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جهان آمیگدالی! 

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب

نگاه نو

به طور کلی، بخش های داخلی  تر مغز ما بخش های باستانی تر مغز هستند که 
در حیوانات هم وجود دارد و کارشان تنظیم اعمالی است که با زنده ماندن 

ما مثل تنفس یا با غرایز ما مثل میل جنسی در ارتباط هستند.
تفاوت ما با سایر موجودات، قشر خاکستری )کورتکس( پیچیده ماست 
که کارش مهار کردن است و مثل یک ترمز روی بخش های میانی مغز کار 
می کند. هرچه این ترمز قوی تر باشد، انسان متعالی تر و در واقع انسان تر است.
اگر می توانستید درست از جلوی گوش خودتان به اندازه دو بند انگشت 
بروید داخل، به یک بخش به اندازه نخود می رسیدید که »آمیگدال« نام دارد.
شدن،  عاشق  جنسی،  میل  هیجانی،  رفتارهای  تمام  تولید  مرکز  آمیگدال 
ترس و فرار و... است. آمیگدال درست جلوی هارد دیسک مغز ماست 
که بخش ثبت تمام خاطرات است.  خاطرات هیجانی ما توسط آمیگدال 
با هیپوکامپ مدیریت می شود، مثل خاطرات عشقی،  ارتباط نزدیکش  و 
و شکست ها، از دست دادن ها، خاطرات ترسناک و... طبق تعاریف فوق، 
تنها ترمز و مهار آمیگدال در قشر خاکستری مغز ماست. تمام تمرین های 
آرام سازی، معلمان دینی و اخالق و معنویات همگی سعی در تقویت ترمز 
ما یعنی کورتکس مغز ما دارند. هرچه کورتکس )قشرخاکستری( قوی تر 
باشد، انسان متعالی تر، آرام تر و منطقی تر است و هرچه کورتکس ضعیف تر 

باشد، هیجانات، ترس ها، نابسامانی ها و... بیشتر خواهد بود.
متاسفانه در جهان امروز تمرکز روی ترویج فرهنگ هیجان محوری است. 
و  ورزش ها  یا  می شوند  تبلیغ  مختلف  فیلم های  در  که  جنسی  هیجانات 
تفریحات آدرنالینی یا هالووین غربی ها که برمبنایی بی خود، مضحک و ترس 
است و... مروج ضعیف کورتکس و تقویت زندگی آمیگدالی است که ما 
را بیشتر به سمت حیوان بودن می برد تا انسان متعالی بودن بنابراین باید 
بیشتر مراقب باشیم و بیشتر تفکر کنیم. با تمرین های آرام سازی و تقویت 
کورتکس خود باید از زندگی آمیگدالی که می خواهند بر ما تحمیل کنند 
و سرشار از هیجانات و ناآرامی است، دوری بجوییم. جامعه آمیگدالی، 
شدیدا مصرف کننده است چون همه این هیجانات نیاز به ابزارهایی دارند 
که افراد آمیگدالی باید آنها را بخرند. به این ترتیب قدرت های پنهان جهانی 
سود سرشاری از این تبلیغات و ترویج و ساختن زندگی آمیگدالی برای 
ما می برند. کورتکس )ترمز و مهار مغز( خود را تقویت کنید تا به آرامش 

نسبی که همیشه دنبالش هستید، برسید.

عکس و مکث

»رعد است و برق 
باران سر شکیب ندارد

چون تازیانه ای کمر راه 
درهم شکسته است

شب پیر و خسته است
وقتی که می روی 

قفلی به در مبند
شاید اتاق کوچک من
امشب پناهگاهی گردد
یاران گمشده باز آیند

و باز شعله در اجاق بخندد
شعری و خنده ای و گپی

امید تازه روی کومه به پا شود«
»نصرت رحمانی« از مجموعه »پیاله دور دگر زد«

ندارد و چون  ایستادن و شکیبایی  باران سر  میان چنین رعد و برقی که 
تازیانه ای کمر راه را شکسته و راه و جاده و کوچه و خیابان را پر از دلهره 
کرده است، آن هم در شب، شبی خسته و پیر، تله برای چه چیزی و چه 
»وقتی که می روی/  برای چه؟ سپس شاعر می گوید:  کسی و در کجا و 

قفلی به در مبند...« 
پس مهمانی در چنین شبی از قبل یا در میانه رعد و برق و باران از راه رسیده 
و نشسته و دمی با یاران در باران یا با یاری در کناری همدم و همنشین شده 
است و حاال از او خواسته شده که هنگام رفتن قفلی به در نزند، شاید اتاق 
کوچک امشب پناهگاهی شود. او از تنهایی و تنها ماندن دلخوش نیست. 
چشم به راه یاران گمشده است؛ گویی خود وی مانند همان شب پیر و 
خسته، از کار و نای افتاده و یاران را گم کرده است. پس قفلی بر در نباشد 
چراکه شاید یاری و یاران گمشده بازآیند. نگذار پشت در بسته و قفل شده 
بمانند. بیایند تا شعله ها دوباره در اجاق بخندند. گرما و عاطفه و همدلی 
در اتاق کوچک جان گیرد و جاری شود. شعری و خنده ای و گپی گفته و 
به میان آید، تا امید تازه ای در اتاق و چشم ها و دست ها و کومه و اجاق 

جرقه بزند و همین خود تله ای باشد برای طلیعه یک شعر تازه برای شاعر.

تله لوده بازی های روشنفکرانه

شعر و سالمتشعر و سالمتنقطه سر خط

در  مدیری  مهران  طنز  برنامه های  در  دارید  یاد  به  همگی 
صداوسیما]...[با تمسخر یکی از مهم ترین نهادهای فرهنگی 
ایران یعنی فرهنگستان زبان و ادب پارسی چگونه دستاوردهای 
این بنیاد بزرگ به لودگی کشیده می شد: پیتزا: کش لقمه و... 
ساخته  بلکه  نساخته،  فرهنگستان  هرگز  را  واژه  این  اما 
خودارضایی ذهنی جریان روشنفکری برای تخریب هر بنیان 
درستی است که در ایران مدرن گذاشته شده است. تمسخر 
فرهنگستان، دنباله تمسخر مدرنیزه کردن ایران در آثار آل احمد 
است. به هرروی، به تازگی در فرهنگستان زبان فارسی برای 
Sex، واژه زیبای »کامِش« برابرسازی شده که طبق معمول 
مورد تمسخر سفاهت بارانه عده ای جاهل زبان نشناس قرار 
گرفته است... و اما ریشه زبان شناسانه این برابرواژه چیست؟
 kama در زبان سنسکریت، اوستایی و پارسی باستان، واژه کامه
دقیقا به معنای میل به کار رفته است؛ از جمله، میل جنسی.

برای مثال، داریوش در کتیبه بیستون در سرکوب شورشیان 
می گوید: »با آنها رفتار کردم، چنان که مرا »کام« بود«؛ یعنی 

آن طور که میلم کشید.
هم در زبان پهلوی و هم در فارسی نوی کنونی در ادبیات، 
کام، کام گرفتن و کامگزاری همگی به معنای میل جنسی و 
و  )پارسیگ( خسرو  پهلوی  رساله  در  مثال  هستند؛  سکس 
ریدگ، وقتی ریدگ به زن زیبایی می رسد، از او می خواهد 

که چنانچه او نیز راضی است، با او »کام دل بگزارد.«
در همین ادبیات کنونی فارسی هم دقیقا کام گرفتن و کام 
دل گرفتن به همین معنی است. پس هیچ اشتباهی رخ نداده، 
حضرات! کام هم یعنی میل به معنای عام و هم یعنی میل 
جنسی به معنای خاص. درست همان طور که وقتی می گویید 
ارائه  معنای  به  دوم  »جنسی«، حالت  و کمک  نقدی  کمک 

خدمات جنسی نیست!
کار فرهنگستان غلط نیست. این شمایید که کم سوادید... کمی 
مطالعه کنید. اگر نمی کنید، اظهار لحیه و فضل هم نفرمایید! 

سرتان به یه قل و دوقل با توئیترتان گرم باشد!

تخت  روی  می کرد.  سپری  را  عمرش  پاییز  سومین  و  نود  پیرمرد 
اورژانس چمباتمه زده بود. سرش را روی زانوهای الغرش گذاشته 
بود و به ناکجاآباد ُزل زده بود. چشم های کوچکش پر از ناگفته بود 

و تن فرتوتش خسته زندگی.
با کسی حرف نمی زد و شکایتی هم از درد نداشت. بریده بریده و 
آرام حرف هایی می زد. مخاطبش معلوم نبود. شاید با بچه های دور 
و برش حرف می زد، شاید هم خطابش به روزگار بود با همه دار و 
ندارش! هرچه بود، آوایش گله مند بود و حرف هایش پر از شکایت؛ 
این را حتی من هم که اصال زبانش را نمی فهمیدم با تمام یاخته هایم 

حس می کردم.
پیرمرد حال خوبی نداشت. خون در شریان پای راستش لخته بسته 

بود و باید هرچه زودتر به اتاق عمل می رفت و پایش قطع می شد.
من مامور رساندن این پیام به پیرمرد و بچه هایش بودم. باید ته دل 
بچه هایش را خالی می کردم که اگر پدر عمل نشود، چنان می شود و چنین 
می شود و چاره ای نیست جز رضایت شما فرزندان به قطع پای پدر.
از  را  وقت خودش  فوت  بدون  شنید،  را  من  تا حرف  ارشد  پسر 

ماجرا کنار کشید و گفت کاره ای نیست، صالح امور دست خواهر 
بزرگ تر است.

هرچه بیشتر توضیح می دادم، مقاومت پسر عیان تر می شد و آخرین 
حرفش این بود که من راننده ای بیش نیستم و وظیفه ام رساندن پدر 

به بیمارستان بود... والسالم!
خواهر آشفته بود و گریه می کرد و با لهجه خودشان به برادر و بقیه فامیل 
می توپید. این موضوع را از حرکات دست و تون صدای زن فهمیدم. 
اوضاع اصال خوب نبود؛ یک اورژانس شلوغ و پیرمرد بالتکیف و 
خانواده ای درهم که انگار از موج بمبی قوی منگ شده بودند. همه  

هاج و واج بودند و من هم مضطرب پیرمرد.
پسر ارشد خودش را روی یک صندلی پالستیکی رها کرده و بیشتر 
ساکت بود و گاهگاهی به حرف های تیز خواهر واکنش نشان می داد. 

خواهر میدان دار بود و دلش رضا نبود به عمل پدر.
من هر چند دقیقه یک بار موجی در خانواده ایجاد می کردم که باید 
هرچه سریع تر تصمیم تان را بگیرید و پای برگه رضایت عمل پیرمرد 
من  با  خانواده  هستید. جوان های  پدر  اگر خیرخواه  کنید،  امضا  را 

هم رای بودند و با انواع کلمات سعی در راضی کردن زن می کردند، 
اما انگار نه انگار، دوباره روز از نو و روزی از نو.

زن لحظه ای از پیرمرد جدا نمی شد و مرتب جان چمباتمه زده پدر را 
نوازش می کرد و تکرار »بُویَه« از دهانش جدا نمی شد؛ پدر عزیزم!

از حرف های رد و بدل شده بین فامیل فهمیدم پسر ارشد در این 
با دختر زندگی می کرده و  سالیان توجهی به پدر نداشته و پیرمرد 
همه سرو سامان پدر برعهده دختر بوده و حاال که وقت تصمیم شده 
از این عمل  دختر رضایت به عمل نمی داد. از کجا معلوم که پدر 
جان سالم به در ببرد! پدر یک پا بهتر از یتیم شدن است؛ زن این را 

برای همه فامیل داد  زده بود.
»آقای دکتر! اگر پدر خودت بود، چه کار می کردی؟« این سوالی بود 
که زن به مترجمش گفته بود. به زن گفتم: »شک نکن، فوری بابایم 

را عمل می کردم!«
جواب من موج مثبتی راه انداخت و یکی از جوان های فامیل برایم 
تعریف کرد: »عمه راضی شده که پدربزرگ عمل بشه!« خبر خوبی 

بود. خوشحال شدم و دستورات پیگیری عمل پیرمرد را دادم.

چند دقیقه بعد که برای ویزیت بیمار رفتم، پیرمرد را دیدم که پشت به 
فامیل روی تخت نشسته بود و دختر آرام و دزدکی موز توی دهانش 

می گذاشت و پدر هم جویده نجویده می بلعید.
ناراحت شدم. علت را پرسیدم. دختر حرف خودش را می زد: »بُویه 

شام نخورده!«
حرفی برای گفتن نداشتم.

نمی دانستم چه باید بکنم. دختر راضی به عمل نمی شد و به پدر موز 
داده بود تا خیالش راحت شود که پدر دیگر عمل نمی شود.

پاک گیج شده بودم. تمرکز ویزیت نداشتم. برای چند دقیقه از اورژانس 
زدم بیرون. هوایم که عوض شد دم در اورژانس پیرمرد را دیدم که 
روی برانکارد چمباتمه زده بود و دختر تنهایی برانکارد را هل می داد. 
پدر و دختر داشتند می رفتند خانه!جلو رفتم. کنار برانکارد را گرفتم 
که مانع شوم. دختر ساکت بود و گریه می کرد. پدر هم چمباتمه زنان 
اشک می ریخت. اشک های پیرمرد نفسم را بند آورد. دستم ُشل شد. 
افتاد. پدر و دختر رفتند و من هم دلم جز سکوت و  برانکارد راه 

هوای آزاد چیزی نمی خواست.

 ایرج ضیایی
شاعر و منتقد ادبی

سکوت حرف پایان بود

از دفتر خاطرات یک پزشک
 دکتر خلیل کاظم نیا

خویش را در خویش 
پیدا کن

 زهرا سادات صفوی

خیلی از ما دلمان می خواهد اندامی 
متناسب و ظاهری زیبا داشته  باشیم 
اما به سالمت ذهن و روانمان اعتنای 
اصال  هم  شاید  نداریم.  چندانی 
زیبایی  به  حواسمان  باید  نمی دانیم 
روحمان هم باشد. یکی از مهم ترین 
خستگی،  و  منفی  انرژی  علت های 
روزمرگی است. گاهی هم فکر می کنیم 
اگر به خودمان اهمیت  دهیم، دچار 
روزمرگی نمی شویم اما روان شناسی 
می گفت هر چقدر روزتان سازنده و 
هم  باز  باشد،  زیاد  مفید  کارهای  با 
بنابراین  باشد  تکراری  است  ممکن 
برای رهایی از شر روزمرگی هم که 
شده، خود را غافلگیر و حسی متفاوت 
را تجربه کنید. برای تازه شدن، باید 
کاری کرد. ما برای اینکه حالمان بهتر 
شود، به تغذیه، روح و جسم خود 
اهمیت می دهیم، سعی می کنیم غذای 
سالم بخوریم، ورزش کنیم و تفریح 
داشته باشیم. همه اینها آرامش بخش 
تکراری  مدتی  از  بعد  اما  هستند 
می شوند. شاید بد نباشد روحمان را 
به یک غافلگیری دلپذیر مهمان کنیم؛ 
این بار به روح و جسم دیگرانی توجه 
کنیم که حتی اگر بخواهند، امکان وسع 
و وقتی ندارند برای اینکه توجه ای به 
خودشان و عزیزانشان داشته باشند و 
برای آرامش روح و جسمشان، کاری 
کنند. نگوییم وسعمان نمی رسد، پس 
کاری از دستمان برنمی آید؛ می توانیم 
به  کمک  جلب  صرف  را  انرژی مان 
دیگران کنیم. تشویق کنیم کمک کنند 
تا حس بهتری داشته باشند، حس بهتری 
داشته باشیم و حس بهتری به دیگران 
هدیه کنیم. بیا خودمان را پیدا کنیم تا 

در روزمرگی غرق نشویم.

حرف آخر

ستون آخر
آقای رمضان یک پدر است، پدر دو 
دختر و کیست که نداند دخترها چقدر 
پدردوستند و پدرها چقدر نگران آینده 
دخترهایشان. آقا رمضان شاید بیشتر 
نگران آینده فرزندانش باشد و دخترها 
بیشتر بی تاب و نگران پدر که بیمار 
است. او به سرطان لنفوم مبتالست و 
در حال حاضر شیمی درمانی می شود 
که هر بار 300 هزار تومان هزینه دارد. 
باالست.  خیلی  آنها  برای  مبلغ  این 
چون عالوه بر آن، قسط خانه و .... 
دو  هر  اینکه  با  دخترها  دارند.  هم 
لیسانس حسابداری اند، کار متناسب 
پیدا نکرده اند و خانه دار هستند. بیمار 
هم به دلیل شرایط جسمانی خود قادر 
با کمک  آنها  به کار نیست. زندگی 
مردم و یارانه به سختی می گردد و 
حال و روز آقا رمضان و خانواده اش 

خوب نیست. 
اگر می خواهی غمی از دلی بزدایی و 
خانواده ای را شاد کنی، می توانی وجه 
نقد را به کارت بانک پارسیان با شماره 
نام  به   6221-0610-8001-0756
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
کنی و با شماره تلفن26301054 یا  
09198012677تماس  همراه  شماره 
بگیری. این بیمار با کد 19101 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

  پدرام نادرپور

واژه نامه پزشکی
degenerative تباهی زا 

ایجادکننده تباهی

degenerative تباهی زاد 
ناشی از تباهی

تب بر
 antipyretic, febricide, febrifuge,
antifebrile, antithermic

دارو یا فرایندی که موجب کاهش یا قطع  تب  می شود.

antipyresis تب بری 
کاربرد درمانی داروهای تب بر

recurrent fever تب راجعه 
نوع بیماری عفونی که به وسیله بندپایان منتقل می شود و عامل 
آن گونه های مختلف بورلیاست و مشخصه اصلی آن تب های 

مکرر و عودکننده همراه با باکتری خونی است.

remittent fever تب فروکاستی 
تب با نوسانات روزانه که منقطع نمی شود.

narcosis تخدیر 
کاستن غیراختصاصی و قابل برگشت عملکرد دستگاه عصبی 

مرکزی بر اثر مواد مخدر و داروهای افیونی

dialysis تراکافت 
روش جدا کردن ذراتی با ابعاد مختلف از یک آمیزه مایع، 
آن  سوراخ های  که  نازکی  نیمه تراوای  غشای  از  استفاده  با 
آن  از  پروتئین ها  مانند  درشت  ذرات  که  است  اندازه ای  به 
نمی گذرد، ولی مواد بلورین و محلول می تواند از آن عبور کند.

auditory training تربیت شنوایی 
به کار بستن روش های توانبخشی شنوایی برای استفاده بهینه 

فرد از باقی مانده شنوایی 
ادامه دارد...

شماره ششصدوچهل ونه  شنبه دو دی نودوشش

. . .

بهشانهامزدهای
کهتنهاییامراتکاندهباشی
بهچهدلخوشکردهای؟

تکاندنبرفازشانههایآدمبرفی؟!
گروسعبدالملکیان


