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 مسابقات  این  به  اعزامی ورزشکاران  عملکرد  بینیپیش  و توکیو  پارالمپیک 

 

 ای رسانه فعال :سرمدی امیر

 بزرگ  رویداد  این طرفداران  و است  شده   آغاز  پارالمپیک  هایبازی آغاز  برای  معکوس  شمارش  توکیو،  المپیک هایبازی یافتن  پایان  با

  کسب   و   مدال   7  مجموع   و   برنز  2  نقره،  2  طال،   3  کسب   با  ایرانیان  ما   برای   توکیو   المپیک .  هستند  معلول  ورزشکاران   رویارویی  انتظار  در

  جانباز   بینا،کم  و  نابینا  ورزشکاران  حاال.  نکرد  برآورده   را  کارشناسان  و  مردم  رضایت  عملکرد،  نظر  از  و   رسید  پایان  به  هفتمو بیست  جایگاه 

 همه   رغمعلی   کنند  ثابت   خود  درخشان  عملکرد  با  تا   گذارندمی  پارالمپیک  دوره   شانزدهمین  به  پای  شهریورماه،  دوم  از  معلول  و

  شنبهسه   روز  از.  آورند  ارمغان  به   کشورمان  برای  را  خوشرنگی  هایمدال   و   شده   تن   به  تن  دنیا  ورزشکاران  سایر  با  توانندمی  هامحدودیت 

  پرداخت  خواهند رقابت  به طال  مدال 540 کسب  برای ورزشی  رشته 22 در جهان کشور 160 از ورزشکار 4350 به  نزدیک شهریور، دوم

  پخش   که  حالی  در .  شد  خواهد  پخش   دنیا  در  تلویزیونی   مختلف  هایشبکه   از  زنده   به صورت  رشته   19  از  ورزشی  ماده   21  هایرقابت   و

  این   تماشاگر،  بدون  مسابقات  برگزاری  و  کرونا  ویروس  شیوع  علت  به.  افتاد  اتفاق  ورزشی  رشته  12  در  تنها  ریو  2016  پارالمپیک  زنده 

  و   مخاطب   جذب   در  بسزایی   تأثیر  بلکه   شود،می   دنیا   سراسر  از  معلولیت  دارای   افراد  زندگی  شرایط  در  تغییر   باعث   تنها نه   زنده   پوشش 

  مسابقات   تماشای   به  نفر  میلیون  100  و  میلیارد  4  به  نزدیک  شودمی  بینیپیش .  داشت  خواهد  معلوالن  ورزش  هایرشته   با  جهان  مردم  آشنایی

 .بپردازند  تلویزیون از  پارالمپیک  هایبازی   از دوره  این

  سال در  پارالمپیک  دوره  اولین .  است جهانی بزرگ  رویداد این  در  ایران  ورزشکاران  حضور  نهمین   و  پارالمپیک  دوره  شانزدهمین   توکیو،

  این   به   پای  جنوبی  کره   سئول  1988  سال  از  ایران.  کردند  رقابت  همبا   دنیا   کشور  23  از  نفر  400  و  شد   برگزار  ایتالیا  رُم  شهر  در  1960

  کاروان  که  حالی  در.  است  پارالمپیک  ملی  کمیته  گراییکیفی  هایسیاست   قبل،  ادوار  با  دوره   این  تفاوت.  گذاشت  جهانی  بزرگ  تورنمنت

  62 با دوره  این  در اما شد؛ اعزام برزیل  به ورزشی  رشته 12 قالب در ورزشکار 111 با ریو 2016 پارالمپیک در کشورمان معلوالن ورزش

  مواجه   کارشناسان  و   ورزشکاران  از  بسیاری  مخالفت   با  گراییکیفی  سیاست   هرچند این  .شودمی  ژاپن  راهی  ورزشی  رشته  10  در  ورزشکار

  در   رنگارنگ   های مدال   کسب  نویدبخش   تواند می   اما  شد؛   سهمیه   کسب   رغمعلی  نابینایان   نفره پنج   فوتبال  ملی  تیم   حذف   باعث   حتی  و   شد 

  تا   اول  رنک  معادل  آنها  ورزشی  رشته  وضعیت  و  هارکورد  که  اندشده   اعزام  توکیو  پارالمپیک  به  کسانی  تنها  که  چرا.  شود  مسابقات  این

 آسیایی پارا  مسابقات  سازیآماده   جهت  و  هستند  آسیا  طالی  مدال  دارندگان  که  دارد  وجود  هم  چهارمی  اولویت  البته.  باشد  جهان  سوم
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  کرد  ترک توکیو   در هابازی  دهکده  مقصد  به را  ایران مرداد 28 اعزامی ورزشکاران  گروه  اولین . شوندمی اعزام  پارالمپیک  به  چین 2022

 رژه   مراسم  در  ایران  از  نفر  64  و  شودمی  برگزار  شهریور  دوم  افتتاحیه  مراسم.  شد  خواهد  ژاپن  راهی  شهریور  سوم  نیز  اعزامی  تیم  آخرین  و

  افتتاحیه   مراسم  در   کشورمان  دارانپرچم  نابینایان،   وزنه   پرتاب  ماده   در  آرخی  نورمحمد   و   کمان  و   تیر  در  نعمتی  زهرا.  کرد  خواهند   شرکت

 .بود خواهند 

  توکیو  پارالمپیک در آنها نتایج  بینیپیش و اعزامی هایرشته  ورزشکاران، اسامی به نگاهی

کمیته    بینیپیش   و  مختلف  هایرشته   اعزامی  نفرات   به   ادامه،  در  که  اندشده   توکیو  پارالمپیک  راهی  ورزشی  رشته   10  قالب   در  ورزشکار 62

 .پرداخت خواهیم  آنها  نتایج  از پارالمپیک

 .فنی کادر عضو  2 با همراه  بردار  وزنه 5: برداری وزنه پارا

 علی(  سرمربی)  رواسی  اصغر  علی.  جعفری  امیر  و  پورمیرزایی  منصور  رضی،  سامان  پور،صلحی  حامد سید  رستمی،  اهلل  روح:  ورزشکاران

 .است شده  بینیپیش  برنز 1 و  نقره  1 طال،  مدال 3 تیم،  این برای (. مربی) آورفخر

 .فنی کادر عضو  5 با همراه   ورزشکار 16: میدانی و  دو پارا

 .نجیمی علی وحید و  پاکباز سامان خسروانی، امیر پیروج، علی آرخی، نورمحمد  اوالد، مهدی: بینایانکم و  نابینایان ورزشکاران

  حامد   جوانمردی،  اصغر  علی  زاده،  فرج  صالح   سیامک  سیاح،  بیت  صادق  پاپی،  اهلل   امان  افروز،  سعید:  معلولین  و   جانبازان   ورزشکاران

  مهدی   سید  مؤمنی،  ابراهیم  زاده،کرم  فرعی،  رضایی  بهمن :  مربیان.  دارابیان  الناز   و   محمدیان   سجاد  مختاری،  علیرضا   متقیان،   هاشمیه   امیری،

 .است  شده  بینیپیش  برنز  4 و  نقره  3 طال،  به  نزدیک نقره  2  طال،  2 آن،  مختلف مواد و  رشته  این برای. بهرامی مصطفی و شاهرخی

 .فنی کادر عضو  2 با همراه   ورزشکار 6: کمان و  تیر پارا

 سرمربی( )  کهتری  مجید .  زندی  محمدرضا  و  منشازاده   سینا  علی  بیابانی،  رمضان  عسگری،  فرزانه  رحیمی،  غالمرضا  نعمتی،  زهرا:  ورزشکاران

 .است شده  بینیپیش  برنز  2 و نقره   1 طال، 3 رشته،  این   برای(.  مربی) عبادی  جبرائیل و 

 .فنی کادر عضو 2 با همراه   ورزشکار 12: نشسته والیبال

  محمد   لشگری،  مجید  بیگدلی،  صادق  جد،  حسینی  حسین  سیدمحمد  صالحی،  رمضان  پوریان،  علی  داود   گلستانی،  حسین:  ورزشکاران

 سرمربی() رضایی علیپور. هادی میثم  و مهروان مهرزاد بابادی، مهدی  مهرزاد، مرتضی رمضانی، مرتضی نعمتی،
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  رشته   این   طالی  شود می  بینیپیش  و   رودنمی  کشورمان  ورزشکاران  از  طال  مدال   کسب   جز  انتظاری  نشسته،  والیبال   در (.  مربی)  صائبی  فرید

 .برسد ایران به ریو،  در گذشته دوره  همچون

 .فنی  کادر عضو 2 و  ورزشکار 2: جودو

  نقره  مدال  2 جودو،  برای (. مربی)  امینی  علیرضا  و ( سرمربی) یوسفزاده  حاج محمدرضا . زاده خیراهلل  محمدرضا و   نوری  وحید : ورزشکاران

 .است شده  گرفته نظر در

 .فنی کادر عضو 2 با  همراه  ورزشکار  3: اندازیتیر  پارا

  برای  نقره   1  و  طال  1(.  مربی)  اکبری  علی  آقا  زینب  و(  سرمربی)  امیری   حسین.  ارم  سمیرا  و  شجاعی  رقیه  جوانمردی،  ساره :  ورزشکاران

 .است شده   بینیپیش  رشته این

 .فنی کادر عضو 2  با همراه   ورزشکار 3: تکواندو پارا

  برای   که تکواندو پارا در(. مربی)  کشاورز عاطفه( سرمربی) اصل خانی  پیام. شهاب رایحه و عزیزی اصغر رهنما، پور مهدی: ورزشکاران

 .است  شده   بینیپیش  نقره  1 و  طال  1 کند،می شرکت  پارالمپیک در  بار اولین 

 .فنی کادر عضو  یک با همراه  ورزشکار  2: کانو پارا

 مربی(.) نیا مهدوی  مسعود. جاهدی اسالم و  راد بهروزی   شهال: ورزشکاران

 .فنی کادر عضو 2 با همراه  ورزشکار 12: ویلچر  با  بسکتبال

  امیررضا   ذاکری،  دانیال  محمدنژاد،  محمد  قرنجیک،  عبدالجلیل  عیاشی،  فالح  عبدی،  حسن  کمالی،  مجتبی  زاده،بگ  ایمان:  ورزشکاران

 مربی(. ) عشق  کمال و( سرمربی) آقاکوچکی عباس. پورسعادت  وحید و  عابدی مرتضی طلوعی، محسن سیاری، محمدحسن احمدی،

 .فنی کادر عضو  یک و ورزشکار  یک: سواری دوچرخه پارا

 مربی(. ) عصفوری فرهاد و  ورزشکار محمدی  مهدی

  چهارم   هایاولویت   جز  آنها   و  نشده   بینیپیش   مدالی  سواری  دوچرخه  پارا  و کانو  پارا  برای  و  هشتم  جایگاه   کسب  ویلچر با  بسکتبال  برای

 .شوندمی  محسوب اعزام
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 توکیو در بیناکم  و نابینا ورزشکاران فنی عملکرد  ارزیابی

  آبادی جهان  کریمی  محمدحسین  شنا  در.  نشد  سهمیه  کسب  به  موفق  گلبال  رشته  در  پارالمپیک،  مسابقات  از  دوره   این  برای  نابینایان  ورزش 

  به   موفق   نیز  نابینایان   نفره   پنج  فوتبال.  نشد  اعزام  هابازی   این  به   پارالمپیک  گراییکیفی  سیاست   علت  به   اما   آورد،  به دست  را   ورودی  سهمیه

  هم   اعزام   چهارم   اولویت   در  حتی  آورد،   بدست  را   دوم   جایگاه   و  شد  چین   مغلوب  آسیایی  مسابقات   در  کهاین   علت  به   اما  شد   سهمیه   کسب

  پارالمپیک   نظر  رهبری،  دفتر  با  نابینایان  فوتبال   ملی  تیم  اعضای  نگارینامه   و   گرفت   صورت  که   فراوانی  اعتراضات   با  البته.  نگرفت  قرار

.  گرفت  توکیو   در  را   ایران  جای  تایلند   تیم  و  بود   رسیده   پایان   به  پارالمپیک  المللیبین   کمیته   به  اسامی  ارسال   مهلت   متأسفانه  اما  کرد  تغییر

 .شد محروم توکیو  در  حضور از سادگی همین  به شده بود،  ریو 2016 پارالمپیک قهرماننایب  که تیمی

 .شد خواهند پارالمپیک راهی  نابینایان فدراسیون  سوی از میدانی  و  دو  در ورزشکار  6 و  جودو رشته  در ورزشکار دو  تنها   شرایط، این  با

 جودو رشته بررسی

.  هستند  ایران   اعزامی  نفرات   کیلوگرم  100  مثبت  وزن   در  زاده خیراهلل  محمدرضا   و   کیلوگرم   90  منهای   در  نوری   وحید   نابینایان،   جودوی   در

  ورزشکاران  زمره  در  را  دو  هر  پارالمپیک کمیته  کهاین  علیرغم. دارند اختیار  در  را  دنیا  اول  رنک زاده خیراهلل  و  دنیا  دوم رنک  نوری  وحید 

  و  است اوکراین کشور از نوری وحید رقیب تریناصلی . دارند را طال  مدال کسب پتانسیل دو هر اما گرفته، نظر در پارالمپیک در اینقره 

  نخواهند   برخورد  هم  به   فینال  پای  تا  دارند،   اختیار  در  را   دنیا  دوم  و  اول  رنک  ترتیب   به  نوری  وحید  و  اوکراینی  حریف  اینکه  به  توجه  با

  محمدرضا .  بود  خواهند   توکیو  در  نوری  وحید   جدی  حریفان  دیگر  انگلستان،   و  آذربایجان  قرقیزستان،  ازبکستان،  جودوکاران.  کرد

 کره   و  گرجستان  ازبکستان،   از  قدرتمندی   رقیبان  طال  مدال  کسب  برای   دارد،  اختیار  در  خود  وزن  در  را  دنیا   اول   رنک  که  زاده خیراهلل

  خود   حریفان  مصاف  به  شهریور  هفتم  یکشنبه  روز  جودوکار  دو  هر  شده،   اعالم  برنامه  طبق.  دارد  رو  پیش  را  ریو  پارالمپیک  قهرمان  جنوبی

  کیلوگرم   90  منهای  وزن  فینال  هایرقابت   و  تهران  وقت  به  صبح  دقیقه     9:30تا  6  ساعت  از  نهایینیمه   تا  مقدماتی  مسابقات.  رفت  خواهند

  در  نابینایان   جودوی.  شد  خواهد   برگزار  ایران   وقت   به   ظهر  دقیقه   14:20  ساعت  کیلوگرم  100  مثبت   وزن   پایانی   دیدار  و  ظهر  12  ساعت

  را   بهتری  نتایج   قطعاً  توکیو،  در  نابینایان جودوی  لذا.  بود  پنجمی  عنوان  دو   کسب  آن   رهاورد  و شد  حاضر  ورزشکار  سه  با   ریو  پارالمپیک

  رسیده  خود هدف   به نابینایان جودوی آورد،  به دست را  طال مدال  بتواند  ورزشکار  دو این از یکی اگر و کرد خواهد  کسب ریو به نسبت 

 .است

 توکیو در نابینایان میدانی و دو بررسی

  سامان   توسط  نقره   مدال  دو  کسب  آن   حاصل  که  شدند  حاضر  گرپرتاب  و  دونده   سه  با  ریو  پارالمپیک  در  میدانی  و  دو  پارا  رشته  در  نابینایان

  آنها  هایرکورد بررسی  به که  اندشده  اعزام   توکیو به  ورزشکار  شش اما  حاال. بود نیزه  پرتاب  در نیکپرست سجاد  و  وزنه   پرتاب در پاکباز

 .پرداخت خواهیم رقیبانشان  و
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  خود  قدرتمند حریفان مصاف به صبح دقیقه 5:04 ساعت از شهریور ششم شنبه روز ،F12 کالس در  و وزنه پرتاب ماده  در پاکباز سامان

  پرتابگر.  نیست  انتظار  از   دور  او  برای  برنز  مدال   کسب  موجود،   هایرکورد  با   البته   که   شده   بینیپیش   پاکباز  برای  عنوان چهارمی.  رودمی

 وزنه  پرتاب  ماده   مدعیان  ،16.25  با  پاکباز  سامان  و  16.35  با  برزیل  پرتابگر  ،16.70  با  اوکراین  ورزشکار  سانتیمتر،  10  و  متر  17  با  اسپانیا

  رقبای   هایرکورد  و  بود  شده   نقره   مدال  کسب  به   موفق  سانتیمتر  15.98  رکورد  با  ریو،  پارالمپیک  در  پاکباز  آنکه  توجه  جالب   نکته.  هستند

  محسوب   مسابقات  ورودی   16.25  رکورد  که   است   یافته   افزایش  اندازه   چه   تا   ماده   این  هایرقابت   سطح  سال،   5  این   در   دهدمی  نشان   او

 .شودمی

  مصاف   به   عصر  دقیقه  16:40  تا  15  ساعت  از  شهریور  هشتم  دوشنبه  روز  ، F11 کالس   وزنه  پرتاب  ماده   در  آرخی  نورمحمد  و  اوالد  مهدی

  شده،   ثبت   هایرکورد  آخرین  طبق .  دارد  را  برنز  مدال  شانس  آرخی  و  طال  مدال   شانس  ماده   این  در  اوالد.  رفت  خواهند  خود  حریفان

  آرخی   نورمحمد  و  14.42  با  کرواسی  پرتابگر.  شودمی  محسوب  طال مدال  برای  ماده   این  اول   شانس  سانتیمتر  64  و  متر  14  با  اوالد  مهدی

 .دارند اختیار در را  دنیا سوم و دوم  رنک ،14.10 با

 حریفان   مصاف  به   صبح  6  ساعت  نیز از  F11 کالس  در  و  دیسک  پرتاب  ماده   در  شهریور  11  پنجشنبه  آرخی  نورمحمد  و  اوالد  مهدی

  پرتاب  ماده   در  هارکورد  آخرین  طبق .  دارد  اختیار  در   را  چهارم   رتبه   آرخی  و   برنز   مدال   شانس   دیسک  پرتاب   در  اوالد .  رفت  خواهند   خود

  نورمحمد   و   42.37  با  ایران   از  اوالد   مهدی   ،46.07  با  ایتالیا  از  تاپیا  اونی  ،46.10  رکورد  با  برزیل  از  داسیلوا  رودریگو  الخاندرو  دیسک،

 .دارند اختیار در را  ماده  این  چهارم تا  اول  رنک  ترتیب  به سانتیمتر 38.18 با  ایران از آرخی

  شانس   و   رود   می  خود  حریفان  مصاف   به  صبح   5  ساعت  از   شهریور  هشتم   دوشنبه   روز  ، T12 کالس  در  و   طول   پرش  ماده   در   خسروانی  امیر

  امیر   از  باالتر  مالزی  از  7.22  رکورد  با  گی   کار  وون  و   ازبکستان   از   7.45  رکورد  با  سالیو   دونیور .  است  شده   بینیپیش   او   برای   برنز  مدال

 .است  شده  ثبت  سانتیمتر 7.21 وی،  رکورد آخرین که هستند  خسروانی

  خود   رقبای  مصاف  به   ظهر  دقیقه  15:40ساعت    از  شهریور  دهم  چهارشنبه  روز  ،T13 کالس   در  و  متر  400  دوی  در  نجیمی  علی  وحید

  دونده   ماده،  این  در.  دارد  را  برنز  مدال  شانس  پاکباز،  مانند  چند  هر  است  شده   بینیپیش  چهارمی  عنوان  کسب  او   برای.  رفت  خواهد

.  است  سوم  ثانیه  48.77  رکورد  با  نامیبیا،  کشور  دونده   و  دوم  48.33  با  مراکش  کرده،  ثبت   را  ثانیه  صدم  91  و  ثانیه  47  رکورد  الجزایری

  خواهد   هم  را  مدال   شانس  توکیو  در   خود   حریفان  نتایج  به   بسته   و  کرده   ثبت   را  49.15  رکوردگیری،  آخرین  در  نیز   نجیمی  علی  وحید 

.  رفت  خواهد   خود  حریفان  مصاف  به  صبح   5  ساعت  شهریور  11  پنجشنبه   روز  شود،  فینال   راهی  بتواند   نجیمی  علی  وحید  چنانچه.  داشت

  داده  انصراف  متر 100 دوی  مسابقات از اش،مربی گفته  به ولی بود آورده  به دست  را  پارالمپیک  سهمیه هم  متر 100 دوی در نجیمی علی

 .است
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 پیروج . رودمی خود حریفان مصاف به ظهر 14:30 ساعت از F13 کالس در و نیزه  پرتاب ماده  در شهریور، 11 پنجشنبه روز پیروج علی

  با   بریتانیا  از  پیمبروک  دنیل  شده،  ثبت  هایرکورد  طبق.  دارد  را  نقره   مدال  شانس  کند،می   تجربه  را  خود  المللیبین   جدی  رویداد  اولین  که

 .هستند  دنیا سوم تا  اول  رنک 63.94 رکورد با  اسپانیا از کابریرا هکتور و 65.42 رکورد با  ایران از پیروج علی ،66.40 رکورد

  احتمالی   ینقره   مدال   دو   احتساب  با .  است  شده   بینیپیش   برنز  3  و  نقره   1  طال،   1  بینایان، کم  و   نابینایان   میدانی  و   دو  کاروان   برای  مجموع  در

  در   نتایج   همین  نهایت در  چنانچه .  آورند  به دست  توانند می  چهارمی  عنوان   سه  و برنز 3  نقره،  3  طال،   1 توکیو   در   نابینا  ورزشکاران جودو،

  آنها   عملکرد  باشد،   تررنگخوش  شده   کسب   هایمدال   هرچه.  کرد  ارزیابی  انتظار   طبق  را   نابینایان   ورزش  عملکرد  باید   دهد،  رخ   توکیو

 .است صادق  هم آن   عکس و  بود خواهد ترمقبول  نیز

 پارالمپیک  گذشته ادوار به نگاهی  و توکیو در ایران کاروان جایگاه بینیپیش

  کمیته  اساس،   همین   بر .  است  شده   گرفته   نظر   در   آنها رقبای  و   کشورمان  ورزشکاران  هایرکورد   حسببر   باال  در  شده   بینی پیش   هایمدال 

  تعداد  این  اگر  که  کرده   بینیپیش  مدال  28  مجموعاً  و  برنز  6  نقره،  11  طال،   11  توکیو،  در  کشورمان  اعزامی کاروان  برای  پارالمپیک  ملی

  جایگاه   کسب  دنبال  به  مسئوالن پارالمپیک  البته.  بود خواهد  دنیا  پانزدهم  تا  دهم  بین بندی  رده   جدول  در  ایران  جایگاه   شود؛  محقق  مدال

تا   دهم   کاروان .  بخورد  رقم  پارالمپیک   مختلف  ادوار   در  هامدال   توزیع  بندیرده   جدول  در   ایران  جایگاه   بهترین  عنوان،   این   با   هستند 

 سی  جایگاه   و برنز  1  نقره، 2  طال،  1:  بارسلون  1992  هفتم؛ و بیست  جایگاه   و برنز  3  نقره، 1  طال،  4:  سئول  1988  پارالمپیک  در  کشورمان

 طال، 6: آتن 2004. شانزدهم جایگاه  و برنز 7 نقره، 4 طال، 12: سیدنی2000 بیستم؛ جایگاه  و برنز 3 نقره، 5 طال، 9: آتالنتا 1996 هفتم؛ و

  و   برنز  7  نقره،  7  طال،  10:  لندن  2012.  دوم  و   بیست   جایگاه   و  برنز  3  نقره،  6  طال،   5:  پکن2008.  سوم  و   بیست   جایگاه   و  برنز  13  نقره،  3

  در   اگر  و   است  آورده   به دست   را   پانزدهم  جایگاه   و  برنز  7  نقره،  9  طال،   8ریو، کاروان کشورمان    2016  یازدهم و در پارالمپیک  جایگاه 

  بر   تنها   ارقام،  و  آمار  این.  کرد  خواهد   کسب   را   خود   نتیجه   بهترین  لندن   2012  از   باالتر  گیرد،   قرار  دنیا  اول   کشور  10  جزء  بتواند   توکیو

  کشورمان  معلول و جانباز ورزشکاران. زد خواهد  رقم را  اصلی نتیجه  روز، آن  در ورزشکاران شرایط  و مسابقات  روز و  است کاغذ روی

  کمیته .  است  کرده   چندانصد   را  آنها   انگیزه   نیز  جوانان   و   ورزش  وزارت  و  پارالمپیک  ملی  کمیته   مالی  هایپاداش   و   هستند   انگیزه   از  سرشار

  جوانان   و   ورزش  وزارت   و   پرداخت  خواهد  یورو  2500  برنز  مدال   برای   و   هزار   4  نقره   یورو،   هزار   10  طال   مدال   کسب   برای   پارالمپیک

  آوران  مدال  برای   و  میلیون  250  و  میلیارد  یک  نقره   تومان،  میلیارد  2  نیز  پارالمپیک  در  طال  آوران  مدال  برای  المپیکی  ورزشکاران  مانند

  ورزشکاران   داریم  اطمینان  و  مانیممی  منتظر  صبرانه بی  پارالمپیک  دوره   شانزدهمین  شروع  تا.  کرد  خواهد   پرداخت  تومان  میلیون  750  برنز،

 کشورمان  پرچم  تا   کنندمی  را   خود  سعی  همه   و   رفت   خواهند   خود  رقبای   مصاف  به   توان   همه   با   کشورمان  معلول   و   جانباز   بینا،کم   و   نابینا 

آورند. شانزدهمین دوره پارالمپیک، روز چهاردهم شهریور با برگزاری مراسم اختتامیه در شهر توکیو    در  اهتزاز  به  هابازی  دهکده   در  را

 ها خواهند بود. ، میزبان دوره هفدهم این بازی 2024گیرد که سال رسد و پرچم پارالمپیک در اختیار شهردار پاریس قرار می به پایان می
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 ( ۱۴۰۰یران )مرداد گزارش عملکرد انجمن نابینایان ا

 

 مقام انجمن نابینایان ایرانمنصور شادکام: قائم

با ریز فعالیت نابینایان ایران در ماه مرداد  این نوشته، با هدف آشنایی مخاطبان مانا  تنظیم شده است. گزارش توسط    1400های انجمن 

توانند افزون بر نسخه حاضر، آن را به صورت صوتی هم با صدای  میمقام انجمن ارائه شده و عالقمندان  مهندس منصور شادکام، قائم

 منصور شادکام، ذیل همین صفحه اجرا یا بارگیری کنند. 

کنم دانم فرا رسیدن ماه محرم، ماه تاسوعا و عاشورای حسینی را به مخاطبان مانا تسلیت عرض کنم. آرزو میدر آغاز این گزارش الزم می

های عزاداری را )البته  دست آوریم که از پیروان راستین امام حسین )ع( باشیم و سعادت حضور در مراسم و آیین همه ما توفیق آن را به  

مرداد، روز خبرنگار را به همه اعضای تحریریه    17دانم  های بهداشتی( به دست آوریم. همچنین الزم میبه شرط رعایت اصول و پروتکل

 و هاشمی تبریک بگویم و برای تمامی تالشگران این حوزه موفقیت آرزو کنم. ماهنامه مانا و به ویژه آقایان سرمدی

گونه توقف، در جریان  های گذشته بدون هیچ ماه هم مثل ماه های روتین و مداومی دارد که در طول مردادانجمن نابینایان ایران، فعالیت 

های کتبی اعضای نابینای انجمن در  ها و درخواست ای و پیگیری نامه ه های کتابخان توانم به مواردی نظیر فعالیت بوده است. از آن جمله می

ریزی ها اشاره کنم. اما یکی از اقداماتی که به طور خاص در مرداد صورت گرفت، حضور انجمن در جلسه برنامه ها و سازمانادارات، نهاد 

بود. در این جلسه که در محل سازمان بهزیستی کشور  برای برگزاری روز جهانی ایمنی عصای سفید، به دعوت سازمان بهزیستی کشور  

برگزار شد؛ نماینده انجمن نابینایان ایران، در کنار سایر مهمانان، به بحث و بررسی درباره چگونگی برگزاری این آیین مهم با توجه به  

االمکان به شکل غیر  نا، جلسات حتی گیری کروشرایط بهداشتی حال حاضر کشور پرداختند. در این نشست مقرر گردید با توجه به همه 

اقلی افراد برگزار شود. همچنین مصوب شد بهزیستی شرایطی را فراهم کند تا نمایندگان افراد آسیب دیده بینایی  حضوری یا با حضور حد 

بهزیستی و معا تعاون و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان  با وزیر جدید وزارت کار،  این سازمان بتوانند دیداری مجازی یا حضوری  ونان 

های این افراد را به سمع مدیران مربوطه برسانند. تهیه تیزر، پوستر و سایر انواع  ها، مشکالت و دغدغه صورت دهند تا جزئیات خواسته

امالتی رسانی به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید هم از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنین مقرر گردید تعاقالم تبلیغاتی و اطالع 

های مؤثر، جامعه را نسبت به  مهر در آن قرار دارد، رادیو و تلویزیون با ساخت برنامه  23ای که  با صدا و سیما صورت پذیرد تا در هفته 

های مورد نظرشان را برای این روز در  کننده در جلسه خواسته شد تا شعارپدیده آسیب بینایی آگاه سازند. از دیگر سو از اعضای شرکت 
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ها، به یک شعار واحد به عنوان شعار محوری سال برای روز جهانی ایمنی  تیار بهزیستی قرار دهند تا این سازمان ضمن تجمیع این شعار اخ

خواهد چنانچه به مناسبت روز جهانی  عصای سفید دست یابد. با توجه به این خواسته بهزیستی، انجمن نابینایان ایران از مخاطبان خود می

های اعضا را به عنوان  سفید شعار خاصی مدّ نظر دارند، آن را با دفتر انجمن در میان بگذارند تا ما هم بتوانیم حاصل پیشنهاد ایمنی عصای 

 شعار سال به بهزیستی ارائه کنیم. 

یان کار  های گذشته یکی دیگر از موضوعاتی که از سوی انجمن مورد توجه قرار گرفت، تغییر در چیدمان مدیران شهری و پادر روز

شورای پنجم و آغاز به کار شورای ششم شهر و روستا بود و مشخصاً در تهران، شهردار جدید هم انتخاب شد و در حال حاضر شورا در  

های مثمر ثمر شورای پنجم  عنوان شهردار تازه تهران است. ضمن تشکر از فعالیت حال طی کردن مسیر قانونی انتصاب علیرضا زاکانی به 

شین تهران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت و به ویژه نابینایان، انجمن از شورای ششم تقاضا دارد مسائل و مشکالت افراد  و شهردار پی

نابینایان و کم به طور خاص  این شورا قرار گیرد. خوشبختانه مهندس مهدی چمران و اکثر  بینایان جزو اولویت دارای معلولیت و  های 

اند و به همین علت با مسائل و مشکالت آشنایی کامل دارند. در دوره  ها خدمت کرده ر چنین جایگاهی به تهرانی اعضای شورا قبالً هم د

ها را پیگیری کرده و به  خواهیم تا آن فعالیت تمام باقی ماند. از شورا میخاطر مشکالت عدیده نیمه هایی شروع شد که به پیشین فعالیت 

ام تصدی قبلی همین افراد بر شورا و شهرداری، اقدامات خوبی صورت گرفت که جامعه معلولین خواستار  انجام برساند. همچنین در هنگسر

 92تکرار و تداوم آن اقدامات است. از آن جمله، ایجاد سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین در زمان شهرداری دکتر قالیباف در سال  

شروع به کار کرد اما همه ما به خوبی مستحضریم که این تعداد خودرو پاسخگوی نیاز  بود و این سامانه در آن تاریخ با شصت خودرو  

ها،  معلوالن تهرانی نیست و متأسفانه از آن تاریخ تا کنون حتی یک خودرو به این ناوگان اضافه نشده است و چنانچه امروزه روز، دانشگاه 

توانست پنج درصد از نیاز جامعه معلوالن تهرانی را  این ناوگان حتی نمیمدارس و مراکز آموزشی به حالت غیر حضوری در نیامده بود، 

هم تأمین کند. لذا، از شهردار محترم تقاضا داریم نسبت به تکمیل و نوسازی این ناوگان، توجه ویژه داشته باشند. مناسبسازی مبلمان 

های  ها را به خیابان مشخصاً از شهردار تقاضا داریم مناسبسازی  شهری هم از دیگر مطالبات جامعه معلوالن از شورا و شهردار جدید است. ما

اصلی و پر تردد محدود نکنند و با دیدی کالن به موضوع مناسبسازی مبلمان شهری نظر داشته باشند. همچنین از تیم جدید شهرداری  

ط، ضوابط را در انتخاب این افراد دخیل کنند که  ای مبذول دارند و به جای روابتقاضا داریم نسبت به انتخاب مشاوران معلول، دقت ویژه 

 بر داشته باشد. تری در حضور این مشاوران در شهرداری، نتیجه مطلوب 

های میانی مرداد، شاهد استقرار دولت جدید بودیم. ضمن تبریک به رئیس جمهوری منتخب، از وزیر محترم کار، تعاون و رفاه در روز

ید و شرط و تمام و کمال قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، عنایت خاص داشته باشند؛ چرا که این  قتقاضا داریم نسبت به اجرای بی

تواند متضمن حفظ کرامت انسانی افراد دارای معلولیت و زندگی بهتر آنها باشد. ما  ها و اشکاالتی که دارد، میقانون با وجود همه کاستی

یم و شرط اول تحقق اسالمیت، رعایت عدالت است. امید است مدیران جدید اصل عدالت  کندر کشور جمهوری اسالمی ایران زندگی می

های تعامل با جامعه هدف را باز نگه دارند و در  های خود قرار دهند. همچنین از وزیر محترم تقاضا داریم در گیریرا سرلوحه تصمیم 
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ان نمایندگان جامعه معلوالن استفاده کنند و در انتخاب مشاوران معلول  نهاد به عنوهای مردمها از نخبگان و همچنین سازمانسازیتصمیم

آمد که برای دیدار با یکی از مدیران کل یا  ها پیش می ای مبذول دارند. در دوره قبل، بارها دقت ویژه کارگیری معلوالن در معاونت و به 

دلیلی امکان گفتگو یا دیدار فراهم نشود. در این دولت اما تقاضا داریم    معاونان، بیش از بیست بار با دفتر مربوطه تماس بگیریم و هر بار به

های جامعه افراد دارای معلولیت با سهولت بیشتری به گوش مدیران برسد. امید است با تحقق این  تعامل با مدیران، تسهیل شود تا دغدغه 

 در کشور باشیم. ها، شاهد ارتقا سطح کیفی زندگی معلوالن و به ویژه نابینایان خواسته 

 

 زبان ویژه آسیب دیدگان بینایی پیشخوان: مروری بر نشریات انگلیسی 

 

 ایامید هاشمی: فعال رسانه

ترینِ مطالب را منتشر کرده بودند بررسی این ماه در پیشخوان مثل همیشه چهار نشریه انگلیسی زبان را که در طول یک ماه گذشته جذاب 

توانست بار تنوع یک شماره از پیشخوان را به  ایم که این ماه خودش به تنهایی میرفته 1ایم. این بار اول به سراغ »آیْز آن ساْکسِس« کرده 

بعدی، دنیا را برای نابینایان قابل  ای که با چاپ سه و »بْالیْند بارْگِیْنْز« زدیم و با مؤسسه   2بکشد. در ادامه، سری به »فْریدِم سایِنتیفیک«    دوش

 کند، آشنا شدیم.  لمس می

 از استودیو تا کهکشان در آیز آن ساکسس

ای قدیمی  ها به کیهان و کهکشان نوشته بودیم. این عالقه گویا ریشه وی آب قبالً هم در همین مجال، چیزکی درباره عالقه نابینایان آن س

گذرد. گواه این  ها برای فراهم کردن دسترسی نابینایان به تصاویر فضایی در آمریکا میهای زیادی از شروع تالشو محکم دارد و سال 

عوت پیت و نانسی، گردانندگان پادکست آیز آن ساکسس،  است که یکی دو هفته پیش به د 3سخنان، خانمی به نام »نورین گْرایْس«  

شناسی، تقریباً چهار دهه است که تمام  مهمانشان شده بود. نورین که خودش بینا است و دارنده معتبرترین مدارج تحصیلی در رشته ستاره 

، 2021ره از آیز آن ساکسس در سال  دومین شماوپذیر کردن کیهان برای نابینایان کرده است. در سیفکر و ذکرش را معطوف دسترس

به تحصیل در دانشگاه بوستون و رشته نجوم مشغول بوده، برای گذران زندگی در موزه   1984کند که وقتی در نورین برایمان تعریف می

 
1 Eyes on Success 
2 Freedom Scientific 
3 Noreen Grice 
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و با نابینایان، در  کرده است. اولین برخورد اعلوم این شهر بوستون به شکل پاره وقت و به عنوان راهنمای موزه در سالن نجوم، کار می

شان برای  موزه نشسته بوده که یک گروه از دانشآموزان نابینا به همراه مربی1نمای  افتد. ظاهراً روزی در سالن افالکهمان موزه اتفاق می

کند و از مربی م میای از راهنمایی نابینایان نداشته، دست و پایش را گرسند. نورین که تا آن روز هیچ تجربه بازدید از موزه از راه می

گوید نیازی نیست کار خاصی انجام دهد؛ فقط  آید و به نورین مینمیخواهد و گویا از او هم کمک چندانی برکودکان نابینا کمک می

ن  کند که من هم به فرموده مربی، همیهایشان بنشاند و شروع به توضیح کند. نورین در ادامه تعریف میکافی است آنها را روی صندلی 

ها مستقر کردم، پشت تریبون رفتم و شروع کردم به شرح هر آنچه برای دیگران هم  کار را کردم و بعد از این که همه را روی صندلی

شتم  گفتم. توضیحات که تمام شد، با هیجان به سراغ چند تا از نابینایان رفتم و از آنها درباره کیفیت توضیحاتم پرسیدم. طبیعتاً انتظار دامی

زن« ارزیابی همبه القول، توضیحاتم را »حالتی نظیر »خوب بود« یا نهایتاً »ای... بدک نبود« بر زبان کودکان جاری شود اما آنها متفق جمال

هایی افتادم که به نابینایان کمک کند بتوانند کیهان را بهتر درک  کردند. شوک بزرگی به من وارد شد و از آن روز به فکر پیدا کردن راه 

 .کنند

شود. اگر با نسخه صوتی  رود و با بریل و چگونگی تبدیل تصاویر به نقوش برجسته هم آشنا مینورین در ادامه مسیر به مدرسه پرکینز می

ای به خاطرات جالب نورین دز مرکز پرکینز هم خواهیم داشت. او تا به حال چندین کتاب را به سفارش پیشخوان همراه شوید، حتماً اشاره 

پذیر برای افراد نابینا تبدیل کرده است. او شرکتی را هم به همین منظور دایر کرده ن مراکز کیهانشناسی مثل ناسا به قالبی دسترسیمعتبرتری

هم دارد    وبسایتیتوسط نورین گرایس تأسیس شده و حاال این کمپانی    2004در سال    2شناسی کنی«  توانی ستاره است. کمپانی »تو هم می

تواند منبع دست اولی برای نابینایانی باشد  شود. این وبسایت میکه انبوهی از منابع مناسبسازی شده برای استفاده نابینایان در آن عرضه می

 دانند. که به نجوم عالقه دارند و کمی هم انگلیسی می

د. منجمانی که سعی داشتند پیوندی میان کائنات و موسیقی  شناس دیگر هم میزبانی کرده بودن، پیت و نانسی از دو ستاره 2018در سال  

از پروژه  این است که دانشمندان سعی دارند داده برقرار کنند. یکی  از  های جالبی که در دنیا در حال انجام است  به دست آمده  های 

های کیهان به  ایم: تبدیل داده ال دیده ها را به قالب صوت تبدیل کنند. این در واقع همان کاری است که مشابهش را سالیان سکهکشان

ها شود، در واقع عکس حقیقی نیستند. آنها حاصل تبدیل داده هایی که از کیهان این سو و آن سو منتشر میعکس. شاید بدانید که عکس 

ها را برای مخاطبان به  ده کنندگان از انجام چنین کاری این است که بتوانند داهای خاص هستند. هدف تبدیل به عکس، بر مبنای الگوریتم 

شود داده را به عکس تبدیل کرد، چرا آن را به صدا تبدیل  اند که معتقدند وقتی میای پیدا شده شکلی قابل فهم تبدیل کنند. حاال هم عده 

اگر به نجوم عالقه دارید،  دهد.  های کیهانی را مینکنیم؟ این کار افزون بر تمام ثمراتی که دارد، به نابینایان هم امکان استفاده از داده 

 
1 Planetarium .قسمتی از موزههای علوم است که کیهان را برای بازدید کنندگان شبیهسازی میکند  
2 You Can Do Astronomy 

https://www.youcandoastronomy.com/
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هم    »سیستم ساوندز«و    »استروسام«های  های تبدیل شده را در نسخه صوتی پیشخوان بشنوید. همچنین وبسایت توضیحات کاملتر و نمونه 

 کنند. اند، میزبانی میموسیقیدان تولید کرده  های فضایی که این دو منجمِاز صدا 

انگیز دیگر هم در طول ماه گذشته  شود و با یک اپیزود هیجان های پیت و نانسی در آیز آن ساکسس به دو مورد باال خالصه نمیشگفتانه 

نویس  سرا، تنظیم کننده، نوازنده و برنامه آهنگساز، ترانه   1اند. اپیزودی که در آن از »مارک ساباتِال«،  حسابی شنوندگان را سر ذوق آورده 

نویسی را برای  کند که امکان نت باز همکاری می ، با یک پروژه رایگان و متن 2011اند. ساباتال از سال  و مدرس موسیقی میزبانی کرده 

یا سیبِلیوس  3هایی نظیر فیناله  افزارات با نرمکه علیرغم رایگان بودن، از نظر امکان  2ای به نام »میوزِسکور«  کند. پروژه ها فراهم میموسیقیدان 

توانند از یک قطعه یک خطی تا یک سمفونی با پنج موومان را در آن پبنویسند و ضمن شنیدن صدای  کند و آهنگسازان می برابری می4

ن گفتگو این است که خوشبختانه  ( تبدیل کنند. اما علت حضور مارک در ایXMLال )ام ها، آن را بر روی کاغذ چاپ یا به فرمت اکسنت 

ها مناسبسازی شده است. همین جناب مارک هم بخش اعظم این مناسبسازی را انجام داده است.  خواناین اپلیکیشن، به خوبی برای صفحه 

دانلود کنند.    میوزِسکورافزار را از وبسایت  توانید نرم ایم. شما میافزار به طور مفصل در نسخه صوتی پیشخوان گپ زده درباره این نرم

هایی دارند که در وبسایت میوزسکور برای دانلود قرار داده  ( برای استفاده از میوزسکور نیاز به نصب اسکریپتJAWSکاربران جاوز )

را هم برای آموزش نحوه استفاده از    وبسایتی( اما نیاز به هیچ افزونه خاصی ندارند. مارک،  NVDAای ) دیوی شده است. کاربران ان 

نویسند،  هایی که هر یک از کاربران میوزسکور میگذاری پارتیتور با هدف اشتراک   وبسایتیاندازی کرده است. همچنین  میوزسکور راه 

گیرد. در نسخه  ای اندک، در دسترس عالقمندان قرار میها به شکل رایگان یا با پرداخت هزینه وجود آمده است که در آن پارتیتوربه  

تواند کار عالقمندان نابینای موسیقی  افزار رایگان میاین نرم ایم.صوتی پیشخوان درباره نحوه کار میوزسکور به طور مفصل گفتگو کرده 

 نهایت ساده کند.نویسی بیت را در زمینه ن

 ها با کریس پیترسون مدیریت آب باریکه

ژوئیه بر روی وبسایت »فریدم ساینتیفیک« قرار گرفته    28َکست«، تا زمان تنظیم این نوشته، در روز  اس آخرین اپیزود از پادکست »اف

است که این بار، یک راهنما و مربی امور اقتصادی نابینا را به پادکستش دعوت کرده است.   5است. میزبانش مثل همیشه »گلِن گوردون«  

ام مشغول  بیآشنای آی نویس در یکی از شعب کمپانی نام ها به عنوان برنامه از اول در کار اقتصاد نبوده است. او سال  6»کریس پیترسون«، 

تیم هم ارتقا یافته بوده است. کارش هم آنقدر خوب و قابل اعتماد بوده که حتی در   به کار بوده و در آن شغل حتی به جایگاه مدیر یک

شوند، کریس تنها کسی است که  کند و تمام اعضای گروه کریس دچار تعدیل نیرو میام آن شعبه را به لنوو واگذار میبیزمانی که آی 

 
1 Marc Sabatella 
2 Musescore 
3 Finale 
4 Sibelius 
5 Glen Gordon 
6 Cris Peterson 

https://astrosom.com/
https://system-sounds.com/
https://musescore.org/
https://school.masteringmusescore.com/
https://musescore.com/
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گیرد کار کردن برای دیگران را رها کند و شغلی برای خودش  تصمیم میشود. او اما بعد از مدتی  از آن گروه دعوت به ادامه همکاری می

تواند خود را به عنوان یک  کم میبرد تا کمکند و از یک راهنمای اقتصادی بهره میهای گوناگون شرکت میدست و پا کند. در دوره 

ن محدود کرده و سعی دارد مسیر اقتصاد را برای همنوعانش  مشاور و مربی اقتصادی تثبیت کند. این مشاور البته فعالیتش را فقط به نابینایا

اپیزود از آن    30نام پادکستی است که کریس تا امروز    1  »پِنی فوروارد«،هموار کند. در همین راستا، او یک پادکست راه انداخته است.  

اند. او همچنین  های اقتصادی را به پول نزدیک کرده کند که ایده ادکستش با نابینایانی صحبت میرا منتشر کرده است. او در هر قسمت از پ

 گذارد.های فعالیت اقتصادی و کسب درآمد را با نابینایان در میان می با توجه به شناختی که از فضای اقتصاد آمریکا پیدا کرده، مسیر

 بُعدی اپ سههای خیلی ریز و خیلی درشت به کمک چلمس پدیده

را طوری برای یک نابینا توصیف کند که او دیگر خیالش راحت باشد که همه    2انگیزمینیونِ نفرت تواند یک  ترینِ افراد هم نمی بیانخوش

ها و  ها یا پدیده ها، هواپیما های بزرگی مثل برجتوان به پدیده موجود را آنطور که هست درک کرده است. همین را می  ابعاد فیزیکی آن

آمد، به درک محیطی و فضایی نابینایان کمک زیادی کرده است.  اجرام آسمانی تعمیم داد. اما حاال چند سالی است ظهور یک ابزار کار 

توان اشیا را در ابعاد  بعدی، به کمک یک چاپگر مخصوص و نوع خاصی از مواد میاست. در چاپ سه3«  بعدینام این ابزار، »چاپ سه

تواند به نابینایانی بکند که عالقمند  سادگی قابل حدس است که این امکان چه کمک بزرگی میبعدی چاپ کرد. به دلخواه به شکل سه

بعدی را برای نابینایان  های سه کوشد این مدلکسی است که می  4ولین کاربوسکی«  های غیر قابل لمس هستند. »کاربه آشنایی با پدیده 

های  اندازی کرده است. کارولین میهمان یکی از آخرین اپیزودرا هم به همین منظور راه  5»تریدی ببین« تولید کند. او مؤسسه غیر انتفاعی 

بعدی را تعریف او در این اپیزود قصه آشنایی خود با بریل و برخوردش با اولین نابینا و عالقمند شدنش به حوزه چاپ سه   6»بالیند بارگِینز«  

مدل    1400توانید به نسخه صوتی پیشخوان مراجعه کنید. کارولین تا به حال در مؤسسه »تریدی ببین« توانسته  کند که برای شنیدنش میمی

 کشور خارجی سفارش داشته است.  9ایالت در آمریکا و  23و تا به حال از بعدی را چاپ کند. ا سه

 

 

 
1 Penny Forward 
 نام شخصیتی کارتونی  2
3 3D Printing 
4 Caroline Karbowski 
5 See3D 
6 Blind Bargains 

https://pennyforward.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://see3d.org/
https://see3d.org/
https://see3d.org/
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 بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی: اندر حکایات مسافرت نابینایان 

 

 فاطمه جوادیان؛ کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن

شود  هایی که سبب میهای خاص خود را دارد. جذابیت افراد نابینا جذابیت ها، چه افراد بینا و چه  ! سفر برای همه ما انسانزیزهمراهان ع

گویند  هایی میمان از تجربیات ارزشمند خود و تکنیکما، تجربه کنیم، بیاموزیم و لذت ببریم. در این شماره، محسن، علی و پروانه برای 

 تر سفر کنیم.ها سبب شود راحت که یادآوری آن  ها را بدانند و به خاطر بسپارند. باشدکه بهتر است افراد نابینا آن 

  هفت   از  بیش   که  سفرهایی–و سفرهای بلند مدت    -ساعت انجام میشود  5  زیر  که  سفرهایی–محسن سفرها را به دو دسته کوتاه مدت  

 ند.ک می  تقسیم کشد،می طول  ساعت

اق همراهان بینا و یا سفر افراد نابینا با یکدیگر انجام شود. سفرها با  تنهایی یا سفر فرد نابینا به اتفاین سفرها ممکن است توسط فرد نابینا به 

ای ندارد. چرا که عالوه بر  مورد سفر با هواپیما برای افراد نابینا توصیه ر گیرد.  او دقطار، هواپیما، اتوبوس یا خودروی شخصی صورت می

، با وجود این که پرواز برای افراد بینا بسیار راحت است، تشریفات پرواز  ارزان نبودن پرواز، در تمام شهرها فرودگاه وجود ندارد. از طرفی

گیر است. او برای  پاواز جمله: عبور از محوطه باز فرودگاه، سالن ترمینال، عبور از گیت و مرحله سوار شدن برای افراد نابینا بسیار دست 

آید، از جمله: نیاز به تغذیه، استفاده از  گونه سفرها پیش می یی که در اینکند. نیازهاهای کوتاه، استفاده از اتوبوس را پیشنهاد میسفر

های دوم و  گوید: »در اتوبوس، ردیفباره میسرویس بهداشتی، نیاز به استراحت و... به علت کوتاهی مسیر قابلیت کنترل دارند. در این 

های ردیف اول از امنیت بیشتری برخوردار است، پیاده  نسبت به صندلیها برای افراد نابینا  مناسب است. عالوه بر این که  سوم صندلی 

تواند در صورت نیاز، صدای خود را به راننده اتوبوس برساند و  راحتی صورت می گیرد. همچنین، فرد میشدن و سوار شدن فرد نابینا به 

ز راننده بخواهند آنها را پیش از ورود به ترمینال پیاده کنند.  صدای او را هم بشنود. نکته حائز اهمیت این است که افراد نابینا بهتر است ا

ها است و ممکن  است فرد نابینا برای انتخاب و پیدا کردن مسیر، دچار خطا شود. همچنین  چرا که محوطه باز ترمینال محل تردد اتوبوس 

آفرین خواهد بود. بنابرین بهتر است  بسیار خطر  ممکن است رانندگان به اطراف خصوصاً پشت اتوبوس، احاطه چندانی نداشته باشند که

تواند به کمک فرد نابینا از راننده بخواهد پیش از ورود به ترمینال توقف کند تا او پیاده شود. در این صورت، فرد در مسیر بعدی می

ند و به مسیر خود ادامه دهد.« در های موجود و یا به کمک سایر عابران اتومبیل مورد نظر خود را انتخاب ک عصای سفید یا اپلیکیشن 

کند. چرا که مسافر برای تأمین تغذیه و استفاده از سرویس بهداشتی مجبور  سفرهای طوالنی او استفاده از قطار را به افراد نابینا  پیشنهاد می
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های  یار قابل دسترسی است و سرویس های باریک قطار برای فرد نابینا بسنیست از وسیله نقلیه پیاده و دوباره سوار شود. عبور از راهرو 

نفره دارند، یعنی قطارهای درجه یک، او تخت  ر های چهاهایی که کوپهها در جای مشخصی قرار دارند. در قطاربهداشتی در تمام واگن 

این صندلی به میز هم  داند. چرا که مسافر در پایین را برای استراحت و صندلی سمت چپ کنار پنجره را برای نشستن فرد نابینا مناسب می

ها به صورت کشویی به تخت  نفره که صندلیهای شش ماند. در کوپه آزاد می  ، تر استدسترسی دارد و دست راست او که معموالً فعال

راحتی  داند. تا در صورت نیاز، به  ترین قسمت به در ورودی کوپه را برای فرد نابینا مناسب میدر زمان استراحت، نزدیک  ؛شوندتبدیل می

از کوپه خارج شود و دوباره سر جای خود برگردد. بهتر است فرد نابینا ساک خود را زیر صندلی خودش قرار دهد. خصوصاً اگر افراد  

داند چرا که  تخته را برای مسافرت با خانواده مناسب میتخته را برای مسافرت فرد به تنهایی و قطار شش کوپه ناشناس باشند. او قطار چهار

 تر است.  ها در زمان استراحت آسان ین کوپه ها کنترل بچه در ا

از   Human-Computer Interaction های پیشین هم با ما بوده است، مدرک دکتری خود را در رشتهعلی که در یکی از شماره 

تنهایی انجام داده است.  ه گوید که خود ب گوید. از سفرهایی میهایش برای مان میدریافت کرده، از تجربه مسافرت  UMBC, دانشگاه 

 بی داشت و همچنین سفر با قطار از نیویورک به بالتیمورو ساعته در دمانند: سفر پروازی از ایران تا واشنگتن که یک توقف پنج 

به بالتیمور بر میگشتم که یک    AMTRAKپس از حضور در یک کنفرانس در نیویورک باید با قطار سری    2018می گوید: »در سال  

هایم  کنم. باید دستپشتی خوب و طبی استفاده میروزه، از یک کولههای سهرکنم. حتی برای سفبار سفر میاصوال کم  ساعته بود.سفر سه

کند، بگیرم. یک مأمور تا سکوی قطار استفاده کنم و در صورت نیاز، بازوی کسی را که مرا راهنمایی میراحتی از عصا  آزاد باشد تا به 

همراهیم کرد. منتظر ماندم و زمان حرکت که فرا رسید فرد دیگری مرا تا ورودی قطار راهنمایی کرد. در قطار که حالت اتوبوسی داشت  

سالن خواستم که یک ایستگاه مانده به مقصد به من اطالع بدهد. البته خودم هم همواره    جای مناسبی را پیدا کردیم و نشستم. از مأمور

های  پذیر نبود، همواره سعی می کردم ایستگاه هم که البته چندان دسترس  Amtrakشرکت    Appگوشم به بلندگوی قطار بود. روی  

نا  فعلی و بعدی را بررسی کنم.  چند مسیر مختلف برای این  کنم موبایل،  کننده باشد. سعی میموفق شد، دیگری کمککه اگر یکی 

را همراه داشته باشم.  تکنولوژی تا وقتی که هست، باید از آن استفاده کرد. همیشه    ث شارژر، باتری یدک، هدفون معمولی و هدفون بلوتو

آید و هم اگر الزم باشد از آنها  تعامل پیش نمیبینا هستم. هم اشتباهی در  دهم که کماگر تنها باشم، به کسانی که کنارم هستند توضیح می

 گیرم. در ایستگاه پیاده شدم و همسرم روی سکو منتظرم بود.«راهنمایی می

 کند.عنوان یک همسر و پدر چگونه نقش خود را ایفا میکند به خواهم بگوید زمانی که با یک همراه سفر میاز او می

هایش تدبیر درستی بیندیشد.  گاهی که قرار دارد، جدی بگیرد و متناسب با توانایییخود را در جابایست نقش  گوید: »طبیعتاً هر کس میمی

مان به ایران سفر کردیم، دو کوله یکی بزرگ  اتفاق دختر شش ماهه را با یک مثال پاسخ بدهم.  وقتی من و همسرم به   ن اجازه بدهید سؤالتا

ای کابین و یک آغوشی برای حمل دخترم. کوله بزرگ بر پشت من بود. آغوشی  کیلویی برو یکی متوسط داشتیم و یک چمدان هشت 
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را هم از جلو بسته بودم. با دست آزادم چمدان را حمل می کردم. دست  دیگرم در دست همسرم بود که کوله کوچک تر را داشت تا به  

دخترم دو سال و نیمه بود ونیاز به آغوشی نبود. چمدان هم  عنوان راهنما آزادتر باشد. ما یک بار دیگر هم به ایران سفر کردیم. این بار  

نیاز نبود. فقط دو کوله بود که مثل دفعه قبل من و همسرم  آنها را حمل می کردیم. با یک دست بازوی همسرم را گرفته بودم و با دست  

که او دوست داشت در فضاهای صاف و باز،  ای نبود. چرادیگر دست دخترم را. در این سفر، طبیعتاً کنترل دخترم برای من کار ساده 

 سو بدود.«سو و آن شادمانه به این 

 ای دیگر، ماجرای سفر تنهاییش را از ایران به واشنگتن برای ما تعریف کند.   گیرم که در شماره از او قول می 

است. او در طول بیش از سی سال زندگی مشترک با  پروانه از شماره های گذشته با ما همراه شده و تجربیات خود را به اشتراک گذاشته 

ها با پیشبینی موانع احتمالی، بهترین راه حل را برای سفری راحت همسر نابینایش، بارها به اتفاق خانواده و دوستان به سفر رفته است. آن 

کسی یا کدام هتل ساکن شوند. اقدام دیگر همراه که بنا بود در خانه چه    هنگی با مقصد بود. این اها همکردند. یکی از این پیشبینی پیدا می

شد در طول سفر از امکانات موجود، بهره بیشتری  کردند. این همراهی سبب میها هم به همان مقصد سفر میشدن با دوستانی بود که آن 

ها هم  مند و خجالتی هستند؛ بعضیقانون ها  ها. بعضیهای تمام زوجهای نابینا با هم فرق دارند. مثل بچه های زوج گوید: بچه ببرند. او می 

کنم در بسیاری موارد سعی کنید به اتفاق همراهی  های شما زوج نابینا! از گروه اول هستند، به شما پیشنهاد میپروا. اگر بچه هیجان و بیپر

اگر هم جزء گروه دوم هستند، سعی  ها هم راحت باشند و نیاز نباشد شما را در موارد مختلف همراهی کنند.  بزرگسال سفر کنید تا بچه 

 رویی و محبت به اشتیاق فرزندتان پاسخ دهید تا او هم از همراهی شما لذت ببرد.«کنید با خوش

 نکته: ۵

های جلو را انتخاب کنیم. همچنین، از راننده بخواهیم قبل از ورود به ترمینال ما را  در سفرهای کوتاه، از اتوبوس استفاده و صندلی   -1

 روی تابلوی کدام مغازه.به کند و نشانه محلی را که در آن پیاده شدیم، به ما بگوید. مثالً جلوی کدام درب ترمینال و یا رو  پیاده 

مان هم فردی نابیناست، خوب است یکی  کنیم یا همراه چه تنها سفر میدر سفرهای بلند، اگر ممکن است از قطار استفاده کنیم. چنان  -۲

 هایی آماده با خود داشته باشیم.  به صورت لقمه دو وعده غذایی را 

 مان از بودن در کنار ما و راهنمایی ما احساس بهتری داشته باشند. رو باشیم تا همراهانپذیر و خوشدر سفرها انعطاف  -۳ 

تردد، چمدان  در فضاهای پر   حمل بار را داریم، حتماً این مسؤولیت را بپذیریم. در راهروهای تنگ اتوبوس و قطار،چه توانایی چنان   -۴ 

 کنیم، ماهرانه، به دنبال خود حرکت دهیم. دار را در همان خطی که خودمان حرکت مییا ساک چرخ

که بردن سوغاتی  شان به همراه داشته باشیم. چراهایی را به عنوان سوغات برای چه در مقصد، میزبانی منتظر ماست، بهتر است بسته چنان   -۵

 یده ماست. یکی از آداب پسند
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 امیدوارم این شماره از ستون زندگی هم مورد توجه شما مخاطب گرامی قرار گرفته باشد. 

 تان پر از شوق زندگی. روزهای 

 

 دیدگان بینایی: چه کسانی بیشتر در خطر هستند؟ های افسردگی در آسیبنشانه 

 بریتانیا،  2۰۱۹کلیر نالت و همکاران، ژانویه ای از:بر اساس مقاله

 

 شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران زهرا همت: روان 

بینایی بر تمام جنبه  افراد تأثیر میفقدان  انزوای اجتماعی و افت  گذارد و با کاهش تواناییهای زندگی  های عملکردی افراد، شکست، 

اندازد. مطالعات  فقدان بینایی، سالمت روانی را به مخاطره میدهند که  کیفیت زندگی مرتبط است. همچنین مطالعات اخیر، هشدار می

برابر سایرین، در خطر افسردگی    3تا    2دیده بینایی  دهنده ارتباط بین آسیب بینایی و افسردگی هستند. عموماً افراد آسیب یابی، نشان زمینه

  4.6شاهده نشانگان افسردگی در سالمندان با بینایی طبیعی  هزار نفری نشان داده که احتمال میابی در یک گروه سیزده هستند. یک زمینه 

دیدگان بینایی که از خدمات  درصد است. نتایج یک مطالعه در استرالیا نشان داده  آسیب  13.5دیده بینایی  درصد و در سالمندان آسیب 

 شوند.  احتمال کمتری دچار افسردگی می دیدگان بینایی به کنند؛ در مقایسه با سایر آسیب توانبخشی و مراقبت بینایی استفاده می

دیده بینایی، نشانگان افسردگی اساسی را دارند و  درصد افراد آسیب   46در مطالعه یک گروه نمونه هزار نفری در بریتانیا مشخص شد که  

  کنند.اطالع هستند و از خدمات درمانی استفاده نمیدرصد از این افراد، از عالئم خود بی  78جالب این که 

های  نتایج این گونه مطالعات، موجب شد که موسسه ملی سالمت، لزوم بررسی عالئم اختالالت افسردگی در بیماران مزمن را به بیمارستان

 طور ویژه در خطر افسردگی هستند.  های کارکردی مانند اختالل بینایی، به عمومی هشدار دهد و یادآور شود که افراد دارای ناتوانی 

تنهایی زندگی کردن،  هایی همچون: زن بودن، به پزشکی در هلند، فاکتور های چشم بر اساس مطالعات انجام شده در مراجعان کلینیک

عدم پذیرش آسیب بینایی، توصیف ضعیف سالمت روانی توسط خود شخص و داشتن پیشینه مشکالت سالمت روانی، افت کارکردی 

 ای اجتنابی و حمایت اجتماعی ضعیف، با افسردگی ارتباط دارند.  له در اثر ضعف بینایی، داشتن سبک مقاب
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ای  گیری خوشه دیده بینایی با استفاده از روش نمونه ساز افسردگی در بین افراد آسیب پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مخاطره 

به این صورت که برای جلوگیری از سوگیری در  بخشی در بریتانیا انجام شده است.  های توان ای بر روی مراجعان کلینیکمرحلهچند

پاسخ    GDS-15نامه  مطالعه، از هر کلینیک خاص که در این پژوهش حضور داشتند؛ تعدادی مراجع مورد مطالعه قرار گرفتند و به پرسش

تر رفته و به نمره پانزده نزدیک  های افسردگی در فرد است و هرچه نمره باالترنامه به منزله فقدان نشانه دادند که نمره صفر در این پرسش

نشان می بیماریشود؛  نیز اطالعاتی همچون: سن، جنسیت، نژاد،  بررسی عوامل مخاطره  افسردگی است. جهت  بیشتر  های  دهنده عالئم 

ان  کنندگنامه گنجانده شد که از شرکت های اجتماعی و ... مورد پرسش قرار گرفت. همچنین یک سؤال در پرسشجسمانی، فعالیت

خواست به توصیف وضعیت سالمت روانی خود بپردازند و آن را با استفاده از چند گزینه که از خیلی بد تا خیلی خوب مرتب شده  می

بود؛ توصیف کنند. برای بررسی ارتباط بین میزان کارکرد بینایی و نشانگان افسردگی نیز یک مقیاس با هفت آیتم در نظر گرفته شد و از  

واسته شد، کارکرد بینایی خود را در هر آیتم توصیف کنند. الزم به ذکر است که این پژوهش با حمایت کامل مالی کنندگان خشرکت

کند و با تجارب و نیازهای آنها آشناست؛  دیده بینایی کار میهای راهنما که به طور ویژه با افراد آسیبنهاد به نام سگیک سازمان مردم

یازهای این افراد و کمک به بهبود کیفیت زندگی آنان انجام شد. )امیدواریم در کشور ما نیز چنین  در جهت شناخت بهتر تجارب و ن

دیدگان بینایی  ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی واقع و اجرا شود و پژوهش با موضوع آسیب های پژوهشی مورد حمایت سازمانطرح

 های دانشگاهی نباشد.( محدود به پژوهش 

بخشی  حدوداً سه ماه طول کشیده است و مراجعان، حدوداً یک هفته پیش از زمان مقرر برای حضور در کلینیک توان   اجرای این پژوهش 

آوردند. مراجعانی که  خط از طریق پست دریافت نموده و پس از تکمیل با خود به کلینیک میها را به صورت درشت نامه بینایی، پرسش

ها پاسخ دهند.د ر مجموع  نامه توانستند در کلینیک به پرسشهر دلیل موفق به تکمیل آن نشده بودند میها را دریافت نکرده یا به  نامهپرسش

نفری مورد مطالعه   990های ناقص، در نهایت یک گروه نمونه نامهنفر در این پژوهش شرکت کردند که پس از جداسازی پرسش 1323

دادند. میزان  پوستان تشکیل میدرصد را سفید   85درصد از گروه نمونه را زنان و    62سال بود و    75قرار گرفت. میانگین سنی این گروه  

به میانگین پژوهش   42عالئم افسردگی در این گروه نمونه   های پیشین که در کشورهای استرالیا و هلند انجام شده بود  درصد بود که 

تر در گروه نمونه بیشتر بود و مردان نسبت  سنمیان افراد کم  دست آمده نشان داده است که نشانگان افسردگی درنزدیک است. نتایج به 

به زنان، نشانگان بیشتری داشتند اما این تفاوت بین دو جنس آنقدر زیاد نبود که بتوان جنسیت را از عوامل مرتبط با نشانگان افسردگی  

 پوست بود ولی این اختالف معنادار نبود. د سفید سفیدپوست اندکی بیشتر از افراعالوه، نشانگان افسردگی در افراد غیر دانست. به 

 های جسمانی، نتایج نشان داد که کمترین میزان شیوع نشانگان افسردگی در افرادی بود که هیچ بیماری جسمانی در بررسی عامل بیماری

دهنده  نداشتند و بیشترین درصد مربوط به گروه افرادی بود که همزمان سه بیماری جسمانی، عالوه بر آسیب بینایی داشتند و این نشان 

مت جسمانی و نشانگان افسردگی است. در بررسی عامل آسیب بینایی، نتایج نشان داد  افرادی که اختالل کارکردی بینایی  ارتباط بین سال

شان گذشته بود؛ نشانگان افسردگی بیشتری داشتند. عالوه بر این در مطالعه عامل تری داشتند و زمان کمتری از شروع کاهش بیناییشدید 
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نتایج  خود بیشترین شیوع نشانگان افسردگی در افرادی که سالمت روانی خود را ضعیفنشان ارزیابی سالمت،  تر ارزیابی کرده دهنده 

 بودند و کمترین میزان شیوع نشانگان در افرادی بود که سالمت روانی خود را بهتر ارزیابی کرده بودند.  

دهنده لزوم توجه تمامی کشورها  ها همسو بود و این نشان یر کشورهای انجام شده در سانتایج به دست آمده از این مطالعه، با نتایج پژوهش 

آسیب  افراد  روانی  شرایط  به به  و  است  بینایی  بیمارستاندیده  در  درمانگاه ویژه  و  ویژگیها  باید  عمومی،  روان های  افراد  های  شناختی 

 ر گیرد.  دیده بینایی، جهت ارائه خدمات مناسب درمانی به این افراد مورد توجه قراآسیب

های پیشین، مشخص شد که بیشترین شیوع نشانگان افسردگی در افراد تحلیل انجام شده و در مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش در فرا

توان  درستی روشن نشده است اما می اند. هنوز دلیل این مورد به سال است که در این سنین، دچار آسیب بینایی شده   60تا    40گروه سنی  

اند و سبک مشخصی برای زندگی در نظر هایشان سازگار شده ها و ضعفونه توصیف کرد که در سنین میانسالی، افراد با قدرت گاین

بینایی بشوند؛ این آسیب بر سبک زندگی آنان، یافتن و حفظ شغل، ورزش و تفریح و  گرفته اند. اگر افراد در این سنین دچار آسیب 

توانند بر شرایط خلقی افراد مؤثر باشند. همچنین پذیرش آسیب بینایی و تنظیم  گذاشت و این عوامل می   مواردی از این دست تأثیر خواهد

ها و سبک زندگی با در نظر گرفتن شرایط جدید ایجاد شده در اثر آسیب بینایی با کاهش میزان نشانگان افسردگی ارتباط  دوباره فعالیت 

 دارد. 

دیده بینایی آگاه  کننده خطر بروز افسردگی در افراد آسیب کنند که از عوامل ایجاد ها توصیه مینیکنویسندگان این مقاله اکیداً به کلی

ارزیابی با  و  افراد آسیب باشند  را در  افسردگی  نشانگان  احتمال وجود  بسیار ساده،  ابتدایی  کنند و در صورت  های  بررسی  بینایی  دیده 

 راهنمایی کنند.  مشاهده این نشانگان، به درستی این افراد را 

نیز به پژوهش در حوزه افراد آسیب با ویژگی امیدواریم در سرزمین ما  بیشتر  بینایی بها داده شود و متخصصان از این طریق  ها و  دیده 

صصی و  های تخها و راهنماییاند آشنا بشوند و بتوانند کمکتازگی دچار آسیب شده ویژه افرادی که به دیدگان بینایی به های آسیب نیاز

 مؤثر را به این افراد داشته باشند.  
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 هایتان باشید! کند: مراقب چشم گاه خبر نمی حادثه هیچ 

 

 زبان ویژه نابینایانسایت فارسیگذار اولین وب مجتبی خادمی: مترجم و بنیان

 حواسم  تا  کردم  اشمطالعه   مرتبه  سه  دو  ترجمه  از  قبل  و  رسید  دستم  به  سردبیر  از  هاچشم  خصوص  در مفیدی  مراقبتی  هایتوصیه   ماه   این

کنیم می مطالعه  را چشم از محافظت هایتوصیه برخی از  اول  بخش در  کنند. رعایت بگویم دوستانم به   هم و  کنم رعایت خودم  هم  باشد

 دهیم. قرار آفتاب معرض در را مانهای چشم  نباید  چرا ببینیم  خواهیممی ستون  این  دوم بخش  و در

  تهدید   را  ما  هایچشم  هاییآسیب   چه   بررسی کنیم و ببینیم  را  هاچشم  از  محافظت  ها را ببندید تا سوار بر خودروی دانش، بحث کمربند

 .دارند وجود  شانبرای   ایپیشگیرانه هایراهکار  چه  و کنندمی

 

  محافظ   عینک  از  استفاده   با  اما  افتد می  اتفاق  باره یکبه   حادثه .  باشیم  هشیار   ها چشم  به   تصادفی  هایآسیب   خصوص  در   باید   و   است   تابستان 

  اتفاق  خانه  در  چشمی  هایآسیب  از  نیمی  تقریباً  بدانید   اگر  کنید  تعجب   شاید.  کنیم  پیشگیری  حوادث  از  درصد  90  از  توانیممی  مناسب

  و   خودتان   از .  نکنید  ریسک  و  باشد   جمع  تانحواس .  است  پزو پخت  و   کاریتمیز  باغچه،   به   رسیدگی  منزل،  و دلیلش تعمیرات  افتندمی

  افتاد   اتفاق  ایحادثه   اگر.  نکنید  گرفتار  کننده پشیمان  موقعیت  یک  در  را   خودتان  و   دهید   افزایش  را  تانآگاهی .  کنید  محافظت  تاناطرافیان

 .کنید مراجعه پزشک به  فوراً

https://ophthalmicedge.org/patient/protect-eyes-from-injury/
https://ophthalmicedge.org/patient/keep-the-sun-out-of-your-eyes/
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  دلیل  به همین .  ببینند  آیندمی هاآن سمت به   که را اجسامی  نتوانند شاید چون  هستند خطر معرض در دیگران از  بیش بینایی  دیدگانآسیب

  توصیه   اکیداً  باز  هایفضا   و   پوشیده سر  های مکان  در   مناسب  شخصی  حفاظت   هایعینک   از   استفاده   چشمی  هایآسیب   از  پیشگیری  برای

  اشعه  مقابل در  و است  مقاوم شدن خرد برابر در جنس این  کنید، انتخاب  1کربناتپلی جنس از هاییلنز  را عینک هایشیشه  تمام. شودمی

 .کندمی فراهم را  درصدیصد  حفاظت  خورشید  بنفش  ماورا

 

 بازیآتش 

 ایمنی  عینک  اگر.  بسپارید  امر  متخصصین  به  را  کار  این.  دهید  انجامش  بخواهید  خودتان  که  نیست  کاری  مطلقا  بازیآتش  نمایش-1

  افزایش   راستای   در   ژوئیه   چهارم  در   امسال   2متحده   ایاالت   چشمپزشکان  ملی  هیئت .  خطرناکند  هم   هافشفشه   حتی  باشید   نداشته  محافظ

 .کرد منتشر را جدیدی  هایتوصیه  کودکان  و  تماشاچیان در  باالخص بازیآتش  از ناشی  هایآسیب  انتظارمورد

 

 پوشیده سر هایمکان 

 .کنید استفاده   محافظ عینک یا ایمنی  عینک از هااسپری  و  3هاپخشهوا  ها،کننده پاک شیمیایی،  مواد از  استفاده  هنگام-2

 
1 polycarbonate 
2 Nation’s Ophthalmologists 
3 aerosols 

https://tneyemds.org/news/569352/Nations-Ophthalmologists-Issue-New-Advice-This-July-4th.htm
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  وسایل   این   از .  شوند  آسیب   باعث  تصادفی  طور به   توانند می  لباسیچوب  و   کاغذ  گیره   قیچی،   چنگال،   چاقو،  مانند   خانگی  روزمره   وسایل-3

 .کنید استفاده  احتیاط  با

 .کنید استفاده  1گیرروغن  توری   و  محافظ عینک از  همیشه پاشند،می که هاییغذا  پختن هنگام-4

و    همدر  وسایل شلوغی  و   کنید  ثابت   زیرین  سطح  به خود  جای  در  را   هافرش.  کنید  توجه شوند  سقوط باعث   توانند   می  که  خطراتی  به-5

  پادکست   دوم   قسمت   در.  باشید  تیز  هایلبه   مراقب.  کنید  بیشتر  را  محیط   روشنایی  و   رنگ  تضاد.  ببرید  بین  از  را   شلختگی  از   ناشی  همبر

 .است شده  بررسی ترمفصّل  مورد این «3کنید  پیشگیری نکنید  سقوط»  عنوان  با  2پزشکی چشم هایآورددست  آخرین و  بیماران

 

 باز هایفضا

  برابر  در  شما  چشمان  تا  کنید  استفاده   کمربندی  آفتابی  هایعینک  از   احتیاط   برای   باز  هایفضا   در  است،  زیاد  باد  شدت  که  هاییروز-6

 .شوند محافظت معلق  ذرات و  غبار و  گرد باد،  در متحرک  اشیای

 .بپوشانید شفاف  محافظ یک  با را  خود هایچشم 4دمنده  کنجمعبرگ از استفاده  یا زنیچمن باغبانی،  هنگام-7

 .ندهید کودکان به   کنند شلیک توانند می که بازیاسباب  هایتفنگ  یا 5دارپرتابه  بازیاسباب  یا تیز اشیای-8

  عینک  و   بپرهیزید   آفتابی  عینک  از   مانندتخته   یا   مانندترکه  چیز  هر  و  گوی   راکت،   چوب،  توپ،   با  ورزش  مخصوصاً   ورزش  برای-9

 .کنید انتخاب  را  باشد 6آمریکا آزمون  و مواد  انجمن تأیید مورد که محافظی

 
1 grease shield 
2 OE Patients 
3 Don’t Take the Fall, Prevent it 
4 leaf blower 
5 projectile 
6 ASTM 

https://ophthalmicedge.org/patient/episode-2-dont-take-the-fall-prevent-it/


 

23 
 

  صورت   و  خود  صورت  از  را  آن .  داد  انجام  را  کار  این   احتیاط  با  باید  و  باشد  خطرناک  چشم  برای  تواندمی  هابطری  بازکردن  حتی10

درون بطری  پنبه یا محتوای  در یا چوب  تا  بپوشانید   پارچه  تکه  یک  با   را  پنبه در یا چوب   و  ندهید  تکان  را   بطری.  داریدنگه   دور  دیگران

 .نشود پرتاب

 

 خورشید نور زیر

 .نشوید غافل چشم به  بنفش   ماوراء اشعه   آسیب از

  تنها   گذشته  در.  بگیریم  جدی  کامالً  را  توصیه  این  باید  امروزه .  کنندمی   توصیه  مانهایچشم  از  مراقبت  به  را  ما  بینایی  از  مراقبت  متخصصان

  آفتابی   هایروز   به  محدود  و  است  خطرناک  سال  طول  تمام  در  1بنفش   ماوراء  اشعه.  بود  تابستان  در  آفتاب   شدید  نور  به  مربوط  نگرانی

 از   سال  روز  365  تمام  در  باید  که  همیشگیست  وظیفه  یک  هاچشم  از  محافظت.  کندمی  عبور  مه  حتی  و  هاابر   میان  از  اشعه.  شودنمی  روشن

 .نشویم غافل آن  انجام

  بیرون   از  قبل  چشم  به   آفتابی  عینک  زدن   پسندیده   عادت.  کند  انگاریسهل   نباید   کس   هیچ.  بگیریم  جدی   کامال  را   مهم  توصیه   این  باید

  که   جاآن   تا .  خوبیست  عادت  هم  دارلبه   کاله   یک  از   استفاده .  دهید  قرار  تانهای چشم   از  محافظت   سرلوحه  را   سرپوشیده   هایمکان   از  رفتن

 .بروید  راه  سایه در توانید می

  افتند؛می  اتفاق  پایین  سنین  در  شدید  هایآسیب .  شودنمی  مسن  افراد  به   مربوط  فقط   و  دارد   بسیاری  اهمیت   بینایی  قدرت  از  مراقبت   و  حفظ

  در .  نیستند  مستثنی  قاعده   این  از  وجههیچ   به  کودکان.  کنند  حفاظت  آفتاب  مقابل  در  شانچشمان   از  هستند  که  سنی  هر  در   باید  همه  پس

 .است ترپذیرآسیب   همه  از کودکان چشم واقع

 :کنیم مطالعه همبا  کنندمی کمک هاچشم سالمت به  امسال  که را  نکته   ده  بیایید

 
1 Ultraviolet rays 
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  محافظت   بدون   بنفش   ماورا   اشعه  معرض  در  گرفتن  قرار.  کنید  محافظت  خورشید  نامرئی  فرابنفش  مضر  اشعه   برابر   در   خود  چشمان  از-1

  هایبیماری   تخریبی  آثار  تواندمی   همچنین.  شود  سرطان  و   مرواریدآب   جمله  از   جدی   بسیار  مشکالت  از  وسیعی  طیف  به   منجر   تواندمی

 .کند تسریع را  چشم رونده پیش

 .کند مسدود  را 1بی  و  ای نوع بنفش   ماورا اشعه  درصد 100 تا 99 که  کنید استفاده   و انتخاب   را آفتابی  عینک از نوعی-2

  یک   از  شده خریداری  آفتابی   عینک  کیفیت   به   توانید نمی   احتماالً .  خوریدمی  آش   بدهید   پول  قدرچههر  معموالً  آفتابی   عینک   انتخاب   در-3

 .ندارد ریسک ارزش و  کنید اعتماد قیمتارزان  فروشگاه  یا  خیابانی فروشنده 

  نشت   را  آن   از   مقداری  بنفش  ماوراء  هایاشعه    کردن  مسدود   جایبه   هالنز  این   است  ممکن.  کنید  خودداری  آبی  هایلنز  از  استفاده   از-4

 .دهند

  از   محافظت  برای.  است  ترقوی  زمانی  هر  از  بازه   این  در  بنفش  ماورا  اشعه.  باشد  ظهر  از  بعد   چهار  تا  صبح  ده   زمانی  بازه   به  حواستان-5

 .دهید انجام  را  دانیدمی  الزم که  احتیاطی  اقدام هر ساعات این  در خود  پوست و هاچشم

 .کنید استفاده   خود آفتابی عینک از ابری هایروز  و  آلود مه  هایروز در-6

 .کندمی فراهم را محافظت بیشترین  دهید قرار صورت روی  بر صحیح  و کامل طوربه  را 2کمربندی  آفتابی عینک که صورتی در-7

  انعکاس   تواند می   همچنین.  طلبدمی  بیشتری  احتیاط   و   است  ترشدید   فرشسنگ   حتی  و  یخ  برف،  ماسه،  آب،   از  خورشید   نور  بازتاب-8

 .شود کامل دید  مانع و  کند ایجاد را مزاحمی کننده خیره 

 .کنید سوال خود سنجیبینایی  متخصص یا پزشکچشم  از  تانمعمولی عینک برای  بنفش  ماورا اشعه  پوشش  میزان مورد در-9

 .کنید دوری آتش  از  امکان حد تا-10

 درسی  کتاب.  رسیممی  بینایی  و  چشم  از  محافظت  هایتوصیه   پایان  خواندن آخرین توصیه یعنی لزوم دوری از آتش، بهجا با  خب؟ در این 

  ترجمه  از  خودم   که  قدرهمان   امیدوارم.  باشید  تانهایچشم  مراقب  تانهایچشم  مثل.  «کندنمی  خبر  گاه هیچ   حادثه »   که  گفتمی  درست

 .باشید برده  لذت  اشمطالعه از  هم شما  بردم،  لذت  مطلب این

 

 
1 UV-A and UV-B 
2 wraparound 
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 واحد تیری عدم مد :ان ینایمشکل ورزش ناب  نیمهمتر 

 

 ابراهیم کربالیی: کارشناس ورزش نابینایان و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران 

 دنیرس  ریدر مس  ،ه شدی که از آنها م  ییهات یو امکانات و حما  طیشرا  زه،یبسته به توان، انگ  خیگرا هستند و در طول تارکمال  اًانسان ها ذات 

  ی اما برا  ؛چند سقف آرزو ها و کمال افراد متفاوت استد. هر انتالش کرده  ت،یموفق یعنیاز کمال  ترن یدرجات پائ ایبه کمال آرزوها و 

مجموعه از عوامل گوناگون    کی به    ازیل و... نازدواج، اشتغا  ت،یری مد  ،یورزش  ،یهنر  ،یلیتحص  ،یاعم از علم   یتیدن به هر موفقیرس

 کامل نائل شد.  تی به موفق توانیدو عامل نم  ای کیاست و صرفاً با 

به ورزشکار حرفه  یینایب ده یدب یفرد آس کیشدن  لیموثر در آن، در تبد یهاو نقش  یورزش  یهادر رشته تیموفق ریبحث امروز ما مس

 است. یالمللن ی در حد ب یا

  افت ی  میخواه  ؛میکن  می( تقسی)معنو  ی( و درونی)ماد  یظاهر  یبه اوج و برتر شدن را به دو بخش کل  دنیرس  ت،یموفق  لیمجموعه دالاگر  

 دهد.  یرا نشان م ی روزیو پ  ت یآنها مقدار و درصد موفق یینها  ندیاست که برآ ی عوامل متعدد مجموعهر یز یکه هر بخش، خود دارا

داشتن، به خرج دادن اراده، عشق به وطن و... است کنار    زه یتوکل کردن و دعا، انگ  :از جمله  یشامل عوامل( را که  ی)درون یبخش معنو

 است. یو نه اجتماع ی فرد یو کمال دارد، اما موضوع  تی که در کسب موفق یدی مف ریبا وجود تاث رایز م؛یگذار یم

 :لیاز قب  نا،یبو کم نای به مطلوب ورزشکاران ناب دن یو عوامل رس طی اغلب شرا

 یورزشکار آماتور به حرفه ا ک یاز  لیتبد_

 کشور یمل میدر ت تیعضو_

 ورزش یمطرح کردن خود در جامعه جهان _

 خانم گل( ای)  یگل یبه آقا دنیرس_

 نا یبو کم  نا یورزشکاران ناب  ینوجوان، جوان و بزرگسال  جهان کنیباز  نیبهتر_
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 ...و

همچون خانواده، محل    ییهاانیبن  اریرسد و در اخت  یبه منصه ظهور م  ،یزندگ  دانی( گفته شده در می )ماد  یمجموعه عوامل ظاهر  ریز

 باشد.  یم ک یپارالمپ یمل تهی خانه و کمو مجموعه وزارت  ونیو فدراس یورزش  یهائت ی ه ل،یتحص

 یامنطقه   گاه یفرهنگ و تمدن، جا  :از جمله  یمسائل  ،یرونیو ب  یکنم، که عالوه بر دو مجموعه عوامل درون  د یک أالزم است ت  جان یدر هم  

  ط ی از شرا  ی و... وجود دارند که هر کدام از آنها درصد  یینای ب  ت یمعلول  ی ورزشکار دارا  ت ی ها، جنسکشور  یایو نوع جغراف  میهر کشور، اقل

 . ستیمقال فرصت پرداختن به آنها ن نیدهند، اما در ایخود اختصاص م به را   تیموفق

خود    یی و هدف غا  یبا آنها دست و پنجه نرم کند تا به تعال  دی با  نایب و کم  نای که هر ورزشکار ناب  یو ظاهر  ی دانی به عوامل م  یمختصر  نکیا

 برسد.

  ی هاشدن در رقابت   ده یبه هدف ورزشکار که همان د  دنیو دخالت ها، در رس  ریتاث  زانیبهتر است قبل از پرداختن به موضوع مقاله، م

 : میینما ان یب یاحتمال یهاصورت درصد ه است را ب یجهان ی هاو رقابت کیهمچون پارالمپ یالمللن یب

 درصد 15_20 ،یزشیو انگ  ی( عوامل معنوالف

 درصد 10_15 ؛یمی و اقل یتیجنس  ،ی( عوامل فرهنگب

 درصد.  70تا   ،یدانیمجموعه عوامل م یو تالش ها  یامکانات فن ،یورزش التی ساختار و تشک ،ی( اصول علمج

 پردازم...ی به هدف مقاله م یکم نکیا

  ی هاتی( نگرش، پشتکار و حمایو چه افراد معمول  تی معلول ی)چه دارا  یهر ورزشکار  یورزش نده ینهاد موثر در آ ن یبه نظر نگارنده، اول

شهرستان و   یورزش  یهائت ی سپس ه ، یبدن  تی آموزشگاه به ترب یای و نگرش اول  لیپس از آن نوع مدرسه و محل تحص  است.  یخانوادگ

  ن یو نگاه کالن مسئول   تیریاما آنچه اصل است نحوه مد  آنها وجود دارد.  نیب   یتفاوت فاحش رانیهمانند ا  ییهااستان است که در کشور

با توجه به هم  ت.اس  یسازقهرمان  نه یهر کشور در زم به    نیثر در اؤم  یهاعرض بودن سازمانمتاسفانه  امر، جهت رساندن ورزشکاران 

 . ستین ا یرشد مه ریمس یبرا  یهموار ط یهر کدام از آنان، شرا  یخواهو سهم یالمللینب گاه یجا

 ییهاها و ارگان ن( سازماردیگ  یسهم به آن تعلق م   نیراه است )و معموالً کمتر  نی در ا  ان یبن  نیترنفع یاز نهاد خانواده که ذ  ریغ  رانیدر ا  یوقت

توقعات   یدهند ولیانجام نم  یدرسته نقش خود را ب  کهی  و... در حال  یورزش  یهائت ی ه  ،یستیسازمان بهز  ،ییچون آموزش و پرورش استثنا

طور  ه ب  یسازقهرمان  ند یآکه فر  شودی م  گونهن یا ؛هماهنگ کردن سالئق وجود ندارد  ی برا  ی دارند و مأمن صالح  یدر سهم خواه  یفروا
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 ی مداوم و مقطع  ریغ  ، یجانیه  ،یاجرقه  شود؛ یم  جاد یا  ییهای  و قهرمان  با یهم اتفاقات ز  ی. اگر گاهردیپذیو مطلوب صورت نم  یقیحق

 خواهد بود. 

 ، یاجتماع  ، یلی، تحصیامور ورزش  ه یکل  د یبا  ؛امداشته   یصورت تجربه شخصه  ب   ییکه در دو کشور اروپا  یدانیبا توجه به مشاهدات م

ناب  ی خدمات  ،یبهداشت افراد  ب  نای و...  برنامه ر  رد یواحد صورت گ  تیریمد  کیول  ح  نا یو کم  ارتقا  شرفت یها، صرفاً پی زیو در  فرد    ی و 

نفوذ    ،یو حزب  ی فرد  ق یبعضاً نابجا اعمال سال  یهای خواهسهم  ،یسنت   یهات یریاکنون مدکه هم   یدر حال  شود؛ اصل    یینایب  ده یدبیآس

 نشده است.  یجامعه ورزش  تی و... تاکنون منجر به رضا یناب و انقالب ی ها، نبود رفتار ها  تیمن ن، یقدرت، دور زدن قوان  یهاگاه یپا

 دهد. یرخ نم یگفته شده، عمالً اتفاق مطلوب ل یداله ب  یول  ؛شودی مسئول بسته م یهاارگان  نی ب ییهانامه مان توافق ر البته در کشو

  ی مناسب  یگذارلیدرخشان وطنمان، ر  ی هاو با کشف استعداد  یسالم و انقالب  ،یپارچه علمکی  تیریبا اعمال مد  کینزد  نده یدر آ  دوارم یام

و    ظ تا ح  رد یصورت گ  زمان،یعز  ران یافتخار و مطرح کردن نام خود و ا  یهابه قله   دن یرس  ی برا یینایب ب یآس  ی در جاده ورزشکاران دارا 

 .دینما  نیریورزشکاران را ش یخانواده ها  ژه یبهره آن، کام تمام مردم، به و

 

 خیر و شر خبر: بررسی شغل خبرنگاری 

 

 های قرآنیزاده: دانشجوی دکتری پژوهشمیرهادی نائینی

 دهیم.اند. به همین مناسبت ستون مشاغل مرداد را به این شغل جذاب اختصاص میخبرنگار نامیده مرداد را روز   17در کشور ما، روز 

شناسی ارشد دو میهمان گرامی در برنامه امروز حضور خواهند داشت: مجید سرایی، دارای مدرک کار  

ساله    8شناسی و خبرنگار  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبانساله روزنامه ایران سپید، و امید هاشمی،    15علوم ارتباطات و خبرنگار  

 همان نشریه. 
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 به واسطه رفاقت پیشینی که میان من، امید و مجید وجود دارد؛ این دو مهمان گرامی را با نام صدا خواهم کرد. 

ان کودکی و نوجوانی به آن  خاطر حضور در این گفت و گو، چقدر مسیر اکنون تو با مسیری که در زم*مجید عزیز! ضمن تشکر به 

 هم تطابق دارد؟ اندیشیدی با می

پروراندم. تصور درآمد باالی این رشته  ساالن خود سودای ورود به رشته حقوق را در سر میمن در دوران نوجوانی، مانند بسیاری از هم -

نابینایان هم به این سمت سوق میمن و بسیاری از  : ورود من به عرصه مطبوعات به دوران نوجوانیم  توانم بگویمداد. ولی نمیسالم را 

های مطرح مربوط نیست؛ عالقه زیادی که من به هنر سینما به ویژه دوبالژ داشتم باعث شد تا مصرانه به دنبال برقراری ارتباط با دوبلر 

ای  یر عالیق من چیره شود و کار حرفهکشور باشم. تداوم این ارتباطات تا دوران جوانی من باعث شد میل به مصاحبه با این افراد بر سا

آفرینان روزنامه ایران سپید آغاز شد.  روان مرتضی احمدی در ستون نقش با مصاحبه با شاد   1385آذر سال    22خبرنگاری من در روز شنبه  

 ها ایران سپید تأثیر فراوانی بر مخاطبان نابینای خود داشت. الزم به ذکر است: آن روز 

تر وارد عرصه خبرنگاری شدی و هم از یک رشته متفاوت به این کار راه پیدا کردی؛ شاید تجربه  که تو هم دیره به این *امید عزیز! با توج

 تو با مجید متفاوت باشد و مخاطبین ما بتوانند دو تجربه مختلف را در اختیار داشته باشند. 

شناسی ادامه تحصیل دادم. از نظر خودم جز در در رشته زبان تر گفتم  طور که پیش من در رشته مترجمی زبان لیسانس گرفتم و همان-

های تولید محتوا، رشته تحصیلی من با بحث خبر کامالً در ارتباط است؛ زیرا اساس کار بر استفاده از واژگان  های مربوط به نظریه بخش

کرد. من، شاید  یک روزنامه کار خود را آغاز میاست. دوران نوجوانی من همزمان شده بود با دوره اول دولت خاتمی که تقریباً هر روز 

هایشان را با زحمت  کردم بتوانم خود جای یکی از کسانی باشم که نوشته واسطه نابینایی داشتم، تصور نمیهایی که به با توجه به محدودیت 

توانم در آن موفق  هایی که من میزه کردم. اما در طول تحصیل در رشته مترجمی به این نتیجه رسیدم که یکی از حوفراوان مطالعه می 

و تغییر رویکرد   1392این کار خود با روزنامه ایران سپید را آغاز کردم. پس از سال  برباشم حوزه خبر و ترجمه محتوایی آن است. بنا 

 کنون ادامه دارد. تر بود، همکاری من با روزنامه استمرار پیدا کرد و تا دولت که به نگرش من نزدیک

ای خبرنگاری با برخی از افراد مشهور پیدا کرده بودی. آیا داشتن این  تو به داشتن ارتباطاتی اشاره کردی که پیش از آغاز حرفه *مجید!

 شود؟ ارتباطات الزمه کار خبرنگاری محسوب می

ند و فن بیان خوبی داشته  گو بک و توانم بگویم: این موضوع ابتدا به ساکن درست نیست؛ یک خبرنگار باید بتواند درست گفت من نمی-

باشد. همچنین باید بتواند از قلمی قوی برخوردار باشد تا خبرش پذیرایی بیشتری داشته باشد. اما من معتقدم: این موضوع فرع مسئله است  

توان گفت  می  های بسیاری دارد کهو اصل آن عالقه و عشقی است که یک خبرنگار باید به کار خود داشته باشد. این کار فراز و فرود

شود که اگر  نشیند مزید بر علت میکافی و رنجی که حاصل از دریافت نامالیمات بر جان خبرنگار میها البته بیشتر هستند. درآمد نا فرود
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تواند  شود، می شما عشق و عالقه به این کار نداشته باشید، عطای آن را به لقایش ببخشید؛ اما کسی که با عالقه شخصی وارد این کار می

 ای ادامه دهد. صورت حرفهمسائل فرعی را حل و فصل کند و به کار خود به 

های مرتبط مثل علوم ارتباطات ادامه  مند به کار در رسانه بهتر است در رشته *در ادامه پرسش قبلی، امید! از نظر تو یک مخاطب عالقه 

 توان پیشبینی کرد؟ برای چنین مخاطبی چه موانعی را میتواند کار را به صورت تجربی بیاموزد؟ اصوال تحصیل بدهد یا می

هایی این از لحاظ محتوایی الزم نیست حتماً از مسیر رشته برای دانست. بنا رشته های میان از نظر من حوزه رسانه را باید از مجموعه حوزه -

انتخا را  این مسیر  این سمت رفت. کسانی  به  یا مدیریت رسانه  ارتباطات  به سمت مسیر ب می مانند علوم  یا  بروکراتیک  کنند که  های 

کنند.  از لحاظ مطالعاتی و زیرساختی مانع خاصی برای  برداری میساز روابط عمومی بهره شوند یا از فرصت پول ای متمایل میرسانه

دهم  یی بتوان دانست. البته من ترجیح میترین مانع را شاید برخورد افراد با مقوله نابینامخاطبین نابینا در این رشته وجود ندارد؛ اما اصلی 

 باره صحبت کند. مجید به واسطه تجربه بیشترش در این

عنوان مثال:  سال پیش در این حوزه وجود داشت اکنون از بین رفته باشد. به   15یا    10رسد برخی از موانعی که  مجید سرایی: به نظر می-

افتاد. یکی از موانعی که بر سر راه  صورت حضوری اتفاق می پذیرد در آن زمان باید به گوی ما که بر بستر اینترنت انجام میو همین گفت 

شونده است. این موضوع در برخی موارد  تواند وجود داشته باشد؛ عدم امکان برقراری رابطه از طریق زبان بدن با مصاحبه خبرنگار نابینا می

 نابینا است.  رای افراد غیرکار را سخت و در بعضی اوقات باعث جالب بودن مصاحبه ب

عنوان موانع کار در حوزه مطبوعات اشاره کرد؛ دوستانی که قصد ورود به این کار را دارند باید به  چه مجید بهامید هاشمی: سوای آن -

ویژه رفت ولیه و به این نکته توجه داشته باشند که:بخش عمده کار خبرنگاری معطوف به کار میدانی است. اگر فرد نابینا در انجام امور ا

تواند انتظار زیادی از خود برای پیشرفت در این کار را داشته باشد. از دیگر موانع مهمی که در همین حوزه و آمد خود مستقل نباشد، نمی 

ا سرعت هجا که این روز های خبری و اهمیت سرعت مخابره خبر است. از آن میدان برای افراد نابینا وجود دارد بحث شرکت در نشست 

زند؛ هر ثانیه اهمیت ویژه خود را دارد. همچنین خبرنگار نابینا باید توجه داشته باشد که  در ارسال خبر حرف اول را در دنیای رسانه می

ه  تواند انواع و اقسام خود را داشته باشد و او باید توانایی سازگاری سریع با همه این انواع را داشت های خبری مینحوه پرسش در نشست 

 باشد. 

خواهد وارد این عرصه  باره سرعت کار و موارد میدانی مطرح کردی، آیا خبرنگار نابینایی که تازه می*امید! با توجه به مسائلی که در

 شود فرصت آزمون و خطا دارد؟ 

مجازی و امکان ایجاد    هایکردی حتما پاسخم منفی بود؛ اما خوشبختانه با وجود فضاسال پیش از من می  15یا    10اگر این پرسش را  -

ای محک بزنند و پس  رسانههای خود را در فضایی شبه صفحاتی مانند وبالگ یا موارد مشابه، برای افراد این امکان وجود دارد که آموخته 
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هند را به کسی که  دهایی که انجام میای شوند. این نکته هم بسیار مهم است که باید کارها وارد کار حرفهگونه فضااز مدتی کار در این

ای شدند، فرصت آزمون  وار تحت تعالیم او باشند. اما وقتی وارد کار حرفهاز خبرگی در این حوزه برخوردار است عرضه کنند و مرشد 

 های خبری به او شود. تواند در رزومه کاری هر کسی باعث عدم اعتماد بنگاه و خطا تقریباً وجود ندارد؛ زیرا یک تیتر اشتباه می

 مجید! در باره رابطه خالقیت و خبرنگاری صحبت کنیم. اصالً خالقیت در این حوزه به چه معنی هست؟*

هایی  آوریکدام از فن آید که هیچ پیش از پرداختن به پرسش تو، الزم است در باب موانع نکاتی را اضافه کنم. برخی اوقات پیش می -

های خود را بنویسند و به دست مجری  ند. به عنوان نمونه، جلساتی که باید خبرنگاران پرسشآیکه برای نابینایان ایجاد شده اند، به کار نمی

 فصل کند. و تواند با داشتن ارتباط خوب با همکاران بینای خود مشکل را حلبرنامه برسانند از مواردی هستند که نابینا فقط می

شود با سایر اخبار چه تفاوتی باید داشته  پرسد: خبری که از طریق من منتشر می توانم بگویم خبرنگار باید از خود باما در باب خالقیت، می

کشد  افزاید؟ اگر خبرنگار نتواند برای این دو پرسش پاسخ درخوری پیدا کند کارش به تکرار میباشد؟ چه چیز بدیعی به مخاطب من می

باشد. به قول  و نمی  برای گفتن داشته  این حرفه حرفی  بی تواند خیلی در  امید  تئاتر فعال است: هر  دوست خبرنگارم  نیاز که در حوزه 

 خبرنگار باید مهر و امضای کار خود را بر روی اثرش داشته باشد.

 شود فعالیت داشته باشد؟ تواند در حوزه هایی که به نابینایی و معلولین مربوط می *امید هاشمی! آیا یک خبرنگار نابینا تنها می

نمی - نظر  این  به  رشته رسد  هستند  البته  باشد.  موضوع  به  نسبت  درستی  میتصور  آن  در  نابینایان  حضور  که  باشد.  هایی  دشوار  تواند 

هایی مانند موسیقی و مسائل مربوط به علوم انسانی از  موضوعاتی از قبیل ورزش و سینما که تحلیل اصیل معطوف به دیدن است. اما حوزه 

 تواند بسیار موفق باشد. سته به مهارت و دانشی که در آنها دارد میمواردی هستند که یک خبرنگار نابینا، ب

 *مجید! آیا هستند کسانی که تو اصال توصیه نکنی وارد این عرصه شوند؟ 

داشتن  اند و بدون توانم به کسانی که کاری پیدا نکرده تا حال پیش نیامده است که من به کسی توصیه نکنم وارد این رشته بشود. اما می-

جا جا دارد به آفتی که گریبان  خواهند وارد این حوزه بشوند، توصیه کنم از ورود به عرصه خبرنگاری پرهیز کنند. اینعالقه خاصی می

نفوذ در عرصه خبر  بینند و به سفارش از افراد ذی مدتی که میهای کوتاه کار مطبوعات را گرفته اشاره کنم. برخی افراد به واسطه دوره 

 کند.ای خبرنگاری ایجاد اختالل میگونه افراد در کار حرفهشوند. ورود این این رشته می وارد

 هایی را مدّ نظر داشته باشد؟ پرسم: یک خبرنگار خوب باید چه فاکتور ای دیگر از تو می*امید! همین سؤال را به گونه 

تا یک خبرنگار بتواند موفق باشد. از نظر من اولین فاکتور این  های شخصیتی باید مدّ نظر قرار گیرد  کنم یک سری ویژگیمن تصور می-

است که: باید از یک روحیه کنجکاو و کاشف برخوردار بود. یک خبرنگار موفق باید سماجت الزم را برای رسیدن به هدف خود داشته  
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مناسب بشود.  های نا ر کنید و حتی با شما برخوردشوید مکرراً با افراد تماس برقراآید که شما در این کار مجبور میباشد. بسیار پیش می 

این یک خبرنگار خوب باید توان روایت  برهاست؛ بنا توانند خبرنگاران موفقی باشند. دنیای رسانه امروز دنیای روایت افراد خجالتی نمی

وت بیان کند. خبرنگاری که چنین قابلیتی  کردن و قصه پردازی را داشته باشد تا حتی این توان را پیدا کند که جلسه هیئت دولت را متفا 

شود که نهایت خالقیت او به بیان »وی گفت« »وی افزود« منجر را در خود تقویت نکرده باشد به یک خبرنگار کامالً معمولی تبدیل می

. این امر فقط با مطالعه  تر گفتم؛ واژگان اساس کار خبر است. از همین رو، یک خبرنگار باید سوار واژگان باشدکه پیش شود. چنانمی

طرف و آزاد امکان ظهور و بروز نخواهد داشت. به همین دلیل یک  ها از جمله ایران، رسانه بیآید. در بیشتر کشورکافی به دست می

شد  خبرنگار موفق باید بتواند خود را ذیل یک چارچوب اخالقی تعریف کند و توان تحلیل درست مطالب در همان چارچوب را داشته با

 و به هر دلیلی از آن عدول نکند.  

چه یک  هایی که یک خبرنگار نابینا بیش از آن توانی فاکتورها که کردی در باره تمام خبرنگاران صادق است. آیا می*امید! این صحبت 

 خبرنگار دیگر باید داشته باشد را بیان کنی؟

ها،  برای یک نابینا در این حوزه، شاید بیشتر از سایر مشاغل و حیطه   طور که قبالً اشاره کردم، استقالل و مدیریت فردی صحیحهمان-

داشته باشد و حتماً باید   Wordهای ویرایش متن مثل افزاراهمیت داشته باشد. باید اضافه کنم: یک خبرنگار نابینا باید تسلط کافی بر نرم 

از ملزومات کار یک خبرنگار است    googleهای ویرایش و تدوین صدا کار کند. آشنایی کامل با اینترنت و تسلط بر کار با افزاربا نرم 

بالغ خبر اهمیت  ها سرعت عمل در اکه اگر آشنایی با زبان انگلیسی بدان افزوده شود، بسیار بهتر خواهد بود. از جایی که در تحریریه

های کامپیوتری که نابینایان از آن  ها را دارند با ابزارفراوانی دارد و احتمال آشنایی فنی افراد بینایی که مسئولیت فنی کار در این تحریریه

 یوتر آشنا باشند. افزاری کامپافزاری و نرم برند زیاد نیست. خبرنگاران نابینا باید بیشتر از سایر نابینایان با مسائل سختبهره می

مرتبط به  زایی از طرق مرتبط یا غیرآمد در این حوزه داشتی. آیا ساعات انجام این کار امکان درآمد *مجید! اشاره کوچکی به بحث در 

 کند؟ این رشته را فراهم می

جلدی »شبه خاطرات«  مقدمه کتاب سه   کنم: ایشان درسابقه آقای علی بهزادی اشاره مینگار بابرای پاسخ به پرسش شما، به سخن روزنامه -

درآمدی شغل  های آزاد و کمنگاری حرفه خوبی است به این شرط که کسی در آن متوقف نشود. نبود رسانه بر آن است که روزنامه 

زرگی برای حرفه  دنبال حرفه دیگری باشند که این البته آفت بدهد که از همان ابتدا به خبرنگاری در ایران افراد را به این سمت سوق می

که نباید در این کار متوقف ماند و نباید اصل کار را به خاطر نبود درآمد کافی رها کرد و از  شود. حاصل این خبرنگاری محسوب می

 همان ابتدا به دنبال پل زدن از این راه بود.  

رسمی، مطرح شد. لطفا  های غیر عنوان خبرنگار به های مجازی و حضور افراد نابینا های تو هم اشاره ای به شبکه *امید هاشمی! در صحبت 

 های اجتماعی، نابینایان و خبرنگاری گفت با مخاطبین مانا صحبت کن.توان پیرامون شبکه در این باره و هر چیز که می
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های شناخته شده  با توجه به تجارب شخصی که من در توییتر دارم بیشتر به این شبکه اجتماعی خواهم پرداخت. هرچند که سایر شبکه-

ان  نیز امکانات و خصایص خود را برای تولید محتوا دارند. توییتر که به شبکه اجتماعی خبرنگاران نیز معروف است؛ این امکان را به نابینای

عیت جامعه شغلی  های خود را به همه بنمایانند. واقاند تواناییعنوان یکی از اقشاری که کمتر توسط دیگران دیده و باور شده دهد تا به می

دهند فرصت شغلی را به فرد بینا بدهند؛  خواه نابینا و بینا را دارند، ترجیح میما این است که کارفرمایانی که حق انتخاب میان یک کار

که ما به  جای این ه رایگان برای ما نابینایان فراهم کرده است که ب حتی اگر فرد نابینا توان و سطح باالتری داشته باشد. توییتر این فضا را به

به دنبال رسانه باشیم، رسانه تصمیم بگیرد که به  به   Self-brandingنام  دنبال ما باشد. یک اصطالح کاری  وجود دارد که من آن را 

نظر شود طوری که  ای خبرگی پیدا کند و صاحب گوید: اگر هر کس در زمینه گردانم. این اصطالح به ما میمیسازی شخصی بروجهه 

ای اطالع داشته باشد و در  جایگزین خواهد بود. بر این اساس، از نظر من یک خبرنگار باید بتواند در هر زمینهآن به مرجعیت برسد بیدر  

دست بیاورد؛ بدین معنی که تمام اخبار آن حوزه را پوشش بدهد. اینجا همان جایی است که  یک زمینه خاص وجهه شخصی خود را به 

عنوان یک خبرنگار حوزه فناوری با توجه به  توانم بگویم: من به آیند. برای توضیح بیشتر موضوع میکمک ما می  های اجتماعی به شبکه 

تواند این موضوع  دقیقه توییتر مرا بررسی کند، می  10افزار برای نابینایان را برگزیدم. اگر کسی  گستردگی موضوع بخش دسترسپذیری نرم

توانستم  کند. حال تصور کنید توییتر وجود نداشت. من چگونه میاین رشته خاص از فناوری کار میرا تشخیص دهد که امید هاشمی در  

اند که هم  های اجتماعی این امکان را برای افراد فراهم کرده پذیری نشان بدهم؟ اکنون شبکه توانایی و اشراف خود را به موضوع دسترس

 ا داشته باشند و حتی بتوانند از آن کسب درآمد کنند.رسانه خود رخود بدون نیاز به دفتر تحریریه شبه 

 *مجید سرایی عزیز! اگر پرسشی هست که من نپرسیدم یا سخن پایانی داری برای مخاطبان ما بیان کن.

در حوزه   های فراوانیهای این کار گفتیم، حتما جذابیت که ما تماماً از مشکالت و سختی خواهم بگویم: با این به عنوان سخن پایانی می-

هایی خواهد داشت  کار مطبوعاتی هم وجود دارد. کسی که دوست دارد تجربه کنش و واکنشی با افراد متفاوت را داشته باشد حتماً تجربه 

خواهم تأکید کنم: هیچ ایرادی ندارد اگر از این طریق به دنبال  های بعد و حتی خود آن فرد قابل استفاده خواهد بود. میکه برای نسل

طور که امید گفت:  توانید مطالعه کنید. همان ای داشته باشید. تا میه دیگری باشید؛ اما وقتی وارد این کار شدید، به آن نگاهی حرفه حرف

شود و سرانه مطالعاتی خبرنگاران که باید بیشتر  وجه دیده نمیهیچ االطراف باشد. چیزی که در جامعه ما به یک خبرنگار باید بتواند جامع

 تواند سند باشد ای کسی است که سخنش برای سایرین میجامعه باشد متأسفانه پایین است. یک خبرنگار حرفه از حد

 *صحبت پایانی امید هاشمی عزیز! 

های درست بسیار ضروری است.  تر گفتم: برای یک خبرنگار تسلط به واژه که پیشکنم. چنانمن هم مانند مجید بر مطالعه تأکید می9

نویسی و نکات ویرایشی زبان فارسی  ادبیات فارسی باید کتاب بالینی یک خبرنگار حرفه ای باشد. حتماً باید موارد درستهای  شاهکار
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به حساب می او  از واجبات کار  نظر  به  باشد. رمان خواندن هم  او  نظر  یافتن واژگان صحیح، حس روایت مدّ  بر  تا عالوه  گری و آید 

 پردازی او تقویت شود.  داستان

نابینایان امیدوار هستم. این شغل، همانم که: های زیادی دارد. نکته  پایانی این طور که مجید گفت جذابیت ن به آینده این حرفه برای 

استرس و اضطراب، به واسطه مواجهه فراوان با اخبار ناخوشایند از ملزومات کار در حوزه خبر است که خبرنگار با آمادگی کامل از 

 بد باید پا به این عرصه بگذارد. وجود این اخبار 

های افراد  خواهم: با توجه به صحبت امید مبنی بر وجود یک راهنما برای دیدن نوشته *در پایان ضمن تشکر از هر دو عزیز، از شما می

ید که هر دو میهمان  هایشان مساعدت کندهی در باره نوشته نوپای نویسندگی  تا حدی که امکان دارد، به مخاطبین ما برای مالحظه و نظر

کنم از این فرصت طالیی به بهترین  ما با کمال میل این همکاری را پذیرفتند. از همه مخاطبین مانا که به این کار عالقه دارند دعوت می 

 نحو استفاده کنند و آثار خود را برای ما ارسال نمایند. 

 

 ان ی نایناب   یبرا   تورپارا  ی برگزار تجارب 

 

  یجهانگرد  یراهنما: یخلف بهرام

 کن  هموار  را راهم

 آموخت  خواهم خود  را مودنیپ

  با   ومطابق  یوعلم  نینو  کامال  یروش  با  تا  دارم  میتصم  که  کردم  اعالم  ان،یآشنا  همه  به  و  کرده   شروع  را  انینایناب  سفربا  1386  ازسال  

  زین  امخانواده   ی اعضا  نیکترینزد  ی حت  تأسف،  با   و   انتظارم   برخالف  اما   کنم؛  وگردش  سفر  ی ایدن  وارد  را   ان ینایناب  یگردشگر  استاندارد 

  ی برا  اندک   بضاعت  با   تا  کرد  ترمصمم  مرا  نانه، یبظاهر   نش یب نیا  از  اندوه   و   افسوس (.  نندیبی نم  یزیچ  که   اونها : )داشتند  مشترک   امیپ  کی

 .کنم یکار یگردشگر نهیزم در هستند،  جامعه یهاانسان  نیترریپذب یآس جز من باور به  که  افراد نیا

  افراد  مختص   فقط   دی نبا  ی اله  موهبت  ن یا  از   بردن  لذت   و   است   سر  چشم  ی ورا  افراد،  با   زدن  گپ   و  ییآشنا  و   عت یطب  پاک   ی هوا  از  استفاده 

 . باشد  نایب
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 . کرد یسازمناسب قشر ن یا ی برا هم  را سفر توان یم و  بس  و است  دن یند  نا،یوناب نایب  کی نیب  سفر تفاوت تنها درواقع

  چهارچوب   از  دیبا  شیخو  کوچک  یایدن  از  ارتقا  یبرا  هم  نایناب  افراد  پس.  است  روح  یوتعال  رشد  وموجب  نفسهباعتماد  محرک  سفر،

 .ندینما  آغاز سفر از را  تجربه ن یا که بهتر چه  و  کنند ورود  هامهارت  و  هادانش تبادالت،  ی ایدن به ذهن وارکید

 پاراتور فی تعر

 یسازنه یبه   هدف  با  و  افراد  نیا  ژه یو  طیشرا  و  هات یقابل  براساس  که  است   یگردشگر  از   ینوع  یتخصص  صورت   به   یینایناب  یگردشگر

  ی گردشگر  نگارنده،.  کندیم  ارائه  آنان  به  را  سیسرو  حداکثر  ،یفرهنگ   و  یگردعت یطب   از  ؛اعم  مختلف  یهات یسا  در  گروه   ن یا  طیشرا

  باب   ریاخ  سال  چند  در  که  است  یاصطالح  آن  و  ردیگیم  یجا  زین  پاراتور  جرگه  در  ف،یتعر  نیا  که  نامد،یم  زین  blind tour  را  یینایناب

  و   یارتیز  یسفرها  اقیس  و  سبک  با  کامالً  که   است  ییتورها  ،یینایناب   یگردشگر  از  منظور.  شود  یم  اطالق  نیمعلول  یهاتور   همه  به   و  شده 

  ،یخوانندگ  ،یقیموس  ری؛نظ  آنان  خود   یهات یقابل  از   تور،  بهتر  هرچه  ی برگزار  در  ان ینایناب  یتورها  در.  است  متفاوت  ،یسازماندرون  یاحتیس

 . میشویم مندبهره  تراوشد، یم ذهنشان  در چههرآن  و   های باز و  ییطنزگو  و ینوازندگ

 انی نایناب  یبرا پاراتور  یبرگزار  از تجربه چند

  رانیا  موزه   از   ،یفرهنگ  یتورها در.  است  بوده   یگردعت یطب   و  یفرهنگ   یهابرنامه  قالب  در  کردم،  برگزار انینایناب  یبرا  من  که  ییهاسفر

  ی ضرور را موزه  داخل ی ایاش لمس  مجوز کسب  باشد، ترملموس  انینای ناب  یبرا هاتور  نیا کهن یا یبرا. میکرد دیبازد مادر موزه  و باستان

  داشتم،   اینیگیبمحمد   یآقا  و   انینایناب   مدرسه   با  که  یمراودات  و  مقدم،ی  نی ام  یآقا  ه یگرانما  استاد  یاری  و  ماههدو   یاپروسه   ی ط  که  دانستمیم

 یبرخ  ارائه  با  و  شد  لیتشک  نفره هشت   گروه   دو  در   نرجس  و  یخزائل  ان ینایناب  مدرسه  از   گروه   ن یاول.  شد  صادر  موزه   ی ایاش  لمس  نامهاجازه 

  ها نوشته سنگ  و   ا یاش  لمس  ،با   من  کنار  در   آموزاندانش .  میداد  بی ترت  زانیعز  ن یا  ی برا  را   دیبازد  موزه،  در  راهنما   دوستان   به   هاراهکار

  اجازه  گرید  بعد  یهاسال  در  موزه   نیمسئول  شد  باعث  مسئله  نیهم.  داشت  وجود  موزه   یایاش  شکستن  خطر  هرچند.  دندیشنی م  را  حاتیتوض

  ی همکار  و  انینای ناب  همت  و  پشتکار  با  موزه   از  ما   کوتاه   سفر  نیاول   حال،هربه .  کنند  مخالفت  د،یبازد  نوع  نیا  با  و  ندهند   را   ایاش  لمس

 . شد  انجام مسئوالن،

 انی نایناب تردد  یری پذدسترس  یبرا ها کشور ری سا داتیتمه

  تجربه   طبق   :مثال  ی برا.  دارد  وجود  انینای ناب  ت یهدا  ی برا  ی اریبس  امکانات  شلوغ،   ی ها  مکان   ریسا  و   متروها   در   شرفته یپ   یدرکشورها  امروزه 

  تا   کند  یم  رییتغ  لعکساب  و  آقا  به  خانم  از  ستگاه یا  نده یگو  یصدا  شهر،  حومه  به   قطار  دنیرس  هنگام  ه ی روس  کشور  در  نجانب،یا  یشخص

 . شوند شهر مرکز از  خروج متوجه انینایناب
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  ی های صداگذار.  است  شده   یطراح   یمتعدد  یهاراهکار   ان ینایناب  مرور   و  عبور  یبرا  یکنون  یایدن  در  کردم،  اشاره   باال  در  که  طورهمان

  با   هاابان یخ  جداول  بودن  رازت  مترو،  یهاستگاه یا  در  صدا  جنس  و  لحن  رییتغ  رنگ،  رییتغ  یجا  به  قرمز  چراغ  از  عبور  هنگام  انینایناب  ژه یو

 . است ریتداب نیا  جمله از ... و موزه  تیسا از  دیبازد امکان  شرفته،ی پ یهاعصا  ها،اتوبوس 

 یسازکوچک  و  ایاش  کنار  در  لیبر  خط   با  هاموزه   و  هابنا   حاتیتوض.  است  کرده   ارائه  ییهاشنهادیپ  ها،سال  ن یا  یط  زین  نگارنده 

 .کند لمس کوچک ابعاد در  را ا یاش بتواند   نایناب فرد که  ینوع به (  هاموزه )هاتیسا

 یحی تفر یها تور در انی نایناب با برخورد  نحوه

 آن  دچار  جامعه  یعام  و  یعاد  مردم  که  است  یتصور  ،یحیتفر  و  یاجتماع  یهات یفعال  در  انینایناب  پنداشتن  ناتوان  و  نادرست  تیذهن

  ن یا  را یز.  است  تور  یراهنما  توسط  ی و  ات یخلق  و   ات یروح  شناخت  و   خواستن   قدرت  به   منوط   رامونشیپ  اجتماع   با   نا یناب  تعامل.  هستند

  ان یراهنما  قه،یدق  10  تا  7  یط  و   است   دقت  و  آرامش  نه، ی طمأن  مستلزم  سفر،  در   انینایناب  ییراهنما  لذا .  هستند  ریپذانعطاف  و  توقع،کم  زانیعز

  و   یاهحرف  اصول   تیرعا  با  آن  وقوع   دارد،   وجود  شهی هم  حادثه  که  آنجا   از .  ندیبگو  نای ناب  فرد  به   را  سفر  از  یکل  حاتیتوض  د یبا  تور

 . دیرس خواهد  حداقل به  مجرب در یل  کی یشیانددور

 :شودیم اشاره  ادامه در  که است  نکات یبرخ تیرعا مستلزم سفر، در ان ینایناب ییراهنما

  که   طیمح  یسازهموار   و   نا یناب  فرد   حواس  ریسا  در   دقت   بر   دیتأک   و   افراد   از   گروه   ن یا  ی هات یمحدود  به   ،نسبت   مردم  ی ساز  آگاه   -1

 .کند یم کمتر را  یو  یهات یمحدود

  نه   میبپرس  را   سؤاالتمان  نا یناب  فرد  خود  از   و  کرده   یخوددار  کردن  صحبت  بلند   از  ، یو  به   کردن  نگاه   ضمن  ان،ینایناب   با   ارتباط   هنگام   در  -2

 . همراهش فرد از

  نداشته   یهراس  یخصوص  کامالً البته  و    محترمانه  تذکر  و  پرسش  هرگونه  از  و  کرده   یمعرف  را   خود  ابتدا  دوستان،   نیا با  اول   برخود  در  -3

 . هستند دوستانه و  ی عاد یارتباط ازمندین جامعه، افراد ریسا همچون  انینایناب رایز. میباش

  نوع   و   د یبرسان  ی اری  او  به   کرد  درخواست  را   کمک  به  از ین  که  یصورت  در .  دیکن  ی خوددار  انینا یناب  یشخص  یهارکا  انجام   از  -4

 را؟  بازو  ای رمیبگ را  دستتان دیدهیم حیترج حرکت  هنگام   دیبپرس او  از : مثال ی برا. دیشو ا یجو یو  خودِ از را یرسانکمک

  قرار   خود   رفتن  و  شدن  دور  انیجر  در  را  او  حتماً  محل،  ترک  هنگام  و  کرد  رفتار  یعاد  کامالً  د یبا  نایناب  فرد  به  کردن  کمک  هنگام  در  -5

 . دیده

 . ردیگ قرار دره  مانند خطرپر سمت  در راهنما و امن  سمت  در انینایناب کوه، مثل خطرپر  یهار یمس در ییمایراهپ در -6
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 .شودیم ی و همراه  آزار  موجب کار نیا. دیزیبپره انینای ناب  به کردن نگاه  ره یخ از -7

  ، یهوش بهره  نظر  از. دینخوان باهوش  و  نابغه را  او  ، یو حواس ریسا  به  حدازش یب کردن توجه   با  و  نگفته  تملق  جهتی ب را  نایناب  فرد کی -8

 .ندارند جامعه مردم ریسا با یتفاوت چ یه  انینایناب

 ان ی نایناب  با یحی تفر یها تور تجارب

  و   یگردعت یطب  مختص   کرج  شهر  یکینزد  در  شهرستانک  به   سفر.  میداد  ب یترت  انینایناب  ی برا  را  ییتورها  ،1397  تا   1386  یسالها  نیب

  و   میبگذار  تهران  از   فراتر  را   پا  کرد  کمک  ما  به   تجارب  ن یا.  بود  تورها  ن یا  جمله   از  شاه ن یالدناصر   کاخ  تا   شهرستانک  ی روستا  درفاصله

 . میبزن ریکو دل به

  ی رواده یپ   ن،یمسئول  و  یگردشگر  انیراهنما  از  یگروه  و  کرمان  استان  انینایناب   حضور  با  ها،کلوت  نی ب  و  لوت  ریکو  در  کرمان  شهر  در

  دل   در   یاتجربه   که   یکسان  یبرا دنی دو  جان یه. نبود انیپا  خط  قطعاً  هدف،.  میکرد  برگزار یخاص  ضوابط  با    دو  مسابقه  سپس  و  میکرد

  به   ییجادو  جعبه   یطراح:  ازجمله.  داشتم  یاریبس   ی هاده یا  تورها،  شتر یب   چههر   شدن   جذاب  یبرا .  بود  موفق   یاتجربه   خود   نداشتند،   ریکو

  را   مقابلش   طرف  د یبا  آنها،   از   یکی  یاتفاق  آوردنر د  با   نای ناب  فرد   و  مینوشت یم  را   اشخاص   اسم  ای  اماکن  آن   در   لیبر  خط   با   که  خودم   زعم

  انینای ناب یبرا را  یماندنادیبه   و   خاص   ی روزها  عت،یطب  در  یرواده ی پ  و   ی رنوردیکو  ،یگروه  یهایباز.  کردی م  ییراهنما  آن   حدس   یبرا

 ژه یوبه   نمعلوال  ی برا  دولتمردان  جانب ز  اح، باید  مفر  اماکنو    هاموزه   از  د یبازدو    دردسریبو    سالم  یحیتفر  بستر  ساختن  فراهم.  زدیم  رقم

های آینده و  کاهش شیوع کرونا در کشور طی ماه   با   است   د یام. باشد نمعلوال  دغدغه   یب حضور  ی ایمه  د یبا  جامعه ن گسترش یابد.  اینایناب

  ن أش درو    درست و   یاحرفه  معاشرتها،  های آموزشی درباره چگونگی تعامل با نابینایان در رسانه نابینایان و پخش برنامه  به  مستمر  توجه

ها زمینه برگزاری  اهم شود. انجمن های تخصصی برای این قشر گسترش یابد و ملزومات آن نیز فرا به مردم یادآوری شود. تورنیناب  کی

 لیدر ها آموزش دهند.پاراتور برای نابینایان را فراهم کنند و در این راه، به تور 

 به امید آن روز. 
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 ای ویژه نابینایان های ضبط شده در مراکز کتابخانه ترین کتاب معرفی جدید 

 

 های عمومی کشور کتابخانهرقیه شفیعی: کتابدار بخش نابینایان نهاد 

 کنیم. های این ماه را با معرفی کتاب شعری از یک شاعر نابینا شروع میکتاب

صفحه روانه بازار   73در  1399آوران دانش سال های ذوالجالل« مجموعه اشعار آیینی محمدجواد بوستانی است که نشر نو *»کتاب آیینه 

شعر متفرقه در موضوع نابینایی، پدر و مادر تشکیل داده است.    3السالم و  یبت ائمه علیهم شعر در مدح و مص  66کرده و محتوای کتاب را   

آیینی سروده است. پس از آن به سرایش شعر عاشقانه روی آورده و  غیر از    95آغاز کرده و تا سال    93بوستانی شاعری را از اربعین سال  

داران  ز یلدا« از وی به چاپ رسیده است. بوستانی  درخواست دارد که دوست این کتاب دومجموعه شعر غزل و رباعی با نام »یلداتر ا

 های اینترنتی.ها و فروشگاه اشعارش مجموعه شعر او را که به زیور صوت آراسته شده اند از خود شاعر خریداری نمایند نه از سایت 

شان، حمایت آنها از  ی دنیایند و دین لقلقه زبان : مردم بنده الشهدا در بدو ورود به کربال با اشاره به لشکر ابن زیاد فرمود*حضرت سید 

ای از  شوند. اکنون قطره داران واقعی کم میشان در رفاه باشد و آنگاه که در بوته امتحان قرار گرفتند دیندین تا زمانی است که زندگی 

 مان باشد. چراغ راهی برای خوب زندگی کردنی شما قرار دارد و امید است اقیانوس بیکران معارف عاشورایی در محضر مطالعه

صفحه    108در    1397بهشت سال  لوحی را نشر راه علی بنیی سید السالم« نوشته های بهشت فضائل و آداب زیارت امام حسین علیه »باغ

 بیت عصمت و طهارت کرده است.داران اهل تقدیم دوست 

یک حقیقت مهم است. این حقیقت که تو و فقط خود تو مسئول آدمی هستی که  های دردناک و  ی بسیاری از دروغ *این کتاب درباره 

شوی! و همچنین مسئول میزان شادی و رضایتی که از زندگی داری. این مفهوم اصلی کتاب ریچل هالیس است. اما اشتباه نکنید قرار  می

شوند، آن هم  شان به یک حقیقت ختم میند که تمام انگیز یا مسخره تعریف ک آور، غمدار، عجیب، خجالت است او صدها داستان خنده 

هایی را که بر سر راه رسیدن به این حقیقت وجود دارند نشناسید این  این است که زندگی تو به خودت بستگی دارد اما تا زمانی که دروغ 

 حقیقت قابل باور نخواهد بود. 
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شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که هستید« اثر ریچل  یتان گفته مهایی که درباره »خودت باش دختر، از باور کردن دروغ

آن را با ترجمه هدیه جامعی سال   158پشتی چاپ  است که نشر کوله   2018تایمز و آمازون در سال  های  نیویورکترینفروشهالیس از پر 

 صفحه روانه بازار کرده است. 230در  1400

نامه  بر  با محمدعلیشاه، نشر صور هایی در موضوع*کتاب مشتمل  انتخابات مجلس دوم و راه ات مبارزه  اروپا،  سازی شوسه  اسرافیل در 

نامه جامعی از عالمه دهخدا که کار تألیفی  خراسان با تجدید نظر و اضافات به کوشش ایرج افشار است. همچنین در این کتاب زندگی

زی است که از زندگی سیاسی و ادبی عالمه فقید ضرورت ابراز داشته و  دفتر پژوهش نشر روزبهان است آورده شده و شامل همه آن چی

 چه در دسترس بوده ذکر گردیده است.در بعضی مواضع نقلی مستقیم از خودش چنان

 صفحه به چاپ رسانده است. 158در  1399های سیاسی دهخدا« به کوشش ایرج افشار را نشر روزبهان سال »نامه

ساله بود و روی تختخواب    3که رؤیا نبود و واقعاً اتفاق افتاده بود. او  کرد حتی با این در ذهن مرور می   کیت اغلب رؤیای آن شب را *

خواب شد  کرد. مادرش شبیه یک شاهزاده خانم شده بود. بعد پدرش وارد اتاق پوشید نگاه میدراز کشیده بود و به مادرش که لباس می

چرخاند او و مادرش را به بالکن برد. اگرچه بارش برف شروع شده بود کیت به  ی هوا میو کیت را بغل کرد و او را در حالی که رو

خدا نگهدار کودک ملوسم. پدر به شکار  –اش را بخواند و او این کار را کرده بود.  خاطر آورد که از پدرش خواسته بود شعر مورد عالقه

ن بپیچه. و شب بعد مادرش در یک سانحه مرد و پدرش دیگر هرگز آن  رفته. تا یک تکه ابر گلگون بگیره. و کودک ملوسش رو توی او

 شعر را نخواند. 

دوستان صفحه تقدیم رمان   399در    1394ی الگا کیایی سال  ی مری هیگینز کالرک است که نشر لیوسا با ترجمه»پدر به شکار رفته« نوشته 

 کرده است. 

کند. هنگامی که کارگاه  دارد که جان دو خانواده را تهدید می میدگی پرده براش از یک راز خانوامری هیگینز کالرک در آخرین رمان

دهنده در مورد دختری جوان  شود موجبات کشف تکانسوزد و با خاک یکسان میساخت عتیقه پس از انفجاری مهیب در آتش میباز

 کند، آیا حریق عمدی بوده است؟  آورد و سؤاالت زیادی را مطرح میها پیش ناپدید شده بود فراهم میرا که سال 

است. او متولد سال    ی دوران قاجار و سلسله پهلو  انیمربوط به پا  ی رانیمهم ا  مداراناست یاز س  یکیالسلطنه،  احمد قوام مشهور به قوام *

بود که در   ی عصر پهلواز مردان مهم    ی کیبه قوام اعطا شد و    انیطنه، در زمان قاجارلالساست. لقب قوام   1334و درگذشته به سال    1252

   منصوب شد. رانی ا ریوزنخست   عنوانه بار ب 5مجموع 

صفحه تقدیم    348چاپ پنجم آن را در    1399آوری غالمحسین میرزاصالح است که نشر معین سال  السلطنه« گرد»خاطرات سیاسی قوام

 دوستان کرده است.تاریخ
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  مذاکرات ،  صدراالشراف  یریوزنخست ،  جانیخودمختار آذربا  یها حکومت   لیتشک،  جانیآذربا  هیو تجز  ی شورو،  کافتارادزه در تهران

ی،  اسیمعاون س  روزیفمظفری،  شورو   ریبا سف  مالقاتی،  شورو  هیعل  رانیا  تیشکا،  رانیا  هیتجز  طرح،  کایآمر  یهاخارجه دولت   یوزرا

 ریوزنخست ،  به تهران  یورشه یپ   ورود،  کفیسادچ-موافقتنامه قوام  مواد ی،  مل  یدوره چهاردهم مجلس شورا   انیپا،  مذاکرات مسکو  اسرار

م عناوین  جرم بر ضد قوا   اعالم و    دوره پانزدهم مجلس  انتخابات ،  فارس  حوادث ،  نهیرهبران حزب توده در کاب  شرکتی،  ورشه یشدن پ

 اند. خاطراتی هستند که در کتاب ذکر شده 

ن  و تمام جسم و ذه  میبه خرج ده  یتا صبور  میکنیبدان معناست که تالش م  نیا.  میهست  یآرامش بخش  ی برا  یما به دنبال راه  یگاه*

کار   م،یشویکه روزانه با آنها مواجه م  ییاسترس زا  یدادهایباتوجه به حوادث و رو  چندره.  میاز آرامش ملحق ساز  ییایخود را به دن

بخشر یغ  یول  ستین  یآسان بود. آرامش  نخواهد  با تمر  یبخشتجربه لذت   یممکن هم  تکال  نیاست که  کتاب    نیا  فیو ممارست در 

سازی عضالنی است. بنابراین بسیاری  یابی به سطحی از آرام ، یک کتاب مقدماتی برای دست  کتابیم. این  آن را بدست آور  میتوانیم

 مفیدی را از مطالعه این کتاب یاد بگیرد.  از نکات و عناوین مورد نیاز در این زمینه در آن گنجانده شده تا مخاطب بتواند نکات

را انتشارات اختر    یجبار  میسعادتمند و مر  جهینژاد، خدبا ترجمه سودابه بساک   زیکر  چاردیر  ینوشته   «یآرامشبخش  یکاربرد  ی»راهبردها

 صفحه به چاپ رسانده است. 192در  1397سال 

ی پیام، اختراع رادیو و تلویزیون و  *بشر در عرصه ارتباطات فراز و نشیب داشته است. از افروختن آتش و تولید دود، تا تکثیر گسترده 

های زیادی برای ارتباط و  در طول حیات خود از ابزار آمدن اینترنت و ... ارتباطات در طول تاریخ از منازل بسیاری عبور کرده است. بشر 

گاه شویم که هیچ ی بشر متوجه میهای گسترده عنوان رسانه استفاده کرده است. با نگاهی به رسانه رسانیدن پیام خود یا به عبارت بهتر به 

اکثر افراد با باالترین میزان انتقال مفهوم  را به حد   دنبال آن بوده که پیام خود ی متداول در زمان خود راضی نبوده است و به بشر به رسانه 

ی  های جدید به اندازه توان گفت که در هیچ دوره تاریخ فاصله زمانی میان معرفی و توسعه تکنولوژی دست یابد. با نگاهی به تاریخ می

ن هنوز به درکی متناسب نسبت به یک  های جدید به قدری  زیاد است که آدمیازمان حاضر نبوده است. در واقع سرعت خلق تکنولوژی 

می  مواجه  جدیدی  تکنولوژی  با  نیافته،  دست  رسانه تکنولوژی  گرفته شوند.  بر  در  را  حاضر  عصر  انسان  زندگی  از  ها  کدام  هر  و  اند 

پژوهی در مورد اند. با این تفاصیل اکنون وقت آن رسیده است که جایگاه دانش آینده ای کرده اصطالح رسانههای زندگی را به فعالیت

 ها مشخص شود. رسانه

صفحه منتشر کرده    172در    1395اصفهانی است که نشر آثار فکر سال  دعوتی و احمد کوهی ی هادی البرزی پژوهی رسانه« نوشته »آینده 

 است.

دانست  ها توده و انقالب؟ و آیا میعلی فرار از بیعت بود یا اجابت دعوت کوفیان و یا قیام و نهضت و به قول امروزی بن*آیا عمل حسین 

گرفت؟ چرا در بین راه  ها هر یک جداگانه تصمیم خاصی میکرد یا این که در پیشامدشود یا نه؟ آیا از روی نقشه عمل میکشته می 



 

40 
 

عقیل به همراهان خود پیشنهاد کرد بروید و مرا تنها بگذارید؟ و چرا بعداً از این و آن تقاضای  بنیافت خبر شهادت مسلمکوفه پس از در

و چرا حبیب یاری می بروید  نمود که  از همگی درخواست  قبیله بنکرد؟ چرا شب عاشورا  به  یاری خواستن  برای  را  بنی مظاهر  اسد ی 

 فرستاد؟ 

صفحه    312در    1396اکبر غفاری نشر صدوق سال  های دکتر محمد آیتی در رادیو ایران« را با مقدمه علی، سخنرانی»بررسی تاریخ عاشورا

 مندان تاریخ اسالم کرده است.تقدیم عالقه 

در  ی اول  شماره   15اند.  ایراد فرموده   1343و    1342های  سخنرانی است که دکتر محمد آیتی در رادیو ایران در سال  17کتاب حاوی  

 اند. ها ایراد کرده ی آخر را هم در اربعین همان سال محرم به عنوان بررسی تاریخ عاشورا و دو شماره 

برا  نیا  که  یحداقل کار* ن  یحل مشکالت مال  دهدیشما انجام م  یکتاب   تصور  شماست!  یثروتمند  زیشماست و حداکثر کار آن 

  سک یر  نیو ا  یدمعطل نکن  پس  .کندرا حل    تاناز مشکالت   یبخش  یعنی  دهد   انجام   تان  برای  حداقل کار را  بتواند همانکتاب    نیا  …کنید

 !دهم کمتر باش  تزای پ کیاز  د یشا متشیکه ق یسکیر !بپذیریدبزرگ را 

  160در    1393سال    هایی در مورد پول و زندگی مالی« اثر حسین شیرمحمدی است که نشر نوآوران سیناهای ثروت، نوشته »شکستن مرز

 صفحه روانه بازار کرده است.

ایم در صورتی که همه ما بدون استثنا با پول سر و کار داریم. پس الزم  ما در مورد ماهیت و مفهوم پول در مدرسه آموزش ندیده   همه 

های  العملوفق و همچنین دستور است که درباره این کاغذ جادویی بیشتر بدانیم. در این کتاب سعی شده تجربیات افراد ثروتمند فوق م

 جامع برای یک زندگی مالی بهتر، به زبان ساده بیان شود. 

 . بزرگسالو برای  درامیی، جنا، عاشقانه، آلودراز ، زیانگجان یه*کتابی 

نیمه نوشته »خاطرات  ترجمهشب«  با  را  شلدون  سیدنی  سال  ی  درسا  نشر  رحیمیان  کاوه  تقدیم    468در    1374ی  داران  دوست صفحه 

 های پلیسی کرده است.کتاب

عشق و مرگ   نی دلنش  یشب« آنها باز  مهین  یشب« است. در کتاب »آنسو  مهین   یسو  با عنوان: »آن  سنده ی نو  نیاز هم  یکتاب دنباله کتاب  نیا

مرگبار  یبار به باز نیآخر یاتا بر کنندیم دارید گریکدیاز  گریبار د افتگانیشب« نجات   مهیرساندند و اکنون در »خاطرات ن انیرا به پا

داگالس«    نیزن »کاتر  ن یبازگردد. ا  یتا از فراموش  کندیتالش م  ی دیامبا نا   با یز  ی ها زنفشار غم از ناشناخته   ه یسا  ر یدر ز  … ادامه دهند

  ی ونانی ک ی رس«یمید ن ی»کنستانت. ندیگزیبرم رحمیخونخوار و ب رس«یمید ن یدست سرنوشت او را به مبارزه با »کنستانت  گر یاست که بار د

 چرخدیرها شده از جنگ م  یرا دارد. او که در اروپا  یرا به قتل رسانده و اکنون قصد جان و   ن«یکه همسر »کاتر  رانهاستیتبار کشت  زا

 ... و است  نیدارد کاتر یاو آگاه یهاانت یاز راز خ که ی چون تنها کس فرستدیم  نیکاتر یبار به سومرگ یعالئم
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سال بوده و در وسنکم  یاکه دختربچه   یزمان  1365از سال    ییعطا  هیکه عال  ییهااز جان و جنگ. قصه  یی استهاتیروا  یسرخکور*» 

 بالغ است.  یزن هیکه عال یزمان رسد،یم 1395 . تا به سالکندیم ت یروا نموده یشجاع م ی، اما به مثابه زنکودکانه  یایدن

و مردمان مرز  ییهات ی ما دارد. روا  یبرا   تینُه روا  هیعال  یسرخکتاب کور  نیا  در افغانستان، مردمان مهاجر   یعیکه وقا  ینینشدرمورد 

که سر نداشت اما پا    یمادر  تی که صرع حمله به وجودش انداخت. روا  ی تلخ از پدر  ییهات یدردناک ، جان و روحشان را آزرد. روا

 به تنش امان نداده بود. گریدر خاک د یجنگ نهیبطلبد اما ک  کمکبود که   ده یداشت و دو

که    ی. انار لب شکرشودیم  کی که تا ابد به قلب عاشقان شل  یاو گلوله   کندیخاک م  یکه جنگ تن معشوقش را روانه   یعاشق  تیروا

. چشمان انار تا ابد  دیخندیشمانش مکه خاموشش کردند و باز هم چ  ی و ملس بود. انار  ن یریبه مانند اسمش انار ، ترش و ش  اشیزندگ

از جنس خون، از جنس درد و    ،یاز جنس دشمن  تلخ از جنس جنگ،  ستی امشاهدات  .ستیفقط قصه ن  هات یروا  نیا  اما.  دی خواهد خند

  به زبان آورده   ی«سرخ کور» انجام در  و سر  ده یلحظه را درد کشبه مردمان لحظه  نیدر کنار و آغوش ا  هی که عال   یمشاهدات!  تیاز جنس واقع

 است.

صفحه روانه بازار کرده   131در    1400ی عالیه عطایی، نشر چشمه چاپ چهارم آن را سال  هایی از جان و جنگ« نوشته سرخی روایت»کور

 است.

 

 باز باران خون در بازی 

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

باز هم این میان برای این شماره از مانا  خوانیم، علیرضای بازی شنویم و میاز بام تا شام، کم خبر کشت و کشتار و مرگ و خونریزی می

تیر  با محوریت  بار یک بازی در سبک »تیریک بازی  به ارمغان آورده است. او این  یا 1شخص«  اندازی اول اندازی و کشتار را برایمان 

های  گونه مشخص است، بازی دوست مانا برگزیده است. همانطور که از اسم این زیر( را برای معرفی به مخاطبان بازی FPSاس )پیاف

گیرد و باید دوره بیفتد و دشمنان را به انحا  گیرد که انواع اسلحه در اختیارش قرار می اس بر مبنای یک شخصیت اصلی شکل میپیاف

 
1 First person shooter 
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شود. البته با ذکر این نکته که »دید از  بندی میهم طبقه  1گونه »دید از کنار« زی انتخابی علیرضا البته در زیر گوناگون از سر راه بردارد. با

های نابینایی خبری از تصویر  شود تفاوت دارد؛ چه، در بازیبندی میهای نابینایی طبیعتاً با آنچه که عرفاً در این ژانر طبقه کنار« در بازی 

های دید از کنارِ  دهد. در حقیقت در بازی دو بُعدی است که تجربه دید از کنار را در اختیار بازیکن نابینا قرار می   نیست و صرفاً صدای 

شود. سخن را کوتاه کنیم و جستار درباره هر یک از اصطالحاتی که  ها به صورت دو بُعدی و از چپ به راست طراحی مینابینایی، صدا 

 بگذاریم و ببینیم علیرضا برایمان چه تدارک دیده است.شد را به مخاطبان عالقمند وا  در باال به اختصار توضیح داده 

ها هم  ترین رایانه حجم که احتماالً با ضعیفرا برای معرفی انتخاب کرده است. یک بازی سبک و کم  2علیرضا این ماه بازی »دِ بالد رِین«  

شود، نیاز به یادآوری نیست که بازی برای ویندوز طراحی شده است. درست معلوم  قابل انجام است. طبیعتاً وقتی صحبت از رایانه می 

آید میرده است؛ اما از سر و وضع بازی و محتوای متنی به کار رفته در آن اینطور بر نیست »دِ بالد رِین« را چه شخص یا گروهی طراحی ک 

توانند روس باشند. پرونده فشرده بازی را که بارگیری و از حالت فشرده خارج کنید، یک پرونده متنی را مشاهده  که طراحانش احتماالً می 

برای انجام بازی را فهرست کرده است. یک پرونده اجرایی هم قاعدتاً در بسته  های مورد نیاز  خواهید کرد که به انگلیسی و روسی، کلید

مورد نظر گنجانده شده تا شما با باز کردنش بتوانید بازی را نصب کنید. نصب بازی، به خودی خود گرفتاری خاصی ندارد اما اگر از  

فایل اجرایی را ویروس تشخیص داده و آن را    3ویندوز دیفِندِر«، ای مواجه خواهید شد که » کنید احتماالً با صحنه استفاده می  10ویندوز  

 این بهتر آن است که پیش از خارج کردن پرونده از حالت فشرده، فکری به حال این رفتار دیفِندِر بکنید. برقرنطینه کند. بنا 

برس قتل  به  ممکن  وسیله  هر  با  را  دشمنانتان  باید  شما  بازی  این  در  گفتیم،  که  آسمان همانطور  به  کنید،  منفجرشان  بکشیدشان،  انید؛ 

کند. وقتی به اندازه کافی شان را سفره کنید. کشتن هر کدام از دشمنان، یک تجربه به تجربیاتتان اضافه می بفرستیدشان یا حتی دل و روده 

ای از  ، در مراحل بعد، با شکل تازه گذاریدتوانید یک مرحله باالتر بروید. هر کدام از مراحل را که پشت سر میتجربه کسب کردید، می

باید از سر راه بردارید. یک فروشگاه هم برای بازی در نظر گرفته شده که هردشمن مواجه می باز می شوید که  کنید،  بار که بازی را 

های دالری در  شویق شانس باشید تا به پست شما بخورد. در طول بازی با کشتن هر کدام از دشمنان ت کند و باید خوش مکانش تغییر می

را که با موفقیت    10های جدید یا مهمات خرج کنید. مرحله  توانید آن را در فروشگاه برای خرید سالحگیرد که می اختیارتان قرار می 

ترفند    ، امکان استفاده از کد0،  550شود. در مکانی با مختصات  پشت سر بگذارید، امکان استفاده از کد ترفند یا تقلب برایتان فعال می

 فراهم شده است. 

اندازی بازی، به جز مسئله دیفِندِر، با مشکل دیگری مواجه نخواهید شد. بازی را که برای اولین  همانطور که گفته شد، برای نصب و راه 

لبته ذکر این نکته هم  شود که زبان را انتخاب کنید و طبعاً شما احتماالً انگلیسی را انتخاب خواهید کرد. ابار باز کنید، از شما خواسته می 

 
1 Side Scroller 
2 The Blood Rain 
3 Windows Defender 
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ای که در اختیارتان قرار گرفته وجود دارد که چنانچه کسی حس و  های بازی در بسته ضروری است که فایلی هم جهت ترجمه پیغام

وصیه  دانند، به فارسی برگرداند. طبق معمول تزبانانی که انگلیسی نمیتواند به کمک آن این بازی را برای فارسیحالش را داشته باشد می

های بازی دستتان بیاید. با  ما به شما این است که نسخه صوتی بازی را بارگیری کنید و پای آموزش علیرضا بنشینید تا هم قصه و هم میانبر

های  توجه به استفاده از تکنیک صدای دو بُعدی در طراحی بازی »دِ بالد رِین«، بهتر آن است که چه در وقت گوش کردن به صحبت 

باز را از اینجا و خود بازی  توانید نسخه صوتی بازیچه در زمان انجام بازی، از هدفون یا بلندگوی استریو استفاده کنید. شما میعلیرضا و 

 را هم از این لینک دانلود کنید. 

 

 

 گرفته بود  ادیرا برعکس  ل ی که خط بر یمواجهه با کودک 

 "تایب" نوشته

  تال یجید  ی هاخونهاز کتاب   یک یو حاضر شدم که برم سرکار. چند سال هست که در    دمیلباس پوش  .آذرماه بود  یاز روزها   یکی  صبح

  ل ی مانده از تحصو جا یمتقاض  انینایرو به ناب  لیسال هست که خط بر  زده یهستم و حدود س ت یمشغول فعال  یبه عنوان مرب  ان ینایناب یایگو

و    انینایو تا دلتون بخواد ناب  نهیزمران یمحروم ا یهااز استان  یکی ی. آخه استان خراسان جنوب دمیو ... آموزش م  کاناتنبود ام لیبنا به دال

  ک یبراتون بگم    خوامیکه م  ییموانع سر راهشون قرار داره، ماجرا  یناهمواره و کل  شرفتشونیپ  ریاز جهات مختلف مس  نیمعلول  ریسا

در    ت یباشه و افراد با صالح  نییها پاکه سطح درک و علم آدم   یزمان   د یشیعد از خوندنش متوجه مکه ب   زه یانگسف بر أتلخ و ت  تیواقع

 .کرد ی باز شهیمعلول م کی  نده ی و آ  تیچه راحت با موقع رندیدرست خودشون قرار نگ گاه یجا

  ن یح  ن یبه اشتراک بذارم که در هم  ان ینایناب یخونه براکتاب  یبودم که در گروه تلگرام  یآموزش  لیفا  کیمحل کارم مشغول ضبط    در

  ی هاکرونا در کالس  روسیو  وعی بود که تا قبل از ش  ییهااز بچه   یکیمادر    شناختم،یخانم رو م  ن یبا چهره گرفته از در وارد شد، ا  یخانم

بود. بعد از سالم و  زبون  ن یریباهوش و ش  ی لیکودک فقط شش سالش بود خ  ن یا  نکه یبا وجود ا  کرد،یم  شرکتخونه  کتاب   یآموزش

 .مقابل من نشست ،یصندل یرو ،یپرساحوال 

شد و اون مادر شروع به    ت یهدا  رفتیم  د یکه با  ییکه کرونا به بار آورده بحثمون به سَمت و سو  یبد   تی صحبت از وضع  یاز کم  بعد

ما    ی هانامش کردم. به من گفتند آموزشثبت   ی دبستانش یپ  ی بردم و برا  یی دخترم رو به مدرسه استثنا  ماه وریدرد دل کرد و گفت: شهر

  د ی تونی. مشهیها به فرزندتون داده مو آموزش   فیتکال   شهیم  لیتشک  یکه توسط مرب  یاپگروه وات   کیو در    هیمدارس مجاز  ریمشابه سا

شهر رو    شتری . بدی کن  هی ته  یگرید   یخودتون از جاافزار و ... رو  مثل حساب  از یلوازم مورد ن  ه یو بق  دیبکن  یداریلوح و قلم رو از مدرسه خر

  ارمون یدر اخت  داشتن   رو  لیوسا  نیمراجعه کردم تا اگر ا  یستیبه بهز  میکن  ی داریرو خر  لیوسا  ه یکه بق  مینکرد  دا یرو پ   ییاما جا  میگشت
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مراجعه    یشهرستان به معاون امور توانبخش  یستیکنم. در اداره بهز هی رو ته  لیوسا  نیکنن از کجا ا  مییصورت راهنما نیا  ریبذارن و در غ

  دیخر  ستیرو در ل   زاتیتجه  ن یا  دونهیابراز کرد که نم  شونیمواجه شدم، ا  ینامحترمانه ا  اریدرخواستم با رفتار بس  انیکردم و بعد از ب

کردند    یتوانبخشکمک  لیوسا لحاظ  شاک   ایخودشون  صحبتش  ادامه  در  و  ا  ینه  من  که  ا  نجایشد  به  تا  و  ؤس  لیقب  نیننشستم  االت 

آقا،   هی  .خونه اداره رفتمکنن. از اتاقش خارج شدم و به تلفن   تونیی تا راهنما  دیخونه مراجعه بکنبه تلفن   دییها پاسخ بدم، بفرمادرخواست

بود و تلفن    زیم  ی دستگاه سنترال جلوش رو  کیتلفن و    یود و دو گوشنشسته ب  زیداره پشت م  یاندک   یلیخ  ییاینشدم ب   متوجه که بعد  

اون آقا از   .کردم فیرو براش تعر انیساعت منتظر شدم تا سرش خلوت شد و بعد جر کی. سالم کردم و حدود دادی پشت تلفن پاسخ م

  میینداشت اما گفت فکر کنم باشه و راهنما  یکاف  نانیاطم  لیوسا  ریاطالع داشت و از وجود سا  اردر انب  لیوجود لوح و قلم و کاغذ بر

رو به مددکار پرونده فرزندم بدم.   یدرخواست کتب ن یفرزندم رو تقاضا کنم و ا لیتحص ازیمورد ن  لیدرخواست نوشته و وسا کیکرد تا 

  د یکارشناس خر  ،یناباور  نیدر ع  رم؟یدخترم بگ  یکه برا  دیانبار موجود دار  ررو د  زاتیتجه   نیا  دمیپرس  یستیاز کارشناس بهز  تاًینها

با لوح و قلم فرق داره؟ در انبار لوح و قلم دارفاحساب   !دونمیبه من پاسخ داد: نم  ی توانبخش  زات یتجه هم هست    گه ید  زیچ  ه ی  میزار 

 خوره یبه درد دخترم م  ایهست و آ  یچ  زیاون چ  دونمی نم  یول  رفتمفرزندم لوح و قلم گ  ی. گفتم براانهینایناب   ی اما برا  ه یاسمش چ  دونمینم

براأنه و بعد از تشکر تماس رو قطع کردم و مت  ای   شوند یو پ  ده ی که حس بزرگ بودن بهشون دست م  ییهان ینشزیمپشت   یسف شدم 

 ی کی  ییو راهنما  ی: باالخره با همکارد. مادر اون کودک ادامه داهیو خال   د یسف  شونی کتاب علم و آگاه  یول  ادیاسمشون کلمه کارشناس م

.  میکن  ه یاز تهران لوازم رو ته   م یتونست  ؛فرزندش بود  ی برا  یآموزش  زات یدر دنبال تجهبه داشت و در  نایکه خودش هم فرزند ناب   ن یاز والد

که ظاهرا    ییاستثنا  مدرسهداشتن توسط معلم    نایکه کودک ناب   ینیوالد   ریدخترم در برنامه واتساپ شروع شد. من و سا  یمجاز  یهاکالس

و   زنهی نوک م  ن یکه به زم  یآموزان مثل خروسدو هفته که دانش   یک یاَد شده و بعد از    یگروه واتساپ ک یسال خدمتش بود، در    نیدوم

 ورتصبه   لیآموزش خط بر  .کردن  جادیکاعذ ا  یرو   یا  در هر گوشه از لوح که دلشون خواست قلم رو فشار دادن و نقطه   داره،یمر دونه ب

  ی عالوه بر طرح پرسش در گروه حت  ل،یبا خط بر  ییعدم آشنا  لیهم به دل   ن یو والد  دادیم  حیتوض   نی والد  یشروع شد. معلم برا  یرسم

  ی آموزش الفبا بود و گاه  یلوح چوب یبرا  فیتکال  ی. گاهگرفتندیو جواب م  کردندیاالتشون رو مطرح مؤخانم معلم س  نیا  یویدر پ

 .کاغذ ی نوشتن دو خط با لوح و قلم رو

فرزندم    حرف رو با  کیهر روز اصول استفاده از لوح و قلم و نحوه نوشتن با لوح و قلم و نوشتن حداقل دو خط از    باًیرقمعلم ت  دیک أت  با

و   رفتیم ش یپ یخوببه  ز ی. همه چکردمی معلم ارسال م ی گرفته و برا لم یو در زمان نوشتن مطابق خواسته معلمش ازش ف کردمیم نیتمر

با   ی نای فرزند ناب  ه خوشنود بودم ک  کنه. فرزندم هر روز صبح بعد از خوردن    شرفت یهمراه برادر سالمش پ  تونهیو م  شهی سواد ممن هم 

. کردمیذوق م  یریادگیبه    ادشیز  اریپشتکار و عالقه بس  دنیو من با د  شدی  معلمش م  دیجد  فیتکل  یایفراوان از من جو  اقیصبحانه با اشت

  ک یخدمتتون عرض کنم و ادامه داد، من با    د یاومده و با  ش یپ  یامن تماس گرفت و گفت: نکته   ا حدود چند روز قبل بود که معلمش ب

از راست به چپ    لیصحبت کردم و متوجه شدم خط بر  ده یآموزش م  لیبر  انینای مون به نابهساله در مدرس  نیکه چند  آموزلیمعلم بر
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  یآموزان از ابتدا دانش   یعنی  دمی . پرسشهیاز چپ به راست نوشته م  لیشاگردان گفتم خط بر  ریو من اشتباه به فرزند شما و سا  شهینوشته م

شما    میارسال کرد  لمیشما ف  ینوشتن و برا  فیهر روز تکال  هاشیکه دخترم و همکالس  مهیگرفتند؟ دو ماه و ن  ادیاشتباه    یلیسال تحص

و شما در    سه یننو  فیدو هفته فرزندتون تکال  یکی:  تمکث گف  یخانم معلم با کم  م؟ یکن  کاریچ  دیحاال با  د؟ یمطلب شد  ن یحاال متوجه ا

و بعد از دو هفته من آموزش    شهیاز چپ به راست نوشته م  لیتا فراموش کنه که خط بر  دی پاک کن  شاز حافظ  دیکن  یمدت سع  نیطول ا

که ما   برده ت یوا  زانتونآموشدان  ریجمله از کوره در رفتم و گفتم: خانم مگر حافظه فرزندم و سا  نیا   دنی . با شنکنمیرو شروع م  حیصح

 م؟ یپاکش کن یادو هفته  یکی

 ...اومده  ش یکه پ هی اشتباه گهید

 کی  یکه برا  یمعلم  کردمیفکر م  ن یو تنها به ا  دمیخانم معلم رو در دفاع از خودش نشن  یهااز صحبت   کیچ یه گهیجمله د  نیاز ا  بعد

از چپ    لیکه حاال اطالع نداره خط بر  دنی م  ادیبهش    یخدمت چو ضمن  هی اول  یآموزش  یهادر دوره   شه یاستخدام م  ییمدرسه استثنا

حافظه رو    ی دارن مرحله پاکساز هاشیهمکالس  ریدر حال حاضر فرزندم و سا  کهن یاز راست به چپ. خالصه ا ای  شه یبه راست نوشته م

  یی را که معلم استخدام شده در مدرسه استثناچ  دی رو به فرزندم آموزش بد  لیو اومدم تا از شما خواهش کنم خط بر  ذارنیپشت سر م

 دیبا زیره ی خلق شده توسط ذهن خودش خواهد بود و  یبعد آموزش الفبا لهشک مرحی رو ندونه ب لینوشتن خط بر قهیخودش طر یوقت

 .حافظه به سر ببرن  یپاکساز نه یآموزان در قرنطدانش 

ت  سرم نشانه  به  رو  أرو  خداوند  دل  در  و  دادم  تکون  افرادسف  قلب  که  شدم  ت  ی شاکر  طرح  که  ساخت  محبت  از  ماالمال    س یسأرو 

داده بشه و حاال موجب    نایها به افراد نابمکان   نیدر ا  ازیمورد ن  یهاکرده تا آموزش  تیو حما  یزیرهیرو پا  تالیجید  یایگو  یهاخونهکتاب

 یی مدرسه استثنا  یمعلم برا  کیدر استخدام    ییهای انگارسهل  نیچنن یمحروم که ا  یهادر استان  ژه یوباشه، به  بمادر مضطر  کی  یدلگرم

کودک    نی. حاال اکنهیفرزندش هم م  نده یو آ  لیفرزندش، نگران درس و تحص  تیمعلول  یبرا  یمادر رو عالوه بر ناراحت  کیو    ده یرخ م

محروم   یامکانات آموزش  نیافتاده کشور از کمتردر مناطق دور   کنم کهیفکر م  یکودکان  ریمسلط شده و من دارم به سا  لیبه خط بر  گهید

 هستند. 
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 دکتر رفتن ما  اتیاندر حکا

 

 نمکدون  ینکن خ ی : سندهی نو

  ان یاز آشنا  یکیبه    یتا هم سر  میگرفت  میمناسبت، ما تصم  نیداشت. به هم  میرو خواه  شیرو، ما روز پزشک را در پ  شیپ  یهفته   در

رفته   یقناد کیاز دوستانمان به  یکی یرو، با همراه نی. از امیهم بشو نهیمعا کی م،یرویو هم تا آنجا م میدورمان که پزشک هست بزن 

  ی و راه  میکرد  یداریکرد خر  ی دچار مشکل روح  یشد و ما را حساب  شتریدکترمان هم ب   ت یزیپولش از پول و  ه ک   ینیریجعبه ش  کیو  

 .میشد شانیمطب ا

اگر او پزشک بود چه    می. آنجا بود که با خود فکر کردمیصدا مواجه شدخوش  اریبس  اریبس  یخانم منش  کیبا    م،یوارد مطب شد  یوقت

. میادکتر آمده   دن ید  ی داد که برا  ح یما توض  ی وسط و به جا  دیو همراه ما مثل قاشق نشسته پر  دیعلت حضورمان را پرس  ی! منششدیم

  ینینازن   ی هایمنش  ن یچن   یخصوص اگر دارا . به دیکه هرگز با همراه به پزشک مراجعه نکن   میکنیم  ه ی توص  نا یناب  ان یبه آقا  نجایاصالً هم

  شانی را به ا  یهمراه ما پاسخ منف نیکه باز هم ا  ریخ  ا ی  دیاداشته   یوقت قبل دیپرس  یکه خانم منش  نی است. خالصه ا نی هستند که اغلب چن

چرا آن روز انقدر پرحرف شده بود.    میدانی. منتها نمدیدوست ما حرف کش  نیو کتک از زبان ا  چوببا    دیبا  یدر حالت عاد  یعنیداد.  

  نجا ی. امینی دکتر را بب  میتا بتوان   دیای ب  ش یپ  یاند فرصتکه وقت گرفته   یماران یب  نیتا ب  میشد که منتظر بمان  نی ا  یمذاکرات با خانم منش  ی  جه ینت

را به دست آورده از فرصت استفاده    لیفوتبال برز  یمل  میت  یمسلم گل در مقابل دروازه    تیکه موقع ویمالد  یمل  میبود که مثل مهاجم ت

دارند. آنجا بود که   فیتشر میتشکر کرده و فرمودند که رژ شانیکه ا  م یگرفت یرا باز کرده و به سمت خانم منش ینیریش  ی کرده و جعبه 

وارد شدن به    یانقدر تفاوت سطح دارد. در تمام طول مدت انتظارمان برا لینسبت به برز و یکه چرا فوتبال مالد م یمتوجه شد ق یبه طور دق

 یکم  من   یفقط با تلفن حرف زدند و حت  شان یکه ا  میبکن   یبا خانم منش  ی تا صحبت  میمدام تالش کرد  م،یاتاق دکتر که آنجا نشسته بود

 .کرده ن یخدا  د یاین  شیپ  شانیمکالماتشان برا ن یب ی نگران شدم که مشکل تنفس

جناب دکتر    م یرا تقد  ییسالم بلند باال  م،یوارد اتاق شد یورود ما به اتاق دکتر را دادند. وقت  یاجازه  ی خانم منش  ی هر حال بعد از مدت  به 

روز پزشک را   م،ییایرا به سمت دکتر گرفت و تا به خود ب  ینیریش  یهم جواب سالم ما را دادند. در ادامه دوستمان جعبه  شانیو ا میکرد

و همراه ما به دکتر گفت که ما خودمان   ستیکه مشکل ما چ دیگفت و دکتر هم تشکر کرد. در ادامه دکتر از همراه ما پرس کیبه او تبر

به صورت    های و در مقابل منش  کندیزبانشان کار م  یهمراه ما به طرز منعطف  میدیبود که فهم  نجا ی. امی دهیم  ح یتوض   ش یمشکلمان را برا
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که ما مشکلمان را به دکتر    نی. خالصه ا گرددی باز م  یاکارخانه  ماتیمواقع به تنظ  یه یو در بق   شودیم  تی تقو  انش یفن ب  یآوراعجاب

بار خودمان به سرعت واکنش نشان داده   نی که ا دیدرباره ما پرس یدر همان مورد باز هم خطاب به همراهمان سؤال  شان یو ا  میداد ح یتوض

و   دیرا باز هم از همراه ما پرس  ی باالست، دکتر سؤال بعد   ار ینزد مردم ما بس  ی. اما از آنجا که مقاومت ضد فرهنگمیو جواب دکتر را داد

. دکتر میرا داد  شان یرونالدو را گرفت، به سرعت واکنش نشان داده و قبل از همراهمان جواب ا  یکه پنالت  رانوند یباز هم همچون ب   زیما ن

خود    یمه یب  ی دفترچه  د یبرگشت و دوباره به همراه ما گفت که به ما بگو  زشیپشت م  وباره کرد و د   نه یما را معا  یبه سمت ما آمد و کم

هم    شانی. امیبه سمت دکتر گرفت  ماًیخارج کرده و مستق  فیخود را از ک   ی دفترچه    ز یآن را به دکتر بدهد. ما ن  زیکه او ن  میرا به او بده 

 فیهم به دست همراه ما داد. او هم دفترچه را به من داد و من هم آن را در ک   ازو دفترچه را ب  ده یچی ما را پ   یدفترچه را گرفت و نسخه 

در آن ندارند افسوس خوردم. همانطور که در حال صرف    یمناسب  یهم اوضاع فرهنگ   ختگانش یکه فرهام  گذاشته و به حال فرهنگ جامعه 

 ییکه به باوفا  یوانی. ما که از آمپول همچون حاوردیب   اگفت که آمپول فالن ر  یتلفنش را برداشت و به منش  یافسوس بودم دکتر گوش

کوتاه ما را    یلیبله خ  کیهم با    شانیکه ا  میکه حتماً الزم است آمپول بزن  میدیو از دکتر پرس  ده یبه خود لرز  م؛یدیترسیشهره است م

 متقاعد کرد.

کند و    ییراهنما  قیو ما را به سمت تخت تزر  ردیوارد شد. دکتر به او گفت که دست ما را بگ   یدر باز شد و خانم منش  هی از چند ثان  بعد

همه    نیما و ا  میرا انجام خواهد داد و با وجود ترسمان از آمپول احساس کرد  قیتزر  یخانم منش  میدی آمپولمان را بزند. آنجا بود که فهم

و    میدار  شانیا  ییرفتن به سمت تخت را با راهنما  ییفرمودند که ما خودمان توانا  یدر کمال ناباور  یاست. اما خانم منش  المح  یخوشبخت

تکه    ک یهمراهمان    یاگر جا  میدیبود که فهم  نجا ی. امیبه سمت تخت برو  شان یا  ی و با صدا  میفتی راه ب  شانیبه ما گفتند که پشت سر ا

درآوردن لباس به ما    ی خواست که برا  یو دکتر از خانم منش  میدی داشت. به هر حال به تخت رس  یشتریب  ییکارا  میبردیچوب خشک م

مردم کشور    نیفرهنگ در ب  میبرد  یبود که پ  نجای. امیخود را دار  یشخص   یهاانجام کار  ییهم گفتند که ما تواناباز    شانیکمک کند که ا

نه. همراه   ای  میترسی که از آمپول م  دیاز ما پرس  ی. منشمیدیدراز کش  قیتخت تزر  یموقع است. به هر حال آماده شده و رو بد   ا ی  ستین  ایما  

 م یاحساس کرد  ی حرفها. ول  نیکه آمپول ترس ندارد و از ا   میو قهرمانانه گفت   میداد  یرا ببرد، جواب منف  تمانی ثیو ح  چد یما تا آمد به خود بپ

  ز یدرونمان فرو برد و ما ن  خشیآمپول را تا ب  یخانم منش  یخصوص وقت. به میشد  مانیپش  یکه بابتش کل  میدروغ عمرمان را گفت  نیبزرگتر

  ده یاز جا برخواسته و لباسمان را پوش  زیما را ترک کرده و از اتاق خارج شد. ما ن   عیسر  یلیرا درون تشک تخت. بعدش هم خ  مانیهادندان 

بار از   نی ا زی. ما نمیبخورموقع را به مانیهاکه دارو  د یهم دکتر باز هم به همراه ما گفت که به ما حتماً بگو  انی. در پامیو آماده خروج شد

کار را کرد. از اتاق دکتر خارج  نیا  زیکند که در کمال تعجب او ن   یکه از دکتر تشکر کند و با او خداحافظ  میلجمان به همراهمان گفت

 .میو از مطب خارج شد  دیدست ما را کش عیسر  یلیکرد و خ یخانم منش میرا تقد  ییو همراه ما تشکر بلند باال میشد

ا  نیاز ا  توان یکه م  یاخالق  جه ینت ب  ی در مقابل فرهنگساز  یاست که: اگر کس  ن یخاطره ما گرفت  و    د ینکن  هوده ی مقاومت کرد، تالش 

  یلیخ  نایناب   انیفرهنگ هستند و آقابا  یلیخ  یمنش  یهااست که خانم  نیگرفت ا  توانیکه م  یگرید  ی  جه یبه حال خودش باشد. نت  دیبگذار
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است که بعد از برگشتن از    نیگرفت ا   توان یکه م  یآخر  جه یحساب نکنند و به دلشان صابون نزنند و نت  ان ینایناب  زعدم شناختشان ا  یرو

که خودش را    دیی ایاز خجالت همراهتان در ب  کشیآن هم از نوع رک   یو لفظ  یکیزیمطب دکتر، بهتر است به اشکال مختلف از جمله ف

 . دینشو یبه خصوص در مواجهه با خانم منش ینیچننیدچار مشکالت ا  شان، یا یهبا همرا تانیاصالح کند تا در مراجعات بعد

 نمکدون.   ینکن خی: امضا

 

 های متنی و صوتی بارگیری تمامی پرونده 

برای ش مانا  برنامه صوتی در  انجمن را که با صدای  این ماه هم مثل همیشه چهار  ما تدارک دیده شده است. گزارش صوتی عملکرد 

  از اینجا دریافت کنید. پیشخوان را هم به میزبانی امیر سرمدی و امید هاشمی  از اینجامقام انجمن ضبط شده،  مهندس منصور شادکام، قائم

دریافت    این طریقباز را هم از  را مرور کرده است. بازی   زبان ویژه آسیب دیدگان بیناییبشنوید. در پیشخوان، هاشمی، نشریات انگلیسی 

 کنید. علیرضا نصرتی، گیمر نابینا، یک بازی ویندوزی را معرفی کرده است. زحمت تدوین سه پرونده باال به دوش  

 

 ماسوله  اشکان آذر

ا واکاوی کرده است. آن را هم به کمک  شغل خبرنگاری را برای مخاطبان نابینزاده هم در پادکست اشتغال،  بوده است. میرهادی نائینی 

 بارگیری کنید. این لینک

تان، هر یک را برای بارگیری انتخاب کنید تا بتوانید  توانید متناسب نیاز یا سلیقه ایم که شما میهای مختلفی از مانا را تهیه کرده ما نسخه 

توانید  تر باشید میین شماره را مطالعه کنید. اگر با نسخه صوتی راحت مانا را یکجا در اختیار داشته باشید و بدون نیاز به اینترنت، مطالب ا

پسندید، این شماره  دانلود کنید. همچنین اگر نسخه متنی را می  از اینجا(  ZIPمجموعه مطالب این شماره را در قالب یک پرونده فشرده )

 بارگیری کنید.  از این لینکال هم امتیو به صورت اچ  از اینجا اف دیشکل پی از مانا را به 
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