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 مدال طال نخوابد  4گرایی بر خالف روح پارالمپیک است/فدراسیون نابینایان در باد سیاست کیفی 

 

 ای امیر سرمدی: فعال رسانه

  بینای ، نابینا و کمژاپن برگزار شد و ورزشکاران جانباز و معلولترین آوردگاه ورزش معلوالن جهان در شهر توکیو  شانزدهمین دوره بزرگ

 مدال رنگارنگ شدند. 24کشورمان در نهمین حضور خود در پارالمپیک، موفق به کسب 

 های داده شدهنگاهی به نتایج بدست آمده و مقایسه با وعده

  11مدال طال،    11بینی کسب  رشته اعزامی به توکیو، پیش  10چنانچه در هشتمین شماره مجله مانا بررسی شد، کمیته ملی پارالمپیک از  

رده   6نقره،   پانزدهم جدول  تا  دهم  جایگاه  در  قرارگیری  و  مدال برنز  توزیع  تیربندی  رشته  سه  جز  به  داشت.  را  توکیو  در  اندازی،  ها 

تر از حد انتظار در توکیو ظاهر  طبق انتظار و یا فرا ها یا  تر از حد انتظار عمل کردند؛ سایر رشته کمان که ضعیفوتیر برداری و پارا وزنه 

 شدند. 

زاده به مدال طال تبدیل  بینی شده بود که هر دوی آنها توسط وحید نوری و محمدرضا خیراهللبرای جودوی نابینایان، دو مدال نقره پیش

زام شده بودند، دو طال، دو نقره نزدیک به شانس طال،  دونده نابینا به توکیو اع  6فرد جانباز و معلول و    10شد. در رشته دو و میدانی که  

بینی شده بود که نهایتاً پنج مدال طال توسط سعید افروز، مهدی اوالد، امیر خسروانی، حامد امیری و هاشمیه  سه نقره و چهار برنز پیش 

های نقره در دو  اوالد و علی پیروج نیز مدال سیاح، مهدی  متقیان بدست آمد. امان اهلل پاپی، علیرضا مختاری، سجاد محمدیان، صادق بیت 

های اعزامی به توکیو را داشت و فراتر  و میدانی را کسب کردند. لذا این رشته با پنج مدال طال و شش نقره، بهترین عملکرد در میان رشته 

 توسط ساره جوانمردی به دست آمد.  بینی شده بود که تنها یک طال اندازی یک طال و یک نقره پیش از حد انتظار ظاهر شد. در رشته تیر

بینی شده بود که یک طال توسط زهرا نعمتی و یک مدال نقره توسط رمضان بیابانی  کمان، سه طال، یک نقره و دو برنز پیش و تیردر پارا

بینی  یرد که از شش مدال پیش گکمان تعلق میوتیرهای اعزامی، به پارا ترین عملکرد در میان رشته برای کاروان ایران ثبت شد. لذا ضعیف

بینی شده  تکواندو که برای اولین بار در پارالمپیک حاضر شده بود، یک طال و یک نقره پیششده، تنها دو مدال به دست آورد. در پارا

اگر ما    رهنما کسب شد. این رشته طبق انتظار عمل کرد وبود که یک مدال طال توسط اصغر عزیزی و یک مدال نقره توسط مهدی پور 

 دست آوریم.توانیم نتایج درخشانی را در آینده به گذاری بیشتری داشته باشیم؛ می تکواندو سرمایهدر پارا
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اهلل رستمی، سه نقره توسط امیر  بینی شده بود، یک مدال طال توسط روح برداری که برای آن سه مدال طال، یک نقره و یک برنز پیش وزنه 

منصور پورمیرزایی و یک مدال برنز توسط سامان رضی بدست آورد و ورزشکاران این رشته، نتوانستند   پور و جعفری، سید حامد صلحی

ه  انتظارات را برآورده کنند. در والیبال نشسته، برای هفتمین بار در تاریخ پارالمپیک قهرمان شدیم و این بار در دیدار فینال، تیم روسی

بینی شده بود از گروه خود صعود کنیم و در جمع هشت تیم نهایی قرار  با ویلچر که پیش   مغلوب غیور مردان کشورمان شد. در بسکتبال 

سواری نیز طبق انتظار قبلی شانس مدال نداشتیم. البته  کانو و دوچرخه بگیریم، عنوانی بهتر از نهم نصیب بسکتبال کشورمان نشد و در پارا 

نقره،   11مدال طال،  12کسب تجربه راهی توکیو شده بودند. نهایتاً کاروان ایران با این سه رشته آخر، اولویت چهارم اعزام بودند و برای 

در جایگاه سیزدهم جدول  تر از فرانسه و اسپانیا،  های آذربایجان، ژاپن و آلمان و باال مدال رنگارنگ، پایینتر از تیم  24برنز و کسب    1

مدال رده  توزیع  رشته ها  بندی  اگر  گرفت.  وزنه قرار  پاراهای  و  میوتیربرداری  عمل  بهتر  کمی  با  کمان  جای    14کردند،  به  طال  مدال 

تیم   10گذاری اصلی پارالمپیک بود که در بین گرفتیم. دقیقاً همان جایگاهی که هدف آذربایجان در رتبه دهم جدول رده بندی قرار می

پاریس کامالً در دسترس خواهد بود. هر چند در    2024ر در پارالمپیک  تریزی دقیق اول دنیا قرار بگیریم. البته کسب این جایگاه با برنامه 

این دوره، بهترین نتیجه ورزشکاران کشورمان از حیث رنگ مدال در ادوار پارالمپیک رقم خورد. شانزدهمین دوره پارالمپیک با قهرمانی  

 تیم چین به پایان رسید، بریتانیا در جایگاه دوم ایستاد و آمریکا سوم شد.

 های اول تا پانزدهم در پارالمپیک توکیو به شرح زیر است:تیمبندی جدول رده 

 مدال.  207برنز و مجموع  51نقره،  60طال،  96چین:  -1

 مدال. 124برنز و مجموع  45نقره،  38طال،  41بریتانیا:  -2

 مدال.  104برنز و مجموع  31نقره،  36طال،  37آمریکا:  -3

 مدال. 118برنز و مجموع  49نقره،  33طال،  36روسیه:  -4

 مدال.  59برنز و مجموع  17نقره،  17طال،  25هلند:  -5

 مدال.  98برنز و مجموع  27نقره،  47طال،  24اوکراین:  -6

 مدال.  72برنز و مجموع  30نقره،  20طال،  22برزیل:  -7

 مدال.  80برنز و مجموع  30نقره،  29طال،  21استرالیا:  -8

 مدال.  69برنز و مجموع  26نقره،   29طال،   14ایتالیا:  -9

 مدال.  19برنز و مجموع   4نقره،  1طال،  14آذربایجان:  -10
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 مدال.  51برنز و مجموع  23نقره،  15طال،  13ژاپن:  -11

 مدال.  43ز و مجموع برن 18نقره،  12طال،  13آلمان:  -12

 مدال.  24برنز و مجموع  1نقره،   11طال،  12ایران:  -13

 مدال.   54برنز و مجموع  28نقره،  15طال،  11فرانسه:  -14

 مدال.  36برنز و مجموع  12نقره،  15طال،   9اسپانیا:  -15 

 گرایی بر خالف روح حاکم در پارالمپیک استسیاست کیفی

گرایی را در دستور کار خود قرار داد. به این معنا که تنها  جاکارتا، سیاست کیفی  2018آسیایی  کمیته ملی پارالمپیک همانند مسابقات پارا 

ته  نفراتی به توکیو اعزام شوند که از نظر رنکینگ جهانی در میان نفرات اول تا سوم دنیا قرار داشته باشند. اولویت چهارمی هم در نظر گرف

شده بود که ورزشکاران اگر جزء نفرات اول تا سوم دنیا قرار نگیرند به شرط آنکه در رشته خود قهرمان آسیا باشند، بتوانند در سرزمین 

ورزشکار هم    60تا    55رشته ورزشی اعزام شدند. در این بین، حدود    10ورزشکار در قالب    62آفتاب حاضر شوند. با همین سیاست،  

گرایی مسئوالن کشورمان نتوانستند در  المللی پارالمپیک  را بدست آوردند اما بر اساس سیاست کیفیدی کمیته بین بودند که سهمیه ورو

امیدی در میان  ترین آوردگاه ورزشی ویژه معلوالن جهان حاضر شوند. به نظر نگارنده، این سیاست باعث ایجاد یأس و نا ژاپن و بزرگ

رغم کسب  قهرمانی را بدست آورد، علیریو عنوان نایب   2016لی فوتبال نابینایان که در پارالمپیک  برخی از ورزشکاران شده است. تیم م

روانی،  -سهمیه پارالمپیک توکیو و تنها به این علت که در مسابقات آسیایی در جایگاه دوم قرار گرفت؛ به توکیو اعزام نشد. آسیب روحی

های سال باقی بماند. هادی رضایی سرپرست کاروان اعزامی ایران به پارالمپیک اخیراً  ا سال مادی و معنوی وارد شده به این افراد، شاید ت

ورزشکار شصت    64کردیم که در بین  گرایی حمایت کرده و گفته است: اگر ورزشکاری را به توکیو اعزام می به شدت از سیاست کیفی

گرفت. در پاسخ باید گفت: مگر قرار است  الشعاع قرار میاران نیز تحت آفرینی سایر ورزشکشد، برای ایران بد بود و افتخار و سوم می

همه ورزشکاران روی سکو قرار بگیرند. اساساً آیا هدف از برگزاری آوردگاهی مثل پارالمپیک، صرفاً کسب مدال و باال رفتن پرچم 

ورزشکاران دنیا با فرهنگ، آداب و رسوم یکدیگر    ها است؟ روح برگزاری پارالمپیک ایجاد شور و نشاط میان ورزشکاران، آشناییکشور

اند. ضمن این که  هاست. کسب مدال فرع ماجرا است که مسئوالن ما متأسفانه زیادی آن را جدی گرفته و ایجاد صلح و دوستی میان ملت 

بگران، جودوکاران یا شناگرانی که به  هایی مثل فوتبال پنج نفره ما در بین هشت تیم برتر دنیا هستیم؛ یا برخی از دوندگان، پرتادر رشته 

کرده  بیان  همچنین  ایران  کاروان  بودند. سرپرست  دنیا  پنجم  و  یا رنک چهارم  آسیا  برتر  نفرات  نشدند،  اعزام  اعزام  توکیو  عدم  با  اند 

می نداشتند،  مدال  شانس  که  بودجه ورزشکارانی  زیرساختتوانیم  صرف  را  مانده  باقی  نهای  این  کنیم.  ورزشی  چندان  های  نیز  کته 

جویی اقتصادی و تقلیل اعضای کاروان اعزامی، منطقی به نظر صد نفر بود، صرفههای ورودی ما چند کارشناسی نیست. اگر تعداد سهمیه 

  المللی پارالمپیک های کمیته بین نصابرسید. اما حاال که پتانسیل کل ورزش معلوالن کشورمان که توانسته بودند سهمیه ورودی و حد می
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کرد. اما صرف  ورزشکار به توکیو، خرج زیادی را به پارالمپیک تحمیل نمی 60نفر است، عدم اعزام حدود  120را به دست آورند نهایتاً 

باوری در میان این  توانست بهترین میدان برای کسب تجربه و افزایش نشاط اجتماعی و روحیه خود حضور این افراد در پارالمپیک، می

ترین آرزو و انگیزه برای یک ورزشکار آن است که تمرین کند، زحمت بکشد و بتواند هر چهار سال یک بار رویدادی  رگافراد باشد. بز

گیرانه که حتی نفرات چهارم دنیا هم شانسی برای اعزام نداشته باشند؛ همان  گرایی سختمثل پارالمپیک را تجربه کند. این سیاست کیفی

تواند باعث  ای که حضور در پارالمپیک میهای یک ورزشکار حرفهها، انگیزه زه است. با این سیاست المثل سر سوزن و درِ درواضرب

کشور موفق به کسب مدال شدند.    86کشور حاضر در پارالمپیک، تنها    162رود. در میان  رشد و بالندگی بیشتر او در آینده شود؛ از بین می 

رغم ای شرکت کننده، اصالً مدالی را به دست نیاوردند. آنها آمده بودند که بگویند علی هاین بدان معناست که نزدیک به نیمی از کشور 

های جسمانی در صحنه هستند و حضور دارند. پارالمپیک میدان جنگ نیست که در آن شکست و پیروزی و باال رفتن پرچم محدودیت 

 است که مسئوالن ما به کلی از آن غافل هستند. ها در اولویت باشد. در روح پارالمپیک، اهداف دیگری هم نهفته کشور

 مدال طال نخوابند  4مدیران فدراسیون نابینایان در باد 

سئول تا    1988بینایان از سال  بینایان در پارالمپیک، بهترین عملکرد خود در ادوار این رویداد را به دست آورد. نابینایان و کمورزش کم

ده ایم، نتوانسته بودند به مدال طال دست یابند. اما در توکیو، دو طال در جودو و دو مدال طال در  که ما در پارالمپیک حاضر ش  2021سال 

تر از حد انتظار از فدراسیون نابینایان  رشته دو و میدانی به دست آوردیم و کسب دو مدال نقره در مواد پرتابی، عملکرد قابل قبول و فرا

مدال طال پنهان نکند.    4ه در این میان، آن است که رئیس فدراسیون نابینایان خود را پشت این  در پارالمپیک را رقم زد. نکته قابل توج

بار نتوانست سهمیه حضور در  ضعف باید به آنها توجه شود. تیم گلبال ما برای دومین  نابینایان وجود دارد که  های بسیاری در ورزش 

مدال برود.  های خود را ارتقا دهد تا به مصاف رقبای خود در این رشته پر ست رکورد پارالمپیک را به دست آورد. هیچ شناگر نابینایی نتوان 

گری دیرهنگام ایشان، مانع حضور فوتبال  رغم سهمیه کسب شده، عملکرد ضعیف رئیس فدراسیون نابینایان و البی نفره علیدر فوتبال پنج 

نفره نابینایان به توکیو گرفت که  یک تصمیم به اعزام تیم ملی فوتبال پنج نابینایان در پارالمپیک شد. زمانی اعضای هیئت رئیسه پارالمپ

المللی پارالمپیک به پایان رسیده بود و تیم تایلند که چهارم آسیا شده بود، به راحتی جایگزین ایران شد.  مهلت ارسال اسامی به کمیته بین 

ای در توکیو نداشت. نام این  وزن دیگر جودوی نابینایان نماینده   در هفت وزن رشته جودو، تنها در دو وزن کسب سهمیه کردیم و پنج 

توجهی مسئوالن فدراسیون، باعث شده عمالً ورزش نابینایان به حاشیه رانده شود و ورزشکاران  بینایان است. اما بی فدراسیون، نابینایان و کم

بینا را راهی پارالمپیک  بینا و کم اند. این که افراد بینا، نیمه خوبی لمس کرده توجهی مدیران ارشد فدراسیون را به تبعیض و بی  1کالس ب

. البته کالس پزشکی مهدی  آوران از میان نابینایان مطلق باشندمدال به دست آوریم، زمانی ارزش دارد که تعدادی از این مدال   6کنیم و  

مدیران  دو درصدی بینایی دارند و نابینای مطلق نیستند.  بود؛ اما هر  1یا همان معادل ب  f11اوالد و نورمحمد آرخی در این مسابقات،  

های ورزش فدراسیون باید پاسخگو باشند که چرا ورزش نابینایان به این حال و روز افتاده است. آنها باید پاسخ دهند که چرا زیرساخت

به   نظر زیرساخت هیئت   10نابینایان نسبت  از  پیشرفتی نکرده است.  های ورزشی، دقیقاً در همان  تانی و رشتههای اسسال گذشته، هیچ 
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ایم در رشته  چین را در پیش داریم. آیا ما توانسته   2022آسیایی  قرار داشتیم. سال آینده مسابقات پارا  1390ای ایستاده ایم که سال  نقطه 

مدال    14ورزشکاران کره جنوبی،    گذاری کنیم. بولینگی کههای داده شده استعدادیابی و سرمایهرغم همه وعده بولینگ نابینایان علی

با مشکالت عدیده   2018طالی خود را در   نابینایان  کند که  ای دست و پنجه نرم میجاکارتا در همین رشته به دست آوردند. ورزش 

ت ورزش  مدیران فدراسیون نابینایان، کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش و جوانان باید به آن توجه کنند. در غیر این صورت، کلی

 بینایان رو به افول خواهد گذاشت. نابینایان و کم

 رسانه های جمعی عملکرد ضعیفی داشتند 

ها های اجتماعی و حتی سلبریتیهای تصویری، جراید، شبکه ترین ابعاد برگزاری پارالمپیک، بعد فرهنگی آن است. از رسانهیکی از مهم

مخاطب سیما است؛  های پرتلویزیون که یکی از شبکه  3رفت. شبکه  اران کشورمان میهای ورزشکآفرینیانتظار بیشتری در پوشش افتخار 

های پارالمپیک را آنطور که شایسته ورزشکاران معلول کشورمان است پوشش نداد و  رغم پوشش کامل مسابقات المپیک، رقابت علی

کرد،  فینال حساس حامد امیری که برای مدال طال تالش میچند همین شبکه هم هنگام  این امر تنها معطوف به شبکه ورزش سیما بود. هر

های ورزشی به جای آن که خبر صفحه نخست  دیدار فوتبال برزیل و شیلی از مرحله مقدماتی جام جهانی را به روی آنتن برده بود. روزنامه 

یس و استقالل را بُلد کرده بودند و نتایج  آوران پارالمپیکی اختصاص دهند؛ نقل و انتقاالت پرسپولهای بزرگ خود را به مدالو عکس 

درخشان ورزشکاران کشورمان در پارالمپیک را به حاشیه صفحات خود اختصاص داده بودند. آن هم با فونت کوچک، گویی نتایج آنها  

های شهر نقش نبست.  دیوار شان بیلبورد نزدند و تصاویرشان بر روی  ها به جز یکی دو منطقه در تهران برای اهمیت چندانی ندارد. شهرداری 

گرفت خبر و تصویر آن ورزشکار را در صفحه  رفت مانند مسابقات المپیک که یک ورزشکار کشورمان مدال میها انتظار می از سلبریتی

می  استوری  پیج اینستاگرام خود  آنها  از  بسیاری  بگیرند.  پیش  در  هم  پارالمپیکی  در خصوص ورزشکاران  را  روند  همین    های کردند، 

توانست بازخورد بهتری را در جامعه داشته باشد. اساساً  آفرینی ورزشکاران کشورمان توسط آنها، میمیلیونی دارند و بازنشر افتخار چند

ای و مادی است که باید توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک صورت  توجه به ورزشکاران معلول، بخشی از آن حرفه

 های جمعی انجام شود. سازی است که باید توسط رسانه معنوی و در راستای فرهنگبگیرد، بخشی هم 

  انگاری فرهنگ   عادی  دهند؛  انتقال  جامعه  به   گسترده   پوشش  با  چنینیاین   هایرویداد   برگزاری  از  توانند می  خوبیبه   هارسانه   که  دیگری  اثر

  کرده   تماشا  را  معلولغیر  افراد  مسابقات   تنها  کنونتا  که  نگارنده   سالهچهار   فرزند   مثال:  برای.  است  کودکان  برای  جسمانی  نقص  و   معلولیت

  چه   به  بسته  چشمان  با  که  کردمی  تماشا  را  داشتند. نابینایان  جسمانی  محدودیت   یک  که  بود  افرادی  ورزش  شاهد  توکیو  پارالمپیک  در  بود؛

  شنا  سرعتی  چه  با  پا،  یک  و  دست  یک  با  یا  دست و  هردو  نداشتن  وجود   با  که  دیدمی  را  شناگرانی.  کنندمی  بازی  گلبال  یا  فوتبال  زیبایی

  ای حرفه  صورتبه   و  گرفتندمی  دهانشان  با  را  راکت  دست،   نداشتن  وجود   با   که  دیدمی  را  بازانیپُنگپینگ  شوند.می  قهرمان  و  کنندمی

 حرکت  دستشان  قدرت  با  رانیویلچر   پیست  در  ویلچر  با  که  افرادی  دویدند،می  پا  دو  هر  نداشتن  با  که  هاییدونده .  کردندمی  بازی

 ...و کردندمی تصادف هم با  گاهی که نشینیویلچر  هایبسکتبالیست   و کردندمی بازی  نشسته که هاییکردند. والیبالیست می
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  به   نسبت را  جامعه افراد نگرش تا کنند  تالش هامعلوالن سالگران اجتماعی کنش  شاید.  است درس یک کالس کودکان برای  اینها  همه

دیدن نمایش ورزشکاران معلول در پارالمپیک   با   کودک  نتیجه باشد. ولی یکدهند؛ اما باز هم بی   تغییر  فرد معلول و موضوع معلولیت

رد معلول در ذهن وی به بهترین شکل  بلکه تصور از یک ف  شود،می   آشنا  تنها  نه  معلولیت   موضوع  با  ممکن  زمان  ترینکوتاه   ، در 

  کنند،   زندگی   توانند می  دارند،   که  جسمانی  شرایط   هر   با   آموزند که افراد شود. آنها با تماشای پارالمپیک، می می  درونی   و   ممکن نهادینه

  را   او   ترسند، نه معلول میاز یک فرد    در جامعه ببینند؛ نه   را   معلول  شخص   . در نتیجه وقتی کودکان یک ..کنند، قهرمان شوند و  ورزش

آمیزی با او دارند. یک فرد معلول در ذهن او، همان قهرمانی است که بر روی سکوی پارالمپیک قرار  نه رفتار ترحم  کنند ومی  مسخره 

کس که    های جمعی و هر چنینی، اثرات مثبت دیگری هم دارد که مدیران رسانهای گسترده رویدادهای این گرفته است. لذا پوشش رسانه 

 تریبونی دارد نباید از آن غافل شود. 

 

 ۱4۰۰گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران: شهریور 

 

 مقام انجمن نابینایان ایرانمنصور شادکام: قائم

عملکرد یک ماهه  توانند در ادامه، گزارشی از  نهاد، می های این سازمان مردماعضای انجمن نابینایان ایران و سایر عالقمندان به فعالیت 

 انجمن را مطالعه کنند. همچنین نسخه صوتی این گزارش هم در پایان همین نوشته برای استفاده عالقمندان قرار گرفته است. 

مسؤول و سردبیر مانا، در ابتدا الزم  ضمن سالم و عرض ادب خدمت مخاطبان نشریه مانا و با تقدیم خسته نباشید به اعضای تحریریه، مدیر 

دانم درگذشت والده محترم سرکار خانم فاطمه جوادیان، مسؤول سرویس زندگی نشریه را از طرف انجمن نابینایان ایران خدمت  می

اندگان تسلیت عرض کنم. در طول ماه شهریور، در کنار امور روتینی که در انجمن به انجام رسید و شرح آن موجب  مایشان و سایر باز

به نزدیک شدن به روز جهانی ایمنی عصای سفید، نامه با توجه  با مسؤولین  نگاری تکرار و از حوصله این نوشته خارج است،  هایی را 

هایی را مبنی بر فراهم شدن  ت جامعه آسیب دیدگان بینایی برایشان نوشتیم و درخواستها و مشکالکشوری آغاز کردیم و از دغدغه

توانم به نامه به ریاست محترم  ها میشرایط دیدار حضوری هر یک از مسؤولین با نخبگان جامعه نابینایان مطرح کردیم. از جمله این نامه

اعی مجلس شورای اسالمی، ریاست محترم قوه مقننه، وزیر کار، رفاه و جمهوری و معاون اول ایشان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتم
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های تخصصی و مثمر ثمر در حوزه ها منجر به نشست نگاری امور اجتماعی و ریاست سازمان بهزیستی کشور اشاره کنم. امیدواریم این نامه 

 نابینایان شوند. 

با شماره  به بعد مقرر گردیده در هر شماره، عالوه بر گزارش عملکرد های پیشین تفاوت دارد؛ چرا  این شماره از گزارش،  که از این 

ها هم به ارائه گزارش بپردازند. به عنوان اولین گزارش، به سراغ انجمن نابینایان ایران، شعبه  انجمن، یکی از شعب انجمن در سایر استان

ترین دفاتر استانی ما  را در بوشهر دارند و الحق هم جزو فعال  زاده که مسؤولیت انجمن و کتابخانه ایم. جناب دکتر ناطوریبوشهر رفته 

 شوند، این گزارش را ارائه خواهند داد. محسوب می

 گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران: دفتر بوشهر 

 

 عامل انجمن نابینایان ایران و مسؤول کتابخانه دیجیتال سامسونگ، نمایندگی بوشهر زاده، مدیرناطوری 

آغاز کرده است.   95دیدگان بینایی استان بوشهر از آذر  رسانی به جامعه آسیب های همه جانبه خود را به منظور خدمات فعالیت   این نهاد،

پردازد. در کنار مجموعه خدماتی که در اختیار اعضای انجمن  به ارائه خدمات به این قشر می  97کتابخانه دیجیتال سامسونگ هم از مرداد  

بینا برگزار کنیم که از  ای متعددی را هم برای افراد نابینا و کمّ ایم تا به امروز دوره های انجام شده توانسته سنجیاس نیازاسایم، برگذاشته 

توانم به مواردی نظیر آموزش رایانه، کیبورد، خط بریل، شنا، عکاسی با موبایل، شنا و شطرنج اشاره کنم. همچنین برگزاری  آن جمله می

ها توانستیم  های برگزار شده در انجمن است. در کنار همه این آفرینی و خالقیت و فن بیان هم از جمله دیگر دوره یر کارهایی نظکارگاه 

نامه  ها، گواهی های مختلف ماساژ، اعم از سوئدی، ریلکسی و درمانی را هم برگزار کنیم. الزم به ذکر است در پایان بیشتر دوره دوره 

 ختیار شرکت کنندگان قرار دادیم. گذراندن دوره را هم در ا

اکنون هم در چند حوزه در  آفرینی بوده که همهای کارترین هدف این انجمن، پیگیری پروژه ها، همواره اصلیدر کنار برگزاری دوره 

زی کردیم که در  انداهای صوتی راه ای را جهت ضبط و تولید فایلحال پیگیری یا اجرا هستند. در همین راستا، استودیوی چند منظوره 

های صوتی،  بینا در این استودیو به مشاغلی نظیر تولید پادکست، ضبط کتاب، ویرایش فایلحال حاضر هم تعدادی از کارشناسان نابینا و کم

را دریافت    اندازی یک مرکز انتشارات با نام نشر قلمداد پردازند. افزون بر این، انجمن موفق شده مجوز راه تولید محتوا و ضبط موسیقی می

اندازی یک مرکز ماساژ با  های مختلف هم آغاز خواهد شد. راه های این انجمن در زمینه انتشار کتاب در حوزه کند و به زودی فعالیت 

اندازی  آفرینیِ در حال پیگیری در نمایندگی بوشهر است. به محض راه های کار های نابینا هم از جمله دیگر پروژه گیری از ماساژوربهره 

ای دریافت  های ماساژ را گذرانده و مدارک مربوطه را از خانه ماساژ یا مرکز فنی و حرفهاین خانه یا سالن ماساژ، با نابینایانی که دوره 

ای  کرده باشند قرارداد همکاری امضا خواهیم کرد تا این عزیزان هم بتوانند از طریق این حرفه کسب درآمد کنند. همچنین در هر دوره 

بتوانند از طریق آموزش همان  گری معرفی میشود، نخبگان همان دوره شناسایی و جهت گذراندن دوره مربیار میکه برگز شوند تا 
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اند در اختیار همنوعانشان قرار دهند. تمام تالش انجمن معطوف به آن است  مهارت خاص، ضمن کسب درآمد، تخصصی را که فرا گرفته 

های الزم جهت ورود نابینایان به آن حرفه در اختیارشان قرار  ای نابینایان شناسایی شود و آموزشهای مختلف شغلی متناسب برکه حوزه 

 گیرد تا از این طریق بتوانیم کمکی به افزایش سطح کیفی زندگی این افراد بکنیم.

ارد. در همین راستا، یک کانال  های اجتماعی و فضای مجازی، از دیگر اموری است که دفتر بوشهر، نگاه خاصی به آن دفعالیت در شبکه 

نرم اخبار  ارائه آخرین  نابینایان تأسیس کرده افزارها و سخت افزارتلگرامی را جهت  اهداف  های ویژه  با  ایم. چند گروه مختلف را هم 

صفحه در اینستاگرام  ایم که نابینایان از آن طریق مشغول تبادل نظر هستند. مدیریت یک  رسان واتسپ ایجاد کرده گوناگون بر بستر پیام 

 ایم.  هم به تازگی رونمایی کرده  وبسایت انجمن ها، از های ما در فضای مجازی است. افزون بر همه این هم از دیگر فعالیت 

ن هم کتاب صوتی است.  عنوان کتاب بریل و شش تا هفت هزار عنوا  500کتابخانه دیجیتال سامسونگ در مرکز بوشهر میزبان بیش از  

ایم. یکی دیگر از  های اعضای نابینای کتابخانه در نظر گرفته بینا یا خانواده عالوه، تعدادی کتاب بینایی هم برای استفاده مراجعان کمه ب

های  ضا و خانواده نظران و اعشود، برگزاری جلسات پخش و نقد فیلم با حضور منتقدان و صاحبهایی که در این کتابخانه انجام میفعالیت

مناسبت  در  همچنین  است.  کتابآنها  روز جهانی  نظیر  برنامههایی  هم  ویژه خوانی  تدارک میهای  را  شرایط  ای  به  توجه  با  البته  بینیم. 

های  لبریم و همه روزه با تعداد کثیری فایاکثر تمرکز پیش میهایمان بر بستر واتسپ را با حدگیری کرونا، در حال حاضر فعالیت همه 

 شویم.های سنی مختلف با مخاطبانمان همراه میآموزشی و نمایشنامه صوتی متناسب برای گروه 

نهاد،  بخشی مؤسسات مردم دانم بر این نکته تأکید کنم که ادامه حیات و ثمرنهاد، الزم میعامل یک مؤسسه مردمدر پایان به عنوان مدیر

برد های الزم را انجام دهند تا ما بتوانیم با پیش های دولتی مقدور خواهد بود؛ لذا از مسؤولین محترم تقاضا دارم حمایتفقط با حمایت 

 دانم از همه کسانی که مارا در  های مختلف قدم مؤثری در جهت ارتقا سطح کیفی زندگی اعضای خود برداریم. همچنین الزم میطرح

کنند و به ویژه همیاران مهربانی مجموعه قدردانی کنم و بر این نکته تأکید کنم که ما همواره بعد از  نهاد یاری میاداره این سازمان مردم

 راهی دلگرم کننده این دوستان امیدواریم.یاری خدا، به هم
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 پیشخان: مروری بر نشریات انگلیسی زبان ویژه آسیب دیدگان بینایی 

 

 ایامید هاشمی: فعال رسانه

می زمانی  کهنه دیر  کمپانی  از  که  عرضهشود  نگرفتهکار  خبری  نابینایان  ویژه  فناورانه  محصوالت  »فْریدِم  کننده  شرکت  مقصود،  ایم. 

افزار و  اش کردند و سالیان درازی است که با انبوهی از نرم اندازی راه 3و »بیل جویس«  2سال پیش »تِد هِنتِر«    35 است که   1سایِنتیفیک«  

زنیم تا ببینیم در این  می4  َکست«اس»اف افزار، راه ورود نابینایان به دنیای کار و فناوری را هموار کرده است. سری به پادکست  سخت

 گذرد.آشنا چه میی قدیمی و نام کمپان

 و آشنایی با یوتوبر نابینا ۲۰۲۲های جاوز نگاهی به تازه

در اختیار عالقمندان قرار   2022خوان جاوز  شود که نسخه آزمایشی صفحه اآلن که مشغول مطالعه این نوشته هستید احتماالً چند روزی می

کست« اسمیزبان »اف   5ی با نسخه پیشین خود دارد، موضوعی است که »گْلِن گوردون«،  گرفته است. اما این که این نسخه بتا دقیقاً چه فرق

افزار فریدم ساینتیفیک دعوت  مدیر بخش نرم   6به آن پرداخته است. او در اپیزود مربوط به ماه اوت این پادکست از »اریک دِیمِری«،  

 کرده تا درباره تغییرات نسخه جدید جاوز صحبت کند. 

گیری  ترین تغییری که در نسخه آتی جاوز صورت گرفته، شرایط حال حاضر دنیا و موضوع همه دهد که علت مهمیح میاریک توض

کاری باعث شده بسیاری از جلسات در بستر زوم و اسکایپ و موارد دیگری از این دست برگزار شود و حضور  کرونا است. کرونا و دور 

زنند، کار را برای نابینایان دشوار کرده  جاوز و شرکت کنندگان توی گوش کاربر حرف میدر این جلسات آن هم به شکلی که همزمان  

تواند با فشردن چند  کند، میاست. جاوز در نسخه جدیدش شاهد ابتکار جالبی بوده و آن هم این که وقتی کاربر از هدفون استفاده می

ها را از گوش دیگر بشنود. به این ترتیب شما  از یک گوش و سایر صدا   ها را بین دو گوش هدفون تقسیم کند؛ صدای جاوز راکلید، صدا 

 
1 Freedom Scientific 
2 Ted Henter 
3 Bill Joyce 
4 FSCast 
5 Glen Gordon 
6 Eric Damery 

https://blog.freedomscientific.com/fscast/
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تواند صدای جلسه و جاوز را از هم سوا کنید تا فهم هیچ کدام دچار اختالل نشود. اگر با من در نسخه صوتی پیشخان همراه شوید  می

 ها را هم بشنوید. ای از تفکیک صدا توانید نمونه می

کست است. او که در حال حاضر در بخش پشتیبانی فریدم ساینتیفیک مشغول به  اس مهمان آخرین شماره افدیگر    1»»ُکری جکْسُن«،  

های اجتماعی به این پادکست دعوت شده است. ُکری چند وقتی  هایش در شبکه خاطر شغلش، که برای معرفی فعالیتکار است، نه به 

ب تا سایرین را  تأسیس کرده  او در کانال  است که یک کانال در یوتوب  نابینایی آشنا کند.  با ُکری  ا کیفیت زندگی  نابینایی  »زندگی 

شود و  های او به یوتوب خالصه نمیسازی کند. فعالیتهای کوتاه، نابینایی را برای مخاطبان بینا عادی کوشد با انتشار ویدئو می جکْسُن«،

کند. در نسخه صوتی پیشخان، او ما را به یک همبرگر ذغالی مهمان  تاک هم صفحه پر مخاطبی را اداره می او در شبکه اجتماعی تیک 

 خواهد کرد.

 اند هایی که کاشت حلزون کردهمرد نابینای عاشق چالش تا پیر از جوان  

ها به هفته  در طول یک ماه گذشته یکی دو اپیزود جذاب را منتشر کرده است. آخرین این اپیزود   2پادکست هفتگی »آیْز آن ساْکسِس«،  

بر  سپتامبر  و سال میاول  نابینای سن  دو  که  نانسی شدگردد؛ جایی  و  پیت  میهمان  ماه دار،  آمریکا  در  سپتامبر  ماه  آنجا که  از  بودند.  ه 

با سوژه شنوایی را برگزیده بودند. »جیم اسنوبرگر«  بخشی درباره ناشنوایی است، میزبان آگاهی و  3های این پادکست موضوعی مرتبط 

ساعته درباره تجربه انجام عمل  پیزود نیم اند. آنها در این ادو نابینایی هستند که از بد حادثه دچار آسیب شنوایی هم شده 4»گْرِگ گْرین«  

یابند. آنها  کند دوباره بخشی از شنواییشان را بازکنند. عملی که به آسیب دیدگان شدید شنوایی کمک میکاشت حلزون صحبت می

ا تشریح  دهند و همچنین اجزای مختلف حلزونی که در گوششان کار گذشته شده ردرباره جزئیات عمل به طور مبسوطی توضیح می 

دهند  شنوند ارائه کنند. دو مهمان این پادکست توضیح میکنند توصیفی قابل درک از نوع صدایی که بعد از کاشت میکنند و سعی میمی

های بعد از  بر و فرساینده است، بخش توانبخشی و آموزشکشد اما آنچه زمانکه عمل کاشت حلزون دو تا چهار ساعت بیشتر طول نمی 

آخر هم البته قرار  ها به طول انجامد و الزم است بیمار روزانه چند ساعت را به تمرین اختصاص دهد. سرممکن است ماه   عمل است که 

شود؛ اما به هر حال برای یک نابینا، شنوایی  شود از نظر کیفی مشابه صدایی باشد که از گوش سالم دریافت مینیست صدایی که شنیده می

های  تواند کیفیت زندگی افراد نابینا را به مراتب بهبود بخشد. اگر در شبکه مترین ارتقا و بهبود در این حس میترینِ حواس است و ک حیاتی

العاده فعالی که مهندس برق شناسید؛ نابینای فوقمی5اجتماعی صفحات نابینایان خارجی را دنبال کنید احتماالً جیم را با نام »جیم اسنومن«  

گذارد. او در چهار برنامه  ه شده، یک رادیو اینترنتی تأسیس کرده و تجربیاتش را با سایر نابینایان به اشتراک میاست و حاال که بازنشست

 
1 Cory Jackson 
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ها را هم  آن برنامه   ن صفحه ایتوانید در  دانید می به طور مفصل به موضوع کاشت حلزون از دید یک فرد نابینا پرداخته که اگر انگلیسی می 

 پیگیری کنید. 

دیدگان کهنسال در پادسکت آیز آن ساکسس، این پادکست از یک جوان جویای نام میزبانی کرده است. شاید نام  قبل از حضور جهان 

سال بیشتر ندارد. به گفته خودش    91های اجتماعی نابینایان شنیده باشید. زاده بمبئی هند است و  های ایمیلی و شبکه را در گروه   1»باویا شاه« 

با رایانه آشنا شده و در  11از   اندازی کرده است. علت حضور او در این پادکست اما  را راه   اشوبالگ شخصی سالگی هم  15سالگی 

های دنیا است. باویا در حال  ترین دانشگاه تحصیلش در یکی از معتبر  وبالگش نیست. آنچه باعث شده پیت و نانسی از او دعوت کنند؛ 

شناسی عالقمند  دهد که چطور به جامعهکند. او برایمان شرح می حاضر در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه استنفورد آمریکا تحصیل می

های  های باویا به حضورش در رقابت های صحبت ترین بخششده و چه مسیری را از بمبئی تا استنفورد طی کرده است. یکی از جالب 

نفس  به ها چه تأثیری بر شخصیتش گذاشته و چگونه توانسته اعتماد دهد که حضور در این رقابت شود. او شرح میجهانی مناظره مربوط می

برداشتن قدم  این رقابت الزم برای  به دنبال حضور در  به های بزرگ را  برایتان جاها  از  لب باشد که هردست آورد. شاید  ساله در یکی 

بین کشور برگزار میهای دنیا، رقابتی  انگلیسی  به زبان  نام مسابقات جهانی مناظره  به  به  آموزان کشور شود و دانشالمللی  های مختلف 

ویا، نماینده کشورش پردازند. باهم به مناظره میکنند و درباره موضوعات گوناگون با آرایی مینمایندگی از کشورشان در مقابل هم صف

بود که در سال   رقابت   2019در مسابقاتی  این  توانست در  هندوستان  برگزار شد.  تایلند  به دست آورد. دیگر  در  را  قهرمانی  ها عنوان 

ر کند. پتر کردن تحصیل استفاده می دهد این است که چگونه از دانشش در زمینه رایانه برای آسانموضوعی که باویا برای ما شرح می

هایی نظیر ریاضیات و آمار و تحلیل داده است و باویا توضیح  شناسی، نیازمند داشتن تسلط در حوزه ای مثل جامعهواضح است که رشته 

 دهد چطور توانسته به کمک رایانه این تسلط را به دست آورد. می

 بازی بعد از نابینایی گلف 

کند؛ پادکستی با حضور یک کارشناس و یک نابینای موفق.  تولید می  2»مدرسه هَدلی«های جذاب مرتبط با نابینایان را  یکی از پادکست 

باز فصیل شرح داده شود. مهمان آخرین شماره از پادکست هدلی، یک گلف شود مسیر موفقیت فرد نابینا به تدر این پادکست کوشش می 

ای و برخی دیگر از نابینایان عالقمند، اتحادیه   3های رسمی برای نابینایان نیست اما با تالش »چَد نیسمیث«  نابینا است. گلف، جزو رشته 

 شود.المللی برایش ترتیب داده میسابقات بین ها تشکیل شده و حتی مبازان نابینا در آمریکا و برخی کشوربرای گلف 

آمده است. از فوتبال عیار به حساب میسالگی یک ورزشکار تمام  14های عجیب و غریب. او تا  قصه زندگی چَد، پر است از فراز و نشیب 

کم اما ورق برای نباشد. کمگرفته تا بسکتبال و بیسبال، تیمی نبوده که در مدرسه محل تحصیلش تشکیل شود و چد، یک پای ثابت آن  

 
1 Bhavya Shah 
2 Hadley 
3 Chad NeSmith 

http://snowmanradio.com/Hearing.html
http://snowmanradio.com/Hearing.html
http://snowmanradio.com/Hearing.html
https://bhavyashah125.wordpress.com/
https://bhavyashah125.wordpress.com/
https://bhavyashah125.wordpress.com/
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پی مبتال است و  دانسته به آر کند که نمیهایی تعریف میکند. خودش از روز گردد و کاهش بینایی او را از دنیای ورزش دور می میاو بر

ایم اتفاق  های سنگین و خطرناکی برکند: »در حین بازی برخوردها اینطور تعریف میشده است. از آن روزمتوجه کاهش دیدش نمی 

ها برای دوستانم عجیب بود که چطور من یک آمد بازیکن حریف را نبینم و به شدت به هم بخوریم. خیلی وقتها پیش میافتاد. بارمی

یابد تا زمانی که برخورد بسیار سهمگینی برایش در زمین  توپ را ندیدم یا متوجه حضور بازیکن حریف نشدم.« این اتفاقات ادامه می

هایی که شود. سال های زندگی چد تبدیل میترین سالسالگی، به بد  18تا  14کند. از افتد و او و اطرافیانش را نگران میاتفاق میفوتبال 

سالگی، یک دکترا و دو فوق    26آورد و تا  شود. به دامان تحصیل پناه میکند و کنج تنهایی، تنها پناهگاه او می از همه کس دوری می

تربیت مشاور اخذ میهای روان لیسانس در رشته  ازدواج میشناسی و  با همسرش که همرشتهکند.  به کار کند و  اش هم است مشغول 

باز شدنش هم خود قصه جالبی دارد که این حکایت و همینطور چیستی گلف نابینایان را به نسخه صوتی پیشخان  شوند. ماجرای گلفمی

امی طول  در  که  آنچه  هر  بر  افزون  وعده سپاریم.  نوشته  از  ین  دیگر  یکی  با  شوید،  همراه  اگر  پیشخان  نسخه صوتی  با  دادیم،  را  اش 

هایی از آثارش را خواهید شنید. این بار در پیشخان با »مثیو ویتِکِر«، پیانیست جوان  های موفق نابینا آشنا خواهید شد و نمونه موسیقیدان 

اش در بازار موسیقی جَز در آمریکا  گو با پادکست »بْالیْندَبیلیتیز«، از انتشار آلبوم تازه نابینای آمریکایی آشنا خواهیم شد. او اخیراً در گفت

 خبر داده است.

 

 اندر حکایات مسافرت نابینایان بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی: 

 
 فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن

تان بگوییم.  های دوستان نابینا از سفر براینامه مانا در ستون زندگی همچنان قصد داریم در مورد تجربه شماره از ماه همراهان عزیز! در این  

ها را بروز  اند تا ما آن هایی که در درون ما منتظرکند. همان تواناییمان جلب میهایها توجه ما را به داشته هایی که خواندن آن تجربه 

 .دهیم

  .گویند. از سفر هوایی گرفته تا تهیه تغذیه و سوغاتی. و اخالق نیکو در سفربخش، چهار تن از دوستان نابینا از تجارب خود میدر این  

مان تعریف کرد. سفری که با قطار از نیویورک به بالتیمور و همچنین سفری که همراه با همسر در شماره قبل، علی از سفرهای خود برای 

تنهایی بایست به ما بازگو کند. سفری که او می  ان داشت. از او خواستیم تا تجربه سفر خود را از تهران به واشنگتن برایو فرزندش به ایر

 .دادو بدون حضور یک همراه بینا انجام می
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استفاده از سرویس  او می  »در  بار را خودشان    CIPگوید:  نیست.  نیازی به حمل چمدان  امام،  ند. عوارض  کنمی  check-inفرودگاه 

مانیم تا کارهای تشریفات گمرکی بدون حضور ما  خوان می توان پرداخت. در سالن منتظر می خروج را موقع تحویل گذرنامه با کارت

کند برای سوار شدن به هواپیما. انجام شود و فردی محترم با کارت پرواز و گذرنامه مهر شده نزد ما آمده و ما را به گیت سپاه راهنمایی می

 ها به راحتی حتی چمدان کابینم را هم به بخش بار سپردند. نآ

دارم و تا رسیدن به  حاال دیگر من بودم و یک عصا، یک کوله طبی و کیف کمری که گذرنامه و مدارک مهم و پول را در آن نگاه می

 کنم.مقصد از خودم جدا نمی

 وارد هواپیما شدم.   CIPطومی از پلکان مخصوص  پای پرواز رفتم و به جای خر CIPسپس، با ماشین مخصوص تشریفات 

تنها یک فرد محترم مرا   روند.با ماشین مخصوص پای پرواز می  CIPحال مسافران  هربه   بینایی یا نابینایی ربطی ندارد.این سرویس به کم

 مهربان و محترم. خانمداران ات و مهماناز آنجا به بعد، من بودم، عصای سفید، پرواز امار راحتی به پلکان وارد شوم. همراهی کرد تا به 

امارات  ،از قبل بلیط  بودم.  ،هنگام رزرو  با    درخواست خدمات ویژه داده  بود. ردیف جلو که  از دو ماه پیش مشخص  شماره صندلیم 

داشت. فاصله  قدم  پنج  هواپیمایی جهانی، درخواست  دستشویی  قوانین  ترانزیت  طبق  هنگام  در  ویژه  باید سوار صندلی  کننده خدمات 

خصوص  به   بدون خطر و با سرعت مناسب می برند.  ،این کسر شأن نیست. راحت است و بدون دردسر ما را از مبدأ به مقصد  دار شود.چرخ

پرواز اول از تهران به دوبی، کار سختی   روی الزم است.دقیقه پیاده   25دوبی که از مبدأ گیت ورودی تا گیت بعدی حدود    3در ترمینال  

دانم. او از من  اجازه گرفت تا دستم را بگیرد  دار توضیح دادم که بریل نمینبود. مانند پرواز تهران به کیش حدود دو ساعت بود. به مهمان 

روی دو زانو جلویم نشست و با احترام کامل برایم توضیح داد. موقع    شوی غذا را به من نشان بدهد.های مختلف را و محل سینی تاو دکمه 

زودی از  در پایان پرواز. به من گفتند که هماهنگ شده و فردی برای ترانزیت شما به   غذا از من پرسید که آیا به کمک نیاز دارم؟  سرو

رسد. می  ترمینال    راه  در  پنج   3ترانزیت  کشنده  انتظار  و  صندلی چرخ  ساعتیدوبی  همه  با  که  رفتم  ترمینال  بخش خاص  یک  به  دار 

نبود.  خدمات ویژه آنجا مستقر بودند.دهندگان  درخواست باید یک جا می  حس جالبی  بتوانند متمرکز هماهنگ کنند تا  اما  بودیم که 

 موقع فرد دیگری در ساعت معین من را به گیت بعدی برای پرواز به واشنگتن هدایت کند. به 

ام را بغل کردم تا گرم شوم. همیشه هم  نداشتم. کوله یک اشتباه تاریخی: ترمینال دوبی مانند یخچال سرد است. من لباس گرم به همراه  

کار شدم و محل سرویس بهداشتی را از او  به حدس زدم مسؤول آن بخش چندان تجربه ندارد. خودم دست   مینیمال بودن خوب نیست. 

ساعت توقف در یک یخچال  پنج  به سرویس بهداشتی یاد بگیرم.  پیش از ترک محل پرسیدم و دو بار تمرین کردم تا مسیر را از صندلیم 

 بدون لباس گرم آدمی را چندین بار دستشویی الزم می کند. 

  توانستم از او راهنمایی بگیرم.کرد دوست شدم. هم زمان گذشت و هم در صورت نیاز میتبار که با فرزند خود سفر میبا یک خانم هندی 

اپ پیام  س و به همه کسانی که دغدغه تنها سفر کردنم را داشتند با وات دمشبکه اینترنت فرودگاه را پیدا کردم. با شماره پروازم الگین کر

 تایم فیلتر است.اپ و فیس ستماس تلفنی با وات  ،در دوبی. دادم
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 مسؤول مربوطه با کجاوه طالیی وارد شد و نامم را فراخواند. boardingطبق استاندارد، سی دقیقه به زمان 

 واشنگتن ساعته از دوبی به ۱۲پرواز  

صندلیم از پیش معلوم   ساعته تا واشنگتن به همان شیوه تعامل کردم.12های پرواز دارهمه چیز مانند پرواز اول صورت گرفت و با مهمان  

جهت برقراری ارتباط مؤثر در صورت نیاز. سفر طوالنی خستگی زیادی   .زدمداران زمان رفتن به دستشویی گپ میبا مهمان   بود و من

 تایم کنم.ای پرواز خریدم تا با خانواده فیسبرد. اینترنت ماهواره خوابم زیاد نمی کردم.پس باید دوست پیدا می ؛دارد

 ورود به فرودگاه داالس در واشنگتن 

نقاله بار  کننده من یک چرخ دستی اضافه برداشت و کنار فرد راهنمایی دار از محل کنترل گذرنامه به راحتی عبور کردم.با صندلی چرخ

به خواسته خودم، از صندلی پیاده شدم و    و بارها را برایم روی چرخ دستی گذاشت. تگ بار روی کارت پرواز به او کمک کرد.  رفتیم

بیرون ترمینال بردیم چون حمل دو چرخ برایش بسیار سخت بود. انعام دادم که از قبل در جای    باهم چرخ دستی را تا  بیرون ترمینال 

ها داخل صندوق و پیش به سوی خانه.  دوست مهربانم که با ماشین منتظرم بود نزد ما آمد. چمدان   مری گذاشته بودم.مخصوص کیف ک 

 و تمام.«

و همسرش هر او میسعید  از  دارند.  فرزند کوچک  و یک  نابینا هستند  را چگونه مدیریت  وله خورد ئپرسم: در سفرها مسدو  خوراک 

از چه طریقی سفر کنیم. اگر با هواپیما سفر کنیم که به دلیل کوتاهی سفر نیاز چندانی به تأمین تغذیه    گوید: »بستگی دارد کنید. میمی

مان  کنیم، سعی داریم غذایی همراهمان باشد که مناسب احوال نیست. در مورد قطار هم تجربه چندانی ندارم. اما وقتی با اتوبوس سفر می

شنگی کند. آش و سوپ و خورش و از این قبیل مایعات هم نباشد تا مجبور نشویم به سرویس  باشد. مثالً چرب نباشد که ما را دچار ت

های بین  راه یا  کنیم غذایی ساده باشد مثل نان و پنیر و سبزی یا انواع کتلت و کوکو. ما معموالً از رستوران بهداشتی تردد کنیم. سعی می

 هاست.« های بهداشتی ناشناس و رفت و برگشت به این مکانهای سفر، استفاده از سرویسکنیم. یکی از سختیرستوران قطار غذا تهیه نمی 

مان بگوید. »باید بگویم که سوغات شهر ما خرما، رطب، کلوچه یا از همین قبیل است  هیه سوغاتی برای خواهم در مورد نحوه تاز او می  

ها حساب  توانم برای خرید یک محصول مرغوب روی آن که دوستان زیادی دارم که میکه تهیه آن برای ما مشکل خاصی ندارد. چرا 

کنم و محصول را در کارت میبهمبلغ را کارت  ؛دهمول مورد نظر را سفارش میکنم. معموالً از طریق تلفن، تلگرام یا اینستاگرام محص

ای بتوانیم از افرادی که در همان  قدری خوب باشد که در هر زمینه ایم ارتباطمان با سایرین به واقع سعی کرده   گیرم. درخانه تحویل می 

دهم. در مورد پوشاک هم دوستانی  کلن دوستی دارم که به ایشان سفارش میکنند کمک بگیریم. مثالً برای تهیه عِطر یا ادزمینه فعالیت می

نظرمان را    رویم و لباس مدّها میگاه گیریم یا با کسی که با سلیقه ما آشناست به این فروشها کمک میداریم که یا از سلیقه خود آن 

سنگین و پرحجم    هایبار سفر کنند و از خریدن سوغاتیت سبککنیم. البته پیشنهادم به دوستان نابینا این است که بهتر اسانتخاب می

توانیم  کنیم. اگر هم در کنار دوستانی باشیم که مینظر میاز خرید سوغات صرف   ؛خودداری کنند. زمان برگشت از سفر اگر تنها باشیم

 م.« گیری ها کمک میها استفاده کنیم، از آن از سلیقه آن 
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ها هم سفر به تنهایی و هم سفر با  بینا هستند و یک فرزند دارند. آن ها کمند. هر دوی آن اه ازدواج کرد  پنج سال است که   ،زینب و سعید

مسؤولیت تأمین فضای مناسب برای اِسکان موقت را بر عهده    ،اطرافیان و خانواده را تجربه کرده اند. زینب آموزگار است و از همین طریق

اخالق است و برای پیدا کردن مکان مورد نظر خود، هر وقت الزم باشد از عابران  بسیار خوش  .کندها را تهیه میگیرد. سعید سوغاتیمی

ها و  پرسد. او به خاطر تجربه فراوانی که در سفر داشته است، برای معرفی اماکن دیدنی، رستوران های اطراف سؤال مییا صاحبان مغازه 

 .رودتهیه کرد، مرجعی قابل اعتماد برای اطرافیان به شمار میهایی که بشود از آنجا سوغاتی مناسبی گاه فروش

تنهایی سفر نکرده بودم. همیشه تحت سرپرستی کسی به مسافرت رفته بودم. این بود که  وقت به گوید: »تا پیش از ازدواج، هیچ زینب می

که بهتر است زمانی که  اتوبوس را گم کنیم یا ایندیگر را و یا  کردم ممکن است همترسیدم. فکر میمان خیلی میتجربه سفر اول   برای

شدیم.  کرد، ما هم پیاده میجا که اتوبوس توقف میها فکر دیگر. اما اوضاع طور دیگری بود. هر دارد، پیاده نشویم و ده اتوبوس نگه می 

پردیم. همسرم با برخی از مسافرها ارتباط برقرار سمان قابل دیدن بود، به خاطر می هایی از اتوبوس و یا رنگ لباس مسافران را که برای نشانه 

مان هایرفته متوجه شدم که ما با شناختی که از توانایی ها برای پیدا کردن جای اتوبوس کمک بگیرد. رفتهکرد تا در صورت لزوم از آن می

امتحان کنیم و تا جایی که ممکن است  های جدید را کنیم. هردوی ما دوست داریم غذاها و خوراکیکنیم، چقدر خوب سفر میپیدا می

گشتیم، تصمیم گرفتیم در همان نزدیکی غذایی بخوریم. های مشهد برمییادم هست یک بار که از یکی از پارک .در شهر گردش کنیم

ن که با خط  فود که شدیم، به سمت تابلویی رفتیم که منوی غذاها با خط درشت روی آن نوشته شده بود. قرار شد موارد فروشگاه فست 

بینایی آشنایی بیشتری داشتم اسم غذاها را بخوانم و همسرم از آن سوی نقطه چینها قیمت را بخواند. غذا را انتخاب کردیم و به صاحب  

دارد  برگر نبرگر شنیده بود. گفت که قارچ برگر ما را قارچبختانه در میان شلوغی فضا او بانک خواهیم. خوشبرگر میمغازه گفتیم ما بانک 

ای به  تنها لطمه له نه ئبرگر خوانده بودم. این مسبرگر را به اشتباه بانک مزه است. متوجه شدم که من بانی برگر دارد که بسیار خوش اما بانی 

 د.« مان تبدیل شداربلکه به یکی از خاطرات خنده   ؛نفس ما نزدبه اعتماد

که همسرش چقدر تالش کرده بود تا برایش سرشیر بخرد و برود  است. این کند، صدایش پر از شوق  وقتی ماجرای سرشیر را تعریف می

شود و گاهی هم چندتایی سنگ با خودش همراه دارد. ها که روی سنگ پخته میدنبال نان سنگکی که محلی پخته شده است؛ از همان 

کردیم. در مغازه از روی مان را شناسایی میهای اطراف گوید: »ما مغازه پیوندد و در مورد تهیه سوغاتی می در این فاصله سعید هم به ما می

کردم. دار سؤال میتواند در این مغازه موجود باشد. از مغازه توانستم حدس بزنم که چه اقالم دیگری هم میدیدم، میبعضی اقالم که می 

صورت کیلویی  هم مقایسه کنیم. بعضی اقالم را به ا ها را بتر آن خواستم تا دو محصول را نزدیک بیاورد تا راحتها هم از او میبعضی وقت 

آمد که همسرم برای خود کفشی انتخاب  کردیم. پیش میبندی میکیپ به تعداد افراد بسته کردیم و خودمان در هتل در زیپخریداری می

مان بیاورد تا ما  ها را برای تا از کیفخواستیم که چنددار میکرد. ما برای تهیه یک کیف که با این کفش تناسب داشته باشد از مغازه می

 .« بتوانیم از نزدیک آن را بررسی کنیم
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ها جایی را گم کنند؛ در انجام کاری اشتباه کنند و یا  دیگر هستند. ممکن است گاهی وقت سفران خوبی برای یکها معتقدند که هم آن

شوند و قدر اوقات خوش سفر را  دهند. عصبانی نمیدست نمیدیگر از  هر اتفاق دیگری هم که رخ دهد، اعتمادشان را نسبت به یک

 .دانندمی

خورد، تعاملی صحیح است که میان دوستان نابینا با یکدیگر و با سایرین وجود دارد. تعاملی که چه در تمام این تجربیات به چشم میآن

 .شود سهولت و لذت از سفر دو چندان باشدموجب می

 .رسانیمی شما خواننده عزیز، این فصل از ستون زندگی را به پایان می مندی براضمن آرزوی سعادت

 .تان پر از شوق زندگیروزهای 

 

 تغییر نگرش نسبت به آسیب بینایی  

 یو. استون و دینا براون، دانشگاه ایالتی بویس واقع در ایالت آیداهو امریکاای از برایان دابل بر اساس مقاله 

 

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

جانبه در اجتماع، شامل: اشتغال، آموزش و روابط اجتماعی از قبیل  نگرش منفی نسبت به معلولین در جامعه، این افراد را برای حضور همه 

هایی در اجتماع  دیده بینایی را با محدودیت دوستی و ازدواج، محدود کرده است. نگرش افراد بینا نسبت به آسیب بینایی، افراد آسیب 

بینایی  آسیب  فاقد  بزرگساالن  در  عالی  تحصیالت  میانگین  امریکا،  متحده  ایاالت  در  آمار  اساس  بر  است.  کرده  در  ٪  32  مواجه  و 

دانند.  ینایی میدیده بنظران علت این اختالف را نگرش منفی جامعه نسبت به افراد آسیب است و صاحب   ٪ 1۴.۴دیدگان بینایی  آسیب

کند. دیده بینایی ایجاد محدودیت مییابی برای افراد آسیب ها و همکاران نسبت به آسیب بینایی، در زمینه شغل فرماهمچنین، نگرش کار

پژوهش  نتایج  اساس  هر بر  انجام شده،  به آسیبهای  نسبت  مثبت  نگرش  مقیاس  نمرات کارفرمایان در  باشدقدر  باالتر  بینایی  ،  دیدگان 

اند: احتمال این که  احتمال استخدام  نابینایان توسط این افراد باالتر است. در خصوص روابط دوستانه و ازدواج نیز، مطالعات نشان داده 

های عاشقانه افراد  دیده بینایی ازدواج کند خیلی پایین است ولی احتمال دوستی و مالقاتیک فرد فاقد آسیب بینایی با یک فرد آسیب

 دیده بینایی اندکی باالتر است.  یب بینایی با افراد آسیب فاقد آس

رسانی اند. برای مثال: اطالع گران بر روی گستره وسیعی از مداخالت برای تغییر نگرش جامعه نسبت به آسیب بینایی مطالعه کرده پژوهش 

یک از مداخالت،  اد دارای معلولیت. اثربخشی هر های امیدبخش و ارتباط با افرسازی معلولیت، مراودات تشویقی، فعالیت و آموزش، شبیه 
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ها در تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به آسیب بینایی،  ای از راهکار گیری مجموعهکاربه عوامل گوناگونی وابسته است؛ اما در مجموع، به 

های آموزشی  آموزشی و از طریق دوره   های مفید، تغییر نگرش افراد نسبت به آسیب بینایی در قالب نظامتر است. یکی از راهکار مفید

آموزان پس از  کدام از دانش است؛ چرا که عالوه بر ایجاد نگرش مثبت نسبت به آسیب بینایی موجب یک تغییر سیستمی گردیده و هر

پذیر کردن  ترسسازی و دسها و محصوالت خود را با در نظر گرفتن معلولیت و مناسبپایان تحصیالت و ورود به دنیای اشتغال، برنامه 

 ها برای افراد دارای معلولیت، طراحی خواهند کرد.آن

تر از یک آموزش ساده  ها در دوران تحصیل، قطعاً مؤثرای از مداخالت و آموزشگیری مجموعهکارتر اشاره شد، به گونه که پیش همان

رسانی عمومی محض، بر تغییر نگرش افراد  سه با اطالع است و بر اساس مطالعات انجام شده، آموزش رسمی در مدرسه و دانشگاه، در مقای

سازی معلولیت  شوند. برای مثال: شبیه کار گرفته میها به ای از تکنیک تر است. در کالس درس معموالً مجموعه نسبت به آسیب بینایی مؤثر

دار یا حرکت ندادن  ندلی چرخبند، نشستن بر ص و ایفای نقش یک فرد معلول در کالس درس که ممکن است به صورت بستن چشم

های ساده در کالس درس در برخی  شود. این آموزشآموزان انجام میصورت خیلی ساده توسط دانش تعمّدی یک عضو بدن که به 

ان  آموزیک دوره آموزشی طراحی کردند و در آن، دانش   1972ای نسبتاً طوالنی دارد. برای مثال: مارش و فریدمن در سال  ها پیشینه کشور

بند و کمک گرفتن از  دیدگان بینایی، یک سفر کوتاه با چشمپس از پنج جلسه و کسب اطالعاتی در خصوص زندگی و استقالل آسیب

 کردند. صورت عملی تجربه می عصای سفید و راهنمای بینا را به 

شود؛ ممکن است نگرش منفی نسبت به  یسازی معلولیت موجب ایجاد نگرش مثبت و همدلی با افراد دارای معلولیت مدر حالی که شبیه 

های آن ممکن است موجب  ها و محدودیتگران معتقدند: ایفای نقش معلولیت و مواجهه با دشواری معلولیت را نیز باال ببرد. پژوهش 

آموزان ست؛ دانش انجام شده ا  2015امیدی در افراد شود. برای مثال: در پژوهشی که توسط سیلورمن و همکاران در سال ایجاد ترس و نا 

دیده بینایی را کمتر شایسته زندگی مستقل و اشتغال  کننده و افراد آسیب دیده بینایی، نابینایی را بسیار ناتوان پس از ایفای نقش افراد آسیب 

های ناشی از  سازی محدودیت درستی انجام نگیرد و افراد در کنار شبیهسازی به توصیف کردند. سیلورمن و همکاران معتقدند: اگر شبیه 

ها آشنا نشوند؛ این بازی ایفای نقش، قطعاً نتیجه  پذیری و جبران این محدودیت های سازگاری و دسترس معلولیت با امکانات و راهکار 

ها  سازیعکس خواهد داشت و موجب ایجاد نگرش منفی نسبت به آسیب بینایی و افراد دارای این آسیب خواهد شد و بهتر است این شبیه 

 مکاری خود افراد نابینا صورت گیرد. با ه

گوید که برقراری ارتباط با افراد دارای  دیده بینایی است. نظریه ارتباط می های تغییر نگرش، ارتباط با افراد آسیب یکی دیگر از راهکار

پیش ویژگی اصالح  و  تغییر  موجب  متفاوت،  درداوری های  میها  افراد  این  دارای  مورد  افراد  با  صحبت  و  مالقات  مثال:  برای  شود. 

های بسیاری اثر نظریه ارتباط  شود. پژوهشف سیاسی، مذهبی، جنسی و ... موجب تغییر و اصالح نگرش به این افراد میهای مختلنگرش

اند بسیار اندک است.  طور خاص به آسیب بینایی پرداختههایی که به اند اما تعداد پژوهش را بر تغییر نگرش نسبت به معلولیت مطالعه کرده 
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آموزان توسط یک فرد نابینا، سبب ارتقای نگرش مثبت  نشان دادند که آموزش زبان به دانش   2005ان در سال  برای مثال: جنسن و همکار

نشان دادند که بازی گلبال در کنار ورزشکاران نابینا، بیشتر از آموزش صرف   2006آنان نسبت به خط بریل شد. کراه و اولتواسر در سال 

 آموزان شد.  ت به آسیب بینایی در دانش در کالس درس، موجب بهبود نگرش مثبت نسب

دهند که آموزش در کالس باید با دعوت از افراد دارای آسیب بینایی به کالس و ارتباط مستقیم و انجام کار مشترک  مطالعات نشان می 

دیده بینایی در آن فعالیت دارند به طور مثال: رفتن به محل کار این افراد،  هایی که افراد آسیب و گروهی با ایشان و همچنین رفتن به مکان

سازی که درستی انجام نگیرد ممکن است مانند همان شبیه ود. این ارتباط نیز باید با دقت و صحیح برقرار شود چرا که اگر به همراه ش

رسان  عنوان مراقب و یاری ، زمانی که افراد به 1986تر توضیح داده شد، نتیجه عکس بدهد. به عنوان مثال: بر اساس مطالعه روچ در سال  پیش

این  برشود. بنا کنند؛ این ارتباط موجب افزایش نگرش منفی نسبت به آسیب بینایی در آنان مییده بینایی ارتباط برقرار میدبا افراد آسیب 

دیده بینایی باید بر اساس کار گروهی و همکاری در جهت رسیدن به اهداف مشترک و در شرایط و  آموزان با افراد آسیب ارتباط دانش 

رسانی و آموزش  دیده بینایی اگر با اطالع کنند که ارتباط و همکاری با افراد آسیب ها پیشنهاد می بر این، پژوهش   جایگاه برابر باشد. عالوه 

 مستقیم در این زمینه همراه شوند؛ تأثیر مثبت بیشتری بر تغییر نگرش نسبت به آسیب بینایی خواهند داشت.  

ی برای تغییر نگرش دانشجویان نسبت به نابینایی و آسیب بینایی طراحی  تازگپژوهش حاضر به مطالعه تجربی یک دوره آموزشی که به 

رسانی سازی و ایفای نقش معلولیت با آگاهی و اطالع شده، پرداخته است. این دوره آموزشی مشتمل بر آموزش رسمی به عالوه شبیه 

 حوزه است.  دیده بینایی و متخصصین این قبلی و ارتباط و همکاری و کار گروهی با افراد آسیب 

دیده بینایی و میزان تمایل دانشجویان برای مشارکت  قبل از شروع دوره آموزشی، نگرش دانشجویان نسبت به آسیب بینایی و افراد آسیب 

بخشی دوره آموزشی، مجدداً نگرش دانشجویان ارزیابی  گیری شد و پس از پایان دوره نیز، جهت سنجش اثردر این دوره آموزشی اندازه 

 شد.  

 پردازیم. در شماره بعدی به شرح این پژوهش می
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 پزشکی مناسب چشمانمان را به که بسپاریم: نکاتی در خصوص یافتن یک متخصص چشم 

 

 زبان ویژه نابینایانسایت فارسیار نخستین وبذگمجتبی خادمی: مترجم و بنیان

  مالقات  خصوص در را هاآن توانید می البته که ؛کنیممی صحبت چشم متخصصین با مالقات و یافتن برای هایینکته  خصوص در ماه  این

 .بگیرید  کار به  هابیماری سایر متخصصین  با

 تازگیبه   اگر.  است  شده   پیشنهاد  بینایی  مشکالت   خصوص  در  متخصص  بهترین  یافتن  برای  که  راهی  هشت  سراغ  برویم  کار  ابتدای  در

  متخصص   بهترین  کردن  پیدا(  هستید  عزیزانتان  از  یکی  بینایی  اختالل  تشخیص  درگیر  یا)  ایدشده   داده  تشخیص  بینایی اختالل  یک  دارای

 .است شده  آورده  ممکن درمانی مراقبت بهترین دریافت از  اطمینان برای  نکته چند جااین  در. باشد  آوردلهره  تواندمی

   .شوید مطلع پزشکیچشم  حیطه در مختلف هایتخصص از مناسب، متخصص انتخاب   از اطمینان  برای-1

 سنجی بینایی  متخصصان.  شودمی  آورده (  3اپتومتری  دکتر  مخفف(  2و.دی«ا»  حروف  1سنجی بینایی   متخصص  یک  اسم  از  بعد  مثال،   عنوان  به

  هایلنز   توانندمی  هاآن .  انددیده   آموزش  بینایی  اختالالت  تشخیص  برای  خاص  طوربه   و  دارند  تخصص  چشم  ابتدایی  هایعملکرد  در

دکتر    « )مخفف5دی .ام»  حروف  4پزشکیچشم   متخصص  یک  اسم  از  بعد   .دهند  تشخیص   را   چشم   هایبیماری  و   کرده   تجویز  را   اصالحی

  متخصص  یک  که  هاییکار  همه  انجام  پزشکی برایچشم  متخصصان.  شودمی  آورده (  8استئوپاتی  دکتر   « )مخفف7او .»دی یا(  6پزشکی

  اختالالت   درمان  در  اغلب   و  انددیده   آموزش  چشم  جراحی  عمل  انجام  برای   این،   بر  عالوه   اما  اند؛دیده   آموزش  دهدمی   انجام  سنجیبینایی

 .دارند تخصص چشم خاص

 
1 optometrist 
2 O.D 
3 Doctor of Optometry 
4 opthamologist 
5 M.D. 
6 medical doctor 
7 D.O. 
8 Doctor of Osteopathy 

https://www.everydaysight.com/best-doctor-for-your-visual-impairment/
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 کنید  درخواست  طرف قرارداد را  پزشکان از فهرستی و  بگیرید تماس  خود درمانی بیمه با -2

 .دهد ارائه را دسترس در هایگزینه  از دقیق فهرستی تواند می شما  درمانی بیمه

 کنید! تحقیق -3

 که  پزشکی  است  ممکن.  دارد  را  شما  بیماری  درمان  برای  الزم  تخصص  نکنید  تصور  پوشیده   سفید  کت  پزشک  یک  که  دلیل  این  به  فقط 

  یک  شما بیماری اگر خصوصاً باشد. نداشته   را دارد نیاز آن  به شما بیماری  که تخصصی دارد؛ تخصص مختلف سی بیماری خصوص در

  ها کلینیک   و   دهینوبت   های سایت  در   را  سایرین  نظرات   و  کرده   بررسی  را  خود   های گزینه   امکان  صورت  در .  باشد  معمولغیر   بیماری

 .بخوانید

 باشد.   داشته حضور متخصص و  شما  گفتگوی هنگام کنید،  دعوت خود عمومی پزشک از -4

  یافتن  نحوه   مورد  در  ایارزنده   هایپیشنهاد   یا  باشد  داشته  نظر  در  خود  همکاران  شبکه  در  را  متخصصی  است  ممکن  شما  عمومی  پزشک 

 .دهد ارائه  شما  بیماری  برای  متخصص بهترین

  راهنمایی   درخواست  و   بگیرید  تماس  خود  محلی  بیمارستان  پزشکیچشم  بخش   با  معمول،غیر  بیماری  یک  داشتن  صورت  در  ویژه به -5

 کنید.

  به   توانید می   که  جایی  مورددر   ارجاعی  یا   پیشنهاد   شاید   باشد؛   نداشته   شما   های نیاز  برآوردن   برای   متخصصی  شما   محلی  بیمارستان  اگر 

 .دهد  ارائه بروید  جاآن

 کنید. بررسی را  دور راه  از سالمت خدمات  ارائه بالقوه   هایفرصت -6

  حال،   این  با .  برسد  نظر  به  منطقیغیر  کندمی  برقرار  ارتباط  شما  با  مجازی  طوربه   که  متخصصی  از  پزشکیچشم   خدمات  درخواست  شاید

  این   کنید؛   مالقات  را   شرایط   واجد  خبره   متخصص   یک   حضوراً   توانیدنمی   دالیلی   به   یا  کنید می  زندگی  روستایی   منطقه   یک  در   شما   اگر

  تکمیل   برای   راه   بهترین   است  ممکن  عمالً   متخصص  یک  با   ارتباط  و   است   پیشرفت  حال  در  دائماً  فناوری.  دارد  را  بررسی  ارزش  گزینه

  سطح هم  دور راه  از بتواند  مجازی متخصص یک دارد  احتمال. نیست  برخوردار الزم  تخصص  از که باشد  محلی پزشک یک هایدرمان

 .دهد ارائه  را درمانی هایمراقبت  از باالیی

 بگیرید.  نظر در مصاحبه یک عنوان به جدید پزشک با  را خود  اولیه مالقات قرار -7
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  چون   صرفا.  کنید  انتخاب  دیگری  پزشک  نه،  اگر  کنید؟می  راحتی  احساس  آیا.  کنید  ارزیابی  را  او  بودن  مفید  و  دانش  میزان.  بپرسید  سوال

 .باشد مناسب شما  فرد به منحصر هاینیاز   رفع برای  تواندمی لزوماً که  نیست معنی این  به دارد تخصص شما  بیماری در پزشک یک

 نترسید.  دوم نظر درخواست از-8

 اختالالت.  کنید  مراجعه  دیگری  پزشک   به  دوم  نظر  دریافت  برای  راحت  خیال  با  نیستید،  مطمئن  خود  درمانی  هایگزینه   یا  تشخیص  از  اگر

 .کنیدمی دریافت را درمانی مراقبت سطح ترینباال   که کنید حاصل اطمینان  دارید  حق کامالً شما  و  باشند  پیچیده  توانندمی بینایی

  مناسب،   سواالت  و  ریزیبرنامه  کمی  با.  است  رسیده   فرا  مراجعه  زمان  کردید،  پیدا  راه   هشت  این   با  را  نظرتان  مورد  متخصص  که  اکنون

 .کنند تجربه  تریاسترسکم پزشکی قرارهای  توانند می بینایی  اختالالت  دارای افراد

  چیست؟   پزشک  به  مراجعه  خصوص   در  قسمت  بدترین

  اصطالحات   ترسناک؟  هایآمپول   طوالنی؟   انتظار

  موارد   این   به  نیز  را  بینایی   اختالل  پزشکی؟  کننده گیج

  مراجعه   یا   معمولی  معاینه  یک   که  جاستاین   و   کنید   اضافه 

 .شود زااسترس کامالً تواند  می اورژانس   به

  نکته   ده   جااین   در.  باشد  همیشگی  روال   این   نیست   الزم  اما

  به   نابینایان  مراجعه  شدن   ترسازنده   و   ترراحت   برای

 :است  شده  آورده  پزشک

  آنها  به  مثال،  عنوان   به   .کنید  آگاه  باشند  داشته   انتظار باید  چهآن   خصوص  در  را  هاآن   تا   بگیرید  تماس پزشک  مطب  به  مراجعه  از  قبل -1

 .دارید احتیاج خاصی کمک به یا آوریدمی همراه   خود با  را کسی آیا  که بگویید 

.  بگذارید  میان   در  پزشک  با  باشد  شما  وضعیت  یا  ویزیت   به  مربوط  است  ممکن  که  را  خود   بینایی  نقص  به   مربوط  اطالعات   هرگونه -2

 .شودمی متوجه شما پزشکی هایپرونده  از را  چیز همه او که  نکنید تصور

  یک   در.  بیاورید  خود   با   کنید،  بحث   آنها   مورد   در  باید   که  را   خاصی  عالئم  یا   شوند  داده   پاسخ   خواهیدمی  که   را   سواالتی  از  فهرستی -3

 راحتی به   شماست  بیماری  تشخیص  کلید   شاید  که  عالمتی  یا  حیاتی  سؤال   یک  دارد  احتمال  باشد   همراه   عجله  با  که  پزشک  ویزیت

 .شود فراموشتان

https://www.perkins.org/10-tips-to-prepare-for-a-doctors-visit-for-people-who-are-blind/
https://www.perkins.org/10-tips-to-prepare-for-a-doctors-visit-for-people-who-are-blind/
https://www.perkins.org/10-tips-to-prepare-for-a-doctors-visit-for-people-who-are-blind/
http://www.sfsu.edu/~cadbs/20MedicalAppts.pdf
http://tarrant.tx.networkofcare.org/aging/library/article.aspx?id=42
http://www.growingstrong.org/blindness/eyes/aa050900a.htm


 

23 
 

  کسی   آیا»   یا  «کنید  معرفی  را   هستند  اتاق  در   که   دیگری  افراد  لطفاً: » بگویید  مثالً   دارید   حق   شما  .باشید  رک   خود   احتیاجات  مورد  در-4

 .باشید خود حامی «کند؟ راهنمایی بهداشتی سرویس سمت به   مرا تواندمی

  مطرح  را  خود  سؤاالت   نشدید  متوجه  که  زمانی  تا  شوید، نمی  متوجه  را  خود  پزشک  العملدستور  یا  تشخیص  اگر.  نترسید  پرسیدن  از -5

 .کنید مراجعه توانید می کجا به بیشتر اطالعات  کسب  برای  بپرسید. دارید، ابهام موردش در  که هست   چیزی هنوز اگر. کنید

  سایر   با  است   ممکن  دارو  هر.  باشید  داشته  همراه   به  کنیدمی  مصرف  نسخه  بدون   یا  نسخه   با  که  دارویی  گونه هر  از  شده چاپ  فهرستی-6

 .شود  دارو یک اثربخشی  کاهش یا جانبی  عوارض ایجاد باعث   و باشد  داشته تداخل  هادارو

  درمان :  بپرسید  خود  پزشک  از  را   سؤاالت  این  توانیدمی.  کنید  دریافت  درمان  مورد  در  آگاهانه  گیریتصمیم  برای   را  الزم   اطالعات -7

  یا هاغذا  ها،دارو  چه از درمان حین  در دارد؟ وجود دیگری درمانی هایگزینه  آیا  دارد؟ جانبی عوارض و خطرات کشد؟می طول چقدر

 دارد؟  قرار بیمه پوشش  تحت  درمان کامل هزینه  آیا کرد؟  اجتناب باید  هاییفعالیت

 همراه   را  خود  خانواده   اعضای  از  یکی  یا  دوست  یک  لزوم  صورت  در.  نکنید  تکیه  خود  حافظه  به  مراقبتی  پیچیده   هایالعملدستور  برای -8

  کنید  استفاده ( پزشک رضایت  با)  کردن گفتگو ضبط برای دیگری وسیله  هر یا تلفن از یا کند بردارییادداشت  شما برای  تا بیاورید  خود

 .دهید گوش آن به  دوباره  بعداً  تا

 روزمره   تاثیرات  مورد  در  یا  خاص  بینایی  اختالالت   مورد  در  است  ممکن  هاآن   .نیستند  عاری از خطا  پزشکان  که   باشید  داشته   یاد  به -9

  یا   نیستید  راضی  ایدکرده   دریافت  که  درمانی  از  اگر .  کند  اشتباه   است  ممکن  پزشک  یک.  باشند نداشته  کافی  اطالعات   نابینایی با  زندگی

 .بدهد  نظر یا کند  ویزیت  را شما دیگری  پزشک کنید درخواست نیستید؛ مطمئن خود  دقیق تشخیص  از

  مثال:   عنوان  به  .شوند  ارسال  شما  برای  پذیردسترسی  هایقالب  در  بعدی  هایقرار  هایرسانیاطالع   تا   بخواهید  لزوم  صورت  در -10

  بخواهید   بخواند؛   تواند می  بینا   کامالً  فرد   یک  صرفا  که  قلمی  اندازه   با  بینایی   خط  به  شده چاپ   نامه   یک   جایبه   بعدی   قرارهای   برای   توانید می

 .شود انجام   ایمیل یا تلفن  با شما به رسانیاطالع  یا  شوند؛ فرستاده  شما  برای  خطدرشت  هایآوری یاد

  و   والدینتان   شما،   نکات،   این  رعایت  باشید   داشته  یاد   به.  رسیدیم  سالمت  و   پزشکی  اطالعات   های ستون  از   دیگر  یکی   پایان  به  جااین   در

  در   همیشه   را   آن   از   نسخه   یک  و   کنید   چاپ  را   مطلب   این   پس   کند؛می  سریعتر  را   هایتانکار   و  دهدمی  نجات  سردرگمی  از  را  فرزندانتان

 .دارید نگه  دستیتان کیف

 سپارم.می پاک یزدان به   را شما  بعدی شماره  تا

 

http://tarrant.tx.networkofcare.org/aging/library/article.aspx?id=42
https://nei.nih.gov/health/talktodoc
http://www.growingstrong.org/blindness/eyes/aa050900a.htm
https://nei.nih.gov/health/talktodoc
https://nei.nih.gov/health/talktodoc
http://www.growingstrong.org/blindness/eyes/aa050900a.htm
http://www.aafp.org/afp/2013/1201/p774.html


 

24 
 

 ی و توانبخش  لی بازمانده از تحص یی روستا  انی نای و کم ب انی نای ناب

 

مدیره کل بهزیستی استان کردستان در حوزه معلوالن و عضو هیئت دار و مدیردکتر نصراهلل ابراهیمی: مشاور استان

 االحسانمؤسسه خیریه دار

و بروز   ی و درمان ی مشکالت بهداشت زیعضو قرار داده است و ن  ن یدر ا م یکه خالق حک ی خاص یدگیچی اندام چشم و ظرافت و پ تیحساس

نعمت بزرگ و دست و پنجه نرم کردن آنها با مشکالت    نیها از ااز انسان  یاریبس  تیمحروم  خ،یگوناگون همواره در طول تار  یهایماریب

 .داشته است یپ ر را د یفراوان یهاو رنج 

  ن یاز ا  یاریحافظه آنان بوده است. بس  ،بوده   یینایب  بیآس  یافراد دارا  یهاتیساز فعالنه یکه زم  یتنها عامل موثر  یمتماد  یهاطول قرن  در

از    ی که در مناطق  یطوردست آورند به در جامعه به   یعیرف  گاه یاند جاتوانسته   یو ادب  ی نیافراد با اتکا به حافظه خود و از برکردن متون د

 .کار رفته و هنوز هم رواج داردبه  انینایناب  یمعتبر برا  یعنوان لقبه لفظ حافظ ب  ،کشور ما

  ها سایمساجد و کل  لیاز قب  ی نیامکان حضور در اجتماعات بزرگ به مراکز د  ایداشتند و    یترفیکه قدرت حافظه ضع  ی انینایناب   ان یم  ن یا  در

انزوا را پذ  یرا نداشتند ناچار بودند رنج ناش اثر عدم دسترس  شانیهای ها و توانمنداستعداد   ریو سا  رفتهیاز  و    یبه امکانات آموزش  یدر 

 .شوند  لیتبد گرانید  یبرا یبه سربار  جیتدرو به  ردیقرار گ یکه در زمان آنها وجود داشت در معرض نابود ی بندم ین یتوانبخش

  ی اده یظهور پد  کهن یبود. تا ا  یو ناکام  ریسرشار از تحق  ییآنان و تحمل زندگ  یخداداد  یهاروند، هدر رفتن استعداد  نیا  یینها  جه ینت

  پ ی تا  ن یهمچون لوح و قلم، ماش  لیچاپ کتب بر  ی مناسب برا  یرا متحول کرد، ابزارها   ان ینایاز ناب  یار یبس  یزندگ  لینام خط بره ب   رینظیب

بر  زار،فاحساب  ل،یبر برابر  یهاساخته شد. و فرصت   ره یو غ  لیدستگاه چاپ    . دیاقشار جامعه فراهم گرد  ریو سا   انینایناب  ی برا  ینسبتاً 

 .افتندیها راه به دانشگاه  نایکردگان نابل یو تحص  دشدن سی تأس ایدر دن  ان ینایناب ژه یمدارس و

  ی اندازتوسط خود او در اصفهان، راه   یامدرسه   س یو تأس  ستوفلیآن توسط شادروان کر  ینسخه فارس  هی و ته  انه یبه خاورم  لیورود خط بر  با

  ، در اصفهان  ریبصا اب  یروزمدارس مدرسه شبانه   نیدر برنامه کار قرار گرفت. نمونه بارز ا  انیرانیتوسط ا  انینایناب  ژه یو گسترش مدارس و

  روزانه   مدرسه  ،دخترانه نرجس در تهران  آموزشی  مجتمع  ،تهران  یمحب   دیشه   ان ینایناب  آموزشی  مجتمع  ،رازیش   ده یشور  یروز  بانهش  مدرسه

و دخترانه    هپسران   ان ینانابی  مدرسه  ،زیتبر  انینانابی   مدرسه   ، در تهران  لی شادروان دکتر خزائ  ان ینانابی  آموزشگاه   ،تهران  ی ابانیمحمد خ  خشی

مدارس    نیدر ا  یی نایب  بی آس  یاز افراد دارا  یاریدر کردستان بودند که باعث شدند استعداد بس   جاریب   انینایروزانه نابو  شبانه    رسه مشهد و مد
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با    یبرابر  ی به فرصتها  شانیهاتی مستقل و بروز قابل  یشخص  یبه زندگ  یارائه خدمت به جامعه، دسترس  دانیدر م  زیشکوفا شده و آنان ن

 .ابندیدست  گریافراد د

  ی هاو کسب مهارت   یو توانبخش  لیآنها به تحص  یابیو دست   انینا یناب  یکه پاسخ به آنها در زندگ  می هنوز با دو پرسش مهم مواجه  اما

 .مؤثر است یزندگ

که از آن تحت عنوان    یدر مدارس عاد  انینایحضور ناب   زیمدارس مشابه و ن  ریمدارس و سا  نیوجود ا  ایاست که آ  نینخست ا  پرسش

 د؟ یفراهم نما ییو روستا ی شهر انی نایناب یبرابر را برا یهاتوانسته است فرصت  شودیم ادی ریآموزش فراگ

 ست؟ یچ یفرصت  ن یچن جادیا  یبودن پاسخ سؤال اول راهکار مناسب برا یاست که در صورت منف ن یدوم ا پرسش

ها باعث شده که  از خانواده   یار یبس  یمسافت و ضعف اقتصاد  یاوالً: دور  رایاست ز  یپاسخ پرسش اول منف  ،سطور  ن ینظر نگارنده ا  از

و   ی: وجود مشکالت فرهنگاًیثان  .دست امتناع ورزنددور  یروزمدارس شبانه  ن یبه ا شانینای از فرستادن فرزندان ناب نیاز والد یریتعداد کث

با    ری: از آنجا که در دوره اخثالثاً  .محروم ساخته است  یمراکز  نی را از حضور در چن  یادیز  انینایناب  زین  نینشروستا   نیوالد  هیعدم توج

  ی هادر آموزشگاه   توانستند ینم  گرید  ؛دادندیالذکر از دست مفوق  لیدالرا به   یسن  ط یکه شرا  یانینا یناب  یمردم  یهاآموزشگاه   یلیتعط

 .ابندی)وابسته به آموزش و پرورش( راه   یدولت

  ی که هنوز در روستاها   دهد ینشان م  یی نایب  دگان یدب یآس  ی و توانبخش  ل یتحص  ریگیو افراد پ  ناز فعاال  ی اریو بس  نجانب یا  ی دانیم  قات یتحق

دچار شوند که در دوره    یانینایمانده و به سرنوشت نابباز  یزندگ  یو کسب مهارتها   یو توانبخش  لیافراد از تحص  نیاز ا  یاریبس  ،کشور

در    ،استعنوان باسواد ثبت شده  به   ینهضت سوادآموز  ستیهستند که نامشان در ل  یانینایناب  ی. حتستندیزیم  لیقبل از اختراع خط بر

 .خبرندی که خودشان از ماجرا ب یحال

اما مستمردهندیرا به آنان ارائه م  یکرده و خدمات  ییرا شناسا  ییروستا  نیمعلول CBR مراکز  یست یسازمان بهز  یهابرنامه   براساس   ی . 

دارد و الزم است    ازین  یعلم  یهاافتهیبر    یمبتن  یابیبه تحرک و جهت   نایناب  کی. مثالً  کندیرا پر نم  یتوانبخش  یخال  یجا  یستیمحدود بهز

امکان ابزارها  یدسترس  انینایناب  ژه یو  یورزش  اتبه  با  و  باشد  شود  یکیالکترون  ی داشته  آشنا  ا  ؛نوظهور  تحقق  بس  نیاما  در  از    یاریامر 

 .ستی ن ریما امکان پذ یروستاها

را در دستور کار خود قرار داده   ی با نهضت سوادآموز یروستاها و هماهنگ به رابط  نیمعلم ل یگس زین  یی آموزش و پرورش استثنا سازمان

  یی از سو  تواندیمعلم رابط م  ای. آ دیشده را برطرف نما  ادیمشکالت    تواندی چند ساعت نم  یاهم هفته   حضور معلم رابط آن  یاست. ول

عهده    را بر  یابیتحرک و جهت   یهاکیآموزش تکن  گرید  یسورا انجام دهد و از    نای مدارس با افراد ناب  نیو معلم  نیمسئول   انیم  یهماهنگ

منطقاً   یامور  نیاصالً چن ایرا دارد؟ و آ ره یو غ انهیروز همچون را  ی با ابزارها نایآشنا نمودن فرد نابتوانایی  یمعلم رابط نی چن ایو آ رد؟یگ
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 کارکنان  ایرابط    نیبر عهده معلم  نا یبو کم  نای به افراد ناب  یزندگ  یهاآموزش مهارت   ت یمسئول  ایآ  نیهمچن  گنجد؟ یاو م  فیوظا  طهیدر ح

CBR دست موجود است؟  نیاز ا یاز رفع مشکالت یگزارش مستند  ایاست؟ آ 

  ی حضور دانش آموز معلول در مدرسه عاد ل یتسه ، معلم رابط فه یاست. چراکه: وظ  ی منف زیها نپرسش ن یگفت پاسخ ا توان یم ت یقاطع با

 .شودیرا شامل نم ازهاین ن یاز ا ی اریرا بر عهده دارند که بس یخدمات خاص زین CBR کارکنان ن یهمچن  .میاست نه آموزش مستق

در    یانامه نظام   ،از حقوق معلوالن  تیقانون حما  14ماده    ی است که در اجرا  ن یا  ی و شهر  ییروستا  نیمعلول   انیم  گریفاحش د  تفاوت

  ن ی متأسفانه در ا  یآموزش داده شوند ول  نیبه معلول  ازیمورد ن  یهاو در آن مقرر شده است که حرفه   ه شد  نیتدو  یاو حرفه  یسازمان فن

و با   دی ایاز روستا به شهر ب تواند یوجود ندارد. کدام معلول م انینای از جمله ناب ییروستا ن یمعلول یمندو بهره  یدسترس ی برا یینامه جانظام

  ی گریهر کالس د ایو    یاو حرفه  یسازمان فن  یآموزمهارت   یهامنظور شرکت در کالس به   یستیاندک سازمان بهز یاستفاده از مستمر

  د یو با  ستین  ریپذه یاز آن توج  نی است که غفلت مسئول  یاتیاز ضرور  یلیامر مهم در کنار امور تحص  نیبه ا  توجه   .ابدیدر شهر اسکان  

عنوان  ه ب  انینایبو کم  انینایناب  ژه یوامور معلوالن به   ن یاست که توسط فعال  یپاسخ  ی،شود. از نظر نگارنده چاره اساس  ده یشیاند  یاچاره   شیبرا

 .شودیم ریتقر  الًیاز آن ذ یدوم ارائه شده است که مختصر نیادیبن رسشدر پاسخ به پ یراهکار اساس

  ، بزرگ  ی هاها )و در صورت لزوم( در شهر در مراکز استان  یینایب ب یآس  ی افراد دارا  ژه یو یتوانبخشو    ی مراکز آموزش  جادیراهکار ا  آن

 یراستا  در  .است  ییو سازمان آموزش و پرورش استثنا  یستیهمچون سازمان بهز  ی،متول  یهاسازمان  تیو با حما  یتوسط بخش مردم

 : و درخور توجه است  تیحائز اهم رینکات ز  ،مذکور شنهادیپ  نییتب

با توجه به    ان ینایبو کم  ان ینایهاد مربوط به نابنمردم  ی هاتشکل   یبا همکار  ی ستیو اداره مرکز توسط سازمان بهز  لیدستور العمل تشک -1

نسبت    26العمل ماده  و در چارچوب مقررات مربوط به دستور   نیتدو  یینایب   دگانیدب یآس  یو توانبخش  یآموزش  یهای ازمندیو ن  هایژگیو

 .مربوطه اقدام شود زبه صدور مجو

مرکز،   نیترکیدر نزد  رشیپس از پذ  ، ندارند  یدسترس  ازیخود به امکانات مورد ن  یهاکه در روستا   یان ینایبو کم انینایآن دسته از ناب  -2

شده   یدهسامان  ییسازمان آموزش و پرورش استثنا  یبا همکار  یدر مدارس عاد  ایو    ییآنها در آموزش و پرورش استثنا  یلیامور تحص

  ی هاورزش  ئتی ه  ،یاو حرفه  یهمچون سازمان آموزش فن  ربطیمراجع ذ  ریبا سا  یو توانبخش  یخدمات آموزش  ریسا  زا  یمندو جهت بهره 

 .الزم انجام شود یهماهنگ  ره یو غ  ان ینایبو کم  انینایناب

ناب  یزندگ  یهاو آموزش مهارت  لیدر تحص  لیمنظور تسهبه  -3  لیبازمانده از تحص  یکه از نظر سن  یانینایبو کم  انینایبه آن دسته از 

متخصص نسبت به آموزش و    انیو مرب  نیشود و به کمک معلم  نیآنان تدو  یبرا  ییهاالزم است در خود مرکز برنامه  شوند یمحسوب م
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  یی ششم ابتدا  هیجهت شرکت در امتحانات متفرقه پا  شانیشدن ا  ایمه   زیو ن  یاستقالل شخص  نیتأم  ،یوضع زندگ  ودآنان و بهب   یسازتوانمند 

 .اقدام شود  ،و سوم متوسطه اول

در استان کردستان وجود    ی امورد تجارب ارزنده   ن یتحقق امر فوق است که البته در ا  یبرا   یمناسب  لیپتانس  ، داوطلب  ی روهایاز ن  یمندبهره 

  ه یریسسه خؤم  کوکارانیاست که ن  نیو مؤثر واقع شود. )نکته درخور توجه ا  دیمف  ،اندرکارانو دست  زانیربرنامه   یبرا  تواندیدارد و م

دارنداالدار نظر  کتا  ، حسان سنندج در  قالب  را در  فوق  ن  یابچه تجارب  استفاده  افراد  شانی اندکیجهت  توانمند   یو    ان ینایناب  یسازکه 

 ( .اند به چاپ برسانندرا در برنامه کار خود قرار داده  ییروستا

از مشکالت    یگریفراهم شود تا گره د  یبخش مردم  یمجال برا  نی ا  ،یدولت  ستمیس  یوقت آن است که با توجه به مشکالت مال  اکنون

  ی برخ  یریگکاره مردم و ب  غیدری ب  یهاتیبا استفاده از حما  یکردستان  کوکارانیو ن  شانیاندک یذکر است ن  انیشا  .گشوده شود  انینایناب

را روانه دانشگاه کرده و تعداد    ییروستا  ل یبازمانده از تحص  ی ناینفر از دختران ناب  10از    ش یتاکنون ب  یمتول   یهااندک سازمان  یهاتیحما

  ق یخود را از طر  ی شنهادیالعمل پخود قرار داده و دستور   تیرا تحت حما  ط یواجد شرا  یینایب  بیآس  ی از دختران و پسران دارا  یگرید

و    افته ی  تینقاط مملکت سرا  ریبه سا  یالعمل کشورعنوان دستور هطرح ب   ن یاند تا اکشور ارسال کرده   ی ستیاستان به بهز  یستیسازمان بهز

 .ردیمورد استفاده قرار گ ، محروم یهادر استان ژه یوه ب

آنان    یهاکه آالم و رنج   یکسان  ادیشوند و فر  ده یتوسط مسئوالن امر د  شیپازش ی ب  ییروستا  نیمعلول  یبلکه تمام  ، انینایتنها ناباست نه   دیام

برابر    یهافرصت   جادیکه ا  ابدیتحقق    یاراهکار به گونه   نیامر برسد و ا  نیبه گوش مسئول  کنندیرا با تمام وجودشان ادراک و احساس م

 .دیو محقق نما سر یرا م ن یشهرنش  نیساکن روستاها با معلول ن یمعلول یبرا

 نیالدعوانا ان الحمد هلل رب العالم وآخر

 ی میابراه نصراهلل

11/6/1400 
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 نان زور بازو: گفت و گو با گلبالیست مطرح نابینا 

 

 های قرآنیمیرهادی نایینیزاده: دانشجوی دکتری پژوهش

، حضور در دو دوره مسابقات جهانی، دو دوره مسابقات پارا 2013بازیکن سابق تیم ملی گلبال ایران از سال  

بار قهرمان آسیا   1آسیایی،  آسیایی، کسب دو مقام قهرمانی پارا دوره پارا   1دوره قهرمانی آسیا، و    4آسیایی،  

رمانی آسیا، افتخاراتی هستند که میهمان امروز  قهپاسیفیک آسیایی و کسب دو بار عنوان نایب در مسابقات پارا 

 من در ستون مشاغل به آنها دست یافته است. در این شماره از ستون مشاغل مانا، 

 نشینیم.های محمد منصوری میپای صحبت 

 *محمد عزیز! اگر صحبت ابتدایی با خوانندگان و شنوندگان ما داری در خدمتیم.

مجله  - مخاطبین  به  هم  از  من  و  باشید  دیده  را  پارالمپیک  و  المپیک  انگیز  هیجان  مسابقات  امیدوارم  دارم؛  ادب  و  سالم  عرض  مانا 

 بینایان ما لذت کافی را برده باشید. ویژه کاروان نابینایان و کمآفرینی ورزشکاران کشورمان، به افتخار

 ای گلبال کشیده شدید؟ ی افتاد که شما به سمت ورزش حرفهگو را آغاز کنم. چه اتفاق وخواهم از ابتدای کار شما، گفت *اجازه می

ه  توانم بگویم ورود من به رشته گلبال خیلی تصادفی اتفاق افتاد. من برای تمرین رشته دو و میدانی به هیئت نابینایان استان تهران مراجعمی-

توانم بگویم این تالقی  این سمت هدایت شدم. البته می  دلیل نبود فضای تمرینی برای این رشته و وجود سالن تمرین گلبال بهکردم و به 

 دیدم.من و گلبال اتفاق خوبی بود؛ زیرا من با این ورزش از طریق مدرسه آشنا بودم و البته استعداد الزم برای ادامه آن را در خود می

 هایی باشد که به او با استعداد تلقی شود؟ پارامتر*از استعداد گفتی: از نظر تو یک گلبالیست خوب باید دارای چه 

توان گفت الزمه فعالیت یک گلبالیست ماهر است، داشتن حس شنوایی قوی و تبدیل آن به مهارت در ورزش  اولین پارامتری که می -

الز امات این ورزش به شمار  گلبال است. از سوی دیگر توان بدنی که شامل رفلکس مناسب، سرعت باال و استقامت الزم نیز از سایر 

 تواند در پیشرفت ورزشکاران رشته گلبال دارای اهمیت باشد. آیند. باید اضافه کنم داشتن قد بلند و دست و پای کشیده هم میمی
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تو    کنم چند و چون آن را در نظر بگیرم. از نظرپردازد، تالش میگوی ما به موارد کاری و حرفه ای این رشته میو *از آنجا که گفت 

 نقطه آغاز فعالیت یک گلبالیست باید از چه سنی باشد؟ 

توان ذهن و  سالگی است. در این سن می  15تا    14از نظر من بهترین زمان ورود به گلبال یا هر رشته ورزشی دیگری، سن پایه، یعنی بین  -

صور درست از جایی که در آن قرار دارند  خوبی برای یک رشته مشخص پرورش داد و توقع داشت که افراد بتوانند به یک تبدن را به 

برسند. اجازه بدهید در باره پایان حرفه ای این ورزش هم به شما بگویم: کامال بستگی به ذهنیت و توان بدنی افراد دارد. همین حاال در  

از اعضای اصلی تیم ملی این  کند و یکی  ساله وجود دارد که دارد گلبال را به صورت حرفه ای دنبال می  45کشور لیتوانی یک ورزشکار  

هایی دارد که در شما نهفته است. من همانطور که گفتم این ورزش این همه چیز به نوع ورود شما و شناخت تواناییبرکشور هم هست؛ بنا 

 کنم این کار را بکنند.را از همان سنین پایه آغاز کردم و به همه توصیه می

باره طول  از سنین پایه وارد این رشته شدی و به پیراهن تیم ملی رسیدی. اگر ممکن است در*به محمد منصوری برمیگردیم. محمد! تو  

 هایی برای این کار برداشتی؟ چه اتفاقات مثبتی برای تو افتاد؟ این فرآیند برای مخاطبین ما صحبت کن. چه قدم 

بخت خود را برای گلبالیست شدن بیازمایم. در این دوره    وقتی من در سنین پایه وارد این رشته شدم، توانستم در مسابقات جوانان کشور-

بود که توانستم پست تخصصی خود را پیدا کنم و در آن تجربه و توان بیشتری کسب کنم. با پایان یافتن دوران مدرسه و ورود به دانشگاه  

ن دوره بود که موفق شدم با تیم پرسپلیس  فرصت بیشتری برای من به وجود آمد تا وقت بیشتری برای تمرین گلبال اختصاص دهم. در همی

تهران، که در آن زمان تیم گلبال داشت، قرارداد امضا کنم و همزمان با این اتفاق به تیم ملی امید نیز دعوت شدم. این دو اتفاق باعث  

یم ملی کشورم را به دست  شدند که من توان بیشتری برای پیشرفت در گلبال بگذارنم و با ممارست و تمرین افتخار پوشیدن پیراهن ت

 بیاورم. 

 *محمد جان! یک گلبالیست چقدر باید وقت خود را به این رشته اختصاص دهد؟ 

این کامالً به این بستگی دارد که شما چه نگرشی نسبت به گلبال داشته باشید. اگر به این ورزش به چشم یک تفریح سالم نگاه کنید  -

ای که قصد رسیدن به مراحل باال تا حد پوشیدن  کافی باشد؛ اما اگر به چشم یک ورزشکار حرفهشاید سه جلسه در هفته بتواند برای شما 

گذارد  پیراهن تیم ملی را داشته باشد، این ورزش را دنبال کنید، از نظر من باید مثل یک کارمند که وقت و انرژی خود را برای کار خود می

ای  سو نباشند؛ اما من بر اساس تجربه من است و احتمال دارد کسانی با من در این باره همتمام زمان خود را به آن اختصاص دهید. این نظر  

 های دیگر هم پرداخت. ای بود و به کارحرفهاقل نیمه توان یک گلبالیست ال گویم نمیکه دارم می 

های مربوط  پردازند. از تمرین ای با هم به رقابت میدقیقه 12نفره، در دو وقت  بینیم دو تیم سه کنیم می*وقتی از دور به رشته گلبال نگاه می

 های آن برایمان صحبت کن.به این رشته و سختی 
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های آمادگی جسمانی را  آید که تمام پارامتربه حساب می  هوازیبیهایی که به ما داده شده است؛ گلبال یک ورزش بر اساس آموزش-

هایی برای تقویت چابکی، سرعت و  ها را برای رسیدن به این منظور باید انجام دهیم. تمرینباید در بر داشته باشد. ما انواع و اقسام تمرین

با وزنه را انجام بدهیم، دویدن  باید کار  اینتروال یا متقاطع را تجربه کنیم و  استقامت برای یک گلبالیست الزم هستند. ما  های طوالنی 

شوند. برای تقویت  های تمرینی ورزش گلبال نیز محسوب میالزم هستند از فعالیت   هایی که برای آمادگی جسمانی بسیاری دیگر از تمرین

عنوان مثال: ضربه زدن در حاالت متفاوت صدایی و  توان آنها را توضیح داد. به شود که خیلی نمیشنوایی نیز تمرینات متنوعی انجام می

های گلبال به کار برده توان از اقداماتی دانست که معموالً در سالنمی  یابی به تمرکز الزم در شنوایی راایجاد اصوات متفاوت برای دست 

 شوند.می

های تیم گلبال اشاره کردی. جایگاه ما در ورزش نابینایان دنیا  آوری کاروان ایران در پارالمپیک و قهرمانی*در ابتدای صحبت به مدال 

 کجاست؟

نفره ما نیز  ز کنم؛ باید بگویم: ما در جایگاه پنجم گلبال دنیا قرار داریم. فوتبال پنج اگر بخواهم از ورزش خودم، گلبال، پاسخ شما را آغا-

قهرمانی پارالمپیک پیشین و کسب سهمیه در مسابقات آسیایی،  جایگاه مناسبی در دنیا دارد که متأسفانه امسال با وجود داشتن مقام نایب

وزن  ذاری خوبی صورت گرفته است و ثمره آن دو طالیی بود که ما در سنگین گنتوانست عازم توکیو شود. در رشته جودو نیز سرمایه

آور شادی برای مردم  آفرینی ورزشکاران رشته دو و میدانی کشورمان اشاره کرد که پیام پارالمپیک کسب کردیم. همچنین باید به افتخار 

کنم  بیناست. تصور می نفر از ورزشکاران نابینا و کم   8ور فقط  شدند. بیان این نکته خالی از لطف نیست که این کارنامه درخشان نتیجه حض

 بینایان دنیا را ترسیم کنم.ها کافی باشد که جایگاه ایران در ورزش نابینایان و کمذکر این مثال

انع و مشکالتی که برای  آمیز، می خواهم زاویه نگاهمان را به این مقوله کامالً تغییر دهم و در باره مو*بعد از پرداختن به موارد افتخار 

 بینا، در مراحل گوناگون، ممکن است پیش بیاید صحبت کنیم. ورزشکاران نابینا و کم

گیرد که  *اولین و مهمترین موضوعی که باید به آن اشاره کنم این است که: یک ورزشکار نابینا زمانی مورد حمایت مسئولین قرار می

آویز تمام هزینه های یک ورزشکار، که کم هم نیست، باید بر عهده خود او باشد. من  نبتواند صاحب مدال شود. تا پیش از کسب گرد

درستی این نگاه مسئولین اظهار نظر کنم؛ اما باید به وجود این واقعیت اشاره داشته باشم. از طرف دیگر، این  توانم در باره درستی و نا نمی

اند با تالش و پشتکار  رفه ای هم نیست. بسیاری از ورزشکاران نابینا توانسته مسئله و کنار گذاشتن ورزش حبه معنی پاک کردن صورت 

 فراوان خود، نظر حمایتی مسئولین را به خود جلب کنند. 

 های ورزش گلبال را بیشتر تشریح کنی؟*امکان دارد هزینه 
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ها از سوی مسئولین  کفش و لباس تمرین به بچه  هایی از قبیل اختصاص بینایان است؛ حمایت از آنجا که گلبال ورزش اول نابینایان و کم-

سازی نشده وجه مناسب هیچهای ورزش برای افراد دارای آسیب بینایی به خواهم به این نکته اشاره کنم که زیرساختشود. اما میانجام می

ان را فراهم آورده است و افراد باید از  است. به عنوان مثال: فقط در استان تهران سالن شهید هرندی است که امکان استفاده برای نابینای

های دور و نزدیک، با صرف انرژی فراوان، خود را به این سالن برسانند تا بتوانند ورزش کنند. این در حالی است که برای سایر افراد  راه 

بیشتری فراهم است و آنها می به توانند در جا امکانات بسیار  های اختصاصی خود  ن به تمرینشاتر به محل سکونت مراتب نزدیکهایی 

 بپردازند. 

 های گروهی ورزشی را در نظر نگیریم، چه موانعی وجود دارد که یک نابینا نتواند در یک سالن بدنسازی عادی تمرین کند؟ *اگر فعالیت 

توپی دیگر، ملزوماتی دارد  اجازه بدهید قبل از پرداختن به این پرسش نکاتی در باب مشکالت گلبال متذکر شوم. گلبال، مانند هر رشته  -

ای وجود دارد  که پیشتر اشاره کردم، امکانات آن فقط در نقاط محدودی وجود دارد. در همان نقاط محدود هم مشکالت عدیده که چنان

کار  کردن توپ به که فدراسیون تمام تالش خود را برای وارد  توان به عنوان مثال کافی نبودن توپ گلبال را مدّ نظر قرار داد. با اینکه می

 بسته است، اما هنوز مجوز واردات توپ گلبال صادر نشده است.  

های عمومی به  ترین مشکالتی است که در سالن توانم بگویم: عدم توجه به موارد ایمنی برای نابینایان از مهم در پاسخ به سؤال شما می 

ای  شیاء سنگینی مواجه باشد که کف زمین و بدون داشتن هیچ قاعده آید. شما تصور کنید یک فرد دارای آسیب بینایی باید با اچشم می

اند. او باید از طرفی حواس خود را معطوف به ورزش کند و از سویی حواسش به این باشد که به چیز سنگینی برخورد نکند و  رها شده 

 آسیب نبیند. 

 لبال در سایر نقاط ایران برایمان صحبت کن.باره امکانات گ*از جایی که مخاطبین ما در سراسر کشور هستند، لطفا در 

هایی ها سالن استان کشور، امکانات گلبال وجود دارد و در همان استان  11تا    10استان کشور ما شاید فقط در    31باید بگویم: متأسفانه از  -

حتی تور ندارند و به ورزشکاران اجازه های گلبال که به گلبال اختصاص داده شده اند فاقد امکانات بهداشتی کافی هستند. برخی دروازه 

 شود.  های رایج برای این کار داده نمیبندی صحیح زمین گلبال با چسب یا ریسمان تقسیم

 *قدری هم در باره جایگاه و امکانات بانوان گلبالیست کشورمان صحبت کنیم.

توانند جلوتر از آقایان قهرمان جهان یا دلیل داشتن فیزیک بسیار مناسب، حتی میاز نظر بسیاری از مربیان گلبال، دختران گلبالیست ما به -

  توانند در این مسابقات حاضر باشند و فقط امکان حضور در مسابقات آسیایی را دارند. از نظر امکانات تبعاً پارالمپیک باشند؛ اما آنها نمی 

نیز افزود. مربیان بانوی ما نتوانسته  به این کمبود امکانات باید فقر مربی را  اند  بانوان گلبالیست امکانات کمتری نسبت به آقایان دارند؛ 
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عرصه  در  فعالی  بین حضور  این های  وجود  با  و  باشند  داشته  مربی المللی  کارت  دارای  افراد  مربیان  که  خیلی  اما  نیستند،  کم  گری 

 ای در این رشته وجود ندارد.ده آزموکار

 *محمد! چقدر حضور در تیم ملی به شایستگی ورزشی افراد و نه مسائل دیگر بستگی دارد؟ 

دهد این پروسه از مسابقات باشگاهی در سطح استان به مسابقات در سطح کشوری و از آنجا به تیم امید و نهایتاً  تجربه خود من نشان می-

ساالری تنظیم شده است. مطلبی که نباید از نظر  ساله کامالً بر اساس نوعی شایسته رسد این فرآیند چند  ه نظر میتیم ملی منتج شده است. ب

ساالری کرد. هر  دور بماند این است که: اعمال سلیقه ورزشی در هر رشته و نزد هر مربی وجود دارد و آن را نباید حمل بر عدم شایسته 

تواند  د و برخی بازیکنان در اشل تمرینی او جای خاصی ندارند. این محدود به رشته گلبال نیست و می مربی برای خود سبک و سیاقی دار

ای داشته باشد، مربیان تیم ملی ما از او استقبال  توانم بگویم: اگر کسی استعداد بالقوه برای هر رشته دیگری صادق باشد. اما به جرأت می

 انند. خوها فرا می کنند و او را به اردو می

هایی که مطرح شد؛ اشاره هایی به بحث درآمد در رشته گلبال داشتی. لطفاً این موضوع را بیشتر برای شنوندگان و مخاطبان ما  *در بحث 

 باز کن.

طریق آنها  زایی مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال یا کشتی نیست که بتوان از  های درآمد وجه مانند رشته هیچباید صریح بگویم: رشته گلبال به -

منظور کسب  مراتب برای افراد بیشتر از درآمد آن است و کسی نباید به های این رشته به گویم: هزینه به درآمد کافی رسید. به جرأت می

توانید  های آسیایی یا پارالمپیک کسب کرده باشید میدرآمد وارد این رشته بشود. در تیم ملی هم فقط وقتی شما نتیجه مطلوبی در بازی 

اید.  اما با تمام این مسائل به نظر من ورزش  منتظر حقوق قابل توجهی باشید که البته باید بدانید پیش پیش بخشی از آن را نیز هزینه کرده 

تواند افراد را از  تواند به زندگی روزمره و آینده افراد دارای آسیب بینایی کمک شایان توجهی بکند. حتی ورزش آماتور می کردن می

کند از بین ببرند. باید توجه کرد که معلولیت نابینایی باعث برخی معضالت  یرون بکشد و انزوایی که بیشتر افراد نابینا را دچار میخانه ب

 شود که کمترین فایده ورزش برای این افراد، جلوگیری از آنهاست. حرکتی و رفتاری می

 گزارم و برایت آرزوی توفیق روز افزون دارم. سپاس گو کنار ما بودی بی نهایت از تو و*از این که در این گفت 

 

 



 

33 
 

 کوه با طعم دریا صعود به علم 

 

 الدین محمدی:  دبیر آموزش و پرورش استثناییصالحدکتر 

رسید. بر   1400ترین برنامه گروه در سال های گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان، این بار نوبت به اجرای فنی   در ادامه سلسله برنامه 

ترین و دومین قله بلند ایران را اجرا نماییم. با  کوه فنیماه برنامه صعود به علم ماهه اول سال، قرار بود که در اواخر مردادطبق تقویم شش 

های مستمری که داشتیم  سرعت برق و باد پنج ماه از سال گذشت و نوبت به اجرای برنامه رسید. ما نیز با اتکا به تجارب قبلی و تمرین

کشیدیم. باالخره با یک هفته تاخیر در ساعت یازده شب روز پنجشنبه چهارم شهریور  صبرانه انتظار این صعود مهیج و البته سخت را میبی

سیزده  اعضای  گروه تیمی  از  متشکل  مینی نفره  دستگاه  با یک  کردستان،  آبفای  و  به سمت  های عصای سفید  را  سنندج  ایسوزو  بوس 

بوس، سرپرست محترم و مجرب گروه جناب آقای اسعدی، با استفاده  ابتدای سفر و به محض ورود به مینی  کالردشت ترک کردیم. در

نتایج   که  نمود  تیم  اعضای  قلب  ضربان  شدت  و  خون  اکسیژن  سطح  بدن،  حرارت  درجه  سنجش  به  مبادرت  مخصوص  دستگاه  از 

المت تمام اعضای تیم و آسودگی خاطر از این نکته که ویروس  رضایتبخش و شرایط برای حضور تمام اعضا مهیا بود. با اطمینان از س

ترین قله ایران،  کند، حرکت کردیم.  استاندارد بودن ماشین و شوق صعود به سخت منحوس کرونا چون مهمانی طفیلی همراهیمان نمی

آباد از خواب شیرین بامداد  شهر مرزن  باعث شد دقایقی بعد از حرکت خواب شیرینی ما را در بر بگیرد.  صبح روز بعد به محض ورود به

صفا صبحانه را صرف کردیم و بالفاصله به سمت کالردشت حرکت کردیم. حدود ساعت یازده  رحیل بیدار شدیم. در یک پارک با

ح شال و  ها و به اصطالبوس ما را در جلو دفتر فدراسیون کوهنوردی پیاده کرد. پس از تعویض لباس، پوشیدن پوتین صبح بود که مینی 

کاله کردن، حدود یک ربع ساعت طول کشید تا نیسان اکبر آقا از راه رسید. بارهایمان را بر تاج نیسان استوار کردیم و خود نیز سوار  

بردیم. به سمت تنگه گلو مسیر صعود  ناپذیر میشدیم.  با حس و حالی کودکانه از صفای نیسان سواری در جاده خاکی لذتی وصف 

 کرد. ت کردیم. مسیر یک جاده خاکی بود که از منطقه ونداربُن و از جلو قرارگاه فدراسیون کوهنوردی عبور میچال حرک  حصار

پس از حدود یک ساعت و نیم باالخره  به تنگه گلو رسیدیم. در اینجا نیز بالفاصله مذاکره  

طلب کردند و  ها شروع شد. که البته هزینه گزافی را  برای حمل کوله های سنگین با قاطردار

بردند و برای  باالخره به علت ناگزیری ما و سایر کوهنوردان، اغلب مذاکره را قاطردارها می

تومان کاسب   260000حمل هر کوله برای رفت و برگشت به کمپ حصارچال و تنگه گلو  

های سنگین، باالخره ساعت یک و سی دقیقه بود که  می شدند. پس از مذاکره و تحویل کوله 
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صعود را به سمت حصارچال آغاز کردیم. در ابتدای مسیر از روی یک پل  برف و یخی عبور کردیم که رودخانه ای در زیر آن    برنامه

تند و از یک پاکوب سنگی آغاز شد. از سمت راست    جریان داشت و به سمت کالردشت حرکت می کرد. صعود با یک شیب نسبتاً 

آهنگ،  کوهنوردان را همراهی  نواز خود مانند یک گروه موزیک قوی و هم ا صدای روح ای خروشان جریان داشت که بمسیر، رودخانه

ترین لحظات روز را تجربه نماییم، دما حدود ده یا دوازده درجه سانتیگراد روی  رفت گرم   می کرد. در این زمان از روز که انتظار می

هایشان را استوارتر بردارند. نسیم سردی که از  منوردان ببخشاید و گام صفر بود.  این هوای بسیار خنک کافی بود که انگیزه مضاعفی به ه

داد و  بال در فضای بیکران کوهستان پرواز می ای سبک خاست، پوست را نوازش می داد، شوق صعود را چون پرنده روی رودخانه برمی

گذرد که از طریق یک پل چوبی زیبا و سنتی به سمت دیگر  نشاند. زمان زیادی  نمیپرستوی آرزو را بر بلندترین شاخه درخت تمنا می

دهد و این نوای موسیقایی تا  رودخانه تغییر مسیر می دهیم طوری که این بار موسیقی صدای رود، از سمت چپ گوش را نوازش می

ند که رودخانه از میان آنها  های برفی به چشم می خوردر یکی دو نقطه دیگر مسیر، تونل   کند.  چال همراهیمان میهای حصارنزدیکی

به زیبایی مسیر میعبور می نباشید  کند و همین پدیده  به ما خسته  بازگشت  بودند و در مسیر  قله را فتح کرده  افزاید. کوهنوردانی که 

نداخت. در کنار  اآن را هرچه بیشتر در دلمان می  ساخت و حبّتر مییای شیرین صعود را شیرین ؤافزود و رگفتند، بر انگیزه ما میمی

نوشیم.  کنیم و یکی دو لیوان از این آب گوارا و سرد میدست است، توقف کوتاهی مییک جویبار که آب آن محصول ذوب برفهای باال 

افزاید.  باالخره یک ربع از ساعت سه بعد از ظهر گذشته است که به  هایمان میزداید و بر انرژی و استواری گام خستگی را از تن می

فام است که بستری مناسب  های مخملچال دشتی مسطح و مفروش از چمن ها و سبزه ها می رسیم. حصارچال و محل برپایی چادررحصا

جوشد و آب  شود که از دل کوه میمین میأای تاز چشمه   ،و مطلوب برای برپایی کمپ کوهنوردان فراهم ساخته است. آب این مکان

 کند  ته تقدیم میسرد و گوارایی را به رهگذران خس 

های خود برگزینند و گله گوسفند و  سرسبزی و هوای بسیار مطلوب این محیط باعث شده است که چوپانان این نقطه را برای چرای دام 

این منطقه بچرانند. چادر سفید چوپان با  بز خود را در  باران آن را  از  برای محافظت  برپا شده است که  نیز در همین محل  نایلکس  ها 

 اند.  پوشانده 

ای را می آراییم و سرشار از  همنوردان بالفاصله چادرها را برپا ساخته و بساط ناهار و چایی را فراهم می سازند. پس از ناهار، بزم صمیمانه 

یت و دوستی به  دهیم و کبوتر دل را از آشیان سینه بیرون کرده و در  آسمان بلند صمیمانرژی کوه و کوهستان، آواز شادی را سر می

صبح روز بعد صعود نهایی را   4رویم تا بتوانیم در ساعت  آوریم. با روحیه ای باال و با شوق تمام به استقبال فرشته خواب میپرواز در می

راه  شوی و با برداشتن کوله حمله، پای در  آغاز نماییم. پس از خواب شبانه کوهستان که بسترت زمین و لحافت آسمان است، بیدار می 

 خلق افتخار و غرور دیگری می گذاری که در دفتر قطور زندگیت آن را با سربرگ طالیی، مشخص کرده اید.  
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روز شنبه را برای    ایم.  مخصوصاًامروز شنبه است و وارد ششمین روز از ماه شهریور شده 

خویش    ایم که منطقه شلوغ نباشد تا به این ترتیب از طرفی سالمت  صعود نهایی انتخاب کرده 

مین کرده باشیم و از طرف دیگر به شیوع کرونا کمکی نکرده باشیم. درست سر ساعت أرا ت

چنان سرد است که در همان ابتدای  کنیم. هوا آنسرد حرکت می  اًو در یک هوای نسبت  4

کنیم. در ابتدا وارد یک  حرکت، ناچار از بادگیر، کاله پشمی، دستکش و غیره استفاده می

های سنگالخی شویم. کشد تا وارد مسیرگیریم. این مسیر حدود یک ساعت و نیم طول میشویم و آرام آرام اوج میرم میمسیر پاکوب ن

دهد و او  کنید که در مجموع کوهنورد را آزار نمی های ریز و درشتی حرکت میمسیر صعود گاه خاکی نرم است و زمانی بر روی سنگ 

نهایی قله که شی را کم با افزایش ارتفاع و کاهش اکسیژن سطح خون، کمی احساس  آماده می   ؛ تند است  بی نسبتاً کم برای شیب  کند. 

اثر  آید. اما پشتوانه تمرین کافی و آمادگی جسمانی مناسب دوستان،  این پدیده را کمسردرد و افت فشار به سراغ برخی از اعضای تیم می

 دهند.  گیرند و با انگیزه بیشتری به صعود ادامه میمضاعفی می نموده و با مصرف مقداری مواد قندی و کمی آب، انرژی

لبه پرتگاه عبور از کنار صخره  انگیز همه و همه موانع  های بسیار باریک و هول رهای مهیب و گذشتن از مسیهای عظیم مسیر، گذر از 

زایی بودند که بسیاری از افراد را در مسیر دستیابی به قله، از افتخار شیرین پیروزی، محروم ساخته بودند و آنها را وادار به بازگشت  وحشت 

 نموده بودند.  

تواند ما را از وصال دوست  محروم  پیمان بسته بودیم که هیچ مانعی نمی  ،اما ما با چاشنی باور

صبح روز شنبه ششم شهریور گذشته بود    9ج دقیقه از ساعت  و پن  سازد و به این ترتیب چهل 

کوه انداختیم و انگبین افتخار ایستادن بر بلندای دومین قله  که دست در گردن قله مغرور علم

انگیز این رویای شیرین را بر تن پوشیدیم. سرود  ترین قله ایران را نوشیدیم و قبای غرورو فنی

انگیز  دی را در مسیر لذت ناب راندیم. لحظات خاطره افتخار خواندیم و توسن سرکش شا

خویش را با لنز جادویی دوربین ها جاودانه ساختیم و سرمست از باده پیروزی، نرد عشق را به سلطان کوهستان ایران باختیم. پس از کمی 

مسیر بازگشت توقف زیادی نداریم.    چال، مسیر بازگشت را در پیش گرفتیم. درتوقف و تجدید انرژی، از مسیر شن اسکی به سمت حصار

رسیم و  داریم. پس از حدود سه ساعت به کمپ میعنوان سوغات و یادگاری علم کوه برمیچند سنگ رنگی و کوچک درخشان را به 

تا    چال را به سمت تنگه گلو ترک می کنیم.عصر است که حصار   5ها، ساعت رها و چادبالفاصله پس از صرف ناهار و جمع کردن کوله 

ها نیز بارهایمان را آورده بودند و دوستان آنها را بر روی نیسان محکم بسته بودند. شب را در خوابگاه فدراسیون در همان  ما رسیدیم قاطر

شویم که مسیر کندوان  ای خوش کالردشت را ترک می کنیم که متوجه میکنیم.  صبح روز بعد با خاطره منطقه وندار بُن استراحت می

له توفیق اجباری می شود که مسیر را به سمت ساحل زیبای  ئ. این مسکنیمبعد از ظهر صبر    5تعمیر جاده بسته است و باید تا ساعت  علت  به 

کوه را به آب آرام دریا می سپاریم و کودک درون را  های خسته از فتح علم چالوس تغییر داده و خود را به دامن مهربان دریا برسانیم. تن 
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وش عظمت و عرش آسماندهد که از آن اوج با کنیم و چه کیفی میفام آن غرق میدر لذت دریای آرام و ساحل نرم و حریربیدار کرده و  

بخش برسی. آنقدر سرگرم لذت بردن از شنا و آبتنی در ساحل آرام و زیبا هستیم که متوجه گذر زمان  غایت زیبا و آرامش به به این فرش  

.  کنیماین محیط جادویی را ترک    ،سوز فراق رسیده و باید ناگزیریابیم که زمان جانمیسرپرست به خویش آمده و در نشده و با صدای  

آمیختن عرش علم کوه  با  ر ی شده است که محصول دایادماندنیکنیم. اما دل سرشار از آرامش و آبستن خاطرات زیبا و به ناچار دل می

 ست. عظمت و فرش دریای آرام و زیبا ا 

 کنیم.  دقیقه بعد از ظهر است که چالوس را به سمت سنندج ترک می 30و  4باالخره پس از صرف ناهار، حدود ساعت 

ویژه کاک فرشاد و کاک صباح عزیز که تمرین کرده بودند و به دالیلی موفق به شرکت در برنامه  در اینجا جا دارد از تمام دوستان به 

 ناپذیرشان نماییم.  های خستگییادی کنیم و شیرینی این صعود رویایی را تقدیم گام  ؛نشدند

صورت  ار کاک خالد اسعدی عزیز و بزرگوار باشم که در شرایط کرونایی سخت به زگو در پایان بر خود الزم می دانم که قدردان و سپاس

صفت خویش کشیدند و بنده را به بهترین شیوه ممکن برای  کوهستانسازی بنده را با همت  گری و آماده انفرادی و تیمی، زحمت مربی

 این صعود مهم و فنی آماده نمودند. 

 جای سایر دوستان سبز 

 10/6/1400 صالح الدین محمدی

 باور زیست. امید و خود نظر، پر بلند   ،که در فرصت کوتاه زندگیشدانشجوی عزیزی  به یاد 

 

 ه: مدرس دانشگاه، نویسنده و شاعر نابینانصیرمحلحلیمه جعفرپور دکتر 

حاصلم در باران اشک حل شد و موج صدایش تمام ذهنم  های بی فریاد  . از رفتنش آگاه شدم، اندوهی عظیم بر عمق جانم نشستشبی که  

 ار را لمس کردم.تمام سالهای آشناییم را با او به یاد آوردم و بار دیگر، جفای روزگار غدّ ، را از خاطره سرشار کرد. برای لحظه ای

یابی مشکالت و یافتن راه حل برای آنها بود. از  دردمندانه در صدد ریشه   ؛گشودهایمان لب به سخن میها و نشست هر بار که در جمع 

به صدایش صراحت، محبت و صمیمیت می قلبتراوید.  نابینایان می راستی  برای کانون و جامعه  این سخنم تمامی کسانی  ش  تپید. گواه 

 اند.  هستند که از نزدیک شاهد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی او در دانشگاه تهران بوده 
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حال، امید  با این    .( از همان دوران کودکی چشمانش به روی رنگ و نور و روشنی بسته شد1354شهر کازرون)    زاده    اکبری،زهرا علی

و انگیزه و شور و نشاط در سراپای وجودش زنده ماند. آن قدر کوشید تا توانست پس از اتمام دوره دبیرستان در مدرسه نرجس، خود را  

صحبت استادانی چون دکتر محمد توکل، دکتر محسنی تبریزی، دکتر سارا شریعتی،  به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برساند و هم 

پژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران.  آزاد ارمکی باشد. زهرا هم دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی بود و هم دبیر کانون دانش دکتر 

 سوزاند. او در مجامع مختلف دولتی و غیر دولتی پیگیر حقوق معلولین بود و از سویی هم برای خانواده و دوستانش دل می

کارشناسی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مشغول به کار شد. وی در این عرصه نیز     زهرا پس از پشت سر گذاشتن دوره 

 گرفت. داد و مورد تحسین دیگران قرار میانجام میشایستگی به عنوان یک کارمند وظایفش را به 

ساختار فرهنگی و باورهای اجتماعی »   :گفتمیگونه که خود  تمام دغدغه زهرا بهبود شرایط زیستی، تحصیلی و آموزشی نابینایان بود. آن 

نتوانند جایگاهی درخور و شایسته در جامعه پیدا کنند و الزم است تا در این  غلط در زمینه زندگی معلولین موجب می شود که آنان 

یان نامه دوره که پا  کرد. چناناو در جهت این هدف از هیچ تالشی دریغ نمی   «سازی صورت گیرد.بخشی و فرهنگخصوص آگاهی 

کارشناسی ارشد خود را هم با عنوان )بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و شیوه برخورد با نابینایان شهر تهران( به این موضوع اختصاص داد  

 و قصد داشت رساله دکتریش را نیز در همین راستا تدوین نماید.  

گاه دست از تالش  هیچ   ؛یادی داشت و نامهربانی هم کم ندیده بودکه مشکالت جسمی زاین نکته را هم بد نیست بگویم که زهرا، با آن 

 نداشت و امید، ایمان و اشتیاق را سرلوحه زندگی کوتاه خود قرار داد.  گیری برو پی 

جاری  دانست که برای رسیدن به مقصود باید جنگید، رفت و  و می در جستجوی ساحل آرامش بود  ،او با عصایی سپید و با نیروی عشق  

 شد. 

ها در برابر توان و  تا تمام سیاهی   ،رنگ و درخشان باشدکرد خود چنان پرتالش می  ؛تر از دیگران یافته بودرنگماز روزی که دنیا را ک 

 . اش رنگ ببازداراده 

لی و ابدی خود برای همیشه  های این جهانیش را به دور افکند و در کنار معبود ازها و دغدغه ، همه غم ماه، چهاردهم شهریوراو در یکشنبه

 کرده گرامی را به نیکی بپذیرد و مورد غفران خویش قرار دهد. خواهم که این سفر آرام گرفت. از خداوند رحیم می

 :گویم کهبه روح بلندش با آواز رسا می

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما  که دلش زنده شد به عشقهرگز نمیرد آن 
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 های کتاب صوتی تازه 

 

 های عمومی کشوردار بخش نابینایان نهاد کتابخانهرقیه شفیعی: کتاب

کتاب معرفی  تقدیم  با  نیز  ماه  خدمت  این  در   ... و  سفرنامه  تجارت،  مذهبی،  نوجوان،  و  کودک  رمان،  مختلف  موضوعات  در  هایی 

 داران کتاب و اهل مطالعه هستیم.دوست

ش ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و در حالی بزرگ شد که چیز زیادی از گذشته  اسالگی همراه با خانواده 5*جازمین دارزنیک در 

کشی از یک خانه جمع کند؛ عکسی  کرد وسایلش را برای اثاث سالگی وقتی به مادرش کمک میچندودانست. در بیست اش نمیخانواده 

عروسی اما کنار او مردی ایستاده بود که جازمین قبالً هیچ   میان یک دسته نامه قدیمی یافت. دختر توی عکس مادر جازمین بود در لباس

 وقت او را ندیده بود.  

صفحه    373در    1399نوازان را نشر مروارید سال  »دختر خوب زندگی پنهان مادرم« نوشته جازمین دارزنیک با ترجمه محمدعلی مهمان

 های واقعی کرده است. مندان داستانتقدیم عالقه 

کند. »دختر خوب« که های اخیر متمایز میها در سالآمریکایی-است که خودش را از انبوه شرح خاطرات ایرانی ای  کتاب حاوی قصه 

 پذیری آنها.گرفتند، شاهدی است بر انعطافشان را نادیده می دهد چگونه برخی زنان ایرانی صرفاً برای بقا باید خود و خانواده شرح می

شود، باید توسط همه آنهایی  خوبی نشان داده میکند که در آن اهمیت خانواده به ای ترسیم میگونه   جزئیات روایت دارزنیک ایران را به

 ها داشته باشند خوانده شود. خواهند با چشمی باز نگاهی به سایر فرهنگکه می

  و   مادر با  وقت   هر نمونه ی داند. برایسن هستند حساس است و خودش هم م ن یکه در ا یگرید ی هااو مثل بچه . سال دارد ازده ی یچارل*

م  یدارغصه   لمفی  پدرش م  یفرد  ن یاول   ؛کندیتماشا  هق  هق  به  که  و  ی است  سر کوچکتراحساسات  ا یافتد  شدت  به   یموضوع  نیاش 

.  ستندیوقت است که با هم خوشبخت ن  یلیخ  یعاشق هم بودند ول با هم ازدواج کردند   یو مادر چارل  درکه پ  یشود. زمانیدار محهیجر

 گریندارد. او د  یاده یکدام فا  چی ه  ی دهد ولیانجام م  یمختلف  ی مادر و پدرش از هم جدا نشوند کارها  که   ن یا  ی برا  ی، چارلدر این کتاب  
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  روانشناس   شیاو را پ  رندیگیم  میکه مادر و پدرش تصم  ییکند تا جاینماش  مورد عالقه   یهایها، درس و خوراک ی به دوستان، باز  یتوجه

 .کودک ببرند

  ت یطنز روا  یبا زبان  ندیگز یها برمیریدرگ  نیاز ا  ییرها  یکه برا  ییاست و راهکارها  ریبا آن درگ  یرا که چارل  یطیپارک شرا  باربارا

اند، آشنا  و پس از آن متحمل   نشانیوالد  یی که کودکان در آستانه جدا  ی دردخنداند و او را با  یکه خواننده کتاب را م  یکند؛ طنزیم

  .سازد یم

 صفحه برای کودکان و نوجوانان به چاپ رسانده است.   112در    1389ی باربارا پارک را نشر ماهی سال  »از من نخواهید لبخند بزنم« نوشته 

باید بیاموزیم    .شودیمحسوب م  تانی برا  یمناسب  اریبس   ینه یکتاب گز  ن یا  د، یخود را بهبود بخش  یارتباط  ی هامهارت  دیدار  لیاگر تما*

مان را بیاموزیم چراکه برخالف  تر از آن چگونه به دیگران گوش دهیم. باید حرف زدن با مخالفان چگونه با دیگران حرف بزنیم و مهم

دهنده است این است که ما نه با هم بلکه به  چه آزارتوان از دوست بودن با همگان دست کشید. آن دنیای مجازی در زندگی واقعی نمی

 زنیم و معموالً خبری از گوش دادن نیست.م حرف میه

.  دیارتقا ده وگو مهارت گفت توان خود را در ی آنها هایی را آموزش دهد تا به واسطهکند تکنیکسلست هدلی در این کتاب تالش می

گره از    دی توانیز آن، ما  حیصح یو در صورت استفاده   شودیانسان محسوب م  یاز زندگ  یوگو بخش مهمکه گفتنباید فراموش کرد  

 .دیبرس زی آممسالمت  یبه تعامل و ارتباط گرانیو با د دی باز کن ی اریمشکالت بس

  1400شیخسال  ده « اثر سلست هدلی را نشر مون با ترجمه علی موسوی میبه درد بخور داشته باش  ییچگونه گفتگو»باید با هم حرف بزنیم  

 صفحه روانه بازار کرده است. 226در 

  یپاسخ  یول  ؛برندمی   لذت  …ها، پاساژها وموزه   ،یخیاماکن تار  ،یع یاز مناظر طب  .روندیم  کیدور و نزد  ینفر به سفرها  هاون ی لیساالنه م  *

  ی اما وقت  م،یاز سفر سرشار از حس خوب هست  شیچرا پ  م؟یبریلذت م  هازیچ  ی: چرا در سفر از بعضکنندی نم  دای سؤاالت پ  نیا  یبرا

دارد   ی چه نقش ان یم نیهنر در ا  شوند؟یدر سفر جذاب م افتاده پاشی ظاهر پبه  ی هاده یپد یچرا حت م؟ی شویم د یشود، ناامیسفرمان آغاز م

 کند؟  تریسفر را غن تواند یو چگونه م

اماکن خاص م  ی برخالف مؤسسات گردشگرکه مضمونی فلسفی دارد،    «و سفر  ریهنر س» در کتاب    سنده ینو به  افراد را   فرستند،ی که 

شارل بودلر و  چون  بزرگ    سندگانیسؤاالت از آثار مکتوب نو  نی پاسخ دادن به ا  ی. دوباتن براآموزدیها مچگونه سفر کردن را به آن 

ذهن   تی بر اهم «سفر به دور اتاقم،» از دومستر با نام  ی . و سرانجام با استفاده از اثرردیگیبهره م نیجان راسکو گوستاو فلوبر   ،ادوارد هاپر

 .کندیم دیاو تأک  نش ی مسافر و نوع ب
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ی بازار کرده  صفحه روانه  286در   1398»هنر سیر و سفر« اثر آلن دوباتن با ترجمه گلی امامی است که نشر نیلوفر چاپ هفتم آن را سال 

 است.

 ن یرگذارتریاز تأث  یکنویسنده کتاب ی  است.  سیسابق انگل  ریوزو نخست  مداراستیس  مارگارت تاچر،  نامهیدر مورد زندگ*این کتاب  

اصول    تواند یشکل م  نیاو به بهتر  ن یگسترش داده است. بنابرا  ا یو رفاه را در سراسر دن  شرفتی بازار آزاد بوده و پ  ی اقتصاد  ه مبارزان نمون 

 را شرح دهد.  سم«ی»تاچر ی و باورها

  ا یتانیبر  ریوزاو به عنوان نخست   ی و دستاوردها   ق یها و عال  دگاه ید  ن،ی زن آهن  ن یا  یزندگ  اتیجزئ  «نیآهن  ی مارگارت تاچر، بانو» کتاب    در

 ریوزبود. او تنها نخست   ستمیقرن ب  استمدارانیس  نیرگذارتریاز تاث  یکیداشت و    ایتانیدر نجات بر  ییکه نقش بسزا  یشرح داده شده است. زن

  ژه یاو بو  یهااست یدولت نشست و س  استیبر مسند ر  یاپیکار که سه بار پبود؛ رهبر حزب محافظه   1990تا    1979از سال    ایتانیبر  خیرزن تا

  ل یرا تبد سیملت شد و دوباره کشور انگل یداریبود. مارگارت تاچر سبب ب  سیدر انگل یاآغاز فصل تازه  ،ینظام اقتصاد یبازساز یبرا

 جهان کرد. بزرگاز رهبران   یکیبه 

پشتی سال  ی هانیه چوپانی را نشر کوله »مارگارت تاچر بانوی آهنین، زنی که چهره تاریخ را دگرگون کرد« نوشته جان بالندل با ترجمه 

 های بزرگ کرده است.مندان شناخت چهره صفحه تقدیم عالقه  263در  1395

رمان به شما امکان سفر در    نی. اگرددبیان می  اشیعاطف  یهایژگی و انسان با تمام و  نیماش  کی  یاز دوست  جیمه  یتیروا*در این کتاب  

به ا  گذاردیرا کنار م  نیقواعد خشک و آهن   یکه ناگهان تمام  دهدیرا م  جانی ربات ب  کیکالبد   انسان   یارابطه   جادی و  با  ها  دوستانه 

 !گرددیمند مهعالق

صفحه به چاپ    304در    1399پشتی سال  مانی از کازوئو ایشیگورو با ترجمه شیرین شکراللهی است که نشر کوله »کالرا و خورشید« ر

 رسانده است.

مغازه کنار ربات    کی. او در  ردیگی م  دیرا از نور خورش   شیروین   گرید  یهااست که مانند ربات   یو مهربان   یداشتنکالرا ربات دوست 

بروند و در آنجا منتظر    نیتریپشت و  یمدت کوتاه  یها فرصت دارند در مغازه برافروش گذاشته شده است. ربات   ی به نام رزا برا  یگرید

  د یآیم  نیتریاو پشت و  .او را بخرد  یمنتظر است تا کس  شه یاند. کالرا پشت ش کودکان ساخته شده   یها براربات   ن ی. اندشو   ده یبمانند تا خر

  ده ی کالرا را د  یتاکس  کیاست که از داخل    ی و الغر  ده یپردختر رنگ ی. جوزشودی آشنا م  ینام جوزبه   یاا دختربچه و چند روز بعد ب

 . دهدیکالرا را در داستان شکل م ت یو شخص سازدیداستان را م ییآشنا  نی. اخواهدیاو را م  ده یو فهم
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اش کس از نیش طنز ساز رادیو مشهور در آمریکا است. در جهان او هیچ برنامه پرداز و  میالدی نویسنده، طنز  1956*دیوید سداریس متولد  

آمیز های کوتاه از زندگی شخصی خویش است که ماهیتی فکاهی و طعنه اش را مدیون داستان در امان نیست. سداریس بیشتر شهرت

 پردازد.دارند و نویسنده در آنها به تفسیر و طعنه به مسائل اجتماعی می

داران  صفحه تقدیم دوست   192در    1397زاده سال  ی دیوید سداریس را بنگاه ترجمه و نشر پارسه با ترجمه علی مجتهد که« نوشته »تب بش

 آثار طنز کرده است. 

میداستان کتاب  این  در  که  عبارتهایی  حرفخوانیم  آخرین  عشاق،  برای  موسیقی  رژه،  از:  نسخه اند  دستهایم،  رمانی  ام،  نویس 

های یک سیگاری، خانم غوله و از اون  وجوی ملیسون، تب بشکه، یادداشت ی دان، جمهوری، در جست میگذرونیم دیگه، قصه   زنه،آتش 

 ایها. حلقه

 *کتابی دیگر از خالق خانم مارپل و کاراگاه هرکول پوارو.

داران آثار پلیسی کرده تقدیم دوستصفحه  254در   1337»ده بچه زنگی« اثر آگاتا کریستی را با ترجمه خسرو سمیعی نشر هرمس سال 

 است.

 بگذرانند.  لند یآ گر یدر ن یاافسانه   یخود را در قصر  الت یتا تعط  شوندی ده نفر دعوت م

سلسله    یزوداما به   رسند؛یگاه مبه وعده   یبعد از ظهر باشکوه تابستان  کیها در  پنهان کردن دارد. آن   ی برا  یده نفر راز  نیاز ا  کی  هر

 . بردیفرو م ریگنفس  ی و همه را در اضطراب  دهدیرخ م نشده ی نیبش یپ یحوادث

بر سر موضوع    ران یشد. بعد از شکست ا  یهند شرق  یبا سِمَت پرچمدار وارد کمپان  یالدیم  1845در سال    یمکنز  س یچارلز فرانس  تانیکاپ*

در سال  یچارلز مکنز ران،یا یدر مورد حق گماشتن کنسول در شهرها  سیبه دولت انگل ازیامت یو واگذار سیهرات و بنا بر معاهده پار

  یاز رشت به استرآباد نمود و ط یسفر 1858در سال  یو  سمت بود. نیدر ا یالدیم 1860شد و تا سال   النیگ  در سیکنسول انگل 1858

 ییایخصوص به شرح اوضاع جغرافکند و به ی م  فیمشاهدات خود را با دقت توص  یکرد. مکنز  ه یدولت خود ته  ی برا  یسفر گزارش  نیا

ها  ها و خانه تعداد دکان  ف،یت و طوایجمع  ات،یراند. درباره مال  یها مفصالً سخن مها و راه ها و رودخانه کوه   تیاز موقع  یپردازد. مکنزیم

 . سدینویم یمطالب قاًیها دقو امامزاده   یخیتار  هیارزاق، درباره ابن   متیو ق

ی چارلز فرانسیس مکنزی را نشر  ی« نوشته الدیم  1859و    1858  یها و مازندران در سال  الن یدر گ  یگزارش سفر مکنز»سفرنامه شمال،  

 به چاپ رسانده است. 1359گستره با ترجمه منصوره اتحادیه )نظام مافی( سال 
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به از دست دادن پدر و مادرش شده، سرپرستکه    یافرزند خانواده، پس از سانحه   نیترسارا، بزرگ* خواهر    کیدو برادر و    یمنجر 

و وقت    ی. او تمام جوانکندیمبارزه م  ییها، به تنهاو مشکالت موجود در بزرگ کردن بچه  هایرا به عهده گرفته و با تمام سخت  شیخو

 یسالگ36 در سن ز یها را سامان داده و خود نبچه  یام همگ. اما سرانجرودیم ش یرا وقف آنها کرده و بارها و بارها تا مرز شکست پ خود

 .کندیازدواج م

 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. 560در  1389مقدم است که نشر علی سال ها« رمانی از منیر مهریزی»همدم خاطره 

اقتدارگرا و منسجم    ینییآن به آ  لی )ع( و روند تبد  یسیحضرت ع  لی اص  یهاآموزه   انیبا ب  کیکاتول  یاجتماع  اتیکتاب ابتدا اله  نیدر ا*

  ی سایو سپس نحوه مواجهه کل  شودیم  یحکومت بررس  نیبه انزوا افتادن ا  زیبه قدرت و ن  شیو گرا  یحکومت  ینیی شدن آن به آ  لیو تبد

  ا، یپروتستان به دن  نییبه نوع نگاه آ  . در ادامه شودیشرح داده م  دارانمان یا  یبرا  ژه یوآن به   یرو یش  و معضالت پ  رنبا جهان مد  کیکاتول

داده    حیتوض   کردیرو  نیبه چند مکتب برجسته ا  ژه یپروتستان در نظر و عمل و توجه و  نییآ  یاجتماع  اتیو حکومت پرداخته و اله   استیس

 .ردیگیقرار م یپروتستان مورد واکاو نییآ یاسیس ات یاله انی. در پاشودیم

صفحه به چاپ رسانده    596در    1398سال    رانیحکمت و فلسفه ا  یموسسه پژوهش خانی را  »الهیات اجتماعی مسیحیت« نوشته اسماعیل علی

 است.

ها و شرور  بیت در باب دعا و اهمیت آن در نجات از فتنه گیری از اقیانوس بیکران معارف و علوم قرآن و اهل*کتاب حاضر با هدف بهره 

کران است. در این کتاب سعی بر این است تا نشان داده شود که اگرچه  ای بسیار کوچک از اقیانوس بیست و فقط قطره نگاشته شده ا

به نیت خالص و قلب پاک و دل  باید همانند سایر عبادات واجب و مستحب  اما این عبادت مهم  طور سوخته از لوازم اجابت دعاست؛ 

 السالم صورت گیرد تا به هدف اجابت نزدیک شود. رده معصوم علیهمصحیح و مستند به قرآن و سنت و سیره چها

های تلفن همراه و یا فضای  های متعددی روی گوشیگیر ایجاد کرده است، شاهدیم پیام توجه به شرایطی که بیماری همه تلنگر: اخیراً با 

ها باید مستند به قرآن و  دعیه. مراقب باشیم این چیزظاهر عبادی و ختومات و اشود؛ مبنی بر انجام یک سری اعمال به مجازی ارسال می

 ها دچار شویم.روایات صحیح باشد. خدا نکند از این طریق به دام فتنه 

مندان به متون دینی و  صفحه تقدیم عالقه 144در  1399هاشم سال »اهمیت و جایگاه دعا در قرآن« تألیف زهره مسائلی است که نشر بنی

 مذهبی کرده است.

در راه    یخالقانه و کاربرد  یهایی از راهنما  یامجموعه   یسرگذشت وی مؤسس گروه صنعتی دوو در کره است که  کتاب نوشته   *این

رهبران جهان، نبوغ  اش سبب شد تا   ناپذیرهای وصف بچه فقیری بود که تالش و کوشش وی پسر   .ستی در کار و زندگ  ت یبه موفق  دنیرس

 بستایند. او را در کار و تجارت یاافسانه 
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تر این که آن دسته که صاحب  تر را نادیده بگیرند و تلخ کیم وو چونگ نگران است که چرا جوانان گرایش دارند، افراد مسن و باتجربه 

چه از ساحل گیرد آنتصمیم می  1989بهایی هستند، در انتقال تجربیات خود به نسل جوان اکراه دارند. از همین رو در بهار  ن تجربیات گرا

ای تنظیم و آنها را با جوانان در میان بگذارد. این اتفاق زمانی  گونه اش رسیده، همراه با تجربیات شخصی خود به دریای زندگی به دست 

 آرامی بودند.سازی در حالت اعتصاب و نا کشتی رخ داد که کارگران 

چاپ پانزدهم آن را با ترجمه محمد سوری در    1378فرش هر خیابان از طالست« اثر کیم وو چونگ است که نشر سیمین سال  »سنگ

ه ضبط شده تا  های صوتی دوبارداران تجارت و کسب و کار کرده است. این کتاب به دلیل کیفیت پایین فایلصفحه تقدیم دوست   280

 مندان بتوانند آن را مطالعه کنند.عالقه

 

 زن نابینا به دنبال احیای بینایی شمشیر 

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

دست به بازی فرا بخواند. قصه، یک  زن چیره باز، علیرضا تصمیم گرفته مخاطبان نابینایش را در نقش یک شمشیردر این شماره از بازی 

 گذرد و با خطرات گوناگون دست به گریبان  زن نابینایی باشید که از دل تاریکی میقصه کوتاه و دم دستی است. شما قرار است شمشیر 

زن را که  تواند شمشیرای برخوردار است که میالعاده قدرتی وجود دارد که از نیروی خارقگویا به او گفته شده جنگجوی قدر شود.  می

تکِ این خطرات را پشت سر بنهید تا بتوانید اکسیر بینایی را از جنگجوی مورد نظر دریافت کنید. این  به شما باشید درمان کند. باید تک 

ه نام »ایوِل داگ« طراحی کرده. البته در طراحی این بازی از دیگرانی هم کمک گرفته که ما در پایان این نوشته به  بازی را یک طراح ب

های اجتماعی  در شبکه   2014رسم تشکر، از آنها هم نام خواهیم برد. اسم این بازی، نخست به عنوان یک دروغ سیزده در روز اول آوریل  

را به دو شکل    1زن نابینا دوستان نابینا قرار گرفت. این شمشیرحقیقت پوشید و برای دانلود در اختیار بازی   مطرح شد؛ اما در همان روز جامه 

توان بازی کرد؛ یکی آن که فاقد داستان است و هدف فقط شمشیر زدن و کشتن و نابود کردن خطرات و موانع است و دیگری حالت  می

 
1 Blind Swordsman 
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مزه و جذاب هم  بندی با برد. البته گفته شده یک پایانتا انتهای مسیر و یافتن جنگجو پیش می  مرحله شما را به داستانی آن است که مرحله 

 کند و نه ما.ای به آن میبرای این بازی در نظر گرفته شده است که برای جلوگیری از لوث شدن قصه بازی، نه علیرضا اشاره 

 و اما عوامل دخیل در تولید این بازی:

   SickDeathFiendمدیر هنری:  ,Evil Dogنویس: کد

 . General-Ivan, Seymour, Apatheria, Sapphire, Antfishصدا پیشگان: 

توانید برای آشنایی بیشتر، آن را گوش کنید. مثل همیشه  باز انجام داده که شما میعلیرضا یک مرحله از این بازی را در نسخه صوتی بازی 

توانید بازی را از اینجا دانلود کنید و  یا انجام دادن آن حتماً از هدفون استفاده کنید. شما میکنیم موقع گوش کردن به بازی  پیشنهاد می 

 باز را با اجرای علیرضا نصرتی، در پایان همین نوشته گوش کنید.نسخه صوتی بازی 

 

 اندر حکایات سفر پرماجرای ما 

 

 نویسنده: یخ نکنی نمکدون! 

نشدنی ما آدمیان از گذشته تا به حال بوده و در آینده نیز همینطور خواهد بود. فقط شکلش تغییرات زیادی  جدا سفر همیشه یکی از ارکان  

های دور تا سفر با قطار و اتوبوس و ماشین و هواپیما در دوره زمانه  کرده. از سفر با پای پیاده و اسب و شتر و کالسکه و کشتی در گذشته 

تواند دالیل متعدد  ها و حتی سفر در زمان هستیم. اما سفر میها مهم است که به فکر سفر در کهکشانسان خودمان. آنقدر سفر برای ما ان

هم داشته باشد. سفر کاری، سفر تفریحی، سفر درمانی و سفر زیارتی که این آخری معموالً در فصل بهار و به صورت دسته جمعی انجام  

خصوص آقایان به همراه دارد. در این بین ما نابینایان هم ممکن است پیش  ی برای به شده و در مسیر برگشت هم معموالً خاطرات خوب

بیاید که از روی اجبار یا اختیار قصد سفر کنیم. در بالد دیگر شاید این کار خیلی برای همنوعان ما مشکل نباشد. ولی سفر برای ما در  

های خود را برایتان  تر شدن ماجرا، خاطره یکی از سفررو، برای روشن های خاص خودش همراه بوده. از این  کشورمان همواره با چالش

 کنیم. باشد که پند گیرید و رستگار شوید. بازگو می
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ماجرا از روزی آغاز شد که ما قصد سفر به شهری را داشتیم که یکی از دوستان خوبمان در آن شهر ساکن بود و ما تصمیم گرفتیم چند  

البته این خاطره مربوط به دوران ماقبل کرونا بوده. این را گفتیم که یک وقت خدای نکرده  روزی به دیدنش رفته و مهما نش شویم. 

خندیم به سفر برویم آن هم با وسایل عمومی. خالصه این که  شادمان میآموزی نداشته باشیم. وگرنه در حال حاضر ما به اجداد روان بد 

آماده سفر شدیم. ابتدا یک دستگاه تاکسی از نوع اینترنتی اختیار کرده و رهسپار ترمینال   رخت سفر بستیم و شال و کاله بر گردن و سرمان

  خودمان یا همان پایانه خودشان شدیم. وقتی به در ترمینال رسیدیم، از نگهبان خواستیم که با توجه به نابینا بودنمان بگذارد با خودروی 

اتوبوس خود برسیم که برخالف اکثریت آحاد جامعه، دوست نگهبان ما بسیار به    تر بهحامل خود وارد محوطه ترمینال شویم تا راحت 

راحتی راه خود را پیدا کنیم.  توانیم به ای به ما ندادند و معتقد بودند که ما با عصایمان میهای نابینایان واقف بودند و چنین اجازه توانمندی 

های باکالس  فرمایشات دوست نگهبانمان صحّه گذاشته و در حالی که مثل این انسان از این رو ما نیز برای این که کم نیاورده باشیم، بر  

 کرایه خود را آنالین پرداخت کرده بودیم که البته با اعتراض راننده همراه شد؛ از تاکسی پیاده شده و عصا به دست وارد ترمینال شدیم.

ن با صدای مهیب بوق اتوبوسی که درست در یک متری سمت راستمان  در همان ابتدای کار هنوز چند قدمی پیش نرفته بودیم که ناگها

های  بود پرواز کوچکی در آسمان باالی سرمان کردیم و همزمان با ترسیدن از صدای بوق اتوبوس، با این تصور که به زودی توسط چرخ

را با خدای خود زدیم و سعی کردیم کمی    هایمانشویم، تمام حرفپیکر اتوبوس مذکور به تکه ای کالباس در کف زمین تبدیل میغول

  از بار گناهانمان این دم آخری بکاهیم. اما گویا هنوز عمر ما به دنیا بود و اتوبوس با فاصله کمی از پشت سرمان عبور کرد و ما همچنان 

کرد همانطور مسافر پیدا می   هابزن که برای اتوبوسعصا به دست در وسط ترمینال سرگردان ماندیم. در همین حین یکی از دوستان داد 

زد به سمت ما آمد و بدون هیچ حرفی عصای ما را از نوکش گرفته و ما را بکسل کرده و به راه افتاد.  که مقصد مورد نظرش را فریاد می

ای نکنیم؛  ن چاره ما نیز برای این که عصای خود را از دست ندهیم مجبور شدیم به دنبالش راه بیفتیم. اینجا بود که فهمیدیم اگر خودما

فرستد و آن وقت است که باید آن حیوان زحمتکش معروف را بیاوریم و باقالی را بارش  دوستمان ما را به مقصد مورد نظر خودش می

موضوع  ای به این  ها را کجا ببرد. چون هیچ اشاره المثل را اولین بار به کار برده قرار بوده باقالیدانیم کسی که این ضربکنیم. فقط نمی

نداشته. خالصه این که ما بعد از چند قدم به صدا درآمده و از طرف خواستیم ما را به سمت تعاونی مورد نظرمان راهنمایی کند. او نیز  

بدون حرف به مسیرش ادامه داد و لحظاتی بعد ما در مقابل تعاونی مورد نظرمان بودیم که با تماس نوک عصایمان به زمین متوجه شدیم  

خواهیم برویم. ما که باز  ایم. در مقابل خود پیشخاانی را یافتیم که صدایی از آن سمتش پرسید که کجا میالت بکسل خارج شده که از ح

ها اینترنتی بلیت خریده بودیم، اسم و مقصدمان را گفتیم و چند ثانیه بعد کاغذ دراز شده به سمتمان را گرفتیم که همان  هم مثل باکالس 

کشان برد. حال دلیل دنبال خودش کشانسرعت به. بعد از چند ثانیه هم ناگهان دستی دور بازویمان پیچید و ما را به بلیت چاپ شده بود

این عجله چه بود را هنوز هم نفهمیدیم. لحظاتی بعد به اتوبوس رسیدیم و فرد مذکور بدون حرف کوله پشتی ما را از کول ما خارج کرد  

اش را به دستمان داد و دوباره ما را به دنبال خود وارد اتوبوس کرد. شماره صندلیمان را پرسید  ماره و آن را داخل صندوق گذاشت و ش

 که جوابش را دادیم و چندی بعد ما را روی صندلیمان نشاند و همزمان با تشکر ما به سرعت محو شد. 
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هیچ حرفی و کمی بعد هم به ما رسید و بسته ما را بیکمی که از حرکت اتوبوس گذشت، شاگرد راننده شروع به توزیع بسته پذیرایی کرد  

روی پایمان گذاشت و رفت. ما هم با سرعت از افتادن آن جلوگیری کرده و بسته مذکور را گرفته و از آنجا که میل به خوردنش نداشتیم  

ا همگی استراحتی کنند و هر کس  آن را داخل کیفمان چپاندیم. چند ساعتی به همین شکل گذشت تا اتوبوس برای دقایقی توقف کرد ت

خواهد غذایی هم بخورد. ما نیز از جا برخاسته و قصد خروج از اتوبوس را داشتیم که شاگرد راننده  اگر کاری دارد انجام دهد و اگر می

قک سرویس شدیم او  به کمکمان آمد. از او خواستیم ما را به سرویس بهداشتی راهنمایی کند و او نیز همین کار را کرد. وقتی وارد اتا

هاست خودمان این کار  توانیم یا کمکمان کند که این اطمینان را به او دادیم که سالنیز به دنبالمان وارد شد و پرسید که آیا خودمان می

فته و یک پرس  ایم. بعد از اتمام کارمان با همان شاگرد راننده به سمت غذاخوری ردهیم و در این زمینه بسیار باتجربه شده را انجام می

غذا سفارش دادیم. وقتی غذایمان حاضر شد، باز هم شاگرد راننده آمد و قاشق را برداشت و آن را پر کرد و به سمت دهانمان آورد. اینجا  

سریع   بود که بار دیگر به او اطمینان دادیم که ما همانقدر که در امور صادرات تبهّر داریم، در امور واردات نیز ماهریم. باز هم خیلی

ای برنج از قاشقمان بیفتد و ما غافل  متقاعد شد و قاشق را به دستمان داد. با این تفاوت که این بار با دقت ما را زیر نظر گرفت که مبادا دانه 

و روی  شویم. خالصه بعد از اتمام اثبات توانایی خود در غذا خوردن به دوست شاگرد راننده، با همراهی ایشان به داخل اتوبوس برگشته  

 صندلی خود مستقر شدیم.

ها تاکسی  پشتی خود را گرفتیم و تصمیم گرفتیم باز هم مثل باکالسوقتی به مقصد رسیدیم؛ از اتوبوس پیاده شده و از شاگرد راننده کوله 

از طرفین سعی کردند با  ور شدند و ما را  های مختلف به سمتمان حملهاینترنتی بگیریم که ناگهان حدود ده پانزده راننده تاکسی از جناح

شود. اینجا بود که پروژه باکالس  کشی از آن استفاده میخود ببرند. ما نیز در آن شرایط احساس طنابی را داشتیم که برای مسابقات طناب 

رد نظرمان را  ای بیندیشیم. این بود که مقصدمان و مبلغ موبودن با خاک یکسان شد و ما برای نجات جانمان هم شده تصمیم گرفتیم چاره 

کشی از دور مسابقات حذف شوند. در نهایت یکی از  هم گفتیم که باعث شد تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان در مسابقه طناب 

شدیم مورد لطف و عنایت همکارانش آن هم از نوع آبدارش واقع گردید.  رانندگان توانست ما را همراه خود ببرد که وقتی از بقیه دور می

ال به تاکسی رسیدیم و سوار شده و به راه افتادیم. ما آدرس را به راننده دادیم و ایشان هم که مدعی بودند همه جا را مثل کف  به هر ح

سه نفر آدرس مورد نظر ما را پیدا  و دستشان بلد هستند؛ تمام نیاکان ما را به یادمان آوردند تا بعد از ساعتی توانستند با پرسیدن از بیست 

اش آمده بود مواجه شدیم؛ انگار که معدن طالی ناشناسی ی از تاکسی پیاده شدیم و با دوستمان که برای استقبالمان به دم در خانه کنند. وقت

را کشف کرده ایم؛ به وجد آمده و از این که باالخره توانستیم به سالمت به مقصد برسیم درون خود به جشن و پایکوبی پرداختیم و البته  

 فراموش نکردیم. شکر خدا را هم

به همگی توصیه می پایان  تمام مشکالتی که وجود دارد؛ هیچ در  با وجود  بترسید کنیم که  البته اآلن  نترسید.  از سفر کردن  ها! چه  گاه 

شد تا  شود. حتماً باید زور باالی سرتان بااند هر کس به سفر برود مستمری او قطع میگیری بروید سفر! اصالً گفته کاریست در این همه 

با هم می برنامه  بردارد؛ یک  بیماری دیوانه دست از سرمان  این  با هم میحرف گوش کنید؟ صبر کنید  البته  ریزیم و یک سفر  رویم. 
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ها! این را خودش به ما گفت. در گوش ما نیز گفت که کسی فعالً متوجه نشود که همینطور هم  کندمسئول مانا تقبل میخرجش را مدیر

 ع ثانوی، در خانه بمانیم!شد. پس تا اطال

 امضا: یخ نکنی نمکدون 

 

 های متنی و صوتی بارگیری تمامی پرونده 

گزارش  های ذیل آنها را بارگیری کنید.  توانید به کمک پیوند این بار در مانا چهار برنامه صوتی برایتان تدارک دیده شده است که می

با اجرای    پیشخانبه میزبانی علیرضا نصرتی،    بازبازی زاده،  صدای منصور شادکام و مجتبی ناطوری   با  عملکرد انجمن نابینایان ایران و بوشهر

 باز به عهده  های پیشخان و بازی زاده. تدوین برنامه تهیه شده به وسیله میرهادی نائینی  بگو چیست کاررمدی و  امید هاشمی و امیر س

 

 ساز و تهیه کننده رادیو ماسوله، مجری، برنامهاشکان آذر

 بوده است. 

  د ی تا بتوان  دیانتخاب کن  یریبارگ  یرا برا  کیهر    تان،قه یسل  ای  ازیمتناسب ن  دیتوانیکه شما م  میاکرده   هیاز مانا را ته  یمختلف  یهانسخه ما  

  د یانتویم دی تر باشراحت  ی. اگر با نسخه صوتدیشماره را مطالعه کن  نیمطالب ا نترنت، یبه ا  ازیو بدون ن  دی داشته باش اریدر اخت  کجایمانا را 

شماره    ن یا  د، یپسندیرا م  یاگر نسخه متن نی. همچندی دانلود کن  نجایااز   (ZIPپرونده فشرده )  کیشماره را در قالب    ن یمجموعه مطالب ا

 . دیکن یریبارگ  نکیل ن یهم از ا  الامKیتاچ و به صورت  نجا یاز ا افیدی پاز مانا را به شکل 
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