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آیا شما را از شبیهترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند :آری ای رسول خدا! فرمودند :هر کس خوش اخالقتر،
ی اش دوستدار تر ،بر حق شکیباتر ،خشم را فرو
نرمخوتر ،به خویشانش نیکوکارتر ،نســبت به برادران دین 
خورندهتر و با گذشتتر و در خرسندی و خشم با انصافتر باشد.
کافی(ط-االسالمیه) ج  ،2ص  ،241ح 35

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری

الهی!
الهی به حق آن که تو را هیچ حاجت نیست
رحمت کن بر آن که او را هیچ حجت نیست
الهی!
در دل ما جز تخم محبت مکار
و بر این جان ها جز الطاف و مرحمت مدار
و بر این ِکشت ها جز باران رحمت مبار...

شاعران خراسانی

داوطلبی از دیار باقی

عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران

نظر پزشک قانونی را چسبانده بودند به لنگ میت که « :متوفی بر اثر برخورد
جسمی سخت با نواحی حول چشم دچار سندروم نوع بی نفسی گردیده» .
البته توضیح این نکته را الزم می دانم که منظورشــان همان « َســقَ ط شده »
بود ...ولی خب ،به قول خودم؛ هر کس به زبانی حــرف دل ما میزند ،بلبل
به غزل خوانی و پزشــک قانونی به ســندروم .درســت مثل روزهایی که یک
زکام نیم بند گریبانت را می گیرد و پزشک معالج علت را « رینو فارنژیت حاد»
مینویسد ...
و اما برســیم به کار خودمان و ُگل داســتان کــه روایت آالم آن عزیز از دســت
رفته باشد.
معموال مرگ ومیرهای با دالیل نامعلــوم ،زمینه آغاز جذاب ترین مباحثات و
مناظرات برزخی من و جناب مبارکه را با متوفی فراهم می آورد و به زعم این
حقیر کمترین،عنصر فراگیر شده « فضولی» علت العلل بی چون و چرای این
پدیده مملکت شمول است.
مبارکه « :قشنگ معلومه َدســی َدســی افتادی ُمردیا عمو جان! کمتر پیش
اومده علت مرگ یه همچین بادنجون نوبری زیرچشــم طرف باشــه .چطور
شد؟ »
میت « :واال ،به خدا خودمم نفهمیدم چطو شــد؟! من تا چشمام رو ،رو به این
دنیا باز کردم ،خودمو تو صــف دیدم ،اصال از بچگی توی صف بزرگ شــدم.
موال مدرســه ...باور
از صف ســنگکی و بربری و خاش خاشــی بگیر تا صف
ِ
کنید ،زندگی من با صف تعریف می شد ،شما خودت تو صف شله بودی البد،
میفهمی چی میگم؟ اصال مگه از اون صف سختترم داریم؟»
مــن « :آن گونه کــه از شــواهد و قراین اســتنتاج می گــردد ،جنــاب عالی از
شهروندان قانون مدار جامعه بودید .لکن هضم این بادمجان کاشته شده زیر
چشمتان از آن روی ثقیل می نماید که چگونه به دام منازعات خیابانی افتاده
و به ضربت مشتی مهلک به دیدار حق شتافته اید؟ »
میت« :تجربه به من ثابت کرده که هر بار صفی دیــدم و نرفتم توش ،باالخره
یه جــوری یه جایــی قافیــه رو باختم .امــروز بعد دو ســاعت معطلــی تو صف
نونوایی داشــتم برمی گشــتم خونه که دیدم جماعت جلو در یه ساختمونی
ردیف واستادن .ما که نفهمیدیم صف چی بود؟ فقط طبق تجربیات گذشته
میدونستم باید جا بگیرم و این شد که رفتم ته صف .آقا هنوز پامون رو جفت
نکرده بودیم که دوهزار تا دوربین و خبرنگار ریخت رو سرمون و پیچیدنمون
به بند مسلسلی ســواالی صد من یه غاز که نه سر داشــت و نه ته .هنوز گیج و
ویج کشف ماجرا بودم که یکی از همین خبرنگارا ازم سوال کرد :شما برنامه
زمان بندی شده هم دارین؟ پرسیدم :یعنی چی؟ گفت مثال برنامه صد روزه
یا یه چیزی تو همین مایه ها دیگه! منم گفتم :راستش صد روزه که نه ...ولی
هفتگی چرا ...اونم به صورت بسیار دقیق و منظم .چون شما جز من و داداشم
و بابام و عموم ،هیچ دو نفری رو در دنیا پیدا نمی کنین که هفته ای یه بار برن
حموم .من نمی دونم کجــای حرفای من چیــز انحرافی داشــت که ناگهان

افسردگی و ضرورت همگرایی
در جامعه برای کمک به تشخیص
و درمان

موجبات جشــن و ســرور و شــادمانی حضار را فراهم کرد و لحظــات خوب و
شیرینی رو برای همه رقم زد .خالصه وسط این کشمکش دیدم یه پسر بچه
ده دوازده ساله داره یواشــکی میره جلوی صف که در جا گوشش رو گرفتم و
کشیدمش عقب .تا به خودم اومدم که دعواش کنم و براش از آداب « همه جا
به نوبت » بگم ،دیدم یه غول دو متری داره میاد به سمتم و فریاد می زنه که بچه
ام رو ول کن ...و نهایت ًا آخرین چیزی که از دار فانی به یاد دارم ،تصویر نمای
نزدیک مشت همون غول بیابونی در فاصله چند سانتی متری چشمم بود» .
مبارکــه « :تو دیگه کی هســتی مرد حســابی؟ هیــچ می دونی تــو صف چی
واستاده بودی؟ »
میت « :نه! چی بود جریان؟ »
مــن « :جمیــع عناصــر مطروحــه از مــوارد مربــوط بــه صف ثبــت نــام برای
کاندیداتوری انتخابات حکایت داشت» .
میت « :وای بر من! عجب فرصتی رو از دســت دادم! لطفا هــر چه زودتر منو
برگردونین توی همون صف» .
مبارکه « :بیفت بمیر ســر جات مرد ناحســابی!!! آخه اعتماد به نفسم تا این
حــد؟ داداش تــو که صالحیــت حداقلهــا رو هم نــداری ،چرا وقــت مردمو
میگیری؟ »
میت « :آقا چرا مغلطه میکنی؟ من ُ
کارکشته مقوله «صف» که هستم .اصال
حاال که این طور شــد ،صف رو من اختراع کــردم و اگه رئیس جمهور بشــم،
صفهای چندمنظوره ایجاد میکنم .از این بهتر؟ از این بیشتر می خواین؟
اصال شــما جون بخواه ،فقط لطفا بزنید کنار من همین گوشــه پیاده بشــم،
برسم به صفم.»...
خدا هفت پشت جناب مبارکه را ببخشاید و بیامرزد که به ضرب مشت خویش
بادمجان متقارن دیگری را نیز نصیب آن داوطلب فقید نمود تا مقصد قطعی
بعدی اش قبرستان باشد.

آموزش لهجه مشدی

خراسان به روایت
31فروردین 1355

دونفر از کارکنان هتل500،هزار ریال موجودی گاوصندوق هتل را سرقت کردند
41سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
دو نفر از صندوقداران یک هتل به نامهای جلیل و اصغر
که با کمک و همدستی یکدیگر اطالعاتی از رمز صندوق
هتل به دست آورده بودند ،در یک فرصت مناسب و طبق
نقشــه قبلی500 ،هزار ریــال موجودی نقــد صندوق را
سرقت کردند.
مســئولین هتل پس از اطالع از این جریــان ،مراتب را به
پلیس اعالم داشــتند و مامورین پس از بررسی و تحقیق،
نامبــردگان را به اتهام ســرقت دســتگیر کردنــد و همراه
پرونده متشکله به دادسرا اعزام داشتند.
به دنبال دستبرد به صندوق هتل و دستگیری سارقین،
تحقیقاتی از نامبردگان به عمل آمد و با اعالم مفقود شدن
یک دســتگاه تلویزیون رنگی به ارزش 140هزار ریال از
طرف مســئولین هتل ،یکی از ســارقین اعتراف کرد که
تلویزیون را هنگامی که کامیون حامل جعبههای نوشابه
وارد انبار شده ،بدون اینکه راننده کامیون متوجه شود ،از
هتل خارج کرده و سپس به بهانه اینکه اشتباهی ُرخ داده،
تلویزیون را با تهدید از راننده کامیون گرفتهاند.

نمای تاریخی

تصویری از گنبد و گلدسته حرم
امام حسین(ع) که31فروردین
 1355در روزنامه خراسان آن
دوران به چاپ رسید.

پرونده اتهامــی نامبردگان به دادگاه ارجاع و ســارقین با
صدور قرار بازداشت روانه زندان شدند.

•*1026تن انواع روده از ایران به خارج صادر
شده است

اســتقبال بعضــی کارخانههــای اروپایــی بــه ویــژه
کارخانههای آلمانی تولید کننده مواد غذایی و گوشتی
موجب شــده تا در ســال گذشــته 1026تن انــواع روده
گوســفندی و بزی بــه ارزش حــدود 740میلیــون ریال
به خارج صــادر شــود ،در صورتی که مجمــوع رودههای
صادراتــی در ســال  ،53حــدود 922تــن بــه ارزش
591میلیون ریال بوده است.
آلمان غربی به تنهایی هر ســال بیــش از نصف رودههای
صادراتــی ایــران را خریــداری مــی کنــد .یکــی از
صادرکنندگان گفت :در دو ،سه سال قبل کارخانههای
اروپایی بــه تصور اینکه مــی تواننــد از روده مصنوعی هم
اســتفاده کنند ،خریدشــان را کاهش دادند ،ولی پس از
چندی متوجه شــدند که مقدار فروششــان به علت تغییر
رنگ و طعم کالباس و سوســیس کاهش یافته اســت .به
همین جهت مجددا به خرید روده طبیعی روی آوردند.

•*شوهر بهانهگیر

زن جوانی که ســاکن قریه آبکوه اســت ،برای شــکایت از
شــوهر خود به دادگاه خانــواده مراجعــه کرده بــود و در
کریدور دادگستری به انتظار نوبت به سر می برد ،ضمن
گفت وگویــی علت مراجعه خــود را به دادگســتری برای
خبرنگار ما چنین شرح داد :حدود دو سال است با مردی
که از همســر اول خــود دارای دو دختر بزرگ می باشــد،
ازدواج نمــودهام و یکی از دخترهای ایــن مرد نیز چندی
قبــل ازدواج کرد کــه همگی باهــم در یک خانــه زندگی
می کنیم.ثمــره ایــن ازدواج پس از دو ســال یــک فرزند
 6ماهه است.
چند وقتی می شود که هر شب که شوهرم به خانه می آید
مرا به باد ناســزا می گیرد و می گوید که چــرا اثاثیه خانه
کم است ،چرا اتاق تمیز نیســت و شروع به کتک زدن من
میکند .دختر و دامادش نیز با دیدن این رفتار بالفاصله
به من حمله ور شــده و در کتک زدن من ،با او همدســتی
میکنند .آن ها می گویند که تو در این خانه زیادی هستی
و شوهرم نیز می گوید :تو حقت را بگیر و از خانه من برو.
زن در حالیکه به شدت گریه می کرد ،ادامه داد:حاال حق
من یک بچه  ۶ماهه اســت که می خواهم او را بزرگ کنم
ولی با این وضــع چه کنم و نیز خوب می دانــم که از لوازم
منزل چیزی کم نشده است.
همه این ها بهانه هایی است که شوهرم بی مورد می گیرد
تا خود را از شــر من خالص کند و زن دیگــری را به عنوان
همسر به خانه اش بیاورد.
من هم چون چاره دیگری نداشتم به دادگستری آمدم تا
قانون تکلیف من و بچه ام را روشن کند.

در لهجه مشهدی و بعضی
شهرستان های خطه خراسان،
گاهی شاهد ایجاد تغییراتی در
واژگان به واسطه نحوه استفاده
آنها در ساختار گفتمانی
هستیم .مثال یکی از تغییرات
« ُپری» میباشد که عبارت است
از افزایش واکههای کوتاه به
واکههای بلند ،این دگرگونی در
مقابل کاهش است و یکی از انواع
آن ،افزایش  /e/به  /i/است:

 #مشهد

21

بالشت = بالیش =
Pillow

کشته = کیشته =
Dried Fruit

شهر و استان در شبکههای اجتماعی
رضا کیانیان بازیگر ،در
نشست نقد و بررسی فیلم
«هفت و پنج دقیقه» ،از
خودکمبینی در سینمای
ایران انتقاد کرد و گفت:
به عنوان بازیگر چیزی از
خارجی ها کمتر ندارم.
مشکل این است که در
کشور ما خودکمباوری
وجود دارد و فکر میکنیم
تمام چیزهای خوب آن
طرف دنیاست .سینمای
ما سینمایی است که
توجه جهان را از جهاتی
به خودش معطوف کرده
و همه جا سینمای ایران را
دوست دارند.

رضا عطاران:
کسی برای من سر و
یشکند
دست نم 

رضا عطاران بازیگر
محبوب سریال ها
و فیلم های عمدتا
طنز ،در گفت و گو با
آخرین شماره مجله
«همشهری جوان»
گفت که معتقد است،
کسی برای او سر و دست نمی شکند .او توضیح داد :خیلی چیزها باید
کنار هم قرار بگیرند تا چنین اتفاقی بیفتد .فقط یکی از عوامل فروش باال،
بازیگر است .مثال «من سالوادور نیستم» قصه جالبی داشت .این که یک
آدم مذهبی را بگذارید وسط برزیل خودش جذاب است .هر کس هم از
نگاه خودش فیلم را می بیند .یک آدم مذهبی از نگاه خودش فیلم را می
بیند ،شما شاید از نگاه خودتان ببینید و یک بچه هم از نگاه خودش؛ مثال
از یک بچه بپرسیم فیلم سالوادور را دیدی؟ می گوید :آره چقدر خوب
رقصیدی .فقط از همان قسمت فیلم خوشش آمده.
او در پاسخ به این سوال که چرا اغلب ،فضای فیلم های سینماییاش با
سریال هایی که ساخته تا این حد متفاوت است؛ بیان کرد :من دوست
دارم همیشه کار متفاوت انجام دهم .اگر قرار بود باز هم یک چیزی مثل
سریال ها بسازم که قبال یک بار ساخته بودم.

گالش = گالیش =
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# Mashhad

شاگردان میثاقیان به زیارت حرم منور رضوی رفتند.

تصویری زیبا
از تنگل (دره)
ارغوان در
بردسکن

امیریل ارجمند بازیگر
سینما و تلویزیون در
گفت و گو با باشگاه
خبرنگاران جوان؛
پیرامون فعالیتهای
اخیر خود در عرصه
فرهنگ و هنر گفت:
بعد از  5سالی که درگیر
بازی در سریال تاریخی
«معمای شاه» بودم،
ترجیحم بر این است
که کاری جدید قبول
نکنم و به کارهای نیمه تمام برسم و استراحت کنم .وی در ادامه با بیان اینکه
بعد از همکاری با مجموعه تلویزیونی «معمای شاه» پیشنهاد دیگری در سیما
داشتم ،اظهار کرد :در این  5سال واقعا خسته شدم .پیشنهادهایی را از سوی
تلویزیون داشتم ،اما قبول نکردم؛ نیاز به استراحت داشتم .ارجمند افزود :این
روزها بیشترین فعالیت خود را معطوف به عرصه موسیقی کرده ام با برنامه ثابت
به صورت تخصصی با عنوان «مترونو» در خصوص حوزه موسیقی از خوانندگی
تا ساخت تکنیک های موسیقی ،ترانه و ملودی و  ...صحبت خواهیم کرد .وی
به همکاری خود با برادرش در فیلم کوتاه «پیکان سیاه» اشاره کرد و گفت :پیش
از همکاری در معمای شاه ساخت یک آلبوم موسیقی را در دست داشتم که نیمه
تمام ماند و این روزها مشغول ساخت موسیقی فیلم کوتاه برادرم هستم.

افســردگی یکی از شــایعترین اختالالت روانی است
که «پنهــان» مانــدن آن ،در حــال حاضر یکــی از مهم
ترین دغدغههای متخصصان بهداشت روان را شکل
می دهد.
این بیماری ریشه در عوامل متعددی دارد ،از مشکالت
جسمی بگیرید تا ســبک زندگی افراد .اما آنچه باعث
شــده تا در ســالهای اخیر ،رســانهها و کارشناسان،
تاکید زیادی بــر معرفی این بیماری داشــته باشــند و
افراد را به درمان بیماری شــان ترغیب کنند ،افزایش
آمار مبتالیان به این اختالل است.
در این میان ،هر چند در ایران اختاللهای روانی روند
طبیعی خود را طــی میکنند اما فرهنــگ مراجعه به
روانشناس در کشورمان به ضعف دچار است و اگرچه
نگرشها نســبت به اختاللهای روانی در مقایســه با
گذشته ارتقا پیدا کرده است ،اما هنوز مسئله انگ زنی
یکی از معضلهای موجود در بین خانوادهها و خیلی
از افراد جامعه است ،از این منظر باید در مسیر معرفی
این بیمــاری بــه جامعه و افزایــش آگاهی افــراد برای
تشــخیص نشــانههای آن در خود ،در راستای اصالح
نگرش ها ،اقدامات الزم را انجام دهیم.
اگــر بدانیم که عدم تشــخیص یــا پذیرش نشــانههای
افســردگی در فرد ،چه تبعاتی برای زندگی شخصی
و حرفــهای او رقــم می زنــد ،در مســیر فرهنگســازی
مجدانهتر گام برمی داریم.
هم اکنون  6درصد مردم جهان با بیماری افســردگی
دست به گریبان هستند و شــیوع افسردگی عمده در
زنان دو برابر مردان اعالم شده است .نکته قابل توجه
آن است که اکثر این افراد خود را بیمار نمی دانند و یا
اطرافیانشــان آن ها را به عنوان بیمار قبول ندارند ،از
این رو از درمان محروم می شوند و به دلیل پایین آمدن
کارکردشان ،جامعه دچار عوارض فراوان اجتماعی و
اقتصادی می شود.
اولین قدم درمان در افســردگی های عمده ،استفاده
از داروهای ضد افسردگی است اما در انواع خفیفتر
آن ،درمانهای رفتاری پیشنهاد می شود.
باید توجه داشت فردی که دچار افسردگی می شود،
برای عبور از این مرحله نیاز مبرمی به حمایت نزدیکان
خود دارد و این جنس حمایت ها ،روند درمان را تسریع
می کند.
افسرده خویی نوع دیگری از افسردگی به شمار میآید
که از قضا بسیار شایع است ،نشــانه های این اختالل
خفیف تر اســت و شناســایی عالیم آن دشــوار است و
اغلب به طول می انجامد.
مبتالیان به این نوع اختالل همواره احساس خستگی
دارند و کارها برایشان دشوار است و در اصطالح ،کاه
پیش چشمشان کوه مینماید.
آن هــا از زندگــی لــذت نمی برنــد اما بــا وجــود این،
وظایفشــان را انجام می دهند .در حال حاضر برآورد
می شــود که  2درصــد از افــراد جامعه دچار افســرده
خویی باشند.
باور داریم ،زمینهها و آشکارســازهای افســردگی در
ســطح فردی و اجتماعــی باید جدی گرفته شــود .در
انــواع افســردگی ،تشــخیص و درمان ســریع توســط
روانپزشک میتواند زندگی بخش باشد.
در مــورد روحیه جمعــی هم کــه در کیفیــت زندگی و
کارایی ملــی اثــر دارد باید بــا بهرهگیــری از نظریات
کارشناســی روانپزشــکان ،زمینههای افسردگی را
در جامعه شناســایی کرد تا توسط مســئوالن برطرف
شوند.
حمایتهای درمانی یکی از راهکارهای مهم برای حل
این مشکل در جامعه است .عمده افراد دغدغه تامین
هزینههای این بخــش را دارند و به واســطه آن ،حتی
در صورت تشــخیص هم از پیگیری رونــد درمان خود
اجتناب می ورزند.
از سوی دیگر ،حمایتهای درمانی در این بخش کمک
خواهد کرد تا فرد تحت پوشش برنامههای غربالگری و
تشخیص ،با مشکالت روانی خود نیز آشنا شود.
بایــد بــه خانوادههــا بیاموزیم کــه عوامــل محیطی و
ژنتیکــی در بــروز افســردگی موثر هســتند؛ بــه طور
مثال در اختــال دو قطبی در صــورت ابتالی هر دو
والد  75درصد احتمال ابتالی فرزند به افســردگی
وجود دارد.
عامــل ارث در افســردگی عمــده و عوامــل اجتماعی
در افســردگی ناشــی از تغییر و تحــوالت زندگی موثر
هستند .خانوادهای که به همه این مباحث آشنا باشد،
کمتر در معرض عوارض تلخ ناشی از تداوم بیماریها
و اختالالت روانی قرار می گیرد.
خوشبختانه در ســال های اخیر رســانه های گروهی
به این مســائل توجــه بیشــتری مبذول داشــتهاند .به
باور من ،مهم ترین نقش رسانهها و مطبوعات ،در این
حوزه آگاه کردن مــردم از وجود افســردگی به عنوان
یک بیماری است.
در ایــن راســتا بایــد پیــش از همــه ،نشــانههای بروز
افســردگی ،بــرای مردم تشــریح شــود .به نحــوی که
افراد بتوانند افســردگی را در خودشــان و یــا در افراد
خانوادهشان تشخص دهند و در نتیجه با درمان فوری
از عوارض ناشی از آن جلوگیری به عمل آورند.
داشتن جامعهای که روانی ســالم دارد ،کار دشواری
نیســت .هر کدام از مــا میتوانیــم یک آغازگــر ،برای
تحول باشیم.
قطعا پیشــبرد این نگاه نیازمند رویکردهای حمایتی
از سوی سیستم دولتی است اما به هر روی ،نمی توان
در این جنس مباحث ،معطل حرکت دیگر اجزا ماند.

