مقایسه زبان بدن «کی روش» قبل از جام جهانی 2018
و قبل از شروع جام ملت های آسیا

آیا او اینباربه موفقیت امیدوارتراست؟
محسنعبداللهیان|دارایمدرکتخصصیتشخیصریزحالتهایچهرهازآمریکاونویسندهتنهاکتابزبانصورتایران

خانوادهومشاوره

مسیر شکستن طلسم  34ســاله قهرمانی در آسیا توسط تیم ملی کشورمان از
یادداشت
ساعت  19:30امروز شروع خواهد شد و ایرانی های زیادی به این اتفاق امیدوار
هستند .در این بین ،هیچ فردی نظری دقیقتر از سرمربی تیم ملی درباره احتمال
قهرمانی ایران ،نخواهد داشت .در ادامه می خواهیم بر اساس عکس رسمی که
کی روش در مقابل دوربین  AFCگرفته است ،تحلیلی از زبان بدن و صورت او داشته باشیم و آن را با
ماندگارترین عکس او در زمان قرعه کشی جام جهانی  2018مقایسه کنیم.
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«کی روش» احساس گراست

گپ و گفتی با مشاور جوان و جدید سازمان بهزیستی کشور در اتوبوس

از محلهایفقیربدونداشتنژن خوب به اینجا رسیدم
مجید حسین زاده | روزنامه نگار

انتخاب شدن « غالمرضا فروغی نعمت اللهی»  30ســاله به عنوان مشاور رئیس سازمان
گفت وگو
بهزیستی ایران که خودش یکی از بچه های تحت حمایت بهزیستی است ،در سایت ها و شبکه
های اجتماعی مورد استقبال و ستایش قرار گرفت .کاربری در این باره نوشت« :او به خوبی
می فهمه که چقدر سخت باید جنگید تا رشد کرد» و کاربر دیگری نوشت« :چقدر این انتخاب
تان جانانه بود .دم شما گرم آقای رئیس بهزیستی» .در این باره باید بدانید که رئیس جدید سازمان بهزیستی
کشور در اولین نشست با مسئوالن سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه بهزیستی برای انتصاب نخستین مشاور
جوان خود از آن ها نظر خواهی کرد که با موافقت تمامی اعضا« ،فروغی» را به عنوان مشــاور خود منصوب کرد.
فروغی دانشجوی دکتری منابع انسانی بوده و در مسابقات اختراعات در روسیه و سوئیس ،موفق به دریافت دو
مدال طال ،یک نقره ،پنج دیپلم افتخار و مدرک دکتری تحقیقاتی افتخاری شده است .همچنین او مدال طالی جوان
ترین مخترع جهان در سال  ۲۰۱۱میالدی را دارد .در ادامه گپ و گفتی با او خواهیم داشت.
با این حجم از سر و صدایی که شنیده می شود به نظرم

که یا آقــازاده باشیم یا پارتی داشته باشیم .چقدر با این

بله ،من با اتوبوس و مترو در شــهر رفت و آمد می کنم چون به
نظرم در هیچ شــرایطی نباید از مردم دور شــویم .در غیر این
صورت،معموالتصمیماتمانهمسازندهنخواهدبود.

مهم ترین دلیل این که من مورد لطف مــردم به خصوص در
شبکههایاجتماعیقرارگرفتم،همیناستکهبدونتوصیه
هیچ فردی یا داشتن ژن خوب به این جایگاه رسیدم .همان
طور که می دانید انتخاب مــن با رای گیری در جلســه ای با
حضوررئیسسازمانبهزیستیاتفاقافتاد.

دراتوبوسهستید،درستحدسزدم؟

البتهشایدهمخودرویشخصیندارید؟

(می خندد!) خودروی شــخصی هم دارم اما بــودن در کنار
مردمدراتوبوسومتروراترجیحمیدهم.
پستهاییراکهبرایانتخابتانبهعنوانمشاورسازمان

بهزیستیدرشبکههایاجتماعیمنتشرشدهدیدهاید؟

بلهواینلطفمردماست.منباوردارمکهانسانبایدهمیشه
تــاش و حرکت کند .بــه نظرم همه مــا آدم ها باید همیشــه
خودمان را وسط یک مثلث در نظر بگیریم که سه ضلع دارد:
تکرار،توکلوتالش.تالشکهبایدهمیشهداشتهباشیم،اگر
همبهمانعیبرخوردیم،بایددوبارهتالشکنیموازهمهاینها
باالترتوکلبرخداستکهباعثموفقیتمیشود.
بعضیجوانهامعتقدندکهتنهاراهپیشرفت،ایناست

جملهموافقید؟

هیچآشناییقبلیبارئیسسازمانبهزیستینداشتید؟

هیچ شناخت قبلی از ایشان ندارم ،نه تا به حال در محل کار
ایشانرادیدهبودمونهرشتهتحصیلیمانیکیاستو....
مدرکتحصیلیتانچیست؟

دو مدرک در مقطع کارشناســی ارشــد دارم ،یکی مهندس
شیمی و دیگری مدیریت اجرایی .هم اکنون هم دانشجوی
دکترایمنابعانسانیهستم.
لطفاازنوجوانی ومسیرپیشرفتتانبرایمانبگویید؟

مــا در منطقــه ای محــروم زندگــی مــی کردیــم و بــه علت
ورشکسته شــدن کارخانه ســنگ که تنها مکان اقتصادی

بردســیر کرمــان بــود و پــدرم آن جــا کار می کرد ،شــرایط
اقتصادی مــان اصال خــوب نبــود .بنابرایــن من و بــرادرم
بازوهای اقتصادی خانواده شدیم و این باعث شد که شرایط
تحصیل برایم بســیار ســخت شــود .با این حال ،من عالقه
زیادی به تحصیل داشــتم و نمــی توانســتم درس خواندن
را کنــار بگــذارم .در این بین ،شــنیده بــودم که اگــر بتوانم
یک اختراع را به مرحله قابل قبولی برســانم ،مورد حمایت
بهزیستی قرار خواهم گرفت و همین باعث شد که به دنبال
اختراع بروم و آن چه را که در ذهنم بــود به یک مدل واقعی
تبدیل کنم .البته برادرم هم در این زمینه ،کمک بسیاری به
من کرد .در ادامه حمایت های دانشگاه باعث شد تا بتوانم
اختراع ام را در عرصه های بین المللی هم به نمایش بگذارم
و چندین مدال طال و نقره در مســابقات اختراعات روسیه و
سوئیس که بسیار هم معتبر هستند ،کسب کنم.
آنزمانفکرمیکردیدکهروزیبهاینجایگاهبرسید؟

واقعــا دوســت داشــتم کــه روزی بتوانــم بــرای بچــه های
بهزیستی ،کار مثبتی انجام دهم اما بدون تعارف آن روزها
فکــر این حــد از پیشــرفت را نمی کــردم .ایــن انتخابم یک
سورپرایز بزرگ برای من از جانب خداوند بود .البته شروع
این ماجرا هم با سفرم به مشــهد پیش آمد و از امام رضا(ع)
کمک خواستم و امیدوارم بتوانم فردی تاثیرگذار باشم.
درپایانیکجملههمبهبچههایبهزیستیکهشایددر

اینشرایطاقتصادیکشورازرسیدنبهموفقیتدرآینده

ناامیدشدهباشند،بگویید؟

اجازه بدهید که مــن جملــه ام را فقط به بچه های ســازمان
نگویمومخاطبمهمهجوانهایبااستعدادودوستداشتنی
کشورم باشند .این روزها باید بپذیریم که باد در حال وزیدن
اســت و این هنر ماســت که در برابر این بادها پنــاه بگیریم یا
آسیاببادیبسازیم.اگرعادتکنیمبهپناهگرفتن،خودمان
رامحدودمیکنیموهیچگاهپیشرفتنخواهیمکرد.بیایید
همهبرایساختنآسیاببادیبهیکدیگرکمککنیم.

همان طور که در تصویر پایین می بینید ،یک طرف
بدن «کی روش» باالتر از ســمت دیگر اوســت .هم
انگشــت های دســت ســمت چپش منقبــض تر و
جمع تر اســت و هم شــانه اش باالتر است .با توجه
به این که این قســمت باالتر ،قســمت چپ اوست،
یعنی نیمه سمت راســت مغز او درگیر است یعنی
نیمه احساســی اش« .کی روش» به طور کلی آدم
احســاس گراســت .انســان های احســاس گرا با
منطق شــان فکر می کنند و در نهایت با احســاس
شانتصمیمنهاییراخواهندگرفت.آنهابامنطق
شــان گزینه هایی را برای تصمیم گیری مشخص
می کننــد و در نهایــت ،آن چــه را که حس شــان یا
ناخودآگاه شــان به آن ها دیکته می کند انتخاب و
سپس تصمیم گیری می کنند.
او نگران مسائل غیرقابل پیش بینی است

به نظر می رسد که کی روش هم اکنون درگیر یک
سری مسائل احساسی اســت .مسائلی که برای او
غیر قابل پیش بینی اســت و با منطق نتوانســته
اســت درباره آن ها به نتیجه درســت و قابل
قبولیبرسد.اواینروزهانگرانآنهاست.
جنس نگرانی های امروز کی روش مانند
لحظاتی اســت که قبل از قرعه کشــی جام
جهانــی (تصویر بــاال ســمت چپ)
نمی دانست قرار است در چه
گروهیقراربگیرد.
شادی این روزهایش

حقیقیاست

یک نکته مهم این اســت
کــه ایــن اضطــراب بــه
هیچ وجه نشــان دهنده
ناامیــدی در صــورت او
نیست .آن چه در صورت
او می بینیم ،یک شــادی
حقیقی اســت که نشــان
دهنده امید زیاد او به آینده
است .با توجه به نشانه هایی

که در صورت ســرمربی تیم ملی دیده می شود ،او
روی موفقیت در این مسابقات بسیار بیشتر از جام
جهانی حساب باز کرده اما اگر اظهارنظری درباره
قهرمانــی نمی کند بر اســاس تجربه هــای زیادی
است که در مربیگری داشته و نمی خواهد توقع در
بین مردم ایجاد کند.
امیدواری اش بیشتر از جام جهانی است

با مقایســه دو عکس کی روش ،قبل از جام جهانی
 2018و قبل از شــروع جام ملت های آسیا باید به
شــما بگوییم که اضطــراب هایش ســر جایش
هست،عصبیهستامابهشدتامیدوارتر
است.لبخندکیروشدرعکسمربوطبه
جامجهانیفقطدردوطرفدهانشدیده
می شد و خبری از آن در دور چشم هایش
نبودبنابراینلبخندیمودبانهبودکهکی
روش نتوانســت دروغیــن بودن
آن را پنهان کند .بنابراین آن
زمان هیچ شــادی حقیقی
در صورتــش مشــخص
نبود امــا در عکس جدید،
شادی به دور چشم هایش
منتقل شده که یک شادی
حقیقیمحسوبمیشود
که منشأ آن امیدواری او به
آینده اســت .باید ادعا کرد
کــه او بــرای این مســابقات
خیلی احساس بهتری دارد
و ظاهــرا برنامــه ریــزی های
بهتریداشتهاست.
دوشنبه ها

خاطرات یک مشاور

افسرده به دلیل خالی
شدنآشیانه
دکتر المیرا الیق
روان پزشک

ایــن هفتــه از زن و شــوهری درمانــده
خواهیــد خوانــد کــه افســرده از خالی
شدن آشیانه شان شده اند.
مهمانهاییکهصاحبخانهمیشوند

زن و شوهر با هم آمده اند .زن درمانده و
افسرده از خالی شدن آشیانه است .می
گوید جای خالی فرزندانی که هرکدام
به دلیلــی خانه پدری را تــرک کرده اند
آزارش می دهد .اشــک می ریزد و مرد
به حرف می آید« :خانم دکتر ،من بهش
می گم بچه هــا مهمان ما بــودن .یه روز
اومدن ،یــه روز رفتن .قرار نیســت دایم
پیش ما باشن .بد میگم؟»
برخی آدم هــا وارد قلب ما می شــوند و
مهماننــد .چــادری می زننــد ،خانه ای
کرایه می کنند بعد هم بســاط شــان را
می بندند و می روند به امان خدا .بعضی
دیگر اما می آیند و عمارت به پا می کنند.
خاطره می ســازند و ردپا مــی گذارند.
این هــا دیگــر رفتنی نیســتند که هیچ،
گاهی صاحبخانه می شوند .همان قدر
که مســافرها را نمی توان و نباید به زور
نگه داشت ،ماندنی ها را هم نمی توان
بیــرون کــرد .این وســط بعضــی ها هم
حکایت مهمان ناخوانده می شوند ،بی
دعوت می آیند و می مانند .نه می روند،
نه دل بیرون کردن شان را داریم.
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