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شامره بعد، شامره ۲۰۰

آخرین شامره پزشکان گیل...
دکتر مسعود جوزی

اوالً که نوروز و سال نوی شما مبارک باشد! سال  های بسیار سختی را پشت سر گذاشته ایم. تحریم اقتصادی و 
کرونا و پیامدهای این دو بال: مرگ عزیزان و فقر فراگیر و... هر چه بدی که تصور کنی، بر سرمان آمده است. امید 
که سال نو در سایه واکسن و انشاهلل احیای برجام و رفع تحریم، آغاز گشایش ها باشد؛ که به قول مشهور این روزها: 

»دیگه بسه!« دیگر نمی کشیم! حول حالنا الی احسن الحال!
دوم، »پزشکان گیل« در شکل کاغذی اش به عنوان یک ماهنامه پس از ۱۹ سال به پایان راه رسیده است. اتفاق 
عجیب و مهمی هم نیست. در این سال ها برای بسیاری از نشریات صدها و هزاران برابر مهم تر از ما در ایران و 
جهان همین اتفاق افتاده است. غلبه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر مجله خوانی که از سال ها پیش شروع 
شده بود، پاندمی هم ضربه آخر را زد. از یک طرف قیمت کاغذ )در سایه سودجویی ها و انحصارات غیرمعقول و 
فسادهای مالی گسترده این حوزه( و چاپ سر به فلک می زند، و از دیگرسو بازار تبلیغات با سر زمین خورده است. 
چاره دیگری نداریم. انتشار مجله الکترونیک هم فعاًل در دستور نیست، ولی کانال تلگرامی مجله- به لطف دوستان 
و همکاران عزیزم- با قوت ادامه خواهد یافت؛ به ویژه با توجه به جایگاهی که در این دوران پاندمی پیدا کرده است. 
از این ها هم که بگذریم، احواالت شخصی صاحب این قلم هم در این رسیدن به خط پایان دخیل است. سال ۷۶ 
که تصدی نشریه انجمن پزشکان عمومی رشت را برعهده گرفتم ۲۸ ساله بودم، سال ۸۲ که »پزشکان گیل« متولد 
شد ۳۴ ساله؛ و حاال از ۵۲ سالگی هم گذشته ام. دیگر فرصتی نیست، و کشف ناگهانی میگزوم قلبی و جراحی قلب 
باز در آبان امسال هم گویی تکرار آواز سعدی بود که: »ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روز دریابی!«۱ 
حاال نه این که گلستان و بوستانی در راه باشد، اما می شود به اقتضای سن دنبال کارها و عالیق شخصی تری رفت. 

اما چرا حاال اعالم می  کنم؟ چون شماره بعد »میهمانی خداحافظی« است. هر یک از شما خوانندگان و نویسندگان 
عزیز مجله که در بخشی یا تمام این دو دهه همراه مان بوده اید، اگر به یادداشتی، خاطره یا یادواره ای از این دوران 
میهمان مان کنید، منت گذاشته اید. شماره بعد در مرداد ۱۴۰۱ و در آستانه »روز پزشک« منتشر می شود. چند ماهی 

فرصت هست.
و البته هنوز حرف های نگفته بسیار است که بماند برای همان شماره بعد. در کانال تلگرامی در کنارمان باشید. 

و باقی بقای شما!

۱. همین جا سپاس بی پایانم را نثار همه عزیزان کادر پزشکی و پرستاری و... می کنم که در این ماجرا وامدار محبت شان شده ام به ویژه 
همکاران محترم قلبی آقایان دکتر رضا پوربهادر و دکتر محمدرضا آقاجان خواه و خانم دکتر شریعه رضایی و البته جراح ارجمند قلب دکتر 

حیدر دادخواه.
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به قول یکی از اساتید، دانشجویان پزشکی و دستیاران 
مسوول، بالغ، و تیزهوش اند. بیایید به این همکاران جوان 
احترام بگذاریم و از آنان بخواهیم ما را به اسم کوچک 

صدا کنند.
از  یکی  با  شد  قرار  بودم،  پزشکی  دانشجوی  وقتی 

سرسخت ترین دکترهایی که دیده بودم کار کنم.
او یک پزشک خانواده بود که کولپوسکوپی را به من 
آموخت و معیارهایش سختگیرانه بود. وقتی دانشجویانش 
آماده نبودند او ناراحت می شد و در مقابل بیماران ما را 
سوال پیچ می کرد. وقتی جلوی چشمان مراقب او در حال 
و  می گذشت.  کندی  به  زمان  بودم  کولپوسکوپ  تنظیم 
هر بار او را دکتر رید صدا می کردم مرا اصالح می کرد و 

می گفت: »الین صدایم کن.«
در اوایل باورش سخت بود. چگونه ممکن است استادم 
از من بخواهد او را به اسم کوچک صدا کنم؟ گفته او را 
نشنیده گرفتم و همچنان دکتر رید صدایش می زدم و او 
هر بار به آرامی مرا اصالح می کرد: »لطفاً الین صدایم کن.«
با  به هیچ وجه  او  سوی  از  عنوان  برابری  درخواست 
ساختار پیچیده سلسله مراتبی که من پیش از آن در طول 

دوران آموزش خود تجربه کرده بودم همخوانی نداشت. 
پیش از مالقات با الین، تجربه کافی کار با پزشکان متعدد 
سلسله مراتب  که  برسم  نتیجه  این  به  بود  شده  باعث 

بیمارستان برای بسیاری از آنان لذت بخش است.   
متحدالشکل  سفید  و  کوتاه  روپوش  دانشجویان  ما 
بلندی  روپوش  ارشد  پزشکان  اما  داشتیم  را  خودمان 
می پوشیدند که اغلب نشان هایی روی آن نصب شده بود. 
اساتید ناهار را نشسته میل می کردند و میز داشتند درحالی که 
ناهار دانشجویان در انتهای اتاق در حالت ایستاده صرف 
می شد. در راندها دانشجویان تقال می کردند تا اولین فرد 
خوش اقبالی باشند که چسب یا گاز مناسب را برای تعویض 

پانسمان به دستیار ارشد می رساند.
ظاهراً همه جایگاه خود را در جدول رتبه بندی بیمارستان 
می شناختند؛ و مطمئن هستم تجربه من یک استثنا نبود. با 
دوستانم از دانشکده های مختلف بارها در این باره حرف 

زده ام و از همه آنان داستان های مشابهی شنیده ام.
این نوع نظم اجتماعی شبیه چیزهایی نبود که قباًل تجربه 
کرده بودم. برایم حیرت انگیز بود که همه پرستاران، بهیاران، 
خدمه- و حتی دستیاران- را به اسم کوچک صدا می زدند 

لطفًا مارا صدایم کنید
مارا گوردون، استادیار پزشکی خانواده

جهان پزشکی
ترجمه و تلخیص: دکتر بابک عزیزافشاری
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اما »دکتر« مخصوص اساتید بود. در کارهای داوطلبانه ام 
پیش از دانشکده هرگز به ذهن من هم خطور نکرده بود 
رییسم را با پیشوند »آقا« یا »خانم« صدا کنم. اگر این کار 
را کرده بودم، احتماالً در محل کار آدم عجیب و غریبی 

به نظر می رسیدم. 
در مقایسه با اساتید، دانش ما دانشجویان درباره پزشکی 
کمتر بود اما بی شک افراد بالغی بودیم و بسیاری از ما 
سوابقی در گذشته داشتیم. من پیش از ورود به دانشکده 
پزشکی، در شرق آفریقا در پروژه های بهداشت عمومی کار 
کرده بودم. همکالسی هایم برخی معلم، مشاور مدیریت، 
یا پرسنل نظامی بودند و در همین حال اساتید را همچنان 

مانند بچه ها با عنوان صدا می زدیم.
این سلسله مراتب عادت کرده  به  الین را دیدم  وقتی 
بودم و بیشترین تالش را داشتم که آن را رعایت کنم. به 
همین دلیل وقتی او از روی ادب پافشاری می کرد تا یک 
دانشجوی پزشکی استاد خود را به اسم کوچک صدا کند، 
در ابتدا ترسیدم. نگران بودم مبادا دانشجوی دیگری بشنود 
و تصور کند من خودم را آدم استثنایی و خاصی می دانم که 
حد خود را نمی شناسد. یا مبادا او بخواهد مرا امتحان کند 
یا سربه سرم بگذارد و سپس در برگ ارزشیابی من بنویسد: 
»مارا رفتار بالینی خوبی دارد، اما به نظر متکبر و مغرور است.«
الین  را  او  کردم  شروع  چه موقع  باالخره  نیست  یادم 
صدا بزنم اما این کار را کردم و تا پایان دوره دستیاری 
همچنان الین صدایش می زدم. و حال که خودم یک عضو 
هیات علمی شده ام، هر وقت از دانشجویان و دستیاران و 
پرسنل بخش درخواست می کنم: »لطفاً مارا صدایم کنید«، 

به یاد او می افتم.

عادت دادن آنان به این کار واقعاً سخت است. بیشتر 
گاهی  نمی کنند.  توجه  من  درخواست  به  دانشجویان 
همکار  یک  مانند  من  با  الین  رفتار  می شوند.  سردرگم 
جوان بود و من هم تالش می کنم رفتارم مثل او حرفه ای و 
محترمانه باشد. می خواهم در محل کارم حس کار گروهی 
و همکاری وجود داشته باشد. من هرگز فراموش نمی کردم 
الین رییس ماست. نگرانی من این است که استفاده بیش از 
حد از عناوین برای برخی افراد باعث تحقیر دیگران شود.
آنان را  برخی همکاران من نگران اند اگر دانشجویان 
به اسم کوچک صدا کنند، کالس و درمانگاه بیش از حد 
خودمانی شود و دانشجویان از کار و تالش شانه خالی 
کنند. اما درخواست الین اثری برعکس روی من داشت 
و باعث شد احساس کنم عضو گروه هستم. گویا به من 
می گفت: »تو را مانند یک همکار می دانم و انتظار دارم تو 

نیز مانند یک همکار رفتار کنی.«
پزشکان  یا  زن  پزشکان  از  موارد  از  بسیاری  در 
رنگین پوست شنیده ام که چقدر استفاده از عناوین می تواند 
دردناک باشد، وقتی در یک جمع همه مردان یا سفیدپوستان 
را دکتر صدا کنند و تنها زن یا رنگین پوست حاضر در آن 
جمع با اسم کوچک صدا زده شود. حتی اکنون که عضو 
هیات علمی هستم نیز گاهی مرا با یک دانشجو یا پرستار 
اشتباه می گیرند. گاهی این رویه می تواند توهین آمیز تلقی 

شود و از شواهد تبعیض نژادی و جنسیتی باشد.
بسیاری از همکارانم ترجیح می دهند آنان را با عنوان 
صدا کنند چون این کار محترمانه تر است و من این را 
درک می کنم. می پذیرم که افراد را باید به اسمی صدا کنیم 
که خود می خواهند و اگر زمانی در این باره تردید داشته 
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باشیم، بهتر است روش رسمی تر را برگزینیم. اما از این 
فرهنگ  از یک  عناوین عالمتی  از  استفاده  که  می ترسم 
به شدت سلسله مراتبی باشد که به همه لطمه می زند. من 
زده شوم،  اسم کوچک صدا  به  ترجیح می دهم  شخصاً 
چون به این ترتیب همه اعضای گروه احساس می کنند 

نقش حیاتی دارند.

Association of American Medical Colleges
Please, call me Mara
Mara Gordon
December 3, 2019

یا  کالس  در  پزشکان  نام  اساتید،  از  یکی  قول  به 
درمانگاه جایی ندارد. یک عنوان زمینه ساز شکل گیری 
انواع روابطی است که برای تعیین وظایف و مرزها و 
یادگیری بهینه و در نهایت کمک به درمان بیماران الزم 

است.
پزشکی  دانشکده  از  که  روزی  از  سال   ۴۲ بااین که 
فارغ التحصیل شدم گذشته، چهره خندان والدینم همچنان 
در ذهن من ثبت شده است. هر دو با افتخار مرا به آغوش 

کشیدند و »دکتر« صدایم کردند.
من در شهر کوچکی در کنار معادن ذغال سنگ بزرگ 
شدم. ذخایر ذغال ته کشیده بود. هیچ یک از والدینم به 
کالج نرفتند. ما به عنوان یک خانواده ۶ نفری ساکن ۳ 
آپارتمان دوبلکس بودیم که چند خانواده  از یک  اتاق 

در آن سکونت داشت.
والدین من هر روز برای فرزندان شان ازخودگذشتگی 
می کردند و به شدت روی درس خواندن ما متمرکز بودند، 
رویای  بنابراین  بودند.  شده  محروم  آن  از  خود  چون 
پزشک شدن من به نوعی تحت الشعاع رویای آنان برای 
»دکتر« صدا زدن پسرشان بود. عنوانی که در آن اولین 
روز به کار رفت صرفًا موقعیت مرا مشخص نمی کرد: 

کلمه ای بود که تحقق یک رویا را تعریف می کرد.
چون  کرده ام  فکر  خیلی  »دکتر«  عنوان  درباره  اخیراً 
چندین همکار جوان از بیماران و دانشجویان درخواست 
کرده بودند تا آنان را با نام کوچک صدا بزنند. اما پس از 
این که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که قطعًا می خواهم 

مانند این چند ده  سال مرا همچنان »دکتر« صدا بزنند.
به سخن  که  لحنی  دارند.  اهمیت  نام ها-  و  واژه ها- 
و  عهد  و  می کنند،  برقرار  که  خاصی  ارتباط  می دهند، 
مرزی که با آن ها شکل می گیرد. هرگز پدرم را به اسم 
کوچک صدا نزدم. او مرد قدبلند و تکیده ای به نام لئو 
بود و احتماالً والدین او می دانستند شبیه شیر خواهد شد. 
طی آن همه سال پدرم و من با هم دوست شده بودیم و 
عاشق او بودم و به او احترام می گذاشتم. اما صدا زدنش 

به اسم کوچک حتی قابل تصور هم نبود. 
برای  من  بود،  »پدر«  من  برای  پدرم  که  همان طور 
دانشجویانم »دکتر« هستم. عنوان من از دو جهت مفید 
است. وقتی دانشجویانم مرا دکتر صدا می زنند، این عنوان 
به من کمک می کند در نقش یک معلم و مربی قرار بگیرم 
و به من یادآوری می کند که یک پزشک با دانش و مهارت 
و تجربه ای هستم که ارزش به اشتراک گذاری دارد. مرا 

لطفًا دکتر صدایم کنید
دکتر جان مک گیهان، متخصص داخلی

این نوشته پاسخی است به »لطفًا مارا صدایم کنید«.
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به چالش می کشد تا به روز بمانم، رشد کنم، و هر کاری 
از دستم برمی آید انجام دهم تا آنان را برای مراقبت از 
نسل آینده بیماران آماده کنم. تا در هر تعاملی که دارم 

بهترین خودم باشد.
به عالوه، این که مرا »جان« صدا کنند ممکن است در 
ذهن دانشجویان پرسش  هایی ایجاد کند. در یک برخورد، 
آیا من یک دوست هستم یا یک معلم؟ یک همتا هستم 

یا یک الگو؟ 
می پذیرم.  را  بودن  الگو  مسوولیت  خرسندی  با  من 
آموزه های مخفی- درس هایی که دانشجویان با مشاهده 
رفتار اساتید می آموزند- می توانند اثرات مثبت قدرتمندی 
داشته باشند. وقتی دانشجویان مرا به عنوان یک »دکتر« 
می بینند، من احساس می کنم آنان رفتارهای مرا به چشم 
تقلید نگاه می کنند. مشاهده »جان« با همین رفتار حس 
حرفه ای را القا نمی کند و ممکن است برخی آثار مهم 

آن را خدشه دار کند.
من همچنین قدرت استفاده از نام »دکتر« را در تعامل 
با بیماران می بینم. هنوز یادم هست که زنی که اسمش 
را سالی می گذارم به درمانگاه ما آمد چون نمی توانست 
مادر یک دختر دو ساله  و  او ۲۳ سال داشت  بخوابد. 
بود. دستیار سال یکی که مسوول رسیدگی به او بود را 
می شناختم. با قابلیت هایی که داشت، می توانست پزشک 

خوبی بشود. 
او گفت سالی به هیچ یک از پرسش هایش پاسخ نداده و 

در عوض به روبه رو خیره شده است. درحالی که روپوش 
سفیدم را به تن داشتم وارد اتاق شدم و خودم را دکتر 
مک گیهان معرفی کردم. کنار سالی نشستم و آهسته شانه 
او را لمس کردم. گفتم خسته به نظر می رسد و پرسیدم 
نگاهم  دریچه ای گشوده شد-  دارد.  مشکل خواب  آیا 
کرد و گفت بله. اولین بار بود که حرف می زد. دلیلش را 

جویا شدم اما پاسخی در کار نبود.
دیگری  سوال  شد  باعث  درونی  غریزه  یک  سپس 
می دارد،  نگاه  بیدار  را  او  صداهایی  آیا  این که  بپرسم: 
به تشخیص  بود. آن گفت وگو منجر  او مثبت  پاسخ  و 
اسکیزوفرنی شد و او به خوبی به درمان پاسخ داد. چه 
به  بخشی  دارم  باور  بزند؟  او حرف  باعث شد  چیزی 
بلکه هرچند گذرا،  نبودم؛  این دلیل بود که من »جان« 

»دکتر« او بودم.
در  بیمار  به عنوان  دوستانم  می دهم  ترجیح  من حتی 
محیط کار مرا »دکتر« صدا کنند )اگر کسی مرا »جان« 
صدا کند او را اصالح نمی کنم چون هرگز نمی خواهم 
باعث شوم کسی احساس ناراحتی کند(. طی چهار دهه 
اخیر این بیماران همواره در درمانگاه »دکتر« و در بیرون 

»جان« صدایم کرده اند.
این نشان می دهد آنان در زمان های خاصی مرا به عنوان 
دوست خود و در زمان های دیگر به عنوان پزشک خود 
می خواهند. شناخت این نقش ها، جادویی را ممکن می کند 
که همان ارتباط پزشک و بیمار است. به من اجازه ارزیابی 
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عینی سالمت آنان را می دهد تا آن چه باید درباره سالمت 
خود بدانند را صادقانه به آنان بگویم.

همچنین به آنان امکان می دهد حرف بزنند. بیماران به 
پزشک خود چیز هایی را می گویند که هرگز به یک دوست 
نمی گویند، و این جزییات نقش مهمی در تشخیص و 
درمان دارند. برخی همکارانم می گویند »دکتر« را ترجیح 
می دهند چون استحقاق این عنوان را دارند. اما مساله برای 

من اصاًل ربطی به استحقاق این جایگاه ندارد.
در این سال ها حتی پیام خاصی را درباره این عناوین 
ساخته ام که با دانشجویان به اشتراک می گذارم. این سناریو 
را تصور کنید: یک دانشجوی سال یک وارد اتاق می شود 

و مضطربانه دست شسته و خود را معرفی می کند.
از در درمانگاه  به فکر زندگی خود در خارج  بیمار 
است، شاید به فکر اتومبیل خود که پارک است یا طفلی 
که در منزل دارد و او باید زودتر بازگردد. وقت او گران بها 
است و متوجه می شود با یک دانشجوی پزشکی مواجه 
است. بنابراین به دانشجویانم توصیه می کنم خود را به 
اسم کوچک معرفی نکنند بلکه نام کامل، نام دانشکده، 

سال و نام استاد خود را بگویند.
به نظر من این کار باعث ایجاد یک حس خاص اعتماد 
در بیمار می شود. همچنین تاکید می کنم از اصطالح »دکتر 
دانشجو« پرهیز کنند چون ممکن است باعث این انتظار 
شود که دانشجو باید سطح رفتار کاماًل متفاوتی داشته 
باشد. حتی یک اشاره کوچک مبنی بر این که دانشجو یک 
دکتر است می تواند برای همه نامنصفانه باشد. دانشجویان 
باید در این زمینه شفاف باشند و به دانشجو بودن خود 

افتخار کنند.
دخترم یک پی اچ دی بااستعداد میکروب شناسی است و 
سال ها برای رسیدن به این جایگاه به سختی تالش کرده 
است. فرد بسیار قابل احترامی است، به ویژه به چشم من، 
اما نمی خواهد به او دکتر بگویند. او با من موافق است که 
این اصطالح یک نقش را می رساند- او نمی خواهد با یک 
پزشک اشتباه گرفته شود- و ربطی به رتبه و مقام ندارد.
ندارد.  فاصله  ایجاد  به  ربطی  اصطالح  این  همچنین 
من عاشق این هستم که با دانشجویانم موضوعات طنز 
را به اشتراک بگذارم و درباره زندگی خارج از پزشکی 
حرف بزنم- یک »دکتر« وقتی دکتر بهتری است که صرفًا 
به دکتر بودن بسنده نکند. با وجود این گشاده رویی و 
گرمی، هرگز دانشجو یا دستیاری تاکنون مرا »جان« صدا 
نکرده یا از من اجازه نخواسته این کار را بکند. امیدوارم 

دلیلش این باشد که می دانند چقدر دلم می خواهد مربی 
و الگوی خوبی برای آنان باشم.

وقتی به طور اتفاقی یک دانشجو به پرسنل محل کارم 
از آن  ملحق می شود و رابطه همکاری شکل می گیرد، 
دانشجو می خواهم مرا به اسم کوچک صدا بزند. بیشتر 
آنان در نهایت این کار را می کنند اما برخی با آن مشکل 
دارند. سعی می کنم آنان را تشویق  به این تغییر کنم اما 
تردید دارم شاید همچنان دوست دارند به این پیرمرد به 

چشم یک الگو نگاه کنند.
ممکن است در آینده »دکتر« صدا زدن پزشکان دیگر 
یک رویه رایج نباشد هرچند از صمیم قلب امیدوارم این 
اتفاق نیافتد. همچنین امیدوارم همه پزشکان همواره به 
افتخاری که به واسطه این عنوان به آنان تعلق می گیرد 
درمانگر،  ما  دارد:  نظیر  کمتر  ما  حرفه  باشند.  متعهد 

جستجوگر، دانشمند، و معلم هستیم.
زندگی من با چیزهایی عجین شده که عناوین برایم 
به ارمغان آورده است. من پسر، نوه، برادر، همسر، پدر، 
مربی، معلم، دوست، و پدربزرگ بوده  یا هستم. و من 

دکتر هستم.
بیمارانم و دانشجویانم می دانند من که هستم و برای 

چه پیش من می آیند.
عنوان باعث می شود این موضوع روشن باشد.

Association of American Medical Colleges
Please, call me Doctor
John McGeehan, MD
January 22, 2020 
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فرهنگ ُوک )آگاهی فزاینده نسبت به مسایل مربوط 
به برابری اجتماعی برگرفته از اصطالح عامیانه رایج در 
بین سیاه پوستان آمریکایی ]stay woke[ به مفهوم »بیدار 
باش« که به ویژه پس از جنبش #جان_سیاهان_مهم_است 
سوژه میم های اینترنتی بوده( باعث تجدیدنظر در بسیاری 
از جنبه های زبان و زندگی آمریکایی از کاربرد ضمایر 
تا برده خواندن بردگان شده و شاید نوبتی هم که باشد 
نوبت عناوین حرفه ای است. مثاًل چرا باید به من »استاد 
)پروفسور( کاون« بگویند اما کسی به تعمیرکار توالت 

»لوله کش جونز« نمی گوید؟
موقعیت  مشاغل  برخی  برای  عادت  روی  از  ما  آیا 
باالتری قایل نیستیم؟ آیا با توافقی که همه افراد امکان 
ندارند برخی مشاغل را در موقعیت  با آن را  مخالفت 
استفاده  به دلیل  را  آلمانی ها  ما  نمی دهیم؟  قرار  پایین تر 
 Herr Professor( دکتر«  پروفسور  »آقای  عنوان  از 
خودمان  کارهای  مگر  اما  می کنیم  تمسخر    )Doktor

چقدر بهتر است؟
مرا  دانشجویانم  دارم  اصرار  که  است  مدت طوالنی 
»تایلر« صدا کنند. هدفم این است که آنان خود را مانند 
محققین همکار من بدانند، که روزی ممکن است خطای 
مرا به من بگویند و به من مانند رییسی نگاه نکنند که 

حرف او همواره درست است.
@ و  می دهم  ترجیح  را  توئیتر  مراتب  سلسله  من 

tylercowen به نظر من عنوان صحیح تر و عادالنه تری 
است. البته می توانم برای جلب نظر عناوین خود را در 
توئیتر  در  که  می شود  احساس  این طور  اما  بیاورم  بیو 
تاکید بیش از حد روی عناوین از نظر برابری یک پیام 

منفی دارد.
رسانه های اجتماعی به طور کلی رویه نام ها و عناوین 
را دگرگون کرده اند. جنبه خوب آن خنثی شدن عناوین 
است. جنبه بد آن معروفیت است. تعداد دنبال کننده ها 
)فالوئرها( وزن باالیی در این فضا دارد و در توئیتر برخی 
افراد تیک آبی دارند که هویت آنان را تایید می کند. یک 
داللت  دنیایی  بر  که  است  این  عناوین  احتمالی  فایده 

می کنند که در آن معروفیت اهمیت چندانی ندارد.
در سخنرانی هایم در دانشگاه های استرالیا و نیوزیلند 
در  دانشجویان  و  شنوندگان  از  بسیاری  شده ام  متوجه 
می زنند.  کاون« صدا  »پروفسور  نه  و  »تایلر«  مرا  آن جا 
دنیا به آخر نمی رسد و این نشان می دهد یک راه دیگر 

هم ممکن است.
از قوی ترین هنجارها در اطراف عنوان »دکتر«  یکی 
شکل گرفته است. برخالف پزشکان که تقریباً همه به آنان 
دکتر می گویند، با حرفه محترم وکالت برخورد مشابهی 
دانشگاهی  یک  به عنوان  من  به  افرادی  حتی  نمی شود. 
دارای پی اچ دی- به درستی- گفته اند »تو یه دکتر واقعی 
نیستی«. من می ترسم واگذاری این جایگاه منحصربه فرد 
به پزشکان باعث شود راحت تر بتوانند خدمات پزشکی 
را به بهای گران تر به ما بفروشند و این یک مشکل بزرگ 

در ایاالت متحده است.  
اگر پزشک بگوید شما نیاز به عمل دارید، به ویژه پس 
از سال ها تسلیم در برابر یک عنوان محترمانه، نه گفتن به 
او سخت خواهد بود. نکته مثبتش شاید این باشد که همین 

تسلیم، بسیاری از افراد را به واکسن زدن تشویق کرد.
نمی دانم آیا سازوکاری برای سنجش کیفیت پزشکان 
موجود باشد اما دوست دارم چنین روشی شکل بگیرد 
چون  کمترین فایده آن حذف این عناوین اشرافی است. 

عناوین حرفه ای در جهان برابری طلب امروزی و شایبه عدم شایسته ساالری
به پروفسورها پروفسور نگویید

تایلر کاون، استاد اقتصاد دانشگاه جرج میسن

البته هانس آدام دوم شاهزاده لیختن اشتاین را باید با عنوان وی خواند، 
اما برای بقیه ما شاید بهتر باشد به نام بسنده شود.
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درست مانند ورزشکاران که قضاوت ما براساس عملکرد 
آنان در مسابقات یا رتبه آنان است، پزشکان را نیز شاید 
از  بسیاری  کرد.  درجه بندی  مشابهی  سازوکار  با  بتوان 
رکوردهای  اما  دارند  افتخاری  عناوین  نیز  ورزشکاران 

آنان برای ما مهم تر است.
بود  سفید  کاخ  در  ترامپ  دونالد  که  سال هایی  طی 
متوجه شدم که به تدریج افراد بیشتری، دست کم در مقایسه 
»رییس جمهور  به جای  او  به  اشاره  در  اوباما،  باراک  با 
از  نشانه ای  این  می کنند.  استفاده  »ترامپ«  از  ترامپ«، 
انعطاف در استفاده از عناوین است که شاید بتوان آن را 
گسترش داد. مثاًل فکر نمی کنم الزم باشد به سناتورها، 
سناتور بگوییم. بسته به موقعیت می توان از »بن« یا »آقای 

َسس« )سناتور جمهوریخواه( استفاده کرد.
عناوین نظامی خوب و در واقع الزم است. تنها فایده 
سلسله مراتب این است که زنجیره فرامین شکل بگیرد 
حرفه ای  عناوین  مورد  در  کاربردی  واقعیت  این  اما 
دیگر صدق نمی کند. همچنین ممکن است تصور کنید 
عناوین اشرافی کاربردهای خود را دارند. من با شاهزاده 
لیختن اشتاین مشکلی ندارم و به نظر می رسد باید او را 
شاهزاده صدا کنیم. اما این جا هم جنبه کاربردی چنین 
عناوینی نشان می دهد که شایسته استفاده گسترده تر در 

ایاالت متحده نیستند.
گاهی یک عنوان مانند پرستار ممکن است برای نشان 
دادن یک جایگاه زیردست به کار رود. این عنوان ممکن 
موقعیت  در  را  فرد  همچنین  اما  باشد  افتخاری  است 

پایین تر نسبت به پزشک قرار می دهد. اما ناشناس ماندن، 
امتیاز پرهیز از موقعیت های نامطلوب را به همراه دارد. 
یک پرستار به ویژه ممکن است به دلیل خطر بالقوه آزار و 
اذیت »پرستار واشنگتن« را به نام کامل خود ترجیح دهد. 
پیچیدگی هایی در حول دو موضوع عنوان و جنسیت 
وجود دارد. عنوانی مانند دکتر یا پروفسور می تواند برای 
یک زن احترام بدیع به ارمغان بیاورد اما به احترام مقام 
زنان به طورکلی احتماالً لطمه می زند چون در مقایسه با 
مردان این عناوین به تعداد کمتری از زنان اطالق می شود.  
موضوع عناوین پیچیده است و به سادگی قابل حذف 
نیست، اما آیا وقت آن نرسیده که درباره عناوین حرفه ای 

تجدید نظر کنیم؟

Bloomberg 
Stop Calling Professors ‘Professor’
Tyler Cowen
July 20, 2021

بیمارستان  و  هاروارد  پزشکی  دانشکده  هفته  این 
بریگهام و زنان یکی از بهترین معلمین خود را از دست 

داد.
نبود.  حاذق  پزشک  یا  برجسته  استاد  یک  او  خیر، 
نهایت  با  که  بود  من  بیماران  قدیمی ترین  از  یکی  او 
ازخودگذشتگی طی ۳۰ سال اخیر در تمام مدتی که او 
را می شناختم خویش را به طور کامل در خدمت آموزش 

بود.  داده  قرار  فلوهای عفونی  دانشجویان، دستیاران و 
برایش  دل مان  پسر،  کنم.  تونی صدا  را  او  دهید  اجازه 

تنگ خواهد شد.
تونی در یک آرایشگاه باکالس در بوستون کار می کرد 
و در آن جا بسیار معروف بود. اولین بار در اوایل دهه 
۱۹۹۰ او را در اتاق دوستش در بیمارستان دیدم. بدترین 
دوران اچ آی وی بود. دوست او داشت از لنفوم می مرد. 

سپاس از بیماری که از بهترین معلم های ما بود
دکتر پاول ساکس، متخصص بیماری های عفونی و رییس بخش عفونی بیمارستان 

بریگهام و زنان دانشکده پزشکی هاروارد
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به دلیل تب مداوم طرف مشاوره قرار گرفته بودم اما کار 
چندانی از دست ما برنمی آمد.

وقتی مددکار اجتماعی ما که آدم بافکر و حساسی بود 
متوجه شد تونی- که مسلماً مهربان و دلسوز بود- به زودی 
تنها خواهد شد، به سمت او رفت و پرسید: »چطوری؟«
تونی پاسخ داد: »چندان خوب نیستم. آزمایش من هم 

مثبت شده و از دکترم متنفرم.«
بله، این می توانست یک پرچم قرمز برای یک بیمار 
سخت باشد. اما به نظر می رسید پزشک تونی واقعاً مناسب 
او نباشد- او به شدت قضاوتش می کرد. تونی می گفت: 
را صرف  ویزیت  زمان  بیشتر  من  به  به جای کمک  »او 
این توصیه می کند که بیماری را به دیگران منتقل نکنم. 

تحمل او را ندارم.« 
سال  دو  یکی  عرض  در  شدم.  دکترش  خودم  پس 
شمارش سلول CD4 تونی پایین افتاد، دچار عوارض 
متعدد مرتبط با اچ آی وی شد، و چند بار نیاز به بستری 
رفتار  و  خندان  چهره  اما  کرد-  پیدا  بیمارستان  در 
را  توانش  وقتی  نکرد.  تغییری  هیچ  او  دوست داشتنی 
هم  گاهی  می کرد.  کار  آرایشگاه  در  وقت  تمام  داشت 
برای درست کردن موی یک آدم باکالس پیش از یک 

مراسم مهم به هتل ریتز-کارلتون می رفت.
با غرور می گفت: »برای شان مهم است. به عالوه، پول 
زیادی می دهند.« تونی از خانواده ضعیفی بود. در کشور 
از  آپارتمان پر  دیگری متولد و به قول خودش در یک 
انگلیسی صحبت  که  مهاجرش  والدین  با  همراه  موش 

نمی کردند بزرگ شده بود، و هرگز به کالج نرفته بود. 

فقط  بود-  صمیمی  همه  با  نداشت.  فرقی  برایش 
خانم های باکالس هتل ریتز نبودند )بیشتر مشتری هایش 
خانم بودند(، بلکه با همان مددکار اجتماعی مان که گفتم، 
منشی های بخش، پرستاران، و به ویژه با فلوهای عفونی 

گرم می گرفت.
طی ۲۹ سال که او را می شناختم باید با ده ها پزشک که 
دوره فلوشیپ عفونی را می گذراندند روبه رو شده باشد. 
او با همه آنان مانند همان پزشک متخصص اول خود 
رفتار می کرد و هرگز کاری نمی کرد که مثاًل آن پزشک 
در حال گذراندن دوره آموزشی است و هنوز متخصص 
واقعی نشده است. باورتان نمی شود این رفتار چقدر برای 
پزشکانی که در حال آموزش هستند مهم است و باعث 

اعتمادبه نفس می شود.
کالس های  در  نوبت  چند  که  پذیرفت  همچنین  او 
دانشکده صحبت کند و داستان های خود را درباره زندگی 
با اچ آی وی به اشتراک بگذارد. تونی سخاوتمندانه در این 
آمریکا  پزشکی  درباره  را  دیدگاه شفاف خود  جلسات 
مطرح می کرد و هرگز رفتارهای شرم آور برخی پزشکان 

با بیماران را از قلم نمی انداخت.
نه، خجالتی نبود. اما چه درس های نابی برای پزشکان 
بیمارستان های  در  بیماران  برخی  چرا  داشت.  جوان 
آموزشی ما چنین نقشی را برعهده می گیرند؟ چه چیزی 
این روحیه  آنان وجود دارد که  در شخصیت و جوهر 
سخاوتمندانه برای کمک به آموزش پزشکان را به آنان 

می دهد؟
و برعکس، چرا برخی افراد در بیمارستان آموزشی از 
دانشجویان و دستیاران و فلوها دوری می کنند و روی 
خوش به آنان نشان نمی دهند گویی مایه دردسر هستند؟ 
آیا نمی دانند »آموزشی« یا »بیمارستان آموزشی« یعنی چه؟
اما مطمئن  نمی دانم  را  پرسش ها  این  پاسخ  البته من 
هستم ما پزشکان همواره مرهون و ممنون گروه اول از 
بیماران هستیم که چنین نقش بسیار مهمی را می پذیرند- 

چیزی که مکرراً طی این سال ها به تونی می گفتم. 
البته یکی از مزیت های متخصص اچ آی وی بودن در 
بیماری  این است که شاهد تبدیل یک  این مدت  همه 
مرگبار به یک بیماری قابل درمان بودم. تونی وفادارانه 
در   ۱۹۹۶ در  که  ابتدا  همان  از  را  خود  داروهای  همه 
دسترس قرار گرفت مصرف می کرد و این داروها باعث 

نجات جان او شد.
بیماری او همواره تحت کنترل بود و همین که علت 
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مرگ او اچ آی وی نبود به این معنی است که با افزایش 
امید به زندگی در مبتالیان به اچ آی وی، پیامدهای پیری 
در آنان به تدریج اهمیت بیشتری پیدا می کند و تونی از 

این جهت مستثنی نبود.
او تمام عمر سیگار می کشید و مبتال به انواع درد و 
مرض از جمله پوکی استخوان، آرتروز، و برونشیت بود. 
وقتی اوایل امسال دچار کاهش وزن شد در آزمایش ها 

مشخص شد که مبتال به سرطان لوزالمعده شده است.
دوستش می گفت تونی همیشه عادت داشت قهوه خود 
را در لیوانی بنوشد که نشان دانشکده پزشکی هاروارد 
این  لیوان. و  بر روی آن حک شده بود. همیشه همان 
برای مردی که هرگز به کالج نرفت آن قدر هم بد نیست.

NEJM Journal Watch 
A Thank You to One of Our Best Patient-
Teachers
Paul E. Sax, MD
October 1st, 2021

----------------------

دکتر بابک عزیز افشاری
متخصص پاتولوژی

نشانی: تالش، خیابان معین، کوچه ی بوعلی، تلفن: ۴۴۲۴۳۴۴۷
Website: azizafshari.com
Email: babak_azizafshari@yahoo.com
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اردیبهشت سال ۹۹ یادداشتی با عنوان »فقر همگانی و مسوولیت جامعه پزشکی« نوشته بودم )t.me/pezeshkangil/2260(؛ 
خالصه اش این که با استناد به خبرهایی که از رسیدن خط فقر به مرز ۹ میلیون تومان )برای یک خانواده ۴ نفره( و رسیدن ۷۰ 
درصد از افراد جامعه به زیر این خط حکایت داشت، به سه پیامد آشکار فقر همگانی بر سالمت جامعه تاکید کرده بودم:

- سوءتغذیه و عوارض و بیماری های مرتبط با آن به ویژه در کودکان و نوجوانان، و مادران باردار یا شیرده
برابر اختالفات طبقاتی  به نظر می رسد در  به ویژه در نوجوانان )که  بر سالمت روان جامعه  اثرات منفی شدید   -

آسیب پذیرترند( و اختالالت و بیماری های همراه، و عوارض اجتماعی این معضالت
- کاهش دسترسی عمومی به خدمات تشخیصی و درمانی؛ و در نتیجه افزایش مرگ ومیر در اثر بسیاری بیماری های 

حاد و به ویژه مزمن. 
و در پایان درخواست کرده بودم وزارت بهداشت با تشکیل کارگروه ویژه ای متشکل از پزشکان و متخصصان رشته های 
مرتبط )بهداشت، اپیدمیولوژی، تغذیه، روان شناسی، اقتصاد سالمت، پزشکی اجتماعی و...( این پیامدها را بررسی و نتیجه 
را به مقامات عالی کشور گزارش کند؛ با تاکید بر این که گزارش مستند واقعیت های موجود به حاکمان، از وظایف حرفه ای 

فقر، گرسنگی، آسیب های روانی

و مسوولیت جامعه علمی کشور
دکتر مسعود جوزی
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و تاریخی جامعه پزشکی است، و تشکیل این کارگروه و اعالم آمادگی برای شرکت در آن، باید از مطالبات نظام پزشکی 
و انجمن های علمی پزشکی کشور باشد.

آن یادداشت متاسفانه بازخوردی نداشت. و باز متاسفانه در این مدت فقر همگانی بسیار بیشتر از پیش شده است. وزارت 
بهداشت دولت جدید هم که  اگر از قبلی بدتر نباشد، دست کم در این زمینه مسوولیت پذیرتر و دغدغه مندتر نیست. نظام 

پزشکی و انجمن های علمی پزشکی هم که بگذریم...
اما واقعیات اجتماعی با نادیده گرفتن و بی توجهی ما از بین نمی روند. در هفته های اخیر به همت اندک خبرنگاران مسوول 
و متعهِد بازمانده در فضای رسانه ای کشور، در زمینه مسکن واقعیات تلخی مثل »سرپناه مشترک برای چند خانوار«، »پشت بام 

خوابی« و حتی »اتوبوس خوابی« برمال شده است؛ ولی این تنها یکی از پیامدهای ناهنجار فقر شدید همگانی است.
یکی دیگر از این پیامدها که هرازگاهی به سطح افکار عمومی می آید و سپس تا مدتی بعد مسکوت می ماند، »خودکشی« 
)چه در وجه فکر به آن و چه اقدام عملی موفق یا ناموفق( به ویژه بین جوانان و نوجوانان ایرانی است. انگیزه نوشتن یادداشت 
حاضر نیز برخورد تصادفی نویسنده با موضوعی بود که این واقعیت تلخ را چون سیلی محکمی در گوشش کوبید: این که 
فکر خودکشی و خطر اقدام عملی به آن تا چه اندازه بین نوجوانان و جوانان شهر رشت همگانی و جدی است، و این که 

مهم ترین دلیل این شرایط بحرانی »احساس بی آیندگی« در جامعه ای دچار فقر و تبعیض است.
و باز متاسفانه این برخورد تصادفی مشتی نمونه خروار است. موضوع را با دوست جامعه شناسم دکتر حسن محدثی 
گیلوایی در میان گذاشتم؛ ایشان در پاسخ به مطالعه ای که در رشت انجام داده بودند اشاره کرد که نشان می داد بسیاری از 
افراد در این طیف سنی یا اقدام به خودکشی کرده یا به آن فکر کرده بودند، و مهم ترین علت آن را »زوال امید اجتماعی« 

می دانست.
می دانم و همه می دانیم که آن چه این روزها از سر می گذرانیم نتیجه »حکمرانی بد« است. مجموعه ای به هم پیوسته از تعامل 
نامناسب با دنیا گرفته تا نگاه به مناصب و مدیریت ها به شیوه تقسیم غنایم و براساس »قبیله گرایی« و »ارادت ساالری« )آخرین 
مورد: انتصاب رییس بزرگ ترین هلدینگ صنعتی کشور( و تا فساد سازمان یافته و... بله، می دانم. همه این ها مجموعه ای از 
کاستی های حکمرانی ماست، و همه این مشکالت راه حل سیاسی دارد؛ اما وظیفه ما، تحصیلکردگان این کشور، چیست؟ 
به بیان روشن، جامعه علمی کشور، حتی با یقین به این که در آن سو گوشی شنوا و اراده ای معطوف به اصالح وجود 
ندارد، نباید »گرسنگی« مردم را بارها و بارها فریاد بزند؟ آیا همین غفلت و سکوت ما باعث نمی شود مدیری بی مسوولیت، 
افزایش قیمت مواد غذایی را به نفع سالمت مردم بداند و نابخردی دیگر، با توسل به حدیثی مجعول، مردمی را که سه وعده 

غذا می خورند در ردیف چهارپایان بشمرد و در پی آن قاه قاه بخندد؟
اگر عده ای این روزها در کمال بی شرمی و با استناد به روایت هایی خودساخته و غیرواقعی از تاریخ صدر اسالم، فقر و 
اختالف طبقاتی را طبیعی و مشروع جلوه می دهند و توجیه و حتی تئوریزه می کنند، بخشی در اثر سکوت و عافیت طلبی 
ماست. امیدوارم ما تحصیلکردگان و جامعه علمی کشور )به ویژه اگر پرمخاطب تریم و سخنان مان خریدار بیشتری دارد( 
حتی برای کاستن از بار شرمندگی در برابر وجدان  مان هم که شده، مسوولیت اجتماعی خود را کمی بیشتر جدی بگیریم.  
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در  تحول  دهه  شمسی   ۵۰ به خصوص  و   ۴۰ دهه 
بود. املشی ها  زندگی 

از  و  تدریجی  تحول  یا  تغییر  مختلف  جوامع  در 
تاثیرگذاری محیط  تفکر شهروندان و  تغییر در  طریق 

بر مردم به وجود می آید.
املش  مناسبات  رهبری  در  صوفی  خاندان  حضور 

تاثیرگذار و موثر بود.
و  برنج  مزارع  کنار  در  چای  باغ  مزارع  افزایش  با 
ساخت کارخانه های چای و برنجکوبی و تولید ابریشم 
در کنار رونق نسبی دامداری، درآمد افراد ذی نفع در 

بخش کشاورزی و دامداری باالتر می رفت.
درآمد  کنار  در  شهری  متوسط  خانواده های  درآمد 
حاصلش  که  بود  افزایش  به  رو  زمین دار  روستاییان 

بود. بیشتر  نقدینگی 
تعداد افراد کارمند و به خصوص معلمان بیشتر شده 
سطح  به  می گرفتند  که  ثابتی  حقوق  با  آن ها  بودند. 

رفاهی باالتری رسیده بودند.

با افزایش تعداد دانش آموزان و معلمان، سطح سواد 
و فرهنگ نیز باالتر می رفت.

با  به خصوص  دوطبقه  جدید  ساخت وساز های 
این  که  شد  شروع  غروی  مهندس  مدرن  نقشه های 

بناها همچنان وجود دارند.
تبلیغات  و  مجالت  و  روزنامه ها  شدن  سرازیر  با 
از زندگی سرمشق  تلویزیون، شکل جدیدی  رادیو و 
قرار می گرفت و مردم به  سمت زندگی مدرن تر گرایش 

می کردند. پیدا 
با تزریق پول در بازار و خانواده ها و افزایش حقوق، 

قدرت خرید بخش متوسط جامعه باالتر رفته بود.

نوستالژی املشی
دکتر موسی غالمی اُمام

در شهر املش مغازه ها به روزتر شده بودند.
کردن  عریض  و  اداره ها  برخی  بانک ها،  تاسیس  با 
خیابان های اصلی و به خصوص آسفالت خیابان اصلی، 

چهره شهر مدرن تر شده بود.

پیرامون  این تغییرات تدریجی را  خواننده می تواند 
خانواده و فامیل خود مجسم کند.

مونتاژ  کارخانه های  تاسیس  و  نفتی  درآمد  افزایش 
مصرف کننده  افزایش  به  نیاز  خانگی،  لوازم  تولید  و 
نمایندگی های فروش  داشت که در شهرهای مختلف 
دست  به راحتی  کارخانه ها  تولیدات  تا  شدند  ایجاد 
مصرف کننده برسند و طبقه سرمایه دار به سود باالتری 

برسد.
به خصوص معلمان  به تدریج خانواده های شهری و 
در  و  می شدند  رنو  یا  هیلمن  پیکان،  ماشین  صاحب 
جوالن  مجاور  شهرهای  و  شهر  خاکی  جاده های 

می دادند!
روزآمدتری  مصرفی  کاالهای   ، مغازه ها برخی 
می فروختند؛ مثاًل مرحوم رضا تحریری لوازم خانگی 
متنوعی می فروخت. لوازم خانگی مانند انواع تلویزیون 
ناسیونال،  آرتی آی،  لورنس،  شاب  بلر،  نام های  به 
هیتاچی و انواع یخچال به نام های ارج، فیلور، جنرال 

استیل.
گاز  اجاق  پنجاه  دهه  اوایل  و  دهه چهل  اواخر  از 

کم کم جای انواع چراغ و »کله« را می گرفت.
در  خانواده ها  از  بسیاری  دستی  جاروی  کنار  در 
ناسیونال  جاروبرقی  املشی،  جامعه  متمول تر  بخش 

بودند. خریده 
دستی  فرش های  قالی بافی،  کارخانه های  احداث  با 
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موکت  و  ماشینی  فرش های  و  بازاریان(  خانواده  )در 
جای حصیر و گلیم و نمد را می گرفتند.

و  قسطی  به صورت  لوازم  این  از  بسیاری  فروش 
می گرفت. انجام  به راحتی 

مرحوم  هاشم خسروی اولین نمایندگی کفش ملی را 
در باالبازار سه راه میان محله تاسیس کرد. تابلو المپ 
برای  شد.  نصب  ایشان  توسط  بار  اولین  گردان  نئون 
قرمز  المپ های  نور  گردش  سال ها،  آن  نوجوانان  ما 

در شب بسیار جالب توجه بود.
با خرید یک جفت کفش ملی و بال و به خصوص 
دنیای  هم  بنددار  آبی  و  مشکی  استوک دار  کتانی های 

ما ساخته می شد و هم فوتبال ما!
ولی  نبود،  نه ها  خا همه  در  هرچند  تلویزیون، 
برنامه های تلویزیونی مانند مراد برقی، تلخ و شیرین، 
دارل،  جانی  ر،  استوا سرکار  پلئون،  نا جان  دایی 
و  تاج  ملوان،  فوتبال  پنجره ها،  شوی چشمک، شوی 
و  کلی  محمدعلی  بین  بوکس  مسابقات  و  پرسپولیس 
جو فریزر را در خانه عمه، خاله، دایی یا قهوه خانه ها 
)مغازه های حمید و ابراهیم حمیدی، احمدزاده، رضا 

نوروزی، عظیم عظیمی، نقی حسنی، ابوالقاسمی، رضا 
می دیدیم. و...(  محسنیان 

اخالق  و  لباس  شکل  و  رفتار  در  برنامه ها  این 
می کرد. ایجاد  تحول  بینندگان 

وثوقی،  بعد ها  علوی،  فروشگاه های  تاسیس  با 
به  محلی  و  فولکوریک  شکل  از  لباس  و...  رستمی 

شکل رسمی تر مانند کت و شلوار تغییر یافت.

تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی خانواده های شهری 
و به خصوص روستایی در املش هنوز به صورت عام 
نکات  برخی  )به علت  نمی  کردند  استفاده  تلویزیون  از 
مذهبی و فتاوی( ولی از سال۵۸ خرید تلویزیون رشد 
تحوالت  مشتاقانه  املشی  جامعه  و  کرد  پیدا  باالیی 
فاز  املش وارد  دنبال می کردند و جامعه  را  اجتماعی 
جدیدی از تغییرات اجتناب ناپذیر فرهنگی و اجتماعی 

شد که همچنان ادامه دارد.
----------------------

دکتر موسی غالمی اُمام
نشانی: املش، خیابان شهید بهشتی، تلفن: ۴۲۷۲۶۴۰۱

Email: mosa_omam@yahoo.com

سه شنبه بازار قدیم املش، سال ۱۳۲۹ خورشیدی
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جنگل های  در  رشت؛  خورشیدی،   ۱۲۹۵ بهمن ماه 
آشوبی  می شود،  نامیده  »فومنات«  که  شهر  غرب 
می خوانند،  »جنگلی«  را  خود  که  گروهی  برپاست. 
یک سال و نیم است خواب و آرام از چشم نظمیه و 
والی و کنسول روس که حکمران اصلی شهر است، 
پیش  سال  پنج  از  که  کنسول روس  به ویژه  گرفته اند. 
و در پی اشغال گیالن توسط ارتش تزاری، حکمران 
اصلی شهر به شمار می رود، روزبه روز به این ناآرامی ها 
نیم جنگلی ها  این یک سال و  حساس تر می شود. در 
هنوز در مرحله جمع آوری اسلحه و تبلیغ و عضوگیری 
بیرون  که  خود  هدف  به  رسیدن  راه  در  و  هستند 
چندانی  عمل  ابتکار  بود،  روس  اشغالگران  راندن 
قوای  مرحله  چند  در  توانسته اند  اما  نداده اند؛  نشان 
دولتی و اجیرشدگان محلی را که به اصرار و حتی با 
بدان ها  روسیه  کنسولگری  سرمایه گذاری  و  مدیریت 
یورش برده بودند، شکست دهند؛ و این برای تداوم 

و تشدید نگرانی ها کافی است.
است.  روزهای شلوغی  نظمیه چی های رشت  برای 
را  مفاخرالملک،  خود،  نامحبوب  رییس  که  آن ها 
به  مضحکه باری  و  نافرجام  تهاجم  در  پیش  ماه  سه 
از دست داده اند، روز و شب در کار استنطاق  کسما 
از  بخشی  هستند.  جنگلیان  با  همکاری  مظنونان  از 

ارفع الحکام و هیات تریاکیان سبزه میدان
دکتر مسعود جوزی
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»راپرت«های بازجویی از این افراد در کتاب »نهضت 
می دهد  نشان  که  منتشر شده  اسالم«۱  اتحاد  و  جنگل 
دو اتهام اصلی افراد مورد بازجویی، یکی تهیه تفنگ 
پروپاگاندا  و  تبلیغ  دومی  و  برای جنگلی ها  فشنگ  و 

به نفع آنان بوده است. 
کتاب  این  در  منتشرشده  گزارش   یک  براساس 
بهمن   ۱۲ با  برابر   ۱۳۳۵ لوی ئیل  دلو   ۱۲ تاریخ  به 
۱۲۹۵ خورشیدی۲، یکی از مظنونین که گمان می رود 
پزشکان  ز  ا باشد،  شته  دا جنگلی ها  با  سروسری 

سرشناس رشت است )ص ۶۵(:  

اداره نظمیه رشت، سواد راپرت دایره تامینات،
به تاریخ ۱۲ دلو ]۸ ربیع الثانی[ لوی ئیل ۱۳۳۵

دام  رشت  نظمیه  تشکیالت  ریاست  محترم  مقام 
اقباله، به موجب راپرت واصله که ارفع الحکما، مظنون 
به همدستی با جنگلی ها بوده است و دوره]ای[ دارد، 
به  منحصر  شغل شان  که  بیکاره  اشخاص  از  عبارت 
پرگویی  و  تریاک کشیدن  و  یکدیگر  جمع شدن دور 
کردن  پلیتیکی  امورات  بعضی  در  دخالت  و  کردن 
آورده،  استنطاق  تحت  را  مشارالیه  است، حسب االمر 
اقرار به حضور در آن دوره که مرکز آن ها اغلب در 
سبزه میدان و نقاط دیگر است نموده، ولی منکر است 
بوده  جنگلی ها  از  صحبتی  مجالس  آن  در  آن که  از 
برادرزن  خان  ابوالقاسم  میرزا  که  صورتی  در  باشد، 
آن  در  که  می کند  بیان  استنطاقش  در  رستم  حاجی 
آقایان حضور داشته، صحبت های  این  از  دوره اغلب 
مختلف از جنگلی ها و غیره به عمل می آمد، اظهارات 
ارفع الحکما راجع این که تاکنون هیچ وقت صحبت های 
قول خود  و کذب  است  دروغ  به کلی  نکرده  پلیتیکی 
یکی  که  می کند  این  بر  اقرار  و خود  می کند  ثابت  را 
از اجزای هیات تریاکیان است. واقعًا از آن روزی که 
انتشارات  است،  نموده  توقف  نظمیه  را  اشخاص  این 
بی اصل که مردمان فقیر و بیچاره را همواره از هیبت 
و شجاعت بی اصل و اساس جنگلی های معروف الحال 
به ترس می انداخت به کلی از میان رفته و هیچ حرفی 
از حضرات معهود در کار نیست. پس می توان گفت 
خودسر  و  فضول  اشخاص  جزو  نیز  ارفع الحکما  که 
بشود،  خود  طبابت  مشمول  آن که  عوض  و  می باشد 
همیشه با مهمل بافی حواس مردم را پرت کرده، اهالی 
را به زحمات خیالی دچار می کند. این است خالصه 

اظهارات ارفع الحکما که تاکنون به عمل آمده، حال هر 
امر می فرمایید رفتار شود. قسم 

آن چه درباره دکتر رازی می دانیم
با  همدستی  به  »مظنون  که  ارفع الحکما  جناب  این 
جنگلی ها« است، البته سابقه »دخالت در بعضی امورات 
پلیتیکی« داشت. ابراهیم فخرایی، از نخستین مورخان 
مشروطه گیالن و جنبش جنگل، از او به عنوان یکی از 
۱۱ پزشک عضو انجمن حفظ الصحه رشت در مشروطه 

گیالن نام برده است.۳
»دکتر  است:  آمده  او  درباره  »کتاب گیالن« هم  در 
۱۲۴۶ شمسی در  به سال  )ارفع الحکما(  مهدی رازی 
انجمن  در جنبش مشروطیت عضو  متولد شد.  رشت 
حفظ الصحه و چندی هم پزشک بیمارستان پورسینای 
کسی  اولین  رازی  مهدی  دکتر  به روایتی  بود.  رشت 
است که مایه کوبی آبله را در گیالن رواج داد. وی در 

۹۱ سالگی درگذشت.«۴
و دکتر سیدحسن تائب، پزشک و پژوهشگر تاریخ 
دکتر  که  می افزاید  اطالعات  این  بر  گیالن،  پزشکی 
بیمارستان  در  که  بود  پزشکانی  جمله  از  ارفع الحکما 
محله  در  که  آقا«  سیدعلی  »آقا  تختخوابی   ۱۲ خیریه 
حاجی آباد قرار داشت، بیماران را به رایگان معاینه و 
یک  و  دختر  یک  او  »از  همچنین:  و  می کرد.۵  درمان 
پسر به یادگار ماند که دخترش زن دکتر روشن رازي 

)معروف به روشن آقا( شد.«۶
نام  با  از وی،  نیز  تلگرامی »گیالن قدیم«  کانال  در 
کامل دکتر مهدی خان رازی کمسارمحله ای، به عنوان 
یکی از پزشکان اولیه و قدیمی منطقه شفت یاد شده 

است.۷

سرانجام استنطاق چه شد؟
همین  در  نظمیه  راپرت های  ز  ا دیگر  یکی  در 
که  می خوانیم  اسالم«  اتحاد  و  جنگل  »نهضت  کتاب 
مظنون موردنظر »بعد از استنطاق به قید کفیل و التزام 
مرخص شده« است )ص ۱۲۳(؛ اما حاال به یمن انتشار 
خاطرات حاج احمد کسمایی، نفر دوم جنبش جنگل 
نظمیه  سوءظن  که  می دانیم  آن،  آغازین  سال های  در 
اشخاص  »جزو  واقعًا  ارفع الحکا  و  نبوده،  بی مورد 
فضول و خودسر می باشد«! حاج احمد در این خاطرات 
که حدود ۸۰ سال پس از این وقایع منتشر شد، به نقش 
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او در تامین سرمایه برای خرید اسلحه اشاره می کند: 
»چند ماه طول کشید تا ما توانستیم دکتر ارفع الحکما 
همراه  خود  جمعیت  هدف  با  را[  دیگر  عده ای  ]و 
سرمایه ای  پیوستند  ما  به  گروه  این  که  زمانی  کنیم. 
در میان گذاشتیم و خرید اسلحه را از بازار و ایالت 

آغاز کردیم.«۸

سبزه میدان تریاکیان  هیات 
ولی در راپرت استنطاق های نظمیه رشت، جالب تر 
از نقش ارفع الحکما، به عنوان یک پزشک مشروطه چی 
تریاکیان  »هیات  به  که  است  توجهی  جنگل،  طرفدار 
تکرار  به  توجه  با  است.  شده  معطوف  سبزه میدان!« 
به نظر  راپرت ها،  این  از  بسیاری  در  عبارت  این 
در رشت،  تبلیغات جنگلی ها  مرکز  مهم ترین  می رسد 
و  روزنامه خوانی  دورهمی های  و  »سبزه میدان«  محله 
محله  این  دکان های  و  خانه ها  در  سیاسی  بحث های 
از مصرف  بری  کلی  به  است  ممکن  اگرچه  که  باشد 
گزارش ها  برخی  از  )چنان که  باشد  بوده  مخدرات 
برمی آید(، به تحقیر از آن ها با عنوان »هیات تریاکیان 

یاد می شود: سبزه میدان« 
]ی[  اجزا  از  که  را  ابوالقاسم  میرزا  »حسب االمر 
هیات تریاکیان سبزه میدان است و شغل رسمی ندارد 
و  جمع  شده  هم  دور  مزبور  هیات  به  این که  به جز 
مخرب  و  دولت  پلتیک  خالف  بر  که  صحبت هایی 
استنطاق  تحت  و  جلب  بزند،  است  ملت  آسایش 
ذیل  اشخاص  از  مرکب  داشتیم  دوره  ما  که:  آورده 
کرده،  قماربازی  بعضی  شده،  جمع  هم  دور  که   ...
بعضی تریاک کشیده و اغلب صحبت های ما راجع  به 
نیز  و  بوده  جنگلی ها  اقدامات  یا  و  خواندن  روزنامه 
اغلب روز ها صبح تا ظهر و یا عصر یا اول مغرب در 
سبزه میدان دور هم جمع  شده از این قبیل صحبت ها 

می نمودیم« )ص ۵۸(.
»اغلب اوقات در دکان ملک پاپروسی که واقع در 
هم  دور   ... تریاکی  اشخاص  با  ]است[  سبزه میدان 
راجع  صحبت  ولی  می کشیدیم.  تریاک  شده  جمع  
ابوالقاسم  میرزا  درصورتی که  نمی باشد.  جنگلی ها  به 
آن ها  مجالس  در  که  می کند  اقرار  خود  اظهارات  در 
اغلب صحبت ها راجع به اقدامات جنگلی ها بوده، چه 
قرائن  پس از  دیگر  مجالس  در  چه  و  سبزه میدان  در 
استنطاقیه و اطالعات خارجی چنین معلوم می شود که 

محمدرضا نیز یکی از هیات تریاک سبزه میدان بوده که 
هر روز به عناوین مختلف از اخبارات هوایی و موهوم 

راجع به فتوحات جنگلی ها انتشار داده« )ص ۸۰(.
جزو  در  نیز  ایشان  خارجی  اطالعات  قرار  »از 
هیاتی هستند که در سبزه میدان و سایر محافل همیشه 
و  نظم  برخالف  حرف های  به  راجع  مذاکرات شان 
هیات  همین  مخصوصًا  و  بوده  علیه  دولت  پلتیک 
سبزه میدانی ها که اغلب اشخاص در شهر می شناسند، 
به خوبی در فضولی و پرگویی و مهمل بافی مشهورند 
و  کشیده  تریاک  شده  جمع  هم  دور  اوقات  بیشتر  و 
می نمایند«  فضولی ها  قبیل  این  از  افیون  تاثیرات  از 

)ص ۸۴(.
»... در دکان شخصی خودش که در سبزه میدان واقع 
است، چند نفری هر روز می آمدند در آن جا و مشغول 
تریاک کشی می شدند و بعضی صحبت های بی اصل را 
چون  که  داشت  اظهار  چنین  و   ... می دادند  شهرت 
گاهی  داشتم،  بافور  یک  و  می کشیدم  تریاک  خودم 
چند نفری دور هم جمع و خیلی مانوس بودیم، آمده 
و تریاک می کشیدیم، درصورتی که به هیچ وجه صحبت 
خارجی ما مذاکره از جنگلی ها نمی شد و بنده هم ابدا 
مسبوق نیستم که رفقای من با جنگلی ها دوستی دارند 

یا ندارند« )ص ۹۱(.
محافل  و  مجالس  در  ما ها  که  می گوید  »خودش 
غالبًا  سبزه میدان  در  چه  و  منازل  در  چه  بودیم  که 
صحبت  بیشتر  و  می نمودیم  صحبت  جنگلی ها  ز  ا
مراجع به اقدامات جنگلی ها بوده و اغلب هم مفتش 
اشخاص  با  که  دیده  را  آقامهدی آقا  سبزه میدان  در 
فضوالن  و  بیکاران  هیات  از  عبارت  که  مظنونین 
صحبت ها  قبیل  این  از  و  داشته  حضور  سبزه میدان 

می کرد« )ص ۹۲(.
واپسین  در  بگذاریم،  گزارش ها  این  بر  را  مبنا  اگر 
قلب  سبزه میدان  خورشیدی  سیزدهم  قرن  سال های 
از  آن چه  بود.  رشت  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
همسو  برمی آید  دوران  این  در  نظمیه  گزارش های 
رشت  نقشه  از  واهانیان  روبرت  تحلیلی  یافته های  با 
در سال ۱۲۹۶ است که بازارچه سبزه میدان را در آن 
سال ها مهم ترین خیابان رشت، حتی مهم تر از خیابان 
شیک )خیابان شاه سابق( می داند و از جمله به وجود 
چهار مطب پزشکی در این گذر کوچک اشاره می کند.۹ 
تمرکز شدید نظمیه رشت بر محافل سبزه میدان که در 
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آن بحث های سیاسی و روزنامه خوانی رواج داشت، تا 
اسلحه  تهیه کنندگان  تعقیب  موازات  به  که  بود  حدی 
انتشار  با  که  نیز  کسانی  با  برای جنگلی ها،  مهمات  و 
موهوم  و  هوایی  »اخبارات  و  بی اصل«  »صحبت های 
راجع به فتوحات جنگلی ها«، آوازه آنان را در درجه 
سراسر  در  سپس  و  استان،  و  شهر  سطح  در  نخست 
چنین  می پراکندند،  کشور  از  خارج  حتی  و  کشور 

می شد.   برخوردی 

اسالم  اتحاد  و  جنگل  نهضت   ،)۱۳۹۱( فتح اهلل  کشاورز،    .۱
و  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  گزارش ها(،  و  محرمانه  )اسناد 

آثار و مفاخر فرهنگی انجمن 
۲. این نوع تاریخ گذاری »فارسی-ترکی-عربی« که در آخرین 
جالب  بسیار  خود  به نوبه  بود،  معمول  قاجاریه  دوره  سال های 
تا سال  و  نامیده می شد  برجی«  تقویم که »شمسی  این  در  است. 
براساس  را  »ماه«  و  »روز«  داشت،  کاربرد  هم  خورشیدی   ۱۳۰۴
تقویم خورشیدی و در قالب »برج« )معادل عربی اسامی فارسی 
»دلو«  ماه  مورد،  این  )در  می کردند  حساب  خورشیدی(  ماه های 
همان »بهمن« است(؛ در عوض، عدد »سال« هجری قمری است؛ 
و برای محکم کاری اسم سال را هم بر مبنای سال های دوازده گانه 

»لوی ئیل«  مورد  این  )در  می کردند  اضافه  »ترکی-مغولی«  تقویم 
می شود  قمری   ۱۳۳۵ ربیع الثانی   ۸ نهایت  در  نهنگ(.  سال  یعنی 

برابر با ۱۲ بهمن ۱۲۹۵ خورشیدی. 
مشروطیت،  جنبش  در  گیالن   ،)۱۳۵۲( ابراهیم  فخرایی،   .۳

شرکت سهامی کتاب های جیبی، ص ۱۴۱
۴. پویان، ناصر )۱۳۷۴(، کتاب گیالن، گروه پژوهشگران ایران 

به سرپرستی ابراهیم اصالح عربانی، جلد سوم، ص ۵۸۶
۵. سیدحسن تائب، نخستین بیمارستان های رشت تا سال ۱۳۰۷، 

فصلنامه گیالن ما، ش ۱، زمستان ۱۳۷۹
۶. سیدحسن تائب، پزشکان گیالن، ماهنامه پزشکان گیل، ش 

۲۸، بهمن ۱۳۸۴
t.me/guilan_ ،۷. پندی، کیوان، کانال تلگرامی گیالن قدیم 

4659/ghadim
کسمایی  احمد  یادداشت های   ،)۱۹۹۳( احمد  کسمایی،   .۸
 Campos کسمایی،  پوراندخت  گردآورنده:  جنگل،  نهضت  از 

Printing Co، آمریکا، ص ۵۲
رشت  درمانی  و  پزشکی  موسسات  واهانیان،  روبرت   .۹
از  پس  سال  »صد  نشست  در  سخنرانی   ،۱۲۹۶ سال  نقشه  در 
t.me/  ،۱۴۰۰ آذر   ۲۵ گیالن،  فرهنگ  خانه  جنگل«،  خاموشی 

7804/pezeshkangil
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در تاریخ علم کسانی هستند که برخی از مهم ترین 
محصوالتی که اکنون به صورت گسترده کاربرد دارند، 
دالیل  به  اما  آن هاست،  نوآوری  و  خالقیت  حاصل 
بوده،  جایگاه شان  درخور  چنان که  جنسیتی  یا  نژادی 
 Mary( کنر  بئاتریس دیویدسون  ندیده اند. مری  قدر 
Beatrice Davidson Kenner( یکی از آن هاست؛ 
روزانه  که  است  متعددی  محصوالت  مخترع  که  زنی 
از آن ها استفاده می کنیم. او دارای بیشترین حق ثبت 
البته  اختراع در بین زنان آفریقایی-آمریکایی است و 
تنظیم«  قابل  بهداشتی  »کمربند  اختراع  به دلیل  بیشتر 
به سادگی  اکنون  که   )adjustable sanitary belt(
 )menstrual pad( قاعدگی«  »پد  یا  بهداشتی«  »نوار 
اختراعی  ۱(؛  )تصویر  است  مشهور  می شود،  خوانده 
کودک  و  زن  میلیاردها  در سالمت  بزرگ  تحولی  که 
به وجود آورد، اگرچه تبعیض نژادی نگذاشت از این 
اختراع  چهار  همچنین  کنر  ببرد.  مادی  بهره  اختراع 
»خورجین  به  می توان  جمله  از  که  کرد  ثبت  دیگر 
 carrier attachment for( واکر«  به  متصل شونده 
توالت«  دستمال  »نگهدارنده  و   )invalid walker
)تصاویر  کرد  اشاره   )bathroom tissue holder(

۲ و ۳(.
یالت  ا شارلوت  شهر  در   ۱۹۱۲ سال  در  مری 
آمد.  به دنیا  مخترع  خانواده ای  در  شمالی  کارولینای 
که   )۱۹۵۸-۱۸۹۰( دیویدسون  ناتانیل  پدرش سیدنی 
به دلیل عالقه به نوآوری خوشنام و معروف بود، نوعی 
اتوی مسافرتی لباس به ثبت رساند که در چمدان جا 

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان

مری کرن

و کمربند بهداشتی
دکتر هدیه حج فروش

اختراع  این  از  پولی  هیچ  نهایت  در  اگرچه  می شد؛ 
به دست نیاورد. وی همچنین شیشه شوری برای قطارها 
اختراع کرد.  آمبوالنس ها  برای  برانکارد چرخ داری  و 
پدربزرگ خانواده هم یک عالمت دهنده سه رنگ نوری 
برای قطار اختراع کرده بود، اگرچه این اختراع توسط 
یک مرد سفیدپوست دزدیده شد. خواهر مری، میلدرد 
یک  هم   )۱۹۹۳-۱۹۱۶( اسمیت  آستین  دیویدسون 
مخترع بود. او یک بازی  رومیزی خانوادگی اختراع و 

تصویر ۱
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ثبت کرد و به صورت تجاری به فروش رساند.

اختراعات مری
و  فارغ التحصیل  دبیرستان  از   ۱۹۳۱ سال  در  مری 
مالی  مشکالت  به دلیل  اما  شد  هوارد  دانشگاه  وارد 
نیمه کاره  را  خود  تحصیالت  نیم  و  سال  یک  از  پس 
واشنگتن دی سی  به  خانواده  به همراه  گذاشت. سپس 
تا  یافت  او فرصت  که  بود  آن جا  و  مکان کردند  نقل 
ایده های خود را در اداره ثبت اختراع و عالیم تجاری 

ایاالت متحده ثبت کند.
قابل  بهداشتی  »کمربند  او  ثبت شده  اختراع  اولین 
قاعدگی  خون  نشت  از  می توانست  که  بود  تنظیم« 
بود،  زنان  رایج  مشکل  زمان  آن  در  که  لباس  روی 
داشت  جیب مانند  بخشی  کمربند  این  کند.  جلوگیری 
که داخل آن یک دستمال ضد رطوبت قرار می گرفت. 
 ۱۹۵۴ سال  در  را  خود  اختراع  ثبت  درخواست  او 
تایید،  درخواست  این   ۱۹۵۶ سال  در  و  کرد  تکمیل 
و عامل حذف »خراش و تحریکی که معموالً توسط 
نمونه های مشابه ایجاد می شد« توصیف شد. با این همه 
ابتدا خود را عالقه مند نشان داده بود،  شرکتی که در 
پس از این که مطلع شد که او زنی سیاهپوست است، 
کنر  کرد.  خودداری  او  اختراع  بر  سرمایه گذاری  از 

زیرا  نیاورد،  به دست  پولی  بهداشتی  کمربند  از  هرگز 
با انقضای مهلت قانونی، اختراع او به مالکیت عمومی 

درآمد و اجازه ساخت آزادانه یافت.
با  »یک روز شرکتی  این باره گفت:  در  بعدها  مری 
ابراز عالقه  ایده من  بازاریابی  به  من تماس گرفت و 
ماشین ها و  بودم... خانه ها،  کرد. من خیلی خوشحال 
همه چیزهایی را که قرار بود سر راهم بیایند، می دیدم. 
نماینده شرکت راهی واشنگتن شد تا با من مذاکره کند، 
این جمله  با  تنها  ولی وقتی فهمیدند من سیاهپوستم، 
که »بسیار متاسفیم« عالقه خود را از دست دادند و من 
نیویورک  به  نماینده شرکت  را رد کردند.  اختراعم  و 
به  عالقه ای  دیگر  که  دادند  اطالع  من  به  و  بازگشت 

سرمایه گذاری بر اختراع من ندارند.«
بین سال های ۱۹۵۶ و ۱۹۸۷ مری جمعًا پنج اختراع 
را برای محصوالت خانگی و شخصی خود ثبت کرد. 
او اختراع »نگهدارنده دستمال توالت« را با خواهرش 
ثبت کرد. همچنین  به طور مشترک  میلدرد دیویدسون 
حق اختراع یک شوینده و ماساژور پشت بدن را که 
داشت  حمام  وان  یا  دوش  دیواره  بر  نصب  قابلیت 
شناخته  نیز  »پشت شور«  به عنوان  که  رساند  ثبت  به 

می شود. او همچنین در سال ۱۹۵۹ پس 
ادامه در صفحه 40

تصویر ۳تصویر ۲
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طلب افتخار
هرگز سابقه نداشت دکتر اسکار والزکوییز روی بیلبورد 
زده  واکسن  داشتند،  آسم  اقدام  برنامه  بیمارانش  باشد. 
بودند، و نظر او را درباره عرق می  دانستند: یک مصیبت 

بود. اما هرگز این افتخار نصیب او نشده بود.
»بیمارستان  پزشکان  و  بیماران  از  تعدادی  سال  هر 
مهربانی« برای بیلبورد انتخاب می شدند- جراحان پیوند، 
سرطان شناسان، گاهی یک ارتوپد- اما طی ۴ سالی که 
اسکار استخدام شده بود هیچ یک از متخصصین اطفال 
به رنگ سیاه و سفید بر فراز برادِوی ظاهر نشده بود تا 
مردم را در خیابان با ِخرد و جذبه خود تحت تاثیر قرار 

دهد. این برایش مانند یک رویا بود.  
کارزار  مفتخریم  آمد:  ژوئن   ۲۴ در  باالخره  ای میل 
بیلبورد ۲۰۲۱ را به افتخار بیماران و پزشکان خود اعالم 
کنیم. اگر اخیراً یک بیمار با داستانی فوق العاده داشتید 

لطفًا تا اول ژوئیه به ما اطالع دهید. 
امضا: رزماری، از روابط عمومی

چرخه بابا
اسکار  پروژه  اقدام«.  بررسی-  انجام-  »برنامه ریزی- 
مربوط به اطفال در خطر شکست تحصیلی، شناسایی و 
ارجاع آنان به مشاور بود. موفقیت! میزان قبولی بچه های 
زیر نظر او که در خطر بودند ۷ درصد افزایش داشت. 

هفت! 
یک ای میل به رزماری زد. رزماری یکی دو ساعت بعد 

پرسید: »مریض کیه؟«
از  گروهی  نیست،  خاصی  »شخص  داد:  پاسخ  او 

بچه ها.«
رزماری نوشت: »عالیه. توئیت می کنم!«

»پس بیلبورد چی؟«

کودکی زیر آب
هر ماهی و اسفنج و قطعه مرجان جای خود را داشت. 
با  هامور  می خزید،  اقیانوس  کف  روی  پیوسته  لیسه 
سنگینی سوار جریان آب می شد. اسکار در یک آپارتمان 
خفه با مادرش در خیابان آویون کواترو وینتوس زندگی 
می کرد. او ناراضی بود و این حاصل درس خواندن هایی 
فقط  اما  می کرد،  اقناع  را  او  روح  باید  اصوالً  که  بود 
آرزوهایش را بزرگ تر کرده بود. وقتی نمره هایش خوب 
بود لبخند می زد. هر بار در کلیسا به دلیلی تشویق می شد 
یا چیزی از او در روزنامه ای بی سی ِسویا منتشر می شد، 
قدش راست می شد اما زود شانه هایش دوباره می افتاد.

شادترین لحظات او در کنار عموزاده هایش در زیر آب 
بود وقتی با لباس غواصی در کاستا براوا شیرجه می زدند. 
گاهی دریا به رنگ سرمه ای بود و گاهی سبز و شفاف، 
گاهی آرام و گاهی سرکش. جهان پیچیدگی و قداست 

داستان های برگزیده مسابقه داستان نویسی پزشکی ۲۰۲۱ مجله نیوانگلند

با موضوع پزشکی و جامعه

پزشکی و جامعه
ترجمه و تلخیص: دکتر بابک عزیزافشاری

بیلبورد
رتبه اول
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خود را تقدیمش می کرد.

حمایت حیاتی پیشرفته در کافه، اول ژوئیه
یک فرصت ۱۵ دقیقه ای بدون حتی یک بیمار غنیمتی 
بتواند به سرعت به کافه آن سوی خیابان  بود تا اسکار 
برادِوی برود و یک کلوچه خامه ای بخرد. به لطف خواب 
و  بود  نخورده  صبحانه  جوانا،  همسرش  کنار  در  آرام 

معده اش تیر می کشید.
داشت به کلوچه فکر می کرد که دید مردی در آن سوی 
میز گردن خود را گرفته و در حال خفه شدن است. اسکار 
با دو قدم خود را به او رساند، شکمش را به پشت مرد 
چسباند و دست های خود را زیر جناغ او مشت کرد و 
محکم به سمت باال فشار داد.  چیزی که راه تنفس مرد 
مرد  افتاد.  زمین  کف  روی  و  پرید  بیرون  بود  بسته  را 
سرفه ای کرد و پس از چند نفس عمیق از اسکار دعوت 
کرد بنشیند و برایش صبحانه خرید. گفت: »عجله نکن، 

بنشین و گوش کن ببین چی می گم.«

رزماری از روابط عمومی
»من جان یک نفر را نجات دادم!«

رزماری یک زن نزدیک به ۴۰ ساله با عینک قرمز و 
لباس چسبان بود. موهای رنگ شده اش را روی پیشانی 
می ریخت. درحالی که صندلی خود را به میز می چسباند 

گفت: »آفرین!«
»یکی توی کافه داشت خفه می شد.«

به نظر رسید دچار تردید شده باشد. »صبر کن ببینم، 
گفتی کافه؟«

»آره.«
»فکر نکنم کافه حساب بشه. واسه بیلبورد.«

می شه.  قلب  پیوند  داره  »پسرش  داد:  ادامه  اسکار 
منتظر اتمام جراحی بوده که مضطرب می شه و تصمیم 
می گیره قدم بزنه. بوی کافه جذبش می کنه و احساس 
گرسنگی رو به فال نیک می گیره. این می تونست عالمتی 
از زندگی برای پسرش باشه. دسر آلو رو انتخاب می کنه 
اما  قلبه.  شبیه  تقریبًا  هم  رنگش  و  شیرینی  نماد  چون 

ذهنش مشغول بوده.«
»قابل درکه.«

هایملیش  مانور  با  من  و  می شد  خفه  داشت  »آره. 
نجاتش دادم!«

»آفرین، اما دقیقًا مریض تو نبود.«

اسکار بیچاره گفت: »مریض من شد.« چرا باید برای 
این که کسی مریض تو باشد یا نباشد مانند احمق ها به نظر 
برسی؟ همه ما مسوول یکدیگر هستیم. به جلو خم شد 

و گفت: »پسر و پدر هر دو نجات پیدا کردند.«
»این خبر رو منتشر می کنیم.«

زندگی پر از رمز و راز است
همسرش جوانا چانه روی دست، نشسته روبه روی او، 

پرسید »چرا این قدر اصرار داری روی بیلبورد باشی؟«
بود:  بی مهری  از  پر  زندگی  بگوید؟  می توانست  چه 
اطفال،  متخصص  برچسب  قرض ها،  کوچکش،  مطب 
او  حرفه  در  فوق العاده ای  چیز  همچنان  و  پزشک. 
معاینه  اتاق  در  که  بچه هایی  صدای  در  داشت،  وجود 
نوپا، در دوگانگی های  اطفال  اداهای  جیغ می زدند، در 
نوجوانان. بیماران او سندی برای سبعیت زندگی بودند، 
و رمز و رازی که به دریا، زمین، و قلب انسان حیات 

می بخشد.
اسکار  و  لغزید  اسکار  چهره  روی  جوانا  چشم های 
متعجب بود که در او چه دیده و چرا به او عشق می ورزد. 
جوانا به آرامی گفت: »مادرت اهمیتی به بیلبورد نمی دهد.«
زمردماهی  یاد  به  را  او  نا  جوا سیاه  چشم های 
رنگین کمانی و درخشش نقره ای ماهی کپور در آرامش 

دریا می انداخت.
پرسید:  او  از  باالانداخته  ابروهای  با   مادرش  یک بار 

»فوق تخصص چی می خوای بشی؟«
و او گفت: »بچه های واقعی و سالمت آن ها.«

و صدایی که در گلوی مادرش در نیمه راه متوقف شد 
شبیه یک ریشخند بود. 

تولد یک کودک در جلوی بیمارستان، دوم ژوئیه
زنی فریاد زد: »گریه نمی کنه.« اسکار فنجان قهوه اش 
را به زمین انداخت و پس از این که راه خود را از میان 
جمعیت باز  کرد، مانند مردی گرسنه با سینی پیش غذا، 
نوزاد را در دست گرفت. او جلیقه خود را روی صندلی 
را روی آن گذاشت و خشک  نوزاد  پهن کرد،  تاکسی 
کرد و سینه کوچک او را مالش داد تا نفس بکشد. نوزاد 
چشمان آبی-خاکستری اش را گشود و گویا ناگهان اطراف 
خود را خالی دیده باشد با مشاهده وسعت جهان شروع 
به گریه کرد. مردم تلفن های خود را در دست گرفتند. 
اسکار با صدای بلند گفت: »ترسیده. شاید قندش افتاده« 
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و بچه را به آغوش مادرش سپرد.

خیلی دیر
کبود  بیمارستان!  جلوی  کردم!  احیا  رو  بچه  »یه 
شده بود. صورتی شد. اون قدر گریه کرد تا آروم شد. 

فوق العاده بود.«
ادامه نداد تا  اما  رزماری گفت: »یه بچه! این عالیه!« 

اطالعات تکمیلی را بگیرد.
»مثل خودم اسپانیایی هستند! مادر پابه ماه بوده. و بچه 

زودتر اومده!«
»امروز دوم ژوئیه س. آخرین مهلت اول ژوئیه بود.«

»مهمه؟«
می کرد  جدا  را  لباسش  ُکرک  درحالی که  رزماری 
گفت: »شرکت کننده ها رو دیشب مرور کردیم و سه نفر 

انتخاب شدند.«
»اما مطمئنًا...«

»این بچه رو یه روز دیرتر دیدی.« شانه هایش را باال 
انداخت. »این مهلت ها رو من تعیین نمی کنم.«

ناامیدی سراسر وجودش را فرا گرفته بود. گفت: »اسم 
بچه آلوارو است« و از اتاق بیرون رفت.

آلواریتو! آل کوچولو! آلوارون. چه اسم فوق العاده ای. 
بخشی از نیروی حیات کودک در حروف اسم او نهفته 
فکرهای  خیلی ها  می گفت  حیات  نیروی  از  وقتی  بود. 

عجیبی درباره اش می کردند، اما جوانا این طور نبود. 
یک نوزاد از کجا متوجه می شود چه وقت باید اولین 
رسیده؟  زمانش  و  نیست  خطری  که  بکشد؟  را  نفس 
دارای  قلب  که  می کردند  باور  به سادگی  همکارانش 
کانال هایی برای عبور یون هایی است که با چشم غیرمسلح 
دیده نمی شوند. اما هرگز کسی متوجه این نیروی حیات 

آشکار نبود و نامی برای آن نگذاشته بود. 

بیلبورد
بر فراز برادِوی تصویر سیاه و سفید پسربچه ای دیده 
می شد که جراحی قلب شده بود- فرزند مردی با هسته 
آلو. الغر بود اما قوی، دست در بغل، با چشمان براق و 
درخشان. جراح قلب کنارش ایستاده بود. یک مرد مهم، 

یک شخصیت.
اسکار برای درمانگاه خیلی دیرش شده بود. در خیابان 
داشت می دوید که با شروع رگبار ناچار شد زیر سایبانی 

پناه بگیرد. تصادفًا درست روبه روی بیلبورد بود. 

پیرزنی خم شد و پرسید: »اسپانیایی بلدی؟«
»بله، حتمًا.«

»دنبال بیمارستان می گردم.«
»دو کوچه پایین تر، خانم.«
»باید جلیقه می پوشیدی.«

»دادمش به یه بچه.«
»چرا؟«

نگاهی  به بیلبورد  کرد. باران داشت از لبه سایبان ُشره 
می کرد. داستان آلوارو کوچک را تعریف کرد. و چون 
پیرزن هنوز داشت گوش می کرد، چرخه بابا و قضیه آن 

مرد در کافه را گفت. 
او گفت: »فوق العاده بود.«

چیزهای  به  یک  هر  و  ایستادند  سکوت  در  سپس 
فوق العاده ای فکر کردند که هنوز در این جهان عجیب 

پیدا می شود.
او به بچه فکر می کرد، به زندگی عریان، به نیرویی 
که با خود به این  دنیا آورده بود. یک لحظه چشم هایش 
خیره ماند. به سکون دنیای قبلی اش، اقیانوس درون رحم 
مادرش. یک مخلوق دریایی وحشت زده. دست کوچکش 
را به عالمت سالم به سمت اسکار دراز کرد. درست قبل 
از این که نفس بکشد، خون در جهت عکس به جریان 
بیافتد، و برخی دریچه های داخل قلب باز و برخی دیگر 

بسته شوند. »سالم اسکار.«
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پاییز ۱۹۸۵. نور مهتابی های راهروی نیمه تاریکی که بوی 
ادرار می دهد تا عمق مغزم نفوذ می کند. حس می کنم باد 
کرده ام و چیزی زیر پوستم می خزد. پوستم داغ می شود و 
ترک می خورد. یک دانه عرق از جلوی پیراهنم می لغزد و 
حاضرم قسم بخورم بوی لیکور جنوب می دهد. از چشم هایم 
آتش می بارد. در عمرم این قدر تشنه نبوده ام. یا حس تحقیر 

نداشته ام.
سرپرست گروه ما- پزشکی ب- چون برای رد تشخیص 
پنوموسیستیس کارینیای برای یک بیمار تازه بستری کشت 
خون درخواست نکرده بودم جلوی همه مرا مورد حمله قرار 
داده بود. این آزمایش در همه موارد تب با علت نامشخص 

باید انجام می شد.
مرد پس از ۴ ساعت جان سپرده بود. با توجه به تنفس 
شین-استوکس )تنفس عمیق و سریع که به طور متناوب 
کند و سطحی  و چند ثانیه متوقف می شود( معلوم بود که 

خواهد مرد.
نمی خواستم بیشتر درد بکشد یا اذیت شود. دکتر مایلز 
اُ-سالیوان نظر متفاوتی داشت: »یه بار دیگه از این کارهای 
احمقانه بکنی اخراج می شی.« جلوی همه گروه بر سرم 

داد کشیده بود.
دیشب زیاده روی کرده بودم؟ چطور همچنان سرپا هستم؟ 

چرا یادم نیست؟
وحشت دوباره آرام آرام وجود مرا در بر می گیرد. به خود 
می گویم راه برو. فقط یک شب بد بود. الکلی ها در رشته های 
درجه یک قبول نمی شوند یا رتبه های خوبی نمی آورند. این 

کار هر شبم نیست.
ساعت ۹ صبح. خدای من. به نظر ۲ عصر است. انگار 
قرار نیست امروز تمام شود. ای کاش یکی از پرستارها چند 
قرص استامینوفن به من بدهد. باید از بخش ۲ بگیرم- هفته 
پیش از بخش ۴ گرفتم. اگر دوباره این کار را بکنم متوجه 

خواهند شد.
همین طور که راه می روم لرزش پیجر را روی رانم حس 

می کنم. هشت مریض دیگر را باید ببینیم تا فرصت کنم و 
یک سیگار بکشم. شاید حتی گوشه ای پیدا کنم و ُچرتی 
بزنم. پس از ۳ ماه دوره تخصصی همه سوراخ سنبه های 

بیمارستان را بلد هستم. 
است.  قطع می شود. شماره ۲۰۳۰ روی صفحه  پیجر 
را  داخلی  شماره  و  می ایستم  دیواری  تلفن  یک  جلوی 

می گیرم.
هنوز  ب.«  پزشکی  گروه  از  هستم  ویکتوریا  »سالم، 

نمی توانم خود را دکتر معرفی کنم و خنده ام می گیرد.
»سالم، ژیل هستم از بخش ۶، به شما نیاز فوری داریم. یه 
مریض داره می ره. باید فرم رضایت شخصی تکمیل بشه.«

»دارم میام.« صدای آه من داخل تلفن می پیچد. داره می ره 
که بره. به درک! آن پرستار به این معروف بود که هرگز وارد 
اتاق هایی نمی شود که عالمت قرمز »تب با علت نامشخص« 
دارند. ترالی غذا در بیرون اتاق سرگردان بود چون کسی 
نبود تا آن را به داخل ببرد. و بیمار احتماالً داشت از تنهایی 

می پوسید.
این عالمت قرمز حالم را به هم می زند. معنی دیگرش این 
است که »مرا رها کنید تا بمیرم.« دست کم می توانم رودی را 

راضی کنم که بماند.
رودی.

رودی من. الغر، با آن لکه های آبی رنگ سارکوم کاپوسی 
روی پوستش که مانند یک کیمونو به تن کرده بود و به قول 
خودش در سال ۱۹۷۸ از دوستش گریگ هدیه گرفته بود.
اولین بار که او را دیدم صورت مرا گرفت و به دقت نگاه 
کرد: »گونه ها عالی. موی بلوند. چهره ات چیزی داره که 
به من می گه از نژاد اسکاندیناوی نیستی.« عجیب بود که 
کنجکاوی او برایم ناراحت کننده نبود. معموالً تالش می کنم 

مورد توجه نباشم.
گفتم، »ایرلندی نسل دوم.«

»ایرلندی ها رو دوست دارم،« کلمات را شمرده ادا می کرد. 
»هی، یه سیگار نداری؟«

امپراتور کهکشان
رتبه دوم 

مارگارت اس. براوو، آر اِن سی
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مرّدد شدم. ناگهان حس نیاز به شنیدن داستان این مرد 
به دردسر احتمالی که ممکن بود برایم پیش بیاید چربید. 
به عالوه او اولین شخصی بود که از وقتی وارد نیویورک شده 

بودم با من مهربان بود.
یک نخ سیگار بنسون از بسته خارج کردم و به او دادم.

درحالی که آن را بو می کرد گفت: »گولواز نیست اما از 
هیچ چی  بهتره.«

»بیا، منم یکی می کشم. بیا بریم سوالریوم.«
داخل سوالریوم ماسکش را پایین کشید. سیگارش را 
روشن کردم و یکی هم برای خودم. حلقه ای از دود بیرون 
داد و گفت: »اسمت چیه، دختر خوشگل ایرلندی؟« قلبم 
گرفت- ۱۰۶ کیلو بودم. کسی به من خوشگل نگفته بود.«

»ویکتوریا.«
ایرلندی ها ازشون  انگلیسی داری؟- مگه  »چطور اسم 

نفرت ندارن؟«
نفسی کشیدم و گفتم: »در ایرلند یه انجیل قدیمی هست به 
نام کتاب کیلز که فکر کنم توسط کشیش های قرن ۱۲ نوشته 
شده. وقتی ملکه ویکتوریا در ۱۸۴۳ به ایرلند اومد، این سند 
چند صد ساله را امضا کرد. بعد از این اتفاق کوچک، آن را 
در یک محفظه شیشه ای ضخیم قرار دادند. مادرم همیشه 

می گفت دختری می خواسته که همان قدر جسور باشه.«
خنده تلخی کرد.

»خوب، هردومون اسم سلطنتی داریم. من رودی هستم 
که مخفف اسم امپراتور مقدس روم ردولف دوم است.« 
چشمکی موذیانه زد و افزود: »هرگز ازدواج نکرد، می دونی، 

احتماالً اونم آدم بامزه ای بود.«
دلم را به دریا زدم و گفتم: »عاشقشم. می شه امپراتور 

صدات کنم؟«
دستش را دراز کرد و بیرون پنجره را نشان داد. »می دونستی 
این ساختمون تقریباً همون وقتی درست شده که ملکه شما 
داشت اون کتاب رو امضا می کرد؟ دوره دوم امپراتوری بود. 
اون حصار رو ببین.« انگشت اشاره اش را دنبال کردم. شش 
طبقه پایین تر یک حصار آهنی فرفورژه زیبا قرار داشت که 

پیش از آن هرگز متوجه وجودش نشده بودم. 
»وای، هنوز کاماًل سالمه.«

و  می ایستادند  اسب کش  کالسکه های  وقت  »اون 
کالسکه ران ها چراغ هاشون رو از حصار آویزون می کردند. 
من  قلمرو  کنی.  امپراتور کهکشان صدا  رو  من  می تونی 

این جاست.« مکثی کرد و خندید.
رودی از آن پس برای من به بیشتر از یک بیمار تبدیل 

شد. هر روز صبح ویزیت بیماران را با او آغاز می کردم و 
شب ها به سیگار کشیدن از پشت تلفن و خیالبافی درباره 
زندگی با او می پرداختم. بامزه، رک و بی پرده بود. به شدت 

به من اعتقاد داشت.
»ملکه من، تو همه ما را نجات خواهی داد. یک درمان 
معجزه آسا خواهی یافت و آن  را برای ما تجویز خواهی کرد. 

گریگ و من کنار هم پیر خواهیم شد.«
برای من که حال نسبتاً بدی داشتم دیدن آینده ام سخت 

بود، اما او با آن جسم نحیف این توانایی را داشت.
شوخ طبعی مدام او در شرایطی که مردان باصفا در اطراف 
او یکی یکی پژمرده می شدند و می مردند، مرا شگفت زده 
می کرد. او از هر مرگ متاثر می شد اما ظاهر بی تفاوت خود 

را حفظ می کرد. 
»مردک بیچاره، معشوقه ش هرگز نیومد. آدم خوش شانسی 
کوچک  شهر  یه  تو  وقتی  دارم.  رو  گریگ  که  هستم 
همجنس گرا باشی ناچاری خانواده خودت رو ایجاد کنی. 

تو و گریگ و من- ما یه خانواده هستیم.«
امروز الزمش داشتم.

پس از نیم ساعت سروکله زدن با آن بیمار ۲۲ ساله برای 
این که از بیمارستان نرود، به سوالریوم رفتم و در حالی که آن 
کیمونو آبی و مخملی آشنا را تماشا می کردم پاکت سیگار را 

از جیبم بیرون کشیدم. 
سرفه ای کرد و گفت: »ملکه کوچک، امروز حس سیگار 

کشیدن ندارم. امروز سر کیف نیستم.«
گفتم: »باشه. بعد میام پیشت. چیزی الزم نداری؟«

»البته، چیزی که الزم دارم اینه که دیگه این بال رو سر 
خودت نیاری. امروز خیلی داغون به نظر می رسی.«

داغ شدم.
»تا دیروقت بیدار بودم، خوب هستم.«

به دقت نگاهم کرد. »می دونم ویکتوریا. وقتش رسیده 
نفرت از خودت رو کنار بذاری. لیاقتش رو داری.«

از کجا می دانست چه دردی می کشم؟ چقدر توانسته 
بودم گولش بزنم؟ آیا می دانست الکل تنها چیزی است که 

آرامم می کند؟
گفتم: »باید برم،« و راه افتادم.

»ویکتوریا، دوستت دارم.«
»آره، آره می دونم. برمی گردم.«

بعید است، امروز حسش نیست.
ویزیت ها رو به پایان است که پیجر می لرزد. صدای بلندگو 

به گوش می رسد.
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»کد آبی، کد آبی، طبقه همکف.«
شروع به دویدن کردم- همه گروه باید به کد آبی پاسخ 
دهند تا روش احیا را یاد بگیرند. اگر دیر کنم کارم تمام است. 
وقتی می رسم غوغایی به پا شده. درهای بیمارستان باز 

است و پلیس را می بینم. 
»درست افتاد روی حصار. دوست پسرش باهاش به هم 

زده.«
زانوهایم سست می شود. الزم نبود کسی چیزی بگوید.

»نرو دکتر. خیلی دیر شده.«
نگهبان را کنار می زنم.

زیر ظل آفتاب تکه های مخمل آبی را روی حصار می بینم.
خدای من، خدای من، لطفاً کمکش کن، کمکم کن. 

نمی توانم نفس بکشم. هوا خفه است.
بی هدف خیابان را در پیش می گیرم. هق هق گریه امانم 

نمی دهد. می ایستم و باال می آورم.
جلوی یک کلیسا هستم. پله های زیرزمین را پایین می روم. 

مردم نشسته اند، قهوه می خورند و می خندند.
مردی می پرسد: »کمکی از دستم برمیاد؟«

می کنم.  مصرف  الکل  خیلی  ویکتوریاست.  من  »اسم 

احتماالً الکلی شده ام.«
مرد خوشامد می گوید و همه کف می زنند.

تو همیشه خانواده من خواهی بود رودی. من هم دوستت 
دارم.

* شیو پالپاتین شخصیت خیالی جنگ ستارگان و فرمانروای امپراتوری 
کهکشان

Emperor of the Empire
Margaret S. Bravo, R.N.C.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2111460

دیوید اصرار داشت خانه روی رود یک خانه  ساحلی 
نیست، بلکه به یک کلبه بسیار پرارزش  شباهت بیشتری 
دارد. خانه ساحلی بیشتر جنبه تجملی دارد. کلبه چیزی 
اولین  برای  لیام  دعوت  پذیرفتن  از  پیش  لنا  که  بود 
نداشت.  آن  از  تصوری  هیچ  هفته اش  آخر  تعطیالت 
مالکین  می توانست  بود،  محقرانه  هرچند  خانه  خود 
به  لیام که  مادربزرگ  خانه را تجسم کند، پدربزرگ و 
آن جا کمپ می گفتند، درست مانند خانواده های دوستان 
دیگرش در شمال شرق که این نام را به خانه های ییالقی 

اطالق می کردند. 
این خانه ها اغلب روی یک رود یا دریاچه یا برکه قرار 
داشتند. حتی برای خانه های کوچک نزدیک بودن به آب 

اهمیت داشت و اندکی پوسیدگی در واقع بر ارزش خانه 
از تواضع مالکین هرچقدر هم  بارز  می افزود- عالمتی 

که متمول باشند.
هر ۹ نفر آنان از اولین سال دانشکده پزشکی در ژوئن 
هر سال جمع می شدند و فرجه ای سالیانه فراهم بود برای 
خورشید  هنگامی که  بالتیمور،  سوزان  تابستان  از  فرار 
بوی ادرار کهنه را بعد از سپیده دم در هوا می پاشید و 
حتی یک پیاده روی کوتاه را به یک مشقت تحمل ناپذیر 

تبدیل می کرد.
حال که پخش وپال شده بودند، هریک در جایی در 
حال به پایان رساندن دوره انترنی بودند و برای اثبات 
آن شواهد و حکایت هایی بیان می کردند. سب این همه 

سکون جزر و مد
رتبه سوم 

سی، الساندرا کالیانی، ام.دی
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راه را کوبیده و از واشنگتن آمده بود، دیوید از تگزاس، 
لیام و بقیه از بوستون، و لنا در آخرین لحظه راهی پیدا 
کرده بود تا با چاشنی التماس و البته یک بطری شراب 
همکارش را به تعویض یکی از تعطیالت طالیی آخر 

هفته راضی کند.
طبق تابلوی ورودی ایالت، او وارد یک منطقه تفریحی 
شده بود و این برای لنا تصاویر یک شهر بازی را تداعی 
می کرد. تصورش این نبود که در مِین با یک پارک پر رزق 
و برق روبه رو شود اما انتظار داشت دست کم تشریفات 
مرسوم به راه باشد: خرچنگ کبابی، شلوارک، پیاده روی در 
جنگل، تماشای پرنده ها، گردش بی هدف با مایو، موبه تن 
و  اقیانوس،  در  شنا  از  سیخ شدن های صبحگاهی پس 
خدمتکاری به نام الیزابت که »بوتسی« صدایش می زدند.
ماشین از مرز که رد شد توانست نفسی بکشد. دوره 
انترنی کمترین تاثیری که داشت باعث شده بود خرافاتی تر 
شود- وقتی چند پرنده را با هم می دید این را بدشگون 
و نشانه مرگ می دانست، شب های کشیک هرگز از کلمه 
»یواش« استفاده نمی کرد، و هنگام عبور از داخل تونل 
یا روی پل یا مثل االن هنگام عبور از مرز نفس خود را 

حبس می کرد.
وقتی بچه بود عهد کرده بود هر آرزویی در حین حبس 
نفس برآورده خواهد شد و مدت ها این را باور داشت 
به حدی که به یک عادت تبدیل شده بود. اما به تدریج 
میل به هر آرزویی را از دست داد و به جای آن حنجره اش 
می لرزید بدون این که صدا یا کلمه ای از آن خارج شود. 

دلیل آن را خودش هم نمی دانست. 
تعطیالت آخر هفته در کلبه معموالً سرشار از انرژی 
با  غیبی و روحیه ای کاماًل متمایز از لذت های سنتی و 
این حالت جزر و  باور داشت علت  لنا  بود.  بودن  هم 

مد است. یک بار دیوید به او گفته بود به دلیل موقعیت 
در  اقیانوس  مد  و  رودخانه، جزر  کنار  در  کلبه  خاص 

آن جا عقب تر است.
گاهی  حتی  و  گزافه گویی  و  مستعد الف  او  اگرچه 
دروغ های آشکار بود، اما لنا هرگز تردید نکرده بود و 
ترجیح می داد باور داشته باشد که جادوی کلبه بخشی 
از جغرافیای آن است که به طور قطع به ماه مرتبط است.
همین که وارد مسیر سنگفرشی شد که به کلبه منتهی 
ماشین  سمت  به  تری،  بوستون  دو  سگ ها،  می شد، 
بیرون  از خانه  با شلختگی  آن ها سب  به دنبال  دویدند. 
پرید. نتوانست جلوی خنده خود را بگیرد و پیاده شد. 

بوی صنوبرها در فضا پیچیده بود.
نهایتًا  و  کشید  آغوش  در  طوالنی  مدتی  را  او  سب 
از  پاول  بخوری؟«  چیزی  می ذارن  »الغر شدی.  گفت: 
پشت سر او را گرفت و درحالی که مانند بچه ها تابش 
می داد اضافه کرد: »عالی به نظر می رسه. برای خرچنگ ها 

سر وقت رسیدی.«
حرف  روی  همه  خوردند.  شام  خرچنگ،  از  بعد 
پر  را  خود  شراب  گیالس   کس  هر  می رفتند.  یکدیگر 
می کرد. چه خوب که خبری از پیجر نبود. شب داشت 
سرد می شد- تابستان های شمال در بهترین حالت هوای 
پاییزی داشت- و لیام کم کم آتش را روشن کرد. پاول با 
سروصدای خاص خود پوست خرچنگ ها را برداشت 
و داخل آتشدان انداخت. پوسته ها در حرارت باال ترک 
خورد و از هم پاشید. دیوید نظر داد که علتش کربنات 
لنا  سر  درون  شراب  است.  وزوز  آن  داخل  کلسیم 
لذت بخش بود اما وقتی صدای پوسته ها بلند شد احساس 
کرد روحش از بدن جدا شده و در حال تماشای اطراف 
اتاق خیلی  انگار دیگر متعلق به این جمع نبود.  است. 
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گرم شده بود.
به آشپزخانه برگشت. گوشی اش را پیدا کرد تا به کار 
دیگری سرگرم شود. وای فای نیمه خراب خانگی این بار 
داشت کار می کرد. فقط یک ای میل داشت با عنوان »بیمار 
هرتفورد درگذشت.« یک نفر در بیمارستان کودکان فکر 
کرده بود ایده خوبی است که به پزشکانی که مسوول 
درمان یک بیمار هستند بسته شدن پرونده او را اطالع 
می فرستادند.  همه  برای  گروهی  ای میل  یک  و  دهند 
برای  اداری  اعالن های  بین  مرگ  اخبار  به این ترتیب 
قرار  آموزشی  اخطارهای  و  بیماران  ترخیص  یادآوری 
می گرفت. به هیچ وجه نام بیمار هرتفورد را به یاد نداشت. 
احتماالً در یکی از راندهای آخر هفته یا برای مشاوره به 
جای یکی از دوستانش در پرونده آن کودک یادداشتی 

نوشته بود. 
این که نام کودک را به یاد نداشت اما می دانست که 
جایی برای او عزاداری می کنند فقط باعث می شد بیشتر 
خود را فراموش کند. »متقلب!« صدای سب غافلگیرش 
کرد: قرار گذاشته بودند گوشی ها را در تمام تعطیالت 
کنار بگذارند. دروغی درباره باتری گوشی سر هم کرد 

و به آرامی از در پشتی خارج شد.
باد درختان صنوبر باالی سرش را تکان می داد. بی قرار 
بود. کفش هایش را کند و قدم زنان وارد حیاط شد، از تپه 
پایین رفت، و به رودخانه نزدیک شد. آن جا یک اسکله 
چوبی بود. درحالی که به انتهای اسکله نزدیک می شد و 
به صدای آب سیاه فامی که آن پایین جاری بود گوش 
می داد، عبور چیزی را از نزدیکی خود احساس کرد. مثل 
یک پرنده بزرگ بود. کمی به سمت عقب متمایل شد و 
پیش از این که حتی بتواند جیغی بکشد از باالی نرده ها 

به داخل آب افتاد.
شوکی که در داخل آب به او دست داد، آبی که حتی 
احساس  بیاید.  به خود  باعث شد  بود،  یخ  تابستان  در 
کرد در جریان آب گرفتار شده و درحالی که برای نفس 
کشیدن باال می آمد ناخودآگاه شروع به شنا کرد. مانند 
بدنش  کند،  ورزش  قبلی  آمادگی  بدون  بخواهد  وقتی 
مقاومت می کرد. سعی کرد روی آب بماند. کم کم حس 
کرد دست وپایش دوباره بخشی از بدن او هستند. به باال 
نگاه کرد. شاخه درختی را که در مقابلش بود، گرفت. 
رسیده  اسکله  متری   ۵۰ فاصله حدود  در  جزیره ای  به 
بود. درحالی که از صخره آویزان شده بود فکر کرد شاید 
بتواند همین جا زندگی کند و هرگز به بیمارستان بازنگردد. 

ساعدش تیر می کشید. وقتی نگاه کرد متوجه یک خراش 
بزرگ و چند قطره خون شد. از دور می توانست روشنایی 

چراغ های کلبه را تشخیص دهد. خسته شده بود.
مدتی گذشت تا لنا متوجه شود واقعًا سردش است. 
 ۴ کودک  یک بار  آمد  یادش  بود سرمازده شود.  ممکن 
ساله ای در ماه ژانویه به داخل استخر افتاده بود و آن ها 
نتوانستند در بیمارستان نجاتش دهند. لنا پیشنهاد داده بود 
دیالیز صفاقی با مایع گرم انجام شود و مادر آن کودک در 
تمام طول عملیات احیا ضجه می زد و می گفت می داند 

که همه این کارها بی فایده است.
فکر کرد احتماالً دوستانش کفش های او را در ایوان 
پشتی خواهند دید. آن ها شروع خواهند کرد به جوک 
گفتن اما به تدریج نگران خواهند شد و بعد این نگرانی 
جریان  شد.  خواهد  وحشت  سپس  و  ترس  به  تبدیل 
خروش رودخانه نمی گذاشت کسی حتی صدای او را 

بشنود.
وقتی بدنش را کمی پایین به داخل آب کشید حس 
کرد جریان آب قوی تر و دمای آن سردتر شده است. 
عضالتش درد می کرد. سعی می کرد سر خود را بیرون از 
آب نگاه دارد. نفس خود را حبس کرد. ماه کم کم داشت 
روشن تر می شد. شدت جریان رودخانه کمتر شده بود. 

باالخره توانست خود را باال بکشد.
»چی شده لنا؟« صدای سب بود. »کجا بودی؟«

»داشتم غرق می شدم!«
آب داشت قطره قطره از لباسش روی کف چوبی کلبه 

می ریخت.
»اما فکر کنم برگشتم.«

Slack Tide
C. Alessandra Colaianni, M.D.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2111782
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در دورانی که تمرکز همه مان به خاطر شرایط سخت 
و  یافته  کاهش  اجتماعی،  شبکه های  و  کووید  زمانه، 
بسیاری  ارزشی شخصی  نظام  در  کتاب خواندن گویا 
دیگر آن ارزشمندی سابق را از دست داده، نباید قافیه 
را کاماًل باخت. کتاب بخوانید، حتی اگر در حد چند 
صفحه قبل از خواب یا در فاصله بین ویزیت بیماران 
جمالت  این  که  فهمید  خواهید  زمان  طول  در  باشد. 
به موقعش  و واژگان زندگی تان را دگرگون می کنند و 
چه بسا  و  می دهند  نجات تان  روحی  بحران های  از 
هم  را  فکرش  که  می نهند  پای تان  پیش  فرصت هایی 

بکنید. نمی توانید 
و  »فیدیبو«  اپلیکیشن های  از  پیشنهاد،  یک  به عنوان 
کنید.  استفاده  هستند،  کتاب  خرید  ویژه  که  »طاقچه« 
کتاب  از  آذوقه ای  خود  تبلت  یا  گوشی  در  همیشه 
آماده داشته باشید تا در فرصت مناسب بتوانید، چیزی 

بخوانید.
نوروزی  شماره  به مناسبت  کتاب ها  معرفی  ما  ا

»پزشکان گیل«...

بازگشت پنهانی به شیلی
گابریل گارسیا مارکز آن قدر رمان در سبک رئالیسم 
روزنامه نگار  او  که  می رود  یادمان  که  نوشته  جادویی 
قهاری هم بوده است. گزارش جذاب نوشتن در خون 
گزارش  شیلی«  به  پنهانی  »بازگشت  کتاب  و  بود،  او 

تفصیلی و بسیار جذابی است از یک رویداد واقعی.
 ۵۰۰۰ از  یکی  لیتین،  میگل  نام  به  کارگردانی 
تبعیدی ای بود که حکومت نظامی پینوشه با تهدید به 

مرگ، مانع بازگشت آن ها به شیلی می شد.

بازرگان  یک  جعلی  هویت  با  لیتین   ۱۹۸۵ سال  در 
اروگوئه ای وارد شیلی شد. هدف او ساختن فیلمی بود 
که زندگی در شیلی را تحت حکومت استبدادی مستند 
»کاله گشادی  فرزندانش  به قول  که  امید  این  با  سازد؛ 

سر پینوشه بگذارد«.
جوان  گروه  چند  و  خارجی  فیلمبرداری  گروه  سه 
شیلیایی، بدون این که یکدیگر را بشناسند، تحت نظارت 
لیتین فیلم می گرفتند. آن ها ۲۵ ساعت فیلم مستند گرفتند 
که در میان آن ها حتی صحنه ای از کاخ پینوشه هم بود. 
لیتین بعد از این که چند بار خطر از بیخ گوشش گذشت، 

برای تعطیالت عید

چه کتابی بخوانیم؟
دکتر علیرضا مجیدی
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توانست از شیلی فرار کند و از فیلم هایی که گرفته بود 
یک فیلم تلویزیونی چهار ساعته و یک مستند دو ساعته، 

هر دو به نام »کنش همگانی شیلی« )۱۹۸۶( بسازد.

رمزشکن: جنیفر داودنا، ویرایش ژن و آینده نژاد بشر
می ارزد  واقعا  اما  نشده،  ترجمه  هنوز  کتاب  این 
پی دی اف آن را از تورنت بگیرید یا با اپلیکیشن »کیندل« 
دانلود کنید یا الاقل یکی دو فصل آن را رایگان از سایت 

آمازون بخوانید.
جنیفر داودنا )Jennifer Doudna( زیست شیمی دان 
کالیفرنیا،  دانشگاه  استاد  و  آمریکا  متحده  ایاالت  اهل 
برکلی است. او از سال ۱۹۹۷ پژوهشگر موسسه پزشکی 
هوارد هیوز بود و در سال۲۰۲۰ به همراه امانوئل شرپانتیه 
به دلیل »فراهم کردن روشی برای ویرایش ژنوم« )همان 
نوبل  جایزه  برنده   )CRISPR کریسپر  مشهور  روش 

شیمی شد.
ژن،  ویرایش  دودنا،  جنیفر  شکن:  »رمز  کتاب  در 
زندگینامه  پرفروش  نویسنده  همان  بشر«  نژاد  آینده  و 
لئوناردو داوینچی و استیو جابز، یعنی والتر ایساکسون، 
توضیح دهد که چگونه جنیفر داودنا برنده جایزه نوبل 
امکان  ما  به  که  انداختند  به راه  انقالبی  همکارانش  و 

غلبه  ویروس ها  بر  کنیم،  درمان  را  بیماری ها  می دهد 
کنیم و سالم تر باشیم.

کتاب به صورت جذاب از جایی شروع می شود که 
به خاطر  جنیفر،  دبیرستانِی  پسر  اندی،  ورزشی  مسابقه 
شیوع بیماری کووید لغو شده و او با تماس همکارانش 
در دانشگاه برکلی، به جلسه ای می رود تا امکان استفاده 

از CRISPR در نبرد با ویروس کووید را بسنجند.

ظهور ژاپن مدرن، نگاهی به مشروطه ژاپنی
قرن  ژاپن سنتی  که  این است  کتاب  اصلی  موضوع 
نوزدهم چگونه در کمتر از پنج دهه توانست یک قدرت 
بیستم )سال  قرن  آغاز  در  آسیایی شود و حتی  بزرگ 
روسیه  مانند  اروپایی  قدرتمند  امپراتوری  یک   )۱۹۰۴
را در نبردی برق آسا شکست دهد و پس از چند دهه، 
حتی  و  قاره ای  نظامی  و  صنعتی  قدرت  یک  به  عماًل 
و  رفورم  ۱۵۰ سال  به دنبال  و  تبدیل شود؛  بین قاره ای 
ضدرفورم، میلیتاریسم و جنگ و اشغال نظامی، در پایان 
قرن بیستم، خود را تا سطح یک قدرت بزرگ اقتصادی 

در جهان ارتقا دهد.
کمتر  در  چگونه  ژاپن  که  می دهد  نشان  کتاب  این 
اشکال  به  لی  پسافئودا جامعه ای  از  نسل،  یک  از 
دردناک  تجربه ای  گذاشت؛  گام  صنعتی  تولید  آغازین 
و  سنت  گذاشتن  پشت سر  از  ناچار  که  ژاپنی ها  برای 
آسیایی گری و رفتن به سوی تجدد و غرب گرایی شدند.
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زیر تیغ ستاره جبار )داستان یک زندگی در پراگ 
)۱۹4۱-۱۹۶۸

است  روایتی  جبار«  ستاره  تیغ  »زیر  کتاب  داستان 
موثق و دردناک درباره زندگی تحت لوای اندیشه های 
قعی  وا چهره  از  تکان دهنده  تصویری  کمونیستی؛ 
کمونیسم و اندیشه مستتر در آن که بی هیچ کم و کاستی 
خواننده  برای  خاصی،  »ایسم«  از  جانبداری  بدون  و 
از  دردناک  اما  یکدست  تصویری  است؛  شده  ترسیم 
آدم هایی که آرزوهای شان روی دست شان ماسید و میوه 

امیدشان، نرسیده، خوراک کالغ ها شد.
با  که  است  کسانی  چهره  تصویرگر  کتاب  این 
بهتری  آینده  برای تان  می خواهیم  »ما  مانند  شعارهایی 
می دانیم«  خودتان  از  بهتر  را  شما  »صالح  یا  بسازیم« 
را  مخالفان  گرفتند،  بازی  به  را  نفر  میلیون ها  زندگی 
سالخی کردند، واژه ها را به صالبه کشیدند و به مدد 
آرمانی  تصویری  پوپولیست شان،  هوچیگر  رسانه های 
از جامعه »تک صدا« و »تک حزبی« خود ترسیم کردند.

روبات کامل 
اما  باشد.  شخصی ای  خیلی  پیشنهاد  شاید  هم  این 
»آسیموفی بودن« کودکی و نوجوانی من را تغییر داد. در 
لوای داستان های تخیلی ایزاک آسیموف و مقاله هایش، 
در دورانی که خبری از اینترنت نبود، من یک نوع تفکر 
علمی-تخیلی سازنده، جهان بینی و تعامل با جامعه را 

یاد گرفتم.
و  کودکی  شیرین  دوران  برای  دل تان  خودتان  اگر 
نوجوانی تنگ شده یا می خواهید فرزندتان همان دوران 
کامل«، مجموعه  »روبات  کتاب  کند،  تجربه  را  شیرین 
کامل داستان های روباتی ایزاک آسیموف )۳۷ داستان( 

سعید  عزیزم،  دوست  را  کتاب  این  ترجمه  بخرید.  را 
ترجمه  کیفیت  که  بگویم  باید  و  داده،  انجام  سیمرغ، 
کودکی مان  دوران  کتاب های  به  نسبت  جدید  کتاب 

بسیار بهتر شده است.

دوپامین، مولکولی با خواص شگفت انگیز 
نوروترنسمیترها یا مواد شیمیایی میانجی عصبی به ما 
انگیزه رسیدن به بسیاری از امور را می دهند؛ چه امور 
مادی و چه اموری مانند عشق و دانش و قدرت. یکی از 
مهم ترین میانجی های شیمایی در مغز »دوپامین« نام دارد.
دوپامین به ما اجازه می دهد چیزهایی را که در برابرمان 
وجود دارند درک کنیم و از آن ها لذت ببریم یا به جنگ 
وگریز بپردازیم یا هوس چیزهایی به سرمان بزند که آن ها 
وادار  به جستجوی چیزهای جدید  را  ما  و  نداریم،  را 
می کند. وقتی از دستور آن پیروی کنیم به ما پاداش می دهد 
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و در غیر این صورت، مایه رنج و ناراحتی می شود. این 
دوپامین سرچشمه خالقیت و در ادامه همین مسیر، جنون 
است؛ در بروز اعتیاد نقش اساسی دارد و به همین دلیل 

می تواند برای درمان اعتیاد هم ما را راهنمایی کند.
را  ما  که  است  زیستی  عالم  از  بخشی  دوپامین 
بلندپروازانه  اعمال  انجام  به  توفیق  به  رسیدن  برای 
و  کارآفرینان  بازیگران،  می کند.  وادار  ایثارگرایانه  و 
هنرمندان موفقی به وجود می آورد و حتی مدت ها پس 
کردن  برطرف  برای  که  شهرتی  و  پول  به  رسیدن  از 
نیازهای شان کافی است، آن ها را به ادامه مسیر تشویق 
می کند؛ ماده ای که یک شوهر یا همسر راضی و خرسند 
از زندگی را وادار می کند برای نجات دیگران از مهلکه 
زندگی خود را به خطر بیاندازد. این ماده سرچشمه اصلی 
انگیزه دانشمندان برای  گره گشایی از مسایل دشوار و 

محرک فالسفه برای یافتن نظم، دلیل و معناست.
این کتاب »دوپامین، مولکولی با خواص شگفت انگیز« 
داستان  النگ  ای.  مایکل  و  لیبرمن  زد  دانیل  نوشته 

مشروح مولکول عجیب دوپامین است.

راهنمای رستگاری در جابلقا 
موضوع قدیمی و کمتر بحث شده ای در جامعه وجود 
دارد: آیا خاورمیانه واقعا منطقه نفرین شده ای است؟ آیا 
آرا  به سبب ویژگی های جمعیتی و تضارب  خاورمیانه 
این همه  نزول  مستعد  جغرافیا،  و  متفاوت  باورهای  و 
بدبختی و دورهای باطل کشتار و سرکوب و استعمار 

شده است؟
در این میان تکلیف شهروندان خاورمیانه ای چیست 
و چطور می توانند در زمانه های دشوار هم زیست کنند؟
دکتر  نوشته  جابلقا«  در  رستگاری  »راهنمای  کتاب 
علی مرسلی است. در ابتدا انتظار داشتم با یک کتاب 
خودیاری دیگر، از همان هایی که در بازار فراوان هستند، 
به خوبی  کتاب  این  که  شدم  متوجه  اما  شوم؛  روبه رو 
کند  نگاه  متنوع  خیلی  زوایای  از  موضوع  به  توانسته 
و خبری از اطناب کالم و حاشیه پردازی و آن طور که 
مبتال هستند،  آن  به  این روزگار  از کتاب های  بسیاری 

پرش افکار، در آن نیست.
به صورت خالصه کتاب در این مورد بحث می کند 
که چرا شرایط زیست در خاورمیانه دشوار است، آیا 
وجود  اوضاع  بهود  به  امید  تئوریک  نظر  از  دست کم 
کارهایی  این شرایط گرفتاریم، چه  در  که  دارد؟ حاال 
یک  ایجاد  و  زیستن  شادتر  و  روحیه  افزایش  برای 
خود  برای  می توانیم  خصوصی  دست کم  خوشبختی 
بکنیم؟ در طی قرن ها، شهروندان این سرزمین قدیمی، 

به چه ترفندهایی پناه آورده اند؟
کتاب نه سیاه نمایی خارج از دایره منطق می کند و نه 
امید بیهوده می دهد و نه ترفندهایش را نسخه آخرین و 
قاطع و نوش دارو می داند، اما همه چیز را به خوبی گرد 

آورده و برهانی قابل قبول دارد.
یک توضیح کوچک در مورد عنوان کتاب: جابلقا نام 
شهری تخیلی است که از دیرباز در ادبیات و نوشتارهای 
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مذهبی به شرقی ترین شهر دنیا اطالق می شده است.

همه ماجراهای ریچارد فاینمن
شناختم.  دانشمند  مجله  با  را  فاینمن  ریچارد  من 
داده  رخ  چلنجر  شاتل  فاجعه  که  زمان  آن  مخصوصًا 
بود و فاینمن، در نقش یک قهرمان و دانشمند-کارآگاه، 
سرپرستی تیمی را به عهده داشت که متوجه علت بروز 
فاجعه شده بود. یک سری مقاالت از او خواندم و در 
ذهنم تبدیل به اسطوره شد، ولی متاسفانه بعد از آن دیگر 
سال ها مقاله ای از او پیدا نکردم. آن زمان نه اینترنتی بود 
و نه یوتیوبی. گاهی فکر می کنم با توجه به کنجکاوی 
احتماالً چقدر می توانستیم  دوران کودکی و نوجوانی، 
غرق  نه!  هم  شاید  بگیریم.  یاد  چیز  و  کنیم  جستجو 

چیزهای سطحی می شدیم. خدا می داند!
از  پندآموز  و  مفرح  داستان های  می خواهید  اگر  اما 
زندگی فاینمن را بدانید، بهتر از کتاب »همه ماجراهای 

ریچارد فاینمن« پیدا نخواهید کرد.
آن  به  و  دانش  دوستداران  به  را  کتاب  این  مطالعه 
پزشکانی که احتماالً فیزیک دوست داشتند، اما به آن ها 
گفتند که »پزشکی بخوان و در کنارش فیزیک را ادامه 

بده« توضیه می کنم!
باید تقدیر ویژه ای از جمیل آریایی کرد که با دقت 
و شکیبایی این کتاب حجیم و ارزشمند را ترجمه و به 

ما هدیه کرده  است.

چگونه بر جهان حکومت کنیم؟ )راهنمای دیکتاتور 
بلندپرواز(

تاریخ  دیکتاتورهای  مورد  در  که  کتاب هایی  بیشتر 
و  توضیحات  از  پر  دارند،  خشک  لحنی  می خوانیم، 
پانویس مفصل هستند،  اسامی شخصیت های جانبی و 

در آن ها سعی شده که شیوه حکومت شان توصیف یا 
بر  کتاب »چگونه  اما  تحلیل شود.  آکادمیک  ادبیاتی  با 
جهان حکومت کنیم« نوشته آندره د گیلوم سعی کرده با 
لحنی طنز و به  شیوه دیگری مساله را بشکافد. نویسنده 
فرض کرده که شما آدمی هستید که اصوالً تالش دارید 
دیکتاتور بعدی شوید، اما نه استعدادش را دارید و نه 
حوصله دقت در احواالت ده ها دیکتاتور و رونویسی 
در  که  می کند  را! پس سعی  از روی شاهکارهای شان 

قالب کتابی این راه و رسم را به شما بیاموزد!
حاصل کار آن قدر خوب شده که موثرتر از کتاب های 

ظاهراً جدی تر از آب درآمده است.
----------------------

دکتر علیرضا مجیدی
Website: 1pezeshk.com
Email: alirezamajidi@gmail.com
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یک  معرفی  صرفًا  قصدم  نوشته  این  در 
پزشکی  جامعه  ارجمند  همکاران  به  کتاب 
است  معروف  آن قدر  کتاب  چون  نیست، 
که درباره اش گفته اند: »کتابی کلمه به کلمه 
خواندن و کلمه به کلمه اندیشیدن!« هرکس 
خود  پیش  بی درنگ  جمله  این  شنیدن  با 
خواهد گفت این توصیف بیشتر در خصوص 
من  آری،  می رود!  به کار  آسمانی  کتاب های 
هم تابه حال نشنیده بودم که در مورد کتاب 
زمینی به چنین توصیفی دست بزنند! و چه بسا 
وصف شگفت انگیز این کتاب بود که مرا بر 
و  بپردازم  آن  در  کندوکاو  به  تا  داشت  آن 
نشریه  ارجمند  به خوانندگان  را  آن  حاصل 

پزشکان عمومی تقدیم کنم.
با  بشنوم  اگر  کرد  نخواهم  تعجب  البته 
این  که  ویژه ای  جایگاه  و  معروفیت  همه 
آن  تنها  نه  عزیز  اکثر همکاران  دارد،  کتاب 
را تا کنون مطالعه نکرده بلکه اسمش را هم 
نشنیده باشند، در کشوری که قریب به ۸۰ 
کتاب ها  شمارگان  و  دارد  جمعیت  میلیون 
کمتر از سه هزار نسخه است و زمانی این 
ضرب المثل در زبان ها بود که »کتاب نخوان، 

بیچاره می شی«!

درباره آندره مالرو و ضدخاطرات

کلمه به کلمه خواندن

کلمه به کلمه اندیشیدن!
دکتر بهمن مشفقی

زندگی ارزش ندارد اما هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد!
آندره مالرو
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آندره  اثر  خاطرات«  »ضد  کتاب  به  کس  هر  ولی 
مالرو نزدیک شودع بعید به نظر می رسد بتواند خود را 
از هزارتوی شگفت انگیزش نجات دهد، چون از همان 
صفحات اول به خواننده اش می گوید: مرا همیشه بخوان 

و به خوان!
در شرح این عنوان گفته شده است که »ضد خاطرات« 
به معنای مخالف یا منافی نیست، بلکه بیشتر به مفهوم 
»ال  را  آن  عربی  زبان  در  و  است  معنویت  و  تفاوت 

مذکرات« ترجمه کرده اند.
یک خرق عادت در این نوشته این است که از اندره 
مالرو و زندگی اش، روزشمار و سال شماری نخواهید 
و  نظم  به  نیازی  آثارش  و  مالرو  شناخت  برای  دید. 
قول  به  و  نیست  متنی  مکانی و حتی  و  زمانی  ترتیب 
یکی از محققان، پیش از مالرو نویسندگان در »مکان« 
به جهان می آمدند اما آندره مالرو در »زمان« زاییده شد؛ 
و اضافه می کنم که در زمان هم جاری شد! مالرو کاری 
کرد که او را در هر مکان و هر زمان و هر متنی، حتی 
در این متن مختصر و چه بسا ناقص که مشغول مطالعه 

آن هستید، بتوان شناخت!
است  اندیشه هایی  نخست  وهله  در  خاطرات  ضد 
را  انسان  مالرو  به عقیده  جهان.  در  انسان  درباره 
تجربه هایش می سازد و در زمان و مکان قرار می دهد. 
تنها می توان از خالل تجربه هایش  زندگی هر کس را 
نام کتابش را »ضد  این که  دریافت. مالرو درباره علت 
را  کتاب  این  من  می گوید:  است،  نهاده  خاطرات« 
»ضد خاطرات« می نامم زیرا پاسخگوی پرسشی است 
که  پرسش هایی  به  و  نمی کند،  مطرح  »خاطرات«  که 

»خاطرات« مطرح می کند پاسخ نمی دهد!
انسانی که در »ضد خاطرات« می یابید، انسانی است که 
خود را با پرسش هایی تطبیق می دهد که »مرگ« درباره 
معنای جهان مطرح می سازد. مالرو در خصوص مرگ 
می گوید: انسان یگانه جانوری است که می داند می میرد؛ 
به همین دلیل بهتر است درک کنیم که این مرگ است که 
زندگی را به صورت »سرنوشت بشر« درمی آورد! حقیقت 

زندگی به شرط مرگ به انسان داده شده است!
مالرو درباره انسان ها قضاوت نمی کند و معتقد است 
حقیقت هر کس را نخست در آن چه پنهان می کند باید 
ُجست! این پنهان سازی انسان ها به حدی برای او جالب 
است که در یک کالم می گوید: انسان اساسًا عبارت است 

از آن چه پنهان می کند!

ددمنشی  نشانه  و  تمدن  برباددهنده  را  جنگ  مالرو 
انسان های جنگ طلب و جنگ افروز می داند، و درباره 
تمدن بشر می گوید: تمدن با جنگجو شروع نشده است؛ 
و تمدن هنگامی شروع می شود که قانون گذار و روحانی 

به متمدن کردن جنگجو می پردازند.
همه شقاوت هایی  با  می گوید:  انسان  ستایش  در  او 
است،  شده  دیده  انسان ها  از  مختلف  اعصار  در  که 
پستی هایش  به  اشاره  با  انسان  درباره  که  است  زشت 

قضاوت کنیم!
از نظر مالرو، مکتب های فلسفی و سیاسی دستگاه های 
بسته و بنابراین مهمل اند، زیرا همه می خواهند پاسخی 
برای این پرسش بیابند اما جرات ندارند خود پرسش 

را مطرح کنند!
انسان های آموخته ارزش ویژه ای از نظر مالرو داشتند، 
نیاموخته اند،  چیزی  که  کسانی  می گفت:  جهت  بدین 

چیزی هم ندارند که فراموش کنند.
چه  متعددی،  جنگ های  مشاور  که  آن جا  از  مالرو 
منطقه ای و چه جهانی، بوده و فجایع و جنایات ناشی 
از جنگ ها را با تمام وجود خود درک کرده، به شدت 
از جنگ متنفر است و جمله تکان دهنده و آموزنده ای 
درباره جنگ دارد: جنگ پرسش ها را با بالهت مطرح 
مطرح  معما  با  را  پرسش هایش  صلح  ولی  می کند، 
می سازد و انسان ناچار است درباره آن به تفکر بپردازد.
انسان بیشتر به عمق پرسش هایی  از نظر او، ارزش 

است که می سازد تا نوع پاسخ هایش! 
آندره مالرو، عالقه خاصی به مشرق زمین به خصوص به 
ایران داشت. وقتی در سال ۱۹۲۹ به مشرق سفر می کند، 
هنگامی که به ایران می رسد مجذوب تمدن ایران و شیفته 
بناهای تاریخی اصفهان  می شود و در نتیجه در سال های 
۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ هم به ایران می  آید. در سفر سوم قریب 
به طوری که دیگر  اقامت می کند  ایران  به یک سال در 
نمی تواند از این سرزمین و تمدنش که به نظر او یکی از 

بزرگ ترین تمدن های جهان بود، دل برکند. 
او در سال ۱۹۵۲ در راه سفر به شرق برای بار چهارم به 
ایران می آید و دوستان ۳۰ سال پیش خود را باز می یابد و 
اثار هنری ایران خاصه بناهای تاریخی اصفهان را به دقت 
مالرو  اعتقاد  به  برمی دارد.  یادداشت  و  می کند  بررسی 
زیباترین شهرهای جهان، ونیز، فلورانس و اصفهان اند. 
به  تمام عیار وقتی دست  پارسی  فرانسوی و  این غربی 
شانزدهم  قرن  در  ایران  دربار  و  فرانسه  دربار  مقایسه 
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میالدی می زند، می گوید: در قرن شانزدهم میالدی دربار 
پادشاهان فرانسه در قبال دربار پادشاهان ایران هیچ وزنی 
نداشت. در آن زمان پاریس مجموعه آشفته ای از کوچه  و 
پس کوچه ها بود؛ ولی در آن زمان که شهر اصفهان پایتخت 
ایران بود، معماران ایرانی خیابان های بزرگ اصفهان را 
با چهار ردیف از درختان طراحی کردند که تحسین هر 
بیننده ای را بر زبان جاری می سازد. میدان شاه اصفهان در 

عظمت بزرگ تر از میدان گنکور در پاریس بود.
و همین کنجکاوی مالرو در سفرها چیزهای فراوانی 
را ثبت می کند و چه ماهرانه آن ها را در جمله های بسیار 
کوتاه به دیگران منتقل می سازد؛ از جمله در بازدید از 
دادگستری اش  وزارت  درباره  چین(  )احتماالً  کشوری 
می گوید: این کشور وزارت دادگستری نداشت، وزارت 

کیفر داشت! 
چه مقام ویژه ای هنر در نزد مالرو دارد. او بیشتر از اثر 
و خالق اثر، به تمدنی که آن را پدید آورده است توجه 
دارد و می گوید: اثر هنری حتی پس از مرگ تمدنی که 

آن اثر را آفریده است، زنده می ماند. 
در پایان روایتی را که مالرو، از سفر یونگ، روانکاو 
او  می کنم.  ذکر  است  کرده  نقل  نیومکزیکو  به  نامدار، 

می نویسد:
یونگ، روانکاو برای ماموریتی نزد سرخپوستان ایالت 

نیومکزیکو می رود.
بومیان نام حیوان مظهر قبیله او را می پرسند؛ یونگ در 
پاسخ می گوید در مملکت او، سویس، نه قبیله هست و 

نه حیوانی که مظهر قبیله باشد!
نردبانی ترک  راه  از  را  تاالر  پایان مذاکرات،  از  پس 
می کنند. بومیان از نردبان همان طور پایین می آیند که ما 

از پلکان، یعنی پشت به نردبان!
یونگ مانند همه ما، رو به نردبان پایین می آید. در پایین 
رییس بومیان بی آن که سخنی بگوید، شکل خرس شهر 
بافته شده  نیم تنه مهمانش )یونگ(  برن را که بر پشت 
است به او نشان می دهد. خرس یگانه حیوانی است که 

رو به تنه درخت یا نردبان پایین می آید!

منابع:
۱. آندره مالرو، ضد خاطرات، انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم 

۱۳۷۴
۲. آندره مالرو، سرنوشت بشر، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم 

۱۳۷۰

ادامه از صفحه 24
شد،  مبتال  اس  م  بیماری ا به  میلدرد  ین که  ا ز  ا

»خورجین متصل شونده به واکر« را ثبت کرد.

زندگی شخصی
جنگ  زمان  در   ،۱۹۴۵ سال  در  بار  نخستین  مری 
جهانی دوم که شغلی در دولت فدرال پیدا کرده بود 
کار  عمومی  حسابداری  و  سرشماری  اداره  برای  و 
می کرد، با یک سرباز ازدواج کرد؛ اما آن دو در سال 
»جابو«  جیمز  با  سال  یک  از  پس  شدند.  جدا   ۱۹۵۰
کنر، بوکسور مشهور سنگین وزن، ازدواج کرد و تا سال 
۱۹۸۳ که شوهرش درگذشت، پنج پسر را به فرزندی 

پذیرفتند.
مری کنر از سال ۱۹۵۰ به دنبال گل آرایی حرفه ای و 
گل فروشی رفت و طی ۲۳ سال بعد که به این تجارت 
مشغول بود، چهار مغازه گل فروشی در مناطق مختلف 
واشنگتن دی سی داشت و اختراعات خود را در اوقات 

فراغت دنبال می کرد. 

بئاتریس دیویدسون کنر در ۱۳ ژانویه ۲۰۰۶  مری 
در ۹۳ سالگی در واشنگتن دی سی درگذشت. او هیچ 
جایزه یا قدردانی رسمی برای کارهایش دریافت نکرد. 
برای  راه  کردن  هموار  به  او  اختراعات  این حال،  با 
نوآوری های بعدی کمک کرد. او همچنان با پنج ثبت 
اختراع  ثبت  تعداد  بیشترین  رکورد  )پتنت(،  اختراع 
اعطاشده به یک زن سیاهپوست توسط دولت ایاالت 

متحده را دارد.

Ref:
1. en.wikipedia.org/wiki/Mary_Kenner
2. blackpast.org/african-american-history/
mary-kenner-1912-2006

دکتر هدیه حج فروش
پزشک عمومی

Email: dr.hajf@gmail.com
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اسکار ۲۰۲۲ در سایه رسیال ها
دکتر علی ارغوان نجفی

به سبک و سیاق این سال ها و با تاثیرپذیری از این کرونای بی پیر و »کنه مآب« که قصد دل کندن از میزبان شرور 
و خرابکار خود را ندارد و انگار می خواهد انتقام طبیعت ویران و جانداران منقرض شده در طول قرون را در عرض 

چند سال از آدمیزاده بگیرد، اسکار و سایر مراسم سینمایی و هنری هم هرسال کم رونق تر از سال پیش برگزار می شود.
در ۱۹ دی ماه ۱400 مراسم گلدن گالب در حالی برگزار شد که عالوه بر تدابیر شدید امنیتی به خاطر همه گیری کرونا، هیچ 
سلبریتی مطرحی حاضر نشد در مراسم اهدای جوایز حضور داشته باشد. این تحریم پس از آن صورت گرفت که پس از 
افشاگری مشخص شد که در بین اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که متولی گلدن گالب است، حتی یک خبرنگار 
سیاهپوست وجود ندارد؛ و در اعتراض به این تبعیض نژادی و جنسیتی، حتی شبکه ی NBC حاضر به پخش مراسم نشد.

وضع مراسم اسکار نیز چندان بهتر نیست...
وقتی سردبیر از من خواست به روال سال های گذشته فیلم های مطرح اسکاری امسال را معرفی کنم، با اکراه پذیرفتم؛ 
چرا که بی هیچ اغراق، سطح سریال ها و کارگردانان و بازیگران مطرح و سرمایه های سرازیرشده به صنعت سریال سازی 
از فیلم ها بسیار پیشی گرفته و هم جذابیت و هم عمق بیشتری یافته است؛ و بی اغراق دیدن یک فیلم 2/۵ تا ۳ ساعته با 
موضوع و پرداختی نه چندان جذاب، در این زمانه پرمشغله و کمبود وقت، بسیار سخت شده است. تنها به عنوان یک مثال، 
چندین سال پس از فیلم های سه گانه و محبوب »ارباب حلقه ها«، از سال 20۱۷ ساخت سریالی مربوط به هزاران سال پیش 
از داستان ارباب حلقه ها و کتاب تالکین، با بودجه یک میلیارد دالری آغاز شد. پخش این سریال که پرهزینه ترین سریال 

تاریخ لقب گرفته و در پنج فصل ساخته خواهد شد، از شهریور ۱40۱ آغاز خواهد شد.
البته قطعا بروز کرونا که حضور مردم در سالن های عمومی سینما را کمتر کرده، به نفع سریال ها تمام شده است. از طرفی، 
گویا دوران ساخت فیلم های ماندگاری چون »رستگاری در شائوشنگ« و »پدرخوانده« و »فارست گامپ« و... به سر آمده 
است، درحالی که هنوز سریال هایی چون »آیینه ی سیاه« )Black Mirror(  یا »پس از زندگی« )After Life( ساخته 

می شود که هر اپیزودش برایم از یک فیلم سینمایی طوالنی جذاب تر است.
درهرحال سردبیر راضی ام کرد به احترام خوانندگان فرهیخته و فهیم »پزشکان گیل«، همین یک سنت معرفی فیلم های مطرح 
در شب عید را زنده نگه داریم، اگرچه دیگر سنن و اعتقادات و منابع انسانی و ملی و طبیعی مان جملگی بر باد رفته باشد! 
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کینگ ریچارد
فیلم »کینگ ریچارد« )King Richard( برخالف آن چه 
از اسمش می توان حدس زد، از فیلم های پرطمطراق و 
خودخواهانه انگلیسی درمورد تاریخ پرافتخار پادشاهانش 
نیست! در ابتدای فیلم مرد سیاهپوست مسنی را با پشت 
قوزکرده و قیافه ای اخمو می بینیم که با شلوارک تنیس در 
پی جلب نظر سفیدپوستان پولداری است تا از رویاهای 

عجیب و احمقانه اش بگوید.
اگر بدانیم که این پیرمرد پدر ونوس و سرنا ویلیامز، 
رویاهایش  است،  تاریخ ساز  سیاهپوست  زن  تنیسور  دو 
مربیان  برای  اما  می رسد؛  به نظر  تحقق پذیر  و  جسورانه 
سفیدپوستی که ریچارد در پی شان است، شنیدن این که 
»به زنم گفتم باید دست به کار شویم و دو دختر دیگر 
بیاوریم که قهرمان تنیس شوند!« برای راندن وی به حد 

کافی احمقانه است!
خانواده پرجمعیت ویلیامز با پنج دختر، در شهر کوچک 
و فقیر و مملو از باند های سیاهپوست خالفکار و خشن 
»کامپتون« زندگی می کنند. پدر سختگیر و منضبط، آن چنان 
که  کوشاست  و  جدی  درس شان  و  دختران  تمرین  در 
همسایه فضول شان وادار می شود به خاطر فشار زیاد پدر 
به دخترانش، به پلیس زنگ بزند. همچنین ریچارد برای 
حمایت از دختران و انجام تمرین تنیس در تنها زمین شهر، 
چندین بار از باندهای خالفکار کتک مفصلی هم می خورد. 
اما پدر علی رغم سختگیری ها و خودکامگی های خود، از 
طرفی از حمایت زن ورزشکار و فداکارش برخوردار است 
و از طرفی با دخترانش دوست است. گرچه از بچگی آن ها 
را با اعتمادبه نفس و برای رسیدن به رویای قهرمانی بار 
آورده است، اما شعارش این است که از بازی لذت ببرید. 
در فیلم عالوه بر تبعیض های نژادی و بدرفتاری پلیس 
آمریکا با رنگین پوستان، به این نکته نیز اشاره می شود که تا 
اواخر قرن گذشته تنیس را ورزش سفیدپوستان می دانستند 
و به همین دلیل رویای قهرمانی جهان یا ویمبلدون توسط 
یا  مربی  هر  سوی  از  تمسخر  با  دخترانش  یا  ریچارد 

ورزشکار مرد و زن سفیدپوستی قرار می گرفت.
بعدها ونوس ویلیامز موفق به کسب ده ها عنوان قهرمانی 
تک نفره و دونفره از گرند اسلم های مهم دنیا و ۴ قهرمانی 
عنوان   ۲۳ با  نیز  سرنا  کوچک ترش  خواهر  و  المپیک، 
قهرمانی گرند اسلم و قهرمانی تک نفره و دونفره المپیک، نفر 
اول رنکینگ تنیس زنان جهان شدند، راهگشا و الهام بخش 

دختران سیاهپوست زیادی در زمینه ورزش شدند.
ویل اسمیت در یکی از بهترین بازی های سینمایی اش 
به خوبی در نقش ریچارد ویلیامز فرو رفته و نامزدی اسکار 
حداقل مزد اوست. وی همچنین به عنوان تهیه کننده این 
فیلم مفرح و انگیزه بخش برای خانواده ها و جوانان، نامزد 

دریافت جایزه بهترین فیلم اسکار نیز است.
این فیلم همچنین در رشته های بهترین نقش مکمل زن 

در پایان تنها به شماری از سریال های خوب و ارزشمند که در این مدت دیده ام اشاره می کنم تا عالقه مندان به سریال نیز 
دنبال کنند و محظوظ شوند:

“Black Mirror”  )علمی-تخیلی(، “After Life” )آتئیستی(،”This Is Us” ) خانوادگی(، “Ozark” ) معمایی-مافیایی(، 
 Defending“ ،)انیمیشن جذاب( ”Arcane“ ،)معمایی-مستند( ”Making A Murderer“ ،)علمی-تخیلی( ”Counterpart“
 ”Ted Lasso“ ،)معمایی-پلیسی( ”Unbelievable“ ،)خانوادگی ( ”Maid“ ،)تخیلی-مهیج( ”See“ ،)معمایی-پلیسی( ”Jacob

)مفرح-فوتبالی( و “The Marvelous Mrs. Maisel” )مفرح-فمینیستی(. 
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)برای آنجانو الیس در نقش همسر ریچارد(، بهترین فیلمنامه 
اصلی و بهترین تدوین نامزد اسکار شده است.

بلفاست
کارگردانی  به   )Belfast( »بلفاست«  فیلم  بدون شک 
سر کنت برانا یکی از زیباترین و بهترین فیلم های امسال 
است. این کارگردان و بازیگر ایرلندی و سازنده فیلم های 
مهمی چون »هنری پنجم«، »هملت«، »فرنکشتاین«، »قتل 
در قطار سریع السیر شرق«، »ثور« و... این بار در کامل ترین 
فیلمش- به گفته منتقدان- به روایتی شخصی و شاعرانه 
از دوران کودکی خود در بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی 
پرداخته است. این فیلم منتخب مردم در جشنواره تورنتو 
شد، جایزه بهترین فیلم گلدن گالب را از آن خود کرد و 

نامزد بهترین فیلم اسکار شد.
در سال ۱۹۶۹ کودکی شاد و بازیگوش به نام »بادی« 
درکنار مادر )با بازی کاتریونا بلف، بازیگر و مدل زیباروی 
ایرلندی(، برادر و پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می کند. 
پدرش برای کار به انگلیس می رود و هر دو یا سه هفته 

به آن ها سر می زند.
زندگی کودکانه و شاد بادی که با همکالمی با پدربزرگ 
دختر  به  بچگانه  عشق  و  فرهیخته اش  و  شاعرمسلک 
و  بلفاست  خشونت های  با  شده،  زیباتر  همکالسی اش 

درگیری های خونین پروتستان های ایرلندی با کاتولیک ها 
به هم می ریزد.

درخشان  دیالوگ های  بادی،  نگاه  از  داستان  روایت 
پدربزرگ و نصیحت ها و راهکار های شیطنت آمیزش- که 
برای من یادآور فیلم درخشان »زندگی زیباست« روبرتو 
 بنینی بود- و نیز اشاراتی به فیلم های مطرح آن زمان چون 
»استار ترک« و »چیتی، چیتی، بنگ، بنگ« و فیلم های جان 
وین، و همچنین موسیقی و آهنگ های بسیار زیبای فیلم، 
به خوبی از خشونت درگیری های خیابانی و جو متشنج 

بلفاست می کاهد.
روابط  رفتن، حفظ  و  ماندن  دوراهی  در  مادر  و  پدر 
خانوادگی و دوستانه در موطن مادری یا آینده امن و مرفه 
موج  شاید  می گیرند.  کوچ  به  تصمیم  به ناچار  فرزندان، 
سهمگین و دردناک مهاجرت این سال ها در کشور ما در 
بین فرهیختگان و مردم عادی ناامید از آینده، سختی انتخاب 

در فیلم را برای ما ملموس تر می کند...
کارگردان در پایان، فیلم را تقدیم می کند به آن ها که 

رفتند، آن ها که ماندند و آن ها که بیهوده از دست رفتند.

این فیلم در رشته های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، 
نقش  در  هیندز  سیاران  )برای  مرد  مکمل  نقش  بهترین 
پدربزرگ(، بهترین نقش مکمل زن )برای جودی دنچ در 
نقش مادربزرگ( و بهترین فیلمنامه اریژینال نامزد اسکار 

شده است.

به باال نگاه نکن
فیلم »به باال نگاه نکن« )Don’t Look Up( در ژانر 
کمدی سیاه علمی-تخیلی، به نویسندگی، تهیه کنندگی و 
از هنرپیشگان به نام  با سیاهه ای  کارگردانی آدام مک کی 
همچون مریل استریپ، لئوناردو دیکاپریو، جنیفرالرنس، 
کیت بالنشت، جونا هیل، تیموتی شاالمی و خوانندگانی 
چون اسکات ماسکودی و آریانا گرانده، از مدت ها قبل از 
پخش نظر ها را به خود جلب کرده بود، به حدی که رکورد 

بینندگان نتفلیکس را شکست.
و  دیکاپریو  ستاره شناس-  دانشمند  دو  داستان  فیلم، 
الرنس- است که ناگهان درمی یابند شهاب سنگی به سوی 
زمین در حرکت است و تا شش ماه و دو هفته دیگر با زمین 
برخورد و کل حیات روی کره زمین را نابود خواهد کرد. 
این دو با هماهنگی »دفتر حفاظت از سیاره مادری« ناسا، 
گزارشی تهیه می کنند و برای ارایه به کاخ سفید می روند.
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رییس جمهور- با بازی مریل استریپ- و رییس دفتر 
از  نمی گیرند.  را جدی  قضیه  کل  هیل-  ابله اش- جونا 
طرفی از آن ها تعهد می گیرند که حق ندارند این قضیه را 

در جایی عنوان کنند.
برنامه  دریک  که  می گیرند  تصمیم  ستاره شناس  دو 
گفت وگوی صبحگاهی موضوع را به مردم اعالم کنند، 
و  ساده انگاری  با  نیز  برنامه  مجریان  آن که  از  پس  اما 
می کنند،  برخورد  موضوع  با جدیت  احمقانه ای  به طرز 
برآشفته می شوند. پس از این موضوع آن دو در فضای 
مجازی نیز به طور وسیعی توسط کاربران مورد تمسخر 

قرار می گیرند...
شبیه  الو«  استرنج  »دکتر  به  جهاتی  از  شاید  که  فیلم 
باشد بیش از آن که آخرالزمانی باشد، طنزی تخیلی است 
و  اجتماعی  در هجو سیاستمداران، رسانه ها، شبکه های 
مردم گوسفندمآب و سردرگمی که با اشاره سیاستمداران 

یا رسانه ها سر از این آخور به دیگری می کنند!
پیام همان سیاستمداران  باال نگاه نکن-  به  فیلم-  نام 
است که با کمک و همیاری رسانه ها از مردم می خواهند 
در مسایل مهم و جدی دخالت نکنند و تنها سر در زندگی 
رسانه های  پرطمطراق  و  احمقانه  تجمالت  و  روزمره 

اجتماعی فروکنند.
میلیاردر  و  شخصیت سیاستمداران و صاحبان رسانه 

شده،  کپی برداری  ماسک  ایالن  روی  از  که  دانشمندی 
بیشتر به کاریکاتور شبیه است. توجه ابلهانه مردم عادی 
در رسانه های اجتماعی به اخبار آبکی و دروغین و  سطحی 
یا به سلبریتی ها، به جای توجه به معضلی جدی که ممکن 
است زندگی و حیات شان را دستخوش خطر کند، کنایه ای 

است به زندگی حال حاضر ما.
شاید برخورد شهاب سنگ در فیلم، تعبیری گل درشت 
انقراض  یا  از فجایع زیست محیطی مثل گرمایش زمین 
جانداران مختلف باشد که در عالم واقع درحال رخ دادن 
اما سیاستمداران و رسانه ها و مردم آن را جدی  است، 

نمی گیرند.
فیلم علی رغم توجه بینندگان، از سوی منتقدان چندان 
با استقبال روبه رو نشد و آن را سطحی قلمداد کردند. فیلم 
از میانه اش کمی سردرگم به نظر می رسد و شخصیت های 
آن نیز در حد کاریکاتورهایی بدون عمق باقی می مانند. 
حضور تیموتی شاالمی در یک سوم انتهایی فیلم، توجیهی 
جز استفاده از معروفیتش ندارد و گویی خود فیلم در دام 
همان سطحی نگری مورد انتقاد خودش می افتد. در هر حال 
بازی بازیگران بزرگی چون مریل استریپ و دیکاپریو و 

بالنشت درخشان و از نقاط قوت فیلم است.
فیلم در گلدن گالب در ۴ رشته نامزد شد و در اسکار 
نیز در رشته بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اوریجینال و 

موسیقی متن نامزد است.

ماشین مرا بران
فیلم »ماشین مرا بران« )Drive My Car( فیلمی ژاپنی 
نویسندگی و کارگردانی ریوسوکی  به  ژانر درام،  و در 
از مجموعه  نام  با همین  داستانی  اساس  بر   هاماگوچی 
»مردان بدون زنان« نوشته هاروکی موراکامی است. فیلم 
جایزه بهترین فیلمنامه در جشنواره کن را از آن خود کرد 
و در گلدن گالب نیز جایزه بهترین فیلم خارجی را ربود. 
تئاتر  بازیگر  و  کارگردان  یک  زندگی  به  فیلم  این 
می پردازد که در ابتدا با همسر فیلمنامه نویس خود زندگی 
آرام اما توام با خیانتی دارد؛ اما این بخش از زندگی او 
با حادثه ای دگرگون می شود و جالب آن که در پایان این 
نقش  بر صفحه  فیلم  تیتراژ  تازه  دقیقه ۴۰  بخش و در 
می بندد!( اما قسمت عمده فیلم به دو سال بعد و کلنجار 
درونی کارگردان  برای کنار آمدن با این وضع، و همزمان 
با تالش او برای کارگردانی و اجرای نمایش »دایی وانیا« 
اثر آنتوان چخوف در هیروشیما اختصاص دارد. در این 
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بخش، شخصیت دیگر فیلم راننده زنی است که تجربیاتی 
نزدیک یا مشابه دارد.

فیلم مدام در دیالوگ بین شخصیت های فیلم و دیالوگ 
این  در  و  است  نوسان  در  وانیا  دایی  نمایش  بازیگران 
بین، دردهای درونی آدم ها و تالش شان برای خودیابی و 
بخشیدن خود در طبیعت آرام و دردکشیده ژاپن و هیروشیما 

به تصویر کشیده می شود.
»ماشین مرا بران« علی رغم زمان طوالنی سه  ساعته و 
ریتم کند، نقد های بسیار مثبتی دریافت کرده و از بهترین 
فیلم های امسال قلمداد می شود؛ و با نامزدی در چهار رشته 
بهترین فیلم، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و 
بهترین فیلمنامه اقتباسی، از شانس باالیی برای دریافت 

جوایز برخوردار است.

قدرت سگ
فیلم »قدرت سگ« )The Power of The Dog( به 
نویسندگی و کارگردانی جین کمپیون بر اساس رمانی به 
همین نام نوشته توماس ساویج، در ژانر درام و وسترن 
و با همکاری مشترک آمریکا و کانادا و نیوزیلند ساخته 

شده است.
کمپیون که پیش از این با فیلم درخشان »پیانو« بدل به 
اولین کارگردان زن برنده نخل طالی کن شده و اسکار 

بهترین فیلمنامه را نیز دریافت کرده بود، با این فیلم نیز 
پس از دریافت جایزه شیر نقره ای بهترین کارگردانی از 
جشنواره ونیز، در ۱۲ رشته اسکار کاندیدا شده است: 
بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول 
مرد )بندیکت کامبربچ(، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
)جس پلمنز و کودی اسمیت-مک فی(، بهترین بازیگر 
فیلمنامه  بهترین  دانست(،  )کریستین  زن  مکمل  نقش 
بهترین  تدوین،  بهترین  فیلمبرداری،  بهترین  اقتباسی، 
طراحی  بهترین  و  صدابرداری  بهترین  متن،  موسیقی 

صحنه.
فیلم داستان دو برادر است که در سال ۱۹۲۵ در مونتانا 
مزرعه دار و گاوچران هستند. »جرج« که خوش قلب و 
خوش لباس و خوش خلق است دل به »رز«، زنی بیوه و 
مسافرخانه دار، می بازد و با او ازدواج می کند؛ اما »فیل«، 
برادر بزرگ کاریزماتیک او و شخصیت محوری فیلم )با 
بازی درخشان بندیکت کامبربچ که از شانس های مسلم 
ثروت  به خاطر  رز  می کند  تصور  است(  امسال  اسکار 
برادرش با او ازدواج کرده است. فیل اگرچه تحصیلکرده 
به ویژه  به نظر می رسد، و  است، بسیار خشن و بدخلق 
به خاطر  را  رز  احساساتی  پسر  »پیتر«،  فیلم  ابتدای  در 

احساسات لطیف و زنانه اش تحقیر می کند.
به تدریج فیلم با نشان دادن خلوت فیل، از احساسات 



۵۶

و  طبیعت  به  عشق  و  زدن  ساز  ماهرانه  وی،  متفاوت 
خاطره عشق ناکام به استاد فقیدش، »برانکو هنری« پرده 
برمی دارد؛ اگرچه وی نزد دیگران با خوابیدن در اصطبل 
و حمام نرفتن و خشونت های کالمی و رفتاری، می کوشد 

ظاهری خشن و پرقدرت از خود نشان دهد.
محور فیلم رابطه فیل و  پیتر است؛ گویی فیل در آتیه 
ماهیت  او،  تحقیر  با  می خواهد  و  می بیند  را  خود  پیتر 
وجودی و ذات و احساسات خود را تحقیر کند. اما از 
میانه فیلم، رابطه فیل با پیتر گرم تر می شود؛ اما این از 
نگرانی رز و ترس وی از فیل و روی آوردن به الکل 

نمی کاهد...
فیلم گویی می خواهد پشت پرده خشن غرب وحشی 
و احساسات نهان مردان زمخت گاوچران را نشان دهد، 
زیرین  الیه های  در  مردساالرانه اش،  ظاهر  علی رغم  و 
چشم انداز زیبای غرب وحشی، به احساسات و روابط 
فروخورده و فروخفته انسان ها می پردازد؛ و البته احتماالً 
زیرمایه های همجنسگرایانه فیلم در توجه بیش از حد به 

آن بی تاثیر نبوده است!

کوچه کابوس
فیلمی   )Nightmare Alley ( کابوس«  »کوچه 
کارگردانی  به  نئو-نوآر  روانشناختی  ژانر  در  آمریکایی 
و  نویسندگی گیرمو دل  تورو مکزیکی است که پیش تر 
و  فیلم  بهترین  اسکار  جوایز  آب«  »شکل  فیلم  برای 
بهترین کارگردانی را برده بود. این فیلم براساس رمانی 
به همین نام اثر ویلیام لیندزی گرشام، با بازی بردلی کوپر، 
فیلم های  از  کیت بالنشت، تونی کولت، ویلم دفو و... 
مطرح امسال و نامزد چهار جایزه بهترین فیلم، بهترین 
طراحی  بهترین  و  لباس  طراحی  بهترین  فیلمبرداری، 

صحنه اسکار است.
»استن کارالیل«- با بازی بردلی کوپر- که یک ولگرد 
بدنام و بدسابقه اما جاه طلب است، در سیرکی استخدام 
و  را جلب می کند  اطرافیان  اعتماد  به تدریج  و  می شود 
حقه هایی برای خواندن ذهن مخاطبان فرامی گیرد. وی 
با »مالی« دختر خوش قلبی که آن جا کار  از مدتی  پس 
می کند، به هوای آرزوهای بزرگ از سیرک جدا می شود 

تا جاه طلبی های خود را سامان بخشد.
در حالی که نمایش های ذهن خوانی وی رونق فراوان 
گرفته، با روانپزشکی به نام »دکتر ریتر«- با بازی کیت 
نیمه  و  جاه طلبی ها  او  نیز  که  می شود  آشنا  بالنشت- 

تاریک خود را دارد...
دل  تورو که با فیلم هایی چون »هزارتوی پن«، »پسر 
جهنمی«، »تیغه ۲« و »شکل آب«، کارگردانی شناخته شده 
در سبک فانتزی است، در این فیلم مهیج-ترسناک نیز 
سهم  هرچند  نمی کند؛  فراموش  را  خود  فانتزی  سبک 

بخش دلهره آور و تاریک فیلم بیشتر است.
سبک داستان گویی دل تورو نیز ویژه خود است. در 
ابتدای فیلم که استن را درحال کشتن و سوزاندن جسدی 
نشان می دهد، ذات و سرانجام او را آشکار می کند؛ استن 
در سیرک با هیوالیی در قامت انسان که چون حیوانات 
در پست ترین قفس ها زندگی می کند و مرغ زنده را با 
دندان می کند و می خورد و در غل و زنجیر نمایش داده 
می شود، نزدیک می شود، به او سیگار تعارف می کند و 
گویی همذات پنداری می کند. گویی در جای جای فیلم 
دل تورو می خواهد به بیننده هشدار دهد که گول ظاهر 
استن- و چهره دلنشین و جذاب بردلی کوپر- را نخورد! 

از چهره سنگی کیت بالنشت که دیگر انتظاری نیست!
علی رغم بازی های جذاب و کارگردانی و فضاسازی 
فیلم  دارد.  کم  چیزی  فیلم  انگار  تورو،  دل  خوب 
دارد.  افت وخیز  ضرب آهنگش  اما  است  سرگرم کننده 
انسان  جاه طلبی  و  حرص  نهایت  می خواهد  تورو  دل 
را به نمایش درآورد و شاید به شیوه خود موفق باشد، 
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اما قطعًا فیلم هنوز از بهترین کارهای دل تورو چند پله 
پایین تر است.

تلماسه
فیلم تلماسه )Dune( به کارگردانی دنی ویلنوو، خالق 
با   ،”Blade Runner“ و   ”Arival“ فیلم های  کانادایی 
اقتباس از رمان علمی تخیلی معروف »تلماسه«، نوشته 

فرانک هربرت در سال ۱۹۶۵، ساخته شده است.
این رمان که یکی از غیرقابل اقتباس ترین آثار علمی-
تخیلی به شمار می رفته، پیش تر نیز توسط دو کارگردان 
مطرح- خودوروفسکی و دیوید لینچ- مورد زورآزمایی 

قرار گرفته بود که هر دو با شکست مواجه شدند.
به همین دلیل طرفداران رمان از سه سال پیش در انتظار 
فیلم جسورانه و جاه طلبانه جدید تلماسه بودند که مراحل 
ساختش را طی می کرد؛ و خیل بازیگران مطرح از تیموتی 
شاالمی و جاش برولین و اسکار آیزاک و ربکا فرگوسن و 
خاویر باردم و جیسون موموآ تا آهنگسازی هانس زیمر 
بزرگ و کارگردانی ویلنوو انتظارات را باالتر برده بود. 

بیهوده  انتظارات  که  شد  مشخص  فیلم  اکران  با  اما 
نبود. صحنه آرایی پرابهت فیلم و طراحی صحنه و لباس 
و گریم و جلوه های ویژه در کنار موسیقی شگفت انگیز 
زیمر- که خود از طرفداران رمان بود و به خاطر این کار 

دست رد به سینه کریستوفر نوالن برای ساخت موسیقی 
فیلم »تنت« زد و نیز یک ساز ویژه برای موسیقی این 
فیلم ساخت- نوید یک اثر سترگ و به یادماندنی چون 
البته  داد.  »ارباب حلقه ها« را  سری »جنگ ستارگان« و 
کتاب  از  حلقه ها  ارباب  فیلم  اقتباس  سختی های  شاید 

گران سنگ »تالکین«، تلماسه را به آن شبیه تر کند.
و  ابوظبی  و  اردن  در صحراهای  فیلم  اعظم  قسمت 
نیز بوداپست مجارستان فیلم برداری شد، و برای هرچه 
واقعی تر شدن صحنه ها، تا حد ممکن کمتر از جلوه های 
ویژه استفاده شد که در صحراهای سوزان بر سختی های 

کار برای بازیگران و عوامل فیلم افزود.
البته این فیلم دوساعت و نیمه تنها بخش اول اقتباس 
از رمان است و سازندگان گفته اند که بخش دوم فیلم 

در سال ۲۰۲۳ اکران خواهد شد.
فیلم تلماسه با امتیاز ۸/۱ از سایت IMDb باالترین 
نمره را در بین فیلمهای امسال از دید تماشاگران گرفته 
در ۱۰ رشته در اسکار ۲۰۲۲ نامزد شده است: بهترین 
فیلمبرداری،  بهترین  اقتباسی،  فیلمنامه  بهترین  فیلم، 
طراحی  بهترین  تدوین،  بهترین  چهره پردازی،  بهترین 
لباس، بهترین طراحی صحنه، بهترین صدابرداری، بهترین 

موسیقی متن و بهترین جلوه های ویژه بصری.

کودا
فیلم »کودا« )CODA( به کارگردانی سیان هدر و در 
ژانر کمدی-رومانتیک و محصول سال ۲۰۲۱ آمریکا و 

فرانسه است.
 Child Of Deaf Adult که مخفف CODA نام فیلم
است، به زندگی »روبی« با بازی زیبا و احساس برانگیز 
امیلیا جونز می پردازد که کوچک ترین و تنها عضو شنوای 
یک خانواده چهارنفره کاماًل ناشنواست. او که در اوقات 
فراغت و حتی پیش از رفتن به مدرسه در کار خانوادگی 
دارد،  مشارکت  خانواده اش  با  ماهی  فروش  و  صید 
مهم ترین وظیفه اش ایفای نقش مترجم برای ارتباط پدر 
و مادر و برادرش با دیگران است که زبان اشاره نمی دانند.
به  بنا  است،  ممتازی  شاگرد  مدرسه  در  که  روبی 
عالقه ای که به موسیقی- و پسر همکالسی اش!- دارد، در 
گروه کر مدرسه عضو می شود. او که از بدو زندگی اش از 
صدای خود تنها به عنوان وسیله ارتباطی بین خانواده اش 
و دیگران استفاده کرده، در ابتدا می ترسد که صدایش را 
رها کند. با اصرار و راهنمایی استاد موسیقی اش درمی یابد 
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که تا چه اندازه در موسیقی استعداد دارد و حتی به گفته 
داراست؛  را  موسیقی  کالج  به  راهیابی  شانس  استادش 

اما وی ناگهان خود را در دوراهی دنبال کردن عالیق و 
آینده اش و وظایفی که در خانواده ناشنوای خود برعهده 
دارد، مستاصل و سرگردان می یابد؛ انتخابی که به همان 

اندازه برای خانواده نیز سخت است.
فیلمنامه زیبا و لطیف فیلم به زیبایی، عالقه روبی به 
آواز خواندن را در تعارض با خانواده اش که ابداً درکی 
نقش آفرینی  می دهد.  نشان  ندارند،  موسیقی  و  صدا  از 
که  خانواده   عضو  سه  با  تقابل  در  جونز  امیلیا  زیبای 
فیلمی  هستند،  ناشنوا  به راستی  همگی  هنرپیشگان شان 
بیننده  روی  پیش  کن«  خوب  »حال  و  خوش ساخت 

می گذارد.
فیلم کودا در رشته های بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه 
افتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد )برای تروی 

کوتسور در نقش پدر( نامزد اسکار است.
----------------------
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