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مادری تکیه بر عصا

علوی

نسخه خط خطی درمانی
یک مسئول« :نوروفیدبک» مورد تأیید آموزش و پرورش استثنایی نیست

علوی« -نوروفیدبک» مورد تأیید آموزش و پرورش استثنایی نیست.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی با بیان این مطلب
می افزاید :برخی خانواده ها در مسیر درمان فرزندان شان که دچار
بیش فعالی ،اختالالت یادگیری یا روانپزشکی دیگری هستند ،به
مراکزی بر می خورند که درمان نوروفیدبک را معجزه آسا می دانند و
از سردرگمی خانواده ها منفعت کسب می کنند.
دکتر «متقیان» بیان می کند :نوروفیدبک روشی است که در آن به
کمک نــوار مغزی و ِحس گرهایی که روی پوست سر تعبیه میشود
و به آمپلیفایر و رایانه متصل است ،امواج مغزی ثبت و طی فرایندی
با هدایت رایانه ،بازخوردهای تصویری (به شکل بازی ویدئویی) و
شنیداری به فرد داده میشود و طی فرایند شرطی شدن در تنظیم
الگوی امواج دخالت می کند.
وی می افزاید :به کارگیری نوروفیدبک بیش از آن که جنبه
بالینی داشته و بهعنوان یک راهکار درمانی دست اول مطرح
باشد ،در مرحله آزمایشگاهی اســت امــا در ایــن خصوص
تبلیغات گمراه کننده و واژههــا و عبارتهای عوامفریبانه
مانند «مــعــجــزه»« ،درمـــان قطعی بــدون هیچ عــارضــه» و
«دارای اثرات همیشگی» به خانواده ها ارائه می شود .وی
اضافه می کند :این در صورتی است که در مقاالت علمی
کلمات هیجانانگیز و غلوآمیز جایی نــدارد و همواره
مطالب با احتیاط کامل گفته میشود و حتم ًا نقصها و
محدودیتهای روش موردنظر و جاهایی که آن روش
قابلاستفاده نیست یا به بررسی بیشتری نیاز دارد اعالم
میشود .وی تاکید می کند :ایــن درمــان به هیچ وجه
مورد تأیید آموزش و پرورش استثنایی نیست و در مراکز
و مــدارس تحت پوشش ایــن اداره از آن استفاده نمی
شود و هنوز اثر بخشی نوروفیدبک در بهبود هیچ یک
از اختالالت روان پزشکی به اثبات نرسیده است و به
عنوان درمان نمی توان آن را توصیه کرد.به گفته وی،
به جز محدود بودن دالیلی که موثر بودن این روش را
نشان می دهد ،هزینه زیاد آن و لزوم تبحر و تجربه
داشتن در بهکارگیری این ابزار از محدودیتهای آن
است.
به عبارتی ،فقدان دانش و تجربه کافی در اجرا و تفسیر
نتایج میتواند به استفاده نادرست از اطالعات حاصل از
نوروفیدبک منجر شود ،حتی اجــرای درست و آشنایی کامل با این
دستگاه ،الزاما به معنای توانایی تفسیر درست نتایج آن نیست.

عطر گل یاس و اقاقیا تمام وجودشان را پر کرده است،
دامن پر از گل شان ،باغ های بهاری را به یاد می آورد .در
حضورشان باید تمام قد خم شوی و ستایش شان کنی.
چشم های شان انگار درخششی دیگر دارد ،حتی آن
روزی که سویی ندارد تا تو را ببیند باز هم مملو از عشق
است و می توان جاری شدن عشق را فهمید .دست های
پینه بسته و چروک برخی از آن ها همچون زخمی بر قلب
شان است اما از این روزگار دمادم غمناک خم به ابرو نمی
آورند .چه شب هایی که در سکوت گریسته و چه روزهایی
که کمر همت بسته اند تا تک و تنها فرزندان خود را از
آب و گــل درآورنــــد و بــزرگ
کنند  .شب
هـــای

زیادی نخوابیده اند و به پای نهال هایی که قصد داشتند
بارور کنند ،سوخته اند .چه شب هایی که راز دل را در
سینه نهان و حسرت خاطره های شان را با تنهایی خود
قسمت کرده اند.

 IIفرشته های زمینی

امروز تعداد زیادی از آن ها جمالت محبت آمیزی را از
فرزندان شان می شنوند ،برخی هدیه می گیرند و با
فرزندان شان دیدار می کنند و جانی تازه می گیرند.
با هر کدام از آن ها که همکالم می شوم به جز خوشبختی
و موفقیت فرزندان شان چیزی برای خود نمی خواهند.
انگار همه جان شان گذشت است و برای خود هیچ نمی
خواهند.
یکی سرپرست خانوار ،به گفته خودش هر کاری انجام
داده است تا فرزندانش بتوانند در رفاه زندگی کنند؛ از
ماست بندی و گل دوزی گرفته تا خیاطی .یکی  53ساله
و سال های سال است که دوشادوش مرد خانه کار می
کند و فقط خوشبختی  5فرزندش را می خواهد.
دیگری هم با  3فرزند ،همین عقیده را دارد و اظهارمی
کند :پدر و مادر چیزی جز خوشبختی فرزندان شان نمی
خواهند.
این نهایت عشق مــادران است که چنین عقیده ای را
دارنــد ،حتی آن هایی که روی تخت بیمارستان یا در
خانه سالمندان گرفتار هستند و برخی دیگر همچون
اسیرانی در خانه های خود ،انتظار زیادی از این همه
از خودگذشتگی شان ندارند.
با این که چشم هایش نمی بیند ،یکی کامال نابینا
و دیگری کم سو شده است ،اما با هر ضربه ای که
به در می خورد ،دلش هزاران بار می لرزد که
شاید فرزندانش به دیدارش آمده اند.
گالیه چندانی ن ــدارد امــا از اشــک هایی که
هنگام حــرف زدن به پهنای صورتش جاری
می شود ،می توان فهمید که چقدر دلتنگ آن
هاست .برخی از آن ها دور و آن هایی هم که
نزدیکش هستند ،مشغله زندگی دارند و شب
ها و روزهای تنهایی پیرزن  85ساله را بلندتر
از همیشه کرده اند.
این روزهــا که همه در تــدارک خریدن کــادو و
هدیه برای مادران شان هستند ،چه بسیارند
مادرانی که در خانه های نمور و تک اتاق های
تاریک خــود بــدون هیچ سرپرستی زندگی
می کنند و روزگار تلخ را با تکه نانی خشک
که شاید از همسایه ای به دست شان برسد،
سپری می کنند.

عید میالد است و تولد بانوی دو عالم اما خیلی از بانوان
سرزمین ام بی پناه هستند و عیدی ندارند .بانویی که
از فرط پیری و کهنسالی کمری خمیده دارد و با پاهای
لرزان در سوز و سرمای زمستان طول خیابان را آرام آرام
می پیماید ،وقتی زبــان باز می کند تا از نــداری هایش
بگوید ،گریه امانش نمی دهد و با صدای لرزان می افزاید:
تنها زندگی می کند و روزگارش را به سختی می گذراند.
او سال هاست که به جای گرفتن هدیه روز مادر ،حتی
رنگ میوه و گوشت را هم ندیده و فقط با چشم های کم
سویش آن ها را در ویترین مغازه ها دیده است ،نایی برای
راه رفتن ندارد ،اگرچه مددجوی کمیته امداد است اما
حقوق  160هزار تومانی کفاف زندگی سخت امروزی را
نمی دهد و  100هزار تومان از آن نصیب صاحبخانه اش
می شود و بقیه پول آب ،برق و گاز.
در خانه اش یخچال ندارد ،از رادیو و تلویزیون هم خبری
نیست اما همان المپ کم سوی اتاقش هزینه دارد و در
روز مــادر ،در به در و صاحبخانه به دلیل عقب افتادن
اجاره خانه اش ،او را جواب کرده است .در این اوضاع و
احوال پیرزن ،صحبت از روز مادر معنایی ندارد اما باز هم
خودش پیشقدم می شود و می گوید :فقط یک پسر دارد
که به دلیل فقر و نداری دست زن و بچه اش را گرفت و
راهی جنوب شد تا بتواند کاری پیدا کند اما تا حاال هیچ
هدیه ای نگرفته است.
دلش شکسته و تنش خسته است؛ تن رنجوری که پاهای
لرزان و بی رمقش در برف و سرما به زحمت آن را به این
طرف و آن طرف می کشد ،دست گدایی جلوی فردی
دراز نمی کند و فقط رهگذرانی که او را می بینند و دل
شان به رحم می آید ،کمک های ناچیزی می کنند.
روزگار برخی مادران به همین سختی می گذرد و برخی
دیگر با وجود بیماری کار می کنند و سختی می کشند تا
فرزندان شان سختی نبینند یا کمتر سختی ببینند.
مــادری دیگر از مددجویان بهزیستی است ،او هم هیچ
هدیه ای جز خوشبختی فرزندانش نمی خواهد.هزاران
سختی کشیده اند اما باز هم لبخند بر لب دارند .نام شان
بحق فرشته های زمینی است و خستگی ناپذیر و استوار
هستند.
خدا آن ها را آفریده است تا موجب آرامش فرزندان شان
شوند .مهرشان تمامی ندارد ،انگار هیچ چیزی آن ها را
ناراحت نمی کند .برخی از آن ها دردمند هستند و برخی
دیگر چشم به در برای دیدن فرزندان شان.
نام شان را فرشته ها در آسمان ها نوشته اند و آن ها را
ستایش می کنند و توصیف بزرگی شان در جمله ای
نمی گنجد و بحق بهشت ارزانی شان باد.

مواد الزم

نخود  300گرم ،پیاز یک عدد ،جعفری نصف استکان ،سیر 3
حبه ،آرد نخودچی  2قاشق غذاخوری ،فلفل سیاه ،زیره سبز و
تخم گشنیز یک قاشق چای خوری ،تخم مرغ یک عدد ،نمک و
زردچوبه به مقدار الزم.

فالفل

طرز تهیه نخود را خیس می کنیم .راحت ترین راه برای تهیه فالفل
این است که همه مواد را با هم داخل میکسر بریزیم.سپس آرد و تخم
مرغ را به مواد اضافه می کنیم ،خوب ورز می دهیم ،به صورت توپ در
می آوریم و در روغن سرخ می کنیم.

الو پزشک

نقرس

گروه اجتماعی -نقرس یک بیماری مفصلی است که بیشتر با درد پاها
آغاز می شود و اوج می گیرد .عالوه بر درد و ورم ،قرمزی مفاصل مشهود
است .یک پزشک طب سنتی در این باره توضیح می دهد :درمان نقرس
در طب ایرانی بر اساس سوء مزاج مفصلی است و بیمار باید برای این
منظور تحت نظر پزشک طب ایرانی باشد« .سیمین جان نثار» ادامه می
دهــد :افــراد مبتال به نقرس باید از گوشت های لطیف مثل پرندگان و
گوسفند جوان استفاده کنند .وی می افزاید :این افراد باید از مصرف کله
پاچه ،جگر ،سیرابی ،شیردان ،گوشت گاو  ،گوساله و شتر پرهیز کنند.
وی خاطرنشان می کند :همچنین باید از مصرف کنسروها ،قارچ ،فلفل،
سرخ کردنی ها ،نوشابه ،آبمیوه های صنعتی ،شکر ،قهوه و نوشیدنی های
دارای الکل خــودداری کنند .وی مواد غذایی مفید برای افراد مبتال به
نقرس را شامل آب لیموی تازه ،سماق ،آلو ،تمر هندی ،انگور ،هندوانه،
چای سبز و مایعات کافی ذکر می کند .به گفته وی ،شربت سکنجبین و ماء
الشعیر تاثیر خوبی بر درمان بیماری نقرس دارد و همچنین انجام فعالیت
بدنی داروی کمکی قوی برای درمان آن است.

