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مثبت شصت

«محمدرضاطالقانی»رابزرگترهاخیلیخوبمیشناسند.تااواخر
دهه 50به هنرنماییهایش روی تشــک کشــتی شــهره بــود؛و در
سالهای قبل از انقالب به خاطرمبارزه با سلطنت پهلوی و بعدها با
ی گوناگون در فدراسیون کشتی .در اغلب
تصدی سمتهای اجرای 
این سالها اما اســمش معموال با پیشقدمی در کارهای خیر همراه
بوده و حاال که از ورزش حرفهای دور است ،بیشتر از همیشه وقتش
را به دســتگیری از دیگــران میگذراند .آقــای طالقانــی از زندگی
روزمرهاش میگوید.
اینروزهامشغولچهکاریهستید؟
هرجا از کشــتی بیرونم کردند ،به نوکری مردم پناه بــردم .حاال هرکس صبح
زودتربیایددرخانهما،میرومدنبالکارش.یاتویدادگاهمیافرمانداری،یادر
شهرداریبایدسراغمرابگیریدیامیرومشهرستان.کارهاهممختلفاست؛
از خانواده مقتول رضایت میگیرم ،بین زوجهای درحال طالق میانجیگری
میکنم،کسیراکهشغلنداردسرکارمیگذارم.
عادتبهدستگیریازدیگرانازکجاواردزندگیشماشدهاست؟
بچه کــه بــودم پدرم اگــر میدید کســی تــوی خیابــان خوابیــده ،رویــش پتو
میانداخت.اگرمیدانستکسیدرمحلهوضعیتمالیخوبیندارد،پنهانی
چیزی تقدیمش میکرد .من با این فرهنگ خــو گرفتم و وقتی لبخندی روی
لب کسی مینشــانم ،حالم خوب میشود .من در کشــتی آدم ضعیفی بودم.
هیچوقــت قهرمــان المپیــک و جهان
نشدم ولی حسرتی هم بابتش ندارم.
همیشهدوستداشتمکسیرااززمین
بلندکنمنهاینکهبهزمینبزنمامااین
حرفهاحاالدیگرخریداری ندارد.

حواست به دیگران است ،ازت یاد میگیرند .وقتی دخترم گردنبند طالیش
را از گردنش درآورد و در مراسم عروسی دخترخانمی که جزو یتیمهای تحت
پوششمابود،بهاوهدیهکرد؛فهمیدمراهرادرسترفتهام.اینرفتاروصیتمن
نبود.مناصالبهخودماجازهنمیدهمبهکسیتوصیهایبکنم.
ندورهپهلوانپایتختوقهرمانتیمملیشدید.کداممدال
شماچندی 
وتجربهبرایتانلذتبخشتربود؟
منهرچیزیراکهدرزندگیرخمیدهد،خوبوقشنگمیبینم.ویترینی
در خانهام دارم که شــاید هیــچ قهرمان جهانــی نداشتهباشــد .چیزهای
ارزشمند آن ویترین نه مدالهای قهرمانی که هدیههایی است که دیگران
به من دادهاند و همهشان را نگه داشتهام .زندگی من با خاطراتم میگذرد
و هر کاری انجام دادهام چون پشتش عشق و اعتقاد بوده ،برایم لذتبخش
است.
تتان را چطور میگذرانید؟
اوقات فراغ 
من عاشــق گل و کتابم .حیــاط باصفایــی داریم کــه مرتب بــه باغچهاش
رسیدگی میکنم .وقتی گلهای سبز و باطراوتش را میبینم ،خدا را شکر
میکنم که برای احساس و عاطفه ما هم چیزهایی آفریدهاست .روزهایی
هم که احســاس پیری میکنم ،یک کتاب برمیدارم و میروم توی حیاط
میخوانم.اگریکمیلیاردتومانپولبهمنبدهندبهاندازهیککتابخوب
به جانم نمینشیند .هر کتابی به دستم برسد میخوانم اما چون مایههای
مذهبی دارم ،صحیفه سجادیه و نهجالبالغه را بیشتر دوست دارم.
تجربه ســالهــای زندگی به شما
چ ــه آمــوخــتــهاســت ک ــه دوس ــت
داشتهباشید به دیگران منتقلش
کنید؟
من هنوز دارم شاگردی میکنم .تکیه
بر جــای بزرگان نتــوان زد بــه گزاف /
مگراسباببزرگیهمهآمادهکنی.این
اسباببرایمنمهیانیستکهبخواهم
تجربهایرابهکسیمنتقلکنم.حرفی
و توصیهای ندارم فقط یــک آرزو دارم،
اینکهلبخندرویلبمردمباشد.

بچهها و نــوههــا را هــم بــه سمت
یسوقداد هاید؟
خیرخواه 
من فکر میکنم آدم بعضــی چیزها را
خودش بایــد بهمرور زمــان درک کند
ولی خب اطرافیان وقتی میبینند تو
دانستنی ها

عاشق  93ساله ماشین بازی

«ریوجی اورابه» عاشــق ماشــین و رانندگی اســت .وی در دهه 1960یک
راننده تاکســی در توکیو بــود و از دهــه  1970تــا  1990بــا کامیونهای
کمپرســی رانندگــی میکــرد .ایــن
پدربــزرگ بــاذوق کــه مدلهــای
کالســیک ژاپنی مانند مزدا ســاوانا
را هدایــت کرده اســت ،حــاال در93
سالگیطرفدارپروپاقرصبازیهای
مســابقهای رایانــه ای شــده اســت و
ایــن بازیها را با ســرعت و تمرکز باال
انجام میدهد .از وقتی فیلم و عکس
بازیهای اوتوسطنوهاش در یوتیوب
بارگذاری شــد ،خیلی زود به یکی از
چهرههای مطــرح یوتیــوب و فضای

آشپزی

کوکوی عسلی با سیب
ترکیب خوشمزه معجزهآسا
قبالازخواصعسلبرایسالمنداندراینصفحهگفتهایم،حاال چندغذایمفید
راکهبااینمادهمعجزهآسادرستمیشود،آموزشمیدهیم.بهیادداشتهباشید
اگربهمواداینغذاحساسیتدارید،ازاینخوراکیاستفادهنکنید.
روش پخت:
بویکعددپیازرادرظرفهایجداگانهرندهکنیدوآبآنهاراکامال
 4عددسی 
بگیرید4.عددتخممرغ،کمینمک،نصفقاشقچایخوریدارچینویکقاشق
غذاخوریماستسفترابهمخلوطسیبوپیازاضافهوخوبمخلوطکنید.مواد
رابهصورتقاشقیوبهسبککوکو،باروغنکمودرماهیتابهنچسبسرخکنید.
همزمانباآمادهشدنکوکوها 2قاشقچایخوریعسلراباآبسیبحاصلاز
رندهشدنسیبها،مخلوطکنیدورویکوکوهایآمادهشدهبریزید.

مجازی تبدیل شد.به گفته نوهاش ،پدربزرگش همه عمر را رانندگی کرده
استوسالهابودکهدیگرنمیتوانسترانندگیکند.او وقتینخستینبار
برای خــودش یک فرمــان هدایتگر
بازیهای ماشینسواری میخرد،
ازپدربزرگشمیخواهدتارانندگی
فواید:
کامپیوتری را امتحان کند و از آن به
تخممرغ و عســل یــک ترکیب عالــی برای تامیــن انــواع پروتئینهای ســالم،
بعد بیشــتر وقتهــا او را مقابل یک
ویتامینها و آنتیاکســیدانهای مورد نیاز بدن اســت .همچنین ســیب برای
مانیتــور بــزرگ در حــال رانندگی
افزایش سالمت قلب ،پیشــگیری از حمالت آســم ،کاهش کلسترول ،تقویت
میبیند که یکی از طرفداران پیگیر
استخوانها،پیشگیریازسرطانوتقویتسیستمایمنیبدنبسیارمفیداست.
مسابقات اســت .کوتارو خوشحال
منبعdabur:
			
است که پدربزرگش دوباره به شیوه
جدیدیماشینسواریمیکند.
منبعkotaku.com.au:

روان شناسی

افسردگی را با آلزایمر اشتباه نگیریم!

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره
از عالیم شــایع افســردگی میان ســالمندان،
کاهش تمرکــز و توجــه و در کنــار آن فراموش
کردن مســائل مختلف اســت .از آنجا که این
موارد از عالیم آلزایمر هم محســوب میشود،
گاهیاوقاتافسردگیدرسالمندانبا آلزایمر
اشتباهگرفتهمیشود.ایناشتباه،عوارضبدی
به دنبال دارد .از جمله این که باعث میشــود
قدمی برای درمان افسردگی برداشته نشود.
در این مطلــب میخواهیم بــه تفاوتهایی که
فراموشــکاری در نتیجــه افســردگی ،بــا
فراموشکاریدرآلزایمرداردبپردازیم.
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سرعتپیشرفتمتفاوت
ســرعت پیشــرفت عالیــم آلزایمر بیشــتر اوقات
آهسته است .یعنی در طول هفتهها یا ماهها فرد
ممکن است حافظهاش ضعیف شود و اطرافیان
متوجه این افت عملکرد شــوند .اما در مقابل ،در
افســردگی پیشــرفت بیماری ،در بیشتر وقتها
سرعت باالتری دارد و طی زمان کوتاهی ،فردی
که تا پیــش از ایــن کمتــر موضوعــی را فراموش

میکرده،متوجهمیشودکهپیدرپیمسائلیرا
فراموشمیکند.
ناراحتیفردازفراموشکاری
سالمندان افسرده از این که مســائل را فراموش
میکنند،ناراحتاند.آنهاممکناستخودشان
را سرزنش یا حتی تنبیه کنند .اما در مقابل افراد
مبتال بــه آلزایمــر کمتر دســت به ســرزنش خود
میزنند.
نحو ه پاسخ دادن به سواالت
افراد مبتال به افســردگی ممکن است خوردن
دارو یا قــرار با پزشــک را فراموش کننــد اما در
غالــب مواقــع وقتــی مســتقیم از آنهــا درباره
موضوعی سوال میشــود ،میتوانند به سوال
پاســخ دهند و مثال بگویند در چه ساعاتی ،چه
داروهایــی مصــرف میکننــد یــا آدرس مطب
پزشــک کجاســت و ...اما در مقابل افراد مبتال
به آلزایمر ،به ویژه در موارد پیشرفتهتر بیماری،
حتی وقتــی دربــاره موضوعــات آشــنا از آنها
سوال میشــود ،توان پاســخ دادن به سوال را
ندارند.
فراموشکارییاحواسپرتی
درافرادمبتالبهافسردگی،بیشتراوقاتفراموش

مسابقه

کردن مسائل ،ناشی از دشــواری تمرکز داشتن
روی موضوعات بــرای آنهاســت .در واقع آنها
بیشتر حواسپرت شدهاند تا فراموشکار .با توجه
به این نکته وقتی افراد مبتال به افســردگی روی
موضوعیمیتوانندتمرکزکنند،فراموشکاریدر
آنموضوعهمازبینمیرود.درحالیکهدرافراد
مبتالبهآلزایمر،فراموشکاریبهخاطراختاللدر
سیستم حافظه مغز اســت و حکایت از موضوعی
گسترد هتردارد.
افسردگی درمان دارد
توجه داشــته باشــید که این روزها بــرای درمان
افســردگی هم داروهای موثری وجود دارد و هم
روشهای درمانی دیگری هســت کــه میتواند
در مدت به نسبت کوتاهی ،افســردگی را بهبود
ببخشدوکیفیتزندگیراافزایشدهد.

خاطرهبااینعکس
گویامسابقههفتهپیشسختتر
از اونــی بــود کــه بتونید پاســخ
بدید! پاســخ ،عکــس کودکی
استاد شهرام ناظری ،اسطوره
موســیقی ایران بود .برای این
هفته ،یک مســابقه آسانتر را
انتخــاب کردیم ،ایــن عکس
چیست و اگر خاطرهای از آن
دارید به همراه نام و سنتان،
برایمان بنویسید.
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