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اعتبارات بهزیستی کافی نیست

عکس :سجاد صفری /ایران

شـــیرینی روزهای خوش آغازین ســـال  98هنـــوز بر کام
مردم ننشسته بود که خبر از گلستان آمد که سیل زندگی
گزارش
مـــردم را نابود کـــرد .همه توجهها بهســـمت این منطقه
رفت که این آب طغیان کرده هموطنانمان در دروازه قرآن شـــیراز را غافلگیر
کرد .هنوز غم از دست دادن مردم در شیراز بر دلمان بود که پل های تاریخی
پلدختـــر را آب بـــرد .مـــردم و نیروهای امـــدادی در این مناطق بـــا آب های
خروشان دست و پنجه نرم میکنند که خبرهای خوزستان را باید دنبال کنیم
و مردمانی که حاضر به تخلیه منازل مســـکونی نیســـتند؛ چرا که جایی برای
رفتن ندارند .اینها مردمان عادی هســـتند که میتوانند دنبال راه چاره باشند
و کوله باری هرچند کوچک از وسایل منزل را بار ماشین کنند و در مکانی امن
پناه بگیرند.
حـــال معلوالن ایـــن مناطق چه بایـــد بکنند؟ معلول ضایعـــه نخاعی که در
پلدختر خانهاش را آب و گل پر کرده ،چگونه دســـت و آســـتین باال بزند و گل
و الی را از زندگیش پاک کند؟ ســـازمان بهزیســـتی که متولی اصلی معلوالن
اســـت ،بعد از وقوع اولین حادثه جلسه ستاد بحران و تیمی را تشکیل داد تا
از احوال و شرایط مددجویانش آگاه شود و روز دوشنبه نوزدهم فروردین ماه
دومین جلســـه ستاد بحران سازمان بهزیستی با محوریت و آسیبهایی که از
جنبه توانبخشـــی به مددجویان سازمان بهزیستی وارد شده است برگزار شد.
این جلســـه با حضور دکتر نحوی نژاد معاون توانبخشـــی بهزیستی ،صفاری
فرد مدیر کل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی ،محمدرضا اسدی دبیر
ستاد بحران بهزیستی ،نماینده سازمانهای مردم نهاد ،نماینده شبکه مراکز
نگهـــداری خدمات روزانـــه ،نمایندگانی از آققال ،خوزســـتان و مدیر جامعه
معلوالن خرم آباد و نماینده سازمان بهزیستی در ستاد مدیریت بحران کشور
در محل سازمان بهزیستی کل کشور برگزار شد.
ســـهیل معینی ،مدیر عامل انجمن «باور» در خصوص مباحث مطرح شده
در این جلســـه گفت« :هدف از این جلسه ارائه گزارش از وضعیت بحران در
مناطق ســـیل زده ،اقدامات انجام شـــده از سوی بهزیســـتی در این مناطق و
اقداماتی که ســـازمانهای مردم نهاد میتوانند در این استانها انجام دهند
اســـت .طی صحبتهای صورت گرفته از سوی نماینده سازمان بهزیستی در
ســـتاد بحران ،هنوز جمعبندی و آمار دقیقی از آسیبهایی که به مددجویان
سازمان بهزیســـتی وارد آمده در دست نیست و این هم بهدلیل آسیبهایی
اســـت که سیل به مراکز بهزیستی در برخی شـــهرها مثل خرم آباد وارد کرده
اســـت .بهعنوان مثال در استان لرســـتان دو مرکز عمده بهزیستی در پلدختر
و ســـراب دوره را آب گرفتـــه و پروندهها و تجهیـــزات مددجویان در این مراکز
آســـیب دیده اســـت و در نتیجه اســـتخراج اطالعات با دشـــواری همراه شده
اســـت ».این فعال حوزه معلوالن در ادامه بیان کرد« :بهطور میانگین حدود
 ۴هـــزار و  200باب از واحدهای مســـکونی مددجویان دچار آســـیب و تخریب
شده اســـت ،تعدادی از مراکز تجهیزات توانبخشی سازمان بهزیستی آسیب
دیده و برخی مراکز نگهداری معلوالن هم تخلیه شـــده اســـت ».وی با اشاره
به آمار تجهیزات آســـیب دیده معلوالن گفت« :مقرر شد سامانهای تشکیل
شـــود تا تجهیزات مورد نیاز معلوالن در استانهای آسیب دیده ثبت شود که
با توجه به آمار فعلی سازمان در رأس همه این تجهیزات توانبخشی ،وسایل
بهداشتی مورد نیاز معلوالن ضایعه نخاعی قرار دارد.
توگو مدیر عامل انجمن باور با اشاره به دیگر مباحث مطرح
در ادامه این گف 
شده از ســـوی مسئوالن بهزیستی گفت« :آســـیب به افراد معلول در دو بعد
قابل بررسی است؛ بخش اول ،از بین رفتن خانه و وسایل زندگی شان است،
اما بخش دوم نیازهای افراد معلول بســـته به معلولیتی که دارند است .قرار
بر این شد با هماهنگیهایی که در جمعآوری کمکها صورت میگیرد ،اقالم
توانبخشی با دقت و حساسیت بیشـــتری به دست مددجویان برسد .توصیه
بر این اســـت که کمکها از طریق اســـتان معین صورت گیرد .بهعنوان مثال
اســـتان معین خوزســـتان ،تهران ،البرز ،اصفهان و فارس است که کمکها از
طریق این مناطق به خوزســـتان ارسال میشوند ».معینی افزود« :یکی دیگر
از بحثهای مطرح شده ،کمکهای نقدی است؛ چرا که کاال در این استانها
به حد نیـــاز وجود دارد و مردم نیازمند تجهیزات هســـتند تا اقالم مصرفی و
خوراکـــی .در نتیجـــه اگر کمکهـــا نقدی صـــورت گیرد ،مســـئوالن میتوانند
اقالم مورد نیاز را از نزدیکترین محل به ســـیل زدگان تهیه کرده و به دســـت
مردم برســـانند .با این کار درهزینه حمل و نقل هم صرفهجویی میشود .اما

گفتوگوی «ایران» با معلولی که خانه اش را ترک نکرد

جالی خالی آموزش به افراد معلول در بحران
سمیه افشین فر
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بالیای طبیعی صدمـ ــات جبرانناپذیری به همه انسـ ــانها وارد میکند امـ ــا در این میان افراد
دارای معلولیت صدمههای بیشـ ــتری میبینند .طبق تحقیقات انجام شـ ــده ریزش آوار ،غرق
شدن و عفونتها در بالیای طبیعی از قبیل سیل و زلزله بیشتر از هر چیزی افراد معلول را نشانه
میگیرد .این را بگذارید کنار انسانهای سالمی که در همین حوادث دچار معلولیت میشوند
و طبعاً نیازمند دریافت خدمات توانبخشی و حمایتی هستند .وقوع سیل در چند استان کشور
باعث شد تا نگران وضعیت افراد معلول در این استانها شویم و سراغی از آنها بگیریم.
میکائیلیلقی  30ســـاله و ســـاکن روســـتای
«ســـیدلر» آق قال در استان گلستان است .او که
پنجسالپیشدرتصادفیدچارضایعهنخاعی
و ویلچرنشین شد از روزهای سخت وقوع سیل
در روستایشـــان چنین میگوید :ســـیل خانهها
را خـــراب کرد ،وســـایل برقی خیلـــی از خانهها
سوخت ،تصور کنید با این گرانیها وسایل خانه
هم از بین برود ،روســـتا را آب گرفته بود ،مردم
با قایـــق رفت و آمد میکردنـــد ،آب به خانه ما
هم آمد اما من و همسر و فرزندم خانه را ترک
نکردیم ،جایی برای رفتن نداشتیم ،هر چه قدر
آمدند و گفتند باید تخلیه کنید قبول نکردم در
خانه ماندیم .با این ویلچر کجا میرفتم.
 فکـــر نکردید ماندن در خانه برایتان خطرداشتهباشد؟

بیرون رفتن هم خطر کمتری نداشت.
 چند روز در خانه ماندید؟حدود  19روز.
 نیازهایتـــان را برای تأمین مایحتاج چطورتأمینمیکردید؟
وقتی دیدند من هیچ رقمه حاضر به تخلیه
نیستم مرتب به ما سر میزدند .یکی دو بار هم
از بهزیستی آمدند ،دکتری برای معاینهام آمد و
برایمان آذوقه و وسایل آوردند.
 در این روستا چند فرد معلول دیگر زندگیمیکنند؟
به جز من سه نفر دیگر هم هستند البته آنها
به شهر رفتند و در مناطق امن ساکن شدند.
 چطور آنها رفتند؟آنها از عصا اســـتفاده میکننـــد و مانند من

ضایعهنخاعینیستند.
ëëکاشماراهمآببردهبود
پلدختر نامی است که این روزها دیگر برای
کسیناشناسنیست.
اعظم حســـنپور مددکار و مدیـــر کلینیک
مـــددکاری خانه امیـــد این شـــهر در خصوص
وضعیت معلوالن پلدختری میگوید :اینجا در
روزهـــای اول اصالً اوضاع خوبـــی نبود هر چند
امدادرســـانی خیلی خوب بود اما مردم از نظر
روحـــی ناامید ،خســـته و پریشـــان بودند .زمین
و خانه هایشـــان را آب برده بود .با هر کســـی که
حرف مـــیزدی میگفـــت ای کاش خودمان را
هم آب برده بود.
پلدخترچندنفرمعلولدارد؟نزدیک دو هزار نفر.
 در مرکـــز خـــود شـــما چنـــد نفـــر معلولداشتید؟
ما  800پرونده افراد معلول جسمی و ذهنی
راداشتیم.
 به این افراد که تحت پوشـــش شما بودندآموزشـــی در مورد وقوع بحـــران و راهکارهایی
برای مدیریت بحران داده بودید؟

نهمتأسفانه.
ازوضعیتافرادتحتپوششتاناطالعیدارید؟
متأســـفانه با توجه به وسعت آبگرفتگیها
امکان این را نداشتهایم که مورد به مورد به سراغ
بچهها برویم و وضعیت را ارزیابی کنیم .اولویت
االن فقط نجات است تا بعد انشاءاهلل بتوانیم
به ســـراغ بچههـــا برویم و اقدامهـــای بعدی را
انجامبدهیم.
 از وضعیت افراد معلول مستقر در مراکزشبانه روزی چطور؟
آنها ظاهراًاسکان داده شدهاند.
 مهمتریـــن نیاز افـــراد معلـــول را در حالحاضرچهچیزهاییارزیابیمیکنید؟
اینجا به جز لوازم بهداشتی و توانبخشی به
روانشناس و مددکار نیاز مبرم داریم.
بهگفتهمسعودآسیمامدیرکلروابطعمومی
و امور بینالملل سازمان بهزیستی کل کشور در
راستایایجاددولتالکترونیکپروندهتمامافراد
تحت پوشش بهزیستی در سـ ــامانه الکترونیک
سـ ــازمان بهزیستی ثبت شـ ــده اسـ ــت و حتی از
بهمنماهگذشتهبهصورتمتمرکزوالکترونیک

گزارش «ایران» از چهارمین دوره مســابقات بین المللی قرآن ویژه نابینایان

حافظان نابینای مسلمان از لحظه های عشق می گویند
محدثه جعفری
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ســـعید علیاکبری ازایران ،سید نورالحق
ازهنـــد ،حافـــظ محمد شـــیرازنماینده کشـــور
پاکســـتان ،الســـید حمـــدی الســـید ابراهیم از
مصـــر ،محمد الحبال ،نماینده کشـــور لبنان و
محمد تیمی ابراهیمی از کشـــور افغانســـتان
مسابقه دهنده های نابینایی هستند که حائز
رتبههای اول تا ششـــم شدند و پنج نفر اول در
مرحله فینال به رقابت پرداختند.
محمد الحبال  37ســـاله نماینده نابینای
کشـــور لبنان برایمان از عشق و ارادتش به این
کالم حـــق میگوید 19« :ســـاله بودم که حافظ
کل قرآن شدم ،یکی از دالیلی که سبب شد در
راه قرآن قدم بردارم عشـــقم به رهنمودهای
خـــدا بود که راه زندگیام را ســـاخت .از دیدگاه
من هـــر فـــرد مســـلمانی بایـــد بتوانـــد کتاب
دینـــی اش را بخواند و به حافظه بســـپارد و در
زندگـــی اش از آن بهره ببـــرد ».او در خصوص
خدمـــات به نابینایـــان در کشـــورش میگوید:
«در لبنـــان خدمات خاصی به نابینایان تعلق
نمیگیرد فقط معافیـــت از پرداخت مالیات
منزل و مغازه اســـت .حتی منابـــع اطالعاتی
محـــدودی برایمان به خط بریـــل وجود دارد.
قرآن به خـــط بریل داریم اما منابع درســـی و
مطالعاتی کمـــی در اختیارمان اســـت .من تا
مقطع کارشناسی تحصیل کردم و دراین مدت
مادر و همســـرم کتابها را برایم میخوانند و
من یاد میگرفتم ».این شـــرکتکننده نابینا از

جمعآوری دو کتاب به خط بریل میگوید« :دو
کتاب را به خط بریل تبدیل کردم تا بتوانم آن
را در اختیار دیگر همنوعانم قرار دهم .همسرم
کتاب اصلی را برایم خواند و من به خط بریل
تبدیل کـــردم تا بتوانم منابعـــی به خط بریل
تولید کنم ».محمد الحبال با ابراز خرســـندی
از حضـــور در ایران بیان میکند«:از مســـئوالن
جمهـــوری اســـامی تشـــکر مـــی کنـــم بابت
برگزاری چنین مســـابقه بزرگ و باشـــکوهی،
من در مســـابقات مختلفی شـــرکت کردم اما
اولین باریســـت که در مسابقاتی شرکت کردم
که دارای مراحل مختلفی بود .در دیگر کشورها
فقط یک مرحله یعنی فینال برگزار میشـــود
امـــا در ایـــران شـــرکتکنندگان طـــی مراحل
مختلفی توسط داوران مورد پایش قرار گرفتند
و بهترینها به فینال راه یافتند».
نماینده نابینای کشورمان از استان قزوین
انتخاب شده است و به مرحله فینال راه یافت.
سعیدعلی اکبری جوان  37ساله کشورمان که
تحصیالتـــش را در مقطع کارشناســـی ادبیات
فارسی طی کرده است در خصوص این دوره از
مسابقاتمیگوید«:مسابقاتازاستانداردهای
خوبی برخوردار اســـت و امید بسیاری دارم تا
بتوانم حائز رتبه برتر شـــوم ».او در  25سالگی
و با تماشای برنامه آیههای زندگی رادیو قرآن
تصمیـــم گرفت حافظ این کالم حق شـــود .او
در خصوص مســـابقات قرآنـــی میگوید« :در

عکس :امیر آبشناسان

ســـی و شش سال است که کشـــورمان میزبان افرادی ســـت که کالم حق را در سینهشان محفوظ
داشـــتند و با شـــیواترین صوت آن را تالوت میکنند؛ معجزهای که تمامش از آغـــاز تا انجام ،از باء
«بسم اهلل»تا ســـین «والناس» حرف به حرف و کلمه به کلمه بر سینه رســـول خدا نازل شده و بر
دل پاکش نقش بسته است و امروز پس از چهارده قرن این کتاب آسمانی آینه و راه زندگی تعداد
بیشـــماری از آدم هاســـت .این دوره از مســـابقات بینالمللی قرآن کریم ،با حضور بیش از ۶۷۰
استاد ،پژوهشگر ،قاری و حافظ برتر قرآن کریم از  ۶۰کشور جهان ،در بخشهای برادران ،نابینایان
و دانشآموزان در مصالی امام خمینی(ره) برگزار شد و مسابقات طالب علوم دینی جهان اسالم
در قم و محل برگزاری مســـابقات بانوان هم هتل هما در نظر گرفته شـــد .این دوره از مسابقات در
پنج بخش و بـــا حضور  ۳۰۷نفر حافظ قـــرآن ۱۸۰ ،نفر قاری قرآن ۲۵ ،خطیب قـــرآن ۲۶ ،نفر در
زمینه ترتیل قرآن و  ۸۲نفر در قالب پایاننامه قرآنی با هم به رقابت پرداختند .همزمان با ســـی
و ششـــمین دوره از مسابقات بینالمللی قران کریم ،چهارمین دوره مسابقات کتاب آسمانی ویژه
نابینایان هم برگزار شد تا  12حافظ نابینا از این رقابت الهی بازنمانند .امسال و در چهارمین دوره
ازاین مسابقات به علت کمبود متقاضی متأسفانه بخش قرائت برای نابینایان حذف شد.
اگر هموطنان می خواهند کاال به مناطق ســـیل زده ارســـال کنند ،بهتر اســـت
کاالهایی باشـــد که فاسد نشوند و بیشتر در قالب کنســـرو و مواد خشک باشد
و از ارســـال مواد گرم خودداری کنند .یکی دیگـــر از موارد مصرفی مهم برای
ایـــن مناطق آب معدنی اســـت؛ چرا که آب آشـــامیدنی مردم آلوده شـــده و
قابل اســـتفاده نیســـت ».وی با بیان اینکه وسایل دســـته دوم فعالً به مناطق
ارســـال نمیشـــود ،افزود« :با توجه به سوءاستفاده رســـانههای غربی از نحوه
کمکرســـانی به مردم آســـیب دیده حتی االمکان نباید وسایل دسته دومی
را که مردم برای ســـیل زدگان اهدا میکنند به مناطق ارسال کرد .این وسایل
جمع و ذخیره میشوند تا در فرصت مناسب به دست هموطنان آسیب دیده
برسد ».معینی عنوان کرد« :از هفته جاری سه تیم مدیریتی از سوی بهزیستی
به مناطق آسیب دیده گلستان ،لرستان و خوزستان اعزام میشوند تا شرایط
را سنجیده و اقدامات الزم را انجام دهند .این تیمهای اعزامی آماده همکاری
با نیروهای داوطلب متخصص در حوزه توانبخشـــی هستند که میتوانند در
این شـــرایط ،باری را از دوش هموطنان آســـیب دیده بردارند .نکتهای که در
این جلسه از ســـوی نمایندگان انجمنها مطرح شد ،نحوه شناسایی افرادی
اســـت که نیازمند کمک هستند .با توجه به حجم خســـاراتی که به اطالعات
مددجویان وارد شده است ،این افراد چطور شناسایی میشوند؟ برای محقق
شدن این امر تیمهای اعزامی ســـازمان بهزیستی باید با همکاری مددکاران
هر اســـتان محل استقرار معلوالن را شناسایی کنند ».مدیر عامل انجمن باور
در پایان با اشـــاره به کمبود اعتبارات برای تأمین تجهیزات توانبخشی آسیب
دیده این مناطق گفت« :در این جلسه مطرح شد هفت میلیارد تومان کمک
از ســـوی مردم توسط سازمان بهزیســـتی جمعآوری شده است که فقط یک
میلیارد آن بهصورت نقدی به حســـاب این ســـازمان وارد شـــده است .طبق
برآوردهای اولیه مبلغ مورد نیاز برای تأمین تجهیزات توانبخشی مددجویان
مناطق سیل زده شش میلیارد تومان است که سازمان بودجهای برای تأمین
این هزینه ندارد و این امر کمک خیرین و مردم را میطلبد».

مسـ ــتمریهای خـ ــود را دریافـ ــت میکننـ ــد و از
طرف دیگـ ــر افراد معلولـ ــی کـ ــه در مراکزی در
مناطق پرخطر نگهداری میشـ ــدند به مناطق
امـ ــن انتقال یافتهاند و بسـ ــیاری از افراد معلول
گفتهاند که رسیدگیهای سازمانهای حمایتی
خوب بوده و رئیس جوان سازمان هم از مناطق
سـ ــیل زده بازدیدهایی داشـ ــتهاند امـ ــا ذکر چند
نکته خالی از لطف نیست .وقوع بحرانهایی از
قبیل سـ ــیل و زلزله با توجه به بحران خیز بودن
کشورمان ،توجه به آموزش جدی افراد معلول
که جزو آسـ ــیب پذیرتریـ ــن اقشـ ــار در بحرانها
هسـ ــتند را میرسـ ــاند .متأسـ ــفانه ایـ ــن نکتهای
اسـ ــت که سـ ــازمانهای حمایتی مرتبط با این
افراد سالهاست از آن غفلت کردهاند .ناآگاهی
افـ ــراد معلـ ــول در زمـ ــان وقوع بحـ ــران و پس از
آن از اینکه چه باید بکننـ ــد و چطور جان خود را
نجات دهند نکته مهمی اسـ ــت کـ ــه باید مورد
توجه جدی قرار بگیـ ــرد البته تنها لزوم آموزش
افراد معلول کافی نیسـ ــت .سازمان بهزیستی و
سازمان هالل احمر و دیگر سازمانهای دولتی
و غیردولتی امدادرسـ ــان باید نحوه یاریرسانی
به افراد معلـ ــول در بحرانها را بهصورت جدی
در سـ ــرلوحه کارهای خود قرار دهند .هر چند در
زمان وقـ ــوع بحران اولویت اصلـ ــی نجات جان
آدمهاست اما یک حمل نادرست ممکن است
صدمات جبرانناپذیری به فـ ــرد معلول وارد و
مشکالت او را صد چندان کند.
بنابرایـــن امدادگـــران بایـــد بداننـــد که در
زمان مواجه شـــدن با یک فرد معلول چگونه
بایـــد به او کمک کنند تا آســـیب کمتری ببیند.
نکتـــه دیگری کـــه نباید از آن غفلت شـــود نیاز
بـــه حضـــور گروههـــای تخصصی توانبخشـــی
بهصـــورت مســـتمر در جریان وقـــوع بحران و
پس از بحران اســـت .گروههایی که آشنا به امور
افراد معلول باشند و نیازهای آنان را درست و
سریع تشخیص دهند این مهم در کنار تأمین
سریع وســـایل و ابزارهای توانبخشی برای افراد
معلول محقق میشـــود .فرد نابینایـــی که در
زمان وقـــوع بحران عصایش را از دســـت داده
در واقع استقالل خود را برای انجام سادهترین
کارها از دســـت داده اســـت و فرد ناشنوایی که
به هر دلیلی ســـمعکش از کار افتـــاده در واقع
ارتباطش بـــا بیرون قطع شـــده .باید این نکته
برای همه جا بیفتد که تأمین وسایل توانبخشی
برای معلوالن نه نیـــازی لوکس و غیرضروری
که از مهمترین واجبات است .در همین رابطه
اســـتناد میکنم بهگفتههای مســـعود آســـیما
مدیرکلروابطعمومیسازمانبهزیستیکشور
که در لیســـت مهمترین وسایل مورد نیاز افراد
معلول در مناطق سیل زده به لوازم توانبخشی
بخصوص ویلچر و وسایل بهداشتی بخصوص
پوشینههای بهداشـــتی و وسایل خنککننده و
کانکس اشاره کرده است.

مسابقات مختلفی شـــرکت کردم و رتبههای
بســـیاری را به دســـت آوردم .امیدوارم بتوانم
بهعنـــوان نماینده کشـــورم جزو نفـــرات برتر
باشم .حافظان کالم آسمانی در خط خط این
کتاب گذشت و صبوری و احسان را میآموزند
و سرلوحه زندگیشان قرار میدهند».
توگو کشـــوری اســـت در غرب آفریقـــا با ۷
میلیـــون جمعیت که پایتخت آن شـــهر لومه
اســـت ۵۱ .درصـــد از مردم توگو بـــه اعتقادات
بومی آفریقا باور دارند ۲۹ ،درصد از جمعیت
کشور مسیحی و  ۲۰درصد نیز مسلمان هستند
و زبان رســـمی و اداری آنها فرانســـوی اســـت.
ایـــن اطالعـــات را از این کشـــور درج کـــردم تا
توگویی با محمدعباس  28ساله توگویی
گف 
داشته باشـــم .او از  17سالگی نزد فردی بزرگ
یا همان شـــیخ ،خواندن و حفـــظ کردن قرآن
را آموخت و طی ســـه ســـال موفق شد حافظ
کل قرآن شـــود .او از انگیزهاش برای یادگیری
این کتاب آســـمانی میگوید« :فراگیری قرآن
برای انســـان دارای منافعیســـت امـــا این نفع
قطعاً مالی نیست بلکه قرآن آخرت انسانها
را میســـازد .من دنیا را از بـــدو تولد ندیدم اما
معتقدم با حفظ آیات الهی میتوانم دنیایی
کامل تر و زیباتر از این دنیـــای خاکی را دیده و
جایگاه خوبی را نزد خدا کســـب کنم .در کشور
ما پیشـــرفت رشـــد کـــردن برای مـــا معلوالن
بســـیار دشوار اســـت چرا که تسهیالت خاصی

را برایمـــان در نظـــر ندارنـــد .مـــا نابینایـــان از
منابع اطالعاتی محدودی برخوردار هســـتیم
و مدرســـهای ویژه برای آموزش نداریم .هیچ
حمایتـــی بـــرای تحصیـــل ،کار و ازدواجمـــان
از ســـوی دولـــت صـــورت نمیگیـــرد و همـــه
حمایتهـــا فقط از ســـوی خانواده اســـت .ما
ســـازمان حمایتکنندهای از معلوالن نداریم
ولی در حال تأســـیس آن هســـتیم و امیدوارم
هرچه زودتـــر این ســـازمان پایهگذاری شـــود.
نابینایان در توگو میتوانند از طریق برنامهای
خاص بهصورت صوتی با کامپیوتر کار کنند اما
من هنوز نتوانستم فردی را پیدا کنم که به من
آموزش دهد تـــا از این دنیای جدید اطالعاتی
بهرهمند شوم .شاید بگویید چون ایران هستم
چنین تعریف میکنم اما با توجه به مسابقات
بسیاری که در کشورهای مختلف شرکت کردم
بهتریـــن آن جمهوری اســـامی ایران اســـت
چرا که نظم و انســـجام مسابقات بسیار خوب
و اســـتانداردهای الزم را داشـــت اما متأسفانه
نتوانستم به فینال این مسابقه راه پیدا کنم ولی
خوشحالم که به ایران سفر کردم و از نزدیک با
مردم و این کشور آشنا شدم».
در میان همه شرکتکنندگان این مسابقه،
حضور بانوی نابینای ایران رنگ و بوی دیگری
به ایـــن دوره از رقابتها داده اســـت .در میان
بانوان کشورهای اســـامی که همه از سالمت
جســـم برخوردار بودند نماینده ایـــران جوان

ایالمی اســـت که بـــا اقتدار مراحـــل مختلف
مسابقات را دوشادوش دیگر شرکتکنندگان
پشت ســـر گذاشته و حال فینالیست این دوره
شـــده اســـت .مریم شـــفیعی متولـــد  1369و
دارای مدرک کارشناســـی علوم قرآنی است،
توگو پرداختم از تشـــویقهای
با او کـــه به گف 
خانـــوادهاش برایـــم گفـــت و لطفـــی کـــه از 6
سالگی شامل حالش شده است .او می گوید:
«من از 6سالگی به سمت حفظ قرآن رفتم و
طی یک سال موفق شدم حافظ کالم خداوند
شوم .البته این طور نبود که در  7سالگی حافظ
قرآن باشم .از کودکی قرآن را حفظ میکردم
امـــا بعد از پایان تحصیالت دبیرســـتان تمام
وقت خود را برای آموختن گذاشتم که موفق
شدم ظرف یکسال کل قرآن را از بر شوم .بعد
ازآن در مســـابقات مختلفی شرکت کردم که
خدا را شکر در همه آنها سربلند بودم .دراین
دوره هـــم تالش خـــود را میکنم تـــا در میان
زنان مسلمان جایگاه خوبی را برای کشورم به
دست آورم».
کولی بالـــی یعقـــوب حافظ  19ســـاله ای
است که از کشور ساحل عاج دراین مسابقات
شـــرکت کرده و به گفته خودش  5سال است
که قرآن را در سینهاش محفوظ داشته است.
او از مشـــکالت آموزش در کشورش میگوید:
«درایـــن کشـــور تســـهیالت خاصی بـــرای ما
نابینایـــان ندارنـــد .بـــا یک مثـــال میخواهم
وضعیـــت نابینایان را برایتـــان توصیف کنم.
زبان مـــادریام مائو اســـت اما زبـــان اداری و
رســـمی این کشـــور فرانسوی اســـت .در کشور
خـــودم وقتی خواســـتم زبـــان رســـمی را فرا
بگیرم باید با افراد عادی در کالسها شـــرکت
میکردم و بـــرای نابینایان کالسهای خاص
و مجزا نداشـــتند .مدارس ویـــژهای هم برای
فراگیری قرآن نداریم .خـــط بریل را هم یک
شـــیخ به من آموخت تا بتوانم از متون بریل
بهرهمند شـــوم .شـــاید با خـــود بگویید چطور
قرآن را فراگرفتم ،راستش را بخواهید استادم
قـــرآن را میخواند و من تکرار می کردم و این
گونه موفق شدم حافظ کل این یادگار آسمانی
شوم».

