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قوانین باالدستی معلوالن را تمام و کمال اجرا کنید

امیر سرمدی :فعال رسانهای
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری با همهی حواشی به پایان رسید و دولتی که از  ۱۳مرداد بر سر کار خواهد آمد ،با مشکالت
فراوانی مواجه است که باید آنها را برطرف کند .به گفته دولتمردان فعلی ،تحریمهای آمریکا و عدم فروش نفت و نبود مبادالت بانکی
با دنیا ،ذخیره ارزی کشور را با بحران جدی روبرو کرده و طبیعتاً یکی از اقشاری که در این بین آسیب بسیاری دیدند ،جامعه معلوالن
کشور بودند .چه آنکه به علت نداشتن شغل و با وجود تورم افسار گسیخته سفره آنها کوچکتر از سالهای قبل شد و از سوی دیگر به
علت افزایش سرسامآور تجهیزات کمک توانبخشی و لوازم نگهداری هزینههای بسیاری به آنها تحمیل شده است .البته پیش از انتخابات،
شوربختانه هیچ برنامهی مشخصی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری و شخص آقای رئیسی به عنوان منتخب مردم در ارتباط با معلوالن
ارائه نشد .لذا انتظار داشتن روندی بهتر و نگاه مثبتتر در ارتباط با معلوالن شاید امیدی واهی باشد ،اما یک تفاوت جدی میان تیم آقای
رئیسی با مدیران دکتر روحانی وجود دارد و آن هم نگاه آنها نسبت به اداره کشور در دوران تحریم است .نگاه دولت مردان آینده این
است که تحریمها تأثیر چندانی ندارند و فارغ از اینکه در مذاکرات وین برجام احیا شود یا نه ،کشور را میتوان با تکیه به تولید داخل
اداره کرد .هر چند به اعتقاد نگارنده این ادعا یک فرضیه رد شده است ،اما فعالً قضاوت زودهنگام را کنار میگذاریم و صبر میکنیم تا
عملکرد مدیران دولت آینده خود گویای این ادعا باشد .البته انتظار میرود با یکدست شدن حاکمیت ،یکصدا شدن دولت با نهادهای
قدرت و ثروت ،وضعیت تحریمها و آزادی عمل دولت آینده در مبادالت بینالمللی ،شرایط کشور بهتر از سال  97تا کنون باشد و همین
امر ما را نسبت به شرایط مالی کشور در چهار سال آینده خوشبینتر میکند .با تحلیلی که از نگاه مدیران دولت آینده و چشمانداز
تحریمها ارائه شد ،از رئیس جمهور ،وزرا ،معاونین سازمانها و مدیران دولت سیزدهم انتظار میرود توجه ویژهای نسبت به جمعیت
میلیونی معلوالن در کشور داشته باشند .از رئیس جمهور و مدیران دولت آینده انتظار میرود بودجه مورد نیاز قوانین باالدستی معلوالن را
تمام و کمال تخصیص دهند و موانع اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن را برطرف کنند .حال که ادعا میکنید حتی در شرایط تحریم
هم میتوان کشور را بدون مشکل اداره کرد و تمامی مشکالت حال حاضر ناشی از سوء مدیریت مدیران فعلی است ،بسماهلل ،این گوی
و این میدان.
جناب آقای رئیسی ،سطح مطالبات معلوالن کشور در این سالها بسیار بیشتر شده است .انتظار آنها دیگر پرداخت مستمری ناچیز از سوی
شما مسئوالن نیست .مستمری که شاید از نگاه اعداد و ارقام میزان آن  7برابر سال  92شده باشد ،اما دستاندرکاران امر نیک میدانند که
ارزش ریالی مستمری  ۳50هزار تومانی امسال کمتر از  5۳هزار تومان سال  92است.
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جناب آقای رئیسی ،از شما و مدیران دولت آینده انتظار میرود به مواد قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که سال  87در ایران
مصوب شده است ،در عمل پایبند باشید .نه اینکه با گزارشات غلط و ساختگی بخواهید در رویدادهای بینالمللی تصویری غیر واقعی از
معلوالن ایران به دنیا ارائه کنید .در تبصره  ۱از مواد کنوانسیون ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) ،بنیاد شهید
و امور ایثارگران بهعنوان مراجع ملی موضوع ماده  ۳۳کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تعیین شده اند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت
به اجرای مفاد کنوانسیون اقدام کنند .از شما انتظار داریم در این بخشها از مدیران توانمند و دغدغهمند در حوزه معلوالن استفاده کنید.
مدیرانی که نگاهشان نسبت به معلوالن ،ترحمآمیز و برای ثواب دنیا و آخرت نباشد .مدیرانی که بدانند تحقق اجرای اسناد و قوانین
باالدستی معلوالن ،صرفاً وظیفه کاری آنها و در راستای حق برابر حقوق شهروندی معلوالن با سایر افراد جامعه است .مدیرانی که نگاه
خیرمَآبانِه و شهروند درجه دومی را کنار بگذارند و برای قشری که در سالهای اخیر بیشترین آسیب را دیدهاند ،فکری عاجل کنند .شاید
اصالح ساختار سازمان بهزیستی کشور ،شروع این تحول باشد .ساختار فعلی بهزیستی که شرح وظایف آن بسیار فراتر از یک چارت
سازمان در ایران است ،بیتردید نمی تواند زندگی بهتری را برای معلوالن کشور به ارمغان آورد که اگر میتوانست ،شاهد این همه
نارضایتی در میان مع لوالن نبودیم .رسیدگی به امور اعضای تحت پوشش بهزیستی به جز معلوالن را به یک نهاد و سازمان دیگر واگذار
کنید و یا امکانات ،بودجه و اختیارات سازمان بهزیستی را به اندازهٔ یک وزارتخانه ارتقاء دهید.
جناب آقای رئیسی ،از شما انتظار میرود قانون حمایت از حقوق معلوالن را که این قشر سالها منتظر اصالح آن بودند را تمام و کمال
اجرا کنید .متأسفانه در سالهای اخیر ،توزیع قطرهچکانی بودجه برای اجرای این قانون آنقدر ناچیز بود که به جرأت میتوان گفت هنوز
 5درصد از مواد قانون حمایت هم اجرا نشده است .به گفتهی دکتر وحید قبادی دانا رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور ،اجرای کامل
این قانون در سال جاری به بودجهای معادل  ۳8هزار میلیارد تومان نیاز دارد که قریب به  ۱0هزار میلیارد تومان آن تنها برای تحقق ماده
 27قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن است.
جناب آقای رئیسی ،از شما انتظار داریم ماده  2قانون حمایت از حقوق معلوالن در حوزهٔ دسترسپذیری را بسیار جدی بگیرید و از
وزرا و مدیران تحت امر خود بخواهید در اجرای آن کوشا باشند .وزیر بهداشت دولت خود را مکلف کنید پوشش بیمه سالمت افراد
دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به گونهای تأمین کنند که عالوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد ،خدمات
توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را هم پوشش دهد .به وزیر کار و تعاون خود دستور دهید هرچه سریعتر ،صندوق حمایت
از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را ایجاد کند و به مواد  ۱0تا  ۱4قانون جامع به همراه تمامی بندها و تبصرههای آن متعهد باشد
و موانع موجود در حوزه اشتغال افراد دارای معلولیت را برطرف سازد .از همه مهمتر ،از شما انتظار میرود بودجه مورد نیاز ماده  27قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن را فراهم کنید .جایی که قانون صراحتاً دولت را مکلف کرده است کمکهزینه معیشت افراد دارای
معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی
کشور منظور کند .اجرای این ماده قانونی ،بخش عمدهای از عدالت اجتماعی در ارتباط با معلوالن را تحقق میبخشد و آنها را یک قدم
دیگر به حق برابر حقوق شهروندی نزدیک میکند .در کنار کنوانسیون و قانون جامع ،برنامه جامع حمایت از حقوق معلوالن نیز وجود
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دارد که مصوبه  28مادهای هیئت دولت فعلی است .برنامه جامع حمایت از معلوالن ،یکی دیگر از قوانینی است که باید از سوی سازمانها،
وزرا و مدیران دولت آینده هم اجرا شود و هم در جهت اصالح برخی از این مواد گام بردارند.
جناب آقای رئیسی رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران ،بیایید و این بار ،تبعیض و فقر حاکم بر جامعه معلوالن را اعدام کنید .مطالبهی
معلوالن دیگر برآورده شدن خواستههای حداقلی نیست و از شما تقاضا دارند اعتبارات مالی تحقق اسناد و قوانین باال دستی معلوالن را
تأمین و مواد مختلف آن را به طور کامل اجرا کنید.
پس تا آن روز ،منتظر ایجاد عدل و داد از سوی قاضیالقضّات فعلی و رئیس جمهور آتی میمانیم.

گزارش فعالیتهای انجمن نابینایان ایران :خرداد 1400

منصور شادکام :قائممقام انجمن نابینایان ایران
به روال هر ماه نشریه مانا ،از منصور شادکام ،قائممقام انجمن نابینایان ایران میشنویم که این انجمن در طول یک ماه گذشته چه
فعالیتهایی انجام داده و پیگیر کدام بخش از مطالبات جامعه نابینایان بوده است .در ادامه شرح این گزارش را بخوانید .همچنین شما
میتوانید در انتهای این گزارش ،فایل صوتی آن را هم بشنوید.
ابتدا جا دارد از اعضای تحریریه بابت استمرار مطالب مفیدشان در ماهنامهی مانا تشکر کنم .یکی از اقدامات انجمن در خردادماه ،پیگیری
برای اخذ مجوز مجله مانا بود .همانطور که پیشتر گفته بودم ،وزارت ارشاد از اساسنامه انجمن ایراد گرفته بود که در حوزه فعالیتهای
فرهنگی ،به کارهای مطبوعاتی و تولید پادکست اشاره نشده است .لذا در همین راستا ،مجمع فوقالعاده نوبت دوم انجمن را روز اول
خرداد برگزار کردیم و این مسئله ،با اکثریت آرا به تصویب رسید و ماده  9اساسنامه انجمن اصالح شد .مدارک الزم و صورتجلسه را
به وزارت کشور فرستادیم که از سوی آنها برای ثبت شرکتها نیز ارسال شود .به محض تأیید اساسنامه از سوی اداره ثبت شرکتها،
آن را به وزارت ارشاد ارسال میکنیم تا روند اخذ مجوز برای ماهنامه مانا مجدداً از سر گرفته شود.
مهندس منصور شادکام در ادامه افزود :یکی دیگر از کارهای انجام شده در این ماه ،نامه به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در ارتباط با اولویت قرار گرفتن نابینایان در بحث واکسیناسیون کرونا بود .همچنین متذکر شدیم وبسایت ثبتنام واکسن کرونا به علت
داشتن کبچای تصویری برای نابینایان دسترسپذیر نیست .در خصوص مورد نخست ،آقای علیرضا رئیسی معاونت بهداشت وزارت
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بهداشت ،طی نامهای به انجمن نابینایان ایران ،اعالم کردند طبق پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی ،نابینایان در اولویت  ۱و  2تزریق
واکسن قرار ندارند و باید مانند سایر مردم منتظر بمانند .لذا علیرغم استدالل ما مبنی بر اینکه نابینایان و معلوالن با تردد در جامعه بیشتر
از حس المسه خود کمک میگیرند باید در گروه افراد آسیبپذیر در نظر گرفته شوند ،با این درخواست ما مخالفت شد .اما در خصوص
مناسبسازی سامانه الکترونیکی ثبتنام واکسیناسیون ،از سوی اداره فنآوری وزارت بهداشت به ما قول دادند هر چه سریعتر ،بحث
کبچای صوتی نیز در کنار کد امنیتی تصویری در وبسایت salamat.gov.irقرار داده شود.
منصور شادکام بیان کرد :یکی دیگر از اخباری که باید به نابینایان اعالم کنم ،بحث تدوین دانشنامه نابینایان در یکصد سال اخیر است.
وی افزود :انجمن نابینایان ایران قصد دارد با همکاری دفتر فرهنگ معلولین ،دانشنامه و دایرةالمعارف ویژه نابینایان ،کمبینایان ،نخبگان
و فرهیختگان نابینا ،مراکز و انجمنهای نابینایی ،پزشکان و خیرانی که برای نابینایان منشأ خدمات بودند یا نویسندگانی که در حوزه
معلوالن با آسیب بینایی اثری تدوین کردهاند را منتشر کند .لذا از افراد یا مراکزی که عالقهمند هستند اطالعات و فعالیتهای آنها در این
دانشنامه بازتاب داده شود ،درخواست دارم رزومه و شرح کامل فعالیتهای خود را برای دفتر فرهنگ معلولین ارسال کنند .مهندس
شادکام بیان کرد :در این طرح ،پرونده و اطالعات سه هزار نفر از نابینایان که در قرن حاضر زندگی کردهاند گردآوری خواهد شد.
قائممقام انجمن نابینایان ایران بیان کرد :با توجه به درخواست خوانندگان مانا مبنی بر انتشار نسخهی بریل مجله مانا ،نامهای را به معاونت
توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ارسال کردیم و از آنها درخواست تأمین کاغذ برای انتشار نسخهی بریل مانا را داشتیم .اما در کمال
تعجب ،به ما اعالم کردند بریل به درد نابینایان نمیخورد .بیان این حرف آن هم از سوی مدیران توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ،جداً
جای تأسف دارد .مدیرانی که درکِ صحیحی نسبت به شرایط نابینایان و خط رسمی این قشر ندارند .مدیرانی که نمیدانند بریل سواد
نابینایان است و اگر امروز بخش عمدهای از نابینایان حتی کسانی که در مقطع دکتری تحصیل کردهاند مشکالت پیش پا افتاده در زمینه
اغالط امالیی دارند ،به خاطر در اختیار نداشتن مکتوبات به صورت بریل است.
مهندس شادکام در ادامه صحبتهای خود از مکاتبه با برخی از شرکتها در حوزه اشتغال زایی نابینایان خبر داد و گفت :برای بحث
اشتغال با چندین شرکت و نهاد نامه نگاری داشتیم؛ قدمهای اول را هم خوب برمیدارند اما متأسفانه برای مرحله نهایی و انعقاد تفاهمنامه،
کار متوقف میشود .به هر حال ما پیگیر این مسئله نیز هستیم.
قائممقام انجمن نابینایان ایران در پایان تصریح کرد :از سازمان بهزیستی انتظار بیشتری داریم .آنها در دو سال اخیر ،ظلم زیادی را در حق
نابینایان کردهاند .امیدواریم دولت مردان آینده ،از مدیران قویتر و توانمندتری در رأس سازمان بهزیستی استفاده کنند .مدیرانی که
دغدغهی معلوالن را داشته باشند و به اعضای جامعهی هدف پاسخگو باشند.
در ادامه ،میتوانید صحبتهای منصور شادکام ،قائممقام انجمن نابینایان ایران را بشنوید.
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رفع دشواریهای ایستادنِ نابینایان در صفها به کمک گوشی آیفون

امید هاشمی :فعال رسانهای
«نُه ،هشت ،هفت ،شش—،»...صدای شمارش معکوس از گوشی آیفون خانم «جودی دیکسون» 1شنیده میشود .البته جای نگرانی نیست؛
قرار نیست جایی منفجر شود .جودی ،ستوننویسِ نشریه فناورانه «اکسِس وُرلْد» 2است که آیفون به دست راهی مرکز تزریق واکسن
کووید شده تا یکی از فناوری های تازه آیفون برای کاربران نابینا را آزمایش و گزارشش را برای انتشار در این ماهنامه مکتوب کند.
جودی در آخرین شماره از ماهنامه اکسس ورلد که ما دیرزمانی بود سراغی از آن نگرفته بودیم در این گزارش به معرفی یک فناوری
بسیار جالب توجه رفته که زندگی نابینایان را به مدلهای علمی تخیلی نزدیک میکند.
فناوری «الیدار» 3به تازگی و از ویرایشِ  1۴.2سیستمعامل آیاواس مورد توجه اپل قرار گرفته و چند نرمافزار مبتنی بر این فناوری در
این گوشیها در نظر گرفته شده است .جودی در نوشته خودش اینطور توضیح میدهد که به کمک این فناوری و یکی از نرمافزارهایی
که از آن استفاده می کرده توانسته راهی مرکز تزریق واکسن شود و با رعایتِ کاملِ صف ،به محل تزریق برسد .حتماً شما هم با نگارنده
هم نظرید که رعایتِ صف برای نابینایان کاری دشوار است؛ چه ،ما نمیتوانیم نفر جلوتر از خودمان را به سادگی تشخیص دهیم و هم
فاصله مان را با او حفظ کنیم و هم از حرکت کردنش خبردار شویم و همراهِ بقیه با صف پیش برویم .ابزاری که جودی استفاده کرده
دقیقاً همین کار را برایش آسان کرده است .الیدار قادر است حضور یک فرد در دو متری را تشخیص دهد و در صورت نیاز ،میتواند به
شما اطالع دهد که در حین حرکت ،چند قدم دیگر مانده تا به او برسید .به این ترتیب دیگر برخوردی میان شما و فرد جلویی به وجود
نخواهد آمد .ما که آیفون برایمان حکم خرمای سرِ نخیل را دارد اما اگر یکی از این گوشیها در دسترسمان بود ،در روزگاری که انگار
کرونا را باید عضوی از جامعهمان به حساب بیاوریم ،میتوانستیم به چنین ابزاری اتکا کنیم تا فاصلهگذاری اجتماعی را به درستی رعایت
کنیم .از تکنولوژی الیدار در دو سه تا از اپلیکیشنهای آیفون استفاده شده است .درباره تاریخچه و نحوه عملکرد این فناوری و چگونگی
استفاده اپل از الیدار در آیفون و خدماتی که به کمکش توانسته به نابینایان ارائه دهد ،در نسخه صوتی پیشخوان به تفصیل خواهید شنید.
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در خانه نمانید
از این شعار نه تعجب کنید و نه به خودتان بگیریدش .ما همچنان تا میتوانیم باید در خانه بمانیم وگرنه اسیر چنگال ویروس تاجدار
خواهیم شد .این شعارِ یک نابینای کانادا نشین است که احتماالً خود و بسیاری از اطرافیانش هر دو دُزِ واکسنشان را زدهاند« .لورانس
گانثر» 1،مهمانِ آخرین شماره از پادکست «آیْز آن ساکْسِس» 2است .او یک نابینای ماهیگیر ،فیلمساز و ماجراجو است .پنجاه و چند سال
دارد و از میان ورزشها و تفریحاتِ خارج از خانه ،همه جورهاش را تجربه کرده است .از ماهیگیری بگیر تا کوهنوردی و شکار و امثالهم.
اما بهانه حضورش در این شماره از این پادکست ،نه مرور ماجراجویی هایش ،که معرفی پادکستی است که اخیراً دست به کارِ ساختش
شده است .او تا به حال دوازده شماره از پادکست «تفریحاتِ بیرون از خانه با لورنس گانثر» 3را منتشر کرده است .او این پادکست را برای
مخاطبان نابینا میسازد و در آن برای این گروه توضیح میدهد که چطور میتوانند انجام چنین تفریحاتی را شروع کنند و چه مهارتهایی
را باید تقویت کنند که بتوانند در چنین فعالیت هایی حضور مؤثر و مثبت داشته باشند .این ،دومین پادکستی است که لورنس تولیدش را
به عهده میگیرد .پیش از این ،او پادکست دیگری را به مدت نُه سال تولید میکرده که البته مخاطبان آن لزوماً نابینایان نبودند و او آن را
برای مخاطبان عالقمند به مسائل گوناگون دنیای وحش و طبیعتِ بکر تولید میکرده است .ویژگی پادکست تازه لورنس که مجری آیز
آن ساکسس هم به آن اشاره میکند این است که برخالف گفتگوهای معمولِ پادکستی که میزبان گفتگو یک نابینا را دعوت میکند که
فعالیت خاصی انجام داده و از او میخواهد درباره تجربیاتش صحبت کند ،لورنس خودش همه این فعالیتها را انجام داده و قادر است
تجربیات و احساساتش را به دقیق ترین شکل ممکن در اختیار شنونده نابینایش بگذارد .در کمال تعجب از لورنس میشنویم که او همه
فرآیند ماهیگیری را خودش به تنهایی انجام میدهد .از راندن قایق تا مدیریت کردن قالب .او از انواع مسیریابها و قطبنماها و دیگر
ابزارهای گویا برای مسیریابی استفاده میکند .قایقش را به وسط دریاچه هدایت میکند و ساعتهای درازی را دور از سر و صدای
زندگیِ انسانی ،به آوای وحش گوش میسپارد و این میان ماهی هم صید میکند .لورنس مدعی است در طول سالهایی که به ماجراجویی
مشغول است ،بیش از دویست بار در مسابقاتی که با حضور ماهیگیران بینا برگزار شده شرکت کرده و بارها برنده شده است .او از تلفیق
سگِ راهنما ،عصا و در برخی مواقع همراهان بینا کمک میگیرد تا پروژههای ماجراجویانهاش را به سرانجام برساند .لورنس در پادکستی
که برای نابینایان تولید میکند ،درباره این تکنیکها هم توضیح میدهد .در نسخه صوتی پیشخوان به جنبههای مختلف زندگی لورنس
بیشتر پرداختهایم .همچنین گفتنی است لورنس وبالگی را هم به منظور آشنا کردن نابینایان با ماهیگیری راهاندازی کرده و در آن درباره
تجهیزات الزم برای انجام این کار و حواشی دیگر این رشته برای نابینایان توضیح میدهد .او همچنین در این ویدئو درباره نحوه استفادهاش
از سگهای راهنما و چگونگی تربیتشان برای انجام برخی کارهای غیر معمول ،توضیحاتی را ارائه میکند.
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پیگیری پروژه اتومبیلهای خودران در فدراسیون ملی نابینایان آمریکا
در دومین شمارهای که از پیشخوان منتشر شده بود درباره چالشی به ابتکار فدراسیون ملی نابینایان آمریکا نکاتی را با شما در میان گذاشتیم؛
چالشی به نام رانندگی نابینایان که قرار است توجه تولید کنندگان اتومبیلهای خودران را به این نکته جلب کند که اگر قرار است چنین
وسایط نقلیهای به تولید انبوه برسند ،حتماً باید تمهیداتی در طراحیشان لحاظ شود که برای نابینایان هم قابل استفاده باشد .حاال در شماره
ماه ژوئن «بریل مانیتور»1 ،متولیان این طرح توضیح میدهند که قرار است در پاییز امسال ،رکورد سرعت رانندگی نابینایان شکسته شود.
ظاهراً هماهنگیهای الزم با گینس هم صورت گرفته است .فدراسیون برای این کار« ،دَن پارْکِر» 2را در نظر گرفته است؛ او که هماکنون
 ۵1سال دارد ،در سال  2۰12در یک مسابقه اتومبیلرانی در اثر یک تصادف سنگین بیناییاش را از دست داده است و حاال میخواهد با
شکستن رکورد گینس ،آن فاجعه را به یک موفقیت بزرگ برای خودش تبدیل کند .دن برای تأمین مخارج این کار ،وبسایتی را به راه
انداخته که در آن گزارش پیشرفتش را منتشر میکند و در کنارش خودکارهایی را هم که صفر تا صد تولیدش را خودش به عهده دارد،
به فروش میرساند .او در این وبسایت از مردم میخواهد با خرید خودکار ،از پروژهاش حمایت کنند.
بریل مانیتور در شماره ماه ژوئن در مقالهای به طور مفصل به یک موضوع جالب در خصوص آموزشهای جهتیابی و حرکت پرداخته
است؛ «لورا میلِر» 3در این نوشته طوالنی ضمن مرور یک خاطره از فرآیندی که خودش برای یادگیری تکنیکهای جهتیابی و حرکت
طی کرده ،به این مسأله اشاره میکند که داشتن آگاهی و رضایتِ کامل نسبت به جزئیات فرآیند آموزش از سوی فرد یاد گیرنده ،نقشی
حیاتی در پروسه آموزش ایفا میکند و حتماً الزم است پیش از شروع آموزش ،نکاتی درباره مسیری که قرار است پیموده شود و خطرات
احتمالی آن مسیر و دشواریهایی که فرد نابینا قرار است با آنها مواجه شود ،به اطالع فرد برسد .قصه تجربه لورا میلر و تأثیرش بر دیدگاه
او در خصوص آموزش جهتیابی و حرکت را در نسخه صوتی پیشخوان خواهید شنید.
«پاشو تکون بخور» ،کارزاری به منظور برگشتن نابینایان به میان جامعه
قبالً در پیشخوان خوانده و شنیده بودید که «بریل فُروم»۴ ،ماهنامهای که «شورای نابینایان آمریکا» ۵آن را منتشر میکند ،برای هر شمارهاش
یک موضوعِ محوری در نظر میگیرد و آن را از دیدگاههای گوناگون واکاوی میکند .در شماره ماه ژوئن این ماهنامه ،سالمت جسمی
افراد آسیب دیده بینایی به عنوان موضوع محوری در نظر گرفته شده و مباحث جالبی به قلم نویسندگان متعدد در این باره مطرح شده
است .اما شاید جالب توجهترین موضوع ،خبر راهاندازی یک کارزار ملی در این شورا است که قرار است در نتیجه این کارزار ،نابینایان
بتوانند با عبور از دوران خانه نشینیِ ناشی از پانْدِمی ،دوباره به میان جامعه باز گردند .شورا نام این کارزار را «پاشو تکون بخور» 6گذاشته
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است .کارزاری که به مدت سه سال به طول خواهد انجامید و شروعش هم در روز  1۷ژوئیه همزمان با کنوانسیون ساالنه شورا خواهد
بود .در این کارزار که با یک پیادهروی دستهجمعی آغاز میشود ،افراد قرار است با کمکهای مالی یا انواع کمکهای دیگر شرایطی
را فراهم کنند تا نابینایانی که به خاطر خانهنشینیِ طوالنی سالمتیشان به خطر افتاده یا انواع و اقسام اختالالت را در حوزه سالمتی تجربه
کرده اند بتوانند اختالالت را اصالح کنند و به آغوش جامعه برگردند .شورا در این پروژه تالش خواهد کرد دسترسی نابینایان به تجهیزات
کمکی در حوزه سالمت را تسهیل کند .اگر میخواهید از جزئیات این کارزار و ایدهای که آن را شکل داده بیشتر بدانید ،با من در نسخه
صوتی پیشخوان همراه شوید.

والدین با آسیب بینایی و پیچ حساسی به نام نوجوانی

فاطمه جوادیان :کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن
همراهان عزیز! دوران نوجوانی یکی از پیچیدهترین دورانهای تحول انسان است .دوران گذار از کودکی به جوانی .دورانی که استخوانها
رشد میکنند؛ بچهها به جنس مخالف تمایل دارند .دورانی که در آن دخترها دوره پردرد عادت ماهانه را تجربه میکنند .دردهایی که
موجبات فشارهای عصبی را فراهم میکند .دورهای که تا سالها در آن ،بیش از هر زمان دیگری آنها را به توجه ،محبت و مهربانی نیازمند
میدارد .از سویی دیگر پسرها با ظاهر شدن تغییرات فیزیکی از درون خود را بالغ میدانند و برای تحقق تمایالت خود تالش میکنند؛ در
حالی که از سوی بزرگترها همچنان به عنوان فردی نابالغ مخاطب واقع میشوند.
خوب است پای صحبت دوستانمان بنشینیم تا ببینیم آنها علیرغم مسئله نابینایی چگونه توانستهاند فرزندانشان را در این مسیر پر از بحران
همراهی کنند.
در این شماره عالوه بر الهام و پروانه دو تن از همراهان قدیمی و صمیمی ستون زندگی با معصومه نیز همراه خواهیم بود.
معصومه حدوداً سی سال است که با همسر نابینایش ازدواج کرده و همواره تالش کرده راهنمای مناسبی برای دوستان خود در مسیر
زندگی باشد .آنها دو فرزند دختر دارند.
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معصومه« :به عنوان مقدمه باید بگویم مبحث خوبی را انتخاب کردید .امیدوارم بهتر اطالع رسانی شود تا بیشتر از تجربیات یکدیگر استفاده
کنیم .همه ما کامل نیستیم» .
نوع برخورد :دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است .بچهها نسبت به خود ،خانواده ،ارتباط با اجتماع ،ارتباط والدین و مدرسه با یکدیگر
حساسیتهای بیش از حدی دارند .توجهشان به خود و خانواده شدید است تا زمانی که خودشان را پیدا کنند و شخصیتشان شکل بگیرد.
در این میان ،بچههایی که پدر و مادر آسیب دیده دارند ،به مراتب ،با چالشهای بیشتری مواجه هستند .به نظر من ،برای این که بتوانیم با
مشکالت فرزند نوجوانمان بهترین برخورد را داشته باشیم ،بهتر است از ابتدا نوع برخوردمان با او عادی و درست باشد تا وقتی به دوره
نوجوانی وارد میشود با یک فاجعه مواجه نباشد .می گویم از ابتدا یعنی از همان دوره نوزادی .از زمانی که چهار دست و پا راه میرود؛
نوپا میشود؛ به پیش دبستانی میرود؛ اگر در تمام این موارد برخوردهای ما عادی باشد ،در نوجوانی با مشکالت کمتری مواجه هستیم.
برخی از والدین مشکالت ناشی از نابینایی خود را یا با کودکان خود و یا در حضور آنها با دوستان خود مطرح میکنند؛ یا از اولیای
مدرسه توجه بیش از حدی را برای فرزندشان طلب میکنند .وقتی ما به این شکل خطی دور خودمان میکشیم و خود را در پرانتزی به
نام استثنایی قرار میدهیم ،فرزندمان متوجه این تفاوت و فرق داشتن میشود که در نوجوانی چراهای بسیاری عالوه بر مسائل نوجوانی
ذهن او را مشغول میکند که او را به دردسر میاندازد» .
کمک گرفتن « :ما به عنوان فرد نابینا در بسیاری از مسائل نیاز به کمک داریم اما هرگز طوری برخورد نکردیم که فرزندانمان احساس
عجز و ناتوانی را در ما ببینندk .اگر هم از بچهها کمک میگرفتیم این طور برایشان توضیح میدادیم که هر کس به گونهای در اداره
زندگی احتیاج به کمک دارد .یکی از مواردی که اآلن به خاطر دارم این است که فرزندان من در مدرسه با تکیه بر دانش و نظارت ما،
سختترین نقش را در انجام کار گروهی بر عهده میگرفتند .بچهها به طور مستقل کارها را انجام میدادند؛ ما هم آنها را راهنمایی
میکردیم و در صورت لزوم مستقیم یا غیر مستقیم از سایرین کمک میگرفتیم .هرگز این اتفاق نیفتاد که اولیای مدرسه ما و بچههایمان
را از سایر دانش آموزان و والدینشان جدا کنند .چرا که همین جداسازی موجبات ناراحتی بچهها را فراهم میکند .هرجا که الزم بود از
مشاوران مدرسه کمک میگرفتیم.
یکی از مهمترین نکاتی که به نظرم میرسد دوستی مادر و پدر با دختر نوجوان است .دخترهایم تمام مسائل جسمی و روحی خود را به
راحتی با من در میان میگذاشتند .از طرفی ،پدرشان به عنوان یک دوست از جنس مخالف میتوانست بسیاری از خألهای عاطفی بچهها
را پوشش دهد .من معتقدم فرزند نوجوان ما هرگز نباید فکر کند مسئولیت والدین نابینای خود را بر عهده دارد .وقتی با او رفیق باشیم،
اگر زمانی از او کمک بگیریم ،او مثل یک رفیق در کنار ما خواهد بود و از این بودن لذت خواهد برد .ممکن است دوستان بچههای ما
به والدین خود کمک کنند اما این کمکها برای آنها ایجاد مسئولیت نمیکند .ما میتوانیم امور روزمره را به گونهای دیگر مدیریت
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کنیم .طوری که از کسی غیر از بچهها کمک بگیریم .ما والدین آنها هستیم در هر شرایطی .این ما هستیم که باید به آنها کمک کنیم نه
آنها به ما.
نگاه مردم« :من هرگز نابیناییام را انکار نکردهام ولی هیچ وقت نابینایی را در روزمرگیها پررنگ نکردم .هر مسئلهای را به نابینایی ربط
ندادم .به هر دلیلی از جمله من نابینا هستم استفاده نکردم .تا این که این مسئله کم کم به حاشیه رفت و آن چه باقی ماند مادر بودن و انسان
بودنم بود .و این که محدودیت برای همه

وجود دارد؛ هر کس به نوعی.

رفتار خیلی مؤثر است .چهره به چهره با او صحبت کنیم .تا او بتواند عالئم مختلف چهره ما را

یاد بگیرد و بشناسد .پوشش ما باید مناسب باشد .لباسهای مرتب و اتو شده استفاده کنیم .هرگز بچههای

ما با لباس نامرتب به مدرسه نرفتند .همیشه برایشان غذای خانگی به عنوان تغذیه میگذاشتم .هر کاری کنیم ،توجه افراد به فرزند من بیشتر است .نمیتوانیم در این مورد کاری کنیم
اما اگر رفتار ما درست باشد ،این توجه منطقیتر خواهد بود و او کمتر آسیب میبیند .وقتی او مرا باور کند ،توجه دیگران او را آزار نمیدهد.
الهام« :پسرم دوران نوجوانی را پشتسر گذاشته و دخترم به تازگی وارد این دوران سخت شده .یکی از مواردی که در مورد پسرم دچار
چالش بودم ،نحوه صحبت کردن و لحن برخورد بود .به عنوان مثال ،بچهها در سن بلوغ بیشتر باید نکات بهداشتی را رعایت کنند؛ اما به
هر دلیلی ممکن است این نکات را آن طور که ما میخواهیم ،رعایت نکنند .مادرها مجبور میشوند بیشتر تذکر بدهند و درست
همینجاست که ارتباط دچار چالش میشود .در این مسیر به نتیجه رسیدم که بچهها در دوران نوجوانی به راحتی پذیرای تذکر و نصیحت
نیستند و فقط رفتارهای دوستانه است که کمک میکند این دوران با تنشهای کمتری سپری شود .حاال در مورد دخترم این چالش را
کمتر احساس میکنم .اول به دلیل تجربه ای که به دست آوردم و دوم به این دلیل که دخترها در بسیاری موارد به مادرشان احساس
نزدیکی بیشتری دارند.
در مورد مسأله نابینایی مشکلی باهم نداشتیم؛ چ را که از وقتی چشم باز کرده بود ،آنچه دیده بود ،جدیت مادرانه من بود .به همین دلیل
هم اگر با جمله یا کلمهای نامناسب در مورد شرایط من از طرف همساالنش مواجه میشد ،با آنها برخورد قاطعانهای داشت.
راستش را بخواهید ،ما در این دوران بیشتر به فکر حل مسأله میان خودمان هستیم .اختالف نظرهایی که میان هر والد و فرزند نوجوانش
پیش میآید .مثل انتخاب رشته ،شغل ،تصمیمگیری برای آینده و… .این است که نابینایی دیگر به حاشیه رفته و مانند یک ویژگی در
خانواده پذیرفته شده است».
پروانه« :من دو پسر دارم .شرایطی که جامعه برای دخترها و پسرها ایجاد میکند ،کامالً با یکدیگر متفاوت است .به این گونه که آزادیها
در مورد پسرها از نظر عرف و شرع راحتتر پذیرفته میشود .شخصیت بچهها در دوره ابتدایی در حال شکل گرفتن است .بچههای من
در این دوران به همراه پدرشان به مدرسه میرفتند و بعد از مدرسه هم در اداره کنار پدرشان به انجام تکالیفشان مشغول میشدند .آنها
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بیشتر اوقات خود را در این دوران حساس شکل پذیری ،با پدرشان سپری میکردند .همین مسئله سبب شد تا بچهها به پدرشان بسیار
نزدیک و با او بسیار راحت باشند و سؤالهای خود را در زمینههای مختلف از او بپرسند.
بچهها شخصیتهای متفاوتی دارند .ممکن است در یک خانواده هم شخصیت بچهها با هم فرق داشته باشد .پسر اولم خیلی پاستوریزه
بود؛ دست از پا خطا نمیکرد .پسر دومم اما یک پسر عادی بود که شیطنتهای پسرهای امروزی را داشت .بچهها کارهای شان را با
پدرشان در میان میگذاشتند .گاهی وقتها ممکن بود کار آنها خالف عقیده پدرشان باشد اما چون از پدرشان همراهی و توجه الزم را
دریافت میکردند ،چنانچه پدرشان میگفت به نظر من این کار را نکنی بهتر است ،واقعاً آن کار را انجام نمیدادند .آنها میدانستند که
پدرشان به رعایت اصول اخالقی بسیار پای بند است .گاهی وقتها پیش میآمد که از من میخواستند نظرم را در مورد دوست جدیدی
که پیدا کردهاند به آنها بگویم .خصوصاً اگر این دوست از جنس مخالف بود .آنها نسبت به تجارب من و پدرشان اعتماد داشتند».
او در پایان صحبتهایش ،در نهایت تواضع و قدرشناسی میگوید« :کنترل پسرها با توجه به این همه آزادی که از سوی جامعه به آنها
داده شده ،اصالً کار سادهای نیست .اگر بچههای ما این دوران را به سالمت پشت سر گذاشتند ،حاصل همراهی ،راهنمایی و قاطعیت
پدرشان بوده است».
ما نیز قدرشناسانه از دوستان عزیزمان سپاسگزاریم که سخاوتمندانه تجربیات خود را در اختیار ما گذاشتند تا انعکاس آن در جامعه راه
گشای زندگی افراد بیشتری باشد.
در شماره بعد به معیارهایی میپردازیم که میبایست در زمان انتخاب خانه مورد توجه افراد نابینا قرار گیرد.
روزهایتان پر از شوق زندگی
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ارتباط بین پیشینه بریلخوانی و بهزیستی روانی بزرگساالن نابینا

زهرا همت :روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
بر اساس مقالهای از آریل میشل سیلورمن ،ادوارد سی بل ،۲۰۱۸ ،فدراسیون ملی نابینایان امریکا

روگردانی از بریل به عنوان ابزار اصلی خواندن و نوشتن در بین نابینایان ،بسیار قابل توجه است .بر اساس پژوهشهای انجام شده در سال
 2۰1۰تنها  12درصد از نابینایان میتوانستند بریل بخوانند در حالی که این میزان در دهه  1۹6۰میالدی ۵۰ ،درصد بوده است .یک بررسی
در سال  2۰1۵نیز نشان داده است که تنها  ۹درصد از دانش آموزان پایه دوازدهم از خط بریل به عنوان ابزار خواندن و نوشتن استفاده
میکنند و افرادی که در بدو تولد نابینا نبودهاند بیشتر ترجیح میدهند به جای بریل از فنآوریهای گویا و محتوای ضبط شده استفاده
کنند .همچنین پژوهش های بسیار دیگری نیز در زمینه استفاده از خط بریل توسط نابینایان انجام شده است که همگی نشاندهنده کاهش
میزان آشنایی و استفاده از بریل و در نتیجه نگاه منفی جامعه به خط بریل هستند و فدراسیون ملی نابینایان از این شرایط به عنوان بحران
سواد بریل یاد کرده است.
متخصصان آموزش نابینایان معتقدند که ابزار مناسب خواندن و نوشتن برای افراد نابینا از فردی به فرد دیگر متفاوت است و حتی ممکن
است برای برخی افراد ،خط چاپی مناسب تر از خط بریل باشد .برای این که چنین تصمیماتی به صورت علمی و آگاهانه گرفته شود،
انجام پژوهشی در زمینه آثار استفاده و عدم استفاده از خط بریل ضروری است.
در پژوهشی که بر روی دانشآموزان پایههای نهم تا دوازدهم انجام شده است؛  ۴گروه  1۵نفره و در مجموع  6۰نفر ،مورد مطالعه قرار
گرفتند .گروه اول شامل دانشآموزان نابینا بود که در دوره ابتدایی حداقل  ۴تا  ۵جلسه در هفته ،آموزش به خط بریل را دریافت کرده
بودند؛ گروه دوم شامل نابینایانی بود که در دوره ابتدایی حداقل  2تا  3جلسه در هفته ،آموزش بریل داشتند؛ گروه سوم متشکل از افراد
نابینا بود که در دوره ابتدایی آموزش بریل ندیده بودند و گروه چهارم متشکل از نوجوانان بینا بود که در دوره ابتدایی ،خط چاپی معمول
را یاد گرفته بودند .نتایج این پژوهش نشان داده است که افراد نابینایی که در دوره ابتدایی ،آموزش بریل کامل دیده بودند؛ یعنی  ۴یا ۵
جلسه در هفته ،خط بریل را آموزش دیده بودند ،از نظر پیشرفت و موفقیت تحصیلی ،همانند گروه دانشآموزان بینا بودند؛ در حالی که
دانش آموزانی که تا حدی خط بریل را آموخته بودند و یا هیچ آموزشی ندیده بودند به طور معناداری در مقایسه با همساالن بینا و یا
همساالن نابینایی که خط بریل را به میزان کافی آموخته بودند ،عملکرد ضعیفی داشتند.
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پژوهش دیگری نیز از طریق مصاحبه با حدود  1۰۰۰نفر نابینای بزرگسال امریکایی در سال  2۰13نشان داد که افرادی که از کودکی به
طور کامل از خط بریل استفاده کرده بودند ،در زمینه اشتغال و کسب درآمد ،به طور محسوسی موفقتر از افرادی بودند که از بریل
استفاده نمیکردند.
اما پژوهش های قبلی به مطالعه ارتباط بین سواد بریل و بهزیستی روانی که موجب بهبود کیفیت زندگی افراد است در بین نابینایان
نپرداختهاند .تا این که در سال  2۰13نتایج یک پژوهش کیفی نشان داد که افراد نابینایی که از کودکی از خط بریل استفاده کردهاند ،آن
را عامل مهمی در خودپنداره مثبت ،عزت نفس و پذیرش نابینایی خود توصیف کردهاند و افراد نابینایی هم که در بزرگسالی با خط بریل
آشنا شده بودند؛ اظهار داشتند که پس از آشنایی با بریل ،احساس پذیرش نابینایی و استقالل بیشتری در آنها ایجاد شده است.
با توجه به پژوهشهای انجام شده در گروههای مختلف معلولیت ،میدانیم که پذیرش شرایط و رشد هویت با نگرش مثبت نسبت به آن
با بهزیستی روانی که مشتمل بر رضایت از زندگی و عزت نفس است ارتباط مثبت معناداری دارد .بنابراین به این فرضیه میرسیم که
آموزش زودهنگام خط بریل با بهزیستی روانی در ارتباط است.
برای بررسی این فرضیه ،مطالعه زمینهیابی روی  3گروه از افراد نابینا انجام شد .گروه اول شامل افرادی بود که در دوره ابتدایی در مدرسه،
خط بریل را آموخته و به عنوان ابزار اصلی خواندن و نوشتن استفاده میکردند گروه دوم متشکل از افراد نابینایی بود که در نوجوانی و یا
سنین باالتر ،خط بریل را آموخته بودند ولی بیشتر از منابع صوتی و فنآوریهای گویا استفاده میکردند و گروه سوم شامل افراد نابینایی
بود که هیچ آشنایی با خط بریل نداشتند .این گروهها از نظر رضایت از زندگی ،عزت نفس و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفتند.
در ابتدا این فرضیه در نظر گرفته شد که افراد گروه اول که از کودکی از بریل استفاده کرده بودند در مقایسه با دو گروه دیگر ،بهزیستی
روانی باالتری دارند و در مرحله بعد به این فرضیه رسیدیم که افرادی که در نوجوانی با بریل آشنا شده بودند در مقایسه با گروهی که
بریل را نیاموخته بودند ،بهزیستی روانی باالتری دارند.
برای آزمون این فرضیهها  ۴۴3فرد نابینای بین سنین  1۸تا  6۴سال ،شامل  266زن و  16۸مرد و  ۹نفر که جنسیت را تعیین نکرده بودند،
به صورت آنالین به تکمیل پرسشنامهها پرداختند.
نتایج حاصل از زمینهیابی ،مهر تأییدی بر فرضیههای پژوهش بود .به این صورت که افرادی که از دوره ابتدایی تحصیلی با خط بریل آشنا
شده بودند نمرات باالتری در بهزیستی روانی کسب کردند و همچنین بهزیستی روانی افرادی که در نوجوانی اندکی با خط بریل آشنا
شده بودند در مقایسه با افرادی که اصال بریل نیاموخته بودند باالتر بود .این پژوهش همچنین نشان داد که آمار اشتغال در افرادی که از
خط بریل به عنوان سیستمی برای خواندن و نوشتن استفاده میکردند ،چه افرادی که از ابتدا بریل آموخته بودند و چه افرادی که در
نوجوانی با بریل آشنا شده بودند ،در مقایسه با افرادی که بریل نمیدانستند به طور معناداری باالتر بود.
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نتایج این پژوهش نشان دهنده ضرورت آموزش بریل به نوجوانان و بزرگساالنی است که در کودکی این خط را نیاموختهاند و همچنین
اثبات میکند که آموزش خط بریل باید در مرکز برنامههای توانبخشی افرادی که در بزرگسالی بینایی خود را از دست دادهاند قرار
گیرد.
با وجود محاسن آشکار خط بریل ،آموزش این خط به نابینایان رو به افول است و به نظر میرسد که نظام آموزش به نابینایان نیازمند
بازنگری و اصالح است .همچنین نویسندگان با توجه به نتایج مطالعات گوناگون معتقدند که نگاه آموزگاران به خط بریل ،در موارد
بسیاری تعیین میکند که چه نوع آموزشی را برای دانشآموزان فراهم کنند .بنابراین پیشنهاد میکنند که دانشکدهها هنگام آموزش و
آمادهسازی معلمان برای کار با دانشآموزان نابینا ،راهکارهایی جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به خط بریل در نظر بگیرند.

آموزههایی از یک متخصص توانبخشی بینایی

مجتبی خادمی :مترجم و بنیانگذار اولین وبسایت فارسیزبان ویژه نابینایان
این ماه ،بخش اول از محتوایی که مدرسه هدلی ۱در خصوص توانبخشی بینایی در قالب یک پادکست تهیه کرده است را به درخواست
سردبیر ماهنامه ،برایتان تدارک دیدهام.
ریکی انگر :2همانطور که پیشتر در خصوص دیدار با یک متخصص بیناییسنجی کمبینایان صحبت کرده بودیم ،در این قسمت ،اد
هینز ،۳مدیر ارشد برنامههای هدلی ،با دکتر مارک ویلکینسون 4متخصص بیناییسنجی کمبینایان 5مصاحبه میکند .هر دوی شما به این
برنامه خوشآمدید!
مارک ویلکینسون :ممنونم.

1

Hadley
Ricky Enger
3
Ed Haines
4
Mark Wilkinson
5
low vision optometrist
2

15

اد هینز :ممنونم ریکی.
ریکی انگر :دکتر ویلکینسون ،خواهش میکنم پیش از آنکه سراغ سواالت فوقالعاده اد برویم ،بهطور مختصر کمی درباره خودتان و
کارتان توضیح دهید.
مارک ویلکینسون :خب ،من یک بیناییسنجم و در ضمن در گروه چشمپزشکی دانشگاه آیووا ،۱استاد بالینی چشمپزشکی هستم .مدیریت
خدمات توانبخشی بینایی در آنجا با من است .سابقاً به آن کمبینایی میگفتیم ولی امروزه به آن توانبخشی بینایی میگوییم چون به
بیماران با مشکالت بینایی در طیفهای وسیعی رسیدگی میکنیم که بعداً بیشتر توضیح میدهم.
همچنین رئیس کمیته فرعی کمبینایی متعلق به برنامه ملی آموزش سالمت چشم 2هستم که تحت نظر مؤسسه ملی بینایی ۳فعالیت میکند.
مدتیست از منابع موجود در هدلی استفاده میکنم .این منابع واقعاً برای تمام کسانی که مشکل بینایی دارند ،گنجینه فوقالعادهایست.
ریکی انگر :واقعا از شنیدن اینکه مطالبمان مفید بوده خوشحالیم و از شما ممنونیم .با خودمان گفتیم شما را به این برنامه دعوت کنیم
چون ظاهراً بسیاری از کسانی که در حال از دست دادن بیناییشان هستند ،در موقعیتی قرار دارند که نمیدانند کجا باید بروند و چهکار
باید بکنند تا هم بینایی فعلیشان را حفظ کنند و هم بتوانند از بینایی خودشان بهره بهتری ببرند و بفهمند دقیقاً دارد چه اتفاقی میافتد .این
همه پزشک با تخصصهای رنگووارنگ هستند و این شد که خواستیم شما بیایید درباره کارتان صحبت کنید و بگویید چطور میتوانید
به این افراد کمک کنید.
اد هینز :ممنونم ریکی .دکتر ویلکینسون ،از شما هم مجددا بابت حضورتان ممنونم .قبل از هر چیز اجازه بدهید من هم کمی از خودم
بگویم .البته که من در جنبههای مدیریتی هدلی فعالیت دارم؛ اما بیشتر عمرم را در آشپزخانهها و اتاقهای نشیمن متعلق به افراد کمبینا یا
درمانگران توانبخشی بینایی گذراندهام .پس سواالتی که دارم را با همین بینشی که به دست آوردهام مطرح میکنم:
مطمئنم میدانید در خصوص افراد بزرگسالی که در سن باال قرار دارند و بیناییشان را خواه به دلیل آبسیاه یا تباهی لکه زرد یا دالیل
دیگر از دست دادهاند ،سختترین کار این است که بخواهید آنها را متقاعد کنید باز هم به سراغ یک پزشک دیگر بروند .آنها قبالً
توسط چندین پزشک ویزیت شدهاند .دوست دارم بدانم برای افرادی که میگویند« :وقتی همه قبالً به من گفتهاند کار دیگری نمیشود
انجام داد چرا باید به سراغ یک پزشک دیگر بروم؟» ،چه صحبتی دارید.
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مارک ویلکینسون :خب بله .به نظرم یکی از بزرگترین ناامیدیهایی که با آن مواجهیم ،این است که مردم میگویند نمیشود کاری
کرد ،دقیقاً مثل اینکه وقتی کسی یکی از اعضای بدنش مثالً دست یا پایش قطع شده باشد ،بهجای اینکه او را به مراکز توانبخشی و
ساخت اعضای مصنوعی معرفی کنیم ،به او بگوییم :راستیاتش نمیشود هیچ کاری برای تو انجام داد.
پس حرف من برای مردم این است :اگر اکنون قادر به دیدن آنچه نیاز دارید ببینید هستید ،خیلی هم خوب ،نیازی نیست به سراغ یک
پزشک دیگر بروید؛ اما اگر برای انجام کارهای بصری مانند مطالعه ،رانندگی و فعالیتهای روزمره مشکل دارید ،باید به سراغ یکی از
مراکز خدمات مراقبت و توانبخشی بینایی بروید تا بررسی کنند برای به حداکثر رساندن بینایی شما چه کاری میشود انجام داد.
اد هینز :لطفا کمی در خصوص ویزیت شدن توسط یک متخصص بیناییسنجی و توانبخشی بینایی توضیح دهید.
مارک ویلکینسون :خب ،ما همیشه ابتدا با تاریخچه عملکرد بینایی شروع میکنیم .پس باید بدانیم تاریخچه بینایی شخص به چه صورت
بوده ،به او در خصوص بیناییاش چه چیزهایی گفته شده ،مشکلش چه چیز تشخیص داده شده ،پیشبینی در خصوص بیناییاش چه بوده،
در گذشته چه نوع ابزارهایی را امتحان یا استفاده کرده ،و هماکنون برای به پایان رساندن کارهای بصری روزمره با چه مشکالتی
روبهروست.
در این مرحله ،ما بینایی شخص یعنی هم دوربینی و نزدیکبینی و هم بینایی برای خواندن خطوط نوشتاری را ارزیابی میکنیم .اغلب
اوقات ،ممکن است ارزیابی که ما انجام میدهیم ،با آنچه توسط متخصصان چشمپزشکی در سایر حوزهها انجام میشود ،کمی متفاوت
باشد .ما برای راستیآزمایی صحت عینک تجویزی که ممکن است سالها انجام نشده باشد ،دو مرتبه معاینه انجام میدهیم ،و بررسی
میکنیم آیا میشود عینک جایگزین بهتری برای بهبود بینایی جهت خواندن خطوط نوشتاری ،دوربینی و نزدیکبینی تجویز کرد.
ما نیازهای کنتراستی شخص را بررسی میکنیم ،چرا که کنتراست ،برای عملکرد بهتر ،نقش بسیار بسیار مهمی بازی میکند .دنیای واقعی،
کامالً سیاه و سفید نیست و من همیشه به بیماران میگویم :اتاق معاینه چشم ،غیرطبیعیترین جاییست که میتوانید باشید؛ چون میزان نور
و کنتراست در آن بهطور تمام و کمال رعایت شده و دنیای واقعی به این شکل نیست .در این مرحله ،دستگاهها و راهبردهایی که بتوانند
میزان بینایی فعلی را بهتر و دشواریهای بصری فعلی را برطرف کنند ،بررسی میکنیم.
اد هینز :من اینطور برداشت کردم که شما نسبت به یک معاینه معمولی ،وقت بسیار زیادتری به بیمار خود اختصاص میدهید .سعیم این
است وقتی با بیماران صحبت میکنم ،با گفتن این مسئله ،آنها را شگفتزده کنم .آیا این معاینهای که از آن صحبت میکنید ،از
آنهاییست که بیماران باید یک همراه با خود بیاورند؟ آیا اگر کسی در کنار بیمار باشد که به نحوی در تجربه او شریک شود و ناظر
اتفاقات باشد ،برای بیمار مفید است؟
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مارک ویلکینسون :مشخصاً نیاز نیست بیماران کسی را با خود بیاورند ،اما قطعاً وجود یک نفر دیگر به عنوان شنونده دوم میتواند برای
بیمار مفید باشد .همچنین آن نفر دوم میتواند به نحوی مربی بیمار تلقی شود و برای اجرای راهبردها و استفاده از ابزارهای کمکبینایی
که ما مورد بررسی قرار میدهیم ،به بیمار کمک کند .پس در نهایت نظرم این است که وجود نفر دوم در کنار بیمار ،میتواند خیلی خیلی
مفید باشد.
اد هینز :زمانی که من افراد کمبینا را برای اولین بار در خانهشان مالقات میکنم ،انواع مختلفی از ذرهبینهایی که از فروشگاه زنجیرهای
والمارت ۱یا داروخانه اینترنتی سیویاس 2خریدهاند یا وسایلی که کسی به آنها داده است را از کشو بیرون میآورند .آیا به این افراد
توصیه میکنید وسایلی که در حال حاضر استفاده میکنند را با خود به جلسه معاینه بیاورند؟
مارک ویلکینسون :قطعا همینطور است .به نظرم خیلی مهم است وسایلی که استفاده میکردهاند را با خود بیاورند تا ما ببینیم با چه
چیزهایی کار کردهاند ،چه چیزی در حال حاضر یا حتی در گذشته به آنها جواب داده ،و در آن مرحله ،بهترین گزینه را برای آنها
مشخص کنیم.
اغلب اوقات چیزهایی که مردم به صورت اینترنتی میخرند ،بهطور نادرست برچسب خوردهاند ،لذا بیمار میگوید« :من از این وسیله با
درشتنمایی شش استفاده میکنم» ،در صورتی که شش دیوپتر ۳یعنی معادل  ۱.5درشتنماییست .نتیجتاً نظارت ما بر وسایلی که بیمار
استفاده کرده ،و وسیلهای که به او جواب داده یا نداده ،بسیار مهم است.
همیشه یادم هست برای روز مادر یا عید پاک یا هر مناسبتی ،کسی یک ذرهبین برای مادربزرگم که به رتینوپاتی دیابتی 4مبتال بود
میفرستاد .مادربزرگ فقط نگاهی به ذرهبین میانداخت ،آن را در کشو میگذاشت ،و هرگز از هیچ کدام از آن ذرهبینها استفاده
نمیکرد .پس به لحاظ تبلیغاتی ،به نظر میرسد وسایل بسیار مفیدی وجود دارند ،اما کار نمیکنند ،چون وسایلی نیستند که پزشک تجویز
کرده باشد.
اد هینز :کامال درست میگویید .و معموالً تمام این وسایل از یک کشو سردرمیآورند .آیا هر بیمار را بیشتر از یک مرتبه ویزیت میکنید
یا این یک روتین دائمی مثال ساالنه یا دوساالنه است ،یا به نیاز هر شخص بستگی دارد؟
مارک ویلکینسون :از نظر من ،مراقبت دائماً در جریان است ،اما با این وجود ،همه به ویزیتهای روتین چندماهه یا حتی ساالنه نیاز ندارند.
من به بیمارانم میگویم اگر مجبور نیستی نزد من بیایی ،نشانه خوبیست چون به این معنیست که بینایی شما ثابت مانده و وسایلی که استفاده
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میکنی ،به خوبی کارت را راه میاندازند .اما با توجه به آنچه گفتم ،برنامهای دارم که با هر بیمار تنظیم میکنم تا بدانیم بسته به شرایط
و نیازهای شخصی آنان ،چه زمانی قرار است مجدداً همدیگر را ببینیم .همیشه به بیماران میگوییم هر زمان که نیاز شد ،حتی زودتر از
موعد مقرر ،میتوانی مجدداً نزد من بیایی.
نتیجتاً اجباری در کار نیست که حتماً یک نفر را بهطور منظم ویزیت کنم ،اما قطعاً همیشه در دسترس هستم .مثالً اگر با رانندگی یا هر
چیز مشکلی دارند ،یا شرایط پیشروندهای برایشان ایجاد شده ،به خاطر مسئله جدیدی که پیش آمده است ،باید نسبت به قبل ،زود به زود
آنها را ویزیت کنیم .البته به سن بیماران نیز بستگی دارد .نهایتاً ،عوامل زیادی دخیلند ،اما نمیتوانیم بگوییم صرفاً یک مرتبه ویزیت برای
همیشه کافیست.
اد هینز :بیایید در خصوص رایجترین مواردی که افراد طی اولین مالقاتشان با شما در خصوص آنها ابراز ناامیدی میکنند صحبت کنیم.
با چه چیزهایی درگیرند و شما چطور به آنها کمک میکنید؟
مارک ویلکینسون :خب ،باید بگویم اولین چیزی که مردم با آن درگیرند ،توانایی خواندن است .پس اگر نتوانند مستقل باشند بهطوری
که موارد مورد نیازشان را خودشان بخوانند ،اگر مجبور باشند منتظر کسی شوند تا کارت تولد یا هر چیز را برایشان بخواند ،بسیار ناامیدشان
میکند .این در مورد کلیت افراد صدق میکند .پر واضح است که مردم در تقال هستند بیناییشان را ثابت نگه دارند یا بیشتر کنند تا
بتوانند با کامپیوتر کار کنند ،در زمینه موسیقی فعالیت داشته باشند ،و بتوانند به نوازندگی ساز مورد عالقهشان ادامه دهند .یکی از
نگرانیهای عمده برای بسیاری از افراد ،رانندگیست و این مسئله که آیا میتوانند به این کار ادامه دهند یا خیر.
نتیجتاً این قضیه در افراد مختلف ،بسیار متغیر است .به همین دلیل ما سابقه بیمار را با دقت بررسی میکنیم تا بدانیم شخص با چه مشکالت
عملکردی روبهروست و سپس ابزارها و راهبردهای کارراهانداز را بررسی میکنیم.
این گپ و گفت ،تازه به جاهای بسیار حساس و آموزنده خود رسیده است .شما را به مطالعه بخش دوم و پایانی آن در شماره بعدی
ماهنامه دعوت میکنم.
در پناه یزدان
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ابزارهای قانونی شوراهای اسالمی در خصوص دسترسپذیری مبلمان شهری و بررسی عملکرد
شورای پنجم در این حوزه

سید مهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی در حوزهی معلولیت و مدیریت شهری
بیشک شهرها را باید نماد عینی عناصر تمدنی بشر دانست و شاید تحوالت گوناگون جامعه بشری همچون دانش و تکنولوژی ،شهرها را
در ابعاد شکلی و ریختشناسی و همچنین محتوایی و فرهنگی و اجتماعی دچار تحوالت شگرف با سرعتی وصفناشدنی کرده است.
اگر عملکرد اصلی و ویژه معابر ،اماکن و در یک کلمه فضاهای شهری را ایجاد بستر مناسب برای تعامالت اجتماعی بدانیم و آن را منوط
به امکان حضور شهروندان در جایجای آن کنیم ،میبایست گفت :مهمترین وظیفه مدیران شهری ،فراهم آوردن شرایط مطلوب حضور
اقشار مختلف جامعه با هدف ایجاد حیات اجتماعی و سرزندگی و نشاط برای باال بردن کیفیت زندگی فردفرد جامعه است .فضاهای
عمومی شهر معابر و اماکن و هر عنصر دیگری از شهر به واسطه وجود کنشها و واکنشها ،برخوردها و تعامالت ،ضرورتی اساسی در
برنامه های توسعه شهری به شمار می رود و شاید آرامش و نشاط و آسایش که پیشنیازهای زندگی سالم و پویا و بالنده است را باید در
پاسخ به این سؤال دانست که آیا شهر ،پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه بدون محدودیت است یا نه؟
در این مقال و در مقام پاسخگویی به سؤال اخیر با نگاهی ویژه به شهروندان دارای معلولیت تالش خواهد شد تا با نگاهی اجمالی به
وضعیت موجود ،عملکرد مدیریت شهری دوره پنجم را در پاسخگویی به این سؤال کلیدی بررسی کرده و در تحلیلی کوتاه به عملکرد
شورای پنجم شهر تهران بپردازیم.
در دسامبر  ۱975در قطعنامه ای که در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید آمده است:
معلولین محق هستند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور پیدا کرده و زندگی کنند و در دسامبر ۱982
این موضوع با نگرشی جدیتر با عنوان برابری فرصتها در کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید و این روند در دنیا تا به امروز در
مسیری پرشتاب همچنان درصدد ایجاد فضایی برابر برای تمام اقشار جامعه خصوصاً افراد دارای معلولیت است.
در ایران نیز قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب اردیبهشت  ۱۳97جدیترین مفاد قانونی برای رسیدن به حقوق شهروندان دارای
معلولیت به شمار میرود که در بخشهایی از آن به صورت ویژه به موضوع دسترسپذیری و ایجاد شرایط برابر برای همه شهروندان
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تأکید شده است .طی این قانون که الزاماتی را برای بسیاری از سازمانها خصوصاً مدیریت شهری در نظر گرفته است ،شهرداریها به
صورت ویژه با عناوینی همچون مناسبسازی و دسترسپذیری مخاطب قرار گرفتهاند.
حال به این پرسش پاسخ میدهیم که وظایف مدیریت شهری در قبال شهر و شهروندان چیست و آیا تکالیف و اختیارات شوراهای شهر
در این خصوص تناسبی منطقی دارند؟
وظیفه مدیریت شهری در یک نگاه کلی برنامهریزی ،مدیریت و ارائه خدمات در موضوعات شهری ،عمرانی و شهرسازی ،فرهنگی،
اجتماعی ،رفاهی ،ایمنی ،فنآوری اطالعات و همچنین حمل و نقل است .در خصوص شوراهای شهر ،طبق وظایف و اختیارات تعریف
شده در قانون «تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور» ذیل ماده  7۱اختیاراتی ذکر شده که با مروری بر آنها درمییابیم
که پتانسیل الزم برای ارائه راهکارها در قالب مصوبات ذیل شأن قانونگذاری و نظارت بر آنها ذیل وجه نظارتی شورا وجود داشته و در
مواردی که خأل قانونی وجود داشته باشد ،شوراها امکان ارائه پیشنهاد در قالب الیحه را از طریق شورای عالی استانها دارند که تقریباً
میتوان گفت هیچگاه از این امکان قانونی به صورت جدی استفاده نکرده ،که خود بیانگر رضایتمندی شوراها از قانون و حدود
اختیارات خود هستند.
«عملکرد شوراها در حوزه دسترسپذیری انتظاری که برآورده نشد»
اگر بگوییم فرد دارای معلولیت قربانی اختالالت و نقص فیزیکی خود نیست بلکه محصول عوامل محیطی و فرهنگی و اجتماعی است
که ورای نقص موجود عامل کاهش روابط و تعامالت اجتماعی اوست ،بایستی اذعان کرد بیش از معلولیت ،محدودیتی که محیط و
اجتماع برای او ایجاد کردهاند او را به ورطه گوشهگیری ،افسردگی و خمودگی پیش می برد و در این بین عدم دسترسپذیری شهری در
محیط پیرامون ،اماکن و فضاهای زیستپذیر مؤثر است.
شهروندی که به دلیل یک معلولیت برای تردد در شهر و استفاده برابر از امکانات شهری با مشکل مواجه است قطعاً در مسیر تعامالت و
ارتباطات و در نتیجه رشد و شکوفایی و بالندگی با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد.
امروز و در آستانه ورود به قرن جدید و در سال  ۱400در مدیریت شهری و خصوصاً شوراهای شهر با پدیدهای تحت عنوان عدم درک
معلولیت مواجه هستیم .اکثر اعضای شوراهای شهر متأسفانه نه با موضوع معلولیت آشنا هستند و نه ارادهای برای آشنایی با توانمندیها و
نیازهای شهروندان دارای معلولیت دارند که این موضوع بهعینه در شکل برنامهریزی و اجرای پروژههای شهری به صورت جدی قابل
مشاهده است.
شورای پنجم شهر تهران که در ابتدای شروع به کار خود سعی کرد تا به موضوع معلولیت در قالب کارگروهی با عنوان کارگروه توانیابان
ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بپردازد ،متأسفانه در همان ابتدای کار و پس از برخورد با موانع و مقاومتهای ساختاری و شهرداری
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پا پس کشید و این موضوع را مسکوت گذاشت .گرچه در مقاطعی و با فشار انجمنها و فعالین این حوزه سعی در ورود مجدد نمود اما
متأسفانه عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و ناکارآمد رخ نمود .عدم توانایی در پیگیری مصوبات قبلی در خصوص معلوالن از
یک سو و نبود ساختاری تعریف شده و توانمند در شورا جهت ارتباط با انجمنها و فعالین این حوزه و نبود روندی برای نیازسنجی و
رصد مشکالت موجود این قشر از سوی دیگر ،شورای پنجم را در خصوص مناسبسازی و دسترسپذیری ناموفق جلوه داد.
با نگاهی اجمالی به عملکرد چهارساله شورای شهر پنجم در تهران با موارد بسیاری برخورد خواهیم کرد که نشان از تضییع حقوق
شهروندان دارای معلولیت دارد.
*عدم تجهیز سامانه حمل و نقل معلولین علیرغم وجود مصوبهی دوره قبل
*عدم ارتقاء ستاد مناسبسازی به عنوان مرجع تایید علمی و ناظر در خصوص مناسبسازی پروژههای عمرانی به جایگاه منطقی و کارآمد
*انتشار گزارش رسمی در خصوص عملکرد مدیریت شهری در خصوص دسترسپذیری
*عدم ایجاد فرآیند آموزش برای مدیران  ،کارکنان ،پیمانکاران و ناظرین با هدف اجرای صحیح پروژههای شهری
*عدم تحقق قانون حمایت از حقوق معلوالن در خصوص استفاده رایگان از اماکن ورزشی
*اختصاص درصد مشخص شده برای جذب نیروی انسانی از شهروندان دارای معلولیت
*عدم ایجاد فضایی برای گفتگو و تعامل با ذینفعان
*عدم وجود نقشه راه مدون و قابل استناد و برنامهریزی بلندمدت برای رسیدن به شهر ایدهآل و دوستدار معلول و ...
همه و همه نشان از عدم موفقیت مدیریت شهری دوره پنجم در جلب رضایتمندی شهروندان دارای معلولیت دارد.
قشری که همانند دیگر شهروندان ،عوارض پرداخت میکنند اما مانند سایر مردم از حق طبیعی دسترسی برخوردار نیستند .شهروندانی که
گاهی به شمار نمیآیند و از بیعدالتی در حق دسترسی برابر ،سرخورده و دلآزردهاند.
انتظار میرود اعضای شورای اسالمی شهرها در تمامی استانهای کشور از جمله شورای شهر ششم در تهران ،مطالبه جامعه معلوالن در
حوزه دسترسپذیری را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند .همچنین ایجاد کارگروههای تخصصی که شاکله آن را نخبگان
معلول و افراد آشنا به این حوزه تشکیل میدهند از جمله مواردی است که اعضای شوراهای ششم باید به آن توجه ویژه داشته باشند و از
حضور مشاوران معلول در این کارگروهها استفاده کنند.
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دست در دست مرد موسیقی

میرهادی نائینیزاده :دانشجوی دکتری پژوهشهای قرآنی

داوود جعفری ،موسیقیدان نابینا ،از سن  7سالگی و با زدن ساز آکاردئون فعالیت موسیقایی خود را آغاز کرد.
وی پس از نواختن سازهای ویولن و کمانچه و با دانستن اینکه میتواند در رشته موسیقی کالسیک به تحصیل بپردازد ،از سال
سوم دبیرستان خود مبادرت به آموختن پیانو کرد .در سال  ۱۳79در رشتهٔ نوازندگی پیانو وارد دانشگاه هنر تهران شد و پس از
فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ،در رشته آهنگسازی موفق به اخذ کارشناسی ارشد شد .در میانهٔ تحصیل خود به خاطر بورس
تحصیلی که از دانشگاه موتزارتیوم سالزبورگ در اتریش دریافت کرد راهی آنجا شد و پس از یک ترم تحصیل به ایران بازگشت.
این موسیقیدان فرهیخته از سال  ۱۳97بعد از مدتی کار توانست به کنسرواتوار ترینیتی البان در شهر لندن راه یابد و پس از اخذ
دومین کارشناسی ارشد خود در رشتهٔ آهنگسازی ،از شهریور ماه دورهٔ دکتری خود را در همین رشته آغاز میکند.
*جناب آقای جعفری ،از حضورتان در این گفتوگو بسیار ممنونم.
من هم خدمت تمام دستاندرکاران و مخاطبین مجله مانا سالم عرض میکنم .امیدوارم گفتوگوی سازنده و مفیدی داشته باشیم.
*به عنوان سؤال اول ،درباره تفاوتهای نگاه آکادمیک به موسیقی و نگرش غیرعلمی به این مقوله با ما صحبت کنید.
با توجه به تجربهٔ بیست سالهٔ من در تدریس موسیقی ،به نظر میرسد نقطهٔ شروع مناسبی را برای بحث انتخاب کردید .موسیقی
آکادمیک دارای چند ویژگی است :در وهله اول ما عالوه بر سر و کار داشتن با مقولهٔ عملی موسیقی که همان ساز زدن باشد ،با
تئوریهای موسیقی مواجهیم؛ این تئوریها اساس کار موسیقی آکادمیک را مانند هر علم دیگری -تشکیل میدهند .دومین تفاوت میان
این دو رویکرد به موسیقی این است که در رویکرد آکادمیک ما با یک روند مشخص تحصیلی رو به رو هستیم که از یک نقطهٔ آ به
سمت یک نقطهه ب حرکت میکنیم و همان نقطه ب ما می تواند دوباره آغازگر حرکت به سمت نقطه پ باشد .از لحاظ اقتصادی نیز
نمی توان درآمد این دو نگرش به موسیقی را از نظر من با هم مقایسه کرد.
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بسیاری از افراد نابینا ،با داشتن دالیل مختلف ،به سمت موسیقی کشیده میشوند؛ اما تعداد کسانی که این رشته را به صورت آکادمیک
ادامه می دهند بسیار کم است .شاید بشود گفت دو درصد افرادی که به موسیقی گرایش دارند وارد آکادمی میشوند.
*آقای جعفری گفتید که با ساز آکاردئون فعالیت موسیقایی خود را آغاز کردید .چه عواملی باعث شد تا این ساز برای شما انتخاب
شود؟
باید صادقانه بگویم :این انتخاب را خانواده برای من انجام داد .خانوادهٔ من معتقد بود من به خاطر این که دارای شرایط ویژهای هستم
باید توانایی بیشتری نسبت به همساالنم داشته باشم .اینجا جا دارد از استاد اسدی که در مدرسه شوریده گروه سرودی تشکیل داده بودند
کمال تشکر را داشته باشم .وقتی کالس آمادگی بودم در این گروه سرود آکاردئون مینواختم.
*در ادامه سؤال قبل ،میخواستم بپرسم اگر خانوادهای کودک نابینای خود را برای تحصیل موسیقی پیش شما بیاورد ،آیا شما همان
ساز آکاردئون را به آنها پیشنهاد میکنید؟
ابتدا باید بگویم :باید عالقه در وجود کسی که میخواهد موسیقی یاد بگیرد وجود داشته باشد .ایجاد عالقه کار دشواریست و شاید
نشود این کار را به خوبی انجام داد .پس از این مرحله به باور من انتخاب ساز کامالً بستگی به خود نوآموز دارد؛ او باید صدای سازهای
مختلف را بشنود و آنها را لمس کند و یکی از آنها را برای خود انتخاب کند.
با اینکه انتخاب ساز به عهدهٔ خود هنرجو باید باشد ،من به عنوان یک معلم موسیقی یک استثنا را برای هنرجویان قائل هستم .به نظر
من همهٔ کسانی که میخواهند با موسیقی به طور حرفهای برخورد کنند بهتر است یک دورهٔ عمومی پیانو را پشت سر بگذارند تا
دچار بسیاری از پیچیدگیهایی که در کاربرد موسیقی وجود دارد نشوند.
*آقای جعفری :با توجه به سابقه و تجربه شما در تحصیل و تدریس موسیقی ،چه تفاوتهایی را میتوانید میان این فرآیند برای نابینایان
و سایر هنرجویان قائل باشید؟
از نظر من اگر مسائل تکنیکی از طرف معلم دانسته شود ،تفاوت زیادی نمیتوان در میان این دو قشر مطرح دانست .من خودم وقتی
شاگرد بینا دارم به آنها اجازهٔ نگاه کردن به کالویه های پیانو را نمیدهم.
اما یک الزمهٔ مهم که اگر وجود نداشته باشد از نظر من کار نمیتواند آنچنان که باید پیش برود ،لزوم آموزش نتنویسی به خط
بریل است .من به عنوان یک معلم موسیقی بر این باور هستم که اگر در عصر حاضر و با وجود امکانات رایانهای امکان تحصیل تا مقطع
دکتری در هر رشتهای میسر باشد ،در رشتهٔ موسیقی بدون مسلح بودن به سالح خط بریل چنین امکانی وجود ندارد .نتنویسی بریل
فرآیندی پیچیده است و من اقرار میکنم  70درصد آن را بلدم و هر وقت به مشکل بر میخورم باید به دیکشنریهای نت نگاه کنم .این
سختی از آنجا ناشی میشود که نتنویسی مبتنی بر نظریههای علم موسیقی است .من به ویژه از افراد نیمهبینا -که شاید به خط بریل
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نیازی نداشته باشند -خواهش میکنم حتماً خط بریل را برای ورود به موسیقی بیاموزند تا در مراحل پیچیدهٔ آن دچار مشکالت فراوان
نشوند.
*آیا امکان دارد در باب مشکالتی که عدم یاد گیری نتنویسی بریل به وجود میآورد بیشتر توضیح بدهید؟
برای یادگیری سازهای غربی ،هارمونی ،و سولفژ ،از یک جا به بعد پیچیدگیها آنقدر زیاد میشوند که امکان ندارد بدون خط بریل
پیش رفت .افراد نیمهبینا با درشت کردن نتها برای خود سعی در یادگیری آنها دارند؛ این کار هم به چشمشان آسیب میزند و هم از
یک جایی به بعد دیگر امکانپذیر نیست .پس باز هم از همهٔ کسانی که میخواهند وارد عرصهٔ موسیقی آکادمیک بشوند تقاضا
میکنم خود را به سالح بریل مجهز کنند.
*برگردیم به زندگی حرفهای شما .در سال سوم دبیرستان چه عاملی باعث شد تا رویکرد آکادمیک را برای ادامه زندگی موسیقایی
خود انتخاب کنید؟
دو عامل مهم وجود داشت که مرا به این سمت رهنمون کرد .ابتدا عالقهٔ شخصی من به دوگانهٔ عملی-نظری برای یادگیری فنون
متفاوت و عامل دوم ترجیح اقتصادی رشتهٔ موسیقی به سایر رشتههایی که افراد نابینای دیگر وارد آن میشوند و به خاطر شرایط
اجتماعی کشور نمیتوانند از توانایی آکادمیک خود بهره کافی اقتصادی را ببرند.
*شما زمانی وارد رشتهٔ موسیقی شدید که بیشتر نابینایان این مسیر را برای ادامه تحصیل انتخاب نمیکردند؛ لطفاً از موانع و مشکالتی
که بر سر راهتان وجود داشت برای مخاطبین ما صحبت کنید.
اولین مشکلی که من با آن روبهرو بودم ،عدم مناسبسازی کنکور هنر برای نابینایان بود .در سال  ۱۳78من با رفتار خوبی از سمت سازمان
سنجش مواجه نبودم؛ ریاست بخش آزمونسازی وقت سازمان مستقیماً به من گفت :همین که از کنکور هنر محروم نمیشوی باید خدا
را شکر کنی .ما برای مناسبسازی آزمون نمیتوانیم کار خاصی انجام دهیم .در همینجا میخواهم به کسانی که قصد شرکت در
آزمون هنر را دارند توصیه کنم درسهای عمومی و درسهای مربوط به موسیقی در این رشته را بیش از همهٔ دروس جدی بگیرند.
به عنوان اولین نابینایی که در ایران وارد رشتهٔ موسیقی میشدم مشکالت عدیدهای پیش روی من بود .مثالً این مشکل که چگونه
بتوانم به خط بریل هارمونی بنویسم .باید از تمام اساتید بزرگوار دانشگاه هنر تهران قدردانی کنم؛ به عنوان نمونه استاد بزرگ سولفژ-
استاد شریف لطفی -به من اجازه میدادند ماشین پرکینز در کالس به همراه خود ببرم و از تمام دانشجوها میخواستند تا اجازه دهند من
آنچه باید را بریل کنم .من بعد از  9بار خواندن هارمونی تازه کشف کردم چگونه میشود آن را به خط بریل تعریف کرد.
مشکالت بهخاطر حضور نابینایان بیشتری که وارد عرصهٔ موسیقی آکادمیک میشوند کاهش داشته است؛ اما هنوز هم برخی از آنها
به قوت خود باقی هستند .من در وبسایت خود در حال تدوین برنامهای هستم تا بتوانم تجربههای خود را در اختیار عالقه مندان نابینا قرار
دهم تا آنها بتوانند با اطالع بیشتری وارد این عرصهٔ آکادمیک شوند.
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*آیا مطلعید هنوز موانع مذکور در آزمون هنر به قوت خود باقی هستند؟
بله همچنان وجود دارند و اگر وجود نداشته باشند جای تعجب است .این مشکالت در آزمون کارشناسی ارشد بیشتر هم میشود .من از
افراد نابینایی که تصمیم گرفتهاند وارد این دوره شوند میخواهم یک منشی به همراه خود ببرند که بتواند ظرافتهای موسیقایی و خط
موسیقی را درک کند و سؤال را به درستی برایشان بخواند .باید توجه کنیم ما نابینایان فقط خودمان یاریگر خودمان هستیم و کسی قصد
همکاری بیش از چیزی که باید را برای ما ندارد.
*شما در خالل صحبتهای خود از بچهها خواستید که منشی خود را انتخاب کنند :با توجه به تجربههایی که دارید ،آیا سازمان سنجش
چنین اجازهای را به ما میدهد؟
باید اشاره کنم :به طور قانونی در دوره کارشناسی چنین امکانی وجود ندارد؛ اما با مساعدت انسانی رؤسای حوزه و دادن این تضمین
که این فرد تحت نظارت شما فقط پرسشهای موسیقی را برای من میخواند این اتفاق افتاده است.
دربارهٔ آزمون کارشناسی ارشد باید بگویم سازمان سنجش مجبور به پذیرش استفاده از منشی متخصص یا الاقل آشنا به فن موسیقی
شد؛ زیرا خواندن سؤاالت موسیقی از عهده سایرین خارج بود .این نکته نیز شایان توجه است که در سایر رشتهها مساعدت بیشتری برای
نابینایان از طرف سازمان سنجش صورت میگیرد؛ اما ماهیت رشتهٔ موسیقی و عدم توجه صحیح به مقولهٔ هنر از سوی مسئولین امر،
دو عاملی هستند که همچنان وجود بسیاری از مشکالت را پابرجا نگه میدارند.
*امکان دارد درباره همکاریهای بیشتری که از طرف سازمان سنجش نسبت به دورهٔ شما انجام میگیرد صحبت کنید؟
من به خاطر ارتباط کاملی که با مقوالت دانشگاهی و کنکوری دارم از ریز جزئیاتی که برای آزمونها اتفاق می افتد باخبرم .همانطور
که گفتم تن ها اتفاق مثبت این بوده است که امکان حضور منشی منتخب ،با مذاکرات پیشا کنکوری برای افراد نابینا فراهم شده است.
*شما درباره همکاری برخی اساتید در دانشگاه صحبت کردید :اما میخواهم در بارهٔ موانع تحصیلی که در دورهٔ دانشگاه پیش
روی شما بود و احیاناً شما را از سایر همکالسان غیر نابینایتان عقب میانداخت با ما گفت و گو کنید؟
بزرگترین مانع ما این بود که دسترسی به منابع قابل استفاده برای ما در حد صفر نبود؛ زیر صفر بود .کتابهای بریل نت و پارتیتور
مطلقاً وجود نداشت .البته اکنون هم فضا خیلی تغییر نکرده است؛ به استثنای مکاتباتی که با مراکز بینالمللی میسر شده و کتابهای
ناکافی که به خط بریل در این زمینه تولید شدهاند ،اتفاق خیلی مهمی نیفتاده است .در اینجا قصد دارم مژدهای به تمام عالقهمندان به
حوزهٔ موسیقی بدهم :من به سهم خود به یکی از هنرجویان بینای خود آموزش ضبط نت به شیوهٔ استاندارد را دادم و تعداد قابل
توجهی کتاب نت به کمک او ضبط شد؛ از آنجا که این کتابهای ضبط شده با استانداردهای نتنویسی بریل همگام هستند ،امکان
برگرداندن آنها به خط بریل کامالً میسر است .باید توجه کرد که مراکز تهیه کتابهای عمومی برای نابینایان قادر نیستند چنان که باید
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کتب تخصصی موسیقی را برای افراد نابینا ضبط یا تولید کنند و این کار همانطور که پیشتر اشاره کردم تسلط کافی به مبانی موسیقی را
میطلبد.
*آیا مشکل تازهای در زمان ورود شما به دوره کارشناسی ارشد برایتان پیش آمد؟
از جایی که من وارد رشتهٔ آهنگسازی شده بودم و تعداد کمی از نابینایان در سراسر دنیا به این رشته اقبال نشان میدهند ،مشکالت من
دوچندان شد .اینجا قصد دارم توصیهای به عالقهمندان ورود به رشتهٔ موسیقی داشته باشم .ما باید هم توانایی خود در باب تئوریهای
موسیقی را دو چندان کنیم و هم از توانایی گوش خود در تشخیص صحیح موضوعات مورد بحث بیشتر استفاده کنیم.
*وقتی از تأثیر گوش بر روند کار موسیقی صحبت میکنید ،یک پرسش عمومی به ذهن من میرسد .به عنوان یک موسیقیدان ،آیا با
این فرضیه که گوش افراد نابینا نسبت به سایرین بهتر کار میکند موافقید؟
در پاسخ شما میتوانم بگویم :این دقیقاً مانند ورزشکاری است که بازوهای خود را با ممارست قوی میکند؛ گوش ما نابینایا ،به
واسطهٔ استفادهٔ بیشتری که از آن میکنیم ،نسبت به گوش افراد بینا قویتر میشود و این هیچ ربطی به مسائل فراعلمی ندارد .باید
خاطرنشان کنم این هم که تمام بار فعالیت موسیقایی خود را به عهدهٔ گوش بگذاریم صحیح نیست .گوش خوب مانند زمین
حاصلخیزی عمل میکند که باید در آن بذر نظریههای موسیقی توسط معلمین کارآمد کاشته شود.
*اگر نوآموزی از شما بپرسد که :من وقتی می توانم صدای سازی را در بیاورم و از آن کسب درآمد هم داشته باشم ،چرا باید تن به
دشواریهای آموزش آکادمیک موسیقی بدهم ،پاسخ شما چیست؟
اتفاقاً پاسخ من به این افرا د این است که میزان درآمدی که از طریق حضور در آکادمی برای من داوود جعفری متصور است به مراتب
بیش از داشتن یک شاگرد مبتدی یا ساز زدن در یک مجلس مشخص میتواند باشد .من در دوران کرونا هیچکدام از شاگردان خود را
از دست ندادم؛ زیرا روی کسانی سرمایهگذاری کرده بودم که نگاهشان به موسیقی حرفهایست .این در حالی است که اگر شما بخواهید
شاگردان مبتدی داشته باشید حذف معلم موسیقی میتواند جزء اولین اولویتهای آنها باشد .از طرف دیگر ،نگرش آکادمیک من به
موسیقی مرا به سمت تدریس در دانشگاه رهنمون ساخت .به نظر میرسد شأن اجتماعی و میزان درآمد تدریس دانشگاهی با نوازندگی
در یک مجلس عروسی قابل قیاس نباشد.
یکی دیگر از امکانات درآمدی که نگرش آکادمیک به موسیقی برای من فراهم آورده است ،شرکت در کنسرتها و گروههای
موسیقی برای تهیهٔ آلبومهای موسیقی است که میتوان گفت عایدی قابل توجهی هم برای من داشته است.
*شما چند سال است که مشغول به درآمدزایی از راه موسیقی هستید و چه مشکالت و موانعی پیش پای شما برای رسیدن به جایگاهی
که اکنون دارید قرار داشته است؟
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من به دلیل عالقهٔ شخصی که به تدریس داشتم از همان ترم اول دانشگاه این کار را شروع کردم؛ از طرفی باید توجه داشت فرآیند
مطالعهٔ موسیقی در همه جای دنیا به صورت خصوصی دنبال میشود و برای آن باید هزینه های زیادی متقبل شد .من دانشجوی دانشگاه
دولتی بودم ولی میتوانم اقرار کنم بیش از یک دانشجوی دانشگاههای غیردولتی برای این کار هزینه کرده ام .ممکن است این پرسش
پیش بیاید که :پس چه نیازی به حضور در دانشگاه برای مطالعهٔ موسیقی داریم؟ پاسخی که من میدهم دو بخش دارد :یکی اینکه
نظریات موسیقی چیزی نیستند که بشود در کالسهای خصوصی آموخت .دوم اینکه علم موسیقی آنقدر سخت هست که نشود در کنار
یک علم دیگر آن را تجربه کرد.
من طی این  20سالی که تجربهٔ تدریس را دارم میخواهم به تمام متقاضیان حضور در عرصهٔ موسیقی بگویم :باید بدانید که قدم در
راهی طوالنی و البته پرهزینه میگذارید که البته میتواند بر ای شما درآمد خوبی داشته باشد .به این کار به چشم یک حرفه نگاه کنید و
آن را به درستی پیگیری کنید .من برای شاگردانم مثالی دارم :میگویم حتی اگر میخواهید دزد شوید ،این کار را به بهترین نحو ممکن
انجام دهید.
*به عنوان یک معلم خبره در موسیقی ،میتوانید بگویید کسی که میخواهد تازه وارد عرصهٔ موسیقی شود تقریباً چقدر باید هزینه
کند؟
هزینهای که باید متحمل شود ابتدا به سازی بستگی دارد که میپسندد؛ طبعاً هزینهٔ خرید یک سهتار با یک پیانو تفاوت چشمگیری
دارد .دومین موردی که باید مد نظر باشد انتخاب معلمی است که میخواهد تدریس موسیقی را عهدهدار باشد .این امکان وجود دارد
که یک معلم غیرحرفهای با هزینهٔ اندک به شما تدریس کند؛ اما شما نمیتوانید از او انتظار زیادی داشته باشید .باید بگویم هزینهٔ
یک معلم حرفهای موسیقی کمتر از ساعتی  250000تومان نیست.
*اگر دوست داشتید به این سؤال پاسخ ندهید .میزان درآمد شما با توجه به سابقهٔ کاریتان در ماه چقدر است؟
من به واسطهٔ تحصیل نمیتوانم کار تماموقت داشته باشم و با دو روز و نیم کار میتوانم ماهانه بین  ۱۶تا  ۱7میلیون تومان درآمد
داشته باشم .باز باید تأکید کنم این میزان درآمد با ممارست فراوان و تحمل هزینههای زیادی به دست آمده و پایداری و ممارست
الزمهٔ کسب هر گونه درآمدزایی در عرصهٔ موسیقی است .این مجموعه درآمدی است که من از تدریس به دست میآورم .میتوان
به آن درآمد حضور در کنسرتها و سفارش آهنگسازی را نیز افزود که به دلیل ناپایداری آنها از بیان آنها خودداری کردم.
*جناب جعفری گرامی :اگر در پایان مطلبی هست که من از آن غفلت کردم ،به عنوان سخن پایانی آن را مطرح فرمایید.
به عنوان سخن پایانی میخواهم دو نکته عرض کنم :اول این که من با عالقهٔ تمام حاضرم تجارب خود را در اختیار همهٔ دوستان
نابینا قرار دهم و به آنها در هر کجای دنیا که باشم ،مشاوره دهم .دوم این که از همهٔ افراد نیمهبینایی که میخواهند کار جدی موسیقی
را دنبال کنند خواهش می کنم حتی اگر صرفاً برای این کار باشد مبادرت به یادگیری خط بریل کنند .تجربه نشان داده است که درشت
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کردن نتها همانطور که پیشتر گفتم نمیتواند راه مناسبی برای این افراد باشد؛ به عنوان نمونه وقتی نور سالن چنان که باید نیست ،آنها
نمیتوانند به درستی نتها را ببینند و ساز بزنند.
*به عنوان حسن ختام این گفتوگو از همهٔ شنوندگان دعوت میکنم یکی از قطعات ساخته شده توسط آقای جعفری را بشنوند.
قطعهای به نام مرثیهٔ بهار که یک کوارتت برای سازهای زهی است .برای شنیدن این قطعهٔ زیبا پادکست این شماره را از دست
ندهید.

تازههای کتاب صوتی :از پیانیست نابینا تا ناگفتهها از روزگار پهلویها

رقیه شفیعی :کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانههای عمومی کشور
پیش از معرفی کتب در نظر گرفته شده برای این شماره الزم به یادآوری است که فهرست مراکز ارائه دهنده خدمات کتابخانهای به
نابینایان در سراسر کشور همراه با آدرس ،شماره تلفن و مسئول بخش ارائهدهنده خدمات ،در پایان سیاهه کتابهای معرفی شده این ماه
قرار داده میشود و شما میتوانید از طریق ارتباط با مرکز معرفی شده در استان خود کتب مورد نیازتان را درخواست دهید.
و اما معرفی کتابهای این ماه را با کتاب پیانیست نابینا شروع میکنیم:
*ماریا تنها دختر منشی دربار اتریش دختری نابغه است ،استعداد او در نوازندگی پیانو باوجود نابینا بودن تحسین همگان را برمیانگیزد.
پدر ماریا اما از وضعیت جسمانی دخترش راضی نیست و برای بهبود او از فرانس آنتوان مسمر -یکی از مدعیان هیپنوتیزمدرمانی -طلب
کمک میکند .ورود مسمر به زندگی ماریا همراه اتفاقات شگرفی است؛ تلفیقی از حس شجاعت ،لذت ،کمبود و درد بیگناهی.
«پیانیست نابینا» داستانی واقعی ،مهیج و سرشار از عشق است به نویسندگی میشل هالبرستادت و ترجمهی علی ستارزاده که نشر کتاب مرو
سال  ۱۳97در  ۱5۶صفحه به چاپ رسانده است.
*کتابی که معرفی میشود همان اثری است که موجب تکفیر هانا آرنت شده و با تأخیری قریب به  ۶0سال به دست مخاطب فارسیزبان
میرسد ،اما رنگ و بوی کهنگی ندارد .اغلب پرسشهایی که هانا آرنت در گزارش خود از محاکمهی آدولف آیشمن -یکی از مأموران
ارشد رژیم نازی -در اجرای سیاست راهحل نهایی به بحث میگذارد هنوز پیش روی ماست و پاسخ درخوری نیافته است.
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آرنت به پشتوانهی نظریاتی که قبالً در خواستگاههای توتالیتر مطرح کرده بود ،در این کتاب از شر نوظهوری سخن میگوید که نه از
خبث طینت فرد بلکه از هزارتوی بروکراسی مدرن سرچشمه میگیرد .جنایات هولناک که خالف جرائم عادی تحت حمایت قانون
انجام میشوند و وجودشان را از وجدان تهی میکند .در این شرایط هر فرد عادی میتواند دست به جنایت بزند بی آنکه حتی لحظهای
به آثار هولناک عمل خود فکر کند.
رهبران اسرائیل قصد داشتند با ربودن و محاکمه آیشمن به عنوان مغز متفکر دستگاه کشتار رژیم نازی اسرائیل را تنها مرجع و دادخواه
حقیقی یهودیان جهان جلوه بدهند .اما تأکید آرنت بر ایرادات اساسی این دادگاه نمایشی و پشتیبانی او از ایدهی محاکمهی آیشمن در
یک دادگاه بینالمللی شیرازهی برنامهی اسرائیل را تا حد زیادی از هم گسیخت.
عالوه بر این آرنت در خالل گزارش خود بُعد نسبتاً ناشناختهای را از نقش شوراهای یهود در هولوکاست ارائه کرد که به رغم گذشت
بیش از نیم قرن همچنان جنجالی است و اشاره به آن میتواند گوینده را در مظان اتهام رایج یهودستیزی قرار بدهد.
پرداختن به این موضوع آرنت را آماج حمالت گسترده به خصوص از سوی صهیونیستها قرار داد .صهیونیسم برای تثبیت تحقق اهداف
درازمدت خود الجرم تنها پذیرای روایتی از تاریخ بود که یهودیان را قربانیان ازلی و ابدی نشان بدهد.
«آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتذال شر» اثر هانا آرنت را با ترجمهی زهرا شمس انتشارات برج در  ۳7۶صفحه در سال  ۱۳99به
چاپ رسانده است.
*ما میدانیم که همیشه به تله میافتیم .میدانیم که احساس نارضایتی به سراغمان میآید و میدانیم آنچه را میخواهیم به خاطر جلب
رضایت دیگران از دست میدهیم .اما نمیدانیم چه باید بکنیم! چرا برخی از افراد می توانند ما را از لحاظ عاطفی استثمار کنند و به ما
احساس بازنده بودن ببخشند .افرادی که ما را همواره وادار به تسلیم میکنند استثمارگران ماهری هستند که هر زمان به خواستهشان
میرسند خودشان را به ما نزدیک میکنند و اگر نرسند دست به تهدید میزنند و یا ما را زیر بار سنگینی از گناه مدفون میکنند .معموالً
یک شخص خاص ،مانند همسر ،پدر یا مادر ،خواهر یا برادر و یا دوستانمان ما را آن چنان مصرانه به زنجیر استثمار میکشند که فراموش
میکنیم آدم بزرگسالی هستیم .آنها ما را روی انگشت کوچکشان میچرخانند .این جدال قدرت و دایرهی رفتارهایی که منجر به آن
میشود باجگیری خالص است .یعنی باجگیری عاطفی .برّندگی این کلمه به ما کمک میکند فرایند انکار و سردرگمی را که بر بسیاری
از روابطمان حاکم است بشکافیم و با حقیقت روبهرو شویم .در این حالت ما نیازمند شناسایی و اصالح رفتارهایی هستیم که موجب
رنجمان میشود.
«باجگیری عاطفی» نوشتهی سوزان فوروارد را با ترجمهی منیژه شیخجوادی نشر پیکان سال  ۱۳9۳در  ۳89صفحه روانه بازار کرده است.
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در این کتاب نشان داده میشود که باجگیرها چگونه عمل میکنند و چرا برخی از ما در مقابل آنها لطمهپذیر هستیم .روانشناسی باجگیری
توصیف میشود و نشان داده میشود که چگونه باجگیرها از مهر و سایر ابزارهایشان استفاده میکنند و همچنین در خواهید یافت که
چگونه ترس زمینهی مشترکی است که در همهی باجگیریها دیده میشود.
*زمانی که جسدی پیچیده در پوشش پالستیکی و سر گرهخورده نزدیک بوتهها در محلهای ساکت واقع در حومهی شهر توکیو پیدا
میشود ،داستان «پرونده شب توتفرنگی» نیز آغاز شده و ستوان ریکو هیمه کاوا و جوخهاش ،عهدهدار این پروندهی قتل شدهاند .قربانی
به طرز وحشیانهای سالخی شده و زخمهای عجیبی بر بدن دارد و هیچکس هم از چون و چرایی این جنایت بیرحمانه آگاه نیست.
ریکو هیمه کاوا که در سن  29سالگی به سر میبرد ،به عنوان ستوان و سرپرست بخش جنایی اداره پلیس کالنشهر توکیو انتخاب شده؛
اما او برای این پست خیلی جوان است ،با وجود موانعی بر سر راهش او از نظر روانی بسیار محکم بوده و نسبت به خطر بیتوجه است؛
همچنین یک توانایی تحسین برانگیز در حل معماهای جنایی دارد .حال باید دید که میتواند از پس «پرونده شب توت فرنگی» هم بربیاید
یا خیر.
ریکو سرنخهایی پیدا میکند که سبب میشود پلیس ۱۱ ،جنازهی دیگر را با همان جنس پالستیک پیدا کند .هویت چندین جنازه غیر
قابل تشخیص است اما آنهایی که هویتشان هم معلوم است هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند .تنها سرنخ دور از ذهن ،به زمزمههایی از یک
وبسایت اینترنتی میرسد؛ چیزی در فضای تاریک اینترنت با نام «شب توت فرنگی».
اما همچنان که او به دنبال قاتل است ،قاتل نیز به دنبال اوست و به نظر میرسد که خود او قربانی بعدی «پرونده شب توت فرنگی» است.
«پروندهی شب توتفرنگی» نوشتهی تتسویا هوندا را نشر کولهپشتی با ترجمه سارا پورحسنی سال  ۱۳98در  ۳52صفحه تقدیم دوستداران
ادبیات پلیسی کرده است.
*محتوای این اثر شصت مقالهی دانشنامهای دربارهی شخصیتهاست .مقالههایی از میان آنچه نویسندهی اینها طی بیش از  ۳5سال
دانشنامهنگاری در زمینههای مختلف نوشته است .مقالههای کتاب در سه بخش تنظیمشدهاند -۱ .قاجاریان .شامل شخصیتهایی که در
عصر قاجار زاده شده و درگذشتهاند -2 .قاجاری معاصران .شخصیتهایی که بخشی از زندگی آنان در عصر قاجار و بخش دیگری در
دورهی پس از  ۱۳00بوده است -۳ .معاصران .شخصیتهایی که دورهی رشد و حیاتشان پس از  ۱۳00بوده است.
«شصت چهره از میان قاجاریان و معاصران» تألیف عبدالحسین آذرنگ را نشر کتاب بهار سال  ۱۳98در  5۳9صفحه منتشر کرده است.
*در سال های بعد از انقالب بسیاری از رجال رژیم گذشته که در جریان انقالب یا بعد از آن از ایران خارج شده و به حال خودتبعیدی در
اروپا یا آمریکا زندگی میکنند دست به نوشتن خاطرات زدهاند .یا با مصاحبه با برنامههایی نظیر تاریخ شفاهی ایران خاطرات خود را از
کار و زندگی در رژیم گذشته بیان کرده اند .یکی از این اشخاص عبدالرضا انصاری از مقامات سرشناس دوره پهلوی است .وی در مقام
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وزارت ،استاندار و سرپرستی و مدیریت آب و برق خوزستان فعالیت داشت .انصاری در بیان خاطرات خود در عین حال که به اقدامات
مثبتی که در جهت عمران و آبادی صورت گرفته است ،اشاره میکند ،عدم توجه به وضع معیشت مردم به خصوص در شهرستانها و
روستاها را با شرح آنچه به چشم خود دیده است بیان میکند .شرح پریشانی و نارضایی مردم و مشاهدات او در یکی از شهرهای بزرگ
خوزستان که از آن به نام شهر کوران نام میبرد به راستی تکاندهنده است.
«ناگفتهها از روزگار پهلویها (خاطرات عبدالرضا انصاری)» با مقدمه و ویرایش محمود طلوعی را نشر علم سال  ۱۳9۳در  482صفحه
تقدیم تاریخدوستان کرده است.
*هزار بار آرزو کرد کاش ماجرا این طوری پیش نمیرفت! از آن کاشهای سرگردانی که همهی آدمها در گذشتهشان پیدا میکنند و با
اینکه میدانند زندگی دکمهی برگشت ندارد باز هم آرزویش میکنند.
«کارما» نوشتهی تکین حمزهلو را انتشارات روشا سال  ۱۳97در  400صفحه تقدیم رماندوستان کرده است.
*در این اثر طنز که جز برای سرگرمی نیست نویسندهی کتاب در مقدمه میگوید :این کتاب تقدیم میشود به تمام رانندگان تاکسیهای
اینترنتی ،غیر اینترنتی ،زرد ،سبز ،نارنجی قدیم ،شخصی ،دربستی و درباز ،خطی و غیر خطی ،آژانس و نیز تمام آنان که شغلشان این
نیست ولی در مسیر خانه تا محل کار و بالعکس مسافر توراهی سوار میکنند .تقدیم میشود به همهی عزیزانی که جهت فراموش کردن
مشکالت و اندوهها و پادردها و کمردردها و برای تحمل ترافیک سرسامآور جایی که قرار بود شهر باشد ،چارهای جز راه انداختن چنین
بحثهایی نمییابند.
«کأن لم یَکُن» اثر طنز امیرعلی نبویان را نشر خوب سال  ۱۳99در  77صفحه به چاپ رسانده است.
*شهر اصفهان در طول تاریخ پر نشیب و فراز خود به علت موقعیت جغرافیایی پیوسته مورد توجه حاکمان قرار گرفته و بارها به پایتختی
انتخاب شده و هرزگاهی مورد هجو م بیگانگان نیز بوده است .با این حال پیوسته پایدار مانده و توانسته است بر اعتبار خود بیفزاید .چونان
که امروز نیز این شهر به لحاظ اهمیت باالی فرهنگی ،تاریخی ،هنری و اجتماعی خود از غنای خاصی برخوردار بوده و یکی از الگوهای
برجستهی فرهنگی در جهان اسالم محسوب میشود .آنچه موجب شهرت جهانی این شهر شده عالوه بر یادمانهای بزرگ تاریخی،
فرهنگی و هنری وجود اندیشمندان بزرگ علمی ،فلسفی و اجتماعی ،هنری و دینی است که در این شهر پرورش یافتهاند و با تفکر و
اندیشهی فرهنگساز خود موجبات اعتالی این شهر را فراهم آوردهاند .هدف اصلی این کتاب شناخت اصفهان و معرفی جاذبههای
گردشگری این شهر در ابعاد مختلف و بررسی جایگاه صنعت گردشگری آن است.
«اصفهان و گردشگری» نوشتهی حسن بیگمحمدی است که سازمان فرهنگی تفریحی شهر اصفهان سال  ۱۳8۶در  ۱88صفحه منتشر
کرده است.
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*پس از آنکه کامیار شاپور در سال  ۱۳97زندگی را ترک کرد ،در اغلب خبرها بر این نکته تأکید شد که او فرزند فروغ فرخزاد بود.
عمری را به رنج و نومیدی گذراند و حدود دههی پایانی عمرش را به گیتارنوازی در بوستان پارکهای تهران سپری کرد .کتاب حاضر
میکوشد از زندگی شخصی ،ادبی و هنری او آگاهیهای دقیق یا به نسبت دقیقی در اختیار عالقهمندان قرار دهد.
«کامیار شاپور؛ شاعر ،نقاش و نوازنده گیتار» را کامیار عابدی و فرناز تبریزی توسط نشر مروارید سال  ۱۳99در  ۱8۶صفحه به چاپ
رساندهاند.
کتاب شامل  ۱0فصل است که به بررسی زندگی و آثار کامیار شاپور میپردازد و همچنین خاطرات و آراء او دربارهی پدر و مادرش را
بیان میکند .نیز متن نامههای او به پدرش و نامههای دیگران به او در کتاب جمعآوری شده و فصلهای پایانی هم به تحلیل آثار نقاشی
او از سوی سه تن از کارشناسان اختصاص یافته است.
*«کتاب عشق هفت عروسک و غاز برفی» نوشتهی پل گالیکو با ترجمهی محمدعلی صفریان را نشر پدیدآوران سال  ۱۳۶۳در  20۶صفحه
منتشر کرده است.
این کتاب شامل دو داستان است .یکی عشق هفت عروسک و دیگری غاز برفی که داستان نخست چنین آغاز میشود:
در پاریس در بهار عمر ما دختری در پاریس میخواست خودش را در رود سن بیندازد .دختر موجود الغر و بیقوارهای بود با دهان گشاد
و موی سیاه کوتاه .بدنش همه استخوان بود و گودیهایی در هر جا که باید برجستگی باشد و فربهی .صورتش جذاب بود اما با گرسنگی
و رنج از شکل افتاده بود .چشمانش بیقرار بود و درشت ،براق ،سیاه و ماالمال از ناامیدی .اسمش مال هیکز بود اما مچ صدایش میکردند.
یتیم بود یک بریتانیایی از اهالی دهکدهی پلوآرگ نزدیک سنبریو .با همهی شوربختیاش هنوز چیزی از رمز و راز این سرزمین اسرارآمیز
را با خود داشت.....
*فلسفه در همهی کشورها و همهی فرهنگها واژهای پر ابهت است .اما فلسفه به چه کار میآید؟ سقراط در آموزههایش سؤاالتی طرح
می کرد که با زندگی ،شخصیت و خصایل افراد ارتباط داشت .ما نیز نیازمند درک معنای زندگی و آشنایی با هنر زندگی هستیم .لذا به
انتشار کتاب های فلسفی که نه فقط با صدای عقل بلکه با شعور زندگی با ما دربارهی مسائل زندگیمان سخن میگویند با نور تاباندن بر
زوایای تاریک پیچیدگی های زندگی و دعوت از خود ما برای تفکر بیشتر یعنی فکر کردن به هنر زندگی با مدد گرفتن از تجربهی
دیگران نیاز داریم .یکی از مسائل پیچیدهی زندگی تنهایی است که جنبههای مختلف آن در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
«فلسفه تنهایی» اثر الرس اسونسن را با ترجمهی خشایار دیهیمی فرهنگ نشر نو سال  ۱۳97در  2۳9صفحه روانه بازار کرده است.
کتاب در  8فصل تنظیم شده است ،فصل اول گزارشی از تنهایی را بیان میکند که مبتنی بر منابع روانشناسی ،علوم اجتماعی و فلسفه
است .فصل دوم ماهیت احساسات و جنبهی احساسی تنهایی را تبیین میکند .فصل سوم میگوید که چه کسانی تنها هستند .فصل چهارم
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به اعتماد اختصاص دارد .فصل پنجم نقش عشق و دوستی را در زندگی آدمها بیان میکند .فصل ششم آدم مدرن را که چجور آدمی
است معرفی میکند .در فصل هفتم خلوتگزینی و انزوا به بحث گذاشته میشود .فصل هشتم هم به بحث دربارهی مسئولیت تکتک
افراد در مدیریت تنهایی پرداخته میشود.
در زیر مشخصات تمامی کتابخانههای نابینایان سراسر کشور از جمله نشانی و راههای ارتباطی با آنها جهت آشنایی و سهولت دسترسی
شما گرامیان خواهد آمد .در صورت کثب اطالع از کتابخانههایی که در این لیست نیستند بروزرسانی اعمال خواهد شد.
 .۱آذربایجان شرقی تبریز خیابان آزادی چهار راه الله کتابخانه مرکزی تبریز بخش نابینایان .مسئول :روح اهلل ساعی .تلفن04۱۳44۳5۶5۱ :
 .2آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی (ره) ایستگاه باال حمام روبروی ساختمان کاچیران جنب چاپ ناصر مؤسسه فرهنگی-هنری
بصیر .مسئول :حمید رضایی .نشانی اینترنتی bassir.ir :پست الکترونیکی info@bassir.ir :تلفن 04۱۳۳۳55552 :تا ۳
 .۳آذربایجان شرقی مراغه میدان پاسداران خیابان معلم شمالی روبروی بانک ملی کتابخانهی اوحدی مراغهای بخش نابینایان .مسئول:
محمد نجفی تلفن 04۱۳7228777 :داخلی 7
 .4آذربایجان غربی ارومیه بلوار مدرس خیابان ارشاد روبروی بیمارستان امام خمینی کتابخانهی مرکزی بخش نابینایان .تلفن:
 044۳۳485085 ،044۳۳485084داخلی  .4مسئول :آیدا مجیدآبادی
 .5اردبیل خیابان دانشگاه ورودی مجتمع تفریحی-فرهنگی شورابیل کتابخانه مرکزی اردبیل بخش نابینایان .مسئول :سجاد فداکار .تلفن:
045۳۳52074۳
 .۶اصفهان میدان احمدآباد خیابان ولیعصر (عج) کتابخانه عمومی نابینایان اصفهان .مسئول :رسول رضایی .پست الکترونیکی:
 ble1386@gmail.comتلفن.0۳۱۳22۶۱090 :
 .7اصفهان خیابان فروغی کتابخانه فاطمه زهرا بخش نابینایان .مسئول :سعید عابدی .تلفن0۳۱۳۳۳7۳۱۳۶ :
 .8اصفهان خیابان سجاد کوچه شماره  40مدرسه شهید سامانی .مسئول :حسین جباری .تلفن0۳۱۳۶۶۱8599 :
 .9اصفهان دانشگاه اصفهان مرکز امور نابینایان .مسئول :سمیه کریمی .پست الکترونیکی bcui1395@gmail.com :تلفن:
0۳۱۳79۳55۶5
 .۱0اصفهان نجفآباد خیابان قدس غربی کتابخانه شهیدان فتاحالجنان بخش نابینایان .مسئول :یداهلل قربعلی .تلفن0۳۱42۶۱0۶۶۶ :
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 .۱۱البرز کرج چهار راه دانشکده خیابان دانشکده جنوبی کتابخانه عمومی امیرکبیر طبقه همکف بخش نابینایان .مسئول :ثریا سبزی .ایمیل:
 alborzblindspl@gmail.comتلفن02۶۳2207990 :
 .۱2البرز دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج کتابخانه ویژه نابینایان .مسئول :محمدرضا گورابزاد تلفن02۶۳4۱825۱۳ :
 .۱۳ایالم بلوار دانشجو میدان دفاع مقدس جنب اداره آب و فاضالب کتابخانه مرکزی بخش نابینایان .مسئول :رقیه شفیعی .ایمیل:
 ilam.blind.library@gmail.comتلفن084۳2247۶94 :
 .۱4بوشهر دشتستان خیابان هفت تیر کتابخانه شهید بهشتی .مسئول :فاطمه کاووسی .تلفن077۳42۳0080 :
 .۱5تهران اسالمشهر خیابان  ۱5متری باغ فیض ابتدای بلوار مصطفی خمینی جنب بهزیستی اسالمشهر کتابخانه شهید مصطفی خمینی بخش
نابینایان .مسئول :جمال لطفی .تلفن02۱5۶۶94۶0۳ :
 .۱۶تهران خیابان وحدت اسالمی خیابان بهشت در  4پارک شهر کتابخانه مرکزی پارک شهربخش نابینایان .مسئول :همایون شاهمرادی
تلفن02۱55۱۶۳۶8۶ :
 .۱7تهران دانشگاه تهران اداره کل امور دانشجویی بخش نابینایان .مسئول :محبوبه ایزدی .پایگاه اطالعات علمی نابینایان:
 blind.ut.ac.irتلفن02۱۶۱۱۱2920 :
 .۱8تهران دهکده المپیک بلوار المپیک جنب مسجد جامع المهدی کتابخانه عمومی حضرت فاطمه بخش نابینایان .مسئول :شهرزاد دهقان.
تلفن02۱447248۳5 ،02۱44720۳74 :
 .۱9تهران خیابان ولیعصر نرسیده به میدان تجریش جنب پمپ بنزین باغ فردوس پالک  ۱797کتابخانه شهید دکتر باهنر بخش نابینایان.
مسئول :فرزانه شاهمرادی .تلفن02۱22728۱۶4 :
 .20تهران میدان بهارستان خیابان جمهوری خیابان ظهیر االسالم پالک  5۳مجتمع نابینایان رودکی .مسئول :محمد خوانین زاده .تلفن:
.02۱۳۳۱۱2۱90 02۱۳۳۱۱2۱52
 .2۱تهران خیابان دکتر علی شریعتی باالتر از سه راه ضرابخانه کتابخانهی عمومی حسینیهی ارشاد بخش نابینایان ،مسئول :پرستو ولدخان.
تلفن02۱22894004 :
 .22چهارمحال و بختیاری بروجن بلوار ملت مجتمع شهید وفایی کتابخانه فجر ویژه نابینایان .مسئول :راضیه پورجوادی بروجنی .تلفن:
0۳8۳422۶70۱
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 .2۳چهار محال و بختیاری شهرکرد حدفاصل خیابان سعدی و مولوی کوچه  44پالک  9کتابخانه عمومی نابینایان رودکی .مسئول:
حکیمه الیاسی بختیاری .تلفن0۳8۳2225۳09 :
 .24خراسان جنوبی بیرجند خیابان کاظمیه کاظمیه  ۱7کتابخانه بیرجند .مسئول :محمدتقی کریمپور .تلفن05۶۳22۱۱559 :
 .25خراسان رضوی سبزوار میدان کارگر خیابان شهید نظیف کتابخانه حاج مالهادی سبزواری بخش نابینایان .مسئول :علی بشیری .تلفن:
05۱4444۱449
 .2۶خراسان رضوی مشهد بلوار  7تیر میدان  8شهریور کتابخانه مرکزی امام خمینی بخش نابینایان .مسئول :منیره نوری .تلفن:
05۱۳89۱55۶0
 .27خراسان رضوی نیشابور کتابخانه عمومی دکتر شریعتی بخش نابینایان .مسئول :ناهید خوارزمیان .تلفن05۱422۱۱۱22 :
 .28خراسان شمالی بجنورد انتهای خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی نبش چهارراه کتاب (تقاطع صیاد شیرازی) کتابخانه عمومی مرکزی
آیتاهلل مهمان نواز بخش نابینایان و کمبینایان .مسئول :علی حاجیآبادی .تلفن058۳22287۶۳ :
 .29خوزستان اهواز جاده ساحلی کیان پارس رو به روی پارک دولت کتابخانه مرکزی بخش نابینایان .مسئول :محمدحسن احساندوست.
تلفن0۶۱۳۳۳۶۱0۱7 :
 .۳0خوزستان امیدیه خیابان ارشاد جنب اداره فرهنگ و ارشاد کتابخانه شهید بهشتی بخش نابینایان .مسئول :فاطمه اسودزاده .تلفن:
0۶۱52۶2۶00۱
 .۳۱زنجان بلوار  22بهمن جنب پارک شهید رجایی کتابخانه عمومی اندیشه سپید .مسئول :فاطمه محسنی .تلفن024۳۳558880 :
 .۳2سمنان خیابان معلم بلوار بسیج رو به روی استخر  22بهمن اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان کتابخانه مرکزی بخش نابینایان.
مسئول :مهرداد فؤادیان .پست الکترونیکی blind.kms1395@gmail.com :تلفن 02۳۳۳4۳99۱8 :داخلی ۱09
 .۳۳سیستان و بلوچستان زاهدان خیابان امام خمینی بهزیستی استان مجتمع امام علی کتابخانه مشارکتی معین مرادی بخش نابینایان .مسئول:
علی اصغری .تلفن054۳۳44۳470 :
 .۳4فارس شیراز میدان قائم ابتدای بلوار هجرت نبش کوچه  2کتابخانه عمومی حسینعلی رئیسی بخش نابینایان .مسئول :پریسا محمدی.
پست الکترونیک plblind30@gmail.com :تلفن07۱۳227۶9۳8 :
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 .۳5فارس شیراز مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین کتابخانه گویا .مسئول :لیال غزنوی .نشانی اینترنتی mntk.ir :تلفن07۱۳8۳۱88۱5 :
تا  7داخلی 2
 .۳۶فارس ارسنجان خیابان ولی عصر جنوبی کوچه  ۱2متری پالک  ۶۶کتابخانه کودکان امید .مسئول :فاطمه ابراهیمی .تلفن:
07۱4۳5279۱۱
 .۳7قزوین خیابان فیاض بخش بوستان شهدا کتابخانه عمومی شهدا بخش نابینایان .مسئول :محمود ارجمند .تلفن028۳۳۳۶۳292 :
 .۳8قم کتابخانه عمومی آیتاهلل خامنهای (مرکزی) بخش نابینایان .مسئول :حسن عبدلی .تلفن025۳77555۶۶ :
 .۳9کردستان سنندج خیابان فردوسی جنب مخابرات کتابخانه فردوسی بخش نابینایان .مسئول :کامبیز اسدی .تلفن087۳۳28575۱ :
 .40کرمان میدان ولی عصر خیابان شهید رجایی نرسیده به پمپ بنزین کتابخانه مرکزی کرمان مسئول :پیمان رضاییزاده .تلفن:
0۳4۳22۳۱۶47
 .4۱کرمانشاه شهرک بهداری جنب دبیرستان عالمه مجلسی کتابخانه خاتماالنبیا بخش نابینایان .مسئول ::فروزان عزیزی .تلفن:
08۳۳8۳۶9۱99
 .42کرمانشاه بلوار طاقبستان پشت فروشگاه رفاه کتابخانه عالمه طباطبایی بخش نابینایان .مسئول :ندا نوری .تلفن08۳۳429۳920 :
 .4۳کهگیلویه و بویر احمد یاسوج سالم آباد بلوار آیتاهلل کاشانی کتابخانه مرکزی آیتاهلل سید کرامت ملک حسینی(ره) یاسوج بخش
نابینایان .مسئول ::جواد اسدی .تلفن074۳۳2۳2498 :
 .44گلستان گنبدکاووس خیابان گلشن غربی مختوم جنوبی کتابخانه مختومقلی فراغی .مسئول :مجید حکیم .تلفن0۱7۳۳222024 :
 .45گلستان گرگان میدان ولیعصر خیابان  5آذر کتابخانه میر فندرسکی بخش نابینایان .مسئول :حمیده روحی .تلفن0۱7۳22۶4۳4۳ :
داخلی ۱5
 .4۶گیالن رشت ابتدای خیابان سعدی مجتمع فرهنگی هنری خاتم االنبیا بخش نابینایان .مسئول :زهرا خسروی .تلفن0۱۳۳۳245858 :
 .47لرستان بروجرد خیابان  45متری بسیج جنب پارک مادر کتابخانه عالمه شهیدی بخش نابینایان .مسئول :مهدی مقدسی .تلفن:
0۶۶424۶5800
 .48مازندران ساری بلوار امیرمازندرانی خیابان رودکی رو به روی پارک قدس کوچه رضی اداره کل استان مازندران بخش نابینایان.
مسئول :عادل اکبری .تلفن0۱۱۳۳۳۶99۱۶ :
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 .49مازندران بهشهر بلوار شهید هاشمینژاد کتابخانه شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد .مسئول ::عباسعلی بابایی .تلفن0۱۱۳45۳۳499 :
 .50مرکزی ساوه میدان فلسطین بلوار دادگستری جنب سالن ورزشی فجر کتابخانه عمومی سلمان ساوجی بخش نابینایان .مسئول :لیال
سعیدیفر .تلفن08۶42247۶72 :
 .5۱مرکزی اراک خیابان امام رو به روی زایشگاه طالقانی کتابخانه عمومی شماره  ۱بخش نابینایان دکتر محمد خزائلی .مسئول :ابوالفضل
حیدری .تلفن08۶۳278۶7۱0 :
 .52همدان فلکه فردوسی بلوار شهید چیتسازیان بلوار قلم کتابخانه مرکزی همدان بخش نابینایان .مسئول :هما خانجانی .تلفن:
08۱۳2۶4۶747
 .5۳یزد بلوار بسیج کتابخانه مرکزی یزد بخش نابینایان .مسئول :سمانه فتاحی .تلفن ۱8 50 :داخلی ۱05
 .54یزد دانشگاه سراسری یزد ساختمان علوم پایه کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد .مسئول :احمد نظری .تلفن0۳5۳۱2۳۳۳۶۶ :

یادداشت میهمان :جای نمایشگاه سایتسیتی خالی

اسکندر آبادی :نویسنده و خبرنگار رسانه دویچه وله
امسال بزرگترین نمایشگاه آسانسازهای نابینایان و کمبینایان به صورت مجازی برگزار شد و جای تازههای فنی ،کاربردی و
بهینهسازیهای معمول هرساله تقریباً در آن خالی بود.
نمایشگاه سایت سیتی که از سال  )200۳( ۱۳82در هتل مجلل "شراتون" فرودگاه شهر فرانکفورت آلمان برگزار میشد ،امسال بهخاطر
محدودیتهای کرونا از  29تا  ۳۱اردیبهشت ( ۱9تا  2۱مِی) ،به صورت مجازی برپا شد.
خانم مرکل سرپرست هماهنگی نمایشگاه در این ارتباط گفت :سال گذشته نمایشگاه به خاطر محدودیتهای کووید  ۱9برگزار نشد و
گالیههای بسیاری از سوی عالقهمندان نابینا و کم بینا به ما رسید .این شد که امسال نمایشگاه را دست کم مجازی برگزار کردیم .ما
میدانیم برگزاری نمایشگاه ویژه نابینایان ،تنها هنگامی جالب و جذاب است که کاربران بتوانند شخصاً دستگاهها و آسانسازها را لمس و
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تجربه کنند .اما برای این که الاقل غرفهداران ،میدانی برای عرضه تازه های خود داشته باشند ،به برگزاری نمایشگاه در بستر فضای مجازی
راضی شدیم.
تاریخچهای از نمایشگاه سایتسیتی
از نخستین دوره برگزاری نمایشگاه ،هر سال شاهد آن بودم و همیشه گمان میکردم "امسال نباید ابزار تازه ای را انتظار داشت ".اما هربار
از تکنولوژی های جدید غافلگیر میشدم.
نمایشگاه در نخستین سال برگزاری ،بیش از  40شرکت تولیدی و حدود  ۱500بازدیدکننده داشت که طبیعتاً بیشترین آنها آلمانی بودند.
هر سال که از نمایشگاه دیدار میکردم ،آسانسازهای کوچکتر ،سبکتر ،سریعتر و دقیقتری میدیدم که شرح آنها در اینجا مطلب را به
درازا میکشد .برای نمونه ،شرکت " "Humanwareاز کانادا یک کامپیوتر کوچک را به یک دستگاه جهتیاب تبدیل کرده بود و
نگارنده از ذوق در پوست نمیگنجید که آن دستگاه حدود نشانی نمایشگاه را مشخص میکرد.
سالهای بعد آن کامپیوتر کوچک به دستگاهی هماندازه یک گوشی هوشمند  400گِرمی مبدل شد و سالهای آخر ،همه گوشیهای
هوشمند جهتیاب داشتند.
در دهمین دوره نمایشگاه سایتسیتی ،تولیدکنندگان تجهیزات کمکتوانبخشی دو برابر شده و از  ۱5کشور جهان آمده بودند و ایرانیها
هم سهم کوچکی در معرفی دستگاهها و آسانسازها داشتند.
در پانزدهمین دوره نمایشگاه در سال  20۱7میالدی آنچه بیش از سالهای گذشته جلب نظر میکرد ،افزایش غرفههای عرضه خدمات
در رشتههای آموزشی ،ترتیب گردشگریهای ویژه نابینایان و خدمات کاریابی و حتی پزشکی بود که در سالهای نخست جزء
فوقبرنامهها به شمار میآمدند.
در برخی از این غرفهها دورههای آموزشی از کامپیوتر و برنامهنویسی گرفته تا دوره های پزشکی جایگزین ،برای عالقهمندان تشریح
میشدند.
آخرین نمایشگاه به صورت فیزیکی و حضوری در سال  20۱9برگزار شد که در آن  ۱20شرکت از  25کشور جهان پذیرای بیش از
 ۳500عالقهمند به آسانسازهای ویژه توانخواهان بودند .در آن نمایشگاه ،شرکت مِتِک از اشتوتگارت آلمان برجستهنگاری عرضه کرده
بود که بر روی یک رایانه ویندوز نصب شده بود .نابینایان میتوانستند با این برجستهنگار همزمان متنها و نمودارها و تا اندازهای حتی
تصویرهای فایلها را لمس کنند و نیازی به چند دستگاه برای کار با کامپیوتر نداشتند.
شرکت " "thinkableاز هلند یک بازوی روبوتیک ساخته بود که نابینا توسط آن میتوانست تصویرهای ساده را روی کاغذ یا یک
برگه پالستیکی ویژه چاپ کند .یاپ برِیدِر که خود نابینا و از سازندگان این دستگاه است میگفت" :دستگاه ما سریع ،کمصدا و ساده
است و برای کار در مدرسه و با شاگردان دبستانی جان میدهد".
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نگاهی به آخرین نمایشگاه سایت سیتی در سال 2021
در این نمایشگاه  78غرفه از  ۱0کشور جهان شرکت داشتند که بیشترین آنها از آلمان بودند.
شرکت هِلپتِک از شهر هورب در نزدیکی اشتوتگارت آلمان یادداشتبردار تازهای را ارائه کرد که به نابینا امکان میدهد با اشاره انگشت
سطرهای یک مطلب را یکی پس از دیگری به سرعت بخواند .این دستگاه افزون بر امکان اتصال به گوشیهای هوشمند ،همزمان میتواند
توسط بلوتوث به سه دستگاه گوناگون متصل شود و از طریق برجستهنگار صفحههای سه دستگاه را برای نابینایان دسترسپذیر کند.
از آنجا که حضور در نمایشگاه تنها از طریق شبکههای اجتماعی و نرم افزارهایی مانند "زوم" دسترس پذیر بود ،برنامه های پیرامونی مانند
سخنرانی درباره نارساییها و تنگناهای نابینایان در رابطه با محدودیتهای کرونایی و تالشهای پزشکان برای نصب چیپهای کامپیوتری
در مغز نابینایان به منظور بازیابی بخشی از بینایی ،از زندهترین بخشهای نمایشگاه به شمار میآمدند.
پرسش و پاسخ پس از هر سخنرانی ،دستکم حضور برخی از کاربران را تداعی میکرد .بسیاری از کاربران نمایشگاه را تنها شبیهِ یک
وبسایت ارزیابی کردند و به عنوان نمایشگاه به رسمیت نشناختند.
سرپرست هماهنگی نمایشگاه به نگارنده گفت" :سال آینده از  ۱8تا  20مِی  ،2022نمایشگاه را در محل دائمی نمایشگاههای جهانی در
فرانکفورت به صورت واقعی برگزار خواهیم کرد".

نجات پاتریک از قلعه مرموز در بازی ویندوزی «دِگِیت»

علیرضا نصرتی :گیمر نابینا
یک مادر که سه روز است کالمی بر زبان نیاورده .نفسهایش هم به شماره افتاده و شواهد نشان میدهد حال و روزش بیاندازه وخیم
است .پسر التماس میکند مادرش الاقل اسم او را بر زبان بیاورد تا کمی خیالش از بابت سالمتی مادر آسوده شود اما دریغ از ذرهای تالش
از سوی مادر برای انجام این کار .هر کسی در چنین موقعیتی قرار بگیرد ،طبیعتاً تصمیمش این خواهد بود که بپرد توی اولین اتومبیلی که
دم دستش است و خودش را به اولین طبیب برساند و به بالین مادر بیاورد .پاتریک هم اتفاقاً همین تصمیم را میگیرد .میپرد روی اسبش
و به تاخت میرود به طرف نزدیکترین طبیبی که در آن ناحیه میشناسد .شالق را به گرده اسب میکوبد تا او را سریعتر بتازاند .در این
میان بخت اما با او یار نیست و پاتریک به ناگاه از روی اسب پرتاب میشود و بعد از مدت کوتاهی که بیهوش است ،خود را در یک
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محیط ناشناخته مییابد .برمیخیزد تا اسبش را پیدا کند و به مسیر ادامه دهد اما میلههایی را میبیند که احاطهاش کردهاند .او در یک قلعه
زندانی شده است.
آنچه خواندید ،آغاز قصه یک بازی هیجانانگیز در ژانر وحشت و ماجراجویی است به نام «دِگِیت»1 .در این بازی قرار است پاتریک بعد
از اینکه فهمید در قلعه گرفتار آمده ،به کمک ابزارهایی که در اختیارش قرار دارد ،خود را از آن مخمصه برهاند تا مادرش را نجات دهد.
این بازی را گروه «ویجیاستُرْم» 2طراحی کرده و صرفاً محض اطالع کاربران ،قیمتش حدود سی دالر است اما در بستهای که ما در
اختیارتان گذاشته ایم ،امکانات تبدیل بازی به نسخه دائمی هم در نظر گرفته شده است .کافی است پرونده را از حالت فشرده خارج و
بازی را نصب کنید .بعد از نصب ،وارد پرونده دیگری که با پسوند آرتیاف در همان بسته قرار دارد شوید و ابتدا نام کاربری و سپس
رمز را کپی و در مکان های خواسته شده الصاق کنید تا بتوانید از نسخه کامل بازی لذت ببرید.
بازی را که اجرا کنید خواهید دید که طراحانش انصافاً برای صداها زحمت کشیدهاند .با وجود اینکه این بازی سه چهار سال پیش طراحی
شده اما موسیقیها و جلوههای صوتی از نظر کیفی اوضاع کامالً قابل قبولی دارند و بازیگرانی هم که برای این بازی انتخاب شدهاند
کارشان را به بهترین شکل ممکن انجام میدهند .فهرست ورودی این بازی شامل گزینههایی نظیر شروع یک بازی جدید ،بارگذاری
بازی قبلی و ...میشود که شما میتوانید با جهتنماهای باال یا پایین ،گزینه مطلوب را انتخاب کنید .فرض را بر این میگذاریم که قصد
انجام بازی جدید را دارید؛ گزینه مربوطه را انتخاب میکنید و سپس نرمافزار از شما میپرسد که آیا اولین بارتان است این بازی را انجام
میدهید؟ چنانچه پاسختان مثبت باشد ،صدایی به تفصیل مراحل و میانبرهای بازی را برایتان شرح میدهد .شما همچنین قادر خواهید بود
سطح دشواری را هم انتخاب کنید .این بازی از آسانترین تا سختترین ،پنج سطح پیچیدگی دارد.
شما در حین بازی میتوانید از جهتنما های چپ و راست برای راه رفتن و جهتنمای باال برای پریدن استفاده کنید .دکمه فاصله ،هرجا که
الزم باشد به شما امکان حمله خواهد داد .در این بازی با سی نوع مانع و خطر برخورد خواهید کرد که عبور یا خنثی کردن هر کدام،
ابزار و روش مختص به خود را میطلبد .میانبرهایی هم در نظر گرفته شده که به شما امکان میدهد وضعیت سالمتیتان را بررسی کنید
یا از تعداد جانهایی که برایتان باقی مانده خبردار شوید .کار شما در سطح یا لِوِل اول پایان نمیپذیرد و باید برای خروج از قلعه مرموز،
خطراتی را که در سطوح مختلف سر راهتان قرار میگیرد ،بیاثر کنید .اگر بعد از خواندن این توضیحات مختصر ،به بازی «دِگِیت»
عالقمند شدید ،پرونده صوتی بازیباز را بارگیری کنید و هدفون را بر گوش بگذارید و به توضیحات علیرضا گوش کنید .او در این
شماره از بازیباز ،میانبر های بازی را معرفی کرده و آن را یک مرحله پیش برده تا به خوبی مخاطبانش را با صداها و موقعیتهای گوناگون
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این بازی آشنا کند .چنانچه قصد دارید به پاتریک برای خروج از قلعهای که در آن گیر افتاده کمک کنید ،بازی را از اینجا دانلود و
نصب کنید.

به قلم شما
این صفحه ،مکانی است برای انتشار نوشتههایی به قلم مخاطبان مانا .مانا هیچ ویرایش و دخل و تصرفی بر روی نوشتهها اعمال نمیکند و
طبعاً مسؤولیت محتوای نوشتهها هم به عهده نویسندگان خواهد بود.
در این شماره ،ابتدا نوشتهای را از عباس خاکسفیدی خواهیم خواند .او مسؤولین را مخاطب گرفته و از مشکالت نابینایان برایشان نوشته
است .در ادامه هم «مبینا موسوی» ،شاعر جوان نابینا ،خوانندگان مانا را به یک غزل ناب و تازه مهمان کرده است .این غزل از سوی شاعر
به طور اختصاصی در اختیار ماهنامه مانا قرار گرفته است.
سخنی با مسئولین

عباس خاکسفیدی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با درود! آیا حاال که در آستانه پایان دو دوره  ۴ساله خود هستید به این اندیشیدهاید که برای نابینایان چه فعالیتهایی که قانون بر شما مقرر
کرده است انجام دادهاید؟ آیا با دستور شما وزارتخانهها ملزم به جذب نابینایان در مراکز تلفن گردیدهاند؟
جناب وزیر محترم رف اه که حامی و مجری قانون حمایت از معلوالن هستید! در وزارتخانه شما برای نابینایان چه کاری انجام شده است؟
آیا این نبوده که با حذف پستهایی مانند اپراتوری تلفن و مربی تحرک و جهتیابی در اداره بهزیستی اشتغالزدایی نمودهاید؟ شما که روی
سایر ادارات را سفید کردهاید .در اورژانس اجتماعی یا بخشهایی نظیر مشاوره خانواده که از طریق تلفن میتوانند نابینایان مشاوره دهند
چه مسائلی وجود دارد که این افراد از این پست هم در اکثر مراکز بهزیستی از این عزیزان استفاده نمیکند؟
مسئول محترم سازمان بهزیستی کشور! آیا با راه اندازی مراکز مثبت زندگی که به قول خودتان کارها را تخصصی میکنید از نابینایان در
این مراکز استفاده شده یا نه ،فقط کسانی که از نظر شما میتوانند این مراکز را اداره نمایند مشغول به کار شدند؟ آیا نابینایان میتوانند
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مشکالت همنوع خود را درک کنند یا مِنباب مثال مرکزی که معلولین جسمی حرکتی در آن مشغول به خدماتدهی هستند مشکالت
نابینایان را درک میکنند؟ جناب ریاست محترم بهزیستی کشور صرفاً با چند کتاب و مقاله نمیتوانید تخصص کسب کنید .در مورد
نابینایان تا کنون ثابت شده که تجربه باالتر از علمی است که مراکز مثبت زندگی شما از نابینایان دارند.
ریاست محترم بهزیستی! متاسفانه مسئولین رده باال به آمار اکتفا میکنند یا گزارشاتی را مطالعه مینمایند که قدری به آن آب و تاب
دادهاند و فکر میکنند جامعه هدف مشکلی ندارد .شما با قوانین موجود برای معلولین جسمی حرکتی مجوز واردات خودرو را دادهاید
که این امتیاز بزرگی محسوب میشود .درست است که مشکالت آنها زیاد است اما برای نابینایان در عوض چه امتیازی قائل شدید؟ بجز
پرداخت نصفه نیمه شهریه دانشگاه که در مقطع دکترا که واقعاً ناچیز بوده و شما در رسانهها اعالم میکنید شهریه دانشجویان را پرداخت
میکنیم اما به این قسمت مساله اشاره نمیشود که چه تفاوتهایی وجود دارد.
واردات تجهیزات نابینایان هم که نیازی به گفتن نیست خودتانمرور بفرمایید .در بحث پرداخت مستمری که بعضی از نابینایان دریافت
میکنند آیا به این فکر کردهاید که در رسانهها اعالم میشود مستمری مددجویان بهزیستی چند برابر شده اما از مبلغ ناچیز اولیه سخنی به
میان نمیآید.؟
اما سخنی با دو قوه مقننه و قضائیه که نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند! آیا به کم کاری های وزارتخانهها در مورد معلولین بویژه
نابینایان ورود کردهاید؟ در قوانین حتی معلولین به عنوان نماینده مجلس نمیتوانند ثبت نام کنند بعد شعار برابری طنز به نظر میرسد.
یعنی یک معلول وارد مجلس اگر بشود میتواند مثل نمایندگان رأی سفید بدهد؟ یعنی این طرح یا الیحه اجرا بشود یا نشود برای او فرقی
ندارد؟ از یک معلول این کار که بر میآید.
آیا از نابینایان در مراکز تلفن خود استفاده نمودهاید؟ شما هم میتوانید با جذب نابینایان در مراکز تلفن باری از دوش این عزیزان بردارید.
سخنی با وزرای محترم که در ادارات خود به جای اپراتور از سیستم گویا یک طرفه استفاده مینمایید! آیا اینقدر صرفه جویی برایتان
اهمیت دارد که یک فرد نابینا که در این پست میتواند بهتری خدمت را برای اداره شما داشته باشد آن را حذف کرده و کسانی که تماس
میگیرند و به سیستم اداری شما وارد نیستند در پشت اپراتور گویای شما سرگردان میمانند و ناچار به مراجعه به اداره شما میگردند.
مسئولین محترم اگر صرفه جویی مد نظرتان است از راههای دیگر میتوانید صرفه جویی نمایید وقتی یک نابینا در اداره شما مشغول بکار
میشود باری از دوش وزارت رفاه برداشته میشود و این فرد از چرخه مستمری و سایر خدمات ناچیز بهزیستی خارج میشود؛ لذا اگر
کسی را جذب کردید باز هم خدمتی به یک نهاد دولتی دیگر کردهاید.
امید که اندکی بیندیشید و عمل نمایید و در رسانهها که شعار میدهید همه ابعاد مساله را قید نمایید
شایان ذکر است که این مسائل بارها به گوش مسئولین رسانده شده اما بعمل کار برآید
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مشکالت نابینایان را با مشاور مدیر کل بهزیستی کشور در امور معلولین چند سال قبل درمیان گذاشتم و همانجا هم مطرح کردم که این
مشکالت در حد یادداشت است و عملی صورت نخواهد گرفت و این سخن اکنون محقق گردیده که مشاور مدیر کل بهزیستی کشور
هم که در جلسات شرکت میکند صرفاً جهت یادداشت برداری در جلسات حضور مییابد و در عمل کاری صورت نمیپذیرد .در دنیا
بیشترین جلسه را مسئولین ما دارند اما چه جلساتی که مشکلی حل نمیشود.
مسئولین محترم از اکثر شما خیری نیست شر مرسانید و با جلسات بیحاصل وقت خود و ما را تلف ننمایید.
در پایان به دوستان نابینا توصیه میکنم همان روال زندگی جاری است و از مسئولین امیدی نیست شاد زندگی کنید این چند صباح عمر
ارزش غم ندارد.
اگر در خانه کس است یک حرف بس است.
تا درودی دیگر بدرود
غزلی تازه از مبینا موسوی ،شاعر نابینا

دستِ تو رب بومِ دلم ،عکسِ دو ات قو می کشد

اموا ِج آغوشت مرا،این سویُ آن سو می کشد.

مجنونِ خود کردی مرا ،عیسی دمِ یوسف لقا

دل شب هب شب عطرِ تو را ،رد خواب هم بو می کشد.

سوداییِ روی تو ام ،سرگشته ی کویِ توام

بادِ صبا چون قلب من،از هجر هوهو می کشد.

از چه دلم زددیدهای؟ دوری ز من بگزیدهای

وا گو چه دیدی؟ کارِ دل ،دارد هب کو؟ کو؟ می کشد.

باز آی و هوشاز سر ببر ،با چشمکی کن شور و شر

چشمانِ مستتصد فسون ،رب چشمِ آهو می کشد.

ای منترینم،ای تو من ،عشقت چه می آید هب من

خود نآمدمدنبالِ تو ،عشقت! مرااو می کشد.

هستم ز جان پا بندِ تو ،صیدِ تو وان لبخندِ تو

قلبم چو داوینچی تو را ,خوش خنده خوش رو میکشد.
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ما نابینایان از رئیسجمهور جدید چه میخواهیم

نویسنده :یخ نکنی نمکدون
با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نتیجهٔ آن نیز مشخص شد ،در این مطلب قصد داریم تا به طور خالصه بخشی
از مطالبات و درخواستهایمان را به نمایندگی از جامعهٔ نابینایان به گوش جناب رئیس جمهور برسانیم .البته جا دارد قبل از هر چیز،
پیروزی در انتخابات را به جناب رئیس جمهور تبریک بگوییم .اصالً ما در همان ابتدا در وجنات ایشان رئیس جمهور شدن را دیدیم.
اصالً رئیس جمهورهای قبل از شما سوء تفاهم بود .ای رئیس جمهور ،ای توانمند ،ای حالل مشکالت ،ای همه چیز دان ،ای که بی تو
خودمان را تک و تنها می بینیم ،ای یاور همیشه مؤمن ،ما شما را خیلی دوست داریم و برایتان آرزوی موفقیت میکنیم.
جناب رئیس جمهور .اگر بخواهم خیلی خالصه درخواستهایمان را به گوش شما برسانم باید بگویم که در کل ما نابینایان بسیار آدمهای
کم توقعی هستیم .اصالً میزان توقعات ما با میزان مصرف سوخت پراید برابری میکند و حتی شاید کمتر هم باشد .البته پرایدی که سالم
باشد و نقص فنی نداشته باشدها! اگر توقعات زیادی از طرف ما به گوشتان رسیده ،آنها را باور نکنید .با این حال کمی بیشتر برایتان
مطلب را باز میکنیم و برای همیشه به برخی از شایعات پایان میدهیم و برخی از این توقعات کذب را برای نمونه مطرح میکنیم..
اول از هر چیز از شما می خواهیم که قانون حمایت از معلولین را جدی نگیرید .اصالً چه کاریست که این همه پول خرج شود و در نتیجه
مثالً یک پیاده رو برای معلولین و نابینایان مناسب شود .اصالً چه معنی دارد که معلول از خانهاش بیرون بیاید! شما همان ابتدا بگویید من
قانون حمایت از معلولین را اجرا نمیکنم .ما خودمان از شما حمایت میکنیم.
گفته می شود که اخیراً برخی از نابینایان پر توقع که به فکر مصلحت کشور هم نیستند ،خواهان اجرای پیمانی به نام مراکش شدهاند در
مورد مناسب سازی کتابها برای نابینایان .من از شما خواهش میکنم به این حرفها توجه نکنید .اگر نابینایی دوست دارد کتاب بخواند،
مشکل خودش است .خب کتاب را بدهد خواهری ،برادری ،دوستی چیزی برایش بخواند .چرا حل مسائل شخصی خود را به دوش دولت
زحمتکش می اندازد؟ اصالً این نام مراکش را چرا روی این پیمان گذاشتهاند؟ ما مدام می گوییم تولید ملی ،بعد اینها پای بیگانگان را
وسط می کشند .اگر راست می گویید یک پیمان ایران بنویسید تا اجرا شود .یا اگر هم میخواهید خارجیاش را استفاده کنید ،ال اقل
کمی سلیقه داشته باشید! آخر چرا مراکش! مگر ترکیه و تایلند چه مشکلی دارند؟ به خصوص گزینهٔ دوم.
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یکی دیگر از توقعات بیجای نابینایان ،مناسب سازی محتوای فرهنگی برای آنهاست .مثالً میخواهند فیلمها برایشان توضیحدار شوند.
واقعاً زشت است .خب شما عالقه به سینما دارید ،یک همراه با خود ببرید سینما تا فیلم را برایتان تعریف کند! دیگر چرا هزینههای غیر
ضروری به دوش دولت میاندازید؟
خیلی از نابینایان توقع دارند که شما سایت ها و اپلیکیشن ها را برایشان دسترس پذیر کنید .اصالً چه لزومی دارد که یک نابینا گوشی یا
کامپیوتر داشته باشد .اصالً چه لزومی دارد که یک نابینا از خانه بیرون برود ،چه برسد به این که بخواهد تاکسی اینترنتی هم بگیرد! اصالً
یک نابینا حساب بانکی را می خواهد چه کار؟ اصالً چرا یک نابینا باید خودش خرید کند؟ خب هرچه الزم دارد بگوید خانوادهاش
برایش میخرد دیگر!
برخی از نابینایان از شما خواستهاند که به فکر اشتغالشان باشید .به هیچ وجه این کار را نکنید .اصالً نابینا را چه به کار؟ مگر نابینا صالحیت
پذیرفتن مسئولیت را دارد! اصالً نابینا کار را می خواهد چه کار! یک لقمه نان و پنیر باشد که به او داده شود تا زنده بماند کافیست که آن
را هم خانوادهاش زحمتش را میکشند .چرا این خانوادهها مسئولیت مشکالتشان را به دوش شما بیندازند! مگر شما خواستید که فرزند
نابینا بیاورند؟ حتی توصیه می کنم نابینایان شاغل را نیز برکنار کنید تا عبرتی شود برای دیگران که دیگر شاهد افزایش تعداد نابینایان
نباشیم.
اما در ادامه می خواهم نکاتی را به شما پیشنهاد کنم تا با به کار گرفتن آنها بتوانید رضایت جامعهٔ نابینایان را تا حد زیادی جلب کنید.
مطمئن باشید که اگر این نکات را رعایت کنید ،چهار سال دیگر هم نابینایان با دل و جان به شما رأی خواهند داد.
اولین کاری که الزم است انجام دهید این است که سفارش کنید در اولین کنفرانس خبریتان که قرار است برگزار کنید ،هیچ خبرنگار
ن ابینایی را راه ندهند .این کار را رئیس جمهور قبلی کرد و خیرش را ندید .نابینایان هم متقابالً خیرش را ندیدند .اگر هم چاره ای نداشتید
و مجبور شدید راهش بدهید ،قبلش پذیرایی مختصری از وی به عمل آورید و کمی تحویلش بگیرید تا احتمال خطر اتفاقات گذشته به
حد اقل برسد.
حد اقل هر یکی دو ماه یک بار ،با جمعی از نابینایان یک مالقات یکی دو ساعته داشته باشید .این قرار مالقات اگر به صرف ناهار و
پذیرایی مفصل باشد تأثیرش روی نابینایان چندین برابر خواهد بود .اگر می خواهید حمایت حد اکثری نابینایان را داشته باشید ،همیشه در
بین مهمانان خود مدیران انجمنهای نابینایان را نیز لحاظ بفرمایید و آنها را بیشتر از بقیه تحویل بگیرید .اگر هم راه داشت ،در پایان جلسه،
کارت هدیه ای ،سکهٔ پارسیانی چیزی به آنها بدهید تا با رضایت کامل به خانه هایشان برگردند .البته اگر سرویس رفت و برگشت هم
برایشان در نظر بگیرید که دیگر حرف ندارد.
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در سال چند بار برای آنها بسته های حمایتی بفرستید .اگر می خواهید تأثیرش بیشتر باشد ،گوشت و مرغ را به هیچ وجه فراموش نکنید .با
این کار نه تنها حمایت خود نابینایان را خواهید داشت ،بلکه خانوادههای آنها نیز پشت شما خواهند بود و شما حمایت جمعیت قابل
توجهی را خواهید داشت.
اگر خدای نکرده ،زبانم الل ،برخی از نابینایان پر توقع تجمعات اعتراضی برگزار کردند ،اصالً نگران نشوید .بگویید سازمان مربوطه آنها
را به داخل دعوت کند و یک پذیرایی ساده از آنها به عمل آورد .قول می دهیم مشکل حل شود .خیلی هم هزینه بر نیست .چرا که تعداد
نابینایان در تجمعات هیچ وقت خیلی زیاد نمی شود.
به آنها هرچند کم مستمری بدهید .مبلغش خیلی مهم نیست .مهم این است که یک مبلغی بدون هیچ تالشی سر ماه وارد حسابشان شود.
برای این که بیشتر رضایتشان جلب شود ،سالی ده بیست هزار تومان هم به این مبلغ اضافه کنید .مطمئن باشید که هیچ نابینایی از شما
ناراضی نخواهد بود.
در طول سال ،سه چهار باری برای آنها تورهای تفریحی به شهرهای مختلف به طور رایگان بگذارید .مثالً مجانی ببریدشان شمال یا مشهد.
حتی می توانید در شهر خودشان برایشان گاهی تورهای تفریحی یک روزه برگزار کنید .البته تأکید می کنم رایگان باشدها! در پذیرایی
هم کم مگذارید .ترجیحاً این تورها مختلط باشد بهتر است و بگویید از این نظر خیلی به آنها سخت نگیرند .اگر هم برایشان در طول
برگزاری تور بساط قلیان فراهم کنید که دیگر فوق العاده می شود.
به نابینایان مجرد کیس های ازدواج معرفی کنید .اصالً این یک مورد شما را به فرشتهٔ نجات آنها تبدیل خواهد کرد .شما اگر مستمری
بدهید ،بستهٔ حمایتی بدهید و تور تفریحی برگزار کنید ،دیگر مشکلی برای ازدواج نابینایان باقی نمی ماند .فقط ممکن است مشکل
مسکن داشته باشند که آن هم فوقش با خانواده هایشان زندگی می کنند .تازه بهتر هم هست .دیگر خیلی از مسئولیت ها از روی دوش
شما برداشته می شود.
در پایان پیشاپیش در صورت رعایت کردن نکات باال ،برایتان در هشت سال آینده روزهای خوب و درخشانی را پیشبینی می کنیم و قول
می دهیم که رضایت نابینایان از عملکرد شما به راحتی جلب شود .فقط یک نکتهٔ کوچک می ماند و آن هم حق مشاورهٔ این جانب
است .شمارهٔ حساب بنده نزد مدیر مسئول ماهنامه موجود است .فقط مبلغش انصافاً طوری باشد که نه سیخ بسوزد و نه کباب .ما هم به
هر حال زندگیمان خرج دارد .راستی موقع مهمانی و تور و این حرفها ما را فراموش نکنیدها! ما هم هستیم.
امضا :یخ نکنی نمکدون.
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ویترین صوتی مانا
ویترین مانا جایی است که مخاطبان میتوانند خالصهای از محتوای این ماهنامه را

به قلم شهروز حسینی،

اجرای صنم اوشلی و تدوین اشکان آذر ماسوله

بشنوند .شما میتوانید ویترین را به مدت  27دقیقه و حجم تقریبی  28مگابایت از اینجا بارگیری کنید
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