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قصه زندگی  خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال اول - شماره 2- زمستان 1392

قصه زندگی فرشتگان زمینی 

     با وجود رنگ پريدگي و بي حالي كه به وضوح در چهره اش نمايان بود 
است  ساله   5 مهديه  نمي شد.  محو  لبش   از  هيچگاه  اش  كودكانه  لبخند 
دارد  مهديه مشكل حركتي  رود.  مي  مهدكودك  به  كه  است  وقتي  چند  و 
ارزيابي مهديه  از  برود. پس  راه  تواند مستقل  نمي  بدون كمك ديگران  و 
در محل اجرای طرح راهی به آسمان در استان يزد، يك دستگاه واكر به 
او هديه شد. مهديه وقتي كه روي واكر قرار گرفت و فهميد كه مي تونه 
را  ما  اش همه  خنده  به طوريكه  بود  زده شده  ذوق  خيلي  بره  راه  تنهايي 
به ذوق آورده بود. مهديه براي تشكر از بانيان اجراي طرح، شعري كه به 
تازگي در مهد كودك ياد گرفته را براي ما خواند. اين شعر به خودي خود 
گوياي معصوميت اين بچه هاست و به نوعي انگيزه اي است براي تالش 

اجراي چنين طرحهايي.  براي  بيشتر 
پدر  و  مهديه  به  آموزشي  كتابچه  و  ها  دي  سي  و  واكر  اهداي  بر  عالوه 
جفت  يك  مهديه  استقالل  و  رفتن  راه  به  بيشتر  كمك  براي  مادرش،  و 
اسپيلنت نيز براي او تجويز شد كه قرار شد روز ديگري براي معاينه ارتوپد 
معاينه  براي  مادرش  و  پدر  با  مهديه  هفته  از يك  پس  كنند.  مراجعه  فني 
كه  روزي  از  گفت  مي  مهديه  مادر  آمدند.  طرح  اجراي  محل  به  ارتوپدي 
با واكر راه مي رود و خيلي  اينجا رفتيم مهديه مدام توي خونه  از  با واكر 
ذوق زده است از اينكه مدام مجبور نيست من را صدا كنه كه چيزهايي را 
كه مي خواهد به او بدهم و عالوه بر آن خيلي بيشتر از قبل عالقه به راه 
به  با مهديه  بار  تا حاال چند  روز  اون  از  مادر مهديه مي گفت  دارد.  رفتن 

پارك رفتيم   و مهديه كلي با بجه ها بازي كرده است. 
 وقتي مهديه با واكر راه مي رفت برق شادي را به راحتي مي شد در چهره 
اين شادي حس جدانشدني همه بچه هاي فلج  اميد روزي كه  به  او ديد. 

باشد...   ياداراي مشكل جسمي - حركتي كشورمان  مغزي 

میهمان  اول این شماره : 

مهدیه 6 ساله از یزد 

 اتل متل شيريننه                         امر خدا همينه 
      خدا كه مهربونه                        حال ما رو مي دونه

گناه نكن كه زشته                       خدا اينو نوشته
    خدا كه بد نمي شه                   نماز بخون هميشه 


