
کمتر کسی از ما وقتی به 
می شود،  دعوت  مهمانی 
عرض  دغدغه اش  اولین 
در سرویس بهداشتی منزل 
است. وقتی محبوبه خلوق به من گفت، اگر 
قرار باشد برای بیش از چند ساعت در جایی 
اقامت کند، تنها می تواند در جاهایی باشد 
که بتواند از در سرویس بهداشتی رد شود، 
توانستم کمی از مشکالت زندگی یک فرد 
دارای معلولیت را مجسم کنم. امروزه واژه های 
توانیاب یا مانند آن در فرهنگ نوشتاری ما 
معادل افراد دارای معلولیت گذاشته می شود اما 
من ترجیح می دهم در مطلبی که می خوانید، 
طبق آنچه محبوبه خلوق می گوید از کلمه 
استفاده  بهداشت  استاندارد سازمان جهانی 
کنم؛ »افراد دارای معلولیت.« خانم خلوق مرا 
با گشاده رویی در منزلش پذیرفت. پیش از آن 
او را در برخی جلسات خانم ها دیده بودم و 
پایمردی جانانه اش در حضور اجتماعی و ایفای 
نقش در جلسات مختلف مرا بر آن داشت تا 

گزارشی از زندگی اش تهیه کنم.

:  در 15 سالگی بر اثر اشتباه تیم 
پزشکی با عملی روی نخاعش دیگر نتوانسته 
بود راه برود و مجبور شد با این حقیقت تلخ 
کنار بیاید که باید تا پایان عمر روی صندلی 
چرخدار بنشیند. خودش از این واقعه با عنوان 
»عجیب و غریب« یاد می کند. بدتر از معلولیت 
آنکه جراح بعد از عمل نزد والدینش می آید 
که توموری در نخاعش را عمل کرده ام اما 
امیدی به زنده ماندنش نیست و حداکثر تا 2 
سال دیگر از دنیا می رود، به او فشار نیاورید، 
هر کار می خواهد بکند، کاری به کارش نداشته 
باشید تا آرام بمیرد. به این ترتیب، محبوبه 2 
سال طالیی را هم از دست می دهد. از او 

می پرسم 2 سال طالیی یعنی چه؟
بعد از معلولیت قطع نخاع، که شدیدترین نوع 
آسیب دیده  فرد  می آید،  به حساب  معلولیت 
فرصت دارد تا طی 2 سال با انجام برخی اقدامات 
پزشکی و جسمی و توانبخشی، ضایعات این 
ناتوانی را به حداقل برساند. اگر آن موقع پزشک 
از زندگی ناامیدم نکرده و مرا برای برخورداری 
از این اقدامات آگاه کرده بود، حتما می شد شدت 
معلولیت را در من کاهش داد و کیفیت زندگی من 
متفاوت می شد. آن روزها، روزهای تلخ زندگی 
من بودند. بی حرکت در تخت دراز می کشیدم، 
بدون آنکه هدفی یا کاری داشته باشم. مونسم 
والدینم و خانواده ام بودند، به خصوص پدرم 
بود، همیشه  که فردی کتاب خوان و فهمیده 
کنارم بود و دردم را تسکین می داد. چشمم را 
که صبح باز می کردم، او را کنار تختم می دیدم 
و شب ها آخرین چیزی که می دیدم، صورت 
پدرم بود اما 1/5 سال بعد پدرم را از دست دادم 
و بعد از آن، انگار دوباره معلول شدم. تقریبا 
2 سال را روی تخت گذراندم تا اینکه چیزی 
درونم نهیب زد که مرگی در کار نیست و باید 
زندگی را از سر بگیرم. از خانواده ام خواستم 
تا کتاب های درسی ام را بیاورند و کم کم دوباره 
درس را شروع کردم. حس می کردم تنها چیزی 
که می تواند مرا نجات دهد درس خواندن است. 
تا آن موقع کسی مانند خودم را ندیده بودم و 
متاسفانه نه من و نه خانواده ام آموزشی در این 
باره ندیده بودیم. قبل از معلولیتم دانش آموز 

درس خوانی بودم و بعد از آن هم با اشتیاق 
شروع به درس خواندن کردم. آن موقع ها برای 
دانش آموزانی چون من، هیچ پیش بینی در مدارس 
نکرده بودند. انگار کسی ما دانش آموزان دارای 
معلولیت را اصوال نمی دید. پله ها که برای بسیاری 
از مردم عادی هستند، برای افرادی از نوع من 
مانعی به حساب می آیند که آن روزها چاره ای 
برایش نشده بود. خوشحالم بگویم حاال بعد از 
فعالیت های سازمان های غیردولتی و همکاری 
مسووالن آموزش و پرورش این مشکالت تا 
حدود زیادی رفع شده اما آن زمان موانع فیزیکی 
عمال مانع از حضور من و دانش آموزانی مانند 

من در کالس می شد.
 عالوه بر مشکالت فیزیکی مانند پله ها، معلمان هم 
آموزشی برای نوع رفتار با یک دانش آموزان دارای 
معلولیت ندیده بودند. کم کم مسووالن مدرسه به 
من می گفتند، بچه ها نمی توانند تو را با صندلی 
چرخدار کنار خودشان قبول کنند. خالصه اینکه 
مجبور شدم قید مدرسه رفتن را بزنم و خانه نشین 

شوم. تنها برای امتحانات مدرسه می رفتم، در 
دفتر می نشستم و در سروصدای شلوغی دفتر 
و آمد و شد دانش آموزان و معلمان و دور از 
همکالسانم امتحان می دادم. 2 سال به همین منوال 
ادامه پیدا کرد تا به کنکور رسیدم. قبل از معلولیتم 
رشته ام علوم تجربی بود و همان را ادامه دادم اما 
با رسیدن به مرحله کنکور متوجه شدم تقریبا 
در هیچ کدام از رشته های پیراپزشکی و پزشکی 
مجاز به انتخاب رشته نیستم، درصورتی که در 
کشورهای پیشرفته به جز برخی رشته ها مانند 
پرستاری که با حرکات بدنی ارتباطی مستقیم دارد، 
معلوالن در بسیاری از رشته های پیراپزشکی مانند 
بینایی سنجی یا شنوایی سنجی می توانند تحصیل 

کنند و مشغول به کار شوند.

: خالصه اینکه محبوبه می بیند راهی 
خواندن  به  شروع  ندارد.  رشته  تغییر  جز 
کتاب های علوم  انسانی می کند و در رشته 
تاریخ دانشگاه تهران قبول می شود. او دانشگاه 

رفتن را جهشی در زندگی اش می داند.
در دانشگاه مشغول به تحصیل شدم، اما آنجا هم 
با تمام جذابیتش باز هم موانع فیزیکی مانند پله ها 
و مسیر رسیدن به مقصد مایه دردسرم بودند. 
حاال خوشبختانه اغلب دانشگاه ها این اشکال 
را برطرف کرده اند. زمان تحصیل من، شیب یا 
آسانسوری وجود نداشت، پسرهای دانشکده 
ویلچرم را روی دست از پله ها باال می بردند و 
دخترها موقع باال بردن کنارم می ماندند تا معذب 
نباشم. سعی می کردم با بقیه دانشجویان تفاوتی 
نداشته باشم و با قدرت در فعالیت  های درسی 

و غیردرسی دانشکده حاضر می شدم.
تا وقتی کسی خود روی صندلی چرخدار ننشیند 
و در زندگی روزمره مجبور نباشد با انواع موانع 
شهری مانند پله و پیاده روهای غیرقابل استفاده 
برای معلوالن، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی که 
بدون توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت یا 

سالمند و کودک، در گوشه و کنار شهر چیده 
شده اند، روبرو نشود، عمق مشکالت ما افراد 
دارای معلولیت را درک نمی کند. به قول یک 
کارشناس مطالعات شهری، تهران شهری است 
که فقط برای مردان سالمت و جوان تا 60 سال 
ساخته شده. اینکه بانو یا آقایی سالخورده در 
عبور از عرض خیابان یا جوی کنار آن دچار 
اشکال باشد یا مادری نداند که چطور باید کالسکه 
کودکش را از موانع فراوان پیاده روهای شهرهای 
ما عبور دهد، برای هیچ کدام از ما صحنه هایی 
ناآشنا نیستند. برای افراد دارای معلولیت این 

محدودیت ها بی شک بسیار بیشتر است.

: از محبوبه خلوق پرسیدم خود را 
چطور به دانشگاه می رسانده.

من از خانواده ای متوسط هستم و نمی خواستم 
هزینه اضافی را به دوش خانواده ام بگذارم. تصمیم 
گرفتم برای صرفه جویی در هزینه ها از اتوبوس 
استفاده کنم. برای اینکه بتوانم سرفرصت سوار 
اتوبوس بشوم، 2 ایستگاه تا سر خط را با ویلچر 
می رفتم، اما آنجا که می رسیدم هنوز مشکالتم 
تمام نشده بود. بعضی راننده ها حوصله صبر 
کردن برای سوار شدن یک مسافر ویلچرسوار 
را نداشتند و از همان اول با رفتار تلخ خود به من 
فهماندند که بهتر است نزدیک آنها نشوم. عرض 
در بعضی اتوبوس ها به اندازه ای نبود که بتوانم رد 
شوم. بعد از مدتی شروع به شناسایی راننده های 
خوش اخالق و اتوبوس هایی کردم که برای عبور 
صندلی چرخدارم مناسب بودند. پیاده روهای ما 
هنوز برای حرکت ویلچر مناسب سازی نشده اند 
و باید از خیابان تردد می کردم. به این ترتیب 

خود را به دانشکده می رساندم.
2 ایستگاهی که پیاده می رفتم، ورزیده ام کرده 

بود. خاطره جالبی از آن روزها 
برایم مانده. یک بار به یکی 
از دوستانم برخورد کردم 

که مسوولیتی در تیم ویلچررانی دختران داشت. 
به من گفت در مسابقه ای که قرار است در یکی 
از شهرها برگزار شود، یکی از اعضا به دلیلی 
نمی تواند تیم را همراهی کند و از من خواست 
برای اینکه ترکیب تیم ناقص نشود همراه آنها 
بروم. به هوای سفر و گذراندن چند روزی کنار 
دوستانم دعوت را قبول کردم. در آن مسابقات 
اول شدم و عنوان قهرمان گرفتم. معلوم شد 
ویلچررانی های پردردسر من در خیابان های تهران 
آنقدر ورزیده ام کرده بوده که حتی می توانستم 

در مسابقه اول بشوم.

: محبوبه خلوق تا دکترای تاریخ پیش 
رفته و در سازمان میراث فرهنگی به عنوان 
مشاور مشغول کار شده اما بعد از دوره هایی 
که در سازمان جهانی بهداشت دیده، حاال 
فعال مدنی برای احقاق حقوق افراد دارای 
به  معلولیت و مدیرعامل سازمان مردم نهاد 
نام برنا با موضوع توانمندسازی افراد دارای 
معلولیت،سالمندان و خانم ها با بیش از 3500 

عضو دارای پرونده فعال است.
درس خواندن و اشتغال تنها بخشی از آرزوهای 
مردم  اغلب  را تشکیل می دهد.  یک جوان 
خواهان تشکیل خانواده و مستقل شدن هستند. 

درباره ازدواجش از او پرسیدم.
سال هاست مستقل زندگی می کنم اما ازدواج 
نکرده ام. می بینید که خانه را مطابق با شرایط جسمی 
خاصم درست کرده ام تا امکان آمد و شدم راحت تر 
باشد. مثل هر آدم دیگری مهمانی می دهم و برای 
مهمان هایم آشپزی می کنم. البته بعضی ترفندها را 
کم کم یاد گرفته ام که شاید برایتان عجیب باشد، 
مثال برای آنکه داخل قابلمه را نگه کنم از آینه 
کمک می گیرم. ازدواج آقایان دارای معلولیت 

مشکل است اما ناممکن نیست و در بسیاری 
مواقع با در نظر گرفتن برخی شرایط 
می توان این کار را به انجام رساند ولی 
متاسفانه فرهنگ ما اجازه چنین 
امکانی را به خانم ها نمی دهد. 
هرچند امروز استثناهایی 
برخی  از  می بینیم،  را 
بگذریم،  که  استثناها 
ما  فرهنگ  در  هنوز 
ازدواج با زنی که روی 
صندلی چرخدار نشسته، 
امری بسیار عجیب و ناشدنی 
است، درصورتی که در کشورهای 
توسعه یافته چنین سدهایی برای خانم ها 
دارای معلولیت وجود ندارد و آنها مانند 
همتایان مرد خود تشکیل خانواده می دهند 
و بچه دار می شوند و حمایت های اجتماعی 
امکاناتی را برای نگهداری بچه برایشان 
فراهم می کند که مجموعه آنها در کشور ما 
وجود ندارد. نه امکانات اجتماعی خاص و نه 
فرهنگی که از ازدواج خانم ها معلول حمایت کند.

توسعه یافته  کشورهای  در   :
و  ساخت  چگونگی  درباره  آیین نامه هایی 
ساز شهری وجود دارد تا امکان استفاده بهتر 
از فضاهای عمومی یا خصوصی برای این افراد 
که اگر سالمندان و کودکان و خانم ها باردار 
را هم به این جمع اضافه کنیم، تعدادشان هم 
کم نیست، فراهم باشد. خلوق درباره قوانین 
کشورمان درباره افراد دارای معلولیت می گوید:

طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، 10 تا 
15درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه 
را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند که نسبت 
بزرگی است. ما برای حمایت از جامعه معلوالن 
خالء قانونی نداریم. قوانین بسیار خوبی داریم 
که عمل به آنها می تواند فضای شهری ما را 
کامال مناسب سازی کند. اصالحیه این قوانین 
هم 2 سال قبل از طرف رئیس جمهور ابالغ 
ما جزو  قوانین  بگویم  می خواهم  حتی  شد. 
پیشرفته ترین قوانین هستند. عالوه بر آن، ایران 
عضو کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای 
معلولیت است. باز هم می خواهم به این مساله 
برگردم که به رغم ادعاهایمان، فرهنگ احترام 
به حقوق افراد دارای معلولیت یا ناتوان در ما 
نهادینه نشده و پیمانکاران بسیاری هستند که با 
هزار ترفند قوانین را دور می زنند، مثال باالبر 
اجاره ای اجاره می کنند و بعد از گرفتن پایان کار، 
باال بر را برمی دارند. قوانین وجود دارند اما ساز 
و کار نظارت بر قوانین یا وجود ندارند یا بسیار 
ضعیف عمل می کنند. اگر نظارت های قانونی 
درست عمل می کردند، یک پیمانکار متخلف 
یاد می گرفت آیین نامه را همیشه همراه داشته 
باشد. البته رعایت قوانین باید در بستر فرهنگ 
آن جامعه پیش برود. مسووالن ما، سازندگان 
و طراحان شهری ما باید بدانند که معلولیت 
می تواند در کمین هر کسی باشد و آن را بالیی 
دور و غیرممکن ندانند. چند وقت قبل، چین 
صدمین شهر بدون مانع خود را جشن گرفت. 
حاال شما تصور کنید ما تا رسیدن به این هدف 

چقدر فاصله داریم.
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استیون هاوکینگ،فیزیکدان نظری، کیهان شناس و مدیر 
تحقیقات مرکز کیهان شناسی دانشگاه کمبریج، برای 
از  بیش  با  را  آشنایی است. وی  مردم جهان چهره 
متعدد  دریافت جوایز  کار علمی و  40 سال سابقه 
بین المللی و طرح نظریه سیاهچاله ها از بزرگ ترین 
متفکران دهه های پایانی قرن بیستم دانسته اند و کتاب های 
او با نام های »تاریخچه زمان« و »طرح بزرگ« به سرعت 
به پرفروش ترین کتاب های روز بریتانیا تبدیل شدند.
هاوکینگ اما فقط نابغه نیست. در 21 سالگی، وقتی 
دوره لیسانس در دانشگاه کمبریج را طی می کرد، در 
پاگرد پله ها زمین خورد. بسیاری این لغزش را ناشی از 
مستی دانستند اما با تکرار این لغزش ها، وقتی هاوکینگ 
به پزشک مراجعه کرد، معلوم شد مبتال به بیماری 
بسیار نادر »اسکلروز جانبی آمیوتروفیک« شده 
است، بیماری بسیار نادری که طی مدتی کم و 
بیش کوتاه قدرت هر نوع حرکت را از بیمار 
می گیرد، طوری که فرد دیگر حتی توانایی سخن 
گفتن هم ندارد. پزشکان به او گفتند تا حداکثر 3 

سال دیگر باید از زندگی خداحافظی کند.

دنیا در نظر هاوکینگ جوان که افق های روشنی را 
آپارتمان  در  تار شد.  و  تیره  می دید،  روبروی خود 
تا چند ماه  به روی خود بست و  لندن را  خود در 
مونسش الکل و موسیقی بود. به نظر می رسید، کاری 
ندارد جز آنکه تحقیقات علمی خود را کنار بگذارد و 
منتظر مرگی زودهنگام بعد از فلج عمومی بدنش باشد.
در همان ایام با دختری به نام جین وایلد دیدار  کرد. 
دختری که در مهمانی سال نو با او دیدار کرده بود، 
در کمبریج به دیدنش رفت. او فقط 1۸سال داشت. 
جین درس های اِی لِِول را در دبیرستان سن آلبانز نزد 
خود می خواند و قصد داشت سال بعد به دانشگاه 
لندن برود. جین دختری کمرو و خجالتی بود. وقتی 
هاوکینگ نخستین بار به او گفته بود که دارد کیهان شناسی 
می خواند، او بعدا ناگزیر به فرهنگ لغات مراجعه کرد 
تا بفهمد کیهان شناسی به چه معناست. جین به خداوند 
اعتقاد داشت و طبعا خوش بین بود. وی معتقد بود که 
هر چیزی برای هدف و منظوری به وجود آمده و در 
واقع آفریده شده است و مهم نیست که رویدادهای 
نامناسب و نامطلوب چگونه جلوه می کنند و ممکن 

است چیز خوب و مطلوبی از دل آنها به وجود آید و 
رخ بنماید. هاوکینگ از دیرباز اعتقاد به خدا را وانهاده 
بود اما نگرش جین به نظرش آشنا آمد و در دلش 
نشست. برای ازدواج به شغل نیاز داشت، این بود که 

تصمیم گرفت دنبال دکترایش برود.
2 سال بعد در 23 سالگی با جین ازدواج کرد و با پشتکار 
به برنامه هایش بازگشت. کم کم بیماری آثارش را در 
وی نشان می داد، اول با یک عصا و کمی بعد با کمک 
دو عصا می توانست راه برود. در اواخر دهه 1960، 
هاوکینگ دیگر برای نقل مکان از صندلی چرخدار 
استفاده کرد. ازدواج آنها 30 سال دوام پیدا کرد، تا 
اینکه در سال 1995 میالدی از هم جدا شدند. پس 
از مدتی فلج سراسر بدنش را فراگرفت و امروز تنها 
با فشار دادن دو انگشت دست چپش بر دگمه های 
رایانه بسیار  پیشرفته ای که مخصوص وی طراحی 
شده، با جهان خارج ارتباط برقرار می کند زیرا استیون 
از سال 19۸5میالدی  قدرت گویایی خود را هم از 

دست داده است.
در سال 1995 میالدی هاوکینگ برای بار دوم ازدواج 
کرد و از همسر خود به نام الین میسون بعد از 11 
سال جدا شد. هاوکینگ به گفته پزشک قرار بود در 
23 سالگی از دنیا برود و آرزوهایش را هم خاک کند. 

امروز او 75 ساله است. 2 بار ازدواج کرده و 3 فرزند 
دارد. با اینکه از بدن وی تقریبا چیزی جز ذهنی پویا 
و نبوغی مثال زدنی باقی نمانده، هنوز بر کرسی استادی 
معتبرترین دانشگاه دنیا نشسته و دانشمندان فراوانی را 

تا امروز تربیت کرده است.
هاوکینگ تنها در حوزه فیزیک صاحب نظر نیست. 
وی در سال 196۸ میالدی در تظاهرات ضدجنگ 
ویتنام شرکت کرد و در مه سال 2012 تصمیم گرفت 
به پویش تحریم کنندگان علمی اسرائیل بپیوندد. وی 
درباره تکنولوژی ای که خود او نمونه ای ساده از آن 
را برای برقراری ارتباط )سخن گفتن( استفاده کرده، 

می گوید نسخه های ابتدایی هوش مصنوعی که تاکنون 
ابداع شده اند مفید بوده اند. با وجود این، از تبعات آفرینش 
تکنولوژی که بتواند با انسان برابری کند یا از او پیشی 
بگیرد ابراز نگرانی کرده است. چنین موجودی می تواند 
روی پای خودش بایستد هر بار با شتابی بیشتر خود 
را از نو طراحی کند. بشر که به دلیل محدودیت های 
بیولوژیک سرعت کمتری دارد بدون توانایی رقابت 
عقب خواهد ماند. وی از مخالفان دونالد ترامپ و 
خواهان پایان دادن به جنگ داخلی سوریه است و از 
هموطنان خود در بریتانیا خواست تا رأی به خروج 

از اتحادیه اروپا ندهند.
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