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محبوبه مصرقانی

دائماً شـــکایت میکنیم .چرا زندگیمان اینطور اســـت؟ چرا آنطور نیســـت؟ چرا
شـــانس نداریم؟ چرا اوضاع طبق خواســـتهمان پیش نمیرود؟ حتی لحظاتی هم به
این فکر میکنیم نکند خدا فراموشمان کرده است .نقل داستان کلیشه است؛ منظور
روایـــت زندگی معلوالن موفق اســـت؛ اینکـــه معلولی را ببینیـــم و لحظاتی متحول
شـــویم .تالش برای از بین بردن نابرابریها داستان زندگی خیلی از معلوالنی است که
در جامعه ما زندگی میکنند .اما داســـتان موفقیت برخی افراد معلول فراتر از کلیشه
میرود و پیروزی شـــان در رقابت بـــا افرادی عادی مبین برتری آنها از بســـیاری جهات
توگوی ما را با دو نابینایی میخوانید که در تحصیل شـــاخ کنکور را
اســـت .ادامه گف 
شکستهاندوبهترتیبموفقبهکسبرتبهیکدرمقاطعارشدودکتریشدهاند.

منبع :ایرنا

ëëافراددیرنابینا؛نیازمندآموزش
مهدیتابان رتبه یک کنکور کارشناسی
ارشد است .او پس از تصادف دچار مرگ
مغـــزی شـــده و بینایـــیاش را از دســـت
میدهـــد .ایـــن جـــوان  31ســـاله بهدلیل
صدمات به جا مانده از حادثه دردناک غیر
از نابینایی؛ ســـخت هم حرکت میکند و
دچار معلولیت جسمی شده است .زمانی
که بـــرای مصاحبه با منـــزل تابان تماس
گرفتیم بـــا مادر مهدی همکالم شـــدیم.
ایشان از داستان معلولیت تک فرزندش
بـــرای ما گفت :مهـــدی در اوج جوانی ،در
ســـن  17ســـالگی به دلیل تصادف دو ماه
در کما بود .در آن زمـــان تقریباً امیدی به

مسئول میدید بهترین کار را ارائه دهد .در
این مشـــکالت ،شخصی نیز همراه ما بود
که مهدی را حمایت مالی میکرد .جا دارد
از همراهی ایشان تشکر کنم».
ëëهیچچیزدرستنمیشود
بعد از شنیدن سخنان مادر مهدی از او
خواستیم برای ما از خودش بگوید .مهدی
با بیان اینکه همیشه با سؤاالت کلیشهای
مثل بیوگرافی مشـــکل داشـــته و دوست
ندارد در مورد این مســـائل سخن بگوید از
ما خواســـت تا خودش برایمان بنویسد و
آنچه در زیر میخوانید از قلم مهدی تابان
است «:با سؤال از بیوگرافی همیشه مشکل
داشـــتم .مثل ســـؤال از «حالت چطوره»،

رتبه یک ،لیاقت مغزهای روشن
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در دوره ارشد برایم رؤیا بود .اما زمانی که
وقتش رسید با هدفگذاری و برنامهریزی
دقیق توانســـتم در همان رشته در همان
دانشـــگاه پذیرفته شـــوم .من واقعاً برای
تحصیلـــم هزینه کـــردم و در بســـیاری از
مواقـــع مجبور میشـــدم به افـــرادی پول
دهم تـــا منابـــع را برایم گویا کننـــد .البته
دانشـــگاه به دانشـــجویان کار دانشجویی
میداد و برای کمک به دانشجویان نابینا
مبلـــغ اندکی در نظر میگرفـــت اما کافی
نبود .باز هم در آن دوره پذیرفته شدن در
آزمون دکتری برایـــم غیر ممکن میآمد
اما باز هم وقتی به زمانش رسیدم متوجه
شـــدم قابلیت آن را دارم که بتوانم قبول
شـــوم .البته ناگفته نماند قبول شـــدن در
مصاحبه آزمون دکتری کار یک شب و دو
شب نیست .من در تمام دوره کارشناسی
ســـعی کردم نگرش اســـتادان را نســـبت
به خـــودم که یک فرد نابینـــا بودم عوض
کنم .دو نگرش در میان استادان دانشگاه
غالب اســـت یا تصورشـــان این اســـت که
فرد قابلیت و توانایی حضور در دانشـــگاه
را ندارد یا بســـیار نگرش مثبت و همدلی
دارند که به توانمندی افراد معلول ایمان
دارند .تمام ســـعی من این بـــود تا با ارائه

گفت و گوی « ایران » با دو دانشجوی نابینا که در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری  ،صاحب رتبه های ممتاز و برتر شدند

برگشـــتش نداشـــتیم و به اهدای اعضای
بدن مهدی فکر میکردیم که هوشـــیاری
مهدی کم کم به حالت عادی برگشـــت.
متأســـفانه بعـــد از ضربـــهای کـــه به مغز
مهدی وارد شد بینایی اش را از دست داد
و برای حرکت نیز نیاز به عصا دارد .صبری
که خدا به مهدی بـــرای پذیرش موضوع
داد واقعاً قابل تحســـین اســـت .این فرد
هرگز دربرابر مشکالت خم به ابرو نیاورد
و لحظهای خنده از چهرهاش پاک نشـــد.
قبل از ایـــن اتفاق مهدی برق میخواند و
پس از معلولیت با مشـــورت کارشناسان
و بنا به عالقه خودش برای انتخاب رشته
دانشگاهی رشتههای روان شناسی بالینی
و مردم شناسی را انتخاب کرد که در رشته
مردم شناسی در دانشگاه آزاد تهران مرکز
پذیرفتهشد.
زهـــرا حاتم ونـــد از مشـــکالت بعد از
معلولیـــت فرزندش این گونـــه میگوید:
«متأســـفانه هیـــچ مرجع آموزشـــی برای
بچههـــای دیر نابینـــا وجود نـــدارد .اینکه
چگونه باید با این موضوع کنار بیایند ،چه
از لحاظ روحی چه از لحاظ مهارت زندگی،
نیاز به آموزش دارند .در مورد مشـــکالت
تحصیـــل باید بگویـــم دوره کارشناســـی
تمام کتاب هـــا و منابع آموزشـــی مهدی
را شـــخصاً برایش گویا میکردم و مهدی
با تالش خـــودش تمـــام دروس را دوباره
پیاده میکرد .از این لحاظ اشـــاره میکنم
که بچههـــای نابینا از لحاظ دسترســـی به
منابع واقعاً دچار مشکل هستند .مشکل
دیگری که بچههای دیر نابینا با آن دست
و پنجه نرم میکننـــد بحث «رفت وآمد»
اســـت .در مدت  4ســـال دور ه کارشناسی
که مهدی ســـه روز در هفته کالس داشت
من همـــراه او بودم .ســـر کالسها حاضر
میشدم و مثل یک دانشجو بودم .علت
همراهی من این بود که واقعاً نمیشد به
جامعـــه اعتماد کرد و یک فـــردی که تازه
نابینا شده است را تنها راهی خیابان کرد.
پشـــتکار مهدی مثال زدنی ســـت .او پس
از فارغالتحصیلـــی در دوره کارشناســـی،
کمر بر آن بســـت تا کارشناسی ارشدش را
بگیرد آن هم در یک دانشـــگاه سراسری.
نخستین ســـالی که شـــرکت کرد رتبهاش
در کنکور  41شـــد اما بـــه آن اکتفا نکرد و با
هدفگذاری ســـال بعدش رتبه یک شد.
در دوره کارشناسی همیشه یک سر و گردن
از همکالسیهایش باالتر بود چون خود را

انـــگار آدم را توی فضا رها کرده باشـــند و
بگویند مساحت این فضای کیهانی چقدر
است .انسان هم مثل یک کیهان الیتناهی
است که به تنهایی جهانی پر از ستارههای
روشن ،سیاه چالههای تاریک و چیزهایی
ناشـــناخته را درخود یکجـــا دارد .بنابراین
در جـــواب بـــه این ســـؤال ،بایـــد به گفتن
اینکه خودم را با چه اســـمی میشناسم و
چندســـال دارم ،بســـنده کنم .من مهدی
تابان هســـتم و درســـت 19روز بعد ازاین
مصاحبه 30 ،ساله خواهم شد.
راســـتش را بخواهید ،ســـؤاالت شـــما
آدم را یـــاد مشـــکالتش میانـــدازد .البته
مشکل ساز نیســـت ،فقط کمی مشکالت
را ازســـر میگذرانـــد و این نقطـــه واقعی
دنیای ماست .درباره مشکالت دل تنگم
زیاد میخواهد بگوید .اما مجال نیســـت.
درواقـــع اگر درایـــن مـــورد پرحرفی کنم،
میتوان شمارههای یک روزنامه را از آغاز
تـــا پایان به مشـــکالت منهـــا اختصاص
داد .چون مشـــکالت درجایی درگذشـــته
باقـــی نمیمانند .مشـــکالت مثل ســـیل
روان هســـتند .همه روزه یا بهتر بگویم هر
ساعت و هرلحظه از جایی که آبشخورش
هم معلوم نیست ،میآیند و به ناکجایی
میروند .تنها این تو هســـتی که زیر امواج
ویرانگر آن میمانی و جز دست کسانی که
توانایی شـــان فقط مانع از آب بردگی ات
میشود ،دست دیگری یاری گرت نیست.
بله مشـــکل زیاد اســـت و ما نیز یاری اندر
کس نمیبینیم .به قدری که گوشهای ازآن
در تراکم این کلمه در ســـؤالهای شـــما و
پاسخ های من بخوبی دیده میشود .اگر
بخواهم آسمان ریســـمان ببافم ،شاید با
برچســـب غرغر و اغراق میخکوب شوم.
اما باور کنید این گونه نیســـت .زندگی که
به طورکل ماهیتی ســـخت و ســـمج دارد
وایـــن برای ما شـــاید چند برابر دشـــوارتر
اســـت .پایت را که ازدر بیرون میگذاری،
مشکلها شروع میشوند .اصالً بیرون نه،
باید بگویم پایت را توی مشکل میگذاری.
پیاده روهای تنگ و ترش ،جدولهای غیر
مترقبه ،خیابانهای دوران درشـــکه چی
و آدمهـــا و ماشـــینهایی که قانون شـــان
هنوز قانون قبیلههای عصر سنگ است.
هرکـــس زودتـــر به جایـــی رســـید ،مالک
آنجاســـت .زودتر ازمحلی گـــذر کرد ،حق
تقدم با اوست .تازه اگر ازاینها جان سالم
به در ببری ،اگر چند داربســـت فلزی هم

«دیر معلوالن» را دریابید
یادداشت
سمیه افشین فر

کـ ــه بتوانند کمـ ــک کنند تا فـ ــرد به درک
درستی از خودش برسد و بتواند خودش
را با شرایط فعلی تطبیق دهد.
حضـ ــور تیـ ــم هـ ــای مشـ ــاورهای قوی و
آمـ ــوزش دادن بـ ــه افراد دیـ ــر معلول از
ضروریات اسـ ــت هر چند سالهاسـ ــت
انجمنهای غیردولتی معلوالن به این
حوزه وارد شـ ــدهاند اما به نظر میرسـ ــد
که بایـ ــد بـ ــا اطالعرسـ ــانی صحیـ ــح در
جامعه این مراکز به جامعه شناسـ ــانده
شوند چرا که در بسـ ــیاری از مواقع دیده
میشـ ــود که خانواده یا خود فردی که بر
اثـ ــر حادثه یا رویدادی دچـ ــار معلولیت
میشـ ــود در مرحلـ ــه اول نمیدانـ ــد که
باید چـ ــه کند یا بـ ــه کجا مراجعـ ــه کند،
خود فـ ــرد و اطرافیـ ــان وارد فاز ناامیدی
میشـ ــوند و فرد تصور می کنـ ــد زندگی
برایش تمام شده دیگر باید درهای دنیا

را به روی خود ببنـ ــدد و در چهاردیواری
خانه خودش را حبس کند این در حالی
اسـ ــت که حتی خانـ ــواده و نزدیکان این
فرد هـ ــم نمیداننـ ــد باید چـ ــه کنند؟ از
همین جاست که گریه و زاریها و مرثیه
سر دادنها شروع میشود.
نزدیـ ــکان به خیـ ــال خود بـ ــه کمک فرد
میآینـ ــد و انجـ ــام تمام کارهـ ــای فرد را
به عهـ ــده میگیرند ،تأکید میکنم تمام
کارهای فرد را و اصالً متوجه نیسـ ــتند که
با این کار اصلیترین نقطه شـ ــخصیتی
او یعنـ ــی اسـ ــتقالل را با چالـ ــش مواجه
میکنند .اما با آموزش اولیه مهارتهای
زندگـ ــی ایـ ــن افـ ــراد میتواننـ ــد از پـ ــس
بسـ ــیاری امور شـ ــخصی شـ ــان بربیایند.
البتـ ــه نمیتـ ــوان بـ ــه خانوادههـ ــا انتقاد
کرد چرا کـ ــه ما مراکز محـ ــدودی داریم
که بـ ــه خانوادههـ ــا آمـ ــوزش میدهند و

همـ ــان محدودهـ ــا را هم نـ ــه خانوادهها
میشناسـ ــند و نه میدانند کجا هسـ ــت
حتـ ــی در زمینـ ــه منابع مکتـ ــوب هم در
حوزه افـ ــراد دارای معلولیت بخصوص
آمـ ــوزش دیرنابینایان منابـ ــع زیادی در
دسترس نیست در حالی که در بسیاری
از کشـ ــورهای پیشـ ــرفته به محض اینکه
فـ ــردی بـ ــر اثر حادثـ ــه دچـ ــار معلولیت
میشود این مؤسسهها و نهادها هستند
که در همان بیمارسـ ــتان به سـ ــراغ فرد
میروند و بـ ــا ارائه آموزشهـ ــای الزم و
صحیح به او یادآور میشوند که زندگی
جریـ ــان دارد و او میتواند با کمک ابزار
و تجهیزاتـ ــی هماننـ ــد گذشـ ــته درس
بخواند ،ورزش یا آشپزی کند و به انجام
امور روزمره خود بپردازد.
همین مؤسســـهها و نهادها در کشورهای
پیشـــرفته منابـــع متعـــددی از قبیـــل

مهدی تابان :
چندسالی است که من
ارتباط بصری با جهان
پیرامون ندارم .این به
کنار ،حنجره و مغز من
هم آسیب دیده که از
بینایی تقریباًمهم تر
هستند .درباره علت
این مشکل به این اکتفا
میکنم که بگویم:
یک اتفاق شوم بود.
چون خیلی اوقات
علتها دیگر مهم
نیستند.ممکناست
در مناظره ،گفتوگوی
دو طرف طوری
جهت داده شود که
طرف سوم (برای
مثال مردم و جامعه)
علیه یک فرد یا جناح
تحریکشود

ادریس فتحی:
زمانی که وقتش
رسید با هدفگذاری
و برنامهریزی دقیق
توانستم در رشته
مدیریتآموزشی
در دانشگاه پذیرفته
شوم .من واقعاً برای
تحصیلمهزینهکردم
و در بسیاری از مواقع
مجبور میشدم به
افرادی پول دهم
تامنابع را برایم
گویا کنند.البتهدانشگاه
به دانشجویان کار
دانشجوییمیداد
و برای کمک به
دانشجویاننابینا
مبلغ اندکی در
نظر میگرفت اما
کافی نبود

منبع :ایرنا

زلزلـ ــه چند وقـ ــت پیش کرمانشـ ــاه مثل
همـ ــه حـ ــوادث دیگـ ــر بـ ــه تعـ ــداد افراد
دارای معلولیت افزود و به گفته دسـ ــت
انـ ــدرکاران سـ ــازمان بهزیسـ ــتی افرادی
دچـ ــار معلولیت شـ ــدند ،افـ ــرادی که تا
دیروز مثل من و شـ ــما زندگی میکردند
تنها در عـ ــرض چند لحظه تـ ــوان انجام
بسیاری از کارهایشان را از دست دادهاند
ایـ ــن را اضافـ ــه کنیـ ــد به از دسـ ــت دادن
خانـ ــه و زندگـ ــی و فقـ ــدان عزیـ ــزان کـ ــه
در حوادثـ ــی از این دسـ ــت قطعـ ــاً اتفاق
میافتـ ــد .چنـ ــد روز پیـ ــش در گزارشـ ــی

میخواندم که یکی از مشـ ــکالتی که این
افراد در مناطق زلزلـ ــه زده با آن روبهرو
هسـ ــتند نبود سـ ــرویس های بهداشـ ــتی
مناسب سازی شده است .برای کسی که
تا دیروز میدیده و بدون کمک گرفتن از
کسـ ــی به رتق و فتق امورش میپرداخته
و حاال با وجود همه مشـ ــکالت باید برای
جزئیتریـ ــن امورش هـ ــم بجنگد .خب
چـ ــه باید کرد تـ ــا این افراد کـ ــه رنجهای
زیـ ــادی را تحمـ ــل میکننـ ــد بـ ــر رنـ ــج
معلولیت فائق شوند و مشکالتشان کم
شود؟ بدیهی است که وقتی فردی سالم
به معلولیت دچار میشود نخستین گام
انطباق و سـ ــازگاری او با محیط اسـ ــت او
بایـ ــد بتواند با شـ ــرایط موجـ ــود خودش
کنار بیاید و این مهم تنها به مدد حضور
نیروهـ ــا و تیمهـ ــای روانشناسـ ــی وارد به
امور معلـ ــوالن اتفاق میافتد ،نیروهایی

ســـر راهت ســـبز نشـــود ،حتماً به مقصد
خواهی رســـید .نمیخواهم دراین موارد
راه حلهای رنگارنگ ارائه کنم .زیرا بافت
فرهنگی رنگ پریده ما کـــه ازباال تا پایین
جامعه را نیز شامل میشود ،این درس را
به ما داده که هیچ چیز درست نمیشود و
تو هم مپرس.اما همه اینها برای من که به
تازگی بیناییام را از دست دادهام چندین
برابر میشود .آری به تازگی .همانطور که
شما نیز خبر دارید ،چندسالی است که من
ارتباط بصری با جهان پیرامون ندارم .این
به کنار ،حنجره و مغز من هم آسیب دیده
که از بینایی تقریباً مهم تر هستند .درباره
علت این مشـــکل به این اکتفا میکنم که
بگویم :یک اتفاق شـــوم بود .چون خیلی
اوقات علتها دیگر مهم نیســـتند .بلکه
آثـــار و پیامد آنهاســـت که اهمیـــت پیدا
میکند .خالصه بگویم که براثر آن اتفاق
مـــن مرگ مغزی شـــدم و بیناییام را نیز
از دســـت دادم پیـــش از ایـــن حادثـــه کار
اصلی من موســـیقی بود و اگر این چنین
نمیشـــد حتماً درســـطح حرفهای آن را
ادامهمیدادم .اینجاشاید اهمیتحنجره
برایم مشخص شود.
اما اینکه من چگونه با این مشکل کنار
آمدم ...اگر قدری برای مشـــکالت ،هوش
و اراده قائل شویم ،فکر میکنم که آنها با
توجه به ظرفیتهای ما خود را مینمایند.
من هروقت با مشکلی روبهرو میشوم ،به
طور عجیبی زودتر ازاینکه خودم را ببازم،
به فکـــر راه حل میافتـــم و این بزرگترین
ویژگی برای کنار آمدن با این مشکل بود.
شـــاید مشـــکالت هم میداننـــد باید کجا
برونـــد! البته حجم و میـــزان آن اتفاق به
انـــدازهای بود که هرگز نمیشـــد به جنبه
مخربـــش فکر نکـــرد .اما همـــان توانایی
به اضافه خانواده و دوســـتان باعث شـــد
که بتدریـــج خـــودم را از آن گرداب بیرون
بکشـــم .گردابی کـــه شـــعاع آن هنوز هم
ادامه دارد .بعد از چندسال دست و پنجه
نـــرم کردن با بیمارســـتان و یک ســـری از
درمانها ،تصمیـــم گرفتم که درزمینهای
غیر از موسیقی راهم را ادامه دهم .چیزی
که مرا به ســـمت خود میکشاند ،دانش و
آگاهی بود .کوتاه ســـخن ،با مشورت یکی
از آشـــنایان رشته انســـان شناسی (مردم
شناســـی) را انتخـــاب کـــردم و خیلی زود
دیدم که همان چیزی اســـت که دنبالش
بـــودم .تا پیـــش ازاین بـــه روان شناســـی

عالقه داشتم .اما بهدلیل روحیه جمعگرا
و اجتماعی که داشـــتم ،انســـان شناســـی
و بـــ ه طورکلی علـــوم اجتماعـــی را چاره
مشکالت این جامعه نابسامان میدیدم.
بعـــد از چهار ســـال بـــا معـــدل  19/50از
دانشـــکده علوم اجتماعی دانشـــگاه آزاد
فارغالتحصیـــل شـــدم و تقریباً دو ســـال
بعد با رتبه  1درهمین رشـــته درکنکور 96
قبول شدم و به دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران عزیمت کردم.
مشـــکالت دانشـــجوهایی مثـــل مـــن
خیلی زیاد هســـتند .بزرگترین آنها شـــاید
نبودن منابع مناســـب باشـــد .از مشکالت
درون دانشـــگاه که بگذریـــم ،آیا خروجی
ما چه میشـــود؟ شغل مناســـبی برای ما
هســـت؟ ارگانهای موجود چنـــد درصد
از اســـتخدامیهای خـــود را بـــه معلوالن
اختصـــاص میدهند؟ چیزی که بیشـــتر
ازهمـــه آدم را دلگیـــر میکنـــد ،همیـــن
مواجهه و برخورد دیگران با ماست که گاه
ازروی دلسوزی هم هست .اما تا همدردی
مانده ،دلســـوزی چـــرا؟ گاه نـــچ نچهایی
که ازســـر احســـاس ناراحتـــی از اوضاع ما
میکنند ،مثل مرغ ماهی خواری است که
به ماهیهای وجودت نوک میزند .راهش
این نیست که ما را ببینند ،بلکه بهتر است
ما را نبینند .یعنی مثل سایر افراد با ما رفتار
کنند .دراین زمینه حرفهایی در آکادمی
گفته میشـــود کـــه بـــا واقعیت تناســـب
چندانی ندارد .اینکه خود ما و جامعه باید
این را بپذیریم .بله ولی آیا درواقعیت هم
این گونه اســـت؟ بهعنوان کسی که هر دو
شـــیوه زندگی را تجربه کرده ،میگویم نه.
این وسط گاهی نوعی کاست هم به وجود
میآید که میگوید :کبوتر با کبوتر ،باز با باز.
منظورم بخش عاطفی قضیه است .دیدن
یا ندیدن چرا باید به این بیانجامد که من
باید با که باشـــم و با که نباشم؟ نصیحتی
ندارم .چـــون آن را کار بیهودهای میدانم.
امـــا به همدلی اعتقـــاد دارم .با جوان باید
همدلی کرد .همه ما اقیانوسی از استعداد
هســـتیم که اگر درست با آن برخورد شود،
شکوفا خواهند شد.
دراینجا میخواهم از خانواده ،بویژه
مادر دوســـت داشتنیام تشـــکر کنم که
هیـــچ گاه پشـــت مـــرا خالـــی نکردهاند.
همچنیـــن ازدوســـتانم و بـــاز بویژه یکی
از دوســـتان نزدیکـــم که به مـــن امید به
زندگی میدهند.

از مسئوالن کشـــورم میخواهم که به
مسأله اشتغال ما بیشـــتر رسیدگی کنند.
حـــرف دیگری نمانده .فقـــط میخواهم
بگویم که «زمســـتان اســـت» و مـــن آرزو
میکنم هرچه زودتر این زمســـتان به سر
آید».
ëëبرگبرندهاماستقاللاست
داســـتان ادریـــس فتحـــی امـــا قدری
متفاوت اســـت .فتحـــی متولد ســـال 66
است و موفق به کسب رتبه یک در کنکور و
مصاحبه مقطع دکتری در رشته مدیریت
آموزشی شـــده اســـت .او به تدریج نابینا
شده و از سن دو سالگی کم کم بینایی اش
را از دســـت میدهد تا اینکه در  12سالگی
ً
کامـــا نابینا میشـــود .او به مـــدت چهار
سال ترک تحصیل میکند و پس از چهار
سال دوباره در یک مدرسه تلفیقی شروع
بـــه تحصیل میکنـــد .او در حـــال حاضر
در مقـــام مشـــاور و کارشـــناس تحصیلی
دانشآموزان نابینا فعال است .این جوان
موفق داستان موفقیتش را این گونه بیان
میکند«:بهدلیلمشکالتمادرزادیسال
اول راهنمایی ترک تحصیـــل کردم .چرا
که نگرش معلمـــان آن زمان با معلمان
امروزی بسیار متفاوت بود و خیلی اوقات
برای مشکلی که داشتم مرا مورد مؤاخذه
قرار میدانند تا آنجایی که دیگر عالقهای
به تحصیل نداشـــتم .بعد از نابینایی هم
از آنجا که در شهرســـتان زندگی میکردم
تصـــورم این بود که نابینایـــان نمیتوانند
تحصیل کنند .من اهل ســـنندج هســـتم.
بعـــد از چهـــار ســـال دوری از مدرســـه از
طریـــق اطرافیـــان دریافتم کـــه نابینایان
هـــم درس میخواننـــد پـــس شـــروع به
درس خوانـــدن در مدارس تلفیقی کردم
و تـــا دوم دبیرســـتان در ســـنندج درس
خواندم و بعد از آن بـــه تهران آمدم و در
مدرســـه محبی تهران بـــه ادامه تحصیل
پرداختم .بعـــد از آن هم با تالش فراوان
در رشـــته علوم تربیتی در دانشگاه تهران
پذیرفته شدم .به خاطر دارم از همان سال
اول کارشناســـی بهعنوان مشـــاور در یکی
از مؤسسات آموزشـــی شروع به کار کردم.
من در تهران تنها بـــودم و ابتدای کار هم
تحصیل هم کار واقعاً برایم ســـخت بود.
مرخصی هایم را برای شبهای امتحان
نگه میداشـــتم و شبها نهایت دو تا سه
ســـاعت میخوابیدم .زمانی کـــه در دوره
کارشناسی درس میخواندم قبول شدن

کارهایم نگرش افراد را به توانمندی افراد
معلول ســـوق دهـــم .در زمـــان مصاحبه
دانشجویان همتراز من یا من را یک رقیب
قوی میدیدند یا درکل نادیده میگرفتند.
من در مدت  10دقیقهای سرنوشـــت ساز
مصاحبه خودم را ثابت کردم و نگرشها
را نسبت به یک فرد نابینا برای استادانی
که مقرر بود تصمیم بگیرند عوض کردم.
کالم مـــن این اســـت که رتبه یک شـــدن
برای یک فرد نابینا تا زمانی که جامعه او
را نپذیرد هیچ ارزشـــی ندارد .شـــما اگر در
کنکوررتبه یک شوی اما جامعه با دیدنت
نتواند به توانمندیت پی ببرد هیچ ارزشی
ندارد .من  11ســـال از زندگیام را به دور از
خانواده در خوابگاه زندگی کردم و شـــاید
برگ برنده من استقاللم بود».
ایـــن متخصص آمـــوزش نابینایان در
موردجامعهوپذیرشافرادنابینامیگوید:
چیزی کـــه در بحـــث بچههـــای دیرنابینا
اهمیت دارد پذیرش خانواده است .یعنی
اول خانـــواده بایـــد نابینایـــی فرزندش را
بپذیردتابتوانداینپذیرشرابهکودکالقا
کند .خانوادهها نباید غیر از خودشان کسی
یا ســـازمانی را مسئول کودک شان بدانند.
هیچسازمانیتازمانیکهخودشانمشکل
فرزنـــد را نپذیرنـــد نمیتوانند بـــه کودک
کمک کنند .من دانشآموزانی را می بینم
که هنوز خـــود را از جامعه پنهان میکنند.
من پدری را میشـــنا ســـم که میگفت دو
عصای ســـفید برای بچهام خریـــدهام اما
وقتی به خانه بردم مادرش عصا را پنهان
کرده اســـت .تـــا خانـــواده نپذیـــرد کودک
نمیتواند معلولیتـــش را بپذیرد .در قدم
بعد از افـــراد جامعه میخواهم که با یک
فرد نابینا مثل یک فرد عادی برخورد کنند
و به خاطر نابینایی از اشتباه افراد نگذرند.
حس ترحم غلط اســـت .شـــما در مقابل
اشـــتباه یک فـــرد نابینا باید بـــه او فرصت
بدهیدنهاینکهاشتباهراندیدهبگیرید.
ادریس فتحی در مـــورد آینده خود
میگویـــد :مـــن در حال حاضـــر تقریباً
بـــا تمـــام مخاطبـــان نابینـــای ورود به
دانشـــگاه ارتبـــاط دارم و راهکارهایـــی
به آنها برای موفقیـــت در این امتحان
مهـــم میدهـــم .در نظـــر دارم بعد از
فراغـــت از مقطـــع دکتـــری ،مؤسســـه
آموزشـــی برای متقاضیان شـــرکت در
کنکـــور راهانـــدازی کنـــم و یقیـــن دارم
موفق خواهم شد.

فیلمهای آموزشـــی و مجـــات مختلفی
را تهیـــه میکننـــد و در اختیـــار افـــراد و
خانواده هایشـــان قـــرار میدهنـــد بـــه
همیـــن دلیـــل اســـت همانطور کـــه در
بســـیاری از فیلمها میبینیـــم فردی که
دچار معلولیت شـــده خیلی سریعتر به
جریان عـــادی زندگی برمیگـــردد چون
میبیند که تفاوتهـــای حداقلی با دیگر
شـــهروندان جامعـــه دارد اما متأســـفانه
در کشـــور ما فرد وقتی دچـــار معلولیت
میشـــود تازه اول راه است و زندگی قبل
از معلولیتـــش تا حدود زیـــادی دگرگون
میشود و فرد باید برای به دست آوردن
حداقل حقوقش تالش کند امید اســـت
که بـــا گســـترش روزافـــزون انجمنهای
غیردولتی شـــاهد هموار شدن راه زندگی
بـــرای افـــراد دیرمعلـــول در جامعهمان
باشیم.

