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ّ
املكفوفون يف كلية الآداب ..حت ٍد يفـوق كل ال�صعــاب
قالوا أنهم ليسوا بحاجة لعيون كي يتمكنوا من الدراسة بل يكفيهم امتالكهم قلوبًا تعشق العلم..

لقاءات� /أحمد ماهر

ســبحان اللــه الذي خلق اإلنســان
متكامــ ًا ! ,حتى إذا أخــذ منه إحدى
الحــواس الخمس التــي تعترب من أهم
األشــياء التي تســاعده عــى العيش
بسالم  ,لكن من كرم الله أن ُه أعطى لهم
امتياز ًا كبري ًا بحواس أخرى تســاعدهم
عىل تحدي الزمــن و الواقع األليم الذي
يعيشونه ,واســتطاعوا فرض أنفسهم
بقــوة يف املجتمع كفئة ال نســتطيع
االستغناء عنها.
عندمــا نشــاهد بعــض أصحاب
االحتياجــات الخاصــة مــن فئــة "
املكفوفني " يتحدون أنفسهم ,ويتحدون
املجتمع و يقولون  :نحن هنا موجودون
معكم ,حتى و إن فقدنا إحدى الحواس
الخمــس  ,فنحن نســتطيع الصمود و
االمتياز يف مجاالت الدراســة ,و أيض ًا
يف الحياة العملية و قد رضب لنا بعض
" املكفوفني " املتواجديــن داخل كلية
اآلداب أروع األمثلــة يف قوة اإلرادة و
التصميم من أجل النجاح ,فكل شخص
منهم لديه أحــام و طموحات كبرية،
يريــد أن يحققها رغــم كل الصعوبات
والعراقيل ،بيد أن عىل املجتمع االهتامم
بهم و معرفة مشــاكلهم التي يجدونها
يف حياتهم عامة ويف الدراسية خاصة،
ومساعدتهم يف تحقيق أحالمهم..
" األمناء " التقــت ببعض املكفوفني
الذين يبلغ عددهــم  12طالب ًا يف كلية
اآلداب ،وأيضــ ًا عميد الكليــة ،وأجرت
معهم لقاءاتٍ رسيعة ،إليكم تفاصيلها:
صوت الحق ومعاناة الناس
كانت البداية مع أحمد خالد  -الطالب
يف قســم صحافة واإلعــام  -والذي
ابتدأ حديثه بقولــه " :أنا من أبناء عدن
التواهي دخلت قسم الصحافة و اإلعالم
مــن أجل أن أكــون إعالميــ ًا و صوت
أوصل معاناة
الحق داخل مجتمعــي و ّ
أصدقايئ للعامل و أن أكون عام ًال محفز ًا
للشباب حتى يســتطيعون التغلب عىل
كل مصاعب الحيــاة و أمتنى أن أكون
إعالمي ًا كبري ًا يف املســتقبل القريب  ,و
ســوف أحقق حلمي مهام واجهت من
مشاكل " .
أما ماجد ســلطان  -طالب يف قسم
لغة عربية  -فقال " :أنا أحد أبناء عدن
الخســاف ,و أحد املكفوفني داخل كلية
اآلداب دخلت قســم اللغة العربية  ,حب ًا
يف اللغة  ,و لنــرة اللغة العربية يف
الوطن العــريب  ,يف الوقت الذي نراها
انهضمت !! و هي أفضل لغة يف العامل
بال تحيــز أو متيز  ,و يكفينا رشف ًا أنها
لغة القرآن الكريم ..و بإذن الله حابب أن
أكون كاتبــ ًا و باحث ًا يف اللغة العربية ,
عىل مستوى الوطن العريب " .
بينام يقول "هارون ســامل" ,الطالب
يف قسم علم اجتامع ،فيقول " :أنا أحد
أبنــاء محافظة لحج الفيــوش  ,و أحد
املكفوفــن داخل كليــة اآلداب  ,دخلت
قســم علم اجتامع بســبب أكرث املواد
بالنسبة يل سهلة جد ًا و بإذن الله حابب
أكون يف املســتقبل مدرس علم اجتامع
و بــإذن الله أكمل دراســايت و أحرض
للامجستري و أكون معيد ًا داخل الكلية".
يف حــن يقول فــارس عيل نارص-
طالب يف قسم علم اجتامع " : -أنا أحد

المكفوفون :نتمنى من
عمادة الكلية ودكاترتها
مراعاتنا والتعاون معنا
حتى نتميز بدراستنا

أبناء محافظة لحــج الفيوش  ,و أحد
املكفوفني داخل كليــة اآلداب  ,دخلت
قســم علم اجتامع بســب أهمية هذا
القســم  ,ومدى تأثريه يف املجتمع  ,و
مدى احتياج املتجمــع للكوادر يف هذا
التخصص  ,و بإذن الله حابب أن أكون
دكتور ًا يف كلية اآلداب " .
خدمة الوطن وتربية األجيال
وتقول ســناء عيل  -طالبة يف قسم
علم اجتامع " : -أين إحدى فتيات لحج
الفيوش ,و إحدى املكفوفات داخل كلية
اآلداب  ,كان حلمــي منذ الصغر بدخول
إعالم أو علم اجتامع  ,فاخرتت قســم
علم اجتامع من أجل العمل يف املستقبل
مع املنظامت املجتمعية  ,من أجل خدمة
الوطن ومساعدة أكرب قدر من الناس " .
أما منى سيف  -طالبة يف قسم خدمة
اجتامعية  -فقالت  " :أين إحدى فتيات
عدن  ,وإحدى املكفوفــات داخل كلية
اآلداب ,دخلت قسم الخدمة االجتامعية
عن حب  ،كنت متعلقة و حابه أدخل هذا
القسم من أيام الثانوية  ,بسبب أهمية
هذا القسم ومدى املساعدة التي يقدمها
للمجتمع بشكل عام  ,و حابه أكون يف
املســتقبل بإذن الله مرشفة اجتامعية
يف مدرسة ".
صعوبات ومشاكل تعرتضنا
بدورهــا "عبــر عيل منــر" -
الطالبة يف قسم علم نفس  ,و مندوبة
املكفوفني يف الكليــة  -فتقول " :أين
إحدى املكفوفــات داخل الكلية  ,دخلت

عمادة الكلية :سنعمل
المستحيل معكم ونوفر
لكم المواد بصيغة الوورد
وندفع عنكم المبالغ
المالية

قسم علم نفس من أجل أن أكون باحثة
نفســية  ,و أساعد الناس عىل التخلص
من مشاكلهم  ,و املصاعب املوجودة يف
الحياة " .
وأضافت " :نحــن املكفوفون داخل
الكلية نتمنى من اإلدارة و بعض الدكاترة
يف الكليــة مراعات الحالــة الصحية
التي نعيشــها و ال يتعاملوا معنى مثل
األشــخاص العاديني  ،البــد أن تكون
هناك جزء من الرحمة  ،و تقدير ملا منر
به من ظروف قد تؤثر عىل املســتوى
التعليمي الخاص بنا  ,و برغم هذا سوف
أقول للكل  " :لسنا بحاجة لعيون حتى
نستطيع الدراسة  ،يكفينا امتالك قلوب
تعشــق العلم " و برغم مساعدة أكرث
الطــاب و الطالبات و بعض الدكاترة و
اإلدارة معنا لكن هناك بعض املشاكل
التي تعوقنا يف العملية الدراســية و
نتمنى من عميد الكليــة تقديم العون
لنا حتى نســتطيع التميز يف مجاالت
الدراســة  ..و من أهم املشــاكل التي
نعانيها:

 /1عدم توفر املواد الدراسية بصيغة
الوورد  ,بســبب أنها مطبوعة من كتب
و هذا يؤثر علينا بشــكل كبري بســبب
عدم توفر الشــخص الذي يقرأ لنا لكن
إذا توفر املواد بصيغة الورد فلن نحتاج
ألحد .
 /2عــدم تلخيص املــواد لنا من ِقبل
الدكاترة  ,حتى يســهل علينا الحفظ ,
حتى إذا استطعنا تســجيل املحارضة
بالجهاز التسجييل  ,فال يكون التسجيل
جيد ًا بالشكل املطلوب !! حتى نستطيع
املراجعة منه  ,بسبب دخول عدة أصوات
من الزمالء  ,يف القاعة و يصعب علينا
االستامع لصوت املحارض فقط .
 /3نتمنــى أيض ًا مــن إدارة جامعة
عدن  ,و عميد كلية اآلداب بشكل خاص
إعفاءنا من دفع أي رســوم لعدم توفر
مصادر الدخل لدينا .
 /4ونتمنى من الشؤون االجتامعية
إعطاءنــا حقوقنــا  ,و رسعة رصف
املخصص الخاص بنا  ،فنحن ال نستطيع
رشاء املالزم و ال نستطيع القدوم للكلية

بســبب عدم توفر املال لدينا  ,و نحن ال
ً
خاصــا أو كفي ًال يكفلنا بعد
منلك عم ًال
الله غري هذا املخصص الذي يساعدنا يف
التغلب عىل املصاريف الدراسية .
و يف األخري نطلب مــن إدارة الكلية
الوقوف معنــا و النظر لنا بعني الرحمة
 ,و البد مــن تقدير الحالة الصحية الذي
نعيشــها وإذا الله أخذ منا نعمة البرص
فتكفي نعمة القلب الذي نســتطيع من
خاللــه التغلب عىل جميع املشــاكل و
صعوبات الحياة الدراســية و الحياتية
أيض ًا  ،هذا هي أهم مشــاكلنا و املعذرة
عىل عدم تســجيل بعــض املكفوفني
بسبب اختالف أيام الدراسة و عدم حبهم
للظهور بشكل كثري يف اإلعالم و خاص
بعض املكفوفات ترفض التصوير " .
وعد بتذليل الصعوبات وحل املشاكل
وعن هذا كله التقت "األمناء" د /عمر
علوي مبلغ  -عميد كلية اآلداب  -لتطرح
عليه أبــرز املشــاكل والصعوبات التي
يعاين منها املكفوفني يف الكلية ،فقال
لنــا " :إن كليــة اآلداب مفتوحة لكافة
رشائح املجتمع ,وليس عندها فرق بني
طالبها  ,لكــن هناك مراعاة كبرية تتخذ
بحق املكفوفني داخل جامعة عدن بشكل
عام ,من أجل تشجيعهم عىل الدراسة و
تحفيزهم عىل اإلبداع ,فهم أبناءنا ومن
حقهم الطبيعــي أن يتعلموا وينخرطوا
يف العمل معنا يف كافة أقســام الدولة
 ,و نحن متفائلون بهم خري ًا كثري ًا فهم
لديهم قدرة كبري عىل الحفظ و الفهم و
اإلدراك بشكل عام".
وعن تذليل الصعوبات قال بأنه سوف
يســاعدهم يف عملية بنائهم بشــكل
صحيح ,حتى يستطيعوا مواجهة العامل
بالثقافة الكبرية التي سوف يتحصلون
عليها من الكلية  ,وســوف يكون هناك
متابعــة كاملــة للمســتوى الدرايس
الخاص بهم  ,وتحفيزهم بشــكل دائم
 ,وســوف نعمل املســتحيل من أجلهم
فهــم أبناءنا و بإذن الله ســوف أعطي
توجيهات لألساتذة والدكاترة برضورة
إعطــاء املالزم عىل صيغــة الوورد من
أجل املكفوفني بشــكل خاص ,وأيض ًا
ســوف يتم امتحان الطالب املكفوفني
بقاعــة خاصة وســوف نوفــر لكل
مكفوف شخص يســاعده يف الكتابة,
أما بالنسبة للمبالغ املالية سوف أحاول
اعفاءهــم منها حتى لــو دفعت املبالغ
من مرتبــي الخاص فاملهم عندي أبنايئ
املكفوفني يتميزون بالدراســة ,وحابب
أقول للمكفوفني بشــكل خاص ولكل
طالب اآلداب بشــكل عــام  :أنتم كلكم
بدون اســتثناء مثل أبنــايئ ومكتبي
مفتوح لكم جميعا لتقبل كل شكاويكم
ومقرتحاتكم ,وســوف نتســاعد بيننا
البني من أجل صناعة واقع جديد للتعليم

