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 ايرج ضيايى
شاعر و منتقد ادبى

علي محمد مسيحا را بايد شاعر سفرها ناميد و شاعر شهر رودها 
و شاليزارها و باران ها. او هم عناصر و اشياي دوروبرش را خوب 
مي بيند، هم امور روزانه را. يادها و خاطرات در شعرهايش شكل 
مي گيرد. هر گام و هر نگاه براي او تبديل به شعر مي شود. هر كالم 
و هر منظره و هر سفر و هر ديدار. شعر «چهارشنبه خيس» هم يكي 

از همان شعرهاي سرزميني و بومي اوست:

«خشته  پل
قايق هاي سبزي
قايق هاي برنج
قايق هاي رنج
كرجي هاي پير
مرهم هاي دير

لنگرود
چهارشنبه خيس را

با همين خاطره هاي ابري مي شناسد
من با

دست هايي كه روز بازار و چتر خويش را 
در كنار هم لمس نمي كنند

رؤياي معاش
 خواهش و اي كاش

و با همين چهارشنبه خيس
كه لجوجانه خورشيد را زير پيراهنش پنهان مي دارد

چهارشنبه  خسيس!»
على محمد مسيحا از مجموعه «گزيدة ادبيات معاصر»

شعر با خشته پل يا همان پل خشتي واقع در ميان بازار قديمي لنگرود 
آغاز مي شود؛ پلي آجري با قوسي بسيار تند كه پياده به سختي مي توان 
از آن عبور كرد، چه رسد سواره. پلي قديمي كه در آغاز شعر، فضايي 
براي ارتباط به وجود آورده و از فراز پل مي توان چشم انداز قايق هاي 
حامل برنج و رنج را ديد كه صدالبته امروزه روز آب ها خشكيده اند 
و رودها كم عمق شده اند و ديگر اين رود هم مثل رودهاي ديگر 

محل عبورومرور قايق ها نيست.
در گذشته، اين رودخانه محل گذر و محل حمل كاال و مسافر بود 
اما امروزه محل زباله ها و ضايعات شهري است. شاعر به كرجي هاي 
پير و ازكارافتاده اشاره مي كند كه هم پيري پل و هم پيري رودخانه 
به تصوير اضافه شده اما به گونه اي خفيف و پنهان در پشت سطر.

در حوالي همين پل، چهارشنبه بازار به راه مي افتد كه از قديم وجود 
داشته و اهالي منطقه به وسيله همين رودخانه و قايق ها كاالي قابل 
فروش خود را به بازار مي رساندند. اين بازار در ذهن شاعر هميشه 
ابري و خيس است و چتر و روياي معاش و خواهش و اي كاش، 
جملگي در همين روز ابري و خيس يكديگر را مالقات مي كنند، 
بدون حضور آفتاب كه انگار لنگرود خيس، آفتاب را زير پيراهن ابر 
پنهان مي كند و به همين خاطر شاعر چهارشنبه را خسيس مي نامد. 
اين چهارشنبه هاي قديمي و امروزي را شهر شاعر، هميشه با همين 

تصوير خيس و خسيس مي شناسد.

چهارشنبه خيس

دوست گرامي!دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در شما مي توانيد آثار خود را در 
داستان،  نقاشى،  عكس،  داستان، قالب  نقاشى،  عكس،  قالب 
با  و...  دل نوشته  خاطره،  با شعر،  و...  دل نوشته  خاطره،  شعر، 
و  معنويت  سالمت،  و موضوع  معنويت  سالمت،  موضوع 
  500500 در  حداكثر  در نيكوكاري  حداكثر  نيكوكاري 

كلمه به نشاني اينترنتي:كلمه به نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmailweeklysalamat@gmail..comcom

دكتر  خيابان  تهران،  نشاني:  دكتر يا  خيابان  تهران،  نشاني:  يا 
ميرداماد،  روبروي  ميرداماد، شريعتي،  روبروي  شريعتي، 
كوچه نيك، تقاطع بهشت برين، كوچه نيك، تقاطع بهشت برين، 
پالك پالك 99 (مربوط به صفحه آخر)  (مربوط به صفحه آخر) 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با ارسال كنيد تا در اين صفحه با 

نام شما منتشر شود.نام شما منتشر شود.

 دكتر حميدرضا نمازى
عضو گروه اخالق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران

اخالق پزشكى

ما ايراني ها در ثبت و ضبط و تدوين تاريخ مراكز و سازمان هاي با 
سابقه مان كوشا نيستيم. تداوم سازماني و قدمت آن در بسياري اوقات 
نشان از استحكام ساختارها و نظام حاكم بر آن دارد. كمتر كسي است 
كه به بيمارستان امام خميني تهران مراجعه كند و همزمان حواسش 
باشد به مركزي با 85 سال قدمت پا گذاشته است. بيمارستان سينا 
به عنوان قديمي ترين مركز درماني با بيش از 140 سال قدمت، نمادي 
از تاريخ بيمارستان گرداني، هويت سازماني و علم پزشكي نوين در 
اين ديار است اما اين سابقه به رخ كشيده نمي شود و فرهنگ توجه 
به آن در جامعه جا نيفتاده است. به نظر مي رسد ما بايد هويت مراكز 
ارج بگذاريم و جنبه هاي  را  بيمارستاني و دانشگاهي مان  درماني، 
مثبت تاريخي مان را بيش از اينها لحاظ كنيم. در همين كشور بغل 
دستي مان – تركيه  -تقريبا بر سر در همه مراكز درماني و دانشگاهي 
تاريخ تاسيس، قدمت و شناسنامه آن مكان ها نصب شده اما ما به 
اين مساله بي توجه ايم. مراكز درماني قديمي در شهرستان ها نيز از 
اين غفلت رنج مي برند. بيماران و همراهان و همچنين دانشجويان 
هنگامي كه وارد بخش ها مي شوند، بايد بدانند در گذر تاريخ چه 
فرزانگاني در اين راهروها قدم گذاشته و خاك خورده اند. بي ترديد 
انگيزه و احساس و رفتار كادر درماني ما هنگامي كه بدانند پا بر 
جاي گام هاي چه كساني مي گذارند، متفاوت خواهد بود. مرحوم 
دكتر شمس شريعت تربقان كه چندي پيش به رحمت خدا رفت 
 80 جاي  به  را  تهران  دانشگاه  قدمت  ما  كه  داشت  فراوان  تاكيد 
به  خود  تاريخي  كم نظير  فراست  با  استاد  بدانيم.  سال  سال، 162 
اين نكته واقف بود و ما را نيز آگاه كرد كه دانشكده پزشكي به 
پرسابقه اي  دانشكده  دنيا  كجاي  هيچ  در  و  است  متصل  دارالفنون 
نمي توان يافت كه در تمام دوران حياتش در همان ساختمان اوليه 
مانده باشد. مهم تداوم علم و انتقال همان استادان و شاگردانشان 
از مدرسه عالي طب به دانشكده پزشكي است. از اين رو، دكتر 
شريعت، هوشمندانه تاريخ دانشگاه تهران را به دارالفنون گره زد تا 
ارزش تاريخ و تداوم و ماندگاري و قدمت را يادمان دهد. قدمت، 
هويت مي آورد و هويت اخالق. آنچه ما فقط در جزوه هاى درسي 
دانشكده پزشكي مي ديديم، دكتر شريعت در خشت خشت دانشكده 
تاريخي  شناسنامه  هم  شيريني فروشي هايمان  قديمي ترين  مي ديد. 
درماني مان  مراكز  همين طور.  هم  قديمي مان  رستوران هاي  ندارند. 
هم هويت تاريخي خود را بيان نمي كنند. حواسمان باشد. به ويژه 
در حوزه سالمت ما بر دوش تاريخ ايستاده ايم و بسياري از مفاهيم 
اخالقي و نمادهاي رفتاري را از آن وام مي گيريم. حوزه سالمت بر 

دوش خودش نمي تواند بايستد.

هويت و اخالق در سالمت

700 سال انتظار براى 1سانتى متر خاك

عكس  آخرشعر و سالمت

اعتراض به آلودگى محيط زيستاعتراض به آلودگى محيط زيست
هنرمندى كه اين گونه با اجراى پرفورمنسى متفاوت به توليد زباله و آلوده سازى محيط زيست اعتراض كرده، در مهرماه گذشته هم پرفورمنس «تجربه بحران» را در مقابل برج ميالد اجرا كرد كه هنرمندى كه اين گونه با اجراى پرفورمنسى متفاوت به توليد زباله و آلوده سازى محيط زيست اعتراض كرده، در مهرماه گذشته هم پرفورمنس «تجربه بحران» را در مقابل برج ميالد اجرا كرد كه 

در آن، در آن، 33ساعت با بدن گل مالى شده بى حركت نشست تا توجه همگان را به بحران كم  آبى جلب كند. پرفورمنس نوع متفاوتى از هنر اجراست كه با محوريت هنرهاى نمايشى، شاخه هاى هنرى ساعت با بدن گل مالى شده بى حركت نشست تا توجه همگان را به بحران كم  آبى جلب كند. پرفورمنس نوع متفاوتى از هنر اجراست كه با محوريت هنرهاى نمايشى، شاخه هاى هنرى 
ديگر را هم دربرمى گيرد و از آنجا كه به ارتباط گيرى با مخاطب در زمان و مكان مشخص تاكيد دارد، آن را «هنر زنده» نيز ناميده اند. هنر زنده معموال محتوايى اعتراض آميز دارد.ديگر را هم دربرمى گيرد و از آنجا كه به ارتباط گيرى با مخاطب در زمان و مكان مشخص تاكيد دارد، آن را «هنر زنده» نيز ناميده اند. هنر زنده معموال محتوايى اعتراض آميز دارد.

خط  آخر

محيط زيست

سبكبالى
 زهرا سادات صفوى

نمى دانم تا به حال تجربه اش كرده اى 
يا نه. حس خوبى دارد. انگار جريانى 
از خوشى در دلت، نه فقط دل نه، 
همه وجودت راه مى افتد و غرقت 
مى كند. دلت مى خواهد نفس عميقى 
بكشى و خوشى ات را سرشارتر 
ناراحتى ها  تمام  بازدمت  با  كنى. 
حداقل براى ساعاتى هم كه شده 
از وجودت بيرون مى روند. حس 
مى كنى سبك شده اى. انگار بارى 
از دوشت برداشته اند. نمى دانى چرا، 
اما لبخند از لبانت دور نمى شود. 
از خودت خوشت مى آيد و بارها 
لحظات خوب را در ذهنت مرور 
مى كنى. شايد هم حس كودكى را 
پيدا كنى كه كار خوبى انجام داده و 
حاال با غرور و اطمينان از رضايت 
مادر، شاداب است، اما طرف تو در 
آسمان هاست و مى دانى از آن باال به 
تو نگاه مى كند و از آنچه بى منت و 
ريا انجام داده اى، راضى است. مگر 
نه اين است كه خودش وعده داده 
ه َخيْراً يََره»؟ «َفَمن يَْعَمْل مِثَْقاَل َذرَّ

وقتى  مى گويم؟  را  كى  مى دانى 
لبخندى بر لبى بنشانى و دلى را 
با آنچه از تو برمى آمده، شاد كرده 
باشى. تا به حال تجربه اش كرده اى؛ 
چند برابر آن كه شاد شده، دلت شاد 
مى شود و چندين برابر بارى كه 
سبك كرده اى، سبكبال مى شوى. 
نگاهت به آسمان مى رود و خودت 
را به صاحب آن نزديك  و نزديك تر 
حس مى كنى، انگار مخلصانه ترين 

عبادت ها را انجام داده اى. 
آن  از  نه  مى كنى.  غرور  احساس 
سر  در  كه  واهى  غرور  بادهاى 
مى افتد و آدم هاى اطراف را بيزار 
مى كند، غرورى شيرين كه تو را به 
ادامه همين راه تشويق مى كند. اين 
غرور دوست داشتنى  است، باز هم 

تجربه اش كن، مغرور بمان...

حرف آخر

ستون آخر
 محسن. ق 37 ساله است و همسرى 
خانه دار و فرزندى كوچك دارد. آنها 
در يكى از مناطق جنوب تهران در 
يك خانه استيجارى زندگى مى كنند. 
اين آقاى جوان نان آور خانواده است 
و تا چند ماه پيش، مخارج زندگى 
كه  مبلغى  و  مسافركشى  با  را 
دريافت  يارانه  به عنوان  هر ماه 
حاال  اما  مى كرد  تامين  مى كند، 
دچار مشكل شده چون چند ماه 
است كه  معلوم شده علت دردها و 
مشكالتش سرطان ركتوم بوده است. 
پزشكان تشخيص داده اند او فعال به 
12 جلسه شيمى درمانى به فاصله 
هر 2 هفته يك بار نياز دارد اما او 
قادر به پرداخت هزينه اين درمان 
نيست. از طرفى بيمارى توانش را 
كم كرده و نمى تواند مانند قبل براى 
تامين مخارج زندگى كار كند. امروز 
اين مرد جوان  به كمك من و تو 
نياز دارد.  تصور كن حس و حال 
فرزند 7 ساله او را وقتى بداند پدرش 
درمان و دردهايش كم مى شود. دلت 

حس سبكبالى نمى خواهد؟ 
خانواده،  اين  به  كمك  براى 
كارت  به  را  نقد  وجه  مى توانى 
بانك پارسيان به شماره   0756-
8001-0610-6221 به نام موسسه 
واريز  عاشورا  امدادگران  خيريه 
كنى و با شماره تلفن26301054يا  
09198012677 تماس بگيرى. اين 
بيمار با كد 18221 در موسسه خيريه 
امدادگران عاشورا شناخته مى شود. 

 دكتر سيروس سميعى/ دندانپزشك

 كيارش يشايايى
فعال محيط زيست

در سال 2010 فدراسيون جهانى فوتبال ميزبانى جام جهانى فوتبال سال 2022 را 
به كشور قطر سپرد. آب و هواى گرم و مرطوب كشور قطر كه در موسم مسابقات 
جام جهانى به حدود 45 درجه سانتى گراد مى رسد، به هيچ روى براى انجام اين 
مسابقات مناسب نيست. در واقع، انجام مسابقات در اين دما اصال امكان پذير نيست 
و پيشنهاد برگزارى مسابقات در زمستان هم به بهانه هاى مختلف مورد اقبال قرار 
نگرفت اما شيوخ قطر گرماى هوا را مانعى براى ميزبانى جام جهانى ندانستند و 
اعالم كردند با استفاده از فناورى هاى پيشرفته، دماى استاديوم را براى بازيگران 
و تماشاگران تا 27 درجه سانتى گراد تقليل خواهند داد. خنك كردن استاديوم ها 
قرار است با استفاده از انرژى خورشيدى انجام شود كه در صورت عملى شدن، 
تجربه اى بى نظير و شايد نقطه عطفى در تاريخ استفاده از انرژى هاى تجديدپذير 
باشد. به علت محدوديت منابع سوخت هاى فسيلى و زيانى كه اين سوخت ها 
به محيط زيست مى زنند، استفاده از انرژى هاى نو، نه يك انتخاب كه تنها راه حل 

ناگزير است.
تجربه استفاده از انرژى خورشيدى در استاديوم هاى جام جهانى قطر، براى ما نيز 
مى تواند بسيار آموزنده و مفيد باشد چراكه ايران هم مانند قطر از نعمت وافر تابش 
آفتاب برخوردار است اما آنچه فعال محيط زيست كشور ما را به چالش كشيده، 
تقاضاى خريد خاك كشور ما از سوى قطر است. تقاضاى خريد خاك از كشور ما 
هر چند ممكن است - به علت نياز به توسعه فضاى سبز براى برگزارى جام جهانى- 
شدت گرفته باشد، اما موضوع جديدى نيست. كشورهاى حاشيه خليج فارس به 
علت وضعيت جغرافيايى و زمين شناسى، خاك مرغوب و حاصلخيزى ندارند. به 
علت نزديكى سواحل جنوبى كشور ما به اين كشورها، ايران هميشه اولين گزينه 
براى تامين خاك آنها بوده است. خاك حاصلخيز، سرمايه بسيار ارزشمندى براى 
كشور ماست. تشكيل هر سانتى متر ضخامت خاك حدود 700 سال زمان مى برد.

به گزارش تسنيم، رئيس سازمان جنگل ها با بيان اينكه قطر  دنبال خريد خاك ايران 
براي ميزباني جام جهاني 2022 است، گفت: «با وجود تماس هاي مكرر آنها، ما 
اعالم كرديم به هيچ  وجه اجازه صادرات خاك ايران را نمي دهيم.» وي با اشاره به 
ارزشمند بودن خاك كشور، گفت:  «خاك جنگل هاي ايران از سرمايه هاي اصلي و 
جزو منابع پايه كشور است، بنابراين  اكثر كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل نداشتن 
خاك مناسب، خواهان استفاده از خاك ايران هستند اما از آنجا كه صادرات انواع 
خاك به ساير كشورها ممنوع است بايد حفاظت ها در مبادي ورودي و خروجي 
به درستي انجام گيرد. البته هم اكنون كنترل ها در جهت جلوگيري از قاچاق خاك 
در سطح وسيع انجام مي شود.» وي با تاكيد بر بهره مند بودن ايران از انواع خاك 
مرغوب مرتعي، جنگلي و زراعي ادامه داد: «خاك ها از سرمايه هاي اصلي و منابع 
پايه كشور هستند و اجازه صادرات و خروج هيچ نوع خاكي از كشور وجود ندارد.» 
رئيس سازمان جنگل ها و مراتع كشور با بيان اينكه در كشورهاي اروپايي به دليل در 
نظر گرفتن مجازات هاي سنگين براي متخلفان منابع طبيعي كسي جرات تخريب 
منابع طبيعي را ندارد، تصريح كرد:  «در اليحه مربوطه سازمان جنگل ها بازنگري 
در مجازات هاي اين بخش را مورد توجه قرار داديم و در صورت هرگونه آسيب 
به گونه هاي مختلف و درختچه ها و همچنين برداشت بدون مجوز از سطح خاك 
و اقدامات منجر به زمين خواري متخلف بايد مجازات سنگيني را متحمل شود.»

متاسفانه درآمد اصلى اقتصاد ايران همواره بر پايه صدور ثروت هاى ملى و منابع 
طبيعى كشور و بدون ايجاد ارزش افزوده بوده است. محدوديت هاى منابع از يك 
سو، زيان هاى زيست محيطى از سويى ديگر و سرانجام، سقوط قيمت نفت كم كم 
ما را مجبور مى  كند، اقتصاد خود را بر پايه ايجاد ارزش افزوده كاالها و خدمات 
بنا كنيم نه صدور منابع طبيعى. با همه اينها شايد براى نفت و مواد معدنى بتوان 

جايگزينى يافت، اما خاك جايگزينى ندارد.

در «خط آخر» هفته ميزبان خط و تذهيب زيبايى از دكتر سيروس سميعى هستيم كه اين بيت زيباى «سعدى» را قلمى كرده است: «سلسله موى دوست حلقه دام بالست/هركه در اين حلقه در «خط آخر» هفته ميزبان خط و تذهيب زيبايى از دكتر سيروس سميعى هستيم كه اين بيت زيباى «سعدى» را قلمى كرده است: «سلسله موى دوست حلقه دام بالست/هركه در اين حلقه 
نيست فارغ از اين ماجراست»نيست فارغ از اين ماجراست»


