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۴ | نشریه هگزاگون، شماره چهارم

 

 سخن سردبیر 

سالم خدمت تمام عزیزانی که هم اکنون مشغول خواندن این بخش از نشریه هستند.
حقیقتًا در ابتدا با وجود کلنجار های بسیاری که راجع به محتوای این بخش با ذهنم رفتم، متوجه شدم الزم

نیست برای این بخش متن ادبی یا متن خاصی بنویسم!
پس تصمیم گرفتم در چند سطر حرفم را به پایان ببرم.

 تمام تالش این تیم در این بوده و هست که یک محتوای مطلوبی تولید کند که بتواند در عین زیبایی، برای

مخاطبانش مفید باشد. امیدوارم هگزاگون در این شماره، این رسالت را پیش برده باشد. این شماره، با

چشم پوشی از شمارگان قبلی، پس از سال ها، شماره ی جدیدی محسوب می شود و به همین خاطر گفتیم

حیف است اگر در ابتدا معرفی ای از دانشکده ی توانبخشی نداشته باشیم.
 به یاد دارم استادی میگفت: "بزرگترین قدرت در وجود انسان نوشتن است." راست میگفت؛ قلم را گویی
معجزه گر کوچکی است که آمال و آالم و وجوِد ذهن ها را در پسا پرده ی سپیِد کاغذ، نمایان می کند و این

یعنی قدرت!
زین سبب، همین جا از تمام نویسندگان عزیزمان که برای این شماره زحمت کشیدند تشکر ویژه می کنم.

به عنوان مورد آخر، بنده و اعضای تیم هگزاگون، مفتخریم که با این شماره در خدمت شما هستیم.
 

یا علی
 زینب عبادی، سردبیر نشریه هگزاگون

خدایا چنان کن سرانجام کار    تو خشنود باشی و ما رستگار 



جهان توانبخشی را بشناس و دریاب! 
در این بخش شما با موضوعات اختصاصی حوزه ی

توانبخشی و چالش ها و دغدغه ها و زیبایی های اون
آشنا میشید...

 

هگزا لند

۵ | نشریه هگزاگون، شماره چهارم



، کم﮴�ر زما﮲�ى ﮹�﮵�ش م﮵�اد اول﮵�﮲�ى ﮴�و دل ﮳�رو و ﮳حذاب ﮲�﮳�ا﮶سه که ﮳�راش ذوق زده ﮲�﮳�ا﮶سى!
﮲

ں  ها ﮴�﮶س﮲�ک�
﮲

هم﮵�﮶سه اول﮵�ں

ه...  ﮳�ه عمق ما﮳حرا که ﮵�ر ﮳�﮶سى هم ﮲حودش ﮴�﮶س﮲�ک� هم﮵�﮲�که ﮲�م﮵�دو﮲�ى ﮴�راره ﮹حى ﮹�﮵�ش ﮳�﮵�اد و ﮹ح﮳حوری ﮲عا﮲�ل ک�

ه هم مر﮳�وطه! همه ما ﮳�عد از ﮲�﮴�م کم و ﮳�﮵�ش ﮳�ه دا﮲�﮶س�� د﮴�ت ک﮲�ى سراسر ﮶سور و ﮶سعف مى ﮶سى؛ ا﮵�﮲�ا﮵�ى که ک�

ه و ﮳�ه ﮴�ول ﮲�ردوسى ﮳�﮲ررگ " ِه علوم ﮹�﮲ر﮶سکى ا﮵�ران ه﮵�﮳حان ا﮵�﮲�و دا﮶س﮴�﮵�م که ﮳�﮵�ا﮵�م دا﮲�﮶س�� ﮴�﮳�ولى در دا﮲�﮶س��

هه که ﮳�ه ع﮲�وان ﮳�س﮴�ر  دا﮲�﮶س��
﮲

مان "  ا﮴�﮲�ا﮴�ا هم﮵�ں ، دل ا﮲�در ک�
﮲

، ﮵�ک زمان / ز  دا﮲�ش م﮵�﮲�کں
﮲

م﮵�اسای از آمو﮲ح﮴�ں

ى کوله ﮳�اری از ﮴�﮳حر﮳�ه رو ﮳�رامون ﮳�ه ارم﮲عان م﮵�اره. ﮳�اور ک﮲�﮵�د... ﮲�ره﮲�ک�

﮲�و﮳�﮴�ى هم که ﮳�ا﮶سه ﮲�و﮳�ت معر﮲�ى �مل و ﮳حامع دا﮲�﮶سکده ﮴�وا﮲�﮳�﮲ح﮶سى ا﮵�را﮲�ه.

 

ون"؛ که ﮴�و ﮲راک� ﮵�م "هک� مو﮴�ع﮵�ت و ﮶سلك ﮲�﮵�﮲ر﮵�کى دا﮲�﮶سکده، ﮲�مادی از ﮶سش ﮲صلعِى ﮲ع﮵�ر م﮲�﮴�ظم﮵�ه که ﮳�هش م﮵�ک�

﮲�ت. و﮶سه ی اون داس﮴�ا﮲�ى ﮲�ه﮲�﮴�ه که در ادامه ﮳�را﮴�ون ﮲حواهم ک� هر ﮲صلع و ک�

م﮵�دون مادِر محله م﮵�رداماد و ﮲ح﮵�ا﮳�ون سرس﮳�﮲رِ مدد�ران ﮳�رای ما دا﮲�﮶س﮳حوها ، مس﮵�ر م﮲�﮴�هى ﮳�ه ﮴�وا﮲�﮳�﮲ح﮶سى

ا﮵�را﮲�ه.

م﮴�صدی که ﮳�ا ﮶سروِع ساِل ۱۴۰۱ و ﮳�عد از دو سال و ﮲�﮵�م آموزش م﮳حازی، دو﮳�اره ﮳�ه ﮶سکوه ﮲حودش که ﮳�ا ح﮲صور

﮲�﮴�﮲�ى ست که ﮳�ر﮲حى از او﮲�ها، ﮶سکوه آموزش ﮶ست. اما در مورد دا﮲�﮶س﮳حوها ک� ر﮲�ت، ﮳�رک� دا﮲�﮶س﮳حوها ﮶سلك م﮵�ک�

!!
﮲

م﮳حازی و ساما﮲�ه ی ﮲�و﮵�د رو مورد ﮹�س﮲�د ﮴�ر مى دو﮲�س﮴�ں

 

دانشکده توانبخشی ایران

۶ | نشریه هگزاگون، شماره چهارم

زهرا آسترکی
رشته گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ورودی ٩٩



 ﮹ح﮵�﮲ری که ﮳�ه ﮹ح﮶سم م﮵�اد
﮲

ه﮳�ا﮲�ِى دا﮲�﮶سکده، اول﮵�ں ﮳�عد از ﮲�﮶سون دادن �رت دا﮲�﮶س﮳حو﮵�ى و ع﮳�ور از مرحله ﮲�ک�

﮲
﮲�ت ﮹�﮵�ر﮴�ر﮵�ں ذرو﮲�ده و ﮶سا﮵�د ﮳�﮶سه ک� ر درازی رو ک� محوطه ای ﮳�ا در﮲ح﮴�ان �ج سر ﮳�ه ﮲�لک ک﮶س﮵�ده ست که روز��

ذر ﮲�سل ها رو ﮳�ا ﮹ح﮶سم﮶سون د﮵�دن.  که ک�
﮲

ع﮲صو دا﮲�﮶سکده ما هس﮴�ں

ر کمى ﮳حلو﮴�ر ﮳�ر﮵�م، حوض ﮶سش ﮲صلعى ﮹�ر آ﮳�ى رو م﮵�﮳�﮵�﮲�﮵�م  که ﮳�رای ما دا﮲�﮶س﮳حو ها ﮲�ماد ﮹�اکى و ُزاللى و اک�

 که در طول روز محلى ﮳�رای ﮲�را﮲عت و اس﮴�راح﮴�﮲�د
﮲

 اطراف هم ﮲�﮵�مکت ها﮵�ى د﮵�ده م﮵�﮶سں
﮲

در﮲ح﮶س﮶سه! در ا﮵�ں

که ا﮲�در احواالت روزها، ه﮵�ح�  دا﮲�﮶س﮳حوی ﮳�ى د﮲عد﮲عه ای رو ﮹�﮵�دا ﮲�مى ک﮲�﮵�م و هر کس ﮳�ه ﮲�حوی م﮶س﮲عول �ر

﮲حود﮶سه.

 

دانشکده توانبخشی ایران

۷ | نشریه هگزاگون، شماره چهارم

ى داره ﮳�ه ا﮵�﮲�که �س داری ﮵�ا لك﮵�﮲�﮵�ک : در ادامه، مس﮵�رت ﮳�س﮴�ک�

﮵�ری.  س﮵�﮲�ا رو در ﮹�﮵�ش ﮳�ک�
﮲

ه ﮳ح﮲رو ا﮲�رادی هس﮴�ى که �س داری، ﮳�ا﮵�د راه سا﮲ح﮴�مون سه ط﮳�﮴�ه ی ا﮳�ں اک�

سا﮲ح﮴�مو﮲�ى که ﮴�﮴�ر﮳�﮵�ا دو سال اول ﮲ح﮵�لى ﮴�و اون ر﮲�ت و آمد داری.

﮲
﮹�له ها رو که ﮳�اال م﮵�ری و وارد سا﮲ح﮴�مون م﮵�﮶سى، رو﮳�روت د﮲�﮴�ر سر﮹�رس﮴�ى دروس رو مى ﮳�﮵�﮲�ى و ﮹ح﮲�د﮵�ں

�س.

 و ک﮲�ح�
﮲

و﮶سه ﮴�ر﮵�ں ر �ِست ﮴�و ط﮳�﮴�ه دو ﮵�ا سه ﮳�ا﮶سه، ﮳�ا﮵�د از ﮹�له ها ﮳�ری ﮳�اال. ﮲عا﮲�ل از ا﮵�﮲�که آسا﮲�سور در ک� اک�

ر﮲�﮴�ه.  ﮲�﮴�طه ی سا﮲ح﮴�مون ﮴�رار ک�
﮲

﮴�ر﮵�ں

 



دانشکده توانبخشی ایران

۸| نشریه هگزاگون، شماره چهارم

 ﮲�﮳�ا﮶س﮵�د! ﮳�رای ا﮵�﮲�که دا﮲�﮶س﮳حوها در طى روز ﮴�حرک �﮲�ى
﮲

﮳�د﮳�﮵�ں

 آسا﮲�سور رو او﮲�﮳حا ﮴�رار دادن ﮴�ا ﮳�﮹حه ها ﮳�﮵�﮶س﮴�ر ﮳�ا
﮲

دا﮶س﮴�ه ﮳�ا﮶سں

.
﮲

﮹�له ها ﮴�ردد دا﮶س﮴�ه ﮳�ا﮶سں

 هم ﮲عا﮲�ل ﮲�﮶سو که
﮲

﮲حب، از ﮹�له های م﮲�﮴�هى ﮳�ه ط﮳�﮴�ه ز﮵�ر زم﮵�ں

او﮲�﮳حا هم ﮲ح﮳�رها﮵�﮵�ست   ..

﮳�﮲حاطر ﮴�عم﮵�را﮴�ى که ﮴�و محل اصلى ک﮴�ا﮳�﮲حو﮲�ه داره ا﮲�﮳حام م﮵�﮶سه،

﮳�س﮲�ده کردن ﮳�ه ا﮴�ا﮴�ى کو﮹حک که ک﮴�اب های ر﮲�ر﮲�س ﮳�ه ز﮳�ان

 و ﮲�ارسى ﮳�ا مو﮲صوعات م﮲ح﮴�لف رو در دل ﮴�﮲�سه هاش
﮲

ال﮴�﮵�ں

ر ما﮵�ل ﮳حا داده، ﮳ح﮲ر�ٔى از دل﮲حو﮶سى هاست و ﮹�﮵�﮶س﮲�هاد م﮵�ک﮲�م اک�

﮲راف ﮳�ا﮳�ت م﮲�ا﮳�ع ﮲�﮵�س﮴�ى و ﮳�ه ﮹حاپ ﮴�د﮵�مى ﮳�ه صرف ه﮲ر﮵�﮲�ه ک�

ک﮴�اب ها ﮳�رای مطالعه ﮴�ا﮲�عى، ح﮴�ما سری ﮳�ه ا﮵�﮲�﮳حا ﮳�﮲ر﮲�ى.

﮲
 سم﮵�﮲�ار ﮶سه﮵�د آ﮶س﮴�﮵�ا﮲�ى وا﮴�ع در سمت راسِت ز﮵�رزم﮵�ں

﮲
سالں

ردهما﮵�ى های دا﮲�﮶سکده است.  ﮲راری ک�  س﮵�﮲�ا هم محل ﮳�رک�
﮲

ا﮳�ں

 

﮶س﮴�ى ﮴�و ﮲�﮲صای م﮳حددا از ﮲�﮲صای سا﮲ح﮴�مون م﮵�ا﮵�م ﮳�﮵�رون و ﮵�ه ک�

اطراف م﮵�﮲ر﮲�﮵�م  ﮴�ا ﮳�رس﮵�م ﮳�ه ا﮲�﮴�﮶سارات محس﮲�ى که ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ا

﮲�﮲رد﮵�ک درب ﮲حرو﮳حى ﮴�رار داره.

ا﮲�﮴�﮶سارات محس﮲�ى که ﮳�ا ﮲�ام س﮴�ا﮵�ش هس﮴�ى هم ﮶س﮲�ا﮲ح﮴�ه مى

﮶سه، ﮳حا﮵�ى هست که ا﮲�واع و ا﮴�سام ک﮴�اب های ﮴�وا﮲�﮳�﮲ح﮶سى ﮳�ا

 در اون د﮵�ده
﮲

ی م﮲ح﮴�لف  و ﮳�ه ز﮳�ان ﮲�ارسى و ال﮴�﮵�ں طرح و ر﮲���

مى ﮶سه. ا﮲�﮴�﮶سارات ما رو ﮳�ر ﮲حالف ﮲�﮲صای ﮲�﮵�﮲ر﮵�کى کو﮹ح﮵�کش

رد﮵�د ﮵�ر﮵�د! ﮹حون ﮲عال﮳�ا از اون، دست ﮲حالى ﮳�ر ﮲�م﮵�ک� دست کم ﮲�ک�

ه، و﮶سه و ک﮲�ار ا﮵�ران و دا﮲�﮶سکده های ﮴�وا﮲�﮳�﮲ح﮶سى د﮵�ک� و از ک�

  ا﮲�﮴�﮶سارات رو حدا﮴�ل ﮵�ک﮳�ار ﮶س﮲�﮵�دن و ﮴�﮳حر﮳�ه
﮲

ى، ﮲�ام ا﮵�ں همک�

.
﮲

﮲حر﮵�د دا﮶س﮴�ں

 

س﮴�ان و سلف ه لك� سا﮲ح﮴�مون اسا﮴�﮵�د در ﮳حوار سا﮲ح﮴�مون ﮲حوا﮳���

﮲عذا﮲حوری ﮴�رار داره. ممک﮲�ه موا﮴�عى از روز اسا﮴�﮵�د آ﮶س﮲�ا رو ﮳�﮳�﮵�﮲�ى

رم ذا﮶س﮴�ه و سالمى ک� و از ﮶سدت ارادت و ﮶سوق ﮴�دم ﮳�ه ﮳حلو ک�

ه از اسا﮴�﮵�د ﮴�حو﮵�ل دهى؛ حال آ﮲�که ﮳�رای اون دس﮴�ه ی د﮵�ک�

رامى، کمى او﮲صاع ﮲�رق مى ک﮲�ه! ک�

 



﮲�ت زده ﮶سدن؛ سلف دا﮲�﮶سکده محلى است ﮳�رای ﮶سک�

ه ا﮵�﮲�﮳حا محلى ست که عالوه ﮳�ر د﮴�ا﮵�﮴�ى اس﮴�راحت، د﮵�د��

﮶سما را ﮲�س﮳�ت ﮳�ه هر آ﮲�﮹حه که مر﮳�وط ﮳�ه ﮴�﮲عذ﮵�ه و ﮲عذاست

ذر﮵�م، همون ﮹ح﮲�د د﮴�﮵�﮴�ه ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر مى ده. اما از اون هم ﮳�ک�

اس﮴�راحت، ﮳�ه ﮲حصوص ﮹�س از ﮵�ک �س طا﮴�ت ﮲�رسا، ﮳�ه

﮳�ود و ﮲�﮳�ود د﮲�﮵�ا مى ارزه.

س﮴�ان و سلف، هم﮳حواری ه لك� ﮲�﮴�م ﮲حوا﮳��� همو﮲�طور که ک�

هى ر دا﮲�﮶س﮳حوی ﮲حوا﮳���  م﮵�ان، اک�
﮲

﮲�﮲رد﮵�کى دارن. وحال در ا﮵�ں

ِ
﮲

﮳�ا﮶سى ﮴�﮲ص﮵�ه ی دا﮲�﮶س﮳حو﮵�ى، کمى م﮴�﮲�او﮴�ه و ﮳�حِث ﮶س﮵�ر﮵�ں

س﮴�ان ﮳�ه م﮵�ان م﮵�اد که ﮳�ه ﮲�ظر ه د﮲ح﮴�را﮲�ه لك� ما﮳حرای ﮲حوا﮳���

،  لك� سر س﮳�د م﮳حموعه ست ( ام﮵�دوارم آ﮴�ا﮵�ون دل﮲حور
﮲

مں

ه ه﮶ست ص﮳�ح �س دا﮶س﮴�ه ﮳�ا﮶سى و ﮲�﮴�ط  ) ﮹حرا که اک�
﮲

﮲�﮶سں

ر﮳�ع ساعت مو﮲�ده ﮳�ه ﮶سروع �س ﮳�﮵�دار ﮳�﮶سى رو ﮲�﮴�ط

 که لذ﮴�ى
﮲

ه درک مى ک﮲�ں  ﮲حوا﮳���
﮲

 در ا﮵�ں
﮲

دا﮲�﮶س﮳حوهای ساکں

ه ر﮲�ه در ﮳�﮴�﮵�ه ی موارد، ﮲حوا﮳���  و﮳حود ﮲�داره و ک�
﮲

﮳�اال﮴�ر از ا﮵�ں

هى... ِى ﮲حوا﮳��� ر و ز﮲�دک� است د﮵�ک�

 

﮳�ر﮵�م سراغ سا﮲ح﮴�مون اصلى

سا﮲ح﮴�مون اصلى ﮵�ا سا﮲ح﮴�مون لك﮵�﮲�﮵�ک ها که حس

ری رو ﮳�ا ﮹�و﮶س﮵�دن رو﮹�وش س﮲�﮵�د ﮳�هت ال﮴�ا مى ک﮲�ه  و درما﮲�ک�

﮳�﮲ح﮶سى از �رآموز﮵�ا و �رورز﮵�ا و �س های عملى رو او﮲�﮳حا

ذرو﮲�ى؛ ﮹�س ﮲حوب و د﮴�﮵�ق ﮳�﮲حش های اون رو ﮳�ه ﮲حاطر مى ک�

﮳�س﮹�ار.

 

 سا﮲ح﮴�مون ﮹ح﮲�د ﮳�﮲حش داره 
﮲

ا﮵�ں

اول از همه د﮹�ار﮴�مان ر﮶س﮴�ه ها و لك﮵�﮲�﮵�ک هاست ( پ.ن

د﮹�ار﮴�مان و لك﮵�﮲�﮵�ک ر﮶س﮴�ه ار﮴�وز ﮹�رو﮴�﮲ر ا﮵�﮲�﮳حا ﮲�﮵�ست و ﮴�و

ه ورز﮶س﮵�ه؛ ﮹�س حواس﮴�ون ح﮵�اط دا﮲�﮶سکده و ﮹�﮶ست ﮳�ا﮶س��

ه روزی �ِر﮴�ون ﮳�ه د﮹�ار﮴�مان ار﮴�وز ﮹�رو﮴�﮲ر ا﮲�﮴�اد، ﮴�و ﮳�ا﮶سه اک�

ح﮵�اط د﮲�﮳�الش ﮳�ا﮶س﮵�د ﮳�ه ﮳حای سا﮲ح﮴�مون اصلى!) 

 

دانشکده توانبخشی ایران
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﮲
و﮵�ى دو ﮴�طب و سرزم﮵�ں ﮲�﮴�م؛ ﮳�ا وارد ﮶سدن ﮳�ه سا﮲ح﮴�مون اصلى، دو راهى ای د﮵�ده م﮵�﮶سه که ک� دا﮶س﮴�م م﮵�ک�

. هر ﮹حى لك﮵�﮲�﮵�ک ا﮹�﮴�وم﮴�ری و ﮶س﮲�وا﮵�ى از طراحى و دکوراس﮵�ون مدرن ﮳�ر﮲حوردارن ، سا﮵�ر لك﮵�﮲�﮵�ک ها
﮲

م﮴�﮲�او﮴�ں

ر که در ح﮴�﮶سون کم لط﮲�ى ﮶سده و ر﮲�ک� و رو﮵�ى ﮴�د﮵�مى دارن! سمت راست ﮶سامل �ردرما﮲�ى ، ا﮲���

﮲�﮴�اردرما﮲�﮵�ه . سمت ﮹حپ، ﮲�﮵�﮲ر﮵�و﮴�را﮹�ى و ﮳�﮲ح﮶سى که ﮳�ا ﮹�له ﮳حدا ﮶سده و ﮳�ه ط﮳�﮴�ه ﮳�اال مى ره، لك﮵�﮲�﮵�ک ک�

،
﮲

ِم ﮳�اال ر﮲�﮴�ں سا﮲ح﮴�مان لك﮵�﮲�﮵�ک ﮶س﮲�وا﮵�ى و ﮲�ماز﮲حا﮲�ه ست و ﮹�له ها﮵�ى که ﮳�ه سمت ط﮳�﮴�ه دوم مى رن؛ ه﮲���

 از ﮹�له های ﮳�عدی ﮳�ه لك﮵�﮲�﮵�ک
﮲

ذ﮶س﮴�ں رد اول د﮲�﮴�ر ﮳�س﮵�ح� رو م﮵�﮳�﮵�﮲�﮵�م و ﮳�عد از اون ﮳�ا ک� اول از همه در ﮹�اک�

 آزادی و �سای ﮴�حص﮵�الت ﮴�کم﮵�لى و ﮲�ها﮵�﮴�ا د﮲�﮴�ر
﮲

 مس﮵�ر، سالں
﮲

ا﮹�﮴�وم﮴�ری مى رس﮵�م و در ادامه ی هم﮵�ں

ر﮵�است دا﮲�﮶سکده ﮳�ه ﮹ح﮶سم  م﮵�﮲حوره.

 

دانشکده توانبخشی ایران
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 هم م﮲ح﮴�صر ﮶سرحى از ﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ای دا﮲�﮶سکده ﮳�ود و حاال
﮲

ا﮵�ں

ذ﮶س﮴�ه، دا﮲�﮶س﮳حوها که دست ﮴�﮴�د﮵�ر ﮹ح﮲�ان کرده که هم﮹حون ک�

روزها در ﮴��﮹�وی �س، و ﮶سب ها در ﮴�﮴�الی ا﮲�﮳حام ﮹�روژه و

، ﮳�سى ﮲حرس﮲�د﮵�م
﮲

 م﮵�ان ﮴�﮲�ر﮵�ح ﮳�ا﮶سں
﮲

هى در ا﮵�ں ﮴��ل﮵�ف و ��

ون ﮲�عال﮵�ت ﮳حد﮵�دش رو ﮳�ا م﮲�﮴�﮶سر کردن ﮲راک� که ﮲�﮶سر﮵�ه هک�

 ﮶سماره از ﮲�﮶سر﮵�ه ﮲حودش آ﮲عاز کرده است .
﮲

ا﮵�ں

ه، از ى های دا﮲�﮶س�� ﮵�ر و دار روزمرک� حواسمون ﮳�ا﮶سه در ک�

ِى ﮳�ا ارز﮶سى که ﮳�همون هد﮵�ه داده  ز﮲�دک�
﮲

﮲حودمون و از ا﮵�ں

 ﮲�رص﮴�ى که مى ﮴�و﮲�﮵�م ﮳�ه
﮲

 و آ﮲حر﮵�ں
﮲

﮶سده ﮳�ه ع﮲�وان اول﮵�ں

 ﮶سلك اون رو ﮳�ساز﮵�م و از ﮴�﮳حر﮳�ه و مهارت ا﮲�دوزی
﮲

﮳�ه﮴�ر﮵�ں

﮲عا﮲�ل ﮲�﮶س﮵�م ؛ ﮶سا﮵�د ﮶سروع هم﮵�﮶سه س﮲حت و دور ﮳�ه ﮲�ظر

ری های ون �﮶مره ی ﮴�الش و آ﮲عازک� ﮲راک�  هک�
﮲

﮳�رسه اما هم﮵�ں

﮳�﮹حه های ﮲�عال دا﮲�﮶سکده ست...

 



انسانیت پذیرش "بودن" است.
 

درست هنگامی که سوژه، "بودن" خود را می پذیرد و جایگاه خود را در تمام
ساحت های انسانی بازشناسی می کند، "خود" را تثبیت کرده است. ولی آیا زندگانی
گفتمان تثبیت و پذیرش "خود" است؟ و یا نه، شناخت و پذیرش "بودن دیگری"؟

 
مفهوم انسانیت و اخالق نه به صورت کامل ولی در اغلب اوقات در حال دست و
پنجه نرم کردن با سوژه ی انسانی به مثابه ی عاملی فعال در تعامالت "دیگری" است

و درنهایت سوالی که مطرح می شود این است:
پذیرش " خوب یا بد بودن" و یا نه!، تنها پذیرش "بودن"؟!

 
در حوزه ی توانبخشی، این پرسش، بیشتر درگیر می شود؛ زیرا اساسا این حیطه با
نقص ها، ناتوانی ها، ضعف ها و حتی فقدان و تالش برای گذر و تغییر آنها است، و
درست در همین نقطه فرد توانبخش در مرکز پرسش "پذیرش بودن" قرار می گیرد.
فرد توانبخش در اولین برخوردش با توان یاب "تصویرسازی" می کند؛ "تصویر" باید
پردازش و ادراک شود. این پردازش کامال وابسته به پرسپکتیو فرد توانبخش است

و در دو رویکرد "بالین" و "اخالق" نتایجی را در پی دارد.
مبحثی که در اینجا مطرح می شود، جوهره رفتاری فرد توانبخش در رویکرد

اخالقی است. همان نقطه ی "پرسش"! که بسیار در عملکرد فرد و توانبخشی تاثیر
می گذارد؛

 
 انسانی که "بودن" صرف را می پذیرد، کامال فردی گشوده به هستی انسانی است.
این فرد یک معبر قدرتمندی از کار سانسور را سرکوب کرده و تمایز بین "خوب" و

"بد" را از بین می برد و آن را از دو بعد به یک بعد می کشاند. در همین لحظه
است که حجم عظیمی از چارچوب های محدود کننده گسست پیدا کرده و ساحت

پذیرش هستی فرد توان یاب را به فرد توانبخش به ارمغان می آورد.
 

زین پس است که امر  اخالقی و انسانی رنگ و بویی به خود گرفته و رویکرد
توانبخش نیز در برابر "انسان"، انسانی تر است!

چرک نویس های یک توانبخش
یاشار عاشری
رشته ارتوز پروتز دانشگاه علوم پزشکی ایران،
 ورودی ٩٩
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رشته های توانبخشی کدام اند؟!رشته های توانبخشی کدام اند؟!

شنوایی شناسی یا ادیولوژی علم مطالعه اختالالت شنوایی تعادلیست.
شنوایی شناسان به طور کلی در سه حوزه پیشگیری، تشخیص و توانبخشی

اختالالت شنوایی و تعادلی فعالیت میکنند.

کاردرمانی رشته ایست که بر پایه ارتباط درمانی، استدالل بالینی، ارزشیابی،
مداخله، طرح برنامه، اجرا و در نهایت حل مسئله است تا بتواند به شیوه ای نوین
افراد را از طریق درگیر شدن در فعالیت های روزمره زندگی، به سالمتی و رفاه و

مشارکت برساند.

فیزیوتراپی شیوه ای از درمان بیماری ها و اختالالت عصبی، عضالنی، اسکلتی است که
از تجهیزات مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانور های دستی، نور، لیزر، ماورای

صوت، پرتوهای ماورای بنفش، مادون قرمز، میدان مغناطیسی و اعمال فیزیکی دیگر
استفاده میکند.

رشته ارتوز و پروتز یا همان ارتوپدی فنی سابق، متشکل از دو بخش ارتوز
و پروتز است.

که حاصل برخورد سه راه هنر، پزشکی و مهندسی است.

گفتار درمانی به تشخیص، بررسی و درمان آسیب های گفتاری و زبانی
میپردازد و اختالالت مربوط به ارتباط، صوت، درک و بلع را تشخیص

داده و در جهت درمان آن اقدام میکند.

رشته ی بینایی سنجی به عنوان مراقبت کننده اولیه ی سالمت چشم به شمار
می آید و در سالمت چشم افراد نقش بسزایی دارد.این رشته در تشخیص و

درماِن درست برخی مشکالت بینایی نقش های مهمی را ایفا می کند.



ی
هگزالوژ

این بخش که زیر مجموعه ی هگزا لنده،
مخصوص مطالب علمی حوزه ی
توانبخشیه و امیدواره بتونه اگاهی
عمومی رو نسبت به مطالب علمی

افزایش بده.
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� ��� زهرا قادری
رشته گفتاردرمانی دانشگاه علوم

پزشکی ایران، ورودی ٩٩

   اسپاستی (Spastic)، شایعترین نوع که ٧٠ تا ٨٠ درصد موارد را شامل م شود، در اثر آسیب به
نورون های حرکت فوقان در مسیر پیرامیدال* ایجاد م شود که گاه دو طرفه است و حداقل با دو
مورد از موارد زیر مشخص م شود: الوی حرکت غیرطبیع، افزایش تون (Tone) عضالت،

.سو هایپر رفل مانند بابنکس س های پاتولوژیرفل
  آتاکسی (Ataxic ) ، که در کمتر از ۵ درصد موارد مشاهده م شود به علت آسیب مخچه روی
م دهد ومشخصات آن عبارت است از وضعیت (Posture) غیرطبیع و فقدان هماهنگ منظم

عضالت و یا هر دو .
 دیس کینتی (Dyskinetic )، ده تا پانزده درصد موارد را تشیل م دهد و مشخصه آن الوهای

حرکت غیرطبیع و حرکات بدون اراده، کنترل نشده و راجعه  است.
  هیپوتونی (Hypotonic ) ، ترکیبی از انواع فوق م باشد.

 فلج مغزی، گروه از اختالالت حرکت دائم ول غیرپیشرونده هستند که به دلیل ناهنجاری های بدو تولد
یا آسیب های وارده بر مغز در مراحل اولیه تکامل ایجاد م گردند. تعدادی از اینان فقط نقص حرکت دارند
و اختالل دیری ندارند ول در سایر بیماران عالئم احتمال همراه این اختالالت، مشالت یادگیری،
شنیدن، دیدن و تشنج است. وضعیت هوش، بسته به محل آسیب متغیر است و بعض از این کودکان از

نظر هوش با استعدادند.
فلج مغزی دارای چندین نوع متفاوت است:
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مسیر پیرامیدال* : قشر حرکتی اولیه یا اصلی،

 مسیر هرمی یا پیرامیدال نامیده می شود.
 



تولد با وزن کمتر از 1500
عوارض حامل مانند خونریزی در سه ماهه
سوم، چند قلویی، تب مادر، تشنج یا اختالالت

تشنج در مادر
درمان مادر با هورمون تیروئید استروژن یا

پرژسترون
خونریزی مغزی

عفونت های مغزی
ضربه مغزی

عفونت در مادر ط دوران بارداری (سرخچه)

نوزادان زودرس برای بروز فلج مغزی در خطر بیشتری
قرار دارند. فلج مغزی در بعض از کودکان درنتیجه

ی موارد زیر رخ میدهد:

�؟؟ ��
���� �� � ��
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وجود رژیم غذایی طبیع و متعادل در دوره بارداری.
عدم مصرف هیچ گونه دارو بدون مشورت با پزش در دوره بارداری.

عدم مصرف الل در دوره بارداری.
دوری از افراد بیمار و مبتال به عفونت در دوره بارداری.

 
پیشیری های قابل اجرا:

 

یدن نوک پستان یا شیشه شیر در همان اوایل شیرخوارگل در مبروز مش
فقدان تون عضالن طبیع (در مراحل اولیه)
کندی رشد و نمو (راه رفتن، صحبت کردن)
سفت و اسپاسم عضالت (در مراحل بعدی)

ذهن درجات متغیری از عقب ماندگ
مشل در هماهنگ و تعادل بدن

ژست های غیرطبیع بدن
حرکات بی هدف بدن

*لوچ
کری
تشنج

تعداد و شدت عالئم زیر در کودکان دچار فلج مغزی، کامال متغیر است:
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گفتار درمان و ارتباط آن با فلج مغزی:
از آن جایی که اختالالت گفتاری از مشالت شایع در کودکان مبتال به فلج مغزی
است، گفتاردرمان فلج مغزی به عنوان بخش مهم از برنامه توانبخش این کودکان

شناخته م شود.
بر اساس آمارها، در حدود نیم از کودکان مبتال به فلج مغزی دچار مشالت

گفتاری نیز هستند که با گفتاردرمان م توان به بهبود آن ها کم کرد.
گفتاردرمان نقش مهم در توانبخش و کاهش مشالت کودکان س پی دارد و به

بهبود توانایی  های گفتاری و ارتباط این کودکان کم م کند.
ناتوان در کنترل عضالت صورت ، گلو ، گردن و سر سبب بروز اختالل در
صحبت کردن ، جویدن و بلعیدن غذا به طور صحیح م شود که همه این مشالت

تا حد زیادی با گفتاردرمان تخفیف م یابند.
کودکان مبتال به فلج مغزی در کنترل تنفس و تار های صوت و همچنین غذا خوردن

دچار مشل هستند و اغلب آب دهانشان سرازیر است.
مشالت شنوایی نیز در کودکان CP شایع است که خود به عنوان عامل در تشدید
مشالت گفتاری این کودکان شناخته م شود و با گفتاردرمان فلج مغزی م توان

به بهبود این مشالت نیز امیدوار بود.
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مشالت تلفظ
مشالت روان گفتار

مشالت صدا
دیزارتری در فلج مغزی

مشالت بلع در فلج مغزی
الت درکمش
الت بیانمش

بیماران فلج مغزی در چه مواردی نیاز به
گفتاردرمان دارند ؟

کودکان و بزرگساالن دارای فلج مغری ممن است
مشالت در گفتار و زبان و بلع داشته باشند. در

موارد زیر باید به گفتاردرمانگر مراجعه شود:

 
:  CP برای مبتالیان به فواید گفتاردرمان

سه سال اول زندگ کودک برای دستیابی به
توانایی  های گفتاری و مهارت  های زبان اهمیت
زیادی دارد که نباید نادیده گرفته شود و این زمان

طالیی از دست برود.
شروع زود هنگام گفتاردرمان نقش مهم در
افزایش شانس رشد و یادگیری در کودکان فلج

مغزی دارد.
گفتاردرمانگر در ویزیت اولیه به ارزیابی کامل
کودک مبتال به فلج مغزی پرداخته و مورادی
همچون سوابق بیماری و پرونده پزش، معاینه
دهان ، تست  های آوایی، ارزیابی نحوه بیان،
ارزیابی زبان و روان گفتار را مدنظر قرار م دهد.
گفتاردرمانگر پس از بررس کامل شرایط کودک
برنامه درمان منحصر به هر کودک مبتال به فلج

مغزی را تنظیم م کند.
بیان  درمان، تمرینات تنفس، تمرینات برای
دمیدن، تمرینات برای تقویت عضالت فک،
تمرینات برای تقویت لب ها، تمرینات برای انجام
مانورهای بلع غذا و تمرینات زبان از مهم ترین

تمرینات گفتاردرمان هستند.
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توصیه برای والدین: 
با توجه به این که تشخیص زودهنگام مهم است، کودک خود را مرتب برای چاپ پیش پزش ببرید.

تشخیص ندادن فلج مغزی ممن است باعث شود کودک فرصت وارد شدن به برنامه های مخصوص برای
به حداکثر رساندن رشد و نمو را از دست دهد.

همواره در مورد خود و کودک تان دید مثبت داشته باشید. گاه نتایج دور از انتظار و خوبی به دست
م آید.

با دیر والدین که کودکانشان فلج مغزی داشته اند مشورت کنید و از آنها راهنمایی و کم بخواهید.
در مورد برنامه های آموزش و فیزیوتراپی مخصوص این کودکان و نیز گروه های حمایت تحقیق به عمل

آورید تا بتوانید به بهترین درمان دسترس داشته باشید و توانایی های کودکتان را به حداکثر برسانید.
کاردرمان بهترین و موثرترین شیوه جهت درمان و بهبودی این کودکان است و در صورت صالح دید

کاردرمانگر مربوطه به فیزیوتراپیست محترم مراجعه شود.
کودکتان را تشویق کنید تا هر چقدر م تواند فعالیت داشته باشد.

با انجام کاردرمان، گفتار درمان، فیزیوتراپی و استفاده از وسایل مخصوص م توان به کودک کم کرد
تا به حداکثر توانایی ممن دست یابد.

امید است که خانواده های این طیف از بیماران با استفاده ی درست و به موقع از خدمات توانبخش و
استمرار در این راه ، سالمت و بهبودی بیماران فلج مغزی را ارتقا بخشند.

۱۸ | نشریه هگزاگون، شماره چهارم
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هر چه میخواهد دل تنگت بگو!
(در این بخش شما آثار نویسندگان عزیزمون

رو میخونید با عناوین آزاد هنری و طنز و
قالب های مختلف شعری و دلنوشته و

داستانی و...)
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بگذر عزیِز من !
مگر شانه های نحیف و کوچکت چقدر
تواِن خروار خروار دردهای دنیا و آدم

هایش را دارد ؟!
بگذر !

از اتفاق هایی که تو را شکستند
و قول هایی که گاه خرافه بودند...
بگذر و خودت را در منجالب تنفر

نینداز که گاه تنفر شکل دیگر دوست
داشتن است...

بی تفاوت باش و بگذار نور از میان زخم
های قلبت عبور کند تا روشن تر از
دیروز ببینی و دوست داشته باشی و

دوست داشته شوی...

بگذر عزیِز من !
تو الیق ستایشی و هیچ گاه حضور تو
برای اتفاق های این جهان تکراری

نخواهد شد؛ آدم هایی که هر روز طلوعِ 
چشم هایت را جشن می گیرند ، برای
خنده هایت ضعف می روند و اشک

هایت را مقدس می شمارند...
بگذر و بگذار تنها آدم هایی با زندگی ات
گره بخورند که اتفاق های دندان تیز دنیا

هم گره کور تو را باز نکنند...
بگذر و ایمان داشته باش که اشک هایت

تکرار نمی شوند... 
 

فاطمه احمدیبن بسِت روشن
رشته میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا، ورودی ٩٨
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 خورشید ، تار های زرین گیسوانش را از شانه ی چپ به دوش راست آویخت. 

 و تیغ طالیی برهان را بر پلک های در خفقان خفته ی خاموشی جهل کشانید و

نسیم روشن ضمیری، گرد تعصب را زدود تا اشک، قالب های نیمه شکسته ی

کلیشه را از چهارچوب بادامی شکل دریچه ی نور، بشوید.

 تأللو حقیقت، راهروی کور نا امیدی را سپری کرد و به اتاقک سرد و تاریک ذهن

رسید و دل غنچه های یقین را گرما بخشید تا ریشه هایشان را در خاِک سست زیر

پاهایشان، استوار کنند. 

 شهد معرفت، درون رگبرگ ها به سمت قلب، جریان یافت تا تلخی زهر قرص های

خواب آوِر خورانده شده را بگیرد و توهم دانایی را محو کند.

 قهوه ی بیداری، چرخ دنده ی در هم تنیده ی تفکر را به تکاپو واداشت و

چلچراغ نو پای تغییر، انعکاس روشنایی را بر صفحات کتاب تاباند و پندار، فوج

فوج بر موج کابوس ها غلبه کرد تا بانگ راستی سر دهد و چشم دل را به کرانه ی

افق، از پنجره ی فطرت بگشاید  تا ببیند آنچه را که چشمان زمینی، از دیدن و درک

آن، عاجز هستند .

 

شیرین جافریانطلوع بیداری
رشته کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ورودی ١۴٠٠
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وقتی سخن از خط می شود یاد چه می افتید؟! خطوط کاغذ در دفترهای مشق بچگی؟!
خطوط ریاضی که در هندسه با آنها سر و کله می زدیم؟! خطوط نقاشی یا حتی دست خط

و خطاطی ...
اما اگر عمیق تر شویم خطوط مهم تری در زندگی ما وجود دارند. خطوطی که مشخص
کننده حدودی هستند. حدودی که گذر از آنها شاید برایمان دردسرساز باشد؛ و شاید

منفعت ساز...!!
خطوطی که شاید باید آنها را بسیار جدی گرفت یا کامال نادیده...

حدودی که شاید خودمان تعریفشان کنیم، یا از دیگران آنها را بپذیریم...
به خطوط کف خیابان ها حین رانندگی فکر کنید. آیا همیشه بین خطوط رانندگی کردن به

نفع ماست؟! یا آیا همیشه گذر از خطوط الزم است؟!
 چه زمانی باید از خط ها گذشت ؟ چه مجوزهایی برای این کار تعریف می کنید ؟چه زمانی

باید کامال به حدود تعیین شده پایبند بود؟! چه زمانی نباید خطر کرد؟! 
 آیا خطوط مهم زندگی ما به خط های کف خیابان محدود می شوند؟! آیا این فقط رانندگی

ماست که به رعایت حدود نیاز دارد؟!
 وقتی برای نقل مکان فیزیکی، از مبدئی به مقصدی چنین حدود و قوانین کاملی داریم؛

آیا برای طی کردن مسیر زندگی و عمرمان می توانیم خط ها را دنبال نکنیم؟!
میتوانیم این ریسک را بپذیریم که بدون حد و مرزی مشخص، آزادانه هرچه در لحظه

خواستیم را انجام دهیم؟! 
البته انتخاب این سبک زندگی نیز ، نوعی انتخاب خط است... 

خطی متفاوت...

فاطمه سادات توسلیخطوط
رشته کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ورودی ٩٩
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 همه ما برای روابط، عواطف، تصمیمات، انتخاب ها و رفتارمان حدودی داریم!!
حدودی که حاصل عقالنیت و تفکر؛ یا حاصل تجربه است. 

همه ی ما؛ الاقل از وقتی توانستیم بد و خوب را تعریف کنیم، به حد و مرز بین آن ها
فکر کردیم. همه ما زمانی سعی کردیم طبق حدود تعریف شد ه مان زندگی کنیم؛ و

وقتی کمی جرئت مندتر شدیم، فهمیدیم که گاهی باید آگاهانه تصمیم گرفت و خطوط
را رد کرد...!! اینکه از این کار منفعت بردیم یا ضرر کردیم مهم نیست؛ معنای تجربه

همین است!!
و تجربیات است که از ما، ما میسازد. "مایی" که مجموعه ای از تصمیمات، رفتار،

عواقب و تجربیات است. 
و امر مهم ، آن است که بتوانیم به موقع، حدودی برای زندگی مان تعریف کنیم، و

تصمیم بگیریم که چقدر می خواهیم به آنها پایبند باشیم.
 کدام یک را جز خطوط قرمزمان بگذاریم، که گذر از آنها برایمان ممنوع باشد؛ و

کدام یک آنقدرها هم برایمان جدی نباشد.
 این ما هستیم که انتخاب میکنیم چه کسی باشیم؛ چه ارزش هایی را تعیین، تعریف

و رعایت کنیم.
 ما هستیم که انتخاب میکنیم چگونه زیستن را...!!

 چگونه بودن را... !!
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ناباوری که در عسلی چشمانت موج میزند مرا منزجر میکند، از وجودت، از

حضورت، از دروغ های مهربانت، از خنده های تهوع آورت.

با تو آتشی در من زبانه میکشد که نا آرامم میکند. کاش هرگز تو نبودی که

من اینگونه دردمند نبودم. از چشمانت می هراسم؛ اما با تو هیچ کنجی برای

پنهان بودن نیست. تو خورشید من بودی چه شد که اینگونه چون سیاهچال

مرا به تاریک ترین بخش زندگی کشاندی و رهایم نمیکنی!؟

دست های قدرتمندت دیگر آرامم نمی کنند. تو میتوانستی پنجره ای رو به

خوشبختیم باشی اما دیوار شدی؛ سنگی بزرگ مقابلم و ترک هایی عمیق بر

قلبم.

 و هر مرهم را برایم حرام کردی؛ با هردم دردی به جانم میریزد که هیچ

بازدمی آن را خارج نمیکند. 

به دنبال تغییر، هر راه و بیراهه ای را می جویم؛ اما تنها تغییِر ممکن در این

تاریک لحظه، ذره ذره جان دادن من است در این مکافات ابدی...
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تابوِت عشق زهرا نقی زاده
رشته آموزش ریاضی دانشگاه فاطمه الزهرای قائمشهر، ورودی ٩٨



 

آخرین بار که دیَدمش، بهار را روی پایش خوابانده بود...برایش الالیی

می خواند.

تا بود، نهالی بود و ریشه ای که به هوایش، باِل شکفتن بودند و خیاِل

سرودن! دم رفتن، بغض هایش را ‐شکسته نشکسته‐ توی بقچه اش

ریخت و داد دست باد. بنِد دل به جان انداخت و رفت که بماند...

بهار را بگویید آرام بخوابد. نهال ها بیدارند؛ او را به سینه فشرده، از

عشق می خوانند. نهال ها بیدارند؛ به یادش چه خزانها، بهارانه سرایند!

 

به یاد روزبه
ترمه سلطانی هفشجانی

رشته ادبیات زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
اهواز، ورودی ١۴٠٠
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همچون تمام روزهای پیش از این، زمان کوتاهی را که به انتظار قطار مترو

ایستاده بود چشم به ماراتن عقربه های ساعت مچی اش دوخته و محو

خستگی ناپذیری این سه رفیق شفیق شده بود.

زمانی که قطار ایستاد، از خلوتی محیط نهایِت استفاده را کرد و با آرامش

خاطر به سمت اولین صندلی در دسترس قدم برداشت. هنوز به طور کامل بر

جای خود آرام نگرفته بود که پسرک دستفروشی با جعبه ای محتوی

دستمال کاغذی های جیبی و آدامس های فالن برند در طعم های متنوع در

برابرش ظاهر شد. این بار هم با «نه، مرسی» ساده ای از این لحظه ی سخت

عبور کرد و اجازه داد نیمچه عذاب وجدانی تا پایان مسیر بر گوشه ای از

احساساتش نقب بزند.

حدودا یک دقیقه ای از زمان ورودش می گذشت و قطار همچنان با درهایی باز

بر جای خود ایستاده بود.

کم َکمک خودش را برای بد و بیراه گفتن به این سکون مضحک آماده می کرد

که صدای بوِق ریزی حامل فریاد «دروازه ها را ببندید» به هوا برخاست.

در واپسین لحظات پیش از بسته شدن در، مرد جوانی وارد شد و با نادیده

گرفتن تمام صندلی های خالی، مقابل او نشست.

به محض اینکه سیمای جوان تازه وارد را دید، ماللی که مابین چروک های

نوپای صورتش پنهان شده بود، جای خود را به بهت و حیرت بخشید.

نگاه های سرشار از هیجانی که نثار همنشین خود می کرد، بسان پارچه ی

ابریشمینی بودند که بر گوی خاطرات دلنشینی کشیده می شوند و لحظه به

لحظه، بر جالی نسبتا از دست رفته اش جانی تازه می بخشند. پیش از آنکه

دودلی جوانه زده در وجودش قوام یابد، با تمسک به تفکر آشنای «مگه

ته ته ش چی می خواد بشه؟»، با لبخندی که از فرط هیجان بر چهره اش دویده

بود، گفت و گو را آغاز کرد.

«ا...ببخشید...سالم...میگم که...ا...شما احیانا تو دبیرستان نصیر درس

نمی خوندین؟»

 

همچون تمام روزهای
 پیش از این

ساالر یکتا
رشته کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،

 ورودی ٩٩
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جوان چند ثانیه ای را به پردازش سوال گذراند و در نهایت، بدون هیچ گونه عالمتی

ناشی از تعجب، با تکان سر پاسخ مثبت داد.

«حول و حوش سال های 90-91. یعنی دقیقش می شه از 90 تا...93...آره.»

این بار هم تکان سر، بدون کالم، بدون تالطم و فقط به انضمام تبسم ظریفی که

بیشتر ناشی از منگی بود تا خیال خوش آشنایی.

«لعنتی خود تائبی دیگه! ندیم تائب! از بندرعباس اومده بودین فکر کنم. یا یه جایی

همون ورا. خالصه که من حبیبم. فداکارشون.»

به عنوان اختتامیه ای برای معارفه ی کوتاهش، دستش را به سمت دوست قدیمی اش

دراز کرد و منتظر بود که با فشاری گرم و محکم این مکالمه ی غریب سرپا شود. اما

طمأنینه ی غالب بر پیش آوردن دست و چهره ای که همچنان خیال نداشت نشانی از

آشنایی بازیافته بروز دهد، برق چشمان حبیب را در خود محو کردند.

با چهره ای گشاده و بدون آنکه دست خود را آزاد کند ادامه داد.

«نگو که نشناختی! بابا کل دبیرستان تو مشت ما بود! من و تو و ...چیز...اون بنده

خدائه که االن اسمشو یادم نمیاد...چی بود اسمش؟...ولش کن حاال...بابا، یه دونه

«نصیر» بود و یه دونه دالتونا که ما سه تا باشیم...تو اسم سومی رو یادت نمی آد؟»

زمان کوتاهی را صرف کنکاش گوشه و کنار مغز نابه سامانش کرد، اما هیچ نشانه ای از

فرد سوم نبود. حتی تالش نصف و نیمه اش برای به یاد آوردن چهره اش هم به

نتیجه ای نرسید.

هنگامی که کوچکترین تغییری در رخسار مخاطب خودش ندید، برای لحظاتی

سکوت کرد و آرام آرام، تمام احساساتش را از دست داد؛ انگار که گنگی بارز مرد

جوان داشت به او سرایت می کرد. تنها، نگرانی محسوسی بود که کلمات بعدی را

همراهی می کرد.

«واقعا هیچی یادت نیست؟... اصن...تو ندیم تائبی؟»

برای اولین بار قرار نبود که تکان های سر کارساز باشند. با لبخندی کم رمق و صدایی

نجواگونه گفت:

«واال من که ندیم تائب هستم. تو همون سال هایی که گفتین هم تو «نصیر» درس

می خوندم. یه چیزایی هم از دالتونا یادمه...اون موقع کال شر و شور

بودم...ولی...راستش کسی به اسم حبیب فداکار یادم نمیاد...هر چه قدرم تالش

می کنم آشنا نیست برام...چه برسه اون نفر سوم که هیچ نشونی ازش

نیست...اصن...تا جایی که یادمه تو دالتونا دو نفر بودیم....نمی دونم البته...مربوط

به خیلی سال پیشه...چیز زیادی از اون دوره یادم نیست.»
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تمام این کلمات و آواهای سرسام آورشان برای حبیب بی معنا می نمود. نگاه

نافذ و تهی از احساسش را به چشمان مرد جوان دوخته بود؛ به این امید که

بتواند در پیدا کردن جعبه خاطراتی، هرچند کوچک، در انبار حافظه اش مفید

واقع شود.

سکوت سنگینی که سرخوشانه در محیط پرسه می زد، توسط صدایی که ورود

به ایستگاه بعدی را اعالم می کرد، در هم شکست.

جوان، با یکی از همان سرتکان دادن های تکراری خداحافظی مختصری کرد

و از قطار خارج شد.

حبیب، که همچنان توان پذیرش حقیقِت حقیر اخیر را نداشت، چند ثانیه ای

برجای خود ماند، اما درست پیش از بسته شدن در، در پی شلیک آخرین

گلوله ی شانس به دنبال رفیق سالیان دور خود به راه افتاد.

در بین جمعیِت پریشان حالی که هر یک در مسیری پیچ واپیچ و نامعلوم

حرکت می کرد، فرد مورد نظرش را شناسایی کرد و بعد از خروج از فضای

رعب آور مترو، با برداشتن گام هایی سریع و بلند به یک قدمی او رسید. آماده

بود تا با تعریف کردن یکی از مهم ترین خاطرات دوران دبیرستان، دست

خودش را که در باتالق فراموشی دست و پا می زد بگیرد و باال بکشد. اما در

آخرین دم، چیزی را درون خود احساس کرد که مانع از این اقدام نهایی شد.

قدم های خود را آهسته کرد و اجازه داد تا مرد جوان، به آرامی از زندگی اش

خارج شود.

از فوج عظیم مردمی که مستدل و بی دلیل در آمد و شد بودند کناره گرفت،

وزن خود را بر دیواری متحمل کرد و چشم به آسفالت ترک خورده دوخت.

اندیشه ی موحشی که بر ذهن کرختش سیطره می یافت، لحظه به لحظه بر

تصویر آن منجالب کذایی می افزود. از تصور چنین موجود درمانده ای با چنین

مغز عاجزی به ستوه آمده بود. تلفیقی از خشم و سرخوردگی وجودش را پر

کرد.

لغزش آشنایی برابر دیدگانش هویدا شد.

دو زانوی لرزان خود را خم کرد و در جیب هایش به دنبال چیزی گشت.

ناموفق، از جست و جو دست کشید، نیمی از هوای اطراف را بلعید و با خود

گفت:

«لعنت بهش...کاش یه بسته از اون دستمال های کوفتی رو از اون پسره

می گرفتم.»
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این بخش مخصوص دوستان
کتاب باز و فیلم دوستمونه و

قراره با معرفی های مفید زیادی
مخاطباشو تحت تاثیر قرار بده!
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سوگ ، واژه ای است که دور بنظر می آید اما حقیقتی است غیر قابل
اغماض که سایه ی تهدید خود را بر ساحت زندگی روزمره ی هر یک از

ما ، همجوار با فرهنگ و عقایدی کلیشه ای با بستری منفی نسبت به آن
، کم و زیاد می کند .

نقطه نظری نوین ، با در نظر گرفتن احوال عینی سوگواران و کشیدن خط
بطالن بر نظریه های قاعده محور و مرحله بندی شده برای مفهومی که
شکل نمی پذیرد و به ازای تجربه اش برای هر فرد ، یکتا و منحصر به
فرد است ، توسط خانم مگان دیواین ، نویسنده ی این کتاب ، در دو

مقام مشاور و هم متألم از درد فقدان شریک زندگی خود ، به همراه
بررسی تجربه ی دیگر سوگواران ، در قالب تألیف کتابی در چند بخش و

چند فصل مجزا ، با شرح مفهوم و ارائه ی راهکار های عملی ،
خوانندگان این کتاب _که عمومًا خود فرد سوگوار یا اطرافیان او هستند _

را تشویق به اصالح دیدشان نسبت به این عنوان کرده تا از سختی های
مسیر بکاهند و یکدیگر را حمایت کنند تا وضعیتی که درست نمی شود؛

حداقل بهتر کنند. 
این امر ، نیازمند صبر است . نه برای بازگشت به حالت قبل؛ بلکه درک
ریشه دواندن و رسوخ سوگ در وجود ما و بخشی از فرد شدن است به

هدف کامل شدن نه حذف کردن و انکار . چرا که سوگ ، ارزش و
اهمیت خود را دارد و تسکین درد ، با پذیرش رویداد های سخت و

غیرممکن در مسیر واقعیت ، میسر می شود. 
تجربه و فضا دادن به درد ، در عین توجه به آن ، راه از سر گذراندن آن

است .بین دو قطب ماندن در غم و گذشتن از آن و شروع زندگی ای
فوق العاده ، طیفی وجود دارد که به آرامش رسیدن با روش خود شخص
با دوری از ایده آل گرایی مفرط و مکتب مثبت اندیشی ای که به دنبال

ابرقهرمان هایی برای پایان خوش تحمیلی بر داستان های ماست ،
فرصت پذیرش را فراهم می آورد و حضور دیگران را به عنوان شاهد و
حمایتگر ، نه به عنوان ابراز هایی در مرکز ماجرا به نیت عبور از درد ،

می طلبد .

شیرین جافریان
رشته کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،

ورودی ١۴٠٠
 

معرفی و نقد کتاب "عیبی ندارد اگر
حالت خوش نیست"



 در واقع هدف بهبود فرد یا سوگ او نیست!
در مورد بهتر کردن حال و یا برگرداندن فرد به حالت عادی زندگی نیست!

بلکه نحوه ی زندگی و چگونه دوام آوردن در بطن فقدان ، درون فرهنگی است که از درد ، اجتناب
دارد و گاه با سرزنش سوگوار ، به درد هایش می افزاید و تنها ماندن در میان افرادی که او را درک

نمی کنند، به او القا می کند. 
به بیانی دیگر ،سوگ را واکنشی طبیعی نسبت به فقدان نمی داند. باشد که حق ابراز آن به فرد تعلق

یابد و ارزش سوگ وی ، به دور از تنگنای قضاوت محیط ، گرامی داشته شود. 
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کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، نوشته مگان دیواین، نگرش
جدیدی برای مواجهه با سوگ معرفی می کند. این نگرش جدید را نه
استاد دانشگاهی که خودش را در دفتر کارش زندانی کرده و سوگ را
مورد مطالعه قرار داده است، بلکه کسی که خودش در غم و اندوه
زندگی کرده ارائه می دهد. مگان می گوید: «زمانی بوده که روی زمین به
خودم پیچیده ام و زوزه کشیده ام، نمی توانستم غذا بخورم یا بخوابم و
بیشتر از چند دقیقه تحمل خارج شدن از خانه را نداشته ام. من با
جنبه های فیزیکی سوگ (از دست دادن حافظه، تغییر شناختی و
اضطراب) دست و پنجه نرم کرده ام و ابزارهایی برای تسکینشان
یافته ام. با ترکیبی از مهارت های بالینی و تجربه ام، تفاوت بین «رفع

درد» و «مرهم گذاشتن بر درد» را یاد گرفته ام.
این کتاب، مسیری برای بازنگری در رابطه مان با سوگ ارائه می دهد و
خوانندگان را تشویق می کند سوگشان را واکنشی طبیعی به مرگ و فقدان
ببینند، نه وضعیتی نابه جا که نیاز به تغییر دارد. با تغییر تمرکز از سوگ به
عنوان مشکلی که باید حل شود، به تجربه ای که باید بر آن مرهم گذاشته
شود، به خواننده چیزی را می دهیم که بیش از همه برای خودمان
می خواهیم: درک، محبت، اعتبار و راه حلی از طریق درد. اما این کتاب
فقط برای دردمندان نیست؛ این کتاب می خواهد وضعیت را برای

اطرافیان آن ها هم بهتر کند.
باشد که این کتاب مامنی شود برای تسکین دردهای ناشی از سوگ...

 

بخشی از کتاب : 
« این حقیقت سوگ است : فقدان با زندگی در می آمیزد . شما بر آن
پیروز نمی شوید . هر قدر طول بکشد ، قلب و ذهن شما زندگی جدیدی
را در میان منظره ی مأیوس کننده و عجیب خواهد یافت . کم کم رنج و
عشق راه هایی برای هم زیستی پیدا خواهند کرد . دوام آوردن حسی
اشتباه یا بد نخواهد داشت و صرفًا زندگی ای خواهد بود که خودتان
ساخته اید : زیباترین زندگی ای که میتواند باشد ، با توجه به آنچه برای

زندگی به شما داده شده است. »
 

فائزه احمدی
رشته گفتاردرمانی دانشگاه علوم

پزشکی ایران، ورودی ١۴٠٠
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شیرین علیزاده
رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم

پزشکی ایران، ورودی ١۴٠٠

در این بحبوحه که نیمی از دنیا را جنگ و آتش درنوردیده و با هر بار
خواندن اخبار، غم به گلویمان چنگ می زند. در این روز ها که ترکش های
سوغات چینی هنوز از جان و تنمان بیرون نیامده. «عیبی ندارد اگر حالت
خوش نیست» یک جور دهن کجی به این آشفتگی به حساب می آید. البته
از حق نگذریم, اینقدر این روز ها از روانشناسی زرد, مثبت اندیشی های
ناکار آمد و جمالت انگیزشی به ستوه آمده ایم که از کتاب هایی با عناوین

این چنینی بی درنگ بگذریم. 
«این وضعیت مزخرف است, اتفاقی که افتاده است دیگر جبران شدنی
نیست. آنچه از دست رفته است بر نخواهد گشت. این جا, درون این
حقیقت هیچ چیز زیبایی وجود ندارد. حال شما خوب نیست و شاید حالتان

هیچ وقت خوب نشود.» 
این جمالت، دلم را با عنوان و نویسنده صاف کرد. نویسنده ی این کتاب
فقدانی (از دست دادن ناگهانی همسرش ) را تجربه کرده که آن موهبت

الهی و سر آغاز یافتن راه خوشبختی نمیداند.
در بخش اول از نگاه کسی که درون ماجراست سوگ را به تصویر می کشد.

بدون هرگونه تلطیف و زیبا انگاری شرایط. 
«زمان متوقف شده است, هیچ چیز واقعی به نظر نمی رسد. دنیای معمولی
و روزمره که دیگران هنوز در آن ساکن اند, در نظر شما بی رحم و ظالمانه
است. نمی توانید چیزی بخورید. نمی توانید بخوابید. هر وسیله ای در
زندگی برایتان مصنوعی می شود. به نمادی از زندگی آن طور که بود و و آن
طور که شد تبدیل می شود در اطرافتان جایی نیست که این فقدان لمسش

نکرده باشد.»
«توضیحات پیش پا افتاده و شعاری در این جا کار ساز نیست. هر فقدانی
را نمی توان به چیز مفیدی تبدیل کرد و هر اتفاقی که می افتد بخش مثبت و

مفیدی در خود ندارد»
از بخش دوم به بعد به طرز فاحشی، تسلی بخشی و همدردی موجود در

قلم نویسنده, جای خود را به لحن آموزگاری می دهد.
 بخش دوم به بررسی همدردی نا کارآمد اطرافیان میپردازد؛ که حول دو
محور اصلی جمالت آرامش بخش و داستان هایی که دیگران از تجربه

هایشان در مواجهه با سوگ نقل میکنند، میپردازد.
«وقتی دیگران داستان های سوگواری شان را تعریف می کنند احساس می
کنید کسی از شما سرقت کرده است چون چیزی از شما گرفته شده. اهمیت

مرکزی واقعیت فعلی شما!»
ارتباط گرفتن با این بخش از کتاب کمی مشکل است! چرا که علی رغم
تاکید چندین و چند باره نویسنده روی این مسئله که سوگ را نباید به چشم
مشکلی که باید رفع شود نگریست, در این بخش راهکار های التیام بخش

برای آن عنوان کرده است.
 
 
 

بخش سوم به بررسی ریشه های درک نادرست عموم از سوگ و در نظر
گرفتن آن به عنوان دردی که نیاز به مداوا دارد, می پردازد.

«منظور از مراحل سوگواری این نیست که به کسی بگویند چه احساسی
داشته باشند یا دقیقا چه موقع آن احساس را داشته باشند. قرار نیست
دیکته کنند که درست سوگواری می کنید یا نه. مراحل او، چه در مورد
افراد در حال مرگ و چه در مورد بازماندگان, به منظور عادی سازی و
اعتبار بخشیدن به آنچه ممکن است افراد در میان گرداب جنون حاصل
از فقدان و مرگ و سوگ, تجربه کنند شرح داده شده است, نه اینکه

قفسی برای او بسازند»
«شجاع بودن یعنی بیدار شدن از خواب در مواجهه با روزی که ترجیح
می دهید از خواب بیدار نشوید. یعنی ایستادن در لبه ی پرتگاهی که در
زندگی شخص ایجاد شده و رو برنگرداندن از آن. پنهان نکردن ناراحتی
خود زیر ماسک مثبت فکر کن! یعنی بگذاریم درد آزاد باشد و تمام

فضای مورد نظرش را, اشغال کند.»
بخش آخر به نظرم درخشان ترین بخش این کتاب, است. نویسنده در

این بخش, زره می پوشد تا با بی سوادی عاطفی مقابله کند. 
«هر قدر فقدان اتفاقی تر و بی نظم تر روی بدهد، شخص سوگوار
قضاوت و پیش داوری های بیش تری می شنود. انگار نمی توانیم این
حقیقت را درک کنیم که شخص می تواند هنگام صبحانه, زنده و خوب
باشد و هنگام ناهار, مرده باشد. حتما کار اشباهی انجام داده بود. حتما
دلیلی داشت. ترسناک است که فکر کنیم کسی که ظاهرا همه چیز را

درست انجام می دهد, هنوز میتواند بمیرد!»
«در روز های بعد از مرگ مت, چندین بار از دور شنیدم که مردم واکنش
من نسبت به مرگ مت را کامال ناخوشایند قضاوت کردند. به یاد داشته
باشید, در مال عام فریاد نمی کشیدم, به هیچ کسی آسیب نمی زدم, و
هیچ جا نمایش بزرگی را نمی انداختم. من فقط به سادگی و آشکارا

بسیار بسیار غمگین بودم...»
پیشنهاد میکنم این کتاب را حتما بخوانید. علی الخصوص اگر «حالتان

خوب نیست» 



هگزا فان

فان گردی به سبک هگزاگون!
اینجا قراره با موضوعات روز

جامعه شوخی بشه... ببینیم آخرش
۳۳| نشریه هگزاگون، شماره چهارمچی از آب درمیاد!



سالم علیکم 

به ما گفتن که از کیفیت خودروهای داخلی بنویس
شاعر میگه که: چه بگویم؟ نگفته هم پیداست!

 
حقیقتا کی فکرش رو میکرد که جواب سوال "ریاضی به چه درد ما میخوره توی زندگی؟" رو،

خودروسازهای داخلی بتونن بدن؟! 

شما اگه موقعی که حس ششم ت (تازه اگر خدا بخواد و فعال باشه!) بهت میگه "االنه که

تصادف کنی!"، به زاویه تصادف کردن ت دقت نکنی، ایربگ ماشین ت باز نمیشه و جان به

جان آفرین میسپاری!

یعنی کاربرد ۱۲ سال ریاضی خوندن در مدرسه، باالتر از این؟!

بعد حاال شما میای اعتراض میکنی که این چه توجیهی برای باز نشدن ایربگ ها هست و ...
اخه ناشکری تا چه حد؟! طرف اومده جواب سوالی که ذهن ۳ ۴ نسل رو درگیر کرده بود،

داده، بعد شما اینجوری تشکر میکنی ازش؟! دیگه حالی براش میمونه؟! نه واال 
احوالی براش میمونه؟! عه عه آقا آقا!

حاال این هیچی. میگن چرا خودروهایی که از کارخونه میگیریم ناقصه! مگه شما پول ماشین

رو همون اول تمام و کمال پرداخت کردی که توقع داری ماشینی که تحویل میگیری همون
اول کامل و بی نقص باشه؟! وقتی پول ماشین رو قسطی میدی، ماشین ت هم یواش

یواش میبری نمایندگی کامل میکنی دیگه. چرا ما انقدر بی رحم شدیم؟! اون نمازی که رحم

کردن توش نباشه ... . (این دیگه چه سمی بود اومد توی سرم!...)

حاال از این هم که بگذریم، اعتراض میکنن که موتور ماشین ها رو عوض میکنن و با یه بدنه

جدید (البته اگر تغییر چراغ ها رو، طراحی یک بدنه جدید در نظر بگیریم)، اسم جدید روش
میذارن و کلی گرون تر میفروشن! وقتی موتور سالمه، چرا یدونه جدید درست کنن بذارن؟!

بده میخوان اسراف نشه؟! بده میخوان صرفه جویی کنن در پول بیت المال؟! بده میخوان
طراح های این مملکت کار داشته باشن و فرار مغزها اتفاق نیفته؟! 

حاال مورد قبلی که عرض کردم خدمت تون، یه بُعد جذاب دیگه هم داره. یعنی شرکت الف،

موتور ماشین ش رو قرار شده به شرکت ب هم بده که اونا یه بدنه دیگه طراحی کنن و با یه
اسم دیگه ماشین رو بفروشن! یعنی همکاری و همدلی و نوع دوستی هست که

همینجووووور موج میزنه!

 

۳۴| نشریه هگزاگون، شماره چهارم

این شما و این کیفیت خودروهای داخلی!!

مهدی اکبریان فرد
رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ورودی ٩٩



میگن چرا قیمت خودروها نجومی میره باال بدون این که کیفیت شون بهتر بشه!! اخه خواهر

من، برادر من، مگه نمیگین چرا انقدر خودروهای داخلی مون از خودروهای خارجی فاصله

دارن و قابل مقایسه نیستن؟ خب االن رسوندن قیمت ها به خودروهای خارجی راحت تر و

سریعتره یا رسوندن کیفیت شون؟! یه کم انصاف داشته باشین دیگه. فعال قیمت ها رو
میرسونن به خودروهای خارجی، بعد ان شاءهللا یواااااش یواااااش کیفیت شون رو هم

میرسونیم به خودروهای خارجی!!

چی؟ میگین چرا از خودروهای خارجی هم گرون تر شده؟ 

الو؟ صداتون قطع و وصل میشه. الو؟ ببخشید صداتون رو ندارم ... 
اما برسیم به عجیب ترین خبری که به تازگی شنیدم:

 خوندم که یکی از خودروهای داخلی به زودی از مدار تولید خارج میشه. خب تا اینجا که با
مورد خیلی عجیبی رو به رو نشدیم! عجیب بودن قضیه به جایی برمیگرده که یک مدل جدید

از این خودرو، همین یکی دو سال پیش رونمایی شد!!!!
فرار مغزها که میگن همینه هااا! یعنی طرف جمجمه ش رو نگه داشته، مغز رو فراری داده

رفته! فاین تذهبون المصب؟!
 

خالصه که ما هرچی کفر بود گفتیم بلکه یه فرجی بشه نعمت شرکت های خودروسازی ای

که خودروی بی کیفیت تولید میکنن از کف ما بیرون رود...*
اما از اتاق فرمان اشاره میکنن که شاعر داره فریاد میزنه که "دنیا برای از تو نوشتن مرا کم

است" (بارش حق رو از زبان گوهر بار شاعرمون داریم)

 
جدای از همه این حرف ها، این رو هم بگم که واقعا به شخصه خیلی امیدوارم که در آینده ای

نزدیک، اتفاق های خوبی در این زمینه به لطف خدا خواهد افتاد. 

 
*شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر، نعمت از کََفت بیرون کند

 
میم.الف

اولین تابستان قرن ۱۵ شمسی (۱۴۰۱)

 

۳۵| نشریه هگزاگون، شماره چهارم



هگزا استار
از پروانه ی امروز تا ققنوس فردا!

تو این بخش قراره به معرفی
استعدادهای دانشکدمون

بپردازیم که بار ذوق و قریحه رو
به دوش میکشند!)

۳۶| نشریه هگزاگون، شماره چهارم



عالقه من به موسیقی با نواختن دف توسط دوستانم در جشن های مدرسه
شکل گرفت و کم کم با ورودم به این دنیا، با جذابیت های سایر ساز ها از

جمله ساز های ُکردی رو به رو شدم.
"موسیقی" و "فرهنگ ُکردی" الهام بخش من در موسیقی هستن.

 

١) خودتون رو معرفی کنید.
سالم ارادت...

سجاد صادقی راد هستم؛ دانشجوی ورودی ٩٧ ارتز و پروتز 
متولد دی ماه ٧٧ از رفسنجان

٢) تو چه حوزه ای از موسیقی فعالیت می کنید؟

شروع نوازندگی من با ساز دف بود و کم کم با سایر سازهای کوبه ای و بعد با
ساز های زهی دیگه آشنا شدم.

در حال حاضر بنده به صورت تخصصی نوازنده ساز های کوبه ای هستم و در
کنارش برای دل خودم هم تنبور و سه تار میزنم.

 

۴) از چه زمانی فعالیت موسیقیایی خودتون رو شروع
کردید؟ و چه زمانی به گروه موسیقی صبا پیوستید؟

من از دوران راهنمایی و دبیرستان ساز میزدم و اجراهایی در شهرستان داشتم.
و در دوران دانشجویی هم در زمان قبل از کرونا با دوستانم در کانون موسیقی

صبا آشنا شدم که اولین تجربه اجرای دانشجویی من، در جشن فارغ التحصیلی
دانشجویان پرستاری رقم خورد.

در دوران کرونا به کانون موسیقی هم مثل بقیه کانون ها ضربه وارد و تا حدودی
غیر فعال شد و کم کم با حضوری شدن دانشگاه ها و انتخابات جدیِد کانون
موسیقی تونستیم شورایی قوی تشکیل بدیم و کانون رو بعد از مدت ها غیر

فعال بودن، با کلی اجرا و کارگاه و چاِپ نشریه موسیقی مون که اسمش چنگ
هست، دوباره سر پا کنیم.

 

٣) چه زمانی فهمیدید که به موسیقی عالقه دارید 
و چی باعث شد که به سمت موسیقی برید؟

۵) دوست دارید بصورت تخصصی تو این حوزه
کار کنید؟

خیر؛ انگیزه ورود من به این حوضه کامال دلی و پیدا کردن کلی
دوست و نوازنده درجه یک بود و اصال دید حرفه ای به این

موضوع ندارم.

٧) به عنوان حرف اخر اگر چیزی هست که دوست
دارید اینجا بگید، بفرمایید.

همانطور که گفتم دید من به موسیقی دید حرفه ای نیست و من در
نهایت یک ارتزیست و پروتزیست هستم.

اما قطعا حجم زیادی از تایم فراغت من به موسیقی تعلق داره.
 

کانون موسیقی صبا بزرگترین و فعال ترین کانون دانشگاهی ماست و
با زحمات کلی آدم دلسوز به اینجا رسیده.

می خوام از امیرضا الهی و علیرضا بادکوبه ای که شاهد تالششون
برای کانون بودم هم یاد کنم و از همه دانشجویان دعوت کنم که به

کانون بپیوندند و از کارگاه هایی که در آینده برگزار خواهد شد
استفاده کنند.

 

۶) آیا کار کردن تو حوزه موسیقی با فعالیت های
آموزشی و تحصیلی تون تداخل نداره؟

عضو گروه موسیقی صبا، 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۷| نشریه هگزاگون، شماره چهارم
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