
Z E N D E G I  -  S A L A M

ا�ن روز ها تبليغات تلو�ز�ون� اش�ال جد�د� پيدا �رده �ه �� نوع را�ج و امروز� ترش آنتن 
تا چا� الغر�،  قابلمه بگير�د  از  ارائه دهندگان خدمات است.  و  توليد�ننده ها  به  فروش� 
تبد�ل  هم  پو�ا  شب�ه  خود  حت�  و  �ود�  برنامه  آنتن  �ه  م� شود  جد�  وقت�  مش�ل  اما 
شود به �� با�س و�ژه رپرتاژ آگه�، آن هم با حضور شخصيت ها� دوست داشتن� و مورد 
م� شد،  پخش  آگه�  عالقه مان  مورد  سر�ال  و  فيلم  بعد  و  قبل  زمان�   �� بچه ها.  اعتماد 
بعد �ار به پخش آگه� وسط برنامه �شيد، برنامه قطع م� شد و مخاطب هم فرصت� برا� 
تصاو�ر�  پخش  روند  ا�ن  تمام  در  و  گرفت  ش�ل  رپرتاژ ها  ماجرا�  ادامه  در  داشت،  تنفس 
خندان  هميشه  آدم ها�  توسط  و  لو�س  خانه ها�  در  �ه  رنگارنگ�  و  خوشمزه  غذا ها�  از 

حت�  خوردن� ها  آگه�  رپرتاژ  �ه  مدت   �� بود.  چشم  تو�  بدجور�  م� شد،  خورده 
مواجهيم،  آگه� ها  از  تازه ا�  ش�ل  با  حاال  اما  داشت  وجود  هم  �ود�  برنامه  در 

طرف  از  بلبل»  و  گل  «محله  برنامه  اسپانسر  و  طرف   �� از  پو�ا  شب�ه  اسپانسر 
هم  شعارشان  �ه  هستند  همراه  تلفن  برنامه ها�  و  اپلي�يشين  دو  هر  د�گر 

توليد محتوا�� سالم برا� حضور �ود�ان در فضا� مجاز� است؛ اما چند 
ن�ته وجود دارد:

جسم  سالمت  و  روان  و  روح  رو�  هم  سالم  محتوا�  از  ز�اد  استفاده   -١
�ود�ان تاثير بد� دارد.

با  باشد  مناسب  م� تواند  �ود�  برا�  محتوا��  چه  �ه  ا�ن  تشخيص   -٢
خانواده هاست اما ا�ن حجم از آگه� ها �ه حضور پررنگ شخصيت ها� محبوب 

چون  باشد  منفعل  بسيار  �ود�  برابر  در  خانواده  م� شود  باعث  دارد  دنبال  به  هم  را 
طور� در ا�ن برنامه ها رو� داشتن ا�ن خدمات تا�يد م� شود �ه انگار همه آن را دارند و 

اگر �س� نداشته باشد، عجيب است.
و  اقتصاد�  مختل¾  طبقات  و  فرهنگ�  و  اجتماع�  متفاوت  بافت ها�  در  بچه ها   -٣
اجتماع� زندگ� م� �نند، �� �ود� از ٤ �ا ٥ سالگ� م� تواند استفاده از تلفن همراه و 
تبلت را �اد بگيرد و ا�ن �ه محتوا� سالم� در اختيارش باشد مهم است اما واقعًا ضرور� 

است؟ آ�ا تمام تفاوت ها� سن� و فرهنگ� در ا�ن برنامه ها لحاظ شده است؟
برا�  �ه  محتوا��  از  است  پر  تر ها  بزرگ  از  بسيار�  تبلت  و  همراه  تلفن  �ه  حال�  در   -٤
تر ها  بزرگ  از  �ود�ان  مطالبه  باعث  محتوا ها  ا�ن  رو�  مانور  آ�ا  نيست  مفيد  �ود�   ��
نم� شود؟ با فرض ا�ن �ه بيشتر خانواده ها ام�ان تهيه �� د�وا�س مجزا برا� فرزندانشان 
را ندارند اگر گوش� به طور مثال پدر دست �ود� باشد، در �نار آن محتوا� سالم �ه در 

برنامه رو� آن تبليغ م� شود ت�لي¾ بقيه محتوا ها� موجود چه م� شود؟
در ا�ن روزگار نم� توان �ود�ان را ب� نياز از فضا� مجاز� دانست اما نبا�د استفاده از آن 

را به بهانه محتوا� سالم، تبد�ل به �� ضرورت �رد چون باز هم خال� از ا�راد نيست.

ن�ته ا� درباره مطلب راز و رمز محبوبيت چاوش� ▪

در پرونده روز گذشته �ه به حواش� اخير پيرامون محسن چاوش� پرداخته بود�م بخش� از 
مطلب� �ه با تيتر «نگاه� به راز و رمز محبوبيت آقا� خواننده» چاپ شده بود، به قلم هم�ار 
خوبمان آقا� محمدرضا �اظم� از هفته نامه «همشهر� جوان» بود �ه به اشتباه اسم ا�شان 

و منبع ذ�ر نشده بود �ه بابت آن عذرخواه� م� �نيم.

و  م� رسيد  نظر  به  �ه  طور  همان  خان»  «جناب  تلخ  جدا��  از  بعد  نواز-  رعيت  ناصر 
از  قسمت�  داد؛  دست  از  را  بخش ها�ش  جذاب تر�ن  از   ��� «خندوانه»  برنامه  بود  مشخص 
برنامه �ه مورد توجه همه مخاطبان بود و طرفداران ز�اد� هم داشت. به هر حال «جناب 
برنامه ها�  فقدان  برهوت  در  حال  عين  در  و  بود  شده  ت�رار�  هم  �م�  اواخر  �ه  خان» 
حق  به  مربوط  مش�الت  و  مال�  دعوا ها�  خاطر  به  بود،  جذاب  همچنان  تلو�ز�ون�  خوب 
ساخت  ف�ر  به  خندوانه  عوامل  جدا��،  ا�ن  از  بعد  شد.  حذف  برنامه  از  ناخواسته  مال�يت، 

رامبد  بار ها  را  موضوع  ا�ن  افتادند.  برنامه  ا�ن  برا�  د�گر�  عروس� ها�  ورود  و 
شب  دوشنبه  باالخره  ا�ن �ه  تا  بود؛  �رده  اعالم  مختل¾  مصاحبه ها�  در  جوان 

عروس� ها� جد�د وارد برنامه شدند، عروس� ها�� �ه خيل� انتظار د�دن 
آن ها را م� �شيد�م تا شا�د بتوانند خأل عروس� محبوب و البته تاثيرگذار 

�اسمن،  نام ها�  به  متفاوت�  عروس� ها�  �نند.  پر  را  خان»  «جناب 
محمدرضا  �اظم�،  هاد�  و  برادرند  باهم  البته  �ه  مارال  فرخنده،  غنچه، 

آن ها  پيشگ�  صدا  مجيدآقا�ر�م�  و  حاج� عبدالله�  هومن  عليمردان�، 
بر عهده گرفته اند. را 

با  «عروس� ها  بود:  جم گفته  جام  به  عروس� ها  ا�ن  درباره  جوان  رامبد 
حرفه ا�  �امال  گروه   �� توسط  صداپيشگ�  و  گردان�  عروس�  ساخت،  طراح�، 

جذاب�  اتفاقات  برنامه،  در  آن ها  حضور  �ه  پيداست  �امال  تمر�ن ها  روند  از  و  شده  انجام 
حضور  با  را  تلو�ز�ون  و  خندوانه  برا�  بزرگ  اتفاق   �� نو�د  ادامه  در  او  زد.»  خواهد  رقم  را 
عروس� ها  شب  دوشنبه  برنامه  در  و  اول  قدم  در  متاسفانه  اما  بود  داده  عروس� ها  ا�ن 
شير�نش  لهجه  آن  با  جنوب�  خونگرم  خان»  «جناب  جا�  عنوان  هيچ  به  �ه  دادند  نشان 
از  �ردند؛  استفاده  مردم  �ردن  شاد  برا�  ترفند�  هر  از  عروس� ها  گرفت.  نخواهند  را 
دم  تا شوخ� ها�  عروس� اش  مجلس  در  خانم�  عروس  بازِ�  لوس  قراردادن  ما�ه  دست 
شدن  بهتر  به  هم  عروس� ها  حر�ات  به  مصنوع�  خنده ها�  با  رامبد  تالش  البته  دست�. 
ا�ن شخصيت ها �م� ن�رد. به نظر م� رسد  در طراح� عروس� ها هوشمند� �امل� به 
�ار گرفته نشده است و در نگاه اول به شباهت آن ها با شخصيت ها� �ارتون «چاق و الغر» 
درباره  �ردن  قضاوت  برا�  هنوز  شا�د  برد.  پ�  توان  م�  دور تلو�ز�ون  چندان  نه  سال ها� 
ا�ن عروس� ها �م� زود باشد و برا� مشخص شدن توانا�� آن ها نياز به زمان باشد اما در 

قدم اول هيچ خالقيت خاص� را از آن ها شاهد نبود�م.

تلويزيون و تشويق كودكان
به حضور در فضاى مجازى

نگاهى به اولين عملكرد چهار عروسك جديد خندوانه

جاى خالى «جناب خان» چهار نفره پر نشد!

دختر، حافِظ نام پدر
د�تر فضل� نژاد متولد مهرماه سال ٤٦ است. در �� خانواده پنج نفره و تحصيل �رده به دنيا آمده و همسرش 
هم ��� از پزش�ان سرشناس شهر است. خانم د�تر هم وقت� بچه بوده مثل همه بچه ها آرزو� پزش� شدن 
داشته است. خودش تعر�¾ م� �ند:  «پدر من از پزش�ان مبارز زمان انقالب بود �ه قبل و بعد از انقالب ِسمت ها� 
اجرا�� مهم� هم داشت. من در تمام سال ها� عمرم چيز� �ه از پدرم به  �اد دارم �ار بوده، �ار برا� مردم؛ و ا�ن 
جمله �ه هميشه ورد زبانش بود:«مردم در اولو�ت هستند». من وقت� م� د�دم بيماران� �ه پيش پدرم م� آ�ند بعد 
از بهبود�، چه احساس خوب� دارند و چه قدر دعاگو� ا�شان هستند، به پزش�� عالقه مند شدم. غير از ا�ن، من 
هميشه ف�ر م� �ردم چه طور م� توانم نام پدرم را حفظ �نم. پدر من فرد درست�ار، قانونمدار و خوش نام� بود. 
ا�شان حدود چهارسال است �ه فوت �رده و هر روز بين مراجعانم حداقل سه چهار نفر هستند �ه �ا از بيماران 
قبل� پدرم بودند �ا ا�شان را به نوع� م� شناختند و با د�دن من برا� ا�شان طلب آمرزش م� �نند. همين حفظ 

�ردن نام پدرم برا� من خيل� ارزشمند است».

برابرِى ناعادالنه
زنان شاغل و فعال در جامعه، بعضا از محدود�ت ها�� م� گو�ند �ه معطوف به جنسيت شان است، م� خواهم 
بدانم خانم د�تر هم چنين محدود�ت ها و موانع� را تجربه �رده است �ا خير. ا�شان معتقد است: «به نظرم 
خانم ها وقت� وارد عرصه اجتماع� م� شوند، همسر و مادر بودنشان نبا�د فراموش شود؛ و با�د وظا�فشان 
را به بهتر�ن نحو انجام بدهند اما مسئله ا�ن جاست �ه همين خانم در فضا� �ار�، با�د با هم�اران مردش 
رقابت �ند و �س� هم امتياز و�ژه ا� برا� او درنظر نم� گيرد. ا�ن شرا�ِط به ظاهر برابر و درواقع نابرابر است 
و در عين حال  به اندازه مرد ها بجنگيم  با�د  برا� همه �ار ها  ما  را تحميل م� �ند.  زنان فشار ها��  به  �ه 
وظا�¾ د�گرمان را هم انجام بدهيم. گاه� اما ا�ن جنگيدن برا� ما سخت تر هم م� شود؛ مثال در حرفه ما، 
به و�ژه در زمان ها� گذشته، پزش�ان خانم برا� ثابت �ردن خودشان و جلب اعتماد مردم �ار سخت تر� 
�ار  د�گران  دوشادوش  روز  تمام  در  دارد؛  وجود  جامعه  در  �ه  است  امنيت�  مش�الت  د�گر  مانع  داشتند. 

�رده ا� و وقت� شب تنها از سِر �ار برم� گرد�، مدام استرس دار� �ه ن�ند اتفاق� برا�ت بيفتد.»

قدرداِن لحظه ها
د�تر فضل� نژاد تمام هفته در دانشگاه، بيمارستان و مطب مشغول به �ار است. سوال بزرگ برا� من �ه 
ا�شان جواب م� دهد:  برآمد.  از پس ا�ن همه �ار  ا�ن است �ه چه طور م� شود  هميشه وقت �م م� آورم، 
«من، انتخاب ا�ن مسير و ا�ن موفقيت را مد�ون هدا�ت پدر و تربيت مادرم هستم اما حما�ت همسرم نيز 
غير قابل چشم پوش� است. تصور �نيد، اول گرفتن تخصص است، بعد فوق تخصص، بعد گذراندن دوره ها� 
آموزشِ� مختل¾. ا�ن تازه بخش� از سخت� �ار است. گاه� پيش آمده خودم جرات انجام بعض� از �ار ها را 
نداشته ام و پافشار� همسرم باعث شد بتوانم باانگيزه ادامه بدهم. به هرحال باوجود همه حما�ت ها و در� 
�ردن ها، مد�ر�ت همه �ار ها چندان راحت نيست. من وا�ت برد بزرگ� دارم و برنامه ها�م را در آن �ادداشت 
و سع� م� �نم به همه شان رسيدگ� �نم. ت�ني� من ا�ن است �ه برا� هر�ار� به اندازه خودش زمان و 
انرژ� صرف م� �نم. مثال صبح در ذهن من فا�ل دانشگاه باز م� شود؛ تا ظهر همه چيز برا� دانشگاه و در 

خدمت تدر�س است. وقت� به خانه م� رسم فا�ل �ار بسته م� شود و در �نار خانواده هستم. 

درس خواندن تنها راه موفقيت نيست
از خانم د�تر م� پرسم به نظر شما �� خانم ، غير از جنگيدن و -گاه� هم سازگار�- با موانع بيرون�، برا� 
موفق شدن چه �ار با�د ب�ند؟ م� گو�د: «اول ا�ن �ه زمان� را از دست ندهد. چه قدر از وقت ما در طول روز صرف 
د�گران م� شود؟ َصرف حرف زدن درباره د�گران و ا�ن �ه آن ها در زندگ� شان چه م� �نند؟ دوم ا�ن �ه برا� 
داشته ها�ش ارزش قائل باشد؛ ا�ن داشته ها، هرچند �م، به تو �م� م� �ند از زندگ� ات لذت ببر� و در عين 
حال تالش �ن� به داشته ها�ت اضافه �ن�. البته ا�ن داشته ها هيچ وقت هم بدون تالش ارزشمند نم� شود؛ �عن� 
�س� �ه همه چيز برا�ش فراهم است شا�د خيل� قدردان موقعيتش نباشد. سوم تالش �ردن است �ه به نظر من 
به خودِ� خود ارزشمند است؛ فرق� هم نم� �ند �� خانم در خانه با تربيت فرزندان خوب، تالش م� �ند �ا با 
دست ها� هنرمندش چيز� خلق م� �ند �ا �ار ها� د�گر� م� �ند. درس خواندن هم ��� از راه ها�� است 
�ه رسيدن به موفقيت را تسهيل م� �ند، اما لزوما تنها راه نيست. ن�ته خيل� مهم به نظرم ا�ن است �ه آدم با�د تا 
زمان� پيش برود �ه صدمه ا� به شالوده زندگ� اش وارد نشود. اگر رسيدن به قله باعث شود �ه پا�ه زندگ� مان را 

خراب �نيم ارزشش را ندارد. البته م� دانم �ه ا�ن برقرار� تعادل اصال آسان نيست»

زندگى سالم خوان هستم
و  دوست دارم بدانم �س� مثل د�تر فضل� نژاد �ه برا� ت� ت� لحظاتش برنامه دارد؛ از تدر�س و پژوهش 
ترجمه �تاب گرفته تا شر�ت در دوره ها� آموزش� �شور ها� مختل¾ مثل اتر�ش و آمر��ا و گرفتِن مدار� 
مهم� مثل تأ�يد�ه «ا�و�ارد�وگراف�» اتحاد�ه اروپا، زمان� هم برا� تفر�ح دارد؟ و اصال تفر�حاتش چيست؟ 
بزرگ  �تابخانه   �� پدرم  بوده است.  خواندن  �تاب  بچگ�  از  هميشه  من  عالقه  مورد  «فعاليت  م� گو�د: 
داشت و بهتر�ن هد�ه برا� ما �تاب بود. در دوران نوجوان�، �ار ها� هنر� هم انجام م� دادم مثل گِل چين� 
تفر�حات  بهتر�ن  از  د�دن  فيلم  ا�ن ها،  از  غير  م�  �نم.  ورزش  داشته باشم  فرصت  اگر  هم  االن  گلدوز�.  و 
خانوادگ� ماست و هر فيلم� �ه ا�ران م� شود سع� م� �نيم در اولين فرصت ببينيم. من و همسرم حت� 
�تاب  خواندن  ا�ن ها،  در�نار  اما  م� �رد�م  شر�ت  هم  روز  فيلم ها�  بررس�  و  نقد  جلسات  در  دوره ا�   ��
پروپاقرص  طرفداران  از  د�تر  خانم  بدانيد  است  است» جالب  عال�قم  اولو�ت  در  همچنان  مجله  و  روزنامه  و 
«زندگ� سالم» است و از همان روز ها� اول انتشار روزنامه، همه شماره ها را آرشيو �رده است؛ �� مجموعه 
٦جلد� تروتميز. ا�شان همچنين برا�م تعر�¾ �رد �ه به بيماران مبتال به آلزا�مرش، خواندن «زندگ� سالم» 
را توصيه م� �ند؛ و بعد تلفن� از آن ها م� خواهد درباره بخش ها�� �ه مطالعه �رده اند با هم صحبت �نند.

تجويز خانم دكتر
شا�د ��� از ترفند ها�� �ه م� تواند حالمان را خوب �ند، داشتن وقت ها�� اختصاص� برا� خود باشد، 
مثال وقت گذران� با دوستان. نظر خانم د�تر را درباره ا�ن زمان ها� شخص� م� پرسم. پاسخ ا�شان جالب 
است: «ز�باتر�ن زمان ها برا� من وقت ها�� است �ه در �نار خانواده ام هستم. بنابرا�ن معموال پيش نم� آ�د 
�ه از تعطيالتم برا� دورهم� ها� زنانه و دوستانه استفاده �نم. البته من هم زمان ها� شخص� برا� خودم 
دارم �ه چون بخش ز�اد� از وقتم را بيرون از خانه م� گذرانم سع� م� �نم ا�ن زمان ها� شخص� وقت� 
باشد �ه خانواده ام در خانه نيستند» از آن جا �ه د�تر فضل� وقت ها� اختصاص� اش را هم به مطالعه و فيلم 
د�دن م� گذراند، از ا�شان خواستم بهمان �تاب و فيلم خوب معرف� �ند. م� گو�د: «دامنه �تاب ها� مورد 
عالقه من خيل� گسترده است، از آثار داستا�وس�� تا �تاب ها� د�تر شر�عت�. من و همسرم پيگير تازه ها� 
نشر هم هستيم و �تاب ها� به روز را م� خوانيم. اخيرا «من پيش از تو» و «من پس از تو»از «جوجو مو�ز» را 
م� �نم؛ پيشنهاد  هم  را  امسال  برده  اس�ار  فيلم  دو  د�دن  م� �نم.  توصيه اش  هم  شما  به  �ه  خوانده ام 

«فروشنده»اصغر فرهاد� و «مهتاِب» بر� جن�ينز.

م� �نيم،  صحبت  زنان  بودن  شاغل  درباره  وقت� 
�مبود ها��  سمت  م� رود  ذهنشان  خيل� ها 
�نند.  احساس  خانه  در  فرزندان  است  مم�ن  �ه 
م� خواهم بدانم د�تر فضل� نژاد �ه مادِر دو فرزند 
�رده است.  حل  را  مسئله  ا�ن  چه طور  هست،  هم 
چنين  شما  وقت�  «ببينيد  م� دهد:  توضيح  ا�شان 
از بعض�  ناگز�ر�د �ه  انتخاب م� �نيد،  را  مسير� 
رفتن،  مهمان�  تفر�ح،  خواب،  از  بگذر�د؛  چيز ها 

داشتن وقت ها� اختصاص� برا� خود. غير از ا�ن، 
و  �ن�  �ار  دوست دار�  م� خوان�،  درس  وقت�  تو 
موقعيت و�ژه ا� داشته باش�؛ اما از �� جا�� به بعد 
د�گر نياز تو مطرح نيست و د�گران به تو نياز دارند؛ 
به علم و هنرت. ا�ن اعتقاد من است و وقت ها�� هم 
�ه پسرم از نبودم ش�ا�ت م� �ند، با همين عقيده و 
باور آراَمش م� �نم. برا�ش توضيح م� دهم زمان� 
مادر ها  و  پدر  به  هستم  بيمارستان  و  مطب  تو�  �ه 

�م� م� �نم �ه حالشان خوب شود و بتوانند �نار 
بچه ها�شان باشند. با همه ا�ن حرف ها، حواسم به 
فرزندانم هست. به دخترم �ه خارج از �شور درس 
بلوغ  سن  به  �م �م  �ه  �وچ�م  پسر  به  و  م� خواند 
نزد�� م� شود و قصد دارم از حجم �ار� ام به خاطر 
ورود او به ا�ن دوره بحران�، �م �نم. ما شب ها دورهم 
جمع م� شو�م و باهم حرف م� زنيم. من بعدازظهر 
روز ها� فرد را به طور و�ژه به پسرم اختصاص داده ام. 

همسرم  باشم،  مشغول  خيل�  من  اگر  ا�ن،  از  غير 
ا�ن �مبود را جبران م� �ند» وقت� د�تر فضل� نژاد 
م� �ند،  صحبت  مردم  به  خدمت  و  د�گران  نياِز  از 
شاگرد  چون  م� دانم،  نم� دهد.  شعار  �ه  م� دانم 
زندگ�  و  شدن  بورسيه  ام�ان  و  بوده  دانشگاه  اول 
�ردن در خارج از �شور را داشته اما مردم �شورش 
پدرش  از  هميشه  �ه  مردم�  داده است؛  ترجيح  را 

شنيده، سرما�ه زندگ�  اش هستند.

حاال از هشتم مارس ١٩٠٨ زمان ز�اد� گذشته است، 
حقوق  به دنبال  دنيا  درجا� جا�  همچنان  زنان  اما 
گمشده شان هستند. از د�تر فضل� م� پرسم به نظر 
ا�شان مهم تر�ن اتفاق� �ه در روز جهان� زن م� تواند 
رخ بدهد، چيست؟ پاسخش ا�ن است: «من معتقدم 
با�د حق و�ژه «زن بودن» رعا�ت شود. �عن� شما به 
عنوان �� زن، �� همسر و �� مادر با�د امتيازات� 
داشته باشيد. ��� از ا�ن حقوق �ه به نظر من خيل� 
مهم است، مسئله زا�مان است. خيل� از خانم ها وقت� 
زا�مان م� �نند نگران از دست دادن �ارشان هستند. 
درحال� �ه در �شور ها� د�گر، برا� مثال �شور ها� 

حوزه اس�اند�ناو� زنان تا دو سال مرخص� زا�مان 
دارند و نگران برگشتنشان هم نيستند. از طرف د�گر، 
خيل� از زنان ت� سرپرست هستند و پابه پا� مردان در 
�نار نقش مادر� شان، �ار م� �نند. چه حق و�ژه ا� 

برا� ا�ن زنان قائل م� شو�م؟ » 
همه ما گاه� خسته و نااميد م� شو�م، حت� مم�ن 
است از مسير� �ه انتخاب �رده ا�م پشيمان شو�م. 
و  خستگ�  ا�ن  موفق  آدم ها�  بدانم  م� خواهم 
نااميد� را چه طور تجربه و چه طور بر آن غلبه م� �نند. 
د�تر فضل� نژاد توضيح م� دهد: «شما نم� دانيد، هر 
مر�ض� �ه خوب م� شود برا� من �� دنيا� جد�د 

است. خستگ� و ب� انگيزگ� برا� ما وقت� است �ه 
به �ارمان عادت م� �نيم؛ وقت� د�گر درد مر�ض را 
درد خودمان نم� دانيم؛ ا�ن جاست �ه �م �م وجدان 
من  م� شود.  زندگ�  وارد  روزمرگ�  و  م� رود  �نار 
و  نشده ام  حالت  ا�ن  دچار  االن  تا  �ه  شا�رم  را  خدا 
بدانم.  خانواده ام  از  عضو�  را  بيمار�  هر  توانسته ام 
هميشه ف�ر م� �نم وقت� ��� از اعضا� خانواده ام 
سع�  و  دارم؟  توقع�  چه  پزش�ش  از  است،  بيمار 
م� �نم همان طور �ه از د�گران توقع دارم، با بيمارم 
برخورد �نم. برا� همين، خستگ� جسمان� وجود 
دارد اما خستگ� عميق و پشيمان�، نه. ول� به طور 

م� شود،  ا�جاد  نااميد�  و  ب� انگيزگ�  وقت�  �ل� 
مثال  است.  ضرور�  استراحت  فرصت   �� به نظرم 
و  توان  باشد �ه  �� مرخص� م� تواند �م� �ننده 
انرژ� ات را بسنج� و ببين� م� توان� ادامه بده� �ا 
نه. ا�ن فرصت باز�اب� انرژ� در حرفه ما، شر�ت در 
�نگره ها� علم� است �ه زمان �وتاه� مثال ��� دو 
هفته از فضا� هميشگ� �ار دورمان م� �ند. جالب 
است بدانيد معموال ما پزش�ان به ا�ن نتيجه م� رسيم 
برا�  �نيم.  زندگ�  نم� توانيم  شغلمان  بدون  �ه 
همين است �ه گاه� م� بينيد بعض� پزش� ها در 

هشتاد و نود سالگ� همچنان �ار م� �نند.»

خدمت، نه خودخواهى!

حق زنان

ا/ هشتم مارس ١٩٠٨، عده ا� از زنان �ارگر در �ارخانه نساج� نيو�ور� دربرابر نابرابر� قدعلم �ردند؛ شرا�ط �ار� شان سخت بود و  الهه توان
دستمزدشان �م. ا�ن اعتراض، باعث شد �م �م زنان در مر�ز توجه قرار بگيرند. هشتم مارس، روز جهان� «زنان» نام گرفت و زنان در تماِم ا�ن سال ها 
تالش �ردند تا حقوِق فراموش شده شان را به خودشان و د�گران �ادآور� �نند. قرار بود به  ا�ن مناسبت، با �� خانم موفق گفت وگو �نم. قسمت سخِت 
ماجرا پيدا �ردن زن موفق نبود؛ انتخاب �ردن «�� نفر» بود از بين زنان� �ه م� شناختم؛ زنان و مادران� شا�سته �ه برا� موفق شدن و موفق ماندن، نه 
از مسير سخِت معمول �ه از مسير� صعب العبور گذر �رده اند. موفقيت از نظر من، نه مدر� تحصيل� بود، نه شغل و جا�گاه اجتماع�. من به همه زنان� 
ف�ر م� �ردم �ه جنگيدن را بلد هستند، جنگيدن 
با سخت� ها، موانع و مش�الت، چه خانه دار باشند 
چه در مشاغل� به ظاهر ساده به فعاليت بپردازند؛ 
مهم ا�ن است �ه �� زن در نقش ها� مختلفش 
مثل مادر و همسر بودن بتواند گام ها� بزرگ 
بردارد اما در نها�ت �س� را برا� مصاحبه پيدا 
�ردم �ه همه معيار ها� �� زن موفق را �� جا 
دارد؛ د�تر افسون فضل� نژاد، متخصص قلب و 
فلوشيپ ا�و�ارد�وگراف� و عضو هيئت علم� 

دانشگاه با رتبه استاد�.

ا/ هشتم مارس ١٩٠٨، عده ا� از زنان �ارگر در �ارخانه نساج� نيو�ور� دربرابر نابرابر� قدعلم �ردند؛ شرا�ط �ار� شان سخت بود و  الهه توان

گفت وگويى جالب با يك خانم پزشك موفق ، به مناسبِت روز جهانى زنان

زن، همسـر، مادر
و متخصص قلب

دختر، حافِظ نام پدر
د�تر فضل� نژاد متولد مهرماه سال 

هم ��� از پزش�ان سرشناس شهر است. خانم د�تر هم وقت� بچه بوده مثل همه بچه ها آرزو� پزش� شدن 

رامبد  بار ها  را  موضوع  ا�ن  افتادند.  برنامه  ا�ن  برا�  د�گر�  عروس� ها�  ورود  و 
شب  دوشنبه  باالخره  ا�ن �ه  تا  بود؛  �رده  اعالم  مختل¾  مصاحبه ها�  در  جوان 

عروس� ها� جد�د وارد برنامه شدند، عروس� ها�� �ه خيل� انتظار د�دن 

با  «عروس� ها  بود:  جم گفته  جام  به  عروس� ها  ا�ن  درباره  جوان  رامبد 
حرفه ا�  �امال  گروه   �� توسط  صداپيشگ�  و  گردان�  عروس�  ساخت،  طراح�، 

حت�  خوردن� ها  آگه�  رپرتاژ  �ه  مدت   �� بود.  چشم  تو�  بدجور�  م� شد،  خورده 
مواجهيم،  آگه� ها  از  تازه ا�  ش�ل  با  حاال  اما  داشت  وجود  هم  �ود�  برنامه  در 

طرف  از  بلبل»  و  گل  «محله  برنامه  اسپانسر  و  طرف   �� از  پو�ا  شب�ه  اسپانسر 
هم  شعارشان  �ه  هستند  همراه  تلفن  برنامه ها�  و  اپلي�يشين  دو  هر  د�گر 

با  باشد  مناسب  م� تواند  �ود�  برا�  محتوا��  چه  �ه  ا�ن  تشخيص   
خانواده هاست اما ا�ن حجم از آگه� ها �ه حضور پررنگ شخصيت ها� محبوب 
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