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

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

یادداشت،  مقاله،  هر گونه  می توانید  شما 
خبر، شعر، داستان و نوشته های خود در 
رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت را در 

اختیار پیک توانا قرار دهید.
هم چنین می توانید افراد دارای معلولیتی 
معرفی  توانا  پیک  به  می شناسید  که  را 
کنید تا این ماهنامه آن ها را به عنوان الگو 

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

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

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

خانواده های آن ها کمک کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان 
همیشگی، می تواند هر چه بیشتر به سوی 

افق های روشن قدم بردارد.

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

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

یک ساله)6 شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال کپي کارت معلولیت ( : 250/000 ریال  
یک ساله)6 شماره( )براي مراکز، شرکت ها، سازمان ها و مخاطبان عادي( : 300/000 ریال

نكته : در صورت اشتراك شش ماهه هزینه های پیش گفته به صورت ۵۰ درصد به حساب  واریز شود. عالقه مندان به 
اشتراک و دریافت مجله مي توانند، بهاي اشتراک مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سیبا بانک ملي به نام کانون معلولین 
توانا )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي( واریز کرده و اصل رسید آن را به همراه فرم اشتراک تکمیل شده )گواهي معلولیت یا کپي کارت 

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

نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 33339212 - 028 

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

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

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

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

کد پستي ده رقمي:................................................................................   آدرس الکترونیکی: ...............................................................................................

تلفن ثابت : .............................................................................................    تلفن همراه: ........................................................................................................

در اين حركت فرهنگی با ما همراه شويد
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ديارجاني، پزشک همیار كانون توانا
 زندگي معلوالن سبز خواهد شد 

اگر...

ستون فناوريهای نوين ويژه ی افراد 
نابینا و كم بینا
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36
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 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسیني، مرتضی رویتوند، رقیه بابایی

 هیئت تحریریه :
سیما سلطانی آذر، نفیسه قدوسي، صدیقه مالیی، معصومه آِمدی

با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان:
حجت اله یوسفی، محمدحسن هادی، مرضیه کریمی، ندا انیسی، فهیمه عباسی، 

مهدیه برین  و سایر همکاران
گرافیک و صفحه آرایی: فهیمـه طیبـا

تصویرگر: سارا پوریان
عكس روی جلد: پرتو عباس زاده منتظری

ویراستار: بهناز راشدی اشرفی
مدیر داخلی: زهره خوئینی

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

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

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

است.

شناسنامه

دریافت نسخه pdf شماره ۵8

نشانی دفتر ماهنامه : صاحب امتیاز: كانون معلولین توانا        مدیر مسئول: محمدرضا هادی پور
قزوین - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به میدان قدس 

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

تلفكس :028-33339212
شماره پیامک : 30007545  

چاپ و صحافی : رواق روشن مهر 

نانیسم ها معلول هستند يا نیستند؟

پرداخت مستمري، تنها خدمت 
بهزيستي خرم آباد به افراد 

نانیسم

همايون هاشمي در دوره رياست خود 

چه كرد؟

جامعه هدف هنوز با تامین 
نیازهـاي خود فاصله دارد

رحیمي، ملي پوش تیم تیر و كمان جانبازان 

و معلولین:

تنها به طالي پارالمپیک مي انديشم

يک سوال، يک سازمان، 
چندپاسخ

دو نگاه پیش داورانه درباره افراد 
معلول در جامعه                           

تشکل هاي معلوالن با يکديگر 
در ارتباط باشند

با من قدم بزن به تفاوتها احترام بگذاريم

38
قصه گوي خوبي كه قصه هاي 

خوب مي گفت

41
بچه صاعقهمعرفی كتاب

42

 كمي متفاوت و مهربان

اخـــبـــــار

اجـتمــاعــی

كودك و نوجوان

سالمت و علمی
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سید محمد موسوی

زنده بودن يا زندگی كردن ، زيستن يا بهزيستن
به مناسبت هفته بهزيستی:

رئیس هیئت مدیره کانون توانا

گرامی  مخاطبان  حضور  تقدیم  قلم  بدین  آنچه 
مبتنی  حال  عین  در  و  گذرا  تحلیلی  می گردد 
تجزیه  دنبال  به  منصفانه  كه  است  آمارهایی  بر 
سازمان  رسالت  از  پنهان  الیه های  تحلیل  و 
و  امیدبخش  نامش  كه   سازمانی  است.  بهزیستی 
لیكن عملكرد آن با انتظارات مددجویانش فاصله 
در  را  بهزیستن  كه  شهروندانی  دارد.  عمیقی 

بهزیستی جستجو می كنند.  
دولتی  نهاد  مهمترین   ، ایران  کشور  قوانین  اساس  بر 
در جهت سامان دهی طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان 
بهزیستی است. صرف نظر از این که تاکنون این سازمان 
آسیب پذیر  ازاقشار  حمایت  جهت  در  میزان  چه  تا 
جهت  چندین  از  بهزیستی  است،  بوده  موفق  جامعه 
از  است.  عهده دار  را  سنگینی  مسئولیت های  و  وظایف 
معلوالن  از  عظیمی  خیل  رفاه  تامین  مسئولیت  سویی 
– متاسفانه موازی با محرومان - به این سازمان محول 
شده است و از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به 
وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم جامعه نیز در 
می گیرد  جای  بهزیستی  سازمان  مسئولیت های  حیطه 
كارشناسان  و  فعاالن  از  بسیاری  راستا  همین  در  و 
و  پیچیدگی  دلیل  به  كه  باورند  این  بر  اجتماعی 
علمی بودن فرایند حمایت از گروه های آسیب پذیر 
مهم تر  همه  از  و  مراجعان  تعدد  همچنین  جامعه، 
بودجه های ناكافی تخصیص یافته به این سازمان، 
مدیریتی  طویل،  و  عریض  نهاد  این  اداره  قطعا 
بتواند  بهزیستی  در  مدیری  اگر  و  تخصصی می طلبد 
با توجه به مشکالت ذکر شده، به واقع معضالت عمده 
اساسی  مرهمی  سپس  و  تشخیص  را  کشور  اجتماعی 
وی  مدیریت  قدرت  در  نباید  گمان  بی  بیابد،  آن  برای 

شک کرد.
شاید وقتی سازمان بهزیستی در سال 1359 در جهت 
تحقق مفاد اصول سوم، بیست ویکم و بیست ونهم قانون 
می گردید  تاسیس  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
کمترکسی باور داشت که شاخص های رفاه اجتماعی در 
انقالب دستخوش تحوالت آنچنانی گردد  از  ایران پس 
به نحوی که طیف وسیعی از جامعه از آموزش، بهداشت، 
و... محروم گردند. پس  اشتغال  تغذیه، مسکن،  درمان، 
عنوان  به  آن  از  امروز  ما  آنچه  که  دریافت  می توان 
آن  بنیانگذاران  آرمان های  با  می کنیم  یاد  بهزیستی 
آنچنانی  فاصله  فیاض بخش  محمدعلی  من جمله شهید 
پاسخی  عنوان  به  را  اجتماعی  رفاه  اگر  و  دارد 
كنیم  تعریف  انسان  اولیه  نیازهای  به  مستقیم 
باید اذعان كنیم كه تالش های سازمان بهزیستی 
عمق  با  مقایسه  مقام  در  كیفی  و  كمی  ابعاد  در 
نیازهای  پاسخگوی  ایران،  اجتماعی  آسیب های 

جامعه كنونی نبوده، نیست و نخواهد بود. 
نهاد  این  بهزیستی،  سازمان  وظایف  به  کلی  نگاهی  در 
حمایتی با بیش از 26 هزار کارمند و مددکار که بالغ بر 
آنان دارای تحصیالت دیپلم و پایین تر  از  نفر  18 هزار 
هستند، موظف به انجام بیش از 45 وظیفه ریز و درشت 
من جمله نگهداری از سالمندان، ارائه مشاوره های ژنتیک، 
جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی  فرزندخواندگی،  اعطای 
از تنبلی  اعتیاد، پیشگیری  )CBR(، پیشگیری وترک 
تامین  کودکان،  شنوایی  سالمت  از  اطمینان  و  چشم 
کودکان  به  خدمات  ارائه  معلوالن،  درمان  مکمل  بیمه 
اجتماعی،  اورژانس  اداره  سرپرست،  بد  یا  بی سرپرست 

ازدواج، خدمات مشاوره هنگام  از  خدمات مشاوره قبل 
تشکیل  مهدکودک ها،  انواع  عملکرد  بر  نظارت  طالق، 
موسسات  بر  نظارت  و  توسعه  جهیزیه،  و  ازدواج  ستاد 
و مراکز غیردولتی، تامین مسکن مددجویان و معلوالن 
و... است که تحلیل و نقد عملکرد بهزیستی را به امری 
دشوار تبدیل نموده است زیرا جمعیت هدف این سازمان 
طیف گسترده ای را شامل می شود و هر فعال اجتماعی 
به  زاویه  از همان  کار می کند  آن  در  برحوزه ای که  بنا 
از  بسیاری  کلی  به طور  اما  دارد  نظر  بهزیستی  عملکرد 
که  متفق القولند  امر  این  بر  ایران  در  اجتماعی  آگاهان 
خدمات ارائه شده در این سازمان به هیچ وجه متناسب 

با شدت آسیب های اجتماعی در ایران نیست.
سوی  از  شده  منتشر  غیررسمی  آمارهای  اساس  بر 
تشکل های غیردولتی فعال در حوزه معلوالن، دست كم 
1۰ درصد از جمعیت ایران را معلوالن تشكیل می 
دهند كه  3 میلیون نفر دارای معلولیت های شدید 
بوده و طبق آمار سازمان بهزیستی نزدیک به 6۵۰ 
سازمان  این  حمایت  تحت  افراد  این  از  نفر  هزار 
قرار دارند كه این آمار بیانگر آن است كه درصد 
قابل توجهی از معلوالن ایرانی از هیچ گونه حمایت 
از  دسته  آن  همچنین،  نیستند.  برخوردار  دولتی 
معلوالنی هم که تحت پوشش بهزیستی هستند و یا در 
توانمندسازی  در  بهزیستی   ، دارند  پرونده  سازمان  این 
کامل آنان ناکام بوده است زیرا متاسفانه قوانین حمایتی 
اجرا  کندی  با  و  سختی  به  ایران  در  معلوالن  پیرامون 
می شود و همواره مستمری بهزیستی به تناسب تورم 
آن  مبلغ  ذکر  حتی  و  ناچیز  بسیار  کشور  اقتصادی 

خجالت آور است!   
و  نیست  این  از  بهتر  اوضاع  نیز  اجتماعی  حوزه  در 
میلیون  یک  به  نزدیک  از  بهزیستی  سازمان  آمار  طبق 
و 600هزار زن سرپرست خانوار که در ایران زندگی می 
کنند، بهزیستی فقط تاکنون توانسته کمتر از 30 درصد 
از آنان را حمایت کند و این در حالی است که بسیاری از 
تشکل های فعال در حوزه حقوق زنان این آمار بهزیستی 
را قبول ندارند و جمعیت زنان سرپرست خانوار و نیازمند 

حمایت را بیش از 5 میلیون نفر تخمین می زنند.
وضعیت حمایت از سالمندان نیز چنگی به دل نمی زند و 
بهزیستی عنوان می کند که نزدیک به 215 هزار سالمند 
نیازمند به حمایت در کشور وجود دارد که این سازمان 
هزار   65 به  نزدیک  توانسته  تاکنون  حالت  بهترین  در 

سالمند را مورد حمایت قرار دهد.
از  نیز  بهزیستی  سازمان  در  مددکاری  مهم  موضوع 
نحوی  به  است  سازمان  این  در  تامل  قابل  نقاط  دیگر 
 1۵ هر  ازای  به  جهانی،  استانداردهای  مطابق  که 
فرد دارای معلولیت باید حداقل یک مددكار وجود 
داشته باشد و حتی در برخی از كشورهای توسعه 
یافته این میزان به یک مددكار برای هر معلول نیز 
می رسد. اما در ایران  در خوشبینانه ترین حالت به 
ازای هر 4۰۰ مددجو تنها یک مددكار وجود دارد 
که بی گمان آن مددکار نیز به هیچ وجه توانی برای رفع 

مشکالت عدیده مددجویانش نخواهد داشت.
باز هم می  بگیریم،  فاصله  وارقام  آمار  از  اگر کمی هم 
توان به نقاط ضعف فراوان دیگری در مجموعه بهزیستی 
انتخاب مدیران سیاسی و غیر تخصصی  اشاره کرد که 
جامع  قانون  ناقص  اجرای  حمایتی،  سازمان  این  برای 
عملکرد  بر  نظارت  عدم  معلوالن،  حقوق  از  حمایت 

و  اماکن  ایمن سازی  و  دسترس پذیری  در  شهرداری ها 
و  تحصیلی  آموزش  در  چشمگیر  ضعف  عمومی،  معابر 
مشاوره ای کودکان و نوجوانان معلول و خانواده های آنان، 
تامین بیمه مکمل درمانی مددجویان،  توانایی در  عدم 
عدم وجود دستور العملهای حمایتی اجرایی یکسان در 
استان ها، عدم پرداخت هزینه نگهداری معلوالن ذهنی 
معلولیت،  کارت  صدور  در  بی برنامگی  خانواده ها،  به 
بی نظمی در اعطای سهام عدالت ، ضعف چشمگیر در 
توزیع ناعادالنه امتیاز معافیت گمرکی واردات خودروی 

معلوالن و... اشاره نمود.   
و  آگاه  اجتماعی  فعال  هر  ذهن  که  سواالتی  ایران  در 
گرفتن  قرار  می کند  مشغول  خود  به  را  نظر  صاحب 
معلوالن در کنار محرومین جامعه و پرداخت مستمری 
که  کاری   - است  آنان  از  برخی  به  نیازمندان  حد  در 
متولی  تواند  می  هم  ره(   ( خمینی  امام  امداد  کمیته 
حقوق  واقعی  معنای  که  حالی  در  باشد-  آن  انجام 
توسعه  درحال  و  یافته  توسعه  کشورهای  در  اجتماعی 
با آنچه مسئوالن ما از قانون اساسی کشورمان استنباط 
نموده اند کامال متفاوت است و به نظر می رسد معلوالن 
مستمری  به  آنکه  از  بیش  و  دارند  مهمتری  مطالبات 
یک  عنوان  به  باشند  دوخته  چشم  بهزیستی  ناچیز 
شهروند درجه یک، خواهان تحقق حقوق اجتماعی خود 
نه کمک  و  اساسی کشورشان هستند  قانون  با  منطبق 

مالی و اعانه دولتی! 
این در حالی است كه متاسفانه هم در جامعه ایران 
و هم در میان اغلب معلوالن این باور غلط وجود 
دارد كه فرد دارای معلولیت می بایست در فالكت 

محض باشد تا به وضعیت وی رسیدگی شود!     
درهرحال، اگر چه در پیکره سازمان بهزیستی مدیران، 
کارکنان و مددکاران خوش قلب، دلسوز و انسان دوست 
سازمان  برنامه های  لیکن  یافت  توان  می  بسیاری 
علی الخصوص با بودجه و اعتبارات محدود تخصیصی به 
این سازمان هیچ تناسبی با گستردگی وظایف آن ندارد 
و همان گونه که اشاره شد به دلیل گستردگی وظایف، 
و  طوالنی  بسیار  نیز  سازمان  این  عملکرد  کامل  نقد 
با نگاهی عمیقتر  اما شاید  خارج از حوصله خواهد بود 
بیکار  داشتن تخصص  با وجود  که  معلوالنی  زندگی  به 
شدید  فقر  اثر  بر  که  خانواری  سرپرست  زنان  هستند، 
مبهم،  آینده ای  با  کار  کودکان  تهدیدند،  معرض  در 
فروش  و  خرید  اندک  بهایی  به  که  نامشروعی  نوزادان 
را  نان شب خویش  تهیه  توان  که  متکدیانی  می شوند، 
هم ندارند، اعتیاد جوانان به مواد مخدر و شدت آسیب 
نقابی در سطح شهرها رخ  بی هیچ  اجتماعی که  های 
می نمایند، به راحتی می توان دریافت که بهزیستی اگر 
کاری هم برای این گروه های محروم انجام داده تا چه 
حد ناکافی و ناکامل است و شاید رفع نسبی آسیب های 
در  اساسی  تحولی  به  نیاز  ایران  در  بی شمار  اجتماعی 
عملکرد این سازمان داشته و راهکاری تازه جهت برون 
بهزیستی  سازمان  هدف  جامعه  چالش های  از  رفت 

می طلبد.
و نتیجه آنكه: زنده بودن یا زندگی كردن ، زیستن 
یا بهزیستن ، آری بهزیستن را باید در بهزیستی 

جستجو كرد...
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رویکرد  ها  معلولیت  از  پیشگیری  توسعه 
بهزیستی در تدوین برنامه ششم است

این  گفت:  بهزیستی  سازمان  رییس  ایرنا: 
توسعه،  ششم  برنامه  تدوین  در  سازمان 
خود  رویکرد  را  بروزمعلولیتها  از  پیشگیری 
بندپی  محسنی  انوشیروان  است.  داده  قرار 
آسیب های  و  معلولیت ها  از  پیشگیری  افزود: 
اجتماعی در سه مرحله آگاه سازی، غربالگری 
و مداخله از رویکردهای مهم بهزیستی کشور 

است.
تجهیزات  تامین  برای  مشکلی  خسروی وفا: 

ورزشکاران جانباز و معلول وجود ندارد
ایرنا: رییس فدراسیون ورزش های جانبازان و 
معلولین گفت: یک تیم به صورت جداگانه برای 
مهیا کردن امکانات و تجهیزات ورزشکاران در 
در  مشکلی  و  می کند  تالش  فدراسیون  این 
خسروی وفا  محمود  ندارد.  وجود  زمینه  این 
رشته  تجهیزات  برای  ما  اصلی  اولویت  افزود: 
کشور  وارد  تجهیزات  این  که  بود  دوومیدانی 
نیاز  مورد  تجهیزات  آینده  ماه  یک  تا  و  شد 
رشته های تیراندازی و تیراندازی با کمان نیز 

وارد کشور خواهد شد.
400 هزار معلول روستایی در کشور شناسایی 

شده است
ایرنا: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
در  روستایی  معلول  هزار   400 شناسایی  از 

کشور خبر داد.
اینک در  حسین نحوی نژاد اظهار داشت: هم 
معلولیت  دارای  نفر  میلیون   2 تا   1.5 کشور 
به  باید  که  هستند  شدید  بسیار  و  شدید 
صورت مستمر به آنها کمک شود و اعتبارات 
خرید تجهیزات توانبخشی بهزیستی 1.5برابر 

افزایش یافت.
اعتبار  ریال  235میلیارد  پارسال  افزود:  وی 
در  توانبخشی  کمک  وسایل  تهیه  برای 

بهزیستی کشور هزینه شده است. 

وجود 53 هزار خانوده پشت نوبتی
ایسنا: رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان 
در  مددجویان  از  مالی حمایت  افزایش  اینکه 
گفت:  است،  گرفته  قرار  تاکید  مورد  قانون 
پیشنهاد ما به وزارت رفاه و دولت این است که 
طبق قانون 40 درصد از حداقل حقوق برای 
جامعه هدف بهزیستی لحاظ شود. با راه اندازی 
تحت  خانواده های  اقتصادی  اجتماعی  مرکز 
پوشش می توانیم آمار مربوط را برای افزایش 

حمایت های مالی در اختیار دولت بگذاریم.

افزایش مستمری معلوالن پیگیری می شود
ایسنا: مدیرکل بهزیستی استان همدان مبلغ 
بهزیستی  پوشش  تحت  معلوالن  مستمری 
استان همدان را 53 تا 100 هزار تومان اعالم 
شامل  معلوالن  کرد:  اظهار  سوری  اکبر  کرد. 
همچنین  هستند،  جسمی-حرکتی  معلوالن 
از آن ها کم توان ذهنی بوده که هزینه  برخی 
معلولیتشان  میزان  به  بسته  آن ها  مستمری 
است.وی  متغیر  تومان  هزار  تا 100  بین 53 
تسهیالت  بیمه،  ذهاب،  و  ایاب  هزینه  افزود: 
معلوالن  مورد  در  دانش آموزی  و  دانشجویی 
شامل  شدید  معلوالن  در خصوص  و  جسمی 
ویزیت در منزل و سایر مصادیق متفاوت است 
که این هزینه ها را مجموعه بهزیستی متقبل 

می شود.
اشتغال  3درصدی  سهمیه  تحقق  دنبال 

معلوالن در دستگاه های دولتی هستیم
رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: به دنبال 
تحقق سهمیه سه درصدی اشتغال معلوالن در 

دستگاه های دولتی هستیم.
محسنی  انوشیروان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس  بندپی 
حاشیه جشن واگذاری 530 واحد مسکونی به 
مددجویان بهزیستی که با حضور وزیر تعاون، 
مجتمع  در  امروز  عصر  اجتماعی  رفاه  و  کار 
جمع  در  شد،  برگزار  کرج  میالد  فرهنگی 

اشتغالزایی  موضوع  به  اشاره  با  خبرنگاران 
امید  و  تدیبر  دولت  کرد:  اظهار  معلوالن 

قدم های مثبتی در این حوزه برداشته است.
سازمانهای  در  استخدام  گفت:  ادامه  در  وی 
دولتی تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم 
متوقف شده بود ولی در حال حاضر سازمان 
مجوز  ارائه  درصدد  برنامه ریزی  و  مدیریت 

استخدام است.
ملی  طرح  درصدی   60 فیزیکی  پیشرفت 

نهضت مسکن معلوالن در استان سمنان
سرپرست اداره کل بهزیستی استان سمنان با 
اشاره به سهمیه دو هزار و 41 واحدی استان 
معلوالن  مسکن  نهضت  ملی  طرح  از  سمنان 
و  این طرح در شهرستان های شاهرود  گفت: 
داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   60 دامغان 

است.
محمد ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان 
و  هزار   10 سمنان  استان  در  که  مطلب  این 
افزود:  دارد  وجود  پرونده  دارای  معلول   500
در راستای رفاه حال این معلوالن اجرای طرح 
ملی نهضت مسکن معلوالن با سهمیه دو هزار 
و 41 واحدی از سال 1389در دستور کار اداره 

کل بهزیستی استان سمنان قرار گرفت.
دریافت  رایگان  توانبخشی  وسایل  معلوالن 

می کنند
و  روزانه  مراکز  دفتر  مسوول  کارشناس  برنا: 
توانپزشکی بهزیستی ایالم، گفت: به تازگی دو 
میلیارد و 865 میلیون ریال اعتبار برای خرید 
زیر  ویژه مددجویان  توانبخشی  وسایل کمک 

پوشش اختصاص یافته است.
اعتبار ویژه سه  این میزان  افزود:  خوش خبر 
ماهه نخست امسال بوده که از سوی بهزیستی 
منظور  به  و  معلوالن  حال  رفاه  برای  کشور 
تامین و توزیع وسایل توانبخشی بین آنها به 

استان ایالم تخصیص داده شده است.

اخبـــــــــــار كوتاه
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کاشف به عمل آمد

یکی از مخاطبان دارای معلولیت از خرم آباد لرستان در 
یک تماس تلفنی با پیک توانا مشکل خود را این گونه 

مطرح کرد:
ما شش خواهر هستیم و برادر نداریم. من و دو خواهر 
دیگرم معلولیت داریم، پدر پیرمان ازکارافتاده شده و 
دیگر توان کار ندارد. او تحت پوشش کمیته ی  امداد 
برادری  بکند.  مالی  حمایت  ما  از  نمی تواند  و  است 
تکیه ی  باشد.  ما  آینده ی  پشتیبان  که  نداریم  هم 
از  که  است  یارانه ای  همان  تنها  ما  خانواده ی  مالی 
من  مواجه ایم.  زیادی  مشکالت  با  و  می گیریم  دولت 
در حال حاضر دانشجو هستم. بهزیستی قباًل بخشی 
االن  اما  می کرد،  پرداخت  را  دانشگاهم  شهریه ی  از 
من  به  بهزیستی  کارمندان  نمی کند.  پرداخت  دیگر 
چیزی  می گویند  نیستی،  معلول  دیگر  تو  می گویند 
خواهرانم  و  من  حالی که  در  نمی گیرد.  تعلق  تو  به 
مشکالت زیادی داریم. من حتی از یک خودپرداز هم 
پاهای  و  کمر  فقرات،  ستون  کنم.  استفاده  نمی توانم 
ما که نانیسم هستیم، مشکل دارد. من و هیچ کدام از 
افراد نانیسم نمی توانیم سوار اتوبوس شویم. خواهران 
دیگرم معلولیت جسمی حرکتی دارند و من هم نانیسم 
هستم و به من گفته اند افراد نانیسم دیگر نمی توانند 

تحت پوشش بهزیستی باشند.
در بهزیستی به من می گویند خودت برو کار پیدا کن، 
سازمان  رفتار  باید  چرا  هستم.  دانشجو  هنوز  من  اما 
بهزیستی با من این گونه باشد؟ از پیک  توانا می خواهم 
و  کند  سؤال  ما  استان  بهزیستی  از  را  موضوع  این 
بپرسد مگر می شود به کسی که نانیسم است، بگویند 

تو دیگر معلول نیستی؟

این  پیگیری  برای  توانا  پیک   خبری  گروه  ادامه،  در 
شد.  گفت وگو  وارد  خرم آباد  بهزیستی  با  مطلب 
به  پاسخ  در  توان بخشی  حوزه ی  از  رحیمی پناه  خانم 
چه  نانیسم  افراد  به  بهزیستی  سازمان  که  سؤال  این 
کاری که  »تنها  پیک توانا گفت:  به  خدماتی می دهد، 
سازمان بهزیستی برای افراد نانیسم انجام می دهد، این 
است که اگر شرایطش را داشته باشند، آن ها را برای 

دریافت مستمری تحت پوشش قرار می دهد.«
اظهارات  به  پاسخ  در  خرم آباد  بهزیستی  مسئول  این 
خرم آباد  از  »مخاطبی  گفت:  که  توانا  پیک  خبرنگار 
عضو  که  داشته  اظهار  و  داده  انعکاس  را  مشکلش 
بهزیستی  دارد،  معلول  چند  که  است  خانواده ا ی 
این  فرزندان  از  یکی  دانشگاه  شهریه ی  و  مستمری 
از بسته شدن پرونده  اش خبر  خانواده را قطع کرده و 
ازنظر  نانیسم ها  شده  گفته  وی  به  همچنین  و  داده 
نمی شوند«،  محسوب  معلول  دیگر  بهزیستی  قوانین 
پاسخ داد: »ما تمام معلوالن را به کمیسیون پزشکی 
تشخیص  پزشک  اگر  کمیسیون  این  در  می فرستیم، 
بدهد که این فرد معلول دیگر نیازی به حمایت ندارد، 
و  می شود  درج  خفیف  او  پرونده ی  در  فرد  معلولیت 
مستمری  خفیف  معلولیت  دارای  معلوالن  به  چون 
قطع  نیز  افراد  این  مستمری  پس  نمی گیرد،  تعلق 

می شود.«
وی در پاسخ به این سؤال که چطور ممکن است فردی 
که قباًل به عنوان معلول شدید شناسایی شده و مورد 
به عنوان  کمیسیون ها  این  در  بوده  سازمان  حمایت 
شده  داده  تشخیص  شده  کمتر  معلولیتش  که  کسی 
و معلول خفیف محسوب شود، گفت: »چون ما افراد 

معلول نانیسمی را داریم که وضعیت مالی و موقعیت 
اجتماعی خوبی دارند.«

خانم رحیمی پناه در واکنش به اظهار خبرنگار پیک توانا 
موقعیت  و  مالی  »وضعیت  تشخیص  »اما  گفت:  که 
اجتماعی« چیزی نیست که کمیسیون پزشکی بتواند 
ادامه داد: »وقتی ظاهر طرف  آن را تشخیص دهد«، 
مقابل طوری است که نشان می دهد در توانش هست 
گرفته  نظر  در  خفیف  معلولیت  برایش  کند،  کار  که 
می شود. ما مواردی داشتیم که فرد در ناحیه ی دست 
این  با  که  داده  تشخیص  پزشک  اما  داشته،  مشکل 

دست هم می تواند کار کند.«
که  مسئله  این  به  پیک توانا  خبرنگار  اعتراض  در  وی 
مشکالت  بلکه  ندارند،  قد  کوتاهی  تنها  نانیسم  افراد 
قلب، پا، ستون فقرات و... دارند، گفت: »امکان اینکه 
دکتر معلولیت فرد مورد نظر شما را ضعیف تشخیص 
داده باشد، بسیار کم است و ممکن است فرد مد نظر 
شما اصاًل کمیسیون نشده باشد و از ترس حذف شدن 
به  که  هم  کسانی  باشد.  نرفته  پزشکی  کمیسیون  به 
قطع  خودبه خود  آن ها  مستمری  نروند،  کمیسیون 

می شود.«
رحیمی پناه خارج کردن افراد دارای معلولیت نانیسم را 
از چرخه ی حمایتی سازمان بهزیستی رد کرد و گفت: 

»این موضوع واقعیت ندارد.«
وی همچنین مستمری افراد دارای معلولیت را ماهانه 
»ماه  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان  هزار   60 تا   50 بین 
رمضان امسال به معلوالن چیزی ندادیم، چون اعتبار 

نداشتیم و به ما پول ندادند.«

معاون توان بخشی بهزیستی استان گلستان چند سالی 
است که با همکاری شهرداری با نصب بنر و راه اندازی 
مناسب سازی  رعایت  و  ترویج  به  شهری،  تبلیغات 

شهری برای افراد دارای معلولیت اقدام می کند.
فعالیت  این  که  سلمانی  کمال  پیک توانا:  گزارش  به 
خود را از سال 1391 آغاز کرده است گفت: در 4 سال 
اِلمان شهری و مناسب سازی محیط  گذشته با بخش 
شهرداری وارد قرارداد شده  و هر بار بنرهای تبلیغاتی 

را در نقاط پررفت وآمد شهر نصب کرده ایم.
اتوبوس های  ازطریق  تبلیغات  به  همچنین  سلمانی 
داخل شهری اشاره کرد و افزود: »پنج دستگاه اتوبوس 
برای این کار اختصاص داده شده و این اتوبوس ها طی 
جابه جایی  و  خود  اصلی  کار  انجام  با  هم زمان  سال، 
فرهنگ  ترویج  و  تبلیغ  به  شهر،  در  شهروندان 
معلولیت  دارای  افراد  مربوط به  شهری  مناسب سازی 

نیز می پردازند.«
شما  شنیده ایم  ما  که  موضوع  این  به  پاسخ  در  وی 
بابت تبلیغات مربوط به مناسب سازی به شهرداری پول 
جزء  مناسب سازی  درحالی که  کرده اید،  پرداخت  هم 
گرگان  »شهرداری  گفت:  شهرداری هاست،  وظایف 
مربوط به  بخش  ولی  داشته،  ما  با  خوبی  همکاری 
تبلیغات شهری به بخش خصوصی واگذار شده و البته 
با مکاتبه و نامه نگاری، تخفیف های ممکن به ما داده 

شد.«
این  به  اشاره  با  گلستان  بهزیستی  توان بخشی  معاون 
مطمئن  که  دهیم  انجام  را  کارهایی  اگر  که  مطلب 
مشکالتمان  از  زیادی  بخش  هستند  درست  هستیم 
رفع خواهند شد، ادامه داد: »بهتر است سلیقه ای عمل 
تخصیص  است  نیاز  که  آنجا  به  را  اعتبارها  و  نکنیم 

دهیم.«

ازجمله  معلوالن  »ورزش  کرد:  تصریح  سلمانی 
بخش هایی است که نیازمند تأمین اعتبار است و باید 

به آن رسیدگی شود.«
افراد دارای معلولیت  اینکه مستمری  بیان  با  سلمانی 
»پرداخت  گفت:  است،  تومان  هزار   100 تا   50 بین 
هیچ  و  است  کشور  بهزیستی  به عهده ی  مستمری  

استانی در کم وزیادکردن آن نقشی ندارد.«
بهزیستِی  امسال  رمضان  ماه  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
تصریح  داشت،  معلوالن  از  حمایت هایی  چه  گلستان 
افطاری  دادن  بهزیستی  رویکرد  امسال  »چون  کرد: 
مواد  بسته های  نهادها  از  برخی  و  خیران  از  ما  بود، 
غذایی دریافت کردیم و بیش از 15 شب افطاری به 

معلوالن دادیم.«

ـار
ــــ

ــــ
خبـ

ا

نانیسم ها معلول هستند يا نیستند؟

ترويج فرهنگ مناسب سازی در گلستان توسط بهزيستی

پرداخت مستمری، تنها خدمت بهزيستی خرم آباد به افراد نانیسم
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نانیسم ها معلول هستند يا نیستند؟

از  پیش  معلول چندی  فرزند  دارای  مادران  از  یکی 
قزوین با پیک توانا تماس گرفت و از اینکه از ثبت نام 
فرزند کم بینایش در مدارس عادی امتناع شده بود، 
باید به  شکایت کرد. وی اظهار کرد: »پسرم امسال 
معدل  و  باالست  نمراتش  تمام  برود،  هشتم  کالس 
که  عادی  مدارس  از  هرکدام  به  اما  دارد،  خوبی 
مدارس  مسئوالن  نمی کنند.  ثبت نام  را  او  می رویم، 
استثنائی  مدارس  در  باید  پسرت  می گویند  عادی 
از  زارعی،  محمدمهدی  من،  پسر  اما  بخواند،  درس 
او  نمی خواهم  من  و  است  برخوردار  باالیی  هوش 
از  بخواند.  درس  شده  ایزوله  استثنایی،  مدارس  در 
شما خواش می کنم این موضوع را پیگیری کنید تا 

مشکل پسرم حل شود.
در ادامه ی این صحبت تلفنی با رئیس آموزش وپرورش 
استثنائی قزوین وارد گفت وگو شدیم و موضوع را در 

میان گذاشتیم.
گفت:  توانا  پیک  به  دراین باره  احمدی  معرفت اهلل 
دارای  ثبت نام دانش آموزان  از  نباید  »مدارس عادی 
با  را  این چنینی  موارد  ما  کنند.  امتناع  معلولیت 

مدیرکل استثنائی قزوین در میان گذاشته ایم و مقرر 
و  شده  وارد  موارد، شخصاً  این گونه  در  ایشان  شده 
پذیرند،  نمی  را  معلول  دانش آموزان  که  مدارسی  با 

گفت وگو کنند.«
و  زارعی  »محمدمهدی  گفت:  همچنین  وی 
ما،  کارشناس  به  تا  کنید  راهنمایی  را  خانواده اش 
وی  موضوع  آنجا  کنند.  مراجعه  رحمانی  خانم 
بررسی و پیگیری می شود یا در صورت نیاز، موضوع 
ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات  را به بخش 

آموزش وپرورش عادی منعکس کنید.«
با  را  موضوع  ادامه  در  توانا  پیک  خبری  گروه 
شکایات  به  رسیدگی  و  عملکرد  ارزیابی  بخش 
ظریفی  قاسم  و  کرد  مطرح  عادی  آموزش وپرورش 
از این بخش، به پیک توانا گفت: »ما تا یک حدی 
اداره ی  به  می توانیم دانش آموزان دارای معلولیت را 
استانداردهای  هم  آن ها  و  کنیم  معرفی  استثنائی 

خاص خودشان را دارند.«
در  را  دانش  آموزان  این  بتوانیم  »اگر  داد:  ادامه  وی 
مدارس عادی پوشش دهیم، اولویت علمی این است 

را  معلم  و  بفرستیم  عادی  مدارس  به  را  آن ها  که 
برای ارتباط گرفتن با دانش آموز تقویت کنیم و سعی 
می کنیم خدمات الزم را در مدارس عادی به آن ها 

بدهیم تا آن ها ایزوله نشوند.«
ظریفی افزود: »تالش ما این است که دانش آموزان 
آماده ی ورود به جامعه ی عادی شوند، اما گاهی برای 
آن ها  اینکه  داد، جز  انجام  نمی توان  کاری  نابینایان 
به  بستگی  این  و  بفرستیم  نابینایان  مدارس  به  را 

تشخیص کارشناسان دارد.«
اینکه  تشخیص  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
باید  مدرسه  کدام  به  معلولیت  دارای  دانش آموزان 
اینکه  »تشخیص  گفت:  است،  کسی  چه  با  بروند 
دانش آموزان معلول در مدارس عادی درس بخوانند 
آموزش وپرورش  کارشناسان  با  استثنائی،  یا مدارس 
یک  مدیری  جایی  در  اگر  و  است  استان  استثنائی 
ما  به  نکرد،  ثبت نام  را  معلولیت  دارای  دانش آموز 
اعالم  صراحتاً  ما  کارشناسان  و  می شود  داده  اطالع 
عادی  مدارس  به  باید  دانش آموز  این  که  می کنند 

برود یا استثنائی.«

گروه خبری پیک توانا در ادامه ی تماس های مکرر 
دسته ای از معلوالن که از رشت خواستار پیگیری 
نحوه ی پرداخت عیدی سازمان بهزیستی به افراد 
دارای معلولیت بودند، با بخش توان بخشی اداره کل 
بهزیستی گیالن وارد گفت گو شد که حاصل آن را 

با هم می خوانیم.
پیک توانا: به چه دسته ای از افراد دارای معلولیت 
مستمری  که  کسانی  به  عیدی  می دهید؟  عیدی 

دریافت می کنند پرداخت می شود.
مستمری  مستمری بگیرها  به  فقط  پیک توانا: چرا 
دریافت  مستمری  که  آن هایی  آیا  می دهید؟ 

که  آن هایی  نیستند؟  واجب تر  نمی کنند، 
دریافت  مستمری  هستند،  واجب تر  خیلی خیلی 

می کنند.
پیک توانا: یکی از معلوالن رشت از دوستان ماست 
و از ناحیه ی هر دو دست معلولیت دارد، اما چرا 
این گونه  اگر  نمی کند؟  دریافت  مستمری  هنوز 
را  مشکالت  این  که  داریم  زیادی  افراد  ما  باشد، 

دارند.
پیک توانا: پس این افراد چه باید بکنند؟ این افراد 

در نوبت هستند.
نوبت  در  باید  چقدر  پشت نوبتی ها  پیک توانا: 

بمانند؟ فرد مورد نظر ما 35 سال دارد. او تا کی 
تا  بماند  نوبت  پشت  باید  بماند؟  پشت نوبت  باید 
تا  ده  ساالنه  ما  بگیرد.  قرار  نوبت  در  ان شاءاهلل 
طبق  را  مستمری بگیر  افراد  از  درصد  بیست 
بتوانند  افراد پشت نوبتی  تا  قانون حذف می کنیم 
جایگزین آن ها بشوند. این افراد باید از طریق وام  
خوداشتغالی یا منابع دیگر، توانمندسازی شوند و 

از چرخه ی حمایت خارج شوند.

ـار
ــــ

ــــ
خبـ

ا

رقیه بابایی

مدارس عادی نبايد از ثبت نام دانش آموزان 
دارای معلولیت امتناع كنند

ساالنه 10 تا 20 درصد از مستمری بگیران گیالنی
 از چرخه ی  حمايت خارج می شوند
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تفسير خبر

همایون هاشمی در دوره ی ریاست خود چه کرد؟

جامعه ی هدف هنوز با تامین 
نیازهـای خود فاصلـه  دارد

خدمات دهی سازمان بهزیستی 

آغاز دور جدید طرح آفتاب 
در استان های محروم

مددجویان و معلوالن امسال 2 ماه عیدی دریافت می کنند

هزینه 25 میلیارد تومانی طرح آفتاب

مددجوی بدون مسکن تحت پوشش بهزیستی وجود ندارد

15 میلیارد تومان برای پرداخت هزینه تحصیلی 
دانشجویان معلول

20 هزار خانواده تحت پوشش بهزیستی خودکفا شدند

ـار
ــــ

ــــ
خبـ

ا

پس از گذشت3 سال و 8 ماه، در اردیبهشت ماه سال 
جاری شاهد تغییر در ریاست سازمان بهزیستی کشور 

بودیم.
بهزیستی  سازمان  رئیس  هاشمی«،  همایون  »دکتر 
کارنامه ی  در  که  منفی  و  مثبت  نکات  تمام  با  کشور 
گذشته،  ماه  دو  در  گذاشت،  به جا  خود  ساله ی  چند 
دوره ی خدمت رسانی خود را در این سازمان به پایان 
رساند و میز ریاست این سازمان را به »دکتر محسنی 

بندپی« واگذار کرد.
وی که به اعتقاد بسیاری از افراد دارای معلولیت در 
دوره ی ریاستش، تنها به رصد کردن مسائل معلوالن 
پرداخت و انجام کارهای عمیق از او کمتر دیده شد، 
امروز  و  گرفته  کناره  سازمان  ریاست  جایگاه  از  حاال 
شاید روزی است که بتوان فعالیت های چندساله ی وی 

را مورد ارزیابی قرار داد.
»طرح آفتاب« یکی از طرح هایی بود که دکتر هاشمی 
آن  اجرای  به  ویژه ای  اهتمام  خود  فعالیت  مدت  در 
به  سازمان  مدیران  از  برخی  همراه  آن  و طی  داشت 
افراد  گردآوردن  با  و  کرده  سفر  مختلف  شهرهای 
مسابقات  برگزاری  به  پارک ها،  در  معلولیت  دارای 
و  می پرداخت  معلوالن  بین  و...  شطرنج  طناب کشی، 

موفق  هم  برخی  بین  این  در  که  نماند  ناگفته  البته 
و  کرده  نزدیک  سازمان  ریاست  به  را  خود  می شدند 
میان  در  وی  با  را  خود  درخواست های  و  مشکالت 

بگذارند.
این گونه  آیا  بپرسیم  که  رسیده  آن  وقت  امروز  شاید 
بوده  معلولیت  دارای  افراد  منزلت  و  شان  در  رفتارها 
یا نه و چگونه مدیر ارشد تنها سازمان حامی و متولی 
طرح های  اجرای  به  کشور  در  معلولیت  دارای  افراد 
سطحی این چنینی تن می دهد و به جای جلب نگرش 
میلیارد   25 معلوالن،  به  نسبت  جامعه  احترام برانگیز 
به  ترحم برانگیز  نگاه های  ترویج  را صرف  اعتبار  ریال 

معلوالن می کرد.
هزینه های  تامین  در  معلولیت  دارای  افراد  وقتی که 
دارو و درمان خود مانده اند و هنگامی که خود سازمان 
معلوالن  ناچیز  مستمری های  پرداخت  در  بهزیستی 
باکمبود اعتبار مواجه است و سازمان بهزیستی برای 
روبه رو  جدی  چالش    با  افزایش  تومان  هزار   10 تنها 
دارای  افراد  مشکالت  رافع  نتوانسته  هنوز  و  می شود 
معلولیت های شدید و یا خانواده های دارای چندعضو 
معلول شود قطعا تخصیص هزینه های میلیاردی برای 
روحیه  تقویت  بهانه اش   اگر  آفتاب حتی  اجرای طرح 

هر  است.  نادرستی  تصمیم  باشد،  نیز  توانبخشی  و 
درمانی،  مسائل  چون  زیربنایی  مشکالت  تا  که  چند 
توانبخشی صحیح  نشوند،  حل  و...  بیکاری  معیشتی، 
حتی با صرف میلیاردها اعتبار نیز جاری نخواهد شد.

اتفاق مهم و قابل تامل دیگری که در دوره ی ریاست 
دکتر هاشمی رخ داد، خروج چند هزار مددجو از زیر 
چتر حمایتی سازمان بهزیستی بود. هزاران فرد دارای 
سنجش  بهانه ی  به  مختلف  شهرهای  در  معلولیت 
کمیسیون   به  معلولیت  درصد  کاهش  یا  افزایش 
پزشکی بهزیستی فراخوانده شدند و به تشخیص این 
به عبارتی  و  معلولیت  میزان  کاهش  با  کمیسیون ها 
نزدیک شدن به تندرستی! مواجه شده و از چرخه ی 
مستمری  همان  پرداخت  و  شدند  خارج  حمایت 
نیز قطع شد و  تومانی شان  ماهانه ی چهل وچند هزار 
جالب آنکه سازمان، هزینه ی کمیسیون را نیز از خود 

این افراد دریافت کرد.
همچنین در پیگیری قانون جامع حمایت از معلوالن 
کمتر  بود،  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  ماه،  طی7  که 
شاهد پیگیری های مدون و برنامه ریزی شده ی مدیر 

ارشد سازمان برای تصویب این اصالحیه بودیم. 
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پ »دکتر محمد کمالی« در ارزیابی عملکرد 
به  کشور  بهزیستی  سازمان  سابق  رئیس 
اندازه ای  پیک توانا گفت: دکترهاشمی در 
در  اما  کشید  زحمت  می توانست  که 
بررسی عملکرد ایشان قاعدتاً نیاز به یک 
بررسی جامع است و باید ببینیم که وی 
آن  با  و  داشته  اختیار  در  امکاناتی  چه 

امکانات چه کارهایی را انجام داده است.
توانبخشی  معاون  دوره  دو  که  کمالی 
داد: در گزارش های  ادامه  بوده  بهزیستی 
موجود از عملکرد دکتر هاشمی می توان 
در  خدمات  از  پرحجمی  عملکردهای  به 
توانبخشی  اجتماعی،  مسکن،  زمینه ی 
هم  انتقاداتی  اما  کرد  اشاره  پیشگیری  و 
وجود دارد که به ر اهبردهای استراتژیکی 
می گرفت  جای  برنامه ها  در  باید  که 

برمی گردد.

چه  اینکه  از  من  کرد:  تصریح  کمالی 
سازمان  قبلی  کادر  اختیار  در  امکاناتی 
بهزیستی قرار داشته اطالع دقیقی ندارم 
اما طبق اطالعاتی که دورادور از جامعه ی 
متاسفانه  بگویم  می توانم  دارم  هدف 
جامعه ی هدف چه در حوزه ی توانبخشی 
تامین  با  اجتماعی  حوزه ی  در  چه  و 

نیازهای خود هنوز فاصله ی زیادی دارد.
نظام  سیستم های  اینکه  بیان  با  وی 
در  بهزیستی  سازمان  آمار  اطالعات 
روشن  هنوز  هدف  جمعیت  حوزه ی 
از  هدف  گروه های  فهم  هنوز  و  نیستند 
تبیین  باید  که  آنگونه  سازمان  اعتبارات 
نشده افزود: اگرچه موضوع بیمه ها، توزیع 
کودکان  سپردن  توانبخشی،  کمک  لوازم 
از  استفاده  و  خانواده ها  به  بی سرپرست 
مشارکت جامعه در دوره ی ریاست دکتر 
نظر  به  اما  کرد  پیشرفت هایی  هاشمی 
می رسد که همه ی این موارد می توانستند 

بهتر از این اتفاق بیافتند.
در  آفتاب  اینکه طرح  به  اشاره  با  کمالی 
اما  بود  جدیدی  طرح  بهزیستی  سازمان 
سابقه ی آن در دولت دهم و یازدهم وجود 
داشت گفت: اعتقاد من این است که وقتی 
یک مسئول رده باال شخصاً بیاید و شروع 
به پرونده دیدن کند این بدان معنی است 

که من اعتمادی به زیرمجموعه ام ندارم و 
خودم باید جای آنها عمل کنم.  

وی با تاکید بر اینکه من از ابتدا با اجرای 
در  ما  گفت:  بودم  مخالف  آفتاب  طرح 
را  مجموعه هایی  شهرستان ها  و  استان ها 
داریم که بر اساس پروتکل های مشخصی 
تامین هزینه ی جامعه ی هدف  به  نسبت 
شخصی  اگر  بنابراین  می کنند؛  اقدام 
آیین نامه  از  خارج  و  کامل  بررسی  بدون 
و شیوه نامه ها شروع به تامین هزینه های 
به  بی اعتنایی  بر  عالوه  کند  موردی 
تا  می شود  موجب  استانی،  مجموعه های 
حل  دنبال  آنکه  به جای  هدف  جامعه ی 
باشند پشت  استان خود  در  مشکالتشان 
و  بکشند  صف  کشور  بهزیستی  درهای 
در نتیجه ما شاهد بروز برخی تخلفات از 
جمله فروش وقت مالقات با مدیران رده 
باالی سازمان به قیمت های کالن باشیم.

زمانی  ما  کرد:  خاطرنشان  کمالی 
جامعه ی  به  صحیح  شکل  به  می توانیم 
هدف رسیدگی کنیم که همه ی موارد در 
خدماتمان  ارائه ی  سطح بندی  و  سیستم 
تعریف شده باشد و همچنین ما نیازمند 
و  بیایند  مجموعه هایی  که  نیستیم  این 
خاص  و  خارق العاده  کارهای  به  دست 
خارق العاده  کارهای  این  که  چرا  بزنند 

از آن فاصله  به عدالت نزدیک نیستند و 
دارند.

این کارشناس حوزه ی معلوالن ادامه داد: 
ما باید آنچه می توانیم برای جامعه ی هدف 
فرآیند  و  پروسه  یک  در  را  دهیم  انجام 
در  به صورت سطح بندی شده  و  مشخص 
سیستم  اعمال کنیم و به این ترتیب مثال 
اگر بخواهیم به یک فرد روستایی دارای 
معلولیت خدمتی ارائه دهیم باید در محل 
اینکه  او این خدمت را بدهیم نه  زندگی 
او به زحمت افتاده و نزد ما بیاید و البته 
که  باشد  داشته  باید سیستمی  روند  این 
تمام  و  توانبخشی  بیمه ای،  خدمات  در 
اینگونه نباشد که  برنامه ها شفاف شود و 
بنویسد  نامه ای  ما  برای  بخواهد  فردی 
ما  و  بیاید  ما  دیدن  به  دوری  از جای  یا 

بخواهیم از سر لطف به او کمکی بکنیم.
من  که  مطلب  این  بیان  با  کمالی  دکتر 
تصور نمی کنم مدیریت دکتر هاشمی به 
سمت منفی بودن بوده باشد تصریح کرد: 
انتظار  هاشمی  دکتر  ریاست  دوره ی  در 
و  ببینیم  بیشتری  پیشرفت  که  می رفت 
در اجرای برنامه های کالن برای جامعه ی 
هدف وضعیت بهتری را شاهد باشیم چرا 
که از توان موجود می شد بهره ی بهتری 

گرفت.

باور،  انجمن  مدیرعامل  معینی«  »سهیل 
بهزیستی  سازمان  گفت:  توانا  پیک  به 
است  توانبخشی  سازمان  یک  از  بیشتر 
است  حمایتی  اجتماعی  سازمان  یک  و 
سیاست  از  و  باشد  نوسانات  تابع  نباید  و 
تاثیر  درحالیکه  بگیرد  تاثیر  دولت  های 
می گیرد و وقتی این سازمان تحت تاثیر 

در  پس  باشد  دولت  کلی  های  سیاست 
خواهد  نوسان  دچار  نیز  ارائه ی خدمات 

شد.
وی در تبیین عملکرد دکتر هاشمی ادامه 
داد: این سازمان در دوره ی ریاست دکتر 
در  که  مشکالتی  از  صرفنظر  هاشمی 
نیروها  ساختار،  سازمانی،  درون  مدیریت 
نهم  های  دولت  از  شدت  به  داشت   ... و 
و دهم تبعیت می کرد یا آن سیاست ها 
را پیش می برد و در مسائل اجتماعی از 
توانمندسازی گرفته تا خروج گروه هدف 
و  سطحی  بسیار  حمایت،  ی  چرخه  از 
هایی  طرح  و  کرد  می  عمل  ریشه  بدون 
مانند طرح آفتاب در سطح بسیار پایین به 

توزیع پول می پرداختند.
باور  انجمن  ی  مدیره  هیئت  رئیس 

اشکاالت  دیگر  از  را  تبلیغاتی  رویکرد 
در  بهزیستی  سازمان  عملکرد  به  وارد 
کرد:  اضافه  و  دانست  گذشته  های  سال 
این دوره  آزار دهنده ی  اقدامات  از  یکی 
آمارهای  دادن  با  مطبوعات  کردن  آرام 
سازمان  قبلی  مدیران  و  بود  واقعی  غیر 
ربوده  را  سبقت  گوی  کردن  مصاحبه  در 
بودند و در آن دوره سازمان کمتر به انجام 

کارهای تخصصی پرداخت.
این  فعال اجتماعی عدم تدوین سیاست 
های درازمدت، ریشه ای و ساختاری در 
نقاط ضعف  دیگر  از  را  هدف  گروه  بحث 
و  کرد  اعالم  قبل  ی  دوره  در  بهزیستی 
ها  سیاست  این  متاسفانه  کرد:  تصریح 
تدوین  از  حالیکه  در  شدند  نمی  تدوین 
واقعی  ی  ریشه  و  شد  می  صحبت  آنها 

نداشتند. 
توانبخشی  تبدیل  طرح  معینی  سهیل 
مبتنی  توانبخشی  به  جامعه  بر  مبتنی 
دفاع  غیرقابل  و  غیرعلمی  را  خانواده  بر 
دانست و افزود: در دوره ی ریاست دکتر 
در  شد  داده  شعار  این  هاشمی  همایون 
وجود  دنیا  در  چیزی  چنین  که  حالی 

خارجی ندارد.
هایی  سازمان  اینکه  بیان  با  معینی 
حیطه  در  بیشتر  چه  هر  بهزیستی  مانند 
کار  به  کمتر  بروند  فرو  حمایتی  ی 
توانمندسازی می رسند و بیشتر سیاسی 
ریشه  های  اگر سیاست  گفت:  شوند  می 
این  نرسند  سامان  به  سازمان  این  ای 
سازمان همچنان در معرض خطر خواهد 

بود.
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شورای  عضو  صابری«،  علی  »دکتر 
زدگی  شعار  اینکه  بیان  با  تهران  شهر 
و انجام امور موردی از نقاط ضعف بارز 
گفت:  است  هاشمی  دکتر  عملکرد  در 
البته در برخی موارد چاره ای هم نیست 
مراجعه ی پی درپی  با  و جامعه ی هدف 
پرداختن  از  سازمان  شود  موجب  می 
نتواند  و  بماند  باز  اساسی  امور  به 

برنامه ریزی و آینده نگری کند و بنابراین 
نتیجه ی عالی هم دیده نمی شود. 

خون های آلوده  پرونده ی  وکیل  این 
مصاحبه های بیش از حد مدیران دوره ی 
دیگر  از  را  بهزیستی  سازمان  قبلی 
دانست  آن ها  عملکرد  به  وارد  اشکاالت 
قبلی  مدیران  متاسفانه  کرد:  تصریح  و 
این سازمان به جای اینکه روی کارهای 
دادن  به  بگذارند  وقت  اساسی  و  اصلی 
و  می پرداختند  بی شمار  مصاحبه های 
بدیهی است این امر فرصتی برای انجام 

کارهای پایه ای نمی گذارد.
نتیجه ی  گفت:  همچنین  صابری 
به  پی درپی  و  زیاد  مصاحبه های 
نقیض  و  ضد  صحبت های  جاماندن 
یک  به عنوان  من  مثال  به طور  و  است 
مردم  نماینده ی  و  معلولیت  دارای  فرد 

صحبت های  از  شهر  شورای  در  تهران 
نشدم  متوجه  باالخره  قبلی  مدیران 
بهزیستی  سازمان  توانبخشی  بودجه ی 

برای امسال چقدر تعیین شده است.
 وی افزود: مسائلی که در باال ذکر شد 
سازمان  این  عملکرد  از  مثبتی  جلوه ی 
نمایش نمی دهد و از آنجا که ما با فرد 
این  اگر  پس  نداریم  مشکل  خاصی 
دیگری  کس  هر  نشوند،  رفع  اشکاالت 
سازمان  این  مدیریت  برای  که  هم 
انتخاب شود با کمی نوسان، همین روند 

را ادامه خواهد داد.
عضو شورای شهر تهران انتخاب مدیران 
دیگر  از  را  سازمان  بدنه ی  از  خارج 
اشکاالت وارد به عملکرد دکتر هاشمی 
در  آفتاب«  »طرح  گفت:  و  دانست 
دوره ی ریاست دکتر هاشمی به زندگی 

روزمره ی افراد پول تزریق می کرد و به 
می پرداخت  آنها  موردی  مشکالت  حل 
نیاز  پول  این  به  افراد  برخی  اگرچه  و 
خوبی  راهکار  روش،  این  ولی  داشتند 

نبود.
بارز  مصداق  را  آفتاب  طرح  صابری، 
دکتر  ریاست  دوره ی  در  شعارزدگی 
این  کرد:  تصریح  و  دانست  هاشمی 
طرح  به ارائه ی آمارهای پراکنده دامن 
ناصحیح  رقم های  و  عدد  روی  و  می زد 
تمرکز داشت در حالی که اگر اعتبار این 
طرح در حوزه ی توانبخشی وارد می شد 

می توانست بسیار موثرتر باشد.
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کبری رضایی، ملی پوش تیم تیراندازی جانبازان و معلولین 
است که به تازگی به جمع ملی پوشان این تیم پیوسته است.

رضایی فعالیت های ورزشی خود را از سال 84 با رشته والیبال 
از شروع  این زمینه می گوید: پیش  آغاز کرده و در  نشسته 
ورزش در فعالیت های مختلفی شرکت می کردم و دوره های 
اما هیچ کدام من  نیز پشت سر گذاشتم،  را  زیادی  آموزشی 

با  را  فعالیتم  و  وارد ورزش شدم  اینکه  تا  نمی کرد  را راضی 
والیبال نشسته آغاز کردم.

هم  تیراندازی  نشسته،  والیبال  کنار  در  افزود:  ادامه  در  وی 
می کردم اما در آن زمان به خاطر کمبود امکانات و مشکالتی 
که وجود داشت، فعالیت من در تیراندازی چندان جدی نبود 
تا اینکه از سال 86 زیر نظر آقای حضرتی، اولین مربی ام در 
تیراندازی، به صورت منظم تر در این رشته هم فعال شدم و 
در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ های باشگاهی نیز حضور 

یافتم.
سال ها  این  طی  کرد:  نشان  خاطر  تیراندازی  تیم  ملی پوش 
رشته  در  فعالیت  برای  همیشه  بود  که  مشکالتی  وجود  با 
تیراندازی دلگرم بودم و دلیل آن آرامش و سکونی بود که 
از این رشته به دست می آوردم و در کنار آن یاد گرفتم باید 
صبورتر باشم و مهم ترین دستاورد تیراندازی برای من همین 
آرامش و صبر بود. ضمن اینکه خانواده ام نیز همیشه از من 

حمایت می کردند و برای ادامه ورزش مشوق من بودند.
رضایی افزود: در والیبال نشسته فعالیت های اجتماعی و دیدار 
با دوستان بیشتر از هر چیز من را جذب می کرد و به خاطر 
فعالیت  رشته  این  در  گاهی  دارم  دوست  هم  هنوز  همین 
تیراندازی،  در  تمرکز  برای  مهر ماه سال گذشته  از  اما  کنم، 
والیبال نشسته را کنار گذاشتم تا تمام انرژی و زمانم را برای 

تیراندازی صرف کنم.
در  گفت:  ملی  تیم  اردوی  به  دعوت شدن  خصوص  در  وی 
سفری که آقای امیری به هیئت شیراز داشتند از من تست 

گرفتند و پیش از آن نیز در مرحله اول مسابقات آزاد شرکت 
و  بود  مساعد  من  مورد  در  ملی  تیم  مربی  نظر  بودم.  کرده 
پس از آن در مرحله فینال مسابقات آزاد نیز حضور یافتم و 
موفق شدم عنوان قهرمانی تفنگ ایستاده در ماده R4 را نیز 

به دست آورم.
بانوی ملی پوش تیم تیراندازی افزود: پس از این مسابقات با  
توجه به اینکه موفق به کسب حد نصاب های مورد نیاز برای 
تیم ملی شده بودم و نیز با تالش مسئوالن هیئت و مساعدت 
فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک برای اولین بار به اردوی 

تیم ملی دعوت شدم.
احساس  دیگر  ملی پوشان  کنار  در  کرد:  تصریح  رضایی 
و  صمیمی  فضای  بودن  حاکم   خاطر  به  و  کنم  می  آرامش 
جو دوستانه، حس خوبی از حضور در تمرینات دارم و تالش 
می کنم بر شرایط جدیدم مسلط باشم و بهترین عملکرد را 

در تمرین ها از خود نشان دهم.
من  برای  ورزش  شروع  از  پیش  دوران  گفت:  پایان  در  وی 
دوران کسالت باری بود. شروع فعالیت های ورزشی برای من 
همراه با ایجاد تحوالت روحی و تغییرات مثبت در زندگی بود 
و می توانم به جرات بگویم بعد از شروع ورزش دیگر دردهای 
معمول را نداشتم و به پزشک و فیزیوتراپی و... مراجعه نکردم. 
در  دوره جدیدی  ملی،  تیم   به  ورودم  با  درحال حاضر هم 
زندگی ام آغاز شده و امیدوارم بتوانم به بهترین جایگاه های 

موجود در رشته تیراندازی دست پیدا کنم.

و  جانبازان  تیروکمان  ملی  تیم  کماندار  رحیمی،  غالم رضا 
معلولین است که در استان خوزستان و شهرستان دزفول 
سکونت دارد و از یک سال و نیم گذشته به عضویت تیم ملی 

تیر و کمان جانبازان و معلولین درآمده است.
 20 حدود  گفت:  ورزشی اش  فعالیت های  درخصوص  وی 
از  و  کرده ام  را شروع  ورزشی ام  فعالیت های  که  است  سال 
این مدت، 15 سال در رشته های رزمی زیر نظر فدراسیون 
ورزش های رزمی، فعالیت می کردم و موفق شدم 5 بار نشان 

طالی مسابقات جهانی را به دست آوردم.
در  موفقیت  وجود  با  افزود:  ادامه  در  ملی  تیم  کماندار 
با  رشته  این  در  فعالیت  اینکه  دلیل  به  رزمی،  ورزش های 
جذب  تیروکمان  رشته  به  به تدریج  نبود،  سازگار  روحیه ام 
شدم و با فعالیت در این رشته به آرامش خاصی دست یافتم.

رحیمی خاطر نشان کرد: از ابتدای ورودم به این رشته، زیر 
نظر فدراسیون تیر و کمان فعالیت می کردم و به تیم ملی نیز 
راه یافتم و در مسابقات کشورهای اسالمی موفق به کسب 
یک نشان برنز نیز شدم. عملکرد من در این مسابقات مورد 
انجمن تیر و کمان قرار گرفت و  توجه آقای کهتری، رئیس 
با دعوت و راهنمایی وی، به تیم ملی جانبازان و معلولین 

پیوستم.
معلول  و  پوشان جانباز  داد: حضور در کنار ملی  ادامه  وی 
صمیمی  و  دوستانه  فضای  و  می دهد  من  به  خوبی  حس 
حاکم بر تمرینات در کنار کادر فنی مجرب، انگیزه های من 

را برای موفقیت دو چندان کرده است.
ملی  تیم  با  کنون همراه  تا  تیر و کمان گفت:  تیم  ملی پوش 
جانبازان و معلولین در دو رویداد برون مرزی شرکت کرده ام؛ 
مسابقات قهرمانی جهان تایلند در سال 2013 و بازی های 
رویداد  اولین  که  تایلند  مسابقات  از  اینچئون.  پاراآسیایی 
با  بود،  نیز  معلولین  و  ملی جانبازان  تیم  با  برون مرزی من 

عنوان پنجم بازگشتم و در اینچئون نیز به مرحله یک چهارم 
شکست  ژاپن  نماینده  مقابل  متاسفانه  و  یافتم  راه  نهایی 

خوردم و از راه یابی به فینال بازماندم.
رحیمی تصریح کرد: شرایط برای فعالیت در رشته تیر و کمان 
تامین  و  معیشت  نظیر  مسائلی  آن  کنار  در  و  است  دشوار 
با این حال تنها چیزی که  نیازهای خانواده نیز وجود دارد. 
هدف  به  فکرکردن  می کند،  هموار  من  برای  را  سختی ها 
طالی  نشان  به  یافتن  دست  آن  و  دارم  که  است  بزرگی 
پارالمپیک  مدال  به  تنها  مدت  این  در  است.  پارالمپیک 
هدف  این  به  رسیدن  برای  را  تمرکزم  همه  و  می کنم  فکر 

گذاشته ام.

و  اردو  روزهای  تعداد  افزایش  گفت:  ملی  تیم  کماندار 
تغییرات کادر فنی در بهبود شرایط ملی پوشان بسیار موثر 
براساس  رابطه خوبی  و مربی  بین ورزشکار  اگر  است.  بوده 
باشد، همه چیز خوب پیش می رود.  برقرار  اعتماد دو طرفه 
به عنوان مثال در اوایل فعالیت آقای نیکوالویچ، مربی جدید 
و طبیعی  داد  تغییر  کلی  به  را  من  پوزیشن  وی  ملی،  تیم 
بود که به این خاطر رکوردهای من افت کند. با این وجود 
و  گرفته  شکل  خوبی  به  مربی  با  ورزشکاران  رابطه  چون 
رابطه ای صمیمانه است، هم من و هم سایر ورزشکاران به 
این تغییرات اعتماد کردند و در حال حاضر نیز روز به روز 

شرایطمان بهتر می شود و رکوردهایمان افزایش می یابد.

رضايی، ملی پوش تیم تیراندازی جانبازان و معلولین:
با فعالیت در رشته تیراندازی به صبر، آرامش و سکون دست يافتم 

رحیمی، ملی پوش تیم تیر و كمان جانبازان و معلولین:

تنها به طالی پارالمپیک می انديشم

ـار
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خبـ

ا

روابط عمومی فدراسيون ورزش های جانبازان و معلولين
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توزیع  از  ریو   2016 پارالمپیک  بازی های  رسمی  وب سایت 
4350 سهمیه در 23 رشته ورزشی خبر داد.

با توجه به نزدیک  شدن به رقابت های پارالمپیک 2016، بازار 
 170 و  است  گرم   2015 سال  در  سهمیه  کسب  رقابت های 
کشور با حضور در تورنمنت ها و مسابقات مختلف برای به دست 

آوردن مجوز حضور در بازی های پارالمپیک تالش می کنند. 
این مسابقات در 23 رشته ورزشی برگزار می شود و در نهایت 
منجر به توزیع 4350 سهمیه حضور در رقابت های پارالمپیک 

2016 خواهد شد.
می رسد  پایان  به  آگوست 2016  تا  رقابت های کسب سهمیه 
های  بازی  در  شرکت کنندگان  نهایی  اسامی  آن  از  پس  و 

پارالمپیک 2016 اعالم می شود.

که  است  دوومیدانی  تیم  جوان  ملی پوش  الفتالوی،  علی 
جهانی  مسابقات  به  اعزامی  ورزشکاران  فهرست  در  نامش 

قطر ثبت شده است.
معلولیت  دچار  تصادف  سانحه  اثر  بر  خردسالی  در  وی 
ویژه  تماشای  از طریق  شد و سال 85 درسن 15 سالگی 

برنامه های جانبازان و معلولین، با ورزش آشنا شد.
در  معلولین  و  جانبازان  ورزش  به  ورود  از  پیش  الفتالوی 
در  ثبت نام  از  بعد  و  می کرد  فعالیت  نیز  بدمینتون  رشته 
دوو  رشته  برای  شناخته شدن  مستعد  و  کرمانشاه  هیئت 

میدانی، تمریناتش را در این رشته آغاز کرد.
ملی پوشان جوان تیم دوومیدانی، به مدت دو سال در ماده 
پرتاب نیزه فعالیت می کرد و در رقابت های قهرمانی کشور 
نیز توانست به عنوان قهرمانی دست یافته و به تیم ملی راه 
جایگاه  به کسب  موفق  برون مرزی،  اعزام  اولین  در  و  یابد 

چهارم جهان از رقابت های جهانی جوانان آیواز شود.
وی در کنار دوو میدانی، رشته فوتبال هفت نفره را نیز دنبال 
می کرد و در این رشته نیز به تیم ملی راه یافت و تا آخرین  
اردوی تیم ملی برای بازی های پارالمپیک لندن نیز حضور 

داشت که در نهایت از ترکیب اعزامی تیم حذف شد.
بعد از این اتفاق، الفتالوی دوباره در دوومیدانی فعال شد 
را  این بار در مواد پرش طول و دو 100 متر تمریناتش  و 
آغاز کرد و موفق شد در مسابقات لیگ باشگاهی و قهرمانی 
کشور سال گذشته در هر دو ماده به مقام اول دست یابد و 

برای بازی های پاراآسیایی اینچئون انتخاب شود.
الفتالوی در خصوص این رقابت ها می گوید: در بازی های 
پرش  در  کردم؛  شرکت  ماده  سه  در  اینچئون  پاراآسیایی 
نیزه به نشان نقره و در دو  برنز، در پرتاب  طول به نشان 
از دور  به دلیل خطا  یافتم که  به فینال راه  نیز  100 متر 

مسابقات حذف شدم.
کشور  قهرمانی  مسابقات  در  اینچئون،  از  پس  افزود:  وی 
خرداد ماه شرکت کردم و موفق شدم به حد نصاب های 

دلیل  به  هم  حاضر  حال  در  یابم.  ملی دست  تیم  ورودی 
آینده  هفته  تا  و  هستم  معالجه  حال  در  دیدگی  آسیب 
را  پایان می رسد و بالفاصله تمریناتم  به  مراحل درمانی ام 

برای مسابقات جهانی قطر آغاز می کنم.
از  بعد  کرد:  نشان  خاطر  دوومیدانی  تیم  جوان  ملی پوش 
روی آوردن به ورزش، متوجه توانمندی هایی شدم که پیش 
از  چیزی  که  فهمیدم  بودم.  نکرده  توجه  آن ها  به  این  از 
دیگران کم ندارم و حتی در زمینه هایی توانمندیم نسبت به 
افراد دیگر بیشتر هم هست. زمانی که خودم این قابلیت ها 
را در وجودم کشف کردم، متوجه شدم احترام اطرافیان به 

من نیز بیشتر شده است.
الفتالوی گفت: تحصیالتم را در رشته شیمی تا مقطع فوق 
این  از  که  بودم  کارشناسی  آخر  ترم  و  دادم  ادامه  دیپلم 
مشغول شدم.  تربیت بدنی  رشته  در  و  داده  انصراف  رشته 
آرزو دارم روزی در مقطع دکترای این رشته تحصیل کنم 

و استاد دانشگاه بشوم.
ورزش  که  سال هایی  این  طول  در  افزود:  پایان  در  وی 
آقای  عزیزم  مربی  خانواده ام،  حمایت  از  همواره  می کردم 
رضا عزیزی و آقای بهرامی بهره مند بودم و با این حمایت ها 
گذاشتم.  سر  پشت  را  ورزشی ام  زندگی  فرودهای  و  فراز 
در  نتیجه  بهترین  کسب  برای  را  تمرکزم  حاضر  حال  در 
با  مسابقات  این  از  امیدوارم  و  گذاشته ام  ریو  پارالمپیک 

دست پر بازگردم. 

الفتالوی، ملی پوش تیم  دو
 و میدانی جانبازان و معلولین:

با ورزش توانمندی هايم را 
شناختم

وب سايت بازی های پارالمپیک  2016 
ريو اعالم كرد:

توزيع 4350 سهمیه برای 23 رشته 
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معاون فنی كمیته ملی پارالمپیک:

همه ورزشکاران به شرط احراز شرايط شانس حضور در پارالمپیک 2016 را دارند
پارالمپیک  ملی  کمیته  فنی  معاون  برجسته،  بهروز  دکتر   
در خصوص رویدادهای کسب سهمیه بازی های پارالمپیک 

2016 گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون انجام داد.
پارالمپیک  حمایت  مورد  رشته های  برشمردن  ضمن  وی 
گفت: رشته های تیراندازی، تیرو کمان، وزنه برداری، فوتبال 
جودو  و  ومیدانی  دو  مردان،  نشسته  والیبال  هفت نفره، 
به صورت مستقیم مورد حمایت کمیته ملی پارالمپیک قرار 
دارند و این حمایت بر اساس اولویت مدال آوری این رشته ها 

تعیین شده است.
برجسته خاطر نشان کرد: به غیر از یک سهمیه در رشته 
از  که  جوانمردی  ساره  توسط  بادی  تپانچه  تیراندازی 
دست  به  گذشته  سال  در  آلمان  جهان  قهرمانی  مسابقات 
آمد و نیز سهمیه والیبال نشسته مردان ) از مسابقات جهانی 
پاراآسیایی  مسابقات  )از  زنان  نشسته  والیبال  و  لهستان( 
شود  سهمیه  کسب  باید  رشته ها  سایر  برای  اینچئون( 
کارشکنی  به  توجه  با  هفت نفره  فوتبال  مورد  در  البته  و 
و  انگلستان،  جهان،  قهرمانی  مسابقات  برگزار کننده  کشور 
از دست رفتن شانس کسب سهمیه از این رقابت ها، حضور 
تیم فوتبال هفت نفره ایران در بازی های پارالمپیک 2016 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
افزود:  زمینه  این  در  پارالمپیک  ملی  کمیته  فنی  معاون 
دیگر  رشته های  سری  یک  یادشده،  رشته های  از  غیر  به 
از  و  دارند  قرار  فدراسیون ها  حمایت  مورد  که  هستند  نیز 
ایران  نمایندگان  تا  می شود  تالش  فدراسیون ها  این  طرف 

در رقابت هایی که برای کسب سهمیه مشخص شده شرکت 
کنند و در صورت کسب سهمیه و بررسی شرایط آن ها از 
اعزامی  رشته های  جمع  به  پارالمپیک،  ملی  کمیته  سوی 

می پیوندند.
وی گفت: از جمله این رشته ها می توان به فوتبال پنج نفره 
با  بسکتبال  و  و کم بینایان  نابینایان  فدراسیون  از  گلبال  و 
ویلچر و تنیس روی میز از فدراسیون جانبازان و معلولین 

اشاره کرد. 
اولویت  در  که  رشته هایی  سایر  کرد:  تصریح  برجسته 
مدال آوری نیستند اگر بتوانند از طریق شرکت در مسابقات 
بازی های  در  حضور  مجوز  ویژه،  سهمیه های  کسب  یا  و 
پارالمپیک را دریافت کنند، چنانچه از شرایط کیفی خوبی 
برخوردار باشند، به جمع رشته های اعزامی خواهند پیوست.

معاون کمیته فنی پارالمپیک در پایان اذعان داشت: کمیته 
ملی پارالمپیک ایران حداکثر زمانی که برای کسب سهمیه 
از سوی فدراسیون های بین المللی اعالم شده است را برای 
باید  و  دارد  نظر  مد  کاروان  نهایی  ترکیب  کردن  مشخص 
گفت شانس و فرصت از هیچ ورزشکاری برای قرار گرفتن 
در ترکیب تیم های اعزامی به بازی های پارالمپیک گرفته 

نمی شود.
بازی های پارالمپیک 2016 ریو، از 7 تا 18 سپتامبر )16 تا 
27 شهریورماه سال 95( با حضور 4350 ورزشکار از 178 

کشور جهان برگزار خواهد شد.
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ

هر آنچه خدا بدهد، ما هم به معلوالن می دهیم

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

ماه رمضان که از راه می رسد، مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی طبق روال هر سال منتظرند تا این سازمان بن کارت 
یا سبدکاالهایی را بین آن ها توزیع کنند. اگر چه این رسم چندین ساله در یکی دو سال گذشته از میان برداشته شده، اما 
امسال نیز به درخواست عده ای از مخاطبان با برخی از مراکز بهزیستی در استان های مختلف تماس گرفتیم و از چندوچون 

توزیع سبدکاالی مربوط به ماه رمضان سوال کردیم. در ادامه، سواالت مطرح شده و پاسخ های دریافتی را باهم می خوانیم:

پرسش سواالت و انعكاس مسائل و مشكالت با ما 
و قضاوت ماجرا با شما خوانندگان عزیز.

تحت  مددجویان  به  امسال  رمضان  ماه  در   .1  
پوشش سازمان، بن كارت یا سبد كاال دادید؟

 2. اگر ندادید علت چه بود؟

استان لرستان، بهزیستی خرم آباد
ماه رمضان امسال به معلوالن چیزی ندادیم.

چون اعتبار نداشتیم و به ما پول ندادند.

استان گلستان، اداره كل بهزیستی
چون امسال رویکرد بهزیستی افطاری دادن بود، ما از خیران و برخی از 
نهادها بسته های مواد غذایی دریافت کردیم و بیش از 15 شب به معلوالن 

افطاری دادیم.

استان خراسان رضوی، اداره كل بهزیستی
قبال حساب های نقدی دست خودمان بود، االن بن و هزینه های نقدی دست ما نیست، بلکه در حساب یارانه ی 

دولتی قرار دارد.
حساب یارانه ی سرپرست  خانوارها بین 30 تا 80 هزار تومان به عنوان سبدکاال شارژ شد و کسانی که این سبدکاال 

را دریافت نکرده اند، باید به ستاد یارانه ی استان خودشان مراجعه کنند.

استان زنجان، اداره كل بهزیستی
نمی دانیم.

سبد کاال را دولت اعالم کرده و بقیه ی اطالعات را باید از 
مددکاران بپرسید.

استان سمنان، اداره كل بهزیستی
ما خبر نداریم.

نمی دانیم از کدام قسمت باید بپرسید.

استان فارس، اداره كل بهزیستی
ندادیم،  مددجویان  به  چیزی  رمضان  ماه  در 
چون اعتبار نداریم. اما هر آنچه خدا بدهد، ما 

هم به معلوالن می دهیم.

استان گیالن، اداره كل بهزیستی
امسال چیزی به مددجویان نمی دهیم.

آغاز  شهرستان ها  از  را  آن  توزیع  بدهیم  اگر 
می کنیم.
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درسم تازه تمام شده بود. من بودم و دست های خالی ام و 
خدا. اشتیاق کارکردن از سروکولم باال می رفت، دلم شغل 
بخورم.  را  خودم  بازوی  نان  داشتم  دوست  می خواست. 
زندگی تمام نفس های گرمش را به من بخشیده بود و این 
من بودم که با تمام توان در فصل هایی از زندگی که سرد 
بودند، چرخ های ویلچرم را با دست هایم به پیش می راندم. 
کار  درخواست  و  می کردم  مراجعه  بهزیستی  به  گاهی 
می دادم و درست در یکی از همین روزها به من گفتند 
مجوز راه اندازی یک کارگاه در راه است. می خواهی آن را 
به تو بدهیم؟ می دانستم این زندگی است که این سوال 
اصلی  سوال  به  کردم،  توکل  خدا  به  پرسیده،  من  از  را 
زندگی ام »مطمئن هستی که می توانی« بله گفتم و عشق 
در آسمان روزگار من، باریدن گرفت. حاال من بودم و خدا 

و صحنه ای که برای هنرنمایی ام آماده بود.
از همان روز آستین هایم را باال زد م. عهد کرده بودم کوتاه 
نیایم. سختی های بی شماری را از سر گذراندم، حاال هم 
دیدم.  را  توکلم  نتیجه ی  اما  هستم،  روبه رو  مشکالتی  با 
خدا کارگردان صحنه ی زندگی ام بود و هست. هر شب از 
آسمان او شهاب هایی می گذرد و من هر شب آرزوهایم را 

با خود او در میان می گذارم.
»ناهید مهین خواه«، کارآفرین برتر یاسوجی که کارشناس 
علوم تربیتی است و پیش از ورود به عرصه ی کارآفرینی 
جایی مشغول به کار نبوده است، از تجربیاتش با پیک توانا 

می گوید:
خدا هر روز کنارم می نشست

معاون توان بخشی بهزیستی یاسوج که مشاور درسی ام هم 
بود، پیشنهاد راه اندازی کارگاه را به من داد. من هیچ پول 
و سرمایه ای نداشتم. تازه در علوم تربیتی فازغ التحصیل 
یاسوج  بهزیستی  اصلی  و موزاییک های سالن  بودم  شده 
می دانند که اول کار تنها بودم. در فنی وحرفه ای ثبت نام 
کردم و دوره ی آموزش را آغاز کردم. خدا هر روز کنارم 
می کرد.  تماشا  را  چرخ خیاطی ام  چرخیدن  و  می نشست 
اوایل  داشت.  را  هوایم  و  می کشید  پشتم  به  دست 
حرکت  به  را  چرخ خیاطی  که  منم  این  می کردم  تصور 
شدم  متوجه  گرفت،  رونق  کار  که  بعدها  اما  در می آورم، 
و  را می گرفت  بود که دست هایم  اول هم خدا  از همان 

چرخ را می چرخاند.
دو سال اول، فقط آموزش

آینده ی روشن« هم متولد  مجوز که صادر شد »کارگاه 
می دانیم.  معلولیت  دارای  افراد  به  متعلق  را  آن  ما  شد. 
در  آموزش  روی  فقط  کارگاه  تاسیس  اول  سال  دو  در 
رشته های مختلف متمرکز شدیم و بعد افرادی که دوره ی 
آموزش را گذرانده بودند به سازمان فنی وحرفه ای معرفی 
کردیم، آنها امتحان دادند و مدارک مورد نیاز را دریافت 
دریافت  بهزیستی  از  هم  را  مجوزمان  بعد  کمی  کردند. 
کردیم. من هیچ سرمایه ای نداشتم و درآمدم تنها همان 

یارانه ی ناچیزی بود که به مراکز تعلق می گرفت.
معلوالن جسمی حرکتی و ناشنوایان و همچنین کم توانان 

ذهنی در این کارگاه مشغول به فعالیت هستند.
توانستن، گوشه ی کوچکی از اراده ی ما بود

تمام شدن دوره ی آموزش هم خوشایند بود، هم سخت. 
اینجا ابتدای کار من بود، جایی که من باید می رفتم به 
بودیم،  کار  اول  بیمارستان ها.  از  سفارش  گرفتن  دنبال 
بسیار  کار  بیمارستان ها  رؤسای  و  مدیران  اعتماد  جلب 
که  فردی  به  نمی خواستند  آن ها  از  خیلی  بود.  مشکلی 
مطمئن  خودم  به  من  اما  کنند.  اعتماد  دارد،  معلولیت 
بودم. من می دانستم که توانستن، تنها گوشه ی کوچکی 

از اراده ی من و دوستانم است.

باورم نمی شد، اما واقعیت داشت...
 کم کم همه چیز درست شد. سفارش های خوبی گرفتیم. 
بودند  کرده  اعتماد  ما  به  خیلی ها  گرفت.  رونق  کارمان 
سربلندی  با  را  امتحان  این  می خواست  دلم  هم  من  و 
چند  لباس  تولید  و  تهیه  سفارش  بگذارم.  پشت سر 
حالت  کم ترین  خوشحالی  و  بودیم  گرفته  را  بیمارستان 
توصیف احوال آن روز من است. باورم نمی شد، اما واقعیت 
کارگاه  این  در  معلولیت  دارای  افراد  از  تعدادی  داشت! 
مشغول به کار شده بودند و تعدادی هم در حال گذراندن 

دوره ی آموزشی بودند.
وقت سر خاراندن نداریم!

حاال 25 نفر در این کارگاه، کار ثابت دارند. تعداد دوخت 
بچه ها  نداریم!  هم  خاراندن  وقت سر  گاهی  داریم.  انبوه 
حقوق کامل دارند. بیمه هستند و حقوق بیشتر آن ها باالی 
900 هزار تومان در ماه است. تعدادی هم کار غیرثابت 
دارند و به اندازه ی کاری که انجام می دهند، مزد می گیرند. 
حاال روزی است که می توان گفت همه چیز خوب است. 
نقطه ای که بحران های اصلی تمام شده اند، نقطه ی شروع 

آرامش، لحظه ای برای آسوده نفس کشیدن... . 
تا جای ممکن از مربیان دارای معلولیت کمک می گیریم

گلدوزی، خیاطی، روبان دوزی، بافتنی دستی و ماشینی، 
رشته هایی  کلیپس سازی  و  شمع سازی  عروسک سازی، 
اوایل  داریم.  فعالیت  و  آموزش  آن ها  در  ما  که  هستند 
سازمان  مربی های  از  نداشتیم  کافی  تجربه ی  چون 
فنی وحرفه ای می خواستیم که به بچه ها آموزش بدهند، 
اما حاال چون بچه ها خودشان دوره های مختلف آموزشی 
هستیم  خودکفا  هم  مربی گری  زمینه ی  در  دیده اند،  را 
کمک  خودمان  معلول  مربیان  از  بشود،  که  جایی  تا  و 
می گیریم. من به اشتغال معلوالن تعصب زیادی دارم و 

تمام تالشم به سمت شاغل کردن معلوالن است.
موفقیت »درد« دارد

با اینکه افراد دارای معلولیت سال هاست که توانایی های 

یک  که  می کنم  احساس  من  اما  کرده اند،  ثابت  را  خود 
نگاه  بازهم  می کند،  پیشرفت  که  هم  چقدر  هر  معلول 
جامعه به سمتی است که جایگاهی به او ندهد. البته شاید 
اوضاع در استان ما این گونه باشد و در استان های دیگر 
معلوالن را بهتر بپذیرند. اما در کل افراد دارای معلولیت 
نباید دست از تالش بردارند. موفقیت سهم همه ی ماست، 

اما رسیدن به آن »درد« دارد. 
خاطره ی تلخ: پارچه ها از بین رفته بودند

خاطرات تلخ و شیرین زیادی داشته ام. دو بار قراردادهایم 
لغو شد و تمام لباس های تولیدشده روی دستمان ماند و 
ضرر زیادی کردیم. هم پارچه ها از بین رفته بودند و هم 
اجاره ی  پرداخت  بود.  رفته  بین  از  بچه ها  کار  دستمزد 
کارگاه، بیمه، هماهنگی برای مواد اولیه و... بسیار سخت 
بود، اما حاال خوشبختانه سرمایه ی کار و توان ادامه دادن 
و روی پاایستادن داریم. کارکنان و مربی ها و مسئول فنی 
کارگاه هماهنگی های خوبی با من دارند و من از همه ی 

آن ها تشکر دارم.
مانده  در  جلوی  تا هشت شب  بچه ها  شیرین:  خاطره ی 

بودند
سفارش  داشتیم  وقتی که  عید  نزدیکی های  یک بار 
بهزیستی را آماده می کردیم، زیپ کم آمد، من رفتم تا 
چیزهایی را که کم آمده بود بخرم و برگردم. تعدادی از 
ناشنوا در  بچه های  از  نفر  و سه  بودند  بیرون  بچه ها هم 
را  کارشان  اینکه  برای  هم  آن ها  که  بودند  مانده  کارگاه 
راحت انجام دهند، سمعک هایشان را کنار گذاشته بودند. 
وقتی بچه ها برگشته بودند، هرچه در زده بودند بچه های 
داخل کارگاه در را باز نکرده بودند، چون واقعاً صدای در 
را نشنیده بودند. خالصه بچه ها تا هشت شب جلوی در 

مانده بودند. 
امیدم بعد از خدا »او« بود...

خیلی ها در این مسیر کمک کردند. کانون توانا هم الگوی 
خوبی برایم بود، اما من در این مسیر بیشترین امید را از 
کسی می گرفتم که راضی نیست نامش را بگویم. من از 
این دوست عزیز تشکر ویژه  ای دارم و اگر او و امیددادن ها 
ناامید  کار  اوایل  همان  شاید  نبود،  دلسوزی هایش  و 
می شدم و کار را رها می کردم. همیشه راهنمایی های او 
انگیزه ی اصلی کار من می شد و من بعد از خدا در تمام 

سختی ها و تنهایی هایم به او پناه می بردم.
با پیک توانا یقین پیدا می کنم که تنها نیستم

احساس  می شوم،  سبک  می خوانم،  را  پیک توانا  وقتی 
نیستم.  تنها  که  می کنم  پیدا  یقین  و  می کنم  آرامش 
دنیا  همه ی  رخ  به  را  معلوالن  توانایی هایی  پیک توانا 
امید  ماهنامه،  این  دیدن  با  معلولی  فرد  هر  و  می کشد 
و انگیزه پیدا می کند. من از کانون توانا خواهش می کنم 
کارآفرینان معلول و سالم را در این ماهنامه بیشتر معرفی 
کنند تا خودمان مایه ی دلگرمی خودمان شویم و راه را 

برای هم نوعانمان هموار کنیم.
نباید معلوالن را دست کم بگیرند!

یک  که  است  این  هدفم  فعاًل  اما  دارم،  زیادی  آرزوهای 
برای  که  جایی  کنم.  تهیه  کارگاه  برای  مناسب  مکان 
خودمان باشد و اجاره نشین نباشیم. تولیداتمان انبوه تر از 
این بشود و تجهیزاتمان کامل باشد و اگرچه تاکنون بارها 
به عنوان کارآفرین موفق و برتر استان انتخاب شده ام، اما 
دلم می خواهد موفقیت های بزرگ تری به دست بیاورم و 
به همه  نشان بدهم که نباید معلوالن را دست کم بگیرند. 

رقیه بابایی

كارآفرينی،  صحنه ای شد برای هنرنمايی ام...
ناهید مهین خواه، دختر معلولی كه در جست وجوی كار، كارآفرين شد
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می کند  برقرار  ارتباط  آن  با  که  اجتماعی  واحد 
که  است  این خانواده  به نظر می رسد  است؛  خانواده 
باید آگاهی و مهارت الزم را در زمینه محدودیت ها 
بتواند  تا  باشد  داشته  معلول  فرد  توانمندی های  و 
برای کاهش  اساسی  معلول، گام های  با کمک خود 
مشکالت پیش روی وی بردارد. با کمال تاسف باید 
گفت دو دیدگاه غلط در گذشته درخانواده های افراد 
معلول موجب افزایش معضالت اجتماعی افراد معلول 
اول که جا دارد در  درجامعه گردیده است. دیدگاه 
معلول  فرد  وجود  انکار  دیدگاه  بیشترتامل شود  آن 
مشکل  با  که  خانواده ها  از  برخی  است.  خانواده  در 
معلولیت فرزند خویش روبرو می شوند بی آنکه آینده 
اطرافیان  مبادا  آن که  بیم  از  بگیرند  نظر  در  را  وی 
سرافکندگی  مایه  که  بنگرند  طوری  کودک  این  به 
خانواده شود سعی می کنند وجود چنین کودکی را 
در خانواده انکار کنند، یا به عبارت دیگر وی را از دید 
نگرشی  چنین  گفت  باید  اما  کنند؛  پنهان  سایرین 
خانواده اش  و  معلول  فرد  دوش  از  مشکلی  تنها  نه 
مشکالت  و  مسائل  ایجاد  موجب  بلکه  برنمی دارد 
زیادی همانند انزواطلبی و ایجاد فشارهای روحی در 
آینده فرد معلول و خانواده اش می شود. به راستی باید 
دید اگر این دیدگاه در خانواده فرد جای خود را به 
پذیرش واقعیات و نگاه به داشته ها و توانمندی های 
فرد معلول دهد آیا موجب آن نمی شود که بتوان با 
این  از  فرد معلول  به  امکانات  و دادن  ایجاد فرصت 
فرد به جای یک انسان وابسته و منزوی یک انسان 
توانمند و موثر ساخت؟ البته نباید نقش و وظایفی 
را که افراد معلول دراین راستا دارند نادیده انگاریم 
زیرا یک فرد معلول باید با پذیرش محدودیت ها و با 
دیدگاه  این  با  آنها  نمایاندن  و  توانمندی هایش  باور 
غلط در خانواده مبارزه کند تا بتواند به جایگاه واقعی 
جا  که  دیگری  دیدگاه  یابد.  دست  زندگی  در  خود 
دارد بدان پرداخته شود نگاه ترحم آمیز در برخورد با 
افراد معلول است که متاسفانه هم درخانواده و هم در 

اجتماع وجود دارد و موجب ایجاد مشکالت روحی 
جامعه  در  معلول  افراد  برای  بی شمار  اجتماعی  و 
گردیده است که جا دارد برای روشن ترشدن موضوع 
به دو مورد از این رفتارها اشاره شود؛ خانواده از بیم 
آنکه فرد معلول با توجه به وضعی که دارد نمی تواند  
به تنهایی برای پیگیری کارهای خود ازخانه بیرون 
آید مانع بیرون آمدن وی می شوند و سعی می کنند 
خود وظایف وی رابرعهده گیرند یا در انجام وظایف 
وی دخالت بی مورد می کنند. شاید انگیزه ی خانواده 
از این نوع برخورد با فرد معلول از روی حس کمک 
و دلسوزی باشد اما موجب می شود فرد معلول نتواند 
بر توانمندی خود برای رفع مشکالتش تکیه  کند و 
این خود موجب بروز حس ناتوانی و بیهودگی بیشتر 
مردم  برخی  جامعه  در  یا  می شود.  معلول  فرد  در 
وی  توانمندی  به  بی آنکه  معلول  یک  با  برخورد  در 
بنگرند وی رافردی ناتوان و بیچاره می بینند و از روی 
ترحم ودلسوزی گمان می کنند با دادن مقداری پول 
می توانند کمکی به وی نمایند و یا سعی می کنند با 
به  نسبت  ترحم آمیز  جمالت  برخی  آوردن  زبان  به 
فرد معلول ابراز همدردی کنند؛ حال آنکه این گونه 
مقابل  طرف  نظر  از  شاید  که  برخوردها  و  رفتارها 
نه  باشد  نیک اندیشی  و  انسان دوستی  روی حس  از 
تنها مشکلی از فرد معلول کم نمی کند بلکه موجب 
سرخوردگی وبروز تنش های روحی فراوان برای فرد 
بر  است عالوه  ناگزیر  معلول  فرد  معلول می شودکه 
که  را  برخوردها  نوع  این  جسمی،  مشکالت  تحمل 
را هم تحمل  او تحمیل می شود  بر  از سوی جامعه 
کند. اما باید دید چه عواملی در به وجود آمدن چنین 
نگرش هایی نسبت به افرادمعلول موثر است؟ که در 
اینجا جا دارد به چندنمونه از این موارد اشاره شود. 
یکی از این عوامل را باید عدم آشنایی جامعه نسبت 
به توانمندی ها و قابلیت های افراد معلول در جامعه 
پیشرفت های  رغم  به  جامعه  گفت  باید  و  دانست 
و  توانمندی ها  به  نخواسته  یا  و  نتوانسته  همه جانبه 

قابلیت های افراد معلول در جامعه پی ببرد.

عامل دوم را باید پخش برخی فیلم ها و سریال های 
تلویزیونی دانست که در آن ها یا فرد معلول را یک 
انسان ناتوان و بیچاره نشان می دهند یا از شخصیت 
معلول به عنوان یک سوژه خنده آور و طنزآمیز بهره 

می گیرند.
غیرمنطقی  رفتارهای  و  حرکات  باید  را  سوم  عامل 
که  دانست  ناآگاه  معلوالن  برخی  وغیرمسئوالنه 
برای  کنند  توجه  خود  توانمندی های  به  بی آنکه 
آنکه بتوانند کمک ناچیزی از دیگران دریافت کنند 
وغیرمسئوالنه  غیرمعقول  رفتارهای  و  حرکات  به 
همانند تکدی گری درجامعه می پردازند که این خود 
افراد  به  نسبت  غلط  نگرش های  ایجاد  اصلی  عامل 
نگرش ها  این  تغییر  امابرای  است.  معلول در جامعه 
مانند  راهکارهایی  برد؟  بهره  باید  راه کارهایی  از چه 
معرفی  با  معلول  افراد  توانمندی های  نشان دادن 
معلوالن موفق به جامعه که نقش صداوسیما به عنوان 
رسانه ملی، در این راستا بسیار مهم و اساسی  است.

باالبردن سطح آگاهی خانواده های دارای  و  آموزش 
فرزند معلول درباره چگونگی رفتار با فرزند معلول؛ 
با  برخورد  چگونگی  به  نسبت  معلول  افراد  آموزش 
اعتمادبه نفس  و  خودباوری  حس  ایجاد  و  معلولیت 
ایجاد  معلولیت؛  با  مقابله  جهت  معلول  فرد  در 
فرصت برابر اشتغال و فعالیت اجتماعی برای حفظ 
معلول  افراد  توانمندی های  نشان دادن  و  خود اتکایی 
به عنوان  که  افرادی  از حضور  جلوگیری  جامعه؛  در 
به تکدی گری  معلول درسطح شهر و معابر عمومی 
می پردازند که در این راستا اهتمام و توجه شوراهای 
حائز  حمایتی  دستگاه های  و  شهرداری ها  شهر، 

اهمیت فراوان است.
به امید روزی که جامعه به این حقیقت که معلوالن 
کرامت  و  شان  دارای  اجتماع  افراد  سایر  همانند 
انسانی هستند و باید مورد احترام قرار گیرند دست 

یابد.
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دو نگاه پیش داورانه درباره افراد معلول در جامعه                           
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منتشرشده  کتاب های  از  برخی  گذشته  شماره ی  در 
در زمینه ی معلولیت بین سالهای 80تا 91 را معرفی 
از  دیگری  بخش  معرفی  به  شماره  این  در  کردیم. 
انتشار  با  که  است  امید  می پردازیم.  کتاب ها  این 
زندگی  شرایط  بهبود  به  زمینه،  این  در  بیشتری  آثار 

معلوالن کمک کنیم.
• مناسب سازی محیط شهری برای افراد معلول، تألیف 
و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  که  دانش پور  عبدی  زهره 
و  چاپ  صفحه   215 در   1385 سال  در  توان بخشی 

منتشر کرده است.
محیط  مناسب سازی  اصول  بررسی  به  مذکور  کتاب 
درضمن  و  پرداخته  معلول  افراد  برای حرکت  شهری 
اصولی را نیز جهت مناسب سازی محیط شهری برای 
حرکت افراد معلول پیشنهاد کرده است. همچنین در 
این کتاب، واژگان و اصطالحات تخصصی مناسب سازی 
محیط شهری برای حرکت افراد معلول نیز ارائه شده 

است. فهرست مطالب کتاب شامل موارد زیر است: 
تعریف مشکل، اهداف پیشنهادی مناسب سازی محیط 
پیشنهادی  اصول  معلول،  افراد  حرکت  برای  شهری 
مناسب سازی محیط شهری برای حرکت افراد معلول، 
مناسب سازی محیط شهری برای حرکت افراد معلول 

و... .
برخی  و  خیریه  مؤسسات  اراک:  اجتماعی  تاریخ   •
معلوالن فعال، تألیف مرتضی ذبیحی که انتشارات پیام 
و  در چهار جلد چاپ  اراک  در  در سال 1386  دیگر 

منتشر شده است.
در این کتاب، به تاریخچه ی مؤسسات خیریه ی اراک 
شده  توجه  معاصر،  قرن  در  آن  اجتماعی  اوضاع  و 
مؤسسات  شکل گیری  تشریح  همراه  به  درواقع  است. 
خیریه و نحوه ی ارائه ی خدمات آن ها، اوضاع فرهنگی 
همچنین  است.  شده  بررسی  اراک  شهر  اجتماعی  و 
معلوالن  برخی  و  خیریه  مؤسسات  بانیان  سرگذشت 

فعال در این شهر به تصویر کشیده شده است.
• حقوق معلوالن در قوانین ایران، تألیف احمد باختر 
که انتشارات جنگل جاودانه در سال 1386، در 165 

صفحه منتشر شده است.
در این مجموعه سعی شده است تمامی مقررات مربوط 
شناخت  با  آن ها  تا  شود  جمع آوری  معلوالن  به 

کامل از حقوق مسلم و اساسی خود در دست یافتن به 
آن، خودباور باشند.

جی،  استفانی  تألیف  معلوالن،  ورزش  روان شناسی   •
ترجمه ی فتح اهلل مسیبی که در سال 1387 به سفارش 
آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ایران در 40 صفحه 

چاپ و منتشر شده است.
کتاب   22 فصل  از  ترجمه ای  درواقع  مذکور  کتاب 
اختصاص  معلوالن  به  که  است  ورزش   روان شناسی 
دارد؛ یعنی کتابی که در زمینه ی روان شناسی ورزش 
و تأثیر تمرینات مستمر بر سیستم اعصاب است. فصل 
انگلیسی به روان شناسی ورزش  از اصل کتاب به   22
معلوالن اختصاص دارد که به بررسی جنبه های روانی 
از جامعه پرداخته و روش های مؤثر  این گروه  ورزش 

بهینه سازی آن را به تفصیل شرح و بسط داده است.
برای  اداری  ساختمان های  مناسب سازی  روش های   •
افراد دارای محدودیت جسمی و حرکتی، تألیف شعله 
نوذری و ندا رفیع زاده که مرکز تحقیقات ساختمان و 
مسکن در سال 1387 در 163 صفحه چاپ و منتشر 

کرده است.
به  مراجعه  در  معلوالن  مشکالت  کتاب  این  در 
ساختمان های اداری مطرح شده و سپس به روش های 
زمینه ی  در  پیشرو  کشورهای  در  استفاده  مورد 
اشاره شده است.  مناسب سازی ساختمان ها و شهرها 
نیاز  به  توجه  با  به بحث گذاشته شده،  مطالب  البته 
در  است.  شده  بررسی  ساختمان سازی  و  شهرسازی 
که  مسائلی  برای حل  است  شده  مجموعه سعی  این 
بیشترین مانع و محدودیت را برای معلوالن به وجود 

می آورند، راهکارهای مناسبی ارائه شود.
برداشتی  توان خواهان،  برای  ساختمانی  ضوابط   •
شهری  امور  وزارت  که  کانادا  ساختمانی  اطالعات  از 
ترجمه  هاشمی  شهره  و  کرده  تهیه  کلمبیا  بریتیش 
کرده است. این کتاب را انتشارات آوای کالر در سال 

1387 در 91 صفحه چاپ و منتشر شده است.
کتاب، ترجمه ای از ضوابط ساختمانی پذیرفته شده در 
کاناداست که به بررسی ضوابط ساختمان سازی جهت 
معلوالن پرداخته است. فصول زیر در این کتاب بحث 

شده است:
پارکینگ،  ورودی  شیب ها،  عبورومرور،  راه های 

خدمات  مشاغل،  نرده گردان،  داخلی،  دسترسی های 
واحدهای  خاص،  نیازهای  حمام،  دستشویی،  غذایی، 

خواب و... .
• آثار نخستین جشنواره ی هنری پوستر و کاریکاتور: 
معلول و معلولیت، مناسب سازی، تألیف منصور برجیان 
آفرینش های  و  علمی  انجمن   ،1387 سال  در  که 
آفرینش های  بنیاد  همکاری  با  ایران،  معلوالن  هنری 
 203 در  کشور،  بهزیستی  سازمان  فرهنگی هنری 

صفحه چاپ و منتشر کرده است.
با  ایران  معلوالن  هنری  آفرینش های  و  علمی  انجمن 
هدف فرهنگ سازی و تغییر نگرش منفی آحاد جامعه 
به معلول و معلولیت، بر آن شد تا با کشف و معرفی 
استعدادهای گروه هدف و هنرمندانی که در ارتباط با 
در  لذا  آورد؛  به عمل  تقدیر  معلوالن تالش می کنند، 
با  تا  شد  گرفته  آن  بر  تصمیم  هدف،  این  تحقق  پی 
تلفیق دانش و هنر و استفاده از شیوه های بیانی هنر، 
به خصوص در عرصه ی پوستر و کاریکاتور، ناگفته های 
بسیاری را بیان کرده و معنا و مفهوم را بدون واسطه 
منتقل کنند. کتاب مذکور، آثار این جشنواره هنری را 
که درباره ی موضوع معلول و معلولیت و مناسب سازی 

بوده، به تصویر کشیده است.
• تربیت بدنی و ورزش معلوالن، تألیف مجید جاللی 
فراهانی، با همکاری فریبا محمدی و لیال یوزباشی که 
در سال 1388 به سفارش پژوهشکده ی تربیت بدنی و 
علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط 
انتشارات دانشگاه تهران در 279 صفحه چاپ و منتشر 

شده است.
در این کتاب، ضمن ارائه ی مقدمه ای کوتاه و تعریف 
معلول و معلولیت و تقسیم بندی معلوالن و علل بروز 
معلولیت ها، اهداف تربیت بدنی و ورزش معلوالن برای 
آن ها آورده شده است. فصول کتاب از این قرار است: 

حسی،  معلوالن  کلی،  اصول  و  تعاریف  با  آشنایی 
معلوالن بینایی، معلوالن حسی حرکتی، معلوالن ذهنی 

و اختالالت رفتاری و معلوالن کم توان ذهنی و... .

بررسی وضعیت كتاب های چاپ شده در ايران در زمینه ی مسائل و 
نیازمندی های معلوالن در سال های 13۸0تا13۹1

پیمانه صالحی 
کارشناس مسئول برنامه ریزی سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران 
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اندیشی سازمانهای مردم نهاد معلوالن کشور به  1- برگزاری سومین مجمع هم 
مدت دو روز 

2- حضور در افتتاحیه کارگاه کلوچه پزی انجمن معلولین الیگودرز با هدف اشتغال 
معلوالن 

فرهنگی  فعالیتهای  از  کشور  معلوالن  غیردولتی  تشکل   62 از  بیش  بازدید   -3
اجتماعی ، کارگاهی و کارآفرینی کانون توانا 

4- همکاری با صدا و سیمای استان در راستای توانمند سازی معلوالن و حضور 
معلولین توانمند در برنامه "به رنگ زندگی" 

5- مالقات آقای سید محمد موسوی با معاونت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معرفی  هدف  با  دستی  صنایع  المللی  بین  نمایشگاه  در  توانا  هنرکده  حضور   -6

صنایع دستی تولید شده توسط معلولین 
7- مشارکت در همایش توسعه ملی پایدار شهری 

8- برگزاری جلسه کتابخوانی  با حضور نویسنده کتاب )فریبا خادمی( 
9- حضور رئیس هئیت مدیره کانون توانا در برنامه تلویزیونی ضیافت نور استان به 

مناسبت ماه مبارک رمضان
10- برگزاری کالسهای آموزشی تقویتی تحصیلی دانش آموزان معلول در قالب 

طرح توانمند سازی در تابستان 
11- حضور مدیریت مجموعه در مراسم تودیع و معارفه رییس ستاد فرمان امام )ره(

12- مالقات با معاونت عمرانی استانداری در راستای  رفع مشکالت مسکن مهر 
معلوالن 

13-  نشست با مدیران شرکت کاچیران در راستای معرفی هفدهمین جشنواره 
دانش آموزی و جذب اسپانسر 

14-  حضور در جلسه شورای شهر زنجان به همراه جامعه معلولین زنجان   
الیحه  در خصوص  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  معاونت  با  نشست    -15

بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
16-  بازدید نماینده سفارت استرالیا از مجموعه فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و 

کارگاهی تولیدی کانون توانا 
17-  شروع به کار فعالیتهای گروه کودک شعبه الوند 

18- حضور در کمیسیون فرهنگی و شهرسازی شورای شهر با هدف تعامل و رفع 
مشکالت شهری معلوالن 

19- برگزاری مراسم افطار در ماه مبارک رمضان 
آموزشی و سرگرمی در  برگزاری کالسهای  و  استعدادیابی کودکان معلول    -20

دوره های تابستانی 
21-  مالقات با مدیران بانک توسعه تعاون در راستای اهداف فرهنگی اجتماعی 

کانون توانا و معرفی هفدهمین جشنواره دانش آموزی 
22-  آغاز به کار ثبت نام هفدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز 

23- برگزاری کالسهای آموزشی تقویتی دانش آموزان ممتاز در دوره تابستان                               
24- کانون توانا به دپارتمان اطالعات همگانی سازمان ملل) DPI ( پیوست.                                                                 

مدیران سازمان های مردم نهاد معلوالن سراسر کشور در صبح اولین روز نشست 
دو روزه از کانون معلولین توانا و واحدهای مختلف آن بازدید کردند.

به گزارش پیک توانا: مدیرعامل کانون معلولین در نشستی که در حاشیه ی این 
بازدید برگزار شد با مدیران تشکل های معلوالن، از نحوه ی تاسیس کانون توانا در 
سال 74 گفت و افزود: این کانون به همت جمعی از افراد دارای معلولیت که خالء 
نگرش صحیح به معلوالن و وجود یک تشکل مردمی برای این گروه را احساس 

می کردند تشکیل شد.
»محمدرضا هادی پور« ادامه داد: کانون توانا از همان ابتدا درخواست کمک بالعوض 
را ممنوع اعالم کرد چون اعتقاد داشت که این اقدام، عزت و کرامت انسانی معلوالن 

را زیر سوال می برد.
هادی پور در این نشست تصریح کرد: مجمع هم اندیشی تشکل های معلوالن کشور 
با هم اندیشی شما عزیزان گام های محکم و خوبی در راستای تصویب قانون جامع 

حمایت از معلوالن خواهد برداشت.

سومین مجمع هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلوالن در خرداد ماه و با حضور مدیران 
و نمایندگان بیش از 64 تشکل معلوالن از سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش پیک توانا: مدیران تشکل های معلوالن در این نشست دو روزه که به میزبانی 
کانون معلولین و در قزوین برگزار شد به بررسی علل عدم تصویب قانون جامع حمایت از 

معلولین پرداخته و راه کارهای مورد نظر خود را ارائه دادند.
مدیران تشکل های معلوالن سراسر کشور در این نشست دو روزه ضمن بازدید از واحدهای 
با نحوه ی  از واحدهای کارگاهی این مجموعه نیز دیدن کردند و  مختلف کانون معلولین 

فعالیت کارکنان دارای معلولیت از نزدیک آشنا شدند.
گفتنی است بیش از یکصد میهمان ویژه ی کانون توانا در روز دوم هم اندیشی به بازدید از 
خط تولید گروه بهداشتی فیروز پرداخته و پس از آن در همایش کانون معلولین شعبه ی 

الوند حضور یافتند.
الزم به ذکر است مجمع اول و دوم هم اندیشی تشکل های معلوالن سراسر کشور با هدف 
تسریع در تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن در تهران و در هتل هویزه و هتل الله 

برگزار شده بود.

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
چراغ روشن خرداد و تیــرماه ۹4

به همت كانون معلولین توانا

سومین مجمع هم انديشی سازمان های مردم نهاد 
معلوالن برگزار شد

مديران تشکل های معلوالن كشور در كانون معلولین توانا
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در  قزوین  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  و  جمعه  امام  
سومین مجمع هم اندیشی معلوالن کشور به توانمندی، 
کسب افتخارات مختلف و موفقیت های معلولین کشور 
اشاره کرد و افزود: معلوالن می توانند الگویی برای همه 

کشورهای دنیا باشند.
المسلمین  و  »حجت االسالم  توانا  پیک  گزارش  به 
عبدالکریم عابدینی« ضمن تشکر از دعوت کانون توانا 
برای حضور در این نشست، بر این اقدام معلوالن کشور 
کانون  مدیره  رییس هیئت  از  تشکر  و ضمن  نهاد  ارج 
برگزاری  از  بزرگوار  برادر  این  با دعوت  توانا گفت: من 

این مجمع آگاه شدم.
وی ادامه داد: برای توانمند دیدن، خودباوری داشتن و 

توجه به قدرت الهی بسیار حائز اهمیت است و خداوند 
به آنچه که ما نداریم نگاه نمی کند بلکه نگاه می کند 

که ما از آنچه که داریم چه استفاده ای می کنیم.
دو  ما  که  آمده  قرآن  در  گفت:  قزوین  ی  جمعه  امام 
به  نسبت  که  بدانیم  باید  و  داریم  شنیدن  برای  گوش 
قدرشناس  آن ها  برابر  در  و  مسئولیم  خود  داشته های 

باشیم.
کرد:  اظهار  همچنین  قزوین  در  فقیه  ولی  نماینده 
ظاهری  چشم  که  نیستند  آن هایی  حقیقی  نابینایان 
اما  دارند  ظاهر  چشم  که  هستند  بسیاری  و  ندارند 

نمی بینند.
حجت االسالم عابدینی تصریح کرد: رسم خدا این گونه 

ظاهر  در  که  افرادی  از  بسیاری  از  معلوالن  و  است 
تندرست هستند، تواناترند.  

امام جمعه قزوین در ادامه به تفسیر آیاتی از قرآن کریم 
در  و  است  پاک  فطرت  داشتن  مهم  افزود:   و  پرداخت 

قرآن بر این موضوع اهتمام ویژه ای شده است.

اعضای هیئت مدیره کانون معلولین توانا بنا به دعوت شورای اسالمی شهر قزوین 
در جلسه ی مشترک با اعضای کمیسیون شهرسازی حضور یافتند.

دعوت  از  نشست  این  در  توانا  معلولین  کانون  مدیرعامل  توانا:  پیک  گزارش  به 
شورای شهر قزوین تشکر کرد و گفت: کانون معلولین از 20 سال قبل بنای کار 
خود را روی فرهنگ سازی و تبیین توانایی های افراد دارای معلولیت گذاشت چرا 

که نگاه آن روز نسبت به معلول، حاکی از ناتوانی بود.
»محمدرضا هادی پور« با بیان اینکه افراد دارای معلولیت، ناتوان نیستند بلکه تنها 
محدودیت دارند تصریح کرد: همه ی انسان ها محدودند و نامحدود فقط خداوند 

متعال است.
این عضو هیئت مدیره کانون معلولین توانا با بیان این مطلب که کانون معلولین 
این  افزود:  است  کشور  در  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های  قوی ترین  از  یکی 
پشت  و  نمی کند  دریافت  بالعوض  کمک  که  است  مجموعه ای  تنها  مجموعه 

حرکت های اجتماعی خود فکر و فلسفه دارد.
وی با بیان این سوال که اگر انسان ها در محدودیت سازنده تر می شوند پس چرا 
افراد دارای معلولیت در جامعه ما به سازندگی نمی رسند ادامه داد: در ریشه یابی 
این موضوع می بینیم که به یک فرد معلول همواره نگاه منفی و حاکی از ناتوانی 

القا شده به گونه ای که خود فرد نیز ناتوان بودن را باور کرده است.
هادی پور با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال برای معلوالن تصریح کرد: در شرایطی 
راه اندازی  با  توانسته  توانا  کانون  شده،  تبدیل  سختی  مقوله  به  کارآفرینی  که 

کارگا های تولیدی برای بیش از 300 معلول شغل ایجاد نماید.
مدیرعامل کانون معلولین به حمایت و پشتیبانی تحصیلی کانون توانا از کودکان 
آموزان معلولی که  از دانش  توانا  ادامه داد: کانون  و  اشاره کرد  دارای معلولیت 
ضعف تحصیلی دارند حمایت به عمل می آورد تا آن ها از آینده روشنی برخوردار 

شوند.
وی به پیگیری های مداوم کانون در زمینه قانون جامع حمایت از معلوالن اشاره 
کرد و ابراز داشت: کانون در این زمینه تاکنون سه نشست هم اندیشی بین مدیران 
تشکل های معلوالن برگزار کرده و سومین نشست در یک  ماه گذشته و در قزوین 

برگزار شد.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر قزوین در این نشست از اینکه هیئت 
مدیره کانون معلولین دعوت شورا را پذیرفته و در این نشست حضور یافته اند 
تشکر کرد و گفت: حضور حداکثری اعضای شورا در این جلسه نشان از اهمیت 

باالی مسائل معلوالن برای شورا دارد.
»حسین غیاثوند« از مدیرعامل کانون توانا درخواست بازدید از کارگاه های این 

کانون را داشت و بر پیگیری مناسب سازی ویژه ی معلوالن در شهر تاکید کرد.
باید لحاظ شود  با بیان اینکه دسترسی آسان در تمام ساخت و سازها  غیاثوند 
گفت: خود سازمان بهزیستی که محل رفت وآمد افراد دارای معلولیت است در 

بحث مناسب سازی ساختمان خود مشکالتی دارد.
معاون شهردار در این نشست به اعضای هیئت مدیره کانون توانا خیر مقدم گفت 
و افزود: من از به کار بردن واژه معلول خجالت زده می شوم وآموخته ام که واژه ی 

آسیب مند را جایگزین آن کنم.
»فرزانه نظری پور« ضمن ارائه ی گزارش مختصری از عملکرد شهرداری در زمینه 
مناسب سازی ادامه داد: شهردار قزوین چندی پیش از استاندار خواستند تا تمام 

خود  متاسفانه  راستا  این  در  که  کنند  مجاب  مناسب سازی  رعایت  به  را  شهر 
سازمان بهزیستی نیز زیر سوال رفت.

وی با تایید فعالیت های کانون توانا اظهار داشت: مناسب سازی جامعه تنها برای 
معلوالن نیاز نیست چرا که معلولیت پدیده ای است که ممکن است برای همه 
نیازمند  گروه های  از  باردار  خانم های  و  کودکان  سالمندان،  و  بیفتد  اتفاق  ما 

مناسب سازی هستند.
اگرچه  معلوالن  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  نیارکی«  صادقی  »علی 
محدودیت های جسمی دارند اما خداوند، در نهاد آن ها استعدادهای زیادی قرار 
داده است گفت: در پروژه های شهرداری هرجا که صحبت از بهسازی در میان 

باشد، مناسب سازی زیرساخت های شهری الزم االجراست.
این عضو شورای اسالمی ابراز داشت: من اطمینان دارم آقای موسوی نه تنها در 
سطح ملی بلکه در عرصه های بین المللی نیز حرف برای گفتن دارند و با هدف 

گذاری، پیگیری های مداوم و تقویت استعدادهای نهفته معلوالن پیش می رود.
»علی فرخزاده« نیز در این نشست از تشکیل این جلسه ابراز خوشحالی کرد و 
گفت: ما با مسائل معلوالن بیگانه نیستیم و می دانیم که در مناسب سازی تمام 

ساختمان ها به ویژه ساختمانهای دولتی باید کنترل مضاعف شود.
و  مسکن  وزارت  متقاعد کردن  در  می خواهیم  توانا  کانون  از  داد:  ادامه  فرخزاده 
آپارتمان ها به کمک ما  راه سازی در بحث یکسان سازی کف سرویس بهداشتی 

بیایند.
»محمدرضا صدیقی« نیز در این جلسه بر خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت 
تاکید کرد و گفت: ما باید توجه به مسائل معلوالن را از خودمان شروع کنیم و 

سپس از نهادها و سازمان ها انتظار داشته باشیم.
صدیقی اظهار داشت: اگر خودمان را جای معلوالن بگذاریم و به این بیاندیشیم 
که این افراد چگونه خرید می کنند، رفت و آمد می کنند، به دانشگاه می روند 

و از خیابان عبور می کنند حتما طور دیگری به ارائه خدمت خواهیم پرداخت.
وی با بیان این مطلب که معلوالن در بحث حمل و نقل مشکل دارند گفت: آقای 
معلوالن  کل سیستم حمل ونقل  ما  که  بودند  داده  پیشنهاد  شورا  به  ایران خواه 
قزوین را به کانون توانا بسپاریم و ما از همین جا حمایت و موافقت خودمان را با 

این مسئله اعالم می کنیم.
ادامه  و  کرد  مخالفت  معلوالن  ایزوله سازی  با  نشست  این  در  اشدری«  »فاطمه 
داد: ما به جای اینکه معلوالن را ایزوله کنیم باید در همه جا به آن ها نگاه خاص 
و ویژه داشته باشیم و در همه جا به فکر ساماندهی و مناسب سازی فضاهای 

شهری باشیم.
بین المللی  توانا در عرصه های  از ورود کانون  این جلسه  »مهندس حافظی« در 
ابراز خوشحالی کرد و گفت: در موفقیت کانون توانا نقش موثر آقای موسوی را 
نمی توان نادیده گرفت و قطعا کانون پتانسیل های خوبی برای رسیدن به موفقیت 

دارد.
را  شهر  نشده  سازی  مناسب  محل های  پیش  سال  دو  ما  کرد:  اعالم  حافظی 
شناسایی کردیم و نقشه های اصالحی هر نقطه را نیز کنار آن قرار دادیم و اگر 

نماینده ای از کانون توانا به کمک ما بیاید ما این پروژه را اجرا خواهیم کرد.

نماينده ولی فقیه:
نابینايان حقیقی آن هايی نیستند كه چشم ظاهری ندارند

هیئت مديره ی كانون معلولین در نشست مشترك با اعضای كمیسیون شهرسازی شورای شهر قزوين
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هم اندیشی  مجمع  نشست  سومین  در  قزوین  استاندار 
ما  کرد:  تصریح  کشور  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های 
به عنوان مدیران استانی از عملکرد و کارکرد سمن ها و 
سازمان های مردم نهاد استقبال می کنیم و امیدواریم هر 

لحظه به توفیقات بیشتری دست پیدا کنند.
حوزه  در  مردم نهاد  سازمان های  به  روزبه«  »مرتضی 
در  شده  مطرح  های  صحبت  تا  کرد  توصیه  معلوالن 
و  شهرها  سطح  در  و  کنند  تبدیل  الگو  به  را  نشست 

استان ها جاری گردانند.
استاندار قزوین دورهم جمع شدن تشکل های معلوالن 
را یک حرکت نرم فرهنگی خواند و با بیان اینکه میدان 
داده  تاکنون  مردم نهاد  تشکل های  و  سمن ها  به  الزم 
فعالیت  زمینه  این  در  باید  مدیران  گفت:  است،  نشده 
کنند و این مهم وجود نداشت چرا که رونق الزم را در 

این سمن ها شاهد نیستیم.
وی به فعالیت های کانون توانا اشاره کرد و افزود: هنوز 
مدل کشوری کانون توانا را نداریم و حتی در دنیا هم 
این کانون مشابه ندارد ؛ این عملکرد کانون معلولین توانا 

به نوعی موفقیت دیگری محسوب می شود.
توانا  معلولین  کانون  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 

احساسی کار انجام نداد بلکه با دقت کامل و در جهت 
انجام  به  فرد دارای معلولیت حفظ شود  اینکه کرامت 

وظیفه پرداخت.
استاندار قزوین اظهار داشت: باید از کانون معلولین توانا 
برای سایر تشکل هایی که انرژی منفی تولید می کنند 
به نوعی کپی شود و تشکل هایی که دائما به جامعه و 
اطرافیان تزریق منفی می کنند از این کانون الگو بگیرند.
کانون  تاسیس  از  قبل  تا  کرد:  تصریح  روزبه  مرتضی 
باید  و  بود  برانگیز  ترحم  معلوالن  به  جامعه  نگاه های 
اعتراف کنیم که همه ی ما از این نوع نگاه ها داشتیم و 
اگر بین معلوالن نخبه ای پیدا می شد آن نخبه در این 

میان تک ستاره محسوب می شد.

در  را  توانا  کانون  ارزش  بزرگترین  من  گفت:  روزبه 
با  و  دانم  می  معلوالن  انسانی  عزت  و  حفظ شخصیت 
آگاهی می گویم که کانون این اثر را در نگاه خانواده های 
معلوالن نیز نهادینه کرد تا از پشت عینک درست تری 

به مسئله معلولیت نگاه کنند.

بیکاری  مشکل  به  خواهم  نمی  من  کرد:  اشاره  وی 

صحه بگذارم اما در شرایطی که افراد زیادی به دنبال 
برای  توانا  کانون  است که  ارزشمند  بسیار  کار هستند 

معلوالن ایجاد شغل کرده است.

روزبه افزود: آقای موسوی همواره در صحنه های اجتماع 
حضور داشته اند و ایشان در زمان جنگ رییس سپاه 
منطقه  آن  که  شرایطی  در  و  بودند  البرز  شهرصنعتی 
ایشان  بود  مختلف  های  گروهک  تاز  و  تاخت  محل 

توانست از عهده ی مسایل آن روز برآید.
روزبه در پایان از زحمات کانون توانا تشکر کرد و ضمن 
قانون خوب  بیان کرد:  از گذشته  ابراز خاطرات خوبی 
نتایج خوبی به دست نمی  افراد بد بیفتد  اگر به دست 
آید اما اگر قانون ضعیف به دست افراد مثبت باشد نتایج 

مثبتی حاصل خواهد شد.

اندیشی  هم  مجمع  سومین  در  باور  انجمن  مدیرعامل 
در  توانا  کانون  زحمات  از  تشکر  کشور ضمن  معلوالن 
برگزاری این نشست گفت: این دورهم جمع شدن های 
معلوالن تمرینی برای هم اندیشی های بیشتر و بزرگتر 

است.
به گزارش پیک توانا: »سهیل معینی« گفت: این مجمع 
باید در روند پیشرفت خود سرعت بیشتری به کار ببندد 

تا هرچه زودتر به نتیجه برسیم.
وی ادامه داد: این حرف که همه مشکالت ما در گرو 
قانون نیست حرف درستی است اما ما نباید براین اساس 
هزار  االن 18  ما  و  باشیم  اهمیت  بی  قانون  به  نسبت 
نداشتیم  قانونی  الزام  اگر  که  داریم  معلول  دانشجوی 
وارد  نمی توانستند  معلول  دانشجوی  تعداد  این  هرگز 

دانشگاه شوند.
معلوالن  برای  مشخصی  قانون  اگر  داد:  ادامه  معینی 
وجود نداشت ما نمی توانستیم حرف رسمی برای گفتن 
برای  ویژه ای  و  قانون مدون  امروز  ما  اما  باشیم  داشته 

معلوالن داریم.
این فعال اجتماعی تصریح کرد: اصالحیه ی قانون جامع 
به  و  است  دولت  اجتماعی  کمیسیون  در  اکنون  هم 
زودی برای تصویب وارد مجلس می شود و نشست های 

ما می تواند به این روند کمک کند.
معینی تصریح کرد: یکی از مشکالت تشکل ها این است 
که دیر اقدام می کنیم و در صحنه نیستیم و وقتی بطور 
وارد  بودجه درحال تصویب است معلوالن  قانون  مثال 

صحنه نمی شوند.
از  باید  داشت:  اذعان  باور  انجمن  مدیره  هیئت  رییس 
ظرفیت هایی که قانون برای معلوالن قائل است استفاده 
کنیم و توجه کنیم که از حاال باید تالش کنیم که قانون 
جامع بطور مستحکم تصویب و پایه گذاری شود چرا که 

پس از تصویب دیگر نمی توان اصالحیه ای اعمال کرد.
اجرا  تا حدودی هم  قانون جامع  اظهار داشت:  معینی 
قانون  همین  اصالحیه  روی  سال   3 به  نزدیک  و  شد 

زمان گذاشته شده است.
کنیم  نگاه  روشنفکرانه  باید  ما  اینکه  بیان  با  معینی 
محیط های  که  باشیم  مواردی  دنبال  به  باید  ما  گفت: 
کار معلوالن را مناسب کند نه به دنبال مواردی که در 

واقع موانع اشتغال معلوالن خواهند شد.
امور  در  داشت:  بیان  همچنین  وزیررفاه  سابق  معاون 
معلوالن چندین وزارتخانه از جمله آموزش و پرورش، 
بهداشت و ... دخیل هستند و تنها کسی که از وزارتخانه 
های مختلف می تواند گزارش کارهای مربوط به امور 

معلوالن را بخواهد شخص رییس جمهوری است.
سهیل معینی گفت: یکی از کارهایی که ما باید انجام 
بدهیم این است که سطح شورای عالی معلوالن را باال 
بکشیم به گونه ای که خود شخص رییس جمهوری بر 

آن نظارت داشته باشد.
مدیران  از  کمک  درخواست  با  باور  انجمن  مدیرعامل 
تشکل ها اعالم کرد: دوستان به ما پیشنهاد بدهند که 
ما چگونه از دولت بخواهیم که تصویب قانون جامع را 
در الویت قرار دهد و متن قانون چه باشد که نمایندگان 

مجلس به آن رای مثبت بدهند.
معلوالن  تشکل های  هماهنگی  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
که  باشد  گونه ای  به  ما  حرکت های  گفت:  یکدیگر  با 

آیندگان نیز بتوانند از آن بهره ی الزم را ببرند.

به گزارش پیک توانا: نایب رییس هیئت مدیره ی کانون 
الوند  توانای  کانون  معلوالن  همایش  در  توانا  معلولین 
سایر  و  ها  تشکل  مدیران  به  آمدگویي  خوش  ضمن 
مهمانان گفت: معلوالن دارای مشکالت زیادی هستند 
و این تشکل ها هستند که باید موظف به پیگیری امور 

معلوالن باشند.
»حجت اله یوسفی« در این همایش نقش تشکل ها را 
در به تحقق رساندن خواسته های معلوالن، نقشی مهم 

دانست و تصریح کرد:
بروند  پیش  آگاهی  و  درایت  با  باید  ها  تشکل  مدیران 
تا بتوانند موفقیت های قابل توجهی را برای جامعه ی 

افراد دارای معلولیت به دست بیاورند.
مدیرعامل سابق کانون معلولین ادامه داد: خالء قانون 
مدون برای معلوالن احساس می شود و این خود تشکل 
ها هستند که باید پیگیر قانون جامع حمایت از معلوالن 

باشند.

استاندار قزوين:

دورهم جمع شدن تشکل های معلوالن حركت نرم فرهنگی است

سهیل معینی: بايد ازظرفیت هايی كه قانون برای معلوالن قائل است استفاده كنیم

نايب ريیس هیئت مديره ی كانون معلولین توانا: 

خود تشکل ها بايد پیگیر قانون باشند
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رییس هیئت مدیره کانون معلولین توانا در سومین نشست هم اندیشی سازمانهای مردم 
نهاد معلوالن ضمن تشکر از استقبال تشکل های معلوالن برای شرکت در سومین مجمع 

هم اندیشی گفت: تشکل های معلوالن در تمام استانها باید با یکدیگر در ارتباط باشند.
از  قانون جامع حمایت  تصویب  اینکه  بیان  با  توانا: »سیدمحمدموسوی«  پیک  گزارش  به 
معلوالن با تاخیر زیادی روبرو شده است گفت: تشکل ها باید با اتحاد و جمع شدن به دور 

هم راهکارهای الزم را برای تسریع در تصویب این قانون ارائه دهند.
وی نقش تشکل های معلوالن را در انعکاس استعدادها، توانایی ها، مشکالت و خواسته های 
معلوالن به جامعه و مسئوالن نقشی مهم دانست و گفت: همه کسانی که امروز اینجا دور 

هم جمع شده ایم در مقابل رفع مسائل معلوالن سراسر کشور وظیفه داریم. 
موسوی با اشاره به لزوم ایجاد شبکه ارتباطی بین تشکل ها تصریح کرد: تا زمان مجمع بعدی 
و انتخابات هیئت رییسه نیازمند شناخت بیشتری از یکدیگر هستیم و بدین منظور باید به 

شبکه مجازی توجه کنیم.
تا  برنامه ها  از مهمترین  دبیر مجمع هم اندیشی تصریح کرد: ساخت شبکه فضای مجازی 
زمان مجمع بعدی خواهد بود و انتخابات هیئت مدیره نیز به دلیل شناخت بیشتر به زمان 

بعدی موکول می شود.
وی تاکید کرد: ما در ایجاد شبکه ارتباطی معلوالن دنبال ریاست نیستیم و تمام نیازمندان و 

زخم بستری های عزیزی که قادر به بیرون آمدن از منزل نیستند روسای ما هستند.
سیدمحمدموسوی با ابراز ناراحتی از اینکه چرا باید معلوالن کار کارگری بکنند اشاره کرد: 
در میان معلوالن، استعدادهای زیادی هستند که به دلیل عدم رسیدگی، شکوفا نمی شوند و 

نتیجه این می شود که معلول عزیز ما با تن رنجور خود رو به کارگری بیاورد.
تا  کنند  تالش  باید  معلولیت  دارای  افراد  داشت:  اظهار  توانا  معلولین  کانون  بنیانگذار 
جایگاه های فکری و مدیریتی را از آن خود کنند چرا که خدا خواسته که معلوالن هوش و 

نبوغ خود را به کار بگیرند نه جسم خود را.
موسوی به فعالیت های کانون توانا در زمینه آموزش کودکان معلول اشاره کرد و افزود: ما 
امسال برای اولین بار در کشور طرح حمایت تحصیلی از دانش آموزان دارای معلولیت را به 
اجرا درآوردیم که طی آن دانش آموزان معلولی که نیاز به آموزش دارند و این کار از عهده ی 

خانواده هایشان برنمی آید را مورد حمایت قرار داده ایم.
وی با ابراز ناراحتی از اینکه من در فیروز به کارکنان دارای معلولیت شغل داده ام ادامه داد: 
معلوالن برای کارهای جسمی آفریده نشده اند اما این افراد از آنجا که در گذشته پشتیبانی 
تحصیلی نشده اند و به دلیل نداشتن تحصیالت، جایی برای اشتغال ندارند در فیروز به آنها 

شغل داده ایم.
ای  آینده  چنین  نیز  امروز  معلول  آموزان  دانش  اینکه  برای  کرد:  بیان  همچنین  موسوی 
نداشته باشند ما از آنها پشتیبانی تحصیلی به عمل می آوریم تا آنها با اتکا به تحصیل و 

آموزش بتوانند آینده های موفقی را از آن خود کنند.
وی ادامه داد: جایگاه های مدیریتی و فکری در جامعه سهم آنانی است که تنشان رنجور 
است و در این باره تمامی سازمان های مردم نهاد حوزه معلوالن باید اهتمام الزم را در کشور 

انجام دهند.
رئیس هیئت مدیره ی کانون توانا اظهار داشت: معلوالن از نظر جسمی محدودیت دارند ولی 

تشکل های معلوالن با يکديگر در ارتباط باشند
 كسی دنبال رياست نیست

اعضای هیئت مديره ی كانون توانا در جلسه ی كمیته ی مناسب سازی شورای شهر زنجان
فرماندار زنجان در این جلسه  ضمن خوش آمدگویی به 
اعضای هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا گفت: امروزه 
جوامع  درصد   10 از  بیش  که  معلوالن  مشکالت  رفع 
بشری را شامل می شوند، نیازمند وفاق و همدلی هرچه 

بیشتر دستگاه های اجرایی است.
جلسه   این  در  فرخی«  »مجید  توانا:  پیک  گزارش  به 
اتفاق  جوامع  در  که  پی در پی  تغییرات  دلیل  به  افزود: 
برای  شهروندان  درخواست  و  نگاه  نوع  است،  افتاده 
استفاده از خدمات شهری متفاوت شده و امروز میزان 
رضایت مندی شهروندان از دستگاه های اجرایی ارتباط 
کرده  پیدا  آنها  سوی  از  خدمات  ارائه ی  با  مستقیمی 

است.
استان  سازی  مناسب  شورای  جلسه ی  در  افزود:  وی 

مقرر گردیده تمامی ضوابط مربوط به جامعه ی معلوالن 
در هنگام تهیه و تدوین طرح جامع شهری مدنظر قرار 
را  خواسته ها  این  باید  نیز  معلوالن  جامعه ی  و  گیرد 

پیگیری کنند.
مدیرعامل کانون معلولین توانا در این جلسه از دعوت 
شورای اسالمی شهر زنجان تشکر کرد و گفت: اساس 
کار کانون معلولین توانا فرهنگ سازی و اصالح نگرش 
از  ما  و  است  معلوالن  توانمندی های  به  نسبت  جامعه 
جامعه  فرهنگ سازی  در  سعی  کانون  تاسیس  زمان 

داشتیم.
با  توانا  کانون  داد:  ادامـه  هادي پور«  »محمدرضا 
راه اندازی چند کارگاه تولیدی تاکنون 300 شغل پایدار 
در  کانون  و همچنین  است  کرده  ایجاد  معلوالن  برای 

تولید  خط  انسانی  نیروی  تامین  پیمانکار  حاضر  حال 
امروز  که  داشت  توجه  باید  و  است  فیروز  کارخانه ی 
کارآفرینی برای معلوالن امری ضروری و مهم است و 

می تواند مشکالت آتی آنها را مرتفع کند.
شهر  اسالمی  شورای  مناسب سازی  کمیته ی  رییس 
دوره ی  در  مناسب سازی  کمیته ی  گفت:  نیز  زنجان 
هدف  با  بار  اولین  برای  زنجان  شهر  شورای  چهارم 
این  استفاده  و  معلوالن  روزمره ی  مشکالت  بررسی 
قشر از فضاهای عمومی سطح شهر تشکیل گردیده و 
مصوبات آن توسط واحدهای مرتبط پیگیری می شوند.

جلسات  بر  عالوه  کمیته  این  افزود:  شعبانی«  »پریسا 
متعدد با مسئوالن ادارات مختلف، بازدیدهایی از مناطق 

و معابر مختلف سطح شهر داشته است.

باید توجه کرد این موضوع عاملی برای سازندگی است و نه محدودیت.
به سازمان های مردم نهاد در حوزه معلوالن گفت: سازمان های مردم نهاد  وی خطاب 
معلوالن باید در شهرهای خود افق فکری داشته باشند و خودشان دارای نگاه فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی باشند و مسئوالن شهری و استانی تحت تاثیر آن ها قرار بگیرند.
بهزیستی  به  مددجویان  پرونده  با  روز  هر  تشکل ها  است  بهتر  کرد:  تصریح  موسوی 
مراجعه نکنند بلکه هر روز سمینار و جلسه آن هم از طریق شبکه مجازی داشته باشند 

و از یکدیگر راه کار بگیرند.
را  استان  در  فرهنگی  نرم  از حرکت های  دیگر  یکی  توانا  کانون  مدیره  رییس هیئت 
از دانش آموزان نمونه عنوان کرد و گفت: 17 سال است  برگزاری جشنواره ی تقدیر 
که با برگزاری این جشنواره از تمامی دانش آموزان نمونه استان چه معلول و چه سالم 
تقدیر می کنیم و این باعث می شود تا همه نگاه دیگری به یک معلول داشته باشند.

وی خواستار انتقال تجربیات از طریق شبکه بین سازمان های مردم نهاد حوزه معلولین 
نماد  به  و  باشید  کشور  و  استان  معلوالن  برای  نمونه ای  می توانید  گفت: شما  و  شد 

تبدیل شوید.
بالعوض  کمک  معلوالن  کانون  کرد:  اضافه  همچنین  اجتماعی  برتر  کارآفرین  این 
نمی گیرد بلکه درآمد زایی می کند و نمونه آن هم کارخانه های تشکیل شده در قزوین 
است و امیدواریم تمام سازمان های مردم نهاد کشور در حوزه معلوالن به این رویکرد 

توجه نشان دهند.
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هم اندیشی  مجمع  سومین  در  توانا  معلولین  کانون  عامل  مدیر 
از  تا  باید هم صدا و هم فکرشویم  تشکل های معلوالن کشور گفت: 

حقوق خود دفاع کنیم.
به گزارش پیک توانا: »محمد رضا هادی پور« در سومین مجمع هم 
اندیشی حضور کلیه میهمانان را مایه ی افتخار دانست و افزود: شاید 
در برخی زمینه ها اختالف سلیقه وجود داشته باشد اما معلوالن 

می توانند هم راستا به فعالیت بپردازند.
این عضو هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا با بیان اینکه در کانون 
شده  ای  ویژه  اهتمام  اشتغال زایی  زمینه  در  معلوالن  وضعیت  به 
است، گفت: ما برای توجه به این قشر صندوق قرض الحسنه ای را 
تشکیل داده ایم که حدود 700 نفر عضو دارد و سپرده گذاری های 
اعضا و افراد انسان دوست در این صندوق به فرآیند کارآفرینی برای 

معلوالن کمک می کند.
وی ادامه داد: هماهنگی و اتحاد تشکل های معلوالن بسیار ارزشمند 
است و به طور همزمان می تواند منجر به رفع مشکالت معلوالن در 

استان های مختلف بشود.
تشکل های  مدیران  گسترده ی  حضور  از  توانا  کانون  مدیرعامل 
معلوالن سراسر کشور در این مجمع ابراز خوشحالی کرد و اظهار 
داشت: به  طور حتم این جمع می تواند اتفاقات بسیار خوب و بزرگی 
را رقم بزند و دستاوردهایی داشته باشد که معلوالن سراسر کشور 

انتظار آن را می کشند.
و  معلوالن  وضعیت  به  مربوط  مسائل  کرد:  تصریح  هادی پور 
موضوعاتی همچون ورزش، ازدواج، اشتغال و تحصیل باید در این 

نشست ها مورد توجه و بررسی واقع شوند.

استانداری  اجتماعی  فرهنگی  دفتر  کل  مدیر 
قزوین در سومین مجمع هم اندیشی سازمان های 
مردم نهاد معلوالن کشور برگزاری نشست دو روزه 
ی تشکل های معلوالن را کاری ارزشمند دانست 
تشکل های  و  مردم نهاد  :  سازمان های  گفت  و 
غیردولتی یک ظرفیت بالقوه محسوب می شوند و 
موفقیت  به  بگیرد  بهره  آن ها  از  که  کشوری  هر 

می رسد.
هم اندیشی  مجمع  سومین  در  کاشی«  »حسن 
به  که  کشور  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های 
برگزار  قزوین  در  و  توانا  معلولین  کانون  میزبانی 
بالقوه  ظرفیت های  از  داشت:  استفاده  اظهار  شد، 

معضالت  و  مشکالت  حل  مردم نهاد  سازمان های 
جامعه را به ارمغان می آورد.

این  های  ظرفیت  از  دیگر  داد:  یکی  ادامه  وی 
یکی  و  است  اجتماعی  تقویت سرمایه  سازمان ها، 
مشارکت  همان  اجتماعی  سرمایه  مولفه های  از 
باعث شکوفایی  این ظرفیت ها  از  استفاده  و  است 

و پیشرفت کشور می شود.
مدیر کل دفتر فرهنگی اجتماعی استانداری قزوین 
خاطرنشان کرد: توجه به این سرمایه های اجتماعی 
اعتماد بین دولت و مردم را تقویت می کند و باید 

به این مهم توجه کرد.

هم اندیشی  مجمع  رییسه ی  هیئت  عضو 
سازمان های مردم نهاد معلوالن کشور با اشاره به 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن گفت: این 
مورد چکش کاری  و  شود  پخته  کامال  باید  قانون 

قرار گیرد.
نشست  در  ضرابی«  »علی  پیک توانا:   گزارش  به 
هم اندیشی مجمع سوم اظهار داشت: قانون جامع 
الزم  بررسی های  از  پس  باید  معلوالن  از  حمایت 
وارد مجلس شود و مورد اهتمام نمایندگان مجلس 

و مسئوالن کشور قرار گیرد.
بایدکارشناسی  قانون  این  نواقص  داد:  ادامه  وی 
شود و ما باید بدانیم چه چیزی برای ما تهیه شده 
و نیازمندی های دیگر حوزه معلوالن چه چیزهایی 

هستند.
ضرابی گفت: تصویب قانون جامع به تاخیر افتاده 
هستیم؛  ذی ربط  مسئوالن  توجه  انتظار  چشم  و 
کمیسیون ها  در  مجلس  نمایندگان  امیدواریم 
را  جلساتی  جهت  این  در  مربوطه  حوزه های  و 

بگذارند.
رفع  و  درمان  اشتغال،  بحث  کرد:  تصریح  ضرابی 
قرار  توجه  مورد  قانون  در  باید  معلوالن  مشکالت 
بگیرد، قانون به تنهایی نمی تواند مشکالت را حل 
افراد  از  قشر  این  برای  امر  مسئوالن  باید  و  کند 

جامعه توجه ویژه ای داشته باشند.
عضو شورای 7 نفره ی مجمع هم اندیشی معلوالن 
اگر  معلوالن  تشکل های  افزود:  هست  نیز  کشور 
شوند  وارد  صنفی  صورت  به  مشکالت  رفع  برای 
سازمان های  مدیران  و  بود  خواهند  موفق تر 
مردم نهاد باید در رسانه صحبت کنند و جامعه را با 

دیدگاه خود آشنا کنند.
تنها  بهزیستی  مسئوالن  اگر  داد:  ادامه  ضرابی 
بسیار  ما  کنند  مرتفع  را  معلوالن  بیمه ی  مشکل 
حقوق  با  باید  معلوالن  و  بود  خواهیم  سپاسگزار 
بیمه سالمت  طرح  که  بدانند  و  شوند  آشنا  خود 

چه مزایایی دارد.

واحد هنرکده ی توانا در بیست وپنجمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع دستی که در محل نمایشگاه های 

دایمی برگزار شد حضور یافت.
این  در  توانا  هنرکده ی  توانا:  پیک  گزارش  به 
نمایشگاه که از 20 تا 25 خرداد ماه دایر بود حضور 
فعال داشت و مورد استقبال وسیع بازدیدکنندگان 

قرار گرفت.
مسئول این واحد در گفت وگو با پیک توانا گفت: 
تولیدات عزیزان دارای معلولیت در بیست وپنجمین 
استقبال  مورد  صنایع دستی  بین المللی  نمایشگاه 
دریافت  زمینه ی  و  گرفت  قرار  عالقمندان  گرم 

سفارش های خوبی برایمان فراهم شد.
این  در  خوشبختانه  داد:  ادامه  بریانی«  »زینت 

نمایشگاه فروش خوبی داشتیم و بستر خوبی برای 
همکاری های جدی تر برایمان فراهم شد.

اداره ی  مسئوالن  بازدید  از  همچنین  بریانی 
صنایع دستی تهران از غرفه ی هنرکده ی توانا خبر 
داد و افزود: رییس دانشگاه آزاد اسالمی قزوین نیز 
در این نمایشگاه مهمان غرفه ی ما شد و از تولیدات 
صنایع دستی تولیدکنندگان دارای معلولیت کانون 

توانا اظهار رضایت کرد.
معلولیت  دارای  توانمندان  از  خود  که  بریانی 
تولیدات چرمی، آب نما، عروسک  داد:  ادامه  است 
عرضه  محصوالت  جمله  از  کریستال  کارهای  و 

شده ی هنرکده توانا در این نمایشگاه بودند.

مديرعامل كانون توانا: 

هم صدا و هم فکر ازحقوق 
معلولین دفاع كنیم

مدير كل دفتر فرهنگی اجتماعی استانداری قزوين گفت:

توجه به سرمايه های اجتماعی، اعتماد بین دولت 
و مردم را تقويت می كند

قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن
 نیازمند چکش كاری است

حضور هنركده ی توانا در بیست وپنجمین نمايشگاه بین المللی صنايع دستی 

مديران تشکل های معلوالن كشور در 
همايش كانون توانای شعبه ی الوند

از  روز  دومین  در  کشور  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های  مدیران 
همایش  در  کشور  معلوالن  هم اندیشی  مجمع  سومین  برگزاری 

اعضای کانون توانای شهر الوند شرکت کردند.
به گزارش پیک توانا: مدیران بیش از 60 سازمان مردم نهاد معلوالن 
دارای  کارکنان  فعالیت  نحوه ی  از  بازدید  از  پس  کشور  سراسر  از 
کانون  توسط  که  همایشی  در  فیروز،  بهداشتی  گروه  در  معلولیت 

توانای شعبه الوند برگزار شد، حضور یافتند.
گفتنی است اعضای شورای شهر الوند، مدیران تشکل های معلوالن 
سراسر کشور،رییس و اعضای هیئت مدیره ی کانون توانا، مدیران 
ارشد گروه بهداشتی فیروز، مسئوالن شهری الوند و تعداد زیادی 
از افراد دارای معلولیت و خانواده های آن ها در این همایش که در 

تاالر شهر الوند برگزار شد حضور داشتند.
از زحمات یار قدیمی کانون، اعضای تیم والیبال نشسته ی  تقدیر 
بانوان معلول، اجرای موسیقی توسط یکی از همکاران نابینا، اجرای 
برنامه های  از  بخش هایی  و...  معلولیت  دارای  کودکان  گروه سرود 

اجرا شده در این همایش بودند.
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هم اندیشی  نشست های  برگزاری  مسئول 
سازمان های مردم نهاد معلوالن کشور در مجمع 
سوم با اعالم اینکه مجمع سالی 3 بار هم اندیشی 
در  مجمع  بعدی  نشست  گفت:  داشت،  خواهد 

مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش پیک توانا: »سید  اکبر حسینی« افزود: 
هم اندیشی  نشست  سه  ساالنه  داریم  تصمیم 
نیز  ماه  بهمن  زیاد  احتمال  به  و   باشیم  داشته 

سومین نشست سال 94 را برگزار خواهیم کرد.
بعدی  میزبان نشست های  داد: هنوز  ادامه  وی 
مجمع در سال جاری مشخص نشده است ولی به 
محض مشخص شدن مکان نشست بعدی مجمع 

آن را اعالم خواهیم کرد.

کانون معلولین توانا برای پانزدهمین سال متوالی ضیافت افطاری خود را در شهر صنعتی البرز برگزار کرد.
به گزارش پیک توانا: کانون معلولین توانا پانزدهمین ضیافت افطاری خود را با حضور بیش از 400  نفر از افراد دارای 

معلولیت به همراه خانواده هایشان و جمع زیادی از مسئوالن استانی و شهرستان البرز برگزار کرد.
کانون معلولین توانا این افطاری را با هدف دورهم جمع شدن معلوالن و خانواده هایشان در یک فضای صمیمانه، ترویج 

همدلی بین اعضای کانون و آشنایی افراد دارای معلولیت با یکدیگر برگزار می کند.
رئیس هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا در این ضیافت ضمن خوش آمدگویی به میهمانان گفت: کانون توانا نگاه حاکی 

از عزت و کرامت انسانی به افراد دارای معلولیت دارد و این افراد توانمندی های بی شماری دارند.
»سیدمحمد موسوی« با اشاره به اینکه افراد دارای معلولیت باید تالش کنند تا جایگاه های مدیریتی و فکری را از آن 
خود کنند گفت: افراد دارای معلولیت به واسطه تن رنجور خود باید به کارهای فکری و جایگاه های باالی علمی برسند.

وی در ادامه  از همکاری های صمیمانه ی مسئوالن استان با کانون معلولین توانا تشکر کرد و گفت: کانون معلولین توانا 
در سالهای گذشته چندین مرتبه عنوان کارآفرین برتر استان را به خود اختصاص داده است.

دارای  کودک  توسط  دکلمه  اجرای  و  توانا  کانون  قوت  و  نقاط ضعف  نظرسنجی  نابینا،  هنرمندان  توسط  اجرای سرود 
معلولیت از جمله برنامه های فرهنگی اجرا شده در این برنامه بود.

مدیران بیش از 60 تشکل معلوالن کشور پس از اتمام 
از مجموعه کارگاهی کانون  جلسه ی اصلی هم اندیشی 

معلولین توانا بازدید کردند.
سازمان  نمایندگان  و  مدیران  توانا:  پیک  گزارش  به 
های مردم نهاد معلوالن کشور پس از برگزاری نشست 
هم اندیشی معلوالن کشور، از مجموعه کارگاهی کانون 

توانا در شهرک صنعتی لیاء بازدید کردند.
از شرکت  بازدید  این  در  معلوالن  های  تشکل  مدیران 
صنایع الکتریک البرز توانا، کارگاه شیشه و کارگاه تولید 
نحوه ی  و  کودک  محصوالت  و  زیرانداز  بسته بندی  و 
فعالیت کارکنان دارای معلولیت دیدن کردند و با بخش 

دیگری از فعالیت های کانون معلولین آشنا شدند.
به  بازدید  این  در  معلولین  کانون  مدیره  هیئت  رییس 
توانا  معرفی کارگاه ها پرداخت و گفت: کانون معلولین 
ایجاد اشتغال برای معلوالن به جامعه نشان داد که  با 
درصورت  و  هستند  زیادی  توانایی های  دارای  معلوالن 
فراهم بودن شرایط می توانند این مسئله را اثبات کنند.

موسوی ادامه داد: جامعه با دیدن توانمندی این عزیزان 
زده  کنار  دلیل  یک  به  تنها  معلوالن  که  بداند  باید 
می شوند و آن دیدگاه نادرست جامعه به آنها و نادیده 

گرفتن توانایی های آنهاست.
بنیانگذار کانون معلولین توانا ادامه داد: کانون معلولین 
های  فعالیت  برخی  و  ها  کارگاه  این  اندازی  راه  با 
اقتصادی، توانست به درآمدزایی برسد و اکنون می تواند 
این درآمد را صرف امور فرهنگی مانند انتشار ماهنامه 

معلوالن  اطالعاتی  جامع  پایگاه  اندازی  راه  توانا،  پیک 
در کشور، تشویق دانش آموزان ممتاز و بطور کلی امور 
های  توانایی  به  نسبت  جامعه  فرهنگسازی  به  مربوط 

معلوالن کند.
در  معلولیت  دارای  افراد  از  زیادی  تعداد  است  گفتنی 
این کارگاه ها مشغول به کار هستند و از این طریق به 

اشتغال و استقالل مالی رسیده اند.

از 64 سازمان مردم نهاد معلوالن در دومین روز  بیش   
دارای  کارگران  فعالیت  نحوه  از  اندیشی  هم  مجمع  از 
بازدید  فیروز  بهداشتی  گروه  تولید  خط  در  معلولیت 

کردند.
به گزارش پیک توانا: در دومین روز از برگزاری سومین 
مجمع هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلوالن کشور، 
که  کشور  تولیدی  واحد  تنها  فیروز؛  بهداشتی  گروه  از 
گزینش  معلوالن  میان  از  را  کارکنان خود  اعظم  بخش 
کرده است؛ بازدید کرده و با مهارت های کارگران دارای 
معلولیِت این واحد تولیدی-صنعتی از نزدیک آشنا شدند.
گفتنی است 92درصد کارمندان و کارکنان این کارخانه 

را افراد دارای معلولیت های شنوایی، بینایی و جسمی-
حرکتی تشکیل می دهند و یکی از اهداف مدیران این 
افراد  توانایی  از نیروی کار و  واحد تولیدی، بهره گیری 
دارای معلولیت است و افراد دارای معلولیت در این واحد 
تولیدی با توجه به قابلیت ها و توانایی هایی که دارند در 

ایستگاه های کاری مختلف مشغول به کار می شوند.
نیروی  تامین  پیمانکار  توانا  معلولین  کانون  همچنین 
انسانی خط تولید فیروز است و بیش از 200 فرد دارای 
معلولیت در این واحد تولیدی مشغول به فعالیت هستند 
دریافت  مزایا  و  حقوق  کار  اداره ی  مقررات  با  برابر  که 

می کنند.

بخش  از  بازدید  همچنین ضمن  ها  تشکل  این  مدیران 
های مختلف این کارخانه، با نحوه گزینش معلولیت های 
مختلف در ایستگاه های کارِی متناسب با انواع معلولیت 

ها آشنایی پیدا کردند.
تولید  بزرگترین  فیروز،  بهداشتی  گروه  است  گفتنی 
کننده ی  محصوالت بهداشتی کودک در ایران است که 
محصوالت خود را با اتکا به کارایی و بهره وری نیروهای 
افراد  قابلیت های  به  اعتماد  با  و  تولید می کند  معلول 
اثبات کرده که نیروهای معلول  دارای معلول به جامعه 
در صورت فراهم بودن شرایط می توانند نیروهای قوی 

و توانمندی باشند.

ساالنه سه نشست هم انديشی
 خواهیم داشت

پانزدهمین ضیافت افطاری كانون معلولین توانا برگزار شد

بازديد مديران تشکل های معلوالن سراسركشور از مجموعه كارگاهی كانون توانا

بازديد اعضای مجمع هم انديشی سازمان های مردم نهاد معلوالن كشور از خط تولید گروه بهداشتی فیروز

دوستان عزیز
سركار خانم اعظم چگینی

جناب آقای امراله ساروخانی
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.
خانواده ی  و  برای حضرتعالی  و  درجات  علو  و  الهی  آمرزش  رفته ی شما  از دست  عزیز  برای  متعال  پروردگار  از 

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

تسـلیــت 
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اينجا كانون توانمندی هاست
اینجا آدم ها فقط كمی تفاوت  دارند. اینجا اگر عضوی از بدن نیست به 

جایش تا دلت بخواهد اراده هست، توانایی هست.

محسن محمدقلی
تربیتی.  علوم  کارشناس  مخملی.  صدایی  با  مهربان. 
نُت های  دغدغه اش  تنها  بنشینی  او  کنار  موسیقی.  عاشق 
توانا  کانون  سرود  گروه  با  روزها  این  موسیقی ست. 
"خوشه چین" را تمرین می کند
نوع تفاوت: بینایی )نابینا(

حسین طارمیان
 مدیر واحــد توانمنــدی سـازی. 
کارشناس مدیریت.عاشق بسکتبال.  
شماره 8 محـبوب تیم بسـکتبال 
با ویلچر فیروز قزوین. انگار هرگز 

انرژی اش تمام نمی شود.
نوع تفاوت: جسمی حركتی 

)ضایعه نخاعی(

امیـررضـاعسگـری 
ُقل دوم امیـرحسیــــن 
عسگــری. عضــو گروه 
سرود کانـون معلــولین 
توانــا. مهربــان. خندان. 
این یکی خواننده است. 

و صدایش نغمه شادی و 
روزهای آینده. از او هـم 
در آینده بیشتر خواهیم 

شنید
نوع تفاوت: 

جسمی حركتی )سی پی( 

امیرحسین عسگری
. عضو گروه سرود کانون معلولین 

توانا. پسری همیشه خندان. 
دوست داشتنی. عاشق موسیقی. ساز 
تخصصی اش سنتور است. در آینده 

از او بیشتر خواهیم شنید.
نوع تفاوت: شنوایی )نیمه شنوا(

مظفر نظری
مدیر واحد اشتغال كانون توانا. 
مهربان. او یک پدر نمونه است. 

سامیار حتما به پدرش افتخار 
می كند. خوش تیپ. كارشناس 

تربیت بدنی 
نوع تفاوت: جسمی حركتی 

)قطع عضو(
طرح و عكس: صهبا شیرازی



25

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج

نمايش های احمد بدون دست هايش
ولیعصر  چهارراه  زیرگذر  عابران  شد...؛  شروع  نمایش 
با چشم های از حدقه درآمده برایش حکم تماشاگران 
می گفت  داشت.  عادت  صحنه  به  داشتند.  را  تئاتر 
بازی ام؛  چه داخل تماشاخونه، چه  »همیشه در حال 
بازی  چرا  نفهمیدم  هیچ وقت  اما  تماشاخونه.  بیرون 
هم  تماشاچیا  برای  شده.  عادت  برام  انگار  می کنم. 
لبخند  می کنن،  تشویق  می کنن،  نگاه  شده؛  عادت 
سردی می زنن، بعدش می رن. این تراژدی تا کی ادامه 

داره، نمی دونم«.
»29 سال بیشتر ندارم ولی دیگه خسته شدم، شایدم 
به  گرفتتش  قمار  ِکز  که  قماربازی  عین  فقط  بریدم، 
مکانیکی  آدم  روز  یه  می ترسم  می دم.  ادامه  بازی 
با پاهاش می بُره و  بشم، یه ماشین که فقط چوبا رو 
ازشون تابلوی معرق می سازه؛ بی هیچ امیدی، ذوقی، 

خالقیتی. فقط تابلو می سازه تا توی بازی بمونه.«
گفتم:  کنارش.  رفتم  صدا  ضبط  دستگاه  بدون  اول 
اینترنت  توی  می شناسم؛  رو  شما  من  »سالم، 

دیدمتون.«
- آره، یه چندتایی مصاحبه داشتم. خبرنگاری؟

- »از کجا فهمیدی؟«
- ولش کن بابا؛ پول کجاست؟ یه کاری کن برم اونور 

آب.
یخ  چطور  می کردم  فکر  داشتم  صحبت  حین  من 
باهات  می خواد  »دلم  گفتم:  بشکنم.  را  او  با  ارتباطم 

حرف بزنم.«
 

همیم  عین  چون  اما  شده  تکراری  برام  مصاحبه   -
باطنم  و  ظاهر  هرچند  می زنم،  حرف  باهات  دوستانه 

یکیه، توی مصاحبه آدم دیگه ای نمی شم.
دستگاه ضبط صدا را روشن کردم و فقط به حرف هایش 
»این جا  گفت:  می زد.  حرف  راحت  می دادم.  گوش 

همه چی مصنوعیه. خسته شدم از این همه تظاهر.«
گفتم: »مگه اونور آب چه خبره؟«

تئاتر  می سازم،  تابلو  اون جا  برم  اگه  خبرا.  »خیلی   -
که  دیگه  کار  تا  هزار  و  می زنم  سنتور  می کنم،  بازی 
بهتره.  این جا  از  باشه  هرچی  می گیرم.  پول  بابتش 
مردم این جا فقط با تعجب نگام می کنن. کسی قدمی 
باال  اون  به مناسبتای مختلف منو می برن  برنمی داره. 
تشویق می کنن، لوح تقدیر می دن، دست می زنن، یه 
کارت هدیه 50 تومنی بهم می دن، بعدشم تا مناسبت 

بعدی ولم می کنن به امون خدا«.
- »شغل ثابتت معرق کاریه؟«

آسایشگاه  به  بدم  باید  می سازم  هرچی  ولی  »آره   -
دخترم  و  زن  با  خب  نیستم،  ناراحت  البته  کهریزک. 

اون جا زندگی می کنم. از آسایشگاه راضی ام«.
- »دیگه چیکار می کنی؟«

- »تئاتر بازی می کنم، سنتور می زنم. اما درآمدم قابل 
گفتن نیست؛ حدود 100 هزار تومن در ماه. اگه 100 
میلیون تومن داشتم می تونستم یه کارگاه اجاره کنم، 
بعد کم کم 100 شایدم هزار تا معلول رو بذارم سر کار. 
به  می دن  رو  وام  نمی کنه.  برام  کاری  هیچ  بهزیستی 
اونی که شانس داره. من که به هر دری زدم بسته بود.«

شدند.  جمع  دورمان  عابران  که  بودیم  صحبت  گرم 

گفت: »می بینی تورو قرآن؟ من شدم مجسمه  موزه.«
 

نمایشگاه  مسئول  نظر  به  که  شخصی  لحظه  همان 
راه  از  زن  مشهور  کارگردان های  از  یکی  با  می آمد 
سرمه ای  شلوار  و  کت  با  نمایشگاه  مسئول  رسیدند. 
 ... شیکش آمد جلو و گفت: »احمد جان، ببین خانم 
کارگردان گفت:  به  بعد خطاب  ببینن.«  رو  تو  اومدن 
خودم  پای  روی  باید  که  اینه  احمد  شعار   ... »خانوم 
بایستم. ببینید چطور بدون دست و با مهارت پاهاش 

تابلو می سازه.«
کارگردان آمد باالی سر احمد و گفت: »آفرین پسرم، 
زدن،  دست  با  هم  بعد  می کنم.  افتخار  تو  به  من 

تشویقش کرد.«
من فکر کردم موقعیت خوبی برای پیشرفت احمد به 
بازیگر  »احمد  گفتم:  کارگردان  به  است.  آمده  دست 
تئاتر هم هست. اگه بتونین توی فیلم های خودتون یا 

فیلمای دیگه بهش نقش بدین خیلی خوب میشه.«
به من، نشان  با بی توجهی  خانم کارگردان سعی کرد 
پرسید:  احمد  از  نیست.  حرف ها  این  وقت  االن  دهد 
نیست؟«  سخت  برات  پا  با  چوب  بریدن  گلم،  »پسر 

احمد گفت: »نه.«
من فکر کردم شاید کارگردان بین سر و صدای جمعیت، 
حرفم را نشنیده است. دوباره با صدای بلندتری گفتم: 
استفاده  فیلم ها  توی  احمد  از  می تونید   ... خانوم   «
کنید؟« این بار با لحن و نگاه بی تفاوت تری گفت: »من 
اومدم هنر معرق احمد رو ببینم، لطف کنید اجازه بدید 

از هنرنمایی ایشون لذت ببرم.«
حاال  گفت:»  و  کرد  نگاه  من  به  احمد  رفت،  وقتی 
دیدم  بدتراشو  این  از  بود.  که خوب  این  تازه  دیدی؟ 
و شنیدم. وقتی ازشون می خوام برای پیشرفت کمکم 

کنن، یه حرفایی بهم می زنن که از خجالت آب می شم. 
یا توی جیبم پول می ذارن یا برخوردی می کنن که آدم 

از زندگی سیر می شه.«
نمی دانم ، شاید اشتباه از من بود؛ شاید واقعاً بدموقعی 
کرده  انتخاب  کارگردان  به  پیشنهادم  دادن  برای  را 
بودم. به هر حال تا قبل از این ماجرا خیلی سعی کردم 
نمی شد.  دیگر  اما  نیاورم  در  را  همه چیزدان ها  ادای 
همه  بدهم  نشان  مثال  الکی  تا  کردم  عوض  را  بحث 

چیز عادیست.
گفتم: »از همسرت راضی هستی؟«

 
بجز  می بنده.  و  می کنه  شونه  موهامو  خوبه،  »آره،   -
همسرم  مستقلم.  شخصی  کارهای  بقیه  توی  این، 

ویلچرنشینه، زن خوبیه، بهم روحیه می ده«.
- »دخترت چند سالشه؟«

- »چهار سالشه؛ بانمکه، خدا رو شکر معلولیت نداره. 
خانوادمو دوست دارم، دلخوشیم اونا هستن.«

و  خبرنگارها  می رفتند.  و  می آمدند  همین طور  عابران 
عکاس ها احمد را محاصره کرده بودند: »میشه ازتون 
عکس بگیرم؟ من گزارشگر برنامه ... هستم. من عکاس 
روزنامه ... هستم. میشه با من گفت وگو کنید؟ من باید 

امشب یه گزارش برای سایت ... آماده کنم«.
احمد فقط نگاه می کرد و لبخند می زد. ساعت نزدیک 
9 شب بود و نمایشگاه باید تعطیل می شد. احمد عجله 
داشت. خداحافظی کرد و رفت. من هم دستگاه ضبط 

صدا را خاموش کردم و رفتم.
... نمایش تمام شد.

مجید انتظاری
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من  به  او  نبود،  دست بردار  مادرم 
جسارت  من  به  و  داشت  اطمینان 

بخشید!
مدرسه ی  در  و  دبیرستانم  اول  کالس 
دانش آموزان  کنار  در  الوند،  نرجس 
عادی درس می خوانم. هم کالسی هایم را 
خیلی دوست دارم. آن ها مرا پذیرفته اند 
و شرایطم را درک می کنند. بچه ها نگاه 
خوبی به من دارند. نگاهی که حاکی از 
من.  توانستن  به  اعتماد  است؛  اعتماد 
مدیر  دارم.  دوست  هم  را  مدرسه ام 
است،  خوبی  بسیار  آدم  هم  مدرسه ام 
اما مدیر مدرسه ی قبلی ام در مدرسه ی 
ایشان  به  بود.  دیگری  کجینه باف، چیز 
هیچ  بی  مرا  او  داشتم.  زیادی  عالقه ی 
از  بیشتر  باور داشت؛ حتی  کم وکاستی 

سایر دانش آموزانش.
یعقوب خانی«  »فاطمه  را  این ها 
از  که  ساله ای   16 دختر  می گوید. 
ناحیه ی دو چشم محدودیت دارد و دنیا 
را از جایی باالتر از آنجا که آسمان در 
می کند.  تماشا  است،  یافته  جریان  آن 
نور خورشید  ابرهای شفافی که  فراز  از 
کبوتران  تا  می دهند  عبور  خود  از  را 
کاسه ی  در  را  آسمان  راه  معصومیت، 

چشم های فاطمه جست وجو کنند.
می نشینیم  دختری  گفت وگوی  پای 
هدایت  انگشتانش  سر  با  را  زندگی  که 
هم  بر  پلک  اگر  بی گمان  و  می کند 
گذارد، دنیا تیره تر از آنچه ما می بینیم، 

خواهد بود.
می خواهم روان شناس بشوم

فرزند چهارم خانواده  هستم، سه خواهر 
و  خواهر  یک  و  دارم  خودم  از  بزرگ تر 
بسیار  خانواده ی  کوچک تر.  برادر  یک 
خوبی دارم: پدرم کارگر بازنشسته است 
و مادرم خانه دار. آن ها را به اندازه ی تمام 
خانه،  دارم.  دوست  آسمان  ستاره های 
محل امن و آرام من است و خدا را به 
خاطر این همه خوشبختی شکر می کنم. 
کرده اند.  ازدواج  خواهرهایم  از  تا  دو 
دادگستری  کارمند  بزرگ ترم  خواهر 
می کند.  من  به  زیادی  کمک   و  است 
او مشاور خوب من در انتخاب رشته و 
می خواهم  است.  آینده ام  شغل  انتخاب 

انسانی بخوانم. خیلی ها به من  رشته ی 
پیشنهاد داده اند که در دانشگاه وکالت 
یا روان شناسی بخوانم، اما وکالت چون 
نیاز بیشتری به بینایی دارد، برایم کمی 
سخت تر است و من به پیشنهاد مادرم 

تصمیم گرفته ام روان شناس بشوم.
كسی در سلیقه ی خدا دخالت نكند
که  دوستانی  تمام  به  می خواهد  دلم 
ناتوان  »ما  بگویم:  ندارند،  معلولیت 
نیستیم و نیاز به ترحم نداریم!« دوست 
نظر  از  شاید  ما  بگویم  همه  به  دارم 
از  کدام یک  اما  باشیم،  محدود  جسمی 
باید  همه  ندارند؟  محدودیت  انسان ها 
بدانند که معلولیت نمی تواند باعث شود 

که من ناتوان باشم.
دلم  و  ندارم  دوست  را  ترحم  من 
برایم  من  دیدن  با  کسی  نمی خواهد 
دلسوزی کند، چون این شرایط، چیزی 
من  و  خواسته  برایم  خدا  که  است 
که  سلیقه ای  در  کسی  ندارم  دوست 
کند.  دخالت  داشته  من  درباره ی  خدا 
من زندگی ام را دوست دارم و از تک تک 
برخالف  و  می برم  لذت  فعالیت هایم 
از  می کنند،  تصور  دیگران  که  چیزی 

عهده ی بسیاری از کارهایم برمی آیم.
درس  باشم،  مفید  كه  جایی  تا 

می خوانم
بزرگ ترین  از  یکی  درس خواندن، 
دارم  دوست  و  است  من  خواسته های 
احساس  که  بخوانم  درس  جایی  تا 
مفیدبودن در جامعه را در خودم لمس 
زیادی  مشکالت  تندرست  افراد  کنم. 
ما  می کنند  تصور  درصورتی که  دارند؛ 
داریم!  بی شماری  مشکالت  معلوالن، 
دوست دارم تا جایی که می شود درس 
تا  بشوم  قابلی  روان شناس  و  بخوانم 
که  تندرستی  افراد  از  دسته  آن  بتوانم 
معلوالن را ناتوان می پندارند، راهنمایی 

کنم. 
مایه ی سربلندی خانواده ام  باالخره 

می شوم
من  به  زیادی  کمک های  خانواده ام 
کرده اند و من دوست دارم فرزند خوبی 
زیاد  عالقه ی  با  من  باشم.  برایشان 
درسم را ادامه می دهم و باالخره مایه ی 

کاری  و  می شوم  خانواده ام  سربلندی 
زحمت هایی  به  و  من  به  که  می کنم 
افتخار  کشیده اند،  برایم  خودشان  که 
دوست  مادرها  و  پدرها  همه ی  کنند. 
و  ببینند  را  بچه هایشان  موفقیت  دارند 
تا  کرده ام  جزم  را  خودم  عزم  هم  من 
خانواده ام را به آرزویی که دارند، برسانم. 
از درس خواندن لذت می برم و خواهرها 
و مادرم در این زمینه انگیزه های زیادی 
به من می دهند. پدرم بهترین پدر دنیا 
و مادرم فداکارترین مادر دنیاست و من 
با کمال عشق و افتخار آن ها را دوست 

دارم.
مادر برایم شعر می خواند

به مجری گری در تلویزیون و گویندگی 
رادیو عالقه ی زیادی دارم؛ اما جامعه به 
اجازه ی  جسمانی ام،  محدودیت  خاطر 
من  به  را  زمینه ها  این  در  فعالیت 

نمی دهد.
من در زمینه ی سرودن شعر و نوشتن 
کار  هم  ادبی  دل نوشته های  و  متن 
شعر  به  عالقه ای  اوایل  البته  می کنم. 
مریم  اشعار  مادرم  وقتی  اما  نداشتم؛ 
وجد  به  می خواند،  برایم  را  حیدرزاده 
دگرگون  می کردم  احساس  و  می آمدم 
آغاز  را  از آن شعرسرودن  بعد  می شوم. 
کردم و حاال اشعار و مطالب زیادی دارم. 
دلم نمی خواهد چون محدود هستم، 

نتوانم به جامعه ام خدمتی بكنم
دنیای امروز، دنیای دانش و آگاهی است 
و من تمایل دارم خودم را به مهارت های 
زیادی مجهز کنم. دلم نمی خواهد چون 
جامعه ام  به  نتوانم  هستم،  محدود 
پیشرفت کردن  از  بکنم.  خدمتی 
همه  برای  را  این  و  می شوم  خوشحال 
آینده  در  دارم  دوست  می کنم.  آرزو 
درباره ی معلولیت و همین طور درباره ی 
زندگی کتاب بنویسم. کتابی هم هست 
که نویسنده ی آن فرد معلولی است به 
در  دارم  تصمیم  من  و  ویچ  میک  نام 
آینده این کتاب را صوتی کنم تا دوستان 
دیگری هم بتوانند از آن استفاده کنند.

كتاب  ما  به  پرورش  و  آموزش 
نمی دهد

نابینا  و  کم بینا  افراد  ما  به  مدرسه  در 

مادرم دست بردار نبود
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کتاب درسی نمی دهند، می گویند حجم کتاب برایتان 
را  مطلب  این  پرورش  و  آموزش  یعنی  می شود.  زیاد 
بیان می کند و من از این اتفاق خیلی ناراحتم. ما هیچ 
باید  خودمان  و  نداریم  اختیار  در  بریل شده ای  کتاب 
کتاب را بریل کنیم و این کار زحمت زیادی می طلبد 
باید صرف خواندن  زیادی  زمان  و هنگام خواندن هم 
کنیم. جزوه هایمان بسیار قطور هستند و حجم زیادی 
دارند؛ ولی چاره ای نیست چون من معتقدم که برای 

درس خواندن باید زحمت کشید.
گفتند: »دخترتان افسرده است!«

دوره ی ابتدایی را در یک مدرسه ی استثنایی خواندم، 
مانند  همه  آنجا  چون  نداشتم.  دوست  را  آنجا  ولی 
را  اجتماعی شدن  آداب  نمی توانستم  من  و  بودند  هم 
زیادی  چیزهای  و  بود  بسته  بسیار  محیط،  بیاموزم. 
مادرم  نداشت.  وجود  تجربه کردن  و  یادگرفتن  برای 
شوم  عادی  مدرسه ی  وارد  بتوانم  من  اینکه  برای 

خیلی زحمت کشید و مدت ها دوندگی کرد. مسئوالن 
و  بپذیرند  مرا  نمی خواستند  اوایل  آموزش وپرورش 
یکی از کسانی که آنجا بود، به مادرم می گفت: »دختر 
افسرده  را هم  دانش آموزان  و سایر  است  افسرده  شما 
می کند.« اما مادرم دست بردار نبود. او به من اطمینان 
از  و جسارت می بخشید. حاال  به من جرئت  و  داشت 
و  عادی  مدارس  در  که  داده اند  اجازه  من  به  اینکه 
خیلی  بخوانم،  درس  تندرست  دانش آموزان  کنار  در 

خوشحالم.
مادر، كتاب هایم را می خواند

در مدرسه همین که معلم ها مبحثی را درس می دهند، 
کتاب را از همکالسی هایم امانت می گیرم. مادرم متن 
بعد  و من  برایم ضبط می کند  و  را می خواند  کتاب ها 
به  را  کتاب  متن  و  می دهم  گوش  را  مادرم  صدای 
بریل تبدیل می کنم. البته یک معلم رابط هم دارم که 
هفته ای یک بار به مدرسه می آید و درس های ریاضی و 

فیزیک و زبان را با من کار می کند؛ ولی بقیه ی درس ها 
را از طریق مدرسه و با بچه های دیگر یاد می گیرم.

می دانم مردم مهربان هستند، اما...
هستند.  خیابان  کنار  جدول های  مشکالتم  از  یکی 
مردم  اصلی ام  مشکل  و  بیایم  کنار  آن ها  با  نمی توانم 
هستند. وقتی که مرا می بینند، از مادرم سؤال می کنند 
که چرا دختر تو نابیناست؟ من می دانم که آن ها بسیار 
ندارم  دوست  را  مهربانی  نوع  این  من  اما  مهربان اند، 
کم  دیگران  از  چیزی  من  که  بدانند  باید  آن ها  چون 
ندارم. از یک موضوع دیگر هم ناراحتم و آن این است 
کدام  هر  که  را  آوا  و  امیرحسین  خواهرزاده هایم  که 
البته خواهر  ببینم.  یک ساله هستند، نمی توانم  حدوداً 
بزرگ ترم می گوید: »تو شاید نتوانی آن ها را ببینی، ولی 

آن ها را بهتر از ما احساس می کنی.«

رقیه بابایی
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گزارش ويژه از هنركده ی توانا به مناسبت هفته ی صنايع دستی

تولید صنايع دستی برای معلوالن مساوی است
 با اشتغال، درآمد، توان بخشی

کارش را از واحد منابع انسانی کانون معلولین 
کانون  هیئت مدیره ی  عضو  است.  کرده  آغاز 
تواناست و از آذر ماه سال 92 در هنرکده ی 
دبیر  سال ها  که  او  می کند.  فعالیت  توانا 
صف  در  همواره  بوده،  فارسی  زبان وادبیات 
خبر  و  داشته  قرار  معلولین  کانون  یاران 
نتوانست  او در چند ماه گذشته  بازنشستگی 

معنای صحیح بازنشستگی او باشد.
تغذیه  کارشناس  حاال  که  »علیرضا«  پسرش 
کانون  در  برای خودش شده،  مردی  و  است 
که  کاری  پروژه های  انبوه  میان  در  و  توانا 
و  بزرگ شد و قد کشید  بود،  به دوش مادر 
حاال مادر می تواند روی شانه های مردانه ی او 

حساب کند و در پناه قد رشیدش بیاساید.
مدیر  و  بازنشسته  معلم  بریانی«  »زینت 
پا  یک  ناحیه ی  از  که  توانا  هنرکده ی  واحد 
هفته ی  به مناسبت  دارد،  جسمی  محدودیت 
صنایع دستی با پیک توانا به گفت وگو نشسته 

است.
هدف: اشتغال و توان بخشی

کارهای هنرکده ی توانا به سه بخش آموزش 
و تولید و فروش تقسیم می شود. هدف ما از 
کار  که  بود  این  واحد  این  توسعه ی  و  ایجاد 
اشتغال  منجربه  معلوالن  برای  صنایع دستی 
شود. دیدگاه ما این است که ببینیم می شود 
برای فرد معلول ایجاد شغل کنیم یا خیر. هدف 
اولمان اشتغال معلول است و در درجه ی دوم 
هم نگاه توان بخشی و تفریحی داریم. کسانی 
به  نمی توانیم  را  آن ها  تولیدات  که  هستند 
را  آن ها  تولید  کار  چون  اما  برسانیم،  فروش 
همواره  بنابراین  می دهد،  نجات  افسردگی  از 

به آن ها سفارش کار می دهیم. سال گذشته 
فرد معلولی در کالس های ما آموزش دید که 
این   و  بود  نیامده  بیرون  از خانه  بود  5 سال 
آموزش  بهانه ی  به  ما  که  بود  بزرگی  افتخار 
صنایع دستی توانستیم این فرد را از خانه اش 

بیرون بیاوریم.
 به افراد تندرست هم آموزش می دهیم

سال گذشته موفق به آموزش650 نفر از افراد 
دارای معلولیت و خانواده های آن ها شده ایم و 
در سه ماهه ی اول امسال نیز بیش از یکصد 
ابتدا  دیده اند.  آموزش  ما  کالس های  در  نفر 
هدفمان فقط آموزش به خوِد معلول بود، اما 
می تواند  تندرست  افراد  حضور  دیدیم  وقتی 
فضای آموزش را از حالت ایزوله درآورد و به 
کند،  کمک  معلول  افراد  از  برخی  رفت وآمد 
تصمیم گرفتیم از افراد تندرست نیز ثبت نام 
امر رونق خوبی به  بیاوریم و همین  به عمل 

کالس ها داد.
برای قضاوت هنوز زود است

مطلوب  حد  به  هنوز  واحد  این  درآمدزایی 
مدت  این  در  اینکه  به  توجه  با  اما  نرسیده، 
در  سعی  و  پرداخته ایم  آموزش  امر  به  تنها 
شناسایی نقاط ضعف و قوت خود داشته ایم، 
در  هم  خوبی  تجربیات  که  گفت  می توان 
درآمدزایی  ما  آورده ایم.  دست  به  زمینه  این 
گذشته  سال  دی ماه  از  را  آموزش  بخش  از 
شروع کرده ایم و هنوز برای قضاوت درباره ی 

درآمدزایی این بخش کمی زود است.
گلیم و معرق و شیشه اولویت های امسال ما

امسال تولید گلیم و معرق و کار روی شیشه 
در زمینه ی اشکال حجمی، آن هم با حرارت 

و  داده ایم  قرار  خود  برنامه ی  در  را  مستقیم 
ارزیابی  داریم.  هم  کار  توسعه ی  به  تصمیم 
خوبی از بازار به دست آورده ایم ولی فعاًل در 
هستیم،  روبه رو  ضعف  کمی  با  تولید  بخش 
در  را  شیشه  کار  تولیدکننده هایمان  چون 
منزل نمی توانند انجام دهند و کار گلیم هم 
کار دیربازدهی است. ولی ما در این زمینه ها 

مصمم به گسترش فعالیت هستیم.
به  صنایع دستی  زمینه ی  در  توانا  کانون 

معلوالن اعتقاد دارد
طریق  از  صنایع دستی  تولید  به  توانا  کانون 
از  اشتغال  گسترش  و  معلولیت  دارای  افراد 
اعتقاد زیادی دارد.  برای معلوالن  این طریق 
باور کانون معلولین این است که افراد دارای 
معلولیت های  که  آن هایی  به ویژه  معلولیت 
شدیدتری دارند، اگر در زمینه ی صنایع دستی 
خوبی  درآمد  و  شغل  می توانند  شوند،  فعال 
خوشبختانه  کنند.  ایجاد  خودشان  برای 
مدیرعامل مجموعه هم حمایت زیادی از این 

واحد به عمل می آورد.
65 میلیون فروش در سال گذشته

در زمینه ی فروش صنایع دستی سال گذشته 
توانستیم  داشتیم.  درآمد  تومان  میلیون   65
و  فیروز  شرکت  از  خوبی  سفارش های 
بگیریم.  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  همین طور 
و  دارند  خوبی  پشتکار  هم  تولیدکننده ها 
درآمد شب عید هرکدام از آن ها از مرز یک 
و  خوب  اتفاق  این  و  گذشت  تومان  میلیون 
آن هاست.  و  ما  برای  خوشحال کننده ای 
استقبال از کارهای عزیزان معلول ما هر روز 
بیشتر می شود و توانسته ایم مشتری های ثابت 
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زیادی جذب کنیم.
بازارچه ی اینترنتی در راه است

کار  به  البته  که  ما  جدید  کارهای  از  یکی 
بازارچه ی  راه اندازی  دارد،  نیاز  بیشتری 
و  تصاویر  که  شکل  این  به  است.  اینترنتی 
در  را  تولیدشده  اجناس  قیمت  و  مشخصات 
امکان سفارش  و  بگذاریم  نمایش  به  بازارچه 
و خرید اینترنتی برای مشتری هایمان فراهم 
را  خود  کار  پیش  چندی  بازارچه  این  باشد. 
آغاز کرده و به امید خدا به زودی کار خود را 

به شکلی رسمی تر پی می گیرد.
فروشگاه هنرکده در مجتمع آبادگران

دریچه های  از  یکی  نیز  آبادگران  فروشگاه 
هنرکده ی  اولیه ی  مواد  و  اجناس  فروش 
تواناست. این مغازه خوشبختانه به پاتوق خوبی 
برای تولیدکنندگان صنایع دستی تبدیل شده 
تولیدکننده های  تولیدات  عرضه ی  محل  و 
ماست. نمونه ی بیشتر کارهای تولیده شده ی 
بچه ها را در مغازه هم گذاشته ایم تا مشتری ها 

ببینند و قدرت انتخاب داشته باشند.
دوازده نمایشگاه در دو سال

نمایشگاه  در 12  تاکنون  دو سال گذشته  از 
استانی و کشوری و بین المللی شرکت کرده ایم 
و در آخرین نمایشگاه به خاطر شعار »کمک 
مورد  بسیار  نمی کنیم«  درخواست  بالعوض 
مسئوالن  صنایع دستی،  وزیر  معاون  توجه 
فنی و حرفه ای تهران و برخی از مسئوالن قرار 
گرفتیم و آن ها با حضور در غرفه ی ما، توجه 
دادند  نشان  ما  بچه های  تولیدات  به  زیادی 
از  قبل  نمایشگاه ها  در  شرکت  برای  حاال  و 
تهران  خود  از  قزوینی،  مسئوالن  مطلع شدن 
ما را دعوت می کنند. در زمینه ی جعبه سازی 
و تولید جعبه ی هدیه  هم دانشجویانی که در 
این زمینه تحقیق می کردند، توجه زیادی به 

بسته بندی تولیداتمان نشان دادند.
االن مربی های معلول داریم

معلول،  افراد  خانواده های  معلوالن،  جز  به 
مشکل  که  کسانی  خانوار،  سرپرست  زنان 
هستند  درآمد  کسب  نیازمند  و  دارند  مالی 
دارند.  قرار  ما  تولیدکنندگان  شمار  در  نیز 
قباًل از مربیان تندرست برای آموزش استفاده 
جایی  به  معلوالن  خود  حاال  اما  می کردیم، 
رسیده اند که در امر تولید می توانند آموزش 
دهند و افراد دارای معلولیتی که چندی پیش 
اکنون  می نشستند،  آموزشی  کالس های  در 

مربیان ما در رشته های مختلف هستند. 
دوازده سال همراهی با کانون معلولین توانا

همه ی کانون توانایی ها او را به ادب و احترامش 
سال   12 که  میان سالی  خانم  می شناسند؛ 
دارد.  افتخاری  همکارِی  توانا  کانون  با  است 
است.  کانون  بچه های  قدیمی  دوست  حاال 
صبر و استقامت از ویژگی های جدانشدنی او 
هستند و کسی تابه حال عصبانیت او را ندیده 
به  بود،  ساله  هشت  پسرش  وقتی  از  است. 
مجموعه ی کانون می آمد و پوریای او حاال 22 
ساله است و به عنوان مسئول فروش هنرکده 
با کانون همکاری دارد.  آبادگران  در مجتمع 
او و خانواده اش از دوستان تندرستی هستند 
که دلشان برای معلوالن می تپد و آنچه را از 

»ناهید  نمی کنند.  دریغ  برمی آید،  عهده شان 
علی سنبل« مسئول آموزش هنرکده ی توانا 
در 25 رشته است و برای برگزاری کالس های 
آموزشی از هیچ تالشی فروگذار نمی کند، تا 
جایی که حتی شده کالس ها را با 8 یا 10 

هنرجو برگزار می کند.
زکات دانسته هایم را پرداخت می کنم...

زیادی  احترام  توانا  کانون  بچه های  برای  من 
قائلم. سال های زیادی است که در مجموعه ی 
کانون توانا رفت وآمد دارم و اعضای کانون را 
دوست دارم. چون در رشته های هنری زیادی 
آموزش دیده ام، اعتقاد دارم که با آموختن آن 
به دیگران باید زکات دانسته هایم را پرداخت 
را  رشته هایی  که  است  این  تالشم  کنم. 
آموزش دهیم که کاربردی باشد و هنرجویان 
و  تولید  به  بتوانند  خانه های خودشان  در  ما 

درآمدزایی برسند.
از بودن پسرم درکانون خوشحالم

خودم  با  بود  ساله  هشت  وقتی  از  را  پسرم 
در  بودن  از  همیشه  او  می آوردم.  کانون  به 
کانون لذت می برد. االن هم از اینکه پسرم در 
کانون توانا فعالیت می کند، خیلی خوشحالم. 
کانون محیط سالم و جو صمیمانه ای دارد و 
من از اینکه پسرم در چنین مجموعه ی امن 
راحت  کاماًل  خیالم  می کند،  کار  مطمئنی  و 

است.
کالس برگزار می کنیم با نصف قیمت....

داریم،  آموزشی  مختلف  رشته ی   25
عروسک بافی،  چرم دوزی،  آموزش  ازجمله: 
کریستال،  گلیم،  حصیربافی،  منبت،  معرق، 
و  فرشینه  سفره آرایی،  دستبندبافی، 
فشن دوزی. کالس های آموزشی ما با کم ترین 
سازمان  خود  که  هزینه ای  نصف  با  و  قیمت 
فنی وحرفه ای دریافت می کند، برگزار می شود.

هنر، کلید فهم زندگی است 
می کنم  توصیه  خانه دار  خانم های  همه ی  به 
که وقت خودشان را با ساعت ها پای تلویزیون 
یادگیری  سراغ  و  نکنند  تلف  گذاشتن 
کلید  »هنر«  چون  بروند،  هنری  رشته های 
زندگی  به  را  انسان  دید  است.  زندگی  فهم 
تغییر می دهد، برای انسان آرامش و تمرکز به 
همراه می آورد و در کنار آن، فرد می تواند به 
استقالل مالی برسد و از تسهیالت و وام هایی 
که برای رشته های هنری وجود دارد، استفاده 

کند.

به کارهای هنری عالقه دارم
مالی  و  انبار  مسئول  ابوالحسنیا«  »معصومه 
به  کودکی  زمان  از  تواناست.  هنرکده ی 
تجربه ی  درآمده،  معلولین  کانون  عضویت 
کانون  کارگاه های  در  کارکردن  از  خوبی 
واحد  در  است  سال  حاال5  و  اندوخته  توانا 
هر  ویلچرش  چرخ های  می کند.  کار  هنرکده 
بیدار شود  از خواب  او  تا  روز صبح منتظرند 
بیاورندش.  کانون  به  و  بچرخاند  را  آن ها  و 
است  معجزه ای  همان  جنس  از  لبخندش 
زندگی  باغ  نورس  الله عباسی های  به  که 
بی شباهت  چشم هایش  و  می بخشد  رنگ 
صدایش  در  نیستند.  بهاری  باران های  به 

دست هایش  و  می زند  فریاد  معصومیت 
مزرعه ی خوبی برای رویش خوبی هاست.

کار در هنرکده را ترجیح می دهم
آن ها  خروج  و  انبار  به  اولیه  مواد  ورود  ثبت 
تولیدشده  است. محصوالت  وظایف من  جزء 
بدون  و  می کنم  ثبت  موجودی ها  جزء  را 
نمی شود.  خارج  انبار  از  جنسی  من،  اطالع 
دریافت و تصفیه ی فاکتورها و تنخواه نیز به 
از شغلم راضی ام. خودم  و  عهده ی من است 
عروسک بافی،  چرم دوزی،  رشته های  در  هم 
آموزش  هویه کاری  و  حصیربافی  گل سازی، 
دیده ام. قباًل سفارش های خوبی مخصوصاً در 
کار چرم می گرفتم، ولی فعاًل تولید نمی کنم. 
اما  واحدهای دیگر کانون هم خوب هستند، 
من کار در هنرکده را به همه ی آن ها ترجیح 

می دهم.
صنایع دستی، راهی به سوی استقالل مالی

دوست  باشم.  موفق  کارم  در  می خواهد  دلم 
دارم هنرکده به فروش باالیی برسد تا بتوانیم 
افراد  به  بدهیم.  معلوالن  به  بهتری  خدمات 
در  فعالیت  می کنم  پیشنهاد  معلولیت  دارای 
زمینه ی صنایع دستی را امتحان کنند، چون 
ایجاد می کند.  برایشان  راه درآمد خوبی  این 
در شرایطی که همه، حتی افراد تندرست، از 
بیکاری رنج می برند، این راه، راه کم دردسر و 
مناسبی برای رسیدن به استقالل مالی است.
کار مساوی است با روحیه، هدف و انگیزه و...
من به کارهای هنری عالقه ی زیادی دارم و 
آرامش  به من  کار  لذت می برم.  کارکردن  از 
می کند.  باز  آینده  به  را  چشمم  و  می دهد 
هدف  و  باال  روحیه ی  انسان  به  کارکردن 
در  اینکه  از  می دهد.  رشد  برای  انگیزه ای  و 
کانون توانا فعالیت می کنم و می توانم از این 
کنم،  معلولیت خدمت  دارای  افراد  به  طریق 
بیشتر  بتوانم  امیدوارم  و  خوشحالم  خیلی 

پیشرفت کنم و کارهای زیادی انجام دهم.

خواهرم موجب آشنایی من با کانون بود
با طعم معلولیت  اما  ندارد،  خودش معلولیت 
در هنرکده ی  است  دو سال  آشناست.  کاماًل 
را  دنیا  که  خواهرش  و  می کند  فعالیت  توانا 
نقطه ی  می کند،  احساس  انگشتانش  سر  با 
»لیال  تواناست.  معلولین  کانون  به  او  اتصال 
حسابداری  رشته ی  دانشجوی  که  رجب پور« 
و  حقوق  حساب کردن  مسئولیت  است، 
من  با  الگو  طراحی  همچنین  و  دستمزدها 

است.
همیشه کانون را دوست داشتم

داشتم  کانون  به  زیادی  عالقه ی  همیشه 
کنم.  کار  مجموعه  این  در  داشتم  دوست  و 
این  به  تا من  باالخره هم هنرکده راهی شد 
آدم  که  است  جایی  کانون  برسم.  خواسته ام 
هم کار یاد می گیرد، هم خودش کار می کند. 
من از شغلم رضایت دارم و برنامه های زیادی 
برای آینده ی فعالیتم در کانون چیده ام. یکی 
زمینه ساز  او  و  نابیناست  من  خواهران  از 

آشنایی من و خانواده ام با کانون بود.

رقیه بابایی
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در شهرک اقبالیه قزوین، داخل یک خیابان فرعِی 
باریک به سمت راست پیچیدیم. وارد یک کوچه ی 
کوچه  خانه ی  آخرین  تا  را  ما  که  شدیم  بن بست 
راهنمایی می کرد. دِر کوچه که به رویمان گشوده 
آمد.  استقبالمان  به  خانه  کوچک  حیاط  شد، 
آشپزخانه  در همان حیاط قرار داشت و خیلی آرام 
وارد  داد.  تکان  برایمان  را  دستش  و  زد  لبخندی 
ساده  بسیار  اتاق  دو  با  که  شدیم  کوچکی  خانه ی 
منتظرمان بود. اتاقی که ما و اهالی خانه را که یازده 
نفر بودیم، در نهایت زیبایی دور گل های قرمزرنگ 

فرش ساده اش جمع کرده بود.
باز می شد که  پنجره ی خانه رو به حیاط کوچکی 
آشپزخانه نیز همان جا قرار داشت؛ جایی که نیمی 
از دنیا را در خود جا داده بود، نیمی از وسعت تمام 
قلب های مهربان را. این خانه، فاصله ای با آسمان 

نداشت.
محدودیت  چشم  دو  هر  ناحیه ی  از  خانواده  مادر 
دارد و پدر نمی تواند تکلم کند و این دو، سال هاست 
که تصویر یکدیگر را در آیینه های نورانی باور تصور 
سکوت  حنجره های  از  را  هم  صدای  و  می کنند 
به  را  جایش  آن ها  خانه ی  در  سکوت  می شنوند. 
سینه سرخ های عاشق داده و از سقف خانه اگر چشم 

دل باز کنی، نیلوفر است که باریدن گرفته است.
مرد صدا نکرده، زن پاسخش را می دهد و زن نگاه 
نکرده، مرد نگاهش را می خواند. این است راه ورسم 
زندگی، این است پیمان زناشویی... مگر نه اینکه زن 

و شوهرها مکمل یکدیگر هستند؟
خودم اهل چوبین در هستم

خودم اهل روستای چوبین در هستم. چهار پسر و 
یک دختر دارم که به جز پسر کوچکم، بقیه ازدواج 
کرده  و هرکدام سراغ زندگی های خودشان رفته اند. 
پسر  دو  و  کار می کند  برق  اداره ی  در  بزرگم  پسر 
میوه فروشی  سه چرخه  با  تره بار  میدان  در  دیگرم 
خودشان  زندگی های  گرفتار  پسرهایم  می کنند. 

هستند و گاهی به ما سر می زنند.
باید باشی و ببینی...

باهم  سال هاست  خانلر  صفرعلی  و  نجاری  صدیقه 
زندگی می کنند. صدیقه می گوید: »همسرم ناشنوا 
کمی  صحبت کردن  هنگام  زبانش  فقط  نیست، 
می گیرد.« علی هم معتقد است که همسرش نابینا 
از او می بیند.  نیست و تمام محیط اطراف را بهتر 

و  کردند  آغاز  سادگی  با  را  زندگی شان  دو،  این 
هنوز این سادگی در صورت روزهایی که باهم می 
به  رو  ناخواه  خواه  زندگی  این  پیداست.  گذرانند، 

جاودانگی پیش می رود. باید باشی و ببینی...
خانه ی  به  دختری  و  می رفت  صحرا  به  پسری 

مادربزرگش...
یکی از روزهای خوب خدا آغاز شده بود. علی برای 
کار به صحرا می رفت. عزمش را برای یک روز کاری 
بود.  را پیش گرفته  راه  و  بود  و سخت جزم کرده 
در همان روز، از یکی از کوچه های روستا، دخترک 
جوانی به خانه ی مادربزرگش می رفت تا احوالی از 
انعام،  جای  و  بگیرد  پیرزن  از  دستی  و  بپرسد  او 
خود  مال  را  مادربزرگ  خیر  دعاهای  از  بقچه ای 
لحظه  چند  برای  زندگی  جاده ی  ناگهان  که  کند 
بند آمد. پسر جوانی  تقاطع دو کوچه ی روستا  در 
برای کار به صحرا می رفت و دخترکی مسیر خانه ی 
از  زمان  ناگهان  که  داشت  پیش  در  را  مادربزرگ 
حرکت بازایستاد. قلب زندگی شروع به تپیدن کرد 
و شور جوانی در شریان های نامرئی آنچه که نامش 
شماره  به  نفس هایی  گرفت.  جان  بود،  »جوانی« 
و »عشق«  پریدند  پایین  و  باال  نبض هایی  افتادند، 

در سینه  ی دو مرغ مینا متولد شد. 
خدا هر سؤالی بپرسد، جواب می دهیم

می زند،  حرف  حدودی  تا  نیمه شنواست.  شوهرم 
است.  قوی  فوق العاده  لب خوانی اش  نمی شنود.  اما 
زبان  هم  شوهرم  می شود.  متوجه  بگویم،  هرچه 
سواد  هیچ کداممان  ترکی.  هم  و  می داند  فارسی 
دنیا هر  برای آن دنیاست. در آن  ما  نداریم، سواد 

سؤالی را که خدا از ما بپرسد، جواب خواهیم داد.
هر غذایی بخواهید، برایتان می پزم

یک چشمم به طور مادرزاد بینایی نداشت و چشم 
دیگرم بیست سال قبل، بینایی اش را از دست داد. 
توکلم همیشه به خداست. از عهده ی انجام کارهای 
خانه به راحتی برمی آیم. هر غذایی را که بخواهید، 
را  لباس ها  و  می زنم  جارو  را  خانه  می پزم.  برایتان 
می شویم. با همین وضعیت بچه هایم را بزرگ کردم 
و سروسامانشان دادم و به شوخی ادامه می دهد: »در 

دعواهای خانوادگی هم زورم به حاج آقا می رسد.«
شکر خدا محتاج نیستیم

35 سال از ازدواجمان می گذرد. خانواده ی آبرومندی 
داریم. هنوز پیش نیامده که بچه ها متوجه دعوا یا 

اختالفاتمان بشوند. اگر داشته باشیم، می خوریم و 
دراز  کسی  جلوی  را  دستمان  باشیم،  نداشته  اگر 
نمی کنیم. شوهرم هر روز صبح به میدان می رود و 

عصر برمی گردد و شکر خدا محتاج نیستیم.
سایه ی خدا همیشه بر سر زندگی ماست

و  می دهیم  اجاره خانه  تومان  هزار   190 ماهانه 
هزار   60 ماهانه  باهم،  ما  نفر  سه  هر  به  بهزیستی 
سبد  تازگی ها  می کند.  پرداخت  مستمری  تومان 
خوبی  زندگی  است.  گرفته  تعلق  ما  به  هم  کاال 
داریم. مشکالتی هم هست، اما سایه ی خدا همیشه 
برایمان  بچه هایم  موفقیت  ماست.  زندگی  سر  بر 
به اندازه ی یک دنیا می ارزد و ما خانه ی کوچکمان 

را با تمام دنیا عوض نمی کنیم.
خدا همین نزدیکی هاست...

مردی  رخ  به  را  تیره گی اش  داشت  قصد  روزگار 
خانه  از  خانواده  معاش  نیت  به  روز  هر  که  بکشد 
بیرون می زند، اما غافل بود از اینکه این مرد هر روز 
از خانه خدا را صدا زده بود و  از بیرون آمدن  قبل 
همه چیز را به او سپرده بود. علی در میدان شهرک 
سیگار می فروشد، فعاًل تنها راه درآمد خانه همین 
است. اما پاهایش خیلی درد می کنند، گاهی آزارش 
اما  نیایند...  راه  او  با  می خواهند  گاهی  و  می دهند 

خدا همین نزدیکی هاست...
گاهی با مرتضی شوخی می کنم

و  دارد  سال  که 17  است  کوچکمان  پسر  مرتضی 
به خاطر وضعیت ما دیگر به مدرسه نرفت و درسش 
را رها کرد. شنیده ایم که یکی از پسران خانواده های 
معلوالن می تواند معاف شود و ما قصد داریم برای 
شوخی  مرتضی  با  گاهی  بگیریم.  معافیت  مرتضی 
و  من  زندگی  بدهی  قول  اگر  می گویم  و  می کنم 
پدرت را بگردانی، برایت معافیت می گیریم، وگرنه 

برگه های کمیسیون بهزیستی را امضا نمی کنیم.
 دوم دبیرستان را خواندم و بعد ترک تحصیل...

بعد  و  خواندم  را  دبیرستان  دوم  می گوید  مرتضی 
ترک تحصیل کردم. درحال حاضر، دغدغه ی اصلی 
پر  اشتغال  فرم  هم  توانا  کانون  در  است.  کار  من 
کرده ام و در نوبت هستم. االن حاضرم شبانه درسم 
ادامه ی  است.  زیاد  هزینه هایش  اما  دهم،  ادامه  را 
تحصیل به طور شبانه 400 هزار تومان هزینه دارد 
بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  که  ما  برای  که 

هستیم، 100 هزار تومان می شود.
شاید الزم نباشد پدرم سیگارفروشی کند

پدرم 54 سال دارد و اصالتاً قزوینی است. یازده سال 
سابقه ی بیمه دارد و قباًل در شهرداری باغبان بوده. 
برای بازنشسته شدن سه سال و چهار ماه از حداقل 
سابقه ی بیمه اش کسری دارد که مدیرکل بهزیستی 
داده  را  مبلغش  پرداخت  قول  افشار،  دکتر  قزوین، 
است و اگر این مشکل رفع شود، یک آب باریکه ای 
تأمین می شود و شاید  برای خانواده   به طور ماهانه 
دیگر الزم نباشد پدرم در میدان سیگارفروشی کند.
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از يک كوچه ی بن بست تا پنجره ای رو به دنیا...

زن و شوهرها مکمل يکديگرند

رقیه بابایی
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هوا  که  روز  یک  احتماالً 
سردتر از روزهای دیگر است، 
چشم هایمان را باز می کنیم و 
می اندازیم.  نگاهی  اطراف  به 
دورتر  را  خودمان  احتماالً 
پیدا  هستیم،  که  آنجایی  از 
احتماالً  آن وقت  می کنیم. 
هم  خودمان  که  جایی  در 
با  کجاست،  نمی دانیم 
غریبه  یک  مانند  خودمان 
باز  و  شد  خواهیم  روبه رو 
جا  به  را  خودمان  احتماالً 

نخواهیم آورد.
خواهیم  خودمان  از  احتماالً 
می کنی  چه  اینجا  پرسید 
پاسخ  خودمان  احتماالً  و 
بدهیم: »از خودم خبر ندارم. 

تو از من خبری داری؟«
از  آسمان  روز  آن  شاید 
شانه هایمان باال برود و زمین 
روی  سنگینی اش  تمام  با 
شاید  کند.  باد  دست هایمان 
پر  سینه هایمان  فضای  هم 
آرزو  که  احساسی  از  شود 
این ها  از  پیش تر  کاش  کنیم 

به سراغمان آمده بود و چینی نازک دل را ترک انداخته بود. آن روز دنیا برایمان پر 
خواهد شد از صداهایی که ما آن ها را نخوهیم شنید و پر از دیدنی هایی که از چشم ما 

فرار خواهند کرد.
شاید رازقی ها و نسترن ها و پیچک های نورس از آنچه که من می گویم سر در نیاورند؛ 
اما من حتم دارم که تنه های تنومند درختانی که در جنگل نزدیک ما آشیان دارند و 
شاخه هایشان را از النه های سینه سرخ های همسایه خالی کرده اند، خوب حرف مرا می 
فهمند. می دانند روزی فرا می رسد که دست های ما را خواهند بست و توان دیدن و 
شنیدن را از چشم ها و گوش هایمان خواهند گرفت تا ما طعم آنچه را می توانستیم و 
نکردیم، در اینکه نمی توانیم اما می خواهیم، بچشیم و آن روز نه در فرادست و فرودست 

که درست کنار پای ماست.
دنیا آن قدرها هم که به نظر می آید بزرگ نیست...

و  هستم  قرآن  قرائت  و  حفظ  عاشق  دارم،  سال   21 هستم،  سنچولی«  »فاطمه 
بود؛  ضعیف  ریاضی ام  درس  درس ها  تمام  بین  خوانده ام.  درس  پنجم  کالس  تا  تنها 
آموزش وپرورش اجازه نداد درسم را ادامه بدهم. گفتند من کم توان ذهنی هستم، اما 
این  همه ی  می گرفتم.  بیست  را  درس هایم  بقیه ی  بود،  ضعیف  ریاضی ام  فقط  نبودم. 
اتفاقات در مدرسه ی ابوعلی شهر الوند اتفاق افتاد. بعدها هم خواستم در مدارس شبانه 

درس بخوانم اما باز نگذاشتند. گفتند سنم باال رفته و نمی توانند قبولم کنند.
من هم رفتم و در مهد قرآن ثبت نام کردم. به خواندن قرآن عالقه ی زیادی دارم. االن 
بشوم. خیلی دوست  قرآن  مربی  بعد می توانم  و کمی  قرآن هستم  از  حافظ 12 جزء 
تا  شب ها  نتوانستم.  خانوادگی  مشکالت  دلیل  به  اما  بخوانم،  درس  تهران  در  داشتم 
دیروقت بیدار می مانم و به کمک قلم هوشمندم که امام جمعه ی الوند آن را به من اهدا 

کرده، قرآن می خوانم.
سخت  برایم  قرآن خواندن 
هم  لذت بخش  تازه  نیست، 
مسابقات  در  من  هست. 
در  که  قرآن  کشوری 
امسال  اردیبهشت ماه 
برگزار شد، اول شدم و یک 
تقدیر  لوح  یک  و  تندیس 
جایزه   سیصدهزارتومان  و 

گرفتم.
است؛  سخت  کمی  زندگی 
پدرم  راضی ام.  من  اما 
سرطان دارد و مادرم از کمر 
درد شدید نمی تواند حرکت 
کند. خواهر بزرگ ترم که از 
همسرش جدا شده در امور 
می کند.  کمک  ما  به  خانه 
اما  دارم  هم  برادر  تا  سه 
گرفتاری های  هم  آن ها 
زیاد  و  دارند  را  خودشان 
بزنند.  سر  ما  به  نمی توانند 
خدای ما خیلی بزرگ است، 
من حتم دارم که خدا به یاد 

پدرم هم هست.
قرآن حالم را خوب می کند، 
طوری که در هر شرایطی دوست دارم سراغش بروم. به قلبم آرامش می دهد، آخر من 
ناراحتی قلبی دارم و هشت سال پیش قلبم جراحی شده است. االن بهترم اما داروهایی 
که برای دندان هایم می خورم کمی اذیتم می کند. دندان هایم مشکل دارند و داروهایی 

که بابت آن ها می خورم، باعث تپش قلبم می شوند.
درحالی که پشت میز مدیر عامل کانون توانای شعبه ی الوند مشغول مصاحبه با یکی از 
تواناترین دختران این شعبه بودم، به کمک خواهرش آمد و کنار صندلی ام نشست و 

کیف قهوه ای رنگش را روی میز گذاشت.
با او قرار قبلی نداشتم، قرار نبود کار به مصاحبه بکشد، اما کشید. خودش شروع کرد. 
نمی دانم چگونه ولی وقتی به خودم آمدم، سر حرف را باز کرده بود و با لبخند دائمی اش 

مرا به شنیدن واداشته بود. 
مدام به من لبخند می زد و عینک آفتابی اش را روی چشمش جابه جا می کرد. بیشتر 
مغزم دستور پس دادن  باشم،  متوجه شده  آنکه خودم  از  پیش  دیدم  کردم،  دقت  که 

لبخندش را داده بود.
مصاحبه با او کار سختی نبود، درواقع دختر صمیمی و خوش صحبتی که اصالتاً جنوبی 
بود، داشت با من مصاحبه می کرد. حرف هایش را با شادمانی تمام به من گفت و بعد 
آرام کیف قهوه ای رنگش را باز کرد و قرآنی را که در کیف داشت، از آن بیرون آورد و 
قلم هوشمندش را روی خطوط آن قرار داد و شروع کرد به خواندن و من آن لحظه از 

خودم پرسیدم: »تو چگونه قرآن می خوانی؟...«
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پدر سرطان دارد و مادر كمردرد شديد 
اما خدا حواسش به ما هست...

رقیه بابایی
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یک  و  اقدام  مبتنی  بر  حرفه ای  اجتماعی  »مددکاری 
اجتماعی،  تغییر  و  توسعه  که  است  دانشگاهی  رشته ی 
را  افراد  آزادسازی  و  توانمندسازی  اجتماعی،  انسجام 
بشر،  حقوق  اجتماعی،  عدالت  اصول  کند.  می  تسهیل 
 )diversities( تفاوت ها  به  احترام  و  مسئولیت جمعی 
با  اجتماعی،  اساسی اند. مددکاری  اجتماعی  در مددکاری 
تکیه بر علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، افراد و 
ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقای رفاه و 

بهزیستی درگیر می کند.«
را سال گذشته دو مجمع مرجع مدددکاری  باال  جمالت 
مددکاران  جهانی  فدراسیون  یعنی  جهان،  اجتماعی 
به عنوان  اجتماعی،  مددکاری  مدارس  انجمن  و  اجتماعی 
تعریف جدید مددکارِی اجتماعی تصویب کرده اند. مطابق 
این بیانیه، مددکاری اجتماعی در درجه ی اول بر »حرفه و 
علمی و عملی« بودن مددکاری اجتماعی و پس از آن، به 
چند مفهوم مهم و گسترده ی اجتماعی همچون توسعه ی 
اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و حقوق 
بشر تأکید شده است. در این حرفه احترام به تفاوت ها و 
تنوع ها محترم شمرده می شود. نهایتاً اینکه مددکاران در 
کار خود موظف اند هم افراد را بینند و هم ساختارها را و 
چالش های زندگِی گروه هدف خود را با برنامه ریزی برای 

کار با هر دو وجه زندگِی اجتماعی مرتفع کنند.
درباره ی  فاضلمان  دوستان  از  یکی  با  پیش  وقت  چند 
ایشان  جلسه  انتهای  در  و  می کردیم  بحث  موضوعی 
بحث،  طی  بود.  جالب  بسیار  برایم  که  داد  پیشنهادی 
ایشان  و  معلولیت شد  دارای  افراد  و  معلولیت  از  صبحت 

دارای  افراد  برای  نباید  واژه ای  هیچ  از  من  »ازنظر  گفت: 
معلولیت استفاده کرد. آنها کاًل نه ناتوان اند )بلکه بسیاری 
نه  و  تواناترند(  بسیار  نیز  سالم  جسماً  افراد  از  آن ها  از 
ناقص)دارای نقص(! در دنیای قرن بیست و یکم که نسبیت 
و عدم  ایمان همه ی وجود ما را فرا گرفته، چیزی به نام 
فاقد معناست. افراد دارای معلولیت  کامل یا ناقص اساساً 
اعضای جسم  از  بخشی  در  آنکه  به واسطه ی  است  ممکن 
که  کارهایی  انجام  برای  شده اند،  اختالل  دچار  ذهن  یا 
می دهند،  انجامشان  جامعه  افراد  اکثریت  بالفعل  به طور 
محدودیتهایی داشته باشند، اما این محدودیت برای آنکه 
در اقلیت قرار بگیرند، کافی نیست. از نظر وی افراد دارای 
که  کسی  »متفاوت« اند.  فقط  جهات  برخی  از  معلولیت 
روی صندلی چرخ دار می نشیند و حرکت می کند،با کسی 
این  است.  متفاوت  می کند،  دوپای خود حرکت  روی  که 
تفاوت باعث می شود که مثاًل سرعت حرکتشان فرق کند، 
و...  کند  فرق  حرکتشان  شکل  کند،  فرق  حرکتشان  نوع 
ویژگی هایشان  همه ی  در  تقریباً  مردم  همه ی  کمااینکه   .
دارند.  فرق  باهم  همه  منحصربه فردند.  حتی  و  متفاوت 
بسیار  باشند،  یکسان  هم  با  جهت  همه  از  که  کسانی 

معدودند.«
این نگاه به نظرم بسیار جالب و کاربردی بود. واژه ی تنوع 
تا  کرده اند  توافق  باهم  اجتماعی  مددکاران  که  تفاوت  یا 
به عنوان جزئی از اصولشان بپذیرند هم به روشنی گویای 
یکی  همه لحاظ  از  تفاوت ها  به  احترام  ماجراست.  همین 
برای  دارند  اجتماعی است که وظیفه  اصول مددکاری  از 
محل  نژاد،  رنگ،  در  تفاوت  کنند.  تالش  نهادینه شدنش 

تکلم،  نحوه ی  بدن،  شکل  زندگی،  و  تولد  جغرافیایی 
جنسیت و نحوه ی زندگی نباید تأثیری در پذیرفتن افراد 
انسانی داشته باشد. مددکاران اجتماعی مسئولیت دارند تا 
مدام در فعل و سخن به جامعه یادآوری کنند که تصمیم ها 
بلکه  باشد،  نباید براساس معیارهای ظاهری  و سیاست ها 
انسان بودن شهروندان گرفته شود. این  باید تنها براساس 
روزها این مسئولیت در بسیاری از سندها و کنفرانس های 
لحاظ  اصلی  محور  حتی  و  تأکید  یک  به عنوان  جهانی 
می شود تا این پیام را به جامعه ی بشریت بدهد که اگر 
به  باید  بشرهستید،  حقوق  و  اجتماعی  عدالت  به دنبال 

تفاوت ها احترام بگذارید.
یکسان پنداشتن  با  جدی  تضاد  در  تفاوت ها  به  احترام 
نیازها  یکی دانستن  مخالِف  عدالت  دارد.  قرار  باهم  افراد 
داشت  نظر  در  باید  عدالت  تحقق  برای  خواسته هاست.  و 
که هرکس نیازی متفاوت و توانمندِی متفاوت با دیگری 
زور  یکی  کمتر.  یکی  و  دارد  بیشتری  ثروت  یکی  دارد؛ 
جسمانی اش زیادتر است و دیگری با وجود عضالت ضعیف 
بدنش بیان یا ذهن خالقی دارد. یکی بیمار است و دیگری 
)هنوز( نه. یکی پدرش در قید حیات است و دیگری این 
داریم،  فرق  دیگری  با  هرکدام  به هرحال  ندارد.  را  نعمت 
توزیع شود  به گونه ای  باید  دارایی های جامعه  و  ثروت  لذا 
امکان  که  شود  ساماندهی  به نحوی  باید  جامعه  فضای  و 
زندگِی با کیفیت باال برای همه فراهم شود؛ حتی با وجود 

همه ی تفاوت ها. 

دکتر عباسعلی یزدانی
مـددکـار اجتمــاعی

به تفاوت ها احترام بگذاريم
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الهه را دو بار در آموزشگاِه خیریه ی رعِد کرج و در گروِه 
نمایش دیده ام. دختری جوان که روی صندلی چرخ دار 
است و عالقه ی فراوانی به تئاتر دارد. الهه بیست سال 
دارد و مدِت سه سال است که به عضویِت آموزشگاِه 
خیریه ی رعد کرج درآمده. او یک برادر کوچک تر نیز 
دارد. او کمی در تکلم دچاِر مشکل است، اما اعتماد به 
نفِس باالیی که ناشی از شرکت در کالس های گوناگون 
هم ساالنش  و  هم نوعان  با  اجتماعی  روابط  برقراری  و 
است، سبب شده با روی باز و بدوِن خجالت با ما سخن 

بگوید و مشکالتش را بازگو کند.
تبلیغاِت  پیش،  ساِل  »چند  می گوید:  الهه  مادر 
موسسه ی رعِد کرج به دستم رسید و پس از پیگیری، 
بود  نام کردم. مدت ها  ثبت  آموزشگاه  این  در  را  الهه 
دنباِل چنین فضایی می گشتم که الهه بتواند با افرادی 
که مشکِل مشابِه او را دارند، آشنا شود و بداند که تنها 

نیست.«
تحصیل  دیپلم  مقطِع  تا  معمولی  مدارِس  در  الهه 
است.  مادرزادی  من  »مشکِل  می گوید:  است.  کرده 
اما از کالِس چهارِم ابتدایی که روی صندلِی چرخ دار 
نشستم، متوجه شدم که مشکلی جدی دارم. مشکالتی 
که در مدرسه ی عادی با آن ها دست به گریبان بودم، 
و  مدرسه  مدیِر  بسیار  همکاری  علی رغِم  بود.  بسیار 
محیِط  در  و  خانه  تا  مدرسه  از  تردد  بچه ها،  کمِک 
این  و  بودم  من  معلول  فرِد  تنها  بود.  دشوار  مدرسه، 
دور  که  دخترهایی  همه ی  می کرد.  ناراحتم  موضوع 
وضعیِت  دلیِل  به  من  و  بودند  سالم  می دیدم،  برم  و 
جسمانی، حتی از شرکت در کالس هایی که طبقه ی 
همکف برگزار نمی شد، محروم بودم. البته باید بگویم 
با تماِم این مشکالت، بودن با بچه ها را بسیار دوست 

داشتم.«
الهه تا چند ساِل پیش دختری خجالتی بود. به دلیِل 
مشکل در تکلم، در اکثِر مواقع سکوت اختیار می کرد، 
گمان  مدرسه  جدیِد  آموزگاراِن  از  یکی  که  جایی  تا 
نیست.  به سخن گفتن  قادر  به طوِر کلی  او  کرده بود 
مادِر الهه در این سال ها هم از او مراقبت کرده و هم 
انجام  را  او  تکالیِف  است.  بوده  برایش  خوبی  دوسِت 
می داد و می نوشت چرا که الهه نمی توانست این کارها 
و  تکالیف  همه   این حال  با  دهد.  انجام  راحتی  به  را 
نمره های  و  می خواند  فرامی گرفت،  خودش  را  دروس 

خوبی نیز در کارنامه اش بود و از نظر هوش و استعداِد 
پزشِک  هرچند  بود.  قبولی  قابِل  سطِح  در  یادگیری 
معالِج او معتقد بود که نباید زیاد به او فشار آورد، زیرا 
تعادلش را از دست خواهد داد. به همین دلیل خودش 
و مادرش چندان تمایلی به پیگیری ادامه ی تحصیل 

در دانشگاه نداشتند.
الهه در دو کالِس ورزش و تئاتر موسسه ی رعد شرکت 
رعد  موسسه  در  نمایش  دو  گذشته  ساِل  از  می کند. 
اجرا شده که الهه در هر دو شرکت داشته است؛ یکی با 
عنوان عشق، معلول و غیر معلول نمی شناسد و دیگری 
راجع به موانع و مشکالِت پیِش روی معلوالن. می گوید: 
در  روز  دو  دارم.  را خیلی دوست  این جا  »کالس های 
این  با  اوایل که  این جا می آیم.  به  مادرم  هفته همراِه 
موسسه آشنا شدم، به قدری خجالتی بودم که حتی 
یک کلمه هم حرف نمی زدم. اعتماد به نفسم به شدت 
پایین بود. حدوِد یک سال طول کشید تا با بچه ها و 
اساتید گرم گرفتم و دوستاِن خوبی پیدا کردم. یادم 
است استاِد کالِس تئاتر، به شوخی می گفت باید با انبر 

دست دهاِن الهه را باز کرد و حرف کشید.«
عهده ی  به  معلوالن،  با  برخورد  فرهنگ سازی 

رسانه هاست
در  آن ها  برخورِد  و  مردم  نگاِه  در خصوِص  الهه  مادِر 
نگاه های  برخی  که  است  می گوید:»درست  اجتماع 
ترحم آمیز در کوچه و بازار، معلوالن و خانواده هایشان 
را ناراحت می کند، اما شاید ما هم انتظار و توقِع زیادی 
ندارند  فرزنِد معلول در خانه  داریم. همه که  از آن ها 
در  نمی توان  طرفی  از  باشند.  آشنا  ما  مشکالِت  با  تا 
طوِل روز برای تک تِک عابران و رهگذران توضیح داد 
برخوردهایی  چه  و  دارند  مشکالتی  چه  معلوالن  که 
نادرست است. به نظِر من فرهنگ سازی این موارد به 

عهده ی رسانه ها و صدا و سیما است.«
تا  الهه  که  پایینی  نفِس  به   اعتماد  خصوِص  در  او 
خودم  با  »گاهی  می گوید:  داشته،  پیش  ساِل  چند 
به  اعتماد  دلیِل  خودمان  ما  شاید  که  می کنم  فکر 
میاِن  حضور  سال   12 شاید  بوده ایم.  او  پاییِن  نفِس 
که  مدرسه ای  در  تحصیل  و  معمولی  دانش آموزان 
کامل  جسمانی  سالمِت  از  دانش آموزان  همه ی 
برخوردار بودند، سبب شده بود که او اعتماد به نفِس 

خود را از دست بدهد.« 

بار با دیدِن اعتماد به نفِس دخترش  الهه اولین  مادر 
در اجرای نمایش جلوی همه، شگفت زده شده است. 
گفتم، کاش  با خودم  نمایش  از  ادامه می دهد: »پس 
به  محل  این  در  می شدم.  آشنا  مرکز  این  با  زودتر 
مسئوالن  گویا  هرچند  می شود.  توجه  بسیار  معلوالن 
کالس های  در  حضور  اما  می برند،  سر  به  خواب  در 
آموزشی موسسه رعد و ارتباط با افراِد دچاِر معلولیت، 
سبِب پیشرفت و ترقی معلوالن می شود. توجِه کم به 
شوند  گوشه گیر  و  منزوی  بسیار  شده  سبب  معلوالن 
اعتماد به  و تنها در محیِط خانه و میاِن خانواده شان 
نفس داشته باشند. این معلوالن هم جزء افراِد همین 
شهر هستند و همان  قدر از امکانات و توجه سهم دارند 
که دیگر شهروندان. متاسفانه این امر میاِن مسئوالن 

نادیده انگاشته می شود.«
کتاب  و  می کند  نگاه  تلویزیون  اکثرا  خانه  در  الهه 
دارد.  دوست  خیلی  را  رمانتیک  کتاب های  می خواند. 
کمک  بدوِن  اما  برود  بیرون  تنها  می خواهد  دلش 
نمی تواند. تکان دادِن ویلچرش تاحدودی راحت است. 
اما ویلچرهایی که چرخ های بهتری دارند و برای تردد 
در سطِح شهر و روی آسفالِت خیابان، مناسب هستند، 

قیمت های بسیار باالیی دارند. 
مادِر الهه در پایان ضمن تشکر از مدیر مجموعه رعد؛ 
معلوالن  به  ویژه ای  توجِه  که  میرظفرجویان  صغری 
است،  زیاد  می گوید:»مشکالت  دارد،  آنان  شرایِط  و 
نیست.  مناسب  ویلچر  تردد  برای  شهر  خیابان های 
مسئوالن باید این مسائل را هم در نظر بگیرند. هیچ 
فضایی در رسانه ها و صدا و سیما به معلوالن اختصاص 
ندارد. فیلم، کودک و نوجوان، ورزش و غیره، همه و 
همه کانال های مخصوِص خود را در صدا و سیما دارند، 
را  از کشور  قشِر عظیمی  و جانبازان که  معلوالن  جز 
تشکیل می دهند. پیشنهاِد من این است که برنامه هایی 
تهیه شود که در آن به مشکالت و معضالِت معلوالن 
در  آن ها  انزوای  و  گوشه نشینی  دالیِل  پرداخته شود، 
جامعه شناسایی شود و پیشرفت هایی که داشته اند به 
عموم ارائه شود تا معلوالن نیز با دیدِن ترقِی هم نوعاِن 

خود، اعتماد به نفِس دوچندانی پیدا کنند.«

شركت در كالس های تئاتر، اعتماد به  نفسم را باال بُرده است
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را  نازنین  دورادور  است.  نازنین  زیبای  لبخند  می بندد،  نقش  ذهنم  در  که  تصویری  اولین  اسم  این  شنیدن  با  نازنین... 
می شناختم. وقتی برای مصاحبه آماده می شدم، فکر می کردم یک مصاحبه ی معمولی با سؤال جواب های کلیشه ای است، 
اما صحبت با نازنین جنسش با بقیه فرق داشت. آن عشق و انرژی که از صحبت کردن با نازنین دریافت کردم، من را وادار 
به فکر کرد که چطور می شود دختری این قدر مثبت باشد که بتواند حال خوب به شنونده هدیه کند! بی شک قلب نازنین 

معجزه ی خداست!
دوران کودکی

نازنین گماری هستم، متولد 71/8/29. علت مشکل من هم شیمیایی شدن پدرم در جنگ تحمیلی است. من با وجود مادرم 
دوران کودکی بسیار خوبی داشتم. از همان ابتدا که یادم است، مادرم مرا وارد جامعه کرد. از همان یک سالگی وارد جامعه ی 
کوچک مهدکودک شدم و تا شش سالگی هم ادامه داشت. من از یک تا پنج سالگی تمام کارهای خودم و مهدکودک را با 
پاهایم انجام می دادم. چون یکی از پاهای من پروتز بود، بیشتر کارهایی مثل غذاخوردن و نقاشی کردن با پای راستم بودم .

پنج ساله بودم که دیگر مادرم به من اجازه نداد با پاهایم کار کنم و به من آموزش داد که با دست هایم کار کنم و غذا 
بخورم. اوایل، کارکردن با دستم خیلی برایم سخت بود، اما کم کم عادت کردم که با دستانم کار کنم و مرا برای ورود به 

مدرسه آماده می کرد. 
ورود به مدرسه

من چون هوش و استعدادم طبیعی بود، مادرم اصرار داشت که مدرسه ی عادی بروم، اما وقتی برای ثبت نام رفتیم، مدیر 
مدرسه قبول نکرد. فکر می کردند من مشکل هوشی هم دارم و می گفتند مسئولیت قبول نمی کنند اما مادر تسلیم نشد 
و به آموزش وپرورش کل کرج رفت و با شخص رئیس آموزش و پرورش صحبت کرد و ایشان شخصاً از من آزمون نقاشی 
و هوش گرفتند. در این آزمون ها متوجه شدند که هوش من از حد طبیعی باالتر است و بازهم مدیر مدرسه به سختی و 
با شرط وشروط فراوان من را ثبت نام کرد. دوران مدرسه خیلی خوب بود، خاطره ی بدی ندارم! همه چیز عالی بود. رفتار 
معلم ها همیشه با من خوب بود و گاهی بچه ها به من حسادت می کردند. دوستان خیلی زیادی داشتم و همیشه بچه های 
کالس با عشق فراوان بعضی کارهای من را انجام می دادند. یادم می آید یک بار سرکالس پای من به میز گیر کرد و زمین 

افتادم. تمام بچه های کالس وحشت زده و با نگرانی دور من جمع شدند و به من کمک کردند که بلند شوم.
معجزه ای به نام مادر

اگر مادرم نبود، بی شک نازنینی نبود! مادرم فرشته ای است که عاشقانه می پرستمش. من هرکاری می کنم، هر قدمی در 
زندگی ام برمی دارم، فقط و فقط به خاطر یک لبخند مادرم است! دوست دارم مادرم نتیجه ی زحماتش را ببیند. مادرم زندگی 
را به من بخشید. در تمام مراحل زندگی همراه من بود، پابه پای من می آمد و همیشه به من می گفت: »تو می تونی هرکاری 
بکنی، تو محدودیتی نداری.« بهشت هم برای مادرم کم است، مادرم روح من است. من وابستگی شدیدی به مادرم داشتم. 
مدرسه که می رفتم، همیشه مادرم باید با من تا سرویس می آمد، چون من می گفتم اگر نیایی، نمی توانم دِر ماشین را باز 

نازنین معجزه خداست...
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کنم. با اینکه می توانستم، اما وانمود می کردم که نمی توانم تا مادرم مجبور شود 
با من بیاید. من حتی اگر دنیا را کادو کنم و به مادرم هدیه بدهم، بازهم جبران 

لحظه ای از سختی های مادرم نمی شود.
نقاشی، پر پرواز من...

من نقاشی را از دوران کودکی شروع کردم. از همان کودکی که در مهدکودک 
نقاشی می کشیدم، مادرم متوجه شد که استعداد یادگیری نقاشی را دارم و از 
با من  دوران مدرسه به کالس های نقاشی می رفتم. خدا را شکر برخورد همه 
پدر  مخصوصاً  خانواده،  و  نمی گذاشتند  کم  من  برای  من  اساتید  و  بود  خوب 
عزیزم، مشوق من بود و با تشویق کردن باعث می شد من با وجود خستگی ها و 
سختی هایی که داشتم، بازهم نقاشی را مصمم تر از قبل ادامه دهم. در دوران 
و حتی  می کردم  مسابقات شرکت  در  می دادم،  ادامه  را  نقاشی  هم  دبیرستان 
یکی از آثار هنرهای تجسمِی من در آلمان به عنوان کارت پستال چاپ می شود!

عشق بازی با خدا...
قربان صدقه ی  بلند  بلند  می زنم،  خدا حرف  با  من  است.  من  رفیق  و  یار  خدا 
خدا می روم، حتی گاهی با خدا قهر می کنم، آهنگ تقدیمش می کنم و گاهی 
می گویم: »خدا جونم، این آهنگ رو به عشق تو گوش میدم.« هیچ وقت ناشکری 

یا گله ای نکردم، هیچ وقت نگفتم: »چرا من؟!«
من از شرایطم، از جسمم، کاماًل راضی هستم! گاهی پروتز پا اذیتم می کند و 
از شرایطم راضی ام.  ندارم؛ چون  اما من هیچ گله ای  راه رفتنم سخت می شود، 
حتماً و حتماً معلولیت من علتی داشته و دلیل آن را خدا می داند و بس! خدا 
همیشه به نفع بندگانش کاری انجام می دهد قطعاً خیری در شرایط من بود. 
من معتقدم آدِم موفق کسی است که حتی از مشکالتش هم به نفع خودش 
برای زندگی بهتر استفاده می کند. من معادل یک فرد عادی فعالیت دارم، حتی 
گله  دارم، پس چرا  هنر خوبی  و  و شغل خوب  خانواده ی خوب  بیشتر!  شاید 

داشته باشم؟
من همیشه به خدا می گویم: »من نه بهشتت را و نه جهنمت را می خواهم! من 
فقط خودت را می خواهم.« خدا الیق ستایش و سزاوار ستایش است. من و خدا 

و مادرم سه یار جدانشدنی هستیم.
پدر یعنی تکیه گاه.....

پدرم مرد شجاعی است، از شجاعتش به من هم ارث رسیده است. مردی است 
که در جبهه ها برای وطنش، برای ناموسش جنگیده؛ اما احساس می کنم این 

روزها حق این شجاع مردان بی ریا درست ادا نمی شود.
ترحم نه، حمایت!

من هرگز به محبت دیگران ُمهر ترحم نزدم. اگر کسی به من کمک می کند، من 
آن را به حساب ترحم نمی گذارم! من می گویم عشق است، محبت است. من در 
خیابان که می روم، خیلی ها به من نگاه می کنند، اما من ناراحت نمی شوم. پیش 
خودم فکر می کنم شاید در ذهنشان دنبال علت معلولیت من می گردند. گاهی 
بعضی از رانندگان تاکسی از من پول نمی گیرند و می گویند به جای پول برای 
من دعا کن. من خیلی خوشحال می شوم، چون احساس می کنم من را به خدا 
نزدیک می بینند که از من می خواهند برایشان دعا کنم. من استاد عزیزی برای 
یادگیری پیانو دارم که برای من با هزینه ی شخصی خودش پیانو تهیه کرده و 
به من آموزش می دهد؛ آن هم بدون هیچ چشم داشتی! و من محبت استادم را با 
روی باز پذیرفتم. شاید او با محبت و لطف در حق من، به آرامش می رسد، چرا 

من حال خوب را از دیگران دریغ کنم؟
خواهر... برادر... هدیه ی خداوند

چون شغل مادر من پرستاری است و زمان های مشخصی را در منزل نیست، 
خواهر عزیزم کارهای من را انجام می  داد و به نوعی مادر دوم من بود. از همین 
بود.  برادرم  تکیه گاهم،  و  مشوق  دومین  پدرم،  از  بعد  می کنم.  تشکر  او  از  جا 
خیلی به هم وابسته بودیم. وقتی برادرم برای تحصیل به آلمان مهاجرت کرد، 
تا مدت ها افسرده و دلتنگ بودم، ولی بازهم در آن دوران مادرم فرشته ی نجاتم 
شد و من را از الک تنهایی خودم درآورد و پیشنهاد داد که برای اشکال گیری 
و یادآوری، به دوره ی نقاشی در سرای محله منطقه 8 بروم و آنجا بود که مسیر 

زندگی من تغییر کرد.
ورود به جامعه ای بزرگ تر...

من همیشه دوست داشتم شغل داشته باشم و برای خودم و جامعه مفید باشم، 
اما مادرم می ترسید و نگران بود که من در جامعه آسیب ببینم. وقتی به سرای 
 محله رفتم، بعد از مدتی دبیر کانون معلوالن سرای  محله ی نارمک از آنجا رفت 
و مسئوالن سرای  محله به من پیشنهاد دادند که به عنوان دبیر کانون معلوالن با 
سرای  محله همکاری کنم. وقتی خانواده ام اشتیاق من را برای همکاری دیدند، 
اجازه دادند که مشغول به کار شوم. خدا را شکر من با وجود اعتمادبه نفس خوبی 
که داشتم، توانستم از پس کار بربیام. در سرای  محله مدتی برای معلوالن عزیز 
کالس های خودباوری برگزار کردم و در این کالس ها سعی می کردم به معلوالن 
بگویم که از لحظه به لحظه ی زندگی خود استفاده کنند. عمر ما برای کارهای 
می خواهیم،  که  جایگاهی  به  تا  کنیم  شروع  زود  باید  است!  کم  خیلی  بزرگ 
برسیم. و االن هم مشغول تدریس نقاشی به هنرجوهای عزیز هستم. من االن 
مشغول نوشتن کتابی هستم که به امید خدا سعی می کنم هرچه زودتر آن را 
تمام کنم. من هرلحظه از زندگی ام را با کتاب گذرانده ام و به همنوع های عزیز 
خودم پیشنهاد می کنم مطالعه را هرگز فراموش نکنند. بهترین دوست و بهترین 
مسابقات  داور  من  درحال حاضر  نشوند.  غافل  آن  از  است؛  مطالعه  سرگرمی، 
هنری و دبیر شهریاران جوان هستم و از دوستان گلم می خواهم برای من دعا 
کنند تا بتوانم به جایگاهی که می خواهم برسم و بتوانم برای معلوالن عزیز، راه 

ورود به جامعه را هموار کنم.
درد دلی با معلوالن عزیز...

من خواهرانه به دوستان عزیزم می گویم که با »در خانه نشستن« و »قهرکردن« 
با جامعه، هیچ چیزی درست نمی شود. سعی کنند شرایطشان را بپذیرند و »یا 
علی« بگویند! خدا راه را برای همه هموار می کند، فقط ما باید حرکت کنیم. 
خدا محافظ ماست. جوری زندگی کنیم که دنیا شرمنده ی ما باشد و ما دنیا را 

شکست بدهیم... .
سخن پایانی

باعث  بتوانم  امیدوارم  می کنم.  تشکر  حمایت هایشان  و  خانواده ام  از  من   
افتخارشان بشم. همچنین ممنونم از اساتید محترمم، آقای نصرتی عزیز و خانم 

آذرگون که بدون هیچ چشم داشتی من را حمایت و تشویق کردند. 
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پرتو عباس زاده منتظری
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افراد داراي معلولیت، بزرگ ترین اقلیت جهان را تشکیل مي دهند و به این سبب، 
جهاني  روز  به عنوان  را  آذر(  دسامبر)12  سوم  روز  جهان  سراسر  در  ساله  همه 
معلولین گرامي  مي دارند. سازمان ملل متحد نیز به مناسبت این روز و با توجه 
به اهمیت و اولویت هاي موجود، شعارهایی متناسب را برای تطبیق و پیگیرِي هر 
ساله مطرح می کند که شعار امسال »توسعه ي پایدار: نوید فناوري« عنوان شده 
است و این یعني به رسمیت  شناختن اثربخشي فناوري در پدیدآوري زندگي بهتر. 
زندگي بهتر حق همگان است و توان یابان نیز همچون دیگران خواهان آن اند؛هرچه 

بهینه تر و پایدارتر، بهتر!
فناوري با جلوه هاي گوناگونش جهان ما را متحول کرده است، اما در این میانه، 
فناوري اطالعات و ارتباطات از جایگاهي ویژه برخوردار است.این فناوري به یکی 
از ارکان اصلی عصر مابدل شده است ودرتمام وجوه زندگی ما رخنه کرده است. 
جهان رؤیاهاي خود را بر پایه ي آن بنا مي کند و سازمان های بین المللی ومنطقه 

 ای برای کشورهای عضو،روش های راهبردی و جامع درنظرگرفته اند.
متأسفانه افراد داراي معلولیت به علت ویژگي هاي جسمي و حرکتي و رفتاري خود 
و برخي نگرش هاي نامطلوب اجتماعي و فرهنگي، از دستیابي به بسیاري از حقوق 
و خواسته هاي خود محروم مانده اند و در برآوردن بسیاري از نیازهاي پایه ناکام 
مانده اند. اما فناوری اطالعات می تواند در رفع بسیاري از این مشکالت کمک کننده 

بوده و تسهیل گِر بسیاري از کنش هاي سخِت کنوني باشد. 
عرصه ي  در  حضور  براي  توان یابان  نیازهاي  اساسي ترین  از  یکي  دیگر  سوي  از 
اجتماع و بهره مندي از خدمات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، تفریحي 
تعریف مناسب سازي گفته  است. در  فراهم سازي فضاهاي مناسب سازي شده  و... 
 شده است که»اصالح محیط و تدارک وسایل حمل ونقل است به گونه اي که افراد 
داراي معلولیت قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از 
اماکن عمومي، معابر، محیط شهري و بین شهري و ساختمان هاي عمومي تردد 
استقالل  با حفظ  اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي،  محیطي،  تسهیالت  از  و  کنند 

فردي و رعایت شأن و منزلت انساني بهره مند شوند.«
هر چند نزدیک به یک دهه از الزام قانوني نهادها و ادارات دولتي و اماکن عمومي 
به مناسب سازي محیط و مبلمان شهري براي اقشار ویژه مي گذرد، اما همچنان 
در بسیاري از فضاهاي شهرِي ما هنوز قابلیت تردد این افراد فراهم نشده است و 
روند مناسب سازي فضاهاي عمومي بسیار کند و آهسته پیش مي رود و این یعني 

تداوم عدم دسترسي ایمن براي توان یابان.
طرح ارزیابي 21 دستگاه: یک فرصت

و  دستگاه   21 عملکرد  ارزیابی  »طرح  کشور  بهزیستي  سازمان  گذشته  سال 
واحدهای وابسته در مراکز استان در قبال موضوع مناسب سازی« را در 31 استان 

کشور به اجرا درآورد.
پروژه ي  آن،  کنار  در  و  طرح  این  در  فراهم شده  فرصت  از  بهره گیري  با 
پژوهشي کاربردي»GIS در مناسب سازي شهر گرگان« توسط معاونت توان بخشي 

بهزیستي استان گلستان، تعریف شد و به اجرا درآمد.
پروژه ي مذکور در راستاي بهینه سازي مستندات و یافته هاي طرح پروژه ي ارزیابی 
اجرایی  واحدهای  همراه  به  استان  مرکز  شهرستان  ادارات  و  استان  کل  ادارات 
وابسته )موضوع بند ج نامه ی شماره700/92/97433مورخ 1392/8/29 سازمان 

بهزیستي کشور( و بنابراهداف زیر تعریف شد:

1- مکانیزاسیون و تسهیل جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطالعات؛
2- بایگاني دیجیتال اطالعات، منطبق با سیستم های اطالعات جغرافیایی )GIS(؛
3-مکان گزینی مراکز هدف و شناسایی نقاط مستعد و نامستعد تردد و دسترسي 

معلوالن در سطح شهر.
پروژه ي  اجرای  به  مربوط  آلبوم هاي  و  نقشه ها  رایانه اي  فایل هاي  طرح  این  در 
ارزیابی عملکرد 21 دستگاه و واحدهای وابسته در مرکز استان در قبال موضوع 
مناسب سازی به شرح »شهرداری، شورای شهر، راه، مسکن و شهرسازی، صنعت، 
بنیاد  بهزیستی،  مسکن،  بنیاد  فنی وحرفه ای،  آموزش و پرورش،  تجارت،  و  معدن 
مهندسی،  نظام  فناوری،  و  ارتباطات  تحقیقات،  و  علوم  ایثارگران،  و  جانبازان 
ورزش و جوانان،بانک ها )اعم از دولتی و خصوصی(، صنایع دستی و گردشگری، 
ارشاد  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  غیردولتی،  تشکل های  صداوسیما، 
اطالعات  ادامه،  در  و  تهیه شده  فرمانداری(«  کشور)استانداری،  وزارت  اسالمی، 
ثبت شده ي پرسش نامه ها در جداول مرتبط درج و خروجي کار به صورت فایل هاي 

رایانه اي با فرمت SHP در محیط نرم افزارARC MAP GISتولید شد.
خروجي این پروژه به راحتي دو هدف اول را براي مدیران و کارشناسان مرتبط 
فراهم مي سازد، اما آنچه اهمیت این پروژه را دوچندان مي کند، تحقق هدف سوم 
نامستعد  نقاط مستعد و  توان یابان جهت شناسایی  براي عموم  یعني کاربرد آن 

تردد و دسترسي درسطح شهر است.
در این طرح،9 شاخص توقفگاه، ورودی اصلی ساختمان، سطح شیب دار، مسیر 
اجتماعات در  بهداشتی، آسانسور و سالن های  راه پله ها، سرویس  بازشوها،  عبور، 
هر فضاي عمومي بررسي شده است و هریک از این فضاها بر اساس انجام یا عدم 
انجام مناسب سازي و میزان رعایت استاندارد هاي مرتبط، امتیازي بین یک تا پنج 
کسب نموده اند. )یک کمترین و پنج بیشترین میزان مناسب سازي است و عدد 
صفر بیانگر عدم مصداق است( و در نهایت معدل)Result( آن ها نیز که عددي 

بین یک تا پنج است، بیانگر میزان متوسط مناسب سازي هر فضاست.
هرگاه این اطالعات با گرافیکي مناسب بر روي سامانه اي مبتني بر سیستم های 
جغرافیایی به کاربر ارائه شود، او مي تواند نقاط مستعد و نامستعد تردد و دسترسي 
در سطح شهر را شناسایي کرده و انتخاب خود را با اطالعات کافي انجام دهد؛ 
هدفي که با پیاده سازي این پروژه بر روي نرم افزار Google Earth محقق شد.
در حال حاضر اطالعات مناسب سازي بیش از 500 ساختمان و فضاي عمومي اداري 
شهر گرگان منطبق با نقشه هاي GIS به گونه اي تدوین شده اند که هر توان یاب 
جسمي و حرکتي مي تواند با قابلیت استفاده از GPS یک گوشي تلفن مجهز 
به سیستم عامل اندروید، به آن ها دسترسي داشته باشد و تردد و دسترسي خود 

را هدف گذاري کند.
به عنوان  مي تواند  پروژه  این  خروجِي  چراکه  است،  اولیه  مشقي  تنها  این  اما 
پیش نیاِز طراحي نرم افزارهاي کامل تر راهنماي معلولین )اعم از جسمي و حرکتي 
عزیز  ایران  شهرهاي  همه ی  براي  و  شهري  دسترسي  و  تردد  در  نابینایان(  و 
و  بهینه  و گردشگري  تفریحات  تجارت،  کار، تحصیل،  بتوانند  آن ها  تا  قرارگیرد 

ایمني را تجربه کنندو این جلوه اي از ارمغان فناوري براي توان یابان است.

بررسي امکانات فراهم شده در پروژه یGIS مناسب سازي شهر گرگان

فنـاوري اطالعـات در خـدمت تــوان يابـان

رضا شاه حسیني
کارشناس ستاد مناسب سازي محیط و مبلمان شهري استان گلستان
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 راشل جانسون هستم. بیست ودو ساله از شهر وارینگتون. 
سفیر سازمان راهنمایی و مشاوره ی افراد ناتوان و همچنین 
پروژه  این  هستم.  زندگی  به  بازگشت  پروژه ی  بنیان گذار 
که  بودم  ساله  چهارده  است.  تجربیات شخصی  اساس  بر 
کم توانی هوشی ام تشخیص داده شد. اما توانستم با آن 
مقابله کرده و تغییرات مفیدی به زندگی خود و اطرافیانم 
ببخشم. هنوز هم تحت درمان هستم، اما همچنان به کارم 

ادامه می دهم.
دوست دارید بیشتر درباره ی کارتان بگویید؟

پای  سفیر  است.  مؤثر  بسیار  زمینه  این  در  سفیر  نقش 
صحبت  زندگی شان  درباره ی  و  نشسته  جوانان  دردودل 
امیدوار می کند. زندگی  به زندگی دوباره  را  کرده و آن ها 
با  و  آزادانه  بتوانند  تا  است  جوانان  الهام بخش  سفیر  یک 
میل و رغبت خودشان داستان ها و تجربیات شخصی خود 

را بازگو کنند.
آیا در زمینه ی کاری با مشکل مواجه شدید؟

مواجه  مشکل  با  کاری  فشار  علت  به  وقت ها  بعضی   
از  اطرافیانم  و  داشتم  پنهان  معلولیت  چراکه  می شدم، 
ناتوانی هوشی ام اطالعی نداشتند و در رفتار با من در برابر 
از  مردم  هم  هنوز  اگرچه  می شدند.  قائل  تبعیض  دیگران 
کافی  اطالعات  هوشی  ناتوانی  نظیر  پنهان  معلولیت های 

ندارند و هنوز هم سؤال هایی در این زمینه وجود دارد.
در این زمینه خاطره ای دارید؟

من هم مثل هر فرد جویای کاری خاطره های تلخ و شیرین 
دارم. روزهای اول به علت ناتوانی هوشی ام نگران بودم، اما 
کارفرمایم مرا با قانون برابری  آشنا کرده و بیان کرد که 

بین من و اطرافیانم تبعیض قائل نیست.
چه توصیه ای برای افراد جویای کار دارید؟

به هنگام مصاحبه ی کاری صداقت داشته باشند. ناتوان بودن 
چیزی نیست که به خاطرش خجالت بکشند! باید صادق 
آگاه  دارند،  که  معلولیتی  هر  از  را  کارفرمایشان  و  باشند 
کنند. دنبال کارهایی باشند که می توانند انجام دهند. نقاط 
که  کارهایی  گفتن  از  و  بشناسند  را  خود  ضعف  و  قوت 

نمی توانند انجام دهند، شرمنده نباشند.
مواجه  موانعی  و  مشکالت  با  که  کاری  جویای  افراد  با 

هستند، چه صحبتی دارید؟
دل به دریا زده و کار خود را انجام دهند. از دیگران کمک 
بگیرند و با آن ها صحبت کنند. من به شخصه این ریسک 
از پس سخت ترین شرایط کاری ام  به خوبی  اما  را کردم، 

برآمدم.
محتاج  دیگران  به  اشتغال  برای  ناتوان  فرد  شما  نظر  به 

است؟
مسلما نه.هر فردی به نسبت توانایی هایش میتواند مستقل 
عمل کند اما برای موفقیت بیش تر می توان از تجربیات و 

کمک های اطرافیان نیز استفاده کرد.
بهتر است افراد جوان ناتوانی که جویای کار هستند، برای 

مقابله با این موانع چه کاری انجام دهند؟
از اطرافیانشان کمک بگیرند، راه خود را یافته و زندگی شان 
را بسازند. به هنگام خوداشتغالی با ازدست دادن پول هایشان 
ناامید نشوند. ریسک پذیر باشند و بدانند در اطرافشان افراد 

بسیاری هستند که همیشه آماده ی کمک رسانی اند.
چه تغییرات مثبتی در زمینه ی اشتغال معلوالن مشاهده 

کردید؟
از نظر من قانون برابری یک گام موفقیت آمیز در زمینه 
ی اشتغال معلولین بوده، اما این قانون هنوز هم به رشد 
کار  جویای  افراد  و  .کارفرمایان  است  نیازمند  بیشتری 

بیشتری باید از این قانون آگاه باشند.
شما در زندگی تان از چه کسانی کمک گرفته اید؟

نمی توانم  همچنین  داشتند.  مهمی  نقش  مادرم  و  پدر 
نادیده  را  همشهریانم  مشاوره های  و  کارفرما  کمک های 
بگیرم. استفاده از پیشنهادها و نصایح کارفرمای قدیمی ام 
که با توجه به اختالالت حرکتی در زمینه ی شغلی اش فرد 
این  دنبال  به  شد.  واقع  مفید  برایم  بود،  مستقلی  و  آزاد 
بودیم که باهم کار کنیم، اما متأسفانه قبل از اینکه موفق 
شویم، به رحمت خدا رفت. او راهی به من نشان داد تا به 
این نتیجه برسم که مهم نیست معلولیت و ناتوانی داشته 

باشم، به هرحال باید روی توانایی هایم متمرکز شوم.

پیش به سوی موفقیت

ترجمه: پانته آ افشاریان

پوریا طیارزاده
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اج کرده  مشغول  خود  به  را  ذهنم  سؤالي  که  هاست  مدت 
خوانید؟  مي  معلول  را  کسي  چه  شما  راستي  به  است: 
شاید پاسخ من اندکي متفاوت باشد. من مي گویم معلول 
مشکل  او  شنوایي  یا  بینایي  پا،  که دست،  نیست  کسي 
به  به عقیده ی من معلول کسي است که  باشد.  داشته 
باور  اسیر  را  او فکرش  ندارد،  ایمان  نیروي تفکر خویش 
روي  را  دیدگانش  که  کسي  است،  کرده  توانم«  »نمي 
فرصت ها و نعمت هاي زندگي بسته است. آنکه خود را 
قرباني تمام عیار رنج ها و ناخوشایندي هاي زندگي مي 
از داشتن اخالق پسندیده محروم است. آه! خدا  یا  کند 
نکند روح و روانمان گرفتار حفره هاي خالي شود... که 
اگر ضرب آهنگ یأس و ناامیدي در گوش جانت طنین 
انداز شود، آن هنگام است که من، تو را یک »معلول« مي 
خوانم. پرورش نیروي معجزه گر »اعتماد به نفس« مهم 
ترین عامل ترقي این دسته از افراد است که در ادامه با 

عوامل مهم آن آشنا خواهید شد.
البته بر هیچکس پوشیده نیست که گاهي اوقات مسایل 
در  و  به دست هم مي دهند  و مشکالت مختلف دست 
طبیعي  شوند.  مي  واقع  مؤثر  معلول  ی  روحیه  تضعیف 
دید  مردم،  آمیز  ترحم  هاي  نگاه  مثال  برای  که  است 
فرصت  نبود  معلوالن،  به  جامعه  افراد  از  برخي  نادرست 
هاي شغلي، مشکالت اقتصادي و معضالت رفت وآمد و 
کمبود امکانات رفاهي براي این قشر از جامعه و مشکالت 
و عوامل دیگري که قسمت عمده اي از زندگِي معلوالن 
را شامل مي شود، موجب کاهش اراده و تضعیف روحیه 
آنان شود. اما معلوالن موفق با تکیه بر این باور مثبت که 
رنج و مشقت قسمتي از زندگي و البته آموزنده است، نه 
تنها راه حل را در گریز از مشکالت نمي بینند، بلکه به 
استقبال مشکالت نیز مي روند. از نگاه این دسته از افراد 
»پاییز بهانه است، برگها پاي رفتن دارند«. با مطالعه ی 
با اسرار زندگي معلوالن  نکاتي که در ادامه مي خوانید، 

موفق بیشتر آشنا شوید!
1. با شرایط معلولیت خود کنار بیایید و آن را بپذیرید. 

و یأس  با غصه  را  فرد معلول، زندگي خود  زماني که  تا 
باشد  سؤاالتي  کردن  زمزمه  مشغول  مدام  و  بگذراند 
»با  من؟«،  چرا  »آخر  افتاد؟«،  اتفاق  این  »چطور  نظیر 
آرزوها  به  توانم  مي  دیگر چگونه  معلولیت  از  درجه  این 
در  پیشرفتي  هیچ  شاهد  مطمئناً  و...  برسم؟«  اهدافم  و 
پذیرش معلولیت خود و حرکت به سمت موفقیت نخواهد 
خود  معلولیت  فرد  که  زماني  معتقدند  روانشناسان  بود. 
شرایط  با  کنارآمدن  براي  او  تحمل  میزان  بپذیرد،  را 
راحتي  به  آن،  متعاقب  و  یافت  افزایش خواهد  معلولیت 
مي تواند توانایي ها و ناتواني هاي خود را شناسایي کرده 

و از آنها براي هرچه بهتر زیستن استفاده کند.
2. از موفقیت هاي کوچک اما دسترس پذیر شروع کنید 
تعیین  هدف  خود  براي  امکاناتتان  و  توانایي  حد  در  و 
کنید. مشکل عمده ی معلوالن باور نادرست »نمي توانم« 
و  پذیرش  از  بعد  موفق،  معلوالن  از  بسیاري  در  است. 
کنارآمدن با شرایطي که برایشان رخ داده است، چیزي 
شبیه »حس توانستن« بیدار مي شود. این دسته از افراد 
اینک  بپذیري  که  باشي  بین  واقع  باید  طوري  معتقدند 
بخشي از سالمتي ات را از دست داده اي و طوري امیدوار 
از  توست.  دستان  در  فردا  باشي  داشته  ایمان  که  باشي 
اهداف کوچک که مي دانید احتمال موفقیت در آن ها 
بیشتر است، شروع کنید و سپس به سراغ تحقق آرزوهاي 
بزرگ خود بروید. قبول دارم که این آغاز، براي تعدادي از 
افراد سخت است، اما آهسته آهسته بلند شو، حرکت کن 
و بدان که در این راه قدم برداشتن، دست و بالت را بارها 
زخمي خواهد کرد، اما آبدیده مي شوي و مي آموزي که 
بي  مقصد  از  نهراسي،  زندگي  وخم  پرپیچ  هاي  جاده  از 
و  بروي  پیش  تنها  و  نهراسي  نرسیدن  از  نهراسي،  انتها 

بروي و بروي.
3. از تمام توانمندي هاي جسماني خود که برایتان باقي 
مانده استفاده ی حداکثري را ببرید. کم نیستند افرادي 
که ناتواني یا نقصي در یکي از اعضاي بدن دارند، ولي با 
با  و  شروع  را  کاري  بدن  سالم  اعضاي  دیگر  از  استفاده 

انجام تمرین هاي کافي در آن مهارت کسب مي کنند و 
به موفقیت مي رسند؛ یک نفر در ادامه تحصیل، یک نفر 
این  به  . بیشتر معلوالن   ... در ورزش، دیگري در هنر و 
امر واقف اند که اگرچه در برخي حوزه ها به دلیل شرایط 
که  اندازه  همین  اما  دارند،  هایي  محدودیت  جسمیشان 
پویا  و  تدبیر و تفکري خالق  نعمت وجود روح سالم،  از 
از  استفاده  با  و  دارند  چیز  همه  یعني  پس  برخوردارند، 

آنها، کمبودهایشان را جبران مي کنند.
را  همان  چیست؟  ات  لحظه  همین  ی  وظیفه  ببین   .4
شکل  به  که  معلول  افراد  از  تعدادي  بده!  انجام  خوب 
ناگهاني دچار آسیب جسمي شده اند، همواره نگران اند 
که آینده ی من چه مي شود؟ نکند وضعیت از آن چه 
عضو  نقص  دلیل  به  رفته  رفته  نکند  شود؟  بدتر  هست، 
فعلي ام، سالمت عمومي ام نیز به خطر بیفتد؟ این دسته 
از افراد، اغلب در حال زندگي نمي کنند و اگرچه انگیزه 
ی خوبي براي پیشرفت دارند و به همه ی نکات ذکر شده 
در راهکارهاي 1 تا 3 پایبندند، اما از آنجا که در آینده 
زندگي مي کنند نه در حال، مدام فکر آنها درگیر نگراني 
براي فرداها و مشکالت آن خواهد بود. درصورتي که در 
بگویید  خودتان  به  سریعاً  گرفتید،  قرار  شرایطي  چنین 
مراقبت هاي خاص  و  و وظایف  راهکارها  نیز  آن مرحله 
خود را دارد. به چیز دیگري فکر نکنید. فقط به وظیفه 
ی روز و لحظه تان فکر کنید. با خود بگویید: این مدت 
را با همین شیوه پیش آمده ام و در هر مرحله با دشواري 
هاي آن مرحله جنگیدم و برایش راه حل یافتم. بعد از 
این نیز هر مشکلي پیش آید، راه حل آن را خواهم یافت. 
گردوغبار دلهره ها که به کنار رود، مي بیني دیگر اهمیت 
پایان ماجرا و قصه ها برایت کم رنگ تر مي شود و لذت 

پیمودن راه را با چیز دیگري مبادله نمي کني.

می خواهم موفق شوم...
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با من قدم بزن!

شبحی در تاريکی

همان  زیر  تابستاني،  عصر  یک  براي  باشد  قرارمان 
صنوبر تنها که بارها و بارها تک تِک آشیانه هاي کوچک 

ساخته شده روي دوشش را شمارش کردیم.
قرارمان وقتي باشد که خورشید از البه الي برگ هاي سبز 

و نقره اي صنوبر پیر به ما سرک مي کشد.
انگار  دارم،  دوست  را  صنوبر  گیسوي  میان  باد  رقص 

برگ ها براي تابستان پاي کوبي مي کنند.
تو روي نیمکت زیر صنوبر بنشین و منتظر بمان بگذار 
برایم  دلت  هنوز  و  است  اول  روز  دوباره  که  کنم  فکر 
مي لرزد، بگذار فکر کنم که براي دیدارم شوق داري هنوز.

من آرام مي آیم، قبل از من سایه ام جلوجلو از راه خواهد 
رسید. سایه را که دیدي چیزي نگو، جایي نرو، فقط بمان 

تا با تو قسمت کنم دنیاي نشسته ام را.
من خواهم آمد، تو روي همان نیمکت همیشگي بنشین و 

صبوري کن تا خودم را کنار نیمکتمان برسانم. 
از من نپرس که چه شد که این چنین شد! از من بپرس 
که با این چنین چه مي کنم؟! نگاهم کن، اما نه با ترس، 
نه با غم! نگاهم کن و ببین که چطور بدون پا، با دلم و 
ذره ذره ی وجودم دنیا را مي دوم... ببین چطور نشسته به 

ستیز هر ناخوشي مي روم و پیروز برمي گردم. 
بیا باهم راه برویم، دوست دارم کنارم مثل همان روزهاي 
مصمم.  اما  تند،  نسبتاً  قدم هاي  همان  با  بروي،  راه  اول 
من چرخم را تا نهایت مي چرخانم تا هم پایت شوم، حاال 

سایه مان را نگاه کن، تو چه سروقامتي و من...!
من چرخ را مي چرخانم، تو دستت را روي شانه ام بگذار، 
چتر  زیر  هم  که دست دردست  اول  روزهاي  همان  مثل 
درختان قدم مي زدیم... بگذار به بودنت دل خوش باشم. 

جا  وطنم  از  گوشه اي  را  پایم  دو  فقط  من  نکن!  پنهانم 
و  است  همان  همه  شورم  و  عشقم  و  قلبم  گذاشته ام... 

همان. 
را  راه  این  تمام  پا  بدون  تو  براي  که  بدانند  همه  بگذار 
آمده ام. برایم حرف بزن، از خوشي ها بگو، برایم از اولین 

قدم فرزندمان بگو.
بیا و به پاي فرزندمان گاهي کفش نپوشان، بگذار روي 
چمن راه برود، ساحل شني را بدود و دل به دریا بزند، 
را  پاهایش  قدر  تا  فتح کند  را  دنیا  پابرهنه  بگذار گاهي 

بداند.

این دیگر چیست؟ عجب نوری دارد! آیا شبح است یا شبه شبح؟!
آخ ...آخ... انگار با نگاه آدمیان میانه ی خوبی ندارد. همین که نگاهم به نگاهش تابید، 
به سرعت چشم را هدف گرفت و زد! ناگهان انگار کسی بر فرق سرم کوبید، از خواب 

پریدم. عرق به تنم دوید و خیسم کرد.
خدای من، یعنی او شبح بود؟ شبح... شبح... این اسم را کجا شنیدم؟ هان، یادم افتاد! 
توی رادیو... قصه ی شب... حکایت شبحی در ُگردان گمشده... خدای من! درست است، 
درست است. با همین فکر بود که به خواب رفتم. قصه ی همان جوانی به یادم آمد که در 
خرمشهر شب ها به قتل عام سران در گردان عراقی ها مشغول بود. این قصه تلنگری بود 
برای چشمانم. بلند شدم نگاهی به روزشمار زندگی انداختم. چشمم از روی سرسره ی 
سوم خرداد به پایین لغزید و به قرآن رسید: حلول رمضان؛ ماه نور و سرور. نور دوباره 

شبحی را که در خواب دیده بودم، توی ذهنم تداعی کرد.
دوباره حمله  رفتم. شبح  فرو  آغوشش  در  مشتاقانه  و  برگشتم  بستر خواب  به  دوباره 
سپید  بود. شبح  کرده  کمین  سیه دل ها  دل،  همه جای شهر خرم  بود.  کرده  آغاز  را 
واردُگرداِن دل ها شد، ستوان سیه دل غرق در مستی و سرور لمیده بود. شبح سپید 
روی دیوار سیاهی متبلور شد و سایه ای از نور بافت: ستوان! ستوان! بهتر است چشمانت 
را باز کنی ستوان. اما نور اجازه ی بازکردن دریچه ی چشمان ستوان را نداد... . طنین 
پاک کردن  کاش  اندیشیدم:  خود  با  نماز  دروقت  برید.  را  افکارم  رشته ی  صبح  اذان 

سیاهی ها ازدل ها همین قدرساده بود و همیشه شوالیه ای وجود داشت که باقهرمان بازی 
جوالن دادن  برای  خوبیست  فرصت  منور  رمضان  همان  البته  می دزدید؛  را  پلیدی ها 

سپیدی هابردل های سیاه! 
سیما علیمردانی

مریم امین االسالم
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آغاز سال  از  قبل  روز  یزدی یک  آذر  مهدی 
هزار و سیصد و یک شمسی در خرمشاه یزد 

به دنیا آمد.
چه کسی فکرش را می کرد سال روز درگذشت 
به مدرسه نرفت و خواندن  تنهایی که  مهدی  
و نوشتن را درخانه از پدرش یادگرفت، روز 
ملی ادبیات کودک و نوجوان نام گذاری شود؟

شد،  متولد  نَدار  خانواده ای  در  آذریزدی 
فقیري  مردم  ما  »خانواده ی  می گوید:  خودش 
بودند. این کلمه ی فقیر را در تهران به مردم 
ندار مي گویند، ولي در یزد به گدا مي گویند و 

توهین آمیز است. ما ندار بودیم.«
مثل خیلی خانواده های قدیمی سالی یک بارپلو 
دستپخت  نان  عید.  شب  هم  آن  می خوردند؛ 
لباس های  همیشه  بود.  سرسفره شان  مادر 
خاطر  به  که  می پوشید  را  مادر  دست دوز 
دستش  دیگر  بچه های  آن ها  بلندبودن 

می انداختند و او را شیخ صدا می زدند.
باغ ها  و  زمین ها  در  پدر  با  سالگی  هشت  تا 
و  داشت  عادت  زندگی  این  به  و  می کرد  کار 
بچه های  وقتی  حتی  نمی کرد.  فقر  احساس 
به حساب  او را دهاتی صدا می کردند،  ارباب 
نادانی شان می گذاشت و به زندگی مرفه آن ها 

حسادت نمی کرد.
بازی کردن  وقت  بام،  باالی پشت  اما یک روز 

با یکی از بچه های هم سن  و سالش در فامیل، 
برای اولین بار حسرت را تجربه کرد؛ آن هم 
که  او  هم سن  پسربچه ی  اینکه  خاطر  به 
داشت،  دستش  در  کتاب  چند  بود،  بی سواد 
اما او که باسواد بود کتابی نداشت. به نظرش 
کتاب های  نمی شد.  این  از  بزرگ تر  ظلمی 
کتاب  چند  و  گلستان  و  بوستان  هم بازی اش 
کتاب ها  این  خریدن  با  پدر  بودند.  دیگر 
مخالفت کرد و اعتقاد داشت چنین کتاب هایی، 
مهدی  آن شب  و  هستند.  دنیایی  کتاب های 

ساعت ها در زیرزمین خانه گریه کرد... .
و  بنایی  مثل  دیگری  کارهای  به  آذریزدی 
بین  از  اینکه  تا  شد  مشغول  هم  جوراب بافی 
یک  در  کار  برای  جوراب بافی  شاگردهای 
بهشت  یک  مثل  نظرش  از  که  کتاب فروشی 
بود، انتخاب شد. و برای جبران تمام روزهای 

نرفته اش به مدرسه، کتاب خواند و خواند.
در  و  کرد  مکان  نقل  تهران  به  آن  از  بعد 
که  بود  آنجا  کارشد.  به  مشغول  چاپخانه ای 
به  سهیلی  انوار  کتاب  از  داستانی  خواندن  با 
این فکر افتاد که با ساده کردن این داستان ها 
کودکان می توانند از آن لذت ببرند و این گونه 
بود که جلد اول مجموعه ی کتاب های خواندنی 
به چاپ  بچه های خوب  برای  قصه های خوب 
پنجاه ویک  در  تاکنون  مجموعه  این  رسید. 

نوبت تجدید چاپ شده  و به خانه ی کودکان 
زیادی راه پیدا کرده است.

به  می توان  آذریزدی  کتاب های  دیگر  از 
ناقال،  عنوان های پیش رو اشاره کرد: گربه ی 
شعر قند و عسل؛ مثنوی بچه ی خوب )قصه های 
ساده برای نوآموزان(، تصحیح مثنوی مولوی، 
یاد عاشورا،  پیامبران،  تنبل، قصه های  گربه ی 
خاله گوهر. البته آثاری دیگری نیز هستند که 

هنوز به چاپ نرسیده اند. 
او فرزندی جز کتاب هایش و یک فرزندخوانده 
ندارد. فرزندخوانده اش را روی پلۀ عکاسی ای 
فرزندخوانده اش  دید.  می کرد،  کار  آنجا  که 
عکاسی  در  اینکه  از  ناراحت  و  گریه کنان  را 
استخدام نشده دیده بود. از آن روز او را پسر 

خود خواند.
سلطنتی  جایزه ی  نیز  و  یونسکو  جایزه ي  او 
دریافت   ۵۷ انقالب  از  پیش  را  سال  کتاب 
کودک  کتاب  شورای  را  او  کتاب  سه  و  کرد 
به عنوان کتاب برگزیده ی سال انتخاب کرد. 
جایزه ی ادبی آذریزدی نیز برای بهترین آثار 
بازنویسی برای کودکان از سال نودوسه کلید 
خورده است. خواندن و نوشتن تنها عالقۀ این 
این  تمام عمرخود را صرف  بود که  تنها  مرِد 
کار کرد. نه به پول فکرکرد و نه به شهرت؛ 

اما درنهایت به شهرت رسید.

قصهگویخوبیکهقصههایخوبمیگفت
بهمناسبتروزملیادبیاتکودکانونوجوانان
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برای اولین بار حسرت 
را تجربه کرد؛ آن هم به خاطر 
اینکه پسربچه ی هم سن او که 

بی سواد بود، چند کتاب در دستش 
داشت، اما او که باسواد بود کتابی 
نداشت. به نظرش ظلمی بزرگ تر 

از این نمی شد.
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صفحه ی شطرنجِی پراز ماروپله را یادتان 
برنده  کسی  چه  نیست  معلوم  هست؟ 
و  می رویم  باال  پله  یک  از  گاهی  می شود. 
وقتی  هم  گاهی  می شویم،  خوشحال  کلی 
مارهای  هستیم،  خانه  به  رسیدن  نزدیِک 
کوچک و بزرگ ما را به خانه های پایین تر 
که  بچه هایی  نظرشما،  به  می فرستند. 
ماروپله بازی می کنند چه نقشی در بردن 
با  می شود  به  نظرشما  دارند؟  باختن  یا 

فکرکردن مسیر بازی را تغییر داد؟
که  هستند  بازی هایی  بازی ها،  نوع  این 
و  تفکر  و  تالش  و  می روند  جلو  شانسی 
خالقیت بچه ها درآن نقشی ندارد و برای 
می کنند. سرگرم  را  شما  فقط  وقتی  چند 
بشوید.  سرگرم  فقط  که  نباشد  بد  شاید 
خب تابستان برای بازی بچه ها هم هست. 
بچه ها  یاد کدام  را  بازی من  این  می دانید 
درکاری  وقتی  که  بچه هایی  می اندازد؟ 
موفق نمی شوند، به خودشان نگاه نمی کنند 
و فکر می کنند شب و روز و خواهر و برادر 
و همسایه ها مقصر هستند، یعنی هرکسی 
به جز خودشان. مثل مارهای توی بازی که 

یک دفعه سروکله شان پیدا می شد.

به  رسیدن  برای  که  می افتم  بچه هایی  یاد 
اصالً  و  نمی کنند  تالش  خواسته هایشان 
خواسته ها  به  رسیدن  برای  فکرنمی کنند 
یک  فکرمی کنند  شاید  کرد.  تالش  باید 
روز همه چیز درست می شود. مثالً یک    دفعه 
پله هایی  مثل  می شود،  خوب  درسشان 
باال  را  ماروپله آن ها  که یک دفعه دربازی 

می بردند.
اما بچه ها، خوب است از حاال که تابستان 
است و ما مجبور نیستیم با دردست داشتن 
کتاب درسی نگران فردا و امتحان باشیم، 
و  استراحت  برای  بیشتری  وقت  که  حاال 
بازی وتفریح داریم، دنبال بازی هایی باشیم 
اجازه  ما  به  و  بگیرند  کار  به  را  فکرما  که 
پیداکردن  برای  و  بپرسیم  سوال  بدهند 
از  و  برنده شدن، جست وجوکنیم  و  جواب 

خالقیت خودمان استفاده کنیم.
فعالیت های  با  ورزش کاران  همان طورکه 
قوی  را  خودشان  ماهیچه های  جسمی ، 
استفاده  با  می توانید  هم  شما  می کنند، 
را  مغزتان  توانایی های  فکرتان  بیشتراز 
فکرکنید  این  به  می توانید  دهید.  افزایش 
که دوست دارید وقتی بزرگ شدید، شبیه 

چه کسی باشید؟
بعد  کنید.  انتخاب  را  خاص  فرد  یک 
درباره ی زندگی او تحقیق و مطالعه کنید. 
این فرد خاص در کودکی چه  بدانید  مثالً 
کتاب هایی می خوانده، به چه نوع بازی هایی 
عالقه داشته و... . این طوری شما می توانید 
این  می توانید  باشید.  داشته  نقشه  یک 
فعالیت را تبدیل به یک بازی کنید؛ بازی 
ناشناخته.  جزیره ی  در  گنج  پیداکردن 
این،  کنید.  مشخص  را  خودتان  هدف 
گنج شماست در جزیره ی ناشناخته ای که 

درون خودتان است.
بکشید.  گنج  نقشه ی  یک  می توانید  حاال 
تا  کنید  طی  باید  که  مسیرهایی  نقشه ی 
مدرسه،  به  رفتن  مثالً  برسید.  هدفتان  به 
کتاب های  مطالعه ی  درس خواندن،  خوب 
کمک  گروهی،  کارهای  انجام  غیردرسی، 
 . و...  مسئله هایشان  حل  برای  دیگران  به 

می توانید ازهمین تابستان شروع کنید.
نقشه ی گنج خودتان را طراحی کنید.

تابستانوجستوجوبرایگنج

صدیقه مالیی 
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كودكان و بازی های وانمودی
خردساالن از راه خیال پردازی و عمل کردن یاد می گیرند. آیا تا کنون دیده اید که فرزندتان یک 
سنگ را بردارد و با آن همانند یک ماشین بازی کند؟ یا با جنباندن لگویی، آن را یک آدم یا 

خرگوش فرض کند؟
روند  اما  می کند؛  وانمود  دیگری  چیز  جای  به  را  چیزی  حرکت،  با  شما  فرزند  هنگام  این  در 
پرورش  سبب  وانمودسازی  فرایند  نیست.  می شود،  دیده  که  سادگی  همین  به  وانمودسازی 

بسیاری از زمینه های بنیادی رشد کودک می شود.
پژوهش ها نشان داده اند که بازی های وانمودی برای آن ها امکان زندگی در دنیایی کوچک، با 
همان ویژگی های دنیای واقعی را فراهم می آورد و آن ها را به کاربرد مهارت هایی که آموخته اند، 
این امکان، همچنین زمینه را برای به کاربردن مهارت های شان در فعالیت های  تشویق می کند. 

معنادار زندگی آماده می سازد.
برخی کارشناسان بر این باورند که این فرایند کاربردی، نه تنها در پیشرفت یک مهارت، بلکه در 

چگونگی به کارگیری آن در زندگی هم به کودک کمک می کند.
 بازی های وانمودی به رشد مهارت های اجتماعی و عاطفی کمک می کنند. هنگامی که کودک شما 
در حال بازی وانمودی است، به شکل فعال، نقش های عاطفی و اجتماعی زندگی را تجربه می کند. 
او با بازی های جمعی می آموزد که چگونه نوبت را رعایت کند، چگونه به ترتیب، مسئولیت ها 
را تقسیم کند و خالقانه به حل مشکل بپردازد. هنگامی که کودک شما شخصیت های مختلفی را 
»با کفش های  با کفش های دیگری است«.  »راه رفتن  وانمودسازی می کند، در حال تجربه کردن 
برای  می رساند.  یاری  همدلی  و  اخالقی  مهم  مهارت های  به  او  دستیابی  به  راه رفتن«  دیگران 
خردساالن طبیعی است که دنیا را از دید خود و با محوریت خود ببینند. آن ها با کمک بازی های 
با وانمودسازی  جمعی، کم کم احساسات دیگران را درک می کنند. وقتی کودک پی می برد که 
پیدا می کند! کودکان در  اعتمادبه نفس  بگذارد،  به جای هر کس و هر چیزی  را  می تواند خود 

سال های نخستین زندگی، تنها در حال درک کردن تفاوت میان واقعیت و تخیل هستند.
بازی های خیالی و بازی کردن نقش شخصیت های آشنا )مانند اعضای خانواده( و شخصیت های 
و خیال در کودک می شود.  واقعیت  میان  مهم  تفاوت  یا ساختگی، سبب درونی شدن  افسانه ای 
برای نمونه، کودک شما می تواند تفاوت بین مادر واقعی و مادری که بعضی وقت ها در بازی های 
کودکانه نقش او را بازی می کند، دریابد و این تجربه و دانش را در موقعیت های دیگر نیز به 

کار برد.
بازی های وانمودی مهارت زبانی را پرورش می دهند

دوستانش  یا  اسباب بازی ها  با  بازی  یا  تخیلی  بازی  سرگرم  کودکتان  که  هنگامی  تاکنون  آیا 
است، به رفتار اوتوجه کرده اید؟ اگر پاسختان مثبت است، شاید بعضی واژگان یا عبارت هایی 
شنیده اید که هرگز فکر نمی کردید او آن ها را بلد بوده است. اغلب در بازی کودکان، واژگانی 
را که خودمان به کار می بریم، از آن ها می شنویم. کودکان از پدر و مادر و آموزگارشان کامالً 
افزون بر  تا قدرت زبان را دریابد.  بازی وانمودی به کودک شما کمک می کند  تقلید می کنند. 

ترجمه ی مهوش کلهر

http://www.scholastic.com به نقل از سایت کتابک، منبع

می گیرند  یاد  دیگران،  با  وانمودی  بازی  با  کودکان  این، 
بازسازی  برای  ابزاری  همچون  واژه ها  از  می توانند  که 
یک داستان یا سازمان دهی یک نمایش بهره بگیرند. این 
و  نوشتاری  زبان  میان  می دهد  امکان  کودکتان  به  فرایند 
گفتاری ارتباط برقرار کند و به مهارتی دست یابد که بعدها 

به او کمک خواهد کرد خواندن را یاد بگیرد. 
کودکان همچنین در هنگام بازی های وانمودی، واژه نامه ی 
خود را می سازند. هنگامی که مشغول بازی وانمودی هستند، 
شما و آموزگارش می توانید آن ها را با واژه های مربوط به 
کودکتان  اگر  نمونه،  برای  کنید.  آشنا  ویژه  موضوع  یک 
کند، شما  بازی  اسباب بازی،  دایناسورهای  با  دارد  دوست 
با اشاره به نام دایناسورهای گوناگون، به او کمک خواهید 

کرد به سرعت نام های بلند آن ها را یاد بگیرد.
که  را  کارهایی  کنند  وانمود  دارند  بیشتر کودکان دوست 
می دهند.  انجام  هم  آن ها  می دهید،  انجام  خانه  در  شما 
سعی کنید همیشه مجموعه ای از نشریه ها، کتاب ها، کاغذ 
نمایشی در خانه در دسترس  بازی های  برای  و مدادهایی 

داشته باشید.
به این ترتیب، کودک شما از مهارت های پیش نوشتاری و 
پیش خوانی برای تقلید موقعیت های واقعی در زندگی اش 
و  عروسک ها  برای  می تواند  او  کرد.  خواهد  استفاده 
اسباب بازی هایش بخواند، نامه بنویسد، فهرست تهیه کند 
و حتی وانمود کند با تلفن اسباب بازی، پیام تلفنی می گیرد. 
بازی های وانمودی در کودک مهارت تفکر ایجاد می کنند.

بازی های وانمودی، مسئله های فراوان پیش روی کودکان 
می گذارند. هنگامی که دو کودک می خواهند نقش یکسانی 
برای  یک سقف  ساختن  برای  مناسبی  مواد  یا  کنند  بازی 
شناختی  تفکر  مهارت های  بیابند،  عروسکی  خانه ی 
از  ارزشمندی را فرا می گیرند که در زندگی حال و آینده 

آن ها استفاده خواهند کرد.
می کنند.  تقویت  را  انتزاعی  تفکر  وانمودی،  بازی های 
توانایی استفاده از ابزاری مانند بلوک های ساختمان سازی 
به عنوان نشانه ی چیزی )مانند تلفن( سطح باالیی از مهارت 
تفکر به شمار می رود و درنهایت کودک شما را قادر خواهد 
مقدار  و  اندازه  بیانگر  اعداد،  که  دهد  تشخیص  ساخت 
هستند و ترکیبی از حروف نشانگر واژه هایی هستندکه به 

زبان می آورد و می شنود و می خواند.
پرورش تخیل

می شود؟  وانمودی  بازی های  درگیر  شما  کودک  آیا 
یا  برای ساختن دنیای فانتزی کودک خود، در یک جعبه 
گوشه ای از اتاق، چیزهایی را که کودکتان را به بازی های 
وانمودی برمی انگیزانند، قرار دهید. این جعبه یا گوشه ی 

اتاق ممکن است وسایل زیر باشند:
خالی  جعبه ی  مقوایی،  جعبه ی  بزرگ،  پالستیکی  سبد 
،کفش،  های کهنه  لباس  خانه،  ساختن  برای  بزرگ  یا 
کوله پشتی، کاله، تلفن قدیمی، دفترچه تلفن های قدیمی و 
مجله های کهنه، ظرف  های آشپزی، ظرف های پالستیکی 
و  پارچه ای  حیوانات  سفره،  دستمال  و  مصنوعی  گل  غذا، 
پتو،  تکه پارچه،  مختلف،  اندازه های  در  عروسک هایی 
چیزهای  قلعه،  یا  لباس  ساختن  برای  کهنه  ورقه های 
»رفتن  همچون  ویژه  وانمودی  بازی  یک  برای  مناسب 
استفاده شده،  بلیت های  کارت پستال،  ارسال  سفر«،  به 
سکه های خارجی، عکس هایی برای تعطیالت، نوشت افزار 
برای نوشتن پیام های تلفنی، نوشتن یادداشت ها، فهرست 

خرید و... .
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از زنگ و تخیل  پر  تفاوت زندگی یکنواخت و کسل کننده ی بعضی بزرگساالن و دنیای  به  اگر 
کودکان فکرکرده اید، حتماً سراغ این کتاب بروید.

و  پدر  بگذرانند.  آنجا  در  را  بعدازظهر  یک  تا  می روند  کناردریا  به  دخترکوچولو  و  مادر  و  پدر 
دخترکوچولو  اما  می نشینند؛  درآنجا  مدت  تمام  و  می گذارند  ساحل  در  را  مادرصندلی هایشان 
نزدیک دریا می ایستد. از اینجا به بعد تصویرهای کتاب تخیل دخترکوچولو هستند و نویسنده 
بدون هیچ کالمی داستان را درکنار جمله های خسته کننده ی پدر و مادر جلو می برد. دخترکوچولو 
به  قیر  باش  »مواظب  می گویند:  مادر  پدرو  می رود.  دریا  به  و  می شود  قایقی  درخیال خود سوار 
کفش های قشنگت نچسبد« اما دختربه کشتِی دزدان دریایی رسیده است. مادر می گوید : »به آن 
دست نزن، معلوم نیست قبالً کجا بوده!« و این در حالی است که دزدان دریایی دخترکوچولو را 

دستگیرکرده اند.
پدر روزنامه می خواند، مادر چایی می ریزد و دختر به جنگ دزدان دزیایی می رود. دختر نقشه ی 
گنجی را به دست می آورد و ازکشتی بیرون می پرد. پدر چرت می زند، مادر بافتنی می بافد، دختر 
به جزیره ی گنج می رود و صندوق جواهرات را پیدا می کند و... تا اینکه هوا تاریک می شود و آن ها 

به خانه برمی گردند.

تایپ قدیمی را  او یک ماشین  براوِن کشاورز مشکلی دارد.گاوهای 
در انبار پیدا کرده اند و هرشب مشغول تایپ کردن می شوند: تق تق 
ماا،تق تق ماا. اما مشکل کشاورز تازه وقتی شروع می شود که گاوها 
برای  برقی  ی  پتو  می کنند:  تایپ  کشاورز  برای  را  خواسته هایشان 
درخواست  این  برآوردن  کشاورز  وقتی  تا  و  طویله.  سرد  شب های 
به  گاوها  باالخره  نیست.  تخم مرغ خبری  و  از شیر  نکرده،  قبول  را 
به کشاورز  را  تایپ  ماشین  باید  اما درعوض  می رسند،  خواسته شان 

برگردانند.
صبح روز بعد یادداشتی به دست براون کشاورزرسید: »برکه خیلی 

خسته کننده شده، ما تخته ی پَِرش می خواهیم!«
با احترام، اردک ها.

تق تق کوآک...

تق تق کوآک...

معرفـــی كتـــاب

به آب نزدیک نشو دخترم!
نویسنده و تصویرگر: جان برنینگهام

مترجم: طاهره آدین پور
ناشر: شركت انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده: دورین كرونین
تصویرگر: بتسی لوین

مترجم: اكرم حسن
ناشر: آفرینگان

تَق تَق، مااااااااا
گاوهایی كه تایپ می كنند

) تفاوت دنیای كودكان و بزرگساالن(معرفی كتاب
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خاک  زیر  از  را  سرش  که  باری  اولین 
به  نه  اما  ندید؛  را  هیچ جا  آورد،  بیرون 
خاطر اینکه زیر خاک تاریک است و روی 
باری که سرش  اولین  اتفاقاً  زمین روشن. 
را از زیر خاک بیرون آورد، شبی بود پر از 
ستاره، پر از صدای جیرجیرک و پرندگان 
دلیل  هم  آسمان  تاریک بودن  اما  شب. 

ندیدنش نبود.
بچه صاعقه  یک  اینکه  برای  دلیلی  تنها 
نمی توانست ببیند، این بود که جای چشم، 
دو تا حفره ی تاریک روی صورتش داشت.

بچه صاعقه! این اسم را موش های صحرایِی 
که  بودند  کرده  انتخاب  برایش  دنیادیده 
صاعقه های زیادی را دیده بودند. دلیلشان 
هم این بود که انبوه علف های روییده روی 
صاعقه های  مثل  موهایش  همان  یا  سرش 
آسمان پراکنده و نامنظم و زیبا بودند و نه 
ترسناک. اما بچه صاعقه تنها یک بوته بود 
که کمی سرش را از زیر خاک باال آورده 

بود.
قسم  »می توانم  گفت:  موش ها  از  یکی 
آتشفشانی  صاعقه ی  یک  این  که  بخورم 

است!«
هم  آتشفشان  نکرد  باور  هیچ کس  اما 
که  است  درست  باشد.  داشته  صاعقه 
را  زیادی  جاهای  صحرایی  موش های 
از  نه  اطالعاتشان  بیشتر  اما  بودند،  دیده 
دنیادیدگی که از تلویزیون خانه ای بود که 

در آن رفت وآمد داشتند.
بال های  کسی  درحالی که  آبی  سنجاقک 
هوا  توی  انگار  و  نمی دید  را  ظریفش 
با  »تو  پرسید:  بچه صاعقه  از  بود،  ایستاده 

این چشم هایت چیزی هم می بینی؟«

بچهصاعقه
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که  است  »معلوم  داد:  جواب  بچه صاعقه 
می بینم.«

راست  »اگر  از موش ها گفت:  دیگر  یکی 
می گویی، ما چه شکلی هستیم؟«

بچه صاعقه صدایش را پایین آورد و گفت: 
می دانم  فقط  من  چیست؟  »منظورتان 

هستید، این برای دیدن کافی نیست؟«
همه ی حیوانات و حشراتی که آنجا بودند، 

زدند زیر خنده... .

باالی  از  نبود  پیدا  که  کوکویی  صدای 
دشت  در  می خواند،  آواز  درخت  کدام 
پیچید. دریاچه ای در آن نزدیکی زیر نور 
ماهی ای  صدها  و  می درخشید  خورشید 
ازکف  روییده  بلند  علف های  البه الی  که 
دریاچه در اعماق تاریک شنا می کردند، از 

رقص نور روی آب بی خبر بودند.
بود.  فرورفته  خودش  در  بچه صاعقه 
و  وزید  قاصدکی  از پشت سر  آرام  بادی 

را  سرعتش  رسید،  قاصدک  به  همین که 
را  روی سرش  گل های  تمام  و  کرد  زیاد 
را  گل ها  از  تا  دو  و  هوا  توی  کرد  فوت 

نشاند در حفره ی چشم های بچه صاعقه.
گفت:  باد  به  عصبانی  و  غافلگیر  قاصدک 
»با اجازه ی کی این کارو کردی؟ ببین چه 

به سرم آوردی؟«
تمام  دور  رفتن  وقت  شد.  دستپاچه  باد 
صدای  و  خورد  گره  علف ها  و  درخت ها 
همه ی آن ها را درآورد. یک دفعه گل های 
چشمان  حفره ی  در  نشسته  قاصدِک 
ساکت!  »ساکت!  فریادزدند:  بچه صاعقه 
گفت:  باد  آید!«  می  پیغام  یک  دارد 
»س س س...« پیغام این بود: »چک، چک، 

چک...«
بود. کسی  دورتادور حفره ها خیس شده 
گریه  دارد  بچه صاعقه  نمی شد  باورش 
خاک  اعماق  در  پایین  آن  شاید  می کند. 
نازکی  و  کوچک  قلب  ریشه ها،  البه الی 

داشت که شکسته بود.
با  بعد  آمدند،  آرام آرام  اول  قطره ها 
آن قدر  شدند؛  سرازیر  بیشتری  سرعت 
را  بچه صاعقه  صورت  پای  گودال  که 
صورت  عکس  حاال  کردند.  آب  از  پر 
بچه صاعقه در آب افتاده بود و بچه صاعقه 
ببیند،  درآب  را  توانست صورت خودش 
سنجاقک  صحرایی،  موش های  همین طور 
نبود، قاصدکی که  پیدا  بال هایش  آبی که 
گل های سرش را باد برده بود، پرنده های 
دیگری  هرچیز  و  آسمان  در  پروازکنان 

که تصویرش درآب بود... .
کم کم با پرواز گل های قاصدک این خبر 
چشمه ای  که  پیچید  دشت  همه جای  در 
پای  چشمه ای  کرده؛  جوشیدن  به  شروع 
و  سپید  گل های  از  نو  لباسی  که  بوته ای 
اسمش  که  بوته ای  کرده.  تن  بر  صورتی 

بچه صاعقه بود. 
صدیقه مالیی 
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نیست  مهم  بگویند!  می خواهند،  هرچه  دیگران 
چه  و  می کنند  صحبت  من  راجع به  چگونه 
انتخاب  ذهنشان  لغت نامه ی  از  را  کلماتی 
می کنند و تحویل من و امثال من می دهند. من 
دنیا را ِگرد می بینم... بله، دنیای من گرد است... 
بر آسمان، مثل  مثل خورشید زرد سنجاق شده 
نردبان  پله های  برای چیدنش  سیب سرخی که 
را یکی یکی به سرعت طی می کردم تا گونه های 
سرخش را فرفره کنم... . گرد است مثل آبنبات 
که  پدر  دستی  گاری  چرخ های  مثل  شیرین، 
یک عمر چرخیدند و چرخیدند تا از چرخ زمانه 
عینک  مثل  زیباست  و  گرد  دنیا  نیفتند.  عقب 
مثل  شنیدنی  و  گرد  مادربزرگ؛  ته استکانی 
قصه هایش. آری، حتی قصه هایش هم گرد بودند! 
دنیایشان...  در  می غلتاندند  مرا  که  گرد  آنقدر 
که  خانه  جلوی  چرخ وفلک  مثل  جالب  و  گرد 
می ایستاد تا بچه های محله را سوار بر ابرها کند؛ 
آسمان  از  که  شیرین  سفری  آسمان...  به  سفر 
پشمک های شیرین و خوشمزه را با دستان خود 
دنیای   . می کردیم...  جان  نوش  و  می چیدیم 
دسته ی چرخ خیاطی  گردِی  مثل  بود،  گرد  من 
و  هنرمند  دستان  که  چرخ خیاطی  همان  مادر، 
با چند تکه پارچه ی معمولی،  ذهن خالق مادر 
به  که  می کرد  آماده  و  می دوخت  لباس هایی 

راه رفتن آرزوی من است، راه رفتن با یک جفت پا... 
همان پایی كه هر روز میلیون ها انسان با غرور، قدوم خود 

را با یک ریتم روی سنگ فرش خیابان می گذارند
و انگار چشم و گوش من محكوم به دیدن و شنیدن شده 

بود
دیدن حركات منظم یک جفت پا و شنیدن صدای مرتعش 

قدم هایش چه تلخ است...
چه تلخ است كه این نظم مرتعش غم انگیزترین موسیقی 
جهان را برایم می نوازد، برای من، برای من كه قدم زدن یک 

جفت پا در مقابل چشمانم عجیب ترین حركت دنیاست
برای من كه راه رفتن برایم آرزوست حركت موزون دوپا 
رقص  عاشقانه ترین  و  زیباترین  هم  كنار  و  هم  پای  به  پا 
دنیاست، و چه تلخ است كه آرزوی من فقط برای چرخ های 
انگار روی زمین برای یک جفت  ویلچرم ملموس است و 
پای من جایی نیست و راهی نیست برای قدم های من به 
جز مذاكره مستقیم دست هایم با چرخ های ویلچر و دادن 
روی  رفتن  راه  قدم  چند  برای  زندگی ام  امتیازات  تمام 
زمین، روی زمین موجودات دوپا كه هیچ وقت یاد نگرفتند 

با دل قدم بزنند نه پا...
راه رفتن آرزوی من است

محمدمهدی علی نژاد

ــر
هنـ

 و 
ب

اد

فاطمه کرمی

چرخ گردون

بیا با دل قدم بزنیـم

چشم اثری هنری به آن نگاه می کردیم، نه یک لباس معمولی! هرکدام شبیه یک تابلوی نقاشی زیبا می شدیم. 
دو دایره جای پاهای ازدست داده ام را گرفته اند؛ همان دایره هایی که کنار یک صندلی ایستاده اند و راه می روند و 
می چرخند. اوایل فکر می کردم این گردی با گردی های دیگر فرق دارد و تلخ تر از همه ی گردهایی است که تاکنون 
دیده ام و مدام به خودم می گفتم:هر گردی که گردو نیست! اما حاال که دیگر آن ها هم جزئی از وجودم شده اند، 
پس چرا این گردی همان گردوی شیرین و خوشمزه نباشد؟ چرا نباید طعم آب نبات شیرین بدهد؟ پس آن قدر 
شیرینش کردم که با هربار دیدنش لبخند زیبایی روی لبانم می نشاند؛ گویی مثل دوست قدیمی... یک همراه... 
همیشه کنارم است و بامن نفس می کشد و... شاید بزرگ ترشدنم است! شاید روزی، جایی، گردِی زمانه پاهایم را 
به من بازگرداند؛ ولی هرچقدر هم گرد باشد و بچرخد، نمی تواند سنگ ریزه های ریزی را که دیگران به قلبم نشانه 

می روند و شیشه هایش را می شکنند، به من بازگرداند....
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با قدم های سنگین پا به خیابان می گذارم.لحظه ای او 
دست من را می کشد،لحظه ای من دست او را می کشم 
و این نبرِد کشیدن ها مبارزه ای هرروزه است بین من 
او.صدای یکنواخت کفشم روی سنگ فرش خیابان  و 
مرا به افکار خودم می برد و به یاد می آورم چقدر در 
کودکی به عروسک هایم مادرانه عشق می ورزیدم،چقدر 
را می بافتم و در دنیای خیال، خودم  زیبا موهایشان 
خود را مادری می دیدم که موهای کودک واقعی اش 

را روزی شانه خواهدکرد. 
اما امروز حتی به سمت موهای او نیز نمی توانم بروم 
و حتی نمی توانم دستی به سرش بکشم. در حمام هم 
به قیمت مشت و لگدهایی که می خورم، آن موها را 

با سرعت با شامپو قاطی کرده و سریع آب می کشم.
برای  را  او  دیدار  لحظه ی  قدم هایم  یکنواخت  صدای 
به  رسیدن  از  من  شادی  و  بیمارستان  در  اولین بار 
عروسک واقعی کودکی ام رابه خاطرم آورد. اما دوسال 
در  یکسال  و  او گذشت  تفاوت های  در  تردید  با  بعد، 
ناباوری و انکار. گاهی فکر می کنم شاید اگر آن یکسال 
ان کار را نداشتم و آموزش او را زودتر شروع می کردم، 

امروز نتیجه ی بهتری می گرفتم... .
یک کشیده شدن اساسی متوقفم کرد. او کنار ویترین 
آن  شیشه ی  به  محکم  و  بود  ایستاده  مغازه  یک 
بود.  کرده  جلب  را  توجهش  چیزی  ظاهراً  می کوبید. 

لوس  کودک  هزاران  مثل  کاش  می زد،  حرف  کاش 
پایش را بر زمین می کوبید و می گفت آن عروسک را 
می خواهم. کاش مشکل با خریدن یک عروسک تمام 

می شد... .
کشیدن دستش، شدت ضربه هایش را بیشتر می کند. 
صاحب مغازه بیرون می آید و می گوید: »خانم جلوی 

بچه ات رو بگیر!«
سه گزینه دارم: اول اینکه بگویم او بیمار است، دوم 
اینکه: او را بغل کنم و مشت و لگد و صدای نامفهومش 
را تحمل کنم، سوم اینکه به مغازه دار بگویم این چه 
باهم  را  و سه  دو  گزینه ی  من  نفهم!  طرز حرف زدنه 
به  او  لگدهای  و  مشت  البه الی  و  می کنم  انتخاب 

مغازه دار می گویم:»مرده شور ویترینت را ببرد!«
فکر می کنم کاش  ادامه می دهم.  راهم  به  عرق ریزان 
داشت  چهره  در  نشانه ای  بیماری ها  از  بعضی  مثل 
او  از  و  می فهمیدند  بادیدنش  مردم  همه ی  که 
رفتار  مهربان تر  او  با  نشانه  آن  با  یا  می کردند  دوری 

می کردند.اما او هیچ نشانه ی ظاهری نداشت؛ زیبا بود 
با چشمانی درخشان.زیبایم را در آغوش می گیرم، او 
آرام شده است.مسیر برگشت به خانه را طی می کنم.
در را با تردید باز می کنم و دوباره می بندم.برمی گردم 
و به راهم ادامه می دهم.من می خواهم او را به پارک 
لذت  می خواهم  و  کنم  تابش  سوار  می خواهم  ببرم، 
ُسرخوردن از سرسره را به او بدهم.من با او می روم، با 
او می دوم و با او می خندم و با فریاد نامفهوم او فریاد 
شادی می کشم.بیماری او درخودماندگی است، باشد! 
او در خود بماند و من در او حل می شوم! من پنجره ی 
او را خواهم شناخت و من نیز از همان پنجره به دنیا 
نگاه خواهم کرد و همه ی دنیا را وادار خواهم کرد که 
یا پنجره ی او را درک کنندیا به بازترشدن این پنجره 
و  که هست؛یپذیرند  همین گونه  را  او  یا  کنند  کمک 
را خواهم  این کارها  باشند.من همه ی  دوست داشته 

کرد، چون من »مادرم«، پس می توانم.

یاد  را  رایانه  با  کار  توانست  بود،  ساله   6 پسرم  وقتي 
این  من  که  لحظه ای  بود  لذت بخش  چقدر  بگیرید. 
از  قبل  پسرم  کردم!  مشاهده  کودکم  در  را  پیشرفت 
مي کشید.  عذاب  خیلي  اکثراً  توانایی  این  به  رسیدن 
بکند،  خواهد  مي  دلش  که  کاري  نمي توانست  وقتي 
آموزش صحیح  او  به  باید  واقعاً  عذاب می کشید، چون 
داده مي شد و درضمن، بسیاری از لحظات مي خواست 
بیان کند.  را  بگوید، ولي نمی دانست چطور آن  چیزی 
مي کردیم،  کار  کامپیوتر  پای  خواهرش  و  من  وقتي 
عذاب کشیدن  همین  مي کشید!  عذاب  خیلي  خیلي 
او مي شد.  از طرف  منجر به بی قراري و کارهای زشت 
یاد  بهم  تورو خدا  »بابا،  مي کرد:  اصرار  من  به  همیشه 
بده، یاد بده!« ولي من نمي دانستم چگونه و با چه روشي 

این کار را بکنم. 
اوتیستیک  کودکان  طالیي  دوران  که  مي دانم  حاال 
آموزش  که  مي دانم  حاال  زندگیست،  اول  سال  2تا5 
است،  اي بي اي  روش  همان  یا  قدم به قدم  کودکان  این 
و  چهره به چهره  باید  آموزش  حین  در  که  حاالمي دانم 
رودررو باشیم. این را نمي دانستم وقتي که با یک کودک 
او مي پرسیم،  از  یا سوالي  اوتیستیک صحبت مي کنیم 
باید 15 ثانیه صبر کنیم تا او در مغزش پردازش کند. 
چقدر من فرزند خودم را به علت ناآگاهي و مطالعه نکردن 
در این زمینه اذیت کردم. درست راه را انتخاب نکردم و 
کسي هم نبود راه را نشانم بدهد. با کمک گفتاردرمانگر، 
کمک هاي خوبي به فرزندم شد و تا یک سال تحت  نظر 
باید  از یک سال به من گفتند که  بعد  بود، ولي  آن ها 
کاردرمانگر با فرزند شما کار کند و کار ما با او تمام شده 
است. تا اینکه سن مدرسه اش فرارسید و وارد مدرسه ی 
اوتیسمی  کالس  اولین  معلم  شد.  استثائی  کودکان 
تجربه ای  دراین رابطه  شد،  برگزار  ما  شهرستان  در  که 
با اوتیسم آشنا نبود. شش هفته ی اول  نداشت و اصاًل 

همه چیز خوب پیش می رفت. فرزندم همراه با مادرش 
به مدرسه می رفت، ولی بعداز شش هفته خسته شد و 
مدرسه را ول کرد. وقتی نام مدرسه را می شنید، هراسان 
تا  که  داشت  ترس  و  اضطراب  آنقدر  و  بود  گریزان  و 
سه روز هم نمی توانست بخوابد. ما هم ناگزیر در مقابل 
خواسته اش مقاومت کردیم و او را به مدرسه نفرستادیم. 
سال دوم که وارد هشت سالگی شده بود، دوباره او را 
و  آش  همان  بازهم  ولی  دادیم،  سوق  مدرسه  به سوی 
فوق العاده ای  هراس  و  بود  مدرسه گریز  کاسه!  همان 
را  او  اضطرابی  چنان  که   به نحوی  داشت،  مدرسه  از 
به  را  او  ناگزیر  می شد.  مریضی  دچار  که  فرامی گرفت 
مدرسه ی خودم سوق دادم، ولی در آنجا هم سر کالس 
درس حاضر نمی شد. فقط همیشه و هرجاهمراه من بود 
و مثل چسب در هرجا و هر مکانی به من می چسبید...
تا امسال که تصمیم گرفتم هر جوری که شده، حتی با 

زور و فشار، او را به مدرسه ببرم.
با  نویسم،  می  را  شرح حال  این  االن  تا  که  اصاًل  البته 
معلمش همکاری نمی کند و فقط دور کالس می چرخد. 
کوله باری از مشکالت با توجه به باالرفتن سنش نمود 
از  استفاده  من،  نظر  به  ولی  می کند،  پیدا  بیشتری 
تجربیات خانواده های اوتیسم بهتر از هر علم و تجربه ای 
با  هفتگی  جلسه ی  دوستان  توصیه ی  به  من  است. 
ما  نشست ها  این  در  که  داشتم  اوتیسم  خانواده های 
راه  ودر  کنیم  استفاده  همدیگر  تجربیات  از  توانستیم 
کمک به پیشرفت فرزندمان به کار ببریم، چون بهترین 
معلم و مربی برای این کودکان، خود پدر و مادر و والدین 
آن ها هستند.ان شا ء اهلل روزی برسد که تمام خانواده های 
اوتیستی تحت حمایت آموزشی و مالی و درمانی دولت 
قرار بگیرند، چون واقعیت تلخ این است که هزینه ی این 
کودکان با توجه به وضع اقتصادی، گزاف و سرسام آور 
و غیرممکن است. امیدوارم با تدبیر دولتمرادن راه حل 

 مینا قندچی 

حسین مالزاده
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من مادرم و می توانم

يــک داستــان واقعــی

هديه ای آسمانی
قسمت سوم

زمانی  پیشنهاد  و  هدف  این  شود.  میسر  کار  این 
مرکزی  انجمن  یک  که  رسید  خواهد  نتیجه  به 
پایتخت تشکیل شود و در شهرهای دیگر هم  در 
با  انجمن،  این  نظر  زیر  کودکان،  همین  اولیای 
برنامه ریزی منسجم کار کرده و در رابطه  با بهبود 

فرزندان خود قدم های مفیدی بردارند. ان شاء اهلل...
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راه می روم
در خیابان های پشت پنجره

نیلوفر ناظری

مادرم همیشه می گفت قدم گذاشتن توی راه های 
مختلف خیلی مهمه. و مهم تر از اون، نیَت آدمه. 
همیشه  می ذاری.  کجا  پاتو  بدونی  باید  می گفت 
موقع راه رفتن باید مراقب لغزش پاهات باشی. 
دویدن هم همینطوره... همیشه دویدن رو خیلی 
دوست داشتم، اما هر دفعه توی ذهنم می دویدم. 

لِی لِی... تنها از پشت پنجره... .
توی  می رفتم.  من  و  می نداخت  سنگ  پریسا 
حاال  می سوختم.  و  خط  روی  می رفت  پام  ذهنم 
نوبت پریسا بود. پریسا؟!... خودم شنیدم که با 
این اسم صداش کردن. مامانش داشت صداش 

می کرد: »پریسا! بیا ناهار!«
همه ی  توی  بود.  بلد  رو  بازی ها  همه ی  اون 
بازی ها اون اول می شد. همیشه می دونست باید 
چی کار کنه. من هر روز با بچه ها بازی می کردم. 
من توی کوچه می دویدم؛ توی کوچه های قدیمی 
پنجره...  پشت  از  باز  اما  آجری...  دیوار های  با 

گاهی زمین می خوردم. فقط از پشت پنجره... .
وقتی که بزرگ تر شدم، هرازگاهی اسم بچه های 
محل رو می نوشتن واسه تفریح ببرن این طرف و 

اون طرف. روزی که اسم بچه های محل رو برای 
داشتم  بودم.  اتاقم  توی  من  نوشتن،  کوه رفتن 
گل های کاغذ دیواری روی اتاقم رو می شمردم. 
امام زاده،  ببرن  روزی که می خواستن بچه ها رو 
کشیده  دراز  تختم  روی  من  و  شدن  جمع  همه 
بودم. پتو رو کشیده بودم روی سرم تا همه فکر 

کنن خوابم.
منم مِث بقیه راه می رفتم، اما توی خواب... . من 
نمی تونستم برم پایین و با اونا بازی کنم. دیگه 
کاغذ  روی  گل های  بس  از  بودم  شده  خسته 
دراز  تختم  روی  بس  از  شمردم...  رو  دیوارم 
سرم  روی  بودم  کشیده  رو  پتو  و  بودم  کشیده 
تا همه فکر کنن خوابم. پا شدم که راه برم، اما 
نتونستم. پاهام ِسر بودن. تالش کردم. باالخره 

راه رفتم، اما فقط از پشت پنجره.
نگاه  رو  روبه روم  و  برم  راه  می خواستم  منم 
صندلی م  چرخ های  شم.  بلند  نمی تونستم  کنم. 
با صندلی  پابرهنه  جلوی راهم رو گرفته بودن. 
چرخ دار خودم رو به کوچه رسوندم. دیگه برام 
مهم نبود کسی منو با این وضع ببینه. فقط داشتم 

خیره  چشم های  با  صندلی؛  روی  می رفتم...  راه 
به حرف  و  می رفتم  راه  داشتم  فقط  روبه رو.  به 
می گفت:  همیشه  مادرم  می کردم.  فکر  مادر 
مهمه  خیلی  مختلف  راه های  توی  »قدم گذاشتن 
»باید  می گفت:  آدمه.«  نیَت  اون  از  مهم تر  و 
بدونی پاتو کجا می ذاری. همیشه موقع راه رفتن 
هم  دویدن  باشی.«  پاهات  لغزش  مراقب  باید 
دوست  خیلی  رو  دویدن  همیشه  همینطوره... 
می دویدم.  ذهنم  توی  دفعه  هر  اما  داشتم، 
به  حواسم  که  طوری  می دویدم،  دیگه  االن  اما 
و  منه!  به روی  رو  که  تصویری  به  باشه؛  رو به رو 
باید یادم باشه که قدم گذاشتن توی راه با نیتِش 
مهمه... چه پای پیاده، چه سوار بر چرخ های یک 
داشتن  دوستش  و  پریسا  دیگه  حاال  صندلی... 
میومدن سمتم تا باهام آشنا بشن و بازی کنیم. 

به آسمون نگاهی انداختم و گفتم: »ای ول!«
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تعدادی کنار هم نشسته بودند، تعدادی از سقف 
بودند. یکی شان  ایستاده  تعدادی هم  و  آویزان، 
دلتنگ  نبودنش  از  هم  بقیه  و  بود  رفته  امروز 
عاقبت به خیر  که  خوشحال  هم  شاید  و  بودند 
پشت  عروسک هاي  از  یکي  صبح،  است.  شده 
و  بود  گرفته  را  دختربچه اي  چشم  ویترین، 
بود.  دیگري  خانه  مهمان  زیبا  عروسک  حاال 
بود.  دوستشان  رفتن  عروسک ها،  بحث  موضوع 
عروسکي کاموایي گفت: »خوش به حالش! باالخره 
در  بي تفاوتي  با  دیگر  عروسکي  شد«  خوشبخت 
»از کجا معلوم؟! شاید زندگیش  پاسخش گفت: 
دیگر  عروسک های  همین طور  و  شد«  هم  بدتر 
در  می گفتند.  را  خود  مخالف  و  موافق  نظرهای 
این میان، عروسکي زیبا با موهایي طالیي و دامني 
لبخندی  با  می کرد  پنهان  را  پاهایش  که  بلند 
دلنشین رو به دوستانش کرد و گفت: »اگه من یه 

روزي برم، همتونو با خودم  میبرم!«
عروسک دیگری گفت: »حاال تو برو! آخه کی تو 

رو...« 
چند باری خریدارها عروسک را خواسته بودند، 
اما همین که می دیدند پای چپش قطع شده است، 
سراغ  و  می گذاشتند  خودش  جای  سر  را  او 

عروسک دیگری می رفتند.
هم  مغازه  صاحب  و  نبود  خوب  چندان  جایشان 
سرد  آنجا  هوای  نمی کرد.  رفتار  خوب  آن ها  با 
نداشتند.  و حسابی هم  بود. جای خواب درست 
نشسته  همانطور  بودند  مجبور  جا  کم بودن  از 
بخوابند. همه آرزو داشتند هرچه زودتر از آنجا 

رهایی پیدا کنند.
هر روز که خریداران به مغازه می آمدند، همه ی 
عروسک ها در جوش و خروش بودند تا یکی از 
عروسِک  اما  بروند.  خریداری  خانه ی  به  آن ها 
تنها در گوشه ای می نشست. می دانست کسی او 

را نخواهد خرید.
پشت  از  آبی رنگ  سری  سنجاق  با  دختربچه ای 
مادر  کرد.  اشاره  تنها  عروسک  به  ویترین 
دخترش  به  رو  دید،  را  عروسک  پای  دخترک 
کرد و گفت: »دخترم، این خوب نیست! بذار یکی 

دیگه برات بخرم!«
اما دخترک با گریه گفت که همین عروسک را 

می خواهد. 
نوبت   که  نمی شد  باورش  اصال  تنها  عروسِک 
سرانجام  اما  است  شده  او  شدن  خوشبخت 
آغوش  در  متعجب  چشمانی  با  تنها  عروسِک 

دخترک آرام گرفت.
عروسِک تنها رفت و بقیه ی دوستانش در مغازه ی 

عروسک فروشی منتظر کمی خوشبختی ماندند.
چند روز بعد، مادر همان دخترک به مغازه آمد. 
گفت:  بقیه  به  نیشخندی  با  آدم آهنی  عروسک 

»باالخره پسش آوردن!«
عروسکی پولیشی گفت: »نفوس بد نزن!«

بفهمند  تا  بودند  منتظر  هم  دیگر  عروسک های 
مادر دخترک برای چه آمده است. مادر دخترک 
به صاحب مغازه گفت: »آقا همه ی عروسک های 

پشت ویترین شما رو می خوام!«
»همه ی  گفت:  تعجب  با  مغازه  صاحب 

عروسک ها؟!«
همشون!«  »بله  گفت:  لبخندی  با  دخترک  مادر 
میگه  »دخترم  داد:  ادامه  و  مادر دخترک خندید 
عروسکش بهش گفته همه ی این عروسک ها رو 

باید براش بخرم. دخترمه دیگه!«
ویترین  پشت  عروسک های  همه ی  بعد  ساعتی 
عروسکی  بودند.  نشسته  تنها  عروسِک  کنار  در 

که دیگر تنها نبود.

کمی خوشبختی
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معلولیت و دنیايش

زمستان آن سال از هر سال سردتر بود و سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد، البته برای من که عاشق این هوا بودم، 
همیشه تحمل پذیر و بسیار دلچسب بود.

مثل همیشه در حال برگشت از اداره بودم و به دلیل لغزنده بودن جاده سعی می کردم آرام حرکت کنم. شب گذشته 
برف باریده بود و خیابان ها کمی یخ زده بودند. به دلیل اینکه با ترافیک برخورد نکنم، خیابان اصلی را دور زدم و 
وارد فرعی شدم. در ابتدای فرعی، یک جای خیلی دنج، یک کافه، نظرم را به خودش جلب کرد. یک کافه که روی 

شیشه ی مغازه اش یک فنجان بزرگ و خوشمزه ی قهوه چشمک می زد و اشتهای آدمی را تحریک می کرد.
خودم را به صرف یک قهوه دعوت کردم و ماشین را یک گوشه پارک کردم و پیاده شدم.

به محض ورودم  به کافه، موجی از هوای گرم و مطبوع به صورتم برخورد کرد و بدنم را کرخت کرد. علی رغم هوای 
سرد و سوزان بیرون، هوای داخل کافه فوق العاده دلچسب بود. پشت یک صندلی نشستم و حتی اگر هیچ سفارشی 
هم نمی دادم، با وجود محیط آرام و سنتِی آنجا می توانستم گرِم گرم شوم. یک موزیک مالیم هم پخش می شد و 

حال من را بهتر از قبل می کرد. به شدت به آن محیط نیاز داشتم و دعوِت به موقعی از خودم کرده بودم.
صاحب کافه منو را مقابلم گذاشت و منتظر ماند. یک قهوه سفارش دادم. نوشت و دور شد.

در کافه تنها یک گروه از پسرانی بود که به نظر دانشجو می آمدند، ولی عجیب بی صدا بودند. نمی دانم به چه چیز 
این گونه آرام می خندیدند.

متعجب شدم که چرا هیچ کدام حرفی نمی زنند. ذهنم در حال حالجی آن ها بود که با حرکت دستانشان چراغ 
ذهنم روشن شد: آن ها ناشنوا بودند.

نمی دانم چرا همیشه فکر می کردم این افراد اصاًل این شکلی نیستند یا نمی دانم این طور بیرون نمی روند یا این طور 

شکل  به  پسرش  سمعک  طراحی  با  که  مادری 
برای  را  از آن  استفاده  شخصیت های قهرمانان کارتونی٬ 

فرزندش جذاب کرد.
استفاده کودکان از ایمپلنت های حلزونی و سایر تجهیزات 
گروه های  بین  در  که  زمانی  به خصوص  کمک شنوایی 
دشوار  و  رنج آور  می تواند  هستند  خود  سال  و  هم سن  
 ٬)Sarah Ivermee( آیورمی  سارا  این رو٬  از  باشد. 
برای کمک به پسرش که دارای مشکالت شنوایی است٬ 
سمعک هایی را طراحی کرده است که نه تنها به استفاده 
حسادت  سبب  بلکه  کرده  کمک  سمعک  از  پسرش 

هم مدرسه ای های فرزندش نیز شده است!
در  دوستش  مشکالت  شنیدن  از  پس  آیورمی،  خانم 
افتاد که  این فکر  به  از سمعک٬  استفاده دخترش  مورد 
از  تزیینی  وسایل  و  ناخن  روی  برچسب های  با  می تواند 
خانم  اکنون  و  کند.  زیباتر  را  سمعک  ظاهر  دست،  این  
آیورمی، شرکتی را تاسیس کرده که برای کودکان سراسر 
دنیا وسایل کمک شنوایی طراحی می کند که آن ها را به 

وسیله ای جذاب برای کودکان تبدیل می کند. 

و  ناشنوا  گوش  یک  از  آیورمی  سارا  ساله ی  چهار  پسر 
گوش دیگرش کم شنواست.

اینکه  از  دخترش  که  می گوید  آیورمی  خانم  دوست 
متنفر  کند  می  متمایز  بقیه  از  را  او  سمعک  از  استفاده 

است.
مشکل دختر دوست خانم آیورمی، سبب می شود که او 
به فکر طراحی تجهیزات کمک شنوایی باشد که بچه ها به 

استفاده از آن افتخار کنند.
»من فکر کردم که حتما خانواده های زیادی هستند که 
با  فرزندانشان  کمک شنوایی  تجهیزات  از  استفاده  برای 
به  باید  من  کردم  احساس  و  هستند٬  روبه رو  مشکالتی 

آن ها کمک کنم«
برای  زیادی  کودکان  هرچند  اینکه  دانستن  نظرم  »به 

استفاده از وسایل کمک شنوایی خوشحال نیستند
احساس  دیگران  به  آن ها  دادن  نشان  از  این که  از  ولی   

خوبی پیدا می کنند٬ ارزش این زحمات را دارد«

كافــه
خیابان 
فرعـی

نمی خندند.
هر پنج نفر خوش پوش و جوان بودند و آن قدر بالذت 
دل  ته  از  و  می زدند  حرف  باهم  بقیه  به  بی توجه  و 

می خندیدند که حسودی ام شد.
یاد دوران دانشجویِی خودم و گروه دوستانم افتادم. ما 
هم پنج نفر بودیم. پاتوقمان بوفه بود و گاهی آن قدر 
می کردند.  اعتراض  بقیه  که  می خندیدیم  بلندبلند 
یادش به خیر! مدت ها بود که همه ی ما آن قدر کار را 
دور هم جمع  بود  ماه ها  دیگر  بودیم که  بهانه کرده 
آینده  بی خیاِل  و  دل  ته  از  این طور  و  نمی شدیم 
بودیم  کرده  فراموش  را  قولمان  انگار  نمی خندیدیم. 

که در هر شرایطی همدیگر را فراموش نکنیم!
آزار  را  کسی  صدایشان  آنکه  بدون  اما  نفر  پنج  آن 
اذیت  را  همدیگر  و  می خندیدند  راحت  بدهد، 
می کردند.کلی هم عکس گرفتند. خیلی یا بهتر است 
بگویم اصاًل متوجه حرف هایشان نمی شدم، اما عجیب 
با  کمی  تا  کنم  شرکت  جمعشان  در  داشتم  دوست 

سبک زندگی شان آشنا شوم.
فکر کنم یکی از آن ها سنگینی نگاهم را حس کرد 
که برگشت و با لبخند سرش را به نشانه ی سالم باال 
و پایین کرد. من هم سالم کردم، اما خجالت کشیدم 

که آن قدر به آن ها خیره شده بودم.
لیوان قهوه را از حصار دستانم خارج کردم و نوشیدم.
پول را حساب کردم و با سختی از آن محیط دلچسب 

جدا شدم.
هفته ی بعد، پنجشنبه عصر، درحالی که برِف ریزریزی 
هم  دور  کافه  یک  در  نفره   پنج  گروه  دو  می بارید، 
جمع شده بودند که صدای خنده های یک گروه، کافه 
را روی سرش گذاشته بود و صدای خنده های بصری 

گروه دیگر، بلندتر از آن به چشم جان می آمد... .

شکوه اسکندری مکوند
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ترجمه: صهبا شیرازی
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عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از این طرح به سامانه ی پیام كوتاه  3۰۰۰7۵4۵  ارسال كنند. 
به بهترین تحلیل جایزه اي ارزنده  اهدا خواهد شد.

برنده مسابقـه شماره گذشته: رویا نعمتی
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طرا

سودوكو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوكوشین نی كاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
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كمــی آهستــه تـر
همیشه درگیر بیماری بودن، خودآزارِی فزاینده است، 
اما در میان تمام بیماری ها، دیستروفی عضالنی جزء 
بیماری های  گروه  در  که  است  نادری  بیماری های 
تولید  در  نقص  به سبب  که  می گیرد  قرار  ژنتیکی 
را  عضالت  بیماری  این  می شود.  ایجاد  بدن  پروتئین 

درگیر می کند و سیری پیش رونده دارد.
پیش روی  سیر  دیستروفی،  بیماری  انواع  از  برخی 
می کند.  بروز  آن  عالئم  کودکی  در  و  دارد  سریعی 
آن  از  پس  و  دوشن  دیستروفی  آن  شایع تریِن 
فرد  لگن  و  شانه  که  است  گردل  لیمب  دیستروفی 
بیماری  این  عالئم  بروز  نشانه های  می کند.  درگیر  را 
معموالً در دهه ی اول زندگی است؛ هرچند که برخی 
از انواع آن نیز در دهه ی دوم یا سوم نیز ظاهر می شود.

اما یکی از بزرگ ترین مشکالت بیماری دیستروفی که 
در برخی از انواع آن به وجود می آید، ایجاد مشکالت 
قلبی و تنفسی است که همواره یک تهدید برای جان 
کاهش  بیماری  این  نشانه های  اولین  مبتالست.  فرد 
توان عضالنی است که در پی آن، رفته رفته مشکالت 
پله  از  پایین  رفتن  و  باال  که  می شود  ایجاد  حرکتی 
را برای فرد مبتال  به این بیماری، مشکل و درنهایت 

ناممکن می کند.

از دیگر نشانه های بیماری که به جهت کاهش قدرت 
عضالنی ایجاد می شود، قدرت بلع، ازدست دادن قدرت 
عضالت صورت و... است که با توجه به نوع دیستروفی، 

بیمار با آن مواجه می شود.
این مسئله،  بیماران درگیر  از  با برخی  این میان،  در 
پزشکانی که به مسئله ی درمان یا کندسازی سیر این 
بیماری کمک می کنند و البته انجمنی که سال ها وقت 
خود را صرف این بیماران کرده، به گفت وگو نشستیم 
تا بیشتر با این بیماری، مشکالت، دردها و دغدغه های 
باهم  ادامه  در  شویم.  آشنا  روزمره  زندگی  در  آن ها 

می خوانیم. 
عضو هیئت مدیره ی انجمن دیستروفی ایران:

دیستروفی؛ نوعی بیماری که نیاز به معرفی شدن دارد
دیستروفی،  انجمن  هیئت مدیره ی  عضو  انیسی،  ندا 
خود نیز به این بیماری مبتالست. وی زمان بروز این 
بیماری را عموماً در کودکی و پس از آن در نوجوانی 
اولیه  »عالئم  می گوید:  و  می کند  عنوان  جوانی  و 
مانند زمین خوردن مکرر و عدم توانایی در نشستن و 
برخاستن از روی زمین و باال و پایین آمدن مشکل از 
پله ها است. با توجه به میزان شیوع دیستروفی، بیشتر 
در میان پسرها شایع است، اما شناخت هرچه زودتر 

به طور  آن  پیشرفت  سرعت  از  می تواند  بیماری  این 
چشمگیری جلوگیری کند.«

او یکی از مشکالت این بیماران را کمبود و گرانی دارو 
و مکمل های دارویی عنوان می کند و می افزاید: »برخی 
از بیماران که به نوع دوشن مبتال هستند، نیاز ضروری 
به دستگاه های تنفسی دارند. قیمت این دستگاه ها 20 
میلیون تومان است و اغلب خانواده ها توان خرید این 
مبتال  افراد  خانواده های  چراکه  ندارند،  را  دستگاه ها 
هزینه های بسیاری عالوه بر هزینه های زندگی عادی 
دیستروفِی  انجمن  میان،  این  در  می شوند.  متحمل 
ایران با کمک خیرین، چند دستگاه خریداری کرده که 
این دستگاه ها به صورت امانی تا زمانی که فرد بیمار 
در قید حیات است، در اختیار وی قرار داده می شود.«

انیسی به اهمیت انجام آزمایش ژنتیک برای جلوگیری 
درست  تشخیص  همچنین  و  مبتال  افراد  تولد  از 
می کند  اشاره  و...  وراثت  نحوه ی  ناقل بودن،  بیماری، 
که به دلیل هزینه ی گزاف، بسیاری از خانواده ها توان 

انجامش را ندارند.
وی می گوید: »هرچه میزان تولد افراد مبتالبه بیماری 
تحمیل  جامعه  به  کمتری  هزینه های  باشد،  کمتر 
می شود و سرویس دهی به این افراد نیز آسان تر خواد 
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بود.«
از  متشکل  انجمن،  این  هیئت مدیره ی  در حال حاضر 
آن ها  خانواده ی  اعضای  یا  دیستروفی  به  مبتال  افراد 
است.  بیماری  این  پزشکان  و  متخصصان  همچنین  و 
امیدواریم بتوانیم گامی هرچند کوچک در معرفی این 
بیماری به جامعه و کمک به این گونه بیماران برداریم. 
حمل ونقل در تهران با یک سامانه و سه هزار مشترک 

بسیار سخت است!
ژیال محبی، خانمی است که در طول عمر خود یعنی 
کرده  سپری  بیماری  این  با  را  سال   15 سالگی،   37
است. او به نوع لیمب گردل مبتالست که سبب اختالل 
عضالنی در شانه و لگن می شود. او می گوید: »وقتی که 
در نشستن و برخاستن و باالرفتن از پله دچار مشکل 
شدم، به چند پزشک مراجعه کرده و متوجه بیماری 
خود شدم. البته در آن زمان درمانی وجود نداشت و 
با آب درمانی و کاردرمانی سعی کردم از پیشرفت این 

بیماری جلوگیری کنم.«
این  با  درگیری  زمان  در  درباره ی مشکالت خود  وی 
بیماری می گوید: »پس از گذشت مدتی، ویلچرنشین 
و  شهری  مناسب سازی  عدم  باتوجه  به  و  شدم 

ساختمان ها، نمی توانم به تنهایی رفت وآمد کنم.«
محبی برخورد اجتماع و مردم در مواجهه با افراد بیمار 
را نامناسب بیان می کند و می افزاید: »جامعه، شناختی 
از این بیماری ندارد، بنابراین کاری برای انجام خدمات 
که  جایی  تا  نشده،  انجام  نیز  من  مانند  بیمارانی  به 
آب درمانی  مرکز  چند  تنها  تهران  مانند  شهری  در 
وجود دارد و باتوجه  به اینکه این بیماران نیاز مبرمی 
را طی  مسافت های طوالنی  باید  دارند،  آب درمانی  به 
کنند. برای مثال، من برای آب درمانی از شمال تهران 
زیرا هزینه ی مرکز آب درمانی  بروم،  به شهر ری  باید 

که نزدیک محل زندگی من است، بسیار زیاد است.«
افراد  برای  را  شهرداری  نقل  حمل و  سرویس  وی 
ناتوان در این زمینه بسیار با کیفیت و خوب می داند 
با  سامانه  یک  که  اینجاست  مشکل  »اما  می گوید:  و 
3000 مشترک وجود دارد که استفاده از این سرویس 

را بسیار مشکل کرده است.« 
از  استفاده  به دلیل  را  خود  مشکل  بزرگ ترین  محبی 
می کند  بیان  شهری  فضاهای  مناسب نبودن  ویلچر، 
و  محدودیت ها  ایجاد  »این مشکل سبب  می افزاید:  و 
مشکالت بسیاری برای بیمارانی مثل من شده است.«
بیمه ها افرادی مبتال به دیستروفی را ناامید می کنند.

بیماری  به  مبتال  بیماران  از  یکی  هم  عاملی  محمد 
عمر  از  نیمی  از  بیش  تقریباً  که  است  دیستروفی 
و  است  بوده  بیماری  این  درگیر  را  خود  39ساله ی 
ازطرفی در خانواده ای زندگی می کند که دو خواهر او 
نیز با این بیماری دست وپنجه نرم می کنند. وی در این 
گفت وگو حاضر شده و می گوید: »پس از اینکه متوجه 
شدم در باالرفتن از پله های اتوبوس مشکل دارم، مانند 
سایر افراد به چند دکتر عمومی و ارتوپد مراجعه کردم، 
به  که  دریافت  اعصاب  و  مغز  دکتر  یک  درنهایت  اما 

دیستروفی لیمب گردل مبتال هستم.« 
و  کاردرمانی  و  آب درمانی  برای  امکانات  نبود  وی 
نبود  و  اجتماعی  خدمات  به  دسترسی  همچنین 
مناسب سازی اماکن برای عبور و مرور را از مشکالت 
اساسی خود می داند و می گوید: »داروهای مکمل که 

این  در  و  می شود  سلول ها  بین  انرژی  جریان  سبب 
بیماری بسیار کمک کننده است، بسیار گران و کمیاب 
هستند، ضمن آنکه برای جلوگیری از تولد دیگر افراد 
مبتال به دیستروفی، نیاز مبرم به آزمایش ژنتیک است 
کمکی  نه تنها  بیمه ها  و  بوده  گران  بسیار  نیز  آن  که 
درمان  بیماری  این  اینکه  عنوان  با  بلکه  نمی کنند، 

ندارد، سبب ناامیدی در افراد مبتال می شوند.«
بیماران  حال  رمضان  مبارک  ماه  در  نیکوکاران 

دیستروفی را دریابند.
و  رسانه ها  ازطریق  جامعه  به  آگاهی بخشی  عاملی، 
پخش فیلم و انیمیشن های کوتاه از تلویزیون را بسیار 
مبارک  ماه  ایام  »باتوجه  به  و می افزاید:  مهم می داند 
رمضان که در آن کارهای زیادی توسط افراد نیکوکار 
انجمن  از  تا  می خواهم  نیکوکاران  از  می شود،  انجام 
بتواند  انجمن  این  تا  کنند  حمایت  ایران  دیستروفی 
تجهیزاتی ازجمله دستگاه های تنفسی را که نیاز مبرم 

برخی از افراد مبتالست، تهیه کند.«
دیستروفی؛ نوعی بیماری که نیاز به حمایت دارد

اعصاب  و  مغز  فوق تخصص  زمانی،  غالمرضا  دکتر 
علوم پزشکی  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  و  کودکان 
می گوید:  و  شده  حاضر  ما  با  گفت وگو  در  تهران، 
»ازلحاظ ژنتیکی بیماری دیستروفی در یازده گروه قرار 
و گونه های مختلفی  زیرشاخه ها  می گیرد که هرکدام 
دارند که باتوجه  به اینکه اختالِل کدام پروتئین، کدام 
می شود.  نام گذاری  می کند،  درگیر  را  عضالنی  سلول 
دوران  در  که  بیماری  این  نوع  دو  به  باید  خانواده ها 
کودکی رخ می دهد، یعنی دوشن و لیمب گردل توجه 
کنند. عالئم حرکتی و اختالل در شانه و لگن نشانه ی 

آن هاست. 
وی می افزاید: »عالئم این بیماری در کودکان در سنین 
دو یا سه سالگی ظاهر می شود، مانند اینکه راه رفتن را 
دیرتر شروع می کنند یا زیاد به زمین می خورند و در 
باالتر  پله دچار مشکل هستند. در سنین  از  باالرفتن 
نیز اختالالت حرکتی بروز پیدا می کند که تا رسیدن 
به استفاده از ویلچر ادامه می یابد. از دیگر عالئم این 
بروز مشکالت تنفسی و  بیماری، اختالل در خواب و 

قلبی است.«
را  بیماری  این  شناخت  روش های  از  یکی  زمانی، 
می گوید:  و  می کند  بیان  تولد«  از  قبل  »تشخیص 
را  بیماری  این  افرادی که در خانواده سابقه ی  »برای 
فرد  آیا  که  می شود  انجام  ژنتیکی  مشاوره های  دارند، 
ناقل این بیماری هست یا نه، تا بتواند ازدواج کرده و 

فرزند سالمی داشته باشد.«
میلیون   8 تا  هزار   800 از  ژنتیک  آزمایش  هزینه ی 

تومان است
بیماری  تشخیص  برای  راهی  ژنتیک؛  آزمایش 

دیستروفی
دیستروفی  برای  ژنتیک  آزمایش های  هزینه های  وی 
تا  تومان  800هزار  از  را  آن  کارکرد  و  نوع  براساس 
8میلیون تومان عنوان می کند و می افزاید: »مشکالت 
بحث  در  عضالنی  دیستروفی  بیماری  مبتالبه  افراد 
نیز  خانواده  افراد  دیگر  گاهی  است.  اشتغال  و  ازدواج 
در ازدواج به دلیل نگرش افراد جامعه برای فرزندآوری، 

تحت الشعاع این بیماری در آینده قرار می گیرند.«
تهران  علوم پزشکی  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  این 

افراد،  این  برای  مشکالت  بزرگ ترین  »از  می گوید: 
را  عبورومرور  است که  عدم بهینه سازی فضای شهری 
برای آنان بسیار مشکل می کند. همچنین بسیاری از 
وارد آن ها  ویلچر  یا  ندارند  آسانسور  ما  ساختمان های 

نمی شود.«
به  مبتال  افراد  نیازهای  مهم ترین  از  یکی  زمانی، 
عنوان  توان بخشی  امکانات  را  عضالنی  دیستروفی 
گزافی  هزینه های  امکانات  »این  می گوید:  و  می کند 
ازطرفی،  نیستند.  بیمه ها  پوشش  اغلب تحت  و  دارند 
این  که  دارند  آب درمانی  به  مبرمی  نیاز  بیماران  این 
نیست،  افراد  همه ی  آسان  دسترس  در  نیز  امکان 
همچنین در تمام نقاط شهر نیز وجود ندارد. از دیگر 
مسائل این افراد آن است که باید به صورت مستمر از 
تنفسی  مسایل  و  قلب  فقرات،  ستون  عضالنی،  لحاظ 
پایش شوند، اما این امکان هم برای همه ی آن ها میسر 

نیست.« 
وی می گوید: »نیاز به دارو و مکمل های دارویی سبب 
شده است تا مشکالت مالِی بسیاری برای بیماران به 
بیماری،  این  از  نوع  تا جایی که در یک  بیاید،  وجود 
در  تومان  میلیون   25 به  بیمار  فرد  داروی  هزینه ی 
درمان  بهداشت،  وزارت  میان،  این  در  می رسد.  ماه 
راه حلی  باید  بهزیستی،  سازمان  و  پزشکی  آموزش  و 
عالوه  بر  چراکه  بیندیشند،  بیماران  این  برای  عاجل 
مشکالت  درمانی  هزینه های  اجتماعی،  دغدغه های 
ایجاد  خانواده هایشان  و  بیماران  این  برای  را  بسیاری 

کرده است.«
به دیستروفی  نوزاد پسر، یک تن مبتال  از هر 3500 

دوشن است
تهران  علوم پزشکی  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  این 
می گوید: »میزان شیوع این بیماری در شایع ترین نوع 
پسر   3500 هر  در  که  است  دوشن  نوع  بیماری  آن، 
متولدشده، یک نفر مبتالبه این بیماری است. در این 
میان، زنان یا ناقل بیماری هستند یا اختالالت ژنتیکی 
در آن ها به طور کامل بروز پیدا نمی کند. در دیستروفی 
نوع لیمب گردل نیز از هر 15هزار زن و مرد، یک تن 

به این بیماری مبتال می شود.« 
زمانی می افزاید: »متأسفانه ما مشکالت فرهنگِی زیادی 
در زمینه ی فرزندآوری نیز داریم، چنانچه به طور مثال 
خانواده ای که دو فرزند با عالئم این بیماری دارد، چرا 
باید فرزندهای دیگری را نیز به دنیا بیاورد که به تعداد 

افراد مبتالبه این بیماری بیفزاید؟« 
ژن درمانی؛ راهی برای نجات بیماران دیستروفی

این فوق  تخصص مغز و اعصاب کودکان می گوید: »این 
بیماران باید به درمان های جدید امیدوار باشند، چراکه 
درمان قطعی آن ها درحال حاضر ژن درمانی است. البته 
پزشکان  دارد،  وجود  بازار  در  اکنون  که  داروهایی  با 
در  تا  دهند  نجات  مرگ  از  را  بیماران  این  می توانند 
آینده درمان های جدیدتری در ژن درمانی اتفاق بیفتد، 
باکیفیتی  زندگِی  می توانند  افراد  این  این وجود،  با  اما 
از  استفاده  با  نشوند.  افسردگی  دچار  تا  باشند  داشته 
امکانات، می توان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد و 

این با ادامه ی ارتباط با پزشک میسر می شود.«

منصور رشیدی
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درباره ی  پیش بینی پذیر  چیز  تنها  که  می رسد  نظر  به 
ویژگی  تنها  است.  آن  پیش بینی ناپذیربودن  اوتیسم، 
پایدارآن، بی ثباتی است. اوتیسم می تواند گیج کننده باشد، 
حتی برای اشخاصی که اوتیسم درزندگی شان حضور دارد. 
نظر  به  است  ممکن  است،  اوتیسم  مبتالبه  که  کودکی 

»طبیعی« بیاید، اما رفتارش غیرعادی باشد.
»اختاللی  رابه عنوان  اوتیسم  سابقاً 
درک  و  دانش  رشد  با  اما  درمان نشدنی«می شناختند، 
است.  رفته  بین  از  نام گذاری  آن  بیماری،  این  روزافزون 
به  قادر  اوتیسم نشان می دهند که  افراد مبتالبه  هرروزه، 
برانگیز  چالش  ویژگی های  از  بسیاری  غلبه بر  و  جبران 
افراد  آگاه کردن  هستند.  آن ها  کنترل  حتی  یا  اوتیسم 
تأثیر  اوتیسم،  اصلی  عناصر  از  کودکان  این  به  نزدیک 
شگرفی بر روی توانایی حرکتی آن ها به سوی بزرگ سالِی 

پربار و مستقل خواهد داشت. 
در اینجا به ده نکته ای اشاره می کنیم که هر کودک مبتال 

به اوتیسم دوست دارد شما بدانید:
1۰. من یک كودك هستم

اوتیسم قسمتی از من است، نه تمام آنچه که هستم. آیا 
دارای  شخصی  یا  هستید  خاص  ویژگی  یک  فقط  شما 
رویاها؟  و  استعدادها  ایده ها،  اولویت ها،  احساسات،  افکار، 
آیا شما چاق، عینکی یا شلخته هستید؟ این ها ممکن است 
چیزهایی باشند که در برخورد اول به چشم می آیند، ولی 

شما فقط آن ها نیستید، مگرنه؟
کنید  انتخاب  می توانید  شما  بزرگ سال،  یک  به عنوان 
چگونه معرفی شوید. شما می توانید یکی از ویژگی هایتان 
به عنوان یک کودک، من هنوز در  بیشتر نشان دهید.  را 
چه  نمی دانیم  هنوز  شما  نه  و  من  نه  هستم.  رشد  حال 
قابلیت هایی ممکن است داشته باشم. اگر من احساس کنم 
شما شک دارید »من می توانم کاری را انجام دهم«به طور 

طبیعی من دیگر تالش نخواهم کرد.
9. حواس من با شما همگام نیستند!

تماس  و  عادی  مزه های  )رایحه(،  بوها  صداها،  مناظر، 
المسه ای که شما به آن ها توجه نمی کنید، می توانند برای 
من بسیار دردناک باشند.ممکن است گوشه گیر، پرخاشگر 
می کنم  سعی  فقط  امادرواقع  برسم،  نظر  به  بدجنس  یا 
از خودم دفاع کنم. به همین دلیل ممکن است رفتن تا 

خواربار فروشی برای من رنج آور باشد.
قدرت شنوایِی من ممکن است بسیار باال باشد. ده ها نفر به 
یک باره حرف می زنند، بلندگو اخبار ویژه ی امروز را فریاد 
پخش  بلند  با صدای  از سیستم صوتی  موسیقی  می زند، 
من  مغز  می دهد...  لوکوموتیو  صدای  قهوه ساز  می شود، 
نمی تواند تمام این ورودی ها را تفکیک کندو من احساس 

می کنم زیر این همه فشار له می شوم! 
حس بویایی من ممکن است خیلی حساس باشد. ماهی 
روی پیشخوان خیلی تازه نیست، پسری که کنار ما ایستاده 
امروز دوش نگرفته، اغذیه فروشی نمونه ی سوسیس توزیع 

می کند... حالت تهوع دارم.
خیلی چیزها چشمم را می زند! نور مهتابی نه تنها خیلی 
نظر می رسد فضا در حال  به  بلکه می لرزد.  است،  روشن 
حرکت است، نور ضربان دار همه چیز را پراکنده و دید من 
را تحریف می کند. تمرکز بر روی همه ی این ها برای من 

در  اجسام  چرخش،  درحال  سقفی  پنکه ی  است.  سخت 
حال حرکت دائم و... تمام این موارد بر روی احساس من 
نمی توانم  حتی  من  و  می گذارد  تأثیر  ایستاده ام  آنجا  که 

بگویم خودم در کجای فضا هستم.
8. فرق بین نمی خواهم )انتخاب می كنم انجام ندهم(

را تشخیص  نیستم(  آن  انجام  قادربه   ( نمی توانم  و 
دهید

این طور نیست که به دستورالعمل ها گوش نمی دهم،فقط 
اتاق  آن طرف  از  را  من  وقتی  بفهمم.  را  آن ها  نمی توانم 
صدا می کنید، من*&^$#@. جردن. #$^*&^$&*.

را می شنوم. به جای اینکار، نزدیکم بیا، توجهم را جلب کن 
میز  روی  را  کتاب هایت  »جردن،   : کن  صحبت  واضح  و 
بگذار. وقت ناهار است« . با این روش به من می گویی از 
من می خواهی چه کاری انجام دهم و بعد از آن چه اتفاقی 

می افتد. این جوری انجام کارها برای من آسان تر است. 
7. من یک متفكر واقعی هستم؛ زبان را عینًا ترجمه 

می كنم
به من نگو چیزی »مثل آب خوردن است« وقتی که آبی 
روبه روی من نیست و منظور شما از این حرف این است 
جناس ها،  اصطالح ها،  است.«  راحت  کار  این  »انجام  که 
استنتاج، استعاره ها، کنایه ها، و طنزها برای من قابل درک 

نیستند!
6. به روش های برقرار ارتباط من توجه كنید

 سخت است که بگویم به چه چیزی نیاز دارم، وقتی کلمه 
گرسنه،  است  ممکن  ندارم.  احساساتم  توصیف  برای  ای 
نتوانم  لحظه  آن  در  اما  باشم،  گیج  یا  ترسیده  ناامید، 
کلمه ی مناسب را پیدا کنم. به زبان بدنم هوشیار باشید. 

۵. من بصری هستم
به من روش کار را نشان دهید نه اینکه فقط بگویید چطور 
آن را انجام دهم. و آماده باشید تا چندین بار برایم تکرار 
کنید. چندین بار تمرین صبورانه به من کمک می کند یاد 

بگیرم. 
حمایت های بصری به من کمک می کند روزم را بگذرانم. 
بعداً  باید   اینکه »چه چیزی  به  فکرکردن  استرس  آن ها 
انجام شود«را از بین می برند و به من کمک می کنند زمانم 

را مدیریت کرده و انتظارات شما را برآورده کنم.
برای  کلمات  چون  ببینم،  دارم  نیاز  یادگرفتن،  برای  من 
من مانند بخار هستند.آن ها به سرعت و قبل از اینکه آن ها 
پردازش  مهارت های  فاقد  من  می روند.  بین  بفهمم،از  را 
ارائه شده  اطالعات  و  دستورالعمل ها  هستم.  آنی)فوری( 

نیاز  آن ها  به  که  زمانی  تا  می توانند  تصویری  به صورت 
دارم جلوی من باشند وهروقت نیاز داشتم،دوباره به آن ها 

مراجعه کنم. 
می توانم  كه  باشد  كارهایی  روی  بر  تمركزتان   .4

انجام دهم 
که  محیطی  در  نمی توانم  انسان ها  همه ی  مانند  نیز  من 
فکر می کنم به اندازه ی کافی خوب نیستم و نیاز به تثبیت 
چیزهای  امتحان کردن  از  من  بگیرم.  یاد  چیزی  دارم، 
جدید، وقتی که مطمئن هستم چیزی غیر از انتقاد نصیبم 
می کنید  فکر  چقدر  نیست  مهم  می کنم.  نمی شود،دوری 
انتقادتان  با  می کنید  فکر  که  قدر  »سازنده«هستید.هر 
کارهای  امتحان  از  می شوید  باعث  هستید،  »سازنده« 
جدید دوری کنم. به دنبال نقاط قوت من باشید و مطمئناً 
آن ها را پیدا می کنید. معموالً بیش از یک راه صحیح برای 

انجام کارها وجود دارد!
3. به من برای تعامالت اجتماعی كمک كنید

بازی  دیگران  با  ندارم  دوست  بیاید  نظر  به  است  ممکن 
کنم، اما ممکن است به این دلیل باشد که من نمی دانم 
چطور سر صحبت را با آن ها باز کنم یا به بازی آن ها ملحق 
کنم.  بازی  دیگران  با  چطور  دهید  آموزش  من  به  شوم. 
کودکان دیگر را تشویق کنید من را به بازی دعوت کنند. 

من خیلی خوشحال می شوم که وارد بازی شوم.
2. مواردی را شناسایی كنیدكه باعث ایجاد بحران 

برای من می شود 
بحران ها، بیش از آنکه برای شما ترسناک باشند، برای من 
ترسناک هستند. بحران ها به این دلیل که به یک یا چند 
حواس من بار اضافه وارد شده یا به این دلیل که بیش از 
است، رخ  وارد شده  فشار  به من  اجتماعی ام  توانایی های 
بفهمید،  مرا  بحران های  وقوع  بتوانید دلیل  اگر  می دهند. 

می توانید از آن ها پیشگیری کنید. 
به یاد داشته باشید هر کاری که من انجام می دهم شکلی 
از برقرای ارتباط است. رفتار من زمانی که کلمات نتوانند 
اطرافم  اتفاقات  به  چگونه  می گوید  شما  به  کنند  بیان 

واکنش نشان می دهم. 
1.مرا بی قیدوشرط دوست بدارید

برآورده  را  والدینتان  انتظارات  تمام  مسلماً خود شما هم 
شما  به  مرتباً  موارد  این  ندارید  دوست  ضمناً  نکرده اید، 
اوتیسم  به  مبتال  که  نکردم  انتخاب  من  شوند.  یادآوری 
افتاده  اتفاق  برای من  این  باشید که  یاد داشته  به  باشم. 
است، نه شما. بدون حمایت شما، احتمال اینکه موفق و 

مستقل شوم، خیلی کم است!
و  صبر  داریم:  نیاز  زندگی  ادامه ی  برای  کلمه  سه  به  ما 

شکیبایی و بردباری!
یک  نه  ببینید،  متفاوت  توانایی  یک  به عنوان  را  اوتیسم 
ضعف  می کنید  فکر  آنچه  روی  به  را  چشمانتان  ناتوانی. 
است  ممکن  ببینید.  مرا  قوت  نقاط  و  ببندید  است،  من 
در برقراری تماس چشمی یا صحبت کردن خوب نباشم، 
اما آیا توجه کرده اید که من دروغ نمی گویم، ودر بازی ها 

تقلب نمی کنم یا درباره ی مردم قضاوت نمی کنم؟
من به شما تکیه کرده ام،مدافع و راهنمای من باشید! من 
را به خاطر کسی که هستم، دوست داشته باشید و خواهید 

دید چقدر پیشرفت خواهم کرد.

ده نکته ای كه كودكان مبتال به اوتیسم
 دوست دارند شما بدانید

ترجمه: افروز راشدی اشرفی
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نگاه  کوچه  به  پنجره  پشت  از  و  می زنم  کنار  را  پرده 
می کنم. باز همانجا نشسته؛ جلوی در خانه، بر یک تکه 

جدول. به اطراف چشم می چرخاند.
گاهی نگاهش را مستقیم به مقابل می دوزد و گاهی هم 
می دهد،  تراش  دستانش  در  را  تکه چوبی  که  همان طور 
بچه های  با  گاهی  اطراف می گرداند.  و  دور  به  را  سرش 
کوچه بازی می کند و گاهی با مغازه دار لب خیابان چای 

می نوشد.
گرچه باران موجب می شود او کمتر به کوچه بیاید، اما 
هروقت که خورشید بخشنده تر شود، برای گرفتن گرمای 
آن، دوچرخه را بیرون می آورد و بی آنکه بر دوچرخه سوار 
شود، آن را با خود تا سر خیابان می برد و برمی گرداند. 
محمد نوجوانی کمی متفاوت؛ اما به دور از اغراق و شعار، 
می تواند زندگی کند. او می فهمد که نباید دیگران را آزرد. 
می داند که در برابر مشکالت نباید خم به ابرو آورد و باید 
همیشه به همه چیز خندید؛ حتی به دست انداختن ها و 

مسخره  کردن ها.
مبتالیان به سندرم داون به  غایت مهربان هستند

کل  اداره  ی  توان بخشی  معاونت  توانمندسازی  مسئول 
چگونگی  و  بیماری  این  تشریح  در  قزوین  بهزیستی 
بروز آن می گوید: »این بیماری نوعی معلولیت است که 
وجود  به  مختلف  دالیل  با  ژنتیکی  تغییرات  به واسطه ی 
می آید و از بدو تولد با فرد همراه است؛ اما مبتالیان به 

سندرم داون به غایت مهربان هستند.
افراد،  این  عمده ی  مشکل  اینکه  بیان  با  جمالی  فاطمه 
ذهنی است و همه ی آنان این مشکل را دارند می افزاید: 
»اما امکان دارد به مشکالت حرکتی نیز مبتال باشند و به 

طور معمول مشکل قلبی هم دارند.«
بر  داون  مبتالیان سندرم  ادامه می دهد: »معلولیت  وی 
اساس شدت بیماری به سه نوع خفیف و متوسط و شدید 
تقسیم می شود که تشخیص آن با توجه به آزمون هوش 
و گفتاردرمانی و بررسی های کمیسیون پزشکی صورت 

می گیرد.
چشمان زیبای رنگی  با لبخندی معصومانه

راه  دخترش  با  مادری  خیابان،  از  قسمتی  در  روز  هر 
و  ندارد  سال   15 یا   14 از  بیشتر  که  دختری  می رود، 

سندرم  از  رنگی اش  زیبای  چشمان  و  معصومانه  لبخند 
داون حکایت می کند؛ مثل آن پسری که حاال 20 ساله 
است و برعکس هم  سن و ساالنش به دلیل ناتوانی ذهنی، 

هیچ گاه به مدرسه نرفته است.
تحصیل دور از ذهن نیست!

توانبخشی  معاونت  توانمندسازی  مسئول  ادامه،  در 
در  افراد  »این  می گوید:  قزوین  بهزیستی  اداره ی  کل 
و  هستند  روبه رو  یادگیری  مشکالت  با  مدرسه  سنین 
نیز  مواردی  اما  بروند؛  مدرسه  به  نتوانند  است  ممکن 
وجود داشته است که مبتالیان به این بیماری توانسته اند 

تحصیل کنند.«
به  مبتال  کودکان  »چنانچه  می کند:  تصریح  جمالی 
سندرم داون از نوع ذهنی خفیف و آموزش پذیر باشند، 
می توانند وارد مدرسه شوند؛ اما تعداد آن ها اندک است. 
ولی گاهی نیز این کودکان حتی اگر معلولیت آنان از نوع 
خفیف باشد، ممکن است از آموزش ها عقب بمانند و قادر 

به یادگیری نباشند.«
فرهنگی  سطح  به  موضوع  »این  می دهد:  ادامه  جمالی 
فرهنگی  شرایط  به  توجه  با  و  دارد  بستگی  خانواده 
می توانند  داون  سندرم  به  مبتال  افراد  خانواده ها، 

ویژگی های رفتاری متفاوتی داشته باشند.«
آمار مبتالیان به سندرم داون در قزوین

در  و  دوخته  چشم  بیرون  به  مسافری  هر  اتوبوس  در 
در  جلوترها  آن  است.  شده  غرق  دغدغه هایش  و  افکار 
ردیف نخست، مسافری نشسته است. لحظه ای سرش را 
می چرخاند. چه شباهتی به محمد دارد! او هم به سندرم 
همان  با  است؛  محمد  به  شبیه  بسیار  مبتالست.  داون 

معصومیت اما آرام تر از او.
را  شیرخواره هایشان  که  نشسته اند  مادرانی  امامزاده  در 
به آغوش گرفته و به زیارت آمده اند. در میان آن  همه 
شیرخواره، یکی هست که چشمانش به محمد شباهت 
دارد، اما این یکی دختر است؛ یک دختر مبتال به سندرم 

داون.
چند نفر مثل محمد در شهر ما زندگی می كنند...

مدیرکل بهزیستی قزوین نیز در این خصوص می گوید: 
از آسیب ها نخستین گام و هدف بهزیستی  »پیشگیری 

است و اگر در خانواده ای فرزند معلول متولد شود، باید 
از تولد یک فرزند معلول دیگر پیشگیری به عمل آید.«

آن ها چقدر فهیم  هستند
هستند؛  فهیم   چقدر  مهربان  آدم های  این  راستی  به 
آن ها که با ندانستن هایشان هم بی آزاری پیشه کرده اند. 
همان ها که کسی را آزار نمی دهند و به دیگران می آموزند 
به خاطرش  نیست که  دنیا آن قدرها هم جدی  این  که 
دلی از ما برنجد. همان ها که چهره ای معصوم و مظلوم و 

قلبی سرشار از مهر دارند.
مدیرکل بهزیستی قزوین می گوید: »معلولیت، محرومیت 
نیست؛ بلکه محدودیت های فرد در انجام برخی فعالیت ها 
نسبت به انسان فاقد معلولیت، بیشتر است و با این تعریف 

تمام انسان ها معلول هستند.«
افشارمقدم می افزاید: »شخصی که یک متن را سه مرتبه 
بخواند و آن را حفظ کند، در مقایسه با کسی که با یک 
بار خواندن متن، آن را به ذهن بسپارد، معلول نیست؛ 

بلکه محدودیت بیشتری دارد.«
وی عنوان می کند: »هر انسانی تا اندازه ای با محدودیت 
برای  تالش  بهزیستی  رسالت  نخستین  و  رو به روست 
معنای  خصوص  در  عمومی  تفکر  و  ذهنیت  اصالح 

معلولیت است.«
کوچه  به  پنجره  پشت  از  باز  و  می زنم  کنار  را  پرده 
چشم  اطرافش  به  و  نشسته  همانجا  باز  می کنم.  نگاه 
می چرخاند. گاهی نگاهش را مستقیم به روبه رو می دوزد 

و گاهی سرش را به اطراف می گرداند.
مقابل  از  سیبش  از  پر  با چرخ دستِی  دست فروشی  مرد 
و  می کند  گیر  جوب  در  چرخ ها  می گذرد.  خانه  در 

خارج کردنش به تنهایی ممکن نیست.
یاری  به  شتاب  با  و  برمی خیزد  جای  از  ناگهان  محمد 
دست فروش می رود. چرخ دستی از جوب بیرون می آید و 
سیبی بر زمین می غلتد. محمد سیب را برمی دارد. مرد 
دست فروش تشکر می کند و می رود به دنبال یک لقمه 

نان حالل.
محمد، شادمان دستی برایش بلند می کند و سیبش را 
به راستی که سیِب سالمتی غنیمتی است  گاز می زند. 

گران بها... .

مبتالیان به سندرم داون همان چشم بادامی هایی هستند 
كه بارها آنان را در كوچه و خیابان دیده ایم؛ آن وقت ها 
كه شاید در افكارشان غرق بوده اند و نمی دانیم به راستی 

به چه می اندیشیده اند
كمی متفاوت و مهربان

میترا بهرامی
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نكاتی برای ورزش معلوالن
فواید ورزش به افرادی که تحرک کامل دارند، محدود 
نمی شود. در واقع، اگر آسیب دیدگی، معلولیت، بیماری 
و مشکالت وزنی تحرک شما را محدود کرده، بسیار مهم 
است که اثرات ورزش را در تقویت و باالبردن روحیه تان 

تجربه کنید.
و  استرس  دهد،  تسکین  را  افسردگی  می تواند  ورزش 
افزایش دهد  را  اعتمادبه نفس  ببرد،  بین  از  را  اضطراب 

و دیدتان را به زندگی بهبود بخشد.
درحالی که چالش های زیادی درباره ی مسائل مربوط  به 
رویکرد خالقانه، شما  اتخاذ یک  با  دارد،  حرکت وجود 
فیزیکی خود غلبه کرده و  بر محدودیت های  می توانید 

راه های لذت بخشی را برای ورزش کردن بیابید.
نمی توانید  شما  که  نیست  معنا  این  به  محدود  تحرک 

ورزش کنید!
وقتی ورزش می کنید، بدن شما اندورفین آزاد می کند 
از  را  استرستان  بخشیده،  انرژی  شما  روحیه ی  به  که 
باعث حس  و  داده  افزایش  را  نفستان  عزت  برده،  بین 
ورزش  منظم  به طور  شما  اگر  می شود.  تندرستی تان 
احتماالً  شده اید،  مواجه  آسیبی  با  اخیراً  و  می کنید 
متوجه شده اید که چگونه بی تحرکی و عدم فعالیت بر 
روی خلق وخوی تان تأثیر گذاشته و انرژی تان را بیهوده 

تلف می کند.
به  می تواند  که  داشته  روحیه  بر  بسیاری  تأثیر  ورزش 
افسردگی های  افسردگی،  درمان  در  مؤثر  داروی  خوبی 
آسیب  حال،  این  با  کند.  درمان  را  متوسط  تا  خفیف 
به این معنا نیست که سالمت روانی و عاطفی خود را 

محکوم به زوال کنید.
اگر شما داری معلولیت، مشکالت وزنی، شرایط تنفسی 
مزمن، دیابت، ورم مفاصل یا بیماری های دیگری هستید، 
بیماری ها  و  مشکالت  این  که  کنید  فکر  است  ممکن 
ورزش کردن را برایتان غیر ممکن کرده یا ممکن است 
به این فکر کنید که به خاطر سنتان ضعیف شده و از 

افتادن و صدمه دیدنتان نگران باشید.
حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن سن، وضعیت 
جسمانی اخیر یا اینکه قباًل ورزش کرده اید یا نه، راه های 
بسیاری برای غلبه  بر مشکالت حرکتی و به دست آوردن 
مزایای فیزیکی و ذهنی واحساسی در ورزش وجود دارد.
مناسب  محدود  تحرک های  برای  ورزش هایی  نوع  چه 

است؟
بسیار مهم است به خاطر داشته باشید که هر ورزشی 
به ناچار  ارائه می دهد. مسائل حرکتی  را  فواید سالمتی 
اما بدون  از بقیه آسان تر می کند،  از ورزش ها را  بعضی 
توجه به وضعیت فیزیکی، خود شما باید سه نوع ورزش 
متفاوت را در روال عادی زندگی تان باهم ترکیب کنید:

تمرینات قلبی و عروقی که ضربان قلب و استقامتتان را 
افزایش می دهند. این ورزش ها شامل پیاده روی، دویدن، 
دوچرخه سواری، رقص، تنیس، شنا، ایروبیک در آب یا 

»آکوا جاگینگ« )آهسته دویدن در آب( است.
مفید  را  درآب  ورزشی  حرکت های  افراد  از  بسیاری 
می دانند، به علت اینکه بدن را تقویت کرده و خطر ابتال 
به درد عضله یا مفصل را کاهش می دهد. حتی اگر شما 
ممکن  هم  هنوز  شده اید،  محدود  چرخ دار  صندلی  به 

است ورزش های قلبی و عروقی انجام دهید.
یا  وزنه  از  استفاده  شامل  قدرت  پرورش  تمرینات 
توده ی  و  ماهیچه  ساخت  برای  دیگر  مقاومت های 
اگر  ازافتادن است.  استخوان، بهبود تعادل و جلوگیری 
پاهای شما تحرک محدودی دارد، تمرکزتان باید روی 
مثال،  برای  باشد.  باالتنه تان  قسمت  در  قدرت  پرورش 
بیشتر  باید  تمرکزتان  دارید،  شانه  مصدومیت  شما  اگر 

روی پرورش قدرت پاها و عضالت شکمتان باشد.
حرکتی،  دامنه ی  افزایش  به  انعطاف پذیری  تمرینات 
گرفتگی  و  درد  کاهش  و  آسیب دیدگی  از  جلوگیری 
تمرینات ممکن است  این  عضالت شما کمک می کند. 
مثال حتی  برای  باشد.  یوگا  و  تمرینات کششی  شامل 
اگر در پاهایتان تحرک کمی دارید، هنوز هم می تواتید 
از تمرینات کششی و انعطاف پذیری به منظور جلوگیری 

یا به  تأخیرانداختن ضعف عضالنی استفاده کنید.
تمرینات قلبی و عروقی روی صندلی یا صندلی چرخ دار

اگر می خواهید رقابت را به تمرینات خود اضافه کنید، 
برای  متفاوتی  ورزشی  برنامه های  سازمان  چندین 
ورزش های بسکتبال، دو و میدانی، والیبال، و وزنه برداری 

ارائه می دهند.
صندلی ایروبیک )هوازی(، با یک سری از حرکات تکرارِی 
نشسته، ضربان قلبتان راباال برده و به شما درسوزاندن 
تمرینات  از  بسیاری  همانند  می کند؛  کمک  کالری تان 
انجام  زیاد و مکرر  با سرعت  ورزشی کششی، زمانی که 
ورزش  تکراری  و  سریع  حرکت  هر  واقع  در  می شود. 
ایروبیک می تواند به نرم کردن مفاصل سفت کمک کند.

را  باند مخصوص مقاومت)باند کشی( سبک وزن  - یک 
زیر صندلی )یا تخت یا نیمکت( خود بپیچید وتمرینات 
مقاومتی سریع، مانند پِرس سینه را به تعداد یک ثانیه 
باال و دو ثانیه پایین انجام دهید. سعی کنید برای شروع، 
چند تمرین مختلف را با 20 تا 30 بار تکرار انجام دهید 
و  تکرار  و  تعداد  استقامتتان  باالبردن  برای  به تدریج  و 

زمان تمرینتان را افزایش دهید.
- مشت زدن ساده به هوا با یا بدون وزنه دستی در حالت 
به  می تواند  و  است  قلبی  ساده ی  ورزش  یک  نشسته، 
هنگام بازی نینتندو یا ایکس باکس 360 سرگرم کننده 

باشد.
سالمت  باشگاه های  و  شنا  استخرهای  از  بسیاری   -
صندلی  با  کاربرانی  به  را  استخر  درمانی  برنامه های 
عملکردهای  از  برخی  شما  اگر  می دهند.  ارائه  چرخ دار 
پایتان را دارید، کالس های ایروبیک آبی را امتحان کنید.

تمرینی  دستگاه های  ورزشی  باشگاه های  از  برخی   -
برای  که  می دهد  ارائه  را  چرخ دار  باصندلی  سازگار 
است.  مفید  قایق رانی  و  دوچرخه سواری  فعالیت های 
برخی  از  می توان  خانه،  در  مشابه  تمرین  به منظور 
دستگاه های پدالی قابل حمل با دست استفاده کرد؛ البته 
زمانی که در مقابل شما به وسیله ی یک میز ایمن شده 

است.
تمرینات قدرتی روی صندلی یاصندلی چرخ دار

بسیاری از تمرینات سنتی قسمت باالی بدن را می توان 
در یک موقعیت نشسته با استفاده از دمِبل و باندهای 
مقاومت و یا هر چیزی که از نظر سنگینی متناسب با 

دستتان باشد، مانند قوطی سوپ انجام داد.
ورزش هایی از قبیل پِرس شانه، ماهیچه ی دوسر و سه 
سر بازو)پشت بازو( را با استفاده از وزنه های سنگین تر وبا 
مقاومت بیشتری نسبت به تمرین های قلبی انجام دهید. 
تا دوازده تایی را  تا سه ست هشت  برای هر تمرین دو 
و  رفت،وزنه ها  باالتر  قدرتتان  زمانی که  و  کرده  تکرار 

تمرین هایتان را افزایش دهید.
باند مخصوص مقاومت را می توان به مبلمان، دستگیره 
تمرین  برای  این ها  از  کنید.  رامتصل  خود  صندلی  یا 
استفاده  بازویتان  و  پا  وکشش  شانه ها  قدرتی،چرخش 

کنید.
تمرینات انعطاف پذیری روی صندلی یا صندلی چرخ دار

صندلی یوگا
اکثر حالت های یوگا بسته  به تحرک فیزیکی، وزن، سن، 

می تواند  دیگر  معلولیت  یا  هرآسیب  و  پزشکی  شرایط 
اصالح شود. اگر شما دارای معلولیت، آسیب یا وضعیت 
ریوی،  مزمن  انسدادی  بیماری  آرتریت،  مثل  پزشکی 
یوگا  باشید، صندلی  متعدد  اسکلروز  و  استخوان  پوکی 

می تواند مفید واقع شود.
اگر شما روی صندلی چرخ دار باشید یا در حرکت دادن 
پاهایتان محدودیت دارید، کشش در طول روز می تواند 
به  علت نشستن های  اغلب  درد وفشار عضالتتان را که 

طوالنی مدت است،کاهش دهد.
کشش درحالی  که دراز کشیده اید یا در حال تمرین یوگا 
انعطاف پذیری تان  نیز می تواند  روی صندلی تان هستید 

را افزایش داده و دامنه ی حرکتی تان رابهبود بخشد.
انجام  درستی  به  را  یوگایتان  اینکه  از  اطمینان  برای 
کالس های  در  حضوراً  را  یوگا  است  بهتر  می دهید، 
گروهی یاد بگیرید، معلم خصوصی استخدام کنید یا از 

دستورالعمل های ویدئویی پیروی کنید.
تمرین روی صندلی یا صندلی چرخ دار

کسانی  برای  وسیله  بدون  سبک  ورزش های  صندلی 
می تواند  اما  شده،  طراحی  هستند  دیابت  به  مبتال  که 
توسط هر کسی که به  دنبال یک تمرین نشسته است 

نیز استفاده شود.)دیابت درکنترل(
برای  که  تمرین های هوازی  )هوازی(:  ایروبیک  صندلی 

حالت نشسته طراحی شده است.)دیابت در کنترل(
مقاومت کل بدن در حالت نشسته، تمرین کل بدن است 
پایین تنه  و  باالتنه  برای  نشسته  حالت  در  می تواند  که 
انجام شود .این ورزش می تواند متناسب با هرآسیب یا 

معلولیتی باشد.
تمرین باالتنه در حالت نشسته، تمرین قدرتی است که 

می تواند روی صندلی یا صندلی چرخ دار انجام شود.
بدانید  باید  هستید،   چرخ دار  صندلی  روی  شما  اگر 
برای  راهنمایی  و  مزایا  زیر  در  کنید.  ورزش  چگونه 

ورزش کردن روی صندلی چرخ دار را می خوانیم.
چگونه دریک صندلی یا صندلی چرخ دار ورزش کنید

تمرینات صندلی محدود به افراد با آسیب های جسمانی 
و  وزن  با مشکالت  افرادی  برای  بلکه  نیست،  معلول  یا 
خطر  کاهش  به  دنبال  که  ضعیفی  سالمندان  و  دیابت 

افتادن هستند، مناسب است.
انعطاف پذیری  و  عروقی  و  قلبی  صندلی  تمرینات 
می تواند به بهبود طرز نشستن و کاهش کمردرد کمک 
کند، درحالی که هر تمرین صندلی می تواند به تسکین 
کوفتگی بدن ناشی ازنشستن های طوالنی مدت در همان 

موقعیت کمک کند.
که  کنید  انتخاب  صندلی  یک  امکان،  صورت  در   -
در  را  زانوهایتان  دهد  اجازه  شما  به  نشسته  حالت  در 
صندلی  روی  شما  اگر  دارید.  نگه  درجه  نود  حالت 
این  غیر  در  یا  کنید  اعمال  ایمن  ترمز  چرخ دارهستید، 

صورت، صندلی تان را جمع کنید.
صورت  به  می کنید،  ورزش  که  درحالی   کنید  سعی   -
عمودی بنشینید و از عضالت شکم خود به  منظور حفظ 

وضعیت خوب نشستنتان استفاده کنید.
- اگر شما از فشار خون باال رنج می برید، قبل از انجام 

تمرینات ورزشی فشار خون خود را کنترل کنید.
باعث  از داروی دیابت استفاده می کنید که  اگر شما   -
هیپوگلیسمی)کاهش قند خون( می شود، قند خون خود 

را قبل و بعد از تمرینات ورزشی کنترل کنید.

پانته آ افشاریان
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راه هایی برای درك مفهوم 
معلولیت توسط كودكـان

پنج راه برای ایجاد تجربه ی حسی در كودكان معلول 
هنگام خواندن كتاب 

به کارگیری  با  می تواند  تصویری  کتاب  یک  خواندن 
روش های خاص، تجربه ی جذابی باشد.

اگر کتاب  مثال  برای  بدهید.  بافت  کتاب  تصاویر  1.به 
برای  مایع  چسب  از  است،  وحیوانات  مزرعه  درباره ی 
و  کنید  استفاده  گوسفند  تصویر  به  پنبه  چسباندن 
پنبه، حسش  با لمس کردن  تا  ترغیب کنید  را  کودک 
برای کودکانی که در حال  این روش  را توصیف کند. 
بسیار  نابینا،  کودکان  و  یادگیری حس المسه هستند 

مناسب است.

کنید.  استفاده  بصری  ابزارهای  و  کمکی  وسایل  از   .2
وسایلی مثل اشیای کوچکی که به داستان ربط دارند. 
این روش به کودک در بازگویی داستان کمک می کند.

را  کتاب  که  همان طور  کنید.  استفاده  صدا  از   .3  
یا  حوادث  صدای  تا  بخواهید  کودک  از  می خوانید، 
برایش  اینکار  اگر  دربیاورد.  را  داستان  شخصیت های 
مشکل است، به او کمک کنید تا مثاًل از صدای حیوانات 

یا از صدای قطار تقلید کند.
تمام  برای  است  ممکن  روش  این  مزه ها:  و  4.بوها 

خرج  به  خالقیت  اما  نباشد؛  مناسب  مصور  کتاب های 
سعی  مزه هاست،  و  بوها  درباره ی  موضوع  اگر  دهید. 

کنید آن ها را تجربه کنید؛ مثاًل مزه و بوی شکالت.
ادای  تا  بخواهید  کودک  از  باشید.  داشته  تحرک   .5
دربیاورد.  را  کتاب  در  شده  اشاره   فعالیت های  بعضی 
مثاًل اگر از شناکردن صحبت شده، ادای آن را دربیاورد 

یا با او پریدن را تجربه کنید.

کودکان به دالیل زیادی موجودات فوق العاده ای هستند. یکی از آن دالیل این 
هستند.  مختلف  مسائل  پذیرای  احساسی  و  فکری  نظر  از  ذاتاً  آن ها  که  است 
معلوالن  است که  این موضوع  برای درک  زمان  بهترین  بی شک دوران کودکی 

پیش از هر چیز باید به عنوان یک انسان شناخته شوند.
روش هایی وجود دارد که والدین با دنبال کردن آن ها می توانند به درک مفهوم 

معلولیت کمک کنند.
- به آنچه کودکتان می گوید، گوش کنید.

- اجازه دهید تا کودک تمامی ترس های خود را بر زبان بیاورد و سؤاالتش را 
بپرسد.

- از زاویه ی دید او به شرایطش نگاه کنید.
- با او روراست باشید و جوابهایتان را مختص سن او بگویید.

- معلولیت را در سطحی توضیح دهید که برایش ادراک پذیر باشد.
- حس کنجکاوی او را ارضا کنید. برای مثال اگر دوست دارد اجازه دهید تا بر 

روی یک صندلی چرخدار بنشیند.
- بر روی اتحاد و حس وفاداری در خانواده تأکید کنید.

- وقت بیشتری را با او بگذرانید.
- تشویقش کنید تا به شما در ایجاد خانه ای مناسب معلوالن کمک کند.

- به اویادآوری کنید که همه چیز تغییرپذیر است، غیر از عشقی که در خانواده 
وجود دارد.

مجری یکی از برنامه های تلوزیونی که برای کودکان اجرا می شود، خانمی است 
با معلولیت در دست هایش. والدینی که ابراز نگرانی کردند، در اقلیت بودند. باید 
به کودکان فهماند که هیچ نگرانی   خاصی درباره ی معلولیت وجود ندارد. همه ی 
ما انسانیم و این امری طبیعی است که گاهی دچار معلولیت شویم. ما در همه 

چیز مشترکیم.
تنها  می گذارد.  وقت  کودکان  به  توضیح  برای  همیشه  که  می گوید  مجری  این 
چیزی که می خواهند، یک توضیح ساده است. اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا من 
با بقیه فرق دارم و... بعد برایشان جا می افتد.او معتقد است اگر کودک به اندازه ی 
کافی از نظر عقالنی رشد کرده تا سؤاالتی را مطرح کند، پس حتماً قادر به درک 
جواب ها نیز هست. او به کودکان می گوید که تنها با یک دست به دنیا آمده و این 

امر او را از انجام کارهایش بازنمی دارد.
همان طور که کودکان دچار معلولیت بزرگ تر می شوند، اغلب سؤاالتی می پرسند، 
یا  برادر  توانست کارهایی که  بقیه فرق دارم؟ من هم خواهم  با  نظیر: چرا من 
ممکن  نشود،  توجه  آن ها  سؤاالت  این  به  اگر  دهم؟  انجام  را  می کند  خواهرم 
است سبب سردرگمی شود. باربارا شیدل، مؤسس سازمان ملی کودکان نابینا، با 
کودکی روبه رو شده بود که باور داشت روزی بینایی اش را به دست خواهد آورد؛ 

چراکه کسی توضیحی غیر از این به او نداده است.
درک معلولیت به کودک این امکان را می دهد که برای معنای آن توضیح مناسبی 

داشته باشد، از نگرانی ها رها شود یا احساس گناه از داشتن معلولیت یا ابتال به 
آن را نداشته باشد.

سندی تابودا همیشه موضع صادقانه ای درباره ی نابینایی پسرش داشته است. او 
می گوید برای پسرش مایکلو برادرش رابرت، نابینایی مایکل یکی از خصوصیات 

فردی او شده است. او موهای قهوه ای دارد، هشت ساله است و نابیناست.
اهمیت صرف وقت برای صحبت با کودکان درباره ی معلولیت، نباید نادیده گرفته 
شود؛ خصوصاً صحبت با خواهر یا برادر در خانواده ای که فرزند معلولی وجود دارد. 

همچنین درباره ی مفهوم کلی معلولیت نیز می بایست صحبت شود.

ترجمه ی الهام اشرفی

ترجمه ی الهام اشرفی
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كم توانی چیست؟
کم توانی،حالت یا عملکردی با اختاللی چشمگیر نسبت 
 به فرد یا گروه استاندارد است. از این واژه برای اشاره به 
عملکرد فردی، شامل کم توانی فیزیکی، ناتوانی حسی، 
و  عقالنی  اختالل  روانی،  بیماری  شناختی،  توانی  کم 

انواع مختلف بیماری های مزمن استفاده می شود.
برای فرد درگیر، کم توانی به معنی یک تجربه ی چند 
بر روی  تأثیر آن ممکن است  بعدی است. زمینه های 
بخش های مختلف بدن یا شرکت شخص در زمینه های 
توسط  ناتوانی  بعد  سه  متعاقباً،  باشد.  زندگی  مختلف 
)و  بدن  عملکرد  و  ساختار  است:  شده  شناخته   ICF
و  فعالیت(  محدودیت های  )و  فعالیت  آن ها(،  اختالل 
مشارکت )و محدودیت های مشارکتی(. این دسته بندی 
همچنین نقش عوامل محیطی فیزیکی و اجتماعی در 

تأثیر بر پیامدهای کم توانی را مشخص می کند.
انواع كم توانی

کم توانی ها شامل اختالالت فیزیکی و ذهنی مختلفی 
توانایی های  تقلیل  موجب  است  ممکن  که  می شوند 
فعالیت های روزمره اش شوند.  انجام  از  مانع  یا  شخص 
شخص  توانی  کم  به عنوان  می توانند  اختالالت  این 
»کم  شوند.  نام گذاری  روزمره  کارهای  انجام  برای 
تقسیم  گسترده ای  زیربخش های  به  توانی«می تواند 

شود که شامل موارد زیر است:
1( اختالالت حركتی و فیزیكی

این گروه از کم توانی شامل افرادی با انواع مختلفی از 
کم توانی های فیزیکی می شود، ازجمله:

• کم توانی اندام)های( فوقانی
• کم توانی اندام)های( تحتانی

• مهارت های دستی 
• کم توانی هماهنگی بابخش های مختلف بدن

یاحاصل  مادرزادی  است  ممکن  حرکتی  توانی  کم 
که  افرادی  باشد.  بیماری  اثر  در  یا  سنی  مشکالت 
این گروه قرار  نیز اغلب در  شکستگی استخوان دارند 

می گیرند.
2( كم توانی ستون فقرات

منجربه  است  ممکن   )SCI( فقرات  ستون  آسیب 
که  آسیب  نوع  این  شود.  مادام العمر  توانی های  کم 
می تواند کامل یا ناقص  باشد، اغلب در اثر تصادف های 
که  پیامی  ناقص،  آسیب های  در  می افتد.  اتفاق  شدید 
از دست  کامال  یابد،  انتقال می  فقرات  ازطریق ستون 
نمی رود. درحالی که یک آسیب کامل، به اختالل کامل 
بخش های حسی می انجامد. در بعضی موارد کم توانی 

ستون فقرات می تواند یک نقص مادرزادی باشد.
3( آسیب های سر: ناتوانی ذهنی

می افتد. اتفاق  مغزی  آسیب  اثر  در  ذهنی  توانی  کم 
درجه ی آسیب مغزی می تواند خفیف، متوسط و شدید 

باشد. دو نوع آسیب مغزی وجود دارد:
)ABI(  آسیب مغزی اکتسابی •

)TBI(  آسیب تروماتیک مغزی •
آسیب مغزی اکتسابی، یک نقص ارثی نیست، بلکه یک 
انحطاط است که پس از تولد رخ می دهد. دالیل چنین 
آسیب هایی بسیار زیاد هستند و عمدتاً در اثر فشارهای 
خارجی واردشده به قسمت های مختلف بدن هستند. 
اختالل  و  عاطفه  فقدان  به  مغزی،  تروماتیک  آسیب 

رفتاری منجر می شود.
4( كم توانی بینایی

صدها هزار نفر از مردم به کم توانی بصری از نوع جزئی 
تا انواع مختلف اختالالت بینایی وخیم مبتال هستند. 
بیماری های  یا  مشکالت  به  می توانند  آسیب ها  این 
شوند.  منجر  چشمی  ترومای  و  نابینایی  مانند  جدی 
بعضی از اختالالت بینایی معمول عبارت اند از: خراش 
قرنیه، خراش بر روی صلبیه، مشکالت چشمی مربوط به 

دیابت، خشکی چشم و پیوند قرنیه.
۵( كم توانی شنوایی

یا  ناشنوا   ً کامال  افراد  شامل  شنوایی  توانی های  کم 
برای  می توانند  غالباً  کم شنوا  افراد  می شود.  کم شنوا 

کنند.  استفاده  سمعک  از  خود  شنوایی  به  کمک 
اثر  در  یا  باشد  مشهود  تولد  بدو  از  می تواند  ناشنوایی 
مثال،  برای  بیفتد.  اتفاق  مختلف  بیولوژیکی  عوامل 
یا حلزون گوش  به عصب شنیداری  مننژیت می تواند 

آسیب وارد کند.
ارتباطی  وسیله ی  به عنوان  اشاره  زبان  از  ناشنوا  افراد 
سراسر  در  اشاره  زبان  نوع  صدها  می کنند.  استفاده 
درباره ی  که  غلطی  باور  به رغم  می شود.  استفاده  دنیا 
زبان های اشاره وجود دارد،آن ها از نظر زبان شناختی، 

به پیچیدگی هر زبان شفاهِی دیگری هستند.
6( كم توانی های شناختی یا فراگیری

افرادی  در  است که  اختالل  نوعی  توانی شناختی  کم 
مشکالت  سایر  و  نارسایی خوانایی  از  داردکه  وجود 
بر  در  نیز  را  تکلم  اختالالت  و  می برند  رنج  فراگیری 

می گیرد.
7( ناهنجاری های روان شناختی

یا  خلق وخوی  ناهنجاری های  خلقی:  اختالالت 
حالت های احساسی کوتاه یا بلند مدت.

اختالل سالمت عقالنی )بهداشت ذهنی(: این لفظ برای 
توصیف افرادی به کار می رود که مشکالت روان پزشکی 

یا بیماری هایی از قبیل موارد زیر را تجربه کرده اند:
• اختالالت شخصیتی:الگوهای عمیقاًنا شایست رفتاری 
با شدتی که به فعالیت های روزمره اختالل چشمگیری 

وارد می کند.
فکری  آشفتگی های  با  ذهنی  اختالل  اسکیزوفرنی:   •

وخلق وخوی و رفتاری.
8( كم توانی های نامحسوس

که  هستند  توانی هایی  کم  نامحسوس،  توانی های  کم 
زده  تخمین  نیستند.  مشهود  دیگران  برای  به راحتی 
شده است که حدود ده درصد از مردم آمریکا آن گونه 
مبتال به مشکالت پزشکی هستند که یک نوع کم توانی 

نامحسوس محسوب می شود.

تعريف معلولیت و انـواع آن 

حقایقی درباره ی بدن انسان
• اعضای داخلی بدن  یک نفر از هر ده هزار نفر، خالف جهت طبیعی خود در بدن 

قرار می گیرد.
• ده درصد از وزن بدن را باکتری ها تشکیل می دهند.

• ده درصد از مردان و هشت درصد از زنان چپ دست هستند.
• هشتاد تار مو در روز می ریزد.

• هشتاد درصد مغز انسان را آب تشکیل می دهد.
• خوردن صبحانه به سوزاندن 5 تا 20 درصد کالری کمک می کند.

• یک سلول قرمز قادر است طی بیست ثانیه در بدن شما به گردش درآید.
• در یک قطره خون 250 میلیون سلول وجود دارد.

• در یک کبد سالم هر روز حدود 720 لیتر خون جریان دارد.
• در بدن انسان دویست هزار حسگر گرما و پانصد هزار حسگر المسه وجود دارد.

• مغز نوزاد در طی یک سال اول زندگی سه برابر سریع تر از سال های دیگر رشد 
می کند.

• همان طور که پیرتر می شویم، مغزمان هر ساله حدود یک گرم از وزن خود را از 
دست می دهد.

• استخوان ها تنها چهارده درصد از وزن بدن را تشکیل می دهند.
• بعد از خوردن بیش از حد، قدرت شنوایی پایین می آید.

• کودکان در هنگام تولد کوررنگی دارند؛ بنابراین همه چیز را سیاه و سفید می بینند.

• نوشیدن قهوه از ابتال به بیماری پارکینسون جلوگیری می کند.
• خون انسان بی رنگ است. رنگ دانه ی موجود در سلول های قرمز باعث قرمزشدن 

خون می شود.
• برای صحبت کردن به 72 عضله ی زبان نیاز داریم.

• عطسه ی شدید باعث آسیب رساندن به دنده ها می شود؛ درحالی که جلوگیری از آن 
به رگ های گردن و سر آسیب می زند.

• لرزیدن روشی برای گرم کردن بدن است.
• محکم ترین استخوان بدن، استخوان فک است.
• زنان حس بویایی بهتری نسبت به مردان دارند.

• قلب زنان تندتر از مردان می تپد.
• هنگام خندیدن  36 عضله درگیر می شوند.

• خمیازه کشیدن اکسیژن بیشتری را وارد ُشش ها می کند.
• در بدن انسان به اندازه ی ساخت یک میخ سه اینچی آهن وجود دارد.

• مغز 20 درصد از اکسیژن و کالرِی واردشده در بدن را استفاده می کند.
• بینی انسان قادر است 500 هزار بوی مختلف را به یاد آورد.

ترجمه : الهام اشرفی

ترجمه : افروز راشدی اشرفی
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ديارجانی، پزشک همیار كانون توانا

زندگی معلوالن سبز خواهد شد اگر...
دارد؛  فرشته هایی  خودش  برای  خدا 
به  روز  هر  و  هستند  آسمان  در  فرشته هایی 
خدا  که  فرشته هایی  می زنند؛  لبخند  خدا 
آن ها را به روی زمین فرستاده است تا بشوند 
خدا  روز  هر  زمین.  روی  بر  خدا  نماینده ی 
فرشته هایی  می زند.  لبخند  فرشته ها  این  به 
زمین اند.  روی  بر  خداوند  ِمهر  نماینده ی  که 
فرشته هایی که درد را از آدم ها می گیرند و به 
آن ها مهر هدیه می دهند. فرشته هایی مهربان 

و از جنس آسمان، فرشتگانی به نام پزشک!
زندگی معلوالن سبز خواهد شد اگر...

یاران  از  یکی  دیارجانی«  مرتضی  »دکتر 
از  یکی  تواناست.  معلولین  کانون  همیشگِی 
همراه  که  است  نیک اندیشی  پزشک  ده ها 
دارای  افراد  یاری  به  توانا  کانون  با  همدل  و 
هیچ  از  مسیر  این  در  و  شتافته  معلولیت 

کوششی فروگذار نمی کند.
است،  عمومی   دندان پزشکی  دکترای  که  وی 
به طور  را  معلولین  کانون  اعضای  سال هاست 
افتخاری ویزیت و معالجه  می کند و به عنوان 
یک پزشک همیار، در امر حمایت از همنوع و 
انجام رسالت اجتماعی خود، حرف های زیادی 

برای گفتن دارد.
وقتی 28ساله بودم...

ازدواج  فرشته  یک  با  بودم،  28ساله  وقتی 
آسمانی  بزرگ  هدیه ی  یک  خداوند  و  کردم 
که  معین  کرد.  عطا  ما  به  »معین«  به نام 
در  ماست،  شیرین  و  خوب  زندگِی  حاصل 
دوره ی ابتدایی یک سال تحصیلی را به صورت 
جهشی درس خواند و تمام دوره ی راهنمایی 
و دبیرستان را در مدرسه ی تیزهوشان گذراند. 
به  دانشگاهی،  پیش  دوره ی  اتمام  از  پس  او 
دوره ی  و  رفت  فیلیپین  دانشگاه  بهترین 
تمام  به موقع  را  خود  دندان پزشکی  6ساله ی 
کرد و در سال 93 هنگامی که 23 ساله بود، 
فیلیپین  کشور  از  دندان پزشکی  رشته ی  در 
روزهای  حاضر  حال  در  شد.  فارغ التحصیل 
من  به  کانون  بیماران  درمان  در  پنجشنبه 

کمک می  کند.
من  كه  نبود  چیزی  آن  همه ی  این 

می خواستم...
همیشه کمک به همنوع یکی از دغدغه هایم 
بود. خیلی به این موضوع که چگونه می شود 
راه  اما  فکر می کردم؛  کرد،  دیگران کمک  به 
مستقیم  ارتباط  برای  مطمئنی  و  مناسب 
دارند،  نیاز  من  کمک  به  شاید  که  کسانی  با 
هم  را  مختلفی  راه های  نمی رسید.  ذهنم  به 
می رفتم  سالمندان  دیدار  به  کردم.  امتحان 
یا به بیماران کلیوی و ایتام کمک می کردم، 
من  که  نبود  چیزی  آن  همه ی  این  انگار  اما 
همچنان  وجودم  از  تکه هایی  می خواستم. 
تشنه بودند و عالقه به مددکاری اجتماعی در 
دلم موج می زد و درنهایت، خودم را بالتکلیف 
می دیدم، تا اینکه با کانون معلولین توانا آشنا 
پای  پیش  راه مطمئنی  آشنایی،  این  و  شدم 
بتوانم تمام وجودم را سیراب  تا  من گذاشت 

کنم.
سیروس ماله میری مرا با کانون توانا آشنا کرد

یکی  ازطریق  معلولین  کانون  با  من  آشنایی 
به  که  بود  تفریحی  سفر  یک  در  دوستان  از 
که  عزیز  دوست  این  بودیم.  رفته  ماهیگیری 
به  پیوستن  اشتیاق  بود،  ماله میری  سیروس 

مجموعه ی توانا را در من تشدید کرد. 
معالجه ی هشت بیمار دارای معلولیت در 

ماه
در  دارم.  زیادی  عالقه ی  توانا  کانون  به  من 
برای  معلولیت  دارای  بیمار  هشت  ماه  طول 
دندان،  پرکردن  ویزیت،  انجام خدماتی چون 
کشیدن  نهفته،  و  عقل  دندان های  جراحی 
دندان و... به ما مراجعه می کنند. من و پسرم 
از اینکه می توانیم کمکی به این عزیزان بکنیم، 
خوشحالیم و از این اتفاق لذت می بریم و فعاًل 

تصمیمی جز این ندارم.
معلوالن ازنظر فكری بسیار توانا هستند 
نتیجه  این  به  توانا  کانون  با  آمد  و  رفت  در 
نظر  از  معلولیت  دارای  افراد  که  ام  رسیده 

جسمی محدودیت هایی دارند اما تمام آنها از 
نظر فکری بسیار توانا هستند و استعدادهای 
ارتباط  کانون  با  که  جایی  تا  دارند.  خوبی 
با  توانا  دارم می دانم که فعالیت های کانون 
مدیریت  و  اجرا  ریزی،  برنامه  خاصی  درایت 
می شوند و من تا جایی که توان داشته باشم 

به همکاری با این مجموعه ادامه خواهم داد.
فکر می کردم معالجه ی معلوالن سخت باشد...

دارای معلولیت آشنا می شوی،  افراد  با  وقتی 
می کند.  تغییر  آن ها  درباره ی  هم  دیدگاهت 
من اعتراف می کنم که قباًل تصورم بر این بود 
خیلی  معلولیت  دارای  بیماران  معالجه ی  که 
سخت باشد، ولی این طور نبود! آن ها افرادی 
و  بی ریا  ولی  محترم  محبت،  با  آرام،  بسیار 
این  نزدیک  از  من  هستند.  دوست داشتنی 

واقعیت را لمس کرده ام.
كمک  ما  به  كه  هستند  معلوالن  این 

می كنند، نه ما به معلوالن!
افراد دارای معلولیت هم شهروندان این جامعه 
هستند و کمک به این قشر، حس خوبی را به 
انسان القا می کند؛ یک احساس وصف ناشدنی 
از  پس  انسان  وقتی  که  احساسی  خاص.  و 
متوجه  می اندیشد،  مطلب  عمق  به  مدتی 
که  هستند  معلوالن  این  درواقع  که  می شود 
من  معلوالن.  به  ما  نه  می کنند،  ما کمک  به 
به تمام همکاران عزیزم پیشنهاد می کنم که 
دست  از  را  زیبا  و  خوب  حس  این  تجربه ی 

ندهند.
زندگی معلوالن سبز خواهد شد اگر...

و  بیماران  معالجه ی  پزشکان،  ما  شغل  در 
برای  آرامش  فراهم کردن  و  درد  دورکردن 
بیمارانمان، لذتی وصف ناپذیر دارد و به نظرم 
اگر مسئوالن همکاری الزم را به عمل آورند، 
و  آرامش  سبز  رنگ  نیز  افراد  این  زندگی 

طراوت به خود خواهد گرفت. 

زهره خوئینی
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وقتی زنی تغییر می كند
جهِت  در  و  می یابد  شفا  می کند،  تغییر  زنی  وقتی 
نمی کند.  کمک  خود  به  صرفاً  برمی دارد،  قدم  بهبود 
در حقیقت چنین زنی همه ی اعضای خانواده، همه ی 
بهره مند  ناخودآگاه  به طوِر  را  خود  اطرافیاِن  و  عزیزان 
را  آن ها  رشِد  و  بهبود  پایه هاِی  الاقل  یا  کرد  خواهد 
پی ریزی خواهد کرد. شاید عده ای از شما بگویید چه 
فرقی می کند؟ سالمت یا رنِج هر مرد و زنی بر همه ی 
انسان هاِی دیگر اثر دارد و به اصطالح، بنی آدم اعضای 
یک پیکرند؛ پس چه لزومی دارد که بر حال و هوا و 

شفاِی زنان بیشتر تأکید می کنید؟
مطالعات نشان داده است که سالمِت عزیزاِن یک زن 
ارتباط دارد. خانم  با سالمِت خوِد زن  به طوِر مستقیم 
دکتر کریستین نورتراپ در کتاِب جسِم زن، جاِن زن 
تحلیلی بسیار جالب و خواندنی بر این مهم ارائه داده 
است که مایل هستم شما عزیزان نیز از آن مطلع شوید. 

من قسمت هایی از این کتاب را برای شما می نویسم:
تعامل  دارد که  این  بر  فلسفه های سنتی شرق داللت 
و  انسان  فیزیکی  جسم  و  زمین  انرژی  میان  عمیقی 
ارتباطی نزدیک میان انرژی زن و کشش طبیعی زمین 
وجود دارد. طبق باورهای شرقی، بدن زن ها متفاوت 
انرژی زمین در  ترتیب که  بدین  از بدن مردان است، 
بدن و درون زنان در گردش است. انرژی زنانه، انرژی 
به درون، کشاننده یا نیروِی جاذبه ی زمین است. این 
انرژی زنانه مقاومت ناپذیر بوده و به قدری قوی است که 
در زندگی خانوادگی، اکثر افراد خانه تمایل دارند ِگرد 
از همه قوی تر  او  نیروی مرکزگرا در  باشند که  فردی 
است. این فرد معموالً مادِر خانواده است و نبوِد او در 
صورِت غیبت، کاماًل مشخص و محسوس است. بچه ها 
عادت دارند همیشه بدانند مادر کجاست و اگر مادر از 
خانه بیرون برود، به شکل عجیبی متوجه می شوند و 

دائم می پرسند مادر کجاست؟!
می چیوکوشی مربی ماکروبیوتیک که اولین بار درباره ی 
این انرژي صحبت کرده است، اشاره می کند که نیروی 
می شود،  بدن  وارد  پاها  ازطریق  که  زمین  جاذبه ی 
همان گونه  دارد؛  وجود  مردان  در  هم  و  زنان  در  هم 
که نیروی گریز از مرکز که از آسمان وارد سر و بدن 
دارد. وجود  مردان  در  هم  و  زنان  در  هم   ، می شود 

زن ها،  است.در  موجود  انرژی  میزان  سر  بر  اختالف 
»جاذبۀ  نیروی  یا  مرکزگرا  نیروی  بیشتر  کلی،  به طوِر 
زمین« حضور دارد و در مردان نیروی گریز از مرکز یا 
اکثراً  »ناواهو«  زنان  نیروِی جاذبۀ آسمان.شنیده ام که 
به  را  بدن  دسترسی  عمل  این  می پوشند،چون  دامن 
انرژی زمین ازطریق چرخشی که دامِن روِی زمین در 
نیروِی  می دهد.  افزایش  می کند،  ایجاد  بدن  با  ارتباط 
مرکزگرا نیرویی زمینی است که هر کسی را که اطراِف 

نقطه ی  معموالً  زن ها  چون  می کند.  جذب  باشد،  ما 
و  به منظورتأمین  را  روانی  و مسئولیت  بوده  ثقِل خانه 
می گیرند.  عهده  بر  خانواده،  افراد  سایر  حفظ سالمت 
به همین دلیل است که وقتی زنی تغییری در جهت 
داشته  بچه  او  )چه  خانه  افراد  تمام  برمی دارد،  بهبود 
می برند.  بهره  بهبودی  این  از  باشد(  نداشته  یا  باشد 
به  جامعه  و  خانواده  سالمت  گفت  می توان  جرئت  به 
دارد.  زن  سالم ماندِن  و  سالم شدن  به  بستگی  تنهایی 
زن  انرژی  قدرت  درک  رمِز سالمت آفرینی،  از  بخشی 

و آثاِر آن است.
حاال تصور کنید زنان زخمی، زنان افسرده و زنان رنجور 
برای  می توانند  چقدر  بخواهند،  یا  بدانند  اینکه  بدون 
خود و عزیزانشان منشأ درد باشند! اینجاست که باید از 
خود سئوال کنیم وضعیِت سالمت روان زنان جامعۀ ما 
به چه سمت و سویی می رود؟ چقدر برای خوشحالی و 
سالمت جسم وجان زنان اهمیت قائل می شویم؟ چقدر 
برای این مهم هزینه می کنیم و مسئولیت می پذیریم؟ 
تصور کنید در جوامع پدرساالر با حجم زیاد بی اعتنایی 
خود  چقدر  است،  شده  زنان  حق  در  که  کم لطفی  و 

مردان آسیب دیده اند؟ 
و  زنان خوشحال  که  جامعه ای  در  می گویم  جرئت  به 
سالمت نیستند، دیگر نمی توان تمایزی مابیِن مظلوم 
و ظالم قائل شد، چراکه در چنین وضعیتی همه بازنده 
هستند. اما جای خوشحالی و امید و خرسندی آنجایی 
را  خویش  فردی  رشد  مسئولیت  زنان  خود  که  است 
بر دوش بگیرند و در جهت سالمتی جسم و جانشان 
این  بردارند.  و خوشحالی خود گام های محکم و قوی 
گام ها هر چقدر هم کوچک باشند، می توانند دامنۀ نفوِذ 

چشمگیری داشته باشند.
قدرِت سالمِت هر زن آن چنان عظیم است که می توان 

ادعا کرد: با یک گل بهار می شود!
و اما جامعه ای که ما در آن زیست می کنیم، جامعه ای 
است که با تنگناهای سخت و زمخت برای زنان معلول 
تفاوت  از  زن  اینکه  برای  سخت  است.  شده  ترسیم 
جنسیتی در رنج است و زمخت برای اینکه معلولیت را 
یدک می کشد. زنان معلول ما متشکل از دو گروه مجرد 
به واسطه ی  که  مجردی  دختران  باشند؛  می  متأهل  و 
معلولیت  از  ناشایست  برداشت های  و  معلولیت  داشتن 
آنجا  از  و  می شوند  خارج  ازدواج  چرخه ی  از  معموالً 
مفهوم  به  زن  برای  ازدواج  ما  سنتی  جامعه ی  در  که 
قرارگرفتن در زیر چتر حمایتی همسر و سپس فرزندان 
این  زیر  در  عماًل دختران مجرد جایگاهی  است،  پسر 
سر  برای  خودشان  بایستی  پس  ندارند.  حمایتی  چتر 
و آسایش سر خویش مأمنی مهیا کنند تا در سایه سار 
مهیا  آسوده  خاطری  خویش  برای  آن،  مالِی  درآمد 

کنند. این سایه سار، فرد معلول را با غول مهیب اشتغال 
معلوالن روبه رومی کند و اینجاست که دختران معلول 
مجرد با ناکامی های متوالی و فرسایشی در جستجوی 
شغل مناسب برای خود روبه رو می شوند. این مشکالت 
را داخل پرانتز می گذاریم و به سال هایی می رویم که 
به  شغل  جستجوی  در  معلول  مجرد  دختران  همین 
دهه ی سوم و چهارم زندگی خود وارد شده اند. این در 
حالی است که نه مانند عده ای از هم نسالن خود دارای 
زندگی زناشویی شده اند و نه توانسته اند شغل و به تبع 
یقیناً  کنند.  فراهم  خود  برای  ُمکفی  مالی  درآمد  آن 
روزنه های  آخرین  قیاس هایی  چنین  با  روبه روشدن 
سالمت روان دختران معلول را بسته و دروازه ی ورود 
با  معموالً  که  روانی  بیماری های  پرتگاه  به  را  آنان 
اضطراب، افسردگی، وسواس و... شروع می شود، خواهد 
به طور  که  را  آسیب هایی  اینجا  در  همچنین  گشود. 
جدی در جامعه بر پیکره ی روح و جسم این دختران 

می پیچد، نیز داخل پرانتز می گذاریم.
حاال بخش دوم زنان معلول جامعه را در نظر بگیریم 
که زنان متأهل هستند. این گروه حداقل به دو گروه 
بزرگ معلولیت قبل و بعد ازدواج تقسیم می شوند. فعاًل 
زنان معلول قبل ازدواج را داخل پرانتز می گذاریم و به 
معلولیت  ازدواج دچار  از  بعد  که  معلولی  زنان  شرایط 

شده اند، نیم نگاهی می اندازیم. 
متأسفانه شرایط خوبی را به نظاره ننشسته ایم. بیشتر 
این زنان از مشکالت زناشویی و نداشتن ارتباط سالم 
ریشه ی  و  می برند،  رنج  خود  فرزندان  و  همسران  با 
از عدم پذیرش  نامالیمات و شکوه های خانوادگی  این 
فرد معلول و همسر و خانواده ی  به واسطه ی  معلولیت 
جاده ی  طی کردن  در  نیز  گروه  این  و  اوست.  همسر 
و  خود  به  توجه  ایستگاه های  با  زناشویی  زندگی 
فرزندان،  امور  به  رسیدگی  و  نیازهای همسر  برآوردن 
ناامیدی  و  ناکامی  ناتوانی،  دست اندازهای خستگی،  با 
به  لغزش  جز  معموالًدستاوردی  که  می شوند  مواجه 
در  را  اجتماعی  و  روانی  آسیب های  پرتگاه های  سمت 

برنخواهد داشت. 
شاید  این  نکنیم«  رها  را  معلول  زنان  و  »دختران 
جدی ترین هشدار برای جامعه ی امروزمان باشد. برای 
فهم بیشتراین جمله یک بار دیگر مقدمه ی این نوشتار 
زن  جان  زن،  جسم  کتاب  از  برگرفته  که  بخوانیم  را 

است.

فرزانه پارسایی
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شنـاخـت معلولیت هـای مـادرزادی 
است  ممکن  است،  مادر  رحم  در  کودک  که  مادامی 
مشکالتی وجود داشته باشد مثل: چگونگی شکل گیری 
یا  آن ها  عملکرد  چگونگی  بدن،  اندام های  و  بخش ها 
چگونگی تبدیل شدن غذا توسط بدن کودک به انرژی.
مشکالتی را که کودک با آن هابه دنیا می آید»نقص های 

مادرزادی«می نامند.
با  کودک  که  است  زمانی  ساختاری  مادرزادی  نقص 
قلبی  شود.نارسایی  متولد  عضو  یک  نقص  یا  فقدان 
موارد  سایر  است.  ساختاری  نقص  نوع  متداول ترین 
لب شکری،   بیفیدا، سندروم  اسپینا  از:  عبارت اند  رایج 

پاچنبری  و جابه جایی مادرزادی لگن. .
زمانی که مشکلی با شیمِی بدن  کودک وجود داشته 
می نامند.  متابولیک  مادرزادی  نقص  را  آن  باشد، 
بدن  صحیح  عملکرد  از  مانع  متابولیک  نقص های 
از  مثال هایی  می شوند.  انرژی  به  غذا  تبدیل  برای 
نقص ها عبارت اند از: بیماری تای ساکس؛  یک بیماری 
می گذارد  اثر  اعصاب  مرکزی  سیستم  بر  که  کشنده 
برای  بدن  عملکرد  بر  که    ،)PKU( فنیلکتونوریا  و 

استفاده از  پروتئین اثر می گذارد.
است  مهم  شوند،  مادر  و  پدر  دارند  قصد  که  افرادی 
پیشگیری  قابل  مادرزادی  نقص های  از  بعضی  بدانند 
هستند. در دوران بارداری، مصرفبه اندازه ی فولیک اسید 
برخی  بروز  از  مانع  می تواند  غذایی،  رژیم  در  ید  و 
نقص های مادرزادی شود. ضمناً در نظر داشته باشید 
مادرزادی متولد می شوند،  با نقص  اکثر کودکانی که 

پدر و مادری سالم دارند.
علل بروز نقص های مادرزادی

باعث  بیشتر موارد، پزشکان نمی دانند چه چیزی  در 
نقص مادرزادی کودک شده است،اما ممکن است علل 
محیطی )مانند مواجهه ی کودک با مواد شیمیایی یا 
ویروس،هنگامی که در رحم مادر است(، مشکلی در 

رابطه با ژن های جنین، یا ترکیبی از این موارد باشد.
دالیل محیطی

)مانند  خاصی  عفونت  بارداری  زمان  در  مادر  اگر 
است  ممکن  باشد،  داشته  توکسوپالسموزیس(  
فرزندش با نقص مادرزادی به دنیا بیاید.سایر شرایطی 
که منجربه نقص مادرزادی می شوند شامل سرخچه و 
توسط  الکل  مصرف  آبله مرغان هستند.همچنین سوء 
مادر می تواند باعث سندروم جنین الکلی  شود. عالوه 
بارداری  دوران  در  خاص  داروهای  مصرف  آن،   بر 
می تواند باعث بروز نقص مادرزادی هنگام تولد کودک 

شود.
دالیل ژنتیكی

وشامل  کروموزوم  تعدادی  دارای  بدن  سلول  هر 
ژن هاییست که خصوصیات منحصر به  فرد شخص را 
مشخص می کنند. هنگام لقاح،کودک یکی از هر جفت 
کروموزوم و یکی از هرجفت ژن هایی را که دارند،از هر 
والد به ارث می برد بروز خطا در این فرایند می تواند 
موجب شود که کودک با تعداد بسیار کم یا بسیار زیاد 

کروموزوم یا با کروموزوم های معیوب به دنیا بیاید.
یکی از نقایص مربوط  به مشکالت کروموزمی، سندروم 
داون است. سندروم داون به علت داشتن یک کروموزم 

زمانی  دیگر،  ژنتیکی  نقص های  می آید.  پدید  اضافه 
از  معیوب  ژن  یک  والد،  دو  هر  که  می افتند  اتفاق 
وراثت  را  مورد  این  که  باشند  داشته  را  بیماری  یک 
مغلوب  می نامند و شامل وضعیت هایی مانند بیماری 

تای ساکس  و سیستیک فیبروزیس می شود.
یا  بیماری  از والدین ژن یک  تنها یکی  اگر  همچنین 
که  دهد  انتقال  را  آن  می تواند  باشد،  داشته  را  نقص 
نوع  این  می شود.  نامیده  غالب   وراثت  اینصورت  در 
ارث بری شامل نقص هایی مانند آکندروپالزی  )نوعی 
کوتولگی( و سندروم مارفان )اختاللی که مشخصه ی 
آن بلندی غیرطبیعی انگشتان و بازوان و پاها است( 

است.
ژن های  از  را  اختالل هایی  پسران  بعضی  نهایت،  در 
شامل  که  نقص ها،  این  می برند.  ارث  به  مادرشان 
و،   و کوررنگی هستند  مانند هموفیلی   وضعیت هایی 
x-linked نام دارند،زیرا ژن های مادر بر روی کروموزوم 
x انتقال می یابند.مردان تنها یک کروموزوم x دارند که 
آن رااز مادر خود به ارث می برند، درحالی که زنان دو 
ارث  به  والد  دو  هر  از  را  آن  که  دارند   x کروموزوم 
می برند. احتمال زیادی وجود دارد که ژن معیوب بر 
زیرا  کند،  ایجاد  پسران مشکل  در   x کروموزوم  روی 
که  زنانی  ندارند.  ژن  آن  از  آن ها کپی)نسخه(طبیعی 
و یک ژن   x روی یک کروموزوم  بر  معیوب  یک ژن 
گاهی  دارند،  خود  دیگر   x کروموزوم  روی  بر  نرمال 
بروز  را  پیش گفته  نقص  از  خفیفی  نشانه های  اوقات 

می دهند.
نقص های مادرزادی رایج

شکاف لب یا سندورم لب شکری زمانی اتفاق می افتد 
رشد  زمان  در  صحیح  به طور  لب  یا  دهان  بافت  که 
جنین شکل نمی گیرد و یک فضای باز یا شکاف در آن 
ناحیه باقی می گذارد. این عارضه را شکافت  می گویند. 
شکاف لب، یک فضای خالی بین لب باال و بینی است 
و سندروم لب شکری، یک فضای باز بین سقف دهان 

و حفره ی بینی است.
تولد  از  پس  ماه ها  یا  هفته ها  تا  معموالً  مغزی  فلج 
مشخص نمی شود. کودکان فلج مغزی مشکل کنترل 
ماهیچه ها  کدام  اینکه  دارند.  را  عضالتشان  حرکات 
آن ها  آسیب دیدگی  وخامت  شدت  و  هستند  درگیر 
چقدر است،از فردی به فرد دیگر متفاوت است. هیچ 
حال،  این  با  ندارد،  وجود  مغزی  فلج  برای  درمانی 
درمانگران می توانند به کودکان فلج مغزی برای بهبود 

کیفیت زندگی شان کمک کنند.
پاچنبری اصطالحی است که برای توصیف گروهی از 
نقص های ساختاری پا و قوزک پابه کار می رود که در 
خونی  و رگ های  مفاصل، عضالت  استخوان ها،  آن ها 
شکل نادرستی دارند.  این نقص ها از درجه ی خفیف 
تا شدید وجود داشته و ممکن است بر روی یک یا هر 
دو پا اثر بگذارند. پاهایی با این نقص، عموماً به سمت 
محدودی  دامنه ی  و  می چرخند  دارند،  تمایل  پایین 
به  دختران  برابر  دو  تقریباً  دارند.پسران  برای حرکت 
این مشکل دچار می شوند.این عارضه در بیشتر موارد 
علت مشخصی ندارد، اما در بعضی موارد پیچیدگی پا 

در نتیجه ی اختالالت ژنتیکی یا مشکالِت درون رحم 
مادر،رشد پای کودک را محدود می کند. این وضعیت 
می تواند با گچ گیری بالفاصله ی پاپس از تولد درمان 
این درمان جواب می دهد، در غیر  اوقات  اغلب  شود. 
این صورت، عمل جراحی و پس از آن گچ گیری اعمال 

می شود. 
دیسپالزی تکاملی لگن حالتی است که انتهای فوقانی 
و گرد استخوان ران در داخل حفره ی لگن به درستی 
جا نمی گیرد. این حالت ممکن است برای یک یا هر 
دو سمت بدن پیش بیاید. درحالی که هنوز علت دقیق 
این مشکل شناخته نشده است، به نظر می رسد بیشتر 
در  معموالً  مشکل  این  باشد.  ارثی  دختران   بین  در 
زمان تولد تشخیص داده می شودو بالفاصله با قراردادن 
نوزاد در یک زنجیر نرم به مدت شش تا نه ماه درمان 
می شود. درصورتی که زودهنگام تشخیص داده نشود، 

ممکن است نیاز به عمل جراحی باشد.
رشد  یا  فقدان  اثر  تیروئیددر  مادرزادی  کم کاری 
گردن(  جلوی  در  )واقع  نوزاد  تیروئید  غده ی  ناکافی 
اتفاق می افتد. همچنین ممکن است وجود یک نقص 
متابولیکی، تولید هورمون تیروئید را متوقف کند. این 
عارضه باعث فقدان هورمون تیروئید می شودکه نقش 
مهمی در رشدطبیعی و تکامل مغزدارد. درصورتی که 
اول زندگی تشخیص داده  این وضعیت در هفته های 
انجام  تیروئید  هورمون  داروهای  با  درمان  و  نشود 
ناتوانی ذهنی دائمی  با تأخیر در رشد و  نوزاد  نشود، 

)عقب ماندگی ذهنی(مواجه می شود.
رشد،  کندی  باعث    )FAS( الکلی  جنین  سندروم 
ظاهری  خصوصیات  در  اختالالتی  ذهنی،  ناتوانی 
این  می شود.  اعصاب  مرکزی  سیستم  با  مشکالتی  و 
سندروم درمان پذیر نیست، اما مادر می تواند با پرهیز 
از بروز این عارضه  بارداری  الکل در دوران  از مصرف 

جلوگیری کند.
اول  ماه  در    )NTD( عصبی  لوله ی  نقص های 
بارداری،یعنی زمانی که مغز و نخاع در حال تشکیل 
روز  تا  ساختار  این  معموالً  می دهد.  رخ  هستند، 
بیست ونهم لقاح به شکل یک لوله درمی آید. اگر این 
لوله کاماًل بسته نشود، نوزاد نقص لوله ی عصبی پیدا 

خواهد کرد. رایج ترین انواع این نقص عبارت اند از:
• اسپینا بیفیدا،  زمانی رخ می دهد که ستون فقرات 
اطراف نخاع کاماًل بسته نشود که ممکن است درجات 
خفیف تا شدید داشته باشد. همچنین می تواند فقدان 
بعضی مواردمرگ  فلج و در  مثانه  و عملکرد روده ی 

رابه همراه داشته باشد.
مغز  از  قسمت هایی  ناکافی  رشد  باعث  آنانسفالی،   •

می شود.
بسیاری از نوزاداِن دارای این نقص ها، یا مرده به دنیا 
می آیند یا بالفاصله پس از تولد می میرند. اطمینان از 
از  بعد  و  قبل  مادر  توسط  فولیک اسید  کافی  مصرف 
را   NTD نقص  به  فرزندش  ابتالی  احتمال  بارداری، 

کاهش می دهد.

ترجمه: افروز راشدی اشرفی
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پیام گیر اپكس

بریل َمسِتر

برچسب اطالعات دارویی

بریل هوشمندالیت آید

بریل مستر پیشرفتی بزرگ در ترجمه و انتشار و آموزش 
یک  از  بیش  برنامه،  این  می رود.  شمار  به  بریل  کدهای 
بسته ی نرم افزاری ساده و متداول برای ترجمه بریل است. 
بریل مستر محیطی کامل برای انتشار، ترجمه، پژوهش و 
آموزش به شکل بریل است. برخالف برنامه های معمولِی 
ترجمه ی بریل، بریل مستر تنها برنامه ای است که به کاربر 
نام  به  باقاعده  عالئِم  زبان  از  استفاده  با  می دهد  امکان 

لوییس، زبان بریل مخصوص خود را ایجاد کند. 
بررسی  و  توسعه  برای  عالی  ابزاری  برنامه  این  همچنین، 
پیشنهادی  تغییر  هر  می توان  است:  بریل  دستورالعمل 
بررسی  را  آن  اثر  و  اجرا  فوری  را  بریل  دستورالعمل  در 
بریِل شخصی، سریع و  ایجاد دستورالعمل  به عالوه،  کرد. 

لذت بخش است.
بریل مستر با هر برجسته نگار بریل و نیز هر چاپگر جوهری 
برای  برنامه که  این  برای چاپ بریل قابل استفاده است. 
ترجمه ی آسان و سریع و دقیق متن به بریل طراحی شده، 
برای آموزش دهندگان  برای کارهای روزانه مفید است و 
توسعه ای  و  تجربی  تحقیقات  که  بریلی  پژوهشگران  و 
روی خط بریل انجام می دهند نیز ابزاری عالی محسوب 

می شود.

اهداف  با  که  است  رنگی  نمایش  صفحه ی  یک  الیت آید 
به فهم عمیق خواندن و نوشتن  آموزشی طراحی شده و 
و تقویت ریاضی در دانش آموزان کم بینا و دارای معلولیت 
شناختی و دیگر معلولیت ها کمک می کند. این وسیله 224 
چراغ ال.ای.دی روشن رنگارنگ دارد که حداکثر با چهار 
کاربر به طور هم زمان تعامل می کند. به طور پیش فرض در 
از سطح آسان  بارگذاری شده که  فعالیت  این وسیله 10 
تا پیچیده تنظیم می شوند و قابلیت بارگذاری فعالیت های 

بیشتر را هم دارد. 
الیت آید قابل حمل و سبک وزن است و با هر کلید کمکی 
استانداردی کار می کند. چراغ ها داغ نمی شوند و بنابراین 
لمس آن ها ایمنی دارد. تنظیمات این وسیله خیلی آسان 
یا  مغزی  بینایی  اختالل  دارای  کودکان  برای  و  است 
کودکانی که بازی با اسباب بازی های چراغ دار یا جعبه ی نور 
را دوست دارند، عالی است. بعضی از آموزگاران به استفاده 

از این وسیله به عنوان ارزیاب بینایی عملی می اندیشند.

برای  را  و آسان فهم تری  راه جدید  بریل هوشمند 
بریل  آموزش گروهی خط  و  یاددادن  و  ارتباطات 
این  با  می دهد.  قرار  نابینا  و  بینا  افراد  اختیار  در 
خط  یادگیری  در  می توانند  دانش آموزان  برنامه، 
بریل ابتکار به خرج دهند و از انجام آن لذت ببرند. 
فعالیت های  کالس  طی  در  می توانند  آموزگاران 
دانش آموزان بریل را ببینند و والدین بینا می توانند 
به کودکان کم بینای خود در انجام تکالیف کمک 

کنند.
برای  دانش آموزان  انگیزه ی  وسیله،  این  کمک  به 
می یابد؛  افزایش  چشمگیری  به طور  یادگیری، 
خود  نوشته های  بازتاب  خودکار  طور  به  چراکه 
پیدا  مالکیت  احساس  کارشان  به  و  می بینند  را 
می کنند و از فرایند یادگیری لذت می برند. موقع 
نوشتن حرف ها و کلمات به بریل یا چاپ بزرگ، 
پخش  آن ها  صوتی  بازتاب  و  ویدئویی  نمایش 
می شود. همچنین، یک نسخه از متنی که بریِل آن 
چاپ شده است، به صورت متنی ذخیره می شود تا 

آموزگار بینا بتواند آن را بخواند و چاپ کند.

داروساز  که  است  اطالعاتی  حاوی  برچسب  این 
ارائه می کند و از فناوری تبدیل متن به صدا بهره 
می برد. یک آنتن بسیار کوچک و یک ریزتراشه 
درون برچسب جای داده شده و همه ی اطالعات 
از  است.  شده  برنامه ریزی  تراشه  در  دارو  چاپی 
دارد،  وجود  برچسب  در خوِد  اطالعات  که  آنجا 
می توان از آن بر روی بطری، جعبه، آمپول، لوله 

یا هر ظرف دارویی با هر اندازه ای استفاده کرد.

و  عملی  ابزار   )voice note( اپکس  پیام گیر 
این  نابیناست.  برای کاربران  قابل حمل و سودمند 
فایل ها،  وب،  صفحات  به  سریع  دسترسی  وسیله، 
را  تقویم  و  ذخیره شده  افراد  فهرست  ایمیل ها، 
فراهم می کند. امکان دسترسی به صورت بی سیم، 
چاپ یا از طریق فایل ها و دسترسی به کتاب های 

صوتی وجود دارد.
مناسب  اندازه ی  در  کلیدها  حرفه ای  طراحی 
و  کالسی  کارهای  انجام  برای  فرد  می شود  باعث 
با  وسیله  این  باشد.  راحت  کارها  فهرست  تهیه ی 
ضخامت کمتر از دوونیم سانتی متر و حدود پانصد 
گرم وزن، به راحتی در سفرها قابل حمل و استفاده 
است. سه پورت  یو.اس.بی این امکان را می دهد که 
و دیگر وسایل،  و هارددیسک ها  بریل  نویسنده های 
این  همچنین،  شوند.  متصل  ابزار  این  به  به راحتی 
اطالعات  شخصی،  رایانه ی  به  اتصال  هنگام  وسیله 

تماس و مالقات ها را به روز می کند.

فناوری های نوين ويژه ی افراد نابينا و کم بينا

ترجمه ی سمیه جعفری
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All in player Poker بازی

Crazy dartsبازی تک نفره ی بریل

در این ستون قصد داریم برخی از بازی های ویژه ی افراد نابینا و كم بینا را معرفی كنیم. بازی ها نقش مؤثری در زندگی هر فرد دارند 
و كمتر كسی است كه ادعا كند از بازی كردن لذت نمی برد. افراد نابینا و كم بینا به دلیل نوع معلولیت خود به بازی هایی نیاز دارند 

كه متناسب با توانایی شان مناسب سازی شده باشد.

این بازِی آنالین شامل 5 بازی با کارت است که با صفحه خوان کار می کند 
و از جلوه های صوتی استفاده می کند تا کاربران نابینا دریابند بازی در چه 
مرحله ای پیش می رود. گرافیِک صفحه قابلیت بزرگ نمایی دارد و کاربران 

کم بینا نیز می توانند از لذت بازی کردن برخوردار شوند.

نسخه ی بریتانیایی این بازی شبیه نسخه ی آمریکایی اش است و فقط در 
اسامی اشیاء باهم فرق دارند که اسامی بریتانیایی دارند و به جای دالر به 
عنوان واحد پول از پوند استفاده می کنند. این بازی شامل تاس، کارت های 

بازی و دستورالعملی به خط بریل و چاپ درشت است.

کریزی دارتز یک بازی رایانه ای شنیداری است که به کاربر اجازه می دهد 
تا تیر را به سمت هدف متحرک پرتاب کند. وقتی بازی شروع می شود، از 
یکی از دو بلندگوی چپ یا راست صدا پخش می شود و به سمت بلندگوی 
مخالف حرکت می کند. وقتی کاربر صدا را درست جلوی خودش تشخیص 
دهد، دکمه ی فاصله )space( را فشار می دهد و تیر پرتاب می شود. یک 
صدای ضبط شده اعالم می کند که تیر به منطقه ی امتیاز روی صفحه ی 
هدف برخورد کرده است. برای حفظ جذابیت، هدف در امتداد بلندگوها با 
سرعت های مختلف حرکت می کند. وقتی بازی تمام شود، مجموع امتیاز 

اعالم می شود.

فناوری های نوين ويژه ی بازی های افراد نابينا و کم بينا

ترجمه ی معصومه آِمدی



Aida as “inventor of color recognizer 
machine for the blind”

By Masoome Amedi

Through the innovative minds and technologies, there is no impossibility 

and every day, we see a new miracle in those areas which we considered 

them impossible. The new world which illustrates existing but not 

invented ways through technology and Nanotechnology.  

Mind of the young inventor, Aida Raftari Farimani, is full of new ideas 

and she is one of inventors in the world of technology. She was born in 

Mashad in 1990 and now, she is student of dentistry in Tehran. 

Colors make everything beautiful but some people cannot experience 

such enjoyment.

Aida’s invention is a good and new evolution for visually impaired 

persons and shows new world to them; it colors their uncolored world 

and through this invention, blue sky, green lands and yellow sun are 

meant to them.

Her invented machine is equipped with color identification sensors and 

help to the blinds and visually impaired persons recognize the colors.

The machine is small and easily portable. Now, it can identify eight 

colors but by some modifications, it will identify up to 64 colors.

Aida’s invention has eight micro-switches and each of them is 

responsible to identify a specific color and to translate it into braille 

code. 

One of the advantages of this machine is its re-chargeability. It costs 

less than $350 so it is economical. 

This machine is easy to use. User can hold this small machine closed 

to any object (colored pages of a book or magazine, clothes, utensils, 

and etc.); then, sensors identify color and translate it into braille code. 

So, a visually impaired person will know the object’s color by touching 

braille code.

When Aida was 16 years old and was a high school student, the idea 

of this invention came into through her mind. She did her best and 

used accessible possibilities and succeeded to invent this device. 

She participated in Kharazmi national festival with this invention and 

patented it. Also, she participated in an invention festival in South 

Korea and won gold medal.

There are many new ideas in Aida’s mind but because of insufficient 

prerequisite, they have not converted into reality yet. 

One of Aida’s future goals is upgrading and mass production of her 

invention.

Aida’s mom is teacher and advisor of exceptional Children. One of her 

blind friends was motivation of inventing this useful machine. “Curious 

mind of Aida is full of questions. She faced to a new question which its 

answer seemed impossible but she used her creativity and tried hard 

and proved that there is no impossibility and always a solution can 

born.” Aida’s mom said.

Aida thinks that everybody can be an inventor; just they should believe 

themselves and try hard and never give up to follow for finding the 

solutions for their questions.  

One of the best experiences of Aida’s life is the time she tested her 

machine in a dormitory of visually impaired girls. When a blind girl 

held the machine near a purple object and said:” it is purple”, a wave 

of joy propagates through girls. Aida succeeded to donate their life a 

rainbow of happiness.

Beautiful sentence that always is in mind of Aida as the inventor is: 

"look at the front, where God sat in the porch and smile at you without 

limitation."
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The board of directors` chairman of DAT in the third conference 

of NGOs of disabled while appreciated these NGOs said the 

same conferences in across the country should interact and 

communicate with each other.   

Referring to postpone of comprehensive legislation to protect 

people with disabilities, Seyed Mohammad Mousavi said: 

NGOs should incorporate and confer to present necessary 

strategies in accelerating the comprehensive legislation of 

Disabled Protection, according to Peyk-e Tavana.

He pointed to the important role of NGOs of disabled in portrait 

of talents, abilities and demands as well as the problems of 

people with disabilities to the society as well as the officials and 

said  removing the problems of people with disabilities across 

the country is accounted as duty of all of us.

Mousavi pointing to necessity for creating communication 

network among these NGOs stated that creating virtual network 

up to the next general assembly is accounted as one of the 

most important programs so the election of broad of directors 

for having more knowledge towards the board is postponed to 

the next time.  

He pointing to creating virtual network for people with disabilities 

emphasized the goal of this network creation is not led to my 

management since I believe all the needy and bedsores are 

our chairmen.

Mousavi stating out that all should participate at communication 

network of people with disabilities as well as referring to 

effectiveness of DAT experiences added Network means voting 

and quality of communication with others and the central 

management of network will be elected as soon as possible, 

and through the network should be created future infrastructure 

of people with disabilities.

Seyed Mohammad Mousavi expressing his concern about 

laboring of people with disabilities noted talents of people 

with disability are not grown because of negligence and so it 

leads to laboring of people with disabilities in spite their special 

situations. 

“People with disabilities should try to have intellectual and 

management position, since it is the God willing that people 

with disabilities use their intelligence and ingenuity instead of 

their body.” DAT founder said.

This national example entrepreneur said portraying the abilities 

of employed people with disabilities is considered as the most 

important measurement and stated if employers and owner of 

businesses be aware of the abilities of people with disabilities, 

so unemployment problems of them will be solved.

Mousavi referred to DAT`s activities in the field of education 

for children with disabilities and added this year and for the 

first time in the country, we administrated an educational aid 

plan for students with disabilities to support students who need 

education but their families could not charge.

Chairman of the board of directors of DAT stating that paying 

attention and consideration to “not only people with disabilities 

but also other people in society should be considered said 140 

students were studied in the field of educational aid plan of DAT 

and 70 people of them were supported by DAT. 

He continued: intellectual and management positions in the 

society are for those who have poor bodies and hence all 

NGOs in the field of handicap should make necessary efforts in 

achievement of this goal in the country.

Mousavi pointed to organizing seminars for commemorating 

the elite students including elites with or without disability 

as one of cultural soft movements in the province and said: 

through these seminars in the province during the 17 last years, 

the elites with or without disability were appreciated so that the 

attitudes towards the people with disability have 

The third conference of  NGOs in the field of 
handicap was held by DAT

Translated by: Masoome Amedi
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