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 مقدمه 
 

                          کنند. وقتيی بيه چشيمان                                                               دنیایشان ساکت است و سکوت را با همه ژرفای وجودشان احساس می

                      یيابی. هنرشيان بيا                                                               نگری، در اعماق پررمز و راز نگاهشان، ابهامی مرموز نهفته می             معصومشان می

                                                                                 چشم شنیدن است، همه وجودشان قلبشان و همه قلبشان، نگاهشان است و نگاهشان سرشيار از  

                                                             گاهشان کتابی پرمحتوی است که باید آنرا با صبر و حوصله خواند.             کالم و سخن. ن

           کننيد. از                                                       گویم، از آنانی که هیاهو را در دنیای سکوت تجربه ميی                              از افراد با آسیب شنوایی  می

                                                                 گویند و بيا در هيم شکسيتن سيکوت رمبارشيان، امیيد را معنيا                      زبانی سخن می                   آنانکه با زبان بی

        دهند.      ّ    جلّی می                       بخشند و شور و نشاط را ت    می

   «.          گوید، نیست                                    تر از صدای کودک ناشنوایی که سخن می                            هیچ صدایی در دنیا خوش آهنگ »

                             گویند و از ایين طریيب بيه                                               شنوند و با حرکات لبها و اشارات دست سخن می                آنان با چشم می

       بخشند.            ای تازه می                             دنیای تیره خویش، رنگ و جلوه

                                               کودکان بيا آسيیب شينوایی ترجميه گردیيده ،                                             این کتاب در جهت کمك به مربیان و والدین 

                                                                                           امیدوارم بتوانیم قدمی هر چند کوچك در جهت پیشرفت این عزیزان برداشيته و بتيوانیم آنهيا را    

                            در مسیر موفقیت یاری نماییم.
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