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سرمقاله

هنوز هم دیر نشده...
قرار بود فرسایش قلم افکارم بر پهنای کاغذ سفید ذهنم در نهایت به یک
سرمقاله منتهی شود و من توانسته باشم تا سرمقاله بیست دومین شماره
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
اطالعی معلوالن شاخه گلی باشیم به رنگ سرخ  ،به عالمت بودن و به نشانه
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 ...
قرار بود من و تو  ،ما شویم و منیت هایمان را به پاس دوستیهایمان و به
احترام اشکهای مادران زجر کشیده معلوالن کنار بگذاریم  .به احترام آن پدر
پشت خمیده ای که سنگینی وزن فرزندش برای همیشه او را با دردناشی از
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
دست دارند  ،حرام کنیم  .نه با ابزارزور بلکه با ابزاری بس قوی بنام وجدان
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
در کالبد سرد و بی روح آنانی که بی تفاوتند  ،روحی تازه دميد ،سرشار از
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
كم
در شماره قبل با تعريف
تواني ذهني و طبقه بندي آن آشنا
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
او را آغاز نمود .كم تواني ذهني از
شيوع نسبت ًا بااليي در جهان برخوردار
است .آنچه از برآوردهاي سازمان ملل
و سازمان جهاني بهداشت ،ارائه شده
است  ،حاكي از ابتال حدود  3درصد
از مردم جهان به اين عارضه است.
هر چند گزارش كشورهاي مختلف
درصد پائين تري ( )0/5-0/7درصد
از جمعيت كشورها را شامل مي شود
ولي انجمن آمريكايي عقب ماندگي
ذهني كه از جمله معتبرترين مراكز
دنيا در اين زمينه است  ،هم معتقد
است قريب  2تا  3درصد از جمعيت
مي
دنيا را اين گونه افراد تشكيل
دهند.
علل متفاوتی باعث ايجاد
كم تواني ذهني مي شوند،
شناخت و آگاهي از اين علل براي
خانواده ها و بويژه زوج هاي جوان
مي تواند در پيشگيري از ابتالء
فرزندشان بسيار مهم باشد .بويژه
در مورد علل ژنتيكي كه درصد
عمده از اين افراد بدليل اين موارد
بدنبال ازدواج فاميلي به عارضه
كم تواني ذهني مبتال مي شوند.
علل ايجادكننده كم تواني ذهني در
سه گروه علل پيش از زايمان  ،علل
حين زايمان و علل بعد از زايمان
تقسيم مي شوند.
مهمترين دسته از علل

قبل از زايمان را علل ژنتيكي
مرتبط با مسائل كروموزومي
تشكيل مي دهند ،اين گونه موارد
كه معمو ًال بشكل بارزي در چهره
و اندامهاي فرد مبتال نمايانگر
است از شايعترين علل كم تواني
ذهني هستند .سندرم داون
(منگوليسم) ،سندرم  Xشكننده،
جابجايي كروموزومي…) از جمله
اين موارد هستند .در زمينه مسائل
ژنتيكي  ،برخي موارد نيز وجود
دارند كه مستقيم ًا به ناهنجاريهاي
كروموزومي مربوط نمي باشند،
بلكه عليرغم داشتن جنبه ژنتيكي و
مادرزادي  ،به گونه اي از اختالالت
متابوليكي مرتبط مي شوند از اين
موارد مي توان به فنيل كتونوريا و
گاالكتوزومي اشاره كرد.
برخي بيماريهاي مادر در دوران
بارداري تأثير فراواني بر روي جنين
خواهد گذارد و در بسياري موارد
منجر به ايجاد عوارض مختلف براي
نوزاد مي گردد .بيماريهايي همچون
سرخجه ،توكسوپالسموزيس  ،آنمي
و … از جمله اين موارد هستند.
همينطور ابتال مادر به سوء تغذيه
در اين دوران تأثير جبران ناپذيري
بر نوزاد خواهد داشت .برخي علل
در اين دوران بواسطه عدم دقت
و رعايت برخي مسائل ايجاد مي
شوند .كشيدن سيگار ،اعتياد به
مواد مخدر يا الكل  ،استفاده از
دارو (بدون تجويز پزشك) ،قرار
گرفتن در معرض اشعه  Xو نيز
در معرض ضربه قرار گرفتن مي
تواند به كم تواني ذهني كودك

منجر شود .پيشگيري از اين
گونه عوامل هر چند به ظاهر
ساده و پيش پا افتاده است ولي
در عمل  ،معمو ًال با بي دقتي و
عدم توجه همراه است .از جمله
ديگر عوامل در اين دوران سن
مادر در دوران بارداري مي باشد
كه بويژه در مورد سندرم داون
(منگوليسم) بسيار مهم است.
باال رفتن سن مادر خطر ابتالء
نوزاد به سندرم داون را بشدت
افزايش مي دهد .چنانچه خطر
ابتالء نوزاد در مادري  20ساله،
يك به  1500باشد در مادر 30
ساله ،يك به ازاي  1200و در
مورد مادر  40ساله ،يك به ازاي
هر  70مورد تولد مي رسد و
براي مادر  45ساله ،يك به ازاي
 25افزايش مي يابد.
برخي عوامل ايجاد كننده
كم تواني ذهني به مواردي
مربوط مي شوند كه در حين
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
داخل جمجمه مي شود مي تواند
باعث كم تواني ذهني شود .در مورد
علل حين زايمان خوشبختانه با
توجه به اينكه درمان حاضر بيشتر

دکتر محمد کمالی

زايمانها در مراكز بهداشتي درماني انجام
مي شود تا حدودي از ميزان عوارض
حاصله كاسته شده است .ليكن در
نقاطي كه زايمانها هنوز به صورت
سنتي انجام مي شود  ،متأسفانه
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
عوارض حاصله كاسته و پيشگيري
شود.
بحث در مورد علل بعد از
زايمان را در شماره بعد ادامه
خواهيم داد.
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فقط  5دقیقه به اذان مانده است
اینجا تهران است سرای سالمندان
صدای ربنای استاد شجریان
فضای کوچک اتاق را پر کرد.
سفره گلدار آبی وسط اتاق پهن
بود و چند تکه نان سنگک و
کمی پنیر و سبزی به دقت چیده
شده بود  .بخار سفید سماور،
نامرتب به هوا می رفت و اشکال
مختلفی را می ساخت درست مثل
لکه های ابر که در آسمان بازی
می کند و هر لحظه به شکلی در
می آید  .زن نشست و دستش
را به آسمان گرفت .تنها بود و
بغضی در گلویش گره خورده
بود  .هیچکس در اتاق کوچکش نبود
بیرون از پنجره گرما غوغا می کرد و
با تاریکی در می آمیخت'' .موذن
زاده اردبیلی'' اذان سر داد و
گوشه چشمان زن هی خیس
شد .دستش را دراز کرد و قوری
گل سرخی را روی استکان خم
کرد .عطر چای تازه دم هوا را پر
کرد  ،آب از شیرسماور ،با سر
وصدا ریخت توی استکان و زن
آه کشید .با خودش گفت« :خدایا
شکرت امروز هم اجازه دادی روزه
بگیرم .خدایا شکرت که امروز
هم لذت سجده به درگاهت را
از من دریغ نکردی ،خدایا شکرت
که اجازه دادی نفس عمیق بکشم
بدون اینکه قلبم درد بگیرد  .موذن
زاده خواند ال اله اال اهلل و زن
شروع به خوردن کرد  .مقداری
نمک ریخت کف دستش و خورد
بعد آب جوش و خرما و چند تکه

کوچک نان و پنیر .صدای نازک
زنی در اتاق پیچید «:کجا؟ برگرد!
می افتی ها»....
زن به زحمت خودش را به
پنجره اتاق رساند  .مرد همسایه
انگار باز قاطی کرده باشد از اتاق
زده بود بیرون و در هوای باز قدم
می زد و با خودش بلند بلند حرف
می زد می گفت« :آزادی یعنی
اینکه بتوانی با صدای بلند فکر
کنی و من دارم با صدای بلند فکر
می کنم به خودم ،به بچه هایم ،
به خاتون که پر کشید و رفت
 ،به خودم خود خودم ''سرهنگ
بیژن حقی '' و بلند بلند گریه
کرد .زن برگشت .چایش یخ کرده
بود  .سرکشید اما مزه نکرد به
دهانش .دوباره ریخت و دوباره و
دوباره .یادش آمد با عباس که می
نشست چهار تا چای پشت سر
هم می خوردند و بعد خودشان را
باد می زدند یعنی که چقدر هوا
گرم است .
حاال اینجا نشسته بود بدون
عباس ،بدون ریحانه ،بدون رضا.
یعنی حاال کجا هستند ؟ آه کشید
و چای را فوت کرد.
سماور داشت خودش را
می کشت .خم شد و با دستان
لرزانش دكمه را زد چراغ قرمز
خاموش شد .سایه درخت خانه
افتاد روی دیوار .زن ترسید بلند
صدا زد« :رضا  ،رضا  ،تویی
مادر »...صدایی نیامد  .سایه
لغزید توی اتاق و روی ملحفه
زن پهن شد .زن جیغ کشید آرام

و بیصدا .دستش را دراز کرد تا
پنجره را باز کند .نتوانست و هیکل
سنگینش ولو شد روی تخت.
قدرت حرکت نداشت .تسبیح
فیروزه ای رنگش را درآورد و
صلوات فرستاد یک صلوات  ،دو
صلوات ،ده صلوات ،آرام نشد صد
بار گفت اهلل اکبر و معنی کرد:
«خدایا تو بزرگی ،خیلی بزرگتر از
آنکه من بفهمم».
اشک از چشمانش سر خورد
روی بالش سفیدش و آرام گرفت.
صدای مرد همسایه همچنان
می آمد  .من ''سرهنگ بیژن
حقی'' دارای شماره سجل 96
صادره از تبریز دارای سه پسر به
نامهای''بهروز'''' ،بهزاد'' و ''بهنود''
که هر سه پزشک هستند و يك
دختر ....مکث کرد :دختر بابا
''بیتا'' و یکدفعه انگار که خبر بدی
شنیده باشد بلند بلند گریه کرد .زن
می شنید اما نمی دید  .زل زده
بود به سماور که دیگر بخار
نداشت و به انگشتان کشیده
والغرش که بین مهره های
فیروزه ای رنگ تسبیح می
چرخید .خسته بود خسته.
خسته انگار که کوهی را جابجا
کرده باشد .به زحمت بلند شد.
نشست و چادر گلدارش را سر
کرد و تکبیره االحرام گفت  :اهلل
اکبر ....
در آرام باز شد و سایه دو
زن ریخت توی اتاق .زن بلندتر
گفت اهلل اکبر  .صدا گفت:
«نترس '' گل بهار'' خانوم منم
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سهیال ،براتون مهمون اومده.
یه مهمون خوب از دیار خودت
مازندران ».
زن گفت «:السالم علیکم
و رحمه اهلل و برکاته» و چادر
گلدارش را کنار زد  .زنی مغموم
و نزار روبرویش ایستاده بود.
سالم  .سالم  .و سکوت....
صدای بیرون قطع شده بود
انگار که سرهنگ بیژن حقی
رفته و خوابیده بود .زن رو کرد
به دختر سفیدپوش و گفت«:مادر
سفره را جمع می کنی؟ سنگک
ها حیفه خشک میشه! افطارم را
باز کردم خدا خیرت بده!»
دختر با صدایی شبیه به
جیغ گفت« :گل بهار جونم
بازم ،روزه گرفتی ؟ دکتر
نگفت نگیر؟ تازه کدوم
سفره؟ کدوم سنگک؟ بازم
خیاالت برت داشته فکر
می کنی چهل سال پیشه؟
قربونت برم بگیر بخواب.
اینجا سرای سالمندان کیمیا
است و اینم مهمون جدید
اتاقت .....
گل بهار برگشت اثری از
سفره گلدار و نان سنگک نبود،
سماوری وجود نداشت و بخاری
در هوا نمی ساخت .درست مثل
لکه های ابرهایی که در آسمان
بازی می کند و هر لحظه به
شکلی در می آید .....
زهره حاجيان

اج

نماز چهره شیطان را سیاه می کند.

تم
اع

پیامبر اکرم (ص)

ي

مه خوشه در باد را ،

های طالیی ،این ه
م ،این همه کشتزار
این همه گند
است که می خورد.
ک را  ،که می خورد؟
دم
که می خورد؟ آ
ن همه ریشه در خا
آویخته بر درخت ،ای
این همه گنج
ده بر زمین را  ،که
است که می خورد.
آدم است ،آدم
ی دریا ،این همه زن
هوا و این همه ماه
رغ
م
این همه
است که می خورد.
پر می شود .ا َما آدم
دم
آ
،
ت
می خورد؟ آدم اس
روز ،زنبیل ها و سفره ها ُ
هر شب ،هرشب و هر
هر روز و
میشه گرسنه است.
وردنی .اما چشم های
گرسنه است .آدم ه
از هزار خوراک و خ
یکائیل از رزق پر بود.
دست های م
خالی و دهانش باز.
ش
ران بود و دست های
که هیچ وقت سیر
آدمی همیشه نگ
سته ام از این آدمها،
گفت :خسته ام ،خ
میکائیل به خدا
ی سیر شود؟ چقدر!
نان الزم است تا آدم
ن نیست نور است .تو
ی شوند ،خدایا چقدر
ی را سیر می کند ،نا
نم
ائیل گفت :آنچه آدم
که آدمی به جای نور
خداوند به میک
من است و تا هنگامی
وری اما نور تنها نزد
مأمور آنی که نان بیا
فرشته ای دیگر و هر
گرسنه خواهد ماند.
نان می خورد،
ی گفت ،و او نیز به
و نور را به فرشته ا
میکائیل راز نان
نمی دانست .اما رازها
ته به فرشته دیگری.
تند ،تنها آدم بود که
فرش
سمان این راز را دانس
ام دانست که نور از
تا آنکه هفت آ
رفت و آدمی سرانج
راز نان و نور هم َسر
هر چراغ و هر فانوسی
سر می روند .پس
برآمد ،در جستجوی
َ
س در جستجوی نور
نان بهتر است .پ
تاب کرد ،و نفهمید
ی خوردن نور هم ش
و هر شمع.
شتاب می کند ،برا
در شمع ،نه در ستاره
شه
می
ه
دم
در فانوس است و نه
اما آ
را سیر می کند ،نه
نوری که آدمی
ا باز هم گرسنه بود.
و نه در ماه.
را یکی یکی بلعید ،ا ّم
را خورد و ستاره ها
او ماه
بر آن کلمه و عشق و
سفره ای پهن کن و
ند به جبرئیل گفت:
ند سیر خواهد شد.
خداو
سر این سفره بنشی
بر
س
بگذار .و گفت :هر ک
ن سوی هستی ،ا ّما
هدایت
این َس ِر جهان تا آ
خدا گسترده شد ،از
مه و عشق و هدایت
ره
سف
سفره گذشتند و بر کل
مدند و رفتند ،از وسط
آدمها آ
پا گذاشتند.
مدند و گرسنه رفتند.
ره نشست و لقمه ای
آدمها گرسنه آ
کسی بر سر این سف
گاهی  ،فقط گاهی
شد و گاهی  ،فقط
اما
ت همان لقمه روشن
ّ داشت و جهان از برک
مان تکه عشق رونق
نور بر
برداشت و جهان از ه
کسی تکه ای عشق
هدایت نوشید و هر
ی
گاه
ی کسی جرعه ای از
ت و گاهی  ،فقط گاه
انتهای بهشت دوید.
گرف
ن سرمست شد که تا
وز هم چقدر خلوت
نا
چ
ید
د
را
که او
ست ،ا ّما دور آن هن
سفره ی خدا پهن ا
گ می زنند و نان ها
است !
می کند آدم ها چن
میکائیل نان قسمت
د ،کاش می دانستید
را از او می قاپند.
وید :کاش می دانستی
گریه می کند و می گ
میکائیل
ور از نان بهتر است.
که ن
از کنار خانه ما رد شد.
از کتاب پیامبری
عرفان نظر آهاری
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نــور
و
نـــان

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد ،نه در آنچه مي نگري.

اج

تم
اع
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زندگی ،فرصتی برای بودن

 23سال قبل در غروب یکی از روزهای
زمستانی دختری به دنیا آمد که دو دست و
یک پا نداشت .دختری که اگر آن روزها می
دیدیش می گفتی پاهای رنجورش پر پیچ و
خم ترین روزهای حادثه ای را چگونه تاب
خواهند آورد! و دستهایش که در جست و
جوی پناهگاهی امن ،هر لحظه نبودن خویش
را به گریه های کودکانه می سپردند ،سکان
زندگی را چگونه در خود خواهند فشرد!
سالها از آن می گذرد و امروز همان پاهای
رنجور و دستهای نداشته ،سخت ترین
روزهای حادثه را آنچنان ایستادند و سکان
زندگی را چنان در خود فشردند که اکنون
پس از  23سال اگر به آنها بخواهی بگویی
معلول ،از دستها و پاهای خودت شرمگین
می شوی!
اینها را فاطمه صالحی نوازنده سنتور و دانشجوی رشته
موسیقی ،دختری که از ناحیه  2دست و یک پا معلول
است می گوید و ادامه می دهد پاهای رنجور من ،مرا
به دانشگاه می برند ،با من ورزش می کنند و تمام
روزهای زندگی را با من راه می آیند و دستهایم،
تواناتر از هر دست توانایی برایم سنتور می
زنند و با من زندگی می کنند .می گوید خانواده ام
ارزشمندترین چیزی است که دارم و تمام تالشم را برای
خوشحال کردن آنها می کنم.
پای گفتگوی او با خبرنگار پیک توانا می نشینیم:
 خودتان را معرفی کنید؟فاطمه صالحی هستم و در رشتۀ موسیقی ،در دانشگاه
هنر تحصیل می کنم.
 با توجه به اینکه از ناحیه دو دستمعلولیت جسمی دارید چطور شد که سراغ
موسیقی رفتید و چطور شد که بین آالت مختلف
موسیقی سنتور را انتخاب کردید؟
همیشه به موسیقی و یادگیری آن عالقمند بودم ،وقتی
که درسم تمام شد فکر کردم دیگر وقت آن است که به
دنبال موسیقی بروم .خودم شخص ًا پیانو را دوست داشتم
و همواره دلم می خواست پیانو بزنم ،اما سنتور را انتخاب
کردم چون با توجه به شرایط جسمی ام کار کردن با آن
در مقایسه با پیانو و سایر آالت موسیقی برایم راحت تر
بود.
 -اولین بار اجرای خود را کی و کجا تجربه

کردید؟
حدود  4یا  5سال پیش بود که در فرهنگسرای بهمن
آهنگ الهه ناز را برای اولین بار اجرا کردم.
 هنگام اجرا چه احساسی داشتید؟به فکر خوشحال کردن پدر و مادرم بودم.
بگویید؟

آندره ژيد

 -از تاثیرات موسیقی در زندگی تان
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پیاده روی بود.
 ورزش هم می کنید؟بله .من به ورزش شنا بسیار عالقه مندم و تا
چند وقت پیش هم به آن می پرداختم اما به
تازگی این استخر که اتفاق ًا در مقایسه با سایر
استخرها از نظر مناسب سازی وضعیت بهتری
داشت و من در آن کمتر اذیت می شدم را
خراب کرده اند و قرار است به جای آن چیز
دیگری بسازند .به همین علت من مدتی است
که نمی توانم به ورزش مورد عالقه ام بپردازم.

موسیقی به زندگی من جهت داده و نوعی نشاط در زندگیم
ایجاد کرده .موسیقی بزرگترین لذت زندگی من است و از
این راه درست گوش کردن و تمرکز کردن را آموخته ام.
 از نظر شما معلولیت یعنی چه؟با توجه به آنچه خانواده ام راجع به معنای معلولیت در
وجودم نهاده اند ،نه ناتوانی و نه محدود بودن .شاید کمی
سختی کشیدن ،سختی که وقتی به طعم شیرین بعدش
فکر می کنی می بینی که ارزش کشیدن را دارد.
 توصیه ای برای افرادی که به علتمعلولیت ،از پرداختن به کارهای مورد عالقه شان
خودداری می کنند دارید؟
معلوالن نباید فکر کنند که چون معلول هستند ،نمی توانند یا
نمی شود .خود من را ببینید چند سال است که بدون
دست سنتور می زنم و از زندگیم بسیار راضیم .گاهی اذیت
می شوم اما آن رضایتی که هر انسانی از زندگی خودش
دارد را دارم.
از چه چیزهایی اذیت می شوید؟از چیزهایی که می گویند برای معلوالن هست اما در واقع
نیست!
مثل یک استخر مناسب سازی شده ،مثل یک خیابان بدون
پله ،مثل دسترسی آسان یک نابینا به کتاب های بریل و ...
به نظر من حقوقی که به معلوالن اختصاص داده اند برای
زندگی آنها کافی نیست .مث ً
ال همین مستمری بهزیستی،
حتی به اندازه کرایه ماشین دو سه هفته هم نمی شود و اسم
تمام اینها را گذاشته اند امکانات دادن به معلوالن!
 اگر معلول نبودید فکر می کنید باز همسراغ موسیقی می رفتید؟
معلوم نیست .اگر معلول نبودم شاید اص ً
ال به موسیقی فکر هم
نمی کردم .فکر می کنم اگر تندرست بودم فرد بی هدفی
می شدم و زندگی برایم بیهوده بود ،چون درد نداشتم و
نمی توانستم جای نداشته هایم را با چیزی پر کنم! گاهی
اوقات که بیشتر به این موضوع فکر می کنم می بینم ،اگر
معلول نبودم تنها کار مفیدی که می توانستم انجام بدهم

 زندگی یعنی چه؟زندگی تنها فرصتی است که در آن می توانیم
بودن را تجربه کنیم .پس باید تالش کنیم برای
بودن ،برای بی نظیر بودن برای ناب بودن ،چون زندگی
صحنۀ یکتای هنرمندی ماست.
 -موسیقی را تا کجا و تا کی ادامه خواهید

داد؟
تا آنجایی که یک آهنگساز واقعی بشوم.

 زیباترین خاطرۀ زندگیتان چیست؟روزی که دیدم می توانم سنتور بزنم زیباترین روز زندگیم
بود.
 چیزی هست که دلتان بخواهد راجع بهآن صحبت کنید؟
بله .راجع به اینکه چرا معلوالن نمی توانند وارد سینما و
تلویزیون بشوند؟!
و یک خواهش ازکارگردانها و فیلمسازان در این رابطه که به
جای اینکه به افراد معلولی که عالقمند به بازیگری هستند
بگویند برای تو باید فیلمنامه ای خاص بنویسیم و در آن
قسمتی را باز کنیم تا تو بتوانی در آن بازی کنی ،بستری
را فراهم کنند تا این قشر از جامعه نیز راهی برای بروز
استعدادهایشان داشته باشند .مطمئن ًا بین افراد معلول هم
کسانی پیدا می شوند که استعداد بازیگری داشته باشند .این
جواب را یکی از کارگردانها وقتی به یکی از مراکز مربوطه
مراجعه کرده بودم به خودم داد .اما من ناامید نشدم و االن
هم از طریق مراکز آزاد دنبال راهی هستم که به این هدفم
برسم.
 فاطمه صالحی را چگونه تعریف می کنید؟دوستش دارم ،مقاوم است و همیشه امیدوارانه به زندگی نگاه
می کند .پشتکار خوبی دارد .
 حرف آخر:کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به
یاد ماندنی نه حاشیه ای از یاد رفتنی.

رقيه بابايي
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ستایش بیش از اندازه از هر کسی  ،تملق و چابلوسی است.
امام علی (ع)
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بیرجند  -رامين رضايي رئيس ستاد توانبخشي مبتني بر
جامعه ( )CBRسازمان بهزيستي اعالم کرد:تا پايان سال
گذشته 4300معلول در مناطق روستايي زير پوشش طرح
توانبخشي مبتني بر جامعه قرار گرفتند.
رئيس سازمان بهزيستي خراسان جنوبي هم با بيان اينکه
بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهاني ،معلولين  10درصد
جمعيت جهان را تشکيل مي دهند گفت :با توجه به جمعيت
استان خراسان جنوبي  65هزار معلول در اين استان وجود
دارند که چهار درصد آنان نيازمند خدمات ويژه هستند.
تهران  -مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي
و معماري شهرداري تهران از مناسب سازي  20هتل تهران
براي استفاده از جانبازان و معلوالن جسمي و حركتي در
آينده نزديك خبر داد.
سيد صباح الدين متقي با بيان اين مطلب گفت :براي مناسب
سازي هتل ها براي جانبازان ،معلوالن ،نابينايان و ناشنوايان
با اتحاديه هتل داران هماهنگي هايي انجام شده است و به
زودي  20هتل در تهران كه امكان بيشتري براي مناسب
سازي آنها فراهم است و كمتر از  10درصد تا رسيدن به
نقطه مطلوب در اين زمينه فاصله دارند ،بازديد و ارزيابي
مي شوند.
بندرعباس  -معاون توانبخشي سازمان بهزيستي هرمزگان
گفت :در روستاهاي اين استان نزديك به  9هزار معلول زير
پوشش اين سازمان خدمات توانبخشي دريافت مي كنند.
عبدالرضا ميرزايي افزود :خدمات توانبخشي هم اكنون در
شهرستان هاي ميناب ،بندرعباس ،بستك ،پارسيان ،حاجي
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،
خدمات ارجاع ،توزيع لوازم توانبخشي ،كمك به اشتغال و
كاريابي و همكاري هاي مستمر با آنان است.
ميرزايي اظهار داشت :در حال حاضر  250نفر در گروه
هاي دختر و پسر كم توان ذهني در مراكز دولتي خدمات
آموزشي را دريافت مي كنند و سازمان بهزيستي بابت آن
يارانه پرداخت مي كند
ساری  -معاون توانبخشي بهزيستي مازندران از تشكيل
كميتههاي مناسبسازي مسكن معلوالن در استانداري
ل جاري خبر داد.
مازندران در سا 
سعيد آرام گفت :براي مناسبسازي مسكن معلوالن در سال
جاري با هماهنگي استانداري كميتههاي مربوط به آن در
كميسيونهاي شهرسازي در حال تشكيل است.

ساری  -معاون توانبخشی سازمان بهزيستي مازندران با بيان اينكه براي تغيير نگرش
در جامعه نيازمند فرهنگسازي هستيم ،اظهار داشت :دوره آموزشي مناسبسازي
اماكن عمومي براي كارشناسان مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي و شهرداران
استان كه از سوي بهزيستي استان برگزار شده بود با استقبال مناسبي روبهرو شد و
نشان داد جامعه تمايل به تغيير ديدگاهها 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 خيابان 36كيلومتري ولي عصر ،خيابان حافظ
و غيره اعمال شده و در اين كار از نظرات اساتيد دانشگاه نيز استفاده شده است .وي
افزود :در  2سال 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  -معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي استان اردبيل گفت :هم
اكنون  286واحد خانه مددجويي در نقاط مختلف استان اردبيل در حال احداث است
و به پيشرفت باالي  15تا  60درصد رسيده است.
وی تصريح كرد :در سفر اول رئيس جمهور مبلغ  400ميليون تومان و در سفر دوم
هيئت دولت به استان  680ميليون 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  6ميليارد 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  4ميليارد و  500ميليون 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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بدون هم
نمی توانیم!...
نشانی نداشتند ...از پدر و مادر ...انگار دیگر قید سراغ
گرفتن در خیابانهای شلوغ و گشتن در کوچه های پیچ
در پیچ چند متری را زده بودند ..دیگر نمی خواستند به
هیچ آدرس و تاریخی مراجعه کنند.
آنها مسیر '' شیر خوارگاه آمنه'' تا ''آسایشگاه
کهریزک'' را تنها با چرخهای ویلچر طی کرده بودند
و حاال دیگر داشتند طعم با هم بودن را در خانه های
متاهلی کهریزک تجربه می کردند.
'' تیرداد و فرنگیس'' اواخر آذر ماه  87طی مراسمی
که در آسایشگاه کهریزک برگزار شد همراه چند زوج
دیگر زندگی مشترکشان را آغاز کردند.
معموال رسم بر این است كه زوجهای جوان روزهای
آغازین پیوندشان را با صلح و آرامش سپری می کنند .اما
از آنجایی که همیشه حکمتی در رابطه ها وجود داشته و
دارد روزهای نخست زندگی آنها با مشاجره و تلخی شکل
می گیرد که خواندنش خالی از لطف نیست.
'' تیرداد ساجدی''  36سال دارد و در تهران متولد
شده  ،تا  7سالگی در شیرخوارگاه آمنه بوده و پس از آن
به آسایشگاه ورد آورد انتقال پیدا می کند .و تحصیالتش
را در دوره ی راهنمایی در ورد آورد ادامه میدهد .او
که توسط  2نفر از افراد نیکوکار به آسایشگاه کهریزک
معرفی میشود در این مرکز شروع به فعالیت می کند.
یکی از استعداد هایی که در وجود تیرداد به ثمر
نشست عالقه اش به نقاشی و کاریکاتور است .او می گوید:
'' از کودکی روی در و دیوار نقاشی می کشیدم ،از این
کار لذت می بردم اما کتک هم زیاد می خوردم ولی از
رو نمی رفتم''..
او حتی به دوران تحصیلش اشاره می کند و می گوید:
''وقتی معلم پای تخته مشغول آموزش می شد من روی
دفترم  ،میز و نیمکت نقاشی های مختلفی می کشیدم
و همین باعث می شد تنبیه بشوم''.
تیرداد دوره ی تکمیلی نقاشی را از سال  73تا 75
در کارگاه های آموزشی کهریزک که زیر نظر استاد ''بهزاد
صادقی'' اداره می شد گذرانده و گاهی هم کاریکاتور
شخصیتهای سیاسی ( خارجی و ایرانی ) را می کشد.
'' فرنگیس قروی ''همسر تیرداد قهرمان رشته ی
دو میدانی و پرتاب وزنه است و در این رشته مدالهای
گوناگونی را نیز کسب کرده و اکنون در کارگاه خیاطی
آسایشگاه در قسمت '' اتوکشی '' مشغول به کار است.
فرنگیس که از بازگو کردن خاطرات تلخ روز های اول
زندگیش بسیار متاثر است میگوید'' :هنوز مهر پای سند
ازدواجمان نمناک بود  ،تنها  48ساعت گذشته بود که
جر و بحث بین ما شروع شد و بعد از چند روز این
مشاجرات باال گرفت تا جایی که مسئولین آسایشگاه به
ناچار ما را به شهر های دیگری منتقل کردند''.

او ادامه می دهد'' :من را به آسایشگاه گیالن'' رشت '' و تیرداد را به آسایشگاه '' فیاض بخش''
مشهد منتقل کردند .شاید به این دلیل که دوری از همدیگر بتواند ما را به نتیجه برساند'' .
تیرداد در ادامه صحبت همسرش می گوید  '' :ازدواج یک معلول شاید همان ''شانسی''
باشد که در خانه اش را می زند و ما آن زمان از روی نا آگاهی به راحتی این شانس را کنار
زدیم''.
چشمهای فرنگیس که حاال به اشک نشسته است با کمی بغض می گوید '' :مدت زمان آشنایی ما
فقط یک هفته بود و ما با اینکه هر دو در این مرکز بودیم هیچ گونه شناختی به خصوصیات اخالقی
هم نداشتیم و شاید همین باعث شدت اختالفات ما شد ما بعد از  3ماه دوری  ،تحمل و پشیمانی به
کهریزک برگشتیم و هر دو به یک نتیجه رسیده بودیم و آن اینکه '' :بدون هم نمی توانیم''..
تیرداد نیز در پایان این گفت و گو به نکته ی بسیار خوبی اشاره کرد و گفت :
'' برای هر چیزی باید '' هزینه '' صرف شود .برای شناخت ازهم باید وقت هزینه کرد !! ''
سیما سلطانی آذر

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.

اج

تاريخ ،تكرار بى پايان خطاهاى زندگى است.
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کوتاه و خواندنی
از بهزیستی
هفته نامه مهرنو
(هفته نامه داخلی سازمان
بهزیستی کشور) :
معاون امور توانبخشي سازمان در مورد اقدامات
سازمان بهزيستي در خصوص مناسبسازي و
فراهم کردن زمينه حضور معلوالن در جامعه
گفت :به منظور مناسب سازي خودروهاي
معلوالن سازمان با چهار شرکت معتبر آلماني،
اتريشي ،هلندي و سوئدي وارد مذاکره شده
است تا با ايجاد نمايندگي در کشور اقدام به
مناسب سازي خودروهاي معلوالن کنند .هزينه
اين مناسب سازي تا سقف يک ميليون تومان توسط
سازمان پرداخت خواهد شد .وی افزود  :واردات
خودروهاي خارجي مناسبسازي شده معاف از عوارض
گمرکي نیز از دیگر برنامه های سازمان است.

تبريك
وقتی که ابر
های سیاه درد و غ
صه
آس
ما
ن
ز
ند
گی
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ن
را می پوشانند
و دردهایمان آنقدر
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م
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که تنها
شود
می توانیم نام خدا
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خ
همیشه
دا همانند
به فریادمان می رسد
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ن
ما
ین
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ا
ش
را
در زمین به
سوی ما می فر
ستد .نماینده ای با جا
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دلش ،به رنگ احس
اسش .به رنگ خدا.
نام
زمینی نماینده خدا
را
پز
ش
ک
ن
ها
دن
د
و پزشک
یعنی عشق.

ر

وز پزشک مبارک.

خبرگزاری فارس :
معاون اشتغال و مشاركتهاي مردمي موسسههاي خيريه سازمان بهزيستي
كشور گفت :تا كنون  771نفر از معلوالن با معرفي بهزيستي كشور در سازمانهاي
دولتي استخدام شدند.
درويشپور خاطرنشان كرد :در اين راستا وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي،
جهاد كشاورزي ،بازرگاني ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نيرو ،امور اقتصاد و دارايي بيشترين
همكاري را در استخدام معلوالن داشتهاند.

خبرگزاری مهر :
رئیس سازمان بهزیستی از شناسایی و مناسب سازی  30هزار نقطه در کشور
برای استفاده معلوالن خبر داد و گفت :اسامی دستگاههای متخلف در امر
مناسب سازی مشخص و به دولت اعالم شده است.
دکتر فقیه در مورد عدم تشکیل جلسات مناسب سازی در بهزیستی  ،افزود :اعتقاد
دارم فقط با برگزاری صرف جلسه اتفاق خاصی نمی افتد و مشکلی حل نمی شود و
بیشتر از تشکیل جلسه باید به عملیات و اجرای کارها معتقد باشیم.
این درحالی است که منصور برجیان مدیر انجمن علمی فرهنگی معلوالن چندی قبل از
عدم تشکیل جلسات مناسب سازی خبر داده و عنوان کرده بود که شهرداری در زمینه
مناسب سازی محیط اقدامات موثری انجام داده است اما سازمانهای دیگر در این خصوص
همکاری های الزم را ندارند.

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  2ميليون و  800هزار معلول در كشور وجود دارند كه
از اين تعداد ،يك ميليون و  100هزار نفر از طريق سازمان بهزيستي شناسايي شده اند .اما
فقط  600هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار گرفته اند.
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از مسوولين بخواهید کار خوب را .نه با خواهش و تمنا.
امام خمینی (ره)
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در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن آمده
است  ،معلول کسی است که به تشخیص
کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر
ضایعه جسمی ،ذهنی و روانی اختالل مستمر
و قابل توجهی در سالمت و کارآمدی وی
ایجاد شود.
در قطعنامه سال  1993مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در خصوص «مقررات استاندارد
برابرسازی فرصت ها برای اشخاص کم توان و
ناتوان» معلولیت هر نوع نقص و محدودیت جسمی
و ذهنی که تعامل و مشارکت انسان را تقلیل،
کاهش یا به حداقل می رساند تعبیر شده است .اما
در کنوانسیون حقوق معلوالن تعریفی از معلولیت
ارائه نشده بلکه در مقدمه آن از «تعامل افراد دارای
نقص و موانع محیطی» صحبت کرده و در بند
یک آن به طبقه بندی اشخاص معلول (فیزیکی،
ذهنی ،فکری یا جسمی) که دارای «نواقص طویل
المدت» هستند ،اشاره کرده است .قانون تشکیل
سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال
 1369تعریفی از معلول ارائه نکرده است اما در
ماده واحده آمده که دانش آموزان استثنایی اعم از
نابینایان ،نیمه نابینایان ،ناشنوایان ،نیمه ناشنوایان،
عقب ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی ،معلوالن
حسی حرکتی و چند معلولیتی هستند .به عبارت
دیگر قانون صرف ًا اقدام به طبقه بندی کرده است.
به بیان دیگر دستورالعمل اجرایی قانون جامع
حمایت از معلوالن ،معلولیت را در شش گروه
طبقه بندی کرده است .معلولیت بیماری نیست،
هرچند که ممکن است با بیماری توام باشد مانند
سندروم ویلیامز که نوعی معلولیت ذهنی بوده و
با عارضه قبلی همراه است .معلولیت طیف است
یعنی ممکن است خفیف باشد یا متوسط و شدید.
به عنوان مثال در معلولیت جسمی پا و دست
ممکن است آسیب داشته باشد تا ضایعات نخاعی
که در آن فرد قادر به حرکت نیست .در معلولین
ذهنی هم با همین تقسیم بندی مواجه هستیم
(آموزش پذیر ،تربیت پذیر و حمایت پذیر) که
صرف ًا کودکان آموزش پذیر تا حدودی خود اتکا
بوده و می توانند تحت پوشش آموزش و پرورش
(با نیازهای ویژه آموزشی) قرار گیرند .متاسفانه
مساله ای که مورد توجه قرار نگرفته کودکان
مرزی است که بین کودکان طبیعی و معلول
ذهنی قرار دارند .کودکان مرزی معلول

محسوب نمی شوند و باید در نظام آموزشی
جایگاه آنان تعریف شود تا به قول یکی از
مدیران اسبق مدرسه آموزش و پرورش استثنایی
تهران (شهید صیاد شیرازی) ناگزیر از ثبت نام در
مدارس استثنایی ذهنی نباشند .اما درخصوص
آثار معلولیت در نظام خانواده باید گفت به لحاظ
فقدان آگاهی خانواده در ابتدای تولد فرزند
اقدام موثری به ویژه در زمینه توانبخشی
انجام نمی گیرد ،لیکن از یک سالگی به بعد
که کودک در رشد با تاخیر مواجه می شود
خانواده ها به تدریج مراحل سردرگمی ،تکاپو و
کنکاش و در نهایت آگاهی را طی می کنند ،در این
رابطه بیشترین فعالیت را طبقه متوسط فرهنگی
به عمل می آورد .از نظر اقتصادی آثار معلولیت در
خانواده موجب می شود سطح درآمد خانواده تقلیل
یابد ،به ویژه مادران در صورت شاغل بودن ،از این
حق محروم می شوند ،هزینه سنگین توانبخشی نیز
درآمد خانواده را تقلیل می دهد .از نظر اجتماعی،
مشارکت خانواده کاهش یافته و تعامل آنان را با
دوستان و سایر اعضای فامیل به حداقل می رساند،
علت این مهم نیز نگرش منفی حاکم بر جامعه
نسبت به پدیده معلولیت است .سنگینی مسوولیت
نگهداری کودک معلول بخشی از اعضای خانواده را
در نگهداری به مشارکت می کشاند ،اما پدر و مادر
کودک معلول ناخواسته نسبت به سایر فرزندان
کم توجه یا بی توجه شده که مشکالت عاطفی را

تشدید می کند .هراس از آینده و تخریب بهداشت
روانی نیز به خشونت خانگی دامن زده و به لحاظ
اینکه مادران در ارتباط بیشتری با کودک هستند
در معرض بیماری افسردگی هستند تا جایی که به
دارو درمانی کشیده می شوند .در این راستا کمتر
با پدیده واگذاری یا سر راه گذاشتن کودک برای
نگهداری در مراکز توانبخشی شبانه روزی مواجه
هستیم ،آمارهای کودکان در موسسه ها در ایران
نیز موید این موضع است .آسیب شناسی اجتماعی
پدیده معلولیت بیانگر آن است که در نظام خانواده
اگر خشونت های خانگی یا فشارها تشدید شود با
پدیده اعتیاد ،طالق و حتی جرم نیز مواجه خواهیم
بود ،اما همانگونه که اشاره شد ،به لحاظ هراس از
آینده ،چنین خانواده هایی در تعامل بسیار محتاط
عمل می کنند .روحیه همبستگی در جامعه
معلوالن بسیار باالست تا جایی که در جلسات
آموزشی مدارس استثنایی (برخالف خانواده های
عادی) مشارکت می کنند .این موضوع موجب
می شود خانواده ها پس از اتمام دوره آموزشی
کودک اشکال دیگری از زندگی جمعی را تجربه
کنند (نظیر تشکیل شرکت های تعاونی تولیدی).
در نهایت باید تاکید کرد کودک و خانواده معلول از
آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند.
* احمد آملی ،مسوول کمیته کودکان استثنایی
انجمن حمایت از حقوق کودکان
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اصالح قانون معافیت های سربازي
نمايندگان مجلس مصوب كردند خانوادههايي كه  2فرزند آنها خدمت سربازي را انجام
داده باشند ،صرفا يك نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميشود.
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
سرپرست خواهر فاقد پدر ،همسر و فرزند ذكور غيرمحجور و تنها برادر سرپرست كبير
نيازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور غير محجور و فاقد شغل ،از انجام خدمت
دوره ضرورت معاف ميشوند.
مجلس بر همين اساس مقرر كرد يگانه سرپرست برادر كمتر از  18سال 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 ميشوند.
نمايندگان مقرر كردند از چند برادر واجد شرايط اعزام به خدمت در صورت اعزام يكي از
برادران به خدمت يكي از برادران ميتواند تا اتمام خدمت او از تعويق اعزام استفاده كند.
مجلس بر اساس مصوبه مذكور مقرر كردند كه از خانوادهاي كه  2برادر خدمت سربازي
را انجام داده باشند ،صرفا يك نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميباشند.
همچنين بر اساس مصوبه مجلس يكي از فرزندان پسر سربازي كه در حين خدمت
سربازي فوت كند و يا يكي از فرزندان ذكور خانوادهاي كه يك فرزند آن خانواده در حين
انجام خدمت سربازي فوت نموده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميشوند.
بر اساس مصوبه مجلس مشموليني كه تنها مراقب و نگهدارنده خواهر تني فاقد شوهر
باشد نيز از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميشوند.
نمايندگان در تبصره  44مقرر كردند كه منظور از يگانه مراقب ،تنها فرزند ذكور يا برادر
يا نوه بيش از  18سال 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.
همچنين مجلس مصوب كرد يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سي ماه
متوالي ميتوانند از معافيت كفالت موقت استفاده نمايند و در پايان مدت فوق در صورت دارا
بودن شرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميگردند.
نمايندگان مقرر كردند وجود برادري كه از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع از
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.
مجلس همچنين مصوب كرد در صورتي كه برادر يا برادران يا پدر مشمول
به دليل بيماري يا معلوليت زمينگير بوده و بنا به تشخيص شوراي پزشكي فاقد
صالحيتو يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عمال مراقبت ،يا سرپرستي
را برعهده داشته باشد ،ميتوان از معافيت كفالت برخوردار گردد.
نمايندگان بر اساس مصوبهاي نحوه معافيت از خدمت فرزندان ذكور مددجويان را
مشخص كردند.
بر اين اساس يكي از فرزندان ذكور مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته
امداد امام خميني (ره) و بهزيستي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميشوند.
همچنين مشموالني كه حداقل يك فرزند معلول داشته باشند و تنها پسر
خانوادههایی كه داراي  3فرزند دختر يا بيشتر باشند نيز از انجام خدمت دوره
ضرورت معاف ميشوند.
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  5سال از استمرار ازدواج آنها معافيت موقت به معافيت دائم تبديل ميشود.

مرکز آموزشي علمي -کاربردي
معلوالن رعد دانشجو می پذیرد
اولين مرکز آموزشي علمي -کاربردي ويژه معلوالن به
همت موسسه رعد در تهران راهاندازي و از مهرماه سال جاري
دانشجو ميپذيرد.
رئيس مراکز جامع علمي -کاربردي سازمان بهزيستي با
بيان اين خبر گفت :معاونت توانبخشي هم اکنون پنج رشته
نرمافزار کامپيوتر ،گرافيک ،ارتباطات و فناوري اطالعات،
حسابداري و حقوق قضايي با گرايش ثبت را براي آموزش به
معلوالن تصويب کرده است که با ظرفيت  100نفر در هر رشته
از مهر سال جاري دانشجو ميپذيرد.
نبي اله عشقيثاني با بيان اينکه این امکانات آموزشي و
همچنين مناسبسازي محل موسسه نيکوکاري رعد براي اين
اقدام مناسب بود ،خاطرنشان کرد :با توجه به مناسب بودن
شرايط آموزشي موسسه رعد در ارايه آموزشهاي علمي-
کاربردي با درخواست آنها موافقت شد و اين موسسه از اين
پس با نام مرکز آموزش علمي -کاربردي ويژه معلوالن رعد
تهران شناخته خواهد شد.
وي همچنين به شرايط پذيرش دانشجويان اشاره کرد
و افزود 50 :درصد ظرفيت اين رشتهها مربوط به معلوالن
شاغل در بهزيستي و  50درصد مربوط به معلوالن ديگر است.
همچنين به دليل اينکه آموزش نابينايان و ناشنوايان به امکانات
ويژهاي نياز دارد ،اولويت پذيرش با معلوالن جسمي -حرکتي
خواهد بود.
عشقيثاني در ادامه يادآور شد :شهريه معلوالن مطابق
ضوابط معاونت توانبخشي به وسيله سازمان پرداخت خواهد شد.
رئيس مراکز جامع علمي -کاربردي کشور در توصيهاي
به معلوالن گفت :دفترچههاي مربوط به نحوه پذيرش دانشجو
در مراکز علمي -کاربردي از شهريورماه در باجههاي روزنامه
فروشي توزيع خواهد شد که معلوالن با مطالعه اين دفترچهها
ميتوانند اطالعات کاملتري را کسب کنند.

جشنواره انتخاب بهترین کتاب
برگزار می شود

اولین جشنواره انتخاب بهترین کتاب با موضوع معلول و
معلولیت با عنوان «توانا» همزمان با روز جهانی معلوالن برگزار
می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور ،این
جشنواره به همت انجمن علمی آفرینشهای هنری معلوالن
ایران و با همکاری معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی
استان تهران همزمان با روز جهانی معلولین  12آذرماه برگزار
خواهد شد.
بنابراین گزارش عالقه مندان می توانند آثار ارسالی خود را
تا  15شهریور ماه به دبیرخانه این جشنواره تحویل دهند.
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در طول سالهای زندگیام در یکی از
شهرهای آرام و بی سر و صدا در شمال سوئد،
توشهای گرانبها از انسانهای پیرامون خودم
بر گرفتم که در زندگیام از ارزش خاصی
برخوردار است .انسانهایی که با تعریف
جملهای از زندگی یا ارائه شیوهای از آن،
جرقههای بزرگی در اندیشهام ایجاد نموده تا
در کنار آموختههایم از موالنا و دیگر عارفان
چراغ راه زندگیام باشند.
این جرقه ها و آموخته ها در کنار امید و
توکل به آن عزیز و لطیف باعث شدند تا در آن
شهر سرد ،گرمایی به زندگی افسرده و بر باد
رفته ام بدهند.
در اینجا نمونه ای موجود در انبان توشهام
را برای عزیزان میآورم.
در یکی از شهرهای آرام و بی سر و صدا
در شمال سوئد خانم نویسنده معلولی زندگی
میکرد .نامش ( )karin stenlundبود.
روزهای جمعه و شنبه هر هفته میتوانستی
کارین را در امتداد خیابان مرکز شهر ببینی.
او کامال فلج بود .همواره بر صندلی
چرخداری که شکل نیمه تخت داشت ،دراز
کشیده بود .خانم جوانی هم چرخ او را هدایت و
به کارهای او رسیدگی میکرد.
در کنارههای صندلی میلههای کوتاهی
نصب شده بود که الزامات روزانه او از جمله
سِ ُرم از آنها آویزان بودند .به بینی و دهان او
شيلنگهای تغذیه و تنفس اکسیژن وصل شده
بودند.
جلوی صورتش یک کامیپوتر کوچک نصب
شده بود .این کامپیوتر تنها راه برقراری ارتباط
کارین با دنیای اطراف خویش بود .کارین با
دمیدن در لولهای که به کامپیوتر وصل بود
میتوانست حرف ها و خواسته های خود را بیان
کند.
در سرمای سوزان زمستانهای آن شهر
همیشه در زیر دو پتوی کلفت دراز کشیده بود
و تنها سرش از زیر پتوها نمایان بود .به طور
خالصه هیچ یک از اعضای بیرونی بدن کارین به
جز چشم و گوش او کار نمیکرد.
خانم کارین کتابی در زمینه دیدگاه
خودش از زندگی چاپ کرد که بسیار روان
و زیبا بود .مطالب امید بخش او روح زندگی

کردن را در میان انسا نهای هم
شرایط خودش تقويت كرده است .این
کتاب« ،چمن ازمیان انگشتان پایم»
( )gräset mellan mina tårنام دارد.
داستان نوشتن این کتاب از این قرار است.
ِ
ایشان بر حسب روال معمول زندگیاش چند
روزی از تابستان را در کنار دریاچه زیبایی به
نام «تاول شو» ( )tavelsjöمیگذراند .تمامی
آن تجهیزات و الزامات موجود روی صندلیاش
را بر دامنه کم شیبی مشرف بر آن دریاچه بر پا
می کردند.
کارین آنجا بیحرکت دراز کشیده و زیبایی
دریاچه ،چمنها و جنگلهای اطراف آن را ،رسم
شده بر کلیشه احساسش روی صفحه زندگی
میانداخت.
از آنجایی که بدنش تحرکی نداشت ،با
چشمانش از میان انگشتان پایش ،منظره
دریاچه و اطراف آنرا نظاره میکرد .به عبارتی
او بخش وسیعی از این منظره زیبا را از الی
انگشتان پاهایش رویت میکرد.
او عاشق استفان هاوکینز بود .انگار
نگرش هاوکینز به زندگی را بیشتر از همه
کس درک میکرد .در نوشته هایش تاثیر
اندیشههای این استاد و فیزیک دان را کامال
میتوان احساس کرد .در جایی از کتابش ابراز
داشته است که زیبایی زندگی و درخشش
آن آنقدر عظمت دارد که خود را بر آخرین
نفس موجود زنده هم تحمیل میکند .وی
همانقدر که زیبایی زندگی را در ورای نقص
هایش میبیند ،در پذیرفتن مرگ هم با آغوش
باز شهامت نشان میدهد و انتهای زندگی را هم
بخشی از زندگی میداند.
او نه تنها از هیچ چیز و هیچ کس گله مند
نیست بلکه خود را معلم سایر ناتوانان جسمی
سوئد میداند .میگوید :اگر برای زنده ماندن
میجنگیدی آنگاه به کمبود ها نمیاندیشیدی

و تعریف دیگری از زندگی داشتی.
خانم کارین در اوج محبوبیت در بین
دوستانش و مردم سوئد ،در زمستان سال 2006
در بیمارستان شهر امئوی( )umeåسوئد مرگ
را به آغوش کشید و از خود روحیه رضایت را در
بین ناتوانان جسمی و سر خوردگان وطنش باقی
گذاشت .روانش شاد!
در دانشگاه امئو استاد جامعه شناس
هموطنی مشغول به کار است که رابطه نزدیکی
با خانم کارین داشت و من کتاب (چمن از میان
انگشتان پایم) کارین را از ایشان هدیه گرفتم.
بعد از آشنایی با کارین و کتابش ،یک روز با
هادی (برادر خانم من که برا ی دیدار ،چند
ماهی در سوئد مهمان ما بود ).روی نیمکتی در
خیابان مرکز شهر نشسته بودیم .کارین با همان
شرایط از جلوی ما رد شد .برایش دست تکان
دادم .لحظهای که چشم هادی به او افتاد ،دست
ها را رو به آسمان بلند کرد و گفت:
خدایا شکر! که ما را به این روز نینداختی!
کمی از هادی رنجیدم ولی کامال برایم
طبیعی بود .گفتم:
هادی! دوست داری چند ساعتی جای
خود را با او عوض کنیم تا ببینم زندگی بر
روی آن صندلی چرخدار و با آن شرایط چه
رنگ و مزهای دارد؟
هادی سرش را زیر انداخت و توی خودش
فرو رفت.....
زندگی
هر روز را در آغوش گیر!
زندگی یک امکان و یک چالش است.
گذشته سپری شد.
در حال زندگی کن!
روزهای بد برایت هدیه ای است تا با آن روز
های خوب را دریابی
به جلو نگاه کن! به سوی هدف!
اما اطراف خود را فراموش نکن!
زیرا منظره های زیبا در راهت فراوان است.
آهسته سفر کن!
از لحظه ها لذت ببر!
آنوقت که به هدف رسیدی ،جلوه زیبای
میدان زندگی،
هدیه خدا دادی است
رضا  -ط
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محبوبترین برادرانم کسی است که عیب هایم را به من هدیه کند.
امام صادق(ع)
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آقای آسانسور!!!

اختراع آسانسور
شروع آسانسور
آسانسورهای اولیه در قرون وسطی استفاده می شدند و به قرن سوم قبل از میالد باز می
گردند که با نیروی انسان  ،حیوان و یا آب کار می کردند .آسانسورهایی که امروزه می
بینیم اولین بار در دهه ی  1800اختراع شدند و با نیروی هیدرولیک یا بخار کار می
کردند.اجداد آسانسورهای امروزی ابتدا در قرن نوزدهم در انگلیس مشاهده شدند که از
یک طناب و قرقره و یک وزنه تعادل در امتداد دیواره ی استوانه ای استفاده می کرد.
آسانسور برقی
آسانسور برقی در اواسط قرن نوزدهم در امریکا آغاز به کار کرد که به صورت یک
باالبر ساده بود و در ساختمان نیویورک سیتی فقط بین دوطبقه کار می کرد .در سال
« 1853الیشا گریوز اوتیس ( »)Elisha Graves Otisدر نمایشگاه قصر شیشه ای
نیویورک سیتی آسانسوری را معرفی کرد که در عین ایمن بودن  ،نقطه ی عطف
توسعه ی آسانسور بود .در سال  1857اولین آسانسور حامل انسان «اوتیس» در فروشگاه
بزرگ نیویورک سیتی فعالیت کرد و ده سال بعد پسران الیشا کمپانی تولید آسانسور با
نام برادران «الیشا یانکرز ان وای» را بنا کردند و در نهایت به تولید انبوه هزاران آسانسور
دست یافتند .طرح های دیگر آسانسور مانند مدل های هیدرولیک به شکل افقی بودند.
عصر برق
پس از سال  1800و اختراع برق« ،ورنر وون سیمنز»مخترع آلمانی موتور برقی را به
فناوری آسانسور افزود .در سال  1887آسانسور برقی در «بالتیمور» ساخته شد.
فناوری موتور و روش های کنترل به سرعت رشد کردند .در سال  1889آسانسورهای
برقی دنده ای اختراع شدند که مناسب ساختمان های چند طبقه بودند .در سال
 1903این طرح توسعه یافت و آسانسورهای بی دنده ی برقی اختراع شدند که مناسب
ساختمان های چند صد طبقه و متغیر شهری بود .موتورهای چند سرعته جایگزین
مدل های یک سرعته شدند تا موجب حرکتی مالیم تر شوند .فناوری الکترومغناطیسی
جایگزین تغییر و ترمز دستی شدند .کنترل های دگمه ای و سیستم های عالیم پیچیده
آسانسورها را مدرنیزه تر نمودند.
امروزه پیچیدگی حاکم است و طرح ها مرتبا در حال تغییر هستند .دگمه ها به شکل
صفحه کلید شدند .در واقع تمامی آسانسورهای تجاری خودکار هستند و عصر کامپیوتر
تراشه هایی را به ارمغان آورده است که باعث می شود انبوهی از آسانسورها با برنامه
ریزی دقیق فعالیت کنند و کارایی و ایمنی را به حداکثر رسانده است .اکنون آسانسورها
در بیان معماری ساختمان ها واسطه گری می کنند و فناوری ها و طرح های جدید مرتبا
روح بشر را به بلند پروازی فرا می خوانند.
ترجمه :معصومه آمِدی

نگاه اول :ما آسانسور را دوست داریم ! اگر بدانید
باال و پایین رفتن با آسانسور چه لذتی دارد!
ما به آسانسور احترام می گذاریم او باعث شادی روح
ما است! دست سازنده اش درد نکند! کاش می شد سرعت
آسانسور را تنظیم کرد .اینگونه با سرعت بیشتری خوشحال
می شویم! ما این آقای آسانسور را دوست داریم! آهنگ داخل
آسانسور هم زیبا است .ولی اگر تکنو بود بیشتر حال می
کردیم! در هر حال آسانسور را دوست داریم!
نگاه دوم :ما آسانسور را دوست داریم! آسانسور کلی
کالس دارد! در ساختمان خود آسانسور نصب می کنیم تا
چشم دشمنان کور شود! دارندگی و برازندگی! ما آسانسور را
می آوریم تا روی همسایه ها و فامیل ها کم شود! ساختمان
آنها که آسانسور ندارد! اص ً
ال ساختمان بی آسانسور مثل
عروس بی جهاز می ماند! آسانسور مدرسه است چون خیلی
کالس دارد!
نگاه سوم :ما آسانسور را دوست نداریم! آسانسور
هزینه ای بیش نیست! ما که می خواهیم ساختمان را تحویل
مردم دهیم چرا هزینه کنیم!؟ 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 کنیم!؟
نگاه چهارم :آسانسور را خیلی دوست داریم! اصال
باید دوست داشته باشیم .بخش مهمی از زندگی ما است!
اگر آسانسور نباشد که در پایین پله ها مانده ایم! آسانسور
را دوست داریم چون او هم ما را دوست دارد که به یاری
ما می آید! خالصه آسانسور محبوب قلب های ما است!
ویلچر ما همیشه در پای پله ها مانده است ،آسانسور است
که ما را به خانه هایمان می رساند! البته بماند که گهگاه
آسانسور هست و برق نیست! در هر صورت آسانسور به ما
کمک شایانی می کند.

ما آسانسور را دوست داريم!

مرتضي رويتوند
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پيروزي آن نيست كه هرگز زمين نخوري ،آنست كه بعد از
هر زمين خوردني برخيزي.
مهاتما گاندي
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مرتضي رويتوند

کتابهای درسی به خط
بریـــــل

چنین حکایت بکردندی که در روزگارانی نه
چندان دور و دیارعجم  ،پارسی زبانان که
سردمدار فرهنگ در جهان ببودی  ،هر روز
همی کتب قدیم و جدید را چاپ بکردندی
و از این همه فرهنگ غنی همی لذت
ببردندی و از شدت غرور هرازچندگاهی
عامیانه با خود همی گفتندی« :ایول بابا ما
دیگه کی هستیم!»
وآنان که اهل کتابت و مطالعه بودندی و
یا در کتابخانه شخصی خویش کلکسیون
کتاب جمع بکردندی  ،همین ظواهر را
بدیدندی! اما جماعتی بودندی که دیگر
ظواهر جوابگویشان نبودندی! اینان که
عصایی به سپیدی دلشان در دست
داشتندی  ،جماعت روشندل نام گفتندی!
ایشان چون جویندگان طال در آالسکا در
دیار پر فرهنگشان! به دنبال کتابهایی
بودندی که به خط بریل ببودی!
ایشان گاهی چون مارکوپولو از این دیار
به دیاری دگر سفر کردندی برای یافتن
کتابهایی آشنا به چشم دلشان!
نه اینکه ایشان به دنبال رمان عاشقانه
بودندی ها! نه! اینان برای یافتن کتابهای
درسی خود هم با مشکل روبرو بودندی و
با امتحانات بدون کتاب بریل دست و پنجه
نرم کردندی!
ایشان برای خواندن کتابهای درسیشان

باید در جستجوی ضبط صوت بودندی و
قبل از آن به یک عدد انسان خیراندیش
نیاز داشتندی که درس را با صدای بلند
خواندندی و ضبط کردندی که شاید
روشندل عزیز بتواند از پاسخگویی به
استاد سربلند بیرون آمدندی !
این در شرایطی ببودی که قاصدان
اینترنتی از دیار همسایگان غربی خبر
آوردندی که پنج دهه قبل تر ضبط صوت
در آن دیاران منسوخ گشتندی و در موزه
ها نگهداری شدندی!
با خود اندیشیدمی که ما خداشناسان
شرقی با این فرهنگ غنی چگونه است که
از تکنولوژی روز عقبیم و آن کافران غربی
با فرهنگ چهارصدساله خود از ما پیشی
جستندی ؟ یادم آمد که خط بریل را هم
آنان اختراع کردندی !
روزها و ساعتها در این مقال اندیشیدم و
یافتم آنچه را که عامل عقب ماندگیمان
بودندی.
خواستم در این باره مطلبی بنگارم ولی
هرآنچه که بر طومار بنوشتم قابلیت چاپ
نداشتندی و فاقد مجوز چاپ بودندی !!!
القصه فرهنگ در آن دیار پرفرهنگ
همچنان جاری ببودی و روشندالن هم
همچنان در پی کتابهایی به خط بریل
دویدندی!دویدندی!دویدندی!

قابل توجه ناشنوایان cp
و چند معلولیتی
کمیته حمایت از ناشنوایان چند معلولیتی تحت پوشش
انجمن خانواده ناشنوایان ایران عضو رایگان می پذیرد.
تلفن تماس( از ساعت  16الی 02166919077 : ) 20
آدرس  :تهران – خیابان آزادی – بین چهارراه نواب
و اسکندری – جنب بانک تجارت – کوچه افراخته –
پالک  – 216طبقه سوم

تـسـلیت

با نهایت تاثر ،درگذشت اعضای توانمند کانون  ،مرحومه فاطمه (مینا) اکبری و
زنده یاد علی کریمی را به خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت عرض نموده
و از درگاه پروردگار متعال برای این دو عزیز از دست رفته علو درجات و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم  .ما را در غم خود شریک بدانید.
کانون توانا

ا

ج
تما
عي

هيچ شعري شاعر ندارد ،هر خوانندهي شعري شاعر آن لحظهي شعر است.
پابلو نرودا

اد

ب
وه

نر
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حــق گرفتـــنی
است!
به موجب اصل بیستم قانون اساسی  ،همه افراد ملت اعم از زن
و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،
سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم
برخوردارند ،آنچه مورد تاکید این اصل است  ،انسان بودن می باشد.
بنابراین مطابق این اصل  ،معلولین نیز به عنوان جزئی از این جامعه
اسالمی دارای حقوق اساسی می باشند.
اما آیا این اصل توانسته معلولین (جسمی حرکتی-
نابینایان – ناشنوایان – کم توانان ذهنی) را مانند سایر افراد
جامعه تحت پوشش خویش قرار دهد و آنان را از حقوق
مشروح در این اصل بهره مند سازد ؟
آنچه مسلم است اینکه  :متاسفانه معلولیت به عنوان یک
محدودیت جسمی و یا حسی  ،بهانه ای برای دست اندرکاران بوده
تا گروهی از افراد جامعه را که ناخودآگاه دچار معلولیت شده اند از
حقوق مسلم انسانی و اساسی محروم سازند .البته ناگفته نماند که
سازمان بهزیستی به عنوان اصلی ترین نهاد در حمایت از حقوق
معلولین قدمهایی را در فواصل زمانی برداشته که منجر به تصویب
مجموعه قوانین بهزیستی شده .اما شاید کسی نتیجه حاصل از
وجود این قوانین را حس نکرد  .تا اینکه به همت برخی افراد
انساندوست و جمعی از گروههای معلوالن  ،در اردیبهشت سال
 1383گام بلندی در جهت حمایت از حقوق معلولین برداشته شد
و آن گام بلند تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین بود.
تصویب این قانون نقطه عطفی بود در شناسایی معلول به عنوان
یک انسان دارای حقوق اساسی .با تصویب این قانون ،وظیفه معلول
به عنوان دارنده این حقوق شروع می شود .اگر چه قانون گذار به
موجب قانون و آئین نامه های مصوب  ،نهادهای اجرایی مواد این
قانون را معرفی کرده است .اما به تجربه ثابت شده که حق گرفتنی
است نه دادنی  ،دارنده حق با شناخت و آگاهی از حقوق مکتسبه
خویش باید نهادهای اجرایی را ملزم به اجرای این قانون نماید .
آنچه در این ستون و در نوشتارهای آتی مد نظر است آشنا کردن
معلولین با قوانین حمایتی و راهکارهای اجرایی آنست  .باشد که
هر انسان محدودی با آگاهی از حقوق خویش و الزام مجریان به
اجرای قوانین ،راه را برای هر چه سریعتر و بهتر اجرا شدن قوانین
هموار سازد.
شاید آنروز بیاید  .شاید !!!.....
زينب كلهر

جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن آفتاب

نخستين جشنواره منطقهاي تئاتر معلوالن آفتاب به همت معاونت امور
توانبخشي و بنياد آفرينشهاي هنري بهزيستي و با شرکت  18گروه نمايش
از استانهاي اصفهان ،تهران ،چهارمحال بختياري و کهگيلويه و بويراحمد به
ميزباني شهرستان اصفهان از هشتم يا يازدهم تيرماه برگزار شد.
در مراسم اختتامیه این جشنواره  ،مديرکل دفتر امور معلوالن ذهني سازمان
بهزيستي کشور از تئاتر ،موسيقى ،شعر و ساير هنرها به عنوان زمينههايى ياد
كرد كه موجب مىشود ،افراد معلول و سالم در قالب آنها در كنار يكديگر قرار
گرفته و با هم به اجراى برنامه بپردازند كه حاصل آن ،ايجاد روحيه جمعگرايى
و تقويت توانايىهاى معلوالن است.
در پایان این جشنواره هيات داوران از مجموع  18اثر نمايشي در اين
جشنواره چهار نمايش «بن بست اميد» کاري از معلوالن جسمي وحرکتي
ل و بختياري« ،عمو ماهيگير» کاري از گروه معلوالن
استان چهارمحا 
جسمي حرکتي استان تهران« ،رفيق خوب يه نعمته» از معلوالن ذهني
استان اصفهان (شهرضا) و «پرسشنامه» از معلوالن نابينا در استان
تهران را براي حضور در جشنواره بين المللي تهران برگزید .

به بسیار گفتن آبروی خود مبر .
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«ساحل» سازه ای برای معلولین
'' تا همین چند وقت قبل  ،پارک
ها تنها مخصوص بچه ها ی سالم
و با نشاطی بود که دست در دست
خانواده  ،از امکانات بازی موجود در
محوطه استفاده می کردند''.
و در این میان بچه ها یی هم بودند که
به دلیل معلولیت جسمی  ،در گوشه
ای از اتاق همبازی تنهایی شان می
شدند و شاید یکی از آرزویشان '' تاب
بازی  ،سرسره سواری و االکلنگ ''
بود که حتما تبدیل به '' حسرت ''
می شد.
میان این شاید و حتماها  ،شرکت
''احداث صنعت پرشیا''  ،برای اولین
بار در تهران  ،اقدام به طراحی ،
ساخت و تولید سازه هایی برای
استفاده معلولین در پارک ها کرده
است.
مهندس ''مازیار سمیعی فرد '' مدیر
عامل شرکت '' احداث صنعت پرشیا''
به همراه مجموعه ی خالق و توانای
خود  ،توانسته یکی از سازه ها ی
خود را که ''ساحل'' نام دارد در
منطقه ی  4تهران و در '' بوستان
حکیمیه تهران پارس'' نصب و راه
اندازی کند .این سازه می تواند 13
نوع بازی کامال حفاظت شده را به
معلولین ارائه دهد.
''سمیعی فرد'' در مورد انگیزه ی

طراحی واجرای این پروژه گفت:
''یکی از علتهایی که باعث شد
ما به فکر طراحی چنین سازه
ای بیفتیم  ،جدا نکردن کودکان
معلول از کودکان سالم بود ویکی
از مزیت های این سازه این است
که هر دو گروه در کنار یکدیگر
به فعالیت بدنی مشغول می شوند
وحتی ممکن است که یک رقابت
سالم هم در بین آنها به وجود
بیاید''.
مهندس '' مهرداد بهمن '' که مدیر
فروش این شرکت است به نکته
ی قابل توجهی اشاره کرد و گفت:
''شرکت ما توانایی طراحی و اجرای
هر گونه وسیله ی بازی را برای
معلولین داراست .ما در حال حاضر
پروژه هایی را در دست بررسی داریم
که با وضعیت جسمانی و درصدهای
مختلف معلولیت طراحی می شوند
که عالوه بر اینکه معلولین می توانند
به بازی بدنی بپردازند  ،از این سازه
ها به عنوان نوعی بازی فکری نیز
استفاده کنند ،این سازه ها صرفا
جهت باال بردن توان ذهنی وهوشی
آنها طراحی می شوند''.
وی در مورد نگرانیهای خانواده های
معلولین در زمینه ی استفاده از این
سازه ها گفت '' :نگرانی حتی در بین

تصویب قوانین
آموزشی ویژه
نابینایان و
ناشنوایان

خانواده های افراد سالم هم
وجود دارد و خانواده ی افراد
معلول قطعا حساسیت بیشتری
برای حفاظت فیزیکی از آنها
را دارند .این سازه می تواند
نگرانیهای آنها را به حداقل
برساند''.
او در ادامه ی صحبت هایش
افزود'' :یکی از سازه های دیگری
که ما طراحی کرده ایم ''تاب های
ویلچری'' است که فرد معلول
میتواند در کمال اطمینان و
احساس امنیت به روی این تاب
ها رفته وبدون هیچ مشکلی بازی
کند وهمچنین طراحی نوعی
سطوح که به عنوان کف پوش
مخصوص
در محوطه ی بازی در نظر گرفته
شده که سهولت حرکت با ویلچر
را فراهم می کند.
''بهمن'' در پایان گفت'' :
امیدوارم روزی بتوانیم ،با
نگاه  ،اندیشه و دانش کافی ،
امکانات گسترده تری را برای
بازی معلولین  ،نه تنها در
تهران  ،بلکه در بوستان های
شهرستانهای مختلف  ،راه
اندازی کنیم''.

روح اهلل دوستدار

بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه آزاد اسالمی و به استناد تبصره ماده  8قانون جامع حمایت
از حقوق معلوالن  ،متون زیر به عنوان تبصره های  2 ،1و 3به ماده سه آیین نامه اجرایی ماده  8قانون جامع
حمایت از حقوق معلوالن ،الحاق گردیده و به تصویب دولت رسید.
تبصره  -1در امتحانات و مسابقات ورودی و نیز آزمونها و امتحانات عمومی و تخصصی و حرفه ای و فنی
که توسط واحدهای آموزشی موضوع ماده  8قانون برگزار می شود ،تامین مترجم زبان اشاره برای شرکت
کنندگان ناشنواو تامین منشی برای شرکت کنندگان نابینا و کم بینا و معلوالن خاص (به تشخیص سازمان
بهزیستی کشور) و همچنین فراهم نمودن سایر امکانات الزم برای اجرای امتحانات و آزمونهای مربوط ،بر
عهدۀ واحد برگزار کننده آزمون می باشد .سازمان آزمون گیرنده می تواند از امکانات سازمان بهزیستی
کشور نیز استفاده نماید.
تبصره  -2مدت زمان پاسخگویی به سواالت آزمونهای یاد شده برای شرکت کنندگان مذکور که به تشخیص
سازمان بهزیستی کشور نیاز به وقت اضافه دارند ،یک و یک سوم برابر زمان هر آزمون خواهد بود.
تبصره  -3فراگیران کم بینا ،نابینا ،کم شنوا و ناشنوا می توانند با توافق واحد آموزشی مربوطه ،در کالسهای
درس تمامی دروس را ضبط یا از رابط آموزشی استفاده نمایند
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آنكه مي تواند انجام مي دهد ،آنكه نمي تواند انتقاد مي كند.
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یازدهمین جشنواره تشویق دانش
آموزان ممتاز به کارخود پایان داد
یازدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز با شعار
« دانش آموز ممتاز – خانواده ممتاز – جامعه ممتاز» در استان
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
 3500نفر از دانش آموزان شهرستانهای قزوین  ،البرز و تاکستان
که از معدل ممتاز برخوردار بودند به مراسم ویژه راه یافتند .
در این جشنواره که همه ساله با هدف ارتقاء سطح علمي
و تحصيلي دانش آموزان استان قزوین  ،ترويج مفاهيم ديني و
اعتقادي در ميان نوجوانان  ،فرهنگسازي عمومي جهت پذيرش
معلوالن در جامعه و ايجاد فضاي سالم فرهنگي و تفريحي براي
خانواده ها برگزار می گردد ،به قید قرعه به 15درصد از دانش
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.
این حرکت فرهنگی به همت کانون معلولین توانا طراحی و
اجرا گردیده و همه ساله با استقبال چشمگیر شهروندان مواجه
می گردد.
در شهر قزوین سینما تابستانی توانا از  6لغایت  14مردادماه
 ،در شهر الوند مدرسه شهدای گمنام از  19لغایت  21مردادماه و
در شهر تاکستان سالن آمفی تئاتر امام علی (ع) از  24لغایت 25
مردادماه  ،در مجموع پذیرای بالغ بر  20هزار نفر از شهروندان
بودند.
گفتنی است که این جشنواره با مجوز رسمی از اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین و بدون اعتبار دولتی و
بصورت کامال مردمی برگزار می گردد .

تاريخ ،تكرار بى پايان خطاهاى زندگى است.
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منـفی یا مثـبت؟!

روزی بین شاگردان شیوانا در مورد معنای
مثبت نگری و خوش بینی و منفی نگری و
بدبینی اختالف افتاد .یکی از شاگردان خود را
به شدت مثبت اندیش و مثبت نگر می دانست
و معتقد بود که هر اتفاقی در عالم به خیر
اوست و دیگری معتقد بود که مثبت اندیشی
بیش از حد ،نوعی ساده لوحی است که باعث
می شود فرد مثبت نگر جنبه های منفی و
خطرناک زندگی را نبیند و بهتر است انسان
همیشه جانب احتیاط را رعایت کند و بنا را بر
این بگذارد که در هر اتفاقی که قرار است رخ
دهد شاید خطری نهفته باشد.
دو شاگرد به شدت روی نظریه ي خود
پافشاری می کردند و هیچ یک از موضع خود
پایین نمی آمدند .ناگهان شیوانا با اشاره به
شاگردان به ایشان فهماند که در چند قدمی
آنها زیر سنگی بزرگ مار سمی و خطرناکی
خوابیده است .همه شاگردان بخصوص دو
شاگرد مدعی مثبت اندیشی و منفی نگری با
سرو صدا از جا پریدند .شاگرد مثبت اندیش
از همه خواست تا از سنگ فاصله بگیرند و
در جایی دیگر بنشینند ،اما فرد منفی نگر
می گفت که بهتر است مار را بکشیم تا به
ایشان و افراد دیگر صدمه نرساند .جمعی از
شاگردان به همراه شیوانا و فرد مثبت اندیش
از مار فاصله گرفتند و در جایی دیگر نشستند.
شاگرد منفی نگر به همراه عده ای دیگر به
سراغ مار رفتند و با زحمت زیاد او را کشتند.
وقتی مار کشته شد و شاگرد منفی نگر به
جمع پیوست خطاب به شیوانا گفت '' :استاد!
آیا حق با من نبود!؟ اآلن دیگر ماری برای

ترسیدن وجود ندارد .پس می توانیم آسوده و
آرام به سر جای خود برگردیم و آنجا اطراق
کنیم .اگر خوشبینانه برخورد می کردیم و
حضور مار را نشانه ي مثبت و اتفاق خیر می
گرفتیم اآلن دیگر آن استراحت گاه راحت را
در اختیار نداشتیم!''
شیوانا لبخندی زد و هیچ نگفت اما در عین
حال به سر جای اول بازنگشت و به همراه شاگرد
مثبت اندیش و تعدادی دیگر از شاگردان در
محل جدید چادر زد و در آنجا مستقر شد .شب
که فرا رسید باران شدیدی گرفت و سیل به راه
افتاد .بر حسب اتفاق سیل از همان مسیری عبور
کرد که شاگرد منفی نگر مار را کشته بود .چون
شب و تاریک بود کسی نتوانست به آنها کمک
کند و در نتیجه سیل ایشان را با خود برد.
صبح که طوفان و سیل فروکش کرد  ،شاگرد
مثبت اندیش به شیوانا گفت '' :آیا مار انتقام خود
را از ایشان گرفت!؟ یا اینکه شاگرد منفی نگر در
دام منفی اندیشی خود افتاد!؟''
شیوانا سری تکان داد و گفت'' :مار اگر زرنگ
بود از دست شکارچیان در می رفت و اجازه
نمی داد آنها او را بکشند .شاگرد منفی نگر
هم اگر زیاد خود را در دام مثبت و منفی
نمی انداخت می توانست بفهمد که در مسیل
چادر زده است و امکان خطر وجود دارد.
امتیاز ما نسبت به آنها که غرق شدند فقط
این بود که ما به طبیعت احترام گذاشتیم و
نشانه های سر راه خود را جدی گرفتیم و به
محل سالم نقل مکان کردیم .مثبت و منفی
وجود ندارند .هرچه هست فقط نشانه
است و عالمت!''

حكايتهاي مديريتي

همه ،كسي ،هر كسي ،هيچ كس

يكي بود يكي نبود .چهار نفر به نامهاي «همه»« ،كسي»« ،هركسي» و «هيچ كس»
بودند .يك كار مهم بايستي انجام ميشد و از «همه» خواسته شد تا آن را انجام دهد.
«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» ميتوانست انجام دهد ،انجام نداد «همه»« ،كسي» را سرزنش نمود.

طــــالع بینی

خصوصیات متولدین شهریور
متولدین شهریور اندیشمند و فکور ،عاقل ،زیرک و باهوش،
بصیر و دارای درک شهودی ،مسلط و خوددار ،غیر وابسته
و گاهی تنبل هستند.
متولد ماه شهریور که به مار معروف می باشد تحت فرمان
عقل است و ذهنی تند و نافذ دارد .با سرشت محتاط و کم
حرف  ،او دوستانش را با دقت گزینش می کند و با میل و
رغبت اجازه نمی دهد دیگران با او صمیمی و قاطی شوند.
مار ماده  ،دارای سلیقه و ظرافت و جذابیت است .وی
لباسهایش رابه دقت برمی گزیند و غالب ًا خود را با
جواهر آالت زیبا می آراید .مار نر نیز به خاطر ظاهرش به
خود می بالد و با وقار قابل مالحظه ای گام بر می دارد .مار
شخصیت پیچیده ای دارد .او عاقل ،هوشیار ،پاک  .مهذب
و آقای خودش است .اما در پشت این ظاهر ،لطافت خوش
خلقی و نفس گرایی نیرومندی در تکاپوست.
برخی مشاهیر متولد شهریورماه عبارتند از :کیم باسینجر-
تونی بلر -لی برس بروسنان -پابلو پیکاسو -جان .اف .کندی-
نوشتۀ نیل سامرویل
ترجمۀ عفت شجاع بختیاری
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اگر مي خواهي بنده كسي نشوي  ،بنده هيچ چيز مشو .
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حرفهای دل كوهنورد
معـــلول اصفــهاني

چندی قبل در خبرها آمده
بود که كوهنورد معلول اصفهاني
قله 5هزار و  671متري دماوند را
با دستانش فتح كرد.
روح اهلل عليزاده همان معلول
توانمندی است که اراده ای آهنین
دارد .
وی با اشاره به اينكه
كوهنوردي ورزشي است كه به
سالمت جسماني به ويژه در
ناحيه پا نياز دارد ،اظهار داشت:
پا نخستين عضوي است كه هر
انسان در رشته كوهنوردي به آن
نياز دارد اما من قبل از فكر كردن
به اين موضوع به عمل كردن فكر
كردم و اين گونه توانستم قله
دماوند را با دستانم فتح كنم.
وي با بيان اينكه معلوالن در
تامين معاش زندگي خود واقع ًا
مشكل دارند ،تصريح كرد :دولت
و مسئوالن موظف به پرداخت
مستمري و كمك به معلوالن به
ويژه ورزشكاران معلول هستند و
اين یک منت نيست كه بر گردن
ما نهاده شود بلكه يك حق است
كه بايد از آن استفاده كرد.
كوهنورد معلول اصفهاني به

وضعيت گذران زندگي اش اشاره
كرد و بيان داشت :خانواده ام
ساكن شهركرد هستند و من از
سال گذشته از آنها جدا شده و به
شاهين شهر آمده ام تا در اتاقي
مستقل زندگي كنم.
وي با اشاره به عدم رسيدگي
به وضعيت معلوالن در ورزش از
جمله عدم اختصاص باشگاه و
ساعات تمرين مناسب و مشكل
در تامين هزينه هاي زندگي
خاطرنشان كرد :اين عوامل موجب
شده كه به انگيزه هاي ورزشي و
روحي بسياري از معلوالن ضربه
هاي شديدي وارد شود.
ورزشكار  29ساله اصفهاني
استفاده از ظرفيت هاي ورزشي
معلوالن را ضروري خواند و افزود:
پيشرفت در رشته هاي مختلف
ورزشي و مراحل مختلف زندگي
نه تنها انگيزه اي براي معلوالن
است بلكه انسان هاي سالم را نيز
وادار به تفكر و خودانديشي مي
كند.
عليزاده با اشاره به لزوم
پيگيري اصحاب رسانه و مسئوالن
به اين وضعيت افزود :در حال
حاضر در ساعتي نامناسب و در
ورزشگاهي بدون امكانات ،واليبال
نشسته بازي مي كنيم و اما
بسياري از دوستانم قدرت تامين
هزينه اياب و ذهاب به باشگاه را
ندارند.
وي با بيان اينكه مسئوالن
بايد توجه بيشتري در رشد و
بهبود معلوالن نشان دهند ،بيان
داشت :معلوالن عالوه بر مشكل
كار به دليل شرايط نامناسب بدني
اغلب از خانواده هاي بي بضاعت
هستند اما آنها هم حق زندگي
داشته و با مشكالتي از جمله
مسكن ،ازدواج و اشتغال دست به
گريبان هستند.

بــــيــــــمه
بعضی معتقدند
که بیمه از کلمه «بیما»
از زبان هندی گرفته
شده است و برخی دیگر
نظر داده اند که بیمه
از کلمه بیم (ترس)
اخذ شده است و چنین
استدالل می کنند که
چون اولین بار روس
ها از ایران امتیاز بیمه
گرفتند (امتیازنامه حمل
و نقل تاسیس اداره بیمه
در مملکت ایران در سال
 1308هجری قمری
در زمان ناصرالدین شاه
قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام «قفقاز مرکوری» و
«نادژدا» در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند.
برخی از مولفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی می دانند
و به استناد کتاب مسالک و ممالک تالیف ابواسحق ابراهیم اصطخری،
می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.
به هر حال ریشه لغوی بیمه هر چه باشد مفهوم و مکانیسم
فنی و تعاونی آن یکی است و آن عبارت است از موسسه یا صندوق
مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از
طریق جمع آوری وجوهی معین طبق موازین آماری ،به منظور مقابله
با عواقب خطرها.
قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت ماه  )1316بیمه را چنین
تعریف می کند:
بیمه عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای
پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه
خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که
بیمه گر به بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آنچه که بیمه
می شود موضوع بیمه می نامند.
تعریف قانون بیمه بیشتر ناظر بر جنبه بیمه است و ماهیت تعاونی و
مکانیسم فنی بیمه را منعکس نمی کند.
قدیمی ترین کتاب لغتی که معرف لفظ بیمه می باشد (فرهنگ
نفیسی) آن را اینطور تعریف می کند :اطمینان در مقابل مخاطره ای
که محتمل الوقوع باشد.
اعظم نصيري
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تسلیم شدن بدترین شکست نیست ،تالش نکردن بدترین شکست است.
پیامبر اکرم (ص)
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ت ها شعبده بازی نمی کنند

اول از همه بگویم روزه و نمازتان قبول.
خیلی تکرایه نه ! ولی قشنگه اگر از سر عادت نباشد و از ته دل باشد.
بعدش بگویم چه خبر از نیتهاتون ! نیتهایی که به عقیده من توانایی زیادی
دارند .
توانایی تغییر اتفاقاتی که قرار است برایمان بیافتد.توانایی بهتر یا بدتر کردن
اوضاع.
البته با این تفاسیر فکر نکنید نیت ها شعبده باز هستند و شعبده بازی می کنند،
نه !
آنها گاهی معجزه گرند .حتی قبل از اینکه تبدیل به عمل بشوند.
تا حاال امتحان کردید  ،پشت کار به ظاهر قشنگی که انجام دادید  ،نیت
خیرخواهانه ای نبوده باشد؟ از آن کار چه نتیجه ای گرفتید؟ چقدر به نفعتان
تمام شده؟ چقدر دیگران باور کردند؟ اما وقتی نیت شما خیر باشد ،چشمهایتان
داد می زنند ،دستهایتان  ،یک چیزی توی چهره تان  ،نوع راه رفتنتان  ،همه داد
می زنند شما نیت خوبی دارید.حتی آهنگ صدایتان .
و دیدید که چطور ناگهانی درهای رحمت و محبت خداوند برایتان باز می شود.
سود جویی ،ظاهرسازی و عوام فریبی از نیتهای بدی هستند که پشت خیلی از
کارهای به ظاهر قشنگ خیلی از آدمها پنهان شده.
نمی خواهم آنقدر ادامه بدهم که برسم به شعار ولی امیدوارم در این ماه مبارک
دلهایمان پاک شودو بالطبع آن نیتهایمان برای کارهای نیک  ،خالص و بی غش
باشند.
نیت هایتان آسمانی  .سر بلند باشید
صديقه ماليي
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من بچه خیلی شلوغ و بازیگوشی بودم و دقیقه ای آرام و
قرار نداشتم تا اینکه سیزده ساله شدم .کم کم احساس ناتوانی
در عضالت بدنم به خصوص پاهایم مرا وادار به دادن آزمایشهای
مختلف کرد و مشخص شد به بیماری ضعف عضالت مبتال شده ام.
از یک طرف کنار آمدن با چنین وضعیتی که روز به روز تشدید
می شد  ،بسیار مشکل بود و از طرف دیگر از اینکه دوستانم،
من را معلول بدانند برایم سخت بود .صبح ها زودتر از همه وارد
کالس می شدم تا اینکه یک روز کمی دیر کرده بودم .
وارد حیاط مدرسه شدم و در همان نزدیکی در ،به دیواری
تکیه دادم .خجالت می کشیدم وارد صف صبحگاهی شوم تا
اینکه دو دختر با حالت تحکم آمیزی گفتند :بیا توی صف! من
هم با اعتماد به نفس خاصی گفتم :نه! من نمی آیم.
بحثمان باال گرفت و یکی از آن دو آمد جلو و من را هل
داد  .انتظار نداشت من با این شدت به زمین بخورم .من هم با
تالش بسیار سعی داشتم از زمین برخیزم اما موفق نمی شدم تا
اینکه او متوجه مشکل من شد و با شرمندگی طرف من آمد و
کمک کرد تا بلند شوم .یادم هست که او دوست خوبی برایم شد
و بارها و بارها برای برخاستن از زمین خوردنهای زندگی کمکم
کرد و مهمتر از همه کمکم کرد تا با شرایط جدیدم کنار بیایم و
معلولیت را هم به عنوان جزیی از زندگی خود بپذیرم.
لیال نقی لو

سال
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تا زماني كه توده مردم براي بهبود حال يكديگر احساس
مسؤوليت نكنند ،عدالت اجتماعي تحقق نمييابد.
هلن كلر

من  ،بعد از معلولیت

به رغم تالش های بی شماری که در
دهه های اخير جهت پيوند افراد با معلوليت
جسمانی و جامعه صورت گرفته است ،واقعيت
های زندگی روزمره نشان می دهد که اين
افراد با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم
می کنند .آنها در طول تاريخ همواره در حاشيه
اجتماع قرار داشته اند.
يکی از مسایلی که افراد با معلوليت
جسمانی اغلب با آن درگيرند ناتوانی در ناديده
گرفتن نقص عضو در روابط اجتماعی است .از
يک طرف تصويری که فرد معلول از بدن خود
دارد و از طرفی نگاه ديگران بر جسم او باعث
می شود آنها نتوانند روابط عادی با ديگران
بر قرار کنند و اين مسئله بر گوشه گيری او
می افزايد.
در مواردی که نقص جسمانی فرد نمود
خارجی دارد ،مشکل به طور حادتری بروز می
کند .در حقيقت افراد دچار معلوليت ،اضطراب
های نهفته ای را در افراد عادی بيدار می کنند.
افراد معلول به آنها يادآوری می کنند که انسان
موجودی شکننده است و اين «همانند سازی»
باعث می شود ديگران خود را در مقابل حوادث
و بيماری ها در امان نبينند.
اهميت نگرش ديگران
«نگاه» دريچه ای است که در آن
احساس ،به مخاطب انعکاس می يابد .انسان
ها در نگاه های يکديگر ،امنيت را جستجو
می کنند .شخصی که بعد از تصادف شديد
و منجر به معلوليت جسمانی ،از بيمارستان
خارج می شود ،به دنبال بازيابی خود گم شده
اش است ،چرا که بدنش ديگر آن بدنی نيست
که قبال می شناخته است.
اعضای بدن اين فرد با او بيگانه شده اند.
وی ديگر باور ندارد که اين دست ها يا پاها به
او تعلق دارند ،چرا که از او فرمان نمی برند.

به همين دليل است که نگاه اطمينان بخش
ديگران برای او حياتی است و به او ياری می
دهد که دريابد با وجود تغييراتی که در بدنش
صورت گرقته ،هنوز همان شخص است.
بيشتر افراد با معلوليت جسمانی که اين
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 که معلوليت
حرکتی  -مغزی دارند ،به صورت شديدتری
وجود دارد .آن ها کنترل ارادی بخشی از
عضالتشان را از دست داده اند و در نتيجه
حرکات و در خيلی موارد بيانشان با افراد عادی
متفاوت است .به طوری که برای افرادی که آن
ها را نمی شناسند ،نه تنها درک کالمشان بلکه
درک احساسی که زير اين کالم نهفته است نيز
بسيار مشکل می شود.
تعلق به گروه
تعلق داشتن به گروه ،برای انسان احساس
امنيت به همراه می آورد .شخصی که به علت
های مختلف سالمت جسمی اش را از دست
می دهد و دچار معلوليت بدنی و يا روانی
می شود ،در خيلی از موارد با بستری شدن در
مراکز درمانی ،از جامعه و گروه هايی که به آن
تعلق دارد به گونه ای طرد می شود.
طرد شدن فرد از اين گروه ها ،باعث می
شود که 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 کند .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
جايگزين گروه های قبلی می شوند .در
حقيقت اغلب فرد معلول در مراکز خاصی
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بستری می شود .اقامت در مراکزی که اشخاص
با مشکالت مشابه در آن گرد آوری شده اند،
جنبه های مثبت و منفی خود را دارد.
احساس تعلق به گروه می تواند حس
امنيت گم شده فرد را به او باز گرداند .طبق
نظر روانشناسان ،ارتباط داشتن با افرادی که
مشکالتی مشابه با او دارند می تواند برای
بازسازی جسمی و روحی فرد بسيار مفيد و
حتی الزم باشد.
چنين شخصی نياز دارد با اشخاصی که با
آنها احساس اتحاد و نزديکی و همدردی می
کند ارتباط برقرار کند ،چرا که خود را در آدم
های بدون معلوليت جسمانی باز نمی شناسد.
با اين حال تعلق فرد به گروهی که از لحاظ
اجتماعی به عنوان ناتوان شناخته شده است به
آسانی قابل پذيرش نيست.
فردی که بعد از معلوليتش در يک مرکز
درمانی اقامت گزيده می گويد :اولش سخت
است که آدم خودش را به يک گروه نابينا
يا ناشنوا متعلق بداند .ولی وقتی سدها
شکست ،می توان در اين روابط پناهگاهی
بدست آورد .پناهی که ما را از روابط پر فشار
با ''ديگران سالم'' در امان نگاه می دارد.
به رغم همه مشکالت ،در بسياری موارد
نقص عضو و تمامی تبعات آن ،به عنوان موتوری
قدرتمند عمل می کند و باعث کشف جنبه
های خالق وجود فرد می شود .گاه فرد برای
جبران ناتوانی های جسمی يا روحی اش با
اراده ای خستگی ناپذير به رشد ساير توانايی
هايش دست می زند.
خالصه ای از مقاله ی تاثير معلوليت
بر روابط اجتماعی فرد
مژگان کاهن _ روانشناس
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زندگی حتی با عشق گم شده نیز شیرین تر از زندگی بی عشق است..
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شنوایی در کودکان سندرم داون
هفتاد و پنج در
صد از كودكان مبتال
به
س
ند
رم
داو
ن،
ضايعات شنوايي
داراي
هستند .اين ضايعا
ت
ً
عم
دت
ا
به
دلي
ل
مكرر گوش ميان
عفونت هاي
ي و انباشتگي «سر
وم
ن»
(و
اك
س
گو
شنوايي م
ش) در مجراي
ي باشد .عفونت هاي
م
زم
ن
تك
رار
ش
ون
باعث
ده در گوش مياني،
ايجاد چسبندگي در
گو
ش
م
يان
ي
ش
ده
و
ح
گوش كاهش ياف
ركت استخوانچه هاي
ته و در نتيجه افت
شن
واي
ي
پي
ش
رون
ده
شد .اين ك
ايجاد خواهد
ودكان به شدت از م
ح
رو
مي
ت
ها
ي
ح
س
براي ر
ي رنج مي برند و
ساندن آنها به حداك
ثر
ظر
في
ت
ش
نا
خت
خاص پيش گيرن
ي ،بايد از برنامه هاي
ده و آموزشي استفاده
ن
مو
د.
ت
اخ
ير
در
ر
كودكان ،ب
شد زباني اين
اعث تاخير در رشد گ
فت
ار
آن
ها
خ
وا
هد
ش
د.
مهمترين اق
بنابراين ،يكي از
دامات در مورد اين
ك
ود
كا
ن،
ر
فع
م
است تا از اين طري
شكالت شنوايي آنها
ق به رشد زباني آنها
كم
ك
ن
ما
يي
م.
از
مشکالت اين
مهمترين
كودكان ،مشكالت گ
فت
ار
ي-
ش
ني
دار
ي
آنها اغلب
آنها مي باشد.
در كنترل سيستم گ
فت
ار
ي،
هم
اه
نگ
ي
و كام
زبان ،لب ها ،فك
دچار مشكل هستند.
اي
ن
م
وا
نع
گ
فت
ار
ي،
كودكان به كمك
موجب شده تا اين
بيشتري درمورد شن
واي
ي
خ
ود
ني
از
چ
د
اش
ته باشند.
گونه از صوت درمان
ي استفاده كنيم ؟
والدين كودك با
يد مطمئن باشند كه
گو
ش
ها
ي
كو
دك
طور منظم تحت م
شان به
ً عاينه قرار بگيرد و هر
گو
نه
انب
اش
تگ
ي
«
يا عفونت ،سر
سرومن» و
يعا درمان شود .در ب
رخ
ي
از
موا
رد
،
تك
رر
صوت در
اين حاالت با
ماني كاهش يافته اس
ت.
حر
كا
ت
و
تم
رین
صوت
هایی كه به واسطه
درماني در گوش ايجاد
م
ي
شو
د،
م
وج
ب
خر
از گوش شده
وج خود بخود مايعات
و از انسداد گوش جل
وگ
ير
ي
م
ي
شو
د.
در
صوت درمان
ماه هاي اول
ي ،اين كودكان بايد
هر
ر
وز
و
به
مد
ت
محركا
 30تا  60دقيقه به
ت صوت درماني گو
ش
ده
ند
و
در
ص
ور
زما
ت تمايل كودك ،اين
ن مي تواند به ساعت
ها
ي
بي
ش
تر
ي
ن
يز
ب
رسد.
در كودكان با
انجام صوت درماني
سندرم داون ،موجب
م
ي
گر
دد
تا
ع
ال
حس شنواي
وه بر پيشرفت
ي ،ديگر زمينه هاي
ش
نا
خت
ي
آن
ها
مان
اطرا
ند توجه به محيط
ف و اشتياق به يادگ
يري نيز بهبود یابد.

صداقت نخستين بخش كتاب عشق است.
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توماس جفرسون
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 ۸راه كار ساده برای پیشگیری از آنفلوانزای خوكی
در محصلین و دانشجویان
چطور در مدرسه و دانشگاه از آنفلوآنزاي
خوكي در امان باشيم؟
امسال همزمان با آغاز سال تحصيلي
جديد چالش تازهاي در پيش روي
دانشجويان و دانشآموزان خواهد بود
كه شامل مراقبت و پيشگيري در برابر
آنفلوانزاي جديد  H1N1يا همان آنفلوانزاي
خوكي است.
به گزارش «مدالین پالس»  ،پژوهشگران
دانشگاه «لي» در آمريكا تاكيد كردند با
وجود ظهور اين آنفلوانزاي جديد كليد
حفظ سالمتي در دانشجويان و محصالن،
متفاوت از سالهاي پيش نيست .در اين
مقاله پزشكي  ۸راهكار ساده عنوان شده
كه محققان معتقدند؛ دانش آموزان و
خانوادههاي آنها بايد براي آماده سازي
سال تحصيلي جديد اين اقدامات را انجام
دهند تا سالمت آنها حفظ شود.
 -1قبل از سال تحصيلي جديد يك آزمايش
پزشكي كامل انجام دهيد.
 -2درباره مصون سازي در برابر
آنفلوانزا با متخصص خود مشورت كنيد.
واكسيناسيون آنفلوانزاي فصلي و در
صورت موجود بودن آنفلوآنزاي خوكي
ضروري است.
 -3يك جلسه مشاوره با حضور دانش
آموزان و والدين براي بررسي موضوعات
بهداشتي برگزار كنيد.
 -4حتما با شركت بيمه درماني خود
مشورت كنيد تا از امكانات آن آگاه
باشيد.
 -5داروهايي كه نياز به نسخه پزشك
ندارند همراه با كيت امداد رساني به
همراه داشته باشيد.
 -6دانش آموزان بايد به رعایت مواردی
از جمله شست و شوي دقيق دستها،

پوشاندن دهان هنگام سرفه و عطسه و
دور ريختن دستمال مصرف شده ،عمل
كنند.
 -7رژيم غذايي محصالن بايد كنترل
شود تا به جاي غذاهاي ناسالم از ميوهها

و سبزيجات تازه استفاده شود.
 -8خواب كافي داشته باشيد .كمبود
خواب يك عادت بسيار ناسالم و غير
بهداشتي براي دانش آموزان است كه
سالمت آنها را به خطر مياندازد

سال

كسي كه داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند.
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نظریاتی پیرامون ورزش و
سالمت معلوالن
آثارجسمی ،روانشناختی و اجتماعی تمرین
جسمی و ورزش برکودکان معلول و شرایط و
مالحظات خاص مربوط به آن
تحقیقات متعدد نشان داده اند که انجام
فعالیت جسمی باعث افزایش احساس بهزیستی روانی
می شود .بر اساس نتیجه این تحقیقات بین تمرین
جسمی و پیامد های مثبت جسمی ،روانشناختی،
هیجانی و تحصیلی ارتباط وجود دارد و این موضوع
در مورد هر دو جنس صحت دارد (لوتان ،هندرسن
و مریک .)2006،
تحقیقات انجام شده همواره نشان داده است
که افراد معلول در مقایسه با سایر افراد کمتر
احتمال دارد از لحاظ جسمی فعال باشند (هیث
وفنتم .)1997،
عوامل زیادی وجود دارندکه در تعامل با
یکدیگر باعث سبک زندگی کم تحرک در افراد
مبتال به ناتوانی ذهنی و ناتوانی رشدی می شود.
یافته ها نگران کننده است و نشان می دهد
که مبتالیان به ناتوانی ذهنی و ناتوانی رشدی
درمعرض خطر پیامدهای منفی چندگانه عدم
تحرک جسمی قرار دارند (لوتان ،هندرسن و
مریک.)2006،
از طرف دیگر شواهد روز افزونی وجود
دارد که نشان می دهد شرکت منظم در
فعالیتهای جسمی میتواند وضعیت عملکرد
و کیفیت زندگی معلولین را بهبود بخشد(هیث
وفنتم .)1997،نتایج تحقیقات نشان داده
اند که تمرین جسمی و ورزش باعث کاهش
رفتار ناسازگارانه در کودکان معلول و
بهبود تناسب جسمی ،افزایش عزت نفس و
صالحیت اجتماعی آنها می شود .این تحقیقات
همچنین نشان داده اند که تمرین های جسمی و
ورزش عملکرد جسمی و روانی اجتماعی کودکان
و بزرگساالن کم توان ذهنی و شرکت کنندگان در
المپیک جهانی معلوالن را بهبود می بخشد (دیکنز،
روسنر و باتر باوخ  .)1998 ،افزایش فعالیت جسمی
می تواند باعث بهبود حالت خلقی ،کاهش اضطراب
و افسردگی و افزایش عزت نفس و خودکارآمدی
در معلولین شود .افزایش فعالیت جسمی از لحاظ
اجتماعی می تواند باعث تجارب جدید ،دوستی های
جدید ،و مقابله با برچسب زنی شود .با افزایش
فعالیت جسمی احساس سالمت ،بهبود می یابد و

در دراز مدت خطر بسیاری از بیماری های مزمن
کاهش می یابد .افزایش فعالیت جسمی همچنین
باعث افزایش احتمال استخدام ،کاهش غیبت از
محل کار و بارآوری بیشتر معلوالن می شود .این
فواید افزایش فعالیت جسمی باعث صرفهجویی در
هزینهها میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
افراد معلول جسمی باید تشویق به فعالیت جسمی
شوند ( شفارد .)1991،
بررسی ها آشکارا نشان داده اند که بسیاری
از افراد با معلولیت های مختلف می توانند سطح
فعالیت جسمی خود را افزایش دهند (هیث
وفنتم.)1997،
البته ورزش و تمرینات جسمی در کودکان
معلول شرایط و مالحظات خاص خود را دارد که
باید مد نظر قرار گیرد .معلولیت ها را می توان به
سه طبقۀ اختالالت جسمی ،اختالالت حسی و
اختالالت شناختی تقسیم کرد .در بسیاری موارد
بین این سه طبقه همپوشی زیادی وجود دارد .بر
خالف فعالیتهای ورزشی دیگر کودکان ،بیشتر
برنامه های در نظر گرفته شده برای بچه های
دارای معلولیت به خاطر تفاوتهای کم نظیر آنها
باید فردی سازی شود (کوپر و کوآترا نو .)1999،
اصول تجویز تمرینات ورزشی برای افراد دارای
بیماری مزمن و یا معلول باید بر وضعیت بالینی
بیمار تأکید بیشتری داشته باشد .در نتیجه شیوه،
شدت ،فراوانی و مدت زمان تمرینات ورزشی

معمو ًال مطابق با شرایط بالینی این افراد اصالح
می شود (دارستین و همکاران  .)2000،عالوه بر
این چون رقابت در بسیاری از افراد معلول ،لذت
ناشی از ورزش را افزایش می دهد و می تواند
روحیه آنها را بهبود بخشد(کالرک  ،)1980،باید
در برنامه های ورزشی و تمرینات جسمی کودکان
معلول بُعد رقابت را لحاظ نمود .موقعیتهای رقابت
ورزشی در دسترس معلوالن دو دسته اند :الف)
رقابت در سازمانهایی که اکثر افراد سالم هستند و
می تواند با استفاده از وسایل کمکی همراه باشد یا
نباشد .ب)رقابت با افراد معلول در سازمانهای مجزا
(کالرک.)1980،
ممکن است نیاز باشد اهداف شرکت در ورزش ها
و تمرین ها برای هر فردی جداگانه در نظر گرفته
شود اما این اهداف میتواند شامل طبقات مشابهی
مانند :افزایش سالمتی از طریق بهبود شرایط قلبی
 ریوی ،اصالح وضعیت بدن به وسیله کاهش چاقی(مثال از طریق افزایش تودۀ عضالنی و کاهش بافت
چربی) ،افزایش قوام و استقامت عضالنی و افزایش
انعطاف پذیری ،باشد .دیگر اهداف مهم ورزشها و
تمرینها برای کودکان معلول عبارتند از افزایش
عزت نفس ،ایجاد یکپارچگی اجتماعی و یادگیری
مهارتهای اجتماعی و تیمی ( شریل . )1998 ،
گردآورنده  :کبری جانی

سال

مت

در روز رستاخیز می پرسند چه به دست آورده ای؟
نمی پرسند از نسل که هستی ؟
حضرت محمد (ص)
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 .1با سالم  ،پسر  3ساله ای دارم که
عالقه بسیار زیادی به توپ بازی دارد .آیا شوت
کردن توپ های پالستیکی ،چرمی (کم باد و
معمولی) و توپهایی که با دهان باد می شوند
برای زانوی بچه ها در این سن مضر است؟ آیا
باعث آب آوردن زانو می شود؟ خواهشمند
است اینجانب را نسبت به چگونگی استفاده
صحیح از توپ برای خردساالن راهنمایی
بفرمایید.
پاسخ :من در کتابهای مرجع چیزی راجع به اینکه
توپ سبک برای زانو ضرری داشته باشد پیدا نکرده
ام .ولی نظر شخصی ام این است که شوت محکم
به یک جسم سبک باعث می شود زانو بیش از حد
راست شود و این باعث کشیدگی لیگامانهای زانو
می گردد .البته این خطر برای سنین خردسالی
باالتر است .اغلب کودکان در سن  3سالگی قدرت
زدن شوتهای خیلی محکم را ندارند .بنابراین نگران
زانوی کودک خود نباشید .ولی درسنین مدرسه
باید توپ و زمین بازی استاندارد باشد.

اما فعال هیچ روشی پیدا نشده که بتوان
دست را به شکل کامل و اولیه اصالح کرد.
شاید در آینده با پیشرفت علم در زمینه کشت
بافتها ،چنین چیزی امکان داشته باشد .شما
نباید صبر کنید .حتما باید با جراحی یا پروتز
به کودک یاد داد که از دستش استفاده کند.
چون در غیر این صورت هر چقدر سن باالتر
برود احتمال اینکه کودک پروتز را قبول کند
کمتر میشود.

 .3دو سوال درباره بیماری کالب فوت
دارم:
 -1آیا این بیماری درمان پذیرمی باشد؟
 -2علت این بیماری چیست ؟
آقای دکتر چون من چند روزی است
که صاحب فرزند دختری شده ام که
این بیماری را دارد خواهشمندم که
راهنمایی ام کنید .
پاسخ :بیماری کالب فوت حالتی است که
پای نوزاد در بدو تولد به سمت داخل
چرخش دارد .از نظر علت و شدت انواع مختلفی
دارد:
 -1نوع اول :به دلیل موقعیت پای نوزاد داخل
رحم مادر ایجاد می شود .یعنی فشار جدار رحم
مادر باعث این حالت در پای نوزاد شده است.
غالبا در این نوزادان می توان با دست انحراف
پا را اصالح کرد ولی بعد از رها کردن این کار،
پای نوزاد دوباره به حالت اول باز می گردد.
درمان گچ گیری اصالحی پاها در این نوزادان
تجویز می شود.
 -2نوع دوم :هیچ علت خاصی برایشان
مشخص نشده است و اکثر موارد کالب فوت
عضو این گروه می باشند .اغلب الزم است پای
این نوزادان تا سن  6-4ماهگی مرتب گچ گیری
اصالحی بشود و معموال برای اصالح کامل به
عمل جراحی هم نیاز است.
 -3نوع سوم :همراه با بیماری هایی در
نخاع یا مغز ایجاد می شوند .مانند فلج مغزی
میلومننگوسل و  ...درمان گچ گیری و عمل
جراحی در این نوزادان مفید نیست.
حال نوزاد شما باید بررسی شود که کدام نوع
از بیماری کالب فوت را دارد.

 .2جناب آفای دکتر سالم خسته نباشید .من
دختری  5ساله دارم که(مادر زادی) دست
راستش از پائین مچ فاقد  5انگشت است .آیا
میتوانم امیدوار باشم که روزی به هر طریقی
مثل سلولهای بنیادی و یا  ...مشکلش برطرف
شود؟
پاسخ :به عدم تشکیل کامل انگشتان زیر مچ
دست عدم تشکیل عرضی گفته می شود .که انواع
متفاوتی دارد .ممکن است قسمتی از استخوان های
کف دست تشکیل شده باشد .و ممکن است که نه
استخوان های کف دست و نه مچ دست تشکیل
نشده باشد .برای هر کدام راه حل هایی وجود دارد.
اگر کمی از استخوان های کف دست تشکیل شده
باشد به کمک جراحی میشود کمی آنها را بلند
کرد .به هر حال برای دادن نظر قطعی باید دست
کودکتان معاینه شود.

دکتر علی اجودی جراح و متخصص ارتوپدی

مشاوره سالمت
قابل توجه مخاطبین محترم بخش سالمت  ،به ویژه عزیزان معلول و خانواده های محترم آنان
ستون ثابت مشاوره سالمت پس از این پاسخگوی سواالت شما خوانندگان گرامی خواهد بود .
کافی است فقط سوال خود را از طریق پیامک شماره  ( 30007545با ذکر کلمه سالمت ) و یا تلفکس  02813339212برای ما
ارسال کنید تا در شماره بعدی مجله  ،پاسخ خود را دریافت نمایید .

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش
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ار کوتاه
اخب
ورزشی

تيم هاي برتر
دووميداني
جانبازان
ومعلولين

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

ایران قهرمان
تورنومنت
والیبال نشسته
اکراین شد
بار دیگر والیبالیست های جانباز
و معلول ایران بر قله موفقیت
ایستاند تا همه عالم بر این باور
شوند که کشور ما مهد اصلی والیبال
نشسته است ،شیر مردان جانباز و
معلول کشور مان این واقعیت را در
مسابقات پنج جانبه اکراین به اثبات
رساندند.
در مسابقات والیبال نشسته
پنج جانبه اوکراین که از  22مرداد
ماه با حضور پنج تیم آغاز گردیده
بود  ،تیم والیبال نشسته کشورمان
موفق شد با غلبه برتیم روسیه به
عنوان قهرمانی این تورنمنت دست
پیدا کند.

بوعلی سینا
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خسروي وفا :نگاه به ورزش جانبازان بايد حرفه اي شود

مدت کوتاهی تا آغاز نخستين دوره پارالمپيك
جوانان باقي است و در اين رقابت ها كه با حضور هزار
ورزشكار از  33كشور و در دو رده سني  14تا  16سال
و  17تا  19سال در توكيو برگزار مي شود تيم جوانان
معلول و جانبازان كشورمان در  5رشته با حريفان خود
رقابت خواهند كرد.
محمود خسروي وفا رئيس كميته ملي پارالمپيك
ايران با اشاره به اهميت اين مسابقه ها درباره اردوهاي
برگزار شده براي ورزشكاران جوان گفت :ما براي حضور
موفق در اين رويداد پراهميت تاكنون  5مرحله اردو
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.
بايد نگاهي حرفه اي به ورزش جانبازان داشته باشيم
و براي اينكه در پارالمپيك لندن مدال آوري بهتري
نسبت به پكن داشته باشيم بايد براي هر ورزشكار يك
مربي استخدام كنيم تا تمرينات به بهترين شكل ممكن
برگزار شود.
غيبت تيم ملي بسكتبال با ويلچر در مسابقه
هاي پارالمپيك  2012لندن به دليل محروميت از
سوي فدراسيون جهاني موضوعي بود كه خسروي
وفا با تاييد آن گفت :ما رايزني هاي خود در جهت
كاهش محروميت بسكتبال با ويلچر را ادامه مي
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
مسئوالن ذيربط آن را كاهش دهيم.

نگاهي به كالس بندي
ورزش معلولين
همانگونه که درشماره قبل گفتیم  ،وظیفه کالسبندی
پزشکی فراهم ساختن زمینه عدالت بین
ورزشکاران حاضر در مسابقات ورزشی معلولین
است  .در این شماره به نحوه کالسبندی رشته های
ورزشی حاضر در دومین دوره بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی (والیبال نشسته  ،تیراندازی و
فوتسال کم توانان ذهنی) خواهیم پرداخت.
واليبال نشسته:
اين رشته ورزشي داراي دو كالسبندي پزشكي است
كه كالس اول آن شامل معلوليني مي شود كه تنها
 ۵تا  ۱۰امتياز 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 ميشوند.
تيراندازي:
ورزش تيراندازي معلولين داراي سه كالسبندي است.
 SH1iويژه معلوليني كه كنترل تنه خوبي دارند و
ميتوانند در حالت ايستاده مسابقه دهند و اگر در
حالت نشسته تيراندازي كنند پشتي صندلي آنان
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 ميشود گروه
سوم گروه SH1cاست .اين گروه افرادي را كه كنترل
تنه خوب و زيادي ندارند و از صندلي با پشتيهاي
بلند براي مسابقات استفاده ميكنند ،شامل مي شود.

مانند ورزشكاراني كه قطع نخاع و يا معلوليتهاي در
سطوح باال دارند.
فوتسال کم توانان ذهنی:
سومين رشته ورزشي معلولين بازيهاي كشورهاي
اسالمي فوتسال كم توانان دهني است  .بازيكنان اين
رشته ورزشي توسط روانشناسان كالسبندي ميشوند
و در دو كالس قرار ميگيرند.
نخست افرادي كه بر اساس ميزان هوش كالس بندي
ميشوند و گروه دوم معلوليني كه توانايي راه رفتن
داشته باشند و پاهاي آنان مشكل نداشته باشد.
در بين رشتههاي ورزشي معلولين دومين دوره
بازيهاي همبستگي اسالمي ،رشته تنيس روي ميز
داراي كالسبندي زيادي است .در اين رشته ورزشي
۱۰كالس وجود دارد كه ورزشكاران در پنج كالس
تنيس روي ميز نشسته و پنج كالس پزشكي براي
تنيس روي ميز افراد ايستاده قرار ميگيرند.

زینت فقرا پاکدامنی است.
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زبان اشاره برای
همه ی کودکان
آیا شما فکر می کنید زبان اشاره فقط
مخصوص افراد ناشنوا و ناگویاست؟
آیا می دانید فراگیری زبان اشاره برای
کودکان ساده تر و سریعتر از زبان کالمی
است؟
جاي تعجب نيست كه كودكان مي توانند
اشاره كردن را ياد بگيرند .در واقع ،مهارتهاي
درك زباني و مهارتهاي حركتي آنها ،بسيار
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.
ايده استفاده از اين تكنيك و توسعه آن
به منظور ياد دادن مجموعه اي از اشارات به
كودك ،توسط ''( ''Garcia Josephمتخصص
رشد كودك) ابداع شده است .او كشف كرد
فرزندان سالمي كه والدين آنها ناشنوا باشند،
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
مواجه مي شوند ،زيرا قادر هستند تا افكار،
نيازها و خواسته هايشان را آسانتر ابراز كنند.
پس چرا والدين سالمي كه فرزندان سالمي نيز
دارند ،از مزاياي زبان اشاره استفاده نكنند؟ به
عالوه  Garciaنشان داد اگر كودك بتواند به
جاي داد كشيدن يا گريه كردن ،با استفاده از
زبان اشاره آنچه را مي خواهد يا نياز دارد نشان
دهد ،زندگي براي همه اعضاي خانواده (مادر،
پدر و كودكشان) شادتر خواهد شد .هرچند
استفاده از زبان اشاره نيز بدان معنا نخواهد بود
كه گريه يا بدخُ لقي هاي كودك پايان يابند،
اما نشان داده شده است كه كودكان حتي در
سن شش ماهگي نيز مي توانند زبان اشاره را
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 پردازیم:
كودك ،كمتر نااميد مي شود

هرچند ياد دادن زبان اشاره به كودك به
صبر و تحمل نياز دارد ،اما دشوار نيست .به
عالوه ،يادگيري تنها چند اشاره كوچك (مانند
اشاره با انگشت شست به سمت دهان كه به اين
معني است'' :تشنه ام ،آب مي خواهم''؛ نيز
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
نوشيدن بود .اين كار را وقتي شروع كرديم كه
دخترمان  11ماه 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
بود و با اسباب بازيهايش بازي مي كرد .سپس
سرش را باال آورد و به من اشاره كرد .من فكر
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
در نتيجه توانست در موارد بيشتري خواسته يا
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  30كلمه 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.
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(با انگشت شست و انگشت سبابه هر دو دستش
به سمت پايين اشاره مي كند) ،يا اينكه صداي
پرواز يك هواپيما را شنيده است (دستش را به
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
صحيح نيست و در واقع ،خالف آن صحت دارد.
استفاده از زبان اشاره مي تواند مهارتهاي زباني و
دامنه لغات كودك را افزايش دهد .دكتر Garcia
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 کودکتان خواهیم پرداخت.
ادامه دارد...

سال

مت

ساده ترين و همگاني ترين نوع آسايش ،همان خواب است.
اميلي برونته
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قلنج کمر و گرفتگی عضالت
چگونه از این درد رها شویم؟
یکی از عمده ترین مسائل معلوالن حرکتی که از عصا استفاده می کنند،
گرفتگی عضالت و قلنج کمر می باشد« .قلنج» در قسمت پشتی کمر به
موجب عوامل خاصی پدید می آید .زمانی که میان ماهیچه های پشتی کمر
و استخوان کتف ساییدگی ایجاد می شود ،ماهیچه ها با فشار از جای خود
خارج می شوند .در اکثر موارد استخوان های پهن شانه به ماهیچه های پشتی
کمر فشار و کشش وارد کرده و آنها را از جای خود خارج می نمایند .در این
حالت ماهیچه هایی که دچار کشیدگی شده اند برای محافظت از خود حالت
گرفتگی و سفتی پیدا می کنند .سخت و محکم شدن عضالت فوق سبب
ایجاد «قلنج» می شود.
چه ماهیچه هایی در این حالت تحریک می شوند و دلیل آن چیست؟
اگر شما از عصا استفاده می کنید به طور حتم در بیشتر ساعات شبانه
روز دست های خود را در مقابلتان و جلوتر از بدن خود قرار می دهید
تا به واسطه ی آن بتوانید حرکت کنید .هنگامی که دست برای مدت
زمان زیادی در جلوی بدن قرار بگیرد  ،عضالت جلویی بازو و قفسه سینه
منقبض شده و در کوتاهترین حالت خود قرار می گیرند .زمانیکه به طور
مداوم بدن خود را در این موقعیت قرار دهید ،با گذشت زمان ماهیچه ها
کوچک و سفت می شوند چرا که شما آنها را بطور دائمی در وضعیت جمع
شدگی نگه داشته اید و عضالت نیز به این وضعیت عادت می کنند.
از دالیل دیگر ایجاد «قلنج» می توان به افتادگی دائمی شانه ی دست
راست در افراد راست دست اشاره کرد .این امکان وجود دارد که فرد به
دلیل موقعیت خاص قرار گرفتن میز کار ،طرز نشستن به خصوص بر روی
صندلی ،استفاده از عصا و یا خوابیدن مداوم بر روی سمت چپ بدن همواره
شانه سمت راست خود را در حالت افتادگی نگه دارد .کلیه ی این مسایل
دست به دست هم می دهند و سبب می شوند که ماهیچه های قسمت
راست بدن شما به ویژه از شانه تا شکم کوتاه شوند .این کوتاه شدگی
عضالت به استخوان های پهن شانه فشار وارد کرده و استخوانها هم برای
از بین بردن این فشار به عضالت پشتی کمر کشش وارد می کنند و این
امر نهایت ًا منجر به ایجاد «قلنج» می شود.
ابتدا باید ماهیچه را آزاد کرد ،انجام حرکات کششی برای رهایی از درد مفید
بوده و به شما کمک می کند ،اما ماساژ دستی خیلی زودتر ماهیچه های
کشیده شده را آزاد می کند .با این وجود اگر امکان ماساژ را ندارید،
مطمئن ًا با اجرای حرکات کششی نیز می توانید درد را از بین ببرید.
از جمله حرکات کششی که در این زمینه مفید می باشد ،باال بردن دست
تا باالی سر است .در این حالت دست خود را در کنار سر قرار داده ،آنرا از
آرنج خم کنید و با دست دیگر به آرنج خود نیرو وارد کنید .همچنین می
توانید دست های خود را به صورت افقی به سمت پشت و بیرون برده ،کف
دست ها را در قسمت پشت بدن بهم رسانده و تا جایی که می توانید آنها را باال
بیاورید تا ماهیچه های قفسه سینه باز شده و کشیده شوند .کلیه ی حرکات
کششی را می توانید برای هر دو طرف بدن انجام دهید ،اما دقت داشته
باشید که می بایست حرکات را برای قسمتی که دچار کوتاه شدگی و افت

عضالنی شده است  4برابر بیشتر تکرار کنید.
از روش های پیشگیرانه هم می توان به تقویت عضالت بین مهره ها و شانه اشاره
کرد .این کار هم به رفع مشکل شما کمک می کند ،زیرا اگر ماهیچه هایی که
دچار اسپاسم شده اند ،تقویت شوند ،خیلی راحت تر می توانند جای خود را
حفظ کنند .تقویت این عضالت از بروز دردهای آتی نیز جلوگیری بعمل می
آورد .با رها سازی ماهیچه های مذکور کشیدگی و کوفتگی عضالت التیام پیدا
کرده و درد از بین می رود.
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الماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در
اعماق فكر نمي توان كشف كرد
ويكتور هوگو
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در شماره ی قبل شما را با
تاریخچه ی موسیقی درمانی و
کاربرد آن برای معلوالن آشنا
کردیم .در ادامه به بررسی قدرت
موسیقی موتزارت می پردازیم.
''آلفرد توماتیس'' پزشک اهل
فرانسه است که  5دهه از عمر
خویش را در مطالعه قدرت درمانگری
موسیقی و به خصوص موسیقی
موتزارت اختصاص داده است .خیلی
از بیمارهای او لقب دکتر موتزارت را
به او داده اند.
یکی از بیماران مشهور و به
نام او ''جرارد دپاردیو''  ،بازیگر
فرانسوی بود .آنهایی که فیلم های
او را دیده اند ،می دانند که دپاردیو
با یک لحن ملیح و شیرین صحبت
می کند .او در خانواده ای با مشکالت
زیاد متولد شد و طی زندگی خویش
با سختی های زیادی روبه رو شد.
شکست تحصیلی و لکنت زبان ،غم و
اندوه درونش را بیش از پیش هویدا
می ساخت.
او نمی توانست پیوسته
صحبت کند و هر وقت که خسته
می شود لکنت زبان او بدتر و
بیشتر می شد و ناتوانیش را بیشتر
نمایان می ساخت.
یک معلم تئاتر و نمایش او را
برای مشاوره به مرکز «توماتیس» که
در پاریس واقع بود راهنمایی کرد.

معمای اثر موتزارت
''توماتیس'' بعد از معاینه و بررسی
احوال دپاردیو علت اختالل تکلم و
حافظه او را مشکالت عمیق احساسی
تشخیص داد و به او اطمینان داد که
می تواند او را در راه بهبود کمک
کند.
توماتیس در جواب به او که
پرسیده بود'' :کدام نوع درمان
را برای او در نظر گرفته است؟
جراحی ،گفتار درمانی یا دارو
درمانی؟'' پاسخ داد که ''در طول
چند هفته ی آینده هر روز به
مدت  2ساعت باید به آهنگ های
موتزارت گوش کنی ''.دپاردیو از
چنین درمانی بسیار متعجب شد اما
توماتیس بر روش درمانی خود تاکید
کرد و او را در اجرای این برنامه
درمانی تشویق نمود.
روز بعد دپاردیو به کلینیک
توماتیس رفت و دوره درمان را شروع
کرد .بعد از گذشت یک دوره کوتاه،
به وضوح تغییرات مثبت در زندگی
روزمره ی او قابل مشاهده بود.
اشتهای او زیاد شد و اختالل خواب او
نیز برطرف گردید .او خود را انسانی
پر انرژی یافت و می توانست بسیار
واضح و روان صحبت کند .بعد از
گذشت چند ماه ،دپاردیو به مدرسه
بازیگری بازگشت و با اعتماد به نفس
باال و نیرو و توان بیشتر مشغول
به تحصیل شد و بعد از آن نیز به

بازیگری تمام و کمال تبدیل شد .او
تمام موفقیت خود را مدیون روش
درمانی توماتیس است و با این روش
بود که او به زندگی عادی خویش
بازگشت نمود.
دپاردیو می گوید'' :قبل از
معالجه ،من نمی توانستم جمالت و
مفاهیم مورد نظر خود را به صورت
کامل بیان کنم .توماتیس به من
کمک کرد تا افکاری پیوسته و منظم
داشته باشم و بدین وسیله من قادر
شدم تا مفاهیمی که در ذهن داشتم
به راحتی به زبان بیاورم و در سنتز
و ساخت این مفاهیم دچار مشکل
نشوم''.
قبل از اینکه محققان درک کنند
موسیقی از قدرتی شگرف در تغییر
خلق و خوی برخوردار است ،اثرات
آن را بر خالقیت ،یادگیری و سالمت
شناخته بودند و از موسیقی موتزارت
به عنوان یک رشته پایه ای و ریشه
ای استفاده های متعددی می کردند
به عنوان مثال در شهرهای ادمونتون،
آلبرتا و کانادا آهنگ های موتزارت در
میدان های شهر پخش می شود و
بدین وسیله آمد و شد عابرین پیاده و
وسایل نقلیه نظمی فراگیر می گیرد.
قدرت موسیقی موتزارت از
دهه  1990با توجه به تحقیقات
بدیعی که توسط دانشگاه کالیفرنیا

انجام شد ،بیش از پیش توجه عامه
مردم را به خود جلب نمود .محققان
در این راستا مطالعات خود را بر
مشاهده اثرات موسیقی موتزارت بر
روی دانشجویان دانشگاه و کودکان
استوار ساختند .آنها مشاهده کردند
که تست هوش افراد  8تا  9نمره بعد
از گوش دادن به موسیقی موتزارت
افزایش یافت.
''گوردون شاو'' معتقد است که
موسیقی ترکیبی ،قادر است ساخت
و سنتز الگوهای مغزی و عصبی را که
در شرایط پیچیده تشکیل می شوند،
تسهیل نماید و در فعالیت های باالی
مغزی مثل ریاضیات و شطرنج بسیار
موثر می باشد و بالعکس موسیقی
تکرار شونده و ساده اثر معکوسی به
جا می گذارد.
اکثر دانشمندان در توضیح
مکانیسم اثر موسیقی موتزارت می
گویند که این موسیقی کمک شایانی
به ارگانیزه شدن الگوهای عصبی و
نورونی در مغز می نماید و تشکیل
الگوهای نورونی را در کورتکس مغز
تسهیل نموده و پروسه های مغزی
نیمکره راست مغز را به وضوح تقویت
می نماید و حل مسائل پیچیده را
تسهیل می کند.

لم يشكر الخالق و لم يشكر المخلوق
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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 :

- 1آقای دکتر محسن ترابی (متخصص ارتوپدی)
-2آقای دکتر محسن صفاریزاده (متخصص ارتوپدی)
 -3خانم دکتر طلعت دباغی (متخصص زنان و زایمان)
 -4آقای دکتر مجید سررشته داری (متخصص داخلی)
 -5آقای دکتر مسعود کاظمی (متخصص گوش  ،حلق و بینی)
 -6خانم پوران اسعدی (کارشناس تغذیه)
 -7آقای دکتر هادی اخویزادگان (متخصص مغز و اعصاب)
 -8آقای دکتر سید جواد عبادی (پزشک عمومی)
- 9آقای دکتر کاظم امان زاده (متخصص چشم)
 -10آقای دکتر شهرام ملک زاده (متخصص ارتوپدی)
 -11خانم دکتر ناهید انوری آذر (متخصص زنان و زایمان)
-12آقای دکتر ابوالفضل مهیار (متخصص کودکان)
-13خانم دکتر سیما هاشمی پور (متخصص غدد)
 -14آقای دکتر امیر فرزام (مدیریت آزمایشگاه فرزام)
 -15آقای دکتر مجید مجدی نسب (متخصص گوش ،حلق و بینی)
 -16آقای دکتر محمد حسن شلویری (متخصص پوست و مو)
 -17آقای دکتر مجید شلویری (پزشک عمومی)
 -18آقای دکتر همایون شیخ االسالم (متخصص داخلی)
 -19خانم دکتر سیما سیاح (متخصص قلب و عروق)
 -20آقای دکتر امیر ضیائی (فوق تخصص غدد و متابولیسم)
 -21آقای دکتر داوود کشاورز (متخصص پوست و مو)
 -22آقای دکتر داود کاتبی (متخصص قلب و عروق)
 -23خانم دکتر رقیه ارباب (فیزیوتراپیست)
 -24آقای دکتر محمد ابوترابی (متخصص زنان و زایمان)
-25آقای دکتر میرعماد امامی (متخصص کودکان)
 -26خانم دکتر فتح السادات الوری (متخصص زنان و زایمان)
 -27خانم دکتر فاطمه اللوها (متخصص زنان و زایمان)
 -28آقای دکتر مرتضی ابراهیمی (متخصص قلب و عروق)
 -29آقای دکتر عادل خزانه ای (متخصص چشم)
 -30آقای دکتر رضا قاسمی (متخصص عفونی و داخلی)
 -31آقای دکتر فیض اله عسگری (متخصص قلب و عروق)
 -32آقای دکتر ابوالقاسم کمالی (متخصص اطفال)

 -33آقای دکتر حسین مطیعی (متخصص کودکان)
 -34آقای دکتر محمد مهدی دانشي (مدیریت آزمایشگاه دانش)
- 35آقای دکتر قوام الدین قوامی (رادیولوژیست)
 -36آقای دکتر ابوالفضل قبادی (متخصص گوش حلق و بینی)
 -37خانم دکتر مینا آصف زاده (متخصص داخلی و عفونی)
 -38آقای دکتر رحیم آقایی (متخصص گوش حلق و بینی)
 -39خانم دکتر اکرم بهشتی (متخصص پوست و مو)
- 40آقای دکتر حجت اله جامعی (متخصص قلب و عروق)
- 41خانم دکتر ملیحه چرخچیان ( فوق تخصص کلیه)
 -42آقای دکترحاج آقا محمدی ( متخصص داخلی)
- 43آقای دکتر محمد حسین خوئینی ها (متخصص تشخیص طبی و پاتولوژی)
 44خانم دکتر فرشیده سمیعی (متخصص کودکان و مشاور ژنتیک)
 -45آقای دکتر یونس شفیق (جراح عمومی)
 -46آقای دکتر فرهاد شاملو (متخصص اعصاب و روان)
 -47آقای دکتر سهراب صالحی (متخصص ارولوژیست)
 -48آقای دکتر مسعود عبادی (متخصص ارولوژیست)
 -49آقای دکتر پرویز فالح (جراح عمومی)
 -50آقای دکتر کیارش کیانی فر(متخصص پوست و مو)
-51آقای دکترسید جوادعبادی ( مدیریت درمانگاه امام علی(ع) )
-52آقای دکتر حسین مژدهی پناه ( نرولوژیست )
 -53آقای دکترمحمدرضا ملک ( متخصص اعصاب و روان)
-54خانم دکترسوزان ناصری(متخصص زنان و زایمان )
 -55مدیریت محترم بیمارستان شهید رجایی
 -56مدیریت محترم بیمارستان خیریه رحیمیان
 -57مدیریت محترم بیمارستان کوثر
 -58مدیریت محترم بیمارستان کودکان قدس
 -59مدیریت محترم بیمارستان بوعلی سینا
 -60مدیریت محترم درمانگاه امام سجاد (ع)
 -61مدیریت محترم درمانگاه شادروان پاکروان
 -62مدیریت محترم درمانگاه امام علی (ع)
 -63مدیریت محترم درمانگاه امام خمینی (ره)
کانون معلولین توانا

درمان رایگان

ویژه اعضای کانون معلولین توانا در استان قزوین

واحد درمان کانون معلولین توانا با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ومشارکت جمعی ازپزشکان متخصص  ،بیمارستانهای
دولتی  ،کلینیکهای تخصصی  ،درمانگاهها  ،آزمایشگاهها  ،مراکز مشاوره و ...آمادگی دارد تا نسبت به ارائه خدمات پزشکی و درمانی رایگان
(یا با تخفیف ) به عزیزان معلول  ،اقدام نماید .
لذا چنانچه درزمینه درمان ( به استثنای دارو و تجهیزات پزشکی ) با مشکل مالی مواجه هستید می توانید جهت اخذ معرفی
نامه کتبی همه روزه (بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل ) از ساعت  10الی  12به کانون توانا مراجعه نمایید .
همچنین با توجه باال بودن هزینه های ساخت و تعمیر بریس و پروتز و عدم وجود مرکز فنی و ارتوپدی در هالل احمر قزوین  ،سرویس ایاب
و ذهاب رایگان برای عزیزان معلول جهت عزیمت به هالل احمر تهران (مرکز فنی و ارتوپدی شهید بهشتی) بصورت دایمی مهیا گردیده است

برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است.
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اینقدر شیرینی نخور!
کرم دندان هایت را
می خورد!

آیا شما هم به وجود كرم دندان اعتقاد دارید یا این موضوع را یك
باور عامیانه می دانید؟
محققان در یك پژوهش جدید تصاویر میكروسكوپی از ساختارهای بسیار
كوچك و عجیب شبیه به كرم را در درون دندان كرسی انسان به دست آوردهاند.
بر اساس این گزارش ،از زمانهای بسیار قدیم و در بسیاری از
فرهنگها این اصطالح در بین مردم رواج داشته است كه دندانها دچار
كرم خوردگی شده و پوسیده و تخریب میشوند و اكنون محققان با كشف
این ساختارهای جدید و بسیار كوچك این باور قدیمی را اثبات كرده اند.
محققان دانشكده پزشكی دانشگاه مریلند كه كاشف این اجزا كرمی
شكل هستند ،در این باره میگویند:ما میدانیم كه این ساختارها كرم
نیستند،اما ماهیت اصلی آنها هنوز نامعلوم است .در این پژوهش معلوم
شد كه اجرام استوانهای یا لولهای شكلی از میان حفرههای طبیعی
دندانها به سمت بیرون رشد كردهاند.درون یك دندان انسان بیش
از  500هزار از این استوانهها در هر میلی متر مربع وجود دارد كه به
عنوان كانالهای كشیده شده از اعصاب به سمت دندان عمل می كنند.
این استوانهها احساس گرما و سرما را به اعصاب دندان منتقل می
نمایند.نظر دندانپزشكان درباره ماهیت و منشا این ساختارها متفاوت است.
در پژوهش جدید تصاویر دقیقتری از این ساختارها به دست آمده است،
اما در عین حال سواالت بیشتری را در ذهن محققان به وجود آورده است.از
این رو بررسیهای دانشمندان برای كشف ماهیت این ساختارها ادامه دارد.

بهبود بینایی در نوعی
نابینایی ارثــــــی

تحقیقات جدید نشان داد بینایی سه بیمار كه برای نوعی نابینایی ارثی
تحت ژن درمانی قرار گرفته بودند ،پس از گذشت یك سال بهبود یافته است.
این نخستین بررسی است كه نتایج ایمن و كارآمد ژن درمانی یك ساله در بالغان
جوان مبتال به''( '' Leber Congenital Amaurosis (LCAرا گزارش
می دهد.
( )LCAیك بیماری ارثی است كه بینایی را در دوران كودكی دچار اختالل
می كند و فرد بیمار در  ۳۰سالگی بینایی خود را به طور كامل از دست می دهد.
این بیماری درمانی ندارد ''LCA'' .به علت جهش در برخي ژنهاي جنين
ايجاد مي شود ،مهمترين عامل نابينايي در زمان تولد است.این ژن به طور
طبیعی پروتئین مهمی را در چرخه بینایی تولید می كند .بدون پروتئین
''''65RPEسلول های گیرنده حساس به نور دچار كمبود ویتامین آ مخصوص
شبكیه شده و نمی توانند به خوبی عمل كنند ،از این رو دید از بین می رود.
محققان برای اصالح این نقص ژنتیكی ،مناطقی از شبكیه را كه دچار
آسیب شده بود ولی گیرنده های نوری سالم داشت هدف قرار دادند و با
استفاده از يك ويروس سرماخوردگي معمولي نسخه های سالم ژن ''''65RPE
را ،مستقيما وارد چشم بيماران داوطلب كردند.
دانشمندان کالج تحقيقاتي لندن ،باور دارند که کليد حل معماي اين
بيماري در پروتئينهاي خاصي در چشم است که به سبب جهش ،دچار تمايز از
حالت طبيعي خود شده اند.
پروفسور ''مايک چيتام ''  ،سرپرست تحقيقات در اين باره مي گويد :ما
هنوز موفق به کشف تاثير اين پروتئينهاي جهش يافته در بيماري ''''LCA
نشده ايم .اما يقين داريم که نوعي پروتئين موسوم به '' ''AIPLاگر دچار
جهش شود ،شديدترين فرم بيماري را ايجاد مي کند؛ پس شناسايي تاثير آن
ممکن است به توليد دارو يا روش درماني بر ضد اين بيماري منجر شود.

پایهای نوزادتان را وارسی کنید
پایهای نوزادتان را وارسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که آنها به طور
طبیعی نمو پیدا میکنند .انجمن طب اطفال آمریکا این توصیهها را در این مورد
ارائه میکند:
پاهای نوزاد را به دقت معاینه کنید ،هر چیزی را که به نظرتان
غیرمعمول میآید به متخصص اطفال گزارش کنید.
به نوزادتان اجازه دهید که پاهایش را تکان دهد .نوزاد را بدون پتو یا
پوشش دیگر به پشت بخوابانید و بگذارید پاهایش را تکان دهد.
پاهای کودک را قنداق نکنید یا با پوشش سفت دیگری به دور آن
نپیچانید و نگذارید که کودک برای مدت طوالنی در یک وضعیت باقی
بماند .تغییر مکرر وضعیت قرارگیری کودک باعث میشود که فشار
کمتری بر روی ساق و پنجه پا بیاید.

نزاع و جدال مکن که آبرویت می رود و شوخی مکن که بر تو جرات می یابند.
امام حسن عسگری (ع)
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بادام زمینی پر کالری است
اما چاق کننده نه!

اگر در مورد کالری موجود در غذاها حساس هستید  ،بهتر است در مورد بادام
زمینی مطمئن باشید.این ماده غذایی طبیعی پر کالری است اما تاثیری بر وزن
بدن و یا سایر عوارض سوء ناشی از مواد پر کالری ندارد .این منبع پر کالری به
خاطر داشتن فیبر ،پروتئین و چربی های سالم یکی ازمفید ترین خوراکی های
موجود می باشد.
دیگر خواص تغذیه ای بادام زمینی عبارتند از :
 -1چربی و کالری آن تمام ًا توسط بدن جذب نمی شود.
 -2چربی آن بهتر از سایر چربی ها سوخته می شود .یعنی بدن چربی
غیر اشباع این ماده غذایی را بهتر از سایر چربی های اشباع شده می تواند تجزیه
کند .یکی دیگر از خواص منحصر به فرد این منبع مغذی این است که باعث آزاد
شدن ماده شیمیایی دوپامین نمی شود .الزم به ذکر است که دوپامین نوعی ماده
شیمیایی با خاصیت مفرح است که در نتیجه مصرف بعضی غذاها (مثل شکالت )
در بدن تولید می شود .آزاد شدن دوپامین در بدن منجر به ایجاد حس هوشیاری و
شادی می شود اما به محض کاهش سطح آن مجددا ً باید همان ماده محرک تولید
را خورد و همین مسئله منجر به بروز چاقی می شود.
گفتنی است که سایر آجیل ها نظیر بادام و مغزگردو نیز خاصیتی مشابه دارند.

ساخت استخوان مصنوعی با
کمک چوب!
محققان موسسه علوم و فناوری مواد در ایتالیا قصد دارند از چوب بلوط
قرمز ،خیزران و سیپو در ساخت استخوانهای مصنوعی استفاده کنند تا با کمک
این ماده طبیعی بتوان استخوانهایی با توانایی ترمیمی باالتر و ایمن تر از مواد
کنونی تولید کرد.
دلیل استفاده از چوب در این تحقیقات نزدیکی ساختار این ماده با ساختار
استخوان طبیعی است که در زمان کنونی و با استفاده از تجهیزات موجود امکان
بازسازی و شبیه سازی آن وجود ندارد .به منظور تولید استخوانهای مصنوعی
محققان چوبهای بلوط قرمز ،خیزران و سیپو را تا حدی که تنها کربن خالص از
آنها باقی بماند ،در معرض حرارت قرار می دهند.
در نهایت محققان قصد دارند این استخوان را پس از آزمایش بر روی بدن
حیوانات به بدن انسان پیوند بزنند .در حال حاضر تیتانیوم و آلیاژهای کرونیوم
کبالت بهترین مواد برای تولید استخوانهای مصنوعی به شمار می روند در حالی
که محصوالت ترکیبی کلسیمی ترمیم استخوان برای سالها است که در اختیار
متخصصان قرار گرفته است.

حتما عکس یک کودک را
در کیف پول خود بگذارید!
روانشناسان با انجام آزمایشی جالب توجه دریافتند کیفهایی که
عکس یک کودک در آن قرار گرفته باشد پس از مفقود شدن به سرعت
توسط افراد یابنده به صاحبان اصلی باز می گردند.
محققان سال گذشته با انجام آزمایشی جالب توجه  240کیف پول
را در مکانهای مختلف خیابانهای ادینبرگ قرار دادند تا بتوانند تعداد
کیفهای بازگردانده شده را محاسبه کنند .برخی از این کیف پولها حاوی
قطعه عکسی از یک کودک ،یک خانواده و یا یک زوج مسن بودند .برخی
از کیفها دارای کارتهایی بودند که نشان می داد صاحب کیف اخیرا در
فعالیتهای خیرخواهانه شرکت داشته است و بقیه کیفها از مدارک و
کارتهای معمولی انباشته بودند.
ریچارد وایزمن روانشناس دانشگاه هرتفورد شایر که این آزمایشها
را به انجام رسانده است اعالم کرد  42درصد از کل کیفها بازگردانده
شدند که از این میان آنهایی که حاوی عکس کودک یا نوزادی بودند
بیشتر مورد عکس العمل درستکارانه یابنده کیف قرار گرفته بودند به
طوریکه  88درصد از کیفهایی که عکس کودک در آنها قرار گرفته شده
بود بازگردانده شدند.
تنها  48درصد از کیفها با عکسهای خانوادگی و  28درصد از
کیفها با عکس زوجی مسن توسط یابنده بازگشت داده شدند .وایزمن
دلیل این آمار متفاوت را اینگونه توجیه می کند« :تصویر نوزاد یا
کودک احساس نیاز به حمایت را در افراد زنده می سا ز د
که از دیدگاه تکاملی امری شگفت انگیز
به شمار نمی رود .نکته شگفت انگیز
این آزمایشها تعداد کیفهایی است
که تنها به واسطه یک عکس
بازگردانده شدند».
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باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید.
چارلز لویی مونت کیو
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داسـتان طرح واکـسن امیر کبـــیر
جهل و نادانی! حال ،گذشته از اینکه فرزندت را از
دست دادهای باید پنج تومان هم جریمه بدهی.
پیرمرد با التماس گفت :باور کنید که هیچ ندارم.
امیرکبیر دست در جیب خود کرد و پنج تومان به
او داد و سپس گفت :حکم برنمیگردد ،این پنج
تومان را به صندوق دولت بپرداز! چند دقیقه دیگر
بقالی را آوردند که فرزند او نیز از آبله مرده بود.
این بار امیرکبیر دیگر نتوانست تحمل کند .روی
صندلی نشست و با حالی زار شروع به گریستن
کرد .در آن هنگام میرزا آقاخان وارد شد .او در
کمتر زمانی امیرکبیر را در حال گریستن دیده بود.
علت را پرسید و مالزمان امیر گفتند که دو کودک
شیرخوار پاره دوز و بقال از بیماری آبله مردهاند.
میرزا آقاخان با شگفتی گفت :عجب ،من تصور
میکردم که میرزا احمدخان  -پسر امیر -مرده
است که او این چنین هایهای میگرید .سپس،
به امیر نزدیک شد و گفت :گریستن ،آن هم به
این گونه ،برای دو بچهی شیرخوار بقال و چقال
در شأن شما نیست .امیر سر برداشت و با خشم
به او نگریست ،آنچنان که میرزا آقاخان از ترس بر
خود لرزید .امیر اشکهایش را پاک کرد و گفت:
خاموش باش .تا زمانی که ما سرپرستی این ملت
را بر عهده داریم ،مسئول مرگشان ما هستیم.
میرزا آقاخان آهسته گفت :ولی اینان خود در اثر
جهل آبله نکوبیدهاند .امیر با صدای رسا گفت:
«و مسئول جهلشان نیز ما هستیم .اگر ما در
هر روستا و کوچه و خیابانی مدرسه بسازیم و
کتابخانه ایجاد کنیم ،دعانویسها بساطشان
را جمع میکنند .تمام ایرانیها اوالد حقیقی
من هستند و من از این میگریم که چرا این
مردم باید این قدر جاهل باشند که در اثر
نکوبیدن آبله بمیرند».

در سال  1264قمری ،نخستین برنامه ی
دولت ایران برای واکسيناسیون به فرمان
امیرکبیر آغاز شد .در آن برنامه ،کودکان
و نوجوانانی ایرانی را آبلهکوبی میکردند .اما
چند روز پس از آغاز آبلهکوبی به امیرکبیر
خبردادند که مردم از روی ناآگاهی
نمیخواهند واکسن بزنند .بهویژه که چند
تن از فالگیرها و دعانویسها در شهر شایعه
کرده بودند که واکسن زدن باعث راهیافتن
جن به خون انسان میشود.
هنگامی که خبر رسید  ،پنج نفر به علت
ابتال به بیماری آبله جان باختهاند ،امیر
بیدرنگ فرمان داد هر کسی که حاضر
نشود آبله بکوبد باید پنج تومان به صندوق
دولت جریمه بپردازد .او تصور می کرد که با
این فرمان همه مردم آبله میکوبند .اما نفوذ
سخن دعانویسها و ناآگاهی مردم بیش از
آن بود که فرمان امیر را بپذیرند .شماری که
پول کافی داشتند ،پنج تومان را پرداختند
و از آبلهکوبی سرباز زدند .شماری دیگر
هنگام مراجعه مأموران در آب انبارها پنهان
میشدند یا از شهر بیرون میرفتند  .روز
بیست و هشتم ماه ربیع االول به امیر
اطالع دادند که در همهی شهر تهران
و روستاهای پیرامون آن فقط سیصد
و سی نفر آبله کوبیدهاند .در همان روز،
پاره دوزی را که فرزندش از بیماری آبله
مرده بود ،به نزد او آوردند .امیر به جسد
کودک نگریست و آنگاه گفت :ما که برای
نجات بچههایتان آبلهکوب فرستادیم!
پیرمرد با اندوه فراوان گفت :حضرت امیر،
به من گفته بودند که اگر بچه را آبله بکوبیم
جن زده میشود .امیر فریاد کشید :وای از

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

معرفي ده فناوري تاثيرگذار
بر زندگي

اختراع برخي از فناوريها در زندگي انسان تاثير
غير قابل انکاري داشته است .براي مثال هرگز
نمي توان تاثير اينترنت را بر زندگي بشر انکار
کرد .در ادامه  10فناوري برتري که تاثير آنها بر
حيات انسان غير قابل انکار بوده و تحول عظيمي
در شيوه زندگي ايجاد کرده اند ،مورد بررسي قرار
خواهد گرفت.
کارتهاي مغناطيسي :امروزه تصور سفر کردن،
خريد کردن و انجام کارهاي بانکي بدون حضور
کارتهاي اعتباري بسيار سخت خواهد بود.
اين کارتها که در دهه  1960توسط موسسه آي
بي ام و به منظور استفاده در يک سيستم امنيتي
توليد شده است با استفاده از اطالعاتي که
به صورت مغناطيسهاي بسيار کوچک در
نوار سياهرنگ موجود در کارت رمز گذاري
شده اند ،بسياري از کارهاي روزمره انسانها
را تسهيل مي کند .کارتهاي مغناطيسي اکنون
به يکي از جهاني ترين فناوري هاي دنيا تبديل
شده اند.
باروت :اين ماده در ابتدا به منظور توليد ترکيبي
براي کشف حيات جاودان توسط يک دانشمند
مورد آزمايش قرارگرفت ترکيب مواد اوليه به
منظور توليد باروت در ابتدا کاشف آن را تقريبا
تا مرز مرگ پيش برد و پس آن تعداد زيادي از
انسانها را به کام مرگ فرو برد.
ذوب فلز :عصر فلز در سراسر جهان در حدود
سال  1200قبل از ميالد آغاز شده و تحوالت
عظيمي را در لحظه لحظه زندگي بشر ايجاد کرد.
با استفاده از ابزارآالت فلزي که با کمک فناوري
ذوب فلز توليد مي شدند ،کشاورزي آسان تر و
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 شکلي مستقالنه
تر به خود بگيرند.
الستيک :ماده اوليه الستيک در ابتدا به شکل
شيره گياه از درختي فروچکيد اما به تدريج اين
ماده چسبنده اهميت زيادي به خود گرفت.
در ابتدا کشف اين ماده در جهان باستاني
کنجکاوي بسياري از مردم را تحريک کرد و پس
از آن در پي ابداع اتومبيل اين صمغ به يکي از پر
مصرف ترين مواد صنعتي در جهان تبديل شد.
صنعت اتومبيل در حال حاضر بيش از  70درصد
از توليدي الستيک در جهان را مورد استفاده قرار
مي دهد.
پرتو ايکس :توانايي مشاهده درون بدن بدون
شکافتن آن در قديم مي توانست جرم جادوگري
را براي افراد به همراه داشته باشد .اما پس از ابداع
فناوري پرتو ايکس انجام چنين کاري بسيار رواج
يافته و ضروري به شمار مي رود.

اين فناوري از زمان ابداع خود در دهه 1800با
ايجاد امکان مشاهده اختالالت و بيماري هاي
دروني بر علم پزشکي تاثير بسيار شديدي
گذاشت.
ميکروپردازنده :در گذشته براي قرار دادن
يک رايانه با قدرت پردازش متوسط درون منزل
مسکوني بايد يک اتاق کامل به آن اختصاص
داده مي شد اما پس از ابداع ميکروپردازشگرها
يا  CPUاکنون صنعت رايانه رقابتي شديد را به
منظور هر چه کوچکتر ساختن رايانه ها آغاز کرده
است.
الکتريسيته :تا کنون شخصي از داستان کامل
ابداع انرژي الکتريسيته اطالعات دقيق و کاملي به
دست نياورده است.
اما آشکار است که بنجامين فرانکلين در کنار
مغزهاي متفکري چون اديسون ،تسال و ولتا در قرن
 18ميالدي سعي در آشکار سازي راز الکتريسيته
نقش مهمی داشته است.
ابداع اين انرژي ارزشمند دوران حيات بشر را
متحول ساخته و دسترسي به انرژي را آني و آسان
کرد.
انرژي اتمي :در دهه  1930گروهي از
فيزيکدانان مشهور دريافتند چگونه مي توان
قسمتي بسيار کوچک از اتم اورانيوم را به انرژي
باقدرتي باورنکردني تبديل کرد .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 کشتار استفاده نشده و در زمينه هاي علمي و
تامين انرژي نيز تاثير به سزايي داشته است.
پرواز :بدون در نظر گرفتن بالن سوارها و
گاليدرهاي دهه  1800اين برادران رايت بودند که
در سال  1903اولين پرواز جهان را به مدت 12
ثانيه انجام دادند .موفقيت در انجام اين پرواز به
معني کلمه جهان را وارد دوره اي جديد از حمل
و نقل قرار داد.
اکنون با کمک اين ابداع سفر کردن به قاره اي
ديگر به جاي چندين هفته يا چندين ماه تنها چند
ساعت زمان خواهد برد .بر اساس اليو ساينس،
تا کنون هيچ ابداعي مانند هواپيما يا پرواز،
قسمتهاي مختلف جهان را اينگونه به يکديگر
اتصال نداده بود.
اينترنت :اکثر افراد زماني که در دهه  90اولين
مکالمه اينترنتي انجام گرفت را به ياد دارند.
فناوري که بنيان اصلي اينترنت را تشکيل مي دهد
در واقع در دهه  1980ارائه شد اما تا زماني که
اولين وب سايت جهاني  WWWتوسط موسسه
سرن در سال  1991به وجود نيامد امکان استفاده
عمومي از اينترنت در جهان وجود نداشت.
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کاله ابوعلی سینا

آيا ميدانيد لبا
س بلند و كاله
منگولهداري كه
در سراسر جهان به
عنوان يك لبا
س رسمي در هنگام
فارغالتحصيلي دان
شجويان بر تن آنها
پوشانيده ميشود
از كجا اقتباس شده
است.
اين لباس براي
ارج گذاشتن به
شخصيت واالي
علمي مرد شماره
يك علم پزشكي
و ساير علوم جهان
در گذشته ،يعن
ي جناب آوي سنت
يا همان ابن سي
نا ميباشد.اين لباس
بلند همان رداي
بلند خراساني است.
منگولهاي كه از
آن آويزان است نيز
نشانه پارچه آوي
زان گره زده شده
بر كناره دستار
(سربند) خراساني
ميباشد كه از
گوشه سر انتهاي گره
را آويزان ميكردند.

عل

ستون تمدن  ،كتاب و مطبوعات است.
پلو تارك
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مــوس انگــــــشتی
موس انگشتی تجربه جدیدی از کار با موس برای شماست .ديگر
نيازی به موس و پد نداريد .تنها کافيست انگشت خود را روی يک
سطح صاف حرکت دهید.
 30سال از توليد نخستین کامپیوترهای شخصی میگذرد،
اما هنوز موس های رايج همان شکل سنتی خود را حفظ
کرده اند .خستگی مچ دست و سرعت و انعطاف کم،
برخی از مشکالت استفاده از موس های کامپيوتری فعلی
می باشد .از اين رو گروهی از مبتکرين به فکر ساخت
موس های جدید با ظاهری متفاوت افتادند .موس انگشتي
يکی از کاربردی ترين موسهای توليد شده است.
موس انگشتی تجربه جدیدی از کار با موس برای شماست.
ديگر نيازی به موس پد نداريد .تنها کافيست انگشت خود را
روی يک سطح صاف حرکت دهید تا موس به آسانی حرکت
کند.
موس انگشتی قابليت های زيادی به شما می دهد و همين موضوع باعث
شد تا اين محصول به عنوان يکی از  10اختراع برتر سال از سوی مجله
معروف  »»pcworldانتخاب شود.
برخی از مشخصات اين محصول:
 راه اندازی آسان از طريق  usbبدون نياز به نصب. بدون نياز به پد قابل استفاده حتی روی ميز طراحی ارگونومیک و مناسب جهت جلوگیری از آسیب و خستگی مچدست
 استفاده آسان بر روی دست چپ يا راست -دارای دو کليد راست و چپ و ویل ( )wheelجهت باال و پايين بردن صفحات

 وزن بسيار پايين و کيفيت باالی بدنه و سيم استفاده بسيار آسان برای رايانه های همراه (نوت بوک) با دقت اپتيکال 800dpi تکنولوژی ديجيتال «انکودر» جهت حرکت روانتر و اصالح لرزشحرکت
 -سازگار با تمامی نسخههای ويندوز و مک

عصاي هوشمند براي نابينايان ساخته شد
يك استاد مهندسي به همراه پنج دانشجوي دانشگاه مركزي «ميشيگان» عصاي هوشمندی
را كه به فنآوري شناسايي از طريق امواج راديويي ( )RFIDمجهز است( ،براي خواندن
برچسبهاي راهنمای الكترونيكي نصب شده بين ساختمانها) ساختند تا به نابينايان كمك
كنند که راحتتر به مقصد برسند.
اين عصا داراي يك حسگر اولتراسونيك است كه به سيستم ناوبري بسيار كوچكی وصل است
که در يك كيف دوشي قرار دارد .طراحان اين عصا همچنين دستكش لرزانندهاي ساختند كه
به افرادی کمک می کند که داراي هر دو مشكل بينايي و شنوايي هستند.

عل

از  3دسته مردم پرهیز کن ؛ خیانتکار  ،ستمگر و سخن چین.
امام صادق (ع)
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حس بينايي زبان!!!

افراد نابينا مي توانند به وسيله ي يك چشمي
 144پيكسلي ،با زبان خويش ببينند! در عرض
چند ثانيه فرد مي تواند تصوير نسبتا واضحي از
حرف ''  '' Tرا در جهت هاي مختلف ببيند كه
توسط محرك هاي الكتريكي به ابزار قرار گرفته
روي زبان ارسال مي شود.
واحد نمايشگر زبان قادر است مناطقي را شناسايي
كند كه معموال براي اطالعات بينايي است و زماني
كه فرد مبتال به نابينايي مادرزادي است بدون
استفاده مي ماند .پروفسور پتيتو معتقد است:
«زبان هرگز جايگزين چشم نمي شود اما قشر مخ
(معموال براي بينايي است) افرادي كه نابينا متولد
مي شوند ،مجددا با اين وسيله فعال مي شوند.
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».
به زودي مي توان امیدوار بود كه اين سيستم
جايگزين الفباي بريل خواهد شد .در واقع اگر
زبان مي تواند حروف الفبا را بخواند بنابراين
قادر خواهد بود از طريق عالیم الكتريكي متون
را هم بخواند .زماني كه اين سيستم تكميل شود،
كيفيت زندگي افراد نابينا بهتر خواهد شد .اين
وسيله بدون عوارض جانبي و بي ضرر خواهد
بود.
پردازش اطالعات اين ارگان ,بخش اعظمي
از مغز را به خود مشغول مي كند و بزاق
دهان موقعيت خوبي براي انتقال محرك
هاي الكتريكي فراهم مي كند .موريس پتيتو
روانشناس اعصاب و رفتار دانشگاه بينايي سنجي
كه با دانشگاه آرتوس در رانكوپر دانمارك همكاري
داشت می گوید« :اين تحقيقات نشان مي دهند
كه حواس ما به نوعي در حال چرخش هستند».
ترجمه :معصومه آمِدی

درمان دیابت به کمک
سلولهای بنیادی

هشتاد و هشت سال پیش ماده ای
کشف شد که نویدبخش درمان
بیماری قند بود .این ماده که
انسولین نام گرفت در لوزالمعده
تولید می شود .پژوهشگران معتقدند،
به کمک سلولهای بنیادی میتوان
ترشح انسولین را تنظیم کرد.
سلولهای بنیادی،سلولهایی هستند
که در مرحلهی پیشتکاملی به سر
میبرند و هنوز به صورت تخصصی
درنیامدهاند .این سلولها در مغز
استخوان تولید میشوند و سپس
با توجه به نیاز بدن به سلولهای
تخصصی بافتهای مختلف بدن
تبدیل میشوند.
در روش درمانی که در مورد بیماری
دیابت نوع اول و دوم به کار برده
میشود ،سلولهای بنیادی از مغز

استخوان فرد بیمار (در این مورد
استخوان لگن ) جدا میشوند .این
سلولها در آزمایشگاههای مدرن
ژنتیک کشت داده میشوند و
از آنها سلولهای سالم غده ی
پانکراس استخراج میشود .در
مرحله نهایی سلولها درون غده
ی پانکراس فرد بیمار کاشته
میشوند .پژوهشگران سلولهای
بنیادی وعده میدهند که این
سلولها قادرند جایگزین سلولهای
بیمار شوند و تنظیم ترشح انسولین
را در اختیار گیرند.
از آنجا که این سلولها از بدن فرد
بیمار گرفته شدهاند ،هنگام پیوند
آنها به پانکراس ،آنتیبادیهای
بدن واکنش منفی نشان نمیدهند

آن هزینهی بسیار باالی درمان

و سلولهای کشت داده شده با
بافت غده اجین میشوند .این روش است  .هزینهی این روش درمانی
درمانی هرچند که موفقیتآمیز به
مبلغی حدود  ۹هزار یورو است و از
نظر میرسد ولی هنوز ثابت نشده
است .مهمترین مسئله تعداد کم آن گذشته مراکز درمانی محدودی
بیمارانی است که از این روش از جمله در اروپا و آمریکا استفاده
درمانی استقبال کردهاند و دلیل از چنین روشی را آغاز کردهاند.
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فكر كردن ،سخت ترين كار بشر است
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آیا انیشتین معلول بود؟!

اگر چه انیشتین یکی از مشاهیر
سرشناس و معروف است ولی زندگینامه
وی حاوی نکات آموزنده ای است
که بازخوانی آن در این شماره از
پیک توانا توصیه می کنیم.
آلبرت انیشتین در 14مارس
 1879میالدی در ساعت ۱۱:۳۰
صبح به وقت محلی در یک خانواده
یهودی در شهر اولم در وگوتنبرگ
آلمان بدنیا آمد  .پدرش یک
فروشنده بود که بعدها یک کارخانه
الکتروشیمیایی را تأسیس کرد  .در
زمان تولد  ،مادر آلبرت به خاطر اینکه
سر او بسیار بزرگ بود و حالتی عجیب
داشت بسیار نگران بود  .هرچند که با
رشد او  ،کم کم بزرگی سرش کمتر
به چشم میآمد  ،اما از عکسهای
او معلوم است که سر او نسبت به
بدنش بزرگتر بوده است  .به این
ویژگی در افرادی که سرهای بزرگی
دارند «سربزرگی خوشخیم» گفته
میشود که هیچ ارتباطی با بیماری
یا مشکالت ادراکی ندارد .یکی دیگر
از مشهورترین جنبههای کودکی
انیشتین این است که او خیلی دیرتر
از بچههای معمولی صحبت کردن را
آغاز کرد  .طبق ادعای خود انیشتین،
او تا سن سه سالگی حرف زدن را آغاز
نکرده بود و بعد از آن هم حتی تا
سنین باالتر از نه سالگی به سختی
صحبت میکرد  .به دلیل پیشرفت
کند کالمی انیشتین  ،و گرایش او
به بیتوجهی به هر موضوعی که در
مدرسه برایش خسته کننده بود ،
برخی همچون خدمه منزل انیشتین،
او را کند ذهن بدانند  .البته در
زندگی انیشتین ،این اولین و آخرین
باری نبود که چنین نظرات آسیب
شناسانهای به او نسبت داده میشد
.او با اصرار مادرش آموزش ویولون را
فراگرفت  .اگرچه او از همان ابتدای
کار مشق ویولون را دوست نداشت و
در نهایت نیز آنرا کنار گذاشت  ،اما
بعدها آرامش عمیق خود را در سونات
ویولون موتسارت به دست میآورد .
وقتی انیشتین پنج ساله بود  ،پدرش
به او یک قطبنمای جیبی نشان داد

و انیشتین پی برد که در فضای
خالی چیزی بر روی سوزن تأثیر
میگذارد  .او بعدها این اتفاق را یکی
از تحولآمیزترین اتفاقات زندگیاش
توصیف کرد.در آزمون ورودی
موسسه فدرال اگرچه امتیاز آلبرت
در بخش ریاضی و علوم عالی شد ،
اما امتیاز پایین او در بخش ادبیات
مانع از قبولی وی شد ؛ پس از آن
خانوادهاش او را به آرائودر سویس
فرستادند تا تحصیالتش را در آنجا به
اتمام برساند  .پس از آن دیگر معلوم
بود که آلبرت آنگونه که پدرش
میخواست مهندس الکترونیک
نخواهد شد  .او در آنجا به مطالعه
تئوری الکترومغناطیسی که بسیار
کم به آن پرداخته شده ،مشغول شد
و در سال  ۱۸۹۶دیپلم خود را دریافت
کرد  .در این مدت او در منزل خانواده
پروفسور یاست وینتلر اقامت کرد و در
آنجا به عنوان اولین تجربه عاشقانه ،به
''ماریخ'' دختر این خانواده که دارای
معلولیت جسمی بود  ،عالقمند شد .
در طی سالهای بعد رابطه ''ماریخ'' با
انیشتین به یک رابطه عاشقانه تبدیل
شد  ،هرچند که مادر انیشتین به
خاطر غیر یهودی بودن  ،سن باال و
نقص جسمانی ماریخ  ،به شدت با
رابطه آنها مخالف بود.
اظهارات و بحثها
بر اساس برخی اظهارات ،انیشتین
یک دانشآموز ضعیف بوده و در
آموزش با سختی مواجه بودهاست  ،یا
اینکه دارای نوعی وهمگرایی (همچون
درخودماندگی ،یا نارسایی آسپرجر)،
خوانش پریشی  ،و یا نارسایی
بیشفعالی قابل توجه است .بر اساس
زندگینامه انیشتین به قلم ''پیس''،
این اظهارات بیاساس هستند .برخی
محققان نیز گهگاه خالف آن را ادعا
کردهاند ،اما اکثر مورخان و پزشکان
به تشخیص طبی در گذشته خصوصا
در مورد شرایط حاد و بحرانی
همچون نارسایی بیشفعالی او اعتقاد
چندانی نداشتهاند .بررسی مغز آلبرت
انیشتین پس از مرگ وی هیچگونه
شواهدی در مورد بیماری خاصی به

دست ندادهاست  .انیشتین در سال
 ۱۸۹۶دیپلم خود را گرفت .وی تا
 ۱۵سالگی نمرات پایینی در دروس
تاریخ  ،زبان و جغرافیا میگرفت .
در مورد خصیصه کودکی انیشتین
در مورد زبانآموزی با تاخیر  ،شمار
معدودی گفتهاند که انیشتین دارای
اللی انتخابی بودهاست و ممکن است
تا زمانی که نتوانسته به صورت کامل
جمالت را ادا کند از تکلم امتناع کرده
باشد  .گرچه این مفهوم با طرح یک
کمالگرای حساس (زمانی که انیشتین
شروع به صحبت کرد  ،قبل از اینکه
عبارت را یکجا بگوید ابتدا آن را
تکرار کرده و بعد آن را ادا میکرد)،
همخوانی دارد این امر تا جایی ادامه
مییابد که اللی انتخابی – به نحوی
که امروزه شناخته میشود – دیگر
به عنوان یک سکوت اختیاری در
نظر گرفته نمیشود  .این اصطالح
به تازگی به افرادی اطالق میشود
که در شرایط اجتماعی خاصی قادر
به صحبت نیستند این امر در مورد
انیشتین  ،که تا زمانی که شروع به
صحبت کرد اص ً
ال نمیتوانست سخن
بگوید فاقد کارایی است .به گفته
دکتر استیو پینکر متخصص اعصاب،
کالبدشکافی مغز انیشتین نشان
میدهد احتمال اینکه انیشتین  ،در
کودکی  ،یک نوع ناشناستر از تاخیر
در تکلم مرتبط با رشد غیرعادی و

سریع پیش از تولد در نواحی مغز
که مسئول منطق تحلیلی و فضایی
است  ،در وی زیاد است  .در واقع
رشد سریع این نواحی از مغز منجر
شدهاست مجال کمتری به دیگر
کارکردهای مغز که مسئول تکلم
هستند اختصاص داده شود '' .پینکر''
و دیگران از این فرض برای شرح
رشد ناهماهنگ دیگر افراد نابغه که
دیر زبان به سخن گشودهاند همچون
''جولیا رابینسون'' ریاضیدان '' ،آرتور روبین
اشتاین'' و ''کالرا شومن'' پیانیست،
و ''ریچارد فاینمن'' و ''ادوارد تلر''
فیزیکدان استفاده کردند  ،گفته
میشود این افراد نیز در کودکی
بخشی از ویژگیهای خاص انیشتین،
همچون کجخلقی زیاد  ،فردگرایی
خشن و نیز عالیق شدیدا گزینشی را
داشتهاند '' .توماس ساول'' رونامهنگار و
اقتصاددان از دید یک غیرآسیبشناس
با ساخت واژهای در ارتباط با نارسایی
– «نارسایی انیشتین» – این مجموعه
مشخصات که در درصد محدودی از
کودکانی که گرچه دیر زبان به سخن
گشودهاند اما از نظر تحلیلی تبدیل
به افرادی پیشرفته و (علیرغم)
دخالتهای گسترده پزشکی ،از نظر
اجتماعی سرشناس دیدهمیشوند.
گردآوری مطالب :میناجانی
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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؟
خدا لبخند زد و گفت :زمان برای من آغاز و پایانی ندارد .آن
قدر وقت دارم که قادر به انجام هر کاری هستم .سوالت را از من
بپرس!
پرسیدم :چه چیز بشر ،تو را بیشتر شگفت زده می کند؟
خدا برای لحظاتی تامل کرد .سپس پاسخ داد:
این که آنها از کودک بودن خود خسته می شوند و برای بزرگ تر
شدن شتاب می کنند .سپس دوباره آرزوی کودک بودن را در سر
می پرورانند.
این که آنها سالمتی خود را از دست می دهند تا پول به دست
بیاورند .سپس پول خود را از دست می دهند تا سالمتی شان را
بازیابند.
این که آنها با شگفتی درباره آینده فکر می کنند و حال را به دست
فراموشی می سپارند ،اینگونه هم زندگی را از دست می دهند و هم
زندگی آینده را.
این که آنها به گونه ای زندگی می کنند که انگار هرگز نخواهند
مرد .و آنها می میرند در حالی که اص ًال زندگی نکرده اند.
خداوند دستان مرا در دستانش فشرد و ما برای مدتی سکوت
کردیم.

ح
ر
ف
ه
ا
ی
خ

دا

سپس پرسیدم:
خداوند چه تعالیمی برای بندگانش دارد؟
خدا با لبخند پاسخ داد:
این که آنها نمی توانند کسی را وادار کنند که دوستشان
بدارد .آنچه آنان می توانند انجام دهند این است که
خودشان عشق بورزند.
این که با ارزش ترین چیز در زندگی شان این نیست که
چه چیزی دارند بلکه این است چه کسانی را دارند.
این که مقایسه کردن خودشان با دیگران کار درستی
نیست .همه ی انسان ها بر اساس شایستگی های خود
مورد قضاوت قرار گرفته و هرگز با یکدیگر مقایسه
نمی شوند.
اینکه ثروتمندترین انسان به کسی می گویند که احتیاجش
از همه کمتر است و نه کسی که از همه بیشتر دارد.
این که بر جای گذاشتن زخمهای عمیق بر پیکر کسانی که
دوستشان دارند ،زمان زیادی نمی برد .اما التیام یافتن
این زخمها سالهای سال به درازا می انجامد.
این که آنقدر بخشیدن را تمرین کنند تا بخشش را فرا
بگیرند.
این که کسانی هستند که آنها را از صمیم قلب دوست
دارند اما به سادگی نمی توانند عالقه خود را ابراز کنند.
این که با پول می توان هر چیزی را خرید جز خوشبختی
را.
این که دو نفر می توانند در چیزی یکسان  ،نظر بیاندازند،
اما آن چیز را هرگز یکسان نبینند.
این که دوست واقعی کسی است که هر چیزی را درباره
آنها بداند و همواره دوستشان بدارد.
این که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند،
خودشان هم باید خودشان را ببخشند».
برای مدتی نشستم و از مالقات با خدا غرق در شادی
شدم.
از این که خداوند فرصتی را در اختیارم گذاشت ،تشکر
کردم.
او گفت :من همیشه اینجا هستم .شما از من دعوت کنید ،من
به شما پاسخ خواهم داد.
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خوشبختي شكل ظاهري ايمان است  ،تا ايمان و اميد و سخت كوشي نباشد،
هيچ كاري را نمي توان انجام داد.
هلن كلر

نر
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قسمت دوم
امروز چهاردهمین روزیه که اسم من تو
صفحۀ دوم شناسنامۀ مامان و بابام نوشته شده اما
نمی دونم هنوز منو به عنوان فرزندی که بتونم
براشون شادی رو به ارمغان بیاره ،قبول دارن یا نه!؟
یعنی هنوز نگرانن که آیندۀ من چه شکلیه؟ آره
مطمئن ًا خیلی نگرانن!
اینو از اونجایی میگم که مامان و بابام منو به
تهران می برن تا به یه متخصص نشون بدن تا
ببینن عالوه بر معلولیت جسمی  ،مشکل دیگه ای
دارم یا نه؟!
اما انگار قضیه این نبوده .بابام به توصیۀ عموی
مادرش که تو تهران زندگی می کنه یه فکرایی
پنهون از همه ،مخصوص ًا مامانم داشته .کاش اون
روزهای تلخ رو خودم به یاد داشتم تا همه رو با
واژه هام به تصویر می کشيدم  .اما نه! خوبه که اص ً
ال
به یاد ندارم چون اگه یادم بود االن از همه متنفر
بودم یا تو همون روزا از غصه ی اشکای مامانم،
دق می کردم .خیلی خوبه که هیچی از اون روزا
تو ذهن هیچ بچه ای نمی مونه  .حتی اونایی که
وقتی به دنیا اومدن والدینشون جشن تولد گرفتن.
بازم یه کوچولو بغض حسادت و حسرت داره اذیتم
میکنه.
خوبه که به یاد ندارم بابام قصد داشته منو به
بسپره.
توانبخشی ُ
خوبه که زجرهایی که مامانم کشیده اص ً
ال
یادم نمیاد .وقتی میفهمه بیهوش میشه و کارش
میشه گریه تا اینکه بابام منصرف میشه .بمیرم
واسه چشمهای مهربون مامانم که اگه نبود من
نمی دونم االن بودم یا نه؟
همۀ این روزای تلخ دیگه داره تموم میشه
بدون اینکه من بفهمم چی شده و یا قرار بوده چی
بشه من فقط گرمای تن مامانمو می فهمم و همین
برام کافیه.
قسمت خوب زندگی من هم رسیده .حاال عمه
هام برای بغل کردن من  -حتی شستن لباسهام-
دعواشون می شده .دیگه همه دوستم دارن .به قول

مامان بزرگم برق چشمای معصوم و بیگناهم که
هیچ نقشی تو این تقدیر و سرنوشت نداشت  ،همه
رو به خودش جذب می کرده .برو بیایی شد .همۀ
مردم روستا میخوان نوۀ محمدعلی رو ببینن .یکی
میگفته «بچه طفلکی دو تا دست نداره ولی میگن
خیلی باهوشه» ،یکی دیگه میگه «بچگی نه پا داره
نه دست داره اما خوشگله» .و تازه ترین خبر اینکه:
«بچه اص ً
ال شکم نداره» ،خالصه اینکه تو عالم
بچگی سوژه شدن واسه خودش کلی حرفه!
دفتر زندگیم داره ورق می خوره .تو این برگ
من راه افتادم .اما نه مثل بقیۀ بچه ها .پای راستم
کوتاهتر از پای چپمه به خاطر همین موقع راه
رفتن خم میشم.
کوچیک که بودم هیچ وقت پیش مامان و
بابام نمی خوابیدم و همیشه کنار مامان بزرگم
(مامان بابام) که تو ذهنم تنها کسی بود که شب
نمی گذاشت سگ به من حمله کنه  ،می خوابیدم.
این اوضاع تا وقتی ادامه داشت که برادرم حسین
به دنیا اومد .حسادت های کودکانۀ من نگذاشت
مثل شبهاي سابق کنار مادربزرگم باشم .و جالب
اینکه وقتی با حسین تنها می شدم از روی حسادت
چند بار سعی کردم که پاهای برادرمو از جاش بکنم
و این موضوع همه رو اذیت می کرد.
مدتی بعد بخاطر حسادتهای من  ،مامانم دچار
ناراحتی روحی می شه ...دیگه بودن حسین واسم
عادی شده .منم یک کم به عقل اومدم .حاال ذوق و
شوق نوشتن رو کتابهای عمه هام یه دردسر جدید
رو به وجود آورده .تو سنی هستم که اگه دو تا
دفتر سفید نقاشی جلوم بگذارن باز هم فقط خط
کشیدن رو دفتر و کتابهای دیگران راضیم می کنه.
دقیق ًا یادم نمیاد ولی میگن واسه اولین باری که
خواستم بنویسم مداد رو الی انگشتای پای راستم
دیدن! دوست دارم حس واقعیه مامانمو تو این
لحظه میدیدم ...مطمئنم خیلی خوشحال بوده...
صبا  -ن
ادامه دارد...

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

طلب کردن روزی حالل ،جهاد در راه خداونداست.
اد

ب
وه

حضرت محمد(ص)

نر

ﺣ
ﻜ
ﺎ

ﺖ
مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در النه مرغی گذاشت .عقاب
با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آن ها بزرگ شد .در تمام
زندگیش او همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها می کردند؛ برای
پیدا کردن کرم ها و حشرات زمین را می کند و قد قد می کرد و گاهی
با دست و پا زدن بسیار ،کمی در هوا پرواز می کرد.
سال ها گذشت و عقاب خیلی پیر شد.
روزی پرنده با عظمتی را باالی سرش بر فراز آسمان دید .او با
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شکوه تمام  ،با یک حرکت جزیی بالهای طالییش بر خالف جریان
شدید باد پرواز می کرد.
عقاب پیر بهت زده نگاهش کرد و پرسید :این کیست؟
همسایه اش پاسخ داد :این یک عقاب است .سلطان پرندگان .او
متعلق به آسمان است و ما زمینی هستیم.
عقاب مثل یک مرغ زندگی کرد و مثل یک مرغ مرد .زیرا فکر می
کرد یک مرغ است.

عق
ا
ب
آورده اند که شیخ جنید بغدادی به عزم
سفر از بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب
او .شیخ احوال بهلول را پرسید .گفتند او
مردی دیوانه است .گفت او را طلب کنید
که مرا با او کار است .پس تفحص کردند و
او را در صحرایی یافتند .شیخ پیش او رفت
و در مقام حیرت مانده سالم کرد .بهلول
جواب سالم او را داده پرسید چه کسی
(هستی)؟ عرض کرد منم شیخ جنید
بغدادی .فرمود تویی شیخ بغداد که
مردم را ارشاد می کنی؟ عرض کرد آری ...بهلول
فرمود طعام چگونه می خوری؟ عرض کرد اول «بسم
اهلل» می گویم و از پیش خود می خورم و لقمه
کوچک بر می دارم ،به طرف راست دهان می گذارم
و آهسته می جوم و به دیگران نظر نمی کنم و در
موقع خوردن از یاد حق غافل نمی شوم و هر لقمه
که می خورم «بسم اهلل» می گویم و در اول و
آخر دست می شویم...
بهلول برخاست و دامن بر شیخ فشاند و فرمود
تو می خواهی که مرشد خلق باشی در صورتی
که هنوز طعام خوردن خود را نمی دانی و به راه
خود رفت .مریدان شیخ را گفتند :یا شیخ این مرد
دیوانه است .خندید و گفت سخن راست از دیوانه
باید شنید و از عقب او روان شد تا به او رسيد.
بهلول پرسید چه کسی؟ جواب داد شیخ بغدادی

من چه می خواهی؟ تو که آداب طعام
خوردن و سخن گفتن خود را نمی
دانی ،آیا آداب خوابیدن خود را می دانی؟
عرض کرد آری .بهلول فرمود چگونه می
خوابی؟ عرض کردم چون از نماز عشا فارغ
شدم داخل جامه خواب می شوم ،پس
آنچه آداب خوابیدن که از حضرت رسول
(ص) رسیده بود بیان کرد.
بهلول گفت فهمیدم که آداب خوابیدن را
هم نمی دانی .خواست برخیزد جنید دامنش
را بگرفت و گفت ای بهلول من هیچ نمی دانم ،تو قربه
الی اهلل  ،مرا بیاموزم.
بهلول گفت چون به نادانی خود معترف شدی
تو را بیاموزم.
بدانکه اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل
در خوردن طعام آن است که لقمه حالل باید و اگر
حرام را صد از اینگونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و
سبب تاریکی دل شود .جنید گفت جزاک اهلل خیراً! و
در سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست باشد
و آن گفتن برای رضای خدا باشد و اگر برای غرضی یا
مطلب دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود ...هر عبارتی که
بگویی آن وبال تو باشد .پس سکوت و خاموشی بهتر
و نیکوتر باشد .و در خواب کردن  ،اینها که گفتی همه
فرع است؛ اصل این است که در وقت خوابیدن در دل
تو بغض و کینه و حسد بشری نباشد.

حکایت بهلول و
شیخ جنید بغدادی
که طعام خوردن خود را نمی داند .بهلول پرسید
آیا سخن گفتن خود را می دانی؟ عرض کرد آری.
بهلول پرسید چگونه سخن می گویی؟ عرض کرد
سخن به قدر می گویم و بی حساب نمی گویم و
به قدر فهم مستمعان می گویم و خلق را به خدا و
رسول دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم
که مردم از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و
باطن را رعایت می کنم .پس هر چه تعلق به آداب
کالم داشت بیان کرد.
بهلول گفت گذشته از طعام خوردن سخن
گفتن را هم نمی دانی ...پس برخاست و دامن بر
شیخ افشاند و برفت .مریدان گفتند یا شیخ دیدی
این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه توقع داری؟
جنید گفت مرا با او کار است ،شما نمی دانید.
باز به دنبال او رفت تا به او رسید .بهلول گفت از
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برنده مسابقه شماره :19
خانم زهرا كريم پور از مشهد مقدس
عالقه مندان می توانند تحلیل خود از
این کاریکاتور را حداکثر در  5جمله به
آدرس پیک توانا ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل ضمن اعالم در
شماره  ،23جایزه ارزنده ای اهداء خواهد شد.
کاریکاتور :سیما سلطانی آذر

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

فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.
هزينه اشتراك:
يك ساله (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  50/000 :ريال
يك ساله (براي مراكز ،شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي ) 150/000ريال
نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .
عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند  ،بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام
كانون معلولين توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا
كپي كارت معلوليت براي عزيزان معلول ) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 0281 - 3339212 :

فرم اشتراك
شماره فيش ....................................... :
نام مركز /نام و نام خانوادگي  ...................................................... :تاريخ تولد/ / :
شغل........................................................... :
				
تحصيالت............................................................ :
درصورت داشتن محدودیت جسمی ،نوع آن را درج نمائید.............................................................................................................. :
آدرس پستي( دقيق )........................................................................................................................................................................................... :
آدرس الکترونیکی........................................................................ :
كد پستي ده رقمي.........................................................................:
تلفن همراه................................................................................. :
تلفن ثابت ........................................................................................ :
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جد

ول

انسان براي پيروزي آفريده شده است ،او را مي توان نابود كرد
ولي نمي توان شكست داد
ارنست همينگوي
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طراح :حسین طارمیان












جواب جدول شماره 20

افقی:
از
مشهور
رمانی
و
سخن
روح
مقید-
و
وفادار
-1

گراهام گرین  -2خاک کوزه گری -گیاهی قرمز
رنگ -نارس -مغز سر  -3گنج پنهان در زمین -
 -4از
تظاهر -واحد شمارش گوسفند

جاده های پر رفت و آمد -ترسانیدن -با تربیت
بی
-5پدر زال -توان و مقاومت -دانه کش

آزار  -6شهر مذهبی -دوال چرمی -همسر
کورش کبیر  -7نگهبان کاال و اجناس -سرور 
و شادمانی  -8گیاهی دارویی دارای برگ های
تیز -قاعده و قانون -چین و چروک پوست 
-9آینده -وساطت و میانجیگری  -10از
مصالح ساختمانی -پنهان شدن به قصد کاری -
ضمیر جمع  -11از شهرهای یونان -جامه و

پوشاک -گوشت ترکی -مدرک  -12لوله
های دراز شکم -کامل شدن -مسیحی -13

خواهش گذرا -ماده بیهوشی -از شهرهای ژاپن
 -14لحظه -مکر و نیرنگ -عجایب و شگفتیها-
صد متر مربع  -15محل تولید انرژی -تناسب در هنر
عمودی:
 -1شبستان خانه قدما -معادل فارسی تیراژ
 -2از شیوخ خراسان -نوعی حق ناحق -ساز موالنا
 -3اسب چاپار -الیق و درخور  -4مفرغ امروزی -لنگه
به لنگه -نام نویسنده رمان مشهور بینوایان  -5فرزند
زاده -لقب حضرت یعقوب (ع) -عزا و ماتم  -6رودی
در روسیه -باال آمدن آب دریا -شکوه و جالل -نت
ششم  -7دستبند -سگ بیمار -برادر شیرازی  -8لوح
فشرده -سوره سی ام قرآن کریم -نوعی پارچه گرانبها
 -9روزها -زیبا و قشنگ -کوهی در مکه  -10عیب
و ننگ -نمایشنامه شاد یا غم انگیز -آرزوها -یازده
 -11شراره آتش -خو گرفتن -قصد و هدف -تیره
 -12گفتار و سخن -پاره کردن و چاک دادن -خاتون
و بانوی بزرگ -13جزیره ای در اندونزی -درختی از
نوع کاج و صنوبر  -14مادر عرب -خار و زبون -در
سنگ نوشته های هخامنشی نام این کشور به نام
آرمین آمده است  -15اداره امور مربوط به تلفن-
گوشزد کردن

























