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دنیایی بهتر برای نابینایان :سراب یا واقعیت

امیر سرمدی :فعال رسانهای
هرساله به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید ،شعارهایی از سوی سازمان بهزیستی و فعاالن جامعه نابینایان انتخاب میشود و دیدارهایی
نیز با وزرا و برخی از مسؤوالن رده باالی کشور ترتیب داده میشود .هر دو موضوع در سال جاری نیز رقم خورد که دستمایه یادداشت
حاضر است.
سال گذشته و به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید ،نابینایان با معاون اول رئیسجمهور و وزیر اسبق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
دیدار کردند .فارغ از این که وعده و وعیدهایی که سال گذشته به جامعه نابینایان داده شد تا چه اندازه محقق شده است ،امسال نیز جمعی
از نابینایان موفق به دیدار با حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای رئیس قوهی قضاییه شدند .در این دیدار که روز چهارشنبه
 21مهر برگزار شد ،نابینایان به بیان دغدغهها و دیدگاههای خود پرداختند .نکته حائز اهمیت در این بین آن است که هنوز برخی از
هم نوعانمان متوجه سطح جلسه و شخصی که با آن مقام مسؤول دیدار کردهاند نیستند .بعضاً مطالبی را مطرح میکنند که اساساً هیچ
ارتباطی با رئیس یک قوه ندارد یا در جلسه با یک وزیر ،به بیان نکاتی میپردازند که در جایگاه آن وزارتخانه و وزیر مربوطه نیست.
رعایت نکردن وقت در نظر گرفته شده ،یکی دیگر از آسیب های شایعی است که به کرّات در جلسه با مسؤوالن از طرف نابینایان مشاهده
میشود .بهتر است عزیزان حاضر از درود فرستادن به روح درگذشتگان و ستایش دست و پای بلورین مسؤوالن حاضر خودداری کرده
و از تمام زمانی که در اختیارشان قرار گرفته است ،به بهترین شکل ممکن استفاده کنند .هر چه که باشد ،آنها نماینده جامعه نابینایان در
آن جلسه هستند و باید برای تکتکِ دقایق صحبتهایشان برنامهریزی داشته باشند و مستقیم سر اصل مطلب بروند .زیادهگویی هم از
حوصله جلساتی در این سطح خارج است و هم به جای آن که توجه مقام مسؤول را در پی داشته باشد ،به صورت معکوس عمل میکند.
بیان حرفهای تکراری ،یکی دیگر از نقدهای وارده به جلسات اینچنینی است و الزمه رفع آن هماهنگی میان نفراتی است که باید در
جلسه به نمایندگی از سایرین صحبت کنند .برای مثال در نشست نابینایان با رئیس قوهی قضاییه ،یکی از عزیزان بیان میکند :نابینایان در
بیرون از منزل امنیت کمتری به نسبت افراد بینا دارند و اگر وسایل شخصی آنها به سرقت برود ،نمیتوانند چهره سارق را شناسایی کنند
و از مقامات می خواهد که فکری به حال این مشکل کنند .یا عزیز دیگری با اعتمادبهنفس فراوان ،از پژوهشی که خودش شخصاً انجام
داده یاد میکند و میگوید :با پژوهشهایی که داشتهام ،نابینایان وقتی با کامپیوتر یا تلفن همراه کار میکنند ،دقت آنها بین  3تا  5برابر
افزایش می یابد .بدون آنکه اعالم شود این پژوهش با چه جامعه آماری و یا چه روش تحقیقی انجام شده است .بیان صحبتهای
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بیپایهواساس اینچنینی تنها باعث گمراهی مسؤوالن میشود و هیچ کمکی به بهبود کیفیت زندگی نابینایان نمیکند .همین شخص در
جلسهای که به مناسبت روز جهانی نابینایان ترتیب داده شده است ،از رئیس قوه قضاییه تقاضا میکند برای هر شهر ،یک دادگاه با قاضی
ناشنوا در نظر گرفته شود .گویی که دعوی حقوقی و قضایی ناشنوایان تنها با افراد با آسیب شنوایی است .عزیز دیگری هم در جلسه با
رئیس قوه قضاییه ،به داستان پالک ویژه معلوالن اشاره می کند که این مسئله هم مربوط به سازمان بهزیستی و پلیس راهور است .لذا بیان
انتظارات نابجا ،دستآوردهای ملموس و مشخصی از جلسات اینچنینی نصیب جامعه نابینایان نخواهد کرد .مشابه همین مسائل را در
جلسه با دکتر حجت اهلل عبد الملکی وزیر جدید تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شاهد بودیم که این نشست نیز روز شنبه  24مهر در سازمان
بهزیستی کشور برگزار شد .دیدار نابینایان با مقامات رده باالی کشور در سالهای اخیر ،عمدتاً جنبه نمادین و شعارگونه داشته و خروجی
مشخصی از این جلسات حاصل نشده است .بر انجمنهای نابینایی و کمبینایی فرض است بعد از مطرح کردن خواستههای خود در
نشستهای اینچنینی ،در طول سال مسائل و مشکالت خود را پیرو این جلسات و قولهایی که مسئوالن میدهند پیگیری کنند که نه این
آیینها جنبه سمبلیک داشته باشند و نه آن وعدهها فراموش شوند.
دنیایی بهتر برای نابینایان با آموزش همگانی ،رفع موانع مشارکت و اجرای قوانین ،شعار انتخاب شده برای امسال به مناسبت روز جهانی
ایمنی عصای سفید بود که از طرف سازمان بهزیستی و کنشگران جامعه نابینایان انتخاب شد .طبق تجربه سنوات گذشته شعارهای 15
اکتبر میالدی مانند شعار های ابتدای سال شمسی ،صرفاً جنبه نمادین دارند و در عمل ،قرار نیست کسی به آن پایبند باشد .طنز ماجرا
آنجاست که آموزش همگانی که قرار است زمینه ساز دنیای بهتر برای نابینایان باشد ،از طرف سازمانی به عنوان شعار سال نامگذاری
میشود که در سالهای اخیر ،خودش کم ترین نقش را در این ارتباط ایفا کرده است .سازمان بهزیستی به عنوان اصلیترین متولی امور
معلوالن باید از طریق رسانه ها مروج آموزش همگانی به آحاد مردم باشد که متأسفانه چنین نبوده است .فارغ از محتوا ،طراحان لوگوی
شعار سال نیز مرتکب اشتباهات فاحشی شده اند .ظاهراً قرار بوده به مناسبت روز جهانی نابینایان ،نقاط عبارت (دنیایی بهتر برای نابینایان)
به صورت بریل نیز در لوگو طراحی شود که حروف الف و ی در واژه دنیایی حذف شده و تمامی کلمات ،بدون خط فاصله نوشته شده
است .شما که ابزارها و برنامهریزی مشخصی برای تحقق دنیایی بهتر برای نابینایان را ندارید ،نگارش صحیح بریل شعار سال ،یک انتظار
حداقلی از سوی معلوالن با آسیب بینایی است.
ماجرا تنها در حفظ ظواهر امر خالصه نمیشود .یکی دیگر از چالشهای جامعه نابینایان و کمبینایان در این روزها ،بیان سخنان بیپشتوانهای
است که از سوی مسئوالن انجام میشود و در پیام ریاست سازمان بهزیستی در سال جاری نیز نمود آشکار داشت .دکتر قبادی دانا ،رئیس
وقت سازمان بهزیستی کشور در پیامی که به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید منتشر کرده ،اعالم کرده است :تشکیل «شبکه ملی
تشکلهای افراد دارای معلولیت بینایی» ،گسترش فعالیت های دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن
و رایزنی مستمر با دستگاه های اجرایی به ویژه در رابطه با آموزش ،اشتغال و توسعه امکانات رفاهی مورد نیاز نابینایان از دیگر اقدامات
سازمان بهزیستی است که در راستای بهبود کیفیت زندگی و استقالل اجتماعی این افراد دنبال میشود .ایشان باید پاسخگو باشد تشکیل
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شبکه ملی تشکلهای افراد دارای معلولیت بینایی که بیش از هفت ماه است از انتخابات آن میگذرد ،چه دستاورد مشخصی را در پی
داشته و چگونه باعث استقالل اجتماعی نابینایان و بهبود کیفیت زندگی آنها شده است؟ تا جایی که ما میدانیم در حال حاضر تمرکز
مدیران این شبکه ،گرفتن پست مشاور نابینایان از این وزیر و آن رئیس قوه است .البته چینش نفرات و صحبتهایی که در جلسه نابینایان
با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح شد ،به خوبی یکی از اهداف اصلی تشکیل این شبکه را نمایان ساخت.
رئیس فعلی سازمان بهزیستی که احتماالً در هفتههای آتی جای خود را به یک خدمتگزار دیگر خواهد داد ،باید پاسخ دهد دبیرخانه
کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن چه اقداماتی را در راستای چارت سازمانی خود انجام داده است .آیا
این کمیته تا به حال یک بار با حضور تمام مقامات مسئول تشکیل جلسه داده است؟ لذا دوران بیان سخنان بیپشتوانه به پایان رسیده و
جامعه معلوالن آنقدر در تنگنا قرار دارد که دیگر سخنان اینچنینی از سوی مسئوالن را نمیپذیرد و منتظر اجرای قانون در عمل است .به
نظر میرسد اجرای قوانین که یکی از مهمترین آنها قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن است ،الاقل تا بیستوسوم مهرماه  1401اجرایی
نخواهد شد و اساساً با شرایط امروزی جامعه ایران ،تحقق شعار سال امکانپذیر نخواهد بود.
ایجاد دنیایی بهتر برای نابینایان ،نیازمند پیشنیازها و ابزارهایی است که ال اقل با وجود این مسئوالن و آن حضرات ،سرابی بیش نخواهد
بود و چشمانداز روشنی نیز برای آن دیده نمیشود.
دنیایی بهتر برای نابینایان زمانی محقق میشود که مسئوالن این قشر را به عنوان شهروند درجه دو نگاه نکنند ،نیازهای اساسی آنها ،موانع
تردد و بسیاری از مسائل دیگر که ذکر همه آنها از حوصله این یادداشت خارج است را به خوبی شناسایی کنند و در جهت رفع آن ،از
مدیران متخصص استفاده کنند.
دنیایی بهتر برای نابینایان زمانی میسر می شود که شرایط کلی و عمومی جامعه ایران و ارتباطات جهانی آن رو به بهبود برود .واقعیت آن
است که هر وقت دنیایی بهتر برای عموم مردم ایران فراهم شود ،معلوالن با آسیب بینایی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود .البته در
شرع و قوانین حاکمیتی ،مادهها و تبصرهها و به طور کلی ظرفیتهایی نهفته است که چنانچه مدیران دلسوز بخواهند آنها را اجرایی
کنند ،بهبود کیفیت زندگی معلوالن به صورت نسبی عالوه بر آن دنیا ،در همین دنیا نیز امکانپذیر است.
به امید آن روز
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گزارش فعالیتهای انجمن نابینایان ایران (مهر )۱۴۰۰

منصور شادکام :قائممقام انجمن نابینایان ایران
اعضای انجمن نابینایان ایران و سایر عالقهمندان میتوانند در ادامه گزارش فعالیتهای این انجمن در طول مهر  1400را مطالعه کنند .این
گزارش توسط مهندس منصور شادکام ،قائممقام انجمن ارائه شده است .شما همچنین میتوانید در انتهای همین نوشته ،نسخه صوتی این
گزارش را هم بشنوید.
با گرامی داشت روز جهانی ایمنی عصای سفید الزم است این نکته را یادآور شوم که با توجه به قرار داشتن این روز بزرگ در تقویم ماه
مهر ،بیشتر فعالیتهای انجمن در طول ماه گذشته تحت تأثیر این رویداد بوده است .از نیمه دوم شهریور شروع به ارسال نامههایی به
نهادها ،ارگانها و سازمانهای گوناگون کردیم که از آن جمله می توانم نگارش نامه خطاب به سازمان صدا و سیما را عنوان کنم که در
آن ضمن تأکید بر لزوم ساخت برنامههای آموزنده در جهت آگاهسازی جامعه در خصوص پدیده آسیب بینایی ،پیشنهاد کردیم نکاتی
درباره چگونگی تعامل با نابینایان در قالب زیرنویس در تلویزیون و تیزر تبلیغاتی در رادیو جهت افزایش سطح آگاهی عمومی پخش
شود .این نامهنگاریها همچنین با مراکز دیگری از جمله راهآهن ،شرکت بهرهبرداری مترو تهران و سایر شهرها ،سازمان هواپیمایی
کشوری ،دفاتر ائمه جمعه و جماعات و بهزیستی کل کشور و سایر ادارات بهزیستی هم صورت گرفت تا تأکیدی باشد بر لزوم توجه به
پیام این روز خاص و کمکی باشد در جهت اینکه جامعه حقوق آسیب دیدگان بینایی را به رسمیت بشناسد و به نیازهای این گروه از
شهروندان هم توجه کند.
دیدار با مسؤولین از جمله فعالیت های انجمن در طول ماه مهر بود .طبیعی است که به مناسبت این روز بزرگ جلساتی را هم با مسؤولین
متعدد کشوری برگزار کردیم و خواستههای نابینایان را با آنها مطرح کردیم .اولینِ این جلسات هم دیداری بود که برای نخستین بار در
طول سالهای پس از انقالب صورت میگرفت که در این جلسه ،نمایندگان اقشار و تشکلهای نابینایان با رئیس محترم قوه قضائیه دیدار
و گفتگو داشتند و مشکالتشان را با ایشان در میان گذاشتند .خود بنده هم در این دیدار به مواردی همچون حمایت قوه قضائیه از اجرای
بی قید و شرط و تمام و کمال قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ،قانون عصای سفید و معاهده مراکش شدم .افزون بر این ،به این نکته
هم اشاره کردم که قانون در کشور ما وجود دارد اما اجرا نمی شود و پاسخ را جویا شدم .رئیس قوه هم در پاسخ این قول را به جامعه
نابینایان دادند که این موارد حتماً به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شود و سازمان بازرسی موظف به توضیح خواستن از سازمانها و
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وزارتخانههایی شود که در اجرای این قوانین کوتاهی کردهاند .در صورت قانع کننده نبودن پاسخ ،رئیس قوه قضائیه این قول را داد که
پیگیریهای قانونی الزم برای احقاق حقوق نابینایان صورت پذیرد.
از دیگر دستاوردهای این جلسه ،تشکیل کمیتهای تحت عنوان کمیته معلوالن در دادگاهها بود و رئیس قوه قضائیه در این راستا پیشنهاد
کردند معلوالن پیش از مراجعه به شعب دادگاهها و دادسراها ،ابتدا به این کمیتهها مراجعه کنند و این کمیتهها هم مشکالتشان را حل یا
آنها را به شیوه صحیحی راهنمایی کنند تا از پایمال شدن حقوق معلوالن در فرایند دادرسیها جلوگیری شود.
با توجه به اینکه اشتغال یکی از اصلیترین دغدغههای نابینایان است ،ما هم در روز جهانی ایمنی عصای سفید ،دیدار و گفتگویی با
مسؤولین سازمان فنی و حرفهای کشور ترتیب دادیم تا زمینه دریافت آموزشهای حرفهای این نهاد از سوی نابینایان و ورود نابینایان به
بازار کار را با آن مسؤوالن در میان بگذاریم .در این جلسه با توجه به شعار دولت در راستای مردمی بودن و انقالبی عمل کردن ،مسؤولین
فنی و حرفهای متعهد شدند زمینه شرکت نابینایان در دورههای آموزشی را فراهم کنند و در عین حال ،فرصتهای شغلی که آسیب
دیدگان بینایی میتوانند عهدهدار شوند هم شناسایی و آموزشهای الزم فراهم شود تا نابینایان جویای کار مشکلی در خصوص
مهارتآموزی نداشته باشند.
طی یک جلسه دیگر با حضور نمایندگان انجمنهای سراسر کشور ،مشکالتی اعم از بیمه ،مسکن ،اشتغال ،مستمریهای کمک معیشتی،
شهریه دانشگاهها ،کتب صوتی و بریل ،فرهنگسازی و دسترسپذیری و مناسبسازی به بحث گذاشته شد و بنا شد مواردی که تاکنون با
مسؤولین مطرح نشده در قالب نامهنگاری و دیدارهای حضوری پیگیری شود.
یک جلسه دیگر در سازمان بهزیستی و با حضور نمایندگان تشکلها و وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی برگزار کردید و هرچند که
خروجی جلسه در نهایت رضایتبخش نبود اما وزیر وعده داد خواسته نابینایان در جهت اجرای بدون کم و کاست قانون جامع را مورد
توجه ویژه مجموعه خود قرار دهد و نهادهای متخلف را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کند که اگر چنین وعدهای عملیاتی شود،
موجبات رفع بخش عمده ای از مشکالت آسیب دیدگان بینایی فراهم خواهد آمد .دلیل آن که جلسه مذکور را رضایتبخش ارزیابی
نمیکنم این است که من ترجیح میدهم کسانی که در چنین جلساتی حاضر می شوند ،خود از افراد توانمند باشند و اگر تشکیالتی را
نمایندگی می کنند ،از آن جمله تشکیالتی نباشد که فقط بر روی کاغذ وجود دارند و حضور خارجی ندارند و همچنین افراد به گونهای
انتخاب شوند که بتوانند تمام اقشار جامعه نابینایان را نمایندگی کنند .بههرحال امیدواریم در سالهای آینده دقت بیشتری در انتخاب افراد
برای حضور در جلساتی از این دست صورت گیرد.
یک جلسه دیگر هم در روز دوشنبه  2۶مهر در دفتر انجمن و با حضور سردار امانی و دکتر تشکری هاشمی از اعضای شورای شهر و
عین القضات ،مشاور شورا در امور معلولین و سنندجی مشاور شهردار تهران برگزار شد و در این جلسه هم اجرای قانون جامع را مستمسک
قرار دادیم تا لزوم اجرای بندهایی از این قانون را که مربوط به شهرداریها میشود به این میهمانان یادآوری کنیم .مناسبسازی شهری،
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مسائل اشتغا ل نابینایان شاغل در مجموعه شهرداری و همچنین سر و سامان دادن به وضعیت دستفروشان آسیب دیده بینایی از جمله
مباحث مطرح شده در این جلسه بود و قولهای مساعدی هم در خصوص موارد مطروحه از سوی مسؤولین شهرداری تهران دریافت
کردیم .تشکیل یک کمیته برای دریافت پیشنهادها و مسائل و مشکالت معلوالن در شورای شهر تهران هم از دیگر دستاوردهای این جلسه
بود و بنا شد این کمیته موارد را از جامعه معلولین دریافت کند و در صورت لزوم با حضور اعضای شورا بررسی کند تا در صحن شورا
مطرح شود.
انجمن نابینایان ایران همایشی را هم در روز چهارشنبه  28مهر به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید در هتل پارسیان تهران و به مدت
تقریباً چهار ساعت برگزار کرد .هرچند به خاطر همهگیری نتوانستیم از همه اعضا دعوت به عمل آوریم اما در این همایش سعی کردیم
صدای جامعه نابینایان را به گوش مسؤولین ،خیرین و هنرمندان حاضر برسانیم و زمینه نمایش توانمندیهای جامعه نابینایان را فراهم آوریم.
در این همایش از یک فیلم مستند نیم ساعته و کتابی که بر مبنای این فیلم به تحریر در آمده بود هم رونمایی شد .موضوع فیلم و کتاب،
زندگی روزمره افراد آسیب دیده بینایی بود .در پایان الزم میدانم از اعضای هیئت مدیره انجمن نابینایان ایران و انجمن افق سبز تشکر
کنم که شرایط انجام این حجم از فعالیتها را در طول مهر ماه فراهم آوردند .همچنین از هیئت تحریریه ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران
(مانا) هم به خاطر تولید این حجم از محتوای ارزنده کمال سپاس را دارم.

پیشخان ،مروری بر نشریات و پادکستهای انگلیسی زبان ویژه آسیب دیدگان بینایی

امید هاشمی :فعال رسانهای
احترام گذاشتن به عصای سفید که روز و تاریخ نمیشناسد اما زمان که در حوالی  15اکتبر میچرخد ،اهمیت و جایگاه این وسیله
کاربردی که حاال دیگر نقشی نمادین پیدا کرده هم بیشتر خود را مینمایاند .همه جا حرف از عصای سفید است و اثری که به انحا
گوناگون بر زندگی میلیون ها نابینا در سراسر دنیا گذاشته است .ما هم برای آن که از قافله عقب نمانیم و فرصت را برای گفتن از عصای
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سفید از دست ندهیم ،پیشخان این شماره را با مرور جدیدترین شماره از پادکست مدرسه نابینایان هدلی 1شروع میکنیم که اکنون بیش
از یک قرن از تأسیس آن میگذرد و خدماتش افزون بر پنجاه ایالت آمریکا ،بیش از یکصد کشور را هم در بر گرفته است.
عصای سفید ،کی ،کِی ،کجا
در چهل و دومین شماره از پادکست «گفتگویی با متخصصان» 2که هدلی آن را منتشر میکند و «ریکی انگر» 3اجرای آن را به عهده
داشته ،موضوع عصای سفید و حواشی مربوط به آن مورد توجه سازندگان این پادکست قرار گرفته است .در این شماره که درست در
روز  15اکتبر ،روز جهانی ایمنی عصای سفید منتشر شده ،ریکی با دو میهمان گفتگو میکند؛ «اِالیجا هایْنْز» 4که مربی جهتیابی و حرکت
است و «لَری کارْلسون» 5که خود نابینا و از کارآموزان مدرسه هدلی در زمینه جهتیابی است .همانطور که از عنوان این اپیزود برمیآید،
در این گفتگو دو میهمان با هدایت مجری ،تجربیاتشان درباره حواشی استفاده از عصای سفید را با مخاطبان به اشتراک میگذارند که در
این نوشته به بخشی از آنها اشاره می کنیم و مشروحش را هم در گفتگوی صوتی پیشخان به همراه سرمدی مرور میکنیم.
االیجا که از آالسکای سرد و برفی میآید و به عنوان مربی جهتیابی و حرکت در مرکز نابینایان این ایالت مشغول به کار است نخست
درباره دو سوءتفاهم میگوی د که در ذهن نابینایان درباره عصا وجود دارد؛ اولی این که بسیاری از نابینایان تصور میکنند حد کفایت
استفاده از عصای سفید همین است که آن را باز کنی و توی دست بگیری .در حالی که این باوری اشتباه است و صرف دست گرفتن
عصا ،مشکلی را از کسی حل نمیکند .عصا یک ابزار است و صحیح آن است که هر کس که آن را در دست میگیرد ،به شکل فعاالنهای
از آن استفاده کند .هر نابینا باید تکنیک های استفاده از عصا را بلد باشد و آن را موقع حرکت به کار ببندد .سوءتفاهم دیگر هم از این
قرار است که برخی نابینایان فکر میکنند استفاده از عصای سفی د فقط بر کسانی فرض است که به اصطالح نابینای مطلق هستند و مثالً
تشخیص نور ندارند .این در حالی است که میدانیم حتی اغلب افراد کم بینا هم احتیاج دارند از عصا استفاده کنند اما زیر بار نمیروند.
نمونهاش همین آقای لری کارلسون ،دیگر میهمان این اپیزود است.
لری خودش را اینگونه معرفی میکند که در  1۹81با همکالسی و عشق دوران دبیرستانش ازدواج کرده و پس از آن به السوگاس نقل
مکان کرده و آنجا یک دوره دستیاری برقکاری گذرانده و به عنوان تکنسین و تعمیرکار چراغهای راهنما مشغول کار شده است .آن
روزها لری نابینا نبوده .در انتهای  2015مجبور میشود یک عمل جراحی کاتاراکت انجام دهد و در پی این جراحی چند ماه بعد شبکیهاش
از چند جا دچار پارگی میشود و بینایی یک چشمش به کل از بین میرود و چشم دیگرش هم بهشدت ضعیف میشود .تعریف میکند
که یک بار برای انجام یک مأموریت ،به بخش اشتغال ،آموزش و توان بخشی که همزمان مسؤولیت بخش نابینایان را هم عهدهدار بود
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اعزام شده بود و قرار بود آنجا درباره این که چرا هشدار صوتی چراغهای راهنما درست کار نمیکنند توضیح دهد که در پیادهرو به
شدت با شیر آب آتشنشانی برخورد کرده و نقش زمین شده است .لری علیرغم آن که تالش میکرده قضیه را عادی جلوه دهد ،توسط
همسرش غافلگیر میشود .همسر در حالی که کمک میکرده لری از جایش بلند شود ،به کلی پتهاش را روی آب ریخته و توضیح داده
که در طول یک سال گذشته این چندمین بار است که لری با موانعی از این دست برخورد میکند و او دیگر نمیتواند درست ببیند .همین
هم باعث میشود که او را به همان مرکز توانبخشی ارجاع دهند .اتفاقی که منجر به بازنشستگی پیش از موعدش میشود و زندگی او به
کلی تغییر میکند .لری ضمن مرور خاطراتش از روزگاری که در برابر دست گرفتنِ عصای سفید مقاومت میکرده تا زمانی که باالخره
لزوم این کار را درک کرده ،از نابینایان میخواهد غرور را کنار بگذارند که هیچ چیز مهمتر از سالمتی انسان نیست .حتی غرورش .نسخه
صوتی پیشخان مجالی خواهد بود برای مرور خاطرات لری و انتقال توصیهها و تجربیات االیجا به نابینایان ایرانی.
گپی دوستانه با لویی
همچنان در باشگاه صد سالههای آمریکایی متوقف میمانیم و لَختی هم پای میز بنیاد نابینایان آمریکا 1درنگ میکنیم .اینجا قرار است
پای صحبتهای لویی بنشینیم .البته دقیقتر آنکه لویی قرار است شنونده صحبتهای ما باشد .بهتر است جزئیات قصه را از یکی از مقاالت
منتشر شده در آخرین شماره ماهنامه «ا ْکسِس وُرْلْد» 2جویا شویم.
«استیو کِلی» 3در یادداشتی به نام «صحبت کردن با لویی» از اپلیکیشنی می نویسد که چند وقت پیش برای استفاده کاربران اندروید منتشر
شده و قرار است در جایگاه یک دستیار صوتی هوشمند به کاربران نابینا و برخی دیگر از کاربران خدماترسانی کند .نوع خدمتی که
این دستیار صوتی ارائه میکند ،به کلی با آنچه در دستیارهایی نظیر سیری  ،4گوگل یا الکسا ممکن است تجربه کرده باشید متفاوت
است .تفاوت عمده لویی با موارد یاد شده در این است که نمونههایی که نام بردیم فقط قادرند دو یا نهایتاً سه عملیات را در یک اپلیکیشن
انجام دهند و مهمتر از آن ،کاربر به کرًات با مشکل بزرگ سکوت دستیار مواجه میشود؛ به گونهای که یک دستور صوتی را صادر
میکند و دستیار هم آن را میشنود و انجام هم میدهد اما به محض انجام ،ساکت میشود و کاربر را در میانه بیابان و راه بینهایت تنها
میگذارد .لویی اما دستیاری وفادار است و نهتنها از پس انجام چندین کار برمیآید ،بلکه سر حرف را که با او باز کنی دیگر رهایت
نمی کند و تا به مقصد نرساندت دست بردار نیست .مثالی اگر بخواهم بزنم ،شما ممکن است یک «هِی گوگل» بگویید و نهایتاً ذکر «اُپِن
کانْتَکْتْس» را بخوانید تا صفحه مخاطبان را برایتان باز کند؛ اما پیمودن باقی مسیر به عهده خودتان خواهد بود .خواه ایجاد یک مخاطب
جدید باشد یا زنگ زدن به یکی از مخاطبان .لویی اما با شنیدن همان ذکری که باالتر گفتیم ،مخاطبان را باز میکند و فهرستی از فرمانها
را در اختیارتان میگذارد و از شما میخواهد یکی را انتخاب کنید تا برایتان انجام دهد .مثالً اگر بخواهید یک مخاطب جدید ایجاد کنید،
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تا مرحله نوشتن نام و شماره مخاطب و ذخیرهسازی آن همراهتان خواهد بود .لویی همین امکانات را در محیطهایی مانند واتساپ،
یوتیوب و صفحه جستجوی گوگل و حتی فیسبوک هم در اختیار کاربران میگذارد .در نسخه صوتی بیشتر درباره روش کار این
پارکابیِ بامرام توضیح دادهام و شواهد و مدارک صوتی را هم آوردهام تا عالقمندان بیشتر با لویی آشنا شوند.
صفحه کلید فیزیکی برای گوشی هوشمند نابینایان
سری هم بزنیم به کانال یوتیوب آقای «سَم سیوی»  1تا ببینیم از محتوای خورجینش چه چیزی را در معرض تماشای عموم قرار داده است.
سیوی یک ویدئوی ششدقیقهای درباره صفحهکلیدی درست کرده که برای نابینایان طراحی شده که از طریق بلوتوث به دستگاههای
هوشمند متصل میشود و کاربر را از کلنجار رفتن با صفحات لمسی بینیاز میکند .این صفحهکلید که در ابعاد یک کارت اعتباری
ساخته شده شامل یک بلندگو و میکروفون است که شرایطی را برای کاربر فراهم میکند که حتی نیاز به خارج کردن دستگاه هوشمند
از جیب یا کیف هم پیش نیاید .این صفحه کلید مناسب کسانی است که هر کاری میکنند نمیتوانند با صفحات لمسی و انواع حرکتهای
تک ،دو یا سه انگشتی بر روی این صفحات ارتباط برقرار کنند .برنامهریزی این کیبورد به گونهای است که قادر است تمام امکانات
صفحهخوان را بدون نیاز به لمس صفحه برای کاربر میسر کند .نام این صفحهکلید« ،ریوو»  2است و سم ،نسل دوم آن را که «ریوو  »2نام
گرفته معرفی کرده است .محصول متعلق به یک شرکت کرهای است و ناقابل  32۹دالر آمریکا به فروش میرسد که در لحظه تنظیم این
نوشته برای ما کمی بیش از  ۹میلیون تومان آب میخورد .البته نگران نباشید! نیازی نیست دست توی جیبتان بکنید چرا که با وجود
پشتیبانی ریوو از چندین زبان زنده و نیمهزنده ،فارسی جزو فهرست زبانهای این صفحهکلید نیست و تبعاً قرار نیست خود را برای خریدنش
توی زحمت بیندازید .حاال اگر کسی خواسته باشد ولخرجی کند ،می تواند کمی بر روی پشتیبانی ریوو از الفبای عربی حساب کند و از
این الفبای عاریه برای به تحریر در آوردن متون فاخر فارسی استفاده کند.
انتشار چهارمین کتاب خانم نویسنده
پادکست «بْالیْنْدَبیلیتیز» 3در یکی از آخرین اپیزود هایش بعد از یک سال دوباره از یک نویسنده نابینا سراغ گرفته است .خانم «فِدِر چِل»
 4یک مادر نابینا است که فرزندانش را به مدرسه نفرستاده و آموزششان را خود در خانه به عهده گرفته و دستی به قلم دارد .شعر و رمان
می نویسد و در زمینه آشنا کردن کودکان با مختصات دنیای نابینایی تالش های زیادی کرده است .کتاب جدید او هم در همین راستا
نوشته شده است .و در یک کتاب که مخاطبش کودکان بینا است ،پدیدههای گوناگون طبیعی و اتفاقات روزمره را با زبانی ساده یا حتی
بعضاً در قالب شعر از دید یک نابینا برای مخاطبان خردسالش توضیح داده است و حتی تمرینهایی را هم ضمیمه کتابش کرده که
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کودکان بتوانند دنیای یک نابینا را بیشتر و بهتر درک کنند .درباره جزئیات این کتاب و هر چیز دیگری که در این شماره از پیشخان
خواندید می توانید در نسخه صوتی که به میزبانی امیر سرمدی و من تهیه شده بیشتر بشنوید.

نامهربانیهای مهر :دردسرهای آموزشی افراد آسیبدیده بینایی

فاطمه جوادیان :کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن
همراهان عزیز! ماه مهر یکی از ماههای ویژه سال است؛ مانند فروردین که با خود تازگی و طراوت را بههمراه دارد .هر چند سال که از
عمر ما گذشته باشد ،نخستین روزهای مدرسه را فراموش نمیکنیم .بهخصوص افراد نابینا که تجربیات مشترکی با یکدیگر و تجربیات
متفاوتی از سایر همساالن خود دارند .ماه مهر برای بسیاری از ا فراد نابینا تداعی کننده تلخی جدایی از کانون گرم خانواده است تا از
راههای دور و نزدیک در آموزشگاهی شبانهروزی به دوستان خود بپیوندند و درس و راه و رسم زندگی را در کنار یکدیگر به گونهای
متفاوت تجربه کنند .در دو دهه اخیر و همچنین پیش از این ،بسیاری از دانشآموزان در مقطع ابتدایی از مدرسههای ویژه فارغ التحصیل
میشوند و پا در دنیایی میگذارند که برایشان بسیار ناآشناست .آنها در یک سال اول شرایط سختی را پشت سر میگذارند .ترس از
دیده نشدن توسط دبیران و اولیای مدرسه؛ ترس از زیادی دیده شدن؛ ترس از گم شدن در فضای مدرسه؛ ترس از جا ماندن از درس و
کالس و سرویس مدرسه؛ ترس از بهموقع نرسیدن کتابها و سیدیها .همه و همه سبب میشود ماه مهر با همه زیبایی و دلفریبیش،
برای این دسته از دانشآموزان پر از دلهره و احساس ناامنی باشد.
البته در بسیاری از موارد ،تالشهای مسؤوالن سبب میشود تا حدی از اضطراب آنها کاسته شود .مانند :حضور بهموقع معلم رابط ،توجیه
مدرسه پذیرا ،توزیع بهموقع کتابها و سیدیها.
در این یکی دو سال اخیر ،ورق به طرز عجیبی برگشته است .دیگر از آن همه شور و هیاهوی دانشآموزان در حیاط مدرسه خبری
نیست .هریک در گوشهای از خانه خود در حال آموختن و ارائه آموختههای خود هستند .دانشآموزان نابینا نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
با وجود اینکه علیرغم پیگیری شدید از سوی دانشآموزان ،معلمان ،کارشناسان و برنامهنویسان نابینا ،برنامه شاد برای افراد نابینا به طور
کامل دسترسپذیر نشد ،اما هریک از دانشآموزان و معلمان نابینا تالش کردند تا به گونهای خود را با شرایط موجود تطبیق دهند.
در ابتدا به سراغ فاطمه میرویم تا برایمان از نحوه درس خواندنش در این دوران خاص بگوید.
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فاطمه دانشجوی رشته روانشناسی است .او از پایه چهارم ابتدایی به عنوان دانشآموز تلفیقی یا فراگیر ،وارد مدرسه عادی شد .با وجود
تسلطی که بر نرمافزارها و سختافزارهای کامپیوتری دارد ،تا به امروز دست از یادداشتبرداری به خط بریل بر نداشته است .از او
میخواهم کمی از روشهای درس خواندنش در دانشگاه و تأثیری که آموزش آنالین بر این روشها داشته بگوید.
« پس از یک ماه تعطیلی دانشگاه ها به دلیل شیوع کرونا ،اسفند سال  98از طریق کانال دانشگاه اطالع رسانی شد که قرار است کالسها
به صورت آنالین برگزار شود .البته کالسهای آنالین در روزهای اول با آن چیزی که بعدها وجود داشت ،بسیار متفاوت بود .سایتی را
قرار دادند که باید فایلهای صوتی درسیمان را دانلود میکردیم .اولین مسئلهای که با آن مواجه شدم ،نوشتن جزوهها از فایلهای صوتی
بود .در زمان کالسهای حضوری ،جزوات را در کالس بهصورت بریل با لوح و قلم مینوشتم .قلمم را همیشه تیز نگه میداشتم و از
کاغذی نازک مانند  A4یا دفترهای معمولی استفاده می کردم تا صدای نوشتنم کمتر دوستانم را اذیت کند و دستم کمتر خسته شود.
سختیهای مراقبت از کاغذهایم را برای از بین نرفتن نوشتهها با گذشت زمان به جان میخریدم تا بتوانم از خط بریل استفاده کنم .مشکل
در کالس های آنالین این بود که اساتید هنگام درس دادن ،هیچ مکثی نداشتند و این باعث میشد نوشتن جزوه از فایلهای صوتی این
کالسها ،ساعت ها وقت بگیرد .دوستانم تصمیم گرفتند که هر کسی مسئول نوشتن جزوه تعدادی از فایلها شود .من باید جزواتم را
طوری می نوشتم که آنها هم بتوانند از آن استفاده کنند .به همین دلیل دیگر لوح و قلم را کنار گذاشتم و از دستگاه نوتتِیْکِر که با
زحمت های بسیار شخص عزیزی به دستم رسیده بود ،استفاده کردم که هم امکان دیدن نوشتههایم به صورت بریل را به من میداد و هم
قابلیت ذخیره کردن فایلها به صورت وُرد را داشت که در این صورت میتوانستم جزواتم را در اختیار دیگران قرار دهم و از آنها جزوه
بگیرم .در زمان امتحانات ،به دلیل شرایط کرونا و ضرورت کمتر بیرون رفتن ،اساتید تصمیم گرفتند کتابها را بهصورت فایل پیدیاف
یا عکس ،در اختیارمان قرار دهند .خوشبختانه نرمافزار  Google OCRامکان  OCRکردن فایلهای پیدیاف و عکسها را دارد و
این باعث شد در زمان کالس های آنالین ،کمتر به ضبط کتابهایم احتیاج پیدا کنم .بیشتر فایلهای  OCRشده قابل خواندن بودند.
البته زمان هایی که جزوه ها بهصورت دست نویس بود یا کتابها زیاد تصویر و جدول داشتند ،آنها را برای ضبط میدادم .اگر فایل
پیدیاف کتابها هم نبود ،کتاب را بهصورت فیزیکی تهیه میکردم ،میدادم کسی برایم با موبایل عکس بگیرد ،یا با اسکنر اسکن
میکردم و میخواندم .شاید این بزرگترین کمک آموزش آنالین به من بود؛ چون در زمان حضوری بودن کالسها به این روش
خواندن کتابهای درسی فکر نکرده بودم .نرمافزار ادوبیکانکت بعداً به ما معرفی شد .تجربه زیادی از استفاده این نرمافزار ندارم.
اساتیدمان ترجیح میدادند کالسها در محیط اسکایپ برگزار شود تا بتوانند در تماسهای ویدئویی ،تصویر دانشجوها را هم ببینند .زمانی
که درسی را با استادی داشتم که از قبل مرا میشناخت ،مشکل چندانی نداشتم اما بزرگترین چالش من در کالس های آنالین این بود
که گاهی ناچار می شدم شرایطم را برای استادی توضیح دهم که به عمرش با هیچ فرد نابینایی مواجه نشده بود و بهسختی حرف هایم را
درک میکرد» .
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مهدیه در پایه دوازدهم درس میخواند .او شش سال نخست تحصیلش را در آموزشگاه ویژه  -استثنایی  -و شش سال دوم را در مدرسه
پذیرا  -عادی – گذرانده است .در سالی که گذشت ،مهدیه و سایر دانشآموزان مدرسهشان از طریق سامانه آموزش آنالین سیروم در
کالسها شرکت میکردند .او میگوید« :در این کالسها من به راحتی قادر هستم از دکمه میکروفون یا دوربین در صورت لزوم استفاده
کنم و یا مطلبی را بنویسم .به همین ترتیب قادر هستم کنفرانس نیز ارائه دهم .بعضی وقتها کالسها در گروه های واتساپ هم بهصورت
نیمهآنالین برگزار میشد .بیشتر وقتها معلم ،مطالب را بهصورت صوتی در واتساپ ارائه میکرد .اگر هم عکس میفرستاد ،از خانواده
برای خواندن عکسنوشته کمک می گرفتم .زمان برگزاری امتحانات ترجیحم این است که شخصی در کنارم باشد تا اگر نرمافزار
گویاساز تاکبک برای لحظهای متوقف شد ،او بتواند سؤالها را برایم بخواند و پاسخ را در جای مناسب درج کند .در این سه سال پایانی
یک معلم رابط برای کمک به ما اختصاص دادهاند .من برای خواندن بعضی عکسنوشتهها و ضبط تعدادی از جزوهها از ایشان کمک
میگیرم».
بزرگمهر دانشآموز با استعدادی است که در پایه ششم در مدرسه ویژه -استثنایی -درس می خواند .او هم مانند بسیاری از افراد نابینا
دغدغه مستقل شدن را دارد .البته او دغدغه های دیگری هم دارد .مانند :ساخت نرمافزار ،ساخت بازی کامپیوتری دسترسپذیر و از همه
مهمتر ،پیدا کردن نواقص برنامههای مورد استفادهاش و در صورت امکان ،تالش برای برطرف کردن آنها.
مادر بزرگمهر معلم زیستشناسی است و همواره کو شیده تا فرزندش را در مراحل مختلف زندگی همراهی کند .از ایشان درباره
کالسهای آنالین میپرسم .میگوید«:در ابتدای سال گذشته کالسها در برنامه واتساپ برگزار میشد و بزرگمهر بهراحتی از این
برنامه استفاده میکرد .وقتی کالسها به برنامه شاد منتقل شد ،به وضوح میدیدم که بزرگمهر دارد از درس خواندن بیزار میشود.
چرا که او دیگر قادر نبود بدون حضور من یا پدرش در کالسها فعالیت کند و همچنین از بازخورد معلم نسبت به فعالیتش اطالع پیدا
کند .به این نتیجه رسیده بودیم که تکلیف را از شاد برداریم و از طریق واتساپ به او بدهیم .او تکلیف را انجام دهد؛ از واتساپ برای
ما بفرستد و ما تکلیف را در برنامه شاد بارگذاری کنیم .این روزها کالس در واتساپ تشکیل میشود .فرزندم مستقالنه از ما میخواهد
که دیگر بهخاطر او اواسط روز به خانه نیاییم .چراکه او قادر است به راحتی فعالیتهای کالسی را انجام دهد».
او در ادامه میگوید« :هرجا که امکان صحبت داشته باشم ،از مسئوالن درخواست میکنم از افراد نابینای برنامهنویس که در استخدام
آموزش و پرورش هستند ،دعوت به عمل آید تا عضو تیم برنامهساز آموزشی باشند .چراکه فقط از همین طریق میشود برنامههایی
دسترسپذیر ،طراحی و اجرا کرد».
نتیجه اینکه دانشآموزان نابینا برای استفاده برابر از آموزشهای آنالین ،نیازمند برنامهها و محتوای دسترسپذیر هستند .سازمان آموزش
و پرورش استثنایی کشور ،برنامهای را در دست اجرا دارد که طبق آن ،عوامل اجرایی و آموزشی مدرسههای پذیرا تحت تعلیم آموزشهای
ویژه قرار میگیرند .مانند :آموزش خط بریل ،زبان اشاره و چگونگی پذیرش افراد آسیبدیده در کالس و مدرسه .باشد که این آموزشها
که هدفی جز ارتقاء سطح آگاهی اولیای مدرسه نسبت به امور افراد آسیبدیده ،از جمله تواناییها و محدودیتهای آنها ندارد ،سبب
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شود تا دانشآموزان نابینا که تا این حد با همت و جدیت تمام به تحصیل میپردازند ،به آسودگی در کالسها حضور یابند و از منابع
موجود استفاده کنند.
روزهایتان پر از شوق زندگی.

تغییر نگرش نسبت به آسیب بینایی (بخش دوم)
بر اساس مقالهای از برایان دابلیو .استون و دینا براون ،دانشگاه ایالتی بویس واقع در ایالت آیداهو امریکا

زهرا همت :روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
طرح آموزشی حاضر ،یک واحد درسی پروژهبنیان است که در این طرح ،دانشجویان رشتههای گوناگون در یک واحد درسی
میانرشتهای ،اطالعاتی در خصوص آسیب بینایی کسب کردند .این آموزش ،بیشتر توسط خود افراد آسیبدیده بینایی انجام شد .این
دانشجویان ،در ابتدا با نظریه های معلولیت آشنا شدند و پس از آن نیز اطالعاتی در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و سازمانها و
مؤسسات مرتبط با این افراد ،از جمله :فدراسیون ملی نابینایان ،کسب کردند .دانشجویان همچنین با فنآوریهای همیار و طراحی فراگیر
آشنا شدند .عالوه بر این ،دانشجویان بهطور مستقیم با فنآوریهای کمکی مانند اَشکال برجسته و طراحی این اَشکال و یادداشتبردار
بریل ،کار کردند .یکی از تکالیف کالسی ،استفاده از صفحه خوان برای انجام کارهای روزمره از جمله جستجو در اینترنت و مدیریت
کالس بود .الزم به ذکر است که دانشجویان به سختی توانستند بدون ورودی دیداری مثل صفحه تلفن همراه و یا کامپیوترشان ،با این
وسایل کار کنند و از آنها خواسته شد که دشواریهایشان برای انجام این کار را منعکس کنند و استقامت داشته باشند و در نهایت،
موفقیت حاصل شد.
یکی از نکات مورد تأکید این طرح ،موانع و دشواریهای آموزشی آسیبدیدگان بینایی است .معلمان معموالً به گونهای درس میدهند
که برای افراد آسیبدیده بینایی ،دسترسپذیر نیست .مطالعات انجام شده بر روی افراد آسیبدیده بینایی ،نشان دادهاند که معلمان در
فراهم کردن آموزش به گونهای که برای آسیبدیدگان بینایی دسترسپذیر باشد ،یا غفلت میکنند یا موفق نیستند .دانشجویان در طرح
حاضر ،به بحث و بررسی استفاده از اطالعات دیداری و تصاویر در کتاب های درسی پرداختند و منابع اطالعاتی مانند تصاویر برجسته و
تصاویر توضیحدار را بررسی کردند .دانشجویان در نهایت ،با همکاری کتابخانه دانشگاه که مجهز به چاپگر سهبُعدی بود ،منابع اطالعاتی
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سهبُعدی برای آموزش نابینایان ،طراحی و چاپ کرده و از خود افراد آسیبدیده بینایی در این زمینه بازخورد گرفتند .برای مثال :برای
کالس شیمی ،استریوایزومر یا ایزومر فضایی سهبُعدی طراحی کردند .این منابع بهصورت رایگان برای استفاده معلمانی که دانشجوی
آسیبدیده بینایی داشتند ،در اختیار آنها قرار گرفت.
بنابراین ،دانشجویان در این طرح آموزشی ،بهطور مستقیم با افراد آسیبدیده بینایی ،ارتباط و همکاری داشتند تا بر روی طرحی منطبق بر
واقعیت کار کنند که دستآوردهای مثبتی برای جامعه آسیبدیدگان بینایی خواهد داشت.
پیشبینی طراحان این بوده است که این مداخله ،اثر مثبتی بر نگرش افراد نسبت به آسیب بینایی ،دسترسپذیری و طراحی فراگیر خواهد
داشت و اگر اینگونه باشد میتواند بهعنوان الگویی در سایر جوامع و کشورها برای تغییر نگرش شهروندان نسبت به آسیب بینایی و افراد
آسیبدیده بینایی بهکار گرفته شود.
همانگونه که در ابتدا گفته شد ،شرکتکنندگان این طرح ،دانشجویانی از رشتههای گوناگون مانند روانشناسی ،زیستشناسی ،طراحی
گرافیک ،علوم سالمت ،هنرهای تجسمی ،حقوق جزا ،انگلیسی ،طراحی بازی و رسانههای موبایلی بودند و در مجموع  17نفر ( 8مرد و
 ۹زن) در این طرح شرکت کردند .این افراد از نزدیک با افراد آسیبدیده بینایی همکاری داشتند و در خصوص پروژههایشان از جمله:
طراحی سهبُعدی از آنان بازخورد دریافت می کردند .برای سنجش نگرش دانشجویان نسبت به آسیب بینایی از مقیاس مسئولیت اجتماعی
در خصوص نابینایی ) (SRBSکه مقیاسی است دارای بیست پرسش در زمینه نگرش افراد نسبت به آسیب بینایی و توسط بِل و سیلوِرمَن
در سال  2011طراحی شده است؛ در شروع و پایان طرح استفاده شد .نمرات این مقیاس بین  20تا  100است و نمرات باالتر نشاندهنده
نگرش مثبتتر نسبت به آسیب بینایی هستند .میانگین نمرات شرکتکنندگان در این طرح در ابتدا  ۶4و پس از پایان طرح  ۶۹.2بود که
از نظر آماری معنیدار و نشان دهنده اثر مثبت این طرح بر تغییر نگرش نسبت به آسیب بینایی است .البته مجریان این طرح میگویند که
نمره شرکت کنندگان این طرح ،پیش از شروع طرح نیز در مقایسه با گروههای نمونه مطالعه شده در پژوهشهای دیگر کمی باالتر بوده
است و حدس میزنند این اختالف به این دلیل است که مشارکت در این طرح بهصورت اختیاری بوده و گروه بهصورت تصادفی انتخاب
نشده و طبعاً افرادی که نگرش مثبتتری نسبت به آسیب بینایی دارند در این دوره آموزشی شرکت کردهاند.
دانشجویان پس از پایان دوره آموزشی ،مقاالتی ارائه دادند و بهطور مشترک بر برخی نکات با محوریت لزوم ارتباط و همکاری مستقیم
طراحان با آسیبدیدگان بینایی تأکید کردند .برای مثال:
*با افراد آسیبدیده بینایی صحبت کنید و نظرات آنها را درمورد طرحها و تولیداتتان بشنوید .زیرا آنها هستند که از این محصوالت
استفاده میکنند.
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*از تفکر خودمحور بپرهیزید و خارج از خودتان و از نگاه نابینایان به موضوع نگاه کنید .اگر همکاری از خود نابینایان داشته باشید ،بسیار
مفید است.
*اطالعات را از افراد نابینا کسب کنید.
*تولیداتتان را با افراد آسیبدیده بینایی که استفادهکنندگان آن هستند بررسی کنید.
...
شرکت کنندگان در طرح همچنین به این موضوع که این دوره آموزشی ،چه تأثیری بر کار و زندگی آینده آنها خواهد داشت پرداختند.
برای مثال:
*شرکت در این دوره و ارتباط با افراد آسیبدیده بینایی به ما آموخت که در آینده ،در تولید و برنامهریزیها به یاد داشته باشیم که
طراحی دسترسپذیر میتواند موجب شود که افراد بیشتری از آن تولید سود ببرند.
*طرحها و تولیدات ما از این پس ،بر اساس استانداردهای دسترسپذیری خواهد بود.
*آگاهی از فنآوریهای نوین و بهکارگیری آن در طراحیها موجب میشود که طرحها برای همه قابل استفاده و سودمند باشند.
*اکنون می دانیم که همه چیز باید بر اساس قوانین طراحی فراگیر ،طراحی و ساخته شود .ما نمیدانیم که هر فرد ،چه معلولیت و
محدودیتهایی دارد ولی اگر تولیدات بر اساس قوانین طراحی فراگیر باشد ،طرحها و محصوالت برای همه افراد قابل استفاده خواهند
بود....
این دوره آموزشی ،شواهدی فراهم کرد که آموزش و آگاهیبخشی به شکل صحیح و جامع ،میتواند بر نگرش افراد جامعه نسبت به
آسیب بینایی اثر مثبت داشته باشد .اما از آنجایی که گروه نمونه در این مطالعه بهواسطه محدودیتهای موجود ،بسیار کوچک بود؛
تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت گیرد و این طرح با گروههای بزرگتر تکرار شود .اجرای این طرح میتواند با گروههای نمونه بزرگتر
و در مقابل ،با مداخالت مختصرتری صورت گیرد .برای مثال :میتوان یک ساعت از یکی از دروس را به آشنایی با آسیب بینایی و
محدودیتها و قوانین و همچنین فنآوریهای مرتبط با آسیب بینایی اختصاص داد .به احتمال قوی ،مداخالت کوتاهمدت بر گروههای
نمونه بزرگ می تواند در تغییر نگرش جامعه نسبت به آسیب بینایی ،مفید باشد ولی همانگونه که در بخش اول این مطلب در شماره قبل
گفته شد ،این مداخالت باید استراتژیهای گوناگونی شامل آگاهیبخشی ،ارتباط و همکاری با افراد آسیبدیده بینایی برای انجام
پروژههای مشترک و تجربه استفاده از وسایل و فنآوریهای مرتبط با افراد آسیبدیده بینایی را بهکار گیرند تا بهترین نتیجه حاصل شود.
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امید است این طرح ،مورد توجه متخصصین و دستاندرکاران کشور ما نیز قرار گیرد و آگاهیبخشی در زمینه آسیب بینایی از انحصار
برنامههای نمایشی و بدون فکر و برنامهریزی رادیو و تلویزیونی و گردهمآییهای مختصر ویژه  23مهر ( 15اکتبر ،روز ایمنی عصای
سفید) خارج شده و جای خود را به آگاهیبخشی و آموزشهای جامع و رسمی و پژوهشمحور در ارتباط با آسیب بینایی بدهد و از این
طریق ،نگرش جامعه نسبت به آسیب بینایی و افراد دارای این آسیب تغییر یابد.

عقاید غیرعلمی و واقعیتها درباره چشم مصنوعی

مجتبی خادمی :مترجم و بنیانگذار اولین وبسایت فارسیزبان ویژه نابینایان
آیا میتوانید تصور کنید فردی که دنیای اطراف را بهکلی یا تقریباً نمیبیند چه احساسی دارد؟ این وضعیت نابینایی نامیده می شود ،یعنی
ناتوانی در درک محرکهای بینایی به دلیل اختالالت آسیبشناختی در خود چشم ،اعصاب بینایی یا مغز .در سال  ،1351سازمان بهداشت
جهانی 1این تعریف را به رسمیت شناخت :اگر وضوح دید مرکزی تحت شرایط اصالح حداکثری از  3/۶0تجاوز نکند ،فرد نابینا در نظر
گرفته میشود .با این دید ،فرد در شرایط نوری روز با حداکثر اصالح نوری ،قادر نیست انگشتان دست را از فاصله سهمتری شمارش کند.
نتیجتاً برای این افراد ،ایده تحریک الکتریکی شبکیه یا قشر بینایی مطرح شد ،یعنی ساخت پروتزی که به واسطه یک سازوکار عملی،
فرایندهای واقعی انتقال سیگنالهای الکتریکی را شبیهسازی کند.

)World Health Organization (WHO
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انواع مختلفی از دستگاههای کاشتنی الکترونیکی وجود دارد ،هر سال ایدههای جدیدی مطرح میشوند ،اما اصطالح «چشم مصنوعی» و
خود چشم مصنوعی را دانیل پاالنکر ،1یکی از کارکنان دانشگاه استنفورد 2و گروه تحقیقاتی وی به نام فیزیک زیستپزشکی و
فناوریهای چشمپزشکی 3ابداع کردند.
کاشت یک چشم مصنوعی به نام آرگوس 42که تمام شبکههای تلویزیونی آن را پوشش دادند و ادعا شد از این به بعد نابینایان میتوانند
دنیا را مانند آن زمان که بینایی داشتند ببینند ،باعث شد صدها نفر خواستار کاشت چشم مصنوعی شوند و حتی برخی از افراد خواستار
کاشت تراشههایی برای برخورداری از یک دید فراطبیعی شدند.
بیایید ببینیم امروزه نقداً چه چیزی در دسترس ماست و آیا رؤیای دیدن دوباره دنیا بعد از نابودی بینایی محقق میشود؟
جنبههای زیستی خردهفروشی اعضای مصنوعی
اعضای مصنوعی با عنوان پروتز یا عناصر کاشتنی اعضای بدن انسان شناخته میشوند که به لحاظ ظاهری و عملکردی به اندامهای واقعی
شبیهند .امروزه بازوها ،پاها ،قلبها ،و اندامهای شنوایی با موفقیت به مردم کمک میکنند تا زندگی کاملی داشته باشند .هدف ساخت
یک چشم الکترونیکی کمک به رفع مشکل شبکیه یا اعصاب بینایی آسیبدیدگان بیناییست .چیزی که قرار است بهجای شبکیه
آسیبدیده کاشته شود ،نه بهطور  100درصد ،اما باید جایگزین میلیونها گیرنده نوری در چشم گردد.
فناوری چشمهای مصنوعی مشابه ابزارهای کمکشنوایی و سمعکهاییست که به افراد ناشنوا کمک میکنند بشنوند .به لطف این فناوری،
بیماران به احتمال کمتری دید باقیمانده خود را از دست خواهند داد و آنهایی که بیناییشان را از دست میدهند میتوانند نور را ببینند
و حداقل میتوانند تا حدودی جهتیابی کنند.
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جنبههای فناورانه
اصل کلی چشم الکترونیکی به شرح زیر است :یک دوربین مینیاتوری در عینکهای مخصوص تعبیه شده است ،اطالعات تصویری به
دستگاه منتقل میشود که تصویر را به سیگنال الکترونیکی تبدیل میکند و به یک انتقالدهنده ویژه میفرستد .انتقالدهنده ویژه به نوبه
خود یک سیگنال الکترونیکی به چشم کاشته شده یا به مغز که دریافتکننده به شمار میآید ارسال میکند یا اطالعات از طریق سیمهای
ریز به الکترودهای متصل به شبکیه منتقل میشود که به واسطه ارسال تکانههای الکتریکی به اعصاب بینایی منقطع مغز ،اعصاب باقیمانده
شبکیه را تحریک میکنند .این دستگاه برای جبران حواس بصری ازدسترفته برای کسانی که بینایی خود را بهطور نسبی یا کامل از
دست دادهاند طراحی شده است.
شرایط اصلی برای عملکرد موفق این سامانه:
-1وجود قسمتی از سلولهای عصبی زنده در چشم و مغز بیماران.
-2بیماران باید افرادی باشند که قبالً بهطور معمول قادر به دیدن بودهاند ،زیرا کسانی که از بدو تولد نابینا هستند نمیتوانند از چنین وسایلی
استفاده کنند .افرادی مناسبند که برای مدت قابل توجهی از قدرت بینایی برخوردار بودهاند و به لحاظ بصری تجربهای غنی دارند .پس
آنها چیزهای کمی میبینند ،اما یک تصور قبلی از اشیاء دارند و حدس میزنند که این جسم میتواند چه چیزی باشد .بهطور خالصه،
این قشر مغز 1و برخورداری از هوش و اطالعات بصری کارآمد است که باید بهبود پیدا کند.
-3و البته هرچه پیکسلهای بیشتری در تراشه وجود داشته باشد ،تصویر واضحتر خواهد بود.

-4طول عمر دستگاه و خدمات ،به رغم اینکه عمر این دستگاهها مشخص نیست .اولین کاشت چشم مصنوعی در آلمان با این واقعیت
پایان یافت که پس از یک سال همه بیماران محروم شدند .حتی کسانی که توانسته بودند چیزی ببینند .این رخداد حتی در مطبوعات
آلمان نیز به چاپ رسیده است.

cerebral cortex

1
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-5روش فناورانه شارژ .اکنون طراحان براساس اصل القایی کار میکنند ،نه بر روی باتری .همانند شارژ مسواک برقی.
-۶در طول این فرایند ،مسئله اکسیداسیون ،گرمایش و سایر موارد باید مورد توجه قرار گیرد .به عنوان مثال ،ممکن است یک ساختار
حفرهای که پس از کاشت ایجاد شده است ،به سلولهای عصبی شبکیه اجازه دهد بهطور خودکار از سطوح فوقانی و تحتانی حسگر
گیرنده نور از حفرهها عبور کرده و به هم متصل شوند و نیز گرمایش پیکسلها را کاهش داده و تعداد آنها را افزایش دهند.
جنبههای ریزجراحی ۱پروتز
این نوع جراحیها جزو گستردهترین عملیات به شمار میآیند .برای انجام این نوع جراحی به ابزارهای خاصی

با نوکهای سیلیکنی نرم2

نیاز خواهد بود .چنین عملیاتی بسیار دشوار است .حضور یک چشمپزشک به تنهایی در طول عمل جراحی کافی نیست و به کمک
متخصصان از سایر رشتهها نیاز است .این عمل شش ساعت طول میکشد.
جنبههای اقتصادی پروتز.
-1دستگاه آرگوس 2بسیار گران است و خریدش تقریباً چهارونیم میلیارد تومان خرج برمیدارد .همچنین باید حدود نهصد میلیون تومان
هم برای مخارج درمانی کنار بگذارید .در حال حاضر درمان با این دستگاه در تعدادی از کشورها همچون آلمان تحت پوشش بیمه قرار
گرفته است.
-2شرکتهایی که در سراسر جهان درگیر توسعه و تولید اینگونه تجهیزات هستند با یارانههای دولتی و تسهیالت بالعوض فعالیت
میکنند .خبر خوبیست و چنین مواردی باید پشتیبانی شوند ،در غیر این صورت هیچ پیشرفتی حاصل نمیشود.
جنبههای پزشکی پروتز
-1نتایج در حد بسیار ساده حاصل میشوند .بعد از عمل نمیتوان چنین افرادی را بینا نامید ،چون قدرت بیناییشان حداکثر  0.05خواهد
بود ،یعنی میتوانند خطوط را ببینند و جهت حرکت سایه را تعیین کنند ،رنگها را بههیچوجه تشخیص نمیدهند ،صرفاً اشیایی متفاوت
به نظر میرسند که از دوران »بینایی» سابق به خاطر میآیند ،مثال «آهان این احتماالً موز باشد ،چون چیزی نیمدایره است» .این افراد
میبینند که چیزی از مقابل آنها حرکت میکند ،میتوانند حدس بزنند که یک مرد است ،اما چهره او مشخص نیست.
-2چشم مصنوعی در مورد چه بیماریهایی میتواند مفید باشد؟

MICROSURGICAL
gentle silicone

1
2
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اولین گروه ،بیماران مبتال به التهاب رنگدانهای شبکیه 1هستند ،که با ناپدید شدن اولیه گیرندههای نوری و آتروفی 2ثانویه عصب بینایی
همراه است.
گروه دوم را بیماران مبتال به تباهی آتروفی جغرافیایی لکه زرد 3تشکیل میدهند .این بیماری یک نابههنجاری سنی فوقالعاده شایع در
خصوص چشم محسوب میشود.
گروه سوم بیماران مبتال به آبسیاه 4خواهند بود .شرایط کاشت در خصوص بیماری آبسیاه هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است ،زیرا
آتروفی عصب بینایی در این مورد از نوع اولیه است ،بنابراین نحوه انتقال باید متفاوت باشد تا عصب بینایی دور زده شود.
دیابت دشوارترین مسئلهایست که باید حل شود .یکی از روشهای درمان ،تغییرات دیابتی در شبکیه انعقاد لیزری 5در کل سطح است.
پس از چنین روشی ،به دلیل منعقدکنندههایی که به کار گرفته شدهاند برداشتن شبکیه از نظر فنی غیرممکن است .این مسئله منجر به
«غربالگری» میشود و اگر درمان لیزری انجام نشود ،وضعیت بهتری حاصل نخواهد شد :معموالً چشم آنقدر آسیب دیده است که
کاشت در این مرحله بیفایده است.
-3متأسفانه نمونه اولیه فعلی چشم مصنوعی به بیماران اجازه نمیدهد دنیای اطرافمان را آنطور که ما میبینیم ببینند .هدف آنها این
است که بدون کمک بهطور مستقل حرکت کنند .با این حال ،تا زمانی در آینده که استفاده از این فناوری رواج پیدا کند ،دانشمندان با
این کار به افرادی که بینایی خود را از دست دادهاند ،امید میدهند.
جمعبندی
اکنون همه چیز اگر نه در مرحله اولیه ،در چنان مرحله توسعه ثانویهای قرار دارد که بههیچوجه بحث بهرهبرداری جمعی و حل همه
مشکالت مطرح نیست .تعداد بسیار کمی از افراد تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند و نمیتوان در مورد تولید انبوه صحبت کرد .در حال
حاضر ،این مرحله هنوز مرحله توسعه محسوب میشود.
اولین قدمها بیش از  20سال پیش برداشته شد .در سالهای  2000و  2001پیشرفتهایی در موشها حاصل شد .در حال حاضر ما تازه
اولین نتایج را در انسان مشاهده کردهایم .یعنی تصور کنید پیشرفت با چنین سرعتی حاصل میشود.

1

retinitis pigmentosa
atrophy
3
geographic atrophic macular degeneration
4
glaucoma
5
laser coagulation
2
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در حالی که نتایج مهمی حاصل شده ،ممکن است بیست سال دیگر نیز بگذرد .تا زمانی که محققان نتوانند پیشبینی کنند این فناوری به
چه کسانی کمک میکند و به چه کسانی کمک نمیکند ،ما در مرحله بسیار بسیار اولیه با اولین آثار مثبت قرار داریم ،یعنی تشخیص
خطوط ،نور و برخی اوقات به کلی تشخیص هیچ چیز.
تعداد جراحان درگیر این آزمایشات به تعداد انگشتان دست هستند.
کاشت یک پروتز فقط برای اهداف تبلیغاتیست .اینگونه جراحیها باید توسط افرادی انجام شود که فرصت دارند ساالنه  100تا 200
عمل را در چارچوب گروهی متعلق به یک پروژه انجام دهند تا حداقل نمونههای الزم برای اظهارنظر در خصوص این فناوری به وجود
آید .سپس این شناخت حاصل میشود که چه زمانی میتوان آثار مثبت را انتظار داشت .باید از طریق بودجه یا صندوقهای ویژه به چنین
برنامههایی یارانه تخصیص یابد.
اگرچه هنوز هیچ مدل کاملی وجود ندارد ،اما همه مدلهای موجود باید بهبود یابند ،دانشمندان معتقدند چشم الکترونیکی در آینده
میتواند عملکرد سلولهای شبکیه را جایگزین کرده و به افراد کمک کند حتی با وجود بیماریهایی مانند التهاب رنگدانهای شبکیه،
تباهی لکه زرد ،نابینایی ناشی از کهولت 1و آبسیاه حداقل توانایی برای دیدن را به دست آورند.

لمس آگاهی :راههای رفع نیاز مطالعاتی افراد نابینا و کم بینا

مسعود طاهریان ،کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
مقدمه
برای بسیاری از اعضای جامعه سؤال است که افراد نابینا و کمبینا چطور می توانند کتاب بخوانند .حتی خیلی از افراد با آسیب بینایی هم
درست نمیدانند چگونه می توانند نیازهای مطالعاتی خود را رفع کنند .ولی بیش از پیش با پیشرفت تکنولوژی و امکانات ،مطالب قابل
استفاده گستردهتری برای افراد نابینا و کم بینا تولید و منتشر می شود .در نتیجه من در این مطلب ،ده راه متفاوت دسترسی به انواع منابع
مطالعاتی برای افراد با آسیب بینایی را که در یک بررسی کارشناسانه جمعآوری کرده ام ،معرفی میکنم .عالوه بر این یک فیلم آموزشی

senile blindness
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در این زمینه برای گروه خدمات کتابداری برای کودکان نابینا و کمبینای شورای کتاب کودک آماده کردهام که برای کسب اطالعات
بیشتر توصیه میکنم در کنار مطالعه این مطلب ،آن نیز مشاهده شود.
راه اول :مراکز ارائه دهنده انواع خدمات کتابداری
کتابخانهها و موسسه هایی هستند که متناسب با امکانات ،تجهیزات ،قدرت مالی و نیروی انسانی خود ،خدمات کتابداری متنوعی به
افراد با آسیب بینایی ارائه میدهند .افراد با آسیب بینایی میتوانند به برخی از این مراکز مراجعه کنند تا مطالب نوشتاری که نیاز دارند ،به
صورت جزوه یا کتاب صوتی ضبط شود یا متون کاغذی و بینایی مورد نظرشان اسکن و با پیرینتر مخصوص به خط بریل تبدیل شود یا
با خطوط درشت بینایی مجدد چاپ گردد .برخی از این مراکز هم نقش واسطهای دارند و انواع منابع تولید شده در سایر مراکز را آرشیو
میکنند و افراد نابینا و کمبینا میتوانند بخشی از نیاز مطالعاتی خود را که مربوط به کتابهای حسی-لمسی ،بریل و صوتی است ،با کمک
این مراکز رفع کنند؛ همچنین تعدادی از این مراکز انواع دورههای آموزشی و فعالیتهای فرهنگی برای افراد نابینا و کمبینا برگزار
میکنند .در کل ،این مراکز پایگاه های خوبی برای ارتباط با افرادی هستند که شرایط مشترکی دارند و میتوانند تجارب خود را با
یکدیگر تبادل کنند .این مراکز را که به افراد نابینا و کمبینا خدمات کتابداری ارائه میدهند ،میتوان به گروههای زیر تقسیم کرد:
•

کتابخانههای دانشگاهی مثل بخش نابینایان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

•

کتابخانههای دولتی مثل کتابخانه نابینایان رودکی سازمان بهزیستی شهر تهران

•

کتابخانههای خصوصی مثل کتابخانه حسینیه ارشاد شهر تهران

•

نهاد کتابخانههای عمومی سراسر کشور

•

مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور

•

کتابخانههای الکترونیکی سامسونگ سراسر کشور

•

کتابخانههای سازمان فرهنگی-هنری شهرداریهای سراسر کشور

این مراکز از طریق مراجعه حضوری ،ارسال بستههای پستی یا لینک دانلود اینترنتی ،منابع خود را در اختیار افراد نابینا و کمبینا قرار
میدهند و انواع دورههای آموزشی و فعالیتهای فرهنگی خود را بهصورت حضوری یا آنالین برگزار میکنند و در کل تالش دارند در
هر استان یک پایگاه داشته باشند تا بتوانند بهتر و سریعتر به اعضای خود کمک کنند .گروه خدمات کتابداری برای کودکان نابینا و
کمبینای شورای کتاب کودک ،در یک اقدام ،جدیدترین و کاملترین لیست این مراکز را در سراسر کشور جمعآوری کردهاست و از
طریق مراجعه به سایت شورا این لیست قابل مشاهده و دانلود است .افراد با آسیب بینایی میتوانند با مراجعه به لیست شورای کتاب کودک
نزدیک ترین مراکز به محل سکونت خود را شناسایی کنند و با ارائه کارت معلولیت در آنها عضو شوند و از انواع خدمات آنها استفاده
کنند.
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راه دوم :پایگاه های اینترنتی ارائهدهنده کتابهای صوتی و الکترونیکی
برخی از سایتهای اینترنتی و گروههای موجود در شبکههای اجتماعی به افراد نابینا و کمبینا کمک میکنند تا بخشی از نیازهای مطالعاتی
خود را رفع کنند .این پایگاههای اینترنتی ،تنها کتابهای صوتی و الکترونیکی خود را در اختیار افراد با آسیب بینایی قرار میدهند .اسامی
و لینک دسترسی به برخی از این پایگاهها را میتوان در ادامه مشاهده کرد.
•

پایگاه اینترنتی کتابخانه برلین

•

کتابخانه دانشآموزی و کتابخانه صوتی سایت گوش کن – محله نابینایان

•

کتابهای قصه شب سایت سوینا

راه سوم :انتشاراتیهای تولیدکننده و اپلیکیشنهای فروش کتابهای صوتی و بریل
در این روزها با کمک اپلیکیشنهایی مثل نوار و واوبوک ،افراد نابینا و کمبینا میتوانند بخشی از کتابهای صوتی خود را خریداری
کنند .همچنین ناشران زیادی مثل نوین کتاب ،آوانامه و ماه آوا در سطح جامعه فعالیت میکنند که تنها به تولید کتاب صوتی
میپردازند و افراد با آسیب بینایی میتوانند از فروشگاههای اینترنتی این انتشاراتیها ،محصوالت صوتی آنها را تهیه کنند .عالوه بر این،
برخی از ناشران مثل چشمه ،مدرسه ،کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در
کنار چاپ کتابهای کاغذی به تولید کتابهای بریل و صوتی خود نیز میپردازند و افراد نابینا و کم بینا میتوانند با مراجعه به
فروشگاههای اینترنتی انتشاراتیهای مذکور ،مشخصات این کتابها را ببینند و آنها را برای خود بخرند.
راه چهارم :اپلیکیشنها و کانالهای قصه و الالیی و نمایش
اپلیکیشنهایی مثل آی قصه و برخی از کانالهای موجود در شبکههای اجتماعی مثل گروه قصهگویی و کتابخوانی برای کودک بیمار
شورای کتاب کودک و گروه بامداد سخن شورای کتاب کودک هستند که به طور اختصاصی برای کودکان تولید محتوا میکنند و
والدین افراد با آسیب بینایی میتوانند انواع قصه ،الالیی و نمایش از طریق آنها برای فرزندان خود تهیه کنند.
راه پنجم :روزنامهها و نشریههای بریل و الکترونیکی و درشت خط
برخی از روزنامهها و نشریهها به گونهای منتشر میشوند که برای افراد نابینا و کمبینا قابل استفاده هستند و این افراد ،با هر سلیقه و سنی
میتوانند محتوایی متناسب با عالیق خود در بین آنها پیدا کنند .در ادامه برخی از این روزنامهها و نشریهها معرفی میشود:
•

ایران سپید ،روزنامه بریلی است که تالش میکند بخشی از مطالب روزنامه ایران را همراه با خبرهای دنیای معلولیت ،برای افراد
نابینا منتشر کند .این روزنامه عالوه بر این که به خط بریل چاپ میشود ،بخشی از محتوای آن در سایت و کانال تلگرامی
روزنامه نیز در دسترس است.

•

مانا ،ماهنامه الکترونیکیای است که بهطور تخصصی برای افراد با آسیب بینایی زیر نظر انجمن نابینایان ایران منتشر میشود و به
بیان نیازها ،تواناییها و دغدغهها و مشکالت افراد نابینا و کمبینا میپردازد .این ماهنامه در سایت انجمن هر ماه منتشر میشود.
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•

جهانآزاد ،نشریهای الکترونیکی برای به اشتراک گذاشتن تجارب و مسائل افراد با آسیب بینایی است که در سایت گوش کن
منتشر میشود.

•

نگاه ،نشریه الکترونیکی دیگری برای نگاه کردن به دنیای گشت ،کشف و تجربه کودکان و نوجوانان نابینا و کمبینا است که
میتوان از طریق سایت گوش کن به آن دسترسی پیدا کرد.

•

بشری ،ماهنامهای است به خط بریل برای نابینایان و با فونت درشت برای کمبینایان ایران که در دو گروه سنی دانشآموزان و
بزرگساالن منتشر میشود و عالقمندان میتوانند با مراجعه به سایت نشریه بیشتر با آن آشنا شوند.

•

سپید آفرین ،ماهنامه بریلی است که با موضوعات قرآنی و مذهبی برای افراد نابینا منتشر میشود و عالقهمندان میتوانند از طریق
تماس تلفنی با دفتر نشریه 37742010-025 :از شرایط اشتراک ماهانه آن مطلع گردند.

•

رشد روشن ،ماهنامه بریلی است که زیر نظر مجالت رشد برای دانشآموزان نابینای دوره ابتدایی تا دوره آموزش متوسطه دوم
منتشر میشود و عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت نشریه مراجعه کنند.

راه ششم :نرمافزارهای صفحهخوان
با گسترش نرمافزارهای صفحهخوان امکان تبدیل نوشتههای الکترونیکی به صوت داخل کامپیوتر و گوشی همراه برای افراد با آسیب
بینایی فراهم شده است و از این طریق ،این افراد میتوانند کتابها و مطالبی را با فرمتهایی مثل )(docیا )(txtبخوانند(NVDA) .
و )(jawsمعروفترین صفحهخوانها برای )(windowsو )(talkbackمعروفترین صفحه خوان برای )(Androidهستند.
راه هفتم :اپلیکیشنهای خرید و خواندن کتابهای الکترونیکی و صوتی
با توسعه اپلیکیشنهای کتابخوان ،تمام اعضای جامعه میتوانند با کمک کامپیوتر و گوشی همراه ،انواع کتابهای الکترونیکی و صوتی
را بخرند و بخوانند .فیدیبو و طاقچه و کتابراه ،اپلیکیشنهای موجود کتابخوانی هستند که کاربران ایرانی میتوانند کتابهای خود را با
کمک آنها تهیه کنند .این اپلیکیشنها کتابها را با سه فرمت )(PDFو )(EPUBو )(MP3در اختیار کاربران خود قرار میدهند
که فرمتهای )(EPUBو )(MP3برای افراد با آسیب بینایی قابل استفاده است .چرا که این افراد میتوانند با کمک صفحهخوانهای
خود کتابهای با فرمت )(EPUBرا بدون هیچ مشکل و تبدیلی بخوانند و پخشکننده کتابهای با فرمت )(MP3این اپلیکیشنها
هم برای تمام اشخاص دسترس پذیر است .از سویی دیگر ،این اپلیکیشن ها امکانات متنوعی برای تغییر رنگ زمینه و نوشته ،فاصله بین
خطها و اندازه نوشتهها دارند که خواندن را برای افراد کمبینا نیز راحتتر میکند .کتابخانههای اشتراکی ،یکی دیگر از قابلیتهای
جذاب این اپلیکیشنها است که کاربران میتوانند تنها با پرداخت حق عضویت دورهای ،کتابهای خود را از این کتابخانههای مجازی
قرض بگیرند .فیدیپالس ،کتابخانه اشتراکی اپلیکیشن فیدیبو و طاقچه بینهایت ،کتابخانه اشتراکی اپلیکیشن طاقچه هستند.
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راه هشتم :نویسهخوانهای نوری
انواع نرمافزارهای نویسهخوان نوری یا )(OCRبه افراد با آسیب بینایی کمک میکنند تا کتابهای الکترونیکی را که بهصورت گرافیکی
هستند مثل نوشتههایی با فرمت )(PDFیا )(JPGبه فرمتهایی مثل )(docیا )(txtتبدیل کنند و بعد بتوانند این مطالب تبدیل شده
را با صفحه خوانهای افراد نابینا بخوانند .معروفترین نویسهخوان نوری که برای تبدیل منابع انگلیسی توسعه یافتهاست ،نرمافزار
)(Kurzweilاست و افراد با آسیب بینایی می توانند برای تبدیل مطالب خود مثل محتواهای علمی یا فراگیری زبان ،از آن استفاده کنند.
در روزهای اخیر ،نویسهخوانهای قابل توجهی برای مطالب فارسی نیز توسعه یافته است که نرمافزار (google OCR for Persian
)blindsیکی از بهترین آنها است که به همت جمعی از برنامه نویسان نابینا آماده شدهاست و با کمک یکی از قابلیتهای (Google
)Driveبه افراد با آسیب بینایی کمک میکند تا تبدیل فایلهای غیر قابل فهم برای صفحهخوانهای افراد نابینا را به مطالب قابل استفاده
انجام دهند .عالوه بر این ،میتوان نویسهخوان های مناسبی برای گوشی همراه در بازارهای نرم افزار پیدا کرد که )(Sullivan+یکی
از آنها است.
راه نهم :سایتهای جستجوی مقالهها و پایاننامههای علمی
دیگر با توسعه نرمافزارهای صفحهخوان و نویسهخوان ،پژوهشگران نابینا و کمبینا نیز میتوانند بیشتر منابع علمی و پژوهشی را بخوانند و
بیش از پیش مستقالنه به انجام فعالیتهای تحقیقاتی خود بپردازند .برای مثال سایت نورمگز فرمت )(HTMLمقاالت و پایاننامهها را
در اختیار کاربران خود قرار میدهد که پژوهشگران با آسیب بینایی می توانند حتی بدون هیچ تغییر و تبدیلی ،این مطالب علمی را با
صفحهخوانها بخوانند یا سایتهای مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و بانک اطالعات نشریات کشور فرمت )(PDFمقاالت و
پایاننامهها را به پژوهشگران میدهند که افراد نابینا و کمبینا میتوانند با کمک نرمافزارهای نویسهخوان ،این مطالب را به فرمتهای
قابل فهم برای صفحهخوانها تبدیل کنند و بعد آنها را بخوانند.
راه دهم :سایتهای خبری و فرهنگنامهها و لغتنامهها
با دسترس پذیر شدن سایتهای اینترنتی ،افراد نابینا و کمبینا نیز با کمک نرمافزارهای صفحهخوان که عالقهمند به پیگیری اخبار هستند،
میتوانند از انواع سایتهای خبرگزاری استفاده کنند و اگر به دنبال تعریف مفهومی یا معنای کلمهای هستند ،میتوانند به انواع سایتهای
فرهنگنامه و لغتنامه مراجعه کنند.
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نان ناهمزبانی :گفت و گوی نشریه مانا با امید صالحی ،مترجم نابینا

میرهادی نایینیزاده :دانشجوی دکتری پژوهشهای قرآنی
میهمان این شماره متولد سال  13۶3در روستای حسنآباد اقلید ،شمالیترین نقطه استان فارس است .پس از سپری
کردن دوران تحصیلی خود در شیراز ،سال  1382توانست در رشته زبان و ادبیات انگلیسی وارد دانشگاه تهران
شود و از سال  ،138۶تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی ارشد در همان دانشگاه ادامه داد .امید صالحی ،در
سال  13۹0توانست در مقطع دکتری وارد دانشگاه شهید بهشتی شود .او از سال  13۹3برای معاونت بخش
بینالملل اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران ،مشغول به ترجمه است.
*امید جان سالم :اگر صحبت اولیه ای با مخاطبین ما داری ،گوش میکنیم
من خدمت مخاطبین مانا سالم عرض میکنم و امیدوارم سالم و سالمت باشند؛ هرچند این دو کلمه مترادف هستند و در ترجمه توصیهمیشود از مترادفات استفاده نشود .بههرحال امیدوارم صحبتهای من برای حداقل یک نفر مفید باشد.
*رشته ادبیات انگلیسی را در کنکور با عالقه انتخاب کردی یا رتبه کنکور تو را به این سمت هدایت کرد؟
من به زبان انگلیسی عالقه داشتم؛ اما ادبیات انگلیسی،چندان مرا به خود جذب نمیکرد .تنها بخش مورد عالقه من از ادبیات ،رمانهابودند .نسل من جزء اولین کسانی بودند که توانستند در کنکور زبان شرکت کنند .رتبه من در زبان بسیار بهتر از رتبه ام در علوم انسانی
بود .دوست داشتم رشته روانشناسی را آغاز کنم؛ اما مشاور تحصیلی به من تأکید کرد که این رشته کامالً به دیدن احتیاج دارد .من که
دوست داشتم برای جامعه خودم مفید باشم ،تصمیم گرفتم مسیر تحصیلی خود را به سمت زبان انگلیسی تغییر دهم.
*کمی از مشکالت و مسائلی که در کنکور برایت وجود داشت با مخاطبین ما صحبت کن .چه راهکاری را انتخاب کردی که توانستی
رتبه خوبی برای ورود به دانشگاه کسب کنی؟
در زمان کنکور ،من خودم را آدم خوششانسی میدانم .اوال تازه امکان کار با نرم افزار کرزویل در ایران فراهم شده بود و با وجود آنمن میتوانستم کتابهای انگلیسی که نیاز داشتم را راحتتر از سایر کتابها در اختیار داشته باشم ،دوماً من از عهده تست زدن در دروسی
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که ضریب باالیی داشتند برآمدم .اینجا میخواهم به شما بگویم :به دالیلی که خواهم گفت ،اگر به عقب برمیگشتم ،در رشته زبان تحصیل
نمیکردم و رشته روانشناسی یا هر رشته دیگری از علوم انسانی را ادامه میدادم .این به معنی عدم رضایت از شغل مترجمی نیست.
*امید با توجه به اینکه رشته تحصیلی تو ترجمه نبود ،چه زمانی به این نتیجه رسیدی که میتوانی در این حوزه هم فعالیت داشته باشی؟
من وقتی دانشگاه را آغاز کردم ،مانند بسیاری از همنسلهای خودم دوست داشتم ،در پایان کرسی استادی دانشگاه را به دست بیاورم.من به دلیل مشکالت مالی ،از ترم دوم دانشگاه تصمیم گرفتم وارد کار ترجمه بشوم .با اینکه خیلی از زباندانی خود رضایت نداشتم ،اما
از دانشجویان متن میگرفتم و آنها را با کرزویل میخواندم؛ سپس با ماشین پرکینز ترجمه متون را برای خودم مینوشتم و دوباره آنها را
در ورد تایپ میکردم .این روند کمکم توسعه پیدا کرد تا به امروز که احساس میکنم مترجم کاربلدی به حساب شده ام.
*لطفا بیشتر فرآیندی که از سر گذراندی تا به اینجا رسیدی را برای مخاطبین ما توصیف کن.
حقیقتاً اکنون دلم میخواهد خود را یک مترجم دورهگرد ولی کاربلد بدانم .همانطور که گفتم :مدرک من مترجمی نبود؛ ولی نیازمالی و عالقه شخصی خودم به این کار باعث شدند تا پیشرفت قابل توجهی در این عرصه داشته باشم .کمکم در حین کار توانستم
حوزههای مورد عالقه خود را در ترجمه پیدا کنم .فهمیدم بیشتر به متونی که در شاخههای گوناگون علوم انسانی هستند عالقه دارم .از
شیوههای گوناگون تالش می کردم برای خودم مشتری جلب کنم .کارم در حدی بود که آنهایی که پیشتر برایشان کار انجام داده بودم
مرا به دوستانشان توصیه کنند .دوستان بسیار خوبی داشتم که هر جا که میتوانستند در باره من حرف میزدند و کار مرا تبلیغ میکردند.
آگهیهای فراوانی هم تهیه میکردم و در سطح دانشگاه شیراز پخش میکردم که همواره مأمورین نظافت آنها را میکندند و فرآیند
چسباندن و کندن از جانب من و آنها تا پایان حضور من در آنجا ادامه داشت .وقتی وارد دوره کارشناسی ارشد و دانشگاه تهران شدم،
تبعاً هم توسعه بیشتری به کارم دادم و هم توانستم درآمد بیشتری از این راه به دست بیاورم .اولین کار رسمی خود را در سال  13۹1برای
مرکز استراتژیک ریاست جمهوری انجام دادم .از آنجا که سرعت خوبی در ترجمه پیدا کرده بودم ،کارها را خوب انجام میدادم و همین
عامل باعث شد توسط یکی از دوستان خوبم در سال  13۹۶راهی اتاق بازرگانی ایران شوم.
*امید مسیری که برای ما تشریح کردی حتماً خالی از دردسر برای تو نبوده است .قدری در باره دردسرهایی که بهویژه بهخاطر نابینایی
تحمل کردی برای مخاطبین ما صحبت کن.
البته هنوز هم این دردسرها وجود دارند .دلم میخواهد قبل از پاسخ دادن به پرسش ،چند نکته قابل توجه را بیان کنم:مشهور است که مترجمها و کابینتسازها از بدقولترین افراد به شمار میروند .این موضوع برای مترجم از این جهت پیش میآید که
پیش از مطالعه دقیق کار ،زمانی تقریبی برای تحویل آن اعالم میشود و پس از ورود ،معلوم میشود که کار در زمان مقرر نمیتواند
انجام شود .حال به عهده مترجم است که شجاعانه و صادقانه دلیل تأخیر خود را اعالم کند یا بهانههای معمول برای دیرکرد در کار را
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تحویل کار فرمای خود دهد .باید بگویم من از هر دو این شیوه ها بهره برده ام که تبعاً هر چقدر تجربه بیشتری کسب کردهام شجاعت
وصداقتم در کار بیشتر شده است .این یک دردسر عام برای تمامی مترجمین به حساب میآید .اما میتوان گفت :یکی از مشکالت
بزرگی که پیش روی ما نابینایان مترجم همواره وجود دارد ،وجود جداول و نمودارهایی در متون هستند که ما امکان درک صحیحی از
آنها را نداریم .برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد :میتوان کشیدن جدول و نمودار را آموخت و میتوان انجام این دو کار را
برونسپاری کرد؛ به این م عنی که انجام آنها را به مترجمان بینا سپرد .من به این نتیجه رسیدم که روش دوم را انتخاب کنم .مشکالت
دیگری هم هستند که البته غیر قابل حل نیستند .به عنوان مثال اگر متنی بدخط باشد از کارفرما میخواهم آن را تایپ کند یا خودم مبادرت
به تایپ آن میکنم .اگر متنی فارسی باشد آن را ضبط میکنم یا ...
یکی دیگر از مشکالتی که برای مترجمین نابینا وجود دارد ،عدم اعتماد کارفرمایان به آنهاست .بارها پیش آمد که برای کار تمامی
آزمونها و مراحل را میگذراندم و منتظر خبر میماندم؛ اما شاهد استخدام کسی میشدم که دانش کمتری نسبت به من داشت و تنها
بینایی باعث میشد تا او از من جلوتر باشد.
اجازه بدهید قدری هم در باب ترجمه شفاهی و مسائل آن برای نابینایان صحبت کنم .این کار محاسن و چالشهایی برای ما نابینایان به
همراه دارد .یک مترجم بینا از زبان بدن افراد میتواند بفهمد که اکنون زمان مناسبی برای ترجمه است .یکی دیگر از چالشهای پیش
روی مترجم نابینا در ترجمه شفاهی این است که به دلیل طوالنی شدن صحبتها و عدم امکان یادداشت با چیزی مانند پرکینز یا لوح و
قلم امکان دارد بخشی از مطالب از خاطر او برود و در ترجمه اختالل ایجاد شود .راهکاری که من برای مواجهه با این چالش پیدا کردم
این است که سعی کنم یادداشتهای کوتاه یا به عبارت دیگر کدگذاریهایی از صحبت طرف مقابل داشته باشم و به حافظه خوب خود
تکیه کنم.
*امید عزیز! در صحبتهای خود اشاره به فنآوری و استفاده از آن کردی :بین زمان تو و اکنون چه تفاوتهای محسوسی در این زمینه
رقم خورده است؟
 واقعاً تفاوت از زمین تا آسمان است .من برای نمونه سعی می کنم چند مثال بزنم :زمانی که من وارد رشته زبان انگلیسی شدم ،امکاناستفاده از دیکشنری های فارسی فقط محدود به یک دیکشنری تولید شرکت پکتوس بود .باید بگویم :یک مترجم ،بهویژه یک مترجم
نابینا ،برای پیدا کردن اسامی خاص ،مثل اسم گلها و گیاهان که تصور درستی هم از آنها ندارد ،به یک دیکشنری انگلیسی به فارسی
احتیاج دارد .حاال البته امکان استفاده از دیکشنریهای بسیار بیشتری میسر است.
مشکل دیگر این بود که به دلیل نبود امکانات مناسب برای خواندن متون فارسی ،امکان حتی خواندن صحیح متن برای من و همساالنم
فراهم نبود .ما برای فهم درست کلمات ،حتی باید آنها را حرفبهحرف میخواندیم .از دیگر مشکالتی که آن روزها گریبان ما را
میگرفت ،تعدد نرمافزارها و سرعت پایین کامپیوترهای ما بود .ما باید همزمان حداقل سه نرمافزار را باال میآوردیم و این کار با
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سیپییوهایی که در اختیار داشتیم بسیار طاقتفرسا میشد .کار کردن با حافظههای آسیبپذیر مانند فالپیها از دیگر مواردی بود که
گاه باعث میشد انجام یک کار طوالنی به دوباره کاریهای رنجآوری منجر شود .در زمانی که من این کار را کلید زدم هنوز حافظههای
ابری حضور و شیوع اکنون را نداشتند .من خودم سال  84یا  85بود که ایمیل ساختم و البته اکثر افراد در آن زمان به ایمیل دسترسی جدی
نداشتند.
*امید! توصیه تو به افرادی که میخواهند این حرفه را آغاز کنند چیست؟ آنها چه چالشهایی را پیش روی خود خواهند داشت؟
اولین توصیه من به یک مترجم تازهکار میتواند این باشد که دانش خود را در زبان فارسی تا میتواند بیشتر کند .یک مترجم باید متوناصلی ادبیات کالسیک فارسی مثل رودکی ،شاهنامه ،سعدی و نظایر آن را با دقت بخواند و تسلط کافی به ادبیات معاصر هم داشته باشد.
کار های مترجمین معاصر را که فروش خوبی هم دارند با نگاهی نقادانه از نظر بگذراند .تسلط به ادبیات فارسی باعث میشود یک مترجم
متون تخصصی بتواند با فقط دو ماه کار روی اصطالحات تخصصی رشته مورد نظر ،توانایی ترجمه صحیح متون مربوط را به دست آورد.
چالش بعدی ما نابینایان برای کار ترجمه ،چنان که پیش تر گفتم ،قبوالندن و جلب اعتماد سایر افراد به کار ماست .البته باید بگویم :این
مشکل بیشتر در ایران خودنمایی میکند و مثالً باید گفت :بیشتر مترجمین سازمان ملل متحد نابینا هستند .من از سفیران برخی از کشورها
در محل کارم شنیده ام که «ترجمه یکی از کارهایی است که در کشور ما به دست نابینایان سپرده میشود ».میتوانم بگویم ترجمه مانند
ماساژ که در کشور های کره جنوبی و ویتنام بیشتر به معلولین اختصاص دارد ،میتواند به شغل مناسبسازی شدهای برای نابینایان تبدیل
شود .چالش اصلی یک مترجم همان بحث آشنایی او با زبان فارسی است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی ،جز مواردی که در باال به آنها
پرداختم چالش خاصی برای نابینایان از نظر من وجود ندارد .البته خالقیت یک مترجم میتواند بسیار برای کارش حائز اهمیت باشد.
*چه تفاوتهایی میان ترجمه با چشم که بیناها انجام میدهند و ترجمه با گوش وجود دارد؟
من به یکی از چالش های ترجمه با گوش اشاره کردم؛ اما باید توجه کرد که این کار مزایای زیادی برای ما نابینایان دارد .من به دلیلآشنایی گوشی با انواع و اقسام لهجه های انگلیسی این توانایی را دارم که بهراحتی با بیشتر افراد مکالمه کنم و هر دو طرف مکالمه از
فر آیند ترجمه راضی باشند .این توانایی در بیشتر همکاران بینای من وجود ندارد و اگر لهجه طرف مقابل کمی از استانداردهای شنیداری
زبان فاصله بگیرد ،آنها قادر به ترجمه صحیح نیستند .یکی دیگر از مشکالتی که ما با آن مواجه نمیشویم مسئله خستگی و درد چشم
است که بسیاری از مترجمین بینا را پس از مدتی درگیر خود میکند .درست است که عدم ارتباط چشمی میتواند ما را از فهم برخی
مسائل موجود در صورت و بدن طرف مکالمه ناتوان سازد؛ اما هم میشود با تمرکز باال در لحن گوینده خیلی از همان مسائل را تشخیص
داد ،هم عدم وجود چنین درکی می تواند باعث تمرکز باال روی صحبت فرد مقابل و ارائه یک ترجمه مناسب باشد .با این تفاصیل ،به
جرئت میتوانم بگویم :مترجمی کار مناسبی برای نابینایان محسوب میشود.
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*قدری در باره چالش های نابینایان با متون و استفاده از گوش به جای چشم هم گفتوگو کنیم :آیا مثالً نشنیدن عالئم سجاوندی در
حالت طبیعی برای مترجم نابینا ایجاد مشکل میکند؟ آیا مترجمین نابینا باید تنظیمات صفحهخوان خود در خوانش عالئم سجاوندی را
برای ترجمه تغییر دهند؟
شاید در ابتدا مجبور باشیم تغییراتی در اینباره داشته باشیم ،اما پس از مدتی خودمان از این تغییرات خسته میشویم و میتوانیم بهراحتیحدس بزنیم در متنی که پیش روی ماست چه عالئمی وجود دارد .دوباره تأکید میکنم آشنایی و تسلط به زبان فارسی باعث میشود
حتی خیلی از اوقات ،برای رعایت حال خواننده فارسیزبان به ساختار و عالئم متن نیز وفادار نمانیم و در آنها تغییر ایجاد کنیم.
*ترجمه یک کار ماشینی نیست و هر مترجم امضای خود را بر کار خود دارد .نقش خالقیت در ترجمه تو تا چه حد پررنگ است؟
این روزها مترجمهای ماشینی مانند گوگل بهوفور یافت می شوند؛ اما از نظر من آنها هیچ وقت نخواهند توانست جای مترجمین رابگیرند .آنها توانایی انجام کار ارگانیک و تشخیص ارتباط اجزاء را ندارند .آنچه انسان را از ماشین تمییز میدهد خالقیت او در تجزیه
و ترکیب کلمات و جُستن برای یافتن مناسبترین ترکیب لغوی-ساختی معادل است .از نظر من کار ترجمه اصال خود خالقیت است
زبان فارسی زبان شعر و ادب بوده و خیلی اوقات اصطالحات علمی عیناً از زبان مبدأ وارد این زبان شده اند .یک مترجم خوب باید بتواند
بر اساس تسلطی که به ساختهای زبان فارسی دارد معادلهای خوب و قابل استفاده ای برای کلمات یا جملههایی به دست دهد که از
زبان مبدأ وارد زبان فارسی میکند .بارها برای من اتفاق افتاده است که کلمهای را جایگزین واژه ای انگلیسی کرده باشم و عیناً همان
لغت را در کار دیگر همکاران یا سایر نویسندگان مقاالت علمی فارسی دیده باشم .این از آن جهت است که یک فرآیند ناخودآگاه در
ذهن ما روی داده است .ما باید بتوانیم شجاعت ساختن اصطالحات نو در زبان را داشته باشیم؛ داریوش آشوری مُبدِع تعداد قابل توجهی
از کلمات رایج اکنون زبان ما است که «پدیدارشناسی» یکی از آنهاست.
*امید عزیز! مقداری پیرامون مراحل و شکل درآمدزایی ترجمه برای مخاطبین مانا صحبت کن.
یک نگرش نسبت به درآمدزایی ترجمه وجود دارد که در آن درآمد زبانهایی مانند اسپانیایی ،فرانسوی ،روسی ،و ...چندبرابر ترجمهبه زبان انگلیسی است؛ اما باید توجه کرد که میزان کاری که برای ترجمه کردن به این زبانها وجود دارد بهمراتب از مقدار متنی که
می توان از زبان انگلیسی برگرداند کمتر است و به اصطالح با این مالحظه ما به یک باالنس صحیح در برگزیدن کار به زبانی مانند انگلیسی
و ترجیح آن به زبانهای کمکاربردتر میرسیم .از نظر من ،یک مترجم میتواند کار خود را به صورت غیررسمی ،از طریق تبلیغ در هر
جا که برای او مقدور است ،آغاز کند؛ با کار خوب و ممارست در انجام کار ،زمانی کار غیررسمی شما از طریق یکی از کارفرماهایتان
تبدیل به کار رسمی خواهد شد .توصیه میکنم کار خود را با قیمت پایین برای جذب مشتری آغاز کنید و آرام آرام ،بر اساس نرخ تورم
و احترام به تجربه مترجمی خود قیمت را افزایش دهید .اگر هم هیچ زمانی نتوانستید یک مترجم رسمی شوید از نظر من جای نگرانی
نیست .من مترجمین دورکاری را میشناسم که درآمد خوبی از این راه دارند .این امکان هم وجود دارد که شما بعد از مدتی بتوانید کار
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ترجمه را با ناشری مشخص برای ترجمه کتاب ادامه دهید .در این صورت اصال شما وارد مقولهای نو در ترجمه شده اید و شکل
درآمدزایی شما تفاوت چشم گیری خواهد داشت .اجازه بدهید مثال بسیار خوبی برای شما بزنم .نجف دریابندری بیشک یکی از
مترجمین بزرگ زبان فارسی به شمار میآید .او آثار همینگوی و هیوم را به فارسی برگردانده است و میتوان گفت در کاری مانند وداع
با اسلحه ،یکی از بهترین ترجمه های فارسی را ارائه کرده است .این را محض تأکید بیشتر برای دوستانی میگویم که نگران کار رسمی
ترجمه هستند.
*من پرسشهای خود را مطرح کردم .آیا چیزی هست که من نپرسیدم و حس میکنی از قلم افتاده و باید مطرح شود؟
 ابتدای مصاحبه من تأکید کردم که اگر زمان به عقب برگردد ،دیگر وارد رشته زبان انگلیسی نمیشوم و رشته دیگری را برمیگزینم:اما تو از علت آن جویا نشدی.
من معتقدم :اگر کسی همت کافی داشته باشد ،می تواند در رشته ای خبره شود و در کنار آن رشته به تقویت زبان انگلیسی خود بپردازد.
در این صورت مترجمی خواهیم داشت که رشته دانشگاهی خود را کامالً میشناسد و میتواند ترجمه های بسیار خوبی ارائه کند .من
نمیتوانم به کسی توصیه کنم که وارد کدام مسیر شود؛ اما اگر من به عقب برمیگشتم ،حتماً این راه تازه را پی میگرفتم.
*بسیار از مشارکت تو در این مصاحبه ممنونم و برایت در تمامی مراحل زندگی و ترجمه آرزوی توفیق دارم.

مجازات به جرم یک رؤیا؟

زهرا همت :روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
چند روزی است که خبر مربوط به دانشآموز یازدهساله مشهدی در رسانهها خوانده و شنیده و دستبهدست میشود .خبری که به مناسبت
روز ایمنی عصای سفید منتشر شد و دانشآموز مشهدی را برنامهنویس معرفی میکرد .بنا بر پیگیریهای انجام شده ،مشخص شد که
بخشی از مطالب مورد ادعا در گزارش ،بیشتر حاصل رؤیاپردازیهای دانشآموز بوده است.
مشکل ما اینجا ،رؤیای پسر نیست؛ بلکه میخواهیم به واکنشهای افراد آسیبدیده بینایی سرزمینمان به این موضوع بپردازیم .دوستان
عزیز! برای دقایقی به این موضوع ،منصفانه فکر کنید .شرایط سنی پسر را در نظر بگیرید .دستکم ،کودکی و نوجوانی خودتان را به یاد
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بایورید .آیا برای شما پیش نیامده که در سنین کودکی به پدر و مادر و یا معلمتان دروغ گفته باشید؟ پیش نیامده برای فرار از به مدرسه
رفتن در یک روز سرد زمستانی ،خودتان را به دلدرد شدید زده باشید؟ آیا به وسایل همکالسیهایتان دست نزدهاید؟ آیا وقتی که
خودتان را به دلدرد میزدید ،یک دروغگوی شیّاد بودید و پدر و مادر شما باید با کتک و حبس و محرومیت از غذا و بازی با شما
برخورد میکردند؟ آیا وقتی لوح و قلم همکالسیتان را برداشتید ،یک دزد حرفهای بودید و باید از مدرسه اخراج میشدید؟
لطفاً کمی فکر کنید! یازدهسالگی در نظریههای روانشناسی رشد ،جزء سنین کودکی به حساب میآید .در این سن ،بچهها هنوز با
مفهومی مثل دروغ آشنایی کامل ندارند و از نظر اخالقی نیز در مرحلهای نیستند که بتوانند دروغ را بهدرستی قضاوت کنند و از گفتن آن
بپرهیزند .خودتان را بهجای کودک یازدهساله ای بگذارید که به لطف جناب آسیب بینایی و کرونای عزیز ،مدام در خانه با کامپیوتر و
موبایلش تنها میماند و بازی می کند تا کمی از اوقات فراغتش را پر کند .چرا همیشه سوگیرانه نگاه میکنید؟ چرا هیچکدامممان
نمیگوییم که چقدر خوب است که این کودک در این سن ،رؤیای برنامهنویسی را در سر میپروراند؟ این رؤیا موجب میشود که این
کودک ،پس از ورود به نوجوانی و امکان آموزش بیشتر ،در جهت تحقًق رؤیایش تالش کند .البته اگر با وجود موج انتقادهای پیش
آمده تو سط نابینایانی که خیلی خیلی نسبت به این عضو کوچک جامعه ،لطف داشتند ،دیگر اعتمادبهنفسی برای این کودک باقی مانده
باشد .به این فکر کنید که شما برای اولین بار ،درباره خودتان صحبت میکنید .میکروفونی جلوی کودکی گرفته شده و او را فردی موفق
میخوانند .رؤیاپردازی یکی از قابلیت های نوع انسان است که از کودکی آغاز شده و تا پایان زندگی نیز ،خاموشی نمییابد .شاید وقتی
به بزرگسالی میرسیم بتوانیم بهواسطه تحلیل منطقی ،درک کنیم که نباید رؤیاهایمان را با واقعیت بیامیزیم؛ اما این انتظاری نیست که
بتوانیم از یک کودک یازدهساله داشته باشیم چرا که او هنوز به مراحل باالی رشد ذهنی و قضاوت اخالقی نرسیده است .در اینگونه
موارد ،تنها باید والدین یا معلم ،به شکلی دوستانه و با شناختی که از ویژگیهای کودک دارند ،در اصالح گفتار و رفتار وی بکوشند.
اما این روزها چه کردیم؟ همه و همه و همه ،تنها به این پرداختند که این کودک باید تنبیه شود ،عذرخواهی کند و غیره و غیره و غیره.
دوستان اگر تمایل دارید ،یک وکیل کاربلد استخدام کنیم و بهطور رسمی و قانونی با این کودک یا مادرش برخورد کنیم! بیایید به جای
این شلوغکاریها کمی به آینده این کودک فکر کنیم؟ کودک شمالی را که مفهوم شیب و بام را در درس جغرافیا به یاد نمیآورد ،به
یاد بیاورید؟ چه کردیم؟ چه کسی میتواند بگوید که فیلم آن کودک را ندیده؟ میدانید آن پسر با از دست دادن تمام اعتمادبهنفسش به
لطف آموزگار فیلمبردارش و محبت انتشار ویدئو و خندههای بلند ما ،فرصت آموختن را از دست داد؟ بیایید این تجربه ترسناک بیژن
عزیز ،معروف به بیژن استرس را درمورد بزرگمهر عمادحقی تکرار نکنیم .بزرگمهر عزیز! من افتخار میکنم که تو آموختهای از
فناوریهای ویژه افراد آسیبدیده بینایی استفاده کنی و با کامپیوتر و تلفن همراه کار کنی .هزارآفرین بر تو که در این شرایط سخت
کرونا ،کالسهای مجازی را میگذرانی و چیزهای بسیاری را میآموزی! بزرگمهر عزیز! این که به برنامهنویس شدن فکر کردهای،
بسیار ارزشمند و قابل تحسین است .پسر خوبم! باز هم به رؤیاهایت بیندیش و یادگیری برنامهنویسی را بهطور جدی آغاز کن .امیدوارم
چند سال دیگر ،شما را کنار برنامهنویسان موفق نابینا ببینم.
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مادر مهربان بزرگمهر عزیز! زحمات شما را برای آموزش و موفقیت فرزند عزیزمان ،ارج مینهیم اما صمیمانه از شما خواهشمندیم که
به بزرگنمایی فکر نکنید .هر کودکی ،استعدادهایی دارد و ما باید با در نظر گرفتن امکانات و محدودیتها و بهکارگیری حداکثر توان
و تالشمان ،به شکوفایی این استعدادها و موفقیت فرزندانمان کمک کنیم .با شکوفایی این استعدادها و پیشرفت کودک ،امکان دیده
شدن و تحسین فرزندان ،به طور طبیعی فراهم میشود و نیازی به نمایش زودهنگام استعداد کودکان نیست .ما وظیفه داریم به کودکانمان
فرصت دهیم که در مسیر ابراز وجود و پیشبرد استعدادهای شان گام بردارند؛ اما مدیریت این روند ،باید تا زمانی که کودکان به بلوغ
فکری برسند ،بر عهده والدین باشد .امیدوارم همه والدین ،در کنار فرزندانشان باشند و آگاهانه و خالی از هرگونه سوگیری در مواجهه
با آسیب بینایی فرزند ،رؤیاها را مدیریت کنند و بهجای بهکارگیری رؤیاها برای نشان دادن استعدادهای طبیعی فرزند و بهگونهای
بهکارگیری مکانیسم جبران برای کمرنگتر کردن مسئله آسیب بینایی ،از این رؤیاها برای شروع و جهتدهی آموزش و تحقق این
رؤیاها استفاده کنند.
اما در خصوص گزارشی که از سوی آموزش و پرورش استثنایی مشهد منتشر شده است .در روز ایمنی عصای سفید ،برنامههای گوناگون
رادیو و تلویزیونی ،بدون کوچکترین آگاهی از آسیب و آسیبدیدگان بینایی ،تهیه و پخش میشود و در آنها کوشش میشود که
توانمندی افراد نابینا به نمایش گذاشته شود .هرچند پخش این برنامههای غیرتخصصی به آگاهیبخشی و اصالح نگرش جامعه نسبت به
آسیب بینایی نمی انجامد ولی در این نوشته ،قصد پرداختن به این موضوع را نداریم .اما با توجه به تخصص آموزش و پرورش و در نظر
گرفتن این موضوع که این ارگان ،از تخصصیترین نهادهای مرتبط با افراد آسیبدیده بینایی است ،انتظاری فراتر از رسانههای
غیرمتخصص همگانی از این ارگان داریم .چه نیازی برای بزرگنمایی استعدادهای دانشآموزان حس میشود؟ بهتر نبود به جای معرفی
این دانشآموز به عنوان برنامهنویس ،به اصالح گفتههای این کودک توسط معلمین یا هر یک از متخصصانی که در جلسه مصاحبه
حضور داشتند پرداخته میشد و بزرگمهر به عنوان دانشآموزی بااستعداد و پرتالش که در حال آموختن زبان انگلیسی ،برنامهنویسی یا
هر مهارت دیگری است ،معرفی میشد؟ آیا تالش این کودک برای یادگیری مهارت و بهکارگیری این مهارتها برای تحسین این
دانشآموز کافی نبود؟ و برای برانگیختن تحسین جامعه باید این دانشآموز را یک طراح و برنامهنویس حرفهای معرفی میکردید؟ انتظار
ما از آموزش و پرورشی که بهطور مستقیم با افراد دارای آسیب بینایی کار میکند ،فراتر از اینها بود.
اما خبرنگار عزیز!  15اکتبر ،روز جهانی ایمنی عصای سفید است و هدف از نامگذاری این روز ،آگاهیبخشی جامعه در ارتباط با آسیب
بینایی و آسیبدیدگان بینایی است .از شما سپاس گزاریم که به این موضوع پرداختید ولی انتظار داشتیم که احساسی عمل نکنید و قبل از
انتشار این گزارش ،کمی مطالعه کنید و حداقل خودتان بدانید که چه چیز منتشر میکنید .کارنابلدی یا شاید بیحوصلگی شما در تنظیم
گزارش ،موجب ایجاد موج بزرگی شده و این موج ممکن است هر لحظه آن کودک را غرق کند .چگونه میخواهید جبران کنید؟
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واکاوی وضعیت آموزش جهتیابی و حرکت در گفتوگوی ماهنامه مانا با مؤلف کتاب
«برنامهریزی درسی جهتیابی و حرکت»

انجام گفتگو از امید هاشمی و امیر سرمدی
تنظیم :زهرا همت
استقالل فردی افراد آسیبدیده بینایی به شدت به عصای سفید وابسته است و نحوه استفاده از عصا و مدیریت تردد ،از مواردی است که
از زمان ورود به زبان ،حاشیه های بسیاری داشته است؛ از نامش گرفته تا نحوه آموزش آن .یکی از کسانی که در زمینه جهتیابی و
حرکت ،فعالیتهای زیادی انجام داده و تجارب بسیاری کسب کردهاند؛ خانم دکتر اشرف کریمی ،استاد دانشگاه و آموزگار سابق
دانشآموزان آسیبدیده بینایی هستند .انتشار کتاب «برنامهریزی درسی جهتیابی و حرکت» به قلم ایشان در سال  ،13۹8توسط دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی ،بهانهای شد تا در این شماره از ماهنامه مانا ،به گفتگو با خانم دکتر کریمی بنشینیم.
او در خصوص ایده اصلی نگارش این اثر میگوید« :من در سال  13۶3بهعنوان آموزگار ،وارد مدرسه دکتر خزائلی شدم و با اصطالح
«تحرک و جهتیابی» آشنا شدم .از آنجا که دانشجوی رشته روانشناسی با گرایش کودکان استثنایی بودم و به مدت پنج سال ،آموزگار
پایه آمادگی بودم ،این اصطالح ،بسیار کنجکاوی مرا برانگیخت .متأسفانه در آن سالها منبع مطالعاتی معتبری برای پژوهش در دسترس
نبود .تا اینکه آقای اقاربپرست ،کتابی را که سال  1۹۶7در امریکا منتشر شده بود به ایران آوردند که اکنون نیز جزء منابع کالسیک و
گرانقیمت در امریکاست .این کتاب ،چکیده دانش مربیان و کاربران مهارتهای جهتیابی و حرکت است .من ترجمه بخشی از آن
کتاب را همراه آقای ظروفی بر عهده گرفتم و بخشهایی از کتاب ترجمه و چاپ شد .در سال  1381نیز با همکاری خانمها اعتباری،
عقیلزاده و انتظاری ،به اصالح و تکمیل آن پرداختیم .نکتهای که توجه ما را جلب میکرد این بود که کتاب ،رویکردی بزرگسال-
محور دارد و مطالب برای کودکان کمسن ،کاربردی نیست .بنابراین ،جزوهای را که به شکل مکاتبهای از مؤسسه آرانآیبی انگلستان
دریافت کرده بودم ضمیمه کتاب کردیم و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ،آن را منتشر کرد .اما بهرغم اصرار ما بر نام صحیح
«جهتیابی و حرکت» نام «تحرک و جهتیابی» روی جلد کتاب زده شد .همزمان ،سازمان بهزیستی هم ترجمه دیگری از همین کتاب،
به قلم خانم موصلی ،منتشر کرد .پس از آن نیز آقای احمدپناه ،مجموعهای را تهیه کردند که رویکردهای جالبی در زمینه جهتیابی و
حرکت داشت اما در بخش عملی ،بهدلیل آشفتگی مطالب ،قابل استفاده نبود و بخش نظری کتاب ،بسیار منسجمتر و لذتبخشتر بود.
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وجود این سه منبع مکتوب و کنجکاوی در موضوع جهتیابی و حرکت ،موجب شد من در دوره دکتری از یک فرصت مطالعاتی در
این زمینه استفاده کنم و حدود یک سال در مدرسه پرکینز ،ضمن رسیدگی به پایاننامهام ،مشغول کارآموزی در حوزه آموزش افراد
دارای محدودیتهای چندگانه شدم که در ایران با عنوان دانشآموزان چندمعلولیتی از آنها یاد میشود و عمال مغفول ماندهاند و خدمات
خاصی به آنان ارائه نمیشود .پر کردن این خأل در سیستم آموزش کشورمان از اهداف من است ولی با توجه به اینکه کتاب «جهتیابی
و حرکت» بسیار جذاب است و تدوین آن بر اساس آخرین درسنامه جهتیابی و حرکت ،تهیه شده در سال  ،2012صورت گرفته و
شامل بخشهای نظری و عملی است؛ با در نظر گرفتن بضاعت کشورمان ،به ترجمه آن پرداختم .جامعیت این کتاب ،موجب میشود که
راهنمای بسیار مناسبی برای آموزش کودکان و جوانان زیر  23سال باشد».
دکتر کریمی در خصوص توجه به فناوریهای مرتبط با جهتیابی و حرکت گفت« :در ابتدا از همه میخواهم که یک بار برای همیشه،
نام این حوزه را درست بگوییم« .جهتیابی و حرکت»! در مقدمه همان کتاب کالسیکی که در سال  1۹۶7منتشر شده آمده است که
جهتیابی بر حرکت تقدم دارد و تا جهتیابی نباشد ،حرکت امکانپذیر نیست.
در دوره آموزشی در پرکینز ،از مکانی بازدید کردم که به افراد آسیبدیده بینایی در جهت بهبود زندگی روزمره کمک میکرد .یکی
از افراد آسیبدیده بینایی که در آنجا صحبت میکرد ،میگفت که اگر موبایلش را روشن نکند ،اصال از رختخوابش بیرون نمیآید!
موبایل ،قدرت بیشتری در کنترل محیط به او میداد و این یک حقیقت است .برنامههای تلفن همراه مثل نرمافزارهای اطالعاعات حمل و
نقل عمومی ،بیمایآیز و  ...و عصای اولتراسونیک ،کمککننده هستند .اما افراد کمبینا در ایران مغفول ماندهاند و نکته جالب در کتابی
که دو سال پیش با ترجمه من منتشر شد ،این است که :به مهارتهایی پرداخته شده که به افراد کمبینا برای حرکتی مستقلتر و ایمنتر
کمک می کند .برای مثال :استفاده از مونوکوالر برای خواندن تابلوها ،قیمتها و  ...مطرح شده است .در خصوص سگ راهنما باید بگویم
با توجه به این که این سگها نیازمند آموزشهای خاص هستند ،استقبال زیادی از آنها نشده و تنها پنج درصد نابینایان در امریکا از سگ
راهنما استفاده می کنند .در باره عصای اولتراسونیک هم با توجه به احتمال خرابی این عصاها و نیاز به آموزش تکنولوژی مورد استفاده
در آن ،افراد نابینا استقبال چندانی از آن نکردهاند .بهطور کلی باید گفت که ابزارهای کمکبینایی برای افراد کمبینا و نرمافزارها ،بیشتر
مورد توجه و استقبال قرار گرفتهاند .اما عصای سفید با توجه به ساده بودن کار و نگهداری ،بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
در گذشته ،آموزش بهصورت کامالً نظری و مکانیکی انجام می شد اما رویکردهای امروزی آموزش معتقدند که یادگیری باید معنادار
باشد بنابراین آموزش در محیط واقعی انجام می شود .مثال :برای آموزش کار با مونوکوالر ،فرد نابینا همراه مربی با عصا و مونوکوالر به
فروشگاه محلی میرود و در این مسیر ،چیزهای زیادی یاد میگیرد و این همان یادگیری معنادار است».
چندی پیش ،مطلبی به نقل از مدیر گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منتشر شد مبنی بر اینکه در ایران تنها دو تا
هشت درصد افراد آسیبدیده بینایی از عصای سفید استفاده میکنند .دکتر کریمی درمورد عوامل زمینهاسز این مسئله اظهار کرد« :متأسفانه
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با وجود آموزشهای بسیار و فعالیتهایی که در فضای مجازی داشتهام ،نگاه خانوادهها به عصای سفید ،منفی است و آن را موجب کسر
شأن میدانند و خود افراد آسیبدیده بینایی نیز ،متأثر از همین عقاید ،از استفاده عصای سفید ،خودداری میکنند .عصای سفید باید ابزاری
باشد که کودک با آن دوست و مأنوس باشد و از نوپایی ابزاری را که شبیه سبدی کوچک و چرخدار است در دست بگیرد و از همان
کودکی بیاموزد که برای حرکت آسان و ایمن باید چیزی جلوی خودش بگیرد .حتی در کشورهای فقیر نیز میتوان از تکهای چوب
استفاده کرد تا این فرهنگ سازی که بسیار مهم است انجام شود .من سازمان آموزش و پرورش استثنایی را بهعنوان متولی که کمکاری
کرده است میدانم؛ زیرا اهمیتی به آموزش مربیان داده نمی شود و برای مثال :زمانی که در پرکینز مشغول آموزش بودم ،مشاهده کردم
که کشورهایی با جمعی ت بسیار کم ،چندین نماینده به دوره آموزشی فرستاده بودند ولی از کشور ما تنها من در این دوره حضور داشتم
و قطعاً آموزش یک مربی برای جمعیت باالی افراد آسیبدیده بینایی کشورمان ،بسیار کم است .افراد نابینا-ناشنوا بهکلی رها شده و
اهمیتی به آموزش آنان داده نمیشود .با اینکه سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،اقدامات خوبی هم انجام داده اما ما هنوز نیاز به
فرهنگسازی و برقرای ارتباطات بینالمللی داریم .برای مثال :میبینیم که در کنار رودخانهها پر از زباله است .با وجود اینکه مردمی که
به حاشیه رودخانه آمدهاند ،رودخانه را دوست دارند ولی بهدلیل نبود فرهنگ ،بدون فکر ،رودخانه را کثیف میکنند .درمورد والدین
کودکان آسیبدیده بینایی هم همین طور است .آنها دوست دارند که فرزندشان به استقالل برسد ولی نه با عصا .زیرا دوست ندارند کسی
بداند که فرزندشان دچار آسیب بینایی است .اما باید فرهنگسازی شود .هیچ اشکالی ندارد که کودکی آسیبدیده بینایی است و این
زیباست که ببینیم این کودک با عصا بهطور مستقل راه میرود .حتی در خانواده تحصیلکرده هم هنوز نیاز به این فرهنگسازی احساس
میشود .متولی اصلی این فرهنگسازی ،سازمان آموزش و پرورش استثنایی است و در درجه بعدی ،معلمان باید عالوه بر مسائل آکادمیک
به استقالل فردی دانشآموزان توجه کنند و در مرحله بعد نیز این فرهنگسازی ،شامل بچهها و خانوادهها میشود».
این مدرس دانشگاه در خصوص آینده این شیوهنامه آموزشی که طراحی کرده و بهروزرسانی اطالعات آن اینگونه توضیح داد« :هنوز
نسخه جدیدی از این کتاب در امریکا منتشر نشده است .اما من از این کتاب چهارجلدی تنها به بخش برنامه درسی آن پرداختم و به بخش
برنامه های خارج از مدرسه توجه نکردم که امیدوارم در آینده بتوانم به آن بپردازم .با توجه به شرایط پیش آمده در دوران همهگیری
کرونا ،دسترسی و ارتباط افراد با یکدیگر بیشتر و آسانتر شد و آموزشهایی برگزار شد .به نظر من انتشار این اطالعات در میان معلمان،
بسیار مفید بود و من با مشاهده رویکردهای جدید و افراد باانگیزه و سهولت دسترسی به اطالعات ،به آینده امیدوارم .با توجه به این که
تخصص اصلی من آموزش افراد نابینا-ناشنواست و در حال حاضر آموزش این افراد را بهصورت مجازی آغاز کردهام ،قصد توسعه
آموزش این افراد در کشورمان را دارم .من طرفدار ایدههای نو و عملی هستم و خوشحالم که امروز در جمع شما بودم».
از خانم دکتر کریمی بابت مشارکت در این گفتوگو سپاسگزاریم و امیدواریم که سالهای سال همینقدر پرانرژی کنار نابینایان بمانند.
در ادامه میتوانید ،نسخه صوتی این گفتوگو را بشنوید.
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تازههای کتاب صوتی

رقیه شفیعی :کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانههای عمومی کشور
کسانی که به دنبال راه و روش شروع یک زندگی عاشقانه و یا حتی فارغ شدن از یک زندگی سخت هستند مطالعه این بخش را از دست
ندهند! در این شماره با کتابهایی در موضوعات خانواده ،تاریخ ،رمان ،خاطرات ،حقوق و روانشناسی با اهل مطالعه و بهویژه بانوان و
مسائل مربوط به آنان خواهیم بود.
*«محکم در آغوشم بگیر :هفت گفتوگو برای یک عمر زندگی با عشق» اثر سو جانسون با ترجمه سمانه پرهیزکاری را نشر میلکان سال
 13۹7در  241صفحه به چاپ رسانده است.
کتاب برای تمام افرادی است که بهدنبال عشق جاودان هستند .زنها و مردها و بهطور کلی هر فردی در هر موقعیت و فرهنگی که روابطش
نیازمند اصالحات باشد ،میتواند از این کتاب بهره گیرد.
نویسنده مشاور خانواده است .او سعی میکند از طریق مشاوره دادن به افراد و خانوادهها ،جنگ میانشان را پایان دهد .او کتابش را به سه
بخش تقسیم کرده است .بخش اول به سؤاالت قدیمی در مورد عشق پاسخ میدهد ،همچنین از تحقیقاتی در مورد روابط خصوصی و
عمیق مینویسد .این بخش فهمی تازه از عشق را به عشاق ارائه میدهد .بخش دوم در مورد نسخه کارآمد و عملی درمان هیجانمحور
است و به شما میآموزد که چگونه پیوندی محکم و ماندگار در زندگیتان داشته باشید .بخش سوم به قدرت بیکران عشق میپردازد و
به شما توصیه میکند که زخمهای ویرانگر ایجاد شده در زندگی را بهبود بخشید.
جانسون میگوید :من مشاوره به زوجها را در اوایل دهه هشتاد میالدی آغاز کردم .متحیرم که هنوز ،بعد از بیستوپنج سال ،وقتی در
اتاقی مینشینم تا با زوجی کار کنم ،با شور و اشتیاق احساس هیجان میکنم .هنوز هم وقتی زوجها ناگهان پیامهای قلبی هم را درک
میکنند و با تالش برای تکیه به یکدیگر دست به خطر میزنند ،شادمان میشوم.
*«خاطرات سیاسی ،پنجاه نفر و سه نفر  ،فرصت از دست رفته از انشعاب تا کودتا» تألیف انور خامهای را نشر نامک سال  13۹۹در 10۹1
صفحه تقدیم تاریخدوستان کرده است.
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این کتاب خاطرات ،نخست در سالهای  13۶2و  13۶3بهصورت سه کتاب جداگانه منتشر شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت .کتاب
حاوی خاطرات انور خامهای  13۹7-12۹5عضو گروه پنجاهوسه نفر و از بنیانگذاران حزب توده ایران است .او از نسل چپ ایران بود
که در سال  131۶همراه دکتر تقی ارانی رهبر و دیگر اعضای گروه  53نفر به زندان افتاد و در سال  1320آزاد شد .انور خامهای از
کادرهای اصلی روزنامه ارگان رهبر حزب توده بود که در سال  1322به حزب پیوست و در سال  132۶بهعلت اعتراض همراه با خلیل
ملکی ،جالل آلاحمد و فریدون توللی از آن جدا شد .او با شکلگیری نهضت نفت ،روزنامههای حجّار و جهان ما را منتشر کرد .بعد از
کودتای  28مرداد  1332مدت کوتاهی به زندان افتاد و پس از آزادی ،زمان کمی از سیاست کناره گرفت و در سال  1340برای تحصیل
به اروپا رفت .پس از اخذ دکترا ،چند سالی در خارج و سپس در ایران به تدریس پرداخت .کتاب خاطرات سیاسی او یکی از مهمترین
منابع برای مطالعه جنبش چپ در ایران است.
*«شمس پاره» اثر الیف شافاک با ترجمه صابر حسینی است که نشر مروارید چاپ چهارم آن را سال  13۹7در  25۶صفحه تقدیم
عالقهمندان ادبیات کرده است.
کتاب حاوی  ۶5مقاله است که شافاک آنها را در روزنامه خبر ترک منتشر کرده است .موضوع این نوشتهها مسائل اجتماعی ،زن ،خانواده،
ادبیات ،سیاست و  ...است« .شمس پاره» کتابی است که باخواندن آن میتوانیم با بحثهای نظری شافاک در مورد مسائل گوناگون آشنا
شویم .او در این کتاب سعی داشته به واکاوی هویت زن ،جامعه مردساالر ،کارکردهای سیاسی و اجتماعی جامعه در برقراری توازن میان
تفاوت های جنسیتی ،قومی و مذهبی ،نویسندگی و نگاه مردم به موضوع ادبیات و رویدادهای مهمی که در گذشته و حال اتفاق افتاده
بپردازد .وی نویسندهای آرمانگراست .او نزاعهای قومی و مذهبی را نکوهش میکند و معتقد است :انسانها با هر مذهب ،زبان و نژادی
که دارند ،میتوانند با مسامحه و اغماض و چشمپوشی از تفاوتها در کنار هم زندگی کنند .این کتاب حاوی نظرات اصلی خود نویسنده
فارغ از شخصیتپردازی رمانهای اوست.
*«تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار» گردآوری سمیهسادات شفیعی را نشر ثالث سال  1400در  343صفحه روانه بازار کرده است.
شناخت اندک از زنان و زنانگی در عصر قاجار ،دغدغه اصلی تألیف این مجموعه بوده است .به عبارت دیگر نظم دادن به بحث تاریخ
اجتماعی زنان در ایران معاصر و پرهیز از هیاهو بر سر گزارههای نامستند که از گوشه و کنار شنیده میشود و القائات برخی متخصصان
همهجارو و همهچیز دان که قائل به حوزه تخصصی زنان نیستند یا برخی که زن بودن را دلیل بر علم مطالعات زنان میدانند انگیزهای برای
طرح مباحث کتاب بوده است .کتاب حاضر با پرداختن به موضوعاتی چون :زن ،خانواده و نظم جنسیتی در عصر قاجار ،تحصیل زنان،
بازار کار زنان ،جایگ اه زنان در نظام حقوقی و روابط قدرت ،سرکوب بدن زنانه و تفکیک جنسیتی ،زنان شبستان ،زنان و پزشکی عصر
قاجار ،زنان ،معاینه پزشکی و درمان ،مطالعه جنسیتی باورهای عامیانه در عصر قاجار ،زنان عصر قاجار جرائم و مجازاتها ،زنان در گفتمان
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مشروطه بسوی آموزش ،مقایسه میا ن زن ایرانی و غربی ،اعتراض به جایگاه زن ایرانی از این دست مطالب است که در کتاب مفصّل به
آنها پرداخته شده است.
*«بازسازی زندگی پس از طالق» اثری از بروس فیشر و رابرت آلبرتی با ترجمه اکرم اکرمی را نشر صابرین سال  13۹5در  24۶صفحه
تقدیم عالقهمندان مطالعات خانوادگی کرده است.
طالق مانند عمل جراحی تمام جنبههای فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .ریشه طالق را باید در موقعیت و انتظارات فرد از زندگی زناشویی
جستوجو کرد .اکثر افراد به امید زندگی بهتر ازدواج می کنند ،شاید اگر غیر از این باشد ،احمقانه به نظر برسد .ناامیدی در زمان طالق
به میزان انتظارات ما از زندگی مشترک بستگی دارد .هرچه انتظار ما از زندگی بیشتر باشد و لزوم فرد دیگری را برای معنادار کردن
زندگی بیشتر احساس کنیم ،تحقق نیافتن انتظاراتمان مارا مأیوستر میکند .برای بسیاری از افراد ،طالق مانند ظرف شکستهای است که
فرد برای ادامه آن باید بتواند اجزای شکسته آن را جمعآوری کند.
در این کتاب نویسنده با ارائه چارچوب مشخصی این امکان را برای خواننده فراهم میسازد تا این دوره کوتاه را بررسی کند ،جایگاه
خود را تشخیص دهد و با استفاده از رهنمودهای عملی گامبهگام به سوی آیندهای سالم و پرنشاط پیش برود .در واقع با مطالعه این کتاب،
فرد می تواند از گذشته درس بگیرد ،خود را بهتر بشناسد و ابعادی از وجود خود را پرورش دهد که قبالً برای او ناشناخته بوده است.
*«زندگی شیرین» اثر تکین حمزهلو است که نشر برکه خورشید چاپ ششم آن را سال  13۹8در  31۹صفحه تقدیم رماندوستان کرده
است.
داستانی ایرانی در سبک خانوادگی و اجتماعی که تکین حمزهلو با نوشتن آن ثابت کرده که دغدغههایی فراتر از کلیشههای داستانهای
امروزی و آپارتمانی دارد .او توانسته در دل داستانی خوشخوان و جذاب ،برخی از مهمترین مسائل روز جامعه را بیان کند .کتاب داستان
آشنایی دارد .آدمهای این کتاب همان کسانی هستند که همیشه و همه جا آنها را میبینیم .کسانی که تا همین دیروز زندگی بیحاشیه و
معمولی داشتند و امروز سری دارند با هزار سودا .در این کتاب ،حمزهلو بهخوبی نشان داده که چطور آدمها با تغییر شرایط عوض میشوند
و روی تازهای از خود نشان میدهند.
*«بلوغ جسمی و روحی -روانی در دختران» تألیف ماهیار آذر و دیگران است که نشر ما و شما چاپ بیستم آن را سال  13۹1در 144
صفحه به چاپ رسانده است.
در این کتاب سعی شده است تا تغییرات و خصوصیات اساسی و مهم دوران بلوغ در دختران و راهحلهای مشکالت شایع مربوطه ،به
زبان ساده شرح داده شود و تقریباً پاسخگوی تمامی سؤاالت احتمالی در این رابطه باشد .از آنجایی که خواهر ،برادر ،پدر ،مادر و
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مسئولین ،همگی در ارتباط مستقیم با این گروه هستند ،لذا تمامی افراد جامعه (از دختر خانمهای کالس پنجم ابتدایی گرفته تا مادر و
پدربزرگها ،مربیان مدارس و مسئولین و برنامهریزان حکومتی) این کتاب را نه یک بار ،بلکه چندین بار به دقت مطالعه نمایند.
*«حقوق به زبان ساده  1حقوق متهم» نوشته عبدالفتاح سلطانی و ژینوس سبحانی را نشر روزنه سال  1400در  15۹صفحه تقدیم
دوستداران مباحث حقوقی کرده است.
چگونه می شود امور پیچیده تخصصی مانند مسائل حقوقی را به زبان ساده برای اشخاص غیرمتخصص در امور حقوقی بیان نمود؟ به
گونهای که کاربردی باشد و از این رهگذر ،شهروندان با حقوق قانونی خود آشنایی نسبی پیدا کنند و مجریان قانون نتوانند از عدم آگاهی
آنان سوءاستفاده نمایند و موجبات تضییع حقوق مردم ،خواسته یا ناخواسته فراهم نگردد.
تجربه این ادعا را به اثبات رسانده که هرچه مردم یک سرزمین با حقوق خود بیشتر آشنا باشند کمتر میشود آنها را مورد ستم قرار داد و
حتی در روابط مردم با یکدیگر ،رعایت حقوق دیگران ،بیشتر تضمین میشود .از طرف دیگر هم یکی از اصول اساسی دستیابی به آزادی
در مفهوم صحیح خود ،شناخت قواعد حقوقی و قانون اساسی مدون در هر جامعهای است .عالوه بر این ،قواعد حقوقی و عرف بینالمللی،
معاهدات ،میثاقها و کنوانسیونهای بینالمللی نیز نقش مهمی را ایفا میکنند که آشنایی شهروندان با این قواعد بینالمللی در دستیابی
آنان به حقوق خود نقش بسزایی دارد .این مجموعه در راستای پاسخ به سؤاالت افرادی که نیاز به آگاهی بیشتر نسبت به حقوق مندرج
در اسناد یاد شده دارند و با در نظر گرفتن آخرین مصوبات قانونی تهیه شده است.
*«گاندی و استالین دو نشان بر سر راه دوراهی بشریت» اثری از لویی فیشر با ترجمه غالمعلی کشانی را نشر قطره سال  13۹5در 24۶
صفحه روانه بازار کتاب کرده است.
چرا گاندی در کنار استالین؟ این دو چه شباهتی با هم دارند؟
اسم گاندی را کم و بیش شنیدهایم و نام استالین را هم .یکی درویشی بوده اخالقمدار ،با لبخندی مشهور بر لب که یکی از معماران جهان
بدون خشونت به شمار میآید .دیگری ارتشبدی بوده بیلبخند که کشوری را از میانه خرابههای سرنگونی تزاریست و جنگ اول جهانی
در دست گرفت و به شکلی که میخواست شکل داد .لویی فیشر ،شورویشناس ،هندشناس و گاندیشناس شاخصی است که در کتابش
شرح دریافت دستاولش را از این دو در کنار هم میگذارد و با تجربهای که از سوسیالیست واقعاً موجود و مخاطرات اخالقی و سیاسی
و اقتصادی موجود بر سر راه بشر به دست آورده در هم میآمیزد و خواننده را به انتخاب میان این دو دعوت میکند .اینچنین است که
گاندی و استالین در یک کتاب همنشین هم میشوند.
*«ساعت شوم» نوشته گابریل گارسیا مارکز با ترجمه احمد گلشیری را نشر نگاه چاپ هشتم سال  13۹8در  23۶صفحه تقدیم رماندوستان
کرده است.
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کتاب «ساعت شوم» از جمله آثار معروف گابریل گارسیا مارکز است که به محض انتشار در سال  1۹۶1میالدی جایزه ادبی کلمبیا را
نصیب نویسندهاش کرد .در این داستان ،سرگذشت یک شهر و شهروندانش روایت میشود .کشیش و شهردار شهر ،هریک تالش میکنند
مردم را به شیوه خودشان رهبری کنند و در این حین ،اتفاقات بسیاری رخ میدهد.
*«عربستان از درون» نوشته رابرت لیسی را با ترجمه محمدعلی عسگری نشر کویر سال  13۹7در  57۶صفحه منتشر کرده است.
عربستان از هر جهت کشوری مرموز است ،از ریگزارهایش گرفته که دریایی از طالی سیاه را در خود نهفته دارد ،تا ساکنانش که
گرانبهاترین خودروهای لوکس جهان را سوار میشوند و از سوی دیگر ،هنوز زنانشان را در چادر و نقاب سیاه میپیچند .شاهزادگان
سکوالری که سر در قصرهای طالیی ینگهدنیا دارند و روحانیان سلفیمسلک و متعصبی که هنوز گرد بودن کره زمین را باور ندارند! .به
همان میزان که به دلیل ارتباط دینی تاریخ گذشته عربستان برای ما مأنوس و روشن است ،تاریخ معاصر این کشور بر ما ایرانیان مجهول
مانده است .اما باید در نظر داشت که در یک قرن گذشته ،یکی از باسوادترین کشورهای منطقه پرتالطم خود بوده است.
رابرت لیسی  73ساله ،طی  4سال تحقیق و پژوهش ،این کتاب را نوشته که در آن مهمترین انتقاداتش را از خاندان حاکم ،شاهزادگان
قدرتمند ،روحانیون بانفوذ ،جامعه سنتی عقبمانده و حتی باورهای دینی مردم این کشور بر زبان میآورد .کتاب بهصورت یک رمان
مستند روایت میشود .تاریخ عربستان از ابتدا تاکنون به صورت نامرئی و در البهالی صفحات متعدد روایت میگردد .هدف نویسنده هم
توجه به الیههای پنهان و وجوه متعدد جامعه عربستان است .این کتاب به بسیاری از پرسشهای خوانندگان ایرانی درباره این کشور مرموز
پاسخ میدهد.

غوطهور شدن در دنیای آدرنالین با سایکلپَث

علیرضا نصرتی ،گیمر نابینا
این بار در آموزش صوتی که علیرضا برای مخاطبان مانا آماده کرده یک بازی در ژانر رانندگی مد نظر قرار گرفته است .او این ماه به
سراغ یک بازی هیجانانگیز به نام «سایکِلپَث» 1رفته است .در این بازی که برای ویندوز ،مَک و لینوکس طراحی شده یک موتوسیکلت
Cyclepath
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در اختیار بازیکن قرار میگیرد و او باید آن را از مسیرها و موانع گوناگون عبور دهد و ضمن جمعآوری سکههایی که سر راهش قرار
میگیرد ،سعی کند از تصادف موتور با سایر خودروها هم جلوگیری کند .در این بازی همچنین تعدادی رمپ هم در نظر گرفته شده که
موتور با استفاده از آنها امتیازات مضاعفی دریافت خواهد کرد.
یکی از ویژگی های سایکلپث این است که دست کاربر را در انتخاب مسیر و موتور باز میگذارد .شما میتوانید موتورسواری را در پنج
مسیر متفاوت اعم از جاده ،جنگل ،خیابانهای داخل شهر و  ...انجام دهید و موتور دلخواهتان را هم از میان  13موتور موجود در بازی
انتخاب کنید .کیفیت جلوههای صوتی و نوع ضبط صداهای برنامه هم از دیگر فاکتورهایی است که طراحان سایکلپث به آن مینازند.
در این بازی از فناوری صدای دوطرفه 1استفاده شده که پیشتر احتماالً نمونه آن را در بازی پاپاسَنگِر 2شنیدهاید.
برای اجرای این بازی فقط یک دکمه اِنتِر کفایت می کند .بازی قابل حمل است و نیازی به نصب ندارد .میتوانید از جهتنماها برای
حرکت استفاده کنید .فقط در نظر داشته باشید که صفحهخوان جاوز آنطور که باید از این برنامه پشتیبانی نمیکند؛ پس ،چنانچه کاربر
جاوز هستید آن را پیش از بازی غیر فعال کنید یا اِنویدیای را به جایش استفاده کنید .همچنین بهتر است پیش از انجام بازی بر این
نکته هم واقف باشید که در این بازی امکانات زیادی هم تعبیه شده که همان اول کار در دسترستان نخواهد بود و باید آنها را با سکهها و
امتیازاتی که جمعآوری می کنید خریداری یا آزاد کنید .اولین فرصت خرید برای شما زمانی فراهم خواهد شد که موتوسیکلت را از کنار
 25خودرو به سالمت عبور دهید.
مثل همیشه علیرضا به خوبی مراحل بازی و نحوه انجام آن را تشریح کرده است .هدفونها را روی گوش بگذارید و آموزش صوتی را از
انتهای همین نوشته بارگیری و گوش کنید تا بیشتر و دقیقتر با این بازی آشنا شوید .سایکلپث را هم از اینجا دانلود کنید که ساعتها
سرگرمی و هیجان برایتان در این بازی جا خوش کرده است.

Binaural audio
Papasangre

1
2
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گزارشی از تردد در کوچههای ناایمن شهر

دکتر صالح الدین محمدی ،معلم آموزش و پرورش استثنایی تهران
خاطرم هست چند سال پیش که قانون عصای سفید در بخش قوانین رانندگی در ایران به تصویب رسیده بود و مقرر شد که نابینایان
میتوانند با افقی نگه داشتن عصای سفید خویش به صورت ایمن از خیابان عبور نمایند ،بسیار خوشحال شدم .بر اساس این قانون ،افقی
نگهداشتن عصای سفید ،در حکم چراغ قرمز برای رانندگان است .اما به قول معروف تا گوساله گاو شود ،دل صاحبش آب شود.
من نیز خوشحال از این اتفاق میمون در عرصه حقوق معلولین ،خوش و خرّم و با امید تمام راهی محل کار خویش در مدرسه شدم .اما
پس از اتمام کالس و در راه برگشت ،خواستم که با استعانت از قانون جدید ،عصای خود را هنگام عبور از عرض خیابان ،افقی نگه دارم
تا عبور ایمنی را تجربه نمایم که چشمتان روز بد نبیند چون یک اتوبوس چنان با سرعت به عصای بنده کوبید و آن را چند متر آن طرفتر
انداخت که عرب نی انداخته باشد .نتیجه هم که معلوم است .چون عصایی که قرار بود نقش چشمان من را بازی کند با یک قانونشکنی
ساده و با یک عدم رعایت حقوق مدنی در هم شکست و غیر قابل استفاده شد.
هدف از ذکر این خاطره ،در حقیقت بیان گوشهای از حقوق تضییع شده روزانه معلولین در سطح شهر و هنگام تردد در معابر شهری بود.
من یک فرد نابینا هستم که مانند تمام همشهری های خویش حق دارم که در سطح شهر تردد ایمنی را داشته باشم .اما از شما خواننده مانا
می پرسم :به نظر شما این حق بسیار طبیعی و اولیه که از فرط بدیهی بودن شاید برخی از شما آن را اصال حقی نشمارید و شرایط تحقق
آن را خیلی بدیهی بپندارید ،تا چه اندازه ای رعایت شده و از طرف همشهریان که شاید خود شما هم یکی از آنها باشید ،به رسمیت
شناخته شده است؟
چند سوال:
به نظر شما رعایت حقوق شهروندی هر فرد ،از جمله معلولین ،از طرف سایر شهروندان چه اندازه سخت و غیر قابل انجام است؟
راستی تا حاال چند بار هنگام حرکت در سطح معابر شهر در چالههایی که غیرمسئوالنه حفر گردیده و هیچ عالمتی برای معلولین ندارد
افتادهاید؟
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چند بار با موانع سطح پیادهروها مانند در مغازههایی که رو به بیرون باز میشوند ،داربستهایی که هیچ عالمت هشداری ندارند ،درختها
و تیرهای برقی که درست وسط پیادهروها و کوچهها هستند ،بساط دستفروشانی که از فرط بیکاری حقوق سایر شهروندان را تضییع
نموده و معابر و پیادهروها را سد نمودهاند و مغازههایی که پیادهروها را نیز جزء فضای تجاری خویش میدانند ،بهشدت برخورد کرده و
قسمتهایی از بدنتان بهصورت جدی آسیب دیده است؟
رعایت حقوق مدنی معلولین بهویژه حق تردد ایمن در سطح شهر ،تا چه اندازه مبتنی بر مسائل بودجهای بوده و چند درصد از آن میتواند
با بهرهگیری از یک فرهنگ انسانی حقمدار ،تحقق یابد؟
در کشوری مانند بریتانی ا پرسنل یک فروشگاه ساده آموزش چگونگی برخورد و کمک به معلولین را دیده اند .به نظر شما چند درصد
از سازمانها ،نهادها ،مراکز تجاری و خدماتی ،فروشگاههای بزرگ و کوچک ،تشکلهای غیردولتی و بسیاری دیگر از مؤسسات و
شرکتها در کشور ما چنین آموزشهایی را برای کارکنان خویش ارائه دادهاند؟ پس سبب این همه تفاوت در چیست؟ آیا ارزش،
منزلت و شأن انسان در یک جامعه اسالمی و غیراسالمی متفاوت است؟ و اگر چنین است چرا احترام به انسانیت در کشور غیرمسلمان
نسبت به جوامع اسالمی بسیار باالتر و آگاهانهتر است؟ و آیا وضعیت فعلی ،درست برخالف ادعا و شعارهای انساندوستی ،در پیکره
فرهنگ ،تمدن و دین ما نیست؟
توجه شما را به یکی دیگر از خاطرات روزانهام جلب می کنم.
یکی از روز های بسیار زیبای بهاری است .آفتابی مطبوع ،هوایی لطیف و زمان کافی همه موجبات یک پیادهروی دلچسب را فراهم
ساخته است و هر رهگذری بدون شک از قدم زدن در چنین فضا و محیطی لذت وافر خواهد برد .من نیز به عادت همیشگی ،دوست دارم
تا برای رفتن به مدرسه از چنین هوایی لذت ببرم و خود را از چنین نعمتی بینصیب نسازم .اما ترس از بهموقع رسیدن و اینکه هیچ مشکلی
در مسیر برایم پیش نیاید ،منصرفم میسازد و ترجیح میدهم که هنگام برگشت از مدرسه که زمان کافی در اختیار دارم و میتوانم با
طمئنینه بیشتری ره بپیمایم و از این هوا لذت ببرم .در همان لحظه اول که از مدرسه خارج شده ام و میخواهم از عرض یک خیابان عبور
کنم؛ رفتار مدنی یکی از همشهریان خیلی خوشحالم میکند .با صدایی پر از مهر میپرسد :آیا امکان دارد که شما را تا آن طرف خیابان
همراهی کنم؟ این رفتار آگاهانه و صمیمانه دلم را آکنده از مهر و سرور می سازد .راستی این همان محلی بود که آن اتوبوس آن بال را
بر سر عصایم آورد .این همان نقطه است ا ما این رفتار کجا و آن رفتار کجا! برای درست رفتار کردن آن راننده قانون وضع شده بود؛ اما
رفتار شهروند امروز ،جز شعور و انسانیت پشتوانه دیگری نداشت .به مسیر خود ادامه میدهم ،از یک خیابان دیگر نیز ایمن عبور میکنم
اما هنگام حرکت در پیادهرو ،با هشدار بهموقع یکی دیگر از شهروندان ،از برخورد شدید با یک مانع داخل پیادهرو نجات پیدا میکنم.
یک خیابان دیگر را نیز هرچند با زحمت ،اما بهسالمت رد می کنم .به مسیر خود ادامه میدهم تا در فضای پیادهرو هستیم یک نکته ساده
اما بسیار مهم را میخواهم درمورد راهنمایی نابینایان خاطرنشان سازم .بسیارند شهروندان دلسوز اما ناآگاهی که در پیادهروها که راهنمایی
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درست نابینایان را بهجای کنترل آنها از راه دور اشتباه میگیرند و مدام از راه دور و پشت سر نابینایان که مسافت بعیدی هم دور شدهاند،
فریاد میزنند که مواظب باش و مکرر کلمه اینور یا آنور را تکرار میکنند و فرد نابینا هم دقیقا نمیداند که منظور از اینور یا آنور
سمت چپ است یا سمت راست .اینجاست که راهنمایی به جای اثربخشی ،کارکردی سردرگمکننده پیدا میکند و به جای کمک به
فرد نابینا وی را بیش از پیش در تصمیمگیری دست دچار سردرگمی میسازد.
باری ،اما انگار من امروز سهم خود را از تلخیهای تردد مستقل در سطح شهر دریافت نکردهام .چون چند متر جلوتر سرم بهشدت با یک
ستون فلزی که نمیدانم چرا درست وسط پیادهرو سبز شده است ،برخورد میکند و دستی به پیشانی خود میکشم که ببینم زخمی شدهام
یا فقط برآمده است که گزینه دوم صحیحتر است .با آرامش ظاهری بیشتر و آشفتگی درونی بیشتر به راه خود ادامه میدهم .پس از رد
کردن چند مانع دیگر که در پیادهرو سدی بر راه تردد ایمن من هستند؛ باز هم به نقطهای رسیدهام که باید از عرض خیابان دیگری عبور
کنم .این بار جلوه زیباتری از انسانیت ،آشفتگی درونم را کاهش میدهد و شادی دوستی و مهربانی جای آن را میگیرد .درست در همین
لحظه ،یک موتورسوار از راه میرسد و میپرسد :آیا می خواهی به آن طرف خیابان بروی؟ و پاسخ مثبت من کافی است که موتور خود
را پارک و خاموش نماید و دوستانه به کمک من بشتابد .آیا افرادی که بهعنوان مدافع حقوق مدنی معلولینی مانند من ،در یک سازمان
پستی را اشغال نمودهاند؛ اندازه این همشهری آگاه و صمیمی ،در قبال تضییع حقوق مدنی معلولین احساس مسئولیت میکنند و آیا گامی
عملی در جهت تحقق حقوق مدنی من برداشتهاند؟ یا فقط با شعار ،بازی با کلمات و ذکر و برشماری قوانینی که من از آنها هیچ سود
عملی نبردهام ،مسئولیت و وظایف خویش را توجیه میکنند.
به هر روی ،رفتار انسانی این شهروند ،احساسات و عواطف مرا بهشدت تحت تاثیر خود قرار داده است .و انگار انسان اگر پیاده و همشأن
سایرین باشد؛ بیشتر در مقابل حقوق سایر افراد احساس مسئولیت می کند .اما این مورد متفاوت بود و از عرش به فرش آمد و دوستانه به
یاری من برخواست .مسرور از این همه احساس مسئولیت و رفتار صمیمانه به مسیر خود ادامه میدهم که پارک نابهجای یک خودرو
درست در ورودی یک کوچه و جلو یک سوپری که قرار است بنده از آن خرید خانه را انجام دهم ،سحنه تلخ دیگری رقم میخورد و
پای بنده بهشدت با آن خودرو برخورد میکند و از شدت درد به خود میپیچم .باز هم درونم از این همه بیمسئولیتی آشوب میگردد و
تضادی از نفرت و شعف نسبت به رفتارهای متضاد شهروندان در دلم شکل میگیرد.
گزارشی که از نظر خانندگان گرامی و فهیم مجله مانا گذشت ،تنها توصیف چند ساعت تردد مستقل یک نابینا در سطح شهر است .آیا
تردد مستقل و ایمن در معابر سطح شهر آنقدر سخت و پرهزینه است که برای بسیاری از دوستان من به یک آرزو تبدیل شده است؟ آیا
میتوانید روزی را تصور نمایید که فقط به خاطر ترس افتادن در چالههای بیمسئولیتی ،برخورد با موانع فیزیکی و فرهنگی ،آزار یک
ترحم نابهجا و بسیاری از آسیبهای جسمانی ،روانی و اجتماعی خودتان را در خانه زندانی نمایید؟ قضاوت با شما راستی! شهروند محترم!
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شما چگونه میتوانید حق تردد مستقل و ایمن نابینایان و سایر گروههای معلولین در سطح معابر شهری را بهرسمیت شناخته و رعایت
کنید؟

نیست دیگر بیفروغ این دیده

سمیه رضوی نیا :معلم آموزش و پرورش استثنایی و مسؤول نمایندگی انجمن نابینایان ایران در ایالم
فکر میکردم جهان بینور عجب جایی شده

قاب چشمم خالی از تصویر زیبایی شده

رنگ شبها تا ابد بر قلب من فرمانرواست

همدمم غمهای سرد و برف تنهایی شده

یاد داد آموزگار این خط زیبای سپید

تا بگوید لمس هم شکلی ز بینایی شده

روی این ریل بریل انگشت کوشش میرود

آرزویش آمدن تا شهر دانایی شده

واژه میگوید سخن ،انگشت ،چشمم میشود

لمس هستی با دو دستم ،عین بینایی شده

یک قلم با لوح و کاغذهای منقوش بریل

بهترین همصحبت اوقات تنهایی شده

ماه چشمم تیره اما روزگارم روشن است

این تضاد از سایهروشنها تماشایی شده

یک عصا همپای من میآید و بیادعاست

با حضورش زندگی لبریز پویایی شده

نبض کوشش جان گرفته در نگاه روشنم

رود جانم پر ز جوششهای شیدایی شده

شمع چشمم سوخت ،اما آسمان دل پر از

نور عالمتاب خورشید شکیبایی شده

نیست دیگر بیفروغ این دیده در عصر سپید

روح و جانم کهکشانی از توانایی شده

یاس خوشبختی شکفته در بهار باورم

در جهان سبز رویشها چه غوغایی شده

دیگر اینک قلبم از رؤیای دیدن خالی است

باغ ذهنم مملو از گلهای بینایی شده
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بررسی عملنکرد نهادهای مرتبط با نابینایان

نویسنده :یخ نکنی نمکدون!
 23مهر روز جهانی عصای سفید است و به همین خاطر این روز را به نوعی سال تحویل نابینایان میدانند.
به گزارش ماهنامه الکترونیکی مانا و به نقل از جناب یخ نکنی نمکدون و به گفته خیلی ها و با توجه به قرائن و شواهد ،به جز تقویمهای
شمسی و قمری و میالدی و جاللی و سایر دوستان ،برخی تقویمهای غیررسمی هم به فراخور مناسبتها و فعالیتهای مختلف وجود
دارد .مثالً هر سال آبی از اول مهر شروع شده و تا اول مهر سال بعد را یک سال آبی به حساب میآورند و میزان بارش و وضعیت آبی
کشور را در این بازه زمانی بررسی میکنند 23 .مهر هر سال مصادف است با روز جهانی ایمنی عصای سفید که در واقع روزیست که
نابینایان در صدر تمامی خبر ها به جز استقالل و پرسپولیس و تحوالت افغانستان و آغاز مذاکرات وین و تعدادی دیگر از اخبار قرار
میگیرند .از این رو ،نابینایان  23مهر را به نوعی سال تحویل خود میدانند و نهادهای فعال مرتبط با نابینایان ،همهساله در این تاریخ
عملکرد یک ساله خود را بررسی و گزارش آن را به جامعه هدف خود ارائه کرده و برنامههای خود را برای یک سال آینده طراحی و
ارائه میکنند .به همین مناسبت و با توجه به این که چند روزی بیشتر از  23مهر نمیگذرد ،نگاهی اجمالی خواهیم داشت به عملکرد 7
نهاد یا گروه مرتبط با امورات نابینایان تا ببینیم در یک سال گذشته چه مقدار در حوزه کاری خود موفق بودهاند.
 -۱انجمن نابینایان ایران
مهمترین اقدام انجمن نابینایان ایران در یک سال اخیر مربوط میشود به راهاندازی ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران یا همان مانا که در
حال مطالعه آن هستید .نگارنده از انجمن نهایت تشکر را دارد که باعث شد ما بتوانیم اندکی هم که شده بابت نوشتههایمان پول به جیب
بزنیم .البته انجمن فعالیتهای دیگر هم داشته .مثالً انجمن بهشدت به فکر خودروهای جامعه هدف خود است .البته بیشتر به فکر خودروی
خانواده جامعه هدف خود بوده و لوازم یدکی مورد نیاز این خودروها را با تخفیف در اختیار آنها قرار میدهد .بساط برنج و روغن و
ماکارونی و سایر مخلفات هم که همواره به اعضای انجمن داده می شده باز هم برقرار بوده .به حدی که اعضای انجمن دیگر هیچ کم و
کسری از بابت مواد غذایی در خانه خود احساس نمیکنند.حتی انجمن آنقدر در فعالیتهای خود عالی عمل کرده که تمامی اعضای
انجمن گویا شاغل شدهاند و انجمن به فکر پیدا کردن شغل دوم برای آنها بوده .چرا که با عدهای از دوستان تماس گرفتند و با وجود این
که چند سالی از شاغل شدنشان می گذشته ،برای یافتن شغل برایشان از آنها اطالعاتی گرفتند .حتی با خود بنده تماس گرفتند و اصرار
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داشتند که تماس تصویری بگیرند تا بیشتر ما را بشناسند تا ببینند برای سر کار رفتن به مقدار کافی خوشتیپ هستیم یا خیر .فقط خانمهایی
که همسر نابینایشان عضو انجمن است حسابی مراقب باشند که انجمن به فکر یافتن همسر دوم برای شوهرانشان نباشد .چون وقتی انجمن
به فکر دو شغله کردن اعضای خود باشد ،هیچ بعید نیست که در این زمینه هم فعالیت خود را گسترش دهد.در مجموع به نظر میرسد
انجمن نابینایان ایران بیش از حد به فکر جامعه هدف خودش است و بهتر است که کمی هم به فکر منافع خودش باشد.
-۲برنامه رادیویی  6نقطه
 ۶نقطه نام یک برنامه رادیویی است که هر هفته از رادیو تهران پخش میشود .البته این برنامه جایگاه بسیار خاصی نزد مدیران شبکه دارد.
چرا که زمان پخش این برنامه مدام در حال تغییر است .شما برای شنیدن این برنامه ،باید منتظر بمانید تا ببینید در آن هفته کدام ساعت از
کدام روز در چارت برنامههای شبکه خالی است تا بتوانند  ۶نقطه را در آن ساعت پخش کنند .البته باید نیمه پر را نگاه کرد و اینطور به
نظر می رسد که مدیران شبکه مدام دوست دارند مخاطبان این برنامه را غافلگیر کنند .اما اگر برنامه ضروری برای پخش وجود نداشته
باشد ،اگر برنامه به موقع به دست شبکه برسد ،اگر برنامه در شبکه گم نشود و کلی اما و اگر دیگر ،معموالً چهارشنبهشبها زمان پخش
این برنامه است .البته اآلن به من خبر دادند که زمان پخش این برنامه به جمعهشبها تغییر کرده و هیچ نمیدانم ساعتی دیگر این زمان
درست باشد یا خیر .در این برنامه هر چیزی که به نابینایان مرتبط باشد پیدا میشود .از آموزش آشپزی به نابینایان گرفته تا آموزش کار با
نرم افزار تدوین صدا برای نابینایان ،یا پیگیری مطالبات نابینایان از مسؤولین مرتبط و آخرین اخبار و رویدادهای حوزه نابینایان از جمله
دیگر بخش های این برنامه است .البته عوامل این برنامه که خودشان هم نابینا هستند ،این اطمینان را دادهاند که هیچ سانسوری در محتوای
این برنامه صورت نمیگیرد که با توجه به شرایط موجود باور کردن این ادعا را به خودتان واگذار میکنیم .اخیراً هم اعالم شده که مدت
پخش برنامه از سی دقیقه به یک ساعت افزایش پیدا کرده که قطعاً عوامل این برنامه برای این زمان اضافه شده بخشهای متنوعی را
تدارک دیده اند و قرار است برخالف روال سابق که میزان رطوبت این برنامه کمی باال بوده ،از میزان آب آن کاسته شود .یکی از
خصیصه های بارز این برنامه ،تدوین بسیار جذاب آن است .مثالً شما در حال گوش دادن به نحوه خورد کردن هویج هستید ،ناگهان حجت
اشرفزاده برایتان از عشق میخواند .یا اینکه ناگهان متوجه میشوید یک نفر پنج دقیقه بدون این که نفس بکشد دارد صحبت میکند که
این خود نشان دهنده آمادگی جسمانی باالی عوامل این برنامه است و اصالً نباید آن را به حساب تدوین فشرده این برنامه گذاشت .خالصه
اینکه در مجموع شش نقطه برنامه خوبی است و توصیه میکنیم هر هفته اگر فهمیدید کی پخش میشود آن را دنبال کنید .زمان پخش
آن را به ما هم بگویید که اگر شد گوش کنیم.
-۳روزنامه ایران سپید
ایران سپید نام تنها روزنامه اختصاصی نابینایان است که تا همین چند وقت پیش به خط بریل هم چاپ میشده که به دلیل برخی مشکالت،
مدتی است که انتشار نسخه بریل آن متوقف شده است .البته مدیر مسؤول این روزنامه بارها تاریخهایی را برای شروع مجدد چاپ نسخه
بریل ایران سپید اعالم کردهاند که این اتفاق هنوز نیفتاده .به جرئت میتوان گفت که تعداد تاریخهای اعالم شده از طرف مدیر مسئول
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این روزنامه برای چاپ نسخه بریل ،از تعداد تاریخ های اعالم شده برای واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس در بورس هم بیشتر شده
است .اما باز هم ما امیدواریم و انسان همیشه به امید زنده است .یکی از قابلیتهای منحصر به فرد این روزنامه خودکفا بودن آن است.
یعنی مطالب روزنامه معموالً از خبرهایی تأمین میشود که روز ها قبل در سایت این روزنامه منتشر شده .از این رو شما با خواندن این
روزنامه همیشه خبرها و مطالبی را میخوانید که بههیچوجه ،تأکید میکنم بههیچوجه در جای دیگری نخواندهاید .حتی سایت خود این
روزنامه .بههر حال ،ایران سپید تنها روزنامه اختصاصی نابینایان است و بنابر این باید گفت که عملکردش موفق است .غلطهای امالیی و
نگارشی هم نمک کار است و روزنامه بیغلط هیچ جذابیتی ندارد.
-۴سازمان بهزیستی
بهزیستی را میتوان اصلیترین سازمان مرتبط با امورات معلولین و نابینایان به شمار آورد .از این رو ،همیشه اقدامات این سازمان مورد
توجه جامعه هدف این سازمان است .در هر زمینه ای که فکرش را بکنید ،بهزیستی به جامعه هدف خود خدمات مورد نیازشان را ارائه
می کند .مثالً شهریه دانشجویان تحت پوشش خود را پرداخت میکند .البته معموالً برای این که دانشگاهها خیلی هم پررو نشوند ،این
شهریهها با دو سه ترم تأخیر پرداخت می شوند .دقیقاً مثل مدیران فوتبالی که پول بازیکنان و مربیان را معموالً در زمان پیشکسوتی و گاهاً
پس از مرگشان به وراث آنها میدهند ،بهزیستی نیز این شهریهها را بعد از فارغ التحصیلی و گاهاً همزمان با شهریه فرزند معلولین به
دانشگاه پرداخت میکند .ولی همین هم غنیمت است و ما بابت این موضوع از سازمان تشکر میکنیم .یکی دیگر از موفقیتهای سازمان
بهزیستی ،نظارت بر رعایت شدن استخدام معلولین در سازمانهای مختلف است .این نظارت اینقدر دقیق و قاطعانه انجام میشود که تمامی
سازمانها قانون اشتغال سهدرصدی معلولین را بدون چون و چرا رعایت میکنند و جلسات مصاحبه با معلولین جویای کار به بهترین شکل
برگزار میشود .حتی سازمانها پیشنهاد کردهاند که این قانون از سه درصد به پنج درصد افزایش یابد .کارتهای معلولیت هوشمند
معلولین هم در کمترین زمان به دستشان میرسد .به طوری که مورد داشتهایم معلولی عکس کارتش با چهره او مطابقت نداشته که قطعاً
مقصر خود معلول است که سال ها پیگیر کارتش نبوده و سازمان با این همه مشغله طبیعی است که او را یادش رفته باشد .تجهیزات
توانبخشی هم به وفور در اختیار معلولین قرار گرفته است و هیچ معلولی نیست که از این وسایل بیبهره مانده باشد .حتی برخی از معلولین
به سازمان مراجعه کرده و تجهیزات مازاد خود را به سازمان تحویل داده اند تا سازمان آنها را به کسانی که نیاز دارند بدهد .در مجموع
عملکرد سازمان در رسیدگی به معلولین بسیار خوب بوده و جا دارد همه نهادها این سازمان را الگو برای عملکرد خود قرار دهند .همینجا
از ریاست سازمان بهزیستی تشکر می کنم که قبل از نوشتن این مطلب با بنده تماس داشتند و نکاتی را در مورد کارت بانکی بنده به
اینجانب گوشزد کردند که بسیار باعث خوشحالی ما گردید.
-5شبکه ی تشکلهای نابینایان چاووش
این شبکه یکی از فعالترین نهادهای مرتبط با نابینایان در ایران است .شما بهندرت میتوانید نهادی را مشابه چاووش بیابید که در زمینه
تدوین ماده و تبصره تا این حد تبحر داشته باشد .مدیر این شبکه همهساله با تالش و مطالعه بسیار در جلسات و مجمع این تشکل حاضر
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شده و با دقت و ظرافت مطالب بسیار مفیدی را ارائه کرده و مادهها و تبصرههای بسیار دقیق و کاربردی را به تصویب میرساند .البته
برخالف ظاهر ماجرا ،این مطالب بههیچوجه تکراری نیستند و فقط بهخاطر محتوای مشترکی که دارند ،اینطور احساس میشود که این
مصوبات و مطالب عنوان شده توسط ایشان ،همان مطالب سالهای قبل است .اما حتی اگر چنین هم باشد ،قطعاً ایشان در جامعه هدف
خود این نیاز را دیدهاند که این مطالب برایشان بازگو شود .مثل سریال مختارنامه و یوسف پیامبر که بارها و بارها بازپخش شده اند ولی
باز هم صدا و سیما این نیاز را در جامعه میبیند که این سریالها را مجدداً پخش کند .از ویژگیهای بارز شبکه چاووش ،نداشتن یک
سایت یا کانال مرجع برای اطالعرسانی فعالیتهای شبکه است .البته این ضعف نیست و در این عصر تکنولوژی خود خالقیت به حساب
میآید .گفته میشود قرار است به زودی تعدادی کبوتر نامهبر توسط شبکه تهیه شود و تمام آنچه که جامعه هدف این شبکه باید درباره
فعالیت هایش بداند ،مکتوب به دست آنها برسد .امیدواریم شبکه چاووش همچنان با قدرت به کار خود ادامه دهد و در زمینه یادآوری
قوانین و حقوق نابینایان به آنها به همین شکل که تابهحال موفق بوده باز هم موفق باشد .فقط توصیه میکنیم در صورتی که نیاز بود مطلبی
مجدداً یادآوری شود ،همان مطالب قبلی را عنوان کنند و از نوشتن مجدد آنها خودداری کرده تا در مصرف کاغذ نیز صرفهجویی شده
باشد و ال اقل به طبیعت و محیط زیست خدمت کوچکی کرده باشند.
-6شرکت دانشبنیان پکتوس
به مدت سه دهه است که این شرکت در زمینه تولید تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری ویژه نابینایان برای استفاده آنها از رایانه و
گوشیهای هوشمند فعالیت میکند .یکی از خصیصههای بارز پکتوس ،تمرکز روی یک موضوع در یک مقطع زمانیست .آنقدر بر روی
آن موضوع تمرکز و پافشاری میکند تا به هدف برسد و وِلکُن ماجرا نیست.
برای مثال این شرکت مدتی بر روی نرمافزاری به نام پکجاز تمرکز میکند و بهروز رسانیهای زیادی برای آن منتشر میکند .امسال نیز
بعد از بهروزرسانی سوم در سال  ،۹4به یکباره بهروزرسانی نهم پکجاز منتشر شد .یکی از قابلیتهای آن هم استفاده از صدای پکجاز در
اندروید و لینوکس است .پس این مژده را به شما میدهیم که کمکم ظرف  10سال آینده صدای  eSpeakرا فراموش کنید که صدای
خوش الحان امید در راه است .البته امید پکجاز نه آن امید .بعد در یک مقطع زمانی دیگر تمرکز پکتوس بر روی سامانه بانکی نابینایان
قرار میگیرد.
اخیراً این شرکت ارادهای آهنین برای دسترسپذیر کردن شعب بانکی برای نابینایان داشته است که سامانههای این شرکت که مخصوص
استفاده نابینایان برای انجام امورات بانکیشان است ،در شعب مختلف در حال راهاندازی است.
در دو سال گذشته هم که پکتوس دائماً در حال منتشر کردن بهروزرسانی برای نوتتِیْکِرهای این شرکت است .بهطوری که سرعت انتشار
این بهروزرسانی ها از سرعت انتشار ایران سپید هم بیشتر شده .کیفیت محصوالت هم بسیار باالست و قیمت آنها نیز هر روز در حال کاهش
است .نکته مثبت در مورد این شرکت این است که با منتقدان و مخالفان خود به بهترین شکل برخورد میکند .حتی سالهای قبل ،این
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شرکت تهیه بلیت رفت و برگشت هواپیما در صورت اقامت فرد منتقد در شهرستان ،دعوت به شرکت برای گفتگو به همراه صرف ناهار
و ایاب و ذهاب رایگان و غیره را بر عهده گرفته است .این برنامههای دقیق هم معموالً توسط مسؤول روابط عمومی این شرکت تنظیم و
اجرا می گردد که فردی بسیار بادانش و البته دارای فن بیان مناسب است که هر منتقدی را در نهایت قانع میکند .به طوری که خیلی
وقتها منتقدان سرسخت این شرکت پس از گفتوگو با مسؤول روابط عمومی ،به مدافعان مستحکم آن تبدیل شدهاند .به هر حال ما
برای این شرکت پرتالش آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم همچنان در مهماننوازی موفق باشند تا ما هم گاهی در خدمتشان باشیم.
 -۷فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان
بازی های پارالمپیک توکیو مهمترین رویداد ورزشی معلولین در چند ماه گذشته بود که نابینایان هم در این بازیها حضور بسیار موفقی
داشتند .البته این فدراسیون همیشه در پرورش نابینایان قهرمان موفق بوده .مثالً ورزشکارانی که از نابینایی خود اطالع ندارند را جذب
کرده و آنها را توجیه میکند که مشکل بینایی دارند و بعد آنها را به مسابقات میفرستد و آنها هم با قدرت برای کشورمان افتخار کسب
می کنند .حتی در مواقعی افرادی را از پشت فرمان ماشینشان پیاده کرده و توجیهشان کردهاند که مشکل بینایی دارند و فرد مورد نظر هم
بهراحتی با این موضوع از نظر روحی و روانی کنار آمده .یکی از خصایص بارز این فدراسیون ،نگاه پهلوانانه به مسابقات ورزشیست .مثالً
تیم ملی فوتبال پنج نفره را به بازیهای پارالمپیک توکیو اعزام نکرد .چرا که این تیم آنقدر قوی بود که امکان داشت تمام حریفان خود
را قاطعانه ببرد و باعث تضعیف روحیهحریفانمان شود .از این رو به رسم جوانمردی ،این تیم را به ژاپن نفرستادند تا یک وقت خدای
نکرده باعث رنجش و سرخوردگی ورزشکاران سایر کشورها نشوند .حتی پیشنهاد شد که تیم به مسابقات اعزام شود و به همه تیمها گفته
شود که بازی در شرایطی شروع شود که آنها سه هیچ جلو باشند که مورد قبول واقع نشد .یکی دیگر از نقاط قوت این مجموعه ،بخش
روابط عمومی آن است .تمامی اخبار و اطالعات مربوط به این فدراسیون در کمترین زمان ممکن و با بهترین شکل نگارشی ممکن روی
سایت فدراسیون قرار میگیرد .مثالً شما می توانید از طریق سایت فدراسیون ،گزارش مفصلی از چگونگی برگزاری اردوی تیمهای
ورزشی را مطالعه کنید ،در حالی که این اردو قرار است هفته آینده برگزار شود .نکته بارز دیگر مسئول روابط عمومی این فدراسیون
اشراف کامل ایشان به توانمندیهای نابینایان است .بهطوری که تمامی اخبار مربوطه را به صورت تصویر و با فرمتهای پیدیاف در
فضای مجازی منتشر کرده و خیلی صالح نمیدا نند که این مطالب به صورت متنی و قابل مطالعه برای نابینایان منتشر شود .به هر حال همه
چیز نباید برای نابینایان حاضر و آماده باشد و ایشان قصد دارند نابینایان را در مقابل سختیها مقاوم کنند .انتخابات ریاست این فدراسیون
هم مدتی دیگر قرار است برگزار شود که همینجا امیدواریم فردی جوانمرد و مدبر مثل رئیس فعلی این مسئولیت را بر عهده بگیرد تا هم
جامعه نابینایان به ایشان افتخار کنند و هم روح جوانمردی در این فدراسیون همچنان متبلور باشد .البته شما میتوانید به سایت فدراسیون
مراجعه کنید و نتایج انتخابات فدراسیون که قرار ا ست مدتی بعد برگزار شود را همین اآلن با تنظیم بسیار جذاب مسؤول روابط عمومی
فدراسیون و قبل از برگزاری آن مشاهده کنید.
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در پایان این مطلب ،از همه نابینایان میخواهیم که نهاد های مرتبط با خود را حمایت کنند و همواره قدردان خدمات ارزنده آنها باشند.
از نهادها هم میخواهیم که کمی هم به فکر خودشان باشند و اینقدر به فکر جامعه هدف خود نباشند .بههرحال این نهادها هم خرج دارند
و باید سرپا بمانند .ما راضی نیستیم که اینقدر به نابینایان خدمت شود و در نهایت خود این نهادها با انواع مشکالت دست و پنجه نرم کنند.
به امید آن که سالهای آینده ،نهادها کمی بیشتر به خودشان توجه کنند و نابینایان نیز کمکحال نهادها باشند و بیشتر به آنها خدمت کنند.
امضاء :یخ نکنی نمکدون

اعالم اسامی برگزیدگان چالش  ۲۳کلمه
از شما همراهان مانا خواسته بودیم به مناسبت فرا رسیدن  23مهر ،روز جهانی ایمنی عصای سفید ،در قالب یک چالش ،مانا را نقد یا
توصیف کنید .چالشی که شرکت کنندگان را ملزم میکرد این کار را تنها در  23کلمه انجام دهند .برای تحریریه مانا جای بسی سعادت
است که همراهانی چون شما دارد و به رغم کوتاه بودن فرصت مشارکت در این چالش ،استقبال گرمی از این دعوت به عمل آمد .بعد
از بررسی ارسالی های همراهان ،سه اثر شایسته تقدیر تشخیص داده شدند که در زیر آنها را میخوانید .البته پیش از آن الزم است به رسم
تشکر ،تک تک عزیزانی را که اقدام به ارسال اثر کردند در همین نوشته یاد کنیم.
سپاس بیکران از آقایان و خانم ها ،عزیزی کتابدار کرمانشاه ،سیده معصومه موسوی کتابدار زنجان ،سمانه کریمزاده از اصفهان ،محمد
شبانی از کاشان ،آقای امید ،حسین بخشی از کاشان ،بیتا از بیرجند ،فاطمه بیدگلی از کاشان ،آمنه قاسمی از اصفهان ،زهرا رئیسی از
لردگان ،زهرا عسگرینژاد ،داوود نظامی از بروجرد ،اصغر میرزاخانی ،اکرم سلیمی ،غزل بهرامی ،زهره شعبانی ،عباس خاکسفیدی از
زاهدان ،سحر ناصری از سنندج ،فریبا حسنی ،سهیال عزیزی از کردستان ،بایرام نبیزاده از ارومیه و پیمان رضاییزاده از کرمان.
بیتردید تمامی نوشتههای شما برایمان ارزشمند است و آن را نشانی از اعتماد و همدلیتان با تحریریه مانا میدانیم و تک به تک کلماتتان
را توتیای چشممان می کنیم اما پس از بررسی آثار ارسال شده ،هیئت داوران این چالش به اتفاق آثار ارسالی از سوی عزیزی ،کتابدار
کتابخانه نابینایان کرمانشاه ،غزل بهرامی و بیتا از بیرجند را شایسته تقدیر اعالم میکند .در زیر میتوانید آثار برگزیده را از نظر بگذرانید:
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مانا اراده نویسندگان ارزنده ایست در فراسوی مرزهای ذهن و گفتار که ابریشمین نور آفتاب و ماه نیز حتی در وارونه مانا پیداست
عزیزی کتابدار کرمانشاه

درخت مانا,
سردفترش اخبار داغ.
برگی از زندگی میگوید ,برگی از شادروانی ,سالمتی و کتاب.
آخرش بازی و قلم شما.
مانا ,قلمت توانا.
غزل بهرامی

از غربُ شمالُ شرق مطلب داری
روشنگر فکرُ عقل و راهی مانا
رندانه بگویم به شما بر نخورد
کالً عرق چهلگیاهی مانا
" بیتا"
امید است بتوانیم در قالب چالشها و رقابتهای دیگری دوباره با شما همراه شویم و این داد و ستد فرهنگی را با رونق بیشتری ادامه دهیم.
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بارگیری پروندههای صوتی و متنی
این ماه مثل همیشه چهار بسته صوتی ثابت مانا در اختیار شما قرار گرفته است .این چهار بسته عبارتند از :گزارش عملکرد انجمن
نابینایان ایران ،مهر  ،1400ارائه شده به وسیله مهندس منصور شادکام ،پیشخان با اجرای امید هاشمی و امیر سرمدی ،بازیباز با میزبانی
علیرضا نصرتی و بگو چیست کار به اجرا و تهیه کنندگی میرهادی نائینیزاده .تدوین پادکستها را مثل همیشه

شکان آذرماسوله
به عهده داشته است.
احتماالً در جریان قرار گرفتهاید که مانا در روز  23مهر هم چند بسته صوتی را در اختیار مخاطبان نابینا قرار داده است .شما میتوانید
بسته صوتی ویژه  23مهر را از اینجا ،گفتگو با دکتر اشرف کریمی را با موضوع آموزش جهتیابی و حرکت از این لینک و میزگرد با
موضوع فناوری را هم از این طریق دریافت کنید.
ما نسخههای مختلفی از مانا را تهیه کردهایم که شما میتوانید متناسب نیاز یا سلیقهتان ،هر یک را برای بارگیری انتخاب کنید تا بتوانید
مانا را یکجا در اختیار داشته باشید و بدون نیاز به اینترنت ،مطالب این شماره را مطالعه کنید .اگر با نسخه صوتی راحتتر باشید میتوانید
مجموعه مطالب این شماره را در قالب یک پرونده فشرده ) (ZIPاز اینجا دانلود کنید .همچنین اگر نسخه متنی را میپسندید ،این شماره
از مانا را به شکل پیدیاف از اینجا و به صورت اچتیامال هم از این لینک بارگیری کنید.

55

