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 ديويد صمدى
ديويد در خانواده كليمى ايرانى متولد 
شده و رشد كرده است. او در سن 15 
در  جوانترش  برادر  همراه  به  سالگى 
سال 1979 و پس از انقالب اسالمى 
ايران كشور خود را ترك كردند. آنها 
تحصيالت خود را ابتدا در بلژيك و لندن 
ادامه دادند و پس از آن دبيرستان را در 
شهر رازلين ايالت نيويورك به پايان 
رساندند. ديويد مدرك زيست شيمى 
خود را با بورسيه كامل ازدانشگاه ايالتى 
نيويورك دريافت كرد. وى تحصيالت 
مركز  در  را  خود  پزشكى  تخصصى 
 Montefiore)مونتفيور پزشكى 
تخصص  و   (Medical Center
در  شناسى  مقعد  رشته  در  را  خود 
است. گرفته  اينشتين  پزشكى  كالج 

او دوره فوق تخصص سرطان خود را 
 Memorial در  و  شناسى  مقعد  در 
 Sloan Kettering Cancer Center
و دوره فوق تخصص خود را در مركز 
 Henri Mondor Hospital Creteil
است.دكتر  كرده  دريافت  فرانسه  در 
جراحان  معدود  از  يكى  صمدى 
اورولوژى در آمريكاست كه در زمينه 
سرطان شناسى و جراحى باز روباتيك 

سرطان تعليم ديده است. وى تا كنون 
موفق  جراحى  عمل  از 4500  بيش 
به شيوه داوينچى اجرا كرده است و 
سرطان  جراحان  همه  از  بيش  اين 
ايالت نيويورك است. ديويد به دليل 
سابقه جراحيهايش، و با بيش از پانزده 
جراحى در هر هفته، به عنوان يكى از 
پايه گذاران جراحى روباتيك شناخته 

مى شود.
دكتر صمدى شيوه جراحى اسمارت 
و  كرده  عرضه  دنيا  سراسر  در  را 
اين  در  جهانى  سطح  در  را  جراحان 

زمينه تعليم داده است. احمد شاملو

شستشوى 
لباس قبل از سفر

هميشه طورى برنامه ريز كنيد كه 
4 روز قبل از سفر تمامى لباس هاى 
خود را بشويد و تميز كنيد. شستشو 
و اتوكردن و تا نمودن درست لباس 
سفر  از  قبل  شب  در  را  استرس  ها 

كاهش ميدهد.
بسته بندى ملزومات اضافى

برخى از مردان (هر چند قطعا نه 
براى  بندى  بسته  شايد  آنها)  همه 
سفر را يك نوع چالش اوليه ببينيد 
اما نبايد نگران باشيد در ابتدا سعى 
حداقل  ضرورى  هاى  لباس  از  كنيد 
يك جفت اضافى با خود همراه كنيد 
مانند جوراب و لباس زير و يا يك تى 
شرت اضافى شايد در طول سفر عرق 
كنيد و يا اتفاقاتى ناگهانى پيش بيايد 
و يا چيزى روى لباس بريزد در آن 
صورت لباس هاى اضافه به كار مى آيد
لباس هاى قابل تعويض

يا  ژاكت  يك  كه  نسبت  همان  به 
براى  كافى  اندازه  به  ميتواند  كفش 
گشت و گذار راحت باشد شايد براى 
شام و يا جلسات كسب و كار مناسب 
نباشد. سعى كنيد در سفر دو نوع لباس 
كه هم براى تفريح و هم براى موارد 
رسمى بتوان استفاده كرد با خود ببريد.
وسايل با قابليت رول شدن

سعى كنيد وسايل قابل رول شدن 
را بپيچيد. كراوات خود را از قبل گره 
بزنيد تا در مواقع ضرورى در سفر به 
كنيد  استفاده  آن  از  بتوانيد  سرعت 
تا  بپيجانيد  را  ان  رول  صورت  به  و 
كمتر  و  كند  اشغال  كمترى  فضاى 
چروك شود و سعى كنيد در جايى 

از چمدان مسافرتى خود قرار دهيد 
كه كمتر تحت فشار باشد.

مكانى براى كفش ها 
اضافه  هاى  جوراب  كنيد  سعى 
در  كفش  داخلى  فضاى  در  را  خود 
حد  تا  كار  اين  دهيد.  قرار  چمدان 
جويى  صرفه  موجب  زيادى  بسيار 
محافظت  از  اما  شد،  خواهد  فضا  در 
كنيد  حاصل  اطمينان  خود  كفش 
مكان  چمدان  بااليى  ديواره  شايد 
در  كفش  گذاشتن  براى  مناسبى 

طول مسافرت باشد.
گذاشتن وسايل ظريف 

درعرض چمدان
در  كه  وسايلى  آخرين  بايستى 
پيراهن،  ميشود  گذاشته  چمدان 
لباس ، ژاكت و كاپشن يا شلوار باشد 
زيرا  اين كار باعث كاهش چشمگير 
چين و چروك خواهد شد و همچنين 
اولين چيزى كه شما بعد از بازنمودن 
چمدان مى بينيد لباس هايتان است 
هنگام  در  تا  شود  مى  باعث  اين  و 
جشن و يا شام دوستانه در طول سفر 
مجبور نشويد لباس هاى لت و پاره 

شده را از ته چمدان بيرون بكشيد.
شارژر اضافى بياوريد و 
كابل آن را منظم كنيد

وسايل  مهمترين  از  يكى  شايد 
همراه  سفر  در  بايد  كه  ضرورى 
داشته باشيد يك شارژر سالم ، عالى 
و با كيفيت است. قطعآ شما دوست 
نداريد در طول سفر مدام درگير سيم 
شارژر خود باشيد پس سعى كنيد يه 
شارژر خوب همراه ببريد و آن را در 
سيمش  تا  دهيد  قرار  مناسب  جاى 

دچار پارگى نشود.
لوازم بهداشتى و آرايشى  

در يك پكيج
يك خمير دندان با سر شل در يك 

ايجاد  باعث  هميشه  تقريبا  چمدان 
يك مشكل بزرگ خواهد شد. سرمايه 
پكيج  كيف  يك  خريد  براى  گذارى 
لوازم  تمام  گذاشتن  و  قيمت  ارزان 
سودمند  بسيار  آن  در  شما  آرايش 
خوشبو  توانيد  مى  شما  بود.  خواهد 
چيز  هر  و  دندان،  خمير  كننده، 
ديگرى كه شما در طول سفر امكان 
ميدهيد كه شايد كيف شما را كثيف 
كند در اين پكيج ها قرار دهيد. اين 
به منظم بودن چمدان و شلوغ نشدن 

ان هم كمك مى كند.
چك نمودن قبل از سفر

شما  اگر  است  خوبى  توصيه  اين 
قبل از يك پرواز مواردى مانند كيف 
پول، پاسپورت، كليدها، لباس و هر 
گونه وسايل مهم ديگر را چك كنيد، 
سفر  مدارك  كه  شويد  مطمئن  و 
خود را در يك مكان قابل دسترس 
خظر  كاهش  باعث  اين  دهيد.  قرار 
سفر  وسايل  كردن  فراموش  هرگونه 
دوست  شما  حال  هر  به  بود  خواهد 
نخواهيد داشت چمدان خود را صبح 
سفر براى پيدا كردن مواردى مانند 

مدارك سفر زير و رو كنيد.
باز كردن چمدان هنگام 

رسيدن به مقصد
به  رسيدن  از  بعد  مناسب  روش 
موارد  به  دادن  سامان  و  سر  مقصد 
داخل چمدان است سريعآ لباس هاى 
خود را در كمد هتل براى جلوگيرى 
رختى  چوب  روى  شدن  چروك  از 
قرار دهيد اگر مى بينيد كمى چروك 
شده اند آنها را در زمان مناسب اتو 
كنيد بسيارى از هتل ها امكانات اتو را 
در اتاق قرار داده اند سعى كنيد لباس 
زير و كفش خود را در مكان مناسب 
يك  واقع،  در  دهيد.  قرار  هتل  كمد 
فرد منظم به اين شكل عمل ميكند 
لذت  براى  روش  ترين  راحت  اين  و 
است. استرس  بدون  سفر  از  بردن 

رعايت نكات زير در بستن چمدان ،مانع از استرس شما در طول سفر 
خواهد شد:

شستشوى 

ر

روش نوين براى درمان
مشكالت سيستم شنوايى 

نوع  چه  و  داريد  اطالع  ميزان  چه  گوش  وزوز  درمورد 
است! شده  پيشنهاد  عارضه  اين  براى  خاصى  هاى  درمان 

وزوز گوش عارضه اى است كه به طور مستمر صداهايى شبيه نويز 
محيط  در  صداها  اين  واقعا  حاليكه  در  شود؛  مى  شنيده  تلفن  زنگ  و 

 rTMS نام  به  روشى  از  اختالل،  اين  درمان  براى  ندارند.محققان  وجود 
استفاده كرده اند. در اين روش پالس هاى الكترومغناطيسى با استفاده از 
جايگزين   rTMS شوند.روش  مى  وارد  بيمار  سر  پوست  به  پيچ  سيم  يك 
گيرد  مى  قرار  استفاده  مورد  بيمارانى  براى  بلكه  نيست؛  موجود  هاى  روش 
كه به درمان هاى رايج پاسخ نداده اند. در حال حاضر از روش هايى مانند 
كاهش  براى  مختلف  داروهاى  و   (noise suppression) نويز  سركوب 
عاليم بيمارى استفاده مى شود.بر اساس آمار، از هر پنج نفر يكى به وز 
قشر  فعاليت  ميزان  كه  داد  نشان  قبلى  است.مطالعات  مبتال  گوش  وز 

است.وز  عادى  افراد  از  بيشتر  وز،  وز  به  مبتال  افراد  در  مغز  شنوايى 
مرور  به  و  دهد  مى  كاهش  را  زندگى  زندگى  كيفيت  گوش  وز 

زمان و با گذشت سن مى تواند سبب كاهش شنوايى شود.
 JAMA نتايج اين تحقيقات در نشريه

 Otolaryngology-Head & Neck
Surgery منتشر شده است.

بهتر است در يك قرار مالقات 
عاشقانه كمى ساكت باشى 

توانسته ايد بفهميد چرا همچنان مجرد مانده ايد؟ 
دچار  اگر  ولى  باشيد  اى  حرفه  گذار  تله  اگر  حتى 
يكى از اشتباهات مهلك زير شده باشيد(كه غالبا 
با افرايش سالهاى تجرد تشديد هم مى شود) مثل 
اين مى ماند كه شما زنى را با ماشين جايى ببريد كه 

او قبال رفته و جاده را خوب بلد است. 
كشف كنيد چه چيزى او را به سكوت واداشته و 

شما چطور مى توانيد او را به حرف بياوريد.

تو نبايد ساكت باشى
بازى  يك  رويد،  مى  بيرون  زيبا  زن  يك  با  وقتى 
را شروع كرده ايد كه برايش بايد وقت خودتان را 
حماسه  از  بپرانيد  حرفى  مجبوريد  شما  بفروشيد. 
هاى شگفت انگيز زندگى تان و كارهاى برانگيزاننده 
اى كه انجام داده ايد و از دوستان مسخره و عجيب 

و غريب تان حرف مى زنيد.
كريستى هارتمن، پزشك و دانشمند علوم رفتارى 
و نويسنده كتاب «تغيير بازى شما: موفقيت مردان 
براى ارتباط با زنان» مى گويد: مهم نيست داستان 
هايتان چقدر عالى باشد، اين تاكتيك هميشه جواب 
معكوس مى دهد. بزرگترين شكايت زنان در اولين 
قرار با مردان اين است كه آنها زيادى حرافى مى كنند. 
هارتمن مى گويد: خب، اين حرافى، شما را در نگاه 
زنان مسخره و كميك جلوه مى دهد و دلشان نمى 

خواهد ديگر شما را ببينند.
و  انسانى  روابط  دكتراى  اوربوخ  ترى  نجات:  راه 
نويسنده كتاب «بازيافتن عشق» مى گويد: به جاى 
او  بسازيد،  قهرمان  كاپيتان  يك  خودتان  از  اينكه 
را تشويق كنيد تا درباره خودش حرف بزند. از او 
درباره زندگى حرفه اى اش، حيوان خانگى اش يا 
سرگرمى هايش بپرسيد. دريافتن اينكه براى يك 
زن چه چيزى هيجان انگيز است يعنى راهى كه به 
او نزديك مى شويد. در ابتدا شايد جواب سرسرى 
بگيريد اما كمى به اعماق برويد آنوقت او را همان 

جا خواهيد يافت.
روابط قبلى را نبش قبر كنيد

شايد با خودتان فكر مى كنيد كه حتما بايد درباره 
رابطه قبلى تان و شكست تان حرف بزنيد يا مثال از 
دوست دختر سابق تان گله و شكايت كنيد: آخ! دوست 
دختر سابق من سليقه موسيقى اش افتضاح بود! آخ 
چقدر خوشحالم كه با تو اشتباهاتم را تكرار نمى كنم! 
نبش قبر روابط گذشته اشتباه مهلكى است. شايد 
مى  نظر  به  بالغ  و  صادق  خيلى  كه  كنيد  فكر  شما 
هنوز  بگوييد:  گذشته  رابطه  درباره  وقتى  رسيد 
او را دوست دارم! اما با اين كار پرچم سرخ را باال 

برده ايد و در اولين 
روز مالقات آن دختر 

كند  مى  فكر  باخودش 
كه وارد يك رقابت شده 

است.
مى  هارتمن  دكتر  نجات:  راه 

رابطه  يك  كه  دانيم  مى  ما  گويد: 
اى را پشت سر گذاشته ايد ولى هيچ كدام 

يك رابطه طوالنى مدت و كشدار نبوده است ولى از 
ذكر تاريخ و زمان خاتمه رابطه خوددارى كنيد. اگر 
درباره رابطه قبلى تان پرسيده شد، مختصر پاسخ 
دهيد، چون زنها جزئيات را نمى خواهند. شما نمى 
توانيد با انداختن خطاها به گردن ديگرى خودتان را 
محفوظ بداريد. حداقل تا سومين قرار صبر كنيد تا آن 
موقع كمى عميق تر وارد فاز بيان اشتباهات شويد. 

برنامه مورد عالقه اش را مسخره كنيد
كمى بيش از اندازه شوخى كردن درباره برندگان 
جايزه گرمى شايد برايتان خطرناك باشد. از انتقاد 
شما  مسلما  باشيد.  برحذر  زن  يك  عاليق  به  زياد 
ولى  گذرانيد  مى  خوش  بد  بريكينگ  ديدن  با 
سريال  يك  نظرتان  به  تخت»  و  تاج  سريال«بازى 
مسخره با ايفاى نقش هيوالهاست، اما اگر اين سريال 
مورد عالقه او باشد، بايد به تنهايى به خانه برويد.

راه نجات: خب، پس شما بايد با تفاوت سليقه ها 
چه كنيد؟ شما مى توانيد خيلى محترمانه اعتراف 
او  هاى  عالقمندى  از  بعضى  طرفدار  شما  كه  كنيد 
اما  نيست.  شما  عالقه  مورد  سريال  اين  نيستيد.  
با  آنوقت  شد،  ساخته  رابطه  كه  زمانى  كنيد  صبر 

شوخ طبعى سر به سرش بگذاريد.
مشكالت شخصى تان را زود بازگو مى كنيد
هر كسى در زندگى اش مشكالتى دارد. ممكن است 
شما با پدرتان رابطه خوبى نداشته باشيد يا كودكى 
براى  كه  كنيد  فكر  نبايد  شما  ايد.  نداشته  شادى 
اثبات دروغگو نبودن بايد همه كارت هايتان را روى 
ميز بريزيد. اين كار فقط باعث مى شود كه او فكر 
كند مرد احساساتى هستيد. نيازى نيست چمدان 
تان را برايش بيرون بريزيد. هارتمن مى گويد: وقتى 

عميق ترين و سياه ترين مشكالت خود را در ديدار 
نخست به يك زن بگوييد قطعا او را مى ترسانيد. 
و  مشكالت  بيان  زمان  ترين  شيرين  نجات:  راه 
مخاطرات در يك رابطه ديدار سوم به بعد است. اين 
به زنان كمك مى كند كه تصويرى بدون مشكالت 
از شما داشته باشند. اگر مشكلى در گذشته داشته 
ايد كه حاال حل شده، مثل اينكه زمانى الكلى بوده 
ايد و حاال ترك كرده ايد، حتما بار سوم ديدارتان 

به او بگوييد.

براى مادرم
زنى شب تا سحر گرييد خاموش.

زنى شب تا سحر ناليد، تا من
سحرگاهى بر آرم دست و گردم

چراغى ُخرد و آويزم به برزن.
ـ ـ افسوس!ـ  زنى شب تا سحر ناليد وـ 

مرا آن ناله ى خاُمش نيفروخت:
حريِق قلعه ى خاموِش مردم

شبم دامن گرفت و صبحدم سوخت.
حريِق قلعه ى خاموش و مدفون
به خاكستر فرو دهليز و درگاه

ـ ـ آرىـ  حريِق قلعه ى خاموشـ 
19 اسفند 1336نه شب گرييدِن زن تا سحرگاه.

اش اك ا ن ت

نکات مهم در بسنت چمدان سفر مردان تا ابد یک مرد مجرد می مانی اگر...


