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مثبت شصت

ســال  1370اولین موزه اســتان یزد در
شــهر «اردکان» افتتــاح شــد .مــوزه
جالبیکهآنرانهیکنهاددولتیونه
موسســهای خصوصــی ،بلکه یک
عاشــق تاریــخ ،دســتتنها راه
انداخــت .آقــای «علی ســپهری»
 69ســاله کــه تاریــخ خوانــده و
بازنشســته آموزشوپرورش و مولف
40جلد کتاب تاریخی و مذهبی است،
حاال دیگر تنها نیست و با همراهی و همت
اهالیاردکان،ازمیراثاینشهرواستانیزدمراقبتمیکند.
ایده راهاندازی موزه از کجا در ذهنتان شکل گرفت؟
از بچگی به مــوزه عالقه زیــادی داشــتم .نوجوان که بــودم ،شــروع کردم به
مجموعه درســت کردن .آلبوم تمبری داشــتم که متأســفانه بهسرقت رفت.
بزرگتر کــه شــدم تصمیم گرفتــم یک مــوزه مردمشناســی تأســیس کنم.
دلیلاشجالباست؛مادرمرحوممیکهاونمرمرزیبادرجهیزیهاشداشت.
منهمیشهآرزوداشتمموزهایدرستکنموآنهاونرادرموزهنگهداریکنم.
قبلازانقالبمدتیزندانیشدم.بعداززندان،درگیرکارهایمرتبطباوقایع
انقالببودموفرصتیبرایتأسیسموزهدستنمیداد.اشیاییراجمعآوری
میکردمولیجاییبرایشاننداشتمودرمنزلازشاننگهداریمیکردم.
بعدازپیروزیانقالبهمکهجنگشروعشد.همهاینسالهادغدغهموزهرا
داشتموبعدازپایاندفاعمقدس،توانستمموزهمردمشناسیاردکانرابهطور
رسمیافتتاحکنمکهبعدهابخشهایمختلفیبهآناضافهشد؛مثلبخش
دیرینهشناسی،گیاهشناسیوجانورشناسی.

شماکهاینهمهدلبستهگذشتههستید،ازآنچهمیآموزید؟
مهمترین درســی که از گذشــته میگیرم نگرش مردم اســت که با کمترین
امکاناتبلدبودندچطورراحتزندگیکنند.مردمامروزامکاناتزیادیدارند
ولیبهدلیلتعلقبهتشریفاتزندگیراحتیندارند.مافراموشکردهایمکه
آسایشوابستهبهامکاناتنیستبلکهبهنحوهنگرشبستگیدارد.نکتهدیگر
آنکهانسانگذشتهسبکزندگیاشرامتناسبباشرایطانتخابمیکرد.
مثالمعماریخانههادراردکانقدیمبراساساقلیممنطقهبود؛درتابستانبا
بادگیر خنک میشد و با دیوارها و بامهای ضخیم خشت و گلی ،در زمستان
گرممیماند.ولیامروزاگریکساعتبرققطعشود،زندگیتعطیلاست.در
عالمانسانی،بزرگترهاموزهمتحرکوزندهبهشمارمیروند.ازدلخاطرات
آنهاتجربیاتواتفاقاتگذشتهبهنسلامروزمنتقلمیشود.
مرورتاریخوسرککشیدندرگذشتهچطوربهزندگیامروزماکمک
میکند؟
ما امروز شرایط سختی داریم ولی تاریخ بهمان میگوید ،دشواری منحصر
به روزگار ما نیست .من جزو اولین مبتالیان به کرونا بودم .اسفند 98مبتال
شدم و بیشــتر از دو ماه درگیر بیماری بودم .خیلی سخت بود ولی میدانم
که روزهای ســختتری هــم وجود داشــته و همهاش گذشتهاســت .مادرم
تعریفمیکردسالیکهوباآمد،دراردکانطییکشب400نفرمردند.در
جمعیتچهار،پنجهزارنفریآنموقععددخیلیبزرگیاست.دربعضیاز
خانهها همه اعضای خانواده و حتی اقوام فوت میکردند و کسی نبوده که
حتی در خان ه را ببندد .همســایهها در این خانهها را میبستند و کلیدش را
میانداختند روی پشتبام .از آنجا معروف است که میگویند کلید فالن
خانهافتادپشتبام.
پیشنهاد

لیگادابازیدرخانه

اشیایموزهچطورگردآوریشدهاست؟
بیشــترش را اهالی اردکان اهدا کردهانــد .یکی از ویژگیهــای جالب موزه
ما مردمی بودنش است؛ هرکس هرچیزی در خانهاش داشــته ،آورده و اسم
اهداکنندگانهمزیراشیایموزهثبتشدهاست.ازتوپجنگیگرفتهتاانبر
دندانکشیویکبشقابساده.بخشطبیعیموزهشاملگیاهانوجانوران
خاص منطقه اســت که خودمان پیدا کردهایم؛ مثل گوساله دو سر ،گوسفند
هشتپا و گوســفند پنجشــاخ .تعدادی از اشــیا هم وقفی اســت که مساجد
بهصورتامانتدرموزهگذاشتهاندمثلکتابهایخطیوبقیهراخریدهایم.
سالمت

راههایی برای کاهش عوارض سکته مغزی

مائده رئیس الساداتی| روزنامه نگار
پــس از ســکته مغزی ،ممکن اســت بســیاری افــراد دچــار عوارض
مختلفی بشوند و مشکالتی از قبیل فلج بخشی از اندامها ،مشکل
در تفکر و حافظه ،مشکالت گفتاری ،ضعف بدنی و غیره برایشان به
وجود بیاید .زمان بهبودی پس از ســکته مغــزی برای همه متفاوت
است؛ ممکن است هفتهها ،ماهها یا حتی سالها طول بکشد .البته
در این میــان راههای مختلف و زیادی برای بهبود عوارض ناشــی از
سکته وجود دارد که در اینجا برخی از آنها را معرفی میکنیم.

کاردرمانــی میتوانند تاثیر زیــادی در بهبود عملکــرد حرکتی و گفتاری
شما داشته باشند.
از تکرار خسته نشوید
توجه خود را بــر مهمتریــن فعالیتها متمرکــز کنید و بدانیــد که تحرک
و تمرین مکرر بــرای بهبودتان ضروری اســت .تکرار یکــی از اجزای مهم
در دوران نقاهت پس از ســکته مغزی اســت .تکرار ،سیستم عصبی شما
را دوباره فعــال میکند و با تکــرار فعالیتها ،مهارتهایتان را بازســازی
خواهید کرد و میتوانید بر عوارض جانبی سکته غلبه کنید .به عنوان مثال
تکرار تمرینات پا میتواند توانایی راه رفتن شما را پس از سکته مغزی بهبود
بخشد .تمرین روزانه این مهارتها باعث بهبود سریعتر و تحریک مغز شما
برای بازیابی می شود.
از گفتن احساساتتان نترسید
حمایت خانواده و دوستان هم میتواند به کاهش ترس و اضطراب پس از
سکتهمغزیکمککند.بهعزیزانخوداطالعدهیدکهچهاحساسیدارید
و چه کارهایی می توانند برای کمک به شما انجام دهند.
پیشگیری بهتر از درمان
اگر سکته کردهاید ،در معرض خطر باالی ســکته مغزی دیگر هستید .به
همین دلیل است که درمان علل سکته مغزی ،از جمله بیماریهای قلبی،
فشــارخون باال ،فیبریالســیون دهلیزی (ضربان قلب ســریع ،نامنظم)،
کلسترول باال و دیابت مهم است .ممکن اســت پزشک برای شما دارویی
تجویز کند یا به شما بگوید رژیم غذایی خود را تغییر دهید ،ورزش کنید یا
دیگر عادات سبک زندگی سالم را در پیش بگیرید .عمل به هر یک از این
موارد موجب میشود که احتمال وقوع سکته مجدد در شما پایین بیاید.

کمک گرفتن از ابزارهای توان بخشی
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منابعcdc.gov، flintrehab.com :

غریق نجات  ۸۵ساله فرات
«عطیــه ســعید» بانوی  ۸۵ســاله ســوری
اســت کــه عاشــق شــناکردن در رودخانه
فرات است .عطیه از کودکی به شنا عالقه
داشــته و از  15ســالگی این کار را شروع
کرده است .خانم ســعید پس از آن که در
شــنا به مهارت کامل رســید ،به فرزندان
منطقــه خــود و نوادگانــش هم شــنا یاد
مــیداده اســت .عطیه یــک یا دو بــار در
روز از رودخانــه فــرات عبــور میکنــد و

عالقهاش به شنا باعث شــده است به غریق نجات
منطقه تبدیل شــود .بهطــوری که شــناگرانی که
کنتــرل خــود را در موجهــای تند فرات از دســت
میدهند ،نجــات میدهد .عطیــه میگوید« :آب
هیچ ایمنی ندارد .خانوادهها باید مراقب باشند و
اجازه ندهند بچهها در آب بازی کنند .تا این سن
 ۱۴۰نفــر پیر و جــوان را نجــات دادهام که برخی
مرد ه و برخی هنوز زندهاند».

منبع :شفقنا

اگرپای«خندوانه»نشستهباشید،بعید
نیســت هوس پانتومیم بازیکردن به
سرتان افتادهباشد ازبس در این برنامه
انــواع لیگ ادابــازی برگزار میشــد و
از تماشــایش هــم معلــوم میشــد که
حسابی به بازیکنها خوش میگذرد.
امــا پانتومیــم بــازی کــردن در خانه
بــدون داور و طــراح ســوال ،خیلــی
کیف نمیدهــد و هیجان یک رقابت
واقعی را ندارد .پیشــنهاد این هفته
بازی تلفن همراه ،این مشکل را حل
میکند.
اسم بازی :ادابازی| پانتومیم
حجم ۷ :مگابایت

ازکجادانلودکنیم؟کافه بازار
بعدازنصببازیرویتلفنهمراهتان
با یک صفحه مواجه میشــوید کــه در آن تعییــن میکنید بازی بــه چه صورت
(عادی ،سرعتی ،صدابازی ،جنگی و سواالت 5ثانیهای) انجام شود .چند تیم
قراراستدرآنشرکتکنند(حداقل 2وحداکثر ۱۰۰نفر رامیتوانیدانتخاب
کنید) .دوســت دارید چند دور بــازی کنید و زمان مســابقه را خــودکار تنظیم
میکنیدیابهصورتدستی.بعدازانجامتنظیمات،دکمهادامهرامیزنید.حاال
باید دستهبندی کلمات مدنظرتان را از بین  20گروه واژه شامل ضربالمثل،
اشیا ،عمومی و ...انتخاب کنید .در هر گروه ،کلمات سه ،پنج و هفت امتیازی
قرار دارد .هرچه امتیاز کلم ه انتخابیتان باالتر باشد ،اجراکردنش هم سختتر
اســت .خب االن نوبت اجرای تیم اول اســت .بازیکنی که قرار است اجرا کند،
تلفن همراه را به تیم حریف میدهد .او و اعضای تیم حریف ،کلمه مدنظر را روی
صفحه گوشــی میبینند .بعد بازیکن تیم اول ،رو به اعضای گروه خودش اجرا
میکند و آنها باید کلمه را حدس بزنند .بعد از ثبت امتیاز ،همین مراحل برای
تیم دوم اجرا میشود و قوانین بازی هم همانی است که خودتان بهتر میدانید؛
لبزدن و اشاره مستقیم ممنوع!
مسابقه
پاسخمسابقههفتهقبلماشینحسابمکانیکیبود
که در کمال تعجب عده خیلی کمی پاســخ درست را
فرستادهبودند.
آقایشریعتی ۴۵سالهازمشهدبرایماننوشتهاند:
«یادمه سال  76که توی پادگان لشکر  ۷۷مسئول
آمارغذاییپشتیبانیبودم،کلآمارهامونروبااین
ماشین حساب ها حســاب میکردیم ».با تشکر از
ایشانودیگرشرکتکنندگان،ببینیممسابقهاین
هفتهراچندنفرپاسخمیدهید.عکسیازکودکی
یکیازهنرمندانمطرحکشورماناستکهشاهد
هنرنماییهایشهستیم.ناماینهنرمندراهمراه
باناموسنخودتانبرایمانبفرستید.
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