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توگو با علیشهبا معلول کوتاهقامت؛
گف 

 زهرا خواجویینژاد
این گزارش داستان زندگی فردی است که
بارها در کوچه و خیابان مانند او را دیدهایم و گاه
با نگاهها و الفاظ نابجا آزارشان دادهایم .داستان
افرادی که به لحاظ قامت متفاوتند؛ بزرگساالنی
در قامتی کودکانه که گاهی توانمندیهایشان
بسیار بیشتر از افراد بلندقد است .حدود 12 - 10
هزار نفردر کشورمان زندگی میکنند که به دلیل
قامت کوتاهشان عنوان آدمکوچولوها را برای آنها
انتخاب کردهایم« .علی شهبا» یکی از آنهاست.
او بسیار باانگیزه است وبارها در طول مصاحبه
میگوید« :اینهایی که میگویند کار نیست،
اشتباه میکنند .کارهست خیلی هم زیاد هست.
همین االن که میگویند وضعیت آژانسها
خراب شده ،یک نفرمیتواند روزی  60 -50هزار
تومان کارکند .مگرمیشود کارنباشد .کارنباشد
که مردم از گشنگی میمیرند .اگر بنشینید تو
خانه کسی بهتان حقوق نمیدهد .ببین یک لقمه
نانی بگیر باالی سرت و شروع کن .باید تصمیم
بگیری کاری را انجام دهی و بگویی این کار باید
انجام شود .مگرمیشود کاری انجام نشود؟ من
هیچوقت ناامید نمیشوم .نشد در کارم نیست.
چون کار نشد ندارد .همه کارها و تصمیمات
زندگی دست خودم هست و کارم قانونی است».
او دریک صبح تابستانی مهمان پاسارگاد بود اما
به دلیل پلههای دفتر نشریه ،پارک هادی را برای
توگو انتخاب کردیم .اوبایکپرایدسفید آمد
گف 
و خودش هم راننده بود .درنیمساعتی که با هم
گفت و شنود داشتیم ایستاد و حرف زد .او از
محدود معلوالنی است که کارآفرین هم هست،
مدیر آژانس ارشاد است و به گفته خودش تا
قبل از کرونا  30نفر راننده برایش کار میکردند.
او هرکجا به بنبست خورده است راهش را تغییر
داده و ازنو شروع کرده است.
 علی شهبا از دیدگاه خودتان چه کسی
است؟
من یک معلول هستم که درسال  1362در
یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم .دو برادرو دو
خواهردارم و ازبینشان فقط من بیماری نانیسم
یاهمان کوتاهقامتیدارم.دلیل اینمعلولیتهم
ازدواجفامیلی است.
درسال  89ازدواج کردم و سه پسردارم.
(عکسشانرانشانمیدهد)پسربزرگمنامش
امیرحسین است و امسال کالس سوم میرود
و آن دو تا دوقلو هستند؛ نامشان امیرعلی و
امیرمحمد است و امسال کالس اول میروند.
خانمتانباظاهرتانمشکلینداشت؟
خانمم همان روزاول که پذیرفت با من ازدواج

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

کند با این مشکل کنار آمد .دختر
عموی خانمم همسایه خواهرم بود
و پیشنهاد شد و رفتیم خواستگاری
و ازدواجمان سر گرفت .بچهها هم
اینموضوعراپذیرفتهاند.
 در حال حاضر روزگارتان
چگونهمیگذرد؟
وضعیت زندگی همه این روزها
با این اوضاع گرانی خراب است ما
کهدیگرمعلولیتداریمومددجوی
بهزیستی هم هستیم .من  20سال
است در کار آژانس هستم؛ 5
سال در آژانس دیگران و  15سال
است برای خودم آژانس زدم .البته
من بعد از اینکه دیپلم گرفتم،
مشغول به کار شدم و همه کاری
هم کردم از امالکی گرفته تا کاردر
موبایلفروشیو...
گرفتنمجوزآژانسمشکل
بود؟
برایراهاندازی آژانسخیلیسنگ
جلویپایم گذاشتند.هیچمسئولی
برای راهاندازی آژانس بهم کمک
نکرد .االن هم یک کانکس دربلوار
صفارزادهدارمکهمتعلقبهشهرداری
است و ماهیانه شهرداری  380هزار
تومان ازمن کرایه می گیرد .حدود
دو هفته پیش نامهای نوشتم که
به خاطر کرونا کار ما تعطیل شده
است و کرایه این ماهها را نگیرید.
رفتم شورا پیش آقای صادقی که
 20سال پیش همکالس بودیم
عکس :پاسارگاد
و نامهای به شهرداری داد اما هنوز
کار میکنند بازنشسته هستند که کارشان را رها
جوابموفقیدریافتنکردهام.
 کرونا واقعا روی کارتان تاثیر گذاشته نکردند .بقیه رانندهها هم که یا رفتند سرویس
معدن شدند و یا رفتند کاری برای خودشان زدند.
است؟
کرونا روی کار همهی آژانسها تاثیر گذاشته االن با این اوضاع هم برای خود ما هم صرف ندارد
است .االن در سیرجان حدود  130آژانس هست و آژانس را برای فروش گذاشتهایم.
تحتپوششبهزیستیهمهستید؟
اکثرا فعالیتشان کم شده است .تا قبل از کرونا
بله اما نه از بهزیستی مستمری میگیرم و نه
 30تا ماشین برایم کار میکردند االن به  5تا
ماشین رسیده است .در طول روز  300تا زنگ از خدمات آن استفاده میکنم .ما که مددجوی
بهزیستیهستیموهیچیازبهزیستینمیخواهیم،
داشتم اما االن به  80-70تا زنگ رسیده.
حداقل در انجام کارهایمان در ادارات کمکمان
 چرا؟
مردم به خاطر ترس از کرونا دیگر آژانس کنند .درزمینه بخشش اجاره کانکس ازبهزیستی
نمیگیرند و کارهایشان را بیشتر خودشان پیاده توقع داشتم به شهرداری زنگ بزند و به شهردار
یا با ماشین شخصی انجام میدهند .رانندهها بگوید ازمددجویان بهزیستی کرایه نگیرند .چون
هم میگویند بخاطر گرانی با این کرایه برایشان این  380تومانی که شهرداری از من میگیرد چه
نمیصرفد .این  5تا ماشینی هم که هنوزبرای ما دردی ازشهرداری دوا میکند .اصال میبایست ازما

ضایــعـات
و آهـنآلـات

امــالک توکــل
خرید فروش،
رهـن اجاره

09132456684

میدان آزادی

09133456403

خرید و فروش

اجرای رومالین رنگ

آهـنآلـات

و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

09133791899
09396176997

 09135028220جعفری
منازل فروشی

 7قصب  110متر تیرآهنی -گنبدی -آب برق گاز -ابن سینا  -کارشناسی
 16قصب  200متر گنبدی -تمیز-قولنامه -پروانه-حجت آباد  300 -میلیون
 10قصب  400متر  2طبقه -سند-پروانه-خواجو  2/400میلیارد
 13قصب  170متر زیر بنا -سند -پروانه-ابوفاضل 800 -میلیون
 1/600میلیارد
 10قصب  2نبش -لب بلوار -سند -ابن سینا
 7قصب  110متر زیربنا_ 3عدد مغازه -سند -میرزارضا  800میلیون
 5قصب 90-متر-درب حیاط-شیک-سند -ابن سینا  450میلیون
 90متر طبقه پنجم-کابینت-آسانسور-شیک -مجتمع فرهنگیان  560میلیون
 12قصب  300متر زیربنا-فضا سبز -سند-پروانه-بلوار امام خمینی کارشناسی
 14قصب  200مترزیربنا-سند-پروانه-بلوار پیروزی  4میلیارد
 12قصب  200متر گنبدی-تمیز-سند-شهیدشفیعی  1/500میلیارد
 8/5قصب  145متر شیک-سند-پروانه-نبوت  1/400میلیارد
 10قصب  150متر 2واحد -سند-پروانه -خیابان امام  1/300میلیارد
 10قصب  150متر گنبدی-سند-پروانه-مالک اشتر  1/600میلیارد
 17/5قصب 400-متر پروانه-دو طبقه-کوچه خواجو  2/400میلیارد
 7قصب-دونبش-حصار-سند-میرزارضا

 70قصب -حصار-درب حیاط-حجتآباد  500میلیون

 MDFجهت کار

کابینت به صورت متری

فروش امتیاز

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09 39 9 2 11382

09132476144
09133470520

امـالک آذرنگ
رهن و اجاره

طبقه باال  175متر -آب-برق-گاز-سرامیک-کابینت -گلستان 30-2/500
 100میلیون
همکف 2-خوابه-بلوار فاطمیه
2م70-م
همکف 2-خوابه-بعثت
1م20-م
همکف 2-خوابه 17-شهریور
 200میلیون
طبقه باال  3خوابه-آیت اهلل سعیدی
50-1/200م
طبقه باال 3-خوابه-واحد سالمت
 10- 1/500میلیون
همکف 2خوابه-گمرک
50میلیون
همکف  1خوابه-شهرک آب
 120م
طبقه باال  135متر  2-خوابه-خواجهنظام
100-1/500م
همکف 175متر-صدف
 90میلیون
طبقه باال  2خوابه-ابن سینا
 150میلیون
همکف  2خوابه-خواجو
 70میلیون
همکف  3خوابه-اکبرآباد
20-3م
 70متر طبقه باال-جهت اداره-فرمانداری
30-1/500م
طبقه اول  110متر-شهید نصیری

 200میلیون

 10قصب درب حیاط-سند 17-شهریور  600میلیون
 10قصب-درب حیاط-سند-دهخدا جنوبی 1/700-میلیارد

 10قصب -درب حیاط-سند-پزشکان1 -2میلیارد
 10قصب درب ساختمان-قولنامه-فخرآباد

به استادکار و شاگرد

09135989435

09103792289

 1میلیارد

 20قصب 2نبش-حصار-برگ واگذاری -زیدآباد

نگیرند.هیچکدام ازاداراتبهواسطهمعلولیتی که
داریم نگاه حمایتی ندارند .در این دوره زمانه با سه
تا بچه و با این گرانی خیلی سخت است .آن هم با
شغل آژانس بخواهی خرج زندگیت را دربیاوری.
اگرآژانستانرابفروشیدمیخواهیدچه
کاریدیگری انجامدهید؟
بالخره یک کاری راه میاندازیم.مثال سرویس
یک شرکتی میشوم .االن مسئولیت آژانس
سخت است .آژانس را دست هرکسی نمیشود
بسپاری .راننده دم خانه مشتری میرود ،رانندهها
باید خوب باشند .من در این مدت یک روز هم
آژانسام بسته نبوده است .حتی روز تاسوعا
عاشورا ،روز عید سرویسدهی کردم .نمیشود
این اعتبار چندسالهام را با سپردن آژانس دست
یکی دیگر از بین برد .به این خاطر میگویم اگر

یا حقوقی نیازمندیم

وام رسـالـت

دسته دوم و ضایعات در محل

بلند همت

همکف  5خوابه-مکیآباد
همکف  70متر-قدس
همکف 2-اتاق 17-شهریور

 150میلیون

 700میلیون

 10قصب  170متر زیربنا-نیمساز-شهرک سعیدآباد-
 14قصب درب حیاط-سند-شریعتی کارشناسی
 10قصب -دوکله-لب خیابان-اوقاف-ابن سینا
 100قصب -دونبش خیابان -قولنامه عادی
واحد طالقانی-ولیعصر-خیابان ورزش-ابن سینا -موجود میباشد

 140میلیون
10-1/400م
1-500

آدرس :خیابان  17شهریور روبروی سهراه میرزارضا
09131453816 42201212 - 42207293

با کاد

ر
ی مجرب

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

آن را بفروشم بهتر است .حداقل درقبالش دیگر
مسئولیتیندارم.
 یکی ازمشکالت معلوالن بیکاری است،
فکرمیکنیدچرا؟
بیکاری این روزها بین همهی مردم بیداد
میکند حاال دربین ماها بیشتراست و جایی به ما
کارنمیدهند.هرکجامیرویممیگویندبایدسالم
باشید .من سال  82که آقای حسنپور شهردار
بود رفتم ازمسجد محل ،امام جمعه ،شورا نامه
گرفتم که درشهرداری جایی مشغول به کارشوم
اما آقای حسنپور موافقت نکرد وگفت ما یک
نیرویی میخواهیم که اگر جنگ شد بتوانیم او
را به جبهه بفرستیم ،شما به درد کار نمیخورید.
گفتم حاال درست است معلول هستیم .اما
به هرحال ما هم حقی در این مملکت داریم.

نمایندگی سایپا واقع در بلوار امام رضا
از یک نفر آقا جهت کار نگهبانی
دعوت به همکاری مینماید.
09136216676 -42232929
برگ سبز و سند موتور سیکلت به شماره
پالک -16598-813:تیپ CDI 125
رنگ قرمز-آلبالویی مدل  1389به نام حسن
جعفرآبادی نژاد مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد
قابل توجه کلیه مشاغل

وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

جهت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی میتوانید با برگ سبز خودرو به
دفتر پیشخوان خیابان انقالب مراجعه فرمایید.

آدرس :میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد صاحبالزمان
طبقه باال

دفترپیشخوان نوین ارتباط

امـالک امیـرکبیـر

 200قصب زمین با موقعیت عالی تجاری-قولنامه عادی-روبروی پمپ بنزین صدف
زمین  14/5قصب درب ساختمان-سند و پروانه-شهرک سمنگان از اراضی گلگهر  1/250م
زمین  11قصب -تجاری-سند تک برگ-موقعیت عالی-ابتدای خیابان شریعتی 6-م

خانه باغچه  100قصب با ساختمان شیک-روستای دهسرجی کیلومتر  35جاده
کرمان-سیرجان توافقی
 400قصب زمین با امکانات آب و برق-بر جاده پاریز روبرو یاسحاق آباد
مناسب برای خانه باغچه یا هر کار دیگر

باغ پسته ثمری عالی 600-قصب-دو حبه آب  1/200میلیارد

ن شهر ابتدای جاده زندان  -توافقی
 50قصب باغ با آب و برق و گاز کنار ملک -که 
رهن و اجاره
مغازه  70متر بر ولیعصر جنب سوپر دامداران

 20میلیون با 2/5

منزل اجاره ای شیک 2 -طبقه و دو نبش -واحد ها کامال مستقل-بلوار صفارزاده-
اجاره و رهن جداگانه یا هر دو باهم

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن افتخاری

09923963619 - 09132799667 -09217593889 - 42205360

شبان
هروزی
بدون ت
عطیلی

رستـوران ژیــنو

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود
از عالقهمندان جویای کار به شرح
ذیل دعوت به همکاری میکند:
-1مهماندار :آقا،خانم  2نفر

-2فستفود کار :آقا،خانم  2نفر
-3خدمه آشپزخانه :خانم  2نفر

 -4صندوقدار و انباردار :خانم  2نفر

آدرس :بلوار مالک اشتر،نبش
خیابان مفتح،رستوران ژینو

شماره تماس0 9 1 3 3 4 5 1 7 6 7 :
ساعات تماس 10:صبح الی  22شب

42235099

منزل حدود  16قصب  2نبش-شناژدار-طبقه باال آهنریزی شده خیابان ولیعصر
(بدر شمالی)نقدی یا معاوضه با خانهباغ  3/400میلیارد

سلطانی

 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

خیلیها به من میگویند انتقاد نکن
برایت دردسرمیشود .میگویم یک
کانکسی به من دادند که این را هم
دارند کرایهاش را میگیرند .این ده
سال هم اجاره شهرداری را دادم و
مفتی ننشستهام که بخواهند منت
سرمبگذارند.
 چرا علیرغم اینکه راه
میروید از ویلچر استفاده
میکنید؟
من برای مسافتهای طوالنی
حتما باید سوار ویلچر شوم چون
زیاد که راه میروم پاهایم از تعادل
خارج میشود و نمیتوانم راه بروم.
فقط مسافتهای کوتاه راه میروم.
من قبال اصال نمیتوانستم راه بروم.
یک ضربه کوچک به پاهایم وارد
میشد میشکست .چندتا عمل
کردم تا بتوانم راه بروم.
 داخل شهربا چه مشکالتی
برایرفتو آمدمواجههستید؟
من زیاد تو فکرچنین مشکالتی
نیستم .اینکه یک نفر از کنارم رد
شود و به من بخندد یا تمسخر
کند یا گالیه کنم که چرا فالن جا
مناسبسازی نیست .ازساعت6:30
صبح تا 11شب درگیرآژانسم و وقتی
برایفکرکردنبه اینمسایلیارفتن
به پارک و تفریح ندارم .برای رفتن به
بانکها نیز ازهمان اول بانکهایی را
انتخاب کردم کهپلهنداشتهباشند،یا
عابربانکشانتاحدودیپایینباشدو
االن دیگر کارمندان بانکهایی که با
آنها کارمیکنم من را کامال میشناسند و گاهی
زنگ م یزنم و کارمان را انجام میدهند.
 ازمسئوالن چه توقعیدارید؟
من ازمسئوالن هیچ توقعی ندارم .چون برای
ماهاهیچکارینمیکنند.منهمهجاوپیشهمه
مسئوالن رفتم و نامههایشان در خانه موجود
است .ما توقعی نداریم که مثال من را سرکاری
بگذارندچونواقعا آنقدرآدمسالمودرسخوانده
و بیکارهست که ما دیده نمیشویم .فقط توقع
داریم کمکحمایتی کنندمثالهمین کرایهمغازه
را ازما نگیرند ،پول دارایی نگیرند ،یک جایی کارمان
گیرمیکند زنگ بزنند کارمان را راه بیندازند.
آن زمان که آقای حسنپور آن حرف را به
من زد دفتردار آژانس بودم گفتم من اگر حتی
بروم لیسانس و فوقلیسانس هم بگیرم ،باز هم

میگویند آدم ناقصی هستی و کاربهم نمیدهند
و فایدهای ندارد بروم درس بخوانم .و رفتم خودم
کارزدم.
دیپلمدارید؟
من سال 79دیپلم ریاضی گرفتم و درسم هم
خیلی خوب بود .اما درسم که تمام شد توی خانه
ننشستم.متاسفانهیکی ازمشکالتمعلوالن این
است که سواد درست و حسابی ندارند که بتوانند
ازپسزندگیشانبربیاندوبهدیگرانمتکینباشند.
شما همراه من بیا تو بانک ،دارایی ،لوازم خانگی
اصال هرکجا که فکرمیکنید کارم را راه میاندازند.
از نظر من سواد خیلی خوب است .البته خدا
خیری به مادرم بدهد که من را مدرسه فرستاد و
مشوقم بود و همیشه پشتکارم را میگرفت .ما
 5تا بچه بودیم و چون فقط من مشکل داشتم
مادرم خیلی به من توجه می کرد .واقعا اگرمادرم
نبود که من را مدرسه ببرد و بیاورد من هم مثل
خیلیها بیسواد میشدم .مادرم هر روز صبح
من را روی ویلچرمینشاند میبرد و دوباره میآمد
دنبالم.
 خیلی ازمعلوالن درخانه نشستهاند و از
بیرون آمدن هراسدارند.
معلوالننبایدبهحرفهاونگاههایمردمقیدی
داشته باشند .من اصال درقید و بند این مسایل
نیستم .ازهمان روزاول این موضوع را برای خودم
حل کردم .اصال نگاه کنند ،تا صبح بخندند چون
به این موضوعات توجه نکردهام .توجهام را صرف
کارو زندگیام کردهام .ازخنده مردم نه چیزی گیر
من میآید و نه چیزی گیرخودشان .پس چرا باید
اعصاب خودم را به خاطراین رفتارها به هم بریزم.
من واقعا بعضی از معلوالن را درک نمیکنم که
چطوریبهخاطرنگاههایمردمخانهنشینشدند.
 اما بیتوجه بودن سخت است؟
ت معلوالن این است که توی
تنها رمزموفقی 
فکر هیچ حرف و رفتاری نباشند .اگر بخواهی به
حرف اینو آنباشیهیچوقتپیشرفتنمیکنی.
آدم باید کار خودش را انجام دهد .من هرکاری
میخواهم بکنم کاری به کارهیچکس ندارم .افراد
خودشان باید تصمیم بگیرند که آن کار را انجام
دهند .تا تصمیم نگیری هیچ کاری راه نمیافتد.
اینهایی که ازصبح تا شب توی خانه مینشینند
با خودشان فکرکردهاند آیندهشان چه میشود.
 آدمهای کوتاهقامت چه امتیازی نسبت
بهآدمهایبلندقامتدارند؟
نمیدانم .فکر کنم دستهای قویی نسبت
به بقیه داشته باشند .من بیشترکارهایم با دست
است .در شهرهای بزرگ خیلی بیشتر اهمیت
میدهند ،انجمندارند،حمایتمیشوند.
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