
از  چیز  همه  جنس  اینجا 
کلبه  کلبه،  است،  محبت 
محبت است، همه چیز از 
جنس نگاه است و کلمه، 
نگاه هایی که از سر دوست داشتن به هم گره 
می خورند، در آغوشت می کشند و برایت از 
عشق داستان می سازند، نگاه هایی که برای 
اولین بار با هم آشنا شده اند ولی همجنس اند 
و انگار غربت دیرینه دارند. اینجا همه چیز از 
جنس دوستی است، دوستانی که تازه به هم 
رسیده اند ولی قلب هایشان نزدیک تر از دوستان 
چندساله است. اینجا همه چیز از جنس کلمه 
است، کلماتی که شاید کمتر به زبان بیایند و 
بیشتر الی صفحات کتاب ها جا خوش کرده اند، 
کلماتی که می گویند می شود و این می شود 
تکرار و تکرارشده تا عینیت پیدا کنند. این 
می شود را محسن و معصومه معنا کرده اند، 
با نوشته هایش و با ایستادگی شان، حتی با 
ازدواجشان. معصومه و محسن را می شود هر 
روز در کلبه شان دید، در دل پارکی در وسط 
شهر کرج و البته  میان حلقه ای از دوستان، 
دوستانی که از راه دور و نزدیک به دیدنشان 
می آیند، می آیند تا بزرگی کار آنها را تایید 
کنند. تایید کنند که می شود معلول باشی، اما 
فرزند خانواده بمانی، می شود معلول باشی 
اما در مدرسه کنار بقیه درس بخوانی، درس 
بخوانی و دانشگاهی شوی، می شود معلول 
باشی ولی شعر بگویی، کتاب بنویسی، می شود 
معلول باشی ولی روی پاهای خودت بایستی، 

تکیه گاهت دستان باشد و خودت...

محسن حسینی طاها و معصومه نوری صاحب 
کلبه هستند، صاحبانی که با کلمات خودشان را 
به جامعه معرفی کرده اند، با نوشته ها و اشعارشان. 
البته یک ویژگی دیگر هم آنها را خاص کرده 
است، معلولیتشان. محسن با فلج مغزی به دنیا 
آمده و معصومه هم از 4 سالگی با یک تب، 
مشکل حرکتی پیدا کرده، تب سلول  حرکتی اش 
را از کار انداخته. معصومه راحت تر از محسن 
راه می رود و صحبت می کند، به خاطر همین او 

بیشتر از محسن مخاطب قرار می گیرد.
در یکی از بعد از ظهرهای زمستانی در کلبه شان، 
کلبه کتاب، مهمانشان شدیم، قبل از ما مهمانان 
دیگر دوره  شان کرده بودند، کتاب می خریدند، 
عکس یادگاری می گرفتند و گپ کوتاهی می زدند. 
آمدنشان با خودشان بود اما رفتنشان... انگار نه 
پای رفتن داشتند و نه توان دل کندن. شاید در 
دلشان حسرت کارهایی را که می توانستند انجام 
بدهند و نداده اند، می خورند. شاید هم آمده اند 
تا با چشمان خودشان واقعیت را ببینند، باور 
موففیت های محسن و معصومه برای هر کسی 

که معلولی در خانه دارد، سخت است.
در همین شلوغی ها بود که پای صحبت های 
محسن و معصومه نشستیم و آنها هر بار که 
دوستی همکالمشان می شد یا به تقاضای عکس 
سلفی جواب مثبت می دادند، با زبان و نگاهشان 
عذر می خواستند، اما چه چیزی دلنشین تر از 

دیدن این صحنه ها بود.
صحبت ما از پذیرش شروع شد؛ اینکه سخت ترین 
اتفاق بعد از مشخص شدن معلولیت فرد، پذیرش 
آن است. این پذیرش برای خود آنها راحت بوده 
اما برای خانواده و جامعه سخت. خود و خانواده، 
هرچند به سختی ولی به هر حال با معلولیت کنار 
می آیند اما سرسختی جامعه و افرادش پایانی ندارد 
و این آزاردهنده ترین برای معصومه و محسن 
و افراد دیگری است که شرایط آنها را دارند. 
معصومه می گوید: »ما خاطره ای از سالم بودن 
نداریم. به خاطر همین با وضعیتی که داریم زود 
کنار آمدیم.« محسن هم با او هم نظر است: »از 
کودکی خودمان را با این قضیه وفق داده ایم. 
خانواده هایمان هم همین طور.« اما این پذیرش 
برای کسانی که در سن باال معلول شده اند، دشوار 
است. معصومه با بعضی از آنها در ارتباط است 
و به خاطر همین آنها را درک می کند: »کسانی 
که ام اس می گیرند یا اینکه در یک سانحه معلول 
می شوند، شوکه می شوند؛ اینکه یک دفعه معلول 

شوی، سخت است.«
برای خیلی از خانواده ها قبول اینکه بچه شان نقصی 
دارد، راحت نیست. حتی اگر این نقص در حد 
ضعیف بودن چشم باشد، آنها مدت ها حس و 
حال خوبی ندارند، چه برسد به خانواده هایی که 
بچه هایشان نقص عضو داشته باشند یا مثل محسن 
و معصومه فلج مغزی. معصومه به این خانواده ها 
حق می دهد که خیلی راحت با این مساله کنار 
نیایند:»طبیعی است که همه مادران انتظار بچه 
سالم داشته باشند. از همان دوران بارداری مادر 
به آینده بچه و آرزوهایی که برایش دارد، فکر 
می کند. بچه های فلج مغزی وقتی به دنیا می آیند، 
تا چند ماه اول نشان نمی دهند که مشکل دارند. 
وقتی یکباره مشخص می شود بچه سالم نیست، 

خانواده شوکه می شود.« این شوک در بعضی  
خانواده ها در حدی است که از خیر داشتن این 
بچه ها می گذرند و آنها را به مراکز نگهداری از 
بچه های معلول و استثنایی می سپارند. تعدادی 
از این خانواده ها به بهترین شکل از این بچه ها 
نگهداری می کنند اما کمتر حاضر می شوند آنها 
را وارد جامعه کنند. برخی خانواده ها بچه ها را 
در پستوی خانه پنهان می کنند تا فامیل و غریبه 
متوجه حضورشان نشوند، اما خانواده معصومه 
و محسن شرایط متفاوتی را برای این دو فراهم 
کردند؛ اصلی ترین این شرایط این بوده که آنها 
را با همان تفاوت های جسمانی شان پذیرفته اند 
و نگاهشان به آنها نگاه پدر و مادر به یک فرزند 
عادی بوده، فرزندی که حق دارد از همه امکانات 

موجود استفاده کند.
مشکالت معصومه و محسن از وقتی شروع 
شد که آنها وارد جامعه شدند. اولین جمعی که 
آنها به آنجا پا گذاشتند مدرسه بود. معصومه 
بزرگ ترین مشکل معلوالن را جامعه می داند: 
»جامعه بزرگ ترین مشکل است ولی همین جامعه 
هم مقصر نیست، مشکل از آگاهی است. وقتی 
آگاهی فردی کم باشد، کنجکاو شده و نگاه ها 
و نتیجه گیری ها متفاوت و غیرواقعی می شود. 
ما فقط از نظر جسمی مشکل داریم ولی تصور 

بقیه این است که ما مشکل ذهنی هم داریم.«
محسن از این نگاه جامعه به خودش یک خاطره 
دارد، خاطره ای که به قول خودش هم خنده دارد 
و هم گریه: »حدود 10 سال قبل داشتم در خیابان 
راه می رفتم، آن طرف خیابان هم یک آقا همراه یک 
دختر کوچک از روبرو می آمدند. دختر لجبازی 
می کرد. به آقایی که همراهش بود گفتم حرفم 
را گوش ندهی، می دهم آقا بخورتت. متاسفانه 
آدم های بالغ نمی توانند چطور شرایط ما را برای 
یک کودک توضیح بدهند.« محسن دوره دبیرستان 
هم یک لقب جالب داشته؛ مایکل جکسون: 
»همکالسی هایم به خاطر مدل تکان دادن دست 

و پایم این اسم را روی من گذاشته بودند.«
این خاطرات به همین جا ختم نمی شود. روزهای 
سخت آنها از همان 7 سالگی شروع شده، از 
روزی که راهی مدرسه شدند. معصومه و محسن 
هر دو به مدرسه استثنایی رفتند ولی آنجا ماندگار 
نشدند. معصومه می گوید: »ما تا قبل مدرسه 
تنهایی جایی  تحت حمایت خانواده بودیم و 
نمی رفتیم، به خاطر همین تفاوت و مشکالت 
را خیلی حس نمی کردیم ولی از همان روز اول 
مدرسه مشکالت ما شروع شد. نگاه بچه ها به 
کنار، حتی نگاه معلم در مدرسه بچه های عادی 
هم به من بد بود. من قبل از مدرسه عادی به 
مدرسه بچه های استثنایی ها رفتم، در کالسی که 
من بودم، همه نوع معلولیتی وجود داشت. معلول 
ذهنی، ناشنوا، نابینا و... نمی دانستم چکار کنم. 
آنجا برایم آزاردهنده بود. خودم را به مریضی زدم 
تا به مدرسه نروم. آن روز پسری که معلولیت 
ذهنی داشت، من را کتک زد و برادرم این را دید. 
این دلیلی شد تا من را به مدرسه عادی ببرند.« 
محسن را هم روز اول به مدرسه استثنایی برده 

بودند، ولی پدرش اجازه نداد او در این مدرسه 
درس بخواند: »ما رفتیم که محیط مدرسه را 
ببینیم، پدرم گفت:»اگر در این مدرسه بمانی، 
افت می کنی و از بقیه الگو می گیری. یکی را 
ببینی که روی ویلچر نشسته، می گویی من هم 
باید روی ویلچر بنشینم.« معصومه و محسن 
مدرسه عادی رفتند ولی به سختی. خانواده آنها 
بین مدرسه و آموزش و پرورش در رفت وآمد 
بودند تا اجازه نشستن آنها در کالس های عادی 
صادر شود. شرایط برای محسن سخت تر بوده: 
»مادرم همراه من به کالس می آمد. حتی در 

زنگ های تفریح هم کنارم بود.«

خانواده ها تنها هستند
بودن یک معلول در یک خانواده به معنای تعطیلی 
کامل کارهای عادی خانواده است. همین یک 
کرد؛  تعریف  خودش  از  محسن  که  موردی 
حضور مادرش در کالس های درس کافی است 
تا مشخص شود خانواده های آنها چقدر برایشان 
وقت گذاشته اند و چقدر از تفریحاتشان و خودشان 
گذشته اند تا محسن و معصومه کم و کسری نداشته 
باشند. محسن و معصومه به چشم خودشان این 
ازخودگذشتگی ها و زحمات خانواده را دیده اند 
و به خاطر همین حاال از مسووالن می خواهند  
این خانواده ها را تنها نگذارند. معصومه می گوید: 
»خانواده هایی که فرزند معلول دارند، خیلی تنها 
هستند و خیلی اذیت می شوند. نه از نظر مالی به 
آنها کمک می شود و نه از نظرهای دیگر. یکی از 
دوستان ما حتی یک لیوان آب هم نمی تواند به 
تنهایی بخورد و حتما باید کسی باشد که لیوان 
نوزاد  بدهد، در حد یک  او  به دست  را  آب 
مراقبت می خواهد، حاال بماند که این دوست 
ما خیلی موفق بوده و حتی دو کتاب هم نوشته 
ولی شرایط خانواده او را در نظر بگیرید، چقدر 
توان دارند که مدام کنارش باشند؟« محسن هم از 
نگرانی هایی که این پدران و مادران دارند، حرف 
می زند: »پدرها و مادرها شاید تا 20 سالگی بتوانند 
به این بچه ها کمک کنند، بعدش چه؟ این بچه را 
چطور در جامعه رها کنند؟ جامعه ای که از آنها 
هیچ حمایتی نمی کند. این پدران و مادران مدام 

نگران بچه هایشان هستند.«

محسن و معصومه خودشان روی پای خودشان 
راه می روند، هرچند این راه رفتن برای محسن 
خیلی راحت نیست ولی اینکه زحمتی را به 
دوش دیگری نمی اندازند برایشان کافی است. 
معصومه از دختری می گوید که ویلچرنشین 
است:» او پدر پیری دارد که ویلچر سنگین دختر 
را به زحمت جابجا می کند. من هر بار که آنها را 
می بینم، دلم برای پدر می سوزد که در این سن 

و با آن وضعیت بدون کمک است.«

مشکل فقط پیاده رو نیست
خیلی وقت ها، خیلی حرف ها درباره مشکالت 
معلوالن گفته شده، از شهرداری انتقاد کرده اند که 
چرا پیاده روها و پارک ها طوری طراحی نشده اند 
که برای معلوالن هم قابل استفاده باشند؟ چرا در 
مراکز عمومی و تفریحی کسی به معلوالن فکر 
نکرده؟ و... بعضی از این مشکالت رفع شده 
ولی این بخشی کوچکی از مشکالت است. آنها 
مشکالتی دارند که حتی کسی به آنها فکر هم 
نمی کند، چه برسد به اینکه حلشان کند. محسن 
می گوید: »هر وقت از مشکالت معلوالن صحبت 
می شود، حرف های کلیشه  ای و تکراری زده اند. 

مشکل ما فقط پیاده رو نیست.«
 معصومه مشکلی را مطرح می کند؛ مساله ای 
که برای ما پیش پا افتاده است ولی برای آنها 
دردسرساز:»کسانی که روی ویلچر می نشینند، 
وقت  هر  نمی رسد،  عابربانک ها  به  قدشان 
می خواهند پول بگیرند، باید کارتشان را به یک 
نفر بدهند و اعتماد کردن به هر کسی هم راحت 
نیست. این مسائل اصال دیده نمی شوند یا برای 
ازدواج کردن معلوالن هیچ جایی کمکی نمی کند. 
اگر خانواده ها توانایی مالی داشته باشند، کمک 

می کنند وگرنه باید قید ازدواج را بزنند.«

ما معلولیم، نه نیازمند
یکی از وظایف رادیو و تلویزیون باال بردن سطح 
آگاهی افکار عمومی است. به نظر می رسد در 
بحث معلوالن این اتفاق نیفتاده، هرچند از نظر 
معصومه و محسن برنامه هایی هم که رادیو و 
به خصوص تلویزیون و حتی سینما در بحث 
معلوالن داشته بیشتر به ضرر آنها و تحقیرکننده 

بوده. یکی از ایراداتی که معلوالن همیشه از 
برنامه های تلویزیونی می گیرند این است که 
چرا شخصیت های منفی وقتی می خواهند جزای 
کارهای بدشان را ببینند، ویلچرنشین می شوند، اما  
این تنها گالیه آنها نیست. معصومه می گوید: »در 
کل سال معلوالن را فراموش می کنند و فقط یک 
هفته به فکر ما هستند. در این یک هفته هم بیشتر 
ما را تحقیر می کنند؛ در تلویزیون شماره حساب 
می دهند که به ما کمک کنند، مگر ما نیازمندیم؟! 
در تلویزیون باید یاد بدهید که با ما چطور رفتار 
کنند، ما پول مردم را نمی خواهیم!« این گالیه ها از 
سینما هم هست: »در حوض نقاشی، می خواستند 
از مشکالت معلوالن بگویند ولی چرا فرد معلول 
باید یک آدم بی سواد و بیکار معرفی شود؟! خیلی 
از معلوالن باسواد و فعال هستند. این شخصیت  
می توانست باسواد و صاحب شغل باشد ولی همه 
آن مشکالت را هم داشته باشد. خانم معلول در 
این فیلم فقط بلد بود کتلت بپزد و فقط به خاطر 
اینکه کتلت نخورد، از خانه فرار کرد و به خانه 
دوستش پناه برد.« حرف معصومه این است که 
در سینما و تلویزیون به جای نشان دادن معلوالنی 
که هیچ توانایی ای  ندارند، یا در مراسمی که به 
مناسبت های مختلف برگزار می  کنند، می شود 
معلوالن موفق را معرفی کرد. حق با معصومه 
است، این معرفی شاید بهترین روش برای روحیه  
دادن به خانواده هایی باشد که فرزند معلول دارند، 
آنهایی که هنوز هم تصور می کنند فرد معلول 

نمی تواند هیچ کاری انجام بدهد.
محسن هم یک نمونه دیگر از موضع گیری های 
نادرست تلویزیون را مطرح می کند: »وقتی جرج 
بوش ویلچرنشین شد، گوینده اخبار با افتخار 
اعالم کرد دشمن روی ویلچر رفت. اینها نکته های 
ریز است ولی برای معلوالن آزاردهنده است.«

 از بهزیستی حرفی نزنید
یکی از وظایف بهزیستی حمایت از معلوالن 
است ولی حرف از بهزیستی که می شود، معصومه 
نزنید.«  حرف  بهزیستی  از  »اصال  می گوید: 
دختر 11-10ساله ای که در کلبه کتاب، مهمان 
معصومه و محسن است، این حرف معصومه 
را می شنود: »مادر من در بهزیستی کار می کند.« 
اعتراض معصومه به این است که باید سازمانی 
مخصوص معلوالن وجود داشته باشد: »بهزیستی 
در زیرمجموعه اش کودکان خیابانی، کودکان کار، 
معتادان و... را دارد و به کار اصلی اش که باید 
حمایت از معلوالن باشد، نمی رسد.« دختر مهمان 
از مادر و بهزیستی حمایت می کند و پدر مساله 
اصلی را مشکالت زیاد جامعه می داند، مشکالتی 
که بهزیستی باید حل و فصلشان کند و فرصت، 

امکانات و بودجه به همه نمی رسد.
اما مشکل معصومه چیز دیگری است، حرف او 
این است که معلوالن توجه می خواهند و بهزیستی 
این توجه را به آنها ندارد و حمایتی را که باید 
داشته باشد، نمی کند: »ما 9 سال بود که سمت 
بهزیستی نرفته بودیم. باز هم بهزیستی تهران از 
کرج خیلی بهتر است. هر بار که وارد بهزیستی 
می شویم، می گویند بودجه نداریم برو بیرون.« این 
نوع برخوردها به یک بار و دو بار ختم نشده.« 
امسال در برنامه ای که به مناسبت هفته معلوالن 
برگزار شد، محسن و معصومه و خیلی دیگر از 
معلوالن دلخور شدند: »برنامه معلوالن بود ولی 
بیشتر به آن می خورد که برنامه مسووالن باشد 
مسووالن را یکی یکی صدا کردند، باالی سن 
رفتند و صحبت کردند. با هم عکس می گرفتند و 
اصال کسی به معلوالن توجه نمی کرد. مادر یکی 
از بچه ها هم که اعتراض کرد که روز معلوالن 
است و ما آمده ایم حرف بزنیم. یکی از مسووالن 
به شوخی گفت:»می خواهید با شما هم عکس 
بگیریم؟« من این صحنه ها را که دیدم، خیلی 
عصبانی شدم و خودم را باالی سن رساندم و 
گفتم که شما بنشینید، ما برایتان حرف بزنیم، ما 

معلول هستیم نه شما.«
که  کتاب هایی  واسطه  به  و محسن  معصومه 
نوشته اند، از معروف ترین چهره ها شده اند و این 
بهانه ای شده تا در مراسم  مختلف از آنها دعوت 
کنند. معصومه این دعوت را بیشتر به سوء استفاده 
تعبیر می کند: »از ما سوء استفاده می کنند. هر بار 
دعوت می کنند که از ما تقدیر کنند ولی به جایی 
نمی رسد. خوش باوریم و هر بار که می گویند 
می رویم، می بینیم خبری نیست، می گوییم دیگر 
نمی رویم دفعه بعد دوباره امیدوار می شویم و 
می گوییم این بار قضیه فرق می کند ولی باز هم  
چیزی تغییر نکرده. همین چند وقت پیش مراسمی 
در تهران گرفته بودند. 2 ساعت در راه بودیم تا به 
مراسم برسیم.3 جور شام داشتند. مگر مشکل ما 
باقالی پلو با گوشت است؟ اگر مراسم می گیرند، 
باید اجازه بدهند ما حرف بزنیم و از خودمان 
بگوییم ولی همیشه این مسووالن هستند که برای 
مطرح کردن خودشان پشت تریبون می روند. من 
معلول کی باید من حرف بزنم؟ چه کسانی باید 

حرف های من را بشنوند؟ اخبار تلویزیون هم 
می خواهد از روز معلوالن و برنامه هایش گزارش 
بدهد، همه را نشان می دهد، به جز خود معلوالن.«

نوبت فرهنگ سازی معلوالن است
محسن روند تاریخی برخورد با معلوالن را به 
3 دوره تقسیم می کند، دوره ای که آنها را حذف 
فیزیکی می کردند و معلوالن را می کشتند، دوره ای 
که معلوالن در مراکزی مثل کلیسا ها و آسایشگاه ها 
نگهداری می شدند. در دوره سوم هم که مربوط 
به 3 دهه اخیر می شود، شرایط تغییر کرده و 
توانبخشی معلوالن مورد توجه قرار گرفته، اینکه 
آنها با توانبخشی بتوانند وارد جامعه، بازار کار و 
چرخه اصلی زندگی شوند. از نظر محسن باید 
دوره چهارمی به این دوره ها اضافه شود: »حاال 
زمان این است که معلوالن از نظر فرهنگی و 
علمی رشد کنند. باید از این نظر هم روی آنها 
کار شود.« معصومه صحبت های محسن را تکمیل 
می کند: »ما معلوالن هم باید یاد بگیریم دنبال 
ترحم نباشیم و غرورمان را حفظ کنیم. ما اگر 
انتظار داریم با ما خوب رفتار کنند باید خودمان 
هم مثل بقیه باشیم. وقتی به ما »نه« می گویند نباید 
ناراحت شویم و ضعف نشان دهیم.« محسن هم 
تاکید می کند: »پرسشگری خوب است ولی در 
چارچوب منطقی. باید خواسته های ما منطقی 
باشد و طوری رفتار کنیم که جامعه ما را بپذیرد، 
بگوید این هم مثل ماست، اگر ما دنبال ترحم و 
خواسته غیرمنطقی باشیم، طردمان می کنند، حذف 
می شویم. همه راه ها از من شروع می شود. من 

تعیین کننده رفتار دیگران با خودم هستم.«

کثرت گرایی را قبول کنیم
محسن معتقد است اگر به معلوالن رسیدگی 
هم می شود، این رسیدگی سطحی است: »کسی 
عمقی کار نمی کند. برنامه می گذارند، معلوالن 2 
ساعت سرشان گرم است، برنامه که تمام می شود 
و دوباره همان آش است و همان کاسه. دوباره 
معلول باید به گوشه خانه اش برگردد. ما که 
حرف می زنیم بعضی ها می گویند چرا اعتراض 
می کنی؟ خوش بگذرانید، حق دارند. برنامه ای 
برایشان نداریم و به همین 2 ساعت قانع هستند. 
بحث فقط معلوالن نیستند. روز زن برای زنان 
جشن می گیریم، ولی به زن نگاه هم نمی کنیم، 
روز کارگر، از خود کارگر خبری نیست. نه به 
زن احترام می  گذاریم، نه به کارگر و نه به معلول 
و نه به پدر. حقوق کارگر را نمی دهیم، به معلول 
توجه نمی کنیم، به پدر و مادر احترام نمی گذاریم.«
محسن یکی از مشکالت دیگر را نگاه حاکم 
بر جامعه می داند: »ما در کشورهای توسعه نیافته 
عادت کرده ایم به همه چیز قالبی نگاه کنیم و هیچ 
تغییری را نمی پذیریم. وقتی مشخص می کنیم 
نوع لباس، مدل آرایش مو و... چطور باشد، 
کثرت گرایی را قبول نمی کنیم، می گوییم همه 
مثل هم فکر و رفتار کنند. یک نوع فکر کنیم، 
یک نوع رفتار کنیم.« معصومه لیسانس علوم 
اجتماعی رشته پژوهشگری دارد و دانشگاه پیام 
نور درس خوانده. محسن لیسانس ادبیات را از 
دانشگاه عالمه گرفته و فوق لیسانس همین رشته را 
هم در دانشگاه آزاد خوانده. محسن به موسیقی و 
ترانه سرایی هم عالقه دارد. شعر و مقاله می نویسد. 
روزنامه نگار است و صفحه جامعه در روزنامه 
هشمهری را داشته ولی آنها بیشتر با کتاب هایشان 
شناخته شده اند. محسن 3 کتاب دارد؛ »یک جامعه 
یک نگاه«، مجموعه گفت وگوهای اجتماعی اش 
است که از سال 1388 تا سال 1392 در روزنامه 
همشهری چاپ شده. کتاب »آیه های خلسه«، کتاب 
شعرهایش است. در این کتاب شعرهایی را هم 
خطاب به معصومه دارد. »شکفتن در کویر« هم 
روایت رفتارهای اجتماعی است که با محسن 
شده. معصومه هم دلنوشته هایش را در کتاب 
»چرا صورتم خیس می شود« چاپ کرده و کتاب 
»خالف جهت آب« گفت وگوهایی است که او 
با معلوالن نخبه ایران داشته. قلم رسا و شیوایی 
که هر دو آنها دارند، شما را تا انتهای کتاب با 

خودشان همراه می کند.

با موسیقی درمان شوید
محسن ترانه سرایی هم می کند  و تازگی ها آواز 
خواندن را هم شروع کرده. یکی از مهمانان آن روز 
ایرج یادگاری بود، استاد آواز موسیقی. یادگاری 
استاد محسن هم هست: »محسن آواز یاد می گیرد. 
خوب پیشرفت کرده ولی باید بیشتر تمرین کند.« 
قرار نیست محسن خواننده شود: »این کار روی 
تکلم او اثر مثبت می گذارد چون با دقت باید 
کلمات را ادا کند، کمک می  کند که بهتر حرف 
بزند. این یک نوع گفتاردرمانی است.« محسن با 
موسیقی تمرین می کند که روی آرامش روانی هم 
موثر است. یادگاری می گوید اگر محسن بخواهد 
حتی می تواند ساز هم بزند و این به توانایی دستان 

او بستگی دارد.

گفت وگوی »سالمت« با محسن حسینی طاها و معصومه نوری زوج معلولی که می نویسند، شعر می گویند و...

لطفا یکی حرف ما را هم بشنود!
 لیلی خرسند
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