
 

 

 جلد کتاب نوشته است ۹یک زن معلول توانمند در هرات 

 

 

 

 .گون نوشته استهای گونهجلد کتاب را در قالب نظم و نثر زیر عنوان ۹یک زن دارای معلولیت شاعر و نویسنده در والیت هرات 

ورز و برای توانمندی معلوالن و نویسندگی عشق میگوید با وجودی که به مشکالت فزیکی دچار است؛ اما هنوز هم به هنر بانو آمنه شهریاری می

 .کندانگیزه دهی به این قشر تالش می

 شدیمشد همه همرنگ میگوید: "کاش میبانو شهریاری می

 شدیمبا تمام آن تفاوت جنس فرهنگ می

 دست وپا گر نداریم

 "شدیمتاجیک، ازبک و پشتون همه همرنگ می

 .سرایدنوعان خود که در یک حلقه روی ویلچر نشسته اند می اش را برای همشعر فصل خزان زندگی

 .کندی آمنه را حمل میست که دردهای ناگفتهفصل خزان زندگی عنوان کتابی

 .ساله پانزده سال قبل پاهایش را در یک حادثه ترافیکی در ایران از دست داد ۲۹خانم شهریار 

 .ش را روی کاغذ نگاشته استهایگوید پس ازاین حادثه ناگفتهآمنه شهریاری می

که دچار حادثه شدم و از قسمت پاهام دچار معلولیت شدم بعد آن شروع کردم به سرودن و نوشتن، غیر از سه اثری که تازه افزاید: "بعد از ایناو می

 ".اثر دارم ۹شروع کردم به نوشتن 

 .آمنه از شانزده سالگی به نویسندگی آغاز نمود

 .هایش نه گفت و دست به قلم بردیاو به تمام ناتوانای

 .تو بودن" از مهمترین آثار او استای بیاثر در قالب نظم و نثر دارد، "فصل خزان زندگیم"، "بهشت کوچک" و "لحظه ۹اکنون 

 ...نویسددهی به این قشر میگوید برای توانمندی معلوالن و انگیزهاو می

کنم حال نسبت به قبل خیلی قویترم نیرومندترم و خیلی تجربیات زیادی کسب کردم و زیاد بود من فکر می ها زیاد بود، دردهاکند: "سختیاو اضافه می

 ".های زندگی رسیدمبه واقعیت

 .اکنون آمنه در بنیاد خیریه پیر هرات در کنار سایر معلولین برای خود خانواده جدیدی ساخته است

 .اند همه درکنار یک دیگر دور از همه دردهایشان شاد

 .مند استبهناز امانی یکی دیگر از معلوالنی است که روی ویلچر نشسته است، او از اینکه هنوز به چشم شماری ناتوانند گله

واقعاً  کنند کههای برای به معلولین استفاده میها و یا کلمهها پاین هستند حرفگوید: "متاسفانه هنوزهم کسانی هستند که از نگاه فرهنگ و دید ایناو می

 ".برای من درد آور است

 .است که دوستان آمنه آن را چاپ کرده انداثر "فصل خزان زندگیم" تنها اثری

 ....خورداش خاک میهشت اثر دیگر او به دلیل فقر اقتصادی در کنج خانه


