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مجید سرایی

خبرنگار

«نگاههای ســـنگین مردم آزار دهنده اســـت ...مردم توانمندیهای ما را نمیبینند ...ما همیشه
زیر ذرهبین هســـتیم »...ایـــن عبارات را زمانی میشـــنوی که پایت را از هیاهـــوی پایتخت بیرون
بگـــذاری و به بهانههای کاری و غیر کاری مثل حضور در یـــک همایش تخصصی یا فرار از گرمای
کشـــنده برج اسد به یکی از شـــهرهای سردســـیر تکیه زده بر ســـینه کوههای پنجه و پریشان سفر
کنی و همنشین کسانی شـــوی که در نرمدلی و ســـخت جانی به حریر دیبا میمانند و میشنوی

از رنجی که میبرند و جنگی که میکنند تا اثبات کنند معنـــای درانداختن طرحی نو را.روزهای
نخست مردادماه جاری ،شهرســـتان قروه میزبان معلوالن استان کردستان شد که به نمایندگی
از تشکلهای شهرهای این اســـتان گرد هم جمع شده بودند تا مسائل و معضالتشان را بررسی
کنند و راهکارهای تـــازه ارائه دهند .فرصت مغتنمی بود که به این بهانه با چند بانوی اهل قروه و
مریوان گپ مختصری بزنم.

گزارش «ایران» از نشست تشکلهای دختران معلول کرد در قروه

سروهای«پریشان»و«زریوار»همچنانایستادهاند

عکس :ایران
نمایی از مراسم جشن زنان کرددر حاشیه همایش تشکل های معلوالن قروه

ëëمادیاتحرفمهمـــیدرزندگیمعلوالن
میزند
افسانه و همسرش ،هر دو نابینا هستند.
میگویـ ــد وجود یک زوج معلـ ــول و حضور
ایـ ــن زوج در اجتمـ ــاع ،ترحـ ــم جامعـ ــه را
دوچندان میکنـ ــد« :من و همسـ ــرم نابینا
هسـ ــتیم .وقتی میخواهیم به میهمانی یا
حتی گردش برویم ،با تاکسـ ــی تلفنی سفر
میکنیم .علتش همان ترحمی اسـ ــت که
گفتم .ضمن اینکه محیط عمومی «قروه»
اصالً برای تـ ــردد معلوالن مناسبسـ ــازی
نشـ ــده اسـ ــت؛ مثالً فاصله زمانی خانه من
تا جایی که باید بروم ،سـ ــه دقیقه اسـ ــت اما
به علت نامناسب بودن محیط مجبورم از
تاکسی تلفنی استفاده کنم ».معتقد است؛
مادیات نقش مهمـ ــی در زندگی معلوالن
دارد و در واقع ،حرف اول را میزند« :به نظر
من مادیات در زندگی یک زوج نابینا خیلی
مؤثر اسـ ــت ،اگر این زوج وضع مالی خوبی
داشته باشـ ــند ،با کمترین مشکالت مواجه
خواهند بود .خـ ــود من یک سـ ــرایدار دارم؛
من خانهای در اختیـ ــار او و خانوادهاش قرار

بـــــرش

دادهام و در ازای دریافت اجاره ،او کارهای مرا
انجام میدهد ».حرفهایی که لیال میزند،
به بیانی دیگر اعتقاد افسانه را تأیید میکند:
نقش مهم مادیـ ــات در زندگـ ــی معلوالن.
میگوید اگر توان اقتصادی داشـ ــت ،حاضر
نمیشد با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد
کندوازواکنشهایمردمزجرببیند«:خیلی
دلممیخواهدازتاکسیتلفنیاستفادهکنم،
اما پولش را ندارم .به همین علت از وسایل
نقلیهعمومیاستفادهمیکنمکهکمدردسر
نیست .متأسفانه به علت کوتاهی قد ،وقتی
میخواهـ ــم سـ ــوار اتوبوس شـ ــوم ،مجبورم
دسـ ــتگیره را بگیرم و بپرم داخـ ــل اتوبوس.
همیـ ــن حرکـ ــت واکنشهـ ــای مسـ ــافرانی
که انـ ــگار تا آن لحظـ ــه فرد کوتـ ــاه قامتی را
ندیدهاند به دنبال دارد :بعضی میخندند،
بعضی متعجب نگاه میکنند ،بعضی هم
میترسند.واقعاًدیدناینبرخوردهازجرآور
است ».مناسبسازینشدندرشهرکوچک

قروه ،برای او همیشه ایجاد دردسر میکند:
«شـ ــهر قروه از نظر مناسبسازی وضعیت
خوبـ ــی نـ ــدارد .مـ ــن در تردد ،بـ ــا جویهای
عریضیمواجهمیشومکهنمیتوانمازآنها
عبورکنم.خیلیوقتهاتاکسییااتوبوسها
بـ ــا فاصلهای دورتر از جایی که من هسـ ــتم،
توقف میکنند و تا بخواهم خودم را به آنها
برسانم،خستهمیشوم».
ëëبایدجامعهراآگاهکنیم
لیال روستازادهسختیهاوتلخیهارابیان
میکند ،اما معتقد اسـ ــت که باید او و دیگر
معلوالن جامعه را آگاه کننـ ــد :البته که این
اعتماد به نفس او ،از همان روسـ ــتازادگیش
برمیخیزد«:باتمامیاینتلخیهامعتقدم
باید با کسانی که میشود حرف زد و آگاهشان
کرد،بایدمنوامثالمنبنشینیموصحبت
کنیم و شـ ــرایط را توضیح دهیم .آنهـ ــا را از
اندیش ـ ـههایمان آگاه سـ ــازیم ».افسانه هم
سـ ــعی میکند بـ ــا همسـ ــایههایش تعامل
برقـ ــرار کند تا آنها را نسـ ــبت بـ ــه معلوالن و
ویژگیهایشانآگاهسازد،اماباترحممستمر
همسایههامواجهمیشود«:بارهاپیشآمده

پرسشوپاسخیجوابمنفیبهدرخواستم
دادهاند .باز از پا ننشسـ ــتهام و به کار خیاطی
در انجمن باران مشـ ــغول شدهام تا حداقل
خانهنشین نباشم ».سـ ــینما را دوست دارد
و دلش میخواهد همچنان برای شـ ــهرش
افتخارآفرینباشد«:عاشقسینماوگویندگی
هسـ ــتم .سـ ــعی میکنم همچنان در تئاتر
فعالیت کنـ ــم و مثل دوره هـ ــای قبل ،برای
شهرمافتخارآفرینباشم».
ëëنگاهنسلامروزتغییرکردهاست
در مقابـ ــل صحبتهای لیال و افسـ ــانه،
زهره حنیفی که معلول جسـ ــمی -حرکتی
اسـ ــت و به کار مددکاری مشـ ــغول است ،با
تأیید حرفهای دوسـ ــتانش معتقد است
کـ ــه نگاه نسـ ــل امروز نسـ ــبت بـ ــه معلوالن
تغییر کرده « :تا حدود  ۱۰سـ ــال قبل ،مردم
شـ ــهر کوچکی مثل قروه با معلـ ــوالن رفتار
صحیحی نداشتند ،اما طی این  ۱۰سال ،به
علتفعالیتهایخودمعلوالنوحمایت
تشکلهای آنها ،میزان این رفتارها کم شده:
البته افراد سـ ــالخورده و کم سـ ــواد همچنان
بـ ــه م ا نگاهی ترحمآمیز دارند ،اما جوانان و

« تا حدود  ۱۰سـ ــال قبل ،مردم شـ ــهر کوچکی مثل قروه با
معلوالن رفتار صحیحی نداشتند ،اما طی این  ۱۰سال ،به
علت فعالیتهای خود معلوالن و حمایت تشکلهای
آنها ،میزان این رفتارها کم شـ ــده :البته افراد سـ ــالخورده
و کم سـ ــواد همچنان به ماها نگاهی ترحمآمیز دارند ،اما
جوانـ ــان و به طور کلی نسـ ــل امروز در نگرش خودشـ ــان
تجدید نظـ ــر کردهاند« . ».این نگاه سـ ــنتی در روسـ ــتاها
خیلی بیشـ ــتر از شـ ــهرهای کردسـ ــتان اسـ ــت .نگاههایی
حاکی از بی توجهـ ــی به فرزند معلول در روسـ ــتاها بیداد
میکنـ ــد .در خیلی مـ ــوارد خواهرهـ ــا و برادرهـ ــا به عضو
معلول خانوادهشـ ــان ذرهای توجه نمیکنند .من موردی
داشـ ــتم که وقتی با خانوادهاش مواجه شدم و وضعیت
من به تنهایی خانه یکی از همسایههایمان
رفت ـ ـهام :با وجـ ــودی که او دیـ ــده من خودم
مسـ ــتقالً به خانهشـ ــان رفتهام ،بـ ــاز ترجیح
داده خـ ــودش مـ ــرا بـ ــه آپارتمانم برسـ ــاند.
واقعاً ایـ ــن ترحم پایدار از سـ ــوی افرادی که
هـ ــر روز تو را میبینند که چطـ ــور میروی یا
میآیی ،عجیب اسـ ــت .من سعی میکنم
با همسـ ــایهها روابط حسـ ــنهای برقرار کنم،
اما هنـ ــوز این ترحم آزاردهنده سـ ــر جایش
هست!»
ëëوضعاشتغالفاجعهاست
از هر دری که لیال برای یافتن کار میزند،
جواب منفی میشـ ــنود ،اما به قول خودش
از پا نمینشـ ــیند« :وضع اشتغال برای من
و همنوعانـ ــم که واقعاً فاجعه اسـ ــت .بارها
شده به ادارههای مختلف برای کار مراجعه
کردهام.بهمحض اینکهمسئوالن آن ادارهها
متوجه شـ ــدهاند که فرد مراجعه کننده یک
شـ ــهروند کوتاه قامت اسـ ــت ،بـ ــدون هیچ

ëëفامیلها بـــه خواســـتگاری دختر معلول
نمیروند
یکی از معضالت اجتماعی که زهره به
آن اشـ ــاره میکند ،ازدواج معلوالن اسـ ــت.
میگوید فامیلهای یک دختر معلول هیچ
وقت به خواسـ ــتگاری آن دختـ ــر نمیروند:
«در منطقه ما ازدواج فامیلی همچنان رایج
اسـ ــت .اگر در یک خانـ ــواده دختر معلولی
باشـ ــد ،هیچ کدام از فامیلهای خانواده آن
دختر را برای پسرشان در نظر نمیگیرند».
این جمـ ــات را بـ ــا لحنی بیـ ــان میکند که
میشودبهسادگیآرزویهمسرومادرشدن
را در اعماق آن پیدا کرد ،اما سعی میکند از
دایره منطق خارج نشـ ــود و بر احساساتش
غالـ ــب آید« :بـ ــا وجـ ــودی که خانـ ــواده من
فرهنگ باالیـ ــی دارد و اعضـ ــای خانواده به
تواناییهای من کامـ ــاً واقفند ،اما خودم به
من
فامیلهاحقمیدهمکهبهخواستگاری ِ
معلولنیایند.علتشهمخیلیسادهاست:
خانواده مـ ــن تواناییهای مـ ــن را میداند و
میپذیـ ــرد ،اما فامیل که به ایـ ــن تواناییها
واقف نیسـ ــت .ما با فعالیتهای تشکلی و

زهره معتقد است رسانه در ترویج فرهنگ
ازدواج درون گروهی و معلوالن توانا با افراد
غیرمعلول خیلی مؤثر است« :به نظر من
ج معلوالن بـ ــا افراد غیرمعلول و
باید ازدوا 
حتی ازدواج معلـ ــوالن با معلوالن دائماً در
رسانهها و کتابها پر رنگ شود تا جامعه به
این آگاهی برسد که اگر این معلوالن نقص
عضودارند،امابراحتیمثلدیگرشهروندان
ازعهدهزندگیزناشوییبرمیآیند».
ëëماهمیشهزیرذرهبینهستیم
افسـ ــانه فله گری ،نابینایی اسـ ــت که در
واحـ ــد روابـ ــط عمومی یکی از تشـ ــکلهای
فعالشهرستانقروهکارمیکند.اوبهعنوان
یـ ــک بانوی نابینا ،بر این بـ ــاور تأکید میکند
که معلوالن افراد توانایی هستند ،اما مردم
شـ ــهرهای کوچک این توانایی را نمیبینند.
میگویدهمیشهاووهمنوعانشزیرذرهبین
نگاههای مردم هسـ ــتند« :متأسـ ــفانه نگاه
مردم شهرهای کوچک نسبت به معلوالن،
نگاهی حاکی از ترحم اسـ ــت .با وجودی که
معلوالن سعی میکنند به انحای مختلف
توانمندیهایشـ ــان را ابـ ــراز کننـ ــد ،مـ ــردم

دختر معلول خانواده را دیدم ،تا یک ماه خواب آشفتهای
داشـ ــتم .دختر ،معلولیت ذهنی خفیفی داشـ ــت ،اما از
بس که خانواده بـ ــه او تلقین کرده بود که ناتوان اسـ ــت،
خود را در یک اتاق که شـ ــبیه انبار بـ ــود ،حبس کرده بود.
«نگاههای مردم که همیشـ ــه عجیب و غریب است ،اما
من سـ ــعی میکنم به این نگاهها توجهی نکنم و بیشـ ــتر
عـ ــزت و توانایـ ــی خـ ــودم را در نظر میگیرم .بـ ــه نظر من
هر انسـ ــان یک معلولیت دارد :اگر مـ ــا ظاهرمان معلول
اسـ ــت ،ممکن اسـ ــت در باطن هـ ــم معلولیتی داشـ ــته
باشـ ــیم ،اما خیلیها که فکر میکنند ما توانمندی نداریم
و بـ ــه درد این جامعـ ــه نمیخوریم ،از نوعـ ــی معلولیت
باطنی رنج میبرند».

به طور کلی نسل امروز در نگرش خودشان
تجدید نظر کردهاند ».زهره سـ ــعی میکند
در کوچـ ــه و بـ ــازار به جای قهـ ــر و غضب در
مقابل نگاههای جامعـ ــه ،از در تعامل وارد
شـ ــود« :خـ ــود من وقتـ ــی وارد فروشـ ــگاهی
برای خرید میشـ ــوم و میبینم فروشـ ــنده
یا یکی از شـ ــهروندان نگاه سنگینش را روی
من متمرکز کرده ،به جای قهر و رفتار تلخ،
سعی میکنم با روابط اجتماعی باال و حرف
زدن او را نسبت به معلول و معلولیت آگاه
کنم ».این نکته را یک فرد دیگر هم به نوعی
تأیید میکند و میگویـ ــد نگاه مردم مریوان
هم نسبت به معلوالن در حال تغییر است:
«البته اوضاع در مریوان کمی در حال تغییر
اسـ ــت .یکی از عوامل این تغییر ،رفتارهایی
استکهخودمانشانمیدهیم.مثالًهمین
بی توجهی به نگاهها و تالش برای برقراری
یک ارتباط مثبـ ــت ،تأثیر خوبـ ــی بر آگاهی
شهروندانگذاشتهاست».

اجتماعـ ــی ،توانسـ ــتهایم تواناییهایمان در
زمینههایی مثل اشـ ــتغال یـ ــا فعالیتهای
مدنـ ــی را بـ ــه جامعه نشـ ــان دهیـ ــم ،اما در
زمینه ازدواج همچنان نگاه سـ ــنتی بر شهر
من تنها
حاکم است و شکستن این سد ،کار ِ
نیسـ ــت ».بهاره و مهاباد هم بـ ــه وجود این
نگاه سـ ــنتی در شهرشان اشـ ــاره میکنند؛ از
اینموضوعخوشحالندکههنوزخواستگاری
از فامیل به سراغشـ ــان نیامده تا با مشاهده
معلولیتشان ،به سرعت از راهی که آمده
برگردد ،اما هر دو این خوشبختی را با لحنی
نگران بیان میکنند« :در مریوان خانوادهها
با فرهنگند اما متأسـ ــفانه زور تفکر سـ ــنتی
میچربد.خوشبختانهماهنوزباخواستگاری
که به محـ ــض آگاهی از معلولیتمـ ــان ،از
راهـ ــی که آمـ ــده برگردد ،مواجه نشـ ــدهایم،
اما نمیتوانیم منکر غلبه سنتگرایی مردم
شـ ــهرمان در موضـ ــوع ازدواج ،مخصوصـ ــاً
ازدواج فامیلـ ــی که رایج اسـ ــت ،بشـ ــویم».

همچنان با چش ـ ـمهای ترحم آمیـ ــز آنها را
میبینند .مختصر بگویم ،من و همنوعانم
همیشه زیر ذرهبین نگاههای سنگین مردم
هستیم ».با لحنی سرشـ ــار از تأسف ،از رفتار
معلمان در مدارس اظهار ناامیدی میکند:
«مدرسـ ــه یـ ــک محیط آموزشـ ــی اسـ ــت و
معلمانهمازقشرفرهنگیجامعههستند،
اما متأسـ ــفانه خود من دائماً با بی تفاوتی و
ترحم معلمها مواجه بودم ».افسانه وقتی
درباره این موضوع حرف میزند ،صدایش
میلـ ــرزد :انـ ــگار که زخمههای رنجـ ــی که از
رفتار همشـ ــهریهایش میبرد ،بر تارهای
حنجرهاش نغمههای پر از درد را مینوازد:
«بیشـ ــتر از بی توجهی به تواناییها ،لحن و
آه کشـ ــیدن مردم هنگام مواجهـ ــه با من و
امثال من است که واقعاً آزار دهنده است».
او تأثیـ ــر رفتـ ــار خانـ ــواده را در ایـ ــن موضوع
خیلی مهم میداند« :بسـ ــتگی به فرهنگ
خانوادههـ ــا دارد؛ خانوادههـ ــای بافرهنگ و

دارای روابـ ــط اجتماعی باال ،رفتـ ــاری کامالً
صحیح بـ ــا فرزند معلولشـ ــان دارنـ ــد ،اما
خانوادههایسطحپایینکهروابطاجتماعی
خوبیندارندوتحصیلکردهنیستند،بافرزند
معلولشان رفتار نادرستی دارند ».این نکته
را لیال معظمی ،دیگر بانوی معلول قروهای
تأیید میکنـ ــد« :خانواده داریم تـ ــا خانواده:
بعضی خانوادهها خیلـ ــی بدتر از جامعه با
فرزند معلولشـ ــان رفتار میکنند و بعضی
کامالً برعکس ».جزو کوتاه قامتان اسـ ــت و
اهل یکی از روستاهای اطراف قروه .از اینکه
خانوادهاشرفتارصحیحیبااودارند،اظهار
خوشـ ــبختی میکند« :خوشبختانه خانواده
من برخـ ــوردی واقعی با مـ ــن دارند :یعنی
نـ ــه رفتـ ــار نامتعارفی به خاطـ ــر معلولیتم
نشـ ــان میدهند و نه ترحم میکنند .خیلی
وقتها به وجودم هم افتخار میکنند :چون
خواهرهـ ــای من سـ ــوادی در حـ ــد دیپلم یا
کمتر دارند ،اما من موفق شـ ــدم درسم را تا
اخذ مدرک کارشناسـ ــی رشته الهیات ادامه
بدهم».
ëëمتأسفانهمارانمیپذیرند
لیالبهکارخیاطیدرتشکلمعلوالنقروه
اشتغال دارد .عالوه بر این ،کار تئاتر میکند و
در چند دوره از جشنوارههای تئاتر منطقهای
و کشوری که از سوی سازمان بهزیستی برگزار
شده ،شرکت کرده است .با وجودی که سعی
میکند محکم و با اعتمـ ــاد به نفس حرف
بزنـ ــد ،در بیـ ــان بعضی عبـ ــارات صدایش
میلرزد .او هم مثل افسـ ــانه از فرهنگیها و
روشـ ــنفکران گلهمند است« :متأسفانه ما را
در جامعـ ــه نمیپذیرند :مخصوصاً آنها که
ادعای روشنفکریشـ ــان میشـ ــود ،رفتاری
دوپهلودارند:ازیکطرفبهخاطرتحصیل
در دانشگاه تعریف و تمجید میکنند ،اما از
طرف دیگر حاضر نیسـ ــتند از توانایی حتی
من تحصیلکرده استفاده کنند
دانش امثال ِ
یا به اسـ ــتخدام اداره و مؤسسهای درآورند».
میگوید آموزش و پرورش که باید فرهنگ
را آمـ ــوزش دهد ،نهادی فرهنگی نیسـ ــت:
«بیشـ ــترین گله را از آموزش و پرورش دارم.
آموزش و پرورش باید خانوادهها و بچهها را
آموزشصحیحدهدکهرفتارصحیحیباما
درسطحجامعهداشتهباشند.وقتیبچهای
مـ ــرا در خیابان یـ ــا کوچه میبینـ ــد ،جلوی
دوسـ ــتانش به من میخنـ ــدد و هو میکند
چـ ــرا؟ چون قدم از بقیه کوتاهتر اسـ ــت .این
رفتار شـ ــاید یک بار یا دو بار تأثیری نگذارد،
اما در صورت اسـ ــتمرار اثـ ــر منفی خودش
را وارد میکند .این کامالً طبیعی اسـ ــت که
هر انسان احتیاج به توجه دارد ،اما توجه به
دور از ترحم .آموزش و پرورش ما از فرهنگ
دم میزند ،با این حال متأسـ ــفانه نگاهش
فرهنگینیست».
 ëëهر انسان دارای معلولیت است
مهابـ ــاد صحراگـ ــرد کـ ــه کم بیناسـ ــت و
از مریـ ــوان آمـ ــده ،میگویـ ــد بـ ــه نگاههـ ــای
عجیـ ــب مـ ــردم اهمیـ ــت نمیدهـ ــد .او
روانشناسی خوانده و در یک مؤسسه خیریه
شنواییسـ ــنجی کار میکند و معتقد است
هر انسان دارای معلولیت است« :نگاههای
مردم که همیشه عجیب و غریب است ،اما
من سـ ــعی میکنم به ایـ ــن نگاهها توجهی
نکنم و بیشـ ــتر عزت و توانایی خـ ــودم را در
نظـ ــر میگیرم .بـ ــه نظر من هر انسـ ــان یک
معلولیـ ــت دارد :اگر مـ ــا ظاهرمان معلول
است ،ممکن است در باطن هم معلولیتی
داشته باشیم ،اما خیلیها که فکر میکنند
مـ ــا توانمندی نداریم و بـ ــه درد این جامعه
نمیخوریم ،از نوعی معلولیت باطنی رنج
یبرند».
م 
ëëیک تعریف میکنند و یک «طفلکی» هم
رویآنمیگذارند.
وقتی لیال رفتار بچههای کوچه و خیابان
نسبت به خودش را ترسیم میکند ،بغض
میکند ،اما به سـ ــرعت بر خودش مسـ ــلط
میشـ ــود و ادامه میدهـ ــد« :من خیلی کم
بـ ــرای خریـ ــد بیرون م ـ ـیروم :فقـ ــط به این
علت کـ ــه نگاههای سـ ــنگین ترحـ ــم انگیز
آزارم میدهد .با وجودی که سعی میکنم
لباسهای شیک بپوشـ ــم و ظاهری آراسته
داشـ ــته باشم ،وقتی به شـ ــهروندی برخورد
میکنـ ــم ،بـ ــا تعریـ ــف و تمجیـ ــد میگوید:
به به چقدر خودتو شـ ــیک کـ ــردی! اما یک
طفلکی هـ ــم به ایـ ــن جملـ ــه تمجیدآمیز
اضافـ ــه میکنند :آخه چرا؟ تو کـ ــه اصالً مرا
نمیشناسی .اگر بشناسی و دقیق نگاه کنی،
شـ ــاید طفلکی خودت باشـ ــی .اینهاسـ ــت
که واقعاً اذیتم میکنند ».بهاره سـ ــعیدی،
همشـ ــهری مهابـ ــاد که معلول جسـ ــمی-
حرکتیاست،نگاههایمردممریوانراشبیه
قروهایها ،زمانی کـ ــه او برای خرید میرود،
میدانـ ــد« :مثالً زمانی که وارد فروشـ ــگاهی
در همین شـ ــهر مریوان میشویم ،با دو نوع
نگاه متضـ ــاد مواجهیم :بعضی چپ چپ
نگاهمانمیکنندوبعضیدیگرباجمالتی
ترحمآمیزمارامیبینند».
افسانههمبهدالیلیکهقبالًمطرحکرده
بود،موضوعخریدرابرایخودشمعضلی
میداند و ترجیح میدهد به همراه کسـ ــی
برای خرید برود :منتها نکتهای بیان میکند
که در نوع خودش جالب اسـ ــت« :خود من
به همین دالیلی که مطرح کردم ،همراه با
یکی از دوسـ ــتان یا سـ ــرایدارمان برای خرید
بیـ ــرون میروم .آنچه در ایـ ــن نوع تجربهها

خودم مشـ ــاهده کـ ــردهام ،رفتـ ــار بازاریها
نسـ ــبت به معلوالن اسـ ــت :اهل بازار واقعاً
با معلوالن رفتار مناسـ ــبی دارند .بارها شده
من با یـ ــک همراه بـ ــه مغازههای مختلف
برای خریـ ــد روزانه رفتهام؛ از سـ ــوپرمارکت
سـ ــر کوچه بگیر تا بوتیک فالن مرکز خرید.
جالب اینکه همراه من نتوانسته راهنمایی
درسـ ــتی دربـ ــاره کاالی مد نظـ ــرم بکند ،اما
فروشندهبهترینراهنماییراکرده؛ازجنس
کاال بگیر تا سـ ــایر جزئیات مثل رنگ و طرح
و مدلهای مختلف آن ».او همچنان رفتار
کارمندان و مسئوالن محیطهای فرهنگی را
در مقایسه با بازاریها ،رفتاری غیر منطقی
میداند« :همین چند روز قبل برای گرفتن
لیست واحدهای ترم تابستانی به دانشگاه
رفتم .خانمی که در واحد انتشـ ــارات بود ،به
جای اینکه رو به من باشد و مرا مخاطب قرار
دهد،باهمراهمحرفمیزد.حالآنکهیک
بـ ــازاری خیلی خوب میداند چطوری من و
امثال مرا راهنمایی کند .آن خانم دو سـ ــال
است که مرا میبیند و میداند که نمرههای
باالیی کسب میکنم ،اما یک سؤال ابتدایی
را به جای اینکه از خودم بپرسد ،از همراهم
سـ ــؤال میکند ».لیال هم به مردم روسـ ــتای
خودش با لحنی تمجیدآمیز اشاره میکند و
میگوید که آنها شخصیت او را باور کردهاند:
«اهالـ ــی روسـ ــتایی کـ ــه مـ ــن در آن زندگـ ــی
میکنم ،من و تواناییهایم را شـ ــناختهاند.
بـ ــه هر حال نسـ ــبت به خیلی از هم سـ ــن و
سـ ــالهایم از نظر تحصیلی باالتر هستم .از
یک طرف ،کار تئاترم را دیدهاند و شاهد کار
خیاطیام در روستا بودهاند .به همین علت
برخورد آزار دهندهای نسبت به محیط شهر
ندارند .اما محیط شهر ،حتی شهر کوچکی
مثلقروهاینطورنیست».
ëëسایهسنگیننگاهسنتیبرسرمعلوالن
بعـ ــد از صحبتهـ ــای بانـ ــوان معلول،
حرفهای سروه شمسی هم تأمل برانگیز
اسـ ــت .او معلول نیسـ ــت ،اما سالهاسـ ــت
به عنـ ــوان کارشـ ــناس طـ ــرح « »c.b.rطرح
توانبخشـ ــی مبتنی بر جامعه در شهرستان
بانه فعالیت میکند .او حرفهای معلوالن
را تأیید کرده و بر سـ ــنگینی سایه نگاه سنتی
بر سـ ــر معلـ ــوالن ،مخصوصاً در روسـ ــتاها
اذعان میکند« :این نگاه سنتی در روستاها
خیلی بیشـ ــتر از شـ ــهرهای کردستان است.
نگاههایـ ــی حاکـ ــی از بی توجهی بـ ــه فرزند
معلول در روستاها بیداد میکند .در خیلی
مـ ــوارد خواهرها و برادرهـ ــا به عضو معلول
خانوادهشـ ــان ذرهای توجـ ــه نمیکنند .من
موردی داشـ ــتم کـ ــه وقتی با خانـ ــوادهاش
مواجـ ــه شـ ــدم و وضعیـ ــت دختـ ــر معلول
خانواده را دیدم ،تا یک ماه خواب آشفتهای
داشـ ــتم .دختر ،معلولیـ ــت ذهنی خفیفی
داشـ ــت ،اما از بس که خانـ ــواده به او تلقین
کرده بود که ناتوان است ،خود را در یک اتاق
که شبیه انبار بود ،حبس کرده بود .زن برادر
دختر میگفت :وقتی مـ ــا دیدیم خودش از
اتاق بیرون نمیآیـ ــد ،ترجیح دادیم همان
جا باشد ،گفتیم آنجا راحت است .غم انگیز
بود! وقتی سـ ــراغ او و خانوادهاش را از اهالی
روستاگرفتیم،اغلبفکرمیکردندآندختر
مدتهاست مرده؛ چون 6ماه بود از آن انبار
بیرون نیامده بود .خود من سه جلسه برای
دیدنآندختربهروستارفتموموفقنشدم.
باالخره کم کم توانستم مادرش را متقاعد
کنم تا بتوانم دختر را ببینم ».او شـ ــدت این
تفکرات در بعضی روسـ ــتاهای دورافتاده را
حیرت آور عنـ ــوان میکند« :تفکرات برخی
خانوادههایروستاهایدورافتادهبهاندازهای
حیرت آور اسـ ــت که واقعاً باید برنامههای
وسـ ــیعی بـ ــرای از بیـ ــن بـ ــردن آن تفکرات
پیشبینی شـ ــود .به عنوان مثـ ــال در یکی از
همین روستاهای دورافتاده بانه ،دو خانواده
فرزندان معلول ذهنی شدیدشان را به عقد
هـ ــم درآورده بودند .وقتی علت این کار را از
آنها پرسیدیم ،گفتند :دیدیم ما عمر زیادی
نمیکنیم ،پس بهتر است این دو جوان را به
عقد هم درآوریم .البته بعد از چند ماه این
دو معلول ذهنی شدید از هم جدا شدند».
با وجودی که ازدواج معلوالن در کردسـ ــتان
را یک معضل عنوان میکند ،اما پیشگامی
معلوالن برای حل این معضل را ارزشمند
میداند« :هنوز معضل ازدواج معلوالن در
شهرهای استان کردستان پابرجاست .البته
حرکتهایی از طرف خود معلوالن صورت
میگیردکهمیتواندتلنگرخوبیبرایاجرای
طرحهـ ــای مؤثر باشـ ــد .مثالً پاییز گذشـ ــته
یک خانم معلول جسـ ــمی-حرکتی به ما
مراجعهکردوخواستتا اگر فردمعلولیکه
از نظر میزان معلولیت نزدیک به او باشد و
متقاضی ازدواج اسـ ــت ،به او معرفی کنیم.
خب این پیش گامی از طرف یک شـ ــهروند
معلـ ــول تلنگر خوبـ ــی زد تا ما هـ ــم به فکر
اجرای طرحهای حساب شـ ــده و مؤثری در
اینزمینهباشیم».
بعـ ــد از شـ ــنیدن درد دلهـ ــای بانـ ــوان
کردسـ ــتانی ،مـ ــن میمانـ ــم و سـ ــؤالهای
بیپاسـ ــخ لیال و بهـ ــاره و مهاباد و افسـ ــانه و
هزاراندخترمعلولیکهدرگوشهوکناربرای
حداقلخواستههایشانمیجنگندبهراستی
چرا لیال همیشه باید نگران نگاههای حاکی
از تمسـ ــخر کودکان کوچه و خیابان باشـ ــد؟
و چشـ ــمان مهاباد و بهاره نگران نداشـ ــتن
شریکزندگی؟

