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عکس :گروه زندگی

تبلور امید در ضیافت توانمندان

کشـ ــورمان ویلچرهای مخصوص بیماران
 CPوجود نداشـ ــت و این موضوع و دالیل
دیگر سبب شـ ــد بدشکلیهای ایجاد شده
در اندام اسکندر ،تهیه لباس مناسب برای
اوراسختترکندتاجاییکهمعموالًمجبور
میشـ ــدیم لباسهایی با سـ ــایز بزرگتر از
اندام اسـ ــکندر خریداری کنیـ ــم و با کوتاه یا
تنگ کردن لباسها ،پوششـ ــی به نسـ ــبت
مناسببرایشتهیهکنیم.
با اینکه اسکندر جزو مبتالیان به سیپی
 90درصد محسوب میشـ ــود ،اما ضریب
هوشینرمالیداردبههمینخاطرهمیشه
دوسـ ــت دارد تیپ قشـ ــنگی داشته باشد و
این حساسـ ــیتهای او نیـ ــز کار را برای من
و خانوادهام سـ ــختتر میکرد تا زمانی که
بانـ ــو رحیمیان تحولی بـ ــزرگ را در زندگی
برادرم و افرادی با شـ ــرایط بهتـ ــر یا بدتر از
او ایجـ ــاد کرد .تنها کسـ ــانی کـ ــه در خانواده
یا اطرافشـ ــان یـ ــک فـ ــرد توانیـ ــاب دارند،
متوجه صحبتهای من میشوند چرا که
گذشـ ــته از تمام مشـ ــکالتی که افراد دچار
معلولیت با آنها مواجه هستند ،تعویض
لباس آنها برای اجابت مزاج یا نوع لباس
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راهگشا است .گذشته از این ،طراحی لباس
مختص توانخواهان ،روحیه این بچهها را
شادتر و حتی انگیزه آنها برای ادامه زندگی
را بیشتر سـ ــاخته اسـ ــت زیرا به این نتیجه
رسیدهاند که میتوانند خود واقعیشان را
بدون آنکه قرار باشـ ــد مورد ترحم سایرین
قـ ــرار بگیرند نمایـ ــش دهنـ ــد .در واقع این
همان فرهنگی اسـ ــت که همیشه محجور
بـ ــوده در حالی که حق توانخواهان اسـ ــت
از تمـ ــام امکاناتی که افراد سـ ــالم از لحاظ
جسمانیاستفادهمیکنندبهرهمندشوندو
جایبسیخوشحالیاستکهبانوییازاین
سرزمین با اجرای چنین برنامه متفاوتی،
بهدنبالهمینفرهنگسازیصحیحبوده
و با طراحی لباسهایی مختص معلوالن
و نـ ــوع معلولیت آنها در فراهم سـ ــاختن
زمینه این فرهنگسـ ــازی سـ ــهم بسزایی
داشتهاند .این تالش برای فرهنگسازی از
همه بیشتر به مذاق آنهایی خوش آمد که
اصلیتریندلیلبرایبرپاییاینمیهمانی
بودنـ ــد .توانخواهانی که از اسـ ــتانهای دور
و نزدیـ ــک آمدهبودنـ ــد و بـ ــا حالی خوش،
لباسهایی را به تن کردهبودند که بهدلیل

ëëتزریق امید
آنچه که در این میهمانی بســـیار ارزشـــمند جلـــوه میکرد،
انســـجامی بـــود کـــه در بین توانخواهان احســـاس میشـــد.
وقتـــی میدیدند بانویی قدرتمند با نگاهی ویژ ه به معلوالن
و بـــا هزینه شـــخصیاش ،قدم در راهی پر افـــت و خیز اما با
اهمیت گذاشته تا صدای معلوالنی شود که کسی صدایشان
را نمیشنود آنها هم حال یکدیگر را بخوبی درک میکردند
و هر کدامشان در تالش بود تا نیاز دیگری را برطرف سازد.

برش

بانوی هنرمند در متفاوت ترین فشن شوی ایران ردایی از زندگی را بر تن توانخواهان پوشاند
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آنچه در کودکیاش گذشته ،خاطراتی
که تمام ذهنـ ــش را پر کرده و مسـ ــیری که
ناخودآگاه در آن قرار گرفته اسـ ــت،همه و
همه او را پایبند توانخواهانی کرده که حاال
حاضر اسـ ــت از تمام توان و توانمندیاش
برای رفـ ــاه حال آنها خرج کند و با طراحی
لباس مختص نـ ــوع معلولیت آنها ،برای
توانخواهان دنیایی جدید را ترسیم کند تا
با انگیزهای بیشتر به ادامه زندگی دلخوش
شوند.
ëëکودکیهاییکهجانگرفت
کودکیهایـ ــش در خانهای بـ ــزرگ ،در
میـ ــان داالنهـ ــای اسـ ــرارآمیز ،دور حوض
آبی وسـ ــط حیاط ،پای چرخ خیاطی مادر
و در البهالی عشـ ــق و محبتی که بین پدر و
مادرش رد و بدل میشد ،معنا گرفت.
 66سـ ــال از عمرش سپری شـ ــده و در
تمام این سـ ــالها« ،عشـ ــق»مهمترین و
نابترین واژهای بود که به زندگیاش معنا
بخشـ ــید .حتی آن روزی که  10سال بیشتر
نداشـ ــت ،از مدرسـ ــه برمیگشـ ــت و تمام
پول تو جیبی یک هفت ـ ـهاش برای اینکه با
اتوبوس به خانه برگـ ــردد همان  10تومان
داخـ ــل جیبش بـ ــود ،اما نتوانسـ ــت از کنار
اشکهای پسرک دسـ ــتفروش بیتفاوت
عبور کنـ ــد .چند قـ ــدم جلو رفـ ــت ،دوباره
برگشت و دلیل اشکهایش را پرسید .همه
پولش را به پسـ ــرک داد تا بتواند در عوض
پولهایی که از شسـ ــتن ماشینهای مردم
جمـ ــع کرده بـ ــود و یک خدانشـ ــناس آنها
را دزدیـ ــده بود ،برای مـ ــادرش دارو بخرد،
اما با همان سن و سـ ــال کم از پسرک قول
گرفت به عشـ ــق مادرش ،در کنار شسـ ــتن
ماشـ ــینهای مـ ــردم هر طور شـ ــده درس
بخواند تا شغل بهتری پیدا کند و راحتتر
هزینه درمانی مادرش را پرداخت کند.
همه زندگی محبوبه رحیمیان شـ ــبیه
به همین داستان کوتاه اما شنیدنی است.
وقتی میخواهـ ــد از دالیل این همه تالش

بـ ــرای جامعـ ــه معلـ ــوالن صحبـ ــت کند،
ناخودآگاه به کودکیهایش بازمیگردد ،به
همان روزهایی که پدر و مادرش انسانیت
و مهربانی را مهمترین درسهای زندگی
میدانسـ ــتند و کمی هم که بزرگتر شـ ــد،
مفید بودن را مهمترین دالیل در انتخاب
رشـ ــته تحصیلیاش میدانستند و موفق
شـ ــدن در این انتخاب را شـ ــرط الزم برای
پذیـ ــرش ازدواج او با مردی میدانسـ ــتند
که عشـ ــق ،انسـ ــانیت و مهربانی را بخوبی
میشـ ــناخت .محبوبه بـ ــا مـ ــرور آن روزها
ادامه داد :با وجود آنکه نمرات درس ـ ـیام
در مقطـ ــع دبیرسـ ــتان درخور توجـ ــه بود،
امـ ــا بهدلیـ ــل راهنماییهـ ــای مـ ــادرم و
عالقهمنـ ــدی و خالقیتی که از خود نشـ ــان
داده بودم ،تصمیم گرفتم برای دانشـ ــگاه
رشـ ــته طراحی لبـ ــاس را انتخـ ــاب کنم .با
وجـ ــود مخالفـ ــت معلمهـ ــا و مسـ ــئوالن
مدرسـ ــه ،پای تصمیمـ ــم ایسـ ــتادم و وارد
یکی از دانشـ ــگاههای معتبر تهران شدم.
در همان ترمهـ ــای ابتدایی عالقهمندی و
تواناییام به استادان ثابت شد و به همین
خاطـ ــر وارد پروژههـ ــای خوبـ ــی در زمینـ ــه
طراحـ ــی لبـ ــاس شـ ــدم.از طرفـ ــی ازدواج
هـ ــم کرده بودم و حاضر نبـ ــودم در زندگی
مشترک مسئولیتهایم را نادیده بگیرم،
به همین خاطر وقتی دوره کارشناسـ ــی را
به پایان رساندم ،بهدلیل اهمیتی که برای
خانوادهوفرزندانمقائلبودم،بنابهصالح
خانواده پذیرفتم سالهایی را خارج از ایران
زندگی کنم .در آن دوره هم طراحی لباس
و سـ ــاختن بهترینها از کمترین امکانات،
کار لذتبخشـ ــی بـ ــرای من بـ ــود ،عالوه بر
اینکه دقیق شدن بر رفتار انگلیسیزبانها
و احترام قائل شدنشان برای هر قشری از
افراد جامعه بسیار توجهم را جلب میکرد
تا جایی که وقتی به ایران بازگشتم از اینکه
با یک مرکز خیریه و گروهی از افرادی که به
دالیلی معلولیت ،بخشـ ــی از سهمشان از

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

جدول ســـودوکو

آسان

ویلچر نشـ ــین شده بود و مسـ ــیر مهاباد تا
سالن برگزاری میهمانی را به تنهایی طی
کرده بود ،با اعتماد به نفس مثال زدنی در
مراسم حاضر شده بودند.

7 8 2 4 5 6 3

محبوبه رحیمیان -ایده پرداز و طراح لباس معلوالن

ویژگیهایـ ــی کـ ــه داشـ ــت ،تا حـ ــد ممکن
بدشـ ــکلیهای بدنشـ ــان را پنهان کرده و
متناسـ ــب با شـ ــرایطی که داشتند طراحی
شـ ــده بود .تعدادی از آنهـ ــا وقتی لباس را

به تن کـ ــرده بودند و مقابـ ــل حاضرین در
میهمانی راه میرفتند احساس خجالت
داشتند ،تعدادیشان هم مانند «دلشاد»
جوان مهابادی که بهدلیل قصور پزشـ ــکی

9

تا به حال فکرت به «پنجره» مشغول شـــده است؟! با خودت اندیشیدهای دیدن
آســـمان آبی ،پرواز پرنده ،عبور رهگذران و حتی تردد ماشـــینها از پشت پنجره
خانههایمان که آن سویش خبری از چشـــمانداز چندان جذابی هم نیست برای
بعضیهاآرزوییدستنیافتنیاست؟!
ویلچرنشـــینها آرزویی به اندازه یک پنجره دارند و این کمترین حقی اســـت که
متأســـفانه در ساختمانسازیهایمان از آنها دریغ شـــده است چه برسد به اینکه
حقوقی مانند مبلمان شـــهری ،امکانات شـــهروندی و فضاهای رفاهی در سطح
جامعه برایشـــان هموار شده باشـــد ،حال با این وضعیت نابســـامان ،بسیار دور
از ذهن اســـت که برای لباس و پوشـــش این قشـــر از جامعه که یکی ازمهم ترین
چالش هایشان به حســـاب می آید تمهیداتی در نظر گرفته شده باشد در حالی که
لطافت ذاتی این گروه از جامعه مانع شـــده تا لوح وجودشان زنگار بگیرد و انرژی
مثبتی که از همنشـــینی با آنها دریافت میشـــود ،قابل انکار نیســـت.با محبوبه
رحیمیان -بانویی که 19سال قبل این انرژی را هدیه گرفت و از همان سال تاکنون
بخشمهمیازدغدغههایشبهاینقشرازجامعهاختصاصپیداکردبهگفتوگو
نشستیمتاازایدهمتفاوتشیعنیبرگزارینخستینفشنشویرسمیتوانخواهان
ودنیاییازانگیزهوامیدکهدراینمیهمانیجاریبودبرایمانبگوید.
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سهیال نوری

زندگی شده بود ،بسیار استقبال کردم.
رحیمیـــان افـــزود :بـــه پیشـــنهاد یک
دوست به بازارچه خیریهای دعوت شدم
که در پس آن افراد داوطلب میتوانستند
هزینههـــای یک فـــرد توانخـــواه را بدون
آنکه وی را بشناســـند تقبل کنند .من هم
که از انگلیس برگشته بودم و از نوع رفتار
مسئوالنآنجاباتوانخواهانتصاویریباور
نکردنی در ذهن داشتم ،کنجکاو شدم تا با
فعالیتهای«مجتمعآموزشینیکوکاری
رعد» در ایران بیشـــتر آشنا شوم .بودن در
کنار این افراد ذهنم را نســـبت به جامعه
معلوالن به کل تغییـــر داد .من در میان
اطرافیانم حتی با یک فرد توانخواه ارتباط
نگرفته بودم ،اما توانخواهـــان «رعد» به
یکـــی از مهمتریـــن گروههـــای زندگیام
بدل شـــده بودند که کنارشـــان آرامش را
به معنـــای واقعیاش حـــس میکردم،
بـــرای همیـــن همیشـــه میخواســـتم
بهترینها و حتی غیرممکنها را برایشان
ممکن ســـازم.اینکه تصمیم گرفتم آنها
را به چالش ســـوارکاری دعـــوت کنم ،در
مســـابقات اسبســـواری و در رقابـــت با
سوارکاران سالم از لحاظ جسمانی شرکت
دهم،نمونههمینغیرممکنهایممکن
اســـت که با تمام وجود برای توانخواهان
خواســـتم و البته نتیجه بخش هم بود .تا
جاییکهچندیپیشازفدراسيونجهاني
ســـواركاري معلوليـــن گروهـــی بـــه ايران
آمدند وبعد از گرفتن تست سواري  ٩نفر
را جهت شركت در مسابقات پارالمپیک
 2020انتخاب كردند.
ëëایدهایتازهنفس
بانو رحیمیان از اعضای گروه همیاری
بانوان مجتمـ ــع آموزش نیکـ ــوکاری رعد
است که از سـ ــال  1373فعالیتهایش را
بهطـ ــور منظم در این مجتمـ ــع آغاز کرده
اسـ ــت و بهعنوان یکـ ــی از اعضـ ــای فعال
در بیشـ ــتر بازارچهها و برنامههای مرتبط
بـ ــا اعضای «رعد» حضور داشـ ــته اسـ ــت.
همچنین وی در جذب دوستان داوطلبی
کـ ــه تمایـ ــل به همـ ــکاری رسـ ــمی بـ ــا این
مجتمع داشـ ــتهاند تأثیرگذار بوده ضمن
اینکه بشدت عالقهمند اسـ ــت تا اعضای
تحت حمایت و همراهی مجتمع رعد ،در
حوزهکارآفرینیواشتغالبهموفقیتهایی
دست پیدا کنند ،به همین خاطر با توجه به
ارتباطهایی که داشتهاسـ ــت ،افـ ــراد دارای
معلولیت برای آموزش اصول سوارکاری
و همچنین شـ ــرکت در مسـ ــابقات اسـ ــب
سـ ــواری را همراهی کـ ــرده که این موضوع
یکیازمتفاوتترینفعالیتهاییاستکه
در خصوص افراد دارای معلولیت در ایران
صورت گرفته است.
رضا سخنسنج -مدیر روابطعمومی
مجتمـ ــع آموزشـ ــی نیکـ ــوکاری رعـ ــد -با
بیان موارد یاد شـ ــده ادامـ ــه داد :این بانوی
توانمند در اقدامی تازه هم رضایت خاطر
توانیابها را موجب شـ ــده است چرا که با
اهمیت دادن به نوع پوشـ ــش افراد دارای
معلولیت که معمـ ــوالً در این خصوص با
مشـ ــکالت متعددی هم روبهرو هسـ ــتند،
توانسـ ــته جذابیتهای بصری را برای این
گروه از جامعه تا حد زیادی مورد توجه قرار
دهدبهطوریکهایناهمیتقائلشدن،بر
کیفیت زندگی آنها تأثیرگذاشته است چرا
که اعضای رعد تجربههای چندان خوبی
در خصوص لباسهایشـ ــان نداشـ ــتهاند و
شرکت در مسـ ــابقات بینالمللی معموالً
بـ ــرای آنها بـ ــا ناهماهنگـ ــی در لباسهای
فرمشـ ــان همـ ــراه بـ ــوده کـ ــه بیتردیـ ــد
خاطرشـ ــان را مکدر کرده و تا حد زیادی بر
روحیهآنهاتأثیرگذاشتهاست.

ëëثمرهامید
«در طـ ــول سـ ــالهای همراه ـ ـیام بـ ــا
توانخواهان بخوبی متوجه شدم پوشش و
انتخابلباسیکیازمعضلهایاینقشر
از جامعه اسـ ــت در حالی کـ ــه هرگز توجه
چندانی به آن نشده و از آنجا که سالهای
سـ ــال در حـ ــوزه طراحی لباس ،خـ ــودم را
به چالش کشـ ــیده بودم ،بر خودم واجب
دانسـ ــتم در خصوص ایـ ــن موضوع مهم
وارد عمل شوم.
به این ترتیب بدون آنکه حتی همسرم
را در جریان تصمیمی که در ذهن داشتم
قرار دهم تا مبـ ــادا انگیزهام برای این کار را
کمرنگ سـ ــازند 5 ،سال تمام را به تحقیق
درمـ ــورد انـ ــواع معلولیتهـ ــا گذرانـ ــدم
همچنین از افرادی که به معلولیت دچار
بودند نیز درمـ ــورد محدودیتهایی که در
س دارند پرس و جو کردم تا در
انتخاب لبا 
حد ممکن کار کمنقصی ارائه دهم».
به همت بانـ ــو رحیمیـ ــان ،در روزهای
گذشتهسومینفشنشویمعلوالننسبت
به دو دوره قبل ،تکمیلتر و رسمیتر برگزار
شد که نتایج خوبی را هم بهدنبال داشت؛
«خوشـ ــبختانه تالشهایم نتیجه داد و از
آنجـ ــا که روحیهای خسـ ــتگیناپذیر دارم و
در رسـ ــیدن به اهدافم بسیار سماجت به
خرج میدهم ،توانسـ ــتم میهمانی قابل
توجهی را با حضور توانخواهان جامعه برپا
و بهترین انرژیها را از لبخند رضایتشان
دریافـ ــت کنم ،ضمن اینکه از سـ ــوی دکتر
محمدرضا اسـ ــدی  -معاون توانبخشـ ــی
بهزیسـ ــتی اسـ ــتان تهـ ــران  -هـ ــم قـ ــول
مسـ ــاعدتهای دلگرمکننـ ــدهای دریافت
کردم که همه و همه در واپسین سال های
ششـ ــمین دهه از زندگیام ،احساسی جز
جوانی ،شـ ــادابی و پرانرژی بودن را به من
هدیه نداده است.
ëëآغازیکتحولبزرگ
در میهمانی اخیر که بواسطه آن تعداد
زیادی از توانخواهها گرد هم جمع شـ ــدند
تا یکـ ــی از مهمترین موضوعات مرتبط با
سبک زندگی آنها ،مورد ارزیابی بیشتر قرار
گیرد و فرصتی فراهم شود تا مناسبترین
لباسبا بیشترین کارایی در اختیارشان قرار
گیرد ،شرکت کنندهها از شهرهای مختلف
ایران،باانواعمعلولیتهاحضورپیداکرده
و لبخندی که بر چهرههایشان نشستهبود
نشان از حال خوبی داشت که روحیه آنها را
عوض کرده بود.
«آمیتیـ ــس چراغی» خواهر  27سـ ــاله
اسکندر – پسر ویلچرنشینی که لباسهای
مردانهاش به زیبایی براندامش نشسـ ــته
بود و بیشتر از هر کسی نسبت به لباسهای
متفاوتی که پوشیده بود احساس شادمانی
میکرد -نخستین مرتبه بود که در چنین
مراسـ ــمی حضور پیدا میکرد و بواسـ ــطه
وابسـ ــتگی خاصی که میـ ــان او و برادرش
حاکم است ،اطالعات خوبی درخصوص
لباسهـ ــای انتخابـ ــی این افـ ــراد دارد .او با
اشـ ــاره به روحیه و خصوصیـ ــات برادرش
که با وجـ ــود ابتال به بیمـ ــاری  CPیا همان
فلـ ــج مغـ ــزی ،عجیـ ــب بهظاهـ ــر و نحوه
لباس پوشـ ــیدنش حسـ ــاس است ،گفت:
اسـ ــکندر یکسـ ــال از من بزرگتر است و با
آنکه در خانواده پدری یا مادریام سـ ــابقه
چنین بیماری وجود ندارد ،دقایق نخست
بعداز تولدش بهدلیل نارسـ ــایی اکسـ ــیژن
به فلج مغزی دچار شد و از همان ابتدای
تولـ ــد تاکنون ،بـ ــرای انجـ ــام کوچکترین
کارهایش به خانواده وابسـ ــته اسـ ــت .این
در حالی اسـ ــت که هرچه به مرحله بلوغ
نزدیک شد دفورمیتیها یا بدشکلیهای
بدنش بیشـ ــتر شـ ــد چرا که آن زمانها در

در خصوص آنهایی که از سـ ــوند اسـ ــتفاده
میکنند موضوع بسـ ــیار مهمی اسـ ــت که
لباسهایموجوددربازار،ویژگیهایمورد
نیاز این افراد را دارا نیسـ ــت و همین باعث
میشـ ــود همواره با چالشهای متعددی
روبهرو باشـ ــند ،اما از آنجا که خانوادههای
ایـ ــن افراد بهدلیل کـ ــم توجهیهایی که به
جامعهمعلوالنمیشودبینهایتخسته
و درهـ ــم ریخته هسـ ــتند ،تمام توانشـ ــان
را بـ ــرای هموارسـ ــاختن موانـ ــع پی ـ ـشرو
میگذارنـ ــد و کمتر فرصت پیـ ــدا میکنند
در مـ ــورد موضوعی مثل لباس این قشـ ــر
از جامعه ،انرژی بگذارند اما خوشـ ــبختانه
بانو رحیمیان به خوبی هرچه تمامتر این
دغدغه و نیازمندی را درک کرد و با ایدهای
تازه ،قدم در مسـ ــیر با اهمیتی گذاشت که
برایهمهمعلوالنوخانوادههایشانبسیار

