سال نو مبارک

فروش بیمهنامه طرح سفر
بیمهنامه طرح سفر در ایام نوروز و تعطیالت تابستان به فروش میرسد .پوششهای بیمهنامه
مذکور بهرشح زیر تقدیم میگردد:
 .1ساختامن و اثاثیه محل سکونت (حریق ،انفجار ،صاعقه) :تا مبلغ  1.000.000.000ریال
 .2توشه مسافر (حریق ،انفجار ،صاعقه ،سیل ،طوفان) :تا مبلغ  35.000.000ریال
 .3خودروی شخصی (حریق ،انفجار ،صاعقه ،سیل ،طوفان) :تا مبلغ  80.000.000ریال
 .4غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حوادث مورد تعهد این بیمهنامه برای بیمهگذار و اعضای
خانواده وی :به ازای هر نفر  50.000.000ریال و بیش از سه نفر مجموعاً  150.000.000ریال
 .5جربان هزینههای پزشکی ناشی از حوادث مورد تعهد این بیمهنامه برای بیمهگذار و اعضای
خانواده وی :به ازای هر نفر  5.000.000ریال و بیش از سه نفر  15.000.000ریال
حق بیمه با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده :مبلغ  100.000ریال
مدت اعتبار این بیمهنامه  10روز است که از ساعت  24تاریخ رشوع بیمهنامه آغاز میشود و
ساعت  24روز دهم خامته مییابد .پس از امتام مدت  10روز ،در صورت درخواست بیمهگذار
جهت تداوم آن ،میباید بیمهنامه جدیدی خریداری گردد.
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ماهنامه جامعه پزشکی استان گیالن
شماره  ،173اسفند 1396
صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
دکتر محمدتقی یحیی جوزی
(مسعود جوزی)
مدیر داخلی و اشتراک.......................................:فرشته جوزی
طراح و صفحهآرا ....................................................:رها فتاحی
عکس..................................................................:مهراب جوزی
امور دفتری............................................................:ماریا اکبری
اشتراک و آگهی...............................................:پدرام بایبوردی
چاپ ........................................................:سایان ()33344673
همکاران این شماره:

دکتر علی ارغوان نجفی ،دکتر کیوان امینیان
سعید ایزددوست ،مهراب جوزی
دکتر رقیه حجفروش ،دکتر محمدحسین خورسندی
دکتر مسعود شهیدی ،دکتر بابک عزیزافشاری
احمد علیدوست ،دکتر علیرضا مجیدی
دکتر حسام نوروزی

نشانی :رشت ،خیابان نامجو ،نرسیده به فلکه گاز
نبش کوچه سعید ،طبقه سوم داروخانه دکتر مظفری
جنب کلینیک مهرگان ،تلفن33367626 :
فکس ،33367730 :صندوق پستی41635-3958 :

Website: pezeshkangil.com
Email: masoud_jowzi@yahoo.com
بزرگ پزشکی ایران است؛ با
«پزشکان گیل» متعلق به خانواده
ِ
ارسال مطالب خود همراهمان باشید.
لطف ًا مطالب خود را در قالب  Wordایمیل کنید یا بر یک
روی صفحه ،حتیالمقدور تایپ شده با فاصله کافی میان سطرها
بفرستید .در این صورت ،سیدی متن ،تصاویر و جداول مربوطه را
ضمیمه فرمایید.
در مورد مطالب ترجمه ،ارسال متن اصلی الزامی است.
مطالب دریافتی بازگردانده نمیشود.
نقل مطالب «پزشکان گیل» با ذکر ماخذ آزاد است.
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نوروزتان مبارک باد!
دکتر مسعود جوزی

هر سال که میخواهم چند خطی محض شادباش سال نو در ابتدای ویژهنامه نوروزی بنویسم ،اول به یادداشت
سال پیش سر میزنم تا یادم بیاید یک سال پیشتر در همین روزها چه حال و هوایی داشته و سال را با چه امید و
آرزو و بیمهایی شروع کرده بودم .امسال اما نگاه کردن به آن یادداشت ...بهقول آن شخصیت محبوب سریال «کاله
قرمزی» (آقوی همسایه؟) اص ً
ال له لهم کرد! نوشته بودم:

 ...برایتان سال «بهتر»ی آرزو میکنم .سال بهتر از چه؟ نمیخواهد راه دور بروید؛ از همین سالی که گذشت!
این آرزوی محالی که اص ً
ال نیست ،اتفاق ًا بسیار هم در دسترس و باورپذیر است .در واقع  1395آنقدر «بد» بود که
بهسختی میشود باور کرد  1396سال «بهتر»ی نباشد!

و متاسفانه سال  1396بدتر بود! در دریا سوختیم و در کوه غرق شدیم ،زمین لرزید و زیر آسمان بیپناه ماندیم.
ت جامعهشناسی برای بررسی آن ماجراها برگزار شد .در
اینقدر بد؟ بعد از شورشهای خیابانی دیماه ،چند نشس 
یکی از آن نشستها سخنران میگفت :عجیب نیست که یک کشور تهدید خارجی داشته باشد ،یا اختالفات سیاسی
حاد داخلی ،معضالت زیستمحیطی (مثل بحران آب و )...داشته باشد یا مشکالت معیشتی ،فسادهای گسترده
اقتصادی داشته باشد یا بحرانهای اخالقی و ...ولی این عجیب است که کشوری همه اینها را یکجا داشته باشد
(نقل به مضمون).
با این تفاصیل ،آدم دیگر میترسد همین آرزوهای کوچک و ترسخورده و «انقباضی» را هم بر زبان بیاورد؛ اما
ما که از رو نمیرویم! اص ً
ال هزار تا نقلقول و ضربالمثل برای همین روزها کنار گذاشتهایم« :امید آخرین چیزی
است که میمیرد» و «تاریکترین ساعت شب درست پیش از طلوع خورشید است» و...
بگذریم! دستمان از حوادث طبیعی و غیرطبیعی ،از تدبیر جهانی و صالح مملکت که کوتاه است؛ نقدا ً به همین
دلخوشیهای کوچکی بچسبیم که هنوز نتوانستهاند از ما بگیرند :همین حال و هوای خوش و شادمانی بیدلیل
نوروزی ،همین شادی کودکان از تعطیلی و عیدی ،همین دور هم بودنها و قدر چند لحظه با هم بودن را دانستنها،
همین تحویل ،تغییر ،همین امید ،همین امید ،همین امید ...با امید سالی بهتر و روزگاری بهسامانتر ،این نوروز ،این
بهار مبارکتان باد!
این شماره «نوروزی» هم تقدیم شما! تالش کردهایم متنوع و خواندنی باشد؛ متناسب ایام شریف تعطیلی ،دم
زدنی کوتاه در هوای هنر و ادبیات و ...باز هم امید که در این ایام فرصت خواندن و دیدن داشته باشید.
و در آخر سپاس بیپایانم را خدمت هم ه دوستان نویسند ه این شماره و  11شماره دیگر سال  96تقدیم میکنم؛
همچنین همکاران دفتر نشریه و عوامل چاپ و ...که این بار را به منزل میرسانند؛ و البته شما که در این دوران
کسادی و تعطیلی نشریات کاغذی ،کنارمان مانده و امید ماندنما ن دادهاید .چشم نخوریم ،در سال پانزدهم انتشار
هستیم؛ اگر ماهنامه «پزشکان» سابق را هم در نظر بگیریم ،بیست سال هم رد شد ه است؛ دوران پرتالطمی که از
 1376شروع شد و از بس ماجرا گذشت ،انگار قرنی بود ...ما را به سختجانی خود این گمان نبود!
و دعای تحویل سال :هر چی آرزوی خوبه مال تو! از تندرستی و شادکامی و سربلندی و تعالی و برکت و رفاه
و آرامش؛ زیستنی شایسته انسان در هر کجای جهان...
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قصه باد و درخت
احمد علیدوست
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باد با درخت گفت :بر تو خواهم وزید و تو را خواهم
کشت.
نه به کینخواهی که به ریشخند آزادگی.
تندر سفیهانه غرید ،طوفان شوم و مرگبار خیز برداشت
و ایلغار جهنمیان آغاز شد.
درخت در آسیمگی لرزید ،برگ و بارش فروریخت و
شاخههایش که چون دستان دعا بر آسمان بود شکست.
باد به طعنه گفت :چونی! بیبرگوباری کم از مرگ
نیست.
درخت گفت :باکم نیست ،بوته نیستم ،درختم .ریشه
در این خاک مهربان دارم و آسمان کاله من است.
باش تا ببینی دوباره سبز خواهم شد ،ماه را به مهمانی
خواهم خواند ،بر سفره عاشقان سایه خواهم افکند و
شادمانه بر ترکتازیهایت خواهم خندید.
آنگاه بیخشم و هیاهو برهنه و ایستاده به خواب رفت.
---

دیری نگذشت روزهای بیترانه بهسر آمد ،گردونه
گلآذین بهار دررسید ،خانه و خانمانها آراسته شد و
لبها به خنده شکفت ،که عمر عالم بهسر نیامده بود.
درخت سبز شد ،دستهایش به شکر و تمنا رویید،
آغوش باطراوت برگها از نشئه مستانه جیکجیک
گنجشکها پر شد و بزم آزادگی دوباره مهیا گشت.
باد شرمگنانه باز آمد ،پاورچین به نرمی نسیم و
نجواکنان در انبوه سبز درخت تنید و به خواری گم
شد ،و خورشید با هول و حیرت بر پلشتی این نیرنگ
بیبها خندید.
و تاریخ به تلخی نوشت که ظلم ،هر چند خیرهسر،
فصل و زمانی دارد و هماره بر دوام نخواهد ماند.
---------------------احمد علیدوست
نویسنده و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ گیالن

سه شعر از مجموعه

گلها به متاشای شام
گردهافشانی میکنند
دکتر کیوان امینیان

1
میخواهم الفبای موسیقی را یاد بگیرم
الفبای شعر را
الفبای دوست داشنت را تو به من آموختهای.
2
کسی منی داند زیباترین رود کدام است
و قشنگترین پرنده چه نام دارد
کسی منیداند رویاییترین موسیقی را که
نواخته است
و دلنوازترین ترانه را که خوانده است
کسی منیداند نایابترین منظره و بکرترین
رسزمین کجاست
همچنان که کسی منیداند خوشزبانترین
کودک
و مهربانترین انسان کیست
تنها من که تو را دیدهام
میدانم.

3
درختان و گلها
در کنار هم
از تو سخن میگویند
آسامن و دریا
در کنار هم
از تو سخن میگویند
آدمیان
در ترانههایشان
از تو سخن میگویند
نه
من تنها از تو سخن منیگویم!
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زیگورات چغازنبیل
دکتر مسعود شهیدی

عکسها :دکتر مسعود شهیدی
این هشتمین 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 « ،137قره کلیسا» در شماره  149و «تپه
نوشیجان» در شماره  )161که با مسعود شهیدی به سیاحت دیدنیهای تاریخی و گردشگریایرانزمین میرویم .با سپاس از
دکتر شهیدی عزیز ،برای مطالع ه تصاویر بیشتر از این مقاله ،شما را به سایت «ایران -ایرانیها» ( )iran-iraniha.comو برای
خواندن و دیدن مطالب مشابه به کانال تلگرامی آن ( )telegram.me/iraniranihaارجاع میدهیم.

26

زیگورات چغازنبیل ()Tchogha Zanbil ziggurat
در  45کیلومتری شهر شوش واقع شده و بزرگترین و
سالمترین زیگوراتی است که از جهان باستان به یادگار
مانده است .این بنای عظیم در سال  1314خورشیدی
براساس یک اتفاق و توسط یکی از کارکنان شرکت
نفت انگلیس و ایران که در آن حوالی به کار اکتشاف و
حفاری نفت مشغول بودند ،کشف گردید .این مجموعه
بهصورت تپهای زیر خاک مدفون بود و شاید یکی
از دالیل ماندگاری آن در طی قرون و اعصار ،همین
مدفون شدن آن زیر خاک باشد.
عملیات باستا نشناسی زیگورات
از سال  1329به سرپرستی رومن
گیرشمن فرانسوی آغاز گردید و طی
 9دوره باستانشناسی تا سال 1340
ادامه پیدا کرد.
اضالع خارجی بنای اصلی محوطه
(زیگورات) مربعی به طول ضلع
 105متر است؛ بنابراین مساحت
قاعده زیگورات نزدیک به 11000
متر مربع است .برای اینکه عظمت
این بنا را که قریب  3300سال پیش
توسط عیالمیان ساخته شده ،بهتر

درک کنیم ،فقط کافی است که در این مساحت دو زمین
فوتبال استاندارد را از طول به هم بچسبانیم .آنگاه حداقل
برای دو زمین بسکتبال جای اضافی وجود خواهد داشت.
آنگونه که باستانشناسان میگویند ،زیگورات در پنج
طبقه و با ارتفاع تقریبی  50-52متر و حدود 25000
متر مربع ساخته شده است که در گذر زمان و براساس
عوامل طبیعی (زلزله و فرسایش) و احتماالً عوامل انسانی،
اکنون دو و نیم طبقه از آن با ارتفاع تقریبی  25متر باقی
مانده است.

عکس هوایی از زیگورات چغازنبیل .عکس متعلق به سازمان میراث فرهنگی است.

نمایی از زیگورات چغازنبیل

بنای زیگورات ،توپر و تمام ًا از خشت و آجر ساخته
شده است .طبقات این بنا که مجموعهای از میلیونها
خشت و آجر است ،روی هم قرار ندارند و برای ساخت
هر طبقه از کف آجرگذاری شده است .راه ارتباط به
طبقات باال (مانند سایر زیگوراتها) از خارج بنا بوده
است .در نمای بنای موجود صدها آجر کتیبهدار وجود
دارد که روی آنها به خط میخی عیالمی و اکدی نام
پادشاه عیالمی و چگونگی ساخت شهر توضیح داده شده
است .این آجرهای کتیبهدار هماکنون دارای نظم خاصی
هستند و تقریب ًا هر  10رج یکبار تکرار شدهاند .اینکه
آیا این نظم و تکرارپذیری مربوط به دوران عیالمیها
بوده یا در بازسازیهای گیرشمن اینگونه چیده شدهاند
بر اینجانب پوشیده است ،اما اگر این نظ ِم دهدهی را به
دوران عیالمیان مربوط بدانیم ،میتواند موید این مطلب
باشد که نظام شمارش اعداد عیالمیان احتماالً در مبنای
 10بوده است.
در سه طرف اضالع زیگورات سه بنای مدور و مجزا
از زیگورات ساخته شده است که در مورد نحوه کاربری

پلههای ورودی .در زیگورات چغازنبیل ،برخالف زیگوراتهای
ناحیه بینالنهرین ،برای دسترسی به طبقات باالتر ،پلههای خارجی
که زیگورات را از خارج دور بزند وجود ندارد.

بناهای مدور که در مورد کاربری آنها اتفاقنظر وجود ندارد؛ هرچند
در این شکل بهراحتی میتوان از سایه ایجادشده بر سطح نیمدایره
بهعنوان ساعت استفاده کرد.

آنها اتفاق نظر وجود ندارد .این ساختارهایی که مساحت
قاعدهشان دایرهای شکل است ،شعاع تقریبی یک متر
دارند و بخش فوقانی آنها استوانه یا نیماستوانه است.
اینکه آیا این بناها از ابتدا به این شکل ساخته شدهاند یا
برمبنای استنباطهای گیرشمن اینگونه بازسازی گشتهاند
مبهم است؛ اما بههر صورت راهنمایان محلی این مکانها
را محل ذبح قربانی یا ساعت خورشیدی معرفی میکنند.
گیرشمن معتقد است که این مکانها پایهای برای قرار
دادن مجسمه بوده است .برخی اعتقاد دارند این مکانها
سکویی برای نشستن بوده است .رضا مرادی غیاثآبادی
براساس مستندات علمی خود اعتقاد دارد که این سه بنا
که روی هم مجموعه واحدی را تشکیل میدهند ،یک
رصدخانه یا تقویم آفتابی برای سنجش گردش خورشید
و بهتبع آن نگهداشتن حساب سال و سالشماری و
استخراج تقویم و تشخیص روزهای اول و میانی هر
فصل سال یا اعتدالین بهاری و پاییزی و انقالبهای
تابستانی و زمستانی بوده است؛ و از نگاه ناظری که در
محل رصدخانه ضلع شمالی ایستاده است ،خورشید در
مدتی کوتاه ،چندین بار از پشت زیگورات طلوع و غروب
ظاهری (مجازی) میکند.
مجموعه چغازنبیل به زیگورات خالصه نمیشود.
مساحت مجموعه چغازنبیل حدود  96هکتار است .این
محوطه دارای سه حصار و هفت دروازه بوده است .ظاهرا ً
دروازه اصلی در ضلع شرقی حصار خارجی قرار داشته
است .مابین حصارهای اول ،دوم و سوم المانهای شهری
از قبیل کاخهای شاهی ،کاخ آرامگاهها ،معابد ،اصطبل و
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نمایی از زیگورات چغازنبیل

آجرنوشتههای دیواره معبد

انبارهای نگهداری مواد غذایی و ادوات گوناگون وجود
داشته است.

این نظریه چندان منطقی بهنظر نمیرسد .دکتر بهزاد
مفیدی ،سرپرست گروه باستانشناسی دانشگاه ماینز
آلمان ،معتقد است که این مجموعه ،تاسیسات تصفیه
آب برای ورود به شهر نیست ،بلکه مجموعهای برای
جمعآوری پسآبهای شهر است که به خارج از شهر
هدایت میشده است .با توجه به اینکه این تاسیسات به
رودخانه دز نزدیک و از مسیر رودخانه کرخه و کانالهای
ورودی به شهر دور است ،تئوری ایشان تا حدودی منطقی
بهنظر میرسد.
زیگورات چغازنبیل امروزه در مرز منطقه عرب و لر
زبان قرار دارد اما در گذشتههای دورتر حوزه زندگی
لرهای بختیاری بوده و واژه چغازنبیل در گویش لری
بهمعنای تپه زنبیل شکل است .چون هما نطور که
عرض شد ،برای سالیان طوالنی این مجموعه زیر خاک
مدفون و شکل ظاهری آن فقط بهصورت تپه بوده است.

تصفیهخانه آب مجموعه چغازنبیل
مابین حصار دوم و سوم تاسیسات تصفیه آب موجود
است که بهنظر میرسد قدیمیترین تصفیهخانه جهان
باشد .عیالمیها آب را از فاصله  45کیلومتری زیگورات،
یعنی رودخانه کرخه ،توسط کانال و با استفاده از اختالف
ارتفاع ،به این تصفیهخانه میآوردند و پس از انجام
عمل تصفیه آب به روش فیزیکیِ تهنشینی و عبور از
الیه شنی به مصرف میرساندند .جالب اینجاست که
فاصله زیگورات با رودخانه دز کمتر از یک کیلومتر
است و اینکه چرا از آب رودخانه دز استفاده نمیشده،
بر اینجانب پوشیده است .در برخی منابع ذکر شده
که آب دز در این منطقه غیرقابل استفاده است که

ایالم یا عیالم؟
تمدن عیالمی را در زبان فارسی به هر دو صورت میتوان نوشت؛ اما از آنجا که در زبان محاوره امروزه
ممکن است با استان و شهر ایالم اشتباه گرفته شود یا از نظر موقعیت تاریخی یا جغرافیایی سوءتعبیر گردد،
از امالی عیالم ( )Eilaamاستفاده شده است ،هرچند هیچ اصراری بر صحت آن نیست.
زیگورات یا ذیقورات؟
ذیقورات معرب کلمه فارسی زیگورات است؛ بنابراین شاید شایستهتر باشد تا در منابع فارسی از استفاده
واژه ذیقورات پرهیز گردد.
زیگورات چیست؟
زیگورات در لغت به معنی بلند و برافراشته ساختن است .زیگورات معبد برجمانندی بهصورت ساختمان
چندطبقه و هرمی شکل است که از معموالً از دور پله میخورده و در باالی آن قسمت اصلی معبد و احتماالً
قربانگاه قرار داشته است.
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سیستم تصفیه آب .به نحوه مهندسی مجموعه دقت فرمایید .نحوه
طراحی و دقت در محاسبات ،انسان را به شگفتی وامیدارد.

هرچند باستانشناسان معتقدند نام باستانی این مجموعه
دور اونتش ( )Dur Untashاست و به دستور اونتش
ناپیریشا ( )Untash Napirishaپادشاه قدرتمند عیالمی
در مرکز شهر اونتش برای ستایش خدای نگهبان شهر
شوش  1250سال پیش از میالد مسیح ساخته شده است.
ظاهرا ً عیالمیها معتقد بودهاند که خدای نگهبان شهر،
شبها از باالترین طبقه زیگورات به آسمان میرود و
صبح روز بعد باز میگردد.
زیگورات چغازنبیل یکی از سه اثر ایرانی است که
همزمان با تخت جمشید مرودشت و میدان نقش جهان
اصفهان برای اولین بار در سال  1358خورشیدی ،بر
اساس معیارهای  3و  ،4بهعنوان اولین اثر ملی ایران در
فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.
موقعیت جغرافیایی
استان خوزستان ،شهرستان شوش 32 .درجه و 00
دقیقه و  30ثانیه شمالی و  48درجه و  31دقیقه و 21

سنگ پایه لوالی در

گیرشمن معتقد بود این مجموعه قدیمیترین سیستم تصفیه آب جهان
است .در سمت راست ،گودالی به عمق حدود چهار متر وجود دارد.
اینکه آب از سمت چپ وارد و در سمت راست تصفیه میشده یا
برعکس ،در حد گمانهزنی است.

ثانیه شرقی .ارتفاع از سطح دریا  70متر.
نحوه دسترسی
به دو روش میتوان به زیگورات چغازنبیل رفت:
 .1از طریق شوش :پس از طی حدود  15کیلومتر در
آزادراه شوش -اهواز ،سمت چپ خود تابلوی هفتتپه
و زیگورات چغازنبیل را مالحظه خواهید کرد .در جاده
فرعی پس از عبور از هفتتپه به چغازنبیل خواهید
رسید .تابلوهای راهنمایی مناسب نیست .در سهراهیها
اگر تابلوی راهنما موجود نبود ،حتم ًا از افراد محلی راه
زیگورات را بپرسید .اگر از شوش به زیگورات میروید،
هفتتپه سر راه شما قرار دارد .حتم ًا از منطقه باستانی
هفتتپه و موزه آن بازدید فرمایید .از راهنمای موزه
بخواهید که برای شما در مورد چغازنبیل نیز توضیح دهد.
 .2از طریق شوشتر :پس از خروج از شوشتر ،الزم
است مجددا ً از کارون عبور کرده و در مسیر کشت و
صنعت طی طریق کنید .بهخاطر داشته باشید جادهای که
طی میکنید ،جاده اختصاصی کشت و صنعت هفتتپه
است و در برخی از فصول سال تریلرهای حمل
نیشکر بهوفور در این جاده تردد میکنند .جاده دارای
سرعتگیرهای متعدد و چندین دروازه است .پس از
دروازه سوم از محدوده کشت و صنعت خارج میشوید
و برای رفتن به زیگورات باید بهسمت جنوب (سمت
چپ) حرکت کنید .برای اینکه راه را گم نکنید ،بهتر
است از نگهبانی در سوم راه را بپرسید .اگر در فصل
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اصطبل نگهداری چهارپایان

نیشکر از این جاده عبور میکنید ،حتم ًا کنار مزارع نیشکر
توقف کنید و خاطره این بخش از کشور را با نیمنگاهی
یا عکسی زنده نگاه دارید.
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امکانات رفاهی
 در محوطه زیگورات هیچگونه امکانات مناسبرفاهی وجود ندارد.
ً
 برای رفت و آمد ترجیحا از خودرو کولردار استفادهکنید.
 نزدیکترین پمپبنزین در شهر شوش به فاصله 45کیلومتری است.
ً
 آب آشامیدنی موجود است اما ترجیحا از آب معدنیاستفاده کنید.
 رستوران و فروشگاه وجود ندارد .نزدیکترینرستورانها در شهرهای شوش و شوشتر هستند .از
اهالی محل درمورد کیفیت رستورانها پرسوجو کنید.
خصوص ًا در فصول گرم سال مراقب ابتال به عفونتهای
رودهای باشید.
 محوطه زیگورات بزرگ است و هیچگونه سایبانیوجود ندارد .گردش شما در محوطه حدود یک ساعت
طول خواهد کشید ،بنابراین در هنگام گرما و آفتاب شدید
از کاله یا چتر استفاده کنید .کرم ضدآفتاب از سوختگی
پوست جلوگیری خواهد کرد.
 کیفیت سرویسهای بهداشتی متوسط است .توالتفرنگی وجود ندارد.
 سایت در اختیار سازمان میراث فرهنگی است .برایورود باید بلیط تهیه کرد .مسوولین بیشتر نقش محافظ

جای پای یک کودک که از بیش از سه هزار سال پیش بهیادگار
مانده است.

دارند تا راهنما .در صورتی که بروشور درخواست کنید،
به شما تحویل خواهند داد.
 اگر میخواهید شب را با چادر مسافرتی در کنارزیگورات بگذرانید ،حتم ًا از چادرهای کفدار و پوشیده
استفاده کنید و مراقب گزش حشرات باشید .توصیه
میشود چادر خود را نزدیک کیوسک نگهبانی برپا کنید.
امنیت منطقه
منطقه از امنیت باالیی برخوردار است .شبهنگام
نورافکنهای محوطه را روشن میکنند که جلوه زیبایی به
زیگورات میدهد اما جاده منتهی به زیگورات فاقد عالیم
هشداردهنده و عمدت ًا خلوت است .بهتر است مراقب
رفت و آمد وسایل نقلیه بدون چراغ از قبیل تراکتور،
موتورسیکلت و دوچرخه و همچنین عبور حیوانات اهلی
از عرض جاده باشید.
بهترین زمان بازدید
هوای منطقه گرم و دارای غبار محلی است و از
اواخر اردیبهشت تا پایان مهر ،خصوص ًا برای افرادی
که به زندگی در هوای گرم و شرجی عادت ندارند
گرم و آزارنده است ،بهترین زمان بازدید از آبان تا پایان
فروردین است.

---------------------دکتر مسعود شهیدی
Website: iraniraniha.com
Email: shahidimd@yahoo.com
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تحسین شد ،آواره و فراموش شد و دوباره کشف شد

فریتز کان

ترجمه :دکتر رقیه حجفروش
دکتر فریتز کان ( )1968–1888 :Fritz Kahnیک
پزشک متخصص بیماریهای زنان و نویسنده مطالب
علمی عامهپسند اهل برلین بود که روش منحصربهفردی
برای نشان دادن ساختمان و عملکرد بدن انسان ابداع
کرد .شاهکار او مجموعه «زندگی انسان» بود که
در فاصلع سالهای  1922تا  1931منتشر شد و با
مشابهتسازیهای تصویری و طراحی مدرن و تاثیرگذار،
دانشمندان و حتی افراد عامی را مجذوب خود کرد.
کان برای تحریک کنجکاوی خوانندگانش در
حوزههای مختلف دانش و مردمشناسی ،تالش میکرد
کارهایش در فرم و محتوا بهروز باشد .اغلب کارهای
معمولی و متعارف ،در دفتر نشر توسط طراحان زیر دست
کان و با راهنماییهای او خلق میشد و برای تصاویر
پیچیدهتر از نقاشان ،معماران و طراحان گرافیک دیگری
که ایدههای او را به روش خودشان انجام میدادند ،بهره
میگرفت .یکی از معروفترین مثالها در این مورد پوستر
«انسان در قصر صنعت» است که در سال  1926تقریب ًا به
اندازه واقعی طراحی شد .این روش مفهومی تصویرسازی
در واقع نشان تجاری کان شد و امروزه بهعنوان یک کار
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فریتز کان با خانوادهاش ،1914 ،برلین

پیشرو در طراحی اطالعات محسوب میشود.
پس از بهقدرت رسیدن نازیها ،کان مجبور به ترک
آلمان شد و کتابها و آثارش ممنوع و سوزانده شد .وی
ابتدا به فلسطین و سپس به ایاالت متحده مهاجرت کرد
و ناشری سوییسی به او کمک کرد تا کتابهای علمی
عامهپسند بیشتری منتشر کند .اگرچه طراحان سراسر دنیا
تحتتاثیر کارهای او قرار گرفتند اما کان در دوران بعد
از جنگ هرگز نتوانست کارهای خالق خود را دنبال
کند و نامش به فراموشی سپرده شد .اخیرا ً هزاران لینک
اینترنتی ،تعداد بیشماری بازنشرهای تصویری و شمار
رو به افزایشی از ارجاع در آثار علمی نشان میدهد که
تصویرسازیهای او مجددا ً مورد توجه و اقبال گسترده
قرار گرفته است.
فریتز کان  29سپتامبر  1888در شهر هاله آلمان متولد
شد .همانند پدرش آرتور کان که نویسنده و پزشک
بود ،فریتز نیز استعدادها و عالیق متنوعی از خود
نشان میداد .او با سنت ارتودکس یهودی و آموزههای
انسانگرایی بزرگ شد .در کودکی بههمراه خانوادهاش
به ایاالت متحده مهاجرت کرد اما سه سال بعد به آلمان

فریتز کان1967 ،

بازگشتند و پس از جابهجایی بسیار سرانجام در برلین
ساکن شدند .فریتز پزشکی خواند و متخصص زنان شد
و همزمان شروع به نوشتن مقالههای علمی عامهپسند
برای مجالت و روزنامهها کرد.
در جنگ جهانی اول فریتز کان بهعنوان یک نیروی
پزشکی خدمت کرد و همزمان روی کتاب اول خود« ،راه
شیری» هم کار میکرد که موفقیت بسیاری بهدست آورد.
پس از پایان جنگ چنان دچار بیماری و سوءتغذیه شده
بود که او را برای بهبود به الجزایر فرستادند.
پس از برگشت به برلین ،کان بهعنوان یک جراح
و متخصص زنان و زایمان در بیمارستان خصوصی
شروع به کار کرد و تشکیل خانواده داد .وی در این
زمان کتابهای موفق «سلول»« ،یهودی ،نژاد و مردمی با
فرهنگ» و مجموعه  5جلدی و مصور «زندگی انسان» را
منتشر کرد که سبب شهرتش بهعنوان نویسنده کتابهای
پرفروش شد .با تشدید جو یهودیستیزی در دهه ،1920
کان با تاسیس یک بنیاد خیریه ،در بخش کمک به یهودیان
سالمند فعال شد .فعالیتهای اجتماعی وی در اوایل سال

دستگاه گوارش گاو

 1933به اخراج او از آلمان انجامید .نازیها کتابهایش
را مصادره کردند و سوزاندند و آنها را در فهرست آثار
مخرب و نوشتههای ممنوعه قرار دادند.
فریتز کان بههمراه همسر دومش ابتدا به فلسطین و
سپس به فرانسه مهاجرت کرد .یک انتشارات سویسی به
او کمک کرد تا کارش را ادامه دهد و پرفروشترین کار
او در سطح دنیا یعنی «زندگی جنسی ما» را منتشر کند.
این در حالی بود که در آلمان کتاب «زندگی انسان» با یک
فصل جدید با محتوای ضدیهودی و نژادپرستانه منتشر
شد! در ادامه جنگ و با اشغال فرانسه توسط آلمان ،کان
دستگیر شد ولی به لطف دخالتهای دوستش ،آلبرت
انیشتین و کمیته نجات سریع ،توانست در سال  1941از
پرتغال به ایاالت متحده بگریزد.
 15سال بعد ،کان که در دوران اقامت در آمریکا چند
کتابش به انگلیسی ترجمه شده بود ،بههمراه همسر
جدیدش به اروپا برگشت ،در سوییس ساکن شد و در
آنجا کتاب راهنمای ازدواج «باید عشق ورزید یا نابینا
بود؟» و چند کتابچه علمی عامهپسند دیگر نوشت.
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دستگاه بینایی

عملکرد مناطق مختلف مغز

کان در سا لهای پایانی عمر در
دانمارک کار و زندگی میکرد ،ولی تا
سال  1968که در کلینیکی در سوییس
درگذشت ،تنها یک کتاب دیگر به نام
«بدن انسان» منتشر کرد.
Ref: fritz-kahn.com

---------------------دکتر رقیه حجفروش
پزشک عمومی
Email:dr.hajf@gmail.com
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بیولوژی بویایی

جرج الیوت )۱۸۷۱ ،یا حتی «فرانکشتاین» (مری شلی،
 )۱۸۱۸نیز پیدا کرد.
«دکتر» را میتوان حاصل فضای ایجاد شده در جامعه
در واکنش به قدرت گرفتن پزشکی مدرن در اواخر قرن
 ۱۸و اوایل قرن  ۱۹دانست .پیش از آن ،بخش بزرگی از
تشخیص پزشکان وابسته به گفتههای بیماران و معاینه
بود .معاینه نیز عمدت ًا محدود به لمس نبض یا حداکثر
مشاهده ادرار و مدفوع بود .فرضیات جدید براساس
مشاهده و تجربه ،بهتدریج مبانی طب سنتی را زیر
سوال میبرد.
پیشرفت سریع دانش و حرفه پزشکی در این دوره
منجر به ایجاد این خوشبینی شد که بشر قادر به فهم و
غلبه بر بیماری است اما نوعی حس نارضایتی نیز ایجاد
کرد .احساس فوق را میتوان در حرکت رومانتیسم
مشاهده کرد .رومانتیسم یک حرکت ادبی و هنری در
واکنش به منطق فالسفه و دانشمندان دوره روشنفکری
مانند دکارت و نیوتن بود .رومانتیسم ،در مقابله با
روشنفکری ،به ستایش زیبایی طبیعت بکر میپرداخت
و بر ارزش آزادی فردی و تجربیات شخصی تاکید
میکرد .خطرات بالقوه مداخالت علمی ،تم اصلی کتاب
«فرانکشتاین» مری شلی است که برداشتی از افسانه
پرومتئوس بهحساب میآید :پیامدهای تقابل با مشیت و
قوانین خدا و طبیعت .این کتاب ،تصویری دراماتیک از
یک دکتر گمراه را در تالش برای سوءاستفاده از قدرت
برق بهعنوان نمادی از پیشرفت علمی به نمایش میگذارد.
پزشکان عمومی در انگلستان در ابتدای قرن ۱۹
جایگاه مقبولی در جامعه داشتند ولی در مقابل فقر
روزافزون روستاییان و اضمحالل جامعه شهری که
حاصل شکلگیری سریع انقالب صنعتی بود ،کار چندانی
از دستشان برنمیآمد .کنترل درد و ابداع روشهای
بیهوشی با تحوالت سریع در زمینه جراحی همراه شده
ولی فقدان بهداشت همچنان آزارنده بود .لکههای خون و
چرک بهجا مانده از بیماران قبلی روی روپوش یک جراح،
نشان افتخار قلمداد میشد و حاکی از وفور مشتری
بهحدی بود که حتی فرصت شستن روپوش را نمیدهد!
پس از اولین آزمایش «گاز خندهآور» توسط دِیوی در
اوایل قرن  ،۱۹به تدریج روشهای بیهوشی به یکی از
اجزای ضروری اعمال جراحی بدل شده بود .هنگامی
که ملکه ویکتوریا پیش از بهدنیا آوردن شاهزاده لئوپولد
توسط دکتر جان اسنو با کلروفرم بیهوش شد ،اعتراضات

گستردهای شکل گرفت که برخی از آنها ریشه مذهبی
داشت .براساس آموزههای مسیحی ،زایمان باید دردناک
باشد .سایر معترضان دالیل علمی داشتند .بیهوشی ممکن
بود جان ملکه و شاهزاده را تهدید کند .حتی مجله النست
در مقالهای محتاطانه نوشت« :تجویز کلروفرم برای زایمان
طبیعی بههیچوجه قابل توجیه نیست».
مورد جالب دیگر ،استفاده از تلفن بود که در ۱۸۷۶
توسط الکساندر گراهام بل اختراع شد .همین نقاشی
فیلدس را در مقالهای از النست در سال  ۱۸۸۷میبینیم
که از کاربرد تلفن برای تشخیص و درمان انتقاد کرده
و مینویسد« :کودک بینوا در بستر بیماری و والدین
سراسیمه و نگران در پسزمینه .کاری از دست پزشک
ساخته نیست .پس حضور وی در آنجا چه دلیلی دارد؟
او فقط میتواند نظارهگر وخامت یافتن وضعیت دخترک
باشد .حال ،تصویر متفاوتی را در ذهن بیاورید :صندلی
پزشک خالی است و والدین ،وحشتزده ،به گوشی
تلفن پناه بردهاند».
امروز نیز با توجه به تاکید فزاینده به استفاده از فناوری
توسط پزشکان ،میتوان از همین نقاشی و نوشته استفاده
کرد .دسترسی تلفنی  ۲۴ساعته به پزشک از سال ۱۹۹۷
توسط دولت انگلستان فراهم شده است .در سال ۲۰۰۵
بهدنبال فوت یک ژورنالیست  ۴۱ساله که پیش از مرگ،
 ۸بار با مرکز تلفن خدمات ملی سالمت ()NHS Direct
تماس گرفته بود ،اعتراضات گستردهای شکل گرفت.
نقاشی فیلدس یک پزشک خانواده را در حال ویزیت
در منزل نشان میدهد؛ ولی با توجه به نقش پزشک در
آن زمان ،بعید بهنظر میرسد چنین اتفاقی واقعیت داشته
باشد ،چه برسد به اینکه عالوه بر ویزیت در منزل،
پزشک در چنان شرایطی شب را بر بالین بیمار سپری
کند .بهنظر هوگارت ،پزشک خانواده در دوره ویکتوریا
یک دوست قابل اعتماد بهحساب میآمد که عمدت ًا در
خدمت طبقه متوسط بود ...« :تا وقتی که درمان پزشکی
یک کاالی قابل خرید و فروش باشد ،کیفیت درمان
براساس طبقه اجتماعی و قدرت خرید افراد متفاوت
خواهد بود».
اشاره به فعالیتهای پزشک خانواده در کتاب «دکتر
تورنه» (آنتونی ترولوپه ،)۱۸۵۸ ،این دیدگاه را تایید
میکند .در این کتاب به دخالت دکتر تورنه در جزییات
اقتصادی و اجتماعی زندگی بیماران ثروتمند ،عالوه بر
مسایل مرتبط با سالمت آنان ،اشاره شده است .دکتر تورنه
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کمتر به ویزیت بیماران مستمند میرفت .ترولوپه توضیح
میدهد« :یک رمان باید تصویری از یک زندگی واقعی
ارایه دهد ...چنین تصویری برای اینکه توجه خواننده
را جلب کند و باورپذیر باشد ،باید پر از اتفاقات واقعی
باشد ...با شخصیتهایی که شناختهشده باشند ».بر این
اساس ،میتوان نتیجه گرفت که دکتر تورنه ،نمونهای
واقعی از یک پزشک در آن دوره بوده است.
نگاهی به جزییات نقاشی فیلدس نشان میدهد پزشک
چه وسایلی با خود داشته است .یک هاون و دسته برای
کوبیدن دارو همراه با فنجان و قاشقی که با آن به کودک
بیمار دارو داده است .هیچ اثری از ابزارهای رایجی که
پزشکان آن دوره معموالً بههمراه داشتند ،مانند گوشی
پزشکی یا دماسنج ،مشاهده نمیشود .حتی دکتر الیدگیت
هم در «مید ل مارچ» از گوشی پزشکی استفاده میکند.
حتی برخی بیماران اهمیت بیشتری برای اینگونه
جزییات قائل بودند .دیگر نیازی به ویزیتهای طوالنی
پزشکی احساس نمیشد .در عوض ،مردم از پزشکان
انتظار داشتند از فناوریهای جدید استفاده کنند.
فیلدس خود میگوید که انگیزهاش از انتخاب موضوع
«دکتر» این بوده که وضعیت پزشکان را در آن زمان نشان
دهد ،ولی همانطور که گفته شد ،این تابلو فاصله بسیاری
با واقعیتهای آن دوره دارد .این تابلو یک قهرمان را در
خدمت بشریت به تصویر کشیده که در حین انجام یک
ماموریت خیرخواهانه در پسزمینه فقر مفرط است .پیامی
که به بیننده القا میشود این است که پزشکان توان مبارزه
با مشکالت تحمیلشده به افراد از سوی جامعه را دارند.
این تصویر از «پزشک خوب» نه واقعبینانه و نه از نظر
تاریخی درست است ،ولی در عصر حاضر نیز صدق
میکند .درسی که ما از «دکتر» میآموزیم چیست؟ رابرت
داونی در «هنر شفابخشی» در توضیح «دکتر» مینویسد:
«تصویری شفاف از پزشکی -پزشک ،بیمار ،و کیفیت
ارتباط بین این دو .پزشک بر بالین بیمار ،مراقب و منتظر
است و حضور دارد .بخش عمدهای از پیام تصویر در
فضای بین چشمهای پزشک و کودک نهفته است که نگاه
پزشک به بیمار ،آن را پر کرده است».
در یک کالم «دکتر» بیانکننده محوریت بیمار است
که از ویژگیهای اساسی روابط پزشک و بیمار در عصر
حاضر و نکتهای مهم برای همه پزشکان است .در اواسط
تا اواخر قرن  ،۱۹در زمان خلق «دکتر» ،پزشکی در دوران
انتقالی بود و پزشک بهعنوان یک فرد خبره بهطور فزاینده

نقش برجستهتری در روابط درمانی ایفا میکرد .پزشک
و دیدگاه عینی ( )objectiveوی نسبت به بیماری نقش
اصلی را دارند .گویا بیمار در این میان یک نقش تصادفی
دارد .چه کسی به دیدگاه ذهنی ( )subjectiveبیمار توجه
میکند؟ فوکو در کتاب «تولد درمانگاه» با تاکید بر این
نوع تفکر ،به تغییر نگاه پزشک اشاره میکند.
با تغییر نگاه پزشک ،طبیب بهعنوان یک خبره نقش
قدرتمندتری ایفا کرد و طبابت به تدریج از منزل بیماران
به درمانگاه و بیمارستان منتقل شد .البته تا تصویب
قانون طب در  ۱۸۵۸تنها یک نفر از هر سه پزشک در
انگلستان پروانه رسمی طبابت داشت .این قانون با الزام
پزشکان به طی مدارج دانشگاهی و آموزش بالینی منجر
به ارتقای جایگاه همه آنان و بهویژه پزشکان عمومی شد
که پیش از آن تحتالشعاع جایگاه جراحان و پزشکان
بیمارستانی قرار گرفته بود .پزشک عمومی صرف ًا دیگر
پزشک خانواده نبود ،بلکه فردی بود که تشخیص میدهد
کدام بیمار باید در بیمارستان بستری شود .سازمان نظام
پزشکی ( )General Medical Councilنیز براساس
همین قانون تاسیس شد تا عالوه بر تشکیل پایگاهی
برای ثبت دادههای پزشکان ،به نظارت و رتق و فتق
مسائل اخالقی-قانونی پزشکی بپردازد.
با وجود تحوالت سریع و چشمگیر پزشکی در اواخر
قرن  ۱۹و اوایل قرن بیستم ،از کشف آنتیبیوتیکها تا
اولین پیوند عضو ،نقش و قدرت پزشکان بهتدریج به
چالش کشیده میشد .تا اواخر دهه  ۱۹۷۰خوشبینی
نسبت به پیشرفتهای پزشکی جای خود را به تردید و
سرخوردگی داد .هزینههای پزشکی چندین برابر شده
ولی فواید ملموس آن چندان چشمگیر نبود .خدمات
ملی سالمت ( )NHSدر سال  ۱۹۴۸با هدف فراهم کردن
مراقبتهای پزشکی برای همه طبقات جامعه شکل گرفت
ولی ظاهرا ً پیامدی جز افزایش شکاف طبقاتی نداشت.
حتی پیش از آن نیز ارتقای استانداردهای زندگی و
بهبود شرایط تغذیهای و بهداشت عمومی باعث شده بود
گومیر
بسیاری از بیماریها که زمانی جزو عوامل مهم مر 
تلقی میشد ،کمتر دیده شود .هر چه دانش و فناوری با
زندگی روزمره عجینتر میشد ،انتظارات باالتر میرفت.
با افزایش آگاهی بیماران ،نقش آنان در فرآیند درمان و
دخالت آنان در پایش سالمت خود پررنگتر میشد.
انقالب اطالعات به این فرآیند شتاب بیشتری بخشید.
افراد میتوانستند با دسترسی به انواع اطالعات بهطور

مستقل تصمیم بگیرند و این باعث شد نیاز به مشورت
با «خبره» در شرایط تصمیمگیری کمتر احساس شود.
یکی از بدترین ادعانامهها علیه پزشکان به نام «حدی
برای طبابت :الهه انتقام پزشکی» در سال  ۱۹۷۶توسط
ایوان ایلیچ منتشر شد .بهنظر ایلیچ ،تحلیل الگوهای
مرگومیر در آن زمان نشان میداد که پزشکی مدرن نه
تنها ناکارآمد است بلکه خود عامل عمده آسیب بشر
شده و نقشی مخرب ایفا میکند .او ادعا کرد طب نوین
در ابتدا دستاوردهایی برای بشر به ارمغان آورد ولی در
ادامه به خلق یک الهه انتقام منتهی شد که تهدیدی جدی
برای بشریت است .بهنظر او راه حل معضل فوق این بود
که بشر قدرت تصمیمگیری در تمام سطوح پزشکی را
خود در دست بگیرد .در نوشته دیگری ،فریدسون معتقد
بود پزشکان از قدرت قانونی که بهواسطه دانش و تجربه
خود کسب کردهاند سوءاستفاده کرده و یک نظام سالمت
«پزشک-محور» ترتیب دادهاند.
در فرهنگ امروزی با قدرت گرفتن رسانهها ،موارد
بیشتری از خطاهای پزشکی به اطالع همگان میرسد
و احترام و شأن پزشکان بهعنوان افراد قدرتمندی که
تصمیم نهایی برعهده آنان است ،به اندازه گذشته نیست.
ایمان راسخ بیماران به نظر پزشک ،جای خود را به تردید
داده و این برای پزشکان ناراحتکننده است؛ ولی این
فشار محدود به پزشکان نیست .در جامعه پسامدرن
ما ،همه مسوولین تحتفشار هستند .مردم از بسیاری
از واقعیتها اطالع دارند و بهراحتی تسلیم تصمیمات
مسوولین نمیشوند.
پزشکان همواره در همه جوامع مورد توجه بودهاند
و شاید تصور کنیم که جایگاه پزشک در افکار عمومی
نسبت به گذشته تنزل کرده است؛ ولی انتقاد از پزشکان
پدیده تازهای نیست .جامع ه گاه به آنان احترام گذاشته،گاه

به استهزا کشیده ،گاه بهشدت تایید وگاه حتی قتلعام
کرده است .چنین اتفاقی در قرون وسطی ،زمانی رخ داد
که پزشکان در مقابل طاعون عاجز بودند؛ ولی امروز نیز
گاهی شاید بهنظر برسد بیماران چو به گشتند طبیب از
خود میرنجانند .مقالهای در تایمز در سال  ۱۸۵۶پزشکان
را به کشیشان طماع و وکالی بیرحم تشبیه کرده و از
آنان خواسته منافع بیماران را در نظر بگیرند .تازهترین
نظرسنجیها نشان میدهد پزشکان همچنان جزو مورد
احترامترین گروههای حرفهای هستند ،معموالً در صدر
فهرست مشاغل قابل اعتماد قرار دارند و مطمئن ًا مردم
بیشتر از سیاستمداران ،خبرنگاران یا وکال به آنان اعتماد
دارند.
با اینکه توجه بیشتر به نقاشی «دکتر» نشان میدهد
که فیلدس تالش کرده تصویری ساختگی و باورناپذیر
را حتی در آن سالها به بیننده القا کند ،ولی این اثر،
حتی امروز نیز یک درس مهم درباره حرفه پزشکی به
ما میدهد .فیلدس از مهارت خود بهعنوان یک هنرمند
کمک گرفته تا ما را در تصویر خود دخالت دهد .او
میخواهد ما را به واکاوی حرفه خودمان وادار کند .هنر
فیلدس باعث میشود به یک نکته مهم در این تصویر
دقت کنیم :رابطه پزشک و بیمار و اهمیت نقش بیمار
در این رابطه.
ترجمه از:

What Sir Luke Fildes' 1887 painting The Doctor
can teach us about the practice of medicine today
Jane Moore
)J Gen Pract. 2008 Mar (goo.gl/jRMcbA
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برای تعطیالت نوروز چه فیلمی پیشنهاد میکنید؟

اسکار  :۲۰۱8سوا کردن خوبها بین متوسطها
دکتر علی ارغوان نجفی

دکتر محمدحسین خورسندی
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باز اسکار پر طمطراق و پر سروصدا و دوستداشتنی! باز هالیوود
قابل پیشبینی!
با نگاهی به سینمای چند سال اخیر هالیوود انگار باید توقعاتمان
را کم کنیم و کمتر انتظار فیلمهای درخشان و جاودانه را داشته باشیم.
تصور کنید ماهواره خانه همسایه فیلمی پخش میکند و شما بهطور
اتفاقی دارید از آنجا رد میشوید! ناگهان میخکوب میشوید و برجا
مینشینید« :آخ آخ ،این فیلمه »...و «این فیلمه» میتواند «بر باد رفته»،
«پل رودخانه کوای»« ،بن هور»« ،پدرخوانده»« ،دیوانه از قفس پرید»،
«سکوت برهها» یا «فهرست شیندلر» باشد .واقع ًا کدامیک از فیلمهای
چند سال اخیر اشتیاق دوباره دیدن را برمیانگیزد؟ انگار دوران آن
فیلمهای ماندگار و همیشه در یاد ،بهسر آمده است؛ باید از توقعات
کاست و از دیدن یک فیلم خوب -و نه عالی -بین انبوه فیلمهای
متوسط به وجد آمد .الگوی قهرمانان هالیوود امسال نیز همچنان کاراکتر
سیاهپوست ،همجنسگرا ،معلول و مورد ستم است .شاید تنها با دو استثنا:
ضدقهرمان رنجدیده و ضدقانون در «سه بیلبورد »...و قهرمان نقش دوم
روس «شکل آب».
ِ
استریپ همچنان پرکار
رکوردهایی هم در این اسکار به ثبت رسید .مریل
و جاودان ،برای بیست و یکمین بار با «پست» کاندیدای بهترین بازیگر
نقش اول زن شد .همچنین استیون اسپیلبرگ با  ١١بار نامزدی در بخش
بهترین فیلم ،بیش از هر کارگردان زنده دیگری رکورددار است .نام گرتا
گرویگ ،کارگردان فیلم «لیدی برد» نیز بهعنوان پنجمین زن کاندیدای
اسکار بهترین کارگردانی ثبت شده است .دو فیلم خوب «دانکرک» و
«تاریکترین ساعت» در مورد واقعه تخلیه نیروهای انگلیسی از بندر
دانکرک فرانسه در جنگ جهانی دوم هستند« .پست» نیز با همکاری
سه غول بزرگ هالیوود (استیون اسپیلبرگ ،مریل استریپ و تام هنکس)
درباره یک واقعه مستند تاریخی ساخته شده است.
و نکته آخر اینکه هنرمندان ایرانی نیز از اسکار  ۲۰۱۸بینصیب
نماندند .در «کودک خاموش» که برنده اسکار فیلم کوتاه شد ،علی
فراهانی فیلمبردار و امیر صادقی کنجانی سازنده موسیقی متن هستند.
(دکتر ارغوان نجفی)

برندگان اسکار ۲۰۱۸

فیلم بلند :شکل آب
کارگردانی :گیلرمو دلتورو (شکل آب)
بازیگر نقش اول مرد :گری اُلدمن (تاریکترین
ساعت)
بازیگر نقش اول زن :فرانسس مکدورمند (سه
بیلبورد خارج از ابینگ ،میزوری)
بازیگر نقش مکمل مرد :سم راکول (سه
بیلبورد خارج از ابینگ ،میزوری)
بازیگر نقش مکمل زن :الیسون جنی (من تانیا)
فیلم خارجی زبان :یک زن شگفتانگیز
(شیلی)
فیلمنامه اقتباسی :مرا با نام خودت صدا بزن
فیلمنامه اریژینال :برو بیرون
مستند بلند :ایکاروس
انیمیشن بلند :کوکو
تدوین :دانکرک
موسیقی متن :شکل آب
ترانه :کوکو
فیلمبرداری :بلیدرانر ۲۰۴۹
طراحی لباس :رشته خیال
مستند کوتاه :بهشت ،ترافیکی در خیابان
 ۴۰۵است
چهرهآرایی :تاریکترین ساعت
طراحی تولید :شکل آب
تدوین صدا :دانکرک
صداگذاری :دانکرک
جلوههای ویژه بصری :بلیدرانر ۲۰۴۹
فیلم کوتاه :کودک خاموش
انیمیشن کوتاه :بسکتبال دوستداشتنی

شکل آب

 بهترین فیلم  بهترین کارگردانی  بهترین
موسیقی متن  بهترین طراحی صحنه
دکتر خورسندی :احتماالً هنر نمایش بهویژه در هالیوود
بیش از هر هنر دیگری از هنرهای هفتگانه ماندگاری و
شکوفاییاش با صنعت و المانهای ویژه این عرصه رقم
خورده است.
هزینههای سرسامآور تولید فیلم در این مجموعه
غولآسا و کثیری از عوامل دیگر ایجاب میکند که سینماگر
هالیوود دغدغه گیشه را در صدر دلمشغولیهای خود قرار
دهد؛ و این شاید منشأ تفاوت انتخابهای جشنوارهای مثل
اسکار با دیگر جشنوارههای سینمایی بهویژه اروپایی باشد؛
تفاوتی که ریشه در کیفیت مهمترین عنصر شکلدهنده
یک اثر هنری یعنی «ایده پردازی» دارد!
چنین حساب و کتابی به ما میگوید اگر «شکل آب»
( )The Shape Of Waterبا  13مورد نامزدی در اسکار
امسال محتوایی صرف ًا کلیشهای (و در عینحال برخوردار از
جاذبههای عام و خاصپسند تضمینشده) را دنبال میکند،
نباید تعجب چندانی برانگیزد .شکل آب شباهت غریبی
به «ایتی» استیون اسپیلبرگ و «آواتار» جیمز کامرون و...

دارد :ترکیبی از یک موجود انسانی «قابل ترحم!» (کودک،
افلیج ،زنی تنها با ناتوانی در گفتار یا )...با موجودی
غیرانسانی (فضایی ،فرازمینی یا )...که ارتباطشان در بستری
از مناسبات بیروح و قوانین خشک جوامع مدرن میتواند
چشمنواز باشد .حوادث داستان در حوالی دهههای میانی
قرن  20و در اوج منازعات جنگ سرد اتفاق میافتد.
یخبندان جنگ سرد فرصت انعقاد هیچ پدیده گرمابخشی را
نمیدهد و حتی صندلیهای سینما هم جز انگشتشماری
عالقهمند را به خود جذب نمیکنند.
در این میان الیسای افسرده و تنها و ناتوان در گفتار،
دست بر قضا ،در محلی به کار مشغول است که سرمای
جنگ سرد بیش هر جای دیگری بر جسم و جان مینشیند.
در چنین یخچال مضاعفی او با عشق زندگی خود (که یک
هیوالی آبی با ویژگیهای منحصر بهفرد برای آزمایشگاه
نابغههای هر دو سوی جنگ است) آشنا میشود...
در این فیلم نیز کلیشههای رایج این سالها به چشم
میخورد .نقشهای مثبت اختصاص دارد به فردی با
ناتوانی جنسی ،مردی همجنسگرا و یک رنگینپوست با
شغل سطح پایین! شاید تنها مورد اضافی ،پزشک روس
خوشقلب ،در تقابل با مرد نظامی آمریکایی باشد.

سه بیلبورد خارج از ابینگ ،میزوری

 بهترین بازیگر نقش اول زن  بهترین بازیگر
نقش مکمل مرد
دکتر ارغوان نجفی« :سه بیلبورد خارج از ابینگ،
میزوری» (Three Billboards Outside Ebbing,
 )Missouriبا  ٧کاندیداتوری در اسکار ،دریافت جایزه
بهترین فیلمنامه از جشنواره ونیز ،کسب  ٤جایزه از گلدن
گالب (از جمله بهترین فیلم درام و بهترین فیلمنامه)،
نامزدی در  ٨رشته و دریافت  ٥جایزه (از جمله بهترین
فیلم) از بفتا و همچنین دریافت عنوان بهترین فیلم از
جشنواره تورنتو ،از بیشترین شانس برای کسب عنوان
بهترین فیلم اسکار برخوردار بود ،هرچند در نهایت به
آن نرسید.
بازیهای بسیار درخشان باعث شد تمامی جوایز اصلی
انجمن بازیگران فیلم به این فیلم برسد .در اسکار نیز
فرانسیس مکدورمند که جایزه بهترین بازیگر نقش اول
زن را از گلدن گالب و بفتا گرفته بود ،به این عنوان رسید
و از بین وودی هارلسون و سم راکول که هر دو نامزد
اسکار بهترین بازیگر نقش دوم مرد بودند ،باز راکول پس
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از جوایز گلدن گالب و بفتا به این افتخار رسید.
«میلدرد هیس» ،مادر دردمندی که چند ماه پیش دخترش
کشته شده ،از سر استیصال و برای جلب افکار عمومی ،سه
بیلبورد در کنار جادهای متروک و کمتردد اجاره میکند و
س پلیس شهر مینویسد« :پیدا کردن قاتل
خطاب به ریی 
دختر من که پس از تجاوز سوزانده و کشته شده است،
چه شد؟»
او که زن بدخلق و عبوسی است ،از شوهرش جدا شده
و با دختر و پسرش نیز رابطه خوبی نداشته است ،گویی
برای فرونشاندن عذاب وجدان خود از قتل دخترش ،وارد
کشمکشی با اداره پلیس و مردم شهر میشود .مواجهه با
رییسپلیس که فرد محبوبی است و با سرطان دست و
پنجه نرم میکند ،میلدرد را منفورتر میکند و استیصال او
را به قانونشکنی و خشونت میکشاند...
فیلم آیینهای از جامعه درمانده و تلخی است که برای
احقاق هر حق و مقابله با هر تبعیضی ،به خشونت و
روشهای غیرقانونی روی میآورد .در جامعهای که پلیس
آن معروف به نژادپرستی و شکنجه سیاهپوستان در زندان
است و خود نیز این را انکار نمیکند و  DNAقاتل و
متجاوز در بانک سوابق پلیس موجود نیست ،هر کسی یک

مجرم بالقوه است .در چنین جامعه بیماری ،رییس پلیس که
شاید منطقیترین و نرمالترین فرد داستان است و تنها کسی
است که زندگی خانوادگی معقول و خوبی دارد ،بهگونهای
دیگر بیمار است؛ اما حتی رو به مرگ بودنش هیچ احترامی
برایش به ارمغان نمیآورد .گویی نه مردگان حرمتی دارند
و نه زندگان؛ و تنها اوست که «سیبل» میشود و در جایی
که هیچکس وظیفهاش را بهدرستی انجام نمیدهد ،تنها
اوست که به اهمال متهم میشود.
بین شخصیتهای ناهنجار این جامعه بیمار ،از قضا
دندانپزشک چاقی هم هست که وقتی به حمایت از رییس
پلیس میخواهد دندان میلدرد را بدون بیحسی بکشد،
وی با فرو کردن فرز در ناخن «دندانپزشک خیکی» از
خجالتش درمیآید!
میلدرد که پس از کشته شدن دخترش دیگر به کلیسا هم
نمیرود ،در ابتدای فیلم به کشیش که برای وساطت آمده،
فساد کلیسا و تجاوز کشیشان به کودکان را یادآور میشود
و وی را به بدترین نحو میراند .شاید بهترین توصیف از
شرایط موجود را میلدرد در سکانسی که آهویی زیبا به
نزدیکی وی آمده ،بیان میکند .او که همه ،حتی کوتولهای
را که به او ابراز عالقه و به وی کمک میکند ،از خود رانده،
با آهو درد دل میکند ولی در نهایت کفر و یاس ،تناسخ
دخترش در کالبد آهو را به نیشخند میگیرد و میگوید:
«خدایی نیست .اگر هم هست ،این دنیا رو ترک کرده .واسه
همینه که ما این بالها رو سر همدیگه میآریم».

تاریکترین ساعت

 بهترین بازیگر نقش اول مرد  بهترین
چهرهپردازی
دکتر خورسندی :چهره مردان بزرگ تاریخ معموالً سیاه
یا سفید ترسیم میشود :آنها که خوب بودند و اعمال
سازنده و ثمربخشی از آنها تراوش کرده است و آنان که
یکسره مشغول فسق و فجور و قتل و چپاول بودند؛ ولی
قضیه همیشه به این سادگی نیست!
وینستون چرچیل ،نخستوزیر چند دوره بریتانیای کبیر
میتواند مثالی بارز بر مدعای فوق باشد .ما ایرانیان حق
داریم از عملکرد او در طراحی و پیشبرد کودتای  28مرداد
ناراحت باشیم و احتماالً مردمان دیگر مستعمرات استعمار
پیر نیز چنین حس و حالی نسبت به این نابغه دسیسهچین
دارند .با اینهمه سیاستورزی این مشهورترین سیاس
تاریخ همیشه به زیان ملتها نبوده و در مقاطعی از تاریخ

در عوض خود در ادامه کار به دیدگاههای چرچیل مبنی
بر سراب بودن مذاکرات نزدیکتر میشود و در حالی که
او را به ادامه راه دلگرم میکند ،از او میخواهد به میان
مردم برود و از آنان الهام بگیرد.
سکانس حضور چرچیل در مترو و مذاکرات او با مردمی
از سنین و جنسیت و رنگهای مختلف یکی از موفقترین
سکانسهای فیلم است؛ هر چند بعید است با آنچه از
چرچیل واقعی روایت میشود ،مشابهتی داشته باشد!

دانکرک

هوشمندی خود را با همه ظرفیت برای نجات جهانیان
صرف کرده است.
«تاریکترین ساعت» ( )Darkest Hourبه این مقطع
کوتاه از تاریخ جهان و انگلستان و عمر دراز چرچیل اشاره
دارد .کارگردان سایر مقاطع زندگی قهرمان خود را واکاوی
نمیکند و با تمرکز بر همین چند روز و گاهشمار فیلم
که همچون ترجیعبندی سکانسهای فیلم را به هم پیوند
میزند قرار است بر این نکته تاکید بورزد.
فیلم به ما میگوید (بدون آنکه نشان دهد!) سیل
بنیانکن نازیسم دول اروپایی را یکی پس از دیگری
به سقوط میکشاند و اگر با کشورهای دوردستتری
چون روسیه و انگلستان به صلحی موقت میرسد،
فقط به آن دلیل است که در فرصت مناسب و با قوای
کامل به سروقتشان برود؛ نکتهای که حتی از چشمان
«وحشتزده» سیاستمداران کارکشتهای همچون چمبرلین
(نخستوزیر قبل از چرچیل که در همان بحبوحه بهنفع
او استعفا میدهد) دور میماند .چمبرلین و همفکران او بر
پادشاه فشار میآورند که چرچیل را به نشستن بر سر میز
مذاکره با نازیها ترغیب کند اما پادشاه میداند چرچیل
کسی نیست که در معرض توصیههای شاهانه قرار گیرد!

 بهترین تدوین  بهترین تدوین صدا  بهترین
صداگذاری
دکتر ارغوان نجفی :کریستوفر نوالن با آن کارنامه
درخشان و فیلمهای شگفتانگیز در دهمین فیلم بلندش
برای اولین بار سراغ یک موضوع تاریخی و رخدادی
واقعی رفته است .در سال ١٩٤٠پس از پیشرویهای
سریع آلمان در اروپا ،تعداد زیادی از نیروهای متفقین در
بندر دانکرک فرانسه تحت محاصره نیروهای آلمانی قرار
میگیرند ،بهطوری که در صورت شکست ،همانگونه
که در فیلم «تاریکترین ساعت» هم نشان داده میشود،
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تقریب ًا کل اروپا سقوط میکند و انگلستان نیز بهعنوان
آخرین هدف ،بخش عمدهای از نیروی زمینی خود را از
دست میدهد .طبق آمار  ٣٣٥هزار نفر از نیروهای انگلیسی
در بندر دانکرک فرانسه در محاصره نیروهای پیشرونده
آلمانی و دریا زمینگیر شدهاند و با توجه به تعداد ناوهای
در دسترس و زیر حملههای نیروی هوایی قدرتمند آلمان،
تنها به تخلیه  ١٠درصد از این نیروها میشد امید بست.
فرماندهان جنگ در تصمیمی از روی استیصال و نومیدی
تمامی کشتیهای ماهیگیری و شخصی را فرامیخوانند تا
در تخلیه نیروها از دانکرک کمک کنند.
«دانکرک» ( )Dunkirkرا که شرح مقاومت و امید ،در
این شرایط بحرانی است ،بهجرات میتوان یکی از بهترین
و واقعیترین فیلمهای تاریخ سینما در ژانر جنگی (در کنار
«نجات سرباز رایان») دانست .این فیلم که کوتاهترین فیلم
نوالن با کوتاهترین سناریو لقب گرفته ،فیلمی بصری است
که دیالوگها در آن نقش بسیار کمی دارند اما همین امر
موسیقی درخشان هانس زیمر را برجستهتر و تاثیرگذارتر
میسازد.
فیلم بهسبک نوالن ،بهتناوب و بدون توالی زمانی،
شرایط را از سه زاویه زمینی ،دریایی و هوایی به تصویر
میکشد ،بهگونهای که اضطراب حضور در صحنه نبرد و
حس تالش برای بقا در لحظه لحظه فیلم شما را تا پایان
آن درگیر و میخکوب میکند.
از طرفی اگرچه واقعه دانکرک بهنوعی یک معجزه و
نقطهعطف در مرز مقاومت و فروپاشی نیروهای انگلیس،
برشمرده میشود (هرچند در مورد تعلل هیتلر در صدور
فرمان پیشروی سریع بهسوی دانکرک و نابودی عمده
نیروهای متفقین حرف و حدیثهایی وجود دارد) اما
فیلم «دانکرک» بیشتر از آنکه در ستایش جنگ و مبارزان
آن باشد ،با نمایش واقعی دست و پا زدن در مرز مرگ و
زندگی و پرهیز از قهرمانسازیهای کلیشهای ،فیلمی در
ستایش زندگی و تالش و مقاومت برای زنده ماندن در
شرایط کثیف و رعبآور و نابرابر جنگ است.

کوکو
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 بهترین انیمیشن بلند  بهترین ترانه
دکتر ارغوان نجفی :داستان «کوکو» ( )Cocoدرباره
پسربچ ه  ١٢سالهای عاشق موسیقی است که آرزو دارد
به بهترین نوازنده گیتار (ماریاچی) تبدیل شود .خانواده او
بهشدت مخالف موسیقی هستند و این بهخاطر عملکرد

جد بزرگ خانواده است که اگرچه بهزعم همگان بهترین
نوازنده دوران است ،اما با ترک خانواده و همسرش،
موجب شده نومیدی و نفرت از موسیقی ،همچون میراثی
بدشگون ،در کل خانواده تسری یابد.
پسرک که در هدفش مصمم است ،در روز جشن
مردگان که هر ساله در مکزیک برای بزرگداشت مردگان
برگزار میشود و طبق باورها در آن روز مردگان با افراد
خانواده خود دیدار میکنند ،به دنیای مردگان راه مییابد
تا راه پیشرفت موسیقی خود را هموار کند .گذشته از به
تصویر درآوردن این رسم دیرینه ،نکته جالب آن است
که در دنیای مردگان ،هر مردهای که چندین سال از سوی
خانوادهاش فراموش شود ،از دنیای مردگان نیز رانده شده
و برای همیشه به نیستی میپیوندد.
شاید از لحاظ تکنیکی این انیمیشن بهترین کار «دیزنی-
پیکسار» نباشد ،اما حس لطیف سنتهای بومی و موسیقی
زیبای آمریکای التین ،در کنار سنن و روابط گرم خانوادگی
که هنوز در جوامع جهان سوم جاری است ،احساسات شما
را برمیانگیزد و در مرز میان خیال و واقع ،مرگ و زندگی،
آرزو و وابستگیها ،با لذتی که از شکستن دیوارهای صعب
بزرگسالی و درنوردیدن دنیای شگفتانگیز کودکی حاصل

کردهاید ،غوطهور میشوید.

برو بیرون

 بهترین فیلمنامه اریژینال
دکتر ارغوان نجفی« :برو بیرون» ( ،)Get Outاولین
ساخته جوردن پیل ،آنقدر مورد توجه منتقدین و بینندگان
قرار گرفت که احتماالً خود کارگردان را هم غافلگیر و
متعجب ساخت! فهرست نامزدی و دریافت جوایز از
جشنوارههای مختلف از جمله  ٤نامزدی در اسکار ،دو
نامزدی در بفتا و دو نامزدی در گلدن گالب و سایر
جشنوارهها و در نهایت دریافت اسکار بهترین فیلمنامه
اریژینال به کنار ،این فیلم بهعنوان سودآورترین فیلم سال
 ٢٠١٧هم شناخته شد.
«کریس» ،یک جوان سیاهپوست آمریکایی-آفریقایی،
به دعوت دوست دختر سفیدپوست خود «رز» قرار است
آخر هفته را در کنار خانواده آنها بگذراند .در ابتدای فیلم
که اضطراب و نگرانی در چهره و رفتار کریس هویداست
و گویی تاریخی از نژادپرستی و ظلم و تبعیض در حق
سیاهپوستا ِن آمریکا را جلوی چشم دارد ،از رز میپرسد:
«آیا به خانوادهات گفتهای که من سیاهپوست هستم؟» رز
میگوید« :نه؛ ولی مگه مهمه؟» کریس میپرسد« :تابهحال

دوست پسر سیاهپوست داشتهای؟» رز میگوید« :هرگز».
همین مقدمه کافی است تا وارد فضایی معماگونه و
هیچکاکی از شخصیتهای عجیب و مرموز و سردرگمی
و رعب کریس در مواجهه با محیط جدید شوید! برخالف
تصور معمول در فیلمهای هالیوودی که سیاهپوستان را
افرادی خشن ،خالفکار و ترسناک نشان میدهد ،اینبار
یک سیاهپوست است که در محاصره افراد سفید پوست
دچار وحشتی فزاینده میشود!
این پارادوکس و اینکه تا انتها نمیدانید با یک فیلم
معماگونه طرف هستید یا ترسناک یا طنز سیاه ،شما را تا
پایان جذب فیلم میکند؛ همچنین قساوت و بیرحمی ،در
کنار شوخطبعی فانتزیگونه فیلم ،شما را در بالتکلیفی
شیرین و عذابآوری قرار میدهد!

مرا با نام خودت صدا بزن

 بهترین فیلمنامه اقتباسی
دکتر ارغوان نجفی :سال  ١٩٨٣در دهکده زیبایی در
شمال ایتالیا ،خانوادهای روشنفکر که پسر  ١٧سالهای به
نام «الیو» دارند ،میزبان جوان دانشجوی آمریکایی به نام
«الیور» هستند که برای گذراندن تعطیالت تابستانی در خانه
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آنها مسکن گزیده است .پسر خوشبرخورد و خوشقیافه
آمریکایی بهزودی جای خود را در خانواده و دهکده باز
میکند و پدر خانواده که تاریخشناس و استاد دانشگاه است
نیز با او ارتباط خوبی دارد .الیو که هنوز درصدد بازشناسی
خودش و روابطش با جنس مخالف است ،در ابتدا نسبت
به الیور که تمام دختران دهکده را به خود جذب کرده،
گارد میگیرد اما در ادامه رابطه این دو ،فراتر از دوستی،
بسیار صمیمی میشود.
«مرا با نام خودت صدا بزن» (Call Me By Your
 )Nameکه پیش از نامزدی برای  ٤جایزه اسکار ،نامزد
 ٤بفتا و  ٣گلدن گالب نیز بود ،توانست در اسکار نیز،
همچون بفتا و چند جشنواره و انتخاب دیگر ،برنده جایزه
بهترین فیلمنامه اقتباسی شود.
پس از فیلم «مهتاب» در سال گذشته و مطابق با الگوی
«تبلیغ-دلجویی» از همجنسگرایان ،اغلب منتقدان نظر
مثبتی نسبت به این فیلم داشته و به تصویر کشیدن طبیعت
زیبای ایتالیا ،نمایش احساسات و برخورد متفاوت پدر
خانواده را ستودهاند.

رشته خیال
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 بهترین طراحی لباس
دکتر ارغوان نجفی« :رشته خیال» ( Phantom
 )Threadتوسط کارگردان نامی پل توماس اندرسن که
 6بار نامزد اسکار شده ،در این دوره کاندیدای  6رشته
از جمله بهترین فیلم ،بهترین کارگردان و بهترین بازیگر
نقش اول مرد بود.
ِ
لویس شکوهمند ،کمکار و
در این فیلم دنیل دی
گزیدهکار بازی میکند که از سال  ١٩٩٨تنها در  ٦نقش
ظاهر شده و تاکنون  ٦بار نامزد بهترین بازیگر نقش اول
مرد اسکار بوده و تنها مردی است که  3بار این جایزه را
به خانه برده است« .رشته خیال» که دومین همکاری این
دو پس از فیلم موفق و درخشان «خون بهپا خواهد شد»
است ،به گفته دی لوییس آخرین کار وی خواهد بود و
پس از این فیلم خود را بازنشسته خواهد کرد.
فیلم درباره یک طراح لباس موفق به نام «رینولد
وودکاک» در سال  ١٩٥٠در لندن است که بههمراه
خواهرش در کار طراحی و دوزندگی لباس برای افراد
رده باال و خانواده سلطنتی است .رینولد که بیش از حد
برای کارش ارزش قایل است و خود را وقف کار و هنرش
کرده ،پس از آشنایی اتفاقی با پیشخدمتی به نام «الما» ،از

وی بهعنوان مدل استفاده میکند و با او وارد رابطه میشود.
زندگی سرد و حرفهای و اخالق دمدمی رینولد و رابطه
پیچیدهاش با خواهرش و نیازهای عاطفی الما ،روابط آنها
را وارد نوعی جنگ و گریز و کشمکش عجیب ،خطرناک
و غیرقابل پیشبینی میکند...

پست

 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم و بهترین
بازیگر نقش اول زن
دکتر خورسندی :قرار گرفتن سه غول عرصه نمایش
در یک قاب میتواند آن را برای سینمادوستان بسیار
وسوسهانگیز جلوه دهد ،بهویژه اینکه این محتوا به یکی
از مهمترین دغدغههای بشر متمدن مربوط باشد :تقابل
امنیت و آزادی!
حدود چهار قرن پیش ،هابز  ،فیلسوف معروف
انگلیسی که نخستین بار در زمینه ارتباط دولت-ملت
چهارچوبهای رفتاری مشخصی را پیشنهاد داد ،گفته بود
که دولت باید با قربانی کردن پارهای از آزادیها به ایجاد
امنیت مبادرت ورزد و به آنچه او از آن «جنگ همه بر
علیه همه» نام میبرد ،پایان دهد .فیلسوفان بعد از هابز،

همچون جان الک و مونتسکیو ،چندان موافق این دیدگاه
نبودند و حق به نقد کشیدن و حتی برانداختن دولت را
را برای ملت محفوظ میانگاشتند .بعدتر نیز با افزایش
هرچه بیشتر عیار مدنیت و رشد انواع آزادیهای مدنی،
دیدگاه مصلوب کردن آزادی در پای امنیت بیشتر رنگ
باخت بهگونهای که رسانههای آزاد در ایاالت متحده آنقدر
قدرت یافتند که در اواخر قرن  19میتوانستند انحصارات
بزرگ اقتصادی را به چالش بکشند و زمینههای شکلگیری
قوانین مترقیتر و انسانیتر را فراهم آورند .در نیمه دوم
قرن بیستم نیز قدرت رسانهها فساد ریشهدار در دولت
و سایر نهادهای قدرت را جسورانه نشانه رفت که در
فیلمهای «همه مردان رییسجمهور و «نورافکن» شمهای
از آن جسارتها به نمایش درآمده است.
«پست» ( )The Postفیلم جدید اسپیلبرگ را میتوان
تالشی برای تقدیر از این رویکرد بهویژه تشکر از مدیر
روزنامه واشینگتن پست برای به چالش کشیدن سیاستهای
پنج رییسجمهور آمریکا در جهت تداوم جنگ فرسایشی
ویتنام به جامعه آمریکا بهحساب آورد .او که پیش از این نیز
در فیلمهایی مانند «فهرست شیندلر»« ،نجات سرباز رایان»،
«پل جاسوسان» و مهمتر از همه «لینکلن» ارزشهای واالی

انسانی را در میانه تباهکاریهای نوع بشر به نمایش گذاشته
بود ،اینبار هم رسالت خود را بهعنوان فیلمسازی متعهد به
بهترین شکل به نمایش میگذارد و به ما نشان میدهد که
انباشت داراییهای ارزشمند مدنی را مدیون از خودگذشتگی
و بلندپروازیهای چه کسانی هستیم.

لیدی برد

 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم ،بهترین
کارگردانی ،بهترین فیلمنامه اریژینال ،بهترین بازیگر
نقش اول زن و بهترین بازیگر نقش مکمل زن
دکتر ارغوان نجفی« :لیدی برد» ( )Lady Birdدرباره
دختری جوان در مقطعی از زندگی است که شروع میکند
به شناخت خود و روابط پیرامونش با دوستان و خانواده؛
و باید تصمیمات مهمی درباره زندگی ،منش و آیندهاش
بگیرد .شاید بتوان از این فیلم لطیف بهعنوان فیلمی زنانه
نام برد که ساخت آن تنها از یک زن نویسنده و کارگردان
برمیآمد و شگفتانگیزتر اینکه نخستین فیلم گرتا
گرویگ توانسته وی را بهعنوان پنجمین زن نامزد بهترین
کارگردانی اسکار مطرح کند .اگرچه «لیدی برد» در نهایت
در اسکار با بیمهری روبهرو شد ،ولی بردن  ٣جایزه از
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بفتا ،دریافت جوایز بهترین فیلم کمدی-موزیکال و بهترین
بازیگر نقش اول زن از گلدن گالب ،جایزه بهترین فیلم
درباره زنان از حلقه منتقدین زنان و همچنین جوایزی از
انستیتوی فیلم آمریکا و منتقدان فیلم نیویورک نشاندهنده
اهمیت آن است.
«کریستین» دختری شاد و دوستداشتنی است و مادرش
که شخصیتی قدرتمند و قابل احترام دارد ،پرستار است
و در مقطعی که پدر خانواده شغلش را از دست میدهد،
جور خانواده را میکشد .شاید این مادر تلخ و سرزنشگر
و با مسوولیت که زیر بار زندگی تا میشود اما نمیشکند،
کاراکتر آشنایی برای بسیاری از ما ایرانیها و یادآور مادران
شاغل و غمخواران غرغرو و صبورِ خانه در این سرزمین
باشد؛ مادری که عشقش را به بدترین نحو با سرزنشها و
خرد کردن اعتماد بهنفس فرزندش« -میدونم تو آخرش
هیچی نمیشی!» -نشان میدهد و در عینحال از او انتظار
دارد «بزرگ» باشد و مشکالت و بیپولی و تالشهای
بزرگساالن را درک کند و باور داشته باشد که هرچه میکنند
از سر خیرخواهی است!

بیعشق
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 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان
دکتر خورسندی :فیلم «بیعشق» ( )Lovelessساخته
کارگردان روس ،آندری زویاگینتسف ،است که فیلمهای
درخشان دیگری از قبیل «بازگشت» و «لویاتان» را در
کارنامه خود دارد.
فیلم با چند شات بزرگ و موکد از طبیعت سرد روسیه
آغاز میشود که بهنوعی مارک و نشان ویژه فیلمساز است و
گویا قرار است بازتابدهنده مضمون کلی فیلم باشد .درختان
خمشده زیر برف و سرمای سخت ،ناظر خاموش تاخوردگی
خود در زالل جاری آب هستند و این شاید تمثیلی باشد
از عمق ناتوانی انسان در روزگاری که از زایندگی عشق
بینصیب است.
در نگاه اول و بهظاهر با داستانی بسیار آشنا و پیشپا افتاده
مواجه هستیم .زن و شوهری در آستانه طالق ،دنبال فرزند
گمشده خود هر سوراخی را میکاوند و براساس همان
کلیشه آشنا ،ظاهرا ً باید پس از یافتن او به ارزش کانون گرم
خانواده واقف شوند ...اما بیننده فیلم شاهد چنین انتهای
رضایتبخشی نیست!
زویاگنیتسف همچون فیلمساز موفق هموطن ما ،اصغر
فرهادی ،دغدغههای پایانناپذیر مناسبات نامعین انسانی

را در چهارچوبهای سنتی دنبال میکند و فیلم بیعشق
نیز شباهت غریبی به فیلم «جدایی» فرهادی دارد .شالوده
فیلم روی بازی زن و شوهری در آستانه طالق قرار دارد.
آنها هر کدام ،بدون توجه به فرزندی که حاصل زندگی
مشترک آنهاست ،وارد رابطههای جدیدی میشوند که
ظاهرا ً از هر جهت برایشان رضایت درونی بههمراه دارد و
انعکاس این رضایت شاید همدلی بیننده را برمیانگیزد و
از آنها هیوالیی نمیسازد که اهمیتی به سرنوشت فرزند
کمسال خود نمیدهند .در کنار این رابطهها ،مرد درگیر
مشکالت پایانناپذیر کاری و زن غرق در جاذبههای سطحی
فضای مجازی ،مجالی برای پرداختن به فرزند نمییابند و
او سرخورده از این پدر و مادر ،خود را در دنیای سرد و
بیترحم گم میکند.
پدر و مادر خسته و مایوس از یافتن فرزند ،رابطه جدید
خود را بسط میدهند در حالی که داغ غصهای تلخ را باید
همیشه با خود یدک بکشند!
سکانس پایانی فیلم بسیار نمادین و تاثیرگذار است .مرد
با سردی و بیتفاوتی مشغول تماشای صحنههایی از تجاوز
روسیه به خاک اوکراین است و توجهی به فرزند خردسال
حاصل رابطه جدید خود ندارد و در آنسوی ماجرا نیز زن

در شرایط بهظاهر رضایتبخشی ،از رابطه جدید ،روی تردمیل
قرار میگیرد ولی چند قدمی بیشتر برنمیدارد که اندوه همه
توان و نیروی جوانی او را زایل میکند...
این صحنه احتماالً میبایست چکیده و جان کالم فیلمساز
را به تصویر بکشد و این راز را با مخاطب در میان نهد که:
هیچ مرهمی چارهساز درد بیعشقی نیست!

مربع

 بدون جایزه :نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان
دکتر خورسندی« :مربع» ( ،)The Squareساخته روبن
اوستلوند کارگران سوئدی ،یک فیلم کام ً
ال خاص و متفاوت
است؛ از جهاتی شبیه همان فیل سنایی و موالنا که تماشاگران
خالیالذهن در تاریکی به آن دست میکشند و هر یک،
بهتناسب جنس ارتباط با سوژه ،برداشت ویژه خود را دارند.
فیلم براساس یک پروژه عملی اوستلوند در سال 2014
با هدف تخمین میزان اخالقمداری جامعه و اعتماد به هم
طراحی و ساخته شده است« .کریستین» ،مدیر یک موزه
مدرن (یا آنطور که خود اشاره دارد ،موزهای که دغدغههای
انسانی و اجتماعی حال و آینده را در دستور کار دارد) در
نظر دارد با انجام تبلیغاتی متفاوت و تاثیرگذار سرمایهگذاران
مناسبی برای پیشبرد پروژهای خود و توسعه موزه پیدا کند
اما چالشهای ناخواسته زندگی شخصی او منجر به بروز
سوءمدیریت و در نتیجه ایجاد موقعیتهای کمیک میشود.
تصویرگری متناوب صحنهها و سکانسهای مربوط به اشیا
و المانهای مدرن و پستمدرن موزه با زندگی نابهسامان
کارتنخوابها و بینصیبماندگان از این خوان ترقی ،خود
را همچون موزاییکی تاملبرانگیز نشان میدهد که گویی
قرار است به مخاطب یادآور شود اگر قرار است این تمدن
قلمبهشده آن وصله نافرم را چاره نکند ،به چه کار میآید.
بهنظر با این تفکر است که ایده «مربع» مطرح میشود؛ یک
مربع ساده اما پرخاصیت که قرار است مردمان ،هر که هستند،

وقتی داخل آن قرار گرفتند ،مسوولیتپذیر باشند.

---------------------دکتر علی ارغوان نجفی
دندانپزشک
نشانی :رشت ،خیابان نواب ،بنبست میخک (بنبست اول ،جنب
هتل شبستان) ،ساختمان پزشکان پارسا ،طبقه اول ،تلفن33۲۳۳۹۹۷:
Email: aanajafi@yahoo.com
دکتر محمدحسین خورسندی
دندانپزشک
نشانی :آستانهی اشرفیه ،خیابان شهید بهشتی ،تلفن42138277 :
Email: Khorsandi43@yahoo.com
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حال قهوه در ایران پریشان است

مهراب جوزی

سعید ایزددوست

اشاره :یادداشت حاضر بخشی از مقدمه کتابی است با نام «از بذر تا فنجان» و عنوان فرعی « کتابچه راهنمای
قهوهشناسی -سطح مقدماتی» .از آن روی که رویکرد ما ایرانیان به پدیده سادهای چون یک فنجان قهوه ،بی شباهت
با برخوردمان با دیگر پدیده های نو و کهنه این دنیای رنگارنگ نیست و این مقدمه ضمن اشارهای کوتاه به تاریخ قهوه
و رفت و برگشت آن به ایران ،بهخوبی به این رویکرد و آسیبهایش پرداخته است ،بازنشر آن را بیلطف و مناسبت
ندیدیم .با سپاس از مولفان این کتاب!

اگرچه هیچ مدرکی نیست که گواه دمآوری قهوه تا
پیش از قرن پانزدهم باشد ،خیلی پیشتر از آنکه قهوه
تبدیل به نوشیدنی عرفانی خانقاه صوفیان یمنی شود و
حتی بسیار قدیمتر از زمانی که بومیان اتیوپی میوه درخت
قهوه را برای سرخوشی بجوند ،انسانهای خردمند شرق
آفریقا با گونهای از درخت قهوه اُخت شده بودند.
سرگذشت قهوه بسیار به انسانهای خردمند شبیه
است .انسانهای خردمند ،همانطور که خود از شرق
آفریقا خارج و در نقاط مختلف زمین پراکنده شدند،
به گیاه قهوه نیز در چنین کوچی کمک کردند .گسترش
نوشیدنی قهوه با دوران رنسانس و امپراطوری عثمانی
همزمان بود .مردم خاورمیانه از نوشیدن قهوه نهتنها در
خانه ،بلکه در مکانهایی عمومی مانند قهوهخانهها نیز
لذت میبردند .محبوبیت قهوهخانهها بهمرور فزونی
پیدا کرد و بهنوعی تبدیل به کانون تمامی فعالیتهای
اجتماعی شد .مردم در همه حال قهوه مینوشیدند ،از
هنگام بحثهای جدی گرفته تا هنگام بازی شطرنج و
گوشدادن به موسیقی و تماشای تئاتر و تبادل اخبار
جامعه .قهوهخانهها آنقدر بهسرعت فراگیر و مکانی برای
کسب آگاهی شدند که گاه «مکتب عقال» نام میگرفتند.
در این دوران مسلمانهای شمال آفریقا نهتنها قهوه،
بلکه فرهنگ قهوهخانهنشینی را هم با خود به بندر ونیز
ایتالیا بردند .در اروپا علیرغم آنکه بسیاری مجذوب این

نوشیدنی شدند ،بسیاری به آن به دیده تردید مینگریستند
و حتی از آن میترسیدند .حتی عدهای پا را تا آنجا فراتر
ِ
تلخ شیطان» نام نهادند .سرانجام
گذاشتند که آن را
«خلق ِ
با پادرمیانی پاپ این مشکل هم حل شد و طولی نکشید
که قهوه راه خود را تا ینگهدنیا هموار کرد.
در دوران صفویه همزمان با سایر کشورهای مسلمان
خاورمیانه ،ایرانیان نیز از سایر نوشیدنیها کموبیش
دست کشیدند و به قهوه که به شراب عربی معروف شده
بود ،روی آوردند .فرهنگ قهوهخانهنشینی و قهوهنوشی
تا سالها ادامه یافت تا این که بهدلیل دوری از مراکز
کشت و تجارت قهوه و آسانی تجارت با چین که مرکز
کشت چای محسوب میشد و سهولت دسترسی به جاده
ابریشم و واردات چای به ایران توسط انگلیسیها ،کمکم
در قرن نوزدهم چای جای قهوه را در قهوهخانهها گرفت.
دیری نگذشت که با تالش فراوان کاشفالسلطنه چای در
ایران با موفقیت کشت شد و قهوه را از یاد قهوهخانهها
بیرون کرد.
ایرانیان قهوهنوش دیگر چاینوش شده بودند .در
قهوهخانهها هم دیگر بهجای عطر خوش قهوه ،بوی دیزی
گوسفندی و قلیان میآمد .فرهنگ قهوهخانهنشینی رو به
زوال رفت .در قهوهخانهها دیگر اثری از آن گپوگفتها
و تبادل عقاید نبود .پس از این تهیشدگی ،با وقفهای
زمانی از حدود  ۱۳۲۰به بعد و بهطور مشخص در دهه
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چهل خورشیدی ،دوباره کافه و کافهنشینی با کارکردهای
فرهنگی ،هنری و اجتماعی رواج یافت .اما اینبار ظاهر
کافهها تمام ًا از کافههای غربی بهخصوص فرانسوی
الگوبرداری شده بود .شاید از دالیل این الگوبرداری
میتوان به دوره گذاری اشاره کرد که ایران از سر
میگذرانید.
از آن زمان به بعد ،هر از گاهی در گوشه و کنار شهرها
کافهای باز میشد که بیشتر پاتوق جوانان بود .در چند
سال اخیر روند بازگشایی کافه در ایران و بهخصوص
شهرهای بزرگ سرعت بسیار زیادی گرفته است .عناوین
منوها هم با همان سرعت تغییر بسیار محسوسی کرده
و پر شده است از انواع فراپهها و نوشیدنیهای مختلف
بر پایه قهوه .در چند سال اخیر ذایقه قهوهنوشها هم
تغییرات بسیاری کرد .در میان آنها برخی قهوهنوشها
هم پدید آمدند که تنها دنبال چشیدن طعم تلخ قهوه و
جذب کافئین برای بهتاخیر انداختن خستگی نیستند.
این دسته از قهوهنوشها تخصصگرا شدهاند و مدام از
قهوهچی ،که حاال دیگر او را باریستا میخوانند ،تقاضای
طعمهای خاص و جدید میکنند .مث ً
ال دنبال امتحانکردن
قهوه دمی تکخاستگاه از گونهای عربیکا هستند که در
ارتفاع  ۱۳۰۰متری مزارع پرو کشت میشود و با روش
مرطوب فرآوری شده و پسطعم آن کاراملی است .فارغ
از اینکه چنین تخصصگرایی مقطعی و کورکورانه است
یا نه ،باید بهیاد داشت که در میان قهوهنوشترین جوامع
هم چنین سختگیریهایی بهندرت یافت میشود .یکی
از عوارض اینهمه تکلف ،پیچیده کردن نوشیدنی قهوه
است .این جو تخصصگرایی که در بعضی کافهها ُمد
شده ،سبب شده است که بسیاری از قهوهنوشها قهوه را
با یک نوشیدنی بس پیچیده و پر چموخم اشتباه بگیرند.
برای واضح شدن موضوع میتوان چای را مثال زد .اکثر
مردم برای لذت و رفع خستگی چای مینوشند؛ اما کمتر
کسی است که بخواهد چایی را بنوشد که در مزرعه یکی
از کشاورزان یکی از روستاهای لنگرود کشت شده است.
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حال قهوه در ایران پریشان است .بهترین مثال برای
وصف اوضاع قهوه در ایران ،ماجرای فیل و کوران است.
در این ماجرا که سنایی و موالنا هم آن را بازگو کردهاند،
از گروهی مردان نابینا که تا آن زمان فیل ندیده بودند
خواسته شد تا بر فیلی دست کشند؛ و چون هر یک
فقط به عضوی از اعضای فیل دست میکشند ،تصویری

ذرهای از جهان در فنجانی قهوه
اثرMegan Glc :

فراگیر و کاملی از فیل بر آنها نمایان نمیشود و هر یک
جداگانه تصوری از فیل در ذهن خود متصور میشوند.
از این رو هر کدام فکر میکنند که فقط برداشت شخصی
آنها از فیل صحیح است و باقی اشتباه برداشتکردهاند.
این مشکل گریبانگیر برخی باریستاهای ایرانی نیز شده
است .در کنار پیشرفت ذایقه قهوهنوشها ،خالیی که
بسیار احساس میشود ،کمبود قهوهچی متبحر و بهروزی
است که در کار خود جامعاالطراف باشد و به حاشیه
نرود .بسیاری از باریستاها که سعی داشتند از موج
پیشرفت قهوهنوشها جا نمانند ،دست به دامن اینترنت
و دستورالعملهای دمدستی و منابع بعض ًا کماعتبار شدند.
چون منبع صحیحی برای آموزش ،دریغ از یک کتاب
با ترجمه روان نمییافتند ،هر کدام بر ریسمانی چنگ
انداختند تا گوشهای بر دانش قهوه آنها افزوده شود.
از آنجایی که بیشتر باریستاها بدون هیچ پیشزمینه
آکادمیک وارد این حرفه شدهاند ،نتیجه بیشتر تالششان
چیزی فراتر از یک کپیبرداری ساده نیست .در نتیجه
یک فنجان نوشیدنی ساده که قرار بود فقط خوشمزه و
منبعی انرژیبخش برای ادامه زندگی باشد ،بدل شد به
یکی از پیچیدهترین نوشیدنیهای جهان.
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مسابقه نویسندگی پزشکی 2017

تعادل بین کار و زندگی
ترجمه :دکتر بابک عزیز افشاری

اگر شما هم یک پزشک باشید ،بهخوبی میدانید که پیدا کردن وقت برای زندگی شخصی خارج از فشار روزانه
حرفه پزشکی میتواند چالشآفرین باشد .کار برای ارتقای سالمت بیماران همزمان با تالش برای رعایت مقررات
دولت و شرکتهای بیمه ،درحالیکه نگران وضعیت مالی هستید و پرسنل را هم باید مدیریت کنید ،وقت و انرژی
چندانی برای شما باقی نمیگذارد .خوشبختانه بسیاری از پزشکان راههایی برای حفظ همزمان زندگی شغلی و شخصی
پیدا میکنند .سال گذشته دهمین دوره مسابقات نویسندگی پزشکی ایاالت متحده توسط مجله مدیکال اکونومیکس و
 Modern Medicine Networkبرگزار شد .پرسشی که برای خوانندگان مطرح شد این بود که چگونه بین کار و زندگی
خود تعادل برقرار میکنید .به روال هر سال ،جوایز نفرات اول تا سوم این مسابقه به ترتیب  2500 ،5000و  1000دالر
بود و همچنین ،نوشتههای برتر در مجله مدیکال اکونومیکس (و برای سومین سال متوالی در «پزشکان گیل») چاپ شد.
منابعgoo.gl/dBJSZh، goo.gl/c9sK1H :

دیپلم افتخار:

چگونه به سطح رضایتخبشی از تعادل بین کار و
زندگی دست یابیم
دکرت مایکل ِدی
بهیاد میآورم وقتی کار در بخش خصوصی را در
سال  1979آغاز کردم ،یک روز صبح در اتاق پزشکان
بیمارستان ،یک متخصص اطفال که سنی از او گذشته
بود مرا به کناری کشید و چیزهایی گفت که هیچ
ارتباطی با بیماران نداشت .او توصیههایی درباره آینده
داشت .خالصهاش این بود که همان روز هنگام بازگشت
به خانه ،دخترم را یک دل سیر تماشا کنم چون به یک
چشم بر هم زدن بزرگ میشود و احتماالً برای این

دکتر مایکل دِی ( )Michael Day MDفوقتخصص
قلب اطفال در داالس تگزاس است.

کار فرصت دیگری پیدا نخواهم کرد .کار پزشکی این
اجازه را به من نخواهد داد.
از توصیه نیشدار او تشکر کردم .به فکرم رسید که آن
نسل از پزشکان برای رسیدن به موفقیت ،مسیر دشواری
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در پیش داشتهاند ولی دلم میخواست توصیهاش غلط از
آب در بیاید .اص ً
ال نمیخواستم خانوادهام را به گوشهای
از زندگی خود تبعید و خود را وقف این معشوقه
حسود ،یعنی پزشکی کنم .توصیه دوستانه آن همکار،
مرا در این تصمیم مصممتر کرد .تصمیم گرفتم برای
لذت بردن از زندگی در کنار خانوادهام و برای خودم
وقت آزاد کافی بگذارم.
وقت کافی برای زندگی شخصی و اجتناب از
فرسودگی شغلی ،برای پزشکان یک معضل قدیمی و
شناخته شده است .این مساله تازهای نیست ،هرچند
دالیل آن ممکن است در گذر زمان تغییر کرده باشد.
شاید بهتر باشد یک نفر از خانواده من بپرسد چقدر
در ایجاد تعادل مناسب بین کار و زندگی موفق بودهام.
ولی احساس میکنم تقریب ًا موفق بودهام و هنوز پس از
اینهمه سال از پزشکی لذت میبرم .چند راه حل برای
مقابله با کار مفرط و فرسودگی را که در طی سالها
آموختهام ،در اینجا بیان میکنم.
یکی از چیزهایی که میتواند منجر به کار مفرط
شود ،نیاز مداوم به ما بهعنوان پزشک است .بهنظر
میرسد تعداد پزشک هرگز نمیتواند پاسخگوی نیاز
بیماران باشد .هیچ زمانی را در طول زندگی حرفهای
خود بهیاد نمیآورم که در مقایسه با همکارانم حس
رقابت به من دست داده باشد .پزشکی از این بابت
منحصر بهفرد است.
حسن این وضعیت مطمئن ًا این است که هرگز حس
کمبود به ما دست نمیدهد؛ ولی این ایراد بزرگ را هم
دارد که میتواند منجر به افراط در کار شود .اگر مراقب
نباشیم ،بهتدریج ساعات کار خود را افزایش میدهیم تا
مریض بیشتری ببینیم و توجیه ما این است که هر چه
بیشتر کار کنیم پول بیشتری بهدست میآوریم .درست
مثل سایر مشاغل ،ما هم ارزش خود را با میزان درآمد
خود میسنجیم.
ولی در پزشکی ،پول بیشتر همیشه بهتر نیست.
پول البته الزم است ولی پول بیشتر ،وقت بیشتری
میخواهد و وقت ما محدود است .ما مجبوریم تعادل
مناسبی ایجاد کنیم.
همانطور که اشاره کردم ،سالهاست که فهمیدهام
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اگر مراقب نباشم ،دچار مشکل خواهم شد .یکی از
راههایی که سعی کردهام برایش پیدا کنم این است
که در ابتدای هر سال مینشینم و پول و وقت خود را
بودجهبندی میکنم.
من و همسرم میزان پولی را که برای یک زندگی
راحت و ایمن الزم است تعیین کردهایم .تعداد تقریبی
ساعاتی را که برای این پول باید کار کنم حساب
میکنم .هر روز چند مریض باید ببینم؟ چقدر وقت
برای استراحت و تفریح و تعطیالت باقی میماند؟
یک نتیجه نامطلوب افراط در کار این است که برای
مریضها وقت کافی نمیگذاریم و تالش میکنیم در
وقت محدودی که داریم ،مریض بیشتری ببینیم .البته
این هم معضل تازهای نیست و باعث میشود بیماران
مراقبت مطلوب را دریافت نکنند .این عجله باعث
افزایش سطح استرس در محیط کار میشود و امکان
لذت بردن از پزشکی را سلب میکند.
شاید بهتر باشد تعداد بیماران را محدود کنیم .باید
بدانیم که بهتنهایی نمیتوانیم از عهده همه کارها برآییم.
وقتی تعداد بیمار محدود باشد ،امکان ویزیتهای بعدی
برای پیگیری بیماران نیز در فواصل منطقیتر فراهم
میشود و این ،کیفیت درمان را باال میبرد .سطح استرس
نیز پایین میآید و رضایتمندی شغلی افزایش مییابد.
یک راه دیگر برای کمک به ایجاد تعادل بین کار و
زندگی ،افزایش بهرهوری در محل کار است .متوجه
شدهام که ارتباط نزدیک با همکاران و پرسنل باعث
ارتقای بهر هوری میشود .رضایتمندی بیماران هم
در چنین فضایی افزایش مییابد .کاری که در سال
 1979انجام دادم و هنوز هم انجام میدهم ،این بود
که معنای موفقیت را برای خودم دوباره تعریف کردم.
الزم نیست پرمشغلهترین پزشک باشم .الزم نیست
بیشترین مریض را داشته باشم .الزم نیست بیشترین
درآمد را داشته باشم.
موفقیت یعنی اینکه کیفیت کاری که انجام میدهیم
خوب باشد .موفقیت یعنی اینکه بتوانیم از کار خود
لذت ببریم .موفقیت یعنی اینکه رابطه ما با همکاران
و بیماران خوب باشد؛ و اینکه فرصت و امکان لذت
بردن از زندگی شخصی خود را داشته باشیم.

دیپلم افتخار:

تعادل برای پزشکان چه معنایی دارد؟
دکرت جیل گاریپولی
تعادل چیست؟ کام ً
ال نسبی است ،چون تعادل را تنها
هنگامی میتوانید پیدا کنید که بدانید مرکز ثقل شما
کجاست .دکترها ،مانند بسیاری از افراد دیگر در حرفههای
مختلف ،سالهای متمادی را صرف ارتقای پیشه خود
میکنند .ما ساعات بیشماری مشغول آموختن بودهایم و
این آموختن همچنان ادامه دارد .حرفه ما با پایان گرفتن
روز به پایان نمیرسد .بعضی بیماران نیاز به پیگیری
دارند .باید به تلفنها پاسخ دهیم .مساله زندگی انسانها
مطرح است .یادم نمیآید دکتری را دیده باشم که نگران
بیماران خود نباشد .این شور و اشتیاق ،مانند آونگی است
که باید تعادل زندگی شغلی و شخصی خود را روی آن
حفظ کنیم .من قلب و روح خود را در این راه گذاشتهام
و هنوز هم میگذارم تا بهترین متخصص اطفالی شوم که
میتوانم .ولی هماکنون پس از  10سال ،درحالیکه آونگ
زندگی من پیوسته در وضعیت کار-کار-کار بوده ،یاد
گرفتهام چگونه میتوانم مرکز ثقل جدیدی پیدا کنم که
شادی و رضایتمندی بیشتری برای من بههمراه داشته باشد.
همهچیز به این بازمیگردد که تصمیم بگیرید چه چیزی
شما را شاد میکند و سپس اینکه زندگی خود را دوباره
طوری اولویتبندی کنید که بتوانید به آن شادی برسید.
من مانند بردهای بودم با این تصور غلط که به عنوان یک
متخصص اطفال ،با شغل و حرفه خود تعریف میشوم.
البته ،از خیلی چیزهای دیگر در زندگی خارج از کار لذت
میبردم :قرار با یک دوست ،ورزش ،سفر و بودن در کنار
خانواده .حتی با علم به اینکه روزی بازنشسته خواهم
شدم و آن روز نباید نگرانی مالی داشته باشم ،یک مشاور
مالی هم گرفته بودم و در امالک سرمایهگذاری میکردم.
در این کار جدی بودم .خوب میخوابیدم ،خوب ورزش
میکردم ،خوب تفریح میکردم .بهحد کافی شاد بودم ولی
همچنان در کار طبابت استانداردهایی داشتم که هرگز
نمیخواستم به هیچ قیمتی به خطر بیافتد .در محل کار
کسی بودم که بیشترین درآمد را داشتم و خانهام به حدی
نزدیک محل کار بود که در ساعات تعطیل هم به آنجا سر
میزدم یا در صورت لزوم به خانه بیماران میرفتم .هرگز به

دکتر جیل گاریپولی ()Jill A. Garripoli, DO
متخصص کودکان ،بنیا نگذار و رییس موسسه
 Healthy Kidsدر نیوجرسی است.

مسافرت طوالنی یا سکونت در محله یا شهر دیگر یا کار
در جای دیگر فکر نمیکردم .بیمارانم به من نیاز داشتند و
نمیتوانستم رهایشان کنم .تا اینکه یک روز حس کردم
این کافی نیست .باید راهی باشد که بتوانم درحالیکه
بهترین دکتر هستم ،به شادیهایی هم که میدانستم آن
بیرون منتظر من هستند ،دست پیدا کنم.
چیزهایی را که باعث میشد لبخند بزنم ،نوشتم.
چیزهایی که مرا هیجانزده میکرد و چیزهایی که باعث
میشد شاد شوم .کار خیلی سادهای بود و وقت زیادی
نمیخواست .درباره افرادی فکر کردم که در زندگی من
هستند و از خود پرسیدم با کدامیک حس خوبی ندارم.
خود را از آن افراد و شرایط جدا کردم و در عوض فعاالنه
در پی فرصتهایی گشتم که با فهرست من همخوانی
بیشتری داشت .منظورم را اشتباه نگیرید .نمیخواستم
خود را با افراد مثبت محاصره کنم ،بلکه میخواستم رابطه
نزدیکتری با اعضای خانواده ،دوستان و همکارانی داشته
باشم که در کنار نقد سازنده ،مرا تشویق هم میکردند.
از یک متخصص تغذیه کمک گرفتم تا آن رژیم غذایی
قدیمی را که برایم خستهکننده شده بود ،عوض کنم .کالس
ژیمناستیک را عوض کردم .کار با وزنه را شروع کردم
(باورم نمیشد اینقدر راحت باشد!) .یک پتک برداشتم و
حمام را خراب کردم تا شکل آن را عوض کنم؛ و تصمیم
گرفتم کار جدیدی شروع کنم.
بله؛ میخواستم شادی خود را بسازم .شاید احمقانه
بهنظر برسد ولی حس یک خالق متفکر را داشتم .چیزی
که همه ما میتوانیم و باید باشیم .البته گفتنش راحت است
ولی بهجای اهمیت دادن به اینکه دیگران درباره من یا
برای من چه فکر میکنند ،شروع کردم به اهمیت دادن به
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اینکه خودم چه فکر میکنم .خواب ،تغذیه و ورزش را
در اولویت قرار دادم .روابطی را که برایم بیفایده بود رها
کردم .وقت اضافه اندکی که برایم میماند ،گذاشتم برای
مطالعه درباره فلسفه جدید خودم و تماشای تلویزیون را
رها کردم .میدانستم که تعادل را باید خود من خلق کنم.
کارها کمکم درست شد .همسر واقعیام را یافتم و
با او ازدواج کردم .ما با هم درمانگاه خودمان را برای
اطفال ساختیم .زندگی خودمان را ساختیم و دخترک
زیبای خودمان را بزرگ کردیم .البته همسرم پزشک
نیست ولی چون تقریب ًا در همه جنبههای زندگی توافق
داریم ،همافزایی خواستههای ما بهترین نتیجه را برای
هر یک از ما دارد.
میدانم که بدون کمک نمیتوانستم همزمان با رسیدگی
به مسوولیت بیماران ،در پی زندگی خوش در بیرون در
محل کار باشم .از طریق روابطی که داشتم و با صبر و
حوصله و دیدگاه مثبت ،موفق شدم یک پزشک فوقالعاده
را برای همکاری استخدام کنم .به این ترتیب ،هر سال
دو بار میتوانم به اتفاق خانواده به کاستاریکای زیبا سفر
کنم .بهقول همسرم ،هدف ما داشتن یک بازنشستگی فعال
است .اینکه آنقدر صبر نکنیم که چنان خسته و بیمار و
پیر شویم که نتوانیم از همه چیزهای خوبی که زندگی به
ما داده لذت ببریم.

هدف از نوشتن این مطلب درباره تعادل زندگی و کار،
موقعیت خاص من یا سرنوشتی نیست که زندگی برایم رقم
زد .این را مینویسم چون همه باید بشنوند که میتوان هر
عذر و بهانهای را که مانع زندگی رویایی است ،بهراحتی
کنار گذاشت.
ما عاشق غذای چینی هستیم .یک بار یک کلوچه شانسی
را باز کردم که داخل آن نوشته بود« :میتوانی رویای خود
بسازی یا به دیگران کمک کنی تا رویای خود را بسازند».
نمیگویم کار مستقل ،راهی برای ایجاد تعادل بین کار و
زندگی است ولی بخش بزرگی از این انعطافپذیری را
که در رسیدن به چیزهایی که دوست داشتم به من کمک
کرد ،مدیون این هستم که رییس خودم هستم .موقعیت
من چندان متفاوت با دیگران نیست .من هم باید اقساط
وامهایم را پرداخت کنم .شک ندارم که موانع بسیاری در
مسیر خود خواهم داشت .شک ندارم که نمیتوانم اعمال
یا افکار دیگران را کنترل کنم ولی ایمان دارم که میتوانم
کنترل افکار خود را در دست بگیرم.
بنابراین آونگ زندگی همه ما ممکن است گاهی از
کنترل خارج شود .مهم این است که دریابیم چه چیزی ما
را شاد میکند .این یک شروع بزرگ برای یافتن آرامش
در زندگی است .شادی در زندگی و شور و شوق در کار
بهعنوان یک پزشک.

دیپلم افتخار:

بهرتینایدهمنبرایاجتنابازفرسودگیپزشکان
دکرت آنت چاوز
دوستی دارم که قب ً
ال از کار پزشکی لذت میبرد.
مطب داشت ولی هنگامیکه ناچار شد کار سخت تبدیل
به پرونده الکترونیک را انجام دهد ،ترجیح داد مطب را
تعطیل کند و یک درمانگاه بوتاکس زد .االن  12ماه است
به تعطیالت نرفته است.
متنفرم از اینکه ببینم چنین بالیی بر سر یک همکار
بیاید ،چون بیماران را از نعمت یک پزشک باتجربه
محروم میکند و رویای پزشکان را برای ایجاد تغییر در
زندگی بیماران محو میکند.
من راه حلی پیدا کردهام تا از ارتکاب این خطا
خودداری کنم و تصمیم عاقالنهای بگیرم .کاری که میکنم
این است که به همان روشی طبابت میکنم که  31سال
پیش در دوران رزیدنتی یاد گرفتهام .البته هماکنون سال
 2017است ولی من تصور میکنم تازه دارم شروع میکنم.
من بهتنهایی و مستقل کار میکنم و هر روز حدود 25
بیمار را ویزیت میکنم .هر هفته یک صبح و یک عصر
را تعطیل میکنم .شبها و آخر هفتهها را کار نمیکنم و
به بیمارستان هم نمیروم.
یک زندگی متوسط دارم و بیش از  15سال است که
اینجا هستم .همسرم کار اداره مطب را انجام میدهد و
ما هماکنون صاحب ساختمانی هستیم که  16سال پیش
ساختهایم .امور مالی و اداری را خودمان انجام میدهیم.
هرگز با پرونده الکترونیک کار نکردهایم ولی البته کار
نسخهها و صورتحسابها را بهشکل الکترونیک انجام
میدهیم.
وقتی با بیمارانم صحبت میکنم ،به چهره آنان نگاه
میکنم و از برخی نکات با دست یادداشت برمیدارم.
هرگز از رونویسی و چسباندن (،)copy and paste
نرمافزار ،انشا ،پیشنویس یا قالب آماده استفاده نمیکنم
و مجبور نیستم هر روز  3هزار بار ( 4هزار بار؟) به
موشواره (ماوس) تلنگر بزنم .پذیرش برخط یا منشی
تلفنی ندارم و همه تلفنها را یک آدم واقعی پاسخ
میدهد .طبابت «بیمار-محور» انجام نمیدهم چون با
موقعیت من اص ً
ال جور نیست.

دکتر آنت چاوز ( )Annette Chavez MDمتخصص
پزشکی خانواده در دِیتون اُهایو است.

پرستاران باهوشی دارم که میتوانند بدون اینکه هر
روز بر سرشان نق بزنم ،کارها را انجام دهند .دستیار
پزشک استخدام نکردهام چون بهخوبی پرستار کارهای
مطب را انجام نمیدهد.
هرگز در برنامه جدید پرداخت مدیکر ()MACRA
شرکت نخواهم کرد چون هزینه باالیی دارد و ترجیح
میدهم جریمهاش را پرداخت کنم .پیش از این ،جریمه
نداشتن سامانه پرونده الکترونیک را هم میپرداختم .در
عوض نگران کاهش بازدهی و هزینه فزاینده فناوری
اطالعات نیستم.
هر سال  6هفته (یک هفته به فاصله هر دو ماه)
به تعطیالت میروم .سالهاست که پی بردهام اگر به
تعطیالت نروم عصبی میشوم .فکر میکنم فاصله گرفتن
از مطب ،یک تاکتیک ضروری برای حفظ سالمت روح
است.
آیا بهنظر نمیرسد طبابت بهروش سنتی بهتر بود؟
روش من البته کمی رادیکال است ولی بهجای مراقبت
از رایانه ،از بیمار مراقبت میکنم .من در واقع بدون هیچ
واسطهای به بیمار گوش میدهم.
بسیاری از پزشکان به استخدام شرکتهای بزرگ
درآمدهاند .اطراف آنان پر از پرسنل غیرپزشکی است که
چیزی از پزشک بودن نمیدانند .از همکارانی که استخدام
شدهاند شنیدهام که ناچار هستند برای ارتقای بازده،
مریضهای بیشتری ببینند و حتی در روزهای تعطیل هم
کار کنند .حتی به یکی از پزشکان باتجربه گفته شده از
شکایت درباره یک مدیر ناالیق دست بردارد و با او بسازد.
معتقدم راز شاد بودن در حفظ استقالل است .هر اتفاقی
در مطب من به شکلی است که دوست دارم ،چون خودم
خواستهام .عواقب آن را میپذیرم چون کسی مرا وادار به
انجام هیچ کاری نمیکند.

73

همچنین میتوانم پرسنل را خودم استخدام کنم .اگر
برایم مشخص شود که فردی قادر به انجام کاری نیست،
بیدرنگ او را برمیدارم چون دریافتهام که میتواند
سربار شود.
فایده دیگر این شکل کار کردن این است که ناچار
نیستم تا دیروقت در جلسات طوالنی شرکت کنم .درباره
اموری از قبیل مشکالت بیمه ،پرسنل ،پروندههای حقوقی
و ...در مسیر مطب تا منزل و حین رانندگی با همسرم
صحبت میکنیم .همین صحبتها سرنخ الزم برای انجام
این امور را فراهم میکند.
خوششانس هستم که با مدیر مطب خودم ازدواج
کردهام ولی برای هر مطبی ،یک مدیر وظیفهشناس و
دقیق از ضروریات است .همسرم بهتر از هر حسابداری
این امور را انجام میدهد .همه درآمد خانواده از مطب
میآید.
چون ملک مطب متعلق خود ماست ،مشکالتی که
سایر همکاران با صاحب ملک خود دارند ،برای ما
پیش نمیآید .کار رسیدگی به امور ساختمان را خودمان
انجام میدهیم .نکته مثبت دیگر این است که بیماران
خوبی داریم .البته برخی از بیماران ممکن است حرف
گوش نکنند یا کمی متوقع باشند ولی رفتار تهدیدآمیز
یا سوءاستفاده و آزار پرسنل را هرگز تحمل نمیکنم و
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از چنین بیمارانی درخواست میکنم مطب را ترک کنند.
تصمیم گرفتهام این رویه را تا هنگام بازنشستگی ادامه
دهم .اگر به دالیلی ادامه این رویه میسر نباشد ،الگوی
درمان مستقیم را ترجیح میدهم.
وقتی در مطب نیستم ،وقتم را در یونجهزار  10هکتاری
خودمان در کنار مرغ و خروسها و درختان بومی اُهایو
میگذرانم .با دانشجویانم در دانشگاه دِیتون ارتباط نزدیک
دارم و تالش میکنم آنان را به پزشکی خانواده عالقهمند
کنم .گاهی آنان برای کمک به کارها به مزرعه میآیند
و از درآمد حاصله برای امور خیریه استفاده میشود.
دانشجویان سال  3و  4نیز برای طی دوره چرخشی به
مطب من میآیند.
گاهی میشنوم که برخی همکاران در تعطیالت آخر
هفته به لپتاپ خود میچسبند تا یادداشتهای بیماران را
کامل کنند یا جداول هفته بعد را آماده کنند .هرگز حاضر
نیستم از وقت اضافی خود برای این کارها چشمپوشی
کنم .بافندگی ،دوچرخهسواری ،خواندن کتاب ،خیاطی،
کار در باغچه و درختکاری را ترجیح میدهم .به
همکارانی که گرفتار این گروههای بزرگی هستند که با
نیازهای فردی آنان پاسخ نمیدهند ،توصیه میکنم خود
را از سلطه آنها برهانند .امیدوارم شما هم کلید لذت
بردن از پزشکی و زندگی را پیدا کنید.

دیپلم افتخار:

تعادل بدون مرزبندی ممکن نیست
دکرت فلیشیا آن واگمن
اولین تجربه من از یافتن تعادل هنگامی بود که تازه
دستیاری را به پایان رسانده بودم .چند روز اول در مطب
خصوصی بهشدت هیجانزده بودم که باالخره میتوانم
پول دربیاورم و در مقایسه با چهار سال پیش ،وقت آزاد
بیشتری دارم .زیاد طول نکشید تا بفهمم که درباره وقت
آزاد تصور درستی نداشتهام .عصر جمعهها کالس تنیس
داشتم و پس از تعطیلی مطب بهموقع خود را به آنجا
میرساندم.
ولی همهچیز همیشه بر وفق مراد نیست .مطب شلوغ
بود و مریض آخری پیچیدهتر از تصور اولیهام از آب
درآمد .با همه عجلهای که به خرج دادم ،نیم ساعت دیر
به کالس رسیدم .شاید هفته خوبی نداشتم یا آن لحظه
طاقتم طاق شد ،ولی وقتی وارد زمین شدم تنها کاری
که توانستم انجام دهم این بود که روی نیمکت بنشینم و
گریه کنم .گریه به این دلیل که هیچ کنترلی روی برنامه
و عم ً
ال زندگیام نداشتم.
انتظار نداشتم وضعیت پس از دستیاری اینطور باشد.
شهریهام را پرداخت کرده بودم .مربی تنیسم صبورانه
گوش داد ،سپس نگاهم کرد و گفت« :مشکل اینه که
زندگی تو هیچ مرزی نداره و اگه مرزی نباشه ،احتماالً
تعادلی هم در کار نیست».
بعد از آن کالس تنیس که تبدیل به جلسه مشاوره
شد ،مدتها درباره حرفهای مربیام فکر کردم .او کام ً
ال
حق داشت .درسی که او به من داد یکی از بزرگترین
درسهای زندگیام بود.
شاید بپرسید چرا یک نصیحت بهظاهر ساده ،اینقدر
برایم مهم بود .چون آن پاسخ ،یک پاسخ ساده نبود،
بلکه پاسخهای دیگری را در پی داشت که باعث شد
زندگیام را دوباره ارزیابی و تعادل جدیدی ایجاد کنم
که مرا نجات داد.
ولی مرزبندی چیست که اینقدر برای ایجاد تعادل مهم
است .مهمترین چیزی که به ذهنم رسید شکل مرزبندی
نبود ،بلکه درک این نکته بود که گاهی در حرفه ما هیچ
مرزی بین محل کار و خانه وجود ندارد .این دو اغلب

دکتر فلیشیا آن واگمن (Felicia Ann Wagman
 )MDمتخصص زنان و زایمان در داالس تگزاس
است .این دومین بار است که او موفق به کسب دیپلم
افتخار در مسابقات نویسندگی پزشکی میشود .اولین
بار ،دکتر واگمن در سال  2015موفق به دریافت این
دیپلم شد .عنوان آن نوشته او «سوزی :هدایت بیماران
در تراژدیها» بود.

با هم مخلوط شدهاند.
طبیعت کارم باعث شده بود هرقدر هم که سخت
تالش میکردم ،ناچار میشدم برخی روزها تا دیروقت
در مطب بمانم .بسیاری از قرارهای مالقات یا مراسمها
را بهدلیل یک مریض اورژانسی از دست میدادم .درک
این واقعیت برایم ارزشمند بود چون تالش کرده بودم
چنین نباشد .ولی واقعیت این بود که اگر بخواهی یک
دکتر خوب و دلسوز باشی ،یک جنبهاش همین است.
این یک جنبه از این شغل است :شغلی که عاشقش بودم
و در واقع نسبت به آن حس تعهد داشتم.
هنگامی که این را پذیرفتم ،باید مرزهای الزم برای
ایجاد تعادل را پیدا میکردم .چقدر وقت آزاد الزم داشتم
تا استراحت کنم و نشاط و شور زندگیام را بازیابم؟ جز
خودم کسی نمیتوانست به این پرسشها پاسخ دهد.
انجام آن تغییرات هم برعهده خودم بود و گاهی این
کار با پرسشهای سخت و تصمیمهای مشکلی همراه
بود که نتیجهاش یک زندگی متعادلتر بود .در ابتدا چهار
روز در هفته کار میکردم ولی بعدها این برنامه را تغییر
دادم تا وقت بیشتری با پسر نوزادم بگذرانم و وقتی به
سن مدرسه رسید ،به روال قبلی بازگردم.
مشکل دیگرم این بود که تعیین کنم چقدر زمان برای
استراحت و چقدر درآمد نیاز دارم .آیا اگر مقداری از
زمان استراحت بزنم تا پول بیشتری در بیاورم ،تعادل بههم
میخورد؟ این هم یکی دیگر از پرسشهای سختی بود
که با تغییر نیازهای شخصی و خانوادگی تغییر میکرد.
این تجربیات باعث شد به یکی از بزرگترین کلیدهای
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تعادل دست پیدا کنم :تعادل یک فرآیند پویا و پیوسته در
حال تغییر بود .با تغییر زندگی من ،نیازها و تصور من از
تعادل نیز عوض میشد .من گزینههای خود را پیوسته
میسنجیدم تا مطمئن شوم همچنان همهچیز مرتب و
تعادل برقرار است.
وقتی مجرد بودم ،وقت استراحت و وقت خودم بسیار
متفاوت با چیزی بود که پس از تشکیل خانواده داشتم.
وقت خودم از تنیس و شنا بهسمت وقت مادر و پسری،
تفریحات خانوادگی و مطالعه رمان متمایل شد .هربار
نحوه تقسیم وقت بسیار متفاوت بود ولی نتیجه ،همان
تعادلی بود که دنبالش بودم.
همه اینها باعث شد بفهمم که وقتی مرزها و تعادل
را پیدا میکنم ،هدف زندگی هم روشن میشود :شاد
بودن .وقتی دکتر شدم ،خیلی شاد بودم .این رویای تمام
عمرم بود و همین تا مدتها مرا نگاه داشت .عالوه بر

ساعتها بیخوابی و این نکته که با هر تصمیم ،زندگی
بیماران در دستان من بود ،استرس این شغل هم بسیار
باالست .پس مرزبندی و تعادل باعث شد شادی را نهتنها
در حرفهام ،بلکه در جنبه دیگر زندگیام که پیش از آن
نادیده میگرفتم ،یعنی در زندگی شخصیام نیز بازیابم.
و این چیزی است که برای همه شما آرزو میکنم.
اینکه به کمال شادی که همه ما سزاوار آن هستیم دست
بیابید .ما سخت تالش کردهایم و شایسته دستیابی به
نتایج این تالش هستیم .وگرنه این خطر جدی وجود
دارد که از چیزی که عاشقش بودیم متنفر شویم و این
میتواند روزی باعث شود این هدیه فوقالعاده را که
به همه ما رسیده کام ً
ال کنار بگذاریم .پس مرزهای خود
را بیابید و تسلیم نشوید تا هنگامی که بتوانید زندگی
و تعادلی را که میخواهید و شادیای را که سزاوارش
هستید ،خلق کنید.

دیپلم افتخار:

سفر طوالنی تا تعادل کار-زندگی
دکتر جانا بورسن

عصر روزهای یکشنبه ،وقتی در اندیشه برنامه کاری
هفته آیندهام غوطه میخوردم ،ابری از اندوه مرا فرا
میگرفت .حس میکردم بین قرارداد کاری ،تعهدات
مالی و انتظارات خانوادهام بهدام افتادهام .نمیتوانستم
تصور کنم چگونه میتوانم زندگیام را تغییر دهم.
واقعیت این بود که تنها فردی که میتوانست تغییری
در این شرایط ایجاد کند ،خودم بودم.
از اینکه نمیتوانستم از کار لذت ببرم کالفه
بودم .باالخره توانسته بودم به چیزی که در طول
سالهای کالج ،دانشکده پزشکی و دستیاری بهدنبالش
بودم ،دست پیدا کنم .یک پزشک متخصص داخلی
(  )internistدارای بورد بودم که کام ً
ال آموزش دیده
و حتی برای مراقبت از بیماران در روستا آماده است.
اوایل دهه  1990بود و هنوز در ناحیه ما خبری از
متخصصین بیمارستانی (  )hospitalistsنبود .روزها
در مطب و شبها در بیمارستان مریض میدیدم و
وقت آزادم را صرف ویزیت و مراقبت از چند بیمار
دیگر در آسایشگاه میکردم .حدود  70ساعت در
هفته کار میکردم و این مسیری بود که مرا به سوی
فرسودگی شغلی هدایت میکرد.
طی آن سالها ،مانند تشنهای بودم که تالش داشت
از شلنگ آتشنشانی آب بنوشد .چیز خوبی بود ولی
برای من زیاد بود.
و بعد گرفتار یک مشکل پزشکی شدم که اکنون
که فکر میکنم ،میبینم اگر فشار کاری کمتر بود
میتوانستم از آن اجتناب کنم یا از شدت آن بکاهم.
چند سال مرخصی گرفتم تا سالمت خود را بازیابم.
چیزی که در ابتدا یک بحران سالمت فردی بهنظر
میرسید ،در نهایت تبدیل به فرصتی شد که زندگیام
را دوباره بسازم و تبدیل به زندگی کامل و شادی کنم
که در آن وقت داشتم از هر چیزی که به آن عشق
میورزم ،لذت ببرم .این شامل مراقبت از بیماران
هم میشد.
طی دو سال کسالت ،دلم برای طبیب بودن تنگ

دکتر جانا بورسن ( )Jana Burson MDمتخصص
داخلی در کورنلیوس کارولینای شمالی است .وی از
سال  2001تاکنون در زمینه طب اعتیاد فعالیت میکند.

شده بود .البته حاال دیگر هویتی داشتم خارج از دنیای
طبابت .ولی دلم هوای سروکله زدن با مریضها و
چالشهای ذهنی را کرده بود .میخواستم بر سر کار
بازگردم ،ولی در شرایط تازه.
در ابتدا تصور میکردم راهحل ،کار پارهوقت است.
این البته مفید بود ولی وقتی خوب استراحت کردم،
دیدم مراقبتهای اولیه راضیام نمیکند .قلب من
جای دیگری بود.
با سایر همکاران در فضای مجازی در ارتباط بودم
و دنبال کار تازهای بودم .با گروهی از پزشکان در
همان نزدیکی آشنا شدم .ذهنم برای ایدههای تازه باز
بود و کار خارج از طبابت رایج را انتخاب کردم :طب
کار ،کار با شرکتهای بیمه ،شرکتهای دارویی و
شرکتهای کار موقت.
درباره مواردی مانند پزشکی قانونی هم فکر کردم و
حتی دوره دستیاری آن را هم گذراندم .تصمیمهایی که
گرفتم متفکرانه و براساس تحقیقاتی بود که انجام دادم.
در نهایت طب اعتیاد را با شرایط خودم سازگارتر
یافتم .خودم را راضی کردم که با یکی از همکارانم که
رییس یک مرکز پزشکی اعتیاد بود کار کنم.
تصور میکردم گرفتن شرححال و معاینه فیزیکی
بیمارانی که وارد یک مرکز نگهداری از مبتالیان به
اعتیاد میشوند ،میتواند مرا راضی کند ولی بهتدریج
بهسمت درمان اختالل مصرف اپیوئید با داروهایی
مانند نالترکسون ،بوپرنورفین و متادون گرایش
پیدا کردم .درباره این مباحث پزشکی تقریب ًا چیزی
نمیدانستم و اطالع از نتایج قریب به  60سال پژوهش
در اینباره برایم جالب بود.
آموز شهای تکمیلی را فراگرفتم و در نهایت،
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گواهینامه طب اعتیاد را دریافت کردم که هماکنون
جزو رشتههای تاییدشده توسط بورد تخصصی
آمریکاست.
حال دیگر منتظر روزهای کاری هستم .همواره با
چالشهای تازه روبهرو میشوم .درآمد خوبی دارم و
حس میکنم عالوه بر کمک به بیماران ،به خانوادههای
آنان و جامعه نیز کمک میکنم .حس میکنم کاری که
در طول یک روز انجام میدهم موثرتر از کاری است
که بهعنوان متخصص داخلی در طول یک ماه انجام
میدادم .آنجا عوارض اعتیاد را درمان میکردم ولی
هرگز با علت اصلی یعنی خود اعتیاد سروکار نداشتم.
عاشق مجموعهای هستم که با آنان کار میکنم و آنان
نیز به قضاوت من احترام میگذارند و از تصمیمات
پزشکی من حمایت میکنند .هرقدر بخواهم برای
این مجموعه کار میکنم و کمی هم برای مطب وقت
میگذارم.
شانس آوردم که جایگاه خود را پیدا کردم ولی برای
آن دوندگی هم کردهام .توصیههایم به پزشکانی که مایل
به تغییر دادن محیط کار خود هستند ،این است:
تصمیم بگیرید کدام بخش از کارتان شما را شاد
میکند و کدام بخش چندان لذتبخش نیست.
از تخیل خود استفاده کنید .سعی کنید تصویری از
شغل دلخواهتان داشته باشید .امکان ندارد فرصت شغلی
دلخواهتان را بیابید مگراینکه تصوری از آن داشته باشید.
ذهنتان را باز نگاه دارید و در پی جایگاههایی باشید
که پیش از این به فکر شما نرسیده است.
شرکتهای کار موقت ،این فرصت را به شما میدهند
که در کنار داشتن درآمد ،شاخههای مختلف پزشکی را
بهدنبال یافتن کار دایمی جستجو کنید.
اولویتهای مالی خود را مشخص کنید.
اگر میخواهید ساعات کمتری کار کنید ،شاید الزم
باشد از برخی تجمالت صر فنظر کنید .جنبههای
مختلف را سبکو سنگین کنید .اگر بخواهید یک ویال
در کنار ساحل با یک قایق داشته باشید ،باید بیشتر از
پزشکی کار کنید که با یک کلبه جنگلی راضی است.
از شکستها ناامید نشوید.
من در طوالنیمدت در بیش از یک زمینه کاری
شکست خوردهام .آن را بخشی از فرآیند یادگیری
قلمداد میکنم.
درسهایی را که آموختهاید بهخاطر بسپارید و سعی

کنید خطاها را تکرار نکنید.
وقتی پس از سالها ،یک موقعیت کاری دلخواه
پیدا کرده بودم ،مدیریت عوض شد .به من گفتند باید
مریض بیشتری ببینم و شش مریض در ساعت خیلی
کند است .برایم خوشایند نبود که بپذیرم این کار دیگر
برایم مناسب نیست .ولی این بار میدانستم که کنار آمدن
با انتظارات جدید نمیتواند خوشحالم کند .به کارفرما
اطالع دادم که قصد استعفا دارم و او باید دنبال یک
جایگزین باشد .گفتم ذات من با توقعات او سازگار
نیست و برایش آرزوی موفقیت کردم .با هم توافق
کردیم و تنها در عرض چند ماه جای بهتری پیدا کردم.
منتظر کمی حس ترس باشید.
هر تغییری در زندگی با خطر همراه است ولی از
خطراتی حرف میزنیم که منطقی و قابل پیشبینی
باشند .تصمیم بگیرید چقدر خطر را میتوانید تحمل
کنید و تا کجا میتوانید پیش بروید .مث ً
ال اگر عدم
امنیت مالی میتواند آرامش فکری شما را بر هم بزند،
تا هنگامی که کار تازهای پیدا نکردهاید ،کار فعلیتان
را ترک نکنید.
اجازه ندهید هویت شما منحصر ا ً بهعنوان یک
پزشک تعریف شود.
بهیاد داشته باشید که پزشک بودن هرقدر حس
خوبی داشته باشد ،تنها بخشی از وجود شماست .باید
هویت خود را بهعنوان والدین ،همسر و صدها چیز
دیگر که برایمان مهم است نیز پرورش دهیم .به این
ترتیب حس خوب بودن ما به شغل ما وابسته نمیشود.
بهویژه در عصر پزشکی حاضر با آینده نامشخص،
روی سایر جنبههای زندگی خود نیز باید تکیه کنیم.
پزشکان بیش از آنچه میپنداریم بر شیوه زندگی
تسلط دارند .گاهی در وضعیتهایی که دوست نداریم
گرفتار میشویم ،ولی واقعیت این است که بیشتر ما
به منابع مادی و معنوی الزم برای تغییر زندگی در
جهت مثبت دسترسی داریم .ما آموزشهای سختی
را پشت سر گذاشتهایم و مهارتهای الزم برای ادامه
تغییر را کسب کردهایم.
امتحان کردن هر چیز تاز های میتواند سخت و
ترسناک و گاهی بیفایده باشد .ولی اگر شما هم مانند
من -غروب هر یکشنبه وقتی هیچ کاری ندارید -آن
پتوی سرد ناامیدی را روی شانههایتان حس میکنید،
این بزرگترین خطری است که تهدیدتان میکند.

رتبه سوم:

تالش من برای تعادل کار-زندگی
دکرت آرویند کاوال
وقتی جوانتر بودم ،فهمیدم که تعادل کار-زندگی
مهمترین هدیهای است که میتوانم به خودم و خانوادهام
بدهم .پدرم در  59سالگی زندگی را بدرود گفت ،عمدت ًا
بهاین دلیل که میخواست بیشتر زندگی خود را وقف
کارش کند .مادرم در  50سالگی فوت کرد و علت اصلی
آن هم استرس ناشی از مشغله کاری پدرم بود.
من بهعنوان یک پزشک مهاجر در ایاالت متحده ،برای
طی مسیر طوالنی یادگیری ،دو برابر دانشآموختگان
آمریکایی تالش کردهام تا بتوانم به یک متخصص غدد
معتبر تبدیل شوم .بههمین دلیل وقتی در سال  1999یک
موقعیت عالی در فیالدلفیا به من پیشنهاد شد ،بهشدت
خوشحال شدم .برای من که در یک بیمارستان شلوغ
آموزش دیده بودم ،ویزیت  32مریض در روز اول کاری،
مثل آب خوردن بود.
بهتدریج تعداد مریض روزانه از  45گذشت .احساس
خوبی داشتم که یک جای شلوغ کار میکنم ولی از سال
سوم کمکم فهمیدم که همسر و فرزندم را کمتر و کمتر
میبینم .ظاهرم نیز پیرتر بهنظر میآمد؛ و پسر دومم در
راه بود.
چهار هفته پس از  11سپتامبر  2001این بچه متولد
شد و من درحالیکه این اعجاز حیات را تحسین میکردم
بهنظرم رسید زندگی چقدر میتواند فانی باشد و در یک
چشم بر هم زدن ،خاموش شود .پس از حدود  12سال،
تازه یادم آمده بود که چگونه خودم در غیاب والدین
بزرگ شدهام .نمیتوانستم اجازه دهم تاریخ تکرار شود.
شش هفته بعد ،در شرایطی که شراکت در محل کارم
به من پیشنهاد شده بود و با وجود ناراحتی و مخالفت
همکارانم ،تصمیم گرفتم آنجا را ترک کنم .مصمم بودم
که مسیر خود را بهعنوان یک متخصص غدد ،بدون قربانی
کردن خانوادهام ،پیدا کنم .بهویژه که میدیدم همکارانم
که حدود  12سال بیشتر از من سابقه داشتند ،چگونه کار
میکنند .تصمیم گرفتم وقتی به سن آنان میرسم ،مجبور
نباشم مانند آنان کار کنم.
پس مطب شخصی خود را برپا کردم .یک دفتر کوچک
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متخصص غدد در فیستورویل پنسیلوانیا است.

اجاره کردم .همسرم منشی من بود .پسر  7ماههام در داخل
گهوارهاش در یکی از اتاقهای مطب چرت میزد .البته
شرایط سختی بود ولی میتوانستم در حین کار ،کنار
خانوادهام باشم .جالب اینکه بسیاری از بیماران ،مادر و
بچه را میشناختند.
تصمیم دیگرم در ابتدای افتتاح مطب شخصی این بود
که مطب را الکترونیک کردم .در سال  2002مطب من
یکی از اولین مطبهایی بود که کاغذ را حذف کرد .این
کمک کرد که از خطاهای کار با جداول کاغذی اجتناب
کنیم و با استفاده از نرمافزار ،میتوانستم از منزل به
پرونده الکترونیک سالمت متصل شوم .عصرها زودتر به
خانه میآمدم و با بچهها بازی میکردم .با همسرم بیرون
میرفتیم و شام میخوردیم؛ و بعد میتوانستم به مطب
متصل شوم و یادداشتها را کامل کنم و پیامها را ببینم.
همچنین جزو اولین کسانی بودم که تماسهای تلفنی
مطب را به هر شمارهای که میخواستم انتقال میدادم.
نمیتوانم نقش فناوری در کمک به ایجاد تعادل کار-
زندگی را دستکم بگیرم.
با اینکه پیشبینی میشد موفق نشوم ولی اینطور
نشد .البته مانند بیشتر دکترها کمکم مجبور شدم با
بیمارستانهای بیشتری همکاری کنم و حاال چهار و نیم
روز کامل در هفته ،مطب باز بود .لحظه حساس بعدی
در سال  2004در تعطیالت ریاستجمهوری بود .پسر
بزرگترم ،وقتی معلم کودکستان پرسیده بود در تعطیالت
چهکار کرده ،نمیدانسته چه بگوید.
دوباره ،به خود اجازه داده بودم به اعتیاد مقاومتناپذیری
بهنام کار بازگردم .تمایل درونیام در کمک به نیازمندان،
همراه با ناتوانیام در گفتن «نه» ،باعث شده بود بهسوی
همان باتالقی کشانده شوم که پدرم را در خود فرو
برده بود.

79

ولی تصمیم گرفته بودم خطاهای او را تکرار نکنم.
پس کمکم از بیمارستانها بیرون آمدم .هر شش تا
هشت ماه ،یکی از بیمارستا نها را کنار گذاشتم.
همکارانم دوباره معتقد بودند اشتباه میکنم« :درآمدت
 %40کم میشه!»
ولی زندگی برای من مهمتر از پول بود و این روند
را ادامه دادم .البته حواسم به سیاست و مقررات بیفایده
بیمارستانها بود .و بعد  10نوامبر  2007سر رسید.
یک روز سرد یکشنبه ،تازه از ظهر گذشته بود که از
تنها بیمارستانی که همچنان با آن همکاری میکردم ،در
حال بازگشت به خانه بودم .در جاده کوهستانی و زیبای
باکسکانتی در پنسیلوانیا ،ناگهان با یک خودرو شاخبه
شاخ شدم .ماشین را بهسمت راست هدایت کردم تا از
برخورد مستقیم جلوگیری کنم .آن خودرو به سمت چپ
سپر عقب من خورد و من چپ کردم .در کسری از ثانیه
با سرعت حدود  60کیلومتر در ساعت از جاده منحرف
شدم و به تیر برق خوردم.
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خودم را از داخل خودرو بیرون کشیدم .سالم بودم.
خدا را شکر .یکبار دیگر این عالمتی بود که من در آن
ساعت نباید آنجا باشم .تا پایان سال  2007همکاریام
را با همه بیمارستانها متوقف کردم .دیگر همه شبها
و پایان هفتهها متعلق به خودم بود تا در کنار خانوادهام
باشم .پسرم دیگر هرگز به من نگفت که نمیدانسته
تعطیالت را کجا بوده!
کار نکردن در بیمارستان مفهومش این است که تنها
درآمد من کار در مطب است .با حذف گرفتاری ناشی
از صورتحسابهای بیمارستانی ،توانستم علت کاهش
بهرهوری و استرس باالی پرسنل و خودم را بیابم:
شرکتهای بیمه پستفطرت که خوب پول نمیدهند
ولی خوب بلدند از آدم کار بکشند .کمکم خودم را از شر
چنین قراردادهایی خالص کردم .از مدیکد شروع کردم
تا رسیدم به بیمههای خصوصی .باز هم سیل نکوهش از
جانب همکاران بهسوی من روانه شد .ولی من به آرامش
نیاز داشتم .کمکم تعداد بیمارانی که برای کارم ارزش قایل
بودند و حاضر به پرداخت نقدی بودند ،افزایش یافت.
در نهایت چیزی که آموختم این است که پرسنل و
بیماران ،در واقع ،خانواده دوم من هستند .بنابراین ،وقت
گذراندن با آنان نباید مانند اعمال شاقه باشد .خانواده اول
من این را درک میکند .بیمارانم این را درک میکنند.
پرسنل هم همینطور .پس اگر ساعت  4عصر مطب را
ترک کنم تا با پسرم گلف بازی کنم یا جمعه را زودتر
تعطیل کنم تا با همسرم به سینما برویم ،آنها ناراحت
نمیشوند.
همچنین اگر یک روز شنبه ،میز شام را ترک کنم تا به
پمپ انسولین یکی از بیمارانم رسیدگی کنم ،خانوادهام
این را درک خواهد کرد .همه مطمئن هستند که وقتی به
من نیاز داشته باشند ،من آنجا خواهم بود .من هم کام ً
ال
مطمئن هستم که وقتی به آنان نیاز دارم ،آنجا خواهند بود.
با اینهمه در یک مورد عمیق ًا متاسفم :تعطیالت طوالنی
نمیتوانم داشته باشم و ندارم و تاکنون نتوانستهام به
مسافرتهایی که رویای من بوده ،بروم .ولی این برنامه
بعدی من است .در نهایت همه ما باید بدانیم که تعادل
واقعی کار-زندگی ،یک افسانه است و معموالً بستگی
به تعریف ما دارد .دلخوشی من این است که وقتی با
خانواده اولم نیستم ،همیشه در کنار خانواده دومم هستم.
در یک کالم من هرگز خانوادهام را ترک نمیکنم و شاید
بههمین دلیل خوشبختترین مرد جهان هستم.

رتبه دوم:

تعادل کار  -زندگی
یک هدف شایسته ستایش و ...خندهدار!
دکرت جنیفر فرانک
وقتی به همسرم گفتم میخواهم داستانی درباره تعادل
کار-زندگی بنویسم ،او پرسید« :کی؟» گفتم« :همین االن ».او
گفت« :نه؛ منظورم اینه که کی قراره این تعادل کار-زندگی
برقرار بشه؟» واقع ًا کی؟
واقعیت ساده این است که دستیابی به تعادل کار-
زندگی ،مانند دستیابی به صلح جهانی ،یک هدف همچنان
دستنیافتنی است .در بهترین حالت میتوانیم امیدوار باشیم
که بهطور کلی در مسیر تعادل کار-زندگی حرکت کنیم.
بهتر از آن ،این است که بین کار و زندگی دنبال تعامل و ایجاد کنم .البته خیلی چیزها در این قالب نمیگنجد ،ولی
یکپارچگی باشیم .بیشتر ما این حالت را بهتر درک میکنیم .بعضی چیزها میگنجد.
تعیین اولویتها در مدیریت این تعامل بین مسایل
بهنظر من تعادل کار-زندگی این است که هر روز صبح
بهموقع برای کار از خانه خارج شویم ،در محل کار بتوانیم شخصی و حرفهای ،حیاتی است .بیشک گاهی کار اولویت
بهموقع ناهار بخوریم و هر روز عصر راس ساعت  5:30اول است ،مانند زمانی که از بیمارستان تماس گرفتهاند
محل کار خود را ترک کنیم .معنیاش این است که باید و کودکی در حال بهدنیا آمدن است .گاهی هم زندگی
من دارای الگوی کاری قابلپیشبینی و قابل مدیریت باشم شخصی و تعهدات خانوادگی مهمتر است ،مانند زمانی
و بتوانم به نیازهای شخصی ،خانوادگی ،ورزش ،سرگرمی که فرزند خودتان در حال بهدنیا آمدن است.
اینکه چهچیز در هر لحظه خاص اهمیت بیشتری
و دوستانم برسم .من هم البته چنین روزهایی داشتهام ولی
این وضعیت ،قاعده کلی و هنجار زندگی من نیست و دارد ،بستگی به جنبههای مختلف آن موقعیت خاص
دارد ،بنابراین همیشه کار را به زندگی ترجیح نمیدهم،
احتماالً هرگز نخواهد بود.
تعامل زندگی-کار به این معنی است که حتی به خود ولی زندگی را نیز همیشه به کار ترجیح نمیدهم .وقتی
اجازه پرسیدن سوال درباره این یا آن را ندهیم؛ یعنی اولویت من مشخص شود ،پاسخ «چهچیز» روشن میشود
زندگی و کار ما بهشدت با هم تنیده و عجین شده است .و الزم است روی «چگونه» متمرکز شوم.
این مشابه کاری است که پزشکان هر روز هنگام
مهمتر از همه ،تعامل بین این جنبههای مختلف است
که به ما امکان میدهد واقعیت تغییر اولویتها و رقابت اولویتبندی نیازهای بیماران انجام میدهند .درد قفسه
سینه یا عالیم سکته مغزی در اولویت قرار دارد و اگر
خواستهها را بپذیریم.
من همچنین از انتخابهای غیرضروری اجتناب میکنم .در یک بیمار با این عالیم روبهرو شویم ،بهطور غریزی
اگر بخواهم بین ورزش یا گذراندن وقت با فرزندانم یکی را متوجه میشویم که پای ورزشکار یا کشیدگی مچ باید صبر
انتخاب کنم ،میتوانم تصمیم بگیرم با فرزندانم به اسکیت کند .عالی میشد اگر انجام همه این کارها ممکن بود ،ولی
روی یخ برویم .امشب خواهرم بیمار بود و به خانهاش وقتی نمیتوانیم ،ناچاریم اولویتبندی کنیم .اولویتبندی
سر زدم تا معاینهاش کنم و برایش نسخهای بنویسم .من خواستههای شخصی و شغلی به شما امکان میدهد هنگام
توانستهام بین نقشهایم بهعنوان پزشک و خواهر ،تعامل هر اقدام بهراحتی تصمیم بگیرید.
دکتر جنیفر فرانک ()Jennifer Frank, MD
متخصص پزشکی خانواده در ،ThedaCare
کلینتونویل ،ویسکانسین است .وی پیش از این یک بار
هم در سال  2011در مسابقات نویسندگی پزشکی حایز
رتبه دوم شده بود .عنوان آن مطلب «چرا ارزیابیها
مهم است» بود.
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انعطافپذیری دومین عامل مدیریت موفق در میدان
رقابت بین خواستههای مرتبط با خانه و کار است .این
هفته در دقیقه آخر از من خواسته شد در بیمارستان در
زمینه آموزش بیماران سخنرانی کنم .سخنرانی در زمانی
بود که باید در خانه باشم -بین شام و هنگامی که بچهها
میخوابند و بیشترین نیاز را به من دارند .برایم مشکل بود
آن زمان را از دست بدهم ولی طوری برنامهریزی کردم
که پیش از شام در خانه باشم و قبل از سخنرانی ،مدتی را
با خانوادهام بگذرانم.
مشخصکردن مرزها به شما امکان میدهد بین نقشهای
مختلف خود بهخوبی جابهجا شوید .این در همه جنبههای
زندگی صدق میکند زیرا تقریب ًا هر کاری -از جراحی تا
ریاست هیات مدیره مدرسه -نیاز به زمان و انرژی دارد.
چند ماه پیش دعوت به یک جلسه در ساعت  6صبح
برایم تعجبآور بود .من مانند همه پزشکان به راندهای
صبحگاهی عادت دارم ولی جلسه گذاشتن در آن ساعت
برای من بهمفهوم گذشتن از مرزهایم بود .من در تقویم
کاریام مشخص کرده بودم که بین  6تا  7صبح هیچ
جلسهای نباید گذاشته شود.
البته آن جلسهها بدون من برگزار شد و مطمئنم که
برخی از حاضرین مرا به عدم شرکت در کار گروهی متهم
کردند ولی این برای من یک مرز شخصی بود که باید به
آن احترام میگذاشتم.
قاعده مرزها در خانه هم صدق میکند .وقتی کشیک
باشم ،برای زمان و انتظاراتم از خانواده مرزهایی وجود
دارد .اگر الزم باشد با تلفن صبحت کنم یا با رایانه کار کنم
یا به بیمارستان بروم ،خانوادهام این را درک میکند .بنابراین
در زمان کشیک ،برنامه خانوادگی نمیچینم.
در نهایت به اهمیت عالیم حیاتی و جدول امتیاز

شخصی و حرفهای اعتقاد دارم .این راهی است تا هر
شخص بتواند عملکرد خود را در ایجاد تعادل بین نقشها
و انرژی خود بسنجد .برای من ،ورزش بخشی از سیستم
سنجش شخصی است.
هر روز که بتوانم ورزش کنم ،میدانم که برای همهچیز
وقت داشتهام .چون جلسات کاری ،ضروریات خانوادگی،
خواب و نیازهای دیگر ،زمان ورزش مرا محدود میسازد
و روزی که بتوانم ورزش کنم ،معنیاش این است که
توانستهام امور مهم را مدیریت کنم و هنوز برای یک چیز
مهم دیگر وقت دارم.
در مورد کار ،این وقتی است که در انتهای روز متوجه
میشوم چقدر زمان برای مستندسازی یا رسیدگی به
تماسهای تلفنی گذاشتهام و چقدر زمان برایم مانده است.
وقتی یک ساعت یا کمتر زمان دارم ،معنیاش این است که
توانستهام کارهایم را مدیریت کنم و میتوانم برای شام به
خانه بروم .وقتی احساس استرس دارم ،از خود میپرسم
آیا اخیرا ً توانستهام ورزش کنم یا در انتهای یک روز کاری،
چقدر از کارهایم باقی مانده است .این به من نشان میدهد
کجا نیاز به رسیدگی و اصالح دارد.
تعادل کار-زندگی (هرقدر خندهدار) یک هدف قابل
ستایش است .ایجاد تعادل واقعی بین جنبههای پیچیده
زندگی ما غیرممکن است .درست مثل این است که ما
انسانها کام ً
ال از هم جدا باشیم .ما پدر و مادر و جراح
و متخصص اطفال و دوست و فرزند و نویسنده و نقاش
هستیم .جنبههای مختلف ما بهطور ذاتی همپوشانی دارند،
با هم رقابت میکنند ،با هم مرتبط هستند و یکدیگر را
کامل میکنند .بیشترین تعامل و یکپارچگی ما هنگامی
رخ میدهد که ماهیت سیال زندگی خود را درک و به
آن افتخار کنیم.

رتبه اول:
یافنت زمان برای زندگی شخصی بیرون از پزشکی

این چهارشنبه
دکرت سیگرید جانسون

وقتی بچه بودم ،بزرگترین بچه از سه تا ،همیشه
چهارشنبهها برایم اسرارآمیز بود .روزی بود که والدینم
از آن لذت میبردند -چه در اتاق خود ،چه مشغول قدم
زدن و چه مشغول ماجراهای دیگری که بچهها تنها
برای آنان میتوانند تصور کنند .مادرم پرستار پروانهدار
و پدرم مددکار اجتماعی بود -آنها در دهه ،1960
بهکمک هم  4800دالر در سال برای قسط وام خرید
مسکن میپرداختند.
ولی همچنان هر چهارشنبه هر دو آنان کار و خانواده
را رها میکردند و از یکدیگر لذت میبردند .این کار
را در سراسر زندگی زناشویی خود انجام دادند .من با
همین تفکر بزرگ شدم که داشتن یک تعطیالت وسط
هفته برای زنو شوهرها یک چیز طبیعی و عادی است.
وقتی وارد دانشکده پزشکی شدم ،ششماهه باردار
بودم .سه فرزندم در پراسترسترین دورههای حرفهای
من -یعنی انترنی ،سال سوم دستیاری و سال اول مطب
شخصی بهعنوان یک پزشک خانواده روستایی -بهدنیا
ک بار در هفته با همسرم
آمدند .با اینحال دستکم ی 
دونفری میجستیم .معموالً میشد ما را در حال پیادهروی،
پیکنیک یا اسبسواری پیدا کرد.
کار در مطب شخصی ،چهارشنبههایی را که از کودکی
بهیاد داشتم به من بازگرداند .چهارشنبهها را تعطیل کردم.
در یک مزرعه بودیم و چهارشنبهها صرف درست کردن
مربا و کلوچه و بازی با اسب و مرغ و خروس میشد .هر
بهار از مرغداری تعدادی جوجه میگرفتیم و به بچهها یاد
میدادیم چگونه آنها را پرورش دهند .مرغهای طبیعی
ما هر روز یک دوجین تخم میگذاشتند.
سرم خیلی شلوغ بود .مراجعین بسیاری داشتم که
بیماران پرخطر و زایمان مداخلهای را شامل میشد.
خوشبختانه بهترین مریضها را داشتم چون میدانستند
یک مادر جوان با عالیق متنوع هستم و هرگز بیدلیل با

دکتر سیگرید جانسون ()Sigrid Johnson, MD
متخصص پزشکی خانواده در سویتواتر تنسی است.

من تماس نمیگرفتند.
بعضی مریضها را باید اعزام میکردم .مثل مریضی که
فیبریالسیون دهلیزی داشت و با ضربان قلب باالی 200
میآمد و ناچار بودم او را با ماشین خودم به بیمارستان
برسانم .یکبار یک مریض از تکه چوبی که به پای سگ
البرادورش فرو رفته بود شاکی بود .شنبه بود .مطب را
باز کردم و بعد از خارج کردن تکه چوب ،پای سگ را
با گیره بستم؛ و کریسمسی که بهخاطر بهدنیا آوردن یک
بچه نتوانستم هنگام باز کردن هدایا در کنار فرزندانم
باشم و آنها از این بابت ناراحت شدند.
برای جبران افزایش حجم کار و اینکه چهارشنبهها را
همچنان تعطیل نگاه دارم ،پرسنل بیشتری استخدام کردم-
یک بهیار و یک پرستار دیگر .با افزایش کاغذبازیها،
یک منشی و یک تکنیسین آزمایشگاه هم استخدام کردم.
بچهها بزرگتر شدند ،عالیق ما هم کمکم تغییر کرد و
موسیقی و رقص را به برنامه چهارشنبهها اضافه کردیم.
من رقص باله را انتخاب کردم و حتی در رقابتهای
محلی رقص هم شرکت کردم .در برنامههای بچهها هم
شرکت میکردم -فوتبال ،چوگان ،گروه ُکر ،موزیکال،
نمایش اسب ،کنسرت ویولن و...
کمکم بهنظرم میرسید چهارشنبهها کافی نیست-
بخشی از تعطیالت آخر هفته را هم میخواستم .یکشنبه
همیشه متعلق به خانواده بود :کلیسا ،شامهای خانوادگی
و تمرین موسیقی .االن بیرون رفتن و مسافرت هم اضافه
شده بود .گاهی همراه با بچهها و گاهی بدون آنها .شروع
کردم به شرکت در کنفرانسهای خارجی در جاهایی مثل
آفریقای جنوبی ،مکزیک ،فلوریدا و کانادا.
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مسافرت فوقالعاده بود -مرا از وضعیت پزشکی
در سایر کشورها آگاه میکرد .دیدگاههای تازهای پیدا
میکردم و کمک میکرد به دخترانم نشان دهم که میتوان
در کنار کار سخت ،خوش گذراند.
این اولین سال آرام من طی این سالهاست .همه
فرزندانم به کالج رفتهاند .البته روزها همچنان با کار
مشغول هستم ولی بعدازظهرها طوالنی و کسلکننده
شده است .اولین هفتهای که با آشیانه خالی روبهرو شدم،
نگاهی به اطرافم انداختم و از خود پرسیدم« :حاال چی؟»
یکبار یکی از همکارانم میگفت کار مثل یک عاشق
حسود است :اگر شنبه را به او بدهی ،آن را میگیرد -و
یکشنبه و شبها و تعطیالت را میگیرد و میگیرد و
میگیرد .ولی هرگز وقتی را که گرفته پس نمیدهد.
میدانستم که ساعات خالی را میتوانم با کار بیشتر پر
کنم -فقط کافی بود به منشی زنگ بزنم تا به بیماران
بیشتری وقت بدهد .حتی میتوانستم چهارشنبهها را
مریض ببینم .اینطوری دلم برای بچهها هم کمتر تنگ
میشد.
ولی کمکم فهمیدم راه حلش این نیست .بله! همیشه
کارهایی برای انجام دادن بود .ولی آن کارها مرا خوشحال
نمیکرد .فقط مشغول میشدم .شاید پولدارتر میشدم.
ولی برای خرج کردن آن وقت نداشتم .باید دوباره تنوع
ایجاد میکردم.

تصمیم گرفتم یک قایق بادبانی بخرم .میخواستم
گواهینامه کاپیتانی بگیرم .چهارشنبهها و گاهی آخر هفتهها
را قایقسواری میکردم .کالس رقص را نیز دوباره شروع
کردم و تصمیم گرفتم به نواختن پیانو بپردازم که مدتها
بیخیالش شده بودم.
یک مربی خوب پیدا کردم و شروع کردم به تمرین
قطعههایی که مدتها پیش یاد گرفته بودم -بتهوون،
راخمانینوف و قطعههای دیگری که هنگام خستگی از
کار یا دلتنگی برای بچهها ،حس خوبی ایجاد میکرد.
متوجه شدم که با این اقدامات ،روحیه کار یام
که شروع به افت کرده بود ،بهتدریج بهتر شد .دیگر
کاغذبازی و مقررات برایم اعصابخردکن نبود .تمرکز
و قدرتی که برای هدایت قایق در من ایجاد شده بود،
به ابزرای تبدیل شد که در محیط کار به دادم میرسید.
پیانو آرامشبخش بود .یک ساعت نواختن پیانو پس
از پایان کار ،خستگی را از تنم میزدود و چهارشنبهها
همچنان حرمت خود را برایم حفظ کرده بود.
البته همه قایقسواری یا نواختن پیانو را دوست ندارند.
ولی هر مریض که وارد مطبم شود و نگران استرس باشد،
یک نسخه از من دریافت میکند که در آن نوشتهام هر
روز یک ساعت را به شارژ باتریهای خود اختصاص
دهید .هر هفته یکبار برنامهای بگذارید تا شادابی خود
را بازیابید .من این کار را چهارشنبهها انجام میدهم.
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