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بار الها! من در حالت توانگری ، مستمندم؛ پس چگونه در حال مستمندی، فقیر نباشم؟
بار الها! من در حالت شناختم ، باز نادانم؛ پس چگونه در حال جهل، نادان نباشم؟

بار الها! هر چه از من برآید ، متناسب با زبونی من است و آن چه از تو ناشی می شود، 
در خور بزرگواری توست.

بار الها! هرگاه به فضل تو، از من ، کار نیکی سر زند ، تو را بر من منت است و اگر 
بدی هایی از من به ظهور رسد، در نتیجه عدل توست و باز تو را بر من، حجت است.

بارالها! چگونه مرا وا می گذاری، حال آن که سرپرستی من با توست و چگونه ناامید 
گردم ، حال آن که تو بر من مهربانی؟

که  آن  با  و  داری  لطف  من  بر  اندازه  چه   ، نادانی ام  دچار  سخت  که  آن  با  الها!  بار 
بدکردارم ، تا چه حد بر من مهربانی!

بار الها! چه بسیار به من نزدیکی و من چه مقدار از تو دورم 
بارالها! پس آن چیست که حجاب میان من و تو شده است؟

بار الها! هرگاه پَستی ام، مرا الل کند، بزرگواری تو، مرا بر سر سخن آورد و هرگاه 
صفاتم، مرا ناامید گرداند، نیکویی های تو، مرا امیدوار سازد.

بار الها! کسی که نیکیهایش ، زشتی است ، پس چگونه بدی هایش، بدی به شمار نرود 
به شمار  ادعا  او،  ادعای  ، چگونه  نیست  بیش  ادعایی   ، و کسی که حقیقت گویی اش 

نیاید؟

مناجات امام حسین )ع( در روز عرفه

بارالها! 



سردبير
peyk@irantavana.com

لهمقاسر  
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بر اساس اعالم ILO يا همان سازمان جهاني 
كار، طي سال هاي اخير پيشرفت هاي قابل توجهي 
در بهبود شرايط زندگي معلوالن حاصل شده است، اما 
بايد تالش هاي بيشتري به عمل آيد تا بتوان موانع 

پيش روي اين گروه را از ميان برداشت .
بسيار  جامعه،  در  معلوالن  مشاركت  زمينه  ايجاد 
حياتي و حايز اهميت است، زيرا اين اقدام  منجر به  
بنابر  شود.  مي  فقر  كاهش  هاي  برنامه  موفق  اجراي 
از650   بيش  كار،  جهاني  سازمان  آمارهاي  آخرين 
و  هستند  معلول  جهان  جمعيت  از  نفر  ميليون 
يا از هر 10 نفر يك نفر دچار معلوليت است و از 
اين تعداد حدود 470 ميليون معلول در سن كار 
و اشتغال هستند. گزارش ILO  حاكي از آن است 
كه بين فقر و معلوليت رابطه اي قوي وجود دارد و 
80 درصد از كل معلوالن جهان در كشورهاي درحال 
 426 به  نزديك  همچنين  كنند.  مي  زندگي  توسعه 

ميليون معلول زيرخط  فقر به سر مي برند .
آمارهاي  معلوليت  پيرامون  ما  كشور  در  اگرچه 
و  بيكاري  وليكن   ، ندارد  وجود  واقعيت  به  نزديك 
تلخ  و  ملموس  واقعيت  ، يك  آن  از  ناشي  پيامدهاي 
است كه بخش قابل توجهي از معلوالن از آن رنج مي 
برند و در مقايسه با افراد تندرست ، بيكاري بيشتر و 
سطح درآمد كمتر است يا اغلب معلوالن در مشاغلي 
پايين تر از تخصص خود استخدام مي شوند و تواناييها 

و تخصص آنان ناديده گرفته مي شود.
گونه  هيچ  كه  نيست  آن   معناي  به  اين        
پيشرفتي در اين زمينه حاصل نشده است، طي سال 
هاي اخير رشد چشمگير تصويب قوانين ملي و 
شوراي  مجلس  در  حمايتي  فراكسيون  تشكيل 
اسالمي ، دلگرم كننده بوده است، گو اين كه اين 
اقدامات به تنهايي، اجراي آنها را ضمانت نمي كند و 
توجه وي ژه و همت واالي قوه مجريه يا دولت را مي 
طلبد . در اين زمينه تالش هاي دايمي سازمان هاي 
اين   . گرفت  ناديده  توان  نمي  را  معلوالن  غيردولتي 
تالشها مي تواند رفع محروميت اقتصادي و اجتماعي 

معلوالن را به همراه داشته باشد.

از  كنوانسيون جهاني حمايت  به  ايران  الحاق   
حقوق معلوالن مي تواند روند توجه به نيازهاي معلوالن 
بويژه اشتغال را تشديد نمايد . سازمان جهاني كار نيز 
ملل  سازمان  جديد  كنوانسيون  كه  است  باور  اين  بر 
باعث تسريع اقدامات در سطح كشوري و جهاني مي 
شود و نيروي جديدي براي از بين بردن تبعيض عليه 
افزايش حضور  به  منجر  و  آيد  مي  به شمار  معلوالن 

مثبت آنها در بازار كار مي شود. 
در اغلب كشورهاي در حال توسعه ، معلوالن 
با زنجيره اي از مشكالت مواجهند كه به جرات 
مي توان گفت معضل بيكاري از حلقه هاي محكم 
 ، مسكن   ، آموزش   ، درمان   . است  زنجيره  اين 
ازدواج ، حمل و نقل ، سهولت در دسترسي و... 
با معاش و اشتغال انسانها  همه و همه مستقيما 
در ارتباطند و اشتغال پايدار مي تواند عزت نفس 
ارمغان  به  معلول  فرد  براي  را  انساني  كرامت  و 
و  حمايتي  مراكز  به  وابستگي  از  را  او  و  آورده 

حتي اطرافيان ، رها سازد.  
معلوالن كم  است كه  نيز ضروري  نكته  اين  ذكر 
توان ذهني ، معلوليتهاي شديد جسمي و حركتي و 
دارند  معلوليت  آمار  در  نيز سهمي  معلوليتي  يا چند 
كه البته به دليل شدت ناتواني و ضعف جسماني قادر 
رواني  بهداشت  ناخواسته  و  نبوده  كار  و  فعاليت  به 
خانواده را به خطر مي اندازند و غفلت از اين واقعيت 
اساس  بر    . است  آنان  قبال  در  نابخشودني  گناهي 
قوانين بين المللي و تعاريف سازمانهاي حمايتي 
، دولتها موظفند تا سازوكار الزم به منظور تامين 
كمكي  هاي  يارانه  پرداخت  و  حمايتي  مشاغل 
براي اينگونه  افراد را فراهم آورده و زمينه الزم 

را براي حضور اجتماعي آنان مهيا سازند.
آنچه كه جامعه معلوالن كشورمان را به آينده اي 
روشن اميدوار مي كند ، نيم نگاه مسووالن  به بيكاري 
و پيامدهاي ناشي از آن است كه اميد است با  تحقيق، 
پ ژوهش و بهرگيري از تجربيات موفق توام گرديده و 
موجب رفع محروميتهاي معلوالن گردد.  به اميد آن 

روز...

فقر و معلوليت
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خرم آباد- مدير كل سازمان بهزيستي 
استان لرستان گفت:  43 هزار و 189 

برگ سهام عدالت در بين مددجويان 
سازمان درحال توزيع شدن است.

اصفهان - كلنگ احداث مجموعه 
ورزشي اختصاصي جانبازان و معلولين 

استان اصفهان با حضور رئيس 
فدراسيون ورزش هاي جانبازان و 

معلولين به زمين زده شد. 

ساری - فعاليت 120 پايگاه تابستاني 
براي پركردن اوقات فراغت دانش 

آموزان استثنايي كشور در مازندران 
شروع شد.

 رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي 
كشور با اعالم اين خبر گفت: اين پايگاه 
ها 5 هزار نفر از دانش آموزان استثنايي 

كشور را تحت پوشش برنامه هاي خود قرار          
مي دهند.

اصفهان-  فرماندار اصفهان با تاكيد بر 
مناسب سازي معابر شهري و ادارات 

براي معلوالن گفت: همه دستگاه ها ملزم 
به رعايت اين نكات و فراهم نمودن شرايط 
تردد آسان معلوالن در سطح شهر و ادارات 

هستند.

ايالم - معاون توانبخشي بهزيستي 
ايالم گفت : با اجراي رويكرد جديد 

توانبخشي مبتني بر جامعه )CBR( در 
ايالم طي يك سال گذشته بيش از دو 

هزار معلول شناسايي شده و تحت پوشش 
خدمات بهزيستي اين استان قرار گرفتند. 

داون  سندرم  انجمن  مديرعامل 
از  ها  بيمه  و  بهداشت  وزارت  كشورگفت: 
بيماران مبتالبه سندرم داون حمايت نمي 
كودكان  اين  توانبخشي  هاي  برنامه  كنند. 
نيز بايد از روز اول بعد از تولد شروع شود 
از      ما  دركشور  ها  برنامه  اين  متاسفانه  كه 

7 سالگي آغازمي شود.
 طلعت اللهياري با اشاره به اينكه علت 
طوردقيق  هنوزبه  داون  سندرم  به  ابتال 
متاسفانه  داشت:  اظهار  نيست،  مشخص 
ازاين  حمايت  زمينه  در  بهداشت  وزارت 
چرا  است  نداشته  خوبي  عملكرد  كودكان 
كه به عنوان مثال طرح سلنيوم براي اولين 
اما  شد  نوشته  انجمن  توسط  كشور  در  بار 

حمايتي صورت نگرفت. 

وي ادامه داد: 40درصد ازكودكان مبتال 
به سندرم داون اختالل قلبي دارند ومعموال 
حفره اي درقلب دارند كه در2 تا 3 سالگي 
از  كمي  ودرصد  شود  مي  بسته  حفره  اين 
به عمل جراحي پيدا مي كنند و  نياز  آنها 
بايد گفت تعدادي ازآنها نيزدر هنگام عمل 

جراحي مي ميرند. 
ديگرآنها  مشكل  گفت:  اللهياري 
شنيداري،  چشم،  تيروئيد،  مشكالت 
ستون فقرات و اسكلتي است كه بايد اين 
لذا   . شوند  بررسي  جهات  ازاين  كودكان 
و  درمان  هزينه  تامين  براي  كودكان  اين 
متاسفانه  كه  دارند  بيمه  به  نياز  آزمايشها 

بيمه خاصي از آنها حمايت نمي كند.   

باريكه غزه بر اساس معيارهای جمعيتی 
بيشترين ميزان معلوالن را در جهان دارد.

به گزارش شبكه خبر به نقل از شبكه 
ابوشعيب،  خالد  فرانسه،  تلويزيون  پنج 
مسئول برنامه سازی راديو اردوگاه ديرالبلح 
گفت: در جنگ اخير غزه سه هزار نفر دچار 

معلوليت شدند . 
در  معلوليت  نرخ  افزود:  ابوشعيب 

است. جهان  نقاط  ساير  از  بيش  غزه 
گفت:حدود  حال  درهمين  وی 
مركز  كارمند  شش  و  بيست  از  نيمی 
دچار  هم  ديرالبلح  اردوگاه  راديويی 

اند.  معلوليت 
برای  هايی  برنامه  راديو  اين 
توليد  غزه  باريكه  در  معلول  مخاطبان 

 . كند  می  پخش  و 

وزارت بهداشت ازبيماران سندرم داون
 حمايت نمي كند

غزه بيشترين شمار معلوالن جهان را دارد 

بسياری می دانند چه می كنند اما عده كمی به آنچه می دانند 
عمل می كنند          »آنتونی رابينز«
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چند وقتی بود كه خيلی شاكی بودم ، از دست زمين و 
زمان از دست آدم های اطرافم و از همه بيشتر از خودم. از 

اينكه معلولم و فكر می كردم از خيلی نعمتها محرومم.
اوج  به  نارضايتی  اين  يك شب كه 
رختخواب  به  ناراحتی  با  رسيد  خود 

رفتم و تا چند ساعت بيدار بودم...
به  به سركار  برای رفتن  صبح زود 
بود و  اسفند  اوايل  بيدار شدم.  سختی 
هوا سرد. بارانی كه از نيمه های شب 
می  هنوز  بود  كرده  باريدن  به  شروع 
باريد. زياد از خانه دور نشده بودم كه 
منظره عجيبی ديدم. جوانی قد بلند با 
جلوی  سرتاپا خيس  و  آشفته  موهای 
و  بود  ايستاده  پيكان  سواري  يك  در 
در حاليكه می لرزيد می گفت:" تورو 
خانه.  داخل  بيام  كنيد  باز  را  در  خدا 

سردم شده..."
او گريه می كرد و با التماس می 
خواست تا كسی در را برايش باز كند. 
او آنقدر حالش بد بود كه تفاوت بين 
يك پيكان با خانۀ خودشان را متوجه 
بود.  برانگيز  ترحم  خيلی  شد.  نمی 
دلم می خواست بتوانم برايش كاری 

كنم اما...
ديدن اين منظره من را تكان داد. 
شايد اين منظره تلنگري بود براي من 

تا كمي عميقتر به مسائل اطراف خود بنگرم .
را  خودش  كه  كسی  گفتم  خودم  به  روز  همان  از   
دوست نداشته باشد، و هر ظلمی در حق خود و خانواده 
، ديگران هم هيچوقت دوستش  دارد  روا  و جامعۀ خود 
نخواهند داشت و هيچ كاری هم برايش نمی كنند . چرا 
من كه معلوليت دارم ، نبايد خود را دوست داشته باشم؟ 
آيا معلولی كه چند برابر ديگران سختی تحمل می كند تا 
روزی حالل كسب كند ، دوست داشتنی تر از بعضی افراد 
كه با وجود سالمت جسمی در آخر انگلی برای خانواده و 

جامعه خود می شوند، نيست؟  
م.ن

معاون سازمان سنجش آموزش كشور در راستاي پرونده اختصاصي خبرگزاري مهر 
درباره دانشجويان معلول و اظهارات روساي برخي دانشگاهها، آمار پذيرش دانشجويان 
كرد.  اعالم  را  حركتي(  و  جسمي  معلول  و  شنوا  كم  ناشنوا،  بينا،  كم  )نابينا،  معلول 
معلولي  داوطلبان  آمار  درباره  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  خدايي  ابراهيم 
سراسري 87 پذيرفته شده اند گفت: در كنكور سراسري 87 تعداد  كنكور  در  كه 

787 داوطلب نابينا، 461 داوطلب كم بينا، 91 داوطلب ناشنوا، 263 داوطلب 
 1310 و  هزار  يك  و  شنوا  كم 

داوطلب با معلوليت جسمي و 
حركتي ثبت نام كرده بودند. 
وي اظهار داشت: از اين تعداد 
103 نابينا، 162 كم بينا، 13 
 333 و  شنوا  كم   72 ناشنوا، 
كنكور  در  حركتي  و  جسمي 
سراسري سال گذشته پذيرش 
سنجش  سازمان  معاون  شدند. 
آموزش كشور ادامه داد: در دوره 
هاي روزانه كنكور سراسري 87 
معلول   41 بينا،  كم   27 تعداد 
 1 نابينا،  و حركتي، 18  جسمي 
پذيرفته  شنوا  كم   17 و  ناشنوا 
شده اند. وي درباره تعداد پذيرفته 
شدگان در دوره هاي شبانه كنكور 
سال گذشته به مهر گفت: معلولين 
جسمي و حركتي پذيرفته شده در 
اين دوره در سال گذشته 16 نفر، 
 4 شنوايان  كم  13نفر،  نابينايان 
اند.  بوده  نفر  بينايان 17  و كم  نفر 
از  همچنين  كرد:  اضافه  خدايي 
معلول  شدگان  پذيرفته  كل  تعداد 
در كنكور 87 ، 206 معلول جسمي 

نابينا، 33 كم شنوا، 3  ناشنوا و 79 نابينا در دانشگاه پيام نور قبول و حركتي، 63 
شدند. وي تعداد معلولين پذيرفته شده در دانشگاهها و موسسات غيرانتفاعي را 136 
نفر عنوان كرد و گفت: از اين تعداد 67 معلول جسمي و حركتي، 37 نفر كم بينا، 7 
ناشنوا و 16 نفر كم شنوا در دانشگاههاي غيرانتفاعي پذيرفته شده  نابينا، 9 نفر  نفر 
اند. معاون سازمان سنجش تعداد 2 معلول جسمي حركتي، 1 نابينا و 2 كم بينا را نيز 
پذيرفته شدگان در رشته هاي مجازي و بين المللي دانشگاهها در كنكور 87 دانست. 
وي درباره تعداد پذيرفته شدگان معلول در دانشگاههاي علوم پزشكي به مهر گفت: 
در كنكور 87، 1 كم بينا و 1 معلول جسمي و حركتي در دانشگاه علوم بهزيستي و 
توانبخشي، 1 معلول جسمي و حركتي در دانشگاه علوم پزشكي اروميه، 1 كم بينا در 
بيرجند، 1 معلول جسمي و حركتي در دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي، 1 كم بينا در دانشگاه علوم پزشكي مازندران و 1 كم بينا در دانشگاه 

علوم پزشكي يزد پذيرفته شده اند.

دانشگاه معلوالن 

به كمک انديشۀ درست و دقيق، می توان ثروت اندوخت.   )ادیسون(
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کودک کم توان ذهنی - قسمت اول
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جوان،  هاي  زوج  بويژه  و  ها  خانواده     
آرزومند داشتن فرزنداني سالم ، زيبا و باهوش 
عوامل  برخي  بواسطه  ميان  اين  در  هستند. 
عرصه  به  پا  كه  زماني  نوزادان  از  درصدي 
وجود مي نهند ، با درجاتي از عقب ماندگي 
ذهني روبرو هستند و يا اينكه در دوران رشد 
اوليه خود به اين عارضه دچار مي شوند. به 
نظر مي رسد ، كم تواني ذهني كودك، يكي 
ها  خانواده  كه  است  مواردي  مهمترين  از 
دهد.  مي  قرار  جدي  آسيب  معرض  در  را 
چنين  صاحب  اينك  كه  زوجي  چنانچه 
و  تحمل   ، صدر  سعه  با   ، اند  شده  فرزندي 
با   ، كودك  ذهني  تواني  كم  واقعيت  پذيرش 
مسئله برخورد نكنند ، مشاهده شده است كه 
ممكن است ادامه زندگي مشترك آنان با خطر 
جدي روبرو شده و در برخي موارد به جدائي 

منجر گردد.

در  ذهني  توان  كم  كودك  حضور     
خانواده نه تنها بر روابط بين زوج تأثير 
ارتباطات  تمامي  در  بلكه  گذارد  مي 
 … و  اقتصادي   ، خانوادگي   ، اجتماعي 
جرأت       به  است.  مؤثر  بشدت  نيز  آنان 
نظر  از  را  تواني ذهني كودك  توان كم  مي 
شدت تأثير بر مسائل خانواده، مهمترين نوع 
ساليان  در  دانست.  معلوليت  و  ناتواني 
ذهني،  ماندگي  عقب  با  برخورد  گذشته، 
فرزند  سپردن  براي  خانواده  تالش  در 
خالصه  روزي  شبانه  نگهداري  مراكز  به 
مي شد و اين امر حتي در مورد كودكاني كه 
از بهره هوشي كافي براي يادگيري فعاليت 
هاي روزمره زندگي برخوردار بودند ، انجام 
مي گرفت . محدوديت مراكز شبانه روزي 
مراكز  در  نوبت  هاي  فهرست  ايجاد  باعث 
در  زمان  همين  در   . بود  شده  بهزيستي 
نگرش ها  تغيير  با  يافته  توسعه  كشورهاي 
نسبت به كم تواني ذهني و پذيرش افراد كم 
توان ذهني براي برخورداري از يك زندگي 
روزانه  مراكز  گسترش  شايسته،  و  خور  در 
توانبخشي  هاي  برنامه  انجام  و  توانبخشي 
ايجاد  به  منجر  كه  بوديم  شاهد  را  مناسب 
از  گروه  اين  زندگي  براي  مطلوبي  شرايط 
افراد شد. بعنوان مثال در سوئد ، در حالي 
در سال  افراد  اين  براي  زندگي  به  اميد  كه 
1930 حدود 2/5 سال بوده است، در حال 
حاضر به 57 سال رسيده است  و هم اكنون 
هيچ مركز نگهداري شبانه روزي در آن كشور 
براي كم توانان ذهني وجود ندارد. در ايران 
هم در ده سال اخير قدم هاي مؤثري براي 
برداشته  توانبخشي  روزانه  مراكز  گسترش 
با  را  تواني ذهني  شده است كه تصوير كم 
آنچه در ساليان قبل شاهد بوده ايم ، متفاوت 

كرده است.
   اينك بدنبال سلسله مقاالتي كه در زمينه 
حضور كودك معلول در خانواده داشته ايم و به 
طرح مباحثي در مورد كودكان نابينا ، ناشنوا 

پرداخته ايم از اين قسمت  بحث خود را در 
مورد كودك كم توان ذهني آغاز مي كنيم . 
بتواند هم زمينه  اين مباحث  اميد كه  اين  با 
ارتقاء آگاهي خانواده ها را فراهم نمايد و هم 
توجه  با  آنان  با  برخورد  هاي  روش  مورد  در 
اختيار  در  اطالعاتي   ، جديد  هاي  نگرش  به 
بحث  است  بهتر  بنابراين   . دهيم  قرار  جامعه 
را با تعريف عقب ماندگي )كم تواني( ذهني 
شروع كنيم . چنانچه عملكرد هوشي فرد 
حد  از  تر  پائين  داري  معني  صورت  به 
طبيعي باشد و اين عملكرد با محدوديت 
تطبيقي  و  سازشي  رفتارهاي  در  هايي 
مي  ذهني  توان  كم  را  او  باشد  همراه 
نامند با اين شرط كه شروع مشخص آن 
در دوره رشد و تكامل فرد باشد. به تعبير 
ديگر در هر جامعه سطح عملكرد هوشي افراد 
به صورت طبيعي مشخص است حال چنانچه 
فردي در مقايسه با ديگران داراي محدوديت 
هاي عملكرد هوشي باشد مي توان وي را كم 
توان ذهني ناميد. براي سنجش دقيق تر اين 
اندازه گيري آن  عملكرد از “بهره هوشي“ و 
استفاده مي شود. آزمون هاي مختلفي براي 
بايد  مي  كه   دارد  وجود  هوشي  بهره  تعيين 
براي هر جامعه اي به صورت “ استاندارد  يا 
از  باشد. تعيين بهره هوشي  هنجار “ درآمده 
تقسيم سن عقلي )كه بر اساس آزمون هوش 
تعيين مي شود( بر سن تقويمي )همان سن 
شناسنامه فرد ( ضربدر 100 ، بدست مي آيد 
و بر همين اساس اقدام به سطح بندي ميزان 
كم تواني ذهني افراد مبتال مي نمايند. بر اين 
اساس جدول زير نمايانگر سطح بندي ميزان 

كم تواني ذهني خواهد بود .

خيلي شديد شديد  متوسط  خفيف 
24 و كمتر  25-39  40-54  55-70

ادامه بحث در اين زمينه را با موضوع “   علل 
كم تواني ذهني “  در قسمت بعد پي خواهيم 

گرفت. 

   دكتر محمد كمالی   

جتماعی 
ا پايه و اساس  شادی و وفور نعمت، انجام كارهايی است 

كه به آن ها عشق می ورزيم.    )وین دایر(
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روزگارانی  در  كه  بكردندی  حكايت  چنين 

نه چندان دور در دياری آشنا حكومتيان عزم خود 

را جزم كردندی تا گروه گروه از مردمان جويای نام 

و جويای نان را به دور هم جمع بنمودی و به آنان 

نوعدوست  تلقين كردندی كه شمايان بسی  چنين 

بودندی و بايد تحت لوای ما به عصاييان و ويلچريان 

و روشندالن و خالصه بيچارگان ، همی خدمات ارايه 
كنيد .

آن جماعت بهت زده كه علم و توشه ای در اين 

حكومتيان  نماينده  از  خطاب   ، نداشتندی  باره 

برای  گزارشی  اقدام  اين  گمان  بی   ": پرسيدندی 

ما چه سودی  برای  وليكن   ، بودندی  دولتيان  شما 
داشتندی ؟" 

نماينده حكومتيان بگفتندی : "اين طومار محرمانه 

تشكيل   به  مجبور  ما  و  شدندی  ابالغ  باال  ده  از 

مدهيد  راه  خود  به  نگرانی  پس   . بودندی   NGO

و  محرومان  گزند  از  رسما  شما  كه  باشيد  آگاه  و 
نيازمندان مصون بودندی ". 

سپس به برخی از مردمان درگوشی و پچ پچ كنان 

ندا بدادندی كه : "چنانچه در مسير خواستهای ما 

بی  دولتی  نرم  و  چرب  های  يارانه  از  برداريد  قدم 
بهره نبودندی" 

و بدينسان در دوره ای كوتاه اين سازمانها به مثال 

قارچ بيرون زدندی و به مانند علف سبز شدندی و 

در هر دياری از اين سازمانها ديده شدندی.

حتی در برخی دياران كهن ، داشتن اين سازمانها 
بسی كالس داشتندی!

بسی   ، مردمان  جماعت  و  بگذشت  زمانی  اندك 
حال در بكردندی  !

چندی بعد جماعتی فرصت طلب ، با خود انديشيدندی 

از  استفاده  سوء  با  و  ها  ظاهرسازی  اين  پس  در  توان  می  كه 

نيات انساندوستانه مردمان و به  نام عصا و ويلچر، كار اقتصادی 

خالصه   000 و  زدندی  جيب  به  زر  و  سيم  بسی  و  بنمودی 
بماند!

سالمت  كه  هم  گروهی  چند  ميان  اين  در  كه  نماند  ناگفته 

بزيستندی و گره از مشكالت عصائيان و ويلچريان بگشودندی 

نيز از گزند اين نامردمان بدور نماندندی و آسيبهای فرهنگی 
بديدندی ، بس بزرگ.

از بد روزگار مدتی بعد آن يارانه های دولتی  قطع شدندی و 

همان گروههايی كه به سرعت همچون قارچ شكل گرفتندی ، 

يكی يكی  محو شدندی و تنها اسمی از آنها باقی بماندی!

البته آنانكه سيم و زر كالن از پس آن دوران به جيب زدندی 

هيچ ناراحت نشدندی . زيرا آن موزيان به قول امروزيان : خود را 

بستندی و برای هفت پشت خود نيز ذخيره اندوختندی ! 

شايد آنان اينگونه فكر كردندی كه هرگز معلول نشدندی !  

مرتضی رويتوند 

سمچسمچسمچلايرچقلايرچق

به دنبال گناه، عبادتی كن تا آن را محو كنی
حضرت محمد »ص«
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اين  كه  بودم  نكرده  ريزی  برنامه 
با  تقريبا  اما  بروم  مسافرت  به  سال  از  موقع 
عجله چمدانم را بسته ام. سفر جالبی نخواهد 
بود و از قبل می دانستم چيز خوشايندی برای 
ساالنه  سفر  مورد  در  افتاد.  نخواهد  اتفاق  من 

خودم يعنی " سفر به غم" صحبت می كنم. 
را  "ای كاش داشتم"  بليط خطوط هوايی 
كوتاهی  واقعا سفر   . بروم   آنجا  به  كه  گرفتم 
را  داخلش  توانستم  نمی  كه  را  چمدانی  بود. 
چك كنم برداشتم. خودم اينطور می خواستم 
كه تمام طول روز حملش كنم. به اندازه هزاران 
خاطراتی كه می توانستند وجود داشته باشند، 
فرودگاه  ترمينال  به  وقتی  كرد.  می  سنگينی 
بين المللی" شهر پشيمانی" رسيدم هيچ كس 
به من خوش آمد نگفت. بين الملی است به اين 
خاطر كه افراد از سراسر دنيا به اين شهر مالل 
رسيدنم  از  اطالع  برای  وقتی  آيند.  می  انگيز 
رفتم متوجه شدم كه  آخرين پناه"   " به هتل 
بايد برای مهم ترين اتفاق سال يعنی  "جشن 
خواستم  نمی  باشند.  ديده  تدارك  افسوس" 
بدهم  از دست  را  اجتماعی  مهم  اتفاق  چنين 
چون می دانستم اشخاص مهمی در آن شركت 

خواهند كرد. 
اول از همه خانواده " انجام شده ها"  حضور 
شناسيد  می  كه  همانطور  كه  داشت  خواهند 
بايد   " داشت"  "بايستی  مثل:   افرادی  شامل 
است. بعد از آنها  می توان داشت"  داشت "و" 
البته "  وارد می شود.  "خانواده ای داشته ام" 
همين  داشت.  خواهند  هم حضور  ها"  فرصت 
و "از دست داده". پر جمعيت  طور "گمشده" 
ترين خانواده  "ديروز ها"است. بقدری زيادند 
كدامشان  هر  اما  شمرد  را  آنها  توان  نمی  كه 

داستانی غم انگيز برای گفتن دارند. 
نمايان  شك  بی  هم  خسته"  "روياهای 
است كه ما را  تقصيرشان"  خواهد شد و اين" 
با داستان شكست هايش مهمان می كند و هر 
داستان هم توسط "مالمتم مكن" و "نمی توانم 
كمكش كنم" با صدای بلند تشويق می شوند. 

ترک کردن شهر حسرت 
بلندم  داستان  كردن  كوتاه  برای 

جشن  اين  اينكه  به  علم  با  كه  بگويم  بايد  
نااميد كننده، هيچ مزيت و فايده ای برای من 
ندارد باز هم در آن شركت می كردم. و مثل 
و  داستان  به  وقتی  اما  شدم.  اميد  نا  هميشه 
اتفاق های كه در گذشته منجر به شكست من 
شدند فكر كردم ، ناگهان متوجه شدم كه اين 
افسوس"  "جشن  مثل  بعدی  اتفاقات  و  سفر 
را می توانم توسط خودم لغو كنم. و واقعا به 
اين باور رسيدم كه من مجبور نيستم كه آنجا 
باشم. مجبور نيستم كه افسرده باشم. چيزی به 
خاطرم رسيد: نمی توان ديروز را تغيير داد اما 
اين قدرت را دارم كه امروز را روز فوق العاده 
ای بسازم و به بهترين شكل زندگی كنم. من 
می توانم شاد و سرزنده و دلگرم باشم و حتی 
به ديگران روحيه بدهم. با دانستن اين حقيقت 
هيچ  و  كردم  ترك  را  "شهرحسرت"  بسرعت 
آدرسی باقی نگذاشتم. به خاطر اشتباهاتی كه 
در گذشته مرتكب شدم، متاسفم؟! قطعا همين 
اما  متاسف هستم.  آنها  به خاطر  و  است  طور 

هيچ راهی برای جبران گذشته وجود ندارد. 
پس اگر برنامه ريزی كرده ايد كه به دنيای 
حسرت بازگرديد همين حاال همه چيز را لغو 
"شروع  نام  به  جايی  به  آن  جای  به  و  كنيد 
و  دارم  دوستش  من  كه  برويد.جايی  مجدد" 
هايم  ام. همسايه  برای هميشه ساكنش شده 
يعنی " خودم را بخشيده ام" و "شروع جديد" 
هم بسيار كمكم كرده اند. شما نيازی به حمل 
در  كنار  در  كه  چرا  نداريد  سنگينی  چمدان 
ورودی  در لحظه ورود، بار شما از شانه هايتان 
اين  يافتن  برای  بر روی زمين قرار می گيرد. 
كرد. همان  به شما كمك خواهد  ، خدا  شهر 
طور كه متوجه خواهيد شد، آنجا همان قلب 
در  بگرديد..من  هم  من  دنبال  شماست...لطفا 
زندگی می  انجامش دهم"  توانم  "می  خيابان 

كنم. 
ترجمه:سعيد ضروری

كسی كه به حقيقت می رسد از اندوه دنيا دست بر می دارد.
افالطون
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و  بود  ايستاده  بازديدكنندگان  مقابل  در  راهنما 
تابلوهای مختلف نمايشگاه را معرفی می كرد.در مقابل 
برخی قسمتها بيشتر مكث می كرد و از مقابل برخی 

تابلوها به سرعت می گذشت.
ايستاد.بازديدكنندگان  تابلويی  مقابل  در  راهنما 
نبود  تصويری  هيچ  تابلو  آن  در  كه  ديدند  تعجب  با 
اين  گفت:  لبخندی  با  بود.راهنما  سفيد  ای  صفحه  و 
معلولی است كه هيچگاه در جامعه ديده نشده است.نه 

خودش و نه تواناييش.
در مقابل تابلويی ديگر ايستاد.تصوير دختربچه ای با 
عينك آفتابی! كتابهايی در مقابلش بر روی زمين ريخته 
شده بود.فاصله كتابها از دختربچه بسيار زياد جلوه می 
كرد.سوالهايی در ذهن ايجاد می شد.اما جمله ای كه 
در زير تصوير نوشته شده بود جواب همه سوالها را می 
خط  به  داستانهايش  كتاب  كه  ای   دختربچه   " داد. 

بريل نبود!"
در قسمتی ديگر تابلويی نصب شده بود.تصوير چند 
نفر بود كه در مقابل تلويزيون نشسته بودند و با ابهام 
باالی سرشان  كردند.در  می  نگاه  تلويزيون  تصاوير  به 
چندين عالمت سوال بود. در زير تابلو نوشته شده بود: 

"تلويزيون و افراد ناشنوا"
در تصوير بعدی فردی  تصوير يك دانشگاه با چندين 
و چند پله در مقابلش.با دقت كه نگاه می كردند فردی 
ويلچری پشت به دانشگاه ايستاده بود." ترك تحصيل 

به علت عدم مناسب سازی محيط دانشگاه."
بازديد  چه  بود.هر  رايانه  يك  تصوير  بعدی  تابلوی 
از فردی معلول  اثری  نگاه می كردند كمتر  كنندگان 
می ديدند. در زير تابلو نوشته شده بود: " معلولی كه 
در پشت فضای مجازی اينترنت نشسته و هيچ گاه در 
جامعه حضور نيافت.در ادامه در داخل پرانتزی نوشته 

شده بود "اين واقعيت يك معلول نيست" 
موفقيتهای  مورد  در  بود  هم  تابلوهايی  مجموعه  و 

معلوالن.
تابلوهای ديگری هم در آن نمايشگاه سمبليك نصب 
شده بود و هر يك بيانگر حقيقتی از زندگی معلوالن 
بود.اما خواسته برگزاركنندگان اين نمايشگاه يك نكته 

بود: ديده شدن واقعيت معلوالن

مرتضی رويتوند

نمایشگاه 
مثل روزهاي ديگر كه نوشته اي از من در نشريه اي چاپ مي شد ، به روزنامه فروشي نقاشی معلوالن

رفتم و براي آنكه مطمئن شوم چاپ شده  طبق عادت ، روزنامه را روي پيشخوان باز كردم. 
با اينكه دفعه اولم نبود و كم و بيش به روزنامه فروش فهمانده بودم كه علت كارم چيست 

ولي غر هميشگي اش را زد و گفت: "اينجا باز نكن ديگه ببر خونه".
خواستم چيزي بگويم اما فكر كردم تا او بخواهد حرف زدن نا مفهوم مرا متوجه شود 
كلي زمان مي برد به سرعت با انگشت به نوشته ام كه چاپ شده بود اشاره كردم، روزنامه 
را بستم و راه افتادم. اين صحنه بارها تكرار شده بود و من ناتوان از اينكه بتوانم روزنامه 
فروش محله مان را روشن كنم،  كه دليل اين كارم چيست و اين يكي از محدوديتهايي 
است كه معلوليت به همراه مي آورد. اگر از يك نگاه منصفانه بنگريم شايد حق با اوست 
در هيچ كجاي دنيا مشتري روزنامه را روي پيشخوان باز نمي كند و آن هم يك مشتري 
خاص مثل من كه حركات فيزيكي و گفتاري او در نگاه سطحي طيف وسيعي از  افراد 
جامعه شبيه به انسانهايي است كه اختالل ذهني دارند و گاهي ممكن است موجب دردسر 

ديگران شوند.
قدم زنان و روزنامه زير بغل در همين افكار بودم كه صدايي مرا متوجه خود كرد:

"روزنامه ها را مي فروشي؟"
روي چمنهاي ميدان گاهي محله مان ولو شده بود.

صورت سياه ، پاهايي برهنه و لباسهاي چرك و كثيفش نشان مي داد كه قرار است شب 
را همانجا بخوابد عصرانه اش يك تكه بربري گاز زده خشك بود ، عصرانه اي كه شايد ناهار 

و شام او هم باشد.
سوالش را تكرار كرد: "روزنامه ها را مي فروشي ؟ "

نمي دانستم به او چه بگويم سوالش برايم عجيب بود شايد مي خواست رختخواب تازه 
اي براي خود مهيا كند. نمي دانم چرا احساس عجيبي نسبت به او وجود مرا فراگرفت. دلم 
مي خواست وارد چمن شوم ،به سويش بروم ،كنارش بنشينم و بيشتر از او بدانم. اما بازهم 
. چاره اي جز رفتن نداشتم هرچند كه ذهنم را مرد  اين كار شد  نامفهومم مانع  گفتار 
چمن نشين بربري بدست ، پر كرده بود . چقدر حرف برايش داشتم چون حس مي كردم 

او نيز مانند من معلول است ، منتها يك معلول اجتماعي.
مي خواستم به او بگويم اگر من قرباني يك جنگ سياسي با بيگانگان و دشمنان هستم، 
تو قرباني جنگها و تنشهاي اجتماعي با هموطنان خويش هستي كه هر روز باالتر مي گيرد. 
و انسان و انسانيت را زير سوال مي برد. جنگي كه از نوك برجهاي قيطريه و الهيه آغاز و 
تا بيقوله هاي شوش و خاني آباد ادامه دارد. يك جنگ تمام عيار با اين تفاوت كه دو گروه 
متخاصم در يك شهر زندگي مي كنند ،از كنار يكديگر رد مي شوند و گاه به هم لبخند 
مي زنند. مي خواستم به او بگويم هر دوي ما متهم به سكوت و تنهايي هستيم. تو به خاطر 
لباسهاي چرك و موهاي ژوليده و من به دليل اينكه بقول همكالسيهاي دوره دبستانم ، 

موقع راه رفتن مي رقصم و گاه آب دهانم سرازير مي شود.
هر دو فريادهايي در گلو داريم اما ساكت شده ايم تو به دليل آنكه نمي داني چه بگويي 
ديگران  نگاه  در  دو  هر  ما  بگويم.  نمي توانم   ، مي دانم  را  آنچه  كه  بابت  اين  از  من  و 
نيازمنديم اما شگفتا در كار اين مردم كه تو را بي پناه و بي حمايت روي چمهاي 
خيابان رها كرده اند و با ده تومانيهاي پاره به سوي من مي آيند و نمي دانند كه 
كرايه  نگرفتن  يا  و  پول  دادن  و  است  من  درك  و  من، شناخت  به  واقعي  كمك 

تاكسي ، مشكلي را از من حل نخواهد كرد. 
 مي خواستم به او بگويم ... 

سيد محسن حسيني طاها

درد مشترک

خردمند جويای كمال است
جتماعی

ا
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حضرت مهدي)عج( صاحب علم و حكمت 
بسيار است و دارنده ذخاير پيامبران است . 
وي نهمين امام است از نسل امام حسين )ع( 
و   مطلق  ولي   . است  غايب  نظرها  از  اكنون 
و  جهاني  قايد  و  اوصيا  وصي  و  اوليا  خاتم 
به    ، شود  ظاهر  چون   . است  اكبر  انقالبي 
كعبه تكيه كند ، و پرچم پيامبر ) ص ( را 
در دست گيرد و دين خدا را زنده و احكام  
و   . كند  جاري  گيتي  سراسر  در  را  خدا 
جهان را پر از عدل و داد و مهرباني كند  . 
حضرت مهدي ) ع ( در برابر خداوند و جالل 
خداوند فروتن است . خدا و عظمت خدا در 
را  او  هستي  همه  و  ا ست  متجلي  او  وجود 
فرا گرفته است . مهدي ) عج ( عا دل است 
و  خجسته و پاكيزه . ذره اي از حق را فرو 
نگذارد . خداوند دين اسالم را به دست او عزيز 
ناراحتي  به احدي   ، او  . در حكومت  گرداند 
نرسد مگر آنجا كه حد خدايي جاري گردد  . 
مهدي ) عج ( حق هر حقداري را بگيرد و 
به او بدهد . حتي اگر حق كسي زير دندان      
ديگري  باشد ، از زير دندان انسان متجاوز و 
غاصب بيرون كشد و به صاحب حق باز  گرداند . 
به هنگام حكومت مهدي ) عج ( حكومت 
جباران و مستكبران ، و نفوذ سياسي منافقان 
قبله  مكه-  شهر   . گردد  نابود   ، خاينان  و 
مهدي   انقالبي  حكومت  مركز   - مسلمين 
شهر  آن  در   ، او  قيام  افراد  نخستين   . شود 
 ... بپيوندند   او  به  آنجا  در  و  آيند  گرد 

امام زمان 
)عج( 

برخي به او بگروند ، با ديگران جنگ 
كند ، و هيچ صاحب قدرتي و صاحب مرامي ، 
باقي  نماند و ديگر هيچ سياستي و حكومتي، 
جز حكومت حقه و سياست عادله قرآني، در 
جهان جريان نيابد .  آري ، چون مهدي )عج( 
آنجا   در  آنكه  مگر   ، نماند  زميني  كند  قيام 
اهلل،  اال  اله  ال  ان  اشهد  محمدي:  نگ  گلبا 
 . گردد  بلند   ، اهلل  رسول  ان محمدا  اشهد  و 
منجی ظهور  به  اعتقاد  اصالت 

بزرگ  دهنده  ت  نجا  يك  ظهور  به  عقيده 
در  كه  روشن  آينده  يك  به  اميد  و  آسمانی 
آن، نگرانيها و هراسها برطرف شده و به بركت 
ظهور يك شخصيت ممتاز الهی همه تاريكيها 
و جهل  ريشه ظلم  و  برچيده  گيتی  پهنه  از 
شود،  بركنده  زمين  كره  روی  از  تباهی  و 
همواره  كه  است  بت  ثا  عمومی  اعتقاد  يك 
زما  همه  در  و  جا  همه  در   ، وقت  همه  در 
است. بوده  رايج  و  ملتها شايع  تمام  بين  نها 

يل  پژوهشگران مسا  تحقيقا ت  اسا س  بر 
زندگی  دوران  طول  در  عقيده  اين  اسالمی، 
انسانها پيوسته در ميان همه ملتها و پيروان 
اديان بزرگ موجود بوده، و حتی اقوام مختلف 
جهان چون : اسالوها ، ژرمنها ، اسنها و سلتها 
در  پيشوايی  بايد  سرانجام  كه  معتقدند  نيز 
آخرالزمان ظهور كرده، بی عدالتی ها را از بين 
برده، حكومت واحد جهانی تشكيل داده و در 
بين مردم بر اساس عدالت و انصا ف داوری كند.

مروری بر تاريخ  اين نكته را مورد تأ كيد 
رهبر  به ظهور يك  عقيده  كه  قرار می دهد 
آخرالزمان  در  مصلحی  آمدن  و  الهی  مقتدر 
به نام منجی موعود جهانی به قدری ا صيل 
و  ملتها  دل  اعماق  در  كه  است  دار  ريشه  و 
ملل  و  اقوام  تمام  و  الهی  اديان  پيروان همه 

جهان جا گرفته، به طوری كه در طول 
تاريخ بشريت، انسانها در فراز و نشيب ها ی 
زندگی، با يادآوری ظهور چنين رهبر مقتدری، 
پيوسته خود را از يأ س و نا اميدی نجات داده 
موعود جهانی  مصلح  آ ن  انتظار ظهور  در  و 
كنند.  می  شماری  لحظه  جهان  پايان  در 
گونه  اين   ، انيشتاين  پروفسورآلبرت 
كه  روزی  آن  رسيدن  فرا   : كند  می  اظهار 
حكومت  صفا  و  صلح  جهان،  جای  جای  در 
يكديگر  با  بشری  جامعه  اعضای  همه  كند 
ييد.   پا  نخواهد  ديری  باشند،  برادر  و  دوست 
همه  به   ) عج   ( مهدي  حكومت  زمان  در 
كه  آنجا  تا   ، بياموزند  علم  و  ، حكمت  مردم 
زنان در خانه ها با كتاب خدا و سنت پيامبر 
قدرت   روزگار،  آن  در   . كنند  قضاوت  )ص( 
با  )عج(  مهدي   . يابد  تمركز  ها  توده  عقلي 
كمال   به  را  مردمان  خردهاي   ، الهي  تاييد 
 .  ... رساند و فرزانگي در همگان پديد آورد  
خداوند  كه  است  رسي  فرياد  )عج(  مهدي 
 . برسد   فرياد مردم عالم  به  تا  بفرستد  را  او 
و  يش  آسا  و  رفاه  به  همگان  او  روزگار  در 
.حتي   بند  يا  دست  نند  ما  بي  نعمتي  وفور 
چهارپايان فراوان گردند و با د يگر جا نوران ، 
خوش و آسوده با شند . زمين گياهان  بسيار 
رويا ند آب نهرها فراوان شود ، گنجها و دفينه 
. استخراج  گردد  هاي زمين و ديگر معادن 

در  و  )عج(  مهدي  احكام  و  قضاوتها  در 
بيداد  و  ظلم  سوزني  سر   ، وي  حكومت 
 . ننشيند   دلي  بر  رنجي  و  نرود  كسي  بر 
سرما  كه  ن  همچنا   ، را  عدالت   ، مهدي 
هاي  خانه  وارد   ، شود  ها  خانه  وارد  گرما  و 
او همه جا را بگيرد. مردمان كند و دادگري 

محقق : طاهره مظلومي

روز  از  شديدتر  ظالم  از  مظلوم  دادخواهی  روز 
ستم كردن ظالم بر مظلوم است.     امام علی »ع«
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 ، متوالی  سال  يازدهمين  – جشنواره تشويق دانش آموزان ممتاز برای  ممتاز  آموز  دانش   " شعار  خانواده ممتاز – جامعه ممتاز" در با 
كانون استان قزوين برگزار می شود .  عمومی  روابط  گزارش  قزوين، ممتاز از اول تيرماه و در تمام مقاطع معلولين توانا ثبت نام از دانش آموزان به  شهرستانهای  در   ، تا تحصيلی  و  گرديده  آغاز  تاكستان  و  البرز 

با پايان  ماه ادامه خواهد داشت  .  ساله  هر  كه  جشنواره  اين  تحصيلي در  و  علمي  ارتقاء سطح  پذيرش ديني و اعتقادي در ميان نوجوانان ، دانش آموزان استان ، ترويج مفاهيم هدف  جهت  عمومي  فضاي فرهنگسازي  ايجاد  و  جامعه  در  دانش آموزان ممتاز جوايز ارزنده ای ها برگزار می گردد ، به قيد قرعه به سالم فرهنگي و تفريحي براي خانواده معلوالن 
از اهداء می گردد .  جشنواره  اين  در  تجليل همچنين  استان  برتر  معلمان  و  دبيران 

بعمل و از معلمانی كه در موفقيت معلوالن  قدردانی  اند  بوده  آفرين  اهداء آمده و به دانش آموزان ممتاز معلول نقش  جوايزی  كشی  قرعه  بدون  نيز 
همت می گردد . به  فرهنگی  حركت  اجرا اين  و  طراحی  توانا  معلولين  از20 هزار نفر از شهروندان مواجه می گرديده و همه ساله با استقبال بيش كانون 

لغايت توانا از 6 لغايت 14 مردادماه ، در الوند در شهر قزوين  سينما  تابستانی گردد.  19 از  گمنام  شهدای  لغايت 25 21 مردادماه و در تاكستان سالن آمفی مدرسه  از 24  امام علی )ع(  با هزار نفر از شهروندان خواهند بود .   5 هزاردانش آموز ممتاز و بالغ بر 20 مردادماه ، در مجموع پذيرای بيش از تئاتر  اين جشنواره  كه  است  و گفتنی  فرهنگ  كل  اداره  از  رسمی  بدون مجوز  و  قزوين  استان  اسالمی  اعتبار دولتی و بصورت كامال مردمی ارشاد 
برگزار می گردد . 

آموزان ممتاز برگزار می شود یازدهمین جشنواره تشویق دانش 

در روزی زيبا چون زيبايی مهر مادران در 

كانون معلوالن توانا مراسمی با عنوان مسابقه 

هدفش  كه  ای  شد.مسابقه  برگزار  آشپزی 

بود.  معلوالن  بين  در  صميمی  فضای  ايجاد 

مسابقه ای كه از ابتدا مشخص بود بهانه ای 

است برای تقدير از مادران معلول و مادرانی 

رغم  علی  كه  دارند.مادرانی  معلول  فرزند  كه 

هم  هنوز  كه  است  نرفته  يادشان  معلوليت 

از  مهربانتر  كه  مادرانی  و  مهرند  سردمداران 

هر مادرند و مهر خود را نثار فرزندان معلول 
خود می كنند.

در روز مسابقه هم معلوالن جمع بودند و 

هم  مادران. برخی هم نه معلول بودند و نه 

مادر.تنها از نگاهشان می توانستيم  دريابيم از 
جنس خوبی اند و از سرزمين مهر.

هم  باران  شد.انگار  بارانی  زود  چه  هوا  و 

می خواست مهرش را به مادران نشان دهد اما 

به مانند هميشه در مسابقه بين مهر مادران و 
مهر باران، مهر مادران برنده بود.

مادران بودند و رايحه بهشت.آن روز آنجا 

بهشتستان  بود.آنجا  بهشت  نمايندگی  انگار 
بود.

كانون                             عمومی  روابط  مسوول 

از مادران  اين مراسم تجليل  می گفت:هدف 

به مناسبت روز مادر است، اما مگر می شود از 
مهر مادران تقدير كرد؟

مسابقه پايان يافت و برندگانی هم اعالم 
شدند.

اما آن روز همه برنده بودند.

چراغ روشن
مهر باران ، مهرمادر

نام نيک پيراهنی است كه هرگز 
كهنه نگردد.      )ادیسون(
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يك باور عميق از گذشته های خيلی دور با 
انسانی جفتی  '' هر   : اين است كه  ماست و آن 
دارد ، جفتی كه خداوند قدرت يافتنش را به ما 
داده و حتما روزی از كنارش می گذريم و فقط 
در كنار اوست كه احساس آرامش و خوشبختی           

می كنيم، نه هيچ كس ديگر ... ''
ميان اين همه زوج ، زير سقف های كوچك 
شهركی كه در آسايشگاه كهريزك وجود دارد به 
تری  متفاوت  ی  قصه  كه  خوريم  می  بر  زوجی 
دارند. همه چيز از آنجا شروع می شود كه اين دو 

پذيرفتند ، ساعتی مهمان خانه ی دلشان باشم.
''احمد'' و ''فاطمه'' را می گويم كه به تازگی 
زندگی مشتركشان را شروع كرده اند ...   خانه ی 
آن ها بسيار مرتب و تميز است. تفاوت قصه ی اين 
دو از اينجا شروع می شود كه به محض نشستن 
بر روی مبل ، احمد می گويد: ''می دانی جايی 
كه نشسته ای  جای چه كسی ست؟  خدا دقيقا 
هر روز در اين نقطه تردد دارد ! ''   مات و مبهوت 
كه می شوم ، احمد قطعه ای از شعر سهراب را 
می خواند: '' و خدايی كه در اين نزديكی ست... 

الی اين شب بو هاست... ''
معرفی  كامل  را  دو  اين  رفت  يادم  راستی 
دارد  سال   25  '' سرشت  محمودی  ''احمد  كنم 

عشق همین جاست، 
تو کجایی ؟؟

قابل توجه خوانندگان محترم پیک توانا
با توجه به اهمیت فرهنگ سازی در موضوع ازدواج معلوالن، از کلیه کارشناسان مسائل اجتماعی، صاحبنظران، 
خواهران و برادران معلول و مخاطبین گرامی دعوت می گردد تا نظرات، عقاید، باورها، مطالب و پیام های 

خود را پیرامون موانع و راهکارهای ازدواج معلولین با ما در میان بگذارند.
بدیهی است که مطالب ارسالی خوانندگان بدون ذکر نام )در صورت تمایل با ذکر نام( در صفحه پیوند درج 

خواهد شد.

در  را  اول  سال   15  ، شده  متولد  كرمانشاه  در 
مركز بهزيستی فياض بخش ميان كودكان عقب 
مانده ذهنی ، 5 سال را در كنار كودكان خيابانی 
و 5 سال بعدی را هم در كنار معلولين آسايشگاه 
ی  گونه  به  احمد  است.  بوده  كهريزك  خيريه 
كتف   ی  ناحيه  از  دست  دو  هر  فاقد  مادرزادی 
است ولی اين نقص عضو ، نه تنها نتوانسته مانع 
بلكه  شود  اش  هنری  های  فعاليت  و  پيشرفت 
هنر،  در  اش  العاده  فوق  های  توانمندی  بدليل 

توانسته موفقيت چشمگيری را كسب كند...
با  و  نوازد  می  ''سنتور''  خود  پاهای  با  او 
را  بلندش  موهای   ، می خواند  دلنشينی  صدای 
شانه ميزند ، معرق كار می كند ، نقاشی  می كند 
و از همه مهمتر در اوقات فراغتش می نويسد. او 
قصد دارد زندگی نامه اش را بنويسد و به تصوير 
بكشد. از جمله فعاليت های هنری احمد بازيگری 

در گروه تئاتر آسايشگاه است.
تئاتر  اولين جشنواره ی  در  او در سال 82 
معلولين درنمايشنامه ی '' پيك نيك در ميدان 
جنگ'' كار ساسان هزارخانی '' كه زير نظر ''سعيد 
جالليان '' بود نقش يك سرباز را ايفا  كرد.  و در 
دومين جشنواره ی بين المللی معلوالن كشور در 
سال 84 در نمايشنامه ی '' جوجه كالغ جارچی 
توانست مقام   '' قزلو  ''قره  به كارگردانی خانم   ''

اول را كسب كند .
او  است كه  فاطمه چراغی''   '' احمد  همسر 
هم 25 سال دارد و دچار ضايعه ی نخاعی شده 
و از ناحيه ی پا دچار مشكل شده است. او هم 

بازيگر تئاتر همين آسايشگاه است .
قهرمانی  اردوی  در   85 سال  در  ''فاطمه'' 
كشوری كه در مشهد برگزار شده شركت داشته 
 '' ويلچر  با  ميدانی  ''دو  مسابقات  در  توانسته  و 

مقام اول را بدست بياورد.
آشنايی  ی  قصه   '' فاطمه  ی''  گفته  به 
های  فعاليت  همين  در  هم  آنها  دلبستگی  و 
با  سال   4 از  بعد  و  شده  شروع  تئاتر  بازيگری 
مشكالت فراوان و زحمات مسئوالن توانسته اند 

زندگی مشتركشان را شروع كنند.
مشتركشان           زندگی  مورد  در  ''فاطمه'' 
می گويد: '' از روز اول زندگی دو عضو نداشته 
مان را به هم هديه داديم، من دستهايم را به 
احمد و او پاهايش را به من و ما حاال ديگر 
حركت  زندگی  مسير  در  نقصی  هيچ  بدون 

می كنيم .''
فاطمه به سوال من كه می پرسم ، آيا شده با 
هم اختالف نظر هم پيدا كنيد؟ می گويد: ''گاهی 
لبه های تيز افكارمان به همديگر برخورد می كند 
ولی بعد به اين فكر می كنم كه '' حق هيچ وقت 
با هيچ كس نيست حق با همه ی ماست پس اگر 
هم  به  بعد  و  ماست  از همه ی  تقصيری هست 

فرصت می دهيم .''
و احمد در پايان اين گفتگو می گويد : ''اگر 
در خلوت   ، باشد  منطق  و  از حس  پر  افكارمان 
و  شويم  می  تر  نزديك  خدا  به  مان  صادقانه 
می  قرار  حاشيه  در  مادی  و  ظاهری  معيارهای 

گيرند''.
حكايت عشق و تالش ''احمد و فاطمه '' برای 
شود،  نمی  ختم  اينجا  به  زندگی  مشكالت  رفع 
صد ها ''احمد و فاطمه '' در اليه های ديوار های 
آجری اين شهرك صميمانه در كنار هم زندگی 
آسايشگاه  اين  به  گذرتان  روزی  اگر  كنند.  می 
بيافتد حتما در خيابانی كه به اين شهرك منتهی 
زيبايی     بسيار  با خط  تابلو  يك  روی   ، شود  می 
می خوانيد :'' عشق همين جاست، تو كجايی؟!''

سيما سلطانی آذر
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مجموعه  انتشار  با  انگليس  دولت 
گزارشهای 11 وزير امور خارجه، گزارش 
 ،)ODI( ساالنه ي هيات مسايل معلوليت
و تحقيقی راجع به حق تساوي معلولين ، 
به تالش جهت  دستيابی به شعار برابری 
فرصتها برای افراد دارای معلوليت تا سال 

2025 تاكيد كرد.
در  خارجه  امور  وزير   11 گزارشهای 
تساوي  به  و  هستند  نظير  بي  خود  نوع 
مكان  يا  موسسه  هر  در  معلوليت  حقوق 
دارای مشكل مي پردازند. همچنين نشان 
گروههای  و  موسسات  چگونه  دهند  مي 
تا مكانيزم هاي  عمومي تالش مي كنند 
با  را معرفي كنند. گروه مورد نظر  تغيير 
تاكيد بر يافته هاي حياتي هر يك، مروري 
را فراهم  امورخارجه  از گزارشهای وزراي 

كرده است.
مسايل  گروه  ي  ساالنه  گزارش 
ارتقاي  جهت  مداوم  تالش  معلوليت، 
فرصت هاي زندگي افراد داراي معلوليت 

را نشان      مي دهد, مانند:
ماده  مقرري  بابت  پوند  ميليون   35  
ي مراقبت از كودكان داراي معلوليت طي 

سه سال آينده.
قطارها  ها،  اتوبوس  تعداد  افزايش 
سال  طي  دسترس  قابل  هاي  ايستگاه  و 

گذشته.
بهبود  جهت  دولت  ضربتي  اقدامات 
با  مرتبط  جنايات  قانوني  پيگرد  و  ضبط 

معلوليت.
افزايش 20 درصدي كمك هزينه ي 
به   2009 سال  در  معلوليت  داراي  افراد 
تا  شده  ريزي  برنامه  درصد   6 ي  عالوه 

سال 2010.
تخفيف  درصدي   60 افزايش 
سال  در  معلوليت  داراي  دانشجويان 

گذشته.
اين گروه همچنين تحقيقي راجع به 
معلوليت  داراي  افراد  تساوي  اجراي حق 
در سراسر انگليس چاپ كرد كه، افزايش 
و  معلوليت  تساوي  مسائل  از  آگاهي 
را  معلوليت  داراي  افراد  ارزش مشاركت 
نشان  تساوي  هاي  طرح  ي  توسعه  در 

مي دهد.
داراي  افراد  ي  نماينده  شاو  جاناتان 
واقعي  پيشرفت  كار  اين  گفت:  معلوليت 
تساوي  از  ما  ديدگاه  تحقق  سوي  به 
مستلزم  و  است  تا سال 2025  معلوليت 
سخت كوشي بسياري از افراد دولت است. 
خود  نوع  در  خارجه  امور  وزير  گزارشات 
بي نظير هستند و تعهد دولت در تضمين 
فرصت هاي برابر زندگي, براي افراد داراي 

معلوليت را نشان مي دهند.
مسائل  گروه  رئيس  مارتين  استفان 
بر  گزارشات  اين  داشت:  اظهار  معلوليت 
مي  تاكيد  موانعي  بردن  بين  از  اهميت 
كنند كه، مانع از تحقق بسياري از اميدها، 
معلوليت  داراي  افراد  روياهاي  و  آرزوها 
ايم  زيادي كرده  پيشرفت هاي  اند.  شده 
اما هنوز كارهاي بسياري بايد انجام گيرد.

تالش  انتظار  در  معلوليت  مسائل  گروه 
موثر تمام شركاي دولتي و سايرين است 
به   2025 سال  تا  را  تساوي  ديدگاه  تا 

واقعيت تبديل كنند.
ترجمه: معصومه آِمدی  

تساوي حقوق افراد داراي 
معلولیت در انگلیس

موسيقي با صداي بلند 
و اختالل در شنوايي

به گزارش اتحاديه ي اروپا ميليون ها نفر از افرادي 
كه موسيقي گوش مي دهند در معرض آسيب شنوايي 
هندزفري  از  بلند  صداي  با  وقتي  ويژه  به  دارند  قرار 

گوش مي دهند. 
 10 الي   2/5 اتحاديه  اين  جديد  گزارش  طبق  بر 
كردن  گوش  به  عادت  كه  اروپايياني  از  نفر  ميليون 
معرض  در  دارند،  بلند(  بسيار  صداي  )با  موسيقي 
بين  در  افراد  هستند.اين  دائمي  شنوايي  اختالل 
50 الي 100 ميليون فرد اروپايي هستند كه موسيقي 
هندزفري  )نظير  قابل حمل  استريوهاي شخصي  با  را 
گوش            غيره(  و  همراه  گوشي  و   )MP4( فر  پي  ام 

مي دهند.
و  مرتب  طور  به  فرد  يعني   انگيز  مخاطره  رفتار 
طوالني موسيقي را با صداي بلند گوش دهد. بر اساس 
اين گزارش, چنانچه فردي بيش از يك ساعت در روز 
و به مدت پنج سال ، موسيقي را با صداي بلند گوش 
دهد ، در معرض اختالل دايمي شنوايي قرار مي گيرد. 
همچنين اين گزارش خاطر نشان مي كند كه ممكن 
است اين اختالل دائمي يكباره ظاهر نشود و بعدا در 

زندگي نمودار شود.
اين گزارش دستاورد نه كارشناس همراه با كميته 
ي علمي فوريت و جديدترين تهديدهاي سالمتي است. 
مستقل  علمي  ي  كميته  اين  از  اتحاديه  كميسيون 
با       موسيقي  كردن  گوش  خطرات  تا  كرد  درخواست 
ام پي تري پلير )MP3 player( را نيز بررسي كنند.

سالمت  توانند  مي  پلير  تري  پي  ام  شنوندگان 
كردن  محدود  و  صدا  كردن  كم  با  را  خود  شنيداري 

زمان گوش سپردن به موسيقي حفظ كنند.  
               ترجمه: معصومه آِمدی  
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ماهنامه فرهنگی و اجتماعی  با رویکرد معلوالن ایران  14

گار بودم
ش خبرن

کا

توجه 
به نظر شما ویژگیهای یک مددکار نمونه چیست؟

پيك توانا مصمم است در جهت تجليل از مددكاران توانبخشی، ستون 
ثابتی را با عنوان معرفی مددكار نمونه به اين امر اختصاص دهد. 
لذا از شما مخاطب گرامی در خواست می شود ويژگی های مددكار 

نمونه را حداكثر در 5 مشخصه به دفتر نشريه پيك توانا و يا به شماره 
دورنگار 3339212-0281 ارسال نماييد.

ضمنا به بهترين نظرات جوايز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

علوم پاک در دل های ناپاک قرار نمی گيرد

1- نوشتن كار سختی است. سخت تر از 
آنكه فكرش را بكنی . بايد تمام فكر وذكرت 
تصميم  كه  باشد  موضوعی  به  پرداختن 
كه  هم  مدتی  برای  بايد   . بنويسی  داری 
تمام دغدغه  و  نكنی  فكر  به چيزی  شده 
ونگرانی هايت را- كه كم هم نيست – كنار 
بگذاری وعزمت را جزم كنی تا مطلبی را 
بنويسی ،خوب هم بنويسی كه چهار نفر 
آه  هايش  غصه  با  ببرند،  لذت  خواندند  
بكشند، با شادی هايش بخندند و حتی با 
پشت صحنه های يك نوشته چند خطی، 

اشك بريزند.
2- نوشتن ، كار سختی است و نوشتن 
از آدم های خاص سخت تر. - اين موضوع 
می  حس  بيشتر  و  بهتر  من  همكاران  را 
كنند – نوشتن خبر و گزارش های خبری 
كار سختی نيست . می توانی چند جمله 

را  نوشتن خبر  وفرمول های  و پيش كنی  را پس 
رعايت كنی و بشوی خبرنگار .

اما نوشتن گزارش آنهم از نوع گزارش هايی از 
اشخاص و اماكن خاص كمی پيچيده تر می شود 
بايد مراكز و آدم های ساكن آن را دوست داشته 
تا  تو  از وجود  بايد سالمندان بشوند جزيی  باشی، 
معلول  بايد   ، بكشی  تصوير  به  را  دردشان  بتوانی 
شوی تا درد آنها را ترسيم كنی ، بايد مادر باشی 
ها  در شيرخوارگاه  كه  مادری  بی  كودكان  درد  تا 
دنبالت می دوند و مادر صدايت می كنند را بفهمی، 
كه  ذهنی  معلول  يك  تا  حس  معلول شوی  بايد 
مدتها طول می كشد تا يك جمله را بيان كند و 
هی خودش را به در و ديوار می زند تا منظورش را 
برساند را بفهمی، بايد دلت به اندازه جمعيت تمام 
معلوالن ذهنی و جسمی حركتی و نابينايان و 
ناشنوايان جا داشته باشد ، تا بتوانی برايشان 
بنويسی ، بايد جرات  شير داشته باشی و دل 

به  را  آنها  پريدن  بال  بی  درد  تا  كبوتر  يك 
گوش مسووالن برسانی ، بايد...

3- خبرنگاری كار خوبی است به شرطی كه 
و  نكنی  فكر  زياد  آن  مادی  مسايل  و  پول  روی 
فقط برای كسب درآمد ننويسی هر چند كه اين 
روزها پول نه تنها كثيف نيست كه موجودی قابل 
تا  را  دلت  بايد  واجب!!!  حرمتش  و  است  احترام 
كه   ، پنهان  ای  در صندوقچه  ای  گوشه  و  نكنی 
وای نكند  گربه شاخش بزند  بايد دست دلت 
معلول،  دل  كنار  بنشينی  بروی  و  بگيری  را 
كودك  بنا،  كارگر،  شهيد،  خانواده  جانباز، 
خيابانی، دختران فراری، زنان ويژه و... بايد 
كه درد آنها درد تو شود تا بتوانی چند خطی 

بنويسی ، بايد كه ....
4- خبرنگاری كار خوبی است من امروز يك 
روز  در  امروز  ، من  ناشنوا  يا  نابينا  ، يك  معلولم 
هزار  هزاران  نه-  دو   – نه   – يك  مادر  خبرنگار 
من  جنگيدند  حق  های  جبهه  در   كه  شهيدم 
با يك عصای  يا   ويلچر  امروز يك جانبازم سوار 
ام  ذهنی  معلول  يك  امروز  من   ، سفيد  تاشوی 
كه با گذشت سی- چهل سال از عمرم تازه رنگ 
نمی  هنوز  ولی  دهم  تشخيص می  را  وزرد  آبی  
دانم اگر اين دو رنگ مخلوط شود ، رنگ حاصله 
سبز می شود، من امروز يك دختر فراری ام كه 
از ترس شالق های پدر به خيابان های گرم شهر 

پناه آورده ام، من امروز....
روز خبرنگار يك چيز  در  امروز  من   -5
را خوب می دانم و آن اينكه هنوز خبرنگار 

نيستم همين .

زهره حاجيان
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- معاون توانبخشی سازمان بهزيستی كشور گفت: 
 507 ميزان  به   87 سال  در  معلول  افراد  اشتغال 

درصد رشد داشته است. 
وی با اشاره به بيمه مكمل برای معلوالن نيز تصريح 
از 69 ميليارد  كرد: در سال های 86 و 87، بيش 
ريال برای بيمه مكمل افراد معلول از سوی سازمان 

هزينه شد.

كوتاه و خواندنی از بهزيستی 

- معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: 
20 هزار معلول جوياي كار در سطح كشور وجود 

دارد.

- معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در پاسخ 
به اظهارات برخي كه كمك به معلوالن را گداپروري 
عنوان مي كنند، گفت: ياري رساندن به عضو آسيب 
پذير جامعه و صرف اعتبار و هزينه در اين بخش به 

معني صدقه دادن و گداپروري نيست.

- مديركل دفتر معلوالن جسمي و حركتي سازمان 
ذهاب  و  اياب  اعتبار  كرد:  اعالم  كشور  بهزيستي 
توزيع  ها  استان  بين  گذشته  سال  دو  از  معلوالن 
وسايل  از  معلول   700 و  هزار  دو  اكنون  هم  شده 
نقليه شركت هاي طرف قرارداد سازمان بهزيستي 

برخوردار هستند.

- مديركل دفتر معلوالن جسمي و حركتي سازمان بهزيستي كشور اعالم كرد: در 
حالت متمركز، استان ها بخشي از اعتبار اياب و ذهاب معلوالن را نزد خود نگه 
مي دارند و با شركت قرارداد نمي بندند، بلكه معلول ويلچري با درجه شديد كه از 
آژانس براي سفرهاي درون شهري استفاده مي كند، در پايان ماه با ارائه فاكتور، 

هزينه سفرهايش را از ادارات بهزيستي استان مربوطه دريافت مي كند.

تاكنون 500 خودرو  بهزيستي،  بهزيستي كشور گفت: سازمان  - رييس سازمان 
صنعتي را به معلوالن كشور تحويل داده است و پيش بيني مي شود تا سه ماه 

آينده، بقيه اين دو هزار خودرو نيز در اختيار معلوالن قرار گيرد.

- رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: بازنشستگي 
پيش از موعد ويژه معلوالن در قالب قانون در مجلس 
شوراي اسالمي تصويب شده و تنها مختص به اين 
سازمان نيست .وي گفت: معلوالني كه كارمند رسمي 
دولت و يا جانباز هستند، بنا به درخواست خودشان، 

مي توانند براي انجام اين كار اقدام كنند. 

- معاون فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور گفت: چهار تا پنج درصد 
ازدواج هاي فاميلي  منجربه بروز معلوليت در فرزندان مي شود.وی افزود :ساليانه 

حدود سی تا چهل هزار كودك معلول در كشور متولد مي شود.

كرد:  اعالم  بهزيستی  سازمان  توانبخشی  معاون   -
يك ميليون و 200 هزار معلول در كشور شناسايی 
شده اند كه بيش از 700 هزار نفر آنها از خدمات 
كمبود  علت  به  هستند...  مند  بهره  سازمان  اين 
همه  به  خدمات  ارائه  به  قادر  سازمان  اين  اعتبار، 

معلوالن در كشور نيست. 

از  معاونت  اين  اعتبارات   : گفت  كشور  بهزيستي  سازمان  توانبخشي  معاون   -
350ميليارد ريال در سال 84 به دو هزار و 600ميليارد ريال در پايان سال 87 
افزايش  درصد   17 سازمان  اين  توانبخشی  معاونت  اعتبارات  نيز  امسال  و  رسيد 

دارد.

- معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت : تامين هزينه دانشجويان معلول، 
معلوالن،  و ذهاب  اياب  هزينه  ناشنوا،  برای كودكان  هزينه كاشت حلزون  تامين 
پرداخت بيمه مكمل معلوالن، صندوق درمان معلوالن، طرح های توانمند سازی 
سالمندان، توانمند سازی بيماران روانی مزمن، توسعه مراكز برای معلوالن جسمی 
و حركتی و تاسيس آنها )از جمله مراكز خانواده و كودك ناشنوا، خانواده و كودك 

نابينا( برخی از فعاليت هايی است كه اكنون به گروه های هدف ارائه می شود. 

- معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: تنها 20 درصد اعتبارات حوزه 
در  خدمات  بقيه  و  شود  می  معلول  افراد  به  مستمری  هزينه  صرف  توانبخشی 
راستای توانمند سازی معلوالن و كمك به گروه های مختلف خدمات گيرندگان 

اين بخش می شود. 

های  سال  در  سازمان  اين  گفت:  كشور  بهزيستي  سازمان  توانبخشي  معاون   -
گذشته خدمات خوبی را در بخش مسكن معلوالن داشته و با رشد اعتبار سه هزار 
و 304 درصدی در بخش مسكن معلوالن در ساخت مسكن برای اين قشر موفق 

بوده است. 

يک بار ديدن با چشم، بهتر از صدبار شنيدن با گوش  
)ژاپنی(
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از  عبارتست  درمانی  قرآن 
و  حفظ  تامين،  در  قرآن  كاربرد 
روانی؛  و  بهبود سالمت جسمانی 
كاربرد  درمانی  قرآن  واقع  در 
كه  طوری  به  است  قرآن  منظم 
در  مستقيماً  درمانگر«  »قرآن 
استفاده  با  درمانی  محيط  يك 
 ،... و  مفاهيم  صوت،  قرآن-  از 
عواطف  در  را  مدنظر  تغييرات 
ايجاد      »درمانجو«   ... و  رفتار  و 

می كند.
بطور خالصه در قرآن درمانی 
با استفاده از قرآن به افرادی كه 
گوناگون هستند  دارای مشكالت 
بهداشت  به  دستيابی  منظور  به 
روانی و جسمی، كمك می شود.

قرآن درمانی در درمان افرادی 
كه ناتوانايی های مختلفی از جمله 
عقب ماندگی ذهنی، تاخير يافتگی 
رشدی، معلوليت جسمی، بيماری 
 ... و  روحی  های  ناآرامی  روانی، 
دارند به طور معجزه آسايی موثر 

است.
و  اهداف  درمانگر«،  »قرآن 
مقاصد را بر اساس نيازهای خاص 
شيوه  كند.  می  دنبال  »درمانجو« 
اين  پيشبرد  برای  مختلفی  های 
مثال،  برای  دارد.  وجود  اهداف 
قرائت  شيوه  با  قرآن  خواندن 
مبتال  افراد  به  تواند  می  مجلسی 
به بيماری های آلزايمر كمك كند 
كار  به  را  مدتشان  دراز  حافظه  تا 

قرآن  همخوانی  همچنين  اندازند، 
تواند  می  درمانگر  همساالن  با 
افزايش  را  فردی  ميان  مهارتهای 
را  اجتماعی  كاركردهای  و  دهد 
بهبود بخشد. از همه مهمتر اينكه 
روشی  در  را  احساساتشان  افراد 
بوسيله  بخش  آرامش  و  مطمئن 
قرائت، گوش كردن، درك مفاهيم 
تاثيرات  از  و  كنند  می  بيان  آن 

شگرف آن بهره مند  می شوند.
در  فقط  درمانی  قرآن  البته 
انواع  دارای  كه  افرادی  خدمت 
كار  به  ها هستند  ناتوانی  مختلف 
شرايط  در  بلكه  شود،  نمی  برده 
مختلف پزشكی نيز سودمند است؛ 
از جمله كاهش فشار روانی يا درد، 
زايمان، توانبخشی بيماران    سكته 
پايانه  بيماری  به  مبتاليان  و  ای 
ناپذيرند  عالج  كه  هايی  )بيماری 
 )... و مرگبار هستند مانند ايدز و 
البته مسئله عمده ای كه در اينجا 
برای درمانگر مطرح است كاهش 
درد و تحمل آن در شيوه درمان و 
يا كمك به بيمار برای دستيابی به 

كاركردهای بهينه است.
رشد  حال  در  درمانی  قرآن 
ای در كشورهای مختلف  فزاينده 
بويژه در سال های اخير  جهان و 
تاكيد  امر  اين  بر  همواره  و  است 
در  قرآن  اساساً  كه  است  گرديده 
وضعيت  به  مبتال  اشخاص  درمان 
كارايی  پزشكی  مختلف  های 

بسياری دارد.
امراض،  كه  معتقدند  برخی 
نتيجه عدم هارمونی در وجود فرد 
است و قرآن با قدرت           معجزه 
آسای خود می تواند با برگرداندن 
روح،  و  بدن  در  نظم  و  هارمونی 
سالمتی را برای فرد مورد نظر به 

ارمغان آورد.
شده  انجام  های  پژوهش 
تاالموس  غده  كه  دهد  می  نشان 
مغز  در  غده  مهمترين  عنوان  به 
را  صوتی  های  محرك  انسان، 
عصبی  های  سيستم  وسيله  به 
و  حافظه  كنار  در  و  دريافت 
تخيل به آنها پاسخ می دهد. غده 
تاالموس  غده  از  كه  نيز  هيپوفيز 
های  محرك  به  كند  می  فرمان 
موجب  و  دهد  می  پاسخ  صوتی 
بروز ترشحاتی می شود كه نتيجه 
آن آزادسازی ماده آرام بخشی به 
با توجه  نام آندروفين خواهد بود. 
به اينكه مهمترين اثر ماده مزبور، 
به  است  انسان  در  درد  تسكين 
قرآن  ارزش  به  توان  می  سادگی 
برد كه عماًل موجبات  درمانی پی 
آزادسازی ماده آندروفين را فراهم 
می سازد. همان ماده ای كه عالوه 
و  انبساط  باعث  درد  تسكين  بر 

شادی در انسان می شود.
به  تواند  می  انسان  صوت 
و  تسكين  در  توجهی  قابل  ميزان 
بيمارانی  بحرانی  وضعيت  تقليل 

بستری  يو  سی  آی  بخش  در  كه 
باشد،  داشته  تاثير  نيز  اند  شده 
سيستم  كه  است  شده  ثابت  زيرا 
های  محرك  به  انسان  اعصاب 
منظم،  فرودهای  و  فراز  با  صوتی 
قرآن  دهد.  می  مثبت  پاسخ 
درمانی يك فرآيند فعال است. در 
كه  رود  می  انتظار  درمانی،  قرآن 
قرآن ما را در برگرفته و در تمام 

وجودمان جريان پيدا كند.
قرآن  در  اهميت  حائز  نكته 
در  انديشه  و  تمركز  درمانی 
»قرآن  كه  است  چيزی  آن  مورد 
مفاهيم  اساس  بر  درمانگر« 
متوجه  آن  به  را  درمانجو  قرآنی، 
داشت  نظر  در  بايد  سازد.  می 
انديشه  پی  در  مثبت  »انرژی  كه 
فكر  جا  هر  و  آيد«  می  مثبت  
وجود  هم  انرژی  باشد  تمركز  و 
به  دادن  گوش  بهتر  برای  دارد. 
خاطر  به  بايد  را  مطلب  دو  قرآن 

سپرد:
1- صدای قرآن در حدی باشد 

با آن راحت هستيد. كه شما 
قرآن  را تسليم  2- خودتان 

. كنيد
به  بعد  شماره  در 
درماني  قرآن  كاربردهاي 

پرداخت. خواهيم 

 ادامه دارد...

جتماعی 
ا

بدان كه افضل واجبات بعد از معرفت خدای عزوجل نماز پنج گانه است
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سر  پشت  را   88 سال  از  ماه  چهار 
برای  است  ايم، حاال وقت خوبی  گذاشته 
كنترل  كه  دانيد  می  مان.  برنامه  بازبينی 
ما  رسيدن  اصلی  عوامل  از  يكی  برنامه 
ببينيد  و  كنيد  بررسی  است.  هدفمان  به 
پيش  به  چقدر  گذشته  ماه   3 طی  در 
ايد؟ چقدر طبق  بينی هايتان عمل كرده 
هدفتان  به  آيا  ايد؟  رفته  پيش  برنامه 

ايد؟ نزديك شده 
خود  حركت  از  نموداری  بتوانيد  اگر 
كرد  خواهد  كمك  بسيار  شما  به  بكشيد 
همين  به  حركت  آيا  بگيريد  تصميم  تا 
شويد  متوجه  شايد  است؟  خوب  صورت 
خيلی كند پيش رفته ايد و شايد تصميم 
زيرا  دهيد،  تغيير  را  خود  هدف  بگيريد 
سمت  به  قدمی  تنها  نه  ماه   3 گذشت  با 
مهمتری  كارهای  كه  ايد  برنداشته  هدف 
تعويق  به  مدام  را  تان  برنامه  و  داريد 
هدفتان  اگر  ندارد،  اشكالی  ايد،  انداخته 

نيست كه رضايت خاطر  آن چيزی 
توانيد  می  كند  فراهم  را  شما  كامل 

مردم  اگر  نترسيد،  دهيد.  تغيير  را  آن 
مزاجی  دمی  دم  آدم  بگويند  شما  به  هم 
اين  دليل  دانيد  می  خود  شما  هستيد 

است. خودتان  نهايی  موفقيت  تغيير 
طبق  هم  اگر  نكنيد،  ترديد  پس 
موثری  های  گام  و  ايد  رفته  پيش  برنامه 
به  ايد  برداشته  هدفتان  به  رسيدن  در 
شما تبريك می گوييم كه راه درستی را 

ايد. كرده  انتخاب 
عمل  ای  گونه  به  امروز  تا  هم  اگر 
اعمالتان  روی  بتوانيد  كه حاال  ايد  نكرده 
نگران  هم  باز  باشيد  داشته  ای  ارزيابی 
به  كنيد  شروع  حاال  همين  از  نشويد، 
3 ماه دوم سال  پايان  تا در  برنامه ريزی 
بهتر  دهيد،  انجام  را  كار  اين  بتوانيد 
بدهيد  امتياز  كارهايتان  به  روز  هر  است 
ماه   3 در  را  فعاليتتان  نمودار  بتوانيد  تا 

كنيد. ترسيم  دوم 
به  و  صعودی  شما  نمودار  اميدواريم 

باشد. موفقيت  سمت 
صديقه ماليی

بازبینی برنامه

ساعت بیستم

انسان برای معيشت چاره ای جز تالش ندارد 
پس سعی و تالش را رها مکن
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كه  فنيقی  بازرگانان  مسيحيت،  از  پيش  ها  ساير قرن  و  گندم  تجارت  به  مديترانه  دريای  اطراف  كاالهای كاالها مشغول بودند، بدون ترديد به همان شيوه های در  نيز  اينان  كردند،  می  عمل  ريسك  جا مديريت  آن  از  اما  دادند  می  قرار  كشتی  چند  در  را  اين ترتيب می توانند خسارت باقی می ماند كه در مجموع حجم زيادی از گندم را اسكله باقی بگذارند، آن گاه از هر كشتی مقداری گندم اگر هر بازرگان سهم اندكی از محموله گندم خود را در تدبير ديگری انديشيدند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه حادثه و بازرگانان متحمل خسارت های زيادی شوند كه كشتی های حامل گندم ممكن بود در دريا دچار خود  بازرگانانی را كه كل محمولۀ خود را از دست داده اند تشكيل می دهد و به 
خيلی كاشتن گندم ها می تواند محموله ای از گندم تدارك جا مانده استخدام كردند. وی به زودی دريافت كه با آنها مردی را برای حفظ و نگهداری گندم های به جبران كنند. نيز  بازرگانان  ببرد.  سود  هم  مقداری  و  بازرگانی كه محموله تجاری وی به محموله خود را در اسكله باقی خواهد گذارد. همچنين باقی بگذارند بيشتر باشد هر بازرگان سهم كمتری از كه حاضرند سهمی از محموله گندم خود را در اسكله زود به اين نتيجه رسيدند كه هر چه تعداد بازرگانانی ببيند  دهد و معيارهای ديگر مانند سال ساخت كشتی و يا تجربه مسير دورتری می رود با رسيك بيشتری روبه روست توافق كردند: هر  افزايش  يا  كاهش  را  ريسك  است  ممكن  كه آنها فرد ديگری را برای بررسی منشا و علت خسارت ناخدا  گفت  بتوان  شايد  ترتيب  اين  به  كردند.  فكر بيمه در بستر اقتصاد پاياپای شكل گرفته است.استخدام 

الهام رضايی

توكل به خدا بهترين ستون است.
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ملی و ميدانی در تهران- كيش و آيين- گوشت تركی
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سکوت عاقل رساتر از فرياد جاهل است



آنقدر شنا بلد باشيد كه غرق نشويد، نه زير 
آبی برويد و نه بگذاريد زير آبتان را بزنند.

رفتن  ای  بر  بود  ای  بهانه  بهزيستی  هفتۀ 
كه شده  هم  بهانه  اين  به  تا  سازمان  اين  سراغ 
باخبر  هايش  برنامه  و  عملكردها  كيف  و  كم  از 

شويم.
گه  نمی  "بقال  اند:  گفته  ايد  شنيده  حتما 
تاريخ  با  امروز  شايد  هرچند  ترشه"  من  ماست 
شود  می  نويسند  می  ماستها  روی  كه  هايی 
اين  با  داد.  تشخيص  را  شيرين  و  ترش  ماست 
حال تصميم گرفتيم در اين هفته سراغ سازمان 
يكی  سراغ  برويم  آن  جای  و  نرويم  بهزيستی 
ببينيم  تا  سازمان  اين  های  پوشش  تحت  از 

بهزيستی از ديد او چه منظری دارد؟
ناگفته نماند سراغ كسی نرفتيم كه در صف 
با  خود  او  باشد.  بهزيستی  از  خدمات  گرفتن 

سازمان  اين  وظايف  از  قسمتی  فعاليتهايش 
گفتۀ  به  و  است.  داده  قرار  پوشش  تحت  را 
گرداند.  می  را  واقعی   NGO يك  فقيه  دكتر 
تامين  برای  ايشان  گفتۀ  طبق  كه  ای   NGO

منابع مالی خود وابسته به سازمان نباشد.
غالمرضا احمدی كارشناس ارشد علوم 
طباطبايی  عالمه  دانشگاه  از  ارتباطات 
معلولی است كه بعد از 37 سال هنوز نگاه 
مردم روی اوست. نه مثل زمان كودكی اش كه 
مجبور بود با پای گچ گرفته مسير طوالنی خانه 
تا مدرسه را لی لی برود، از سر ترحم، حاال نگاه 

مردم، نگاهی تعجب آميز است.
ايرانيان  نخبۀ  معلولين  انجمن  رئيس  او 
افتخاری  الله  دكتر  خانم  هماهنگی  معاون  و 
با  است.  مجلس(  در  تهران  مردم  )نماينده 
ماشين معمولی رانندگی می كند )بدون دنده 

لوله گازی كه  با  و  يا كالچ دستی(  اتوماتيك و 
آن  استحكامش  خاطر  به  و  كرده  پرداخت 
است                  معلوم  كرده،  انتخاب  عصا  عنوان  به  را 

عزم راسخی دارد.
پای صحبتهايش می نشينم و می خواهيم 
منظره ای را كه طی سالها تالشش برای معلوالن 

از سازمان بهزيستی دارد، برای ما ترسيم كند.

كه  را  تشكلهايی  وضعيت   -  
می  چگونه  را  كنند  می  كار  معلوالن  برای 
چگونه  آنها  روی  بهزيستی  نظارت  بينيد؟ 

است؟
در سطح كشور 307 تشكل به نام معلوالن 
وجود دارند. فكر می كنيد اگر آنها پااليش شوند 
چند تشكل متعهد و سالم باقی می ماند؟ چند 
حالت سنتی  از  تا  دارند؟ چند  برنامه  آنها  از  تا 
درآمده اند؟ اشكال اغلب اين تشكل ها اين است 
كه سنتی عمل می كنند. كارشان گپ و گفت 
باز  بار  دوستانه است. تشكلی كه هفته ای يك 
است و هفته ای يك بار جلسه می گذارد. بدون 
هيچ برنامه ای چه كاری می خواهد بكند؟ االن 
زمان اوايل انقالب نيست كه فی سبيل ا... نيرو 
جذب كنی. حتی اگر بخواهی يك منشی بگذاری 
كه تلفن ها را جواب بدهد، همان منشی هزار درد 
و مشكل دارد كه بايد آنها را برطرف كرد. نبايد 
يا  تا  دو  يكی،  بشويم  بايد  باشيم،  تشكل   307
اصال نباشيم، اگر بهزيستی كارش را خوب انجام 
بدهد، اگر بهزيستی فعال و دلسوزانه و متعهدانه 

عمل كند نيازی به تشكلها نيست.
هيأت  در  ای  جلسه  طی  پيش  وقت  چند 
به  حضار  از  يكی  ايران  معلوالن  جامعۀ  مديره 
گاهنامه ای اشاره كرد كه از يك شهرستان آمده 
بود و گفت: "يك گاونامه از ... آمده". حتی اگر 
شوخی هم باشد به مسخره گرفتن كار قشنگی 

نيست.
در بخش اشتغال با آقای بهرامسيری جلسه 
كنيم  بازديد  تشكلها  از  برويم  شد  قرار  داشتم. 
و  امكانات  گفتيم  چيست؟  توانشان  ببينيم 
جلوی  رفتيم  ما،  از  مديريت  شما،  از  تجهيزات 

يك مجتمع ديديم يك زنجير بزرگ و قفل 

وقتی در دریای مشکالت معلوالن
 شیرجه می زنید 

وقتی در دریای مشکالت معلوالن
 شیرجه می زنید 

جتماعی 
ا

و  سالمتی  كه  است  لذتی  بلکه  نيست  وظيفه  خلق  به  خدمت 
شادمانی شما را زياد می كند.      »زرتشت«
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بزنند  زنجير  اند. حاضرند  زده  در  به  محكم 
درد  اينها  كند.  فعاليت  ندهند  معلول  به  ولی 

است.
وضعيت  اوصاف  اين  با   -  

معلوالن چگونه است؟
اعتقاد دارم تمام وزارتخانه ها و ادارات بايد 
يك مشاور معلول داشته باشند. شهردارها مشاور 
معلول داشته باشند. بهزيستی نبايد در پارك شهر 
باشد، چون جای پارك ندارد. نبايد در دل طرح 
ترافيك باشد. تمام ساختمان های بهزيستی پر 
مانع است، از محل استقرار تا ساختمان ها، چون 
با عصا و ويلچر  آنها درك نمی كنند. يك روز 
راه نمی روند. يك روز چشمشان را نمی بندند 

)برای عبور از موانع نه بر روی موانع(

عملكرد  از  شما  ارزيابی   -
بهزيستی چيست؟

كار  قبل  سال   4 از  بهتر  اخير  سال   4 در 
كرده است. يعنی 4 سال قبل اصال كار نكرده 
ولی  كند  كار  دارد  دوست  فقيه  دكتر  است. 
سياسی  رئيس  يك  بهزيستی  ندارد،  تخصص 
قدر می خواهد كه از او حساب ببرند. بهزيستی 
مسئوليت   52 است.  بزرگتر  وزارتخانه  يك  از 
می  بهزيستی  سازمان  است.  باز  دستش  دارد. 

به شرطی كه  بدهد  انجام  بزرگی  كارهای  تواند 
از معلوالن استفاده كند.

معلول  نفر  چند  آنجا  رويد  می  شما  وقتی 
مشغول به كارند؟ همه يا پا دو اَند يا در بايگانی 
انجمن خودمان  از  توانم  كار می كنند. من می 
100 معلول مدير باسواد معرفی كنم كه مديريت 

كنند.

- آقای فقيه چند مشاور معلول 
دارد؟ 

می گويند ما بيشترين بازديد را داريم. بازديد 
و  توان  كه  است. من  مهم  بازدهی  نيست،  مهم 
معلولين  امر  متولی  رسما  كه  من  دارم.  اختيار 
نتوانم  را درمان كنم؟  معلول  نتوانم درد  هستم 

سطحی را برايش هموار كنم؟...
پيش     رويد  می  وقتی  گويند  می  آنوقت 
مشكل  دارم  حق  من  نكنيد.  انتقاد  فقيه  دكتر 
وقتی  كنم.  گاليه  شما  از  و  كنم  را حل  معلول 
نمی خواهند انتقاد شود بهتر است ارتباط قطع 

شود و به امورات خودمان بپردازيم.

در  معلوالن  فراكسيون  با   -
مجلس مرتبط هستيد؟

به  كردم  سعی  نشدم.  مرتبط  وقت  هيچ 

واسطۀ دكتر افتخاری ) نماينده مردم تهران در 
مجلس( عمل كنم.

نمی دانم چه كار می كنند؟ ولی اعتقاد دارم 
قانون جامع عملی می  اگر كار می شد حداقل 
فراكسيون  ضعف  های  نشانه  از  يكی  اين  شد. 

است.

همۀ  پايان  تابلوی  اگر   -
كجای  را  آن  بود  دستتان  در  محدوديتها 

زندگی نصب می كرديد؟
به نظرم برای محدوديتها پايانی نيست، آن 

را جايی نصب نمی كردم.

معلوليت  از  شما  تعريف   -
چيست؟

جسارت، شجاعت، توانمندی.
چه               را  خود  موفقيت  علت   -

می دانيد؟
معلوليتم  زندگی  در  من  نعمت  بزرگترين 
است. در درجۀ اول معلوليتم و كار برای معلوليتم. 

در درجۀ دوم توان و پشتكارم.

نادر باقری نژاد

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم از تدوين 
آيين نامه اي براي دانشجويان معلول خبر داد. 

اين  اظهار داشت:  اين خبر  بيان  با  مرتضي زرينه زاد 
براي  و  تنظيم  دانشجويان  خود  كمك  با  آئين نامه 
انواع  براي  اينكه  ضمن  مي شود.  ارسال  علوم  وزير 
معلوليت ها پيشنهاد ايجاد يك دفتر در وزارتخانه به 

عنوان مشاور وزير داده شده است.
از  تيمي  آئين نامه  اين  تدوين  براي  داد:  ادامه  وي 
دانشگاه  معلوالن  انجمن  و  نابينا  جانباز،  دانشجويان 
تمام  تا  كردند  كمك  دانشجويي  رفاه  صندوق  به 

نيازهايشان شناسايي شود.
دانشجويان  نيازهاي  شناسايي  به  اشاره  با  زرينه زاد 
داريم  افزود:قصد  آنها  دسته بندي  از  بعد  معلول 
اطالعات دانشجويان معلول را بسته به نوع نياز و نوع 
معاونت، براي وزير علوم ارسال كنيم تا بررسي الزم 
صورت گيرد تا هر جا تشخيص داده شد، تصميم الزم 

براي عملياتي كردن آن صادر شود.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم در رابطه 

با بحث مبلغ وام به دانشجويان معلول اظهار داشت: 
براي  ما  است.  مهم  بلكه ساختار  نيست  مبلغ  بحث 
در  را  دفتر  يك  ايجاد  پيشنهاد  معلوليت ها  انواع 

وزارتخانه به عنوان مشاور وزير داده ايم.
وي اضافه كرد: در همين راستا در هر دانشگاه يك 
دانشجوي معلول را به عنوان مشاور انتخاب مي كنيم 

تا نيازهاي دانشجويان معلول را به ما اطالع دهد.
را  آمارها  اين  مركزي  دفتر  داشت:  اظهار  زرينه زاد 
و  مي سنجد  را  نيازها  پراكندگي  مي كند،  گردآوري 

اجراي آنها را پيگيري مي كند. 
وي افزود:در اين آيين نامه نيازهاي دانشجويان معلول 
در حوزه هاي مختلف آورده شده به عنوان مثال در 
حوزه آموزش نيازهاي دانشجويان معلول در آزمون ها 

ديده شده است.
اضافه  علوم  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  رئيس 
نيازهاي  طبقه بندي  آيين نامه  اين  اصل  در  كرد: 
دانشجويان معلول است كه نهايي شده و وزير علوم 

بايد آن را بررسي كرده و تصميم گيري كند. ژه 
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ا وجدان، تنها محکمه ايست كه احتياج به قاضی ندارد.
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آیا به سمعک خود عادت 
کرده اید؟ 

قابل  طور  به  آنكه  وجود  با  سمعك  
مي بخشد،  بهبود  را  فرد  شنوايي  توجهي 
در ابتدا ممكن است اسباب زحمت باشد. 
به  كردن  عادت  مورد  در  زير  نكات   

سمعك و استفاده مناسب از آن است:
1- از متخصص شنوايي )اديولوژيست( 
نحوه جاگذاري و استفاده صحيح سمعك 
او  نزد  در  هنوز  كه  بياموزيد.هنگامي  را 
تنظيم  كردن،  روشن  و  خاموش  هستيد 
باتري  تعويض  و  كردن  پاك  شدت صدا، 

سمعك را تمرين كنيد.
بكشد  طول  مدتي  است  ممكن   -2
تقويت  شده و شدت صداي  به صداي  تا 

خودتان عادت كنيد.
صداهايي  ابتدا  در  است  ممكن   -3
زمينه اي  سروصداهاي  زياد  مقادير  مانند 
با  پديده  اين  موارد  برخي  در  بشنويد. 
توجه به صداهاي اطرافتان اجتناب ناپذير 

است. 
بيانگر  مي تواند  ديگر  موارد  4-در 
مشكلي در سمعك باشد. براي اطمينان از 
درست كار كردن سمعك به اديولوژيست 

مراجعه كنيد.
4- اگر سمعكتان صداي سوت مانندي 
دارد، آن را بازخورد يا فيدبك مي نامند و 
در  موم  يا  مايع  تجمع  علت  به  مي تواند 
گوش باشد. يا ممكن است به علت اندازه 
دچار  اگر  باشد.  گوش  با  سمعك  نبودن 
خود  اديولوژيست  با  شديد  مشكل  اين 

تماس بگيريد.

آیا زخم معده دارید؟
زخم معده به صورت حفره ای در پوشش 
معده بروز می كند  .از كجا می توانيد بفهميد 

كه زخم معده داريد؟
پزشكتان بايد عالئم شما را برای رسيدن به 
نشانه  از  فهرستی  كند،اما  ارزيابی  تشخيص 
احتمال  كه  دارد  وجود  هشداردهنده  های 

وجود زخم  معده را مطرح می كند:
و  حاد  ونه  مبهم  صورت  به  معده  •درد 

سوزاننده. 
• معده دردی كه معموال پس از خوردن غذا 
بهتر می شود ولی ممكن  است چند ساعت 

بعد عود كند. 
• معده دردی كه در ميانه شب پس از چند 

ساعتی كه چيزی نخورده ايد رخ می دهد. 
• كاهش وزن و كاهش اشتها. 

• تهوع و استفراغ.

آیا کودکتان اسکولیوز 
دارد؟

اسكوليوز هنگامي رخ مي دهد كه ستون 
غيرطبيعي  يافتن  انحنا  به  شروع  فقرات 

مي كند. 
شايع تراز  دخترها  در  بيماري  اين 
نوجواني  ابتداي  در  معموال  و  پسرهاست 

فرد را مبتال مي كند.
ناراحتي  و  درد  باعث  ندرتا  عارضه  اين 
مي شود، اما بدون درمان ستون فقرات به 
طور دائم كج باقي مي ماند و ظاهر كودك 

را زشت خواهد كرد.
پزشكان اسكوليوز را ضمن معاينه جسمي 
بايد  والدين  اما   مي كنند،  كشف  معمول 

نشانه هاي هشداردهنده آن را بشناسند:
دامن  پاي  رسيدن  نظر  به  نامساوي   -1
يا پيراهن، آستين هاي پيراهن يا پاچه هاي 

شلوار.
2- نامساوي بودن طول دست ها.
3- نامساوي  بودن ارتفاع شانه ها.

4- لنگيدن خفيف.
يا  بي حسي  پشت،  درد  از  شكايت   -5

گزگز كردن.

مشاوره سالمت
قابل توجه مخاطبين محترم بخش سالمت ، به ويژه عزيزان معلول و خانواده های محترم آنان

ستون ثابت مشاوره سالمت پس از اين پاسخگوی سواالت شما خوانندگان گرامی خواهد بود .  
كافی است فقط سوال خود را از طريق پيامك شماره 30007545 ) با ذكر كلمه سالمت ( و يا تلفكس 02813339212 برای ما 

ارسال كنيد تا در شماره بعدی مجله ، پاسخ خود را دريافت نماييد .

سالمت  در دنيا، تنها كسی موفق می شود كه به انتظار ديگران 
ننشيند و همه چيز را از خود بخواهد.    )شیللر(
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مهمترين و حساس ترين مرحله ی زندگی انسان به 
دليل شكل گيری شخصيت، طفوليت است. دراين دوران، 
كودك به همان اندازه كه به محبت نياز دارد به تحصيل 
صحيح برای رشد هوش عاطفی متعادل و شخصيت نيك 
نيز نيازمند است. در اين دوره است كه كودك بيشترين 
محبت را كسب می كند. اما مهمترين مسئله اين است كه 
درطول اين مدت آموزش و دانشی كه دريافت ميكند در 

نهايت اساس شخصيت او خواهد شد .
برای ساختن  ای  بنابراين، طفوليت هم چون گلخانه 
ی  دوره  يك  اساسا  مرحله  اين  است.  كودك  شخصيت 
حياتی است .اما وظيفه ی ما در قبال يك كودك معلول 
معلول چگونه می  مادر كودك  و  پدر  عنوان  به  چيست؟ 
توانيم او را به عنوان يك شهروند شايسته و مفيد  برای 

جامعه ياری كنيم ؟ 
برای  مطبوع  و  مساعد  محيط  يك  آوردن  وجود  به 
و  گيرا  بسيار  تواند  می  معلولتان  كودك  رشد  و  موفقيت 

جذاب و در عين حال مهيج باشد.
خاطر  به  بايد  معلول  فرزندان  والدين  كه  اقداماتی 

بسپارند:
قدم اول اين است كه كودك معلول به ناتوانی جسمی 
يا حسی خود پی ببرد. در عين حال  مطمئن شويد كه 
كودك از عشق شما به عنوان والدين آگاه است. بايد كودك 
را وادار كنيد تا شرايط خودش را بپذيرد.  مطمئن شويد 
هايش  ناتوانی  رغم  علی  است كه  كه كودك درك كرده 
آميز  ترحم  های  كمك  يا  دلسوزی  كردن  مطالبه  بدون 
به خوبی   روزگار  بلندی های  و  پستی  با  تواند  كسی می 
روبه رو شود.همچنين می توانيد با والدينی كه فرزندانی 

چون شما دارند مبادله ی تجربه كنيد. 
نياز  صورت  در  هميشه  كه  باشيد  مراقب  عالوه  به 
كودك ،در دسترس باشيد. هرگز كودك را دست نياندازيد 
امتيازهای  و  ها  توانايی  بر  نكنيد.هميشه  وريشخند 
از عزت  اين كار شما دنيايی  تاكيد كنيد.  را  او  استثنايی 
 ، آورد  ارمغان خواهد  به  او  برای  را  مناعت طبع  و  نفس 
ساختن ارزش ها و شخصيت قدرتمند را در او بالفعل می 

كند و موفقيت در زندگی را به او ارزانی می دارد. 
خود  معلوليت  دارای  كودك  به  را  خاصی  زمان 

توانايی  تا  دهيد  اختصاص 
ومهارتهای  نهفته  های  
و  كرده  كشف  را  او  خاص 
گسترش دهيد. ممكن است 
فعاليتهای  شما  كودك 
قبيل  از  انگيزی  شگفت 
د  و سر ، شی نقا ، حی ا طر
حتی  يا  نمايش  خوانی، 
باشد.  داشته  ورزش 
هرچه  تا  بكوشيد 
فعاليت  اين  بيشتر در 
اين  كند.  شركت  ها 
بسزايی  كمك  كار 
به رشد كودك  می 
هميشه  اما   . كند 

باقی  فرزندتان  كنار  در  بايد 
بمانيد و ازوجود او شرمسار نباشيد.

مدارس خاصی وجود دارد كه برای كودكان معلول در 
نظر گرفته شده است كودك خود را در چنين مدارسی نام 
نويسی كنيد. اين مدارس چنان كه در ظاهر به نظر می 
رسند به معنای جدا كردن كودك معلول از ديگر كودكان 
بهتر  استفاده ی  برای  بلكه  نيستند.  آنها  بودن  و متفاوت 

كودك معلول از امكانات خاص مورد نياز او می باشد.
نشويد  اميد  نا  هرگز  كودكان  اين  والدين  عنوان  به 
بلكه خوش بين باشيد. هميشه با مشكالت ناتوانی كودك 
به  تنها  نه  كار  اين  كنيد.  خورد  بر  بينانه  واقع  معلولتان 
حفظ خوش خلقی شما كمك می كند بلكه در پيشرفت و 
تقويت عزت نفس كودك استثنايی شما هم نقش موثری 

دارد.
تالش  كنيد  توجه  آن  به  بايد  كه  ديگری  ی  مسئله 
جهت دور نگه داشتن كودك از همه ی عوامل منفی است. 
با آنها  كودك را وادار كنيد كه به جای فرار از مشكالت 
روبه رو شود. اگر در بعضی موارد به كمك متخصص نياز 

داريد برای رشد و پيشرفت كودكتان درنگ نكنيد.

ترجمه: مرجان نجفی

با فرزند معلول خود چگونه
 رفتار کنیم ؟

سالمت  مادرها اغلب طفلی را بيشتر دوست می دارند 
كه بيشتر باعث رنج و زحمت آنها شده است
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قدرت موسیقی درمانی
 برای معلوالن

از دير باز انسانها به قدرت درمانگری موسيقی 
درمان  در  ای شگرف  وسيله  آنرا  و  داشتند  ايمان 
قدرت  اين  نيز  امروز  علوم  دانستند.  می  بيماريها 
موسيقی را تاييد می كند. اعتقاد بر اين است كه 
موسيقی، غده ی هيپوفيز  را تحريك می كند و 
كنترل  با  و  دارد  نظارت  آن  ترشحات  تنظيم  بر 
ماورای  نظارتی  بدن  بر  هيپوفيز،  های  هورمون 
نفوذ  اين  اعمال  با  و  كند  می  اعمال  را  جسمی 
جريان خون و سيستم عصبی را نيز تحت كنترل 

خود در می آورد.
گويد:  می  درمانی  موسيقی  متخصص  يك 
دوشن"  عضالنی  "ديستروفی  از  كه  بود  »كودكی 
و  غذا  خوردن  در  طوالنی  مدت  و  برد  می  رنج 
ديگر امور زندگی خود به ديگران وابستگی كامل 
داشت.« او را برای درمان به مطب اين متخصص 
آوردند. پزشك برای درمان او نواختن طبل و سنج 
درمانی  ی  دوره  يك  از  بعد  او  گرفت.  نظر  در  را 
و  برای 10 دقيقه طبل  راحتی  به  بود  قادر  كوتاه 
توان  می  آزمايش  اين  از  وضوح  به  بنوازد.  سنج 
او به ميزان  فهميد كه قدرت جسمانی و حركتی 
قابل توجهی افزايش يافته است. پزشك ادامه می 
دهد: » درست است كه به طور كامل بهبود نيافت 
اما در حد خوبی توان بخشی شد و پيشرفت قابل 

توجهی در حركات او نمايان شد«.
تاريخچه موسيقی درمانی:

با آنكه روش موسيقی درمانی و استفاده از آن 
در دنيای غرب از سالهای دور منسوخ شده بود، در 
برای  مناسبی  شرايط  مجددا  اخير  سال   15  ،10

ظهور اين شيوه كهن به وجود آمده است.
كه  بودند  معتقد  قبل  سال  هزاران  ها  چينی 
تحت  را  بسياری  فرآيندهای  است  قادر  موسيقی 
تاثير قرار دهد، از تغيير شخصيت انسان گرفته تا 

حاصلخيزی خاك.
مادران به طور طبيعی برای نوزادان خود آواز 
با اين الاليی آرام می كنند.  می خوانند و آنها را 
شويم  می  دلمرده  و  افسرده  كه  موقعی  ما  خود 
آوازهای مورد عالقه مان را می خوانيم و يا آهنگ 

از  را  نوازيم و بدين وسيله خود  محبوبمان را می 
چنگ اين ماللت و افسردگی رها می سازيم و يا 

حالت افسردگی خود را تقويت می كنيم.
شود  تاكيد  بايد  شده  ذكر  موارد  بر  عالوه 
بزرگ  مذاهب  اصلی  اركان  از  يكی  موسيقی  كه 
مسيحيان  های  ترانه  و  نواها  از  باشد.  می  جهان 
به  را  آنها  كه  مسلمانان  اذان  تا  گرفته  يهوديان  و 
اقامه ی نماز فرا می خواند، همگی در رده و رديف 
نواهای موسيقی قرار می گيرند. بودائيان سرودهای 
مذهبی خود را از بر می خوانند. صوفيان از طريق 
تمركز روی طنين همخوانی هم سرايان به درجه 

بااليی از آگاهی می رسند.
آلفرد  شد  ناميده  صوت  انيشتين  كه  مردی 
بخش  او  است.  فرانسوی  دانشمند  توماتيس، 
اعظمی از زندگی خود را در جهت مطالعه شنوايی 
انسان و آثار اصوات موسيقی بر روی مغز و سيستم 
اولين نفری است كه  او  عصبی صرف كرده است. 
اظهار كرد انسان در دوران جنينی نيز قادر است 

صدا ها را بشنود.
تكنيك ها و روش های موسيقی درمانی:

اند  اشخاصی كه دچار آسيب مغزی شده  در 
و يا تاخير در رشد مغزی داشته اند و يا از نقايص 
سازهای  نواختن  آموزش  برند،  می  رنج  حركتی 
مختلف فعاليتی عالی است كه شخص را به سوی 
بهبود سوق می دهد. همچنين شخص با استفاده از 
اين روش می تواند اعصاب حركتی را تحت كنترل 

خود در آورد.
باعث شود كه شخص  تواند  آواز خواندن می 
شمرده صحبت كند و تنفس او نيز تنظيم گردد. 
در قربانيان ضربات مغزی و ديگران كه دارای نقص 
آن  نتيجه  در  و  ،آواز خواندن  های ذهنی هستند 
به خاطر آوردن ملودی های آواز، تمرين خوبی در 

جهت افزايش درجه سالمتی می باشد.
رفته  فراتر  عادی  صوت  يك  مرز  از  موسيقی 
وضوح  به  ناشنوا  دانان  موسيقی  وجود  و  است 

شاهدی بر اين مدعا می باشد.
با توجه به افزايش استفاده از موسيقی در حكم 

درمانگری اليق و شايسته، فهرست های بزرگی از 
موسيقی های دردسترس در سرتاسر جهان تنظيم 
شده است كه برای درمان بيماريهای متنوع مورد 
استفاده قرار می گيرند. نوع موسيقی بر حسب نوع 
احساس  و  ذهن  های  موقعيت  شرايط،  بيماری، 

بيمار انتخاب می شود.
بسيار  درمانی  موسيقی  در  ها  چينی  امروزه 
اين زمينه  بسياری در  آلبوم های  و  فعال هستند 
تهيه نموده اند. آلبوم هايی با عنوان های عجيب و 
غريب چاقی، يبوست، بی خوابی و ... عالوه بر اين 
دارند.  نيز  ريه  قلب،  كبد،  های  نام  با  هايی  آلبوم 
سنتی  سازهای  توسط  ها  آلبوم  اين  از  بسياری 

چينی تنظيم شده اند. 
باستانی  علم  يك  عنوان  به  درمانی  موسيقی 
هندوستان،  های  بيمارستان  در  است.  مطرح 
علم  دارد.  فراوان  كاربرد  دارو  عنوان  به  موسيقی 
است.  موافق  موسيقی  درمانگر  اثر  با  نيز  مدرن 
بسياری از بيماران به سبك جاز خوب جواب می 
سرودهای  و  آوازها  به  نيز  ديگر  ای  عده  و  دهند 
مذهبی و تعدادی نيز به موسيقی های كالسيك. 
توسط  كه  قطعاتی  محققان  كشفيات  مطابق  اما 
"موتزارت" ساخته شده، به طور رازگونه ای از ساير 
موسيقی ها قدرت درمانگری بيشتری دارد و افراد 
نوع موسيقی پاسخ می  اين  به  زيادی هستند كه 
دهند. قدرت و توانايی خاص موسيقی موتزارت در 
شود.  می  ناميده  موتزارت"  "اثر  بيماران  بهبودی 
را  دانشمندان  ذهن  حال حاضر  در  كه  ای  مساله 
بعضی  اين است كه چرا  به خود مشغول ساخته، 
از شكل های موسيقی از قدرت بيشتری در درمان 
بيماريها برخوردارند و در راس اينها چرا موسيقی 
به صورت دو چندان در  را  اين خاصيت  موتزارت 

خويش نهفته دارد.
يافتن  به  توانا  پيك  بعدی  ی  شماره  )در 

پاسخ معمای موتزارت می پردازيم.(

گردآوری: نفيسه قدوسی

سالمت  موسيقی محركی برای عشق است
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معلوليت  دارای  های  بچه 
را  خود  فرد  به  منحصر  خصوصيات 
برای  شما  توجه  تمام  به  آنها  دارند. 
رشد و پيشرفت خود نيازمندند. شما 
بايد دايما از نيازها و تمايالت آنها با 
خبر باشيد. برای اينكه اگر آنها ديده 
ترين  پايين  به  شخصيتشان  نشوند، 

سطح ممكن خواهد رسيد.
بازي براي رشد اجتماعي، عاطفي، 
اهميت  كودك  شناختي  و  فيزيكي 
كردن،  بازي  طريق  از  كودك  دارد. 
مهارتها و ويژگيهاي كليدي از قبيل 
حل  كنجكاوي،  خالقيت،  استقالل، 
مسائل و مهارت های فيزيكی را تمرين 
معلول،  يا  عادی  كند.كودكان  مي 
بازی  اسباب  عاشق  ها  بچه  ی  همه 
هستند. هر كودكی عاليق مخصوص 
به خود را دارد. اسباب بازی كه برای 
يك كودك جالب است، ممكن است 
نباشد.  ديگر  كودك  ی  عالقه  مورد 
اسباب  خواهيد  می  وقتی  بنابراين 
كنيد،  انتخاب  كودكتان  برای  بازی 
او  ی  خواسته  مبنای  بر  است  بهتر 
انتخاب  ديگر  طرف  از  كنيد.  خريد 
به  معلول  كودك  برای  بازی  اسباب 
به  آنها  دارد.  نيازی  بيشتری  توجه 
دليل خاص بودنشان نيازمند اسباب 

بازی های خاصی هستند.  
در اينجا 10 ايده خوب در خريدن 
را  معلول  برای كودكان  بازی  اسباب 

بررسی خواهيم كرد:
سازی:  خانه  های  مكعب   )1
كودك  به  سازی  خانه  های  مكعب 
معلول شما كمك می كند تا مهارت 
هايش افزايش پيدا كنند. اين مكعب 
ها در اندازه ها و رنگ های گوناگون 
ساخته شده اند و كودك می تواند با 
آنها برج، پل يا چيزهای ديگر بسازد. 
خانه  يا  برج  ساختن  از  پس  كودك 
را  آن  ای  با ضربه  ها ی چند طبقه 
خراب می كند و از فروريختن مكعب 

می  لذت  آن  از  حاصل  صدای  و  ها 
قطعات،  با  بازی  ضمن  كودك،  برد. 
می  آشنا  فضايی  و  ذهنی  مفاهيم  با 
شود. مثال، هنگام ساختن پل، ذهن 
و  بلندی  اجسام،  تعادل  درباره ی  را 
كوتاهی و برقراری تناسب بين پايه ها 
به فعاليت می اندازد. هماهنگی بين 
حركات چشم و دست تقويت می شود 
ظريف  عضالت  حركتی  مهارتهای  و 
جنس،  با  يابد.  می  افزايش  دستها، 
رنگ و اشكال مختلف آشنا می گردد 
يابد كه وقتی سطح طبقه  و در می 
اندازه ی كافی وسيعتر  به  ی زيرين 
فرو  قطعات  نباشد،  بااليی  از طبقات 
بلندتر  ساختمان  هرچه  و  ريزند  می 
فروريزی آن  و  احتمال سقوط  شود، 

بيشتر می شود. 
2( مداد های رنگی: اين بهترين 
وسيله برای بچه های ناشنوا و ناگويا 
تواند  می  رنگ  هر  با  كودك  است. 
برای  را  خود  عواطف  و  احساسات 
ديگران توصيف كند. از طرف ديگر، 
يك  به  شما  كودك  توجه  و  واكنش 
موثری  كمك  تواند  می  خاص  رنگ 
برای ارزيابی روانشناسانه ی او و درك 
احساساتش باشد. )در شماره ی بعد، 
را  كودكان  نقاشی  در  رنگ  كاربرد 

مورد ارزيابی قرار خواهيم داد.(
ريتم  دارای  داستانهای   )3
خاص: افزايش توانايی كودك معلول 
در صحبت كردن و داشتن مكالمه با 
ديگران يكی از مهمترين موارد برای 
ديگران  با  او  ارتباط  بردن سطح  باال 
در  هميشه  بايد  شما  بنابراين  است. 
اين زمينه تالش كنيد. در اين راه می 
توانيد از كتاب های مختلف كه دارای 
داستان هايی با زبان قابل فهم برای 
و  استفاده كنيد  باشند،  كودكان می 
را  آنها  لغات  ی  دامنه  وسيله  بدين 

افزايش دهيد.
4( جورچين ها: در كنار اهميت 

يی  نا ا تو
كردن،  صحبت  خوب  در  كودك 
مسئله ی مهم ديگری كه شما برای 
نياز  خود  معلول  كودك  از  مراقبت 
داريد افزايش توانايی های ذهنی او در 
مهارت های شناختی است. برای اين 
كار اسباب بازی هايی وجود دارد كه 
با آنها كودك می تواند اعداد، اشكال 
مرتب  و  بندی  دسته  را  ها  رنگ  و 
كه  هايی  محدوديت  دليل  به  كند. 
كودك معلول در مقايسه با كودكان 
ديگر دارد، تفكر او نسبت به ديگران 
با  است.  تر  احساسی  و  تر  انتقادی 
اين  منطقی،  تفكر  در  مهارت  ايجاد 
برای  را  مسائل  توانند  می  كودكان 

خود بهتر ارزيابی كنند. 
اين  مديريتی:  های  بازی   )5
شناختی  های  توانايی  نيز  ها  بازی 
كودك معلول را به خوبی افزايش می 
دهند. به عنوان مثال بازی با عروسك 
ها ، خانه ی عروسكی و يك نمايش 
كوتاه از زندگی عروسك ها در خانه 
شان به كودكان در مواجهه با مسائل 
روزمره زندگی كمك كرده و به آنها 
فرصت تصميم گيری و بيان نقش ها 

را می دهد.
6( اسباب بازی های ايجاد نور: 
افزايش توانايی های بينايی با تحريك 
ديد به وسيله ی نور نيز يكی از بازی 
های ايده آل برای كودك معلول شما 
متفاوتی  های  بازی  اسباب  است. 
را  نور  كه  كوچك  های  )توپ  مانند 
واكنش  افزايش  به  كنند(  می  فلش 

ديداری كودك شما كمك می كند.
آالت  ابزار  موسيقی:  ابزار   )7

سيقی  مو
مانند طبل، گيتار، پيانو و ... می تواند 
معلول  كودك  عالقه  افزايش  برای 
شما به موسيقی كمك موثری باشند. 
اين اسباب بازی ها در ايجاد خالقيت 

بسيار كارآمد می باشند.
8( حلقه های كشی: اين حلقه 
می  خاص  بازی  اسباب  نوعی  ها 
باشند كه برای كودك معلول شما در 
افزايش مهارت های حركتی استفاده 
ورزش  با  ها  حلقه  اين  شوند.  می 
ماهيچه  تقويت  به  ها  دست  دادن 
های انگشتان، كف دست و مچ كمك 

می كنند. 
تصاوير  مصور:  های  كتاب   )9
تخيالت  ساختن  برای  خوبی  ابزار 
داستان  درك  هستند.  شما  كودك 
برای  تصاوير  ديدن  با  ها،  كتاب  اين 
كودكان ساده تر می شود و داستان 
را برای آنها جذاب تر می كند. حتی 
می توانيد برای كودكتان يك داستان 
بخواهيد  خود  او  از  و  كنيد  تعريف 
را خودش  به داستان  تصاوير مربوط 

نقاشی كند.
اين  پالستيكی:  های  پول   )10
ياد  برای  روش  بهترين  بازی  اسباب 
پرداخت  پول،  كردن  حساب  دادن 
صورت حساب و معرفی نوع سكه ها 
و كارت های اعتباری به كودك شما 
است. هدف اين اسباب بازی افزايش 
مهارت های رياضی و باالبردن سرعت 

فراگيری در كودكان می باشد.

ترجمه: نفيسه قدوسی

10 ایده خوب در خریدن اسباب 
بازی برای کودکان معلول

سالمت 

بر  غلبه  در  گام  نخستين  افتاده،  اتفاق  آنچه  پذيرش 
پيامدهای هر بدشانسی است.     )ويليام جيمز(
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تولد هيچ گونه  به هنگام  نوزاد 
ندارد  اندام خود  اعضا و  بر  كنترلی 
حركتی«  »رشد  فرايند  توسط  ولی 
كه هفته به هفته در او بوجود آمده 
حركت  به  ،در  می كند  پيشرفت  و 
توانايی های  بدن  ارادی  آوردن  در 
به  می آورد.  دست  به  را  الزم 
حركت در آوردن ارادی هر يك از 
عضالت  رشد  مستلزم  بدن  اعضای 
از  قبل  و  است  بدن  از  قسمت  آن 
اعضا  در  كه  حركاتی  عضالت  رشد 
 ، تصادفی  می شود  ديده  اندام  و 
بازتابی  مواقع  بعضی  و  ارادی  غير 
و  حركتی  رشد  فرايند  در  است. 
بدن،  اعضای  آوردن  در  كنترل  به 
سر  ناحيه  حركات  به  ابتدا  كودك 
به حركات  مسلط می شود و سپس 
حركات  به  بعد  و  بازوها  و  دستها 
پاها  حركات  به  نهايت  در  و  تنه 
اين ترتيب در رشد  مسلط می شود 
ديده  كودكان  تمام  در  حركتی 

كودكان  ابتدا   ، كل  در  و  می شود 
اعضای نيم تنه باالی بدن را تحت 
كنترل خود در آورده و بعد كنترل 
را  بدن  پايين  تنه  نيم  حركات 

می گيرند.  بدست 
رشد حرکتی ناحیه سر 

مرحله  اولين  در  )نوزاد(  كودك 
 ، »چشم  حركت  كه  عضالتی  بر 
به  سر«  كردن  بلند  و  خنده  تبسم، 
مسلط  سرعت  به  دارد،  بستگی  آنها 
تناسب  و  موزونی  بر  ابتدا  می شود. 
در حركت »چشم« كه در موقع تولد 
می شود.  افزوده  است  ضعيف  بسيار 
می تواند  سالمی  و  طبيعی  نوزاد  هر 
برروی  ماهگی  دو  در  را  خود  چشم 
جسم ساكن و در سه ماهگی بر روی 
در  و  كند  متمركز  متحرك  جسم 
چشمان  كه  است  قادر  چهارماهگی 
خود را در جهات مختلف و متناسب 
با وضع موجود حركت دهد. تبسم در 
ظاهر  اول  درهفته  نيز  قلقلك  برابر 
تبسم  برابر  در  لبخند  ولی  می شود 
ديده  ماهگی  سه  تا  ديگر  شخص 
تا  نوزادان  از  بعضی  البته   . نمی شود 
چند ماه پس از تولد نيز هنوز مسير 
ديد موزونی ندارند و دو چشم ممكن 
است در جهات متفاوت بچرخد. اين 
مسئله نبايد موجب نگرانی شما شود. 
می  ارايه  اينجا  در  كه  ها  ماه  حدود 
دهيم مربوط به اكثريت است و شامل 

همه ی كودكان نمی شود.
رشد حرکتی در بازوها و دستها 

دستها  و  بازوها  تولد  ابتدای  از 
ابتدا  در  هستند  حركت  در  پيوسته 
معين  مقصد  و  هدف  بدون  حركتها 
موقع  حركتها  اين  می گيرد.  انجام 
مهمترين  می شود.  ديده  نيز  خواب 
موضوعی كه در حركات دستها وجود 
دارد »گرفتن اشيا با دست است كه 
اين مستلزم هماهنگی چشم و دست 
است  چشم  اين  و  است  يكديگر  با 
كه هميشه حركت دستها را هدايت 
و  بين چشم  تا هنگامی كه  می كند. 
دست هماهنگی بوجود نيامده دست 
بردن ارادی به طرف چيزی )اشيا( و 
گرفتن آنها غير ممكن است. در اين 
فرآيند كودك به شئ مورد عالقه اش 

طرف  به  آنكه  بدون  می شود،  خيره 
آن دست دراز كند. سپس با افزايش 
كودك  چشم،  حركت  در  هماهنگی 
دستش را به طرف اشيا دراز می كند. 
به  را  اشيا  كودك  چهارماهگی  در 
ماهگی  شش  در  و  می گيرد  كندی 
هماهنگ  و  موزون  بصورت  حركات 
كودك  بعد  ماه  چند  و  آمده اند  در 
حركات  بدون  را  چيزی  می تواند 
در  بگيرد.  دست  در  اضافی  و  زائد 
می تواند  كودك  كه  است  موقع  اين 
مستقيماً اشيا را بردارد و بطرف دهان 

خود ببرد. 
رشد حرکتی تنه 

هفته ای  دو  نوزاد  چرخيدن: 
قادر نيست از پهلويی به پهلوی ديگر 
برگردد.  شكم  روی  به  پشت  از  يا 
ولی در دوماهگی كودك بايد بتواند 
و در شش  برگردد  به پشت  پهلو  از 
ماهگی يك دور كامل بگردد. هنگام 
آخر  در  و  »سر«  نخست  چرخيدن 

»پا« حركت می كنند. 
نشستن: كودك زمانی می تواند 
به تنهايی بنشيند كه عضالت بزرگ 
رشد  كافی  به حد  پشتش  و ضخيم 
كه  هنگامی  باشند.  يافته  تكامل  و 
كودك برای اولين دفعات به تنهايی 
می نشيند برای حفظ تعادل خود به 
جلو خم می شود يا بازوهای خود را 
به اطراف دراز می كند تا بدين وسيله 
تعادلش را حفظ كند. و حتی ممكن 
است برای كسب تعادل بيشتر پاهای 
كف  كه  بگونه ای  كند  را جمع  خود 
پاها در برابر يكديگر قرار گيرند. در 
اين موقع كودك نمی تواند بلند شود 
و معموالً وقتی حركتی بكند می افتد. 
به تنهايی و بدون  زمانی كه كودك 
و  جلو  به  را  خود  می نشيند  اشكال 
عقب حركت می دهد كه نوعی بازی 
لحاظ  از  می شود.  محسوب  كردن 
پسران  از  زودتر  دختران  جنسيتی 

می توانند بنشينند. 
رشد حرکتی پاها 

مرحله  ايستادن  ايستادن: 
كودك  ابتدا  است.  رفتن  راه  از  قبل 
حالت  به  خود  اطراف  اشيا  كمك  با 
از  آسانتر  اين  و  می آيد  در  ايستادن 

آن است كه كودك بخواهد با نيروی 
پاهای خود به حالت ايستادن در آيد 
چون در آغاز پاهای وی هنوز به اندازه 
او  كنترل  در  و  نداشته  قدرت  كافی 
ابتدا  ايستادن  موقع  نيستند. كودك 
پاهای خود را از هم باز می گذارد تا 
مرور  به  ولی  كند  حفظ  را  تعادلش 
زمان كودك توانايی و مهارت الزم را 
برای ايستادن مستقل كسب می كند 

و سرانجام خود مستقال می ايستد. 
كودك  آنكه  از  پس  رفتن:  راه 
می تواند  كه  شد  مطمئن  حدی  تا 
يا  اشيا  كمك  بدون  يا  و  كمك  با 
می كند  سعی  بايستد،  شخصی 
نخست  كودك  بردارد  قدم  كه 
برداشتن  قدم  مشابه  حركاتی 
همين  نتيجه  در  و  می دهد  انجام 
بين  الزم  هماهنگی  حركات 
می آيد.  بوجود  پا  و  بدن  عضالت 
راه  در  كه  داشت  توجه  بايد  ولی 
زيادی  اختالف  كودكان  رفتن 
از  بعضی  دارد  وجود  سن  نظر  از 
و  ماهگی  هشت  يا  هفت  در  آنها 
شروع  ماهگی  هيجده  در  بعضی 
كلی  بطور  می كنند.  رفتن  راه  به 
سالگی  يك  سن  در  كودكان  اكثر 
راه  شخص  يك  كمك  با  می توانند 
اكثر  ماهگی  چهارده  در  و  بروند 
راه  ديگران  كمك  بدون  كودكان 

می روند. 
بدين  كودكان  رفتن  راه  نوع 
اوايل  در  كودك  كه  است  صورت 
بدنش را كاماًل صاف نگه می دارد و 
را  بازوهای خود  توازن  برای حفظ 
بطرف جلو می گيرد يا آنها را جمع 
كودكان  همه  حال  اين  با  می كند. 
كه  علت  بدين  می خورند،  زمين 
بيشتر  كمی  را  پاهايش  از  يكی 
می كند.  دور  زمين  از  معمول  از 
ها  روی  زياده  از  زمان  گذشت  با 
بين  و  می شود  كاسته  اشكاالت  و 
هماهنگی  پاها  و  ها  دست  حركت 
به  زمان  اين  مقدار  می آيد.  بوجود 
دارد.                     تمرين كودك بستگی  ميزان 
اكثر  ماهگی«  »بيست  اواخر  در 
و  خوب  می توانند  سالم  كودكان 

بروند.  راه  اساسی  اشكال  بدون 

كودكم كی 
راه می افتد؟

سالمت 
هر انسان نسخه منحصر به فرد خلقت است، 

در نسخه خالق دستكاری نكنيم



خواندنی های سالمت
درمان نابینایي با زعفران

كه  دهد  مي  نشان  تحقيقات  نتايج 
زعفران ممكن است به جلوگيري از كاهش 
بهبود  ديد چشم در سنين پيري و حتي 
ديد در افرادي كه از بعضي بيماري هاي 

چشمی رنج مي برند، كمك كند. 
 تحقيقات "سيلويا بيستي"  استاد مركز 
بينايي دانشگاه آكيال ايتاليا نشان مي دهد 
زعفران آثار قابل توجهي بر روي ژن هايي 
بينايي  اصلي  كارايي سلول هاي  دارد كه 
تحقيقات  اين  كنند.  مي  تنظيم  را  چشم 
نشان داده است كه اين گياه گران قيمت 
از  را  چشم  بينايي  هاي  سلول  تنها  نه 
همينطور  بلكه  كند  مي  حفاظت  آسيب 
ممكن است روند بيماري هاي كور كننده 
مانند "اي ام دي" را كند و يا حتي روند 
ام  اي  دهد.  تغيير  عكس  جهت  در  آنرا 
چشم  شبكيه  هاي  بيماري  از  يكي  دي 
از دست رفتن  تواند موجب  است كه مي 
به طوري كه شناسايي  مركزي شود  ديد 
چهره ها، خواندن، رانندگي كردن و ديگر 
فرد دشوار مي  براي  روزمره  فعاليت هاي 
تنها  زعفران  بيستي،  گفته دكتر  به  شود. 
گياه  اين  بلكه  نيست  اكسيدان  آنتي  يك 
در ظاهر مواد ديگري هم دارد كه بينايي 
را حفظ مي كند.  وي افزود به عنوان مثال 
محتويات  كه  هايي  ژن  بر  ظاهرا  زعفران 
اسيد چرب غشا سلولي را تنظيم مي كنند 
هاي  مساله سلول  اين  و  گذارد  تاثير مي 
كند.  مي  تر  مقاوم  و  تر  محكم  را  بينايي 
وي همچنين گفت: بر اساس آزمايش ها 
را  چشم  زعفران،  رژيم  حيوانات،  روي  بر 
كند،  مي  حفظ  شديد  نور  مخرب  آثار  از 
مساله اي كه همه ما هنگامي كه زير نور 
آفتاب قرار مي گيريم از آن رنج مي بريم. 

امن ترین نقطه اتومبیل 
برای کودکان

طبق مطالعات جديد اعالم شده است 
كه امن ترين نقطه اتومبيل برای نشستن 
كودكان مركز )وسط( صندلی های پشت 

می باشد. 
اگرچه محل تعبيه كمربند های ايمنی 
در ماشين تعيين كننده محل قرار گيری 
سرنشين های اتومبيل می باشد اما  محل 
است  محلی  ماشين  در  كودكان  نشستن 
كه صندلی كودك نصب می شود  و برای 
دسترسی آسان تر و داشتن ديد و تسلط 
كافی به او بهترين محل صندلی های پشت 
گفته      . باشد  می  آن  مركز  خصوص  به  و 
می شود كه در اين وضعيت صدمات ناشی 

از سوانح رانندگی به كودك كمتر است.

سالمت  انسان موثر و اثربخش، كسی است كه آينده اش را 
می سازد نه آن كه آن را پيش بينی كند.  )آلبرت بندورا(

مصرف بیش از حد 
استامینوفن خطرناک است

  
كنند  می  تصور  دنيا  مردم  از  بسياری 
داروهای رايج مسكن بی خطر و ايمن هستند 
و می توانند هنگام بروز درد ، بدون مشكل و 
محدوديت اين داروها را مصرف كنند. يكی از 

شايعترين اين داروها استامينوفن است. 
 FDA مسئوالن اداره دارو و غذای امريكا
به ويژه در مورد اين دارو نگرانند و می گويند 
مصرف بی رويه استامينوفن می تواند موجب 

آسيب به كبد انسان شود. 
استامينوفن  داروی  مورد  در  نگرانی  اين 
نام  به  شربت  يا  قطره  صورت  به  كودكان 

تيلنول بيشتر است. 
امريكا  غذای  و  دارو  اداره  پژوهشگران 
نصب برچسب كامل محتويات دارو و عوارض 
و ميزان مناسب و موارد كاربرد داروها را بر 
و  دانند  می  ضروری  آنها  راهنمای  و  جعبه 
مجاز  ميزان  يا  دارويی  دوز  كاهش  خواستار 
استامينوفن  مانند  درد  داروهای ضد  مصرف 

شدند. 
مورد  در  پزشكان  به  اداره همچنين  اين 
در  ها  داروخانه  به  و  دارو  اين  تجويز  نحوه 
هشدار  دارو  اين  نسخه  بدون  تحويل  مورد 

دادند.
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داراي  افراد  ورزشی  تمرينات 
معلوليت بايد با  گرم كردن آغاز شود. 
يعني نرمش های چرخشی و كششی 
سبك به مدت 10 دقيقه قبل و بعد 
از تمرين. به خاطر بسپاريد هميشه 
كنيد. سپس  آغاز  حركات سبك  با 
به آهستگی تمرينات سخت تر ادامه 

دهيد .
يكی  تحتانی  اعضای  معلوليت 
حساب  به  دشوار  های  معلوليت  از 
به  براي حركت  افراد  اين  آيد.  می 
از  اگر  باشند.  می  وابسته  ويلچر 
ايشان سوال شود، خواهند گفت كه 
هر  است.  كار سختی  ويلچر  راندن 
فلزي  اين ساختار  جا كه مي روند 

بي جان، همراهشان است.
وقتي بدن تحرك نداشته باشد، 
انجام  بنابراين  شود.  مي  كرخت 
حركت های خاصی هنگام نشستن 
روي ويلچر بسيار كارآمد است. در 
ويلچر  با  ورزشی  تمرينات  نتيجه 
های  برنامه  از  مهمي  بخش  بايد 

روزانه ی فرد شود.
به  ويلچر  با  ورزشي  تمرينات 
و  استقامت  تا  كند  مي  كمك  فرد 
دست  به  را  خود  نفس  به  اعتماد 
آورد. با تحرك بيشتر ساير اندام ها، 
بدن فرد كامال منعطف مي شود و 

شش  سالمتي  باعث  تمرينات  اين 
ارگان هاي مربوطه مي  و  ها، قلب 
شوند. همچنين نبايد فراموش كرد 
نيز  بدن  وزن  تنظيم  به  ورزش  كه 

كمك مي كند.
اين  انجام  قصد  فردی  اگر 
بايد به يك سري  تمرينات را دارد 
از دستورالعمل ها عمل كند. روال 
برنامه  شامل  اغلب  تمرينات  اين 

اين  است.  باالتنه  حركتی  هاي 
اعضا عبارتند از : بازوها، نيمتنه ي 

بااليي، گردن و شانه ها.
مرحله,  اين  طاليي  قانون 
داشتن ديدگاه مثبت است. اهداف 
هميشه  باشد.  مشخص  بايد  فرد 
رنجي  وجود  با  كند.  شروع  آهسته 
مي  تحمل  معلوليت  دليل  به  كه 
فرد كمك  به  ديدگاه صحيح  كند، 

مي كند تا به هدفش نايل شود. 
يك  با  معلول  فرد  است  بهتر 
مشاور پزشكي خوب مشورت كند 
و تمرين مناسب با معلوليت خود را 
معلوليت  تمام  زيرا  نمايد،  دريافت 
ها يكسان نيستند بنابراين هر فرد 

به تمرينات خاص نياز دارد. 
انواع تمرينات:

1- تمرينات استقامتي )دمبل 
به  استقامتي  هاي  نرمش  زدن( 
استحكام عضالت و استخوان هاي 
ستون  بااليي  قسمت  و  ها  دست 

فقرات كمك مي كند.
2- تمرينات مقاومتي )استفاده 
انعطاف  و  بزرگ  نوارهاي كشی  از 
پذير الستيكي(. كاري كه فرد بايد 
اين است  انجام دهد  نوارها  اين  با 
كه يك طرف نوار را به در يا ميله و 
طرف ديگر را به خود ببندد. سپس 
كم كم نوار را به سمت خود بكشد 
به  تمرين  اين  كند.  دور  خود  از  و 

استقامت عضالت كمك مي كند.
ويلچر،  روی   منظم  تمرين 
بي  از  مانع  اينكه  بر  عالوه 
فرد  هاي  اندام  كامل  تحركي 
مي شود در حفظ سالمتي او نيز 

موثر است.
ترجمه: معصومه آِمدی

آموزش  كميته  كتاب  اولين 
عنوان  با  ايران  ديستروفي  انجمن 
با  آب"  در  درماني  "تمرين 
و  رياحي  آزاده  خانم  ی  ترجمه 
عضو  فهيمي  اكبر  نازيال  خانم 
و  انجمن  آموزشي  ي  كميته 
روانبخش  مسعود  آقاي  همكاري 

و  اوسانه  انتشارات  مسئول  مدير 
توانبخشي  معاونت  مساعدت  با 
چاپ  به  تهران  استان  بهزيستی 

رسيد . 
كتاب حاضر در پاسخ به نياز 
مراجعه  ديستروفي  به  مبتاليان 
راستاي  در  و  انجمن  به  كننده 

انجمن  رسالت كميته ي آموزش 
در ارائه خدمات به همه ی بيماران 
در سراسر كشور ترجمه شده است 
كه با ارائه ي مجموعه ي آموزشي 
و  وضعيت  اصالح  تمرينات  از 
با  و  وسايل  از  درست  استفاده 
بياني ساده و بهره گيري مناسب 

از تصاوير شماتيك سعي بر بهبود 
كيفيت زندگي و استقالل هر چه 

بيشتر اين عزيزان دارد .
اين  خريد  به  عالقمندان 
كتاب جهت هماهنگي مي توانند 
با شماره ي 22493652 - 021 

تماس حاصل نمايند .

تمرینات ورزشي با ویلچر براي افراد 
داراي معلولیت

اولين كتاب انجمن ديستروفی منتشر شد 
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سالمت  عادت،  اين  با  زيرا  است  عادت  بهترين  خيزی،  سحر 
عادت های نيک ديگر توليد می گردد. )فرانکلين(
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و  جانبازان  دووميداني  ملي  تيم 

مدال   13 با كسب  كشورمان  معلولين 

طالو يك برنز به كار خود در مسابقات 
2009 تونس پايان داد. 

 2009 المللي  بين  مسابقات  پايان  در 

تونس كه از 30 خرداد ماه در جريان بود، 

كار  وميداني  دو  اعزامي  پوش  ملي   17

جانباز و معلول كشورمان موفق به كسب 

13 نشان طالو يك مدال برنز شدند.

محمد   ، كمالي  امير   ، نصيري  پيمان   

بررنگي فشتمي ، كامبيز طارمي، عبدالرضا 

جالل  نادري،  علي  نادري،  علي  جوكار، 

حرداني،  جواد  صاكي،  كاظم  خاكزاديه، 

فرزاد سپهوند، مهدي مرادي و اختر نوري 

زاده،افتخارآفرينان تيم اعزامی بودند .

درخشش جانبازان و معلوالن ايرانی 
در تونس  

ورزشی  اخبار کوتاه 
- احمدرضا شجيعي مدير كل دفتر تربيت بدني 

سازمان بهزيستي در حاشيه مراسم تجليل از 

قهرمانان و ورزشكاران معلول گفت : 320قهرمان 

و مدال آور در كشور وجود دارد كه فقط 100نفر 

آنها در اين مراسم شركت كرده اند.

- تيم آذربايجان شرقي فاتح نهمين دوره رقابت 

هاي تنيس با ويلچر جانبازان و معلولين كشور 

شد. اين رقابت ها در تبريز برگزار شد و تيم هاي 

خراسان رضوي و تهران در مكان هاي دوم و 
سوم جاي گرفتند.

هاي دوم و سوم را كسب كردند. پايان يافت، تيم هاي تهران و كرمانشاه عنوان پايان يافت.در اين مسابقات كه در اصفهان جانبازان و معلولين كشور با قهرماني تيم فارس  - هفتمين دوره مسابقات فوتبال هفت نفره 

مسابقات جهاني آمريكا و بازي هاي گفت :هدف نهايي تيم ما قهرماني در  - سرمربي تيم واليبال نشسته ايران 
پارالمپيك 2012 لندن است. 

ملي در مسافت كوتاه شكسته شد.گفت: در نخستين اردوي آمادگي 18 ركورد - رئيس انجمن شناي جانبازان و معلولين 

 http://www.iran2009.com  -
به عنوان سايت رسمی دومين دوره 

بازيهای همبستگی ورزش های اسالمی 

جهت بازديد عالقه مندان معرفی 
گرديده است . اين مسابقات مهرماه 

سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. 

از سه ميليون تومان براي مدال مبالغي در نظر گرفته شده كه عبارت پارالمپيك و ساير مسابقات جهاني به عنوان جايزه هم براي مدال آوران برابر مستمري معلوالن عادي است . در نظر گرفته كه مبلغ آن معادل سه قهرمانان ورزشی  مستمري مادام العمر بهزيستی كشور ، اين سازمان براي -  بر اساس اعالم مديران سازمان 
يك ميليون تومان براي مدال برنز است.طال، دوميليون تومان براي نقره و 

- در مراسم تجليل از قهرمانان 
ورزشی فقط ورزشكاران تهرانی حضور 

داشتند . مسئولين سازمان بهزيستی، 
تقارن مراسم تجليل از قهرمانان 

ورزشی با ايام فاطميه را علت  عدم 

دعوت از ورزشكاران شهرستانی عنوان 

كرده و خاطر نشان شدند كه جوايز 

تمامي ورزشكاران پرداخت شده است. 

 - كيومرث هاشمي معاون ورزش هاي 

قهرماني سازمان تربيت بدني كشور از 

تشكيل فدراسيون معلوالن ذهني خبر 

داد و خاطر نشان كرد: ما سعي داريم ، 

يك تشكل قانوني را در قالب فدراسيون 

براي اين عزيزان برنامه ريزي كنيم. 
البته مقدمات كار را فراهم كرده ايم.
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سالمت  وجدان، خدايی حاضر در انسان است.  )ویکتور هوگو(
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وظيفه كالسبندي پزشكي فراهم ساختن زمينه عدالت بين ورزشكاران حاضر در مسابقات ورزشي معلولين است.
در گذشته كالس بندي ها بر مبناي معلوليت هاي خاص بوده ولي امروزه با توجه به كثرت معلولين و هزينه هاي 
اجرايي مسابقات، كالس بندي هاي ادغامي انجام مي شود و معلولين با معلوليت هاي مختلف در كالسهاي يكسان قرار 

مي گيرند.
در حالت كلي دو كالس ايستاده و نشسته وجود دارد و ورزشكاران معلولي كه امكان ايستادن ندارند در كالس 

نشسته به رقابت با معلولين ديگر مي پردازند.
امروزه كالس  است.  زيادتري  تنوع  داراي  و شنا  ميز  روي  تنيس  وميداني،  دو  مانند  رشته ها  برخي  بندي  كالس 
بندي ها بر اساس نوع و ميزان معلوليت فرد و همچنين عملكرد ورزشكار انجام مي شود. يعني ابتدا كالسبندي اوليه 
تثبيت كالس بندي در  تا  نهايي  توانايي هاي فرد و همچنين سطح معلوليت صورت گرفته و كالسبندي  بر اساس 

زمين تمرين يا مسابقه با مشاهده انجام مي شود.
افراد تيم كالسبندي شامل پزشك متخصص ، فيزيوتراپيست و متخصص تربيت بدني است كه بطور مشترك و 

هر كسي با مشاهده و معاينه موارد مربوط به خود نسبت به كالسبندي فرد معلول اقدام مي كنند.
با توجه به ادغام ورزش سالم ها با معلولين در برخي رشته هاي ورزشي، امروزه براي چندين كالس يك مسابقه 

ترتيب داده مي شود و بر اساس فرمولهاي خاصي نسبت به مشخص شدن نفرات برتر اقدام مي شود.
كالس بندي معلولين در طول سالها دستخوش تغيير بوده و اصالح شده است. اين اصالحات معموال بعد از هر 
دوره پارالمپيك اعمال مي شود كه در سالهاي اخير در خيلي از رشته ها يا بدون تغيير بوده و يا تغييرات بسيار اندك 

داشته است.
بازيهای همبستگی كشورهای  در شماره بعد به نحوه ی كالسبندی رشته های ورزشی معلوالن در دومين دوره 

اسالمی خواهيم پرداخت.
ادامه دارد ...

به ساخت ساعتي شده كه  ايراني موفق  يك مبتكر 
نابينايان به راحتي مي توانند آن را بخوانند.

باره  اين  در  جوان  مخترع  خاني  يعقوب  شيما 
: اين ساعت تهيه شده از خط بريل به  می گويد 
صورت الكترونيكي است و فرد مي تواند ساعت را 

به راحتي بخواند.
وي ادامه داد: اين وسيله داراي دو قسمت است كه 

دقيقه و ساعت را نمايش و با دست زدن ، فردنابينا به راحتي مي 
تواند زمان را بفهمد.

يعقوبخاني افزود: اين وسيله در مدت سه ماه و با هزينه اي بالغ بر پانصد هزار 
ريال طراحي و ساخته شده است.

نگاهي به كالس بندي ورزش معلولين  

ساخت ساعت براي 
نابینایان

سالمت  بشر، امروز را زندگی می كند برای اينکه به فردا دست 
پيدا كند. )برنارد شاو(
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افراد معلولی كه محدوديت حركتی دارند و برای استحمام 
سازی  مناسب  با  توانند  می   ، دارند  نياز  ديگران  حمايت  به 

حمامشان، با استقالل بيشتری به نظافت خود بپردازند. 
اين ابزارها در انواع مختلف موجود می باشند. دوش های 
های  وان  مركزی،  حمايتی  ی  ميله  متحرك،  و  مخصوص 
با نشيمنگاه  افراد معلول و صندلی هايی  با فرم بدن  مناسب 
باالتر برای افرادی كه بريس می پوشند، از اين دسته ابزارها 
می باشند. عالوه بر اين، زمين حمام افراد معلول بايد از كاشی 
های مخصوصی ساخته شده باشد كه از ليز خوردن و زمين 
افتادن آنها جلوگيری كند. بدين منظور می توان از حوله در 
كف حمام و وان نيز استفاده كرد تا آب روی زمين باعث ليز 
خوردن عصا نشود. همچنين برای ورود ويلچير به حمام نيز 

بايد فضای مناسب تا كنار وان در نظر گرفته شود.
و  ها  حمام  چنين  ساختن  آمريكا  ی  متحده  اياالت  در 
سرويس های مناسبی برای معلولين از جمله الزاماتی هستند 

كه هنگام نظارت بر ساختمانها مورد بررسی قرار می گيرد. 

ترجمه: نفيسه قدوسی

حمام مناسب برای معلوالن

مي  اسپانيايي  دانشمندان 
ابداع  را  چرخداري  صندلي  گويند 
كرده اند كه مي تواند با فكر انسان 

كنترل شود.
افراد  به  چرخدار  صندلي  اين 
با  فقط  تا  دهد  مي  اجازه  معلول 
مورد  مكان  مورد  در  كردن  فكر 
بروند. به جاي ديگر  از جايي  نظر 

پيمايشگر  از  چرخدار  صندلي  اين 
نوري براي ايجاد تصوير سه بعدي 
استفاده مي كند  اطراف  از محيط 
مي  نمايش  به  يك صفحه  روي  و 
گذارد.استفاده كنندگان به سادگي 
كه  جايي  به  نمايش  صفحه  روي 
مي  متمركز  بروند،  خواهند  مي 
شوند و صندلي متناسب با خواسته 

صندلي  دهد.اين  مي  جواب  آنان 
با  به يك كالهك  دار مجهز  چرخ 
الكترودهايي براي ثبت و تشخيص 
كنندگان  استفاده  مغزي  فعاليت 
است. دكتر خاوير مينگوئز كه اين 
دانشگاه  در  را  چرخدار  صندلي 
زاراگوزاي اسپانيا ابداع كرده است، 
مي گويد: فقط 45 دقيقه طول مي 
كشد تا استفاده كنندگان طرز كار 
بگيرند.نمونه  ياد  را  اين صندلي  با 
مي  چرخدار  صندلي  اين  اوليه 
فكر  دو  دقيقه  يك  در  تنها  تواند 
را به اجرا درآورد اما دكتر مينگوئز 
آينده  سال  چند  در  است  اميدوار 
نمونه اي سريعتر و مجهزتر را ابداع 

كند.

کنترل صندلي چرخدار با فکر

درجه هاي  با  معلوالن  براي  خودرو  گاز  مكانيكي  سيستم 
متفاوت معلوليت توسط يك مخترع معلول ايراني ساخته شد.

كه  سيستم  اين  گفت:  ايراني  مخترع  خواه،  نيك  احد 
قابليت هاي بسياري دارد را مي توان در ابعاد مختلف ساخت و 

در زمينه هاي متفاوت از آن استفاده كرد. 
وي افزود: زاويه پدال اين گاز را مي توان تا 360 درجه تغيير 
داد. طراحي اين سيستم به نوعي است كه مي توان يك قطعه اي 
تا به مقدار معين شده به  نام استپ را روي آن نصب كرد  به 

خودرو گاز بدهد. 
با تغيير كاربري روي اين سيستم  نيك خواه تصريح كرد: 
مي توان آن را به ترمز برقي تبديل كرد. از اين سيستم گاز سوز 
پدال  استفاده كرد. همچنين  اتومبيل هاي سنگين  مي توان در 

گاز براي افراد با انواع معلوليت كاربرد دارد. 

ساخت سیستم مکانیکي گاز 
خودرو براي معلوالن

ــلمی
ع كنيد،  را درک  واقعی می خواهيد چيزی  به طور  اگر 

سعی كنيد آن را تغيير دهيد.   )کرت لوین(



كامپيوتر  و  برق  مهندسان 
ويلچيری را طراحی كرده اند كه با 
نوعی وسيله ی مغناطيسی بر روی 
زبان فرد كنترل می شود و به فرد 
زبانش  از  تا  معلول كمك می كند 
برای كنترل حركت ويلچير استفاده 
كند. اين سيستم سنسوری دارد كه 
روی يك گوشی نصب شده و خارج 
از دهان قرار می گيرد. سيگنال هايی 
كه از سنسور خارج می شوند به يك 

انتقال دهنده روی كامپيوتری قابل 
حمل كه روی ويلچير متصل است، 
منتقل می شوند. هر سيستمی می 
فرد  های  توانايی  به  توجه  با  تواند 
زندگی  نوع  و  او  فرم دهان  معلول، 
برنامه  اش،  روزمره  های  فعاليت  و 

ريزی شود.
تواند  می  جديد  تكنولوژی  اين 
برای  معلول  فرد  هزاران  راه  كليد 
بيشتر  استقالل  آوردن  دست  به 

كنترل  زودی  به  باشد.  حركت  در 
محيط اطراف برای آنها به سادگی 

حركت دادن زبانشان خواهد بود.
پيش، جاستين كوچران  دو سال 
نخاع  قطع  دچار  تصادف،  يك  در 
كه  نداد  اجازه  او  ولی  شد،  گردنی 
عدم توانايی در حركت و استفاده از 

ويلچير، زندگی اش را مختل كند.
"من می دانم  جاستين می گويد: 
كه چه كاری می خواهم انجام دهم 

و چگونه زندگی كنم. و نمی خواهم 
هيچ چيزی حتی آسيب نخاع من را 

در راه رسيدن به هدفم باز دارد."
برای  وسيله  اين  روی  كوچران 
حركت در محيط پيرامونش حساب 
كرده بود. ولی اين وسيله ی كوچك 
امكانات بيشتری را به او داد. با اين 
بر  عالوه  توان  می  كوچك  دستگاه 
حركت دادن ويلچير، وسايل بيشمار 
كنترل  خود  زبان  با  نيز  را  ديگری 

كرد.
قوانلو  ميثم  پروفسور  نظر  بر  بنا 
Ph.D برق و مهندس كامپيوتر در 
موسسه تكنولوژی جورجيای آتالنتا ، 
با اين وسيله می توان با حركت زبان، 

فرمان های متفاوتی را منتقل كرد.
مهندسان برق و كامپيوتر موسسه 
تكنولوژی جورجيا، روی اين اختراع 
دادند.  توسعه  را  آن  و  كردند  كار 
سنسورهای  به  را  وسيله  اين  آنها 
زبان  كه  كردند  مجهز  مغناطيسی 
هدايت  كنترل  اهرم  يك  مانند 
ويلچير را بر عهده می گيرد. گوشی 
مخصوصی كه سنسورها به آن متصل 
می  دريافت  را  حركتی  هر  هستند 
كند. )خواه حركت از حالت استراحت 
باشد يا لمس كردن يك دندان خاص 
ثانيه(  يك  از  كمتر  زمانی  مدت  در 
هر حركت به عنوان يك فرمان برای 

كنترل ويلچير به حساب می آيد.
به گفته ی دكتر قوانلو: "از ديدگاه 
تئوری، تعداد نامحدودی از حركت ها 
وجود دارد كه معلول می تواند برای 

كنترل محيط خود استفاده كند."
قدم بعدی امتحان كردن سيستم 
توسط يك فرد معلول است. كوچران 
داوطلبانه اعالم داشته كه نمی تواند 
به  اين وسيله،  امتحان كردن  برای 

عنوان اولين نفر، صبر كند.

ترجمه: نفيسه قدوسی

راندن ویــلچر با زبان

ــلمی
ع داشتن اعتقاد به هدف، يکی از مهمترين نيروهای روی 

زمين است.      )زیگ زیگار(
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قاشق الكترونيكي جهت تغذيه معلوالن توسط يك مخترع 
معلول ايراني براي نخستين بار در كشور ساخته شد.

امير رضايي، مخترع معلول ايراني درباره اين اختراع گفت: 
اين قاشق الكترونيكي براي افرادي كه قادر به غذا خوردن با 

دستشان نيستند كاربرد ويژه اي دارد.
وي افزود: اين وسيله با باتري كار مي كند و قادر به شارژ 
نيز  دارند  گفتاري  كه مشكل  معلوالني  است؛ همچنين  شدن 

مي توانند از اين قاشق الكترونيكي براي تغذيه استفاده كنند. 
رضايي تصريح كرد: اين قاشق كاماًل به صورت اتوماتيك و 
به صورت خودكار به افراد معلول كمك مي كند تا به راحتي و 

بدون هيچ مشكلي غذا ميل كنند. 

ساخت قاشق الکترونیکي براي تغذیه معلوالن

در 25 ژوئن سال 1898 ميالدي مادام كوري به همراه همسر خود پير 
كوري عنصر راديوم را كشف كرد. "ماريا اسكلودوفسكا" معروف به ماري كوري 
پير  با   1895 سال  به  وي  شد.  متولد  ورشو  در  لهستاني  مشهور  دانشمند 
كوري استاد فيزيك و شيمي شهر پاريس ازدواج كرد. اين دو با همكاري هم 
كاوشهاي خود را در شيمي دنبال كردند و سرانجام  موفق به كشف دو عنصر 
در سال  راديوم و پولونيوم شدند. اين زوج دانشمند به اتفاق "هانري بكرل" 

1903 جايزه نوبل را دريافت كردند. 
اين زن دانشمند با كشف راديوم، استفاده از اشعه آلفا را ممكن ساخت، به 
طوري كه با كشف اين اشعه بسياري از بيماري ها در آن دوران مورد معالجه 
قرار گرفت. اين واقعيت كه پرتوهای راديوم می توانند بافتهای زنده اندامها را از 
بين ببرند، به عنوان مهم ترين دستاورد كشف كوری ها مشخص گرديد. پزشكان 
و پژوهشگران علوم پزشكی بزودی دريافتند كه به اين وسيله می توانند غده ها 
غدد  و  پوستی  بيماريهای  همچنين  و  سرطان  در  كه  را  بدخيم  بافتهای  و 
ترشحی بروز می كنند، از بين ببرند. بسياری از بيماران سرطانی كه توانسته اند 
با موفقيت درمان شوند و از مرگ نجات يابند، عمر دوباره و سالمتی خود را 
او  هستند.  بی همتا  زن  اين  واالی  انگيزه  و  خستگی ناپذير  تالشهای  مرهون 
سرانجام در اثر تماس طوالني با ماده راديو اكتيو در 4 ژوئيه 1934 ميالدي 

دار فاني را وداع گفت. 

ــلمی
ع

»هرگز نمي توان دنياي بهتري ساخت، مگر اينكه آدم هاي بهتري بسازيم، براي اين منظور بايد هر يك از ما تا عالي ترين مرحله در تحول 
خود بكوشيم و همزمان براي پايداري جامعه انساني مسئوليت بپذيريم. «

كسی را كه اميدوار است، نا اميد نکن؛ شايد اميد تنها 
دارايی او باشد.      )جکسون براون(
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داستان  كلر،  زندگی هلن  داستان 
 18 در سن  كه  است  كودكی  زندگی 
دنيای  با  ارتباطش  ناگهان  ماهگی 
محكم  چنان  او  اما  شد.  قطع  بيرون 
رفت  پيش  ناماليمات  برابر  در  آرام  و 
كه توانست نبرد موفقيت آميزی برای 
را  دنيا  همان  به  خود  دوباره  ورود 

داشته باشد. 
كودكی را كم كم سپری نمود و به 
بانويی بسيار باهوش و حساس تبديل 
شد كه قادر به نوشتن و صحبت كردن 
برای  ناپذيری  به طور خستگی  و  بود 

بهبود حال ديگران تالش می نمود. 
در   1880 ژوئن   27 در  هلن، 
»توسكامبيا آالباما« متولد شد. زندگی 
مارس سال  ماه  روز  در يك  او  واقعی 
بود،  ساله   7 تقريباً  كه  وقتی   1887

شروع شد. 
عنوان  به  روز  اين  از  او 
به  زندگی  در  كه  روزی  مهمترين 
كه                                             روزی  كند.  می  ياد  دارد  خاطر 
در  ساله   20 سابقه  با  ساليوان«  »آنی 
عنوان  به  نابينايان»پركينز«   مدرسه 

معلم او وارد زندگيش شد. 
آنی و هلن از زمان آشنايی هميشه 
سال  در  آنی  كه  اين  تا  بودند  هم  با 

1936 چشم از جهان فرو بست. 
تحصيل:

هلن كلر از كوچكی بسيار مشتاق 
در  سرانجام  او  بود.  دانشگاه  به  ورود 
»رادكليف«  دانشگاه  به   1900 سال 
وارد شد و به كمك آنی كه سخنرانی ها 
را در كف دست او می نوشت، توانست 
شود.  التحصيل  فارغ   1904 سال  در 
در اين مدت او توانست با فشار دادن 

انگشت بر گلوی آنی و تقليد ارتعاشات 
بياموزد.  را  كردن  صحبت  او  صوتی 
بنابراين او اولين فرد نابينا- ناشنوايی 
بود كه از دانشگاه فارغ التحصيل شد.

نويسندگی: 
از زمانی كه در دانشگاه  هلن كلر 
»رادكليف« دانشجو بود، نگارش را آغاز 
كرد و اين حرفه را 50 سال ادامه داد. 
وی عالوه بر »زندگی من«، 11 كتاب  
و مقاالت بيشماری در زمينه نابينايی، 
حقوق  و  اجتماعی  مسائل  ناشنوايی، 

زنان به رشته تحرير در آورده  است.
فعاليت های اجتماعی:

هلن كلر هرگز نيازهای  نابينايان 
و نابينا- ناشنوايان ديگر را از نظر دور 
»پيتر  دكتر  دوستان  از  او  نمی كرد. 
خدمات  اجرايی  مدير  سالمون«، 
را  او  و  بود  نابينايان  برای  كلر  هلن 
به  نمود كه  ياری  تأسيس مركزی  در 
عنوان مركز ملی هلن كلر برای جوانان 

و بزرگساالن نابينا- ناشنوا نام گرفت.
هلن كلر عضو حزب سوسياليست 
زنان  زمينه ی حقوق  در  و  بود  آمريكا 
و  بارداری  كنترل  از  و  بود  فعال  نيز 
می كرد.  حمايت  زنان  برای  رای  حق 
كارگری  اتحاديه ی  عضو  ضمن  در  او 
چپ كارگران صنعتی جهان بود و در 
مطلبی به نام "چرا به كارگران صنعتی 
كه  می دهد  توضيح  پيوستم"  جهان 
به  الرنس  اعتصاب  تاثير  تحت  چطور 

عضويت اين اتحاديه در آمده است.
انقالب  طرفداران  از  كلر  هلن 
"به  چون  مطالبی  در  و  بود  روسيه 
روسيه ی شوروی كمك كنيد" و "روح 

لنين" به اين قضيه می پردازد.

درگذشت:
»كانكتيكات  به  كلر  هلن   ،1936 سال  در 
وستپورت« رفت و تا پايان عمر در آن جا ساكن بود. او 

در ژوئن 1968 در سن 87 سالگی درگذشت.
در مراسم تدفين او سناتور »ليستر هيل« درباره 
او چنين گفت: »او زنده خواهد ماند و يكی از چند نام 
جاويدانی است كه متولد شده اند اما نه برای مردن. 
روح او برای هميشه باقی می ماند و نسلها می توانند 
داستان های بسياری را از زنی روايت كنند و بخوانند 
كه به جهانيان نشان داد ، هيچ مرزی برای شجاعت و 

ايمان وجود ندارد.«
گردآورنده : مينا جانی 

ادب و هنر هنر.            دادن،  گوش  و  است  احتياج  نوع  يک  گفتن  سخن 
)گوته(
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بيست و سه سال قبل در يك شب بهاری، 
كه  ماهی  تو  فروردين-    – سال  ماه  اولين 
متولدينش به غرور و استقالل طلبی  ، به وفا 
دار بودن به عشق و به لجبازيها شون شهره اَن 
ميده،  نوشدن  بوی  چيز  همه  كه  فصلی  تو  و 
مثل خونه ی عروس ، درچنين روزی و شبی 
نمی دونم به مامانم به ماماِن مثل بهارم ، چی 

گذشته !؟ 
ساعت 8 شِب و همه منتظرن ، همه ذوق 
دنيا  به  نوه ی خانواده  اولين  قراِر  . آخه  زده 
هم  و  پدری  هم  طرف-  دو  هر  از  من  بياد 
مادری -  اولين نوه بودم . انتظار تموم شد و 
تو اين لحظه به آمار زمين يه نفر اضافه شد ، 
اما نمی دونم ثبت شد يا نه ! نمی دونم زمين 
تحمل  ناتوانمو  پاهای  كه  داشت  قبول  منو 

كنه يا برای اونم مسخره و خنده دار بود! 
اومدنم   قبِل  و  بود  خودم  ميل  به  اگه 
نظرمو می پرسيدن ، هيچ وقت نمی اومدم . 

ولی من ديگه به دنيا اومده بودم.
كه  بچه  ی  گريه  صدای  وقتی  معموالً   
مادر  به  همه   . ميشن  خوشحال  همه  مياد، 
مهربون  مامان  طفلك  اما   . ميگن  تبريك 

من...! 
 صدای اولين گريه من ، نه تنها كسی رو 
خوشحال نكرد بلكه مامان بزرگم ، سكته می 
مامانم كمك  به  زايمان  تو  كنه و خانمی كه 
می كرده و به اصالح امروزيها ماما ، نافمو يه 
جوری بريد كه بميرم ، طوريكه مامانم ميگه، 

خون همه ی بدنمو برداشته بوده ! 
و  كرديم  می  زندگی  روستا  تو  وقتا  اون 
خيلی  خونمون  تا  پدرم  كار  محل  ی  فاصله 

زياد بوده و اون شب نتونسته بود كه بياد.
و  بوده  ترسيده  حسابی  مامانم  طفلك 
پناهی جز اشك نداشته. اون يكی مادر بزرگم 
يعنی مامان مامانم هم ،داشته تو سرش واسه 
بريدن نفسم ، نقشه ميكشيده ! شنيدم كه يه 
دهنم  توی  رو  بالش  مامانم  از  خبر  بی  شب 

گذاشته بوده كه من خفه بشم. 
پر  روزها   اون  به  ذهنم  كه  وقتا  بعضی   
ميكشه،  با خودم ميگم شايد اونا حق داشتن 
و  بكنن  من  حق  در  لطفی  خواستن  می  و 
زحمت دنيارو از اينكه سنگ جلوی پای لنگم  

بذاره كم كنن! 
كه  برم  مامانم  اشكای  قربون  آخ...   
روزهای  اندازه  به  چشماش  زير  بخاطرشون 
سنم  چين افتاده . آخ ... قربون التماس كرد 
مادرانش  حس  با  خواسته  می  كه  برم  ناش 
منو به آغوش بكشه و برام الاليی بخونه . آخه 
اش  بچه  كه  ميكنه  فرقی  چه  مادر  يه  واسه 
دست و پا داشته باشه يا نه!  خوشكل باشه يا 
زشت ! يه مادر فقط می خواد با تمام احساس 

از بغل گرفتن بچه اش، لذت ببره . 
حاال ديگه سه روزه كه دارم نفس ميكشم،  
نه شير خوردم و نه بهونه ای گرفتم .  حرف 
هم نمی تونم بزنم تا از اين نامهربونيها شاكی 
بشم . حتی لباس هم تنم نكردن ! هيچ كس 
منو نپذيرفته و قبولم نداره ، اما يكی هست! 
يكی   ... بمونم  زنده  من  ميخواد  كه  يكی 

خواست كه من باشم! 
از  تازه  كه  بابام  بابای  يعنی  بزرگم  بابا   
رو  اش  نوه  كه  خواد  می   ، رسيده  دور  راه 
و                             پيچن  می  پارچه  يه  توی  منو  ببينه. 

می برن پيشش .  بابابزرگم ميگه ، لحظه ای 
كه تويه تيكه پارچه دادنت بهم ، اون چشمای 
سياهت مهرتو انداخت تو دلم . خودش لباس 
 ، ميشه  خبر  با  ماجرا  از  وقتی  و  ميكنه  تنم 

منو پيش مامانم می بره .
هيچ چی از اون روزها يادم نمياد  و اين 
كامال طبيعيه .  ولی مطمئناً از اينكه آغوش 
با   ، كردم  بار حس  اولين  برای  مامانمو  گرم 
اشكهای كودكانم  با زبون بی زبونيم ، از خدا 

تشكر كردم...
       صبا . ن

ادامه دارد...

 کسي که بخواهد از راه گناه به مقصدي برسد ، دیرتر به آروزیش مي رسد و 
زودتر به آنچه مي ترسد گرفتار مي شود .

بحار االنوار، ج 78، ص 1

امام حسین )ع( :

ادب و هنر موهبتی كه مادرم از گنجينه فکر و اخالق خود به من ارزانی داشت 
از همه ثروتهای عالم ارزنده تر است.    »كوران«
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لقمان يكی از شخصيتهای بزرگ علمی 
او چندان  تاريخ است علم و حكمت  در 
او  از  كريم  قرآن  در  خداوند  كه  است 
ياد می كند. چنان كه در زمينه پيامبر 
مفسران  و  علما  ميان  او  نبودن  يا  بودن 
را  لقمان  دارد.  نظر وجود  اختالف  قرآن 
به  شناسيد حكمت  می  با صفت حكيم 
از  كه  می شود  گفته  علم  از  ای  مرحله 
آگاهی  و  با معرفت  صاحب آن كارهايی 
سر می زند. كارهايی كه می توان از آنها 
درس آموخت و در زندگی به آنها توجه 
به همين دليل حكايات  ويژه ای داشت 
فراوانی از زندگی بزرگانی چون لقمان كه 
ما  ادبيات  در  اند  رسيده  مرحله  اين  به 
شيرينی  و  ژرف  حكايت   . زند  می  موج 
چشم             به  معنوی  مثنوی  در  لقمان  از 

می خورد كه آن را مرور می كنيم.
تواضع  و  دليل سيه چردگی  به  لقمان 
به  را  زندگی  گاه  داشت  كه  فراوانی 
خدمتگزاری می گذراند . داستان از جايی 
آغاز می شود كه گروهی از خدمتگزاران 
ميوه های  متهم می كنند كه  را  لقمان 
مورد  دليل  به همين  او  و  را خورده  باغ 

خشم صاحب خانه قرار می گيرد.
روشن  و  خود  از  دفاع  برای  لقمان 
پيشنهاد  خانه  به صاحب  شدن حقيقت 
آب  خدمتگزاران  تمام  به  كه  دهد  می 
گرم بنوشانند و آنها را در صحرا بدوانند 
صاحب خانه پذيرفت و اين كار انجام شد 
در  دويدن  و  گرم  آب  نوشيدن  حاصل 
صحرا اين بود كه تمام خدمتگزاران قی 
كنند و هر چه را خورده اند باال بياورند 
آنگاه از قی لقمان و سايرين مشخص شد 
موالنا  كيست.  كار  ها  ميوه  خوردن  كه 
بگويد  دارد  قصد  حكايت  اين  آوردن  از 
و  شود  می  آشكار  باالخره  حقيقت  كه 
امتحان        از  نداده  انجام  كسی كه گناهی 

نمی ترسد.
سيدمحسن حسينی طاها

حکمت لقمان
با خود فکر می کرد چگونه او را شاد کند؟در واقع به دنبال هدیه ای بود تا به او نشان دهد داستانهای مثنوی

که وجود پرارزش او را درک می کند.
بوته گل سرخ مدتی بود که می خواست به مناسبت تولد خورشید برای او هدیه ای تهیه 

کند.خورشیدی که برای گل سرخ واقعیتی بیش از خورشید بود.خورشیدی که گل سرخ در 
دوران تنهایی خویش، تنها در کنار او به آرامش می رسید.او را حامی و مرشد خویش می 

دانست و تنها او بود که راه را به او نشان می داد.دیگر تنها مهر خورشید را باور داشت.
و تولد خورشید نزدیک بود.بوته گل سرخ به هدیه های بسیاری اندیشیده بود.ابتدا می 
خواست همه خوبیهای دنیا را به او هدیه دهد اما می دانست که نمی تواند همه خوبیها را 

یکجا بیابد.سپس تصمیمش بر این بود که دریا را به عنوان منشا بخشش به او هدیه دهد اما 
دریا را هدیه ای ناقابل در مقابل بخشش او به حساب می آورد.او حتی به دنبال خورشیدی 

دیگر گشت تا به خورشید هدیه دهد اما مشکل اینجا بود که خورشید یگانه بود.
او هر چه می اندیشید نمی توانست هدیه ای درخور خورشید بیابد.

در همین روزها بوته گل سرخ  به حسی رسیده بود.حسی که روح بوته گل سرخ را آزرده 
می کرد.او حس می کرد که خورشید دیگر به او توجهی ندارد.او حس می کرد آنقدر که 

خورشید برای او ارزشمند است او برای خورشید ارزشی ندارد.اما این فکر هم نمی توانست 
مانع تالش بوته گل سرخ برای تهیه هدیه ای با ارزش برای خورشید باشد.

در روزی که بوته گل سرخ دلگیر از تنهایی خویش در دنیا بود، قطراتی اشک از چشمانش 
سزازیر شد و بر روی گلبرگهایش چکید.او به محض دیدن قطرات اشک بر گلبرگهایش 

،لبخندی بر لبانش نقش بست.او هدیه خود را به چشم می دید.
او تنها داراییش همین گلبرگها بود.

از فردای آن روز بر روی گلبرگهایش نام خورشید را می نوشت.او میخواست نام خورشید 
را بر وجود خویش بنویسد و آن را به خورشید هدیه دهد.

مدتی گذشت تا بوته گل سرخ هدیه خود را تهیه کند.اما مشکل اصلی این بود که گل سرخ 
بر روی زمین بود و خورشید در آسمان.او چگونه می توانست هدیه خود را به خورشید 

برساند!؟
در همین حین نسیمی وزیدن گرفت و گویا همین نسیم راه حل را به بوته گل سرخ نشان 

می داد.
او دیر زمانی به دنبال الهه باد گشت و هنگامی که پس از جستجوی بسیار او را دید 

خواسته خویش را با او در میان گذاشت.الهه باد زمانی که اصرار بوته گل سرخ را دید 
نتوانست خواهش او را رد کند.

سرانجام روز موعود فرارسید.بادی سهمگین وزیدن گرفت.بادی به عظمت مهر بوته گل 
سرخ به خورشید. باد گلبرگهای بوته گل سرخ را جدا کرد و آنها را به عنوان هدیه به سمت 

خورشید بر د.
و بوته گل سرخ دیگر در دنیا نبود تا لبخند خورشید را ببیند.

                                                                                    مرتضی رویتوند

ماهنامه فرهنگی و اجتماعی  با رویکرد معلوالن ایران  

ادب و هنر عفو در قدرت، نشان دليری است.    )بوعلی سینا(

گل عاشق 
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در بيمارستانی، دو مرد بيمار 
در يك اتاق بستری بودند. يكی 
هر  كه  داشت  اجازه  بيماران  از 
روی  ساعت  يك  بعدازظهر  روز 
تختش بنشيند. تخت او در كنار 
بيمار  اما  بود.  اتاق  پنجره  تنها 
تكانی  هيچ  بود  مجبور  ديگر 
هم  به  پشت  هميشه  و  نخورد 
آنها  بخوابد.  تخت  روی  اتاقيش 
ساعت ها با يكديگر صحبت می 
كردند؛ از همسر، خانواده، خانه، 
هم  با  تعطيالتشان  يا  سربازی 

حرف می زدند.
بيماری  بعدازظهر،  روز  هر 
كه تختش كنار پنجره بود، می 
كه  چيزهايی  تمام  و  نشست 
برای  ديد،  می  پنجره  از  بيرون 
كرد.  می  توصيف  اتاقيش  هم 
يك  اين  مدت  در  ديگر  بيمار 
و هوای  با شنيدن حال  ساعت، 
می  تازه  روحی  بيرون،  دنيای 

گرفت.
مرد كنار پنجره از پاركی كه 

می  می شد  باز  آن  به  رو  پنجره 
زيبايی  درياچه  پارك  اين  گفت. 
در  قوها  و  ها  مرغابی  داشت. 
درياچه شنا می كردند و كودكان 
در  شان  تفريحی  های  قايق  با 
كهن  درختان  بودند.  سرگرم  آب 
بخشيده  آنجا  به  زيبايی  منظره 
از شهر در  زيبا  و تصويری  بودند 
افق دوردست ديده می شد. مرد 
را  آنها  توانست  نمی  كه    ديگر 
و  بست  می  را  چشمانش  ببيند 
اين مناظر را در ذهن خود مجسم 
می  زندگی  احساس  و  كرد  می 

كرد.
روزها و هفته ها سپری شد. 
يك روز صبح، پرستاری كه برای 
بود،  آورده  آب  آنها  كردن  حمام 
جسم بی جان مرد كنار پنجره را 
ديد كه در خواب و با كمال آرامش 
پرستاربسيار  بود.  رفته  دنيا  از 
مستخدمان  از  و  شد  ناراحت 
بيمارستان خواست كه آن مرد را 

از اتاق خارج كنند.

مرد ديگر تقاضا كرد كه او را 
به تخت كنار پنجره منتقل كنند. 
پرستار اين كار را برايش انجام داد 
و پس از اطمينان از راحتی مرد، 
اتاق را ترك كرد. آن مرد به آرامی 
با درد بسيار، خود را به سمت  و 
اولين نگاهش را  تا  پنجره كشاند 
به دنيای بيرون از پنجره بياندازد. 
توانست زيبايی  او می  حاال ديگر 
های بيرون را با چشمان خودش 

ببيند.
هنگامی كه از پنجره به بيرون 
نگاه كرد، در كمال تعجب با يك 

ديوار بلند آجری مواجه شد!
و  زد  صدا  را  پرستار  مرد 
پرسيد كه چه چيزی هم اتاقيش 
را وادار می كرده چنين مناظر دل 

انگيزی را برای او توصيف كند؟
»شايد  داد:  پاسخ  پرستار 
قلب  قوت  تو  به  خواسته  می  او 
بدهد. چون آن مرد اصاًل نابينا بود 
و حتی نمی توانست اين ديوار را 

هم ببيند!!!«

روزی يك مرد ثروتمند، پسر بچه كوچكش را به يك ده برد 
تا به او نشان دهد مردمی كه در آنجا زندگی می كنند ،چقدر 
يك  محقر  خانه  در  را  شب  يك  و  روز  يك  آنها  هستند.  فقير 

روستايی به سر بردند.
پرسيد:  پسرش  از  مرد  سفر،  پايان  در  و  بازگشت  راه  در 

»نظرت در مورد مسافرت مان چه بود؟«
پسر پاسخ داد: »عالی بود پدر!«

پدر پرسيد: »آيا به زندگی آنها توجه كردی؟«
پسر پاسخ داد: »فكر می كنم!«

پدر پرسيد: »چه چيزی از اين سفر ياد گرفتی؟«
پسر كمی انديشيد و بعد به آرامی گفت: »فهميدم كه ما در 
خانه يك سگ داريم و آنها چهار تا. ما در حياط مان فانوس های 
تزيينی داريم و آنها ستارگان را دارند. حياط ما به ديوارهايش 

محدود می شود اما باغ آنها بی انتهاست!«
در پايان حرف های پسر، زبان مرد بند آمده بود. پسر اضافه 

كرد: 
فقير  چقدر  واقعاً  ما  دادی  نشان  به من  كه  پدر  »متشكرم 

هستيم!«

وتاه دستان

ادب و هنر بسياری از كسان هستند كه نمی دانند كه نمی دانند. 
)سقراط(
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اصل موضوع را 
فراموش نکن!!!

مرد قوی هيكل، در يك چوب بری استخدام شد و تصميم 
گرفت خوب كار كند. روز اول 18 درخت بريد. رئيسش به او 

تبريك گفت و او را به ادامه كار تشويق كرد. روز بعد با انگيزه 
بيشتری كار كرد، ولی 15 درخت بريد.

روز سوم بيشتر كار كرد، اما فقط 10 درخت را بريد. به 
نظرش آمد كه ضعيف شده است. نزد رئيسش رفت و عذر 

خواست و گفت: »نمی دانم چرا هر چه بيشتر تالش می كنم، 
درخت كمتری می برم!!«

رئيس پرسيد: »آخرين بار كی تبرت را تيز كردی؟«
او گفت: »برای اين كار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول 

بريدن درختان بودم!!«

قصه نردبان
دزدی از نردبان خانه ای باال می رفت. از شيار پنجره شنيد 
ای  مادرانه  و صدای  كجاست؟«  »خدا  پرسد:  می  كودكی  كه 
می  كودك  عزيزم«.  است،  جنگل  در  »خدا  دهد:  می  پاسخ 
پرسيد: »چه كار می كند؟« مادر می گفت: »دارد نردبان می 
گم  در سياهی شب  و  آمد  پايين  خانه  نردبان  از  دزد  سازد.« 

شد.
سالها بعد دزدی از نردبان خانه حكيمی باال می رفت. از 
شيار پنجره شنيد كه كودكی می پرسد: »خدا چرا نردبان می 
سازد؟« حكيم از پنجره به بيرون نگاه كرد، به نردبانی كه سالها 
پيش، از آن پايين آمده بود، و رو به كودك گفت: »برای آنكه 

عده ای را از آن پايين بياورد و عده ای را باال ببرد.«
                                                   ريحانه مولوی

روزی برای زندگی
دو روز مانده به پايان جهان تازه فهميد كه هيچ زندگی نكرده است.

تقويمش پر شده بود و تنها دو روز، تنها دو روز خط نخورده باقی بود.
پريشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روزهای بيشتری از خدا 
بگيرد. داد زد و بد و بيراه گفت. خدا سكوت كرد. جيغ زد و جار و جنجال راه 

انداخت. خدا سكوت كرد. آسمان و زمين را به هم ريخت. خدا سكوت كرد.
به پر و پای فرشته و انسان پيچيد خدا سكوت كرد. كفر گفت و سجاده 

دور انداخت. خدا سكوت كرد. 
دلش گرفت و گريست و به سجده افتاد. خدا سكوتش را شكست و گفت: 
"عزيزم ، اما يك روز ديگر هم رفت. تمام روز را به بد و بيراه و جار و جنجال 
از دست دادی. تنها يك روز ديگر باقی است. بيا و الاقل اين يك روز را زندگی 

كن."
البه الی هق هقش گفت: "اما با يك روز... با يك روز چه كار می توان 

كرد؟..."
خدا گفت: "آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويی هزار 
سال زيسته است و آنكه امروزش را درنمی يابد هزار سال هم به كارش نمی 

آيد."
و  برو  "حاال  و گفت:  ريخت  در دستانش  را  زندگی  روز  آنگاه سهم يك   

زندگی كن."
او مات و مبهوت به زندگی نگاه كرد كه در گودی دستانش می درخشيد. 
اما می ترسيد حركت كند. می ترسيد راه برود. می ترسيد زندگی از ال به الی 
 ، ندارم  "وقتی فردايی  با خودش گفت:  بعد  ايستاد...  بريزد. قدری  انگشتانش 
نگه داشتن اين زندگی چه فايده ای دارد؟ بگذار اين مشت زندگی را مصرف 

كنم."
آن وقت شروع  به دويدن كرد. زندگی را به سر و رويش پاشيد. زندگی را 
نوشيد و زندگی را بوييد. چنان به وجد آمد كه ديد می تواند تا ته دنيا بدود، 

می تواند بال بزند، می تواند پا روی خورشيد بگذارد. می تواند...
او در آن يك روز آسمانخراشی بنا نكرد، زمينی را مالك نشد، مقامی را به 

دست نياورد، اما ....
اما در همان يك روز دست بر پوست درختی كشيد، روی چمن خوابيد، 
كفشدوزكی را تماشا كرد، سرش را باال گرفت و ابرها را ديد و به آنهايی كه او 
را نمی شناختند سالم كرد و برای آنها كه دوستش نداشتند از ته دل دعا كرد. 
او در همان يك روز آشتی كرد و خنديد و سبك شد. لذت برد و سرشار شد و 

بخشيد. عاشق شد و عبور كرد و تمام شد.
او در همان يك روز زندگی كرد، اما فرشته ها در تقويم خدا نوشتند: 

 امروز او درگذشت. كسی كه هزار سال زيسته بود!
 

عرفان نظر آهاری

اراده 
سردار شكست خورده مورچه را می ديد كه دانه ای چند 
برابر خودش را به زحمت به باالی ديوار می كشد. انديشيد: چه 

كار دشواری؟!
هر چه منتظر ماند تا دانه از دهان مورچه رها شود و بيفتد 
تا دوباره تالش كند؛ نيفتاد. به ناچار با انگشت مورچه و دانه را 
انداخت. هفتاد بار انداخت و وقتی از اراده و پشتكار مورچه درس 

گرفت، مورچه را له كرد.
                مهدی كفاش

ادب و هنر

حكات

سلوک و رفتار، آيينه ای است كه هر كس خود را در 
آن نشان می دهد.     )گوته(
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شعرشعرشعرشعر

نابيناي توام

نزديك تر بيا

فقط به خط بريل مي توانم تو را بخوانم
نزديك تر بيا

كه معني زندگي را بدانم

شمس لنگرودی

اينجا
همه

دخيل می بندند
هل می دهند

له می شوند
همه حرفی برای گفتن دارند...اينجا

اما من؟!
من

همين جا،
در حيات تو

بزرگ می شوم
آنقدر سر به معراج فلك می برمقد می كشم

كه صندلی چرخدارم را
آرام می چرخانم

                               آرزو قنبریو دور می شوم.

قاب لبخند

آنگاه كه زمان جاري بود

                      وخشتهاي داغ ذهن

ديوارانديشه را برپا مي كرد

                            انتظارآمدنت

سكوت بامداد را درون قاب لبخند

                                  جابجا مي كرد

وبه نرمي نگاه اشتياق مادر

                      ستارگان نظاره گرتولدت

درفضاي باغ اطلسي

               باتبسمي كه رنگ ماهتاب داشت

ياسهاي ديدگانت رامي افروختند

          اينك مي گويم

تولدت كه جريده زيباي لحظه هاست

                                         مبارك باد!
         

به مناسبت نيمه شعبان تولد مهدي موعود)عج(

طاهره مظلومي

ادب و هنر عشق، حجابی است بين عاشق و معشوق. 
 )جبران خليل جبران(
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هزینه اشتراک:
يک ساله )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ( : 50/000 ريال  

يک ساله )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي (150/000 ريال
نکته : در صورت اشتراك شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .

عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند ، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سيبا بانک ملي به نام 
كانون معلولين توانا )قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملي( واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تکميل شده )گواهي معلوليت يا 

كپي كارت معلوليت براي عزيزان معلول (، به نشاني دفتر ماهنامه پيک توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

فرم اشتراک ماهنامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی، تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.

فرم اشتراک
نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاريخ تولد:    /     /      شماره فيش : .......................................
شغل: ........................................................... تحصيالت: ............................................................     

درصورت داشتن محدوديت جسمی،  نوع آن را درج نمائيد: ..............................................................................................................  
 آدرس پستي) دقيق (: ........................................................................................................................................................................................... 
كد پستي ده رقمي:.........................................................................   آدرس الکترونيکی: ........................................................................    
تلفن ثابت : ........................................................................................    تلفن همراه: .................................................................................           

برنده مسابقه شماره 18: خانم مهدیه عبادی از کرمان
عالقه مندان می توانند تحلیل خود از این کاریکاتور را 

حداکثر در 5 جمله به آدرس پیک توانا ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل ضمن اعالم در شماره 22، جایزه 

ارزنده ای اهداء خواهد شد.

كاريكاتور: سيما سلطانی آذر

مندان               عالقه  عالقمندان  میان  از  مختلف،  استانهای  در  توانا  پیک  مجله 
به موضوعات مرتبط با معلولیت، خبرنگار افتخاری می پذیرد. 

                  با ما تماس بگیرید- 0281-3339212



مجله سراسری

آگهی می پذیرد
شماره جذب آگهی ها  09123816782



ما منتظريم، از سفر برگردی

يک روز شبيه رهگذر برگردی

با كاسه آب و مجمری از اسپند

ما آمده ايم پشت در، برگردی

وقتی سر شب كه رفتنت را ديديم

گفتيم نمی شود سحر برگردی؟

ما منتظر توايم، آقا نکند

يک جمعه غروب،بی خبر برگردی

من گوشه نشين كوچه برگشتم

ای كاش كه از همين گذر برگردی

پرواز نمی كنيم، از اينجا بايد

در فصل نبود بال و پر برگردی

وقتش نرسيده است ای مرد ظهور

با سيصد و سيزده نفر برگردی؟!

                   »علی اكبر لطيفيان«
  






