
عکس و مکث

پاییزی با سوز غم
بوده ام.  پاییز  عاشق  همیشه  من 
حال و هوایم در نیمه دوم سال با 
طبیعت  رنگارنگ  تغییرات  دیدن 
غم  نه حس  است،  خوب  عجیب 
سراغم می آید، نه دلگیری در روز 
و شب هایش حس می کنم. اتفاقا به 
قول قدیمی ها دلم باز می شود با نفس 
کشیدن در هوایش اما امسال انگار قرار 
است همه چیز در دنیا متفاوت باشد. 
پاییز 99 و اتفاق هایش در همین ابتدای 
راه تراژدی غمگینی راه انداخته؛ کرونا 
افسارگسیخته می تازد و روزها صدها 
نفر از همنوعانمان را مبتال می کند و 
خیلی ها را از بین می برد. خبرهای 
گرانی، بیکاری و گرفتاری آدم ها و 
و  زندگی شان حال  سخت تر شدن 
هوایی برای لذت بردن از پاییز باقی 
نگذاشته؛ کودکی به دلیل نداشتن تبلت 
از کالس های  نمی توانسته  اینکه  و 
آنالین استفاده کند، خودش را می کشد 
و آدم هایی پول خرید ماسک ندارند و 
اگر نزنند، معلوم نیست از کدام سرمایه 
نداشته شان مجبورند جریمه بپردازند.
 امسال واقعا پاییز دلگیر و غمگین 
است و بعید می دانم حال کسی واقعا 
خوب باشد، اگر دوز آدمیتش در حد 
نصاب باشد که نمی تواند با دیدن رنج 
دیگران بی تفاوت بماند، اگر سوگوار 
قابل درک  که حالش  باشد  بیمار  و 
است و اگر هیچ کدام از اینها نباشد، 
کرونا  استرس  و  اضطراب  احتماال 

بیچاره اش کرده است.
مدام  که  پاییزی  از  روز   30 تقریبا 
درباره اش هشدار می دهند، می گذرد 
قرار  می دهد  نشان  پیش بینی ها  و 
هم  مانده اش  باقی   روز   60 نیست 
چنگی به دل بزند اما من و تو می توانیم 
کاری کنیم این روزها برای آدم هایی 
راحت تر بگذرد، که به غم نانشان، 
غم ماسک و مواد ضدعفونی و ابتال 
اضافه نشود. حاال شاید بهترین نذر 
و کمک ما می تواند تهیه این اقالم 
باشد. پاییز امسال می تواند قابل تحمل 
بگذرد اگر همه ما انسان تر و فهمیده تر 
رفتار کنیم وگرنه ترنم حزنش نه فقط 
در همین روزگار، تا آخر دنیا شنیده 

خواهد شد.
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

ما اگر حافظه مان را از دست بدهیم، هویتمان را از 
دست داده ایم. شجریان صرفا یک خواننده  خوش صدا 
و مسلط بر فنون موسیقایی نبود، تکیه گاه فرهنگی و 
هویتی یک ملت بود. موسیقی شجریان یک حافظه  
مشترک را در همه  ما زنده می کرد که نمی توان به زبانی 
غیر از زبان خودش آن  را بیان کرد. طنین شعر حافظ 
در گوشه های موسیقی از حنجره  شجریان، هویت و 
حافظه  چندوجهی را در ما زنده می کرد و به ما احساس 

یگانگی و همبستگی و هویت مشترک می داد.
آن  از  بخشی  است.  چندبعدی  پدیده   یک  حافظه 
خاطره ها و اتفاق هایی است که در دفتر خاطرات و 
آلبوم عکس های خانوادگی قابل ثبت است اما بخش 
عمیق تر آن فرهنگی-اجتماعی و فقط در هنر قابل ثبت 
است. فقط هنر می تواند این حجم از خاطرات عمیق و 
دیرینه  یک فرهنگ را انتقال دهد. اگر هنر نبود، حافظه  
مشترک فرهنگی یک ملت نابود می شد و انسان ها 
مهم ترین اتصال بین فردی را از دست می دادند. همان طور 
که خاطرات مشترک دوران جوانی، رابطه  دوستان 
نزدیک را در میانسالی و سالمندی محکم می کند، 
درست به همان شکل خاطرات مشترک فرهنگی، 
افراد یک ملت را به هم می پیوندد. خاطراتی که به 
هیچ روش دیگری جز با ابزار هنر قابل بیان نیستند. 
به همین دلیل است که هنرمندان بزرگ و تاثیرگذار، 
صرفا افراد دوست داشتنی یا محبوب اجتماع نیستند، 
ارکان هویتی یک ملت  هستند. این نیاز به هنرمندان 
اصیل در یک جامعه  در حال گذار که سرگشتگی و 
حیرانی فرهنگی و در هم ریخته  شدن معیارها به اوج 
خودش رسیده بیشتر دیده می شود. یکی از ویژگی های 
خاص و شاید منحصربه فرد شجریان در موسیقی انتقال 
میراث هنری سالیان سال از هنرمندان سالخورده دوران 
پهلوی به نسل جدید بود. از این جهت به نوعی شاید 
استاد شجریان- همان طور که خودش تلویحا اشاره 

کرده- در زمینه  هویت ملی و حافظه جمعی کاری 
شبیه فردوسی کرد.

احساس همبستگی و هویت جمعی یکی از ارکان اصلی 
سالمت روان است. شجریان بی آنکه خودش بداند یا 
ادعایی در این مورد داشته باشد، نقش زیادی در سالمت 
روان جامعه داشت. در اینجا الزم است مختصری در 

مورد ارتباط سالمت روان و هویت توضیح بدهم.
در اختالالت روانی هویت ما دچار مشکل می شود. 
شدیدترین شکل آن در سایکوز )جنون( اتفاق می افتد 
که بیمار دچار ازهم گسیختگی روانی می شود و هویتش 
به شدت آسیب می بیند. در اختالل افسردگی، خودانگاره  
فرد مختل می شود. در مدل »سه گانه شناختی بِک« بیمار 
افسرده نسبت به »جهان«، »آینده« و »خود« دچار خطای 
شناختی می شود و با مخدوش شدن تصویر ذهنی که از 
خودش دارد، هویتش دچار مشکل می شود. بسیاری از 
اختالالت روان پزشکی با »انگ اجتماعی« همراه هستند 
و این مساله باعث می شود بیماری روی هویت فرد 
تاثیر منفی بگذارد و او نه با تمامیت خود، بلکه با 
عنوان بیماری اش شناخته شود. مساله  ارتباط هویت با 
بیماری به اختالالت روان پزشکی محدود نمی شود. در 
بیماری های جسمی هم فرد بیمار می تواند در »نقش 
بیمار« تغییر هویت بدهد. ارتباط هویت و بیماری یک 
ارتباط دوسویه است. از طرفی، اختالل روانی منجر به 
مخدوش شدن هویت می شود و از طرف دیگر، در 
شرایطی که بحران هویت ایجاد شود، انسان مستعد 
اختالل های روانی می شود. هرچه هویت جمعی یک 
جامعه قوی تر باشد، تک تک افراد آن جامعه لنگرگاه  
قابل اعتمادتری برای نجات از اختالالت روانی دارند.

وقتی یک ملت چنین تکیه گاه بزرگی مانند شجریان 
را از دست می دهد در ورطه  خطرناکی می افتد. من 
امیدوارم هنر اصیل و عمیق و هویت ساز شجریان 
راهش را پس از مرگ او ادامه دهد و ما را از فروافتادن 

در قهقرای فرهنگی و بی هویتی نجات دهد.
کار بزرگ دیگری که شجریان انجام داد این بود که 
شعر را از ال بالی صفحه های کتاب بیرون کشید و آنها 

را در سطح جامعه پراکند.
او با قدرت آوازش غزلیات حافظ، سعدی، رباعیات 
خیام و اشعار هوشنگ ابتهاج را به یک ملت تزریق 
کرد. اثربخشی و قدرت نفوذ شعر با موسیقی دوچندان 
می شود. بسیاری از افراد به برکت صدای شجریان با بعضی 
از شعرها آشنا شدند. به گفته  هوشنگ ابتهاج )سایه(: 
»حافظ اگر زنده بود شجریان را غرق در بوسه می کرد.«
اما فقط این چیزها نبود که شجریان را شجریان کرد. ما 
خواننده ها و هنرمندان خوب زیادی داریم ولی هیچ کدام 
مانند شجریان نتوانستند تکیه گاه هویتی برای یک ملت 
باشند و نزد عموم مردم با شجریان قابل مقایسه نیستند. 
من بزرگ ترین تفاوت شجریان را در ویژگی های جذاب 
و کاریزماتیک شخصیتی اش می بینم. یک نوع آزادگی، 
رندی و شادی اصیل داشت و انگار به جز آثارش، خودش 
هم چکیده ای از تاریخ فرهنگ و هنر ایران بود. شجریان 
شبیه فردوسی، شبیه خیام، شبیه حافظ، شبیه سیاوش 
بود، شبیه اسطوره های ملی ما بود که اسطوره شد. شاید 
بتوان گفت بهترین اثر شجریان خود شجریان بود؛ منش 
و بینش و زندگی شجریان بود که او را برکشید و در 
جان مردم نشاند. شجریان عالقه  زیادی به خیام ابراز 
می کرد و به نظرم خیام وار زندگی کرد. او نمونه  موفق 
کسی بود که به تمامی زندگی را زیست و شیره اش 
را مکید. با همه  مشکالت و فرازوفرودها هیچ وقت از 
مسیر موردعالقه خودش دست برنداشت و از زندگی 
کردن ناامید نشد و در آخرین صحبت عمومی اش با 
مردم هم از رفاقتش با بیماری مرگبار خودش حرف 

زد و به مرگ پوزخند زد.
من فکر می کنم اگرچه زندگی شجریان به پایان رسید، 
دست مرگ به دامن این زندگی نرسید و هرگز نمی رسد. 

دست مرگ به شجریان نمی رسد

50 كار ساده اي كه بچه ها مي توانند 
براي نجات زمین انجام دهند

خیلی کارها هست که بزرگ ترها توانایي انجام آنها را دارند اما بچه ها 
قادر به انجامشان نیستند اما یک کار مهم هست که هم بزرگسال ها و 
هم بچه ها در هر سن و سالی می توانند انجام دهند؛ مراقبت از سیاره ای 
که روی آن زندگی می کنیم. شاید فکر کنید محافظت از محیط زیست 
به قدری مهم است که از عهده بچه ها برنمی آید اما این طور نیست. اگر 
بخواهید از آلودگی ها بکاهید یا جلو انقراض حیوانات را بگیرید یا به 
حفظ جنگل ها کمک کنید، هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت؛ فقط با 
جایگزین کردن و تغییر دادن یکی- دو عادت، مي توان سیاره بهتري داشت. 
در اغلب کتاب هاي حفاظت از محیط زیست به بچه ها گفته مي شود 
بعدها که بزرگ شدند چه کارهایي از دستشان ساخته است اما طبق 
تجربه کودکان نه تنها مي خواهند، بلکه بسیار مشتاق اند که سهم خود را 
در نجات کره زمین ایفا کنند ولی به اطالعات و تشویق نیاز دارند و 

باید احساس کنند که مي توانند تغییري به وجود بیاورند.
در کتاب »50 کار ساده اي که بچه ها مي توانند براي نجات زمین انجام دهند« 
درباره اینکه چه اتفاقي در حال وقوع است، آلودگي آب و هوا و اتالف 
انرژي، نابودي جانوران و جنگل ها، درباره چگونگي بازیافت، راه هاي 
حفظ اقیانوس ها و دریاها، حفاظت از 
حیوانات و مصرف عاقالنه انرژي و آب 
نوشته شده است. این کتاب برای شما و 
بچه هایتان راهنمای فوق العاده ای است. 
کتابی پر از ایده ها و طرح های واقعي 
و عملي و نتایج آنها که می توانید در 
خانه، مدرسه یا محله تان اجرا کنید. 
این کتاب نوشته گروهی از فعاالن زمین 
)ارث ورکس(، ترجمه مرجان فرجی 
است که در 227 صفحه توسط نشر 

جوانه رشد به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه

مهارت زندگی مثبت

به دوران تحصیل تان فکر کنید. آیا مربیان یا معلمانی 
بودند که برایتان خاص باشند؟ چه چیزی در مورد 

آنها بود که از کالسشان لذت می بردید؟ 
هر پدر و مادر و مربی خواستار موفقیت فرزند و 
دانش آموز خود است و نمی خواهد شاهد چیزی 

غیر از این باشد. 
بتوانیم  باید  خواسته،  این  به  رسیدن  برای 
با توصیه ها  تا  باشیم  توانمندی  آگاه و  مربی های 
و راهنمایی هایمان حمایت موثری از آنها در گذر 
از دوران دشوار کودکی به نوجوانی تا بزرگسالی 

داشته باشیم. 
مربی خوب کسی است که به فرد کمک می کند 
بگیرد که در زندگی چه می خواهد و  تا تصمیم 

چگونه به آن می رسد. 
وقتی نوبت به مربیگری کودکان می رسد، بهترین 
فرد تقریبا همیشه والدین هستند. بخش عمده ای 
از حمایت والدین کمک به دستیابی به توانایی های 
بالقوه کودکان وکشف اهدافشان است تا از راه های 

معنادار در مسیرهای مختلف تالش کنند. 
برخی  می کند  کمک  کودکان  به  موثر  مربیگری 
تاب آوری  مانند  بیاموزند،  را  فردی  مهارت های 
اعتمادبه نفس، حل خالقانه  بر شکست،  غلبه  در 

مساله،کنجکاو به چالش ها و ایده های جدید. 

10 توصیه برای مربیگری موثر 
1. اهميت سرگرمی را از ياد نبريد: کودکان بیشترین 
فعالیت را دارند و وقتی فعالیت سرگرم کننده است 
بهترین ها را می آموزند بنابراین، از انواع فعالیت ها 
و بازی های مختلف با اندازه مناسب استفاده کنید. 
2. زمانی را صرف يادگيری اهداف فرزندان تان 
كنيد: اطمینان حاصل کنید که در مورد آنها تصمیم 
نمی گیرید و بستر الزم را برای اهداف فرزندان تان 
فراهم کرده اید و نسبت به خواسته هایشان باز هستید.
3. به مربی كه الهام بخش شما بوده فکر كنيد: اگر 
نمی دانید از کجا شروع کنید، به مربی زندگی خود 
فکر کنید که به شما الهام بخشیده؛ چه ویژگی ای 
در مورد او برجسته بود؟ چه می کرد و چه می گفت 

و چه حسی به شما می داد؟
4. اختالف نسل را در نظر داشته باشيد: نحوه 
انجام کارها در روزگار شما به این صورت که اکنون 
انجام می شود، نبوده است. روش های امروزی را 
برای استفاده از فعالیت ها و منابع مختلف پیدا کنید.
5. فرديت را فراموش نکنيد: هر پدر و مادری که 
بیش از یک  فرزند داشته باشد می داند هر کدام، 
سعی  دارند.  را  خود  فردیت خاص  و  شخصیت 
نکنید یک مدل را برای همه ارائه کنید. تفاوت های 

فردی را دریابید.

6. هنر گوش دادن را بياموزيد: مربیگری موثر، 
برای  کافی  فضای  ایجاد  زیاد،  گوش دادن  شامل 
بدون  ایده ها  درباره  و گفت وگو  احساسات  ابراز 
را  کنید چنین فضایی  قضاوت است. پس تالش 

به وجود بیاورید.
کنید  دقت  باشيد:  داشته  سازنده  انتقاد   .7
امر  این  باشد.  آموزنده  و  سازنده  بازخوردهایتان 
بهتر  انگیزشی  نتایج  و  عزت نفس  افزایش  باعث 

می شود.
8. انتظارات و احساسات خود را مديريت كنيد: 
شما به عنوان مربی، الگوی مهمی هستید. پس الزم 
است رفتاری را که می خواهید در فرزندانتان مشاهده 

کنید، الگوسازی کنید.
پیروزی های  نگيريد:  ناديده  را  پيروزی ها   .9
خاصی  جنبه های  و  بگیرید  جشن  را  فرزندتان  
انتخاب  او کمک کرده،  موفقیت  به  که  را  کار  از 

و تحسین کنید.
10. بازخورد بگيريد: از کودکان بخواهید نظرشان را 
درباره شما و عملکردتان بازگو کنند. این کار باعث 
افزایش اعتماد و ارتباط کودک با شما می شود و 
کمک می کند تا بفهمید چگونه می توانید این تجربه 

عالی را ادامه دهید.
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 ترجمه: سارا حق بین
چگونه كودكان را برای رویارویی با زندگی، مربیگری كنیم؟

احمد آقا یک پدر میانسال است. از 
آنهایی که زود ازدواج کرده اند و حاال 
در این سن و سال عروس و داماد هم 
دارند. او پدر 5 فرزند است که 3تای 
آنها ازدواج کرده اند و چه کسی است 
که نداند در خانواده های ایرانی رفت 
و آمد و خرج خانه با ازدواج بچه ها 
بیشتر می شود که کمتر نمی شود. احمد 
آقا دلش می خواهد سفره خانه اش ولو 
ساده و بی تجمالت پهن و بچه ها دور و 
برش باشند اما حتی این خواسته ساده 
برایش آرزو است چون سرطان حنجره 
رمقی برای کار و تامین حداقل های 
زندگی برایش نگذاشته است. او حاال 
در بیمارستان فجر تحت درمان است 
و باید 30 جلسه پرتودرمانی و 5 جلسه 
شیمی درمانی شود اما نمی تواند هزینه 
10 میلیون تومانی این درمان را بپردازد. 
این خانواده در تامین هزینه اجاره خانه 
در یکی از جنوبی ترین مناطق تهران 
و خرج روزانه زندگی هم درمانده اند 
اما من و تو می توانیم کمکش کنیم. 
کافی است به هر اندازه که می توانی، 
وجه نقد را به کارت بانک پارسیان با 
 6221-0610-8001-0756 شماره 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
عاشورا واریز کنی و با شماره تلفن 
75983000 )داخلی2(یا شماره همراه 
09198012677 تماس بگیری. این 
بیمار با کد 25561 در موسسه امدادگران 

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

آقای شجریان عزیز!
این چه رمزی است که غم از دست دادن تان همان قدر که برای صاحبان اندیشه، 
فرهنگ و هنر سنگین است  که برای رهگذر، پیشه ور، آهنگر، پزشک، کشاورز، 

معلم و خانه دار سنگین است.
مگر نه آن است که آوای سینه تان مرهم قلب ها، محرم رازها و همراه نیازها بوده 
است؟ مگر نه آن است که سحر صدایتان، رانندگی را برای مسافران، مهرورزی 

را برای عاشقان، مطالعه را برای دانشجویان هموارتر می کند؟  
هنوز با اینکه با غم نبودن تان کنار نیامده ام، در این اندیشه ام که چه اکسیری در 
صدایتان بود که یک معلم فروتن و ناآشنای خراسانی را به جایگاه اسطوره 
هنر و فرهنگ زبان پارسی رساند؟ این چه سّری است که عکسی، خاطره ای 

یا دمی همدمی با شما، افتخاری بزرگ برای هرکس داشت؟ 
به راستی، فخر موسیقی و شهباز صدای ایران چگونه به این جایگاه واال و 
بی رقیب رسید و چرا بنان شما را محتمل ترین میراث دار صدای آینده می دانست؟ 
چرا بزرگان زبان و موسیقی به اتفاق می گویند شما از همان ابتدا، مسیری را 

برگزیدید که با دیگران تفاوت ها داشت؟
شاید افتخار آشنایی خانواده من با خاندان شجریان در دوره نوجوانی و لمس 
زندگی و خانه شجریان ها و نیز بیش از 30 سال نوازندگی و ارتباط با جهان 
موسیقی، مطلب را کمی روشن تر کند. استاد شجریان تنها در آواز، بی رقیب 
نبود. در خطاطی، درودگری، سازگری، فن بیان، آشپزی، کشاورزی، پرورش 
گل و البته معلمی بی نظیر بود. در وجه موسیقی، با بهره گیری از سبک ها و 
برداشت های گوناگون آواز استادان مختلف از جمله طاهرزاده، اقبال آذر، 
قمر، تاج اصفهانی، برومند و دیگر بزرگان و درک ذات هر کدام از سبک ها و 
تمرین فراوان، طرحی نو درانداخته بود که مختص محمدرضا شجریان باشد.
استاد شجریان، در انتخاب کالم و شعر، تنظیم صدا و ارکستراسیون بی نظیر 
بودند. توانایی کم نظیر او در جان بخشی به واژه ها در بیان آوازی، از مهم ترین 
ویژگی های حرفه ای او به شمار می رفت و صدالبته، که این مهم، حاصل سال ها 
تمرین و شاگردی بوده است. اعتقاد داشتند شعر، کالم غریبی نیست، شعر، 
بیان شاعر است که می خواسته برای مردمش پیامی برساند و من هم با آوازم 

آن را برای مردمم می خوانم.
استاد شجریان نخستین خواننده سنتی ایران است که شعر نو را  با حنجره خداگونه 
و بیان موسیقایی لطیفش به زینت موسیقی فاخر آراست و اقبال فارسی زبانان 
را برای زندگی کردن با آثار شاعران نابی چون هوشنگ  ابتهاج )ایران ای سرای 
امید(، نیما یوشیج )داروک(، شفیعی کدکنی )قاصدک( و اخوان ثالث )زمستان( 
ممکن ساخت. بنابراین، یکی از دغدغه های یک اهل فرهنگ ممکن شد، او 
توانست اشعار بزرگانی مثل حافظ، سعدی، موالنا، شمس و معاصران نامبرده 
را از پستوها و طاقچه ها، با چهچهه ها و لحن بلبالنه و خدایی اش به گوش و 
دل کوچه و بازار برساند. همه آنچه گفته آمد، شاید برای شهرت و محبوبیت 
یک هنرمند طراز اول و دارای نشان شوالیه، پیکاسو و امثال آن کافی باشد ولی 
گمان کنم گرفتن نشان مردمی از مردم کوچه و برزن یک سرزمین و آن هم 
ایران زمین و آن هم با داشتن کاوه آهنگر، آرش کمان گیر، فردوسی و حافظ 
و هم سنگ آنها شدن، راهی است بس دشوارتر از آنچه نشان شوالیه می طلبد.

با تضمین از گفته های استاد، شجریان خود را راوی اشعار و کالم بزرگان 
می دید و می خواست با موسیقی ناب و پاک و حنجره هزاردستانی اش برای 
مردمش بگوید. او چه در کنسرت ها و چه در ضبط ها، با مردم با لحن موسیقایی 
گفت وگو می کرد. او ساده، نجیبانه و مردمی می خواند. شجریان نگهبان واژه ها 

و اشعار پارسی بود که برای مردم سرزمینش می خواند.
آنگونه است که »هم نوا با بم« و سوگواران زلزله شد، آنگونه است که »ربنای 

شجریان«،  دل و جان ایرانی را تا »آستان جانان« می کوچاند.
او تا آخرین اجرا و تا واپسین روز حیاتش، بر عهدش ماند که نمایِش آواز 

نکرد، او آواز را با مردم و برای مردم زندگی کرد. 
و اما درد از دست دادن استاد شجریان نازنین، عالوه بر از دست دادن پاک ترین 
نگهبان ادب و هنر ناب ایرانی، نگرانی های عمیق تری را برای اهل هنر و فرهنگ 
پدید آورده و آن اینکه با از دست دادن هر کدام از اسطوره های هنر، ادب و 
معرفت سرزمین مان به عنوان معیار قله نشینی، آیا می توان نگران تنزل سلیقه 
فرهنگی کشورمان نبود؟ و آخر آنکه آیا مادران و پدران امروز سرزمین مان 

اقبالی برای پرورش نهال شجریان ها می بینند؟
نگاهبانانی درستکار، پاک، هنردوست، اهل تالش و مردمی. به امید آن روز.

سخنی با دوست
 رضا هوش ور 
نوازنده سه تار و تنبور

شجریان، قله نشین ادب و هنر ایران زمین 

ادبیات سالمت
 دکتر حافظ باجغلی
روان پزشک

رندان سالمت مي كنند


