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هواي اينجا را دوست دارم

 دكتر فرانه عباسيان

چادر به سر دارم.  حواسم هست که مبادا دسته ای از موهای 
مشکی ام روی صورتم سایه ای، بیندازد. فقط صدای کفش های 
خودم را می شنوم. من تنها جاندار این سالن وسیع ام. اما حتی 
لحظه ای احساس تنهایی سراغم نمي آید. آن طور که گاهی 
پشت پنجره آشپزخانه، خانه خودم در غروب های غمناک این 

شهر، از شدت بغض به رنگ خاکستری درمی آیم. 
اینجا همه هستند و هیچ کس هم نیست! 

صف مزارهای چسبیده به هم روبه رویم است. یک شهید 
کنار یک مغازه دار ساده و آن طرفش هم یک پزشک. همه 
نوزاد  که   ،NICU مانند   ابد خوابیده اند  تا  آرام  کنار هم 
خانواده ای مرفه کنار نوزاد خانواده ای فقیر بی خیال خمیازه 
می کشد و حتی اگر تخت هایشان عوض شود یا غذاي او را 

به این دهند! آنجا آینده مهم هست و اینجا گذشته! 
چاره  اینجا  ولی  بروم،  راه  کسی  روی  ندارم  دوست 
نام کسانی که فامیلی  دیگری ندارم. گاهی دستم را روی 
را  نهایی خودم  سرنوشت  و  می گذارم  دارند  من  به  شبیه 
همه  مانند  البد  اما  است،  پذیرشش سخت  می کنم.  مرور 
آنچه که  از  برسد، ساده تر  سخت های دیگر وقتی زمانش 
امروز می اندیشم رخ خواهد داد. نمی دانم این نیاز به جاودانه 
ما  در وجود  باید  ارضا شود چرا  نیست  قرار  وقتی  بودن 

سر به آسمان بکشد! 
پسرک جوانی سر مزار تک تک شهدا می رود و فاتحه ای 
آرامش  دارد  کارش  این  با  می کنم  می خواند، حس  سریع 
دنیایی را بر هم می زند و خواب هایی را آشفته می سازد. به 
عنوان نمونه آن مهندسی که در راه ساختن پلش )پلی که 
هر روز بارها از رویش عبور می کنیم( سقوط کرده و فوت 
کرده شهید نیست؟ ارزش یک فاتحه را ندارد؟ مگر در راه 
باز شیارهای مغزم در هم  سازندگی وطنش نمرده است؟ 
پیچ خورده اند. چطور می شود برای حیات هر انسانی ارزشی 

تعیین و بعد هم آنها را با هم مقایسه کرد؟
صدای کفشی دیگر رشته های ذهنم را در هم می شکند. 
دختر جوانی با چادر که سعی دارد گیسوان مشکی اش را 
مخفی کند. خوب است. از خوب هم بهتر است که اهل قبور 
عادتمان می دهند حداقل وقتی در خانه شان می آییم، همه یک 
شکل باشیم و یکرنگ. هوای اینجا را هم دوست دارم. شاید 

چون ریه هایم بیشتر از اکسیژن، عدالت ، طلب دارند!

تلخ و شيرين
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پزشكي و درمان هر دردمند                                   در تندرستي و راه گزند

فردوسي و سالمت
 دكتر محمدعلی حيدرنيا

استادذكاءالملك )محمدعلي فروغي( در 
مقدمه خالصه شاهنامه فردوسي مي گويد: 
جالل الدين،  موالنا  اگر  نيست  »گزافه 
شيخ سعدي و خواجه حافظ و فردوسي 
فارسي و  ادبيات  زبان و  اربعه  اركان  را 
عناصر چهارگانه تربيت و مليت قوم ايراني 
بخوانيم.« و همو در اين ارتباط بيان مي كند 
كه فردوسي زنده و پاينده كننده آثار گذشته 
ما  نجابت  سند  و  قباله  شاهنامه  و  ايران 

ايرانيان است.

شاهنامه فردوسي نه فقط یک اثر فاخر ادبي 
یا یک رزمنامه زیبا، بلکه خردنامه اي است بسیار 
ژرف و عمیق که براي همه مکان ها و زمان ها، 
الگوها و سرمشق هاي راهگشایي براي زندگي 

انسان ها دارد.
به  پرداختن  شاهنامه ضمن  در  فردوسي 
توحید، نبوت و امامت، خرد را بسیار پاس 
داشته چنانچه شاهنامه را ضمن یادخدا با ستایش 

خرد آغاز مي کند،
 بنام خداوند جان و خرد  

    کزین برتراندیشه بر نگذرد
 و ادامه مي دهد که:

خرد افسر شهریاران بود 
      خرد زیور نامداران بود

کسي کو خرد را ندارد زپیش
     دلش گردد از کرده خویش ریش
فردوسي آنچنان به خرد، اندیشه، عقل، عدالت، 
راستي، داد و دهش مي پردازد که اگر نمي خواست 
نام شاهنامه را برکتاب خود بگذارد، بي شک هیچ 

نامي جز خردنامه زیبنده این اثر جهاني نبود.
بلکه  حماسي،  اثر  یک  فقط  نه  شاهنامه 
شاهکاری است که براي همه اقشار جامعه پیام 
دارد و آن را به زباني بسیار ساده و بسیار شیوا 
بیان مي کند. فردوسي فرمانروایان و حاکمان را 

این گونه خردمندانه پند مي دهد.
اگر داد دادن بود کار تو       

بیفزاید این شاه مقدار تو
و آنان را برحذر مي دارد از ظلم و ستم آنجا 

که مي گوید:
ستم نامه عزل شاهان بود

چو درد دل بیگناهان بود
فردوسي آنگاه که مردم را خطاب قرار مي دهد، 
بزرگ ترین شخصیت هاي  در ردیف  را  آنها 
شاهنامه انگاشته و راه و رسم بزرگي و بزرگ 

زیستن را به آنها مي آموزد.
فریدون شاید بزرگ ترین شخصیت خردمند 
و خردمدار شاهنامه باشد و فردوسي به مردم 
معمولي شخصیت داده و مي گوید اي انسان 

معمولي تو هم مي تواني فریدون باشي.
»فریدون فرخ فرشته نبود 

          به مشک و به عنبر سرشته نبود
 به داد و دهش یافت آن نیکوئي

      تو داد و دهش کن فریدون توئي«
ایرانیان  برما  گوناگون  دالیل  به  فردوسي 
منت دارد و برماست که این منت را پذیرفته 
او را  پندهاي خردمندانه  او و  کار  او،  یاد  و 
در زندگي خود به کار گیریم و بر خبرگان 
است که به فراخور دانش و تخصص خود در 
شاهنامه کنکاش کنند تا ضمن گرامیداشت یاد 
شاهنامه بر غناي فرهنگي کار خود بیفزایند و 
از جمله مسایل مهم که می توان در شاهنامه به 

آن پرداخت سالمت است.

سالمت در شاهنامه
نگارنده این سطور چند سال قبل بنا به رشته 
تخصصي ام و عالقه به فردوسي و اعتقاد به 
محتواي غني شاهنامه، پژوهشي را تحت عنوان 
سالمت در شاهنامه در چارچوب یک پایان نامه 
کارشناسي ارشد ادبیات طراحي و بنا به تعریف 
سازمان بهداشت جهاني از سالمت، که عبارت 

است از آسایش کامل جسمي، رواني، اجتماعي و 
معنوي نه صرفا نبود بیماري، به کنکاش سالمت 
در شاهنامه پرداختم. نمونه هاي بدیع و زیباي 
سالمت و پیشگیري در شاهنامه واقعا زیبا و 

غرورآفرین است. 
من فکر مي کنم به لحاظ نفوذ شاهنامه در عمق 
جامعه و اهمیت سالمت این عنوان یعني )سالمت 
و شاهنامه( در واقع یک پوستر تبلیغاتي است. هم 
تبلیغات براي سالمتي و شاید هم تبلیغات براي 
شاهنامه، هر چندکه شاهنامه فردوسي بي نیاز از 
تبلیغات است ولي باید پذیرفت که خردنامه و 

سالمت نامه شاهنامه مغفول مانده است. 
بسیار چکیده و کوتاه به نمونه هاي ابعاد 

سالمت در شاهنامه اشاره مي کنم:
سالمت جسماني:

ز نیرو بود مرد را راستي  
    ز سستي کژي زاید و کاستي
و فردوسي اکسیر جواني را در دانایي و 

دانش مي داند: 
توانا بود هر که دانابود 

      ز دانش دل پیر برنا بود
سالمت رواني:

چو شادي بکاهد، بکاهد روان   
    خرد گردد اندر میان ناتوان

یا:
جهان را چو باران ببایستگي 

        روان را چو دانش بشایستگي
سالمت اجتماعي:

دگر با خردمند مردم نشین  
        که نادان نباشد برآئین و دین 

جهان سربه سر حکمت و عبرت است 
      چرا بهره ما همه غفلت است 

کسي کو خرد را ندارد ز پیش     
    دلش گردد از کرده خویش ریش
و براي بیان بعد معنوي سالمت در شاهنامه، 
نمونه ها بسیار است. اما شاهکار فردوسي براي 

بیان بعد معنوي سالمت را در داستان کشته شدن 
دیو سفید به دست رستم مي بینیم.

و به نظر من بسیار زیباست و گاهي بر عظمت 
آن اشکي ریخته ام!

اسطوره اي  شخصیت  مهم ترین  رستم، 
شاهنامه و نماد ملي ایرانیان باستان است. رستم 
کارها کرده است کارستان و گره ها گشود است 
بي شمار، ولي اوج کار رستم کشتن دیوسفید است 
و رستم اگر بخواهد که مغرور شود و معنویت 
را فراموش کند همین جاست، ولي مي بینیم که 
فردوسي چگونه معنویت عنصر ایراني را در قالب 

رستم نسبت به خدا نشان مي دهد.
فرو برد خنجر دلش بر درید    

   جگرش از تن تیره بیرون کشید 
 گشاد از میان آن کیاني کمر  

     برون کرد خفتان و جوشن زبر
 زبهر نیایش سرو تن بشست    

   یکي پاک جاي پرستش بجست 
 از آن پس نهاد از بر خاک سر

     چنین گفت کاي داور دادگر 
 زهر بد تویي بندگان را پناه     

  تو دادي مرا گردي و دستگاه 
 توانایي و مردي و فر و زور  

      همه کامم از گردش ماه وهور 
 تو بخشیدي ار نه زخود خوارتر 

    نبینم به گیتي یکي زارتر 
 ز داد تو هر ذره مهري شود       

ز فرت پشیزي سپهري شود 
 ستایش چو کرد آن یل سرفراز

     بتن باز پوشید هر گونه ساز 
و ما اگر بر عظمت این بعد معنوی عنصر 
ایراني ساخته فردوسي که در اوج توانمندي 
این چنین فروتني و خاکساري مي کند اشک 

شوق بریزیم رواست.
با درود به روان پاک فردوسي و آرزوي 

سالمت براي شما در همه ابعادش.


