گفتـگو

شميال شهرابي

گفتگو با مجيد عابديني

گرفتن حق مظلوم از ظالم
وجدان را آسوده ميکند.
مقدمه:

با فرار رسيدن بهار ،پويايي و تالش هم زياد وزيادترمي شود.وچه زيباست که ما انسانها همه فصلها را مثل بهار با تکاپو وانگيزه بگذرانيم.
مجيد عابديني معلول موفق کشورمان از عزيزاني است که با وجود تمام مشکالت سعي در هميشه بهار نگاه داشتن چهار فصل زندگيش کرده ،آشنا ميشويم
با ايشان وافکاروتواناييهايشان!...
*خودتان رابراي خوانندگان مجله معرفي کنيد.
**باسالم وضمن عرض تبريک به مناسبت نوروز
مجيد عابديني هس���تم .س���ال  1360به دنيا آمدم ،متولد وساکن تهران.با وجود معلوليت
جسمي وحرکتي شديد تحصيالت خودر را در دانش���گاه پيشواي ورامين در رشته حقوق
اس�ل�امي با مدرک ليسانس تمام کردم،وکيل ومشاور حقوقي دادگستري هستم و در رشته
ورزش���ي بوچينا و تنيس روي ميز هم فعاليت دارم.يک اختراع به ثبت رس���يده نيز دارم.
خانواده من هشت نفره بود ،پنج پسر ويک دختر که برادر بزرگم به درجه رفيع شهادت نايل
شدندوتنها خواهرم راهم متأسفانه از دست دادم.
*گفتيد معلول جسمي وحرکتي هس��تيد.چه موقع اين بيماري خودش را نشان
داد؟دليل اين بيماري چيست؟
**بله متاسفانه يا خوشبختانه من معلوليت جسمي وحرکتي دارم واز ويلچر استفاده ميکنم
که در کالس سوم ودر سن نه س���الگي بيماري خود را نشان داد.دليل اين بيماري به گفته
پزشکان ازدواج فاميلي بوده است.
*باتوجه به اينکه تا نه سالگي ازنظر جسمي مشکلي نداشتيد،چگونه با بيماريتان
کنار آمديد؟
**راستش را بخواهيد خيلي خيلي سخت.حتي ميشود گفت:گاهي هنوز هم برايم مشکل
است.چرا که من آرزوهاي زيادي داشتم.تا کالس سوم فوتبال بازي ميکردم و بچه خيلي پر
جنب وجوشي بودم والبته بگويم بيماري ام هرگز باعث نشد من دست از تالش بردارم.
*ش��ما گفتيد مدرک ليس��انس حقوق داريد .تحصيل در رش��ته حقوق مورد
دلخواهتان بود يابه صرف ادامه تحصيل يک رشته را قبول شديد وادامه داديد؟
* من عاشق رشته حقوق و وکالت بوده،هستم،وخواهم بود.نمي دانيد با گرفتن حق مظلومي
از ظالم ورعايت عدل الهي براي بندگان بي دفاع خدا در اين دنياي آشفته وپراز ظلم چه لذت
و چه وجدان آسودهاي داري ،وقتي با توکل به خدا حقي را به صاحبش بر ميگرداني!...
*قطعا براي يک معلول در دوران تحصيل ودانشگاه مشکالتي وجود دارد،شما با
چه مشکالتي مدرکتان را گرفتيد؟
**از مشکالت دوران تحصيل نپرسيد که زياد اس���ت.تر ّدد در محيط دانشگاه،طي کردن
مسير خانه تا دانشگاه آن هم تا پيشواي ورامين.برگزاري کالسها در طبقه چهارم.عبور ومرور
خيلي سخت بود.اما براي من يکي از بهترين دوران زندگي دوران دانشگاه بود که با دوستاني
چون کامبيزاصانلووکيل پايه يک دادگستري آشنا شدم.
 *درمعرفي خود صحبت از ثبت يک اختراع کرديد .ميتوانيد توضيحاتي در مورد
اين اختراعتان بدهيد؟
** خوش���بختانه افتخ���ار دارم به عنوان يک مخترع خودم را معرفي کنم .در س���ال 86
توانستم باالهام گرفتن ازجانبازان شيميايي و نابينايان کشورمان ريموتي بسازم كه از طريق
امواج(آرآر) درهر محيطي كه وارد ميش���وند،راهنماييهاي الزم را بگيرند .،اين وسيله را
به دو صورت هم ميشوداس���تفاده کرد،ساعت يا گردن بند .طريقه راهنمايي دستگاه به اين
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ها وهر جايي كه يك نابينا به آن
شكل است ،اطالعات همه مراكز خريد ،ادارات،وزارت خانه
شود و دستگاه در محلهاي مورد نظر نابينا را راهنمايي
نياز دارد ،به حافظه دستگاه داده مي
باشد.
كند.اين دستگاه براي تمامي نابينايان وکم بينايان قابل استفاده مي
مي
اميدوارم با اختراع اين دستگاه توانسته باشم قطره كوچكي از لطف بي كران عزيزان جانباز
را جبران كرده باشم.
* در صحبتهايتان گفتيد که ورزشکار رشته بوچينا و تيس روي ميزهستيد .در
مورد فعاليتهاي خود در اين دورشته برايمان بگوييد؟
رسم.
**بله...خوشبختانه آدم فعالي هستم و در هر صورت به ورزش خود مي
رشته تنيس روي ميز را بعدازمعلوليت ومحروم شدن از بازي فوتبال تقريباً از دوره راهنمايي
ش���روع کردم و ميتوانم در اين رشته ادعا وحرفي براي گفتن هم داشته باشم.يعني تقريباً
حرفهاي هستم .اما رشته بوچينارا سه ماه است که شروع کردم وعضو تيم پيروزي اين رشته
در تهران هستم .وتمام تالشم اين است که وارد تيم ملي کشورمان بشوم.
* رشته ورزشي بوجينا چه جذاب ّيتي برايتان داشت؟
**بوچينا ورزش خيلي خيلي فکري اس���ت وفردبايد با انگيزه باالوباهوش وذکاوت به اين
رشته بنگردو ازفعاليت خيلي زيادي بهره بگيرد تا به موفقيت برسد.من هم ک ً
ال از فعاليتهاي
فکري لذت ميبرم.
*چه انگيزهاي باعث شد مجيد عابديني به ورزش بوچينا بپردازد؟
** مربيان عزيزم جناب "خاکي ومحمودکوهکن" با تش���ويق وحمايت خود در اين رشته
بس���يار کمکم کردند.چون شوق من براي حضور در تيم ملي هم خيلي زياد است.انشاهلل در
ارديبهشت انتخاب افراد برگزار خواهد شد.
شود؟
*فکر ميکنيد در جامعه امروزچقدر به معلول ّيت اهميت داده مي
توانم بگويم حداكثر (چهل درصد )خواستههاي
**شايد كم لطفي بدانید اما به شخصه مي
معلوالن تحقق يافته است.ولي تا رسيدن به آنها راه طوالني وسختي مانده.حدود چند سالي
شود كه قرار است به معلولين حداقل حقوقي را بپردازند كه متاسفانه اين طرح در مجلس
مي
شوراى اسالمي خاك ميخورد و به تصويب نميرسد.البته الحق واالنصاف دوست بزرگوارمان
جناب دكتر"محمودنژاد"شبانه روزي پيگير به تصويب رساندن اين طرح هستند.
اي غيراز بهزيس��تي وجود دارد که حقوق
*در حال حاضر انجمني يا موسس��ه
معلولين جامعه را پيگيري کند؟
توان گفت:يكي از بهترين
**بله..وجود دارد...انجمن دفاع از حقوق معلولين.که به جرات مي
هاي كشور ميباشد که توسط دوست عزيزم جناب اقاي دكتر" محمود نژاد "مديريت
انجمن
ميشود وحدود  12سالي هست من هم عضو انجمن ايشان هستم .در كارهاي بزرگي از قبيل
پافش���اري بر تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن در سال  83تاكمك هزينههاي
ها وخانوادههاي آنان براي سفرهاي زيارتي و سياحتي انجام
توان بخش���ي وبهرهمندي بچه
وظيفه نموده است.
*و آرزويتان؟

