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توگوبارئیسبیمارستانبقیةا...تهرانکه 15سالهمکار«جوادفروغی»
گف 

بوده،همراهباخاطراتدستاولیکپرستارازحضورمدالآورتاریخساز

المپیکیکشورماندرسوریه
مجید حسینزاده | روزنامهنگار

کسبمدالالمپیکیدررشتهتیراندازی،
اتفاقی است که هیچگاه در تاریخ ورزش
پرونده
کشورمان به دست نیامده اما این رویا
را «جــواد فروغی» با کسب مدال طالی
المپیکبهارمغانآوردوتوانسترشتهتیراندازیرابهجمع
چهار رشته قبلی مدالآور ایران در تاریخ المپیک تبدیل
کند.اودر 41سالگی،کاریکردکارستانویکیازغیرقابل
پیشبینیترینمدالهایتاریخورزشایرانراکسبکرد.
پرستاری که تنها چهار سال است به صورت حرفهای وارد
این رشته شده و حاال بعد از قهرمانی جهان ،مدال طالی
المپیک هم در کارنامه ورزش ـیاش میدرخشد .او روز
گذشتهدرمرحلهنهاییتیمیتپانچهبادی ۱۰مترالمپیک
 2020هم بهترین عملکرد را بین همه شرکتکنندگان
داشت و اگر هم تیمیاش امتیاز باالتری کسب میکرد،
کشورمان در جایگاهی بهتر از پنجمی قرار میگرفت،
هرچند همین پنجمی هم در تاریخ بیسابقه است .به
بهانه این درخشش ها در پرونده امــروز زندگیسالم با
رئیسبیمارستانبقیةا...تهرانکه 15سالهمکار«جواد
فروغی»بودهویکیازپرستارهاییکهدرسوریهبااوهمکار
توگوییداشتیمکهخواهیدخواند.
شده،گف 

زندگی به روش
محبوبترین گاگول لندن
درباره «تد السو» سریالی کمدی ورزشی

با دنیایی از مفاهیم با ارزش درباره زندگی
رفاقت ،عشق ،شجاعت و امید

سید سورنا ساداتی | روزنامهنگار موفقیت

استعدادش در بیمارستان به صورت اتفاقی کشف شد

دکتر حسین صمدینیا ،رئیس بیمارستان بقیة ا ...از تالشهای شبانهروزی فروغی برای کسب مدال در المپیک و رها نکردن شغل پرستاری میگوید
«او گل کاشت و خیلی خوشحالم که نتیجه تال شها و زحمات
شبانهروز یاش را دید و به آن چیزی که مستحق اش بود،
رسید» .دکتر حسین صمدینیا ،رئیس بیمارستان تخصصی
و فو قتخصصی بقیة ا ...االعظم(عج) تهران با این مقدمه
میافزاید« :فروغی بیش از  15سال است که در بیمارستان
ما به عنوان پرستار مشغول خدمت اســت .از همان ابتدا با
توجه به این که در آن زمان مسئول اورژانس بیمارستان بودم و او هم در این بخش
مشغول فعالیت بود ،با هم همکار شدیم .شناخت خوبی از او دارم و یکی از بهترین و با
اخالقترین همکارهای ماست که با روحیه باال در شرایط سخت کاری فعالیت دارد».
استعدادش بهصورت اتفاقی در طبقه منفی 2بیمارستان کشف شد
از دکتر صمدینیا می پرسم ،در طبقه منفی  2بیمارستان چه خبر بوده که استعداد
چنین قهرمانی کشف شده و پرورش یافته است که میگوید« :حدود  10سال پیش
در طبقه منفی 2بیمارستان یک سالن تیراندازی با توجه به سفارش پیامبر اکرم(ص)
به انجام این ورزش و برای افزایش روحیه و نشاط سازمانی همکارها تاسیس شد.
سالن ،بزرگ و حرفهای نبود اما یادم هست در همان جلسات اولی که فروغی برای
تمرین به این سالن آمد ،مسئول وقت تربیتبدنی بیمارستان به او مدامگفت که
نشانهگیریهایت فوقالعاده است ،استایلت برای تیراندازی خیلیخوب است و. ...
خودش هم میگفت اولین بار سال  ۸۹یا  ۹۰بود که تپانچه بادی را
به من نشان دادند تا تیراندازی کنم».
در چند ماه اخیر ،شبانهروزی تمرین میکرد
او که از نزدیک شاهد تمرینات و تالشهای فروغی در طبقه منفی
 2بیمارستان بوده ،درباره وضعیت مدالآور المپیکی کشورمان
در مــا ههــای اخیر میگوید« :بله ،من بارها در کنارش
تیراندازی و از تجربیاتش استفادهکردم .همیشه با تمرکز
خیلی خوب تیراندازی میکرد .تا جایی که خبر داشتم
این اواخر به صورت شبانهروزی ،تمرین میکرد .یک
بار برای من تعریف میکرد که اینقدر سخت مشغول
تمرین هستم که شبها هم با سالح خالی به رختخواب
میروم .میگفت این روزها باید تمام لحظات ،سالح
در کنارم باشد تا تمرینات و تمرکزم برای تیراندازی،
ملکه ذهنم شود».
بزرگترین مدال افتخارش را پرستاری میداند
«در زمان کرونا ،پرستاری را هم در حد توان پیگیر بود و به
کادر درمان کمک میکرد تا کوتاهی در این کار نداشته
باشد» .رئیس بیمارستان بقیة ا ...تهران با این مقدمه
میگوید« :قبل از رفتن به المپیک گفت که من هر مقامی
به دست بیاورم و هر پستی به من پیشنهاد شود ،هیچ وقت
شغل شریف پرستاری را رها نمیکنم .او بزرگترین مدال

افتخار را برای خودش ،پرستاری مردم میداند و بارها گفته از عالمه طباطبایی نقل
است که فرمودهاند« :من حاضرم ثواب تمامی نماز شبهایم را با یک شب پرستاری
از بیمار عوض کنم»».

مشکل قلبی و ابتالیش به کرونا هم مانع موفقیت اش نشد
دکتر صمدینیا درباره مشکل قلبی فروغی و ابتالیش به کرونا هم میگوید« :مشکل
قلبیاش خیلی جدی نیست ،افتادگی دریچه میترال است که بسیاری از افراد دارند
و هرچند نیاز به یک سری مراقبتها دارد اما خیلی جدی نیست .ابتال به کرونا هم
چون او از همان ابتدا در کنار بقیه کادر درمان به مردم کشورمان خدمات میکرد،
چیز عجیب و دور از انتظاری نیست .اما خدا را شکر این دو مشکل ،برایش دردسرساز
نشد و این افتخار ویژه را کسب کرد».
معنویت بــرای فروغی اهمیت
زیادی دارد
همکاری کــه  15ســال بــا فروغی
از نــزدیــک آشنایی داشــتــه در
بخش پایانی صحبتهایش
مـیگــویــد« :ای ــن را
هــم بگویم کــه او
تــوجــه زیـــادی
به معنویت برای موفقیت در ورزش دارد و همانطور که
دیدید بعد از کسب مدال طال در المپیک توکیو ،هم بر
پرچم کشورمان بوسه زد و هم بر چفیهای که سجاده
نمازش هم هست ،سجده شکر به جا آورد .در کشور ما،
ُدرهایی وجود دارند که با کمی توجه توسط مسئوالن و پیگیریهای افراد ،میتوانند
نقشآفرینیهایخیرهکنندهایداشتهباشندومردمعزیزرادراینشرایط،شادکنند
و چنین اتفاقات خوبی را رقم بزنند».

مدیریت در لحظه «فروغی» زبانزد است
خاطرات یک پرستار از جواد فروغی که در سوریه به عنوان یکی از اعضای کادر بهداشت ودرمان حاضر بود
دکتر سعید لک که به همراه جواد
فروغی در دوران مبارزه با داعش
بهعنوانتیمبهداشتودرماندر
سوریهحضورداشتندازماجرای
حضورفروغیبهعنوانپرستاردر
سوریهمیگوید«:منازسال 92در
ریف،دمشق،حلبوجاهایمختلفسوریهوعراقحضور
داشتم.حضوردراینمناطقنیازبهتواناییبدنیومقاومت
جسمیباالییداردکهفروغیاینخصلتهاراداشت».
برایش فرقی نمیکرد که بیمار دوستش باشد
یا دشمن
لک درباره خاطراتش از این ورزشکار مدال آور المپیکی

کشورمان می گوید« :او با این که عضو تیم درمانی بود و
حس درونیاش به داعش برای همه ما مشخص بود اما
در حرفه خودش یعنی پرستاری ،فرقی برایش نمیکرد
که بیمارش دوست است یا دشمن .مسئولیتپذیری
ستودنی داشت .با این که داعش در آنجا جنگ روانی
راه انداخته بود ،گاهی برای سر ایرانیها جایزه تعیین
می کرد و ...ولی فروغی با همه بیماران اعم از سوری،
ایرانی و ...از لحاظ انسانی و اخالقی یکجور برخورد
میکرد و مراحل درمانی مورد نیاز را برایشان انجام
مــیداد .او بسیار انسان شریف و خــانــواده دوســت و
دلسوزی است .فروغی طبق عقاید دینی خود با اسرا
هم برخورد ناشایستی نداشت».

هوش و ذکاوت فروغی ،رمز موفقیت اش است
«ذکاوت و هوشی که فروغی داشت ،باعث می شد تا در
شرایط استرسزا ،بهترین تصمیم را بگیرد» ،این پرستار
ادامه میدهد« :یکی دیگر از ویژگیهای بارز فروغی که
زبانزدبود،مدیریتشدرلحظهاست.باالخرهشرایطآنجا
جنگی بود و شخص باید در لحظه تصمیم بگیرد که برای
درمانچهکارکند.هرلحظهدرمنطقهجنگیممکناست
شما پاتک بخورید .کار کردن در آنجا توانمندی خاصی
میخواهدکهفروغیواقعاداشت.اودرلحظهبرایخودش
یک راهبرد داشــت و به آن پایبند بــود .به نظر من ،این
مدیریتدرلحظهدرالمپیکهمبهدردایشانخوردوباعث
شدتااینافتخاربزرگرابرایکشورمانکسبکند».

خیلی از ما سریال میبینیم که سرگرم شویم ،خیلیها دوست داریم هم سرگرم شویم هم نگاهمان به زندگی تغییر کند،
بعضیها هم دوست داریم سریالی ببینیم که در کنار موارد قبلی انرژی روحی خوبی به ما تزریق کند« .تد السو» سریالی
انگلیسی است که فصل اولش جوایز زیادی را درو کرد و در تمام دنیا و حتی بین سلبریتیهای جهان فوتبال مثل مورینیو
محبوبشدوحاالچندروزیاستکهفصلدومشهمازراهرسیده.سریالیکهبهظاهرورزشیاستامافوتبالدرآنابزاری
است برای ستایش امید به زندگی و جلب توجه مخاطب به مفاهیمی چون دوستی  ،کارتیمی و صبر در برابر مشکالت .اگر
میخواهیدبااینسریالجذابکهمحصول Appletv+استومفاهیمجالبآنبیشترآشناشویدباماباشید.
ماجرا از چه قراره؟
مالکباشگاهریچموندکههوادارانپرشوروگاهیعصبیداردبههمسرشخیانتمیکند.جداییآنهاباعثمیشودکههمسرش
مالک باشگاه شود .مالک جدید برای گرفتن انتقام از شوهرش میخواهد باشگاهی را که مورد عالقه او بوده نابود کند ،برای همین
مربی فعلی تیم را اخراج می کند و یک مربی آماتور آمریکایی را که فقط تجربه فوتبال آمریکایی داشته به لیگ برتر انگلستان میآورد،
جاییکهامثالمورینیو،یورگنکلوپوپپگواردیوالفعالهستند.اینمربیآمریکاییتدالسونامدارد،کسیکهبهشدتصبور،خوش
قلب،امیدوارواهلتعاملبابازیکناناست.دراینتیمیکفوقستارهجوانوجودداردکهبهصورتقرضیازمنچسترسیتیبهریچموند
آمده،یکتدارکاتچیکههیچکسدوستشنداردوکاپیتانتیمهمیکبازیکنمسناستکهزمانیباچلسیقهرماناروپاشده.مالک
فعلیباشگاهمیخواهدتدالسوکهدانشفوتبالیندارد،تیمرابهلیگپایینبفرستد،برایهمینگاهیبرایشمخمصهایجادمیکند.
خبازظاهراینخالصهداستاناینطوربرمیآیدکهتدالسوکارشرابهسختیوباوجودمخالفتهاشروع
میکندولیباصبروایجادرفاقتدرتیممعجزهمیکنداماروندداستانسادهنیست.حتیبایکاثر
ورزشیهممواجهنیستید،تدالسویکسریالدربارهزندگیوموقعیتهایاحساسیوجدیامابا
لحنیطنزاست.موقعیتمرکزیجالبآن،حضوریکآمریکاییاحساسیدریکتیمپرطرفدار
انگلیسیاستکهبستریکماتریسجالبازتالقیروابطآدمهاییمتفاوتباانگیزههایخاص
راایجادمیکند.
چرافوتبال؟چرازندگی؟
درلندنهوادارانتیمخیالیریچموندتدالسوراگاگولصدامیکنند،اودرورزشگاه،رستوران
و حتی توسط همسایههایش گاگول خطاب میشود .خیلیها شخصیت او را دوست دارند اما
رفتارشرادرپذیرشمربیگرییکتیمدرمطرحترینلیگفوتبالجهانغیرمسئوالنهمیدانند.
اماتدالسودالیلخودشراداردکهدرسریالآرامآرامبهآنهاپیمیبریم.درادامهبهصورتخیلیکوتاه
مفاهیممرتبطبازندگیسریالرامرورمیکنیم:
انتقام|سریالانتقامراعاملرنجهردوطرفمیداند،کسیکهبهدنبالانتقاماست،بازندگی
درگذشتهفرصتهایشیرینآیندهراازدستمیدهد.
غرور|داستانسریالعواقبغرورراباخردهداستانیسادهامابهشکلیعمیقطرحمیکند.
وقتیفکرکنیبهترینهستی،حتیاگردرستفکرکنی،نمیتوانیبخشیازیکتیموهویت
آنباشی.
رفاقت و کار تیمی| تیم مثل یک خانواده است با رویای مشترک با غمهای مشترک و با امیدی
کهبههمهانرژیمیدهد.
نبوداعتمادبهنفس|نی ِتنتدارکاتچیتیمنبوغجالبیدرتاکتیکهایتیمیدارداماخودباوریالزم
را برای بیان حرفهایش ندارد .بخشی از این نبود اعتماد بهنفس به دلیل رفتار گروهی است که
اورامدامنادیدهگرفته،اماتدالسواوراارتقامیدهد،آنهمدرحدیکهخودشباورنمیکند.
احترام به فرهنگها| این موضوع در جای جای سریال دیده میشود .بهطور مثال تدالسو
غذای تند آشپز هندی را در حالی که دهانش سوخته میخورد تا او جلوی خانوادهاش
سرشکستهنشودیاوقتیکهاوبیاحترامیهایمکررمردملندنرابهعنوانبخشیازچیزی
میپذیردکههستندونیتبدیدرآننیست.
حوصلهبرایتغییردیگران|تدالسودوستداردباهمهرفاقتکند.امایکشهرعلیهاوهستند.
اومثلیکقهرمانهالیوودیبابرندهشدنمحبوبنمیشودبلکهباحوصلهوبارفتارشنگاهجامعه
را تغییر میدهد .سریال بهخوبی نشان میدهد حوصله ،صبر و رفتار درست برای دیگران آموزنده
است و رفتار آنها را تغییر میدهد .درس بزرگ دیگر سریال این است که همیشه تالش ،امید و همدلی
نتیجهمطلوبراندارد.
نتیجهاصلیازجنسعددنیست|تدالسوفوقستارهتیمرابعداززدندوگلبیرونمیکشدچونجیمیتارتبااستعداد،عالقهای
بهکارتیمیندارد.امابرایتدالسونتیجهفعالیتشبهعنوانمربیتیمفقطازجنسعددگلهایزدهوخوردهشدهنیست،پسگاهی
تصمیمهایسختمیگیرد.
فوتبالمثلزندگیاست| یکیازبازیکنانتیمریچموندمداممیگویدفوتبالیعنیزندگی،شایدبرایهمیناستکهسریالچندان
خودمسابقاترانشاننمیدهدورویجنبههایخارجاززمینفوتبالزوممیکندتایکیشدنفوتبالوزندگیرابهخوبیبهمخاطب
ثابت کند .فوتبال مثل زندگی است چون امید ،خشم ،تالش ،ناکامی ،کار تیمی و ...میخواهد .غافلگیریهای زندگی مثل فوتبال
ناگهانیبودهومرزبیندوستیودشمنیدرفوتبالمثلزندگیخیلیباریکاست.
امید به معجزه| تدالسو گاهی بهطرز اعصاب خردکنی امیدوار است .امید به معجزه در لحظات سخت ،تلخ یا حساس خوب است.
او زندگی را مثل یک امتحان میداند نه رقابت .در رقابت اگر دیگران همه نمره مردودی بگیرند با نمره  10هم میشود اول شد
ولی در امتحان باید  20باشی حتی اگر دیگران  10گرفتند .اما امید و همه شعارهای قشنگ فیلم درست در لحظات حساس
مقابل واقعیت عریان زندگی رنگ میبازند و از این نظر سریال تا لحظات آخر فصل اول درسهای جدی دارد .با این اوصاف
میتوانید با دید بهتری سراغ تماشای این سریال که در تلویزیونهای خانگی با دوبله فارسی ارائه شده ،بروید و از آن لذت ببرید
و درس زندگی بگیرید.

