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در این شــماره می خوانید:

۴       ســرمقاله: تالش هــای کوچــک بــرای آرزوهــای بــزرگ | پوریــا عالمی

۶       همــه ی کــودکان بــه قصــه نیــاز دارنــد | رویا گرامی

۷      یک کودک آســپرگر از نگاه مادرش | شــبنم رحمتی

1۴      گــزارش نشســت »چطــور کــودکان بــا نیازهــای ویــژه را وارد قصه کنیم؟«

۲۰     ویدیو: مناسب ســازی اپلیکیشــن آی قصه برای نابینایان

۲۲     معرفی مهمان های نشســت

۲۴     ویدیــو: فرکــی، ترانــه ای دربــاره ی یــک کودک متفاوت

۲۵     نیازهــای ويــژه در فیلم هــا و انیمیشــن ها | معرفــی فیلــم

۴۲     معرفــی چندکتــاب بــا موضــوع نیازهای ويژه

۵۲     ویدیو: خطر یک داســتان واحد



مــا امــروز کجــای تاریــخ ایســتاده ایم؟ وقتــی از حقــوق برابــر صحبــت می کنیــم 
چــه کســانی را بــا هــم برابــر می گیریــم و چــه کســانی بیــرون از ایــن دایــره قــرار 
می گیرنــد؟ آیــا می توانیــم بگوییــم اولویتــی بــر برابــری حقــوق آدم هــا نســبت 
بــه هــم وجــود دارد؟ آیــا می تــوان گفــت حقــوق اولیــه ی انســان همچــون جــان 
و نــان و نــام و آزادی ارجحیتــی نســبت بــه حقــوق افــرادی دارد کــه مســاله و 

دغدغــه ی دیگــری دارنــد؟
ــد تاریــخ می بینیــم کــه هــر معلولیتــی محدودیــت می ســازد  ــه رون ــا نگاهــی ب ب
ــد. در  و هــر محدودیتــی اقلیــت می ســازد و هــر اقلیتــی تبعیــض ایجــاد می کن
جمعیــت نزدیــک بــه ۸ میلیــاردی جهــان حــدود یک میلیارد نفــر دارای معلولیت 
هســتند و ایــن بزرگتریــن اقلیــت جهــان محســوب می شــود کــه نســبت بــه آن 
ممکــن اســت تبعیــض واقــع شــود. )البتــه ایــن تبعیــض فراگیــر را بایــد بــدون در 

نظــر گرفتــن تبعیــض جنســیتی در جهــان در نظــر گرفــت.(
بــا ایــن اوصــاف شــهروند امــروز نمی توانــد چشــم بــر مســیر تاریخــی کــه انســان را 
برابــر انســان می دانــد ببنــدد. تعریــف فرهنگ هــا در طــول تاریــخ تغییــر می کنــد 

سرمقاله
پوریا عالمی

تالش های کوچک 
برای آرزوهای بزرگ

چــرا آی قصــه بایــد بــه مخاطبان کودک بــا نیازهای ویژه اهمیت بدهد؟
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ــد دهــه گذشــته عــرف محســوب می شــده ضــد فرهنــگ  ــزی کــه چن و امــروز چی
شــناخته می شــود. حتــی ایــن تغییــرات بنیادیــن اجتماعــی در رونــد »تاریــخ لغــت« 
نیــز تاثیــر می گــذارد و ادبیــات عامــه و پــس از آن دانشــنامه های علمــی نســبت بــه 
حرکت هــای مدنــی کرنــش می کننــد و کلمــات تحقیرآمیــز را بــا کلمــات احترام آمیــز 

ــد. جابه جــا می کنن
آی قصــه نیــز همچــون هــر نهــاد مســتقل و کوچکــی در جهــان ایــن بــاور را دارد کــه 
حقــوق برابــر یــک پیش فــرض کلــی و خدشــه ناپذیر اســت. بــا همیــن نــگاه اســت 
کــه در طــول چنــد مــاه تــاش اپلیکیشــن کــودک و نوجــوان آی قصــه )نســخه ی 
اندرویــد( بــا کمــک و همراهــی همــکاران و مخاطبــان نابینــا و تــاش گــروه فنــی و 
برنامه نویســی بــرای نابینایــان و کم بینایــان مناسب ســازی می شــود تــا تنهــا یــک 
قــدم از لحــاظ اجتماعــی هــر چنــد کوچــک، امــا از لحــاظ فنــی و اجرایــی ســخت، 

بــرای برابرخواهــی بــردارد.
و  نویســندگان  کــه  کنیــم  اعــام  هــم  را  خــوش  خبــر  ایــن  بایــد  همین جــا 
ــی  ــه محتوای ــد داســتان و هــر گون ــه تولی ــد ب ــوا کــه عاقه من ــدگان محت تولیدکنن
مرتبــط بــا کــودکان بــا نیازهــای ویــژه باشــند، می تواننــد آثــار خــود را در اختیــار آی 

قصــه قــرار دهنــد تــا آی قصــه پــس از بررســی، آن را منتشــر نمایــد.
همزمــان بــا رونمایــی از ایــن نســخه ی اپلیکیشــن آی قصــه بــود کــه تصمیــم 
ــه کــودک،  ــم در ادامــه ی نشســت های شصت نشســت در آی قصــه و مجل گرفتی
ــا نیازهــای ویــژه  ــرای کــودکان ب ــد ب ایــن موضــوع را پیــش بکشــیم کــه چطــور بای

قصــه تعریــف کــرد و چطــور می تــوان قصــه ی آنــان را تعریــف کــرد.
ایــن مجلــه ی اینترنتــی اولیــن شــماره از مجاتــی اســت کــه آی قصــه در راســتای 
ــه و منتشــر خواهــد کــرد، امیــدوارم ایــن مســیر  مســوولیت اجتماعــی خــود تهی
بــا همراهــی و همدلــی مخاطبــان و اهالــی فرهنــگ و هنــر و ادبیــات و دوســتان 

جامعــه علمــی و فعــاالن اجتماعــی، ادامــه دار و برقــرار باشــد.



قصه ها  قدرتمندند. 
قصه ها می توانند دنیا را زیباتر کنند.

قصه هــا زندگــی مــا را نشــان می دهنــد و مــا بــا قصه هــا، امیدهــا و آرزوهــای 
خودمــان و بچه هایمــان را می ســازیم و بــه آنهــا شــکل می دهیــم.

قصه هــا نســل بــه نســل منتقــل می شــوند و فرهنگمــان را بــه نســل های بعــدی 
منتقــل می کننــد.

امــا گاهــی اوقــات، مــا یادمــان مــی  رود کــه تمــام قصه هــا را تعریــف کنیــم. آن 
وقــت، قصــه آنهایــی کــه تعدادشــان کمتــر و آنهایــی کــه مشکاتشــان مشــکات 

همــه مــا نیســت، فرامــوش می شــود.
یادمــان مــی رود کــه وقتــی قصــه  بعضی هــا را نمی گوییــم، موضــوع فقــط ایــن 
نیســت کــه یــک قصــه کمتــر تعریــف کرده ایــم؛ بلکــه موضــوع ایــن اســت کــه 
نگفتــن ایــن قصه هــا کلــی حــرف دارد. ســکوت مــا می گویــد کــه تو مهم نیســتی، 
تــو دغدغــه مــا نیســتی، اصــا تــو برابــر بــا مــا نیســتی کــه گفتــن داســتان های 
تــو همــان قــدر مهــم باشــد کــه گفتــن داســتان دیگــران مهــم اســت. ســکوت مــا 

می گویــد کــه تــو جــزو مــا نیســتی.

یادداشت
رویا گرامی

همه ی کودکان
بــه قصه نیاز دارند
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وقتــی صــدای عــده ای  در قصه هــا نیســت یــا صدایشــان بــا نگاهــی اشــتباه بیــان 
شــده و یــا صدایشــان آنقــدر مهــم نیســت کــه بــه آن بــال و پــر بدهیــم، نــه تنهــا 
بــرای آرزوهــای یــک ســری بچــه ســقف گذاشــته ایم بلکــه بــه نــگاه همــه بچه هــا 
جهــت داده ایــم. ســکوت مــا بــه کودکانمــان یــاد می دهــد، چــه کســی مهــم اســت 
و چــه کســی مهــم نیســت. ســکوت مــا بــه آنهــا یــاد می دهــد کــه چــه چیزهایــی 
برایشــان مهــم باشــد و چــه چیزهایــی برایشــان مهــم نباشــد. بــه چــه چیــزی فکــر 
نکننــد و ســوال نپرســند. مــا بــه ایــن شــیوه، ســقف دغدغه هــا، مطالبــه گری هــا 

ــرای کودکانمــان کوچــک و کوچک تــر کرده ایــم.   وحتــی معنــای برابــری را ب
ــن مهــم اســت، چــون بچه هــا  ــم کــه قصــه گفت ــاور داری ــم و ب ــا قصــه می گویی م
مهم انــد، چــون نســل بعــد و تربیت شــان مهــم اســت، چــون همــه مــا مهــم 

هســتیم.
آمــوزش و   قصــه مهــم اســت، چــون زندگــی جمعــی مــا مهــم اســت، چــون 

اســت. مهــم  فرهنگ ســازی 
قصــه  مهــم اســت، چــون ضعیــف و قــوی، بــزرگ و کوچــک، کوتــاه و بلنــد، هــر جور 

کــه هســتیم وفکــر می کنیــم، همــه مهم انــد.
این دنیا مال همه ما است و همه ما جزئی از این قصه ها هستیم.

از همیــن روســت کــه آی قصــه بــر آن شــده تــا بــه شــخصیت های داســتانی خــود 
رنگ و بویی تازه دهد و تنوع ظاهری و فیزیکی بیشــتری را برای شــخصیت های 
خــود در نظــر بگیــرد؛ ولــی از آنجــا کــه بــرای مــا خیلــی مهــم بــوده اســت کــه بــرای 
انجــام ایــن کار از کلیشــه ها فاصلــه بگیریــم و بــه نحــوی صحیــح قــدم در ایــن راه 
بگذاریــم، تصمیــم گرفتیــم تــا در اولیــن قــدم بــا برگــزاری شــصت نشســت، از 

همــکاری و همفکــری متخصصیــن و فعالیــن ایــن حــوزه بهــره بگیریــم.
امیــد اســت کــه کمــک شــما افــراد دغدغه منــد، مــا را در احیــای حقــوق افــراد دارای 

معلولیــت، یــاری کند.



یادداشت
شبنم رحمتی

یک کودک آســپرگر
از نگاه مادرش

چهارســاله بــود کــه فهمیــدم. خیلــی هــم اتفاقــی. بــا این کــه دربــاره خــودم 
ــودم کــه  ــا اصــا متوجــه نشــده ب توهــم داشــتم کــه مــادر آگاهــی هســتم؛ ام
ــا هــم  ــه همــه بچه هــا ب ــه البت ــه بچه هــا دارد. تفــاوت ک ــا بقی ــی ب ــان تفاوت پوی
دارنــد؛ آن چــه کــه مــن متوجــه اش نبــودم ایــن بــود کــه مهارت هایــی را کــه همــه 
چهارســاله های معمولــی دارنــد، پســر مــن نداشــت و داســتان از همین جــا 

شــروع شــد.
قبــا کمتــر پیــش آمــده بــود کــه خیلــی بــه نحــوه نقاشــی کشــیدنش نــگاه کنــم. 
اغلــب موضــوع نقاشــی بــود کــه توجهــم را جلــب مــی کــرد. موضوعــی کــه کم کــم 
تکــراری شــد و دیــدم کــه پاهــای انســان ها را خیلــی خیلــی کوتــاه می کشــد. 
در واقــع از یک چهــارم انتهایــی صفحــه اســتفاده می کــرد و پاهــا را بــه شــکل 
دو تــا چــوب کبریــت خیلــی باریــک و الغــر می کشــید. بــه یکــی از کتاب هــای 
تحلیــل نقاشــی کــودکان نــگاه کــردم کــه توضیــح داده بــود پاهــای کوتــاه نشــانه 
کمبــود شــدید اعتمــاد بــه نفــس اســت. در واقــع بچــه ای کــه این طــوری نقاشــی 
می کشــد بــه والدینــش هشــدار می دهــد مــن از دنیــای بیــرون خیلــی می ترســم 

و خواهــش می کنــم مــرا بــه حــال خــودم رهــا نکنیــد.
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خــب! یه کــم گیــج شــدم. مــن بــه مهربانــی شــهرت داشــتم و پســرم غــرق توجــه 
ــی  ــه نفــس داشــته باشــد؟ چــی در زندگ ــاد ب ــود اعتم ــود. چــرا می بایســت کمب ب
یــا رفتــار مــا بــود کــه موجــب شــده بــود او از دنیــای بیــرون این قــدر وحشــت 
داشــته باشــد و نخواهــد بــه آن نزدیــک شــود؟ ایــن ســواالت باعــث شــد بــه نحــوه 
نقاشــی کشــیدنش هــم توجــه کنــم. دیــدم عمومــا از دو ســه تــا مــداد رنگــی خــاص 
اســتفاده می کنــد کــه از بــس تراشــیده شــده اند بــه ســختی می شــود آن هــا را در 
دســت نگــه داشــت و تنــوع رنــگ هــم در نقاشــی اش بــه چشــم نمی آیــد. چندبــار 
ســعی کــردم غیرمســتقیم تشــویقش کنــم از رنگ هــا و مدادرنگی هــای دیگــر هــم 
اســتفاده کنــد امــا گیــج و عصبــی می شــد و نقاشــی را نیمــه کاره رهــا می کــرد. 
ــا پاهــای کوتــاه می کشــد و گاهــی  بعــد دیــدم فقــط پاییــن صفحــه یــک آدمــک ب
هــم شــیئی ای شــبیه تفنــگ یــا اره. چیزهایــی مثــل خورشــید و آســمان و پــارک 
و بــازی بچه هــا اصــا جایــی در نقاشــی هایش نداشــتند. بیشــتر نگــران شــدم. 
دختــرم بیش فعــال بــود و خیلــی اذیــت شــدم تــا بــزرگ شــد. فکــر این کــه پســرم 
هــم یــک بچــه معمولــی نیســت و بــا دردســرهای عجیبــی مواجــه خواهــم شــد، 
عذابــم مــی داد. بــا این حــال هنــوز نفهمیــده بــودم اصــل داســتان چیســت. خــودم 
ــا هــم متفــاوت اســت و  ــداری مــی دادم کــه هــوش و مهارت هــای بچه هــا ب را دل
نبایــد از آن هــا توقــع یکســان داشــت امــا مجــاب شــدم ببرمــش پیــش روانشناســی 

کــه بــه او اعتمــاد داشــتم.
دکتــر آشــنای خانوادگــی بــود و همــکاری شــغلی دورادوری هــم داشــتیم. یــک 
نظــر دیــد و گفــت: »آســپرگر ! کار مــن هــم نیســت بایــد ببــری پیــش روان پزشــک 

متخصــص کــودک و نوجــوان.«
دلــم می خواســت مثــل فیلم هــا ضعــف کنــم و بیافتــم روی کاناپــه اتــاق دکتــر؛ 
ــی  ــه فرداهای ــم ب ــد دقیقــه ســکوت کــردم و در ذهن ــرای چن امــا این طــور نشــد. ب
فکــر کــردم کــه فرزنــدم می بایســت در ایــن دنیــای دیوانــه بــه راه خــودش ادامــه 



مــی داد. بــه خــودم فکــر کــردم کــه چطــور بایــد همــه عمــر پشــت ســر پســرم راه بــروم 
چــون او هیچ وقــت نمی  توانــد بــدون حمایــت مــن زندگــی ای طبیعــی داشــته باشــد. 
بــه ایــن فکــر کــردم کــه آیــا می توانــد کاری پیــدا کنــد؟ عاشــق شــود و از زندگــی لــذت 

ببــرد و هــزار تــا خیــال دیگــر…
از مطــب کــه برگشــتیم خانــه از پــا افتــادم و بــه غیــر از اشــک و آه و نفریــن بــه زمیــن 

و زمــان کار دیگــری نکــردم.
***

ــا اختــال؟ اختــال نافــذ در رشــد کــه هیچ کــس اســمش را  چــه بــود ایــن بیمــاری ی
نشــنیده بــود و اطاعــات موجــود بــه زبــان فارســی دربــاره اش دو صفحــه هــم نبــود.

بچه هــای مبتــا بــه ایــن اختــال فاقــد مهارت هــای ارتباطــی هســتند. بــه ســختی 
می تواننــد دوســت پیــدا کننــد و بلــد نیســتند عواطفشــان را نشــان دهنــد. لحــن 
صحبت کــردن آن هــا یک نواخــت اســت و کمتــر اوج و فــرودی در کام دارنــد. در 
بعضــی مواقــع یادگیــری بــرای آن هــا خیلــی ســخت می شــود و مطلبــی را کــه یــک بچــه 
معمولــی بــا دو ســه بــار تکــرار یــاد می گیــرد بــا بیســت بار تکــرار هــم حفــظ نمی کننــد. 
قــدرت تشــخیص و تمیــز رنگ هــا را ندارنــد و اعــداد را نمی تواننــد حفــظ کننــد. از 
جاهــای شــلوغ و پــر ســر و صــدا متنفرنــد و کارهــای یکنواخــت را ترجیــح می دهنــد. 
ایــن تمایــل بــه یکنواختــی گاهــی آن قــدر شــدید می شــود کــه دوســت دارنــد هــر روز 

یــک غــذای روتیــن بخورنــد و یــک لبــاس روتیــن بپوشــند.
 دکتــر هشــدار داد کــه اگــر تــو همــه تاشــت را بکنــی و همــه محرک هــای محیطــی 
را بــرای فعال کــردن مغــز ایــن بچــه بــه کار بگیــری، عــاوه بــر آن ســعی کنــی محیــط 
خیلــی غنــی ای برایــش بســازی و او را بســیار ســفر ببــری، گفتاردرمانــی و بازی درمانــی 
را هــم در برنامــه روزانــه اش بگنجانــی، بــاز هــم بــدان کــه بچه ی تو همیشــه نســبت به 
بچه هــای معمولــی همســن خــودش ۲۰ درصــد عقب تــر اســت و بایــد حمایتــش کنی. 
ــی  ــش زندگ ــت یکــی از والدین ــدون حمای ــد ب ــان هیچ وقــت نمی توان ــر گفــت پوی دکت

عــادی داشــته باشــد و موفــق شــود روی پاهــای خــودش بایســتد.
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***
ساعت های زیادی گریه کردم.

***
گاهــی پیــش می آمــد طــی یــک نقاشــی کشــیدن ده دوازده بــار بپرســد: مامــان، 
ســبز رنــگ چمــن بــود و زرد، رنــگ خورشــید؟ مــن دفعــات اول بــا حوصلــه جــواب 
مــی دادم. بعــد می دیــدم مبهــوت بــه جعبــه مدادرنگــی نــگاه می کنــد و نمی توانــد 
ــه می کــردم و غیرمســتقیم آمــوزش  تشــخیص دهــد زرد یعنــی کــدام رنــگ؟ مداخل
مــی دادم امــا اعتــراف می کنــم تعــداد دفعاتــی کــه از کــوره در رفتــه ام خیلــی زیــاد بــود. 
ــرد و می گفــت مــن فقــط  ــه می ک ــه ســه روز پشــت ســر هــم گری ــود ک ــی ب هفته های
عدس پلــو می خــورم. هــر چقــدر توضیــح مــی دادم کــه بــدن انســان ها بــه همــه ی 
غذاهــا احتیــاج دارد زیــر بــار نمی رفــت کــه نمی رفــت. ماه هــای اول پیــش دبســتانی 
بــه خاطــر اضطــراب شــدید جدایــی و وســواس فکــری، می بایســت یــک ســاعت قبل از 
وقــت موعــود حاضــر می شــدیم و بــا لبــاس در خانــه می نشســتیم تــا دیــر نشــود. بعــد 
هــم کــه می رفتیــم مدرســه بــا مــن شــرط می کــرد کــه حتما پشــت در کاس بایســتم و 
جایــی نــروم. دو مــاه و نیــم پشــت در ایســتادم و او ده دقیقــه یــک بــار در را بــاز می کرد 
ببینــد مــن هســتم یــا نــه.  بعضی هــا توصیــه مــی کردنــد اگــر یــک روز بگذارمــش 
مدرســه و بــروم وقتــی ببینــد مــن نیســتم کمــی گریــه و بعــد عــادت می کنــد امــا شــما 
می دانیــد بــا ایــن کار چطــور همــه اعتمــاد ایــن بچــه از دســت می رفــت؛ بنابرایــن هرگــز 
زیــر قولــم نــزدم. امــا بــه مــرور و بــه دلیــل اتفاقــی کــه بــرای شــغل مــن افتــاد ایــن 

وضعیــت خیلــی بهتــر شــد.
ــه روزنامه هــای دیگــر  ــرای کار ب در همــان دوران روزنامــه مــا توقیــف شــد. عــده ای ب
رفتنــد امــا مــن کــه بــه ایــن لوگــو خیلــی عاقــه داشــتم منتظــر بــاز شــدن دوبــاره اش 
مانــدم. ســردبیر و تعــدادی از همکارهــا حتــی در دوران توقیــف هــم هــر روز می آمدنــد 
روزنامــه تــا چراغــش را روشــن نگــه دارنــد. مــن هــم تــاش کــردم هــر جــوری هســت 
از ایــن شــوک رهــا شــوم. می رفتــم روزنامــه و پســرم را هــم بــا خــودم می بــردم. 



اطرافیــان نزدیکــم مخالــف بودنــد کــه بچــه نبایــد هــر روز ایــن مســیر را در ترافیــک و 
آلودگــی رفت وآمــد کنــد امــا مــن بــه غریــزه می فهمیــدم هــر درمانــی بــدون حضــور مــن 
کنــار پســرم بی پاســخ خواهــد بــود. روزهــای اول از پشــت میــز مــن تــکان نمی خــورد و 
اگــر اســمش را می پرســیدند خیلــی خیلــی آرام و ترس خــورده جــواب می داد. عشــقش 
ایــن بــود کــه صفحــه  بازی هــای آنایــن بــرای کــودکان را بــاز کنــد و خــودش را پشــت 
مانیتــور پنهــان کنــد امــا ایــن وضعیــت خیلــی دوام نیــاورد. روزنامــه دوبــاره بــاز شــد و 
ســرزندگی تحریریــه کم کــم بــه او هــم ســرایت کرد. ســاختمان شــرق آسانســور داشــت 
و چــون بچه هــای آســپرگر عاقــه دارنــد یــک کار روتیــن را تکــرار کننــد، عشــقش ایــن 
بــود کــه روزی ده هــا بــار بــا آسانســور بــاال و پاییــن بــرود.  همیــن باعــث شــد کم کــم 
ترســش از جداشــدن کاهــش پیــدا کنــد و اعتمــاد بــه نفســش بیشــتر شــود. معاشــرت 
ــا خبرنگارهــا و شــلوغی فضــا و رفت وآمــد غریبه هــا هــم موجــب شــد هراســش از  ب
بــودن در محیط هــای شــلوغ کمتــر شــود؛ هــر چنــد هنــوز هــم ســر و صــدا خیلــی آزارش 

می دهــد.
***

ــدرش  ــدون مــن و پ ــه ب پســر مــن امســال مــی رود کاس اول. در خردادمــاه دو هفت
ســفر رفتــه و هــر وقــت قصــد کردیــم دنبالــش برویــم ممانعــت کــرده. معلم هــای 
محســوس  کامــا  پیشــرفتش  می گوینــد  و  هســتند  راضــی  او  از  پیش دبســتانی 
اســت. البتــه هنــوز نمی توانــد شــعر و اعــداد را حفــظ کنــد. هنــوز بــرای مدرســه رفتــن 
کمــی نــاآرام اســت چــون تحمــل ســر و صــدای کاس را نــدارد. بــا ایــن کــه مــن بــه او 
پیشــنهاد کــردم پنبــه در گوشــش بگــذارد تــا کمتــر اذیــت شــود امــا قبــول نمی کنــد. 
ــا  هنــوز تنهــا پشــت آخریــن میــز کاس می نشــیند چــون از حل شــدن و یکی شــدن ب
جمــع وحشــت دارد. هنــوز نمی توانــد کلمه هــای ترکیبــی را درســت ادا کنــد و مثــا 
گفتــن »صاحب خانــه« برایــش خیلــی ســخت اســت و چندبــار می گویــد »حســابخونه« 
و ســر آخــر بــه مــن نــگاه می کنــد تــا واژه درســت را بگویــم. هنــوز یــک بچــه سه ســاله 
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می توانــد کتکــش بزنــد و اســباب بازیش را از او بگیــرد و پویــان قــادر نیســت از خــودش 
دفــاع کنــد. هنــوز انگشــت های دو دســتش را کــه می شــمارد گاهــی بــه یــازده و گاهــی 
بــه هشــت می رســد. هنــوز از مواجهــه بــا کوچکتریــن خشــونتی در کام یــا رفتــار شــدیدا 

ــه گریــه می افتــد و احساســاتش خیلــی رقیــق هســتند امــا… می ترســد و ب
ــاال طراحــی  ــه ب ــرای ۱۸ ســال ب امــا می توانــد بازی هایــی در کامیپوتــر انجــام دهــد کــه ب
شــده اند. می توانــد بــرای تبلتــش رمــزی بگــذارد کــه خواهــر ۱۸ ســاله اش کــه فکــر می کند 
هکــر اســت نتوانــد بــازش کنــد. می توانــد ســاعت ها از مــن دور باشــد بــدون این کــه 
بزرگترهایــی کــه کنــارش هســتند حــس کننــد حضــور ایــن بچه آزارشــان می دهد. بیشــتر 
کارهــای شــخصیش را خــودش انجــام می دهــد و باهوش تــر از چیــزی اســت کــه از یــک 
پســربچه هفت ســاله انتظــار مــی رود. مــن فکــر می کنــم در آینــده خیلــی نزدیــک موفــق 

می شــود یــک برنامه نویــس حرفــه ای وب شــود.
***

چیــزی کــه دکتــر آن روز بــه مــن نگفــت و بعدهــا در منابــع انگلیســی دربــاره آســپرگرها 
خوانــدم ایــن اســت کــه بــه ایــن بچه هــا می گوینــد: »پروفســورهای کوچــک«. انیشــتن 

هــم یــک آســپرگر بــوده اســت.

ــژه در  ــا نیازهــای وي ــرای شناســایی یــک کــودک ب ــی کــه ب ** پی نوشــت: توجــه داشــته باشــید عامت های
ایــن متــن آمــده براســاس تجربــه ی نویســنده اســت و نمی تــوان آن را بــه دیگــر کــودکان بســط داد. بــرای 
تشــخیص وضعیــت روانــی و جســمی کــودکان بایــد از روانشــناس و پزشــک متخصــص ایــن حــوزه مشــاوره 

گرفــت.



گزارش
بهناز توحیدی

نشست
چطــور کودکان با 
نیـــازهای ويـژه را 
وارد قصه کنـیـــم
در دنیای کودکان آی قصـه
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شــرکت دانش بنیــان آی قصــه بــا کمــک گروهــی از نابینایــان و فعــاالن ایــن حــوزه، اپلیکیشــن 
اندرویــد خــود را بــرای نابینایــان مناسب ســازی کــرد و دیگــر ایــن افــراد هــم امــکان اســتفاده از 
ایــن برنامــه را دارنــد. بــا مناسب ســازی اپلکیشــن اندرویــد آی قصــه، کــودکان نابینــا یــا خانواده هــای 
خــود می تواننــد نســخه جدیــد اپلیکیشــن آی قصــه را نصــب کــرده و بــا اســتفاده از نرم  افزارهــای 

صفحه خــوان، از قصه هــای ایــن اپلیکیشــن اســتفاده کننــد.
امیــن نوبهــار، مدیــر اجرایــی آی قصــه در ابتــدای برنامــه درمــورد هــدف از ارائــه نســخه مناسب ســازی 
ــم و متوجــه شــدیم کــه  ــان گرفتی ــی از مخاطب ــان در آی قصــه گفــت: »مــا نظرات ــرای نابینای شــده ب
برخــی از بچه هــا را در داســتان های خــود فرامــوش کرده ایــم. ایــن موضــوع ســبب شــد تــا بــه فکــر 
یــک تغییــر اساســی در آی قصــه باشــیم. حــاال آی قصــه تبدیــل بــه یــک پلتفــرم شــده اســت و دیگــر 
تنهــا یــک اپلیکیشــن نیســت و اگــر تــا امــروز تنهــا قصــه توســط تیــم  آی قصــه نوشــته و بــرای آن 
تصویرســازی می شــده، حــاال ناشــران و تصویرگــران دیگــر هــم امــکان انتشــار کتــاب خــود در ایــن 

برنامــه را دارنــد.«
آن طــور کــه نوبهــار می گویــد آی    قصــه تاکنــون از  طریــق گوگل پلــی و کافه بــازار ۱۵۰ هــزار نصــب 
داشــته و ۵۰۰ قصــه در ایــن برنامــه منتشــر شــده اســت. همچنیــن ۱.۷ میلیــون بــار هــم قصه هــای 
ایــن اپلیکیشــن در کســت باکس شــنیده شــده و میــزان شــنیدن قصه هــا در خــود برنامــه ی آی قصــه 

بــه ۱۰ میلیــون بــار می رســد.



پوریــا عالمــی، هم بنیانگــذار و ســردبیر آی قصــه هــم در ادامــه بــا بیــان اینکــه بعــد از تولیــد حــدود 
۵۰۰ قصــه بــرای کــودکان متوجــه نادیــده گرفتــن گــروه  عمــده ای از کودکانــی شــدیم، گفــت: »ایــن 
کــودکان بــه دلیــل محدودیت هــای مختلــف نمی تواننــد از خدمــات اپلیکیشــن اســتفاده کننــد. بــا 
پژوهش هــای فــراوان در ایــن حــوزه و بــه دلیــل مســئولیت های اجتماعــی کــه بــه عهــده داشــتیم، 
تصمیــم گرفتیــم در اولیــن مرحلــه بــا ورود بــه دنیــای قصــه و دنیــای کــودکان در ایــن زمینــه تغییــری 

ایجــاد کنیــم.«
ــی  ــره بازنمای او ادامــه داد: »در تحقیقاتمــان متوجــه شــدیم در رســانه،صدا و ســیما، ســینما و غی
افــراد معلولیــت اغلــب کامــا غیرکارشناســانه و غیــر منصفانــه اســت و ایــن رویکــرد در جهــان در 
حــال تغییــر اســت. دیگــر افــراد معلــول تنهــا افــرادی ترحم برانگیــز یــا دچــار مجــازات الهــی نیســتند. 
مــا حــاال بــه دنبــال جایگزینــی بــرای تغییــر باورهــای افــراد هســتیم و ایــن اصلی تریــن مســئولیت 

اجتماعــی ماســت.«
بــه گفتــه عالمــی اگــر در رســانه، فیلــم، ســریال، قصــه و کتــاب نقــش افــراد دارای معلولیــت حــذف 
شــود، بــه تدریــج شــاهد حــذف ایــن افــراد از ســطح جامعــه خواهیــم بــود، آنچنــان کــه حــاال هــم ایــن 
افــراد بــه خاطــر تبعیض هــا و مشــکات بــه ســختی در جامعــه حضــور پیــدا می کننــد. او همچنیــن 
بیــان کــرد: »اگــر فرزندمــان را از کودکــی بــا ایــن مســائل آشــنا کنیــم در آینــده تمــام جامعــه از 
ــه  ــدا ب ــدس از ابت ــک مهن ــار و ی ــک معم ــد اینکــه ی فرصت هــای بیشــتری برخــوردار می شــوند. مانن

ســاخت واحــدی مناسب ســازی شــده بــرای معلــوالن فکــر کنــد.«
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در بخــش دیگــری از ایــن مراســم، اللــه زارعــی کــه در ایــن پــروژه بــا تیــم آی قصــه همــکاری 
کرد،گفــت: »حــدود ۶ مــاه اســت بــا تیــم آی  قصــه آشــنا شــده ام و ســعی کــرده ام در زمینــه ی 

اضافــه کــردن ویژگــی خــاص ایــن برنامــه بــرای نابینایــان کمــک کنــم.«
او ادامــه داد: »نابینایــان، حــس شــنوایی بســیاری قــوی ای دارنــد و از ایــن حــس قــوی بــرای 
گرفتــن ارتبــاط اســتفاده می کننــد. نابینایــان بــرای اســتفاده از گوشــی هوشــمند اندرویــدی خــود 
ــا  ــران نابین ــه کارب ــع ب ــه در  واق ــن برنام ــد، ای ــام اســکرین ریدر اســتفاده می کنن ــه ن ــه ای ب از برنام

ــر شــوند.« ــد و از اطاعــات داخــل آن باخب اجــازه می دهــد در گوشــی خــود پیمایــش کنن
ــا  ــی آی  قصــه باعــث شــد ت ــم برنامه نویســی و فن ــه کمــک تی ــت ب ــن قابلی ــه  زارعــی همی ــه گفت ب
بتواننــد بعــد از تســت های مختلــف روی اپلیکیشــن، آی قصــه را بــرای نابینایــان نیــز مناسب ســازی 
کننــد. زارعــی همچنیــن در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد تولید کننــدگان اپلیکیشــن های دیگــر 
نیــز بــه افــراد نابینــا فکــر کننــد و برنامه هــای خــود را بــا آن هــا تطبیــق دهنــد. در ایــن برنامــه 
همچنیــن از اللــه زارعــی بــه دلیــل همــکاری بــا آی قصــه بــرای مناسب ســازی اپلکیشــن بــرای 

ــر شــد. ــان تقدی نابینای



در بخــش پایانــی ایــن نشســت، پنلــی بــا حضــور وحیــد رجبلــو، مدیــر عامــل اســتارت آپ توانیتــو، 
فریــدون عمــوزاده خلیلــی، نویســنده حــوزه کــودک و نوجــوان و مدیــر مســئول چلچــراغ و ابــوذر 
حــوزه سیاســت گذاری  در  دانشــگاه  مــدرس  و  معلولیــت  دارای  افــراد  حــوزه  ســمیعی،فعال 
ــژه در ادبیــات و  ــگاه کــودکان دارای نیازهــای وی فرهنگــی، برگــزار شــد. در ایــن پنــل درمــورد جای

ســینما صحبــت شــد.
رجبلــو بــا توجــه بــه تجربــه زیســته خــود در زمینــه معلولیــت بــه موضــوع نبــودن شــخصیت ها و 
عروســک های دارای معلولیــت در قصه هــا اشــاره کــرد و گفــت: »نیــازی بــه اغــراق و ترحــم نســبت 
بــه افــراد معلــول نیســت، مــا بــه عادی ســازی حضــور افــراد دارای معلولیــت در جامعــه و حضــور 
آنهــا در قصه هــا و فیلم هــا احتیــاج داریــم. وقتــی دیــده شــویم کمبودهــا و محدودیت هــای مــا 

هــم دیــده می شــود ماننــد هــر محدودیــت دیگــری کــه بــرای هــر انســانی وجــود دارد.«

در شــخصیت پردازی افراد دارای معلولیت
نیاز به اغراق یا ترحم نیســت
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فریــدون عمــوزاده خلیلــی، نیــز بــا بیــان اینکــه نیــاز داریم تا رویکرد شخصیت ســازی در داســتان ها 
در جهــان نســبت بــه افــراد دارای معلولیــت تغییــر کنــد، گفــت: »دیگــر وقــت تغییــر در داســتان 
و فیلم نامه نویســی در ایــن حــوزه اســت. کمبــود نگاهــی واقع بینانه،انســانی و داســتان های 

باورپذیــر در ایــن حــوزه بــه شــدت احســاس می شــود.«
در ایــن نشســت همچنیــن ابــوذر ســمیعی ژانرهــا و کاراکترهــای مربــوط بــه افــراد دارای معلولیــت 
را کلیشــه ای و در چنــد دســته بندی همیشــگی عنــوان کــرد و گفــت: »ایــن دســته بندی های 
شــامل ژانــر ترحــم برانگیــز، شــر و شــیطانی، تمســخرآلود، مجــازات گناهــان، نــگاه اغــراق آمیــز 

ــه طــور کل ایــن افــراد در داســتان ها حــذف می شــوند.« ــا ب اســت ی
او راهــکار تغییــر ایــن رویکــرد را داستان ســازی ها بــا کمــک گرفتــن از افــراد دارای معلولیــت 
دانســت و بیــان کــرد: »اگــر قــرار اســت داســتان هایی بــرای افــراد دارای معلولیــت نوشــته شــود یــا 
اگــر قــرار اســت در داســتان  ها افــراد معلــول نقشــی داشــته باشــند بایــد ایــن داســتان ها را خــود 
معلــوالن یــا کســانی کــه در تعامــل نزدیــک بــا آنهــا هســتند، بنویســند. بایــد نویســندگان از افــراد 
ــن  ــه ای ــاط باشــند. ب ــوالن در ارتب ــا انجمن هــای حــوزه معل ــد و ب ــت مشــاوره بگیرن دارای معلولی

ــد.« ــه خــود می گیرن شــکل شخصیت ســازی در داســتان ها شــکلی واقعــی ب



ویدیو: مناسب سازی اپلیکیشن آی قصه برای نابینایان

برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید
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اپلیکیشن

قصه گوی
آی قصه

Available in
GooglePlay
+ 150k install

www.iGhe3.com



ابوذر سمیعی

پوریا عالمی

دانش آموخته سیاســت گذاری فرهنگی
مدرس دانشــگاه و كارشــناس سازمان بهزیستی

فعــال حــوزه افراد دارای معلولیت
همكار پژوهشــی در گروه مطالعات معلولیت دانشــگاه ایالتی نیویورک

مولــف کتــاب فرهنــگتعاملبــادانشآموزاندارایمعلولیت

هم بنیان گذار و ســردبیر آی قصه
نویسنده کودک

روزنامه نگار سابق

معرفیمهمانهاینشســت
چگونه کودکان با نیازهای ویژه را وارد قصه کنیم؟
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وحید رجبلو
کارآفرین و بنیان گذار اســتارت آپ توانیتو

منتخــب کمیتــه غیرانتفاعــی بین المللــی جوانان جهان در ســال ۱۳۹۹ به 
عنــوان یکــی از ۱۰ چهــره تاثیرگذار در دنیا

برگزارکننده دو مســابقه بین المللی »نویســندگی ایران ۱۴۰۰« و 
»خاطره نویســی معلوالن و خانواده های آنان«

فریــدون عموزاده خلیلی
نویســنده  نوجوانان، پژوهشــگر و روزنامه نگار 

مدیر مســئول هفته نامه چلچراغ
بعضــیازآثار:

قلمــرو ادبیات کودک 
فرهنگ توصیفی شــخصیت های داســتانی نوجوان

زرد مشکی
اژدهای بدجنســی که چشــم هایش آســتیگمات بود)نبود!(



فِرِکی، ترانه ای درباره ی یک کودک متفاوت

برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید

 willem( ــم ویلمینــک ــام ویلی ــه ن ــدی ب فرکــی شــعری  از شــاعری هلن
wilmink( اســت. او در ســال های ۱۹۳۶ تــا ۲۰۰۳ می زیســته و بــه 
خاطــر ترانه هــای زیــادی کــه بــرای برنامه هــای کودکانه نوشــته، شــناخته 
می شــود. ایــن شــعر دربــاره ی تــاش کــودکان بــرای هم بــازی شــدن بــا 

دوستشــان فرکــی اســت کــه پســری دیرآمــوز اســت. 
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در ادامــه، بــه معرفــی چنــد فیلــم پرداخته ایــم. فیلم هایــی کــه در 
آنهــا داســتان زندگــی، چالش هــا و ماجراجویی هــای شــخصیت های 
مختلفــی بــا نیازهــای ویــژه نمایــش داده شــده اســت. بســیاری از ایــن 
فیلم هــا دقیــق و برخــی از آنهــا نادرســت هســتند. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه گنجانــدن آنهــا در ایــن فهرســت بــه منظــور تحریــک بحــث اســت و 
بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه عنــوان تأییــد صحــت یــا مناســب بــودن آنهــا 

تلقــی شــود. 
شــیوه هایی  کــه افــراد و گروه هــا در رســانه های عمومــی بــه تصویــر 
کشــیده می شــوند، می توانــد تأثیــر عمیقــی بــر نحــوه نگــرش جامعــه 
بــه آنهــا داشــته باشــد. فهرســت زیــر، مجموعــه ای از فیلم هــا و 
انیمیشــن هایی اســت کــه در آنهــا افــراد دارای معلولیــت بــه تصویــر 
کشــیده شــده اند. در برخــی از انیمیشــن های کــودکان، ایــن تصویــر 
یــک شــخص نیســت، بلکــه یــک حیــوان اســت )ماننــد نمــو(. بســیاری 
از ایــن فیلم هــا و انیمیشــن ها دقیــق و بســیاری نادرســت هســتند. 
ــه منظــور  ــدن آنهــا در ایــن فهرســت ب ــه ذکــر اســت کــه گنجان الزم ب
تحریــک بحــث اســت و بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه عنــوان تأییــد صحــت 

یــا مناســب بــودن آنهــا تلقــی شــود.

نیازهای ویژه
در فیلم ها و انیمیشــن ها



اعجوبه
Wonder

خالصه فیلم:
آگــی  پولمــن کــه بــا دیگــر کــودکان همســن و ســال خــود تفاوت هــای 
ــه مدرســه مــی رود و حضــور در اجتمــاع  ــار ب ــرای اولیــن ب ظاهــری دارد، ب
را تجربــه می کنــد. او بــه طــور باورنکردنــی ای بــه یــک قهرمــان تبدیــل 
می شــود. همان طــور کــه خانــواده او، همکاســی های جدیــدش و جامعــه 
بــرای کشــف شــفقت و پذیــرش خــود تــاش می کننــد، ســفر خــارق العــاده 
آگــی آن هــا را متحــد می کنــد و ثابــت می کنــد کــه تفــاوت ظاهــری دلیلــی 

بــرای تمایزنیســت.

فیلم بزرگسال
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نظریه 
همه چیز

 The Theory of
Everything

خالصه فیلم:
آینــده،  فیزیکــدان  و  کمبریــج  دانشــگاه  دانشــجوی   ،۱۹۶۰ ســال  در 
اســتیون هاوکینگ عاشــق  همــکار خــود جیــن وایلــد می شــود.  هاوکینــگ 
ــا اســت.  ــه بیمــاری ال ام اس مبت ــه ب در ۲۱ ســالگی متوجــه می شــود ک
بــا ایــن وجــود، هاوکینــگ– بــه همــراه جیــن- مطالعــات جدیــدی را دربــاره 
ــد مــدت خــود را در شــرایطی آغــاز  ــد. او مطالعــات بلن زمــان آغــاز می کنن
ــادی نداشــته اســت. اســتیون  ــه گفتــه پزشــکش، زمــان زی می کنــد کــه ب
و جیــن برخــاف شــانس و شــرایطی کــه داشــتند مســیر جدیــدی را در 

زمینه هــای پزشــکی و علــم می گشــایند.

فیلم بزرگسال



پای چپ من
My Left Foot

خالصه فیلم:
هیــچ کــس از کریســتی بــراون، پســری مبتــا بــه فلــج مغــزی کــه در  یــک 
خانــواده کارگــر ایرلنــدی متولــد شــده اســت، انتظــار زیــادی نــدارد. امــا او 
بــا وجــود اینکــه از دو دســت و دو پــا فلــج اســت، توانایــی خــارق العــاده ای 
از خــود بــه نمایــش می گــذارد. کریســتی، در ســن ۵ ســالگی کنتــرل پــای 
چــپ خــود را بــا اســتفاده از گــچ بــرای خــط زدن کلمــه ای روی زمیــن نشــان 
می دهــد. او بــا اراده و پشــتکار خــود و بــا کمک هــای مــادرش، بــر ناتوانــی 

خــود غلبــه کــرده و نقــاش، شــاعر و نویســنده می شــود.

فیلم بزرگسال
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ذهن زیبا
A
Beautiful
Mind

خالصه فیلم:
یــک درام انســانی بــا الهــام از وقایــع زندگــی جــان فوربــس نــش جونیــور و 
تــا حــدی  بــر اســاس بیوگرافــی »یــک ذهــن زیبــا« نوشــته ســیلویا ناســار. 
جــان فوربــس نــش جونیــور از اوج بدنامــی تــا اعمــاق تباهــی، همــه چیــز 
را تجربــه کــرد. او کــه یــک نابغــه ریاضــی بــود، در اوایــل کار خــود، بــه 
کشــف شــگفت انگیــزی دســت یافــت و در آســتانه شــهرت بیــن المللــی 
قــرار گرفــت. امــا نــش خــوش تیــپ و متکبــر، خیلــی زود خــود را در آغــاز 

ماجرایــی دردنــاک و دلخــراش دیــد.

فیلم بزرگسال



37 Seconds
37 ثانیه

خالصه فیلم:

یومــا یــک زن جــوان ژاپنــی اســت کــه از فلــج مغــزی و حرکتــی رنــج می بــرد. 
او کــه بیــن تعهداتــش در قبــال خانــواده  و آرزویــش بــرای تبدیــل شــدن بــه 
یــک هنرمنــد مانــگا قــرار دارد، تــاش می کنــد تــا زندگــی مســتقلی داشــته 

باشد.

فیلم بزرگسال
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کودا
Coda

خالصه فیلم:
روبــی تنهــا عضــو شــنوای یــک خانــواده ناشــنوا از گاســتر ، ماساچوســت 
اســت. او در 17 ســالگی، صبح ها قبل از مدرســه کار می کند تا به والدین 
و بــرادرش کمــک کنــد کــه تجــارت ماهیگیــری خــود را ادامــه دهنــد. امــا 
بــا پیوســتن بــه کلــوپ ناشــنوایان دبیرســتانش، متوجــه می شــود کــه هــم 
بــه شــریکش و هــم بــه اشــتیاق نهفتــه اش بــرای آواز خوانــدن عاقــه دارد.

فیلم بزرگسال



سخنرانی
پادشاه

 The King’s
Speech

خالصه فیلم:
شــاهزاده  آلبــرت انگلســتان )کالیــن فــرث( بایــد بــه عنــوان پادشــاه جــورج 
ششــم بــر تخــت ســلطنت بنشــیند، امــا او یــک نقــص گفتــاری دارد. 
الیزابــت )هلنــا بونهــام کارتــر( بــا دانســتن اینکــه کشــور بــه همســرش نیــاز 
دارد تــا بتوانــد بــه طــور موثــر ارتبــاط برقــرار کنــد، لیونــل لــوگ )جفــری 
ــه  ــا ب ــد ت ــر را اســتخدام می کن ــار درمانگ ــر اســترالیایی و گفت راش(، بازیگ
او کمــک کنــد تــا بــر لکنــت خــود غلبــه کنــد. دوســتی خارق العــاده ای بیــن 
ایــن دو مــرد شــکل می گیــرد، زیــرا لــوگ از ابزارهــای غیرمتعــارف اســتفاده 
می کنــد تــا بــه پادشــاه بیامــوزد کــه چگونــه بــا اعتمــاد بــه نفــس صحبــت 

کنــد.

فیلم بزرگسال
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داستان
ماریا
Maria’s
Story

خالصه فیلم:
ایــن داســتان بــر اســاس داســتان حقیقــی از زندگــی دختــری بــه نــام ماریــا  
ســاخته شــده اســت کــه در قــرن نوزدهــم میــادی در فرانســه متولــد شــده 
و ناشــنوا و نابیناســت. او کــه نمی توانــد بــا دنیــای اطــراف خــود ارتبــاط 
برقــرار کنــد بــا کمــک خواهــرش مــارگارت و علی رغــم نــگاه تردیــد آمیــز 
مــادرش موفــق می شــود تــا از تاریکــی بیــرون بیایــد و بــه آن کســی تبدیــل 

بشــود کــه پتانســیلش را داشــته اســت. 

فیلم بزرگسال



شزم
Shazam

خالصه فیلم:
همــه  مــا یــک ابرقهرمــان در درون خــود داریــم و فقــط کمــی جــادو الزم 
اســت تــا آن را بــه نمایــش بگذاریــم. در مــورد بیلــی باتســون 14 ســاله نیــز 
می تــوان گفــت کــه او توســط یــک جادوگــر قدیمــی به نام شــزم، بــه عنوان 
یــک ابرقهرمــان انتخــاب می شــود. او می توانــد بــا گفتــن نــام جادوگــر، بــه 
یــک ابرقهرمــان بزرگســال تبدیــل شــود. او از ایــن قــدرت منحصــر بــه فــرد 

خــود لــذت می بــرد امــا بایــد تــاش کنــد تــا بتوانــد آن را کنتــرل کنــد.

فیلم نوجوان
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جاودانگان
Eternals

خالصه فیلم:
جاودانــگان، نــژادی از موجــودات جاودانــه بــا قدرت هــای مافــوق بشــری 
زندگــی  زمیــن  روی  بــر  مخفیانــه  اســت  ســال  هــزاران  کــه  هســتند 
 Deviants می کننــد. آنهــا دوبــاره بــا یکدیگــر متحــد می شــوند تــا بــا

شــرور مبــارزه کننــد.

فیلم نوجوان



در جســتجوی نمو
Finding Nemo

خالصه فیلم:
مارلیــن ، یــک دلقــک ماهــی اســت؛ او از پســرش، نمــو، کــه بالــه ای کوتــاه 
شــده دارد، بیــش از حــد حمایــت می کنــد. وقتــی نمــو خیلــی نزدیــک بــه 
ســطح شــنا می کنــد تــا خــودش را ثابــت کنــد، توســط یــک غــواص گرفتــار 
می شــود و مارلیــن وحشــت زده بایــد بــرای یافتــن او حرکــت کنــد. یــک 
ماهــی دیگــر بــه نــام دوری - کــه حافظــه بســیار کوتاهــی دارد - بــه مارلیــن 
می پیونــدد و برخــورد بــا کوســه ها، عــروس دریایــی و تعــدادی از خطــرات 
اقیانوســی را پیچیــده می کنــد. در همیــن حــال، نمــو نقشــه فــرار خــود را از 

مخــزن ماهــی دندانپزشــکی می کشــد.

فیلم کودک
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در جســتجوی دوری
Finding Dorry

خالصه فیلم:
دوری یــک ماهــی قرمــز چشــم درشــت اســت کــه هــر 10 ثانیــه یــا بیشــتر 
دچــار از دســت دادن حافظــه می شــود. تنهــا چیــزی کــه او می توانــد 
بــه خاطــر بســپارد ایــن اســت کــه در کودکــی بــه نوعــی از والدینــش جــدا 
شــده اســت. دوری بــا کمــک دوســتانش نمــو و مارلیــن وارد ماجراجویــی 
حماســی می شــود تــا آنهــا را پیــدا کنــد. ایــن ســفر، او را بــه موسســه زندگی 
دریایــی مــی آورد. هنرســتانی کــه گونه هــای مختلــف اقیانــوس را در خــود 
جــای داده اســت. دوری اکنــون می دانــد کــه زندگــی در کنــار خانــواده اش 
تنهــا در صورتــی اتفــاق می افتــد کــه بتوانــد مــادر و پــدرش را از اســارت 

نجــات دهــد.

فیلم کودک



سسمی
استریت
Sesame Street

خالصه فیلم:
Sesame Street از زمانی که در ســال 1969 شــروع به کار کرد، همیشــه 
ــر کشــیدن شــخصیت های مختلــف، از جملــه چندیــن فــرد  ــه تصوی در  ب
دارای معلولیــت، پیشــرو بــود. در ســال Sesame Street ،1982 یــک 
هیــوالی نابینــا بــه نــام ارســطو را معرفــی کــرد کــه می توانســت خــط 
بریــل را بخوانــد. در ســال 1993، یکــی از بازیگــران انســانی بــه نــام تــارا از 
ــی از انیمیشــن دیگــری  ــرد. در ســال 2004، بخش های ویلچــر اســتفاده ک
بــه نــام تراکشــن جکســون نشــان  داد کــه یکــی از کاراکترهــای او نیــز روی 
ویلچــر نشســته بــود. اخیــراً، Sesame Street شــخصیت جدیــدی بــه 
ــا  ــه اوتیســم اســت. جولی ــا را معرفــی کــرده اســت کــه مبتــا ب ــام جولی ن
 Sesame بــه صــف طوالنــی شــخصیت های دارای معلولیــت خیابــان
می پیونــدد، امــا او اولیــن کســی اســت کــه معلولیتــی دارد کــه بــه راحتــی 
قابــل تشــخیص نیســت. او توســط کارگاه Sesame بــه عنــوان یــک دختــر 
پیــش دبســتانی مبتــا بــه اوتیســم توصیــف شــده اســت کــه هنــگام بــازی 

ــا دوســتانش کارهــا را کمــی متفــاوت انجــام می دهــد. ب

فیلم کودک
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آواتار
آخرین 
بادافزار

 Avatar
 The Last
Airbender

خالصه فیلم:
در فضــای ایــن داســتان، چهــار قبیلــه وجــود دارد قبایــل آب، خــاک ، آتــش 
و بــاد. افــراد هرکــدام از ایــن قبایــل می تواننــد عنصــر قبیلــه خــود را کنتــرل 
کننــد. البتــه فــردی بــه نــام آواتــار می توانــد هــر چهــار عنصــر را کنتــرل کنــد 
ولــی از آنجــا کــه آخریــن بــاد افــزار بــرای هــزار ســال ناپدیــد شــده بــود، 
ــه  ــا توســل ب جنگــی ســخت میــان ایــن قبایــل در گرفــت و ملــت آتــش ب
ظلــم، فرمانروایــی همــه قبایــل را در دســت گرفتنــد. بعــد از پیــدا شــدن 
تصادفــی آواتــار، گروهــی از افــراد کــه یکــی از آنــان نابیناســت، بــا هــم 

ــد. ــام کنن ــر علیــه ظلــم آتش افزار هــا قی ــا ب متحــد می شــوند ت

فیلم کودک



گلدی و خرس
Goldie and Bear

فیلم کودک

خالصه فیلم:
همــه بــا داســتان گادیــاک و ســه خــرس آشــنا هســتند. ولــی هیــچ کــس 
نمی دانــد کــه در ادامــه ایــن داســتان و بعــد از اینکــه گلدیــاک غــذا و 
ایــن ســریال  کــرد، چــه شــد؟  پیــدا  بــود  کــه مناســب  را  تخت خوابــی 
انیمیشــنی، وقایعــی را روایــت می کنــد کــه مربــوط بــه بعــد از دوســت 
شــدن گلــدی و تولــه خــرس اســت. البتــه شــخصیت های مختلفــی از 
ــه از  ــدی هــم ک ــادر گل ــی خرس هــا و م ــه جنگل ــه همســایه های خان جمل

صندلــی چــرخ دار اســتفاده می کنــد بــه قصــه اضافــه شــده اند.
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آتشنشان سم
Fireman Sam

فیلم کودک

خالصه فیلم:
آتشنشــان ســم و همــکاران قابــل اعتمــادش، همیشــه بــا مهــارت بــه همٔه 
ــه در  ــا فاجعــه ای ک ــه در ســاحل رخ داده ت ــی ک ــوارد اورژانســی از اتفاق م
ــا یکــی از  هنــگام کبــاب درســت کــردن رخ داده، رســیدگی می کننــد. هان
شــخصیت های ایــن مجموعــه داســتانی اســت کــه از ویلچیــر اســتفاده 

می کنــد.



زندگی ضروری
نوشــته سعید ضروری

ایــن کتــاب، داســتان زندگــی ســعید ضــروری اســت کــه از کودکــی دچــار 
دیســتورفی عضانــی شــده و انــدک انــدک توانایی هــای خــود را از دســت 
ــاش  ــکان دارد ت ــه از مــرگ نزدی ــه ای ک ــل تجرب ــه دلی ــی او ب می دهــد. ول
می کنــد از فرصتــی کــه زندگــی در اختیــارش گذاشــته بــه بهتریــن نحــو 
اســتفاده کنــد و اوقــات خــود را سرشــار از تجربیــات منحصــر بــه فــرد و 

ــی ســازد. ماجراجوی

چندکتاب برای
مطالعه بزرگساالن
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پســر دیرآموز من
نوشــته مهوش کیان ارثی

ایــن کتــاب روایتــی اســت از ســی و هفــت ســال تــاش و تجربیــات یــک 
مــادر دارای فرزنــدی دیرآمــوز. کتــاب بــا لحنــی شــیوا و روان نوشــته شــده 
و تجربیــات ایــن مــادر را توصیــف نمــوده اســت. کتــاب پســر دیرآمــوز مــن، 
می توانــد بــه خصــوص بــرای مــادران دیگــری کــه در ایــن راه هســتند 

روشــنگر باشــد.



نوشــته ویرجینیا ام.اکساین

ایــن کتــاب مجموعــه یادداشــت های یــک بــازی درمانگــر در جلســات بــازی 
درمانــی یــک کــودک بــر روی طیــف اوتیســم اســت. همان طور کــه درمانگر 
جلســات، درمــان را توصیــف می کنــد، دنیــای دیبــز بیشــتر و بیشــتر بــرای 
خواننــده قابــل درک می شــود و خــود او هــم بــا اســتفاده از زبــان بــازی 

بهتــر می توانــد خــود و نیازهایــش را ابــراز کنــد.

دیبز در جســتجوی خویشتن
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شنگال
نوشــته کیو مکلیر

ترجمــه زهره پریرخ

 داســتان بــا ایــن جملــه شــروع می شــود: شــنگال نــه یــک قاشــق بــود و 
نــه یــک چنــگال ... امــا کمــی از هــر دو بــود ... شــنگال یــک مامــان داشــت 
ــودن و  ــه چنــگال، از تنهــا ب ــه قاشــق اســت و ن ــا. شــنگال کــه ن و یــک باب
پذیرفتــه نشــدن توســط دیگــران ناراحــت اســت. او کــه ظاهــر متفاوتــی 
دارد فکــر می کنــد، جایــی در بیــن وســایل آشــپزخانه نــدارد. او بــا ناراحتــی 
بــه دیگــران نــگاه می کنــد و از ایــن کــه نمی توانــد کاری بکنــد، غمگیــن 
اســت. شــنگال حتــی ســعی می کنــد، ظاهــر خــود را شــبیه دیگــران کنــد 
تــا شــاید بتوانــد در گــروه چنگال هــا یــا قاشــق ها قــرار گیــرد امــا بــه نتیجــه 
نمی رســد. تــا ایــن کــه اتفاقــی رخ می دهــد و باخــره شــنگال جایــگاه 
خــود را در بیــن وســایل پیــدا می کنــد و از وضعیتــش راضــی و خوشــحال 
می شــود. در ایــن کتــاب بــه زیبایــی بــه تفاوت هــای بیــن افــراد، اهمیــت 
ایــن تنــوع، پذیــرش و اهمیــت حمایــت والدیــن و اعتمــاد بــه نفــس دادن 

ــه کــودک اشــاره می شــود.  ب

چندکتاب برای
مطالعــه کودکان و نوجوانان



برادرم اتیســم دارد
نوشــته جنیفر مور مالینوس

ترجمه الدن مقیمی اســکویی

 داشــتن خواهــر و بــرادر متفــاوت، بــرای کــودکان موضوعــی چالش برانگیز 
اســت. کودکانــی کــه خواهــر و برادرهــای متفــاوت دارنــد، ناخواســته درگیــر 
چالش هایــی می شــوند کــه مناســب ســن آن هــا نیســت. آن هــا توجــه 
ــه خاطــر وجــود  ــد و ممکــن اســت ب ــر دریافــت می کنن ــدر و مــادر را کمت پ
خواهــر یــا بــرادر خــود خجالــت بکشــند. بــرادرم اتیســم دارد، داســتان دو 
ــف اتیســم اســت. رابطــه ی  ــال طی ــا اخت ــر، ب ــرادر کوچکت ــرادر اســت. ب ب
دو بــرادر باهــم بســیار خــوب اســت تــا زمانــی کــه بیلــی )بــرادر کوچــک 
بــا اختالــل اتیســم( در غذاخــوری مدرســه بــا تغییــر چیدمــان همیشــگی 
شــیرینی هایش مواجــه می شــود، همیــن موضــوع او را ناراحــت می کنــد 
و بهــم می ریــزد. بهــم ریختگــی اصطاحــی اســت کــه بــه رفتارهایــی مثــل 
جیــغ زدن، گریــه کــردن و ... اشــاره دارد، امــا در زمــان بهــم ریختگــی، 
کــودک واقعــا هیــچ کنترلــی روی رفتــار خــود نــدارد و نمی توانــد آرام باشــد. 
ایــن رفتــار بیلــی باعــث خجالــت زیــاد بــرادرش می شــود تــا جایــی کــه او 
از غذاخــوری فــرار می کنــد. در حــال دویــدن بــه معلمشــان می رســد و 
گفتگویــی را بــا او آغــاز می کنــد کــه باعــث بیشــتر آگاه شــدن دوســتان و 

هــم کاســی هایش از اتیســم می شــود. 
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ما هشــت پا را
قرمز می کنیم

نوشــته استفانی بودن 
ترجمــه احمد رمضانی 

ــا را قرمــز می کنیــم، داســتان کودکــی را روایــت می کنــد کــه  مــا هشــت پ
منتظــر تولــد بــرادر کوچکتــرش اســت. او خیــال بافی هــای زیــادی دربــاره ی 
تولــد بــرادرش دارد و فکــر می کنــد، وقتــی بــرادرش متولــد شــود باهم بازی 
می کننــد، کتــاب می خواننــد، بــه گوســاله ها شــیر می دهنــد و... امــا بعــد 
از مدتــی، والدیــن متوجــه می شــوند نوزادشــان، بــا ســندرم داون متولــد 
خواهــد شــد. نحــوه ی بیــان ایــن موضــوع بــه خواهــر بزرگتــر و تصوراتــی 
کــه او از بــرادری بــا ســندرم داون دارد، بســیار جالــب اســت. وقتــی پــدرش 
بــه او می گویــد بــرادرش بــا ســندرم داون متولــد می شــود، او می گویــد 
فهمیــدم، یعنــی بــرادرم نمیتوانــد بــا مــن تــوپ بــازی کنــد. او ســواالتی کــه 
در ذهــن دارد را می پرســد و پــدرش هــم بــه او پاســخ می دهــد. تــا جایــی 
کــه او بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه داشــتن ســندرم داون، باعــث نمی شــود 
ــه  ــد کارهــای مــورد عاقــه اش را انجــام دهــد. توجــه ب ــرادرش نتوان کــه ب
حمایــت و توانایی هــای کــودکان بــا ســندرم داون یکــی از نقــاط قــوت ایــن 

کتــاب اســت. 



من الرا هســتم 
نوشــته فلورانس کادیه 

ترجمــه امیرفرهنگ نعمتی

 الرا کودکــی مثــل توســت امــا متفــاوت. او خانواده ی خوبــی دارد، برادرش 
بــا او مهربــان اســت امــا گاهــی انــگار او را نمی بینــد. او کــه در مدرســه ی 
اســتثنایی عملکــرد خوبــی دارد، تصمیــم می گیــرد بــه مدرســه ی عــادی 
بــرود امــا در مدرســه ی عــادی دیگــران از او حمایــت نمی کننــد. والدیــن 
نگــران ســامت کــودک خــود هســتند و بچه هــا الــرا را مســخره می کننــد، 

چــرا؟ چــون او کودکــی بــا ســندرم داون اســت .
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آدم ها باهم
فرق می کنند

نوشــته کریستین ای آدامز 
ترجمه برزو ســریزدی

ــا تمــام  ــاور نوشــته شــده اســت کــه خــدا مــا را آفریــده، ب ــا ایــن ب کتــاب ب
تفاوت هایــی کــه داریــم! اگــر می خواهیــم بــا ایــن بــاور زندگــی کنیــم، 
کودکانمــان بایــد یــاد بگیرنــد کــه چگونــه بــا افــرادی کــه بــا آن هــا متفــاوت 
هســتند زندگــی، بــازی یــا کار کننــد. بــه رســمیت شــناختن تفاوت هــا، 
پذیــرش آن هــا و پیــش داوری نکــردن از مهــم تریــن موضوعاتــی اســت کــه 
بــه مــا در رســیدن بــه ایــن بــاور کمــک می کنــد. در ایــن کتــاب، مثال هــای 
کوچکــی بــرای نشــان دادن تفاوت هــا و پذیــرش آن هــا آورده شــده اســت. 



گاهی
نوشــته ربه کا الیوت 

ترجمه شــیرین محمدزاده

دارد.  تخــت  یــک  بیمارســتان  در  او  دنیاســت.  خواهــر  بهتریــن  کارال 
ــه کمــک  ــاز ب ــی دارد. کارال نی ــا می پوشــد و موهــای زیبای لباس هــای زیب
پزشــکان دارد و گاهــی بایــد در بیمارســتان بســتری باشــد. بــرادرش بــه 
جــای او بــازی می کنــد، غــذا می خــورد و دوســت پیــدا می کنــد. کارال 
شــجاع اســت و وقتــی بــه خانــه برمــی گــردد، همــه جشــن می گیرنــد. ایــن 

ــر ایــن کتــاب مهــم هســتند. ــی تصاوی ــدارد ول ــادی ن کتــاب متــن زی
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حادثه ای عجیب 
ســگی در نیمه شب

نوشته مارک هاردون
برنده جایزه ادبی کاســتا بوک

وقایــع ایــن داســتان در انگلســتان می گــذرد و در واقــع، هســته اصلــی آن، 
شــرح ســفر پرماجرای قهرمان داســتان که پســری به نام کریســتوفر بون 
اســت را روایــت می کنــد. کریســتوفر مبتــا بــه اوتیســم اســت و از همیــن 
رو، لحــن ویــژه و منحصربه فــردی دارد. او بــه علــت ایــن بیمــاری خــاص 
از درک مســائل عــادی زندگــی عاجــز اســت، امــا هــوش فوق العــاده ای دارد 
و دنیــا را دیگرگونــه می بینــد. ماجــرا بــا کشــته شــدن ســگی در همســایگی 
آن هــا آغــاز می شــود و کریســتوفر ســعی می کنــد قاتــل ســگ را بــا ابتــکارات 

منحصربــه فــرد خویــش بیابــد.



این تد تاک زیبا با زبانی سـاده و رسـا توضیح می دهد که داسـتان زندگی 
همه ما تلفیقی از چند داستان مختلف است. قصه  هیچکدام از ما فقط 
یـک رو نـدارد. همـه مـا لحظـات تلـخ و شـیرین و سـفید و سـیاه را تجربـه 
کرده ایـم. گاهـی قـوی بودیـم، خـوب عکس العمـل نشـان داده ایـم و گاهی 
ضعیف و شکننده بوده ایم. ولی اگر فقط یک قسمت از داستان ما یعنی 
آن بخش قهرمانانه یا بخش ضعیف تر ما بیان شود کسی نمی تواند ما و 
زندگی ما را به خوبی بشناسد. همه باید بتوانند تمام آنچه هستند را برای 
دیگـران بـه نمایـش بگذارنـد تـا دردهـا،  لذت هـا و نیاز هایشـان بـه رسـمیت 
شـناخته شـود. چـرا کـه آن چـه مـا هسـتیم از ترکیـب تمـام داسـتان های 

زندگی ما شـکل گرفته اسـت. 
زمانـی کـه یـک گـروه اقلیـت به دالیل مختلف، در دفعات کمتر و با نگاهی 

خطر یک داستان واحد!

برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید
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محدودتر در داستان ها نمایش داده می شوند، درک ما از این گروه محدودتر 
خواهد شد. دقیقاً این اتفاق در ارتباط با معلولیت نیز رخ داده است. افراد 
دارای معلولیـت بـه عنـوان یـک گروه اقلیت، بازنمایی محدودتـری در ادبیات 
و سـینما داشـته اند. از آنجـا کـه قصه هـا ذهـن را دربـاره افـراد و گروه هـای 
مختلـف شـکل می دهنـد، پـس الزم اسـت روایت هـای مختلفـی از زندگـی 
افـراد بـا معلولیت هـای گوناگـون بیـان شـود تـا بتوانیـم بـا نـگاه از تمـام زوایـا 
بـه دیـد خـود عمـق بیشـتری دهیـم. زمانی کـه بارها و بارها یـک عده فقط به 
یک شکل در ادبیات و سینما نمایش داده می شوند، آن ها تبدیل به همان 
تصویر یا روایت رایج بیان شـده از خودشـان خواهند شـد. اینگونه اسـت که 
کلیشـه ها سـاخته می شـوند. مشـکل کلیشـه ها این نیست که غلطند. بلکه 
مشـکل این اسـت که کامل نیسـتند و قسـمت کوچکی از داسـتان را نمایش 
می دهنـد. ایـن اتفـاق باعـث می شـود، پذیرفتـن افراد با طیـف توانمندی های 

مختلـف در ذهـن مـا بـه صورت برابر نباشـد.
چیمامانـدا آدیچـه نویسـنده نیجریه ای-آمریکایـی کـه سـخنران ایـن تدتـاک 
زیباسـت. متولـد سـال ۱۹۷۷ اسـت و داسـتان های کوتـاه و بلنـد بسـیاری 
نوشـته. او برنـده جوایـز متعـددی نیـز شـده اسـت. از آثارخـوب او می تـوان بـه 
نیمه زرد خورشـید و همٔه ما باید فمنیسـت باشـیم اشـاره کرد. مجله تایمز، 
خواندن آثار او را به دوستداران ادبیات توصیه کرده است. او توانسته نسل 
جـوان آفریقایی هـا بـه خصـوص آن هایـی کـه در آمریـکا زندگـی می کننـد را به 
خوانـدن ادبیـات آفریقـا تشـویق کنـد. آدیچـه، سـخنرانی »خطـر داسـتان های 
تـک بعـدی« را در سـال ۲۰۰۹ انجـام داد و توانسـت بـا بیـش از ۲۷ میلیـون 
بازدید، یکی از پر بازدیدترین سخنرانی های انجام شده در تد را داشته باشد.



»مجلـه کـودک« بخـش پژوهشـی و آموزشـی از آی قصـه اسـت کـه 
بـه تولیـد و انتشـار مقـاالت آموزشـی و تربیتـی کـودکان بـه صـورت 
مستمر می پردازد. این بخش به صورت مستقل در سایتی با همین 
از زیرمجموعه هـای آی قصـه اسـت، منتشـر می شـود.  کـه  عنـوان 
سـالمت کـودکان،  خالقیـت، ویژگی هـای سـنی و خبرهـای دنیـای 

کـودکان برخـی از سـرفصل های مجلـه کـودک اسـت.
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