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 ایرج ضیایی
شاعر و منتقد ادبی

شعر و سالمت

وارد نمایشگاه نقاشی می شوی. تمام تابلوها با رنگ و 
روغن نقاشی شده. شروع می کنی یک به یک تابلوها را 
تماشا کردن. جلوی بعضی تابلوها بیشتر توقف می کنی. 
داری در تابلوها دنبال چیزی می گردی. خط ها، نقطه ها، 
رنگ ها و طرح ها تو را به یاد چیزهایی می اندازد. خاطراتت 
را دوره می کنی. بعضی از تابلوها چیزی به تو می دهند، 
با تو حرف می زنند؛ از هر کدام تکه ای برمی داری، کنار 
همدیگر می چینی، تصویر دیگری می سازی که در هیچ 
تابلویی وجود ندارد. این تصویر، مال خودت است... 
»شعر و سالمت« این هفته اختصاص دارد به خوانش 

شعری از »یزدان سلحشور« با عنوان »نمایشگاه«:

نمایشگاه
»ول کن غروب را 

که لباس سیاه پوشیده
ول کن آفتاب را 

که مثل دگمة قرمزی
لباس سیاه را از ریخت انداخته 

ول کن باد را 
که در آستین لباس رفته و 

مثل دستی ناپیدا
تکانش می دهد

این همه هول و هراس را ول کن!
این همه رنگ و روغن پاشیده 

روی نگاهت را!
بیرون بیا!
نمایشگاه 

تعطیل شده است!« 
از مجموعه »خداحافظ یزدان«/ یزدان سلحشور

 
از یک تابلو کمی غروب برمی داری، کمی آفتاب در 
گوشه اش می گذاری. قرمزی آفتاب به هنگام غروب 
کمی عصبانی ات می کند. می گویی ول کن این غروب 
را، زیادی سیاه شده؛ انگار لباس سیاه پوشیده. آفتاب را 
هم ول کن؛ انگار سیاهی غروب مثل لباس سیاه شده 
و دکمه اش همین آفتاب است. سیاهی و قرمزی با هم 
جور نیستند. از تابلویی کمی باد برمی داری؛ بادی که 
شاید در آستین همان پیراهن گیر کرده است یا از آستین 
همان پیراهن که سیاه است، به بیرون سرک می کشد. از 
آستین باد می وزد و مثل دستی نامریی آستین را تکان 
می دهد. یک بار دیگر نمایشگاه را دور می زنی. هر 
تابلو یک سطر شعر می شود و در یک شعر مجموع 
می شود. اینها همه بدون هول و هراس نیست، چرا که 
تو غرق رنگ و روغن شده ای؛ در خودت و با خودت 
نیستی؛ تو هم یک تابلو شده ای و همه اینها در چشمانت 
اتفاق افتاده. چشمانت پر از رنگ شده... آه، ای نگاه! ای 
به منظردرآمده! از رنگ و طرح بیرون بیا، از خودت 
بیرون بیا، به اطرافت نگاه کن؛ از نمایشگاه هم بیرون بیا، 
نمایشگاه تعطیل شده... زندگی نیز نمایشگاهی است که 
گاه ما را غرق می کند و گاه زنگوله ای در آن به صدا در 
می آید که بیرون بیا! هشیار باش! این دوره، این سکانس 
و این لحظه تمام شد؛ تعطیل تا حرکتی دیگر، نمایشگاه 
و نمایشی دیگر و الی آخر که به تعطیلی دایمی خود 

برسیم و برای همیشه از زندگی بیرون برویم.

نمایشگاه تعطیل شده است!

چنانكه پرورشم مي دهند، مي روَیم

عکس و مکث

سبز، رها، سربلند
»سرو 4500 ساله«، »مسن ترین موجود زنده ایران«، »دومین درخت کهنسال جهان«، »دومین اثر طبیعی ایران که در فهرست میراث ملی ثبت شده« و... اینها تنها چند عنوان مهم از عناوین سرو کهنسال ابرکوه است.

دوست گرامي!
شما مي توانید آثار خود را در 
داستان،  نقاشی،  عکس،  قالب 
با  و...  دل نوشته  شعر، خاطره، 
و  معنویت  سالمت،  موضوع 
 500 در  حداکثر  نیکوکاري 

کلمه به نشاني اینترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

دکتر  خیابان  تهران،  نشاني:  یا 
میرداماد،  روبروي  شریعتي، 
کوچه نیك، تقاطع بهشت برین، 
پالك 9 )مربوط به صفحه آخر( 
ارسال کنید تا در این صفحه با 

نام شما منتشر شود.

 زهرا سادات صفوی
ستون آخر

و  می خواندندش  قهرمان 
از  را  حریف ها  میادین  در 
میدان به در می کرد اما حاال 
در میدان زندگی کم آورده 
و مشکالت دیگر نایی برای 
مبارزه برایش باقی نگذاشته. 
او که از پیشکسوتان ورزش 
کشور ما محسوب می شود، 
سال هاست با بیماری نادر و 
به  دست   AS صعب العالج 
گریبان است، بیماری ای که 
او را دچار معلولیت جسمی، 
از  بینایی کرده و  حرکتی و 
روزهای اوج جز خاطره ای 
برایش باقی نگذاشته. ف.ح 
روزهای پررنجی را گذرانده 
و دم نزده اما حاال ناتوان  تر از 
آن است که بتواند باقی راه 

را طی کند.
خانواده اش از هرچه داشته اند، 
و  بانک  به  و  گذاشته   مایه 
مقروض  آشنایان  و  دوست 
شده اند تا عزیزشان بیش از 
این کمر خم نکند اما دیگر 
توان تامین هزینه های درمان 
را ندارند چون نه پس اندازی 
برایشان مانده و نه حتی چیزی 
بتوانند  فروشش  مبلغ  با  که 
مدتی دیگر سر کنند. وقتی 
کار  در  درمانی  و  دارو  هم 
می شود  نتیجه اش  نباشد، 
اینکه بیماری پیشرفت و به 
بدن  مهم  ارگان های  دیگر 
حمله کند؛ درست آنچه برای 
او اتفاق افتاده و محدودیت 
کرده  بیشتر  را  حرکتی اش 
است. می گوید شب ها از فکر 
و خیال و درد شدید خواب 
ندارد و مدام از خدا می خواهد 
زودتر او را ببرد. می داند نباید 
در کار خدا دخالت کرد اما 
ورزشی  میدان های  قهرمان 
میدان زندگی کم  امروز در 
زجر  تحمل  دیگر  و  آورده 
خود و خانواده اش را ندارد.
سال هاست  دیروز،  قهرمان 
و  نادر  بیماری  با  شجاعانه 
صعب العالجش می جنگد اما 
خسته است و برای پیروزی 
در این میدان و الاقل تسلیم 
تو  و  من  کمک  به  نشدن، 

نیاز دارد.
که  اویی  به  ما  دین  حداقل 
لبخند  بردهایش  با  روزی 
این  نشانده،  لبمان  بر  غرور 
است که نقش غم را از چهره 
خود و خانواده اش پاک کنیم. 
امروز وقت قدم برداشتن من 
و تو است. بیا این بار ما کمک 
کنیم نتیجه را واگذار نکند...
این  به  خواست  دلتان  اگر 
کنید،  کمک  ملی  قهرمان 
می توانید مبلغ مورد نظر را 
به کارت بانک ملت با شماره
6104-3379-5850-3532

شعبه  حیدری  فرهاد  به نام 
فرهنگ رشت واریز کنید.

برخي پدران و مادران همه چیز خود را صرف فرزندشان مي کنند به جز 
وقت خود را، حال آنکه خانه مدرسه اي است که معلمان آن پدر و مادر و 
شاگردان آن فرزندان هستند. بچه ها باید درس زندگي را از والدین بیاموزند و 
مدرسه اي که در آن معلم حاضر نباشد چه تعلیمي مي تواند به نوآموز بدهد؟ 
کودکان درس حدیث عشق را از که بیاموزند؟ پدر و مادري که صبح زود خود 
بدون خوردن صبحانه در منزل، فرزند خویش را با چند لقمه یا بیسکویت 
که در کیف او مي گذارند روانه مدرسه مي کند و شب هنگام زماني به خانه 
بازمي گردند که کودکان شام را زودتر خورده و خوابیده اند، چه حدیث عشق 
و تجربه عمر و آداب زندگي ای را به فرزند خواهند آموخت؟ ما حق نداریم 

فرزندان خود را به دلیل آنچه خود بار آورده ایم سرزنش کنیم.
»مکن در این چمنم سرزنش به خودرویي

چنانکه پرورشم مي دهند مي رویَم«
خوردن صبحانه اي که همه اعضاي خانواده در تهیه و چیدن و برچیدن آن نقش 
داشته باشند اهمیت همکاري را در انجام امور به همه اعضاي خانواده به ویژه 
کودکان مي آموزد؛ یکي نان و پنیر خریده، دیگري چاي دم کرده، سومي سفره 
صبحانه را پهن کرده است و لوازم را مي چیند، با یکدیگر راجع به برنامه هاي 
روز صحبت مي کنند، از حال یکدیگر باخبر مي شوند، توصیه هاي الزم را 
مي شنوند و مي گویند و پس از صرف صبحانه بساط آن را با یکدیگر جمع 
مي کنند. این گام درستي است براي ارتباط خانواده با هم، تقویت همبستگي، 
ایجاد احساس امنیت در فرزندان و پدیدآوردن احساسات مثبت. در این 
صورت پدر و مادر از فرزند گله نخواهند کرد که: »با غیر سخن گوید و با من 

سخنش نیست.« بلکه فرزند پدر و مادر را بر هر بیگانه اي ترجیح خواهد داد.

یکی از توانایی های انسان »ذهن خوانی« است. ما هر چقدر بیشتر بتوانیم ذهن اطرافیانمان 
را بخوانیم، روابط موفق تری خواهیم داشت. خیلی مهم است که بدانیم دیگران نسبت به 
رفتار های ما چه احساسی دارند. به  عنوان مثال از فالن حرف، رفتار یا شوخی ما خوششان 
آمده یا ناراحت شده اند. معنای نگاهشان چیست؟ آیا خنده هایشان واقعی و از ته دل است 
یا تصنعی و ساختگی؟ آیا واقعا خوشحال می شوند فالن کار را برای ما انجام بدهند یا در 
رودربایستی گیر افتاده اند؟ اینها همه مثال هایی از توانمندی »ذهن خوانی« است. البته این توانایی 
در افراد مختلف یکسان نیست. آنهایی که این توانایی را ندارند یا در آن ضعیف هستند در 
طیف اختالل »اوتیسم« یا »درخودماندگی« قرار می گیرند و در دنیای درونی خودشان فرو 
رفته اند. مهارت ذهن خوانی تا 5 سالگی شکل می گیرد اما همیشه می تواند تقویت شود. یکی 
از عواملی که می تواند این توانایی را در ما بیشتر کند عاشق شدن است. در عشق همه چیز به 
کالم درنمی آید. از این منظر عشق یک تمرین برای فهمیدن احساس ها، اندیشه ها و باورهای 
فرد دیگر است. ما برای اینکه عشقی کامروا داشته باشیم، ناچاریم مهارت ذهن خوانی را در 
خود تقویت کنیم. ناچاریم معناهایی که در پس نگاه ها، ادا ها و اشارت های معشوق پنهان 
شده را دریابیم. به تعبیر سایه )هوشنگ ابتهاج(، ارتباط عاشقانه با »اشارات نظر« و »سخن 
گفتن با لب خاموش« است. وقتی »با لب خاموش سخن گفتن« را یاد بگیریم. آن وقت 

می توانیم از این مهارت در روابط اجتماعی استفاده کنیم. عشق، سیر و سلوکی است که 
می تواند باعث رشد مغزی ما شود و به ما کمک کند دیگران را بهتر بفهمیم. آنهایی که عشق 
را تجربه کرده اند، انسان دوستی بیشتری هم دارند و احساس ها، باورها، دردها و رنج های 
دیگران هم برایشان مهم می شود. اگر کسی جنبه های انسانی را در روابط اجتماعی نبیند دچار 
»مغزکوری« شده است. در نظر بگیرید دنیایی که فقط از اشیاء پرشده و روابط انسانی فقط 
در چارچوب وظیفه ها و ضابطه ها تعریف شده و از هرگونه احساسی خالی است چقدر 
می تواند دهشتناک باشد. ما حتی در تعریف شده ترین قراردادهای حرفه ای باز هم انسانیم. 
به عنوان یک انسان از مواردی خوشحال و از مواردی ناراحت می شویم. اگر یک نقاش 
ساختمان، کفاش، معلم، رئیس یک شرکت تولیدی یا هر فرد دیگری این جنبه های انسانی 
را در نظر نگیرد، نمی تواند در کارش موفق شود. هرجایی بخواهیم »انسان بودن« خودمان یا 
دیگران را انکار کنیم و به دام ضابطه ها، قانون ها و قراردادهای اجتماعی بیفتیم، همان جاست 
که با »خشکی« و »بی روحی مان« آتشی را روشن کرده ایم که دودش اول در چشم خودمان 
می رود. ما برای داشتن جامعه بهتر وظیفه داریم از »خودشیفتگی« و »درخودماندگی« بیرون 
بیاییم و مرز های »خود« را گسترش دهیم و تمرین کنیم از دریچه چشم دیگران دنیا را ببینیم. 

عشق موهبتی است که این توانمندی را به ما می دهد.

عشق؛ تمرینی برای ذهن خوانی
 دکتر حافظ باُجغلی
روان پزشک و عضو کمیته بهداشت و سالمت جنسی انجمن روان پزشکان ایران

زندگی سالم

 دکتر فربد فدائي
روان پزشک، مدیرگروه روان پزشکي دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

زندگی مثبت
 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق پزشکی

در تحلیل بي میلي امروزي ها به فرزندآوري می توان هزار و یک دلیل آورد؛ اینکه نسل ما حال 
و حوصله گره زدن دغدغه دیگري را به خودش ندارد، اینکه استانداردهاي زندگي چنان باال 
رفته که تامینش براي فرزندي که ما سبب ایجادش هستیم دشوار است: )دیده ایم فرزنداني که 
گستاخانه از پدر و مادرشان مي پرسند شما که امکانش را نداشتید چرا ما را به وجود آوردید؟(، 
اینکه ما به خلوت خو کرده ایم و بچه دار شدن دست کم تا سال ها خلوتمان را مخدوش مي کند... 
به این موارد می شود نگراني از تربیت و سرنوشت فرزند و همچنین دشواري بار سنگین 
مسئولیت پذیري را اضافه کرد. والدین به راحتي نسل گذشته در قالب نقش هاي سنتي خود 
نمي روند و کوله بار فردیت خود را از دوران مجردي به خانواده می آورند. این امر باعث گریز از 
فرزندآوري می شود. در این میان، پزشکي هم بي تقصیر نیست. روزگاري زایمان، اتفاقي طبیعي 
بود و بیشترین حس مادرانگي را به تن و روان مادران القا می کرد؛ تجربه اي اصیل که یگانه 
بود و هیچ چیز کم نداشت. پزشکي، به تدریج زایمان را به مساله اي مانند بیماري تبدیل کرد و 
حسي بیمارگونه را در ذهن و ضمیر مادران نشاند. تردید نکنید که علم طب می تواند رویکرد 
ما را به تجارب حسي، جسمي و رواني دگرگون کند و تغییر دهد. بیماري انگاري زایمان، مثالي 
از این موضوع است. از اینها که بگذریم، پرسش به تعویق افتاده روزگار جدید این است که 
چه زماني وقتش می رسد که ما ازدواج کنیم یا فرزند بیاوریم؟ به تعبیر ابوسعید ابوالخیر، طعم 
وقتمان چه زماني مزه بچه و زندگي می دهد؟ پاسخ این سوال، جایگاهي اساسي در فلسفه 
وجودي دارد. کسي کامیاب زندگي می شود که بیش از آنکه بخواهد، به دست آورد، در پي 
بخشیدن و مهرورزیدن به »دیگري« باشد. فرق است میان آنکه ظرف وجودش لبریز می شود و 
می خواهد به دیگران عشق و وجود ببخشد با آنکه به توقع رفع کاستي هایش زندگي می سازد. 
خوب یا بد، دوران بي دلیل بچه دار شدن سپري شده و والدین دنبال توجیهي براي بچه دار شدن 
می گردند. مهم تر از میل بقا، حس عمیق دوست داشتن نامشروط است که فرزندخواستگي را 

اصیل می کند. درنگ کنیم؛ بچه دار شدن مجال یکه اي براي تجربه محبت نامشروط است.

مكثی بر بی میلی امروزی ها به فرزند آوري

آالینده هایی که محیط زیست 
را احاطه کرده اند

پایش انواع آالینده های هوا، خاک و آب برعهده دفتر 
پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست است:

در  موجود  ترکیبات  از  عمدتا  ماده  این  نیترات:   •
کودهای شیمیایی به آب های آشامیدنی راه می یابد. 
همچنین فضوالت حیوانی و انسانی می توانند آب های 
آشامیدنی را به این ماده آلوده کنند. اندازه گیری مرتب 
غلظت این ماده در آب آشامیدنی و محصوالت کشاورزی 
و اتخاذ تصمیمات الزم در صورت فراتر رفتن این ماده از 
میزان استاندارد از ضروریات حفظ سالمت مردم است.
• فلزات سنگین: وجود عناصری مانند سرب، جیوه، 
کادمیوم و برخی از فلزات دیگر در آب و خاک و تبدیل 
آنها به آالینده برای سالمت بسیار مضر است. از آنجا که این 
فلزات به روش های معمول تجزیه شیمیایی یا بیولوژیک 
از چرخه طبیعت حذف نمی شوند، جزو آالینده های 
پایدار محسوب می شوند. پایش و اندازه گیری غلظت 
این مواد در آب و خاک اطراف معادن، کارخانه ها و 
کارگاه های ریخته گری به ویژه در استان های شمال غربی 

مانند زنجان و آذربایجان ضروری است.
• آالینده های هوا: بخشی از آلودگی ها از منابع ثابت 
مانند کارخانه ها و منابع متحرک شامل انواع خودرو، 
ناشی می شوند اما در سال های اخیر عمده آلودگی هوای 
کشور را ذرات معلق تشکیل می دهند. اندازه گیری مداوم 
آالینده های هوا و به دست آوردن اطالعات و داده های 
درست و کامل اولین گام در راه چاره اندیشی برای 

هوای آلوده است.
• آالینده های نفتی: آلودگی های نفتی برای محیط زیست 
و به ویژه دریاها و آبزیان بسیار خطرناک است. هر بی دقتی ای 
که منجر به رها شدن نفت در طبیعت شود، می تواند 

خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کند.

 کیارش یشایائی
فعال محیط زیست

محیط زیست


