
نگاه به دنیا از چشمان آیدا الهی، فعال جوان و پرتالش حقوق معلوالن 

دختری که تبدیل به سفیر امید شد!
آیدا الهی، دختر جوانی است که بر اثر حادثه 
دچار ضایعه نخاعی  شد و توانایی استفاده 
از اندام های خود را از دست  داد، تا اینکه 
پس از 5 سال برنامه فشرده توانبخشی 
توانایی استفاده از دست چپ خود را تا 
حدود 40 درصد باز یافت. آیدا از آن زمان تاکنون پیشرفت 
جسمی خاصی نداشته و برای ادامه حیات همچنان نیازمند 
لوله تنفسی است اما هیچ یک از این دشواری ها او را مغلوب 
خود نکرده است. آیدا با تمام محدودیت هایش موفق به 
تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی 
انگلیسی شده و تا به حال 3 کتاب ترجمه کرده است. همچنین 
مدیریت یک وبالگ )aida.special.ir( را برعهده دارد و از 
این طریق به بیماران دیگر انگیزه و امید می بخشد. او که با 
عنوان »سفر امید« و »فعال حقوق معلوالن« شناخته می شود 
برای همنوعان خود پیام مهمی دارد؛ »قدر داشته هایتان را 
بدانید، به اندک سختی کمر خم نکنید و نمی توانم ها را از 
خود دور کنید.« در ادامه بخشی از تصاویر و درد دل های 

آیدا را در صفحه اینستاگرام او )@ida.elahi( می  خوانید.

فقط تصور کنید... 
ساعت  از  یعنی  این  و  داری  دکتر  وقت  6عصر  ساعت 
2/5 بعدازظهر باید پروسه طاقت فرسای لباس پوشیدن و 
آماده سازی دستگاه باالبر برای انتقال از تخت به ویلچر را 
آغاز کنی. بعد از آن، دستگاه ساکشن 10کیلویی و متعلقاتش 
را جمع و جور کنی و بگذاری داخل ساک... به عالوه 
کلی خرده کاری های دیگر، رأس ساعت 5 آماده هستی تا 
پروسه دشوار سوار شدن به ماشین را آغاز کنی. بعد از 
طی مسیر و رسیدن به مطب پزشک، اکنون باید به همان 
سختی که سوار ماشین شدی، پیاده شوی... حاال خدا را 
شکر که ساختمان آسانسور دارد و آسانسورش هم وسیع 
است. وارد اتاق انتظار مطب می شوی و پس از نیم ساعت 
معطلی، باالخره وارد مطب می شوی و روبروی میز دکتر 
قرار می گیری. هرچند بدجور معده درد داری، با لبخند سالم 
گرمی می کنی و پزشک بی هیچ واکنشی نگاهت می کند. 
دفترچه بیمه ات را به دستش می دهی و شروع می کنی به 
توضیح عالئم و شرح بیماری ات ولی انگار با دیوار حرف 
می زنی! پزشک سرش توی دفترچه است و هنوز نشنیده 
و تشخیص نداده و نسخه ننوشته، تند و تند به صفحات 
دفترچه مهر می زند، مبادا از ویزیت تعداد بیشتری بیمار 
جا بماند. درنهایت، بی آنکه حتی لحظه ای نگاهت کرده 
باشد، می گوید فالن روز بیا فالن جا برای اندوسکوپی... 
روز بعد پدر می روند همان فالن جا تا فرم پذیرش را پر 
کنند. ناگاه پرستار فریاد می کشد: »این دکتر با خود چه 
فکری کرده است که یک بیمار ضایعه نخاعی گردنی با 
مشکل تنفسی را برای اندوسکوپی می فرستد به یک درمانگاه 
بدون تجهیزات؟ بیمار شما فقط باید در بیمارستان و تحت 

نظارت اندوسکوپی شود.«
من  می گوید  پزشک  می گیرد.  تماس  پزشک  با  پرستار 
دیگر  بیمارستان هم  در  و  ندیدم  را  تنفسی مریض  لوله 
اندوسکوپی نمی کنم و به خانواده بیمار بگویید دیگر کاری 

از من ساخته نیست!
حدود 300هزار تومان خرجت شد )هزینه ماشین و فردی 
برای کمک در جابجایی و هزینه ویزیت( تا بروی پیش 
دکتری که برای هیچ ویزیت می گیرد... و حاال باید تمام 
این پروسه را با پزشکی دیگر تکرار کنی... لباس پوشیدن 
و روی ویلچر نشستن و توی ماشین رفتن و هزینه ها و 
عدم اطمینان از اینکه آیا این پزشک جدید، نظری بر تو 
خواهد افکند یا این یکی هم سربه زیر است و به جای 

تو، به عکس روی اسکناس ها نگاه می کند؟!

یکی از بزرگ ترین معضالت افراد درگیر با بیماری ها و 
مشکالت حرکتی، دسترس ناپذیری و عدم مناسب سازی 
معابر و اماکن شهری است اما می دانید دیروز به چه فکر 
نامناسب  ترین  و  غیرقابل دسترس  ترین  اینکه  می کردم؟ 
مکان ها در دنیا، طبیعت است! کوه ها، جنگل ها، دشت ها 
و تپه ماهورها... و از طرفی، طبیعت اگر مناسب سازی شود که 
دیگر طبیعت نیست! طبیعت باید بکر باشد و دست نخورده. 
جنگل یا کوه مناسب سازی شده تبدیل می شود به پارک 
جنگلی و کوهستان پارک، حتی اگر روی سنگفرش هایی 
مسطح در دل جنگل، طبیعت را سیر کنی، گرچه وجودت 
پر از نشاط و تازگی می شود، هرگز آن حس بکر و اصیلی 
در  سنگریزه ها  و  ناهمواری ها  روی  گذاشتن  قدم  که  را 
یکان یکان سلول هایت ایجاد می کند و حس خیس گذر 
از عرض رود از روی سنگ های سست، حس قلقلک آور 
غلتیدن در چمنزار و دشت و... هزاران هزار حس ناب و 
بکر دیگر را منتقل نمی کند. و به راستی... برای مشکالت 
مناسب سازی شهری، می توانی بروی یقه شهرداری ها را 

مرتب کنی! اما برای عدم مناسب سازی طبیعت چه؟ 
شاید بهترین راهکار چنین باشد که شاعر می فرماید:

یارب چه خوشست بی دهان خندیدن
بی منت دیده، خلق عالم دیدن

بنشین و سفر کن که به غایت نیکوست
بی زحمت پا، گرد جهان گردیدن )بابا افضل کاشانی(

هرگاه از خانه بیرون می روم، اگر با مانعی، پله ای یا هر مسیر 
صعب العبوری مواجه شوم یا اگر نیاز باشد با ماشین تردد کنم، 
برای جا بجایی ها و سوار و پیاده شدن ها، امیدم به خلق ا...است! 
یعنی هر وقت اطرافیانم می گویند: »خب، حاال جا بجایی را چه 

کار کنیم؟« فورا لبخندی می زنم و می گویم: »خلق ا...!«
و به راستی که بندگان خدا، تاکنون با جان و دل از هرگونه یاری 
دریغ نداشته اند. چندی پیش، یکی از همین »خلق ا...« که راننده 
تاکسی بسیار بامحبتی بود، پس از آنکه مرا با کمک »خلق ا...« 
دیگری که از میان رهگذران به دام انداخته بودیم، از تاکسی اش 
پیاده کرد و روی ویلچر نشاند، در آخر لبخندی زد و در حالی 
که داشت می گفت: »خدا شفا بده«، ناگاه لحنش مردد شد... کمی 
معذب به نظر می رسید و انگار داشت توی ذهنش سبک سنگین 
می کرد که آیا دعایی که کرده می تواند با شرایط من همخوانی 
داشته باشد؟! گویی خودش هم به دعایش باور نداشت؛ شفا؟ 
برای این بنده خدا؟! در این هنگام ناگهان انگار چیزی به ذهنش 
رسیده باشد، نگاهی به همراهانم انداخت، لبخند رضایتمندی 
بر چهره اش نشست و در ادامه دعایش، این بار خطاب به آنها 
گفت: »یا که خدا توانایی بده.« معنای دعایش را خوب می فهمیدم 
و همان دم احساسی زیبا در دلم نشست. دعایش بسیار دلنشین 
بود... اصال به قول مونا، پروانه ای شدم! همیشه خلق خدا پس 
از هر کمکی که به من می کنند، تقریبا بالاستثناء، آرزوی شفا 
برایم دارند و من که به شرایط خود واقفم و می دانم که آن 
شفای معجزه گونی که در ذهن آنهاست، چیزی است ناممکن، 
تنها لبخندی می زنم و سپاس می گویم... پیش خودمان بماند، از 

این حرف، ته دلم کمی هم معذب می شوم... 
باید پذیرفت که در مورد برخی بیماری ها یا معلولیت ها، شفا 
چندان معنایی ندارد... شاید »سالمت باشید« )به این معنی که 
همین سالمتی ای که داری حفظ شود( دعای مناسب  تری باشد... 
اما دعایی که حقیقتا افرادی همچون من به آن نیاز داریم، همان طور 
که آن راننده تاکسی گفت، این است که خداوند به اطرافیان 
ما، به کسانی که دست و پا و چشم و زبان و قدرت و توان ما 
هستند، توانایی بدهد، آنها را از ناخوشی ها و ناتوانی ها حفظ 
کند و قدرت و توانی مضاعف به آنها ببخشد چراکه توان ما تا 
حد زیادی در گروی توان آنهاست. البته ناگفته نماند که خداوند 
به »خلق ا...«، توانایی وافر عطا فرماید! آمین، یا رب المخلوقین!

فکر نمی کردم دیگر هیچ وقت بتوانم یک بچه را بغل بگیرم. 
بعد از این بیماری، هم بچه ها نسبت به من بیگانگی می کردند 
و هم من نسبت به آنها حس غریبی داشتم. نمی توانستیم با هم 
مأنوس بشویم؛ برای آنها تفاوت من غریب بود و من از صراحت 
و سادگی بچه ها در نگاه ها و اشاراتشان گریزان بودم و این موضوع 
که بچه ها برخالف ما آدم بزرگ ها، بی نقاب مالحظات آنچه را که 
می بینند به زبان می آورند من را معذب می کرد. از وقتی یادم است 
عاشق بچه ها بودم و سال ها بود که از لمس این عشق محروم 

مانده بودم... اما »تِرمه« این حس را دوباره به من هدیه داد... 

رمپ با مانع!
عکس تقدیمی به شهرداری منطقه یک مشهد... 

#مناسب سازی
#معلوالن 

#امکانات شهری

رمپ )سطح شیب دار مخصوص عبور ویلچر( یا یک پازل 
درهم ریخته؟

عکس تقدیمی به شهرداری منطقه یک مشهد!
#مناسب سازی

#معلوالن 
#امکانات شهری

رمپ یا سرسره؟!
عکس تقدیمی به شهرداری منطقه یک مشهد... 

خواهرم میگه: آیدا، چقدر هم ژستت عصبانیه! حاال ببخششون... 
#مناسب سازی

#معلوالن
#امکانات شهری

این روزها اصال حال و هوای خوبی ندارم. انگار ریِست شده ام 
به سال های اول بیماری، زمانی که هیچ چیز ثبات نداشت... پر 
از استیصال و دردهای غیرقابل کنترل و حاالت آزار دهنده. پس 
از سال ها دوباره نیمه شب ها بیدار می شوم و می بینم از شدت 
درد و ناراحتی با اخم و چهره ای درهم کشیده به خواب رفته ام.
هر چه سال ها رشته بودم تا به ثباتی نسبی برسم پنبه شد... وزنم 
را که با مشقت و به قیمت بیمار کردن خودم کنترل کرده بودم، 
در عرض چند ماه بدون هیچ دلیل مشخصی باال رفت و همه 
چیز را سخت  تر کرد... دردهای نوروپاتیک دوباره از کنترل نسبی 
خارج شد و تک تک لحظاتم آمیخته شد با زجری افسارگسیخته... 
هراسی که سال ها آن را به خواب برده بودم، بیدار شد و قرار از من 
ربود... حسابی به هم ریخته ام؛ جسمی، ذهنی و روحی. باید از نو 
همه چیز را جمع و جور کنم اما دیگر تازه نفس نیستم. خستگی 
سال ها جنگیدن و زخم خوردن و ایستادگی و سخت جانی به تن 
رنجورم مانده است... ولی چاره ای نیست، باید هرطور هست این 
پازل درهم ریخته را از نو بچینم، هرچند بار هم که بپاشد، باید از 
نو بچینم... پس از هفته ها تجربه احساسات ناگوار و آزاردهنده، 
حضور در فضای باز و در جمع دوستان ساعاتی مرا از خودم 
جدا کرد؛ هرچند گهگاه چه در مسیر و چه در جمع، چشمانم در 
پشت شیشه های عینک به اشک می نشست و نسیم خنک شبانه 
رطوبت نگاهم را می زدود. اکنون حس بهتری دارم. نیاز داشتم از 
این چهاردیواری مملو از درد و رنج بیرون بیایم و نفسی تازه کنم. 
ممنون از میزبان که با فرستادن کمک، شرایط حضورم را فراهم کرد... 

آن کسانی که همزمان هم تحصیل می کنند، هم سر کار می روند، 
هم به امور خانه می رسند، هم تالیفات دارند، هم پایان نامه و مقاله 
می نویسند، هم مطالعه آزاد دارند، تفریحاتشان نیز بجاست و در 
شبکه های مجازی هم حضور موثر دارند... اینها چه جور بشری 
هستند؟! من در طول روز حداکثر دو کار عمده انجام می دهم 
و فقط جوابگوی پیام های ضروری ام هستم... شاید نیم ساعتی 
هم بتوانم خودم را با کتک! پای مطالعه یک کتاب بنشانم و 
بعد... حقیقتا تمام می شوم و گرچه دلم می خواهد کمی بیشتر 
در شبکه های مجازی فعال باشم اما نمی شود که نمی شود. مثال 
3-2 روزی است که به تشویق عطیه جانم یک اکانت توئیتر باز 
کرده ام... اما دریغ از ادای یک سالم. البته یک دلیلش این است 
که فقط در حالت نشسته می توانم با کامپیوتر و موبایل کار کنم. 
وقتی پس از یک روز طوالنی از کار هالک می شوم، ناگزیر دراز 
می کشم. در این حال، گرچه جسمم خسته است، ذهنم همچنان 
توان مطالعه یا آمادگی فعالیت در شبکه های مجازی را دارد... اما 
خب، نمی شود دیگر... و این است که گهگاهی رخ می نمایم و 

بعد دوباره، مدتی این مثنوی تاخیر شد... 

به پاس بیش از یک دهه خدمات صادقانه و تحمل اعمال شاقه 
و به دوش کشیدن بار سنگین تمام مسوولیت های یک جسم... 
برای انگشت اشاره دست چپم که یکه و تنها هزاران هزار لغت 
را با فشردن کلیدهای صفحه کلید، بر صد ها و بلکه هزارها 
صفحه نقش زده، انگشتری به هدیه گرفته ام و انگشتر دیگری 
را پیشکش انگشت کوچکم کرده ام، به قدردانی هزاران بار 
چرخش روی موس... هرچند اگر به قدردانی باشد، باید یگانه 
دست چپم را از شانه تا نوک انگشتان، یکسره غرق جینگل 
پینگیل کنم! یگانه دستی که ثابت کرد: »یک دست صدا دارد!«

چند سال پیش، پس از پیشامدی ناخوشایند، تحولی خوشایند 
در جهان بینی من ایجاد شد و به موجب آن، بار مثبت و 
منفی کلمات در بیان یک انتقاد برحق و تاثیر کاربرد کلمات 
منفی و مثبت در موثر واقع شدن آن انتقاد یا جبهه گیری 

در برابر آن را به خوبی درک کردم. 
از آن زمان تا به حال، همواره تالشم بر این بوده که در 
ادبیات خود، از واژه هایی که بار معنایی منفی دارند پرهیز 
کنم و بار مثبت را در کالم و نوشتار انتقادی و غیرانتقادی 
خود به کار ببرم. به عنوان مثال، به جای آنکه بگویم از 
فالن چیز »بدم می آید« می گویم از آن چیز »خوشم نمی آید«. 
را می رسانند  منفی  مفهوم  یادشده هر دو یک  دو جمله 
اما جمله نخست بار منفی تندی دارد و دیگری بار منفی 

مالیم  تر... 
هر انتقاد نیز بار منفی مستتری دارد که می توان با بیانی 
مالیم، بار منفی آن را مستتر نگه داشت و انتقاد را تاثیرپذیر 
کرد و برعکس با کالمی تند، بار منفی را آشکار نمود و 

تاثیرگذاری انتقاد را در سیاهی جبهه گیری ها محو کرد.
در پی این تحول، من خود را عادت داده ام که:

نگویم »بدم می آید« و در عوض بگویم »خوشم نمی آید« 
و به همین ترتیب... 

»تمایلی ندارم« به جای »متنفرم«
»حالم چندان خوب نیست«، به جای »حالم بد است«

»این غذا را نمی پسندم« به جای »این غذا را دوست ندارم«
»چندان قشنگ نیست« به جای »زشت است«

»راست بگو« به جای »دروغ نگو«
»خوش اخالق باش« به جای »بداخالق نباش«

واژه های  است،  مرتبط  پروردگار  به  آنچه  در  همچنین، 
منفی به کار نمی برم چراکه خداوند را خیر مطلق می دانم 
و روا نمی بینم واژگانی با مفهوم شر را به او نسبت دهم. 
برای مثال: »درد و بیماری از شما دور باشد« به جای »خدا 
بد ندهد«، »خدا کمک کند که فالن اتفاق نیفتد« به جای 
»خدا نکند فالن اتفاق بیفتد«، »خدا هدایتش کند« به جای 

»خدا لعنتش کند« و...
هرچند گهگاهی از دستم درمی رود و طبق عادت، بی هوا 
از این رویه خارج می شوم، همواره تالش دارم کالمم را 
در جاده مثبت برانم و فرمان را به غلیان خشم نسپارم و 
به بیراهه نیش زبان نیفتم و به راستی که از زمان آن پیشامد 
ناخوشایند، دیگر هرگز کالم انتقاد من در دره طرد شدن 

سقوط نکرده است.

دیشب خوابش را دیدم. بسیار خجالتی و محجوب بود. 
دور و بر تخت من که کار داشت سرش را می انداخت 
پایین و فقط زمین را نگاه می کرد. کارش که تمام می شد، 
با یک متر فاصله از تخت من می رفت و کنار در اتاق ایزوله 
می ایستاد، دو دستش را روی انتهای دسته  تِی می گذاشت 
و چانه اش را به آن تکیه می داد. اوایل فقط لبخند پر از 
خجالتی می زد و با ته لهجه ای که داشت می پرسید: »چطوری 

آیدا خانم؟ بهتری؟«
شیفت کاری اش طوری بود که نیم ساعت قبل از زمان 
مالقات برای تِی کشی کف آی سی یو می آمد و من هر روز 
شاید  بود؛  جوانی  پسر  می دیدم.  را  او  ساعت  همان  در 
حتی کوچک تر از من. قیافه  ساده و بی غل و غشی داشت 
و چهره اش همیشه خندان بود. با اشتیاق می رفت دم در 
آی سی یو سرک می کشید و با ذوق برایم خبر می آورد که 
زمان  تا  منتظرند  در  پشت  و  آمده   دیدنم  به  کسانی  چه 

مالقات فرا برسد.
»می گن عمو و زن عموت هستن... مادرت که یک ساعت 
پیش اومده... دختر داییت گفت به آیدا سالم برسون و 

بگو االن میام پیشش...«
همیشه با مالحظه کار می کرد و حتی یک بار هم نشد که 
مثل آن آقای نظافتی دیگر، تِی را محکم به پایه های تختم 
بکوبد. در اتاق ایزوله یک دستشویی بود که تِی را آنجا 
می شستند. آن آقای نظافتی شیر آب را با شدت باز می کرد 
و آب با صدای تیز و َکر کننده ای به زمین می کوبید. هر 
روز 20-15 دقیقه ای کارش همین بود و من واقعا در این 
مدت اذیت می شدم و وقتی آن صدا در سرم می پیچید 
عذاب می کشیدم. جوان دیگر هیچ وقت نشد که تِی را با 
آب بیش از حد پر فشار و با صدای شلپ و شلپ بشوید؛ 

خیلی آرام و بادقت کار می کرد.
کم کم رویش به من باز شد و قبل از اینکه از اتاق ایزوله 
بیرون برود مدتی می ایستاد و برایم لطیفه تعریف می کرد! 
می گفت: »به خواهرم گفته ام هر روز چند تا لطیفه یادم 
بدهد تا بیایم برایت تعریف کنم. من از این چیزها بلد 
نیستم ولی خواهرم زیاد بلد است... آیدا خانم، شما هم 
ناراحت  میشی.  خوب  زودتر  ایشاال  منی...  خواهر  مثل 

نباشی ها... میگن یک روز غضنفر...«
یک پسر جوان، با قلبی مهربان، دغدغه اش این شده بود 
که برای جوان ترین و بدحال ترین بیمار آی سی یو هر روز 
چند لطیفه آماده داشته باشد، تا دختری را که برایش زندگی 
و شادی دیگر معنایی نداشت کمی بخنداند و طعمی از 
حالوت زندگی به او بچشاند... آری، هیچ کس نمی داند، اما 
من هر روز در آی سی یو برنامه »ساعت خوش« و »ُجنگ 
خنده« تماشا می کردم؛ برنامه ای که مجری آن  یک فرشته 

بود... یک فرشته خو...

 ستاره محمد

 جشن عید غدیر با حضور دوستان انجمن 
ضایعات نخاعی خراسان، به میزبانی آقای 

حسین پور که هر سال این محفل را برپا می کنند.
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