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شماره ششصدوشصت وهشت  بیست ونه اردیبهشت نودوهفت

هجوم ریزگردها و آلودگی هوا از ساعات اولیه روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ وضعیت هوای بسیاری از شهرستان های استان لرستان را در مرز هشدار قرار داده است./ فارس

حسرت نگاهش
 زهرا سادات صفوی

كه  جایي  ایستاده ام.  مترو  واگن  در 
مي توان آدم ها از هر طبقه اي در آن 
دید. هر كس در دنیاي خودش سیر 
مي كند. بعضي چشم هایشان را بسته  
بعضي  و  غرق اند  خود  افكار  در  و 
همراه  تلفن  گوشي  در  سر  خانم ها 
یك  درباره  جوان  دختر  دو  دارند. 
همراهشان،  تلفن  گوشي  در  بازي 
راه هاي  درمورد  و  مي كنند  بحث 
چطور برنده شدن در آن مي گویند. 
آنقدر غرق بازي اند كه حواسشان به 
اطراف نیست. خانم هاي مسن تر كه 
شنونده حرف هایشان هستند، با لبخند 

به آنها نگاه مي كنند.
در این میان چشم هاي درشت و مشكي 
چند  همین  كه  فال فروش  دختركي 
از  با اصرار مي خواست  دقیقه پیش 
او فالي بخرم، نگاهم را دنبال خود 
صفحه  به  كه  چشم هایي  مي كشد. 

گوشي دخترها دوخته شده است.
زیباست و صورتي معصوم با پوستي 
نسبتا تیره دارد. حسرت نگاهش آنقدر 
ملموس است كه نمي توان آن را ندید. 
سني ندارد، كودك است و كدام كودكي 
است كه از دیدن این بازي ها سر شوق 
با  مشغول شدن  دمي  دلش  و  نیاید 
رسیدن  گاهي  اما  نخواهد؟  را  آنها 
به آرزوهاي به ظاهر كوچك، براي 
بعضي آدم ها شدني نیست یا الاقل امید 
ندارند به این زودي ها به رویایشان 

دست پیدا كنند.
دخترها با هیجان بازي مي كنند و نگاه 
دخترك را نمي بینند. صداي دخترها 
به گوشم مي رسد كه با تاسف از این 
مي گویند كه مدل گوشي شان باالتر 

نیست تا راحت تر برنده شوند.
دنیا همین طور است؛ خیلي از ما سر 
را  اطرافمان  و  كرده ایم  گریبان  در 
نمي بینیم یا آنقدر به خود مشغولیم و 
به آرزوها و خواسته هاي دورودرازمان 
داریم،  آنچه  براي  كه  مي كنیم  فكر 

شكرگزار نیستیم. 
یادت باشد؛ نعمتي كه آنقدر برایت 
عادي شده كه یادت رفته آن را داري، 

براي خیلي ها آرزوست.

حرف آخر

ستون آخر
فاطمه و امیر محمد خواهر و برادرند. 
اینكه  خواهر و برادري كه به جاي 
خاطره بازي هاي كودكانه با هم داشته 
باشند، دردي مشترك دارند؛ هر دو 
به بیماری ژنتیكی و متابولیك مبتال 
هستند و روزهاي كودكي شان سخت 
و  تاكسی  راننده  پدرشان  مي گذرد. 
مادرشان خانه دار است. این خانواده 
با این همه مشكل در خانه اي اجاره اي 
زندگي مي كنند. اگر داروها به موقع 
به فاطمه و امیر محمد نرسد، تشنج 
می كنند و باید به موقع دارو دریافت 
می كند  كار  وقت  دیر  تا  پدر  كنند. 
درمان  هزینه  بتواند  اینكه  براي  اما 
فرزندانش را بپردازد، تا به حال 40 
بدهكار شده است و  تومان  میلیون 
دیگر قادر به تامین هزینه 3 میلیون 
تومان در ماه این دارو كه بچه هایش 
باید تا آخر عمر مصرف كنند، نیست. 
اگر مي خواهي به پدر و مادري كه 
بهبود بچه هایشان به هر دري  براي 
مي زنند كمك كني و رنج بچه ها را 
كمتر كني، می توانی وجه نقد را به 
كارت بانك پارسیان با شماره 0756-
نام موسسه  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز كنی 
و با شماره تلفن26301054 یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیری.
این بیماران با كد 20311 و  20313  
در موسسه امدادگران عاشورا شناخته 

می شوند.

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، معنويت 
و نيکوكاري حداكثر در 500 كلمه به 

نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

يا نشاني: تهران، پاسداران، كوهستان 
ششم، پالک 9 )مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

زندگی مثبت

وقف و سالمت

در  ریشه دار  ترس های  مهم ترین  و  بزرگ ترین  از  یكی  دادن«  دست  از  »ترس 
اضطراب جدایی  بریدند،  را  نافمان  بند  كه  زمانی  از  ماست. شاید  وجود همه 
و ترس از دست دادن امنیتمان در وجودمان نهادینه شد. ترس از دست دادن 
موقعیت شغلی، ترس از دست دادن جایگاه و طبقه اجتماعی، ترس از دست 
دادن محبت عزیزانمان و از همه مهم تر ترس از دست دادن اعضای خانواده و 
كسانی كه دوستشان داریم، حسی شبیه مرگ و نابودی را به ما می دهند. اینكه 
اگر آنها نباشند یا بمیرند، ما هم نیست می شویم و می میریم و اضطراب ناشی 
از این ترس می تواند بسیاری از رفتارها و ارتباطات ما را شكل دهد، مثال در 
رابطه های دردآور گیر كنیم، مدام گوش بزنگ خبرهای ناگوار بمانیم، در ذهنمان 
در حال پیش بینی اتفاقات بد همراه تصویرسازی هایی آزاردهنده باشیم و همزمان 
گریه كنیم و مصطرب شویم و آشفتگی دائمی را تجربه كنیم كه به صورت های 

مختلف در فعالیت های روزانه مان خودش را نشان می دهد.
فردی را تصور كنید كه به دلیل ترس از دست دادن، خودش رابطه هایش را ناتمام 
رها می كند و همه چیز را به هم می ریزد یا به خاطر این ترس هیچ گاه حاضر 
نیست صمیمیت را در روابطش تجربه كند یا فردی كه مدام در حال بررسی و 
كنترل كردن آدم ها یا اعضای مهم خانواده اش است یا فردی دیگر كه به طرزی 
بیمارگون وابسته می شود... همه اینها نتیجه حضور پررنگ ترس از دست دادن است.
البته ترس از دست دادن به نوع دلبستگی ما با مادرمان هم ربط دارد، مادری كه 
به موقع پاسخگو و حاضر نبوده و كودكش را در ترس و نگرانی نبود به موقع 

قرار داده است.
اینكه بدانیم، ریشه اصلی بسیاری از روابط دردناك و سمی، پیش بینی های منفی 
و گوش بزنگی های برزخی ریشه در ترس از دست دادن دارد، بدون اینكه مبنایی 
واقعی داشته باشد، بینش مهم و تاثیرگذاری است. اینكه بدانیم بسیاری از تصورات 
منفی و ترس هایمان ریشه در تجارب تلخ كودكی مان دارد و عملكرد ذهنمان كه 
بیشتر دوست  دارد تعمیم دهد و قضاوت كند و درماندگی را درجا بزند تا بالغانه 
ارزیابی كند و با آنچه واقعی است مواجه شود، اینكه ما برای فرار و اجتناب از 
این ترس تا كجا می توانیم به خودمان و عملكرد زندگی روزانه مان آسیب بزنیم. 
زندگی، ساعت ها و لحظه هایی كه قابل بازگشت نیستند و ما به راحتی می توانیم 

این غیرقابل بازگشت ها را در ترس و اضطرابی غیرواقعی تباه كنیم.

ماه مبارك رمضان تنها یك ماه پرهیز و دست كشیدن 
نیست، فرصتی طالیی است برای دوستی و نزدیكی به 
خداوند مهربان. كالس معرفت است كه اگر از آن بهره 
مناسب گرفته شود، هرسال معرفت و تقوای انسان را 
یك كالس و سطح باالتر می برد.  یكی از وسیله هایی كه 
در این ماه شریف باعث باالرفتن سطح معرفت می شود، 
دعاهایی است كه در این ماه وارد شده است. البته باید 
دقت كرد  دعاهای واردشده تنها برای خواندن و گریستن 
نیست، خودش یك متن درسی است كه می تواند كودك 

نوپا را تا عالی ترین سطوح انسانیت راهنمایی كند. 
مسیر  در  و  كند  دعا  اگر  انسان  كرد  دقت  باید  البته 
درخواستی كه از خدا می كند حركت نكند، نباید توقع 
لقمان  مثل  درست  باشد،  داشته  را  دعایش  استجابت 
جو  بكارد،  گندم  گفت  او  به  اربابش  وقتی  كه  حكیم 
كاشت و پس از اعتراض اربابش به او پاسخ داد:»دعا 
كرد  اعتراض  وقتی  نیز  اربابش  دربیاید.«  گندم  می كنم 
خیری  كار  تو  »چطور  گفت:  در جوابش  نمی شود  كه 
انجام نمی دهی و توقع داری با دعا به بهشت بروی!« و 
اینچنین او را متوجه لزوم حركت در مسیر دعایش كرد.
میانبر  راه  اما در واقع  لفظ و كلمه است  دعا ظاهرش 
انسان  به  را  بندگی  درست   شیوه  و  خدا  به  رسیدن 
می آموزد. نمونه اش همین دعای مشهور ماه مبارك رمضان 
َعَلی  أَْدِخْل  اللَُّهمَّ  می شود؛  نماز خوانده  هر  از  بعد  كه 

ُروَر أَْهِل الُْقبُورِ السُّ
در سرفصل این نسخه اولین دعا و دستورالعمل، نشاط 
و سرور برای اهل قبور است چرا كه از همه گرفتارتر 
از  دستشان  كه  و گذشتگان هستند  اموات  محتاج تر  و 
دنیا و انجام اعمال صالح كوتاه شده است. برای همین 
باید برای شاد كردن آنها كنار دعا، قدم برداشت و كاری 
كرد.  راه این كار نیز هدیه دادن به اموات است. رسول 
بفرستید!«  ُمردگان خود هدیه  »برای  فرمود:  خدا)ص( 
گفتند:» هدیه برای آنها چیست؟« فرمود: »صدقه و دعا«
هدیه  گذشتگان  و  اموات  به  می توان  صدقه  و  دعا  با 
هم  دادن  هدیه  این  در  كرد.  مسرورشان  و  شاد  و  داد 
نباید بخیل بود. می توان از سویی تمام اموات مومن و 
مسلمان را مدنظر قرار داد و همه آنها را بهره مند كرد 
انجام  چرا كه وقتی عمل خیری به نیت جمیع اموات 
گیرد، خداوند مهربان و كریم به هر یك از اموات پاداش 
از اجر آن  اینكه ذره ای  آن كار خیر را می دهد، بدون 
كار خیر و صدقه ای  هر  نیز،  دیگر  از سوی  كم شود. 
هم  خودش  نصیب  دهد  انجام  اموات  برای  انسان  كه 
می شود. امام صادق)ع(فرمود: »ثواب اعمال خیر، برای 
كسی كه برای مردگان انجام می دهد، برای او و برای 

آن مرده، هر دو نوشته می شود.«
یكی از بهترین صدقه ها كه می تواند نشاط و سرور را 
برای اموات به ارمغان آورد، خدمت به بیماران است. در 
این راه می توان هزینه دارو یا درمان یك یا چند بیمار را 
برعهده گرفت. می توان با پذیرایی از خانواده هایی كه 
به كالنشهرها می آیند،  درمان خود و عزیزانشان  برای 
با  می توان  كرد.  تقدیم  اموات  به  پرفضیلت  صدقه ای 
پرستاری از یك بیمار پاداش فراوانی به دست آورد و 

آن را به گذشتگان خود تقدیم كرد. 
در سیر انجام كار خیر برای گذشتگان، برنامه های مختلفی 
می توان داشت. روزانه، هفتگی، ماهانه و... كاری انجام 
داد اما بهترین كار، ماندگارترین و بادوام ترین كار است. 
كاری كه اثرش بتواند تا قیامت پابرجا بماند و هم تعداد 
بیشتری از اموات را بهره مند كند و هم اینكه اگر روزی 
درگذشتگان  خیل  به  نیز  خود  خیر،  كار  آن  صاحب 
پیوست، از چشمه سار آن عمل صالح بهره مند شود. راه 
این كار وقف است چرا كه وقف عمل صالحی است 

كه تا قیامت باقی می ماند. 
وقف برای سالمت و درمان یكی از بهترین وقف هاست. 
برای خدمت  اموات  تمام  از  نیابت  و  نیت  به  می توان 
به بیماران ملكی را وقف كرد و تا قیامت از منافع آن 
گره از كار بیماران بسیاری باز شود و هر روز  هدیه و 

اسباب شادمانی جمیع اموات نیز مهیا شود.
در  دست  می توانند  خانواده،  یك  اعضای  و  فرزندان 
از پدر و مادر و دیگر  نیابت  به  دست هم بگذارند و 
حتی  یا  بیمارستان  درمانگاه،  بهداشت،  خانه  امواتشان 
وسایل و تجهیزات پزشكی مورد نیاز را تهیه و وقف 
را  فراوانی  بیماران  دوباره  زندگانی  و  و سالمت  كنند 
به اموات خود هدیه دهند و این گونه عالوه بر پاداش 
وقف، اموات خود را در اعمال صالحی كه آن بیماران 
انجام   - یافته  بهبود  آنها  وقف  واسطه  به  كه  نیازمند- 

می دهد، شریك شوند.
می توان خانه ای را با انگیزه همراه سرا، به نام پدر و مادر 
و گذشتگان خود وقف كرد و این گونه هم یاد نیك آنها 
را تا قیامت زنده نگه داشت و هدیه ای ارزشمند به آنها 
دوردست  نقاط  از  كه  كسانی  برای  هم  و  كرد  تقدیم 
ندارند،  اسكان  برای  جایی  و  می آیند  بیمارستان ها  به 

سرپناهی ایجاد كرد.
با وقف درمانی، می توان گذشتگان خود را حیاتی دوباره 
بخشید، مردگان را زندگی دوباره عطا كرد و راه كسب 
اعمال صالح و توشه برداشتن از دنیا را- برای آنها كه 

دستشان از آن كوتاه شده- باز كرد. 
با وقف در حوزه سالمت و درمان برای اموات و گذشتگان 
دیگر  و  خود  اموات  از  بیشماری  تعداد  هم  می توان 
اعمال صالح خود  پرونده  هم  كرد،  مسرور  را  مومنان 
را تا قیامت باز نگه داشت و هم نام خود را در زمره 
واقفان خیراندیش ثبت كرد، هم در زمره یاری كنندگان 

خدا و همچنین خادمان سالمت قرار گرفت.
ادامه دارد...

مهم ترین ترس، »ترس از دست دادن«حقوق توان یابان

چند قدم تا بهشت

حقوق پزشکی

توان یابان )معلوالن( به آن گروه از افراد گفته می شود كه به واسطه 
نقص جسمانی، ذهنی یا روانی قادر به فعالیت متداول مانند سایر 
افراد جامعه نیستند. توان یابان از برخی نقص های جسمی یا ذهنی 
و  ملی  مقررات  و  قوانین  منظومه  در  دلیل  همین  به  می برند،  رنج 
بین المللی مورد توجه خاص هستند و از حقوق بیشتری نسبت به 

سایرین برخوردارند.
در عرصه جهانی كنوانسیون بین المللی حقوق معلوالن سندی است 
به  دولت ها  توجه خاص  و  بر ضرورت حمایت  كه  بشری  حقوق 
از  یكی  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  می كند.  تاكید  توان یابان 
اعضای این كنوانسیون موظف است ضمن اجرایی سازی قواعد این 
سند بین المللی، قوانین و مقررات ملی را نیز در حمایت از این قشر 

خاص تصویب و اجرا كند.
باید اوال و اساسا از حق  بر اساس مجموعه این قوانین، توان یابان 
عدم تبعیض برخوردار باشند و حتی در مواقع لزوم نسبت به ایشان 
از تبعیض مثبت استفاده شود. تبعیض مثبت به این معنا كه بیش از 

سایر افراد از دولت خدمات دریافت كنند.
معلولیت و نقص جسمی و ذهنی، خود عامل موثری در كاهش حق 
سالمت است بنابراین توان یابان برای استیفای این حق الهی و انسانی 
خود باید خدمات بیمه ای خاص، خدمات اجتماعی منحصربه فرد و 
خدمات شهری ویژه دریافت كنند. قانون جامع حمایت از معلوالن 
مصوب 1383 به دنبال تحقق مواد فوق بوده است. طبق ماده 3 این 
قانون، سازمان بهزیستی كشور موظف است خدمات خاصی برای 
معلوالن فراهم آورد. از تهیه اقامتگاه های ویژه تا ارائه تسهیالت مالی 

خاص به توان یابان و خانواده های ایشان.
با وجود تصویب قوانین و اسناد فوق، متاسفانه تاكنون اجرای این 
دستاوردهای حقوقی در كشور با چالش هایی همراه بوده است. همچنان 
در اختصاص حقوق بیمه ای، مبلمان شهری و تسهیالت تداوم زندگی، 

این توان یابان هستند كه بار ناكارآمدی را به دوش می كشند.
ادامه دارد...

 نیلوفر مقدمی
دكتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه عالمه طباطبایی

 سارا شریفی
روان شناس بالینی، تهیه كننده شبكه سالمت

 حجه االسالم حسین ژولیده
كارشناس وقف

تمام امیدمون این بود كه زودتر زنگ آخر تموم بشه و بدوییم بریم سراغ جاسم  
سمبوسه! یعنی بچه ها این جوری صداش می كردن. اسم واقعیش ناصر بود، سبزه 
كه نه ولی رنگ پوستش سیاه سیاه بود. تمام خونوادش رو تو بمبارونای خرمشهر 
از دست داده بود. یه دونه چرخ دستی ازینا كه باالش شیشه داره و پایینش عین این 
فرگاز قدیمیاس داشت كه تو همون سمبوسه ها رو درست می كرد، سمبوسه هاش 
عجیب خوشمزه بود، اصال اون موقع ها سمبوسه های جاسم با نوشابه شیشه ای زرد 
زمزم كه تو یك تشت پر از یخ می ذاشتشون برامون مزه پنكیك های پاریس رو 
می داد، اصال پنكیك چیه، سمبوسه جاسم مزه خدا رو می داد... وقتی تو كاغذ كاهی 
می دادش دستمون، انگار كلید بهشت رو بهمون داده بود. جاسم خیلی مهربون 
بود، با اون لهجه خوشكلش هر دفعه برامون یه خاطره بانمك از سفراش می گفت 
و كلی باهاش می خندیدیم ولی جاسم هیچ وقت پاشو هم از اهواز بیرون نذاشته 
بود، اصال خاصیت بچه های جنوب این بود، كه با تخیالتشون داستان می ساختن 
و باورش می كردن و می شد خاطره...تو تخیالتشون همه جا می رفتن، از پاریس 
تا نیویورك، همه چیز داشتن از رولز رویس تا بوگاتی و با همه دیدار داشتن، 
از رونالد تا مارگارت! )ریگان و تاچر(...خالصه ما پنكیكمون رو تو خیابونای 
پاریس به همراه جاسم و رونالد می زدیم و جرعه آخر نوشابه رو كه می خوردیم، 

می دیدیم كه  وسط خیابون كاوه اهوازیم! 
سال ها گذشت... چیزی نزدیك به 20 سال ... برای كنگره ای رفته بودم خارج از 
ایران، شب تو یكی از محله های قدیمی به اسم ژرمن قدم می زدم...مرد میانسال 
سیاهی داشت كنار خیابون پنكیك درست می كرد ...با زبون دست و پا شكسته 
بهش گفتم كه توی پنكیكم چه چیزایی بذاره ...ازم با همون زبون خارجكیش 
پرسید ایرانی هستی؟ گفتم آره... یهو گفت بابا دمت گرم، خو از اول می گفتی... 
گفتم خو از كجا می دونستم ! ...ها راس می گی، مو جنگ زده بودوم و تو بازار 
كاوه اهواز 10 سال سمبوسه می فروختوم، بعد جور شد اومدوم پناهنده شدوم، 

گفتم اسمت جاسم نیس؟!
اون روز جاسم برام از خرمشهر گفت، از لب شط، از پدرش، مادرش، از بازار 
صفا، آش سبزی، جنگ ، اردوگاه پناهندگی...آخ كه چقدر اونجا پنكیك می چسبید، 
پنكیك مزه سمبوسه می داد و با خاطرات ناصر انگار لب شط بودم و كنار نخال 
و بوی شرجی می اومد، این بار البته خبری از رونالد و مارگارت نبود، هرچی 
كه بود داستان غالم نی همبون و نبی كوسه و ممد جهان آرا بود ! این بار به 
خودم كه اومدم، دیدم نه شط هست و نه نی همبون ! این بار راستی راستی 

تو پاریس بودیم!

از اهواز تا پاریس با جاسم

 دکتر مهدی خواجوی 
جراح مغز و اعصاب

از دفتر خاطرات


