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شماره ششصدوپنجاه وهفت  شنبه بیست و هشت بهمن نودوشش

این گل با ابر دوست است...

ادامه از صفحه 7
: در فرهنگ مردم گیالن که پر از 
باران است، قهوه خانه نقش پررنگی دارد. 

شما در این زمینه چه منابعی دارید؟
زمانی که در محله  آفخرا بودیم، همسایه ای 
صالح آباد  بازارچه  ابتدای  در  که  داشتیم 
و  قدیمی  داشت.  قهوه خانه  سبزه میدان 
سنتی بود که شاهنامه خوانی داشت و من 
برای اولین بار در 8-7 سالگی شاهنامه خوانی 
را آنجا دیدم و شنیدم. مرا که به تنهایی راه 
نمی دادند با برادر بزرگم رفتم. دور تا دور 
روی سکو نشسته بودند. قلیان و چپق و سیگار 
بود. درویش هم روی سکوی مخصوص 
شاهنامه می خواند. این حالت در سراسر استان 
وجود داشت. زمانی قهوه خانه نشینی به عنوان 
تنبل خانه آقایان، از طرف بانوان خانه منع و 
سرزنش می شد اما قهوه خانه محل تبادل اخبار 
و کار و تجارت های کوچک بود. کسی که 
امروزه مزرعه اش آلوده شده در قهوه خانه 
مطرح می کند بقیه هم متوجه می شوند و 

تبادل تجربه می شود.
: اکنون در سن 80 سالگی تمایل 

دارید به مناطق بروید؟
اگر کم و کسری داشته باشم، می روم یا با 
دوستان ساکن در آن منطقه تماس می گیرم. 
: عمرتان طوالنی تر باد! شما گویا 

پهلوی اول را دیده اید؟
به قول معروف پیله )بزرگ( پادشاه را یک 
بار در 4 سالگی دیدم. سال 1320 بود. مادرم 
گفت شاه آمده پل زرجوب. مرا با خودش 
برد به تماشا. من تصوری از چهره اش ندارم 
ولی یادم است مردم بدگویی می کردند. یکی 
می گفت سگ شاه در ظرف طال نشسته، یعنی 
شاه سگ است در ماشین طال نشسته، )سگشاه 

به جای رضاشاه.(
: از رشت قدیم خاطره ای دارید؟ 
من که سنگفرش کوچه ها را دوست داشتم.
آقا این سنگفرش ها نعمتی بود. آب باران 
اصال جمع نمی شد، بلکه جذب ماسه زیر 
سنگ می شد. مدام هم تعمیر و مرمت می شد.

: محیط زیست چطور بود؟
ما پشت همین بیمارستان توتون کاران در 
رودخانه زردجوب ماهی صید می کردیم. 
شنا می کردیم. مردم لباس و قالی می شستند. 
امروز بوی بد رودخانه مریض مان کرده. 
کارخانه آوردیم. کنترل نکردیم، مازاد تولید 
و فاضالب ریخت داخل رودخانه و گرفتارمان 
کرد. سواحل و مرداب  ها آلوده شده. دنبال 
کودکی هایم نمی گردم، پیدا نمی شود. ما در 
روزهای آفتابی در حیاط مدرسه بازی محلی 
را دنبال می کردیم. روزهای بارانی هم در 

کالس قصه گویی داشتیم. 
: ما در گیالن مناطق ساحلی، 
جلگه ای، دامنه ها و قله ها را داریم و به 
یقین بیشتر باورها و مراسم  و گیاهان در 
این مناطق به لحاظ موقعیت جغرافیایی 

متفاوت بوده؟
سوال بسیار جالب و دقیقی است. من معتقد 
به 3 بخش هستم. کوهستان، جلگه، آبکنار 
نسبت  آبکناری ها  ساحل نشین(.  )مناطق 
فرهنگ  کوهستانی ها  و  به جلگه نشین ها 
کامال متفاوتی دارند چون تماس بیشتری 
با مسافران و کسانی که از ماورای خزر به 
گیالن می آمدند، داشتند. بنادر داشتند. با صید 
آشنا بودند. جلگه ای ها برای کوهستانی ها 
درباره ماهی طنز ساخته بودند چون با خوراک 
ماهی آشنا نبودند. در کوهستان با 3 بخش 
سر و کار داریم. کوهپایه، کولهت یا جنگل 
کوهستانی و خاصه کوه یا قله ها که گیاه کمتر 
می روید. کوهپایه محل زاد و ولد احشام 
در بهمن ماه است. کولهت محل زمستانی 
کوه نشین هاست؛ یعنی ییالق تا فصل قشالق. 
خاصه کوه بیشتر محل شکار و کم درخت 
است. آن باال آفتاب است و پایین باران. در 
آبکنار و جلگه بیشتر بازی ها میدانی است؛ 
یعنی بشود دوید و جست وخیز کرد. در 
کوهستان بیشتر بازی الک دولک به شکل های 
متعدد وجود دارد که خود محتوای کتابی 
را تشکیل می دهد. بازی هایی که خوی و 
خصلت کوهستانی و مبارزه دارد، همان طور 
که گردوبازی در جلگه انواع دارد و آرام و 
لطیف است و کتاب هم دارد. به هر حال 
پیگیری و تهیه منابع و تدوین این کارها نیرو 
و امکانات می خواهد که تاکنون فراهم نشده.
: کتاب های آماده چاپ دارید؟

دعاها،  و  باران ها  چشم زخم ها،  بازی ها، 
مناطق  چهارشنبه سوری  نوروزخوانی ها، 
گیالن و بسیاری دیگر را هنوز دست نزده ام. 
فعال روی قصه ها کار می کنم که 120 قصه  
روایت بومی است که 3 جلد می شود و 
قرار چاپ را هم گذاشته ام. 90 مقاله ای که تا 
امروز در مطبوعات به ویژه در مجله فرهنگ 

و مردم چاپ شده.
: امیدوارم به زودی نوشته های 

شما را در »سالمت« نیز شاهد باشیم.

واژه نامه پزشکی

hypnosis خواب واره 
حالتی خواب مانند که فرد خواب کننده به شخص القا کند.

hemostasis خون ایستی 
قطع خونروی به روش های گوناگون

hematology خون پزشکی 
بررسی خون و بافت های خونساز و درمان اختالالت آنها

hemothorax خون جنبی 
وجود خون در حفره جنب

hemoptysis خون خلطی 
بیرون دادن خلط خونین همراه با سرفه

hemorrhage خونروی 
بیرون آمدن خون از رگ خونی پاره شده و ریخته شدن به 

درون یا بیرون از بدن

hematinic خونساز 
دارویی که تعداد گویچه های سرخ خون و مقدار هموگلوبین 

را افزایش می دهد.

hemolysis خون کافت 
تجزیه یا انهدام گویچه های سرخ به نحوی که هموگلوبین در 

محیطی که یاخته ها در آن غوطه ورند آزاد شود.

medicine  دانش پزشکی
دانش تشخیص و درمان بیماری و راه های پیشگیری از آن 

photopsia,photopsy درخش بینی 
احساس درخشش نور به علت تحریک شبکیه چشم

noci-influence  درداثر
اثر ناشی از آسیب یا جراحت یا درد

ادامه دارد...

به همان دلیل که پزشکی یکی از قابل اعتمادترین حرفه ها در جامعه ماست، توقع عمومی 
بسیاری نیز متوجه این حرفه است. مردم در برابر خطای پزشکی برآشفته می شوند 
و آستانه انتظارشان گاهی باالتر از واقعیت هاست. چند نکته اخالقی در باب خطای 

پزشکان قابل تامل است.
یکم: گاهی اختالل در روند بیماری ناشی از ذات بیماری است. به بیان دیگر هم بدن 
آدمی، هم داروها و اقدامات درمانی جنبه های پیش بینی ناپذیر دارند و بعضی وقت ها 
حتی با لحاظ بیشترین دقت، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. در کتاب های مرجع طب، 
حتی برای ساده ترین اقدامات درمانی، درصدی از عدم موفقیت احتمال داده شده است. 
به رغم اینکه برخی مردم این ناکامی درمانی را خطای پزشکی می نامند،به نظر می رسد 

واژه خطا برای این مورد نباید گفته شود.
دوم: گاهی خطای پزشکی ناشی از »اشتباه حرفه ای و صادقانه« است. اشتباه صادقانه 
زمانی است که خطایی در تشخیص و قضاوت رخ داده باشد. به تعبیری پزشکان دقیق 
و توانا نیز ممکن است در تشخیص اشتباه کنند، هرچند هر کاری را که تا آن لحظه 
الزم بوده به درستی انجام داده باشند. این خطا را باید در پرتو تالش پزشک، شم بالینی 
او، صداقتش و اینکه او حداکثر توان خود را به کار برده، سنجید. اینجا باید به یاد داشته 

باشیم پزشکی بیش از آنکه ریاضی باشد، هنر درمان است.
سوم: گاهی خطای پزشکی ناشی از سهل انگاری است. پزشک بی مباالتی که شرح حال 
درست از بیمار نمی گیرد یا داروهای مصرفی او را بررسی نمی کند، ممکن است اقدام 
درمانی ای را توصیه و تجویز کند که به تداخلی جبران ناپذیر بینجامد. سهل انگاری 

نزدیک ترین واژه برای توصیف خطای پزشکی است.
چهارم: پزشک، در خطای تیم پزشکی تحت نظارت و کنترل خود شریک است و 
مسوولیت تشخیص و تجویز و درمان با اوست. گرچه این مهم ذره ای از بار مسوولیت 

قانونی و اخالقی سایر کادر درمانی نمی کاهد.
پنجم: اظهار خطای پزشکی به بیمار یکی از چالش انگیزترین مباحث اخالق پزشکی 
است. دو سوال مهم در این خصوص وجود دارد؛ یکی اینکه چه کسی باید خطای 
پزشکی را به بیمار بگوید؟ که به نظر می رسد پزشک ارشد در هر سیستم درمانی 
بهترین گزینه برای بیان خطاست و دیگر آنکه چه چیزی را باید به بیمار گفت؟ که به 
نظر می آید هر خطایی که در سالمت بیمار تاثیر گذاشته باید برای او توضیح داده شود؛ 
اینکه آیا خطای پزشکی  ای که تاثیری در سالمت بیمار نگذاشته و مربوط به مسائل فنی 
پزشکی است - مانند اختالل جبران شده در روند جراحی- نیز باید برای بیمار گفته 
شود محل مناقشه است. برخی متخصصان اخالق بر این باورند که گفتن این مساله 

جز تشویش آفرینی، ثمری برای بیمار ندارد.
ششم: پزشک مثل هر حرفه مند دیگر در جامعه موظف به تاوان خطای خود است. 
مالحظات اخالقی صنفی، توصیه می کند به جای تاوان دهی فرد پزشک در برخی موارد 
همه گروه پزشکی وابسته به آن پزشک در پی جبران خطای رخ داده باشند، مثال اگر در 
بخش اندوسکوپی، بیماری به علت خطای پزشکی دچار مشکل شد، گروه اندوسکوپی 

تاوان بدهند. این شیوه، یکی از رویکردهای قابل تامل و مهم است.
هفتم: شخصی که در خیابان از فرط عصبانیت به کسی مشتی می زند و او را دچار نقص 
عضو یا حتی مرگ می کند با پزشکی که با نیت بهبود بیمار، حتی از سر سهل انگاری آسیبی به 
بیمار می رساند دو ماهیت متفاوت دارند. دو عنصر »ناخواستگی« و »نیت خوش« در خطای 
پزشکی آنقدر بارز است که مواجهه با این خطاها را از گفتمان رایج قانونی متمایز می کند.
هشتم: رویکرد فرایندی به خطای پزشکی به جای افشاگری از همان آغاز ارتباط درمانی، 
همه وقایع و اقدامات را مستند می کند تا خطای پزشکی نه بزرگ تر و نه کوچک تر از 

آنچه هست، جلوه کند.

خطای پزشکی پریشان تر از دیروز

شعر و سالمت

»هر روز 
پریشان تر از دیروز

به عصر می رسیم
و به هنوز 

نردبان را 
بر جدار تاریکی تکیه می دهیم

به اصرار
از آن باال می رویم

تا ببینیم
که فردا نیز چنینیم:

سایه ای بی نام
در خیابانی بی نشان

که به بن بست گره خورده است
یا شبحی ناتمام بر شانه باد

که نشانی اش را گم کرده است

هر روز 
پریشان تر از دیروز

به عصر می رسیم
و به هنوز«

»مسعود احمدی« از مجموعه »بر شیب تند عصر«
 

نه کامال  دنیای  این روزگار که زمانه تکنولوژی و  آدم های 
مدرن است، که بیشتر برزخی است میان سنت و تجدد، کهن 
و نو، همچون شبح سرگردان کار و آزگار و کردار خویش و 

دیگران و محیط هستند.
مردمان گیج و پریشان میان دیروز و امروز، صبح و عصر. 
و عصر  امروز  به  دیروز  از  پریشان تر  و  دیروز  پریشانی  از 
می رسند و به شب و از نردبان نیستی و تاریکی باال می روند 
تا ببینند فردا نیز چنین خواهند بود. این سایه های بی نام و 
نشان، تهی از امید و کار و زندگی که کار نیز خود مصیبتی 
دیگر است در چنین شهرهایی، در خیابان های بی رمق و تهی تر 

از خودشان سرگردانند.
با خود و با خیابان مدام به بن بست می خورند. همانند بادی 
که نشانی اش را گم کرده باشد و نداند از کدام سو می آید و 
به کدام سو باید برود. خیام وار از خود می پرسند که از آمدن 
و رفتن ما چه سود؟ از بهر چه بود این آمدن و رفتن؟ شبح ها 
از یکدیگر می ترسند و اعتمادی در میان نیست. گریز است 
و گزارش اندوه. تنهایی است و بادهای مسموم. از عصری 
به عصری دیگر غلتیدن. از صبحی به صبحی دیگر رسیدن. 

دنبال هیچ رفتن و دست خالی برگشتن...
این شعر، دوره ای از بیهودگی را تصویر می کند که بسیاری 
از آدم ها در دوره هایی از زندگی شان دچارش می شوند و این 
دور و تسلسل مدام تکرار می شود و در ذهن و نگاه شاعر 

تا »هنوز« ادامه دارد: 
»هر روز 

پریشان تر از دیروز
به عصر می رسیم

و به هنوز«.

 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق پزشکی
 ایرج ضیایی
شاعر و منتقد ادبی

تلگرام خوش خبر
پزشک که می شوی خواه ناخواه بر سر سفره درد مردم مهمان خواهی شد و بی اجازه 
یا با اجازه با غم آنها هم آهنگ می شوی. کارت به جایی می رسد که اشک هایشان در 
چشم تو هم می ریزد و نفس به نفس، اضطراب را با آنها َگز می کنی! و دیگر خودت 
نیستی؛ ته تمام خنده هایت درد بیمارانت می نشیند و دلگیری های شخصی ات با خنده شان 
نرم می شود! در جراحی که همه چیز آنی است و میلی متری، اوضاع دوچندان پیچیده 
می شود. در اتاق عمل بیمار به طور مصنوعی بی درد می شود. در همان لحظات دردش 

روی سینه تو سنگینی می کند و نفست بند می آید، به امید بیداری بدون درد بیمار.
اوایل همین ماه دختر جوانی با پدر آمده بود درمانگاه جراحی. دردش از شقاق بود و 
شرم و حیا مانع از بیان به موقع درد حتی برای خانواده شده بود. صبحی که آمده بود، 
اورژانسی روانه اتاق عمل شد. روی تخت عمل اوضاع بدتر و توده ای انتهای روده 
را مسدود کرده بود و شک ها همه به بدخیمی و تومور ختم می شد. به همین دلیل 
هم نمونه برداری از توده انجام گرفت. دختر جوان بود و شک به تشخیص بیماری اش 
خطرناک. پس باید تا مشخص شدن جواب نمونه برداری و انجام کولونوسکوپی و 
آزمایش های دیگر در بخش بستری می شد. طبق روال بخش جراحی بیماران فیشر 
فردای عمل مرخص می شوند ولی دختر مرخص نشد. تخت های کنار دست دختر 
دست به دست هم داده و اطالعات و تجربیات خودشان و اقوام و آشنایان از فیشر را 

خیلی زود به او منتقل کرده و تاکید کرده بودند که:
- تو باید همان روز اول می رفتی خونه چرا نگهت داشتن ا... اعلم!

دختر بی خبر از همه جا حرف و حدیث همسایه ها را به پدر منتقل کرده و پدر سیاست 
سکوت در پیش گرفته بود و هیچ یک از شک های ما را به دخترش نگفته بود. ما هم 
اصرار به دانستن همه جزییات نداشتیم، وقتی هیچ چیز به قطعیت به اثبات نرسیده، آن 
هم برای دختری که دوری از مدرسه و همکالسی ها بزرگ ترین دغدغه بود. هر روز 
صبح که باالی سر دختر می رفتم سوال های بی پاسخ را از صورتش می خواندم ولی 

کمرو بود و سکوت می کرد. من هم اصال به روی خودم نمی آوردم. آزمایش های خون 
خوب بود. کولونوسکوپی هم انجام شد؛ وجود توده با ابعاد و خصوصیات دقیق تایید 
و نتیجه نهایی به گزارش نمونه برداری موکول شده بود. هر روز که آفتاب باال می آمد 
با آزمایشگاه تماس می گرفتم و جویای جواب پاتولوژی دختر ساکت بخش می شدم 

و تاکید پشت تاکید که هرچه زودتر جواب نمونه بیمار خارج از نوبت آماده باشد.
یک هفته بعد در اتاق عمل بودم که از آزمایشگاه خبر رسید جواب آزمایش دختر ما 
آماده است. اضطراب سر تا پایم را به تکاپوی تند و تیزی انداخته بود. طاقت اینکه پدر 
دنبال جواب آزمایش دختر برود، نداشتم. خبررسان آن طرف خط هم نمی توانست 
گزارش را بخواند. همین هم شک به جانم ریخت که نکند خبری هست و خبررسان 
نمی خواهد صبحش را با بدخبری شروع کند! با اصرار من راضی به ارسال آن با تلگرام 
شد. بهترین نقطه از اتاق عمل که آنتن دهی آن خوب بود، نزدیک در اتاق عمل بود و 
من هم مجبور به قدم زدن پرشتاب در همان ورودی اتاق عمل بودم تا رسیدن جواب.
اول صبح بود و تردد کارکنان در موقعیت من زیاد و همه جویای اضطراب صبحگاهی 
من؛ حس و حال توضیح نداشتم و با لبخندی کامال ساختگی از دستشان درمی رفتم. 
نمی دانم چقدر طول کشید که صدای رسیدن نامه بلند شد. خوشحال بودم که باالخره 
به سرانجام کار رسیدیم و همان که منتظرش بودیم، رسید ولی جرات باز کردنش نبود. 
این دست و آن دست می کردم و دست آخر دل به دریا زدم. نفس توی سینه حبس و 
صندوق پستی باز شد! خدای من! تلگرام خوش خبر بود و تومور قطعی رد شده بود. 
بهتر از این نمی شد. انرژی عجیبی از سر تا پا و دوباره از پا تا سر کل وجودم را تکان 

داد. انگار دستم به سیم لخت برق خورده بود.
تر و فرز از جا پریدم و خودم را به استاد رساندم که آماده عمل می شد. بی هیچ حرفی 
گوشی را دستش دادم و خودش خواند آنچه را که باید می فهمید و برق مهربان نگاهش 

روزم را تا آخرین عمل آن روز آرامش دلپذیری بخشید!

از دفتر خاطرات
 دکتر خلیل کاظم نیا

من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم...
مهدی اخوان ثالث


