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فارغ التحصیل طراحی لباس است و چه کسی بهتر از او که 
طراحی مد و لباس خوانده می تواند وقتی در کوچه و خیابان قدم 
می گذارد به این فکر کند همینطور که لباس مردانه و زنانه هست 
همینطور که بچه ها لباس مخصوص خودشان را دارند،چرا نباید 
افرادی که معلولیت دارند لباس خاص خودشان را داشته باشند. در 
صحبت با فردی که فکرش را عملی و برند پوشاک افراد دارای 
معلولیت را ایجاد کرده اســت، حسی مادرانه را درک می کنی. 
کسی که در خالل صحبت هایش مدام می گوید بچه هایم،از 
نوع معلولیتشان و ارثی یا مادر زادی بودنش خبر دارد،اینکه سلیقه 
اشان چگونه است،چه لباسی برایشان مناسب تر است و به غیر 
از پوشــاک، دغدغه شان را دارد که چرا شهر و جامعه برایشان 
مناسب سازی نیست تا در جامعه حضور یابند و دیده شوند. آنچه 
می خوانید نتیجه گفتگوی تلفنی ما با محبوبه رحیمیاِن ۶۹ ساله 
است که ساعت ها طول کشید چون او نه به عنوان یک طراح 
لباس و نه به عنوان یک کارآفرین در حوزه معلولین بلکه به عنوان 

یک مادر صحبت کرد. 
خانم رحیمیان چی شد که به فکر تولید لباس 

برای افراد توانخواه افتادید؟

از زمانی که در دانشــگاه بــه تحصیل علم و تخصص 
طراحی لباس مشــغول بودم وقتی فــردی را می دیدم که 
روی ویلچر نشســته با خودم می گفتــم او هم حتما لباس 
مخصوص خودش را می خواهد. لباسی که در آن احساس 
راحتی بکند بتواند راحت دستانش را روی چرخ ویلچر تکان 
بدهد،یا ساعت ها بدون اینکه بدنش زخم شود روی ویلچر 
بنشیند. یا حتی بخاطر لباسش از خانه بیرون بیاید و اعتماد 
بنفسش باال برود. به همه اینها سالیان سال فکر کردم. بعد، 
بیست سال پیش وارد کاری شدم که با افراد توانخواه روبرو 
بــودم. قصدم این بود که آن ها را وارد جامعه کنم و در کنار 
مردم قرار دهم. از هشت سال پیش شروع کردم به تحقیق 
و شــناخت تک تک معلولیت ها برای نوع دوخت لباسشان 
تا باالخره به پای عمل رســید و در ســال ۱۳۹۵ یعنی سه 
سال پیش برند محبوب تهران،پوشاک مخصوص افراد دارای 

معلولیت را ایجاد و لباس ها را ارائه کردم. 
برخی این تفکر را جداسازی افراد معلول از جامعه 
می دانند اینکه چرا باید لباس خاص خودشــان را 
داشته باشند.نظر شما به عنوان طراح لباس چیست؟
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 صفحه 4 

من فرشته نیستم یک انسانم 
گفتگو با مدیر برند پوشاک افراد دارای معلولیت 

خط بریل، عصای سفید در مهارت خواندن است 
بررسی اما و اگرهای مهارت یادگیری خط بریل

 از همان زمان ایران باستان که ششمین روز از سومین ماه سال را به 
پاسداشت آب و آبادانی خردادگان نامیدند، باید حدس می زدیم که سومین 
ماه سال هرگز به آرامی و سکون دیگر ماه ها نخواهد بود. شاید بی سبب 
نباشــد که خرداد یا خردات به معنای رسایی و کمال است. این سرزمین 
خردادهای عجیب زیادی دیده، خردادهایی که گاهی سرنوشت مردمانش 
را تغییر داده است. خردادهایی پر از حادثه، شور، هیجان، شکست، امید و 
نا امیــدی. خردادهایی که روزهای گرمش به گرمای تب و تاب حوادث 

زیادی گره خورده است. 
احتماال داســتان خردادهای پر حادثه ی مــا از ۱۵ خرداد ۱۳42 آغاز 
شده است، تظاهراتی که می توان از آن به عنوان نقطه ی شروع انقالب 
اســالمی یاد کرد. پس از آن نیز در ســال های پس از انقالب، این ماه، 
داستان ها و فراز و فرودهای زیادی به خود دیده است. شاید زیباترین این 
رویدادها، آزادسازی خرمشهر در سوم خردادماه است و یا مقاومت جانانه و 

غرورآفرین مردم دزفول در میانه ی جنگ تحمیلی.  
نقطه ی عطف همه ی حوادث خردادی، خرداد ۱۳7۶با پیروزی سید 
محمد خاتمی و آغاز تفکر اصالح طلبی در ایران است. پس از آن خرداد 
88 و خرداد ۹۶ نیز درست یا غلط برای همیشه به تقویم این کشور افزوده 
شــدند. در همه ی این سال ها، ماه خرداد به واسطه ی اینکه انتخابات 
ریاست جمهوری را در دل خود جای داده همیشه متفاوت تر و شورانگیزتر 

از دیگر ماه ها بوده است. 

عاطفه ابراهیمی
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قصه ها دنیای خیالی هستند که در آن ناممکن ها ممکن 
می شــود. حتما برای شــما هم پیش آمده که بخواهید برای 
کودکی کتاب بخرید. امروزه کتابفروشــی ها بخش مجزایی 
برای کتاب های کودک دارند، کتاب هایی متنوع با تصاویری 
جذاب و حیرت انگیز. بخشی از کتاب های کودکان مربوط به 
داستان هایی است که همه ی ما شنیده ایم داستان سیندرال، 
شاهزاده و قورباغه، سفید برفی و ... قصه هایی که در آن دختری 
مورد ظلم واقع شــده و در آخر شاهزاده ای با اسب سفید او را 
از غصــه ها نجات می دهد. اتفاق جالب توجه این اســت که 
در ســال های اخیر کتاب های داستان زیادی منتشر شده که 
پیرنگ اصلی آن همین داستان هاست اما کمی عناصر شرقی 
و ایرانی به آن افزوده شده یا اسامی تغییر کرده و یا اینکه اساسا 
داستان در روستایی به شمایل روستاهای ایرانی رخ می دهد. 
سوال اینجاست آیا این موضوع روند طبیعی در دنیای داستان 
کودکان است یا می تواند آسیب زا باشد؟! در همین زمینه و در 
گفتگوهایی جداگانه با علی ارمغان مدرس دانشــگاه و مهدی 
آرایی سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد 

گفتگو کردیم. 
علی ارمغان دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه 
و همچنین پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان است. با او درباره 

خوبی ها و آسیب های ایرانیزه کردن قصه ها گفتگو کردیم.
آقای دکتر آیا ایرانیزه کردن داستان هایی مانند 
سیندرال تنها با افزودن چند المان شرقی و استفاده 
از نام های ایرانی برای جذب مخاطب فارسی زبان 

کافیست؟
برای پاســخ به این پرسش باید دو موضوع را مد نظر قرار 

داد، یکی بحث حقوق ادبیات است. افزودن چند المان و تغییر 
نــام ها در اقتباس از یک اثر ادبی و هنری، اقتباســی مذموم 
محسوب و به عبارتی سرقت ادبی نامیده می شود و نباید این 
کار صورت بگیرد مگر با کســب اجازه از مولف و خالق اثر یا 
ناشر. همچنین با یاد کردن اصل قصه که حقوق آن نیز محفوط 
بماند. در اقتباس از یک اثر باید الهامی از اثر اصلی گرفته شود 
و با خالقیت نویسنده اثر جدید خلق شود. البته اقتباس از آثار 
مشــهوری مثل داستان ســیندرال غالبا از تهمت سرقت مبرا 
هستند چرا که شــهرت آثار می تواند داللت بر اقتباس باشد. 
به هر حال اقتباس کننده باید خودش را امانت دار حقوق مولف 
بداند. موضوع دیگر این اســت که در ایران از زمان های دور از 
پیش از اسالم تاکنون حکایت ها و قصه هایی داریم که قابلیت 
بازآفرینی دارند و نیاز به بازگویی مکرر قصه ای مثل سیندرال 
نداریم که البته با فرهنگ ما هم سنخیتی ندارد. در ایران پیش 

از اسالم اندرزنامه هایی داریم مانند درخت آسوریک و یا یادگار 
زریران که هنوز قابل بازگویی هست. بعد از اسالم از شاهنامه و 
مرزبان نامه و کلیله و دمنه تا مثنوی معنوی و بوستان سعدی 
و بسیار آثار دیگر مشتمل بر حکایات فراوانی هستند که قابلیت 
اقتباس دارند و غالبا مضامین آن ها مضامینی عالی و برجسته 
است. جالب است بدانید یکی از قدیمی ترین راویان سیندرال 
یک جغرافی دان یونانی به نام استراگون است. به نقل از فرهنگ 
نامه تعلیم و تربیت، این محقق چند سال پیش از میالد مسیح 
تحقیقاتی درباره ایران انجام داده و به مسئله ی تربیت و آموزش 
مخصوصا آموزش شاهزادگان اشاره کرده است. اینکه آموزگار 
ضمن تدریس برای آن ها قصه ها و حکایاتی نیز نقل می کرده 
است. بنابراین ما در این حوزه پیشینه ای بسیار غنی داریم. البته 
باید به بحث بینامتنیت نیز توجه کرد که متن ها زنجیروار به هم 
وصل هستند. ولی تا حدی که کفایت کند نه اینکه ما بارها و 
بارها افســانه هایی از فرهنگ غرب را بازگو کنیم. ما آنقدر در 
این زمینه غنی هستیم در واقع به گفته ی حضرت حافظ، سال 
ها دل طلب جام جم از ما می کرد/ وانچه خود داشت ز بیگانه 

تمنا می کرد.
این موضوع که در بیشتر این داستان ها، دختر 
فقیری اســت که زندگی سختی دارد و در نهایت 
شــاهزاده ای با اسب ســفید با او ازدواج کرده و 
خوشبخت می شود چه تاثیری بر روحیه کودکان 

به خصوص دختران دارد؟
یکی از ویژگی های مهمی که خداوند در وجود انســان به 
ودیعه گذاشته، خیال پردازی اســت. این ویژگی از حدود سه 
ســالگی در انسان بروز پیدا می کند. هرجا که انسان با تجربه 
ی واقعی نتواند به کشف ناشناخته ها بپردازد، از راه خیال به آن 
دســت می زند. به عبارتی آن جا که درهای واقعیت بسته می 

تلفیق اندیشه ها  در قصه، به کودکی معنا می دهد
آیا ایرانیزه کردن داستان های غربی برای مخاطب فارسی زبان خوب است؟

عاطفه ابراهیمی
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شود، پنجره های خیال گشوده می شود. همین تخیل مقدمه ای 
است برای خالقیت و ابتکار. ادبیات و قصه و نمایش ابزارهای 
کم هزینه ای برای پرورش خالقیت هستند. روایت هایی مانند 
سیندرال از نوع روایت های خیالی محسوب می شوند که یکی از 
کارکردهای آن تامین نیازهای روحی، روانی و پاسخ به رویاهای 
کودکان است. باید بدانیم رویاپردازی است که انسان را به هدف 
های بزرگ می رساند. ادیسون با رویای روشن کردن زمین در 
هنگام شــب، کارش را شروع کرد. او می خواست برای انسان 
ها خورشید 24 ساعته خلق کند. او در ده هزارمین آزمایشش 
توانست المپ را اختراع کند. بنابراین انسان باید رویا داشته باشد. 
همین رویا انسان را به سمت اصرار و پافشاری برای تحقق آن 
ســوق می دهد. این رویا می تواند ازدواج موفق و خوشبختی 

باشد. 
اینکه در برخی داستان ها، دختر قصه نیازمند یک 
قهرمان است تا زندگی اش را نجات دهد، مستقل 

بودن او را زیر سوال نمی برد؟
بحث استقالل در انسان از همان دو سه سال اول زندگی با 
پرورش حس مسئولیت پذیری باید شروع شود. از همان زمانی 
که کودک می تواند کارهای کوچکی مانند آوردن سفره، کمک 
به مادر بــرای آوردن ظرف غذا و ... انجام دهد مقدماتی برای 
یادگیری استقالل هســتند. البته باید زیر نظر والدین صورت 

گیرد. مســتقل بودن کودک می تواند از خانه 
شروع شود. قصه و ادبیات هم بخشی از این 
مسائلی هست که باید جمع شوند و شخصیت 
کودک را شکل دهند. برای اینکه فرزندان به 
خصوص دختران عدم استقالل را نداشته باشد 
که به تبع آن به دنبال یک وابستگی عاطفی 
برود که ممکن است یک قهرمان کاذب هم 
باشد، در سنین نوجوانی باید از نظر عاطفی و 
روانی کامال تامین شود. برای تقویت توانمندی 
های کودک باید دنیای آن ها را شــناخت. در 
اینجا دو کتــاب را معرفی می کنم که برای 
شناخت دنیای کودکان مناسب است. کتاب 
صد نکته در شناخت دنیای دختران و همچنین 
صد نکته در شناخت دنیای پسران نوشته ی 
الیزابت هارتلی بروئر که به فارسی نیز ترجمه 
شده است. این کتاب ها و مواردی از این قبیل 

بسیار کمک کننده هستند. 
 آقای دکتر به نظر شما چگونه می 
توان در قالب داســتان های کودک، 
شجاعت و اســتقالل را به کودکان 

آموخت؟
در بحث آموزش کودکان، سه عنصر محیط، 
اولیای تربیتی و خود کودک، نقش اساســی را 
بازی می کننــد که به آن مثلث تربیتی گفته 
می شــود. ادبیات می تواند بخشی از محیط 
برای آموزش و تربیت باشــد. خصوصا ادبیات 
کودک که تا حدودی متاثر از مسائل پیرامتنی 
اســت، مسائلی که در جامعه جریان دارد مانند 
حاکمیت و یا مسائل ارزشی جامعه. در صفحات 
آغازین کتاب روانشناسی و تعلیم و تربیت از کارل 

گوستاو یونگ، نویسنده فصلی آورده به نام کودک سرآمد و در آن 
به نخستین سفرش در سال ۱۹۳0 به ایاالت متحده آمریکا اشاره 
کــرده که مثال در کنار خطوط راه آهن و جاده ها، نرده و تابلوی 
هشداری ندیده و به این نتیجه رسیده در آن جا بنای مسئوالن 
بر هوش و درک مردم هست و نه حماقت آن ها. در خانواده نیز 
تربیت باید به همین صورت شــکل بگیرد. پدر و مادر باید بنا را 

بر درک و هوش کودک بگذارند. با رفتار صحیح خودشــان و با 
بیانی که حالت تحکم ندارد. البته نویسندگان و شاعران نیز بهتر 
است به صورت کامال غیر مستقیم، مسائل را آموزش بدهند تا 
مثل خاصیتی که در دارو نهفته است و قابل مشاهده نیست تاثیر 

خودش را در وجود کودک بگذارد.  
به منظور بررســی دقیق تر این موضــوع با مهدی آرایی 
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد، مدرس 
قصه گویی و داور جشنواره بین المللی قصه گویی نیز گفتگو کرده 

و نظر او را جویا شدیم. 
آقای آرایی به نظر شما افزودن چند المان شرقی 
و استفاده از نام های ایرانی در داستان های غربی 
برای جذب مخاطب فارسی زبان کافیست؟ منظور 
ایرانیزه کرده قصه های مثل سیندرال و شاهزاده و 

قورباغه و ... است.
ببینید این یک پدیده نو ظهور نیست و از قدیم چنین چیزی 
به وسیله مراوداتی که بازرگانان، ادبا و اهالی ادبیات به سرزمین 
های مختلف داشتند صورت می گرفته است. اگر یک داستان 
روایی زیبایی را می شنیدند و شگفت زده می شدند زمانی که 
به موطن خود باز می گشــتند می خواستند که این شگفتی را 
بــه دیگران منتقل کنند از آنجا که معموال انســان ها تا ۱00 
قبــل نه تنها مصرف گرا نبودند بلکه تولید گرا بودند و تولید با 
خالقیت همراه است. بنابراین با خالقیتی که 
داشتند در داستان ها دست می بردند به این 
ترتیب داستان های غربی رنگ و بوی شرقی 
به خود می گرفته و بر عکس. این یک پدیده 
ی طبیعی است. اما اینکه افزودن چند المان 
شــرقی، داستان را شرقی و ایرانیزه می کند، 
باید بگویم نه. باید افزودن این المان ها از یک 
ساز و کار لدنی خودش برخوردار باشد لدنی از 
این منظر که بسیاری از آن ها چیزی تحت 
عنوان بازآفرینی را نمی شناختند. اما با هوش 
و استعدادی که داشتند آن را انجام می دادند 
و برخی این بازآفرینی ها بســیار هم قشنگ 
بوده است. حتی جالب است که بدانید گاهی 
داستانی از یک شهر به شهر دیگر تغییر می 

کرد. 
زندگی  که  اســت  فقیری  دختر 
ســختی دارد و در نهایت شاهزاده 
ای با اســب سفید با او ازدواج کرده 
و خوشبخت می شود داستان عادی 
بسیاری از این قصه هاست، آیا این 
موضــوع ازدواج را به عنوان نهایت 
آمال و آرزوهای دختران القا نمی کند؟

یکی از انواع سوادهایی که توسط یونسکو 
از آن صحبت شده سواد ارتباطی است. ما در 
سواد ارتباطی یاد می گیریم که بیرون از دایره 
ی نسبی خودمان با یک سبب هایی با جهانی 
فراتر از خودمان در ارتباط باشــیم. این ها را 
از طریق قصه ها و سمبلیک از طریق همین 
حرف القا می کنیم. ایجاد انگیزه و تالش در 
جهت اینکه کودک ما یاد بگیرد که امکان دارد 
اتفاقات بهتری برایش رخ دهد. و به یک تقدیر محکوم نیست 
این یک وجه داستان اسب و شاهزاده و ... است. نکته ی بعدی 
راجع به القای ازدواج اســت. ما گاهی رویکردهای شخصی به 
برخی جریانــات داریم و گاهی رویکردهای ما کالن و مربوط 
به زیست انســان در این جهان است. یکی از اهداف زیستن 
تولید مثل و تشکیل خانواده است و گسترش اجتماعی که در 

آن زندگی می کنیم همه ی این ها منوط به امر مقدس ازدواج 
اســت. از کودکی ایجاد این حس در فرزندان می تواند به نگاه 
بین المللی که قرن ها در دنیا وجود داشته کمک کند. در مقابل 
احتمال دارد گروهی به این بخش اعتقاد نداشته باشد و این می 

تواند یک تلقی شخصی محسوب شود. 
نظر شما در خصوص اینکه در برخی داستان ها، 
دختر قصه نیازمند یک قهرمان است تا زندگی اش 
را نجات دهد چیست، آیا این موضوع به استقالل او 

ضربه نمی زند؟
ما باید به پدیده ی قصه گویی یک نگاه کالن داشته باشیم 
یک کودک دختر شاید در طول زندگی اش هزار قصه بشنود 
و در هر قصه بخشــی از شــخصیتش را کمال می بخشد به 
هر حال غیر قابل انکار هســت که انسان ها در زندگی گاهی 
به یک قهرمان و یک منجــی نیاز دارند. این همه ی زندگی 
نیست اما یک بخشی از زندگی هست. ما در چنین قصه هایی 
این بخش را به او متذکر می شویم. در قصه بعدی یادآور می 
شوم قرار نیست انسان فقط با یک قهرمان طول زندگی اش 
شــکل بگیرد تو باید قهرمان زندگی خودت باشی. در داستان 
بعدی، چیز دیگری به او می آموزیم. کودکی ما با تلفیق همه 
ی این اندیشه ها هست که به کمال می رسد و در بزرگ سالی 
معنا پیدا می کند. من همیشه می گویم اینکه ما شیعه ی ۱2 
امامی هستیم معنای قشنگی دارد پیامش این است که تو باید 
زمانی مثل علی اهل سکوت باشی زمانی مثل حسن اهل صلح 
و زمانی مثل حسین اهل جهاد و زمانی مثل جعفر صادق اهل 
علم باشی، یعنی ملغمه ای از همه ی این خصوصیات نیکو. ما 
با ملغمه ای از همه ی این قصه ها می توانیم به کودکی کمال 
ببخشیم. قاعدتا اگر تک بعدی ورود کنیم همه ی این ها می 

تواند آسیب زا باشد. 
چگونه می توان در قالب داســتان های کودک، 

شجاعت و استقالل را به کودکان یاد داد؟
این پرسش پاسخ واضحی دارد، همین که قهرمان ها را به 
کودک معرفی کرده و الگو سازی کنیم خوب است. همین که 
در قصه می بینیم قهرمان قصه خودش کارهایش را انجام می 
دهد وابستگی تام به کسی ندارد البته مشورت و کمک می گیرد 
و کمک می کند و همه به این علت است که او به یک جامعه 
اعتقاد دارد. در مقابل گاهی که مثال در بیابانی بدون اسب و آب 
و غــذا تنها می می ماند می تواند به راحتی جان خود را نجات 
دهد داستان همه ی این مسائل را در قالب حرف های مثل گونه 

به کودکان معرفی می کند. 

در بحث آموزش 
کودکان سه عنصر 

محیط،اولیای تربیتی 
و خود کودک نقش 

اساسی را بازی می کنند 
که به آن مثلث تربیتی 
گفته می شود. ادبیات

می تواند بخشی از 
محیط برای آموزش و 

تربیت باشد
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خط بریل که در ســال ۱82۱ توسط لوئیس بریل ابداع شد، 
روشــی است که به طور گسترده ای در دنیا توسط نابینایان برای 
خواندن و نوشتن اســتفاده می شود. خط بریل در زبان فارسی و 
عربی و کلیه زبان های التین از چپ به راست خوانده می شود . 
خط بریل در زبان فارسی و عربی و کلیه زبان های التین از چپ 

به راست خوانده می شود .
این شروع مطلبی اســت که در یک جست و جوی ساده از 
گوگل در خصوص خط بریــل می خوانیم. اما وقتی صحبت از 
آموزش خواندن خط بریل می شود با اما و اگرهای بسیاری مواجه 
می شــویم و در این گزارش به بررسی این اما و اگرها و در واقع 
مشکالت پیش روی آموزش بریل به دانش آموزان دارای معلولیت 

بینایی می پردازیم. 
فاطمه شــبانی پور معلم مقطع پیش دبستانی و دبستان که 
تجربه ۱۶ ساله آموزش خواندن و نوشتن بریل دارد،می گوید:بچه 
های نابینا از پنج ســالگی وارد پیش یک و از شش سالگی وارد 
پیش دو می شوند. در پیش یک، یک سری مفاهیم را به بچه ها 
آموزش می دهیم و در پیش دو عالوه بر مفاهیم،خط بریل را هم 

به بچه ها یاد می دهیم. 
وی در خصــوص اولین قدم بــرای افزایش قدرت تحرک و 
دست دانش آموزان دارای معلولیت بینایی تشریح می کند: در ابتدا 
یک لوح های مکعبی به دست آن ها می دهیم که در آن مهره 
هایی تعبیه شده است و از آن ها می خواهیم که مهره های آن را 
از باال به پایین، از پایین به باال، از چپ به راست و از راست به چپ 
بچینند. در ادامه به آن ها حبوبات درشــت مثل نخود و لوبیا می 
دهیم تا از هم جدا کنند و در ادامه حبوبات ریزتر مثل عدس ماش 
لپه و... در این مرحله دانش آموز عالوه بر این که با حبوبات آشنا 

می شود، دستش هم برای یادگیری قوی تر خواهد شد.
وی با اشــاره به این مطلب که بعضی از خانواده ها بچه ها را 
طوری بار می آورند که که یک لیوان هم نمی توانند با دســت 
بگیرند ، ادامه می دهد: مرحله دیگر این است که اشکال هندسی 
به دست آن ها می دهیم که دانش آموزان بعد از لمس، با نخی که 
به دستشان می دهیم از سوراخ مهره رد می کنند. در مرحله دیگر، 
کاغذهایی دستشــان می دهیم ابتدا از آن ها می خواهیم با یک 
دســت یا دو دست آن ها را مچاله کنند. تا کردن و قیچی کردن 

کاغذ مرحله دیگری از این نوع فعالیت هاست. 
این معلم با سابقه می گوید: در دوره پیش دبستانی بچه ها را 
با جهات حروف آشنا می کنیم مثال ۱باال راست، 2.وسط راست، 
۳. پایین راست، 4 باال چپ، ۵. وسط چپ و ۶. پایین چپ. بعد از 
آن یک لوح بزرگ به بچه ها می دهیم و برای مثال می گوییم 
باالچپ را بزن. یک را بزن یا دو را بزن. وقتی که خوب یاد گرفتند 
قلم و لوح مخصوص به دستشان می دهیم. بعد از این که حروف 

الفبا را به آن ها گفتیم وارد مقوله خواندن می شویم.
خواندن مشکلتر از نوشتن 

به اعتقاد وی خواندن مشکل تر از نوشتن است زیرا در خواندن 
از دانش آموز خواســته می شود که برگه برعکس نوشتن که از 

راست به چپ بود را از چپ به راست بخواند. 
شبانی پور در ادامه تصریح می کند: این وارونه شدن بچه را دچار 

دوگانگی می کند و این جاست که ما با بچه ها تمرین می کنیم. 
وی در خصوص گذر از چالش برعکس شدن نقاط در نوشتن و 
خواندن، تمرین و تکرار را موثر می داند و عنوان می کند:خانواده ها 
هم باید به تکالیف و تمرین و تکرار اهمیت بدهند تا دست بچه ها 
راه بیفتد زیرا بچه ها باید حتما در پیش دبستانی خواندن و نوشتن 
را یادگرفته باشند. اگر بچه ها در سن باالتر پیش دبستانی مراجعه 

کنند و یا بچه ها در حال یادگیری دست های بزرگی داشته باشند 
دیرتر یاد می گیرند و وقتی می خواهند بخوانند دیر حس می کنند 
و کنترلشان سخت تر می شود در جلساتی که با خانواده ها دارم به 
آن ها می گویم که بدون کمک آن ها یادگیری خواندن نوشتن 

امکان پذیر نیست.
نســرین زارع که دبیر دوره متوسطه است نیز با بیان این که 
خط بریل خیلی محدودیت دارد معتقد است: این مح دودیت ها در 
خواندن و نوشتن زبان و در نمودارها و جدول های ریاضی وجود 
دارد. اگر ما نابینایان در نوشتن با مشکلی کوچک برخورد کنیم 
مثال اگر به سر خط برسیم و حواس ما نباشد نمی توانیم کلمه را 
کامل تمام کنیم. در خواندن باید حرف به حرف لمس کنیم و برای 
همین خواندن برای ما ُکند اتفاق می افتد. البته بعضی بچه ها با دو 
دست بریل را لمس می کنند و تندتر می خوانند اما برخی با یک 

انگشت می خوانند و حرف به حرف باید بخوانند.
وی در ادامه از مشــکالت دیگر نابینایان در مهارت خواندن 
می گوید: در آموزش زبان انگلیسی با خط بریل مهارت خواندن 
دانش آموزان پایین است وبچه ها تنها از راه حافظه و راه گوش 
باید صداها و تلفظ ها را یاد بگیرند اما شما در فونیتیک عالمت 
دارید. مثال با عالمت می فهمید که اســترس روی چه حرفی از 

کلمه وجود دارد. 
زارع اضافه می کند: کسانی که دیربینا هستند عمال حس المسه 
اشان تحلیل می رود و خواندن بریل بسیار برایشان مشکل می شود 
چرا که دستش آن طور که باید لمس کند، لمس نمی کند. با  سمباده 
زدن و انگشتان یا زدن آبلیمو به سرانگشتان کم کم دست را نرم می 
کنند. از مشکالت دیگر این است که ما در بریل نقاشی و تصویر 

نگاری نداریم و به جای آن تصویر را گویا می کنند. 
یادگیری بریل در کودکی 

به اعتقاد وی کسی که در کودکی بریل یاد نگیرد در بزرگسالی 
دچار مشکل می شود خواندن او  کندتر از بقیه خواهد بود.   

محمد جواد  شیرغالمی مدیر مدرسه نابینایان نیز به مشکالت 
فرا روی آموزش خواندن و نوشتن خط بریل اشاره می کند و می 
گوید: تجربه نشــان می دهد که دانش آموز با هوش عادی که  
فقط دارای نقص بینایی است مشکالت زیادی در مراحل خواندن 
ـ رمزگشایی و درک متن و یادسپاری  ندارند و دانش آموزانی که 
مشــکالت دیگری به غیر از نقص بینایی دارند یا نوع خاصی از 

نقص بینایی دارند در خواندن اختالل دارند.
همکاری خانواده ها 

وی بر همکاری خانواده در سال های اولیه پایه گذاری بریل 
تاکید می کند و معتقد است: بیش فعالی، عدم توجه به برتری های 
جانبی، ضعف جسمانی، عدم استفاده درست از انگشتان دست و 
در بعضی موارد آموزش نادرســت معلم هم عاملی است که در 

یادگیری مهارت خواندن اثر گذار است. 
اما بعد از گفت و شــنود با چند معلم که تجربه آموزش بریل 
را در یزد دارند و بیان مشــکل خواندن و نوشــتن بریل، با فتانه 
امیری عضو مجمع جهانی آموزش افراد دارای معلولیت بینایی در 
خصوص نارساخوانی در خط بریل و مشکالت خواندن در نابینایان 

صحبت کردیم.
وی به چهار مهارت اساسی در امر آموزش ، خواندن و گوش 
دادن، نوشــتن و صحبت کردن اشــاره می کند و می گوید: دو 
مهارت اول در بدست آوردن اطالعات از محیط پیرامون است در 
حالیکه دو مهارت دیگر به تعامل موفق فرد با محیط با بهرگیری 

از این اطالعات کمک می کند . 
امیری معتقد اســت: خواندن، اساسی ترین روش یادگیری و 
مهم ترین مهارت در کســب موفقیت محسوب می شود . رمز 
گشایی ، درک مطلب و یاد سپاری از اجزای خواندن هستند که 
به کودک کمک می کند با تشخیص حروف که نمایانگر اصوات 
گفتاری هستند و ارتباط مطالب قبلی با مطلبی که می خوانند و 

نهایتا به یاد سپردن آنچه خوانده اند به دانش عملی برسند . 
وی ادامه می دهد:خط بریل مهم ترین نظام ارتباط نوشتاری 
موثر در افراد نابینا است در حالی که فراگیری آن نسبت به خط 
بینایی سخت تر و کندتر صورت می گیرد . نقش دست ها و نحوه 
آموزش خواندن بریل بسیار اهمیت دارد . یادگیری خواندن بریل 
مستلزم توجه به جزئیات معینی در فرایند خواندن است که شامل 
حرکت دســت ها ، درک موقعیت نقاط و راهبرد های گوناگون 
برای شناسایی کلمه است . خواندن خط بریل یک مهارت صرفا 
لمسی نیست بلکه یک مهارت حسی - بدنی است که کودکان 
باید فعاالنه به این مهارت بپردازند. وقتی کودکان نابینا بصورت 
منفعل اشیا و نقاط را دستکاری می کنند قادر به بازشناسی آن ها 
می شوند ولی برای رسیدن به دانش عملی باید با مهارت هایی 
مانند موقعیت یابی، مقایسه، ارتباط و سازماندهی در امر خواندن 

مشارکت فعال داشته باشند . 
عضو مجمع آموزش جهانی به افراد دارای معلولیت بینایی، در 
خصوص مشکالت نارساخوانی در کودکان دارای بینایی یادآور 
می شــود: این کودکان معموال مشکل وارونه خواندن حروف و 
اعــداد را دارنــد مانند )حــروف ف،ه، د، ج / ۵ - ۹ - ۶ - 4 - 8 
(، مشکالت مربوط در برتری جانبی ، عدم توانایی در تشخیص 
جهات،مشکالت اساسی در جهت یابی، عدم توانایی در پوشیدن 
صحیح لباس، مشــکالت ادراک المســه ای، عدم توانایی در 
سازماندهی امور، عدم هماهنگی و تعادل در رفتار و گفتار و عملکرد 

و استرس و اضطراب در آن ها دیده می شود. 
بکارگیری هر دو دست 

وی بــا بیان این که نارســاخوانی در کودکانی که از هوش، 
استعداد، سطح فرهنگی و آموزشی قابل قبولی برخوردار هستند 
نیز وجود دارد، در خصوص راهکارهای رفع مشکل نارساخوانی 
معتقد اســت: با توجه به نقش اساسی دست ها در خواندن بریل 
توصیه می شود با تستی ساده، برتری جانبی کودکان مشخص 
شود و آن ها را برای به کار گیری هر دو دست در خواندن با بیشتر 
انگشتان تشویق کرد تا سرعت منطقی و صحیح را بخوانند . کند 
خوانی بریل در دراز مدت منجر به بی عالقگی و نا امیدی دانش 
آموزان می گردد . لمس کردن شدید نقاط بریل و برگشت مکرر 
به کلمات قبلی در ابتدا به بازشناسی حروف بریل کمک می کند 

ولی اگر بصورت عادت در آید از سرعت خواندن کم می کند .
به اعتقاد وی، دست برتر در نابینایان صرف نظر از برتری جانبی 

باید بیشتر دست چپ باشد تا دست راست
 امیری ادامه می دهد: زیرا نقاط بریل از لحاظ فضایی پیچیده 
تر از نقاط معمولی هستند کودکان هنگامی که با انگشتان دست 

چپ می خوانند، سریعتر و دقیقتر می خوانند.
با آن چه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، افراد دارای 
معلولیت بینایی در فرایند خواندن با مشکالتی روبرو هستند که به 
نظر می رسد تنها تغییر روش در آموزش و به کارگیری راهکارهای 

ارائه شده بخشی از مشکالت در این راه را رفع خواهد کرد.

خط بریل، عصای سفید در مهارت خواندن است 
بررسی اما و اگرهای مهارت یادگیری خط بریل 

عالیه سلطانی
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 من هم مخالف جداسازی لباس افراد معلول با افراد دیگر هستم 
چون من هم چنین کاری را نمی کنم. جداســازی یعنی من آمدم 
لباس های متحدالشکل تن این افراد کردم و گفتم اینها لباسشان 
است. نه من چنین کاری نکردم من فقط آمدم مثال مانتویی که می 
توانم بپوشم و فردی که معلولیت دارد نمی تواند، آن مانتو را مناسب 
فرد می کنم. کســانی که می گویند جداسازی کردم نمی دانند و 
متوجه نشدند که کار من چیست. اینکه با برند داشتن لباس افراد 
معلول مشکل دارند، خب چه اشکالی دارد این افراد برند مخصوص 
خودشان را داشته باشد. برندی باشد که فقط برای آن ها لباس تولید 

کنید اینکه خیلی هم خوب است.
وقتی گفته می شود پوشــاک خاص افراد معلول 
این سوال را به ذهن می آورد که مگر لباس آن ها چه 
فرقی با لباس دیگران دارد؟ اصال مگر لباس خاص می 

خواهند؟ 
)می خندد( اتفاقا این حرفی اســت که عده ای به من می زنند 
و می گویند یک دســت لباس دوختی تن این افراد کردی دیگر، 
چــی می گویی طراحی کردم و برند خاص افراد معلول و .... مگر 
چه فرقی می کند. باید بگویم بله فرق می کند بسیار جزئیات ریز 
دارد شما از نظر ظاهری که نگاه بکنید نمی توانید متوجه این ریزه 
کاری و جزئیات بشوید. مشکالت عده ای از افراد شخصی است و 
من امین آن ها هستم و نمی توانم بگویم. اما شما فکر کنید کسی 
که ضایعه نخاعی است باید حلقه آستینش آزاد باشد تا بتواند آزادانه 
چرخ ویلچرش را بچرخاند،نباید کیفش روی دسته ویلچرش آویزان 
باشد که گیر کند یا پاره شود،ضمن اینکه چون آن ها مستعد زخم 
بستر هستند باید جنس لباس هایی که تماس مستقیم با پوستشان 
دارد صدرصد ابریشم،پشــم و کتان باشد و نکات ریز دیگری که 
دیگران متوجه آن نمی شوند ولی خود توانخواهان این را می فهمند 
و درخواست می دهند و اتفاقا خیلی رضایت دارند. بعضی از بچه هایم 
جین دوست دارند بپوشند خب دوست دارند اسپرت باشند، باور کنید 
من پارچه هایی رو از خارج سفارش دادم جین های نرم و لطیف که 
سنگ شور شده اند. وقتی اینها را می پوشند می گویند چقدر احساس 
سبکی و راحتی می کنند و راحت از خانه بیرون می آیند و من هم 

همین را می خواهم راحتی آن ها را
تولید لباس بسته به نوع معلولیت فرد فرق می کند 

درست است؟
بله ما ۳۱ نوع معلولیت داریم، صددرصد کسی که واکر استفاده 
می کند یا یکی که ضایعه نخاعی اســت و از ویلچر استفاده می 
کند نوع پوشاکشــان فــرق دارد. حتی به این بســتگی دارد چه 
وسایل پزشــکی استفاده می کنند،یکی دست کوتاهتر دارد یکی 
پای کوتاهتر،یکی سوند استفاده می کند،برخی گوژپشت هستند و 
دوست دارند لباسی را استفاده کنند که غوزشان را کمتر نشان بدهد یا 
مشکالتشان را کم کند. لباس ها اغلب عاری از زیپ و دکمه هستند. 
آسان پوش می شوند. ما با توجه به نوع معلولیت ها و حتی سلیقه 

افراد لباسشان را طراحی می کنیم.
پس هنگام طراحی لباس از خود افراد نظرخواهی 

می شود؟
حتما اینکار را می کنم،من هم می خواهم مشکلشان را حل کنم 
و هم به خواسته های بچه هایم احترام می گذارم،مثال یکی قطع 
عضو هست دوست ندارد نشان داده شود من شلواری برایش آماده 
می کنم که قطع عضو او را بپوشاند. نظراتشان متفاوت است و من 

عمل می کنم.
چندنفر به عنوان مدلینگ یا اعضای این برند با شما 

همکاری می کنند؟ 
برند محبوب تهران که با نام مِن توانگر ثبت شده است، صد و 
یازده نفر از توانخواهان را در کنار خود دارد. از ضایعه نخاعی گرفته 
تا ســی پی و فلج اطفال،کوتاه قامتان،قطع عضو،ام اس،رماتیسم 
مفصلی،گوژپشت،ســندرم دان،معلولیت شکســتگی مفصلی و 
پیچیدگی مفصل ها و غیره که طــی این مدت نیز اعضاء کم و 
زیاد می شوند . برخی باهم ازدواج کردند،عده ای به عنوان مدل در 

جاهای دیگر انتخاب می شوند. 
  آیا مدلینگ شدنشان شرایط خاصی می خواهد؟ 

من هرفصل یک شــو برگزار می کنم که هروقت شو لباس 
داشته باشیم بچه ها می آیند و شرکت می کنند. مدل شدن شرایط 
خاصی ندارد هرکسی که معلولیت داشته باشد می تواند از لباس ها 
به صورت رایگان استفاده کند. من هیج وجهی نه بابت پارچه و نه 
خیاط از بچه ها نمی گیرم، فقط بعضی از آن ها که وضع مالی اشان 
خوب است دوست دارند که پول خیاط را بدهند و من قبول می کنم 

تا ناراحت نشوند و غرورشان نشکند. 
خود افراد مدل شدن را دوست دارند، اینکه با لباسی 

که برایشان طراحی کرده اید جلوی دوربین بیایند؟ 
خب وقتی می آیند برای تحویل لباس از آن ها می پرسم که 
دوست دارند عکاس عکسشان را بگیرد. اگر دوست نداشته باشند 
قبول نمی کنند. ولی در کل آن هایی که خودشــان خواسته اند و 
از طریق اینستاگرام و سایت این برند)mahbubtehran.ir( یا 
دوستانشان وارد کار شده اند عاشق اینکار هستند. اولش با خجالت 
می آیند اما بعد جوری عکس می گیرند که انگار سال ها مدل بوده 
اند. چرا چون لباس هایی را می پوشد که واقعا برازنده اش است در 
آن لباس راحت اســت، زیبا شده است پس اعتماد بنفس پیدا می 
کند.دوست دارد همه او را ببینند،به خود باوری رسیده است و من 
هم واقعا از ته دل همین را می خواهم اینکه وارد جامعه شــده و 
دیده شوند. اینکه من باعث بشوم تا آن ها از انزوا بیرون بیایند واقعا 

خوشحالم می کند.
تولید انبوه پوشاک در برنامه تان نیست؟ یا اینکه 
طرح هایتان را بفروشــید و در سراسر ایران تولید 

بشود؟ 
راستش خیلی از تولیدی ها آمدند و گفتند همراهی می کنند ولی 
به من می گویند فعال دو سه تا از طرح هایت را بده تا ببینیم چه می 
شود یا چه چیزی از کار درمی آید. مگر می شود من اینکار را بکنم.

من طراح هستم علمم این است،سال هاست در زمینه معلولیت ها و 
نوع دوخت لباس ها تحقیق کردم،سایت دارم و کارم کاری نیست 
که ندیده باشند . من یک نفر آدمم فقط توانستم با علمم برای صد 
و یازده نفر لباس تولید کنم، شانزده میلیون معلول طبق آمار سال 
۹۵ در ایران هستند باید تولیدکنندگان وارد کار شوند،کلکسیون طرح 
هایم را از من بخواهند، با من قرارداد ببندند و بعد تولید انبوه را در 

دستور کارشان قرار دهند و در اختیار شانزده میلیون بگذارند.
بنظرتان معلولیت باید دغدغه همه افراد باشدتا 

جامعه جای بهتری برای زندگی افراد معلول بشود؟ 
ببینید وقتی جامعه ما، شهر ما،ســینمای ما،پارک و هرجای 
دیگری برای حضور افراد معلول مناسب نباشد آن ها را به انزوا می 
کشاند.معلولیت چیزی است که هرلحظه هریک از ما بخاطر یک 
سانحه،یک بیماری، یک زایمان بد ، یک داروی اشتباه و .... ممکن 
است به آن دچار شویم. فکر کنیم ممکن است فردا من معلول بشوم 
ک اری بکنم که شرایط بهتری را فراهم کنم،بسته به کاری که می 
توانم بکنم کمک کنم،مناسب سازی کنم،لباس تولید بکنم تا عده 
ای را از انزوا بیرون بیاورم وارد جامعه بکنم. کمک کردن آنقدر حس 

قشنگی است که اندازه ندارد. 
و شما به عنوان طراح لباس و کار خاصی که انجام 
می دهید دوســت دارید از این احساس زیبایی که 

تجربه کردید بگویید؟ 
احساس خیلی خیلی خوبی اســت. همان قدر که انرژی می 
دهم،انرژی می گیرم. حس ممنون بودنشان،حس رضایتشان،حالتی 
که نسبت به من دارند من را شاد می کند. وقتی می گویند لباس 
هایشان چقدر خوب است،یا به من می گویند کاش هزارنفر از شما در 
دنیا بود و من فرشته روی زمین هستم، اشک در چشمانم جمع می 
شود و می گویم این حرف ها را نزنید من فرشته نیستم یک انسان 
هستم. من از شما هم ممنونم که به موضوعات و مشکالت افراد 
توانخواه توجه دارید،هرچقدر راجع به آن ها نوشته شود تعداد بیشتری 
از مردم با آن ها آشــنا و از شرایطشان آگاه می شوند و حضور این 

انسان ها در جامعه در کنار مردم بهترین چیز است. 
به عنوان آخرین سوال،به چیزی که در این شغل 

مدنظرتان بوده رسیدید؟
به آن جایی که می خواســتم نه هنوز نرسیدم. هدف هایم را 
نوشتم و چیزی که هدف پنج ســاله ام بوده را در سه سال به آن 
رسیدم و می دانم آن هدفی که بنظر من ده ساله است را پنج ساله 
بدست خواهم آورد. انسان موفقی هستم و بنظرم انسان باید دنبال 
رویاهایش برود اما من همین طوری موفق نشدم صدبار شکست 
خوردم،خیلی موانع جلوی پایم بود،خیلی ترس داشتم،کار مدلینگ 
و طراحی کاری است که باید ارائه بدهی،مخاطب داشته باشی. آدم 
های ناجوری بودند که من را مایوس می کردند،حسادت هایی بود 
که مرا اذیت می کرد اما هربار مصمم تر از قبل می شدم چون می 
فهمیدم که دارم کار درستی را انجام می دهم که جلوی پایم سنگ 
می اندازند. خیلی خوشحالم که دارم کارآفرینی می کنم و حتی با 
یک کارخانه دار صحبت کردم که کفش مخصوص پای افراد دارای 
معلولیت را نیز تولید کنند. آن ها واقعا با کفش معمولی اذیت می شوند 
چون پایشان دفرمه است یا کوتاه است،یا پایشان را روی زمین می 
کشند و یک کفش یک ماه که بشود تکه تکه می شود. از عهده من 
خارج است کارخانه دار نیستم سرمایه ندارم ولی می توانم الگو بدهم 
تا قالب کفش این افراد زده بشود. اگر مشکل کفششان نیز حل بشود 
واقعا به خودم می بالم) می خندد(.خب اینها عضوی از این جامعه 
هستند دیگر. حق زندگی دارند حق استفاده از تمام تفریحاتی که ما 
داریم باید به آن ها حق زندگی بدهیم و من در صورتی به خواسته 

هایم می رسم که ببینم آن ها نیز به آرزوهایشان رسیده اند.

من فرشته نیستم 
یک انسانم 

گفتگو با مدیر برند پوشاک 
افراد دارای معلولیت 

... ادامه از صفحه 1
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فاطمه کول

گاهی اینقدر خسته ای که حوصله نوشتن نداری،انگار قلمت 
با تو بیگانه است،حس همان خودکاری را داری که وسط نوشتن 
یکهو می ایســتد  ،این روزها اینقدر خســته ام که انگار واژگان 
نیز یاریــم نمی کنند .دلم می خواهد مدتــی ،لحظه ای ،ثانیه 
ای،چشــمانم را ببندم و باز کنم و همه چیز درســت مثل قبل 
از کرونا بود ،همون روزهایی که شادی هایمان ،لبخندهایمان 
را پشت طبیعت،درختی ،گلی پنهان می کردیم .طبیعت،همان 
طبیعتی که همیشه از آن بهره می بردیم .طبیعت، مانند مادری 
مهربان انسان را در دامن خود می پروراند و سخاوتمندانه، همه 
منابع و ســرمایه های خود را به پای او می ریزد. تا کنون همه 
موجودات روی زمین کوشــیده اند تا به قانون و نظام طبیعت 
پیرامون خود گردن نهند و خود را با آن سازگار کنند، اما انسان، 
خواسته و ناخواسته، روند طبیعی محیط زیست خود را دگرگون 
کرده اســت.هر روز درختان بسیاری با قساوت، قلع و قمع می 
شوند و آب ها به هدر رفته و آلوده می شوند. جنگل های طبیعی 
از میان می روند، بسیاری از گونه های زیستی در حال انقراض 
هستند و صدها گونه به علت از دست دادن زیستگاه های خود، 
نابود شده اند. متأسفانه، آدمی بر خالف دیگر موجودات، همواره 
تأثیر عمیقی در جهت نابودی و تهدید محیط زیســت از خود 
بر جای گذاشته اســت، چنان که اکنون، از مهم ترین عوامل 
تخریب محیط زیست شناخته می شود. تخریب محیط زیست 
معلول نابرابری های اجتماعی و استفاده غلط از طبیعت و یکی 
از عوامل تضییع حقوق انسان ها است. متاسفانه در جهان امروز 
اقلیتــی مرفه و ثروتمند از همــه ی امکانات و مواهب طبیعی 
و ســالم بهره برداری می کننــد ولی اکثریت ملت ها محکوم 
به زندگی در شــرایط محیطی آلوده و غیربهداشتی و تن دادن 
به عوارض ســوء و انواع بیمــاری ها و پذیرفتن بال و مصیبت 
و مرگ و میر هستند.کشورهای صنعتی بیشترین آسیب را به 
طبیعت و محیط زیست وارد ساخته است .شیوه های ناصحیح 
و غیرعادالنه در تعامل با طبیعت و آلوده ساختن محیط زیست 
در کشــورمان نشان دهنده فقدان آگاهی های زیست محیطی 
و ضعف ســاز و کارهای قانونی در صیانت از محیط زیست و 
جلوگیری از آلوده ساختن آن است. برای از بین بردن این نقیصه 
ی بزرگ و اساســی باید آگاهی افراد نسبت به مسائل زیست 
محیطی افزایش یابد و مدیریت های کالن در ایجاد ســاختار 
مناســب همراه با الزامات قانونی برای رعایت حقوق عمومی 
تالش کنند و انگیزه ها و حساسیت ها را برای مقابله با آالینده 
هــا باال ببرند.اصال می دانید زمینی که بــر آن قدم می گذاریم 
همه و همه حمل کننده یک نام با ارزش و ســخاوتمند است 
و آن زیستگاه و محیط زیست ما است.روزجهانی محیط زیست 

)مخفف انگلیســی: WED( روزی است که از سوی سازمان 
ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیســت 
و تحریک سیاســتمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی 
با تخریب محیط زیست و گونه های زیستی ،جانوری، به عنوان 
روز محیط زیست انتخاب شده است. تاریخچه روز جهانی محیط 
زیست به ســال ۱۹72 برمی گردد در آن سال برای اولین بار، 
سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست 
در شهر اســتکهلم ســوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی این 

کنفرانس مجمع عمومی ســازمان ملل قطعنامه ای را تصویب 
کرد که منجر به تشــکیل UNEP )برنامه محیط زیســت 
سازمان ملل( شد. هم اکنون در سراسر جهان مراسم ویژه ای را 
به مناسبت این روز برگزار می نماید. مراسم این روز می تواند به 
اشکال مختلف باشد مثل راهپیمایی های خیابانی، همایش های 
دوچرخه سواری، نمایش، مســابقات نقاشی و مقاله نویسی در 
مدارس، درختکاری، فعالیت های مربوط به بازیافت، پاکسازی 
و... هــدف از برگزاری چنین مراســم های جلب توجه عمومی 
به مسائلی است که محیط زیســت را آلوده می سازد. هر سال 
نیز یکی از مســائلی که شدیدا محیط زیست را تهدید می کند 
به عنوان موضوع این روز انتخاب می شود.امســال روز جهانی 
محیط زیست با شــعار تنوع زیستی نام گرفت. ایران نیز یکی 
از کشــورهایی اســت که به کنوانســیون های محیط زیست 
جهانی پیوسته و سازمان محیط زیست ایران وظیفه برگزاری 
برنامه های مراقبت از محیط زیست را برعهده دارد.روز محیط 
زیســت در تقویم ایران برابر با پانزدهم خرداد است. اما از روز 
۱۵ تا 22 خرداد به عنوان هفته محیط زیســت شناخته می شود 
که در مدت این یک هفته برنامه هایی مانند کارهای آموزشی، 
فرهنگی، تشــکل های مردمی برگزار و اطالع رسانی از طریق 

هنرمندان و ورزشکاران انجام می شود.
به قول بزرگی برای داشتن محیط زیست خوب ،همگی باید با 

هم دست به کار شویم.

طبیعت مادری مهربان 
یادداشتی به بهانه روز جهانی محیط زیست

همه ی خردادهای این سرزمین

انگاری خرداد برایمان یادآور روزهایی است که ما به دنبال رویاهایمان می رویم. رویاهایی که گاهی 
برای محقق شدنش، هزینه ی زیادی پرداختیم.  

خرداد گاهی روزهایش با غم و اندوه این سرزمین نیز گره خورده. روزهایی که شخصیتی از میان 
این مردم رفته که هرگز نمی توان منکر تاثیرشان بر فضای سیاسی، فرهنگی و هنری این مرز و بوم 
شد. روزهایی که بنیانگذار انقالب در میان بهت مردم ایران رحلت کرد. همچنین روزهای خردادی که 
ایران، دکتر شریعتی، مصطفی چمران، جلیل شهناز، حسن کسائی و ... را از میان نوابغ علمی، فرهنگی 

و هنری اش از دست داد. 
اما خرداد امسال در روزهایی که همه ی دنیا درگیر کرونا بودند، در ایران نیز با متانتی مثال زدنی 
گذشت. هر چند خبر اندوهبار آتش سوزی در جنگل های بلوط زاگرس و چند زمین لرزه در کشور، 
کاممان را تلخ کرد، اما واقعیت این اســت که خرداد ۹۹ آرام و بی هیاهو و بدون جنجال همیشگی 
خردادهای گذشته ی این سرزمین گذشت. امید که ایران و مردمانش از این پس خردادهای شگفت 

انگیزی را تجربه کنند. 

... ادامه از سرمقاله
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عمودی:طراح : حمیده خوروشجدول
۱-گیاهی خوراکی از خانواده پیاز-روان فرســا 2-کوه "آمریکای جنوبی"- برهنه و عریان- کوهی در "خراســان" ۳-رسته 
وردیف- از ظروف آشپزخانه-سالن پذیرایی 4-محفظه نگهداری مدارک و پرونده ها در ادارات – در حضور کسی- سالح جدید و 
مخرب ۵-نوعی آتش زنه- به دارازا کشیدن- نامی دخترانه ۶-خدمت گزار- آرامگاه- بسیار مهربان و از صفات خداوند 7-قرارگاه 
ومحل ســکونت- راغب و عالقمند 8-سازی که با فلوت نواخته می شود- ایالتی در "امریکا با مرکز مدیسن"نوعی گل سفید 
رنگ که برای بتونه کاری و نقاشی ساختمان به کار می رود ۹-کافر- از غذاهای ایرانی ۱0-نوعی عصا- گوشت بریان شده روی 
آتش- کاشف الکل ۱۱-نیمسال تحصیلی- گلی زینتی که اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شود- گره پیشانی ۱2-گامت ماده 
و تخمک- محل شیرجه از ارتفاع زیاد به استخر- پدالی زیر پای راننده ۱۳-دایره المعارف معتبر فرانسوی- افسری که در خدمت 
افسری عالی رتبه باشد- حرف همراهی ۱4-نام پسر "داریوش"به معنی خلق و خوی نیکو- ترس و واهمه- جاری در رگ ها 

۱۵-سرآمد هر چیز – نمایش بدون کالم

۱-اتــاق مخصوص ظهور عکس-برکه و آبگیر 2- درد- جاوید و پاینده- 
باال خانه ۳- ضربه ســر فوتبالی-روز آینده- وظیفــه محوله اداری 4-نوعی 
بازی کودکانه-طویل ترین رود کشــور "فرانسه" ۵-مالحظه کردن- مقدار 
مســافت تا هدف- زهر آلود۶- مخترع سوئدی دینامیت-وسیله نشانه روی 
اسلحه- بله انگلیســی- تکرار حرف خوردنی 7-دختر انگلیسی- شهر استان 
"مرکزی"- جستجو و تفحص 8- نواری از آسمان که ماه و خورشید حرکت 
ظاهری خود را در آن طی می کنند ۹- مینیاتوریســت مشهور ایرانی- رشته 
باریک و بلند – بیماری عفونی واگیردار ۱0- نام قدیم "اصفهان"-سرای مهر و 
کین- باعث و علت- چوب رختشویی ۱۱- الفت گرفتن- از نیروهای سه گانه 
ارتش- تندرستی ۱2-بندری در "ژاپن" –سکه طال ۱۳-باال بودنش از عوامل 
مهم سکته قلبی اســت- ظرف آب- چین و شکن زلف ۱4-نخستین روز از 
تقویم اوستایی- متعهد و مجبور شده-رایحه ۱۵-پیشکش ها و تحفه ها-از آثار 

"صادق هدایت" نویسنده معاصر کشورمان

افقی:                                         
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بدلیجات یک دوست داشتنی همیشه همراه 

اکرم مالزینلی
وقتی بی بی به مشــهد می رفت، لحظه شماری می کردم 
تا برگردد، می دانستم سوغات برایم انگشتر و النگو بدل می آورد. 
آن ســال ها مد بود برای بچه ها از مشهد بدل می آوردند و من 
با چه ذوقی انگشــترم را به انگشت می کردم و خودم را شاهزاده 

خانم می دیدم.
 این روزها بازار بدلیجات داغ است شیک ترین و به روز ترین 
مدل ها در بدلیجات پیدا می شود. شور و شوق و خاطراتی که از 
بچگی در گوشه ذهنم از بدلیجات به یاد مانده من را ترغیب کرد تا 
بخواهم در خصوص این زینت زیبا و دوست داشتنی که هنوز هم 

من را سر ذوق می آورد  تحقیق کنم و بنویسم. 
 توسعه تجارت جهانی باعث شــده بدلیجات و زیورآالت در 

دسترس عموم مردم قرار گیرد.
 ساختن  زیورآالت با دانه ها و مهره های رنگی آغاز شده است. 
در گذشته از زیوراالت برای نشان دادن طبقه اجتماعی هر فرد در 
جامعه اســتفاده می شده، شاهزادگان و خانواده های طبقه مرفه 
طال و نقره برنز و عموم اقشار  مردم از فلزهای پایه همچون مس 
و فیبر استفاده می کردند. ایرانیان در دوره های مختلف از مهارت 
خارق العاده یی در ساختن زیورآالت برخوردار بودند. زیور آالت در 
ایران به عنوان قطعه ای از لباس در میان اقوام مختلف استفاده 
می شده است و هر کدام  را با یک نوع لباس ست می کردند. در 
کنار زیورآالت گران قیمت نیاز به ساخت زیورآالت ارزان قیمت 

که تمام اقشار بتوانند از آن استفاده کنند نیز بوده است. زیور آالتی 
که ارزان و زیبا و ماندگار باشد. 

جواهرسازان از قدیم اقدام به ساخت زیورآالت ارزان قیمت از 
جنس صدف، شیشه ،فلزات و ...می کردند. فلزات مختلفی برای 
ساخت زیورآالت بدلی استفاده می شود مانند تیتانیوم، مس، رادیوم 
استیل و غیره. به منظور افزایش عمر بدلیجات از روکش هایی 
استفاده می شود که عالوه بر درخشندگی بدلیجات، باعث عدم 
ایجاد حساسیت می شــود. نوع مواد به کار گرفته برای روکش 

بدلیجات شامل تیتانیوم،آب نقره، رادیوم و...می باشد .
آب طال: بر روی بعضی از بدلیجات از روکش آب طال با عیار 
های مختلف اســتفاده می شود و عالوه بر زیبایی و درخشندگی 

باعث طول عمر بدلیجات می شود .

نقره : بدلی که روکش نقره گرفته کاماًل شبیه نقره است آب 
نقره بعد از مدتی زرد رنگ می شود و بدل هایی که ظاهری زرد 

رنگ دارند نقره کاری شده اند.
 تیتانیوم : این فلز ســفید رنگ است. در نوع معمولی کیفیت 
آن کمی از نقره بهتر اســت ولی بعد از مدتی با عرق بدن انسان 
مخلوط شــده  و رنگ و جالی خود را از دست می دهد و بمرور 

سیاه می گردد.
رادیوم :  نمای ظاهری آن کاماًل شــبیه طالیی سفید است 
و عمــر طوالنی دارد و خیلی دیر رنگ و نمای آن تغییر می کند 
رادیوم برای پوست های حساس بهترین است .معمواًل همه افراد 
به راحتی می توانند از این فلز استفاده کنند. نسبت به تیتانیوم و 

روکش طال گرانتر است.
 استیل: امروزه کاربرد رسمی دارد این فلز به ندرت حساسیت 
می دهد و به هیچ وجه تغییر رنگ نمی دهد و ماندگاری آن بسیار 

باالست و قیمت آن بستگی به کیفیت آن دارد. 
بدلیجات طول عمر کمتری نسبت به طال دارند ولی در صورت 
استفاده درست و مناسب از آن ها می توانید تا مدت ها آن را مثل 
روز اول داشته باشید و استفاده کنید. تنوع و زیبایی و قیمت مناسب 
باعث شده بدلیجات طرفدارن زیادی داشته باشد. صنعت مدل هم 

از بدلیجات در ست کردن با لباس استفاده زیادی می کند. 
انتخاب مناسب بدلیجات می تواند ما را خوش تیپ و جذاب 

کند.
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نیمکت

همراه با جایزه مسابقه پیامکی
کدام کتاب به خواهر قرآن معروف است؟
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لطفا عدد گزینه مورد نظر و نام خود را  به شماره 09135134144  ارسال کنید

پاسخ سوال شماره 113 آوای رسا :باغ دولت آباد یزد در اواخر دوره افشاریه احداث شده است 

برنده مسابقه پیامکی شماره 113 : آقای مرتضی ابدی با شماره 8170 ***0910 برنده مسابقه پیامکی شماره قبل
جهت دریافت جایزه به دفتر جامعه معلولین مراجعه کنند

نجار پیری خود را برای بازنشســته شدن آماده می کرد تا 
اینکه یک روز او با صاحب کار خود موضوع را در میان گذاشت. 
پس از روزهای طوالنی و کار کردن و زحمت کشیدن، حاال او 
به استراحت نیاز داشت و برای پیدا کردن زمان این استراحت 
می خواست تا او را از کار بازنشسته کنند. صاحب کار او بسیار 
ناراحت شد و سعی کرد او را منصرف کند، اما نجار بر حرفش و 

تصمیمی که گرفته بود پافشاری کرد.
سرانجام صاحب کار درحالی که با تأسف با این درخواست 
موافقت می کرد، از او خواست تا به عنوان آخرین کار، ساخت 
خانه ای را به عهده بگیرد. نجار در حالت رودربایستی، پذیرفت 
درحالیکه دلش چندان به این کار راضی نبود. پذیرفتن ساخت 
این خانه برخالف میل باطنی او صورت گرفته بود. برای همین 
به سرعت مواد اولیه نامرغوبی تهیه کرد و به سرعت و بی دقتی، 

به ســاختن خانه مشغول شد و به زودی و به خاطر رسیدن به 
اســتراحت، کار را تمام کرد. او صاحب کار را از اتمام کار باخبر 
کرد. صاحب کار برای دریافت کلید این آخرین کار به آنجا آمد. 
زمان تحویل کلید، صاحب کار آن را به نجار بازگرداند و گفت: 
این خانه هدیه ایســت از طرف من به تو به خاطر سال های 
همکاری! نجار، یکه خورد و بسیار شرمنده شد. در واقع اگر او 
می دانست که خودش قرار است در این خانه ساکن شود، لوازم 
و مصالح بهتری برای ساخت آن بکار می برد و تمام مهارتی 
که در کار داشت برای ساخت آن بکار می بست. یعنی کار را به 

صورت دیگری پیش می برد.
این داستان ماست 

ما زندگی مان را می سازیم. هر روز میگذرد. گاهی ما کمترین 
توجهی به آنچه که می ســازیم نداریم، پس در اثر یک شوک 
و اتفاق غیرمترقبه می فهمیم که مجبوریم در همین ساخته ها 
زندگی کنیم. اما اگر چنین تصوری داشته باشیم، تمام سعی خود 
را برای ایمن کردن شرایط زندگی خود می کنیم. فرصت ها از 
دست می روند و گاهی بازسازی آنچه ساخته ایم، دیگر ممکن 
نیست. شما نجار زندگی خود هستید و روزها، چکشی هستند که 
بر یک میخ از زندگی شــما کوبیده می شود. یک تخته در آن 
جای می گیرد و یک دیوار برپا می شود. مراقب سالمتی خانه 

ای که برای زندگی خود می سازید باشید.

نجار زندگی
به صفحه اینستاگرام
 آوای رسا بپیوندید 

نویســنده: ســوزان فــوروارد، مترجــم: مینــا فتحی 
)عرفانیان(، تعداد صفحات: 27۱ صفحه، انتشارات: درسا

آیــا تاکنــون برایتان پیش آمده اســت که از دســت 
والدین تان عصبانی شــوید؟ احســاس کنید حق انتخاب 
ندارید یا هرقدر بزرگ تر می شــوید، بازهم شــما را نادیده 
می گیرند و با شــما مانند بچه های کوچک رفتار می کنند؟ 
این گونه احساس ها در بین بزرگ ساالن بسیار رایج هستند 
و در اثرات مخرب والدین ســمی ریشه دارند. اگر شما هم 

احساس می کنید که فرزند والدینی سمی هستید، به درستی 
به این صفحه هدایت شــده اید. آشــنایی با کتاب والدین 
سمی اثر »ســوزان فوروارد« می تواند دریچه جدیدی به 
روی شما باز کند؛ چراکه هدف این کتاب التیام بخشیدن 
به زخم هایی است که والدین سمی به وجود آورده اند. برای 
داشتن زندگی بهتر و همچنین تبدیل شدن به والدی بهتر 
در آینده، با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با کتاب والدین 

سمی آشنا کنیم.

والدین سمی


