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�أن املدر�سة املتو�سطة والثانوية كانت �أ�سو أ� �أجزاء
ﻭﻣﻘﺎﻻﺕالتوحد ,ولدت
امل�صابني مبر�ض
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ :هي امر�أة من بني ﺑﺤﻮﺙ
حياتها ،حيث كانت الطالبة املجتهدة التي يحاول
ح�ضانة خا�صة بعد
م�صابة به ومت و�ضعها يف
HumanIndex
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:
اجلميع �إغاظتها ،وكان النا�س يدعونها بـ �-شريط
ﺗﻤﺒﻞدماغي ,لكنها
ﻏﺮﺍﻧﺪﻳﻦ،بتلف
�أن �شخ�ص الأطباء مر�ضها
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ:
الت�سجيل -عندما تعرب ال�شارع ،لأنها كانت تردد كل
ا�ستطاعت �أن تتغلب على ما فر�ضه املر�ض من قيود
https://search.mandumah.com/Record/885464
ﺭﺍﺑﻂ:
�شيء مرار ًا وتكرار ًا .تقول غراندين «قد ي�ضحكني
على طبيعة ت�صرفاتها لتح�صل على درجة الدكتوراه
ذلك الآن ،ولكنه كان �أمر ًا م�ؤمل ًا يف املا�ضي».
وت�صبح خبرية قديرة يف جمال تربية احليوانات.
ولقد عانت كثريا من العديد من ال�صعوبات النف�سية
ولدت غراندين يف بو�سطن ،ما�سا�شو�ست�س لأبويها
خالل الدرا�سة الثانوية وكان معظمها يف التعامل
ريت�شارد غراندين و�أو�ستاي�شا كاتلر ،و�شخ�صت
مع النا�س وواجهت �أمل �سخريتهم منها بكل �شجاعة
حالتها بالتوحد عام  .1950و�ضعت غراندين يف
لتوجه كامل عاطفتها وبالغ رحمتها للحيوان.
ح�ضانة خا�صة بعد �أن �شخ�ص الأطباء حالتها بتلف
�أظهرت يف وقت مبكر من حياتها اهتماما كبريا
دماغي ،وترى �أنها حظيت مبدر�سني جيدين هناك.
باملا�شية وكانت تقول� « :إن مر�ضها ي�سمح لها بفهم ما
حتدثت والدتها مع طبيب اقرتح عليها عالج النطق،
ي�شعر به احليوان » اهتمت بتفا�صيل ما ي�سمى م�سار
وعينت مربية كانت تق�ضي ال�ساعات تلعب �ألعاب
الذبح والوح�شية املبالغة يف نحر الأبقار بق�سوة يف
تبادل الأدوار مع غراندين و�أختها.
املزارع وا�ستطاعت ب�أفكار ب�سيطة �أن تخفف كثريا
بد�أت غراندين بالتحدث يف �سن الرابعة و�أحرزت
من التوتر الذي تعانيه املا�شية بداعي الرحمة و�أقنعت
تقدم ،وتعترب نف�سها حمظوظة لأنها حظيت مبوجهني
امل�س�ؤولني بعد جهد بتنفيذ خمطط غري تقليدي
متعاونني ابتداء من املدر�سة االبتدائية ،لكنها ترى
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تمبل غراندين
دكتورة الحيوانات التي قهرت التوحد
هي امر�أة من بني امل�صابني مبر�ض التوحد ,ولدت
م�صابة به ومت و�ضعها يف ح�ضانة خا�صة بعد
�أن �شخ�ص الأطباء مر�ضها بتلف دماغي ,لكنها
ا�ستطاعت �أن تتغلب على ما فر�ضه املر�ض من قيود
على طبيعة ت�صرفاتها لتح�صل على درجة الدكتوراه
وت�صبح خبرية قديرة يف جمال تربية احليوانات.
ولدت غراندين يف بو�سطن ،ما�سا�شو�ست�س لأبويها
ريت�شارد غراندين و�أو�ستاي�شا كاتلر ،و�شخ�صت
حالتها بالتوحد عام  .1950و�ضعت غراندين يف
ح�ضانة خا�صة بعد �أن �شخ�ص الأطباء حالتها بتلف
دماغي ،وترى �أنها حظيت مبدر�سني جيدين هناك.
حتدثت والدتها مع طبيب اقرتح عليها عالج النطق،
وعينت مربية كانت تق�ضي ال�ساعات تلعب �ألعاب
تبادل الأدوار مع غراندين و�أختها.
بد�أت غراندين بالتحدث يف �سن الرابعة و�أحرزت
تقدم ،وتعترب نف�سها حمظوظة لأنها حظيت مبوجهني
متعاونني ابتداء من املدر�سة االبتدائية ،لكنها ترى
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�أن املدر�سة املتو�سطة والثانوية كانت �أ�سو أ� �أجزاء
حياتها ،حيث كانت الطالبة املجتهدة التي يحاول
اجلميع �إغاظتها ،وكان النا�س يدعونها بـ �-شريط
الت�سجيل -عندما تعرب ال�شارع ،لأنها كانت تردد كل
�شيء مرار ًا وتكرار ًا .تقول غراندين «قد ي�ضحكني
ذلك الآن ،ولكنه كان �أمر ًا م�ؤمل ًا يف املا�ضي».
ولقد عانت كثريا من العديد من ال�صعوبات النف�سية
خالل الدرا�سة الثانوية وكان معظمها يف التعامل
مع النا�س وواجهت �أمل �سخريتهم منها بكل �شجاعة
لتوجه كامل عاطفتها وبالغ رحمتها للحيوان.
�أظهرت يف وقت مبكر من حياتها اهتماما كبريا
باملا�شية وكانت تقول� « :إن مر�ضها ي�سمح لها بفهم ما
ي�شعر به احليوان » اهتمت بتفا�صيل ما ي�سمى م�سار
الذبح والوح�شية املبالغة يف نحر الأبقار بق�سوة يف
املزارع وا�ستطاعت ب�أفكار ب�سيطة �أن تخفف كثريا
من التوتر الذي تعانيه املا�شية بداعي الرحمة و�أقنعت
امل�س�ؤولني بعد جهد بتنفيذ خمطط غري تقليدي

العدد ٤١٨

لتجنب الإهمال الذي ت�سبب يف غرق املا�شية وخ�سارة
الأموال فحازت متبل على احرتام خمتلف الأو�ساط
وا�ستحقت املكانة التي تو�صلت �إليها بف�ضل �إ�صراراها.
كانت متبل تت�صرف م�ؤمنة ب�أن اال�ست�سالم هو العقبة
الوحيدة لذلك و�أ�صلت جهودها البحثية حتى حت�صلت
على الدكتوراه يف علم احليوان ب�أمريكا وعملت �أ�ستاذ ًا
يف جامعة والية كلورادو ,وا�ست�شارية خبرية يف علم
احليوان لدى عدة جهات علمية ,وهي �صاحبة �أف�ضل
كتاب مبيعا حول �سلوك احليوان يف جمال �إنتاج وتربية
املا�شية ,و�إلى جانب ذلك اخرتعت �آلة مثرية ت�سمى
�آلة العناق -ملن يعاين مثلها من م�شاكل وا�ضطراباتمر�ض التوحد و�إلى جانب كل ذلك عملت معلمة
للأمهات الالتي لهن �أبناء م�صابون بالتوحد ,تزودهن
باملالحظات ومبا يتوجب عليهن فعله وت�صحيح املغلوط
من املفاهيم و�إعطاء �إجابات على كل الأ�سئلة التي مل
تكن من امل�صابني باملر�ض فح�سب بل من دار�سني
وباحثني.
تدعو غراندين بناء على جتربتها اخلا�صة �إلى
التدخل املبكر ملعاجلة التوحد ،واملعلمني الداعمني
الذين لهم القدرة على توجيه عادات �أطفال التوحد
�إلى اجتاهات مثمرة .وو�صفت ح�سا�سيتها املفرطة
للإزعاج واملحفزات احل�سية الأخرى .تقول غراندين
�أنها مفكرة ب�صرية يف املقام الأول ،و�أن الكلمات
هي لغتها الثانية ,وتعزو جناحها كم�صممة ملرافق
املا�شية الإن�سانية �إلى قدرتها على تذكر التفا�صيل،
التي تعترب �سمة من �سمات ذاكرتها الب�صرية .وتقارن
غراندين ذاكرتها ب�أفالم طويلة يف ر�أ�سها ،التي ممكن
�إعادتها �إذا �شاءت مما ي�سمح لها مبالحظة التفا�صيل
ال�صغرية .وت�ستطيع �أي�ض ًا عر�ض ذكرياتها با�ستخدام

�سياق خمتلف قلي ًال بتغيري مكان ال�ضوء والظالل .فهمها
لعقلية املا�شية علمها قيمة التغري يف التفا�صيل التي تعترب
احليوانات ح�سا�سة جتاهها خا�صة ،وعلمها �أن ت�ستخدم
مهاراتها الب�صرية لت�صميم معدات �سري للحيوانات مدرو�سة
و�إن�سانية.
تُعترب متبل غراندين زعيم ًا فل�سفي ًا يف جمايل رعاية احليوان
والتوحد ،وتذكر كلتا احلركتني �أعمالها يف رعاية احليوانات
ودرا�سة الأع�صاب والفل�سفة .تعرف غراندين جيد ًا ال�شعور
بالتهديد من كل �شيء يف حميطها ،ومن �أن ينبذها الآخرون
ويخافونها ،وهذا ما يحفزها يف �سعيها لتعزيز التعامل
الإن�ساين مع املا�شية.
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