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عیدتان مبارک ،سالتان با برکت باشد!
دکتر مسعود جوزی

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز...
خوب ،عیدتان مبارک باشد! مبارک یعنی با برکت .سال با برکتی داشته باشید! به این معنی سال خوبی برای شما آرزو میکنم که
البته جای مناقشه است؛ یعنی سال «خوب» هم داریم؟ اص ً
ال «خوب» و «بد» مطلق داریم؟ پس برایتان سال «بهتر»ی آرزو میکنم .سال
ً
ً
بهتر از چه؟ نمیخواهد راه دور بروید؛ از همین سالی که گذشت! این آرزوی محالی که اصال نیست ،اتفاقا بسیار هم در دسترس و
باورپذیر است .در واقع  1395آنقدر «بد» بود که بهسختی میشود باور کرد  1396سال «بهتر»ی نباشد!
اص ً
ال خوب و بد بهکنار .همان «با برکت» بهتر است؛ به این معنی که هر درصدی از جامعه تا آخر سال از «خط فقر» (که  10سال
نس َرد .سالی باشد که مردان و زنان
است تصوری و فرضی است و عدد و رقم دقیقش معلوم نیست) بیایند باال و کسی از آن به پایین ُ
این جامعه بتوانند لقمه نانی با شرافت و دلخوشی و صلح و آرامش بر سر سفرهها ببرند .برای همه بهویژه برای کودکان سال بهتری
باشد ،سال پرامیدتری باشد...
آن دو بیت اول از سعدی است .شاید جهان در زمانه سعدی از اینکه حاال هستهم بدتر بود ،شاید هم نبود یا بدیاش اینقدر
پیچیده نبود .شاید بنا بر نظریه «درماندگی آموخته شده» آدمها سادهتر و بیتوقعتر بودند که در آنهمه سیاهی دنبال بهانهای کوچک برای
شادی و آرزوی مبارکی بودند ...و چه بهانهای بهتر از باد صبح و بوی نوروز؟ اینها را که -خدا را شکر -هنوز کسی از ما نگرفته است!
بگذریم ...این شماره «نوروزی» است؛ نوروزی به این معنی که در چند روز فراغتی که انشاهلل دارید ،با رغبت ورق بزنید و لذت
ببرید؛ بنابراین مطالب غیرپزشکی (دیدنیها و خواندنیها و رفتنیها و )...بیشتر و مطالب پزشکی هم «خواندنی»تر است .همینجا هم
فرصت را غنیمت میدانم تا سپاسم را به هم ه دوستان نویسنده این شماره و  11شمارهی دیگر سا ل گذشته و همکاران دفتر نشریه و
عوامل چاپ و ...در نهایت شما خوانندگان مهربان و وفاداری که امیدبخش ما در این عصر افول رسانههای کاغذی هستید ،تقدیمکنم.
ی شما و برای همه در سراسر جهان کام شیرین آرزو میکنم
ببخشید! هر چه کردم این «بهاریه» کمتر تلخ باشد ،نشد! با اینهمه برا 
یا شیرینتر! تندرستی و شادی و سربلندی و تعالی و آرامش و ...برکت! همه چیزهای خوب!

3

مردانی که نجاتبخش مادران بودند...
در گفتوگو با دکرت حسن خردمند
گفتوگو :دکتر رقیه حجفروش
از قدیم یادم هست که مادرم همانند بسیاری از زنان فامیل معتقد بود جراح زنان و زایمان باید مرد باشد؛ هم توان
و قدرت زیادی دارد و هم جرات بیشتری .وقتی دانشجوی پزشکی شدم ،در بخش زنان ،هیچ استاد مردی نداشتیم
و نهتنها همه بیماران را خانم دکترها ویزیت میکردند ،بلکه ادار ه بیمارستان هم بهعهده آنان بود؛ زنانی توانمند که از
چهرههای معروف و مطرح شهر و کشورمان هم هستند .با اینهمه هنوز در دید بسیاری از مردم و زنان شهرم ،آقایان
متخصص زنان احترام بسیاری دارند و از آنان بهنیکی یاد میشود چرا که سالها یکتنه نجاتبخش جان مادران و زنان
خانوادههای ما بودهاند .یکی از این پزشکان نیک روزگار ،دکتر حسن خردمند است که گرچه چند سالی است طبابت
نمیکند ،اما هنوز نامشان را از مادران و پدرانمان بهعنوان نمونه یک پزشک مطرح ،دلسوز ،توانا و آبرومند میشنویم .با
سپاس فراوان از ایشان و پوزش بسیار از تاخیر در انتشار گفتوگویی که در اوایل تابستان انجام شد ،برایشان تندرستی
آرزومندم.
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از خودتان بفرمایید؛ چند سال دارید ،کجا متولد
شدید و دوران مدرسه را چطور گذراندید؟

من  83سال دارم و متولد سال  1312هستم .در قزوین
بهدنیا آمدم و دبستان و دبیرستان را همانجا خواندم.

البته به ادبیات بسیار عالقه داشتم ولی چون کالس
ششم ادبیات در قزوین نداشتیم ،بنابراین ششم طبیعی را
انتخاب کردم .پس از دیپلم ،سال اول در کنکور دانشگاهها
پذیرفته نشدم ولی سال بعد ،یعنی سال  ،1334در رشته
پزشکی در دو دانشگاه تبریز و تهران قبول شدم که در
تهران درس خواندم.
چرا پزشکی ،وقتی به ادبیات عالقه داشتید؟
آن موقع رسم بود دانشآموزان درسخوان همه پزشکی
را انتخاب میکردند ،مگر این که قبول نشوند .البته این
رسم هنوز هم پابرجاست!
چند برادر و خواهر بودید؟
ما یک خواهر و دو برادر بودیم .البته پدرم از ازدواج
دومش  5فرزند دیگر هم داشت.
خواهر و برادرانتان تحصیالت پزشکی نداشتند؟
خیر؛ برادرم معلم شد .خواهرم هم زود ازدواج کرد و
 6فرزند پسر بهدنیا آورد که دو نفرشان پزشک متخصص
هستند و یکی از فرزندانش هم مهندس .سه فرزند
دیگرشان هم فرهنگی هستند.
از تحصیالتتان در دانشگاه بفرمایید .چند ساله بود؟
ما پزشکی را  6ساله خواندیم اما بعد از ما دیگر  7ساله
شد .بالفاصله پس از فارغالتحصیلی از پزشکی عمومی
هم امتحان تخصص دادم .چهار سال دوره تخصص زنان
و زایمان را گذراندم و بعد رفتم سربازی ،سپاه بهداشت
در سیستان و بلوچستان.
و البد با امکانات کم؟
البته امکانات کم بود ولی مردم از همان امکانات
موجود هم خیلی استقبال نمیکردند .آن موقع بیشتر
خانمهای مامای با سابقه ،کار زایمان را انجام میدادند
و من هم بهعنوان پزشک متخصص در بیمارستان بیشتر
کار زنان و جراحی میکردم تا زایمان.
چطور شد رشته زنان را انتخاب کردید و از
اساتیدتان در دوره تخصص کسی را بهیاد دارید؟
عالقهمند بودم .یکی از استادانمان شادروان دکتر
غالمحسین مصدق بود؛ پسر دکتر مصدق بزرگ که االن
نوهاش جراح زنان است و در تهران کار میکند .زندهیاد
دکتر جهانشاه صالح هم استاد ما بودند.
و چرا به گیالن آمدید؟
بعد از سربازی در سازمان بیمههای اجتماعی استخدام
شدم و در سال  1346به رشت آمدم و رییس بخش زنان
و زایمان بیمارستان بیمههای اجتماعی شدم که بعد شد

تامین اجتماعی.
پیش از شما رشت متخصص زنان داشت؟
بله؛ آن زمان مرحوم دکتر نصرتاهلل فامیلی بود که
چهار سال پیش از من آمده بود .بعد از ایشان من بودم و
بعدها آقایان دکتر ایرج میثمیفر ،دکتر ناصر وطنخواه،
دکتر زینالعابدین براتی و دکتر فیضاهلل کهنسال آمدند.
و همه متخصصان زنان مرد بودند؟
خانمها کمتر بودند .البته خانم دکتر ربابه آریافر که
پزشک عمومی بود بیماران زنان را ویزیت میکرد .بعد از
انقالب هم برای تخصص زنان فقط خانمها راپذیرفتند.
ما که از قبل بودیم در مطب و بیمارستان ویزیت میکردیم
اما پزشکان متخصص زنان جدید همه زن بودند .البته
بهنظرم اینکه اجازه ندادند مردها این رشته را ببینند کار
خوبی نبود.
منظورتان اعتماد بیماران به جراحهای مرد است یا
نظر دیگری دارید؟
هم آن و هم اینکه بهنظرم این رشته بهعلت شرایط
خاص آن ،یعنی شب و نصفهشب و تعطیلی بر بالین
بیمار حاضر شدن ،برای آقایان آسانتر است .من گاهی
شب سه تا چهار دفعه به بیمارستان میرفتم که بهنظر
من برای یک خانم با داشتن شوهر و فرزند بسیار
مشکل است.
از متخصصهای بیهوشی که احتما ً
ال نزدیکترین
همکاران شما بودند ،چه کسی را بهیاد دارید؟
آن موقع که من در رشت شروع بهکار کردم ،اص ً
ال
دکتر بیهوشی نداشتیم .همکار مامایی داشتیم بهنام خانم
ماکویی که یادش بهخیر ،خانم بسیار خوبی بود .همسرش
فرانسوی بود و خودش هم در فرانسه هم یک دوره
بیهوشی دیده بود و دستگاهی داشت که با آن بیماران را
بیهوش میکرد و ما هم عمل میکردیم.
پس یعنی در تمام عملها حضور داشت؟
بله؛ در تمام عملهای اورژانس و سزارین حضور
داشتند .البته بهخاطر دارم یک روز موقعیت اورژانسی
پیش آمده بود ،بیماری با حاملگی خارج از رحم آمده
بود .من به ایشان تلفن زدم و ایشان گفتند نمیتوانم
بیایم چون یک بیماری گاسترکتومی را در بیمارستان
پورسینا برای آقای دکتر سعید خیام بیهوش کرده بود و
میگفت جراحیاش ممکن است خیلی طول بکشد .آن
زمان دکتر خیام و دکتر منوچهر اسماعیلی جراح عمومی
بیمارستان پورسینا بودند و در بیمارستان خصوصی
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توتونکاران هم کار میکردند .آن موقع Beta HCG
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و سونوگرافی نبود تا وضعیت بیمار را بتوانیم دقیق
پایش کنیم .سعی کردم وضعیت همودینامیک بیمار را
کنترل کنم ولی دیدم نبض او ضعیف شده و در حال
شوک است .دوباره تلفن زدم به خانم ماکویی و ایشان
باز گفتند نمیتوانند تا ساعت  2بیایند .مانده بودم چه
کنم که بهیاد آقای دکتر کریم پورکریم [اولین متخصص
بیهوشی استان گیالن] افتادم که اتفاق ًا چند روز پیش
آمده بود مطب به من سر بزند .آن موقع دکتر پورکریم
در لنگرود کار میکرد و قبل از آن هم تبریز بود .ایشان
انسان بسیار خوبی هستند و داماد و برادرزادهشان هم
امروزه متخصص بیهوشی هستند .خالصه یادم افتاد که
ایشان رشت هستند و به ایشان تلفن زدم و گفتم دکتر
جان بیا که این بیمار وضعیتش خوب نیست و ممکن
است فوت کند .گفت من حرفی ندارم ولی ممکن است
خانم ماکویی ناراحت شود .گفتم نه ،شما بیا چون جان
بیمارم در خطر است .خالصه ما آن عمل را با کمک دکتر
پورکریم انجام دادیم و در لحظات آخر خانم ماکویی
هم رسیدند و از آقای دکتر هم بسیار تشکر کردند.
جالب است که لنگرود متخصص بیهوشی داشت و
رشت نداشت .اولین پزشک بیهوشی که بعد از خانم
ماکویی آمد ،چه کسی بود؟
آقای دکتر جم سال  50آمدند .بعد که آمدیم
بیمارستان حمایت مادران دیگر همهجور پزشک داشتیم.
گفتید تست  Beta HCGنداشتید ،برای تشخیص
بارداری چه میکردید؟
آن موقع برای تشخیص حاملگی از آزمایش بوفو
استفاده میکردیم؛ این آزمایش به این صورت بود که
ادرار خانم حامله را به قورباغه تزریق میکردیم و اگر
قورباغه اسپرم دفع میکرد میفهمیدیم که فرد حامله
است! حدود سال  48-49بود که تست تشخیص
بارداری ادرار ( )Beta HCGآمد و من از تهران این
آزمایش را درخواست کردم .در آن زمان فقط در دو
آزمایشگاه رشت انجام میشد؛ یکی ازمایشگاه دکتر
شاهنگیان که در مکان فعلی آزمایشگاه دکتر فدایی
است و دیگری آزمایشگاه دکتر تبرک که متاسفانه هر
دو همکار عزیز ما فوت کردهاند.
بعد از تشخیص ،در بقیه دوره بارداری چگونه
کنترل و ویزیتها را انجام میدادید؟
تکیه بیشتر روی شرححال و معاینه بود .شرححال

میگرفتیم و با تعیین تاریخ آخرین پریود ،سن حاملگی
و زمان تقریبی زایمان را تعیین میکردیم .معاینات
روتین را انجام میدادیم و سایر عالیم مثل حالت تهوع
و بزرگ شدن شکم و سایز شکم در معاینه به تعیین
سن حاملگی و تشخیص وضعیت جنین کمک میکرد.
چه سالی اولین سونوگرافی در رشت دایر شد؟
حدودا  20یا  25سال پیش؛ قبل از آن سونوگرافی
نبود.
آن موقع داروهای کمکی یا قرص آهن و فولیک
که االن تجویز میشود ،توصیه میکردید؟
بله؛ کلیه اقدامات الزم را انجام میدادیم و حتی به
بیمار میگفتیم باید ماهی یک بار هم برای معاینه بیاید.
محل کارتان ،یعنی بیمارستان بیمههای اجتماعی،
کجا واقع بود؟
مکانش بیمارستان آمریکاییهای سابق یا همان
بیمارستان امیرالمومنین فعلی بود و تا زمانی که زایشگاه
رشت (بیمارستان الزهرای فعلی) افتتاح شد ،همانجا
کارمیکردم .زایشگاه رشت در سال  1352افتتاح شد.
البته پیش از آن در زیرکوچه زایشگاهی فعال بود که
زیر نظر بنگاه حمایت مادران تهران و توسط خانمهای
ماما اداره میشد و ما متخصصین هم هر وقت احتیاج
بود ،برای عمل اورژانس همکاری میکردیم.
پس فقط در مواقع اورژانس...
بله؛ مثال یک بار در زمستان سال  1350که برف
سنگینی باریده بود و آمبوالنسها هم نمیتوانستند رفت
و آمد کنند ،ساعت  2بعد از ظهر به من خبر دادند که
بیمار بارداری با خونریزی آمده و من با پای پیاده رفتم
زیرکوچه و عملش کردم.
رییس آن زایشگاه چهکسی بود؟
رییس زایشگاه زیرکوچه ،مرحوم آقای احمد دموئی
بود و بعد دکتر فامیلی به ریاست آنجا انتخاب شدند.
ساختمان فعلی الزهرا که ساخته شد ،زایشگاه حمایت
مادران به آنجا منتقل شد و سپس آقای دکتر داود
زرینپر ریاست آن را (تا زمان انقالب که در ایران
بود) بهعهده گرفتند و بعد از ایشان من رییس زایشگاه
بودم تا سال  69که بازنشسته شدم.
از ماماهای قدیم کسی را بهیاد دارید؟
خانم خرسندی یادم هست.
فقط در بیمارستان کار میکردید یا در مطب هم
کار میکردید؟

در بیمارستان بیمههای اجتماعی اوایل چون من تنها
پزشک متخصص زنان آنجا بودم ،عالوه بر صبحها،
هر شب آنکال بودم؛ ولی عصرها در مطب خودم کار
میکردم .اول روبهروی گاراژ لوانتور (در خیابان امام
خمینی فعلی) مطب داشتم و بعد از دو سال که ازدواج
کردم ،مطب را منتقل کردم به خیابان بیستون .بعد هم
از سال  1353مطب فعلی را در خیابان حاجیآباد
ساختم و  42سال است که اینجا هستم و منزلم هم
در طبقه باالست.
از خانواده بفرمایید.
با خانمی همشهری خودم ،اهل قزوین ،ازدواج کردم.
سه فرزند دارم که هر سه دکتر شدند :دخترم دکتر
فرشته دندانپزشک ،پسرم دکتر کیوان رییس آزمایشگاه
بیمارستان گلسار و پسر دیگرم دکتر کاوه هم متخصص
اطفال .عروسم هم خانم دکتر مرجان رهرو تابان است،
متخصص بیهوشی.
آفرین به شما و همسر محترمتان در بزرگ کردن
چنین فرزندان شایستهای! آیا شما زایمان طبیعی هم
انجام میدادید یا تمایل داشتید فقط جراحی کنید؟
نخیر؛ انجام میدادم! من هر سه فرزندم را خودم بهدنیا
آوردم .با اینکه همسرم فشار خون باال و پرهاکالمپسی
داشت ،ولی زایمان طبیعی انجام داد .آن موقع کسی
خودش تقاضای سزارین نداشت؛ همه میخواستند
طبیعی زایمان کنند و بیشتر از عمل جراحی میترسیدند.
با اینحال  10تا  15درصد موارد هم به سزارین ختم
میشد .در زایمان طبیعی فورسپس و وکیوم خیلی
نجاتبخش بود که البته امروزه استفاده نمیشود.
مواردی بود که به تهران اعزام کنید یا همه کارها
را همینجا داخل استان انجام میدادید؟
بعضی موارد بود که بیمه اجتماعی اجازه اعزام میداد
ولی بیشتر موارد را همینجا انجام میدادیم .در واقع
همه استان گیالن را پوشش میدادیم.
رییس و سرپرستار بیمارستان بیمههای اجتماعی
یادتان هست؟
رییس ابتدا دکتر وثیق پزشک عمومی و بعد دکتر
گاجیچ که مسیحی بود؛ سرپرستار هم ابتدا خانم یزدی
که همسر دکتر نصیری متخصص بیهوشی بود و بعد
از ایشان هم خانم شایگان.
مریضهای بیمارستان را بهمطب ارجاع نمیکردید؟
خیر؛ مریضهای بیمارستان بیمههای اجتماعی

مطبی نبودند؛ بیشتر کارگران کارخانهها بودند که
وضع مالی خوبی هم نداشتند .حقوقها خیلی کم بود
و آنها نمیتوانستند بیایند مطب ،هم ویزیت بدهند و
هم دارو بخرند؛ از طرفی تمام خدمات در بیمارستان
رایگان بود و حتی پس از زایمان هم به زائوی تحت
پوشش کمک میشد .افتخار من این است که سالها
برای طبقات زحمتکش و مستضعف کار کردهام و از
این بابت خیلی هم راضی هستم.
برای مقایسه با این زمان ،میتوانم بپرسم حقوق
دریافتیتان از بیمارستان چقدر بود؟
بله؛ در سال  1346حقوق من  3140تومان بود که
برای آن زمان حقوق خوبی بود.
بیمارستان بیمههای اجتماعی که فقط مریضهای
بیمه خودش را میپذیرفت .پس مریضهای مطبتان
را برای زایمان طبیعی یا سزارین را به کجا ارجاع
میدادید؟
هم زایمان طبیعی و هم سزارین را در بیمارستان
خصوصی آریا در سبزهمیدان انجام میدادم .بیمارستان
آریا که آقایان دکتر محمدهاشم جفرودی و دکتر
هوشنگ سندی ساخته بودند قبل از اینکه من بیایم
فعال بود و بعد آقایان دکتر محمود حیدری و دکتر
زرینپر صاحبامتیاز آنجا شدند .اوایل بسیاری از
جراحیها در این بیمارستان انجام میشد که در سمت
دیگر سبزهمیدان [در کوچه میرزا مهتاب] بود و  10تخت
بیشتر نداشت و همهجور مریض هم میخواباندند،
یعنی بیمارستان جنرال بود .وقتی دکتر فامیلی در سال
 1346زایشگاه فامیلی را افتتاح کردند ،بیشتر زایمانها
و جراحی زنان را آنجا انجام میدادیم .البته بیمارستان
توتونکاران هم عالوه بر بیماران اتحادیه توتونکاران،
بعضی مریضهای خصوصی را هم پوشش میداد .بعد
از انقالب بیمارستان آریا  40تخته و منتقل شد به دهانه
پیرسرا در سبزهمیدان .بههرحال آن سالها امکانات کم
بود تا اینکه آریا بعدها [در سال  ]1371منتقل شد
به ساختمان کنونی در جاده انزلی و اخیرا ً هم خیلی
مجهز شده بهطوری که تختهای آیسییو آن از تمام
بیمارستانهای رشت بیشتر است .بعد هم که بیمارستان
گلسار ساخته شد و امروزه هم بیمارستانهای قائم و
پارس هم اضافه شدند و خوشبختانه امکانات خوبی
برای مردم در این بیمارستانها مهیاست.
خاطره خاصی از دوران کاریتان دارید؟
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سال اولی که شروع به کار کردم ،بیماری را در
بیمارستان بیمههای اجتماعی سزارین کردم که شوهرش
هم در کارخانه گونیبافی کار میکرد .بعد از مدتی آقای
مسنی با  5-6بوقلمون و خروس به مطب من آمد و
گفت من پدرشوهر آن خانمی هستم که شما عملش
کردید و اینها چشمروشنی است .قبول نکردم و فقط
گفتم خیلی ممنون که آوردید ولی من قبول نمیکنم،
چون من حقوق میگیرم و وظیفهام را انجام دادهام.
رفت و روز بعد دوباره آمد و گفت آقای دکتر اگر شما
این چشمروشنی را قبول نکنید ما ناراحت میشویم.
فکری کردم و به او گفتم خوب برای اینکه ناراحت
نشوید ،ببینید پول این هدایا چقدر میشود ،با آن پول
یک ساعت خوب و بزرگ بخرید و در بیمارستان نصب
کنید که ثواب هم دارد .من هم این کار را نکنم بهتر
است چون ممکن است عادت کنم و بعدها از بیمارانم
انتظار داشته باشم.
از سال  69که بازنشسته شدید فقط مطب کار
میکنید؟
بله؛ فقط مطب بودم و دو سه سالی است که دیگر کار
نمیکنم .میدانید وقتی بیمار  9ماه تحت نظر من بوده،
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خوب انتظار دارد من خودم زایمان طبیعی یا سزارین او
را انجام دهم و من هم باالخره سنم باالست و بیش از
 60سال کار کردهام و البته دیابت هم دارم و بهویژه انجام
کار شب و نصفهشب و اورژانس برایم سخت است.
میبینم کتاب زیاد دارید آقای دکتر ،حتی
جدیدترین کتابهای علمی تخصصی زنان را...
بله؛ من مرتب مطالعه میکنم تا در مسایل علمی
بهروز باشم؛ هرچند که دیگر کار نمیکنم.
آیا هیچوقت کار تدریس انجام دادهاید؟
بله؛ سال  1346تا  1349برای ماماها در دانشکده
پرستاری و مامایی رشت تدریس میکردم.
در مجموع به گذشته نگاه میکنید از رشتهای که
انتخاب کردید و زندگی خودتان راضی هستید؟
هر رشتهای مشکالت و مسایل و البته مزایایی دارد.
جراحی زنان و زایمان با زندگی سر و کار دارد و در
یک جراحی سزارین جان دو نفر مطرح است .فراموش
نکنیم که این مشکالت و سختیهای زندگی است که
آدم را میسازد .گاهی وقتها در خیابان افرادی را
میبینم که آنها را نمیشناسم اما از من تشکر میکنند.
این حس خوبی به من میدهد.

بهمناسبت  ۱۲اسفند ،روز ملی بیهوشی

متخصص بیهوشی کیست؟
دکتر نسیم مسعودنیا

احتما الً اسم این تخصص را بسیار شنید هاید اما
بهدرستی نمیدانید که او کیست و در اتاق عمل چه
میگذرد؟
کمتر دانشجوی پزشکی را میتوان یافت که از این
تخصص آگاهی کافی داشته باشد .تصور بر این است
که او بیمار را بیهوش میکند و تمام! اما نمیداند پس
از تزریق دارویی بیهوشی ،متخصص بیهوشی با صدای
ضربان قلب بیمار و مونیتورینگ نفس وی زمزمه میکند؛
با هر  PVCدر ضربان قلب بیمار ،متخصص بیهوشی
هم  PVCمیزند؛ و با افت اشباع تنفسی ،نفس وی نیز
حبس میشود.
آیا میدانید در کنار هر عمل سزارین که همراهان
مضطرب پشت در اتاق عمل انتظار تولد نوزاد را
میکشند ،متخصص بیهوشی در کنار جراح زنان در
کسری از ثانیه هم نوزاد را احیا میکند و هم مادر را
مانیتورینگ فشار و خونریزی و آمبولی؟
در جراحیهای پرخطر مانند آنوریسم یا جراحیهای
با احتمال خونریزی ،متخصص بیهوشی باید در زمانی

کوتاه با داروهایی که در دسترس دارد فشار خون را در
حد مشخصی کنترل کند و در عینحال خونسرد باشد تا
از استرس جراح نیز بکاهد.
متخصص بیهوشی در کنار تمام این استرسها ،باید
خونسردی و آرامش خود را حفظ کند چون یک گروه به
او امیدوار است که تمام شرایط خطرناک قابل پیشبینی
و غیرقابل پیشبینی را میتواند مدیریت کند.
اما متاسفانه در کنار این تکیهگاه بودن برای گروه
درمانی ،خود از عدالت بینرشتهای برخوردار نیست
و همیشه جزو مظلومترین اقشار جامعه پزشکی است.
باید این رشته را بیشتر بشناسید تا بدانید در مورد حق
و حقوق این رشته کاستیهای بیشماری وجود دارد که
متاسفانه مسوولین وزارت بهداشت ،بیمهها و ...آن را
در نظر نمیگیرند.

---------------------دکتر نسیم مسعودنیا
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
Email: Nasim_mas2000@yahoo.com
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باشگاه مجالت
دکتر بابک عزیز افشاری

برنامهریزی مجدد سلولهای لوزالمعده :گامی بهسوی
درمان قطعی دیابت
دو مطالعه در شماره ژانویه مجله  Cellبه موضوع
برنامهریزی مجدد (  )Reprogrammingسلولهای
لوزالمعده و تبدیل سلولهای درونزاد (اندوژن) پانکراس
به سلول بتا پرداختهاند .این کار با تغییر برخی ژنهای خاص
در هسته این سلولها انجام میشود .بهعنوان مثال ،بیان نابهجا
( )Misexpressionژن  Pax4منجر به تبدیل سلول آلفا
به سلول بتا (تولیدکننده انسولین) میشود .همچنین با بیان
نابهجای ژن  Pax4در سلولهای پوششی لوزالمعده میتوان
آنها را به سلول آلفا و سپس بتا تبدیل کرد.
جالب اینکه نظم و آرایش طبیعی سلولهای لوزالمعده
در اثر بیان نابهجای ژن  Pax4بههم نمیخورد .در یکی از
این مطالعات برای ایجاد این تغییرات سلولی از آرتمیزینها
استفاده شد که دستهای از داروهای ضدماالریا هستند .در
مطالعه دیگر ،از گاما آمینوبوتیرات ( )GABAاستفاده شد.
البته این مطالعات هنوز در مرحله آزمایشی است و تا وقتی
که آثار این داروها بر انسان مشخص نشود ،بهدرستی نمیتوان
درباره کاربرد آنها اظهارنظر کرد .انستیتو ملی سالمت آمریکا،
شبکه پژوهش سلولهای جزیرهای انسان ( )HIRNرا برای
کمک به تحقیقات در این زمینه تاسیس کرده است.
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فعالیت ویروس آنفلوانزا در ایاالت متحده
بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماریها ( )CDCدر ماه
فوریه ،فعالیت آنفلوانزا از نظر جغرافیایی در  43ایالت آمریکا
گسترش یافته است .با توجه به میزان مراجعات بیماران به
درمانگاهها ،فعالیت آنفلوانزا در  23ایالت (شامل تقریب ًا تمام
جنوب و بخشهایی از شمال شرقی) به باالتر از میزان
میانگین رسیده است.

طی هفته گذشته پنج کودک و نوجوان در اثر ابتال به
آنفلوانزا فوت کردند و جمع تلفات این فصل آنفلوانزا
گومیر اطفال در
( )2016-2017به  20نفر رسید .نسبت مر 
اثر پنومونی و آنفلوانزا در اواخر ماه ژانویه به آستانه همهگیری
( 7/9درصد) رسید .سوش غالب آنفلوانزا در این فصل H3
(آنفلوانزای  )Aاست که در صورت تزریق واکسن این فصل
قابل پیشگیری است .این ویروس به داروهای مهارکننده
نورآمینیداز مانند اوسلتامیویر حساس است.
میزان اثربخشی واکسن آنفلوانزا در این فصل تا کنون
حدود  50درصد گزارش شده است .بیشترین اثربخشی
واکسن در گروههای سنی شامل اطفال  6ماهه تا  8ساله
و بزرگساالن  50تا  64ساله بوده است .با توجه به اینکه
فعالیت ویروس تا ماه فوریه همچنان باال باقی مانده است،
مرکز کنترل بیماریها توصیه میکند همه افراد  6ماه به باال
در اولین فرصت ممکن واکسن تزریق کنند.
اولویت اقدامات غیردارویی در کمردرد
جدیدترین توصیههای کالج پزشکان آمریکا در زمینه
درمان کمردرد در شماره فوریه Annals of Internal
 Medicineمنتشر شده است .رووس این توصیهها بهشرح
زیر است:
 درمان غیردارویی (شامل گرمای سطحی موضعی،ماساژ ،طب سوزنی و  )Spinal manipulationدرمان
خط اول در بیماران مبتال به کمردرد حاد یا تحتحاد (12
هفته یا کمتر) است.
 بیشتر موارد کمردرد خودمحدودشونده است و درعرض چهار هفته اول بهبود قابل توجه مییابد.
 در موارد لزوم درمان دارویی ،باید از داروهای ضدالتهابیغیراستروییدی ( )NSAIDsیا شلکنندههای عضالنی

استفاده شود .استامینوفن توصیه نمیشود.
 در موارد کمردرد مزمن (باالی  12هفته) نیز توصیهمیشود پزشکان با روشهای غیردارویی مانند ورزش،
توانبخشی ،طب سوزنی و تمدد اعصاب شروع کنند.
 در موارد مزمن اگر درمانهای غیردارویی موثر نباشد،ابتدا باید  NSAIDsتجویز شود .ترامادول و Duloxetine
در خط دوم هستند .اپیویید تنها در مواردی توصیه میشود
که درمانهای دیگر ناموفق باشد ،فواید بالقوه اپیویید بیشتر
از خطرات باشد و مشاوره کافی در مورد فواید و خطرات
آن با بیمار انجام شود.
انتخاب هوشمندانه :غربالگری و درمان ضایعات
سرویکس
انجمن کولپوسکوپی و آسیبشناسی سرویکس آمریکا
در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه (Choosing Wisely
 )campaignپنج سناریو در زمینه اقدامات تشخیصی و
درمانی غیرضروری تدوین کرده که پزشکان باید از آنها
اجتناب کنند .خالصه این سناریوها که در ماه فوریه در سایت
انتخاب هوشمندانه منتشر شده به شرح زیر است:
 سیتولوژی واژینال و غربالگری  HPVدر زنانی که تحتعمل جراحی هیسترکتومی شامل برداشتن سرویکس قرار
گرفتهاند؛ مگر مواردی که هیسترکتومی بهدلیل دیسپالزی
درجه باال یا سرطان سرویکس انجام شده باشد.
پ اسمیر یا غربالگری  HPVدر زنان  20سال به
 پا پایین با ایمنی سالم
 غربالگری  HPVاز نظر انواع کمخطر درمان ( 1 CINنئوپالزی داخل اپیتلیال درجه یک)در سن  21تا  24سال
 پاپاسمیر یا غربالگری  HPVسالیانه در زنانی کهایمنی سالم دارند و غربالگری قبلی آنان منفی بوده است
(فاصله غربالگری سه سال ارجح است).
توصیهها در زمینه آرتریت تازه آغاز شده
جدیدترین توصیههای اتحادیه علیه روماتیسم اروپا در
زمینه آرتریت تازه آغاز شده ( )Early arthritisدر شماره
دسامبر مجله  Annals of Rheumatic Diseasesمنتشر
شده است .بر اساس این توصیهها:
 بیمارانی که با آرتریت (هر گونه تورم مفصل ،بههمراهدرد یا سفتی) مراجعه میکنند ،باید در عرض  6هفته پس
از آغاز عالیم به یک روماتولوژیست ارجاع و توسط وی
ویزیت شوند.
 عوامل خطرساز آرتریت پایدار ( )Persistentیا سایشی( )Erosiveشامل تعداد مفاصل گرفتار ،واکنشگرهای فاز
حاد ،فاکتور روماتویید ،آنتیبادی ضد پپتید سیترولیندار

( )ACPAو یافتههای تصویربرداری باید در تصمیم درمانی
مورد توجه قرار گیرد.
 بیمارانی که در خطر آرتریت پایدار هستند ،حتی درصورتی که معیارهای طبقهبندی را نداشته باشند ،باید در
اولین فرصت (ترجیح ًا در عرض سه ماه) تحت درمان با
داروهای آنتیروماتیک تغییر دهنده بیماری ()DMARDs
ترجیح ًا متوتروکسات قرار گیرند.
 داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی ( )NSAIDsبرایکنترل عالیم موثر هستند ولی باید در کمترین مقدار موثر و
کوتاهترین مدت ممکن و پس از ارزیابی خطرات گوارشی،
کلیوی و قلبیعروقی تجویز و مصرف شوند.
 کورتون سیستمیک درد ،تورم و پیشرفت بیماری رامتوقف میکند ولی با توجه به عوارض مزمن باید با کمترین
مقدار و بهمدت کوتاه (کمتر از  6ماه) بهعنوان درمان کمکی
بهکار رود .تزریق داخل مفصلی کورتون باید برای تسکین
عالیم موضعی التهاب بهکار رود.
 کنترل فعالیت بیماری شامل تعداد مفاصل حساس ومتورم ،ارزیابی کلی بیمار و پزشک ESR ،و  CRPاست
و باید به فواصل یک تا سه ماه تا رسیدن به هدف درمانی
انجام شود .در کنار آن میتوان از یافتههای تصویربرداری و
ارزیابی عملکردی بیمار نیز استفاده کرد.
 اقدامات غیردارویی مانند ورزشهای دینامیک وکاردرمانی باید بهعنوان مکمل درمان در مبتالیان به آرتریت
تازه آغاز شده ،مورد توجه قرار گیرد.
 ترک سیگار ،بهداشت دندان ،کنترل وزن ،ارزیابیوضعیت واکسیناسیون و درمان بیماریهای همزمان باید
بخشی از برنامه کلی درمان بیمار باشد.
تازهترین توصیهها در زمینه بیماری ریوی انسدادی
مزمن ()COPD
رووس این توصیهها که توسط  22نفر از صاحبنظران
 COPDدر راستای راهبردهای جهانی برای تشخیص،
درمان و پیشگیری از  COPDدر سال  2017ارایه و در
شماره ژانویه American Journal of Respiratory and
 Critical Care Medicineمنتشر شده به شرح زیر است:
 پزشکان در هر بیمار با تنگی نفس ،سرفه یا خلط مزمنیا سابقه تماس با عوامل خطرساز ،باید به فکر تشخیص
 COPDباشند.
 انجام تست تنفس (اسپیرومتری) برای تشخیص COPDالزامی است .نسبت  FVC/FEV1کمتر از  0/7پس
از مصرف برونکودیالتور ،تشخیص محدودیت پایدار جریان
هوا ( )Persistent airflow limitationرا قطعی میکند.
 هدف از ارزیابی  COPDتعیین شدت محدودیتجریان هوا ،تاثیر بیماری بر وضعیت سالمت بیمار و خطر
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وقایع آتی (مانند تشدید بیماری ،بستری شدن در بیمارستان،
یا مرگ) برای هدایت درمان است.
 بیماریهای مزمن همزمان در مبتالیان به  COPDشایعاست و باید درمان شود ،زیرا ممکن است بهطور مستقل
گومیر و بستری شدن در بیمارستان موثر باشد.
بر میزان مر 
 ترک سیگار نقش کلیدی دارد .درمان دارویی و نیکوتینجایگزین ،میزان موفقیت در ترک سیگار را افزایش میدهد.
 اثربخشی سیگار الکترونیک و ایمنی آن بهعنوانیکروش ترک سیگار ،قطعی نیست.
 درمان دارویی در هر بیمار باید با توجه به شدت عالیم،تو
خطر حمالت تشدید بیماری ،عوارض دارویی ،وضعی 
بیماریهای همزمان ،دسترسی به دارو و قیمت آن ،پاسخ
بیمار به درمان ،ترجیحات بیمار و امکان استفاده از چند ابزار
برای تجویز دارو انجام شود.
 تکنیک استفاده از اسپری باید بهصورت دورهای ارزیابیو مرور شود.
 واکسنهای آنفلوانزا و پنوموکوک خطر عفونتهایتنفسی تحتانی را کاهش میدهد.
 توانبخشی ریه به بهبود عالیم و ارتقای کیفیت زندگیکمک میکند.
 در افرادی که در زمان استراحت دچار هیپوکسمی شدیدهستند ،درمان طوالنی اکسیژن باعث افزایش بقا میشود.
 تجویز روتین اکسیژن در افرادی که شرایط پایدار دارند،توصیه نمیشود.
 در افرادی که دچار هیپرکاپنی مزمن شدید هستندو سابقه بستری بهدلیل نارسایی حاد تنفسی دارند ،تهویه
غیرتهاجمی بهمدت طوالنی ممکن است باعث کاهش
گومیر و پیشگیری از بستری مجدد شود.
مر 
 در برخی موارد آمفیزم پیشرفته و مقاوم به درمان طبی،اقدامات جراحی یا برونکوسکوپی ممکن است مفید باشد.
 در  COPDپایدار ،ترکیب یک کورتون استنشاقیهمراه با آگونیست طوالنیاثر بتا موثرتر از هر یک از این
داروها بهتنهایی است.
 درمان منظم با کورتون استنشاقی ،خطر پنومونی رابهویژه در  COPDشدید افزایش میدهد.
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اصول پژوهش در نمونههای انسانی
این اصول با عنوان اصول مشترک ( )Common Ruleکه
برای اولین بار پس از نسخه اول آن ( )1991مورد تجدید نظر
قرار گرفته و توسط وزارت بهداشت ایاالت متحده در شماره
فوریه  New England Journal of Medicineمنتشر شده
است ،شامل مجموعهای از کدهای اخالقی است که رعایت
آنها در پژوهشهایی که روی انسان انجام میشود ،الزامی
است .بیشتر الزامات جدید که بسیاری از آنها در سال 2018

اجرایی خواهد شد ،با افزایش انعطافپذیری همراه است.
به این ترتیب ،موسسات تحقیقاتی یک سال فرصت دارند
تا مقدمات کار را فراهم کنند.
در واقع بررسی این تغییرات از سال  2011آغاز و در
سپتامبر  2015علنی شد که با توجه به لزوم حمایت از
پژوهشهایی که روی نمونههای انسانی انجام میشود ،چه
تغییراتی در دست بررسی است؛ بیش از  2100پیشنهاد و
نظر انتقادی دریافت شد ،آکادمیهای ملی علوم ،مهندسی و
پزشکی نیز گزارشهایی ارایه دادند« .اصول مشترک» جدید،
حاصل جمعبندی همه نظرات و گزارشهاست و برخی
رووس آن به شرح زیر است:
 این اصول ،مواردی را که پژوهشگران از نمونههایانسانی ناشناس (مانند نمونههای خون باقیمانده) استفاده
میکنند ،شامل نمیشود .این پژوهشها نیاز به رضایت
آگاهانه ( )Informed consentندارند( .بیشتر نظرات و
انتقادها مربوط به همین مورد بوده است).
 نحوه اخذ رضایت ،یکی از موضوعات اصلی موردبحث بوده است .در حال حاضر در اغلب پژوهشها از
فرمهای کتبی چند صفحهای برای گرفتن رضایتنامه استفاده
میشود .این فرمها بیشتر از اینکه با هدف اطالعرسانی و
افزایش آگاهی داوطلبان تنظیم شود ،طوری طراحی شده
است که پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی را از عواقب
حقوقی و قانونی احتمالی حفظ کند .در فرمهای جدید به
جنبه اطالعرسانی و افزایش آگاهی داوطلبان توجه بیشتری
شده است.
 در ابتدای فرمهای جدید رضایتنامه باید فشردهایاز مهمترین خطرات و پیامدهای احتمالی پژوهش برای
داوطلبان بهطور خالصه ارایه شود تا طوالنی بودن و
پیچیدگی فرمها باعث سردرگمی و عدم توجه آنان به
نکات اصلی نشود.
 یک نسخه از رضایتنامه باید بهصورت برخط (آنالین)منتشر شود.
 تعداد و انواع مطالعات کمخطر که نیاز به رعایت شرایطو مقررات سختگیرانه کمتری دارند ،افزایش یافته است.
 امکان اخذ رضایت کلی فراهم شده است .این امتیازبه پژوهشگران آزادی عمل بیشتری میدهد .بهعنوانمثال،
اطالعاتی که برای یک هدف پژوهشی خاص جمعآوری
شده ،برای سایر اهداف پژوهشی و در مطالعات آتی نیز
قابل استفاده است.
دستورالعمل جدید تجویز داروهای خوابآور

آکادمی طب خواب آمریکا در شماره فوریه Journal of
 Clinical Sleep Medicineتوصیههای جدیدی در زمینه

داروهای خوابآور منتشر کرده است .برای هر یک از انواع

اختالالت خواب ،داروی خاصی توصیه شده است؛ البته
هیچیک از این توصیهها بر مبنای شواهد قطعی استوار نیست
و بسیاری از مطالعات توسط شرکتهای دارویی حمایت
مالی شده است.
این آکادمی به استفاده نکردن از ترازودون ،تیاگابین،
دیفنهیدرامین ،مالتونین ،تریپتوفان و والرین توصیه کرده
که علت آن عدم اثربخشی این داروها نیست بلکه دادههای
قانعکنندهای در حمایت از آنها وجود ندارد.
براساس این توصیهها ،انتخاب داروی خوابآور در نهایت
بستگی به قضاوت بالینی پزشک با توجه به شرححال و
ترجیحات بیمار ،پاسخ قبلی و عوارض جانبی احتمالی دارد.
شایعترین علل تشخیص دیرهنگام عفونت HIV
این مطالعه از شماره فوریه مجله HIV Medicine
به بررسی ویژگیهای افرادی پرداخته که عفونت HIV

در آنان دیر تشخیص داده شده است .در فاصله سالهای
 2009تا  2013تعداد این پروندهها در بخش بیمارهای
عفونی بیمارستانی در برلین 270 ،نفر بوده که شایعترین
وضعیت معرف ایدز در آنان کاندیدیاز مری و سپس پنومونی
پنوموسیستیس بوده است .بیش از نیمی از بیماران سابقه عالیم
هشدار دهنده را در ویزیتهای قبلی داشتهاند که مورد توجه
قرار نگرفته است .کمترین شیوع تشخیص دیرهنگام  HIVدر
بین مردان همجنسگرا دیده میشود .شایعترین شاخصهایی
که مورد غفلت قرار گرفتهاند بهترتیب لکوپنی ،ترومبوسیتوپنی،
کاندیدیاز دهان ،کاهش وزن بدون دلیل ،زونا و دیسپالزی یا
سرطان سرویکس است.
توصیههای انجمن دیابت در زمینه رتینوپاتی دیابتی
اخیرا ً انجمن دیابت آمریکا توصیههایی در زمینه آسیب
شبکیه چشم در مبتالیان به دیابت منتشر کرده است .تغییرات
نسبت به نسخه قبلی این توصیهها در شماره فوریه مجله
 Diabetes Careبهشرح زیر است:
 در بیمارانی که دستکم در یک نوبت معاینه شبکیه آنان،شواهد رتینوپاتی مشاهده نشود ،میتوان فاصله معاینه چشم
را به دو سال افزایش داد.
 برای غربالگری رتینوپاتی میتوان از عکسبرداری شبکیه( )Retinal photographyاستفاده کرد اما این روش نباید
جانشین معاینه کامل چشم شود.
 زمان اولین جلسه معاینه کامل چشم در مبتالیان به دیابتنوع یک ،پنج سال پس از تشخیص و در نوع  2بالفاصله پس
از تشخیص است.
 زنان مبتال به دیابت که قصد بارداری دارند ،باید پیشاز حاملگی یا در سهماهه اول بارداری از نظر رتینوپاتی غربال

شوند.
 برای کاهش خطر رتینوپاتی بر کنترل قند ،چربی و فشارخون توصیه اکید میشود.
غربالگری حاملین ژنهای بیماریزا در زنان باردار
اخیرا ً کالج متخصصین زنان و زایمان آمریکا ،توصیههایی
در زمینه غربالگری ژنتیک قبل از بارداری یا در زمان بارداری
منتشر کرده که رووس آنها بهشرح زیر است:
 آزمایش ژنتیک از نظر وضعیت حامل (Carrier )screeningژن فیبروز کیستیک و آتروفی عضالنی نخاعی،
همراه با آزمایش شمارش کامل خون ( )CBCاز نظر خطر
تاالسمی و هموگلوبینوپاتیهای دیگر در همه زنانی که قصد
بارداری دارند یا در سهماهه اول همه زنان باردار توصیه
میشود .این توصیه پیش از این عمدت ًا محدود به گروههای
خاص قومی و نژادی بود.
 زمان غربالگری از نظر وضعیت حامل بهطور ایدهآل پیشاز بارداری است .اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد ،غربالگری
همسر باید انجام شود.
 ٤٨پادزهر در خون اژدها!

تحقیق جالبی از شماره فوریه مجله Proteome Research

نشان میدهد خون اژدها دارای اثرات درمانی است! در بسیاری
از افسانهها و اساطیر ملل مختلف به آثار معجزهآسا و شفابخش
خون اژدها اشاره شده است.
در این پژوهش که محققین آمریکایی روی بزرگترین
مارمولک جهان به نام «اژدهای کومودو» (Komodo
 )dragonانجام دادهاند ،اثرات آنتیباکتریال خون این خزنده
بومی اندونزی مورد مطالعه قرار گرفت .روش منحصر بهفرد
اژدهای کومودو در شکار و مقابله با مهاجمین این است که
آنها را گاز میگیرد و با توجه به وجود باکتریهای فراوان
در بزاق خود منتظر میماند که باکتریها حریف را از پای
درآورند؛ اما اژدهای کومودو خود در مقابل گاز گرفتن
همنوعان خود مصون است و دلیل آن ،وجود مقدار زیادی
پادزهر به نام  )Antimicrobial peptides) AMPsدر خون
این خزنده است.
این پژوهشگران توانستهاند  ٤٨پادزهر از این نوع را در
خون اژدها شناسایی کنند که علیه مقاومترین و خطرناکترین
باکتریها مانند پسودومونا و استافیلوکوک طالیی موثر است.
---------------------دکتر بابک عزیز افشاری
متخصص پاتولوژی
نشانی :تالش ،خیابان معین ،کوچهی بوعلی ،تلفن۴۴۲۴۳۴۴۷ :
Website: azizafshari.com
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تطبیق و مقایسه علل نارضایتی از پزشکان در قرن  ۱۲میالدی با زمان حارض

ابنجمیع و آفات پزشکی امروز ما
دکتر علیرضا مجیدی

تاریخ حاوی درسها و اطالعات جالبی برای ماست .من هر
زمان که فرصتی پیدا کنم ،آرشیو مجالت قدیمی چند دهه قبل
را ورق میزنم .این تورق از جهات مختلف ،برایم جالب است:
 شیوه صفحهآرایی ،کیفیت چاپ و فونتهای استفاده شدهکه به شیوه سنتی حروفچینی میشدهاند
 رسمالخط ،نقطهگذاریها ،آیین نگارش واژگان مورد استفاده پیشرفتهایی که در این چند دهه داشتهایم یا احیان ًا درجازدنهای ما
 مقایسه سمت و سوی روزنامهنگاری حرفهای آن زمان با حاال.اما در این میان ،مطلب جالب این است که بسیاری اوقات
مسایل و مشکالت چند دهه قبل ما ،بههمان صورت حلنشده
در زمان حال هم تکرار میشود .یعنی ما همچنان در حال آزمون
و خطا برای حل کردن آنها هستیم .البته پوسته ظاهری مشکل
ممکن است ،فرق کرده باشد؛ اما خود مشکل همچنان پابرجاست.
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ابنجمیع و نگرانی از انحطاط طب
در این مقاله میخواهم برای بررسی یک مشکل کنونی،
نقبی به زمانی خیلی پیشتر از چند دهه قبل بزنیم و به قرن ۱۲
میالدی برویم.
معضل و مسالهای که این سالها بهکرات تکرار میشده و در
سالی که در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم ،بارها جنجالی
شده ،مساله خطاهای پزشکی ،نارضایتی از عملکرد پزشکان و
مساله اخالق پزشکی است.
رسانهها ،کارشناسان و افراد مختلف در این مدت ،هر یک از
زاویه دید خود به این مساله پرداختهاند اما من کنجکاوم ببینیم که
آیا در سدههای قبل این موضوع بهصورت مشابهی وجود داشته
و اگر داشته به چه صورت بوده است.
مقطع زمانی که انتخاب کردهام ،قرن  ۱۲میالدی است .اروپا در
این زمان در تاریکی قرون وسطی بهسر میبرد؛ و تمدن مسلمانان
برعکس ،با کشورگشاییها و نیز از طریق رشد و بسط دانش،
در شکوفایی است .شخصیتهایی مثل صالحالدین ایوبی ،خیام،
چنگیز خان ،فیلیپ دوم ،عطار و ابن رشد ،در این بازه زمانی سر
برآوردهاند و هر یک بهصورتی کام ً
ال متفاوت تاثیرگذار شدهاند.
در اینجا میخواهم به شما ابنجمیع یا ابن جامع ملقب به

شمس الریاسه را معرفی کنم .او پزشکی مشهور یهودیزادهای
بود که در مصر زندگی میکرد .وی طب را نزد شیخ موفق عدنان
بن العین زربی که از طبیبان معروف زمان بود ،فرا گرفت .نخست
مورد توجه آخرین خلیفه فاطمی قرار گرفت اما بعد از آنکه
خاندان فاطمی توسط صالحالدین ایوبی منقرض و سلسله ایوبیان
تاسیس شد ،ابنجمیع به خدمت صالحالدین درآمد .میگویند که
این پزشک برای صالحالدین دارویی به نام «تریاق الکبیر الفاروق»
بهصورت اختصاصی تهیه کرده بود.
او در تشخیص بیماریها ماهر بود آنچنان که تنها با نگریستن
ب ه ظاهر بیمار در بسیار اوقات بیماری را تشخیص میداد و عالوه
بر این به خوشبیانی و زبانآوری هم مشهور بود و به ادبیات
عرب عالقه داشت .کتاب مشهوری که تالیف آن توسط او شروع
شد و توسط پسرش به اتمام رسید «االنفس و االجساد» نام دارد
و کتابی هم در رد و تفسیر «قانون» ابن سینا دارد.
ابنجمیع ،بهعنوان یکی از طبیبان برتر ،قاضی رسیدگی به
شکایات پزشکی هم بود و بهخاطر کثرت برخورد با مساله
شکایات پزشکی ،تجارب ،راهکارها و تحلیلهای خاص خود
را در این مورد داشت .او بخشی از این مسایل را در قالب
رسالهای که تقدیم صالحالدین کرده بود ،بازتاب داده است .در
این رساله آثار نگرانی او از زوال هنر پزشکی ،نمایان است .رساله
بهصورت شبهمکالمهای بین او و صالحالدین شروع میشود .در
اینجا ابنجمیع میخواهد این مساله را حالجی کند که چرا هنر
پزشکی تحتتاثیر قرار گرفته ،از مسیر خود منحرف شده و چرا
طبیبان شایسته به محاق رفتهاند .او ادامه میدهد که در گذشته هم
پزشکی فراز و نشیبهایی داشته است .او از ابردرمانگرهایی مثل
بقراط و جالینوس یاد میکند و سرانجام ،دالیل مشکالت ایجاد
شده را فهرست میکند.
آسیبشناسی طب از دیدگاه ابنجمیع
در اینجا در هر مورد ،نخست چیزهایی را که مد نظر ابنجمیع
بوده ،بیان میکنم و بعد بهنوعی مساله را به زمان معاصرمان بسط
میدهم.
 .۱پزشکان بهاندازه کافی مطالعه نمیکنند.
ابنجمیع بر این باور بود که پزشکان همعصرش تنها به خواندن

حدود  ۲۰کتاب مشهور پزشکی و تازه بسیاری اوقات به خالصه
آنها اکتفا میکنند .بهخاطر قلت مراجع مورد استفاده ،بسیاری
از آنها درک درستی از آناتومی اعضایی مثل مغز ،کبد ،معده،
فیزیولوژی آنها و ترکیبات غذاها یا داروهای پیچیده ندارند.
در زمان معاصر شاید هیچ کمبودی از نظر دسترسی به کتابهای
مرجع و مقاالت نشریات معتبر نداشته باشیم ،اما این مساله خاص
زمان ابنجمیع را بتوانیم به صورتهای دیگر عنوان کنیم:
پزشکی زمان ما آنقدر تخصصی و فراتخصصی شده که
اصوالً بسیاری از پزشکان فرصت نمیکنند اندکی بیشتر از حوزه
تخصصی خود را ببینند و به آن عالقه نشان بدهند و از آنجا که
بیماریها اص ً
ال قرار نیست در یک حوزه تخصصی خاص ،مختصر
و سرشکن شوند ،برخی اوقات نارساییهایی در تشخیص بههنگام
و درمان متناسب بیماریها مشاهده میشود .شاید برخی از موارد
خطاهای پزشکی با نگاههای عالمانهتر و جامعتر پزشکان ،قابل
پیشگیری بودند.
از سوی دیگر ،مساله مغفول و آزارنده ،رشد نامتوازن پزشکان
تنها در عرصه پزشکی و منفک شدن آنها از مطالعات جانبی و
حضور در عرصههای اجتماعی است .بهگمانم پزشکان جوان
و فعال ما همانطور که به مطالعه و پیشرفت در حوزه کاری
خود نیاز دارند ،نیازمند خواندن رمان ،دیدن فیلمهای ارزشمند و
نوشتن هستند؛ چیزهایی که در صورت وجود آنها ،زمینههای
راهاندازی رسانههای مستقل پزشکی توسط ما فراهم میشد و
مسلم ًا این ارتباط مستقیم با مردم بسیاری از شایبهها و کژفهمیها
را از بین میبرد.
 .۲پزشکان نیرنگباز و فریبکار شدهاند!
ابنجمیع از بازاری شدن پزشکی نالیده و گفته است که طبیبان
همعصرش دلبسته ظواهر ،لباسهای تجملی و عطرهای گرانبها
شدهاند و با ارایه ظاهری دلپسند از خود مردمفریبی میکنند .بقیه
بر سر مردم منت میگذارند و پزشکی را به حوزههایی مثل فروش
داروهای تقویت جنسی ،داروهای پیشگیری از بارداری یا درمان
نازایی ،افزایش وزن و رشد مو کشاندهاند و حتی برای فروش

محصوالت خود ،با آرایشگرهای زن همدست شدهاند!
باز هم باید بگوییم که همین نگرانیهای ابنجمیع بهصورت
دیگری در جامعه کنونی ما وجود دارد .زوال اخالق و توجه
عموم به مادیات به صورتهای مختلف در جامعه ما نمود دارند.
پزشکان هم یکی از اقشار این جامعه هستند و انتظار اینکه تنها
این قشر ترک دنیا کنند و نظارهگر توفیقات اقتصادی دیگران
باشند ،بیجاست .گرچه تحصیل مال از طریق فعالیت پزشکی
امری مشروع است اما راستش را بخواهید ،هنوز که هنوز است
پزشکی کام ً
ال جنبه روحانی خود را از دست نداده است و مردم
ً
از بسیاری پزشکان انتظار دارند که مثال بهصورت مستقیم در
عرصههای اقتصادی بیارتباط با پزشکی وارد نشوند یا بهصورت
موثرتری در فعالیتهای عامالمنفعه شرکت کنند.
پزشکی هم برای خود تابع علم اقتصاد و نیاز بازار است.
شاید خیلی وقتها خود ما از اینکه بااستعدادترین دوستان ما
بهجای فعالیت در رشتههای پایهای پزشکی مث ً
ال رشته داخلی ،در
عرصههای مثل پوست و زیبایی فعالیت میکنند ،ناخودآگاه نگران
میشویم اما تا زمانی که دسته بزرگی از مردم جامعه حاضر هستند
برای اندکی زیباتر شدن هزینههای گزاف بپردازند ،شاید دور از
انصاف است که توقع تغییر رویه را داشته باشیم.
 .۳مردم اص ً
ال نمیدانند چطور یک پزشک خوب انتخاب
کنند!
خوشبختانه ابنجمیع نگاه جامعی به مسایل عصر خود داشت
و تنها پزشکان را نقد نمیکرد .او در رسالهاش نوشته که بیماران
بهخصوص توانگران شخص ًا انتخاب درستی در مورد پزشکان خود
ندارند و اغلب به توصیههای دوستان خود اکتفا میکنند .خیلی
وقتها در نزد مردم خوشمشرب بودن پزشک و اینکه هنگام
معاینه یک لطیفه بامزه بگوید ،برای مردم ارزشمندتر از توانایی
علمی پزشک است .خیلیها هم پزشک خوب را کسی میدانند
که بالفاصله بر بالینشان حاضر شود.
اینجا ابنجمیع بر مساله حساسی انگشت میگذارد که در این
سالها بسیاری از سیاسیون و رسانههای ما یا شهامت پرداختن به
ال از آن آگاهی نداشتهاند یا اص ً
آن را نداشت ه یا اص ً
ال با سوءاستفاده
از خواستههای آنی مردم ،نردبانهای ترقی پوپولیستی خود را
بنا کردهاند:
اینکه پزشکی باید سالمتمحور باشد نه بیمارمحور .یعنی
اینکه سیاستهای کالن پزشکی نباید بر پایه انتظار خام آنی
عامه مردم ،بلکه باید بر پایه مصلحت درازمدت جامعه وضع شود.
این مسایل را البد شمایی که مدت کوتاهی هم که شده مطب
داشتهاید ،کام ً
ال تجربه کردهاید؛ اینکه خیلی وقتها نه مهارت
پزشکی و عمل بر طبق پروتکلهای معتبر تشخیص و درمان ،بلکه
صورت ظاهر و تواناییهای روانشناسانه شما ،در نزد مراجعان
مشخص میکند که شما یک پزشک خوب هستید یا بد! شما
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ممکن است برای درمان یک بیمار مشهور ،شایستهتر و دقیقتر
از پزشکی نامی با مطبی مجلل و شلوغ باشید اما مردم و مشاهیر
ما چنان که افتد و دانی ،هنوز با توصیه دوستان و آشنایان خود،
پزشک انتخاب میکنند.
 .۴پزشکان بد ،نمیخواهند با پذیرش بیماران دشوار،
خطر کنند
ابنجمیع مینویسد که پزشکان همعصر او محتاط و محافظهکار
شدهاند .آنها نمیخواهند که بیماران دشوار را انتخاب کنند و
درمانهای رادیکال را روی آنها امتحان کنند و به داروها و مواد
مغذی کمخاصیت یا توصیه به پرهیزهای غذایی اکتفا میکنند.
آنها میخواهند خود را موجه جلوه دهند و بگویند که با درمان
محافظهکارانه ،الاقل اگر نمیتوانند بیماری را درمان کنند ،دستکم
حالش را بدتر نمیکنند.
ما در این سالها بهصورت دیگری با این مشکل مواجه هستیم.
رشد شکایات پزشکی و نیز مطبهای شلوغ برخی از پزشکان
باعث شده است که برخی از پذیرش بیماران مشکل ،اکراه داشته
باشند و شاید خیلی وقتها در دل و ذهن پزشکان جوانی هم که
در بیمارستانها با موارد مشکل دست و پنجه نرم میکنند ،بیش از
شوق پزشکی و کشف موارد و پیدا کردن راههای درمانی ،هراس
از مشکالت قانونی ،هدایتگر باشد.
درست بههمین خاطر است که همگان سعی میکنند بهنوعی
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مسوولیت پزشکی را با اضافه کردن بر تیم درمان و مشاور،
بهنوعی تقسیم کنند.
در این میانه رسانهها هم شاید بهنوعی مقصر باشند .بارها دیدهام
که در هنگام درمان یا حتی مرگ یک چهره مشهور در غرب ،با
مطرح شدن مورد بیماری او در رسانههای غربی ،آگاهی عمومی
در مورد ماهیت بیماری یا پیچیده بودن روند پزشکی ،افزایش پیدا
کرده است .این رسانهها بهخوبی مسیر طوالنی تشخیص و درمان
را بازتاب میدهند تا همگان به این نتیجه برسند که روندهای
پزشکی خیلی وقتها طوالنی است و همیشه امکان خطا و طی
کردن موقت و حتی کامل مسیرهای اشتباه ،حتی در مورد نامیترین
بیمارها ،وجود دارد.
ترجمه انگلیسی رساله ابنجمیع در سال  ۱۹۸۳با عنوان انگلیسی

Treatise to Salah ad-Din on the revival of the art of
 medicineمنتشر شده است.
Ref: medievalists.net/2017/03/complaining-doctors12th-century

---------------------دکتر علیرضا مجیدی
Website: 1pezeshk.com
Email: alirezamajidi@gmail.com

زنانی که تاریخ پزشکی
آمریکا را دگرگون کردند
ترجمه :دکتر رقیه حجفروش

 168سال پیش الیزابت بلکول اولین زنی بود که مدرک دکترای پزشکی را در ایاالت متحده دریافت کرد .از آن
پس حوزههای مختلف پزشکی با کمک زنانی که گامهای او را ادامه دادند ،پیشرفت فراوانی کرده است .بهپاس
تالشهای او ،زادروزش سوم فوریه در آمریکا «روز ملی زنان پزشک» نامیده شد .سایت پزشکی «مد اسکیپ» امسال
بدین مناسبت در مطلبی به قلم استیون رورک ( )Steven Rourkeزندگی  14تن از زنان پزشک الهامبخش و تاثیرگذار
ایاالت متحده را مرور کرده است .از آنجا که در این مرور به برخی از نکات برجسته تاریخ پزشکی جهان اشاره شده
است ،احتما ً
ال ترجمه و مطالعه آن برای خوانندگان پارسی زبان نیز خالی از لطف نخواهد بود.
Ref: medscape.com/features/slideshow/women-physicians

)Elizabeth Blackwell (1821-1910

الیزابت بلکول در سال
 1849توانست بهعنوان
نخستین زن در ایاالت
متحد ه  ،مد ر ک پز شکی
دریافت کند .در آن زمان
درهای دانشکد ه پزشکی
بهروی زنان شدید ا ً بسته
بود .زمانی که بلکول
سر ا نجا م د ر د ا نشکد ه
پزشکی جنوا در نیویورک
پذیرفته شد ،پیش خود پزشکی خوانده و فرمهای
پذیرش بسیاری برای دانشگا ههای مختلف پرکرده
بود .با اینحال تنها زمانی در دانشگاه پذیرفته شد
که همه دانشجویان مرد ،رای موافق به پذیرش یک
دانشجوی زن دادند؛ چیزی که امروزه بیشتر به یک
لطیفه شبیه است.
وی که زاده بریتانیا بود ،زمانی تصمیم گرفت پزشک
شود که دوست در حال مرگی به او گفت اگر پزشک
معالجش یک خانم بود ،کمتر درد و رنج میکشید.

بلکول این ماجرا را در کتاب «فعالیتهای پیشگام در
گشودن حرفه پزشکی برای زنان» که در سال 1895
منتشر شد ،نوشت .وی سپس بههمراه خواهرش ،دکتر
امیلی بلکول و نیز دکتر ماری زاکژسکا درمانگاه
نیویورک را برای زنان و کودکان افتتاح کرد تا عالوه
بر کمک در هموار کردن مسیر زنان برای تحصیل
پزشکی ،به افراد محروم جامعه بهویژه زنان و کودکان
خدمت کند.
)Ann Preston (1813-1872

آن پرستون در سال 1866
بهعنوان اولین زن ،رییس
یک دانشکد ه پزشکی در
ایاالت متحده شد .همانند
بلکول ،او نیز حرفهاش
را وقف مراقبت بیماران
و تدارک فرصت برای
تحصیل پزشکی زنان کرد.
با وجود عدم پذیرشهای
فراوان از دانشکد ههای
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پزشکی ،آن پرستون توانست در اولین سال تاسیس ،وارد
کالج پزشکی زنان تحت حمایت کواکر ،در پنسیلوانیا
شده و در سال  1851نیز از آن فارغالتحصیل شود .او
پس از فارغالتحصیلی ،در همان دانشگاه به سمت استاد
فیزیولوژی منصوب شد و سرانجام رییس دانشکده
پزشکی و یکی از اعضای بورد شد.
با وجود اینکه کالج ،تحت رهبری پرستون و با
حمایت بورد مشورتی از «مدیران زن» و تالش فراوان
وی برای جذب حامیان مالی رونق مییافت اما او مکررا ً
هدف حمله بود .کالج او با آموزش دادن اولین زنان
پزشک سیاهپوست و بومی آمریکا دنبالهرو این مسیر
پرفروغ شد .این کالج همچنین تحت راهنمایی بلکول،
برنامههای اجتماعی با هدف آموزش زنان فقیر درباره
بهداشت و فیزیولوژی ایجاد کرد.
)Rebecca Lee Crumpler (1831-1895
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ربهکا لیکرامپلر اولین
بانوی سیاهپوستی است
که توانست در سال 1864
مد ر ک د کتر ا ی پز شکی
ر ا د ر ا یا ال ت متحد ه
کسب کند  .ا و همچنین
بهعنوان یکی از اولین زنان
سیاهپوست نویسنده مطالب
پزشکی (کتاب «گفتمانهای
پزشکی») مشهور است.
او در دالور متولد و
در ناحیه فیالدلفیا بزرگ شد و پیش از اینکه بتواند
اجازه ورود به کالج پزشکی زنان نیوانگلند را بهدست
آورد ،بهعنوان پرستار کار کرد .بهدنبال فارغالتحصیلی
مدت کوتاهی در بوستون طبابت کرد و سپس درست
پس از پایان جنگهای داخلی آمریکا ،به ریچموند
رفت؛ جاییکه در مواجهه با تبعیض شدید ،در کنار
طبابت ،همراه با پزشکان مرد سیاهپوست برای
آزادی برد هها تالش کرد .او بهعنوان یک فعال
اجتماعی خستگیناپذیر ،با «دفتر بردگان آزاد شده»
و نیز بسیاری از گروههای اجتماعی و مبلغان مذهبی
همکاری میکرد.
گفتنی است در دهه  1860که او پزشک شد ،فقط
 300نفر از  54هزار پزشک ایاالت متحده زن بودند.

)Mary Edwards Walker (1832-1919

ماری ادواردز واکر اولین
جراح زن و اولین پزشک
جراح زن در ارتش آمریکا
بود .وقتی در سال  1865او
از کالج پزشکی سیراکیوز
( )Syracuseفارغالتحصیل
شد ،در بین اولین موج
زنانی بود که در ایاالت
متحده آمریکا مدرک دکترای
پزشکی گرفتند.
ادواردز واکر در جنگ
داخلی آمریکا در نقش یک پرستار،پزشک و جراح فعال
بود و حتی در جنگ دستگیر و زندانی شد و در سال
 1865بهعنوان اولین زن ،مدال افتخار کنگره را بهپاس
کمکهایش در ارتش در آن دوران پرآشوب دریافت کرد.
وی اهل شمال ایالت نیویورک بود و عالوه بر تالش
برای سالمت زنان ،مدافع صریح حق رای بانوان و تغییر
سبک پوشش خانمها بود.
)Susan La Flesche Picotte (1865-1915

سوزان ال فلش پیکات
ا و لین ز ن سر خپو ست
آمریکایی است که در سال
 ،1889یعنی  35سال قبل
از اینکه بومیان سرخپوست
آمریکا بهعنوان شهروندان
ایاالت متحده شناخته شوند،
مدرک دکترای پزشکی
دریافت کرد.
دختر رییس ژوزف ال
فلش در منطقه مخصوص
سرخپوستان در اوماها ،در شمال ایالت نبراسکا بزرگ
و تشویق به درس خواندن شد .او را به مدرسهای در
نیوجرسی فرستادند و پس از اخذ پذیرش دانشگاه به
ساحل غربی بازگشت و سپس به کالج پزشکی زنان
رفت .او اولین فردی بود که کمک فدرال برای آموزش
تخصصی دریافت کرد.
سوزان در کودکی شاهد بود که یک بیمار زن
سرخپوست بهدلیل امتناع پزشک سفیدش از ارای ه خدمات

پزشکی به او درگذشت و همان زمان تصمیم گرفت که
پزشک شود .وی موفق شد در اواخر زندگی ،در شهر خود
بیمارستانی بسازد و به آرزویش در کل زندگی برسد که
نشاندهنده فداکاری و تالش او برای تامین سالمت و رفاه
 1300بیماری بود که در سرزمین و زادگاه خود داشت.
)Gerty Cori (1896-1957

گرتی کوری در 1947
بهعنو ا ن ا و لین ز ن د ر
ایاالت متحده ،جایزه نوبل
فیزیولوژی یا پزشکی را،
برای کشف تبدیل کاتالتیک
گلیکوژن ،دریافت کرد.
کوری مدرک پزشکی
خود را در سال  1920و
قبل از مهاجرت به آمریکا
از دانشکده پزشکی آلمانی
پراگ گرفته بود .او حرفه خود را وقف تحقیقات در
بیوشیمی ،متابولیسم و فیزیولوژی کرد .وی با همسرش
کارل کوری همکار بود و جایزه نوبل را بهطور مشترک
با همسرش و دکتر برناردو آلبرتو هوسی دریافت کرد.
کوری دریافت که چگونه بدن انرژی مصرف میکند
و آنزیمهایی را که تبدیل گلیکوژن به گلوکز را آغاز
میکنند ،شناسایی کرد.
تحقیقات بدیع کوری که در آن زمان بهنفع
تالشهای همسرش نادیده گرفته شد ،کمک کرد تا
امروزه گزینههای درمانی مناسبی برای دیابت یافته
شود.
)Helen Brooke Taussig (1898-1986

هلن بروک تاوسیگ از
پیشگامان بیماریهای قلب
اطفال بود و زمانی که کتاب
«اختالالت مادرزادی قلب»
را در سال  1949نوشت،
در واقع پایهگذار یک رشته
تخصصی جدید شد .او
در سال  1965اولین زنی
بود که به ریاست موسسه
قلب آمریکا ( American

 )Heart Associationانتخاب شد.
تاوسیگ بههمراه همکارانش دکتر آلفرد باللوک و
دکتر ویوین تامس ،روش جراحی معروف به «شنت
باللوک -تاوسیگ -تامس» را ایجاد کرد تا زندگی
کودکانی را که با تترالوژی فالو بهدنیا آمده بودند،
طوالنی کند.
وی پیش از اینکه مدرک پزشکی خود را در
دانشگاه جان هاپکینز که بیشتر دوره خدمات پزشکی
خود را در آنجا گذراند بگیرد ،در دانشکده پزشکی
هاروارد و دانشگاه بوستون تحصیل میکرد.
تاوسیگ جوایز بینالمللی بسیاری از جمله مدال
آزادی ریاست جمهوری ،جایزه آلبرت السکر و مدال
افتخار لژیون فرانسه را دریافت کرد و همچنین منتخب
اکادمی ملی علوم نیز شد.
)Helen Flanders Dunbar (1902-1959

هلن دونبار روانپزشکی
با نفو ذ بو د که بهعنو ا ن
مادر طب جامع و پیشرو
در تئور یهای روا نتنی
(  )Psychosomaticو
سایکوبیولوژی و نیز رهبر
جنبش مر ا قبت معنو ی
شناخته میشد.
او که در یک خانواده با
تحصیالت باال در شیکاگو
متولد شد ،تحصیالت و
مد ا رک د انشگا هی د ر ر شتهها ی مختلفی چو ن
ریاضیات ،روانشناسی ،ادبیات قرون وسطی ،پزشکی،
مامایی ،الهیات و روانپزشکی داشت و مدتی هم در
اروپا زندگی کرده و در طول زندگیاش ،جایگاههای
متعددی در موسسات پزشکی و مراکز آموزشی
آمریکایی عهدهدار بود.
دونبار زمانی که مسوول برنامه تحقیقات روانتنی
در کالج پزشکی کلمبیا بود ،تحقیقاتی را رهبری کرد
که رابطه بین بیماریهای روانتنی و تیپهای مختلف
شخصیتی (  )Personality constellationsرا نشان
داد .در حوزه پزشکی روانتنی ،مطالب منتشر شده
او هنوز کالسیک محسوب میشود.
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)Virginia Apgar (1909-1974

ویرجینیا آپگار در سال
 1953برای اولین بار عدد
آپگار را که یک استاندارد
طال یی بر ا ی ا ر ز یا بی
سالمت نوزادان تازه متولد
شده است ،ابداع کرد.
آپگار در دهههای 1930
و  1940همچنین پیشرو در
حوزه بیهوشی دوران تولد
بود و در سال  1949اولین
بانویی بود که استادتمام
کالج پزشکی و جراحی دانشگاه کلمبیا شد .او بعد از
اینکه درجه دکترای بهداشت عمومی را دریافت کرد،
ارتباط بین تاثیرات درد زایمان ،زایمان و بیهوشی مادر
بر آپگار نوزاد و سالمت او را بررسی و بر پیشگیری
از آسیبهای زمان تولد تمرکز کرد.
)Elisabeth Kübler-Ross (1936-2004
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کوبلر راس روانپزشک
سو ییسی  -آ مر یکا یی و
پیشرو در مطالعه مرگ،
مردن و واکنش سوگ بود
و پیشنهاد کرد که مرگ
بهعنوان گذر طبیعی از
زندگی در نظر گرفته شود.
او پنج مرحلهای را که
فرد در شرف مردن تجربه
میکند ،چنین توصیف کرد:
انکار ،خشم ،چانهزنی،
افسردگی و پذیرش .کتاب او «درباره مرگ و مردن»
( )On Death and Dyingکه در سال  1969منتشر
شد ،متنی استاندارد برای متخصصان مراقبت بیماریهای
عالجناپذیر بود.
کوبلر راس با تابوهای بسیاری مقابله کرد و گفتمان
مرگ را تغییر داد .او کمک کرد تا سختی بیماران و
خانوادهها آسانتر شود و متخصصان مراقبتهای بهداشتی
بتوانند درباره بیماریهای عالجناپذیر ،میزان مرگومیر و
خود مرگ با افراد صحبت کنند .او همچنین نقش زیادی
در بهبود مراقبتهای مراحل پایان زندگی داشت.

)Audrey Evans (1925

ا و د ر ی ا یو ا نز یک
پیشرو در مطالعه و درمان
سرطانهای دوران کودکی
بهویژه نوروبالستوما است.
او مرحلهبندی ()Staging
ایوانز را پایهگذاری کرد و
بهطور خستگیناپذیری در
مراقبت از کودکان مبتال به
سرطان سهم داشت.
او که اصالت ًا اهل بریتانیا
بود برای دوره تخصصی
فولبرایت به بیمارستان کودکان بوستون آمد و در آنجا
برای اولین بار چند آزمایش تحقیقاتی روی داروهای
شیمیدرمانی مثل داکتینوماسین و وینکریستین را رهبری
کرد.
ایوانز در طول زندگی حرفهای خود ،رییس بخش خون
و سرطانشناسی دانشگاه شیکاگو ،بیمارستان فیالدلفیا و
استاد اطفال در دانشکده پزشکی دانشگاه پنسلوانیا بود.
او در سال  1974عامل ساخت Ronald McDonald
 Houseبهعنوان نخستین اقامتگاه برای خانواده بیماران
تحت درمان سرطان بود و در دهه  1980نیز کمک کرد
کمپ تابستانی مکدانلدز برای کودکان بیمار بنا نهاده شود.
ایوانز جوایز بیشماری دریافت کرد از جمله مدال جین
وی از موسسه رادیوم آمریکا ،جایزه موسسه آمریکایی
زندگی حرفهای خون و سرطانشناسی اطفال و جایزه
اسپکتروم صلیب سرخ آمریکا.
)Patricia Bath (1942

پاتریشیا بث حوزهای به
نام «چشمپزشکی اجتماعی»
ایجاد کرد که ریشه در
سالمت عمومی ،پزشکی
اجتماعی و چشمپزشکی
بالینی دارد؛ مدلی که اکنون
برای متخصصان بهداشت
و سالمت در کل دنیا ثابت
شده است.
بث همچنین عنو ا ن
مخترع و دانشمند لیزر را در کارهایش دارد .او در سال

 1986وسیلهای جدید برای درمان آبمروارید به نام
 Laserphacoرا ابداع کرد و چندین اختراع ثبتشده
دیگر نیز در وسایل پزشکی دارد .او همچنین اولین رییس
زن برنامه آموزش تخصص چشمپزشکی (دوره رزیدنتی)
در ایاالت متحده بهشمار میرود.
بث پس از دریافت دکترای پزشکیاش در دانشگاه
هوارد ( )Howardو فلوشیپ چشمپزشکی در دانشگاه
کلمبیا ،رهبری مطالعات اپیدمیولوژیک تاثیرگذار خود را
عهدهدار شد که نشان میداد افراد سیاهپوست بهدلیل فقدان
دسترسی به خدمات پزشکی ،دو برابر سفیدپوستان دچار
نابینایی میشوند.
در سال  1977بث با همکارانش دکتر الفرد کنون و دکتر
ارون افگوانیک موسسه آمریکایی برای پیشگیری نابینایی
را بنیان نهاد تا از هدیه بینایی مراقبت کند ،آنرا حفظ کند
و دوباره به افراد بازگرداند .وی تمام حرفه خود را وقف
کمک به محرومان کرد.
)Antonia Novello (1944

آنتونیو نوولو در سال
 1990توانست بهعنوان اولین
زن آمریکای جنوبی تبار،
رییس بخش جراحی ارتش
ایاالت متحده آمریکا شود .او
که اصالت ًا اهل پورتوریکو بود
و مدرک پزشکی خود را نیز
همانجا دریافت کرده بود،
تخصصهای بیشماری از
جمله در نفرولوژی ،اطفال
و بهداشت عمومی داشت.
نوولو پس از طبابت در بخش خصوصی ،به موسسه
ملی آرتریت ،متابولیسم و بیماریهای گوارشی در موسسه
ملی سالمت پیوست .او بعدها قایممقام رییس موسسه
ملی سالمت اطفال و توسعه انسانی شد و نقش بسیار
مهمی در قانون تدارکات برای پیوند اعضای بدن در سال
 1984داشت.
او بهعنوان یک جراح بر سالمت زنان ،اقلیتها و کودکان
متمرکز شد و همچنین آگاهیرسانی درباره بیماری ایدز،
پیشگیری از آسیب و واکسیناسیون کودکی را ترویج داد
و خبر داد که صنعت تبلیغات سیگار ،کودکان را نشانه
گرفته است .نوولو در پیشنهاد برنامه «کودکان سالم آماده

یادگیری» ()the Healthy Children Ready to Learn
بسیار تاثیرگذار بود.
نوولو در کنار شغلش بهعنوان رییس جراحان ارتش،
نماینده ویژه صندوق کودکان سازمان ملل و استاد مدعو
دانشکده بهداشت و سالمت جان هاپکینز و عضو هیات
سالمت ایالت نیویورک بود.
)Nancy Dickey (1950

نانسی دیکی که اصالت ًا
اهل جنوب داکوتا بود و در
کالیفرنیا بزرگ شد ،در سال
 1988اولین زنی بود که
به ریاست موسسه پزشکی
آمریکایی (the American
Medical Association:
 )AMAرسید.

در زمان کودکی او را
نسبت به رشته پزشکی دلسرد
کرده بودند چرا که آن را با زندگی خانوادگی ناسازگار
میدیدند.
زمانی که دیکی مدرک پزشکی و دوره تخصص خود را
در پزشکی خانواده در دانشکده پزشکی تگزاس در هیوستون
کامل کرد ،بهسختی  10درصد از دانشجویان کالس خانم
بودند .در تمام دوره حرفهای پرکارش ،او توانست در
حوزههای بسیاری از جمله پزشکی خانواده ،آموزش،
مدیریت و فعالیتهای اجتماعی فعال باشد و تالش کرد
تا حوزه مراقبت پزشکی را در ایاالت متحده شکل دهد.
پیش از اینکه دیکی رییس  AMAشود ،یک عضو
فعال در این انجمن بود و بهعنوان رییس هیات امنا و در
زمینه امور اخالقی و قضایی شورای  AMAخدمتکرده
بود .وی در زمان ریاستش ،الیحه حقوق بیماران را برای
تصویب پیشنهاد کرد.
دیکی اکنون یک عضو فعال آکادمی پزشکان خانواده
تگزاس و آمریکاست و جایزههای معتبری شامل شش
دکترای افتخاری دریافت کرده است .او در سال 2007
منتخب موسسه طب ( )Institute of Medicineشد.
---------------------دکتر رقیه حجفروش
پزشک عمومی
Email: drhajf@gmail.com
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برترین نوشتههای پزشکی 2016

مصایب پزشک بودن
ترجمه :دکتر بابک عزیز افشاری

گویا پزشکی امروز در آن سوی آبها بهکلی با آنچه ما در این سو در حال انجامش هستیم ،متفاوت شده است؛ هر چقدر
ما به ثبت و ضبط سوابق پزشکی بیمارانمان و شرح کارهایی که برایشان انجام میدهیم بیتوجهیم ،آنها بیشتر از ویزیت
بیماران ،وقتشان را به مستندسازی این موارد و پاسخگویی به مراجعان میگذرانند .بهویژه مدت زمانی که پزشکان باید صرف پر
کردن پروندههای الکترونیک سالمت (پیش ،پس و در حین ویزیت بیماران) کنند ،بر مفهوم کلی طبابتشان سایه انداخته و انگار
کالفهشان کرده است! این موضوع سبب شده است در نهمین دوره مسابقات نویسندگی پزشکی ایاالت متحده این بار این پرسش
کلیدی بهعنوان تم موضوعی نوشتهها مطرح شود که« :چگونه پزشکان برای اینکه به نیازهای واقعی بیماران بپردازند ،در عین
حفظ ارتباط با همه آنان ،باید بتوانند بر معضالت فرعی روزمره غلبه کنند ».مجله  Medical Economicsو Modern Medicine
 Networkکه برگزارکنندگان این مسابقه هستند ،در توضیح انتخاب این تم آوردهاند« :پزشکان هر روز با چالشهایی روبهرو هستند
که ساعات کاری آنان را هدر میدهد؛ از فناوریهایی که با هدف تسهیل در جریان امور بهکار گرفته شده اما در واقع امور را از
مسیر عادی خارج کرده است ،تا صرف وقت با تلفن برای توضیح راهبردهای درمانی برای مراجعان؛ بنابراین تعجبآور نیست اگر
در پی بازیافت زمان هدررفته برای این کارها باشند تا روی مهمترین هدف خویش ،یعنی ارتقای سالمت بیماران ،تمرکز کنند».
اگر یادتان باشد ،سال گذشته هم ترجمه شش نوشته برتر هشتمین دوره این مسابقات را در شمارههای  147و « 149پزشکان گیل»
منتشر کرده بودیم که در سایت مجله هم قابل دسترسی است .همانجا هم نوشتیم که جوایز نفرات اول تا سوم این مسابقه بهترتیب
 ۲۵۰۰ ،۵۰۰۰و  ۱۰۰۰دالر است و همچنین نوشتههای برتر در  Medical Economicsمنتشر میشود.
From: medicaleconomics.modernmedicine.com/medical-economics/news/-2016physician-writing-contestwinners

کارتونها از مجله نیویورکر؛ انتخاب :دکتر حسام نوروزی
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رتبه اول:

پنج راهربد تا وقت بیشرتی برای بیماران بگذاریم
دکرت آروین کاوال
حرفه ما شهرت خود را مدیون وقت گذاشتن برای
بیماران است؛ چه در مطب ،چه با تلفن و چه با ایمیل.
پزشکان ،پرسنل درمانی و بیماران بهخوبی باید بدانند
که در نظام پرداخت بیمهای ،کسی به وقت گذاشتن
برای بیماران پول نمیدهد .اما این را هم باید بدانند
وقتی که برای بیماران میگذاریم ،برای آنان باارزشترین
چیز است و برای ما رضایتمندی حرفهای را به ارمغان
میآورد .این واقعیت برای  14سال اساس کار ما بوده
و تقریب ًا در همه بخشهای خصوصی صدق میکند.
تالش برای وقت گذاشتن برای بیماران با عقد قرارداد
با بیمههایی آغاز میشود که بهتر پول میدهند و از پرسنل
درمانی توقعات (اصطالح ًا عوامل عذاب) کمتری دارند.
ما بههمین دلیل قرارداد خود را تقریب ًا با همه بیمههایی
که این مفهوم ارزش -بنیان را نمیفهمند ،لغو کردهایم.
اقلیت قابل توجهی از بیماران ما که تحت پوشش چنین
بیمههایی هستند ،همچنان خارج از قرارداد بیمهای خود
و به روش پرداخت مستقیم به ما مراجعه میکنند و ما
هم البته تخفیفهایی برای آنان در نظر گرفتهایم.
دوم ،همه پرسنل و خود من ،پیش از زمان تعیینشده،
برای ویزیت بیماران آماده هستیم .زمان ویزیت از یک
هفته قبل تایید میشود تا از حضور قطعی بیمار و
انجام آزمایشهای درخواستی مطمئن شویم (این باعث
میشود هر ویزیتی مفید و سازنده باشد) .در این فاصله،
بخش پذیرش مدارک بیمهای و جزییات دیگر مانند
تخفیفها و سهم پرداخت بیمار را بررسی میکند تا
در هنگام مراجعه بیمار ،نواقص احتمالی برطرف شود.
یک اصل اساسی دیگر در کار ما این است که تنها
پرسنلی را نگه داشتهایم که در تعامل مستقیم با بیماران
هستند .بقیه امور همگی به پیمانکاران خارج از موسسه
واگذار شده است.
سوم ،سامانه پرونده الکترونیک سالمت ( )EHRرا
طوری طراحی کردهایم که پرسنل میتوانند همه دادههای
جمعیتی (دموگرافیک) و نتایج آزمایشهای بیماران را

دکتر آروین کاوال متخصص غدد
و یکی از موسسین انستیتو غدد و
متابولیسم فیالدلفیای بزرگ است.

پیش از ویزیت وارد کنند .من معموالً پیش از ورود بیمار
این دادهها را مرور میکنم تا وقتی با او هستم بتوانم
حدود  %80تا  %90زمان ویزیت را به او اختصاص دهم.
چهارم ،نحوه استفاده از پرونده الکترونیک سالمت
بهطور کامل به پرسنل آموزش داده شده است .این به
ما امکان میهد پیش از ویزیت یا پس از آن به یکدیگر
پیام بدهیم و باعث میشود همه ویزیتها بیمار -محورتر
باشند .بسیاری از بیماران ما پمپ انسولین دارند و بههمین
دلیل آنان را تشویق میکنیم که دادههای پمپ را پیش از
مراجعه آپلود کنند .ذخیره شدن دادههای پمپ پیش از
ویزیت به من کمک میکند آنها را قبل از ورود بیمار
بررسی کنم .البته در امور بیفایدهای مانند سامانه گزارش
کیفیت پزشک یا کاربرد هدفمند ()Meaningful Use
شرکت نمیکنم و نگران چکلیستهای مربوط به آن
نیستم و به آن اهمیت نمیدهم .جرایم ناشی از این رویه را
پذیرفتهام و این را به بیماران توضیح میدهم .الزم نیست
بگویم که با توجه به وقتی که برای بیمارانم باقی میماند،
شرکت نکردن در این برنامه چقدر برایم ارزشمند است.
در نهایت همه اعضای گروه ما به بیماران آموزش
میدهیم که چگونه میتوانند زمان مفید ویزیت را به
حداکثر برسانند .معتقدیم که یک بیمار آموزشدیده
بیشترین بهره را از تعامل خود با پزشک دریافت میکند.
آموزش شامل نکاتی درباره طرح بیمهای بیمار است-
اینکه سهم پرداخت بیمار چقدر است -تا به بهترین نحو
ممکن بدانند برای هر ویزیت چقدر باید بپردازند .این از
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اتالف وقت بهدلیل جروبحث هنگام پرداخت جلوگیری
میکند و وقت بیشتری برای مسایل پزشکی باقی میماند.
بهطور خالصه برای اینکه وقتی که با بیماران صرف
میشود به حداکثر برسد ،ضروری است همه افرادی که
در این فرآیند دخیل هستند مقدمات الزم را بدانند و
تالش کنند همه فرآیندها بهدقت تنظیم شود .موضوعی
که بههمین میزان اهمیت دارد این است که پزشکان از
عقد قرارداد با بیمههایی که نمیتوانند یا نمیخواهند
موانع اداری بیفایده (کاغذبازی) را کاهش دهند،

خودداری کنند.
اگر معتقد باشیم که وقت صر فشده با بیماران
ارزشمندترین بخش مراقبت از آنان است ،باید انگیزه
و شجاعت انجام کاری را که درست است داشته باشیم
و زمانی که الزم است چه به بیمههایی که برای وقت ما
ارزش قایل نیستند و چه به الزامات جمعآوری دادههای
دولتی ،نه بگوییم؛ چون وقت بیماران ما را هدر میدهند.
در مقابل ،بیماران قدردان تالش ما برای وقت گذاشتن
برای آنان خواهند بود.

رتبه دوم:

چگونه با وجود پروندههای الکرتونیک ،به
بیماران متعهد مبانیم
دکرت الری راش
پزشکان امروز بیش از همیشه برنامه فشرده دارند
و بهطور  24ساعته و  7روز در هفته مشغول پیگیری
شاخصهای کیفیت خدمات و تفسیر انبوهی از دادهها
شو
در پرونده الکترونیک هستند .تحلیل نتایج آزمای 
تصویربرداری و خواندن و پاسخ به نامهها جالب است
ولی میتواند خستهکننده باشد .لذت اصلی در پزشکی در
تعامل با بیماران است .برقراری ارتباط با بیماران و شنیدن
شرححال آنان ،بیشترین اهمیت را در رضایتمندی بیمار
و پزشک دارد.
برای اینکه با وجود پروندههای الکترونیک ،به بیماران
متعهد بمانیم ،رضایتمندی و ارتباط با آنان را حفظ کنیم
و همچنان در انتهای روز کاری خوشحال باشیم ،یک
دستور ساده پنجتایی وجود دارد .کافی است از سیستم
 P-FETAپیروی کنید:
P = Pre-chart:

این تنها کاری است که خارج از اتاق معاینه انجام
میشود .شما قصد ندارید بدون آمادگی قبلی وارد اتاق
بیمار شوید .پیش از ویزیت مطب کمی وقت بگذارید
تا ببینید از هنگامی که آخرین بار بیمار را دیدهاید چه
اتفاقهایی افتاده است .این کار ممکن است  2دقیقه طول
بکشد ،یا  15دقیقه ،بسته به پیچیدگی بیمار؛ و بهجای اینکه
آن را به لحظات پیش از ویزیت موکول کنید ،میتوانید
شب قبل انجامش دهید.
من این کار را در تعطیالت آخر هفته انجام میدهم تا
سر وقت ،بدون هیچ تاخیر قابل توجهی ،برای ورود به اتاق
آماده باشم .بسیاری از بیماران ممکن است پس از ویزیت
آخر بستری شده یا تصویربرداری ،یا ویزیت قلب انجام
داده باشند و شما نمیخواهید این موارد را زمانی مرور
کنید که آنان روبروی شما نشستهاند .این باعث خواهد

دکتر الری راش ،پزشک عمومی
از پنسیلوانیا 25 ،سال است که در
مطب خصوصی طبابت میکند.

شد بهجای نگریستن به بیمار ،به صفحه رایانه خیره شوید
که برای حفظ ارتباط با بیمار خوب نیست.
بیماران این را دوست ندارند .همچنین عدم اطالع پزشک
از بستری شدن آنان نیز برایشان ناخوشایند است .خارج
از اتاق ویزیت برای مرور این اطالعات وقت بگذارید و
هنگام ورود به اتاق آماده باشید.
F = Face

بهمعنی چهرهبهچهره شدن با بیمار است .هیچ چیز
برای بیمار بدتر از حرف زدن با پزشکی نیست که با او
چهرهبهچهره نباشد .روی گرداندن از بیماری که در حال
حرف زدن است ،برای اینکه مطلبی را تایپ کنید ،کام ً
ال
بیادبانه است.
چیدمان اتاق معاینه باید طوری باشد که پزشک با بیمار
چهره بهچهره باشد .رایانه خود را روی سطحی چنان پایین
قرار دهید که بتوانید از باالی نمایشگر ،بیمار را ببینید .این
کار تاثیر بهسزایی در احساس راحتی و رضایتمندی بیمار
دارد .اگر پشت به بیمار باشید ،نمیتوانید واقع ًا خوب
طبابت کنید.
E = Eye contact:

پس از هر جملهای که تایپ میکنید ،با بیمار تماس
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چشمی برقرار کنید .حتی کافی است یک لحظه از باالی
نمایشگر نگاهی به بیمار بیاندازید و نیم ثانیه با او چشم
در چشم شوید .هیچکس دوست ندارد با کسی حرف بزند
که به او نگاه نمیکند.
مث ً
ال همه ما تجربه حرف زدن با نوجوانی را داریم که
حتی به خود زحمت نمیدهد چشم از نمایشگر موبایل
بردارد و به شما نگاه کند تا دستکم وانمود کند که گوش
میدهد .این آزارنده است که سعی کنید با شخصی حرف
بزنید که به خود زحمت نگاه کردن به شما را نمیدهد.
اگر بیمار از موضوع حساسی مانند فوت همسر یا اعتیاد
فرزند یا تشخیص اخیر سرطان حرف میزند ،شایسته
است که تایپ کردن را متوقف کنید .بله؛ باید تایپ کردن
را متوقف کنید تا واقع ًا گوش بدهید و به بیمار خود نگاه
کنید .این رسم ادب است.
T = Touch:
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هیچچیز به اندازه دست دادن به برقراری ارتباط کمک
نمیکند .در حین شرححال گرفتن ،از نظر فیزیکی باید
چنان به بیمار نزدیک باشید که بتوانید دست خود را روی
زانوی او قرار دهید .اگر مث ً
ال بیماری بهدلیل افسردگی
شروع به گریستن کند ،تایپ کردن را متوقف کنید و او را
لمس کنید .حتی یک فشار مختصر دست حاوی این پیام
قوی است که شما واقع ًا اهمیت میدهید.
وقتی بهنرمی با دست خود روی شانه بیمار میزنید،
این میتواند به او کمک کند تا درباره موضوعاتی که گفتن
آنها برای او ناراحتکننده یا سخت است ،راحتتر حرف
بزند .برای این کار حتم ًا باید تایپ کردن را متوقف کنید.

A = Afterward:

این شامل مدتی است که معاینه به اتمام رسیده و
تصمیمگیری درباره طرح درمان و پیگیری بیمار انجام
شده است ،اما هنوز اتاق را ترک نکردهاید .این زمانی است
که باید رایانه را کام ً
ال رها کنید و گفتوگو را به شکل
شخصی خاتمه دهید .رایانه در این بخش از ویزیت باید
از قاب تصویر خارج شود .این زمانی است که تنها باید
به بیمار نگاه کنید و درباره یک موضوع غیرپزشکی ،البته
بهطور مختصر ،حرف بزنید.
اتمام گفتوگو باید با برقراری یک ارتباط شخصی
همراه باشد .اگر بیمار را بهخوبی میشناسید ،میتوانید
درباره نوههایش از او سوال کنید یا اینکه وضعیت
باغچهاش چطور است .اگر هنوز او را بهخوبی نمیشناسید،
بهتر است از شغل او سوال کنید یا درباره وضعیت هوا
حرف بزنید.
این دو سه دقیقه بیش از آنچه بتوانید تصور کنید برای
بیماران ارزشمند است .این نشان میدهد پزشک آنان یک
وجه انسانی هم دارد .این ارتباط بین شما و بیمارتان در
حالی که نمایشگر رایانه باز باشد ،نمیتواند برقرار شود.
اگر سعی کنید این سواالت را در حالی مطرح کنید که
همچنان به نمایشگر زل زدهاید و شاخصهای کنترل کیفی
را تیک میزنید ،چندان موثر نخواهد بود.
بهطور خالصه سیستم  P-FETAبهترین راه است برای
اینکه با وجود پروندههای الکترونیک ،به بیماران متعهد
بمانید .در ویزیتهای پزشکی امروز ،اگر پزشک  Pرا
بیرون اتاق بیمار انجام دهد و پنیر ( )FETAرا به اتاق
ببرد ،هم پزشک و هم بیمار بیشتر راضی خواهند بود.

رتبه سوم:

زمان و برنامه
دکرت گریگوری الوسون
یک رویه تکراری در بین پزشکان توجه مرا به خود
جلب کرده است .یکی از همکاران یکبار گفت« :پزشکی
مثل سابق نیست».
جمالتی میشنوم مانند «قب ً
ال الزم نبود هنگام درمان
بیماران ،هیچ شخص یا شرکت بیمهای را قانع کنم که
کار من ارزشمند است .در گذشته میتوانستم بیماران
بسیار بیشتری نسبت به اکنون ببینم .حال از ما میخواهند
از نمایه وزن تا مشاورهها را در جدولهایی وارد کنیم.
کاربرد هدفمند؟ بهنظر وقتی که برای پر کردن جدولها
صرف میکنم در واقع بیشتر از وقتی است که مریض
میبینم .شاید یک منشی الزم داشته باشم».
حرفه پزشکی پیوسته در حال تغییر است و ملزومات
مختلف آن بیشک در نحوه طبابت ما تاثیر گذاشته است.
ایجاد تعادل بین همه این ملزومات و زمان مفیدی که
برای بیماران گذاشته میشود برای بسیاری از پزشکان
چالشبرانگیز است .با توجه به حجم باالی مقررات
جدید ،تصور شدت سردرگمی که برخی احساس میکنند
چندان سخت نیست.
بهنظر نمیرسد وقت کافی برای صحبت درباره
موضوعاتی که بیماران میخواهد مطرح کنند باقی مانده
باشد .حتی نوبت ویزیت به همه بیماران نمیرسد؛ پاسخ
به تلفنها و رسیدگی به نتایج آزمایشها و گوش دادن
به پیامهای تلفنی که جای خود دارد.
اینها را بگذارید در کنار شکایت بیماران از افزایش
سهم پرداخت بیمار برای حق ویزیت پزشک و دارو،
تا ببینید چگونه یک پزشک ناچار است تجربه ویزیت
باکیفیت را فدای حس اثربخشی کند (یا در برخی موارد
به این اکتفا کند که تنها روز به پایان برسد) تا وقت کافی
برای رسیدگی به انبوهی از کاغذبازی که روی میز کارش
تلنبار شده داشته باشد و چشمانداز بهظاهر مثبتی ایجاد
کند که در این مطب همه چیز مرتب است.
با گوش دادن به این داستانها تجربهای را بهیاد میآورم
که در دوران آموزش دستیاری داشتم و دیدگاه من از
ویزیت بیماران و مدیریت زمان را شکل داده است :به من

دکتر گریگوری الوسون ،پزشک
خانواده و استادیار طب خانواده
از کالج پزشکی میشیگان است.

توصیه شده بود در آغاز هر ویزیت درباره برنامه زمانی آن
با بیمار صحبت کنم .البته مواقعی بود که احساسمیکردم
این کار الزم نیست و معموالً مشکلی پیش نمیآمد؛ اما
یک بار مشکلی پیش آمد.
بیماری داشتم که با یک نماینده از یک پرورشگاه
بزرگساالن آمده بود .زنی از خویشاوندان نیز او را
همراهی میکرد .وقتی وارد اتاق ویزیت شدم ،چند چیز
نظرم را جلب کرد :یک فرم که باید پر میشد ،چند
بسته دارو که باید دوباره نسخه میشد و یک فهرست
از مشکالت در دست زن خویشاوند که باید به آنها
رسیدگی میشد.
نگاهی به اتاق انداختم و حس کردم باید تمام تالشم
را برای او انجام دهم .این برای من بهمعنی رسیدگی به
همه مشکالت او در زمان مقرر بود .میخواستم آنان را
از فشار ناشی از مراجعات مکرر برهانم.
پس از معرفی خودم ،نگاهی به فهرست داروهای
بیمار انداختم .تاریخ فهرست منقضی شده بود .با لپتاپی
که در دست داشتم وارد پرونده الکترونیک او شدم و
فهرست را بهروز کردم .پس از چند لحظه بهسمت آنان
برگشتم و پرسیدم:
 اولین خواسته شما در آن فهرست چیست؟ بعدی چیست؟ چرا این دارو را مصرف میکنید؟ این ضایعات جلدی ،از کی متوجهش شدید؟ نامه را دقیق ًا برای چه میخواهید؟و همینطور ادامه دادم.
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سعی کردم در حالیکه همزمان مستندسازی میکردم،
همه مشکالت را به بهترین وجه ممکن بهسرعت رفع
و رجوع کنم .سردرگم شده بودم و این را تنها هنگامی
فهمیدم که در پاسخ به درخواست برای یک نامه دیگر
از کوره دررفتم و صدایم را باال بردم .زن خویشاوند
میخواست بیمار اجازه داشته باشد وقتی لبهایش
خشک میشود از نوعی لوازم آرایشی استفاده کند.
 البته که میتواند؛ چه لزومی به نامه من هست؟در تالش برای یافتن راه ظریفی برای پایان دادن به
ویزیت ،آهسته برخاستم .زن خویشاوند نگاهی به من
انداخت و گفت:
 هنوز کار ما تمام نشده است .چند چیز دیگر همهست که باید درباره آنها صحبت کنیم.
دیرم شده بود .احساس خوبی نداشتم .به آنها گفتم که
باید برای بقیه کارها یک بار دیگر بیایند .زن خویشاوند
بهوضوح عصبانی بود و شروع کرد به جمع کردن
چیزهایش .آن هنگام بود که آرزو کردم ایکاش برنامه
زمانی ویزیت را در آغاز توضیح داده بودم.
با دلسردی اتاق را ترک کردم .بیمار و همراهانش
ناراضی بودند و یک ساعت و  35دقیقه وقتی که گذاشته
بودم هیچ ارزشی برای آنان نداشت .بهعالوه ،بیمار بعدی
من هم بهدلیل این تاخیر ناراضی بود .از ویزیت ،از بیمار،
از زن خویشاوند و از خودم ناامید شده بودم و با وجود
آنهمه وقت که برای بیمار گذاشته بودم ،مطمئن ًا بهنظر
نمیرسید ارتباط درمانی موفقی برقرار شده باشد.
توصیه استادم را همواره بهیاد دارم که صحبت درباره
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برنامه زمانی ویزیت نه تنها شما را کارآمدتر میکند ،بلکه
کنترل ویزیت را به دست میگیرید و بیمار هم احساس
میکند در مدیریت درمان خود سهیم است .از آنپس،
ویزیتهای بیماران را به این ترتیب انجام میدهم:
 .1اعالم حضور :سپاسگزارم که امروز آمدید ،آقای
جانسون.
 .2تعیین انتظارات :امروز حدود  15دقیقه با هم هستیم.
 .3مذاکره :به من بگویید چه کارهایی را دوست دارید
امروز انجام دهیم تا مشخص کنیم در وقتی که با هم
داریم به کدام میرسیم.
 .4قدردانی :سپاسگزارم که در این مورد با من همکاری
کردید.
با افزایش هزینههای سالمت و کسورات ،مهم این
است که بیماران حس کنند به آنان ارزش قایلیم و گوش
میدهیم و در طول ویزیت شتاب نمیکنیم .مهم این
است که بدانند ما حامی آنان هستیم .نظام پرداخت برای
خدمات پزشکان عمومی به شکلی است که این پزشکان
ناچار هستند تعداد زیادی بیمار ببینند .گاهی این قضیه
به بهای یک ارتباط باکیفیت تمام میشود.
مذاکره با بیمار درباره زمانبندی ویزیت ،طبق یک
الگوی تصمیمگیری مشترک با محوریت بیمار انجام
میگیرد .من با محدود کردن استفاده از پرونده الکترونیک
در طول ویزیت ،به بیمار اطمینان میدهم که تمرکز
اصلی من روی مشکالت اوست .با دخالت دادن گروه
در جنبههای مختلف ویزیت -شامل آموزش پرسنل
پذیرش برای تسهیل در ثبتنام و آموزش پرسنل برای
بهروزرسانی پروندهها -زمان آزاد کافی برای من میماند
تا روی درمان بیمار متمرکز شوم .هنگامی که ویزیت آغاز
میشود ،فقط به درمان بیمار میپردازم.
این تنها یکی از جنبههای درمان بیمار است و ما باید
پیوسته در جهت ارتقای ارتباط با بیماران تالش کنیم .به
این ترتیب ،پرسنل میتوانند بهعنوان بخش جدانشدنی
از گروه درمانی به ملزومات این ارتباط رسیدگی کنند.
شاید وقت ما نامحدود نباشد اما باید تالش کنیم ارزش
وقت محدودی که داریم دانسته شود.
دفعه بعدی که یک بیمار پیچیده با مشکالت متعدد
داشتم ،وارد اتاق ویزیت شدم و با اعتماد به نفس و
لبخندی بر لب ،گفتم« :سالم فرد ،سپاسگزارم که آمدی.
امروز ما حدود  30دقیقه با هم هستیم؛ به من بگو دوست
داری چه کار کنیم»...

دیپلم افتخار:

ناهار برای بازندههاست
مایکل رایزمن
بهقول پدرم که یک جراح عمومی است« ،پزشکی در
حال تغییر است .پزشکی مثل سابق نیست و شرکتهای
بیمه خصوصی به صور تحسابی که برای جراحی
میفرستم سه جور جواب میدهند .1 :در نوبت بررسی؛
 .2در نوبت پرداخت؛  .3غیرقابلپرداخت ».این پاسخی
بود که در سال  1975به من داد ،وقتی گفتم میخواهم
به دانشکده پزشکی بروم .هر قدر هم که همهچیز عوض
شود ،شرایط به همان شکل باقی است.
تقریب ًا هر دانشجوی پزشکی یک آلبرت شوایتزر
کوچک درون خود دارد .این آلبرت شوایتزر قادر است
همهچیز را بیاموزد و همه کس را درمان کند؛ اما در نهایت
به این نتیجه میرسد که باید در محدوده کوچکتری
متمرکز شود و نتیجه آن ورود به تخصص است .حتی
پزشکی خانواده هم مثل قلب یا رادیولوژی ،یک تخصص
شده است .دوران پزشک عمومی یا جراح عمومی واقعی
که همه را درمان میکردند بهسر آمده است.
من ارولوژی اطفال را برگزیدم .شاید برخی حتی ندانید
که در ایاالت متحده بیش از  350ارولوژیست تماموقت
اطفال داریم .طی  7سال دوران تخصص جراحی کلیه و
مجاری ادراری کودکان ،همهجور استادی دیدهام.
در سال سوم ،وقتی اولین دوره چرخشی را میگذراندم،
استیو دستیار ارشد ما بود .او با قد بلند و اعتماد بهنفس
باال ،سختیها و مشکالت رشته جراحی زنان و زایمان
را به سایر دستیاران ،دانشجویان و من گوشزد میکرد.
همان چند ساعت اول متوجه شدیم مانند شرطبندهای
حرفهای ،تقریب ًا هر دو یا سه دقیقه مجبور است به پیج
(اعالم بلندگو) یا تلفن پاسخ دهد .باورش سخت بود
چگونه آن همه را مدیریت میکرد« :مریض رو بفرست!
رایزمن ،ناهار برای بازندههاست »...فورا ً فهمیدم که از این
پس جیب روپوشم باید پر از بیسکویت و شکالت باشد.
در دوره چرخشی جراحی عمومی با یکی دیگر
از اساتید بزرگ زندگیام آشنا شدم .اِد تنها سه سال
بزرگتر از من بود .مرا یاد «جان کارتر» در مجموعه
تلویزیونی ‘ ( ’ERاتاق اورژانس ،بخش فوریتهای

مایکل رایزمن ،پیش از اینکه
اخیراً بازنشسته شود ،بهمدت 25
سال ارولوژیست اطفال بود .وی
هماکنون از همنشینی با خانواده
و دوستان ،اسکی روی آب و
راکتبال لذت میبرد.

پزشکی) میانداخت .از یک خانواده ثروتمند بود که
نمیدانستند چرا دست زدن به بدن (نمیگویم خون،
چرک یا مدفوع) آدمها را به آن زندگی مرفه ترجیح
داده است .او هم گفت« :رایزمن( ...آنجا هم ما را با نام
خانوادگی صدا میزدند) باالترین افتخاری که هر کس
در این دنیا میتواند به تو بدهد این است که یک تکه
کاغذ را امضا کند و از تو بخواهد با چاقو به جان او
بیافتی .این همیشه یادت باشد و هرگز از سختی کار ناله
نکن ...این را خودت انتخاب کردهای».
این توصیه در اوایل دوران حرفهای برای من یک
شانس بود .همه از سختی کار مینالیدند اما من هرگز.
نه اینکه دوست داشته باشم هر روز سر ساعت مشخصی
بیدار شوم یا فرصت نکنم در جمعهای خانوادگی (جشن
تولد ،عروسی ،جشن تکلیف ،حتی مراسم ختم پدر
بهترین دوستم که مثل پدر خودم بود) شرکت کنم؛ اما
مانند پهلوانی که از پیش میان میبندد ،من هم خود را
آماده کرده بودم .زن بسیار باهوش ،بسیار مستقل و بسیار
زیبایی پیدا کردم که حاضر شد با من ازدواج کند .او مرا
و حرفهای را که انتخاب کرده بودم میفهمید و طی 33
سال طبابت که با هم بودیم ،هرگز حتی یک بار از برنامه
کاری من شکایت نکرد .این باعث شد خود من بهشدت
احساس گناه کنم .همه میبینیم چقدر از ازدواجها بهدلیل
نبود این تفاهم از هم میپاشد.
سالها گذشت تا بفهمم که همان کلمات ساده که
اولین بار از دستیار ارشد شنیدم ،رویه زندگی حرفهای
مرا شکل داده است .دیدگاه استیو روشن بود« :شغل ما
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مراقبت از بیمار است ».بهسرعت فهمیدم که مراقبت از
بیمار شامل مراقبت از خانواده و مراقبت از مشتریان است.
مادربزرگم بهمدت  40سال در کار آشپزی بود .همیشه
میگفت «باید مشتریهایت را بشناسی ».همه یک چیز از
تو نمیخواهند و این وظیفه توست که بفهمی چه الزم
دارند و آن را به آنها بدهی تا موفق شوی.
این پند را در پزشکی بهکار بردهام .مشتری چه الزم
دارد یا میخواهد .مشتری در تخصص اطفال ،معموالً
پزشک ارجاعکننده یا والدین کودک هستند نه خود
کودک.
وقتی این را فهمیدم ،شعار «بچه را فورا ً بفرست»
را درست کردم و بین پرسنل جا انداختم .برخالف
بسیاری از پزشکان ،کسی را نداشتم که دسترسی
دیگران به مرا محدود کند .پرستارمُ ،جوانی ،و همه
گروه میدانستند که من خوشحال نخواهم بود مگر
«مشتریان» خوشحال باشند .ناهارهای زیادی را

نخوردیم اما نظراتی مانند «تشکر که ما را فورا ً دیدید؛
نمیدانید که این چقدر برای ما ارزش داشت» ما را
به ادامه کار امیدوار میکرد .اگر در اتاق عمل بودم
و هیچیک از همکارانم در دسترس نبودندُ ،جوانی،
بهترین پرستار دنیا ،همراه با آنان میآمد و من بچه را
بین اعمال جراحی ویزیت میکردم.
شاید دیگران بگویند زمان استراحت ناهار را برای
تجدید قوا یا انجام کارهای مدیریتی الزم دارند.
برای من ،دانستن اینکه یک بیمار (یا مشتری)
ممکن است آن بیرون نیاز به توجه من داشته باشد،
ناراحتکنندهتر بود.
وظیفه و افتخار ما بهعنوان پزشک این است که به
بیماران و مشتریان خود چیزی را بدهیم که نیاز دارند و
میخواهند .این دیدگاه کمک خواهد کرد بهسوی موفقیت
حرکت کنیم و احساس رضایت کنیم .هیچ راه دیگری
قابل قبول نیست.

مساله فدا شدن در پزشکی

اگر پزشکان مراقب خود نباشند
بازنده اصلی بیماران هستند
نقدی بر «ناهار برای بازندههاست»
دکتر ربکا برنارد
اخیرا ً مقاله «ناهار برای بازندههاست» را که برنده جایزه
شده ،درباره فداکاریهایی که پزشکان برای بیماران انجام
میدهند ،خواندم .وقتی نظرات این دکتر را درباره جیب
پر از بیسکویت و شکالت میخواندم ،یاد یک استاد
جراحی زنان و زایمان افتادم که در دوره دستیاری با او
آشنا شدم و عاشق این بود که به انترنهایی که خستگی
در چشمهایشان موج میزد ،بگوید« :وقتی بمیرید،
میتوانید بخوابید».
اما یک چیز را میدانید؟ ناهار برای بازندهها نیست.
خواب تنها برای مردهها نیست.
خبر مهم :دکترها ،مانند هر شخص دیگر ،انسان هستند.
وقت آن است که این را بپذیریم و به دنیا هم اعالم
کنیم .ما سوپرمن نیستیم .ما آدم هستیم .معایب خودمان
را داریم؛ اما هر روز به بهترین وجه تالش میکنیم به
دیگران کمک کنیم.
مساله این است که فداکاریهای بسیاری ما را به جایی
که هستیم رسانده است و عادت کردهایم که لذت بردن را
به تاخیر بیاندازیم .یک جایی در دوران آموزش پزشکی،
این توهم به ما دست میدهد که سرنوشت ما فدا شدن
است .همانطور که ناهار برای بازندهها و خواب برای
مردههاست.
و چون ما پزشکان بسیار باانگیزه ،باهوش و
انعطافپذیر هستیم ،مدت طوالنی با بیشترین تالش به
این راه ادامه میدهیم؛ اما متاسفانه در یک نقطه فرسوده
میشویم؛ و اگر پزشکان فرسوده شوند ،بیماران بازنده
هستند.
این هم فرضیه من درباره علت این مساله :علت این
است که پزشکان چنان انعطافپذیر هستند و چنان
نگران سالمت بیماران هستند که خود را مورد آزار قرار
میدهند -جسم ما ،ذهن ما و روابط ما -تا استرس عاطفی

دکتر ربکا برنارد ،پزشک خانواده
از فلوریدا و نویسنده کتاب
«چگونه یک پزشک ستاره راک
باشیم» است.

یا جسمی ما اثری روی بیماران نگذارد .متاسفانه زمانی
که دکترها به این نقطه میرسند ،شدت فرسودگی ممکن
است چنان باشد که دست به اقدامات جدی بزنیم؛ و
این دلیل اصلی است که اگر دکترها مراقب خود نباشند،
بیماران لطمه خواهند دید :چون دکترهای فرسوده کاری
انجام میدهند که بیش از هر چیز دیگر به بیماران لطمه
میزند .ما حرفه پزشکی را ترک میکنیم .این کار ممکن
است به شکل کنار گذاشتن طبابت یا بدتر از آن ،خاتمه
دادن به زندگی باشد .هر سال حدود  400پزشک -یعنی
یک کالس دانشکده پزشکی -تنها در ایاالت متحده
خودکشی میکنند.
این دلیل اصلی است که چرا مراقبت پزشک از خود
اینقدر در مراقبت از بیمار اهمیت دارد :پزشکان ناراضی
دو تا سه برابر بیشتر از دیگران این کار را ترک میکنند؛
و امروز دکترها به شدت ناراضی هستند .یک بررسی در
سال  2016نشان میدهد  %49دکترها «همیشه یا اغلب»
احساس فرسودگی میکنند و تقریب ًا درصد مشابهی از
آنان به فکر کاهش ساعات کار ،بازنشستگی ،تغییر شغل
و بهطور کلی محدود ساختن ویزیت بیمار هستند.
و در حالیکه بخشی از علت نارضایتی پزشکان شامل
افزایش بوروکراسی اداری از جمله رایانهای شدن و
چکلیستها و نظرسنجیهای رضایتمندی بیماران است،
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بخش بزرگ دیگر آن ناشی از تصمیمهای روزمره ماست:
تصمیم به رفتن به محل کار در حالی که مریض هستیم؛
تصمیم به نرفتن به یک قرار دوستانه و در عوض ،حضور
در یک نشست علمی در بیمارستان؛ تصمیم به پوشش
دادن یک همکار بهجای رفتن به تعطیالت.
برای ما وقتی احساس میکنیم دیگران به ما نیاز مبرم
دارند« ،نه» گفتن سخت است؛ اما اگر یاد نگیریم کنترل
نیازهای خود را بهدست بگیریم ،در نهایت چیزی برای
فدا کردن باقی نخواهد ماند .این زمانی است که فرسوده
میشویم و کنار میکشیم .و هنگامی که دکترها حرفه
خود را رها میکنند ،چه بالیی سر بیماران ما میآید؟
بدون دکتر ،بدون درمان ،بدون سالمت .نقطه.
پس اگر میخواهیم کار درست را برای بیماران خود
انجام دهیم ،باید نیازهای خود را اولویتبندی کنیم تا
توان ادامه کار پزشکی را بهمدت طوالنی داشته باشیم.
زمان آن رسیده که بپذیریم فدا کردن خویش در قربانگاه
پزشکی کار درستی نیست .نباید از حرفه خود بهعنوان
بهانهای برای فرار از تقویت روابط خود استفاده کنیم یا
بهعنوان سنگری که نمیگذارد چیزهای جدید یا بالقوه
ترسناک را امتحان کنیم یا روح خود را تغذیه کنیم.
همچنین باید به خود اجازه انسان بودن بدهیم :ناکامل
بودن و اشتباه کردن؛ اشتباههایی که بهرغم نهایت تالش،
اجتنابناپذیر هستند .بله؛ ما نیاز به خواب داریم -دست

کم هر شب  7تا  8ساعت -و نیاز ما به خواب ،در واقع
با افزایش سن بیشتر میشود؛ و درست همانطور که به
بیماران خود میگوییم ،باید غذای ما منظم باشد ،فقط
بیسکویت و شکالت نخوریم؛ و بدن ما نیاز به ورزش،
هوای تازه و طبیعت دارد.
و هنگامی که در زندگی خود استرس داریم (و همین
که یک دکتر باشیم و به بیماران خود گوش بدهیم ،به حد
کافی پراسترس است) نیاز به همان نوع کمکهایی داریم
که به بیماران خود توصیه میکنیم -یک روانشناس خوب
که به ما کمک کند نسبت به افکار و رفتار خود بینش پیدا
کنیم -مث ً
ال چرا گاهی احساس میکنیم دچار وابستگی به
کار شدهایم یا چگونه میتوانیم بر تمایالت کمالگرایانه
خود غلبه کنیم یا چند توصیه ساده روانشناختی برای
اینکه دکترهای بهتری برای بیماران خود باشیم.
مراقبت از خود با خودخواهی متفاوت است .خوب
است .الزم است و درست مانند خوردن و خوابیدن برای
بقای ما حیاتی است .پیش از اینکه بتوانید به اطرافیان
خود کمک کنید ،باید خودتان ماسک اکسیژن بگذارید.
پس بروید و ناهار بخورید .منظورم یک ناهار واقعی
در حالی است که در یک کافه یا رستوران یا یک نیمکت
در یک پارک نشستهاید ،نه از جیب روپوش یا در کنار
رایانه؛ و کمی بخوابید؛ به آن نیاز دارید ،چون بیمارانتان
به شما نیاز دارند.

دیپلم افتخار:

تقال برای ارتباط بهرت
دکرت استفان والستون
کار پزشکی در قرن  21سخت است .اینکه همه از
پزشک خواستههایی دارند چیز تازهای نیست اما این
خواستهها دایم ًا در حال تغییر است.
درمانگاه از من توقع دارد حداقلها را برآورده کنم،
امتیازهای باالیی از نظر رضایتمندی بیماران کسب کنم،
در پایان هفتهها و شبها برای پوشش در دسترس باشم
و حضورم در مطب باید حس همکاری مثبت ایجاد کند.
شرکتهای بیمه از من انتظار دارند همهچیز را
مستند کنم و برای همهچیز صورتحساب دقیق شامل
جدیدترین کدهای بینالمللی ( )ICDارایه کنم .برای هر
تصمیم پزشکی باید دلیل داشته باشم و شدت بیماری را
با کدهای  HCCو ضرایب  RAFتعیین کنم .در مورد
وضعیتهای پیچیده مانند فشا ر خون باال و دیابت باید
جدیدترین استانداردهای کیفی را رعایت کنم.
اما موضوع خاص امروز ،بر بیماران متمرکز است .آنان
چه انتظاراتی دارند؟
ویزیت در زمانی که ترجیح میدهند .پارکینگ رایگان.
آنان انتظار دارند بتوانند در زمان ویزیت درباره تکتک
نگرانیهای خود صحبت کنند و با اطالعات کافی درباره
درمان و پیشآگهی ،اتاق را ترک کنند .آنان توقع دارند به
مسیری هدایت شوند که در آن احساس و زندگی بهتری
را تجربه کنند .و تنها راهی که من میتوانم از عهده این
چالش برآیم این است که یک ارتباط واقعی بین پزشک
و بیمار برقرار شود.
بهعنوان یک پزشک عمومی مهمترین وظیفه من
برقراری ارتباط با بیماران است؛ و این ارتباط جایی است
که لذت پزشکی را واقع ًا میتوان یافت .احساس اطمینان
کامل و احترام متقابل است .نیاز به صبر و حوصله ،گوش
دادن فعاالنه ،اطالعات شفاف و مفید و حمایت عاطفی
واقعی دارد.
یک ثانیه بمانید و شدت رضایتمندی بازیکن مهاجمی
را تجسم کنید که پاس خوبی را به همبازی خود در
نیمه زمین حریف میرساند .وقتی همهچیز خوب باشد،
احساس فوقالعادهای به شما دست میدهد -او بههمین

دکتر استفان والستون پزشک
عمومی از واشنگتن و عالقهمند
به دویدن است.

دلیل فوتبال را انتخاب کرده است.
در محیط درمانی ،برقراری این نوع ارتباط شباهت
کمتری به یک سانتر منحنی ساده دارد و بیشتر شبیه
مواقعی است که ناچار هستید پابهتوپ شوید و یکتنه
تکتک بازیکنان حریف را پشت سر گذارید و خود را
به محوطه جریمه برسانید.
اهل فوتبال نیستید؟ میدانم چه حسی دارید :گاهی
من هم از نظام سالمت سر در نمیآورم.
بههرحال نمیخواهم طوری بهنظر برسد که انگار
ارتباط با بیماران دستنیافتنی است .در واقع این دو
راهبرد در این مورد به من کمک میکند:
 .1بازی را طراحی کنید
متوجه شدهام که زمانبندی در ابتدای ویزیت ،یک راه
موثر برای بهینهسازی استفاده از زمان است .حتی پیش از
اینکه وارد جزییات یک مساله واحد شوم ،همه چیزهایی را
که در فهرست مشکالت بیمارم قرار دارد در نظر میگیرم.
اغلب از آنان میخواهم این فهرست را پیش از ویزیت
بنویسند .برخی مسایل ممکن است بسیار ساده باشند و
با یک پاسخ سریع میتوان رضایت آنان را جلب کرد.
گاهی در کمال حیرت ،با این روش توانستهام
فهرستهایی را در یک ویزیت رفع و رجوع کنم که
تعداد اقالم آن دورقمی بوده است و بیماران بیتردید
قدردان بودهاند .گاهی یکی از این مسایل ممکن بود جدی
باشد و در میان فهرست بلندباالیی از مسایل غیرفوری و
خوشخیم گم شود .برنامه زمانبندی درست در ابتدای
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ویزیت به من کمک میکند مواردی را که نیاز به توجه
فوری دارند شناسایی و همان روز رسیدگی کنم.
وقتی به انتهای فهرست میرسیم ،یک بار دیگر
فهرست را با بیمارم مرور میکنم .گاهی در این فاصله
چیزی به ذهن او میرسد .اگر بهنظر برسد فهرست
برای یک ویزیت  15دقیقهای بیش از حد طوالنی است،
سعی میکنیم با هم اولویتها را مشخص کنیم و برنامه
نهایی تعیین شود.
 خیلی خوب آقای تامپسون ،میبینم که  9مورد درفهرست داریم و متاسفانه امروز نمیتوانیم به همه آنها
برسیم .به نظرم درد قفسه سینه از همه جدیتر است.
اجازه دهید دو مورد دیگر را که برای شما مهمتر است،
انتخاب کنیم...
این کار به بیماران نقش فعالتری در برنامهریزی
ویزیت میدهد و هنگام رفتن دستکم میدانند
نگرانیهای دیگر آنان مختصرا ً شنیده شده است؛ و اگر
الزم باشد ،میتوانیم ویزیت بعدی را در آینده نزدیک
طوری تنظیم کنیم که به همه آنها رسیدگی شود.
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 .2مطمئن شوید بازی را همه میفهمند
زمان حساس دیگر برای برقراری ارتباط ،اغلب
هنگامی فرا میرسد که ویزیت در حال پایان است و
باید نتیجهگیری کنیم .این هم برای بیمار و هم برای

خانواده او اهمیت دارد .اغلب نظام سالمت طوری عمل
میکند که گویا همه بیماران در تعریف یک ویزیت 15
دقیقهای میگنجند .مطمئن ًا برخی بیماران اینطور نیستند.
برای اینکه بتوانم بهترین مشاوره ممکن را ارایه دهم،
باید بدانم بیمارم چه میداند .مث ً
ال میپرسم:
 آقای گرین ،با توجه به مشکلی که گفتید و معاینهایکه انجام دادم ،به احتمال قوی دچار آسیب روتاتور کاف
شانه شدهاید .اما قبل از ادامه میخواهم بدانم درباره
آسیب روتاتور کاف چه میدانید؟
پاسخ ممکن است این باشد:
 خواهرم دچار آسیب روتاتور کاف شده بود و مجبوربه جراحی شد .مطمئنم که نمیخواهم جراحی شوم.
بعضی بیماران هم بیشتر از من درباره آسیب روتاتور
کاف میدانند؛ اما وقتی بدانم نظر آنان چیست ،میتوانم
از همانجا شروع کنم و با پرداختن به نگرانیهای خاص
آنان ،درنهایت یک طرح درمانی را پیشنهاد کنم که موثر
و با ارزشهای آنان سازگار باشد.
برقراری این ارتباط سخت است اما برای اینکه یک
پزشک کارآمد باشیم و به یک هدف درمانی برسیم،
ضروری است .وقتی از دو فن فوق استفاده میکنم ،یکی
در ابتدای ویزیت و دیگری در انتها ،احتمال بیشتری
وجود دارد که هنگامی که بیمار در حال ترک درمانگاه
است ،ما به شکل یک تیم کار کنیم.

دیپلم افتخار:

چگونه میتوانیم دوستدار پرونده الکرتونیک
باشیم و برای بیماران هم وقت بگذاریم
دکرت یوگین آیزمن
یکی از پزشکانی که دوست دارم با او مشورت کنم،
یک ارتوپد است .جواب او اغلب پنج خط یا کمتر
است .با دستخط خود مینویسد اما بسیار خوشخط
و خواناست (آیا واقع ًا ممکن است یک دکتر باشد؟) او
مینویسد« :بیمار از  ...شاکی است .یافتههای من این
است .تشخیص احتمالی این است .برنامه درمان این
است»...
دیگر چه میخواهید؟ بیماران عاشقش هستند .چرا
که نه؟ برای شرححال و معاینه وقت میگذارد -بهجای
ور رفتن با رایانه.
اما من یک پزشک داخلی قلب هستم و جوابهایم
پنج خطی نیست .دستخط من مثل بیشتر دکترهاست.
حتی خودم بعد از دو هفته نمیتوانم آن را بخوانم.
«منظورم چه بوده؟»
هدف پزشکان از نوشتن این است:
 .1پروندهای برای ثبت سوابق ،داروها ،یافتههای مثبت
و تشخیص
 .2امکان به اشتراکگذاری با همکاران در موارد مشاوره
یا تغییر پزشک.
پینوشت :فهرست فوق ربطی به مقررات دولت و
مزخرفات مشابه دیگر ندارد.
شکایت رایج از پروندههای الکترونیک سالمت این
است که هزینه آنها باال و ورود دادهها وقتگیر است.
اما مشکل فراتر از این است .ما ساعتها در دانشکده
پزشکی صرف یادگیری نحوه گرفتن شرححال میکنیم.
یکی از نکاتی که در کله ما فرو کردهاند این است که «فقط
به کلمات گوش ندهید .حواستان به زبان غیرشفاهی
بدن باشد .بیمار شاید یک چیز بگوید اما منظورش چیز
دیگری باشد که با زبان بدن به آن اشاره میکند ».وقتی
نگاه شما به نمایشگر رایانه باشد ،چگونه میخواهید
متوجه زبان بدن شوید؟

آ یز من ،
یو گین
د کتر
کاردیولوژیست ،استاد دانشگاه
و نویسنده کتاب «طبابت تلخ»
درباره خاطرات خود از خدمت
در ویتنام است.

آن مشکالتی را که گفتم باید حل کنیم اما همچنان
متوجه ارزش رایانه نیز باشیم .یادداشتها در رایانه قابل
چاپ و خواناست .پروندهای عالی از وضعیت فعلی و
سوابق دارویی بیمار دارید .نیازی به بایگانی ندارید.
همهچیز در رایانه ذخیره میشود .البته یک نگرانی هست:
هر قرن یک بار تشعشعات خورشیدی شدت مییابد و
ممکن است پروندههای الکترونیک را خراب کند.
پس چه باید کرد؟ من مشکل هزینه را با نرمافزار
رایگان حل کردهام .بله؛ یک نرمافزار رایگان برای
پروند ههای الکترونیک که قابل نصب روی رایانه
قدیمی شماست .برنامهای که من دارم عالی است .البته
محدودیتهای کوچکی دارد .یک باکس کوچک آگهی
تبلیغاتی در گوشه صفحه به چشم میخورد .آزارنده
نیست .کسی با آن مشکل دارد؟
من از این برنامه طوری استفاده نمیکنم که طراحی
شده است .علت این است که طوری طراحی شده که
خوشایند دولت باشد و چون از اصول دولت پیروی
میکند ،نقاط ضعف خود را دارد .شرححال بیمار را
وارد میکنم و در مرور دستگاهها به یافتههای منفی
بسنده میکنم« .کاربرد هدفمند» تلف کردن وقت است
و با طبابت خوب جور درنمیآید.
در مقابل وسوسه برش و چسباندن ()Cut and paste
مقاومت میکنم .برش و چسباندن کار وکالست .در این

35

36

برنامه فضاهایی برای سوابق اجتماعی ،سوابق پزشکی،
پیشرفت رشد ،سوابق خانوادگی و ...وجود دارد .پر کردن
آنها زیاد مشکل نیست اما بهخاطر داشته باشید که تالش
ما این باید باشد که تعداد کلیکها را به حداقل برسانیم.
هر بار که یادداشت جدیدی مینویسید ،هر عنوان نیاز
به یک کلیک دارد .قبل از آن فکر کنید!
من همه سوابق را در یک فضا تحت عنوان «سوابق»
میگذارم .این فقط یک کلیک میخواهد و با استفاده از
زیرعنوان ،سوابق مختلف را در یادداشتم جدا میکنم .یک
زیربرنامه برای آلرژی وجود دارد و مجبور هستید عالوه
بر نام دارو ،واکنش ناخواسته و شدت آن را هم وارد کنید.
این البته کام ً
ال مفید است اما وقت میگیرد .ارزش
وارد کردن همه دادهها را ندارد .من برای این کار به
همان قسمت سوابق با زیرعنوان آلرژی بسنده میکنم.
اگر از این روش ورود دادهها استفاده کنید ،کار دولت
را برای کن دوکاو جدولهای خود بسیار مشکل کردهاید.
مشکلی ندارد .هدف از این جدولها خدمت به بیماران
است و نه هیچکس دیگر .من همچنان بیشتر وقت خود
را در حالی میگذرانم که پشت به بیمار ،به صفحه
نمایشگر رایانه خیره شدهام؛ اما وضعیت به بدی زمانی
نیست که سعی میکردم از همه مقررات پیروی کنم .گور
بابای مقررات! ما شغل خود را میشناسیم و الزم نکرده
بوروکراتها به ما بگویند باید چه بکنیم .این بوروکراتها
فکر کردهاند بیشتر از اساتید ما درباره پزشکی میدانند .شغل

ما مراقبت از بیماران به بهترین وجه ممکن است .بیشتر
وقت من به صحبت کردن با بیمار میگذرد ،کمی هم صرف
معاینه میکنم و بسیار کمتر از آن با رایانه مشغول میشوم.
من  80سال دارم و قصد دارم دست کم  15سال
دیگر هم طبابت کنم .همه ما درباره فرسودگی پزشکان
شنیدهایم .اینکه طی چند سال آینده کمبود پزشک
خواهیم داشت .پرونده الکترونیک فقط یک عامل است.
بهنظر میرسد دولت فدرال قصد دارد کاری کند طبابت
چنان طاقتفرسا شود که وقتی به  60سالگی رسیدیم،
زمین را ببوسیم و برای همیشه از در مطب خارج شویم.
عالوه بر پرونده الکترونیک ،خروارها کد احمقانه
داریم .به حد کافی بد بود که هر بیماری یک کد داشت
اما اکنون باید نگران این باشیم که آیا حاد ،تحتحاد یا
مزمن است؟ انگشت سوم دست چپ است یا انگشت
چهارم دست راست؟ حتی یک کد برای سوختگی
ناشی از آتش گرفتن چوب اسکی داریم( .بهخدا راست
میگویم ،این کد واقع ًا وجود دارد -نگاه کنید).
بعد از آن باید برای خود ویزیت یک کد بدهیم.
کوتاه بود ،خیلی کوتاه ،طوالنی ،خیلی طوالنی یا بیش
از حد طوالنی؟
قدیمها از طبابت لذت میبردم .برای آمدن بیماران
چشم به راه میماندم .بسیاری از بیمارانم را به اسم
کوچک میشناسم .بسیاری از آنان تعجب میکنند که
چهقدر وقت برای آنان میگذارم .طبابت به این میگویند.

یادی از زندهیاد حسن ضیا ظریفی

دانشجویی که چریک شد...
دکتر بهمن مشفقی

روزهای اول مهر  1339شمسی بود .ناگهان در
محوطه دانشگاه تهران به یکی از همکالسیهایم در
دبیرستان رازی برخوردم .هر دو ما از دیدن هم شادمان
شدیم .اسمش بهروز شهدوستراد و آدم بسیار صمیمی
و بامزهای بود .معلم درس هندسه به او لقب «بچه
فیثاغورث» داده بود .بدین معنی که او سر کالس تنها
کسی بود که وقتی معلم هندسه قضیهای را میخواست
روی تخته حل کند ،دست بلند میکرد و میگفت« :آقا
معلم! اجازه هست که ما از یک راه دیگر این مساله را حل

کنیم؟» معلم هم که میدانست راه دیگری وجود ندارد،
میگفت« :بیا حل کن!» بعد وقتی میدید موفق نشده
است ،میگفت« :برو سر جات بنشین ،بچه فیثاغورث!»
این بچه فیثاغورث از همان دوران دبیرستان که
سالهای بعد از کودتای  28مرداد را شامل میشد تمایالت
ملی داشت؛ گاهگاهی نشریات «راه مصدق» را به مدرسه
میآورد و با هم پخش میکردیم .یک بار من یکی از این
نشریات را به دانشآموزی دادم ،غافل از اینکه پدرش
ارتشی است؛ او هم آن را به دفتر دبیرستان برد و ناظم
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مرا احضار کرد و برای چند روز از مدرسه محروم شدم.
پس از آن با پادرمیانی برادرم محمد آقا و گرفتن تعهد
دوباره به مدرسه برگشتم ولی هیچگاه اعتراف نکردم که
آن نشریه را از بچه فیثاغورث گرفتهام؛ بههمین جهت
دوستی ما همچنان ادامه داشت.
وقتی آن روز همدیگر را در دانشگاه دیدیم ،واقعاً
خوشحال شدیم .بعد از کمی از هر طرف صحبت کردن
به من گفت« :مشفقی! حاضری در دانشگاه فعالیت سیاسی
کنی؟» گفتم« :تا چه فعالیتی باشد؟ فقط مسلحانه نباشد!»
گفت« :این شب جمعه عدهای دانشجو به منزل من
میآیند؛ دلم میخواهد تو هم بیایی! حتی اگر توانستی
چند دانشجوی مطمئن را هم با خودت بیاور ».آدرس
خانهاش را در حوالی ورزشگاه امجدیه (که در آن سالها
بیابانی بیش نبود) به من داد و با هم خداحافظی کردیم.
تا شب جمعه فرصت خوبی بود برای انتخاب
دانشجویانی که باید با خود میبردم .سه دانشجوی
الهیجانی انتخاب کردم :یکی حسن ضیا ظریفی دانشجوی
حقوق دانشگاه تهران با افکار چپ که از سال 1334که
در کالس دهم بودم در الهیجان با او آشنا شده بودم و
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با هم دوستی بینظیری داشتیم؛ دیگری فریدون نیاجلیلی
از هواداران مصدق و عضو حزب ایران و دانشجوی
دانشکده علوم دانشگاه تهران (بچه فیثاغورث هم خودش
دانشجوی فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران بود)؛ نفر
سوم موسی محقق دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه
تهران که آدم بیطرفی بود.
با این سه نفر آن شب به منزل بهروز رفتیم و به زیر
زمین هدایت شدیم! بهتدریج دانشجویان دیگری هم
آمدند که در طول جلسه فهمیدم کی هستند؛ از جمله:
کاظم سامی ،هاشم صباغیان ،ابوالحسن بنیصدر ،مهرداد
ارفعزاده ،احمد سالمتیان ،جمال اسکویی ،خسرو سعیدی
و بسیاری دیگر .البته آن زمان هیچکدام را نمیشناختم
و بعدها در کوران فعالیتهای دانشجویی با آنها آشنا
شدم .در آن شب صحبتهای مختلفی شد ولی در هنگام
صحبت مهرداد ارفعزاده که نقدی از دکتر مصدق کرده
بود ،ناگهان کاظم سامی با اعتراض وسط حرفش دوید و
گفت« :من اجازه نمیدهم به پیشوای مردم ایران توهین
شود!» خالصه کار آنچنان باال گرفت که به تشنج جلسه
منجر شد و صاحبخانه ناچار شد با خاموش کردن

شعری از حسن ضیا ظریفی به خط خود او1335 ،

زد؛ و آن روزی بود که اللهیار صالح در مخالفت با
اعتبارنامه نماینده اول تهران در دوره بیستم ،یعنی جمال
اخوی ،در مجلس سخنرانی کرد و ما دانشجویان هم
برای حمایت از او به میدان بهارستان رفته بودیم و مرتب ًا
فریاد میزدیم« :صالح! تنها نیستی! صالح تنها نیستی!» و
«این مجلس بیستم بهخدا ننگ بشر بود!» (برگرفته از شعر
میرزاده عشقی :این مجلس چارم بهخدا ننگ بشر بود!)
در ضمن قرار گذاشته بودیم وقتی صالح از مجلس آمد و
خواست سوار اتومبیلش بشود یک حلقه گل به گردنش
آویزان کنیم و این کار را هم بهعهده یکی از دانشجویان
ملیگرای دانشکده حقوق به نام اکرم میرحسینی گذاشته
بودند؛ ولی اللهیار صالح وقتی سخنانش به پایان رسید و
مجلس را ترک کرد ،چنان با عجله سوار اتومبیلش شد
و راننده بدون معطلی شروع به حرکت کرد که فرصت
انجام برنامه فوق را گرفت و سیل دانشجویان حاضر در
میدان بهارستان پیاده دنبال اتومبیل را گرفتند و با سر دادن
شعارهای مختلف از مسیر خیابانهای شاهآباد -استامبول-
نادری -شاه منتهی به چهارراه خیابان فخر رازی که خانه
صفحه نخست شعری از حسن ضیا ظریفی به خط خود او1334 ،

چراغهای زیر زمین از همه بخواهد دو و سه نفری
منزل را ترک کنند!
در جریان فعالیتهای سال  39دانشگاه همه
دانشجویان از گروههای مختلف حضور داشتند و همه
تالش میکردند اعتقادات و تمایالت سیاسی شخصی را
کنار بگذارند و زیر پرچم جبهه ملی فعالیت کنند ،چون
مقامات دولتی مرتب ًا به رهبری جبهه ملی فشار میآوردند
که چپیها در شما نفوذ کردهاند و شما نمیتوانید آنها را
کنترل کنید .یکی از صادقترین و متعهدترین این «چپیها»
حسن ضیا ظریفی بود که صادقانه و بدون دخیل کردن
اندیشه چپی خود ،در آن سالها با آن نهضت دانشجویی
همکاری داشت؛ اما روزی که خود به این نتیجه رسید
که دیگر از طریق پارلمان نمیتوان به حکومت مردمی
دست یافت و باید روش مسلحانه را در پیش گرفت ،از
حضور در فعالیتهای دانشجویی جبهه ملی دست کشید.
این را برای ثبت در تاریخ مبارزات دانشجویی ذکر
میکنم تا پی برده شود که از چه زمانی فکر فعالیت
مسلحانه علیه حکومت شاه در ذهن ضیا ظریفی جرقه
طرح :دکتر ایزابال ضیا ظریفی
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عکسهایی از آلبوم خانوادگی؛ با سپاس از آقای ضیاالدین ضیا ظریفی

دقایقی چند گذشت و ناگهان مهندس فریدون
امیرابراهیمی بر بالکن خانه صالح آمد و گفت« :توجه!

روزنامه کیهان 30 ،فروردین 1354

اللهیار صالح در آنجا بود ،حرکت کردند .همه جلوی
منزل صالح جمع شدند و یکصدا فریاد میزدند« :صالح!
صالح!» و هدف این بود که صالح را برای سخنرانی به
بالکن خانهاش بیاورند.

توجه! توجه! تا چند لحظه دیگر جناب آقای اللهیار
صالح برای ایراد سخنرانی و تشکر از شما دانشجویان
عزیز خواهند آمد!» جمعیت هم شروع به کف زدن و
ابراز احساسات کردند .اواخر خرداد بود و هوای تهران
هم گرم و با توجه به مسافت طوالنی که دانشجوها از
بهارستان تا فخر رازی پیاده آمده بودند ،واقع ًا خسته
شده بودند و فکر میکردند سخنرانی صالح خستگی
را از تن آنها بیرون خواهد کرد! صالح در میان ابراز
احساسات شدید دانشجویان روی بالکن آمد و خیلی
خالصه گفت« :بچههای عزیزم ،دانشجویان محترم!
من از همه شما متشکرم .االن فصل امتحانات است؛
شما به امتحاناتتان برسید و ما هم در حد امکان
کارهایمان را انجام خواهیم داد .خدا نگهدارتان!»
و از بالکن رفت!
هیچ فراموشم نمیشود که همه دانشجویان به این

حسن ضیا ظریفی که برادر کوچکتر ابوالحسن ضیا ظریفی (فعال سیاسی چپگرا ،پزشک نامدار و مشاور
سازمان جهانی بهداشت و از پیشگامان مبارزه با بیماری سل در ایران) بود ،سال  ۱۳۱۶در الهیجان متولد شد.
اولین فعالیتهای سیاسیاش ،همزمان با جنبش ملی شدن صنعت نفت ،سازماندهی و شرکت در
اعتصابات دانشآموزی بود و پیش از کودتای  ۲۸مرداد به شاخه جوانان حزب توده پیوست .در ۱۳۳۹
وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در اواخر دهه  1330پس از تماسهایی با بیژن جزنی و چند
محفل دانشجویی ،یکی از هستههای مخفی مارکسیستی (گروه جزنی -ظریفی) را تشکیل داد که چند سال
بعد با ادغام در یک گروه دیگر (احمدزاده -پویان) «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» نام گرفت.
گروه جزنی -ظریفی بین سالهای  ۱۳۳۹تا  ۱۳۴۲فعال بود اما تجربه شکست جنبش  ۱۳۴۲و کشتار ۱۵
خرداد و نیز تحکیم حکومت به تغییر اساسی در تاکتیکهای آن منجر شد تا جایی که تحتتاثیر تجربههای
کوبا و الجزایر تا اواخر سال  ۱۳۴۵جزنی و ظریفی به اتفاق جزوهای را تهیه و توزیع کردند که رسم ًا مبارزه
مسلحانه را بهعنوان راه برخورد با حکومت پهلوی اعالم میکرد.
ضیا ظریفی در  ۲۵بهمن ماه  ۱۳۴۶در محل قرار مالقات مخفی دستگیر شد و پس از تحمل شدیدترین
شکنجهها و پس از عملیات سیاهکل در بهمن  ،۱۳۴۹علیرغم دفاع حقوقی مفصل و مستدل (توسط
خودش که حقوقدان بود) به حبس ابد محکوم شد .ولی پس از قتل سرلشکر ضیاء فرسیو ،دادستان کل
ارتش ،بهدست فداییان در  30فروردین  ،۱۳۵۴بههمراه شش تن دیگر از بنیانگذاران این سازمان شامل
بیژن جزنی ،احمد جلیلی افشار ،مشعوف کالنتری ،عزیز سرمدی ،محمد چوپانزاده ،عباس سورکی و
دو نفر از مجاهدین خلق به نام مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذواالنوار ،در حالی که دوران محکومیت
خود را میگذراندند ،در تپههای اولین بهدست ساواک تیربارانشد .در آن زمان اعالم شد که این افراد در
حین فرار از زندان کشته شدهاند ولی اعترافات عوامل این کشتار پس از انقالب و دستگیری و محاکمه
شکنجهگران ساواک ،جزییات موضوع را روشن کرد.
منبع :ویکیپدیا
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لحن سخنان صالح اعتراض کردند و حسابی دلخور
شدند .حسن که کنار من ایستاده بود ،با دلخوری و
خشم گفت« :نه! دیگر ما باید از این رهبری دل بکنیم
و فکر اساسی بکنیم .با موعظه و نصیحت نمیتوان به
جایی رسید!» تصورم این است که او از آن لحظه به
بعد تصمیم خود را در انتخاب روش مبارزه مسلحانه
گرفته بود؛ منتها نه من از او در تفسیر این جمالتش
چیزی پرسیدم و نه او در این زمینه چیزی به من گفت.
او راهش را انتخاب کرده بود.
اما نمیخواهم با مطالعه این یادداشت ،قضاوت
سطحی در مورد اللهیار صالح شود .او بهمعنی حقیقی
کلمه انسانی صالح و شریف و سیاستمداری قانونمند
بود .خوب یادم میآید در همان سالها اوج مبارزات
فیدل کاسترو در کوبا بود و کاسترو برای بسیاری از
جوانان ما الگو شده بود .روزی با عدهای از دانشجویان
که مخالف روش مالیم رهبران جبهه ملی در مبارزه
با رژیم شاه بودند و عقیده داشتند که باید روشهای
خشنتری در پیش گرفته شود ،نزد اللهیار صالح به
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منزلش رفتیم .سردمداران آن تفکر نظرشان را گفتند و
صالح بهدقت گوش داد .بعد گفت« :بچههای عزیز! من
هیچ ادعایی ندارم .من همین هستم که میبینید؛ ولی
اگر شما دنبال کاسترویی هستید ،بدانید که من نیستم.
بروید خودتان آن را پیدا کنید ».همه از این صراحت
لهجه و صداقت بیان شگفتزده شدند و چهبسا بسیاری
تحسینش کردند.
البته چندی بعد در دولت امینی مجلس بیستم منحل
شد ،منتها نه بهخاطر مخالفتهای منتقدین بلکه بهدلیل
سیاست حکومت وقت که میخواست همان مجلس
با یک اللهیار صالح و چند تن دیگر در آن هم نباشد
تا هر جور که دلش خواست کارش را بکند .بد نیست
صحنهای از روزی که خبر انحالل مجلس بیستم از
رادیو پخش شد را برای شما شرح دهم:
وقتی این خبر به دانشگاه رسید ،ما از شادی در پوست
نمیگنجیدیم؛ البته بعدها متوجه شدیم همان مجلس
بیستم که فریاد میزدیم «بهخدا ننگ بشر بود» وجودش
بهتر از انحاللش بود! این اشتباه ِ نهتنها ما دانشجویان
بلکه رهبران جبهه ملی هم بود .وقتی خبر در دانشگاه
پخش شد ،همه به دانشکده حقوق رفتیم و پشت در
اتاق دکتر موسی عمید که رییس دانشکده حقوق و در
ضمن نماینده دوره بیستم هم بود ،جمع شدیم و با رقص
و پایکوبی فریاد میزدیم« :موسی چومبه! غصه مخور!»
در آن زمان موسی چومبه (رییسجمهور وقت کنگو
که میگفتند در قتل لومومبا دست داشت) منفورترین
فرد در جهان سیاست ،الاقل بین ما ایرانیها ،بود .از
همانجا من و دوست مبارزم جمال اسکویی رفتیم منزل
دکتر کریم سنجابی که در آن زمان در پل چوبی (دروازه
شمیران) و جنب یکی از شعب بانک ملی بود .جالب این
که او هم که در رهبری جبهه ملی بود ،تصورش این بود
که منحل شدن مجلس بیستم اتفاق خوبی است .چون
بهمحض اینکه ما را دید ،شادمانه گفت« :بچهها! خوب
شد؟» و ما را در آغوش گرفت و ما هم گفتیم« :عالی
شد!» بعد از ما دانشجویان دیگری هم آمدند و همه از
منحل شدن مجلس بیستم خوشحال و خندان بودند.
متاسفانه هیچ برنامه مدونی نبود که اگر مجلس منحل
شد چه کاری باید بکنیم! آری ،سیاست «این نباشد ،هر
که باشد بهتر از این است» همیشه در فضای این آب
و خاک و مردمش ،بهخصوص اهالی سیاست ،جای
ویژهای داشته است.

برای تعطیالت نوروز چه کتابی پیشنهاد میکنید؟

فروپاشی انسان ،خواسته و ناخواسته
رها فتاحی

«شخصیت» بیتردید یکی از مهمترین عناصر در ادبیات داستانی است و اگر این فرضیه را بپذیریم که «سیر تحول
شخصیت» از الزامات خلق یک رمان است ،میتوان نتیجه گرفت :اثری که نتواند این قاعده را رعایت کند ،عم ً
ال
رمان نیست!
با این دیدگاه اگر بهسراغ ادبیات داستانی فارسی ،بهخصوص در دهه هشتاد و نود برویم ،احتمال آنکه اثری پیدا کنیم
و بشود نام رمان روی آن گذاشت ،بسیار کم است .من خودم وقتی به لیست کتابهایی که در یک سال گذشته خواندم،
نگاه کردم ،هیچ اثر فارسی درخوری پیدا نکردم که بتوانم آن را معرفی کنم و از این بابت بسیار ناراحتم.
از این نکته که بگذریم ،کتابهایی که در این یادداشت معرفی کردهام ،همه یک ویژگی مشترک دارند و آن اینکه «سیر
تحول شخصیت» در آنها رعایت شده .آدمهای اصلی آثار ،هیچکدام تیپ نیستند و همه بهمعنای واقعی کلمه بدل به
شخصیت شدهاند .ردپایشان نهتنها در این آثار که پس از خوانش صحیح آنها ،در زندگی خواننده نیز باقی خواهد ماند.
انسانهایی آسیبدیده ،زخمخورده ،فروپاشیده و غالب ًا بیگناه .بیتردید ،رسالت ادبیات هم همین است ،ترسیم وضعیت
زندگی انسانها ،فارغ از آنکه چهکارهاند یا کجای تاریخ ایستادهاند؛ و تثبیت این موضوع که همه آنها ،انساناند.
انسانهایی با ظرفیتهای گوناگون ،انسانهایی قابل ترحم و غیرقابل قضاوت( .ر .ف)

ژالهکش
مهاجرت و دیکتاتوریهای گمنام
«ژالهکش» رمان انسانهای آسیبدیده از دیکتاتوری
است؛ انسانهای وادار به کوچ ،از سرزمین کوچک
خودشان (هائیتی) به جهان بیدروپیکر بزرگ؛ انسانهایی
که گاه ،خود بخشی از بدنه همان دیکتاتوری بوده و گاه
قربانیانی دست و پا بسته.
داستان کتاب ،بهلحاظ ساختاری ،ساختاری کمتر
دیده شده دارد .روند فصلبندی و نامگذاری فصلها در
کتاب بهشکلی است که مخاطب پس از خواندن چند
فصل ابتدایی نمیتواند با این موضوع که این اثر یک
رمان است کنار بیاید و قطع ًا با خود خواهد گفت این
یک مجموعه داستان است .اما از فصل چهارم ،داستانها
به شکل بینظیری به هم گره میخورند .داستانهایی که
هرکدام سرنوشت یکی از مهاجران اهل هائیتی است که

حاال در کشوری ثالث مستقر شده و با مشکالت امروزشان
دستوپنجه نرم میکنند؛ و هرکدام از هر مجالی برای
نقب زدن به مشکالت سرزمینش که گویی آن را پشتسر
گذاشته استفاده میکند.
«ژالهکش» رمان تمام آدمهایی است که از استبداد
حاکم بر جامعه هائیتی رنج دیدهاند؛ و برای بدل شدن

ژالهکش
ادویج دانتیکا
ترجمه :شیوا مقانلو
 283ص 15 ،هزار تومان
انتشارات چشمه
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به تابلویی تمامنما از سرنوشت مهاجران این کشور،
هرگونه قضاوت را کنار گذاشته و با دوربینی بیطرف،
فارغ از قضاوتهای پیشپا افتاده ،تنها به ترسیم درد و
رنجها میپردازد؛ درد و رنجهایی که پس از کودتا و پایان
موقت یک دیکتاتور ،بر دوش عوامل همان حکومت و
خانوادههاشان خواهد نشست.
ادویج دانتیکا هرگز هیچکدام از شخصیتها را بر
دیگری ارجح نمیداند؛ نه بازجو ،نه قربانی ،نه مردم
عادی .خودش و متنش هرگز آنها را به آدمهای خوب
و بد تقسیم نمیکند اما مخاطب را بارها و بارها در
موقعیتی قرار میدهد که باید دست به قضاوت بزند،
از میان شخصیتها یکی را بهعنوان خوب و دیگری
را بهعنوان بد انتخاب کند .اتفاقی که گاه برای مخاطب
هم ممکن نیست و خواننده تنها میتواند از ته دل آهی
بکشد ،برای سرنوشت مردمانی که حتی در تاریخ هم
دیده نمیشوند .ساکنین کشور کوچک هائیتی که سرزمین
واقعیشان جایی مابین استبداد و غربت و گمنامی است
و انگار هرگز چیزی ب ه نام وطن نداشتهاند.
الدورادو
به امید یک زندگی بهتر
بیشتر انسانهایی که تن به مهاجرت میدهند ،بهنیت
دست یافتن به زندگیای بهتر است که تمام سختیها
را تحمل میکنند .گاهی اما هزینههایی که مهاجرت
و بهخصوص مهاجرت غیرقانونی بر انسان تحمیل
میکند ،آنقدر گزاف است که حتی میتواند از اصطالح
«جانشان را کف دستشان گرفتند» نیز فراتر رود.
مهاجرت غیرقانونی ،بهخصوص از طریق دریا به استرالیا
و جنوب اروپا که در سالهای اخیر در رسانهها بهطور
گسترده به آن پرداخته شده ،یکی از همین راههایی
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لوران گوده
ترجمه :حسین سلیمانینژاد
 171ص 12 ،هزار تومان
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است که هزینههایی فراتر از حد انتظار به مهاجر تحمیل
میکند .چرا که این نوع از مهاجرت که در بیشتر مواقع
بههمراه خانواده انجام میشود ،میتواند به مرگ یکی از
اعضای خانواده از تشنگی ،گرسنگی و خستگی ،آن هم
پیش چشم باقی اعضای خانواده ،منتهی شود؛ دردی که
هرچقدر هم بستر بهتری برای زندگی فرد فراهم شود،
نمیتوان آن را فراموش کرد.
مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا ،سوژه اصلی
رمان «الدورادو» است .رمانی که شخصیت اصلی آن
یکی از افسران نیروی دریایی ایتالیاست که سالیان
سال ،مسوولیتش پیدا کردن کشتیهای مهاجران بوده،
کشتیهایی که با صدها سرنشین در دریا رها میشوند
تا اگر بخت یارشان باشد ،توسط نیروهای ارتش کشور
ثالث نجات پیدا کنند .این شغل برای شخصیت اصلی
رمان ،چیزی فراتر از یک فعالیت نظامی است و او را
تا تحولی بنیادین پیش میبرد؛ تحولی که او را به یک
مهاجر غیرقانونی بدل میکند .او همچون تکتک آن
مهاجرانی که زنده یا از مرده از دریا گرفته ،بهسمت
الدورادو میرود؛ به سمت بهشتی روی زمین ،بهشتی که
برای اکثر انسانها سرزمینی است که بتوانند در آن در رفاه
بیشتر زندگی کنند اما برای شخصیت اصلی الدورادو،
«سالواتوره» سرزمینی است که در آن آدمها نمیخواهند
به آن پناه بیاورند .برای «سالواتوره» بهشت جایی است
که هیچکس حسرت زندگی کردن در آن را ندارد.
لوران گوده در این رمان کوتاه چنان بهخوبی موقعیت
شخصیت اصلی را تشریح میکند که میتوان پذیرفت
برای آدمهایی مانند «سالواتوره» که هنوزاهنوز وجدانشان
زنده است و انجام وظیفه نمیتواند کمکشان کند که
بر درد و رنج انسانها چشمشان را ببندند ،گاهی جهنم
میتواند بهترین بهشت باشد.
حکومت نظامی
روایت دیکتاتوری به بهانه پابلو نرودا
بهطور کلی شیوه برخورد ادبیات داستانی فارسی با
آنچه در غرب روایت میشود ،متفاوت است .نمونههای
بسیاری در ادبیات داستانی ما وجود دارد که داستان را
با تاریخ گره زدهاند اما بهندرت پیش آمده که نگاهشان
نگاهی بیطرف باشد .در بیشتر مواقع روایتها و
دغدغههای شخصیای از تاریخ با داستانها گره خورده
یا رخداد تاریخی بهعنوان طرح فرعی در داستانها

مطرح میشود .این موضوع خودبهخود سبب میشود
آنچه از تاریخ در داستان بهچشم میخورد ،تنها ردی
کمرنگ از حس نوستالژی باشد و نوستالژیها بهخودی
خود ،سرشار از قضاوت و سلیقه شخصیاند و عم ً
ال
مانع از آن میشوند که تاریخ بخشی از داستان بشود.
در غرب اما اینطور نیست .شاید گستره زبانهایی
مانند انگلیسی ،اسپانیایی ،فرانسه و ...در این موضوع
نقش داشته باشد و عوامل گوناگونی مانند نقش داشتن
نهادهای حاکم بر شیوه روایت تاریخ و ...اما آنچه
مسلم است ،چیزی ورای اینها وجود دارد و آن
بیتردید زاویه دید و شیوه نگاه نویسنده ایرانی بهنسبت
نویسنده غربی است .یکجور قهرمان و اسطورهسازی
در ما وجود دارد که بهندرت اجازه میدهد شخصیت
تاریخی محبوب و سرشناس را بهچالش بکشیم و نقاط
ضعف و قدرتش را با هم نمایش بدهیم؛ اتفاقی که برای
غربیها نمیافتد و همین به خودی خود سبب میشود
که در ادبیات و حتی سینماشان بههنگام ترسیم تاریخ
یا بخشی از آن ،شخصیتهای سرشناس تاریخی نیز
همچون یک شخصیت زمینی و عادی در کنار باقی
شخصیتها باقی بماند و جذابیت داستانی را که رنگ
و بوی تاریخی دارد ،باال ببرد.
«حکومت نظامی» ،شاهکار خوسه دونوسو ،روایتی
از سه روز حضور خواننده انقالبی و سرشناس شیلی،
مانونگو ورا ،در دوران حکومت نظامی پس از کودتای
پینوشه در شیلی است .او به بهانه خاکسپاری ماتیدال،
همسر محبوب پابلو نرودا ،به شیلی برمیگردد و در
ابتدا متوجه میشویم تصمیم دارد در کشورش بماند.
اما آنچه در این سه روز رخ میدهد ،هم سیر تحول
مانونگو را ترسیم میکند و هم آنچه کودتا ،حکومت
نظامی و بهطور کلی استبداد برسر طبقه روشنفکر و

حکومت نظامی
خوسه دونوسو
ترجمه :عبداهلل کوثری
 474ص 30 ،هزار تومان
انتشارات نی

تاثیرگذار جوامع میآورد.
جز این ،فضاپردازی و جهانبینی دونوسو بهگونهای
است که اگر نامها را از کتاب حذف کنیم و هر نام
دیگری از هرکجای جهان بهجا یشان بگذاریم باز
سرنوشت شخصیتها همین است .بیتردید ،آنچه
دونوسو میسازد ،لباسی است که بهتن هر جامعه
استبدادزدهای میتوان پوشاند و این ارزش «حکومت
نظامی» را باال میبرد .رمانی بلند و خوشخوان که
رد پای داستانهای شگفتانگیز آمریکای التین در
جایجای آن بهچشم میخورد؛ آمریکای التینی که
حتی زمانی که بهسراغ رئالیسم جادویی نمیرود هم
انگار ردی از جادو در خود دارد؛ جادویی که خواننده
را مسخ میکند و اجازه نمیدهد کتاب را بهسادگی
زمین بگذارد.
جنایات نامحسوس
یک داستان پلیسی عمیق
«جنایات نامحسوس» یک رمان پلیسی جذاب است؛
رمانی که هرچه جلوتر میرویم ،پیدا کردن قاتل یا
قاتالن سختتر و در عینحال بیاهمیتتر میشود.
داستان روایت قتلهایی است که بهظاهر بهصورت
زنجیرهای در محله آکسفورد رخ داده است .راوی
داستان دانشجویی آرژانتینی است که برای ارایه تز
دکترایش به آکسفورد رفته و آنجا در کنار درس و
تکمیل پایاننامهاش با ماجراهایی جنایی و کموبیش
عاشقانه درگیر میشود.
اما آنچه «جنایات نامحسوس» را بدل به رمانی حایز
اهمیت میکند ،آن چیزی است که پس پشت این قتلها
وجود دارد؛ ردپایی از انسانهایی آسیبدیده از زندگی
مدرن که برای حفظ تنها دارایی شخصیشان دست به

جنایات نامحسوس
گییرمو مارتینس
ترجمه :ونداد جلیلی
 176ص 13500 ،تومان
انتشارات چشمه
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کارهایی میزنند که بههیچ عنوان نمیتوان از آنها
انتظار داشت .بیشتر این افراد که بدل به شخصیتهای
اصلی این رمان نیز شدهاند ،خودشان واقف به زشتی
کارشان هستند اما هم خودشان و هم مخاطب به آنها
حق میدهد که دست به جنایت زده باشند .این میزان
از عدم قضاوت و ساخت شخصیتهای خاکستری،
اوج توانایی یک نویسنده است؛ فارغ از آنکه در چه
ژانری داستان مینویسد.
این رمان پلیسی که به قلم گییرمو مارتینس که یک
ریاضیدان است ،نوشته شده ،عالوهبر معمای پیچیده و
جذابش ،بخشی از اخالقیات را نشانه میگیرد که عم ً
ال
نمیتوان آن را با هیچ فلسفهای تشریح کرد .حقیقت
داستان -که بهدلیل آنکه معمای داستان لو نرود آن را
تشریح نمیکنم -سبب میشود مخاطب شانه به شانه
قاتل اصلی داستان بایستد و وقتی از خودش میپرسد:
«اگر من جای او بودم این کار را میکردم یا نه؟»
هرگز نتواند قاطعانه بگوید« :نه!» و چه چیزی باالتر از
این؟ که بهانه یک رمان پلیسی تا به این حد انسانی و
اخالقی باشد و به ما یادآوری کند همه ما ممکن است
دست به جنایاتی بزنیم که نامحسوس باشند؛ جنایاتی
که هرچقدر هم وجدانمان را بهبازی بگیرند ،بهواسطه
انگیزه پشتشان ،برایمان قابل توجیه هستند.
راستی آخرینبار پدرت را کی دیدی؟
شاهبیت ادبیات داستانی ،برای اندوه
تمام انسانهای آسیبدیده امروز ،درگیر دیکتاتوری،
استبداد ،مهاجرت یا جنایت نیستند؛ برخی از آنها از
دغدغههایی روزمره و واقعی و قابل لمس ،فارغ از
جغرافیایی که در آن زندگی میکنند ،رنج میبرند؛ و
چه دغدغهای آشناتر از اختالف میان پدر و پسر؟
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راستی ،آخرینبار پدرت را
کِی دیدی؟
بلیک ماریسن
ترجمه :فرزانه طاهری
 319ص 1800 ،تومان
انتشارات سخن

«راستی آخرینبار پدرت را کی دیدی؟» شاهکار
بیبدیل بلیک ماریسن ،روزنامهنگار انگلیسی ،از همان
فصل نخست با بهتصویر کشیدن پدری متفاوت و
جالب ،تکلیفش را با خواننده مشخص میکند .پدر
داستان پزشکی متفاوت است؛ مردی که از هر ترفندی
برای آنکه اثبات کند فرد زرنگی است استفاده میکند؛
پزشکی که بیش از توانش برای کمک به دیگران هزینه
میکند و در عینحال از خرید سادهترین چیزها سر
باز میزند و تصمیم میگیرد خودش آنها را بسازد.
پدر عجیب و در عینحال دوستداشتنی داستان ،رو
به مرگ است و راوی ،یک فصل در میان از بستر پدر
به سالهای قبل میرود تا پازل این رابطه را برای ما به
بهترین شکل ممکن تکمیل کند .و هرچه پیش میرویم،
پاراگراف به پاراگراف و فصل به فصل ،این رابطه را با
پوست و خونمان باور میکنیم و در میان تمام تضادها،
عشق بینظیری بین راوی و پدرش میبینیم؛ عشقی که
بین هر پدر و پسری هست ،حتی اگر پدرکشی ،نخستین
مرحله استقالل هر فرزندی در این کره خاکی باشد.
بلیک ماریسن در کنار این داستان که به نقد ساختار
روابط پدران و فرزندان میپردازد ،روایتی پنهان و در
حاشیه از حال و روز انسانی اندوهزده دارد؛ فردی که
پدرش در حال مرگ است و او بر بستر پدر ،تمام
جذابیتهای رابطهشان را بهیاد میآورد و هرچه پدر به
مرگ نزدیکتر میشود ،پسر خودش را به او نزدیکتر
احساس میکند .توصیفهای بینظیر ماریسن از فضای
حاکم بر رابطه ،تا جایی پیش میرود که کوچکترین
جزییات را نمیتوان بهسادگی کنار گذاشت .این
پرداخت قوی جزییات سبب میشود آنچه بهعنوان
اندوه میشناسیم ،فارغ از هرگونه نوحهخوانی ،بهعنوان
اتمسفر داستان در سطر سطر رمان منتشر شود .اینگونه
است که در فصلهای پایانی هم که تکلیف داستان
مشخص است ،دیگر مخاطب چنان در فضای رمان غرق
شده که با عالقه بههمراه شخصیت اصلی میرود .قطع ًا
پس از پایان کتاب ،چه پسر باشیم و چه دختر ،چه مادر
باشیم یا پدر ،نمیتوانیم این سوال را از خودمان نپرسیم
که« :راستی ،آخرین بار پدرم را کی دیدم؟»

---------------------رها فتاحی
داستاننویس
Email: raha_fatahi@yahoo.com

تپه نوشیجان
دکتر مسعود شهیدی

عکسها :دکتر مسعود شهیدی
این هفتمین نوروز است (پس از «تخت سلیمان» در شماره « ،89گنبد سلطانیه» در شماره « ،101آنوبانینی» در
شماره « ،113سازههای آبی شوشتر» در شماره « ،125موزه ایران باستان» در شماره  137و «قره کلیسا» در شماره
 )149که با مسعود شهیدی به زیارت دیدنیهای تاریخی و گردشگری ایرانزمین میرویم .با سپاس از دکتر شهیدی
نازنین ،برای مطالعه تصاویر بیشتر از این مقاله ،شما را به سایت «ایران -ایرانیها» ( )iraniraniha.comو برای خواندن
و دیدن مطالب مشابه به کانال تلگرامی آن ( )telegram.me/iraniranihaارجاع میدهیم.

تپه نوشیجان ( )Nooshijaanاز جمله آثار خشتی
منحصر بهفرد برجا مانده از تمدنهای پیش از هخامنشی
در ایران است؛ بقایایی که به دوره عصر آهن  3و سپس
تمدن مادها برمیگردد؛ بنابراین تپه نوشیجان حدود
 2800سال قدمت دارد .نوشیجان در لغت احتماالً به
معنی جایگاه نوش یا جایگاه انوش بوده است و نوش یا
انوش ظاهرا ً نام خانمی است که بر این منطقه حکمرانی
میکرده است .تپه نوشیجان در سال  1343خورشیدی مورد
شناسایی قرار گرفت .در سالهای  1346تا  1356طی 6
فصل باستانشناسی توسط موسسه ایرانشناسی بریتانیا
به سرپرستی دیوید استروناخ عملیات کاوش و مرمت
در تپه انجام پذیرفت .دستاورد فعالیتهای این هیات،
شناسایی سه دوره معماری باستانی متعلق به دوران مادها،
هخامنشیان و اشکانیان است که مهمترین و باستانیترین
الیه مربوط به سکونت اقوام ماد در این تپه از نیمه دوم
قرن هشتم قبل از میالد مسیح تا نیمه اول قرن ششم قبل از
میالد است .آثار دو دوره دیگر در الیههای سطحیتر قرار
داشته که پس از انجام مطالعات علمی برداشته شده است.
مجموعه نوشیجان  80متر طول 30 ،متر عرض و مرتفع
ترین بخش آن  37متر ارتفاع دارد .آثار مکشوفه معماری
مربوط به دوره ماد در تپه نوشیجان بر اساس مستندات
دیوید استروناخ عبارتند از:
 .1بنای قدیمی جبهه غربی موسوم به اولین آتشکده

 .2تاالر ستوندار موسوم به آپادانا
 .3معبد مرکزی یا دومین آتشگاه
 .4اتاقها و انبارها
 .5تونل
 .6حصار و دژ.
استروناخ معتقد است که دژ نوشیجان یکی از قلعههای
تدافعی حکومت مرکزی ماد بوده است که جهت دفاع از
مرزهای غربی در مقابل هجوم اقوام قدرتمند بینالنهرین از
جمله حکومت آشور ساخته شده است .وجود دو آتشکده
در این مکان موید این مطلب است که عالوه بر اهداف
نظامی ،اعمال مذهبی و نیایش نیز در این مکان صورت
میگرفته است.
مطالعه ویژگیهای معماری خاص این مجموعه که
در نوع خود معرف نخستین نمونههای الگوهای معماری
کشور در فالت ایران است ،از جمله کاربرد طاقهای
هاللی ،پوشش سقف بهصورت گهوارهای ،کاربرد مقرنس
در تزیین بنا (طاقچههای کاذب آتشکده دوم) ،وجود یکی
از نمونههای نخستین تاالرهای ستوندار در تاریخ معماری
ایران ،استفاده از فرم و شکل چلیپا در ساختار و تزیینات
(قبل از شکلگیری صلیب در اروپا) ،مطالعه اشیای مکشوفه
در این اثر مشتمل بر انواع ظروف سفالی ،مجموعه اشیای
نقرهای اعم از حلقهها و زیورآالت و قطعات متفاوت
نقرهای که به ظن محققین میتواند اشکال اولیه از سکه
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نمای روبهرو (شرقی) از نوشیجان

عکس هوایی تپه نوشیجان قبل از اکتشاف و مرمت

باشد ،همه و همه راهگشای اندیشمندان در شناخت بیشتر
فرهنگ معماری و هنر دوران تاریخی هزاره اول قبل میالد
خاورمیانه است.
تپه نوشیجان در کنار آثار مکشوفه از باباخان نورآباد
ت تپه
لرستان ،تپه حسنلوی نقده ،تپه سیلک کاشان ،هف 
شوش ،گودین تپه کنگاور ،تپه زیویه سقز و ...بهعنوان
پیشدرآمد و مرجع مطالعات تمدن کهن ایرانی مطرح است.

این تاالر در مجاورت معبد اصلی جبهه غربی بهصورت
مستطیل شکل ساخته شده که با  12ستون چوبی در سه
ردیف چهارتایی سقف تاالر را نگه میداشتهاند .بهنظر
میرسد اینکه نام تاالر را آپادانا ذکر کردهاند بیشتر مربوط
به سلیقه کاشفین اثر یا بعد از آن باشد و احتماالً مبنای
علمی ندارد.

معبد اصلی (اولین نیایشگاه)
این معبد در غربیترین بخش تپه واقع شده و احتماالً
اولین نیایشگاه در نوشیجان بوده است .معبد اصلی
بهصورت اتاقی مستطیل شکل است و در بدنه دیوارهای
آن طاقچههایی برای شمعدان و گذاشتن نذورات وجود
دارد .بهنظر میرسد این آتشکده قدیمیترین مکان مسقف
برای نیایش آتش در ایران است.

معبد چلیپا (دومین نیایشگاه)
زیباترین بخش مجموعه تپه نوشیجان معبد چلیپا
است که با پالن نیمچلیپا ساخته شده است .در بدنههای
معبد طاقچههایی موسوم به «پنجره کور» تعبیه شده که
شکل تکامل یافته آن «مقرنس» در دوره اسالمی است.
در غرب نیایشگاه سکویی است که مجمر (آتشدان)

تاالر ستوندار
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نمایی از انبارهای جبهه شرقی؛ به ضخامت دیوارها و نحوه چیدمان
آجرهای خشتی دقت فرمایید.

حصار دژ؛ پیرامون مجموعه آثار نوشیجان حصار خشتی مرتفعی
ایجاد شده است که از ساکنین دژ محافظت میکرده است .بخشی از
حصار در ضلع جنوبی هنوز پابرجاست .اگر به بدنهها دقت فرمایید،
برای مرمت گلاندود شده اما جاهایی را باقی گذاشتهاند تا دیوارها را
قبل از مرمت ببینید .قسمتهایی را هم فرسایش زحمتش را کشیده
تا دوباره دیوار اصلی را ببینید!

نیایشگاه (دوم) نیمچلیپا ،آتشکده؛ در سمت چپ صفهای مشاهده
میشود که بقایای خاکستر و مجمر آتشدان (در هنگام اکتشاف)
وجود داشته است.

خشتی همراه با خاکستر در آن وجود داشته و به هنگام
اکتشاف کشف شده است .اینکه هماکنون مجمر در
کجا نگهداری میشود بر اینجانب پوشیده است اما
ظاهرا ً توسط هیات باستانشناسی استروناخ از کشور
خارج شده است.
اتاقها و انبارها
در ضلع شرقی مجموعه نوشیجان چهار اتاق با عرض
کم و طول زیاد ساخته شده که ظاهرا ً بهعنوان انبار مورد
استفاده بوده است .در هنگام کشف تپه نوشیجان این
اتاقها مملو از آجرهایی بوده است که بهنظر میرسد
احتماالً میخواستهاند در دورههای متاخر این مجموعه
را بهمنظور جلوگیری از گزند دشمنان پر کنند .برخی
میگویند زمانی که هخامنشیان بر مادها غلبه میکنند،
دستور میدهند تمام معابد اصلی مادها را از بین ببرند؛
بنابراین طرفداران این معبد چهار میلیون خشت را
در این ساختمان میچینند و کنارهای ساختمان را پر
میکنند و رویش را خاک میریزند تا دیده نشود .در
سال  1346دیوید استروناخ این خشتها را از درون
ساختمان خارج میکند .ابعاد این خشتها  40در 12
در  20سانتیمتر است .خشتهای دیگری به ابعاد  12در
 25در  25سانتیمتر نیز در معبد وجود دارد .نکته جالب
اینکه آن زمان که اروپاییان حتی به تکنولوژی حجاری
روی سنگ دست نیافته بودند ،در فالت ایران آجرهایی
ساخته شده است که پس از قریب سه هزار سال هنوز
محکم و پابرجا ماندهاند.

نمای بخشی از نیایشگاه (دوم) نیمچلیپا؛ در بخشهای باالیی تصویر
خشتهای دستنخورده و مرمتنشده به چشم میخورد.

تونل
در امتداد شرقی غربی وسط حیاط (تاالر آپادانا) حفرهای
کنده شده است که پس از طی حدود سه متر ( 18پله) به
سنگ میرسد .بنا بر تئوریهای اولیه استروناخ ،این مکان
راهپلهای تونل مانند بوده و بهعنوان گریزگاه به خارج دژ
راه پیدا میکرده است .در کتاب جدید استروناخ ،وی
تئوری خود را مردود دانسته و احتماالً این مکان ،جایی
برای ذخیره یا دسترسی به آب برای نیایشگاه اصلی
بهحساب آمده است.
حصار دژ
در پیرامون مجموعه نوشیجان حصار خشتی مرتفعی
وجود داشته که از ساکنین دژ محافظت میکرده است.
در بلندای حصار شیارهایی وجود دارد که احتماالً برای
تیراندازی مورد استفاده قرار میگرفته است .بخشی از
حصار هنوز پابرجا مانده است.
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راهپله برای رفتن به طبقه باال در سمت چپ مشاهده میشود .ورودی
به نیایشگاه دوم در روبهروست.

نکته جالب اینکه با وجودی که بیش از  30سال از
آخرین بررسیهای میدانی دیوید استروناخ میگذرد،
نامبرده کماکان به تحقیق و بررسی پیرامون تپه نوشیجان
ادامه داده و در کتابی که در سال  2008به چاپ رسانده
است برخی تغییرات در نطریات قدیمی خود داده است.
وی در نظریات جدیدش معتقد است که احتماالً در تپه
نوشیجان دو عبادتگاه وجود داشته است؛ یکی آتشکده و
دیگری محلی برای نیایش آب .وی در سال  1388بعد از
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تپه نوشیجان ،ورودی نیایشگاه؛ طبق معمول نوشتن یادگاری و اسم
شریف افراد بر روی آثار باستانی سنتی است که هیچ مجازاتی برای
آن در نظر گرفته نشده است.

سالها مجددا ً به ایران آمد و از تپه نوشیجان بازدید کرد.
هماکنون برخی کارهای باستانشناسی و مرمت در مجموعه
نوشیجان به سرپرستی استاد موسوی در حال انجام است
اما در مورد سرعت عملیات ،چه عرض کنم!
تپه نوشیجان در تاریخ  1346/11/3با شماره  763در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
موقعیت جغرافیایی
استان همدان ،شهرستان مالیر 34 ،درجه و  21دقیقه و

پالن وضع موجود و برش وضعیت احتمالی ساختمان که توسط دیوید
استروناخ ترسیم شده است.

نوشیجان .تاالر آپادانا ،تونل و جبهه شرقی نوشیجان
آثار مکشوفه از تپه باستانی نوشیجان

 54ثانیه شمالی و  48درجه و  38دقیقه و  00ثانیه شرقی.
ارتفاع از سطح دریا  1681متر.
نحوه دسترسی
به دو طریق میتوان به تپه نوشیجان رسید:
 .1از طریق همدان :شهرستان مالیر در جنوب غربی
استان همدان واقع شده است .جاده همدان -مالیر تمام ًا
دوبانده با آسفالت مطلوب است .از همدان تا پلیس راه
جوکار حدود  60کیلومتر فاصله است .پنج کیلومتر بعد
از جوکار به یک سهراهی در سمت راست خواهید رسید
که تابلوی تپه باستانی نوشیجان در سمت چپ قابل
رویت است .از ابتدای سهراهی حدود سه کیلومتر تا تپه
فاصله است.
 .2اگر از تهران صرف ًا به قصد بازدید از تپه نوشیجان
حرکت میکنید بهتر است مسیر قم -اراک -مالیر را انتخاب
فرمایید .این مسیر بسیار نزدیکتر و بهواسطه دوبانده بودن
کمخطرتر است .از شهر مالیر بهسمت همدان حرکت
فرمایید .پس از طی حدود هفده و نیم کیلومتر از میدان
مرکزی شهر یا دوازده و نیم کیلومتر از خروجی شهر،
تابلوی تپه نوشیجان قبل از دوربرگردان قابل رویت است.
امکانات رفاهی
ً
 در محوطه مقابل تپه فضای نسبتا بزرگی برای توقفخودرو وجود دارد.
 نزدیکترین پمپ بنزین  15کیلومتر فاصله دارد .درورودی شهر مالیر (به فاصله  18کیلومتر از تپه) نیز پمپ
بنزین و پمپ گاز وجود دارد.
 -سرویس بهداشتی نسبت ًا قابل قبول است .توالت فرنگی

برای بیماران و بازدیدکنندگان خارجی موجود نیست.
 در مجاورت تپه فروشگاه یا مرکز عرضه مواد غذاییو نوشیدنی وجود ندارد.
 رستوران موجود نیست. آب آشامیدنی در دسترس است هرچند توصیه میشوددر فصول گرم سال آب آشامیدنی بهداشتی همراه خود
داشته باشید.
 آنتندهی تلفن همراه مطلوب است. برای ورود به سایت الزم است بلیط تهیه کنید. بروشور به زبان فارسی موجود است؛ اگر درخواستکنید به شما تحویل میدهند.
 آثار باستانی متعلق به همه است؛ از نوشتن یا حکاکیهر نوع یادگاری بر دیوارها جدا ً پرهیز کنید.
 محوطه بیرونی و همچنین فضاهای داخل تپه دارایپستی و بلندیهای متعدد است .مراقب کودکان خود باشید.
صعود از تپه برای بیماران قلبی و مبتالیان به آرتروز پیشرفته
زانو مناسب نیست.
 شهر مالیر فاقد هتل مناسب برای اقامت میباشد.مجتمع اقامتی باران و خانه معلم در شهر وجود دارد .برای
رزرو هتل میتوانید با هتلهای شهرهای همدان ،اراک یا
بروجرد هماهنگ کنید.
 در صورتی که میخواهید در چادر اقامت فرمایید،توصیه میشود در پارک سیفیه یا محوطه دریاچه کوثر
اقامت فرمایید.
امنیت منطقه
این منطقه از کشور از امنیت باالیی برخوردار است.
با توجه به ساعت کار تپه ،عم ً
ال بازدید شب هنگام از
ً
تپه نوشیجان مقدور نیست .ضمنا با توجه به اینکه تپه
در مسیر اصلی جاده همدان -مالیر قرار ندارد ،تردد
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تصویر نویسنده در تپه نوشیجان

پروفسور دیوید استروناخ که در سال  1388از تپه بازدید کرد.

شبهنگام ممکن است باعث بروز خطرات جادهای برای
گردشگران شود.
بهترین زمان بازدید
شهرستان مالیر دارای آب و هوای معتدل بوده و چهار
فصل سال بهخوبی در آن احساس میشود؛ بنابراین بازدید
از تپه در فصل زمستان ممکن است با بارش برف یا سرما
و سوز همراه باشد .بهترین زمان بازدید ماههای اردیبهشت
و خرداد است.
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توضیحات اضافه
 .1اگر به شهرستان مالیر سفر کردید ،توصیه میشود
از پارک قدیمی سیفیه و موزه مالیر که در مرکز شهر واقع
شدهاند ،دریاچه کوثر در ورودی شهر از سمت همدان و
یخچال میرفتاح در حاشیه شهر بازدید فرمایید.
 .2چرا در برخی از مکانهای باستانی از سوله یا
ساختارهای فلزی برای پوشش استفاده میکنند؟
پاسخ این است که :بخشهایی از تپه سیلک کاشان،

بخشهایی از آتشکده آذرگشنسب تخت سلیمان تکاب،
بخشهایی از تپه هگمتانه ،بخشی از تپه نوشیجان
شاخصترین مکانهایی هستند که سرپوشیده شدهاند.
این مکانها بهدلیل ساختار خشتی خود ،بهشدت در مقابل
عوامل فرساینده همچون برف ،باران ،یخبندان ،باد و طوفان،
زلزله و حتی تابش شدید آفتاب آسیبپذیر هستند.
ممکن است این سوال پیش آید که اگر مکانی بیش از
دو هزار سال بههمین شکل باقی مانده پس بعد از این هم
باقی خواهد ماند .توضیح این است که بخش مهمی از
کشفیات امروزی طی قرنها در زیر خاک مدفون بودهاند
و همین تدفین آنها در زیر خاک باعث حفاظت آنها
میشده است .از طرف دیگر ،بسیاری از عناصر اصلی
ساختمانها در اعصار گذشته از بین رفته است و از اینکه
عوامل محیطی (و نه انسانی) چه میزان در تخریب این
آثار در گذر زمان نقش داشتهاند ،معموالً اطالعات دقیقی
وجود ندارد.
عالوه بر این ،افزایش دانش بشر طی قرنهای بیستم
و بیست و یکم باعث افزایش آالیندههای محیط زیست
(از قبیل وجود بارانهای اسیدی) شده و روز به روز
هم بدتر میشود که خود عاملی برای افزایش آسیب
به اینگونه ابنیه است؛ بنابراین هرچند پوششهای
فلزی از زیبایی مجموعههای باستانی میکاهد و گاهی
اوقات شکل ظاهری آنها نازیباست و میتواند بسیار
زیباتر ساخته شود ،اما بهنظر میرسد اگر بخواهیم این
گنجینههای باستانی را برای نسلهای بعد حفظ کنیم،
روشی اجتنابناپذیر است.

---------------------دکتر مسعود شهیدی
Website: iraniraniha.com
Email: shahidimd@yahoo.com

برای تعطیالت نوروز چه فیلمی پیشنهاد میکنید؟

اسکار  :۲۰۱۷زنده باد ایران!
دکتر علی ارغوان نجفی

دکتر محمدحسین خورسندی
هوررررا!
دومین اسکار را بردیم؛ زنده باد اصغر فرهادی! پاینده باد ایران! زنده باد هرچه «فروشنده»!
البته این متن را در صبح روزی که اصغر فرهادی تاریخساز شد و با فیلم فروشنده ،دومین اسکارش -اسکارمان-
را برد مینویسم و ذوقزدگیام از آن روست اما باور کنید ذوقزدگی هم دارد .زمانی از اینکه «بچههای آسمان» نامزد
اسکار میشد ،مشعوف میشدیم؛ زمانی از یک لحظه دیدن شهره آغداشلو -در تلویزیون همسایه! -در مراسم اسکار قند
توی دلمان آب میشد؛ یک بار هم که به قیمت «جدایی نادر از سیمین» اسکار را بردیم ،آن را حادثه فرض کردیم و
بهسختی باورمان شد.
حاال دوباره اسکار؟ دوباره فرهادی؟
سیاسی بود؟ خب باشد .مگر تابهحال اینهمه سال اینهمه اسکار سیاسی نبود؟ مگر از قدیم هنر در خدمت سیاستمداران
و سیاستورزان یا در برابر آنان -و الجرم سیاسی -نبود؟
مگر سالها که سیاهان را از اسکار محروم کردند و بعد برای
جبران مافات به بعضی از آنان -و نیز فیلمهایی در دلجویی از
آنان و نیز سرخپوستان ،همجنسگرایان و دیگر اقلیتها -هی
جایزه پشت جایزه دادند ،سیاسی نبود؟ مگر فارگو -فیلمش
و جایزهاش -سیاسی نبود؟ و مگر هیچکدام از اینها از ارزش
جایزه اسکار و مراسم پرطمطراق آن که تمام جهان -جز
ایران! -منتظر ،بیننده و مشتاق نتایج آناند ،میکاهد؟
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چرا در معدود دفعاتی که بهانهای برای افتخار کردن ،شاد بودن و در صدر اخبار جهان -بهصورت مثبت -قرار گرفتن
پیدا کردهایم ،عیش خود را با گفتن «سیاسی است» خراب کنیم؟
بگذار دیگران بگویند .بگذار مفسر حسود بیبیسی و مسعود فراستی و کیهان و صدا و سیما بگویند!
مهم این است که فروشنده فیلم خوبی بود؛ فرهادی کارگردان و فیلمنامهنویس فوقالعادهای است و لیاقتش را داشت.
مهم این است که فرهادی -میگویم فرهادی بزرگ و به افتخارش برمیخیزم -دومین اسکار کارگردانیاش را گرفت
و در کنار نامهایی چون استیون اسپیلبرگ ،فرد زینهمان ،دیوید لین ،الخاندرو ایناریتو و کلینت ایستوود در تاریخ سینما
ماندگار شد و پس از ویتوریو دسیکا ،اینگمار برگمان و فدریکو فلینی ،چهارمین کارگردانی شد که توانست بیش از یک
اسکار بهترین فیلم خارجی زبان بهدست آورد.
بیایید لذتش را ببریم ،به ایرانی بودن خود ببالیم و به خود ،به سینمای ایران -که شاید تنها هنرِ رو به پیشرفت ما در این
سالها بود -و به هر ایرانی میهندوست شادباش بگوییم.
و اما فیلمهای اسکاری امسال...
گرچه این جشنواره پایان خوشی برای ما ایرانیها داشت و دستکم برای ما تاریخی بود ،اما درکل اسکار متوسطها بود.
اگر نخواهم «فراستی» از خود نشان بدهم ،باید بگویم که فیلمهای خوبی هم ساخته شد اما بهجرات فیلمی که تاریخساز
باشد و سالها بعد مشتاق دیدن و دوباره دیدنش باشید ،یافت نخواهید کرد .امسال در بین فیلمهای اسکاری و بهخصوص
نامزدهای بهترین فیلم سال ،تقریب ًا هیچیک آنچنان چنگی به دل نزد؛ در عوض فیلمهای خوبی در بخش خارجی زبان
مطرح شد که بهجرات بسیار بهتر از فیلمهای پر طمطراق هالیوودی بودند؛ فیلمهایی چون «مردی به نام اُو» از سوئد،
«سرزمین مین» از دانمارک« ،تونی اردمن» از آلمان و «فروشنده» از ایران.
امسال اغلب فیلمها به روابط بین انسانها و عواطف و احساسات آنها مربوط است .اگر سال گذشته در فیلمهایی مثل
«مریخی» و «از گور بازگشته» ،انسانها در انزوا و تنهایی ،بر شرایط سخت فایق میآمدند و اراده و خودساخته بودنشان
را به کاینات ثابت میکردند ،در فیلمهای امسال انسانها در جمع و در کنار دیگران ،اما تنها و منزوی هستند و روابطشان
دچار اخالل است و چالش فیلمها اصالح و برقراری روابط میان آدمهاست.
در ادامه مروری داریم بر همه فیلمهای نامزد دو جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم خارجی زبان جز «فروشنده» که حتم ًا
تابهحال دیده و پسندیدهاید! (دکتر ارغوان نجفی)

الاللند (عالم هپروت)
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 بهترین کارگردانی  بهترین بازیگر نقش اول
زن  بهترین فیلمبرداری  بهترین موسیقی متن 
بهترین طراحی تولید
دکتر ارغوان نجفی :فیلم موزیکال «الاللند» (La La
 )Landبه کارگردانی کارگردان جوان دیمین َچزِل و بازی
هنرمندان گیشهپسندی چون اما استون و رایان گاسلینک در
جشنواره «گلدن گالب» کوالک کرد و با بردن جایزه هر
رشتهای که در آن نامزد شده بود و رکورد شکنی  ٧جایزه
و نیز نامزد شدن در ١٤رشته اسکار ،تصور رکوردشکنی و
تاریخساز شدن در اسکار را نیز بهوجود آورد؛ اما در نهایت
با  ٥اسکار به کار خود پایان داد و حتی با اشتباه عجیب
برگزارکنندگان مراسم ،نتوانست مهمترین جایزه سال یعنی
عنوان «بهترین فیلم» را چند دقیقه بیشتر یدک بکشد و با
شرمندگی اعالم کردند که این جایزه به «مهتاب» میرسد.
فیلم بسیار چشمنواز و روان است ،موسیقی و آواز

متنِ بسیار زیبایی دارد و بازی دو هنرپیشه نقش اول
به دل مینشیند اما تا سکانس ماقبل آخر جز یک فیلم
سرگرمکننده و معمولی چیزی نصیب بیننده نمیشود.
در سکانس آخر ،دیدار دو شخصیت اصلی بههمراه
موسیقی زیبا و بازی هنرمندانه گاسلینک با آن نگاه همیشه
حسرتزده و مغبونش فیلم را از فیلمی معمولی به یک
فیلم خوب بدل میکند.
با خود میاندیشیدم در حالی که اغلب دوستان مطلع
داخلی فیلم را آنچنان برجسته ارزیابی نمیکردند ،سبب
اینهمه اقبال آمریکاییان و داوران جشنوارهها به فیلمهای
موزیکال چیست؟ به این نتیجه رسیدم که در فیلمهای
هالیوودی شعر و ترانه و موسیقی در ارزشگذاری فیلم
و مفهوم آن ،چه در بیننده عادی و چه کارشناسان ،نقش
بهسزایی دارد؛ اما گویا ما ،شاید بهدلیل اینکه سالهاست
بهجای ساز ،گل بنفشه و کوهستان پربرف و منظره غروب
دریا دیدهایم ،حداکثر انتظاری که از موسیقی و ترانه فیلم

کاراکترهای متفکر و کمحرف را بازی کرده بود ،در این
فیلم جبران مافات میکند و وقتی شب پایان هفته شیشه
(آبمعدنیاش!) را در دست میگیرد ،نطقش باز میشود
و یکریز داستان میبافد.
او با زنش «رز» که با هر بهانه و بیبهانه قربان صدقهاش
میرود (و از چشم تیزبین و بدبین بیننده ایرانی دور
نمیماند که حتم ًا ریگی به کفش دارد!) و پسر نوجوانش
زندگی میکند و پسر نوازندهای که از زن اولش دارد ،شب
گرفتن حقوقش ،سری به او میزند تا پولی قرض بگیرد.
حسرتها و ناکامیهایی که در زندگی داشته باعث
شده نسبت به پسرانش سختگیر باشد و آنچنان که در
جامعه فرودست و سنتی خود بسیار سراغ داریم ،ترکیبی
از مردساالری و خودکامگی در خانواده حکمفرما کند.
علیرغم رابطه بهظاهر خوب با همسرش ،ناگهان برمال
میکند که از زنی دیگر «دارد پدر میشود»؛ و این چون
پتکی است بر سر همسر وفادار و فداکارش که برای
زندگیشان چیزی کم نگذاشته است .با این توجیه که هر
آنچه توانسته برای رفاه خانواده انجام داده (که از دید او
تنها سقفی باالی سر و غذایی برای زنده ماندن است) و
او نیز «حق» دارد در خانه معشوقهاش لحظاتی با آرامش
داریم چهچهه زدن ایرج و عهدیه روی تصویر مرحوم
فردین و فروزان و کوبیدن مشت محکم بر پیاز آبگوشت
توسط ظهوری است!

نردهها

 بهترین بازیگر نقش مکمل زن
دکتر ارغوان نجفی :فیلم نرد هها (  )Fencesبه
کارگردانی و بازیگری دنزل واشنگتن و بازی ویوال
دیویس (که اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن
خود کرد) از فیلمهای خوب امسال بودکه نامزدی بهترین
بازیگر نقش اول مرد برای واشنگتن و بهترین فیلم سال
را نیز یدک میکشید.
فیلم روایت زندگی یک بازیکن سابق سیاهپوست
بیسبال است که بهخاطر تبعیض نژادی و نیز افزایش سن
در سالهایی که لیگ حرفهای به راه افتاد ،به حق خود
نرسید و اکنون در دهه  ٦٠-٧٠آمریکا ،در سالخوردگی
برای اداره خانواده خود به کار رفتگری مشغول شده است.
هرچه دنزل واشنگتن در فیلمهای گذشته خود نقش
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بنشیند و از ته دل بخندد.
اما در اصل ،قهرمان اصلی داستان زن است که با تمام
نامالیمات ،مرد را آنگونه که هست ،درک میکند و
میبخشد و میپذیرد...

شیر

56

 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان
دکتر خورسندی :شاید در نگاه اول اینطور بهنظر برسد
که دیدن یک ملودرام با قصه اینچنین اشنا و پرقدمت چرا
باید اینقدر جذاب و حتی مهم باشد .جواب این سوال
شاید در یک کالم به نوع پرداخت کارگردان و نگاه عمیق
دوربین او مربوط باشد.
داستان فیلم «شیر» ( )Lionبه ریشهها مربوط میشود
و روان پیچیده ادمی که زمان ،مکان ،ثروت ،رنگ ،نژاد
و ...نمیشناسد.
کلمه «ریشهها» ما را بهیاد کتاب معروف الکس هیلی
میاندازد و دغدغه و چالش درونی او برای شناخت آنچه
هویت و بودن او را رقم زده است!
فیلم شیر همچون بسیاری از کارهای مطرح و درخور
توجه چند سال اخیر به مساله پیچیده «الزامات انسان
بودن» و تعامالت انسانی (باز هم فارغ از هر نوع تفاوت)
میپردازد .زوجی استرالیایی که امکان بچهدار شدن را دارند
اما ترجیح میدهند افراد دیگری را به این دنیا نیاورند چون
«دنیا به اندازه کافی شلوغ است!» و بهتر است توان خود
را صرف نگهداری از افرادی کنند که امکان مناسبی برای
دستیابی به رویای خود را ندارند؛ و این خود ریشه در
بحران پیچیدهای دارد که زن خود از کودکی با آن دست
به گریبان بوده است و شاید از این نگاه قضیه جالب بهنظر
برسد که دردمندان (در رده و فازهای مختلف و دالیل
مختلف) به کمک یکدیگر شتافتهاند تا دنیای بهتری بسازند!
فیلم صحنهها و سکانسهای دراماتیک بسیاری دارد که
میتواند حس تعلیق زیادی در مخاطب ایجاد کند و تفاوت
آن را با یک ملودرام کلیشهای نشان دهد .صحنهای که شاید
بتوان از آن بهعنوان مرکز ثقل فیلم و علت وجودی پیرنگ
آن نام برد ،آن جاست که «سارو» با آن شیرینی مخصوص
هندی روبهرو میشود؛ همانکه بهدست آوردنش آرزوی
بزرگ کودکیهای او محسوب میشد ،درست در مقابلش
بود! آنهم آنقدر در دسترس که هیچ جایی برای آن
حسرت گذشته بر جا نگذارد ...این سکانس از جهاتی
شبیه یکی از سکانسهای پایانی فیلم «جدا افتاده» بود؛

آنجا که تام هنکس با نگاه به انبوه غذاهای برجا مانده از
مهمانی ،فندکی را مدام روشن و خاموش میکند تا یادآور
تعارض زندگی فعلی با مشقات دوران «جدا افتادگی!»اش
باشد .حسی عمیق و نوستالژیک با به دندان گرفتن شیرینی
در سارو بیدار میشود و هر نوع مقاومتی را برای دستیابی
به ریشههایش در او سرکوب میکند!
دکتر ارغوان نجفی :دو برادر ،یکی خردسال و دیگری
نوجوان ،در یک دزدی مشترک ،از قطاری در حال حرکت
تا جایی که دستان کوچک و پیراهنشان که خورجین
کردهاند جا دارد ،زغال میدزدند تا با آن دو بسته کوچک
شیر بخرند و شادمان به خانه نزد مادر و خواهر کوچکشان
بازگردند .در صحنه خریدن شیر ،برادر کوچک با حسرت
به شیرینیهای سنتی در حال سرخ شدن مینگرد و برادر
بزرگتر به او وعده میدهد «زمانی آنقدر پولدار خواهند
شد که تمام شیرینیها را بخرند»!
همین صحنه کافی است تا صمیمیت خانوادگی را در
اوج فقر و نیازمندی هند درک کنیم.
شباهنگام برادر کوچک با اصرار فراوان برای کاری شبانه
با برادر بزرگتر همراه میشود و در خواب و بیداری ،در

ایستگاهی سوار قطاری متروکه میشود که او را  ١6هزار
کیلومتر از محل زندگیاش دور میکند و ناگهان کودکی
پنج ساله خود را تنها در کلکتهای مییابد که حتی زبان
او را نمیفهمند!
بازی روزگار بهگونهای پیش میرود که خانوادهای
استرالیایی او را از نوانخانهاش به فرزندی قبول میکند و
سرنوشت وی دگرگون میشود .اکنون پسر که به جوانی
موفق بدل شده در جستجوی «ریشهها»یش برآمده است...
این فیلم که نامزد  6اسکار بود ،بر اساس داستانی واقعی
ساخته شده و گویا دانستن همین موضوع ،اثرگذاری یک
ملودرام خوشساخت را صدچندان میکند...

مردی به نام اُوه

 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان
دکتر ارغوان نجفی :فیلم سوئدی «مردی به نام اُوه»
( )A Man Called Oveدر رشته بهترین فیلم خارجی
زبان نامزد اسکار بود.
مردی سالخورده ،تنها ،ترشرو و مقرراتی که در محله
خود مدیر شهرک و در کارخانه محل کار خود سرکارگر
است ،به عالم و آدم گیر میدهد و تنها دلخوشی هرروزهاش
آن است که دسته گلی بخرد و برسر مزار همسرش برود
و با او درد دل کند ،وقتی پس از  ٤٣سال از محل کارش
اخراج یا بهعبارتی از سر اجبار بازنشسته میشود ،دیگر
تنهایی را برنمی تابد و تصمیم میگیرد خودکشی کند و به
تنها عشق زندگیاش بپیوندد؛ اما در لحظه حلقآویز کردن
خود نیز نمیتواند شاهد آن باشد که همسایه جدید محله
(خانوادهای پرجمعیت با دو دختربچه و مادری ایرانی که
باردار است و همسر سوئدی دست و پاچلفتیاش) «شهرک
او» را بههم بریزد!
پس از کمک و آموختن قوانین شهرک به آنان ،دیگربار
دخترکان هستند که با پلوی زعفرانی ایرانی ،وی را
نیمهکبود ،از س ِر دار به در منزلش میخوانند!
انواع روشهای خودکشی وی هر بار ناکام میماند و
در این بین زن ایرانی و دخترانش با سماجت و مهربانی،
به بهانه کمک خواستن ،در حقیقت به کمک وی میشتابند
و وی را به روابط انسانی که پس از فوت همسرش با آنها
بهشدت بیگانه است ،بازمیگردانند.
بهتدریج در فلشبکهای متعدد با زندگی دردناک و
عاری از روابط عاطفی وی آشنا میشویم و میبینیم که
مرگ مادر در کودکی و مرگ دردناک پدر در جوانی ،اثر

ویرانکنندهای بر وی مینهد و تنها خورشید درخشان
زندگی وی ،معجزهای به نام «جولیا» (همسرش) بوده که
سالها زندگی این مردِ بیاحساس را لبریز از عشق و عاطفه
ساخته و به گفته خودش پیش از جولیا و پس از وی هیچ
چیز برایش وجود نداشته است؛ اما گویی روزگار الکردار
هیچ خوشی را پایدار نمیتواند دید...
این فیلم خوشساخت نیز چون بسیاری از فیلمهای
خوب امسال به روابط انسانها و نیاز عاطفی آنها به
یکدیگر در شرایط سخت میپردازد.

سرزمین مین

 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان
دکتر ارغوان نجفی« :سرزمین مین» (،)Land of Mine
فیلمی دردناک و سرشار از رنج و روابط انسانی از دانمارک،
نیز نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان بود.
در پایان جنگ جهانی دوم و پس از خروج نیروهای
شکستخورده آلمان از خاک دانمارک ،عدهای از عمدت ًا
نوجوانان آلمانی به خاک دانمارک بازگردانده میشوند
تا در یافتن  ٢/٢میلیون مینی که در خاک دانمارک برای
مقابله با متفقین کاشته شدهاند ،جانشان را در کف دست
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بگیرند( .طبق آمار انتهای فیلم ،نیمی از این افراد جان خود
را از دست دادند).
این کودکان تحت آموزش و نظارت خشونتآمیز
افسران دانمارکی که بهوضوح و بهخاطر عواقب کارهای
سربازان آلمانی در طول جنگ ،از آنها نفرت دارند ،در
سواحل دانمارک شروع به خنثیسازی و جمعآوری مین
میکنند .سرجوخهای که ناظر بر حدود  ١٥نفر از این
بچههاست ،ابتدا با خشونت و تهدید و سپس با وعده
بازگرداندن آنها به کشورشان ،از آنها میخواهد تا ٤٥
هزار مین را در منطقهای مشخصشده پاکسازی کنند؛
ولی شرایط طاقتفرسا و استرس فراتر از حد تحمل این
کار برای نوجوانان ،نبود غذا و بهداشت و امکانات اولیه
زندگی و نقص عضو ،مشکل روحی -روانی و مرگ که
هر لحظه در کمین آنهاست ،بهتدریج همدلی سرجوخه
را برمیانگیزد و رابطهای عاطفی و انسانی بین دشمنان
سابق ایجاد میشود.
فیلم علیرغم صحنههای گاه بسیار دردناک از عواقب
جنگ و فاجعههای انسانی ،نشان از آن دارد که انسانها
از هم ملیتی ،بیش از هر چیز نیاز به روابط با همنوعان
خود دارند و هر چه شرایط زیستی سخت باشد و هر
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چه انسانها تحت عوارض ناشی از جنگ یا معضالت
اجتماعی ،بهظاهر عاری از عاطفه باشند ،باز آن «گوهر»
انسانی است که چون آبی زالل و جاری راه خود را از بین
روح سختشدهشان باز میکند و
سنگهای سخت مسیر و ِ
چون نوری تابان و چشمنواز به زندگیشان معنا میبخشد.

تونی اردمن

 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان
دکتر ارغوان نجفی :فیلم آلمانی «تونی اردمن» (Toni
 )Erdmannاصلیترین رقیب «فروشنده» برای دریافت
جایزه بهترین فیلم خارجی زبان بود.
در اولین صحنه فیلم ،پستچی به در خانهای مراجعه
میکند و بستهای برای تحویل به «وینفرد» دارد .پیرمردی
با ظاهری آشفته در را باز میکند ،با تعجب به بسته نگاه
میکند و میگوید البد برادرش که تازه از زندان آزاد شده
و حال درستی ندارد ،آن را سفارش داده است .بهظاهر با
کسی داخل خانه صحبت میکند ،به داخل میرود و با
ظاهری کمی متفاوت ،با کالهگیس و دندانهایی جلو آمده
باز میگردد .تظاهر میکند که آدم دیگری است و سرانجام
در میان بهت پستچی به نمایش مضحکش پایان میدهد و
بسته را تحویل میگیرد!
با دیدن این صحنه حدس میزنید با کسی که اختالل
روانی دارد مواجه هستید یا آدم مسخرهای که دوست دارد
مدام دیگران را سر کار بگذارد!
قهرمان داستان که گویی کل زندگی را به شوخی
میگیرد ،با گریم ترسناکی شبیه جوکر و بچههایی با گریمی
مشابه در مراسم بازنشستگی دوستی شرکت میکند و
شعری در شباهت بازنشستگی و مرگ میخواند!
وینفرد پس از مدتها دخترش را میبیند و درمییابد
وی که در شرکتی نفتی در بخارست کار میکند ،در
چنبره زندگی ماشینی اسیر و از شادمانی بسیار دور شده
است .مدتی بعد به بهانه تولد دختر ،بهطور ناگهانی به
بخارست میرود و بر زندگی یکنواخت و قانونمند دختر
هوار میشود .او که همیشه یک پروتز دندانی مسخره در
جیب پیراهنش دارد تا بهقول خودش دندانهایش را که
کوتاه است بلندتر جلوه دهد ،با مناسبت و بی مناسبت
در زندگی دخترش سرک میکشد و میکوشد آن را از
یکنواختی بهدر آورد.
دختر که از دیوانهبازیهای پدر کالفه شده به گمان
خود عذرش را میخواهد و وی را از درِ خانهاش بهقصد

بازگشت به آلمان بدرقه میکند اما شبهنگام در یک
میهمانی کاری مهم میبیند که پدرش با دندانهای بلند و
کالهگیس حضور دارد و بدون ابراز آشنایی ،خود را تاجری
به نام «تونی اردمن» معرفی میکند! ابتدا دختر کالفه و
مستاصل مقاومت میکند اما پس از مدتی او نیز به بازی
پدر تن درمیدهد و گویی کاراکتر تونی اردمن را باور
میکند و حتی وی را بر سر قرارهای کاری خود میبرد...
این فیلم که از فیلمهای تحسینشده امسال است ،یک
«کمدی -درام» در مذمت زندگی صنعتی و ماشینی جهان
مدرن است و پدری که علیرغم کهنسالی ،نمیخواهد
قواعد این جهان عبوس و تلخ را بپذیرد و تالش میکند
به انسانهای پیرامون خود و بهخصوص دخترش که از
سرزندگی دوران کودکی بهشدت دور شده ،با نمایشها
و شخصیت ساختگی خود ،پوچ بودن ماسکهای مسخره
انسانهای جدی و روابط کاری منجمد را بنمایاند.

هکسا ریج

 بهترین تدوین  بهترین صداگذاری
دکتر ارغوان نجفی« :هکسا ریج» ( Hacksaw
 )Ridgeبه کارگردانی مل گیبسون (که حاال مانند کلینت

ایستوود افسانهای ،پس از دوران بازیگری تبدیل به یک
کارگردان بهنام شده است) اشاره به داستان واقعی یک
امدادگر صلحطلب در جنگ جهانی دوم دارد که در
عملیاتی در ناکازاکی بهتنهایی جان  ٧٥نفر از همرزمانش
را نجات میدهد.
«دزموند راس» در زمان کودکی ،در کشمکش و
دعواهای معمول بین برادران ،یک بار با پارهآجری به
سر برادرش میکوبد .برادر از هوش میرود و دزموند
بهگمان آنکه برادرش را کشته و به قابیلی دیگر بدل شده،
سخت شوکه میشود .خوشبختانه برادر بههوش میآید
اما این حادثه سبب میشود گفته مادرش که طبق تعالیم
مسیح و خواسته خدا هیچ گناهی باالتر از گرفتن جان
یک انسان نیست تا ابد در ذهنش بماند.
در سالهای جوانی ،جنگ جهانی دوم سر میگیرد
و پس از حمله ژاپنیها به پرل هاربر ،تمام جوانان
وظیفه ملی و میهنی خود میدانند که به جنگ بروند.
دزموند که عاشق دختر پرستاری شده و با وی پیمان
زناشویی بسته به دوره آموزشی میرود اما علیرغم
اصرار و تهدید فرماندهان ،از بهدست گرفتن اسلحه
امتناع میکند .وی را بهعلت سرپیچی از فرمان ،به دادگاه
نظامی میفرستند و پس از کشمکش فراوان و سفارش
ژنرالی که از فرماندهان سابق پدرش در جنگ کره بوده،
به وی اجازه میدهند که تنها بهعنوان امدادگر و بدون
اسلحه در جنگ شرکت کند.
در نبرد سهمناک و کشندهای در ستیغی تسخیرناپذیر
به نام  Hacksaw Ridgeدر ناکازاکی که از کشتهها
پشته درست شده ،دزموند تنها کسی است که با وجود
عقبنشینی تمام نیروها ،بر باالی ستیغ باقی میماند و تا
سحرگاه روز بعد ،بهتنهایی یکان یکان ،سربازان مجروح
و رو به مرگ را از فراز ستیغ به پایین میفرستد...
گرچه این فیلم که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم
اسکار بود ،روایتگر اراده انسان و حفظ اصول و اعتقادات
در شرایط سخت و ستایش «زندگی» حتی در خشنترین
و مرگبارترین جنگهاست ،اما قهرمانسازی هالیودی را
نیز میتوان در جایجای فیلم دید؛ و افسوس خورد که
چه سوژههای ناب و چه قهرمانان بیبدیلی در سرزمین
خود داشتیم که توان فنی و تبلیغی تاثیرگذاری برای به
تصویر کشیدن آنان نداریم و تنها به شعار (آن هم بیشتر
برای سوءاستفاده از مقام و جایگاه معنوی آنان) بسنده
میکنیم.
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 بهترین فیلم  بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
 بهترین فیلمنامه اقتباسی
دکتر ارغوان نجفی :فیلم «مهتاب» ()Moonlight
که به سه مقطع سنی کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی یک
پسر سیاهپوست میپردازد ،شاید در نگاه اول سادهتر
از آن است که اینهمه تحسین و تمجید از منتقدان و
جشنوارههای مختلف نصیب خود سازد و در هشت
رشته اسکار نامزد و در سه رشته از جمله بهترین فیلم
(بزرگترین جایزه سال) برنده شود.
بزرگترین مزیت فیلم آن است که بدون شعارزدگی،
زندگی سخت و مصایبی را به تصویر میکشد که جامعه،
همساالن و مادر معتاد به زندگی «شایرون» ،پسربچه
سیاهپوست ،تحمیل میکنند؛ پسری که بدون پدر (که
گویی از ابتدا وجود نداشته) و با مادر معتادش که مدام
به قهقرا میرود ،زندگی میکند و لقب «کوچولو» را یدک
میکشد و از سوی همکالسان قلدرش مورد تمسخر و
تحقیر و آزار قرار میگیرد.
اولین صحنهای که از شایرون میبینیم زمانی است که
از دست چند نفر از همساالن خود میگریزد و به خانه

متروکهای پناه میبرد و مخفی میشود« .خوان» مسوول
پخش مواد در محله ،با بازی ماهر شاعلی (که از قضا
از بهترین آدمهای فیلم است) تنها کسی است که به
کمکش میشتابد و گویی گذشته خود را در این پسر بچه
گوشهگیر و کمحرف و مظلوم میبیند .خوان و نامزدش
هر طور شده اعتماد شایرون را جلب میکنند ،او را به
حرف میآورند و تبدیل به تنها پناه و مهمترین آدمهای
زندگیاش میشوند.
خوان که یک مهاجر کوبایی و خود از آسیبدیدگان
این جامعه است که اکنون و از کار خالف به ثباتی در
زندگیاش دست یافته ،به مهمترین الگو ،راهنما و پدر
نداشته شایرون تبدیل میشود ،به وی شنا میآموزد و در
صحنه آموختن شنا ،گویی دارد او را غسل تعمید میدهد،
میگوید علیرغم تمام مشکالت ،تنها خود اوست که
باید هدف و شیوه زندگی خود را پیدا کند؛ هر چند وقتی
شایرون میفهمد که خوان موادفروش است و به مادرش
نیز مواد میفروشد ،از او دلگیر و ناراحت میشود.
شایرون که گویی احساسات متفاوتی در درون خود
تجربه میکند ،از خوان میپرسد که اگر به جنس مخالف
عالقهای نداشته باشد ،چه میشود .خوان میگوید به

وقتش خواهد فهمید...
شایرون که تنها یک دوست دارد ،احساساتی نسبت به
وی در خود احساس میکند؛ اما آن دوست به تحریک
قلدرهای کالس و برای راضی کردن آنها با شایرون
درگیر میشود و علیرغم خواست خود ،بهشدت وی را
مضروب میکند .شایرون دلشکسته و با صورت لهشده،
بزرگترین تصمیم زندگی خود را میگیرد« :دیگر یک
قربانی نباشد!» پس از درگیری با سردسته قلدرها دستگیر
میشود و پس از آن در بزرگسالی با شایرونی کام ً
ال
متفاوت مواجه هستیم .او که به کوهی از عضله تبدیل
شده سردسته موادفروشان است (گویی بهتاسی از تنها
الگوی زندگیاش ،خوان) و خواسته که دیگر یک قربانی
نباشد؛ هرچند بهگونهای دیگر خود به یک معضل برای
جامعه تبدیل شده است.
فیلم بهگونهای روان و زیرپوستی و قابل باور ،مراحل
تبدیل یک پسربچه خجالتی و کمحرف و قربانی خانواده
و جامعه به یک خالفکار و موادفروش را حکایت میکند
و بهنوعی پوسته سخت خالفکاران و موادفروشان عمدت ًا
سیاهپوست جامعه آمریکا را کنار میزند و از ذات دردمند
آنان پرده برمیدارد.
جالب آنکه برخالف فیلمهایی از این دست ،این
ظلمها هیچ ربطی به تبعیض نژادی از سوی سفیدپوستان
(که تقریب ًا در فیلم دیده نمیشود) ندارد و حتی
همجنسگرایی قهرمان داستان نیز ارتباطی مستقیم با
مظلوم واقع شدن او ندارد یا به یک بیانیه شعارزده برای
دلجویی از همجنسگرایان تبدیل نمیشود.

منچستر کنار دریا

 بهترین بازیگر نقش اول مرد  بهترین فیلمنامه
اریژینال
دکتر خورسندی ،دکتر ارغوان نجفی« :منچستر کنار
دریا» ( )Manchester by the seaاز شاخصترین
فیلمهای امسال و نامزد بهترین فیلم سال بود.
در ابتدای فیلم جوانی بدخلق و عبوس و جامعهگریز
را میبینیم که سرایدار مجتمعی مسکونی است .جوان
هیچ همدلی را نصیب خود نمیکند اما بهتدریج با
فلشبکهای متعدد و آشکار شدن گذشته تلخ و فاجعهبارِ
وی (که خود مسبب آن بوده) و نیز مرگ تنها برادرش
که باری مضاعف بر دوشش میگذارد ،متوجه تناقض و
درگیری رفتاری وی میشویم.

در فیلم توان و ظرفیت تغییر روحیات نوع بشر بارز و
بسیار پررنگ است؛ جوانی خام با مشربی اپیکوری که با
بیاعتنایی به هر چیز جدی در این دنیا (حتی بیماری برادر
که عمر او را بسیار کوتاه خواهد کرد و نیز مساله نیازهای
خانواده و فرزندان) مدام در حال شادی و خوشگذرانی
است ،در اثر آن اتفاق بسیار وحشتناک و غیرقابل باور
کام ً
ال به یک موجود دیگر تبدیل میشود .او برای غلبه
بر آن وضع ،بدترین فشارها و تنگناها را بر خود تحمیل
میکند و سبک زندگیاش  180درجه عوض میشود
و این برای او راضی کننده است یا شاید با این سبک
زندگی ،از خودش انتقام میگیرد.
در فیلم میبینیم که «لی» سه دختر دارد و برادرش
«جو» تنها یک پسر .مشخص است که او به برادرزاده
بسیار عالقهمند است و این عالقهمندی شاید نشاندهنده
آن است که او نیز طالب فرزند پسری بوده که به آن
دست نیافته است.
در هر حال همه این داستانها نشان میدهد که چقدر
این تصمیمگیری و قبول مسوولیت برادرزاده و تنها
بازمانده برادر (و احتماالً کل خانواده) با توجه به گذشته
وی و اینکه خود نیز پس از گذشت مدتها ،خودش
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را نبخشیده ،برایش دشوار است و او را دچار چه نبرد
درونی سهمگینی کرده است .لی در سکانسهای انتهایی
فیلم با حالت و فیگوری خاص و بسیار تاثیرگذار به
برادرزاده مستاصل از مقاومت در برابر سرپرستی اعالم
میکند که نمیتواند بر آن حادثه بهوقوع پیوسته غلبه کند
و این اعتراف برای مخاطبش و نیز مخاطبین فیلم احتماالً
قابل پذیرش است.
دو صحنه نمادین ابتدا و انتهای فیلم بسیار زیباست و
در القای مفاهیم مورد نظر نقش دارد .قایقی لرزان روی
آب خودنمایی میکند که میتواند تمثیلی از موقعیت
لرزان راکبین روی آن و نشان تزلزل دایمی و عدم ثبات
وضعیت نوع بشر باشد!

تانا
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 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی
زبان
دکتر ارغوان نجفی :در دهه  ۸۰میالدی در
جنگلهای استرالیا هنوز چند قبیله بومی باقیمانده به
شیوهای بدوی زندگی میکنند و به رسوم و سنتهای
قبیلهای خود پایبندند .دختری جوان از قبیله عاشق نوه
رییس قبیله میشود .پسر که پدر و مادرش توسط قبیله
رقیب کشته شدهاند ،نسبت به آنان کینهای عمیق دارد
و نمیتواند آنها را ببخشد ،در حالی که رییس قبیله
علیرغم حمله اخیر به پدربزرگ دختر ،در پی ایجاد
صلح و ثبات است.
در جلسهای برای برقراری صلح بین دو قبیله ،رییس
قبیله ،بیخبر از عشق نوهاش ،برای استحکام صلح ،دختر
را بهعنوان عروس به قبیله مقابل پیشکش میکند! دختر با
وجود نصیحت بزرگترها و اینکه همگی بنا بر مصلحت
ازدواج کرده و هیچگاه پشیمان نشدهاند (و حتی از ازدواج
ملکه الیزابت و پرنس فیلیپ برای چنین نوع ازدواجی
شاهد میآورند!) حاضر به قبول رسوم قدیمی و گذشتن
از عشقش نمیشود و با پسر که از سوی رییس قبیله
تبعید شده ،میگریزد.
اختالف بین دو قبیله باال میگیرد .از یکسو افراد قبیله
در پی یافتن آناناند که عروس را عودت دهند و غایله را
بنشانند و از سویی قبیله رقیب در پی یافتن آن دو برای
کشتن آنهاست .در نهایت قبیله خودی آنها را مییابند
و به آنها تفهیم میکنند که اگر تمکین نکنند ،جان تمام
افراد قبیله به خطر میافتد اما...

از سال  ۱۹۸۷قبایل بومی استرالیا به قوانین سنتی
خود بندی میافزایند که ازدواج از روی عشق را معتبر
میشمارد.
«تانا» ( )Tanaفیلمی است در ستایش عشق .اگرچه
از بدو تشکیل جوامع بشری چنین چالشهایی وجود
داشته اما ادامه آن تا سالهای اخیر در جوامعی که بافت
و عقاید سنتی -مذهبی خود را حفظ کردهاند ،تضاد
سنت و مدرنیته و قواعد دنیای مدرن و آزادیهای مدنی
و انسانی را به رخ میکشد.

اگر از آسمان سنگ ببارد

 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی
زبان
دکتر ارغوان نجفی ”Hell or High Water“ :را
جایی به «اگر از آسمان سنگ ببارد» ترجمه کردهاند .این
اصطالحی است بهمعنی اینکه «تحت هر شرایطی ،هر
کاری را که الزم است ،انجام بده».
این فیلم که نامزد  ۴جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم
سال بود ،وسترنی است از زندگی دو برادر ضدقهرمان
فیلم که به دزدی مسلحانه از بانک میپردازند .برادر
بزرگتر که از همسر و دو پسرش جدا شده و در زمانی
که برادر کوچکتر شرورش در زندان بوده از مادرش
نگهداری میکرده ،پس از مرگ مادرش میفهمد که
کل مزرعه پدریشان که مادرش برای نوههایش به
ارث گذاشته ،در رهن بانک است و اگر هرچه سریعتر
قرضشان را به بانک نپردازد ،مزرعهشان در تگزاس
که بهتازگی نفت هم در آن کشف شده ،به سود بانک
مصادره خواهد شد .دو برادر برای نجات و بهنوعی
انتقام ،به شعب بانکی که بهزعم خود حقشان را خورده
دستبرد مسلحانه میزنند .از سویی دیگر ،یک پلیس
سالخورده در آستانه بازنشستگی و همکار سرخپوستش
بهدنبال دو برادرند.
جالب آنکه حتی یک صحنه از فیلم در تگزاس
فیلمبرداری نشده! اما نمای دور از صحراهای خشک
و متروک ،بهنوعی نشانگر انزوای دو برادر و تفکر ضد
قانونشان است.
و در انتها بیننده میماند که در بین برادر بزرگ که
برای خانواده و فرزندان و حفظ منافع آنها حاضر به
هرگونه فداکاری شده است و پلیس سالمند که در پی
قانون است ،حق را به کدامیک بدهد.

موجودات فضایی ارتباط برقرار کند و از قصد و نیت
آنها برای فرود آمدن اطالع حاصل کند .او با همکاری
«ایان» که یک دانشمند فیزیک نظری است به سفینه و
موجودات هفتپای بیگانه نزدیک میشود و کمکم از
زبان تصویری آنها درکی حاصل میکند.
همزمان در نقاط دیگر کره زمین از جمله چین،
اقداماتی مشابه صورت میگیرد اما بسیاری از انسانها و
دولتها چندان صبور نیستند و نیت فضاییها را چندان
دوستانه تعبیر نمیکنند .چینیها با چند دولت دیگر متحد
شدهاند و آمادهاند تا مذاکرات را به پایان برده و وارد
فاز نظامی شوند.
از سویی لوییس پی برده که دو موجود فضایی که
با آنها در ارتباط است از بزرگترین «اسلحه» خود و
ارایه آن به انسانها سخن میگویند که برای او قابل
درک نیست .در آخرین فرصت باقیمانده برای اجتناب
از جنگ ،موجودات فضایی که گویی آماده رفتن یا
عکسالعملی دیگر شدهاند ،لوییس را به سفینه خود
میبرند و در یک مکاشفه لوییس درمییابد که مقصود
آنها از اسلحه «زبان» بوده است؛ و آن موجودات با
آموختن زبان خود که با آن از گذشته و حال و آینده

رسیدن

 بهترین صدابرداری
دکتر ارغوان نجفی« :رسیدن» ( )Arrivalیکی از
بهترین و ژرفترین فیلمهای علمی -تخیلی در سالهای
اخیر و کاندیدای  7جایزه از جمله بهترین فیلم سال است.
در ابتدای فیلم ،مقاطعی از زندگی «لوییس بنکس»
(با بازی ایمی آدامز) که یک زبانشناس است و مراحل
رشد و بالیدن دخترش و سپس بیماری و مرگ دختر
را میبینیم که گویی قرار است تصویری از لوییس بر
اساس آنچه بر سرش آمده در بیننده ایجاد کند .سپس
لوییس را میبینیم که بیاعتنا به محیط ملتهب و آشفته
پیرامونش وارد کالس درس میشود ،درس را برای
تعداد انگشتشماری که سر کالس حاضر شدهاند آغاز
میکند و وقتی یکی از دانشجویان از وی میخواهد که
شبکه اخبار را پخش کند تازه متوجه قضایا میشود۱۲ :
سفینه فضایی از طرف موجودات بیگانه ،در  ۱۲نقطه از
کره زمین فرود آمدهاند!
لوییس بهعنوان یکی از مجربترین زبانشناسان
از سوی مقامات باال احضار میشود تا شاید بتواند با
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مطلع میشوند ،میخواهند بقای انسانها را حفظ کنند
تا سه هزار سال بعد انسانها به کمکشان بیایند و آنها
را از انقراض برهانند.
همچنین لوییس درمییابد که آنچه بهعنوان مقاطعی از
زندگی و دخترش ،بیماری وی ،ترک همسرش و مرگ
دخترش میدیده ،نه مربوط به گذشته بلکه مربوط به آینده
بوده و آموختن زبان آن موجودات به وی این توانایی را
داده است .لوییس با این توانایی ،با ژنرال چینی صحبت
میکند و با گفتن نکاتی از آینده ،وی را قانع میکند که
دست از جنگ بدارند.
در انتها لوییس با علم به نتایج ازدواجش با ایان (بهدنیا
آمدن دختری که در نوجوانی از دست خواهد داد) ،داشتن
لحظات خوش و دانستن قدر لحظه لحظه آن لحظات
اندک را با آغوش باز میپذیرد.
با دیدن فیلم بالفاصله بهیاد خاتمی و تز «گفتوگوی
تمدنها» افتادم .در فیلم نیز «زبان» و استفاده درست از
آن ،برندهتر و کاربردیتر از هر اسلحهای عنوان میشود.
در جایی ایان یک تئوری زبانشناسی را مطرح میکند که
انسانها به زبانی که با آن صحبت میکنند ،میاندیشند.
بهعبارتی نحوه گفتوگو و تعامل با دیگران بر اندیشه
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انسان اثر میگذارد .لوییس با استفاده از زبان پیشرفته
آن موجودات و اقناعی که در اثر تواناییهای آن بهعمل
میآورد ،کل انسانها را متحد میکند و از جنگی ناگزیر
که چهبسا به نابودی انسانها میانجامید ،پیشگیری میکند
تا روزی دیگر انسانها به یاری موجوداتی دیگر بشتابند.
از طرفی اگر توانایی آن را داشتیم که زمان را بهطور
خطی (گذشته و حال و آینده) نبینیم و درکی فراتر و
عمیقتر از زمان و عواقب آنچه امروز بر سر همنوعان
خود میآوریم داشتیم ،شاید بسیاری از اعمال امروز خود
را انجام نمیدادیم.
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