک توانا ،تنها با ذکر منبع امکان پذیر است.
* درج نظریه ها ،عقاید و به ویژه آگهی در این مجموعه به معنای تأیید آن از سوی
مسئوالن مجله نیست .بررسی ،تحقیق و اطمینان از درستی آن ،به عهده شما عزیزان
است.

برای سالی که در راه است....
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سال  93نیز گذشت ،انگار همین دیروز بود که قلم به دست گرفته بودیم و داشتیم مینوشتیم
سال  92نیز گذشت...
روزهای پر فراز و نشیب سال جاری هم بهپایان رسید و حاال روزهایی فرا رسیدهاند که شاید در
آنها بشود به مشکالت فکر نکرد.
در سالی که گذشت از مشکالت افراد دارای معلولیت زیاد نوشتیم ،از محرومیتهای آنها صحبت
کردیم و به حقوق بالتکلیف و تصویب نشدهی آنها بسیار اندیشیدیم .همچنین سراغ حقوق این
افراد را از مسئوالن گرفتیم و تصمیمات آیندهی آنها را برای این گروه از جامعه جویا شدیم.
قلم پیک تواناییها ،بیآنکه خستهی راه شود در سلولهای کاغذهای
روزها رفتند و آمدند و ِ
بیجان ،زندگی دمید و آنها را همچون نامههای درددالنه و به نمایندگی از اقشار ضعیف به هر
سوی کشور فرستاد تا بلکه بر ذهن گروهی از جامعه اثر بگذارد تا به معلوالن بهعنوان افراد ضعیف
نگاه نکنند.
تا شاید یاد جامعه بیاندازد که آنهایی که در بخشی از جسم خود محدودیت دارند قابل ترحم
نیستند بلکه قابل تقدیرند چرا که با وجود محدودیت تن ،در میدان زندگی جوالن می دهند و
پیش میروند.
پیک توانا امسال نامههای زیادی به هموطنان خود نوشته و در همهی آنها "امید" را چون کاالی
نابِ ارزشمندی پست کرده و تالش کرده تا بتواند به بسیاری از مادران بیاموزد که تازه عروس و
دامادهای خانوادهها میتوانند از میان افراد دارای معلولیت نیز انتخاب شوند و آنچه به انسان ها
بها و ارزش میدهد نه کالبد فانی و جسمانی که قلبی پاک و روحی بزرگوار خواهد بود.
تا به جامعه بقبوالند که یک فرد دارای معلولیت نیز میتواند معلم ،استاد دانشگاه ،پزشک ،خانم
خانهدار ،مدیر ،کارمند و ...باشد چرا که توانایی انسانها به تفکر آنهاست و جسم دارای معلولیت
ویژگی جداکنندهای نیست.
ما امسال تالش کردیم تا یاد مسئوالن دلسوز خود بیاوریم که در کشاکش مشکالت و دغدغههای
کاری و در میان سختیهای روزگار ،معلوالن ،این بزرگترین اقلیت جامعه را به دست نامالیم
روزگار نسپارید و دستگیرمان باشید تا در ازای هر کمکی ،شاهد باورشدن استعدادهایمان شوید.
تا ببینید که ما نیز دستهایمان از توانستن ،خالی نیست؛ تنها در صورتیکه فرصتهای برابر
برایمان مهیا کنید.
اگر چه در سال  ۹۳پیشرفتهای زیادی در حوزهی افراد دارای معلولیت انجام شد ولی عدم اجرای
صحیح قانون این افراد را از مهارتهای فوقالعاده و مشارکتی محروم کرده است و معلوالن قطعا
شایستهی بهتراز اینها هستند.
شاید آنچه درحال حاضر بتواند نقش یک پُل را میان افراد دارای معلولیت و خواستههای آنها
بازی کند «شبکه تشکلها» باشد و کانون معلولین امسال در این حوزه نیز وارد شد و موفق عمل
کرد و البته فعالیت پررنگ تشکلهای حرفهآموزی «سماوات» نیز در سال جاری ،گام موثر دیگری
در این زمینه بود.
کانون توانا امسال در زمینههای فرهنگسازی ،اشتغال ،مسکن ،درمان ،آموزش و نیز حرکتهای
بینالمللی ،فعالیتهای زیادی انجام داده است ولی هنوز چه بسیار کارهایی که مانده است تا
زندگی افراد دارای معلولیت را تغییر دهد و زندگی این افراد بهتر از روزهای گذشته شود.
و اما در پایان آرزوی من این است که زندگی افراد دارای معلولیت ،در سال  ۹۴و با تصویب
اصالحیهی قانون جامع معلولین شکل جدیدی به خود بگیرد و آرزوهای این عزیزان نیز لباس
برآوردهشدن به تن کند.
دلهایتان سرشار از امید و سال نو مبارک...
محمدرضا هادیپور
مدیرعامل کانون معلولین توانا

rezahadipoor@gmail.com

اخبـــــــــــار کوتاه
همه معلوالن ضایعه نخاعی زنجان ،حق پرستاری
میگیرند
ایسنا :معاون امور توانبخشی بهزیستی استان
زنجان گفت :خوشبختانه مدت سه ماه است که
همه معلوالن ضایعه نخاعی استان حق پرستاری
میگیرند و اگر تامین اعتبار به همین منوال صورت
گیرد ،سال آینده نیز هیچ آسیبدیده نخاعی پشت
نوبت نمیماند.

پوشش  330هزار معلول ذهنی توسط بهزیستی
ایرنا :معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت:
هدف سازمان بهزیستی در موضوع توانبخشی
بسترسازی مناسب و ورود توانمند معلوالن در
جامعه بوده و همچنین این سازمان به دنبال
یکپارچهسازی توانمندی معلوالن در جامعه است.
یحیی سخنگویی در مراسم آیین تجلیل از
ورزشکاران ،قهرمانان و مدالآوران بازیهای
پاراآسیایی اینچئون و قهرمانان المپیک ناشنوایان
در دوازدهم بهمنماه گفت :معلوالن ولینعمتان ما
بوده و در حوزه توانبخشی اولین پاسخی که میتوان
به معلوالن داد ،افزایش توانمندی جسمی و ارتقای
روحیه آنها و همچنین افزایش اعتمادبهنفس این
گروه است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خبر داد
ایاب و ذهاب دانش آموزان  10استان از سال 94
رایگان میشود
ایسنا :رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی
ضمن اعالم این خبر که از سال آینده سرویس ایاب
و ذهاب دانش آموزان معلول  10استان کشور به
طور کامل رایگان میشود گفت :این استانها عمدتا
محروم هستند.
رئیس اداره بهزیستی سبزوار:
طرح جامع حمایت از معلوالن اجرا شود
ایسنا :رییس اداره بهزیستی سبزوار گفت :با توجه به
نبود جایگاه اجتماعی برای معلوالن ،اجرایی شدن
طرح جامع حمایت از معلوالن مهمترین خواسته
آنان است.
مرضیه کسرائیفر اظهار کرد :حدود  14هزار خانوار
با جمعیتی بالغ بر  30هزار نفر که هفت هزار نفر
آنها معلولیت دارند تحت پوشش اداره بهزیستی
سبزوار هستند .با توجه به جمعیت شهرستان ،آمار
معلولین شهرستان زیاد است.

معاون وزیر :یک سوم کودکان معلول زیر پوشش
آموزش و پرورش هستند
ایرنا :معاون وزیر و رییس آموزش و پرورش استثنایی
گفت :هم اکنون  72هزار نفر از معلوالن در مدارس
استثنایی سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند
که سه برابر این جمعیت هنوز شناسایی نشده است.
وی افزود :بسیاری از خانواده های معلوالن به ویژه
خانواده های روستایی به دلیل فقر فرهنگی از ورود
معلول خود به اجتماع جلوگیری می کنند که باید
با شناسایی این معلوالن آنها را تحت آموزش قرار
دهیم.
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معلوالن جسميحرکتي ،بیشترین جمعیت معلول
خوزستان
ایسنا :مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت :بیشترین
جمعیت معلوالن استان خوزستان را معلوالن
جسميحرکتي تشکیل میدهند.
غالمرضا صدیقراد اظهار کرد 74 :هزار معلول در
بهزیستی استان خوزستان دارای پرونده هستند؛
پس از معلوالن جسميحرکتي که بیشترین آمار را
دارند ،معلوالن ذهنی درصد باالیی از این جمعیت
را به خود اختصاص دادهاند.

وجود شمار نگرانکننده معلوالن در جنوب استان
کرمان
ایرنا :مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت :شمار
فراوان پروندههای تحت حمایت بهزیستی بهویژه
پروندههای افراد معلول در جنوب کرمان زیاد و
نگرانکننده است.
دکتر «عباس صادقزاده» با اشاره به حجم
فراوان پروندههای تحت حمایت بهزیستی بهویژه
پروندههای افراد معلول ،گفت :آمار زیاد این پرونده
زنگ خطری است برای مسئوالن تا با فرهنگسازي
اقدامات پیشگیرانه برای بروز و شیوع معلولیتها را
پیگیری کنند.

رییس مجلس :دولت و مجلس توجه ویژه به ورزش
جانبازان و معلوالن دارند
رییس مجلس شورای اسالمی گفت :دولت و مجلس
به مقوله ورزش جانبازان و معلوالن توجه ویژهای
دارند.
ایسنا :علی الریجانی در دیدار با اعضای هیات
مدیره و ورزشکاران باشگاه ایثار ماهان تندیس
قم ،با بیان اینکه پیشرفتها و توفیقات ورزشکاران
جانباز و معلول قم قابل تقدیر است گفت :قطعا این
پیشرفتها سرمایه بزرگی برای کشور است زیرا
جانبازان و معلوالن اراده ای قوی برای پیشرفت در
حوزه ورزش دارند.
وی ادامه داد :ورزشکاران جانباز و معلول همانند
هشت سال جنگ تحمیلی در حوزه ورزش نیز به
توفیقات بسیاری دست پیدا کردند که این موضوع
جای سرمایهگذاری و حمایت مسئوالن را دارد ،به
ویژه باید حمایت مناسبی از ورزشکاران استان قم
به عمل آید.

پیـــک توانــا

معاون وزیر آموزش و پرورش :حوزه استثنایی باید
از معادالت قانونی خارج شود
ایرنا :معاون وزیر آموزش و پرورش گفت :در زمینه
خدمات دهی به دانش آموزان استثنایی باید وتویی
اقدام شود و حوزه استثنایی باید از معادالت قانونی
خارج شود و مادهها کنار گذاشته شوند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت
آموزش و پرورش تصریح کرد :مشکالت ایاب و
ذهاب باعث می شود تا بسیاری از دانش آموزان از
تحصیل باز بمانند که آموزش و پرورش تمام تالش
خود را برای حل  90درصدی مشکل ایاب و ذهاب
این دانش آموزان در سال  94انجام خواهد داد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
خبرداد
حضور  102هزار معلول در مراکز روزانه و
شبانهروزی بهزیستی
ایسنا :معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی
کشور از انعقاد تفاهمنامه همکاری بهزیستی با
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت :ورزش از
فاکتورهای مهم در راستای توانمندسازی معلوالن
بوده و به همین منظور تفاهمنامهای با پژوهشگاه
تربیتبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم منعقد
کردیم.

مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی خبر داد:
اجرای طرح مراقبتی معلوالن در خانه از سال آینده
سایت معلولین ایران :مدیرکل بهزیستی
آذربایجانغربی گفت :طرح مراقبتی معلوالن در
خانه یکی از طرحهای مهم بهزیستی در سال آینده
است.
راضیه خدادوست با اعالم این خبر افزود :در بحث
نگهداری معلوالن در مراکز بیش از  86درصد
اعتبارات معاونتهای توانبخشی بهصورت یارانه
به معلوالن تعلق گرفته و در همین راستا اقدامات
خوبی انجام شده است.

کاشف به عمل آمد
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پیـــک توانــا
اخبــــــــــار

نمایندهی مردم تهران در مجلس:
فروش خودروهای
ممنوعیت  5سالهی
ِ
معلوالن برداشته میشود
پیک توانا :نمایندهی مردم تهران در مجلس با
اشاره به مجوزهای واردات خودرو برای معلوالن
گفت« :واردات خودرو برای افراد معلول
هزینهبر بوده و از آنجا که اغلب این افراد به
اقشار کمدرآمد و کمبضاعت جامعه تعلق دارند،
از عهدهی واردات خودرو برنمیآیند».
فاطمه آلیا برای رفع مشکل واردات خودروی
معلوالن از توافق با خودروسازان داخلی
خبر داد و گفت« :برای حل این مشکل با
وزیر صنعت و معدن مکاتبه کردیم و از وی
خواستیم تا با خودروسازان داخلی موافقت
کرده و از خودروهای داخلی در اختیار افراد
دارای معلولیت قرار دهند».
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی در خصوص ۴۷۰۰مجوز صاد ر شده
برای واردات خودروی معلوالن به پیک توانا
گفت « :ما در بحث واردات خودرو برای
معلوالن به این موضوع رسیدیم که غالب
معلوالن متعلق به اقشار کمدرآمد جامعه بوده
و عدهی زیادی از آنها درآمدهای باالیی ندارند
که بر آن اساس بتوانند از عهدهی هزینههای
واردات خودرو بربیایند».
وی همچنین اعالم کرد« :مسئلهای که معلوالن
در بحث واردات خودرو با آن مواجه بودند ،عدم
امکان فروش خودرو تا  5سال پس از خرید بود
که در این توافق جدید سعی داریم ممنوعیت
فروش  ۵ساله را نیز برداریم».
دولت چشمش را روی اصالحیهی قانون
جامع بسته است
فاطمه آلیا از استیضاح وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی خبر داد
پیک توانا :نمایندهی مردم تهران در مجلس
با اشاره به گله مندی افراد دارای معلولیت از
تاخیر در تصویب «اصالحیهی قانون جامع
حمایت از معلوالن» گفت« :افراد دارای
معلولیت به ما مراجعه میکنند و از عدم
دسترسی خود به امکانات و ناعادالنه بودن
حقوق خود ابراز گلهمندی میکنند و دولت
همچنان در ارائهی این اصالحیه به مجلس
کوتاهی میکند».
فاطمه آلیا ادامه داد« :دربارهی مورد الیحهی
ی شدهی قانون جامع حمایت از معلوالن
بازنگر 
به اندازهی کافی صحبت شده و این قانون به
دلیل خالء ضمانت قانونی و عدم تامین
اعتبارات و لزوم بهروز رسانی در برخی از موارد،
در دستور کار دولت قرار گرفت و محتوای آن با
مشارکت دولت ،مجلس و تشکلهای مردمنهاد

معلوالن مدون شد و البته اتمام این کار با
اواخر دولت قبلی همزمان شد».
آلیا ادامه داد« :با روی کار آمدن دولت جدید،
وزیر جدید تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز
خواست تا یکبار دیگر اصالحیهی قانون جامع
را بررسی و بازنگری کند و با توجه به اینکه
محتوای الیحه ،قب ً
ال آماده شده بود و بهصورت
تکمیل شده به این دولت تحویل داده میشد،
بنابراین به نظر میآمد که بازنگری مجدد
آن در دولت جدید بیش از  ۴تا  ۶ماه طول
نخواهدکشید».
وی افزود« :پس از گذشت  ۶ماه ما بهصورت
کتبی و شفاهی به وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی تذکر دادیم و درحالحاضر این سوال
مطرح است که چرا الیحهی اصالحیهی
قانون جامع حمایت از معلوالن را که واقعا
رافع مشکالت جامعهی محترم معلوالن
است به مجلس ارائه نمیدهند؟»
آلیا تصریح کرد« :پیگیریهای ما حاکی از آن
است که بازنگری قانون جامع در کمیسیون
اجتماعی دولت به پایان رسیده و به صحن
علنی دولت رفته؛ اما به یک مدیریت جهادی
نیاز است تا وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
توجه به اینکه خودشان هم رییس کمیسیون
اجتماعی دولت هستند ،آن را به مجلس
بیاورند».
این نمایندهی مجلس اذعان داشت« :من  ۸ماه
قبل از وزیر دربارهی مورد اصالحیهی قانون
سوال کردم و ایشان گفتند ظرف  10روز آینده
آن را تحویل مجلس شورای اسالمی خواهند
داد .که از قول ایشان  ۸ماه گذشته و وزیر
محترم هر بار موضوع را با توجیه و توضیحی
موکول به آینده میکند و اخیرا درکمیسیون
تخصصی هیچیک از اعضا در اینباره قانع
نشدند».
وی ضمن ابراز گلهمندی از تأخیر در ارسال
الیحهی اصالحیهی قانون جامع به مجلس
گفت« :هفتهی گذشته نامهای را با عنوان
«اصالحیهی قانون جامع حمایت از معلوالن
در دستور کار مجلس دیدم که به امضای
وزیر رفاه رسیده و برای آقای الریجانی ارسال
شده بود ،بسیار خوشحال شدم و تصور کردم
الیحهی بازنگری شده را فرستادهاند؛ اما با
کمال تأسف دیدم که یک نامه با امضای وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی زده و خواستار یارانه
برای معلوالن شدهاند و البته در کنار معلوالن،
کلمهی سالمندان را نیز قید کردهاند».
آلیا ادامه داد« :مجلس ،دولت و همهی مسئوالن
میدانند که قانون جامع  ۱۶ماده داشت که با
پیشنهادات جدید به بیش از  ۵۰ماده افزایش
پیدا کرده و مسائل ازدواج ،معیشت ،اشتغال،

،

فاطمه آلیا گفت:
«وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی االن کارت زرد را
دریافت کردهاند و ادامهی
این روند به استیضاح وزیر
کشیده خواهد شد».

مسکن
معافیت از
مالیات و...
نیز در آن
گنجا ند ه
ولی
شده؛
االن اصالحیهی
آن بیش از یکسال
لی
و
است در دست دولت است
دولت چشمش را روی این اصالحیه بسته
است».
وی در پاسخ به این سوال که با ادامهی این
روند و در صورت عدم ارائهی اصالحیهی
قانون به مجلس شورای اسالمی تکلیف
افراد دارای معلولیت چیست و چه
باید کرد گفت« :وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی االن کارت زرد را دریافت
کردهاند و ادامهی این روند به استیضاح
وزیر کشیده خواهد شد».
رییس فراکسیون حمایت از معلوالن با اعالم
این مطلب که سوال از وزیر اواخر امسال یا
در فروردین سال آینده انجام خواهد شد
خاطرنشان ساخت« :سوال از وزیر در صحن
علنی مجلس در دستور کار قرار گرفته ولی
ما از وزیر رفاه بهعنوان متولی اصلی
معلوالن در کشور انتظار داریم پیش از
پرسیدن سوال ،الیحهی قانون جامع را به
مجلس ارائه دهند».
این نمایندهی مجلس با تأکید بر این مطلب که
من معتقدم به همهی اقشار جامعه باید خدمت
کرد و به جامعهی معلوالن اگر نه بیشتر از
بقیهی اقشار ،اما اقال درست مانند سایر اقشار
باید رسیدگی کرد ،گفت« :وزیرآموزش و
پرورش سابق کارهای ارزندهی زیادی انجام
داد؛ اما به دلیل تعلل در امور معلوالن از
مجلس کارت زرد گرفت».
نمایندهی مردم تهران درمجلس همچنین
اذعان کرد« :یکی از شاخصهای پیشرفت
در هر کشوری ،رسیدگی به افراد محروم
و کمدرآمد جامعه است و ما انتظار داریم
مشکالت افراد دارای معلولیت از محل
هدفمندی یارانهها ،یارانههای این افراد
نیز تأمین شود».
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی:
معلوالن مجوزهای واردات خودروی خود
را نفروشند
پیک توانا :معاون توانبخشی بهزیستی کشور
ضمن اعالم خبر توافق با وزارت صنعت و معدن
از افراد دارای معلولیت خواست تا مجوزهای
واردات خودروی خود را نفروشند.
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پیـــک توانــا

آموزشی و توانبخشی استان مشغول به
تحصیلاند و  ۵مرکز اصالح مشکالت ویژهی
یادگیری نیز در سطح استان به دانشآموزان
عادی با بهرهی هوشی عادی که دارای
مشکالت ویژهی یادگیری در سه سطح
خواندن ،نوشتن و ریاضی هستند ،خدمات
میدهد».
این مسئول سازمان آموزش و پرورش
استثنایی خاطرنشان ساخت« :تعداد 325
دانشآموز دارای مشکل جسمی ،شنوایی
و بینایی در داخل مدارس عادی داریم که
با اختصاص  ۴تا  ۵ساعت معلم رابط در
هفته ،خدمات آموزشی و توانبخشی دریافت
میکنند».
ج کردن دانشآموزان کمتوان
احمدی به خار 
ذهنی از حالت ایزوله اشاره کرد و ابراز داشت:
«بر اساس شیوهنامهی آموزش تلفیقی ،فراگیر
ش و پرورش
و مصوبهی شورای عالی آموز 
که در سال  ۹۲به امضای وزیر و ریاست
جمهوری درآمده ،کلیهی ادارات آموزش و
پرورش موظف به پذیرش این دانشآموزان
در مدارس عادی هستند».
وی با اعالم این مطلب که سیاست سازمان
بر این است که این طرح تلفیقی و فراگیر
را در سراسر کشور توسعه دهد ،ادامه داد:
«در حال حاضر ۷۲هزار دانشآموز خاص
در داخل مدارس استثنایی کشور تحصیل
میکنند و  38هزار دانشآموز خاص نیز
در مدارس عادی مشغول به تحصیلاند و
سیاست این است که این آمار جابهجا شود».

اخبــــــــــار

یحیی سخنگویی ادامه داد« :با توجه به اینکه دانست و افزود« :این مشکل با حضور دکتر
شو
بسیاری از افراد دارای معلولیت در واردات قدمی ،معاون وزیر و رئیس سازمان آموز 
خودرو با مشکل روبهرو بودند ،بنابراین از پرورش استثنایی کشور ،در مسیر حل شدن
وزارت صنعت و معدن خواستیم تا زمینهای است».
فراهم کند که معلوالن بتوانند از امکانات وی ادامه داد :از سال آینده مدارس استثنایی
داخلی استفاده کنند و به جای واردات ،از  20استان کشور با الویت استانهای محروم
خودروسازان داخلی ،خودرو بگیرند.
از سرویس رایگان برای دانشآموزان خود
وی با اعالم این مطلب که مجوزهای واردات برخوردار خواهند بود.
خودرویی که برای افراد دارای معلولیت این مسئول همچنین به مغفول ماندن طرح
در نظر گرفته شده ،باطل نخواهند شد از بیمهی درمان دانشآموزان کمتوان ذهنی
معلوالن خواست تا از فروش این مجوزها جدا ً اشاره کرد و افزود :طبق مصوبهی مجلس و
خودداری کنند.
از ابتدای سال  ،94طرح درمان دانشآموزان
سخنگویی تصریح کرد« :در صورت قطعی استثنایی اجرا شده و سازمان از کلیهی
شدن این توافق ،دارندگان مجوزهای واردات مسائل درمانی دانشآموزان استثنایی حمایت
میتوانند به هر یک از خودروسازان داخلی کرده و هرگونه هزینهی درمانی آنها را نقدا ً
مراجعه کرده و خودروی مورد نظرخود را به حساب افراد پرداخت خواهد کرد».
تحویل بگیرند».
احمدی همچنین از طرح آتیه و حمایتهای
این مقام مسئول همچنین اذعان داشت :مالی پس از فراغت از تحصیل دانشآموزان
«افراد در انتخاب خودروها آزاد بوده و کمتوان ذهنی سخن گفت و اظهار کرد:
چنانچه خودرویی پایینتر از سقف 30میلیون «اجرای این طرح در دستور کار سازمان است
تومان تخفیف گمرکی که برایشان در نظر و از هیات دولت و کمیسیون تلفیق مجلس
گرفته شده بود ،مابهالتفاوت را دریافت و در شورای اسالمی قولهایی برای تأمین اعتبار و
صورت برداشتن خودرویی باالتر از این مبلغ؛ اجرای این طرح گرفته شده است».
مابهالتفاوت را پرداخت خواهند کرد».
رییس آموزش و پرورش استثنایی استان
وی همچنین اعالم کرد« :از بُعد شمارهگذاری قزوین در ادامه به تغییر کتابهای درسی
نیز تسهیالتی شامل حال معلوالن خواهد شد دانشآموزان کمتوان ذهنی اشاره کرد
که مبلغ تسهیالت خودرو را به بیش از  ۳۰و گفت :در «مرداد ماه سال  ۹۴برای
میلیون تومان افزایش خواهد داد».
اولینبار کتابهای درسی این عزیزان مانند
سخنگویی با بیان اینکه این موضوع در دانشآموزان عادی منتشر خواهد شد».
کمیسیون اجتماعی دولت تأیید شده ،سید معرفت اله احمدی در پاسخ به
خاطرنشان ساخت« :تالش ما بر این است این سوال که آیا برای خانوادههای این
که این توافقات تا پایان سال صورت گرفته دانشآموزان نیز برنامهای دارید یا خیر گفت:
و دریافت خودرو از خودروسازان داخلی «ما  ۳سال است که برنامهی آموزش خانواده
بهزودی محقق شود».
را بهصورت مدون اجرا میکنیم و از طریق
مدرسان و متخصصان صاحبنظر ،آگاهیهای
رییس آموز 
ش و پرورش استثنایی الزم دربارهی نوع معلولیت ،عواقب ناشی از
استان قزوین:
افزایش سن ،بلوغ ،استرس و اضطراب این
از ابتدای سال آینده سرویس ایابوذهاب دانشآموزان به خانوادهها داده میشو د».
دانشآموزان استثنایی رایگان میشود
ق
وی همچنین به برگزاری کالسهای فو 
رییس ادارهی آموزش و پرورش استثنایی برنامهی ویژهی خانوادهها در مدارس اشاره
استان قزوین در حاشیهی نشست
کرد و گفت« :در این جلسات ما از
با اعضای هیئتمدیرهی کانون
خانوادهها کمک میگیریم و
رییس آموزش و
معلولین توانا از اختصاص30
همچنین برای مادرانی که
پرورش استثنایی استان
میلیارد تومان اعتبار
هر روز همراه فرزندشان
بهمنظور حمایت از قزوین گفت :در «مرداد ماه سال به مدرسه میآیند
ایابوذهاب دانشآموزان  ۹۴برای اولینبار کتابهای درسی نیز برنامه ،کالسهای
این عزیزان مانند دانشآموزان
استثنایی خبر داد و
مهارتی،
آموزشی،
عادی منتشر خواهد شد».
گفت« :خانوادههای این
سوادآموزی و برای
دانشآموزان برای حضور
مادران بیسواد کالس های
آنها در مدارس هزینههای
صنایعدستی و ...داریم که در
زیادی را متقبل میشوند».
برخی موارد به درآمدزایی نیز منجر
سید معرفتاله احمدی مشکل ایابوذهاب میشود.
دانشآموزان استثنایی را از مهمترین احمدی اذعان کرد« :تعداد هزار و ۵۵
مشکالت این دانشآموزان در استان و کشور دانشآموز در  ۷گروه معلولیتی در ۲۲مرکز

رقیه بابایی

عضو شورای سردبیری ـ مدیر تحریریه  -دبیر سرویس خبر

يک سوال ،يک سازمان ،چندپاسخ
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موضوع عیدی مددجویان سازمان بهزیستی مسئلهی
مهمی است که همهساله افراد تحت پوشش این
سازمان پیگیری میکنند .در این شماره از پیکتوانا
نیز طبق روال هر سال و بنا به درخواست گروهی از
خوانندگان محترم ،مبلغ عیدی مددجویان را از ادارات
بهزیستی چند استان جویا شدهایم که در ادامه به بیان
سواالت مطرحشده و پاسخهای دریافتی میپردازیم.

اخبــــــــــار
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امسال مبلغ عیدی مددجویان سازمان
بهزیستی چقدر است؟
عیدی مددجویان چه زمان به آنها
پرداخت میشود؟

ببینیم چه تصمیمی گرفته میشود
اداره کل بهزیستی استان همدان:
 .1فع ً
ال چیزی به ما اعالم نشده است.
 .2برای چیزی که اعالم نشده چگونه زمان تعیین شود؟
اداره کل بهزیستی استان زنجان:
 .1احتماالً به میزان یک ماه مستمری باشد که مددجویان از سازمان دریافت میکنند.
 .2زمانش مشخص نیست.
اداره کل بهزیستی استان قزوین:
 .1عیدی مددجویان سال گذشته برابر با یک ماه مستمری آنها در نظر گرفته شد و ممکن است امسال نیز
همین میزان در نظر گرفته شود.
 .2شاید اواسط اسفندماه.
اداره کل بهزیستی استان تهران:
 .1باید منتظر باشیم ببینیم بهزیستی کشور چه مبلغی را اعالم میکند.
 .2دربارهی زمان پرداخت عیدی هنوز زمانی را مشخص نکردهاند.
اداره کل بهزیستی استان فارس:
 .1طبق روال سالهای گذشته  ۵۰هزار تومان عیدی به مددجویان پرداخت خواهد شد.
 .2کمی پیش از عید.
اداره کل بهزیستی استان گیالن:
 .1سال گذشته مبلغ عیدی مددجویان سازمان برابر با یک ماه مستمری آنها در نظر گرفته شد و امسال نیز
احتماالً همان میزان در نظر گرفته شود .در واقع انگار سازمان به جای  ۱۲ماه ۱۳ ،ماه مستمری به مددجویان
خود پرداخت میکند.
 .2منتظر اعالم بهزیستی کشور هستیم.
اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی:
 .1هیچ اطالعی نداریم.
 .2هنوز مشخص نیست.
اداره کل بهزیستی استان مرکزی:
 .1باید ببینیم چه تصمیمی گرفته میشود؛ ولی اگر رویه مانند سال گذشته باشد ،عیدی مددجویان  ۵۳هزار
تومان خواهد بود.
 .2هفتهی آخر اسفندماه.

معاون توانبخشی بهزیستی گیالن

پرداخت حق پرستاری  50هزار تومانی را تکذیب کرد
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در صفحهی یک سوال و چند پاسخ شمارهی قبل ،با طرح
 2سوال به موضوع حق پرستاری معلوالن ضایعهنخاعی
پرداخته شد.
پاسخ استان گیالن به دو پرسش «آیا معلوالن ضایعه
نخاعی حق پرستاری دریافت می کنند و مبلغ حق
پرستاری این افراد چقدر است» به ترتیب به این شرح بوده
است « :خیر متاسفانه به علت کمبود اعتبار ،امکان پرداخت
حق پرستاری را به معلوالن نداریم» و «اگر اعتبار باشد
مبلغ حق پرستاری هر ماه  50هزار تومان است».
به دنبال انتشار این مطلب ،معاون
توانبخشی بهزیستی استان
گیالن ضمن تماس با دفتر
معلوالن
پیک توانا ،پاسخهای داده
ضایعهنخاعی عالوه بر
شده به سواالت مربوط به
دریافت حق پرستاری ،مستمری حق پرستاری را تکذیب
کرده و برای رفع ابهام
ماهانه نیز دریافت
از خوانندگان و بهویژه
میکنند.
افراد دارای معلولیت در
این استان با این ماهنامه به
گفتوگو پرداخت.
«رحیم تکاملی» در گفتوگو با پیک
توانا با اشاره به اینکه شخص پاسخ دهنده به این
سواالت ،اطالعات الزم را نداشته است مبلغ حق پرستاری
افراد ضایعه نخاعی به مبلغ  50هزار تومان را رد کرد و از
پرداخت حق پرستاری به  612معلول ضایعه نخاعی این
استان بهصورت ماهانه خبر داد.
وی با بیان این مطلب که مبلغ حق پرستاری برای
معلوالن ضایعهنخاعی  120هزار تومان است افزود:
ما ساالنه  882میلیون تومان حق پرستاری پرداخت
میکنیم و پرداخت حق پرستاری به معلوالن
ضایعهنخاعی مصوبهی مجلس شورای اسالمی است.
تکاملی ادامه داد :معلوالن ضایعهنخاعی عالوه بر دریافت
حق پرستاری ،مستمری ماهانه نیز دریافت میکنند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان گیالن اعالم
کرد :در حالحاضر حدود  11هزار معلول در استان گیالن
از سازمان بهزیستی ،مستمری دریافت میکنند که از این
تعداد؛  733نفر کمبینا و نابینا 355 ،نفر کمشنوا و ناشنوا،
 4800نفر معلول ذهنی و باقی افراد دارای معلولیتهای
جسمی هستند.
وی همچنین از اجرای طرح سبد خانوار در این استان خبر
داد و گفت 11 :هزار نفر از افراد دارای معلولیت در این
استان مشمول دریافت سبد خانوار شدند.
وی در پاسخ به این سوال که به وضعیت افراد واجدالشرایطی
که در طرح دریافت سبد خانوار جا ماندهاند چگونه رسیدگی
خواهد شد گفت :این افراد با مراجعه به بهزیستی و اعالم
وضعیت خود به بهزیستی کشور معرفی شده و به مرور به
لیست دریافتکنندگان سبد خانوار اضافه خواهند شد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال خبرنگار پیکتوانا
که مبلغ عیدی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی چقدر
است پاسخ داد :بهزیستی کشور مبلغ عیدی مددجویان

سازمان را تعیین میکند و هنوز در این خصوص چیزی به
ما اعالم نشده است ولی سال گذشته عیدی مددجویان برابر
با یکماه مستمری آنها بود.
رحیم تکاملی از پرداخت شهریهی دانشگاه به دانشجویان
دارای معلولیت خبر داد و گفت 370 :دانشجوی دارای
معلولیت از بهزیستی کمکهزینهی تحصیل دریافت
میکنند.
وی اذعان داشت :میزان کمک هزینهی تحصیل در دانشگاه
بر اساس شدت معلولیت افراد و وضعیت اقتصادی آنها
متغیر است و بر این اساس مشخص میشود که سازمان به
کدامیک از دانشجویان تمام یا بخشی از شهریه را پرداخت
کند.
تکاملی با ابراز امیدواری از تصویب سریع اصالحیهی قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن گفت :شرایط افراد دارای
معلولیت با تصویب این اصالحیه ارتقای بیشتری پیدا
خواهد کرد.
معاون توانبخشی بهزیستی گیالن مناسبسازی ،اشتغال،
مسکن ،آموزش ،تحصیل ،بهداشت و درمان معلوالن را از
موارد مورد توجه در اصالحیهی قانون جامع دانست و گفت:
هر چقدر جامعه به توانمندی افراد دارای معلولیت بیشتر
بیاندیشد بیشتر شاهد موفقیت آنها خواهد بود.
رحیم تکاملی در ادامه از اجرای طرح توانمندسازی برای
 170معلول ضایعهنخاعی خبر داد و افزود :این طرح در
 4شهرستان الهیجان ،تالش ،رودبار و رشت و به ترتیب
توسط موسسهی حمایت از معلوالن شرق گیالن ،انجمن
معلوالن خیراندیش تالش و انجمن ضایعاتنخاعی رودبار و
رشت اجرا میشود.
این مسئول بهزیستی گیالن گفت :در طرح توانمندسازی،
تسهیلگرانی را برای آموزش خانواده ،فعالیت گروهی،
توانبخشی و ...به خانهی فرد دارای معلولیت میفرستیم و
اجرای این طرح سرانه بین  1تا  2میلیون تومان هزینه دارد.
تکاملی همچنین از کانون معلولین توانا بهعنوان یک
تشکل موفق در حوزهی معلوالن یاد کرد و ادامه داد :سید
محمد موسوی با عملکرد خود نشان داد که یک فرد دارای
معلولیت میتواند به درجات باالی موفقیت دست یابد و نه
تنها برای خود بلکه برای صدها نفر شغل ایجاد کرده و مسیر
زندگی آنها را تغییر دهد.
وی با اشاره به این مطلب که جامعه برای تغییر نگرش خود
نسبت به توانمندیهای معلوالن نیاز به الگو دارد گفت:
ماهنامهی پیک توانا با معرفی معلوالن موفق ،ارائهی گزارش
عملکرد سازمانهای مردمنهاد و بیان موفقیتهای این
عزیزان در الگوسازی برای جامعه نقش بسیار مهمی دارد.
این معاون توانبخشی بهزیستی گیالن با اعالم اینکه نگاه
جامعه به افراد دارای معلولیت هر روز بهتر میشود افزود:
ریاست محترم جمهوری امسال همزمان با روز جهانی
معلوالن برای اولین بار پیام داد و این خود نکتهی مثبت و
قابل توجهی است.
تکاملی اظهار داشت :افراد دارای معلولیت با مشارکت در
امور جامعه تواناییهای خود را اثبات کرده و خود ،عامل
تغییرات بنیادین میشوند.
رقیه بابایی

روابطعمومیفدراسيونورزشهایجانبازانومعلولين
نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین خبر داد:

کسب بیست درصد از مدال های بازی های پاراآسیایی توسط بانوان
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با نزدیک شدن آغاز سال جدید ،دکتر بتول مشرف جوادی،
نایب رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین در
بخش بانوان ،در گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون،
رویدادهای ورزش بانوان جانباز و معلول در سال  93را
تشریح کرد.
مشرف جوادی در این خصوص گفت :همواره یکی از
مهمترین سیاستهای فدراسیون تقویت فعالیتهای بخش
بانوان و حضور موثر آنها در مسابقات داخلی و خارجی بوده
که این امر در سال  93بهخوبی محقق شد و مقایسه عملکرد
امسال در بخش داخلی و خارجی با سالهای گذشته موید
این مطلب است.
وی افزود :در بخش داخلی موفق به برگزاری مسابقات لیگ

و قهرمانی کشوری در رشتههای تیراندازی ،والیبال نشسته،
دو ومیدانی ،تنیس روی میز ،بسکتبال با ویلچر ،شنا و بوچیا
شدیم و در بخش خارجی نیز میتوان به مسابقات جهانی
تیراندازی لهستان ،مسابقات قهرمانی جهان تیراندازی آلمان،
بازیهای پاراآسیایی اینچئون و نیز حضور تیم والیبال
نشسته بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که کشورمان
میزبانی آن را بر عهده داشت ،اشاره کرد.
نایب رئیس بانوان فدراسیون خاطرنشان کرد :در مجموع
مدال های بانوان در مسابقات برونمرزی سال  8 ،93طال،
12نقره و  10برنز است و فقط در بازیهای پاراآسیایی
اینچئون 20 ،درصد از مدالهای کاروان توسط بانوان بهدست
آمد.
مشرف جوادی در ادامه گفت :برای مسابقات جهانی ،آسیایی
و پاراآسیایی  1993روز ـ نفر اردو برگزار کردیم و نشان های
بهدست آمده از مسابقات برونمرزی در سال  93نیز رشد دو
برابری به نسبت سال پیش داشته است.
وی تصریح کرد :برگزاری کارگاههای مربیگری و ارتقا
داوری در رشته بوچیا ،حضور نایب رئیس انجمن بوچیا در
مجمع فدراسیون جهانی بوچیا و بازدید از مسابقات جهانی،
انتصاب نایب رئیس فدراسیون به عنوان نایب رئیس سازمان
پاراوالیبال آسیا و اقیانوسیه ،حضور خانم میربابایی به عنوان
داور در مسابقات تنیس روی میز اینچئون ،حضور زهرا
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کسب  117نشان رنگارنگ؛

دستاورد فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در سال 93

سال  93در حالی به پایان میرسد که ورزشکاران جانباز
و معلول کشورمان موفق به کسب  117نشان رنگارنگ از
رویداهای مختلف برون مرزی شدند.
این نشان ها شامل 42،نشان طال 46 ،نشان نقره و  29نشان
برنز از  7رویداد جهانی ،پاراآسیایی و قهرمانی آسیا به شرح
زیر بهدست آمده است:
فروردین:
 مسابقات جهانی وزنهبرداری امارات 6 ،طال 4 ،نقره ،یکبرنز
 میزبانی ایران در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیاو کسب یک نشان طال در بخش آقایان و یک نشان نقره در
بخش بانوان
اردیبهشت:
 مسابقات جهانی تیراندازی لهستان ،یک نشان طال و یکنشان نقره در بخش انفرادی و یک نشان نقره در بخش تیمی
تیر:
 مسابقات جهانی والیبال نشسته لهستان ،کسب یک نشانبرنز تیمی

مرداد:
 مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در آلمان 2 ،نشان طالدر بخش انفرادی
آبان:
 مسابقات پاراآسیایی اینچئون و کسب  120نشان رنگارنگشامل  37طال 52 ،نقره 31 ،برنز که از این میان سهم
ورزشکاران فدارسیون ورزش های جانبازان و معلولین 30
نشان طال 32 ،نقره و  23برنز و سهم ورزشکاران فدراسیون
ورزشهای نابینایان و کمبینایان  7نشان طال 20 ،نقره و 8
برنز است.
اسفند:
 مسابقات بینالمللی دوومیدانی در کشور امارات ،کسب 2نشان طال 7 ،نقره و  3برنز
سهم بانوان ورزشکار جانباز و معلول از افتخارات کسب شده
در سال  8 ،93نشان طال 12 ،نقره و  10برنز است که از
مسابقات جهانی تیراندازی لهستان ،مسابقات قهرمانی جهان
تیراندازی آلمان ،رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی آسیا و
بازیهای پاراآسیایی اینچئون بهدست آمده است.

نعمتی در سازمان ملل و سخنرانی در کنفرانس کنوانسیون
حقوق افراد دارای معلولیت ،از اتفاقات برگزیده این سال در
بخش بانوان است.
نایب رئیس فدراسیون در همینزمینه افزود :همچنین انتخاب
لودومین رویداد برگزیده سال
سخنرانی نعمتی به عنوان چه 
 2014از سوی  IPCو نیز برگزیده شدن رویداد کسب
سهمیه تیم والیبال نشسته بانوان برای بازیهای پارالمپیک
ریو به عنوان سیودومین اتفاق برتر سال  ،2014انتخاب
ساره جوانمردی به عنوان پدیده مسابقات جهانی تیراندازی
لهستان و برترین ورزشکار زن سال  2014قاره آسیا ،انتخاب
خانم الهه کرمی به عنوان اولین بانوی رئیس انجمن در
فدراسیون ،استقبال گسترده بانوان از مسابقات باشگاهی
بوچیا و حضور کلیه ورزشکاران ،مربیان و سرپرستان در دو
دوره همایش اخالق و معنویت در ورزش از دیگر رویدادهای
مهم سال  93در بخش بانوان به شمار میرود.
دکتر مشرف جوادی در پایان گفت :در سال آینده برای
ارتقای علمی داوران و مربیان برنامههایی را تدارک دیدهایم
و سایر برنامهها نظیر اردوهای آمادگی ،مسابقات باشگاهی و
همینطور حضور در جشنواره فرهنگی ،ورزشی مهر رضوی
که ویژه ورزشکاران زیر  25سال برگزار خواهد شد ،از
اقدامات پیش روی امور بانوان فدراسیون است.

با کسب  12نشان رنگارنگ؛
دوومیدانیکاران جانباز و
معلول کشورمان از مسابقات
بینالمللی امارات بازگشتند

تیم اعزامی دوومیدانی جانبازان و معلولین ایران با کسب
 12نشان رنگارنگ از مسابقات بینالمللی امارات به میهن
بازگشت.
نمایندگان کشورمان موفق شدند  2نشان طال 7 ،نقره و
 2برنز ،از این رویداد بین المللی بهدست آوردند و اسامی
مدالآوران به شرح زیر است :
 سامان پاکباز کالس  ،F12نشان طال در پرتاب وزنه ونشان نقره در پرتاب دیسک
 سیدمحسن حسینی پناه کالس  ،F35نشان طال درپرتاب وزنه و نشان نقره در پرتاب دیسک
 رمضانعلی دوالبی کالس  2 ،F46نشان نقره در پرتابوزنه و دیسک
 جواد حردانی کالس ،F38یک نشان نقره در پرتابوزنه  2 ،نشان برنز در پرتاب دیسک و نیزه
 وحید علی نجمی کالس  ،T12یک نشان نقره در دو 400متر و یک نشان برنز در دو  800متر
 -حامد امیری کالس  ،F54یک نشان نقره در پرتاب وزنه

با قهرمانی مخابرات خراسان رضوی؛

پرونده رقابتهای لیگ دسته یک والیبال نشسته  93بسته شد

مخابرات خراسان رضوی عنوان قهرمانی رقابت های لیگ
دسته یک والیبال نشسته را از آن خود کرد.
خضراله ترابی ،رئیس سازمان لیگ انجمن والیبال معلولین
با اعالم این خبر گفت :مسابقات لیگ دسته یک در مرحله

مقدماتی با حضور  17تیم در  4گروه برگزار شد که پس از
پایان این مرحله  9تیم در  2گروه به مسابقات مرحله نیمه
نهایی راه یافتند.
وی افزود :با پایان یافتن مسابقات نیمهنهایی 5 ،تیم مخابرات
خراسان رضوی ،هیئت چالوس ،هیئت آزادشهر گلستان،
فیروز قزوین و شهرداری اراک به مرحله نهایی راه یافتند و
مسابقات آنها طی روزهای  4تا  6اسفند به میزبانی باشگاه
مخابرات خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.
رئیس سازمان لیگ والیبال معلولین اعالم کرد :رقابتهای
تیمهای راهیافته به مرحله نهایی به صورت دورهای برگزار
و در مجموع  10بازی طی سهروز انجام شد که در پایان
مخابرات خراسان رضوی قهرمان شد ،عنوان نایبقهرمانی
به هیئت چالوس رسید ،هیئت آزاد شهر گلستان سوم شد،
فیروز قزوین در جایگاه چهارم ایستاد و شهرداری اراک نیز
پنجم شد.

ترابی خاطر نشان کرد :با پایان یافتن این مسابقات ،دو تیم
مخابرات خراسان رضوی و هیئت چالوس به رقابتهای
دسته برتر سال آینده صعود کردند.
وی ضمن ابراز خرسندی از روند برگزاری مسابقات افزود:
مسابقات مرحلهنهایی به میزبانی شایسته باشگاه مخابرات و
در شرایط مطلوبی برگزار شد و در خصوص مواردی نظیر
سالن و برخی از امکانات ،شرایط همانند مسابقات برونمرزی
بود ،ضمن اینکه سه دیدار از مجموع این مسابقات به صورت
زنده از شبکه استانی خراسان رضوی پخش شد.
در مراسم اختتامیه این رقابتها ،مهدی ملک جعفریان،
مدیرعامل باشگاه مخابرات خراسان رضوی  ،هادی رضایی،
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان
رضوی و جمعی از مسئوالن باشگاه مخابرات ،مسئولین
ورزش استان و خانواده والیبال نشسته حضور داشتند و از
تیمهای برتر تقدیر بهعمل آمد.

همراه با مدالآوران بازیهای پاراآسیایی اینچئون؛

سامان رضی :روی دیوار اتاقم نوشتهام ،پارالمپیک ریو 2016
پیـــک توانــا
اخبــــــــــار

سامان رضی ملیپوش جوان تیم وزنهبرداری جانبازان و
معلولین است که از بازیهای پاراآسیایی اینچئون موفق به
کسب یک نشان نقره در دسته  97کیلوگرم شد.
وی متولد سال  65در شهرستان لنگرود است و در 18
سالگی بر اثر سانحهای دچار معلولیت از ناحیه پا شد و
پس از آن فعالیتهای ورزشی خود را از سال  87در رشته
وزنهبرداری آغاز کرد.
رضی در این خصوص میگوید :پیش از آن سانحه در
رشتههای مختلفی فعالیت میکردم و در سالهای آخر هم
به بدنسازی مشغول بودم ،بعد از اینکه یک پایم را از
دست دادم ،رشته وزنهبرداری را انتخاب کردم و سال 88
به تیم ملی راه یافتم.
ملیپوش جوان تیم وزنهبرداری ادامه داد :اولین رویداد
برونمرزی که در آن شرکت کردم به سال  2013و
مسابقات آسیایی مالزی برمیگردد که در دسته 88
کیلوگرم موفق به کسب یک نشان نقره شدم و دومین
تجربه برونمرزیام بازیهای پاراآسیایی اینچئون بود.
وی خاطرنشان کرد :برای مسابقات پاراآسیایی  5تا  6مرحله
اردو داشتیم که بعد از مراحل اولیه و تثبیتشدن نفرات،
تمرینات به صورت فشردهتری برای بازیهای اینچئون

برگزار شد .پیش از اردوها و همینطور در فواصل بین
تمرینات تیم ملی نیز زیر نظر مرحوم عبداله فکور تمرین
میکردم که متاسفانه ایشان اخیرا دار فانی را وداع گفتند.
البته شرایط تمرینی برای من بسیار سخت بود ،چراکه در
لنگرود امکانات مورد نظر وجود ندارد و من میبایست هر
روز  4ساعت را در رفتوآمد به شهر رشت میگذارندم
تا آنجا برای چند ساعت تمرین کنم و به محل سکونتم
برگردم.
دارنده نشان نقره بازیهای پاراآسیایی تصریح کرد :در
سالهایی که برای پیشرفت در این رشته تالش میکردم،
روزهایی هم بود که خسته میشدم و انگیزههایم کمرنگتر
میشد ،در این شرایط بود که خانوادهام به عنوان حامیان
اصلیام به من دلگرمی میدادند و همیشه با حمایتهایی
که از نظر مادی و معنوی داشتهاند باعث شدهاند تا دست از
تالش برای رسیدن به موفقیت برندارم.
رضی افزود :آنچه وزنهبرداری را برای من جذاب کرده و
باعث شده با وجود دشواریهای که در این رشته هست
به آن عالقهمند شوم ،شادابی و نشاطی است که بعد از
تخلیه انرژی به دست میآوردم و بعد از هر بار تمرین و
فعالیتهای ورزشی روحیهام بسیار متفاوت میشود.

وی پیرامون بازیهای پاراآسیایی گفت :اینچئون برای
من میدان بزرگ و با ابهتی بود که به دلیل اعزام گروهی
رشتههای مختلف و اهمیتی که داشت ،دشوارتر از مسابقات
آسیایی به نظر میرسید .البته من تمام سعی خود را به کار
بردم تا بدون هیچ استرس مسابقه بدهم و بهترین عملکرد
را به نمایش بگذارم.
دارنده نشان نقره مسابقات آسیایی مالزی تصریح کرد:
حریفی که در وزن من به نشان طال دست یافت ،وزنهبرداری
از کشور امارات بود که هم از نظر سن و هم تجربه از من
باالتر بود .این فرد سابقه شرکت در چند دوره پارالمپیکهای
مختلف را داشت که از برخی از آنها نیز موفق به کسب
مدال شده بود .بنابراین از ابتدا با توجه به این فاصلهای که
وجود داشت و همینطور آسیبدیدگی ایجاد شده بعد از
مسابقات مالزی ،تمرکزم را بر جایگاه دوم معطوف کردم که
خوشبختانه به نشان نقره هم دست یافتم.
ملیپوش جوان تیم وزنهبرداری افزود :در زندگی ورزشیام
اهداف بلندمدت و کوتاهمدتی در نظر گرفتهام .اهداف
کوتاهمدتم راهیابی مجدد به ترکیب تیم ملی و کسب سهمیه
برای مسابقات پارالمپیک و هدف بلندمدتم ،که آرزوی هر
ورزشکار نیز هست ،حضور در مسابقات پارالمپیک 2016
برزیل است که امیدوارم همهی این برنامهها محقق شود.
وی در این زمینه اضافه کرد :روی یکی از دیوارهای اتاقم
کاغذ بزرگی را چسباندهام و روی آن نوشتم پارالمپیک
 2016ریو ،این کار را برای این انجام دادهام که همواره
هدف بزرگم پیش روی چشمانم قرار داشته باشد و لحظهای
از آن غافل نشوم.
رضی گفت :فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک برای
مسابقات اینچئون تدارک بسیار خوبی دیده بودند و
تمرینات تیم ملی برای این مسابقات با نظم و هماهنگی
برگزار شد و جا دارد از همه افرادی که در این زمینه تالش
کردند تشکر کنم.
وی در پایان افزود :آرزو میکنم سال آینده برای تمام ملت
ایران و خانوادهام با سالمتی همراه باشد و معتقدم سالمتی
از مهمترین ارکان زندگی است .همچنین آرزو میکنم سال
آینده برای تمام ورزشکاران میهنم ،اعم از ورزشکاران
المپیکی و پارالمپیک ،سالی توأم با کسب نشانهای
خوشرنگ و افتخارات گوناگون باشد.
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توانمندسازی اقتصادی افراد کمتوان

فراهمکردنفرصتهابرایمنابعمالي

در تالش برای توانمندي افراد کمتوان از لحاظ
اقتصادی ،تنها كافي نيست كه برنامههای CBR
به آنها ياد بدهند «چگونه ماهی بگیرند» ،بلکه
باید آنها را به ابزار الزم برای «ماهیگیری»
مجهز کنند .افراد کمتواني که موفق به کسب
گواهی آموزش شغلی شدهاند و قادر نیستند که
از درآمد خود محافظت کنند ،باید مورد حمایت
قرار گیرند .برای این افراد باید شركت در
كارگاههای آموزشی را ترتيب داد یا فعالیتهای
درآمدزاي مناسب ايجاد کرد تا بتوانند زندگی
را شروع کنند.
در نیجریه به چهل نفر از افراد کمتوان ،تسهيالتي
از صندوق اعطای وام ارائه شد .مبلغ وامها از N
 7(1000دالر آمريكا) تا  370(N50000دالر
آمريكا) متغير بود .میزان وام با درنظرگرفتن
شرایط کمتوانی و با توجه به نوع کار و موقعیت
اقتصادی خانوادهی فرد كمتوان تعيين میشد.
به افرادی که سرمایهی فوری نیاز داشتند بخشی
به صورت کمک بالعوض و بخشی به صورت وام
داده میشد .یافتههای موجود بر طبق یک
بررسی جهانی که توسط  CBMIبرای تعیین
موفقیت و شکست برنامههای آموزش حرفهاي و
برنامههای امرار معاش انجام شد ،نشان داد افراد
كمتواني كه هم از طريق كمكهاي بالعوض و
هم با دريافت وام مورد حمايت قرار گرفته بودند،
در شغل خود موفقیت بیشتری نسبتبه كساني
كسب کرد ه بودند كه تنها از وام استفاده كرده
بودند.

تجربهی نظارت بر طرح یکپارچهسازي اقتصادی
نیجریه نشان میدهد که صرف مبالغ هنگفت
توان
برای ایجاد تغییر در زندگی بيشتر افراد کم ِ
ساكن در مناطق روستايي ،ضروري نيست .منابع
مالي صندوق حمايت از افراد كمتوان براي شروع
فعاليتهاي درآمدزا ميتواند از طريق برنامههای
کاهش فقر دولت ( ،)PRSPبانکها،
کمکهای انساندوستانه ،سازمانهای محلی
غیردولتی ،سازمانهای غیردولتی بینالمللی،
اعضاي جامعه ،اعضاي خانوادهی افراد کمتوان
و  ...تأمین شود.
مطالعات موردی در خصوص پروژههای گوناگون
يكپارچهسازي اقتصادی در آفریقا ،آسیا و
آمریکاي التين حاكي از آن است که ممکن
است برخي از افراد در تفسیر این موضوع دچار
سوءتفاهم گشته و فكر كنند موفقيت چنين
طرحهايي بر اساس صرف مبالغ زياد وام بوده
است .علت آن است که تعداد زيادي از افراد
کمتوان بهعلت سررسید مهلت پرداخت وام،
مجبور بودند مدت زيادي گرسنگی را تحمل
کنند .برخی از آنها براي بازپرداخت وام خود
باید از همسایه قرض ميكردند .بنابراین هدف
برنامههای ( CBRايجاد فرصتهای دستیابی
افراد كمتوان به سرمایهي كار و اشتغال) تنها
نبايد افزايش وامهاي اعطايي باشد ،بلكه هدف
بايد پاسخدادن به اين پرسش نيز باشد كه چه
تغيير چشمگیری در زندگي فردي ايجاد شده
است كه از اين وامها استفاده كرده است .همان

طور که افراد کمتوان باید به تعهدات خود در
بازپرداخت وام بر اساس قرارداد خود عمل كنند،
حق زندگي هم دارند.
افراد کمتوان براي موفقيت در فعاليتهاي
درآمدزا نيازمند حمايتهاي فني برنامههاي
 CBRهستند .حيطههاي پشتيباني عبارتاند
از :گسترش طرحهاي تجاري ،آموزش اصول
حسابداري ،نظارت و پايش پشرفت ،ارزشيابي
فرايند اجرا و مشاوره در زمينههايي كه
نيازمند ارتقا است .افراد كمتوان بايد عادت به
پساندازكردن را در خود پرورش دهند؛ چه در
برنامهها و چه در بانكهاي جامع محلي .اين كار
به ايجاد آرامش در روزهاي بحراني كمك كرده
و باعث بهبود شرايط آنها ميشود.
 CBMIبراي درك اهميت برنامههاي
یکپارچهسازی اقتصادی و تأثير آن در
توانمندسازي افراد كمتوان و چالشهاي موجود
اجراي اين برنامهها ،آموزش ناظران حرفهای را
در برنامههای تحت حمايت خود با روش CBR
توصيه كرده است .حمایت مؤثر از این قبیل
ناظران ،مدیریت اثربخش این برنامهها را بهبود
ميبخشد.

محمدرضا اسدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی
و کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه

درآمدی برمطالعات معلولیت؛ بارویکردجامعهشناسی
نخستین منبع مطالعات معلولیت به زبان فارسی

نگین حسینی؛ روزنامهنگار و پژوهشگر مطالعات معلولیت
neginh@gmail.com

پیـــک توانــا

 .2مقالهی دوم «جامعه؛ مطالعات جامعهشناختی معلولیت»
 :این مقاله نیز از فصل چهارم کتاب «مطالعات معلولیت:
معرفی بینرشتهای» ( )۲۰۱۱نوشتۀ دنیل گودلی برداشت
شده و نظریههای جامعهشناسی در این حوزه را به تفصیل
توضیح میدهد .سرفصلهای این مقاله عبارتاند از :دانش
و دانستن؛ ترسیم نظریههای جامعهشناسانه؛ ذهنیت و
عینیت؛ تغییر اساسی (نزاع) و نظم (رضایت عمومی)؛
چهار جامعهشناسی معلولیت :کارکردگرایی و افراد ناکارآمد
(تفسیرگرایی و افسانۀ «عقبماندۀ ذهنی») اومانیسم افراطی
و سیاستگذاری فرهنگی معلولیت ،ساختارگرایی افراطی و
الگوی اجتماعی ماتریالیستی؛ برداشتی مارکسیستی از

معلولیت؛ جامعهشناسیهای فراقراردادی.
 -3مقالهی سوم «جامعهشناسی معلولیت»  :این مقاله
نوشتهی نانسی جی.کاتنر است و از جلد دوم کتاب
«جامعهشناسی قرن  )۲۰۰۷( »۲۱به ویراستاری کلیفتون
دی.براینت و دنیس ال.پک برداشت شده است .در این مقاله
جنبههایی از سیر تاریخی معلولیت از منظر جامعهشناسی و
مدلها و جنبشهای مرتبط بررسی شده است .سرفصلهای
این مقاله به این شرح است :موضوع معلولیت چگونه به
مسئلهای درخورتوجه تبدیل شد؛ جامعهشناسی و مطالعهی
معلولیت؛ انطباق با معلولیت به مثابهی انحراف؛ مدل گروه
اقلیت معلولیت؛ جنبشهای معلولیت؛ مدیریت تجربۀ
بیماری بالینی /معلولیت؛ دیدگاههای اخیر در جامعهشناسی
معلولیت؛ دورنمای توسعه در آینده.
 -4مقالهی چهارم «نظریهپردازی معلولیت»  :این مقاله
نوشتهی گرت ویلیامز در کتاب «راهنمای مطالعات
معلولیت» ( )۲۰۰۱به ویراستاری گری ال.البرشت ،کاترین
دی.سیلمن و مایکل بری به چاپ رسیده و به فارسی
ترجمه شده است .بخشهای این مقاله عبارتاند از :تعاریف
زیستپزشکی؛ چهارچوببندی دوبارهی معلولیت؛ تعاریف
و طبقهبندیها؛ معنی و تعامل؛ نظریه پردازی دربارهی
تجربۀ بدنی؛ نظریههای مربوط به روایتها؛ ستم و تبعیض
اجتماعی؛ انتقاد از رویکردهای جامعهشناسانه و نتیجهگیری.
در بخش «آشنایی با رشتۀ دانشگاهی مطالعات معلولیت»در
انتهای کتاب ،مطالبی را از سایتهای دانشگاهی و تحقیقی
برداشت کردهام تا رشتۀ دانشگاهی مطالعات معلولیت و
تعاریف و مأموریت آن را به خوانندگان معرفی کنم .برای
نمونه :مطالعات معلولیت در دانشگاه سیراکیوس و رویکرد
مطالعات معلولیت و اهداف مواد درسی ازجمله سرفصلهای
این بخش هستند.
در پایان کتاب ،بیش از  ۲۰۰منبع انگلیسی در زمینۀ
مطالعات معلولیت را برای عالقهمندان به پژوهش در این
حوزه فهرست کردهام.
در پایان اضافه میکنم که عالقهمندان میتوانند کتاب
درآمدی برمطالعات معلولیت؛ با رویکردجامعهشناسی را از
انتشارات سیمای شرق تهیه کنند.
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اجتــــماعـــی

تقارن مبارکی است که در همین لحظه ،ساعت پنج و پانزده
دقیقهی عصر روز جمعه ۲۷ ،فوریه ( ۲۰۱۵بامداد شنبه
 8اسفند  1393به وقت تهران) که خواستم این مطلب را
برای معرفی کتاب درآمدی بر مطالعات معلولیت؛ با رویکرد
جامعه شناسی برای پیک توانا بنویسم ،ازقضا بستۀ پستی
ِ
زردرنگ ارسالی از ایران را که پیدا کردم حاوی همین کتاب
بود؛ جلوی در خانهمان در شهری حوالی شیکاگوی آمریکا.
بد نیست بدانید وقتی که در کشور دیگربه زندگی میکنید،
یکی از بهترین لحظههای ممکن وقتی است که بستهای از
ایران برایتان میرسد! همچنانکه کارتن زرد را باز کردم،
بوی آشنایی به مشامم خورد :از بوی سبزیهای خشکشده
دستان عزیز مادرم بگیر تا بوی کاغذ نوی کتابی که سالها
با
ِ
برایش زحمت کشیدم! سرشار از بغض شادی و دلتنگی
شدم ،کتاب را ورق زدم؛ درحالیکه در پوستم نمیگنجیدم!
پیش از این نیز نوشته بودم که سالها پیش ،وقتی در
ایران دانشجوی دکترای علوم ارتباطات بودم ،تمایل داشتم
موضوع رسالهی دکترایم را در ارتباط با رسانه و معلولیت
انتخاب کنم .این موضوع سرانجام در گروه ارتباطات واحد
علوموتحقیقات تأیید شد؛ اما همانطور که پیشبینی کرده
بودم ،پیداکردن ادبیات مرتبط کمی سخت بود .برای
ادامهی کار روی تزم به امریکا سفر کردم؛ سفری که زندگی
تحصیلی و شخصی مرا دگرگون کرد .حاصل این کنکاش
شخصی و جابهجایی جغرافیایی ،آشنایی با اقیانوسی از
ادبیات معلولیت ،به نام «مطالعات معلولیت» بود؛ رشتهای
آکادمیک و تحقیقی که در برخی از دانشگاههای امریکا،
کانادا ،انگلستان و استرالیا در سطح فوقلیسانس و دکتری
ارائه میشود.
دو سال در این اقیانوس بینهایت غوطهور بودم؛ مثل ماهی
کوچکی که به اندازۀ توانایی محدود خود قادر است اندکی
از محیط اطرافش را کشف کند .از همان آغاز آشنایی با
مطالعات معلولیت ،بر آن شدم تا این رشته را به کشورم،
به خانوادهی بزرگ افراد دارای معلولیت و به پژوهشگران
اجتماعی و عالقهمندان این حوزه معرفی کنم .بدون اغراق،
بیش از  ۱۵۰مقالۀ انگلیسی در حوزۀ مطالعات معلولیت
خواندم و هرچه بیشتر خواندم ،بیشتر غرق شدم.
انتخاب مقاالت برای ترجمه به فارسی کار دشواری بود.
مطالعات معلولیت از جنبههای مختلف علمی ،ازجمله
جامعهشناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی ،فرهنگ ،رسانه
و ...مورد توجه پژوهشگران غربی بوده و هست و انبوه آثار
تولیدشدۀ تحقیقی و علمی ،انتخاب نوشتههای پایه در این
زمینه را دشوار میکند .سرانجام تصمیم گرفتم مطالعات
معلولیت را ابتدا از منظر جامعهشناسی به خوانندگان ایرانی
معرفی کنم؛ زیرا اصل و اساس نظریههای معلولیت در سایر
رشتهها ،بر مبنای نظریات جامعهشناسی مرتبط با معلولیت
بنا شده است .امیدوارم در گامهای بعدی ،بتوانم مطالعات
معلولیت را از سایر جنبهها نیز به جامعهی ایرانی معرفی
کنم.
نگاهی به محتوای کتاب
کتاب درآمدی بر مطالعات معلولیت؛ با رویکرد جامعهشناسی
یک مقدمه ،دو پیشگفتار ،چهار مقالهی اصلی ،یک مقالهی
فرعی و فهرست منابع انگلیسی دارد .عالوه بر مقدمهای که
خودم بر کتاب نوشتم ،استاد بزرگوارم آقای دکتر محمد
کمالی ،از پیشکسوتان اجرایی و دانشگاهی معلولیت در
ایران ،پیشگفتار اول را بر کتاب نوشتند .ایشان عالوهبراین،
با کمال حوصله و دقت ،کتاب را ویرایش و نکات الزم را
برایم ایمیل کردند که در محتوا و کیفیت کتاب اثری
ارزشمند داشت .آقای دکتر کمالی در پیشگفتارش اشاره
کرده است« :در چند سال اخیر ،پژوهشهای تازه و متنوعی

در دانشگاههای مختلف دربارهی موضوع معلولیت و ناتوانی
صورت گرفته است و پایاننامههایی هم نوشته شده است؛
لیکن به نحو مناسبی انتشار نیافتهاند و این امر باعث شده
است تا از محتوای علمی آنها اطالعات محدودی در اختیار
داشته باشیم .یکی از دالیل مهم برای این مسئله ،تمرکز
دانشگاههای علومپزشکی بر رشتههای حرفهای ارائهدهندهی
خدمات توانبخشی بوده است که بیش از آنکه موضوع
معلولیت را پدیدهای اجتماعی ببیند ،از منظر پزشکی بدان
نگریستهاند .حتی در رشتههایی چون کاردرمانی ورود به
حوزهی موضوعات اجتماعی مرتبط با ناتوانی و معلولیت
بهکندی صورت گرفته یا هنوز حرکتی آغاز نشده است».
پیشگفتار دوم را پروفسور دنیل گودلی ،استاد مطالعات
معلولیت و آموزش در دانشگاه شفیلد انگلستان ،به زبان
انگلیسی نوشت و من آن را برای کتاب به فارسی ترجمه
کردم .دکتر گودلی از استادان بنام در حوزۀ مطالعات
معلولیت است که اتفاقاً دو مقالۀ اصلی این کتاب از
نوشتههای علمی و تحقیقی خود اوست .او در بخشی از
پیشگفتار خود آورده است« :ضروری است که فعاالن و
ایرانی مطالعات معلولیت ،به تقویت برداشتهای
محققان
ِ
داخلی یا محلی خود از معلولیت ادامه دهند .در عین حال،
درپی یافتن راههای ارتباط با همراهان خود در مناطق
ما باید
ِ
مختلف جهان باشیم .یکی از عرصهها برای ارتباط بالقوه و
پیوندزدن مطالعات معلولیت در مناطق مختلف ،به نظریه
مربوط میشود .شکی نیست که نظریات معلولیت میباید
به شیوههایی توسعه یابد و شکوفا شود که پیچیدگیهای
معلولیت در قرن  ۲۱را دربرگیرد و بدانها پاسخ دهد .با
درنظرداشتن چنین نکتهای ،من از خوانندگان این کتاب
میخواهم فکر نکنند بخشها و مباحث کتاب ،حول محور
فراروایتهای کالنی است که قابل تغییر نیستند یا این
مباحث را پاسخهای قطعی و نهایی به معلولیت بینند ،بلکه
آنها را واکنشهای نظری ویژهای بدانند که فرضیاتی خاص،
ایدههای پایهای و ترجیحات نظری را منعکس میکنند».
چهار مقالهای که برای این کتاب انتخاب و ترجمه شدهاند،
به ترتیب عبارتاند از:
 .1مقالهی اول «مطالعات جهانی معلولیت» :نخستین مقاله،
از کتاب «مطالعات معلولیت :معرفی بینرشتهای» ()۲۰۱۱
نوشتۀ دنیل گودلی انتخاب شده که بینشی عمومی از
معلولیت و جایگاه آن در جهان و نیز الگوهای رایج در این
زمینه ارائه میدهد .سرفصلهای اصلی این مقاله عبارتاند
از :طبیعت جهانی معلولیت؛ سیاست معلولیت؛ تعریف
معلولیت :از آسیبشناسی تا سیاست؛ رویکردهای مطالعات
معلولیت (الگوهای اجتماعی ،اقلیت ،فرهنگی و وابستگی)؛
داخل و خارج از اصول کشورهای انگلو ،اروپای شمالی،
امریکای شمالی .در پایان این مقاله ،توضیحاتی دربارهی
«غیرمعلول گرایی» و «قوانین ضد تبعیض در امریکا و
بریتانیا» ارائه کردهام.

كهريزك در جادهی نوروز
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«كهريزك» واژهي غمانگيزي نيست؛ ديدگاه و رفتار ما با
ساكنانش براي اين واژه ارزشگذاري ميكند .كهريزك
شايد داروي تلخي باشد ،اما بههرحال براي مداواي برخي
تجويز شده؛ «برخي» كه روزي در كنارمان بودند .داوود،
اميد ،وجيهه ،نيما ،فاطمه و حسين يا نامهاي ديگر برايمان
غريبه نيستند .تنها كافي است دوباره به زبانشان بياوريم تا
فراموششان نكنيم.
در آستانهي خوشنمايي بهار ،سري هم به دوستان داراي
معلوليتمان در آسايشگاهها بزنيم .شايد اهداي يك شاخه گل
رز تأیيدي بر معرفتمان در رفاقت باشد .حتي يك لبخند
ميتواند شادي بيافريند يا كمي مهرباني ،عاطفهها را پايدارتر
كند؛ چرا كه دوستيها همواره پيوستگي شديدي با ديدارها
دارند.
آسايشگاههاي نگهداري شايد بهترين ويترين براي سنجش
نوعدوستي جوامع باشند .در روزهاي منتهي به عيد نوروز،
مراكز نگهداري از معلوالن و سالمندان ،انتظار بيشتري از
بيرونيها دارند؛ انتظاراتي كه غالبا! مادي نيستند .امكانات
معيشتي و رفاهي معموال در اين مراكز مهياست؛ اما ساكنانش
هرازگاهي به مالقات عزيزانشان نياز دارند.
به ياد دارم زمستان سال قبل به اتفاق يكي از دوستان پس از
قريب دو سال براي ديدار يكي از همنوعان داراي معلوليتمان
به آسايشگاه كهريزك رفتيم .آنقدر از ديدار ما شگفتزده
شد كه پيش از رفتن او به كهريزك تا اين حد از ديدن ما
خوشحال نشده بود .به چهرهاش دقت كردم شايد ردي از

گاليه در آن بيابم .هيچ حرف سردي به زبان نياورد .آنقدر
چشمانش از شوق حضور ما برق ميزدند كه من از آنهمه
بيوفايي خودمان خجالت كشيدم.
ساكنان كهريزك با توجه به محدوديتهايي كه در رفتوآمد
دارند ،چشم به راه ميدوزند تا شايد آشنايي از در وارد شود.
بهخصوص كه بعضي كهريزكيها بعد از اينكه اقوام نزديكشان
را از دست دادهاند ،مورد بيمهري اقوام دور قرار گرفتهاند

و حاال تنها روزنهی اميدشان به معرفت دوستان يا حتي
غريبههاست كه اين مسئله وظيفهي آحاد جامعه را نسبت
به آنها بيشتر ميكند .شايد آنجا مرز غم و شادي با حضور
ما مشخص شود ،پس يادمان باشد كهريزكيها را در جادهي
زمستان جا نگذاريم.
اما در كهريزك همهچيز هم نااميدكننده نيست .اگر گذرتان
به بخش توانبخشی آسایشگاه کهریزک بیافتد در قسمت
معرقکاری با دو معلول جوان روبهرو میشوید که ّارهها را با
انگشتان پای خود گرفته و بدون دست و با مهارت اشکال و
حروف موردنظرشان را از داخل چوبها در میآورند .آنقدر
مهارت دارند که خیلی از ماها شاید نتوانیم با دستانمان به
خوبی آنها با اره کار کنیم .خردههای چوب ریخته میشود و
تابلوها شکل میگیرند؛ تابلوهایی که در فروشگاه و بازارچههای
فصلی آسایشگاه کهریزک به فروش میرسد.
يا وقتي زوجهايي را در كنار يكديگر ميبيني ،ميفهمي
جوانههايي از اميد نيز اينجا سر زده است .خیلی زوجهای
معلول در كهريزك با شادي زندگي ميكنند .در آسايشگاه
عرف این است که کسی بیشتر از پنج سکه بهار آزادی مهریه
تعیین نمیکند .اينها ارزشهايي است كه كهريزكنشينان به
آن پايبند هستند.کهریزک حاال دیگر مکانی برای شروع و
آغاز زندگیهاست و نه پایان آن؛ زندگیهایی که «عشق» را
میتوان در خانههای نقلیاش با تمام وجود حس کرد.
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مجيد انتظاري

نوروز در افغانستان و شهر مزار شریف
جشن نوروز به مثابهی سنت پسندیده و پارینهی ملی در
تاریخ و فرهنگ افغانستان وجود دارد .نوروز از هزاران سال
بدین سو در افغانستان تجلیل میشود؛ اما از پیدایش نوروز
در افغانستان سند موثق در دست نیست و عمر آن را عدهای
هماندازهی پیشینه اقوام آریایی یا همان خراسان قدیم
میدانند .این جشن بزرگ در عصر حاضر با چند هزار سال
پیش تفاوت چشمگیری نکرده و به همین دلیل عامل وحدت
فرهنگی ساکنان خراسان قدیم به شمار میرود.
بزرگداشت از نوروز بهعنوان جشن ملی مردم افغانستان
همهساله در سراسر شهرهای افغانستان برگزارمیگردد.
جشن دهقان نیز یکی از سنتهای نوروزمردم ماست .جشن
دهقان از روز اول سال تجلیل میشود و بهار فصل رویش و
شادابیت است؛ اما این شادابی و زیبایی طبعاً با کاروکوشش
مردم بیشتر میشود .بخش بزرگ ما کشاورز هستند و از آمدن
بهار و نوروز بهگرمی استقبال میکنند.
یکی از ویژگی های نوروز زدودن ناپاکی ها و پلیدیهای
محیط زیست است .همانگونه که طبیعت لباس نو بر تن
میکند ،انسان ها نیز به تبعیت از طبیعت لباس خود را نو یا
کم کم پاک میکنند.
ِ
دیدوبازدید از دوستان و خویشاوندان یا نزدیکان ،آشتیکردن،
معذرتخواستن و نادم بودن از عملکرد های زشت و ناروا
دربرابر یکدیگر و امثال اینها را در روز های نوروز بیشتر از
دیگر اوقات میتوان دریافت کرد.
مردم در اماکن تاریخی و زیارتگاهها و جاهای مشهورگرد هم
میآیند ،غذا میپزند و به شادی و سرور میپردازند .عالوهبرآن
سرگرمیهای ورزشی مانند بزکشی ،کشتیگیری ،رقصهای
ملی ،نیــزهبازی ،توپدنــدهبازی،کاغذپـرانبـازی(بادبادک)،
داربازی و ریسمانبازی بین ملیتهای افغانی عمومیت دارد.

در سراسر افغانستان نوروز به اسمهای مختلف برگزار میشود:
عید نوروز ،جشن بهار ،میله دهقان ،جشن سال نو ،میله گل
سرخ.
اما نوروز با عنوان «جشن گل سرخ» بهصورت ویژه و شرکت
دهها هزار نفر در سراسر افغانستان در شهر مزار شریف برگزار
میشود.
نوروز در میان مردم افغانستان هم ریشهی تاریخی دارد و هم
رنگ عقیدتی به خود گرفته است .مراسم گل سرخ همه ساله
با مراسم ویژه در شهر مزار شریف بلخ برگزار میگردد.
روز اول سال،در همهی دشتهای شهر مزار شریف و دیوار
پشتبامهای گلی آن ،گلهای سرخ الله میروید این جشن
نوروزی را به همین دلیل ،جشن گل سرخ یاد میکنند.
عالقهمندان نوروز از نواحی مختلف کشور ،حتی از کشورهای
ایران ،تاجکستان و دیگر کشور های آسیای میانه به شهر مزار
شریف میآیند و این جشن ملی را با شکوهمندی هرچهبیشتر
برگزار میکنند.
برافراشتن ژنده سخی(علَم) یکی از سنتهای مردم افغانستان
است؛ بهویژه در شهر مزار شریف .با انجام این کار رسماً نوروز
آغاز میشود و تا  ۴۰شبانهروز ادامه مییابد و در این ۴۰
شبانهروز حاجتمندان و بیماران برای شفا در پای این علَم
مقدس به چله مینشینند .مردم ما بر این باورند که اگر علَم
ِدرپیشرو
بهآرامی و بدون لرزش و توقف از زمین بلند شود ،سال
ِ
نیکو و میمون است.
آمادهکردن هفت میوه (هفت سین) هم یکی از سنتهای
مردم افغانستان است که مرکب از هفت میوهی خشک است.
آنها عبارتاند از :مغزبادام ،چارمغز(گردو) ،مغز پسته،
کشمش ،زردآلو ،سنجد و قیسی.چند روز قبل از نوروز این
میوههای خشک را بهصورت مخلوط در آب قرار میدهند تا

برای نوروز آماده شوند.
یکی دیگراز سنت های نوروز پختن سمنک(سمنو) است که
معموالً در شب اول سال همراه با ساز و سرور و شادمانی در
طول شب تا صبح روز اول سال نو ،خانمها دور هم جمع شده
و مراسم خاص برای پختن سمنک میگیرند و به دفزدن
وخواندن ترانههای فولکوریک نوروزی میپردازند.
جای خوشی است که پس از هزاران سال و پس از اینهمه
تغیرات سیاسی و اجتماعی ،مراسم نوروز بهطوررسمی در تمام
شهرهای افغانستان بهگرمی برگزار میگردد و از این سنت
پسندیده و ملی که شناخت هویت یک کشور است ،تجلیل
میکنند.

پروانه سما صمدی

سرانجاموارداتخودروهایمعلوالنچیست؟
معلوالن از فروش مجوزهای واردات
خـودرو،خـودداریبکننـدیا نکننـد؟

رقیه بابایی

اجتــــماعـــی

مسئلهی تردد افراد
دارای معلولیت در شهرها
و حضور اجتماعی آنها،
موضوع چالشبرانگیز چندین
سالهای است که تا چندیپیش به
گره کور پیشروی مسئوالن بدل شده است .در سالهای
گذشته برای این موضوع که شامل حال افراد دارای
معلولیتهای شدید میشد ظاهرا ً راهحلی یافت نمیشد
مگر اینکه یا خودروهای جدیدی برای این افراد ساخته
شود و یا خودروهای این افراد به طرز ویژهای و بر اساس
نوع و شدت معلولیت آنها مناسبسازی شوند که هر دو
راههای نامبرده به ُطرق مختلف مورد آزمون قرار گرفته و
در نهایت ره به جایی نبردند.
تا اینکه باالخره سه سال پیش با تصویب اعطای مجوز
واردات خودروهای مناسبسازی شده به افراد دارای
معلولیتهای شدید ،راهحل قابل قبولی برای رفع این
معضل پیدا شد.
در ادامهی اعالم فراخوان ثبتنام ،تعداد زیادی از افراد
دارای معلولیت در سامانهی ثبتنام سازمان بهزیستی
ثبتنام کرده و در نهایت  4700فرد دارای معلولیت شدید
و خیلی شدید ،واجدالشرایط واردات خودرو شناخته شدند
که البته این با اواخر دولت قبلی مقارن شد و خودبهخود
هرگونه اقدامی در این زمینه را به تعویق انداخت.
پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال  92و استقرار
دولت فعلی نیز این مسئله تا مورد بررسی وزیر جدید قرار
بگیرد چند ماهی در حالت تعلیق ماند تا اینکه باالخره
مورد موافقت قرار گرفت و  4700فرد دارای معلولیت ،از
امتیاز واردات خودروهای مناسبسازی شده با  30میلیون
تومان معافیت گمرگی برخوردار شدند و از استانهای
مختلف ،کمو بیش خبرهایی از واردات خودرو توسط
معلوالن به گوش میرسید و از مشقتهای موجود بر
سر راه واردات خودرو ،عدم همکاری گمرک در اعمال
معافیت گمرکی ،عدم همکاری و توافق با وزارت صنعت و
معدن و ...خبر میداد و البته تعداد دیگری از این اوضاع
غیرشفاف سوءاستفاده کرده و به بهانهی مشکالت زیاد

و عدم امکان واردات خودرو و مانند این ،امتیاز واردات
خودروی تعدادی از افراد دارای معلولیت را به کمترین
مبلغ خریداری کردند.
گفتنی است واردات خودرو و بهعبارتی برخورداری
از  30میلیون تومان معافیت گمرگی برای معلوالن
در حالی امکانپذیر مینمود که فرد بتواند دستکم
یک خودروی  80میلیون تومانی وارد کند و البته
تهیهی خود این مبلغ برای دستیابی به معافیت
مذکور ،از توان عدهی زیادی از افراد دارای معلولیت
که فاقد شغل و درآمد هستند خارج بود و هست
و این ماجرا همچنان ادامه داشت تا اینکه چندی پیش
شایعهپراکنی مبنی بر لغو امتیاز واردات خودروی معلوالن،
بازار داغتری را برای سودجویان ایجاد کرده و زمینه را
برای خریدوفروش این امتیازات ایجادکرد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در چند روز
گذشته طی یک مصاحبهی اختصاصی با پیکتوانا از
ایجاد توافق با وزارت صنعت و معدن خبر داد و گفت:
طبق این توافق افراد دارای معلولیت میتوانند به جای
واردات خودروی خارجی برابر با  30میلیون تومان معافیت
گمرکی خود از خودروسازان داخلی ،خودروی مورد نظر
خود را تحویل بگیرند .وی همچنین در این گفتوگو از
دارندگان مجوز واردات خودرو خواست تا امتیاز خود را
نفروشند و ادامه داد :در تالش هستیم تا ممنوعیت فروش
 5سالهی خودروی معلوالن را نیز برداریم تا از این طریق
آن دسته از معلوالنی که به علت شدت معلولیت ،شخصاً
امکان استفاده از خودرو را نداشته و به کمک خانواده
نیازمند هستند نیز مورد تبعیض قرار نگیرند.
همچنین فاطمه آلیا ،نمایندهی مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی و رئیس فراکسیون حمایت
از حقوق معلوالن در مجلس نیز از ارسال نامه به
وزیر صنعت و معدن خبر داد و گفت :توافقاتی مبنی
بر خرید از خودروسازان داخلی در حال برقراری
است و معلوالن از فروش مجوزهای خود خودداری
کنند.
اما سوال اینجاست که روی تمام این موارد چقدر میشود

مطمئن بود؟ آیا میتوان به  4700فرد دارای معلولیت در
این زمینه اطمینان کامل داد؟ آیا میتوان گفت :این توافق
کی و چه زمان حاصل میشود؟ و مهمتر از همه اینکه اگر
توافقی صورت نگرفت چه کسی پاسخگوی امیدهای واهی
داده شده به جامعهی بزرگ معلوالن خواهد بود؟
مگر با گذشت  2سال زمان و بالتکلیف بودن اصالحیهی
بازنگری شدهی قانون جامع حمایت از معلوالن و عدم
تحویل آن به مجلس شورای اسالمی کسی پاسخگوی
نیازمندیها و خالءهای این قشر شده و مگر در این مدت
کسی به رفع مشکالت این گروه از جامعه اولویتی داده
است؟ و از آن بدتر اینکه در برابر این کملطفیها مگر
این گروه مظلوم جامعه از کسی به جایی شکایت بردهاند؟
افراد دارای معلولیت از محرومترین اقشار جامعه هستند
و در این شکی نیست و از طرفی موضوع واردات خودرو و
مسائل پیرامون آن بیش از سه سال زمان برده و کشدار
شده است و اگر این پروسه قدری دیگر به طول بیانجامد
هیچ بعید نیست که اغلب افراد دارای مجوز واردات خودرو،
به دنبال پوشاندن زخمهای جاری زندگی ،مجوزهای خود
را به بهای اندک فروخته و در اختیار افراد منفعتطلب
بگذارند.
و سوال اینجاست که آیا آن روز سازمانهای متولی
افراد دارای معلولیت ،در راستای رفع مشکل تردد
معلوالن و ایجاد بستر برای حضور اجتماعی آنها باز
هم میتوانند به خود ببالند؟
آیا این سهلانگاریها و به تعویق انداختن موضوع و عدم
تحقق ،حق معلول را با دست خود معلول و البته با تعلل
مسئوالن در جیب غیر نمیگذارد؟
آیا به این فکر کردهایم که برنامههای ما چقدر به
توانمندسازی خود فرد دارای معلولیت ختم میشود؟ نکند
ما از طریق افراد دارای معلولیت ،به دنبال توانمندسازی
اقشار خاصی از جامعه هستیم و خبر نداریم؟

پیـــک توانــا

فاطمه آلیا ،گفت :توافقاتی
مبنی بر خرید از خودروسازان
داخلی در حال برقراری است و
معلوالن از فروش مجوزهای خود
خودداری کنند.
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روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
کانـون توانـا در یـک نـگاه
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 -1حضور ریاست سازمان آموزشوپرورش استثنایی در نشست آموزشی خانوادههای معلول
 -2راهاندازی کارگاه شیشهگری در مجتمع کارگاهی ،تولیدی و توانبخشی لیا با اشتغال  25نفر
از معلوالن
 -3نشست با نماینده سازمان ملل در راستای اهداف کانون در حوزه روابط بینالملل و برگزاری
روزهای جهانی مرتبط
 -4تکمیل کارگاه محصوالت کودک و انتقال آن به مجتمع کارگاهی ،تولیدی و توانبخشی لیا با
اشتغال  22نفر از معلوالن
 -5انجام کارگروهی ُکالژ توسط کودکان دارای معلولیت
 -6تکمیل پروژه مسکونی  96واحدی و واگذاری آن
 -7تکمیل پروژه مسکونی  112واحدی مسکن مهر معلوالن
 -8افتتاح دفتر تهران و آغاز فعالیت آن در راستای اهداف فرهنگسازی ،توانمندسازی و کارآفرینی
 -9برگزیده شدن  8نفر از پرسنل کانون و کارگاهها به عنوان تالشگران برتر استان و معرفی یک
نفر به عنوان تالشگر برتر ملی
 -10ارتباط با مدیران بیمارستانهای دولتی در راستای تعامل نزدیک اهداف درمانی کانون توانا
و نیز ایجاد اشتغال معلوالن
 -11تهیه فیلم ها و گزارشات مختلف از کانون با همکاری صداوسیمای استان
 -12بازدید دبیر کل مجمع کنفدراسیون معلولین استانبول از کانون با هیئت همراه
 -13راهاندازی کتابخانه گویا با  32هزار عنوان کتاب
 -14کسب مقام برتر تیم والیبال نشسته فیروز آقایان
 -15بازدید تشکلهای غیردولتی استان مرکزی ،گیالن ،تهران و ...از مجموعه فعالیتهای کانون
توانا
 -16حضور آقای موسوی بهعنوان نماینده ایران در کنفرانس بینالمللی هندوستان
 -17بازدید مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از کانون توانا
 -18راهیابی تئاتر بوی گند م ـفصل آبی به مسابقات منطقه ای

راهیابی  ۸عضو کانون معلولین به جشنوارهی امتنان از
نخبگان کار و تولید استان قزوین

هشت نفر از تالشگران کانون معلولین توانا به «جشنوارهی امتنان از نخبگان کار و تولید» استان قزوین
راه یافتند.
به گزارش پیک توانا :ده نفر از تالشگران کانون معلولین توانا با ارزیابی کارشناسان اداره کل کار و تعاون و
رفاه اجتماعی بهعنوان تالشگر نمونه شناسایی شده و از آنها تقدیر شد.
مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی در جشنوارهی امتنان از نخبگان کار و تولید استان قزوین که با حضور
جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی استان در سالن اجتماعات ادارهی تعاون
قزوین برگزار شد ،کانون معلولین توانا را تشکلی فعال دانست و گفت« :فعالیت کانون معلولین توانا درخور
تقدیر است».
مسعود بابایی ادامه داد« :اعضای کانون معلولین توانا در درجهای از توانمندی قرار دارند که نباید کلمهی
معلول را دربارهی آنها به کار برد و باید واژهای را به کار گرفت که نشاندهندهی توانایی آنهاست».
وی تصریح کرد« :کانون توانا در یک گوشهی استان قزوین به شکلی فعال و موفق عمل میکند و فعالیتهای
این نهاد در خور تقدیر و تشکر هستند».
گفتنی است زینب نوروزی ،لیال نقیلو ،ملک عباسولدی ،اصغر شاهمحمدی ،حاتم حاتمیکیا ،نسرین قدمی،
مجید داماد و رقیه بابایی تالشگران منتخبی هستند که از کانون معلولین توانا به این جشنواره راه یافتند.
الزم به ذکر است رقیه بابایی در ارزیابی تالشگر نمونهی کشوری نیز کاندید شده است.

برگزاری اولین جلسهی رسمی
کانون معلولین با افراد
دارای معلولیت در تهران

کانون معلولین توانا اولین جلسهی رسمی خود را با اعضای دارای
معلولیت خود در استان تهران برگزار کرد.
به گزارش پیک توانا :کانون معلولین توانا در راستای راهاندازی دفتر این
کانون در استان تهران اولین جلسهی رسمی خود را با اعضای دارای
معلولیت در تهران برگزار کرد.
رییس هیئتمدیرهی کانون معلولین توانا در این جلسه ضمن
خوشآمدگویی به حاضران ادامه داد« :کانون معلولین توانا از داشتن
دوستان و یارانی مانند شما به خود میبالد».
سید محمد موسوی با بیان اینکه کانون معلولین توانا از  ۲۰سال قبل در
راستای تغییر نگرش جامعه به توانمندیهای معلوالن فعالیت میکند،
گفت« :خوشبختانه این کانون با حرکتهای فرهنگی خود توانسته نگاه
جامعه را نسبت به توانمندیهای معلوالن تغییر داده و «معلول» را به
باور مردم برساند».
وی افزود« :کانون معلولین با راهاندازی کارگاههای مختلف برای بیش
از  ۶۰۰فرد دارای معلولیت شغل ایجاد کرد و زمینهی حضور اجتماعی
این عزیزان را فراهم کرده است».
موسوی همچنین اذعان داشت« :کانون معلولین امروز با گردهمآوردن
تشکلهای معلوالن از سراسر کشور و برگزاری نشستهای دستهجمعی
با مدیران این تشکلها قصد راهاندازی شبکهی تشکلها را دارد».
بنیانگذار کانون معلولین توانا تصریح داشت« :کانون توانا در بازنگری
«قانون جامع حمایت از معلوالن» سهم بزرگی داشته و در حال حاضر
پیگیر ارائهی الیحهی بازنگریشدهی آن به مجلس است».
رئیس هیئتمدیره ی کانون معلولین توانا در پایان اعالم کرد« :عزیزان
دارای معلولیت! در راه تغییر نگرش جامعه نسبت به معلوالن ،به کانون
معلولین توانا بپیوندید».

در الوند برگزار شد:
بازارچهی خیریهی توانمندیهای مادران دارای فرزند معلول
بازارچهی یکروزهی خیریهی توانمندیهای مادران دارای
فرزند معلول در شهرستان البرز برگزار شد.
به گزارش پیکتوانا :این بازاچهی خیریه که توانمندیهای
مادران دارای فرزند معلول را به صحنهی نمایش کشید با
مشارکت کانون معلولین شعبهی البرز ،آموزشگاه اندیشه و
ادارهی بهزیستی شهرستان البرز و به مدت یک روز برگزار
شد.
مسئول برگزاری این بازارچهی خیریه در گفتوگو با
پیکتوانا از مشارکت آموزشگاه اندیشه و ادارهی بهزیستی
شهرستان البرز در برگزاری بازارچهی خیریه خبر داد و
گفت :همکاری مدیریت و مسئوالن آموزشگاه اندیشه در
این اجرای این حرکت ،سزاوار تشکر است.
مریم محمدخانی غیاثوند افزود :حرکتهای اینچنینی

با همکاری و مشارکت مادرانی که خود دارای فرزند
معلول هستند میتواند در خارج کردن خانواده از انزوا و
واداشتن خانواده به حضور اجتماعی اثرگذار باشد و نگرش
حمایتگرانهی کانون توانا در برداشتن گامهای اساسی
برای خانوادههای معلوالن جای تشکر دارد.
همچنین لیال صادقفر ،مشاور آموزشگاه استثنایی اندیشه
که بخشی از مسئولیت برگزاری این بازارچه را داشته از
همت مادران دارای فرزند معلول تشکر کردو آنها را دارای
اراده و پتانسیلهای بیشمار دانست.
گفتنی است مادران دارای فرزند معلول در این بازارچه در
رشتههای صنایعدستی ،عروسکبافی ،گل کریستال ،لوازم
تزیینی ،مواد غذایی ،ترشیجات و ..به عرضههای تولیدات
خود پرداختند.

بازدید دبیر کنفدراسیون معلولین کشور ترکیه
و رئیس تشکل غیر دولتی وفا از کانون توانا

رییس بهزیستی رشت به همراه هیئتمدیرهی
موسسهی رعد گیالن با اعضای هیئتمدیرهی کانون
معلولین توانا نشست داشتند.
به گزارش پیکتوانا :در این نشست که با حضور رئیس
بهزیستی رشت ،اعضای هیئتمدیرهی رعد گیالن،
عضو هیئتمدیرهی موسسهی سماوات و اعضای
هیئتمدیرهی کانون توانا برگزار شد ،مدیرعامل
کانون معلولین توانا ضمن خوشآمدگویی به مهمانان
گیالنی خود ،از همکاری با موسسهی رعد گیالن ابراز
خوشحالی کرد و گفت :کانون توانا از فعالبودن سایر
تشکلها و همچنین از توانمندی افراد دارای معلولیت
خوشحال میشود».
محمدرضا هادیپور همچنین به بیان برخی از
فعالیتهای کانون معلولین پرداخت و گفت« :کانون
توانا با ایجاد و راهاندازی کارگاههای مختلف تاکنون

زمینهی اشتغال بیش از  ۶۰۰فرد دارای معلولیت را
فراهم کرده است».
وی در ادامهی حمایت درمانی از اعضا ،پشتیبانی
تحصیلی از دانشآموزان دارای معلولیت ،برگزاری ۱۶
سال جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز و اثرگذاری
در تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن را از دیگر
فعالیتهای کانون توانا برشمرد و افزود« :کانون
معلولین درحال حاضر دو شعبه در شهرستانهای
البرز و تاکستان دارد و بهزودی شعبهی تهران را نیز
راهاندازی خواهد کرد».
قائممقام رئیس هیئتمدیرهی کانون معلولین نیز در
این نشست از مالقات رئیس بهزیستی رشت و اعضای
مجموعهی رعد ابراز خرسندی کرد و گفت« :ما همه
اهداف مشترک داریم و امیدوارم بتوانیم بهخوبی از
عهدهی وظایفی که بر دوش داریم ،بربیاییم.
حجتاهلل یوسفی ادامه داد« :همکاری و تبادل تجربه
بین تشکلها امری ضروری است و نتیجهی این
رویدادها به سود افراد دارای معلولیت خواهد بود».
عضو هیئتمدیرهی موسسهی سماوات نیز در این
نشست همکاری بین تشکلها را امری شایسته و درخور
تحسین دانست و گفت« :استان گیالن پتانسیل خوبی
در خدماتدهی به افراد دارای معلولیت دارد».
دکتر ساعد مطهری ادامه داد« :دوستان گیالنی ما در
فعالیت برای افراد دارای معلولیت عزمی راسخ دارند
و ما امیدواریم که اعضای هیئتمدیرهی مؤسسهی

رعد گیالن با استفاده از تجربیات کانون توانا به نتایج
مطلوب خود برسند».
رئیس بهزیستی رشت در این نشست از کانون معلولین
توانا بهعنوان «مجموعهی فعال در حوزهی افراد دارای
معلولیت» نام برد و گفت« :کانون معلولین با فعالیتهای
خود گامهای استواری برای معلوالن برداشته است».
رضا جعفری همچنین ضمن بیان دیدگاههای ماکس
وبر و فلسفهی هگل از «اصل امکان دسترسی برای
همه» ب ه معنای مناسبسازی یاد کرد و گفت« :ما
باید تالش کنیم تا امکان دسترسی برای همهی اقشار
جامعه اتفاق بیافتد».
مدیر عامل مؤسسهی رعد گیالن نیز در این نشست
به فعالیتهای کانون توانا ارج نهاد و گفت« :کانون
معلولین در عرصههای فرهنگی و تغییر نگرش جامعه
به توانمندیهای معلوالن همواره پیشتاز بوده است».
وی همچنین ادامه داد« :ما به فعالیتهای کانون
معلولین عالقهمندیم و میخواهیم از این کانون
الگوبرداری کرده و از تجربیات کانون توانا در ارائهی
خدمات به افراد دارای معلولیت در استان خود بهره
ببریم».
در پایان ،هیئتمدیرهی موسسهی رعد گیالن از
واحدهای مختلف کانون معلولین بازدید بهعمل آورد.

پیـــک توانــا
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به گزارش روابط عمومی کانون توانا ،پنجشنبه
نهم بهمن  ۱۳۹۳کانون توانا میزبان چند تن از
مسئوالن شهر استانبول ترکیه بود.
حسن فیضی گیرای ،مدیر هماهنگی انتشارات
وفا ،به همراه آیهان باغچلی ،نمایندهی رئیس
کنفدراسیون معلولین ترکیه و سایر همراهان
نشستی با مدیریت کانون توانا برگزار کردند.
در این نشست دربارهی مسائلی همچون رقابت بین
سازمانهای غیردولتی فعال در زمینهی معلولین،
قوانین و حقوق افراد دارای معلولیت ،وضعیت نشر
و انتشارات ،فیلم مستند راجع به معلولیت ،آموزش
کودکان و … بحث شد.
محمدرضا هادیپور ،مدیرعامل کانون توانا ،با

اشاره به اینکه در ایران نیز رقابت بین سازمانهای
غیردولتی وجود دارد ،گفت« :تنها تفاوت بین
کانون توانا و سازمانهای دیگر این است که کانون
توانا کمک مردمی قبول نمیکند».
گیرای نیز افزود« :به کشورهای زیادی ازجمله
کشورهای اروپا و یونان و مصر سفر کردم ،رقابت
در آن کشورها بسیار زیاد است».
در ترکیه نیز قانونی مشابه با قانون استخدام افراد
دارای معلولیت در ایران وجود دارد که در صورت
عدم اجرا ،ماهیانه موظف به پرداخت جریمه
میشوند.
سپس هیئت ترکیه از کارگاههای کانون توانا بازدید
کردند .گیرای با اشاره به اینکه کارهای خوبی

توسط کانون برای اشتغال افراد دارای معلولیت صورت
گرفته ،افزود« :از آنجا که ما و شما اهداف مشترکی را
دنبال میکنیم ،میتوانیم با هدف توانمندسازی و عرضهی
محصوالت تولیدشده توسط افراد دارای معلولیت بهصورت
ی فعالیتهای
مبادلهای ،همکاریِ دو جانبهای باهم در زمینه 
اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم که راهاندازی نمایشگاه
مشترک در ترکیه میتواند آغاز این همکاری باشد».
گیرای به سازمان بیرلیکته نیز اشاره کرد که سازمانی
بینالمللی است و چندین بار مسابقهی بینالمللی آشپزی
برگزار کرده و برندهی آخرین مسابقه یک خانم دارای
معلولیت از ایران بوده است.
باغچلی گفت« :به کشورهای زیادی ازجمله اروپا سفر کردم؛
هیچ مدلی مشابه کانون توانا ندیدم که  ۸۷درصد از معلوالن
را در کارخانه جذب کرده باشد .تدارک این کار سخت است.
مهم است کشورها بتوانند از توانمندیهای معلوالن استفاده
کنند .همکاری ما و شما میتواند توجه خیلی از مقامات را
برای دفاع از حقوق معلوالن جلب کند».

نقاشی دستهجمعی کودکان تندرست و دارای
معلولیت در کانون توانا
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تعدادی از کودکان دارای معلولیت و کودکان
تندرست در کانون توانا گرد هم آمدند تا در فضایی
شاد و دوستانه ضمن کشیدن نقاشی و همکاری و کار
گروهی ،درک تفاوت بین انسانها را آموزش ببینند.
به گزارش پیکتوانا :حدود  ۱۵کودک دارای معلولیت
و تندرست همراه خانوادههایشان در کانون توانا به
کشیدن نقاشی پرداختند».
مدیر واحد توانمندسازی کانون معلولین توانا ،ایجاد
وحدت و همکاری بین کودکان و آشنایی کودکان
تندرست با کودکان دارای معلولیت و یادگیری
این موضوع «معلولیت ،تنها یک تفاوت است» را از
مهمترین اهداف این گردهمایی دانست.
«حسین طارمیان» با اشاره به اینکه یک استاد نقاشی

در این اقدام با ما همکاریکردند ،ادامه داد« :کودکان
شرکتکننده در این گردهمایی از پیش نقاشیهایی را
کشیدند و مجید جلیلیکیا ،استاد نقاشی براساس نقاط
قوت کودکان ،موضوعات بعدی نقاشی دستهجمعی را
مشخص کردند».
طارمیان افزود« :نقاشی کالژ ،از نظر اینکه
«نشاندادهشدن» و «امکان یادگیری سریع کودکان»
را فراهم میکرد ،بهترین نوع نقاشی بود که کودکان
آن را تمرین کردند».
گفتنی است کانون توانا هر ماهه برای کودکان دارای
معلولیت و خانوادههایشان ،برنامههای فرهنگی
متعددی برگزار میکند.

تئاتر «فصل گندم-رنگ آبی» به سرپرستی کانون معلولین
معلوالن طلوع
توانا در سومین جشنوارهی منطقهای تئاتر
ِ
به مرحله کشوری راه یافت.
به گزارش پیک توانا :تئاتر «فصل گندم-رنگ آبی» به
سرپرستی کانون معلولین توانا و به عنوان اولین گروه تئاتر
حرفهای کانون توانا در سومین جشنوارهی منطقهای تئاتر
معلوالن (طلوع) به مرحله کشوری راه پیدا کرد.
گفتنی است  ۱۴اثر از استانهای قزوین ،اردبیل ،زنجان،
آذربایجانهای شرقی و غربی به این جشنواره راه یافته
بودند و گروه تئاتر فصل گندم-رنگ آبی زیر نظر کانون
معلولین توانا به مرحله کشور راه یافت.
الزم به ذکر است  ۶۵اثر برای شرکت در این جشنواره
منطقهای ارسال شده بود که از آن میان آذربایجانشرقی
با پنج اثر ،زنجان با دو اثر ،قزوین با سه اثر و استان اردبیل
با یک اثر به این جشنواره راه یافتند.
همچنین فصل گندم-رنگ آبی در این جشنواره توانست
رتبه سوم نورپردازی ،رتبه سوم طراح صحنه ،رتبه دوم
نمایشنامه ،رتبه سوم بازیگر زن همراه ،رتبه اول بازیگر
مرد ،رتبه اول کارگردانی را به خود اختصاص داده و رتبه
نمایش برگزیده را کسب کند.
گفتنی است آثار راه یافته به سومین جشنواره ی منطقه
معلوالن طلوع توسط هیئت سه نفره از داوران و
ای تئاتر
ِ
به سرپرست قطبالدین صادقی ،داوری شد.
کانون معلولین توانا یکی از فعالترین سازمان های
مردم نهاد معلوالن است که در  ۲۰سال گذشته در
حوزه فرهنگسازی جامعه و اصالح نگرش نسبت به
توانمندیهای معلوالن فعالیت داشته است.

حضور کانون توانا در همایش
دانشافزایی معلمان استان قزوین

نشست مدیران کانون توانا با

دکتر احمد بهپژوه استاد روانشناسی و علوم تربيتي
دانشگاه تهران و مولف کتابهای آموزشی در حوزه
کودکان با نیازهای ویژه ،از اعضای کانون توانا برای حضور
در همایش دانشافزایی معلمان استان قزوین دعوت کرد.
دکتر بهپژوه در این همایش به معرفی روشهای کارآمد
تدریس و رویکردهای آموزشی نوین پرداخت و از کانون
معلولین توانا به عنوان یک تشکل فعال در زمینه افراد
دارای معلولیت یاد کرد.
الزم به ذکر است تالوت قرآن مجید و ارائهی شعر مدرسه
مهر توسط محسن لشگری ،دانشآموز روشندل و معصومه
ابوالحسنی از اعضای کانون توانا اجرا شد.

نمایندهی سازمان ملل در ایران
به گزارش روابط عمومی کانون توانا :جمعی از مدیران
کانون توانا در دفتر سازمان ملل متحد در ایران حضور
یافتند و با محمد مقدم ،نمایندهی سازمان ملل ،مالقات
کردند.
این نشست با حضور محمدرضا هادیپور مدیرعامل
کانون توانا ،محمدحسن هادی معاونت اجتماعی،
مرضیه کریمی مدیر روابط عمومی ،معصومه آمِدی
مسئول روابط بینالملل و مهدیه فرخزاده با هدف
هماهنگی و برنامهریزی اجرای مراسمها و تحقیقات
معلولیت در سطح جهانی در دفتر سازمان ملل برگزار
شد.
کانون توانا حدود یک سال است که در راستای اهداف
انساندوستانهی ملل متحد و توسعهی فلسفهی فکری
خویش در سطح جهانی ،فعالیتهای مشترکی را با
سازمان ملل آغاز کرده است و قصد دارد در سال جدید
که مصادف با هفتادمین سالگرد سازمان ملل است نیز
مراسمی را با همکاری این سازمان برگزارکند.
مقدم نقش سازمانهای مردمنهاد را در برگزاری
مناسبات جهانی و اشاعهی پیام صلح و دوستی سازمان
ملل برای جهان اساسی خواند.
محمدرضا هادیپور ،مدیرعامل کانون توانا ضمن اشاره
به تقویم سال جدید کانون توانا در برگزاری مراسمات
جهانی ،به مراسمات سال گذشته از جمله برگزاری روز
جهانی خانواده در اردیبهشتماه امسال اشاره کرد که در
سال آینده با بیستمین سالگرد برگزاری این روز جهانی

تئاتر «فصل گندم-رنگ آبی»
به سرپرستـی کانـون توانا
به مرحله کشوری راه یافت

تسـلیــت

در سازمان ملل مصادف خواهد شد؛ همچنین یادآور
شد کانون توانا متناسب با فعالیتهایش به مناسبت روز
جهانی زن ،روز جهانی کودک ،روز جهانی بشردوستی
و روز جهانی افراد دارای معلولیت مراسمهایی برگزار
کرده است.
محمدحسن هادی ،معاونت اجتماعی کانون توانا ،با
کنونی کانون توانا در قزوین ،به
توجه به دفتر مرکزی
ِ
برگزاری برخی از این مراسمها در آینده در تهران اشاره
کرد.
معصومه آمدی

دوستان عزیز
سرکار خانم منیر رمضانی
سرکار خانم اکرم محمودیان

از عشق دل کندن و به خاک دل سپردن ،کار 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 رفتهی شما
آمرزش الهی و علو درجات و برای حضرتعالی و
خانوادهی محترمتان عمر با عزت آرزومندیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

استاندار قزوین به همراه مدیرکلها و معاونانش از گروه بهداشتی فیروز

عامالن فروش فیروز از فعالیت کارکنان معلول بازدید کردند
عامالن و نمایندگان فروش گروه بهداشتی فیروز به جسم نمیتواند عامل محرومیت باشد و افراد
مدت  20دقیقه به جای کارکنان دارای معلولیت دارای معلولیت توانمندیهای زیادی دارند که
این واحد صنعتی در خط تولید شامپوی
برای بروز آنها زمینههای مناسب باید
فیروز کار کردند.
فراهم شود.
به گزارش پیک توانا :بیش از  50نفر
سید محمد موسوی با اشاره به
وی تصریح کرد:
از عامالن و نمایندگان فروش در
این نکته که کانون معلولین
من از اینکه عزیزان دارای
استانهای تهران ،قزوین ،زنجان
توانا از دانشآموزان دارای
معلولیت در امور فیزیکی و
و البرز از نحوه فعالیت و عملکرد جسمی فعال اند خجالت میکشم معلولیت ،حمایت و
ِ
کارکنان دارای
معلولیت فیروز که افراد دارای معلولیت باید امور پشتیبانی آموزشی خواهد
بازدید کرده و  20دقیقه به جای
کرد افزود :در گذشته از
فکری و مدیریتی جامعه را به
آنها کار کردند.
عزیزان دارای معلولیتی
عهده بگیرند.
در این بازدید یک روزه عامالن
که امروز در کارخانهی
و نمایندگان فروش گروه بهداشتی
فیروز به عنوان کارگران
فیروز در جایگاههای کاری کارکنان دارای
عزیز و زحمتکش فعالیت میکنند
معلولیت قرار گرفته و عالوه بر لمس سختی کار پشتیبانی تحصیلی نشده است.
با توانمندیهای افراد دارای معلولیت آشنا شده و وی تصریح کرد :من با وجود اینکه بارها به عنوان
به این باور رسیدند که کارکنان معلول با وجود کارآفرین برتر انتخاب شدهام اما از اینکه عزیزان
داشتن محدودیت جسم ،در سنگر تولید و صنعت دارای معلولیت در امور فیزیکی و جسمی فعال
نیز میتوانند موفق عمل کنند.
بوده و با تن رنجور خود فعالیت میکنند خجالت
رییس هیئت مدیره کانون معلولین و مدیرعامل میکشم ،چرا که افراد دارای معلولیت باید امور
گروه بهداشتی فیروز در نشستی که پس از بازدید فکری و مدیریتی جامعه را به عهده بگیرند.
با نمایندگان فروش برگزار شد گفت :محدودیت موسوی اذعان داشت :کانون معلولین توانا با درک

این ضرورت و نگاه آیندهنگرانه اقدام به پشتیبانی
تحصیلی از دانشآموزان دارای معلولیت کرده و
قصد دارد این اقدام را در سراسر کشور اجرایی
کند.
موسوی همچنین از مدیران گروه بهداشتی
فیروز تشکر کرد و گفت :مدیران فیروز همواره
از دلسوزان و زحمتکشان این مجموعه بودهاند
و سعی داشتهاند با توسعه کارخانه ،فرصتهای
شغلی بیشتری برای افراد دارای معلولیت بیافرینند.
بنیانگذار کانون معلولین توانا همچنین از کانون
معلولین توانا و اعضای هیئت مدیرهی آن تشکر
کرد و افزود :کانون معلولین در  20سال گذشته
برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت و نیز
فرهنگسازی جامعه تالش های زیادی کرده است.
همچنین در این نشست از چند محصول جدید
گروه بهداشتی فیروز رونمایی شد.
در ادامه زینب نوروزی که از اعضای کانون توانا و
مسئول سایت ایران تواناست و از ناحیه دو دست و
یک پا دارای محدودیت جسمی است مقاله ای را
با موضوع نحوه آشنایی خود با کانون معلولین توانا
برای عامالن فروش خواند.
رقیه بابایی
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رییس هیئتمدیرهی کانون معلولین توانا در این سید محمد موسوی همچنین از طرح
نشست ضمن خوشآمدگویی به استاندار و هیئت پشتیبانی تحصیلی و آموزشی دانشآموزان
همراه وی از توجه آنها به مسائل معلوالن تشکر دارای معلولیت خبر داد و گفت« :کانون
کرد.
توانا طی این طرح از دانشآموزان معلول
سید محمد موسوی ادامه داد« :بیش از  ۹۰درصد حمایتهای ویژهی تحصیلی به عمل
کارکنان مجموعهی فیروز را افراد دارای معلولیت میآورد تا زمینهی رشد و پیشرفت علمی
تشکیل میدهند».
آنها در آینده مهیا شود».
وی ضمن تأکید بر توانابودن افراد دارای معلولیت وی با اعالم این مطلب که در نظر داریم طرح
گفت« :انسان از پی محدودیت توانا میشود و پشتیبانی تحصیلی دانشآموزان معلول را در
هر صبح که بسیاری از افراد در خواب هستند ،تمام استانهای کشور اجرا کنیم ،بیان کرد:
دوستان دارای معلولیت ما با شور و نشاط در «دانشآموزان دارای معلولیت باید ازنظر تحصیلی
محل کار خود حاضر میشوند».
تقویت شوند تا بتوانند آیندهی خوبی داشته
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز اذعان کرد :باشند».
«افراد دارای معلولیت توانمند هستند
موسوی تصریح کرد« :من از اینکه
و کانون توانا از  ۲۰سال پیش
«مرتضی
عزیزان دارای معلولیت در گروه
تاکنون برای اثبات توانمندی
روزبه» افزود:
بهداشتی فیروز به کارگری
آنها به جامعه تالش کرده
«فیروز با ایجاد شغل برای
مشغولاند شرمنده هستم؛ چرا
است».
افراد دارای معلولیت ،ضمن
که معلوالن باید امور فکری و
این فعال اجتماعی خاطر
توانبخشی روحی این افراد،
مدیریتی و تحقیقاتی جامعه را
نشان کرد« :ماهنامهی پیک آنها را از خانههای خود بیرون به عهده بگیرند».
توانا» اولین و تنها ماهنامهی
آورده و به حضور اجتماعی
مؤسس کانون معلولین توانا
تخصصی ویژهی افراد دارای
واداشته است».
ادامه داد« :متأسفانه از آنجا
معلولیت در کشور است که در
ِ
معلولیت فیروز
که کارکنان دارای
بحث فرهنگسازی و ایجاد نگرش
در دورهی کودکی و دانشآموزی
صحیح قدمهای مؤثری در سطح کشور
مورد حمایتهای الز ِم تحصیلی و آموزشی قرار
برداشته است .همچنین سایت ایران توانا اولین نگرفتهاند ،بنابراین امروز تنها در عرصهی تولید
پایگاه جامع اطالعرسانی معلوالن در کشور است .میتوانند فعال باشند و مقصود ما از حمایتهای
آموزان معلول این است که آنها
موسوی تصریح کرد« :کانون معلولین توانا عالوهبر تحصیلی دانش
ِ
ایجاد اشتغال برای معلوالن ،از آنها حمایتهای در آینده سرنوشت مشابهی با این عزیزان نداشته
درمانی و آموزشی و… نیز به عمل میآورد».
باشند و بتوانند جایگاههای پژوهشی و مدیریتی
را از آن خود کنند».

اجتــــماعـــی

استاندار قزوین به همراه کادر مدیریتی و معاونان
خود از گروه بهداشتی فیروز و نحوهی فعالیت
کارگران معلول این مجموعه بازدید کرد.
به گزارش پیک توانا :استاندار قزوین درنشستی
که پس از این بازدید برگزار شد« ،گروه
بهداشتی فیروز» را از مجموعههای موفق در
بحث کارآفرینی نام برد و گفت« :در شرایط
فعلی کارآفرینی راهکار مهمی در اجرای «اقتصاد
مقاومتی» است که مجموعهی فیروز بهخوبی آن
را اجرا میکند».
«مرتضی روزبه» افزود« :فیروز با ایجاد شغل برای
افراد دارای معلولیت ،ضمن توانبخشی روحی این
افراد ،آنها را از خانههای خود بیرون آورده و به
حضور اجتماعی واداشته است».
وی تصریح کرد« :امروز همهی نهادها و بنگاههای
اقتصادی ما باید در راه کارآفرینی گام بگذارند و
مردم نیز از تولید داخلی حمایت کنند تا همه با
هم بتوانیم در بحث «اقتصاد مقاومتی» مشارکت
کنیم».
این مقام مسئول ادامه داد« :کانون معلولین
توانا در آگاهیبخشیدن به معلوالن و
خانوادههای آنها و همچنین فرهنگسازی
و اشتغالزایی افراد دارای معلولیت نقش
بسیار مهمی داشته است».
وی همچنین بر نقش «سیدمحمدموسوی»
رییس هیئتمدیرهی کانون توانا در تحکیم
فلسفهی توانابودن افراد معلول و تصحیح نگرش
جامعه به توانمندیهای معلوالن تأکید کرد و
گفت« :موسوی از همان دورهی جوانی فردی
فعال و آگاه بود و به مسائل اجتماعی دیدگاه
روشنی داشت».

بازدید کرد

علی عسگری ،کارگردان تئاتر زندگیاش
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علی عسگری هنرمند جوان  32ساله ای است که
چهارچوب معلولیت را شکسته و موانع محدود کنندهی
آن را پشت سر گذاشته است .او که از همکاران و همراهان
کانون معلولین تواناست دانشجوی کارشناس ارشد تئاتر،
گرایش کارگردانی است و دغدغه کارهای اجتماعی او را
به این راه کشانده است.
تئاتر فصل گندم ،رنگ آبی به نویسندگی و کارگردانی
این هنرمند جوان است که زیر نظر کانون معلولین توانا
در سومین جشنواره منطقهای تئاتر معلوالن ِ طلوع موفق
ظاهر شده و به مرحله کشوری راه یافت.
این تئاتر موفق ،در سومین جشنواره تئاتر طلوع ،رتبه
سوم نورپردازی ،رتبه سوم طراح صحنه ،رتبه دوم
نمایشنامه ،رتبه سوم بازیگر زن همراه ،رتبه اول بازیگر
مرد ،رتبه اول کارگردانی را به خوداختصاص داده و رتبه
نمایش برگزیده را کسب کرد و امتیاز ورود به مرحله
کشوری را از آن خود کرد.
پای گفت و گوی پیک توانا با این هنرمند جوان ِ دارای
معلولیت می نشینیم:
فصل گندم ،رنگ آبی در ستایش مقام مادر...
موضوع فصل گندم ،رنگ آبی بیشتر ستایش مقام مادران
دارای فرزند معلول است و در کنار آن به خانواده می
پردازد .در اغلب کارهای تئاتر ،فیلم ،انیمیشن و ...تنها از
خود فرد دارای معلولیت صحبت می شود و از مادر کمتر
سخن می رود در حالی که مادران دارای فرزند معلول در
رشد و تعالی آنها نقش های مهمی دارند و در کار فصل
گندم ،رنگ آبی رکن ،مادر رکن اصلی است .این مسئله
شامل حال پدران هم می شود و همه ی ما می دانیم که
پدران دارای فرزند معلول زندگی خود را برای فرزندانشان
می گذارند.
توجه به مسائل خانوادگی در الیههای زیرین...
در کار فصل گندم ،رنگ آبی ،به جز "معلول" به مسائل

دیگری از جمله تربیت خانوادگی و ازدواج معلوالن نیز
پرداخته شده و به برخی مسائل اجتماعی معلوالن در الیه
های زیرین توجه شده است .می خواستم خانواده در این
کار پررنگ باشد و مخاطب به نقش خانواده های دارای
فرزند معلول نیز پی ببرد .خانوادههای معلوالن زحمت
زیادی برای آنها میکشند اما معموال در تیررس دید قرار
ندارند و مورد بی توجهی قرار میگیرند.
تئاتر خاستگاه روشنفکران جامعه است...
وقتی تاریخ اجتماعی را بررسی می کنیم می بینیم که
تئاتر ،منشا بزرگترین اتفاقات و رویدادهای اجتماعی
بوده به این دلیل که تئوریسین ها و متفکران تئاتر از
روشنفکران جامعه بوده اند و من در جستوجوی یک
نگرش جدید اقدام به اجرای این کار کردم .به نظر من
تئاتر با توجه به ویژگی ها و عملکردی که دارد می تواند
به اهداف خود برسد و در بیننده اثرگذار باشد.
فعالیت های کانون معلولین توانا جای تشکر دارد...
کار فصل گندم ،رنگ آبی اولین تجربه ی همکاری جدی
و منتج به نتیجه ی من با کانون توانا بود .خوشبختانه
این کار ،نقطه شروع خوبی بوده و من در این زمینه به
ادامه همکاری با کانون توانا امیدوارم .اعضای کانون توانا
همت باالیی دارند و مدیریت کانون عالوه بر حمایت های
مالی از گروه تئاتر ،حمایت های معنوی بسیاری از کار به
عمل آورد .جای خوشحالی است که سازمان بهزیستی به
حوزه تئاتر معلوالن نگاه جدی دارد .فعالیت های کانون
معلولین به عنوان یک سازمان مردمی و اجتماعی جای
تشکر دارد و به نظر من مایه افتخار است که این مجموعه
با دلسوزی در مسیر فرهنگ سازی و تغییر باورهای
جامعه تالش می کند.
یک چیزهایی در درون آدم هست که...
یک چیزهایی از کودکی در درون آدم هست که وقتی
بزرگ می شوی ،می بینی در مسیرش قرار گرفته ای ولی

چرایی اش چندان برایت روشن نیست .در مورد برخی
افراد اینگونه است که خانواده در کار تئاتر هستند و این
فرد نیز خودبه خود در مسیر تئاتر قرار می گیرد اما در
مورد من اینگونه نبود ،برای من هیچ تابلویی نزده بودند
که از کدام راه بروم و به تئاتر برسم ولی شروع کار تئاتر
در من و ایجاد انگیزه برای آن ،فعالیت های مربوط به
دوران مدرسه ام بوده ،در واقع حاال که فکر می کنم می
بینم اولین تشویق شدن ها تاثیر زیادی داشته است.
داستانت را طوری منتقل کن که دیگران دریافت کنند...
تئاتر لذت زیادی دارد .هم به روح خوراک می دهد و
هم مایه تفریح جسم است .اینکه تو میتوانی ذهنیات و
داستان ذهنی خودت را به دیگران منتقل کنی کار دشوار
اما لذت بخشی است و مهم این است که داستانت را
طوری منتقل کنی که دیگران آن را درک کنند و توانایی
در این کار احساس خوبی را موجب می شود و مقصد
تئاتر هم این است که شما یک اندیشه را مطرح کنی و
دیگران آن را دریافت کنند .آدمی که بتواند خودش را
بگوید و بیان کند به یک پاالیش روحی و روانی می رسد
و این در نقاشی و سایر رشتههای هنری نیز وجود دارد.
کار تئاتر را ادامه میدهم تا هر جا که...
کار تئاتر را ادامه می دهم تا هر جا که تصور کردنی
باشد ،تا هر جا که بدانم دین خودم را ادا کرده ام .دغدغه
ی من در این کار که البته پایان نامه ام نیز بود این
بوده که چگونه می شود یک معلول روی صحنه بیاید بی
آنکه معلولیتش به چشم بیاید؛ درست همانطور که یک
پزشک می تواند پزشک ماهری باشد و در کنار آن دارای
معلولیت نیز باشد و معلولیت وی مانع حرفه و مهارتش
نباشد.
رقیه بابایی
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روبهروی در ورودی مدرسه میایستم ،تابلوی«آموزشگاه
استثنایی اندیشه» چشمم را میگیرد .وارد حیاط مدرسه
میشوم .با خودم میگویم اینجا کسی منتظرم هست یا
نه؟ خندهام میگیرد ،زندگی معنای جدیدی در ذهنم
میگیرد .ادامه میدهم .د ِر رنگارنگ سالن مدرسه را
باز میکنم و داخل میروم .در سالن هیاهویی است.
مادران کودکان کمتوان ذهنی بازارچهی خیریهای از
هنرهای دستی خود راه انداختهاند .بازدیدکنندگان
میآیند و میروند و من ماندهام که خدا در کدام
قسمت این سالن به تماشای این همه عشق و امید
ایستاده و لبخند میزند.
مهدی دلخوش ،مدیر آموزشگاه استثنایی اندیشه ،پس
از سالها آموزگاری برای دانشآموزان کمتوان ذهنی،
معاونت مدرسه و  ۷سال مدیریت پای مصاحبه با
پیکتوانا میآید تا تجربیاتش را در اختیار ما قرار دهد.
عشق آغاز شد...
من همکاری داشتم که االن به رحمت خدا رفته؛ ایشان
مرا برای ورود به حوزهی آموزشوپرورش استثنایی
تشویق کرد و من در انتخاب رشتهام اول رشتههای
استثنایی را انتخاب کردم و بقیهی رشتهها را در
اولویتهای پایینتر قرار دادم .عاشق این حوزه شده
بودم و آیندهام را با بچههای اینجا تصور میکردم .خدا
هم خواست ،قبول شدم و عشق آغاز شد...
معادلسازی کتابهای عادی برای دانشآموزان
کمتوان ذهنی
آموزشهایی که دانشآموزان کمتوان ذهنی در مدارس
استثنایی میبینند ،همان آموزشهای ارائهشده در
کتابهای دانشآموان عادی است که با کمی تفاوت
برای این بچهها معادلسازی شده؛ مثال حروف الفبایی
که دانشآموزان عادی در یکسال یاد میگیرند ،این
دانشآموزان در سه سال یاد میگیرند و بچههای
کالس ششم ما در حد کالس چهارم دانشآموزان
عادی هستند .سطح کتابهای دانشآموزان ما کمی
پایینتر از سطح کتابهای دانشآموزان عادی است
ولی به نیازهایی که به دلیل معلولیت دارند و نیز
سازگاری اجتماعی آنها بیشتر توجه میشود.
ده سال زمان برای فارغالتحصیلی...
ما در آموزش استثنایی دو سال بهعنوان پایهی آمادگی
اجباری داریم که این دو سال در آموزش دانشآموزان
عادی وجود ندارد .پس از آن ،دانشآموزان ،کالس
اول را در  ۳سال میخوانند و از کالس دوم به بعد
هر کالس را در یکسال میگذرانند و به این ترتیب
 ۱۰سال طول میکشد تا این دانشآموزان ،بسته به
شرایطی که دارند ،از دورهی ابتدایی فارغالتحصیل
شوند.
انگیزهای باالتر از عشق نداریم
هرگز حتی به بهانهی کسب تجربه نیز دلم
نخواسته آموزش استثنایی را رها کنم ،نمیتوانم
از این دانشآموزان بگذرم .اینجا برای من
دوستداشتنیترین جای دنیاست ،اینجا دستم
برای کارکردن بازتر است و این بچهها معصومترین
بچهها برای من هستند .کار ما کاری سخت اما دوست
داشتنی است .من و همکارانم فقط بهخاطر عشق و
عالقهای که به این دانشآموزان داریم در این حوزه
فعالیت میکنیم و هیچ انگیزهای برای ما باالتر از عشق

نیست .ما اینجا  ۶۸دانشآموز کمتوان ذهنی و دارای
معلولیت جسمیحرکتی در این مدرسه داریم که من
تکتک آنها را دوست دارم.
آیندهی دانشآموزانمان مهمترین نگرانی ماست...
مهمترین نگرانی ما دربارهی آیندهی دانشآموزانمان
است ،این عزیزان هنگامی که مدرسه را ترک میکنند
و میروند ،با برخوردهای خوبی از طرف جامعه مواجه
نمیشوند .االن که دانشآموزان چند سال خودم را
میبینم ،متوجه میشوم که شغلی ندارند و خیلی
از آنها تن به مشاغل سطح پایین دادهاند .همینها
برد؛ اما نیروی عشق
انگیزهی آموزگار را تحلیل می َ
قویتر از آن عمل میکند و من عالقه به این بچهها را
با هیچچیزی عوض نمیکنم.
گاهی در حق دانشآموزان ما کملطفی میشود
چیزی که مشخص است این است که دانشآموزان ما
کمتوان ذهنی هستند ،گاهی به لحاظ آموزشی در حق
آنها کملطفی میشود ،کتابهای مورد نیاز این عزیزان
به موقع آماده نمیشوند ،شرکتهایی که در زمینهی
لوازم و تکنولوژیهای آموزشی فعالاند ،به این گروه
توجه ندارند و مرکز توجه آنها بیشتر دانشآموزان و
مدارس عادی است.
مردم هنوز شناختی از دانشآموزان ما ندارند...
در زمینهی نگرش جامعه هنوز دید مردم به این
بچهها خوب نیست ،هنوز مردم شناخت صحیحی
از این دانشآموزان ندارند و نارحتکنندهتر از آن
این است که برخی از مسئوالن و حتی معلمهای
آموزش و پرورش عادی نیز این عزیزان را
نمیشناسند و تصور میکنند این دانشآموزان از
جامعه به دور بوده و ایزوله هستند و هنگامیکه از
نزدیک مدرسه را میبینند تصوراتشان تغییر میکند و
عاشق این بچهها و کار کردن با آنها میشوند .امیدواریم
شرایطی فراهم شود که همهی همکاران ما در آموزش
و پرورش عادی از نزدیک با بچههای ما آشنا شده و
توانمندیهای آنها را مشاهده کنند.
تصور کنید خودتان یک کودک کمتوان ذهنی دارید...
ما برای آشنایی مدارس اطراف دو سال برنامههای
فرهنگسازی داشتیم و به مدارس نزدیک نامهای با
این مضمون زدیم که تصور کنید خود شما در خان ه
یک کودک کمتوان ذهنی دارید ،دوست دارید که با
فرزند شما چه رفتاری شود و مسئوالن ،مردم ،سایر
دانشآموزان و ...برای آنها چه کارهایی انجام دهند؟
خود آنها پاسخ نامههایی برایمان فرستادند که اگر
کودک و دانشآموز کمتوان داشته باشیم ،دوست
داریم برخوردهای مناسبی با او بشود و جزئیات
خواستههایشان را شرح دادند .همچنین مشابه
این اقدام حدود  ۵سال پیش انجام شد و کتابی از
پاسخهای دریافتشده تألیف شد و االن در کتابخانهی
مدرسه موجود است.
دانشآموزان از چرخهی حمایت بهزیستی خارج
شدهاند
وظیفهی ما آموزشوپرورش و توانبخشی دانشآموزان
است و قاعدتاً سازمانهای بهزیستی و کمیتهی امداد
باید وضعیت اقتصادی خانوادهها را پوشش دهند.
متأسفانه حمایتها بسیار کم شده است .این اواخر
بسیاری از دانشآموزانی که تحت پوشش سازمان

بهزیستی بودهاند ،از چرخهی حمایت خارج شدهاند و
بهعنوان مثال به آنها گفته شده که برای برخورداری
از حمایت ،فرد باید معلولیت جسمی داشته باشد و
معلولیتهای ذهنی تحت پوشش نیستند .از  ۸۰درصد
دانشآموزانی که سال گذشته تحت پوشش بهزیستی
بودهاند ،تنها  ۶۰درصد تحت پوشش هستند و این
موجب شده که اولیا بیشتر تحت فشار قرار بگیرند.
خانوادههای دارای فرزند کمتوان و فقر مالیفرهنگی
ما دانشآموزی داریم که هر ماه  ۵۰۰هزار تومان
هزینههای پیشگیری از تشنج دارد ،در حالیکه
پدرش کارگر است و باید دید که خانوادهی او با
چه مشقتی روبهرو هستند و اگر این هزینهها صورت
نپذیرند و تشنج کند ،آنگاه این هزینهها به یکو
نیم میلیون در ماه افزایش خواهند یافت .همچنین
دانشآموزانی داریم که پدرشان معلولیت ذهنی و
رفتاری دارد و مادرهایشان از طریق کار در خانهها ،بار
زندگی را به دوش میکشند .فقر فرهنگی هم مشکل
دیگری است که در کنار مشکل اقتصادی در برخی
خانوادهها وجود دارد .ما دانشآموزی داشتیم که در
 ۱۰سالگی به مدرسهی ما آمده فقط به این علت که
اولیای وی نمیدانستهاند باید چه کاری بکنند.
خانوادههای دانشآموزان کمتوان ذهنی وسع مالی
ندارند
خانوادههای دانشآموزان ما وسع مالی زیادی ندارند.
دستکم  ۶۰درصد بچههای ما در پرداخت هزینههای
حتی سرویس خود نیز مشکل دارند و البته در این
زمینه از رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی قول
مساعد گرفتهایم که هزینهی سرویس دانشآموزان
از راه دیگری پرداخت شود و به عهدهی خانواده
نباشد .با رویکارآمدن دکتر قدمی ،رئیس جدید
آموزشوپرورش استثنایی اتفاقات خوبی در حال
رخدادن است .ایشان قب ً
ال هم در این جایگاه بودهاند
و طرحهای خوبی ازجمله تشکیل تعاونیها و سرویس
رفتوآمد رایگان و بیمهی آتیه و ...برای بچهها داشتند
که البته با رفتنشان مسکوت ماند و حاال قول به اجرای
آنها دادهاند و ما به اجرای آنها امیدواریم.
مسئوالن بگویند آیندهی این بچهها چه خواهد شد؟
واقعیت این است که به آیندهی این دانشآموزان
چندان نمیتوان امیدوار بود؛ چون نه دانشگاهی در
انتظار آنهاست و نه شغل مناسبی .ما در برنامههای
آموزشوپرورش تنها برای چند سالی که آنها در
مدارس هستند ،اندیشیدهایم و برای سالهای پس از
مدرسهی آنها فکری نداریم .این بچهها کسانی هستند
که اگر به این مدارس نمیآمدند ،ممکن بود دچار
ناراحتیها و ناهنجاریهای اجتماعی بشوند؛ اما حاال
به مدارس آمده و آموزش دیده و سازگاری اجتماعی
پیدا کردهاند .اینها کسانی هستند که به آینده و
اشتغال آنها میتوان امیدوار بود و باتوجهبه بضاعت
کم خانوادههایشان امیدی هم نیست که خانواده
بتواند حمایت خوبی از آنها داشته باشد .از مسئوالن
میخواهیم در این زمینه تدابیری بیندیشند .مسئوالن
به فکر آیندهی دانشآموزان ما باشند و بگویند آیندهی
این بچهها چه خواهد شد؟

گزارشی از یک شهر
د ِر ورودی یکی از ساختمانهای دانشگاه
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فرد ویلچری بهراحتی
با فشاردادن دکمهی در
که در عکس مشخصاست -میتواند وارد
ساختمان بشود و در
بهطور اتوماتیک باز
میشود.

روی در ورودی فروشگاه نوشتهاند «اگر شما
معلولیتی دارید و نیازمند کمک در خریدکردن
یا جابهجایی بار به ماشینتان هستید ،برای
کمکگرفتن لطفا به قسمت "خدمات مشتریان"
تشریف بیاورید».

وسیلهای نقلیه است برای افراد دارای معلولیت
یا سالمند که جلوی در همهی فروشگاهها وجود
دارد

جایگاه معلوالن در ابتدای تمامی اتوبوسها را
نشان میدهد.

آبخوری دانشگاه که ارتفاع کمی از سطح زمین دارد و
فرد ویلچری میتواند بهراحتی از آن استفاده کند.

در این عکسها هم همانطور که مشاهده میکنید،
جایگاهی برای صندلیچرخدار وجود دارد .بهمحض اینکه
فرد دارای معلولیت بخواهد سوار اتوبوس بشود ،اوالً اگر
کسی در آن فضا ایستاده باشد یا روی این صندلیها نشسته
باشد ،خودش میداند باید آنجا را در اختیار فرد معلول قرار
دهد؛ ثانیاً راننده از مسافران میخواهد که با توجه به اینکه
فرد دارای معلولیت میخواهد سوار شود ،از روی صندلیها
بلند شوند و آن را در اختیار فرد معلول قرار دهند .حال اگر
فرد معلول ویلچری باشد ،راننده نخست ارتفاع اتوبوس را
به طور اتوماتیک از سطح زمین کم میکند ،بعد از اتوبوس
پیاده میشود و کمک میکند تا فرد ویلچری سوار شود،
و بعد ویلچر را با کمربند مخصوص ،به جایگاهش محکم
میبندد .جالب این که ممکن است این کار حتی  10دقیقه
طول بکشد؛ اما هیچکدام از مسافران اعتراضی نمیکنند.
این امر کام ً
ال پذیرفته شده و عادی است و به صورت یک
فرهنگ برای همه قابل احترام است.

اجتــــماعـــی
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درهای فروشگاهها همگی بهطور اتوماتیک باز
میشوند.

میلواکی-آمریکا

پارکینگ معلوالن جلوی در فروشگاه را نشان
میدهد .الزم به ذکر است که اگر فردی معلول
نباشد یا نشان معلولیت روی ماشینش نداشته
باشد ،دویست دالر جریمه میشود.

آسانسوری
در یکی از
دانشگاهها
که بهراحتی
دو ویلچر را
در خودش جا
میدهد.

نکاتی دیگر:
 در همهی خیابانها پل ویژهی افراد دارای معلولیت وجوددارد و هرگز ماشینها در مقابل پلها پارک نمیکنند.
 دکمههایی روی ستونهایی برای عبور افراد نابینا ازخیابان وجود دارد که با فشاردادنش بهصورت صوتی به
آنها اعالم میشود که میتوانند از خیابون عبور کنند یا نه
 در برخی ادارهها در باالی در ورودی اتاقی که کارمند آننابیناست ،حسگری نصب شده است که بهمحض ورود ارباب
رجوع بوق میزند و درنتیجه کارمند نابینا ،متوجه میشود
کسی وارد اتاق شده است.

نیلوفر یاوری شاد

بهار
بهار آغاز است؛ در زمزمهی الجوردی آسمان بیانتهای
نگاهت.
بهار تولد است؛ در آرامش باران که نسلهای مانده در زیر
خاکهای لگدخورده از خواب ،لگدخورده از هیچ و عدم را
آرام آرام بیدار میکند.
بهار رویش است؛ آری رویش در چشمان یگانهی یار که با هر
نگاهش رنگی نو درمیآمیزد این هست ِی رنگرنگ را.
بهار کودکی است که لحظه را زندگی میکند؛ شاد و بی قرار
از بودن.
بهار آغوش بیانتهای مادر و دستهای مهربان پدر است
که در پناه آنها زندگی جان میگیرد.
بهار یعنی خدا ،عشق ،هستی و ترانهی بودن.
بهار عاشقی و دلدادگی است؛
ای تـمـام عـاشـقـان جــهـان!
بـهــارتـان مـبــارک!
مریم ایراندوست
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رضایی
د ،از عشق
شاعر :لیال انه میگوی
یا را شاعر
حس خوب
دن
ز
یگوید .از زندگی .ا خوبی معنا
عشق را به
م
زندگی کردن .یای زندگی.
د در جغراف
ت ظاهری
یکن
م
که معلولی
ذاشته است
حش پرواز
نگ
شود .رو
ش
زمان .با
مانع پرواز ر فراسوی
ت د
ن میگوید.
کرده اس نی از آسما
ی زمی
میخوانیم:
واژ هها ی از کتابش
در قسمت
سای

هی روشن

یگیرم
بم 
سایهات را قا ر اندیشهام
ویزم به دیوا
میآ
گاه میکنم
ن
مم میشود
ر
گ
های آفتابی
وست دارم
با یاد روز خودم را د
سای هها
با یاد ایه تو باشم
اگر که س

از هبوط تا عروج
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وقتی علتالعلل خداست هیچ معلولی دچار آمیخته شدهاند مسیر میانبری برای خود
محدودیت نمیشود.
یافتهاند؛ مسیری که تماشایش برای دیگران
قصهی عجیبوغریبی نیست خلقت آدم و حوا نیز خالی از لطف و زیبایی نیست. ...
و هبوط به سرزمینی به نام زمین .همزیستی چند سال قبل که شاهد اجرای نمایش رستم
شکل گرفت و مأموریت آدمها برای انسانشدن و سهراب با هنرمندی جمعی از معلوالن تحت
آغاز شد...
پوشش مرکز کهریزک به کارگردانی میرکمال
سالها طی شد ،دههها گذشت و قرنها سپری میرنصیری بودم ،برایم اثبات شد که آدم برای
شد .برگبرگ تاریخ پر شد از اتفاقاتی که به رسیدن به بینهایتها و هرچه نزدیکترشدن به
دست آدم رقم خورد و همزیستیای که یکجا خالق خود هیچ مانع و محدودیتی بر سر راه
رنگ آسایش و آرامش و صلح داشت و جایی ندارد .سختی مسیر کموبیش است ،باال و پایین
دیگر رنگ جنگ و حسادت و پلیدی.
بسیار دارد ولی برگ برنده با موجودی است که
که
روحی
آدم خلق شد تا خلق کند ،تا از
از دادههای خالقش به بهترین شکل استفاده
در او دمیده شده به عنوان سرچشمهی میکند ،مخلوقی که از روح خدا به او دمیده
قوی کمک ببرد و خود را به تعالی برساند .شد و لحظهی هبوط دست گرم پروردگارش بر
ظرفی به اسم عمر او را دربرگرفت و پشتش به نشان «خداقوت» و باورکردن تمام
وسعتی به نام زندگی ،زندگی شب و روزش توانمندیها زده شد تا مسیری را طی کند که
را ن َفس بخشید .در تمامی سپریکردنها هیچوقت در آن تنها نخواهد بود.
و رساندن شب به روز و روز به شب خدایش در اجرای رستم و سهراب فرهنگسرای
تمامقد نظارهگر بود و همچون علتالعللی
ارسباران ستارههایی بر روی صحنه
مهربان این معلول پرقدرت را
رفتند که نورشان هرگونه چشمی
مینگریست .آدم از تولد تا
را که نمیخواست توانایی
رستم و سهراب را
مرگ بازیگر نقشهایش
و توانمندی معلوالن
بازیگرانی بر روی صحنه
پس بازیکردن
را باور کند کور می
شد تا در ِ
بردند که اگر با چشم ظاهر
به
آموختن،
هریک و
کرد ،درخششی که
به قضاوت مینشستی آنها را
انسانشدن نزدیک و
صحه میگذاشت بر
نابینا ،ناشنوا ،دارای نقص عضو و
نزدیکتر شود .زمین ضایعات نخاعی میدیدی ،ولی آنها «خواستن ،توانستن
که برای دویدن و
است» و بر این جملهی
هنرمندان توانمندی بودند که
آوردن
رسیدن و بهدست
پروردگار که در لحظهی
سختترین اجرا را به صحنه
و در آخر ،دست پر
خلقت آدم را اشرف
بردند
بازگشتن مهیا شده بود ،به
مخلوقات و نمایندهی خود
او بسیار آموخت .هر آدمی شکل
بر روی زمین خواند و به خود
گرفت
قطرهای از اقیانوس را به خود
احسنت گفت« :فتبارک اهلل احسن
تا در دل یک صدف با سختیها و مشکالت الخالقین».
زندگی از خود مرواریدی ارزشمند بسازد .پس رستم و سهراب را بازیگرانی بر روی صحنه بردند
مرواریدشدن تاوان میخواست و تاوان آن هم که اگر با چشم ظاهر به قضاوت مینشستی آنها
پرداختکردنی است.
را نابینا ،ناشنوا ،دارای نقص عضو و ضایعات
مرواریدهایی که امروز در سختترین شرایط نخاعی میدیدی ،ولی آنها هنرمندان توانمندی
در حال شکلگرفتن و زیباتر شدناند ،همان بودند که سختترین اجرا را به صحنه بردند
معلوالن جامعهی ما هستند که با دشوارترین و داستان رستم و سهراب را به بهترین شکل
شرایط و کمترین امکانات توانستهاند بیشترین ممکن نقل کردند.رستم ،سهراب ،تهمینه ،رودابه
موفقیتها را کسب کنند...
و کیکاووس ازجمله نقشهای این نمایش بودند
ما همه بازیگران خوبی بر روی صحنه زندگی که با اجرایی فوقالعاده معنایی دیگر پذیرفتند
شدهایم ،چراکه خوب یاد گرفتهایم چگونه و ایفاگران این نقشها در این اجرا یک شاهکار
بازی کنیم و چگونه بازیگری را تجربه کنیم؛ خلق کردند و ثابت کردند توانایی در ذهن ،عقل
ولی هنری داریم به نام هنر تئاتر که با حضور و درک و شعور است نه جسم و تواناییهای
بهترین بازیگران و هنرمندان جان میگیرد .صرفا جسمی ...یک روح متعالی بهترینها را
امروز معلوالن جامعهی ما به این عرصه نیز جان خلق میکند.
دیگری بخشیدهاند و با هنرنماییهایشان در این پس از آن اجرا نیز کارهای نمایشی دیگری به
شاخه هنری نیز توانمندیهای خود را به اثبات هنرمندی معلوالن خلق شد که هریک درخور
رساندهاند.
ستایش بود .پنج نمایش «مترسک کارتونخواب»
آدمهای قصه زندگی هنوز پس از گذشت به کارگردانی شاهد پیوند« ،عموماهیگیر»
سالها و دههها و قرنها در پی انسانشدن به کارگردانی افشین قاسمی« ،ما همه شبیه
مسیرهای مختلفی را پیمودهاند ،ولی همیم» به کارگردانی بهزاد اسکندری« ،شما هم
آنهایی که از هنر بهره بردهاند و با هنر امتحان کن» به کارگردانی مرتضی اسدیمرام و

نمایش «یک روز با معلول» اثر مرتضی مالکی
که امسال در جشنواره تئاتر خیابانی معلوالن به
روی صحنه رفت ،سندی دیگر از موفقیتهای
هنرمندان معلول در این زمینه بود .نمایشهایی
که تمام بازیگران آن از معلوالن تحت پوشش
سازمان بهزیستی بودند ،اینها همه نشان از این
دارد که معلوالن در عرصهی تئاتر نیز همچون
دیگر عرصهها به موفقیت دست یافتند.
اما یک نکته حائز اهمیت است و باید به
آن توجه شود و آن این است که ما در
حال حاضر بیش از  ۵یا  ۶میلیون معلول
در کشور داریم که اکثرا ً در گروه سنی
نوجوانی ،جوانی و میانسالی هستند،
بنابراین بهتر است در جشنواره های تئاتر
فجر ،آئینی سنتی ،تئاتر عروسکی و...
بخشی نیز برای آنان در نظر گرفته شود
تا بتوانند به صورت جدیتر هنر خود را به
نمایش بگذارند و به فعالیتهایشان در این
زمینه ادامه دهند.
یکی دیگر از موفقیتهای کسبشده در
این زمینه ،تئاتر «فصل گندم-رنگ آبي» به
سرپرستي کانون معلولين توانا بود که به عنوان
اولين گروه تئاتر حرفهاي کانون توانا در سومين
جشنوارهی منطقهاي تئاتر معلوالن (طلوع) به
مرحله کشوري راه پيدا کرد.
چهارده اثر از استانهاي قزوين ،اردبيل ،زنجان،
آذربايجانهاي شرقي و غربي به اين جشنواره راه
يافته بودند و گروه تئاتر فصل گندم-رنگ آبي
زير نظر کانون معلولين توانا به مرحلهی کشوري
راه يافت.
«فصل گندم-رنگ آبي» در اين جشنواره
توانست رتبهی سوم نورپردازي ،رتبهی سوم
طراحی صحنه ،رتبهی دوم نمايشنامه ،رتبهی
سوم بازيگر زن همراه ،رتبهی اول بازيگر مرد و
رتبهی اول کارگرداني را به خود اختصاص داده و
رتبهی نمايش برگزيده را نیز کسب کند.
اگر بخواهیم به تکتک موارد اینچنینی اشاره
کنیم،داستان بسیار است ،ولی باید گفت این
عرصه جای کار بسیار دارد و این هنرمندان
میتوانند در قالب تئاتر و نمایشی که در آن
به هنرنمایی میپردازند مشکالت و دغدغهها و
نیازهایی را که هر روز در جامعه و زندگی خود
با آن مواجه هستند ،با زبان تئاتر به مخاطبان
خود برسانند.
معلوالن با حضورشان در عرصهی تئاتر یکبار
دیگر توانمندیهای خود را به اثبات رسانیدهاند
و حال زمان آن فرارسیده تا محصولی را که
کاشتهاند درو کنند .آنها بر روی صحنه این
باور را به اثبات رساندند که از عهدهی هر کاری
بخواهند ،برمیآیند و عدم توانایی برایشان معنا و
مفهومی ندارد .حال نوبت مسئوالن کشور است
که شرایط و فرصتهای موردنیاز را در اختیار
قرار دهند تا شکوفایی هرچه بیشتر شکل بگیرد.
زهرا صفایی

 10سال است با هم زندگی میکنیم...
وقتی من به دنیا اومدم ،خیلی هیجانزده بودم؛ اونقدر
که تا یکسال نمیتونستم حرف بزنم .یه پسر بچهی
خیلی خوشگل و مامانی بودم .همه خوشحال بودن؛
داداشم بیشتر از همه .آخه همبازی پیدا کرده بود.
دوازده ماه اول همه چی خوب بود ،همه چی طبیعی
بود ،همه از اینکه کنار هم بودیم راضی و خوشحال
بودیم .تنها نگرانی مامانم این بود که چرا من دیر
نشستم ،چرا سینهخیزرفتنم کند شده .همه با شوخی
و خنده بهش میگفتن از بس پسرت تنبله؛ اما من
واقعا تنبل نبودم .من همهی تالش خودمو میکردم
که بشینم یا تندتند چهاردستوپا برم؛ اما هرچی
بیشتر تالش میکردم ،کمتر نتیجه میگرفتم .نگرانیها
توی دو سالگی بیشتر شده بود .حاال توی راهرفتن هم
مشکل داشتم ،تعادل نداشتم ،زود زمین میخوردم.
مثل بقیهی دخترخالهها و پسرخالههام نمیتونستم
بدوبدو کنم .توی هیچکدوم از مسابقهها اول نمیشدم.
خیلی پیگیری نکردن؛ چون از نظر جسمی هم
ضعیفتر از بقیه بودم .همه به قول خودشون فکر
«جون راهرفتن ندارم ».با درمانهای خانگی
میکردن
ِ
و غذاهای مقوی و تمرینکردن کم کم راهرفتنم طبیعی
شد؛ اما بازم مثل بقیه نبودم .مشکل عمدهی من از

شش سالگی شروع شد؛ وقتی که عضالت پاهام ضعیف
بودن و برای راهرفتن تعادل کافی نداشتم .دکتررفتن و
آزمایشدادنها و عکسبرداریهای مختلف شروع شد.
اینجا بود که دکتر خبر بدی به من و خانوادم داد.
دکتر خیلی آرومآروم برای مامان و بابام توضیح داد که
من مبتال به بیماری «دوشن» شدم .گفت جای نگرانی
نیست ،میشه با دارو کنترلش کرد .توضیح داد که تا
یازده-دوازده سالگی میتونیم این بیماری رو کنترل
کنیم؛ ولی درمان قطعی نداره .نباید استرس و شوک
بهم وارد بشه .درکش برای من توی سن شش سالگی
خیلی سخت بود .تنها چیزی که فهمیدم این بود
که من مریضم و مامانم خیلی ناراحته .دوران طالیی
کودکی و نوجوانی برای هرکسی پر از خاطرات خوبه؛
اما دوران کودکی من با بقیهی بچهها فرق داشت.
بیشتر با بیمارستان و دارو وآمپول گذشت تا اینکه در
دوازده سالگی با یار همیشگیم ،رفیق عزیزم «ویلچر»
بدون اون قادر به زندگی
آشنا شدم؛ ویلچر عزیزی که
ِ
نیستم و عاشقانه به همدیگه عالقه داریم .روزهای اول
آشنایی دوستش نداشتم و باهاش غریبگی میکردم؛
اما کمکم تو دلم جا باز کرد و نزدیک ده ساله که با هم
زندگی میکنیم.
امید مظاهری
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چقدر دلمان میخواست زودتر هفتسین چیده شود
و ما با لباسهای نویی را که چندین بار به بهانههای
مختلف بر تن کرده بودیم و باعجلهی مادر از تن در
آورده بودیم ،با خیال راحت بپوشیم و خوشحال و
خرامان به دیدار اقوام برویم یا میزبان آنهایی باشیم
که بایستی ما را در لباسی نو تحسین میکردند.
آشنایی زودهنگام با بچههای مهمانها و غرق بازی
ِ
شدن و از تکلیف عید گفتن و  ...طعم خوش عید را به
کاممان مینشاند .آنگاه شیرینیاش کامروایمان میکرد
که عیدی را به دستمان میدادند و برایمان آرزوهای
خوب میکردند .نوروز و خاطراتی از این دست برای
من متعلق به زمانی است که کودکی چابک بودم؛ سالم
و بدون هیچ دغدغهی جسمی و ذهنی.
نوروز در راه است .صدای پایش در کوچه و پسکوچههای
شهر در حالی به گوش میرسد که عدهای از کودکان
این دیار حالی متفاوت با سایر همنوعان خود در این
ایام دارند .کودکان معلول سرزمین ما در عید نوروز به
دو دسته تقسیم میشوند و طعم این ایام برای آنها
نیز متفاوت میشود .کم نیستند کودکان معلولی که در
این روزهای دیدوبازدید ،محکوم به ماندن در خانه و
نشستن در کنجی هستند تا والدین با خیالی آسوده به
رسم و رسوم بپردازند و خاطری از هیچ فامیلی مکدر
نشود .بگذارید بدون پرده بگویم ،کم نیستند والدینی
که از داشتن فرزند معلول شرم دارند و بنا به دیدگاه
غلط جامعه ،خود را فردی گناهکار می دانند که جزای
آنها داشتن فرزندی معلول بوده است؛ لذا برای

تمام شرایط خاص و منحصربهفردش ،بهعنوان فرزندی
دوستداشتنی وشایستهی احترام پذیرفتهاند و آنقدر با
صالبت رفتار کردهاند که حضور آنها برابر حضور فرزند
معلولشان در جمعها و بزمهای خودمانی است و کسی
نمیتواند حضور آنها را بدون فرزندشان تصور کند.
این والدین آنقدر اعتمادبهنفس دارند و آنقدر از سالمت
روان بهرهمندند که کمتر به مقایسهی فرزند خود با
همساالنش میپردازند؛ اما خیلی خوب است هر یک از
ما بدانیم رفتار مناسب با کودک معلول چگونه رفتاری
است .رفتار مناسب با این کودکان همان رفتاری است
که با سایر کودکان بنا به شرایط سنی و جنسیشان
میکنیم ،فقط کافی است بدانیم کمی بیشتر باید دقت
کنیم.
تجربهی سالها معلمی در کنار دانشآموزان
معلولم به من نشان داده است که چقدر بین
احساس آنها از آمدن و رفتن این ایام تفاوت
است؛ درست به اندازهی تفاوت رفتار بزرگترها
با آنها .بیشتر رفتارها ناجورند؛ اما جورهایش
بسیار شیرین و دلپذیر است و آدمی را به تماشا و
ستایش والدینی وامیدارد که با تمام وجود عشق
بیقیدوبند خود را آنگونه به فرزندشان نثار
کردهاند که دیگران در مقابل آن دریای بزرگ
عشق ،هیچ گزینهای مگر تکرار موج مهربانی و
خوبی ندارند.
فرزانه پارسایی،
کارشناسارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
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خاطرات بهاری
دیدهنشدن این گناه ،کودک معلول را نه به مهمانی
میبرند و نه هنگام مهمانداری او را در جمع نمایان
میکنند.
نمیتوانیم بگوییم همهی این رفتار ناشایست متوجه
والدین است ،بلکه نگاه جامعه در پذیرش کودک معلول
بهعنوان فرزندی از یک خانواده کم نیست .یقیناً در
جامعهای بیمار امکان چنین رفتار دور از سالمتی
وجود دارد و اگر افراد جامعه بر این باور میبودند
که معلولیت بخش جداییناپذیر زندگی آدمی است،
نه کودک معلول را مخفی میکردند و نه والدینش را
سرزنش میکردند.
رفتارهای آزاردهنده همهی ما موجب میشود که
والدین ترجیح دهند بدترین گزینه را برای کودک
معلول خود انتخاب کنند .وقتی ما کودک معلول را
میبینیم و تکتک رفتارهای او را با همساالنش در
جمع مقایسه میکنیم ،وقتی از درس و مدرسهی
کودک معلول میپرسیم ،وقتی از تفریح او و تفریحات
سایر کودکان حرف میزنیم ،ناخواسته والدین را دچار
احساس ناکامی میکنیم؛ احساسی که برای همهی
افراد خصوصاً برای والدینی بسیار تلخ و آسیب رسان
است که همهی آمالشان بهثمررسیدن نتیجهی زحمات
فرزندانشان است .حال در نظر بگیرید اگر در این جمع،
کودک معلول نیزحضور داشته باشد ،حال او چگونه
خواهد بود و خاطراتش از نوروز چه طعم گسی خواهد
داشت!
البته در مقابل ،هستند والدینی که کودک خود را با
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نامش حلماست .درست همانند همه همسنوساالنش شیطنتهای خاص
خودش را دارد .عالقه عجیبی به ارتباط برقرارکردن با دیگران دارد .دختری کوچک
است با روابطعمومی باال .آنانی که برای موسسه خود برای  10-15سال آینده
به یک مدیر روابطعمومی شایسته نیاز دارند میتوانند از حاال برای استخدام حلما با او
مذاکره کنند .حلمایی که در آینده از او بیشتر خواهیم شنید.
و مادرش..
مادرش ،مادرتر از همه مادران دیگر است .اصال مادر حلماها از بقیه مادرترها بیشتر
بهشتیاند .آنها به آسمان نزدیکترند .مادر حلما ،صبح تا شب و حتی شبهایی
تا صبح به فکر حلماست .دغدغهاش زندگی حلماست .حلمایی که شاید به ظاهر کمی و
فقط کمی با دیگران متفاوت است اما به راستی که مهربانتر است از همه دیگران.
مادر حلما شاید اگهی دلش از ناگه پرسشگرانهی دیگران بگیرد اما چون دریایی
بیپایان به حلما مهر میورزد.
و پدرش...
پدری استوار و مهربان .پدری که هر بار که حلما را میبیند لبخندی واقعی به او
تحویل میدهد .پدری که هرگز کم نمیآورد.
و برادر حلما که با سن کمش همیشه همراه حلماست
باید به حلماها جور دیگری ناگه کنیم و به پاسداشت مهر مادرهایشان و
صبوری پدرهایشان هر بار که باران آمد برایشان دعا کنیم

مرتضی رویتوند
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سال  2008طوفان زمستانی کمسابقهای داشت؛ به
طوری که ایالت پورتلند ،اورگون را در زیر بیش از
نیممتر برف ،مدفون کرد .مسیرهای ورودی شهر
بسته شده بود .نیکول شرون به مدت هشت روز
در خانهی خود گیر افتاده بود .بسیاری از مردم،
روزهای سختی را میگذراندند؛ اما برای نیکول که
ماهیچههای بسیار ضعیفی داشت و نمیتوانست از
بدن خود محافظت کند ،آن هشت روز میتوانست
تهدیدی برای زندگی او باشد.
نیکول که با عارضهی تحلیلرفتگی عضالنی نخاعی
(بیماریای ژنتیکی که ماهیچههای بدن را بهتدریج
ضعیف میکند) متولد شده بود .تمام مدت روی ویلچر
مینشست و برای انجام کارهای روزمرهی خود به کمک
شخص یا اشخاص دیگر نیاز داشت .هشت روز تنهاماندن
برای او مزیتی محسوب نمیشد .بنابراین نیکول ،به
عضویت برنامهی ( Ready Nowبرنامه آموزشی
آمادگی اورژانسی است که به واسطهی مؤسسه معلولیت
و سالمت تدوین و تاسیس شده است) درآمد .
او گفت« :مهمترین چیزی که از  Ready Nowیاد
گرفتم داشتن برنامهی پشتیبانی در شرایط اورژانسی

یک داستان واقعی

است .زمانی که خبر آمدن طوفان برفی را شنیدم ،به
پرستاران و مراقبینم ایمیلی فرستادم تا ببینم کدامیک به
من نزدیکتر است و میتواند زودتر و راحتتر از سایرین
به من دسترسی پیدا کند .مطمئن شدم که به اندازهی
کافی برای ویلچرم باتری و حداقل برای یک هفته
ذخیرهی غذایی ،آب و دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز
را در منزل دارم».
نیکول همچنین اظهار کرد آموزشهای این برنامه بسیار
حسابشده و قدرتمند بود و توانایی او را در داشتن
یک زندگی مستقل با وجود معلولیت ،تقویت کرد .او
احساس میکرد دربارهی خطرات احتمالی افراد دارای
معلولیتی که میتوانست در طی یک حادثه با آن ها روبرو
شود ،آگاهی پیدا کرده است .به عنوان مثال ،موقعیتی
که کلینیکها بسته باشند ،خیابانها و پیادهروها
غیرقابلتردد شده باشند یا پرستاران و مراقبان نتوانند
به کمک فرد دارای معلولیت بیایند.
فهرستی از آنچه نیکول از برنامه آموزشی Ready
 Nowشهر اورگون آموخت:
• داشتن یک برنامهی پشتیبانی :آگاهسازی پرستاران،
دوستان ،خانواده ،همسایهها یا سایر افرادی که میتوانند

در شرایط اضطراری به کمک فرد دارای معلولیت بشتابند؛
• اطمینان از داشتن غذا ،آب و هر گونه نسخه دارویی
ضروری ،مواد یا تجهیزات پزشکی :این تجهیزات را
حداقل برای یک هفته باید داشته باشید؛
• لیستی از اطالعات مخاطبان ضروری تهیه کرده و این
لیست را در دسترس قرار دهید؛
• باتری اتومبیل شارژشدهای در خانه داشته باشید .این
باتری میتواند منبعی برای تغذیهی ویلچر الکتریکی و
سایر تجهیزات پزشکی موتوری باشد؛
• دربارهی نقل و انتقاالت متناوب بیاموزید؛
• دربارهی مسئولیتها و محدودیتهای «اولین مسئول»
در حین یک حادثه نکات الزم را بدانید.
او ادامه داد« :این برنامهی آموزشی به افراد دارای
معلولیت نشان میدهد که میتوانند تواناییهای خود را
در مواجهه با بحران بیش از سایر افراد افزایش دهند.
برنامهی  Ready Nowافراد دارای معلولیت را تشویق
میکند تا بتوانند به تنهایی از خود مراقبت کنند».

نرگس فرحانی

هزینهی گزاف سمعک و کودکی مشتاق تحصیل

نسترن کیوانپور
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اگر اخیرا ً گذرتان به تهران افتاده باشد ،تبلیغاتِ مربوط
کودکان نابینا را
دیجیتال گویا برای
به کتابخانهی
ِ
ِ
کودکان
بهوفور دیدهاید .شرکتی خصوصی با شُ عا ِر
ِ
اُمید ،کتابخانههایی در شهرهای مختلف برای کودکانی
ایجاد کرده که از دیدن محرو َماند .برای اینکه آنها
همساالن خود ،با دنیایِ زیبای
نیز همچون سای ِر
ِ
ِ
کیفیت آموزشپذیری
کتابهای داستان آشنا شوند و
در آنان ارتقا یابد.
حال چه زیباست اقداماتی از این دست در کرج
رقم بیشماری از معلوالن کشور،
نیز انجام شودِ .
ساکن البرز هستند .بسیاری از آنان نیز کودکاند
ِ
ِ
شکوفایی
و
رشد
برای
بستری
و
تحصیل
د
نیازمن
و
ِ
وسایل ابتدایی برای
استعدادهایشان .این کودکان به
ِ
ِ
معلولیت خود نیاز دارند .نمونهها بسیار
کنارآمدن با
است.
ساکن محمدشهر که
است
کوچکی
ی
ه
دختربچ
حدیث
ِ
مشکل
در مدرسهی معاد درس میخواند .او از بد ِو تولد
ِ
گفتاری و شنوایی داشته و به ِ
علت هزینهی گزاف
سمعک و شرایطِ اقتصادی ،خانوادهی او قادربه خریدن
وسیلهی مورد نیا ِز دختر کوچکشان نیستند .از آموزگا ِر
او راجعبه حدیث میپرسم .میگوید« :همیشه روی
صندلی جلو مینشیند تا بهتر متوجه شود .همیشه هم
دهان من نگاه میکند تا جمالت را بهخوبی دریابد».
به
ِ
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تمایل آنان به دوری از
هرجا از انزوای معلوالن و
ِ
اجتماع ،سخن به میان میآید ،نکت های اساسی از
وسایل مورد نیا ِز
ديدهها پنهان میماند :هزینهی
ِ
سطح شهر .آشناشدن با
معلوالن برای حضور در
ِ
دختربچهای هشت ساله در محمدشهر که بهدلیل
مشکل شنوایی قادر به حضور در کالسهای
ِ
درس نیست ،بهانهای شد تا این گزارش  ،به
چنین موضوع مهمی بپردازد.

از او راجعبه توانایی یادگیریِ حدیث میپرسم.
میگوید« :خوشبختانه توانایی یادگیری باالیی دارد و
بسیار مشتاق است؛ اما نیاز به سمعک و گفتاردرمانی
دارد تا راحتتر به تحصیل بپردازد».
معلول استان است
کودکان
حدیث فقط یک نمونه از
ِ
ِ
که به یاری مسئوالن نیاز دارد .کودکی که خانوادهاش
ازپس پرداخت هزینهی گزاف سمعک برنمیآیند و
ِ
دانش او ،روزبهروز
کسب
روح شیفتهی یادگیری و
ِ
ِ
ِ
آزردهتر میشود.
از مجید زینلی ،رئیس کانون ناشنوایان استان البرز
خصوص هزینههای سمعک میپرسم .او میگوید:
در
ِ
ِ
شرکت سازنده بستگی دارد.
«قیمتها به کارایی و
البته هزینهها از یک میلیون تومان شروع میشود تا
بیشتر».
معلوالن البرز نیز
احمد سردشتی ،رئیس جامعهی
ِ
وسایل
دربارهی قیمت هنگفت صندلیهای چرخدار و
ِ
ِ
«قیمت صندلیهای
حرکتی معلوالن میگوید:
کمک
ِ
چرخدار به عملکرد و کارآییشان وابسته
است .صندلیهای چرخدا ِر سیصد تا چهارصد
تومانی معمولی هم در بازار یافت میشود؛ اما
بدون
این صندلیها تنها در زمینهای صاف و
ِ
هیچگونه پَستی و بلندی کاراست .زمانی که فرد
ی چرخدار
بخواهد در سطح شهر با این نوع صندل 
تردد کند ،بسیار اذیت میشود و مسلماً ُدچار مشکل
خواهد شد .به عبارتی این نوع صندلیهای چرخدار به
در ِد محیطِ خارج از خانه نمیخورد!
از طرفی هر ویلچری به در ِد هر کسی نمیخورد ،بلکه
اولویت در انتخاب و استفاده باید مرتبط با ویلچری
مناسب نو ِع بیماریِ فر ِد معلول باشد –متأسفانه
درنظرگرفتن این نکتهی مهم ،جای خود را به قیمت
عنوان مثال نوع ویلچر افراد زیر با هم
داده است .به
ِ
متفاوت است :فردی که از دو پا ُدچا ِر معلولیت است

یا فردی که ُدچا ِر ضایعهی ن ُخاعی و فلج از گردن به
فلج مغزی که
پایین است یا ویلچ ِر مربوط به
ِ
کودکان ِ
شدن
باید بدنشان را ثابت نگاه دارد و مانع از واژگون ِ
آنها شود.
ِ
قیمت لوازم مورد
خصوص
طی پُرسوجوهایی که در
ِ
ِ
قیمت ویلچرهای ساده از
نیا ِز معلوالن انجام دادم،
حدو ِد دویستهزارتومان تا دومیلیونتومان است.
ِ
قیمت همین ویلچرهای ساده اما نو ِع آلمانی به750
هزارتومان میرسد .همچنین واکرهای ساده 80
هزارتومان به باال ،واکر چرخدار  90هزارتومان به باال
و واکرهای چهارچرخ ،حدود  230هزارتومان به باال
هستند .ویلچرهای برقی گرانتر هستند و قیمتها
از سه میلیون و هفتصدهزارتومان شروع میشود تا
هفتمیلیونتومان .حتی ویلچرهای نوزده میلیون
تومانی نیز در بازار یافت میشود که البته در مقایسه با
مالی معلوالن به طنزی تلخ میماند.
وضع ِ
ِ
صغری میرظفرجویان ،مدیر مؤسسهی خیریهی
آموزشیتوانبخشی رعد کرج ،میگوید« :تهیهی ویلچر
و واکر و وسایلی از این قبیل یک طرفِ ماجراست
پیداکردن قطعاتِ آنها پس از خرابشدن ،طرفِ
و
ِ
دیگر ماجرا .بارها پیش آمده که فردی خَ ّیر به یکی از
رقم باالیی نیز برای آن
معلوالن ،ویلچر هدیه میدهد و ِ
میپردازد؛ اما ممکن است ویلچر به مرو ِر زمان خراب
شود و فر ِد معلول قطعاتِ آن را به منظو ِر تعمیر در
بازار پیدا نکند و چنین وسیلهی گرانقیمتی بدون
استفاده در گوشهی خانه خاک بخورد؛ چرا که بسیاری
از قطعات این وسایل کمیاب هستند».
در گفتوگوها با معلوالنی که به ویلچر نیاز دارند،
نکتهی مشترک یافتم :اگر ویلچ ِر برقی داشته
باشند ،اعتمادبهنفسشان بیشتر میشود .آنها
صندلی
از اینکه ُمدام وابسته به کسی باشند تا
ِ
چرخدارشان را حرکت دهد ،ناراحت هستند.
همچنین ویلچرهای معمولی برایشان آزاردهنده
دادن
است؛ زیرا باید از دستشان برای حرکت
ِ
چرخها استفاده کنند .معموالً
ِ
مسافت زیادی
نمیتوانند طی کنند؛ چرا که ِ
کف دستشان
چرخاندن چرخها آسیب میبیند.
دلیل
به ِ
ِ
ِ
نسبت سای ِر
در این میان اما هزینهی سمعک ،به
لواز ِم کمکی معلوالن بسیار سرسامآور است و تعدا ِد
ناشنوایان البرز هم فراوان.
ِ
ِ
حدیث کوچک با چهرهای خندان و شیرین.
برگردیم به
حدیث دو خواهر و برادر دارد .خانوادهی او تاکنون
آزمایشهای متعددی انجام دادهاند تا نیا ِز کودک به
شنوایی سمعک تأیید شود .این هزینه
وسیلهی کمک
ِ
اما جداست از هزینهی گفتاردرمانی که او نیاز دارد.
مبلغ کمتر از سای ِر
جلساتی که در مؤسساتِ خیریه با
ِ
ِ
شرکت مداوم در
درمانگاههای مرتبط برگزار میشود و
توان خانواده نیست.
جلسات باز هم در ِ
ِ
حساسیت
امیدواریم انتشا ِر این گزارش،
ِ
دست یاری خود را
مسئوالن را برانگیزد تا
دوش آنانی
بهسوی معلوالن دراز کنند و باری از
ِ
بردارند که روزگار بیمهریاش را نصیبشان کرده
کوچک ایران نیازمندِ
ِ
است؛ چرا که حدیثهای
یاری هستند.
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پيونـد

بهار من و پريسا

يادش به خير! خوشدليهاي هفتصد
نفرهمان در تفرجگاه بابلسر؛ همان
شاديهايي كه غمهايي از جنس معلوليت
در آن هويدا بودند .غمهايي كه با همهي
تالش در پوشاندنش ،از گرداگرد جشنهاي
شبانه بهوضوح ديده ميشدند .تقريباً
هيچكس دلش نميخواست اردو تمام شود؛
چون بيرون از فضاي اردوگاه ،مشكالت با
همهي پهنايشان به انتظار معلوالن ،بغل وا
كرده بودند .در هياهوي دور هميمان يكي
كابوس پلهها را ،آن يكي زخم بستر را ،اين
يكي اندوه بيكاري را ،آن يكي پيادهروهاي
ناهموار را ،اين يكي درد مفاصل را ،آن

يكي اجارهی خانه را ،اين يكي تنهايي
در فراموشخانهي كهريزك را و آن يكي
نگاههاي فرهنگي را به فراموشي سپرده
بودند.

قدمزدن در نمنم باران...

من بهعنوان خبرنگاری داراي معلوليت
كه هميشه بازتاب چالشهاي معلوالن را
وظيفهي ذاتي خود ميدانم ،دلم ميخواست
چند روزي با دورشدن از وقايع ،كمي از آن
صفا و صميمت بهرهمند شوم .ميدانستم ما
فقط پنج روز براي شادماني فرصت داريم؛
براي راهرفتن زير نمنم باران شمال ،براي

شنيدن صداي امواج ،براي ديدن ستارهها،
براي عكسهاي يادگاري ،براي شبنشيني
تا دم صبح ،براي شنا ،براي واليبال ،براي
بازي وسطي و در يك كالم براي زندگي!
آنجا شهروند «درجهی دو» بودن معني
نداشت .همه يكدست بودند .كسي خودش
را برتر از ديگري نميدانست و معلوليت
جرم نبود؛ چون همه رنج يكديگر را درك
ميكردند .آنجا كسي براي تندرستبودن
به كسي پز نميداد .كسي مستقيم و
غيرمستقيم معلوليت را مالمت نميكرد.
كسي...
همه باهم مهربان بودند .البته ميدانستم

بعضي آدمسالمها هم از اينكه ما چند
روزي كنارشان نباشيم ،خوششان ميآيد.
همانهايي كه معتقدند معلوالن بايد دور
هم باشند تا كمتر ديده شوند؛ همان
آدمسنتيهايي كه فقط جسم تندرست را
نشانهي توانمندي ميدانند؛ همان كساني
كه گمان ميكنند معلوليت هيچگاه
سراغ آنها نميرود؛ همان افرادي كه در
اتوبوس و مترو با ديدن ما خودشان را به
خواب ميزنند؛ همانهايي كه به ظاهر
ما را تشويق ميكنند اما در عمل ازدواج
دخترشان با معتاد و دزد را به ازدواج با
جوانی داراي معلوليت ترجيح ميدهند.

اولين نگاه...

بهاري پر از ارغوان...

شايد باورت نشود؛ اما كنارت كه راه ميروم
از متفاوتبودنمان با بقيه احساس غرور
ميكنم .وقتي زير برف قدم ميزنيم ،وقتي
در شلوغي بازار راه ميرويم ،وقتي براي
باالرفتن از پله دستت را ميگيرم ،وقتي
براي حمل وسايل سنگين كمكم ميكني،
وقتي نگاهم ميكني ،وقتي لبخند ميزنم...
انگار همهي دنيا براي خوشبختي من
همقسم شدهاند .در چشمهايت كه خيره
ميشوم ياد شعري از فريدون مشيري
ميافتم كه لحظاتي قبل از اولين ديدارمان
زمزمه ميكردم:
تو را دارم اي گل ،جهان با من است.
جان جان با من است.
تو تا با منيِ ،
چو ميتابد از دور پيشانيات
كران تا كران آسمان با من است.
چو خندان به سوي من آيي به مهر
بهاري پر از ارغوان با من است!
كنار تو هر لحظه گويم به خويش
كه خوشبختي بيكران با من است
روانم بياسايد از هر غمي
چو بينم كه مهرت روان با من است
مجید انتظاری
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آن جشن زيبا...

هجدهم بهمن هم كه در جشن ازدواج
زوجهاي داراي معلوليت شركت كرديم ،از
ديدن  21زوج ديگر شگفتزده بوديم .ديدن
زوجها با معلوليتهاي مختلف در كنار هم،

از تغيير تا بروز...

آن شب ياد روزي افتادم كه اولينبار در
سال  75زماني كه نوزده ساله بودم براي
يادگيري رايانه به مجتمع معلوالن رعد
رفتم .يادم ميآيد با اينكه معلوليت داشتم،
از حضور در كنار معلوالن پرهيز ميكردم.
هميشه فكر ميكردم انسان كامل يعني
انسان تندرست .از آموزههاي قديمي نيز
ياد گرفتم «عقل سالم در بدن سالم» است
و من با پيروي كوركورانه از اين آموزهها
همواره در حال فرار از هويت خود بودم.
آن روزها فكر ميكردم براي پيروي از
سليقهي جامعه هم كه شده ،بايد با دختری
تندرست ازدواج كنم و تالشهايي همسو با
انتخابهاي كوركورانهام انجام دادم.
اينكه چه اتفاقاتي در طول هجده سال
گذشته رخ داد تا تغييري در نگرش من
نسبت به زندگي ايجاد شود ،خود حديث
مفصلي است .اما امروز كه به اين مرحله
رسيدم ،دريافتم زندگي زيباتر از آن است
كه از پشت عينك خودخواهي به نظر
ميرسد .عمر كوتاهتر از آن است كه صرف
جدالی عبث شود! زندگي باارزشتر از آن
است كه بيهوده هدر رود .انسانيت باالتر
از آن است كه بعضاً در هالهاي از توقعات
كاذب مخفي بماند .معلوليت محدوديت
است؛ ناتواني نيست .هركس به اندازهي
استعدادي كه خدا در وجودش نهاده
قابليت تأثيرگذاري دارد؛ فقط بايد كشف
شود تا بروز يابد .امير و حسين ،مخترعان
داراي معلوليت ،ترانه نخبهی معلول ،محمد
كه با 98درصد معلوليت مربي بوچياست،
فاطمه هنرمندي كه بدون داشتن دست
سنتور مينوازد ،علي صابري گرانترين

يك جاي خالي...

جشن ازدواج ما تنها يك چيز كم داشت
و آن حضور «مادرم» بود .سر سفرهي عقد
خاطرات با مادر بودن ،فريمبهفريم از جلوي
چشمانم عبور ميكردند .دلش ميخواست
مرا در لباس دامادي ببيند؛ افسوس كه
دست تقدير مجالش نداد .در آن لحظات
براي مادرم آرزوي مغفرت كردم .در يك
سال گذشته سكوت و نااميدي به در و ديوار
خانهی ما متصل شده بودند ،اما بيقراريهايم
كمي در كنار تو آرام گرفتند .حاال دوباره
سماور خانه قلقل ميكند؛ با حضور تو.
صداي خندههايت ،شلوغكاريهايت،
غذاپختنهايت و مهربانيهايت همهچيز را
براي دوستداشتنت مهيا كردهاند.

اجتــــماعـــی

من دلشكسته از اين همه
دومين روز اردوِ ،
ناماليمي و پارادوكس ،كنار ساحل قدم
ميزدم كه نگاهم به تو افتاد! دختر اصيل
ايراني با همان مالحظهكاريهاي خاص؛
خجالتي و باحيا .تمام تمركزم را براي جلب
توجهات به كار بستم .نزديك شدم و سالم
کردم .قلبم به شماره افتاد .نبضم تندتند
ميزد .وقتي جواب سالمم را با لبخند
دادي ،كمي آرام شدم .حدس ميزدم بايد
معلوليت داشته باشي؛ اما تا قبل از اينكه
راه بروي متوجه آن نشدم .من مقابلت روي
تختهسنگي نشستم و تو يك قدم نزديكتر
آمدي .همان لحظه با خودم گفتم كاش
براي تمام عمر همراهيام كني .گفتم نامم
مجيد است ،گفتي پريسا هستي .گفتم اهل
تهرانم ،گفتي اهل نهاوندي .گفتم  37سال
دارم گفتي  31بهار را گذراندهاي .گفتم
ليسانس ارتباطاتم ،گفتي ليسانس شيمي
داري .گفتم خبرنگارم ،گفتي خانهداری.
گفتم نظرت راجعبه معلوليتم چيست؟
گفتي من معلوليتي در شما نميبينم! و اين
شاهبيت گفتوگوهايمان شد.
بیستوسوم شهريور آغاز دلبستگي و
هجدهم دي شروع همبستگيمان بود.
هزينهي جشن عقدمان كمتر از تصورم
تمام شد .خانوادهها راه را هموار كردند،
از آنها متشكرم .خانوادهی تو از تحميل
هزينههاي اضافي به من خودداري كردند و
اين برايم باارزش بود .سر سفرهي عقد براي
خوشبختي جوانها دعا كردم.

دلگرمكننده بود .در حلقهی خبرنگارها
و عكاسها قرار داشتيم .اغلب زوجها در
گفتوگو با رسانهها تأكيد میکردند كه
خانوادهها راه ازدواج معلوالن را هموار
كنند .اولين دغدغهشان هم ،فرهنگي بود
و توقع داشتند افراد جامعه ضمن قبول
حضور پانزده درصدي معلوالن ،در جهت
بهبود ديدگاههاي خود درخصوص اين قشر
تالش كنند .آنها خاطرنشان ميكردند
معلوليت نه بهعنوان هويت و تماميت يك
فرد ،بلكه بايد بهعنوان يكي از ويژگيهاي
ثانويهای تلقی شود كه فرع بر شخصيت
اصلي فرد وجود دارد .خبرنگاري از من
پرسيد «بزرگترين هديهاي كه دوست
داري همسرت به تو بدهد ،چيست؟ » گفتم:
«عشق».

وكيل ايران كه فردي نابيناست ،سيامند
رحمان قهرمان وزنهبرداري و هزاران فرد
داراي معلوليت گمنام ديگر ،نمونههايی
از اين استعدادها هستند كه بعضيشان
هنوز پشت سد فرهنگي ،مجالي براي
ازدواج نيافتهاند .شايد اگر من و تو هم
خود را در تفكرات قالبي جامعه گرفتار
ميكرديم ،هيچگاه فرصت دلدادگي
نمييافتيم!

دکتر عباسعلی یزدانی
مـددکـار اجتمــاعی

کیفیت زندگی را از یاد نبریم
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همهی ما به گونهای عمرمان را به پایان میرسانیم .هر
یک از ما در انتهای عمرمان مانند پایان هر پروژهای از
چگونگی گذران زمانی که در اختیار داشتهایم ،ارزیابی به
عمل میآوریم .برخی خشنودند از آنچه تا بدان زمان از
سرگذرانده ،برخی افسوس و حسرت میخورند از آنچه
باید میشد اما نشد و آنچه نباید میشد و شد.
هر سال از عمرمان مانند یک پروژه است و انتهای هر
سال انتهای یک پروژهی یکساله است .هر پروژه چند
خصلت اساسی دارد :اوالً زمانبندی دارد یعنی آغاز و پایان
دارد؛ ثانیاً هدف دارد و از ابتدایش باید معلوم باشد که در
پی دستیافتن به چه چیزی هستیم؛ ثالثاً هزینهـفایده
ِ
دارد و باید برآورد شود که در این مدت چه چیزهایی
به دست میآید و در قبال آن احتماالً چه هزینه هایی
باید پرداخته شود و سعی شود حتیاالمکان از هزینهها
کاست و بر منافع افزود؛ رابعاً ابزار و وسایل مورد نیاز آن
مشخص است ،بنابراین باید برآورد شود که در این مدت
به چه امکانات مادی یا غیرمادی نیاز است .از همکاری چه
کسانی استفاده خواهد شد و از چه تجهیزاتی باید بهره برد.
نهایتاً اینکه زمان و روش ارزشیابی پروژه به چه ترتیبی
است و از کجا میتوان فهمید آن پروژه موفقیتآمیز بوده
یا نه و اگر موفق بوده تا چه حد؟
بررسی نتیجهی کاری در پایان پروژه عالوه بر اینکه به
ما کمک میکند بدانیم در مدت مشخص به چه کسی
خوبی یا بدی کردهایم ،فرصت مناسبی به ما میدهد تا
به امور مالی ،شخصی ،خانوادگی ،عاطفی و معنویمان
نظم بدهیم و متوجه شویم ضعف و قوت و قدرتمان
کجا بوده است .در هر پروژهی جدی ،در هر حوزهای که
باشد ،یکی از بخشهای بسیار مهم ،ارزیابی و ارزشیابی
است؛ کلیدواژههایی که اگر در یک پروژه پیشبینی نشده
باشد ،دیگران قدر و قیمت مناسبی برای آن پروژه قائل
نمیشوند .سنجش میزان موفقیت و عدم موفقیت هم به
همین ترتیب است .کسی موفق است که در مقایسه با
مالک و معیاری خاص عملکرد بهتری داشته باشد.
متأسفانه توجه به کیفیت و چگونگی زندگی برای
بسیاری از افراد ،اهمیت خود را از دست داده است.
بسیاری از ما ناخواسته و نادانسته تنها و تنها به ماندن
و بقا میاندیشیم و اینکه چگونه باقی میمانیم اولویت
چندانی در زندگیمان ندارد .فراموش نکنیم اگر کیفیت
زندگی برای ما اولویت نداشته باشد ،به مرور ارزش
خو ِد زندگی برای ما اولویت خود را از دست میدهد.
کسی که برایش مهم نباشد چگونه میخورد ،چگونه
ارتباط اجتماعی برقرار میکند ،چگونه عشق میورزد،
چگونه بازی و تفریح میکند ،چگونه شراکت میکند و...
جایگاه و شأن خود را در اندازهی واقعیاش نخواهد دید.
به مرور با خود خواهد اندیشید :من باید فقط زنده بمانم
و بس! برای کسی که چنین اندیشهای دارد چه فرقی
میکند نانش حالل باشد یا حرام؟ کسب مالش به قیمت
لگدمالشدن حقوق چند نفر تمام میشود یا نه؟ نیازهای
عاطفی اطرافیانش برآورده میشود یا نه؟
در آستانهی سال نوی امسال میخواهم دو پیشنهاد مطرح
کنم:
.۱هم توصیهی شریعتمان است و هم تجویز محققان
روانشناسی که در بازههای زمانی مختلف نگاهی به گذشته
خود بیندازیم و کردار جاری و کردهها و ناکردههای
گذشته خود را بهدقت مرور کنیم .این یعنی که زندگیمان
را به صورت پروژههای مختلف یا بخشهای مختلف
پروژهای بزرگ ببینیم .اگر حس و حال آن را نداریم که هر

شب قبل از خواب به توصیهی «حاسبوا انفسکم قبل ان
تحاسبوا و زنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم» عمل کنیم،
اگر وقت نداریم آخر هر هفته یک بار عملکرد کل هفته را
ارزشیابی کنیم ،اگر در پایان هر ماه یا فصل یا شش ماه
یادمان میرود به این توصیه عمل کنیم ،بوی بهار و آوای
«حول حالنا الی احسن حال» اما میتواند انگیزهی خوبی
باشد تا یادمان بماند نگاهی ارزشیابانه به زندگی خود طی

یک سال اخیر بیندازیم.
 .۲به جای طول زندگی به کیفیت زندگیمان نگاهی
بیندازیم .کسی منکر دغدغههای موجود در کشور و
جهان نیست .بعید است کسی بتواند ادعا کند که حتی
مالی خوب ،هیچچیز در زندگی
در صورتِ داشتن تمکن ِ
اذیتش نمیکند .حتی اگر همه چیزمان هم بر نظم و به
اصطالح روی غلتک باشد ،ذات تمامیتخواه و سیرناشدنی
بشر همیشه آرمانهای نرسیدهای برایش میتراشد .اما
حتی اگر همه آرزویمان ثروت باشد و همه دغدغهمان
پول باشد ،ضروری است مالک و معیاری داشته باشیم
برای آنچه قرار است طی یک سال آینده بدان برسیم .به
قول موالنا «ترازو گر نداری پس ترا زو ره زند هرکس.»...
ترازوی ما همان هدفها و مالکهایی است که برای خود
مقرر میکنیم به آن رسیده یا دستکم نزدیک شویم.
همین دو کار ساده حداقل وظیفهای است که ما در قبال
زندهبودنمان میتوانیم انجام دهیم.

بیمـه و معلولیـت

سخــــن مترجــم

پوریا طیارزاده

اجتــــماعـــی

شخصی هر فرد به هرحال
در زندگی
ِ
بحرانهایی وجود دارد که ناخواسته بر سر
راه افراد قرار میگیرد .وجود سازمانهایی
همچون بهزیستی و هالل احمر و بیمهها
میتوانند فرد را در سپریکردن این دوران
یاری کنند .اطالعرسانی و آگاهسازی
مناسب افراد منجر میشود که مزایای
این سازمانها برای افراد روشن شده و
آگاهی کامل عضو این سازمانها
افراد با
ِ
شوند .از سوی دیگر عضویت در سازمانی
همچون بیمه باعث میشود فرد برای
پرداخت مقرری ماهیانهی خود به شرکت
بیمه تالش کرده تا پولی به دست بیاورد.
این تالش بهخصوص برای معلوالن کشور
ما منجر به اجرای ایدههای جدید و
کارآفرینی خودمحور میشود .از
درنتیجه
ِ
سوی دیگر طی صدور بیانیه ای از سوی
بهزیستی ،بهزیستی برای افراد معلولی
که عضو بیمهی تأمین اجتماعی هستند،
هفتاد درصد پرداختهای ماهیانهی آنها
را به بیمه بازپرداخت میکند .مسئول
رسیدگی به این امر آقای ربیعی هستند،
گرچه بیشتر اوقات با کمبود بودجه مواجه
هستند! بهشخصه بهعنوان یکی از اعضای
بهزیستی و بیمهی خویشفرمای تأمین
اجتماعی ،تا به االن این مقرری را به دلیل
عنوانشده از سوی این سازمان دریافت
نکردهام.
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در این شماره از ماهنامه بر آن شدیم اندکی دربارهی بیمه و انواع آن برای
معلوالن در خارج از کشور بحث کنیم.
به چندین سایت بیمه در کشورهای مختلف از طریق اینترنت سرزدم تا انواع
امکاناتی را بررسی کنم که در اختیار متقاضیان معلول خود میگذارند.یکی
از مؤسسات موجود در آمریکا موسسهی «حقیقت معلولیت» بود که تأمین
اجتماعی را برای معلوالن ،افراد مسن و بچهها ارائه میداد .این موسسه
خدماتی را برای زمان سختی و معلولیت و دوران بازنشستگی ارائه میکند
و شخص با پرداخت ماهیانه براساس بودجهی موجود میتواند از خدمات
کلی آن موسسه استفاده کند .این موسسه با مدیریت فردی آمریکایی اداره
میشود و بر آن است که به افراد در دوران معلولیت زندگی آنها کمکهای
مالی و اجتماعی را ارائه کند .درواقع هدف این کمپین برای کمک به دوران
ِ
حقیقت زندگی در حال
بازنشستگی و معلولیت افرادی میباشد که با این
توپنجه نرمکردن هستند .هدف این کمپین آمریکایی اطالعرسانی
دس 

عمومی به افراد برای آگاهی از بیمه از کار افتادگی است که باید با مزایای این
دوران ازکارافتادگی خود ،آگاهی پیدا کنند.
امور برای
ِ
این کمپین اطالعرسانی از تمامی مراقبان افراد دچار معلولیت سپاسگزاری
کرده و همچنین از این افراد خواسته تا مراجعان خود را نیز از مزایای این
بیمهی تأمین اجتماعی آگاه کنند.
همچنین در وبسایت این مؤسسه داستانهایی از افراد عضو این بیمه قرار
داده شده بود که قبل از عضویت چه شرایطی داشتند و پس از عضویت ،این
سازمان برایشان چه شرایطی را فراهم کرده است.
این سازمان در وبسایت خود قسمتی را قرار داده است تا افراد عالوهبر
عضویت در این بیمه شرایط زندگی خود را توضیح دهند و داوطلبان با
خواندن شرایط آنها براساس تواناییهایشان به این افراد کمک کنند.

تحصیل هشت هزار دانشآموز معلول در تهران
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اولین مرکز تخصصی آب درمانی دانشآموزان
استثنایی در مجتمع آموزشی و توانبخشی
توانخواهان در سعادتآباد افتتاح شد .در این مراسم
که با حضور مدیران کل و مشاوران سازمان آموزشوپرورش
و رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان تهران و مهران
رسام و مسعود فروتن از هنرمندان بنام برگزارشد ،نخستین
مرکز آبدرمانی افتتاح شد و در دسترس دختران معلول
سراسر تهران قرار گرفت.
در اولین مرکز تخصصی آبدرمانی دانشآموزان استثنایی،
شوپرورش استثنایی تهران با اشاره به
رئیس ادارهی آموز 
اینکه شش هزار دانشآموز معلول در تهران در مدارس
استثنایی درس میخوانند ،گفت« :عالوه بر این تعداد ،دو
هزار نفر از دانشآموزان با نیازهای ویژه نیز در مدارس
عادی مشغول به تحصیل هستند ».وجیهاهلل پرویزی با
تأکید بر نیاز این دانشآموزان در استفاده از فیزیوتراپی و
آبدرمانی گفت« :باید شرایطی فراهم شود تا دانشآموزان
آموزشی متعلق به خودشان درس بخوانند
در فضاهای
ِ
و از امکاناتی برای بهبود شرایط جسمی و روحی خود
بهرهمند شوند» او با تأکید بر اینکه تا امروز برنامهریزیهای
خوبی در حوزه استثنایی اتفاق افتاده است ،گفت« :اولین
گلخانهی تمام پلیکربنات کشت گیاهان آپارتمانی در
منطقه  5را آقای مسلماننژاد خیر مدرسهساز افتتاح کرد
و دانشآموزان با نیازهای ویژه در رشتهی کشت گیاهان
آپارتمانی تحصیل میکنند ».پرویزی افتتاح پروژهها
درحوزهی آموزشوپرورش استثنایی در سال جاری را موفق
خواند و گفت« :حضورخیران مدرسهساز در ساخت و تجهیز
این مدارس و مجتمعها بسیار چشمگیر بود و ما همیشه
مدیون زحمات خیران مدرسهساز هستیم .یک نمونه از
فعالیت خیران ساخت مجتمع صدرا بود که علی روحی یک
میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه کرد ».رئیس ادارهی
آموزشوپرورش استثنایی تهران افتتاح بخش فیزیوتراپی
و آبدرمانی مجتمع را اتفاقی خوب و مؤثر خواند و گفت:
«افتتاح این بخش رویکرد ما در توانبخشی و استفاده
از امکانات بهتر را به دانشآموزان نشان میدهد .تجربه
نشان داده که آبدرمانی و بازیدرمانی تأثیرات شگرفی در
پرورش استعداد دانشآموزان معلول داشته است ».او تأکید
کرد« :برای تجهیز بهتر بخش به کمک خیران مدرسهساز
نیازمندیم و امیدواریم مانند همیشه دانشآموزان استثنایی
را به طور ویژه در نظر گیرند».
تحصیل  134معلول جسمیحرکتی و ذهنی
از شاخصها و ویژگیهای مدارس استثنایی این است
که متناسب با معلولیت دانشآموزان ساخته یا تجهیز

میشوند؛ به عنوان مثال ویژگیهایی که برای دانشآموزان
جسمیحرکتی در مدارس وجود دارد ،در مدارس مخصوص
نابینایان نیست و امکانات تحصیل در مدرسهی دانشآموزان
مبتال به اوتیسم با دیگر دانشآموزان کام ً
ال متفاوت است.
مجتمع آموزشی و توانبخشی توانخواهان در سعادتآباد
در سال  ۷۶تاسیس شده و ۱۳۴دختر معلولجسمی و
حرکتی از همهی مناطق شهر تهران از مقطع پیشدبستانی
تا پیشدانشگاهی در آن تحصیل میکنند .از این تعداد
گروهی عالوه بر مشکل جسمیحرکتی معلولیت ذهنی
هم دارند و معلوالن کمتوان ذهنی در مقاطع پیشدبستان
و دبستان و متوسطهی یک مشغول به تحصیل هستند.
مدیر مجتمع توانخواهان با بیان این مطلب میگوید:
«هر سال  ۱۳۰تا  ۱۵۰دانشآموز با نیازهای ویژه در27
کالس این مجتمع درس میخوانند ».نسرین معصومی
دربارهی مشکالت مجتمع میگوید« :کار با دانشآموزانی
که نیازهای ویژه دارند آسان نیست؛ اما همهی  ۵۸پرسنلی
که در اینجا کار میکنند با عشق و عالقه به دانشآموزان
خدمت میکنند .مهمترین مشکل ما کمبود نیروی
خدماتی است و جابهجایی دانشآموزان بسیار مشکل
است .او تأکید میکند« :به دلیل نوع معلولیت بچهها در
هر کالس بین  ۶تا  ۱۱دانشآموز درس میخوانند و عالوه
بر تحصیل ،خدمات گفتاردرمانی ،فیزیوتراپی ،کاردرمانی و
بازیدرمانی را دریافت میکنند .دانشآموزان و خانوادهی
آنها میتوانند از خدمات مشاورهی مجتمع نیز استفاده
کنند .مدیر مجتمع دربارهی سالن آبدرمانی مرکز گفت:
«این سالن در سال  ۷۶بنیانگذاری شد؛ اما افتتاح نشد.
در طول سه سال که از مدیریت من میگذرد با همراهی
خیران مدرسهساز و کمکهای اندکی که به مرور زمان
جمعآوری کرده بودیم ،شروع به تجهیز سالن آبدرمانی
کردیم».
در این مراسم رئیس مجمع خیران استان تهران با تأکید
بر کارهای خیر و خدمت به معلوالن گفت« :کسانی که
در این حوزه کار میکنند و به این فرشتههای معصوم
خدمترسانی میکنند نزد خداوند محبوب هستند و
مطمئن باشند کار خیر آنها بدون جواب نمیماند».
امیر نعمت بنیآدم به  ۳۳سال خدمت در حوزهی معلوالن
اشاره کرد و گفت« :از همان روزها شاهد بودم که معلوالن
آرزوی رفتن و ترخیص معلولی از یک مرکز را داشتند تا
پذیرش شوند».
بخش فیزیوتراپی به دستگاههای مجهزتر نیاز دارد
بخش فیزیوتراپی مجتمع آموزشی و توانبخشی
توانخواهان در سه بخش الکتروتراپی ،مکانوتراپی و

سالی پر از مهربانی
بچه که بودم دقیق نمیدانستم از چهکسی این جمله رو شنیدم
که «خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است» ،از مادرم و یا شاید هم
معلمهای مدرسه.
بله درست است ،خدا به همه چیز آگاه است ،خدا فکرهای ما را میخواند
و به قول معلم درس حرفهوفنمان در دوران راهنمایی ،خدا از نقشههای
شیطانی ما که در ذهنمان میکشیم هم کامال آگاهی دارد.
پس چرا وقتی میخواهیم خدا را شکر کنیم در دلمان شکر نعمتهای
خدا را به جا نمیآوریم؟! چرا در دلمان خدا را شکر نمیگوییم؟
چرا در دلمان نمیگوییم خدایا شکرت از اینکه این را داریم و آن را
نداریم؟!
حتما وقتی باید از کنار یک فرد معلول میگذریم یاد این بیفتیم که
خدا را باید شکر کنیم و آهی از ته دل بکشیم؟
آیا بهتر نیست انسانها را همانگونه که هستند بپذیریم؟ آیا بهتر نیست
مهربانی مالک انسان بودن باشد و نه ظاهر انسانها؟
به امید سالی پر از مهربانی
زهره خوئینی

هیدروتراپی فعالیت میکند .نفیسه صابری ،فیزیوتراپ
بخش ،با بیان این مطلب میگوید« :همهی این وسایل و
خدمات برای کمک به دانشآموزان معلول و افزایش قدرت
عضالت ،افزایش تعادل و دامنه حرکاتی عضالت و کمک
به رشد حرکتی آنهاست ».صابری که دانشجوی ترم آخر
کارشناسیارشد رشتهی فیزیوتراپی دانشگاه تهران است،
میگوید« :هر روز  ۶تا  ۷نفر از دانشآموزان به این بخش
میآیند و در کنار کار فیزیوتراپی از آبدرمانی نیز استفاده
میکنند ».او یکی از مشکالت را نبود نیروی خدماتی
میداند و میگوید« :برای آوردن دانشآموزان به بخش
فیزیوتراپی و آبدرمانی خدمه نداریم و خود فیزیوتراپها
مجبور به حمل آنها به بخش میشوند .که این در امرکنار
سختی زیاد ،زمانبر است».
فریبا بهرامی ،دیگر فیزیوتراپ بخش ،دانشجوی ترم آخر
کارشناسیارشد دانشگاه شهید بهشتی است و میگوید:
«مشکل عمدهی ما این است که دستگاههای مجهز نداریم.
دستگاه مجهز گران است و مجتمع برای خرید آنها به
کمک و حمایت خیران و مسئوالن آموزشوپرورش نیاز
دارد ».بهرامی تأکید میکند« :وسایل کمکتوانبخشی
مانند دوچرخههای کوچک و بزرگ و وسیلهای به نام ایست
آسان مورد نیاز این مجتمع است».
دانشآموزان معلول از وضعیت خود میگویند
لیال دانشآموز پایهی دوم متوسطه است و کامپیوتر
میخواند .او که معلول جسمیحرکتی است وجود مرکز
فیزیوتراپی را از ضروریات هر مجتمع تحصیلی میداند و
میگوید« :همهی خانوادهها امکان بردن فرزندان معلولشان
را به مراکز تخصصی توانبخشی ندارند .وجود این بخش در
مدرسه به من و دوستانم کمک زیادی میکند .از روزی که
از خدمات فیزیوتراپی استفاده کردم حس میکنم عضالتم
از نو ساخته شده و دامنهی حرکاتم بیشتر شده است».
زهرا سال اول دبستان است و ویلچرنشین؛ او میگوید:
«هر روز توانایی دستانم کم میشد؛ اما با آبدرمانی حس
میکنم مشکل دستانم کمکم درمان میشود و از همهی
کسانی که این امکانات را برای ما تهیه کردند ،سپاسگزارم».
معلوالن ذهنی حاضر در مجتمع هم از امکانات آبدرمانی
استفاده میکنند؛ اما ناتوانی در ادای کلمات به آنها
اجازهی صحبتکردن را نمیدهد .در مراسم افتتاح اولین
مرکز آبدرمانی مهران رسام و مسعود فروتن حضور داشتند
و به مقولهی معلولیت با نگاه هنری خود پرداختند و خدمت
به فرشتگان را آرزوی قلبی خود عنوان کردند.
زهره حاجیان
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مردانه دادهام حتما در آیندهای نزدیک دوباره صدای برخورد توپ را با میز خواهمشنید. ...
«نه تو تمام شدهای نه بازی»...
یکی از ویژگیهای بارز شخصیت من این است که آدم بسیار امیدواری هستم و در سختترین
شرایط هرگز به پایان فکر نمیکنم .به نظر من آدم موفق کسی است که ازخودش وشغلش راضی
باشد .برای من رضایت خانواده ،دوستانم وهمینطور مشتریها از نحوهی برخوردم بههنگام فروش بسیار
مهم است .یک فروشنده ممکن است به علت نوسانهای بازار،کمبود سرمایه ،فضای نامناسب ،بدهی و غیره
در حرفهی خود دچار مشکالتی بشود وحتی شکست بخورد؛کما اینکه خود من هم به علت اعتماد بیش از
اندازه به افرادی بدونصالحیت ،چندینبار در حرفههای مختلف دچار مشکلهای مالی جبرانناپذیری شده
وسقوط کردهام ،اما هیچوقت شکست رانپذیرفتهام ،بلکه با امیدواری بیشتری دوباره از صفر شروعکردهام.
یکی از بزرگان میگوید« :اگر روزی شکست خوردی ،برخیز! نه تو تمام شدهای ونه بازی ...در جریان باش
که زمان جریان دارد!».
«فرصتهای رفته ،بازنمیگردند»
از همان ابتدای نوجوانی عالقهای به ماندن در محیط خانه نداشتم و همیشه به دنبال راهی
برای ورود به اجتماع و یافتن کاری مناسب با تواناییام بودم .بنابراین خیلیزود متوجه شدم
یکی از ویژگیهای
مهارت زیادی در رانندگی دارم .با تهیهی یک وسیلهی نقلیه در آژانس مشغول به کار
شاید به جرات بتوانگفت
که
است
بارز شخصیت من این
شدم .بعدها یک غرفه بهصورت بوفه در محوطهی یکی از مرکزهای سازمان بهزیستی
خریدکردن حال آدم را بهتر
آدم بسیارامیدواری هستم و در
واقع درپیچ شمیران اجاره کردم و کارم را گسترش دادم .یکسال در آنجا بودم ،اما
میکند .وقتی برای فرار از
سختترین شرایط هرگز به پایان
بازدهی مالی چندانی نداشت .ناامید نشدم و چون نمیتوانستم بیکاری وخانهنشینی
هیاهوی شهر و مشکلهای ریز
فکر نمیکنم .به نظر من آدم موفق را طاقت بیاورم ،ناگزیر به فکر افتادم از همین فرصت استفاده کنم .این شد که در
و درشت به یک مرکز خرید پناه
وشغلش
ازخودش
که
است
کسی
مؤسسهی رعد شهرک غرب بهعنوان هنرجو در رشتههای زبان و موسیقی ثبتنام
میبریم و قصد داریم با قدمزدن
راضی باشد.
کردم .ناگفته نماند به موسیقی سنتی بسیار عالقهمندم و سازهای مورد عالقهام سنتور و
و نگاهکردن به ویترینهای پرزرق
سولفژ هستند .مدتی به یادگیری این دو ساز پرداختم و به خاطر اینکه مشکل هزینههای
و برق پاساژها و خریدکردن ذهن
خودم را هم حل کردهباشم ،همزمان بهصورت غیررسمی در این مؤسسه بهعنوان رانندهی
آشفتهی خود را کمی آرام کنیم ،یک
آژانس مشغول به کار شدم .اما این کار هم موقت بود و من مجبور بودم یکبار دیگر تدبیر محکمتری
فروشندهی خوب میتواند با تخصصی که در این
به کار ببندم! اینبار تصمیمگرفتم ریسک کنم! با سرمایهی کمی که داشتم و با همکاری و زحمتهای پدر و
زمینه دارد محصولهای جدید خود را با خالقیت
مادرم این مغازه را اجاره کردم .خداوند را شکر میکنم که تا این مرحله از زندگی پشتیبانم بوده و از سهمی
به مشتریهایش عرضه کند و بهراحتی نبض
که برایم مقدرکردهاست ،راضی هستم .چرخ زندگی ،چرخ کسبوکار و ...چرخ ویلچرم گرچه آهسته ،ولی
بازار را در دستان آنها قراردهد .درست حدس
روان و منظم میچرخد!
زدید! سوژهی مصاحبهی ما فروشندهای موفق،
«برکت و منفعت برای خریدار و فروشنده»
بسیارمنصف و وظیفهشناس است و سرشار از
چندسالی است بهعلت باالرفتن نرخ طال ،بازار بدلیجات و نقره در کشور ما داغ شدهاست .بهخصوص که
انرژی مثبت! شمرده و دقیق به سوالها پاسخ
هنرمندان سازنده هم تمام تالششان را کردهاند که بدلیجات از نظر شکل و طراحی تفاوتی با طال نداشتهباشند.
میدهد و مانند نامش پر از امید و امیدواریست! او
من هم بهعنوان فروشندهی بدلیجات تمام سعی خودم را کردهام با اطالعاتی که دربارهی تنوع و کیفیت آنها
با اعتمادبهنفسی که دارد ،مدت هشتماه است که
در اختیار مشتریان میگذارم ،بتوانند در کمال آرامش بهترین گزینه را انتخاب کنند و از خریدشان لذت
در یک مرکز خرید در منطقهی ستارخان ،مغازهی
ببرند .همچنین همهی اجناس مغازهام را با قیمت مناسب و با کمترین سود ارائه میدهم که خریدارهای
نهچندان بزرگی اجاره کرده و به فروش زیورآالت
حساس و وسواسی هم با خاطری آسوده و بدون چانهزدن خرید کنند .من به همکاران خوبم توصیه میکنم
و سفال مشغول است.
گاهی،کمی انتقادپذیر باشیم و با صبر و حوصله به نظر خریدار احترام بگذاریم .اعتقاد قلبی من این است که
«امید» با اینکه در این حرفه بیرقیب نیست ،اما با
اگر در خرید و فروش رضایت وجود داشتهباشد ،هم استفادهی خوب برای خریدار و هم برکت برای فروشنده
تجربههایی که در زمینهی فروشندگی کسب کردهاست،
خواهدبود و هردو منفعت خواهندبرد.
بهسرعت توانسته جایگاهش را بین رقیبان خود تثبیت
«معجزهای نمیشود»
کند .همچنین با ارتباط خوبی که با مردم برقرار میکند،
هرکسی نقاط ضعف و قوتی دارد .نباید داشتهها و نداشتههایمان را با فرد دیگری مقایسه کنیم .ما باید
مشتریهای زیادی را جذب و همیشگی میکند .با او
خودمان را همانگونه بپذیریم که هستیم؛ یعنی با تمام ضعفها و تواناییهایمان .اگر من بخواهم خودم
دربارهی کسب وکار به گفتوگو نشستیم .گفتنیها را از
را با همکارانم مقایسه کنم قطعا اولین قدم را درجهت سرکوب تواناییهای خودم برداشتهام .اگر یکی از
زبان خودش بخوانیم.
فروشندگان در این پاساژ ،مشتریهای زیادی دارد و جنسهای خود را خوب میفروشد ،حتما حاصل
«امید حاجیآقایی» هستم؛ متولد مهرماه سال .۱۳۶۱
تالشهای گذشتهی اوست که امروز برداشت خوبی در کارش دارد .من اگر به خاطر شرایط ویژهام ،خودم
فرزند اول خانواده هستم و در تهران به دنیا آمدهام .علت
را با او مقایسه کنم و بگویم «چرا فروش من کمتر است؟ چرا مشتری سراغ اجناس من را نمیگیرد؟» و
معلولیتم بیماری جسمیحرکتی و بهطور مادرزادی رشد
چراهای دیگر ...قطعا معجزهای نخواهدشد و من خودم را با یک داوری اشتباه محکوم کردهام .زندگی و کار
نامتقارن مفاصل است .از هجدهسالگی ویلچری شدم.
هیچوقت مطابق میل ما نخواهدبود .باید افکار منفی را از خودمان دور کنیم و به روزی حاللی که خداوند
مجردم و درحال حاضر با پدر و مادرم زندگی میکنم.
برایمان در نظر گرفته راضی باشیم .باید به جای اعتراض ،به فکر تغییر مسیری باشیم که تا اینجا ما را به
«به خودم قول مردانه دادهام»
هیچکدام ازخواستههایمان نرسانده است.
در رشتهی آمار تحصیل کردهام و قبل از اینکه وارد بازار
«حرف آخر»
کار بشوم ،در رشتهی تنیس روی میز بسیارفعال بودم،
در مسیر موفقیت بنبستی وجودندارد .هرچه میروی تمام نمی شود! انسانهایی رشد میکنند که زود
ولی متأسفانه چون در آن سالها وسیلهی نقلیه نداشتم
خسته نمیشوند .امیدوارم خداوند به همهی کسانی که در زندگی به دنبال کسبوکار سالم هستند ،رونق و
و مسافت بین باشگاه و منزلمان زیاد بود ،این استعداد در
سالمتی عطاکند.
همان روزها به دست فراموشی سپردهشد .به خودم قول
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در بیشتر کشورهای سراسر دنیا دسترسی افراد معلول
(به کتابخانهها) هنوز میسر نیست .برای اینکه فرصتی
برابر برای تمامی استفادهکنندگان کتابخانه فراهم
شود ،الزم است بنا و ساختمان کتابخانه و خدمات و
برنامههای آن با نگاهی از دید این گروه دیده شود.
این سیاهه توسط کمیتهی دائمی خدمات کتابخانهای
افراد کمتوان گسترش پیدا کرد و همانند وسیلهای
کاربردی و علمی برای تمامی انواع کتابخانه (عمومی،
آکادمی ،مدرسه و خصوصی) طراحی شد و «ارزیابی و
تشخیص نشانههای موجود و در دسترس ساختمانها
خدمات ،مواد(مصالح) و برنامهها» و «افزودن دسترسی
به مکانهایی که مورد نیاز است» و «قابلیت وصول
نیازهای کارکنان کتابخانه» نیز از چشماندازهای
آیندهی این طرح است.
برای دسترسپذیربودن و استفاده از یک کتابخانه ،شما
به منابع اقتصادی نیاز دارید؛ هرچند بیشتر پیشرفتها
میتوانند با مبلغ کمی از پول یا حتی بدون هیچ
هزینهای صورت پذیرد.
اغلب راهحل میتواند ازطریق ایجاد تغییر در روش
و رفتار کارکنان و تفکر در راههای جدید پیدا
شود.
ما توصیه میکنیم که نمایندگانی از گروههای ناتوان
و سازمانهای حمایتکننده در مراحل ارزیابی اضافه
و گنجانده شود .ورود به این طرح منحصربهفرد همراه
با یافتههای سیاههی اطالعات سودمند برای افزایش
فوری و بیواسطه طرحهای آتی بهخوبی تخمین زده
میشود.
چون کتابخانه ها وساختمانها دردنیای اطراف ما
خیلی متفاوت هستند ،این سیاهه شامل اندازههای
کمی نیست .ما توصیه میکنیم که کارکنان کتابخانه
ّ
قوانین مرتبط و آئیننامههای هر کشور را به کار ببرند
یا با افراد و کاربرهای ناتوان خود امتحان کنند.
تغییرات به آرامی و آهستگی اتفاق میافتد؛ اما نکتهی
اصلی (مهمترین چیز) این است که بر اهمیت بحث
متمرکز شویم .حال ،یکسان و برابرکردن اشخاص
علیرغم ناتوانی و معلولیت ،خواه ارزیابی ساختمانهای
موجود و خدمات یا طراحی نمونه جدید ...به خاطر
داشته باشید این وظیفهی شماست که کاری کنید
افراد ناتوان هنگام ورود به کتابخانه احساس خوب و
راحتی داشته باشند.
دسترسیپذیری
در یک کشور همه باید قادر به استفاده از کتابخانه
باشند .محیط کتابخانه ،ورودی ،اتاق استراحت،
پلکان ،آسانسور و اتاقهای مخصوص باید برای افراد با
معلولیتهای مختلف در دسترس و قابل وصول باشد.
شخص نشسته بر روی ویلچر باید قادر باشد به
یک
ِ
تمام قسمتهای ساختمان دسترسی داشته باشد یا
فردی با اختالل بینایی باید قادر باشد با یک عصا قدم
بزند و بدون برخورد با دستانداز و مانع راه خود را
پیدا کند .شخصی با خوانشپریشی یا مشکالت دیگر
در خواندن مطالب ،باید قادر باشد که مسیر اطراف و
محل خود را پیدا کند.
محیط بیرون کتابخانه
افراد معلول باید قادر باشند به محل و مکان ساختمان
برسند ،به ساختمان کتابخانه نزدیک شوند و بهراحتی
و باامنیت و سالمت داخل ساختمان شوند .اگر ورودی
اصلی قابلدسترس نباشد ،ورودی دوم باید از این لحاظ

آماده باشد و به درهای اتوماتیک یا سطح شیبدار و
تلفن مجهز باشد .همچنین مواردی از این دست نیز
باید درنظر گرفته شوند:
فضای کافی پارکینگ با عالئم بینالمللی جهت ناتوانان
عالمتگذاری شده باشد؛
پارکینگ به ورودی کتابخانه نزدیک باشد؛
خواندن تابلو راهنماو اعالنات آسان و راحت باشد؛
مسیرهای منتهی به ورودی بدون مانع و روشن باشد؛
ورودیها هموار باشند و سطوح ،لغزنده نباشد؛
در صورت نیاز ،سطح غیرلغزنده و سطح کمشیب با ریل
و نرده به پلکان دیگر (وصل شود)؛
نصب نرده در دو طرف سطح شیبدار؛
دسترسی به تلفن در قسمت ورودی برای
استفادهکنندگان ناشنوا؛
ورود به کتابخانه
شخص نشسته بر ویلچر یا استفادهکننده از عصا یا واکر
ِ
قادر باشند ازطریق در وارد شوند و از میان عالئم و
نشانههای امنیتی بگذرند؛
فردی نابینا با عصا یا سگ راهنما باید قادر باشد که
بدون برخورد یا مواجهشدن با مانع وارد شود؛
وجود فضای کافی جلوی در که اجازه میدهد ویلچر به
اطراف بچرخد یا حرکت کند؛
پهنای کافی در ورودی که اجازه میدهد یک ویلچر
(بهراحتی) وارد شود؛
د ِر بازشو اتوماتیک و (کلید) بازکننده در اتومات که باید
در دسترس فردی باشد که در ویلچر است.
ورودی باید برای تأمین آسایش ویلچرداران ،بدون پله
باشد؛
درهای شیشهای عالمتدار که به اشخاص معلول
هشدار میدهد؛
کلیدهای امنیتی دردسترس برای کسانی که ویلچر یا
واکر یا وسایل کمکی دیگر دارند؛
پلهها (پلکانی) با رنگهای مختلف؛

خط تصویری یا عالئم تصویری راهنماییکننده به
سمت آسانسورها؛
روشنایی و نور واضح آسانسورها با کلیدها و عالئمی در
شکل بریل و ناطق (ترکیبی)؛
دردسترسبودن کلیدهای آسانسور برای فر ِد
نشستهبرویلچر.
دسترسی به خدمات و وسایل نیز بهتر است به شرح
زیر باشد:
تمام قسمتهای کتابخانه باید در دسترس باشند.
فضا باید منطقی و درست چیده شده باشد؛ فرایند در
ورودی با عالئم روشن و در یک طبقه طراحی شده
باشد؛
ِ
نزدیک در ورودی جای گرفته باشد.
سرویس میزها باید
ویلچرسواران باید قادر باشند در کل فضای کتابخانه
حرکت کنند؛ باید برای ویلچرها آسانسور یا سطح شیب
دار وجود داشته باشد.
اگر کتابخانه بیشتر از یک طبقه دارد ،نباید آستانه در
پله وجود داشته باشد و تمام درها باید اتومات باشد؛
ایدهآل آن است که قفسهها در دسترس کسی باشد که
در ویلچر نشسته است؛
تعداد مشخصی از میزها و کامپیوترهای جایگاه (اتاق
مطالعه) باید برای اشخاصی که از ویلچر استفاده
میکنند ،مناسب باشد؛
باید حداقل یک سرویس بهداشتی برای افراد ناتوان
وجود داشته باشد با این تجهیزات:
.۱عالئم تصویری آشکار که محل و موقعیت دستشویی
را نشان میدهد.
.۲پهنا و عرض در برای ورود ویلچر و فضای کافی برای
حرکت و چرخش.

ترجمه :رقیه حنیفه

«پشت سکوتم مدادی است که مرا آغاز میکند»...

به نظر من فصل بهار جزء بهترین فصلهایی است
که خداوند خلق کرده است .قبل از هر چیزی
فرارسیدن سال نو را به تمامی دوستانم تبریک
عرض میکنم .بهار با همهی زیباییهایش یادآور
خاطرات تلخ و شیرینی است که حتی فکرکردن
به آنها هم لحظهای هرچند کوتاه ،لبخند را روی
لب مینشاند .همیشه سیزدهبهدر برای من یک
غصه بود؛ چون همه برای گردش و تفریح بیرون
میرفتند اما ما باید به خانه بر میگشتیم و این
خیلی عذابآور بود .یک سال ،ما دو سه روز زودتر
برگشتیم ،خوشبختانه دو تا از خالههایم بههمراه
خانوادهشان با ما بودند .صبح قرار بود برگردند.
وقتی از خواب بیدار شدیم ،دیدیم برف زیادی آمده
است .دوازدهم فروردین بود .ما به آنها گفتیم
نروند .یکی از خالههایم گفت« :قرار است برایمان
مهمان بیاید ،نمیشود! باید برویم ».گفتیم زنگ
بزنید و وضعیت را برایشان توضیح بدهید؛ قبول
نکردند و راهی شدند .ساعت دو یا سه زنگ زدند
که در گردنهی آوج گرفتار کوالک شدید شدهاند.

با دو ماشین رفته بودند .خالهام برای گرفتن زنجیر
چرخ ماشینشان پیاده میشود ،در همین لحظه
ِ
کمک افراد از کوالک رد میشود و دیگر
ماشین با
دیده نمیشود .هوا هم خیلی سرد بوده و خالهام
برای اینکه یخ نزند سوار آن یکی ماشین میشود.
در همین حین دختر خالهام به ما زنگ میزند که
«مامانم گم شده است و من را ول کرده است!»
اینها را با گریه برای ما گفت و همین مسئله
بیشتر ما را نگران کرد .بعد فهمیدیم سوار ماشین
دوم شده است و ماشینشان بهدلیل نداشتن
تجهیزات زمستانی از جادهی دیگری راهی تهران
شده است .به همین علت بود که ماشین بعد از
کوالک دیده نشده بود .این خاطرهای بود که در
لحظه ،خطرناک بود و یادآوری اش خندهدار! این
حرفگوشنکردن میتوانست عواقب بدی داشته
باشد؛ ولی به خیر گذشت!
راحیل رحمان

سیما سلطانی آذر
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فصل خوب بهار

اینمراسم حضورداشت و دربارهی شعرهای وی گفت:
«در شعرهای ایشان میتوان هزاراننشانه از ایمان،
قدرت و توانایی انسان پیداکرد .به نظر من حمایت
از هنرمندانی با موقعیت ویژه موجب تقویت روحیه و
ایجاد حس هویت در آنها میشود و انگیزهی آنان را
در زمینههای هنری افزایش میدهد .بدونشک سیروس
ذکایی باوری انکارناپذیر ،موفق و پویا در انجمنهای
ادبی ماست».
ازبخشهای بسیاردیدنی اینمراسم میتوان به
کارگاه عملی خوشنویسی استاد طزری اشارهکرد که
پریسکههای سیروس ذکایی را با سبک زیبای «سفیر»
خطاطی و تقدیم مهمانان میکرد.
درپایان اینمراسم ،لوح سپاسی از سوی انجمن
ِ
پریسکهسرایان ایران و مدیر محلهی اوین به سیروس
ذکایی اهداشد.

اجتــــماعـــی

انجمن ادبی پریسکهسرایان ایران ،در چهارمیننشست
ازسلسلهنشستهای بررسی آثار و تجلیل ازشاعران مانند
همیشه شبی خاطرهانگیز را برگزارکرد.
در ایننشست از شاعر معاصر و نوپرداز ،سیروس ذکایی،
در حضور جمعی از فرهیختگان ،منتقدان و شاعران
کشورتجلیلشد.
اجرای اینمراسم را استاد علیرضا بهرهی ،مدیر توانای
نشستها ،برعهدهداشت .حضور جمعی ازمسئوالن مانند
احمد فکری ،مدیر سرای محلهی اوین؛ مسلم سرلک،
مدیرفرهنگی سرای اوین؛عمران حیدریآریا ،دبیر اجرایی
نشستها و هنرمندانی چون صبا کاشانی ،مدیرانجمن
شعر موالنا و حسن طزری،استاد خوشنویس ،موجب
گرمی اینمحفل دوستانه بود.
اینمراسم با تالوت آیههایی از قرآن مجید و سرود
ملی کشورمان آغازشد .به رهی ابتدا به نق دوبررسی
آثار ذکایی پرداخت وگفت« :ذکایی که ازکودکی دچار
بیماری «سی پی» فلج مغزی نخاعی شدهاست ،با وجود

شرایط ویژهاش ،قلمی لطیف و توانا دارد و شعرهایش
برای مخاطب بسیارروان و مؤثر است ».او از سهدهه
فعالیتهای ارزشمند ذکایی در انجمنهای شعری
مختلف تقدیرکرد .به رهی همچنین به زحمتهای
بیدریغ مادر سیروس ذکایی ،خانم فرخ ،اشارهکرده و از
او بهعنوان مادری فداکار و نمونه تشکرکرد .او سرودهای
در وصف مادر را برای قدردانی به مادرش ،اینبانوی
بزرگوار ،تقدیمکرد.
«مادری که چشمانش آب آورد
سالها مروارید چشمش را
به شام ما ،کوک میزد»...
صحنهی بوسیدن دست مادر یکی از لحظههای
توصیفنشدنی اینمراسم بود که ذکایی آن را برای
همیشه درقلب مادر و چشمهای خیس حاضران
مهرکرد .او همچنین عضو هیئترییسه ومدیر هماهنگی
انجمن پریسکهسرایان ایران است .از آثار او میتوان به
کتابهای «طوفانی درگندمزار» ،چندینتذکرهنویسی،
مجموعهاشعار پریسکه به نام «سپیداری که به باران
میپیچید» و«هزارمینپیوند اندیشهها» اشارهکرد.
ذکایی در اینمراسم چندپریسکه از سرودههای
معروفش را برای مهمانان خواند .شعر زیر از جدیدترین
سرودههای اوست:
«چه اضطرابیست
که به چشمهای تو
پناهندهمیشوم
تا آرامش را طوفان نبرد»...
سپس «نعیمه طلوعی» یکی از استادان اینانجمن،
چنددقیقه را به شرح زندگینامه و بررسی کتابهای
ذکایی پرداخت .از آن فرامرز ریحانصفت ،طنزپرداز
نامآشنای کشورمان ،سرودهای از شعرهای طنزش را
خواند .علی منوری هم بهنمایندگی از دستاندرکاران
فرهنگسرای ارسباران سرودهای را به حاضران
تقدیمکرد.
روحاهلل دوستدار ،نویسنده و شاعر نوپرداز ،نیز در

هدیهایآسمانی
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پیشتر گفتم که ما وارد مرحلهی جدیدی شده
بودیم که بیقراری ،اضطراب و کمخوابی فرزندم را
درپیداشت .پاگرفتن و صحبتكردن را مانند كودكان
عادي شروع كرد ،ولي آب دهانش زياد بود! هر بار
هم كه او را پیش دكتر ميبرديم ،همه ميگفتند
پسرمان سالم است .پسرم که سهساله شد ،یکی از
فامیلهایمان که از تهران آمدهبودند به ما توصیه
کردند که او را به تهران بیاوریم .می گفتند با پسرهای
همسن و سالش فرق دارد .تفاوت پسرم با دیگر بچهها
در اين بود كه يك لحظه آرام و قرار نداشت و هميشه
دوستداشت دوروبر خودش بچرخد .با خودش مدام
حرفميزد ،با اسباببازيهايش بهجاي بازيكردن ور
ميرفت و با دستان کوچكش به زمين ميزد .اصال با
كودكان همسن و سال خودش عجين نميشد .اشيا ِء
دوروبرش را پرت ميكرد .به دو شبکهی تلويزيون
عالقهی چشمگیری داشت ،بهطوريكه شبانهروز
ايندوشبکه را نگاه می کرد و تلویزیون ميچرخيد.
از محيطهاي بسته بهشدت بيزار بود .هنگام نشستن
داخل ماشين آرام و قرار نداشت ،دوست داشت دور
هال بزرگ دور بزند و با خودش حرف بزند.
ِ
باالخره تصميمگرفتيم فرزندم را به تهران بیاوریم.
سهسال و نیمه بود که او را به تهران آوردیم .دکتر
فرهاد محوالتی را به ما پیشنهادکردند .او چندآزمایش
تکمیلی از فرزندمان گرفت .آزمایشهای چیزی را
نشاننمیدادند .از پسرمان نوار مغزی گرفت و گفت
در نوار مغزی او نوسانهایی وجوددارد که نشانهی
بیشفعالی است .برای او قرص و شربت تجویزکردند
و گفتند که هردوماه یکبار او را به تهران بیاورید.
تهران از شهر ما دور بود و به پشنهاد یکی از
دوستان ،پسرم را پیش دکتر برزگر در تبریز بردم.

با هزارمکافات ساعت ۱۲شب پسرم را معاینهکردند.
بعد از دیدن آزمایشهای و نوار مغزی و صحبت
دربارهی ویژگیهای رفتاری او ،تشخیصدادند
که پسرم هیچمشکلی ندارد و ما را به روانپزشک
کودکونوجوان ،حسن شاهرخی ،ارجاع دادند .ایشان
هم ما را به یک فوقتخصص روانشناسي ارجاعدادند.
تشخیص ایشان آسپرگر بود .وقتی اطالعات بیشتری
از این بیماری خواستم به من گفتند که نوعی
بیماری در طیف اوتیسم است و الزم است که فرزندم
را بهطور مداوم نزد کاردرمانگر و گفتاردرمانگر
ببرم .برای پسرم يكسري قرص اعصاب از جمله
ريسپريدون ،زو لوفت و ريتالين تجویز کردند .خدا
میداند که من و همسرم دچار چه عارضهي روحيای
شديم! این طیف در شهر ما ناشناخته بود و کسی
از این بیماری اطالعینداشت؛ حتي به پزشكان
متخصص در شهرمان مراجعه كردم .آخرين جوابي
كه به من دادند اين بود كه در رديف بیشفعالي مي
باشد .باالخره از طريق دنياي مجازي تحقيقکردم و
دریافتم که اوتيسم چيست و چه دنياي غريبي دارد!
همسرم تا يك سال بعد هم قبولنميكرد كه فرزندمان
بيمار است و در دام اينطيف گرفتارشدهاست.
هميشه خودش و مرا سرزنشميكرد كه چرا زودتر
متوجه اينموضوع نشده و چرا پزشكان از بدو تولد
و قبل از آن به ما اطالع ندادهاند تا براي فرزندمان
کاری بکنیم .اضطراب و نگراني همسرم شروعشد
و شبانهروز تكرارميكرد كه پسرم هيچعيبي ندارد،
تشخيصها نادرست بودهاند و اين نشانهها ناشي از
سن كودك ميباشد .برای چندمینبار تصميمگرفتيم
به پزشكان ديگر مراجعهكنیم .بار دیگر به تهران
رفتيم .در بيمارستان مفيد تهران گروهی از پزشكان

قسمت دوم

از فوقمتخصص و متخصص جمعشدند و فرزندم را
ارزيابيكردند .درنهايت همان تشخيص پزشک تبریز
را تأییدکردند و تأکیدکردند که بهعلت دوری راه ،به
همان پزشک در تبریز مراجعهکنیم .اولينچيزي كه
به ما گفتند اين بود كه قبولكنيم پسرمان با بچههاي
ديگر فرق دارد و بيمار است .در حضور من و همسرم
به ما گفتند كه طيف اوتيسم يا اوتيستيك درمان
ندارد و فقط و فقط بايد کاردرمانگر و گفتاردرمانگر با
بچهها كار كنند.شهر ما كوچك بود و امكانات كافي
نداشت!
حسین مالزاده

روزهایی برای شادی

شنیدید میگویند بوی عید ميياد؟ بوی مهر ،بوی
عروسی ،بوی مهمونی و ...واال من که نفهمیدم این
بوی عید کی ميياد و کی میره؟ از کجا تا کجا طول
میکشه؟ بوی خوبه یا بده؟ دقیقاً منظورشون از بوی
عید چیه؟
بوی خونهتکونی ،بوی آجیل ،بوی باقلوا ،بوی لباس نو،
کفش نو و ...یعنی همهی اینها باهم قاطی میشن و
میشن بوی عید؟ جلالخالق...
بعد اون وقت این بوی عید ،تو همهی استانها و
شهرها و روستاها یکیه؟ احتمال داره باهم فرق داشته
باشند؟! حاال اینها رو بیخیال...
به نظر شما ،تو عید بیشتر به کیا خوش میگذره؟
کسایی که میرن مسافرت یا کسایی که به دیدوبازدید
میرن؟ اول به تحلیل دومی میپردازیم.
اونهایی که میرن مهمونی و یک راست میرن سر
آجیل عید و بادام و پستههاش رو جدا میکنن ،فکر
میکنن خیلی آدمهای شاخیان وخیلی حال میکنن
و خوش به حالشونه؟!
نخیر ...خواهر من ،برادر من؛ نکن این کار رو! خدا جای
حق نشسته! هر رفتی یک آمدی داره .با همان دستی
که پستههای مردم را جدا کردی و آجیلشان را کچل

کردی ،با همون دست پستهها ،بادامها و فندقهای
آجیلت میرود! دنیا دار مکافات است...
اگر از این اخالقها داری پاشو برو مسافرت .هم آب و
هوات عوض میشه ،هم فکوفامیل نگران تمامشدن
آجیلهاشون نیستند .پاشو برو خدا خیرت بده...
برای اونایی که میرن مسافرت ،چندتا حسن وجود
داره :میرن سرشون یک هوایی میخوره ،چند تا
گل و بلبل میبینن و دلشون شاد میشه .مهمتر از
همه اینکه بسیاری از مهمونیرفتنها و اومدنهاشون
کنسل میشه .دوستان عزیز! برید مسافرت ،مسافرت
خیلی خوبه ،خیلی خوب!
ولی از شوخی که بگذریم دیدوبازدید عید امری بسیار
پسندیدست و دیدارها تازه میشه ،فقط اگر وقتش را
بیشتر کنن و شام و نهار رو هم بهش اضافه کنن ،بسیار
متشکر و ممنون میشیم.
و در آخر ،دستهی سومی هم هستن که عید ندارن!
پول کفش نو ،لباس نو و آجیل خریدن ندارن.
کسایی هستن که عیدشون رو تو بیمارستانها ،لب
مرز ،جادهها ،پستهای نگهبانی و شیفتهای شب
میگذرونن ...به یاد همه باشیم...
عیدتون پیشاپیش مبارک.

صالحه انصاریان

از دورمیآیی...

از دور میآیی؛ از ارتفاعی بلند .آهنگ آمدنت آنقدر
زیباست که انگار هر قدمت را روی کلیدهای یک
ساز میگذاری و میآیی .دستهایت را مثل ظرف
کوچکی که لبریز از چیزی باارزش است ،روبهرویت
نگاهداشتهای .از دور میآیی؛ از ارتفاعی بلند ،از
سرزمینی که حاال برایم غریبه است .از سرزمین
کودکی و از میان انگشتان کوچکت نور چکه میکند.
اینجا مرز سرزمینی است که تو را به بزرگسالی

میرساند؛ هرقدر نزدیکتر میشوی ،دورتر میشوی از
من .روبهرویم میایستی ،لبهای کوچکت را میبینم
که حرف میزنند ،صدایت را میشنوم ،اما نمیشنوم
چه میگویی .کلماتِ کودکی برایم دور،گنگ و
نامفهوم شده است.
آرام بیا کوچک من ،بگذار آهنگ قدمهای کودکی را
به خاطر بیاورم .صبر کن تا من از این مرز بگذرم و
به کودکی برسم.کودکی سرزمینی است که نهایتی

ندارد،کودکی سرزمینی است که همهچیز در آن
دیدنی و کشفکردنی است.
کودکی سرزمین بزرگترین قلب ها در کوچکترین
ُجثههاست.
آرام بیا کوچک من ،بگذار با هم کودکی کنیم و
زمانی که از این مرز میگذری من در کنارت باشم،
نه رودررویت. ...
صدیقه مالیی
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کودکان همواره آرزوهای زیادی دارند ،آرزوهایی
دور و نزدیک و البته دوستداشتنی .آرزوهایی که
گاهی به اندازه دلهای کوچکشان کوچک است و
گاه به اندازه دنیای شاد و معصومانهشان ،بزرگ و
ناتمام .ولی ما پدر و مادرها گاهی یادمان میرود
پای حرفهای کودکانمان بنشینیم و به آرزوهایشان
گوش دهیم.
و این بار کانون معلولین توانا شعبه الوند در یک
اقدام ارزشمند و با اختصاص اتاق کودکانه به
کودکان دارای معلولیت ،نقاشیها و آرزوهای آنها
را جمعآوری کرده است.
دانیال سلطانیان ،پسر دوستداشتنی که  11ساله
است و معلولیت جسميحرکتي دارد در بیان آرزوی
خود گفته است :ای خالق قرآن ،من در سال جدید
آرزوهایی دارم و از تو سالمتی برای خانوادهام
میخواهم ولی برای خودم آرزوی سفر مکه و
موفقیت در نویسندگی دارم.
رضا بدری که  13ساله است و بیماری دوشن دارد

کودک و نوجوان

آرزوهای بچه های
کوچک
در آستانه نوروز
و از صندلی چرخدار استفاده میکند نیز گفته است:
من از خدا در سال جدید به علت بیماریام خواسته
ای دارم و آن هم استقالل شخصیتی و مستقل شدنم
است .من ویلچر برقی می خوام ،خدایا من خیلی
آرزو دارم که با داشتن این ویلچر برقی میتونم به
اونها برسم و کارهای اجتماعی رو انجام بدم.
محمد طاها محمدی که  9ساله است و معلولیت
جسميحرکتي دارد هم گفته است :ای خدای
مهربان سالم .من یه آرزو دارم ،اونم اینه که قانون
نگرفتن بچههای معلول برای خلبانشدن حذف بشه،
و من اینقدر درس بخونم تا خلبان شم.
لیال یارمحمدی که از ناحیه دو پا محدودیت دارد و
در کالس پنجم درس میخواند هم از خدا خواسته
است :ای خدا ،من تازه به لطف خودت دوتا پای
مصنوعی خوشگل دارم و آرزوم اینه که تو سال
جدید و سال های بعد یه نقاش و طراح خوب بشم و
از لطف خودت یه نقاشی خوب بکشم.

رقیه بابایی

صدیقه مالیـی
دبیر سرویس کودک و نوجوان

بوی عیدی ،بوی توپ ،بوی کاغذ رنگی!
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روزی روزگاری ،در دل
زمستانی سرد ،بچههای
یک سرزمین برای
پادشاهی
خودشان
انتخاب کردند؛ آخر
آنها از اینهمه
قوانین آدمبزرگها
خسته شده بودند.
آدمبزرگها
این
بودند که به بچهها
میگفتند شکالت و
شیرینی ممنوع ،این
آدمبزرگها بودند که
حوصلهی مهمانیرفتن
را نداشتند و همیشه
سرکار میرفتند؛ چون
رئیسها و رئیسهای
بزرگتر هم سرکار
بودند.
خیلی کم میشد
بازی کرد؛ چون
درس و مشق بود.
هیچکس به آرزوهای
بچهی دیگری توجه
نداشت و هرقدر پول
خرج
درمیآورد،
بچهی خودش میکرد.
چون از مهمانی خبری
نبود ،از لباس و کفش
نو هم خبری نبود .د ِر
همهی خانهها بسته
بود .آدمبزرگها سرشان توی کارخودشان بود:
از کار به خانه ،از خانه به کار .آدمبزرگها کم
میخندیدند و یادشان میرفت پدر و مادر و
خواهر یا برادر دارند.
دخترخالهها ،دخترداییها ،پسرعمهها و
پسرعموها همدیگر را نمیشناختند تا اینکه
بزرگ میشدند و موقع رفتن به سرکار همدیگر
را میدیدند .خالصه هیچچیز به دلخواه بچهها
نبود؛ اگرهم مهمانیای بود ،عروسی بود که بچهها
سهمی در آن نداشتند.
در خانهها و کوچهها نه توپی قل میخورد و نه
صدای خندهای بلند میشد ،تا اینکه پادشاه
بچهها  ،آنها را دور خودش جمع کرد و گفت:
«باید فکری بکنیم! این که نشد بچگی! حاال من
قوانینی میگذارم که تمامش مال بچه ها باشد ».و
همهی بچهها برای پادشاهشان دست زدند و هورا

کشیدند .پادشاه گفت« :هرکس هر قانونی را که
دوست دارد ،بگوید».
بچهها دستهایشان را با دستکشهای رنگی
یکییکی باال بردند و از کارهایی گفتند که مدتها
بود دوست داشتند انجام بدهند؛ اما اجازهی آن را
نداشتند.
کالههایشان تا باالی چشمهایشان پایین آمده
بود و موقع حرفزدن از دهانشان بخار بیرون
میآمد .پادشاه بچهها دستورداد که همه بخار
حرفهایشان را جمع کنند و پیش خودشان نگه
دارند.کمکم هوا تاریک میشد و بچهها باید به
خانههایشان برمیگشتند؛ اما پادشاه دستور داد
تا صبرکنند .بعد گفت« :حاال همه با هم بخار
آرزوهایتان را آزاد کنید» و همه این کار را انجام
دادند.
آن شب مه غلیظی تمام شهر را پرکرده بود و
تا چند روز بعد ادامه داشت .مه آنقدر غلیظ بود

که هیچ رئیس و رئیس
بزرگی نتوانست سر کار
برود؛ برای همین باباها و
مامانها هم در خانه ماندند.
مامانها دستمالبهدست
شدند و شروع کردند به
تمیزکردن خانه و بچهها
از خوشحالی کلّهمعلق
میزدند.
هوا با وجو مه غلیظ حسابی
بهاری شده بود .صدای
پرندهها
آوازخواندن
میآمد و نسیم خنکی مه
چندروزه را از شهر کنار
میزد.
وقتی آسمان صاف شد،
شهر رنگ دیگری بود.
روی دیوار هر خانه فرش
رنگارنگی پهن شده بود که
از ریشهاش آب میچکید.
توی بعضی از حیاطها هم
هنوز چند نفری مشغول
شستشوی فرش و پرده
بودند .تازه معلوم شد
چندتا بابا که حوصلهشان
سررفته ،پشت پنجرهها
ایستادهاند و دارند شیشه
هارا پاک میکنند. ...
اما قوانین بچهها:
مدرسهها تعطیل بشوند،
رئیسها و رئیسهای
بزرگ هم تعطیل بشوند .کار آدمبزرگها از صبح
بشود مهمانیرفتن و منتظر مهمان ماندن .خانهها
پراز شیرینی باشند؛ آنقدر مهمانیها زیاد باشند
که بشقابها مدام از میوه و شیرینی پر و خالی
بشوند .همهی بچهها لباس نو بپوشند و قانونی که
از همه مهمتر بود :بزرگترها به همهی بچهها پول
روتمیز.
و هدیه بدهند؛ آن هم پولهای نو و ت 
اینطوری بود که آدمبزرگها چند روز از سال را
با رسم و رسوم بچهها زندگی کردند و هنوز هم
این رسم و رسوم با نام عید و عیدی ادامه دارد.
راستی اگر کسی گفت «عیدیهایتان را زیاد
نشمارید کم میشود» باور نکنید؛ اما برای
خرجکردنشان ...نه نه ،بگذارید پای قوانین
آدمبزرگها وسط نیاید!
سال نو بر همهی شما مبارک!
صدیقه مالیی
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(قدرت «نه»گفتن)
به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند
نویسندهوتصویرگر:موویلمز
ترجمهی:زهرااحمدی
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تصورکنید یک رانندهی اتوبوس ،برای مدت کوتاهی اتوبوسش را به
شما میسپارد که مراقبش باشید .به نظر شما کاری سخت یا آسان
است؟
راستی قبل از رفتن به شما تأکید میکند که اجازه ندهید یک کبوتر
کوچک پشت فرمان بنشیند و اتوبوس را براند.
ُخب ،خیال شما راحت است که چنین اتفاقی نمیافتد؛ اما یکدفعه
سر و کلهی یک کبوتر کوچک و سمج پیدا میشود که اصرار میکند
اتوبوس را براند .آخر مگر میشود؟
مگر کبوترها رانندگی بلدند؟ آن هم رانندگی با اتوبوس!
این که یک اتوبوس اسباببازی نیست؛ واقعیاست! میدانید اگر به
حرفش گوش بدهید چه اتفاقی میافتد؟
آماده باشید که جلوی اصرارهای او بایستید و محکم بگویید «نه!»
نکند دلتان برایش بسوزد و سوییچ را بدهید به بالش!

(تخیل و شادی)
آهای گوسفندهای شیطون وقت خواب است
نویسنده:الیسونریچی
تصویرگر:کورنلیاهاس
ترجمهی:شیماشریفی
ناشر:شرکتانتشاراتعلمیفرهنگی
فیبی خوابش نمیبرد ،میخواست گوسفندهایش را بشمارد تا خوابش
ببرد؛ اما گوسفندهای شیطان برنامهی دیگری داشتند :سرسرهبازی
روی یخ ،موتورسواری ،فوتبال و شیرجهزدن توی آب .اینطوری
فیبی نمیتوانست آنها را بشمارد؛ اما گوسفندها دوست نداشتند کار
تکراری پریدن ازروی نردهها را انجام بدهند.
ن طرف و آنطرف پریدند تا فیبی خسته شد و
گوسفندها اینقدر ای 
خوابش برد .بعد به همدیگر گفتند« :خب کار ما تمام شد».
چمدانهایشان را بستند ،سوار هواپیما شدند و رفتند برای یک
ماجراجویی جدید!

بهار گل ختمی
دیروز بعدازظهر
یک کار بد کردم
با کفشهای خود
گل را لگد کردم
ماندم سر خاکش
در باد پاییزی
با دانهای خرما
با نقل گشنیزی

غالمرضا بکتاش
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فصل بهار از نو
روییدنش حتمیست
هر چند در پاییز
ختمِ گل ختمیست

شکل گلبرگای خدا
قلمِ جادو
قیچی نمیخوان!
دریا هی موج میزنه
اما رنگش تو آسمون پخش نمیشه! هرقدرم بارون بباره
برگ زردی روی آب شناور میمونه آسمون خیس نمیشه
اما ِ
قلمِ جادو داری خدای من؟
رنگ آبی آب
کار دستای تو هیچ حرف نداره!
سبز نمیشه!
صدیقه مالیی
میوهها روی درخت
چسب نمیخوان،
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وای خدای من! هیچچیز! حتی یکی...
این فریا ِد یک شاخهی تقریباً ِ
بلند یک درخت
پرتقال در باغی بزرگ بود؛ در یک صبح زیبا ،بعد
از یک شب بارانی.
شاخهی تقریباًبلند چشمهایش را که باز کرد دید
نه برگی رویش باقی مانده و نه پرتقالی.
آنقدر بلند فریاد زد که چند تا برگ از چند شاخهی
چند درخت دیگر سست شدند و با سرگیجه روی
زمین افتادند.
ِ
ِ
ِ
همهی درخت ها با اعتراض گفتند« :ااا ...برای چی
داد میزنی؟»
شاخه خودش را باالتر کشید ،چرخی به شاخههای
کوچکترش که مثل انگشت بودند داد و گفت:
«ببینید! هیچی ...نه یک برگ برایم مانده ،نه حتی
ِ
باران
یک پرتقال!» بعد زد زیرگریه؛ قطرههای
شب قبل چکیدند روی برگها و پرتقالهای پای
درختها.
شاخه همانطورکه هقهق میکرد گفت« :میشه
چند تا میوه و برگ به من قرض بدید؟»
یکی از شاخهها پرسید«:چی؟! قرض؟ چطوری
میخواهی نگهشان داری؟»
شاخه انگشتهای الغرش را از هم باز کرد و
گفت« :توی مشتم».
نسیمی وزید .درختها آهی کشیدند .شاخههای
باالیی برایش برگ و پرتقال انداختند و شاخهی
تقریباًبلند سریع انگشتهایش را جمع کرد و همه
را نگه داشت و نفس راحتی کشید.
پرندههایی که از باالی باغ پرواز میکردند ،شاخه
را به هم نشان دادند .یکی از آنها گفت« :آنجا را
ببینید ،چه شاخهی خسیسی! ببینید چطور برگها و
میوههایش را توی مشتش نگه داشته!»
یکی دیگر گفت« :چه میگویی کلهپوک؟ او فقط
با شاخههای دیگر دعواکرده ،چنگ انداخته توی
سرشان و یک مشت برگ و میوه کنده ».بعد همه
قاهقاه خندیدند .صدای قارقار پرندهها توی باغ
پیچید.
چند روز گذشت...
برگها و میوههای توی مشت شاخه خشک شدند،
پالسیده شدند ،روی پرتقال دانههای آبی رنگی
پیداشد که بوی بدی هم داشتند؛ بله پرتقالها
داشتند کپک میزدند .شاخهی تقریباًبلند که تا
ِ
پرتقال کپکزده را در دست نگرفته بود،
حاال یک
جیغی کشید و همه را روی زمین ریخت.
ِ
ِ
بدونصدف
حلزون
پرتقال صاف افتاد روی سر یک
و از رویش رد شد .حلزون بهخاطر نرمی بدنش
آسیبی ندید؛ اما این دلیل نمیشد اعتراض نکند.
شاخکهایش را بلند کرد ،به باال نگاه کرد و گفت:
«بی تربیت!» اما هیچکس صدایش را نشنید .معموالً
این اتفاق زیاد برایش میافتاد.
ِ
بدونبرگ و میوه بود و باز هم میوه و
شاخه هنوز
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شاخهای که برگهایش را گم کرده بود

برگ قرض گرفت؛ اما باز هم چند روز بیشتر توی دستش دوام نیاوردند و با صدای جیغی روی زمین
ریختند .دیگر هیچ شاخهای حاضر نشد به او میوه و برگ قرض بدهد.
شاخه با ناراحتی و بغض فکر کرد چرا از بین این همه شاخه توی باغِ به این بزرگی ،فقط باید برای او این
اتفاق بیفتد؟
راستش را بخواهید بدونبرگبودن او اصالً برای شاخههای دیگر مهم نبود! خیلیها حتی یادشان رفته
بود چنین اتفاقی برای او افتاده و همینطوری هم دوستش داشتند؛ اما این خود شاخه بود که فکر میکرد
همه از او بدشان میآید یا او را دوست ندارند .فکر میکرد زشت شده و از اینکه شبیه به بقیه نبود ،خیلی
غصه میخورد.
کمکم صدای افتادن پرتقالهای رسیده که تکتک یا چندتایی روی زمین می افتادند ،به گوش رسید.
باغدارها با قیچی و نردبام و جعبههای چوبی سراغ درختها آمدند؛ اما هیچکدام با یک شاخهی خالی
کاری نداشتند .صدای ِق ِرچ ِق ِرچ قیچی او را یاد خاطرات قدیم میانداخت.
پرتقالها چیده شدند ،درخت ها سبک شدند ،بعد برف بارید ،خورشید آمد ،با گرما آبشان کرد ،بازهم
ِ
آفتاب بهارآمد.
برف بارید و بارید و بارید تا
صدای دارکوبی از دوردستها میآمد که روی تنهی درختی می کوبید .ابرهای نزدیکبین سرشان را
چسبانده بوند روی زمین و به چیزی نگاه میکردند.
در یک روز مهآلو ِد بهاری شاخهی بلند با احساس خارشی شیرین ،جوانههای کوچکی را دید که از زیر
ِ
حلزون بدونصدف بیرون میآمدند.
پوست انگشتهایش خیلی آرامتر از
حاال شاخهی قصهي ما برگها و شکوفههایی داشت که مال خود خودش بودند و هر روز زیبا و زیباتر
میشدند.

نقاشی و کاردستی مشا
استقالل پرسپولیس
والیبال نشسته

من یه مخترع هستم
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مامان خانم به
نظرت بهتر
نیست پایه
های میزو یه
کم کوتاه کنیم

من با خونه ام از فضا اومدم پاهام
کوتاهه اما اونجا کسی به من
نمیگه معلول

آقا لطفا به من کمک می کنید
از خیابون رد بشم؟
ما خوب نمیشنویم اما اونقدر
کتاب خوندیم که می تونیم
دنیا رو از باال ببینیم انگار داریم
پرواز می کنیم
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بست و به گذشتهاش فکر کرد ،به زمانی که
در سنپترزبورگ با همسر و دخترش زندگی
میکرد و بعد از شروع جنگ مجبور شده بود
از آنها جدا شود .در همین حالوهوا بود که
صدای ضرباتی را بر روی شیشهی ماشین
شنید .چشمانش را که باز کرد پیرمردی ژولیده
با موهای آشفته و لباسهایی کهنه کنار ماشین
دید که چند عروسک چوبی در دستانش بود.
ایوانف با بیتفاوتی شیشهی ماشین را پایین
کشید« .چی میخوای پیرمرد؟»
پیرمرد با صدایی ضعیف گفت« :نرو جنگ!
از این عروسکا بخر! قشنگن!» ایوانف زیر لب
گفت« :همینو کم داشتیم!» با صدای بلندتری
گفت« :برو! حوصله ندارم!»
پیرمرد یکی از عروسکها را به داخل ماشین
برد« :بخر! قشنگن! جنگ خوب نیست! نرو
جنگ!»
ایوانف که عصبانی شده بود ،پیرمرد را ُهل داد
و پیرمرد بر زمین افتاد.در همین لحظه نیکالس
با بستهای در دست آمد و در ماشین نشست:

«بریم قربان».
ایوانف با فریاد گفت« :اینجا کجاست دیگه! این
پیرمرده چشه؟!» و به پیرمرد اشاره کرد که در
حال بلندشدن از زمین بود.
نیکالس که ماشین را روشن کرده بود با آرامش
خاص به پیرمرد لبخندی زد و رو به ایوانف کرد
و گفت« :قربان بریم تو راه براتون میگم».
چند متر که از آنجا دور شدند نیکالس گفت:
«قربان از این پیرمرد ناراحت نشید .اسمش
الکساندره .بهش میگن الکساندر دیوانه».
ایوانف با ترشرویی گفت« :اصال اینجا چیکار
میکنه؟ اون عروسکای چوبی چیه؟»
نیکالس گفت« :الکساندر یه بچه کوچیک
داشته که تو بمباران کشته شده ،از همون موقع
پاک عقلشو از دست داده .خونه و زندگیشو
ول کرده اومده اینجا .حاال هم اینجا عروسک
درست میکنه و میفروشه».
ایوانف به عروسکی که از دستان پیرمرد بر کف
ماشین افتاده بود نگاه کرد.
مرتضی رویتوند

ادب و هنـــر

جادهای خاکی بود .در کناره جاده چند درخت
خشکشده به چشم میخورد .ماشینی نظامی
از دور دیده میشد .صدای الستیکهای ماشین
بر روی جادهی پر از ریگ و کلوخ های سخت،
صدایی خاص ایجاد میکرد .نیکالس پشت فرمان
بود و سرگرد ایوانف در کنارش نشسته بود و
با نگرانی به جاده نگاه میکرد« .هِی نیکالس
اینجا کجاست اومدی؟» نیکالس در حالی که
همچنان به روبهرویش نگاه میکرد لبخند زد و
گفت« :قربان نگران نباشید .یه چادر تدارکات
اینجاست .از اینجا یه چند بسته کنسرو بگیریم،
بعدش برمیگردیم جادهی اصلی».ایوانف ساعت
جیبیاش را درآورد و نگاهی به آن کرد و
پرسید« :کی میتونیم برسیم جبههی شمال؟»
نیکالس بالفاصله گفت« :اگه همهی شب رو راه
بریم فردا صبح میرسیم».
نیکالس ماشین را کنار چادری گردوغبارگرفته
نگه داشت و درحالیکه در ماشین را باز میکرد،
گفت« :قربان من همین االن میام».
ایوانف به صندلیش تکیه داد و چشمانش را

عروسکچوبی

آدم برفی
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((همچنان برف میبارید ...نه ،وای! نشد ...یکی دیگر
بنویسم ،بهتر است))
کاغذ را مچاله کرد و کاغذی دیگر ملحفهی روی
میزش شد .به هر جانکندنی که بود دوباره جوهر
قلمش را به جان کاغذ بیچاره ریخت(( :درختان لخت
و بیجامه جشن عروسی به راه انداختند))...
نه ...این هم خوب نیست...باز هم نشد .با سگرمههای
توی هم به او نگاه کرد که از توی چارچوب قاب
عکس به او لبخند میزد ...بلند شد .در حالی که
نوک خودکارش را به زیر چانهاش میکوبید ،تندتند
قدم میزد؛ آنقدر تند که حواسش پرت شد و صدای
اعتراض عصاهای واژگونشده را درآورد .عصاها را
بلند کرد و به لبهی چوب لباسی تکیه داد .نگاه
عذرخواهانهای به عکس کرد« :ببخشید ».چهرهی
آدمک توی قاب عکس همچنان خندان و بیتفاوت
بود.
خدایا آخر چه بنویسم؟ گلولهی کاغذی توی دستش
ماسید .زیر لب زمزمه کرد« :برف ...برف ...برف»...
دانههای سپید و درشت برف نگاهش را دزدید .از میز
کارش دل کند .پنجره منتظر دستهای او بود که
انتظارش زیاد طول نکشید .وقتی انگشتان او را لمس
میکرد ،بوسههای سردی تحویلش میداد .او وقتی
پنجره را باز کرد خندهاش گرفت« :چه شباهتی! انگار
دبیرکل ادارهی طبیعت هم کارش عقب افتاده! چقدر
کاغذ سپید روی میز کارش ریخته؟» چشم توی
سپیدی دوخت و دختر همسایهی بغلی برایش دست

تکانداد .طفلک دنبال همبازی باحوصلهای میگشت.
برفی دختر همسایه را دید
وقتی به او ملحق شد ،آدم ِ
که به او لبخند میزند.
آدم برفی من چشمانش ضعیف است به هیچکسنگو عینک دودی مادرم را یواشکی برداشتم؛ اما باز
هم یک چیزی کم دارد!
-چی؟

آدم برفی من پاهایش درد میکند .ماندهام عصا ازکجا گیر بیاورم؟
لحظاتی بعد توی اتاقش بود .باز نگاهش با نگاه او گره
خورد .عصایش را در دست گرفت و پرسید« :اجازه
میدهی؟ و باز نگاه خندان او بود که چشمانش را
میشست».
سیما علیمردانی

پنجرهای به سوی بهار
هميشه حوالي همين موقع سال ،انگار دنيا روي
دوی ماراتون با آدمها شرط ميبندد .ارقام معكوس
پشتسرهم شمرده ميشود ،انگار ساعتمچي
خيليها تند ميچرخد و دائم يادآور ميشود:
زماني تا صفرشدن دنيا باقي نمانده است.
در اتاقي كه من زندگي ميكنم ،ساعت ديواري
هرگز عجله ندارد .انگار ميداند من پاي دويدنش
را ندارم ،مراعاتم را ميكند.
براي فهميدن آخرين اخبار موثق روز ،روي
صندليچرخدار شاهانهام مينشينم؛ جايي
كه هيچكس توقع ندارد با او قسمتش كنم .به
سمت پنجرهي اتاقم ميروم .شاخهي جوانهزدهي
چنار خبر از صفحهي آخر تقويم ميدهد .شهر
پرهياهوتر از هميشه بوي عيد ميدهد .كنار
ماشينهاي درهمگرهخورده گل و مهرباني به
فروش ميرسد .دختربچهاي براي مرد بداخالق
پشت فرمان اسپند دود ميكند و همهی نگاهش
به دست اوست .آن طرفتر دختربچهي ديگري
براي ماهي قرمز تلفشدهاش اشك ميريزد و از
مادرش مي پرسد« :االن ماهيم رفته پيش خدا؟»
حاجيفيروز امسال گوشهي پيادهرو نشسته است،
انگار ديگر صورت سياهش براي مردم رنگي ندارد.

ياد برنامهي تلوزيوني شب عيد سال گذشته
ميافتم .شايد دربارهی همهچيز بود ،جز نوروز!
مجري برنامه موظف شده بود براي ايجاد احساسات
بينندگان ،داغ دل آنها را تازه كند! از شيونهاي
ماد ِر بهعزانشستهاي ميگفت كه سال نو را در
كنار فرزند درخاكخوابيدهاش تحويل ميكند ،از
بيماراني ميگفت كه در حصر بيمارستاناند و از
افرادي مثل من كه ويلچرنشيناند و بهظاهر ،حتي
دلي براي رو ِز نو ندارند؛ چه برسد به سال نو!
نگاهي به ساعت ديواري اتاقم كردم ،هنوز هم
بهآرامي و بدون هيچ عجلهاي عقربههايش
روبهجلو ميرفت .نگاهي به خودم كردم ،به پاهايم
كه ديگر از ياد برده بودم چند روز و ماه است آرام
خوابيدهاند و حركت نميكنند! صندليچرخدا ِر
هميشهوفادارم را به مقص ِد آشپزخانه هدايت
كردم .مشتم را پر كردم از چيزي كه قرار بود
سبزهي سال نوی من باشد .رو به دونههاي
خيسخوردهی توی آب كردم و گفتم« :براي
سبزشدنت هيچ عجلهاي نيست؛ اما وقتي سبز
شدي سبزترين باش».

من با آدمها يك پنجره است؛ ولي دنيادنيا فاصله
فراتر از هزار پنجره است بين من و آنها .سفره ي
هفت سين من فقط به يك «سین» نياز دارد كه
آن فقط و فقط «سالمتي» است! نيازي به دویدن
نیست تا وقتي ديگر نفسي باقي نماند ،به پيشواز
سال نو رفت ...من مدتهاست فهميدهام دو پا
براي ايستادن كم دارم؛ ولي هنوز قلبي در سينهام
هست كه پرشور ميزند و بيشتر از هر چيزي به
روح من انگيزهاي براي زندهبودن و زندگيكردن
ميدهد .سال نو هم مثل باقي روزهاي سال ميآيد
و ميرود و شايد فقط يك خاطرهي كوچك ،تنها
يادگار روزها و سالتحويلهاي گذشته شود ،شايد
هم اص ً
ال هرگز يادي از خاطرهاي هرچند شيرين
باقي نماند! شايد بتوان شادترين پارچه را زمينهي
سفرهي هفتسين كرد ،بيآنكه دلي شاد باشد يا
دريايی پر از ماهي قرمز را در تنگ بلوريني كرد،
بيآنكه عمق معناي زيستن درك شده باشد .سال
نو تنها در خود ماست ،در عمق وجود ما؛ براي
بهتر زيستن ،براي انسان خردمندتري بودن.

دنياي من جاي خيلي دوري نيست و تنها فاصلهي
مریم امین االسالم

یـک روز برفـی...
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بعد از این همه سال باالخره برف بارید .برف بارید و
شهر من یکدست سفید شد .مردم با ذوق و شوق زیاد
عکس میگرفتند ،لبخند میزدند و آدمبرفی درست
میکردند .تقدیر من اما امروز نگاهکردن بود .نگاهکردن
به این همه لذت زندگی و کاری نکردن.
اون روز ،عجیب از این تقدیر خدا دلگیر بودم .یک جفت
پا که مادرزادی از من دریغ شده بود .بیستوهشت سال
بود که ویلچر دوست صمیمیام بود ،همدمم .با اون
همهجا میرفتم ،گریه میکردم ،میخندیدم ،عاشق
میشدم .بهش عادت کرده بودم؛ اما هنوز هم گاهی دلم
میخواست مثل بقیه باشم ...ببینم دویدن چه لذتی
داره؟
افکارم را پس زدم و به داخل دکه برگشتم .مرد جوانی
به شیشه زد و گفت« :آقا ،این مجله رو برداشتم .بفرما
پولش ».دست دراز کردم و پولش را گرفتم و زیر لب
گفتم« :خدایا شکرت ،اینم دشت اول ما».
از فالسک کوچکم یک لیوان چای پررنگ ریختم و به
بخار آن خیره شدم .غرق افکار پریشانم بودم و به آدمی
فکر کردم که هیچوقت بابت تقدیر خدا ناشکری نکرده
بود؛ اما امروز فقط یک برف پریشانش کرده بود؛ یک
نعمت خدادادی! بعد از این همه سال برف باریده بود و
او غمبرک زده بود و تنها تماشا میکرد.
صدایی رشتهی افکارم را گسست...
سالم داش محمود!سرم را چرخاندم و سیروس ،بچهمحلمان را دیدم .گفتم:
«سالم آقا سیروس ،چه عجب از این ورا؟»
چه کنیم داداش؟ سرمون شلوغه؛ زن وزندگی و کارو...خودت که میدونی.
و لبخندی زد .سیروس از آن بچههای بامعرفت روزگار
بود ،همیشه کمکم میکرد و هوایم را داشت.
گفتم« :میدونم ،شوخی کردم .بیا یه چایی بزن حالت
جا بیاد».
دستت درد نکنه .عجله دارم .نوبت دکتر گرفتم ،ازاینجا رد میشدم ،گفتم یه سری بهت بزنم و برم».
درحالیکه دستانش را از سرما «ها» میکرد گفت:
«محمود! دیدی چه برفی اومد؟ بعد از این همه سال...
کرم خداروشکر! ما هم یه برفی دیدیم باالخره».
گفتم« :آره ،خداروشکر .ولی از برف فقط سفیدیش مال
ماست .باید یه جا بشینیم و تماشا کنیم».
سیروس اخمی کرد و گفت« :ای بابا حاال چرا انقدر
پکر شدی؟»
دروغ میگم؟ آرزوی یه برفبازی به دلمون موند...یَنی کل مشکلت برفبازیه مرد گنده؟قاهقاه خندید .باناراحتی نگاه کردم و گفتم« :نخیرم،
امروز کال یاد بدبختیم افتادم .برف شد یه بهونه»...
سیروس لبخندش را جمع کرد و گفت« :بدبختی کجا
بود آخه؟خداروشکر کن .اصال مشکلت برفبازیه؟خودم
میبرمت بازی کنی .خودم نوکرتم»
تندتند مشغول جمعکردن روزنامهها شد .هوارم بلند
شد « :مرد حسابی چه میکنی؟ اصال مگه تو نوبت دکتر
نداشتی؟بیا برو دیگه»...

سیروس که جدی مشغول جمعکردن بود ،گفت« :داش محمود ،دکترو بیخیال! چیچی میگن؟ آهان ...کودک
درونم فعال شده ،میخوام ببرمت عشق و حال...حرفم نباشه».
لحظاتی بعد سیروس همهی روزنامهها را جمع کرده بود و د ِر دکه را سه قفله میکرد .با ماشین سیروس به همان
پارکی رفتیم که بچگی آنجا کلی بازی کرده بودیم...یادش بخیر!
ذوقزده بودم ...مثل یک بچه که تنها قصهی برف را از زبان پدرش شنیده باشد ...سیروس از پشت ماشینش یک
قالی درآورد و پهن کرد و من را روی آن نشاند .ذوقزده شده بودم و آمادهی برفبازی.
سیروس باخنده گفت« :داش محمود ،میخوام سوسکت کنم .آماده ای؟»
اخم تصنعی کردم و گفتم« :از مادر زاده نشده ...نشونت میدم! و بازی آغاز شد!»
وسط بازی گلولههای من به اینوآن میخورد و باعـث شد چند جوانی هم که آنجا بودند با شوخی و خنده با
ما همراه شوند.
خالصه آنقدر برفبازی کردیم و خندیدیم که اشک به چشمهایمان آمد و دلدرد گرفتیم .در دو ساعت انگار کل
دنیا فراموش شد؛ حتی پاهایم! من ماندم وچند دوست بامعرفت و یک عالمه برف. ...
در آن لحظه دلم پدرم را خواست؛ با همهی ابهتش ،مهربانیاش .همیشه به من میگفت« :پسر جون ،درسته توی
تقدیرت یک جفت پا نداری؛ اما عوضش دو تا دست داری که هیچ بهانهای واسه کمکنکردن رو قبول نمیکنه.
اینکه پا نداری و مثل بقیه نیستی ،اونقدر وحشتناک نیست که پا داشته باشی؛ اما جون زندگی کردن نداشته
باشی .همه که قرار نیست عین هم باشن! مهم اینه که کی آدم خوبه باشه».
یادم افتاد که به حرفهاش عمل کردم تا حاال .نونآور یک خونه شدم ،با همین دستام خواهرمو عروس کردم،
تازه با همین دلم مینا رو هم عاشق خودم کردم .این همه نعمت خوب! ناشکری چرا؟
و یادم اومد یه عالمه دوست بامعرفت دارم که همیشه میگن« :کار که همیشه هست ،این ماییم که دیر یا زود
میریم .پس زندگی کنیم!»
شکوه اسکندری
خدایا شکرت!

دیبای زندگی

سالها پیش همه به او خرده گرفتند که چرا به
بارداریاش خاتمه داد و نخواست کودک دیگری داشته
باشد.
میگفت« :شما نمیفهمید .من دیگر طاقت ندارم.
میترسم از اینکه این نه ماه چگونه بگذرد؟ از کجا به
آیندهاش مطمئن باشم؟ آخرش که چه؟ از سهروزگی
بچهتان توی بیمارستانها و مطبها و داروخانهها
نبودید که بدانید من چه میگویم.
«شما نمیدانید هر قدمی که دیبا برمیدارد چه خونی
به دل من میشود! هر قدمی که برمیدارد تا به زمین
برساندش انگار من یک بار با خدا قهر و آشتی میکنم.
روزی صدبار میبُرم و دوباره وصل میشوم».
میگفتند« :از کجا معلوم آن کودک هم مثل دیبا
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میشد؟»
میگفت« :از کجا معلوم که بدتر نمیشد! از کجا معلوم
که این بار دکتر از خدابیخبر دیگری موقع زایمان باعث
نمیشد لگن بچهام دربرود ،بعد هم صدایش را درنیاورد
و من تا آخر عمر با هر نگاه به او هی خطخطی شوم.
من دیگر از هیچچیز مطمئن نیستم .دیگر نمیتوانم
فکر کنم کودکی به دنیا بیاورم که ممکن است تا آخر
عمر زجر بکشد».
میگفتند« :از کجا میدانی؟ شاید آن کودک پای دیگر
دیبا بود؟»
گفت« :حتی نمیخواهم کودکی دیگر با دو پای سالم
جلوی دیبا راه برود».
دیگر هیچوقت هیچکس هیچچیز نگفت. ...

شماره /57بهمن و اسفند ماه 1393
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راست میگفت ،قطع و وصلیاش با خدا زیاد شده بود.
خودش هم نمیدانست مشکل پای دیبا را از چشم خدا
میبیند یا بندهی خدا؟! خودش هم نمیدانست از خدا
دلگیر است یا از آن خانم دکتر که باالخره بعد از کلی
دادگاه رفتن پروانهی طبابتش را باطل کرد .این بار هم
خواسته بود با ختم بارداریاش پروانهی طبابت خدا را
باطل کند؛ اما باز برای شفای پای دیبا دستبهدامن
همان خدا میشد».
اما راستش را بخواهید دیبا خوب بود .اص ً
ال این دیبا نبود
که لنگ میزد ،مادر بود .لگن دیبا در رفته بود ،پای
دیبا کوتاهتر بود؛ اما مادر بود که سالها دستبهعصا راه
میرفت و خبر نداشت! عصا که چه عرض کنم ،خودش
و فکرش را حسابی زمینگیر کرده بود ،وگرنه برای دیبا
و پدرش آنقدرها هم فرقی نداشت .حاال کمی پایت
کوتاهترباشد یا بلندتر ،کمی اینورتر قدم بگذاری یا
آنورتر .مهم این بود که او با پای عقلش قرص و محکم
قدم برمیداشت ،پایش کج بود؛ اما راه کج نمیرفت.
تنها روزهای عید بود که به دیبا خیلی سخت
میگذشت .در آن روزها دیبا به خاطر دلخوشی مادر
عصا برنمیداشت تا مادر در مهمانیها یک چشمش
به دختران دیگر نباشد و یک چشمش به عصای او.
برای شب عید دیگر کفش طبی آهنی مخصوصش را
نمیپوشید .یک کفش پاشنهدار شیک میخرید و با
بدبختی پایش میکرد .راه میرفت و خندههای ملیح
به مادر میزد تا صدای تقتق کفش دختران گوش
مادر را آزار ندهد.
اما انگار قرار بود این عید با سالهای پیش فرق داشته
باشد .دیبا میخواست این خار بزرگ را از قلب و چشم
مادر بیرون بکشد .تصمیم گرفته بود از مادر انتقام
بگیرد ،انتقام روزهایی که مادر میتوانست پای سالم او
را ببیند؛ اما نمیدید.
اصال دوست داشت پای کجشده و کوتاه و لنگزدهاش
را حسابی به رخ مادر بکشد .خوب نشانش دهد تا
باورش کند ،تا تمامش کند .او بیشتر از هرچیز نگران
خطوط اشغالشدهی مادر و خدا بود .میخواست خط
را آزاد کند .میخواست ذهن مادر بوق ممتد بکشد و
برای همیشه آزاد باشد.
آن عید به اولین مهمانی که خواستند بروند ،رفت و
کفشهای طبی آهنیاش را پوشید .عصایش را که
حاال قرار بود عصای موساییاش شود و معجزه کند،
برداشت و در برابر چشمان حیرتزدهی مادر راهی
شد .تمام پذیراییهای خانهشان را هم خودش انجام
داد .عصایش را میزد زیر بغل و حسابی لنگ میزد.
پیشدستی می چید .شیرینی تعارف میکرد ،میوه
میآورد ،چای میریخت. ...
آن عید هم به مادر خیلی سخت گذشت و هم به
دیبا ....اما عید سال بعد معلوم شد که دیبا از پس این
انتقام خوب برآمده است ،چرا که مادر خودش به دیبا
گفت« :دیبا جان پاشو پیشدستی ها را بچین».
بهناز ذبیحی

«پشت درهای بسته»

پیـــک توانــا

سالها یکی پس از دیگری میگذرد و هرکدام با اتفاقات و رویدادهایی خاص
به پایان میرسد .آخرسال که میشود ،اسفندماه را میگویم که حالوهوایی
خاص دارد ...ماه انتظار شیرین بهار است و شور و هیجانی عجیبتر از
اسفندهای پیشین دارد و سالبهسال رنگ کهنه به خود نمیگیرد.
حس آشنا و دوستداشتنی که آدمی را تشویق میکند تا کارهای عقبمانده
را با شتاب بیشتری انجام دهد.
این ماه از نظر آبوهوا و هم از بُعد اجتماعی منحصربهفرد است :هوا نه
سرمای زمستان را و نه لطافت بهار را دارد .همگی در تکاپوی ساماندادن
به امور خود هستند و انتظاردارند تا قبل از شروع سال جدید ،تمامی کارها
به سرانجام رسد.
زدودن گرد و خاک از درودیوار ،آراستن و مرتبکردن خانهها که خود
حکایتی شیرین و البته کمی طاقتفرسا دارد ،تأثیر شگرفی در تقویت روحیه
و رهایی فکر و اندیشه از روزمرگیها دارد.
اسفند نوید و مژدهی بهاران و ماه شروع تغییر فصل است .درختان هیجانزده
جوانه میزنند و برای شکوفهدادن عجله دارند .البته برخی اوقات به قول
معروف «از هول هلیم» جوگیر میشوند و سردرختیها سرما می زنند و
محصوالت خسارت میبینند.
با تمامی این اوصاف ،اسفندماه گذر از زمستان و رسیدن به بهار است و این
رخداد سادهای نیست! سرما و باد و بارش جای خود را به گرمایی لطیف و

نسیمی مالیم و رگبارهای آنی و غافلگیرکننده میدهد.
اسفند مرحلهی بلوغ زمین و طبیعت است و زمستان کودکگونه را به بهار
نوجوانی و رویش سوق میدهد.
اسفند پلی است رؤیایی که پیوندی عمیق میان زمستان و بهار ایجاد میکند.
این لطافت و ظرافت از درک انسان ظاهربین و کوتهنظر فراتر است؛ دست
باذوق طبیعت ،بهار را به این زیبایی به
توانا ،مهربان ،مسلط ،هنرمندانه و
ِ
تصویر میکشد.
بیاییم امسال با نگاهی دیگر و عمیقتر به طبیعت بنگریم و خدا را به خاطر
این همه شگفتی و زیبایی تحسین کنیم.
تویی حساستر از برگ الله
تویی شیرینتر از شهد شقایق
تویی زیباتر از هر دشت و صحرا
تویی رخشانتر از دریای مواج
تو دریایی و من یک ذره قطره
تو منشوری زنوری ،من یه ذره
تو یک سالی و من ایام هفته
تو یک قرنی و من فصل شکفته
کوثر پاکزاد
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پلی به نام اسفند

نام :زمان
نوع :گذران
میزان سرعت :چون برق و باد
نوع حمله :پرتاب مترسک
نشانه :حرکت عقربههای ساعت
گاهی مثل یک مهمان ناخوانده میماند که یکهو وارد
ذهن میشود .تو به خودت میآیی ،آه میکشی و زیر
لب میگویی« :عمر گذران است ،عجب میگذرد!»
ای دل غافل ،این مشهدی زمان هم عجب آدمیست
ها! دریغ از یک نگاه خشک و خالی که به کسی
بیندازد .محل س ...نه بابا سگ چیست؟ دیگر مؤدب
باش! ببخشید ،یعنی محل گربه به کسی نمیدهد؟
چنان گازش را میگیرد و میآید و میرود انگار کسی
دنبالش کرده .خودش که میگوید «این قانون طبیعت
است که مثل میرغضب او را هل میدهد و حالآنکه
مشهدی زمان قصهی ما هم از خدا خواسته ،طبق
همان ژست همیشگیاش مترسک جدید را پرتاب
میکند و بعدِ ...د برو که رفتی! مترسک که نه ...تو
بگو عروسک! گونههایش لحظهبهلحظه رنگینتر شده
و شبنم خجالت از سر و رویش میبارد.
سالم میکند ،با صدایی از ته چاه برآمده .انگاری سینی
چای به دست دارد و در مراسم خواستگاری است .زیر
پایش فرش قرمز گسترانیدهاند .پر «سین» رو به سوی
او نیششان باز است .طفلک بهار حسابی سرخ شده؛
حتی سرختر از ماهی قرمزتوی تنگ بلور .عیبی ندارد،
بگذار از خجالت سرخ شود .کاشکی آب شود! شاید
هم واقعا آب شود توی این خشکبازار و کمآبی .شاید
ژالهی شرم بهار روزی به کار آید .بهار شتری است،
یعنی مترسکی است ،ای بابا باز هم نه! عروسکی است
که پشت در هر خانهای میخوابد.
لطفأ در را باز کنید ،شاید عروسکی پشت در خوابیده
باشد.
سیما علیمردانی

				
بهار
اطلسی ،کوکب ،شمعدانی ،یاس امین الدوله
و تمام رنگهاي جهان در گل رز
همه را به حیاط کوچک خانه آوردم
تا تو از نسیم گلها تنفس کنی
تا تو صدای زنجره را بشناسی
تا تو
فارغ از برج های سیمانی دورو
فارغ از بوی گنداب کوچه های دروغ
فارغ از برگهاي زرد ،زیر پای عابران مشکوک
و بادهای سرد ،برتن بیدهای مجنون
جهان را از پنجره ی اتاقت بهار ببینی
تا تو بهار را باور کنی
***
دلبند من
تو هم اگر فردا
فردای دیگر
فردا های دیگر
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تو قلب کوچکت را باغچه کن
گل سرخ بکار
و بهار را باور کن
تا باورت کند و بیاید
تا کودکان با الالیی نسیم بخوابند
و با تلنگر باران از خواب برخیزند
تا باران
اشکهاي داغ را از گونه های سرگردان بشوید
تا کوچه های پلشت را با خود
به عمیق ترین گنداب-راه های زیر زمین بروبد
تا رنگها دوباره بیایند
تا مادران دوباره بزایند
تا عشق دوباره آواز بخواند
تا انسان بماند
***
تا یک گل سرخ در جهان باقی است
یعنی خدا هنوز به خاک دلبسته است
یعنی خدا هنوز هست
***
من عهد بسته ام
آتقدر از بهار بخوانم
تا نفسم بند بیاید
تا آخرین نفسم را ،به نسیمش بسپارم
همانگونه که او
در ابتدای یک صبح بهاری
نسیمش را به اولین نفسم بخشید
تقدیم به پسرم سروش و تمامی کودکان سرزمینم
دکتر شکوه کرمانشاهانی

پروانه بودن
ولی هرگز نفهمیدی که درد من دوا دارد
در ان سوی کویر غم دلم باغ تو را دارد
چرا پنداشتی من را شبیه برکه ای آرام
ندیدی موج دریا را نگاهم تا کجا دارد؟
شبی با خود ببر تا او مرا ،ماه غزلهايم
ببین در آسمان ،بختم چه تعداد آشنا دارد
اگر بن بست شد کوچه ...،نمانده قلبم از حرکت
چرا که چشم امیدش به آن بی انتها دارد
درون پیله ام صبری به شوق آسمان دارم
که این پروانه بودن هم هزاران ماجرا دارد
تو ای همراه بارانی ببار و زیرورویم کن
که بعد از بارشت خاک زمین بوی خدا دارد
طپش سبز
مردم شهر مرا رنگ خزان می دیدند
بر رخ زرد درختان دلم خندیدند
واژه از کوه نگاهم فوران کرد ولی
در شگفتم که چرا حرف مرا نشنیدند
گام های تو که لبریز بهارند چرا
راه پاییزی دنیای مرا پرسیدند؟
چشم هایت که از آغوش سحر آمده اند
بهتر از شب زده ها حال مرا فهمیدند
آمدی رو به خودت پنجره ای وا کردی
شاخه ها اولش از باد صبا ترسیدند
تا بر احساس درختان دلم تابیدی
ابرها بر تن بی تاب زمین باریدند
شاخه هایی که پر از ترس زمستان بودند
همزمان با طپش سبز دلت روییدند
عظیمه ایرانپور

پیـــک توانــا

طرح :الهام خلیلی مهر
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بهترين پدر و مادر دنيا

آنچه
مادران
کودکان
خاص
باید
بدانند
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اوایل احساس گناه میکردم؛ شاید بهخاطر اینکه
پزشک به ما گفت شرایط کودکم به خاطر ژن معیوبی
است که از من و همسرم به او منتقل شده است.
پزشک گفت به همین دلیل است که توصیه میشود
قبل از ازدواج فامیلی آزمایشهای الزم انجام شود.
به همین دلیل میخواستم این احساس بد را با
محبتکردن بیش از حد به کودکم ،کاهش دهم .اما
نمیخواستم که او کودکی وابسته و ضعیف شود .به
همین دلیل ،تصمیم گرفتم رفتارم را تغییر داده و
روش دیگری در پیش بگیرم.
هرچقدر برای پرورش کودکم انرژی صرف
میکردم ،با نتیجه ای که از آن تالشها میدیدم،
تمام خستگیام جبران میشد .در این راه تنها
بودم .همسرم خود را بیشتر از قبل مشغول کارش
کرده بود و سعی میکرد ساعتهای بیشتری را خارج
از خانه بگذراند و تقریبا فقط برای خوابیدن به خانه
میآمد .فامیل و دوستان نیز هرچند میگفتند دوست
دارند کمک کنند؛ ولی وقتی پای عمل میرسید ،یا
کار فوری برایشان پیش میآمد یا اینکه به بهانهی
بیماری از ما فاصله میگرفتند .تنها کسی که گاهی
به ما سر میزد خواهرم بود .البته میدیدم که چطور
از دیدن شرایط کودکم افسرده میشود؛ بنابراین از
او خواستم اگر میخواهد با صورت غمگینش قدرت
من را برای ادامهی مسیر کم کند ،بهتر است دیگر

به کمکم نیاید.
من واقعیت را پذیرفته بودم و به دنبال بهترین راه برای
کنترل شرایطی که در پیش رو داشتم ،میگشتم .به
توان محدود کودکم توجه میکردم و سعی میکردم
در همان محدوده به او انگیزهی انجام کارهایی را
بدهم که میتوانست از عهدهاش برآید.
ناتوانی کودکم را انکار نمیکردم .از همان زمان که
متوجه شدم عالوهبر داشتن محدودیت جسمی،
توانی ذهنی از نوع خفیف هم دارد ،برای او
کم ِ
محیط آموزشی مناسبی را فراهم کردم تا بتواند در
حد توانش رشد کند و آموزش ببیند .میدانستم که
نمیتوانم هوشش را افزایش دهم ،اما این قدرت را
داشتم تا با غنیکردن محیط و پرورش او ،وضعیت را
تا حدی بهبود بخشم .گفتاردرمانی و کاردرمانی برای
کودک من بسیار مفید بود و موجب شد که تغییرات
زیادی در بیان و رفتارش به وجود بیاید.
بهترین توصیهی من به والدین کودکان معلول
این است که هیچگاه به دنبال مقصر نباشند.
انتقال بیماریهای ژنتیکی در اختیار شما یا همسرتان
نیست .بهجای اینکه این ژن معیوب را به خانوادهی
همسرتان نسبت دهید ،بهتر است به دنبال راهکارهای
مناسب برای کمک به کودکتان باشید .با همکاری
و همیاری یکدیگر میتوانید اثرات مثبتی در زندگی
کودکتان بگذارید و به همین ترتیب ،کیفیت زندگی

خود را نیز افزایش دهید.
شاید تصمیم گرفتهاید او را به مراکز نگهداری
بسپارید؛ کسی نمیتواند به شما بگوید که انجام این
کاراشتباه یا درست است .اما باید بدانید که دورکردن
او از محیط خانواده نهتنها آرامش و راحتی شما را
افزایش نمیدهد ،بلکه موجب میشود به احساس گناه
شما افزوده شود.
اگر کسی را ندارید که به کمکتان بیاید و از سختیهای
نگهداری از کودک خاص خسته شدهاید؛ میتوانید
بهجای سپردن تماموقت کودکتان به مراکز نگهداری،
او را در مراکز نگهداری روزانه ثبت نام کنید تا تقریبا
 4یا 5ساعت در روز ،از او نگهداری کنند .بنابراین
میتوانید در این ساعتها فرصتی برای پرداختن به
کارهای روزانه تان داشته باشید و به خود و همسرتان
توجه کنید .این کار از خستگی مفرط شما جلوگیری
میکند و موجب میشود در آن ساعتها انرژی الزم
برای ادامهی مسیر را کسب کرده و با کاهش تنشها
آرامش الزم برای ارتباطبرقرارکردن با کودکتان را به
دست آورید.
و بهعنوان سخن آخر ،اجازه ندهید داشتن کودک
خاص موجب شود که روابط زناشوییتان تحت
تأثیر قرار بگیرد .از همسرتان بخواهید زمان
بیشتری را به شما اختصاص دهد .اوایل او را درگیر
انجام کارهای کودکتان نکنید؛ هرچند که او موظف
است همانند شما به مسائل کودکش اهمیت دهد.
گاهی باید نقش قویترین عضو خانواده را مادر ایفا
کند؛ به همسرتان اجازه بدهید تا به آرامی با شرایط
کنار بیاید.در این مسیر همراهش باشید و همواره به
او محبت کنید .فراموش نکنید سالمت روانی شما
با سالمت و رشد کودکتان در ارتباط است .ممکن
است در مواقعی که احساس خوبی ندارید با فرزندتان
بدرفتاری کنید یا به صورت ناخواسته به او آسیب
بزنید.
ترجمه :نفیسه قدوسی

تجربه ها
چگونه بهتنهایی خانهتکانی کنیم!

خانهتـکانی یـک معلـول جسمـیحرکتـی

خانهتکانیکردن
به معنای انجامدادن
کارهای سختی مثل تعمیر
و نظافت خانه در زمان
کوتاه نیست.

در هنگام نظافت
منزلتان در یک حالت
ثابت باقی نمانید و با تغییر
وضعیت ،از فشار به یک
نقطه در مدت طوالنی
جلوگیری کنید.

پیـــک توانــا

قبل از هر کار
فهرستی تهیه کنید و
تمام کارهایی را که باید
انجام دهید ،یادداشت
کنید.

زهره محمدبیگی
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نظافتکردن منزل ،سنت قدیمی ایرانیان در هنگام
نو شدن سال است .تمیزبودن خانه میتواند به شما
انگیزهی الزم برای نشستن بر سر سفرهی هفتسین
و انتظارکشیدن برای لحظهی تحویل سال را بدهد.
اگر محدودیت جسمیحرکتی دارید ،ممکن است
برای نظافت منزل خود اضطراب زیادی داشته
باشید .بهخصوص اگر تمایل دارید که کارهایتان را
به کس دیگری واگذار نکنید و خودتان در انجام و
مدیریت نظافت منزل نقش کلیدی را ایفا کنید .اگر
بخواهید با تمام وجود ،نو شدن سال را حس کنید
و به نظافت منزل اهمیت زیادی بدهید ،استرس
بیشتری را تجربه خواهید کرد .اما الزم نیست نگران
باشید .با وجود امکانات و محدودیتهایی که دارید
نیز ،میتوانید از عهدهی یک خانهتکانی خوب برآیید.
قبل از هر کار فهرستی تهیه کنید و تمام کارهایی
را که باید انجام دهید ،یادداشت کنید .مراحل
نظافت منزل را اولویتبندی کنید و میزان سختی
کار را بسنجید .ببینید که برای انجام آن به ابزار یا
کمک خاصی نیاز دارید یا نه .مسلماً برای نظافت
قسمتهایی که به نردبان یا چهارپایه نیاز دارد ،باید
از دیگران کمک بگیرید.
خانهتکانیکردن به معنای انجامدادن کارهای سختی

مثل تعمیر و نظافت خانه در زمان کوتاه نیست .شما
میتوانید دو ماه آخر سال را به این کار اختصاص
دهید .هر روز در مدت زمانی کوتاه بخشی از خانهی
خود را نظافت کنید .میتوانید از جاهایی آغاز کنید
که کمتر به آن دسترسی دارید و فکر میکنید مدت
بیشتری تمیز میماند .مث ً
ال از انباری یا کابینتها
آغاز کنید.
لوازم مور د نیاز خود را از قبل تهیه کنید یا از دیگران
بخواهید آنها را در دسترس شما بگذارند .برای
نظافت شیشهها میتوانید از یک شیشهشوی تیغهای
استفاده کنید که دستهای بلند به آن وصل کردهاید.
با این کار در حالت نشسته و بدون استفاده از نردبان،
میتوانید از عهدهی نظافت شیشهها برآیید.
اگر به شیرینیپزی عالقه دارید یا میخواهید برای
خرید میوه و آجیل برنامهریزی کنید ،داشتن یک
همراه میتواند کارهایتان را سادهتر کند .شما
میتوانید در نقش مدیر و ادارهکنندهی کارها ،ظاهر
شوید.
مطمئن باشید اگر کارها را به خوبی تقسیم کنید،
میتوانید بدون فشار جسمی از عهدهی اجرایشان
برآیید.
خانهتکانی را به نرمشی کوتاه تبدیل کنید .به عضالت

خود استراحت دهید و هر ده دقیقه یکبار عضالت
دست خود را شل کنید .مواظب باشید در هنگام
نظافت منزلتان در یک حالت ثابت باقی نمانید و با
تغییر وضعیت ،از فشار به یک نقطه در مدت طوالنی
جلوگیری کنید .می توانید در محل نشستن خود
از بالشهای نرم و نازک استفاده کنید تا نشستن
بر روی سطوح سفت و سخت موجب آسیبدیدن
شما نشود.
نوشیدن و دریافت مایعات را فراموش نکنید .ممکن
است آنقدر سرگرم کار باشید که از تشنگی خود
غافل شوید .بهتر است هر ساعت ،استراحتی کوتاه را
به نوشیدن چای یا آب اختصاص دهید.
و در نهایت توصیهی من به همهی آنهایی که
میخواهند خانهتکانی کنند ،این است که وسواس
را کنار بگذارند و در حد الزم به نظافت منزل خود
اهمیت دهند؛ هیچوقت نباید سالمت خود را بهعلت
استفاده از مواد شیمیایی که بخارهای سمی دارند یا
فشار بدنی برای نظافت هرچه بیشتر خانه ،به خطر
انداخت.

مشاور توانا
نفیسه قدوسی
دبیر سرویس سالمت

من مادر بدی هستم!
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در شمارهی قبل روشهایی به شما آموزش داده شد تا با احساسات بد و
هیجانات منفی خود کنار بیایید .آیا آن روشها را اجرا کردید؟ تأثیر آن را
بر رفتارتان چطور ارزیابی میکنید؟
گفتیم یکی از شکلهای بسیار بد انتقاد ،انتقادی است که به ناحق از خودتان
میکنید .شاید فکر کنید تمام این مسائل به افکار من مربوط میشود؛ اما
اگر مشکل واقعی از سمت من باشد؛ آن وقت چه؟ تغییردادن نحوهی تفکر
چه نفعی دارد؟ من محدودیتهایی دارم که نمیتوانم تغییرشان دهم.
زهرا خانمی چهلساله و مادر دو فرزند است .او محدودیت حرکتی دارد.
از همسرش جدا شده و مسئولیت نگهداری از فرزندانش را به عهده گرفته
است .او در یکی از دورههای افسردگیاش به من مراجعه کرد ،به قدری خود

را مالمت میکرد که باعث تعجب من شده بود.
زهرا خانم« :من باید با فرزندانم وقت بیشتری بگذرانم ،با آنها بیرون بروم
و برای خرید چیزهایی که نیاز دارند همراهشان باشم .اما بهعلت معلولیت
نمیتوانم پابهپای آنها حرکت کنم .از طرف دیگر ،احساس میکنم بچهها
دوست ندارند با مادرشان که مجبور است از عصا استفاده کند ،همقدم شوند.
این را وقتی فهمیدم که هر بار موقع بیرونرفتن به من اصرار میکنند که
در خانه بمانم و خودم را به خاطر آنها به سختی نیندازم .عالوهبر این ،خود
من بهعلت فشار کاری آنقدر خسته هستم که پیشنهادشان را میپذیرم
و همراهشان نمیروم .از فاصلهای که بین ما ایجاد شده است ،میترسم.
دوست ندارم فرزندانم آنقدر از من دور شوند که دیگر فراموش کنند من

بهعنوان مادر و پشتیبانشان حضور دارم .گاهی احساس میکنم مادر بدی
هستم .مخصوصاً حاال که پدرشان نیست ،باید نقش او را نیز به عهده بگیرم؛
اما درعوض حتی نمیتوانم نقش یک مادر را ایفا کنم».
اولین استراتژی من این بود که به او بیاموزم چگونه با عبارت «من مادر بدی
هستم» به مقابله برخیزد .چون احساس کردم این انتقاد از خود ،واقعبینانه
نبوده و زیانبخش است .بهوجودآوردن اندوهی درونی ،به او در تالشهایش
برای نزدیکشدن به فرزندانش کمک نخواهد کرد.
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مشاور توانا :خب ،دربارهی عبارت «من مادر بدی هستم» چه نظری داری؟
زهرا خانم :خب....
 آیا چیزی بهعنوان یک مادر بد وجود دارد؟ البته! تعریف شما از یک مادر بد چیست؟ مادر بد کسی است که بچههایش را بد بزرگ میکند ،بهاندازهی مادرهایدیگر فعال نیست و بچههایش بدون نظارت او بزرگ میشوند .در این صورت
معلوم نیست چه سرنوشتی در پیش خواهند داشت.
 پس میگویی مادر بد کسی است که در مهارتهای مادرانه ضعف دارد؟این تعریف درست است؟
 بعضی از مادرها در مهارتهای مادرانه کمبود دارند و در نگهداری ازفرزندانشان ناتواناند.
 ولی همهی مادرها در مهارتهای مادرانه تا حدی کمبود دارند. واقعا؟ هیچ مادری در این دنیا وجود ندارد که در همهی مهارتهای مادرانهبیعیبونقص باشد .پس تمام مادرها در بخشی از این مهارت کمبود دارند و
مطابق تعریف شما ،به نظر میرسد که همهی مادرها ،مادران بدی هستند.
 حس میکنم من مادر بدی هستم؛ نه اینکه همهی مادرها بد هستند! خب ،دوباره تعریفش کن .مادر بد کیست؟ مادر بد کسی است که بچههایش را درک نمیکند و دائماً در ارتباط با آنهامرتکب اشتباههای زیانبخش میشود.
ِ
تعریف تازه ،تو مادر بدی نیستی و هیچ مادر بدی وجود ندارد؛
 طبق اینچون هیچکس بهطور دائم مرتکب اشتباهات مضر نمیشود.
 هیچکس...؟ گفتی مادر بد دائماً اشتباههای زیانآور مرتکب میشود .چنین کسی وجودندارد که دائماً در ۲۴ساعت شبانهروز مرتکب خطاهای زیانآور شود .هر
مادری قادر است که چیزی را درست انجام دهد.
والدین بدرفتاری وجود دارند که دائماً بچههای خود را تنبیه کرده
 خبِ
و کتک میزنند .دربارهی آنها در روزنامهها خواندهاید؟ بچههای آنها
بیشخصیت از آب در میآیند .پس حتماً امکان دارد مادر بد وجود داشته
باشد.
 والدینی هستند که متوسل به بدرفتاری میشوند؛ این واقعیت دارد .اینافراد میتوانند رفتار خود را بهبود بخشند تا سبب شود دربارهی خود و
بچههایشان احساس بهتری داشته باشند ،ولی این واقعبینانه نیست که
بگوییم اینگونه والدین دائماً رفتار ناپسند و زیانبخشی دارند .برچسب «بد»
زدن به آنها ،هیچ کمکی به حل مسئله نمیکند .اینگونه افراد مشکالتی در
رابطه با پرخاشگری دارند و برای کنترل خود محتاج آموزش هستند؛ ولی اگر
سعی کنیم آنها را متقاعد کنیم که مشکلشان بدبودن است ،صرفاً مسئله
را بدتر میکنیم .در این صورت باعث میشویم فکر کنند انسانهای فاسدی
هستند .برچسب «مادران بد» کاری نادرست و عاری از حس مسئولیت است نگرش نادرست زهرا خانم به معلولیت و محدودیت حرکتیاش ،باعث شده
و مانند این است که بخواهیم آتش را با پاشیدن بنزین بر روی آن خاموش بود فکر کند فرزندانش از بودن با او احساس خوبی ندارند؛ اما درنهایت به
کنیم .البته در برخی موارد براثر بعضی بیماریهای روانی ،والدین رفتارهایی حقیقت دست یافت .او متوجه شد نیازی نیست هر مسئلهای را با معلولیتش
انجام میدهند که نمیتوان آن را به همهی والدین تعمیم داد.
مرتبط بداند و احساس کند معلولیتش ،موجب شده که مادر بدی باشد .او
پذیرفت که بهطورکلی مادر بد وجود ندارد و توانست با قبول این مسئله با
من در اینجا میخواستم به زهراخانم نشان دهم که با برچسبزدن به خود ،فرزندانش ،با آرامش بیشتری ارتباط برقرار کند.
به عنوان مادر بد ،باعث آزار خود میشود .امیدوار بودم به او نشان دهم «مادر
بد» را هرطور که تعریف کند ،غیرواقعبینانه خواهد بود .وقتی او از گرایش
برچسبزدن به خود دست برمیداشت ،میتوانستیم مرحلهی بعدی ،یعنی
کنارآمدن و برنامهریزیکردن برای زندگی یک مادر معلول را آغاز کنیم که
به تنهایی مسئولیت دو فرزند خود را به عهده گرفته است.

ســـالمــــــت

 ولی من هنوز حس میکنم مادر بدی هستم. خب ،یک بار دیگر مادر بد را تعریف کنید. مادری که باعث خجالت فرزندش شود و نتواند همراه او باشد .مادری کهنتواند به فرزندش توجه کافی داشته باشد.
 می گویی «مادر بد» کسی است که به فرزندش توجه کافی نمیکند؟ چهتوجهی کافی است؟
 اینکه همیشه همراه فرزندش باشد و هیچگاه تنهایش نگذارد. آیا واقعا یک مادر می تواند همیشه همراه فرزندش باشد؟ در بعضی مواقع! هیچ کس نمیتواند همیشه همراه فرزندش باشد ،ولیمیتواند در مواقعی که به او نیاز دارد ،همراهي اش کند.
 از کجا میفهمید که فرزندتان چه زمانی به همراهی شما نیاز دارد و چهزمانی می خواهد خودش بهتنهایی یا همراه دوستان و همساالنش باشد؟
 من احساسات خودم را در نظر میگیرم .فکر میکنم اگر جای او بودم،میخواستم تنها باشم یا نه؟
 به نظر شما همهی انسانها مثل هم فکر میکنند؟ یا یک تفکر و احساسمرجع وجود دارد که به ما میگوید باید چطور رفتار کنیم؟
 من اینطور فکر نمیکنم! فقط به دلیل محدودیت حرکتیام که نمیتوانمبا فرزندانم همقدم شوم ،فکر میکنم حتماً بعضی وقتها میخواهند من
همراهشان باشم؛ ولی...
 آیا هیچوقت با آنها بیرون نرفتهاید؟ در هفته چند بار با هم بیرون میرویم؛ ولی احساس میکنم که فرزندانماحساس خوبی ندارند.
 آیا نشانهای وجود دارد که شما فکر میکنید آنها از با شما بودن خجالتمیکشند؟ مث ً
ال اینکه شما را مخفی کنند؟
 نه ،چنین کارهایی نمیکنند؛ ولی من خجالت آنها را وقتی فهمیدم کهیکی از فرزندانم من را از جلسهی «اولیا با مربیان» باخبر نکرده بود.
 پس بگذار مسئله را بار دیگر بررسی کنیم .فرزندان شما در هفته چند باربا شما بیرون می آیند و سعی نمیکنند شما را مخفی کنند .فرزندانتان چند
ساله هستند؟
 دختر بزرگم  15ساله و دختر کوچکم  12ساله است.پس در دوران نوجوانی هستند .میدانید که در این دوران خصوصیت اخالقینوجوانان چگونه است؟
 میدانم که بیشتر ترجیح میدهند با همساالن خودشان وقت بگذرانند و بهنسبت قبل ،کمتر با مادرشان ارتباط برقرار کنند.
 آیا کسی از آشنایانتان هست که مانند شما از ارتباط کم با فرزندش شکایتکند؟
 بله. نظر شما دربارهی نقش خودتان در این رابطه چیست؟ این تقصیر من نیست که فرزندانم تمایل دارند به تنهایی کارهایشان راانجام دهند .بیشتر نوجوانان چنین خصوصیتی دارند.
 دربارهی روزی که فرزندتان شما را به جلسهی مدرسهاش دعوت نکرد ،چهنظری دارید؟
 حاال یادم آمد که یک روز اصرار داشت به جشن تولد یکی از دوستانشبروم ،ولی من به او گفتم که خیلی خسته هستم .احتماال با خودش فکر کرده
خستهام و نخواسته اذیت شوم.
 پس مطابق با آنچه گفتی ،محدودیت حرکتی تو باعث نشده که او از بودندر کنارت احساس خجالت کند.

تجربهیمادران
از داشتن
كودك مبتال به

زردی
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زردی نوزادی یکی از مشکالت شایع دوران نوزادی
است که 60درصد از نوزادان را درگیر میکند.
درحالیکه این بیماری یکی از دالیل قابل پیشگیری
مرگ در دوران نوزادی است.
زردی نوزادی بهدالیل مختلفی ایجاد و باعث افزایش
بیلیروبین خون میشود .این علتها عبارتاند از:
ناسازگاری گروه خونی ،نقص آنزیمی ،عفونت ،زایمان
زودرس و غیره.
درمان بهموقع ،افزایش بیلیروبین
در صورت عدم
ِ
باعث صدمات مغزی ،جسمی ،معلولیتهای ذهنی و
مرگ زودهنگام نوزاد میشود .خوشبختانه بهكارگیری
فتوتراپی و تعویض خون در كنترل بیلیروبین سرم
مؤثر هستند و اختالالت ناشی از آن ،امکان پیشگیری
دارد .اما این كار نیازمند تشخیص بهموقع و درمان
سریع نوزادان مبتالست .نكتهی مهم این است كه در
 55تا  67درصد از نوزادان مبتالبهزردی ،علتی برای
این بیماری یافت نمیشود؛ بهعالوه ،زمان نگهداری
نوزادان در بیمارستان بهعلت ترخیص زودتر مادران
كوتاهتر شده است .درنتیجه ،زردی نوزادی زمانی خود
را نشان میدهد که نوزاد از بیمارستان مرخص شده
و در منزل درکنار والدین خود به خصوص مادر قرار
دارد .از طرفی زردی نوزادی از جمله بیماریهایی
است که از دیرباز اعتقادات مختلفی دربارهی ماهیت
و درمان آن بین عامهی مردم وجود داشته است؛
درمانهایی نظیر تغذیه با آب قند ،تیغزدن پیشانی یا
گوش نوزاد ،حمامکردن و تجویز داروهای گیاهی مثل
شیر خشت و غیره.

مادران یک جامعه،
وجود دیدگاههای سنتی در
ِ
میتواند باعث درمانهای سنتی غیرعلمی ،مراجعهی
دیرهنگام به پزشک و درنهایت افزایش عوارض
مغزی و معلولیت در جامعه شود .لذا دیدگاه و ادراک
مادران جامعه دربارهی زردی نوزادی نقش اساسی در
ِ
تشخیص ،درمان ،پیشگیری و بهطورکلی ،سرنوشت
نوزاد دارد.
بهطورکلی ،براساس نتیجهی تحقیقات ،میزان آگاهی
مادران ایرانی دربارهی زردی نوزادی بسیارکم است و
محققان افزایش سطح آگاهی مادران از طریق آموزش
را توصیه کردهاند.
مادران این پژوهش ،دالیل مختلفی برای زردی نوزاد
ِ
خود عنوان میکردند که یکی از علتهای شایع آن،
خوردن غذاهای با طبع گرم در دوران حاملگی بود.
بعضی از مادران علت زردی را رنگ زرد آغوز و کم
شیرخوردن نوزاد و عفونت میدانستند .همچنین
مادران دارای فرزند پسر ،طبع گرم نوزاد پسر را دلیلی
ِ
بر زردی نوزاد خود بیان میکردند .همچنین بهدلیل
اینکه اکثر مادران علت زردی را ،انتقال عامل بیماریزا
از بدن خود به نوزاد در دوران بارداری می دانستند،
خود را مقصر قلمداد می کردند.
«خیلی ناراحتم ،میدونم تقصیر من بود .اگه غذای
گرم زیاد نمیخوردم ،حاال بستری نمی شد».
«چون همهش گرمی میخوردم ...هرچی شیرخشت به
این طفلک میدادم ،خوب نمی شد...خودم باعث شدم
بچهم مریض بشه!»
بهدلیل درک سنتی از ماهیت بیماری ،درمان زردی

نوزادی نیز بیشتر بهصورت سنتی دنبال میشود و
درنتیجه درمان و پیگیری علمی توسط کادر پزشکی
یا توصیههای آنان دچار وقفه یا بیتوجهی میشود.
بهطوریکه اکثر مادران دادن گیاهان سنتی به نوزاد،
قرار دادن او زیر نور مهتابی و خوردن غذاهایی با طبع
سرد توسط مادر را درمان زردی بیان میکردند.
«اول چشاش زرد شد .مادرشوهرم گفت چیزی
نیست ،شیرخشت میدیم ،خوب میشه .چند روز بعد
زردیش بدتر شد .رفتیم دکتر ،آزمایش داد .گفتن
زردیش  14است .مادرشوهرم گفت ببریم خونه خوب
میشه .از رو احترام چیزی نگفتم ،چند تا بچه بزرگ
کرده 2 .روز بعد بدتر شد .وقتی اومدیم اینجا گفتن
 18شده باید خونشو عوض کنیم».
مادران از آیندهی نوزاد خود (عوارض احتمالی و
عود مجدد و چگونگی مراقبت در منزل) ابراز نگرانی
میکردند .این نگرانی را بهدلیل نداشتن آگاهی
دربارهی زردی نوزادی میدانستند.
«اگه بدونم عوارض بعدی نداره ،خیلی خوبه! چون
ببرم خونه همهش نگرانم عوارض نداشته باشه رو بچه؛
بعدا طوریش نشه .بهتره همینجا روز اول که میای
بستری بشی ،توضیح بدن زردی چیه و رو بچه چه
اثری میذاره تا وقتی که ببریمش خونه اتفاقی نیفته.
اما اینجا همه سرشون شلوغه ،روم نمیشه بپرسم».
بنابراین پیشنهاد میشود در دوران بارداری
آموزشهایی به مادران داده شود تا با زردی و
مخصوص آن آشنا
آزمایشات و روشهای درمانی
ِ
شوند .بدین ترتیب بخش اعظمی از استرس مادران
کاهش یافته و استفاده از روشهای پزشکی به جای
روشهای سنتی افزایش مییابد .بدین ترتیب می توان
از مرگ نوزادان یا معلولیت آنها جلوگیری کرد.

منبع« :تجربهی مادران از داشتن كودك مبتال به
زردی؛ يك مطالعه كيفی».
الدن حسينی كارشناسارشد مامايی(نويسندهی
مسئول)
پروفسور عليرضا نيكبخت نصرآبادی

شکل
تغذیهی افراد در
کودکی میتواند بر
ریسک ابتالی آنها به
سرطان در بزرگسالی
تأثیر بگذارد.

همچنین مصرف
غذاهای تهیهشده از سویا
را برای پیشگیری از سرطان
پستان و پروستات مفید
است.
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بررسیمیزانابتالبهبیمـاریهایقلبی
و فشار خون و سرطان

افرادی که از رژیمهای گیاهی تغذیه میکنند،
چربی اشباع و کلسترول کمتری مصرف میکنند و
غذای آنها سرشار از ترکیباتی است که خط ِر ابتال
به بیماریهای قلبی را کاهش میدهد .تحلیل پنج
آزمایش بزرگ نشان داده است که خطر مرگومی ِر
ناشی از بیماریهای قلبی در میان گیاهخواران
24درصد کمتر از افرادی است که از رژیم گیاهی
پیروی نمیکنند.
اولینبار در نیمهی اول قرن بیستم بود که توجه
دانشمندان به تأثیر رژیمهای گیاهخواری ،در کاستن
از فشار خون جلب شد .در سال  1926محققی اعالم
خون دانشجویان گیاهخوار یک کالج،
کرد که فشار
ِ
بعد از دو هفته گوشتخواری افزایش پیدا کرده است.
داشتن وزن کمتر ،دریافت سدیم کمتر ،استفاده از
میوهها و سبزیجات بیشتر ،از دالیل کاهش فشار خون
با داشتن رژیم غذایی گیاهخواری است و میتوان آن را
عامل دیگری در جهت تأثیر حفاظتی رژیمهای گیاهی
دانست.
تحقیق دربارهی ارتباط رژیم غذایی و ریسک ابتال
به سرطان ،موضوع بسیار دشواری است .سرطان
بیماری پیچیدهای است و هنوز عوامل ایجادکنندهی

آن بهدرستی شناخته نشدهاند .نکته این است که ما
میتوانیم میزان و نحوهی تأثیر رژیم غذایی را بر فشار
خون بررسی کرده و چگونگی اثرگذاری آن بر بیماری
قلبی را پیشبینی کنیم .اما هنوز پارامترهای چندانی
که در خون موجود باشند و به شکل ساده و سرراست
با ابتال به سرطان رابطه داشته باشند ،کشف نشدهاند.
شواهدی کشف شدهاند که نشان میدهند شکل
تغذیهی افراد در کودکی میتواند بر ریسک ابتالی
آنها به سرطان در بزرگسالی تأثیر بگذارد .به این
معنا که تشخیص رابطه میان رژیم غذایی و سرطان
بدون عادتهای غذایی طوالنیمدت امکانپذیر
نیست و هنوز نمیتوان گفت چه نوع رژیم غذایی
میتواند از ابتال به سرطان پیشگیری کند .براساس
برخی از تحقیقات ،محیط رودهی بزرگ گیاهخواران
(که دارای اقسام باکتریها و آنزیمهاست) با رودهی
بزرگ دیگران متفاوت است و به نظر میرسد افرادی
که رژیم تغذیهی گیاهی دارند بههمیندلیل ،کمتر
درمعرض خطر ابتال به سرطان روده هستند .این امر
میتواند تا حدی بهدلیل مصرف زیاد فیبر باشد که
یکی از عوامل پیشگیری از سرطان روده محسوب
میشود .بههمینترتیب ،گیاهخوارها میوه و سبزی

زیادی می خورند و آنتیاکسیدان بیشتری مصرف
میکنند؛ همچنین مصرف غذاهای تهیهشده از سویا
را برای پیشگیری از سرطان پستان و پروستات
مفید میدانند .درحالیکه این گفته هم به تحقیقات
بیشتری نیاز دارد.
اگرچه هنوز دالیل محکمی برای اثبات نقش تغذیهی
گیاهی در پیشگیری از سرطان به دست نیامده،
اما شواهدی در رابطه با مصرف برخی از غذاهای
حیوانی در ابتال به سرطان وجود دارد .گوشت قرمز و
فرآوریشده می تواند خطر ابتال به سرطانهای روده
و معده و احتماال مثانه را افزایش دهد .گروهی از
محققان معتقدند که تأثیر حذف گوشت از رژیم
غذایی در پیشگیری از سرطان روده ،حتی
از تأثیر مصرف فیبر هم بیشتر است .برخی از
تحقیقات نیز نشان دادهاند که مصرف زیاد گوشت در
جوانی ،باعث ابتال به سرطان پستان در سنین باالتر
میشود .حتی شواهدی در ارتباط با مصرف زیاد
لبنیات و افزایش احتمال ابتال به سرطان پروستات
کشف شده است.
متخصصان سرطان پیروی از رژیم غذایی سرشار از
میوه ،سبزیجات ،فیبر و کاستن از چربیهای حیوانی
را برای پیشگیری از سرطان توصیه میکنند .به این
ترتیب میتوان گفت رژیم غذایی گیاهی میتواند از
سرطان پیشگیری کند و موجب کاهش فشار خون و
میزان ابتال به بیماریهای قلبی شود.
منبع :وگن برای زندگی ،ترجمهی آیدا میرشاهی
گردآوری :حانیه قدوسی
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براساس مطالعهای که در مجلهی بینالمللی لبنیات به چاپ رسید ،نوشیدن یک لیوان شیر در روز،
نهتنها بخشی از مواد مغذی موردنیاز بدن را تأمین میکند؛ بلکه بر عملکرد مغز و سالمت روانی نیز
تأثیر بسزایی دارد .محققان دریافتند افراد بزرگسالی که به میزان کافی شیر و فرآوردههای لبنی
مصرف میکنند ،در مقایسه با افرادی که شیر نمیخورند ،از امتیاز باالتری در آزمایشهای مربوط
به عملکرد مغز و حافظه برخوردارند.
برای اجرای این تحقیق در آمریکا ،بیش از  900زن و مرد بین سنین  23تا  98سال در آزمونهای
مغزی از جمله مهارتهای بینایی ،گویایی و حافظه قرار گرفتند .نتایج نشان دادند افرادی که حداقل
یک لیوان شیر در روز می نوشند ،در آزمایشهای مربوط به عملکرد مغز موفقتر عمل میکنند.
باالترین امتیاز به کسانی اختصاص یافت که بیشترین میزان شیر و فرآوردههای لبنی را مصرف
میکردند.
توانایی این عضو مهم ،بهویژه دربارهی
نقش شیر و لبنیات در سالمت مغز و پیشگیری از کاهش
ِ
جمعیت سالمند هر جامعه ،از اهمیت باالیی برخوردار است .این مادهی غذایی ارزشمند از اختالل
عملکرد مغز و بروز برخی مشکالت روانی پیشگیری میکند .نتایج این مطالعه بیش از پیش بر
اهمیت مصرف شیر کمچرب بهویژه در وعده صبحانه تأکید دارد .ترکیب شیر با میوه ها یا غالت
صبحانه ،انتخاب مناسبی برای این وعدهی غذایی مهم است.
براساس دستورالعمل تغذیه و رژیم غذایی امریکا در سال  ،2010افراد بزرگسال باید روزانه 3
لیوان شیر کمچرب یا بدونچربی بنوشند .این میزان تأمینکنندهی  9مادهی مغذیِ ضروری بدن،
از جمله کلسیم است.

تحقیقات پژوهشگران نشان میدهد که مصرف روزانهی گردو خطر ابتال به سرطان سینه را به میزان چشمگیری
کاهش داده و رشد تومور را در بیماران مبتال به این سرطان مهار میکند.
گیاهی موجود در گردو ،گیرندههای استروژن را مهار نموده و ازطریق این مکانیسم
براساس مطالعات ،استرولهای
ِ
از سرطان سینه پیشگیری میکنند؛ زیرا استروژن رشد برخی از تومورهای سینه را تحریک و تشدید میکند.
متخصصان علم تغذیه معتقدند که گردو بهعنوان بخش سالمی از رژیم غذایی روزانه ،نهتنها خطر ابتال به سرطان
سینه را کاهش می دهد؛ بلکه از بیماریهای شایعی همچون بیماریهای قلبیعروقی و دیابت نیز پیشگیری
میکند.
در این تحقیق مشخص شد که با مصرف روزانهی گردو ،سرعت رشد سرطان سینه  50درصد کاهش مییابد.
این مطالعه همچنین نشان داد که رشد و پیشرفت تومورهای سینه در موشهای آزمایشگاهی حداقل  3هفته به
تأخیر میافتد که این زمان برای انسان  9سال تخمین زده شده است.
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گردو این سرطان زنانه را مهار میکند

این افراد مراقب کلیههای خود باشند
بررسیهای محققان درکالیفرنیا نشان داد که چاقی
با عملکرد ضعیف کلیهها و برخی بیماریهای کلیوی
در ارتباط است .به گفتهی این پژوهشگران ،عوارض
چاقی از جمله دیابت و فشارخون نیز کلیه را در
معرض خطر قرار میدهند.
برای اجرای این تحقیق  3000فرد سالم با میانگین
سنی  35سال مورد بررسی قرار گرفتند .شاخص
تودهی بدن این افراد در چهار گروه وزن طبیعی ،اضافه
وزن ،چاق و بسیار چاق دستهبندی شد .نتایج بررسی
عملکرد کلیهها نشان داد خطر کاهش عملکرد کلیه
در افراد چاق و بسیار چاق به میزان چشمگیری بیشتر
از سایر افراد است .یافتهها نشان داد که مداخلهی
زودهنگام پزشکان برای پیشگیری از بیماریهای
کلیوی در افراد چاق ضروری است.

تسکین درد دندان با طب سنتی

هیچ شباهتی بین رشتههای روانشناسی روانپزشکی و و تخصص مغز و اعصاب وجود ندارد .نورولوژیستها
(متخصصان مغز و اعصاب) ،روانپزشکان و روانشناسان اگرچه حوزهی کاری مشخصی دارند و تخصصهای
جداگانهای می گیرند ،اما ممکن است از سوی بسیاری از مراجعان و بیماران با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
اینکه کی باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد ،کی به روانپزشک و کی به روانشناس ،ممکن است
سوال بسیاری از مردم باشد .اگر این سوال ،سوال شما هم باشد ،باید بدانید که اصوالً روانشناس فردی

است که دورهی عمومی پزشکی را نگذرانده است
و با گرفتن مدرک لیسانس ،فوقلیسانس و دکتری
در رشتهی روانشناسی ،روانشناس شده است .او
میتواند با ارائهی راهکارهای مختلف (بدون تجویز
دارو) به مراجعانش کمک کند؛ اما روانپزشک،
پزشک متخصصی است که دورهی عمومی پزشکی
را طی کرده و پس از آن ،در رشتهی اعصاب و
روان تخصص گرفته است .متخصص مغز و اعصاب
یا نورولوژیست هم پزشک متخصصی است که پس
از طیکردن دورهی پزشکی عمومی ،تخصصش
را در رشتهی مغز و اعصاب (نورولوژی) گرفته تا
بتواند بیماریهایی مانند تشنج ،اماس ،میگرن و
سردردهای مختلف ،فلج ،سکته مغزی ،کمردرد
های مزمن و بیماری هایی از این قبیل را تشخیص
دهد و درمان کند .روانپزشک نیز میتواند در
درمان اضطرابها و افسردگیها و سایر مشکالت
اعصاب و روان به مراجعانش کمک کند و به آنها
دارو بدهد؛ اما روانشناس نمیتواند دارو تجویز کند
و معموالً رواندرمانی میکند .ضمناً این نکته را
هم باید یادآور شوم که جراح مغز و اعصاب هم
میتواند جراحیهایی مانند برداشتن انواع تومورها
یا دیسک کمر را انجام دهد .بنابراین هیچ شباهتی
بین رشتههای روانشناسی ،روانپزشکی و تخصص
مغز و اعصاب وجود ندارد.
دکتر منصوره تقاء ،متخصص مغز و اعصاب ،عضو
هیئتعلمی دانشگاه پزشکی تهران
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برای تسکین دندان درد توصیه میشود که سیر و پیاز را روی دندان گذاشته یا از لیمو ترش و نعناع استفاده
کنید .اگر هیچ دارویی هم در دسترس نبود ،می توان با گذاشتن یخ روی دندان درد آن را کم کرد.
حمید افراسیابی ،متخصص طب سنتی گفت« :برای تسکین درد دندان میتوان از روغن میخک استفاده کرد؛
چون میخک خاصیت آنتی بیوتیکی دارد .مصرف سیر در طول روز به کاهش درد دندان کمک میکند .همچنین
میتوان سیر لهشده را با نمک و کرهی بادامزمینی مخلوط کرد و روی دندان گذاشت .همچنین پیاز نیز مادهای
ضدعفونی دارد؛ می توان آن را خرد کرد و روی دندان گذاشت».

این متخصص طب سنتی تصریح کرد« :انجیر
ِ
خشک جوشیدهشده در شیر ،برای درمان ورم لثه
و ورم مخاط دهان مفید است و عصارهی وانیل
نیز برای تسکین درد دندان توصیه میشود».
افراسیابی یک توصیهی خانگی کرد و گفت« :اگر
هیچ مسکن و داروی گیاهی در دسترس نبود،
میتوان مقداری یخ را روی دندان گذاشت؛ چون
با بیحسکردن ناحیهی متورم ،به کاهش درد
کمک میکند .همچنین میتوان از لیموترش
استفاده کرد ،چون دارای ویتامین  Cاست و
عفونت را کنترل میکند».
این متخصص طب سنتی گفت« :نعناع نیز
خاصیت ضد درد دارد؛ به همین دلیل می توان
اسانس آن را بههمراه آب مانند دهانشویه
استفاده کرد .افراسیابی افزود« :مصرف روزانهی
گشنیز نیز تقویتکنندهی دهان و دندان است
و از خرابی دندانها جلوگیری میکند .سبزی
شاهی نیز همین خاصیت را دارد و لثهها را
تقویت میکند.
مصرف لبنیات مخصوصاً ماست بهدلیل داشتن
اسیدالکتیک برای دندانها مفید است .مصرف
امگا  3نیز توصیه میشود؛ میتوان آن را ازطریق
مصرف ماهی جذب کرد».

چگـونهازگـوشهایخـودمحافظـتکنیــم

آشنایی با شنوایی انسان
ِ
باعث
درمعرض مداوم سروصدا قرارگرفتن
ازدسترفتن قدرت شنوایی میشود .ازدسترفتن
قدرت شنوایی بهتدریج صورت گرفته و فاقد درد
است؛ اما متأسفانه اثرات آن دائمی و برگشتناپذیر
است ،چراکه سلولهای مویی حلزون گوش قابلیت
بازسازی مجدد ندارند .کری و کاهش قدرت شنوایی
برخالف تصور عموم ،بهعلت افزایش سن و پیری
نیست؛ بلکه قرارگیری در معرض سروصداهای
ناهنجار علت اصلی آن است .کاهش قدرت شنوایی،
کری ،زنگ و وزوز گوش از عوارض سروصدای بلند
است.

سروصدا باعث تولد زودرس نوزادان ،کموزنی و نقص
عضو آنها میشود .جنین قادر به شنیدن صداها
و همچنین پاسخدادن به آنهاست .زنان باردار
نباید ۱۵تا ۶۰روز پس از لقاح و بارداری در معرض
سروصدا قرار گیرند؛ چراکه در این بازهی زمانی
اندام اصلی داخلی و سیستم اعصاب مرکزیِ جنین،
در حال شکلگیری هستند .با انقباض عروق مادر،
اکسیژن و مواد غذایی کمتری به جنین میرسد.
همچنین سر و صدای زیاد باعث کاهش برخی
هورمونهای مادر ،که بر رشد جنین تأثیرگذار است،
میشود.
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گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.
امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی
میکنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند .ساختمان
گوش به طورکلی از سه قسمت تشکیل شده است:
گوش داخلی ،گوش میانی ،گوش خارجی(پردهی
صماخ ،مجرای شنوایی ،اللهی گوش).
مکانیسم شنوایی:
ارتعاشات صوت از مسیر هوای گوش خارجی عبور
کرده و از طریق پردهی گوش و استخوانچههای
میانی گوش به بخش حلزونی ،که بخشی از گوش
داخلی است ،میرسد .بخش حلزونی ارتعاشات را
حس کرده و آنها را کدگذاری میکند؛ سپس
تکانههای عصبی ازطریق عصب حلزونی به مغز
ارسال میشود.
گوش انسان میتواند امواجی را بشنود که فرکانس
آن بین  20تا  20هزار هرتز ارتعاش در ثانیه باشد.
این محدوده را امواج صوتی میگویند .امواجی که
فرکانس آنها کمتر از  20هرتز باشد ،امواج مادون
صوت نام دارند و ماورای صوت ارتعاشاتی هستند که
فرکانسشان از  20000هرتز بیشتر است؛ بنابراین
شنیده نمیشوند .ضمناً در اثر باالرفتن سن یا
مصرف بعضی داروها تارهای شنوایی سنگینتر و
محکمتر می شوند و ارتعاشاتی شنیده میشوند که
فرکانس آنها کم باشد.
آزمایش ساده

یک رشته نخ یا سیم به طول  20تا  30متر را
انتخاب کنید و آن را بین دو نقطه ببندید؛ بهطوری
که بهخوبی کشیده شود و در امتداد خط مستقیم
قرار گیرد .اگر با انگشت ،وسط نخ یا سیم را به
یک طرف بکشید و آن را رها کنید ،میبینید که
سیم باسرعت به ارتعاش درمیآید و صدایی خواهید
شنید.
ضمنا در این آزمایش متوجه میشوید که هر اندازه
دامنهی نوسان نقاط سیم کمتر میشود ،صوت نیز
ضعیفتر میشود .در این آزمایش اگر نخ را بیشتر
بکشیم یا آنکه با یک نیروی کشش معین ،طول آن
را کوتاهتر کنیم ،نخ سریعتر ارتعاش میکند و صوتِ
حاصل از آن زیرتر خواهد شد.
سر و صداهای فراتر از  ۸۰دسی بل بهطور بالقوه
خطرناک هستند .بنابراین چمنزنها ،کنسرتهای
راک ،شلیک گلوله ،ترقهها ،هدستها و هدفونها،
موتورسیکلتها ،تراکتور ،همزنها و مخلوطکنها،
غذاسازها واسباببازیهای پرسروصدا ،همگی بیش
از  ۹۰دسی بل صدا تولید میکنند و برای سالمت
شنوایی مضر هستند.
آستانهی درد گوش در  ۱۳۰-۱۲۰دسی بل است؛
اما آسیب به اعصاب شنوایی از  ۸۵دسی بل آغاز
میشود.
برای حفاظت ازگوش مقابل سروصداهای باالی ۱۰۵
دسی بل ،باید هم از پالک گوش و هم از گوشی
(همراه با هم) استفاده کرد.

زنگ گوش یا دیگر صداهایی كه ناشی از قرارگرفتن
در معرض سروصدای طوالنیمدت است ،نشانهی
آسیبدیدن عصب شنوائی است .ممكن است فرد
در تشخیص گفتار افراد بهخصوص در محیطهای
پرسروصدا مثل محیطهای پرجمعیت یا مهمانیها
مشكل داشته باشد ،كه این نشانهی شروع
كمشنوائی در فركانسهای زیر بوده و با آزمایش
شنوائی قابلتشخیص است .در بسیاری از موارد،
متعاقب كاهش شنوائی
ناشی از سروصدا،
زنگ گوش
ِ
ِ
دائمی است و شانس بهبود ندارد .افراد مشكوك به
كمشنوائی به پزشك گوش و حلق و بینی ارجاع داده
میشوند و پزشك مشكل گوش را تشخیص داده و
روش درمان مناسب و كنترل آن را توصیه میكند.
بعضی بیماریها مانند عفونت گوش در صورت
درماننشدن ،میتواند به ناشنوایی منجر شود.
علتهای دیگ ِر ازدستدادن شنوایی ،مانند جِ رم
گوش و آسیبرسیدن به پردهی گوش به درمان نیاز
دارد.
در صورت قرارگرفتن در معرض صدای بیش از ۸۵
دسی بل ،از محافظ گوش استفاده کنید.
اگر محل کار شما پرسروصدا است ،بهطور تماموقت
از محافظ گوش استفاده کنید.
برای بهبود شنوایی خود به متخصص مراجعه کنید.
گوش بزرگساالن حداقل هر ۱۰سال یکبار و پس
از ۵۰سالگی هر ۳سال یکبار و گوش کودکان نیز
باید بهطور مرتب توسط کارشناسان معاینه شود.
گردآوری :فهیمه بابایی

رؤیاهاقابلبرنامهریزیهستند!
درجسـتوجـویرویاهـایشیریـن
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آیا عالم رؤیاها خارج از حد و مرز علم و دانش بشر
است؟
آیا داشتن رؤیاهای شیرین ،فقط به شانس ما بستگی
دارد؟
آیا ما در عالم خواب ،کام ً
ال دستوپابسته و بیدفاع
هستیم؟
راز کنترل عالم رؤیاها در نزد کیست؟ آیا کسی ما را در
این راه یاری میکند؟
بدونشک ،در طول تاریخ ،اساسیترین کاوش بشر،
تالش برای شناخت واقعیت خویش بوده است .حتی
میتوان پیشرفت علوم مختلف روانشناسی و سایر علوم
دیگر را نتیجهی مستقیم یا غیرمستقیم این واکاوی
پایانناپذیر دانست .عدهای انسان را آزاد و مختار
و تغییرپذیر میدانند و گروهی دیگر او را مجبور و
ِ
ســرنوشت ازپیــشتعیـینشده
تغییــرناپــذیر و تابع
می دانند .درمجموع هر تالشی برای کشف اسرار
واقعیت انسان ،درواقع دسترسی به ذرهای بسیار
کوچک از وسعت بینهایت انسان است .قطرهای که از
دور ،دریایی بیکران مینماید!
 Lucid Dreamingیا «رؤیای طالیی» چیست؟
رؤیابینی آگاهانه یا Lucid Dreamingبه معنای
بهدستآوردن «خودآگاهی» خویش ،در عالم رؤیاها
است و مقدمهای برای شروع «کنترل عالم رؤیاها»
به شمار میرود .توانایی کنترل عالم رؤیاها ،یک هنر
است و برخی افراد بهصورت ذاتی ،این استعداد را دارا
هستند؛ اما خبر خوب این است که هر فردی قادر
است با تمرین و ممارست آن را بیاموزد .ما از روش
«برنامهریزی مجدد ذهن ناخودآگاه» استفاده خواهیم
کرد!
آیا تابهحال رویاهای طالیی دیدهاید؟
اکثر ما حداقل یکبار توانستهایم رویای شفاف را
تجربه کنیم .اگر خوب فکر کنید به یاد میآورید .حتماً
رویایی را به یاد دارید که در اواسط آن ،ناگهان به
خود گفتهاید« :االن خواب میبینم»؛ و این فرصت
را غنیمت شمرده و بهدنبال عالیق خود در عالم رویا
رفتهاید! شاید توانستهاید بیوزنی و حتی پرواز را یک
یا چندبار تجربه کنید یا کارهای خارقالعادهی دیگری
انجام دادهاید! البته از بخش های بد و ناخوشایند یک
رویای شفاف ،وقتی است که ناگهان بیدار میشوید.
ممکن است سعی کنید بخوابید تا دوباره همان رویا
را ببینید؛ ولی نتوانید .حتماً شفافیت بیش ازحد این
رویاها ،شما را شگفتزده کرده است.
آیا کسب این تواناییها (در عالم رویا) فقط شانسی
و گذراست؟ چگونه میتوانیم رویاهای دلخواه خود
را حداقل بیش از یکبار تجربه کنیم؟ آیا این کار
غیرممکن است؟!
تصور کنید همیشه میتوانید رویای شفاف ،لذتبخش و
قابلکنترل را تجربه کنید و تمامی رویاهایتان اینگونه
باشند .از همه بهتر اینکه ،هر زمان که اراده کنید ،بیدار
شوید .اگر شما هم مثل من این آرزو را در سر دارید؛
بدانید که آمادگی الزم را برای برداشتن اولین قدم در
راه کنترل عالم رویاها را دارید.
بازهم تکرار میکنم :با اتمام این آموزشها و البته

اجرای صحیح تمرینات آن ،برای همیشه از شر
کابوسها خالص خواهید شد و از آن بهتر اینکه،
همهی رویاهایتان را کنترل میکنید؛ یعنی همیشه
آن رویایی را می بینید که دوست دارید.
ترتیب زیر است:
اهداف کلی این آموزشها به
ِ
 .1ازبینبردن ترس ها ،کابوس ها ،بختک ها و داشتن
خواب راحت؛
 .2آشنایی با واقعیت عالم رؤیاها و اینکه تمامی این
عالم خیالی (از یک قطره تا یک دریا) فقط حاصل
تصورات خود ماست؛
 .3آسیبناپذیری و فناناپذیری و شجاعت دربرابر
کابوسها؛
 .4به شکار کابوسها خواهیم رفت ،لشکریان ترس را
در هم میکوبیم و تمامی آنها را تارومار میکنیم؛
 .5تمامی نیروهای عالم رؤیاها را به کنترل خویش
درآورده و پادشاه آن عالم خواهیم بود؛
ممکن است قادر نباشم تا تجربیات خودآگاهانهی
خویش را بهصورت تماموکمال به شما عرضه کنم؛
اما همیشه به یاد داشته باشید در این مبارزهی بی
پایان ،فقط تصمیمات (تالش و کوشش) شماست
که تعیینکننده خواهد بود و البته شما در این راه
تنها و سرگردان نخواهید بود .این آموزشها ،راهنما و
محافظ شما (در عالم رؤیاها) خواهد بود و در کشف
اصول و پیچیدگیهای بنیادین آن عالم ،شمارا یاری

خواهد کرد.
آموزشهای ما شامل آزمونهای پلهبهپله است .این
تمرینات بهنحوی طراحی شدهاند که به شما این
امکان را میدهند تا بهترین وضعیت خودآگاهی
خویش را بیابید .روش کار بدین گونه است که ابتدا
با آموزش های اولیه شروع میکنیم ،سپس بهترتیب
تمرینات گوناگون را پشت سر میگذاریم و در پایان،
«روشهای عملی کنترل عالم رؤیاها» را میآموزیم؛
پس ازآن قادر خواهیم بود ،بدون هیچ ترسی ،به
سرزمین رؤیاها پا گذاشته و در آنجا به اکتشاف و
حکمرانی بپردازیم.
این آموزشهاحاصل سالها تمرین و ممارست من،
برای رهایی از دست کابوسها و ترسها است ،که
شامل بخشی از تجربیاتم ،طی دوازدهسال گذشته
میشود .تسلط بر عالم رؤیاها نیز همانند دیگر اهداف
زندگی ما ،مستلزم صرف زمان و هزینهی خویش
است؛ اما مانند هر مسافرت ،نباید صرفاً رسیدن به
مقصد ،هدف نهایی ما باشد؛ باید از خود سفر هم لذت
برد!
اگر برای دانستن این روشها اشتیاق دارید از شما
دعوت میکنیم ،در شمارههای آینده ،خوانندهی این
صفحه باشید.

تازههای دنيای فناوری
روبوهندل :دستهی ارگونومیک
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ردیاب چشمی
افراد دارای معلولیت گاهی از فناوریهای ردیابی
چشم برای استفاده از رایانهها و دیگر وسایل استفاده
کردهاند؛ اما یک شرکت دانمارکی قصد دارد این ابزارها
را برای عموم دسترسپذیرتر و ارزانتر کند.
«آی ترایب» وسیلهای با وزن کمتر از  85گرم است که
با آن میتوان سیستمهای رایانهای مختلف را با چشم
کنترل کرد.
به تازگی این شرکت ایدهی خود را در نمایشگاهی
در السوگاس ارائه کرده است .جانسن یکی از
مؤسسان شرکت میگوید« :به این دلیل اینجا آمدیم
که از توسعهدهندگان نرمافزار کمک بگیریم تا ردیاب
چشمی در محصوالت مهم استفاده شود و پس از آن،
سراغ تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند ،تبلتها،
لپتاپها و غیره خواهیم رفت و این فناوری را داخل
خواهیم کرد .امیدواریم همانطور که اکنون در بیشتر
وسایل صفحهی لمسی وجود دارد ،در آینده نیز ردیاب
چشمی وجود داشته باشد».
آی ترایب ،کنترل چشمی را با وسایل کنترلی موجود
(مث ً
ال کنترل لمسی و حرکتی و دکمهای) ترکیب
میکند .نرمافزار آن منحصربهفرد است؛ چراکه بر
اجزای ارزانقیمتی مبتنی است که به راحتی در نسل
بعدی گوشیهای هوشمند و تبلتها قرار خواهد گرفت.
تمرکز اصلی شرکت ،حفظ قیمت در حد منطقی است.
آنها ردیاب آی ترایب را با قیمت مناسب در اختیار
توسعهدهندگان نرمافزار قرار دادند تا با بهبود آن ،این
وسیله زودتر در دستان مشتری ها قرار بگیرد و آنها
بتوانند سریعتر از قبل با رایانه کار کنند.

روبوهندل ،دستهای مناسبسازیشده است که میتوان آن
را به میلهی هر ابزار دستیای متصل کرد .این دسته برای
گرفتن دستهی جارو یا
افرادی مفید خواهد بود که در
ِ
شِ نکش یا چوب گردگیری مشکل دارند.
روبوهندل به جای اتکا بر مچ و ساعد برای حرکتدادن
یک ابزار دستی ،ماهیچههای دوسر و سه سری را به کار
میگیرد که بزرگتر و قویترند.
این دستهی مناسبسازیشده در افراد دارای معلولیتی که
نمیتوانند ابزارهای دستی استاندارد را در دست بگیرند ،از
کشیدگی مچ هنگام جارو کردن و گردگیری یا استفاده از
شِ نکش جلوگیری میکند.
اتصال روبوهندل به ابزار دستی بسیار آسان است .دو
گیرهی فوالدی همراه این وسیله است و برای اتصال
دائمیتر ،میتوان از پیچهای ورق فلزی استفاده کرد.
میتوان روبوهندل را به زمینشویها و گردگیرها،
شیشهشویها ،دستهغلطکهای رنگزن و انواع جاروها و
شِ نکش وصل کرد.

پایهی خودکار

پایهی خودکار برای کمک به بهبود دستخط طراحی
شده است .این ابزار نوشتن مناسبسازیشده ،برای افراد
دچار لرزهی دست و آرتروز و افرادی مفید خواهد بود
که هماهنگی حرکاتشان کاهش یافته یا توانایی دستشان
محدود است.
پایهی خودکار ،یک خودکار با نوک توپی دارد که به طور
دائم به یک پایهی پهن و محکم و مثلثیشکل متصل
است .طراحی پایه کمک میکند تا در کنار حفظ تعادل
دست ،آن را هدایت کند و پایدار نگه دارد و بدین ترتیب
به بهبود دستخط منجر شود .اصطکاک کف پایه با سطح
کاغذ به هموار شدن حرکت دست کمک میکند .میتوان
پایهی خودکار را مانند خودکاری معمولی در دست گرفت
یا با استفاده از یک پنجه نگه داشت.

انگشتر برقی

بهکارانداختن انواع فناوریهای موجود در خانه
بدوننیاز به حرکت ،راحتی بزرگی محسوب
ِ
میشود؛ اما بدان معناست که باید از چندین
کنترلازرا ِهدور بزرگ استفاده کرد (البته اگر
یادتان باشد کجا هستند) .بااینحال ،یک
شرکت نوپای ژاپنی آماده است با ارائهی یک
حلقه حاوی ویژگیهای کنترلازراهدور در
انگشت ،نیاز به این کنترلها را حذف کند.
این انگشتر یک وسیلهی کنترلی است که
میتوان تنها با حرکت یک انگشت ،چندین
وسیله را کنترل کرد .مدلی از این انگشتر که
به تازگی در نمایشگاهی در السوگاس ارائه
شده و جزء نوآوریهای برگزیده بوده ،درست
مانند انگشتر معمولی در انگشت قرار میگیرد
و با اتصال به یک نرمافزار روی گوشیهای
هوشمند کار میکند .در حال حاضر ،با این
انگشتر میتوان تا  23وضعیت حرکتی را
روی گوشی هوشمند به وظایف مختلف (مانند
تماسگرفتن ،وبگردی یا نوشتن متن و غیره)
اختصاص داد.
شاید وسیلهای که با حرکات سادهی انگشت،
گوشی هوشمند را کنترل کند ،محدود به نظر
برسد؛ اما ویژگیهای بیشتر و دسترسپذیرتری
دارد .به زودی محصولی عرضه خواهد شد که
مادونقرمز است و در اتصال
یک کنترلازراهدور
ِ
با انگشتر کار خواهد کرد .این وسیله با وسایل
هوشمند خانه ارتباط برقرار میکند و مثال با
حرکت انگشت میتوانید پردهها را بکشید،
شبکه تلویزیون را تغییر دهید ،حرارت را زیاد
کنید یا در را قفل کنید.
این انگشتر در چهار اندازه عرضه شده و
عملکرد آن مانند موشوارهی بیسیم است
که حسگرهای حرکتی و یک حسگر تماسی
کوچک دارد .مصرف باتری آن به طور پیوسته
یک تا سه روز است و با کمک شارژ ِر همراه آن،
در سه ساعت میتوان آن را شارژ کرد .قیمت
مدل فلزی آن حدود  270دالر است و مدل
پالستیکی سیاهرنگ که به زودی عرضه خواهد
شد ،حدود  130دالر قیمت خواهد داشت.
ترجمهی سمیه جعفری

نکتههای فنی
نکات مناسب در سفارش بریس خوب

پیـــک توانــا

بریس یا ارتوز نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته و پوشیده
میشود تا حرکت اندام را کنترل کند یا شکل آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
بریسها یا ارتوزها انواع بسیار مختلف و متنوعی دارند و برای قسمتهای مختلف
بدن و به شکلهای گوناگونی ساخته میشوند .در اندام تحتانی از این ارتوزها
برای محدودکردن حرکات مفصل ران ،زانو ،مچ پا و مفصلهای کوچک کف پا و
شکلدهی به کف پا یا توزیع متناسب فشار در کف پا استفاده میشود .در این
شماره قصد داریم چکیدهای از نکات مهمی را برای مخاطبان فراهم آوریم .که
برای تهیهی یک بریس بلند الزم است .ازاینرو سراغ دکتر مختار عراضپور ،عضو
هیئتِعلمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،رفتیم.
نکات اولیه برای سفارش یک بریس خوب و کارا چه هستند؟
فردی که میخواهد بریس سفارش دهد ،باید به عوامل مختلفی توجه نماید؛ از
جمله :به کلینیک یا سازندهی بریس توجه کند؛ هزینه و دلیل استفاده از بریس
را در نظر بگیرد؛ هدف و انگیزهاش را از پوشیدن بریس مشخص کند؛ آیا قبال هم
از بریس استفاده میکرده یا خیر .همچنین تجربهی فردی را که بریس میسازد،
در نظر بگیرد؛ مث ً
ال با چه ابزار و تجهیزاتی این کار را می کند ،آیا دورهی تخصصی
ساخت بریس را گذرانده یا خیر.
مهمترین مشخصهی یک بریس خوب چیست؟
اولین نکته ،متناسب بودن بریس با پاست .ما بریسها را به دو دسته تقسیم
میکنیم :بریسهای کاستم مولد (از بدن فرد قالبگیری میشود) و بریسهای
کاستم فیت (ابتدا پای فرد اندازهگیری شده و سپس بریس ساخته میشود) .از
لحاظ ارگونومیک ،کاستم مولد بهتر است.
دومین نکته ،میزان تناسب بریس با پای کاربر است؛ اینکه تا چه حد بریس اندازهی
پای کاربر است .بریس نباید زیاد حجیم باشد و بهتر است ابتدا قالبگیری شود.
سومین نکته ،مواد ساخت بریس است که بهتر است از مواد سبک استفاده شود
تا در راهرفتن فرد بهبود حاصل شود.

نکات فنی الزم در یک بریس خوب چه هستند؟
درنظرگرفتن تطابق مفصلهای بریس با مفصلهای پا از نکات مهمی است که
باید به آن توجه کرد .به عنوان مثال ،مفصل مچ بریس باید با مفصل مچ پا در یک
راستا باشد .در غیر این صورت ،موجب کشیدگی بافت نرم ماهیچهها میشود.
 توجه به مواد ساخت بریس مهم است .بریسها از سه جنس استیل و آلومنیومو تیتان ساخته میشوند که تیتان از همه سبکتر و گرانتر است.
همچنین باید به نکات زیر توجه کرد: مفصل مچ بریس؛ نوع قفل زانو (بسته به راحتی کاربر به دو نوع قفل دراپ الک و قفل سوییسالک تقسیم میشوند) .در دراپالک توجه به روانبودن حرکت قفلها اهمیت
دارد و در سوئيسالک مواردی چون اندازهبودن حلقهی پشت زانو که تنگ یا
کش حلقه مهم هستند .عمر مفید سوئيسالک
گشاد نباشد و کشش
ِ
مناسب ِ
شش ماه الی یک سال است و مناسب افرادی است که دستهای ضعیفی دارند؛
 اندازهبودن شِ لها و تنگ و گشاد نبودنشان؛ نوع بندهای چرمی یا چسبی که برای بستن شلها به کار میرود؛ کفش بریس شامل دو نوع کفش اینشو و کفش سوار بر بریس است .کفشاینشو متناسبتر و شکیلتر است و فرد میتواند کفش دلخواهش را با یک سایز
بزرگتر به پا کند .کفش سوار بر بریس که منظرهی چندان خوبی ندارد و فرد
در انتخاب کفش آزاد نیست؛
 نحوهی بستهشدن بند کفش بریس (روی پا یا دور مچ)؛ قد بریس که زیاد کوتاه یا بلند نباشد.نکتهی فراموششده در کشور ما آموزش استفادهی درست از بریس به کاربر
است .معموالً سازندهی بریس پس از تحویل بریس به کاربر ،آموزش الزم را
جهت استفاده از بریس به وی نمیدهد؛ آموزشهایی مانند راهرفتن روی سطوح
صاف و شیبدار ،باال رفتن از پلکان و غیره .مث ً
ال در آلمان حداقل یک هفته برای
کاربر وقت میگذارند تا وی نحوهی درست راهرفتن و رفتار با بریس را بیاموزد و
به تعادل ایدهآل برسد .مدت آموزش ایدهآل برای کاربر بریس حدود شش هفته
است.
ترجمهی معصومه آمدی
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عــــلـــمـــی

 .1اولین چیزی که فرد برای سفارش یک بریس خوب و کارا نیاز دارد ،چیست؟
 .2مهمترین مشخصهی یک بریس خوب چیست؟
 .3برای سفارش یک بریس خوب چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟
 .4قفل مچ؛
 .5قفل دراپ الک (روانی حرکت دراپ الکها)؛
کش حلقه)؛
 .6قفل سوییس الک (مناسببودن اندازهی حلقهی پشت زانو که تنگ و گشاد نباشد؛کشش مناسب ِ
 .7اندازهبودن شلها و تنگ و گشاد نبودن؛
 .8بندهای چرمی یا چسبی؛
 .9کفش بریس (مسطحبودن یا برجستهبودن)؛
 .10نحوهی بستهشدن بند کفش (روی پا یا دور مچ)؛
 .11قد بریس.

Lovebirds’ life for 29 Years!
The issue was the concern of my mind when he proposed me. I did not know
how I could convince my family if he proposes me. It was not quite a long
time from thinking to the issue to the time he proposed again. Replying to his
proposal I immediately said it depends on my family. The memories have been
kept in the mind of Shahnaz for 29 years and she just explains them word by
word! He had proposed to her at the rehabilitation center for the disabled.
We are the guest of the couple who both have visual impairment. The couple
who started their life with lots of wishes and they have obtained all wishes up to
now through getting successes in their life. The wishes which all couples want
to get in their lives. They have two adult sons. You see the report of their life
as follows:

Dream and Life
Every house has its own style and the house of the couple has its own special
styles and rules. Everything is in its own place and there is no place for
decorative accessories. “The only different between our house and other blind
people`s houses is absence of decorative accessories in spite of my interest”
Shahnaz says.
She points to nice days and years she met Ali and says: “We married after 3
months.” Looking at her partner and asking him:” did it take 3 months? Ali
responds immediately it took 3 months from 27 Ordibehesht to Mordad and
points to their preparing to wedding and purchasing the needs and then he
continues to recount the moral virtues of his partner such as wisdom, and
frugality. “Always our life has its own style” he states.
“The life of two blind people will be so hard and at least one of you might have
the visual sense, this was the fact that my family believed it, Shahnaz adds. Our
passion and sensations made us to tolerate all of problems. My family finally
agreed. Believe it or not, our families have not been involved in our problems
during our life. I never remember that if we have ever noticed for our problems
by any of our family members. Our life has been become a model in spite of all
problems we have faced.
There has been never a real wrath in our life. Most of the people often ask about
our difficulties in the life. Of course there have been some arguments but it has
never leaded to violence velitation. The same story is true even about my two
sons.
Ali says while he smiles: “We have never imposed intolerable responsibility to
each other and often help to each other. We always discuss about our sons.
Sometimes we imagined that our life would be a good life even without any
children.

Joys and Life
The days which remain in everyone`s mind is the best days which is remarked
in details, the joyful days which is dedicated to them from the Almighty God.
Touching shirt of her son, Amir, Shahnaz says: “We experience a lot sweet
moments but we had experienced a real happiness with the birth of my first
child. Amir is 22 years old now and when he was 4 years old and he was walking
hand in hand of his father he felt an adult one`s sense. Our relatives and family
praise us for the level of understanding and consciousness of our children. In
our opinion, we needs to help each other and our son, Ali, also believed his
father needs his help in walking while he was just 4 years.
Referring to my self-confidence our son says “Mum, I wish I had this level of
self-confidence as you.”
I am 50 years old now and I am in charge of leading sport teams.
From our son`s point of view leading sport team needs a high self-confidence.
Amir is 22 years old now and has no eyesight impairment but Erfan, another
son, tolerates the cataract through genetics. His first eye surgical operation was
occurred while he was 4 years old and unfortunately he still tolerates ocular
pressure. Erfan is 18 years old. He loves to play guitar. My eyesight problem not
made me to get a war from the society, Shahnaz says.
Her partner continues: “Shahnaz is a unique person. Always, she behaves with
our sons like other parents. She always does the home affairs and she tries to
provide 3 different kinds of cocking for the differences of our food tastes.

Sport and Life
“Simple sport exercises are not easy for so many people as well as those who
tolerate lack of healthiness in some parts or organ of their body” Says Shahnaz
while she smiles. My partner had no ocular impairment up to age of 22. She asks
Ali whether he narrates or not “I narrate it or you?” Ali replies I narrate it myself.
Ali says, in 1978 in the occasion of street protests in Shahrivar 17 the security
guard took a hard blow to my head and caused to miss eyesight gradually.
In 1982 I became blind completely. The first two years was the most difficult
years for saying goodbye to pretty images of the life but interacting with other
blind people made gradually me to adopt the situation. Adopting the situation
made to marry and learn some fields of sports like swimming end even to be
employed by the Ministry of Industry and Mines. Now I take part in global and
professional level of sports with remarkable positions in the sports. We have
lived within the society and blindness has not made us to act blindly.
“When I have traveled to Morocco for exterritorial Goalball I was informed
about my father`s passing a way and I will never forget the bitterness of that
memory…Our friendship relationship has proceeded to couple relationships
and I help her in the most of home affairs. Shahnaz does not interest in sewing
tasks, so I sew” Ali says.
Translated by Amin Afsahi
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Coordinator of Vefa Publications and Chief Representative
of the Turkish Confederation of Disabled Persons of Istanbul
visited Disability Association of Tavana
On Thursday 29 of January, DAT hosted a number of city officials of

The Turkish delegation visited the workshops of DAT."Since you and

Istanbul, Turkey, According to International Relations of Tavana.

we have the common goals so we may have mutual cooperation with

Hasan Fouzi Giray, coordinator of Vefa Publications and Ayhan Bahceli,

the aim of empowerment and presentation of productions which were

Chief Representative of the Turkish Confederation of Disabled Persons

produced by persons with disabilities in order to share our activities in

and other entourage had a meeting with management of DAT.

the field of social and cultural ones and launching the joint exhibition

At the meeting was discussed on the issues of competition amongst

in Turkey would be the beginning of this action" Giray pointing to DAT`s

active NGOs in the field of disability, laws and rights of people with

good measures for the people with disabilities.

disabilities, publications status, and documentary films about disability,

Then Giray pointed to Birlikte association that is an international one

children education and etc.

and has organized several international culinary competitions and said

"The only difference between our association and other organizations

that the winner of the last competition was a woman with disability

is that no donations are accepted by DAT”, Mohammad Reza Hadipour

from Iran.

DAT`s managing director in pointing to existence of competition

Bahceli said: I have traveled to many countries including Europe; and

amongst NGOs in Iran.

I have not seen a similar model of DAT that has been employed 87

Giray pointing to his travel to many countries, including countries in

percent of the people with disabilities at the factory. Providing the

Europe, Greece and Egypt added there is a high quality of competition

action is so hard. It is important for countries to take advantage of the

in these countries.

abilities of people with disabilities. The mutual cooperation of us will

"There is the same law as well as Iran in Turkey to employ the people

attract authorities` attention to defend the rights of the disabled.

with disabilities and in the case of the law non-implementation the
monthly payment should be paid." Giray said.
Translated by Masoomeh Amedi
International Relations Unit of DAT
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