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 پیشگفتار
م که به ظاهر مفاهیمی خاص هستند، اما اساسا محتووای  يهايی آغاز کردهر چند سخن را با واژه

های بشری و نیازهای آدمی حرف ويژگی .هاستزيرا که سخن ما از انسان و انسان .ای ندارندويژه

هوای دل  بیان مشوکالت و گفوتن حورف    .و چگونه زيستن است های زيستنموضوع فرصت .است

 فقوط  آری سووال،  يک پاسخ که تا …ها يافتن است واست و شوق شنیدن را رويانیدن و راه حل

-موی  چوه  ینمعلوول  :پرسود موی  کوه  سوت ديگری سوال  موضوع سوال آن و شود داده سوال يک

آيوا پاسوخ    ."خواهند بسان ديگوران معلولین زندگی می" :دانیم که پاسخ اين استیم و خواهند؟

 … کند؟ آياآيا نفس را در سینه حبس می .غريبی است

بايود انديشوه توالش     .ها جاری شوود های آن در نفسبايد که تمام واژه !!اما نبايد چنین باشد

آری حق معلولین است که مثول ديگوران زنودگی     .آرامش بخشدها را شوق و برای تحقق آن دل

معلوولین،  "هوای  اما نه، هنوز حس غربت در میوان واژه  .کنند و درک آن مسئولیت ديگران است

-حق مطلب ادا نموی  .ستا کرده انگیز غم و سرد و سخت را معنا( …)من و تو و يعنی "ديگران

حق ماست که معلولین زندگی به سان همه داشته باشوند و   " :خواهیم بدانیم و بگويیمشود؛ می

هوا را بور آن   بايود ديوده   .ها نشاندبايد در دل ،بايد آن را باور کرد .درک آن مسئولیت همه ماست

 ،انود ی که دچار آن شدهيهای دگرگونه به زندگی انسانيبايد فهمید که معلولیت نبايد معنا .گشود

نقص , اما بايد دانست که معلولیت دشوار است .یت محرومیت استنبايد پذيرفت که معلول .بدهد

 "…سخت است ،و نداشتن حس و يا عضو

پس بايد انديشید که معلولین همان احساسات و نیازهايی را دارند که هموه دارنود بوه اضوافه     

 .سازند می نیازهای ويژه ناشی از معلولیت و احساسات خوش و ناخوشی که بقیه به آنان روا

 
 


