


صاحب امتياز: كانون معلولين توانا   
مدير مسؤول: محمدرضا هادي پور

سردبير: سيد اكبرحسيني
 هيات تحريريه :

 زهره حاجيان - صديقه ماليي- مينا جاني- پري چگيني 
مرتضي رويتوند غياثوند- سيد محسن حسينی طه 

 رقيه بابايی - نفيسه قدوسي- معصومه آمِدی
طراح وصفحه آرا : مهدي حجتي پور

روابط عمومي: صغري ايوبي
حروفچينی: مژگان چگينی

امور آگهی ها: سيروس ماله ميری
عکس: سيدعباس حسينی- عرفان دادخواه  
   با تشکر صميمانه از همکاری اين عزيزان :

نادر باقری نژاد- سيما سلطانی آذر- فاطمه داريوش
محمد حسن هادی- مرضيه كريمی- كبری جانی

سکينه حسنلو-  رقيه عبدی زاده 
  الهام رضايي- هاجر اينانلو

 مريم شوكتی و ساير همکاران   
آدرس دفتر ماهنامه : 

قزوين - بلوار شهيد بهشتی 
نرسيده به بيمارستان قدس -كانون توانا

صندوق پستی: 34185-3463
تلفکس : 0281-3339212

امور آگهی ها: 09123816782
شماره پيامک: 30007545 

peyk@irantavana.com :ايميل
www.irantavana.com :آدرس سایت         

شناسنامه

عيد سعيد فطر بر شما مبارك باد

سرمقاله ................................................................................................... 2
اجتماعي:

حضور كودك معلول در خانواده ................................................................................. 3
فقط 5 دقيقه به اذان مانده است ............................................................................... 4
زندگي فرصتي براي بودن ........................................................................................... 6
اخبار شهرستانها ........................................................................................................... 7
بدون هم نمي توانيم .................................................................................................... 8
اصالح قانون معافيتهاي سربازي .............................................................................. 11
كتابهاي درسي به خط بريل .................................................................................... 14
»ساحل« سازه اي براي معلولين ............................................................................. 16
قوانين در اروپا ............................................................................................................ 18
حرفهاي دل كوهنورد معلول اصفهاني ................................................................... 20

سالمت:
من، بعد از معلوليت ................................................................................................... 22
شنوايي در كودكان سندروم داون ........................................................................... 23
مشاوره سالمت ........................................................................................................... 26
اخبار كوتاه ورزشي .................................................................................................... 27
زبان اشاره براي همه ي كودكان ............................................................................. 28
خواندنيهاي سالمت ................................................................................................... 32

علمي:
داستان طرح واكسن اميركبير ................................................................................. 34
عصاي هوشمند براي نابينايان ساخته شد ............................................................. 36
درمان ديابت به كمك سلولهاي بنيادي ................................................................. 37

ادب و هنر:
آيا انيشتين معلول بود؟ ............................................................................................ 39
به نام تنها كسي كه خواست من باشم ................................................................... 40
حكايت بهلول و شيخ جنيد بغدادي ....................................................................... 41
قابل توجه تشكلها و سازمانهاي مردم نهاد معلوالن ........................... 43 



لهمقاسر  
هنوز هم دیر نشده...

یک  به  نهایت  در  ذهنم  سفید  کاغذ  پهنای  بر  افکارم  قلم  فرسایش  بود  قرار 
شماره  دومین  بیست  سرمقاله  تا  باشم  توانسته  من  و  شود  منتهی  سرمقاله 
از مجله پیک توانا را در آرامش و سکوت دوست داشتنی  شب ، قلم بزنم. اما... 
قرار بود تا در کویر خشک و بی آب و علف بی اطالعی و یا بهتر بگویم ، کم 
نشانه  به  و  بودن  به عالمت   ، رنگ سرخ  به  باشیم  گلی  معلوالن شاخه  اطالعی 

خواستن و یا سنبلی از توانستن ...
قرار بود ما شروع کنیم با نام نامی دوست و او یاری کند ما را در وفای به 

عهد خود و به مصداق آن جمله پدر بزرگ پیرم که می گفت :
» از تو حرکت از خدا برکت« 

قرار بود ما فقط بسم اهلل را بگوئیم تا هم قطاران درد کشیده و هم اندیشان 
دنیا دیده مان ،  دستمان را بگیرند و چراغ راه ما باشند...

قرار بود حرفهای پراکنده مان را یکی کنیم و در دفتر مشق عاشقی چنان حرف های 
دلمان را کنار هم بگذاریم که نگاههای سراپا ترحم و ناصحیح مردمان این مرز و 
بوم را متحول سازد .شاید که دست خط لرزانمان را به محتوای پرمغز افکارمان 

ببخشند و ما را نیز یک شهروند به حساب آورند ...
به  به پاس دوستیهایمان و  ، ما شویم و منیت هایمان را  تو  قرار بود من و 
پدر  آن  احترام  به   . بگذاریم  کنار  معلوالن  کشیده  زجر  مادران  اشکهای  احترام 
از  دردناشی  با  را  او  همیشه  برای  فرزندش  وزن  سنگینی  که  ای  خمیده  پشت 
دیسک کمر، رفیق وهمراه کرده است . پدری که زبانش جز ذکر بندگی و جز شکر 

خستگی ، حرفی برای گفتن ندارد...
قرار بود یار وفادار معلوالن و رشته ارتباطی آنان با یکدیگری و با مسئوالن 
باشیم تا شاید معنای واقعی تساوی فرصتهای را با صدایی نرم اما رسا به گوش 

آنانی برسانیم که از واقعیتهای تلخ زندگی معلوالن بی خبرند...
قرار بود خواب را برای برخی از برنامه ریزان که کیسه بودجه مملکت را در 
بنام وجدان  قوی  ابزاری بس  با  بلکه  ابزارزور  با  نه   . کنیم  ، حرام  دارند  دست 

بیدار...
خالصه بگویم ! قرار بود زکات توانمندیهایمان را بپردازیم و به پاس این هم 
لطف و کرم خداوندی ، به یاری همنوعانمان برویم . آنانی که هنوز هم در کوره ده 

های دور افتاده این مرز و بوم ، بی کس و بی یاورند...
قرار بود ...!

هنوز هم دیر نشده تا ما به قرارهایمان برسیم .اگر به جای همراهی ، همدلی 
را پیشه کنیم می شود دیدگاههای معلوالن را به وحدت کلمه نزدیکتر کرد وآنگاه 
از  سرشار  دمید،  تازه  روحی   ، تفاوتند  بی  که  آنانی  روح  بی  و  سرد  کالبد  در 

وجدان بیدار!
       آبی که بیاسود ، زمینش بخورد زود                  

                                            دریا شود آن رود که پیوسته روان است

سردبير
peyk@irantavana.com
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حضور کودک معلول در خانواده

کودک کم توان ذهنی - قسمت دوم
   دكتر محمد كمالی   

در شماره قبل با تعريف             كم 
آشنا  آن  بندي  طبقه  و  ذهني  تواني 
شديد . بر اين اساس ، با توجه به بهره 
هوشي كودك مي توان او را در گونه 
هاي مختلف كم توانان ذهني قرار داد 
و از همين نقطه كار درمان و توانبخشي 
از  ذهني  تواني  كم  نمود.  آغاز  را  او 
شيوع نسبتاً بااليي در جهان برخوردار 
است. آنچه از برآوردهاي سازمان ملل 
و سازمان جهاني بهداشت، ارائه شده 
است ، حاكي از ابتال حدود 3 درصد 
است.  عارضه  اين  به  جهان  مردم  از 
مختلف  كشورهاي  گزارش  چند  هر 
درصد   )0/5-0/7( تري  پائين  درصد 
از جمعيت كشورها را شامل مي شود 
ماندگي  عقب  آمريكايي  انجمن  ولي 
مراكز  از جمله معتبرترين  ذهني كه 
دنيا در اين زمينه است ، هم معتقد 
است قريب 2 تا 3 درصد از جمعيت 
دنيا را اين گونه افراد تشكيل          مي 

دهند.
ايجاد  باعث  متفاوتی  علل 
شوند،  مي  ذهني  تواني  كم 
براي                 علل  اين  از  آگاهي  و  شناخت 
بويژه زوج هاي جوان  و  خانواده ها 
ابتالء  از  پيشگيري  در  تواند  مي 
بويژه  باشد.  مهم  بسيار  فرزندشان 
درصد  كه  ژنتيكي  علل  مورد  در 
عمده از اين افراد بدليل اين موارد 
عارضه  به  فاميلي  ازدواج  بدنبال 
شوند.  مي  مبتال  ذهني  تواني  كم 
علل ايجادكننده كم تواني ذهني در 
سه گروه علل پيش از زايمان ، علل 
زايمان  از  بعد  علل  و  زايمان  حين 

تقسيم مي شوند.
علل  از  دسته  مهمترين 

ژنتيكي  علل  را  زايمان  از  قبل 
كروموزومي  مسائل  با  مرتبط 
موارد  گونه  اين  تشكيل مي دهند، 
چهره  در  بارزي  بشكل  معمواًل  كه 
نمايانگر  مبتال  فرد  اندامهاي  و 
تواني  كم  علل  شايعترين  از  است 
داون  سندرم  هستند.  ذهني 
شكننده،   X سندرم  )منگوليسم(، 
جمله  از  كروموزومي…(  جابجايي 
اين موارد هستند. در زمينه مسائل 
وجود  نيز  موارد  برخي   ، ژنتيكي 
ناهنجاريهاي  به  مستقيمًا  كه  دارند 
باشند،  نمي  مربوط  كروموزومي 
بلكه عليرغم داشتن جنبه ژنتيكي و 
مادرزادي ، به گونه اي از اختالالت 
اين  از  شوند  مي  مرتبط  متابوليكي 
و  فنيل كتونوريا  به  توان  موارد مي 

گاالكتوزومي اشاره كرد.
برخي بيماريهاي مادر در دوران 
بارداري تأثير فراواني بر روي جنين 
موارد  بسياري  در  و  گذارد  خواهد 
منجر به ايجاد عوارض مختلف براي 
نوزاد مي گردد. بيماريهايي همچون 
سرخجه، توكسوپالسموزيس ، آنمي 
هستند.  موارد  اين  جمله  از   … و 
تغذيه  سوء  به  مادر  ابتال  همينطور 
ناپذيري  تأثير جبران  اين دوران  در 
علل  برخي  داشت.  خواهد  نوزاد  بر 
دقت  عدم  بواسطه  دوران  اين  در 
مي  ايجاد  مسائل  برخي  رعايت  و 
به  اعتياد  كشيدن سيگار،  شوند. 
از  استفاده   ، الكل  يا  مواد مخدر 
دارو )بدون تجويز پزشك(، قرار 
گرفتن در معرض اشعه X  و نيز 
قرار گرفتن مي  در معرض ضربه 
كودك  ذهني  تواني  كم  به  تواند 

اين  از  پيشگيري  شود.  منجر 
ظاهر  به  چند  هر  عوامل  گونه 
ساده و پيش پا افتاده است ولي 
با بي دقتي و  در عمل ، معمواًل 
عدم توجه همراه است. از جمله  
سن  دوران  اين  در  عوامل  ديگر 
مادر در دوران بارداري مي باشد 
داون  سندرم  مورد  در  بويژه  كه 
است.  مهم  بسيار  )منگوليسم( 
باال رفتن سن مادر خطر ابتالء 
نوزاد به سندرم داون را بشدت 
افزايش مي دهد. چنانچه خطر 
نوزاد در مادري 20 ساله،  ابتالء 
يك به 1500 باشد در مادر 30 
در  و   1200 ازاي  به  يك  ساله، 
مورد مادر 40 ساله، يك به ازاي 
و  رسد  مي  تولد  مورد   70 هر 
براي مادر 45 ساله، يك به ازاي 

25 افزايش مي يابد. 
كننده  ايجاد  عوامل  برخي 
مواردي  به  ذهني  تواني  كم 
حين  در  كه  شوند  مي  مربوط 

زايمان براي نوزاد رخ مي دهند. تولد 
به صورت نارس يا همراه با كم وزني مي 
تواند يكي از اين داليل باشد. در  برخي 
موارد نيز كمبود اكسيژن به هنگام تولد 
رخ مي دهد كه در مورد افراد مبتال به فلج 
مغزي جزء شايع ترين علت هاست و 
در مورد كودكان كم توان ذهني نيز 
از علل مهم به شمار مي رود. گاهي 
اوقات در هنگام زايمان، برخي ضربه 
هاي مكانيكي كه منجر به خونريزي 
تواند  مي  شود  مي  جمجمه  داخل 
باعث كم تواني ذهني شود. در مورد 
با  خوشبختانه  زايمان  حين  علل 
بيشتر  حاضر  درمان  اينكه  به  توجه 

زايمانها در مراكز بهداشتي درماني انجام 
مي شود تا حدودي از ميزان عوارض 
در  ليكن  است.  شده  كاسته  حاصله 
صورت  به  هنوز  زايمانها  كه  نقاطي 
متأسفانه   ، شود  مي  انجام  سنتي 
مواردي كه منجر به كم تواني ذهني 
مي شود فراوانند. الزم است هم كادر 
پزشكي و هم خانواده ها در اين گونه 
موارد دقت الزم را بخرج دهند تا از 
پيشگيري  و  كاسته  حاصله  عوارض 

شود. 
از  بعد  علل  مورد  در  بحث 
ادامه  بعد  شماره  در  را  زايمان 

خواهيم داد.          

مرا دوست بدار، اندكي ولي طوالني
   كريستوفر مارلو

جتماعي 
ا
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اينجا تهران است سرای سالمندان

صدای ربنای استاد شجريان 
كرد.  پر  را  اتاق  كوچك  فضای 
پهن  اتاق  وسط  آبی  گلدار  سفره 
و  سنگك  نان  تكه  چند  و  بود 
كمی پنير و سبزی به دقت چيده 
سماور،  سفيد  بخار   . بود  شده 
به هوا می رفت و اشكال  نامرتب 
مختلفی را می ساخت درست مثل 
بازی  ابر كه در آسمان  لكه های 
می كند و هر لحظه به شكلی در 
دستش  و  نشست  زن   . آيد  می 
و  بود  تنها  گرفت.  آسمان  به  را 
خورده  گره  گلويش  در  بغضی 
بود . هيچكس در اتاق كوچكش نبود 
بيرون از پنجره گرما غوغا می كرد و 
با تاريكی در می آميخت. ''موذن 
و  داد  سر   اذان  اردبيلی''   زاده 
خيس   هی  زن  چشمان  گوشه 
شد. دستش را دراز كرد و قوری 
خم  استكان  روی  را  سرخی  گل 
كرد. عطر چای تازه دم هوا را پر 
سر  با  شيرسماور،  از  آب   ، كرد 
زن  و  استكان  توی  ريخت  وصدا 
آه كشيد. با خودش گفت: »خدايا 
شكرت امروز هم اجازه دادی روزه 
امروز  كه  شكرت  خدايا  بگيرم. 
را  درگاهت  به  سجده  لذت  هم 
از من دريغ نكردی، خدايا شكرت 
كه اجازه دادی نفس عميق بكشم 
بدون اينكه قلبم درد بگيرد . موذن 
زن  و  اهلل  اال  اله  ال  خواند  زاده 
مقداری   . كرد  خوردن  به  شروع 
نمك ريخت كف دستش و خورد 
بعد آب جوش و خرما و چند تكه 

نازك  صدای  پنير.  و  نان  كوچك 
زنی در اتاق پيچيد :»كجا؟ برگرد! 

می افتی ها....«
به  را  خودش  زحمت  به  زن 
. مرد همسايه  اتاق رساند  پنجره 
اتاق  از  باشد  كرده  قاطی  باز  انگار 
زده بود بيرون و در هوای باز قدم 
می زد و با خودش بلند بلند حرف 
يعنی  »آزادی  گفت:  می  زد  می 
فكر  بلند  صدای  با  بتوانی  اينكه 
كنی و من دارم با صدای بلند فكر 
می كنم به خودم، به بچه هايم ، 
رفت  و  كشيد  پر  كه  خاتون   به 
''سرهنگ  به خودم خود خودم   ،
گريه  بلند  بلند  و   '' حقی  بيژن 
كرد. زن برگشت. چايش يخ كرده 
به  نكرد  مزه  اما  سركشيد   . بود 
دهانش. دوباره ريخت و دوباره و 
دوباره. يادش آمد با عباس كه می 
سر  پشت  چای  تا  چهار  نشست 
هم می خوردند و بعد خودشان را 
باد می زدند يعنی كه چقدر هوا 

گرم است .
بدون  بود  اينجا نشسته  حاال 
رضا.  بدون  ريحانه،  بدون  عباس، 
يعنی حاال كجا هستند ؟ آه كشيد 

و چای را فوت كرد. 
را  خودش  داشت  سماور 
با دستان  و  می كشت. خم شد  
قرمز  چراغ  زد  را  دكمه  لرزانش 
خانه  درخت  سايه  شد.  خاموش 
بلند  افتاد روی ديوار. زن ترسيد 
تويی   ، رضا   ، »رضا  زد:  صدا 
سايه   . نيامد  صدايی  مادر...« 
ملحفه  روی  و  اتاق   توی  لغزيد 
زن پهن شد. زن جيغ كشيد آرام 

تا  كرد  دراز  را  دستش  بيصدا.  و 
پنجره را باز كند. نتوانست و هيكل 
تخت.  روی  شد  ولو  سنگينش 
تسبيح   نداشت.  حركت  قدرت 
و  درآورد  را  رنگش  ای  فيروزه 
دو   ، صلوات  يك  فرستاد  صلوات 
صلوات، ده صلوات، آرام نشد صد 
كرد:  معنی  و  اكبر  اهلل  گفت  بار 
»خدايا تو بزرگی، خيلی بزرگتر از 

آنكه من بفهمم.«
اشك از چشمانش سر خورد 
روی بالش سفيدش و آرام گرفت. 
همچنان  همسايه  مرد  صدای 
بيژن  ''سرهنگ  من   . آمد  می 
 96 سجل  شماره  دارای  حقی''  
صادره از تبريز دارای سه پسر به 
نامهای''بهروز''، ''بهزاد'' و ''بهنود'' 
كه هر سه پزشك هستند و يك 
بابا  دختر  كرد:  مكث  دختر.... 
انگار كه خبر بدی  و يكدفعه  ''بيتا'' 
شنيده باشد بلند بلند گريه كرد. زن 
. زل زده  می شنيد اما نمی ديد 
بخار  ديگر  كه  سماور  به  بود 
كشيده  انگشتان  به  و  نداشت 
های  مهره  بين  كه  والغرش 
می  تسبيح  رنگ   ای  فيروزه 
خسته.  بود  خسته  چرخيد. 
انگار كه كوهی را جابجا  خسته 
كرده باشد. به زحمت بلند شد. 
سر  را  گلدارش  چادر  و  نشست 
كرد و تكبيره االحرام گفت : اهلل 

اكبر ....
در آرام باز شد و  سايه دو 
زن ريخت توی اتاق. زن بلندتر 
گفت:  صدا   . اكبر  اهلل  گفت 
»نترس '' گل بهار'' خانوم  منم 

اومده.  مهمون  براتون  سهيال، 
يه مهمون خوب از ديار خودت 

مازندران .«
عليكم  السالم  گفت:»  زن   
چادر  و  بركاته«  و  اهلل  رحمه  و 
گلدارش را كنار زد . زنی مغموم 
بود.  ايستاده  روبرويش  نزار  و 

سالم . سالم . و سكوت....
صدای بيرون قطع شده بود 
حقی  بيژن  سرهنگ  كه  انگار 
رفته و خوابيده بود. زن رو كرد 
به دختر سفيدپوش و گفت:»مادر 
سفره را جمع می كنی؟ سنگك 
ها حيفه خشك ميشه!  افطارم را 

باز كردم  خدا خيرت بده!«
به  با صدايی شبيه  دختر 
جونم  بهار  »گل  گفت:  جيغ 
دكتر  ؟  گرفتی  روزه  بازم، 
كدوم  تازه  نگير؟  نگفت 
بازم  سنگك؟  كدوم  سفره؟ 
فكر  داشته  برت  خياالت 
پيشه؟   سال  چهل  كنی  می 
بخواب.   بگير  برم  قربونت 
اينجا سرای سالمندان كيميا 
جديد  مهمون  اينم  و  است 

اتاقت .....
از  اثری  برگشت  بهار  گل 
نبود،  سنگك  نان  و  گلدار  سفره 
سماوری وجود نداشت و بخاری 
در هوا نمی ساخت. درست مثل 
ابرهايی كه در آسمان  لكه های 
به  لحظه  هر  و  كند  می  بازی 

شكلی در می آيد ..... 
زهره حاجيان

فقط 5 دقیقه  به اذان مانده است

در روز رستاخيز می پرسند چه به دست آورده ای؟
                                       می پرسند از نسل كه هستی ؟                     
حضرت محمد )ص(
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نماز چهره شيطان را سياه می كند.
پيامبر اكرم )ص(

نــور
 و 

نـــان 

اّما هدايت بگذار. و گفت: هر كس بر سر اين سفره بنشيند سير خواهد شد.  خداوند به جبرئيل گفت: سفره ای پهن كن و بر آن كلمه و عشق و  آن سوی هستی،  تا  َسِر جهان  اين  از  آدمها آمدند و رفتند، از وسط سفره گذشتند و بر كلمه و عشق و هدايت سفره خدا گسترده شد، 
اّما دور آن هنوز هم چقدر خلوت كه او را ديد چنان سرمست شد كه تا انتهای بهشت دويد.      گرفت و گاهی ، فقط گاهی كسی جرعه ای از هدايت نوشيد و هر گاهی كسی تكه ای عشق برداشت و جهان از همان تكه عشق رونق نور برداشت و جهان از بركت همان لقمه روشن شد و گاهی ، فقط اّما گاهی ، فقط گاهی كسی بر سر اين سفره نشست و لقمه ای آدمها گرسنه آمدند و گرسنه رفتند.پا گذاشتند. سفره ی خدا پهن است، 

ميكائيل نان قسمت می كند آدم ها چنگ می زنند و نان ها است ! 
را از او می قاپند.

عرفان نظر آهاریاز كتاب پيامبری از كنار خانه ما رد شد.كه نور از نان بهتر است. ميكائيل گريه می كند و می گويد: كاش می دانستيد، كاش می دانستيد 

كه می خورد؟ آدم است كه می خورد. اين همه گندم، اين همه كشتزارهای طاليی، اين همه خوشه در باد را ، 
آدم است، آدم است كه می خورد.اين همه گنج آويخته بر درخت، اين همه ريشه در خاك را ، كه می خورد؟ 
، كه  را  بر زمين  اين همه زنده  اين همه ماهی دريا،  می خورد؟ آدم است ، آدم است كه می خورد. اين همه مرغ هوا و 
گرسنه است. آدم هميشه گرسنه است. هر روز و هر شب، هرشب و هر روز، زنبيل ها و سفره ها پُر می شود. اَما آدم 
آدمی هميشه نگران بود و دست هايش خالی و دهانش باز.دست های ميكائيل از رزق پر بود. از هزار خوراك و خوردنی. اما چشم های 
نمی شوند، خدايا چقدر نان الزم است تا آدمی سير شود؟ چقدر!ميكائيل به خدا گفت: خسته ام، خسته ام از اين آدمها، كه هيچ وقت سير 
خداوند به ميكائيل گفت: آنچه آدمی را سير می كند، نان نيست نور است. تو 
نان می خورد، گرسنه خواهد ماند.مأمور آنی كه نان بياوری اما نور تنها نزد من است و تا هنگامی كه آدمی به جای نور 
فرشته به فرشته ديگری.ميكائيل راز نان و نور را به فرشته ای گفت، و او نيز به فرشته ای ديگر و هر 
تا آنكه هفت آسمان اين راز را دانستند، تنها آدم بود كه نمی دانست. اما رازها 
َسر می روند. پس راز نان و نور هم َسر رفت و آدمی سرانجام دانست كه نور از 
نان بهتر است. پس در جستجوی نور برآمد، در جستجوی هر چراغ و هر فانوسی 

و هر شمع.
اما آدم هميشه شتاب می كند، برای خوردن نور هم شتاب كرد، و نفهميد 
نوری كه آدمی را سير می كند، نه در فانوس است و نه در شمع، نه در ستاره 

او ماه را خورد و ستاره ها را يكی يكی بلعيد، اّما باز هم گرسنه بود.و نه در ماه. 
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روزهای  از  يكی  غروب  در  قبل  سال   23
زمستانی دختری به دنيا آمد كه دو دست و 
يك پا نداشت. دختری كه اگر آن روزها می 
ديديش می گفتی پاهای رنجورش پر پيچ و 
تاب  را چگونه  ای  ترين روزهای حادثه  خم 
و  در جست  كه  و دستهايش  آورد!  خواهند 
جوی پناهگاهی امن، هر لحظه نبودن خويش 
را به گريه های كودكانه می سپردند، سكان 

زندگی را چگونه در خود خواهند فشرد!
 سالها از آن می گذرد و امروز همان پاهای 
ترين  سخت  نداشته،  دستهای  و  رنجور 
روزهای حادثه را آنچنان ايستادند و سكان 
زندگی را چنان در خود فشردند كه اكنون 
پس از 23 سال اگر به آنها بخواهی بگويی 
معلول، از دستها و پاهای خودت شرمگين 

می شوی!
اينها را فاطمه صالحی نوازنده سنتور و دانشجوی رشته 
موسيقی، دختری كه از ناحيه 2 دست و يك پا معلول 
است می گويد و ادامه می دهد پاهای رنجور من، مرا 
به دانشگاه می برند، با من ورزش می كنند و تمام 
روزهای زندگی را با من راه می آيند و دستهايم، 
می  سنتور  برايم  توانايی  دست  هر  از  تواناتر 
زنند و با من زندگی می كنند. می گويد خانواده ام 
ارزشمندترين چيزی است كه دارم و تمام تالشم را برای 

خوشحال كردن آنها می كنم.
 پای گفتگوی او با خبرنگار پيك توانا می نشينيم:

- خودتان را معرفی كنيد؟
دانشگاه  در  موسيقی،  رشتۀ  در  و  هستم  صالحی  فاطمه 

هنر تحصيل می كنم.

دست  دو  ناحيه  از  اينكه  به  توجه  با   -
سراغ  كه  شد  چطور  داريد  جسمی  معلوليت 
بين آالت مختلف  موسيقی رفتيد و چطور شد كه 

موسيقی سنتور را انتخاب كرديد؟
هميشه به موسيقی و يادگيری آن عالقمند بودم، وقتی 
كه درسم تمام شد فكر كردم ديگر وقت آن است كه به 
دنبال موسيقی بروم. خودم شخصًا پيانو را دوست داشتم 
و همواره دلم می خواست  پيانو بزنم، اما سنتور را انتخاب 
كردم چون با توجه به شرايط جسمی ام كار كردن با آن 
در مقايسه با پيانو و ساير آالت موسيقی برايم راحت تر 

بود.

- اولين بار اجرای خود را كی و كجا تجربه 
كرديد؟

بهمن  فرهنگسرای  در  كه  بود  پيش  يا 5 سال   4 حدود 
آهنگ الهه ناز را برای اولين بار اجرا كردم. 

- هنگام اجرا چه احساسی داشتيد؟
به فكر خوشحال كردن پدر و مادرم بودم.

تان  زندگی  در  موسيقی  تاثيرات  از   -
بگوييد؟

موسيقی به زندگی من جهت داده و نوعی نشاط در زندگيم 
ايجاد كرده. موسيقی بزرگترين لذت زندگی من است و از 

اين راه درست گوش كردن و تمركز كردن را آموخته ام.

- از نظر شما معلوليت يعنی چه؟
معلوليت در  به معنای  راجع  ام  آنچه خانواده  به  توجه  با 
وجودم نهاده اند، نه ناتوانی و نه محدود بودن. شايد كمی 
سختی كشيدن، سختی كه وقتی به طعم شيرين بعدش 

فكر می كنی می بينی كه ارزش كشيدن را دارد.

علت  به  كه  افرادی  برای  ای  توصيه   -
شان  عالقه  مورد  كارهای  به  پرداختن  از  معلوليت، 

خودداری می كنند داريد؟
معلوالن نبايد فكر كنند كه چون معلول هستند، نمی توانند يا 
بدون  كه  است  سال  ببينيد چند  را  من  نمی شود. خود 
دست سنتور می زنم و از زندگيم بسيار راضيم. گاهی اذيت 
می شوم اما آن رضايتی كه هر انسانی از زندگی خودش 

دارد را دارم.

-از چه چيزهايی اذيت می شويد؟

 از چيزهايی كه می گويند برای معلوالن هست اما در واقع 
نيست!

مثل يك استخر مناسب سازی شده، مثل يك خيابان بدون 
پله، مثل دسترسی آسان يك نابينا به كتاب های بريل و ...

به نظر من حقوقی كه به معلوالن اختصاص داده اند برای 
زندگی آنها كافی نيست. مثاًل همين مستمری بهزيستی، 
حتی به اندازه كرايه ماشين دو سه هفته هم نمی شود و اسم 

تمام اينها را گذاشته اند امكانات دادن به معلوالن!

- اگر معلول نبوديد فكر می كنيد باز هم 
سراغ موسيقی    می رفتيد؟

معلوم نيست. اگر معلول نبودم شايد اصاًل به موسيقی فكر هم 
نمی كردم. فكر می كنم اگر تندرست بودم فرد بی هدفی 
نداشتم و  بود، چون درد  بيهوده  برايم  می شدم و زندگی 
نمی توانستم جای نداشته هايم را با چيزی پر كنم! گاهی 
اوقات كه بيشتر به اين موضوع فكر می كنم می بينم، اگر 
معلول نبودم تنها كار مفيدی كه می توانستم انجام بدهم 

پياده روی بود.

- ورزش هم می كنيد؟
بله. من به ورزش شنا بسيار عالقه مندم و تا 
چند وقت پيش هم به آن می پرداختم اما به 
تازگی اين استخر كه اتفاقاً در مقايسه با ساير 
استخرها از نظر مناسب سازی وضعيت بهتری 
را  اذيت می شدم  آن كمتر  در  و من  داشت 
خراب كرده اند و قرار است به جای آن چيز 
ديگری بسازند. به همين علت من مدتی است 

كه نمی توانم به ورزش مورد عالقه ام بپردازم.

- زندگی يعنی چه؟
زندگی تنها فرصتی است كه در آن می توانيم 
بودن را تجربه كنيم. پس بايد تالش كنيم برای 
زندگی  بودن، چون  ناب  برای  بودن  نظير  بی  برای  بودن، 

صحنۀ يكتای هنرمندی ماست.

- موسيقی را تا كجا و تا كی ادامه خواهيد 
داد؟

تا آنجايی كه يك آهنگساز واقعی بشوم.

- زيباترين خاطرۀ زندگيتان چيست؟
روزی كه ديدم می توانم سنتور بزنم زيباترين روز زندگيم 

بود.

- چيزی هست كه دلتان بخواهد راجع به 
آن صحبت كنيد؟

بله. راجع به اينكه چرا معلوالن نمی توانند وارد سينما و 
تلويزيون بشوند؟!

و يك خواهش ازكارگردانها و فيلمسازان در اين رابطه كه به 
جای اينكه به افراد معلولی كه عالقمند به بازيگری هستند 
بگويند برای تو بايد فيلمنامه ای خاص بنويسيم و در آن 
قسمتی را باز كنيم تا تو بتوانی در آن بازی كنی، بستری 
بروز  برای  راهی  نيز  از جامعه  اين قشر  تا  فراهم كنند  را 
استعدادهايشان داشته باشند. مطمئناً بين افراد معلول هم 
كسانی پيدا می شوند كه استعداد بازيگری داشته باشند. اين 
جواب را يكی از كارگردانها وقتی به يكی از مراكز مربوطه 
مراجعه كرده بودم به خودم داد. اما من نااميد نشدم و االن 
هم از طريق مراكز آزاد دنبال راهی هستم كه به اين هدفم 

برسم.

- فاطمه صالحی را چگونه تعريف می كنيد؟
دوستش دارم، مقاوم است و هميشه اميدوارانه به زندگی نگاه 

می كند. پشتكار خوبی دارد .

- حرف آخر:
به  باشيم  سطری  زندگی  قطور  كتاب  در  كاش 

رفتنی. ياد  از  ای  حاشيه  نه  ماندنی  ياد 

بابايي رقيه 

زندگی، فرصتی برای بودن

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد، نه در آنچه مي نگري.
آندره ژيد
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ستايش بيش از اندازه از هر كسی ، تملق و چابلوسی است.
                              امام علی )ع(  

بر  مبتني  توانبخشي  ستاد  رئيس  رضايي  رامين  بيرجند - 
سال  پايان  كرد:تا  اعالم  بهزيستي  سازمان   )CBR( جامعه 
طرح  پوشش  زير  روستايي  مناطق  در  4300معلول  گذشته 

توانبخشي مبتني بر جامعه قرار گرفتند. 
اينكه  بيان  با  هم  جنوبي  خراسان  بهزيستي  سازمان  رئيس 
بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهاني، معلولين 10 درصد 
جمعيت جهان را تشكيل مي دهند گفت: با توجه به جمعيت 
استان وجود  اين  استان خراسان جنوبي 65 هزار معلول در 

دارند كه چهار درصد آنان نيازمند خدمات ويژه هستند.

شهرسازي  معاونت  ساختمان  و  معماري  مديركل   - تهران 
و معماري شهرداري تهران از مناسب سازي 20 هتل تهران 
در  حركتي  و  جسمي  معلوالن  و  جانبازان  از  استفاده  براي 

آينده نزديك خبر داد.
سيد صباح الدين متقي با بيان اين مطلب گفت: براي مناسب 
سازي هتل ها براي جانبازان، معلوالن، نابينايان و ناشنوايان 
انجام شده است و به  با اتحاديه هتل داران هماهنگي هايي 
مناسب  براي  بيشتري  امكان  كه  تهران  در  هتل   20 زودي 
به  رسيدن  تا  درصد   10 از  كمتر  و  است  فراهم  آنها  سازي 
ارزيابي  و  بازديد  دارند،  فاصله  زمينه  اين  در  مطلوب  نقطه 

مي شوند.

بندرعباس - معاون توانبخشي سازمان بهزيستي هرمزگان 
گفت: در روستاهاي اين استان نزديك به 9 هزار معلول زير 

پوشش اين سازمان خدمات توانبخشي دريافت مي كنند.
    عبدالرضا ميرزايي افزود: خدمات توانبخشي هم اكنون در 
پارسيان، حاجي  بندرعباس، بستك،  شهرستان هاي ميناب، 

آباد، رودان، جاسك و قشم به معلوالن ارائه مي شود.
    وي گفت: خدماتي كه از طريق توانبخشي در جامعه به 
معلوالن ارائه مي شود، شامل آموزش در منزل و خارج از آن، 
و  اشتغال  به  كمك  توانبخشي،  لوازم  توزيع  ارجاع،  خدمات 

كاريابي و همكاري هاي مستمر با آنان است.
    ميرزايي اظهار داشت: در حال حاضر 250 نفر در گروه 
دولتي خدمات  مراكز  در  توان ذهني  كم  پسر  و  هاي دختر 
آن  بابت  بهزيستي  سازمان  و  كنند  مي  دريافت  را  آموزشي 

يارانه پرداخت مي كند

تشكيل   از  مازندران  بهزيستي  توانبخشي  معاون   - ساری 
استانداري  در  معلوالن  مسكن  مناسب سازي  كميته هاي 

مازندران در سال  جاري خبر داد.
سعيد آرام گفت: براي مناسب سازي مسكن معلوالن در سال  
در  آن  به  مربوط  كميته هاي  استانداري  هماهنگي  با  جاري 

كميسيون هاي شهرسازي در حال تشكيل است.

ساری - معاون توانبخشی سازمان بهزيستي مازندران با بيان اينكه براي تغيير نگرش 
مناسب سازي  آموزشي  دوره  داشت:  اظهار  فرهنگ سازي هستيم،  نيازمند  در جامعه 
شهرداران  و  نظام  مهندسي  و  شهرسازي  و  مسكن  كارشناسان  براي  عمومي  اماكن 
استان كه از سوي بهزيستي استان برگزار شده بود با استقبال مناسبي روبه رو شد و 

نشان داد جامعه تمايل به تغيير ديدگاه ها نسبت به حوزه معلوالن دارد. 

تهران - محمد هادي ايازي سخنگوي شهرداري تهران با بيان اينكه رويكرد مناسب 
سازي براي معلوالن درهمه پياده روهاي در حال ساخت شهرتهران درنظرگرفته شده 
است، گفت: اين رويكرد در پياده روهاي خيابان36 كيلومتري ولي عصر، خيابان حافظ 
و غيره اعمال شده و در اين كار از نظرات اساتيد دانشگاه نيز استفاده شده است. وي 
افزود: در 2 سال اخيرشهرداري تهران هراقدامي را كه انجام داده است با اين رويكرد 
بوده و معاونت شهرسازي و معماري شهرداري نيز مكلف شده است تا در مجوزهايي 

كه صادر مي كند، موضوع مناسب سازي براي معلوالن را در نظربگيرد.

اردبيل گفت: هم  استان  بهزيستي  اردبيل - معاون مشاركت هاي مردمي سازمان 
اكنون 286 واحد خانه مددجويي در نقاط مختلف استان اردبيل در حال احداث است 

و به پيشرفت باالي 15 تا 60 درصد رسيده است.
وی تصريح كرد: در سفر اول رئيس جمهور مبلغ 400 ميليون تومان و در سفر دوم 
هيئت دولت به استان 680 ميليون تومان اعتبار براي تكميل پروژه هاي مسكن افراد 

زير پوشش بهزيستي اختصاص يافت.

دامغان - مديركل بهزيستي استان سمنان از احداث اردوگاه بزرگ فرهنگي - ورزشي 
و تفريحي ويژه معلوالن در منطقه چشمه علي دامغان خبر داد.

    محمد علي طاهري گفت: براي ايجاد اردوگاه بزرگ فرهنگي - ورزشي و تفريحي 
ويژه معلوالن در دامغان در مرحله اول 6 ميليارد ريال اعتبار در قالب مصوبه هاي سفر 

هيئت دولت به استان سمنان تصويب شده است.
    وي همچنين از احداث مجتمع جامع توانبخشي استان سمنان با اختصاص اعتباري 

بالغ بر 4 ميليارد و 500 ميليون ريال خبرداد.

مجله پیک توانا در استانهای مختلف، از میان عالقمندان 
به موضوعات مرتبط با معلولیت، خبرنگار افتخاری 

می پذیرد. 
 با ما تماس بگیرید

0281-3339212
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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.

نشانی نداشتند... از پدر و مادر... انگار ديگر قيد سراغ 
گرفتن در خيابانهای شلوغ و گشتن در كوچه های پيچ 
در پيچ چند متری را زده بودند.. ديگر نمی خواستند به 

هيچ آدرس و تاريخی مراجعه كنند.
''آسايشگاه  تا  آمنه''  خوارگاه  شير   '' مسير  آنها 
بودند  كرده  طی  ويلچر  چرخهای  با  تنها  را  كهريزك'' 
در خانه های  را  بودن  با هم  داشتند طعم  ديگر  و حاال 

متاهلی كهريزك تجربه می كردند.
'' تيرداد و فرنگيس'' اواخر آذر ماه 87 طی مراسمی 
زوج  چند  همراه  شد  برگزار  كهريزك  آسايشگاه  در  كه 

ديگر زندگی مشتركشان را آغاز كردند.
معموال رسم بر اين است كه زوجهای جوان روزهای 
آغازين پيوندشان را با صلح و آرامش سپری می كنند. اما 
از آنجايی كه هميشه حكمتی در رابطه ها وجود داشته و 
دارد روزهای نخست زندگی آنها با مشاجره و تلخی شكل 

می گيرد كه خواندنش خالی از لطف نيست.
'' تيرداد ساجدی'' 36 سال دارد و در تهران متولد 
شده ، تا 7 سالگی در شيرخوارگاه آمنه بوده و پس از آن 
به آسايشگاه ورد آورد انتقال پيدا می كند.  و تحصيالتش 
او  ميدهد.  ادامه  آورد  ورد  در  راهنمايی  ی  دوره  در  را 
افراد نيكوكار به آسايشگاه كهريزك  از  نفر  كه توسط 2 

معرفی ميشود در اين مركز شروع به فعاليت می كند.
ثمر  به  تيرداد  وجود  در  كه  هايی  استعداد  از  يكی 
نشست عالقه اش به نقاشی و كاريكاتور است. او می گويد: 
اين  از  از كودكی روی در و ديوار نقاشی می كشيدم،   ''
كار لذت می بردم اما كتك هم زياد می خوردم ولی از 

رو نمی رفتم..''
او حتی به دوران تحصيلش اشاره می كند و می گويد: 
''وقتی معلم پای تخته مشغول آموزش می شد من روی 
دفترم ، ميز و نيمكت نقاشی های مختلفی می كشيدم 

و همين باعث می شد تنبيه بشوم.'' 
تيرداد دوره ی تكميلی نقاشی را از سال 73 تا 75 
در كارگاه های آموزشی كهريزك كه زير نظر استاد ''بهزاد 
كاريكاتور  هم  گاهی  و  گذرانده  شد  می  اداره  صادقی'' 

شخصيتهای سياسی ) خارجی و ايرانی ( را می كشد.
ی  رشته  قهرمان  تيرداد  ''همسر  قروی  فرنگيس   ''
اين رشته مدالهای  و در  وزنه است  پرتاب  و  دو ميدانی 
گوناگونی را نيز كسب كرده و اكنون در كارگاه خياطی 

آسايشگاه در قسمت '' اتوكشی '' مشغول به كار است.
فرنگيس كه از بازگو كردن خاطرات تلخ روز های اول 
زندگيش بسيار متاثر است ميگويد: ''هنوز مهر پای سند 
ازدواجمان نمناك بود ، تنها 48 ساعت گذشته بود كه 
اين  روز  چند  از  بعد  و  شد  شروع  ما  بين  بحث  و  جر 
مشاجرات باال گرفت تا جايی كه مسئولين آسايشگاه به 

ناچار ما را به شهر های ديگری منتقل كردند.''

بدون هم
نمی توانیم...!

او ادامه می دهد: ''من را به آسايشگاه گيالن'' رشت '' و تيرداد را به آسايشگاه '' فياض بخش'' 
مشهد منتقل كردند. شايد به اين دليل كه دوری از همديگر بتواند ما را به نتيجه برساند. ''

: '' ازدواج يك معلول شايد همان ''شانسی''  تيرداد در ادامه صحبت همسرش می گويد 
باشد كه در خانه اش را می زند و ما آن زمان از روی نا آگاهی به راحتی اين شانس را كنار 

زديم.''
چشمهای فرنگيس كه حاال به اشك نشسته است با كمی بغض می گويد : ''مدت زمان آشنايی ما 
فقط يك هفته بود و ما با اينكه هر دو در اين مركز بوديم هيچ گونه شناختی به خصوصيات اخالقی 
هم نداشتيم  و شايد همين باعث شدت اختالفات ما شد ما بعد از 3 ماه دوری ، تحمل و پشيمانی به 

كهريزك برگشتيم و هر دو به يك نتيجه رسيده بوديم و آن اينكه : ''بدون هم نمی توانيم''..
تيرداد نيز در پايان اين گفت و گو به نكته ی بسيار خوبی اشاره كرد و گفت : 

'' برای هر چيزی بايد '' هزينه '' صرف شود. برای شناخت ازهم بايد وقت هزينه كرد !! ''
                    
سيما سلطانی آذر

وقتي »قدرت عشق« بر »عشق به قدرت« غلبه كند، دنيا طعم صلح را مي چشد.         
جيمي هندريكس
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کوتاه و خواندنی
 از بهزیستی 

تاريخ، تكرار بی پايان خطاهای زندگی است. 
لورنس دورل

پیک توانا : 

مديركل دفتر معلوالن ذهني سازمان بهزيستي كشور اعالم كرد : 500 هزار معلول 
در سطح كشور هنوز از خدمات بهزيستي بهره مند نشده اند. 

عليرضا سعادتي افزود : هم اكنون 2 ميليون و 800 هزار معلول در كشور وجود دارند كه 
از اين تعداد، يك ميليون و 100 هزار نفر از طريق سازمان بهزيستي شناسايي شده اند. اما 

فقط 600 هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار گرفته اند. 

خبرگزاری فارس :

بهزيستي  سازمان  خيريه  موسسه هاي  مردمي  مشاركت هاي  و  اشتغال  معاون 
كشور گفت: تا كنون 771 نفر از معلوالن با معرفي بهزيستي كشور در سازمان هاي 

دولتي استخدام شدند.
پزشكي،          آموزش  درمان  و  بهداشت  وزارت  راستا  اين  در  كرد:  خاطرنشان  درويش پور 
جهاد كشاورزي، بازرگاني، فرهنگ و ارشاد اسالمي، نيرو، امور اقتصاد و دارايي بيشترين 

همكاري را در استخدام معلوالن داشته اند. 

هفته نامه مهرنو 
)هفته نامه داخلی سازمان 

بهزیستی کشور( : 

معاون امور توانبخشي سازمان در مورد اقدامات 
و  مناسب سازي  خصوص  در  بهزيستي  سازمان 
جامعه  در  معلوالن  حضور  زمينه  كردن  فراهم 
خودروهاي  سازي  مناسب  منظور  به  گفت: 
آلماني،  معتبر  با چهار شركت  معلوالن سازمان 
شده  مذاكره  وارد  سوئدي  و  هلندي  اتريشي، 
به  اقدام  كشور  در  نمايندگي  ايجاد  با  تا  است 
مناسب سازي خودروهاي معلوالن كنند. هزينه 
اين مناسب سازي تا سقف يك ميليون تومان توسط 
واردات   : افزود  وی  شد.  خواهد  پرداخت  سازمان 
خودروهاي خارجي مناسب سازي شده معاف از عوارض 

گمركي نيز از ديگر برنامه های سازمان است.

خبرگزاری مهر :

 رئيس سازمان بهزيستی از شناسايی و مناسب سازی 30 هزار نقطه در كشور 
امر  در  متخلف  دستگاههای  اسامی  گفت:  و  داد  خبر  معلوالن  استفاده  برای 

مناسب سازی مشخص و به دولت اعالم شده است.
اعتقاد  افزود:   ، بهزيستی  در  مناسب سازی  فقيه در مورد عدم تشكيل جلسات  دكتر 
دارم فقط با برگزاری صرف جلسه اتفاق خاصی نمی افتد و مشكلی حل نمی شود و 

بيشتر از تشكيل جلسه بايد به عمليات و اجرای كارها معتقد باشيم.
اين درحالی است كه منصور برجيان مدير انجمن علمی فرهنگی معلوالن چندی قبل از 
عدم تشكيل جلسات مناسب سازی خبر داده و عنوان كرده بود كه شهرداری در زمينه 
مناسب سازی محيط اقدامات موثری انجام داده است اما سازمانهای ديگر در اين خصوص 

همكاری های الزم را ندارند.

زندگيمان  آسمان  غصه  و  درد  سياه  ابرهای  كه  وقتی  

را می پوشانند و دردهايمان آنقدر طاقت فرسا می شود 

كه تنها می توانيم  نام خدا را فرياد بزنيم، خدا همانند 

هميشه به فريادمان می رسد و نماينده اش را  در زمين به 

سوی ما می فرستد. نماينده ای با جامه ای سفيد درست 

به رنگ دلش، به رنگ احساسش. به رنگ خدا.

نام زمينی نماينده خدا را پزشك نهادند و پزشك 
يعنی عشق.

روز پزشک مبارک.

تبریک
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آمده  معلوالن  حقوق  از  حمايت  جامع  قانون  در 
تشخيص  به  كه  است  كسی  معلول   ، است 
اثر  بر  بهزيستی  سازمان  پزشكی  كميسيون 
ضايعه جسمی، ذهنی و روانی اختالل مستمر 
وی  كارآمدی  و  سالمت  در  توجهی  قابل  و 

ايجاد شود. 
سازمان  عمومی  مجمع   1993 سال  قطعنامه  در 
استاندارد  »مقررات  خصوص  در  متحد  ملل 
و  توان  كم  اشخاص  برای  ها  فرصت  برابرسازی 
ناتوان« معلوليت هر نوع نقص و محدوديت جسمی 
تقليل،  را  انسان  مشاركت  و  تعامل  كه  ذهنی  و 
كاهش يا به حداقل می رساند تعبير شده است. اما 
در كنوانسيون حقوق معلوالن تعريفی از معلوليت 
ارائه نشده بلكه در مقدمه آن از »تعامل افراد دارای 
بند  در  و  كرده  صحبت  محيطی«  موانع  و  نقص 
)فيزيكی،  بندی اشخاص معلول  به طبقه  يك آن 
ذهنی، فكری يا جسمی( كه دارای »نواقص طويل 
قانون تشكيل  اشاره كرده است.  المدت« هستند، 
سال  مصوب  استثنايی  پرورش  و  آموزش  سازمان 
در  اما  است  نكرده  ارائه  معلول  از  تعريفی   1369
ماده واحده آمده كه دانش آموزان استثنايی اعم از 
نابينايان، نيمه نابينايان، ناشنوايان، نيمه ناشنوايان، 
عقب ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلوالن 
حسی حركتی و چند معلوليتی هستند. به عبارت 
ديگر قانون صرفًا اقدام به طبقه بندی كرده است. 
جامع  قانون  اجرايی  دستورالعمل  ديگر  بيان  به 
گروه  شش  در  را  معلوليت  معلوالن،  از  حمايت 
نيست،  بيماری  معلوليت  است.  بندی كرده  طبقه 
هرچند كه ممكن است با بيماری توام باشد مانند 
و  بوده  معلوليت ذهنی  نوعی  كه  ويليامز  سندروم 
است  معلوليت طيف  است.  همراه  قبلی  عارضه  با 
يعنی ممكن است خفيف باشد يا متوسط و شديد.

دست  و  پا  جسمی  معلوليت  در  مثال  عنوان  به 
ممكن است آسيب داشته باشد تا ضايعات نخاعی 
كه در آن فرد قادر به حركت نيست. در معلولين 
هستيم  مواجه  بندی  تقسيم  همين  با  هم  ذهنی 
كه  پذير(  حمايت  و  پذير  تربيت  پذير،  )آموزش 
اتكا  تا حدودی خود  پذير  آموزش  صرفًا كودكان 
بوده و می توانند تحت پوشش آموزش و پرورش 
)با نيازهای ويژه آموزشی( قرار گيرند. متاسفانه 
مساله ای كه مورد توجه قرار نگرفته كودكان 
مرزی است كه بين كودكان طبيعی و معلول 
معلول  مرزی  كودكان  دارند.  قرار  ذهنی 

بايد در نظام آموزشی  محسوب نمی شوند و 
از  يكی  قول  به  تا  شود  تعريف  آنان  جايگاه 
مديران اسبق مدرسه آموزش و پرورش استثنايی 
تهران )شهيد صياد شيرازی( ناگزير از ثبت نام در 
درخصوص  اما  نباشند.  ذهنی  استثنايی  مدارس 
آثار معلوليت در نظام خانواده بايد گفت به لحاظ 
فرزند  تولد  ابتدای  در  آگاهی خانواده  فقدان 
توانبخشی  زمينه  در  ويژه  به  موثری  اقدام 
انجام نمی گيرد، ليكن از يك سالگی به بعد 
تاخير مواجه می شود  با  كه كودك در رشد 
و  تكاپو  سردرگمی،  مراحل  تدريج  به  ها  خانواده 
كنكاش و در نهايت آگاهی را طی می كنند، در اين 
را طبقه متوسط فرهنگی  فعاليت  بيشترين  رابطه 
به عمل می آورد. از نظر اقتصادی آثار معلوليت در 
خانواده موجب می شود سطح درآمد خانواده تقليل 
يابد، به ويژه مادران در صورت شاغل بودن، از اين 
حق محروم می شوند، هزينه سنگين توانبخشی نيز 
درآمد خانواده را تقليل می دهد. از نظر اجتماعی، 
با  را  آنان  تعامل  و  يافته  مشاركت خانواده كاهش 
دوستان و ساير اعضای فاميل به حداقل می رساند، 
جامعه  بر  حاكم  منفی  نگرش  نيز  مهم  اين  علت 
نسبت به پديده معلوليت است. سنگينی مسووليت 
نگهداری كودك معلول بخشی از اعضای خانواده را 
در نگهداری به مشاركت می كشاند، اما پدر و مادر 
فرزندان  ساير  به  نسبت  ناخواسته  معلول  كودك 
كم توجه يا بی توجه شده كه مشكالت عاطفی را 

تشديد می كند. هراس از آينده و تخريب بهداشت 
روانی نيز به خشونت خانگی دامن زده و به لحاظ 
اينكه مادران در ارتباط بيشتری با كودك هستند 
در معرض بيماری افسردگی هستند تا جايی كه به 
دارو درمانی كشيده می شوند. در اين راستا كمتر 
با پديده واگذاری يا سر راه گذاشتن كودك برای 
توانبخشی شبانه روزی مواجه  نگهداری در مراكز 
هستيم، آمارهای كودكان در موسسه ها در ايران 
نيز مويد اين موضع است. آسيب شناسی اجتماعی 
پديده معلوليت بيانگر آن است كه در نظام خانواده 
اگر خشونت های خانگی يا فشارها تشديد شود با 
پديده اعتياد، طالق و حتی جرم نيز مواجه خواهيم 
بود، اما همانگونه كه اشاره شد، به لحاظ هراس از 
آينده، چنين خانواده هايی در تعامل بسيار محتاط 
جامعه  در  همبستگی  روحيه  كنند.  می  عمل 
جلسات  در  كه  جايی  تا  باالست  بسيار  معلوالن 
آموزشی مدارس استثنايی )برخالف خانواده های 
موجب  موضوع  اين  كنند.  می  مشاركت  عادی( 
آموزشی  دوره  اتمام  از  پس  ها  خانواده  شود  می 
تجربه  را  زندگی جمعی  از  ديگری  اشكال  كودك 
كنند )نظير تشكيل شركت های تعاونی توليدی(.

در نهايت بايد تاكيد كرد كودك و خانواده معلول از 
آسيب پذيرترين اقشار جامعه محسوب می شوند.

استثنايی  كودكان  كميته  مسوول  آملی،  احمد   *
انجمن حمايت از حقوق كودكان

از مسوولين بخواهيد كار خوب را. نه با خواهش و تمنا.
امام خمينی )ره(
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توانگر راستين كسی است كه آز در دلش راه نيافته است .
بزرگمهر 

اصالح قانون معافیت های سربازي 

نمايندگان مجلس مصوب كردند خانواده هايي كه 2 فرزند آنها خدمت سربازي را انجام 
داده باشند، صرفا يك نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شود.

بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس ، يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پدر نيازمند 
كه قادر به اداره امور خود نباشد، يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر، تنها برادر تني 
كبير  سرپرست  برادر  تنها  و  غيرمحجور  ذكور  فرزند  و  همسر  پدر،  فاقد  خواهر  سرپرست 
نيازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور غير محجور و فاقد شغل، از انجام خدمت 

دوره ضرورت معاف مي شوند. 
مجلس بر همين اساس مقرر كرد يگانه سرپرست برادر كمتر از 18 سال تمام، يگانه نوه 
ذكور مراقب يا نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند و مشمولي كه همسرش 
فوت نموده و از او داراي فرزند صغير بوده مادامي كه ازدواج مجدد نكرده و يا داراي همسري 

كه بعد از ازدواج معلول و نيازمند مراقب باشد نيز از انجام خدمت معاف مي شوند. 
نمايندگان مقرر كردند از چند برادر واجد شرايط اعزام به خدمت در صورت اعزام يكي از 

برادران به خدمت يكي از برادران مي تواند تا اتمام خدمت او از تعويق اعزام استفاده كند. 
مجلس بر اساس مصوبه مذكور مقرر كردند كه از خانواده اي كه 2 برادر خدمت سربازي 
را انجام داده باشند، صرفا يك نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند. 
پسر سربازي كه در حين خدمت  فرزندان  از  يكي  اساس مصوبه مجلس  بر  همچنين 
سربازي فوت كند و يا يكي از فرزندان ذكور خانواده اي كه يك فرزند آن خانواده در حين 

انجام خدمت سربازي فوت نموده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند. 
بر اساس مصوبه مجلس مشموليني كه تنها مراقب و نگهدارنده خواهر تني فاقد شوهر 

باشد نيز از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند. 
نمايندگان در تبصره  44 مقرر كردند كه منظور از يگانه مراقب، تنها فرزند ذكور يا برادر 
يا نوه بيش از 18 سال تمام است كه مراقبت از هر يك از بستگان مذكور در اين ماده را 
به علت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغير بودن، يا اناث بودن به عهده دارد؛ نيازمندي 
اشخاص مذكور به مراقبت با توجه نقص عضو، بيماري و يا محجور بودن آنان به تشخيص 

شوراي پزشكي خواهد بود. 
ماه  سي  تا  شوهر  فاقد  مادر  نگهدارنده  يا  مراقب  يگانه  كرد  مصوب  مجلس  همچنين 
متوالي مي توانند از معافيت كفالت موقت استفاده نمايند و در پايان مدت فوق در صورت دارا 

بودن شرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند. 
از  مانع  است  برخوردار  تحصيلي  معافيت  از  كه  برادري  وجود  كردند  مقرر  نمايندگان 
معافيت موقت مشمولي كه سرپرستي خانواده را برعهده دارد، نخواهد بود؛ اين معافيت فقط 
در طول مدت معافيت تحصيلي برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصيل 
اشتغال دارد معتبر بوده و پس از آن فرد با رعايت ساير مقررات اين قانون به خدمت دوره 

ضرورت اعزام خواهد شد. 
مشمول  پدر  يا  برادران  يا  برادر  كه  صورتي  در  كرد  مصوب  همچنين  مجلس 
به دليل بيماري يا معلوليت زمين گير بوده و بنا به تشخيص شوراي پزشكي فاقد 
صالحيت  و يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عمال مراقبت، يا سرپرستي 

را برعهده داشته باشد، مي توان از معافيت كفالت برخوردار گردد. 
را  مددجويان  ذكور  فرزندان  خدمت  از  معافيت  نحوه  مصوبه اي  اساس  بر  نمايندگان 

مشخص كردند. 
كميته  پوشش  تحت  فاقد شوهر  مادران  ذكور  فرزندان  از  يكي  اساس  اين  بر 

امداد امام خميني )ره( و بهزيستي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند. 
پسر  تنها  و  باشند  داشته  معلول  فرزند  يك  حداقل  كه  مشموالني  همچنين 
انجام خدمت دوره  از  نيز  باشند  بيشتر  يا  فرزند دختر  داراي 3  كه  خانواده هايی 

ضرورت معاف مي شوند. 
مجلس مقرر كرد: مشموالني كه با دختران معلول )داراي معلوليت جسمي – حركتي( 
ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد و پس از 

گذشت 5 سال از استمرار ازدواج آنها معافيت موقت به معافيت دائم تبديل مي شود.

مرکز آموزشي علمي- کاربردي 
معلوالن رعد دانشجو می پذیرد 

به  معلوالن  ويژه  كاربردي  علمي-  آموزشي  مركز  اولين 
همت موسسه رعد در تهران راه اندازي و از مهرماه سال جاري 

دانشجو مي پذيرد. 
با  بهزيستي  سازمان  كاربردي  علمي-  جامع  مراكز  رئيس 
پنج رشته  توانبخشي هم  اكنون  معاونت  اين خبر گفت:  بيان 
اطالعات،  فناوري  و  ارتباطات  گرافيك،  كامپيوتر،  نرم افزار 
حسابداري و حقوق قضايي با گرايش ثبت را براي آموزش به 
معلوالن تصويب كرده است كه با ظرفيت 100 نفر در هر رشته 

از مهر سال جاري دانشجو مي پذيرد.
و  آموزشي  امكانات  اين  اينكه  بيان  با  اله عشقي ثاني  نبي  
همچنين مناسب سازي محل موسسه نيكوكاري رعد براي اين 
بودن  مناسب  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  بود،  مناسب  اقدام 
علمي-  آموزش هاي  ارايه  در  رعد  موسسه  آموزشي  شرايط 
اين  از  موسسه  اين  و  موافقت شد  آنها  با درخواست  كاربردي 
رعد  معلوالن  ويژه  كاربردي  علمي-  آموزش  مركز  نام  با  پس 

تهران شناخته خواهد شد.
كرد  اشاره  دانشجويان  پذيرش  شرايط  به  همچنين  وي 
معلوالن  به  مربوط  رشته ها  اين  ظرفيت  درصد   50 افزود:  و 
شاغل در بهزيستي و 50 درصد مربوط به معلوالن ديگر است. 
همچنين به دليل اينكه آموزش نابينايان و ناشنوايان به امكانات 
ويژه اي نياز دارد، اولويت پذيرش با معلوالن جسمي- حركتي 

خواهد بود.
مطابق  معلوالن  شهريه  شد:  يادآور  ادامه  در  عشقي ثاني 
ضوابط معاونت توانبخشي به وسيله سازمان پرداخت خواهد شد.

توصيه اي  در  كشور  كاربردي  علمي-  جامع  مراكز  رئيس 
به معلوالن گفت: دفترچه هاي مربوط به نحوه پذيرش دانشجو 
روزنامه  باجه هاي  در  از شهريورماه  كاربردي  علمي-  مراكز  در 
فروشي توزيع خواهد شد كه معلوالن با مطالعه اين دفترچه ها 

مي توانند اطالعات كاملتري را كسب كنند.

جشنواره انتخاب بهترین کتاب 
برگزار می شود

با موضوع معلول و  بهترين كتاب  انتخاب  اولين جشنواره 
معلوليت با عنوان »توانا« همزمان با روز جهانی معلوالن برگزار 

می شود.
اين  كشور،  بهزيستی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
معلوالن  هنری  آفرينشهای  علمی  انجمن  همت  به  جشنواره 
بهزيستی  توانبخشی سازمان  امور  معاونت  با همكاری  و  ايران 
استان تهران همزمان با روز جهانی معلولين 12 آذرماه برگزار 

خواهد شد.
بنابراين گزارش عالقه مندان می توانند آثار ارسالی خود را 

تا 15 شهريور ماه به دبيرخانه اين جشنواره تحويل دهند. 
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از  يكی  در  زندگی ام  سال های  طول  در 
شهرهای آرام و بی سر و صدا در شمال سوئد، 
پيرامون خودم  انسان های  از  توشه ای گرانبها 
خاصی  ارزش  از  زندگی ام  در  كه  گرفتم  بر 
تعريف  با  كه  انسان هايی  است.  برخوردار 
آن،  از  شيو ه ای  ارائه  يا  زندگی  از  جمله ای 
جرقه های بزرگی در انديشه ام ايجاد نموده تا 
در كنار آموخته هايم از موالنا و ديگر عارفان 

چراغ راه زندگی ام باشند.
اميد و  اين جرقه ها و آموخته ها در كنار 
توكل به آن عزيز و لطيف باعث شدند تا در آن 
باد  بر  و  افسرده  زندگی  به  گرمايی  سرد،  شهر 

رفته ام بدهند.
در اينجا نمونه ای موجود در انبان توشه ام 

را برای عزيزان می آورم. 
و صدا  بی سر  و  آرام  از شهرهای  يكی  در 
زندگی  معلولی  نويسنده  خانم  سوئد  شمال  در 
بود.   )karin stenlund( نامش  می كرد. 
می توانستی  هفته   هر  شنبه  و  جمعه  روزهای 

كارين را در امتداد خيابان مركز شهر ببينی.
صندلی  بر  همواره  بود.  فلج  كامال  او 
دراز  داشت،  تخت  نيمه  شكل  كه  چرخداری 
كشيده بود. خانم جوانی هم چرخ او را هدايت و 

به كارهای او رسيدگی می كرد.
كوتاهی  ميله های  صندلی  كناره های  در 
جمله  از  او  روزانه  الزامات  كه  بود  شده  نصب 
او  دهان  و  بينی  به  بودند.  آويزان  آنها  از  ِسُرم 
شيلنگ های تغذيه و تنفس اكسيژن وصل شده 

بودند.
جلوی صورتش يك كاميپوتر كوچك نصب 
شده بود. اين كامپيوتر تنها راه برقراری ارتباط 
با  كارين  بود.  خويش  اطراف  دنيای  با  كارين 
بود  وصل  كامپيوتر  به  كه  لوله ای  در  دميدن 
می توانست حرف ها و خواسته های خود را بيان 

كند.
شهر  آن  زمستان های  سوزان  سرمای  در 
هميشه در زير دو پتوی كلفت دراز كشيده بود 
طور  به  بود.  نمايان  پتوها  زير  از  تنها سرش  و 
خالصه هيچ يك از اعضای بيرونی بدن كارين به 

جز چشم و گوش او كار نمی كرد. 
ديدگاه  زمينه  در  كتابی  كارين  خانم 
روان  بسيار  كه  كرد  چاپ  زندگی  از  خودش 
او روح زندگی  اميد بخش  بود. مطالب  و زيبا 

هم  نسان های  ا ميان  در  ا  ر كردن 
ين  ا است.  كرده  تقويت  خودش  يط   شرا
يم«  پا نگشتان  ا زميان  ا »چمن  كتاب، 

)gräset mellan mina tår( نام دارد.
داستاِن نوشتن اين كتاب از اين قرار است. 
چند  زندگی اش  معمول  روال  حسب  بر  ايشان 
به  زيبايی  درياچه  كنار  در  را  تابستان  از  روزی 
تمامی  )tavelsjö( می گذراند.  »تاول شو«  نام 
آن تجهيزات و الزامات موجود روی صندلی اش 
را بر دامنه كم شيبی مشرف بر آن درياچه بر پا 

می كردند.
كارين آنجا بی حركت دراز كشيده و زيبايی 
درياچه، چمن ها و جنگل های اطراف آن را، رسم 
زندگی  صفحه  روی  احساسش  كليشه  بر  شده 

می انداخت.
با  نداشت،  تحركی  بدنش  كه  آنجايی  از 
منظره  پايش،  انگشتان  ميان  از  چشمانش 
عبارتی  به  می كرد.  نظاره  آنرا  اطراف  و  درياچه 
الی  از  را  زيبا  منظره  اين  از  وسيعی  بخش  او 

انگشتان پاهايش رويت می كرد.
انگار  بود.  هاوكينز  استفان  عاشق  او 
همه  از  بيشتر  را  زندگی  به  هاوكينز  نگرش 
تاثير  هايش  نوشته  در  می كرد.  درك  كس 
اين استاد و فيزيك دان را كامال  انديشه های 
می توان احساس كرد. در جايی از كتابش ابراز 
درخشش  و  زندگی  زيبايی  كه  داشته  است 
آخرين  بر  را  خود  كه  دارد  عظمت  آنقدر  آن 
وی  می كند.  تحميل  هم  زنده  موجود  نفس 
ورای نقص  در  را  زندگی  زيبايی  كه  همانقدر 
هايش می بيند، در پذيرفتن مرگ هم با آغوش 
باز شهامت نشان می دهد و انتهای زندگی را هم 

بخشی از زندگی می داند.
او نه تنها از هيچ چيز و هيچ كس گله مند 
ناتوانان جسمی  بلكه خود را معلم ساير  نيست 
ماندن  زنده  برای  اگر  می گويد:  می داند.  سوئد 
نمی انديشيدی  به كمبود ها  آنگاه  می جنگيدی 

و تعريف ديگری از زندگی داشتی.
بين  در  محبوبيت  اوج  در  كارين  خانم 
دوستانش و مردم سوئد، در زمستان سال 2006 
در بيمارستان شهر امئوی)umeå( سوئد مرگ 
را به آغوش كشيد و از خود روحيه رضايت را در 
بين ناتوانان جسمی و سر خوردگان وطنش باقی 

گذاشت. روانش شاد!
شناس  جامعه  استاد  امئو  دانشگاه  در 
هموطنی مشغول به كار است كه رابطه نزديكی 
با خانم كارين داشت و من كتاب )چمن از ميان 
از ايشان هديه گرفتم.  انگشتان پايم( كارين را 
با  روز  يك  كتابش،  و  كارين  با  آشنايی  از  بعد 
چند  ديدار،  ی  برا  كه  من  خانم  )برادر  هادی 
ماهی در سوئد مهمان ما بود.( روی نيمكتی در 
خيابان مركز شهر نشسته بوديم. كارين با همان 
شرايط از جلوی ما رد شد. برايش دست تكان 
دادم. لحظه ای كه چشم هادی به او افتاد، دست 

ها را رو به آسمان بلند كرد و گفت:
خدايا شكر! كه ما را به اين روز نينداختی!

برايم  كامال  ولی  رنجيدم  هادی  از   كمی 
طبيعی بود. گفتم:

جای  ساعتی  چند  داری  دوست  هادی! 
بر  زندگی  ببينم  تا  كنيم  عوض  او  با  را  خود 
با آن شرايط چه  روی آن صندلی چرخدار و 

رنگ و مزه ای دارد؟
هادی سرش را زير انداخت و توی خودش 

فرو رفت.....

زندگی 
هر روز را در آغوش گير!

زندگی يك امكان و يك چالش است.
گذشته سپری شد.

در حال زندگی كن!
روزهای بد برايت هديه ای است تا با آن روز 

های خوب را دريابی 
 به جلو نگاه كن! به سوی هدف! 

اما اطراف خود را فراموش نكن!
زيرا منظره های زيبا در راهت فراوان است.

آهسته سفر كن! 
از لحظه ها لذت ببر! 

زيبای  جلوه  رسيدی،  هدف  به  كه  آنوقت 
ميدان زندگی،

هديه خدا دادی است

چنان باش كه بتواني به هر كس بگويي: »مثل من باش«.
امانوئل كانت

جتماعي 
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نگاه اول: ما آسانسور را دوست داريم ! اگر بدانيد 
باال و پايين رفتن با آسانسور چه لذتی دارد!

ما به آسانسور احترام می گذاريم او باعث شادی روح 
ما است! دست سازنده اش درد نكند! كاش می شد سرعت 
آسانسور را تنظيم كرد. اينگونه با سرعت بيشتری خوشحال 
می شويم! ما اين آقای آسانسور را دوست داريم! آهنگ داخل 
آسانسور هم زيبا است. ولی اگر تكنو بود بيشتر حال می 

كرديم! در هر حال آسانسور را دوست داريم!
نگاه دوم: ما آسانسور را دوست داريم! آسانسور كلی 
كالس  دارد! در ساختمان خود آسانسور نصب می كنيم تا 
چشم دشمنان كور شود! دارندگی و برازندگی! ما آسانسور را 
می آوريم تا روی همسايه ها و فاميل ها كم شود! ساختمان 
مثل  آسانسور  بی  ساختمان  اصاًل  ندارد!  آسانسور  كه  آنها 
عروس بی جهاز می ماند! آسانسور مدرسه است چون خيلی 

كالس دارد!
 نگاه سوم: ما آسانسور را دوست نداريم! آسانسور 
هزينه ای بيش نيست! ما كه می خواهيم ساختمان را تحويل 
مردم دهيم چرا هزينه كنيم!؟  به نظر ما آسانسور از تجمالت 
است! هرگز! تا پله هست آسانسور چرا!؟ چه معنی دارد وقتی 

می شود از پله ها باال رفت از آسانسور استفاده كنيم!؟
اصال  را خيلی دوست داريم!  نگاه چهارم: آسانسور 
بايد دوست داشته باشيم. بخش مهمی از زندگی ما است! 
اگر آسانسور نباشد كه در پايين پله ها مانده ايم! آسانسور 
را دوست داريم چون او هم ما را دوست دارد كه به ياری 
آيد! خالصه آسانسور محبوب قلب های ما است!  ما می 
ويلچر ما هميشه در پای پله ها مانده است، آسانسور است 
كه ما را به خانه هايمان می رساند! البته بماند كه گهگاه 
آسانسور هست و برق نيست! در هر صورت آسانسور به ما 

كمك شايانی می كند.
ما آسانسور را دوست داريم!

مرتضي رويتوند

به مناسبت 13 سپتامبر سالروز اختراع آسانسور

آقای آسانسور!!!

محبوبترين برادرانم كسی است كه عيب هايم را به من هديه كند. 
                                        امام صادق)ع(

شروع آسانسور
آسانسورهای اوليه در قرون وسطی استفاده می شدند و به قرن سوم قبل از ميالد باز می 
گردند كه با نيروی انسان ، حيوان و يا آب كار می كردند. آسانسورهايی كه امروزه می 
با نيروی هيدروليك يا بخار كار می  بينيم اولين بار در دهه ی 1800 اختراع شدند و 
كردند.اجداد آسانسورهای امروزی ابتدا در قرن نوزدهم در انگليس مشاهده شدند كه از 

يك طناب و قرقره و يك وزنه تعادل در امتداد ديواره ی استوانه ای استفاده می كرد.
آسانسور برقی

يك  صورت  به  كه  كرد  كار  به  آغاز  امريكا  در  نوزدهم  قرن  اواسط  در  برقی  آسانسور   
باالبر ساده بود و در ساختمان نيويورك سيتی فقط بين دوطبقه كار می كرد. در سال 
1853 »اليشا گريوز اوتيس )Elisha Graves Otis(« در نمايشگاه قصر شيشه ای 
عطف  ی  نقطه   ، بودن  ايمن  عين  در  كه  كرد  معرفی  را  آسانسوری  سيتی  نيويورك 
توسعه ی آسانسور بود. در سال 1857 اولين آسانسور حامل انسان »اوتيس« در فروشگاه 
بزرگ نيويورك سيتی فعاليت كرد و ده سال بعد پسران اليشا كمپانی توليد آسانسور با 
نام برادران »اليشا يانكرز ان وای« را بنا كردند و در نهايت به توليد انبوه هزاران آسانسور 
دست يافتند. طرح های ديگر آسانسور مانند مدل های هيدروليك به شكل افقی بودند.

عصر برق
به  را  برقی  آلمانی موتور  برق، »ورنر وون سيمنز«مخترع  اختراع  و  از سال 1800  پس 

فناوری آسانسور افزود. در سال 1887 آسانسور برقی در »بالتيمور« ساخته شد.
فناوری موتور و روش های كنترل به سرعت رشد كردند. در سال 1889 آسانسورهای 
سال  در  بودند.  طبقه  چند  های  ساختمان  مناسب  كه  شدند  اختراع  ای  دنده  برقی 
1903 اين طرح توسعه يافت و آسانسورهای بی دنده ی برقی اختراع شدند كه مناسب 
جايگزين  سرعته  چند  موتورهای  بود.  شهری  متغير  و  طبقه  صد  چند  های  ساختمان 
مدل های يك سرعته شدند تا موجب حركتی ماليم تر شوند. فناوری الكترومغناطيسی 
جايگزين تغيير و ترمز دستی شدند. كنترل های دگمه ای و سيستم های عاليم پيچيده 

آسانسورها را مدرنيزه تر نمودند.    
امروزه پيچيدگی حاكم است و طرح ها مرتبا در حال تغيير هستند. دگمه ها به شكل 
صفحه كليد شدند. در واقع تمامی آسانسورهای تجاری خودكار هستند و عصر كامپيوتر 
برنامه  با  از آسانسورها  انبوهی  باعث می شود  آورده است كه  ارمغان  به  را  تراشه هايی 
ريزی دقيق فعاليت كنند و كارايی و ايمنی را به حداكثر رسانده است. اكنون آسانسورها 
در بيان معماری ساختمان ها واسطه گری می كنند و فناوری ها و طرح های جديد مرتبا 

روح بشر را به بلند پروازی فرا می خوانند.
ترجمه: معصومه آِمدی

اختراع آسانسور
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چنين حكايت بكردندی كه در روزگارانی نه 
چندان دور و ديارعجم ، پارسی زبانان كه 
سردمدار فرهنگ در جهان ببودی ، هر روز 
همی  كتب قديم و جديد را چاپ بكردندی  
لذت  همی  غنی  فرهنگ  همه  اين  از  و 
هرازچندگاهی  غرور  شدت  از  و  ببردندی 
عاميانه با خود همی گفتندی: »ايول بابا ما 

ديگه كی هستيم!«
و  بودندی  مطالعه  و  كتابت  اهل  كه  وآنان 
كلكسيون  خويش  شخصی  كتابخانه  در  يا 
را  ظواهر  همين   ، بكردندی  جمع  كتاب 
ديگر  كه  بودندی  جماعتی  اما  بديدندی! 
كه  اينان  نبودندی!  جوابگويشان  ظواهر 
دست  در  دلشان  سپيدی  به  عصايی 
داشتندی ، جماعت روشندل نام گفتندی! 
در  آالسكا  در  ايشان چون جويندگان طال 
كتابهايی  دنبال  به  فرهنگشان!  پر  ديار 

بودندی كه به خط بريل ببودی!
ديار  اين  از  ماركوپولو  چون  گاهی  ايشان 
يافتن  برای  كردندی  سفر  دگر  دياری  به 

كتابهايی آشنا به چشم دلشان!
عاشقانه  رمان  دنبال  به  ايشان  اينكه  نه 
بودندی ها! نه! اينان برای يافتن  كتابهای 
و  بودندی  با مشكل روبرو  درسی خود هم 
با امتحانات بدون كتاب بريل دست و پنجه 

نرم كردندی!
درسيشان   كتابهای  خواندن  برای  ايشان   

و  بودندی  بايد در جستجوی ضبط صوت 
انسان خيرانديش  به يك عدد  از آن  قبل 
نياز داشتندی  كه درس را با صدای بلند 
شايد  كه  كردندی   ضبط  و  خواندندی 
به  پاسخگويی  از  بتواند  عزيز  روشندل 

استاد سربلند بيرون آمدندی ! 
قاصدان  كه  ببودی  شرايطی  در  اين 
خبر  غربی  همسايگان  ديار  از  اينترنتی 
آوردندی كه پنج دهه قبل تر ضبط صوت 
در آن دياران منسوخ گشتندی و در موزه 

ها نگهداری شدندی!
خداشناسان  ما  كه  انديشيدمی  خود  با 
شرقی با اين فرهنگ غنی چگونه است كه 
از تكنولوژی روز عقبيم و آن كافران غربی 
پيشی  ما  از  فرهنگ چهارصدساله خود  با 
جستندی ؟ يادم آمد كه خط بريل را هم 

آنان اختراع كردندی ! 
انديشيدم و  اين مقال  روزها و ساعتها در 
ماندگيمان  عقب  عامل  كه  را  آنچه  يافتم 

بودندی.
ولی  بنگارم  مطلبی  باره  اين  در  خواستم 
هرآنچه كه بر طومار بنوشتم قابليت چاپ 
نداشتندی و فاقد مجوز چاپ بودندی !!! 

پرفرهنگ   ديار  آن  در  فرهنگ  القصه 
هم  روشندالن  و  ببودی  جاری  همچنان 
بريل  خط  به  كتابهايی  پی  در  همچنان 

دويدندی!دويدندی!دويدندی!

تـسـلیت
و  اکبری  )مینا(  فاطمه  مرحومه   ، کانون  توانمند  اعضای  درگذشت  تاثر،  نهایت  با 
نموده  تسلیت عرض  عزیزان  این  داغدار  های  خانواده  به  را  علی کریمی  یاد  زنده 
برای  از دست رفته علو درجات و  این دو عزیز  برای  متعال  از درگاه پروردگار  و 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم . ما را در غم خود شریک بدانید.
 کانون توانا   

 cp قابل توجه ناشنوایان
و چند معلولیتی

کمیته حمایت از ناشنوایان چند معلولیتی تحت پوشش 
انجمن خانواده ناشنوایان ایران عضو رایگان می پذیرد.
تلفن تماس) از ساعت 16 الی 20 ( :   02166919077
آدرس : تهران – خیابان آزادی – بین چهارراه نواب 

و اسکندری – جنب بانک تجارت – کوچه افراخته – 
پالک 216 – طبقه سوم

کتابهای درسی به خط 
بریـــــل

پيروزي آن نيست كه هرگز زمين نخوري، آنست كه بعد از 
هر زمين خوردني برخيزي. 

مهاتما گاندي

مرتضي رويتوند
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ادب و هنر
هيچ شعري شاعر ندارد، هر خواننده ي شعري شاعر آن لحظه ي شعر است. 

پابلو نرودا

امور  معاونت  به همت  آفتاب  معلوالن  تئاتر  منطقه اي  نخستين جشنواره 
توانبخشي و بنياد آفرينش هاي هنري بهزيستي و با شركت 18 گروه نمايش 
از استان هاي اصفهان، تهران، چهارمحال بختياري  و كهگيلويه  و بويراحمد به 

ميزباني شهرستان اصفهان از هشتم يا يازدهم تيرماه برگزار شد. 
در مراسم اختتاميه اين جشنواره ، مديركل دفتر امور معلوالن ذهني سازمان 
بهزيستي كشور از تئاتر، موسيقی، شعر و ساير هنرها به عنوان زمينه هايی ياد 
كرد كه موجب می شود، افراد معلول و سالم در قالب آنها در كنار يكديگر قرار 
گرفته و با هم به اجرای برنامه بپردازند كه حاصل آن، ايجاد روحيه جمع گرايی 

و تقويت توانايی های معلوالن است. 
در پايان اين جشنواره هيات داوران از مجموع 18 اثر نمايشي در اين 
جشنواره چهار نمايش »بن بست اميد« كاري از معلوالن جسمي وحركتي 
معلوالن  گروه  از  كاري  ماهيگير«  بختياري، »عمو  و  استان چهارمحال  
جسمي حركتي استان تهران، »رفيق خوب يه نعمته« از معلوالن ذهني 
استان  در  نابينا  معلوالن  از  »پرسشنامه«  و  )شهرضا(  اصفهان  استان 

تهران را براي حضور در جشنواره بين المللي تهران برگزيد . 

جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن آفتاب 

 حــق گرفتـــنی 
است!

به موجب اصل بيستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن 
و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، 
با رعايت موازين اسالم  ، اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی   ، سياسی 
برخوردارند، آنچه مورد تاكيد اين اصل است ، انسان بودن می باشد. 
بنابراين مطابق اين اصل ، معلولين نيز به عنوان جزئی از اين جامعه 

اسالمی دارای حقوق اساسی می باشند. 
حركتی-  )جسمی  معلولين  توانسته  اصل  اين  آيا  اما 
نابينايان – ناشنوايان – كم توانان ذهنی( را مانند ساير افراد 
حقوق  از  را  آنان  و  دهد  قرار  خويش  پوشش  تحت  جامعه 

مشروح در اين اصل بهره مند سازد ؟
يك  عنوان  به  معلوليت  متاسفانه   : اينكه  است  مسلم  آنچه 
محدوديت جسمی و يا حسی ، بهانه ای برای دست اندركاران بوده 
تا گروهی از افراد جامعه را كه ناخودآگاه دچار معلوليت شده اند از 
حقوق مسلم انسانی و اساسی محروم سازند. البته ناگفته نماند كه 
از حقوق  نهاد در حمايت  به عنوان اصلی ترين  سازمان بهزيستی 
معلولين  قدمهايی را در فواصل زمانی برداشته كه منجر به تصويب 
از  حاصل  نتيجه  كسی  شايد  اما  شده.  بهزيستی  قوانين  مجموعه 
افراد  برخی  همت  به  اينكه  تا   . نكرد  حس  را  قوانين  اين  وجود 
سال  ارديبهشت  در   ، معلوالن  گروههای  از  جمعی  و  انساندوست 
1383 گام بلندی در جهت حمايت از حقوق معلولين برداشته شد 
و آن گام بلند تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولين بود. 
عنوان  به  معلول  در شناسايی  بود  نقطه عطفی  قانون  اين  تصويب 
يك انسان دارای حقوق اساسی. با تصويب اين قانون، وظيفه معلول 
به عنوان دارنده اين حقوق شروع می شود. اگر چه قانون گذار به 
موجب قانون و آئين نامه های مصوب ، نهادهای اجرايی مواد اين 
قانون را معرفی كرده است. اما به تجربه ثابت شده كه  حق گرفتنی 
است  نه دادنی ، دارنده حق با شناخت و آگاهی از حقوق مكتسبه 
 . قانون نمايد  اين  نهادهای اجرايی را ملزم به اجرای  بايد  خويش 
آنچه در اين ستون و در نوشتارهای آتی مد نظر است آشنا كردن 
معلولين با قوانين حمايتی و راهكارهای  اجرايی آنست . باشد كه 
الزام مجريان به  از حقوق خويش و  با آگاهی  انسان محدودی  هر 
اجرای قوانين، راه را برای هر چه سريعتر و بهتر اجرا شدن قوانين 

هموار سازد.
     شايد آنروز بيايد . شايد .....!!!  
زينب كلهر
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  '' تا  همين چند وقت قبل ، پارك 
سالم  ی  ها  بچه  مخصوص  تنها  ها 
بود كه دست در دست  نشاطی  با  و 
خانواده ، از امكانات بازی موجود در 

محوطه استفاده می كردند''.
و در اين ميان بچه ها يی هم بودند كه 
به دليل معلوليت جسمی ، در گوشه 
ای از اتاق همبازی تنهايی شان می 
شدند و شايد يكی از آرزويشان '' تاب 
 '' االكلنگ  و  سواری  سرسره   ، بازی 
 '' حسرت   '' به  تبديل  كه حتما  بود 

می شد.
،  شركت  اين شايد و حتماها  ميان 
''احداث صنعت پرشيا'' ، برای اولين 
 ، طراحی  به  اقدام   ، تهران  در  بار 
برای  هايی  سازه  توليد  و  ساخت 
كرده  ها  پارك  در  معلولين  استفاده 

است.
مهندس ''مازيار سميعی فرد '' مدير 
عامل شركت '' احداث صنعت پرشيا'' 
به همراه مجموعه ی خالق و توانای 
ی  ها  سازه  از  يكی  توانسته   ، خود 
در  دارد  نام  ''ساحل''   كه  را  خود 
بوستان   '' در  و  تهران   4 ی  منطقه 
راه  و  نصب  پارس''  تهران  حكيميه 
تواند 13  اين سازه می  اندازی كند. 
به  را  شده  حفاظت  كامال  بازی  نوع 

معلولين ارائه دهد. 
ی  انگيزه  مورد  در  فرد''  ''سميعی 

گفت:  پروژه   اين  واجرای  طراحی 
شد  باعث  كه  علتهايی  از  ''يكی 
سازه  چنين  طراحی  فكر  به  ما 
، جدا نكردن كودكان  بيفتيم  ای 
معلول از كودكان سالم بود ويكی 
از مزيت های اين سازه اين است 
يكديگر  كنار  در  گروه  دو  هر  كه 
به فعاليت بدنی مشغول می شوند 
وحتی ممكن است كه يك رقابت 
وجود  به  آنها  بين  در  هم  سالم 

بيايد.''
كه مدير  مهرداد بهمن ''  مهندس '' 
نكته  به  است  شركت  اين  فروش 
گفت:  و  كرد  اشاره  توجهی  قابل  ی 
''شركت ما توانايی طراحی و اجرای 
برای  را  بازی  ی  وسيله  گونه  هر 
در حال حاضر  ما  داراست.  معلولين 
پروژه هايی را در دست بررسی داريم 
كه با وضعيت جسمانی و درصدهای 
شوند  می  طراحی  معلوليت  مختلف 
كه عالوه بر اينكه معلولين می توانند 
به بازی بدنی بپردازند ، از اين سازه 
نيز  فكری  بازی  نوعی  عنوان  به  ها 
صرفا  ها  سازه  ،اين  كنند  استفاده 
جهت باال بردن توان ذهنی وهوشی 

آنها طراحی می شوند.''
وی در مورد نگرانيهای خانواده های 
معلولين در زمينه ی استفاده از اين 
سازه ها گفت: '' نگرانی حتی در بين 

هم  سالم  افراد  های  خانواده 
افراد  ی  خانواده  و  دارد  وجود 
معلول قطعا حساسيت بيشتری 
آنها  از  فيزيكی  حفاظت  برای 
تواند  می  سازه  اين  دارند.  را 
حداقل  به  را  آنها  نگرانيهای 

برساند.''
هايش  صحبت  ی  ادامه  در  او   
افزود: ''يكی از سازه های ديگری 
كه ما طراحی كرده ايم ''تاب های 
معلول  فرد  كه  است  ويلچری'' 
و  اطمينان  كمال  در  ميتواند 
احساس امنيت به روی اين تاب 
ها رفته وبدون هيچ مشكلی بازی 
نوعی  طراحی  وهمچنين  كند 
پوش  كف  عنوان  به  كه  سطوح 

مخصوص
در محوطه ی بازی در نظر گرفته 
شده كه سهولت حركت با ويلچر 

را فراهم می كند.
 '' گفت:  پايان  در  ''بهمن'' 
با  بتوانيم،  روزی  اميدوارم 
نگاه ، انديشه و دانش كافی ، 
امكانات گسترده تری را برای 
در  تنها  نه   ، معلولين   بازی 
تهران ، بلكه در بوستان های 

راه    ، مختلف  شهرستانهای 
اندازی كنيم''.

»ساحل« سازه ای برای معلولین

به بسيار گفتن آبروی خود مبر .
بزرگمهر 

و  بهداشت، درمان  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  پرورش،  و  آموزش  وزارتخانه های  پيشنهاد مشترك  به  بنا 
آموزش پزشكی، سازمان بهزيستی كشور و دانشگاه آزاد اسالمی و به استناد تبصره ماده 8 قانون جامع حمايت 
از حقوق معلوالن ، متون زير به عنوان تبصره های 1، 2 و3 به ماده سه آيين نامه اجرايی ماده 8 قانون جامع 

حمايت از حقوق معلوالن، الحاق گرديده و به تصويب دولت رسيد.
تبصره 1- در امتحانات و مسابقات ورودی و نيز آزمونها و امتحانات عمومی و تخصصی و حرفه ای و فنی 
كه توسط واحدهای آموزشی موضوع ماده 8 قانون برگزار می شود، تامين مترجم زبان اشاره برای شركت 
كنندگان ناشنواو تامين منشی برای شركت كنندگان نابينا و كم بينا و معلوالن خاص )به تشخيص سازمان 
بهزيستی كشور( و همچنين فراهم نمودن ساير امكانات الزم برای اجرای امتحانات و آزمونهای مربوط، بر 
از امكانات سازمان بهزيستی  عهدۀ واحد برگزار كننده آزمون می باشد. سازمان آزمون گيرنده می تواند 

كشور نيز استفاده نمايد.
تبصره 2- مدت زمان پاسخگويی به سواالت آزمونهای ياد شده برای شركت كنندگان مذكور كه به تشخيص 

سازمان بهزيستی كشور نياز به وقت اضافه دارند، يك و يك سوم برابر زمان هر آزمون خواهد بود.
تبصره 3- فراگيران كم بينا، نابينا، كم شنوا و ناشنوا می توانند با توافق واحد آموزشی مربوطه، در كالسهای 

درس تمامی دروس را ضبط يا از رابط آموزشی استفاده نمايند

تصویب قوانین 
آموزشی ویژه 

نابینایان و 
ناشنوایان

روح اهلل دوستدار 
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شعار  با  ممتاز  آموزان  دانش  تشویق  جشنواره  یازدهمین   
استان  در  ممتاز«  جامعه   – ممتاز  خانواده   – ممتاز  آموز  دانش   «

قزوین به کارخود پایان داد  . 
به گزارش روابط عمومی کانون معلولین توانا ، پس از دو ماه 
ثبت نام از دانش آموزان ممتاز مقاطع مختلف تحصیلی ، مجموعا 
3500 نفر از دانش آموزان شهرستانهای قزوین ، البرز و تاکستان 

که از معدل ممتاز برخوردار بودند به مراسم ویژه راه یافتند . 
علمي  سطح  ارتقاء  هدف  با  ساله  همه  که  جشنواره  این  در 
و  دیني  مفاهیم  ترویج   ، قزوین  استان  آموزان  دانش  تحصیلي  و 
پذیرش  جهت  عمومي  فرهنگسازي   ، نوجوانان  میان  در  اعتقادي 
براي  تفریحي  و  فرهنگي  ایجاد فضاي سالم  و  معلوالن در جامعه 
دانش  از  15درصد  به  قرعه  قید  به  گردد،  می  برگزار  ها  خانواده 

آموزان ممتاز جوایز ارزنده ای اهداء گردید . 
همچنین در این جشنواره از دبیران و معلمان برتر استان تجلیل 

و از معلمانی که در موفقیت معلوالن نقش آفرین بوده اند قدردانی 
بعمل آمده و به 70دانش آموزان ممتاز معلول نیز بدون قرعه کشی 

جوایزی اهداء گردید.
توانا طراحی و  معلولین  به همت کانون  این حرکت فرهنگی 
مواجه  شهروندان  چشمگیر  استقبال  با  ساله  همه  و  گردیده  اجرا 

می گردد.
در شهر قزوین  سینما  تابستانی توانا از 6 لغایت 14 مردادماه 
، در شهر الوند مدرسه شهدای گمنام از 19 لغایت 21 مردادماه و 
در شهر تاکستان سالن آمفی تئاتر امام علی )ع( از 24 لغایت 25 
شهروندان  از  نفر  هزار   20 بر  بالغ  پذیرای  مجموع  در   ، مردادماه 

بودند.   
کل  اداره  از  رسمی  مجوز  با  جشنواره  این  که  است  گفتنی 
و  دولتی  اعتبار  بدون  و  قزوین  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

بصورت کامال مردمی برگزار می گردد . 

یازدهمین جشنواره تشویق دانش 
آموزان ممتاز به کارخود پایان داد  

آنكه مي تواند انجام مي دهد، آنكه نمي تواند انتقاد مي كند.
جرج برنارد شاو
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تاريخ، تكرار بی پايان خطاهای زندگی است. 
لورنس دورل

»همه«، »كسي«، »هركسي« و »هيچ كس«  نامهاي  به  نفر  نبود. چهار  يكي  بود  يكي 
دهد.  انجام  را  آن  تا  خواسته شد  »همه«  از  و  مي شد  انجام  بايستي  مهم  كار  يك  بودند. 
»همه« مطمئن بود كه »كسي« آن را انجام خواهد داد. »هر كسي« مي توانست آنرا انجام 
دهد ولي »هيچ كس« آنرا انجام نداد. »كسي« در اين مورد عصباني شد زيرا آن وظيفه 
»همه« بود. »همه« فكر كرد كه »هركسي« مي تواند آنرا انجام دهد. اما »هيچ كس« 
نفهميد كه »همه« آنرا انجام نخواهد داد. نتيجه اين شد زماني كه »هيچ كس« آنچه را كه 

»هر كسي« مي توانست انجام دهد، انجام نداد »همه«، »كسي« را سرزنش نمود.

خصوصیات متولدین شهریور
متولدين شهريور انديشمند و فكور، عاقل، زيرك و باهوش، 
بصير و دارای درك شهودی، مسلط و خوددار، غير وابسته 

و گاهی تنبل هستند.
متولد ماه شهريور كه به مار معروف می باشد تحت فرمان 
عقل است و ذهنی تند و نافذ دارد. با سرشت محتاط و كم 
حرف ، او دوستانش را با دقت گزينش می كند و با ميل و 

رغبت اجازه نمی دهد ديگران با او صميمی و قاطی شوند.
است. وی  و جذابيت  و ظرافت  دارای سليقه   ، ماده  مار 
با  را  خود  غالبًا  و  گزيند  برمی  دقت  رابه  لباسهايش 
جواهر آالت زيبا می آرايد. مار نر نيز به خاطر ظاهرش به 
خود می بالد و با وقار قابل مالحظه ای گام بر می دارد. مار 
شخصيت پيچيده ای دارد. او عاقل، هوشيار، پاك . مهذب 
و آقای خودش است. اما در پشت اين ظاهر، لطافت خوش 

خلقی و نفس گرايی نيرومندی در تكاپوست.
برخی مشاهير متولد شهريورماه عبارتند از: كيم باسينجر- 
تونی بلر- لی برس بروسنان- پابلو پيكاسو- جان. اف. كندی- 

نوشتۀ نيل سامرويل
 ترجمۀ عفت شجاع بختياری

طــــالع بینی

همه، کسي، هر کسي، هیچ کس 

معنای  مورد  در  شيوانا  شاگردان  بين  روزی 
و  نگری  منفی  و  بينی  خوش  و  نگری  مثبت 
بدبينی اختالف افتاد. يكی از شاگردان خود را 
به شدت مثبت انديش و مثبت نگر می دانست 
خير  به  عالم  در  اتفاقی  هر  كه  بود  معتقد  و 
اوست و ديگری معتقد بود كه مثبت انديشی 
بيش از حد، نوعی ساده لوحی است كه باعث 
و  منفی  های  جنبه  نگر  مثبت  فرد  شود  می 
انسان  بهتر است  نبيند و  را  خطرناك زندگی 
هميشه جانب احتياط را رعايت كند و بنا را بر 
اين بگذارد كه در هر اتفاقی كه قرار است رخ 

دهد شايد خطری نهفته باشد.
خود  ي  نظريه  روی  شدت  به  شاگرد  دو 
پافشاری می كردند و هيچ يك از موضع خود 
به  اشاره  با  شيوانا  ناگهان  آمدند.  نمی  پايين 
شاگردان به ايشان فهماند كه در چند قدمی 
و خطرناكی  مار سمی  بزرگ  زير سنگی  آنها 
دو  بخصوص  شاگردان  همه  است.  خوابيده 
شاگرد مدعی مثبت انديشی و منفی نگری با 
انديش  از جا پريدند. شاگرد مثبت  سرو صدا 
و  بگيرند  فاصله  سنگ  از  تا  خواست  همه  از 
نگر  منفی  فرد  اما  بنشينند،  ديگر  جايی  در 
به  تا  بكشيم  را  مار  است  بهتر  كه  گفت  می 
از  نرساند. جمعی  ديگر صدمه  افراد  و  ايشان 
شاگردان به همراه شيوانا و فرد مثبت انديش 
از مار فاصله گرفتند و در جايی ديگر نشستند. 
به  ديگر  ای  عده  همراه  به  نگر  منفی  شاگرد 
سراغ مار رفتند و با زحمت زياد او را كشتند. 
به  نگر  منفی  شاگرد  و  شد  كشته  مار  وقتی 
جمع پيوست خطاب به شيوانا گفت: '' استاد! 
برای  ماری  ديگر  اآلن  نبود!؟  من  با  حق  آيا 

ترسيدن وجود ندارد. پس می توانيم آسوده و 
آنجا اطراق  برگرديم و  به سر جای خود  آرام 
و  كرديم  می  برخورد  خوشبينانه  اگر  كنيم. 
حضور مار را نشانه ي مثبت و اتفاق خير می 
گرفتيم اآلن ديگر آن استراحت گاه راحت را 

در اختيار نداشتيم!''
 شيوانا لبخندی زد و هيچ نگفت اما در عين 
حال به سر جای اول بازنگشت و به همراه شاگرد 
در  شاگردان  از  ديگر  تعدادی  و  انديش  مثبت 
محل جديد چادر زد و در آنجا مستقر شد. شب 
كه فرا رسيد باران شديدی گرفت و سيل به راه 
افتاد. بر حسب اتفاق سيل از همان مسيری عبور 
كرد كه شاگرد منفی نگر مار را كشته بود. چون 
شب و تاريك بود كسی نتوانست به آنها كمك 

كند و در نتيجه سيل ايشان را با خود برد.
صبح كه طوفان و سيل فروكش كرد ، شاگرد 
مثبت انديش به شيوانا گفت: '' آيا مار انتقام خود 
را از ايشان گرفت!؟ يا اينكه شاگرد منفی نگر در 

دام منفی انديشی خود افتاد!؟''
شيوانا سری تكان داد و گفت: ''مار اگر زرنگ 
بود از دست شكارچيان در می رفت و اجازه 
نگر  بكشند. شاگرد منفی  را  او  آنها  داد  نمی 
منفی  و  مثبت  دام  در  را  خود  زياد  اگر  هم 
نمی انداخت می توانست بفهمد كه در مسيل 
دارد.  وجود  خطر  امكان  و  است  زده  چادر 
فقط  غرق شدند  كه  آنها  به  نسبت  ما  امتياز 
اين بود كه ما به طبيعت احترام گذاشتيم و 
نشانه های سر راه خود را جدی گرفتيم و به 
محل سالم نقل مكان كرديم. مثبت و منفی 
نشانه  فقط  هست  هرچه  ندارند.  وجود 

است و عالمت!'' 

منـفی یا مثـبت؟!

حكایتهاي مدیریتي
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معتقدند  بعضی 
از كلمه »بيما«  بيمه  كه 
گرفته  هندی  زبان  از 
شده است و برخی ديگر 
بيمه  كه  اند  داده  نظر 
)ترس(  بيم  كلمه  از 
چنين  و  است  شده  اخذ 
كه  كنند  می  استدالل 
روس  بار  اولين  چون 
بيمه  امتياز  ايران  از  ها 
گرفتند )امتيازنامه حمل 
و نقل تاسيس اداره بيمه 
در مملكت ايران در سال 
قمری  هجری   1308
شاه  ناصرالدين  زمان  در 

و   مركوری«    »قفقاز  نام  به  روسی  شركت  دو  نيز  بعدها  و  قاجار( 
»نادژدا« در ايران مشغول فعاليت بيمه ای شدند.

برخی از مولفان نيز كلمه بيمه را يك واژه پارسی قديمی می دانند 
و به استناد كتاب مسالك و ممالك تاليف ابواسحق ابراهيم اصطخری، 

می گويند كه بيمه نام شهری در ديار طبرستان و ديلم بوده است.
مكانيسم   و  مفهوم  باشد  چه  هر  بيمه  لغوی  ريشه  حال  هر  به   
فنی و تعاونی آن يكی است و آن عبارت است از موسسه  يا صندوق 
مشتركی  كه كارش  سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از 
طريق جمع آوری  وجوهی معين طبق موازين آماری، به منظور مقابله 

با عواقب خطرها.
را چنين  بيمه  ماه 1316(  ارديبهشت  )مصوب  ايران  بيمه  قانون 

تعريف می كند:
بيمه عقدی كه به موجب آن يك طرف تعهد می كند در ازای 
پرداخت وجه  يا  وجوهی از طرف ديگر در صورت وقوع حادثه 

خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد.
متعهد را بيمه گر و طرف تعهد را بيمه گذار و وجهی را كه 
بيمه  كه  آنچه   و  بيمه  حق  پردازد  می  گذار  بيمه  به  گر  بيمه 

می شود موضوع  بيمه می نامند.
تعريف قانون بيمه بيشتر ناظر بر جنبه بيمه است و ماهيت تعاونی و 

مكانيسم  فنی بيمه را منعكس نمی كند.
قديمی ترين كتاب لغتی كه معرف لفظ  بيمه می باشد )فرهنگ 
نفيسی(  آن را اينطور تعريف می كند: اطمينان در مقابل مخاطره ای 

كه محتمل  الوقوع  باشد.
اعظم نصيري

اگر مي خواهي بنده كسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو . 
ژاك دوال

آمده  خبرها  در  قبل  چندی 
اصفهاني  معلول  كوهنورد  كه  بود 
قله 5هزار و 671 متري دماوند را 

با دستانش فتح كرد.
روح اهلل عليزاده همان معلول 
توانمندی است كه اراده ای آهنين 

دارد . 
اينكه  به  اشاره  با  وی 
به  كه  است  ورزشي  كوهنوردي 
در  ويژه  به  جسماني  سالمت 
داشت:  اظهار  دارد،  نياز  پا  ناحيه 
هر  كه  است  عضوي  نخستين  پا 
انسان در رشته كوهنوردي به آن 
نياز دارد اما من قبل از فكر كردن 
به اين موضوع به عمل كردن فكر 
قله  توانستم  گونه  اين  و  كردم 

دماوند را با دستانم فتح كنم.
وي با بيان اينكه معلوالن در 
واقعًا  خود  زندگي  معاش  تامين 
دولت  كرد:  تصريح  دارند،  مشكل 
پرداخت  به  موظف  مسئوالن  و 
به  معلوالن  به  كمك  و  مستمري 
و  هستند  معلول  ورزشكاران  ويژه 
اين يك منت نيست كه بر گردن 
ما نهاده شود بلكه يك حق است 

كه بايد از آن استفاده كرد.
به  اصفهاني  معلول  كوهنورد 

اشاره  اش  زندگي  وضعيت گذران 
ام  خانواده  داشت:  بيان  و  كرد 
از  من  و  هستند  شهركرد  ساكن 
سال گذشته از آنها جدا شده و به 
اتاقي  در  تا  ام  آمده  شهر  شاهين 

مستقل زندگي كنم.
وي با اشاره به عدم رسيدگي 
از  ورزش  در  معلوالن  وضعيت  به 
و  باشگاه  اختصاص  عدم  جمله 
مشكل  و  مناسب  تمرين  ساعات 
زندگي  هاي  هزينه  تامين  در 
خاطرنشان كرد: اين عوامل موجب 
انگيزه هاي ورزشي و  شده كه به 
ضربه  معلوالن  از  بسياري  روحي 

هاي شديدي وارد شود.
اصفهاني  ساله   29 ورزشكار 
ورزشي  هاي  ظرفيت  از  استفاده 
معلوالن را ضروري خواند و افزود: 
مختلف  هاي  رشته  در  پيشرفت 
زندگي  مختلف  مراحل  و  ورزشي 
معلوالن  براي  اي  انگيزه  تنها  نه 
است بلكه انسان هاي سالم را نيز 
مي  خودانديشي  و  تفكر  به  وادار 

كند.
لزوم  به  اشاره  با  عليزاده 
پيگيري اصحاب رسانه و مسئوالن 
حال  در  افزود:  وضعيت  اين  به 
در  و  نامناسب  ساعتي  در  حاضر 
ورزشگاهي بدون امكانات، واليبال 
اما  و  كنيم  مي  بازي  نشسته 
تامين  قدرت  دوستانم  از  بسياري 
را  باشگاه  به  ذهاب  و  اياب  هزينه 

ندارند.
مسئوالن  اينكه  بيان  با  وي 
و  رشد  در  بيشتري  توجه  بايد 
بيان  دهند،  نشان  معلوالن  بهبود 
مشكل  بر  عالوه  معلوالن  داشت: 
كار به دليل شرايط نامناسب بدني 
بضاعت  بي  هاي  خانواده  از  اغلب 
زندگي  حق  هم  آنها  اما  هستند 
جمله  از  مشكالتي  با  و  داشته 
مسكن، ازدواج و اشتغال دست به 

گريبان هستند.

حرفهای دل كوهنورد
بــــيــــــمه  معـــلول اصفــهاني
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م و يكم
ساعت بیست

تسليم شدن بدترين شكست نيست، تالش نكردن بدترين شكست است.
پيامبر اكرم )ص(

اول از همه بگويم روزه و نمازتان قبول.
خيلی تكرايه نه ! ولی قشنگه اگر از سر عادت نباشد و از ته دل باشد.

زيادی  توانايی  من  عقيده  به  كه  نيتهايی   ! نيتهاتون  از  خبر  چه  بگويم  بعدش 
دارند .

كردن  بدتر  يا  بهتر  بيافتد.توانايی  برايمان  است  قرار  كه  اتفاقاتی  تغيير  توانايی 
اوضاع.

البته با اين تفاسير فكر نكنيد نيت ها شعبده باز هستند و شعبده بازی می كنند، 
نه ! 

آنها گاهی معجزه گرند. حتی قبل از اينكه تبديل به عمل بشوند.
نيت   ، داديد  انجام  كه  قشنگی  ظاهر  به  كار  پشت   ، كرديد  امتحان  حاال  تا 
نفعتان  به  نتيجه ای گرفتيد؟ چقدر  از آن كار چه  باشد؟  نبوده  خيرخواهانه ای 
تمام شده؟ چقدر ديگران باور كردند؟ اما وقتی نيت شما خير باشد، چشمهايتان 
داد می زنند، دستهايتان ، يك چيزی توی چهره تان ، نوع راه رفتنتان ، همه داد 

می زنند شما نيت خوبی داريد.حتی آهنگ صدايتان . 
و ديديد كه چطور ناگهانی درهای رحمت و محبت خداوند برايتان باز می شود. 
سود جويی ،ظاهرسازی و عوام فريبی از نيتهای بدی هستند كه پشت خيلی از 

كارهای به ظاهر  قشنگ خيلی از آدمها پنهان شده.
نمی خواهم آنقدر ادامه بدهم كه برسم به شعار ولی اميدوارم در اين ماه مبارك 
دلهايمان پاك شودو بالطبع آن نيتهايمان برای كارهای نيك ، خالص و بی غش 

باشند.
نيت هايتان آسمانی . سر بلند باشيد
                    صديقه ماليي

من بچه خيلی شلوغ و بازيگوشی بودم و دقيقه ای آرام و 
قرار نداشتم تا اينكه سيزده ساله شدم. كم كم احساس ناتوانی 
در عضالت بدنم به خصوص پاهايم مرا وادار به دادن آزمايشهای 
مختلف كرد و مشخص شد به بيماری ضعف عضالت مبتال شده ام. 
از يك طرف كنار آمدن با چنين وضعيتی كه روز به روز تشديد 
اينكه دوستانم،  از  می شد ، بسيار مشكل بود و از طرف ديگر 
من را معلول بدانند برايم سخت بود. صبح ها زودتر از همه وارد 

كالس می شدم تا اينكه يك روز كمی دير كرده بودم . 
وارد حياط مدرسه شدم و در همان نزديكی در، به ديواری 
تا  شوم  صبحگاهی  صف  وارد  كشيدم  می  خجالت  دادم.  تكيه 
اينكه دو دختر با حالت تحكم آميزی گفتند: بيا توی صف! من 

هم با اعتماد به نفس خاصی گفتم: نه! من نمی آيم.
از آن دو آمد جلو و من را هل  باال گرفت و يكی  بحثمان 
داد . انتظار نداشت من با اين شدت به زمين بخورم. من هم با 
تالش بسيار سعی داشتم از زمين برخيزم اما موفق نمی شدم تا 
اينكه او متوجه مشكل من شد و با شرمندگی طرف من آمد و 
كمك كرد تا بلند شوم. يادم هست كه او دوست خوبی برايم شد 
و بارها و بارها برای برخاستن از زمين خوردنهای زندگی كمكم 
كرد و مهمتر از همه كمكم كرد تا با شرايط جديدم كنار بيايم و 

معلوليت را هم به عنوان جزيی از زندگی خود بپذيرم.

ليال نقی لو  
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در  كه  شماری  بی  های  تالش  رغم  به 
معلوليت  با  افراد  پيوند  جهت  اخير  های  دهه 
جسمانی و جامعه صورت گرفته است، واقعيت 
اين  كه  دهد  می  نشان  روزمره  زندگی  های 
نرم  پنجه  و  دست  متعددی  مشكالت  با  افراد 
می كنند. آنها در طول تاريخ همواره در حاشيه 

اجتماع قرار داشته اند.
معلوليت  با  افراد  كه  مسايلی  از  يكی 
جسمانی اغلب با آن درگيرند ناتوانی در ناديده 
گرفتن نقص عضو در روابط اجتماعی است. از 
يك طرف تصويری كه فرد معلول از بدن خود 
دارد و از طرفی نگاه ديگران بر جسم او باعث 
ديگران  با  عادی   روابط  نتوانند  آنها  شود  می 
او  گيری  گوشه  بر  مسئله  اين  و  كنند  قرار  بر 

می افزايد.
نمود  فرد  جسمانی  نقص  كه  مواردی  در 
خارجی دارد، مشكل به طور حادتری بروز می 
كند. در حقيقت افراد دچار معلوليت، اضطراب 
های نهفته ای را در افراد عادی بيدار می كنند. 
افراد معلول به آنها يادآوری می كنند كه انسان 
موجودی شكننده است و اين »همانند سازی« 
باعث می شود ديگران خود را در مقابل حوادث 

و بيماری ها در امان نبينند.
اهميت نگرش ديگران

آن  در  كه  است  ای  دريچه  »نگاه« 
انسان  يابد.  می  انعكاس  مخاطب  به  احساس، 
جستجو  را  امنيت  يكديگر،  های  نگاه  در  ها 
شديد  تصادف  از  بعد  كه  شخصی  كنند.  می 
بيمارستان  از  جسمانی،  معلوليت  به  منجر  و 
خارج می شود، به دنبال بازيابی خود گم شده 
اش است، چرا كه بدنش ديگر آن بدنی نيست 

كه قبال می شناخته است. 
اعضای بدن اين فرد با او بيگانه شده اند. 
وی ديگر باور ندارد كه اين دست ها يا پاها به 
برند.  نمی  فرمان  او  از  كه  چرا  دارند،  تعلق  او 

بخش  اطمينان  نگاه  كه  است  دليل  همين  به 
ديگران برای او حياتی است و به او ياری می 
دهد كه دريابد با وجود تغييراتی كه در بدنش 

صورت گرقته، هنوز همان شخص  است.
اين  كه  جسمانی  معلوليت  با  افراد  بيشتر 
تجربه را از سر گذرانده اند، اين اعتماد گم شده 
را در نگاه ديگران نمی يابند. اغلب اين نگاه ها 

برای آن ها يادآور معلوليتشان است.
اين مسئله، مشخصا در افرادی كه معلوليت 
شديدتری  صورت  به  دارند،  مغزی   - حركتی 
از  بخشی  ارادی  كنترل  ها  آن  دارد.  وجود 
نتيجه  در  و  اند  داده  دست  از  را  عضالتشان 
حركات و در خيلی موارد بيانشان با افراد عادی 
متفاوت است. به طوری كه برای افرادی كه آن 
ها را نمی شناسند، نه تنها درك كالمشان بلكه 
درك احساسی كه زير اين كالم نهفته است نيز 

بسيار مشكل می شود.
تعلق به گروه

تعلق داشتن به گروه، برای انسان احساس 
امنيت به همراه می آورد. شخصی كه به علت 
از دست  را  های مختلف سالمت جسمی اش 
روانی  يا  و  بدنی  معلوليت  دچار  و  دهد  می 
می شود، در خيلی از موارد با بستری شدن در 
مراكز درمانی، از جامعه و گروه هايی كه به آن 

تعلق دارد به گونه ای طرد می شود.
اين گروه ها، باعث می  از  طرد شدن فرد 
شود كه او اضافه بر هويت جسمی اش، هويت 
گروهی اش را نيز از دست دهد. بدين ترتيب او 
به نوعی ديگر نيز احساس ناقص بودن را تجربه 
می كند. اين جدا شدن و به نوعی طرد شدن 
از گروه، در بسياری از موارد برای فرد از لحاظ 

روانی گران تمام می شود. 
با اين حال در بيشتر موارد گروه جديدی 
در  شوند.  می  قبلی  های  گروه  جايگزين 
خاصی  مراكز  در  معلول  فرد  اغلب  حقيقت 

بستری می شود. اقامت در مراكزی كه اشخاص 
اند،  با مشكالت مشابه در آن گرد آوری شده 

جنبه های مثبت و منفی خود را دارد.
حس  تواند  می  گروه  به  تعلق  احساس 
باز گرداند. طبق  او  به  را  فرد  امنيت گم شده 
كه  افرادی  با  داشتن  ارتباط  روانشناسان،  نظر 
برای  تواند  می  دارند  او  با  مشابه  مشكالتی 
و  مفيد  بسيار  فرد  روحی  و  جسمی  بازسازی 

حتی الزم باشد.
چنين شخصی نياز دارد با اشخاصی كه با 
و همدردی می  نزديكی  و  اتحاد  احساس  آنها 
كند ارتباط برقرار كند، چرا كه خود را در آدم 

های بدون معلوليت جسمانی باز نمی شناسد.
با اين حال تعلق فرد به گروهی كه از لحاظ 
اجتماعی به عنوان ناتوان شناخته شده است به 

آسانی قابل پذيرش نيست.
معلوليتش در يك مركز  از  بعد  فردی كه 
اقامت گزيده می گويد: اولش سخت  درمانی 
نابينا  است كه آدم خودش را به يك گروه 
سدها  وقتی  ولی  بداند.  متعلق  ناشنوا  يا 
شكست، می توان در اين روابط پناهگاهی 
بدست آورد. پناهی كه ما را از روابط پر فشار 

با ''ديگران سالم'' در امان نگاه می دارد.
موارد  بسياری  در  مشكالت،  همه  رغم  به 
نقص عضو و تمامی تبعات آن، به عنوان موتوری 
جنبه  كشف  باعث  و  كند  می  عمل  قدرتمند 
برای  های خالق وجود فرد می شود. گاه فرد 
با  اش  روحی  يا  جسمی  های  ناتوانی  جبران 
توانايی  به رشد ساير  ناپذير  اراده ای خستگی 

هايش دست می زند.

خالصه ای از مقاله ی تاثير معلوليت 
بر روابط اجتماعی فرد
مژگان كاهن _ روانشناس 

من ، بعد از معلولیت

احساس  يكديگر  حال  بهبود  براي  مردم  توده  كه  زماني  تا 
مسؤوليت نكنند، عدالت اجتماعي تحقق نمي يابد.

هلن كلر
سالمت 
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شنوایی در کودکان سندرم داون

هفتاد و پنج درصد از كودكان مبتال به سندرم داون، داراي 

ضايعات شنوايي هستند. اين ضايعات عمدتاً به دليل عفونت هاي 

مكرر گوش مياني و انباشتگي »سرومن« )واكس گوش( در مجراي 

شنوايي مي باشد. عفونت هاي مزمن تكرار شونده در گوش مياني، 

باعث ايجاد چسبندگي در گوش مياني شده و حركت استخوانچه هاي 

گوش كاهش يافته و در  نتيجه  افت شنوايي پيشرونده ايجاد خواهد 

شد. اين كودكان به شدت از محروميت هاي حسي رنج مي برند و 

براي رساندن آنها به حداكثر  ظرفيت شناختي، بايد از برنامه هاي 

خاص پيش گيرنده و آموزشي استفاده نمود. تاخير در رشد زباني اين 

كودكان، باعث تاخير در رشد گفتار آنها خواهد شد. بنابراين، يكي از 

مهمترين اقدامات در مورد اين كودكان، رفع مشكالت شنوايي آنها 

است تا از اين طريق به رشد زباني آنها كمك نماييم. از مهمترين 

مشكالت اين كودكان، مشكالت گفتاري- شنيداري آنها مي باشد. 

آنها اغلب در كنترل سيستم گفتاري، هماهنگي زبان، لب ها، فك 

و كام دچار مشكل هستند. اين موانع گفتاري، موجب شده تا اين 

كودكان به كمك بيشتري درمورد شنوايي خود نياز داشته باشند.

چگونه از صوت درماني استفاده كنيم ؟

به  باشند كه گوش هاي كودكشان  بايد مطمئن  والدين كودك 

طور منظم تحت معاينه قرار بگيرد و هرگونه انباشتگي »سرومن« و 

يا عفونت، سريعاً درمان شود.  در برخي از موارد ، تكرر اين حاالت با 

صوت درماني كاهش يافته است. حركات و تمرينهايی كه به واسطه 

صوت درماني در گوش ايجاد مي شود، موجب خروج خود بخود مايعات 

از گوش شده و از انسداد گوش جلوگيري مي شود. در ماه هاي اول 

صوت درماني، اين كودكان بايد هر روز و به مدت 30 تا 60 دقيقه به 

محركات صوت درماني گوش دهند و در صورت تمايل كودك، اين 

زمان مي تواند به ساعت هاي بيشتري نيز برسد. انجام صوت درماني 

بر پيشرفت  تا عالوه  با سندرم داون، موجب مي گردد  در كودكان 

حس شنوايي، ديگر زمينه هاي شناختي آنها  مانند توجه به محيط 

اطراف و اشتياق به يادگيري نيز بهبود يابد.

 زندگی حتی با عشق گم شده نيز شيرين تر از زندگی بی عشق است..
تاگور 
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چطور در مدرسه و دانشگاه از آنفلوآنزاي 
خوکي در امان باشیم؟

تحصیلي  سال  آغاز  با  همزمان  امسال 
روي  پیش  در  تازه اي  چالش  جدید 
بود  خواهد  دانش آموزان  و  دانشجویان 
برابر  در  پیشگیري  و  مراقبت  شامل  که 
آنفلوانزاي جدید H1N1 یا همان آنفلوانزاي 

خوکي است.
به گزارش »مدالین پالس« ، پژوهشگران 
با  کردند  تاکید  آمریکا  در  »لي«  دانشگاه 
کلید  جدید  آنفلوانزاي  این  ظهور  وجود 
حفظ سالمتي در دانشجویان و محصالن، 
این  در  نیست.  پیش  سالهاي  از  متفاوت 
مقاله پزشکي ۸ راهکار ساده عنوان شده 
و  آموزان  دانش  معتقدند؛  محققان  که 
خانواده هاي آنها باید براي آماده سازي 
سال تحصیلي جدید این اقدامات را انجام 

دهند تا سالمت آنها حفظ شود.
1- قبل از سال تحصیلي جدید یک آزمایش 

پزشکي کامل انجام دهید.
برابر  در  سازي  مصون  درباره   -2
آنفلوانزا با متخصص خود مشورت کنید. 
در  و  فصلي  آنفلوانزاي  واکسیناسیون 
آنفلوآنزاي خوکي  بودن  صورت موجود 

ضروري است.
دانش  حضور  با  مشاوره  جلسه  یک   -3
آموزان و والدین براي بررسي موضوعات 

بهداشتي برگزار کنید.
خود  درماني  بیمه  شرکت  با  حتما   -4
آگاه  آن  امکانات  از  تا  کنید  مشورت 

باشید.

8 راه كار ساده برای پیشگیری از آنفلوانزای خوكی
 در محصلین و دانشجویان

پزشک  نسخه  به  نیاز  که  داروهایي   -5
به  رساني  امداد  کیت  با  همراه  ندارند 

همراه داشته باشید.
6- دانش آموزان باید به رعایت مواردی 
دستها،  دقیق  شوي  و  شست  جمله  از 

پوشاندن دهان هنگام سرفه و عطسه و 
دور ریختن دستمال مصرف شده،  عمل 

کنند. 
کنترل  باید  محصالن  غذایي  رژیم   -7
شود تا به جاي غذاهاي ناسالم از میوه ها 

و سبزیجات تازه استفاده شود. 
کمبود  باشید.  داشته  کافي  خواب   -۸
غیر  و  ناسالم  بسیار  عادت  یک  خواب 
که  است  آموزان  دانش  براي  بهداشتي 

سالمت آنها را به خطر مي اندازد

صداقت نخستين بخش كتاب عشق است.
توماس جفرسون
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تمرين  اجتماعی  و  روانشناختی  آثارجسمی، 
و  شرايط  و  معلول  بركودكان  ورزش  و  جسمی 

مالحظات خاص مربوط به آن
انجام  كه  اند  داده  نشان  متعدد  تحقيقات   
فعاليت جسمی باعث افزايش احساس بهزيستی روانی 
می شود. بر اساس نتيجه اين تحقيقات بين تمرين 
جسمی و پيامد های مثبت جسمی، روانشناختی، 
هيجانی و تحصيلی ارتباط وجود دارد و اين موضوع 
در مورد هر دو جنس صحت دارد )لوتان، هندرسن 

و مريك ،2006(.
انجام شده همواره نشان داده است  تحقيقات 
كمتر  افراد  ساير  با  مقايسه  در  معلول  افراد  كه 
)هيث  باشند  فعال  لحاظ جسمی  از  دارد  احتمال 

وفنتم ،1997(. 
با  تعامل  در  دارندكه  وجود  زيادی  عوامل 
افراد  در  تحرك  كم  زندگی  سبك  باعث  يكديگر 
مبتال به ناتوانی ذهنی و ناتوانی رشدی می شود. 
دهد  می  نشان  و  است  كننده  نگران  ها   يافته 
رشدی  ناتوانی  و  ذهنی  ناتوانی  به  مبتاليان  كه 
عدم  چندگانه  منفی  پيامدهای  خطر  درمعرض 
و  هندرسن  )لوتان،  دارند  قرار  جسمی  تحرك 

مريك،2006(.
وجود  افزونی  روز  شواهد  ديگر  طرف  از   
در  منظم  شركت  دهد  می  نشان  كه  دارد 
فعاليتهای جسمی  می تواند وضعيت عملكرد 
و كيفيت زندگی معلولين را بهبود بخشد)هيث 
داده  نشان  تحقيقات  نتايج  وفنتم،1997(. 
كاهش  باعث  ورزش  و  تمرين جسمی  كه  اند 
و  معلول  كودكان  در  ناسازگارانه  رفتار 
و  نفس  عزت  افزايش  تناسب جسمی،  بهبود 
صالحيت اجتماعی آنها  می شود. اين تحقيقات 
و  تمرين های جسمی  اند كه  داده  نشان  همچنين 
كودكان  اجتماعی  روانی  و  جسمی  عملكرد  ورزش 
و بزرگساالن كم توان ذهنی و شركت كنندگان در 
المپيك جهانی معلوالن را بهبود می بخشد )ديكنز، 
روسنر و باتر باوخ ، 1998(. افزايش فعاليت جسمی 
می تواند باعث بهبود حالت خلقی، كاهش اضطراب 
و خودكارآمدی  نفس  عزت  افزايش  و  افسردگی  و 
در معلولين  شود. افزايش فعاليت جسمی از لحاظ 
اجتماعی می تواند باعث تجارب جديد، دوستی های 
افزايش  با  شود.  زنی  برچسب  با  مقابله  و  جديد، 
فعاليت جسمی احساس سالمت، بهبود می يابد و 

در دراز مدت خطر بسياری از بيماری های مزمن 
كاهش می يابد. افزايش فعاليت جسمی همچنين 
از  غيبت  كاهش  استخدام،  احتمال  افزايش  باعث 
محل كار و بارآوری بيشتر معلوالن می شود. اين 
فوايد افزايش فعاليت جسمی باعث صرفه جويی در 
هزينه ها می شود. بنابراين می توان نتيجه گرفت كه 
افراد معلول جسمی بايد تشويق به فعاليت جسمی 

شوند ) شفارد ،1991(. 
بسياری  كه  اند  داده  نشان  آشكارا  ها  بررسی 
از افراد با معلوليت های مختلف می توانند سطح 
)هيث  دهند  افزايش  را  خود  جسمی  فعاليت 

وفنتم،1997(. 
كودكان  در  جسمی  تمرينات  و  ورزش  البته 
معلول شرايط و مالحظات خاص خود را دارد كه 
بايد مد نظر قرار گيرد. معلوليت ها را می توان به 
و  اختالالت حسی  جسمی،  اختالالت   طبقۀ  سه 
اختالالت شناختی تقسيم كرد. در بسياری موارد 
بين اين سه طبقه همپوشی زيادی وجود دارد. بر 
بيشتر  كودكان،  ديگر  ورزشی  فعاليتهای  خالف 
های  بچه  برای  شده  گرفته  نظر  در  های  برنامه 
آنها  نظير  كم  تفاوتهای  خاطر  به  معلوليت  دارای 
بايد فردی سازی شود )كوپر و كوآترا نو ،1999(. 
دارای  افراد  برای  ورزشی  تمرينات  تجويز  اصول 
بالينی  بر وضعيت  بايد  معلول  يا  و  مزمن  بيماری 
بيمار تأكيد بيشتری داشته باشد. در نتيجه شيوه، 
ورزشی  تمرينات  زمان  مدت  و  فراوانی  شدت، 

اصالح  افراد  اين  بالينی  شرايط  با  مطابق  معمواًل 
می شود )دارستين و همكاران ،2000(. عالوه بر 
افراد معلول، لذت  از  اين چون رقابت در بسياری 
تواند  می  و  دهد  می  افزايش  را  ورزش  از  ناشی 
بايد   ،)1980، بخشد)كالرك  بهبود  را  آنها  روحيه 
در برنامه های ورزشی و تمرينات جسمی كودكان 
معلول بُعد رقابت را لحاظ نمود. موقعيتهای رقابت 
الف(  اند:  دسته  دو  معلوالن  دسترس  در  ورزشی 
رقابت در سازمانهايی كه اكثر افراد سالم هستند و 
می تواند با استفاده از وسايل كمكی همراه باشد يا 
نباشد.  ب(رقابت با افراد معلول در سازمانهای مجزا 

)كالرك،1980(.
 ممكن است نياز باشد اهداف شركت در ورزش ها 
و تمرين ها برای هر فردی جداگانه در نظر گرفته 
شود اما اين اهداف ميتواند شامل طبقات مشابهی 
مانند: افزايش سالمتی از طريق بهبود شرايط قلبی 
- ريوی، اصالح وضعيت بدن به وسيله كاهش چاقی 
)مثال از طريق افزايش تودۀ عضالنی و كاهش بافت 
چربی(، افزايش قوام و استقامت عضالنی و افزايش 
انعطاف پذيری، باشد. ديگر اهداف مهم ورزشها و 
افزايش  از  عبارتند  معلول  كودكان  برای  تمرينها 
عزت نفس، ايجاد يكپارچگی اجتماعی و يادگيری 

مهارتهای اجتماعی و تيمی ) شريل ، 1998( . 

گردآورنده : كبری جانی

نظریاتی پیرامون ورزش و
سالمت معلوالن

كسي كه داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند. 
گوته
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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 .

كه  دارم  ای  ساله   3 پسر   ، سالم  با   .1
عالقه بسيار زيادی به توپ بازی دارد. آيا شوت 
كردن توپ های پالستيكی، چرمی )كم باد و 
معمولی( و توپهايی كه با دهان باد می شوند 
برای زانوی بچه ها در اين سن مضر است؟ آيا 
خواهشمند  شود؟  می  زانو  آوردن  آب  باعث 
است اينجانب را نسبت به چگونگی استفاده 
راهنمايی  خردساالن  برای  توپ  از  صحيح 

بفرماييد.
پاسخ: من در كتابهای مرجع چيزی راجع به اينكه 
توپ سبك برای زانو ضرری داشته باشد پيدا نكرده 
ام. ولی نظر شخصی ام اين است كه شوت محكم 
به يك جسم سبك باعث می شود زانو بيش از حد 
ليگامانهای زانو  باعث كشيدگی  اين  راست شود و 
برای سنين خردسالی  اين خطر   البته  می گردد. 
باالتر است. اغلب كودكان در سن 3 سالگی قدرت 
زدن شوتهای خيلی محكم را ندارند. بنابراين نگران 
مدرسه  درسنين  ولی  نباشيد.  خود  كودك  زانوی 

بايد توپ و زمين بازی استاندارد باشد.

2. جناب آفای دكتر سالم خسته نباشيد. من 
دست  زادی(   كه)مادر  دارم  ساله   5 دختری 
راستش از پائين مچ فاقد 5 انگشت است .آيا 
ميتوانم اميدوار باشم كه روزی به هر طريقی 
مثل سلولهای بنيادی و يا ... مشكلش برطرف 

شود؟
مچ  زير  انگشتان  كامل  تشكيل  عدم  به  پاسخ: 
دست عدم تشكيل عرضی گفته می شود. كه انواع 
متفاوتی دارد. ممكن است قسمتی از استخوان های 
كف دست تشكيل شده باشد. و ممكن است كه نه 
تشكيل  مچ دست  نه  و  های كف دست  استخوان 
نشده باشد. برای هر كدام راه حل هايی وجود دارد. 
اگر كمی از استخوان های كف دست تشكيل شده 
بلند  را  آنها  كمی  ميشود  جراحی  كمك  به  باشد 
كرد. به هر حال برای دادن نظر قطعی بايد دست 

كودكتان معاينه شود.

داخل  به سمت  تولد  بدو  در  نوزاد  پای 
چرخش دارد. از نظر علت و شدت انواع مختلفی 

دارد:
1- نوع اول: به دليل موقعيت پای نوزاد داخل 
رحم مادر ايجاد می شود. يعنی فشار جدار رحم 
مادر باعث اين حالت در پای نوزاد شده است. 
غالبا در اين نوزادان می توان با دست انحراف 
پا را اصالح كرد ولی بعد از رها كردن اين كار، 
گردد.  می  باز  اول  حالت  به  دوباره  نوزاد  پای 
درمان گچ گيری اصالحی پاها در اين نوزادان 

تجويز می شود.
برايشان  خاصی  علت  هيچ  دوم:  نوع   -2
فوت  كالب  موارد  اكثر  و  است  نشده  مشخص 
عضو اين گروه می باشند. اغلب الزم است پای 
اين نوزادان تا سن 4-6 ماهگی مرتب گچ گيری 
به  كامل  اصالح  برای  معموال  و  بشود  اصالحی 

عمل جراحی هم نياز است.
در  هايی  بيماری  با  همراه  سوم:  نوع   -3
ايجاد می شوند. مانند فلج مغزی  نخاع يا مغز 
عمل  و  گيری  گچ  درمان    ... و  ميلومننگوسل 

جراحی  در اين نوزادان مفيد نيست.
حال نوزاد شما بايد بررسی شود  كه كدام نوع 

از بيماری كالب فوت را دارد.

دكتر علی اجودی جراح و متخصص ارتوپدی

اما فعال هيچ روشی پيدا نشده كه بتوان 
كرد.  اصالح  اوليه  و  كامل  به شكل  را  دست 
شايد در آينده با پيشرفت علم در زمينه كشت 
بافتها، چنين چيزی امكان داشته باشد. شما 
نبايد صبر كنيد. حتما بايد با جراحی يا پروتز 
به كودك ياد داد كه از دستش استفاده كند. 
چون در غير اين صورت هر چقدر سن باالتر 
برود احتمال اينكه كودك پروتز را قبول كند 

كمتر ميشود.

3. دو سوال درباره بيماری كالب فوت 
دارم:

1- آيا اين بيماری درمان پذيرمی باشد؟
2- علت اين بيماری چيست ؟

است  روزی  چند  من  چون  دكتر  آقای 
كه  ام  شده  دختری  فرزند  صاحب  كه 
كه   خواهشمندم  دارد  را  بيماری  اين 

راهنمايی ام كنيد .
بيماری كالب فوت حالتی است كه   پاسخ: 

در روز رستاخيز می پرسند چه به دست آورده ای؟ 
نمی پرسند از نسل كه هستی ؟ 

            حضرت محمد )ص(
سالمت 
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تیم هاي برتر 
دوومیداني

 جانبازان 
ومعلولین

ورزشی  اخبار کوتاه 

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش
بوعلی سينا

بار ديگر واليباليست های جانباز 
موفقيت  قله  بر   ايران  معلول  و 
باور  اين  بر  عالم  همه  تا  ايستاند 
شوند كه كشور ما مهد اصلی واليبال 
و  جانباز  مردان  شير  است،  نشسته 
معلول كشور مان اين واقعيت را در 
مسابقات پنج جانبه اكراين به اثبات 

رساندند. 
نشسته  واليبال  مسابقات  در 
پنج جانبه اوكراين كه از 22 مرداد 
گرديده  آغاز  تيم  پنج  با حضور  ماه 
واليبال نشسته كشورمان  تيم   ، بود 
به  برتيم  روسيه  غلبه  با  موفق شد 
تورنمنت دست  اين  قهرمانی  عنوان 

پيدا كند.

پارالمپيك  دوره  نخستين  آغاز  تا  كوتاهی  مدت 
جوانان باقي است و در اين رقابت ها كه با حضور هزار 
ورزشكار از 33 كشور و در دو رده سني 14 تا 16 سال 
و 17 تا 19 سال در توكيو برگزار مي شود تيم جوانان 
معلول و جانبازان كشورمان در 5 رشته با حريفان خود 

رقابت خواهند كرد. 
پارالمپيك  محمود خسروي وفا رئيس كميته ملي 
ايران با اشاره به اهميت اين مسابقه ها درباره اردوهاي 
برگزار شده براي ورزشكاران جوان گفت: ما براي حضور 
اردو  مرحله   5 تاكنون  پراهميت  رويداد  اين  در  موفق 
برگزار كرده ايم كه با برگزاري دو مرحله ديگر ورزشكاران 
ما آمادگي الزم جهت حضور موفق در پارالمپيك جوانان 

را به دست خواهند آورد. 
وي با تاكيد بر اينكه نگاه به ورزش جانبازان و معلوالن 
بايد حرفه اي شود گفت: تمام تالش ما اين است كه با 

تامين كردن ورزشكاران به روند موفقيت ها ادامه دهيم. 
باشيم  داشته  جانبازان  ورزش  به  اي  نگاهي حرفه  بايد 
بهتري  آوري  مدال  لندن  پارالمپيك  در  اينكه  براي  و 
نسبت به پكن داشته باشيم بايد براي هر ورزشكار يك 
مربي استخدام كنيم تا تمرينات به بهترين شكل ممكن 

برگزار شود. 
مسابقه  در  ويلچر  با  بسكتبال  ملي  تيم  غيبت 
از  محروميت  دليل  به  لندن   2012 پارالمپيك  هاي 
خسروي  كه  بود  موضوعي  جهاني  فدراسيون  سوي 
در جهت  رايزني هاي خود  ما  آن گفت:  تاييد  با  وفا 
مي  ادامه  را  ويلچر  با  بسكتبال  محروميت  كاهش 
دهيم. البته بعيد مي دانيم به رقابت هاي پارالمپيك 
لندن برسيم و محروميت ما به دليل عناد با سياست 
هاي ايران بود كه سعي داريم با روشن كردن اذهان 

را كاهش دهيم. مسئوالن ذيربط آن 

ایران قهرمان 
تورنومنت 

والیبال نشسته 
اكراین شد 

تيم دووميداني جانبازان و معلولين 
و  بيست  قهرماني  مقام  به  خوزستان 
دووميداني  مسابقات  دوره  چهارمين 
اين  رسيد.  ايران  معلولين  و  جانبازان 
حضور  با  و  مردادماه   7 از  مسابقات 
ورزشگاه   2 در  مرد  ورزشكار   264
شد  برگزار  مشهد  تختي  و  15خرداد 
وبا قهرماني تيم دو و ميداني خوزستان 
به پايان رسيد. تيم خوزستان با كسب 
كسب  را  قهرماني  طالعنوان  مدال   6
و  شرقي  آذربايجان  هاي  تيم  كرد. 
سوم  و  دوم  عناوين  ترتيب  به  تهران 
توجه  نكات جالب  از  كردند.  را كسب 
نيزه  پرتاب  ركور  بهبود  مسابقات  اين 
پكن  پارالمپيك  مسابقات  نشسته 

توسط عبدالرضا جوكار بود. 

خسروي وفا: نگاه به ورزش جانبازان باید حرفه اي شود

سالمت

همانگونه كه درشماره قبل گفتيم ، وظيفه كالسبندی 
بين  عدالت  زمينه  ساختن  فراهم  پزشكی 
ورزشكاران حاضر در مسابقات ورزشی معلولين 
است . در اين شماره به نحوه كالسبندی رشته های 
همبستگی  بازيهای  دوره  دومين  در  حاضر  ورزشی 
و  تيراندازی   ، نشسته  )واليبال  اسالمی  كشورهای 

فوتسال كم توانان ذهنی( خواهيم پرداخت.
واليبال نشسته:

اين رشته ورزشي داراي دو كالسبندي پزشكي است 
كه كالس اول آن شامل معلوليني مي شود كه تنها 
5 تا 10 امتياز از قدرت عضالني آنان كم شده باشد 
و دومين گروه شامل افرادي است كه دچار معلوليت 
بيشتر هستند و در كالس دائمي قرار دارند و معلولين 

هميشگي ناميده مي شوند.
تيراندازي:

ورزش تيراندازي معلولين داراي سه كالسبندي است. 
SH1i ويژه معلوليني كه كنترل تنه خوبي دارند و 
در  اگر  و  دهند  مسابقه  ايستاده  حالت  در  مي توانند 
آنان  صندلي  پشتي  كنند  تيراندازي  نشسته  حالت 

بسيار كوتاه است.
گروه دوم به نام SH1bهستند كه صندلي آنان داراي 
پشتي متوسط است و معلوليني را كه از كنترل تنه به 
صورت متوسط برخوردار هستند، شامل مي شود گروه 
سوم گروه SH1cاست. اين گروه افرادي را كه كنترل 
با پشتي هاي  از صندلي  و  ندارند  زيادي  و  تنه خوب 
بلند براي مسابقات استفاده مي كنند، شامل مي شود. 

مانند ورزشكاراني كه قطع نخاع و يا معلوليت هاي در 
سطوح باال دارند.

فوتسال كم توانان ذهنی: 
كشورهاي  بازيهاي  معلولين  ورزشي  رشته  سومين 
اسالمي فوتسال كم توانان دهني است . بازيكنان اين 
رشته ورزشي توسط روانشناسان كالسبندي مي شوند 

و در دو كالس قرار مي گيرند.
نخست افرادي كه بر اساس ميزان هوش كالس بندي 
رفتن  راه  توانايي  و گروه دوم معلوليني كه  مي شوند 

داشته باشند و پاهاي آنان مشكل نداشته باشد.
دوره  دومين  معلولين  ورزشي  رشته هاي  بين  در 
ميز  روي  تنيس  رشته  اسالمي،  همبستگي  بازيهاي 
داراي كالسبندي زيادي است. در اين رشته ورزشي 
كالس  پنج  در  ورزشكاران  كه  دارد  وجود  10كالس 
براي  پزشكي  پنج كالس  و  نشسته  ميز  روي  تنيس 

تنيس روي ميز افراد ايستاده قرار مي گيرند.

نگاهي به کالس بندي 
ورزش معلولین
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آيا شما فكر می كنيد زبان اشاره فقط 
مخصوص افراد ناشنوا و ناگوياست؟ 

آيا می دانيد فراگيری زبان اشاره برای 
زبان كالمی  از  و سريعتر  تر  كودكان ساده 

است؟
توانند  مي  كودكان  كه  نيست  تعجب  جاي 
مهارتهاي  واقع،  در  بگيرند.  ياد  را  كردن  اشاره 
بسيار  آنها،  حركتي  مهارتهاي  و  زباني  درك 
سريعتر از مهارتهاي كالمي آنها رشد مي كنند. 
به عالوه آنها تقليد كردن و ادا در آوردن را نيز 
دوست دارند. به عنوان مثال  بسياري از كودكان 
نحوه اشاره كردن و دست تكان دادن را بسيار 
زودتر از آنكه بتوانند عباراتي مانند ''به آن نگاه 

كن''يا ''خداحافظ'' را بگويند، ياد مي گيرند.
آن  توسعه  و  تكنيك  اين  از  استفاده  ايده 
به  اشارات  از  اي  مجموعه  دادن  ياد  منظور  به 
كودك، توسط ''Garcia Joseph'' )متخصص 
كرد  كشف  او  است.  شده  ابداع  كودك(  رشد 
باشند،  ناشنوا  آنها  والدين  كه  سالمي  فرزندان 
زبان اشاره را به راحتي ياد مي گيرند؛ همچنين 
مشاهده كرد اين كودكان در مقايسه با كودكاني 
كه زبان اشاره را بلد نباشند، با مشكالت كمتري 
افكار،  تا  هستند  قادر  زيرا  شوند،  مي  مواجه 
كنند.  ابراز  آسانتر  را  هايشان  خواسته  و  نيازها 
پس چرا والدين سالمي كه فرزندان سالمي نيز 
به  نكنند؟  استفاده  اشاره  زبان  از مزاياي  دارند، 
به  بتواند  اگر كودك  داد  نشان   Garcia عالوه 
از  استفاده  با  يا گريه كردن،  داد كشيدن  جاي 
زبان اشاره آنچه را مي خواهد يا نياز دارد نشان 
)مادر،  خانواده  اعضاي  همه  براي  زندگي  دهد، 
هرچند  شد.  خواهد  شادتر  كودكشان(  و  پدر 
استفاده از زبان اشاره نيز بدان معنا نخواهد بود 
يابند،  پايان  كودك  هاي  بدُخلقي  يا  گريه  كه 
در  كه كودكان حتي  است  داده شده  نشان  اما 
را  اشاره  زبان  توانند  مي  نيز  ماهگي  سن شش 
به خوبي ياد بگيرند و از مزاياي آن بهره ببرند. 
در حال حاضر موسسات متعددي در كشورهاي 
مختلف مانند آمريكا، در زمينه تعليم زبان اشاره 

به كودكان فعال هستند.
در ادامه به چندی از مزيتهاي اين روش 

می پردازيم:
 كودك، كمتر نااميد مي شود

به  كودك  به  اشاره  زبان  دادن  ياد  هرچند 
به  نيست.  دشوار  اما  دارد،  نياز  تحمل  و  صبر 
)مانند  كوچك  اشاره  چند  تنها  يادگيري  عالوه، 
اشاره با انگشت شست به سمت دهان كه به اين 
نيز  خواهم''؛  مي  آب  ام،  ''تشنه  است:  معني 
مي توانند تا حد زيادي در كيفيت زندگي كودك 
تغيير ايجاد كنند. مادري مي گويد: »اولين اشاره 
اي كه ما ياد دادن آن را امتحان كرديم، همان 
را وقتي شروع كرديم كه  اين كار  بود.  نوشيدن 
دخترمان 11 ماه سن داشت. در ابتدا من گمان 
مي كردم كه او به اين اشاره توجه نمي كند. اما 
يك هفته بعد از اين كه ما استفاده از اين اشاره را 
آغاز كرديم، يكبار ديدم كه او روي زمين نشسته 
بازي مي كرد. سپس  بازيهايش  اسباب  با  و  بود 
اشاره كرد. من فكر  به من  باال آورد و  را  سرش 
كردم كه او دارد سالم يا خداحافظي مي كند، اما 
پدر او فهميد كه دخترمان تشنه است و آب مي 
خواهد. اين اولين كاري بود كه او ياد گرفت. هم 
او خيلي خوشحال شده بود و هم ما! او به تدريج 
كلمات و اشاره هاي ديگري را هم ياد گرفت، و 
يا  توانست در موارد بيشتري خواسته  نتيجه  در 

نيازش را به ما بفهماند«.
پيوند قويتر و نزديكتر

مادر ديگري مي گويد كه استفاده از زبان اشاره  
موجب شد پيوند قويتري با پسر شانزده ماهه اش 
برقرار كند: »پسرم اكنون مي تواند حدود 30 كلمه را 
با زبان اشاره بيان كند، و گاهي اوقات با تركيب اين 
اشاره ها، جمالتي را مي سازد. او نزد من مي 
آيد و مي گويد كه سگ خانگي مان خوابيده است.  

)با انگشت شست و انگشت سبابه هر دو دستش 
اينكه صداي  يا  اشاره مي كند(،  پايين  به سمت 
به  را  را شنيده است )دستش  پرواز يك هواپيما 
من نشان مي دهد و با سرعت پايين مي آورد(. 
واقعا اينكه مي توانم بدانم در ذهن او چه مي گذرد، 
برايم شگفت آور و جالب است. همچنين حتي وقتي 
كه او در طرف ديگر اتاق قرار دارد، ما مي توانيم با هم 
با اشاره حرف بزنيم و اين هم خيلي بامزه و جالب 
است. يك روز در مهد كودك ديدم كه او دستپاچه 
و مضطرب به نظر مي رسد؛ در ضمن نمي توانستم 
به طرف او بروم؛ براي همين به او اشاره كردم كه 
دوستش دارم )به او نگاه كردم، و دستهايم را به نشانه 
بغل كردن روي سينه گذاشتم(؛ همان وقت احساس 

كردم كه او آرامتر شد«.
كمك به رشد مهارتهاي زباني

والدين معموال ابراز نگراني مي كنند كه شايد 
استفاده از اين تكنيك، موجب بروز اختالل در فرآيند 
طبيعي رشد در مهارتهاي كالمي كودكشان شود. بر 
طبق جديدترين تحقيقات، اين نگراني به هيچ وجه 
واقع، خالف آن صحت دارد.  صحيح نيست و در 
استفاده از زبان اشاره مي تواند مهارتهاي زباني و 
 Garcia دامنه لغات كودك را افزايش دهد. دكتر
اشاره مي كند كه زبان اشاره براي ارتقاي عملكرد زبان 
به كار برده مي شود، نه به عنوان جايگزيني براي زبان. 
از اين تكنيك بايد به همراه صحبت كردن معمولي با 
كودك استفاده كرد تا او بتواند بين اشاره هاي شما 
و كلمات، ارتباط برقرار كند. از آنجا كه در اين روش، 
شما بايد اطمينان حاصل كنيد كه كودك مستقيما 
به شما نگاه مي كند، او بر روي آنچه شما مي گوييد و 
كاري كه شما انجام مي دهيد به دقت تمركز مي كند. 
هنگامي كه كودك شما ياد بگيرد كه با اشاره به شما 
پاسخ بدهد، اين ارتباط به حالت دوطرفه در خواهد 
آمد. مثال اگر كودك با زبان اشاره به شما گفت كه 
صداي يك هواپيما را شنيده است، شما مي توانيد 
به او پاسخ دهيد: »صداي هواپيما شنيده اي؟ بله، 
مي توانم آن را ببينم. نگاه كن: آنجاست. صدايش بلند 
است، مگر نه؟«. در اين حالت، شما زمان بيشتري را 
براي صحبت كردن با كودك خود صرف مي كنيد، 
كه يكي از بهترين راههاي كمك به رشد مهارتهاي 

كالمي كودك است.
در شماره بعد به روش های آموزش زبان 

اشاره به كودكتان خواهيم پرداخت.

ادامه دارد...

زينت فقرا پاكدامنی است. 
      امام محمد تقی )ع(

زبان اشاره برای 
همه ی کودکان
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چگونه از اين درد رها شويم؟ 
كنند،  می  استفاده  عصا  از  كه  حركتی  معلوالن  مسائل  ترين  عمده  از  يكی 
به  كمر  پشتی  قسمت  در  »قلنج«  باشد.  می  كمر  قلنج  و  عضالت  گرفتگی 
موجب عوامل خاصی پديد می آيد. زمانی كه ميان ماهيچه های پشتی كمر 
و استخوان كتف ساييدگی ايجاد می شود، ماهيچه ها با فشار از جای خود 
خارج می شوند. در اكثر موارد استخوان های پهن شانه به ماهيچه های پشتی 
كمر فشار و كشش وارد كرده و آنها را از جای خود خارج می نمايند. در اين 
حالت ماهيچه هايی كه دچار كشيدگی شده اند برای محافظت از خود حالت 

گرفتگی و سفتی پيدا می كنند. سخت و محكم شدن عضالت فوق سبب 
ايجاد »قلنج« می شود.

چه ماهيچه هايی در اين حالت تحريك می شوند و دليل آن چيست؟
از عصا استفاده می كنيد به طور حتم در بيشتر ساعات شبانه  اگر شما 
از بدن خود قرار می دهيد  روز دست های خود را در مقابلتان و جلوتر 
مدت  برای  دست  كه  هنگامی  كنيد.  بتوانيد حركت  آن  واسطه ی  به  تا 
زمان زيادی در جلوی بدن قرار بگيرد ، عضالت جلويی بازو و قفسه سينه 
منقبض شده و در كوتاهترين حالت خود قرار می گيرند. زمانيكه به طور 
مداوم بدن خود را در اين موقعيت قرار دهيد، با گذشت زمان ماهيچه ها 
كوچك و سفت می شوند چرا كه شما آنها را بطور دائمی در وضعيت جمع 

شدگی نگه داشته ايد و عضالت نيز به اين وضعيت عادت می كنند. 
افتادگی دائمی شانه ی دست  به  توان  ايجاد »قلنج« می  از داليل ديگر 
راست در افراد راست دست اشاره كرد. اين امكان وجود دارد كه فرد به 
دليل موقعيت خاص قرار گرفتن ميز كار، طرز نشستن به خصوص بر روی 
صندلی، استفاده از عصا و يا خوابيدن مداوم بر روی سمت چپ بدن همواره 
شانه سمت راست خود را در حالت افتادگی نگه دارد. كليه ی اين مسايل 
دست به دست هم می دهند و سبب می شوند كه ماهيچه های قسمت 
كوتاه شدگی  اين  كوتاه شوند.  تا شكم  شانه  از  ويژه  به  بدن شما  راست 
عضالت به استخوان های پهن شانه فشار وارد كرده و استخوانها هم برای 
از بين بردن اين فشار به عضالت پشتی كمر كشش وارد می كنند و اين 

امر نهايتًا منجر به ايجاد »قلنج« می شود. 
ابتدا بايد ماهيچه را آزاد كرد، انجام حركات كششی برای رهايی از درد مفيد 
اما ماساژ دستی خيلی زودتر ماهيچه های  بوده و به شما كمك می كند، 
نداريد،  را  ماساژ  امكان  اگر  وجود  اين  با  كند.  می  آزاد  را  شده  كشيده 

مطمئنًا با اجرای حركات كششی نيز می توانيد درد را از بين ببريد. 
از جمله حركات كششی كه در اين زمينه مفيد می باشد، باال بردن دست 
تا باالی سر است. در اين حالت دست خود را در كنار سر قرار داده، آنرا از 
آرنج خم كنيد و با دست ديگر به آرنج خود نيرو وارد كنيد. همچنين می 
توانيد دست های خود را به صورت افقی به سمت پشت و بيرون برده، كف 
دست ها را در قسمت پشت بدن بهم رسانده و تا جايی كه می توانيد آنها را باال 
بياوريد تا ماهيچه های قفسه سينه باز شده و كشيده شوند. كليه ی حركات 
كششی را می توانيد برای هر دو طرف بدن انجام دهيد، اما دقت داشته 
باشيد كه می بايست حركات را برای قسمتی كه دچار كوتاه شدگی و افت 

عضالنی شده است 4 برابر بيشتر تكرار كنيد. 
از روش های پيشگيرانه هم می توان به تقويت عضالت بين مهره ها و شانه اشاره 
كرد. اين كار هم به رفع مشكل شما كمك می كند، زيرا اگر ماهيچه هايی كه 
دچار اسپاسم شده اند، تقويت شوند، خيلی راحت تر می توانند جای خود را 
حفظ كنند. تقويت اين عضالت از بروز دردهای آتی نيز جلوگيری بعمل می 
آورد. با رها سازی ماهيچه های مذكور كشيدگی و كوفتگی عضالت التيام پيدا 

كرده و درد از بين می رود.

قلنج کمر و گرفتگی عضالت

ساده ترين و همگاني ترين نوع آسايش، همان خواب است.
اميلي برونته
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با  را  شما  قبل  ی  شماره  در 
و  درمانی  موسيقی  ی  تاريخچه 
آشنا  معلوالن  برای  آن  كاربرد 
كرديم. در ادامه به بررسی قدرت 

موسيقی موتزارت می پردازيم.
اهل  پزشك  توماتيس''  ''آلفرد 
عمر  از  دهه   5 كه  است  فرانسه 
خويش را در مطالعه قدرت درمانگری 
موسيقی  خصوص  به  و  موسيقی 
موتزارت اختصاص داده است. خيلی 
از بيمارهای او لقب دكتر موتزارت را 

به او داده اند.
به  و  مشهور  بيماران  از  يكی 
بازيگر   ، دپارديو''  ''جرارد  او  نام 
فرانسوی بود. آنهايی كه فيلم های 
او را ديده اند، می دانند كه دپارديو 
شيرين صحبت  و  مليح  لحن  يك  با 
می كند. او در خانواده ای با مشكالت 
زياد متولد شد و طی زندگی خويش 
شد.  رو  روبه  زيادی  های  سختی  با 
شكست تحصيلی و لكنت زبان، غم و 
اندوه درونش را بيش از پيش هويدا 

می ساخت.
پيوسته  توانست  نمی  او 
كه خسته  وقت  هر  و  كند  صحبت 
و  بدتر  او  زبان  لكنت  شود  می 
بيشتر  را  ناتوانيش  و  می شد  بيشتر 

نمايان می ساخت.
را  او  نمايش  و  تئاتر  معلم  يك 
برای مشاوره به مركز »توماتيس« كه 
كرد.  راهنمايی  بود  واقع  پاريس  در 

بررسی  و  معاينه  از  بعد  ''توماتيس'' 
و  تكلم  اختالل  علت  دپارديو  احوال 
حافظه او را مشكالت عميق احساسی 
تشخيص داد و به او اطمينان داد كه 
كمك  بهبود  راه  در  را  او  تواند  می 

كند.
كه  او  به  جواب  در  توماتيس 
درمان  نوع   ''كدام  بود:  پرسيده 
است؟  گرفته  نظر  در  او  برای  را 
دارو  يا  درمانی  گفتار  جراحی، 
طول  ''در  كه  داد  پاسخ  درمانی؟'' 
به  روز  هر  آينده  ی  هفته  چند 
بايد به آهنگ های  مدت 2 ساعت 
از  دپارديو  كنی.''  گوش  موتزارت 
چنين درمانی بسيار متعجب شد اما 
توماتيس بر روش درمانی خود تاكيد 
برنامه  اين  اجرای  در  را  او  و  كرد 

درمانی تشويق نمود.
كلينيك  به  دپارديو  بعد  روز 
توماتيس رفت و دوره درمان را شروع 
كرد. بعد از گذشت يك دوره كوتاه، 
زندگی  در  مثبت  تغييرات  وضوح  به 
بود.  مشاهده  قابل  او  ی  روزمره 
اشتهای او زياد شد و اختالل خواب او 
نيز برطرف گرديد. او خود را انسانی 
بسيار  توانست  و می  يافت  انرژی  پر 
از  بعد  كند.  صحبت  روان  و  واضح 
گذشت چند ماه، دپارديو به مدرسه 
بازيگری بازگشت و با اعتماد به نفس 
مشغول  بيشتر  توان  و  نيرو  و  باال 
به  نيز  آن  از  بعد  و  شد  تحصيل  به 

بازيگری تمام و كمال تبديل شد. او 
روش  مديون  را  خود  موفقيت  تمام 
درمانی توماتيس است و با اين روش 
خويش  عادی  زندگی  به  او  كه  بود 

بازگشت نمود.
از  ''قبل  گويد:  می  دپارديو 
معالجه، من نمی توانستم جمالت و 
به صورت  را  نظر خود  مورد  مفاهيم 
من  به  توماتيس  كنم.  بيان  كامل 
كمك كرد تا افكاری پيوسته و منظم 
داشته باشم و بدين وسيله من قادر 
شدم تا مفاهيمی كه در ذهن داشتم 
به راحتی به زبان بياورم و در سنتز 
مشكل  دچار  مفاهيم  اين  ساخت  و 

نشوم.''
قبل از اينكه محققان درك كنند 
تغيير  در  قدرتی شگرف  از  موسيقی 
اثرات  است،  برخوردار  خوی  و  خلق 
آن را بر خالقيت، يادگيری و سالمت 
شناخته بودند و از موسيقی موتزارت 
به عنوان يك رشته پايه ای و ريشه 
ای استفاده های متعددی می كردند 
به عنوان مثال در شهرهای ادمونتون، 
آلبرتا و كانادا آهنگ های موتزارت در 
و  شود  می  پخش  شهر  های  ميدان 
بدين وسيله آمد و شد عابرين پياده و 
وسايل نقليه نظمی فراگير می گيرد.

از  موتزارت  موسيقی  قدرت 
تحقيقات  به  توجه  با   1990 دهه 
كاليفرنيا  دانشگاه  توسط  كه  بديعی 

از پيش توجه عامه  انجام شد، بيش 
مردم را به خود جلب نمود. محققان 
بر  را  خود  مطالعات  راستا  اين  در 
بر  موتزارت  موسيقی  اثرات  مشاهده 
كودكان  و  دانشگاه  دانشجويان  روی 
كردند  مشاهده  آنها  استوار ساختند. 
كه تست هوش افراد 8 تا 9 نمره بعد 
موتزارت  موسيقی  به  دادن  گوش  از 

افزايش يافت.
كه  است  معتقد  شاو''  ''گوردون 
است ساخت  قادر  تركيبی،  موسيقی 
و سنتز الگوهای مغزی و عصبی را كه 
در شرايط پيچيده تشكيل می شوند، 
تسهيل نمايد و در فعاليت های باالی 
مغزی مثل رياضيات و شطرنج بسيار 
موسيقی  بالعكس  و  باشد  می  موثر 
تكرار شونده و ساده اثر معكوسی به 

جا می گذارد. 
توضيح  در  دانشمندان  اكثر 
می  موتزارت  موسيقی  اثر  مكانيسم 
گويند كه اين موسيقی كمك شايانی 
و  عصبی  الگوهای  شدن  ارگانيزه  به 
تشكيل  و  نمايد  می  مغز  در  نورونی 
الگوهای نورونی را در كورتكس مغز 
مغزی  های  پروسه  و  نموده  تسهيل 
نيمكره راست مغز را به وضوح تقويت 
را  پيچيده   و حل مسائل  نمايد  می 

تسهيل می كند.

معمای اثر موتزارت

در  جز  را  حقايق  و  يافت  توان  نمي  زمين  قعر  در  جز  را  الماس 
اعماق فكر نمي توان كشف كرد

ويكتور هوگو
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1 -آقای دكتر محسن ترابی )متخصص ارتوپدی(
2-آقای دكتر محسن صفاريزاده )متخصص ارتوپدی(

3- خانم دكتر طلعت دباغی )متخصص زنان و زايمان(
4- آقای دكتر مجيد سررشته داری )متخصص داخلی(

5- آقای دكتر مسعود كاظمی )متخصص گوش ، حلق و بينی(
6- خانم پوران اسعدی )كارشناس تغذيه(

7- آقای دكتر هادی اخويزادگان )متخصص مغز و اعصاب(
8- آقای دكتر سيد جواد عبادی )پزشك عمومی(
9 -آقای دكتر كاظم امان زاده )متخصص چشم(

10- آقای دكتر شهرام ملك زاده )متخصص ارتوپدی(
11- خانم دكتر ناهيد انوری آذر )متخصص زنان و زايمان(

12-آقای دكتر ابوالفضل مهيار )متخصص كودكان(
13-خانم دكتر سيما هاشمی پور )متخصص غدد(

14- آقای دكتر امير فرزام )مديريت آزمايشگاه فرزام(
15- آقای دكتر مجيد مجدی نسب )متخصص گوش ،حلق و بينی(

16- آقای دكتر محمد حسن شلويری )متخصص پوست و مو(
17- آقای دكتر مجيد شلويری )پزشك عمومی(

18- آقای دكتر همايون شيخ االسالم )متخصص داخلی(
19- خانم دكتر سيما سياح )متخصص قلب و عروق(

20- آقای دكتر امير ضيائی )فوق تخصص غدد و متابوليسم(
21- آقای دكتر داوود كشاورز )متخصص پوست و مو(
22- آقای دكتر داود كاتبی )متخصص قلب و عروق(

23- خانم دكتر رقيه ارباب )فيزيوتراپيست(
24- آقای دكتر محمد ابوترابی )متخصص زنان و زايمان(

25-آقای دكتر ميرعماد امامی )متخصص كودكان(
26- خانم دكتر فتح السادات الوری )متخصص زنان و زايمان(

27- خانم دكتر فاطمه اللوها )متخصص زنان و زايمان(
28- آقای دكتر مرتضی ابراهيمی )متخصص قلب و عروق(

29- آقای دكتر عادل خزانه ای )متخصص چشم(
30- آقای دكتر رضا قاسمی )متخصص عفونی و داخلی(

31- آقای دكتر فيض اله عسگری )متخصص قلب و عروق(
32- آقای دكتر ابوالقاسم كمالی )متخصص اطفال(

33- آقای دكتر حسين مطيعی )متخصص كودكان(
34- آقای دكتر محمد مهدی دانشي )مديريت آزمايشگاه دانش(

35 -آقای دكتر قوام الدين قوامی )راديولوژيست(
36- آقای دكتر ابوالفضل قبادی )متخصص گوش حلق و بينی(

37- خانم دكتر مينا آصف زاده )متخصص داخلی و عفونی(
38- آقای دكتر رحيم آقايی )متخصص گوش حلق و بينی(

39- خانم دكتر اكرم بهشتی )متخصص پوست و مو(
40 -آقای دكتر حجت اله جامعی )متخصص قلب و عروق(

41 -خانم دكتر مليحه چرخچيان ) فوق تخصص كليه(
42- آقای دكترحاج آقا محمدی ) متخصص داخلی(

43 -آقای دكتر محمد  حسين خوئينی ها )متخصص تشخيص طبی و پاتولوژی(
44 خانم دكتر فرشيده سميعی )متخصص كودكان و مشاور ژنتيك(

45- آقای دكتر يونس شفيق )جراح عمومی(
46- آقای دكتر فرهاد شاملو )متخصص اعصاب و روان(
47- آقای دكتر سهراب صالحی )متخصص ارولوژيست(
48- آقای دكتر مسعود عبادی )متخصص ارولوژيست(

49- آقای دكتر پرويز فالح )جراح عمومی(
50- آقای دكتر كيارش كيانی فر)متخصص پوست و مو(

51-آقای دكترسيد جوادعبادی ) مديريت درمانگاه امام علی)ع( (
52-آقای دكتر حسين مژدهی پناه ) نرولوژيست (

53- آقای دكترمحمدرضا ملك )  متخصص اعصاب و روان(
54-خانم دكترسوزان ناصری)متخصص زنان و زايمان (    

55- مديريت محترم بيمارستان شهيد رجايی
56- مديريت محترم بيمارستان خيريه رحيميان

57- مديريت محترم بيمارستان كوثر
58- مديريت محترم بيمارستان كودكان قدس

59- مديريت محترم بيمارستان بوعلی سينا
60- مديريت محترم درمانگاه امام سجاد )ع( 

61- مديريت محترم درمانگاه شادروان پاكروان
62- مديريت محترم درمانگاه امام علی )ع(

63- مديريت محترم درمانگاه امام خمينی )ره(
كانون معلولين توانا

لم يشكر الخالق و لم يشكر المخلوق

ويژه اعضای كانون معلولين توانا در استان قزوين
واحد درمان كانون معلولين توانا با همكاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی ومشاركت جمعی ازپزشكان متخصص ، بيمارستانهای 

دولتی ، كلينيكهای تخصصی ،  درمانگاهها ، آزمايشگاهها ، مراكز مشاوره و... آمادگی دارد تا نسبت به ارائه خدمات پزشكی و درمانی رايگان 
)يا با تخفيف ( به عزيزان معلول ، اقدام نمايد .

لذا چنانچه درزمينه درمان ) به استثنای دارو و تجهيزات پزشكی ( با مشكل مالی مواجه هستيد می توانيد جهت اخذ معرفی 
نامه كتبی همه روزه )بجز روزهای پنجشنبه و ايام تعطيل ( از ساعت 10 الی 12 به كانون توانا مراجعه نماييد .

همچنين با توجه باال بودن هزينه های ساخت و تعمير بريس و پروتز و عدم وجود مركز فنی و ارتوپدی در هالل احمر قزوين ، سرويس اياب 
و ذهاب رايگان برای عزيزان معلول جهت عزيمت به هالل احمر تهران )مركز فنی و ارتوپدی شهيد بهشتی( بصورت دايمی مهيا گرديده است 

درمان رایگان

صدها فرشته بوسه برآن دست می زند   
 کزکارخلق یک گره بسته واکند

بدینوسیله در آستانه روز پزشک از تالشهای صادقانه و همکاری 
صمیمانه پزشکان افتخاری و انساندوست که در راستای کاهش 

محرومیتهای معلوالن دست مارا به گرمی فشرده اند قدردانی می گردد :

سالمت 
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اینقدر شیرینی نخور! 
کرم دندان هایت را 

می خورد!

تحقيقات جديد نشان داد  بينايی سه بيمار كه برای نوعی نابينايی ارثی 
تحت ژن درمانی قرار گرفته بودند، پس از گذشت يك سال بهبود يافته است. 
اين نخستين بررسی است كه نتايج ايمن و كارآمد ژن درمانی يك ساله در بالغان 
گزارش  را   ''  Leber Congenital Amaurosis )LCA(''به مبتال  جوان 

می دهد.
)LCA( يك بيماری ارثی است كه بينايی را در دوران كودكی دچار اختالل 
می كند و فرد بيمار در 30 سالگی بينايی خود را به طور كامل از دست می دهد. 
جنين  ژنهاي  برخي  در  جهش  علت  به   ''LCA'' ندارد.  درمانی  بيماری  اين 
ايجاد مي شود، مهمترين عامل نابينايي در زمان تولد است.اين ژن به طور 
پروتئين         بدون  كند.  می  توليد  بينايی  چرخه  در  را  مهمی  پروتئين  طبيعی 
''65RPE''سلول های گيرنده حساس به نور دچار كمبود ويتامين آ مخصوص 

شبكيه شده و نمی توانند به خوبی عمل كنند، از اين رو ديد از بين می رود.
دچار  كه  را  شبكيه  از  مناطقی  ژنتيكی،  نقص  اين  اصالح  برای  محققان 
با  و  دادند  قرار  هدف  داشت  سالم  نوری  های  گيرنده  ولی  بود  شده  آسيب 
 ''65RPE'' استفاده از يك ويروس سرماخوردگي معمولي نسخه های سالم ژن

را، مستقيما وارد چشم بيماران داوطلب كردند.
اين  معماي  حل  كليد  كه  دارند  باور  لندن،  تحقيقاتي  كالج  دانشمندان 
بيماري در پروتئينهاي خاصي در چشم است كه به سبب جهش، دچار تمايز از 

حالت طبيعي خود شده اند.
باره مي گويد: ما  اين  ، سرپرست تحقيقات در   '' ''مايك چيتام  پروفسور 
 ''LCA'' يافته در بيماري اين پروتئينهاي جهش  تاثير  هنوز موفق به كشف 
دچار  اگر   ''AIPL'' به  موسوم  پروتئين  نوعي  كه  داريم  يقين  اما  ايم.  نشده 
جهش شود، شديدترين فرم بيماري را ايجاد مي كند؛ پس شناسايي تاثير آن 

ممكن است به توليد دارو يا روش درماني بر ضد اين بيماري منجر شود.

آيا شما هم به وجود كرم دندان اعتقاد داريد يا اين موضوع را يك 
باور عاميانه می دانيد؟ 

محققان در يك پژوهش جديد تصاوير ميكروسكوپی از ساختارهای بسيار 
كوچك و عجيب شبيه به كرم را در درون دندان كرسی انسان به دست آورده اند. 
از  بسياری  در  و  قديم  بسيار  زمان های  از  گزارش،  اين  اساس  بر 
اين اصطالح در بين مردم رواج داشته است كه دندانها دچار  فرهنگ ها 
كرم خوردگی شده و پوسيده و تخريب می شوند و اكنون محققان با كشف 
اين ساختارهای جديد و بسيار كوچك اين باور قديمی را اثبات كرده اند. 
محققان دانشكده پزشكی دانشگاه مريلند كه كاشف اين اجزا كرمی 
كرم  ساختارها  اين  كه  می دانيم  می گويند:ما  باره  اين  در  هستند،  شكل 
اين پژوهش معلوم  نامعلوم است. در  آنها هنوز  نيستند،اما ماهيت اصلی 
طبيعی  حفره های  ميان  از  شكلی  لوله ای  يا  استوانه ای  اجرام  كه  شد 
بيش  انسان  دندان  يك  كرده اند.درون  رشد  بيرون  سمت  به  دندان ها 
به  كه  دارد  وجود  مربع  متر  ميلی  هر  در  استوانه ها  اين  از  هزار  از 500 
عنوان كانال های كشيده شده از اعصاب به سمت دندان عمل می كنند.

اعصاب دندان منتقل می  به  را  استوانه ها احساس گرما و سرما  اين 
نمايند.نظر دندانپزشكان درباره ماهيت و منشا اين ساختارها متفاوت است. 
در پژوهش جديد تصاوير دقيق تری از اين ساختارها به دست آمده است، 
اما در عين حال سواالت بيشتری را در ذهن محققان به وجود آورده است.از 
اين رو بررسی های دانشمندان برای كشف ماهيت اين ساختارها ادامه دارد.

برای تربيت اراده بهترين زمان ايام جوانی است.
فيثاغورث

بهبود بینایی در نوعی 
نابینایی ارثــــــی

سالمت 

به طور  آنها  تا اطمينان حاصل كنيد كه  را وارسی كنيد  نوزادتان  پای های 
طبيعی نمو پيدا می كنند.  انجمن طب اطفال آمريكا اين توصيه ها را در اين مورد 

ارائه می  كند:
نظرتان  به  كه  را  چيزی  هر  كنيد،  معاينه  دقت  به  را  نوزاد  پاهای   

غيرمعمول می آيد  به متخصص  اطفال گزارش كنيد.
به نوزادتان اجازه دهيد كه پاهايش را تكان دهد. نوزاد را بدون پتو يا 

پوشش ديگر به پشت بخوابانيد و بگذاريد پاهايش را تكان دهد.
 پاهای كودك را قنداق نكنيد يا با پوشش سفت ديگری به دور آن 
نپيچانيد و نگذاريد كه كودك برای مدت طوالنی در يك وضعيت باقی 
فشار  كه  می شود  باعث  كودك  قرارگيری  وضعيت  مكرر  تغيير  بماند. 

كمتری بر روی ساق و پنجه پا بيايد.

پای های نوزادتان را وارسی کنید
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ساخت استخوان مصنوعی با 
کمک چوب!

بلوط  از چوب  ايتاليا قصد دارند  فناوری مواد در  و  محققان موسسه علوم 
قرمز، خيزران و سيپو در ساخت استخوانهای مصنوعی استفاده كنند تا با كمك 
اين ماده طبيعی بتوان استخوانهايی با توانايی ترميمی باالتر و ايمن تر از مواد 

كنونی توليد كرد.
دليل استفاده از چوب در اين تحقيقات نزديكی ساختار اين ماده با ساختار 
استخوان طبيعی است كه در زمان كنونی و با استفاده از تجهيزات موجود امكان 
بازسازی و شبيه سازی آن وجود ندارد. به منظور توليد استخوانهای مصنوعی 
محققان چوبهای بلوط قرمز، خيزران و سيپو را تا حدی كه تنها كربن خالص از 

آنها باقی بماند، در معرض حرارت قرار می دهند.
در نهايت محققان قصد دارند اين استخوان را پس از آزمايش بر روی بدن 
حيوانات به بدن انسان پيوند بزنند. در حال حاضر تيتانيوم و آلياژهای كرونيوم 
كبالت بهترين مواد برای توليد استخوانهای مصنوعی به شمار می روند در حالی 
كه محصوالت تركيبی كلسيمی ترميم استخوان برای سالها است كه در اختيار 

متخصصان قرار گرفته است.

بادام زمینی پر کالری است 
اما چاق کننده نه!

اگر در مورد كالری موجود در غذاها حساس هستيد ، بهتر است در مورد بادام 
بر وزن  تاثيری  اما  باشيد.اين ماده غذايی طبيعی پر كالری است  زمينی مطمئن 
بدن و يا ساير عوارض سوء ناشی از مواد پر كالری ندارد. اين منبع پر كالری به 
ازمفيد ترين خوراكی های  خاطر داشتن فيبر، پروتئين و چربی های سالم يكی 

موجود می باشد.
ديگر خواص تغذيه ای بادام زمينی عبارتند از : 

1- چربی و كالری آن تمامًا توسط بدن جذب نمی شود.
2- چربی آن بهتر از ساير چربی ها سوخته می شود. يعنی بدن چربی 
غير اشباع اين ماده غذايی را بهتر از ساير چربی های اشباع شده می تواند تجزيه 
كند. يكی ديگر از خواص منحصر به فرد اين منبع مغذی اين است كه باعث آزاد 
شدن ماده شيميايی دوپامين نمی شود. الزم به ذكر است كه دوپامين نوعی ماده 
شيميايی با خاصيت مفرح است كه در نتيجه مصرف بعضی غذاها )مثل شكالت ( 
در بدن توليد می شود. آزاد شدن دوپامين در بدن منجر به ايجاد حس هوشياری و 
شادی می شود اما به محض كاهش سطح آن مجدداً بايد همان ماده محرك توليد 

را خورد و همين مسئله منجر به بروز چاقی می شود.  
گفتنی است كه ساير آجيل ها نظير بادام و مغزگردو نيز خاصيتی مشابه دارند. 

كه  كيفهايی  دريافتند  توجه  جالب  آزمايشی  انجام  با  روانشناسان 
عكس يك كودك در آن قرار گرفته باشد پس از مفقود شدن به سرعت 

توسط افراد يابنده به صاحبان اصلی باز می گردند.
محققان سال گذشته با انجام آزمايشی جالب توجه 240 كيف پول 
تعداد  بتوانند  تا  دادند  قرار  ادينبرگ  را در مكانهای مختلف خيابانهای 
كيفهای بازگردانده شده را محاسبه كنند. برخی از اين كيف پولها حاوی 
قطعه عكسی از يك كودك، يك خانواده و يا يك زوج مسن بودند. برخی 
از كيفها دارای كارتهايی بودند كه نشان می داد صاحب كيف اخيرا در 
و  مدارك  از  كيفها  بقيه  و  است  داشته  شركت  خيرخواهانه  فعاليتهای 

كارتهای معمولی انباشته بودند.
ريچارد وايزمن روانشناس دانشگاه هرتفورد شاير كه اين آزمايشها 
بازگردانده  انجام رسانده است اعالم كرد 42 درصد از كل كيفها  را به 
شدند كه از اين ميان آنهايی كه حاوی عكس كودك يا نوزادی بودند 
العمل درستكارانه يابنده كيف قرار گرفته بودند به  بيشتر مورد عكس 
طوريكه 88 درصد از كيفهايی كه عكس كودك در آنها قرار گرفته شده 

بود بازگردانده شدند.
از  درصد   28 و  خانوادگی  عكسهای  با  كيفها  از  درصد   48 تنها 
كيفها با عكس زوجی مسن توسط يابنده بازگشت داده شدند. وايزمن 
يا  نوزاد  »تصوير  كند:  می  توجيه  اينگونه  را  متفاوت  آمار  اين  دليل 

زنده می  افراد  را در  به حمايت  نياز  د كودك احساس  ز سا
انگيز  شگفت  امری  تكاملی  ديدگاه  از  كه 

انگيز  شگفت  نكته  رود.  نمی  شمار  به 
است  كيفهايی  تعداد  آزمايشها  اين 

عكس  يك  واسطه  به  تنها  كه 
بازگردانده شدند.«

نزاع و جدال مكن كه آبرويت می رود و شوخی مكن كه بر تو جرات می يابند. 
     امام حسن عسگری )ع(

حتما عکس یک کودک را 
در کیف پول خود بگذارید!

سالمت 
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برنامه  ی  نخستين  قمری،   1264 سال  در 
فرمان  به  واكسيناسيون  برای  ايران  دولت 
كودكان  برنامه،  آن  در  شد.  آغاز  اميركبير 
و نوجوانانی ايرانی را آبله كوبی می كردند. اما 
چند روز پس از آغاز آبله كوبی به اميركبير 
ناآگاهی  روی  از  مردم  كه  خبردادند 
چند  كه  به ويژه  بزنند.  واكسن  نمی خواهند 
تن از فالگيرها و دعانويس ها در شهر شايعه 
كرده بودند كه واكسن زدن باعث راه  يافتن 

جن به خون انسان می شود. 
علت  به  نفر  پنج   ، رسيد  خبر  كه  هنگامی 
امير  باخته اند،  جان  آبله  بيماری  به  ابتال 
حاضر  كه  كسی  هر  داد  فرمان  بی درنگ 
نشود آبله بكوبد بايد پنج تومان به صندوق 
دولت جريمه بپردازد. او تصور می كرد كه با 
اين فرمان همه مردم آبله می كوبند. اما نفوذ 
سخن دعانويس ها و ناآگاهی مردم بيش از 
آن بود كه فرمان امير را بپذيرند. شماری كه 
پول كافی داشتند، پنج تومان را پرداختند 
ديگر  شماری  زدند.  سرباز  آبله كوبی  از  و 
هنگام مراجعه مأموران در آب انبارها پنهان 
روز   . می رفتند  بيرون  شهر  از  يا  می شدند 
امير  به  االول  ربيع  ماه  هشتم  و  بيست 
تهران  شهر  همه ی  در  كه  دادند  اطالع 
سی صد  فقط  آن  پيرامون  روستاهای  و 
روز،  همان  در  كوبيده اند.  آبله  نفر  و سی 
آبله  بيماری  از  فرزندش  كه  را  دوزی  پاره 
جسد  به  امير  آوردند.  او  نزد  به  بود،  مرده 
برای  كه  ما  آنگاه گفت:  و  نگريست  كودك 
فرستاديم!  آبله كوب  بچه هايتان  نجات 
امير،  فراوان گفت: حضرت  اندوه  با  پيرمرد 
به من گفته بودند كه اگر بچه را آبله بكوبيم 
جن زده می شود. امير فرياد كشيد: وای از 

جهل و نادانی! حال، گذشته از اينكه فرزندت را از 
بدهی.  جريمه  هم  تومان  پنج  بايد  داده ای  دست 
پيرمرد با التماس گفت: باور كنيد كه هيچ ندارم. 
اميركبير دست در جيب خود كرد و پنج تومان به 
پنج  اين  برنمی گردد،  و سپس گفت: حكم  داد  او 
تومان را به صندوق دولت بپرداز!  چند دقيقه ديگر 
آبله مرده بود.  از  نيز  او  بقالی را آوردند كه فرزند 
نتوانست تحمل كند. روی  اميركبير ديگر  بار  اين 
گريستن  به  شروع  زار  حالی  با  و  نشست  صندلی 
در  او  شد.  وارد  آقاخان  ميرزا  هنگام  آن  در  كرد. 
كمتر زمانی اميركبير را در حال گريستن ديده بود. 
علت را پرسيد و مالزمان امير گفتند كه دو كودك 
شيرخوار پاره دوز و بقال از بيماری آبله مرده اند. 
تصور  من  عجب،  گفت:  شگفتی  با  آقاخان  ميرزا 
مرده  امير-  پسر   - احمدخان  ميرزا  كه  می كردم 
است كه او اين چنين های های می گريد. سپس، 
به  آن هم  و گفت: گريستن،  نزديك شد  امير  به 
اين گونه، برای دو بچه ی شيرخوار بقال و چقال 
در شأن شما نيست. امير سر برداشت و با خشم 
به او نگريست، آنچنان كه ميرزا آقاخان از ترس بر 
خود لرزيد. امير اشك هايش را پاك كرد و گفت: 
خاموش باش. تا زمانی كه ما سرپرستی اين ملت 

را بر عهده داريم، مسئول مرگشان ما هستيم.
ميرزا آقاخان آهسته گفت: ولی اينان خود در اثر 
جهل آبله نكوبيده اند. امير با صدای رسا گفت: 
»و مسئول جهلشان نيز ما هستيم. اگر ما در 
هر روستا و كوچه و خيابانی مدرسه بسازيم و 
كتابخانه ايجاد كنيم، دعانويس ها بساطشان 
را جمع می كنند. تمام ايرانی ها اوالد حقيقی 
من هستند و من از اين می گريم كه چرا اين 
اثر  در  كه  باشند  جاهل  قدر  اين  بايد  مردم 

نكوبيدن آبله بميرند.«

داسـتان طرح واکـسن امیر کبـــیر

بايد زياد مطالعه كنيد تا بدانيد كه هيچ نمی دانيد.
چارلز لويی مونت كيو

دنیاي تبلیغات
يك شركت روبات ساز ژاپني براي تبليغ محصوالت خود طي بخشنامه اي كارمندان رده پايين خود را موظف به پوشيدن »لباس 
روباتي« كرد. كارمندان اين شركت براي حفظ شغل خود در اقتصاد بيمار ژاپن مجبورند هر روز با پوشيدن اين لباس در خيابان 

هاي توكيو تردد كنند.
در واقع اين شركت با اين روش قصد تبليغ »لباس روباتي« خود را دارد كه براي كمك به افراد معلول طراحي شده است.
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تاثير  انسان  زندگي  در  فناوريها  از  برخي  اختراع 
هرگز  مثال  براي  است.  داشته  انكاري  قابل  غير 
انكار  بشر  زندگي  بر  را  اينترنت  تاثير  توان  نمي 
كرد. در ادامه 10 فناوري برتري كه تاثير آنها بر 
حيات انسان غير قابل انكار بوده و تحول عظيمي 
در شيوه زندگي ايجاد كرده اند، مورد بررسي قرار 

خواهد گرفت.
کارتهاي مغناطیسي: امروزه تصور سفر كردن، 
بدون حضور  بانكي  كارهاي  انجام  و  كردن  خريد 

كارتهاي اعتباري بسيار سخت خواهد بود. 
اين كارتها كه در دهه 1960 توسط موسسه آي 
بي ام و به منظور استفاده در يك سيستم امنيتي 
كه  اطالعاتي  از  استفاده  با  است  شده  توليد 
در  كوچك  بسيار  مغناطيسهاي  صورت  به 
گذاري  رمز  كارت  در  موجود  سياهرنگ  نوار 
انسانها  روزمره  كارهاي  از  بسياري  اند،  شده 
اكنون  مغناطيسي  كارتهاي  كند.  مي  تسهيل  را 
تبديل  دنيا  هاي  فناوري  ترين  از جهاني  يكي  به 

شده اند. 
باروت: اين ماده در ابتدا به منظور توليد تركيبي 
دانشمند  يك  توسط  جاودان  حيات  كشف  براي 
به  اوليه  مواد  تركيب  قرارگرفت  آزمايش  مورد 
تقريبا  را  آن  كاشف  ابتدا  در  باروت  توليد  منظور 
از  تا مرز مرگ پيش برد و پس آن تعداد زيادي 

انسانها را به كام مرگ فرو برد. 
حدود  در  جهان  سراسر  در  فلز  عصر  فلز:  ذوب 
تحوالت  و  شده  آغاز  ميالد  از  قبل   1200 سال 
عظيمي را در لحظه لحظه زندگي بشر ايجاد كرد. 
با كمك فناوري  ابزارآالت فلزي كه  از  با استفاده 
و  تر  آسان  كشاورزي  شدند،  مي  توليد  فلز  ذوب 
جنگها پيروزمندانه تر شدند. در عين حال استفاده 
از فلز به عنوان ماده اوليه ساخت پول به دليل وفور 
آن در سرتاسر جهان باستاني باعث شد تجارت به 
تدريج متحول شود و پرداخت ها شكلي مستقالنه 

تر به خود بگيرند. 
شكل  به  ابتدا  در  الستيك  اوليه  ماده  الستیک: 
اين  به تدريج  اما  از درختي فروچكيد  شيره گياه 

ماده چسبنده اهميت زيادي به خود گرفت. 
باستاني  جهان  در  ماده  اين  كشف  ابتدا  در 
كنجكاوي بسياري از مردم را تحريك كرد و پس 
از آن در پي ابداع اتومبيل اين صمغ به يكي از پر 
شد.  تبديل  جهان  در  صنعتي  مواد  ترين  مصرف 
صنعت اتومبيل در حال حاضر بيش از 70 درصد 
از توليدي الستيك در جهان را مورد استفاده قرار 

مي دهد. 
بدون  بدن  درون  مشاهده  توانايي  ایکس:  پرتو 
شكافتن آن در قديم مي توانست جرم جادوگري 
را براي افراد به همراه داشته باشد. اما پس از ابداع 
فناوري پرتو ايكس انجام چنين كاري بسيار رواج 

يافته و ضروري به شمار مي رود. 

ابداع خود در دهه 1800با  از زمان  اين فناوري   
هاي  بيماري  و  اختالالت  مشاهده  امكان  ايجاد 
شديدي  بسيار  تاثير  پزشكي  علم  بر  دروني 

گذاشت. 
دادن  قرار  براي  گذشته  در  میکروپردازنده: 
پردازش متوسط درون منزل  با قدرت  رايانه  يك 
اختصاص  آن  به  كامل  اتاق  يك  بايد  مسكوني 
ميكروپردازشگرها  ابداع  از  پس  اما  شد  مي  داده 
يا CPU اكنون صنعت رايانه رقابتي شديد را به 
منظور هر چه كوچكتر ساختن رايانه ها آغاز كرده 

است. 
كامل  داستان  از  شخصي  كنون  تا  الکتریسیته: 
ابداع انرژي الكتريسيته اطالعات دقيق و كاملي به 

دست نياورده است. 
  اما آشكار است كه بنجامين فرانكلين  در كنار 
مغزهاي متفكري چون اديسون، تسال و ولتا در قرن 
18 ميالدي سعي در آشكار سازي راز الكتريسيته 

نقش مهمی  داشته است. 
را  بشر  دوران حيات  ارزشمند  انرژي  اين  ابداع    
متحول ساخته و دسترسي به انرژي را آني و آسان 

كرد. 
از  گروهي   1930 دهه  در  اتمي:  انرژي 
توان  مي  چگونه  دريافتند  مشهور  فيزيكدانان 
انرژي  اورانيوم را به  اتم  از  قسمتي بسيار كوچك 
باقدرتي باورنكردني تبديل كرد. اين ابداع مستقيما 
به توليد بمب اتمي و تحول مجدد در شيوه جنگها 

ختم شد. 
  با اين حال انرژي اتمي تنها در راستاي تخريب 
و كشتار استفاده نشده و در زمينه هاي علمي و 

تامين انرژي نيز تاثير به سزايي داشته است. 
و  سوارها  بالن  گرفتن  نظر  در  بدون  پرواز: 
گاليدرهاي دهه 1800 اين برادران رايت بودند كه 
در سال 1903 اولين پرواز جهان را به مدت 12 
به  پرواز  اين  انجام  دادند. موفقيت در  انجام  ثانيه 
معني كلمه جهان را وارد دوره اي جديد از حمل 

و نقل قرار داد. 
اي  قاره  به  كردن  ابداع سفر  اين  با كمك  اكنون 
ديگر به جاي چندين هفته يا چندين ماه تنها چند 
ساينس،  اليو  اساس  بر  برد.  خواهد  زمان  ساعت 
پرواز،  يا  هواپيما  مانند  ابداعي  هيچ  كنون  تا 
يكديگر  به  اينگونه  را  جهان  مختلف  قسمتهاي 

اتصال نداده بود. 
اینترنت: اكثر افراد زماني كه در دهه 90 اولين 
دارند.  ياد  به  را  گرفت  انجام  اينترنتي  مكالمه 
فناوري كه بنيان اصلي اينترنت را تشكيل مي دهد 
تا زماني كه  اما  ارائه شد  در واقع در دهه 1980 
اولين وب سايت جهاني WWW توسط موسسه 
سرن در سال 1991 به وجود نيامد امكان استفاده 

عمومي از اينترنت در جهان وجود نداشت. 

معرفي ده فناوري تاثیرگذار
 بر زندگي

كاله  و  بلند  لباس  مي دانيد  آيا 

به  جهان  سراسر  در  كه  منگوله داري 

هنگام  در  رسمي  لباس  يك  عنوان 

فارغ التحصيلي دانشجويان بر تن آنها 

پوشانيده مي شود از كجا اقتباس شده 
است.

به  گذاشتن  ارج  براي  لباس  اين 

شماره  مرد  علمي  واالي  شخصيت 

علوم جهان  و ساير  پزشكي  علم  يك 

سنت  آوي  جناب  يعني  گذشته،  در 

يا همان ابن سينا مي باشد.اين لباس 

بلند همان رداي بلند خراساني است. 

نيز  است  آويزان  آن  از  كه  منگوله اي 

شده  زده  گره  آويزان  پارچه  نشانه 

خراساني  )سربند(  دستار  كناره  بر 

انتهاي گره  از گوشه سر  مي باشد كه 
را آويزان مي كردند. 

کاله ابوعلی سینا 

آنچه را كه بيش از هر چيز به يادگيريش نيازمندي،
 بهتر تدريس مي كني.

ريچارد باخ
علمي
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ديگر  شماست.  برای  موس  با  كار  از  جديدی  تجربه  انگشتی  موس 
نيازی به موس و پد نداريد. تنها كافيست انگشت خود را روی يك 

سطح صاف حركت دهيد.
30 سال از توليد نخستين كامپيوترهای شخصی می گذرد، 
اما هنوز موس های رايج همان شكل سنتی خود را حفظ 
كم،  انعطاف  و  سرعت  و  دست  مچ  خستگی  اند.  كرده 
برخی از مشكالت استفاده از موس های كامپيوتری فعلی 
ساخت  فكر  به  مبتكرين  از  گروهی  رو  اين  از  باشد.  می 
موس های جديد با ظاهری متفاوت افتادند. موس انگشتي 

يكی از كاربردی ترين موس های توليد شده است.
موس انگشتی تجربه جديدی از كار با موس برای شماست. 

ديگر نيازی به موس پد نداريد. تنها كافيست انگشت خود را 
حركت  آسانی  به  موس  تا  دهيد  حركت  صاف  سطح  يك  روی 

كند.
موس انگشتی قابليت های زيادی به شما می دهد و همين موضوع باعث 
شد تا اين محصول به عنوان يكی از 10 اختراع برتر سال از سوی مجله 

معروف pcworld«« انتخاب شود.
برخی از مشخصات اين محصول:

- راه اندازی آسان از طريق usb بدون نياز به نصب.
- بدون نياز به پد قابل استفاده حتی روی ميز

- طراحی ارگونوميك و مناسب جهت جلوگيری از آسيب و خستگی مچ 
دست

- استفاده آسان بر روی دست چپ يا راست
- دارای دو كليد راست و چپ و ويل )wheel( جهت باال و پايين بردن صفحات

- وزن بسيار  پايين و كيفيت باالی بدنه و سيم
- استفاده بسيار آسان برای رايانه های همراه )نوت بوك(

800dpi با دقت اپتيكال -
لرزش  اصالح  و  روانتر  حركت  جهت  »انكودر«  ديجيتال  تكنولوژی   -

حركت
- سازگار با تمامی نسخه های ويندوز و مك

مــوس انگــــــشتی 

يك استاد مهندسي به همراه پنج دانشجوي دانشگاه مركزي »ميشيگان« عصاي هوشمندی 
)براي خواندن  است،  )RFID( مجهز  راديويي  امواج  از طريق  به فن آوري شناسايي  را كه 
برچسب هاي راهنمای الكترونيكي نصب شده بين ساختمان ها( ساختند تا به نابينايان كمك 

كنند كه راحت تر به مقصد برسند. 
اين عصا داراي يك حسگر اولتراسونيك است كه به سيستم ناوبري بسيار كوچكی وصل است 
كه در يك كيف دوشي قرار دارد. طراحان اين عصا همچنين دستكش لرزاننده اي ساختند كه 

به افرادی كمك می كند كه داراي هر دو مشكل بينايي و شنوايي هستند.

عصاي هوشمند براي نابینایان ساخته شد

ستون تمدن ، كتاب و مطبوعات است.
پلو تارك      

علمي

36



چشمي  يك  ي  وسيله  به  توانند  مي  نابينا  افراد 
عرض  در  ببينند!  خويش  زبان  با  پيكسلي،   144
از  واضحي  نسبتا  تصوير  تواند  مي  فرد  ثانيه  چند 
ببيند كه  در جهت هاي مختلف  را   ''  T '' حرف 
گرفته  قرار  ابزار  به  الكتريكي  هاي  محرك  توسط 

روي زبان ارسال مي شود.
واحد نمايشگر زبان قادر است مناطقي را شناسايي 
كند كه معموال براي اطالعات بينايي است و زماني 
بدون  است  مادرزادي  نابينايي  به  مبتال  فرد  كه 
است:  معتقد  پتيتو  پروفسور  ماند.  مي  استفاده 
»زبان هرگز جايگزين چشم نمي شود اما قشر مخ 
)معموال براي بينايي است( افرادي كه نابينا متولد 
شوند.  مي  فعال  وسيله  اين  با  مجددا  شوند،  مي 
فعاليت الكتريكي كه توسط اسكن ضبط مي شود, 
در اين باره بسيار واضح است«. » تصور كنيد يك 
دوربين داخل چشم نصب شده است كه تصوير را 
از وسيله ي قرار گرفته روي نوار منتقل مي كند 
و يك تكانه ي الكتريكي به محرك زباني ارسال 
مي كند كه روي انديكاتور سيار )و زير سقف دهان( 
قرار دارد. فرد براي ديدن تصاوير فقط بايد زبانش 

را روي وسيله فشار دهد«.
سيستم  اين  كه  بود  اميدوار  توان  مي  زودي  به 
اگر  واقع  در  شد.  خواهد  بريل  الفباي  جايگزين 
بنابراين  بخواند   را   الفبا  حروف  تواند  مي  زبان 
متون  الكتريكي  عاليم  طريق  از  بود  خواهد  قادر 
را هم بخواند. زماني كه اين سيستم تكميل شود، 
اين  شد.  خواهد  بهتر  نابينا  افراد  زندگي  كيفيت 
خواهد  ضرر  بي  و  جانبي  عوارض  بدون  وسيله  

بود.
اعظمي  بخش  ارگان,  اين  اطالعات  پردازش 
بزاق  و  كند  مي  مشغول  خود  به  را  مغز  از 
محرك  انتقال  براي  خوبي  موقعيت  دهان 
پتيتو  موريس  كند.  مي  فراهم  الكتريكي  هاي 
روانشناس اعصاب و رفتار دانشگاه بينايي سنجي 
كه با دانشگاه آرتوس در رانكوپر دانمارك همكاري 
داشت  می گويد: »اين تحقيقات نشان مي دهند 

كه حواس ما به نوعي در حال چرخش هستند«.
ترجمه: معصومه آِمدی  

حس بينايي زبان!!!

هشتاد و هشت سال پيش ماده ای 
درمان   نويدبخش  كه  شد  كشف 
كه  ماده  اين  بود.  قند  بيماری  
لوزالمعده  در  گرفت  نام  انسولين 
توليد می شود. پژوهشگران معتقدند، 
 به كمك سلول های بنيادی می توان 

ترشح انسولين را تنظيم كرد. 
سلول های بنيادی،  سلول هايی هستند 
به سر  كه در مرحله ی پيش تكاملی 
به صورت تخصصی  هنوز  و  می برند 
مغز  در  سلول ها  اين  درنيامده اند. 
سپس  و  می شوند  توليد  استخوان 
سلول های  به  بدن  نياز  به  توجه  با 
بدن  مختلف  بافت های  تخصصی 

تبديل می شوند. 
 در روش درمانی كه در مورد بيماری 
برده  كار  به  دوم  و  اول  نوع  ديابت 
مغز  از  بنيادی  سلول های  می شود، 

مورد  اين  )در  بيمار  فرد  استخوان 
استخوان لگن ( جدا می شوند. اين 
مدرن  آزمايشگا ه های  در  سلول ها 
و  می شوند  داده  كشت  ژنتيك  
غده  ی  سالم  سلول های  آنها  از 
در  می شود.  استخراج  پانكراس 
غده   درون  سلول ها  نهايی  مرحله 
كاشته  بيمار  فرد  پانكراس  ی 
سلول های  پژوهشگران  می شوند. 
اين  كه  می دهند  وعده  بنيادی 

سلول ها قادرند جايگزين سلول های 
بيمار شوند و تنظيم ترشح انسولين 

را در اختيار گيرند.
از آنجا كه اين سلول ها از بدن فرد 
پيوند  هنگام  شده اند،  گرفته  بيمار 
آنتی بادی های  پانكراس،  به  آنها 
بدن واكنش منفی نشان نمی دهند 

با  شده  داده  كشت  سلول های  و 
بافت غده اجين می شوند. اين روش 
به  درمانی هرچند كه موفقيت آميز 
نشده  ثابت  هنوز  ولی  نظر می رسد 
كم  تعداد  مسئله  مهمترين  است. 
روش  اين  از  كه  است  بيمارانی 
دليل  و  كرده اند  استقبال  درمانی 

درمان  باالی  بسيار  هزينه ی  آن 
درمانی  روش  اين  هزينه ی   . است 
 مبلغی حدود 9 هزار يورو است و از 
آن گذشته مراكز درمانی محدودی 
اروپا و آمريكا استفاده  از جمله در 

از چنين روشی را آغاز كرده اند.

درمان دیابت به کمک 
سلول های بنیادی 

از 3 دسته مردم پرهيز كن ؛ خيانتكار ، ستمگر و سخن چين.    
                         امام صادق )ع(

علمي
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مشاهير  از  يكی  انيشتين  چه  اگر 
سرشناس و معروف است ولی زندگينامه 
است  ای  آموزنده  نكات  حاوی  وی 
از         شماره  اين  در  آن  بازخوانی  كه 

پيك توانا توصيه می كنيم. 
مارس  در14  انيشتين  آلبرت 
 11:30 ساعت  در  ميالدی   1879
خانواده  يك  در  محلی  وقت  به  صبح 
اولم در  وگوتنبرگ  يهودی در شهر  
يك  پدرش   . آمد  بدنيا  آلمان 
كارخانه   يك  بعدها  كه  بود  فروشنده 
در   . كرد  تأسيس  را  الكتروشيميايی 
زمان تولد ، مادر آلبرت به خاطر اينكه 
سر او بسيار بزرگ بود و حالتی عجيب 
داشت بسيار نگران بود . هرچند كه با 
بزرگی سرش كمتر  ، كم كم  او  رشد 
عكس های  از  اما   ، می آمد  چشم  به 
به  نسبت  او  سر  كه  است  معلوم  او 
اين  به   . است  بوده  بزرگ تر  بدنش 
بزرگی  سرهای  كه  افرادی  در  ويژگی 
گفته  خوش خيم«  »سربزرگی  دارند 
بيماری  با  ارتباطی  هيچ  كه  می شود 
ديگر  .يكی  ندارد  ادراكی  مشكالت  يا 
كودكی  جنبه های  مشهورترين  از 
انيشتين اين است كه او خيلی ديرتر 
را  كردن  معمولی صحبت  بچه های  از 
آغاز كرد . طبق ادعای خود انيشتين، 
او تا سن سه سالگی حرف زدن را آغاز 
تا  حتی  هم  آن  از  بعد  و  بود  نكرده 
سختی  به  سالگی  نه  از  باالتر  سنين 
پيشرفت  دليل  به   . می كرد  صحبت 
او  گرايش  و   ، انيشتين  كالمی  كند 
در  كه  موضوعی  هر  به  بی توجهی  به 
 ، بود  كننده  خسته  برايش  مدرسه 
انيشتين،  منزل  برخی همچون خدمه 
در  البته   . بدانند  ذهن  كند  را  او 
آخرين  و  اولين  اين  انيشتين،  زندگی 
آسيب  نظرات  چنين  كه  نبود  باری 
می شد  داده  نسبت  او  به  شناسانه ای 
.او با اصرار مادرش آموزش ويولون  را 
ابتدای  همان  از  او  اگرچه   . فراگرفت 
نداشت و  را دوست  كار مشق ويولون 
اما   ، گذاشت  كنار  آنرا  نيز  نهايت  در 
بعدها آرامش عميق خود را در سونات 
 . می آورد  دست  به  موتسارت  ويولون 
وقتی انيشتين پنج ساله بود ، پدرش 
به او يك قطب نمای جيبی نشان داد 

فضای  در  كه  برد  پی  انيشتين  و 
تأثير  سوزن  روی  بر  چيزی  خالی 
می گذارد . او بعدها اين اتفاق را يكی 
اتفاقات زندگی اش  از تحول آميزترين 
ورودی  آزمون  كرد.در  توصيف 
آلبرت  امتياز  اگرچه  فدرال   موسسه 
 ، عالی شد  علوم  و  رياضی  در بخش 
ادبيات  بخش  در  او  پايين  امتياز  اما 
آن  از  پس  ؛  شد  وی  قبولی  از  مانع 
سويس   آرائودر  به  را  او  خانواده اش 
فرستادند تا تحصيالتش را در آنجا به 
اتمام برساند . پس از آن ديگر معلوم 
پدرش  كه  آنگونه  آلبرت  كه  بود 
الكترونيك  مهندس  می خواست 
مطالعه  به  آنجا  در  او   . شد  نخواهد 
بسيار  كه  الكترومغناطيسی   تئوری 
كم به آن پرداخته شده، مشغول شد 

و در سال 1896 ديپلم خود را دريافت 
كرد . در اين مدت او در منزل خانواده 
پروفسور ياست وينتلر اقامت كرد و در 
آنجا به عنوان اولين تجربه عاشقانه، به 
دارای  اين خانواده كه  دختر  ''ماريخ'' 
 . معلوليت جسمی بود ، عالقمند شد 
با  در طی سالهای بعد رابطه ''ماريخ'' 
انيشتين به يك رابطه عاشقانه تبديل 
به  انيشتين  مادر  كه  هرچند   ، شد 
و  باال  سن   ، بودن  يهودی  غير  خاطر 
با  شدت  به   ، ماريخ  جسمانی  نقص 

رابطه آنها مخالف بود.
اظهارات و بحث ها

بر اساس برخی اظهارات، انيشتين 
در  و  بوده  ضعيف  دانش آموز  يك 
آموزش با سختی مواجه بوده است ، يا 
اينكه دارای نوعی وهم گرايی )همچون 
آسپرجر(،  نارسايی  يا  درخودماندگی، 
نارسايی  يا  و   ، پريشی  خوانش 
بيش فعالی قابل توجه است. بر اساس 
''پيس''،  قلم  به  انيشتين  زندگی نامه 
برخی  بی اساس هستند.  اظهارات  اين 
ادعا  را  آن  خالف  گهگاه  نيز  محققان 
پزشكان  و  مورخان  اكثر  اما  كرده اند، 
به تشخيص طبی در گذشته خصوصا 
بحرانی  و  حاد  شرايط  مورد  در 
اعتقاد  او  نارسايی بيش فعالی  همچون 
چندانی نداشته اند. بررسی مغز آلبرت 
هيچگونه  وی  مرگ  از  پس  انيشتين 
به  خاصی  بيماری  مورد  در  شواهدی 

سال  در  انيشتين   . نداده است  دست 
تا  وی  گرفت.   را  خود  ديپلم   1896
دروس  در  پايينی  نمرات  سالگی   15

تاريخ ، زبان و جغرافيا می گرفت . 
در مورد خصيصه كودكی انيشتين 
شمار   ، تاخير  با  زبان آموزی  مورد  در 
دارای  انيشتين  كه  گفته اند  معدودی 
انتخابی بوده است و ممكن است  اللی 
تا زمانی كه نتوانسته به صورت كامل 
جمالت را ادا كند از تكلم امتناع كرده 
با طرح يك  اين مفهوم  . گرچه  باشد 
كمالگرای حساس )زمانی كه انيشتين 
اينكه  از  قبل   ، به صحبت كرد  شروع 
را  آن  ابتدا  بگويد  يكجا  را  عبارت 
ادا می كرد(،  را  آن  بعد  و  كرده  تكرار 
ادامه  تا جايی  امر  اين  همخوانی دارد 
نحوی  به   – انتخابی  اللی  كه  می يابد 
ديگر   – می شود  شناخته  امروزه  كه 
در  اختياری  سكوت  يك  عنوان  به 
اصطالح  اين   . نمی شود  گرفته  نظر 
می شود  اطالق  افرادی  به  تازگی  به 
قادر  خاصی  اجتماعی  شرايط  در  كه 
مورد  در  امر  اين  نيستند   به صحبت 
به  شروع  كه  زمانی  تا  كه   ، انيشتين 
سخن  نمی توانست  اصاًل  كرد  صحبت 
گفته  .به  است  كارايی  فاقد  بگويد 
اعصاب،  متخصص  پينكر  استيو  دكتر 
نشان  انيشتين  مغز  كالبدشكافی 
در   ، انيشتين  اينكه  احتمال  می دهد 
كودكی ، يك نوع ناشناس تر از تاخير 
و  غيرعادی  رشد  با  مرتبط  تكلم  در 

مغز  نواحی  در  تولد  از  پيش  سريع 
فضايی  و  تحليلی  منطق  مسئول  كه 
واقع  در   . است  زياد  وی  در   ، است 
منجر  مغز  از  نواحی  اين  سريع  رشد 
ديگر  به  كمتری  مجال  شده است 
تكلم  مسئول  كه  مغز  كاركردهای 
هستند اختصاص داده شود . ''پينكر'' 
شرح  برای  فرض  اين  از  ديگران  و 
كه  نابغه  افراد  ديگر  ناهماهنگ  رشد 
دير زبان به سخن گشوده اند همچون 
''جوليا رابينسون'' رياضيدان ، ''آرتور روبين 
پيانيست،  شومن''  ''كالرا  و  اشتاين'' 
تلر''  ''ادوارد  و  فاينمن''  ''ريچارد  و 
گفته   ، كردند  استفاده  فيزيكدان 
كودكی  در  نيز  افراد  اين  می شود 
انيشتين،  ويژگی های خاص  از  بخشی 
فردگرايی   ، زياد  كج خلقی  همچون 
خشن و نيز عاليق شديدا گزينشی را 
داشته اند . ''توماس ساول'' رونامه نگار و 
اقتصاددان از ديد يك غيرآسيب شناس 
با ساخت واژه ای در ارتباط با نارسايی 
– »نارسايی انيشتين« – اين مجموعه 
از  محدودی  درصد  در  كه  مشخصات 
كودكانی كه گرچه دير زبان به سخن 
تبديل  تحليلی  نظر  از  اما  گشوده اند 
)علی رغم(  و  پيشرفته  افرادی  به 
نظر  از  دخالت های گسترده پزشكی،  

اجتماعی سرشناس ديده می شوند.

گردآوری مطالب :ميناجانی

مشاهیرتوانای جهان
آیا انیشتین معلول بود؟!

ادب و هنر
فكر كردن، سخت ترين كار بشر است 

انيشتين
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خواب دیدم که با خدا حرف می زنم.
خدا به من گفت: دوست داری با من حرف بزنی؟

گفتم: اگر وقت داشته باشی؟
آن  ندارد.  پایانی  و  آغاز  من  برای  زمان  گفت:  و  زد  لبخند  خدا 
من  از  را  سوالت  هستم.  کاری  هر  انجام  به  قادر  که  دارم  وقت  قدر 

بپرس!
پرسیدم: چه چیز بشر، تو را بیشتر شگفت زده می کند؟

خدا برای لحظاتی تامل کرد. سپس پاسخ داد: 
تر  بزرگ  برای  و  شوند  می  خسته  خود  بودن  کودک  از  آنها  که  این 
سر  در  را  بودن  کودک  آرزوی  دوباره  سپس  کنند.  می  شتاب  شدن 

می پرورانند. 
دست  به  پول  تا  دهند  می  دست  از  را  خود  سالمتی  آنها  که  این 
را  شان  سالمتی  تا  دهند  می  دست  از  را  خود  پول  سپس  بیاورند. 

بازیابند.
دست  به  را  حال  و  کنند  می  فکر  آینده  درباره  شگفتی  با  آنها  که  این 
هم  و  دهند  می  دست  از  را  زندگی  هم  اینگونه  سپارند،  می  فراموشی 

زندگی آینده را.
نخواهند  هرگز  انگار  که  کنند  می  زندگی  ای  گونه  به  آنها  که  این 

مرد. و آنها می میرند در حالی که اصاًل زندگی نکرده اند.
سکوت  مدتی  برای  ما  و  فشرد  دستانش  در  مرا  دستان  خداوند 

کردیم.

حرف های خدا

سپس پرسیدم: 
خداوند چه تعالیمی برای بندگانش دارد؟

خدا با لبخند پاسخ داد:
دوستشان  که  کنند  وادار  را  کسی  توانند  نمی  آنها  که  این 
که  است  این  دهند  انجام  توانند  می  آنان  آنچه  بدارد. 

خودشان عشق بورزند.
که  نیست  این  شان  زندگی  در  چیز  ترین  ارزش  با  که  این 

چه چیزی دارند بلکه این است چه کسانی را دارند.
درستی  کار  دیگران  با  خودشان  کردن  مقایسه  که  این 
خود  های  شایستگی  اساس  بر  ها  انسان  ی   همه  نیست. 
مقایسه  یکدیگر  با  هرگز  و  گرفته  قرار  قضاوت  مورد 

نمی شوند. 
احتیاجش  که  گویند  می  کسی  به  انسان  ثروتمندترین  اینکه 

از همه کمتر است و نه کسی که از همه بیشتر دارد.
که  کسانی  پیکر  بر  عمیق  زخمهای  گذاشتن  جای  بر  که  این 
یافتن  التیام  اما  برد.  نمی  زیادی  زمان  دارند،  دوستشان 

این زخمها  سالهای سال به درازا می انجامد.
فرا  را  بخشش  تا  کنند  تمرین  را  بخشیدن  آنقدر  که  این 

بگیرند.
دوست  قلب  صمیم  از  را  آنها  که  هستند  کسانی  که  این 

دارند اما به سادگی نمی توانند عالقه خود را ابراز کنند.
خوشبختی  جز  خرید  را  چیزی  هر  توان  می  پول  با  که  این 

را.
بیاندازند،  نظر   ، یکسان  چیزی  در  توانند  می  نفر  دو  که  این 

اما آن چیز را هرگز یکسان  نبینند.
درباره  را  چیزی  هر  که  است  کسی  واقعی  دوست  که  این 

آنها بداند و همواره دوستشان بدارد.
ببخشند،  را  آنها  دیگران  نیست  کافی  همیشه  که  این 

خودشان هم باید خودشان را ببخشند«.
شادی  در  غرق  خدا  با  مالقات  از  و  نشستم  مدتی  برای 

شدم.
تشکر  گذاشت،  اختیارم  در  را  فرصتی  خداوند  که  این  از 

کردم.
او گفت: من همیشه اینجا هستم. شما از من دعوت کنید، من 

به شما پاسخ خواهم داد.

سه خوی سبب بيچارگی مردم است؛ تكبر، حسد، حرص.    
                    امام حسن مجتبی )ع(
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تو  من  اسم  كه  روزيه  چهاردهمين  امروز 
صفحۀ دوم شناسنامۀ مامان و بابام نوشته شده اما              
بتونم  كه  فرزندی  عنوان  به  منو  هنوز  دونم  نمی 
براشون شادی رو به ارمغان بياره، قبول دارن يا نه!؟ 
آره  شكليه؟  من چه  آيندۀ  كه  نگرانن  هنوز  يعنی 

مطمئنًا خيلی نگرانن!
اينو از اونجايی ميگم كه مامان و بابام منو به 
تا  بدن  نشون  متخصص  يه  به  تا  برن  می  تهران 
ببينن عالوه بر معلوليت جسمی ، مشكل ديگه ای 

دارم يا نه؟!
اما انگار قضيه اين نبوده. بابام به توصيۀ عموی 
فكرايی  يه  كنه  می  زندگی  تهران  تو  كه  مادرش 
اون  مامانم داشته. كاش  از همه، مخصوصًا  پنهون 
با  رو  تا همه  داشتم  ياد  به  رو خودم  تلخ  روزهای 
واژه هام به تصوير می كشيدم . اما نه! خوبه كه اصاًل 
به ياد ندارم چون اگه يادم بود االن از همه متنفر 
بودم يا  تو همون  روزا  از غصه ی  اشكای مامانم، 
اون روزا  از  دق می كردم. خيلی خوبه كه هيچی 
تو ذهن هيچ بچه ای نمی مونه . حتی اونايی كه 
وقتی به دنيا اومدن والدينشون جشن تولد گرفتن. 
بازم يه كوچولو بغض حسادت و حسرت داره اذيتم 

ميكنه.
خوبه كه به ياد ندارم بابام قصد داشته منو به 

توانبخشی بسُپره.
اصاًل  كشيده  مامانم  كه  زجرهايی  كه  خوبه 
كارش  و  ميشه  بيهوش  ميفهمه  وقتی  نمياد.  يادم 
بميرم  ميشه.  منصرف  بابام  اينكه  تا  گريه  ميشه 
من           نبود  اگه  كه  مامانم  مهربون  چشمهای  واسه 

نمی دونم االن بودم يا نه؟
ميشه  تموم  داره  ديگه  تلخ  روزای  اين  همۀ 
بدون اينكه من بفهمم چی شده و يا قرار بوده چی 
بشه من فقط گرمای تن مامانمو می فهمم و همين 

برام كافيه.
قسمت خوب زندگی من هم رسيده. حاال عمه 
هام برای بغل كردن من - حتی شستن لباسهام- 
دعواشون می شده. ديگه همه دوستم دارن. به قول 

كه  بيگناهم  و  معصوم  برق چشمای  بزرگم  مامان 
هيچ نقشی تو اين تقدير و سرنوشت نداشت ، همه 
رو به خودش جذب می كرده. برو بيايی شد. همۀ 
مردم روستا ميخوان نوۀ محمدعلی رو ببينن. يكی 
ميگفته »بچه طفلكی دو تا دست نداره ولی ميگن 
خيلی باهوشه«، يكی ديگه ميگه »بچگی نه پا داره 
نه دست داره اما خوشگله«. و تازه ترين خبر اينكه: 
عالم  تو  اينكه  خالصه  نداره«،  شكم  اصاًل  »بچه 

بچگی سوژه شدن واسه خودش كلی حرفه!
دفتر زندگيم داره ورق می خوره. تو اين برگ 
من راه افتادم. اما نه مثل بقيۀ بچه ها. پای راستم 
راه  موقع  همين  خاطر  به  چپمه  پای  از  كوتاهتر 

رفتن خم ميشم.
و  مامان  پيش  وقت  هيچ  بودم  كه  كوچيك 
بزرگم  مامان  كنار  هميشه  و  خوابيدم  نمی  بابام 
)مامان بابام( كه تو ذهنم تنها كسی بود كه شب 
نمی گذاشت سگ به من حمله كنه ، می خوابيدم.

اين اوضاع تا  وقتی ادامه داشت كه برادرم حسين 
نگذاشت  من  كودكانۀ  های  اومد. حسادت  دنيا  به 
باشم. و جالب  مادربزرگم  مثل شبهاي سابق كنار 
اينكه وقتی با حسين تنها می شدم از روی حسادت 
چند بار سعی كردم كه پاهای برادرمو از جاش بكنم 

و اين موضوع همه رو اذيت می كرد.
مدتی بعد بخاطر حسادتهای من ، مامانم دچار 
ناراحتی روحی می شه... ديگه بودن حسين واسم 
عادی شده. منم يك كم به عقل اومدم. حاال ذوق و 
شوق نوشتن رو كتابهای عمه هام يه دردسر جديد 
تا  دو  اگه  كه  هستم  سنی  تو  آورده.  وجود  به  رو 
دفتر سفيد نقاشی جلوم بگذارن باز هم فقط خط 
كشيدن رو دفتر و كتابهای ديگران راضيم می كنه. 
كه  باری  اولين  واسه  ميگن  ولی  نمياد  يادم  دقيقًا 
خواستم بنويسم مداد رو الی انگشتای پای راستم 
اين  تو  مامانمو  واقعيه  حس  دارم  دوست  ديدن!  

لحظه ميديدم... مطمئنم خيلی خوشحال بوده...
                                          صبا - ن                    
     ادامه دارد...

قسمت دوم

امام سّجاد علیه الّسالم:
هر که به دنیا بی رغبت شود، مصیبت های دنیا بر او آسان می شود و ]دیگر[ از آن نفرت ندارد.

خوشبختي شكل ظاهري ايمان است ، تا ايمان و اميد و سخت كوشي نباشد، 
هيچ كاري را نمي توان انجام داد. 

هلن كلر

ادب و هنر 
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حکایت بهلول و
 شیخ جنید بغدادی

مردی تخم عقابی پيدا كرد و آن را در النه مرغی گذاشت. عقاب 
تمام  بزرگ شد. در  با آن ها  و  بيرون آمد  از تخم  بقيه جوجه ها  با 
زندگيش او همان كارهايی را انجام داد كه مرغ ها می كردند؛ برای 
پيدا كردن كرم ها و حشرات زمين را می كند و قد قد می كرد و گاهی 

با دست و پا زدن بسيار، كمی در هوا پرواز می كرد.
سال ها گذشت و عقاب خيلی پير شد.

با  او  ديد.  آسمان  فراز  بر  باالی سرش  را  با عظمتی  پرنده  روزی 

بر خالف جريان  بالهای طالييش  با يك حركت جزيی   ، تمام  شكوه 
شديد باد پرواز می كرد.

عقاب پير بهت زده نگاهش كرد و پرسيد: اين كيست؟
همسايه اش پاسخ داد: اين يك عقاب است. سلطان پرندگان. او 

متعلق  به آسمان است و ما زمينی هستيم.
عقاب مثل يك مرغ زندگی كرد و مثل يك مرغ مرد. زيرا فكر می 

كرد يك مرغ است.

عقاب

حكات

آورده اند كه شيخ جنيد بغدادی به عزم 
سفر از بغداد بيرون رفت و مريدان از عقب 
او  گفتند  پرسيد.  را  بهلول  احوال  شيخ  او. 
كنيد  را طلب  او  است. گفت  ديوانه  مردی 
كه مرا با او كار است. پس تفحص كردند و 
او را در صحرايی يافتند. شيخ پيش او رفت 
بهلول  كرد.  مانده سالم  مقام حيرت  در  و 
جواب سالم او را داده پرسيد چه كسی 
جنيد  شيخ  منم  كرد  عرض  )هستی(؟ 
كه  بغداد  شيخ  تويی  فرمود  بغدادی. 

مردم را ارشاد می كنی؟ عرض كرد آری... بهلول 
فرمود طعام چگونه می خوری؟ عرض كرد اول »بسم 
لقمه  و  از پيش خود می خورم  و  اهلل« می گويم 
كوچك بر می دارم، به طرف راست دهان می گذارم 
و آهسته می جوم و به ديگران نظر نمی كنم و در 
موقع خوردن از ياد حق غافل نمی شوم و هر لقمه 
كه می خورم »بسم اهلل« می گويم و در اول و 

آخر دست می شويم...
بهلول برخاست و دامن بر شيخ فشاند و فرمود 
صورتی  در  باشی  خلق  مرشد  كه  خواهی  می  تو 
كه هنوز طعام خوردن خود را نمی دانی و به راه 
خود رفت. مريدان شيخ را گفتند: يا شيخ اين مرد 
ديوانه است. خنديد و گفت سخن راست از ديوانه 
رسيد.  او  به  تا  شد  روان  او  عقب  از  و  شنيد  بايد 
بهلول پرسيد چه كسی؟ جواب داد شيخ بغدادی 

كه طعام خوردن خود را نمی داند. بهلول پرسيد 
آيا سخن گفتن خود را می دانی؟ عرض كرد آری. 
بهلول پرسيد چگونه سخن می گويی؟ عرض كرد 
سخن به قدر می گويم و بی حساب نمی گويم و 
به قدر فهم مستمعان می گويم و خلق را به خدا و 
رسول دعوت می كنم و چندان سخن نمی گويم 
كه مردم از من ملول شوند و دقايق علوم ظاهر و 
باطن را رعايت می كنم. پس هر چه تعلق به آداب 

كالم داشت بيان كرد.
سخن  خوردن  طعام  از  گذشته  گفت  بهلول 
گفتن را هم نمی دانی... پس برخاست و دامن بر 
شيخ افشاند و برفت. مريدان گفتند يا شيخ ديدی 
اين مرد ديوانه است؟ تو از ديوانه چه توقع داری؟ 
دانيد.  نمی  شما  است،  كار  او  با  مرا  گفت  جنيد 
باز به دنبال او رفت تا به او رسيد. بهلول گفت از 

من چه می خواهی؟ تو كه آداب طعام 
نمی  را  خود  گفتن  سخن  و  خوردن 
دانی، آيا آداب خوابيدن خود را می دانی؟ 
فرمود چگونه می  بهلول  آری.  عرض كرد 
خوابی؟ عرض كردم چون از نماز عشا فارغ 
پس  شوم،  می  خواب  جامه  داخل  شدم 
آنچه آداب خوابيدن كه از حضرت رسول 

)ص( رسيده بود بيان كرد.
بهلول گفت فهميدم كه آداب خوابيدن را 
هم نمی دانی. خواست برخيزد جنيد دامنش 
را بگرفت و گفت ای بهلول من هيچ نمی دانم، تو قربه 

الی اهلل ، مرا بياموزم.
بهلول گفت چون به نادانی خود معترف شدی 

تو را بياموزم.
بدانكه اينها كه تو گفتی همه فرع است و اصل 
در خوردن طعام آن است كه لقمه حالل بايد و اگر 
حرام را صد از اينگونه آداب به جا بياوری فايده ندارد و 
سبب تاريكی دل شود. جنيد گفت جزاك اهلل خيراً! و 
در سخن گفتن بايد دل پاك باشد و نيت درست باشد 
و آن گفتن برای رضای خدا باشد و اگر برای غرضی يا 
مطلب دنيا باشد يا بيهوده و هرزه بود... هر عبارتی كه 
بگويی آن وبال تو باشد. پس سكوت و خاموشی بهتر 
و نيكوتر باشد. و در خواب كردن ، اينها كه گفتی همه 
فرع است؛ اصل اين است كه در وقت خوابيدن در دل  

تو بغض و كينه و حسد بشری نباشد.

طلب كردن روزی حالل، جهاد در راه خداونداست.
                                 حضرت محمد)ص(

ادب و هنر
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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 .
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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
پذیرش اشتراك پیك توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی، تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت 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 19: 
خانم زهرا کریم پور از مشهد مقدس
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 23، جایزه ارزنده ای اهداء خواهد شد.

كاريكاتور: سيما سلطانی آذر
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طراح: حسین طارمیان
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افقی:
1- وفادار و مقيد- روح سخن و رمانی مشهور از 
گراهام گرين 2- خاك كوزه گری- گياهی قرمز 
رنگ- نارس- مغز سر 3- گنج پنهان در زمين- 
تظاهر- واحد شمارش گوسفند         4- از 
جاده های پر رفت و آمد- ترسانيدن- با تربيت 
5-پدر زال- توان و مقاومت- دانه كش       بی 
همسر  چرمی-  دوال  مذهبی-  شهر   -6 آزار 
كورش كبير 7- نگهبان كاال و اجناس- سرور 
و شادمانی 8- گياهی دارويی دارای برگ های 
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از   -10 ميانجيگری  و  وساطت  9-آينده- 
مصالح ساختمانی- پنهان شدن به قصد كاری- 
و  جامه  يونان-  شهرهای  از   -11 جمع  ضمير 
لوله   -12 مدرك  تركی-  گوشت  پوشاك- 
 -13 مسيحی  شدن-  كامل  شكم-  دراز  های 
خواهش گذرا- ماده بيهوشی- از شهرهای ژاپن

 14- لحظه- مكر و نيرنگ- عجايب و شگفتيها- 
صد متر مربع 15- محل توليد انرژی- تناسب در هنر
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9- روزها- زيبا و قشنگ- كوهی در مكه 10- عيب 
يازده  آرزوها-  انگيز-  غم  يا  شاد  نمايشنامه  ننگ-  و 
تيره هدف-  و  قصد  گرفتن-  خو  آتش-  شراره   -11

 12- گفتار و سخن- پاره كردن و چاك دادن- خاتون 
و بانوی بزرگ 13-جزيره ای در اندونزی- درختی از 
در  زبون-  و  خار  مادر عرب-  و صنوبر 14-  كاج  نوع 
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تلفن-  به  مربوط  امور  اداره   -15 است  آمده  آرمين 

گوشزد كردن

              































انسان براي پيروزي آفريده شده است، او را مي توان نابود كرد 
ولي نمي توان شكست داد

ارنست همينگوي
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