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شماره ششصدو؟  شنبه ؟ ؟ نودوشش

اگر این خرافات، مخصوص جاهالن بود، آنها را در این نوشته  که در موضوع 
فرهنگ خانواده است،  نمی آوردم، اما متعجبانه و متاسفانه، این باورهای ناروا، 

گستره ای وسیع از مردمان با فرهنگ را نیز فراگرفته است.
قبل  ترها، هرگاه در مشاوره هایم کسانی از اهل دانش را مشاهده می کردم که این 

مسائل را مطرح می کنند و برای حل این گونه امور 
غیرعقالنی و غیرعلمی به مشاوره می آیند، تعجب 
اما  است،  اندک  تعدادشان  می پنداشتم  و  می کردم 
به تدریج، به این واقعیت تلخ پی بردم که تعدادشان 
گوناگون  الیه های  از  وسیعی  طیف  و  است  زیاد 

جامعه را تشکیل می دهند.
و  داناترین  مردمان،  از  گروه  دو  می دانیم  ما  همه 
دانشمندترین مردمان جامعه اند؛ یکی دانشگاهیان و 
دیگری حوزویان و دو مکان است که خیزشگاه دانش 
و فرهنگ است؛ یکی دانشگاه و دیگری حوزه علمیه.
اینجانب، در هردو مکان و با هردوی ایشان، مشاوره 
دارم و با این دو مکان و این دو گروه، مأنوسم. با 
تعجب و تاسف، عقیده به این خرافات، در هردو 

مکان و نزد هردو گروه، وجود دارد.
وقتی دانشجویی فرهیخته یا طلبه ای فاضل می  گوید: 
»مدتی است در کارهایم گره افتاده و هرکاری می کنم، 
بدشانسی می آورم. آیا کسی برایم جادو کرده؟ آیا طلسمم 

کرده اند؟« ابتدا می پندارم مزاح می کند. بعد می بینم جدی می پرسد. تعجب می کنم.
وقتی تعجبم را می بیند، می گوید: »مگر طلسم کردن واقعیت ندارد؟«

می گویم: نه.
می گوید: »پس چرا من که این همه تالش کردم، نمره خوبی نگرفتم؟«

»چرا به هر راهی می روم درها به رویم بسته می شود؟«
»چرا به هدف هایم  نمی رسم؟«

پسری جوان می گوید: »چرا به خواستگاری هر کسی 
می روم، در آخر، کار خراب می شود؟«

دختری جوان می پرسد: »چرا خواستگارانم کم شده؟«، 
»چرا هر کس به خواستگاری ام می آید، کار به فرجام 
نمی رسد؟ ممکن است بختم را بسته باشند؟ الزم است 
نزد دعانویس بروم که بختم و طلسمم را بازکند؟« 
و  نمی کنم  مسخره  را  ایشان  از  هیچ کدام  من  البته 
مراجعه ها  این گونه  در  نمی رانم و معموال  از خود 
و  عقیده  و  بینش  اصالح  به  نخست  مشاوره ها،  و 
مساله شان  به حل  آن گاه  و  می پردازم  ایشان  پندار 
اقدام می کنم زیرا می دانم رسوخ این افکار، در این 
اذهان، پیشینه ای دیرینه دارد و از نسل های پیشین 
به ارث برده اند اما توقع این است دانش پیشگان و 
فرهیختگان جامعه، گریبان اندیشه خود را به دست 

این خرافات ندهند.

جادو، طلسم، بخت بندی و بخت گشایی 

چرا من را به دنیا آوردید؟!

قلم دست شماست

تو با خلق سهلی کن  ای نیکبخت
که فردا نگیرد خدا بر تو سخت

دل زیردستان نباید شکست
مبادا که روزی شوی زیردست

از کودک دلیل دعوای او را با برادرش می پرسم. او می گوید:»به حرف من گوش 
نمی دهد و دفتر من را خط خطی می کند.« او جای گازگرفتنی را که روی دستش 
است نشان می دهد و می گوید:» ببینید چقدر وحشی است.« از مادر می پرسم:»چه 
چیز باعث می شود این دو پسربچه با هم تا این حد درگیر باشند؟« مادر شروع به 
گریه می کند و می گوید:»بچه ها تمام روز در خانه هستند و من مجبورم تا شب 
کار کنم. آنها از بیماری تاالسمی رنج می برند و خرج درمان آنقدر باالست که 
من مجبورم در خانه مردم کارکنم تا بتوانم از پس مخارج سنگین آنها بربیایم. 
برادر بزرگ تر مشکالت ذهنی دارد و 9 ساله است. در واقع پسر کوچک ترم از 
او مراقبت می کند. پسر کوچک تر 6 ساله است. ما به خاطر مشکالت زیادی که 
داریم نتوانسته ایم او را به پیش دبستانی ببریم. من و همسرم سرایدار یک خانه 
هستیم. مدیر مجموعه قبل از اینکه این شغل را به ما بدهد از ما تعهد گرفته که 
بچه ها حق ندارند در محوطه باشند. ما مجبوریم صبح قبل از اینکه بچه ها بیدار 
شوند از خانه خارج شویم و در را روی آنها قفل کنیم. در حقیقت بچه ها در خانه 
زندانی هستند، این طوری برای ما راحت تر است چون هر روز با گریه طوالنی و 

ضجه زدن آنها روبرو نمی شویم.
می دانم که بچه هایم خصوصا علی که متوجه اطراف است و همه چیز را می فهمد، 
از شنیدن سروصدای بچه ها که در حیاط بازی می کنند، خیلی آزرده می شوند. او 
بعضی اوقات به من می گوید از شما بدم می آید، چرا من را به دنیا آوردید؟ من 

این دنیا را دوست ندارم، دنیایی که بچه ها در آن با هم برابر نیستند.«
به چهره معصوم کودک نگاه می کنم. با خود فکر می کنم چه خوب و ساده مسائل 
را تحلیل می کند. آیا آدم بزرگ هایی مانند مدیر مجموعه که چنین شرایطی را به 

این دو کودک تحمیل کرده اند، از این ماجرا درکی ندارند؟ فکر می کنم ما آدم ها 
حتی اگر به آسیبی که این بچه ها می بینند، فکر نمی کنیم، باید نگران آسیبی باشیم 
که چنین شرایط پیچیده ای در این کودکان به جا می گذارد و مشکالتی که این 
افراد در آینده می توانند برای ما و فرزندان ما ایجاد کنند. فشار مشکالت روانی 
تحمیل شده به این افراد سرانجام روزی گریبان ما را نیز خواهد گرفت. نمی دانم 
این افراد به سوال کودکان خود که چرا علی حق ندارد در حیاط بازی کند؟ چه 

پاسخی می دهند؟
مشکالت این کودکان فقط به این دوران ختم نمی شود. این کودک و کودکانی 
مشابه که در شرایطی نابرابر با محیط پیرامون خود زندگی می کنند، این تبعیض 
را با پوست و گوشت خود در تمام مراحل زندگی لمس می کنند. آنها مجبورند 
به مدارسی بروند که بچه ها با شرایطی کامال متفاوت در آنجا حضور پیدا می کنند. 
آنها همیشه سواالت بی پایانی دارند؛ اینکه چرا هیچ وقت مسافرت نمی روند؟ 
چرا اسباب بازی آنچنانی نه، یک اسباب بازی ساده ندارند؟ چرا به جشن تولد... 
دعوت نشده اند؟ چرا بچه ها دوست ندارند با آنها بازی کنند؟ چرا زبان دوم و 

سوم ندارند؟ و سواالتی بی شمار از این نوع.
کاش می توانستیم باور کنیم که لبخند زدن و روی و دست گشاده داشتن تنها چیزی 
است که بخشیدن آن به دیگران از ما نمی کاهد.کاش وقتی چنین قوانینی )قانون 
منع رفت و آمد کودکان( می گذاریم خود را دقایقی به جای کودک خردسالی 
می گذاشتیم که دست سرنوشت او را درچنین موقعیت دشواری قرار داده است؛ 
چه بسا این ماجرا می توانست قصه زندگی ما باشد؛ پس به شکرانه این نداشته 

زندگی را بر همنوعان خود سخت تر نکنیم. به قول سعدی:
ای که دستت می رسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
چون زبردستیت بخشد آسمان

زیردستان را همیشه نیک دار

 حجت االسالم علی اکبر مظاهری
پژوهشگر دینی، مشاور خانواده

دین وسالمت

وقتی پای دیگران در 
میان است...

 زهرا سادات صفوی

خیلی از ما آدم ها از کاه کوه می سازیم. یک 
مساله کوچک بی اهمیت را بزرگنمایی 
می کنیم و به آن اهمیت و پر و بال 
زیادی می دهیم. برای اتفاق های کوچک 
و کم اهمیتی که برای خودمان می افتد، 
روزها زانوی غم به بغل می گیریم و دلمان 
برای خودمان که می سوزد هیچ، توقع 
داریم همه با ما همدردی و درکمان کنند.
اما انگار این رفتار را فقط درباره خودمان 
و مشکالت شخصی مان داریم. وقتی پای 
دیگران به میان می آید، بعضی از ما کوه 
را کاه می  بینیم. برای اینکه نمی خواهیم 
قدمی برای کسی برداریم، حوصله اش 
خاطرمان  نمی خواهیم  یا  نداریم  را 
آزده شود، ترجیح می دهیم خودمان را 
گرفتارتر از همه فرض کنیم و اینقدر به 
این کار ادامه می دهیم که باورمان می شود 
مشکل دارتر از ما در دنیا پیدا نمی شود.
اگر کمی فکر کنیم، یادمان می آید حداقل 
چند باری در زندگی گرفتار این دام 
فکری شده ایم. وقتی شنیده ایم کسی 
مشکل دارد، برای اینکه اظهار فضلی 
کرده باشیم و خالی نماندن عریضه، 
گفته ایم خدا خودش کمکش کند و 
سریع سرمان را تکان داده ایم تا مبادا 
غباری از اندوه دیگری بر صفحه ذهنمان 
بماند. یا اینکه نالیده ایم که:» ما آنقدر 
خودمان مشکل داریم که...«. ممکن است 
عکس العمل مان به سکوت و گرفتن 
قیافه ای اندوهبار خالصه شود. می دانید 
چرا؟ شاید چون اصال درد دیگران را 
مهم نمی دانیم. درد برای همسایه درد 
نیست و به ما اگر برسد، مهم است و 

توقع داریم همه کمکمان کنند!
درست است که خوب است دعا کنیم 
خدا به کسی کمک کند اما شاید ما را 
قابل دانسته تا با دست های ما به بنده اش 
کمک کند. بیاییم این بار وقتی از رنج 
آدمی شنیدیم، اول کمی فکر کنیم. یادمان 
باشد از کوه کاه ساختن فقط با ویرانگری 

ممکن است.

حرف آخر

ستون آخر

آقای نظر 44 ساله و پدر دو فرزند 
است. بچه هایی که در دوره دبستان 
خیلی  مثل  دارند  دوست  و  هستند 
پدر  کنار  دیگر، شب ها  بچه های  از 
بنشینند، تکالیفشان را انجام دهند و 
اما  باشد  گرم  حضورش  به  دلشان 
آنها  برای  هم  ساده  دل خوشی  این 
رویاست. پدرشان مبتال به سرطان و در 
بیمارستان فیروزگر تحت درمان است. 
او جراحی، 8 دوره شیمی درمانی و 
28 جلسه رادیوتراپی شده اما همچنان 
حال عمومی خوبی ندارد و سلول های 
شده اند.  منتشر  کمرش  به  سرطانی 
درد بیماری یک طرف و غم تامین 
هزینه های خانواده برای آقای نظر که 
سرپرست خانواده است و قادر به کار 
حاضر  حال  در  طرف.  یک  نیست، 
با مختصر  و خانواده اش  او  زندگی 
کمک اطرافیان با سختی می گذرد اما 
نباید بگذاریم این درد و غم نان و 
... پدری را از پا دربیاورد. این از آن 
قصه هایی نیست که بتوانیم کوهش را 
کاه ببینیم؛ رنج آقای نظر بزرگ است.
اگر می خواهی روزهای این خانواده 
در این روزهای سرمازده اندکی گرم 
شود،  کم  مشکالتشان  و  درد  از  و 
می توانی وجه نقد را به کارت بانک 
-8001-0756 شماره  با  پارسیان 
موسسه خیریه  نام  به   6221-0610
با  و  کنی  واریز  عاشورا  امدادگران 
شماره  یا   تلفن26301054  شماره 
همراه 09198012677تماس بگیری.
موسسه  در  کد21068  با  بیمار  این 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

 دکتر میترا حکیم شوشتری
روان پزشک کودک و نوجوان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

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.

واژه نامه پزشکی

wheeze خس خس 
صدای سوت مانندی که هنگام تنفس و به خصوص در بازدم 

شنیده می شود.

line of occlusion خط  برهمايی 
خطی فرضی که از محل تماس دندان های فک باال و پایین 

در حالت برهمایی می گذرد.

asphyxia خفگی 
تغییرات بیماری شناختی ناشی از فقدان اکسیژن در هوای تنفسی

suffocation خفگی 
قطع تنفس، به علت غرق شدگی و فشردگی گلو و... که به 

بیهوشی و مرگ بینجامد.

sigmoid colon, sigmoid خم روده 
بخش التهابی پس روده/ کولون پایین رو که به شکل شترگلو 

است و به راست روده منتهی می شود.

sigmoidoscopy خم روده بينی 
بررسی راست روده و خم  روده با اسبابی به نام خم روده بین 

hypnotic خواب آور 
دارویی که باعث خواب شود.

somnambulism خوابگردی 
نیمه خودکار در  انجام دادن کارهایی به صورت  قدم زدن و 
ضمن خواب، بی آنکه شخص در بیداری آنچه در انجام داده 

به یاد آورد.

hypnotism         خواب گری
فردی را به شکل مصنوعی از راه تلقین و مانند آن به خواب واره 

بردن.
ادامه دارد...

پزشک، بیمار، صمیمیت
از در آهنی اتاق عمل که تو می آیی، همیشه چند نفر پشت 
بلند و یکبار مصرف را می بینی  لباس های آبی  با  همان در 
که کاله کشی همرنگ، سرشان کرده اند و ساکت و مضطرب 
منتظرند اسمشان را صدا کنند. این اتاق پشت دری، اتاق انتظار 
است! اتاقی کوچک و باریک با دو ردیف صندلی پالستیکی 
روبروی هم که با پرده مغز پسته ای زنانه، مردانه شده است.
روزهای اول هوای سنگینش را حس نمی کردم ولی هر چه 
جلوتر می رفت هوای نفسگیرش بیشتر روی من اثر می گذاشت؛ 
هر بار که آنجا می رفتم بیمارهایی را می دیدم که با چشم های 
مشکوک کنار هم نشسته بودند و لحظات انتظار و تسلیم را تک 
و تنها با هیجانات درونی خودشان سپری می کردند، بی آنکه 

حتی یک لحظه با بغل دستی شان همکالم شوند.
بیمارهایی که تا 30دقیقه پیش سوال پیچت می کردند توی این 
اتاق فقط به پرده جلویشان زل می زدند و غرق در ناکجاآباد 
می شدند و پا روی پا می انداختند و آنچنان آنها را درهم قفل 

می کردند که گویی قرار نبود هیچ وقت از هم جدا بشوند!
آرام آرام که با حال و هوای اتاق آشنا شدم، هر بار که از آنجا 
رد می شدم سالم کوتاهی به همه می کردم ولی انگار نه انگار 
چون آنها هم از سر بی میلی »علیک« خشکی تحویل می دادند 
و فوری می رفتند توی الک خودشان. کم کم یاد گرفتم بیمارها 
را از اتاق انتظار تا روی تخت همراهی کنم تا احساس ترس 
پیش از عملشان کمتر شود؛ باز هم موفق نبودم از بس هوای 
عمل ترسناک بود. جلوتر که آمدم، فهمیدم باید دست بیمار 
را بگیرم و بی اجازه تنهایی اش را پاره کنم و تا روی تخت 

کنارش باشم. هوای رابطه بهتر شد.
وقتی همکالمی هم به همراهی اضافه شد، بیشتر حس صمیمیت 
اتفاق می افتاد، به خصوص از وقتی با شوخی و طنز حواس 
بیمار از درد و عمل پرت می شد و حاال دیگر به جایی رسیده ام 
که درگوشی حرف هایی بینمان ردوبدل می شود؛ یکی برای 
بچه هایش پیغام و پسغام می دهد، یکی دیگر وصیت می کند!
به  مخفیانه  عمل  اتاق  توی  را  پنهانی شان  وسایل  بعضی ها 
من امانت می دهند و بعضی شان تا لحظه بیهوشی دست از 
همکالمی برنمی دارند و پاک یادشان می رود چرا روی تخت 

وسط اتاق دراز کشیده اند.
همین دیروز آقای جوانی که عملش هم چندان سنگین نبود 
توی اتاق انتظار قالب تهی کرده بود. بیمار را خوب می شناختم. 
از همان لحظه بستری شدن می گفت از عمل می ترسد و مرتب 
زیر لب دعا می خواند. توی اتاق انتظار به قول خودش خیلی 
معطل شده بود و 3-2 باری می خواست عطای عمل را به 

لقایش ببخشد ولی دردش که تیر می کشید، کوتاه می آمد!
موقع جابجایی دستش را که گرفتم، محکم دستم را چالند و 
تا روی تخت هم ول کن نبود. بی حسی نخاعی شد. به محض 
اینکه روی تخت دراز کشید، سرش را باال آورد و اشک همه 
صورتش را شست. اشک هایش را که پاک کردم، با هزار قسم 

خودش را به ما و ما را به خدا سپرد.
باورش نمی شد دوباره نفس می کشد. باورش  از عمل  بعد 
نمی شد دردش رفته باشد اما باور کرده بود من راست گفته بودم!
این را وقتی فهمیدم که بعد از عمل باالی سرش ایستادم و 
احوالش را پرسیدم. باز هم اشکش جاری شد. سقف را نگاه 
می کرد. چند دقیقه ای به همین حال گذشت. انگار خیالش از 
بابت چیزی راحت شد. با چشم به من اشاره کرد و آرام چیزی 
را زمزمه می کرد. به اشاره اش سرم را که نزدیک تر بردم من را 
بوسید. خشکی لب هایش روی گونه ام ماند و خستگی فردای 

بعد از یک شب بیداری همان جا کنار تخت بیمار چال شد.

از دفتر خاطرات
 دکتر خلیل کاظم نیا

می خواهی دلتنگت نباشم
انگار كه بخواهی

شیروانی های رشت خیس نباشند
انگار كه بخواهی

زمستان های الموت سرد نباشند...
لیال كردبچه


