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ميکنيد؟
چندکتابترجمهشدهرامعرفي
**
*طراحيآشپزخانه،طراحيمعماري،انرژيخورشيدي،آنچهطراحا 
ن
ميدانند،نابيناييوکودکان،فرزندپروريباتکيهبرآگاهيهيجاني،
نظريههايروانشناسيرشد،اختاللهايرفتاريوهيجانيوباالخره
اثرمهمرشددرگسترهزندگي)کهسالگذشتهبهعنوانکتابسال
.
جشنوارهرشد(برگزيده شدودواثرديگر
**براساسکارترجمهبايدمطالعهشمازيادباشد چندساعت
درروزرابهمطالعهاختصاصميدهيد؟
فيلملباسغواصيو
* بيش���ترفيلمميبينموکمترکتابميخوانمِ . 
پروانهخيليبرامالهامبخشبود.دراينفيلمفرديکهپسازتصادف
دچارضايعهنخاعيميشود،فقطبانگاهوپلکزدنوکمکپرستارش
موفقبهتاليفيککتابميشود.
**برايخوانندگانمجلهازجشنوارههائيکهشرکتکرديد
وجايزهدريافتنموديدصحبتميکنيد؟
* دردومينجش���نوارهانتخ���اببهترينکتابمعلولينکه23 آبان
سال95توسطانجمنعلميوآفرينشهايهنريمعلوالنايرانبرگزار
ش���د،دردوبخشمعماريوروانشناسيبرندهلوحتقديروتنديس
جشنوارهشدهام.
خاطرترجمه
همچنيندرمراسمروزجهانيمعلوالندروزارتکاربه
متعدديمقالهعلمي،بهعنواننخبهعلميبرگزيده
11کتابوتعداد
ّ
وازدستوزيررفاهلوحتقديروتنديسدريافتکردم.
**کدامکتابدرجشنوارهموفقبهدريافتجايزهشد؟
کتاب»رش���ددرگس���ترهزندگي»کهترجمهکردموبرادرممحسن
ويراستارآنبود.درمراس���ماختتاميهسيزدهمينجشنوارهکتابهاي
آموزش���يوتربيتيرشدکهتوسطس���ازمانپژوهشوبرنامهريزي
آموزش���يوزارتآموزشوپرورشبرگزارميش���ود،بهعنوانکتاب
سالبرگزيدهشد.
اطرافيانشماقدردانزحماتواستعدادشماهستند؟
**
اطرافيانمزحمتودردسر
زندگيمنبه علتنيازهاييکهدارمبراي
*
ايج���ادميکندوآنهابهمنوبرادرمبس���يارکمکميکنندکهما
قدردانآنهاهستيم.
زحماتواس���تعدادماهمآنهاراخوش���حالميکند،اماهميشهمي
گويند،بااينهمهاس���تعداد«ايکاش»بيشتربهماکمکميشدتا
شرايطزندگيمانبهتروراحتترميشد.
چهکسيبيشترازهمهمش ّوقشمابوده؟
**
اما
* درطولزندگيهنگامانجامکارهاهيچوقتمشوقينداشتهام. 
پسازچاپآثارمهمهزبانبهتحسينوشگفتيگشودهاند.
البتهبجزيکيدوسالگذشتهکهدخترموردعالقهامدرسختيهاو
خانمفاطمهداوود
خوشيکنارمبودهوهميشهمراتشويقکردهاست. 
آباديجادارداينجا وازطريقمجلهجوانانامروزبابتصبوريهايش
تشکرکنمواميدوارمبتوانيمشرايطرابرايزندگيمشترکمانفراهم
کنم.حاالديگرزندگيبدوناوبرايمقابلتصورنيست.
**پسشماازموهبتبزرگعشقبرخوردداريد ،ميتوانيداز
نحوهآشنايي تانباايشانبرايمابگوييد؟
*درمراسمروزجهانيمعلولينباخانمداودآباديآشناشدمکهبعدها
مالقاتهايبيش���تريبينماصورتگرفتوبههمعالقمندش���ديم،
البتهبهس���ختييکديگرراميبينيمچونس���رويسونشهرداري
ديگردراختيارمانقرارنميگيردوش���رايطديدارمانبسياردشوارتر
شدهاست.
**ايشانهممعلولهستند؟
بله.
*
**چهمش��کالت برسرراهازدواجتانبافردموردعالقهتان
قراردارد؟
همهمشکالتيکهيکزوجمعموليوسالمميتوانندداشتهباشند
*
معلولراهمبهايناضافه
ماهمداريم.عالوهبرآنهامشکالتيکزوج

کنيد.ازقبيلنداش���تنمحليمشخصبرايزندگي،نبودشغلو
پشتوانهمناسب،عدمحمايتکافيدولتوسازمانبهزيستيونياز
منبهپرس���تاروکمکس���ختيهايزياديرابهماتحميلکرده
است.
ش���رايطخانوادههاهمبهگونهاياستکهنميتوانانتظارزيادي
ازآنهاداشت.
اماباوجودتمامياينموانعهرگزنااميدوتس���ليمنخواهيمشدو
حسوعالقهاي
تالشومبارزهميکنيمتابههمبرس���يمچون
عمي���قبينماوجودداردکهماپيشم���يراند.البتهروزنههاي
اميديهموجودداردواگرکس���انيباشندکهبهماکمککنندتا
بههمبرس���يم،بسيارخوشحالميشويم.اينکمکميتواندرفع
التأمينهزينهپرستارياهرکارديگري
هريکازاينموانعباشدمث ً
کهزندگيمارادرکنارهمآسانترکند.
هنرمندتجليلي
**آياسازمانبهزيستيازمعلولينموفقو
ميکندويابرايرفعمشکالتشانقدمدرراستايشکوفايي
بهتراستعدادهابرميدارد؟
هرس���الدرروزجهانيمعلوالنمراسميبرگزارميشودکهاز
*
معلولينموفقوهنرمندتجليلميش���ود،امااينکهوضعيتآنها
پيگيريشودتاباشناساييمشکالتوموانع،پيشرفتآنهاتسهيل
شود،اساساانجامنميشود.معلوالنيکهبهجاييميرسنديابخاطر
تالششبانهروزيآنهاستوياازتمکنماليخوبيبرخوردارندکه
يشود.
درهابهرويشانبازم 
فکرميکنيدمس��ئوالناگربخواهندبرايبهبودوضع
**
تواند چهچيزيباشد
معلولينقدمبردارندا ّولينخدماتمي
كهکمکشايانيبهحلمشکالتتوانمندانميشود؟
*تصويبواجرايهرچهسريعترقانونجامعحمايتازمعلوالنتنها
اگراينقانونتصويبواجراشود،بسيارياز
مطالبهمعلوالناست. 
مشکالتمعلوالنحلخواهدشد،بخصوصافزايشمستمريافراد
بهميزانحداقلدس���تمزدکهامريضرورياست.درحالحاضر
مستمريمعلوالنفقط53 هزارتوماناست.
بس���ياريازمعلولينتواناييانجامکارهايشخصيخودراندارند،
هزينه
بهپرس���تاروکمکنيازدارند کههزينهبسياريزياديدارد. 
هايدارويي،فيزيوتراپيو... راهماضافهکنيد.البتهاينهابجزهزينه
اينها
هايمعمولزندگيبرايخوراک،پوش���اکومس���کناست. 
هايياستکهبايدبهآنهاتوجهشود.
واقعيت
حرفپايانيش��ماباخوانندگانمجل��هجوانانامروز
**
چيست؟
دربرابرکاس���تي
*تمامحرفمنايناس���تکهمامعلوالننبايد
هاوس���ختيهاوناماليماتتس���ليمشويم.اگرافرادجامعهبابي
توجهي،تبعيضوناديدهگرفتنما،حقداشتنيکزندگيمعمولي
رابرايمانبهرس���ميتنميشناس���ند،هيچراهيجزجنگبراي
خودمانهمحقنداريمبااينروندغلطهمراهو
حقوقماننداريم. 
همصداشويموازخواستههايخوددستبکشيم.
بنابراي���نتا آخرميجنگيم.وازافرادس���المه���متوقعداريمکه
اميدوارباش���ند .بهخدايبزرگايمانداشتهباشندوهموارهبراي
رس���يدنبهآرزوهايشانتالشکنند.والبتهازهمهخوانندگانمجله
شماودوستانخواهانمکهمامعلوالنراجديبگيرندوبانگاهترحم
ماهمميتوانيمبهاوجموفقيتبرسيم
انگيزغرورمانرانش���کنند.
چونبهخداوتواناييهايخودايمانداريم.

معلوالن موفق دنيا
ژان-دومینیک بوبی

ژان -دو نویسنده ،ژورنالیست و ادیتور مشهور
مجله فشن فرانسوی "ال" ( )ELLEاست.
او در س������ال  1995دچار حمله قلبی شدیدی شد
که باعث ش������د  20روز به کما برود .پس از آنکه
از کما خارج ش������د ،دچار یک اختالل عصبی نادر
به نام سندروم قفل شدگی (Locked-in
 )syndromeشده بود .در این سندروم ،فرد
حال������ت ذهنی نرمال و پایداری دارد ،ولی بدن
از س������ر تا پا فلج می شود .در مورد ژان-دو ،او
فقط می توانس������ت پلک چپش را حرکت دهد.
او علیرغ������م این وضعیت و فقط با پلک زدن،
کتابی به نام "لباس غواصی و پروانه" نوشت
و بعدها فیلمی از روی این کتاب ساخته شد که
برنده جایزه های بسیاری شد .فردی به او کمک
م������ی کرد و الفبا را برای او می خواند و او روی
حرف موردنظر پلک می زد .بدین ترتیب کتاب
او در ماه مارس  1997در فرانسه چاپ شد .بوبی
دو روز پس از انتشار کتابش مرد.

کریستی براون

کریس������تی براون نویس������نده ،نقاش و شاعر
ایرلندی بود که به فلج مغزی شدید مبتال بود.
او در دوبلی������ن به دنیا آمد و یکی از  13فرزند
زنده (از  22فرزند) یک خانواده کاتولیک بود.
او در اثر فلج مغزی معلول شد و سالها نمی
توانس������ت حرکت کند یا حرف بزند .پزشکان
معتق������د بودند که او از لحاظ ذهنی نیز معلول
اس������ت .ولی مادرش شروع به صحبت با کرد
و ب������ا او کار کرد و چیزهایی به او یاد داد .یک
روز ،او با پای چپش گچی را برداش������ت تا
روی تخته چیزی بنویس������د .در سن  5سالگی
فقط پای چپش به اراده او تکان می خورد .او
برای اولین بار توانست با پایش با دیگران
ارتباط برقرار کند .شهرت براون بخاطر زندگی
نامه شخصی او با عنوان "پای چپم" است که
فیلمی با همین نام از روی آن اقتباس شد
و برنده جایزه آکادمی اسکار شد.
مرداد 96
شماره 2245
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