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سخن سردبیر

امسال ،نوروزی متفاوت با حضور میهمانی ناخوانده و پر سروصدا داشتیم ،بهار و
طرب عید و جشن و سرور و پایکوبی نوروز بیشتر به محافل خودمانی و کوچک خانواده
بسنده شد و حتی گاهی بسیاری از خانوادهها از آنجا که درگیر پذیرایی از این میهمان
ناخوانده شده بودند ،نتوانستند حضور و زیبایی بهار را درک کنند.
با عنایت خداوند و تالش همکاران عزیزم یکسال ماهنامه ذهناویز را با کم و
کاستی تقدیم شما خوانندگان محترم کردیم .در سال =جدید خواستیم با نگاهی
متفاوت  12ماه را کنار شما باشیم ،لکن با توجه به استقبال شما عزیزان از روند
چیدمان مطالب قبلی تصمیم گرفتیم همان روند را اما با نگاهی به مطالب روز دنیا ادامه
دهیم .امیدوارم در سال جدید با همکاران و دوستان عزیزم در ذهنآویز بتوانیم لحظات
خوشایندی را برای شما بسازیم.
در این شماره با نگاهی با رویدادهای ماه و ویروس کووید نوزده به بررسی آثار
مخرب و یا سازنده این ویروس بر زندگی افراد در جهان پرداختیم .همچنین با توجه
به مناسبتهای موجود در ماه از جمله روز تاتر ،روز فناوری هستهای و دیگر مناسبتها
از جمله اعیاد شعبانیه مطالبی را پیشکش شما خوانندگان عزیز میکنیم .امیدوارم مورد
توجه شما قرار گیرد.
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ابداعوخالقیتیبهیادماندنیازانساناولیه
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آدمي همواره تالش ميكند براي
ايجاد تنوع در زندگي خود از هوش و
خالقيت خود بهره گيرد و فعاليتي بديع
و نو براي خود خلق كند ،اما از سويي
رهايي او از گذشته و فراموشي خاطرات
نيز كاري دشوار است كه منجر به
مرور خاطرات ميشود .انسان همواره
در گذشته و آينده با مرور خاطرات و
خلق خياالت سير ميكند .هنر يكي از
تفريحات و سرگرميهاي آدمي بوده
است .هر سال ايام نوروز هفته اول را
عالوه بر ترنم بهار با روز گرامیداشت
هنرهای نمايشی آغاز میكنيم ،هرچند
كه سال  1399به علت حضور مهمان
ناخوانده ويروس كويد  19خانهنشين
شديم و نتوانستيم از اجراهای زيبای
هنرمندان عزيز در ايام عيد بهره بگيريم.
ميتوان گفت تئاتر از يونان باستان
( 400الی  500قبل از ميالد) آغاز شد
چرا كه آن زمان اعتقادي به خدا وجود
نداشت و منشا و مبدا همه چيز در جهان
انسان بود .انديشه يونانی درگير اعتقاد به

عقالنی بودن انسان از يک سو و عناصر
غير قابل درک از سوی ديگر بود .در
يونان باستان به علت بزرگبودن فضای
اجرای نمايش (كه البته در پای كوه بود)
و فاصلهای كه بين تماشاگر و بازيگران
به وجود میآمد ،صدا از اهميت ويژهای
برخوردار بود و معيار بهترين بازيگر
زيبايي و رسابودن صدا بود و همسرايي
يكي از بخشهاي مهم در تاتر بود.
هرچند كه در اين مسير ،دوره افول و اوج
تاتر را ميتوان به دوره قرون وسطي با
توجه به تضادهای داخلی كليسا و قدرت
آن در سالهاي بعد دانست.
آكتور يا هنرپيشه به كسی گفته
میشود كه بهطور حرفهای نقشی را در
يک نمايش ،تئاتر ،سينما و تلويزيون
بازی میكند .هنرپيشه كسی است
كه نقشی را در اثری نمايشی بازی
میكند .صداپيشهها و بازيگران نقشها
در نمايشهای راديويی ،شخصيتهای
كارتوني ،آگهیهای تلويزيونی ،بازیهای
رايانهای هم نقشی را به اجرا میگذارند.

تاريخ تاتر در ايران خيلی مشخص
نيست اما هر چه هست ريشه در آداب و
آيينهای مذهبی مردم دارد و میتوان
به تعزيه اشاره كرد و تئاتر جديد و
مدرن اروپايی همچون بسياری ديگر
از مظاهر غربی در زمان ناصرالدين شاه
به ايران آمد .البته تا قبل از سفرهای
شاه به خارج از ايران اجراهای كوچه
بازاری ،روحوضی و تقليدكاری غير از
تعزيه اجرا میشد.
اشخاصی چون شيخ شيپور ،شيخ
كرنا و يا كريم شيرهای تئاترهايی
فیالبداهه اجرا میكردند و خاطر شاه
منبسط میگرديد .ولی سفر شاه به
اروپا و ديدن عظمت و شكوه اپراها
و سالنهای نمايشی آنجا دل شاه را
برد .وی كه شيفته ظاهرسازی بود و
قبل از آن تكيه دولت را برای اجرای
تعزيه تأسيس كرده بود ،برای اجرای
تئاتر مدرن فرمان به تأسيس سالنی در
تهران داد .چندين نمايش كوچک كه
موضوع آنها ،اوضاع اجتماعی ايران

بود از قلم ميرزا ملكم خان ،هرچند غيرحرفهای نگاشته شد و نيز ترجمههای صورت گرفت .با طلوع مشروطيت در ايران
به سال  1324هجری قمری و پديد آمدن جوش و خروش عجيبی در زمينه ادبيات و فرهنگ هنرپيشگان و تئاترهای متعددی
در اين دوره پديد آمد .در زمان انقالب و پيروزی جمهوری اسالمی نگاه خاص و ويژه به هنر شكل گرفت و هر سال جشنواره
فجر جوش و خروشی نوين برای خلق آثار هنری در ايران ايجاد میكند.
در تاتر با گذر زمان سبکهاي متعددي شكل گرفته است .با توجه به تنوع سبکهای مختلف تاتر همانگونه كه واضح است
آدمی همواره در تالش برای برونريزی انديشهها ،رنجها و شادیهای خود است تا بتواند با وجود سطحی از برانگيختگی كه
بخشی از نياز روانی او برای زيستن است ،به حيات خويش ادامه دهد تا جايی كه نظريهپردازان روانشناسی از هنر تاتر برای
درمان كودكان و بزرگساالن در درمان برخی از رنجهای روانی بهره میگيرند .دراماتراپی ،ايفای نقش و تصويرسازی ذهنی
و تكنيکهايی از اين دست سعی بر آن دارند كه بتوانند به ضمير ناخودآگاه فرد ورود كنند و بعد از پااليش رنج و اندوه روانی
فرد ،آرامش را برای او به ارمغان بياورند .به بهانه هفتم فروردين ماه روز هنرهای نمايشی به مروری اجمالی بر سبکهای تاتر
میپردازيم.
اکسپرسیونیسم ()Expressionism
اين اصطالح نخستين بار در نقاشی به كار رفت .دلمشغولی اكسپرسيونيستها بيان تصورات ،احساسات و روياهايشان بود
تا حاالت درونی و ناخودآگاه انسان را به نمايش بگذراند .شيوهها و مضمونهايی كه اين نوع نمايشها اغلب تكاندهنده و پر
تضاد بود و غالبا فقط به شخصيت اصلی نمايش عمق روانشناسانه میدادند و از طريق او مكنونات ذهنی و درونی خود را آشكار
میساختند .عمر اكسپرسيونيسم ناب چندان طوالنی نبود ولی تأثير ژرفی بر نمايشنامهنويسانی همچون شون اكيسی ،ساموئل
بكت ،اوژن يونسكو ،ژان رنه و كارهای آغازين يوجين اونيل نهاد.
پوچی ()Absurd

تئاتر پوچی هيچگاه به عنوان مكتبی واحد به وجود نيامد .آنچه به اين گروه اهميت میبخشيد ،نظر بدبينانهی آنها نسبت
به هستی و تطبيق مضمون و محتواي تاتر بود .معتقد بودند كه اگر زندگی بیمعنا و پوچ است ،اين پوچی را فقط میتوان به
كمک شكلی همانقدر پوچ و بیمعنا بيان كرد .مشهورترين نمايشنامهنويسان اين سبک ساموئل بكت با نمايشنامههای معروفی
همچون “در انتظار گودو” و “پايان بازی” و اوژن يونسكو با نمايشنامههايی چون “آوازه خوان طاس” و “صندلی ها ” هستند.
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دادائیسم ()Dadaism

رومانتیسم ()Romanticism

در اواخر سدهی هجدهم شكل گرفت ،همواره تأكيد داشت كه احساسات و تجارب ذهنی شخصی ،واقعیتر و مهمتر از
چيزهای منطقی و عقالنی است و به نوعي واقعگريزي از قاعدههای كالسيسم بود .رومانتيکها طبيعت را اولين نمود رومانتيسم
در نمايش به جنبش “شوروش و كوشش” در آلمان مربوط میشود كه با نمايشنامههای اوليهی شيلر و گوته شكل گرفت .سپس
اين سبک در انگلستان با نمايشنامههای كيتس ،شلی و لرد بايرون تداوم يافت .البته بسياری بر اين عقيدهاند كه عمر اين جنبش
هنوز به سر نيامده و هنوز آثار زيادی را میتوان سراغ گرفت كه متأثر از اين سبک هستند.

ذهن آویز ماه

با وقوع جنگ جهانی اول و وقوع كشتار و ويرانیهای بسيار ،شكلگيري جنبش به تمامی نهيليستی از آلمان بود كه معتقد
بود چون جهان فاقد معنا است ،فقط يک هنر بیمعنا میتواند واكنش درستی نسبت به آن باشد .آنها با از بين بردن تمام
معيارهای سنتی هنر سعي داشتند به بورژوازی بقبوالنند كه دنيا تا چه اندازه كريه است.

ارتش کوويد  ،19جنگ جهانی سوم
دکرت انیس خوشلهجه صدق

سبك زندگی سالم -بیماریها
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ويروسی كه از چين چهره نشان داد و در ابتدا هيچ در باور

كروناويروس جديد در روزهای ابتدايی عفونت ،به سرعت به

انسانها و سياستمدارای جهان نمیگنجيد كه بخواهد اينچنين

سلولهای ريه انسان حمله میكند .اين سلولها دو دسته هستند،

در كره زمين آشوب به پا كند .جنگی كه شايد بتوان از آن به

آنهايی كه موكوس توليد میكنند .موكوس عالوه بر جلوگيري از

عنوان جنگ جهانی سوم ياد كرد ،اما اين بار با موجوداتی ذرهبينی

خشک شدن ريهها به از بين بردن عوامل بيماريزا در ريه كمک

و غير قابل رويت كه كشتههای فراوان میگيرد و ترس و وحشت

ميكند .دسته ديگر كه موهای بسيار ريزی به نام مژک ()cilia

باورنكردنی را در جان مردم مهمان كرده است .بيماریاي كه

دارند و مژکها با حركت در اطراف موكوس ،ضايعاتی چون گرده

ميتواند در سراسر بدن فرد مبتال طوفان به پا كند.

يا ويروس را پاک میكنند.

كروناويروسهايی چون سارس و مرس كه در گذشته از

به گفته متيو فريمن دانشيار دانشكده پزشكی دانشگاه مريلند

حيوانات به انسان منتقل و همه گير شده بودند نيز چنين ماهيتی

كه بر روی كروناويروسهای بيماریزا مطالعه میكند ،ويروس

داشتند .اين كروناويروسها برخالف ويروسهای عامل ايجاد

سارس به آلودهكردن و از بينبردن سلولهای مژکدار عالقه

سرماخوردگی ،میتوانند در بسياری از اعضای بدن فرد مبتال

داشت كه باعث میشد مجاری تنفسی فرد مبتال از ضايعات و

آتشی ويروسی به پا كنند .نوع حاد كوويد 19-نيز كه بيشترين

مايعات پر شود .حال احتماال اين همان چيزی است كه در بيماران

تاثير خود را بر اندام تنفسي انسانها گذاشته است و نفس فرد

مبتال به كوويد 19-اتفاق میافتد .اساس اين فرضيه بر آن است

را ميگيرد.

كه مطالعات اوليه بر روی اين كروناويروس نشان داده است كه

در اكثر مبتاليان ،ويروس كوويد 19-در ريهها آسيب را
آغاز ميكند و در همانجا پايان میيابد چراكه كروناويروسها
نيز همچون آنفوالنزا در رسته بيماریهای تنفسی هستند .اين

بسياری از مبتاليان در هر دو ريه خود دچار التهاب شدند كه با
عالئمی چون تنگی نفس همراه است.
هرچقدر آسيب در فرد بيشتر باشد ،نياز به واكنش قويتري از

ويروسها معمو ًال از طريق قطرات تنفسی ناشی از عطسه يا

سوي ارگانهاي بدن احساس ميشود .گستره بيماري كوويد 19

سرفه انتشار میيابند و هركسی كه در تماس نزديک با فرد آلوده

باعث ميشود سيستم ايمنی بدن دست به كار میشود .بدن بيمار به

باشد را مبتال ميكنند .كروناويروسها همچنين عالئمی چون

دليل وجود يک مهاجم ويروسی تحريک شده و برای مبارزه با اين

آنفوالنزا ايجاد میكنند :بيماری ممكن است از تب و سرفه آغاز

بيماری سلولهای ايمنی را به ريهها سرازير كرده تا آسيب وارده

شده و به التهاب ريه يا بدتر از آن برسد.

را رفع و بافت ريه را ترميم كنند .در حالت عادی اين فرآيند كام ً
ال

تنظيم شده است و تنها به مناطق آلوده محدود میشود .اما
گاهی اوقات سيستم ايمنی از كنترل خارج شده و اين سلولها
هر چيزی كه بر سر راهشان باشد از جمله بافتهای سالم را نيز
از بين میبرند .به نوعي سيستم ايمني نيز از كنترل خارج شده و
دچار بدكاركردي ميشود و به جاي آن كه واكنش ايمنی فايده
داشته باشد ،برای بدن مضر است .ضايعات بيشتری در ريهها
جمع شده و التهاب تشديد میشود.
ادامه آسيب به ريه بيمار میتواند منجر به نارسايی تنفسی
شود .چنين چيزی حتی اگر به مرگ نيز منجر نشود ،آسيب
دائمی بر ريه برخی از بيماران برجای خواهد گذاشت .به گزارش
سازمان بهداشت جهانی ويروس سارس سوراخهايی را در ريه
قربانيان خود ايجاد میكرد و به آنها ظاهری «النه زنبوری»
میداد .اين جراحتها در بيماران مبتال به كروناويروس جديد
نيز مشاهده شده است .اين سوراخها به احتمال زياد در اثر
واكنش بيش فعاالنه سيستم ايمنی بدن ايجاد میشوند و
زخمهايی را ايجاد میكنند كه هم از ريهها محافظت كرده
و هم آنها را سفت میكند .وقتی اين اتفاق بيفتد ،بيماران
معموال برای تنفس به دستگاه تنفس مصنوعی يا ونتيالتور
اكسيژن نياز پيدا میكنند.
از سوي ديگر التهاب ،باعث افزايش نفوذپذيری غشاهای
ريهها را با مايعات پر كرده و بر توانايی آنها در اكسيژنرسانی
به خون تأثير بگذارد .در موارد حاد ،ريهها آب آورده و بيمار
نمیتواند نفس بكشد ،برخی از مبتاليان به اين علت جان خود
را از دست میدهند.
اما همه آسيب به اينجا ختم نميشود .در زمان شيوع سارس

و مرس ،تقريب ًا يک چهارم از بيماران مبتال از اسهال رنج میبردند،
كه يكی از عالئم قابل توجه ابتال به كروناويروسهايی است
كه از حيوانات به انسان منتقل میشوند ،اما هنوز اكثر مبتاليان

ندارند ،هنوز مشخص نيست كه آيا اين كروناويروس جديد
دستگاه گوارش را نيز تحت تاثير قرار میدهد يا نه .اما چرا بايد
نگران آسيب در دستگاه گوارش بود؟
هر ويروسی كه به بدن وارد میشود ،به دنبال سلولهای
انسانی با درگاههای مورد عالقه خود يعنی گيرندهها میگردد.
اگر ويروس گيرنده سازگار با خود را بر روی يک سلول پيدا
كند ،میتواند به آن حمله كند .برخی از ويروسها در انتخاب
اين گيرندهها سختگيرند اما برخی ديگر انعطافپذيرتر و
بیقاعدهتر عمل میكنند و به اين ترتيب به راحتی میتوانند به
همه انواع سلولها نفوذ كنند.
هر دو كروناويروس سارس و مرس از امكان دسترسی به
سلولهای موجود در روده بزرگ و كوچک برخوردار بودند ،در
رودهها رشد كرده و باعث ايجاد آسيب يا نشت مايعات میشدند
كه اسهال را برای بيمار به همراه داشت .محققان معتقدند با آن
كه هنوز آثار خاصی را شاهد نبودهايم اما اين كروناويروس از
همان گيرنده مورد استفاده سارس استفاده میكند كه در ريهها
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و روده كوچک يافت میشد و در مدفوع نيز نمونههايی از اين
ويروس ديده شده است.
اما كار باز هم به همين جا ختم نمیشود .كروناويروسها به
واسطه بيشفعالی سيستم ايمنی میتوانند در ساير سيستمهای
بدن نيز مشكالتی ايجاد كنند .در سال  2014طی مطالعهای
مشخص شد كه  92درصد از مبتاليان به مرس حداقل يک
عالمت در خارج از ريهها داشتند .در حقيقت نشانههای آسيب
به كل بدن در هر سه كروناويروس انتقالی از حيوان به انسان
مشاهده شده است كه از آن جمله میتوان به افزايش آنزيمهای
كبدی ،كاهش تعداد گلبول های سفيد خون و پالكتها و فشار
خون پايين اشاره كرد كه گاهی حتی در موارد نادر ،مبتاليان
به آسيب حاد كليوی و ايست قلبی نيز ديده شده است .هرچند
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بين كيسههای هوا و رگهای خونی میشود كه میتواند

به كوويد 19-از اسهال و دردهای شكمی شكايتی

كه ويروس شناسها معتقدند كه همه عاليم ناشی از تاثير
مستقيم ويروس در بدن نيست و میتواند ناشی از يک طوفان

در برخی از حادترين موارد ابتال كوويد ،19-طوفان

سايتوكاينی باشد .سايتوكاينها پروتئينهايی هستند كه به

سايتوكاينی در تركيب با كاهش ظرفيت اكسيژنرسانی به

عنوان چراغهای هشدار سيستم ايمنی عمل كرده و سلولهای

اندامها ،میتواند منجر به بروز نارسايی در چند عضو شود .حتی

ايمنی بدن را به محل عفونت اعزام میكنند .اين سلولها سپس

اگر اين ويروس به كليهها ،كبد ،طحال و ديگر اندامها نرسد

در تالش برای نجات بقيه بدن ،بافت آلوده را از بين میبرند.

میتواند اثرات منفی مشهودی بر تمام اين فرآيندها داشته باشد

انسان در مواجهه با هر تهديدی به سيستم ايمنی بدن خود
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وارد شده و مشكالتی را در اندامهای مختلف ايجاد میكند.

و اين زمانی است كه تهديد جدی میشود.

متكی است .اما در مواجهه با يک كروناويروس غيرقابل كنترل

وقتی يک كروناويروس از سيستم تنفسی به ساير بخشهای

و مهارنشدنی ،سيستم ايمنی بدن سايتوكاينها را بدون هيچ

بدن انتشار میيابد ،كبد هم از آسيب بيبهره نميماند .وقتی

كنترلی در ريهها انباشت میكند .درست مثل اين كه به جای

ويروسی وارد جريان خون شود ،میتواند به هر قسمت از بدن

هدفگيری با يک اسلحه از موشکانداز استفاده كنيد .مشكل

برسد .كبد رگهای فراوانی دارد ،بنابراين يک كروناويروس

از اينجا ايجاد میشود ،بدن تنها سلولهای آلوده را هدف قرار

میتواند به راحتی به اين عضو وارد شود .كبد سخت كار میكند

نمیدهد بلكه به بافت سالم نيز حمله میكند .پيامد چنين

تا مطمئن شود بدن میتواند به درستی كار میكند .كار اصلی

وضعيتی تنها به داخل ريهها محدود نمیشود .طوفانهای

اين عضو پردازش خون پس از خروج از معده ،تصفيه سموم و

سايتوكاينی التهابی ايجاد میكنند كه رگهای خونی موجود

توليد مواد مغذی برای استفاده بدن است .كبد همچنين باعث

در ريهها را تضعيف كرده و باعث میشود تا مايعات به داخل

میشود صفرا به روده كوچک در تجزيه چربیها كمک كند.

كيسههای هوا منتقل شوند .اين طوفان به سيستم گردش خون

به عالوه ،اين عضو حاوی آنزيمهايی است كه واكنشهای
شيميايی را در بدن سرعت میبخشند.
در يک بدن سالم ،سلولهای كبدی به طور مستمر از بين
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رفته و اين آنزيمها را در جريان خون فرد آزاد میكنند .اين
ارگان سپس سريعا سلولهای جديد میسازد و به كار خود
ادامه میدهد .در نتيجه اين روند بازسازی ،كبد میتواند در
برابر آسيبهای زيادی مقاومت كند .اما وجود سطوح باالی
غيرطبيعی از آنزيمها در خون كه از عالئم مشترک ميان بيماران
مبتال به سارس و مرس بوده است ،يک عالمت هشداردهنده
است .اين امر ممكن است تنها ناشی از يک آسيب خفيف
باشد كه كبد سريعا آن را جبران خواهد كرد و يا عالمتی از
يک مشكل حاد چون نارسايی كبدی باشد .اين ويروس ممكن

است مستقيم ًا كبد را آلوده كند ،تكثير شده و سلولهای آن را

از بين ببرد يا ممكن است از بين رفتن اين سلولها عارضه

است اما خبر خوب هم در راه است كه همواره آدمی

جانبی پاسخ سيستم ايمنی بدن به ويروس باشد كه يک واكنش

توانسته است در برابر آسيبهای جسمانی و روانی

التهابی شديد در كبد ايجاد میكند .به گفته محققان ،وقتی كبد

خود را تجهيز كند .در برابر كوويد  19نيز محققان با آزمايشات

از كار میافتد متوجه میشويد كه بيمار نه تنها مشكالت ريوی

فراوان تالش برای مهار انتقال ويروس و درمان نسبی آن دارند.

و كبدی دارد بلكه از مشكالت كليوی نيز رنج میبرد .آن وقت
است كه اين بيماری به يک عفونت سيستميک تبديل میشود.

خط مقدم دفاع علیه کووید 19

شش درصد از مبتاليان به سارس و يک چهارم بيماران

سازمان بهداشت جهانی پيشبينی كردهاست كه هر سال

مبتال به مرس به آسيب حاد كليوی دچار شدند .تحقيقات اوليه

در جهان دستكم يک بيماری نوپديد اتفاق خواهد افتاد و از

نشان داده است كه كروناويروس جديد نيز میتواند چنين تاثيری

تمام سازمانهای بهداشتی كشورهای جهان خواسته است كه

داشته باشد .بروز چنين آسيبی در بيماران مبتال به اين ويروس

ظرفيتهای خود را برای اين موضوع افزايش دهند .توصيههای

نسبتا نادر و در عين حال مرگبار است .بر اساس نتايج يک

سازمان بهداشت جهانی WHOدر خصوص پيشگيری از ابتال

مطالعه كه در سال  2005در مجله Kidney International

به ويروس كرونا به مردم جهان:

منتشر شد 91.۷ ،درصد از بيماران سارس كه به آسيب حاد
كليوی دچار شده بودند ،در نهايت جان خود را از دست دادند.

 .1دستهای خود را مرتبا با آب و صابون يا ضدعفونی
كنندهها يا پد الكلی تميز كنند.

درست مثل كبد ،كليهها نيز نقش يک فيلتر را برای خون ايفا

 .2هنگام سرفه يا عطسه ،جلوی دهان خود را با دستمال يا

میكنند .در هر كليه بيش از يک ميليون لوله ادراری (نفرون)

دست بگيرند و بعد از آن دستمال را دور انداخته و دست خود

وجود دارد .اين نفرونها دو جزء اصلی دارند :يک فيلتر برای

را بشويند.

تميز كردن خون و لولههايی كه مواد مفيد را به بدن بازگردانده

 .3گوشت و تخممرغ را كامل بپزند.

و ضايعات را به شكل ادرار به مثانه میفرستند .آن طور كه به

 .4از تماس مستقيم با حيوانات و محل زندگیشان خودداری

نظر میرسد ،كروناويروسها بيش از هر چيز بر اين لولههای
كوچک كليوی تاثير میگذارند .وقتی ويروسی وارد جريان خون

كنند.
 .5از تماس نزديک با كسانی كه عاليم سرماخوردگی دارند،
خودداری كنند.

آنجايی كه كليهها به طور مستمر در حال تصفيه خون هستند،

 .6از لوازم آشپزخانه جداگانه برای گوشت خام و پخته

گاهی اوقات ممكن است سلولهای لولههای آن اين ويروس را

استفاده كرده و دستهای خود را بعد از تماس با گوشت بشويند.

به دام انداخته و آسيب ببينند .اگر اين ويروس به سلولها نفوذ

 .۷در صورت بروز تب ،سرفه و مشكالت تنفسی به پزشک

و شروع به تكثير كند ،آسيب ايجاد شده میتواند مرگبار باشد.
با اين همه آسيب به اعضای بدن ،ميبينيم كه واقعا ويروس
كوويد  19به يک جنگ تمام عيار با انسان دست زده است و
با قدرت تمام اقدام به تجهيز و انتشار پرداخته است .خبر بدی

مراجعه كرده و از سفر اجتناب كنند.
 .8آب دهان خود را در مكانهای عمومی پرت نكنند.
 .9فاصله اجتماعی را حداقل يک متر و هشتاد سانتیمتر
رعايت كنند.
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شود ،انتشار آن به لولههای كليوی چندان غيرمعمول نيست .از
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 .10از دستدادن و بغل كردن و روبوسی پرهيز كنند.

روانی خارج از كنترل و عرف میشود ،نياز به شناسايی و مديريت

 .11در مكانهای عمومی و استفاده از وسايل مشترک حتما

هيجانی وجود دارد .در اين مرحله بيشتر انكار رخ خواهد داد.

از ماسک و دستكش استفاده كنند.
 .12از مواد تغذيهای مناسب جهت تقويت بدن خود در اين

سبك زندگی سالم -بیماریها
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مرحله دوم قبول بحران و پذيرفتن آن است كه فرد بتواند ،بپذيرد
همه چيز تمام نشده است و میتوان بر آن فايق آمد .نوع اسناد

ايام بهره بگيرند.

فرد در خصوص موضوع بحران میتواند به او كمک كند تا عزم

و اما .....

درونی را جزم كرده و از راهكارهای مسالهمدار در كنار مديريت

مراقبتهای روانی كه الزم هست در مقابل اين بيماری

هيجانمدار استفاده كند .مرحله سوم جستوجوی دريافت حمايت

انجام دهيم .از آنجا كه آسيبديدن و به خطرافتادن بقای آدمی

برای مديريت بحران است كه عالوه بر واكنشهای درونی به

او را دچار اضطراب میكند .عاليم اضطراب و نگرانی ناشی از

واكنشها و حمايتهای بيرونی نياز است .مديريت افكار و تغذيه

ترس ابتال به بيماری و يا آسيب ناشی از سوگ افراد از دست

مناسب نشخوار فكری با افكار اميدوار كننده و هموار كننده برای

داده خود میتواند سيستم ايمنی بدن فرد را ضعيف كرده و او

مديرت بحران بسيار نياز است و دريافت خدمات روانشناسی

را راحتتر در معرض آسيب قرار دهد .جهت مداخله در بحران

برای افرادی كه دچار آسيب جدیتر شدهاند ،الزم است .گاهی در

برای اين بيماری راهكارهای متعددی ارايه شده است.

مراحل بعدی به جهت دانش و اطالعات ناكافی فرد سهم خود و

از آنجا كه اولين واكنش به بحران ناباوری است و فشار

ديگران در بروز بحران را بيش برآورد میكند و نياز به مديريت

عصبی ناشی از درگيرشدن در بحران منجر به بروز واكنشهای

تفكر افراد ميباشد تا آسيب روانی ناشی از بيماری را كاهش دهد.

تمركز بر اينجا و اكنون

اهداف اصلي کمکهاي اولیه روانشناختي در بحران:

•

 .1ايجاد يک تماس و ارتباط انساني ،بدون ايجاد

از آنجا كه بحران فرد را بيشتر نگران آينده ميكند،

مزاحمت و كامال مشفقانه.
 .2ارتقاء امنيت و فراهم ساختن آرامش رواني و هيجاني.
 .3ايجاد آرامش و جهتدهي هيجاني بازماندگان و
آسيبديدگان پريشان و درمانده.
 .4كمک به آسيبديدگان و بازماندگان براي بيان
نيازهاي فوري و نگرانيهاشان و جمعآوري اطالعات تكميلي.
 .5ارائه اطالعات و كمکهاي عملي و كاربردي براي
برآورده كردن نيازها و نگرانيهاي آسيبديدگان.
 .6مرتبطكردن هرچه سريعتر بازمانده با شبكههاي
حمايت اجتماعي شامل اعضا خانواده ،دوستان ،همسايهها.

اجازه تفكر و تصميم صحيح به فرد نميدهد ،تمركز بر اينجا و
اكنون ميتواند جهت مديريت بحران و هيجان فرد مفيد باشد.
•

مبتنی بر ارتباط ،گفتگو و توجه

ارتباط با افراد و گفتگو و ايجاد توجه بر اطراف و شرايط
موجود ميتواند سهمي در واقعگرايي فرد داشته باشد و همين
امر تسلط فرد بر موضوع بحران را افزايش ميدهد.
•

مبتنی بر ارائه اميد

از آن جا كه اميد برترين سالح فرد براي مبارزه با هرگونه
آسيب و رنج جسمي و رواني است ،تفكر سرشار از اميد ميتواند
حتي سيستم ايمني بدن را در سطح مطلوب فعال نگه دارد.

 .۷منابع خدماتي -حمايتي اجتماعي موجود.

•

 .8كمک به كنارآمدن انطباقي ،تاييد نتايج و نقاط قوت

گاهي اطمينان يافتن افراد از امكان مديريت بحران و امكان

كنارآمدن و تشويق بيماران و بازماندگان به پذيرفتن نقش فعال

فايق آمدن بر آن ميتواند سطح باالتري از مديريت هيجاني و

در بهبوديشان.

مديريت مسالهمدار براي فرد ايجاد ميكند.

اطمينانبخشی

 .9فراهم ساختن اطالعات مورد نياز افراد و آسيبديدگان
كه كمک ميكند به شكل موثر با عوارض روانشناختي بيماري
كنار بيايند.
 .10مرتبطساختن آسيبديدگان و بازماندگان با ديگر افراد
و سازمانهاي ارائهدهنده خدمات سالمت رواني.

چهار مرحله اقدام به مهار بحران:

مرحله اول با سنجش و برآورد شدت بحران ،شرايط كمک

و امكانات را بررسی كرد.
مرحله دوم با برنامهريزی شرايط درمانی و امكانات موجود

در بحرانهای روانشناختی:

مرحله سوم اقدام عملي انجام شود كه رهاسازي هيجاني،
حمايت ،تسكين ،فعالسازي مكانيسمهاي سازگاري و شروع
جهتگيري جديد در زندگي است.

•

وظيفهمداري

مرحله چهارم عمل اصلي بازگشت دادن مراجع به شرايط

افراد با سهم خود در مديريت بحران آشنا ميشوند و بر

قبل از بحران است كه كمک به بازيابي اعتمادبنفس و انگيزه

اساس اطالعاتي كه به آنها ارائه ميشود ،آنها را در راستاي

زيستن در فرد پرداخته خواهد شد .اين چهار مرحله میتوانند

جهتدهي زندگيشان و مديريت بحران انگيزه ميدهيم.

فرد را جهت مديريت و مهار بحران آماده سازند.

سبك زندگی سالم -بیماریها

تصميمگيري الزم انجام شود و اقدامات الزم طراحي شود.
ویژگيهاي ارائه کمکهاي اولیه روانشناختی و مداخله
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توصیههای تغذیهای برای پیشگیری
از بیماریهای تنفسی و کرونا
فاطمه واحديان

يكی از دغدغههای اصلی انسان بقا او است كه معموال در

در كاهش ابتال به بيماری همچون كرونا میتواند موثر واقع شود.

بيندازد میتواند او را مضطرب سازد .عالوه بر راهكارهای

بيماریهایريوی ،بيماریهای قلبی ،سوء تغذيه و نداشتن تغذيه

برابر آن آسيبپذير است و هرآنچه كه بقای آدمی را به خطر
مراقبتی كه انسان از طريق هوش برای خود ايجاد میكند

سيستم دفاعی نيز در بدن آدمی تعبيه شده است كه میتواند

در زمان ضرورت با هر گونه آسيب و بيماری مقابله كند.
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عملكرد سيستم ايمنی بدن نقش مهمی در پيشگيری از
بيماریها دارد.

عامل ابتال به ويروس كرونا بيماریهای زمينهای مثل ديابت و

صحيح و تضعيف سيستم ايمنی بدن احتمال ابتال به بيماری را
افزايش میدهد.

كمبود ويتامينهای ( )A-C-Dمیتواند احتمال بيماری را

افزايش دهد .ميوههای حاوی ويتامين  Cمثل پرتقال ،نارنگی،

ليموشيرين ،كيوی و سبزیهای دارای ويتامين  Cمثل انواع كلم،

بيماریهای ويروسی به جهت انتشار از جمله معظالت

گل كلم ،شلغم ،فلفل سبز و فلفل دلمهای از منابع غذايی خوب

و حمله به سيستم تنفسی توانسته آشوبی در جهان به پا

دو عدد نارنگی ويتامين  Cمورد نياز بدن را تامين میكند .هويج،

بشر هستند .ويروس كوويد  19امروزه با سرعت انتشار باال
كند .يكی از كارهايی كه انسان برای محافظت از جان خود

ويتامين  Cهستند .بهعنوان مثال مصرف روزانه يک عدد پرتقال يا
كدوحلوايی و سبزیهای سبز تيره مثل اسفناج ،برگ چغندر و

و حفظ ايمنی بدن میتواند انجام دهد تغذيه مناسب است.

برگهای تيره رنگ كاهو هم از منابع خوب ويتامين  Aهستند .به

فرد تامين كند و سيستم دفاعی بدن را فعال نگه دارد.

ايمنی بدن مصرف روزانه سه واحد از گروه سبزیها بجز سبزیهای

تغذيه مناسب میتواند انرژی الزم برای مبارزه با بيماری را

طور كلی به منظور پيشگيری از ابتال به بيماری و تقويت سيستم

سبک زندگی سالم كه در برگيرنده خواب كافی و تغذيه

نشاستهای و حداقل دو واحد ميوه توصيه میشود .كودكان زير پنج

بقای ما را تامين كند .نوشيدن آب و مايعات ،مكملها و

مصرف میكنند بيشتر در معرض خطر ابتال هستند و الزم است

سالم و ورزش است ،میتواند با تقويت سيستم ايمنی بدن
ويتامينها ،مصرف سوپ و حتی آشهای محلی كه حاوی
حبوبات و پروبيوتيک است عالوه براينكه میتواند مواد

سمی را از بدن خارج كند با تقويت سيستم ايمنی بدن،

سال مادران باردار و سالمندان و بيمارانی كه داروهای كورتونی

برای پيشگيری نكات زير را رعايت نمايند .رعايت نكات تغذيهای

میتواند سهم مهمی در پيشگيری از ابتال به بيماری و حتی تسريع
در درمان بيماری داشته باشد.

 .1هر روز سبزی يا ساالد همراه با آب ليموترش يا آب نارنج تازه استفاده كنند.
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هويج و كدو حلوايی در غذاهای روزانه استفاده شود .همراه با غذا توصيه میشود.

 .3مصرف پياز خام بدليل داشتن ويتامين سی توصيه میشود.

 .4از مصرف سوسيس و كالباس و ساير فست فودها و غذاهای چرب اجتناب شود.

 .5استفاده از منابع پروتئين در غذای روزانه مثل حبوبات يا تخم مرغ حائز اهميت است.

 .6كمبود ريزمغذیهايی مثل آهن و روی هم سيستم ايمنی بدن را تضعيف میكند .ازمنابع غذايی اين دو ريزمغذی مثل

حبوبات به عنوان جايگزين مناسب گوشت ،شير و لبنيات و سبزیهای برگ سبز و انواع خشكبار بيشتر استفاده شود.
اگر بخواهیم توصیه جدی داشته باشیم باید بگویم لطفا در این ایام:
مصرف غذای پرچرب را حذف كنيد.

سبزيجات را بخار پز و يا پخته ميل كنيد.

مصرف لبنيات محلی را توصيه نمیشود.

گوشت و حبوبات را با پخت كامل میتوانيد مصرف كنيد.

مصرف ماست و لبنيات حاوی پروبيوتيک فراموش نشود.

دانههای روغنی ،ميوه و سبزی حاوی سلنيوم است حتما در برنامه غذايی بگنجانيد.
رژيم غذايی سنگين ممنوع است و از كليه مواد غذايی به بدن خود برسانيد.
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سبك زندگی سالم  -تغذیه و آشپزی

سوپ ترخینه مبارز قوی در برابر کرونا
مواد الزم
ترخينه 2 :تكه
آب مرغ 3 :ليوان
لپه و عدس :نيم پيمانه
اسفناج خرد شده 3 :قاشق غذاخوری
پياز درشت 1 :عدد
نمک و زردچوبه :به ميزان الزم

سبك زندگی سالم  -تغذیه و آشپزی
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طرز تهیه
ترخينه را به مدت يک ساعت بخيسانيد.
لپه و عدس را جداگانه بپزيد .ترخينه ،آب گوشت ،پياز خرد شده ،نمک و زردچوبه را اضافه كنيد و روی حرارت كم بگذاريد تا پخته شود.
لپه و عدس پخته و در آخر اسفناج را اضافه كنيد.
وقتی سوپ پخت و غلظت مناسب را پيدا كرد ،در ظرف سوپ خوری بكشيد و قبل از غذا نوش جان كنيد.
اگر میخواهيد سوپ شما خوشمزهتر باشد ،میتوانيد از گوشت بال و گردن مرغ استفاده و سپس استخوانها را جدا و گوشت آن را ريز ريز
كرده و به سوپ اضافه كنيد.
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اضافه وزن هرگز ،کرونا کافیست
احسان جعفری
امروزه هيچكس حتي كساني كه فقط ورزش را به خاطر ورزش نه به خاطر
اهداف قهرماني در رقابتهاي رسمي انجام ميدهند ،نميتوانند منكر ارزش
روشهاي علمي در باالبردن سطح تكنيک ،تاكتيک و بهطور كلي كيفيت
تيمها در هر نوع ورزشي باشند .در ورزش اجراي صحيح مهارتها وابسته به
رعايت اصول و قوانيني علمي متكي بر اصول مكانيكي و بيومكانيكي است.
در ابتدا نخستين بحثی كه مطرح میشود اين است كه به طور كلی ورزش
چه فوايدی برای انسان دارد كه در زير به چند مورد از مهمترين فوايد آن
اشاره میكنيم.
اگر چه علوم ورزشي و نقش اساسي آن در بين تمامي ملل هنوز به مراحل كمال
نرسيده ولي بدين نتيجه نهايي رسيده است كه:

سبك زندگی سالم  -ورزش و تحرک
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الف) اجتماع انساني چون تشكل الكتروني و پروتوني و تجمع منظومههاي شمسي
پيوسته متحرک و متكامل بوده و از مراحل مختلفي گذشته است.
ب) تحول و حركت افراد اجتماع نه فقط از جنبههاي معنوي و دروني مورد مطالعه
بوده بلكه براي تطابق حركات روحي و جسمي انگيزههاي علمي را مورد توجه قرار داده
و دوام حيات و زندگي خويشتن را در اين يافته است كه جسم و روح خود را مبتني بر
تحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن اين دو پديده محسوس و معقول
سزاوار عدل آفرينش و محق به ادامه زندگي سالم و متعالي باشد.

 .1سالمت جسم
 .2سالمت روان
 .3افزايش تمركز حواس
 .4گردش خون بهتر
 .5افزايش استقامت بدنی و تناسب اندام
 .6باال بردن روابط اجتماعی
 .۷افزايش نشاط و بهبود روحيه
 .8تناسب اندام
 .9افزايش اعتماد به نفس

ورزش محتوي زندگي نيست بلكه نوايي است كه زندگي را همراهي
مینمايد .حفظ سالمت ملل و ايجاد تحول در جوامع مختلف ،همانقدر براي
سرنوشت و زندگي بشري مهم بوده است كه اكتشافات و اختراعات صنعتي
بودهاند.
همه اين تالشها ،تحقيقها ،تفسيرها و تجربيات و آزمايشهاي علمي
در مدت بيش از دو قرن باعث شدند تربيت بدني به صورت علم جداگانهاي
درآمده و انجام ورزش براي مردم جوامع صنعتي جنبه حياتي پيدا كند .براي
اين كه احتياج جوامع كنوني ،به نيروي انساني سالم بيش از هر زمان ديگر
قابل لمس است ،در جوامعي كه نارسائيهاي كمي و كيفي ورزش وجود دارد
عقبافتادگي آن جامعه نيز چشمگير است و از اين روست كه ورزش امروز در
جوامع مترقي دنيا عالوه بر اثرات بهداشتي و نقش مهم آن در سالمت يک
ملت به عنوان يک پديدهي اجتماعي و عامل مهم اقتصادي مورد مطالعه و
پژوهش علمي قرار ميگيرد به اين دليل كه ترقي دانش و فنون و پيشرفت
تمدن مسائل تازهاي به وجود آورده است كه در گذشته يا مورد نظر نبوده و
يا آن كه چندان توجهي به آن نميشد .بررسيهاي عملي ورزش و تربيت
بدني در جوامع صنعتي امروز جدا از پژوهشهاي پزشكي ،آموزش و پرورش،
روانشناسي ،بهداشت ،جامعهشناسي ،اقتصاد و تاريخ نبوده بلكه با همه علوم
فوق رابطه مستقيم دارد .تربيت بدني فرصت را به كودک ،نوجوان و جوان ميدهد
كه استعدادهاي خود را بيازمايد و به پرورش خود با راهنمايي مربي آگاه همت ورزد.
نوجوان و جوان امروزي فقط در محيط ورزش حاضر است نظم را بپذيرد ،چرا كه
در آن محيط همه مانند او به دستورها و مقررات مربوط احترام ميگذارند و مسئله
تبعيض مطرح نيست همساالن و همراهان ديگرش هم مجبورند به دستورهاي
مربي عمل كنند.

سبك زندگی سالم  -ورزش و تحرک

ورزش و تأثیرات آن بر بدن انسان
با توجه به اهميت و ضرورت ورزش ،اين روزها كه به دليل ويروس كوويد  19در
قرنطينه هستيم و كليه اماكن ورزشی تعطيل شده است و نياز به سالمت و مراقبت
بيش از پيش احساس میگردد نبايد تعطيل شود ،چرا كه تاثير ورزش بر قلب و
عروق قلب ،سيستم تنفسی بسيار باال است .در اينجا به اثرات ورزش بر سيستم
قلب ،گوارش و تنفس اشاره میكنيم .در انسان ،هر گونه اختاللي در عملكرد قلب،
موجب اختالل در فعاليتهاي روزانه خواهد شد .يكي از راههاي مراقبت از قلب،
انجام فعاليتهاي جسماني و ورزشهاي مناسب به تناسب وزن و سن است.
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تأثیر ورزش بر سیستم قلبي عروقي

 .1تقويت عضله قلب و ساير عضالت بدن

 .2تسريع در جريان خون و انتقال بهتر اكسيژن به

قسمتهاي مختلف بدن

 .3پيشگيري از بروز بيماري فشار خون به دليل كاهش

كلسترول و باز شدن عروق.

 .4به دليل تقويت عضله قلب و افزايش قدرت انقباضي آن،

تعداد ضربان قلب در حالت استراحت در هر دقيقه كمتر شده و در
مقابل ،خون با نيروي بيشتري به جريان ميافتد.

 .5با انقباض عضالت پا در حين ورزش ،خون راحتتر به

قلب باز ميگردد و از بروز واريس در پاها جلوگيري ميشــود.
تاثیر ورزش بر دستگاه تنفس

عالوه بر اثرات مثبت ورزش بر سيستم قلب و عروق و افزايش

توانمندي عضالت بدن ،دستگاه تنفس نيز توانايي بيشتري پيدا
میكند .در زمان انجام فعاليت جسماني و ورزش ،مقدار مصرف
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اكسيژن اعضا مختلف بدن افزايش پيدا ميكند و حجم و سرعت

جريان خون براي رساندن مواد مغذي و اكسيژن به اعضاء و
بافتهاي مختلف افزايش مييابد .در جدول مقايسه مقدار جريان

خون در حالت استراحت و تمرينات سنگين ورزشي را مشاهده

ميكنيم كه بيانگر مقدار اكسيژن مصرفي و مورد نياز اندامهاي بدن
سبك زندگی سالم  -ورزش و تحرک

است .مهمترين اثرات ورزش بر دستگاه تنفس عبارتند از:

 .1با ورزش كيسههاي هوايي ششها بيشتر باز شده و

بازدهي آنها افزايش مييابد.

 .2افزايش حجم تنفسي در طول شبانه روز ،موجب دريافت

اكسيژن بيشتر و رساندن آن به اندامهاي بدن مي شود.

 .3قابليت دريافت و مصرف اكسيژن بيشتر ،موجب ميگردد

كارآيي جسماني افزايش يافته و ديرتر خسته شويم.

 .4تاثير ورزش بر دستگاه گوارش كاركرد صحيح دستگاه

گوارش تا حدود زيادي بيانگر صحت و سالمت انسان است به

گونهاي كه بسياري از متخصصين داخلي معتقدند اكثر بيماريهاي
انسان مربوط به اختالل در دستگاه گوارش ميباشد.

تاثیر ورزش بر دستگاه گوارش
 .1تمرينات بدني موجب تحريک اشتها و ميل به غذا
ميشود .مخصوص ًا در افرادي كه دچار بياشتهايي عصبي
هستند ،اين اثر بسيار مشهود است.
 .2ورزش با تحريک دستگاه گوارش مانع ايجاد
يبوست ميشود.
.................................................................
بهداشت روانی را اينگونه تعريف میكنند“ :بهداشت
روانی در درون مفهوم كلی بهداشت قرار دارد و بهداشت
يعنی توانايی كامل برای ايفای نقشهای روانی و جسمی،
بهداشت به معنای نبود بيماری يا عقب ماندگی نيست”.
انجمن بهداشت روانی كانادا در يک ديد جامع
بهداشت روانی را در سه قسمت “نگرشهای مربوط به
خود ،نگرشهای مربوط به ديگران و نگرشهای مربوط
به زندگی” تعريف میكند .از نظر اين انجمن ،بهداشت
روانی يعنی “توانايی سازگاری با ديدگاههای خود ،ديگران و
رويارويی با مشكالت روزمره زندگی ”.بهداشت روانی افراد
متاثر از عوامل متعددی است .از ضروریترين نيازهای بشر
كه جزو شرطهای اصلی بهداشت روانی به شمار میرود،
آرامش خاطر ،احساس امنيت ،شادابی و نشاط است و

ورزش يكی از راههای دستيابی به اين امر مهم میباشد .ورزش

ممكن است و ضرورت ورزش در منزل بيش از پيش

و فعاليتهای جسمانی نقش قاطع و موثری بر بهداشت روانی دارد.

حس میگردد .با توجه به اين كه يكی از اركان مهم

تحقيقات بسياری نشان داده است كه ورزش عالوه بر اين كه

سالمتی ،ورزش است ،بهتر است كه اين روزها از ورزشهايی

ابزار ارزشمندی برای حفظ سالمت جسمانی است ،رابطه نزديكی با

مثل يوگا و پيالتس كه با امكانات كم هم قابل انجام میباشد

سالمت روانی و به ويژه پيشگيری از بروز ناهنجاریهای روانی نيز
دارد .ورزش از اضطراب و افسردگی میكاهد و اعتماد به نفس را
افزايش میدهد .شركت در فعاليتهای ورزشی به اجتماعیشدن،

استفاده كرد تا سالمتی انسان حفظ گردد .در فضای قرنطينه
نرمش و حركات كششی میتواند بسيار مفيد باشد.

كسب مهارت و كفايت و همچنين دوستيابی و ارتباط سالم با
همساالن كمک میكند.
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تحقيقات نشان میدهد كه ورزش بر عملكردهای شناختی و
رابطهای وجود ندارد .بدون شک رشد حركتی كودک در رشد ذهنی
وی مهم و موثر است و آن طور كه پژوهشهای اخير نشان دادهاند
ميزان يادگيری كودک با سطح فعاليتهای حركتی و جسمی وی
مربوط است .در نتيجه تمرينات ورزشی مداوم ،ميزان جريان خون در
مغز افزايش میيابد.
تاثير ورزش بر سالمتی بر هيچ كسی پوشيده نيست و اين روزها
با توجه به شرايط جامعه و بحران سالمتی ورزش بيرون از منزل كمتر

سبك زندگی سالم  -ورزش و تحرک

هوش تاثير مثبت دارد ،البته ای از محققان نيز بر اين باورند كه چنين

مراقبت از پوست در ایام قرنطینه (کرونا)
حانیه قربانی

سبك زندگی سالم  -پوشش ،پوست و مو
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با شيوع ويروس كرونا افراد مجبور به شستن مداوم
دستها شدهاند و به استفاده از مواد ضدعفونیكننده حاوی
الكل يا تركيبات ضدعفونی روی آوردهاند .به طور طبيعی
يکسری مواد بر روی پوست قرار دارند كه به نوعی
مرطوبكننده و نرمكننده پوست محسوب میشوند .در
عين حال چربی روی پوست از موادی تشكيل شده كه در
الكل و مواد شوينده حل میشوند .بر همين اساس وقتی
به ميزان زيادی دستهایمان را با مواد شوينده يا الكل
میشوييم ،چربی سطح پوست كاهش میيابد؛ بهطوری كه
الكل ،چربی روی پوست را حل میكند و ساير مواد سطح
پوست هم ممكن است با مواد شوينده از بين بروند .بر اين
اساس به نوعی با شستوشوی زياد اليه محافظ پوست را
از بين میبريم.
استفاده طوالنی مدت از مواد ضدعفونیكننده زمينه
شيوع اگزما را افزايش میدهد و فرد دچار التهاب ،خارش
و قرمزی پوست میشود .همچنين افرادی كه زمينه اگزما
را داشتهاند ،اين عاليم به صورت شديدتر در آنها بروز
میكند.
چگونه باید دست خود را بشوییم تا از خشکی پوست

جلوگیری شود؟

از صابون ماليم بدون عطر استفاده كنيد تا ميكروبها
را از بين برده و به پوست آسيب نرساند .حداقل  20ثانيه با
آب گرم دستان خود را بشوييد و با حوله خشک كنيد .پس
از خشکشدن دستها ،بالفاصله مرطوبكننده استفاده
كنيد .كرم مرطوبكننده در اندازههای كوچک را در كيف

خود داشته باشيد تا هميشه در دسترس شما باشد و از ترک
پوست خود پيشگيری كنيد.
محصوالتی كه حاوی رايحه هستند برای پوستهای
حساس و خارشدار تحريکكننده هستند .كرمها و پمادها
بهتر از لوسيونها هستند .ضدعفونی كردن بيشازاندازه دست
با الكل میتواند موجب خشكی در پوست شود .میتوانيد يک
ضدعفونیكننده دستی را با يکپايه مرطوبكننده امتحان كنيد،
فقط مطمئن شويد كه در كشتن ويروسها به همان اندازه مؤثر
خواهد بود.
ترجيح ًا هم از نرمكنندههايی استفاده كنيم كه پايهای از
اُسِ رين ،اوره و سِ رآميدها (يک خانواده بزرگ از ليپيدهای مومی)
دارند كه بتوانند مواد اصلی پوست را به آن رسانده و از بروز
اگزما جلوگيری كنند.

عسل طبیعی

زردچوبه بهطور گسترده در درمان انواع مختلف اختالالت
پوستی مانند اگزما استفاده میشود .زردچوبه كه حاوی مقاديری
آنتیاكسيدان است برای مراقبت از پوست بسيار سودمند است.
به عالوه ،حاوی عنصری فعال به نام كوركومين است كه خواص
ضد باكتريايی و ضد التهابی دارد و میتواند به درمان التهاب و
خارش كمک كند.
طرز تهیه
يک دوم قاشق چایخوری زرد چوبه  +شير
ابتدا زرد چوبه را با مقداری كافی از شير مخلوط كنيد تا
يک خمير درست شود .سپس اين خمير را بر روی نواحی مبتال
بماليد .برای برطرفشدن كامل خارش و قرمزی پوست اين
درمان را 2و  3بار در روز انجام دهيد.

عسل به دليل خواص درمانی فراوان میتواند يک درمان
عالی برای مشكل اگزمای پوست دست باشد ،قراردادن مقداری
عسل بر روی پوست آسيب ديده به مدت  20تا  30دقيقه سه
بار در روز و شستوشو با آب سرد میتواند به سرعت اگزما را
از بين ببرد.
زرد چوبه و شیر

خیار
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طرز تهیه
يک يا دو عدد خيار  +آب  +يک پارچه تميز
خيارها را به قطعات نازک خرد كنيد .بعد بگذاريد به مدت  10دقيقه
در آب خيس بخورند .سپس مايع به دست آمده را صاف كنيد .آنگاه از
يک پارچهی تميز برای ماليدن آن مايع روی ناحيهی مبتال به اگزما
استفاده كنيد .همچنين میتوانيد روزی يک عدد خيار خام بخوريد.
میتوانيد قطعههای خيار را مستقيما روی ناحيهی آسيب ديده بگذاريد،
اين كار باعث میشود التهاب تسكين پيدا كند و قرمزی كم شده و اگزما
درمان شود.
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خيار حاوی مواد آنتی اكسيدان است كه میتواند از طريق سمزدايی
پوست و اندامتان به درمان اگزما كمک كند .همچنين خاصيت ضد
التهابی دارد كه میتواند مواد مغذی را از داخل بدن جذب كند و بگذارد
ويتامينها و مواد معدنی اگزما را درمان كنند .اين سبزی سرشار از
ويتامين است كه میتواند به بهبود عملكرد سيستم ايمنی بدن برای
درمان مشكلتان كمک كند.

استرس مهمترین عامل تهدیدکننده سالمت پوست و مو در این روزها
مهمترين عامل مخرب موثر بر پوست و مو در اين شرايط بحرانی ،استرس میباشد .حتی در شرايط عادی نيز استرسهای
روزمره بر سالمت بدن ،پوست و مو اثر میگذارند .ويروس كرونا شرايطی مملو از استرس را به وجود آورده است و میتواند بر
روی پوست و مو شما تاثير مخربی را ايجاد كند.
اولين نكته مهم ،مصرف مقدار كافی آب در طول روز است .هشت ليوان در طول روز میتواند غلظت خون را كاهش دهد،
چين و چروکهای پوست را از بين ببرد و همچنين سبب شادابی بيشتر پوست شود .بهتر است هر روز صبح ناشتا يک ليوان آب
هم دمای اتاق بنوشيد .پيش از خواب نيز بهتر است از دمنوشهای طبيعی مانند به ليمو و چای بابونه استفاده كنيد.
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اين دمنوشها آرامشبخش هستند و باعث میشوند تا خوابی
آرام و راحت داشته باشيد .اين امر برای سالمت پوستومو در
قرنطينه بسيار مهم است .توجه داشته باشيد كه داشتن خواب
كافی نيز در سالمت پوستومو در قرنطينه و در نتيجه داشتن
پوستی شاداب بسيار مهم و كليدی است .به بهانهی تعطيالت و
يا دوركاری ،روتين خواب خود را تغيير ندهيد.

ماسکهای خانگی برای جوانی پوست
ماسک توت فرنگی و آب لیموترش
از اين تركيب میتوان برای بستن منافذ پوست استفاده كرد .توت فرنگی
يكی از بهترين ميوهها برای التهاب پوست است .اين ميوه سرشار از آنتی
اكسيدان و ويتامين است كه به بهبودی پوست و كاهش التهاب كمک میكند.
بهعالوه اسيدسيتريک موجود در آب ليموترش باعث از بين رفتن پوست مرده
در ضمن كاهش باكتریها و روغن اضافی میشود.
مواد الزم:
 2عدد توت فرنگی بزرگ  1 +قاشق غذاخوری آب ليمو ترش
ابتدا توت فرنگیها را خوب بشوريد ،آن را به حالت خميری درآورده و
آبليمو را به آن اضافه كنيد و آنقدر به هم بزنيد تا مخلوطی يكنواخت شود.
ماسک تهيهشده را روی صورت و گردن خود بماليد و  15دقيقه به آن فرصت
دهيد تا روی پوست شما باشد .در نهايت آن را با آب ولرم به آرامی بشوييد.

ماسک هویج و عسل
برای تهيهی اين ماسک ،يک عدد هويج
را رنده كرده و آن را با عسل مخلوط كنيد.
اگر پوست شما خشک است ،چند قطره روغن
زيتون را نيز میتوانيد به اين تركيب اضافه
كنيد .صورت خود را به خوبی بشوييد ،به
گونهای كه هيچ مادهی آرايشی بر روی آن
نباشد .سپس به مدت بيست دقيقه الی نيم
ساعت ماسک را بر روی پوست خود قرار دهيد
و پس از آن ماسک را با اب ولرم از پوست خود
بشوريد.
بهتر است پس از استفاده از اين ماسک ،تا
مدتی از مواد آرايشی استفاده نكنيد تا ماسک
بتوانيد تاثير خود را به صورت كامل بر روی
پوست بگذارد .عسل موجود در اين ماسک
میتواند به شادابی پوست كمک كند ،روغن
زيتون نرمی و لطافت را به پوست شما هديه
میكند و در نتيجه كمک میكند تا از سالمت
پوست خود در قرنطينه اطمينان پيدا كنيد.
شما همچنين میتوانيد از روغن زيتون برای
ماساژ پوست كف سر خود نيز بهره ببريد.
روغن زيتون میتواند به رفع شوره و همچنين
موخوره كمک كند و رشد موها را افزايش دهد.
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طراحی صحنه تئاتر (به بهانهی روز تئاتر و هنرهای نمایشی)
هنرهاینمایشی)
تئاتر وهنرهای
بهانهییروزروزتئاتر و
تئاتر (بهبهبهانه
صحنهتئاتر (
احیصحنه
طرطراحی
نمایشی)
هنرهاینمایشی)
تئاتر وهنرهای
بهانهییروزروزتئاتر و
تئاتر (بهبهبهانه
صحنهتئاتر (
احیصحنه
طرطراحی
نمایشی)
طراحی صحنه تئاتر ( به بهانهی روز تئاتر و هنرهای نمایشی)
طراحی صحنه تئاتر ( به بهانهی روز تئاتر و هنرهای نمایشی)
طراحی صحنه تئاتر ( به بهانهی روز تئاتر و هنرهای نمایشی)
طراحی صحنه تئاتر ( به بهانهی روز تئاتر و هنرهای نمایشی)
طراحی صحنه تئاتر ( به بهانهی روز تئاتر و هنرهای نمایشی
سارا الله

فيزيک
هنرمند در هنرهای نمايشی با استفاده از بدن و
ِ

بدنی و بهرهگيری از برخی امكانات ديگر به خلق هنر خود
میپردازد .تئاتر يكی از انواع هنرهای نمايشی است كه به آن

هنر ششم گفته ميشود .تئاتر از كلمه يونانی تئاترون بهمعنی

تماشاخانه يا محل تماشا گرفته شدهاست و شامل انواع مختلفی
مانند نمايش زنده با بازيگر ،نمايشهای عروسكی ،پانتوميم،

تئاتر تلويزيونی میباشد .از سال  1961و به پيشنهاد انستيتو

بينالمللی تئاتر ( ،)ITIساالنه روز جهانی تئاتر در تاريخ 2۷
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مارس جشن گرفته میشود.

فاكتورهای مهم در طراحی سالن تئاتر -1 :نور  -2دكوری

كه حاالت و حركات را برجستهتر كند .نورپردازی عمومی و
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تخصصی در سالن از عوامل بسيار مهم هستند ،روشنايی كلی
سالن بهوسيله چراغهای سقفی يا نورهای مخفی نورپردازی

عمومی است و نورپردازی تخصصی ،روشنايی سن بهوسيله
پروژكتورهای مختلف كه داراي سايز و ميزان نور متفاوت

هستند ،تامين ميشود.

نقش نورپردازی در یک پروژه تئاتری

بديهيترين كار نور آن است كه به تماشاگران اجازه میدهد

كه اشيا و حركات روی صحنه را ببينند .و بر اساس نوع نور و

رنگ آن و ميزان شدت نور موجب جلب توجه تماشاگر به مكان
يا اتفاق مشخص در صحنه تئاتر میشود .شرايط مختلف مانند
زمان ،روز ،فصل و موقعيت مكانی و حتي نوع تفكر شخصيت

نمايش را ميتوان با نور مشخص كرد.

دو شیوه ایجاد رنگ در نورپردازی

استفاده از فيلترها و يا تغيير شدت نور منابع نوری.

به برخی از رنگهای مورد استفاده برای بيان حاالت و

احساسات در صحنه تئاتر اشاره میكنيم:

روز :در تئاتر معموال با رنگ كهربايی نشان داده میشود.
شب :معموال با رنگ آبی پررنگ نشان داده میشود.

حالت ترس :با استفاده از نور قرمز نشان داده میشود.

سرزندگی :به كمک رنگهای روشن و درخشان نشان داده

ميشود.

غم :به كمک رنگهای تيره نشان داده میشود.

انواع دکور

طراحي صحنه يعنی تبديل متن به تصوير .در طراحی

دكور پردهای :در اين موارد طراح میتواند پارچههای پردهای

صحنه ،تصويرسازی ايدههای ذهنی و خلق يک فضای جديد برای

را چين بدهد و از آنها به جای ديوارههای دكور استفاده كند.

)
ی)

البته اين امر به عرض پارچهی مصرفی بستگی زيادی دارد.
دكور نمادين :نوع ديگری از پردههای صحنه كه به طور
سرتاسری و در ابعاد بزرگ ،زمينه و اطراف صحنه را میپوشاند.
دكور واحد :برای نمايشنامههايی مانند آثار شكسپير كه
صحنههای گوناگون و زيادی دارد ،عموما دكوری متشكل از
چند اختالف سطح طراحی میشود كه بتوان از آن برای تمام
صحنههای نمايش استفاده كرد.

ارتباط تماشاگر با آن به وجود میآيد.
 .1طراح در طراحیهای هنری سعی میكند هر آنچه كه در
ذهنش است ،ساده كرده و از پيچيدگیها خودداری كند.
 .2در كار تئاتر،كارگردان نفر اول و طراح صحنه نفر دوم است.
 .3طراح صحنه اولين كسی است كه كارگردان برای تئاتر پس
از دريافت نمايشنامه با او جلسه میگذارد.
 .4تفكر و انديشه كارگردان براساس طراحی صحنه شكل
میگيرد.

دكور درگاهی :نوع ديگری از دكورهای نمادين كه مانند

 .5در طراحی صحنه تئاتر پيشنهاد اين است كه از تا حدامكان

دكور واحد برای نمايشهای پر صحنه به كار میرود .عنصر

از واقعيتها پرهيز شود .زيرا در تئاتر برای مخاطب جذاب نيست.

اصلی اين دكور وروديههايی است كه در كنار قابهای ثابت

ترجيحا چيزی باشد كه رئال و تكراری نباشد.

صحنه قرار دارد.

 .6طراح در طراحی صحنه ابتدا دنبال فضا است و بعد چيدمان.

مشاور طراحی تئاتر وقتی در قالب يک مترجم فرو میرود،
يک زبانشناس است .او بايد به زبان تئاتر ،معماری ،سازه،
آكوستيک ،الكتروآكوستيک ،تاسيسات مكانيكی و الكتريكال
صحبت كند .گاهی مترجم ،زبان فنی رشتههاست و نيازهای
هنرمندان بازيگر ،دنيای طراحی تئاتری را ،درک میكند.

 .۷در طراحی صحنه،كنترل زمان عامل موفقيت است .زيرا اغلب
مواقع زمان زيادی برای اجرای دكور وجود ندارد و طراح بايد از قبل
برای آن برنامهريزی كند.
 .8نبايد اجازه دهيم در صحنه هر چيزی وجود داشته باشد .تئاتر
نبايد تزئينی باشد ،بايد از اشيا استفاده كرد.
 .9طراحی صحنه بايد احساس داشته باشد ،حتی يک صندلی.
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يعنی ابتدا فضا را با موضوع هماهنگ میكند.
طراحی صحنه
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اين احساس است كه به طراحی روح میدهد و آن را متمايز میكند .ابعاد و تناسبات در طراحی سالنهای تئاتر بسيار مهم هستند،
تماشاچيان بايد در نزديکترين فاصله نسبت به صحنه قرار بگيرند ،به طوری كه احساس كنند در ارتباط نزديكی با يكديگر و
اجراكنندگان هستند .در يک سالن استاندارد تماشاچيان در جايی استقرار دارند كه بتوانند از نزديک با نمايش ارتباط برقرار كنند و
همچنين بتوانند واكنش يكديگر را نسبت به اجرا ببيند .معماری فضا بايد احساس هيجان و در جمع بودن را در حضار تقويت كند.
استفاده از رنگهای غنی و متمايزكردن فضای نشستن تماشاچيان از فضاهای ديگر ،تجربه بسيار متفاوتی را برای حضار ايجاد میكند
و فضايی پرانرژی ايجاد مینمايد كه تماشاچيان را ترغيب میكند كه به نمايش واكنش نشان دهند .سالن تئاتر اتاقی نسبت ًا بزرگ
است كه حضار روی صندلیها به سمت سن مینشينند و تئاتر ،را میبينند ،بنابراين كليت عوامل تشكيلدهنده سالن تئاتر عبارتند از
فضای سالن اصلی و سن يا سكو.
در نتيجه اغلب سالنهای تئاتر كوچک با تعداد صندلیهای كمتر رابطه بهتری بين تماشاچيان و اجراكنندگان تئاتر به وجود
میآورد ،صندلیهای سالن بايد به گونهای چيده شوند كه امنيت و راحتی تماشاچيان را فراهم كرده و هيچ فضای پرتی وجود نداشته
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باشد ،راحتی يک صندلی در سالنهای تئاتر ،ابتدا به عرض صندلیها بستگی دارد .اندازههای موجود برای چنين عملكردی در حال
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حاضر بين رنجهای  18تا  24میباشد.

مطابق استاندارد ارائه شده ،ترتيب كلی چيدمان صندلی در سالنهای تئاتر ،سينما ،همايش به  2صورت اساسی میباشد:
.1چيدمان چند راهه صندلی تئاتر
ترتيب صندلیهای آمفی تئاتر در يک طرح صندلی سالن آمفی تئاتر ،اجتماعات و شامل اندازه رديف ،فاصله رديف و راههای
خروجی سالن است .در واقع ،در يک آرايش چند راهرو حداكثر  14تا  16صندلی در هر رديف با دسترسی به راهرو در هر دو انتهای
رديفها وجود دارد.در صورتی كه يک راهرو فقط از يک انتهای رديف قابل دسترسی باشد ،ممكن است تعداد صندلیها به  ۷يا 8
عدد محدود شود.

.2چيدمان قارهای صندلی تئاتر
در اين نوع چيدمان تمام صندلیها در يک بخش مركزی سالن قرار میگيرند و حداكثر تعداد صندلیها در هر رديف میتواند
از حد تعيين شده در يک چيدمان نيز فراتر رود .اگرچه به نظر میرسد كه فضای بيشتری برای اين چيدمان نياز است اما يک طرح
چيدمان قارهای نسبت به چيدمان چندراهه كارايی كمتری ندارد؛ در واقع ،اگر چيدمان قارهای به دقت برنامهريزی و اجرا شود،
میتواند در همان فضا طبق استاندارد صندلیهای آمفی تئاتری بيشتری را در خود جای دهد.
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استقامتی به بلندای دماوند
حمیده حسین محسنی
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سال تحويل گشت در حالی كه به جای رصد ثانيهها ،رقص
ماهی در تنگ بلور ،هفت سين آراستن و انتظار صدای توپ
چشمها خيره به مانيتورها و ونتيالتورها قطره قطره حيات را
در دل لولههای سرم نظاره گرند! تا مبادا از ريتم بيافتد نبضی!
سال نو میشود اما نوشدن در دل اين معركه كم يافتنیست!
تمام دغدغه پرستاری التيام تن تبدار و ضعيف بيمارانیست
كه سلولهای تنفسیشان ياری نمیكنند ،سخت اكسيژن
میپذيرند و تنها عشق اينان است كه با تجربه و علم شفا را
بر بيمار تصوير میكند تا مقاومت كند برای بودن .پزشكان
بر بالين بيمار همت و شور را چاشنی تخصص و دانش خود
میكنند و سعی در كشف راهی كارآمدتر و درمانی موثرتر
برای غلبه بر اين ويروس جهانگير دارند .با تمام خستگی اما
با غيرت تمام نيروی خدمات سعی بر ريشهكنی و ضدعفونی
دايمی دارد ،تا مبادا اين اژدهای هفتسر از روزنهای سر برون
آورد! تجهيزات پزشكی ،دارو ،عوامل پشتبان ،تغذيه و نگهبانی
و  ....ربسيج شدهاند! و اما  ...تعداد فزاينده بيماران تختهای
بيشتری را روانه بخش ايزوله میكند! ترس و نگرانی از
وخامت حالشان به سبب ناشناختههای اين غول بیشاخ
و دم در حال شدت و اوج گيريست! خانوادههايی كه اجازه
همراهی و مالقات عزيزشان ميسرشان نيست و نگرانیهايی
كه از پشت خطهای تلفن بيداد میكند قدرتنمايی ميهمان
ناخوانده در دل ميدان جهانی را به نبرد میخواند .تراكم

شيفتها از يک سو ،لباس و تجهيزاتی كه سختی كار را صد
چندان و جسم را میآزارد جنگی بزرگ را روايتگرست .بحران
عظيم رخ مینماياند!
پرستار چند روزيست كه با وجود تمام دلتنگیهايش برای
امنيت كودكان و حفاظت خانوادهاش بعد از ساعتها تالش،
عشق و ايثار راهی سرای اسكان میشود بلكه لختی در عالم
رويا خواب خاموشی بحران و برافراشتگی پرچم سالمت را
ببيند اما مگر خستگی و فكر ميدان نبرد قرار به چشمانش
میآورد؟ دغدغه ماسک ،شيلد ،دستكش ،گان و لباس ايزوله
به همت خيرين ،جلسات سازمانی ،نيازسنجی ،پوشش و تامين
وزارت كمتر شده و خيالش راحتتر شده كه ابزار جنگ تا
حدودی مهياست! كاش كيتهای آزمايش هم زودتر تامين
شوند! سيكل تشخيص با آزمايش خون شروع و اسكن مكمل
تشخيص میشود و اگر لكههای سفيد جا خوش كرده باشند
نشان از كوييد قوت میگيرد و بايد آزمايش مخاط حلق برسد
به بيمارستانهای كالن تخصصی ريه تا قطعيت وجود ويروس
را نشان دهد!
رد ماسک پوست صورتش را میسوزاند و برای فراراز اين
درد و سوزش افكارش را به سمت تحوالت و اقدامات موثر
بيمارستان در مواجهه با اين بحران فرا میخواندش!
پيش ترياژ با چه سرعتی راهاندازی شد .همت و همكاری
خدمه و تاسيسات و نيروهای خودجوش مردمی ارگانهای

دولتی چقدر پيشران خدمترسانی در ترياژ و اورژانس شد و خوب سدهای مواجهه و ايمنی را محكمتر ساخت .پيش قراوالن
اورژانس در مواجهه با بيماران مشكوک به كرونا ويروس ،آزمايشگاه و سی تی اسكن را مدد میخوانند تا با اين هارمونی وحدت نوای
سالمت طنين اندازگردد .در مدت بستری اورژانس تمام تالش بر رصد عاليم و تخفيف رنج بيمار و آرامش بخشيدن به همراهان
منظور و هدف میشود .بيمار مشكوک بدحال تا رسيدن نتيجه نهايی به بخش داخلی مجهز به تجهيزات آی سی يو منتقل میشود!
بقيه هم كه حال بهتری دارند با آموزش دستورات قرنطينه و دارودرمانی در خانه درمان را ادامه میدهند .بيماری كه در بخش
ايزوله بستریست از نعمت مالقات و همراهی خانوادهاش بینصيب میشود و اين فراق اضطرابآور و مانع بهبودی میتواند باشد.
اينجاست كه پزشک ،پرستار ،خدمه و مسئول برايش خانوادهای میشوند كه هم درمان جسم میكنند و هم جانش را قرار میبخشند.
امكان برقرای تماس تصويری هم كمک خوبیست برای جبران اين دوری ارزيابیهای مددكاران اجتماعی ثبت پروتكلهای هر
بيمار ديد روشنی را از وضعيت جسمی روانی اجتماعی حمايتی و سطح مداخلهای در اختيار كادر درمان و مسئولين میگذارد .جذب
كمکهای مردمی ،تنظيم برنامه مداخله ،آمار ،كمکهای درونسازمانی و برونسازمانی را ساماندهی میكند! بررسی وضعيت روانی
توسط روانشناسان و روانپزشكان ،مشاورههای فردی و گروهی و به كارگيری تكنيکهای موثر برای بيمار ،پرسنل و خانواده آنان
اجرايی میگردد ،اطالعرسانی مداوم به خانوادههای گوش بزنگ بيماران سبب آرامش بيشتر میشود! مديريت و تيم رهبری در قالب
كميتهها گزارشهای دبيران و مسئوالن هر بخش را روزانه بررسی و دستورات و صورتجلسهها را جهت اجرا ابالغ میكنند! شعور
و قدرشناسیهای مردمی كه در خانه ماندهاند در قالب انجمنها و كمپينها شاخه گلی ،دل نوشتهای ،آب ميوههای طبيعی ،ملزومات
مصرفی يا نقاشی كودكانهای روانه بيمارستان میشود تا لبخند و فزونی توان كادر درمان را بيشتر شاهد شده و صف مقدم مبارزه
را احيا بخشند! صالح رزم با غول كرونا را تک تک كادر درمان تجهيز میبخشند و اينگونه نويد میآيد كه فتح قله سالمت ميسر
است .دانش ،مهارت ،اقتدار ،همدلی ،همت و عشق رمز پيروزی میشود و شيرينی اين جهاد كام جهان را خوش شيرين میكند .در
اين روزهای كرونايی در كنار همكاران و هموطنان دغدغهمند با يكديگر كرونا را شكست میدهيم.
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در بهار گل را به خانه بيار
اميرحسين فرشباف
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طراوت و تنوع شكوفهها و گلهاي بهاري و دميده شدن
جان دوباره به طبيعت همواره ميتواند روح آدمي را جال بخشد.
خانه يكي از مكانهاي مهمي است كه انسانها سهم مهمي
از ساعات زندگي خود را در آن ميگذرانند .حواس ما آدميان
در شكلدهي سالمت روان ما نقش حياتي دارد .شنيدن صداي
خوب و بوييدن عطر دلنشين و ديدن تصاوير چشمنواز در كنار
نرمي مبل و نوشيدن يه فنجان چاي گرم ميتواند آرامشی
كامل را برای جسم و روان فرد مهيا سازد و سالمت او را حتی
شده برای دقايقی تامين كند .همواره نگهداری گل و گياهان
آپارتمانی در منازل با ابعاد كوچک میتواند سهم به سزايی در
آرامش خاطر و طراوت خانه داشته باشد .به بهانه بهار به معرفی
گياهان گلداری كه نگهداری آنها در آپارتمان مقدور است
میپردازيم.

•
•
•
•

•

آزاله آAzalea ،

فرم گياه :گل با رنگ متنوع و فرم گرد ،گلدهی بهار
آبياری روزانه ،نور زياد ،غبارپاشی روزانه
تكثير :قلمه چوبی ساقه

آنتوريومAnthorium ،

• فرم گياه :برگ چرمی ،گل چرمی و صفحهای شكل با
گل دم روباهی و زرد در ميان آن
• آبياری :هفتهای  2بار ،نور غيرمستقيم كنار پنجره
• تكثير :كاشت بذر ،تقسيم بوته

•

گل آويزFuchsia ،

• فرم گياه :ساقه بلند ،گل زيبا و آويزان به سمت پايين،
با پرچمهای بلند ،گل به رنگ قرمز و صورتی
• آبياری 5-10 :روز يک بار ،نور زياد و غيرمستقيم ،غبارپاشی
بستگی به فصل دارد
• تكثير :قلمه چوبی ساقه

•

اركيدهOrchids ،

فرم گياه :گل نامنظم با گلبرگ در اندازه و فرم
•
مختلف ،گل متنوع در رنگ
• آبياری 2 :بار در هفته ،نور غيرمستقيم كنار پنجره
• تكثير :دشوار

•
•
•
•

اسپاتی فيلومPeace Lily ،

فرم گياه :گل سفيد با ضايعه زرد و بلند در وسط ،مشابه آنتوريوم ولی لولهایتر
آبياری :يکبار در هفته ،نور غيرمستقيم ،اسپری برگی هفتهای يکبار
تكثير :جدا كردن پا گياه
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كودكان علیرغم سكوت و بازیگوشی به بسياری از رفتار و گفتار والدين خود با دقت مینگرند و از آن كپیبرداری میكنند .هر
گونه عالمتی و كالمی كه از سوی والدين بتواند همراهی والدين را برای او دچار ترديد كند ،اضطراب میگيرد .برداشت كودكان از رنج
والدينشان كه آنها را مظهر قدرت خود میدانند بسيار میتواند برای كودكان اضطرابآور باشد .آنها به روشهای مختلفی نسبت به
استرس واكنش نشان ميدهند ،مث ً
ال بيشتر به والدين ميچسبند ،مضطرب و گوشهگير و يا عصبانی و آشفته ميشوند و حتی ممكن است
دچار شب ادراری شوند .يونيسف در حمايت از كودكان در زمان بحران و استرس توصيههايي داشته است.
 .1به واكنشهای كودکتان به گونهای حاميانه پاسخ دهيد ،به نگرانیهایشان گوش دهيد و تا میتوانيد عشق و توجه بيشتری
نثارشان كنيد.
 .2كودكان در شرايط سخت به عشق و توجه بزرگترها نياز دارند .بنابراين تا میتوانيد به آنها توجه كنيد و برایشان وقت بگذاريد.
 .3به خاطر بسپاريد كه به حرفهای كودکتان گوش كنيد ،با مهربانی با آنها صحبت كنيد و به آنها اطمينان خاطر دهيد.
 .4حتیالمقدور فرصت بازی كردن با كودكان و آرامش آنها را فراهم كنيد.
 .5سعی كنيد كه كودكان به والدين و خانواده خود نزديک باشند و تا حد امكان از جدا كردن آنها از سرپرستانشان خودداری
كنيد .چنانچه به داليل مختلف (بهعنوان مثال بستریشدن در بيمارستان) مجبور به جدايی شديد ،مرتب با كودکتان تماس داشته باشيد
(مث ً
ال از طريق تلفن) و همچنان به آنها اطمينان دهيد كه همه چيز مرتب است.
 .6تا حد ممكن برنامههای روزمره و منظم كودکتان را ادامه دهيد ،و يا برنامههای جديد در محيطهای جديد برايش بريزيد ،مث ً
ال
در مدرسه/يک فعاليت آموزشی جديد و زمانی برای بازی كردن و آرامش.
 .۷واقعيتها را درمورد اتفاقات اخير بگوييد ،و با كلماتی كه برای سن كودکتان قابل درک باشد برايش توضيح بدهيد كه چه
اتفاقی افتاده و اطالعات واضحی درباره راههای كاهش خطر ابتال به بيماری به او بدهيد.
 .8همچنين میتوانيد با روشی اطمينانبخش اطالعاتی راجع به آنچه میتواند اتفاق بيفتد به كودکتان بدهيد (مث ً
ال اگر يكی از
اعضای خانواده يا خود كودک احساس كنند كه حالشان خوب نيست و مجبور شوند برای مدتی به بيمارستان بروند تا دكترها كمک
كنند كه حالشان بهتر شود).

اما اخبار موجود درباره ويروس جديد از خانواده كرونا ويروسها (كوويد  )19اضطراب و استرس زيادي را براي بزرگترها ايجاد
كرده است و مطمئنا در صورتي كه والدين مراقب واكنشهاي خود نباشند ،كودكان به ميزان بيشتری در معرض آسيب استرس
فراگير شدن كرونا قرار دارند .بهداشت روانی خردساالن زير  6سال در مواجه با بحران كرونا از اهميت بهسزايی برخوردار است
چرا كه در اين سن كودكان كمتر ميتوانند از قدرت كالم و بيان احساسات خود بهره بگيرند و به همين جهت احتمال آگاهي
والدين بسيار پايين ميآيد.
خبرهای مربوط به بيماری ،مرگ و قرنطينه و ديدن افراد با پوششهای غريب و چهرهها و كالمهای اضطرابانگيز اطرافيان
ممكن است دچار ناامنی ،استرس ،ترس و اضطراب شديدي در كودكان ايجاد كند .كودكان معموال اضطراب خود را با مشكالتی
مانند خواب ،بدغذايی ،غمگينی و بدرفتاری نشان ميدهند ،لذا ضرورت دارد تا خانوادهها ،مهدكودکها و مدارس در مواجهه با
چنين وضعيتی برنامهای برای كمک داشته باشند تا از بهداشت روانی كودكان مراقبت شود.
شناخت و خيالپردازي كودكان معموال همواره و با هرچيزي فعال ميشود .ذهن كودكان در حال تجربههايی است كه درک
درستی از آنها ندارند و مفهوم ميكروب ،سرايت و انتقال بيماری در كودكان بيشتر با تصاوير انتزاعي انيميشنها و ترسهاي
كودكانه همراه خواهد بود و شكل علمی و منطقی ندارد و همين امر باعث ميشود خود را به واقع در دنياي پر اضطراب تصاوير
ديده شده وحشتناک در انيميشنها تصور كنند كه واقعي شده است و دچار سردرگمی و اضطراب شوند.
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و اما راهكار جهت كاهش اين اضطراب و رنج شناسايي تغييرات رفتاري كودكان اولين گام در پيشگيري از هرگونه آسيب است
كه خود اين امر نياز به همراهي بيشتر با كوكان و گذران وقت بيشتر با آنها ميباشد .ارائه آگاهي و اطالعات در مورد ويروس

چگونگی انتقال و علت شيوع بيماری را با زبانی ساده و تصويری برای كودكان توضيح دهند .همچنين ميتوانند علت رفتارهای
مراقبتی مانند دست ندادن ،روبوسی نكردن و شست و شوی دستها را براي آنها توضيح دهند.
قسمتی از نگرانی كودكان میتواند اضطراب از دستدادن والدين باشد ،پس والدين ميتوانند فرصتی فراهم كنند تا كودک
نگرانیاش را ابراز كند و در حين بيان احساس توسط كودک ،والدين بايد شنونده خوبی باشند و با اشتياق به صحبتهای كودک
گوش كنند و با احساس كودک همدلی نشان دهند .اين كه كودک احساس كند در چنين شرايطی پدر و مادر مراقب او هستند و
دكترها و پرستارها از بچهها مواظبت میكنند اهميت زيادی دارد .حفظ آرامش والدين و ادامه روند طبيعی زندگی و همراه بودن
با كودكان در فعاليتهای لذت بخش و سرگرم كننده مثل بازی ميتواند سطحي از امنيت و آرامش را براي كودک ايجاد كند.
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كرونا به كودكان با زبان خود آنها ميتواند پيشگيري موثري در برابر آسيب باشد .والدين با تصوير و نقاشی مفهوم ويروس و
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بازیگري
بازيگری يكی از مشاغلیست كه شايد به سبب عشق به
شهرت و محبوبيت در بين جوانها طرفداران زيادی داشته باشد
چرا كه بهصورت كلی زندگی بخشيدن به نقشها و شخصيتها
است .هرچه بازيگر اطالعات بيشتری راجع به رفتار و حاالت
افراد متفاوت داشته باشد و هرچه بيشتر بتواند با نقش مورد نظر
همزيستی كند ،موفقتر خواهد بود .افراد زيادي بدون داشتن
تحصيالت دانشگاهی مرتبط وارد اين رشته میشوند و گاهي
در آستانه كسب شهرت در اين زمينه برای موفقيت بيشتر به
تحصيل در حرفهی خود میپردازند .در دانشگاه شما میتوانيد با
وارد شدن به رشتهی بازيگری-كارگردانی در اين زمينه دانش
كسب كنيد و يا میتوانيد در كالسهای آزاد شركت كنيد .برای
آنكه در دانشگاه به تحصيل در اين رشته بپردازيد بايد دركنكور
سراسری هنر شركت كنيد و رشته بازيگری-كارگردانی را
انتخاب نماييد؛ توجه داشته باشيد كه برای پذيرش در اين
رشته يک آزمون عملی هم برگزار میشود ،برای عالقمندان
به ادامهی تحصيل در مقطع ارشد گرايشهای كارگردانی،
بازيگری ،تهيهكنندگی ،راديو ،سينما ،ادبيات نمايشی و توليد
سيما در دانشگاهها ارايه میشود .درآمد برای هركس در اين
رشته متفاوت و به جايگاه بازيگر بستگی دارد .با توجه به ميزان
توانايی ،شهرت و سابقهیكاری درآمد میتواند باالو پايين شود
اما بازيگر اين فرصت را دارد تا درهر سه عرصهی سينما ،تياتر
و تلويزيون فعاليت كند.
حال بهتر است به اين موضوع بپردازيم كه اساسا بازيگری
برای چه افرادی مناسب است؟ و اين حرفه چه مهارتها و
توانايیهايی را میطلبد؟
بازيگر بايد درک و بيان زبانی مناسبی داشته باشد يعنی

توانايی بيان صريح و روشن را داشته باشد و بتواند خوب گوش
كند و اطالعات را دريافت كند ،همچنين حافظه خوبی داشته
باشد تا بتواند ديالوگها و اطالعات را به خوبی به خاطر بسپارد
و اما مهمتر آنكه بازيگر بايد بتواند به نقش خود جان ببخشد؛
اين به معنای آن است كه از متن نويسنده تمام آن چيزی كه
الزم است را دريافت كند ،به خاطر بسپارد و وقتی روی صحنه
يا جلوی دوربين میرود همان شخصيت را زندگی كند كه در
اين راستا هوش و خالقيت بازيگر و اطالعات باالی او و توجه
به جزييات روحيات و حاالت رفتاری افراد متفاوت به او كمک
شايان توجهی میكند.
همينطور بازيگر بايد بتواند كار گروهی انجام دهد چون
ساخت يک فيلم يا تئاتر خوب مستلزم همكاری تيمی قوی
است و ديگر اينكه انتقادپذير بودن بازيگر اهميت بااليی دارد
چرا كه ممكن است كارگردان و  ...از بازيگر بخواهند به نقش
خود ،چيزهايی اضافه يا مواردی از آن كم كند كه با داشتن
روحيهی انتقادپذيری و كارتيمی قوی ميسر میشود .حس قوی
داشتن نيز يكی از موارد ضروری برای هر بازيگر است ،بازيگر
بايد با حس قوی و خالقيت خود احساسات نقش را به خوبی به
مخاطب منتقل كند و در واقع ارتباط بازيگر با نقش و زندگی
كردن نقش موجب میشود ،ارتباط بين مخاطب و نقش نيز به
خوبی شكل بگيرد .داشتن همهی اين ويژگیهای الزم و موارد
بسيار ديگری كه در اين متن نمیگنجد به موفقيت فرد كمک
میكند و در انتها يادآور میشوم كه مانند هر رشته و شغل
ديگری تمرين و ممارست بر كار برای بازيگری بسيار مهم
است و بايد در اين راه تالش بسياری كرد تا به بازيگری خوب
و ماندگار تبديل شد ،به قول سعدی” :نابرده رنج ،گنج ميسر
نمیشود ،مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد”

مهندسی هستهای
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بيستم فروردين ماه روز ملی فناوری هستهای است و به
همين مناسب اين بخش را به رشتهی مهندسی هستهای كه از
رشتههای جديد امروزه میباشد اختصاص میدهيم.
انرژی هستهای يكی از انرژیهای نو میباشد و از آنجايی
كه دنيا -به علت تجديد ناپذيری سوختهای فسيلی -با بحران
كمبود انرژی مواجه است بسيار حايز اهميت است به طور مثال
میتوان با شكافت هستهی اورانيوم از انرژی هستهای آن
در نيروگاهها برای توليد الكتريسيته استفاده كرد .البته انرژی
هستهای به جز حوزهی صنعتی مانند توليد برق در حوزههای
بسيار ديگری همچون پزشكی ،صنايع غذايی ،كشاورزی ،راديو
دارو ها و صنعت دفاعی كشور نيز كاربرد دارد.
اگر میخواهيد وارد اين رشته شويد الزم است در دبيرستان
رشته رياضی فيزيک را گذرانده باشيد و يا حداقل سال آخر
دبيرستان را در رشتهی رياضی بگذرانيد .در دروس تخصصی
اين رشته دانشجويان با تكنولوژی روز دنيا ،نيروگاههای
هستهای ،راكتورهای هستهای ،جنبههای زيستمحيطی انرژی
هستهای و  ...آشنا میشوند .البته اين رشته در مقطع كارشناسی
در تعداد محدودی از دانشگاههای سراسری كشور ارايه میشود
اما اگر در رشتههايی همچون مهندسی برق يا مهندسی مكانيک
تحصيل كرده باشيد نيز میتوانيد در مقاطع باالتر اين رشته
ادامه تحصيل بدهيد .دانشگاهها اين رشته را در مقطع ارشد و
دكترا در گرايشهای مختلف ارايه میدهند.

خوب است بدانيد كه هدف اصلی اين رشته يافتن راهی برای
تبديل كردن نيروگاههای هستهای به ايمنترين و اقتصادیترين
نيروگاههاست كه اثرات مخرب كمتری بر محيطزيست داشته
باشند ،اما بهصورت اجمالی مهندسين هستهای میتوانند در
زمينهی طراحی راكتورهای هستهای ،توليد راديوايزوتوپها
برای حوزه پزشكی و صنعتی ،مطالعه و تحقيق در زمينهی
استفاده از انرژی همجوشی ،مديريت كاربردی پسماندها و
زبالههای راديواكتيو و مديريت و گسترش انرژی و موادهستهای
فعاليت كنند .تحقيقهای بنيادی و پژوهش در اين رشته به
دليل نو بودن آن اهميت بسيار زيادی دارد.
از وظايف مهندسين هستهای میتوان به ساخت تجهيزات
اتمی ،نظارت بر تاسيسات هستهای ،تحقيقات و اهميت دادن
به ايمنیكار و داشتن عالقه به تكنولوژی و تسلط به فيزيک،
رياضيات ،شيمی و كار با كامپيوتر و همچنين توانايی كار تيمی
اشاره كرد.
مهندسين هستهای در سازمان انرژیاتمی ،نيروگاههای
هستهای،بيمارستانها ،آزمايشگاهها و پژوهشكدههای هستهای
مشغول به كار شوند ،افرادی كه در نيروگاهها و يا در آزمايشگاهها
فعاليت دارند موظف به پوشيدن لباسهای ايمنی مخصوصی
هستند.
اگر به اين رشتهی نوظهور عالقمند هستيد و روحيهی كار
پژوهشی نيز داريد اين رشته كامال مناسب شماست! چرا كه اين
رشته در ابتدای راه است و با توجه به اهميت انرژی در سطح
جهان ،چشمانداز اين رشته وسيع و روشن به نظر میرسد.

طبیعت و گردشگری در ماه
نوروز 99
حانیه جهان تیغ

جزیره کوشک-مسجد سلیمان
كوشک ،جزيرهايست زيبا از توابع شهرستان انديكا مسجد سليمان كه  145كيلومتر با اهواز فاصله دارد .اين منطقه كه
به سرزمين كوههای شگفت مشهور است در دل درياچه نيلگون سد شهيد عباسپور قرار گرفته است .پوشش گياهی متنوع،

40

چمنزارها ،گلهای رنگارنگ و درختان ميوه ،تماشای شفق و قايقسواری از جاذبههای جزيره رويايی كوشک است.
راه دسترسی :انديكا در  62كيلومتری مسجدسليمان واقع شده .بايد از جاده مسجد سليمان به سمت شهرستان انديكا حركت
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كرد .بعد از رسيدن به انديكا به سمت درياچه سد شهيد عباسپور میرسيد كه جزيره كوشک در دلش قرار دارد.

خانه زینت الملوک-شیراز
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شيراز ،شهر باغهای دلگشاست و خيلی جاها هست كه میشود به آنها سر زد ،از مقبره حافظ و سعدی تا مسجدهای بینظيری

خانه زينتالملوک در ضلع غربی نارنجستان قوام واقع شده .خانهای به جا مانده از دوره قاجار كه جدا از حياطش ،خود عمارتش نيز
با وجود سقف چوبی ،آيينهكاری و كاشیكاری هفت رنگ هاللی و نقاشیهايی از پرندگان و گل و بوته چشمنواز است.
آدرس :خيابان لطفعلیخان-زند
البته با توجه به شرايط اين روزا بهتر است كه اين مكانهارا بعد از رفع كرونا برويم و اين ايام را در خانه بمانيم تا به روند
شكست كرونا سرعت ببخشيم .زمان برای تفريح بسيار است اين ايام در خانه بمانيم.

سبك زندگی سالم  -گردشگری و اوقات فراغت

مثل نصيرالملک ،اما بعضی از جاهای ديدنی شيراز هم هستند كه با وجود تمام زيبايیها به حاشيه رفتهاند ،مثل خانه زينتالملوک.

گذر از روز های سخت با کمک طبیعت
دکرت مهشاد فوالدی
روزهايی كه در حال حاضر سپری میكنيم سرشار از ترس و دلهره مداوم است .ثانيههايی كه گذر از آن آروزی همه انسان
هاست .در شرايط اخير كه بيماری كوييد  19دامن گير مردم شده است ،چارهای جز صبر و تحمل نداريم .تاريخ هميشه بازگوكننده
اين مطلب است كه چگونه جنگها و بيماریها به يكباره جان هزاران نفر را ربوده است و اين مسئله همچنان ادامه خواهد داشت و
اجتنابناپذير خواهد بود.
تنها مسئله مهم اين است كه چگونه خود را با اين شرايط جديد تطبيق
داده و آن را در زندگی شخصی خود مديريت كنيم .آمارها نشان میدهد
كه قرنطينههای خانگی در ماه اخير ميزان اضطراب را در مردم افزايش
داده به طوری كه مشاجرات و خشونتهای خانگی به شدت افزايش يافته
است .اين بدان معنا است كه بيماری كرونا نه تنها بر اقتصاد جامعه تاثير
گذاشته است بلكه تاثيرات جامعهشناختی و روانشناسی زيادی بر مردم
خواهد گذاشت كه ممكن است تاثير آن تا چند سال بر مردم هويدا باشد.

سبك زندگی سالم  -محیط زیست
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اما چه باید کرد؟!
باتوجه به آمدن فصل بهار و رويش زندگی دوباره در طبيعت ،يكی از
بهترين كارهايی كه میتوان در اين روز ها و تا پايان فصل بهار انجام داد،
رفتن به دامان طبيعت با حفظ رعايت نكات بهداشتی و جلوگيری از تجمع
و بهرهگيری از داشتههای آن است .يكی شدن با طبيعت و داشتههای
آن از جمله گياهان و جانوران ،باعث میشود كه آرامش از دست رفته را
بازيابی كنيم و به سمت حال خوب قدم برداريم.
رفتن به طبيعت نيازمند داشتن يک سری آگاهی است كه بتوان
با كمک آن بهره بيشتری از طبيعت برد .يكی از اين آگاهیها توجه
مخصوص به پرندگان منطقه است .پرندهنگری يكی از شاخههايی
است كه از جانب دوستداران محيط زيست بسيار دارای اهميت بوده و
ارزشمندی زيادی را به خود اختصاص میدهد .امروزه سايتهای بسيار
زيادی طراحی شدهاند كه اطالعات مفيدی را در رابطه با پرندگان ايران
در دسترس مردم قرار داده است.
بگذاريد از جهت ديگری مسئله را شرح دهم! آيا تا بحال شده است
كه صدای زيبای پرندهای را شنيده و يا پرنده خاص و زيبايی را ديده و
از آن لذت برده باشيد؟! حتما پاسخ شما مثبت خواهد بود مگر اين كه
در كل عالقهای به رفتن به طبيعت نداشته و هميشه خانهنشين باشيد!!
يا آنكه عاليمي از افسردگي و كسالت داشته باشيد و قادر به خروج
از خانه و لذت بردن از طبيعت را نداشته باشيد.

خوب! حال كه پاسخ شما به سوال من مثبت است
الزم است بگويم كه تصور كنيد اگر میدانستيد اين
پرنده زيبا چه نامی دارد و در كدام قسمتهای ايران
پراكنش دارد چه حس مثبتی در شما ايجاد میشد؟!
همه ما انسانها از دانستن و يادگيری مطالب جديد
احساس طراوت و سرزندگی میكنيم .پس توصيه
من در اين روزهای آغازين سال پرندهنگری و
يادگيری يک مبحث جديد در زندگیتان است .و
اما چگونه؟
پرندهنگری در واقع فعاليتی تفريحی محسوب
میشود .برای اين كار تنها الزم است كه به پارک
شهر خود يا زيستگاههای دورتر برويد؛ انواع پرندهها
را ببينيد و به صدايشان گوش دهيد ،مشخصاتشان

را در كتاب راهنمای پرندگان يا سايتهای موجود در اينترنت
جستجو كنيد و نامشان را در دفترچه ثبت نام پرندگان خود
ثبت نماييد و بعد از گذشت تنها يک سال خواهيد ديد كه تعداد
جديدی از موجودات اين كره خاكی را ديده و شناختهايد.
يكی از راهكارهای خوب در اين زمينه آن هم با كمترين
امكانات اين است كه تنها با داشتن يک دوربين عكاسی به
دامان طبيعت رفته و از هر پرنده جديدی كه میبينيد عكس
بگيريد .اين كار نيازمند صبر فراوان است .چرا كه پرندگان به
تحرک و سر و صدای ما انسانها بسيار حساس هستند .پس
بهتر است گوشه آرامی را بين درختان انتخاب كنيد و در سكوت
آنجا بنشينيد .بعد از گذشت تنها چند دقيقه صدای خواندن
پرنده را از نزديكی خود میشنويد! آن صدارا با گوشی خود
ضبط كنيد .سپس با دقت جهت صدا را جستجو كرده و پرنده
را بين شاخههای درخت پيدا كنيد .شما بايد به هر گونه صدايی
حساس باشيد تا بتوايند راحتتر پرندگان را ببينيد!
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تبریک میگویم! شما از مرحله سخت گذشتید.
حال تنها كاری كه بايد انجام دهيد اين است كه چند عكس شفاف از پرنده بگيريد.
به ياد داشته باشيد كه گرفتن عكس از زوايای مختلف از پرندگان به شما كمک میكند
تا راحتتر بتوانيد آن را در كتاب يا سايتها پيدا كنيد.
زين پس مرحله جديدی برای شما آغاز میشود و آن پيدا كردن پرنده در داخل
كتاب است .كتاب را باز كنيد و به دنبال گونه پرنده بگرديد .سپس به عكسی كه از پرنده
گرفتهايد نگاه كنيد و آن را با كتاب مقايسه كنيد و نام اختصاصی پرندهای كه مشاهده
كردهايد را پيدا كنيد.
تبريک میگويم به جمع پرنده نگران ايران خوش آمديد!
میتوانيد عكسها ،صدای پرندگان و مشاهدات خود را از طبيعت در شبكههای
اجتماعی به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم از آنها استفاده كنند و لذت ببرند.
در پايان به معرفی يک كتاب و يک سايت مفيد در زمينه پرندگان ايران میپردازيم.
كتاب راهنمای ميدانی پرندگان ايران نوشته فريد مبصر از انتشارات ايران شناسی
يكی از كتابهايی است كه میتوانيد همراه خود حمل كنيد و در محيط از آن استفاده
كنيد .اين كتاب به صورت تصويری و مختصر پرندگان ايران را نشان داده و به سادگی
میتوان از اين كتاب استفاده كرد.
برای داشتن اطالعات بيشتر از پرنده مورد نظر شما میتوانيد به سايت پرندگان ايران
با نشانی  https://www.iranbirds.comمراجعه كرده و اطالعات كاملتری
همچون محل سكونت ،تغذيه ،النهگزينی و  ...نسبت به پرنده مورد نظرتان بدست آوريد.

حال اقتصاد جهان خوب نیست
مجتبی خوش لهجه
گفتيم سال  1398با فراز و نشيبهای خاص اقتصادی

توسعه آسيا و جهان به دليل شيوع اين بيماری كاهش يابد .اما

مهمان ناخوانده از خانواده كرونا ويروسها ،كوويد  19آشوب

كل ضرر جهانی خواهد بود .انتشار كرونا در چين ،منجر به اولين

پشت سر خواهيم گذاشت كه هنوز به انتهای سال نرسيده
خود را در جهان آغاز كرد تا آنجا كه تاثيرات بسيار گسترده بر
اقتصاد ايران و جهان در حال حاضر و پس از آن خواهد گذاشت.
اقتصاد ايران فشار دوگانه تحريم و تبعات ويروس كرونا را تجربه

میكند كه با توجه به محدوديتهای منابع دولت ،سياستهای

اتخاذ شده بسيار بايد حساب شدهتر از قبل صورت بگيرد چرا
كه هرگونه تصميمگيری اشتباه عواقب مخرب طوالنی و شايد

غيرقابل جبران را بر اقتصاد ،سياست و بهداشت جسم و روان
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جامعه ايران خواهد داشت.

اقدامهای محدودكننده اقتصادی شده است و به جهت گسترش
تبادالت اقتصادی چين ،اين به معنی كاهش تقاضای كل در جهان

است .كاهش تقاضا و كاهش رشد اقتصاد جهان منجر به كاهش

تقاضا برای نهادههای توليد ،از جمله نفت خام و فلزات شده است.
اما در جهان اگر بخواهيم درخصوص بحث عرضه اقتصاد را

بررسی كنيم ،در طرف عرضه نيز اقتصاد با فشار كاهشی روبرو

است .با مختل شدن تجارت بينالملل و حتی حمل و نقل داخلی،
زنجيره ارزش طيف وسيعی از محصوالت دچار اختالل شده و

به عقيده دانشمندان و كارشناسان اقتصاد تاثير اين ويروس

ظرفيت توليد واحدها به دليل عدم دسترسی به نهادهها به كاهش

آغازی بر وقوع يک ركود اقتصادی جهانی دانس هرچند اين

شيوع ويروس كرونا در ايران نيز تاثيرات بسيار پيچيدهای

بر اقتصاد جهان تا آن حد گسترده است كه میتوان آن را
ركود و تاثير در نقاط مختلف جهان به يک اندازه نخواهد بود
اما از تاثير آن نمیتوان غافل ماند .افزايش بيكاری در جهان،

سبك زندگی سالم  -اقتصاد و خانواده

جالب توجه است كه در هر سه اين سناريوها ،ضرر چين دو سوم

تحميل شوکهای سنگين به اقتصاد دنيا ،لطمه سنگين به
تجارت خارجی چين و اكثر كشورهای درگير كرونا ،احتمال
بستهشدن درهای دنيا بهروی تجارت خارجی و را میتوان از

تبعات شيوع اين بيماری دانست.

روبرو بوده است.

بر اقتصاد داخلی گذاشته است ،زيرا عالوه بر آسيبهای اقتصاد

جهانی ،اقتصاد ايران به دليل وابستگی به نفت ،تحريمهای
بينالمللی ،رشد منفی و تورم باال آسيبپذيرتر است .گزارشها

حاكی از آن است كه نرخ تورم و كسری بودجه میتواند تبعات
بيشتری برای ايران به همراه داشته باشد.

همچنين افزايش هزينههای تحميل شده در اثر اپيدمی كرونا

به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تصميمات اتخاذ شده

از يک سو و از سوی ديگركاهش توليد ناشی از آن ،از بين رفتن

پول روی آوردهاند تا با افزايش رشد داخلی و صدور بيكاری به

كاهش رشد اقتصادی در پی خواهد داشت هرچند برخی مشاغل

بيشتر كشورهای جهان به سياست كاهش واردات و تضعيف

كشورهای مختلف روی آورند .آمارها و ارقام ارائه شده از بانک
توسعه آسيايی و سه سناريوی طرح شده از سوی اين مركز

حاكی از آنست كه رشد اقتصادی امسال در كشورهای در حال

برخی از مشاغل و يا كاهش شديد درآمد در برخی از بخشها
ديگر مانند توليدات مواد بهداشتی و در اين بازه زمانی رشد بااليی

خواهند داشت.

شوک ناشی از كرونا ،اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با

شوک تقاضا مواجه میسازد .از يک طرف عرضه نيروی كار گذاشته میشود به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نيز
كاهش يافته و از طرف ديگر در تأمين مواد اوليه توليد نيز پرداخته شود .با توجه به ماهيت بيماری كوويد  19و جلوگيری

مشكالتی ايجاد شده است (شوک عرضه) .شوک عرضه ،شوک از تجمع و تعامالت اجتماعی افراد در جامعه شاهد از دست

تقاضا را به همراه خواهد داشت .تعطيلی كسب و كارها ،منجر رفتن مشاغل بسياری در جهان هستيم .در حالی كه كارگران در
به تعديل نيروی كار میشود و كاهش درآمد خانوار ،كاهش سراسر جهان در شوک اوليه ركود اقتصادی ناشی از گسترش

تقاضا را به همراه دارد .هرچند كه دولت سعی دارد با ارائه ويروس كرونا به سر می برند ،موارد از دست دادن شغل و
بستههای حمايتی و عدم اعالم قرنطينه كامل از تعديل نيروی درخواست برای خدمات رفاهی به ميليونها نفر رسيده است.
انسانی و به تعطيلی كشانده شدن بنگاههای توليدی جلوگيری تعديل نيرو در كشورها از اتريش تا اياالت متحده نشاندهنده

كند.

عميقترين ركود اقتصادی از زمان صلح از دهه  1930است.

اما همه ماجرا اين نيست ،در جامعه و در ميان عامه مردم نرخ بيكاری در آمريكا و اروپا به شدت در حال افزايش است.

عدم اطمينان نسبت به آينده ،خانوار را به تصميم پسانداز بيشتر افزايش بيكاری فشار بر دولتها و بانکهای مركزی را بيشتر

و به تعويق انداختن خريد اقالم غيرضروری ترغيب میكند كه خواهد كرد تا در ارائه برنامههای خود به منظور جبران خسارت

همين امر كاهش تقاضای كل بيشتری را رقم میزند و ركود كارگران و يا ترغيب كارفرمايان برای نگهداشتن كارمندان تا
اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحريمها تشديد میشود و لذا زمان از بين رفتن ويروس تالش بيشتری كنند .اين روزها ركود
الزم است تا سياستهای حمايتی هم از خانوار و هم از كسب اقتصادی صرفا برای برخی كشورها نيست ،بلكه آمريكا ،اروپا،
وكار به صورت همزمان طراحی گردد .اين در حالی است كه آسيا و كليه مراجع اقتصادی جهان با اين بحران روبهرو هستند

دولت با وجود تنگنای مالی و كاهش درآمدهای ناشی از تحريم و از بين رفتن بحران اقتصادی در هر نقطه از جهان صرفا به
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و كاهش قيمت نفت و فرآوردههای نفتی ،با افزايش هزينههای همبستگی و همراهی دولتمردان و افراد آن جامعه بستگی
بهداشتی و درمانی ناشی از كرونا روبهرو است و همين باعث دارد .اميد است بتوانيم با تصميمات اتخاذ شده مناسب در ايران

میشود سياستهای حمايتی به شدت محدود اعمال شود .از به زودی از اين بحران گذر كنيم و حال اقتصاد خوب شود.
اين رو بسيار مهم است كه سياستهای حمايتی ،بهينه اتخاذ عدم سالمت اقتصاد و در پي آن تامين نيازهاي اساسي مردم

است هرگونه سياستی كه برای كنترل شيوع كرونا به اجرا اميدواريم به خوبي بتوانيم آن را پشت سر بگذاريم.

سبك زندگی سالم  -اقتصاد و خانواده

شده و از اجرای سياستهای حمايتی كور اجتناب شود .الزم ميتواند تبعات جسماني ،رواني و اجتماعي در بر داشته باشد كه

اپلیکیشن های کاربردی در دوران کرونا

ریحانه واحدیان

در اين روزهای كرونايی با توجه به سرايت شديد ويروس

كرونا در سراسر جهان عجيبترينها رخ میدهد .هيچوقت
فكر نمیكرديم در خانه ماندن و خوابيدن و مدام سر در
شبكه مجازی داشتن و آهنگ گوشكردن و فيلم ديدن و

منزوی شدن از جامعه مساوی باشد با فهم و درک باال و با

فرهنگبودن ،اما كروناست ديگر و دوران خودش را دارد.

با توجه به توصيههای سازمان بهداشت جهانی در

خصوص قرنطينه و ماندن در خانه و عدم تردد درون
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شهری ،تكنولوژی و هوش مصنوعی به همراه دستاوردهای
نوين فناوری اطالعات به كمک انسان امده است و
اپليكيشنهای متعدد جهانی و ملی در سطوح مختلف

سبك زندگی سالم  -فناوری اطالعات و دنیای مجازی

پزشكی ،اقتصادی ،علمی ،اجتماعی و فرهنگی در اين دوران
انسان را ياری میكند.

اپليكيشنها و نرمافزارهايی كه توانسته به افراد در سطح

آموزش و برنامهريزی كار كمک كند تا دوركاری ادارات و

آموزش از راه دور فعال باقی بماند .مجموعه روان ديد از

جمله مجموعههايی است كه با ارايه بستر تحت وب فضای

الزم را جهت ارايه خدمات آموزشی و حضور عالقمندان در
كالس درس مهيا می سازد.

متخصصان دانشگاههای اميركبير ،شهيد بهشتی و شريف تهيه
شد و مورد حمايت گروهی از نخبگان علمی و فرهنگی قرار

گرفت .اين اپ با هدف كمک به شهروندان و نظام سالمت
ايران ،برای كاهش قربانيان آن از طريق آگاهیافزايی و فراهم

كردن نقشه ابتال در ايران توليد شده است .اپليكيشن رايگان

همچنين نرمافزارهای متعدد پزشكی كه ميتواند به

غيرانتفاعی ماسک نسبت به محرمانه ماندن دادههای شما
و
ِ
تعهد سختگيرانهای دارد و اجازه دسترسی به بقيه گوشی شما

درمان و قطع چرخه انتقال ويروس كمک كند .ماسک» نام

نهادهای تخصصی علمی ،مدنی و مستقل كشور بر محرمانگی

پیشگیری

غربالگری و شناسايی عاليم بيماری جهت تسريع در دريافت
اپليكشينی است كه به تازگی به وسيله گروهی از زبدهترين

را ندارد .كميتهای متشكل از نمايندگان تعدادی از معتبرترين

دادههای شما نظارت میكنند.

تغذیه
اما كار به اينجا ختم نمیشود از آنجا كه يكی از مهمترين عوامل مقاومت در برابر بيماری تغذيه مناسب است ،اپليكيشنی با كمک
ظرفيت دانش فارغالتحصيالن علم تغذيه در ايران ساخته شده و در دسترس عموم مردم قرار دارد .انستيتو تحقيقات تغذيهای و صنايع
غذايی كشور ،دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی و انجمن تغذيه ايران به عنوان اصلیترين
متوليان سالمت تغذيهای كشور با بهرهگيری از ظرفيت دانشآموختگان علوم تغذيه و در راستای ايفای مسئوليت اجتماعی خود ،در
قالب يک حركت بینظير جهادی و هدفمند در كوتاهترين زمان ممكن ،اپليكيشن ويژهای برای پاسخ به نياز روز جامعه برای دستيابی
به اطالعات موثق ،مبتنی بر شواهد و كاربردی با نام تاک (تغذيه ،ايمنی و كرونا) طراحی كردهاند .اپليكيشن (تاک) هماكنون برای
استفاده عموم به صورت رايگان از تارنمای اين اپليكيشن به آدرس  http://tacapp.irقابل دانلود است.
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اضطراب و استرسهای در هنگام به خطر افتادن بقای آدمی همواره با
اوست .تمرين مراقبه و مديتيشن يكی از بهترين روشها برای مراقبت از
اضطراب و استرس ناشی از بيماری كرونا است .استفاده از يک برنامه برای
اين كار میتواند بسيار موثر باشد .يكی از برنامههای خوب برای مديتيشن
 Headspaceاست و به شما كمک میكند تا فكر خود را از موضوعات
مضطرب كننده دور كنيد و به مسائل خوب فكر كنيد.

سبك زندگی سالم  -فناوری اصالعات و دنیای مجازی

در قرنطينه ،زمان خود را صرف يادگيری يک مهارت جديد يا تقويت مهارتی كه داريد كنيد .دولينگو برنامهايست كه با آن میتوانيد در
اين دوران با ديگران در اطراف دنيا ارتباط برقرار كنيد و عين حال به آموزش زبان جديد يا تقويت زبانی كه میدانيد بپردازيد .با اين برنامه
میتوانيد به آسانترين روش ممكن زبان ياد بگيريد و پس از اين دوران از آن استفاده كنيد.

روز ملی فناوری هستهای
زینب غفارنژاد

از بيستم فروردين سال  1385كه خبر دستيابی ايران به فناوری غنیسازی اورانيوم و راهاندازی يک زنجيره كامل غنیسازی
توسط سانتريفيوژهای ساخت ايران اعالم شد ،اين روز ،روز ملی فناوری هستهای ايران است .چرا كه در پی موفقيت دانشمندان
و متخصصان ايرانی ،در دستيابی به نسل جديدی از سانتريفيوژها و اعالم آن به آژانس بينالمللی انرژی اتمی ،كشور ايران در
زمره كشورهای صاحب تكنولوژی در غنیسازی اورانيوم محسوب میشود .بنابراين ،با تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی ،به
پاس قدردانی از تالشهای افتخار آفرين دانشمندان جوان ايرانی در دستيابی كشور به فناوری صلح آميز هستهای 20 ،فروردين
در تقويم رسمی ايرانيان «روز ملی فناوری هستهای» نام گرفت.

فرهنگ و هنر  -کتاب ماه
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انرژی هستهای چیست ؟
انرژی هستهای انرژی گرمايی آزاد شده حاصل از شكافت اتم اورانيوم است كه از آن برای توليد بخار آب و گرداندن
توربينهای توليد برق استفاده میشود .اورانيوم معدنی طی فرايندی در تأسيسات فرآوری بايد به گاز هگزافلورايد يا  uf6تبديل
شود و سپس با تزريق به شبكهای ازسانتريفيوژها غنی شده و سپس قابل استفاده است .البته فقط اورانيوم نيست كه با آن میتوان
انرژی هستهای توليد كرد ،مثال از پولوتونيم يا ديگر راديو اكتيوها نيز میتوان انرژی هستهای توليد نمود ،اين انرژی در دسته
انرژیهای نيمه پاک و غير قابل تجديد تقسيم بندی میشود .به اين دليل نيمه پاک كه زبالهها و پس ماندههای آن هزاران
سال در محيط زيست باقیمانده و برای سالمت موجودات زنده بسيار خطرناک هستند ،با وجود اين پس از مقايسه آماری بين
خطرات همه انواع انرژی ،انرژی هستهای جزو بهترين گزينههای موجود بهشمار میآيد .الزم به ذكر است انرژی هستهای به
تمامی انرژیهای ديگر قابل تبديل است ولی هيچ انرژی به انرژی هستهای تبديل نمیشود .
چگونگی کشف انرژی هستهای
حدود سه قرن قبل از ميالد مسيح ،دانشمندی يونانی به نام (دموكريت) با مطالعه برروی اشيای پيرامونش ،به اين نتيجه
رسيد كه اشياء به رغم شكل ظاهری متفاوتی كه دارند از ذرات بسيار ريزو غير قابل تجزيهای تشكيل شدهاند ،وی اسم اين ذرات
را«اتم» نهاد كه در زبان يونانی به معنی «نشكن» است .دو هزار سال بعداز دموكريت دانشمندی انگليسی به نام «جان دالتون»
به اين نتيجه رسيد كه اتم هم قابل تجزيه و شكستن است .اين نظريه باقی ماند تا در سال  192۷ميالدی دانشمند آمريكايی
آلمانی االصل به نام آلبرت اينشتين فرمول( )me-eرا مطرح كرد و ثابت نمود كه «اگر اتم شكافته شود انرژی عظيمی ايجاد
میشود»
كشف انرژی هستهای ،يكی از مهمترين و اثرگذارترين كشفيات بشر در طول تاريخ بود .اما نكتهای كه تقريبا از همان آغاز
نگرانی عميقی را در سطح جهان پديد آورد ،قدرت تخريب فوقالعاده انرژی هسته ی بود كه خيلی زود توسط «ابن هايمر» شاگرد
انيشتين به اجرا درآمد و آمريكايیها برای نخستين بار به طوركامال سری در صحرای «نوادا» انفجار هستهای را آزمايش كردند.

کاربردهای انرژی هستهای
انرژی هستهای دارای كاربردهای فراوان است .در يک تقسيمبندی كلی میتوان كاربردهای انرژی هستهای را در دو بخش نظامی
و غير نظامی قرار داد .با اين مالحظه كه پيشرفت در فناوری هستهای ،پيشرفت در رشتههای علمی مرتبط با اين فناوری را به دنبال
دارد .بنابراين پيشرفت در اين رشته به معنای پيشرفت در علوم مرتبط ديگراست .جمهوری اسالمی ايران در طول ساليان اخير همواره
تأكيد براستفاده صلحآميز از انرژی هستهای داشته و مسئولين عالی نظام بارها اعالم كردهاند كه سالحهای هستهای و بمبهای اتم
در دكترين دفاعی كشور جايی ندارد ،آمريكايیها قريب دو دهه است كه جمهوری اسالمی ايران را متهم به تالش جهت دستيابی به
سالحهای اتمی میكنند و مقصد نهايی ايران در فعاليتهای هستهای را دسترسی به سالح اتمی اعالم میدارند .نقش فناوری هستهای
در توسعه كشور بسيار ضروری است.
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برنامه انرژی هستهای ایران در گذشته و حال
در سال  1353كه مصرف برق كشور حدود  3500مكاوات و جمعيت كشور حدود  30ميليون بود و درآمد نفت حدود  22ميليارد
دالر بود جهت يک برنامه توسعه بيست ساله  2000مگاوات برق پيشبينی كرده بودند كه مورد حمايت كامل آمريكا بود ،اكنون كه
مصرف برق كشور حدود سی هزار مگاوات و جمعيت كشور بيش از دو برابر و درآمد نفت تنها حدود  24ميليارد دالر و برنامه توسعه
انرژی هستهای كشور در يک دوره بيست ساله  ۷000مگاوات میباشد ،برای راهاندازی نخستين نيروگاه يک هزار مگاواتی با مخالفت
جدی آمريكا مواجه هستيم اين مخالفت آمريكا چيزی جز مخالفت با دانش هستهای ايران (كه به گفته البرادعی در رتبه دهم جهان
قرار دارد) و نيز مخالفت با پيشرفت علمی كشور نيست و اتهام سعی در ساخت سالح های هستهای و تبليغات گسترده جهانی در اين
زمينه صرفا برای جلو گيری از توسعه علمی و پيشرفت كشور و عقب نگه داشتن ايران اسالمی از دانش روز میباشد ،بنابراين داشتن
انرژی هستهای برای پيشرفت ما امری ضروری است و به فرموده مقام معظم رهبری مسئله انرژی هستهای پيشرفت بزرگی است كه
جز با استقامت بدست نمیآيد.
عنوان کتاب :تاريخچه انرژی هستهای در ايران و جهان
مؤلف :مركز اسناد و تاريخ ديپلماسی
توضیح کتاب :در  18اسفند  1352سازمان انرژی اتمی ايران
تاسيس شد و قرارداد تاسيس چند نيروگاه از جمله نيروگاه بوشهر
با  KWUبه امضا رسيد و تا قبل از انقالب به پيشرفتهای
چشمگيری در زمينهی ساختمانی دست يافت .پس از پيروزی
انقالب ،كارهای اجرايی آن تا حدودی معوق ماند و چند سال
بعد از سر گرفته شد و سرانجام در سال  1385ايران به انرژی
هستهای دست يافت .در طی سالها و دهههای مختلف ،ايران
با عكسالعملهای مختلفی از سوی كشورهای ديگر مواجه بوده
است .مجموعهی حاضر حاوی مقاالتی در خصوص تاريخچهی
انرژی هستهای در ايران و جهان و نحوهی استفاده از اين انرژی
تحت پارهای از اين عناوين است :سوابق معماریهای هستهای
ايران و فرانسه ،روند توسعهی سالح هستهای در جهان ،پيمان
عدم گسترش سالح هستهای ،تاريخچهی روابط هستهای ايران
و آمريكا ،نگاهی به تاريخچهی پيدايش سالح هستهای و
سياستهای هستهای پاكستان.

فیلم های شبیه سریال چرنوبیل Chernobyl
عيل عليزاده

به بهانه روز ملي فناوري هستهاي بر آن شديم تا فيلمهاي سينمايي در اين
زمينه را معرفي كنيم .متاسفانه عليرغم تمام مزاياي انرژي هستهاي آسيبهاي
موجود آن كه بشر از آن واهمه دارد را نيز نبايد دور از نظر داشت .سريال كوتاه
چرنوبيل كه سعي بر آن داشته تا بتواند از شخصيتهاي اصلي واقعه چرنوبيل
براي ارايه تصوير مطلوب و واقعي از اين فاجعه به بيننده عرضه كند با نقدهاي
متعددي در زمان خود روبرو شده است ولي با اينحال مخاطبين زيادي را نيز به
خود جذب كرده است .فيلم هاي مطرح در جهان با موضوع انرژي هستهاي و
خطرات بيولوژيک بسيار زياد هستند.

سندرم چین ()1979
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نيكالس كيج بازيگر معروف با آن كه هميشه سعي داشته
خودش را از سياست دور نگه دارد در مورد اين فيلم ميگويد:
از فيلم سندرم چين چيزهای بسيار بيشتری در مورد فاجعه
نيروگاه هستهای ياد گرفتم .اين فيلم با واكنش منفي از سوي

فرهنگ و هنر  -سینما و تئاتر

صنعتگران هستهاي مواجه شد ،با اين حال در زمان خود مورد
توجه خاص منتقدان به جهت بن مايه قوي متن و بازي بسيار
ويژه بازيگران قرار گرفت .دو بازيگر مطرح فيلم جک لمون و
جين فاندا برنده جايزه اسكار شدند .داستان فيلم قصه زندگي
يک گزارشگر با بازی فاندا و فيلمبردار او با بازی مايكل داگالل
سار را روايت میكند كه در هنگام اجرای يک گزارش شاهد
وقوع انفجاری در يک نيروگاه اتمی در كاليفرنيا هستند.

رشتهها ()1984
دهه  80با ساخت فيلم های تكان دهنده و ناخوشايندی مانند «وسوسهها» (The
 )Temptationsو «روز بعد» ( )The Day Afterهمراه بود كه ماهيت
شوكهكننده جنگهای هستهای و تاثيرات آنها را به تصوير میكشيد .فيلم تلويزيونی
«رشتهها» كه به نوعي پاسخي بريتانيايي به فيلم «روز بعد» بود عالوه بر تاثيرگذاري
عميقتر به عواقب بهداشتی ،اقتصادی ،اجتماعی و زيست محيطی جنگ هستهای به
خوبی اشاره كرده است و فضايی تاريک و سبک روايی تكاندهندهای شبيه سريال
«چرنوبيل» دارد .اين فيلم با رويكردی مستند گونه به رنجهای روزانه و بیپايانی
كه يک جنگ هستهای برای مردم عادی به همراه دارد به شكل كامال واقع بينانه و
قابل قبول میپردازد .اين فيلم نامزد دريافت  ۷جايزه بفتا شده و سازندگان آن برای
ساختش از چندين منبع تحقيقاتی كمک گرفتند.
دفاع از سرزمین ()1986
فيلمی تحسينبرانگيز كه به نامترين منتقدان آن را قابل ستايش ناميدند از
جمله پائولين كيل ،منتقد افسانهای سينما ،آن را نزديکترين معادل بريتانيايی
به فيلم همه مردان رييس جمهور توصيف كرد كه با فضايی بسيار تاريکتر
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و تاثيرگذارتر به مخاطب عرضه شده است .اين فيلم عنوانش را از قانونی به
همين نام كه در سال  1914در بريتانيا به تصويب رسيد گرفته است ،قانونی
كه به دولت قدرت زيادی در طول دوران جنگ میبخشيد؛ از جمله مصادره
ساختمانها و زمينهای مورد نياز برای جنگ يا آزادی در اقدامات شبه
يک بمب افكن هستهای در يک پايگاه هوايی اياالت متحده در بريتانيا و
اتفاقات متعاقب آن را به تصوير ميكشد .يكی از اعضای پارلمان بريتانيا كه
میخواهد اين موضوع را علنی سازد به داليلی ديگر خود را در مركز توجه
رسانهها ديده و عقب میكشد اما دو گزارشگر به بررسی ماجرا ادامه میدهند
تا آن كه اسناد مربوط به سقوط بمب افكن هستهای را يافته و مامورين دولت
سعی میكنند مانع از افشای اين اسناد شوند.

فرهنگ و هنر  -سینما و تئاتر

جنايتكارانه تا بتواند پيوز جنگ باشد .اين فيلم سرپوش گذاشتن بر سقوط

زهرا خوش لهجه

درمان را از پیشگیری شروع کنیم

اخبار و گزارشهايی كه اخيرا نهادهای رسمی منتشر كردهاند،

از شيوع پديدهای خطرناک در جامعه حكايت دارد كه نمیتوان
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نسبت به آن بیتفاوت ماند .پايين آمدن سن اعتياد ،زنگهای

خطر را برای همه مسئولين ،محققان و مردم به صدا درآورده
است .مجاورت مرزی ايران و مسير عبور بودن برای حمل و

نقل مواد مخدر موجب بروز آسيبهايی برای كشور شده است.

شهادت مرزبانان كشور ،در راه مبارزه با مواد مخدر و از دست

فرهنگي و اجتماعی

دادن افراد خدمتگزار كشور از جمله اين آسيبهاست.

در اين مسير تالشهای فراوانی برای مبارزه با مواد و

هزينههای زيادی برای درمان مبتاليان به اين بيماری شده است.

اما همچنان روند افزايش تعداد مبتاليان وجود دارد و از آن بدتر

كاهش سن ابتالست .خوشبختانه ،برنامههای دولت برای مواجهه
با اعتياد مبتنی بر پيشگيری است .اين رويكرد مناسبترين و

موثرترين راه حلی است كه همه يافتههای علمی آن را تصديق
میكند در اين مسير توجه به آخرين دستاوردهای علمی و در
نهايت اتخاذ برنامههای همه جانبه میتواند سودمند باشد.

ویژگیهای شخصیتی و ارتباط آن با اعتیاد
در يک بررسی آيندهنگر كه  10سال از زندگی را شامل
میشود دانشمندان دريافتند كه بيش فعالی ،يكی از عالئم
پيشبينی كننده مهم برای سو مصرف الكل در آينده است.
در يک مطالعه طولی كه سالهای پيش از دبستان تا 18
سالگی را دربرمیگرفت ،ويژگیهای شخصيتی را ارزيابی
كردند،كه مصرف مكرر ماری جوانا را پيش بينی میكرد.
در مقايسه با آنهائی كه فقط تجربه مصرف را يكبار
داشتند ،كسانی كه در مصرف آن افراط میكردند ،در۷
سالگی چنين ويژگیهايی را داشتند:
 .1گرمنبودن با ديگران
 .2بیعالقگی به موضوعات اخالقی
 .3تنشهای جسمانی
 .4ترديد و بالتكليفی
 .5قابل اعتماد نبودن
 .6ناتوان در پذيرش احساسات منفی
 .۷فقدان اطمينان و اعتماد بنفس
در يازده سالگی خلقيات زير در اين افراد ظاهر شد:
 .1از نظر هيجانی بیثبات
 .2ناتوان در تمركز حواس
 .3درگير نشدن در فعاليتها
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فرهنگي و اجتماعی

 .4كله شقی
 .5منحرفتر از همساالن خود
البته اختاللهای ديگر شخصيتی نظير ،پارانوييد و
اسكيزوييد و دوریگزين و وسواسی و پرخاشگر هم در برخی
نوجوانان شكل گرفته كه مصرف مواد مخدر تقريبا در همه
آنها رايج است .همچنين در اعتياد ،الگو ،نقش اساسی در
شكلگيری رفتار ،گفتار و شيوه زندگی مردم دارد .نوجوانی كه
در خانواده اعتياد زندگی میكنند ،به دليل نداشتن الگوی مناسب
با مشكالتی مواجه شده و گاه بیهنجاری يا ناسازگاری با جامعه
و انتخاب الگوی رفتاری به جای والدين تاثير میگذارد .در اين
مرحله اگر نوجوان به گروهی برخورد كند كه به مصرف مواد به
ديده مثبت مینگرد ،از روی تقليد شروع به مصرف میكند و
مسير هولناک اعتياد آغاز میشود .يكی از عوامل مهم افزايش
خطر مصرف مواد مخدر و اعتياد به آن ،سن است .بنظر میرسد
كه جوانان ،بويژه در  25تا  34سالگی ،بيشتر در معرض خطر
تجربه مصرف ،سو مصرف ،اعتياد و ساير اختالالت وابسته به
مواد هستند.
برخی از يافتههای پزوهشی نيز نكات قابل توجهی را
ارائه كردهاند .بر اساس نتايج يک تحقيق در گزارش سازمان
بهزيستی منعكس شده است  ۷2درصد از معتادان استان
مركزی متولد شهر و  28درصد آنان متولد روستا بودهاند .اين
در حالیاست كه بر اساس گزارش ياد شده 83 ،درصد آنان در
شهر سكونت داشتهاند .بر حسب ميزان تحصيالت نيز  8درصد
آنان بیسواد 38 ،درصد آنان ابتدايی 25 ،درصد راهنمايی28 ،
درصد متوسطه ،وفقط  2درصد دارای تحصيالت عالی بودهاند.
همچنين در بررسی انجام شده ،درباره سابقه اعتياد در خانواده
 28درصد آنان حداقل يک عضو معتاد در خانواده خويش
داشتهاند .با اين اوصاف میتوان عوامل خطرساز در اعتياد را
به چهار گروه تقسيم كرد:
 .1سن يكی از عوامل خطرساز است .بنظر میرسد دوره
سنی  20تا  30سال مرحلهای بحرانی برای سومصرف میباشد.
 .2جنسيت نيز مهم است .از مجموعه پژوهشها میتوان
دريافت كه مردان بيش از زنان در معرض آسيب هستند.
 .3سطح تحصيالت نيز جز فاكتورهای مهم است .احتمال
وقوع اعتياد در افراد بیسواد يا كم سواد يا كسانی كه تحصيالت
خود را رها كردهاند ،بيشتر است.
 .4از مهمترين عوامل خطرساز برای اعتياد حضور يک معتاد

در خانواده است .كودكان و كودكانی كه در خانواده خود
عضوی معتاد دارند ،بطور جدی در معرض خطر هستند.
بنابراين بهترين موقعيت برای اجرای طرحهای پيشگيرانه مقطع
دوم دوره ابتدايی است .دوره سنی كه كودک بهدنبال دوستيابی
و ايجاد رابطه با ديگران و كسب مطلوبيت هستند .از سوئی با
دنيای بيرون از خانواده به طور مستقلتر از گذشته روبرو میشوند و
مجبور به تصميمگيریهای لحظهای هستند .برای شروع به يكی از
نظريههای روانشناسی و نوع نگاه آن به بحث پيشگيری میپردازيم.
الگوی عمل مستدل
الگوی ”عمل مستدل"يا ”انتظار-ارزش” رويكردی اجتماعی_
روانشناختی نسبت به تغيير نگرش و رفتار محسوب میشود كه بر
اساس آن ،نگرشها مبتنی بر مقابله شناختی هستند؛ يعنی افراد بر
اساس ارزيابی فكری خود موقعيتها را برمیگزيند .در واقع مردم
موقعيتهايی را انتخاب میكنند كه آثار احتمالی مناسبی داشته باشد
و از آثار احتمالی نامناسب دوری میجويند .طبق اين رويكرد ،برای
تغيير رفتار ،بايد انتظارات و ارزشهای اساسی مخاطبان را تغيير دهد.
بدين ترتيب تغيير تفكر نوجوانان میتواند از كشش و انتخاب مواد
توسط آنان جلوگيری كند.
الگوی عمل مستدل سه مرحله دارد:
 .1از طريق هدفهای رفتاری میتوان رفتار شخص را پيشبينی
كرد .مثال وقتی هدف نوجوانی خوشگذرانی باشد ،تقريبا توصيه
دوستانش برای استفاده از مواد را میپذيرد ،چون مواد به عنوان
اسباب خوشگذرانی معرفی میشود.
 .2هدفهای رفتاری را میتوان از دو متغير عمده پيشبينی كرد:
نگرش شخصی به رفتار و هنجارهای ذهنی اجتماعی .باورهای آن
نوجوان نسبت به مواد و مصرف آن و همچنين نگرش اجتماع درباره
هنجار يا نابهنجار بودن مصرف مواد ،در تصميمگيری نوجوان برای
مصرف تاثير دارد ،چون او بدنبال كسب تاييد درونی و اجتماعی است.
 .3الف ،نگرش نسبت به رفتار را میتوان با استفاده از چهارچوب
انتظار-ذارزش پيشبينی كرد .ب .هنجارهای ذهنی اجتماعی را
میتوان از انتظارات ادراک شده از نظر ديگران پيشبينی كرد.
اين موارد از طريق همنوايی با آن انتظارات سنجيده میشود.
در اين الگو كه توسط آيزن و فيش بين در دهه  60ميالدی مطرح
شد ،تاكيد بر قدرت تصميمگيری در نوجوانان و ارادی بودن كارهای
نوجوانان است .آموزش و راهنمايی مناسب و مشاوره برای شناخت
درست و غلط در ابتدای نوجوانی يكی از راههای پيشگيری از ابتال
به اعتياد به مواد مخدر است.

وف

امار

ک

ابرها جلوی خورشيد انبوه شده بودند و آب در ساحل از
آبی روشن به كبودی میزد .سنگ بزرگی در  5كيلومتری
ساحل افتاده و سايه سياهی از آن بر روی آب افتاده بود،
صدايي توجهم را به خود جلب كرد:
 كاماروف! وايستا! ميشنوی چه ميگم......برای اولين بار بود كه اين صدای زنانه توی گوشم
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زنگ میخورد و هر بار شخصی كاماروف را به نظم دعوت
میكرد .من به كاماروف فكر میكردم :او چشه ؟ چرا اينقدر
اذيت ميكنه؟ انگار داشت با تنبلی برمیگشت.
 كاماروف برای آخرين بار ميگمكاماروف وايستا.... -من هيچ كاری نكردم.

داستان کوتاه

صدای نارضايتی و ناراحتیاش به گوش میرسيد .سرم
را برگرداندم .در نزديكیام آدم  4سالهای ايستاده بود .كامال
لخت و برهنه .اگر چه كاله سفيد لبهدارش بر سرش بود
و از زير كاله دو چشم گرد سبز رنگ خودنمايی میكرد.
زن قد بلند و تنومندی با لباس ابريشمی سبز بر روی
كاماروف خم شده بود و پشت او  20،25كودک هم سن و
سال كاماروف ايستاده بودند .مربی فرياد زد:

نوشتهي :يو گيبين
ترجمه :مهرک اخص
 تو برای چی به پات خرچنگ بستی؟كاماروف جواب داد :برای چی خودش رو به مردن زده بود.
 برای چی شنها رو پاشيدی تو چشم دوستهات؟ كی ريخت؟ من؟ من رو زمين ريختم تقصير باده.... ای پسر لجباز و تنبل تنبل نيستم.دستهايش را به شكمش زد و گفت :بعد از ناهار تنبل
ميشم.........
زن جوانی با لباس سفيد به ساعتش اشاره میكرد .مربی
فرياد كشيد :به صف شين......سر جاهاتون ....و مثل مرغ مادری
كه بال بال میزند دستهايش راتكان داد.
 لباس بپوشيد....سريع....صف ببنديد.شلوارکهای بچهها در هوا برق میزد و از سندلهايشان
شن میريخت .بچهها در صف زيبايی ايستادند ،تنها كاماروف
بود كه به لباسهايش دست نزده بود.
 كيه هنوز شنا ميكنهكاماروف زير لب گفت :آب سرده....دكتر اجازه نداده.
مربی گفت :بسه،كافيه ،لباسهات رو بپوش.

كاماروف شلوارش رو برداشت ،اما نمیدانستم چرا آن را فورا
نپوشيد و سمت راست صف ايستاد.
مربی دستهايش را به هم زد و گفت :حركت كنيد .صف
حركت كرد اما سمت راست صف به هم ريخت.
 چی شده؟پای كاماروف گير كرده بود و پسر جلويی خودش را انداخته
بود .مربی رفت تا خرابكاری جديد كاماروف را درست كند.

چطوری به كاماروف كمک كند و سرانجام خيلی ناشيانه پای
كاماروف را از شلوارش درآورد.
مربی گفت :برای چی اين كار رو كردی؟ تو چرا آدم نميشي
بچه؟
كاماروف گفت :اينطوری جالبتره ....يکدفعه چيزی به
ذهنش رسيد و از مربی پرسيد :نينا پاولونا آدم يعنی چی؟
مربی اعتنايی نكرد و با عصبانيت گفت نمیدانم .فكر

 -بچه ها چه اتفاقی افتاده؟

میكنم حق با مربی بود .گروه به حركت درآمد و به زودی

 -كاماروف افتاده...

ناپديد شد.

 كاماروف از صف برو بيرون.كاماروف سعی میكرد دستور مربی را انجام دهد ،قدمها را
كوتاه كرد و دوباره روی شنها افتاد.

بعد از چند روز دوباره به كاماروف برخوردم .از دريا باز
میگشتم .خيابان شيب تندی داشت .در آن سمت جاده حصاری
كشيده شده بود .ناگهان يكی از حصارها جابجا شد .سپس يک

 -چی شد كاماروف؟

جفت پای كوچک كه در سندل بود و بعد كاله و بعد دستهای

كاماروف جواب داد :جام بده ،حالم خوب نيست.

سياه و سرانجام تمام بدن دوست كوچولوی من نمايان شد.

دوباره بلند شد و راه افتاد ،اما باز زمين خورد.

او بيرون آمد به اطراف نگاه میكرد .من نگاه تيز و

از صدای مربی خستگی محسوس بود .واقعا آفتاب سوزانی

كرد كه من را نديده است .بعد با دقت تخته را سر جايش قرار

بود .دوستان كاماروف خوشحال بودند .بعد يكی از آنها گفت:

داد و با لبخند طوالنی و حاكی از پيروزی كه روی لبانش نقش

نينا پاولونا ،نگاه كن كاماروف هر دو پاش رو كرده توی يک

بسته بود راه افتاد .هيچ شكی نبود كه فرار میكند .من دست

پاچهی شلوارش.

او را نگرفتم و پيش مربی نبردم ،هيچ چيز كاماروف را تهديد
نمیكرد چراكه من پيش او بودم.

داستان کوتاه

 -اون چشه؟

هوشيارانهی او را در خود احساس كردم ،اما او طوری وانمود

مربی نگاه كرد .انگار كه فرزندی نداشته ،نمیدانست
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واقعا در اين لحظات مربی دقايق سختی را میگذراند.

فرياد دستش را بيرون كشيد .كاماروف با زبان دستش را ليسيد.

اما حقش بود .من هر روز از كنار اين مهدكودک رد میشدم

اما مجدد دستش را به سمت ميوه دراز كرد ،اما كامال مواظب

و مطمئن بودم كه مربی با طبيعت ميانهی خوبی ندارد .به

بود از جايی بردارد كه دردش نيايد.

درخچههای كاج جوان ،به بوتهزار ،به گوشه كنارهای باغ اعتنا

با احتياط زير بوته خزيد و ساقهی قشنگ گزنه را از زمين

نمیكرد .مربی در تمام گوشه و كنار باغ مراقبانی گذاشته بود

بيرون كشيد و با يک حركت شجاعانه آن را از زمين كند.

و ميدان كوچكی را برای بچهها حصاربندی كرده بود كه اگر

خارها نمیتوانستند در دستش فرو روند .اين كشف تازهای بود.

يكی از بچهها خالف اين مرزبندی میرفت ،توسط يک صدای

كاماروف گزنهها را به راحتی در دست گرفت .در حالی كه در

وحشتناک غافلگير شود.

دستش گزنه را بیهدف تكان میداد به راه افتاد .در دشت

البته برای او اينطور راحتتر بود ،به نظر من او كار را برای

گوسالهای میچريد .دو كودک انسان و گاو با هم روبرو شدند.

خودش بسيار راحت كرده بود .بگذاريد كاماروف به اختيار

اگرچه كاماروف همانقدر سن داشت كه گوساله داشت ،اما

خودش بازی كند .من تصميم گرفتم او را آزاد بگذارم و به او

گاو میدانست كه كاماروف كودک انسان است ،اما كاماروف

آزادی را كه جستجو میكرد بدهم.

گوساله را نمیشناخت .كاماروف پرسيد :تو كی هستی؟ گوساله

داستان کوتاه

حاال ببينيم كه اين بچه چه میخواست بكند؟ هيچ توجهی

ساكت بود.

به دوچرخه سوارهايی كه از كوه پائين میآمدند نكرد .دنيای

كاماروف به خودش جواب داد :يک سگ بزرگ ...دستش را

بكر ودست نخورده اطراف كاماروف را كامال به خودجلب كرده

جلو برد تا سگ بزرگ را نوازش كند اما گوساله نمیخواست .او

بود .او پاهايش راروی تخته پارهای گذاشت و از زير آن ميوهی

پيشانی بلندش را پائين انداخت و گردنش را دراز كرد.

درخت كاج كه هرگز نديده بود ،بيرون پريد .كاماروف پرسيد:

چهرهی كودک رنجيده شد .او اصال نمیخواست دعوا كند

تو مگه پريدن بلد نيستی؟جوابی نشنيد ،تصميم گرفت خودش

اما شخصيتاش طوری بود كه نمیخواست عقبنشينی كند.

امتحان كند .ميوه را روی زمين گذاشت و برگرداند .ميوهی

چشمهايش را بست و قبل از دخالت من با گاو شاخ به شاخ شد.

درخت كاج آرام روی زمين ماند.كوچکترين تالشی برای فرار

گوساله جنگ را نپذيرفت و پا به فرار گذاشت .كاماروف

انجام نداد .آنگاه كاماروف آن را در مشتش فشرد.
دو تا ميوهی ديگر زير درخت ديد،خواست بردارد ،ولی با

با فرياد پيروزی به دنبال گوساله دويد .كاماروف قبل از آن
كه متوجه تسليم شدن گوساله شود يک دور كامل زده بود.

كاماروف با شجاعت به گوساله نزديک شد به پهلويش دست كشيد و او را محكم نوازش كرد .به بينی و چشمان و پيشانی مثل
سنگش با محبت دست میكشيد.
گوساله با صبر و مهربانی ،محبتهای كودک را تحمل میكرد و تنها نفس میكشيد.
كاماروف پرسيد :چرا ميترسی؟....من هم از تو میترسيدم ام حاالنمی ترسم .تو يه سگ بزرگ نيستی ،تو يه گاو هستی،
چون ماما ميكني و علف ميخوري ،در قصهها ديدمت ،اما گاو كوچولو...
گوساله صدايی كرد.كاماروف گفت :خداحافظ.
دوباره به راه افتاد ،اما يکباره خشكش زد .فورا متوجه شدم كاماروف از چيزی تعجب كرده است .او با شيئی مواجه شده
بود كه در عمق بیانتها موجها به ساحل میزدند .دو طرف خيابان درخت بود داالن سبز خيابان مثل تيغ تيزی مینمود كه
به سوی دريا پرواز میكرد .احساس شيرين بلندپروازی به كودک دست داد .دستهايش را تكان داد و با فرياد شروع به باال
و پايين پريدن كرد.كلماتش نامفهوم بود .باالخره شروع به خواندن كرد ،با صدايی كه قابل تشخيص نبود .ناگهان از صدای
قورباغهای ساكت شد.
دنبال قورباغه دويد و به آن رسيد .آن را به پشت برگرداند و شروع به بررسی كرد .مدت زيادی او را با دقت نگاه كرد .به دنبال
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اهرمی میگشت كه در قورباغه باشد و با آن بازی كند .كاماروف به فكر فرو رفت .شكم قورباغه صاف بود و اهرمی نداشت تا
بچرخاند و قورباغه حركت كند .كامالجذب قورباغه شده بود و كالهش روی بينیاش آمده بود .فهميد كه آن زنده است و خنديد.
از هر طرف دنبال او میگشتند .يک عده از همراهان مربی هم در جستجوی كاماروف به او كمک میكردند .صدای فريادی
شنيدند و با اين صدا آزادی كاماروف پايان يافت.

میخواست همه چيز خوب باشد .وقتی كه مربی به او نزديک شد .با يک حركت سخاوتمندانه ساقهی گزنه و دو ميوهی كاج
و قورباغهی زنده را به او هديه كرد .اما...........................

داستان کوتاه

كاماروف نمیدانست و نمیفهميد چرا آنها سر و صدا میكنند .او احساس كرد قوی و ثروتمند شده است.

حال خوب
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عيد باستان ،شادترين روزهای سال را برای ايرانیها همراه دارد .هرسال
اسفند كه میشد شهر شلوغ میشد از آدمها ،پر تكاپو و پر هيجان ،تالشی
لذتبخش كه میدانستيم شادی و نو بودن درپی دارد .لحظه شماری
میكرديم برای تحويل سال و ديد و بازديد رفتن .بچهها قند توی دلشان
آب میشد تا عيدی میگرفتند .مهمانیها و ديد و بازديد و خنده و شادی،
سفر و گشت و گذار در طبيعت .سيزده بدر و دامن طبيعت و چای ذغالی و
آش و سيبزمينی آتيشی و بازیهای مرسوم و گروهی .بعد هم بازگشت از
سفر و شروع كار و زندگی عادی.
ولی امسال شرايط فرق داشت ،بيماری كرونا كه آمد ،فاصلهها را زياد
كرد ،رفت و آمدها را ممنوع كرد ،بچهها امسال از الی قران عيدی نگرفتند،
سفرها كنسل شد ،مهمانی و ديده بوسیها ممنوع شد و قرار شد كه در خانهها
بمانيم .در چهار ديواریهايی كه برای بعضیها دوستداشتنیتر از همه جای
دنيا بود ،ولی برای بعضیها قابل تحمل نبود ،اما مجبور بودند .ديگر هر وقت
دلمان میخواست نمیتوانستيم بيرون برويم و برای لمس محيط بيرون از
خانه ترس و واهمه داشتيم .اينجا آدمها دودسته شدند .آنهايی كه در خانه
ماندن را انتخاب كردند و آنهايی كه نتوانستند بپذيرند كه خطر در كمين
است .البته خيلی فرقی نداشت ،شرايط جامعه تغيير كرد ،روابط و رفتوآمدها
عوض شد.
اوايل اين اوضاع خانم ها با خود فكر كردند؛ خوب ،زمان بيشتری برای
خانهتكانی و چيدن سفره هفتسين دارند .آقايان با خود فكر كردند؛ فرصت
زيادتری برای تهيه هزينه معيشتی خانواده دارند ،بد نيست به اين بهانه
خريدها كمتر میشود .تازه عروس و دامادها با خود فكر كردند؛ چه خوب
فرصت بيشتری برای كنار هم ماندن داريم ،صميميت بيشتر و استراحت
بيشتر .بچهها با خود گفتند؛ چه خوب مدارس و دانشگاه تعطيل شد ،خواب
دم صبح و صبحانه و بعد هم فرصت بيشتری برای ديدن فيلم و بازیهای
كامپيوتری داريم.
اما عدهای هم ناراحت شدند ،كسب و كار شب عيد،كه يکسال منتطرش
بودند به هم ريخت و چکها پاس نشده ماند و اجارهها نپرداخته ،مضطرب از
اينكه چگونه اين بهمرختگی مالی را جبران كنند.
در بعضی از خانوادهها فاصلهها كم شد صميميت زيادتر شد ،كارهای
عقب افتاده انجام شد ،خستگیهای يكسال به تن مانده ،بدر شد وخيلی
اتفاقهای خوب ديگر ...
در بعضی از خانوادهها كه روابط بين فردی خيلی خوب نبود و آدمها
باالجبار يكديگر را تحمل میكردند ،شرايط سخت شد ،مثال پدر و فرزندهايی
كه قبال اختالف نظر داشتند مجبور بودند مدت طوالنی كنار هم باشند ،سر
يک سفره بنشينند ،باهم تلويزيون ببينند و يكی به نفع ديگری سكوت كند
تا دعوا نشود .زن و شوهرهايی كه چند روز در هفته با هم قهر بودند ،مجبور

زهرا خوش لهجه
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شدند دايم با هم غذا بخورند و در كارها با هم باشند و كمک كنند.كم
كم اختالف نظرها شروع شد .حوصلهها سر رفت .مجادلهها آغاز شد.
هيچ كسی انتظار طوالنيشدن اين اوضاع را نداشت .مردم از خانهها به
هر بهانهای بيرون زدند ،هيچ كسی از جوانی كه بدون اينكه كار خاصی
داشته باشد ،به خيابان آمده بود ،نپرسيد چه چيز تو را از خانه بيرون راند!!
فقط گفتيم مردم مراعات نمیكنند .هيچ كسی از مردان و زنان شاغل
نپرسيد كدام نيازتان برآورده نشده كه به دنبالش بيرون زديد!! فقط گفتيم
مردم همكاری نمیكنند.
به اين توجه نكرديم كه حال خوب چه وقت برای افراد ايجاد میشود؟
آيا شرايطاش را دارند يا نه؟!!
شايد نياز به آموزش دارند ،شايد نياز به يادآوری دارند .بايد ياد بگيرند
دوباره كنار همبودن را ،ناهار در خانه خوردن را و با هم تلويزيون ديدن را.
شايد آنقدر سرگرم دويدن بدنبال زندگی بودند كه وقتی برای فكركردن
به كنار هم بودن نداشتند.
وقت آنست كه لذتهای ساده فراموششده را يادآوری كنيم .دوباره
فرصتی بدهيم تا كودكان روی دوش پدرها سوار شوند ،يا پدرها فرصت
داشته باشند تا با كودكانشان گل يا پوچ بازی كنند .يا مادرها كمی
استراحت كنند .غذاهای ساده درست شود .همه افراد خانه در پختوپز
همه كمک كنند و غذاهای جديد اختراع شود.
صدای پدرها قبل از تاريكی هوا در خانه بپيچد .صبحانهها را كنار
هم ،دور يک ميز بخوريم و صدای چليک چليک قاشق چایخوری در
استكانها برای بهمزدن چای شيرين صبحانه ،گوش را نوازش بدهد.
بازیهای قديم و جديد را روی هم بريزيم و بازی جديدی بسازيم ،صدای
شوخی و خنده از اين اختراعات عجيب خانه را پركند.
سلفیهای توی رستورانها و پارکها جايش را به عكسهای
خانوادگی در بالكن كوچک و ساده بدهد .ورزش در سالنهای مجهز
جايش را به نرمش در پذيرايی بدهد.
خالصه ،سادهكردن زندگی و مختصر و مفيد بودن داشتهها شيوه
زندگی امروزی شده است .انسانها فقط به زنده ماندن يكديگر اهميت
میدهند و ديگر نيازی نيست در شيکترين هتل جا رزرو كنند و در
مشهورترين رستورانها غذا بخورند ،تا حالشان خوب شود .همين كه
عزيزانشان سالم باشند،كافی است .مردم برای هم سالمتی را بيشتر از
جيب پر پول آزو میكنند .در خانه ماندن با فرهنگترين رفتار و صبور
بودن بهترين شيوه برای مقابه با كرونا است .بهاری خوب و سرشار از
سالمتی برایتان آرزو دارم .لحظه شماری برای رسيدن بهار ،بچهها برای
لباس نو و برق كفشهايشان و عيدیهايي كه در انتطارشان بود .

مهدی اسامعیلیراد

متولدین فروردین

در این مرحله به لطف نگرش مثبت و عملکرد درخشان شما ممکن
است مورد توجه مافوق خود در محل کار قرار بگیرید .برای بازرگانان،
این ماه نوید رشد مثبت نیز دارد .این ماه ممکن است مزایای متعددی
را برای معاملهگران و همچنین نمایندگان کمیسیون ارائه دهد .ممکن
است برای شما عاشقانه باشد .کسانی که ازدواج کردهاند ،رابطه آنها
با همسرشان ممکن است صمیمی و سالم بماند .در این مرحله ،ممکن
است تالش کنید و هزینههای ناخواسته را کنترل کنید.

متولدین اردیبهشت

افراد حقوق بگیر ممکن است بتوانند با مافوق و همکاران خود در محل
کار روابط دوستانه برقرار کنند .در جبهه عشق ،بسیاری از شبهای
عاشقانه ممکن است برای شما وجود داشته باشد .ممکن است مجردها
برای ازدواج آماده شوند .ممکن است بازرگانان اخبار بسیار خوبی
دریافت کنند .زوجهای متاهل مراقب سالمتی یکدیگر باشند.

سرگرمی  -طالع بینی و شخصیتشناسی
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متولدین خرداد

این مرحله ممکن است برای پیمانکارانی که براساس کمیسیون
کار میکنند بسیار مطلوب باشد .این مرحله همچنین ممکن است زمان
خوبی برای عرضه محصوالت شما به بخشهای مختلف دولتی باشد.
کسانی که در صنعت ارتباطات کار میکنند باید احتیاط کنند .ممکن است
بازرگانان تجارت خود را به سرعت گسترش دهند.

متولدین تیر

در طی این مرحله  ،مشتریهای مهم ممکن است با مشکالت مرتبط
با خدمات روبرو شوند .این مرحله ممکن است برای افراد دارای حقوق
وخیم باشد .روابط با مافوق ممکن است دوستانه باشد .با این وجود ،در
بعضی مواقع ،فرصتهای شغلی ممکن است از دست برود .دانشجویان
ممکن است نیاز داشته باشند که با استرس دانشگاهی کنار بیایند و
مدیریت زمان را یاد بگیرند .این ماه ممکن است زمان بسیار خوبی
باشد ،زیرا ممکن است عاشق شوید.

متولدین مرداد

معاملهگران و تولیدکنندگان ممکن است هر دو به یک اندازه سود
ببرند .ممکن است کارمندان حقوق بگیر خوب عمل کنند که با مافوق خود
مشاجره نکنند .این ماه ممکن است برای همه دانشآموزان زحمتکش
خوب باشد و کوشش ،تمرکز و کار سخت باید مانور اصلی آنها باشد.
برای امتحانات آینده ممکن است تالش و پشتکار زیادی انجام شود .در
این مرحله ،شما ممکن است همه سوء تفاهمهای گذشته را با دوستان
خود پاک کنید.

در این مرحله ،به نظر میرسد مشاغل در حال رشد هستند .این
ممکن است برای کسانی که در صنعت ارتباطات از راه دور هستند ،یک
مرحله خاص باشد .معامالت تجاری شما ممکن است به شما کمک کند
حرفهایتر شوید .تور شما در مورد کار نیز ممکن است افزایش یابد.
ممکن است به کارمندان حقوق بگیر ،افزایش حقوق یا ترقی ارائه شود.
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متولدین مهر

در این ماه ممکن است بازرگانان کنترل کامل داشته باشند .آنها
حتی ممکن است افزایش سود را تجربه کنند .معلمان ،راهنمایان و
مربیان ممکن است حمایت صمیمانه خود را به دانشجویان ارائه دهند.
دانشآموزان ممکن است تمرکز بسیار خوبی از خود نشان دهند .به
نظر میرسد که این ماه نسبت به سرمایهگذاریهای مشترک و مشاغل
مشارکت به خصوص مطلوب است.

متولدین آبان

در این مرحله ،روزهای ابتدایی ماه ممکن است برای کارمندان دارای
حقوق کمی سخت باشد .با این حال ،دیگر نیازی به نگرانی نیست ،زیرا
با پیشرفت ماه ممکن است اوضاع بهتر شود .ممکن است بازرگانان
بطور موفقیتآمیز گسترش بنگاه اقتصادی خود را برنامهریزی کنند .این
ماه برای افراد در زمینههای خالق ،هنرهای نمایشی و صنعت سرگرمی
مطلوب است.
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متولدین آذر

بازرگانان و تجار مرتبط با تجارت مواد چاپی و لوازمالتحریر نیز
ممکن است سود خوبی کسب کنند .در طی این مرحله ،مشاغل ممکن
است بتوانند به گردش مالی مورد نظر خود برسند .سود آنها نیز ممکن
است افزایش یابد .دانشجویان هنر و تجارت ممکن است کمک زیادی
از اساتید خود دریافت کنند .در طول این مرحله ،خواهران و برادران شما
ممکن است در پیمایش مسائل پیچیده به شما کمک کنند.

متولدین دی

در طی این مرحله ،تأثیرات سیارهای ممکن است رشد شغلی شما
را تضمین کند .ممکن است این امکان وجود داشته باشد که با یک
مشتری بسیار با ارزش یک معامله تجاری بسیار پرسود داشته باشید.
دانشجویانی که دنبال طراحی داخلی ،آواز ،رقص و فناوری مدرن هستند
ممکن است از هر کاری که انجام میدهند برتری پیدا کنند .کارمندان
حقوق بگیر باید در مورد رفتار اداری مراقب باشند .علیرغم تالش
سخت ،ممکن است تالشهای آنها به اندازه کافی قابل درک نباشد.

متولدین بهمن

در طی این مرحله ،بازرگانان ممکن است از همه جا با رقابت سختی
روبرو شوند .همچنین ممکن است احتمال بروز برخی موانع نیز وجود
داشته باشد .ممکن است بازرگانان نتوانند استراتژیها و برنامههای
جدید را پیادهسازی کنند .زوجهای متاهل ممکن است نیاز به عاشقانه با
یکدیگر داشته باشند .آنها باید اولویتهای فردی را کنار بگذارند و با
انتخاب یکدیگر سازش کنند .اتمام پروژهها در یک جدول زمانی دقیق
ممکن است یک مشکل باشد.

در طی این مرحله ،افراد حقوق بگیر ممکن است کار و کوشش خود
را نشان دهند و ممکن است این تالشها توسط افراد برتر و مربیان کار
انجام شود .این ممکن است یک ماه عالی برای دانشجویان باشد .آنها
ممکن است حداکثر تمرکز را روی مطالعات خود نشان دهند .این مرحله
ممکن است ،برای زوجهای متاهل سخت باشد .مجردهایی که به دنبال
ازدواج هستند ممکن است در این مرحله پیشنهادات مناسبی را دریافت
کنند .مشاغل مرتبط با خط مکانیکی ،ماشینآالت و زمینه آموزشی ممکن
است برتری داشته باشند.
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همراهان گرامی مجله ذهنآویز
اولين باشيد!
به محض نشر نسخه الكترونيكی ذهنآويز آن را دريافت كنيد!
كافی است اطالعات زير را به آدرس ايميل ما ارسال كنيد.
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آدرس ايميل جهت ار

سال اطالعاتinfo@zehnavizonline.ir :
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