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F تصادفات رانندگی
F صدمات ناشی از کار

F زمین خوردگی

F صدمات منجر به مرگ

F آسیب از حیوانات

Payam Mark Shayani, ESQ
Accident Attorney

Auto, Motorcycle, Pedestrain, Slip & Fall, Work Injury

پیام شایانی
وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی

980 9th Street, 16th Floor
Sacramento, CA 95814

2880 Zanker Road, Suite 203
San Jose, CA 95134

425 Market Street, Suite 200
San Francisco, CA 94105

(916)442-9999 (408)777-8867 (925)777-0432

(800) 261-1314
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آدرس مکاتبه با نشریه پژواک:  

شماره تلفن: 221-8624)408(  
شماره فکس: 693-3717)408(

Pezhvak of Persia has been complied as carefully as possible and cannot  guarantee the correctness of all information that 
has been gathered and contained herein and does not accept any responsibility for any errors and omissions.

www.pezhvak.com      e-mail: info@pezhvak.com    

♦ مسئولیت صحت و سقم آگهی ها با صاحبان آگهی می باشد. شرکت پژواک هیچگونه مسئولیتی 
از شرکت  کتبی  اجازه  بدون  نشریه  این  از طراحی های  استفاده  پذیرد.♦  نمی  مورد  این  در  را 
انتخاب، حک و  ماهنامه پژواک در   ♦ باشد.  قانونی می  پژواک )حتی برای صاحبان آگهی( غیر 
دیدگاه نویسندگان الزاما بیانگر نظر مسئولین پژواک  کوتاه کردن و اصالح مطالب آزاد است.♦ 

نمی باشد. مسئولیت نظریه ها به عهده نویسندگان است.

ماهنامه پژواکتاسیس: 1990  -صاحب امتیاز،  مدیر و سردبیر )از سال 2006(:   افلیا پرویزاد

شرایط آبونمان برای دریافت نشریه پژواک از طریق پست    در آمریکا: یکساله 7۵ دالر
برای اشتراک: نام، تلفن و آدرس کامل خود را  به همراه چک به آدرس پستی پژواک ارسال فرمایید.

در خواست اشتراک نشریه پژواک

(408)221-8624 PO BOX 9804, SAN JOSE, CA 95157

گام به گام با کشف حجاب در ایران
● از نخستین نشانه های کشف حجاب سخنرانی بدون روبندة طاهره قرةالعین در سال 1264 قمری )بیش از 170 سال 

قبل( در واقعۀ دشت بدشت در نزدیکی شاهرود است که حاضران را شگفت زده کرد. 

● مسافرت های شاهان قاجار به اروپا و مشاهدات آنان از وضعیت پوشش زنان اروپایی به تدریج موضوع »کشف حجاب« 
را در قالب تجدد خواهی در محافل روشنفکری و مطبوعات زمان مطرح نمود.

امان اهلل خان و ملکه ثریا، شاه و ملکه افغانستان، در سال 130۸ به ایران آمدند. ملکه افغانستان بی حجاب بود و   ●
ایران مجبور به داشتن  افغانستان را در  از رضاشاه خواستند ملکه  آنان  برانگیخت.  ایران  جنجالی در میان روحانیون 

حجاب کند که رضا شاه نپذیرفت.

● از نخستین سال های سلطنت رضاشاه انتقاد به حجاب به ویژه در پایتخت آغاز شده بود و گروه های فعال جنبش 
زنان ایران از حجاب انتقاد و از بی حجابی دفاع می کردند. به تدریج لباس های اروپایی زنان با کنسرت های بی حجاب 

قمرالملوک وزیری در باشگاه ایران به پیشگامی تیمورتاش وزیر مقتدر و نوگرای دربار به میان مردم آمد.

● رضا شاه پس از تنها سفر خارجی اش به ترکیه در 12 خرداد 1313، تحت تأثیر اقدامات غرب گرایانه آتاتورک از جمله 
بی حجابی زنان ترکیه قرار گرفت. )البته کشف حجاب در ترکیه اختیاری بود.( در این زمان موضوع ممنوعیت حجاب در 

مدرسه های دخترانۀ ایران بر سر زبان ها افتاد، ولی قانونی در این مورد به تصویب نرسید.

● رضا شاه در آذر 1314 به محمود جم »رئیس الوزرا« گفت: »نزدیک دو سال است که موضوعی سخت فکر مرا به خود 
مشغول داشته  است. از وقتی که به ترکیه رفتم و زن های آنجا را دیدم که »پیچه« و »حجاب« را دور انداخته و دوش به 
دوش مردها در کارهای مملکت مشارکت می کنند، دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده است. اصاًل چادر و چاقچور 
دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک ُدمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد.«

● بخشنامه کشف حجاب جهت تصویب رضاشاه در تاریخ 27 آذر 1314 از طرف رئیس الوزرا به دربار فرستاده شد. 
رضا شاه در 17 دی سال 1314 قانون کشف حجاب را تصویب کرد و با شرکت خود و همسر و دخترانش در جشن 
فارغ التحصیلی دختران بی حجاب در دانشسرای مقدماتی دختران بر اجرای این قانون تاکید کرد. به موجب این قانون 

زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند.

فرا رسیدن سال نو میالدی مبارک باد. با بهترین آرزوها.
                                                                                                          ماهنامه پژواک و همکاران
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Office of International Services
دفتر خدمات بین المللی

900 S. Winchester Blvd. #6, San Jose, CA 95128

جهت مشاوره و حل کلیه مسائل حقوقی خود در ایران با دفتر خدمات بین المللی تماس بگیرید!

قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

با همکاری دکتر جمیله زنده نام 
دارای سال ها سابقه در امور حقوقی داخلی ایران-بین المللی و وکالت دادگستری در ایران

F مشاوره حضوری

F طرح دعاوی ملکی 

F امور خانوادگی، ازدواج و طالق و مهریه در ایران
F تنظیم انواع وکالتنامه

F برقراری حقوق بازنشستگی، معوقه و مستمری
F کارشناس قوانین ایران در دادگاه های آمریکا

F انجام کلیه امور موبوط به دفتر حفاظت منافع ایران
F انحصار وراثت و تنظیم وصیت نامه ها و قراردادهای ایرانی طبق قوانین ایران

فارغ التحصیل حقوق از ایران و آمریکا و کارشناس قوانین ایران در دادگاه های آمریکا

ارائه خدمات حقوقی در ایران، از طریق وکالی پایه یک دادگستری ایران

F Consultation  F Real Estate  F Family Law   F Wills & Probate & any Iranian Contract  
F Drawing up any form of Power of Attorney  F Retirement Pension  F Expert Witness on 
Iranian laws  F Handle all issues & due diligence relating to the Interests Section of Iran

          Office  of International  Service
s

 OOIS

Phone: (408) 909-9060  Toll Free:  (888) 350-9060   Fax: (408) 503-0040

          Office  of International  Service
s

 OOIS

F        Not Licensed to practice in US / CA       F       Services related to Iranian Laws only       ارائه خدمات، طبق قوانین ایران خواهد بود      
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پیام زرتشت

دکتر علی اکبر جعفری 

کامران پورشمس
متخصص و مشاور در امور 

خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری

Res: (408)879-9343      Bus: (408)369-2000

419 E. Hamilton Ave., Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Experienced Professional Realtor

Residential, Commercial,
Property Management

F چگونه تحت شرایط اقتصادی کنونی صاحب خانه شوید؟

F به چه طریقی در این موقعیت زمانی می توانید خانه تان را بفروشید؟
من میتوانم با آگاهی و شناخت درست از آخرین تغییر و تحوالت در

 امور خرید و فروش خانه و امالک، شما را در موارد فوق مطلع و یاری نمایم!

Experienced Agent in Short Sale 
& Bank Owned Properties

Proven Insights. 
Proven Results.

 Dir:  (408)369-2020         Cell: (408)781-1200

Proven Insights. 
Proven Results.

با در دست داشتن لیست کامل خانه های ضبط شده از طرف بانکها

DRE# 01066478

بخش چهارم                                   

پرتوهاى اهور مزدا
اهور مزدا کسی را

که در اندیشه، گفتار و کردار
از مینوی افزاینده، بهترین منش،

اندیشی  درست  و  شهریاری  راستی، 
پیروی مي کند،

رسایی و جاودانی ارزانی مي دارد.
DDDD

اینک  هر دو رسایی  و  جاودانی
به  سوی  روشنایی  تو   راهنمایی مي کنند

و درست  اندیشی  از  راه  راستی
و به دستیاری منش نیک و شهریاری

تندرستی  و  توانایی  مي دمد.
با  اینها  است،  ای   مزدا،

که تخم کین از میان، آسان بر داشته مي شود
با  نگاهى به دو بند باال نشان مي دهد كه 
بلندي  به  توان  مي  هايى  و خوبي  ها  نيكي 
هايى رسيده و جهانى بيكين، رسا و جاودان 
ساخت. در بند نخست شمار اين نيكي ها 
پنج  از  پيروى  با  هركس  كه  است  هفت 
بند  در  رسد.  ديگرمي  خوبى  دو  به  خوبى 
دوم از اينها يكى ياد نشده است ولى سخن 
از روشنايى، تندرستى و توانايى رفته است.
از  بسى  بخوانيم،  را  گاتها  سر  تا  واگرسر 
اين خوبي ها را خواهيم دريافت كه همه و 
همه »نام هاى مينوى« هستند و روي هم 
رفته  پانسد بار ياد شده اند و چون زرتشت 
اينها چنان  از  است  آرا  و سخن  سخن سرا 
اينها چنان هم سخن مي  با  يا  برد  نام مي 

شود كه گويى پيكر دارند و هستى. 
شاعر  يا  سرا  سخن  هر  كه  كاريست  اين 
ويژه  به  جهان  هاى  نوشته  در  و  كند  مي 
آمارى  وبى  بيشمار  هاى  نمونه  فارسى 
داريم و هرگز كسى به اين پندار نمي افتد 
كه نام هاى  زاد و گوهرى كه سخن سرا 
با آنها هم سخن است، از آسمان گرفته تا 
كامرانى،  تا  گرفته  كاميابى  از  و  ريسمان 

جان دارنند و توان.
چنين  زرتشت  سخنان  با  كه  بينيم  مي  اما 
مينوى،  هاى  نام  اين  واز  است  نشده 
هستيانى تراشيده اند كه برخى را امشاسپند 
و برخى را ايزد ناميده اند و در برابر اينها، 
اند  كرده  تازى  و  تاخت  وار  ديوانه  ديوانى 
از اين ديوان جز نام هايى كه در  كه برخى 
ياد  اوستايى  نغز  هاى  چكامه  ديگر  يا  گاتها 

شده اند، چيزى ديگر نيستند.
انگيزه  چندين  به  گفت  بايد  چرا؟  اما 

كه  دو را در ميان مي نهيم:

بود  برو  با كسانى رو  آنكه زرتشت  نخست 
براى  و  داشتند  خدايى  چيز  هر  براى  كه 
زرتشت  هاى  گفته  همه  كسانى  چنين 
اينكه خدا يكى است.  بويژه  تازگى داشت، 
گفت  توان  مي  و  دشوار  بسيار  اين  كارى 
گوناگون  خدايان  همه  كه  بود  ناشدنى 
و رنگارنگ را از پندار آنان زدوده، تنها يك 
انديشه  در  را  توانا  وهمه  دانا  همه  خداى 
بود  سخت  آنان  براى  كرد.  جايگزين  آنان 
و  بى هيچ همكار  باور كنند يك خداى  كه 
دستيار همه كارها را خود انجام مي دهد. 

زرتشت  ياران  جز  اينان  كه  نماند  ناگفته 
گواه  وسپرد  و  آاليش  بى  يسن  زيرا  بودند 
است كه آن يگانه پرستان تا سال هاى سال و 
پشتهاى پشت، همچنان در باور خود استوار 
دين  به  پرستان«  خدا  »چند  آنكه  تا  بودند 
بهى رخنه كردند و براى آنكه ايزدان خود 
را اندر كيش راه دهند و پرستيدنى  نمايند، 
از نام هاى مينوى، نام هاى ويژاى ساختند 

و به آنها هم نمازكى گزادند.
خود  ويژۀ  بينى  روشن  با  زرتشت  آنكه  دوم 
نيك پى برده بود تا كارهاى خدايى را روشن 
خداى  توانند  نمي  سامان  آن  مردم  نسازد. 
يگانه را در يابند و تا از كارهاى خدايى تنها 
آنهايى را كه با زندگانى مردم بستگى دارند، 
جدا جدا پيش نكند. آنان نه آنها را مي توانند 
خداى  بايد،  و  شايد  چنانكه  نه،  و  بشناسند 
را.   اين به آن ميماند كه زمين ما از پرتوهاى 
گردد  مي  مند  بهره  برخى  از  تنها  خورشيد 
پر  همين  از  را  سامان خورشيد  اين  مردم  و 
توها مي شناسند و بس. وانگهى اگر يك پرتو 
كنيم،  پخش  را  خورشيد  درخشان  و  سفيد 
رنگ هاى زيباى سرخ و نارنجى و زرد و آبى 

و بنفشى را تماشا مي كنيم.
زرتشت  كه  بينيم  مي  كه  است  اين 
نمودارهاى خدايى را جدا جدا نام مي گذارد 
و كارهاى هر يك از اينها را ياد مي كند. او ما 
را به چندين گونه پرتو مينوى آشنا مي سازد 
به  را  مزدا  اهورا  آنها،  همه  سرچشمه  ما  تا 
بهترين گونه دريابيم زيرا از اين پرتوها است 

كه كارهاى جهان رو به راه است.
تواند بود  اين شناسايى درستى نمي  بيگمان 
در  و  است  راستى  و  درستى  شناسايى  ولى 
آن انگار و پندار را راه نيست. همين بسنده 
است و بيش از اين هم نيازى ديده نمي شود.

خوانده  نمودار  يا  پرتو  را  آنان  اينجا  در 
گفت  ميتوان  چه  اين  جز  را  آنها  زيرا  ايم 
گاتها  در  اما  كرد؟  روشن  جدا  جدا  و 

است.  نيامده  اى  ويژه  نام  هيچ  آنها  براى 
هاى  نام  را  آنها  درگاتهاى  هفت  هات 
از  شايد  كه  بندى  در  و  اند  گفته  خدايى 
پس  اوستا  زرتشتى  هاى  پاره  ترين  كهن 
يشتهاى  در  و  است  ويسپرد  و  يسن  از 
را  آنها  و  است   آمده  و زامياد  فروردين 
اهورا  كه  اند  خوانده  زيبايى  هاى  پيكره 
آراينده،  آفريننده،  را  خود  آنها  با  مزدا 
آفرينش  پشتيبان  و  پايان  نگهبان،  سازنده، 

خود مي نماياند.
گانه  جدا  داستان  امشاسپندان  نام  اما 
آن  پيرامون  ديگر  جاى  در  كه  دارد  اى 
گفتگو و جستجو شده است و در اينجا به 
همين بس مي كنيم كه اين نام در گاتها 
و هفت هات نيامده است و در نزد من، 
در بيشتر جاي هاى يسن و وسپرد براى 
به  و  است  شده  برده  بكار  »بهدينان« 
نما  چم و معنى هستيان ششگانه فرشته 
زمانها پس و در يشتها و يا در پاره هاى 
يشتى كه در يسن و وسپرد دستبرد شده 

است، روا گرديده است.
شمار اين نمودارها كه گفتيم همه نام هاى 
)Asha( مينوى هستند، كم نيست. از اينها

 - مرژدك  و  است  آمده  بار   ١٥١ راستى 
ديگر  بار.  يك  آمرزش   -Merezhdika
اند.  شده  ياد  بار  دو  تا  گرفته   ١١٦ ها  از 
انديشى  درست  و  راستى  تنها  اينها  از  باز 

هستند كه چند بار چون آواز يا بانگ ديده 
مي شوند و گرنه همه مانند ديگر نام ها مي 
بيش  كما  مزدا  اهورا  اين،  برابر  در  باشند. 
٢٠٠ بار نام برده شده  است كه نيم بيشتر 
چون بانگ يا ندا است و اين نيك نشان مي 
سخن  هم  سرايى،  سخن  همه  با  كه  دهد 

زرتشت خداى او بوده است.
راستى،   Asha اش-  نمودارها:  آن  اينك 
نيك،  منش   Vohu Manah وهومنه- 
خشتر- Khashathra شهريارى، آرميتى- 
 Spenta -آرامش، سپنت مينو Aarmaiti
 Daena -مينوى افزاينده، دئنا Mainya
 Ashi اشى-  زنده،  جهان   -Gav دين، 
امرتات  خرد،   -Kharatu-خرتو پاداش، 
هأوروتات-  -Ameretat-جاودانى، 
 Manthra-مانتر رسايى،   -Haurvatat
 Chisti-چيستى  ، آذر   -Athra پيام،   -
نيوشايى،   ،Sraosha- سروش   ، دانش   -
توشى-  تندرستى،   -Utayuiti-اتيوتى
Tevishi- توش و توانايى، گأوش اورون-  
Geush Uruvan جهان روان، گوش تشن 
فسرتو  ساز،  جهان   -  Geush Tashan
مژردك- و  خرسندى   -Feseratu-

هم  ديگر  برخى  آمرزش،   Merezhdika
هستند كه نيازى به رده وار نام بردن آنها 

دنباله مطلب در صفحه 50نمي بينيم. 
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یادمانده های من از 
والدمیر مینورسکی

دکتر حسن جوادی 

به  كه  من  بود.    ١9٥9 تابستان  اواخر 
تازگى از دانشكده ادبيات تبريز ليسانس 
انگليسى گرفته بودم  به پاريس رفته و در 
كرده  نام  ثبت  انگليسى  دكتراى  رشته 
بودم. حاال چرا به پاريس رفته بودم بخاطر 
مرا  كه  كردم  مى  فكر  اساس  در  كه  اين 
دكتراى  براى  انگليس  هاى  دانشگاه  در 
عالوه  به  نكنند.  قبول  انگليسى  ادبيات 
بود  فرانسه  كرده  تحصيل  كه  من  پدر 
خيلى درباره زندگى در پاريس و ادبيات 
فرانسه صحبت مى كرد و مرتب روزنامه 
زبان  هم  من  گرفت.  مى  را  فرانسه  هاى 
بعدا  ياد گرفته و  از پدرم  اول  را  فرانسه 
در دانشكده تبريز ادامه داده بودم طورى 
كه در امتحان ورودى سوربن قبول شدم. 
دوره  هاى  كالس  به  رفتن  مدتى  از  بعد 
دانشجويى  ويزاى  كه  بود  قرار  دكترى 
موافقت  پليس  ولى  كنم  تمديد  را  خودم 
تو  دانشجويى  ويزاى  كه  گفتند  و  نكرد 
براى انگلستان است. يادم مى آيد كه  به 
امور دانشجويى سفارت ايران  پيش آقاى 
كمكى  اصال  هم  او  و  رفتم   مرزبان  رضا 
نكرد.  در شب ژانويه به لندن رفتم و چند 
آنجا  در  كه  تبريزى  دوستان  پيش  شب 
مراجعه  لندن  دانشگاه  به  ماندم.  بودند 
كردم گفتند كه ما تا حال سابقه پذيرفتن 
دانشجو از دانشگاه تبريز را نداشتيم. فكر 
موفق  آنجا  شايد  بروم  به كيمبريج  كردم 
من  دبستانى  دوستان  از  يكى  مادر  شوم. 
بود كه  داده  به من  پالتويى  ثاقب  مهديه 
نامه اى هم  به عالوه توصيه  ببرم  برايش 
براى پروفسور مينورسكى داشتم و اين دو  

در كيمبريج بودند.
از پسر  به مينورسكى داشتم  نامه اى كه 
عموى پدرم، مرحوم حاجى ميرزا عبداهلل 
مجتهدى بود كه يكى از مجتهدين بنام و 
بسيار فاضل روزگار خود بود، و اين نامه 
انگليسى بسيار خوبى  را ميرزا عبداهلل به 
بر  عالوه  آقا  عبداهلل  ميرزا  بود.  نوشته 
اجتهاد معلومات وسيعى در ادبيات عرب 
خوبى  به  فرانسه  و  انگليسى  و  داشت 
و  بيست  جوانك  كه  مرا  او  بود.  آموخته 
چند ساله اى بودم به محافل ادبى تبريز 
مى برد و با فضاليى چون آقايان چرندابى، 
و  ضمير  روشن  مهدى  طباطبايى،  قاضى 
آنها  و  بود،  كرده  آشنا  نخجوانى  برادران 
هم محض احترام به ميرزا عبداهلل به من  
توجه مى كردند. خالصه ميرزا عبداهلل در 

نامه اش از من تعريف كرده و سفارش مرا  
به مينورسكى كرده بود.

به  شد  قرار  كه  بود   ١9٦٠ ژانويه  اواسط 
كامل  مصطفى  عراقيم  دوست  همراه 
اى  فرزانه  دانشمند  بعدها  كه  الشيبى، 
خانه  برويم.  مينورسكى  ديدن  به  شد، 
جلوى   Bateman خيابان  در  مينورسكى 
باغ نباتات كيمبريج بود. او هر روز همراه 
زن  ميرفت.  آنجا  به  گردش  براى  زنش 
متعددى  هاى  كتاب  مترجم  مينورسكى 
هم  فرزندى  و  بود  انگليسى  به  روسى  از 
آنها از همان در  نداشتند. خانه سه طبقه 
بود. در  از كتاب  پر  آخر  تا طبقه  ورودى 

مينورسكى  شايد  مى كردم  فكر  چون  من 
آنها  نداند  را  آذرى  اصطالحات  از  بعضى 
جاى  استانبولى  تركى  با  كرده  عوض  را 
من  به  روى  مينورسكى  مى كردم.  گزين 
مى خوانى؟  اين جورى  »چرا  كرده گفت: 
به تركى  تبريزى خودمان بخوان تا كيف 
كنم«. منظورش تركى آذربايجانى و لهجه 
خوب  فوق العاده  را  آن  كه  بود  تبريزى 
يادم هست  كه  جايى  تا  مى كرد.  صحبت 
انگليسى،  روسى،  هاى  زبان  مينورسكى 
فرانسه، آلمانى، اسپانيولى، يونانى، التينى، 
تركى، فارسى، كردى، گرجى، ارمنى را به 

خوبى مى دانست.
از  را  خود  دكتراى  كه  وقتى  بعد  سال  پنج 
جشن  براى  گرفتم  مى  كيمبريج  دانشگاه 
نيز  را  استادان  از  تن  چند  التحصيلى  فارغ 
دعوت كرده بودم. مينورسكى يگانه استادى 
بود كه با وجود كبر سن آمده بود و با همه 
دوستى  كرد.  مى  شوخى  و  بش  و  خوش 
كه  آورى،  شمس  پرى  دكتر  خانم  دارم 
بعدها استاد دانشگاه تهران شد و اكنون در 
آمريكاست. آن وقت پرى براى مدت كوتاهى 
بغل  ميهمانى  در  و  بود  آمده  كيمبريج  به 
مينورسكى   . بود  نشسته  مينورسكى  دست 
از او پرسيد: »پرى پدر تو كه كرد است به 
كدام يك از لهجه هاى كردى حرف مى زند، 
كورمانچى، سورانى  و زازا- گورانى؟  تو به 

كدام يك از اينها صحبت مى كنى؟«
مينورسكى  و  برد  نام  را  اينها  از  يكى  پرى 
بالفاصله شروع كرد به همان زبان صحبت 
كردن. پرى به حدى حيرت زده شده بود 
كه براى چند لحظه نتوانست جواب بدهد. 
پرسيديم كه اين زبان را كى و كجا ياد گرفته 
است. مينورسكى مى گفت: »وقتى كه جزو 
و  ايران  مرزى  حدود  تحديد  كميسيون 
سرحدات  در  ماه  شش  مدت  بود،  عثمانى 
ايران بسر برده بود و كردى را هم آنجا ياد 
و  مينورسكى  روسيه  نماينده  بود.«  گرفته 
آرنولد  كميسيون   اين  در  انگليس  نماينده 
ويلسن بود، و زن مينورسكى هم در اين سفر 

مدتى با او بوده است.
زمستان  سال  »آن  گفت:  مى  مينورسكى 
زده  چادر  غارى  جلوى  در  و  بود  سختى 
بكارهاى معين ساختن خط مرزى مشغول 
گوشه  يك  از  و  شد  بهار  باالخره  بوديم. 
آنوقت در  تا  بزرگى كه  تاريك غار خرس 
خواب زمستانى بود در آمد و نگاهى به ما 
كرد و سپس راهش كشيد و رفت. معلوم 
غار  در  ما  كه  اين مدت  تمام  در  كه  شد 
آتش روشن كرده بوديم آن خرس در گوشه 

اى خوابيده بود.«
را  ايران  مناطق  از  بسيارى  مينورسكى 
زير پا گذاشته بود و بسيارى از شهرهاى 
يكى  شناخت.  مى  خوبى  به  را  ايران 
مينورسكى  دانى  زبان  خصوصيات  از 

بود كه  هايى  زبان  لهجه هاى  به  او  توجه 
بار  يك  كه  كرد  مى  نقل  باز  مى دانست. 
رفته  سلطانيه  اطراف  دهات  از  يكى  به 
تحقيق  خلجى  تركى  زبان  دربارۀ  تا  بود 
نمايد. ولى هر جا كه مى رفت و با دهاتى 
ها صحبت كه مى كرد مى گفتند كه آنها 
هم  طور  آن  و  شناسند  نمى  را  زبان  اين 
به  كه  بار  هر  ضمن  در  زنند.  نمى  حرف 
ژاندارم  نفر  يك  رفت  مى  اطراف  دهات 
سراغ  تنهايى  به  روز  يك  بود.  او  همراه 
دهقانان مى رود و اين بار همه به خلجى 
با او صحبت مى كنند. مينورسكى تعجب 
پرسد: »سبب چيست كه شما  كرده مى 
انكار مى كرديد؟«  را  زبان  اين  با  آشنايى 
ژاندرام مى  يك  با  آخر شما  گويند:»  مى 
آمديد. ما با ژاندارم جماعت كارى نداريم 

و نمى خواهيم تو درد سر بيفتيم!«
روسيه  در   )١9١-٦٦877( مينورسكى 
متولد شده و در سال ١9٠٠ از دانشگاه 
مسكو فارغ التحصيل شده بود و سپس 
شرقى  هاى  زبان  مشهور  موسسه  در 
پايان  به  را  شناسى  شرق  رشته  الزارف 
استخدام  به   ١9٠3 در  او  بود.  رسانيده 
از  و  آمده  در  روسيه  خارجه  وزارت 
١9٠4 تا ١9٠8 كنسول روس در تبريز بود، 
و بعد از مدتى مأموريت در تركستان، سن 
پيترزبورگ و استانبول، در ١9١4 نماينده 
روسيه در كميسيون تحديد مرزى ايران و 
عثمانى مى شود. و چنان كه گفتم در اين 
بود كه گويش هاى مختلف كردى  زمان 
را به خوبى فرا مى گيرد. بعداُ مينورسكى 
تهران  در  روسيه  دافر  شارژه  به عنوان 
انقالب  زمان  در  و  مى شود،  تعيين 
مى خواهند  او  از  ها  اكتبربالشويك 
ايران  در  روس  دافر  شارژه  به عنوان 
از  يكى  مينورسكى  اينكه  جالب  بماند. 
معدود مأمورينى بود كه هم براى دولت 
خدمت  بالشويك ها  براى  هم  و  تزارى 
ترك  را  ايران  او در ١9١9  كرده است. 
شرقى  السنه  مدرسه  استاد  و  مى كند 

پاريس مى شود. 

والدمیر مینورسکی

بود كه  اطاق كار مينورسكى ميزى  وسط 
و شيرينى مى  چايى  ما  به  وقت  هر  زنش 
داد كتاب ها را مرتب و يكسان مى كرد و 
روى آنها يك روميزى دومى مى انداخت 

و بساط چايى را آنجا پهن مى كرد.
روز اولى كه با مينورسكى آشنا شدم خيلى 
از من راجع به تبريز سئوال كرد، و گفت 
اكتبركنسول  انقالب  از  پيش  سالى  چند 
و روزهاى خوشى  بود  آن شهر  روسيه در 
زبان  استعداد  بود.  گذرانيده  آنجا  در 
دوازده  و  بود  آور  حيرت  مينورسكى 
آن  ضمن  در  دانست.  مى  بخوبى  را  زبان 
روز كتاب »حيدربابايه سالم« شهريار  را 
برايش برده بودم. از من خواست كه آنرا 

برايش بخوانم: 
شاخاندا              الر  ایلدریم  بابا  حیدر 

سئلر سوالر شاقدییب آخاندا 
باخداندا         باغلییب  صف  اونا  قیزالر 

سالم اولسون شوکتوزه الوزه
منیم ده بیر ادیم گلسین دیلوزه....
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ترجمه زنده یاد دکتر بهرام فره وشی

دکتر فرانک پورقاسمیدکتر فرانک پورقاسمی
متخصص و جراح پامتخصص و جراح پا

F درمان بیماری های پا ناشی از امراض قند و ُرماتیسمF درمان عفونت های 

قارچ ناخن و پوست پا F ترمیم پارگی ماهیچه، غضروف و شکستگی پا

F درمان بیماری های پا در کودکانF صافی کف پا و صدمات ورزشی

FFoot related diseases  FBunion, Callus, Corn  FHammer Toe, 
Ingrown Toe Nail  FSports Medicine & Injuries  FHeel Pain & 
Diabetic Foot Care  FAnkle Arthroscopy  FPediatric Foot 
Conditions  FFlat Feet & Orthotics  FSkin & Nail Conditions

14981 National Ave., Suite #2, Los Gatos, CA 95032
 (408)884-5851     

اکثر بیمه ها پدیرفته می شود

National Foot & Ankle Center

My mission is to provide superior, comprehensive foot &  
ankle treatment for patient’s  current and long-term needs.

Dr. Faranak Pourghasemi, DPMDr. Faranak Pourghasemi, DPM

 (408)884-5851
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)بخش هجدهم(

به  رسيدن  براى  پنجم  و  بيست  روز 
اسبان  و  كرديم  طى  فرسنگ  هشت  قم 
راه  توقف  بدون  روز  تمام  قاطران،  و 
ها  حيوان  اين  كه  كرد  قبول  بايد  رفتند. 
از  مراقبت  طرز  هستند.  ناپذير  خستگى 
از صبح زود  آنها در كاروان چنين است: 
در  و  معموال عرب هستند  كه  ستوربانان 
شغل خود تبحر ويژه اى دارند كاه را كه 
بيرون  براى  محصول،  برداشت  موقع  در 
اسبان  پاى  زير  در  خوشه  از  تخم  آمدن 
مى  آنها  به  است  شده  لگدمال  شتران  و 
حركت  آماده  كاروان  كه  هنگامى  دهند. 
اين كاه خرد  از  را  آنها  است، كيسه هاى 
شده مخلوط با مقدارى جو معادل دوسوم 
كاه پر مى كنند و كيسه ها را به سراسبان 
راه  هنگام  به  آنها  تا  بندند  مى  شتران  و 
رفتن بتوانند بخورند. هنگام شب وقتى به 
منزلگاه رسيدند، ستوربانان آنها را آهسته 
راه مى برند تا خستگى شان برطرف شود 
مى  ضخيمى  هاى  روپوش  آنها  برروى  و 

چندى  از  پس  نخورند.  سرما  تا  اندازند 
آنها را به آب مى برند و در بازگشت در 
ليور  شش  يا  پنج  حدود  آنها  هاى  كيسه 
آنها  شب  مدت  تمام  خوراك  براى  جو 
باشند،  باهم  مى ريزند. اگر چندين اسب 
آنها  همه  كه  كنند  مى  سعى  ستوربانان 
در  زيرا  كنند  خدمت  و  مراقبت  راباهم 
مى  كه  است  قديمى  المثلى  ضرب  اينجا 
همقطارش  كه  ببيند  حيوانى  اگر  گويند 
بيمار  خورد،  مى  علوفه  او  بدون  و  تنها 
مى  انسان  كه  است  دار  خنده  شود،  مى 
با  ستوربانان  كاروان  توقف  درموقع  بيند 
كيسه هاى كاه و جو در دست بشدت مى 
به حيوان هاى  و هريك مى خواهد  دوند 
خودش زودتر علوفه بدهد زيرا مى گويند 
بيمار خواهند  اگر چنين نكنند حيوان ها 
اربابان  زيباى  اسبان  درباره  اما  شد. 
هنگام  به  كنند.  مى  بيشترى  مراقبت 
گرم  آب  سطل  چندين  ستوربانان  صبح 
آنها  بازوى خود  با  آنها مى ريزند و  بروى 

را مى مالند سپس به آنها صابون مى زنند 
و به همان ترتيب دوباره آنها را مى مالند، 
ماساژ  و  زده  صابون  موهاى  كه  موقعى  تا 
داده شده آنها از هر طرف بدرخشد. نمى 
دانم آيا ستوربانان فرانسوى نيز اين ورزش 
صبحگاهى را كه اغلب موجب چوب و فلك 
شدن براى نوكران تنبل مى شود بجاى مى 
آورند؟ بارى باز گرديم به دنباله شرح سفر 
خودمان، همانطور كه گفتم، از جعفرآباد به 
قم رفتيم. در موقع رفتن به آنجا از پاى كوه 
معروف طلسم گذشتيم كه »كيدن كيلم« 
است  چنين  آن  معنى  كه  شود  مى  ناميده 
نمى  پائين  ديگر  رود  باال  آن  از  كه  »كسى 
آيد«. ساكنان آنجا براى ما حكايت كردند 
كه شاه عباس فرمان داد چهار سرباز از آن 
كوه باال بروند و آنها ديگر بازنگشتند و از 
سه نفر نوكرى كه شاه سليمان امر كرد از 
آن باال بروند فقط يكى بازگشت كه او نيز 

بالفاصله درگذشت.
همراهان  كنجكاوى  حس  پيش  چندى 
چنين  از  ترس  بر  لهستان  پادشاه  سفير 
باال  كوه  از  آنها  يافت.  فزونى  اى  حادثه 
رفتند و به سالمت از آن بازگشتند و در 
جز  چيزى  آنجا  در  كه  گفتند  بازگشت 
از دامنه  استخوان هاى يك شتر نديدند. 
اين كوه تكه هاى بزرگ سنگ نمك بسيار 
زمين  همه  كنند.  مى  استخراج  سفيد 
تا  ايران  تمام  و  است  نمك  از  پر  اطراف 
بسيار  نمك  اين  است.  فارس چنين  خليج 
يا  گوشت  كه  بطورى  است  نافذ  و  تند 
مزه  كنند  سود  نمك  آن  با  كه  را  ماهى 
بوئى  و  از دست مى دهند  را  خاص خود 

جز بوى نمك از آنها حس نمى شود.
كالنتر  و  داروغه  و  سلطان  خود  براى  قم 
دارد. كالنتر قم دوست ويژه سفير ما بود 
و تمام احترامات ممكنه را براى او بجاى 
آورد و دو روز او را نگاهداشت و براى او 
ضيافت باشكوهى ترتيب داد. ما، در كاخ 

باشكوهى منزل كرديم كه از ساختمان آن 
هيچ مراقبت نمى شود، پهنه قم كوچكتر 
ديدن  ولى  آيد  نمى  بنظر  ليون  شهر  از 
منظره  است،  ويران  كه  شهر  سوم  دو 
پيش  سالها  گويند  مى  دارد.  انگيزى  غم 
آن  مقدار  و  جوشيد  زمين  از  آب  ناگهان 
چنان زياد بود كه در مدت كمى پى هاى 
خانه ها را سست كرد و چون اين خانه ها 
رويهم  بر  بودند،  شده  ساخته  خشت  از 
تمام شهر چيزى  بطورى كه  ريختند  فرو 
نيست.  ها  ويرانه  از  توده وحشتناكى  جز 
زيبايى  و  بزرگ  رودخانه  كنار  در  شهر 
واقع شده است كه يك پل ده چشمه بر آن 
بسته شده و از سوى شهر بارانداز بسيار 
راحتى دارد. اينجا نخستين جائى است كه 

در آن صنعت قلمكار رواج دارد.
»كسماباد«  از  هشتم  و  بيست  روز 
است  شور  چنان  اينجا  در  آب  گذشتيم. 
آن  آشاميدن  به  عادت  كه  آنهائى  فقط  كه 
بياشامند. در طول  آن  از  توانند  دارند مى 
»كسماباد«  تا  »ساوه«  از  راه  فرسنگ  سى 
را  بلندى  كوه  مشرق  سوى  در  همواره  ما 
تيز  به شكل مخروطى نوك  مى ديديم كه 
برآمده بود و پوشيده از برف بود. نام اين 
كوه »الوند« يا »اونيران« است و مى گويند 
كه سى فرسنگ گرداگرد آن زمين سوزان 

است و دائما دود از آن بر مى خيزد.
روز بيست و نهم، سى فرسنگ راه بسيار 
سخت و كشنده را در يك دشت بى آب 
برروى  و  كرديم  طى  بيابانى  و  علف  و 
شاخه  يك  حتى  كه  رفتيم  راه  هايى  ريگ 
علف هم در آن نبود. اين دشت و دشتى 
كه از ساوه به بعد طى كرديم مرا به فكر 
انداخت كه ما، در كرمان بى آب و علف 
مجاور  پارت  با  قديم  جغرافياى  بنابر  كه 
بود و بسوى جنوب گسترده مى شد راه 

مى پيمائيم. 
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ایرانشناسي ایران دوست
ادوارد براون و ایران

دنباله مطلب در صفحه 57

مدیریت امالک تجاری و مسکونی در سراسر بی اریا

بخش سیزدهم

نگاهی به کتاب:
دکتر حسن جوادی، ادوارد براون و ایران، فرهنگ نشر نو، تهران، ۱۳۹6

حلقه استانبول
ايران«  و  براون  »ادوارد  ششم  فصل  در 
رابطۀ  دربارۀ  استانبول«  »حلقۀ  عنوان  با 
براون با تركيه و ايرانيان مقيم آن سرزمين 

شرحى آورده شده است.
حوادث  از  آگاهى  با  نوجوانى  در  براون 
با  همدردى  و  عثمانى  و  روسيه  جنگ 
مى  تركى  زبان  يادگرفتن  درپى  ها  ترك 
رود. نخست مقدماتى از اين زبان را نزد 
نيوكاسل  زادگاهش  حوالى  در  كشيشى 
رد  ويليام  با  لندن  در  و  گيرد  مى  فرا 
هاوس مراحل پيشرفتۀ آن را مى گذراند. 
رد هاوس او را به الياس ويلكنسون گيب 
با  براون  آشنايى  كند. حاصل  معرفى مى 
گيب تاليف و تكميل چهار جلد از تاريخ 
است.  براون  توسط  گيب  عثمانى  شعر 
براون در نخستين سفر خود به استانبول 
مردم  و  سرزمين  با   ١88٢ ژوئيه  در 
كند.  مى  پيدا  نزديكتر  آشنايى  تركيه 
ناگفته نماند كه حسن جوادى در گزارش 
نخستين سفر براون به استانبول از آشنايى 
او با آقا محمدطاهر مدير روزنامۀ اختر و 
نويسندگان آن )ميرزا حبيب اصفهانى و 
دهد)١(  مى  خبر  كرمانى(  آقاخان  ميرزا 
 )١9١4( بعد  ها  سال  براون  آنكه  حال 
ايران  و شعر جديد  مطبوعات  كتاب  در 
او شيخ احمد روحى  يادآور مى شود كه 
حبيب  ميرزا  و  كرمانى  ميرزاآقاخان  و 
تنها  و  نكرده  مالقات  هرگز  را  اصفهانى 
از طريق مكاتبه با آنها رابطه داشته است.
)٢( در پى كشته شدن ناصرالدين شاه در 
اول مه ١89٦ توسط ميرزارضاى كرمانى 
اسدآبادى  الدين  سيدجمال  ايران  دولت 
مسبب  عثمانى  تركيۀ  در  را  او  ياران  و 
مرگ ناصرالدين شاه مى داند. با پيگيرى 
عالءالملك سفير ايران ميرزاآقاخان، شيخ 
خبيرالملك  ميرزاحسن  و  روحى  احمد 
گرفتار مى شوند و به طرابوزان فرستاده 
مى شوند. ميرزا آقاخان ناگزير چند نامه 
اما  نويسد،  مى  براون  به  دادخواهى  به 
براون در اين زمان در سفر قبرس بوده و 
ظاهرا از ماجرا خبر نداشته است. براون 
در اواخر مارس ١89٦ به مدت ده روز به 
استانبول مى آيد، اما به نظر نمى رسد كه 
از گرفتارى دوستانش باخبر شده باشد، 

دوستانش  اتهام  بر  دليلى  او  كه  هرچند 
براون  نظر  از  يابد.  نمى  شاه  كشتن  در 
كه  است  بهايى  شاه  ناصرالدين  »خون 
در ازاى كاميابى هاى پى در پى سياست 
پرداخت شده  ايران  در  انگليس  و  روس 

است.«)3( 
نتيجه اين كه در پى داد و ستد سياسى 
آشوب  در  ايران  و  عثمانى  دولت  بين 
 ١89١-٥894 هاى  سال  در  ارمنيان 
به  ارمنى  هزار  چند  شدن  پناهنده  و 
مبنى  اسالمى  دولت  درخواست  و  ايران 
اتحاد  فعاالن  استرداد  و  بازداشت  بر 
اسالمى سرانجام سه يار سيدجمال الدين 
)ميرزا آقاخان كرمانى، شيخ احمد روحى 
و حسن خبيرالملك( دستگير مى شوند و 
از طرابوزان به تبريز فرستاده مى شوند 
و در اين شهر در برابر چشم محمدعلى 
شوند.  مى  سربريده  وليعهد  ميرزاى 
سيدجمال الدين هم در پايان همين سال 
)9مارس ١897( در استانبول به بيمارى 
سلطان  دستور  به  روايتى  به  يا  سرطان، 
بيمناك  او  از  همواره  كه  عبدالحميد 
درميگذرد.  و  شود  مى  مسموم  بوده، 
دربارۀ  جوادى  حسن  كه  مطالبى  اما  و 
ميرزا آقاخان كرمانى و شيخ احمد روحى 
خود  كتاب  در  اصفهانى  حبيب  ميرزا  و 
مقالۀ  به  او  استنادات  همچنين  و  آورده 
اجتماع  و  براون  دربارۀ  گرئى  جان 
اى  خواننده  براى  استانبول  در  ايرانيان 
آشنايى  آدميت  فريدون  اصيل  آثار  با  كه 
دربرندارد.  اى  تازه  نكتۀ  باشد،  داشته 
اما بخش دوم فصل ششم »ادوارد براون 
مى  عثمانى  شعر  تاريخ  به  كه  ايران«  و 
توجهى  قابل  و  اصيل  اطالعات  پردازد 
درباره حسين دانش و رضا توفيق و رابطۀ 
اين دو با براون به دست مى دهد كه ما 

آن را در كمتر كتابى خوانده ايم.
شاعر  ه.ق(   ١3١٢-٦٢8٦( دانش  حسين 
كه  است  استانبول  مقيم  ايرانى  اديب  و 
شعر  تاريخ  جلد  پنج  آوردن  فراهم  در 
براون  با  گيب،  ادوارد  ميراث  عثمانى، 

همكارى موثر داشته است.
او  اند  نوشته  دانش  در شرح حال حسين 
 ١8٥4 در  كه  بوده  اصفهانى  تاجرى  پسر 
به استانبول رفته و در آنجا ماندگار شده 

از  را  فارسى  زبان  مقدمات  حسين  بود. 
پدرش آموخت، اما بعد به مدرسۀ ايرانيان 
استانبول رفت و از درس سيد جمااللدين 
اسدآبادى و ميرزا حبيب اصفهانى و شيخ 
و  به مصر  او  برخوردار شد.  روحى  احمد 
انگليس سفر  و  ايتاليا  و  فرانسه  و  سويس 
و  عبده  محمد  ديدار  به  قاهره  در  كرد. 
دينى  طلب  اصالح  رهبران  از  رضا  رشيد 
حامد  عبدالحق  با  لندن  در  و  رفت  مصر 
به ديدار  اما  نويسندۀ ترك مالقات كرد، 
در  هرچند  نيافت،  توفيق  براون  ادوارد 
كرد.  مالقات  او  با  استانبول  به  بازگشت 
انگليس  از  بازگشت  از  پس  دانش  حسين 
ادارات  در  سال  چهار  و  بيست  مدت  به 
عثمانى مشاغلى به او واگذار مى شود كه 

آخرين آن سمت مترجم ارشد ادارى بود.
در سفر على اكبر دهخدا و معاضدالسلطنه 
پيرنيا از پاريس به استانبول حسين دانش 
با همكارى آنها نشريۀ سروش را منتشر مى 
كند. او مجموعه اى از شعرهاى خود را در 
دفترى باعنوان »كاروان عمر« منتشر مى 
كند. »خرابه هاى مداين« دفتر ديگرى از 
شعرهاى اوست كه در ١9١٢ منتشر مى 
ايرانشهر مقدمۀ  زاده  كاظم  شود. حسين 
مى  ترجمه  فارسى  به  را  دفتر  اين  تركى 
رساند  مى  چاپ  به  ايرانشهر  در  و  كند 
را  شعر  آن  انگيز  حزن  زيبايى  براون  و 

مى  ايران«  جديد  شعر  و  »مطبوعات  در 
نويسنده و متفكر ترك  توفيق  ستايد. رضا 
براون  ادوارد  و  دانش  حسين  ياران  از  و 
در يادداشتى كه به زبان تركى بر »خرابه 
يادآور مى شود: »من  نوشته  هاى مداين« 
بيرون  استانبول  از  پا  هنوز  زمانيكه  در 
هاى  ويرانه  در  چند  مدتى  بودم  نگذاشته 
كه  آنجا  تا  زيستم،  و  تخت جمشيد گشتم 
جانم شيفتۀ فرهنگ و تاريخ ايران باستان 
شد. اين عشق و دلبستگى تنها منحصر به 
من نيست. هركسى كه تاحدى در تاريخ 
و فرهنگ ايران جستجو كرده باشد نمى 
ايمان  من  َكند.  بر  آن  مهر  از  دل  تواند 
حسين  من،  گرامى  دوست  كه  دارم 
يك  از  بيش  را  براون  پرفسور  دانش، 
ايرانى مى شناسد و او را درحد يك ايرانى 
دوست دارد. كسى را نمى توان يافت كه 
درتاريخ و زبان و فرهنگ ايرانيان پژوهش 
آن  معنوى  كماالت  مفتون  و  باشد  كرده 
نشده باشد، همچنان كه كسى را نمى توان 
اين  فرهنگ  و  تاريخ  گذشته  با  كه  يافت 
روزگار  و  حال  از  و  باشد  شده  آشنا  ملت 
امروزى اش دلخون و شكسته خاطر نباشد. 
حسين دانش امروز گرچه مقيم استانبول 
كه  ايران  سياسى  سرنوشت  از  اما  است، 
دستخوش نيرنگهاى اروپا شده غافل نمانده 

است.«)4( 
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(916)483-1700

رستوران فیمس کباب با غذاهای بسیار خوشمزه 
و با طعم و عطر منحصر بفرد ایرانی در محیطی متفاوت 

آماده پذیرایی از شما و میهمان های شماست

رستوران فیمس کباب با افتخار از شما پذیرایی می کند.

www.famouskabob.com

کیترینگ کامل میهمانی و جشن های شما در سراسر شمال کالیفرنیا

غذای هر ملتی بخشی از فرهنگ آن مردم است.

کیترینگ کامل میهمانی و جشن های شما در سراسر شمال کالیفرنیا

رستوران فیمس کبابرستوران فیمس کباب
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یک سینه سخن
مسعود سپند

1011 S. De Anza Blvd. , Cupertino, CA

www.alisconstruction.com
(408)-898-6474

نقشه کشی ساختمان، اخذ جواز کار، ساختن 
ساختمان جدید، اضافه کردن اتاق، نوسازی 

آشپزخانه و حمام

F New Custom Home
F Bathroom  
F Room Additions
F Kitchen Remodel

Let us Build your Coustom Dream Home
(916)483-1700

میان دو کس جنگ چون آتش است  
سخن چین بدبخت هیزم کش است    

پنجاه شصت سال پيش اداره آگاهى تهران 
كارمندى داشت بنان دلخموش كه اواخر 
عمرش يعنى بين سال هاى پنجاه و يك و 
اين جناب  بود.  بنده هم  رئيس  پنجاه دو 
كالسيك  تحصيالت  اگرچه  دلخموش 
پليسى  دانش  و  ربطش  و  اما خط  نداشت 
آن زمان اش همتا نداشت و به همين دليل 
اواخر عمرش رئيس شعبه 8 اداره اگاهى 
به  رسيدگى  شعبه  اين  كار  كه  بود  شده 

سرقت از اماكن عمومى بود.
آن زمان  كارمندان قديمى مى گفتند كه 
الت  تا  دو  پيش  سال  شصت  پنجاه  يعنى 
بهم  را  تهران  شهر  جنوب  كلفت  گردن 
كار  هر  انتظامى  ماموران  و  بودند  ريخته 
مى كردند نمى توانستند ايندو الت گردن 

كلفت را رام و آرام كنند.
يكى از آنها در ميدان راه آهن تهران و ديگرى 
باج  اهل محل  و  از كسبه  قزوين  دروازه  در 
دست  از  مردم  بچه  و  زن  و  مىكرد  گيرى 
به  شكايت  اينكه  تا  بودند  آمده  بستوه  آنها 
مامور  را  دلخموش  و  بردند  باال  مقامات 

دستگيرى اين دونفر كردند.
دلخموش تدبيرى انديشيد و آن اين بود كه 
به  و  قزوين رفت  ميدان دروازه  به  روز  يك 
يكى از آنها گفت: »اصغرآقا، تو توى اين شهر 
مي  چى  هر  چيز  همه  بى  اكبر  اين  و  باشى 
خواد پشت سرت بگه و تو رو توى اين شهر 
آبروت  از  و  باش  مرد  كنه؟!  پول  يك  سكه 

با اكبر يك  دفاع كن. برو تكليف خودت را 
سره كن.« و از اين حرف ها و بعد بالفاصله 
پيدا  را  اكبر  و  رفت  آهن  راه  ميدان  بطرف 
كرد كه »اكبرآقا اين اصغرآقا مثل اينكه تو رو 
آدم حساب نمى كنه.  چند تا از نوچه هاى تو 
رو كتك زده و  داره مياد روتو كم كنه. بهتره 
تكليف خودت رو يك سره كنى و اگه مردى 
و مردانگى دارى در نرو چون ميدونم تا تورو 

ببينه حتما درميره« و از اين حرف ها.
خالصه كالم اينكه اكبر از اين طرف و اصغر 
ميدان  نزديك  و  افتادند  راه  طرف  آن  از 
گمرك با چاقو بجان هم افتادند و هيچكس 
از  يكى  كند.  جدا  هم  از  را  آنها  نرفت  هم 
هم  ديگرى  و  افتاد  زمين  روى  جا  در  آنها 
توى درشكه جان به جان آفرين تسليم كرد. 
گرچه آن رئيس سال هاست در شابدالعظيم 
زيرخاك خفته اما در اين طرف دنيا صدها 
تن مانند او پيدا شده اند كه اصغر و اكبر 
و  اصغر  و  اندازند  مى  هم  بجان  دارند  را 
اكبر هم نه تنها هشيار و بيدار نيستند كه 
فريب سخن چين هيزم كش را نخورند بلكه 
به  نيز  را  ديگران  كنند  مى  تالش  برعكس 
جان هم بيندازند و خودشان از دور تماشاگر 
اينگونه جنگ هاى حيدرى و نعمتى باشند.

دوستى زنگ زد كه بدو تلويزيون را باز كن 
اصغر و اكبر در تلويزيون هايشان بجان هم 
افتاده اند. اين از او بد مى گويد و آن از 
ياد  بىاختيار  و  شده  تماشايى  خيلى  اين. 

زنده ياد دلخموش افتادم. او مي خواست 
شهرى را از وجود دو الت و باج خور پاك 
آن دو  نه  و  تهران است  نه  اينجا  اما  كند 

گوينده الت و باج خور.
جنگ  مثل  تلويزيونى  هاى  درگيرى  سابقه 
اول  روزهاى  همان  از  قابيل  و  بيل  هاى 
شد  پديدار  ايرانى  هاى  تلويزيون  پيدايش 
و حتى نمايشنامه هم از اين نوع ساختند و 
براى جلب بيننده بيشتر بهر كارى از جمله 
آن  زدند. خب  و فحش كارى دست  فحش 
اما  كاربردى داشت  ها  اين درگيرى  اوايل 
كم كم تماشاگران اينگونه صحنه ها خسته 
كم  داشتند  كه  ولعى  و  حرص  آن  و  شدند 
شد تا به جايى رسيد كه گروهى كه ماهواره 
به  زنگى  ديگر  شد  خراب  وقتى  داشتند 

كسى نزدند كه بيا و درستش كن.
و  همان الت  در حد  ما  آيا  چراچنين شده؟! 
لوت ها هستيم كه بايد يك دلخموش ديگر 
پيدا شود و آتش بيار معركه باشد؟! آيا سال 
ها از زندگى در ميان خارجى ها از آن حال بد 
به سنگ  آنقدر سرمان  آيا  ايم؟!  خارج نشده 

نخورده كه ادب شده باشيم؟!
براى  فكرى  بودند  گفته  خمينى  به  گويا 
اين ها كه به خارج رفته اند بكن. او گفته 
آنها نداشته باشيد خودشان  بود كارى به 
بجان هم مى افتند و احتياجى نيست كه 
ما آن ها را بكشيم. اما ميراث خواران آن 
از  نيز دست  ميهن  از  خارج  در  آدمخوار 

سر مردم برنداشته و نمى دارند و تا آنجا 
ماموران  هم  بعد  و  كشتند  توانستند  كه 
ميهن  ايرانيان  بين  كه  فرستادند  را  خود 
پرست اختالف بيندازند و باز هم مرگ و 

درد و بال را به يكديگر ارمغان كنند.
آدمخوران  با  بهيجوجه  بسيارند كساني كه 
اما  ندارند  بستگى  اسالمى  جمهـورى 
آنان و در واقع نوكر  ناخودآگاه در خدمت 
آنها هستند و چه بهتر  بى جيره و مواجب 
اگر  اسالمى  جمهورى  كه  همانطور  اين.  از 
ميليون ها نه بلكه بيليون ها دالر خرج مى 
كرد نمى توانست چنين به اسالم ضربه بزند 
آبروئى  اگر  البته  ببرد،  را  اسالم  آبروى  و 
داشته باشد، ايرانيان خارج نيز اگر ميليون 
به  توانستند  نمي  كردند  مى  دالر خرج  ها 

اين آسانى دشمن يكديگر باشند.
دار  تلويزيون  دو  ميان  وقتى  شوربختانه 
درگيرى لفظى ايجاد مي شود عده اى كه 
معلوم نيست از چه قماشى و ازچه گروهى 
هستند يا اصال اين بيمارى دردناك يعنى 
ها  اين  هردوى  به  دارند  را  چينى  سخن 
اى كه فالنى  ميزنند كه چه نشسته  تلفن 
جمهورى  نوكر  را  تو  تلويزيون  فالن  در 
اسالمى مي داند و هزاران تهمت و افتراى 
زنگ  ديگر  تلويزيون  به  اى  عده  و  ديگر 
ديگر  بنوعى  را  ها  سخن  همان  و  ميزنند 

تكرار مى كنند.
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Office of International Services

دفتر خدمات بین المللی

          Office  of International  Service
s

 OOIS

          Office  of International  Service
s

 OOIS

900 S. Winchester Blvd.  #6, San Jose, CA 95128
Phone: (408) 909-9060  F  Toll Free:  (888) 350-9060  F   Fax: (408) 503-0040

دفتر خدمات بین المللی با سرعت عمل، دقت و پشت کار، شما را همیاری می کند!

دفتر خدمات بین المللی با تجربه کافی، دقت و عالقه، آماده ارائه خدمات ذیل می باشد 
F اخذ تابعیت آمریکا و تمدید گرین کارت

F دریافت گرین کارت از طریق ازدواج و خانواده

F تهیه و تنظیم وصیت نامه
F دریافت پاسپورت سفید و پاسپورت آمریکایی

F تهیه و تنظیم دعوت نامه
F سوشیال سکیوریتی

F مدیکر و مدیکال
F دریافت حقوق پرستار و از کار افتادگی

F دریافت حقوق و مزایای دولتی

F حقوق بازنشستگی در آمریکا     

Employer Identification Number گرفتن F

Fictitious Business Name ثبت F
)Incorporation, LLC, DBA( تشکیل شرکت ها F

F گرفتن وقت از سفارت ایران، رزرو بلیط و هتل

F طالق در آمریکا

F تعویض نام

Office of Internationl Services is not a Law Firm

آیا کردها به آسانی کشته می شوند؟
رسول بابکری

زندگى كردها در كوهستان يا نزديك مناطق 
فرهنگى- درهم آميختگى  به  كوهستانى 

زندگى شان  محل  و  آنها  ميان  جغرافيايى 
طبيعت  و  كوهستان  نقش  است.  انجاميده 
حتى  و  افسانه ها  سرودها،  فرهنگ،  در 
در  ديرباز  از  سياسى  و  اقتصادى  مناسبات 
اين مناطق پررنگ بوده است. مصطفى كمال 
تالش  جريان  در  آتاتورك،  به  معروف  پاشا، 
كردهاى  به  جديد  تركيه   مدرن سازى  براى 
تركيه لقب »ترك هاى كوهى« داد. هرچند 
او به كلى منكر وجود كردها در تركيه بود 
و تا مدت ها با تمامى نشانه هاى آن برخوردى 
قهرآميز داشت اما او هم كوهستان را نشانه  

بارز اين مردم ناهمگن مى دانست.
در  اسالمى  جمهورى  نظام  تأسيس  از  پس 
مركز  از  مسلح  نيروهاى  اعزام  و  ايران 
خمينى،  آيت اهلل  دستور  به  كردستان  به 
صحنه   به  ايران  كردنشين  مناطق  بيشتر 
احزاب  مسلح  شاخه   ميان  شديد  درگيرى 
شد.  بدل  دولتى  نظامى  نيروهاى  و  كرد 
پس از گذشت حدود چهار دهه از آن زمان، 
گوش  به  ساخته  حكومت   شايعه   اين  هنوز 
دموكرات  پيشمرگه   نيروهاى  كه  مى رسد 

حكومت  عوامل  سر  بريدن  از  كومله  و 
اجتماعى  پرهيز نمى كرده اند. در شبكه هاى 
به  نسبت  منفى  نگاهى  اغلب  فارسى زبان 
سركوب  و  دارد  وجود  مسلح  كرد  احزاب 
كسانى كه صرفاً به اتهام ارتباط يا همدلى با 
واكنش هاى  بازداشت مى شوند،  احزاب  اين 
استثناهايى  البته  برنمى انگيزد.  را  چندانى 

هم به چشم مى خورد.
با  اعدامش  هم زمانى  كه  علم هولى،  شيرين 
فرزاد كمانگر، معلم و فعال سياسى و مدنى، 
عمومى  فضاى  در  اندوه  و  تأثر  از  موجى 
برانگيخت يكى از اين استثناهاست. در ١9 
ارديبهشت ١389، اين دو تن به همراه فرهاد 
وكيلى، محمد حيدريان و محمد اسالميان به 
اتهام محاربه، احتماالً در زندان اوين تهران، 
اعدام شدند. هرچند خبر اعدام اين پنج نفر 
همان روز به طور رسمى از طرف دادستانى 
كل كشور اعالم شد اما جسد اين افراد هرگز 

به خانواده هاى شان تحويل داده نشد.
فرزاد كمانگر معلم كردى بود كه در جريان 
محمد  و  وكيلى  فرهاد  همراه  به  پرونده اى 
از  يك  هيچ  در  او  شد.  بازداشت  حيدريان 
مراحل بازداشت و دادرسى، اتهام محاربه و 

ارتباط با پژاك را نپذيرفت. اين امر به عالوه  
سرمايه  اجتماعى او به عنوان فعالى مدنى در 
هم چنين  و  كردستان  معلمان  صنفى  انجمن 
مى كرد،  منتشر  زندان  از  كه  نامه هايى 

همدلى و همراهى فراوانى با او برانگيخت.
اما شيرين علم هولى، كه در زمان اعدام ٢9 
سال داشت و كمتر از دو سال قبل بازداشت 
شيرين  داشت.  متفاوتى  شرايط  بود،  شده 
نزديكى  در  بمب گذارى  به  متهم  علم هولى 
زمان  در  او  بود.  تهران  پادگان هاى  از  يكى 
و  داشت  همراه  به  منفجره  مواد  بازداشت 
در زندان از جزئيات مأموريت خود به عنوان 
چريك حزب حيات آزاد كردستان، پژاك، و 
نحوه  پيوستنش به آن حزب با ديگر زندانيان 
شيرين  كه  كسانى  اكثر  بود.  گفته  سخن 
علم هولى را در زندان ديده اند از او به عنوان 
دخترى مهربان، دوست داشتنى، مقاوم و در 

عين حال مظلوم ياد مى كنند.
كه  ديگرى  كرد  زندانى  جالليان،  زينب 
سر  به  زندان  در  مرخصى  بدون  سال هاست 
از  اما بسيارى  مى برد، شرايطى مشابه دارد 
فعاالن سياسى و مدنى در ايران چندان از او 
دفاع نمى كنند. آيا مى توان اين امر را نشانه  
كسانى  از  دفاع  در  دوگانه  موازين  كاربرد 
عنوان  به  خود  اوليه   حقوق  از  كه  دانست 

زندانى محروم بوده اند؟
با  اعدام شيرين علم هولى  از هم زمانى  فارغ 
فرزاد كمانگر، كه احتماالً در شكل گيرى اين 

نگرش نسبت به او نقش داشته است، نبايد 
او  از  هم بنديانش  روايت هاى  و  يادداشت ها 
مشترك  زندگى  تجربه   گرفت.  ناديده  را 
همدلى  ايدئولوژيك  منظر  از  كه  كسى  با 
از  بسيارى  مى تواند  نداريم،  او  با  چندانى 

پيش فرض هاى نسنجيده را تغيير دهد.
قلمداد  »ديگرى« اى  را  كردها  معموالً 
هم شكستن  در  خواهان  كه  مى كنند 
هستند.  ايرانى-فارسى  ملى  ارزش هاى 
به كردها محدود  تنها  اين ديگرسازى  البته 
نمى شود و ساير اقوام غيرفارسى زبان را هم 
از  »ديگرى«   كه  زمانى  تا  دربرمى گيرد. 
بى گمان  است،  محروم   اوليه  حقوق  بعضى 
به  اغلب  عنوان  اين  ذيل  در  كه  كسانى 
اول  راه  مى دهند.  نشان  واكنش  طريق  دو 
تالش  و  »ديگرى«  حلقه ى  از  رفتن  بيرون 
خودى هاست.  امن  جايگاه  به  پيوستن  براى 
رسانه هاى  و  دارد  فراوانى  رهروان  راه  اين 
جلوه  برتر  و  يكسان سازى  با  اصلى  جريان 
دادن ارزش هاى خود در پى قبوالندن آن اند، 
ازخودبيگانگى  همچون  عوارضى  حداقل  اما 
عبارت  دوم  راه  دارد.  فرهنگى  فروپاشى  و 
باور  درهم شكستن  براى  تالش  از  است 
تعريف  براى  تالش  »ديگرى« .  وجود  به 
ارزش هايى  و  فرهنگ  با  ديگر  »خود«ى 
بديهى ترين  از  يكى  مى تواند  منحصربه فرد، 
شيوه هاى كسب هويتى مستقل براى به  حاشيه  

رانده شدگان باشد. 
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نوشته: برتراند راسل       مترجم: دکتر احمد ایرانی
 بخش اول

جدایی حکومت و دین

در این کتاب، به منظور بر طرف ساختن آشفتگی ها و دردهای 
اجتماعی در جهان »به ویژه ایران و خاورمیانه« پیشنهادات و راه 

حل های مّهمی ارائه شده است و توجه در آن ضرورت کامل دارد.

www.ketab.com
(310) 477-7477   F     (818) 908-0808

Also available at Amazon & Google Play

معرفی کتاب
معّمای نفت و تغییر رژیم در ایران

»نقِص قوانیِن سازمان ملل، سیاست و خودمختاری اَبَر قدرت ها«

تاراجگران نفت در خلیج فارس

نویسنده: مایک رهبریان

برای تهیه کتاب با مراکز زیر تماس حاصل فرمایید:

اصل »جدايى حكومت و دين« كه در قانون 
اصطالح  به  كشورهاى  از  بسيارى  اساسى 
دموكراسى گنجانيده شده يكى از بزرگترين 
نوع  فكرى  و  فرهنگى  پيشرفت  هاى  جلوه 
نظريه  از  اصل  اين  رود.  مى  شمار  به  انسان 
مى  ريشه  »دموكراسى«  يا  مردم  حكومت 
حكومت  معيارهاى  بهترين  از  يكى  و  گيرد 
دسته جمعى يا گروهى در هر جامعه شناخته 
شده است. براساس اين اصل بزرگ، ميدان 
عمل دستگاه يا نهادى كه »حكومت« ناميده 
مى شود از ميدان عمل دستگاه يا نهادى كه 
آن را »دين« يا »مذهب« مى نامند تا آنجا كه 
شدنى است بايد مشخص باشد. اگر اين اصل 
شود  اجرا  آرمانى  شيوه  به  يا  كامل  طور  به 
و  ها  نظريه  در  دخالت  جامعه حق  حكومت 
ترتيب  همين  به  ندارد.  را  دينى  هاى  آيين 
روحانى  طبقه  يا  مذهب  و  دين  نگهبانان 
ندارد.  را  كشور  حكومت  در  دخالت  حق 
در جامعه هاى دموكراسى جهان با توجه به 
حاكميت تمامى مردم و حكومت همه گروه 
هاى جامعه، اصل »جدايى حكومت و دين« 

مى  ديگرى  يا حق  اصل  پيدايش  خود سبب 
شود كه آن را »آزادى دينى و مذهبى« مى 
نظريه  يا  مردم  حكومت  بنياد  چون  ناميم. 
هاى  »آزادى  انديشه  يا  مرام  بر  دموكراسى 
مى  گذارى  پايه  انسانى«  »حقوق  و  فردى« 
آزادى  لزوم  موضوع  نظامى  چنين  در  شود، 
انكارناپذير خواهد  و  دينى و مذهبى بديهى 
از كشورهاى  بود. در قانون اساسى بسيارى 
و  دينى  آزادى  موضوع  جهان  دموكراسى 

مذهبى تضمين شده است.
هر اندازه جامعه يا كشورى در جاده تكامل 
اندازه  هر  و  باشد  تر  پيشرفته  دموكراسى 
پيروزى  مردم  حكومت  استوارى  در  ملتى 
بيشترى به دست آورده باشد در آن جامعه 
دين«  و  حكومت  »جدايى  پديده  كشور  يا 
نمايان تر و ميزان آزادى هاى دينى و مذهبى 
ترين  پيشرفته  از  برخى  در  است.  زيادتر 
دموكراسى هاى جهان همه اديان و مذاهب 
بر  را  برابرند و هيچ مذهبى  قانون  برابر  در 
در  نيست.  امتيازى  يا  برترى  ديگر  مذهب 
اين دموكراسى ها »دين رسمى« يا »مذهب 

دولتى« وجود ندارد. حكومت از اين نظر در 
تفاوت  بى  يا  طرف  بى  مذهب  و  دين  برابر 
نظام  با  كه  كشورهايى  از  بسيارى  در  است. 
دموكراسى اداره مى شوند روحانيان دين ها 
نظريه  تحميل  حق  گوناگون  هاى  مذهب  و 
ها و باورهاى دينى را بر قانون اساسى كشور 
باورها  نظرها،  توانند  نمى  روحانيان  ندارند. 
حكومت  بر  را  خود  مذهب  يا  دين  عقايد  و 
تحميل كنند يا سياست دولت را با اصول دين 
قانون  زيرا  سازند.  هماهنگ  خود  مذهب  و 
هاى  سياست  حكومت،  نوع  كشور  اساسى 
كشور و شيوه كار دولت را روشن كرده است.

اصل »جدايى حكومت و دين« در كشورهاى 
اين  اساسى  قانون  در  نيز  سوسياليستى 
در  اصل  اين  است.  گنجانيده شده  كشورها 
كشورهاى سوسياليستى با شدت و خشونتى 
از جامعه هاى دموكراسى  بيشتر  به مراتب 
قانون  گرچه  نمونه،  براى  شود.  مى  اجرا 
اساسى شوروى آزادى دين و مذهب و حتى 
راه  در  اما  تضمين كرده  را  دينى  بى  آزادى 
محدوديت  مذهب  و  دين  گسترش  و  تبليغ 
هاى بسيار پديد آورده است. در بسيارى از 
جامعه  تمامى  در  و  دموكراسى  كشورهاى 
دخالت  حق  روحانيان  سوسياليستى،  هاى 
را  دولت  تعيين سياست  و حق  در حكومت 
دموكراسى  كشورهاى  برخالف  اما  ندارند، 
»طبقه  سوسياليستى  هاى  جامعه  در 
مبارزات  در  شركت  حق  حتى  روحانى« 

يا  سياسى و حق رسيدن به مقام هاى دولتى 
دموكراسى  هاى  نظام  در  ندارد.  را  انتخابى 
هاى  كوشش  به  توانند  مى  روحانيان  جهان، 
سياسى بپردازند و حق انتخاب شدن به مقام 
نشده  گرفته  آنان  از  دولتى  يا  سياسى  هاى 
حكومت  كامل  »جدايى  به  توجه  با  است. 
در  اصل  اين  آميز  خشونت  اجراى  و  دين«  و 
است  آشكار  جهان،  سوسياليستى  كشورهاى 
رسمى«،  »دين  هرگز  كشورها  اين  در  كه 
تواند  نمى  دولتى«  »دين  يا  ملى«  »مذهب 
وجود داشته باشد. در اين جامعه ها دستگاه 
نيز هست.  آنها  ناپذير  آشتى  حكومت دشمن 
اجراى  روش  بنابر  كمونيستى  كشورهاى  در 
اين نظام سياسى، نه تنها آزادى دين و مذهب 
نمى تواند وجود داشته باشد بلكه آزادى هاى 

فردى نيز بسيار محدود خواهند بود.
اين  بر  دين«  و  حكومت  »جدايى  اصل  بنياد 
ماموريت  كه  است  استوار  فلسفه  يا  انديشه 
جامعه  يك  در  ملت  يك  امور  اداره  حكومت 
با  ها  انسان  رابطه  در  دين  رسالت  و  است 
به ارزش هاى اخالقى و  آفريدگارشان، توجه 
حكومت  شود.  مى  خالصه  جهانى  آن  مسايل 
اختيار  در  دين  و  مردم  نمايندگان  اختيار  در 
دخالت  حق  حكومت  است.  روحانى  طبقه 
در  دخالت  حق  روحانيت  و  روحانيت  در 
و  دين  نظامى  چنين  در  ندارد.  را  حكومت 
مذهب امرى فردى و شخصى در نظر گرفته 
و  خدا  بين  واسطه  روحانى  طبقه  و  مى شود 

انسان شمرده نمى شود.
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DIVA OF LA JOLLA

3911 Stevens Creek Blvd, Santa Clara
(Corner of Stevens Creek Blvd & Saratoga Ave.)

(408) 241-3755

برای مشاهده جدیدترین، بزرگترین، زیباترین و نفیس ترین
مجموعه جواهرات، سنگ های قیمتی و طالجات با عیارهای مختلف 
و قیمت های غیر قابل رقابت، از جواهری مجلل ما دیدن فرمایید!

We buy and sell Diamond, Gold, Watches, Silver, Platinum, Coins

Free Jewelry Cleaning & Ring Inspection
(While You Wait)

تعمیر و تمیز کردن جواهر و ساعت!
خرید و فروش و سفارش  پذیرفته می شود!

WE BUY 
GOLD

One of the largest 
selection of Rolex Watches

Certified Pre-Owned Rolex Watches

We offer Custom Designs,  
Jewelry & Watch batteries & repair



WWW.PEZHVAK.COM ® 324 (JANUARY 2019) COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA   (408) 221-8624

12

هما گرامی )فره وشی(

»فر« یا »فّره« در باور ایرانی )بخش چهارم(
موجودات مختلف  فردوسى  شاهنامه  در 
داراى فره هاى گوناگون هستند ولى همه 
چيز  خوب،  )چيز  باشند  مى  فر  داراى 
خواستنى و مطلوب( و اين فره ها هستند 
باشند  مى  زندگى  دستيار  و  كمك  كه 
گاه به صورت قدرت و نيرويى در وجود 
قدرت  از  نمادى  به صورت  گاه  پهلوانى، 
كوفتن  درهم  براى  پادشاهى  وجود  در 
نيروهاى اهريمنى دشمنان، گاه به صورت 
در  كال  و  جادوان  جادوى  شكننده  درهم 
شاهنامه  در  كالم  اين  تحليل  و  تجزيه 
اين كالم  از  تعريفى مشخص  به  فردوسى 
كه  است  مطلوبى  اما  كنيم  نمى  برخورد 
همه موجودات آن را دارند ولى فردوسى 
گويد  نمى  سخن  فرزنان  از  شاهنامه،  در 
كه  زمانى  كند  مى  ياد  ندرت  به  آن  از  و 
دژ  به  و  فريبد  مى  را  سهراب  گردآفريد 
سپيد باز مى گردد در حاليكه سهراب مى 
كند  تسخير  را  دژ  او  اسارت  با  توانست 
سهراب،  رودرروى  چون  گردآفريد  اما 
سهراب  ديد  خويش  چشم  به  را  شكست 

را گفت كه:
نهانی بسازیم بهتر بود

خرد داشتن کار مهتر بود
کنون لشکر و دژ به فرمان تست

نباید بر این آشتی جنگ جست
دژ و گنج و دژبان سراسر تر است

چو آیی بدان ساز کت دل هواست
و بدينسان او را فريفت و به دژ پناه بُرد 
و چون در دژ بسته شد و سهراب پشت 
را  سهراب  باره  باالى  از  ماند  دربسته 

گفت: 
بخندید بسیار ُگرد آفرید

به باره برآمد سپه بنگرید
چو سهراب را دید بر پشت زین

چنین گفت کای شاه ترکان چین
چرا رنجه گشتی کنون بازگرد

هم از آمدن هم ز دشت نبرد
پيروزى  جايگاهى  چنين  در  فردوسى 
گردآفريد را از فره او نمى داند بلكه او را 
حيله گر مى شناسد و شيردلى و جنگاورى 
مى  او  شجاعت  حساب  به  را  گردآفريد 
شاهنامه  دليران  ديگر  چون  نه  گذارد، 

همراه با فّره اى كه راه گشا است.
دخت  پوران  و  دخت  آزرم  پادشاهى  در 
فّره شاهى شاهان ديگر  از  آنچنان كه  نيز 

و  پادشاهان  اين  از  شود  مى  ياد  شاهنامه 
فره آنها سخنى به ميان نمى آيد.

و  زمانى كوتاه سلطنت كرد  پوران دخت 
پس از شش ماه بيمار شد و درگذشت.

چو شش ماه بگذشت از کار اوی
به بُد ناگهان کژ پرکار اوی

به یک هفته بیمار بود و بُمرد
ابا خویشتن نام نیکی ببرد

چنین است آیین چرخ روان 
توانا به هر کار و ما ناتوان

آنكه  بى  آزرم دخت  پادشاهى  و در مورد 
ديگر  چون  او  شاهنشاهى  فر  از  سخنى 

پادشاهان بگويد مى نويسد:
همی بود بر تخت بر چارماه

به پنجم شکست اندر آمد به گاه
شد او نیز و آن تخت بی شاه ماند

به کام دل مرد بدخواه ماند
همه کار گردنده چرخ این بود 

ز پرورده خویش پرکین بود
كه  انوشيروان  پسر  نوشزاد  مورد  در  اما 
آيين  به  و  پذيرد  نمى  را  پدر  آيين  چون 
مادرش كه عيسوى مذهب بوده مى گرود 
را  پدر  پيام  كه  قاصدى  شير«  »پيروز  به 
كه  خواهد  مى  او  از  و  آورد  مى  برايش 
آيين مسيحى  از  به دين اجداد برگردد و 
فره  و  آيين  به  دست كشد، مى گويد من 
مادرم تمايل دارم و فره مادر مسيحى من 
بر فره دين كسرى برترى دارد و از آن باز 

نمى گردم.
شيرين  پرويز،  خسرو  شدن  كشته  از  بعد 
جامه كبود در بر مى كند و به سوگ مرگ 
خسرو  فرزند  شيرويه  نشيند،  مى  خسرو 
كه پس  فرستد  او مى  نزديك  به  قاصدى 
مرگ  از  كه  زمانى  مدت  اين  گذشت  از 
خسرو گذشته، اكنون با من به آيين همراه 
شو و به عقد ازدواج من درآى شيرين به 
خلوت خانه خويش مى رود و به نزديكانش 
به  چگونه  بودم  شاه  فّر  من  كه  گويد  مى 

عقد ازدواج ديگرى درآيم:
فرستاد شیرین به شیروی کس

که اکنون یکی آرزو ماند و بس
گشایم در دخمه شاه باز

به دیدار او آمد ستم نیاز
چنین گفت شیروی کاین هم رواست

به دیدار آن مهتر او پادشاست 
نگهبان در دخمه را باز کرد

زن پارسا مویه آغاز کرد

بشد چهر بر چهر خسرو نهاد
گذشته سخن ها همه کرد یاد

همان گاه زهرهالهل بخورد
ز شیرین روانش برآورد گرد
راى  با  بود  آندلس  شاه  كه  زنى  قيدافه 
و  مال  از  فراوان  ثروت  و  بسيار  خرد  و 
خواسته و سپاه داشت. اسكندر او را پيام 
داد كه مرا باج و خرج فرست تا حكومت 
از  پاسخ  در  قيدافه  دارى  خويش محفوظ 

فّر برتر خويش از او سخن مى گويد و مى 
نويسد كه:

مرا زان فزونست فّر و مهی
همان لشکر و گنج شاهنشهی

که من قیصری را به فرمان شوم
بترسم ز تهدید و پیچان شوم 
پس بدينسان چون خود را صاحب فره اى 
برتر از اسكندر مى داند او را چنين پاسخ 

مى دهد و از فرمان او سر مى پيچد.

حکایت
روزی بهلول به حمام رفت ولی خدمتکاران حمام به او بی اعتنایی نمودند و آن  طور 

که دلخواه بهلول بود وی را کیسه ننمودند.
با این حال بهلول وقت خروج از حمام ده دیناری که به همراه داشت یک جا به 

استاد حمام داد.
کارگران حمامی چون این بذل و بخشش را بدیدند همگی پشیمان شدند که چرا 

نسبت به او بی اعتنایی نمودند.
بهلول باز هفته دیگر به حمام رفت، ولی این دفعه تمام کارگران با احترام کامل وی 

را شستشو نموده و بسیار مواظبت نمودند.
اما با این همه سعی و کوشش کارگران، بهلول به هنگام خروج فقط یک دینار به 

آنها داد.
حمامی متغیر گردیده پرسیدند: سبب بخشش بی جهت هفته قبل و رفتار امروزت 

چیست؟
بهلول گفت: مزد امروز حمام را هفته قبل که حمام آمده بودم پرداختم و مزد آن 
روز حمام را امروز می پردازم تا شما ادب شده و رعایت مشتری های  خود را بکنید.
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Email: tousi1515@aol.com

احمد طوسی

ورزش از نگاه من

دنباله مطلب در صفحه 41

Evacuate + Recharge
Check Belts

& Hoses
Offer valid to 12/31/18

SMOG INSPECTION

Springtown Exxon
Serving Livermore and surrounding area   

4700 1st Street, Livermore, CA 94551

Open 8:30-5:30 WALK-INS WELCOME

Sorry
, N

o Check
s We Rent U-Hauls

(925)443-8866
Most Cars 2000 & New

Hybrids to Vans, Trucks, SUVs & Motor Homes Extra. 
Star Smog Test Extra.

 *Plus State Cert. $8.25
95 and Older Evap Extra if Required

WE HONOR ALL LOCAL COMPETITORS COUPONS.
Offer valid to 01/31/19

$19.99 $49.95 
Plus Freon & Dye

A/C SERVICE OIL CHANGE & LUBE
Includes up to 5qts.

oil (5w30, 10w30 or 10w40) 
plus disposal fee

Most cars
Offer valid to 01/31/19

$19.99

BRAKE SERVICE
Starting Per Axle

Plus Parts
Includes 

Machine Rotors
Offer valid to 01/31/19

$69.95

RADIATOR SERVICE
Drain & Refill
Check Belts,

Hoses, Accessories
Most cars

Offer valid to 01/31/19

$34.95 
Plus Coolant

TRANSMISSION
FLUSH

99% Fluid Exchaneg
Includes Flush 

Additives up to 12Qts.
Most cars

Offer valid to 01/31/19

$99.95
Reg. $149.95+Tax, Haz Fees

SERVICE
$49.95

Plus Parts & Disposal Fee

FREE $50 GAS
W/TIMING BELT SERVICE

Most cars
Offer valid to 01/31/19

MINOR TUNE UP
Starting at

Most cars 
Offer valid to 01/31/19

$49.99 
Plus Parts

SCHEDULED MAINTENANCE
30/60/90K

Miles Service

Most cars 
Offer valid to 01/31/19

From$189.95

We’ll Beat Anybody’s Price

Propane 
Filled Here

بسیار گل
از کف من برده است باد

اما من غمین
گل های یاد کسی را پرپر نمي کنم

من مرگ هیچ عزیزی را باور نمي کنم
وقتى خبر رسيد  ايرج ُمرد، گل هاى باغ ارم شيراز همه ماتم 
گرفته و از جويبار خواهش كردند كه براى گريستن چند قطره 
آب به آنها وام دهد و جويبار گفت: چنان غافلگيرانه او رفت 
كه تنها ريزش باران قادر است تسلى ما باشد. او چهار اسبه در 

سرزمينى كه دوستش داشت به سوى فراموشى دويد.
بوی باغچه
بوی حوض

بوی گل محمدی که خشک شده الی کتاب 
سال نوى مسيحى از راه مي رسد اما او در ميان ما نيست . صداى ادو كه بغض گلويش 
بستگى هاى  ملتقاى دل  در  به من مى دهد.  تاريكى صبح  در  را  فشارد خبر  را مي 
بىشمار براى مرد كوچك اندام پر انرژى كه همه به او احترام مى نهادند و او احترام 
ديگران را حفظ مي كرد، بسيار تلخ است. او در تيم تاج آن روزها با آن همه چپ پاى 
وحشتناك مثل افتخارى،  عادلخانى و روشن، سازنده بسيار خوبى بود اما امروز از 

آنچه را كه ساخته است چيزى را نمي بيند.
فوتبال ايران به او و خانواده إش بسيار مديون است. او براى هرتيمى كه بازى كرد مايه 
از شخصيت  متمايز مي كرد، جدا  ديگران  از  را  ايرج  كه  بود. چيزى  تماشاگران  شادى 
واالى او درون زمين بازى، چشمان باز او قبل از دريافت توپ بود. او همه چيز را زودتر 

مي ديد ودر حقيفت ديد عالى و درك بازى از او يك بازيكن بسيار زيرك ساخته بود. 
او با آنكه بسيار مؤدب بود اما هرگز دست به سينه جلوى صاحب منصبان نايستاد. 
مردانى مثل او را نمي شد متوقف كرد. مردى به استوارى كوه  و توانايى طوفان. او 

ايرج دانايى فر بود و سايه دانايى را با خود يدك مي كشيد. 
           روانش شاد و يادش گرامى باد.

ملت  جام  مسابقات  براى  شمارى  روز 
عربى  متحد  امارات  در   ٢٠١9 آسيا  هاى 
آغاز شده است و باوجود خطر تعليق براى 
فوتبال ايران و وضعيت بحرانى در كشور، 
ملى  تيم  بندى  شرط  جهانى  هاى  بنگاه 
شانس  ترين  بزرگ  حائز  را  ايران  فوتبال 
براى قهرمانى در اين مسابقات مى دانند. 
و  ويتنام  با عراق،  ايران در دوره نخست 

يمن هم گروه است.
بگويد  تواند هرچه مى خواهد  هر كس مى 
كيروش  آقاى  شانس  آخرين  اين  بنويسد،  و 
است. برنده و يا بازنده او ديگر برگ برنده 
اى در دست ندارد. همواره درك اين كه در 
است،  مربى چه مى گذرد دشوار  فكر يك 
توان مجسم كرد كه در  اما به سادگى مى 
روياهايش چه مى خواهد. آيا او به آرزوهاى 
قايقران  او  آيا  افزود!  برنياورده اش خواهد 
آخرين  در  كه  است  شده  خشك  رودهاى 
نشست؟  خواهد  زار  لجن  در  قايقش  سفر 
مخالفان او روز به روز بيشتر مى شوند. آنها 
مى پرسند در اين هشت سال او به فوتبال 

سرنوشت  اين  آيا  است!  افزوده  چه  ايران 
مسير  از  او  آيا  است!   بازنده  مربيان  همه 

يمن، ويتنام و عراق گذر خواهد كرد؟
مسابقات  ديدن  براى  تماشاگر  ديگر  حاال 
در  رود.  نمى  ورزشگاه  به  هم  ملى  تيم 
آخرين بازى تيم ملى در ورزشگاه صدهزار 
تيم  تماشاى  به  نفر  هزار  دو  تنها  پسرى، 
شان  ملى  تيم  نگران  آنها  نشستند.  ملى 
مثل  خبر  و  شكستند  مى  تخمه  و  بودند 
ورزشگاه  سكوهاى  روى  تخمه  پوست 
اين آخرين بازى كيروش  ريخته شده بود. 
به  نزديك  منبع  يك  است.  ايران  در 
كه  داند  مى  او  گفت،  كيروش  كارلوس 
كلمبيا  با  و  است  تمام  ايران  در  كارش 
جهت اخذ قرارداد مذاكره كرده است. از 
ايرلند  تيم ملى  به عنوان گزينه هدايت  او 
به ميك مك  اين پست  ياد مى شد كه  هم 
كارتى واگذار شد. نام او در بين گزينه هاى 
برده  هم  مكزيك  تيم  مربيگرى  احتمالى 
شده است، اما مكزيكى ها آن را زياد جدى 

نمى گيرند. 



WWW.PEZHVAK.COM ® 324 (JANUARY 2019) COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA   (408) 221-8624

 

15

-کارت سبز،  ویزای نامزدی

- امور مربوط به دفتر حفاظت ایران

- ترجمه کلیه مدارک، عکس گذرنامه

- تشکیل شرکت ها

- تعویض نام

(408)554-1318   

Immigration & Translation Services

940 Saratoga Ave., Suite #112, San Jose, CA 95129

www.saeicompany.com

شرکت ساعی
۱3۱8-۵۵۴ )۴۰8(مشکل گشای شهر شما

Immigration & Translation Services

(408)554-1318

تابعیت

هوشمند عقیلی

خاطرات در گذر زمان

I am not an attorney

برای اطالعات بیشتر با آقای داریوش گیالنی تماس بگیرید 

در   اواخر   دهه   هفتاد   كه   به   آمريكاى 
مهاجرخوار  آمدم.  مدتى  مشغول  گشت  و  
گذار  در  شهرهاى  كاليفرنياى  جنوبى  بودم 
و يا بوديم. چون اين سير و سفر را به  اتفاق 
دوستانى كه از وطن به ديار تقريبا بى وطنان 

دنيا آمده بوديم، صورت مى گرفت.
مرزى  و  زيبا  شهر  در  روزى  سه  دو  جمله  از 
»سان  ديگو«  در  خدمت  خانواده  با  محبت  
ايرانى كه در آن هنگام هنوز تيرهاى انقالب  
دل  و  دماغ  آنها  را  هدف  نگرفته  بود،  به  
خوشى و شادمانى و بى خيالى سركرديم. يك 
روز هنگام صرف صبحانه خاتون منزل  گفتند  
كه:»امروز  مى  خواهم  به  صورت  سنتى  و  
از  شما  پذيرايى  كنم. صبح زود  خودمونى  
رو   هامون   بچه   و  شوهرش  با  ميترا  دوستم 
فرستادم  ماموريت  خارج  از  كشور كه جنس 

تهيه كنن، هم ارزون تره و  هم فراوون تر!«
دو  مسئله  در  فكرم  برايم  پيش  آمد.  اول  
اين  كه  ايشان  چه  مى  دانند  كه  من  اهل  
يا نه و دوم، چرا براى  جنس و منس هستم 
اين كار سه چهار نفر را به خارج از مملكت  

فرستاده اند كه جنس تهيه كنند!؟ 

همانطور كه در افكارم غرق بودم كه ادامه  
مكزيك،   مرز   اينجا   مايلى     ١٥« دادند:  
شهر   تيوواناست.   اغلب   اجناسمونو   از  
دوستان   كه  نگذشت  ساعتى  مياريم.«  آنجا 
خانم  خالى!  دست  گويا  ولى  آمدند  مأمور 

پرسيد: »پس اونا كو؟«
ميترا   بانمك  و  گرم  دهان  از  را  ماجرا  بقيه 
خانم  بشنويم:  »برو  بابا  با  اين  قواعد  و  
قوانين  مسخرشون!  با  چه  زحمتى  پرسون  
اونارو  و  آورديم  روگير  محله  رفتيم  پرسون 
ما   و  پالستيك  توى  گذاشت  يارو  خريديم. 
هم  پيچيديم  الى  پارچه  سفيد  انداختيم  
دم   تا  اومديم  افتاديم.  راه  و  عقب  صندوق 
پاسپورت   بگيرى!  چون   پل  ماشين   مرز،  
به   كرد   شروع   مامور   داشتيم،   ايرانى  
را   عقب  صندوق  داد  دستور  بعد  تفتيش. 
كردن   باز  مجرد  به  پايين.  پريدم  كنم،  باز 
صندوق،  چشمش  افتاد  به  محموله  خون  
آلود.  يهو  عقب  رفت  و  مثل  داورهاى ١8  
قدم  مسابقه  فوتبال  كه  در  محوطه پنالتى  
مى  گيرن،  سوتى  كشيد  كه  هم  من  كر  
شدم،  هم  مامورين  مسلح  مثل  مور و ملخ 

بازداشت   خالصه،   ماشين.  بر  دور  ريختن 
و   بازجويى  رفتيم   پاركينگ   به   و   شديم  
دفتر   به   الحفظ   تحت   را   نفرمان   چهار  
گمرگ  بردند.  از  پنجره  نگاه  كردم،  دو  
نفر  مأمور  با  لباس  تمام  سفيد و  دستكش  
احتياط   با   بر  صورت   ماسك   و   جراحى  
اطاق  مجاور   به   و  آورده  بيرون   را   بسته  
آمد،   گمرگ   پليس   بعد   دقايقى   بردن.  
پاسپورت  ها  را  وارسى  كرد  و  سوال  كرد  
كه  »اين  سرها  متعلق  به  چيست؟!«  گفتم: 
»قربان كله گوسفنده!« پرسيد:  »براى  چى  
كنين؟!!«  مى  حمل  را   آنها   اجازه   بدون  

گفتم: »مى بريم خونه بپزيم، بخوريم...!«
بعد   »What«:زد فرياد    تعجب    با   
را   انداخت و سرش  را روى ميز  خودكارش 
بين دو دست گرفت و با سكوت نگاهى به ما 
كرد. منصور با خنده به فارسى گفت: »واهلل،  
جون  شوما...«  مامور  پريد  وسط  و  پرسيد: 
تو  قصابى  يه  »از  آوردين!؟«گفتيم:  »از كجا 
مى  »چطورى  كرد:  سئوال  بعد  تيووانا...« 
تهيه »كله  خورين؟!« من فكركردم كه طرز 
پاچه« را مى  خواد.  با  تفصيل  شرح  دادم  
مى  آتش  روى  رو  ها  پيلى  و  پشم  اول،  كه  
اونارو   خوب   پا،   سنگ   با   بعد   پلزونيم، 
تميز  مى كنيم.  سمعى  و  بصرى  هم  راجع  
پا و موارد استعمال حمامى آن به  به  سنگ 
وضوح و  روشنى توضيح دادم كه بچه ها تو 
دلشون از خنده روده بُر شده بودن و پليس 
جمله معروف  »O My God« رو چند مرتبه  

تكرار  كرد  و  در  حالى  كه  مزاج  انقالبى 
بهش  دست  داده  بود  با  سگرمه هاى گرفته 
نگاهى به بچه ها كرد و گفت:»اين  كارها  رو  
جلوى  بچه  ها  و  افراد خانواده مى كنين!؟« 
منصور جواب داد: »حاال مگه چى شده، شما  
از  همه  جاى  گوسفند  براى  غذا استفاده  
مى  كنين،  خب  اين  هم  سر  و پاشه...فرقش 
اينه كه شما كله پاچه رو خرد كرده توى كن 
مى ريزين« و اضافه كرد  كه  »اين  خوراك  
سنتى  ما  ايرانى هاس...« مامور پرسيد: »البد 
به جاى كارد و چنگال  از تير و دشنه استفاده 
تنگ  چشماشو  بالفاصله  بعد  و  كنين؟!«  مى 
كرد و گفت:»نكنه شما  جزو  گروه  شيطان  
پرستان  هستين كه وقتى حيوانات را كشتن، 
مى  مخصوص  كارهاى  براى  را  سرهاشون 
برن؟!« منصور به  فارسى  گفت:  »تو  بميرى  

نه،  خودمون مى خوريم!«
ميترا    شد!؟«  چى  »باالخره  پرسيدند:  خانم 
جان   گفتند:   »هيچى!   مجبور شديم   فرم   
چيست،   دانستيم   نمى  كه  فراوانى  هاى   
عدم  بابت  جريمه  هم  كلى  و   كرده   امضاء  
رعايت بهداشت عمومى  بدهيم  و  دست  از  
بر  مى   تازه  وقتى  هم   پا  درازتر برگرديم!  
گشتيم آقاى دكتر مآب، با همان لباس سفيد و 
دستكش به اطاق آمد و در گوش مأمور چيزى  
نجوا  كرد  و  پليس  هم  با  صداى بلند  گفت:  
»بله،  اينها  آنها  رو  هم  مى خورن!« گويا  راجع  
به  چند  دنبالن  ته  پالستيك صحبت مى شد.!
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FIRS, BOE, FTB disputes FBusiness, Corporation, Nonprofit 
Formation FTax preparation for individuals and small businesses, 

Trusts, Estates, Nonprofit FWill, Trust, Estate Planning, Probate 
FDraft/ Review/Renew legal contracts FImmigration Services

شیوا موزون

3550 Stevens Creek Blvd, Suite 340, San Jose, CA  95117

Cell: (415) 314-1003   F   Office: (800) 493-7065

وکیل رسمی دادگستری

IRS, FTB, BOE دفاع در برابر F

F تشکیل ثبت و انحالل شرکت ها F برنامه ریزی و آماده کردن اظهارنامه های 
مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها F تهیه و تنظیم وصیت نامه و تراست

F تهیه و تنظیم انواع قرارداد و اسناد حقوق F آماده کردن فرم های مهاجرت

Shiva Moozoun
Attorney at Law

سعید شفا

صحنه ای از فیلم »همه می دانند«

اصغر فرهادی

دنیای سینما

اصغر فرهادی، وودی َالن، جان وو... و باقی قضایا!
آخرين فيلم »اصغر فرهادى« )همه مى دانند( 
با چند كبوتر سفيد كه در باالى برج كليسايى 

در اسپانيا پرپر مى زنند آغاز مى شود.
از  نادر  »جدايى  زمان  از  فيلم  سومين  اين  با 
فيلم(  اين  فروشنده...و  )گذشته،  سيمين« 
»فرهادى« با تغيير پس زمينه فيلمش، سوژه 
هاى مصرف شده گذشته خود را مثل مفقود 
هم  الى«  »درباره  فيلم  در  كه  شخصى  شدن 
ها  خانواده  درونى  مسايل  نيز  و  كرد،  مطرح 
كه اينجا هم تكرار مى شود، گويى راحت تر 
فيلم  سوژه  تا  كند  كار  مضامين  اين  با  است 

و فيلم مورد بحث در اينجا در اسپانيا.
مشخص است كه »فرهادى« براى استفاده از 
موقعيتى كه در سينماى جهان بعد از دريافت 
نخستين اسكارش پيدا كرد، سعى دارد فيلم 
باشد.  داشته  غيرايرانى  هاى  سوژه  هايش 
فرهنگ  بالطبع  و  زبان  انتخاب  خاطر  به  اما 
اجباراً  كشورها،  آن  زبان  ندانستن  و  ديگرى، 
ناچار است فيلمنامه هايش را به كسانى بدهد 
گرچه  كنند.  ترجمه  زبانها  آن  به  را  آنها  تا 
فيلم  با  قياس  در  نيست،  كار  اين  در  اشكالى 
از سه  استفاده  با  توانسته  بار  اين  »گذشته«، 

كه در اين كشور ريشه دوانده و مى توانستند 
اين  كنند،  فراهم  او  براى  را  فيلمى  زمينه 
پرسش را پيش مى آورد كه آيا فيلم بعدى اش 
را در يك كشور انگليسى زبان خواهد ساخت؟ 
ذكر  كشور  دو  با  زبان  انگليسى  تماشاگر 
فيلمسازانى  اكثر  شده خيلى متفاوت است.  

تا بتواند به راحتى با اين نكات كنار بيايد.
»جدايى«  نظير  بايد  او  فيلم  هر  اينكه  انتظار 
يا  بگيرد  قرار  استقبال  مورد  »فروشنده«  يا 
برنده اسكار شود نيز ديگر خيلى بعيد است. 
چرا كه كمپانى »سونى« كه پخش »جدايى« 
فيلم  تا  كوشيد  سخت  داشت  عهده  به  را 

هايش را از نو پايه بريزد.
مراسم  يك  عازم  فرزندش  دو  با  مادرى 
ازدواج خانوادگى است. در طول جشن، دختر 
او ناگهانى مفقود مى شود و تالش براى پيدا 
كردن او در يك روستاى نه چندان بزرگ كه 
مى  حاصل  فعال  هاى  تاكستان  از  محصولش 
شود، كليه افراد خانواده را تا لبه كشاكش با 
يكديگر پيش مى برد. اين آدم ربائى، مشكالت 
ديرينه خانواده و اعضاى آن را نيز از عمق به 
سطح مى آورد و احتمال اينكه اين عمل توسط 
پيش  با  باشد،  داده  روى  خانواده  آشناى  يك 

روى فيلم، بيشتر و قوى تر مى شود. 
اندازه  از  بيش  فرهادى،  و  طوالنيست  فيلم 
خالل  در  را  كوچكى  حوادث  كند  مى  سعى 
فيلنامه  به  دختر  يافتن  براى  جستجو 
صرفا  كه  كند  اضافه  لوگش  يا  پرديالوگش 
ضرورتى ندارد. اما در ساختار فيلم كوشش او 
تا جايى پيش مى رود كه آن را ديدنى و قابل 

پذيرش مى سازد.
»فرهادى« بعد از »جدايى« و توجه خارجيان 
ساخته  خارج  در  فيلم  دو  او،  سينماى  به 
»گذشته« در فرانسه كه فيلم بسيار بدى بود، 

پنه  باردم،  )حاوير  اى  حرفه  بازيگر 
چه  آن  درين(  ريكاردو  كروز،  لوپه 
را كه مّدنظرش هست توسط آنها به 

راحتى به روى فيلم منتقل كند.
اين فيلم نگاهى  با  »فرهادى« ضمنا 
كريستينا  »ويكى  فيلم  به  دارد 
»وودى   ٢٠٠8 ساخته  بارسلونا« 
و  آميزى  رنگ  و  فضا  همان  با  اَلن« 
بازيگر فيلم )حاوير  بازى هر دو  نيز 
فيلم  بايد  كروز(.  لوپه  پنه  و  باردم 
باشد  گذاشته  تاثير  چنان  آن  او  روى  »اَلن« 
كه سال ها بعد زمينه مشابه و همان بازيگران 
از  استفاده  ايضاً  داده.  قرار  استفاده  را مورد 
عالمت  و  امضا  فيلم،  زنان  پر  سفيد  كبوتر 
فيلمساز  وو«  »جان  هاى  فيلم  مشخصه 
معروف چينى فيلم هاى »فيس آف« و »ميشن 
ايمپاسيبل ٢« است كه »فرهادى« اينجا آن را 

نيز مورد استفاده قرار داده!
با  نيز مورد ديگرى است كه »فرهادى«  اين 
تكرار و يا استفاده از فضا، داستان يا بازيگران 
قبلى اش راحت تر است كار كند، همين طور 
تاثير فيلم هايى كه در گذشته ديده در فيلم 

هاى او ديده مى شود.
ايضاً از زمانى كه فيلم هايش در خارج مطرح 
با  را  خارجى  تماشاگران  كرده  سعى  شده 
)استفاده  كند  جلب  هايش  فيلم  مضامين 
فيلم  در  ميلر«  »آرتور  نامه  نمايش  از 
»فروشنده«( كه اين او را از اصالت فرهنگى 
و  فرانسه  انتخاب  و  كند  مى  دور  كشورش 
اسپانيا، فرانسه به خاطر پخش كننده اى كه 
بعد از اسكار اولش بودجه »گذشته« را تامين 
بسيارى  هاى  ايرانى  به خاطر  اسپانيا  و  كرد، 

انگليسى  هاى  فيلم  ديگر  كشورهاى  از  كه 
نديسمان،  آگرا  )انتونيونى:  اند  ساخته  زبان 
ليناورتمولر: شبى پر از باران...( نتوانسته اند 
به دليل ناآشنايى با فرهنگ و زبان آن كشورها 
فيلم موفقى عرضه كنند. بعد »فرهادى« خود 
را ملزم مى داند به خاطر توجهى كه به خاطر 
او  به  خارجى  كشورهاى  در  اسكار  دريافت 
شده بايد فيلم هايش را در خارج بسازد. ابتدا 
اينكه اين اقدام دست او را باز مى گذارد تا از 
محدوديت هاى دولتى در ايران مصون باشد 
و  موسيقى  شرابخوارى،  حجاب،  بى  )زنان 
رقص... بطور مثال در همين فيلم مورد بحث( 

مورد  در  بگيرد.  اسكار  توانست 
ترامپ،  سياست  »فروشنده« 
هاليوود چپ گرا و مخالف ترامپ 
آن زمان ورود خارجيان  را كه در 
آمريكا  به  را  »فرهادى«  منجمله 
ممنوع كرده بود واداشت تا صرفا 
به  ترامپ  به  به خاطر دهن كجى 
اسكار  تا  بدهند  راى  »فرهادى« 
ديگرى نصيبش شود. در واقع اين 
موضوع به نفع »فرهادى« تمام شد زيرا فيلم 
»فروشنده« فيلم اسكارى نبود و ضعف هاى 
هاى  فيلم  رديف  در  حتى  كه  داشت  بسيار 

درجه دو هم قرار نمى گرفت.
اما در مجموع، فيلم »همه مى دانند« ساختار 
خوبى دارد )اركان فيلم همه حرفه اى هستند 
را آسان مى كند(، فيلمنامه اش  و همين كار 
تكرار  از  تا  باشد  جورتر  و  جمع  توانست  مى 
يافتن دختر  براى  مورد  بى  هاى  رفت  و  آمد 
قابل  است  فيلمى  كل  در  ولى  شد  مى  حذر 
مى  نيز  حد  همين  تا  كه  شاهكار  نه  و  تحمل 

تواند مورد توجه قرار بگيرد.
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www.nejadmusic.com

(408)559-7864
کالس های خصوصی و گروهی

آموزش تمامی سازهای موسیقی )ایرانی و غربی(    برای رده  سنی ۴  تا 8۴ سال
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نوشخند و پوزخند
               لبخند و زهرخند

باج
اى  براى قهوه خورى در كافه  با دوستان 
آمدند.  سروقت  همه  بوديم.  شده  جمع 
هميشه  معموال  كه  بوديم  پروين  منتظر 
به موقع سرقرار حاضر ميشد.  و  سروقت 
بعد از مدتى پروين وارد كافه شد همه با 
اعتراض گفتند: »پروين خانم كجا بودى؟ 

اينهمه ما را منتظر گذاشتى!«
پروين بدون توجه به اعتراض دوستان بسته 
اى را كه در دست داشت نشان مان داد و 
گفت: »رفته بودم اين را بخرم.« پرسيدم: 
گفت:  پروين  ماست؟«  براى  چيه؟  »اين 
تعجب  با  دكتر.«  ميرم  دارم  عزيزم  »نه 
گفتم: »دكتر؟ چه خبره؟ مگر عيده يا تولد 
ايرانى  ما  واهلل.  »نه  پروين گفت:  دكتره؟« 
باج  بهشان  كه  ايم  داده  عادت  را  همه  ها 
كه  وقتى  حاال  ايم  داده  باج  آنقدر  بدهيم. 
يا هرجاى ديگه  يا سلمونى  يا خياطى  دكتر 
كه ميرم اگر يه شيشه شراب يا يك جعبه 

بزرگ  اينه كه يك گناه  نبرم مثل  شكالت 
مرتكب شدم و چيزى بدهكارم.«

يادم  خودم  من  گفت.  مى  راست  پروين 
مى آيد كه حتى سكرتر دكترم براى اينكه 
وقت معمولى ام را به من بدهد، بايد هر 
بردم،  مى  شراب  شيشه  يك  برايش  بار 
بدون اينكه بدانم آيا او شراب مى خورد، 
دوست دارد يا نه! باالخره يك روز خودش 
براى  ديگر  »لطفا  گفت:  و  آمد  زبان  به 
پرسيدم:  تعجب  با  نياوريد.«  شراب  من 
نازك  پشت چشمى  خانم سكرتر  »چرا؟« 
كرد و گفت: »من اصال شراب خور نيستم. 

معموال مشروب سنگين مى خورم.«
البد  داشت.  تازگى  برايم  او  حرف  اين 
يا  ويسكى  شيشه  يك  بايد  بعد  به  اين  از 
نمى شود  باورتان  ببرم.  براى خانم  كنياك 
كه مجبور شدم دكترم را عوض كنم و دور 

كادوهاى بيخودى دادن را خط بكشم.

مريض  من  »شوهر  گفت:  ها  خانم  از  يكى 
شيشه  چند  هميشه  است.  دادن  كادو 
صندوق  در  شكالت  بسته  چند  و  شراب 
عقب ماشين دارد. اگر دكتر بريم كه فورا 
يك شيشه شراب و يك شكالت براى دكتر 
و سكرتر آماده مى كند. يادم مى آيد وقتى 
ميرفت  تراپى  فيزيكال  به  كمرش  براى 
را كمك مى  او  قيافه مهربانى  جوان خوش 
كادوى  رفتيم  مى  آنجا  به  كه  هربار  كرد. 
وقتى  و  ميداد  جوان  اين  به  گرانقيمتى 
اين  )خانم  كردم،گفت:  مى  اعتراض  من 
جوان جواهر است حسابى كمكم مى كند.( 
باالخره بار آخرى كه به آنجا رفتيم وقتى مى 
خواستيم آنجا را ترك كنيم همان پسر جوان 
تمام كادوهايى را كه شوهرم به او داده بود 
در جعبه بزرگى بدست او داد و گفت: )آقا 
كادوهايتان را بگيريد بنده اينكاره نيستم.( 

و من از خجالت سرخ شدم.« 
»عزيزم، هيچ چيز  ها گفت:  خانم  از  يكى 
در اين مملكت بعيد نيست. از كجا ميدانى 
كه شوهر شما عمدا به اين پسر جوان كادو 
نمى داده!« چيزى نمانده بود كه مشاجره 
دخالت  دوستان  كه  سربگيرد  جدى  اى 

كردند و بحث را خاتمه دادند. 
كه  داريم  عادت  ايرانيها  »ما  گفتم:  من 
تعارف و كادو را از حد بگذرانيم. يا آنقدر 
به  تبديل  اعتنا هستيم كه  بى خيال و بى 

يا  و  شويم  مى  احساس  بى  هيوالى  يك 
تفاهم  سوء  كه  گذرانيم  مى  از حد  آنقدر 
را  ژانويه  و  بيايد. كادوى كريسمس  پيش 
كه هميشه در حد يك شيشه شراب يا يك 
جعبه شكالت بود. به لباس و ظروف نقره 
گرانقيمت  دستى  كارهاى  ايران،  ساخت 
تبديل  غيره  و  ايرانى، سرويس غذاخورى 
تقاضاهاى دوستان  نتيجه  و در  ايم  كرده 
آمريكايى را باال برده ايم. ما هيچ كارمان 
بعضى  كه  اينجاست  جالب  ندارد.  اندازه 
و  دست  به  آنقدر  آمريكايى  دوستان  از 
كه  اند  كرده  عادت  ها  ايرانى  دلبازى 
منتظر گرفتن كادو هستند و اگر كادو در 
حد كادوئى كه سال پيش داده ايد نباشد 
از خودشان عكس العمل نشان مى دهند و 

شما را خجالت زده مى كنند.«
يكى ديگر از خانم ها گفت: »يك موضوع 
يك  پيش  هفته  بگويم  برايتان  دار  خنده 
دولتى  ادارات  از  يكى  در  ادارى  كار 
ما  كارهاى  كه  سكرترى  انصافا  داشتيم، 
و  گذاشت  تمام  سنگ  كرد  مى  اداره  را 
موقع  داد.  انجام  احسن  نحو  به  را  كارها 
شكالتى  بزرگ  جعبه  شوهرم  خداحافظى 
به  بود  آورده  خودش  همراه  قبال  كه  را 
از  زياده  دست سكرتر داد و ضمن تشكر 
حد دستش را روى شانه سكرتر گذاشت 

و باز تشكر كرد. 
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دنباله مطلب در صفحه ۵6

شفیعی کدکنی درباره شاملو چه می گوید؟
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نقدهایی دربارة احمد شاملو مطرح کرده که از زمان 
انتشار بسیار بحث برانگیز بوده است. بخشی از این اظهارات را شفیعی کدکنی در 
ماِه اوت 1999 در نامه ای از توکیو به دوستی نوشته و بعدها آن را در کتاب »با چراغ 

و آینه« منتشر کرده است.
فقط  كه  است  »مختلف االضالعى«  شاملو 
و  مى بينند  جوان ها  را  او  شعرِى  »ضلِع« 
فقط  هم  او  شعِر  »مختلف االضالِع«  از  باز 
اين ضلع چون »امرى  »ضلِع« بى وزنى را و 
همه  براى  آن  به  دسترسى  است  عدمى« 
جوانى  هر  دليل  همين  به  است.  آسان 
دلش  مداد  با  و  چل برگ  دفترچه اى  با 
مى خواهد ا. بامداد شود. چون شاملو وزن را 
كنار گذاشته است پس با كنار گذاشتن وزن 
او،  كه  است  سال  سى  شد.  شاملو  مى توان 
بدون اينكه قصد سوئى داشته باشد، دو سه 
نسل از جوانان اين مملكت را سترون كرده 
است كه حتى يك مجموعۀ درخشان، حتى 
بند درخشان  يك  يك شعر درخشان، حتى 
بپسندند  شعر  جدى  خوانندگان  كه 

نتوانسته اند بسرايند.
اخوان حرف هاى جرقه اى و زودگذرى مى زد 
كه شايد خودش هم متوجه عمق آنها نبود. از 
اين احمد شاملو  جمله مى گفت: عزيز جان! 
خودش خوب است ولى »تالِى فاسد« دارد و 
مى گفت: مثِل ابن عربى است كه خودش به 
هر حال عارفى است و عارفى بزرگ ولى تالِى 
مهمل باف  و  حاشيه نويس  همه  اين  فاسدش 
دارند.  ادامه  همچنان  ما  عصر  تا  كه  است 
حرف اخوان بسيار حرِف درستى است. هم 
تالِى فاسد دارد هم  ابن عربى بزرگ است و 
نسل  برجسته  از شعراى  يكى  در حد  شاملو 
آثار  دارد.  فاسد  تالِى  و  است  بزرگ  خودش 
سوء اين تالِى فاسد را به تدريج جامعه ادبى 
ما احساس مى كند ولى هنوز مقصر اصلى و يا 
يكى از مقصرهاى اصلى را به جا نياورده است. 
اين كه گفتم يكى از مقصرهاى اصلى نظرم 
روزنامه چى هاى  و  قالبى  ناقدان  به  بيشتر 
كه صفحات  اينهايى  بيشتر  است،  معاصر 
اينها  مى كنند.  اداره  را  مجالت  شعر 
وقتى  يك  هستند.  ناكام  شعراى  همه شان 
»نوبهار  شعر  صفحه  بهار  ملك الشعراء 
ادبى« را اداره مى كرد و نيما يوشيج جوان 
شعر »اى شب« يا مثال »افسانه« را در آنجا 
آدمى  نظر  زير  حال،  هر  به  مى كرد.  چاپ 
بود كه قصيده دماوندش را و ده ها شاهكار 
همه  و  داشتند  حفظ  در  همه  را  ديگرش 
حتى  داشتند،  اعتراف  او  شامخ  مقام  به 

دشمنان سياسى او.
»سخن«  بعدها،  شهريور،  از  بعد  نسل  در 
درآمد، شعرش را هم خانلرى خود نظارت 
را  »عقاب«  زمان  آن  در  خانلرى  مى كرد. 
نشر داده بود و كمتر خواننده جدى شعرى 

بود كه عقاب را يا پاره اى از آن را در حفظ 
نداشته باشد. زير نظر چنين آدمى توللى و 
نادرپور و مشيرى رشد كردند. بعدها، بعد 
از ٢8 مرداد، امثال فريدون مشيرى، اخوان 
مجالت  شعر  صفحات  ناظران  شاملو  و 
مقدار  سال ها  اين  در  اينها  باألخره  بودند. 
داشتند.  خودشان  از  درخشان  شعر  زيادى 
مشيرى  بود،  گفته  را  »زمستان«  اخوان 
را...  آينه«  »باغ  شعر  شاملو  و  را  »كوچه« 
گونه  اين  سليقه  و  ذوق  نظارت  سايۀ  در 
و  فروغ  قبيل  از  جوان ترى  نسل  شاعران، 

آتشى و خويى و امثال آنها رشد كردند.
بَهمان  مجله  و  فالن  مجله  ادبى  حاال صفحه 
در  كه  بدبختى  آدم  دست  كيست؟  دست 
است  نتوانسته  شعر  سطر  يك  عمرش  تمام 
به جامعه تحويل دهد. اصال وزن را تشخيص 
نمى دهد. اگر مى توانست يك عدد »كوچه« 
بى قابليت،  »زمستان«  عدد  يك  بى قابليت، 
تحويل  بى قابليت  نازلى«  »مرگ  عدد  يك 
مردم دهد مسلما از زير دست او هم در اين 
سى  سال چند شاعر برجسته ظهور مى كرد. 
كه  نيست  شاملو  مقصر  تنها  كه  مى بينى 
كه   - را  هنر  مالك  و  كرده  حذف  را  وزن 
به   - هست  و  باشد  وجودى«  »امرى  بايد 
ظاهر تبديل به »امرى عدمى« كرده است، 
قول  به  كوچك«  جانيان  »اين  او  كنار  در 
آرزوى  كه  روزنامه ،  خبرنگاران  اين  فروغ، 
خود  محافل،  تمام  در  و  دارند  شدن  شاعر 
را به عنوان شاعر معرفى مى كنند متصديان 
صفحه شعر مجالت شده اند و بسيار طبيعى 
و  يوشيج  نيما  آنها  دست  زير  از  كه  است 
كرد.  نخواهد  ظهور  اخوان  و  فروغ  و  توللى 
همان كارى كه آيندگان بى رحمانه مى كنند.

از  ديگرى  بخش  در  كدكنى  شفيعى  دكتر 
همين نامه درباره لزوم شناخت احمد شاملو 
مى نويسد: »حق اين است كه شاملو را براى 
»تحليل«  و  »تجزيه«  بايد  امروز  جوان  نسل 
از  خيلى  تجزيه  اين  در  است  ممكن  كرد. 
محسنات او تبديل به نقاط ضعف شود، ولى 
به هر حال از اين كار گزيرى نيست. اين كار 

را آيندگان با بى رحمى خواهند كرد.
اگر جوانان امروز بدانند كه شخصيت ادبى 
آقاى شاملو چگونه تشكيل شده است، هرگز 
هم  آن  شعر،  صرِف  را  خود  عمر  گونه  اين 
شعِر اين طورى - كه در روزنامه ها مى بينيم 
كسى  هر  از  بهتر  تو  كرد.  نخواهند   -
مى دانى كه آنچه ا. بامداد يا احمد شاملو را 
مى سازد اگر به صد جزء تقسيم شود، پنجاه 

ندارد.  شعر  به  ربطى  درصدش  شصت  تا 
شصت  پنجاه  نتيجه  اعتبار  و  شهرت  اين 
است.  روزنامه ها  در  مستمر  حضور  سال 
مدتى حزب توده او را بزرگ مى كرد، بعد 
سلطنت طلب ها، بعد چريك ها،  حاال هم همه 
بزرگ  اين  و  كنونى.  اوضاع  از  ناراضيان 
شعر  به  درصد  صد  وجه  هيچ  به  كردن ها 
موقع شناسى  به  مربوط  نيست،  مربوط  او 
از  الهام  با   - خودش  قول  به  و  اوست 
تعبيرى از ماياكوفسكى - »سفارش زمانه« 
را پذيرفتن. نه اخوان، نه فروغ، نه نيما، نه 
سپهرى هيچ كدام اين طورى سفارش زمانه 

را نتوانستند بپذيرند.
در تهران كه بودم، يكى از دانشجويان علوم 
اجتماعى صد شماره مجله »آدينه« را براى 
كامپيوترى  تحليل  فرهنگى  مطالعه  يك 
شماره،  صد  اين  در  مى گفت:  بود.  كرده 
در تمام شماره ها - جز چند مورد استثنايى 
موارد  تمام  در  و  است  آمده  شاملو  نام   -
ما«،  مهين  بزرگ  »شاعر  نوع  از  القابى  با 
به  االن  كه  عناوينى   ... بى همتاى«  »شاعر 
و  عكس ها  مى گفت.  راست  و  نمانده  يادم 
همين  در  اما  او.  درباره  اخبار  و  تفصيالت 
فروغ  و  اخوان  و  نيما  اسم  شماره  صد 
بدون  هستند  فروغ  و  اخوان  و  نيما  فقط 
اپيتتى  فرنگى ها  قول  به  و  هيچ گونه صفت 
شاعر  عنوان  با  هميشه  او  اما   epithet
اين   و...  ميهنمان  بزرگ  شاعر  قرن،  بزرگ 

از روزنامه هاى حزب  تنها »آدينه« نيست، 
توده اين گونه تبليغات براى او شروع شد 
در  كه  سال ها  آن  »فردوسى« هاى  در  تا 
او  به  مرِد شعر«  »جاودانه  لقب  جلد  روى 
دادند. پنجاه سال شب و روز، در وسيع ترين 
نشريه هاى سياسى و فرهنگى،  درباره شاطر 
حاال  بود  شده  تبليغ  اگر  صبوحى  عباس 
جايزه نوبل را به اوالد و احفاِد شاطر عباس 

مى دادند، شاملو كه جاى خود دارد.
شخصيت  سازنده  جزء  صد  از  كه  مى بينى 
او، چهل پنجاه درصدش كه مربوط به شعر 
است  شده  همراه  ضمايمى  چه  با  اوست 
يا  درصد  شصت  آن  رسيده.  حد  اين  به  تا 
پنجاه درصد ديگر عبارت است از سردبير 
بودن  مملكت  خارج  و  داخل  نشريه  ده ها 
»آشنا«  تا  پيش  سال  پنجاه  نو«  »سخن  از 
»كتاِب  و  هفته«  »كتاِب  و  »خوشه«  و 
جمعه« و »ايرانشهر« و از نويسنده »كتاب 
كوچه« بودن تا... و از مترجم »پابرهنه ها« 
تا...  بودن  »آراگون«  و  »لوركا«  و شعرهاى 
و از داشتن آن صداى گرم و سوخته اى كه 
شعرهاى خودش را و نيما و مولوى و خيام 
و حافظ را بخواند و در هر خانه روشنفكرى 
نوارى از او موجود باشد و از درگيرى هاى 
ادبى او با خانلرى و نادرپور و... تا درگيرى 
آنان.  شاعرى  انكار  و  فردوسى  و  سعدى  با 
اينها آدم را شاعرتر نمى كند ولى مشهورتر 

كه مى كند.

خانواده محترم جوادی،
و  سنگین  چنان  عزیز  جوادی«  »طاهره  مرحومه  درگذشت  خبر 
جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند. به کلیه دوستان و 
و  آرزوی صبر  و  نموده  تسلیت عرض  محترم  خانواده  و  آشنایان 
سالمتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم.       

                                                                   گروه همایش دوستان 

تسلیت

تسلیت
خانواده محترم جوادی، اندوه ما در غم از دست دادن مرحومه »طاهره 
جوادی« در واژه ها نمی گنجد. تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری 

عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد و آرام طلب کنیم.   
                                                                                افلیا پرویزاد-پژواک
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مشقی تازه 
در روزهای  غربت

e-mail:ha@makvandi.com

حسینعلی مکوندی  
فریمانت-کالیفرنیا

منطقه فضول آباد
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F Business & Investment Visa
F Employment Based Green Card
F Family-Based Green Card
F Deportation & Asylum
F Citizenship & Naturalization
F Fiance Visa
F Tourist Visa
F Student Visa
F Entertainment Visa

900 S. Winchester Blvd.  #6, San Jose, CA 95128
Phone: (408) 909-9060  F  Toll Free: (888) 350-9060  F   Fax: (408) 503-0040

F ویزای کار و سرمایه گذاری

F کارت سبز از طریق کارفرما

F کارت سبز از طریق خانواده

F پناهندگی و اخراج از آمریکا 
F تابعیت

F ویزای نامزدی

F ویزای توریستی

F ویزای تحصیلی

F ویزای مخصوص هنرمندان

کاترین ِبرک وکیل متخصص امور مهاجرت
Kathryn Burke   Immigration Attorney

با همکاری مترجم فارسی زبان از دفتر خدمات بین المللی

مردانی که تنبلی را از کودکی با خود آورده اند
اقدس خانم همسایه دست راستی ما، بین دوستان و فامیل با همه فرق دارد. این را حتی 
بی انصاف ترین زنان یا مردان می دانستند و می گفتند دلیلش این بود وقتی می رفتند 
خانه اش به هرچی آنجا نگاه می کردند، حض می کردند و می دانستند این همه تمیزی، 
با احترام فراوان به او  مرتبی، زیبایی و سلیقه کار این زن هنرمنده. بهمین دلیل همه 
می گفتند اقدس خانم. ولی چه فایده شوهر به هیچ وجه اندک شباهتی به او نداشت. به 
نظر می رسید در صنعت تنبلی چند جور دکترا داشت. اما اقدس هرگز نرفت شوهرش را 
پیش اینو و اون سکه یه پول کنه. فقط یه بار درباره شوهرش آقا منصور یه چیزهایی به 
خواهرش گالب گفته بود مانند این که »یه کلید خانه بیشتر نداریم گم بشه چکار کنیم. 
به منصور می م که برو بده از رو این کلید دو، سه تا بسازند، میگه میره. بهش میگم 
زیرشو  میخوام حسابی  کنیم چون  بلند  که خیلی سنگینه  را  تختخواب  بیا کمک کن 
جارو کنم. میگه باشه ولی خبری نیس. میگم از المپ های باالی میز ناهارخوری دوتا 
سوخته برو باال یکی را در بیار ببریم ازش چندتا بخریم، میگه باشه باز خبری نیس.« 
از این موارد ده ها مورد دیگه هم برای گالب گفته بود. گالب هم یه روز رفته بود همه 
را  اقدس  مناسب  باباش هم در یک فرصت  بود.  باباش گفته  به  را  اقدس  حرف های 
بد دهنه، چشم  بهانه گیره،  یه کناری ازش پرسید که »شوهرت خسیسه،  بود  کشیده 
ناپاکی داره، معتاده؟« اقدس خانم هم جواب داده بود که نه. در آخر باباش گفت: »دختر 
نازنینم فقط یه عیب داره، اینو تحمل کن. همه مردا یا زنا بی عیب نیستند. درست نیست 
بهم  را  این آشیانه  ناکرده  یا خدای  تلخ کنی  و  را بخاطر یک اشکال خراب  زندگیت 
بزنی. هم خودت هم پسرت را بالتکلیف کنی. تو زن الیقی هستی و از پس همه کارها 
برمیای. هیچوقت اوقات خود رو تلخ نکن. یه وقت دیدی یه دونه عیب همسرت رفع 
شد.« اقدس حرف پدر را منطقی دانست و به زندگیش ادامه داد می گویند پسرش را 
هم عالی تربیت کرد و به همه جا رسانید. اما یه چیزی بگم، شوهرش هرگز زرنگ نشد، 

انگار تنبلی تو خونش بود. بهرحال سالم بر اقدس خانم، همه زنها یا مادران مثل او.

دارالفنون مدارس مناطق نفت خیز
در  انگليس  و  ايران  نفت  سهامى  شركت 
سال ١3١8 شمسى در شهر كوچك ولى مهم 
نفت خيز هفتكل كه پيش از پنجاه چاه نفت 
انگليس  مدارس  سبك  به  دبستانى  داشت 
كارمندان  و  كارگران  فرزندان  تا  ساخت 
شاغل در اين شركت و اهالى ديگر در اين 
ابتدا  دبستان  اين  بخوانند.  درس  مدرسه 
دبستان  دختران،  براى  سپس  بود،  مختلط 
سر  شد.  ساخته  اى  جداگانه  دبيرستان  و 
در ورودى زيبايى نيز داشت و مقابل درب 
ساخته  شكل  بيضى  اى  باغچه  آن  ورودى 

بودند كه پر از گل هاى رز بود. 
درختان  دبستان  اين  بيرونى  بخش  در 
بلند اكاليپتوس نيز كاشته شده بود. زنگ 
زده  وقتى  كه  بود  بزرگى  ناقوس  مدرسه 
هم  دور  دهات  تا  كيلومترها  تا  شد  مى 
صدايش شنيده مى شد. صبح ها چند بار 
اگر  به صدا در ميامد كه  ناقوس  اين  هم 
شاگردان خوابند بيدار و آگاه شوند و به 

انقالب  از  بعد  متاسفانه  بيايند.  مدرسه 
بهانه  به  رفت  سرقت  به  مدرسه  ناقوس 
بهرحال  نيست.  ناقوس اسالمى  اين  اينكه 
دبيرستان  به  بعد  هاى  سال  دبستان  اين 
نام  نبود.  دبستان  ديگر  و  شد  تبديل 
يكى  بود.  رودكى  ابتدا  از  مدرسه  اين 
اين  پرورش  و  آموزش  ذوق  با  روساى  از 
منطقه بنام ستار پرچمى دستور داده بود 
باالى سر در هر كالس بيتى از فردوسى 
دبيرستان  بودند.  كرده  چنين  و  بنويسند 
اتاق كتابخانه   و  آزمايشگاه مجهز  رودكى 

و اتاق ورزش داشت.
عبارت  مدرسه  اين  ورزشى  وسايل 
خرك.  و  پارالل  بارفيكس،  از  بودند 
بعدا  داشت.  هم  واليبال  زمين  مدرسه 
پائين  ضلع  در  شاگردان  خود  كمك  به 
حياط مدرسه زمين بسكتبال هم ساخته 
آسفالت  را  آن  هم  نفت  شركت  شد. 
فوتبال مستقلى هم  زمين  كرد. مدرسه 

داشت. 
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یادداشتهای بی تاریخ
صدرالدین الهی 
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آگاهی و شناخت درست از آخرین تغییرات و تحوالت 
در امور خرید و فروش خانه و امالک، مهمترین مسئله 

می باشد. من می توانم شما را در این امر مهم مطلع نمایم!

حمید ابطحی
متخصص و مشاور در امور سرمایه گذاری 
خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری

    منطقه
      منطقه 

       منطقه

Hamid Abtahi

12376 Saratoga Sunnyvale Rd.Saratoga, CA.95070

Why Do You Pay Rent?!

hamidabtahi21@yahoo.com  F  DRE# 01071456 

(408)366-2180 F (408)253-5100

Location!   Location!   Location!

Whatever my client's goals, my goal is to make it happen. 
I am an expert seeking to add value to your next transaction.

زندان باد
زاهدى  سپهبد  نظامى  شبه  كابينه  تازه 
بود  داده  عالء  حسين  كابينه  به  را  جايش 
و جز تيمسار بختيار و حديث حمام لشكر 
دو زرهى كه مى گفتند در آن خرسى را به 
جان بازداشت شدگان مى اندازند، وحشتى 
ديگر در دل ها نبود و بعد هم كه سوء قصد 
مظفر على ذوالقدر با آن چشم هاى ابله نما 
و گوسفندوارش در حق عالء نخست وزير 
نخست  كار  ماند،  نتيجه  بى  اندام  كوچك 
باندپيچى  با سر  وزير خيلى گل كرد چون 
تدافعى  پيمان  و  بغداد  به  رفت  شده 

معروف را امضاء كرد و برگشت.
بود  من  نويسى  روزنامه  اول  هاى  سال 
نمى  تحويلم  حسابى  و  درست  كسى  و 
ادبيات  مدرسه  دانشجوى  هم  گرفت. 
آن هم  قلم مى زدم  و هم در كيهان  بودم 
اخبار  رپرتاژ شهرى،  ورزش،  باب  در همه 
فرانسه  آچار  صورت  به  عمال  و  مجلس 
بودم. هروقت كه  هيئت تحريريه درآمده 
نمى  سركارش  خبرى  حوزه  يك  صاحب 
آمد، »عبدالرسول عظيمى« تفى توى سبد 
انداخت و جيغ ريزى مى  بغل دستش مى 
خبر.  سراغ  فرستاد  مى  را  من  و  كشيد 
روزنامه  كه  اين  از  بعد  هم  عصر  روز  آن 
درآمد، عظيمى با دست سفيد و كوچك و 
پنجه هاى چاقالويش اشاره كرد كه نزديك 
رفتار  آميزترين  مرحمت  اين  بروم.  ميزش 
سردبير بود كه معموال بد اخم تر از او در 
بعد  و  شد  نمى  ديده  مطبوعات  كهكشان 
پاكت سفيدى به دستم داد و آهسته گفت: 
سر  بپوش،  را  پلوخوريت  لباس  خانه  »برو 
و صورتت را صفا بده و برو سفارت عراق 
يك مهمانى مهم است. خبرش را تهيه كن. 
فردا صبح روى ميز من باشد. رضازاده را 

هم مى فرستم عكس بگيرد.«
به  فرستاد  مى  را  من  كه  بود  اولى  دفعه 
به  البد  خارجى.  سفارتخانه  يك  ميهمانى 
اعتبار فرانسه كلپتره اى كه مى دانستم و 
حاصل ماه ها رفتن به انجمن ايران و فرانسه 
كه  بود  نوشته شده  كارت دعوت  در  بود. 
امضاى  مناسبت  به  كوكتل  ميهمانى  اين 
هيات  يك  ورود  و  است  بغداد  قرارداد 
نظامى عراقى عاليرتبه به تهران، به دعوت 

وزارت جنگ و ستاد بزرگ ارتشتاران. 
برگهاى  و  پائيز  اوايل  و  بود  تابستان  اواخر 

سفارت  باغ  و  پهلوى  خيابان  درختان 
غم  و  ريختند  مى  فرو  و سبك  رنگين  عراق 
طوالنى  قصيده  يك  مثل  پائيزى  ناشناخته 

سنگين و رنگين بر دل مى نشست. 
در باغ سفارت كه باوجود سرماى نسبى هوا، 
ميهمانى در آن برپا شده بود، آدم ها دسته 
گيالسى  با  و  بودند  ايستاده  هم  كنار  دسته 
ماسك  لبخندى شبيه  و  يا سرخالى  پُر  نيمه 
هاى كمدى هاى يونانى سرد و سرباال و نگاه 
هايى كه بُرندگى و تيزى نگاه بيلياردبازهاى 
با  را داشت،  زار  الله  و  اسالمبول  دكه هاى 
و  چرب  هم  برخى  كردند.  مى  گفتگو  هم 
سرشناس  فروش  عرق  خاچيك،  شبيه  چيل، 

پاساژ اسالمبول، مى خنديدند.
من مات و مبهوت و لق لق زنان وسط حياط 
ايستاده بودم. جز آقائى كه دم در دستم را 
فشرده و با لبخند مومى و بى تفاوتش به من 
خوشامد گفته بود كسى در آن مجلس، مرا 
نمى شناخت و يكى دو تا از روزنامه نويس 
هاى سرشناس هم كه قهقه مى زدند و با اين 
و آن شوخى مى كردند گرچه همكارهاى من 
بودند و من آنها را مى شناختم ولى آنها مرا 

به جا نمى آوردند.
چشم  آبى  روس  عكاس  رضازاده  فريدون 
مرا  رسيد.  دادم  به  روزنامه  مهربان 
نگران  من  كه  حالى  در  و  برد  »بار«  لب 
»خبرخوردن« بودم يك نصفه ليوان ودكا 
به دستم داد و وادارم كرد كه الجرعه باال 
بياندازم و بعد هم دو سه تا ساندويچ لقمه 
اى تند تند جلو دستم گذاشت و توضيح 
داد كه در اين جور ميهمانى ها »خبرى« 
نيست كه آدم »بخورد« و آدم البته بايد 
و  بنوشد  و  بخورد  اين جور جاها  فقط در 

حتى در اين كار اسراف كند.
پيدا  بيشترى  جرات  شد،  گرم  كه  سرم 
او  و  شناختند  مى  همه  را  فريدون  كردم. 
مرا به آدم ها معرفى مى كرد و عجب آنكه 
مى  را  سياسى  خبرنگار  سراغ  او  از  همه 
آوردند!  نمى  حساب  به  مرا  باز  و  گرفتند 
مجلس كم كم رونق گرفت. حاال قيافه هاى 
حكيم  ديدم.  مى  بيشتر  را  سرشناس  آشنا 
الملك، جم، تقى زاده، سيدضياء؛ آدم هايى 
كه در تصور آن روزهاى من همه ماموران 
مواجب بگير انگليس بودند و دور هركدام 
البد  كه  بودند  آمده  گرد  اى  عده  آنها  از 

خانه شاگردهاى سفارت بودند!
كم كم سر و كله نظامى ها هم پيدا شد. 
و نشان  با واكسيل  و  لباس هاى مرتب  با 
كه  داشتم  اى  عالقه  چه  من  و  درجه  و 
درجه  هايشان،  شانه  روى  هاى  نشانه  با 
كنم.  بندى  طبقه  را  افسران  اهميت  و 
كار  ها  دريائى  و  ها  هوائى  مورد  در 
نداشتند  ستاره  و  قبه  چون  بود،  سخت 
هايشان  درجه  پهن  و  نازك  نوارهاى  با  و 

مشخص مى شد. 
يك  كه  يافتم  جمعى  در  را  خود  دفعه  يك 
پُر و پيمان  اما ساخته و  تنومند  افسر نسبتاً 
با موهايى كه كج شانه شده و روى پيشانى 
مى  سخن  داد  حرارت  با  بود،  شده  آورده 
داد. يك تاج و دو ستاره روى شانه اش بود 
و عالمت رسته سوار بر گوشه يقه اش. سينه 
اى پر از لنت مدال ها و نشان ها، كه واكسيل 

زرد رنگى آنها را در قاب گرفته بود.
نظامى  سه  دو  و  شخصى  چند  براى  تيمسار 
كه هنوز تاجى بر شانه نداشتند و قپه هايشان 
هم از دو تا كمتر نبود داد سخن مى داد. از 
اهميت پيمان نظامى بغداد سخن مى گفت 
و معتقد بود كه ارتش هاى ايران و عراق و 
فرماندهى  كه  لحظه  هر  در  قادرند  تركيه 
بتازند  تا خود مسكو  اراده كند  پيمان  عالى 
بازى  جنغولك  به  كرملين  كاخ  تسخير  با  و 

كمونيسم در جهان خاتمه دهند.

كارآيى  از  مومنانه  و  راستى  به  تيمسار 
پادشاهى  ايران،  شاهنشاهى  هاى  قشون 
گفت  مى  سخن  تركيه  جمهورى  و  عراق 
و انعقاد پيمان بغداد را بزرگ ترين اتفاق 
دانست  مى  بيستم  قرن  در  جهان  نظامى 
مشترك  مرزهاى  فضا  در  دست  با  بعد  و 
ايران و روسيه را ترسيم مى كرد و نقاطى 
را كه بايد از آن جا به همسايه شمالى حمله 
ور شد ذكر مى نمود. او حتى كوره راه هاى 
مرزهاى شمالى را نام مى برد و درباره اين 
كه چگونه مى شود ابتدا باكو و عشق آباد 
در  را  تاشكند  و  ايروان  و  تفليس  سپس  و 

اختيار گرفت داد سخن مى داد.
وسط صحبتش يك جرعه ويسكى نوشيد تا 
گلويى خنك كند و يك جناب سرهنگ كه 
لقمه  ساندويچ  مقدارى  پيش  لحظه  چند 
اى از توى سينى پيشخدمت برداشته بود 
و كف دستش روى يك دستمال كاغذى 
برد  جلو  دست  و  كوبيد  پا  داشت  حاضر 
و تيمسار با پشت دست مزه را رد كرد و 
يك مرتبه به من خيره شد و گفت :»پسر، 
تو به نظرم ماِل روزنامه اى! از اين ها كه 
گفتم چيزى سرت شد؟ اگر نفهميدى كه 
خوب ولى اگر فهميدى، مبادا فردا چيزى 
هايى  حرف  اين  بنويسى.  باره  اين  در 
دارد.  استراتژيكى  اهميت  زدم  من  كه 

فهميدى؟«



WWW.PEZHVAK.COM ® 324 (JANUARY 2019) COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA   (408) 221-8624

21

دنباله مطلب در صفحه 51

F مدیکر و مدیکل
(SSI) سوشیال سکیورتی F

(CAPI) دریافت حقوق و مزایای دولتی F

F دریافت حقوق پرستار

F دریافت حقوق بازنشستگی

F مصاحبه های ساالنه سوشیال سکیوریتی

(Appeal) انجام درخواست تجدید نظر در امور سوشیال سکیوریتی F

Azar Nassiri
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با مدیریتآذر نصیری
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آرش زاد       
کارشناس-دارای بورد تخصصی تعمیر اعتباری
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چهارده سئوال برای پرسیدن 
Debt Settlement از یک شرکت

دنباله مطلب در صفحه 53

چگونه من در نهایت به کردیت 
اسکور 836 تایی رسیدم!

 Debt یک شرکت   طریق   از  هایتان  بدهی  تسویه  یا  و  مذاکره  به  اگر شما 
Settlement فکرمی کنید، تعدادی سوال مهم و ضروری وجود دارد که شما 

باید قبل از هر کاری از آنها بپرسید. 

تیم اجرایی شما چه مدت تجربه و سابقه 
Debt Settlement  دارند و چه مقدار 
از  بسيارى  اید؟  کرده   Settle را  بدهی 
و  حل  را  زيادى  بدهى  اصال  ها،  شركت 
تجربه  كم  اجرايى  تيم  و  اند  نكرده  فصل 
كاهش  قوانين جديد  اساس  بر  دارند.  اى 
خود  تجربيات  كه   هايى  شركت  بدهى، 
مى  مطرح  را  ازمشتريان  بعضى  به  راجع 
براى  مبنايى  را  ادعاها  اين  بايد   كنند، 
تمام مشتريان خود قرار دهند. به شركتى 
كه نمى تواند شواهدى براى اين تجربيات 

و ادعاها فراهم كند اعتماد نكنيد.
ها  را  کردیتور  تماس  توانید  می  آیا 
همه  نتوانيد  است  ممكن  کنید؟  متوقف 
نماييد.  متوقف  ها  را  كرديتور  هاى  تماس 
اگر آنها مى گويند مى توانند اينكار را انجام 
دهند، از آنها بپرسيد چگونه و از چه طريقى؟

کردیتور  به  ماهیانه  پرداخت  شما  آیا 
 Debt هاى  شركت  داشت؟  ها خواهید 
Settlement، پرداخت ماهيانه به طلبكاران 
شما نخواهند داشت. اگر آنها ادعاى انجام 
اين كار را دارند و يا اگر آنها به شما تصور 
انجام آن را مى دهند حرفهاى آنها را دقيق 

تر و موشكافانه تر بررسى كنيد.
آیا می توانند علیه من  شکایت کنند؟ 
بله  كه  باشد  مى  اين  سوال  اين  به  پاسخ 
احتمال آن وجود دارد. اگر آنها چيزى بر 

خالف اين مى گويند ، واقعيت ندارد.
منفی  تاثیر  بدهی  کاهش  های  برنامه  آیا 
پاسخ  دارد؟  ریپورت من  کردیت  روی  بر 
تمام  است.  بله  سوال  اين  به  صحيح 
منفى  تاثير  بدهى  كاهش  هاى  برنامه 
شما  امتيازات  و  ها  ريپورت  كرديت  بر 

خواهد داشت. 

ما در شرکت زنیت برای حل مشکالت کردیتی افراد اقدامات زیادی انجام می دهیم 
و اینکه یک فرد با کردیت اسکور مثال 530 که حتی قادر به گرفتن یک کردیت 
کارت نیست را بتوانیم کاری انجام دهیم که به راحتی برای خرید خانه اقدام کند 
یکی از هیجانات ما در این حرفه است. برای همین در این مقاله سعی داریم که 

مواردی که باعث بهبود کردیت اسکور می شود را به شما یاد بدهیم.
شايد شما يك كرديت اسكور بسيار خوبى 
بين 7٠٠ و 8٠٠ داريد، اما نمى دانيد براى 
اقدامى  چه  كامل  اسكور  آوردن  دست  به 
چگونگى  مقاله  اين  دهيد.  انجام  بايد 
ريپورت  كرديت  در  كردن  دستكارى 
FICO را  به حداكثر اسكور  براى رسيدن 
اين  حقيقت  دهد.  مى  توضيح  جزئيات  با 
است كه شما به كرديت اسكور عالى جهت 
گرفتن وام نيازى نداريد و اين پست فقط 
براى كسانى كه مى خواهند در شريط عالى 
باشند كاربرد دارد. در هر صورت، اين يك 

تمرين سرگرم كننده است.
اولين چيزى كه بايد به خاطر داشته باشيم 
كرديت  آوردن  دست  به  كه  است  اين 
آيتم  حذف  كشد.  مى  طول  كامل  اسكور 
گرفتن  و  ريپورت  كرديت  از  منفى  هاى 
اسكور خوب كار آسانى است، اما بدست 
آوردن اسكور كامل داستان ديگرى است. 
در حال حاضر، فرض كنيد كه هيچ اكانت 
مانند  شما  ريپورت  كرديت  در  منفى 
 Collection يا  و   Late Payment
وجود ندارد، بياييد به مسائل پيشرفته تر 
كه براى رسيدن به اين هدف بايد انجام 
دهيد، بپردازيم. به خاطر داشته باشيد كه 
اساس  بر  زير  شده  مشخص  مراحل  تمام 
تجربه شخصى من است، نه بر اساس آنچه 

در اينترنت خوانده ام.
حداقل سه کردیت کارت داشته باشید اما 
فقط از یکی از آنها استفاده کنید: اين اولين 
گام  به طور كامل از تجربه شخصى من پس 
از آزمايش با تكنيك هاى مختلف بدست 
كه  نتيجه رسيدم  اين  به  من  است.  آمده 
جهت بهينه سازى كرديت اسكور، داشتن 
نه  و  بيشتر  نه  اصلى،  كارت  كرديت  سه 
كمتر، بهتر كار مى كند. اين كارت ها بايد 
سابقه پرداخت خوب و طوالنى و استفاده 
 3 مرحله  در  بيشتر  اين  مورد  )در  كم 
باشند.  داشته  شد(  خواهد  داده  توضيح 
عالوه بر اين، من متوجه شده ام كه بهتر 
است تنها يكى از اين كارت ها به صورت 
با  ديگر  كارت  دو  و  شود  استفاده  منظم 
اين  به  اين  شود.  داشته  نگه  صفر  باالنس 
معنى نيست كه هيچ وقت نمى توانيد از 

دو كارت ديگر استفاده كنيد، اما به طور 
صفر  آنها  باالنس  دارم  دوست  من  كلى 
را  شما  اسكور  كرديت  تكنيك  اين  باشد. 

به حداكثر مى رساند.
فروشگاهی  کارت  کردیت  یک  حداقل 
مدت  براى  باشید:  داشته  بنزین  یا 
كارت  گرفتن  به  نسبت  من  زيادى  زمان 
مى  مقاومت   ،Macy مانند  فروشگاه، 
كار  اين  انجام  براى  دليلى  چون  كردم، 
فروشگاهى  اگر  حال،  اين  با  ديدم.  نمى 
مى  خريد  آن  از  اغلب  كه  دارد  وجود 
خوبى  شرايط  فروشگاه  اين  كارت  كنيد، 
برايتان  پوينت  و  فروشگاه  كوپن  مانند 
متوجه  من  كه  چيزى  كند.  مى  ايجاد 
نشدم اين بود كه به هر دليلى داشتن يك 
كرديت كارت فروشگاه عالوه بر كرديت 
 FICO روى  مثبت  تاثير  اصلى  كارت 
اسكور مى گذارد. من قادر به پيدا كردن 
اين  چرا  اينكه  مورد  در  زيادى  اطالعات 
اما  نبودم،  دهد  مى  رخ  مثبت  تاثيرات 
يك  كه  است  اين  بگويم  توانم  مى  آنچه 
را گرفتم   Macy فروشگاه  بار من كارت 
اسكور  از يك سال گزارش شد كه  بعد  و 

من ٢٠ پوينت افزايش يافته است.
فروشگاه  مورد كرديت كارت  در  توصيه من 
اين است كه يكى را انتخاب كنيد كه استفاده 
اگر  ديگر،  عبارت  به  باشد.  نفعتان  به  آن  از 
مى   Macy از  را  خود  هاى  لباس  هميشه 
كلى  طور  به  آن  كارت  از  استفاده  خريد، 
و  اصلى  كارت  كرديت  يك  از  تر  منطقى 

دريافت مزاياى عضويت آن است.
مداوم  صورت  به  خود  کارت  کردیت  از 
بیش  را  کار  این  هرگز  اما  کنید،  استفاده 
آن  از  شخصا  من  ندهید:  انجام  حد  از 
با  را  چيز  همه  كه  نيستم  افراد  دسته 
كرديت كارت بخرم. من اغلب از يكى از 
كرديت كارتهايم استفاده مى كنم. با اين 
حال، متوجه شده ام كه براى رسيدن به 
استفاده   ،FICO ممكن  اسكور  باالترين 
نياز  مورد  كارت  كرديت  يك  از  مكرر 
هرگز  شما  كه  است  اين  اخطار  است. 
استفاده  كارت  اين  از  حد  از  بيش  نبايد 

كنيد. 



WWW.PEZHVAK.COM ® 324 (JANUARY 2019) COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA   (408) 221-8624

22

دنباله مطلب در صفحه 51    

پنچ نشانه خودشیفتگی پنهان
گردآورنده: سولماز مولوی

همه ما در زندگی روزانه خود با انسان هایی برخورد داریم که به وضوح خودشیفته اند. 
شاید هرکسی در برخورد با این افراد پس از مدت کوتاهی به این نتیجه می رسد که 
آنها از خودمتشکر هستند و نگاهی ازباال به پایین به تمامی اطرافیانشان دارند. اما 
نوعی دیگر از خودشیفتگی هم وجود دارد که به آن “خودشیفتگی پنهان” گفته می 
شود. تشخیص افراد این دسته به آسانی تشخیص خودشیفته های گروه اول نیست. 
اما این افراد هم به همان میزان ذوب در “خودشان” هستند و به همان اندازه افراد 

گروه اول برای روابط مخرب هستند.
انواع  از  يكى  خودشيفتگى  اختالل 
در  ريشه  كه  است  شخصيت  اختالالت 
ايجاد  دليل  دو  به  و  دارد  دوران كودكى 
توجه  يا فرد در دوران كودكى  مى شود: 
يا  از اطرافيانش دريافت نكرده و  الزم را 
مورد توجه بيش از اندازه اطرافيان بوده. 
زمانى  كه  شود  مى  باعث  موضوع  همين 
كه فرد پا به دوران بزرگسالى مى گذارد 
به شكلى غير طبيعى به دنبال توجه باشد 
كودكى  در  نداشته  توجه  خواهد  مى  يا 
توجه  يا مى خواهد  و  كند  را حاال جبران 
زيادى كه در دوران كودكى به او مى شده 

را همچنان داشته باشد.
5 عالمت خودشیفتگی

حقارت ساختگی: حقارت ساختگى در واقع 
نوعى از غرور و خودشيفتگى است. برخى از 

خودشيفته ها سعى بر اين دارند كه در هر 
موقعيتى نقش قربانى را بازى كنند و بيچاره 
تا از اين طريق بتوانند توجه  داستان باشند 
اطرافيان را به خود جلب كنند. خودشيفته 
هاى پنهان معموال اين جمله را زياد استفاده 
مى  زندگى  خودم  براى  “من  كه  كنند  مى 
چون  دهم  مى  انجام  را  كارها  اين  و  كنم 
دهم”  انجامشان  كه  دارم  دوست  خودم 
اما اين فقط يك نوع تواضع و بلوغ ساختگى 
است چرا كه آنها بيش از هر فرد ديگرى در 
اطرافيان  توجه  جذب  دنبال  به  امور  انجام 
هستند. هدف غايى آنها اين است كه به شما 
بفهمانند كه خيلى مهم هستند و براى اين 

كار از هيچ كوششى فروگذار نمى كنند. 
برايتان  اگر  همدردی:  حس  نداشتن 
همدردى  به  نياز  و  بيايد  پيش  مشكلى 

ها  خودشيفته  باشيد،  داشته 
پذيراى شما نخواهند بود. آنها 
در هر گفت و گويى به دنبال 
اين هستند كه مسائل خودشان 
را دنبال كنند. در واقع دغدغه 
باطن  در  آنها  براى  شما  هاى 
همين  براى  ندارد.  اهميتى 
ظاهر  به  كه  است  ممكن  هم 
بگويند چه بد. اما بيشتر از اين 
نمى توانند شما را در ناراحتى 
همراهى كنند چرا كه در اصل 
بودن شرايط احساسى شما  بد 

را اصال درك نكرده اند.
واکنش های غیربالغ: خودشيفته ها بسيار 
بسيار  انتقاد  مقابل  در  و  هستند  حساس 
نشان  انتقاد  به  كه  واكنشى  شكننده. 
و  عصبانيت  با  همراه  معموال  دهند  مى 
توانايى  اين  معموال  آنها  است.  درگيرى 
ها  محرك  به  كه  پاسخى  كه  ندارند  را 
با  متناسب  و  معقول  پاسخى  دهند،  مى 
آن محرك باشد. در اين شرايط حتى اگر 
بتوانند واكنش هاى كالمى خود را كنترل 
كنند، زبان بدنشان به وضوح نشانگر حجم 
زير  هرگز  )گرچه  آنهاست  بودن  عصبى 
نظر  به  اگر موضوعى   .) روند  نمى  آن  بار 
خودشيفته ها ايرادى داشته باشد، از بيخ 
و بن تيشه به ريشه آن مى زنند و توانايى 

و  خاكسترى  چهره  و  مثبت  وجوه  ديدن 
واقعى پديده ها را ندارند.

اطرافیان:  های  نیاز  سازی  ساده 
خودشيفته ها نيازهاى اطرافيان خود را تا 
حد ممكن ناديده مى گيرند و از توصيف 
اطرافيان سرباز مى زنند  جزئيات شرايط 
كردن  تلف  وقت  ارزش  نظرشان  به  چون 
برچسب  ها  انسان  به  سادگى  به  ندارد. 
مى زنند و همه را سرزنش مى كنند بدون 
اينكه لحظه اى به اين شك كنند كه ممكن 
داشته  وجود  آنها  خود  در  ايرادى  است 
اندازه  به  چيزى  هيچ  آنها  نگاه  از  باشد. 
و  ندارد  اهميت  دنيا  اين  در  خودشان 
محور دغدغه هايشان خودشان و نياز هاى 

خودشان است. 

Accounting, Tax & Financial Services 

www.behnamaccounting.com F  behnamaccounting@yahoo.com

3Integrity   3Respect   3Commitment   3Expertise

Advisor You Can Count On!

F Accounting & Auditing
F Tax Preparation & Tax Consulting
F Dispute Tax Auditing with IRS, FTB, BOE, EDD
F IRS Tax Problem Resolution (Back Taxes) 

F حسابداری و حسابرسی

F انجام کلیه امور مالیات بر درآمد
F بررسی و دفاع در حل حسابرسی مالیاتی

F رسیدگی و حل مشکالت مالیات های عقب افتاده

دفتر حسابداری و امور مالیاتی   بهنام

با داشتن CPA on the board کلیه امورحسابداری و مالیاتی شما را به بهترین وجه انجام می دهیم 
Mitra Forozesh Behnam 

MBA, AFSP, CRTP

21060 W. Homestead Road, 
Cupertino, CA 95014

Office: (408) 440-9622     Fax: (209) 835-8986

121 E. 11th Street, 
Tracy, CA 95014

Office: (209) 835-9655     Fax: (209) 835-8986

Cell: (209)740-2764
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S & S Tire And Auto Repair

(408)738-1960

Get $5 OFF on 
Regular Oil Change 

Family Owned & Operated

Get $10 OFF 

Synthetic Oil Change

We Are #1
597 S. Murphy Ave.Sunnyvale, CA 94086

For Scheduled Maintenance & any other information please visit our website at
www.sstireandautorepair.com

Complete Automotive Repair ServiceComplete Automotive Repair Service

Established in 1996

Oil Change Special Oil Change Special
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حسین الماسیان / بخش بیستم

بنام هستی بخش

h.almasian@yahoo.com

حرفهاى »ويرجيليو« كه به اينجا مى رسد بر 
تعجب و حيرتم اضافه مى شود. ناباورى را 
از چهره ام مى خواند و بهمين دليل شروع 
مى كند به توضيح »درباره روح و بقاى آن« 
از جسم جدا مى شود و  از مرگ  بعد  روح 
عهده  از  كه  است  كارهايى  انجام  به  قادر 
بگذريم  كه  اين  از  است.  خارج  عادى  بشر 
استعداد  بخاطر  افراد  از  بعضى  زندگى  در 
با ارواح تماس  خاصى كه دارند مى توانند 
را  اعمالى  آنها  طريق  از  و  كنند  حاصل 
»ماينه  نيروى  با  عمل  اين  دهند.  انجام 
دانيم  مى  را  گيرد،.اين  مى  صورت  تيزم« 
 )spiritualist( ها  چوآليست  اسپرى  كه 
دارند،  عقيده  روح«  بقاى  به  »معتقدين 

روح تابع زمان و مكان نيست.
دكتر ويرجيليو مى گويد: »من در هر كجا 
كنند.  مى  تماس حاصل  من  با  ارواح  باشم 
را  ارواح مختلفى  نقاط مختلف  منتهى در 
آنها دستور مى گيرم.  از طريق  مى بينم و 
اشخاص  يا  و  پزشكان  به  متعلق  ارواح  اين 
روحانى هستند كه سال ها پيش مرده اند.« 

عمل جراحی در چند دقیقه
ام،  شنيده  را  ها  حرف  همه  ديگر  حاال 
نبايد  سادگى  به  را  چيز  هيچ  حاليكه  در 
اينكه همه چيز را مشخصا  قبول كنم جز 
چيز  همه  ويرجيليو  ببينم.  هايم  چشم  با 
مى  دريا  به  دل  خواند.  مى  نگاهم  از  را 
را  توانم همه چيز  »مى  پرسم:  مى  و  زنم 
دوربين  در  همكارى  و  بيينم  نزديك  از 
ثبت كند؟« ويرجيليو با آرامش مى گويد: 
»از نظر من اشكالى ندارد. البته اگر خود 
بيمار  اولين  از  دهد.«  اجازه  هم  بيمار 
مى  اجازه  است  ساله  چهل  مرد  يك  كه 
گيرم. بيمار زير گوش سمت راستش ورم 
كرده و از طريق اين گوش شنوايى ندارد. 
و  خواباند  مى  تخت  روى  را  او  ويرجيليو 
كف دست هاى خود را بهم مى چسباند 
و جلوى صورتش مى گيرد. كمى در خود 
زير  انگشت  با  بعد آهسته  و  فرو مى رود 
الله گوش بيمار شكافى ايجاد مى كند. با 
خونسردى بسيار و با سرانگشت در داخل 
شكاف ايجاد شده جستجو مى كند و بعد 

در  آورد.  مى  بيرون  را  كوچك  غده  يك 
خون  اما  نيست  بيهوش  بيمار  عمل  حين 
راه افتاده ولى حس درد را در چهره بيمار 
نمى بينيم. بعد از اينكه ويرجيليو غده را 
روى  را  انگشتش  آرامى  به  آورد  مى  در 
خونها  پنبه  با  و  كشد  مى  بريدگى  محل 
را پاك مى كند. به سرعت سرم را روى 
گوش مرد آلمانى خم مى كنم، هيچ اثرى 
حتى جاى جوش خوردن زخم به چشم نمى 
خورد. ويرجيليو محل زخم را كمى ماساژ 
به  را  انگشتانش  نوك  چندبار  و  دهد  مى 
نزديك  شده  جراحى  كه  نظر  مورد  محل 
و دور مى كند. به همين سادگى كار تمام 
وسايل  بدون  كامل  جراحى  يك  مى شود، 

پزشكى در چند دقيقه. 
بيمار از جايش بلند مى شود و وقتى با او 
مى  »احساس  گويد:  مى  كنم  مى  گفتگو 
كنم كه ديگر درد ندارم و گوشم كامال مى 
احساس  دردى  نيز  عمل  موقع  در  شنود. 
نكردم، فقط موقع خارج كردن غده چركى 
بود كه كمى درد احساس كردم.« خودش 
شرح بيماريش را تعريف مى كند كه »من 
رفتن  شيرجه  هنگام  پيش  سال  دو  يكى 
به  و  ديدم  ناحيه گوش صدمه  از  آب  در 
قدرت  و  كرد  چرك  راستم  گوش  تدريج 
شنوايى ام را از دست دادم. از آن به بعد 
تا  نشد  واقع  موثر  اما  معالجه كردم  زياد 

به  و  شنيدم  را  ويرجيليو  تعريف  اينكه 
اينجا مراجعه كردم.« 

بيمار بعدى از ناحيه شكم ناراحت است. او 
نيز به همين طريق تحت عمل جراحى قرار 
مى گيرد. او مردى ميانسال است كه سال 
ويرجيليو  با  برد.  مى  رنج  شكم  درد  از  ها 
را  اش  كلمه  يك  كه  زند  مى  هايى  حرف 
تمام مى  هم متوجه نمى شويم. حرفها كه 
شود خودش راه مى افتد و روى تخت دراز 
مى كشد. ويرجيليو دقيقا مثل يك ربع قبل 
مى  بهم  را  دست  كف  دو  كند.  مى  عمل 
چسباند. حالت جذبه اى به خود مى گيرد. 
ما هم چهارچشمى مرد و ميز و ويرجيليو 
همكار  به  دارم  بخاطر  داريم.  نظر  زير  را 
عكاسم سفارش كرده بودم مژه هم نزند و 
اجازه  از ويرجيليو  بار هم  اين  بگيرد.  فيلم 
عكس بردارى گرفته بوديم. فرد فيليپينى 
ثبت  دوربين  در  لخت  تصويرش  اينكه  از 
ويرجيليو  نكرد.  گيرى  سخت  زياد  شود 
بلندش  پيشانى  روى  تا  را  هايش  دست 
با انگشتان دست راستش شكم  باال آورد. او 
مرد فيليپينى را پاره مى كند. خون از شكم 
سرازير مى شود اما او خونسرد بدون اينكه 
درد در چهره اش آشكار شود به من خيره مى 
داخل  را  دستش  سرعت  به  ويرجيليو  شود. 
اما هيچ چيز بيرون  بيمار مى چرخاند  شكم 

نمى آورد. 
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یادداشت های حسن رجب نژاد

دنباله مطلب در صفحه 57

امین رفسنجانی

F Sales & Purchase
F Residential
F First time Buyers
F Free Market Evaluation
F Guided by Principles of Trust, Respect & Integrity

متخصص و مشاور در امور امالک مسکونی

F خرید و فروش امالک در کوتاهترین مدت، مناسب ترین هزینه و بهترین قیمت

F مشاوره رایگان جهت بررسی توانایی مالی 
F سال ها تجربه در خرید و فروش مسکن

F ارزیابی رایگان امالک مسکونی در اسرع وقت
F ارائه سرویس بهتر و تامین رضایت شما ضامن موفقیت من است

(408) 857-2131

1567 Meridian Ave., San Jose, CA 95125

Amin Rafsanjani /  Realtor 
BRE #01989647

ARafsanjani@InteroRealEstate.com    F      www.AminEstates.com

آگاهی و شناخت درست از آخرین تغییر و تحوالت در 
امور خرید و فروش خانه و امالک بسیار مهم است.

من می توانم شما را در این مورد مطلع نمایم.

قاتلی بر کرسی قضا
قضا  كرسى  بر  را  قاتلى  گويند:  مى 
بنام  پليدى  جنايتكار  گويا  اند.  نشانده 
مرگ  مثلث  اعضاى  از  رييسى  ابراهيم 
قوه  رياست  به  ديگرى  جنايتكار  توسط 

قضاييه منصوب شده است.
از  بهتر  گفت:»قوادى  مى  زاكانى  عبيد 
بر  قوادان  اكنون  اما  است.«  قاضيگرى 
القضات  قاضى  و  نشسته  قضاوت  مسند 
قلمدان  »از  نويسد:  مى  عبيد  مى شوند. 
كه  شخصى  افتاد.  زمين  بر  قلمى  قاضى، 
»كلنگ  گفت:  قاضى  به  بود  حاضر  آنجا 
ات را بردار.« قاضى به خشم در آمد كه:  
»مردك! فرق قلم و كلنگ نميدانى؟« مرد 
گفت: »هر چه هست باشد، تو خانه من با 

آن خراب كرده اى.«
در سودان اتفاق افتاد

در يكى از شهرهاى سودان مردان خشمگين 
با مشت و چوب و چماق به يك امام جمعه 
منبر  از  را كشان كشان  او  و  حمله كردند 
پايين كشيده و از مسجد بيرون انداختند. 

و  گرانى  و  فقر  جمعه،  امام  جناب  گويا 
بدبختى مردم سودان را ناشى از نافرمانى 
الهى و بى حجابى زنان دانسته بود و در اين 
باره فرمايشات مى فرمود كه ملت با چوب 
توانستند  تا  و  افتادند  جانش  به  چماق  و 
مشت و مالش دادند. ياد بگيريد اى ملت 

سلحشور ايران!
روزنوشت های بابا بزرگ

دارد  مى  بر  شكالت  كوچك  جعبه  يك 
پيشخوان جلوى من. مى  مى گذارد روى 
كيفش  توى  دست  دالر!«  »چهار  گويم: 
كه  دخترش  بدهد.  را  پولش  تا  كند  مى 
با  رفتن  ور  آنورتر مشغول  پنج قدم  چهار 
رساند  مى  ما  به  را  خودش  هاست  ميوه 
را  و جعبه شكالت  و معذرتى مى خواهد 
برمى دارد و بازوى مادرش را مى گيرد و 

مى رود چهار قدم آنطرف تر.
را  شكالت  جعبه  شنوم.  مى  را  صدايش 
دارد مالمتش  و  است  گرفته  توى دستش 
خونت  قند  جان!  مادر  »مادر!  كند:  مى 
باالست. خيلى هم باالست. اگر اين شكالت 

مى  فهمى؟  مى  ميميرى!  بخورى  را  ها 
حرف  به  كودكى  همچون  پيرزن  ميرى!« 
دلش  هيچ  دهد.  مى  گوش  دخترش  هاى 
از آن شكالت خوشمزه دل بر  نمى خواهد 
است.  جدى  دخترش  نهى  و  امر  اما  كند. 
خيلى هم جدى است. شكالت را مى گذارد 
دلشكستگى  و  دلخورى  با  و  قفسه  روى 

بيرون مى رود. دلم برايش مى سوزد.
به  وقت  هر  افتم.  مى  خودم  دختر  بياد 
مادرش  با  دخترم  رويم  مى  رستوران 
گذارند  نمى  و  كنند  مى  يكى  به  دست 
بدهم.  سفارش  را  ام  عالقه  مورد  غذاى 

نيويورك استيك!
مى  سكته  جونى!  »بابا  مى گويد:  دخترم 

كنى ها ! يك غذاى سالم سفارش بده!« 
فارغ  خواهى  نمى  »مگر  مى گويد:  زنم 
را  جونى  آرشى  و  جونى  نوا  التحصيلى 
ببينى؟ پس نيويورك استيك بى نيويورك 
باشيم  ما  كه  مردى  گيله  البته  استيك!« 
تان  بعدا تالفى اش را در ميآوريم و جاى 
مان  عالقه  مورد  رستوران  ميرويم  خالى 
نيويورك استيك سفارش مى  و يك فقره 

دهيم به اين بزرگى!
مى  آب  را  مان  لوچه  و  لب  هم  بعدش 
كشيم و مثل بچه آدم مى رويم خانه مان و 

شتر ديدى نديدى!
مى  كه  افتم  مى  خرسندى  هادى  ياد 
گفت: »جوان كه بوديم از ترس پدر مادر 

كشيديم  مى  سيگار  توالت  توى  هايمان 
حاال از ترس بچه هامان.«

را  مان  هاى  بچه  سال  چهل  سى  هم  ما 
آن  بكن  را  كار  اين  كرديم  مى  نصيحت 
كار را نكن و حاال نوبت بچه هاى ماست 
كه انتقام آن سال ها را بگيرند و نگذارند 
جان  نوش  استيك  نيويورك  فقره  يك  ما 

بفرماييم! عجب زمانه اى شده آقا!
فاتح شدم!

كه  بود  آمده  برايمان  بلند  باال  نامه  يك 
حضرتعالى  چون  فالن!  بن  فالن  »آقاى 
خواهى  مى  اگر  اى،  شده  ساله  هفتاد 
گواهينامه رانندگى ات تجديد بشود بايد 
»امتحان؟  گفتيم:  بدهى!«  امتحان  بيايى 
چه امتحانى؟ ما كه در اين شصت هفتاد 
سال در هر امتحانى رفوزه شده ايم، حاال 

بياييم امتحان بدهيم كه چه؟«
حال و حوصله خواندن آيين نامه رانندگى 
داستان  عينهو  الكردار  نداشتيم.  را 
تمام  ماند.  مى  شبسترى  كرد  حسين 
كامپيوتر  پاى  نشستيم  نيست.  شدنى 
فالن  و  ساعت  فالن  و  روز  فالن  براى  و 
و  شال  روز  فالن  گرفتيم.  وقت  دقيقه 
كاله كرديم و پا شديم رفتيم اداره جليله 
دويست  ديديم  رانندگى.  و  راهنمايى 
اند.   نشسته  گوش  تا  گوش  نفرى  سيصد 
ما كه پيشاپيش وقت گرفته بوديم چندان 

معطل نمانديم. 
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Fifth Disease بیماری پنجم
بيمارى  كنترل  مركز   ،CDC اخيرا 
كه  است  كرده  گزارش  آمريكا  در  ها 
بيمارى پنجم در كودكان و نوجوانان رو 

به ازدياد مى باشد.
ويروسى  بيمارى  نوع  يك  بيمارى  اين 
كودكان  در  بيشتر  كه  است  پوست 
بنام  آن  ويروس  نوع  شود.  مى  ظاهر 
آن  علت  شود.  مى  ناميده   Parvovirus
كرده  نامگذارى  پنجم  بيمارى  را  آن  كه 
بيمارى  پنجمين  اين  كه  است  اين  اند 
در  كه  ويروسى  هاى  بيمارى  ليست  در 
كودكان ظاهر شده و ايجاد يك rash در 
صورت بچه ها بوجود مى آورد كه بسيار 
بنام  گاهى  بيمارى  اين  است.  رنگ  قرمز 
صورت سيلى خورده نيز ناميده مى شود. 

)slapped cheek  disease(
عبارتند  ديگر  ويروسى  بيمارى  چهار 

سرخجه   ،)measles( سرخك  از 
 Chicken( مرغان  آبله   ،)Rubella(

.)Scarlet fever( و تب مخملك )pox
اين  به  نوجوانان  و  كودكان  از  نيمى  تقريبا 
را  آن  زمانيكه  و  شوند  مى  مبتال  بيمارى 
گرفتند بعد از آن ديگر به آن مبتال نخواهند 
مبتال  بيمارى  اين  به  كه  كودكانى  شد. 
منزل  در  كه  ندارند  نيازى  شوند  مى 
نروند  مهدكودك  يا  مدرسه  به  و  مانده 
باشد.  شده  قطع  آنها  تب  كه  شرطى  به 
است  ويروسى  يك  پنجم  بيمارى  ويروس 
كه از طريق بزاق و ترشحات تنفسى بين 
كودكان در كودكستان منتقل مى شود و 

بيشتر در زمستان و بهار فعال مى باشد.
سيستم  داراى  و  شده  مبتال  كه  كودكانى 
بيمارى  است  ممكن  هستند  ضعيف  ايمنى 
زيرا  كنند،  منتقل  ديگران  به  راحتى  به  را 

ويروس از طريق خون نيز منتقل مى شود.
را  بيمارى  اين  كه  بزرگساالن  از  بسيارى 
ولى  دهند،  نمى  نشان  عالئمى  گيرند  مى 
يعنى  بعدا  ولى  باشد  مى  ابتدا  در  فقط  اين 
بين كمتر ا ز ١4 روز عالئم در آنها ظاهر مى 
بعد  تا سه هفته  شود. قرمزى صورت حتى 
ساير  و  نمى شود  ظاهر  ويروسى  عفونت  از 
عالئم شبيه بيمارى آنفلونزا مى باشد. بعضى 
بيمارى  اين  اثر  در  بزرگساالن  و  كودكان 
دچار درد مفصل و تورم مى شوند ولى اين 

عالئم نيز تدريجا به ناپديد مى شوند.
عالئم دیگر بیماری پنجم

گرفتگى  درد،  سر  درد،  گلو  خفيف،  تب 
بينى و خستگى. چند روز بعد از اين عالئم 
يك rash روى صورت به فرم قرمز رنگ 
شكم  و  پاها  بازوها،  به  سپس  و  شده  ظاهر 
 rash سرايت مى كند. بعد از ٥ تا ١٠ روز
از   rash معموال  رود.  مى  بين  از  تدريجا 
بين مى  از  تدريجا  يا وسط صورت  و  مركز 
رود و به فرم حلقه قرمز رنگى در مى آيد. 
گاهى اين تا چندين ماه طول مى كشد. گاهى 
ويروس از طريق سرفه كردن نيز پخش مى 
شود خانم هاى حامله در صورتيكه بيمارى 
پنجم مبتال شوند آن را به نوزاد خود منتقل 
قرمزى  ديدن  با  پزشكان  اغلب  كنند.  مى 
و  داده  تشخيص  را  بيمارى  صورت  روى 

نيازى به آزمايش خون نمى باشد.
ندارد.  وجود  واكسن  آن  جلوگيرى  جهت 

بهداشت فردى مى  بهترين روش رعايت 
باشد. پوشاندن دهان و بينى هنگام سرفه 
به  را  آلوده  هاى  دست  كردن،  عطسه  و 
هاى  فرم  اغلب  نگذاشتن،  دهان  و  چشم 
بيمارى پنجم بسيار خفيف بوده و تدريجا 
مى  فقط  و  روند  مى  بين  از  خود  به  خود 
قرص  از  لرز  و  تب  درمان  براى  توان 

تايلنول استفاده كرد.
به  آلوده  كه  مادرانى  حاملگی:  زمان  در 
اين ويروس شده اند بايستى با پزشك خود 
در تماس باشند. در حدود ٥ درصد خانم 
هاى حامله كودكان دچار كم خونى شديد 
شده و گاهى بچه ممكن است سقط شود و 
گاهى كودك در شكم مادر نياز به تعويض 

خون پيدا مى كند.
ايمنى  سيستم  ضعف  دچار  كه  افرادى 
درمان  به  نياز  است  ممكن  هستند 
اختصاصى براى رفع بيمارى داشته باشند. 
پيوند  را  بدن  از  افرادى كه عضوى  نظير 
زده اند مانند كليه و كبد يا دچار بيمارى 

سرطان و يا AIDS هستند.
 sickle-cell بيمارى  دچار  كه  بيمارانى 
خون  كم  مزمن  طور  به  يعنى  هستند 
هستند، در صورت مبتال شدن به ويروس 
بيمارى پنجم ممكن است دچار كم خونى 
انتقال خون  به  نياز  و حتما  شديدتر شده 

دارند.
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9217 Sierra College Blvd #120, Roseville, CA 95661

Soheila Rezae

خانه ای بسیار زیبا در یکی از بهترین مناطق شهر ُرزویل
  با قیمت فوق العاده مناسب 699،000 دالر به فروش می رسد!

این اکازیون را از دست ندهید!

سهیال رضایی
متخصص در امور خرید و فروش امالک در شهر ساکرامنتو و حومه

Lic.: 01834116

F Beds: 4    F Baths: 3 (2 1)(FH)    FSq Ft: 3167   FLot size: 8973    F Year Build: 2001  
 FHigh Ceiling   F Master Bedroom Downstairs   F Paradise Looking Backyard 

  F Updated & Remodeled    F Large Loft     Price: $699,000

Soheila.Realtor@gmail.com       916-616-7395
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افرادی که جریمه رانندگی دریافت کرده اند می توانند در 
مدرسه ما شرکت کرده و  امتحان خود را به راحتی قبول شوند.

 این کالس ها به زبان فارسی نیز عرضه می گردد

کالس های تعلیم رانندگی و ترافیک علی
 برای بزرگساالن و نوجوانان

(408)370-9696 F  (408)394-5249

We Offer a Complete Course in Drivers’ Education 
& Training with Professional Instructors

F Driving
F Training
F Traffic School
F Drivers Education
F Seniors, Teens & Adults
F Free Home & School Pickup
F Hiring & Training Instructors

آموزش رانندگی توسط کادری مجرب و حرفه ای

Ali Driving & Traffic School

Licensed & Bonded

Safety is our most
 important concern

Safe Driving
Saves Lives

سیر و سفری در
گلستان ادب پارسی

گردآوری و نگارش: پرویز نظامی

بخش هفتم

به  را  خود  شاهنامه  دگربار  فردوسى، 
اضافه  مطالبى  آن  به  و  گيرد  مى  دست 
مى كند كه در آنها از محمود و برادرش- 
خراسان-ستايش  اميرنصر-سپهساالر 
است. سپس كتاب را به غزنين مى رساند. 
بزرگى  دگرگونى  آنجا  در  سال  آن  در  اما 
خواست  مى  كه  محمود  دهد.  مى  رخ 
بود،  گرفته  آنان  از  را  خود  وفادارى 
معزول  را  خود  وزير  اسفراينى  ابوالعباس 
كرد و ميمندى را كه با همه سنت هاى 
قومى و بخصوص ايرانى دشمنى داشت و 
حتى مى كوشيد مكاتبات ديوانى دستگاه 
غزنويان را از پارسى به تازى برگرداند به 
او به وزارت منصوب كرد. اين در  جاى 
وزير  اسفراينى  ابوالعباس  كه  بود  حالى 
عالقه  براثر  محمود  دانشمند  و  معزول 
اى كه به زبان فارسى داشت به فردوسى 
فراوان  ستايش  و  عالقه  وى  شاهنامه  و 
داشت و او را به اتمام آن تشويق كرد و 
بود.  نويد و وعده داده  پاداش  و  به مال 

فردوسى در حالى به غزنين سفر كرد كه 
از اين وقايع كامال بى خبر بود و اگر هم 
توانست  نمى  آن  از  بيش  داشت،  آگاهى 
با درنظرگرفتن همه  بماند.  راه  به  چشم 
كه  پنداشت  توان  مى  آمدها  پيش  اين 
آن  در  محمود  به  فردوسى  آوردن  روى 
حال و روز مى توانست يكسره بى پاسخ 
بماند و همه اميد و آرزوى چكامه سراى 

كهنسال بر باد رود.
پندارند كه  اين  بر  از خاورشناسان  برخى 
بود و  محمود بدان علت كه تركى خشن 
توانست دريابد،  نمى  را  عظمت شاهنامه 
ننهاد.  وقعى  و  ارزش  را  فردوسى  آفريده 
كه  باشد  گفتن  به  نياز  رود  نمى  گمان 
علمى  ارزش  فاقد  بينشى  و  نظريه  چنين 
مى  بر  اسناد  و  منابع  از  چنانكه  است. 
نه  و  بود  فرهيخته  مردى  محمود  آيد، 
هم  را  عربى  زبان  بلكه  درى  پارسى  تنها 
درى  پارسى  به  گويا  گهگاه  دانست،  مى 
شعر هم مى گفته و در زمان فراغت كه 

چندان هم نبود، زيرا يا به لشگركشى هاى 
كشتار  به  يا  و  پرداخت  مى  چپاولگرانه 
»قرمطيان« يعنى همه كسانى كه فرمان او 
را نمى بردند- دشمنان داخلى، تفسيرى 
بزرگ بر قرآن مى نوشته است. حتى زنان 
بودند  فرهيخته  خوبى  به  هم  او  خاندان 
دانش  و  علم  فراگيرى  به  آنها  از  برخى  و 
رايج در زمان مى پرداختند و برخى ديگر 
داشتند.  زيادى  شهرت  خوشنويسى  در 
همه اينها به خوبى مى رساند كه محمود 
است  توانسته  مى  و  داشته  كافى  دانش 
دريابد.  را  »شاهنامه«  شايستگى  و  ارزش 
اما به گمان بسيار، محمود به دليل همان 
دانش و فرهيختگى خود نمى توانست اين 
پيشتر  شاهنامه  اگر  كه  درنيابد،  نيز  را 
نوشته شده بود مسلما مى توانست كمك 
بزرگى براى سامانيان باشد و ديگر اينكه 
شاهنامه،  بنيادى  و  اساسى  هاى  انديشه 
اعتبار او را از ريشه بر باد مى داد. او به 
به كمك  تواند  دانست كه مى  خوبى مى 
و  اصل  دربارى  خوار  جيره  نويسان  تاريخ 
تبار خود را به هر يك از پادشاهان گذشته 
اصل  فريب  او  دشمنان  اما  برساند  دور 
او  نخورده،  هرگز  را  او  ساختگى  تبار  و 
شمرد  برنخواهند  فّركيانى«  »دارنده  را 
آخر، در شاهنامه آمده كه غاصب بى فّر، 
ماند،  نخواهد  پادشاهى  رنگ  او  بر  ديرى 

دست  در  تواند  مى  فردوسى  اثر  پس 
همه كسانى كه نمى خواهند فرمانروايى 
درستيزند  آن  با  و  بپذيرند  را  محمود 
شرايطى  چنين  در  باشد.  مناسبى  حربه 
از  تنها  نه  شاهنامه  هنرى  واالى  ارزش 
بلكه  كاست،  نمى  آن  سياسى  مخاطرات 
برعكس آن را افزونتر مى ساخت. آيا مى 
توان پنداشت كه فرمانرواى خون آشام و 
با توجه  پرقدرت زمان، سلطان محمود- 
ريشه  به  تيشه  زيباپسندانه،  ديدگاه  به 

اعتبار خويش زند؟
بنابراين داستان فردوسى و محمود، شاعر 
كه از »سلطان بى فراست«، به خشم آمده 
بود او را هجو كرد و از ترس جان خويش، 
كه  مازندران  درياى  كرانه  به  غزنين  از 
ايرانى  اصيل  خاندان  يك  از  شهريارى 
اما  آنجا حكمروايى مى كرد گريخت.  در 
به  نسبت  محمود  خشم  از  كه  شهريار 
خواندن  از  پس  بود  هراسناك  فردوسى 
آگاه  آن  از  اگر محمود  هجو، دريافت كه 
مرگى  به  را  پير  سراى  چكامه  تا  گردد 
جانگداز نكشد آرام نخواهد گرفت. براى 
كه  كرد  پيشنهاد  فردوسى  به  هم  همين 
بيت  يك  هر  براى  و  بخرد  او  از  را  هجو 
هزار دينار به او بپردازد. شاعر كه به پول 
نابود  را  بود پذيرفت و هجونامه  نيازمند 

كرد. 
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»به اوباما:  با عشق، شادی، خشم و امید«

مردى از اوهايو در نامه اش نوشت كه باالخره 
زنش  به  و  را جمع كرد  توانش  تمام  ديشب 
گفت كه همجنس گراست و ديگر نمى تواند 
به اين زندگى و هويت دروغين ادامه دهد. 
حاال اول صبح اين نامه را براى شما مى نويسم 
آقاى رئيس جمهور تا به شما هم بگويم كه من 
همجنس گرايم، هميشه بودم و تا حاال هويت 

جنسى ام را پنهان مى كردم.
درشت  حروف  با  نامه اش  در  زندانى  يك 
نوشته بود »كمك« و به رئيس جمهور اعتراف 
زندانيان  ساير  به  زندان  در  كه  بود  كرده 
رئيس جمهور!  آقاى  »ولى  مى فروشد.  كراك 
من يك موجود از دست رفته نيستم كه اميدى 
بهم نباشد. اگر به من فرصتى داده شود، آدم 
مى شوم.  مفيدى  شهروند  مى شوم،  بهترى 
ندارم،  را  پرونده ام  در  تجديدنظر  تقاضاى 
جهان  اين  در  نفر  يك  به  مى خواهم  فقط 
بگويم كه من ازدست رفته نيستم، آرزو دارم 

روزى شهروند بهترى باشم.«
دانشگاه  رئيس  حاال  كه  دانشگاهى  استاد 
و  جمهورى خواه  هميشه  او  كه  نوشت  است، 
سياست هاى  از  بسيارى  با  بوده.  محافظه كار 
رئيس جمهور، به ويژه سياست هاى دست ودل باز 
ماه  اما  است.  مخالف  مهاجرت  حوزه   در  او 
از  گروهى  دانشگاهى،  سفرى  براى  پيش 
در  فقيرى  بسيار  منطقه   به  را  شاگردانش 
روستايى  خانواده اى  با  آنجا  در  برد.  اكوادور 
درآمد  دالر   ١4٠ ماهى  پدر  كه  شد  آشنا 
از  يكى  كه  نفره  هشت  خانواده اى  داشت. 
نه  خانه  در  مى كرد.  زندگى  آنها  با  هم  اقوام 
خبرى از آب آشاميدنى بود نه گاز و برق. كف 
زمين حتى كاشى نداشت و هنوز گل بود. يكى 
از پسرهاى اين خانواده در آمريكا غيرقانونى 
زندگى مى كند. حاال سؤال او از رئيس جمهور 
اين  به  روشن است و شفاف: چطور مى تواند 
پسر كمك كند؟ چه مى شود كرد تا اين مرد 
جوان بتواند در آمريكا به شكل قانونى زندگى 
جوان  هزاران  وضعيت  مى توان  چطور  كند؟  
ديگر مثل او در خاك آمريكا را بهبود بخشيد 

و به آنها امكان زندگى قانونى داد؟
دو زن همجنسگرا كه به تازگى باهم ازدواج 
را  خود  ازدواج  مراسم  از  عكسى  كردند، 
آقاى  »سپاس گزاريم  فرستادند:  او  براى 
سياست هاى  تمام  به  مردى  رئيس جمهور«. 
اقتصادى او فحش داده، صورت حساب هاى 
كرده  پيوست  نامه  به  را  خود  واريزنشده  
چه  بايد  قرض  همه  اين  با  بگو  پرسيده  و 
مادر  درمانى  صورت حساب هاى  زنى  كنم؟ 
زير  كمرشان  نوشته  و  فرستاده  را  خود 
كنيد.  كارى  شكسته.  درمان  بابت  بدهى 
كودكانه   دست خط  با  كوچك  دختربچه اى 

فرناز سیفی

در  كوچك  پسربچه   دو  كه  نوشت  خود 
دنيا  نمى توانند  گفتند »دخترها  او  به  محل 
است  اميدوار  او  حاال  بدهند«.  تغيير  را 
چطور  كه  كند  راهنمايى اش  رئيس جمهور 
بهش  و  بدهد  را  پسربچه ها  اين  جواب 
را  دنيا  دختر،  يك  عنوان  به  چطور  بگويد 
چسبانده  نقاشى  نامه اش  پايين  دهد.  تغيير 
تغيير  را  جهان  مى توانند  »دخترها  كه 
باش.«  داشته  باور  خودت  »به  و  بدهند« 
است  بيزار  او  مالياتى  سياست هاى  از  يكى 

و خشمگين، ديگرى از عشق سرخورده و...
مردم  كه  است  نامه هايى  از  بخشى  اين ها 
سال   8 در  كشور،  گوشه وكنار  از  آمريكا، 
او  به  خطاب  اوباما،  باراك  رياست جمهورى 
جواب  ناباورى،  كمال  در  آنها  اكثر  و  نوشتند 
جين  تازه   كتاب  كردند.  دريافت  را  نامه شان 
روزنامه نگار  نويسنده،  كه  السكاس  مارى 
دانشگاه  در  انگليسى  ادبيات  استاد  و 
»پيتزبورگ« است، به زير و رو كردن و بررسى 
خطاب  كه  دارد  اختصاص  نامه اى  ميليون ها 
سپتامبر  در  كه  كتابى  شد.  نوشته  اوباما  به 
 Anger & Hope Joy, to با عنوان »   ٢٠١8

Obama, With Love« به بازار آمد.
عادت نامه خواندنِ شبانه

آغاز  روزهاى  اولين  همان  در  اوباما،  باراك 
ضلع  در  تازه اى  دفتر  خود  رياست جمهورى 
غربى كاخ سفيد كه بخش ادارى است، راه 
انداخت. دفترى كه در ابتدا با ده كارآموز و 
يك مسئول كار را شروع كرد و شمار كاركنان 
رياست جمهورى  سال  آخرين  در  دفتر  اين 
اوباما به بيش از شصت كارآموز و ده نيروى 
كه  دفترى  بود.  رسيده  مسئول  يك  و  ثابت 
رياست جمهورى«  مكاتبات  »دفتر  آن  اسم 
اختصارى  عنوان  با  سفيد  كاخ  اهالى  و  شد 
از  پيش  مى بردند.  نام  آن  از  »او.پى.سى« 
دفتر  مك كينلى  ويليام  رئيس جمهور  اين 
مشابه اى در كاخ سفيد راه انداخته بود. اما 
حجم كار اين دفتر هميشه بسيار محدود بود 
به  را مقيد  و هيچ وقت رئيس جمهورى خود 
خواندن مداوم نامه ها نكرده بود، چه رسد به 

اين كه وقت بگذارد و به نامه ها پاسخ دهد.
باراك اوباما از همان ابتدا يك قاعده شخصى 
رياست جمهورى  روز  آخرين  تا  و  كرد  وضع 
نامه هايى كه  ماند:  تك تك  پايبند  آن  به  خود 
خوانده  بايد  مى شود،  ارسال  او  به  خطاب 
شخصى  مكاتبات  دفتر  كاركنان  شود. 
انتخاب  را  نامه  ده  روز  رياست جمهورى، هر 
هرشب  اوباما  بگذارند.  او  كار  ميز  روى  و 
بخش  به  بود،  شده  انتخاب  كه  را  نامه هايى 
و  او  زندگى  محل  كه  سفيد  كاخ  خصوصى 
خلوت  در  را  نامه ها  مى برد.  بود  خانواده اش 

با  آن ها  از  بعضى  براى  مى خواند،  شب 
دست خط شخصى جواب مى نوشت، در حاشيه  
مى نوشت  را  نكاتى  نامه ها  از  ديگر  بعضى 
براى  كليدواژه ها  و  محور  اين  با  كاركنان  تا 
نامه جوابى بنويسند و چندتايى از اين نامه ها 
تا  زد  خود  كار  دفتر  ديوار  به  كرد،  قاب  را 

هميشه جلوى چشمش باشد.
رئيس جمهور،  شخصى  مكاتبات  دفتر 
كرده  انتخاب  را  مشخصى  كليدواژه هاى 
بداند  كليدواژه ها  به  نگاهى  با  اوباما  تا  بود 
كه محتوا درباره  چيست: ماليات، مهاجرت، 
بيمارى،  افغانستان،  و  عراق  اوكراين،  شغل، 
اين  )معنايش  حساس  اسلحه،  خشونت، 
دادن  دست  از  اندوه  درباره   فردى  كه  بود 
عزيزى براى رئيس جمهور نوشته است( و... 
در  درشت«  قرمز  »نقطه   نشانه  مهم ترين 
بود كه  ويژه نامه هايى  اين  بود.  باالى صفحه 
داشت.  احتياج  فورى«  رسيدگى  و  »توجه 
از  خسته  و  مستأصل  فردى  كه  نامه هايى 
فكر  به  كه  بود  نوشته  همه كس  و  همه جا 

خودكشى است يا خشونت عليه ديگران.
را  كتاب  بخش  هر  السكاس  مارى  جين 
آغاز  نامه ها  از  بعضى  نمونه هاى  تصوير  با 
سراغ  جالب،  اقدامى  در  است.  كرده 
از  كه  رفته  نامه هايى  نويسندگان  بعضى 
سوى اوباما جوابى دريافت كردند تا ببيند 
احوال شان  نامه نگارى،  از  بعد  سال  چند 
حس شان  كرد؟  تغيير  چيزى  است.  چطور 
آن ها  نامه ى  به  رئيس جمهور  وقتى  بود  چه 
پاسخ داد؟ چه شد كه به رئيس جمهور نامه 

نوشتند؟ انگيزه آن ها چه بود؟ 
دفتر  مسئول  با  هم  كتاب  اين  در  السكاس 
مكاتبات شخصى رئيس جمهور و هم با خود 
اوباما  از  است.  كرده  مصاحبه  اوباما  باراك 
و  پيگير  گرفت  تصميم  كه  شد  چه  پرسيده 
تعطيالت،  و  كارى  سفر  در  حتى  و  مداوم 
روزى ده نامه را بخواند و پاسخ دهد؟ اوباما 
خواندن  نامه  عادِت  كه  مى گويد  پاسخ  در 
هر  او  به  و  مى داشت«  نگه  پا  »سر  را  او 
پشت  نرود  يادش  كه  مى كرد  يادآورى  روز 
خشم  اندوه،  و  رنج  موافقت،  مخالفت،  هر 
انسان ها  از  گروهى  يا  انسان  يك  فرياد  و 
و  دارند  قصه اى  مهم اند،  كه  دارند  وجود 
تصميم گيرى  در  و  شنيد  را  آن ها  قصه   بايد 
حواست به آن ها باشد. مى گويد نامه نوشتن 
و نامه خواندن به او كمك كرد كه هم دردى 
و هم دلى بيشترى داشته باشد، چيزى كه به 
نظرش، رمز كليدى تغيير است و نقطه اى كه 
آدم ها را از فرد به جمع مى رساند و به آن ها 
راه  در  كوچك«  اجتماعى  »ساختن  توانايى 

رسيدن به هدفى مشخص را مى دهد.
نامه هایی که قاب گرفته شدند

در  رئيس جمهور  شخصى  مكاتبات  دفتر 
نامه  هزار  ده  از  بيش  روزانه  اوباما  دوران 
دريافت مى كرد. باراك اوباما چندتايى از اين 

راهروى  يا  ديوار  به  گرفت،  قاب  را  نامه ها 
كپى  آن ها  از  كوبيد،  خود  كار  اتاق  ورودى 
و  كرد  پخش  كابينه  اعضاى  بين  و  گرفت 
خواست هر روز و هميشه اين ها جلوى چشم 
را  چيزهايى  چه  بايد  نرود  »يادش  تا  باشند 

تغيير دهد و به چه مردمى خدمت كند«.
از  الر، زن جوانى  ربكا  را  نامه ها  اين  از  يكى 
نوشت  ربكا  نوشت.  مينياپوليس  ساكنان 
كه  را  آن چه  همه   شوهرش  و  او  چطور  كه 
زندگى  تا  دادند  انجام  بود  درست«  »راه 
داشته  آبرومندى  و  كوچك  و  جمع وجور 
به  تا  گرفتند  دانشجويى  قرض  باشند. 
تا  بگيرند  مدركى  بتوانند  و  بروند  كالج 
تنگ دستى  با  باشند،  داشته  بهترى  شغل 
به  كوچك  بچه   دو  با  مدتى  شدند  مجبور 
كنند  كوچ  همسرش  والدين  خانه   زيرزمين 
هر  ندهند.  اجاره  تا  كنند  سكونت  آن جا  و 
مى رانند  را  كوچكى  قراضه   ماشين هاى  دو 
كه نزديك به ٢٠ سال عمر كرده اند و براى 
خانواده ى آن ها با ٢ بچه  كوچك تنگ است. 
موادغذايى  ارزان ترين  وسواس  و  دقت  با 
تولد،  و  كريسمس  وقت  به  جز  مى خرند.  را 
عرق  دو  هر  نمى خرند.  نويى  لباس  و  كفش 

مى ريزند و جان مى كنند و كار مى كنند.
گرفت.  بهترى  نسبتاً  كار  باالخره  شوهرش 
از  و  كنند  كرايه  محقرى  خانه   توانستند 
زيرزمين خانه  والدين همسرش بيرون بيايند. 
پيش دبستانى  شهريه   ١9٠٠دالر  ماهى  االن 
غذايى  مواد  پول  مى پردازند.  بچه شان  براى 
مى زند  فلك  به  سر  و  شده  گران تر  هرسال 
درحالى كه حقوق آن ها ١٠ سال است تغييرى 
نكرده است. آن ها كماكان شاكر و خوشحالند 
آقاى  باالى سر، ولى  كه كارى دارند و سقفى 
رئيس جمهور ديگرى اميدى ندارند كه روزى 
آمريكا  در  به نظرش  باشند.  متوسط  طبقه 
هرچقدر هم جان بكنى، قانون مدار باشى، همه  
»كارهاى درست و بر مبناى قاعده« را انجام 
بدى تا زندگى كوچك و شرافت مندانه  و ساده  
طبقه  متوسط داشته باشى، هرگز به اين آرزوى 

كوچك نمى رسى. 
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F رسیدن به شادی و نشاط درونی

F اعتماد و حرمت نفس و تعادل
F خودشناسی، خودسازی، هدف یابی

F تصمیم گیری های درست در زندگی شخصی و یا کاری
F روابط و حل اختالفات زوجی و یا خانواده ها

F صحبت های مثبت و سازنده برای نوجوانان و جوانان

  آتوسا یکان

)925( 297-9700

مربی و راهنمای زندگی
Professional Certified Life Coach

atoosa30@yahoo.com

F Relationships
F Self-esteem
F Behavior Problems
F Adults & Teens
F Life Choices
F Happiness & Balance

"Not just another life coach..."

مربی زندگی یک روانشناس نیست. او کسی است که با حمایت و 
تشویق شما و با ارائه راه های جدید برای رسیدن به هدف ها، به 

شما کمک میکند تا زندگی شخصی و حرفه ای خود را توسعه دهید. 

مربی زندگی یک سیستم پشتیبانی است که یک هدف در ذهن دارد: 
باال بردن کیفیت زندگی شما

Atoosa Yekan
دفاتر در سن حوزه و پلزنتون. سرویس سیار موجود می باشد.

F تخصص و تجربه در روش های مؤثر، شاد کردن و تقویت حافظه سالمندان شما در 
منزل و یا خانه سالمندان F جلسات Coaching و  Meditation در دفترهای خود و 

یا سرویس سیار در صورت لزوم برای راحتی شما

زنان و دختران ایزدی: 
شاهدان فراموش نشده  جنایت

دادستانِی آلمان تاکنون دو حکم بازداشت بین المللی برای جنایت کاران داعش که در آزار 
جنسی دختران و زنان سنجاری دست داشته اند صادر کرده است. این احکام محصول 
تحقیقات گسترده  دادستانی از زنانی است که حاضر شده اند در مورد آنچه بر سرشان 

آمده شهادت بدهند.

امید رضایی

برنده   و  ايزدى  كرد  دختر  مراد،  ناديا 
دنيس  همراه  )به   ٢٠١8 صلح  نوبل  جايزه  
موك وگه(، يكى از ١١٠٠ نفرى است كه در 
مارس ٢٠١٥ در چارچوب يك سهميه  ويژه 
براى حمايت از زنان و دختران آسيب ديده 
بادن-وورتمبرگ  ايالت  محلى  دولت  از 
اجازه   آلمان   )Baden Wurttemberg(
اقامت در آلمان دريافت كردند. تقريباً تمام 
كودكان  و  دختران  و  زنان  نفر،   ١١٠٠ اين 
ايزدى مذهب اهل منطقه سنجار در شمال 
را  زندگى شان  از  دوره اى  كه  بودند  عراق 
درآمده  داعش،  اسالمى،  دولت  اسارت  به 

زنان  اين  از  زيادى  نسبتاً  تعداد  ورود  بودند. 
در چارچوب يك سهميه  ويژه به آلمان، باعث 
فكر  اين  به  آلمان  فدرال  كل  دادستانى  شد 
بيفتد كه در مورد آن چه بر اين زنان گذشته 
است تحقيق كند. آلمان از سال ٢٠٠٢ بخشى 
 Universal( بين المللى«  قضايى  »حوزه ى  از 
Jurisdiction( شد كه به دولت ها و نهادهاى 
متهم  مورد  در  مى دهد  اجازه  بين المللى 
در  جرم  كه  مكانى  گرفتن  نظر  در  بدون 
او، كشورى  تابعيت  است،  افتاده   اتفاق  آن 
كه در آن اقامت دارد، و هر گونه روابط با 
مراجع قانونى كه در حال تحقيق در مورد 
تحقيقات  كشورى  هر  در  هستند،  شخص 

جنايى و قضايى انجام دهند.
با آغاز جنگ داخلى سوريه در سال ٢٠١١، 
اطالعات  جمع آورى  به  شروع  نهاد  اين 
تحقيقات  ابتدا  در  مورد سوريه كرد.  در 
فقط عليه بشار اسد، رئيس جمهور سوريه، 
معترضان  به  تيراندازى  دستور  دليل  به 
غيرمسلح بود. اما كم  كم »جنايت جنگى« 
به ديگر طرف هاى درگير در جنگ داخلى 
دادستانى عمومى  و  داده شد  نسبت  هم 
آلمان تحقيقات خود را گسترش داد. در 

داعش،  يك باره   گرفتن  اوج  با  و   ٢٠١4 سال 
درباره   تحقيق  آلمان  عمومى  دادستانى 
آغاز  هم  را  اسالمى  دولت  عضو  جنگجويان 
محدود  سوريه  به  ديگر  كه  تحقيقاتى  كرد، 
نمى شدند. درست دو روز پس از آغاز رسمى 
Karl-( كارلزروه  شهر  در  تحقيقات  هاين 

دادستانِى  )مقر  آلمان  غرب  در   )sruhe
كل(، در سوم اوت ٢٠١4، در كوهستان هاى 
اتفاقاتى  عراق  شمال  در  )شنگال(  سنجار 
عنوان  به  اكنون  كارلزروهه  در  كه  افتاد 

»نسل كشى« طبقه بندى مى شوند.
یک قتل عام برنامه ریزی شده

منطقه   به  داعش  يورش 
شكل  بهترين  به  سنجار 
شده  ديده  تدارك  ممكن 
بامداد  سه  ساعت  بود: 
همزمان  داعش  سياه پوشان 
تصرف  را  روستا  ده ها 
مركز  شنگال  كردند. 
اقليت  ايزدى ها،  اقامت 
شمال  در  كرد  مذهبى 
ايزدى ها  است.  عراق 
سوريه،  از  بخش هايى  در  همين طور 
قفقاز  از  مناطقى  و  تركيه  شرقى  جنوب 
حمله   زمان  در  آنها  مى كنند.  زندگى  هم 
عراق  جمعيت  درصد  يك  حدود  داعش 
كه  ايزدى  آئين  مى دادند.  تشكيل  را 
در  است،  يكتاپرستى  بر  مبتنى  باورى 
بين النهرين شكل  در  قرن چهارم ميالدى 
گرفت. با وجود اعتقاد ايزديان به توحيد، 
و  »بت پرست  را  آنها  داعش  جهادى هاى 
برخالف  و  مى دانستند  شيطان پرست« 
مسيحيان و يهوديان هيچ حقوقى براى آنها 
قائل نبودند. داعش آن دسته از ايزدى ها 
را كه به موقع موفق به فرار نشده بودند 
يك جا  مردان  و  زنان  كردن  جدا  از  بعد 
را  مردان  بيشتر  جنگجويان  كرد.  جمع 
را  جوانان  از  تعدادى  كشتند،  بالفاصله 
و  كردند  انتخاب  نظامى  آموزش  براى 
دادند  اجازه  خردسال  كودكان  به  فقط 
تحقيقات،  به  بنا  بمانند.  مادران شان  نزد 
طبقه بندى  و  سن  تشخيص  براى  داعش 
بررسى  را  بغل  زير  موهاى  جوان  پسران 
مراتب  به  وضع  اما  زنان  براى  مى كرد. 
به  بنا  كه  دختربچه هايى  تنها  بود:  بدتر 

اسالمى كمتر  تشخيص جنگجويان دولت 
مادرشان  با  توانستند  داشتند  سال   9 از 
بمانند. سپس زنان را با اتوبوس هاى تاريك 
و بدون پنجره به اردوگاه ها بردند. مردان 
زنان  ميان  از  داعش  برجسته«  و  »اليق 
انتخاب  پسنديدند،  كه  را  آنها  ايزدى، 
به  جنگى«  »غنيمت  عنوان  به  و  كردند 
مورد  كه  زنان  ساير  بردند.  خود  خانه  
رده باالى  چهره هاى  از  هيچ  يك  پسند 
به  برده فروشى  بازار  در  نبودند،  داعش 
دولت  جنگجويان  شدند.  گذاشته  فروش 
اسالمى براى اين گروه از كلمه »سبيه« به 

معنى»زن اسير« استفاده مى كردند.
قلمرو  در  ايزدى  زنان  فروش  و  خريد 
داعش هرگز انكار نشد. بنابه نوشته  يكى از 
مجله هايى كه شاخه  تبليغاتى دولت اسالمى 
شريعت«  »دانشجويان  مى كرد،  منتشر 
دستور  سنجار  به  حمله  از  قبل  مدت ها 
داشتند بررسى كنند كه آيا با ايزدى ها بايد 
نتايج  نه.  يا  كرد  برخورد  كتاب  اهل  مانند 
يكتاپرست  ايزدى ها  كه  بود  اين  بررسى ها 
داعش  ندارند.  مدارا  استحقاق  و  نيستند 
را  ايزدى  زنان  كه  كرد  تأكيد  صراحت  به 
موردنظر  نتايج  گرفت.  بردگى  به  مى توان 
سران  حكم  و  اسالمى  دولت  پژوهشگران 
»مردان  پيوست:  واقعيت  به  بعدها  آنها، 
خانه هاى  و  آمفى تئاترها  مدارس،  در  خدا« 

قوانين  و  خاص  انضباط  و  نظم  با  شنگال 
كردند.  برپا  برده فروشى  بازارهاى  مشخص 
جهادگران همين طور قربانيان ايزدى را بين 
خودشان خريد و فروش مى كردند. هفته نامه  
سندى   ٢٠١٦ اوت  در  آلمان   )Zeit( زايت 
است:  آمده  چنين  آن  در  كه  كرد  منتشر 
»سند مالكيت: دادگاه شرع واليت نينوا در 
ابوالسبير  برادر  تأييد كرد كه  روز سه شنبه 
با  ساله،   ٢٠ سعيد،  نجمه  اسير  زن  صاحب 
مشخصات چشم هاى عسلى، بسيار الغر و با 
قد فقط يك متر و 3٠ سانتى متر است. برادر 
ابومنعام هم حاضر بود. دو طرف بر سر رقم 

١٥٠٠ دالر به توافق رسيدند.«
شدند  مجبور  اسير  زنان  تمام  تقريباً 
در  داعشيان  بپيوندند.  اسالم  دين  به 
عقد خود  به  را  ايزدى  زنان  موارد  برخى 
مشروعيت  كارهايشان  به  تا  درآوردند 
دينى بدهند. اما حقيقت اين است كه به 
مورد  حداقل  يا  شد  تجاوز  زنان  اين  تمام 
آزار و اذيت جنسى قرار گرفتند. روزنامه  
يك  قول  از   ٢٠١٥ سال  در  نيويورك  تايمز 
چنگ  از  بود  توانسته  كه  ساله   ١٢ دختر 
»بهش  نوشت:  كند،  فرار  خود  »صاحب« 
تمومش كن.‹ جواب  لطفاً  گفتم ›درد داره، 
داد در اسالم تجاوز به ›كافران‹ مجاز است. 
گفت تجاوز به كافران او را به خدا نزديك تر 

مى كند.«
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دنباله مطلب در صفحه 56

سوسن
)در هزار سال شعر فارسی(

زبانِ آبدارِ سوسنِ تر     
نماید از کجی شمشیر و خنجر    

)هاللى جغتايى(      
سوسن گلی است سپید و انواعی از آن خوشبو که رنگ و روی معشوق را به آن تشبیه 
کرده اند. آنچه سوسن را در شعر فارسی از دیگر گل ها متمایز می کند از یک سو زبان 
و زبان آوری آن به جهت شباهت تام گلبرگ های دراز آن به زباِن از کام برآمده است و 
از سوی دیگر خاموشی او در عین زبان داشتن است و این دو تعبیر گویایی و خاموشی 

سوسن را به آزادگی شهره کرده است.
سوسن گلى است از جنس Lilium متعلّق به خانوادۀ Liliaceae يا تيرۀ سوسن كه 
پهلوى و  زبان  ناميده مى شود و در  فارسى  Lily، در عربى همان سوسِن  انگليسى  در 

متون عهد باستان همين نام را داشته است.
دو بيت زير از عبدالواسع َجَبلى و كمال خجندى به بوى سوسن اشاره دارد:

هرچند که هستی اِی نگار دلجوی / چون الله همه رنگ و چو سوسن همه بوی
با قامتت اِی الله رخ سوسن بوی / از جای رود چو آب، سرو از لب جوی

از جاى رفتن = ميدان را خالى كردن.
سوسن و سير هر دو سفيدند، ولى اصطالح »سوسن و سير« با توّجه به بوى خوش سوسن 

در برابر بوى سير كنايه از تضاد و ناسازگارى آنها است، با بيتى از ناصر خسرو:
این جهان را فریب بسیار است / بفروشد به نرخ سوسن سیر

سير را به نرخ سوسن فروختن = تقلّب كردن، گندم نماى جوفروش بودن.
در منظومۀ خسرو و شيرين از نظامى گنجوى، شكر معشوقۀ اصفهانى خسرو از او ايراد 

مى گيرد كه دهانش بدبوست و خسرو از او چاره مى پرسد:
به سوسنبوی شه گفتا: چه تدبیر؟ / سمنبر گفت: سالی سوسن و سیر

]/شكر گفت يك سالى باهم نباشيم.[
و خسرو سالى را دور از شكر گذراند و در اين مّدت دهانى خوشبو يافت:

به زیرش رام شد دوران توسن / برآوردش درخت سیر سوسن
رابعه )شاعر نيمۀ اول سدۀ چهارم( گلبرگ هاى سفيد سوسن و پرچم هاى زرد گل سرخ 
را به سيم و زر تشبيه كرده و ابوعاصم )شاعر سدۀ چهارم و پنجم( در بيت بعد از سوسن 

آزاد ياد مى كند:
فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد / زهی بادی که رحمت باد بر باد
ز بس جود او خلق را بنده کرد / بجز سرو و سوسن کس آزاد نیست

بيت باال شايد قديم ترين بيت از سوسن آزاد در شعر فارسى باشد.
از  ابياتى  با  تشبيه كرده اند،  تيغ  و  و خنجر  به شمشير  را  نوك تيز سوسن  گلبرگ هاى 

هاللى جغتايى، جامى، مولوى و نظيرى نيشابورى:
زبان آبدار سوسن تر / نماید از کجی شمشیر و خنجر

کشم خنجر چو سوسن بر تن خویش / چو گل در خون کشم پیراهن خویش
آمد بهار خّرم و رحمت نثار شد / سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد

رحمت نثار شد = باران آمد. ذوالفقار = نام شمشير امام على. آبدار = شاداب، با ايهام 
به تيغۀ آبداده.

چشم نرگس در کمین و تیغ سوسن بر کف است / می گریزم از چمن چون دزد از دست عسس
در دو بيت زير از منوچهرى، پنجۀ طاووس به گلبرگ نوك تيز و نوك برگشتۀ سوسن، 
پاى بلند و باريك طاووس به برگ باريك و كشيدۀ نى، دم طوطى به گلبرگ سوسن و دم 

طاووس به دسته گلى از سوسن تشبيه شده است:
طاووس میان باغ دمان و کشی کنان / چنگش چو برگ سوسن و پایش چو برگ نی

دمان = خرامان. كشى كنان = ناز و كرشمه كنان.
دم هر طوطیکی چون ورق سوسن تر / باز چون دستۀ سوسن دم هر طاووسی

منتصر سامانى در بيت زير گلبرگ نوك تيز اللۀ پيكانى را به سرنيزه، و گلبرگ خميده 
و برگشتۀ سوسن را به كمان تشبيه كرده است:

اسب است و سالح است مرا بزمگه و باغ / تیر است و کمان است مرا الله و سوسن

را سوسن بر  و معشوق چنين  تشبيه كرده اند  به سوسن  را  و خوشبو  آغوش سپيد  و  بر 
گفته اند. نگارش »سوسن بر« به شكل »سوسنبر« كثيرى را به اشتباه افكنده كه اين كلمه 
نام ديگر گياه خوشبوى سيسنبر است، درحالى كه گياهى به نام سوسنبر در ادب فارسى 

وجود ندارد، با دو بيت از فخرالّدين اسعد گرگانى و قطران تبريزى:
سِر نامه به نام ویس بت روی / مِه سوسن بر و ِمهِر سمن بوی

لبش مانندة پسته، بََرش مانندة سوسن / به زیر پسته اش لؤلؤ، به زیر سوسنش سندان
لؤلؤ = مرواريد، كنايه از دندان. سندان = كنايه از دل سخت و چون سنگ.

آنچه سوسن را در ميان گل ها شاخص و در شعر فارسى از ديگر گل ها متمايز مى كند، 
اشاره به زبان و زباندارى اين گل به جهت شباهت گلبرگ هاى آن به زبان است. اصطالح 
گويا  به  واقع  و چون سوسن  به  كار مى رود  و شيرين زبان  زبان آور  به معناى  زبان  سوسن 
نيست، بنابراين همين اصطالح در مورد كسى كه با وجود زبان عاجز از تكلّم باشد نيز 
به  كار مى رود و اين دو تعبير زباندارى و خاموشى از سوسن در سراسر شعر قديم فارسى 
به چشم مى خورد. ابيات زير از خواجوى كرمانى، وحشى بافقى، مجيرالّدين بيلقانى و 

صائب به خاموشى سوسن در عين زبان آورى او اشاره دارند:
بلبالن چمن عشق تو همچون سوسن / همه تن جمله زبانند ولی خاموشند

با بلبل خوش لهجۀ این باغ چه الفد / سوسن به زبان آوری خویش که الل است
باغ جهان مبین و حدیثش مگو از آنک / کوری درو ز نرگس و گنگی ز سوسن است

خاموش شد از خجلت گفتار تو صائب / سوسن که سراپای زبان است در این باغ
سوسن را در شعر قديم فارسى ده زبان ناميده اند. فرهنگ ُمعين مى نويسد »وجه تسميۀ 
ده زبان به آن جهت است كه كاسبرگ ها نيز همانند گلبرگ ها سفيد و مشابه آنهايند و 
با توّجه به اينكه هريك پنج عدد است بدين نام موسوم شده« و فرهنگ بزرگ سخن بعد 
از چهل سال همان را بازگو مى كند كه »گونه اى از سوسن را به دليل داشتن پنج گلبرگ 
و پنج كاسبرِگ شبيه زبان سوسن ده زبان خوانده اند.« اينها و هرآنچه ديگران به استناد 
و اعتماد بر فرهنگ ها گفته اند نادرست است. سوسن داراى سه گلبرگ و سه كاسبرگ 
تغيير شكل يافته است كه روى هم به شكل شش گلبرگ همانند به نظر مى رسد و روشن 

است كه ده زبانى سوسن ارتباطى با تعداد گلبرگ و كاسبرگ آن ندارد.
در ادب فارسى، از اعداد به عنوان قيد كثرت و مبالغه نيز استفاده شده است. هزاردستان 
و هزارپا و چهارشانه بودن و چهارچشمى نگاه كردن همه افادۀ كثرت مى كنند. سوسن 
ده زبان است، ولى خموش و رازدار، با ابياتى از كمال اسماعيل، عّطار و خواجوى كرمانى:

ده زبان همچو سوسنی لیکن / بر تو از رازها بَُوند ایمن
چون سوسن ده زبان در این ِسّر / می دار زبان و بی سخن باش

نگر کآزادگان گر ده زبانند / چو سوسن جمله گویای خموشند
و مجيرالّدين بيلقانى در دو بيت متوالى زير به رنگ و بوى سوسن و خاموشى او اشاره دارد:

بوی شیر از دهن سوسن از آن می آید / که هنوزش سر پستان صبا در دهن است
ده زبان است و نگوید سخن و حق با اوست / با چنان عمر که او راست چه جای سخن است

در بيت باالتر، سوسن به مثابه كودكى هست كه هوا را چون شير از پستان صبا مى مكد. در 
دو بيت زير از سيّد حسن غزنوى و سوزنى سمرقندى، سوسن به ثنا و ستايش زبان مى گشايد:

شکر ایزد همی کند سوسن / آن یکی گوی ده زبان نگرید
يكى گوى = موّحد، خداشناس.

در بوستان جاه تو شد بنده سوزنی / با ده زبان چو سوسن آزاد مدح خواه
مولوى سوسن را حدود ١٥ بار صدزبان گفته است، با دو بيت از او:

گوش آن کس نوشد اسرار جالل / کاو چو سوسن صدزبان افتاد و الل
چو سوسن صدزبان داری زبان درکش از این زاری / ز غنچۀ بسته لب بشنو ز خاموشان خبر باری

و اين هم بيتى از انورى با سوسن هزارزبان:
یکی هزار کمر بی طمع چو کلک شکر / یکی هزار زبان بی نصیب چون سوسن

هزار كمر يا كمربند به بندبند بودن ساقۀ نيشكر اشاره دارد.
آزادگى سوسن  به  و عّطار  انورى  بيلقانى،  از كمال اسماعيل، مجيرالّدين  زير  پنج بيت 

اشاره دارد:
خداوندا ز مدح تو زبان بنده درمانَد / وگر چون سوسن آزاد سر تا پا زبان گردد

زبان سوسن آزاد گنگ ماند چو دید / که با حریف جهان خامشی به از گفتار
گرچه سوسن صدزبان آمد، چو خاموشی گزید / خّط آزادی نوشتش گنبد نیلوفری

سوسن چو ز بندگی او گفت / آزاده و ده زبان برآمد
FFFF

واژۀ سوسن دوازده بار در ديوان غزليات حافظ آمده است كه هفت بيت از آن در اينجا 
آورده مى شود:
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دنباله مطلب در صفحه 56

هوشنگ فراهانی - آهنگساز و اتنوموزیکولوگ

نگاهی به  تاریخ 
موسیقی ایران

بخش چهارم

 ٦34 سال  به  وي  شیرازی:  الدین  قطب 
وى  وفات  و  شده  متولد  صفر  ماه  در 
مي  روي  تبريز  در  هجرى   7١٠ سال  به 
دهد. بيست و چهار تأليف به وي نسبت 
و  عربي  وي  تأليف   ٢٠ كه  مي شود  داده 
بوده  فارسي  زبان  به  وي  ديگر  تأليف   4
مي  وي  آثار  جمله  از  »درۀالتاج«  است. 
باشد كه به امير گيالن تقديم شده است.  
برخي عقيده دارند كه براي اولين بار واژه 
»خواجه  وي  استاد  و  وي  توسط  »مقام« 
است.  شده  استفاده  طوسي«  نصيرالدين 
كلماتي  از  واژه  اين  بجاي  ايشان  از  قبل 

مانند »َشد« استفاده مي شده است. 
»محمود آملی«: وفات به سال 74٢ هجرى: 
»نفائس الفنون« و »عرائس العيون« نيمه 

اول سده هشتم هجرى. 
»یمین ابن احمد الکاشی«: وفات به سال 
علم  در  رسالهاى  نيز  وى  هجرى   74٦

موسيقى نوشته است.
قرن  دوم  نيمه  وفات  کاشانی«:  »حسن 
هشتم هجرى »كنزالتحف« از آثار وى در 

زمينه موسيقى است.
به  وفات  الجرجانی«:  محمد  بن  »علی 
سال 8١٦ هجرى، نويسنده مقاله العلوم 

مى باشد.
 838 سال  به  وفات  مراغی«:  »عبدالقادر 
االلحان،  مقاصد  و  االالحان  جامع  هجرى. 
كننده  تكميل  شرحاالدواركه  كنزالحان، 

آثار صفى الدين ارموى مى باشد.
وى   .)7٥4-838( ای«:  مراغه  »عبدالقادر 
يكى از مهمترين علماى موسيقى نظرى در 
ايران بوده است. وى از كودكى در دربار 
حسين  سلطان  وى  فرزند  و  اويس  سلطان 
بود و پس از سلطان حسين به دربار سلطان 
جانشين  و  برادر  جالير)ايلكانى(  احمد 

سلطان حسين رفت.
فتح  را  آذربايجان  تيمور  امير  كه  وقتى 
كرد قلمرو سلطان احمد به بغداد منتقل 
شد و عبدالقادر نيز زمانى در تبريز بود. 
مدتى نيز در دربار ميرانشاه فرزند تيمور 
اختالل  و  پريشانى  دچار  ميرانشاه  بود 
تيمور  به  خبر  اين  چون  گرديد  حواس 
كسانى  تمام  و  آمد  آذربايجان  به  رسيد 
خوردن  برهم  در  كرد  مى  تصور  كه  را 
بوده  مؤثر  ميرانشاه  فرمانرواى  سازمان 
عبدالقادر  كرد.  اعدام  و  مجازات  اند 
لباس  با  كرد،  مى  بينى  پيش  را  خطر  كه 
مبدل از تبريز به بغداد نزد سلطان احمد 

جالير رفت. تيمور بار ديگر بغداد را فتح 
كرد و فرمان قتل عبدالقادر را صادر كرد. 
وقتى مى خواستند عبدالقادر را در حضور 
از  اى  سوره  وى  برسانند،  قتل  به  تيمور 
تيمور  و  خواند  خوش  صدايى  با  را  قرآن 
از  كه  گرفت  قرار  تأثير  تحت  بدانجا  تا 
هرات  به  عبدالقادر  درگذشت.  وى  قتل 
گريخت. نوشته اند در آن روزگار در يك 
روز هزاران نفر بر اثر طاعون در گذشتند 
قربانيان  شمار  در  نيز  عبدالقادر  كه 
فرزندان  وى،  از  پس  بود.  بيمارى  اين 
عبدالقادر، پناهنده دربار عثمانى شدند و 
آثار وى را به كتابخانه هاى دربار عثمانى 
سپردند كه هم اكنون نيز موسيقى سنتى 
تركيه بر پايه مقام ها، ادوار ايقاعى و آثار 

عبدالقادر قرار دارد.  
علم  در  برجسته  فرد  آخرين  عبدالقادر 
موسيقى، در ايران قديم است و در دوره 
هاى بعد نيز شخصى مانند وى و صفيالدين 
پديد  ايران  موسيقى  تاريخ  در  ارموى 
ارزشى  پر  و  متعدد  تأليفات  وى  نيامد. 
االلحان«،  »جامع  چون  دارد  موسيقى  در 
»مقاصد االلحان«، »كنزاالالحان« و »شرح 
االدوار« كه شرحى بر كتاب االدوار نوشته 
»صفى الدين ارموى« مى باشد. از سده 9 
ارزشى در زمينه  با  بعد كتاب  به  هجرى 
اين زمان است  از  و  تأليف نشد  موسيقى 
سراشيبى  به  رو  ايران  ملى  موسيقى  كه 
نهاد. شعر و ادب موسيقى در عصر صفوى 

مورد بى مهرى قرار گرفت. 
بى اعتنايى به حكمت و فلسفه و عرفان كه 
دارند  پيوستگى  ادب  و  و شعر  موسيقى  با 
و  علوم  از  رشته  اين  تا  گرديد  سبب  نيز، 
را  امر  اين  علت  و  نهد  انحطاط  به  رو  هنر 
براى  صفوى  شاهان  كه  سياستى  در  بايد 
گرفته  پيش  در  خويش  مقاصد  پيشبرد 
دانشمندان  و  فقها  كرد.  جستجو  بودند 
عهد صفوى كوشش خود را مصروف علوم 
و  فلسفه  و  حكمت  و  دانستند  مى  شرعيه 
از  و  دانستند  مى  مذهب  منافى  را  عرفان 
به  رو  موسيقى  و  ادب  و  حكمت  رو  اين 
سراشيبى نهاد و در مدت ٢٢٠ سال پادشاه 
يا  سبك  صاحب  شاعرى  صفوى  سالطين 
خوش قريحه و خوش فكر يا موسيقى دانى 
نتيجه  در  نيامد.  بوجود  گذشتگان  همپايه 
اشعار  تنها  صفوى  شاهان  هاى  سياست 
اين  و  كرده  پيدا  رواج  مداحى  و  مذهبى 
روند تا دوره قاجار ادامه پيدا كرد. از اين 

رهگذر خوانندگان مذهبى در حفظ و اشاعه 
نقشى  ملى  موسيقى  هاى  لحن  و  ها  نغمه 
مؤثر ايفا كردند و البته نغمه هاى موسيقى 
ايرانى در قالب تعزيه و موسيقى مذهبى به 

حيات خويش ادمه مى دهد.
شاه تهماسب در فرمانى كه به حكام واليت 
چنين  است  نوشته  هجرى   9٦3 سال  در 
نقاره خانه هاى همايونى كه  آورده:»... در 
جايى  در  ديگر  است  محروسه  ممالك  در 
كه  شود  معلوم  اگر  و  ننوازند  ساز  و  سرنا 
احدى سازى ساخته است، هر چند دف و 
موجب  به  وى  است.«  مجرم  باشد  دايره 
فرمانى دستور داد بسيارى از نوازندگان و 

خوانندگان را به قتل برسانند.
پيشه  اقليت هاى مذهبى در  اين پس،  از 
بيشتر  موسيقى  و  شدند  وارد  موسيقى 
به  يا  و  افتاد  مذهبى  هاى  اقليت  بدست 
شريف  هنر  اين  كه  ديگر،  جمعى  دست 
موسيقى  هنر  و  گذاشتند  نمى  ارج  را  آن 
از مقام خويش تنزل كرده و به حرف هاى 
به  و  و مذموم شمرده شد  و حقير  پست 
دوره  در  تنها  افتاد.  در  ابتذال  حضيض 
فراوان  عالقه  بخاطر  صفوى،  عباس  شاه 
شاه عباس به هنر، از هنرمندان موسيقى 
حمايت شده و آنها را محترم مى شمردند 
اين رو هنرمندانى در زمان سلطنت  از  و 
وى ظهور كردند. شاه عباس براى هر يك 
اصفهان  از محالت  يكى  در  هنرمندان  از 
»محله  را  محله  آن  و  ساخت  اى  خانه 
نغمه« ناميد. در دوره اى كه اهل موسيقى 
مطرود بودند و موسيقى خالف شرع و از 
منهيات شمرده مى شد و از رونق و اعتبار 
عزادارى  مراسم  پاداشتن  بر  بود،  افتاده 
چون دسته گردانى و روضه خوانى و سينه 
زنى جلوگاه الحان و نغمات موسيقى شد 
نقش  مراسم  اين  در  موسيقى  و  شعر  و 
الحان  اين  گرديد  باعث  و  داشت  مؤثرى 
و  حوادث  دستبرد  از  ملى  هاى  نغمه  و 

فراموشى نجات يابند.

نمايش هاى مذهبى به صورت شبيه خوانى 
بويه شكل گرفته  آل  از دوران  تعزيه كه  و 
بود، پس از عصر صفويه به رشد و شكوفايى 
سنت  گرديد.  متداول  سنتى  و  رسيد 
ويژه در  به  قاجار  تعزيه، در دوره  نمايشى 
و  پيمود  تكامل  راه  شاه  ناصرالدين  عهد 
بزرگترين نقش را در حفظ لحن ها و نغمه 

هاى موسيقى ملى ايران ايفاء كرد.
با سپرى شدن دوره شاه عباس، موسيقى 
دانان  از موسيقى  و  افتاد  رونق  از  دوباره 
و  افاغنه  غلبه  و  شورش  با  نشد.  حمايتى 
تصرف اصفهان و انقراض سلسله صفويه، 
پادشاهان  توجه  زيبايى كه مورد  هنرهاى 
صفوى بود، از قبيل معمارى در اوج ترقى 
خود متوقف شد و بسيارى از آثار ساخته 
ايران خراب  و پرداخته دست هنرمندان 
وى  نيز  شاه  نادر  زمان  در  شد.  نابود  و 
و  سپاه  گردآورى  صرف  را  خود  كوشش 
كرد.  ايران  نجات  و  لشكرى  امور  تنظيم 
عالقه  و  توجه  هنر  و  ادب  و  علم  به  او 
دوره  در  دوباره  اينكه  تا  و  نداشت  اى 
زنديه، يعنى در زمان كريم خان زند بازار 
وسايل  پادشاه  اين  گرفت.  رونق  موسيقى 
فراهم  را  مردم  نشاط  و  خرمى  و  آسايش 
مى كرد اما در اين دوران نيز هيچ اتفاق 
تازه و بزرگى در موسيقى ايران رخ نداد. 
بر  قاجار  آقا محمد خان  تا در سال ١٢٠9 
لطفعلى خان زند پيروز شد و سلطنت به 

خاندان قاجار منتقل شد.
مى  را  هجرى   ١٢ سده  آنكه  سخن  كوتاه 
يكى  ايران،  هنر  و  ادب  تاريخ  در  توان 
و  فضال  شمرد.  ها  دوره  تاريكترين  از 
و  تعطيل  ها  مدرسه  آواره،  هنرمندان 
و  وقايع  بود.  يافته  چيرگى  جهل  ظلمت 
حوادث سهمگين اين قرن هر يك به تنهايى 
براى ويران ساختن كشورى آباد و محو آثار 
علمى و ادبى و هنرى ملتى متمدن، كفايت 

مى كرد. 

 دفتر خدمات بین المللی
  F قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

  F کلیه امور مهاجرت به آمریکا و کانادا

  F امور مربوط به Social Servies در آمریکا 

(408)909-9060          Office  of International  Service
s

 OOIS

          Office  of International  Service
s

 OOIS

Office of International Services

900 S. Winchester Blvd.  #6, San Jose, CA 95128
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تقویم برنامه های فرهنگی و هنری در شمال کالیفرنیا
شب شعر در ساکرامنتو

دومین چهارشنبه هر ماه در 
رستوران فیمس کباب. 

تلفن اطالعات:
916-483-1700

1290 Fulton Ave., #3 
Sacramento, CA   

جلسات شعر فریمانت
اولین و سومین شنبه های هر 
ماه میالدی در شهر فریمانت. 

مکان:
Fremont, Main Library

510-226-7160
510-745-1400

ورود برای عموم آزاد است

جلسات انجمن فردوسی

هر دو هفته یکبار در دومین و 

چهارمین جمعه هر ماه

www.ferdosi.org
408-295-1240

ورود برای عموم آزاد است 

کالس خصوصی
کالس خصوصی عرفان و رفع 
مشکالت آثار مولوی، سعدی و 

حافظ توسط دکتر مسیح پور، استاد 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا 

با ما تماس حاصل فرمایید.
 )408(725-2922 

شب بانوان
دومین چهارشنبه هر ماه 

شروع برنامه با شام و موزیک 
از ساعت 7 عصر تا 11:30  

)408( 369-1234
)408( 371-6440
مکان: رستوران ساقی

1392 S Bascom Ave, San Jose
ورودیه با شام 25 دالر

حل جدول در صفحه 42سرگرمی عمودیافقی

مدرسه فارسی البرز 
تجربه یادگیری زبان فارسی را 

برای فرزندان شما زیباتر می سازد

1954 Camden Ave. #3, San Jose
(408)829-8296

انجمن فرهنگی آذربایجان 
در شمال کالیفرنیا

سازمان غیر انتفاعی، بدون وابستگی 
سیاسی و جناحی، با ارائه کالس های 
رایگان یادگیری ابزار موسیقی، رقص و 

زبان انگلیسی.  
با برگزاری رویدادهای فرهنگی و کنسرت

408-858-9862 
secretary@acsnc.org
16400 Lark Ave. #260 

Los Gatos CA

برنامه تلویزیونی رهنمودهای مسیح

با کشیش فرید فروتن
شنبه ها ساعت 8:30 شب
از کانال 15 سن حوزه

یکشنبه ها ساعت 2:30 بعد از ظهر
 از کانال 29 سانفرانسیسکو

پژواک
نشریه برگزیده ایرانیان

شمال کالیفرنیا

(408)221-8624

Pezhvak of Persia

با درج آگهی در نشریه پژواک 
کسب و خدمات خود را به ایرانیان 
شمال کالیفرنیا معرفی نمایید!

1-عدم قدرشناس بودن-ولرم 
هند-  خرد  ایالم-پول  شهرهاي  2-از 

تنبان 
3-قلعه مستحکم-سما-شتر بي کوهان 
انگلیسي-نخ  چیزي-کوچک  نصف   -4

تابیده 
5-مال و ثروت-عقیم 

جمع-راج-از  رطوبت-عالمت  6-اثر 
نهاد برآید 

7-واحدپول پرتقال-لوس-رنگ و لون 
سه  از  سکوت-یکي  ۸-آسمان-حرف 

حالت ماده-گونه 
9-اثرجین اوستین-شک و تردید-راب 
یکپارچه-  و  نگفتني-کامل  10-حرف 

امر گفتن-دست عرب 
11-سالح آرش-مستمر 

12-تصدیق فارسي-پایتخت فرانسه - 
ضدعفوني کننده 

13-شهري آذري- افیون-توبه کننده 
عامیانه-سخن  14-دوستان-دهان 

بیمار 
15-بریان-قاطرچي

1-نان کور-عرق النسا 
2-رام-میخ-پله اتوبوس 

3-برتر از دیگران-دهان-غم و اندوه 
شطرنج-مارال-کوچکترین  4-مساوي 

ذره-در
آغوز- قوي-  اشاره-همت  5-ضمیر 

سایه گاه
6-دهان دره-خراب 

7-از گل ها-نقره گداخته-ستر 
۸-ظاهر و آشکار-سست 

9-درخت جوان-فام-پایتخت آلباني 
موي  10-دلواپس-خروس11-رنگ 
فوري-ازشیریني ها-رشته کوه ایراني-

صنم 
مرغ-ماه  ورم-گیسو-کاکل  12-داروي 

پرتابي 
13-نوشین-الکترود مثبت- جدل لفظي 
دوما- آلکساندر  انداز-اثر  14-سنگ 

خواب کودکانه 
آن  در  که  نگاري-عیدی  15-نامه 

مسلمانان گوسفند می کشند
بیشترین اشتباه مردم در این است که آنها فکر می کنند تمام وقت موجود در دنیا را 
در اختیار دارند تا آنچه برایشان مهم است ، انجام دهند. آدم های واقعاً خردمند و 
موفق در این جهان طوری زندگی می کنند که انگار هر روز آخرین روز زندگی شان 

است و باید ضروری ترین کار را انجام دهند.    »مارک فیشر«
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درگیرهای ذهنیتان آنقدر زیاد شده است که تصمیم 
زندگی  و  کار  در  اساسی  تغییراتی  و  ها  برنامه  به 
این  در  اید.  کرده  انتخاب  را  درستی  مسیر  دارید. 
مسیر ثابت قدم، صبور و با تالش باشید.  این ماه، به 
دنبال تغییراتی سازنده دچار مشکل می شوید و حتی  
خیلی  و  کنید  می  استفاده  نیز  خود  های  سرمایه  از 
ماه  این  های  برنامه  روند  در  اما  گذرد،  می  سخت 
تغییرات و رویدادهایی لذت بخش برایتان رقم می 
خورد که سختی این ماه را زودگذر و سهل می سازد.

را  خاصی  و  متنوع  های  برنامه  ماه،  این  در 
خواهید داشت که می تواند در مسیر موفقیتتان 
ممکن  که  هایی  برنامه  برخی  البته  باشد،  مؤثر 
است برایتان شرایط بدی را به وجود آورد و با 
درگیری لفطی همراه شود، اما باید مثل همیشه 
کنترل خود را از دست ندهید و عاقالنه برخورد 
ای  کننده  خوشحال  خبر  ماه  اواسط  در  کنید. 
خواهید داشت. اطرافیان روی شما حساب می کنند، 

پس به قولی که می دهید وفادار باشید.

احساس نگرانی را از خود دور کنید و تغذیه 
و سالمت تان را جدی بگیرید. خیلی ها قصد 
کنند،  قلبی شما سواستفاده  از خوش  دارند 
اطمینان  کسی  هر  به  راحتی  به  است  بهتر 
نکنید. در این ماه آرامش خودتون رو حفظ 
کنید و از درگیری های لفظی خودداری کنید. 
از طرف آشنایی یک پیشنهاد خوب خواهید 
داشت که شروعی برای پیروزی های بزرگ 

خواهد بود.

سعی کنید با اعضای خانواده درگیر نشوید 
و مشکالتتان را به آرامی با صحبت کردن 
حل کنید. در این ماه خبر خوشحال کننده 
گره  رسد.  می  شما  به  ای  امیدوارکننده  و 
می شود.  برطرف  که  است  کارتان  در  ای 
کنید.  بیشتر  را  خود  حوصله  کمی  باید 
سعی کنید در زندگی فردی رازدار باشید. 
رفتاری  خوش  و  خوشرویی  نزدیکانتان  با 

کنید.

ناراحت  اومده  براتون پیش  که  ای  از مسئله 
نباشید و نا امید نشوید. یک عزیز سفر کرده 
ای دارید که به زودی اورا خواهید دید. زندگی 
را راحت بگیرید و با دیگران برخورد مناسب 
دیگران  مورد  در  عجوالنه  باشید.  داشته 
روزه  چند  سفری  موقعیت  نکنید.  قضاوت 
بهتر  متاهلین  ندهید.  دست  از  را  تفریحی  و 
داشته  همسرشان  با  بیشتر  همفکری  است 

باشند .

زناشوئی  و  عشقی  روابط  در  ماه  این  در 
نمود.  خواهید  احساس  بیشتری  بهبودی 
و  مثبتی  بسیار  تغییرات  پول  با  رابطه  در 
رضایت بخشی را تجربه خواهید نمود. به 
دعوت  متعددی  های  جشن  و  ها  مهمانی 
شده و دوستان جدیدی پیدا خواهید نمود. 
وجودی  اصل  میتواند  فرهنگی  فعالیتهای 
شما را به اطرافیان بشناساند، ضمن آنکه 

خودتان را نیز خوشحال میکند. 

از  است  بهتر  تصمیمی  هر  گرفتن  برای 
احساسات طرف مقابلتان مطمئن باشید. هوشیار 
هر  به  حواستان  نزنید.  آب  به  گدار  بی  و  باشید 
بعدا  که  اتفاقی  مسئول  باشد.  میزنید  که  حرفی 
می افتد فقط شما هستید نه کس دیگری. شما 
هنوز نتیجه قطعی کاری را که اخیرا انجام داده 
اید بدست نیاورده اید. کمی صبر کنید تا از نتیجه 
با خبر شوید. گاهی احساساتی می شوید و حرف 

هایی می زنید که نتایج جالبی برایتان ندارد.

زوجهای این ماه نباید اجازه بدهند بعضی از 
آدمهای ناصالح در زندگیشان دخالت کنند و 
شیرازه  ریختن  بهم  سبب  مشاور  بعنوان  یا 
دارد شما  نفر خیال  زندگی شان شوند. یک 
را متوجه خودش کند، با چشمانی باز اطراف 
به صورت  را  خود  تعهدهای  بنگرید.  را  خود 
کتبی درآورید. یکی از دوستانتان که از شما 
دلخور بود، به اشتباه خود پی خواهد برد و از 

شما دلجویی خواهد کرد.

قدیم  های  برنامه  تمام  شده  باعث  اتفاقی 
تغییر بدهید و تصمیمات جدیدی بگیرید.  را 
بهتر است سرعت کارها را باال ببرید و دست 
هستید،  خبری  شنیدن  منتظر  نکنید.  دست 
این خبر هرچه باشد نباید شما را از تصمیم 
انجام یک خرید دست  برای  برگرداند.  تان 
جایی  به  ریزی  برنامه  بدون  دارید.  نگه 
خواهید رفت و اتفاقاتی برایتان خواهد افتاد 

که خوشحالتان می کند.

اجازه ندهید حرفی که به شما زده می شود، 
بهتر  بیاندازد.  دلتان  به  استرس  و  نگرانی 
است باور داشته باشید که همه چیز بخوبی 
بهبود  به  بینی  خوش  رفت.  خواهد  پیش 
حالتان کمک می کند پس بهترین ها را در 
سکوت  و  کنید.شکیبایی  مجسم  خود  ذهن 
به قول و وعده  انرژی قدرتمند هستند.  دو 
از  تا گله ای  باشید  پایبند  ای که می دهید 

شما نشود.

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

راهی که پیش گرفته اید سخت و دشوار است 
اما نباید بترسید چون همین سختی هاست که 
پیروزی و موفقیت را برای شما شیرین تر می 
کند. زندگی زناشویی شما در این ماه در حالت 
طبیعی خود خواهد بود اما بهتر است از بحث 
کردن با همسرتان دوری کنید. برای خواب و 
آرامش  تا  بزارید  کافی  زمان  تان  استراحت 
داشته باشین. برای انجام یک جلسه یا معامله 

سفری کوتاه در پیش دارید.
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که  است  تان  نفع  به  بحث  یک  جریان  در 
شما کوتاه بیایید. احساسات دیگران را دست 
کم نگیرید و با آن بازی نکنید. برای گرفتن 
مدرکی بهتر است بیشتر تالش کنید و وقت 
به  مخمصه  یک  از  رهایی  برای  نکنید.  تلف 
کرد.  خواهید  پیدا  احتیاج  دوستی  کمک 
دوست  که  کاری  انجام  به  وادار  را  خودتان 
ندارید نکنید. ساده نباشید و هر کس هر چه 

می گوید باور نکنید. 

فال ستارگان

برای تعمیر انواع فرش های ایرانی و غیر ایرانی با ما تماس بگیرید.

تعمیر فرش

(408)374-8141

استخدام

جهت توجه، رسیدگی و هم صحبتی با یک خانم سالمند، به یک خانم با تجربه در 
 San Anselmo امور آشپزی و خانه داری و با داشتن گواهینامه معتبر، در شهر
در مارین کانتی، بطور تمام وقت و یا شبانه روزی با در اختیار گذاشتن اتاق، غذا و 

حقوق ماهیانه نیازمندیم.

دفتر خدمات بین المللی

(408)909-9060
(888)350-9060

          Office  of International  Service
s

 OOIS

          Office  of International  Service
s

 OOIS

Office of International Services

900 S. Winchester Blvd.  #6, San Jose, CA 95128

  F قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

  F کلیه امور مهاجرت به آمریکا و کانادا

  F امور مربوط به Social Servies در آمریکا 

Office of Internationl Services is not a Law Firm

جویای کار

خانمی هستم با تجربه برای نگهداری شبانه روزی یا 
تمام وقت از سالمندان شما.      401-4318 )408( 

)415( ۷۸۵-۴۳66 
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کاباره رستوران ساقی
عروسی ها، جشن ها و میهمانی های خصوصی خود را در سالن مجلل رستوران 

ساقی همراه با پذیرایی کامل با انواع غذاها و دسرهای لذید ایرانی برگزار کنید.

هر روز ناهار با انواع غذاهای متنوع در رستوران ساقی
جوجه - کوبیده - خورشت قیمه - خورشت قرمه سبزی 

دیزی مخصوص و کله پاچه - کباب زغالی

1392 S. Bascom Ave. San Jose, CA 95128
Delivery by doordash & Uber

 (408) 998-0122
Catering Saaghi 

Let us prepare our delicious food at your location so you can focus on your guests! 

دومین چهارشنبه هر ماه شب بانوان در کاباره رستوران ساقی

Lunch Special
باقالی پلو با ماهی- زرشک پلو با مرغ

$10.95
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عباس پناهی

عشق، هوس، نفرت

دنباله مطلب در صفحه 57  

بخش بیست و دوم

1954 Camden Ave. #3, San Jose

(408)829-8296
برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید

زبان ما هویت ماست
مدرسه فارسی البرز با کادری با تجربه در خدمت 

عالقمندان به یادگیری زبان فارسی می باشد

F کالس های پیش دبستان )برای دانش آموزان ۴ ساله(

F کالس های اول دبستان تا هشتم )برای دانش آموزان ۵ سال به باال( 

   جهت یادگیری خواندن، نوشتن و مکالمه

F کالس های خصوصی برای بزرگساالن و غیر فارسی زبانان

دانش آموزان دبیرستانی می توانند با حضور 
در کالس های البرز، واحد دبیرستانی دریافت کنند

با عنوان کردن این آگهی، یک جلسه رایگان میهمان مدرسه البرز باشید!

درس دانشگاهى نادزارينا به پايان نرسيده 
اى  بسته  در  را  گذشته  همه  اما  بود 
همه  سپرد.  فراموشى  باد  به  و  گذاشت 
تنها كارى  و فقط  بود  را كرده  اقداماتش 
كه مى بايستى بكند، خدا حافظى از تنها 

عشق راستينش در زندگى كوتاهش بود.
آخرين روزيكشنبه اى كه به كاسينو آمده 
بود و خدمتش را در مركز توانبخشى به 
پايان رسانده بود به خانه كلوديا آمد تا با 
كلوديا و سامان و فريدون خداحافظى كند.

وقتى دستهاى فريدون را در دست هايش 
گرماى  آن  اما  داشت  گرما  بود،  گرفته 
يك  هاى  دست  گرماى  نبود.  عاشقانه 
فريدون  چشمان  در  بود.  مقدس  خواهر 
نگاه كرد و گفت: »خداوند تو را در پناه 
خود ايمن بدارد. از مريم مقدس خواهان 
بودى  كسى  تنها  تو  هستم.  تو  سعادت 
ديدم.  آل  ايده  براستى  عمرم  در  من  كه 
كنى  پيدا  ُجفتى  خود  براى  كه  اميدوارم 
كاش  باشد.  خوب  خودت  اندازه  به  كه 
تو  چقدر  كه  ميدانم  نداشت.  شوهر  ربكا 
را دوست دارد. كاش مى توانستى با ربكا 
ازدواج كنى چون او ميداند كه با مردى 
چون تو چگونه زندگى كند تا شاد نگهش 
بدارد. ميدانم تو هم او را دوست دارى اما 
اين بازى سرنوشت است. چون در مذهب 
نمى  او  و  ندارد  امكان  طالق  كاتوليك، 
تو بشود.  و زن  آنتونيو جدا شود  از  تواند 
اكنون كه قصد دارم براى هميشه با دنيا 
اينست كه  آرزويم  تنها  خدا حافظى كنم، 
بتواند  كه  شود  پيدا  ربكا  همچون  زنى 
باشد.«  داشته  دوست  را  تو  وار  ديوانه 
حرفى  خواست  گى  شرمنده  از  فريدون 
بزند كه به ظاهر، حرف هاى نادزارينا را 
انكار كند. ولى نادزارينا لبخندى صميمى 
و  كرد  نگاه  فريدون  چشمان  به  و  زد 
فريدون گذاشت  لبهاى  را روى  انگشتش 
و گفت: »خداوند پشت و پناه هر دو شما 
باشد. من همه شب براى تو و براى ربكا 

دعا خواهم كرد.«
هرسه  چشمان  از  اشك  كه  حالى  در 
كلوديا و سامان و فريدون فرو مى ريخت، 
گفت:  و  برداشت  را  ساكش  نادزارينا 
چون  نيا  من  با  ميكنم  خواهش  »فريدون 
چيز  همه  با  جا  همين  در  خواهم  مى 
خداحافظى كنم و شما را در همين نقطه 
به دنيا بسپارم و رهسپار جايى شوم كه به 

دنيا تعلق ندارد.« و رفت.

غم از دست دادن نادزارينا فريدون را آزار 
مى داد. غم جداشدن سامان و انتقالش به 
با سوفيا و پريشان حالى  رم براى زندگى 
فريدون هم كلوديا را دگرگون كرده بود 
توانبخشى  مركز  به  بيشتر  بود  مجبور  و 
برود تا در ساعاتى كه در خدمت معلولين 

است، اين افكار، ديوانه اش نكنند.
از درس فريدون چيز زيادى باقى نمانده بود. 
ديوار  و  بود كه حتى در  آنقدر دلش گرفته 
دنيا  وتنگى  مياوردند  فشار  او  به  هم  شهر  
كه  تنها كمكى  كند.  تحمل  توانست  نمى  را 
ربكا  كه  بود  آن  شد  مى  ماندنش  زنده  به 
همچنان دوستش داشت و از شدت عشقش 
كاسته نشده بود. مدام در هر فرصتى خود 

را به او مى رساند و در كنارش ميماند.
همزمان با نزديك شدن به فارغ التحصيلى 
فريدون، شوق و اشتياق دختر عمه و عمه 
براى آمدن فريدون به ايران فزونى گرفته 
پدرى  خانه  به  آمدهايشان  و  رفت  و  بود 
فريدون زياد شده بود و دائم براى مراسم 
در  ميهمانان  تعداد  و  عروسى  و  عقد 
هنگام عروسى طرح جديد  و  هنگام عقد 
مياوردند. اين خبر ها كه بطور پنهانى از 
طريق برادر كوچكتر به فريدون مى رسيد 
نامه  در  گرداند.  تر مى  حال  آشفته  را  او 
ها همواره سعى ميكرد كه به همه اعضاى 
را  اش  عمه  دختر  كه  بفهماند  خانواده 
و  دارد  دوست  خواهرانش  از  يكى  مانند 
نمى تواند تصور كند كه به او به صورت 
يك همسر نگاه كند اما كسى به اين حرفها 
اهميت نمى داد و مى گفتند كه خيلى از 
مردم همينطور بوده اند اما بتدريج زن و 

شوهر، عاشق يكديگر شده اند.
نادزارينا در زندگى  اين چند سال كه  در 
افسرده  كه  هرزمان  داشت،  حضور  اش 
و  شد  مى  متوجه  زود  نادزارينا  بود، 
كند  درددل  كه  كرد  مى  وادارش  بزور 
هايش  غصه  و  نيست  نادزارينا  اكنون  اما 
سرشارش  هوش  با  ربكا  شده.  بيشتر  نيز 
جاى  زود  خيلى  بايد  كه  شد  متوجه 
بنابراين دست  پر كند.  را  نادزارينا  خالى 
همدردى  براى  را  ها  تالش  و  شد  كار  به 
را  خود  خوبى  به  و  كرد  آغاز  فريدون  با 
به  نمود.  نادزارينا  هاى  همدلى  جايگزين 
فراست دريافته بود فريدون دردى دارد 
كه گفتنش ميسر نيست ولى همين پنهان 
خواهد  در  پا  از  را  فريدون  درد،  كردن 
آورد. يكشب كه آنتونيو به شكار رفته بود، 

مشروب  آنقدر  و  برد  خانه  به  را  فريدون 
بخوردش داد تا زبانش باز شد و راز دختر 
عمه را برمال كرد. ربكا از شنيدن اين راز 
را  فريدون  از  دورى  تحمل  لرزيد.  تنش 
ديوانه  او  ميرفت،  فريدون  اگر  نداشت. 
از  مورد  اين  در  كارى  هيچ  اما  شد.  مى 

دستش برنمى آمد.
در  سرمستى  و  شادى  آنهمه  از  بعد،  روز 
را  وجودش  پنهانى  ترس  نبود.  اثرى  ربكا 
گرفته بود. نمى دانست اگر فريدون برود 
دانست  مى  هم  طرفى  از  شد!  خواهد  چه 
كه نمى تواند فريدون را در آنجا نگه دارد. 
دير يا زود فريدون برمى گشت چون از يك 
سو توسط اقوام در زير فشار بود و از سوى 
ديگر، رفتن نادزارينا ضربه روحى شديدى 
به او وارد كرده بود و او مى خواست همه 
آن خاطرات را در همين جا بگذارد و برود 

تا هرلحظه آن روزها بيادش نيايند.
باالخره سامان با كلوديا خدا حافظى كرد 
درس  به  سوفيا  خانه  در  و  رفت  رم  به  و 
خواندن ادامه داد. كلوديا بغضش را نمى 
كرد  مى  سعى  اما  بدهد  فرو  توانست 
جلوى فريدون خود را بى خيال نشان دهد. 
براى آنكه آرام آرام عادت ديدن فريدون 
صبح  ميكرد  سعى  كند،  بيرون  سر  از  را 
و  برخيزد  خواب  از  فريدون  از  زودتر  ها 
از  پيش  و  كند  آماده  را  فريدون  صبحانه 

آمدن فريدون، از خانه بيرون برود تا كمتر 
آينده  روزهاى  در  وقتى  كه  ببيند  را  او 
مجبور به نديدن ابدى فريدون مى شود، 

دردهاى جدايى ها اذيتش نكنند.
را  كلوديا  فريدون،  فرارسيد.  موعود  روز 
از  براستى  و  بود  گرفته  بغل  در  محكم 
دورشدن از او سنگينى يك سنگ بزرگ را 
بر روى دلش احساس مى كرد. كلوديا زار 
زار مى گريست و با صداى بلندش، ناله هاى 
مادران فرزند مرده سر داده بود. فريدون 
حتى با آنجال هم به گرمى خدا حافظى كرد 
با هواپيما به  تا فردا  به رم رفت  با قطار  و 
اليزابتا  خانه  به  غروب  برگردد.  تهران 
نادزاريناست  اين  انگار  هم  اليزابتا  رفت. 
گريست  مى  آنچنان  برود،  خواهد  مى  كه 
كه از پُرِى اشك ها، نمى توانست جايى را 
ببيند. فرانسيسكو گفت: »با آنكه به ايران 
برميگردى اما اگر روزى خواستى برگردى 
حساب  من  همكارى  روى  بمانى،  اينجا  و 
كن.« پس از خدا حافظى براه افتاد اما كمى 
همان  به  هم  با  بود.  منتظرش  ربكا  جلوتر 
پانسيون رفتند. ربكا تا دير وقت در كنارش 
»من  گفت:  حافظى  خدا  هنگام  اما  ماند 
آنتونيو  چه  بزودى  ام.  گرفته  را  تصميمم 
ايران خواهم آمد.  نيايد، من به  بيايد و چه 
توانم  نمى  ام  زندگى  در  را  تو  نبودن  من 

تحمل كنم.«
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با هادی خرسندی
www.asgharagha.com

hadikhorsandi@aol.com
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انجمن آذربایجانی های شمال کالیفرنیا
 غیر انتفاعی، فرهنگی، هنری و بدون وابستگی سیاسی و مذهبی!

با هدف ترویج و گسترش فرهنگ و هنر آذربایجان

16400 Lark Ave., Ste. #260, Los Gatos, CA 95032

(408)858-9862
عضویت در این انجمن بدون شرط سنی، عقیدتی، سیاسی و ملیتی می باشد!

     برنامه های انجمن: برپایی جشن های ملی، تفریحی، کمپینگ و پیک نیک، مسابقات تخته نرد، شب های 

                شعر و موسیقی، برنامه های هنری، کالس های زبان ترکی و انگلیسی، کالس های رقص و موسیقی

   website: www.acsnc.org

برای اطالعت بیشتر لطفًا با ما تماس حاصل فرمایید!

Azerbaijan Cultural Society of N. California 

 

e-mail: secretary@acsnc.org

جای مهر بر پیشانی!
گفتم که فالن کسک عجب مرد خداست

انگار که دائما به تسبیح و دعاست
از بس بکند عبادت و راز و نیاز

پیشانی او سوخته از مهر نماز!
گفتا نه ز دین بود نه از بی دینی

آن پینه که در ناصیه اش می بینی
او صاحب جسم و جان حاصلخیز است

زینگونه مواد قهوه ای لبریز است
وان ماده ای که هست تنها هنرش

از باسن او آمده تا مغز سرش!
از غایت انباشتگی، در َغلَیان

در جان و تن اش هماره دارد جریان
یکذره که نشت کرده در پیشانی

تو ساده دل از عبادتش میدانی!
خوب است توجه بکند دشمن و دوست

کز کوزه همان برون تراود که در اوست

خواستگاری
اوايل شب بود. دلشوره عجيبى تمام بدنم 
را فرا گرفته بود. بعد از اينكه راه افتاديم 
به اصرار مادرم يك سبد گل خريديم. خدا 
خير كسانى را بدهد كه باعث و بانى اين 
رسم و رسوم هاى آبكى شدند. آن زمان ها 
صحراى خدا بود و تا دلت هم بخواهد گل! 
چند شاخه گل مى كندن و كارشان راه مى 
افتاد، ولى توى اين دوره و زمونه حتى گل 
خريدن هم براى خودش مكافاتى دارد كه 
گلفروشى  وارد  اينكه  از  قبل  نپرس!  نگو 
بشوى مثل »گل سرخ« سرحال و شادابى 
ولى وقتى كه قيمت ها را مى بينى قيافه 
ات عين »گل ميمون« مى شود. بعدش هم 
درخواست  تر  ارزان  گل  فروشنده  از  كه 
جناب  باالى  سر  جواب  و  كنى  مى 
شمايلت  و  شكل  شنوى،  مى  را  گلفروش 
روى »گل يخ« را هم سفيد مى كند! البته 
بى  سراپا  حقير  بنده  كه  نماند  ناگفته 
تقصير هنوز در اوان سنين جوانى، حدود 
اى »سى و نه« سالگى بسر برده و اصاًل و 
ابداً تا اطالع ثانوى نيز نيازى به تن دادن 
خود  در  ازدواج  سوز  خانمان  سنت  به 
احساس نمى نمودم منتهى به علت اينكه 
ترشى  خطر  محترمه  فواميل  از  بعضى 
زدگى  زنگ  و  روحى  پوسيدگى  افتادگى، 

عاطفى اينجانب را به گوش سلطان بانوى 
يعنى  السلطنه«  »مقروض  مغّزز  خاندان 
وزير »اكتشافات، استنطاقات و اتهامات« 
از  جلوگيرى  براى  فلذا  بودند،  رسانده 
و  زودرس  شدگى  عاق  احتمالى  خطرات 
ميراث  و  ارث  از  ماندن  محروم  بالطبع 
مزه  ترش  شير  شدن  حرام  يا  و  نداشته 
نخورده سى و هشت سال پيش و متعاقب 
هاى  نفرين  و  لعن  و  ها  كوبيدن  سينه  آن 
جگرسوز نمودن و آرزوى اّشد مجازات در 
بدتر سركوفت  از همه  و  صحراى محشر 
فتوحات بچه هاى فاميل و همسايه مبنى 
دانشگاهى،  هاى  رشته  در  شدن  قبول  بر 
تايتانيك  عمل،  اطاق  سنگكى  نانوايى 
متلك  و  فوتولوس  مهندسى  پزشكى، 
آن  بر  را  شناسى هنرهاى تجسمى، صالح 
ديدم كه حب سكوت و اطاعت خورده و 
به خاطر پيشگيرى از بمباران شدن توسط 
هاى  كفش  »لنگه  پرواز  تيز  هواپيماهاى 
F١4« و موشك هاى بالستيك »نيشگون 
و ضعف  و غش   »F١١ و سقلمه هاى  ها 
همراه  به  ساالر«  »مادر  بيگاه  و  گاه  هاى 
ساالر«  »پدر  هاى  كردن  بيرون  خانه  از 
العاده  فوق  مالى  و  جانى  تهديدات  و 
وحشتناك همشيره هاى مكّرمه با مراسم 

عمل  به  موافقت  امشب  خواستگارى 
آورده و خود را به خداوند منان بسپارم.

خالصه كالم به هر جان كندنى كه بود به 

شد  باز  در  مدتى  از  بعد  رسيديم.  مقصد 
دور  از  خانم  عروس  مادر  و  پدر  قيافه  و 

دنباله مطلب در صفحه 45نمايان شد. 
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ماهرخ غالمحسین پور

دشمن هرگز در نمی زند

در تمام جنگ ها، زنان بیش از تمام جنگ زدگان آسیب می بینند. یکی از بدترین این 
آسیب ها تجاوز و بهره کشی جنسی از زنان است، جنایتی که بسیاری از جنگ جویان 
به عنوان راهکاری برای ضربه زدن به دشمن به آن دست می زنند. مقاله  زیر نگاهی 

اجمالی به ابعاد هولناک این جنایت ها می اندازد.

هم  هنوز  مى كند. دستش  ول  را  دستم 
توى كيف سياه  مى لرزد. سر مى خورد 
مكه  عكس  رويش  كه  كيسه مانندى 
كار  رنگى  رنگى  منجوق  عالمه  يك  با 
پرس  بيرون.  مى كشد  را  كارتش  شده. 
پالستيكى لبه  كارت وا رفته، از هم باز 
مرد  صورت  جلوى  مى گيردش  شده. 
افتخارى.  مددكار  »مددكارم.  ريشو. 
امسال  همينه.  كارم  نيست.  اولم  بار 
مى خوام  شدم.  استان  نمونه   مددكار 

بيام كمك ...«
را  دستش  مى آيد،  كه  گلوله  صداى 
مى كشم: »مامان، تو رو خدا بيا بريم، من 
مى ترسم.« مرد اما، كم حوصله، كارتش 
رو  بچه ات  »دست  مى دهد:  پس  را 
بگير و برو خواهر. زنا اين حوالى نباشن 
مى رسن  دارن  عراقيا  نشنيدى  بهتره. 
پشت دروازه  شهر؟ زنا نبايد اين حوالى 
بمونن. مى گن تو بستان و دشت آزادگان 
و قصر شيرين حتى از پيرزنام نگذشتن. 
برين،  كنين.  ترك  شهرو  امروز  همين 
قبل از اين كه داغ رسوايى اش بمونه رو 

پيشونى همه مون ...«
مى كشد.  دنبالش  و  مى گيرد  را  دستم 
مدام به اين فكر مى كنم كه چرا هيچكس 
نگران مدرسه  من نيست؟ كسى نگران 
بمب هايى كه حوالى كپرمان مى نشيند 
و  مامان  و  من  نگران  همه  اما  نيست، 
بقيه   و  صديقه  دخترش  و  شريفه  مش 

زن هاى شهرند.
من فقط هفت سال دارم. محلى ها همه جا 
جنگ جوى  دخترك  دو  آن  حماسه   از 
خرمشهرى حرف مى زنند  كه در مركز 
ساعت ها  خرمشهر،  مطهرى  ميدان 
كماندوهاى عراقى را به زحمت انداخته 
نيروى  همه  آن  حركت  مانع  و  بودند 
و  شدند.  جامع  مسجد  سمت  به  مجهز 
مقابل  در  عراقى  نيروهاى  كه  هنگامى 
چشمان رزمندگان ايرانى، كه روى پشت 
بام ها موضع گرفته بودند، اين دو دختر 
محاصره  حلقه  در  را  خرمشهرى  ايرانى 
خرمشهرى  دختر  دو  انداختند،  گير 
با شليك گلوله  روبه روى هم نشستند و 
به سمت هم به زندگى شان پايان دادند.

اين بار هم مِن هفت ساله به تن زنانه اى 
فكر مى كنم كه مرگ را به اسارت ترجيح 
داده و به دنياى مردگان رو آورده. زناِن 
از زمين تحت اشغال.  تكه اى  اسيرشده، 
در  زنان  جنسى  بردگى  قرن  ما  قرن 
محدوده  جغرافيايى جنگ ها است. زنانى 
يك  نه  مخاصمه،  طرف  دو  سوى  از  كه 
انسان كه ابزارى براى سركوب و جنگ 
با خودشان  آنها البد  محسوب مى شوند. 
خمپاره   انبار  كه  اندازه  »هر  مى گويند: 
را  توپ شان  گلوله  ذخيره   و  دشمن 
تجاوز  هم  زنان شان  به  مى كنيم،  منهدم 
انواع  از  نوعى  نه  جنگ  زنان  مى كنيم. 
بشر، بلكه ابزارى براى به زانو در آوردن 
تحقيرشان.  براى  وسيله اى  اند.  دشمن 
تصاحب  معناى   به  زنان شان  تصاحب 

بخشى از سرزمين آنها است.«
بشر  مكتوب  تاريخ  به  گذرا  نگاهى  با 
تجاوز  و  خشونت  كه  مى يابيم  در 
و  برنامه ريزى  شده،  سيستماتيك، 
گسترده عليه زنان، در همه  جنگ هايى 
همواره  مانده،  باقى  ردى  آنها  از  كه 
شكستن  براى  ناشرافتمندانه  وسيله اى 
تجاوز  افسانه   از  است.  بوده  دشمن 
تا  بگيريد  »سابينى«  زنان  به  روميان 
تجاوز  دهشتبار  و  دردناك  روايت 
و  سورى،  ايزدى،  زنان  به  داعشى ها 
عراقى. برخى از اين روايت ها چنان تلخ 
تلخ  را هم  تاريخ  اند كه كام  و همگانى 
زنان  به  تجاوز  حربه   مانند  كرده اند، 
پاك سازى  براى  هرزگوين  و  بوسنى 
صربستان  و  بوسنى  جنگ  در  نژادى 
تاريخ  نسل كشى  »دومين  كه  جنگى   -

بشر« نام گرفت.
آمار متفاوت  باقى مانده دو  روايت هاى 
اعالم  را  بوسينايى  قربانى  زنان  از 
زن  هزار   ٦٠ روايتى  به  بنا  مى كند. 
زن  هزار   ٢٥ ديگر  روايت  به  بنا  و 
همسر  مقابل چشم  در  غالباً  بوسنيايى، 
و فرزندان شان، به عنوان بخشى از يك 
ها  صرب  سوى  از  استراتژيك  پروژه  

مورد حمله و تجاوز قرار گرفتند.
بود  فاجعه اى  اين،  از  دهشتبارتر  بسيار 
آنها  زدند.  رقم  كنگو  در  شورشى ها  كه 

تا  مى كنيم  تجاوز  زنان  »به  مى گفتند: 
شدن  گرفتن  ناديده  از  را  خودمان  خشم 
روايت  دهيم.«  نشان  مقامات  توسط 
هشت  مادر  و  كنگويى  زنى  كلمنتين، 
فرزند را كه توسط شورشى ها مورد تجاوز 
كرده  مكتوب  سى  بى  بى  گرفته  قرار 
پرسيد:  من  از  شورشى ها  »رهبر  است: 
كه  اين  يا  باشيم  شوهرت  ما  )مى خواهى 
انتخاب  به تو تجاوز كنيم؟( من تجاوز را 
كه  بپذيرم  اگر  گفتم  خودم  به  كردم. 
خواهند  مرا  شوهر  آنها  شوم،  زن شان 
كشت. نمى خواستم وقتى فرزندانم بزرگ 
شدند بگويند مادرمان كسى بود كه باعث 

مرگ پدرمان شد.«
میل جنسی یا ابزاری برای تخاصم؟

عنصر ميل جنسى سربازان حاضر در جنگ 
به  نمى شود  هستند  دور  خانه  از  كه  را 
عنوان بخشى از انگيزه  تجاوزات گسترده 
در جنگ ها ناديده گرفت، اما بخش مهم 
ماجرا تهاجم و تحقير طرف ديگِر مخاصمه 
است. در اين مسير، خشونت جنسى نوعى 
ابزار اظهار قدرت و اسلحه اى براى برترى 
و تصاحب همه  آن چيزى است كه نامش 

»موجوديت« ديگرى است.
اين اتفاق دردناك غالباً در جنگ هايى كه 
با انگيزه  نسل كشى يا پاك سازى نژادى در 
داده  رخ  برجسته ترى  شكل  به  مى گيرند 
نسل كشى  ماجراى  بياوريم  ياد  به  است. 
رواندا در سال ١994 را كه بعد از سقوط 
آن  آتش  هابياريمانا«  »جووينال  هواپيماى 
نزديك  نسل كشى  اين  در  شد.  گسترده 
مورد  »توتسى«  قوم  از  زن  هزار   ٥٠٠ به 
كه   زنانى  گرفتند،  قرار  جنسى  تجاوز 
و  شده  مبتال  ايدز  به  امروز  اغلب شان 
از  ساله  چند  و  بيست  فرزندانى  صاحب 
مقابل  در  زنان  اين  از  برخى  تجاوزند.  آن 
دوربين جاناتان تورگوونيك، مستندسازى 
باره  اين  را در  پيامدهاى عمدى  فيلم  كه 
ساخته، ايستاده اند و از آن تجربه  دردناك 
گفته اند. زنى كه مى گويد دو دختر دارد 
و از يكى از آنها متنفر است چون او حاصل 

يكى از اين تجاوزهاست و قادر نيست او 
را دوست بدارد.

شايد بشود با خواندن كتاب دست دادن 
رواندايى  زنان  تراژدى  به عمق  با شيطان 
داالئير،  رمئو  نوشته   كتابى  برد،  پى 
جريان  در  كه  كانادايى،  بازنشسته   ژنرال 
با  داوطلب  عنوان  به  رواندا  نسل كشى 
خون  بحبوبه   در  ملل  سازمان  نيروهاى 
جان  و  مى كرد  همكارى  تجاوز  و  جنگ  و 

صدها نفر از توتسى ها را نجات داد.
روایت »زنان آسایش بخش«

دوم  جهانى  جنگ  جريان  در  ژاپن  ارتش 
زمينه   در  ارتش ها  بدنام ترين  از  يكى 
گاهى  هم  هنوز  است.  زنان  هتك حرمت 
به ندرت صداى اعتراض تعداد اندكى از 
سيستماتيك  جريان  از  بازمانده  پيرزنان 
روزها  آن  كه  ژاپنى،  سربازان  تجاوز 
كودكانى ده تا چهارده ساله بوده اند، به 

گوش مى رسد.
زنانى  به  آسايش بخش«  »زنان  عنوان 
اطالق مى شد كه آن روزها توسط سربازان 
گروهى  و  فردى  تجاوز  مورد  ژاپنى 
كه  زنى  هزار   ٢٠٠ مى گرفتند،  قرار 
متحمل  ژاپنى  سربازان  لذت جويى  براى 
اولين  فليسيدا  شدند.  جنسى  بهره كشى 
شد  مصمم   ١99٥ سال  در  كه  بود  زنى 
تاريك  پستوى  از  را  زن ها  اين  داستان 
او  بكشاند.  روشنايى  به  تاريخ  پنهان  و 
كه  را  قربانى  زن  هزار   ٢٠٠ سرگذشت 
عمد  به  جنگ  جريان  طول  در  آنها  غالب 
و براى پاك سازى رد پاى متجاوزان كشته 

شده بودند، روايت كرد.
نزديك به ٦٠ هزار زن باقى مانده از جريان 
تجاوز خواستاِر عذرخواهى رسمى ژاپنى ها 
تنها  و  نداد  رخ  هرگز  كه  اتفاقى  شدند، 
مقدار مختصرى  عايدشان شد  كه  چيزى 
اين  از  بود.  ژاپن  دولت  سوى  از  غرامت 
برنامه   يك  در  آنها  نفر   ١٥٠ فقط  تعداد، 
كه  پرداختند  اتفاقاتى  شرح  به  راديويى 
زمانى در پستوى تاريخ برايشان رخ داده 

بود.
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ِشکوه
تبه کردم جوانی تاکنم خوش زندگانی را

چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را
بود خوشبختی اندر سعی و دانش در جهان، اّما

در ایران پیروی باید قضای آسمانی را
به قطع رشته جان عهد بستم بارها با دل

به من آموخت گیتی سست عهدی سخت جانی را
ِکی آگه می شود از روزگاِرتلخ ناکامان؟

کسی کاو گستََرد هر شب بساِط کامرانی را
به دامان خون دل از دیده افشاندن کجا داند؟

به ساغر آن که می ریزد شراب ارغوانی را
نخواهد عمر جاویدان هر آن کو همچو من بیند

به یک شام فراق، اندوِه عمِر جاودانی را
مذاقت تلخ تر از زهر بودی چون مذاق من

تو هم ای ناصح ار می دیدی آن شیرین زبانی را
وفا و مهر کی دارد حبیبا آنکه می خواند

به اسم ابلهی رسم وفا و مهربانی را
                                        حبیب یغمایی

حدیث جوانی
اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام

خارم، ولی به سایه گل آرمیده ام
با یاد رنگ و بوی تو، ای نو بهاِر عشق

همچون بنفشه، سر به گریبان کشیده ام
چون خاک، در هوای تو از پا فتاده ام

چون اشک، در قفای تو با سر دویده ام
من جلوه شباب، ندیدم به عمِر خویش

از دیگران، حدیِث جوانی شنیده ام
از جام عافیت، مِی نابی نخورده ام
وز شاِخ آرزو، گل عیشی نچیده ام

موی سپید را، فلکم رایگان نداد
این رشته را به نقِد جوانی خریده ام
ای سرِو پای بسته، به آزادگی مناز
آزاده من، که از همه عالم بریده ام
گر می گریزم از نظر مردمان، رهی
عیبم مکن، که آهوی مردم ندیده ام
                               رهی معیّری

فریب
رفیق یکدله، غمخواِر یار باید و نیست

فغان! چها که درین روزگار باید و نیست
دگر فریِب ُکهن دوستان به هرزه مخور

که این شراِب کهن، بي ُخمار باید و نیست
فروختندم و ناقوس بس عالقه زدند

وزین فضاحتشان ننگ و عار باید و نیست
چراغ تجربه افروز، زانکه در بَِر عقل

نشاِن بدمنشان، آشکار باید و نیست
قرین حیرتم از چشِم گرم باور خویش
که گاه شعبده، بیناي کار باید و نیست
هنر نمودم و غافل شدم ز رنج حسود
که در حریم منش اعتبار باید و نیست

کنون جفاکش پروردگان خویشتنم
که شرمشان بر پروردگار باید و نیست
ادب نماند و فضیلت نماند و درد نماند
مدار نقد سخن، بر عیار باید و نیست

مگر به زلف تو آویزم اي » امید زوال!«
که رشته هاي دگر، استوار باید و نیست

                                      فریدون توللي
    

سهند
برجسته سپید طهارت

چتر فروِد  زرتشت
افسانه خروج نهنگ از کنار نیل.

آتش به جان برف به دوش
آئینه محّدب کوالک قرن ها

موی سفید سینه تاریخ.
یک خرمن غنیمت ابریشم

در شام دستبرد، به سودای شرق و غرب.
یک چادر سپید اطاعت

در لحظه تقاطع جوهای سرخ و گرم.
یک عقده بزرگ کتان پیچ

یادآور تصلّب ایمان، فراز دار
یک صخره درشت

از آخرین فالخن پیش از دعای نوح.
آنک، قیام روشن اسطوره های دشت

قطب سفید غربت مهتاب
آنک

قشالق واگذاشته سیمرغ،
یک حرمت بلند.

موج منیع کشمکش خون و برف و باد
                           حجم شرف: سهند.

داد از دست زنم
شب عید است و گرفتار زن خویشتنم                 

داد از دست زنم
اوست جفت من و من جفت مالل و ِمَحنَم             

داد از دست زنم
هم کرپ ژرژه ز من خواهد و هم چادر وال              

مد و فرم امسال
خود نه شلوار به پایم نه لباسی به تنم                 

داد از دست زنم
گیوه ام پاره شده وین زِن عفریته دیو               

کفش خواهد از گیو
من نه حاجی فرج آقا و نه حاجی حسنم                

داد از دست زنم
پای من مانده چو خر در گل و دل گشته پریش               

او به فکر قر خویش
گویدم عطر بخر تا که به زلفم بزنم                      

داد از دست زنم
مشهدی باقر هیزم شکن امروز زنش                

رخت نو کرده تنش
من نه کمتر ز زن باقر هیزم شکنم                   

داد از دست زنم
گفت بهِر سِر طاسم تو ُکله گیس بخر                  

مد پاریس بخر
گفتمش از همه کس الت تر امروز منم                

داد از دست زنم
گفت اگر پول نداری ز چه هستی زنده؟                

من شدم شرمنده
گفتمش زنده از  آنم که نباشد کفنم                     

داد از دست زنم
گفته بودم که نگیرم زن تا گردم پیر                  

پدرم گفت بگیر!
گفتم این لقمه بزرگست برای دهنم                    

داد از دست زنم
خواست جوراب فرنگی که برایش بخرم                

نبود سیم و زرم
وطنی گر بخرم طرد کند از وطنم                 

داد از دست زنم
سر جوراب ِکِرم معرکه بر پا کردیم                  

جنگ و دعوا کردیم
موی من کند و تف افکند به ریش پهنم                 

داد از دست زنم
گشت از خانه ما شیون و فریاد بلند                

داد و بیداد بلند
مشت زد بر دهنم - آخ دهنم، آخ دهنم                  

داد از دست زنم!
                          غالمرضا روحانی
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مریم حسین خواه

فقط درخت گالبی ماند و تابی که دیگر تاب نمی خورد

مامان چشم های سمیه رو محکم گرفته بود که چیزی نبینه، و خودش داشت بی صدا 
گریه می کرد. من دو قدم اون طرف تر خشکم زده بود و خیره مونده بودم به درخت 
گالبی مون، وسط خرابه ای که یه عالمه آدم ریخته بودن توش و داشتن خاکش رو 

زیر و رو می کردن.

تمام راه رو دنبال مامان دويده بودم. همه 
داشتن توى خيابون مى دويدن. صداى آژير 
آمبوالنس ها اون قدر بلند بود كه نمى تونستم 
موقع دويدن بشنوم كه مردم چى مى گن و 
چى شده. نمى فهميدم چرا بعضى  از اونايى 
لباساشون  مى دون،  ما  برعكِس  دارن  كه 
خانومه  اون  چرا  و  شده،  خونى  و  خاكى 
مى زد توى سرش و گريه مى كرد. من فقط 
صداى يك چيزى مثل رعدوبرق رو شنيدم 
كه خيلى بلند بود، و بعدش هم صداى خانم 
و مى گفت  رو كه هى داد مى زد  ناظم مون 

بچه ها زودتر بياين تو.
ظهرى بوديم و هنوز زنگ مون نخورده بود 
بازى  لِى لِى  مدرسه  حياط  توى  داشتيم  و 
رعدوبرق  شبيه  صدايى  كه  مى كرديم 
اولين  كه  بودم  باال گرفته  رو  اومد. سرم 
ناظم  خانم  اما  ببينم،  رو  بارون  قطره هاى 
نگذاشت و به زور همه مون رو برد تو. من 
رعدوبرق  از  كنم،  بازى  مى خواست  دلم 

نمى ترسيدم و خيس شدن رو هم دوست 
خانم  براى  را  همين ها  داشتم  داشتم. 
 ١٠ بلندِى  به  صدايى  كه  مى گفتم  ناظم 
همه   و  گوشم  توى  پيچيد  رعدوبرق  تا 
انگار  پايين.  ريخت  مدرسه  شيشه هاى 
همه مون  اولش  باشه،  مجسمانه  بازى  كه 
گريه.  زير  زديم  بعدش  و  زد  خشك مون 
كنيم،  گريه   اولى ها  كالس  ما  فقط  كه  نه 
حتى كالس چهارمى ها و كالس پنجمى ها 
هم ترسيده بودن و گريه مى كردن. هنوز 
رسيد  مامان  كه  بود  نيومده  بند  گريه  ام 
رو  كيف هاتون  گفت  سميه  و  من  به  و 
بردارين، بريم. سميه منتظر مامان خودش 
بود و نمى اومد. هرقدر هم مامانم مى گفت 
بيمارستان  بره  بايد  امروز  مامانت  كه 
برات يك خواهر كوچولو بياره و نمى تونه 

بياد دنبالت، گوشش بدهكار نبود.
از  دورتر  خيابون  تا  چند  اينا  سميه  خونه  
ما بود و باباهاى هردوتامون ارتشى بودن 

و رفته بودن جبهه. هيچ كدوم مون فاميلى 
باباها كه مى رفتن  و  توى زنجان نداشتيم 
يا ما  و  اينا خونه  ما بودن  يا سميه  جبهه، 
اونا. من بيشتر دوست داشتم بريم  خونه  
حياط شون  كه  اين قدر  بمونيم،  اونا  خونه  
بزرگ و قشنگ بود. دو تا باغچه  با درخت 
ميوه هم داشتن. مامان سميه باغچه اى رو 
كه درخت گالبى داشت داده بود به من و 
سميه. باغچه  درخت هلو هم مال داداش 
على بود. داداش على، داداِش سميه بود، 
مى كردم.  صداش  على  داداش  منم  اما 
داداش على قول داده بود كه وقتى بزرگ 
شد، مثل بابا و عمو بهمن نره جبهه. مثل 
از  سال  چهار  مى اومد.  بدش  از جنگ  ما، 
بلد  بازى  عالم  يك  اما  بود،  بزرگ تر  ما 

بود. هيچ وقت هم مثل بقيه  پسراى محله 
نمى كنه.  بازى  دخترا  با  كه  نمى گفت 
و  مى خوند  قصه  كتاب  برامون  عصرها 
ساعت ١٠ هر شب راديو رو روشن مى كرد 

كه »قصه  شب« گوش كنيم.
مدرسه   روبه روى  على  داداش  مدرسه  
رو  على  بريم  گفت  مامان  تا  و  بود،  ما 
كه  همون طورى  سميه  برداريم،  هم 
اشك هاش رو با پشت آستين مانتوش پاك 
مى كرد، گفت امروز داداشم موند خونه 
دستش  گچ  دكتر،  بره  بابا  با  عصرى  كه 
رو باز كنن. از مدرسه كه اومديم بيرون، 
خيابوِن هميشه خلوِت جلوى مدرسه مون 
بودن  ريخته  آدم  عالمه  يك  بود.  قيامت 

توى خيابون. 

راديو  در  خبرى  اعالم  با  خوليويوالنيوس 
فدراسيون  مسئوالن  كه  شد  مدعى  كلمبيا 
كيروش  كارلوس  جانشينى  با  كلمبيا  فوتبال 
خبرها  اين  هستند.  موافق  پكرمن  خوزه  با 
آخرين  در  حتى  و  چرخد  مى  دهان  به  دهان 
بازى كه كارلوس كيروش در حال خارج شدن 
پرسپوليس  طرفدار  يك  است  ورزشگاه  از 
تكان  او  روى  به  را  پرسپوليسى  سرخ  پرچم 
مى دهد. آيا تنبيه دردناكى در انتظار ماست! 
فوتبال،  المللى  بين  فدراسيون  شايد  حتى 
چرا  كند  تعليق  را  ايران  فوتبال  فدراسيون 
بازنشسته  يا  شغله  دو  آقايان  آن  راس  در  كه 
معاونت  ساكت  آقاى  هستند.  گردان  معركه 
فدراسيون خود را خانه نشين كرده است، اما 
آقاى تاج هنوز هم به فدراسيون مى رود و در 
انتظار كارلوس كيروش  پشت ميز كارش در 
و آخرين گزينش تيم ملى اش مى نشيند. اين 
كشور  اقتصادى  وضعيت  كه  است  حالى  در 
فاجعه بار است و تحول آن بستگى به حوادث 
ممكن  نيز  ديگرى  انفجارهاى  دارد.  رو  پيش 
است اتفاق بيفتد، فروپاشى همه روزه كشور 
است.  شده  نابسامانى  تاريك  تونل  وارد  كه 
كشور  سراسر  گويد  مى  فوتبال  طرفدار  يك 
با چالش روبرو است و اين عاملى است براى 
او زمان داشته است  آينده.  به  عدم اطمينان 
كه بازيكنانش را آماده كند چرا كه وظيفه يك 
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مربى باال بردن سطح انفرادى بازى و گروهى 
تيم است. بسيارى از بازيكنان پيشرفت ميلى 
هاى  كيفيت  اند.  داشته  سال  به  سال  مترى 
مورد  همواره  آنها  هاى  توانائى  و  بازيكنان 
سوال است و بسيار مشكل است تيم ايران راه 

هايى براى گلزدن را تمرين كرده باشد.
مى  دعوى   دنبال  در  به  در  كيروش  آقاى 
به  مطبوعاتى  مصاحبه  يك  در  او  گردد. 
بازى  فوتبال  كه  گويد  مى  كننده  مصاحبه 
ياد  فوتبال  خانواده  ما  و  نظرهاست  نقطه 
او  بگذاريم.  احترام  مخالفان  به  گيريم  مى 
قلعه  پروين، دائى،  مى گويد: »من شجاعت 
مهدوى  كالنى،  محمدى،  گل  نكونام  نوعى، 
كيا، هاشميان را تمجيد مى كنم«، اما نامى 
دستيار  برد.  نمى  كريمى  على  و  برانكو  از 
آقاى كيروش كه در بازى پرسپوليس و پارس 
جنوبى براى نيمه اول مشاهده گر بازيست، 
كند.  مى  ترك  را  ورزشگاه  دوم  نيمه  در 
آقاى اوسيانو كروزر مى گويد: »من به دليل 
توهين و بى احترامى ورزشگاه آزادى را ترك 
مثل  افراد  بعضى  كه  گويد  مى  او  كردم.« 
آقاى افشين پيروانى كه اين روزها دوباره سر 
و كله اش در مطبوعات و ورزشگاه ها پيدا 
تيم ملى نطق مى كند.  شده است در مورد 
او براى مدت پنج سال از حضور در ورزشگاه 
ها منع شده است. مساله او مساله اخالقى و 

چرا بايد آرامش تيم ملى را بهم بريزد. آيا او 
هم مى خواهد روى آب باشد، اگرچه نلسون 

ماندال مى گويد:
امواج زندگی را بپذیر

حتی اگر گاهی
تو را به عمق دریا می برند

آن ماهی آسوده که بر
سطح دریا روی آب می بینی 

مرده است.
طى  در  ما  كه  دهد  مى  نشان  ما  فوتبال  تاريخ 
از  ايم.  بوده  بهترين دشمنان خود  ها  اين سال 
فوتبال  در  كه  گويد  مى  پرفسور  آقاى  سو  آن 
ايران فقط كرواسى ها كار كرده اند و اميدهاى 
مردم اندك اندك به تيم ملى رنگ باخته است 
كيروش  آقاى  به  تماشاگران  باور  هاى  پايه  و 
ديوار  و  در  از  مصيبت  است.  برداشته  ترك 
مى بارد. دو شغله ها در ورزش و حاال شركت 
آلمانى توليد لباس ورزشى آديداس در نامه اى 
به فدراسيون فوتبال ايران اعالم كرده است كه 
دليل قطع همكارى با اين كشور تنها حفظ بازار 
آمريكاست. آديداس پس از پايان بازى هاى جام 
جهانى فوتبال نام ايران را از سياهه كشورهايى 
لباس  سفارش  شركت  اين  به  توانند  مى  كه 
بدهند حذف كرد. معاون شركت آديداس در 
نامه اى به فدراسيون فوتبال ايران تاكيد كرده 
است كه با توجه تحريم هاى آمريكا عليه ايران 
و حضور اين شركت در بازار آمريكا همكارى با 
ايران ممكن نيست و اميدوار است كه مقامات 

ايران اين انتخاب را درك كند. با قطع همكارى 
بازى  به  اميد  ايران  فوتبال  ملى  تيم  آديداس، 
هاى  ملت  جام  در  شركت  اين  هاى  لباس  با 
آسيا را از دست مى دهد. پيش از اين شركت 
نايكى ايران را تحريم كرده بود. آديداس پيش 
در  ايران  فوتبال  تيم  نيز حمايت كردن  اين  از 
جام جهانى خوددارى كرده و تنها حاضر شده 
بود لباس هاى خود را با تخفيف به فدراسيون 
فوتبال ايران بفروشد در حاليكه تيم هاى ديگر 
با داشتن برند هر شركتى نه تنها با برخوردارى 
از لباس و ديگر وسايل و ابزارهاى ورزشى پولى 
پرداخت نمى كنند بلكه مبلغ قابل توجهى نيز 

دريافت مى كنند.
ايران و هر خبرى  براى  ما  بهرحال هنوز قلب 
كه از آن سوى آب ها مى رسد مى تپد و هنوز 
دماى بدن ما سى و هفت درجه است. بهرحال 
همه انتظار دارند كه غيرممكن ها اتفاق بيفتد 
و آقاى كيروش در آخرين سفرش با تيم ملى با 
در  ايرانى  ها  ميليون  كه  چيزى  برگردد.  جام 

سراسر جهان خواستار آنند.
از  است  طلبكار  هميشه  مثل  سفر  از  قبل  او 
همه و به وزير ورزش مى گويد كه ما نيازى به 
جشن گرفتن نداشتيم اما خواهان احترام وزير 
ورزش بوديم كه چيزى نديديم. او از ساختمانى 
صحبت مى كند كه پس از او خواهد ماند و مى 
تر مى كند.  نكشد قوى  را  ما  گويد چيزى كه 
باز  خانه  به  جام  با  هميشه  از  تر  قوى  آنها  آيا 
خواهند گشت يا او در تنهايى به سفر مى رود 

و هرگز پشت سرش را هم نگاه نخواهد كرد!
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اجاره-فروش و یا مبادله در ایران

 آپارتمان یک اتاق خوابه، هم کف، مبله، ایده آل، 
با حمام و خدمات الزم و شرایط بسیار مطلوب،  در 

مجاورت Roseville Mall آماده واگذاری

برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با 
دکتر امیرحسین انصاری تماس حاصل فرمایید.

)۹۱6( ۴7۲-6۱۱3

»از وقتی پوشک بزرگ  ساالن گران شده، 
بهزیستی به معلوالن نوار بهداشتی می دهد«

ونوس امیدوار
نشسته  دارش  چرخ  صندلى  روى  بر 
است و تالش مى كند قفل مغازه اش را 
از  باز كند. »معصومه«، زن مجردى كه 
ناحيه دو پا فلج است، از چند سال پيش 
مادر  خودش،  زندگى  روزمره  مخارج 
سال خورده و برادر نابينايش را از همين 
تامين مى  مغازه كوچك خواربار فروشى 
دو  از  و  دارد  سن  سال   4٠ حدود  كند. 
سالگى فلج شده است و بر روى صندلى 

چرخ دار روزگار مى گذراند.
از مرگ  پيش  و  دبيرستان  پايان دوره  تا 
پدر، دخترى شاد و سرزنده بود. با وجود 
و  بود  اى  ساده  كارگر  پدرش  كه  اين 
دختر  از  اما  نداشت  زيادى  درآمدى 
معلولش به خوبى حمايت مى كرد و همه 
تالش  خود را براى حفظ روحيه معصومه 
پايان  پدر،  مرگ  اما  بست.  مى  كار  به 
درآمدى  نه  بود.  دختر  خوش  زندگى 
روزمره  مايحتاج  تامين  براى  كه  داشت 
و  كند  حساب  آن  روى  بتواند  زندگى 
هاى  لحظه  در  كه  داشت  را  كسى  نه 
نااميدى و فشارهاى ناشى از معلوليت، از 

او حمايت كند و مرهم دردهايش باشد.
اداره  به  چندبار  بود،  كه  سختى  هر  به 
بهزيستى شهرستان محل سكونتش رفت 
يا مشاره  تا بتواند حداقل كمك مادى و 
روانى  و  روحى  شرايط  بهبود  براى  اى 
خود دريافت كند اما هر بار به در بسته 
مى  او  به  مددكاران  و  مسئوالن   خورد. 
و  بدهد  پرونده  تشكيل  بايد  فعال  گفتند 
منتظر بماند تا شرايطش را بررسى كنند 
و با او تماس بگيرند. پرونده تشكيل دادن 
بسيار  كار  او  شرايط  با  كسى  براى  هم 

ادارات  به  روز  چندين  بايد  بود.  سختى 
و مراكز درمانى متعدد در نقاط مختلف 
شهر مراجعه مى كرد تا درخواست او را 
امضا كنند. تازه اين اول كار بود. چندين 
تا  بگذرد  بايد  سال  چندين  حتى  و  ماه 
كارشناسان  و  برسد  او  پرونده  به  نوبت 
و  محله  در  حضورى  مراجعه  با  مختلف 
از همسايه ها و ساير مراحل  پرس و جو 
راستى آزمايى، معلوليت او را تاييد كنند.

همين موضوع باعث شد كه معصومه پس 
از دبيرستان خانه نشينى را بهترين شيوه 
ادامه زندگى بداند چون به گفته خودش، 
چرخ  صندلى  يك  با  رفتن  بيرون  حداقل 
دار فرسوده، آن هم در خيابان هاى پر از 
چاله و چوله و پياده روهاى پر دست انداز 
به تنهايى كار سختى بود كه او از عهده 

اش بر نمى آمد.
تهيه  به  خانه  در  را  عمرش  از  سال   ١٠
زنان  براى  پز  و  پخت  و  خانگى  غذاهاى 
شاغل فاميل سپرى كرد و با كسب اندك 
سختى  روزگار  محل،  اين  از  درآمدى 
از  يكى  پيشنهاد  به  كه  اين  تا  گذراند  را 
در  فروشى  خواربار  نزديكانش،  بستگان 
مغازه كوچك كنار خانه شان راه انداخت 
سال  پنج  از  اما  بهتر شد.  اوضاع كمى  و 
پيش كه مادرش در اثر بيمارى زمين گير 
او  شخصى  كارهاى  است  مجبور  و  شده 
را با كمك برادرش انجام دهد، و هزينه 
هاى دارو و درمانش را تامين كند، فشار 

مالى و روانى زيادى را تحمل مى كند.
ساير  و  بهزيستى  هاى  حمايت  معصومه 
داند  مى  محدود  بسيار  را  مشابه  مراكز 
براى  بايست  مى  »معلول  گويد:  مى  و 

حداقل  دار،  چرخ  صندلى  يك  دريافت 
تا  به مركز مراجعه كند  بار  هفت هشت 
پس از تاييد، موفق به دريافت آن شود. اين 
رفت و آمدها يا بايد به كمك كسى انجام 
متقبل  را  تلفنى  تاكسى  هزينه  بار  هر  يا  و 
كه  هم  اسنپ  و  تبسى  از  استفاده  شود. 
تا  ها  راننده  برخى  دارد؛  را  خودش  قصه 
با  دارى  قصد  و  هستى  معلول  شنوند  مى 
صندلى چرخ دار تردد كنى، درخواستت را 
لغو مى كنند. تاكسى ها هم چون مجبورند 
دهند،  جا  عقب  صندوق  در  را  صندلى 
بنابراين،  گيرند.  مى  جداگانه  بار  هزينه 
مركز  به  برگشت  و  رفت  بار  هر  براى 

بهزيستى بايد كلى هزينه پرداخت كنى.«
يك  حدود  رسمى،  آمارهاى  براساس 
ميليون و 3٠٠ هزار نفر از انواع معلوليت 
ها در ايران رنج مى برند. هرچند بسيارى 
از كارشناسان اين رقم را واقعى نمى دانند 
و معتقدند افراد معلول زيادى در گوشه و 
كنار شهرها و روستاهاى كشور هستند كه 
به هر دليل جز اين آمار به شمار نمى آيند.
»فراكسيون  عضو  خضرى«،  »رسول 
حمايت از حقوق معلوالن« مجلس شوراى 
 ١4 تا   ١٢ را  معلول  افراد  تعداد  اسالمى 
مى  و  داند  مى  كشور  جمعيت  درصد 
گويد اين ميزان معلول، ايران را در بين ١٠ 

كشور نخست دنيا قرار داده است.

توانبخشى  معاون  نژاد«،  نحوى  »حسين 
پيش  چندى  كشور  بهزيستى  سازمان 
رسمى  آمار  به  اشاره  با  اى،  مصاحبه  طى 
حمايت  تحت  افراد  شمار  كشور،  معلوالن 
اين سازمان و ساير سازمان هاى غيردولتى 
و مردم نهاد را تنها ١٠٠هزار نفر عنوان كرد 
و افزود: »در حال حاضر يك ميليون نفر نيز 
قرار  حمايت  تحت  تا  هستند  نوبت  پشت 
گيرند و ٢٠٠ هزار نفر افراد باقى مانده هيچ 

گاه به بهزيستى مراجعه نكرده اند.«
شرايط  گويند  مى  معلوالن  از  بسيارى 
زندگى براى ما به گونه اى است كه انگار 
شهروند اين كشور به شمار نمى آييم. آنها با 
مشكالت بسيارى، از تردد و رفت و آمد در 
از وسايل حمل و نقل  خيابان ها و استفاده 
عمومى گرفته تا پيدا كردن شغل و گذران 

يك زندگى معمولى روبه رو هستند.
فضاهاى  سازى  مناسب  عدم  و  نقل  و  حمل 
كه  است  مسايلى  ترين  مهم  از  يكى  شهرى 
مراكز  به  دسترسى  زندگى،  ابعاد  تمام 
داراى  افراد  اشتغال  محل  و  درمانى 
مى  قرار  خود  شعاع  تحت  را  معلوليت 
ايستگاه هاى  تمام  نبود آسانسور در  دهد. 
اتوبوس رانى و مناسب نبودن سرويس هاى 
بهداشتى در پارك ها و مراكز خريد، زندگى 
زيادى  مشكالت  با  معلول  افراد  براى  را 

همراه ساخته است.
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دکتر فرید رمضانی

طب سنتی

عوامل سرد کننده مزاج بدن
در ماه قبل عواملى را كه مى توانند سبب 
گرم يا گرم تر شدن مزاج يك فرد شوند 
و  بحث  مورد  اجمالى  و  مختصر  طور  به 
بررسى قرار گرفت. حال در ادامه مطلب 
در اين ماه به عواملى كه ايجاد سردى در 
بدن كرده و مزاج بدن را به سوى سردى 

مى برند مى پردازيم. 
ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه 
سرد كردن مزاج در اغلب موارد بايستى 
در طب  نكات ذكر شده  كامل  رعايت  با 
پذيرد.  صورت  كامل  احتياط  با  و   سنتى 
اين نكته على الخصوص در مورد اشخاص 
و  بوده  تر  ضغيف  كه  كودكان  و  مسن 
اثر  مزاج  دهنده  تغيير  و  بيرونى  عوامل 
بايد  گذارند  مى  آنها  روى  بر  شديدترى 
با احتياط كامل و تحت نظر درمانگر طب 
اثرات  بروز  احتمال  تا  گيرد  انجام  سنتى 
منفى به حداقل برسد. بر اساس آنچه در 
جلسات قبل ذكر شد واضح است كه در 
از فصول سرد  و زمستان كه  پاييز  فصول 
بدن  در  كننده  سرد  عوامل  اثر  هستند 

تشديد خواهد شد.
کهن  طب  در  بدن  کننده  سرد  عوامل 
عوامل  مهمترین  هستند.  متعدد  ایرانی 

عبارتند از:
F ورزش در حد افراط به نحوى كه سبب 
تحليل بدن شود. اگر چه اين ورزش ممكن 
است موقتا بدن را گرم كند اما به علت 
تحليل بدن پس از انجام تمرينات سنگين 
و بيش از توان شخص وى را ضعيف كرده 

و باعث سردى مزاج خواهد شد.
حالت  اين  در  حركت:  و  ورزش  عدم   F
به  و  شده  آهسته  بدن  در  اخالط  حركت 
سمت سكون مى رود. اين روند هم سبب 
نتيجه  در  و  بدن  در  بلغمى  خلط  تجمع 

سردى مزاج خواهد شد. 
حد  در  ورزش  كه  است  ذكر  به  الزم 
اعتدال اثرى گرم كننده دارد كه در ماه 

قبل به آن پرداخته شد.
F خوردن و آشاميدن بيش از حد نياز بدن 
در  و  بدن  در  بلغم  خلط  تجمع  سبب  نيز 

نتيحه غلبه سردى بر بدن خواهد شد.
سبب  به  طوالنى  و  مفرط  Fگرسنگى 

تحليل بدن سبب ايجاد ضعف و سردى  
بنابراين الزم است كه غذا  خواهد شد. 
در حد نياز به بدن برسد تا بتواند نقش 

كم  و  نمايد  ايفا  بدن  در  را  خود  مفيد 
خورى و پر خورى هر دو مى توانند براى 

بدن زيان بار باشند.
سرد  طبع  با  هاى  غذا  و  دارو  مصرف   F
مى  محسوب  بدن  كننده  سرد  عوامل  از 

شوند كه نياز به توضيح بيشترى ندارند.
گرم  بسيار  هواى  در  گرفتن  قرار   F
)شبيه سونا( و يا ماساژ با روغن هاى گرم 
ايجاد  سبب  طوالنى  و  ممتد  صورت  به 
بروز سردى  نتيجه  تحليل در بدن و در 

در بدن خواهد شد.
F حمام كردن با آب بسيار سرد به حدى 
كه سبب ايجاد لرزش در بدن شود. الزم 
تحمل  حد  در  كه  آب سرد  است  ذكر  به 
بدن باشد و سبب ايجاد  لرزش در اندام 
ها نگردد نه تنها سرد كننده نيست بلكه 
البته  گردد.  نيزمى  مزاج  گرمى  باعث 
بعضى  وجود  و  بدن  كلى  شرايط  بايستى 
مد  نيز  خوردگى   سرما  نظير  ها  بيمارى 

نظر قرار گيرد.
F استفاده از روغن ها و ضماد هاى سرد.

F استفراغ و اسهال
F فعاليت جنسى بيش از حد

F اندوه و غم كه تاثير آن سريع و بازگشت 
به حالت طبيعى مزاج از آن طوالنى است.

نظرى اجمالى بر اين ليست نشان مى دهد 
كه بعضى عوامل مانند ورزش در صورتى 
ايجاد  سبب  شوند  انجام  درستى  به  كه 
گرمى در بدن مى شوند. بر خالف آن اگر 
ورزش بيشتر از حد نياز و تحمل بدن باشد 
نتيجه مزاج  و در  تحليل بدن شده  سبب 

بدن سردتر مى گردد. 
بلغمى  خلط  تجمع  ديگر  مهم  عامل 
بودن  سرد  سبب  به  كه  است  بدن  در 
سردى  و  بدن  در  سردى  غلبه  سبب 
ساكن  زندگى  روش  شد.  خواهد  مزاج 
و پرخورى از عواملى هستند كه ميزان 
و  داده  افزايش  بدن  در  را  بلغم  خلط 

سبب سرد شدن بدن مى گردند. 
شرح  اين  كه  است  اميدوار  نگارنده 
الزم  باشد.  بوده  مفيد  براى شما  مختصر 
جهت  فوق  مطالب  كه  است  ذكر  به 
سنتى  طب  با  محترم  خوانندگان  آشنايى 
در  تغيير  گونه  هر  از  قبل  و  بوده  آيرانى 
گياهى  داروهاى  مصرف  و  زندگى  سبك 

الزم است با پزشك خود مشورت نماييد.

با سالم و درود فراوان خدمت دوستان عزيز 
و گرامى، من رزيتا كريمى و همسرم سعيد 
موحد و پسرم نيما از قربانيان آتش سوزى 

گسترده در Butte County هستيم.
شرح  كنم  مى  نقل  زير  در  كه  داستانى 

وقايعى است كه براى ما اتفاق افتاد.
جريان  در  عزيزان  شما  كه  همانطور 

بنابراين من صد در صد مطمئن بودم كه 
هيچ اشكالى در كار نيست.

آماده  و  داشتم  دكتر  قرار  صبح  روز  آن 
زنگ  پسرم  كه  بودم  بيمارستان  به  رفتن 
زد و از من خواست كه بروم دنبالش چرا 
تعطيل  مدارس  سوزى  آتش  دليل  به  كه 
براى  رفتن  آماده  كه  هم  من  بود.  شده 

هستيد اين آتش سوزى باعث سرگردانى 
و بى خانمانى خانواده هاى زيادى از جمله 

من و خانواده ام شد.
و  همراه  تلفن  مدام  نوامبر  هفتم  روز 

باتفاق  بودم  دكتر  قرار 
ماشين  سوار  سعيد  شوهرم 
به  كرديم  حركت  و  شديم 
چيزى  هنوز  مدرسه.  طرف 
نگذشته بود كه تمام آسمان 
تيره و تاريك شد. كمى پس 
در  سرعت  به  آتش  آن  از 

حال پخش شدن بود.
به  شروع  دوباره  نيما  پسرم  آنوقت  در 
كه  خواست  مى  ما  از  و  كرد  زدن  زنگ 
برداريم.  مدرسه  از  را  او  سريعتر  هرچه 
مسدود  كامال  ها  راه  زمان  اين  در  ولى 

احتمال  مورد  در  تلويزيون 
مى  هشدار  سوزى  آتش 
مى  همه  از  و  دادند 
هرگونه  از  كه  خواستند 
ممكن  كه  كارى  و  فعاليت 
آتش  ايجاد  باعث  است 
سوزى شود خوددارى كنند.

يادم مى آيد كه شب را با دلهره فراوان 
معمول  مطابق  صبح  رسانديم.  صبح  به 
شد.  مدرسه  به  رفتن  آماده  نيما،  پسرم 
من با خودم فكر مى كردم كه اگر اتفاقى 
يا  و  تلويزيون  طريق  از  حتما  بود  افتاده 
بنابراين  دادند.  مى  هشدار  همراه  تلفن 

البته  كه  كردم  مدرسه  راهى  را  پسرم 
راننده  شد.  عازم  مدرسه  سرويس  با 
سرويس مدرسه، بچه ها را بدون توجه به 
وضع پيش آمده به مدرسه رسانده بود و 

بودم كه  بود. من كامال شوك شده  شده 
را  توانيم خود  بايد كرد و چگونه مى  چه 

به نيما برسانيم.
در آن زمان دل من مثل سير و سركه مى 
جوشيد. آنقدر نگران بودم و ترسيده بودم 
كه مبادا ديگر قادر به ديدن پسر دلبندم 
نباشم. ترافيك همچنان راه ها را مسدود 
امكان حركت وجود نداشت  و  بود  كرده 

حتى امكان بازگشت هم نبود.
من كه ديگر بسيار كالفه و بى قرار بودم. 
تصميم  شوهرم  هاى  حرف  به  توجه  بدون 
مدرسه  سمت  به  پياده  پاى  با  تا  گرفتم 
بود  كه  هرطور  حال  هر  به  بدوم.  پسرم 
باوجود درد شديدى كه در زانويم احساس 
پسرم  كردم.  دويدن  به  شروع  كردم  مى 
در اين لحظه خود را به مك دونالد كه در 
مسير راه ما قرار داشت رسانده بود. واقعا 
صحنه عجيبى بود. همه جا مملو از آتش و 
دود كامال سياه و جرقه هاى آتش بود. تنها 
چيزى كه در اين زمان به من قوت قلب مى 
نازنينم  و  عزيز  دوست  هاى  صحبت  داد 
هايده خانم مهربان و دلسوز و ديدن فرزند 

دلبندم بود.
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از اینجا، 

از آجنا

گلنار

دنباله مطلب در صفحه 58

چند وقـت پيش رفته بودم به منزل يكى 
در  نيز  ديگر  مهمانان  تعداى  آشنايان.  از 
آنجا بودند. تنى چند را از قبل مى شناختم 
و تنى ديگر را تا به آن زمان نديده بودم. 
همگى نشسته بوديم و مشغول صحبت در 

مورد مسائل متفرقه. 
متوجه شدم كه چند نفر از خانم ها در 
موقع صحبت كردن بنظر مى رسيد كه 
از  تا حدى حالت عصبى و بى حوصلگى 
خودشان نشان مى دهند و هر چند وقت 
يكبار نيز يا بوسيله مجله روى ميز و يا با 
باد  را  گردن خودشان  و  دست، صورت 
داشتند  گرما  از  اينكه  مانند  زنند.  مى 

هالك مى شدند!
مسائلى  و  بود  مناسب  بسيار  منزل  هواى 
كرديم  مى  صحبت  موردش  در  كه  نيز  را 
حد  به  بخواهد  كسى  كه  نبود  موضوعاتى 
و  رفتار  برسد.  هيجان  يا  و  شدن  عصبى 
و  جالب  برام  خانم  چند  اين  هاى  حالت 
ديدنى بود، چرا كه مى توانستم حدس بزنم 

ناراحتى اصلى از كجا ريشه گرفته بود.
بايد مسئله  احساس كردم كه يك طورى 
اى را كه در ذهنم آمده بود و به نظر مى 
رسيد كه ممكن است به اين چند خانم ار 
تباط داشته باشد بـه زبان بياورم. همانطور 
كه مشغول صحبت كـردن بوديم، موضوع 
و  بطرف سالمتى جسم  را كشاندم  بحث 
بعضى  درباره  كه  اطالعاتى  دادن  و  روان 
بنظر مى رسيد كه  از موضوعات داشتم. 
با  كه  چرا  بود  جالب  برايشان  حرفهايم 
سواالت  و  دادند  مى  گوش  بسيار  توجه 
بين  در  پرسيدند.  مى  من  از  مختلفى 
صحبت هايم وقت را غنيمت شمرده و به 
تدريج موضوع  را كشاندم در مورد مناپاز 
مى  خودمان.  زبان  در  يائسگى  همان  يا  و 
توانستم حيرت را در ديد همگان مشاهده 
از  كنم. احسـاس مى كردم كه هيچكدام 
مدعوين اصال انتظار نداشتند كه در مورد 
چنين موضوع بسيار حساس، كه به ندرت 
راجع به آن صحبت مى شود، حرفـى زده 
البته  كه  جمعى!  چنين  در  هم  آن  شود. 
ادامه  به  تشـويق  بيشتر  مرا  احساس  اين 

صحبت در اين مورد كرد.
با  حضار  اكثر  كه  كوتاهى  مدت  از  بعد 
از  هاى  و چشم  باز  دهان  با  و  كامل  سكوت 
حدقه بيرون زده به من و همديگر نگاه مى 
مى  پايين  و  باال  مدام  ابروهايشان  و  كردند 
رفت و خدا مى دانست كه چه چيزهايى نيز 

در سرشان در مورد من مى گذشت! باالخره 
رفته رفته يخ ها شروع كردن به آب شدن، 
حالت حيرتشان كمتر وكمتر شد تا به جايى 
شركت  بحث  اين  در  تا  شدند  تشويق  كه 
كنند. جالب اينجا بود اولين كسانى كه پيش 

قدم براى صحبت شدند مردها بودند.
يك آقايى كه در كنار همسرش نشسته بود 
و داشت آرام و با دقت بسيار به صحبت 
هاى من گوش مى كرد ناگهان مثل بمبى 
كه منفجر شود، از جايش پريد و با حالتى 
بسيار عصبى، با صدا و دست هاى لرزان 
كه  نبود  مهم  براش  ديگه  اينكه  مانند  و 
قرار  كى  و  بگه  خواد  مى  و چى  كجاست 
است كه به حرفهايش گوش بده، رويش را 
به طرف من كرد و گفت: »حاال ميفهمم 
كه چرا خانم بنده مدتـى هست كه اخالق 
و رفتارش اينقدر عوض شده. پدر صاحب 
من چند ماه هست كه از دستش درآمده. 
و  پره  مى  جايش  از  كوچكى  چيز  هر  با 
شروع ميكنه به بد خلقى كردن. اصال من 
يا  و  بكنيم  نداريم كارى  و بچه ها جرات 
حرفى بزنيم كه نكنه يكوقت خداى نكرده 
داد  به  كنه  شروع  و  بشه  عصبانى  خانم 
و بيداد. شب ها هم كه خواب درست و 
حسابى نداره و همين باعث ميشه كه من 
بيچاره هم خواب زده بشم. يكدفعه وسط 
شب از خواب مى پره و شروع مى كنه پتو 
و مالفه را با پاهاش محكم كنار زدن و هى 
خودشو باد ميزنه! ازش مى پرسم: )چيه؟! 
هالك  گرما  از  )دارم  ميگه:  شده؟!(  چى 
بكشم.  نفس  راحت  تونم  نمى  و  شم  مى 
داغ.(  تنور  يك  توى  گذاشتنم  اينكه  مثل 
يكدفعه  ميكنه.  عرق  بدنش  پاى  تا  سر 
ميزنه  جهش  تخت  ور  اين  از  گربه  مثل 
اينقدر  تخت.  اونور  اندازه  مى  خودشو  و 
حالش  يكم  اينكه  تا  كنه  مى  پايين  و  باال 
بهتر بشه. ديگه اون موقع هم كى مى تونه 
برگرده بخواب. هر دو دراز كشيده خيره 
به فكر  و  اتاق خواب  به سقف  مى مونيم 
بدبختى و بيچارگى هامون. در بين روز هم 
هر كى از كنارش رد ميشه مى خواد بدون 
بى  هم  يكدفعه  كنه.  خفه  را  طرف  دليل 
جهت ميزنه زير گريه. هر چى مى پرسم 
ازش  بار  چند  نميدونم!  ميگه  شده!  چى 
بتونه  شايد  دكتر  بره  كه  كردم  خواهش 
اما اصال  بهتر بشه،  تا حالش  بگيره  كمك 
محل نميزاره و مدام ميگه چيزيم نيست. 
االن كه شما داشتيد  و  واقعا خسته شدم 

در مورد عالئم مناپاز مى گفتيد من را بياد 
رفتار و حالت هاى خانمم انداختيد« و بعد 
مثل اينكه بار سنگينى را از دوش برداشته 
انداخت  را  آروم شد، سرش  يكدفعه  باشد 
با حالت خجالت گفت:»ببخشيد،  و  پايين 
ديگه نتونستم جلوى خودم را بگيرم«. در 
با  و  متحير  كه  آقا  اين  خانم  ضمن  همين 
به  داشت  زده  بيرون  حدقه  از  هاى  چشم 
حرف هاى شوهرش گوش مى داد، نگاهى 
به من انداخت و  چشمى براى من بيگناه! 
نازك كرد و بعد سرش را برگرداند بطرف 
و  تندى  با  و  نگاهى خصمانه  با  و  شوهرش 
عصبانيت گفت:»به، بارك اهلل. چه ُدمى در 
آوردى! حاال چى شد كه يكدفعه به درد دل 
نصف  كه  اينجا  در  اونهم  افتادى؟!  كردن 
غريبه  و  شناسيم  نمى  را  ها  مهمان  بيشتر 
هستند! مثل اينكه دلت خيلى پـره. خجالت 
هم خوب چيزيه مرد حسابى. حاال با حرف 
هات آبروريزى كه كردى هيچى، تازه مى 
خواهى ُمهر مناپاز بودن هم به بنده بزنى! 
مگه من چند سالمه كه بخوام مناپاز بشم! 
بود كه در سن چهل  اون خواهر جنابعالى 
مونده  حاالها  حاال  من  شد.  يائسه  سالگى 
اطالع شما  براى  و  برسم  اون مرحله  به  تا 
بايد بگم كه تمام اين ناراحتى هايى كه من 
دارم، از عصبى شدن سرچشمه مى گيره و 
زندگـى  زياد  فشار  از  عصبى شدن من هم 
با تو و بچه هاست، وگرنه هيچ ارتباطى به 
من  به  نگاهى  نداره«.دوباره  شدن  مناپاز 
بغل  مجله  و  كرد  نازك  چشمى  انداخـت، 
خودش  كرد  شروع  و  برداشت  را  دستش 
را باد زدن! سكـوت سنگينى را در اتاق مى 
نفس  اينكه  مانند  كرد.  احساس  كامال  شد 
همه بريده بود! كسى جرات نمى كرد كه 
كه  خانم  شوهـر  طفلكى  بياد.  در  جيكش 
مثل موش خودش را جمع كرده و به زمين 

خيره شده بود.
فكر  داشتم  خودم  با  لحظه  همان  در 

نتونستى  دوباره  باز  بابا،  ميكردم:»اى 
احساس  البته  بگيرى!«  را  زبونت  جلوى 
مى كردم دليل خوبى داشتم كه بخواهم 

در مورد مسئله يائسگى
ارتباطى  چه  من  به  ديگه  اما  بزنم.  حرف 
مشكل  شان  بين  شوهر  و  زن  كه  داشت 
بود! البته مطمئن بودم كه در نهايت همه 
شكسته  بخت  بد  من  سر  ها  كوزه  كاسه 
تا  داريم  عادت  اكثرا  آخه  شد.  خواهد 
نفر  يك  مختلف  هاى  بهانه  به  هميشه 
كارهاى  براى  و  كرده  قربانى  را  بيگناه 

نادرستمان مالمتش كنيم. 
همينطور كه داشتم به اين مسائل فكر مى 
كردم و اينكه قدم بعدى چه بايد باشد كه 
آقا  و  خانم  اين  رابطه  به  بيشترى  آسيب 
نخورد و جان خودم هم در خطر نباشد كه 
نشسته  من  دست  بغل  كه  خانمى  يكدفعه 
بود و از اول مالقات با او متوجه شده بودم 
مى  بنظر  بقيه  و  من  از  تر  نورمال  يكم  كه 
رسيد، رويش را كرد بطرف خانم»عصبى« 
بسيار شمرده گفت: »چقدر  و  با متانت  و 
مسئله  چنين  گلنار  خانم  كـه  خوشحالم 
كردند  مطرح  اينجا  در  را  مهمى  بسيار 
اين  از  نهايت  بى  ايشون  از  شخصا  من  و 
فرهنگ  در  متاسفانه  هستم.  متشكر  بابت 
ما يائسگى موضوعى بود و هست پنهانى و 
خجالت آور و به همين دليل ما در موردش 
مى  تحقيق  يا  و  زنيم  مى  ندرت حرف  به 
نيز  كافى  اطالعات  نتيجه  در  و  كنيم 
تنها باعث  نه  نهايتا  درباره اش نداريم كه 
آزار و عذاب  خودمان مى شود بلكه براى 
آورد.  مى  بوجود  ناراحتى  نيز  اطرافيان 
چند  من  خود  را  شما  هاى  حالت  همين 
بود  شده  برام  زندگى  داشتم.  پيش  سال 
جهنم. شوهر و بچه هام نيز از دستم عاصى 
دست  از  خودم  حقيقت  در  بودند.  شده 
خودم خسته شده بودم ديگه چه برسد به 

اطرافيان. 

هموطنان عزیز، گروهی از همراهان شما به نام »گروه همایش 
دوستان« چهارشنبه هر هفته از ساعت 7 الی 9 عصر در محل 
گرد هم می  ویو  مانتین  در شهر   Scientology Building
و  دوستی  ایجاد  برای  است  کانونی  دوستان«  »همایش  آیند. 

همیاری بین هموطنان ایرانی مقیم شمال کالیفرنیا.
این کانون غیر انتفاعی کامال »غیر سیاسی« و »غیر مذهبی« 

می باشد و به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
برای گرفتن اطالعات بیشتر لطفا با 

شماره تلفن 9060-390)40۸( تماس حاصل فرمایید.

گروه همایش دوستان

1080 Linda Vista Ave., Mountain View, CA
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دکان حسین گدا
جعفر شهری

روبروى دِر زنانه مسجد ترك ها سمسارى 
هر  يا  فروشى،  آشغال  و  فروشى  خرده  يا 
دكانش  و  بود  گدا  حسين  فروشى  دمبيل 
به اينصورت بود كه هرگونه خرت و پرت 
خانگى را از ميز و صندلى، تا آئينه و چراغ، 
ظرف و مس و آهن و شيشه، كفش، كاله، 
و  توبره  و  طويله  ميخ  و  نعل  قالى،  گليم، 
ِمجرِى اسباب بزك را از خوب و بد و سالم 
و خراب و شكسته و درست بر باالى دكاِن 
نمود  مى  تلنبار  هم  روى  خود  دار  كرسى 
مطالعه  و  كتاب  و  حساب  خريدش  نه  و 
اى داشت كه گران يا ارزان مى خرد و نه 
فروشش كه به منفعت يا به ضرر مى دهد 
خريدهايش  نه  اينكه  اخالقش  از  ديگر  و 
فروش  نه  و  نمود  مى  جابجا  برده  خود  را 

و فرزندانم مى باشيد.« و مى گفت: »به 
سر شماها كاله نمى گذارم براى اينكه به 
روزى  و  رزق  بى  متواريتان كرده  آن  غير 
مى مانم. زبان من از آنجا با شماها خوش 
است كه براى من پول مى آوريد و خلقم 
با  نمى شود كه كسى  تلخ  از شما  آنجا  از 

روزى رسان خود بدخلقى نمى كند.«
به  معامالت  در  را  رو هميشه حق  اين  از 
آنها  و  بين خود  و  داد  طرف مشترى مى 
صميميت بوجود مى آورد و عالقه داشت 
خاطر  رضايت  و  خوش  روى  با  مشترى 
دكان او را ترك بكند و از ديگر سخنانش 
اين كه مى گفت: »دو ده نيم بهتر از يك 
ده يك مى باشد«، در اين معنى كه دو نيم 
ريالى از دو مشترى براى كاسب بهتر از 

جا  برده  بايد  مشترى  خود  كه  را  هايش 
بيرون  كرده  جدا  اجناس  الى  از  يا  داده 
آورد و كارش فقط آن بود كه روى چهارپايه 
نشسته پول داده، پول گرفته، خدا بركت 
بدهد، خيرش را ببينى بگويد و با مشتريان 
و اطرافيان كه زيادتر از جهت حسن خلقش 

جمع مى شدند بگوى و بخند بكند.
آنچه ذكر او را در اين كتاب الزم گردانيد 
كه  بود  مكاسبى  درس  رفتارش  آنكه 
بكار  را  ستدى  و  داد  اهل  و  شنونده  هر 
نعمت  اينكه مى گفت مشترى  بر  ميايد، 
و رحمت خدا مى باشد كه بايد كاسب آن 
صاحب  جواهر  درخت  و  بشناسد  قدر  را 
بكند.  حفظ  را  او  بايد  كه  است  دكان 
را  شما  »من  گفت:  مى  ها  مشترى  به  او 
دوست مى دارم و راست هم مى گويم از 
آنجا كه وسيله آسايش و راحت من و زن 

از  و  باشد،  مى  مشترى  يك  از  ريال  يك 
توانى  مى  نخواستى  اگر  اينكه  تاكيداتش 
پس بياورى و از تكه كالم هايش به آنها كه 
ارزون  نخر  »گرون  اينكه:  زدند  مى  چانه 

ميشه، مشكل نگير آسون ميشه.«
شايد هم لقب حسين گدا از آن جهت بروى 
او بود كه سر و وضعش چه از حيث لباس و 
چه از صورت دكان بگداها مى ماند و يادگار 
او براى من المپاى نمره هفت برنجى روسى 
اى با لوله و فتيله و سرپيچ كامل كه در ته 
به  داشت  يدكى  فتيله  براى  جائى  هم  آن 
مبلغ سه قران كه سال ها با آن زندگى كرده 
تا آمدن برق و همگانى شدن آن نيز خود و 
زن و بچه ام زير نور آن زندگى كرده، اكنون 
هم از بهترين و ارزنده ترين اشيائم مى باشد 
كه به حفظ و نگهدارى آن سفارش كرده ام. 
كه  سالگى  سيزده  دوازده،  در  كه  المپايى 

نشسته  خودم  چراغ  نور  زير  خواستم  مى 
وسايل  خريد  مسبب  و  بودم  خريده  باشم 

ديگرم شده بود.
خدا برکت بدهد 

جمله باال يعنى )خدا بركت بدهد( مخصوص 
حسين گدا تنها نبود كه در تمام معامالت 
و داد و ستدها انجام مى گرفت و جمالت 
بعد كه )خيرش را ببينى( و از طرف خريدار 
كه جواب دهد )خير از پولش ببينى(. زيرا 
عقيده اى درباره خير و بركت داشتند كه 
بركت عوض  و  بى خير  فايده  با صد  را  آن 
مال  و  اگر جنس  گفتند  مى  و  نمى كردند 
و معامله اى بركت داشته باشد آدم خيرش 
را مى بيند و اگر نداشته باشد دود مى شود 
و براى آدمى خير نكرده مبارك نمى گردد.
هر  در  كه  معامله  حالل  و  حرام  ديگر 
از  و  خواستند  مى  حالل  را  آن  صورت 
را  حرام  و  پوشيدند  مى  چشم  آن  حرام 

صاحبش  براى  كه  دانستند  مى  مالى  نيز 
ميمون نمى گردد و وبال مى شود، و حتى 
و  زور  و  نيرنگ  و  حيله  با  اگرچه  االمكان 
از  چه  و  معامله  طرف  بوسيله  چه  و  فشار 
طريق پرداخت خمس و زكوۀ و ترضيه مال 
سعى در حالل شدن آن مى كردند، چنانچه 
براى  زير كه  و مكارى هاى  حيله گرى ها 
را  خمسش  تاجرى  خود،  مال  كردن  حالل 
گذارده  خرمائى  سبد  در  كرده  اسكناس 
و  برد  مى  مال  پيش  ريخته  را خرما  رويش 
مى گويد خمس مال من همين سبد خرما 
آقا هم قبول مى كند و دوباره  مى باشد و 
سبد خرما را از آقا مى خرد و بر مى گرداند 
گردنه  پايين  تا  و حاللش  )حالل  داستان  و 
مى رسيد( كه حتى دزد گردنه بُر در بردن 
مال مردم، اگرچه با كتك و چوب و چماق 
باشد مى خواسته آنرا حالل بكند از همين 

عقيده مى باشد.

فكر  كه  پدر عروس  نبيند!  بد  روز  چشمتان 
خدا  باباى  ارث  كه  ام  بوده  من  نمود  مى 
جواب  چنان  ام،  كشيده  باال  را  بيامرزشان 
سالمم را داد كه ديگر يادم رفت به او بگويم 
معلوم  حاال  همين  از  بپذيرد.  غالمى  به  مرا 
خانواده  نوكرى  و  غالمى  از  بيشتر  كه  بود 
عروس  مادر  ماسد!  نمى  من  به  چيزى  شان 
خانم نيز چنان برو بر به چشمانم خيره شده 
كردم  فكر  اولش  كه  نمود  مى  ورانداز  و 
ازدواج  ايشان  با  نكرده  خداى  است  قرار 
جورابهايت  كه  بگويد  بود  مانده  فقط  كنم. 
پا  سنگ  را  پاهايت  ببينم  بياور  در  هم  را 
و  خواهرها  نوبت  هم  بعدش  نه!  يا  اى  زده 
از  كه  بود  معلوم  رسيد.  عروس  برادرهاى 
فصل  يك  حداقل  روزى  را  خودم  بايد  حاال 
عروس  برادرهاى  دست  از  خوردن  كتك 
آماده مى نمودم. به خاطرهمين هم با خودم 
عروسى  با  الل  زبانم  اگر  كه  گرفتم  تصميم 
ما موافقت شد سرى به اداره بيمه »فدائيان 
بيمه »شكنجه  را  و خودم  زده  ازدواج«  راه 
زناشوئى« و بيمه »بدنه شخص ثالث« كنم! 

على ايحال، بعد از مدتى انتظار و لبخند ها و 
سرفه ها و تعارف هاى مكش مرگ ما تحويل 
هم دادن، عروس خانم هم با سينى چاى قدم 
كنم،  عرض  چه  كه  عروس  فرمودند.  رنجه 
پشت  از  را  گودزيال  مامان  چى  هر  دست 
بسته بود! بعد از اينكه چاى جوشيده دست 
عروس  پدر  كرديم،  ميل  را  خانوما  خانوم 
آنقدر  ايشان  نمود.  صحبت  به  شروع  خانم 
از فوايد ازدواج و اينكه نصف دين در همين 
بعدش هم  و  است  عمل خير گنجانده شده 
بايستى ازدواج را ساده برگزار كرده و خرج 
و  گفت  گذاشت،  نبايد  داماد  دست  باالى 
گفت كه به خود اميدوار شدم و كم كم آن 
رفتار خشن اولشان را به حساب ظاهر بينى 
پس  گذاشتم.  خودم  ناعادالنه  قضاوت  و 

آينده  زن  پدر  ارشاد،  وزير  سخنان  اينكه  از 
عزيز  زن  مادر  جنگ،  وزير  رسيد،  پايان  به 
سبك  به  تستى  سئواالت  طرح  به  شروع 
با  عروس  مادر  ابتدا  كرد.  سراسرى  كنكور 
يك لبخند مليح و دلنشين از شغل اينجانب 
سوال نمود. من هم با تمام صالبت خودم را 
ابليس عارضتان  كارمند معرفى كردم. كفر 
نگردد! مادر عروس كه انگار تيمور لنگ قرار 
است دوباره به ايران حمله كند چنان جيغى 
زد و به گونه اى مرا به زير رگبار ناسزاهاى 
ترس  از  كه  ساخت  رهنمون  پارسى  اصيل 
دست  دو  با  را  داشته  پاى  دو  بود،  نزديك 
ديگر به هم پيوند زده و چهار نعل از پنجره 
اطاق پذيرايى طبقه پنجم ساختمان به بيرون 
پريده و سفر به واليت عزرائيل را آغاز نمايم. 
)ببخشيد  بازجويى  جلسه  ادامه  در 
از من  بزرگتر عروس  خواستگارى( خواهر 
است  قرار  اينكه  و  شمال  ويالى  به  راجع 
تعطيالت آخر هفته را با خواهر جانشان به 
دلپذير  سواحل  يا  برده  تشريف  ماداگاسكار 
شاخ آفريقا، سئواالت بسيار مطبوعى را مطرح 
فرصت  از  نيز  آينده  خانم  عروس  نمودند. 
مدل  و  كرده  ابزارى  استفاده  آمده  بدست 
ماشينى را كه قرار بود خواهر فرخ سرشتشان 
را سوار آن بنمايم از من جويا شد.  بنده نديد 
بهترين  تا حاال توى عمر شريفم  بديد هم كه 
شركت  اتوبوس  ام  شده  سوار  كه  ماشينى 
توانايى حتى خريد  اينكه  از  بوده است  واحد 
اسباب  پالستيكى  چرخه  سه  يا  روروك  يك 
با  توانستم همراه  نمى  و  نداشته  نيز  را  بازى 
خواهر دردانه ايشان سوار بر »اپل كوراساو« 
و »دوو سيلويا« و »پيكان خميرى« در خيابان 
هاى »شهرك شرق و مير عروس و خوشبخت 
آباد« ويراژ داده و دلم ديمبو و زلم زيمبو راه 
را  تأثر عميق خويش  و  تأسف  بيندازم، كمال 

بيان نمودم. 

ادامه مطلب خواستگاری...از صفحه ۳۸
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نوشتن بر سنگ قبر
به فارسی و انگلیسی

با خط نستعلیق
بدون هزینه 
)408(221-8624 

گروه هاى  ساير  كردها،  به  عمومى  واكنش 
علت  به  كه  را  كسانى  از  بسيارى  و  قومى 
مذهبى  اعتقادات  اقتصادى،  وضعيت 
رانده  حاشيه  به  جنسى  گرايش  حتى  يا 
ميان  تقابل  چارچوب  در  مى توان  شده اند، 

»خودى« و »ديگرى« تفسير كرد.
علم هولى،  شيرين  مثل  كسى  از  حمايت  آيا 
را  سياسى،  و  ايدئولوژيك  دگرانديش  يك 
آيا  كرد؟  تحليل  چارچوب  اين  در  مى توان 
سرمايه  اجتماعى كسب شده پس از اعدام 
شيرين علم  هولى نتيجه  تالش او براى بيرون 
نزديك  به  و ميل  از حصار »ديگرى«  رفتن 

شدن به »خودى«ها بوده است؟
به واقع آن چه سبب همراهى افكار عمومى 
رفتن  بين  از  نه  شد  هولى  علم   شيرين  با 
شايد  بلكه  شده  ذكر  چارچوب  مناسبات 
تجربه  همزيستى مسالمت آميز افرادى بود 
رويكردى  نماينده   نوبه  خود  به  كه هر يك 
تا  هستند.  »ديگرى«  و  »خود«  به  خاص 
گفتگو،  مسلط،  فرهنگ  نماينده   كه  وقتى 
از  بعضى  در  همدلى  و  مشترك  زيست 
خود  اصول  و  ارزش ها  ناقض  را  حوزه ها 
پذيراى  خاص  مواردى  در  مى تواند  نداند، 
ويژگى هاى  او  همچون  كه  باشد  ديگرانى 
انسانى دارند. هرچند اين امر را مى توان از 
نهايت شرين  در  اما  مثبت شمرد  جنبه اى 
را  »ديگرى«  كلى تر،  بيان  به  و  علم هولى، 
كه  چنان  نمى دهد،  نجات  حذف  خطر  از 

شيرين را هم نجات نداد.
نمونه  ديگرى از رابطه  كردها و كوهستان، 
ناميده  »كولبرى«  كه  است  پيشه اى 
مردم  از  گروهى  پيشه   كولبرى  مى شود. 
است.  تركيه  و  عراق  ايران،  در  كردستان، 
كولبران كسانى هستند كه با جابه جا كردن 
و  يخچال،  پارچه،  سيگار،  مثل  كاالهايى 
تلويزيون از مناطق صعب العبور كوهستانى 
كولبران  دست مزد  مى كنند.  معاش  امرار 

در ايران بين ٢٠ تا ٥٠ هزار تومان براى هر 
نوبت جابه جايى بار متغير است. افرادى ١3 
تا 7٠ ساله به اين پيشه اشتغال دارند، كارى 
به  ايران  در  از سخت ترين شغل ها  يكى  كه 
را  كولبرى  كه  كسانى  اكثر  مى رود.  شمار 
شغل  اين  برمى گزينند،  معاش  امرار  براى 
به  متعلق  و  مى كنند  انتخاب  اجبار  به  را 
قشرى هستند كه از نظر وضعيت اقتصادى 

زير خط فقر قرار دارند.
بنا به آمار رسمى در سال ١39١، 74  كولبر 
در  شده اند.  مجروح  ديگر  تن   7٠ و  كشته 
تيراندازى  با  تن   7٠ كشته شدگان  ميان 
چهار  و  انتظامى  نيروى  مرزبانى  نيروهاى 
جان  سرما  و  مين  انفجار  اثر  بر  ديگر  تن 
منجر  جراحت هاى  از  بسيارى  باخته اند. 
ناشى  هم  دائمى  معلوليت  و  نخاع  قطع  به 
است.  بوده  آنها  به  مستقيم  تيراندازى  از 
 ٢١٢  ،١39١-٢39٥ سال هاى  فاصله   در 
وسينه  به سر  گلوله  اصابت  با  ديگر  كولبر 
گزارش هايى  اين،  بر  عالوه  شده اند.  كشته 
بارشان ضبط شده  از خودكشى كسانى كه 

منتشر شده است.
در  واكنش هايى  گاهى  كولبران  قتل  اخبار 
يك  هيچ  اما  برمى انگيزد  عمومى  فضاى 
براى  اساسى  اقدامى  به  واكنش ها  اين  از 
حفاظت از جان ايشان نينجاميده است. تنها 
برخى از نمايندگان كرد در مجلس شوراى 
به اصطالح  تا كولبران  اسالمى كوشيده اند 
بيمه ى  مشمول  را  مجوز  داراى  »قانونِى« 

تأمين اجتماعى كنند.
اهل  و  نوجوانى ١7 ساله  »برهان علم هولى« 
روستاى زادگاه شيرين علم هولى بود كه در 
سال ١39٥ با شليك گلوله نيروهاى مرزبانى 
جان باخت. خبر كشته شدن برهان اولين بار 
توسط خبرگزارى هرانا منتشر شد و پس از 
گزارش هاى  كردى  رسانه هاى  از  بعضى  آن 
منتشر  مذكور  منبع  به  اشاره  با  مختصرى 

رسانه هاى  بين  در  خبر  اين  اما  كردند. 
مدنى،  فعاالن  و  فارسى زبان  شناخته  شده  

به ويژه فعاالن حقوق كودك، بازتاب نيافت.
برخى از فعاالن و تحليل گران سرشناس در 
شبكه هاى اجتماعى فارسى زبان، تيراندازى 
وجود  احتمال  به  توجه  با  را  كولبران  به 
مناطق كوهستانى  در  نيروهاى كرد مسلح 
كه  آنها، كسانى  به عقيده   توجيه مى كنند. 
به  به كولبران شليك مى كنند خود نسبت 
به عنوان سربازان  و  دارند  بيم   امنيت شان 
كه  كولبرانى  به  دارند  حق  وطن  مدافع 
هستند،  بار  جا به جايى  مشغول  شبانه 
به  توجه  با  ادعا  اين  اما  كنند.  تيراندازى 
در  ايشان  تردد  و  كولبران  مشخص  مسير 

روز بى اعتبار است.
سياسى  مخالفان  و  كولبران  تنها  اين  اما 
اثر  بر  فرايند  اين  در  كه  نيستند  مسلح 
آبان  در  مى بازند.  جان  تيراندازى  يا  اعدام 
 ١9 دخترى  تاسوعا،  شامگاه  در   ،١39٢
ملك  مقابل  در  عثمانى  اوين  نام  به  ساله 
بانه  شهرستان  حوالى  در  خود  خانوادگى 
نامزدش  و  برادر  با  كردستان،  استان  در 
مأموران  ناگهان  بود.  نشسته  اتومبيلى  در 
نيروى انتظامى بدون هشدار قبلى از فاصله  
حدود ١٠ مترى با كالشنيكف به او شليك 
از  پس  روز  چند  ضارب  مأموران  كردند. 
انتظامى  نيروى  توسط  عثمانى  اوين  مرگ 
به  رسيدگى  پرونده   و  شدند  بازداشت 
جان باختن اوين پس از چند سال دادرسى با 
رأى به پرداخت يك دوم ديه مختومه شد. 
دريافت  را  ديه  اين  هرگز  قربانى  خانواده  
نكردند. نيروى انتظامى و مرزبانى كماكان 
اشتباه  به  تيراندازى  اين  كه  مى كنند  ادعا 
داده  رخ  قربانى  بودن  قاچاقچى  ظن  به  و 
است. هرچند كسانى مثل محمد نورى زاد 
و  تنظيم  واقعه  اين  درباره   گزارش هايى 
منتشر كردند اما به طور كلى افكار عمومى 
در پى اين قتل چندان منقلب نشد و اى بسا 

امروز كسى او را به ياد نداشته باشد.
بى شمار  كنار  در  را  نمونه ها  اين  اگر 
فرضيه   اين  دهيم،  قرار  مشابه  رويدادهاى 
به ذهن خطور مى كند كه »كردها به آسانى 
كشته  با  ماجرا  البته  مى شوند«.  كشته 
برخورد  روش  نمى شود.  تمام  كردها  شدن 
و  ترحيم  مراسم  اجساد،  با  ايران  حكومت 
تعزيه  كردها با ساير مناطق، به  ويژه مركز، 
متفاوت است. جسد شوانه قادرى، شهروند 
از  پيش  »شرارت«  اتهام  به  كه  مهابادى 
برگزارى دادگاه در جريان بازجويى كشته 
شد، از سوى نيروى انتظامى در سطح شهر 
 ١384 سال  در  اتفاق  اين  شد.  گردانده 
كردستان  در  گسترده اى  اعتراضات  به 

انجاميد.
تقليل  آسانى كشته مى شوند؟  به  آيا كردها 
ايران،  در  كردها  به  »ديگرى«  حذف 

كمى  است  ممكن  سوريه،  يا  عراق  تركيه، 
»ديگرى«  برسد.  نظر  به  ساده انگارانه 
همواره  اما  شده  رانده  حاشيه  به  اگرچه 
تهديدى  او  اگر  كند.  طغيان  است  ممكن 
غالب  باورهاى  مسلط،  ارزش هاى  براى 
شمار  به  اقتصادى  و  اجتماعى  فرهنگى، 
راندنش  حاشيه  به  براى  دليلى  نمى رفت، 
واسطه   به  اغلب  ارزش ها  وجود  نداشت. 
جلوه  درخشان تر  ارزش ها  ضد  وجود 
ارزش سازى،  ظرفيت   اين  مى كنند. 
جبهه هاى  شكل گيرى  به  سادگى  به  كه 
مدافعان  به  مى انجامد،  ديگرى  و  خودى 
ايرانى-فارسى زبان  افراطى  ناسيوناليسم 
محدود نمى شود. تماميت خواهى فرهنگى-

اقتصادى و ميل به مركز به مثابه  تنها راه 
دست يابى به بهروزى اجتماعى و اقتصادى، 
دو قطب مكمل ايجاد دوگانه  مركز-حاشيه 

و خودى-ديگرى هستند.
سلطه گران  ابزارهاى  كه  وقتى  تا  البته 
و  سهمگين تر  بسيار  مرزساز  و  مركزنشين 
مؤثرتر عمل مى كنند، متهم كردن آن كه به 
است.  نامعقول  حدى  تا  شده  حاشيه رانده 
قربانى  با  همبستگى  و  همراهى  همدلى، 
در  او  كه  اين  به  توجه  بدون  »ديگرى«  يا 
ما  و تالش  ايستاده  متفاوت  نقطه اى كامالً 
براى هم ذات پندارى ممكن است واقعيت 
ستم را مخدوش كند نه تنها راهگشا نيست 

بلكه مى تواند گمراه كننده باشد.
از كنش گران زن فمينيست،  به نظر برخى 
فمينيست  نمى توانند  اساساً  مردان 
كردها/ زيسته   تجربه ى  عدم  آيا  باشند. 
بلوچ ها،همجنس گرايان/ ترك ها/عرب ها/ 

نظاير  و  بهائيان/يارسان ها  يا  دگرجنسى ها 
آن مى تواند ما را از تحليل درست وضعيت 
صحيح  فهم  براى  آيا  بازدارد؟  ايشان 
وضعيت اقليت بايد حتماً بخشى از آن بود؟

تا زمانى كه ميل مان به همبستگى مبتنى بر 
تجربه هاى به زعم خود مشابه است، پاسخ 
اين  است.  مثبت  بى گمان  فوق  پرسش  به 
باشد  منفى  مى تواند  زمانى  تنها  اما  جواب 
به طور كلى،  و،  تجربه  خويش  از  آدمى  كه 
به مثابه  مركز جهان فراتر رفته  از »خود« 
باشد. در غير اين صورت، نيافتن تجربه اى 
احتماالً مشابه يا دركى نسبتاً شبيه به آن چه 
مظلوم از سر گذرانده، مى تواند دليلى براى 
قربانى  شمردن  مقصر  يا  همراهى  عدم 
باشد، استداللى پرطمطراق و در عين حال 

بسيار گمراه كننده.
بودن  متفاوت  كه  باشد  اين  درست  شايد 
»ديگرى« را به رسميت بشناسيم، بى آن كه 
را  باورهايش  يا  برانيم  حاشيه  به  را  او 
ضدارزش بشماريم. الزم نيست ادعا كنيم 
كه »من كولبرها را درك مى كنم، كوچه ى 
ما  نكشيد،  را  ما  دارد،  عميقى  شيب  ما 

فرزندان كوهستان...«
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مامان باباها داشتن مى دويدن طرف مدرسه، 
آمبوالنس ها  و  بردارن،  رو  بچه  هاشون 
مى رفتن طرف خونه  ما. شيشه  مغازه ها پودر 
مثل  هيچ چى  زمين.  بود  ريخته  و  بود  شده 
به  رسوند  رو  من  مامان  كه  قبل،  نيم ساعت 

مدرسه، نبود.
و  بود  گرفته  رو  سميه  و  من  دست  مامان 
كم  بار  چند  كه  بود  شلوغ  اين قدر  خيابون 
مونده بود دستم از دستش جدا بشه. به خونه  
خودمون كه رسيديم، مامان من رو سپرد به 
اعظم خانم همسايه مون، و گفت مى ره سميه 
رو برسونه دست مادرش، يه وقت از نگرانى، 
ميگن  گفت  كه  خانم  اعظم  نيافته.  بچه اش 
همون طرفا رو زدن، مامان رنگ از صورتش 
پريد و دستش رو گرفت به ديوار كه نيافته. 
ترسيده  فقط  شده.  چى  نمى فهميدم  من 
خانم  اعظم  بره.  مامانم  نمى خواستم  و  بودم 
كه رفت برام شير و كيك بياره، پريدم توى 
كوچه و رفتم دنبال مامان. هرقدر مى دويدم، 
بهش نمى رسيدم. فقط وسط اون همه آدمى 
كه اون وقت ظهر توى خيابون بودن، پاهاى 
مى كردم.  دنبال شون  و  مى ديدم  رو  مامان 
باال  رو  سرم  وايستاد،  دفعه  يك  كه  مامان 
اينا دود سياه  از كوچه  سميه  بردم و ديدم 
بيرون مى آد. كوچه  سميه اينا تنگ و باريك 
بود. يك خونه سر كوچه شون بود و بعد يك 

كوچه  بلند كه ته اش خونه   اون ها بود.
سر كوچه كه به مامان رسيدم، ديدم ديوار 
سميه  خونه   اون طرفش  كه  كوچه،  بلند 
خونه  و  بود  ريخته  ديوار  ريخته.  بود،  اينا 
گذاشته  رو  دستاش  مامان  نبود.  جاش  سر 
رو  سميه  و  سميه،  چشم هاى  جلوى  بود 
چيزى  كه  خودش  به  بود  چسبونده  محكم 
ديدم  رفتم،  جلوتر  قدم  دو  كه  من  نبينه. 
همه جاى خونه شون خراب شده. وسط آجرها 
يه  بود،  ريخته  حياط  توى  كه  شيشه هايى  و 
عالمه مرد داشتن خاك ها رو كنار مى زدن و 
دنبال چيزى مى گشتن. يكى از مردهايى كه 
داشت خاك ها رو زير و رو مى كرد، دوست 
بابا بود و تا مامان رو ديد، گفت: »همسايه ها 
ولى  بودن،  خونه  توى  هرسه تاشون  مى گن 
روز  وقِت  اين  كنيم.  پيداشون  نمى تونيم 
سميه  مامان  معموالً؟«  بودن  خونه  كجاى 
رو نشونش داد، كه يعنى هيس، و با صدايى 
كه مى لرزيد، بريده بريده، گفت: »من ميرم 
اين بچه رو بذارم خونه و بر مى گردم.« بعد 
همون طورى كه دستش روى چشماى سميه 

بود، برگشت و بغلش زد كه بره.
منتظر  ديد.  رو  من  كه  بود  موقع  اون  تازه 
بودم دعوام كنه كه چرا دنبالش راه افتادم. 
اما زانو زد روى زمين، همون طورى كه سميه 
رو توى بغلش داشت، من رو هم كشيد طرف 
و  من  سينه اش.  به   چسبوند  محكم  و  خودش 

و  مى لرزيديم  داشتيم  هردوتامون  سميه، 
مامان كه بغل مون كرد، تازه بغض مون تركيد. 
مامانش،  پيش  بره  مى خواد  گفت  كه  سميه 
مامان گفت خونه شون بمب افتاده و مامان و 
باباش و داداش على زخمى شدن و بردن شون 
بيمارستان. گفت كه بچه ها رو بيمارستان راه 
و  پيش شون  بره  سميه  كه  نمى شه  و  نميدن 
بايد بياد خونه  ما. سميه كه پرسيد »پس نى نى  
توى شكم مامانم چى؟«، مامانم زد زير گريه و 

گفت: »اونم پيش مامانته.«
پس فرداى خراب شدن خونه  سميه اينا، بابا 
از جبهه برگشت. نصفه شب بود كه رسيد. 
من از صداى گريه  اى كه شنيدم، بيدار شدم. 
پاورچين كه از اتاقم بيرون اومدم، ديدم بابا 
و  بغل كردن  رو  مامان جلوى در همديگه  و 
مى گفت:  هى  بابا  مى زنن.  زار  دارن  دوتايى 
»باورم نميشه كه هيچ كدوم شون ديگه زنده 
مى گفت:  هق هق كنان  مامان  و  نيستن«، 
خاك  زير  از  خودم  رو  هرسه تاشون  »جسد 
بود،  آشپزخونه  توى  سيما  كشيدم،  بيرون 
و  كردم،  پيدا  نشمين  اتاق  توى  رو  على 
مى رفت  كه  بود  راهرويى  توى  آقا  بهمن 
اين قدر زياد  انفجار  طرف آشپزخونه. شدت 
بوده كه كل خونه با خاك يكسان شده بود و 
نميتونستن پيداشون كنن. آخرش هم اومدن 

سراغ من كه نقشه  خونه رو بلد بودم.«
بره  مى خواد  گفت  سميه  صبحش،  فردا 
كنه.  پيدا  رو  عروسكش،  نِلى،  خونه شون 
و  نباشه  نمرده  نلى  شايد  كردم  فكر  من 
بتونيم  بوده،  خونه  كجاى  مى دونيم  كه  ما، 
ما  كه  مامان  ظهر،  همون روز  كنيم.  پيداش 
صبر  خونه،  برگشت  و  مدرسه  گذاشت  رو 
دوتايى  بعد  و  بشه،  دور  خوب  تا  كرديم 
تا خونه   و  رو محكم گرفتيم  دست همديگه 
سميه اينا دويديم. من مى ترسيدم كه سميه 
با ديدن  خونه شون گريه كنه و جيغ بزنه. اما 
گريه نكرد. همون طورى كه دست منو محكم 
گرفته بود، رفتيم وسط خاك و آجرها. از اون 
كاغذ  و  گلدار  پرده هاى  با  قشنگ،  خونه  
ديوارى هاى قشنگش، فقط يك خرابه مونده 
بود، و ما حتى نمى دونستيم كجا بايد دنبال 
رو  خاك ها  دوتايى  تونستيم  تا  بگرديم.  نلى 
افتاده  كنار زديم كه نكنه نلى زيرشون گير 
نگاه  رو  هرجا  نبود.  هيچ جا  نلى  ولى  باشه، 
مى كرديم همه چى تكه تكه شده بود. از همه  
حياط،  ته  آهنى  بزرِگ  تاب  فقط  خونه شون، 

سالم مونده بود و درخت گالبى مون.
خسته و خاكى و وحشت زده، نشستيم روى 
هميشه  بخوريم.  تاب  نمى تونستيم  و  تاب 
ما رو هل مى داد. من و سميه،  داداش على 
داد  هى  و  تاب  روى  مى نشستيم  دوتايى 
مى زديم: »محكم تر! محكم تر!« داداش على 
خنده   صداى  و  مى داد  هل مون  محكم  تر 

تاب  كه  تابى  روى  مى رفت.  آسمون  به  ما 
مى گفت:  سميه  و  بوديم  نشسته  نمى خورد 
مى اومد  ما  با  حاال  حتماً  بود،  داداشم  »اگه 
اين جا، نلى رو برام پيدا مى كرد.« من گريه ام 
گرفته بود و چشمام رو محكم باز نگه داشته 
بودم كه گريه نكنم. سرم رو كه برگردوندم، 
و  آروم  مى كنه.  گريه  داره  سميه  ديدم 

بى صدا. مثل آدم  بزرگ ها. مثل مامان.
داشتيم  سميه  و  من  رسيد،  كه  مامان 
رفته  عصر  مى كرديم.  گريه  بلند  بلند 
بودن  و وقتى گفته  ما،  بود مدرسه دنبال 
اين جا.  بود  دويده  نبوديم،  مدرسه  امروز 
بغل  رو  دوتايى مون  مامان  شب،  همون 
كرد و گفت مامان و باباى سميه و داداش 
على رفتن آسمون، و ما هم يك روِز دورى 
مى ريم پيش شون. گفت تا اون موقع اون ها 
از همون باال مراقب سميه هستن و نگاهش 
مى كنن. من مى خواستم بپرسم كه »داداش 
اما  نه؟«  يا  هست  هم  من  مراقب  على 
اين قدر كه سميه گريه مى كرد و مامانش 
رو همين االن و همين جا مى خواست، همه  
حواس مامان به اون بود. به جاى نلى هم، 
يك  رو  مرجان  سميه.  به  داد  رو  مرجان 
شبى كه بابا نبود و من بهانه اش رو گرفته 
وقتى  شب،  اون  بود.  بافته  برام  بودم، 
قول  كنه،  ساكتم  بود  نتونسته  هيچ طورى 
داده بود كه اگر گريه نكنم و بخوابم، صبح 
خوشگل  عروسك  يك  مى شم،  بيدار  كه 
صبح  تا  هم  بعدش  باشه.  نشسته  كنارم 
موهاى  با  رو،  مرجان  و  بود  مونده  بيدار 

سياه بلند و بلوز سفيد و دامن قرمز، برام 
بعداً  باالى سرم.  بود  بود و گذاشته  بافته 
ديگه  مرجان  يه  برام  خواست  مامان  كه 
ببافه، گفتم نمى خوام، نه مرجان و نه هيچ  

عروسك ديگه اى رو.
و  بود  نلى  دنبال  هنوز  حواسش  اما  سميه 
ما چند بار ديگه هم، دور از چشم مامان، 
يواشكى رفتيم خونه  سميه اينا، دنبال نلى. 
توى  حتى  نشد.  پيدا  هيچ وقت  نلى  اما 
خواب هام هم وقتى كه دنبالش مى گشتم، 
هيچ جا نبود. نه نلى و نه داداش على. خيلى 
وقت ها خواب مى ديدم كه وسط يه بيابون 
تاريك ام كه كنارش يك دره  عميقه، و من 
روى لبه  دره مى دوم و داداش على رو صدا 
نمى كردم.  پيداش  هيچ وقت  اما  مى كنم 
دلم مى خواست، به جاى اين خواب، خواب 
ببينم.  رو  سيما  خاله  و  بهمن  عمو  خونه  
باباهامون  كه  روزهايى  اون  از  يكى  خواب 
اينا  برگشته بودن خونه، و ما خونه  سميه 
بوديم. عمو بهمن نِى مى زد، بابا براش پيپ 
چاق مى كرد، و مامان و خاله سيما انار دون 
مى كردن. من و سميه هم مرجان و نلى رو 
بغل كرده بوديم و منتظر بوديم كه داداش 
شب«  »قصه   تا  كنه  روشن  رو  راديو  على 
گوش كنيم. قصه  دخترى كه شهر به شهر 
مى رفت و دنبال خواهر دوقلوش مى گشت 
و نشد كه بفهميم آخرش چى شد. بعد از 
داداش على، اسم »قصه  شب« كه مى اومد 
گريه مون مى گرفت و تازه راديو هم، مثل 

نلى و داداش على، مونده بود زير آوار.

ساده  فوايد  در  كه  هم  عروس  باباى 
برگزار كردن مراسم عروسى يك خطبه 
براى  من  از  بود  كرده  سخنرانى  تمام 
با سقف  دخترشان سراغ خانه دوبلكس 
شيبدار، آشپزخانه اپن و دستشويى كلوز 
نياوران  كاخ  كنم  تان  راحت  خالصه  و 
را مى گرفت. هر چند كه حضرت اجل 
نيز بعد از اينكه فهميد داماد آينده شان 
خانه مستقل نداشته و قرار است اجاره 
در  نظرشان  نمايد  انتخاب  را  نشينى 
مورد دامادهاى گوگولى مگولى برگشته 
و به من لقب »گداى كيف به دست« را 

هديه نمودند!
به  نوبت  ها  صحبت  اين  تمام  از  بعد 
اولين  رسيد.  خانم  عروس  سئواالت 
و  بود  موسيقى  مورد  در  ايشان  سئوال 
بزنم  تنبك  و  گيتار  و  ارگ  بلدم  اينكه 
را نخوانده  اين جايش  ديگر  نه؟ واقعاً  يا 
بودم. مثل اينكه براى داماد شدن شرط 
مطربى و رقص باباكرم نيز جزء واجبات 
شده بود و ما خبر نداشتيم! دومين سوال 
تكنولوژى مخابرات  ايشان هم در مورد 

خالصه مى شد. عروس خانم تلفن موبايل 
را جزء الينفك و اصلى زندگى آينده شان 
بهترين  تا حاال  مى دانستند. من هم كه 
تلفن  ام  كرده  صحبت  آن  با  كه  تلفنى 
عمومى سر كوچه مان بوده توى دلم به 
هر كسى كه اين موبايل را اختراع كرده 
خانم  عروس  از  و  گفته  بيراه  و  بد  بود 
خواهى  عذر  موبايل  نداشتن  خاطر  به 
خانم  عروس  كه  اين  از  بعد  نمودم. 
نيست،  خبرى  هم  موبايل  از  كه  فهميد 
و مرا يك  را درهم كرده  سگرمه هايش 
دهكده  از  افتاده  عقب  پرستيش  »بى 
نمود.  توصيف  لوهان«  مك  آقاى  جهانى 
كه  هنگامى  خانوم  عروس  داغ  البته 
با  كار  از  شخصيت  بى  بنده  شد  متوجه 
اينترنت و ماهواره هم سر در نياورده و 
نمى توانم مدل لباس عروسى ايشان را از 
افغانستان«   ٢٠٠٠ مد  »بوردهاى  آخرين 
برايم  و چنان  تر شد  تازه  بياورم،  بيرون 
انگار مسبب قتل  خط و نشان كشيد كه 
»گاندى« در هندوستان عموى بنده بوده 

است و الغير!
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هم  و  ها  اتوبوس  حركت  و  توقف  سرعت 
كه  است  دليل  جمعيت  ازدحام  چنين 
استفاده از خطوط سريع السير شهرى )بى 
آر تى( را براى اين افراد بسيار سخت مى 
كند. در مترو هم كه فقط به نصب يك تابلو 
بسنده شده كه اولويت نشستن را به افراد 

داراى معلوليت و سالمندان داده است.
درصد   ٦٠ كشور  بهزيستى  سازمان 
كرده  اعالم  شغل  فاقد  را  كشور  معلوالن 
 9٠ حدود  نابينايان  مورد  در  رقم  اين  كه 
ايران  معلوالن  بنابراين،  است.  درصد 
جامعه  ديگر  افراد  برابر  چهار  كم  دست 

بى كار هستند.
معلوالن«  از  »حمايت  اى  ماده   ١٦ قانون 
شامل مناسب سازى اماكن و معابر شهرى 
جهت تسهيل رفت و آمد معلوالن، تسهيل 
استفاده از حمل و نقل عمومى براى آنها، 
تفريحى،  و  رفاهى  خدمات  از  استفاده 
اعطاى  دانشگاه،  در  تحصيل  ادامه  امكان 
سه  اختصاص  و  اشتغال  ايجاد  مسكن، 
دستگاه هاى  در  استخدام  سهم  درصد 
اما در سال  تدوين  دولتى در سال ١383 
به تصويب مجلس شوراى اسالمى   ١39٦
امسال،  ارديبهشت  را  قانون  اين  رسيد. 
اجرايى  هاى  دستگاه  به  جمهورى  رييس 
جا  اين  توجه  جالب  نكته  اما  كرد.  ابالغ 
است كه در بودجه سال ١398 رقمى براى 

اجرايى شدن آن پيش بينى نشده است.
بحث  در  نظارتى  مستقل  مرجع  نبود 
توجهى  بى  شهرى،  سازهاى  و  ساخت 
سازمان ها و نهادهاى فرهنگى به مسايل 
ضمانت  نبود  و  معلوالن  مشكالت  و 
مندرج  حمايتى  هاى  نظام  در  اجرايى 
اند  شده  موجب  مقررات  و  قوانين  در 
اين قشر از جامعه از ابتدايى ترين حقوق 
انسانى و شهروندى خود محروم باشند؛ 
بايست  مى  قانون،  براساس  مثال،  براى 
سه درصد فرصت هاى شغلى به معلوالن 
تاكنون  قانون  اين  اما  يابد.  اختصاص 
اجرايى نشده است و اگر هم در پاره اى 
مواقع اجرا شود، به دليل مناسب نبودن 
امكانات مناسب، معلوالن  نبود  و  فضاها 

نتوانسته اند از آن استفاده كنند.
كه  است  معلولى  جوان  دختر  »بهاره« 
ياب،  توان  هاى  گروه  با  آشنايى  به كمك 
هاى  فعاليت  جذب  است  شده  موفق 
از  و  شود  دستى  صنايع  توليد  و  هنرى 
زندگى  و  كند  كسب  درآمدى  راه  اين 
كه  او  دهد.  تشكيل  خود  براى  مستقلى 
ناشى  معلوليت  دچار  پيش  سال   ١٠ از 
در  هم  سالى  چند  و  شده  نخاع  قطع  از 
برده است، مى  به سر  آسايشگاه معلوالن 
گويد: »زندگى معلوالن در ايران به دليل 

مشكالت متعدد در حوزه حمل و نقل و 
نامناسب بودن خيابان ها و معابر و مهم 
تر از همه، اقتصادى و معيشتى، همواره 
معدود  تنها  است.  ديگران  به  وابسته 
افرادى كه با تالش فراوان و حمايت هاى 
خود  براى  شغلى  اند  توانسته  خانوادگى 
دست و پا كنند، تا حدودى از وابستگى 

رها شده اند.«
به  بهزيستى  سازمان  مالى  هاى  كمك  او 
شمار اندكى از افراد تحت حمايت را بسيار 
»معلوالن  افزايد:  مى  و  داند  مى  ناچيز 
درمان،  شامل  زيادى  هاى  هزينه  اغلب 
مراقبت و نگه دارى و نظافت و  بهداشت 
دارند كه مقررى بهزيستى به سختى كفاف 
حداقل هزينه هاى آنها را مى دهد. آموزش 
و رفت و آمد كه جاى خود دارد. امسال هم 
برابرى قيمت ها، شرايط  افزايش چند  كه 
را سخت تر كرده است؛ براى مثال، ابتداى 
امسال يك بسته پوشك بزرگ ساالن)ايزى 
حال  در  اما  بود  تومان  هزار   ٢٥ اليف( 
افزايش  تومان  هزار   ٦٥ به  رقم  اين  حاضر 

پيدا كرده است.«
اساسى  »قانون  بيستم  اصل  براساس 
جمهورى اسالمى«، همه افراد ملت يكسان 
از  و  دارند  قرار  قانون  حمايت  در  هستند، 
اقتصادى،  سياسى،  انسانى،  حقوق  همه 
براساس  برخوردارند.  فرهنگى  و  اجتماعى 
اصل بيست  و نهم اين قانون نيز برخوردارى 
بى  بازنشستگى،  از  اعم  اجتماعى،  تامين  از 
بى سرپرستى،  از كارافتادگى،  پيرى،  كارى، 
و سوانح، خدمات  ماندگى، حوادث  راه  در 
پزشكى  مراقبت هاى  درمانى،  و  بهداشتى 
و  بوده  همگانى  حقوق  جمله  از  بيمه  و 
محل  از  قوانين،  طبق  است  موظف  دولت 
از  حاصل  درآمدهاى  و  عمومى  درآمدهاى 
مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاى مالى 
فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند. 
اما نگاهى به زندگى روزمره معلوالن نشان 
مى دهد آنها و خانواده هايشان با انبوهى از 
مشكالت دست و پنجه نرم مى كنند و حتى 
نيازهاى زيستى و  تامين نخستين  گاهى در 

بهداشتى خود عاجز هستند.
به  كه  است  اى  ساله   ٢٠ پسر  »رسول«  
صورت مادرزادى دچار فلج مغزى است 
قادر  گاه  هيچ  عمرش  طول  تمام  در  و 
مادرش  است.  نبوده  تكلم  و  حركت  به 
هنوز مجبور است از او مانند يك نوزاد 
نگه دارى كند و غذا را در دهانش قرار 
از  رسول  بگذارد.  پوشك  برايش  و  دهد 
قرار  بهزيستى  پوشش  تحت  سالگى  پنج 
سازمان  اين  حمايت  و  كمك  اما  گرفته 

بسيار ناچيز است.
ماه پيش  مادر رسول مى گويد: »از چند 

كه قيمت پوشك بزرگ ساالن چند برابر 
شده، بهزيستى به جاى آن، نوار بهداشتى 
براى  اصال  هم  آن  كه  دهد  مى  ما  تحويل 
يك پسر ٢٠ ساله مناسب نيست و نياز او 
را تامين نمى كند. به همين علت، مجبورم 
نوار بهداشتى را به همسايه ها بفروشم و 
چند برابر ديگر هم پول بگذارم تا بتوانم 

يك بسته پوشك بزرگ سال تهيه كنم.«
به  توجه  ايران  اسالمى  جمهورى  در 
معلوالن بيش تر به »روز جهانى معلوالن« 

مى  محدود  آذر(   ١٢ يا  دسامبر  )سوم 
شود. در اين روز، مسئوالن از مراكز نگه 
دارى از معلوالن بازديد و در همايش هاى 
مختلف سخن رانى مى كنند و شعار هاى 
محروميت  »معلوليت  قبيل  از  زيبايى 
و  وعده  و  دهند  مى  سر  نيز  نيست« 
اما  شود.  مى  داده  هم  زيادى  وعيدهاى 
و  رسول  بهاره،  معصومه،  زندگى  قصه 
هزاران معلول ديگر، حكايت ديگرى را به 

تصوير مى كشند.

شهريه   ١9٠٠دالر  ماهى  رئيس جمهور!  آقاى 
پيش دبستانى فقط براى اين خواسته  كوچك 
داشته  خوبى  تحصيالت  بتواند  بچه ات  كه 
درمانى  بيمه   نداشتن  نيست.  منطقى  باشد، 
بچه ام  يا  خودم  اگر  كه  نگرانى  لحظه  هر  و 
مريض شويم، هزينه  درمان را از كجا بياوريم 
عادالنه نيست. ما حق داريم به مواد غذايى 
باشيم،  داشته  دسترس  منصفانه  قيمت  با 
بتوانيم گاهى تكه اى لباس بخريم، حقوق مان 
احمقانه   كار  كه  است  مطمئن  شود.  بيشتر 
بيخودى است كه نامه مى نويسد. ولى چيزى 
به او مى گويد كه نبايد سكوت كرد. صداى 
ميانى  ايالت هاى  در  كه  او  مثل  آدم هايى 
تا از  آمريكا زندگى مى كنند و تقال مى كنند 
پس زندگى برآيند و دست به خالفى نزنند، 
را  من  صداى  اميدوارم  نمى شود.  شنيده 

بشنويد آقاى رئيس جمهور.
بلكه  را خواند،  او  نامه   تنها  نه  رئيس جمهور 
زنگ  ربكا،  حيرِت  كمال  در  بعد  هفته  چند 
از  يك نفر  درآمد.  صدا  به  او  خانه   تلفن 
با  دارد  دوست  آيا  پرسيد  او  از  سفيد  كاخ 
ناهار بخورد؟  پنج شنبه  بعدى،  رئيس جمهور 
همبرگرى  در  خجالت  و  اضطراب  با  ربكا 
خود  خانه   نزديكى  در  محقرى  و  كوچك 
اوباما  بود.  نشسته  اوباما  باراك  انتظار  در 
به  داد،  سفارش  همبرگر  يك  او  مثل  آمد، 
قاب  خوانده،  مو  به  مو  را  نامه اش  گفت  او 
كرده و به اتاق كارش زده، به تك تك اعضاى 
و  داده  را  او  نامه   از  كپى  يك  كابينه اش 
خواسته بخوانند و هرگز فراموش نكنند كه 
وضعيت  كردن  بهتر  راستاى  در  است  قرار 
كنند.  فعاليت  مردم  از  گروه  چه  زندگِى 
اوباما به ربكا گفت كه نامه  اش، او را به ياد 
مادرش انداخت كه روزگارى نامه اى مشابه 
ربكا  سال  همان  بود.  نوشته  ديگرى  به كس 
ساالنه   »سخنرانى  مراسم  در  تا  شد  دعوت 
بين  كند،  شركت  كنگره«  در  رئيس جمهور 
ميشل اوباما و جيل بايدن نشست و اوباما از 

نامه  او در سخنرانى خود نقل قول آورد.
نامه  ناتوما كنفيلد، از اهالى ايالت اوهايو هم 
بود.  زده  ديوار  و  كرده  قاب  اوباما  كه  بود 
را  سرطان  درمان  دوره   تازگى  به  كنفيلد 
پشت سر گذاشته بود، او نوشت: »من بيمه  

درمانى همگانى را كه وعده دادى الزم دارم. 
همين  حاال الزمش دارم! ديگر آهى در بساط 
و  دكتر  خرج  صورت حساب هاى  تا  نمانده 
راه  از  ديگرى  از  بعد  يكى  كه  را  بيمارستان 
مى گفت  اوباما  كنم.«  پرداخت  مى رسند، 
كه  مى كند  يادآورى  او  به  روز  هر  نامه  اين 
در  او  درمانى  بيمه   قانون  تا  بكند  جان  بايد 
كنگره تصويب شود، قانونى كه به ميليون ها 
شهروند آمريكا امكان دسترسى ارزان قيمت 

به بيمه يدرمانى را داد.
آخرین نامه ها

طلوع  خورشيد  فردا  كه  گفتى  تو  »اوباما 
در  من  رئيس جمهور،  آقاى  كرد.  خواهد 
و  مى كنم  زندگى   واشنگتن  ايالت  در  سياتل 
خورشيد طلوع نكرد و نخواهد كرد. در واقع 
انتخابات  از نتيجه   بارانى است.  كه همه چيز 
از  بدتر  غمگينم،  شدت  به  رياست جمهورى 
همه اين كه اين انتخابات خانواده  ما را دو شقه 
من  بزرگ  پسر  مى پاشد.  هم  از  دارد  و  كرد 
با يك مهاجر  همجنس گراست. پسر دوم من 
پدر  من،  است. شوهر  كرده  ازدواج  مكزيكى 
بچه هاى من، به ترامپ رأى داد. راه مى رود 
و مى گويد كه رأى او، حق اوست. بله مى دانم 
خانواده   عليه  رأيى  او،  رأى  اما  اوست،  حق 
به  اما  بدهد،  سفيد  رأى  مى توانست  بود.  ما 
همجنس گرايان،  عليه  كه  داد  رأى  ترامپ 
است.  مكزيكى ها  به خصوص  و  مهاجران 
خوشحال  من  شديد،  رئيس جمهور  شما  وقتى 
سايه   زير  من  خانواده   كه  بودم  مطمئن  و 
چنين  ديگر  است.  امن  شما  رياست جمهورى 
شد... شقه  دو  من  ندارم...خانواده   حسى 

 3 را  نامه  اين  نمى كند.«  طلوع  خورشيدى 
ترامپ  دونالد  برنده شدن  اعالم  از  بعد  روز 
 ،٢٠١٦ نوامبر  رياست جمهورى  انتخابات  در 

ويكى شيرير خطاب به اوباما نوشت.
شروع  از  بعد  ماه  چند  كتاب  نويسنده  
و  ويكى  سراغ  به  ترامپ  رياست جمهورى 
اين   بار  زير  از  هنوز  كه  رفت  خانواده اش 
واقعيت تلخ كه پدر خانواده به ترامپ رأى 
داد، قد صاف نكرده بودند. در سالن پذيرايى 
پاسخ  ويكى  كه  سالنى  نشست،  آن ها  خانه  
ديوار  به  و  كرده  قاب  را  نامه اش  به  اوباما 

زده است. 
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قربانیان در خدمت حقیقت
در  داعش  كه  مى دهد  نشان  تخمين ها 
مجموع پنج هزار زن و دختر ايزدى را به 
بردگى گرفت. براى دادستانى كل آلمان 
اسارت  تجربه   با  كه  زنانى  از  نفر   ١١٠٠
به اين كشور آمدند، نه فقط قربانى بلكه 
شاهد جنايت هم بودند، شاهدانى كه از 
لحاظ روانى به شدت ضربه خورده بودند 
شهادت هاى شان  ثبت  دليل  اين  به  و 
هرچند  دادستانى  نبود.  سادگى  اين  به 
مايل بود شهادت هر ١١٠٠ زن را بشنود، 
كه  زنانى  جز  كه  شد  براين  تصميم  اما 
دعوت  كسى  هستند  شهادت  داوطلب 
جنايى،  پليس  مشاور  بر  عالوه  نشود. 
مورد  مشاور  داشتند  اجازه  شاهدان 
خانواده  اعضاى  دوستان،   خود،  اعتماد 
جلسه   به  خود  با  را  ديگرى  كس  هر  يا 
شهادت ببرند تا شرايط براى شان تا حد 

ممكن قابل تحمل باشد.
به گفته  جان ايلهان كيزيل هان، روا ن شناس 
در  ايزدى  والدينى  از  كه  روان پزشك،  و 
 ١١٠٠ انتخاب  براى  و  آمده  دنيا  به  آلمان 
به  ويژه  سهميه   چهارچوب  در  كه  نفرى 
سفر  كشور  اين  به  بار   ١4 آمده اند،  آلمان 
كرده، تاكنون صد قربانى حاضر به شهادت 
آنها  همه   شده اند.  كل  دادستانى  برابر  در 
روزى  آزارگرشان  كه  هستند  اين  خواهان 

در دادگاه محاكمه شود.
طول  روز  سه  تا  دو  گاهى  شهادت ها 
مى كشند. دادستانى اصرار دارد اظهارات 
شاهدان تا حد ممكن جزئى و دقيق باشند، 
مى توان  كه  است  صورت  اين  در  تنها 
بسيارى  كرد.  قضايى  استفاده   آنها  از 
آزارگران  مستعار  نام  تنها  شاهدان  از 
اما  مى دانند.  را  سابقشان(  )صاحبان 
مشكل جدى تر، به گفته  دكتر كيزيل هان، 
به دليل ضربه  روانى شديد  اين است كه 
اين  حافظه   كه  ندارد  وجود  تضمينى 
طرف  يك  »از  باشد:  اعتماد  قابل  زنان 
واقعيت هايى مانند اسامى افراد و مناطق 
است كه قابل پذيرش هستند. من حداقل 
صحبت  مفصل  زنان  اين  از  نفر   ١4٠٠ با 
ماجرا  اين  از  كلى   تصوير  طبعاً  و  كرده ام 
كدام  كه  دهم  تشخيص  مى توانم  و  دارم 
با هم جور در  بخش  از اظهارات شاهدان 
ذهنى  درك  ديگر  طرف  در  اما  مى آيند. 
آسيب هاى  چنين  است.  موضوع  از  افراد 
روانى  مى تواند حافظه را مخدوش كنند.«

بازداشت  حكم  دو  تاكنون  آلمان  دادستانى 
صادر  جنايت  اين  با  رابطه  در  بين المللى 
مبناى  بر  آنها  هردوى  كه  است  كرده 
از  برخى  است.  بوده  شاهدان  اظهارات 
)صاحب(  آزارگر  از  توانسته اند  قربانيان 

خود عكس بگيرند. در برخى موارد بستگان 
مذاكرات  جريان  در  قربانى  نزديكان  و 
برده«(  به اصطالح »خريد  آزاد كردن  براى 
توانسته اند تصوير جنگجويان دولت اسالمى 
نفرى  از دو  را ثبت كنند. هرچند هيچ  يك 
آلمان  بازداشت شان صادر شده در  كه حكم 
زندگى نمى كنند و تابعيت آلمانى ندارند، اما 
ثابت شده است كه جنگجويان آلمانى داعش 
مشاركت  جنسى  برده گيرى  جريان  در  هم 
كرده اند. دادستانى به شواهدى دست يافته 
داعش  آلمانى  عضو  يك  مى دهد  نشان  كه 

دست كم چهار برده خريده است.
اواخر تابستان ٢٠١8، ويدئويى در رسانه ها 
دست  به  كردى  اجتماعى  شبكه هاى  و 
كرد  دختر  يك  آن  در  كه  مى شد   دست 
فوريه   ٢١ روز  كه  مى كند  تعريف  ايزدى 
در  را  حمام  ابو  خود،  سابق  آزارگر   ٢٠١8
آلمان،  در  كوچكى  شهر  گموند،  شوبيش 
از  ديده است. آشواك ت.، ٢١ ساله ، يكى 
سهيمه ى  چارچوب  در  كه  است  دخترانى 
ويژه ى كمك به زنان آسيب ديده ى ايزدى 
به آلمان آمده بود. او در اين ويدئو مى گويد 
كه آزارگرش هم او را شناخته و او را تهديد 
كرده است. آشواك ت. در ٢٦ فوريه نزد 

پليس رفته و موضوع را اطالع داده است.
زايت  هفته نامه   كه  اطالعاتى  بنابه 
آشواك  كه  تصويرى  آورده،  دست  به 
تمام  عكس هاى  با  است،  كرده  توصيف 
افراد اهل عراق كه در آن منطقه زندگى 
نتيجه اى  اما  داده شده،  تطبيق  مى كنند، 
دربرنداشته است. اشواك در ٢٠ مارس به 
سنجار برگشت، از ترس صاحب سابقش. 
دوباره  موضوع  به مطرح شدن  اتفاق  اين 
ايزدى ها در آلمان منجر شد: چطور ممكن 
است يك آزارگر و جانى داعش در آلمان 
آزادانه بگردد و يك زن، كه زمانى قربانى 

او بوده،  از ترس او از آلمان بگريزد؟
برده دارى  قربانى  زنان  از  ديگر  يكى 
جنسى داعش كه به آلمان آمده، ابوحمام 
او به هفته نامه  زايت گفته  را مى شناسد. 
فرار  او  دست  از  آشواك  »وقتى  است: 
گفت  و  آمد  ما  خانه   به  ابوحمام  كرد، 
پيدا  دوباره  را  آشواك  شده  هرطور 
و  دادستانى  كارشناسان  كرد.«  خواهد 
تعدادى  كه  نمى دانند  ناممكن  هم  پليس 
راه قربانيان  از جنايت كاران سابق داعش 
خود را در خيابان هاى آلمان بند بياورند. 
منطقه   از  زيادى  تعداد   ٢٠١٥ سال  از 
شده اند  پناهنده  آلمان  به  عراق  و  سوريه 
به  آلمان  قضايى  و  امنيتى  نهادهاى  كه 

سابقه شان مظنون اند.
كرده  اشتباه  اشواك  است  ممكن  آيا  اما 
آزارگر  ديدن  مورد  در  حرفش  و  باشد 

كيزيل هان،  نباشد؟  درست  سابقش 
ناممكن  را  موضوع  اين  روان شناس، 
نمى داند. او كه در آلمان درمان گر آشواك 
مانند  روانى  بوده مى گويد: »محرك هاى 
روانى  گسست  به  مى توانند  رنگ  و  بو 
مى كند  فكر  فرد  وقت  آن   كه  بينجامند 
افتاده  گذشته  در  كه  را  اتفاقى  دارد 
كه  است  سخت  مى كند.  تجربه  دوباره 
نتيجه   يا صرفاً  داشته  واقعيت  آيا  بگوييم 
اوايل  كه  او  است.«  حافظه  انفعال  و  فعل 
به  آشواك  دوباره   ديدن  براى  سپتامبر 
عراق رفته بود، با او مفصل صحبت كرده 
است، اما باز هم نمى تواند بگويد كه آيا او 

واقعاً آزارگر سابقش را ديده يا نه.
زمفيرما دلوانى، معاون مركز ايزديان آلمان 
به زايت گفته است كه از زنان ايزدى ديگرى 
هم شنيده است كه آزارگر خود را در آلمان 
چهارچوب  در  كه  زنى   ١١٠٠ از  ديده اند. 
سهميه  ويژه به آلمان آمده اند، تقريباً همگى 
پس  نفرشان   ١٥ فقط  و  دارند  ماندن  قصد 
برگشته اند.  عراق  به  داعش  عقب نشينى  از 
آنها  مى گويد  آلمان  ايزديان  مركز  معاون 
»اين  كرده اند:  تجربه  را  مهمى  تغييرات 
آلمان  به  سياه پوش  و  شكسته  و  آشفته  زنان 
رسيدند، اما امروز نمى توانيد آنها را دوباره 
و  ماندن  براى  محكمى  اراده   آنها  بشناسيد. 

ادغام در جامعه دارند.«
زنان  جنسى  بردگى  بانيان  از  هيچ يك 
بعيد  نداده اند.  تاوانى  هنوز  ايزدى، 
پاى  را  آنها  بتوان  نزديك  آينده   در  است 
و  زن  صدها  هنوز  كشاند.  محاكمه  ميز 
هرروز  تقريباً  ناپديد هستند.  ايزدى  مرد 
ايزديان  خانواده هاى  با  داعش  از  افرادى 
آزاد  براى  و  مى گيرند  تماس  ناپديدشده 
مورد  سال ها  كه  »برده هاى شان«  كردن 
پول  طلب  بوده اند  تجاوز  و  اذيت  و  آزار 
دادستانى  كه  نيست  مشخص  مى كنند. 
صادر  ديگرى  بازداشت  حكم  بتواند  كل 
زمانى  آيا  نيست  مشخص  همچنين  كند. 
مظنونان  از  كسى  كه  رسيد  خواهد 
بازداشت شود. اما بازرسان و كارشناسان 
با دو هدف  دادستانى كل در كارلزروهه 
و  اسناد  خود-جمع آورى  كار  به  روشن 
بردگى  خصوص  در  اطالعات  و  مدارك 
يكى  ايزدى-ادامه مى دهند:  زنان  جنسى 
طرف  از  سنجار  به  داعش  يورش  كه  اين 
»نسل كشى«  عنوان  به  جهانى  جامعه ى 
آن  ديگر  و  شود؛  شناخته  رسميت  به 
عليه  دادگاهى  روزى  اگر  مى دانند  كه 
برقرار  دنيا  از  جايى  در  داعش  بزهكاران 
اسناد  و  اطالعات  و  شهادت ها  اين  شود، 

بسيار ارزشمند خواهند بود.

كرده  تأكيد  ويكى  به  جوابش  در  اوباما 
بهتِر  درك  و  باشد  »هم دلى«  به دنبال  كه 
جلسه   در  هم.  تنبيه  و  توبيخ  نه  و  يكديگر 
خانوادگى آن ها نشسته كه همه زخم خورده 
انتظار  خانواده  پدر  از  دل چركين اند.  و 
درك  مى كنند  جان  دارند،  عذرخواهى 
كنند كه چرا او اين چنين كرد. پدر حاضر 

به عذرخواهى نيست.
رياست جمهورى  روزهاى  آخرين  از  يكى  در 
دفتر  در  السكاس  مارى  جين  اوباما،  باراك 
رئيس جمهور كنار مسئول  مكاتبات شخصى 
مى گويد  اوباما  است.  نشسته  اوباما  و  دفتر 
نمى تواند بگويد چقدر خواندن هر روزه  اين 
گاهى  بود.  آموزنده  و  مهم  او  براى  نامه ها 
نامه اى سراسر خشم و فحش را مى خواند و 
نامه مى گفت  نويسنده   به  با خودش خطاب 
»اصاًل  يا  مى كنى«  بى انصافى  دارى  »واقعاً 
جزئيات  اصاًل  »معلومه  يا  نبود«  اين جورى 
ناآگاهانه  قضاوت  و  نمى دانى  را  موضوع 
مى كنى«، بعد اما دوباره نامه را مى خواند و 
سعى مى كرد مسئله را از منظر نويسنده  نامه 
نكات  بعضى  بعد دور  ببيند.  او  و وضعيت 
به مسئوالن  دايره مى كشيد، سپس خطاب 
مى نوشت:  كوتاه  يادداشتى  مشاوران اش  و 
» اين درست مى گويد؟«، »چرا درباره  اين 
به من  »يكى تون  يا  نكرديد؟«  مشكل كارى 
توضيح دقيق تر بده كه چى شد كه وضع به 

اين منجر شد؟«
گاه  كه  نداشت  اهميتى  اصالً  مى گويد  اوباما 
در نامه ها نويسنده او را »احمق، ابله، عوضى« 
كه  حاال  بده.  فحش  »خب  مى كرد:  خطاب 
چى؟ مهمه كه بداند يكى صداى او را مى شنود 

و خشم اش را به رسميت مى شناسد.«
مى گويد:  نويسنده  به  انتها  در  اوباما  باراك 
»مى توانم فهرستى رديف كنم كه دستاوردهاى 
من اين سياست ها، لوايح، موفقيت ها، توافق ها 
و غيره بود. ولى بگذار صادقانه بگويم. چيزى 
كه  است  اين  مى كنم  افتخار  آن  به  واقعاً  كه 
در  رياست  صندلى  بر  زدن  تكيه  سال  هشت 
كاخ سفيد باعث نشد خودم را گم كنم و يادم 
برود كه چه كسى هستم. خواندن مداوم اين 
نامه ها مهم ترين عاملى بود كه نگذاشت يادم 

برود چه كسى هستم.«
چند هفته قبل از ترك كاخ سفيد، به دستور 
اوباما تمام اين نامه ها به »آرشيو ملى اياالت 
گزند  از  تا  شد  داده  انتقال  آمريكا«  متحده 
بعدى  به دست ساكنان  ريخته شدن  و دور 
در امان بماند. خواندن اين كتاب به ويژه در 
آمريكا،  در  سياست  فعلى  التهاب  پر  دوران 
پيش،  چندى  همين  تا  است.  شيرين  و  تلخ 
واقعاً كسى  براى هشت سال در كاخ سفيد 
مى خواند،  را  مردم  حرف  كه  بود  نشسته 
گوش مى داد و براى اين نامه ها و خواسته ها 

تره اى خرد مى كرد.
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اين  آغاز  در   ١-47 بند  به  نگاهى  باز  اگر 
گفتار بكنيم، خواهيم ديد كه به يكايك مينو 
شهريارى،  راستى،  نيك،  منش  افزاينده، 
ياد  جاودانى  و  رسايى  انديشى،  درست 
شده اند و اين ارزش آنها را مي نمايد و از 
بندهاى ديگر گاتها هم همى برميايد. اينها 
هستند كه پسان به پيكرۀ هفت امشاسپند 
و پسانتر چون اهورمزدا و شش امشاسپند 
ايزدان  از  ديگر  برخى  و  شدند  نمودار 
گرديدند و برخى ديگر هم سپرد خاموشى 

و فراموشى رفتند.
بينيم  مي  بيفكنيم.  همه  به  نگاهى  اكنون 
با يكديگر همبستگى و همنوايى  كه برخى 
دانش  و  خرد  نيك،  منش  مانند  دارند، 
و  توانايى  تندرستى،  جاودانى،  رسايى،  يا 
خرسندى يا جهان زنده، جهان روان و جهان 
ساز.   و همان سان كه خواهيم ديد، برخى 
برده  بكار  يكديگر  جاى  به  همنواها  اين  از 
هفت  آن  ارزش  اينجا،  در  پس  اند.  شده 
نمودار را نگاه داشته، سامان مي دهيم كه 
آنهايى كه با يكديگر جور ميايند، يكى پس 

از ديگرى باشند. اينك سامان آنها:
Fمينو افزاينده

Fمنش نيك، خرد، دانش

Fراستى

Fشهريارى

Fدرست انديشى، دين، نيوشايى، پيام

تندرستى،  جاودانى  رسايى،  Fپاداش، 
توانايى، خرسندى

F آذر
F جهان زنده، جهان روان، جهان ساز

نا گفته نماند كه اين سامان را ما داده ايم 
اينها را جدا جدا نموده، و كارهاى هر  تا 
با  چنان  اينها  وگرنه  بشناسيم  رانيك  يك 
هم پيوسته و وابسته مي باشند كه بندى 
نيست كه در آن، پس يا پيش، چند نمودار 
ياد نشده باشند. پس هنگامى كه ما يكى 
سه  و  ديگر  دو  گذاريم،  مي  نمايش  به  را 
آنها  ما  جدايى«   « كه  هست  هم  ديگرى 
از  اينك  نگاه داشته است.  پرده  را پشت 
يكايك آن نمودارهاى خدايى نام مي بريم 
آنچه در سرودها  از  پيرامون هريك  و در 

يادشده است، سخن ميداريم:    
مينو  فارسى  در  كه  افزاينده  مينوى 
است  انديشيدن(   (man-من از  گوييم، 
مينوى  نام  yu نشانى  يو-  پسوند  با  كه 
كه در آن انگيزه كار باشد، به چم »نيروى 
انديشيدن« است و چون چنين نيرويى را 
خداداد مي دانستند، كم كم از آن »جهان 

باال« به چم بهشت گرديد. 
چندى  و  واژه  دو  اين  جهانى  آن  جايگاه 
نوشتار  اين  در  ما  است.  بسنده  ديگر 
و  انديشيدن  نيروى  به همان چم  را  مينو 

سنجيدن بكار برده ايم. سپنت از ريشه اى 
است كه از روى- سوى سنسكرت چنين 
ميانگاريم كه سپى-spi اوستا باشد و چم 

آن افزودن است.
اهورا  آفرينندگى  پرتو  افزاينده  مينوى 
مزدا است و از آن است كه  آفرينش روى 

به افزايش و آرائش است.
هات 47 به نام سپنت مينو خوانده شده 
در هر  و  است  نام  به همين  آن  آغاز  زيرا 
سخن  افزاينده  مينوى  از  آن  بند  شش 
رفته است. اهورا مزدا سر چشمۀ مينوى 
پديد  را  زنده  جهان  آن  و  است  افزاينده 
كه  است  پرتو  همين  است.  از  آورده 
آفريدگار همه مي  را  اهورا مزدا  زرتشت 
شناسد و از همين آواز خود را به آفريدكار 
مي رساند.  اهورا مزدا با مينوى افزاينده، 
را برسر دو  شهريارى و منش نيك جهان 
راهى راهنمايى مي كند و از همين مينو، 
جدا  دروغكاران  از  راستكاران  انجام  سر 
پاداش  بهترين  راستكاران  و  گردند  مي 
مي  جاودانى  و  رسايى  به  و  يابند  مي  را 
براى  است.  زندگانى  برترين  آن  و  رسند 
همين است كه زرتشت مي خواهد مينوى 

افزاينده را در يابد.
واالى  فروزۀ  با  بار«مينو«  چهار  اما 
سپنشت - spenishta  بكار رفته است.  
مينوى  ترين  افزاينده  خود  براى  زرتشت 
اهورا مزدا را برمي گزيند زيرا از آن است 
كه به رسايى و جاودانى مي توان رسيد و 
بى  يكبارهم   دريافت.  را  پاداش  بهترين 
مي  مزدا  اهورا  از  بياورد،  را  آنكه سپنت 
فروغ  را  او  روشنى  مينو  با  كه  خواهد 

بيشترى بخشد.
پرتو  بارى است كه دربارۀ  پانزده  آن  اين 
رفته  سخن  اهورامزدا  افزايندۀ  مينوى 
همان  از  نمودارى  مردم  چون  اما  است. 
از پرتوهاى  بسيارى  باشند،  مي  خدا 

خدايى در آنان نيز مي تابد. 
بهمن،  وهومن،  »وهومنه«،  نيك  يا  منش 
 « هم  گاهى  و  نيك  انديشه   ، نيك  منش 
وهشت منه- Vahishta Manah يا نيكترين 
»يا   Vohu Minu مينو-  وهو   « و  منش 
 Vvahishta-مينو هشت  و  و«  مينو  نيك 

Minu يا نيكترين مينو آمده است.
زرتشت  آيين  كه  داشت  نگاه  در  بايد 
سه  آن  و  ميچرخد  بنياد  سه  روى 
 Humata,(-هومت،  هوخت، هورشت
انديشه  Hukhta, Hvarshta(  يا 

نيك، گفتار نيك و كردار نيك ميباشند.
دو بنياد ديگر از انديشۀ نيك سر چشمه 
انديشيدن  برتر  همه  از  پس  گيرند.  مي 
است و اين كارى است كه انسان همواره 
بسته  اكنون  انجام مي دهد.  در هر روى 

بينديشد،  چه  كس  يك  كه  است  آن  به 
انديشۀ نيك يا انديشۀ بد. به گفتۀ استادم 
مردم  داال،  دستور  دستوران  شادروان 
را.  انديشه مردم  و  آفريند  را مي  انديشه 
آن انديشه است كه ما را مردم مي سازد و 
از آن هم باالتر مي برد و آن انديشه است 
كه ما را از جانوران زيانمند هم زيانمند تر 

مي گرداند.
زرتشت از انديشۀ نيك خود بهره برده و به 
انديشۀ  با  و  منش نيك خدايى پى مي برد 
شناسد.  مي  را  او  گرديده  هماهنگ  خدا 
مي  نام  را »وهومنه«  انديشه  اين  زرتشت 
مي  را  خدايى  انديشۀ  آن  گذارد.  وهومنه 
آن  بر  او  آيين  و  است  گير  همه  كه  رساند 
كه  است  نيك  منش  از  آن  است.  استوار 
زرتشت، پيش از هر چيز خود را و بايستگى 
خود را در مي يابد و سپس خداى خود را با 

چشمان روشن بين خود مي بيند.

او مي خواهد دانايان به دستيارى منش نيك 
به راز شادى و اندوه پى ببرند. آن منش نيك 
است كه مردم را از كارهاى اهورا مزدا آگاه 

مي سازد و جهان را مي شناساند.
و  است  نيك  منش  آفريننده  مزدا  اهورا 
زرتشت آن را از راه سرود »پسر« كه همان 
آفريدۀ  اهورا مزدا مي خواند. زرتشت از 
خدا مي خواهد كه خود را راه راستى و از 
راه منش نيك  نشان دهد. او ارمغان هاى 
و همكاران خود  براى خود  را  نيك  منش 

مي خواهد.
مي  خود  سزاى  به  گناهكاران  كه  هنگامى 
رسند، منش نيك به يارى آنان شتافته، آنان 
را مي اموزد كه چگونه دروغ را به دست 
اى  بگفته  گردند.   رستگار  داده،  راستى 
نيك همان بهشت مينوى  انديشه  يا  منش 
است. اين بود گلچينى از آنچه كه زرتشت 

در باره منش نيك خدا داد مي گويد.
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در ادامه سئواالت فوق، عليامخدره از من 
باشگاه  در  مراسم عروسى  برگزارى  توقع 
به قول خودشان  را داشتند، چون  يا هتل 
برگزار  باشگاه  توى  كه  عروسى  مراسم 
فاميل  جلوى  شكستگى  سر  باعث  نشود 
و همسايه ها مى شود! واهلل، اينجايش كه 
حاال  تا  ما  بود،  جالب  خيلى  برايم  ديگر 
ديده بوديم كه باشگاه جاى كشتى گرفتن 
و فوتبال و واليبال بازى كردن است ولى 
زمين  جديد،  ها  خانم  عروس  اينكه  مثل 
چمن و تشك و تاتامى را با محضر ازدواج 

اشتباه گرفته اند. اهلل اعلم! 
در  بنده  تخصص  به  هم  چهارم  سوال 
از »گربه ها و سگ  و پرستارى  نگهدارى 
مى  مربوط  آينده  منزل  در  ايشان«  هاى 
وجود  به  نياز  جداً  ديگر  بار  اين  كه  شد 
انجمن  و  شناسى  وحش  باغ  متخصصين 
مى  احساس  وحش  بقاى  حقوق  از  دفاع 
اين  رسيدن  سرانجام  به  براى  تا  گرديد 
فداكارى  كمى  خجسته  و  ميمون  ازدواج 
»معاشرت  هاى  روش  و  راه  و  خرج  به 
بسته  زبان  موجودات  آن  با  ديپلماتيك« 
عشق  راه  در  شده  فدا  داماد  به  نيز  را 
»هاپوها و ميو ميوها« آموزش مى دادند. 
نوبت  ناخوشايند  وقايع  اين  تمام  از  بعد 
عروس  كوچكتر  خواهر  رسيد.  مهريه  به 
»لين  ياران  از  نفر  دوازده  و  نيت صد  به 
كوهستان«  »جنگجويان  سريال  در  چان« 
اصرار داشت كه صد و دوازده هزار سكه 
به  و  باشد  اش  تحفه  خواهر  مهريه  طال 
نيت اينكه در سال هزار و سيصد و چهل 
نه به دنيا آمده، هزار و سيصد و چهل و نه 
شود!  اضافه  اش  مهريه  به  هم  نقره  سكه 
باز جاى شكرش باقى بود كه سال تولد در 
»ميالدى«  اگر  باشد  مى  ايران »شمسى« 

بعد  كردم!  مى  سرم  به  خاكى  چه  بود 
مادر  شد.  شيربها  نوبت  مهريه  قضيه  از 
از  مكعب  سانتيمتر  هر  ازاى  به  عروس 
آن شير خشكى به دختر خودش داده بود 
عابر چك  يورو، سپه چك،  دالر،  ما  براى 
و سهام كارخانجات پتروشيمى كرمانشاه 
و تراكتورسازى تبريز را حساب كرده به 
ربع  يك  اگر  كه  نمودم  احساس  طوريكه 
ديگر توى اين خانه بنشينيم خواهند گفت 
كه لطفاً پول آن بيمارستانى را كه عروس 
خانم در آنجا بدنيا آمده و پول قند و چايى 

مهمانهايشان را هم ما حساب كنيم!
بخت  مادر  حرفها  اين  تمام  از  بعد 
از  و  كرده  اشتباهى  يك  ما  برگشته 
ترگل  عروس  زره،  فوالد  ننه  جهيزيه 
بد  خبر  گوشتان  نمود.  سئوال  ورگلشان 
نشنود! آن چنان خانواده عروس، مادرم 
را پول دوست، طماع، گداى هفت خط، 
و  جنگى  خيانتكار  دالل،  صفت،  تاجر 
انگار  جنايتكار سنگى معرفى كردند كه 
دوم  جهانى  جنگ  شروع  اصلى  مسبب 
مادر نئونازى بنده بوده است، نه جناب 
هيتلر! به هر تقدير در پايان مراسم بعد 
از كمى مشورت خانواده عروس جواب 
»نه« محكم و دندان شكنى را تحويلمان 
دادند و ما هم مثل لشكر شكست خورده 
يأجوج و مأجوج به خانه رجعت نموديم. 
با  ازدواج«  معامالت  »دفتر  آن  از  پس 
خودم عهد بستم كه تا آخر عمر همچون 
عناصر  و  مانده  مجرد  سينا  ابوعلى 
نامطلوبى به مانند خواستگارى و ازدواج 
و تأهل را نيز تا ابد به فراموشى بسپارم، 
بيخود نيست كه از قديم هم گفته اند؛ 
ازدواج  روبه مزاج،  را كند  آنچه شيران 

است، ازدواج!
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با  پسرم  دويدن  دقيقه   ٢٠ حدود  از  پس 
و  زد  زنگ  من  به  فراوان  و وحشت  گريه 
حال  در  دونالد  مك  ساختمان  كه  گفت 
سوختن است و او به ناچار مجبور به ترك 

آنجا شده است. 
درختان  سوختن  و  افتادن  مهيب  صداى 
از يك طرف، دود غليظ و خفه كننده از 
هوا  در  كه  آتش  هاى  جرقه  ديگر.  طرف 
معلق  برگهاى سوخته  و  بودند  سرگردان 
در هوا از سوى ديگر فضاى بسيار ترسناك 

و رعب آورى را ايجاد كرده بود.
باالخره  تا  دويدم  مى  ناله  و  گريه  با  من 
نيما  از  زيادى  فاصله  كه  شدم  متوجه 
ندارم. در اين موقع سعيد كه خود را به من 
رسانده بود از من خواست كه سوار ماشين 

شده و به اتفاق هم نيما را پيدا كنيم. 
داشتيم  كمى  بسيار  فاصله  ما  خوشبختانه 
و وقتى به پشت چراغ قرمز رسيديم نيما 

زنگ زد و گفت كه همانجا ايستاده است.
تا  شدم  پياده  ماشين  از  سرعت  به  من 
در  كه  خانمى  ولى  بردارم،  را  نيما  بتوانم 
آنجا مامور كنترل ترافيك بود به من اجازه 
حتى  بروم.  پسرم  سمت  به  كه  داد  نمى 
زمانى كه افسر پليس كه يك خانم مهربان 
بدهد  اجازه  كه  خواست  مى  او  از  بود 
خانم  آن  متاسفانه  بگيرم،  تحويل  را  پسرم 
با لجاجت جلوى من را گرفته بود و راه مرا 
صداى  با  من  بنابراين  بود.  كرده  مسدود 
بلند از نيما خواستم كه به سمت من بيايد 
رساند.  من  به  را  خود  نيما  خوشبختانه  و 
ولى آن خانم همچنان جلوى راه ما را گرفته 
بود و به ما اجازه سوار شدن به ماشين مان 
را نمى داد. من به سرعت پسرم را به داخل 

ماشين بردم و خودم هم سوار شدم.

ديدن  از  چقدر  لحظه  اين  در  دانيد  نمى 
دوباره پسر عزيزم خوشحال و شاد بودم.

گرفتار  دود  و  آتش  ميان  در  ما  هنوز  اما 
تيره  و  سياه  شب  مانند  آسمان  بوديم. 
بود. همه به سرفه افتاده بودند و صداى 
افتادن درخت ها ترس و وحشت مردم را 

بيشتر كرده بود.
باالخره با كلى ترس و وحشت و پس از تالش 
به  و تقالى فراوان، بطور معجزه آسا موفق 
خروج از آن جهنم شديم. ولى من همچنان 
نجات  و  سالمتى  براى  و  كردم  مى  گريه 
و  قرار داشتند  آن موقعيت  افرادى كه در 

هنوز خارج نشده بودند دعا مى كردم.
تعداد  شديم،  چيكو  شهر  وارد  ما  وقتى 
خيابان  كنار  در  كه  مردم  از  زيادى 
در  كه  پالكاردهايى  با  بودند  ايستاده 
گفتند  مى  خوشامد  ما  به  داشتند  دست 

و به ما اميد و روحيه مى دادند.
كاشانه  و  خانه  روز  آن  در  ما  عزيزان  بلى 
و هرچه كه داشتيم از دست داديم. تمام 
و خانه مان كامال سوخت  زندگى، وسايل 
آتش  بيمه  داشتن  بدون  و  رفت  بين  از  و 
بسيار  البته  ما كه  تنها خوشحالى  سوزى. 
آتش  آن  از  كه  است  اين  است،  ارزشمند 

سهمگين جان سالم بدر برديم.
و  عزيز  دوستان  و  عزيزان  شما  از  اكنون 
در  كه  كنم  مى  خواهش  و  تقاضا  گرامى 
صورت امكان با كمك و يارى ما مرهمى بر 
غم و اندوه ما باشيد. همچنين مساعدت 
شما  براى  ما  خير  دعاى  با  عزيزان  شما 
بود. خواهد  همراه  دلبندتان  خانواده  و 

ممنون از اينكه با ما همراهيد و ما را مورد 
توجه و عنايت قرار مى دهيد.

با سپاس فراوان،      رزيتا، سعيد و نيما
Facebook Page: https://www.facebook.com/do-
/nate/2179280578759159/2228036183883598
 Wells Fargo Bank        Rozita Karimi

Acc#: 3553707450       Routing#: 121042882

در واقع، توصيه من به شما اين است كه  هر ماه 
آن را پرداخت كنيد و هرگز به كرديت ليميت 
نزديك نشويد. به عنوان يك قاعده كلى، شما 
بايد سعى كنيد استفاده از كرديت خود را زير 
٢٥ درصد نگه داريد. به عبارت ديگر، اگر شما 
يك كرديت كارت با كرديت ليميت كل ١٠٠٠ 
درصد داريد، هرگز از آن كارت بيش از ٢٥٠ 
به همين دليل است كه  نكنيد.  درصد هزينه 
كرديت كارت با ليميت باال نيز مهم است. به 
عنوان مثال، كرديت كارت اصلى من كرديت 
به  هرگز  من  و  دارد  درصد   3٠٠٠٠ ليميت 
استفاده از ٢٥ درصد حتى نزديك هم نشدم. 
به  ليميت  كرديت  با  كارت  يك  شما  اگر 
اندازه كافى باال نداريد كه بتوانيد به راحتى 
زير ٢٥ درصد مصرف بمانيد، با وام دهنده 
تماس بگيريد و درخواست كنيد كه كرديت 

ليميت را باال ببرند.
شما  دارید:  نیاز  مسکن  وام  یک  به  شما 
قطعا نياز به يك وام مسكن براى داشتن يك 
مى  اگر  حال،  اين  با  نداريد.  خوب  كرديت 
حداكثر  به  را  خود  اسكور  كرديت  خواهيد 
پرداخت  تاريخ  با  وام  يك  داشتن  برسانيد، 
آنجا كه وام مسكن  از  خوب ضرورى است. 
به  و  است  بزرگ  نسبتا  وام  يك  معموال 
دست آوردن آن سخت تر از ديگر انواع وام 
مسكن  وام  گرفتن  است,  خودرو  وام  مانند 
به شخص وام دهنده نشان مى دهد كه شما 
براى  خود  كرديت  مسئول  كافى  اندازه  به 

دريافت وام مسكن هستيد.
از  تركيبى  كه  كند  مى  توصيه   FICO
كرديت  با  همراه  مختلف،  هاى  حساب 
باشيد،  وام هاى قسط داشته  و  ها  كارت 
داشتن  منظور  به  جزء  آخرين  مسكن  وام 
كرديتى است كه به خوبى در حال گردش 
است. اين نكته را در نظر داشته باشيد كه 
كرديت اسكور من  به دليل وام مسكن تا 
اتفاق  اين  نرفت. پس  باال  حدود يك سال 

قطعا مدتى طول مى كشد.
گرفتن  براى  فقط  نبايد  مسلما  شما 
بگيريد.  مسكن  وام  كامل  اسكور  كرديت 
با اين حال، از آنجايى كه در آن نرخ بهره 
نسبتا كم است و شما در حال تامين مالى 
چيزى هستيد كه معموال ارزش آن باال مى 
 good debt رود، وام مسكن به طور كلى
در نظر گرفته مى شود. اگر شما در حال 
تقاضا  از  قبل  نداريد،  مسكن  وام  حاضر 
كرديت  شويد  مطمئن  مسكن  وام  براى 

ريپورت خود را اصالح كرديد.
تمام اقساط وام را با پرداخت به طور قابل 
مالحظه ای کم کنید: من با اين يكى شگفت 
زده شدم، چرا كه هميشه تصور مى كردم 
اين كه چه  با توجه به كرديت اسكور  كه 

ايد،  كرده  بازپرداخت  را  وام  از  مقدار 
اهميتى ندارد. با اين حال، يك بار كه وام 
خودرو و وام هاى دانشجويى را پرداخت 
كردم متوجه شدم كه كرديت اسكور من 

بيشتر از ٢٠ پوينت افزايش يافته است.
توانايى  اگر  كه  اينجاست  كار  كليد 
اندازه  به  نداريد،  را  آن  همه  پرداخت 
هر  كنيد.  مى  پرداخت  را  وام  از  ممكن 
نزديك  صفر  به  مانده  باقى  باالنس  چقدر 
تر باشد، كرديت اسكور شما بيشتر از آن 
بهره مند مى شود. به عنوان نمونه، من يك 
ديگر  وام  يك  درصد،   3٠٠٠٠ خودرو  وام 
خودرو ٢٠٠٠٠ درصد و وام هاى دانشجويى 
پرداخت  را  درصد   ١١٠٠٠ مجموع  در 
پرداخت  از  پس  بالفاصله  تقريبا  كردم. 

اينها، كرديت اسكور من باال رفت.
حداقل یک سال درخواست وام یا کردیت 
وام  قسط  شما  كه  هنگامى  نکنید:  کارت 
خود را پرداخت مى كنيد، من پيشنهاد مى 
كنم درخواست وام و كرديت كارت ها را 
اين مرحله،  با هم متوقف سازيد. در  همه 
پول خود چند كرديت  بايد در كيف  شما 
و  پرداخت شده  اتومبيل  وام  چند  كارت، 
باشيد. هنگامى كه شما  وام مسكن داشته 
به  نياز  واقعا  هستيد،  موقعيت  اين  در 

درخواست كرديت بيشتر نداريد.
، شما  كرديت  براى  ندادن  درخواست  با 
هيچ hard inquiry در كرديت ريپورت 
خود دريافت نمى كنيد و اين كار به طرز 
اسكور شما  روى كرديت  انگيزى  شگفت 
براى  داريد  نياز  شما  اگر  است.  موثر 
كرديت درخواست دهيد، در نظر داشته 
باشيد كه اين كار حدود يك سال شما را 
عقب مى اندازد. تكرار مى كنم براى اين 
مرحله، شما بايد در وضعيتى باشيد كه به 

كرديت بيشتر نياز نداشته باشيد.
صبر، صبر کنید، سپس بیشتر صبر کنید:  
ايجاد سابقه كرديتى  به  بايد  نهايت، شما  در 
مثبت ادامه دهيد. اين به اين معنى است كه 
انجام  مقرر  زمان  در  را  خود  هاى  پرداخت 
col- ددهيد و از اينكه هيچ اكانت منفى مانن

ايد مطمئن شويد. هر چقدر  lection نگرفته 
اسكور  كرديت  باشد،  تر  قديمى  شما  حساب 
بهترى دريافت خواهيد كرد. به عنوان مثال، 
ساله   ١٥ شما  كارت  كرديت  ترين  قديمى 
است.  ساله   8 متوسط   شما  و كرديت كارت 
نبايد  اما  است،  راه  ترين  انتظار سخت  شايد 
عجله كنيد. هنگامى كه به اين نقطه رسيديد، 
ديگر نياز به كرديت زيادى نداريد، بنابراين 
اسكور شما چندان مهم نيست. در اين نقطه، 
همه مراحل به نوعى بازى تبديل مى شوند تا 

ببينيد كه چقدر مى توانيد باال برويد.

و  رافيان  ط ا ها  خودشيفته  ديد  از 
ارزش  و  نيست  ا  آنه مسئله  نيازهايشان 

وقت تلف كردن ندارند.
با  اگر  ادن:  د گوش  توانایی  نداشتن 
باشيد  داشته  يالوگى  د بخواهيد  ها  خوشيفته 
خيلى  شما  يالوگ  د كه  شد  خواهيد  متوجه 
آنها حرف  تبديل مى شود.  به مونولوگ  سريع 
به شما مى  نوبت  وقتى  و  زنند  را مى  هايشان 
رسد كه نظرتان را بگوييد مى روند، يا از شما 
مى خواهند كه چيزى نگوييد. در واقع از ديد 
اين  ندارد. مهم  اهميت  آنها نظرات شما اصال 
است كه آنها چگونه فكر مى كنند. حتى گاهى 
حرف  شود،  تلف  متر  ك وقتشان  اينكه  براى 
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هايشان را در ايميل، نامه و يا چت براى شما 
به شما مى گويند كه  ادامه  در  و  نويسند  مى 
:”الزم نيست چيزى بگويى كه خودم همه چيز 
نخواهم  باور  كه  نگو  چيزى  “تو  يا  ميدانم”  را 
كرد” يا جمالتى شبيه به اين كه با آن بتوانند 

راه را براى شنيدن حرف هاى شما ببندند.
گاهى  كه  داشت  توجه  د  باي ها  اين  همه  با 
ممكن است فردى خجالتى يا درونگرا باشد و 
عالئمى مشابه اين عالئم را بروز دهد. گرچه 
در ارتباط بودن با انسان هاى خودشيفته مى 
تواند بسيار مخرب و آزار دهنده باشد، اما 
دنبال  اينكه  از  قبل  كه  باشد  حواسمان  بايد 
زدن برچسب خودشيفته به اطرافيان باشيم 

باور  و  كنيم  چك  خودمان  در  را  عاليم  اين 
كنيم كه اختالالت شخصيت، خاص بيماران 

بسترى شده در بيمارستان ها نيست. سالم 
بودن گاهى آموختنى است.
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جنایت استالین، 
تجاوز به تنانگی زنان برلین 

نقش  افتخار  به  شايد  شوروى  اهالى 
مؤثرشان در شكست مجنونى به نام هيتلر 
هميشه به خودشان ببالند، اما ننگ تجاوز 
با  كه  شده اى  برنامه ريزى   و  سيستماتيك 
جنگ  از  بازمانده  زنان  به  استالين  اشاره  
در برلين، آن هم در واپسين دقايق خاموش 
شدن شعله هاى جنگ جهانى رخ داد، براى 

هميشه بر پيشانى تاريخ باقى خواهد ماند.
نخستين  براى  كه  آنطور  روسى  سربازان 
خاطراتش  كتاب  در  گلفاند  والديمير  بار 
 ،١94٥ مى  دوم  روز  تا  كرده  ذكر 
زير  را  برلين  شهر  سنگ فرش هاى  كه 
انداختند، نزديك به  به لرزه  چكمه هايشان 
ميليون  دو  تا  هزار  چهارصد  و  ميليون  يك 
جنسى  سوءاستفاده   مورد  را  آلمانى  زن 
وقتى  كه  مى دهد  شرح  او  دادند.  قرار 
اسير كردند،  را  آلمانى  زنان  از  يك گردان 
پيشنهاد شد كه »چاقو در آلت تناسلى تك 
به تك شان فرو كنيم.« بازماندگان متفقين، 
و  بريتانيا  و  تا روسيه  آمريكايى ها گرفته  از 
به روشن شدن  اشتياقى  ندرت  به  فرانسه، 
جنگ  پايانى  جنايت هاى  اين  تاريك  وجوه 
قهرمان  نام  لواى  زير  آنها،  مى دهند.  نشان 
بزرگ، دنيا را از شر هيتلر نجات داده اند 
نام  آوازه   اين مسئله مى تواند  طرح  و طبعاً 
بلندشان را به زير بكشاند. براى همين هم 

ترجيح عمومى سكوت بوده است.
برلين كه سقوط كرد و آلمانى ها دست از تجاوز 
و جنايت كشيدند، نوبت به طرف ديگر رسيد 
تا زنان بازمانده از جنگ در طرف مقابل، يعنى 
حرمت  هتك  و  تجاوز  مورد  را  آلمانى،  زنان 
قرار دهد. عكس هاى باقى مانده از اين اتفاقات 
ارتش  نيروهاى  فقط  ويرانگرند.  و  دردناك 
سرخ  به  اشاره  استالين براى انتقام گيرى در 
نداشتند؛  دخالت  برنامه ريزى شده  تجاوز  اين 
در  فرانسوى هم  و  آمريكايى  پاى سربازان  رد 

اسناد و مدارك باقى مانده ديده مى شود.
بعدها تعدادى از زنان آلمانى جان در برده از 
آن تاراج در مورد زخم هاى گزنده  باقى مانده 
از تجاوز جنسى ارتش سرخ قصه ها نوشتند. 
دختر  بايد  من  »چرا  كتاب ها  اين  از  يكى 
باشم« اثر كابريگ كوئب است. او در مقدمه  
ميليون  دو  از  يكى  كه  داده  شرح  كتابش 
استالين،  مستقيم  دستور  به  كه  است  زنى 
توسط سربازان شوروى مورد تجاوز وحشيانه  
عمومى،  باور  به  است.  گرفته  قرار  جنسى 
استالين مى خواسته انتقام ٢٦ ميليون روسى 
كه  آلمانى،  زنان  از  را  جنگ  در  كشته  شده 
بودند،  سرزمين  آن  آدم هاى  بى گناه ترين 
خودش  قطار،  با  فرار  حين  كابريگ  بگيرد. 
را از راه پنجره نجات مى دهد، اما خواهرش 
از  يكى  در  مى كند.  گم  هميشه  براى  را 

روستاهاى همان حوالى اسير مى شود و مدت 
دو هفته توسط سربازان ارتش سرخ بارها و 

بارها مورد تجاوز جنسى قرار مى گيرد.
داعش و تجاوز به زنان

جريان  در  گذشته  از  بيش  روزها  اين  جهان 
اخبار و اتفاقات قرار مى گيرد. هر اتفاقى هر 
گوشه  دنيا كه رخ بدهد، در كسرى از ثانيه 
توسط شبكه هاى اجتماعى منعكس خواهد 
مفاهيم  جغرافيا  و  محدوده  و  مرز  شد. 
دگرگونه اى پيدا كرده اند. عصر فيسبوك 
و توئيتر و شبكه هاى گسترده ى اجتماعى 
پيشرفت ها  اين  از  هيچكدام  اما  است، 
در  ساكن  زنان  به  سيستماتيك  تجاوز  مانع 

سرزمين هاى جنگى نشده است.
ايزدى،  زنان  سورى،  زن هاى  روزها  اين 
زنان عراقى، و كاًل زنان منطقه  شعله ورشده  
به  را  آنها  تجاوزند.  معرض  در  خاورميانه 
عنوان »جهاد نكاح« دست به دست مى كنند 
است.  مرگ  معناى  به  مقاومتى  هرگونه  و 
ديلى ميل از قول يك زن زيباى عرب نوشته 
اجبارى  ازدواج هاى  به  تن  بار  بيست  او  كه 
چندروزه داده، و هر بار پيش از ازدواج دوباره 
تحت عمل جراحى براى بازيابى بكارتش قرار 
گرفته است. آنطور كه زينب بانگورا، فرستاده  
ويژه  مسائل مرتبط با خشونت جنسى به ديلى 
ميل گفته، جان هيچ زنى در امان نيست. آنها 
با سايه  مرگ زندگى مى كنند، چرا كه داعش 
يك  عنوان  به  را  زنان  با  جنسى  خشونت 
تاكتيك براى پيشبرد اهداف استراتژيكش 

مورد توجه قرار مى دهد.
فتوا  عربستان،  مفتى  يك  عريفى،  محمد 
چه  غيرسنى،  زنان  به  تجاوز  كه  است  داده 
حالل  ديگر،  مكان هاى  در  چه  و  سوريه  در 
شمرده مى شود. ناصر العمر، مفتى ديگر اين 
كشور، حتى جهاد نكاح با محارم را هم حالل 
دانسته، به اين معنا كه اگر يك جنگ جو دختر 
يا زنى براى همخوابگى پيدا نكرد، مى تواند به 
محارم خودش تجاوز كند، و اگر زن مورد نظر 

مقاومت كند، از اهالى جهنم است.
و  كردن،  مثله  زنان،  ختنه  گروهى،  تجاوز 
بيشتر،  لذت جويى  منظور  به  زنان  كشتار 
زير گوش ما و هر لحظه و هر دقيقه در حال 
رخ دادن است. تا به حال فقط چهار ميليون 
دختر عراقى به زور و ارعاب ختنه شده اند، 
رقم  را  انسانى   و  بهداشتى  فاجعه اى  اين  و 
افغان،  فلسطينى،  عراقى،  زنان  است.  زده 
جنگى  اند،  جنگ  واقعى  قربانيان  نيجريه اى 

كه آنها نقشى در پيشبردش ندارند.
ديده بان حقوق بشر در گزارش خود موارد 
و  آزار  سازمان يافته،  تجاوزات  از  متعددى 
اجبارى،  ازدواج  بردگى جنسى،  يا  و  اذيت، 
آزار فيزيكى توسط نيروهاى مسلح داعش  و 
كه  روزى  شايد  است.  رسانده  ثبت  به  را 
بررسى مدارك و شواهد قابل حصول تر بوده 
و دنيا از شوك ناشى از پا گرفتن داعش رها 

شده باشد، بتوان گفت آنها مرتكب »جنايت 
عليه بشريت« شده اند. زنان بسيارى در اين 
منطقه  جنگ زده مفقوداالثرند، و تعدادى كه 
نجات يافته اند كماكان با مشكالت روحى و 

روانى در حال مقابله اند.
سازمان »ديده بان حقوق بشر« در گزارش خود 
ماه هاى سپتامبر  و 9 دختر كه در  با ١١ زن 
٢٠١4 تا ژانويه  ٢٠١٥ از دست داعشى ها فرار 
آنها  كرده اند گفت وگو كرده است. در ميان 
دو دختربچه ى ١٢ ساله نيز وجود دارند كه 
مى گويند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و به 
ديگران فروخته شده اند. يك پزشك محلى به 
»ديده بان حقوق بشر« گفته است كه تاكنون 
١٠٥ زن و دختر را معاينه كرده و حدود 7٠ 
مورد  داعش  مسلح  افراد  سوى  از  آنها  از  تن 
اين  تمام  به گفته  وى،  قرار گرفته اند.  تجاوز 
زنان پس از اين حوادث از ناراحتى هاى روحى 
و استرس رنج مى برند و تاكنون بسيارى از 
به  اقدام  خشونت ها  اين  از  فرار  براى  آنها 

خودكشى كرده اند.
نيروهاى  سوى  از  هم  زنان  عليه  خشونت 
مقاومت  شكستن  براى  اسد  بشار  دولتى 
و  داعش  سوى  از  هم  و  شورشى  نيروهاى 
برخى  و  مى دهد،  رخ  معترض  نيروهاى 
هردو  سوى  از  كه  قربانى  و  آواره  زنان  از 
گرفته اند  قرار  تجاوز  مورد  مخاصمه  طرف 
لبنان  در  بار  اين  آنها  برده اند.  پناه  لبنان  به 
كه  حدى  به  مى گيرند،  قرار  تجاوز  مورد 
زنان  ليزن گرن هولتز، رئيس »دايره  حقوق 

از  به شدت  ملل«  نظارت سازمان  در بخش 
در  سورى  آواره   زنان  جنسى  سوءاستفاده  

لبنان اظهار نگرانى كرده است.
در  بشر  حقوق  فعال  تعريف،  قاسم  وسام 
رها  را  كودكان  جنايتكاران  مى گويد  سوريه، 
كرده و به سراغ زن ها رفته اند. تصاوير جنازه  
تكان دهنده  بسيار  ساله،   ١8 الحسنى،  زينب 
است. به نظر مى رسد او توسط نيروهاى دولتى 
سوريه مورد هتك حرمت قرار گرفته، بازوان، 
پاها، و سرش را از تن جدا كرده اند. خانواده 
را تحويل مى گرفتند،  او  زينب وقتى جنازه  
مجبور شدند برگه اى را امضا كنند كه نشان 
باندهاى جنايتكار  توسط  مى داد دخترشان  
زن  پنج  شدن  پيدا  است.  رسيده  قتل  به 
عريان و در حال خون ريزى در يكى از مزارع 
اطراف شهر حلب بخشى از ماجراى اين زنان 
پژوهشگران  تحقيق  اساس  بر  است.  گمنام 
دانشگاه كلمبيا و مركز رسانه  زنان، در طول 
چند سال اخير و در جريان جنگ خاورميانه 
، به هشتاد و پنج درصد زنان اسير در جنگ 
جنايت ها  اين  درصد   4٠ است،  شده  تجاوز 

تجاوز گروهى بوده است.
شگفتى  اظهار  هولوكاست  به  نسبت  بشريت 
از  اگر  است  زيبنده  اما  مى كند،  انزجار  و 
چرخه   نتوانسته  چرا  جهان  بپرسيم  خودمان 
هم  كند؟  متوقف  را  هولوكاست  رنج  و  درد 
در  آنچه  از  دهشتبارتر  هولوكاستى  اكنون 
در  گوش مان،  بغل  همين جا  شده،  ذكر  تاريخ 

حال رخ دادن است.

Danford Services Inc.
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Federal charges.)

F خدمات دفترداری، حسابداری و امور مالیاتی

F تهیه و تنظیم کلیه گزارش های مالی و مورد نیاز مدیریت
F ثبت انواع شرکت ها در سراسر آمریکا

F مشاوره و ارایه روش های اصالحی درکلیه امور مالیاتی و ثبت شرکت ها
F صدور چک های دستمزد و حقوق کارکنان با بهره برداری از روش های  

    پیشرفته و معتبر برای اشخاص و شرکت ها

مشاوره اولیه رایگان

امور حسابداری و مالیاتی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید و 
توانایی های خود را در توسعه دیگر امورتان متمرکز نمایید!

21060 W. Homestead Rd., Cupertino, CA 95014

reza@danfordservices.com   H     rezad@danfordservices.com
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و  بود  سانزال  شوفاژ  داراى  رودكى  مدرسه 
شد.  مى  گرم  حسابى  ها  كالس  ها  زمستان 
اين دستگاه خراب شد. نفت  چند سال بعد 
هم ملى شده بود. يك روز كه مشكل گرمايش 
دكتر  به  دستگاه  آن  شدن  خراب  از  بعد  را 
اقبال اطالع دادند، او دستور داد كه در هر 
كالس بخارى برقى نصب كنند و چنين شد. 
از  پيش  گچ مورد مصرف در هر كالس هم 
ملى شدن نفت در جعبه هايى از انگليس مى 
آمد. تخته سياه هر كالس بلند و چرخدار بود 
و مى شد آن را چرخاند و از تابلو پشت آن هم 
و  ايران  نفت  سهامى  شركت  كرد.  استفاده 
انگليس در همين مدرسه كالس هاى رايگان 
تدريس زبان انگليسى داير كرده بودند. تمام 
مردم اين شهر به ويژه كارگران و كارمندان 
اين  در  توانستند  مى  شركت  اين  در  شاغل 
اين  درسى  كتب  بخوانند.  زبان  ها  كالس 
ياد  به  آوردند.  مى  انگليس  از  هم  ها  كالس 
شركت  شد  مى  بارندگى  كه  هنگامى  دارم 
سوار  شاگردان  تا  فرستاد  مى  اتوبوس  نفت 
تا  هم  من  بروند.  هايشان  خانه  به  و  شوند 
بودم.  دبيرستان  همين  شاگرد  نهم  كالس 
در همين مدرسه افراد مشهورى هم شاگرد 
مى  گوگل  در  آنها  از  برخى  نام  كه  بودند 
توانيد پيدا كنيد حاال اين دبيرستان چه حال 

و احوالى دارد بنده پاك بى خبرم.
شبلی و کودکان مکتب

در كابوس نامه باب چهل و چهار اين حكايت 
آمده است كه روزى شبلى رحمۀ اهلل عليه در 
مسجدى وارد شد تا دو ركعت نماز گزارد و 
زمانى برآسايد. در مسجد كودكان دبيرستان 
بودند. اتفاقا را وقت نان خوردن كودكان بود. 
بودند.  نشسته  شبلى  نزديك  به  كودك  دو 
يكى پسر منعمى بود و ديگرى پسر درويسى. 
منعم  پسر  زنبيل  در  بودند.  نهاده  زنبيل  دو 
نان  درويش  پسر  زنبيل  در  و  بود  حلوا  و  نان 
پسر  خورد.  مى  حلوا  و  نان  منعم  پسر  تهى. 
منعم  پسر  خواست.  مى  حلوا  وى  از  درويش 
گفت: »اگر تو را پاره اى حلوا بدهم تو سگ 
من باشى؟« گفت: »باشم« گفت: »بانك كن 

تا تو را حلوا دهم.« آن بيچاره بانك سگ همى 
اين  داد.  به وى همى  حلوا  منعم  پسر  و  كرد 
ماجرا را نيز عطار در الهى نامه به رشته نظم 
قديم  در  دبستان  به  است.)توضيح:  كشيده 
دبيرستان هم مى گفتند. ضمنا دبستان ها در 
غذا  خودشان  با  بايد  شاگردان  و  بود  مسجد 
هم مى آوردند اين نكته را هم يادآور شويم كه 
ابوبكر شبلى فقيه مشهورى بود و به تدريس 

نيز اشتغال داشت و آثارى نيز دارد.(
هنر این نویسنده بزرگ را می ستایم

جان اشتاين بك در سال ١9٠٢ از مادرى 
ايرلندى و پدرى آلمانى اصل در ساليناس 
 ١9١9 سال  در  آمد.  دنيا  به  كاليفرنيا 
در  و  يافت  راه  استنفورد  دانشگاه  به 
دانشگاه  دانشنامه  گرفتن  بدون   ١9٢٥
مدتى  و  رفت  نيويورك  به  و  كرد  رها  را 
بعنوان  آن  از  پس  بود.  خبرنگار  آنجا  در 
دارو  نجار،  شاگرد  كشاورزى،  كارگر 
چين  ميوه  بنا،  كتابدار،  سرايدار،  ساز، 
به  او  از  كه  اثرى  نخستين  كرد.  و...كار 
چاپ رسيد كتابى بنام »فنجان زرين« نام 

داشت. آثار ديگر وى از اين قرار است.
ناشناخته-  خداى  بهشت-  چمنزارهاى 
ها-  آدم  و  ها  موش  مشكوك-  نبردى 
خوشه هاى خشم- ماه پنهان است- عيب 
كنسروسازان-  راسته  كنيد-  رها  را  ها 
اتوبوس سرگردان- سفر به شوروى- شرق 

بهشت- پنجشنبه شيرين و كتب ديگر. 
را  نوبل  ادبى  جايزه   ١9٦٢ بك  آشتاين 
آثار وى فيلم سينما  از برخى  دريافت كرد. 
و  توانا  نويسنده  اين  نيز ساخته شده است. 
نامدار در سال ١9٦8 درگذشت. اين را هم 
اضافه كنم من و پسرم كارن از خانه او در 
ساليناس چند سال پيش در كاليفرنيا ديدن 
كرديم. خانه اش هم اينك موزه ايست. زير 
او  آثار  كه  دارد  هم  شاپ  گيفت  موزه  اين 
اين  خواب  تخت  ما  فروشند.  مى  هم  را 
فروشگاه كوچك  اين  را هم گوشه  نويسنده 

ديديم، البته قطعات تخت خوابش را. 

شكم  روى  هاى  خون  پنبه  تكه  چند  با  بعد 
بيمار را تميز مى كند و بعد در ميان حيرت 
كند  مى  خارج  بيمار  از شكم  را  اى  غده  ما 
انگشتانش بخيه مى  با نوك  را  و محل زخم 
شود.  مى  بسته  سادگى  به  مرد  شكم  زند. 
جاى  كه  شود  مى  بلند  تخت  روى  از  وقتى 
در  ويرجيليو  بدهد،  بعدى  بيمار  به  را  خود 
نهايت آرامش بدون اينكه به چيزى نگاه كند 
ويرجيليو  كار  شود.  مى  خارج  اطاق  در  از 
كه  كنم  مى  احساس  رسد  مى  اينجا  به  كه 
كنم،  اعتماد  توانم  نمى  هم  هايم  چشم  به 
درهم  را  اعصابم  شدت  به  ويرجيليو  زيرا 
درشت  هاى  دانه  از  ام  پيشانى  ريخته. 
روشنى  به  قلبم  صداى  است.  شده  پُر  عرق 
كسى  اينكه  مثل  درست  شود،  مى  شنيده 
ام بكوبد. چند لحظه بعد  با مشت به سينه 
ويرجيليو به كمك منشى اش مى گويد: »باز 
و من سعى مى كنم  هم در خدمت هستم« 

خونسردى خود را حفظ كنم. 
ورم  چپش  پاى  كه  است  مردى  سوم  بيمار 
دارد و از شدت درد ناله مى كند. ويرجيليو 
او را روى صندلى چوبى مى نشاند و با كمى 
را ماساژ مى دهد و در  پايش  نارگيل  روغن 
دست  كردن  نزديك  و  دور  با  حال  همين 
هايش به پاى مرد بيمار وانمود مى كند كه 
دارو درد را از پايش بيرون مى كشد. بيمار 
آرامتر مى شود. من فقط به  لحظه به لحظه 
شدن  دور  آثار  تا  كنم  مى  نگاه  مرد  صورت 
در  كنم.  دنبال  دقت  به  صورتش  از  را  درد 
همين حال منشى ويرجيليو به كمكم مى آيد 
كه كار تمام شده و مرد بيمار آرام آرام به راه 
به همكارم  اينجا كه مى رسيم  به  افتد.  مى 

نداريم.«  اينكه ديگر كارى  مى گويم: »مثل 
حس مى كنم دلش مى خواهد بداند كه من 
آيا همه آنچه را كه به  در چه فكرى هستم، 

چشم ديده ام قبول كرده ام؟ يا نه.
سرانجام بخاطر اينكه همسفرم ده ها حلقه 
فيلم و خرد و ريزهاى كارش را جمع كند در 
را  بيرون  شويم.  مى  معطل  ويرجيليو  اطاق 
نگاه مى كنم، قطرات باران بى امان و تند به 
پشت دريچه اطاق ويرجيليو مى كوبد. بوى 
حرفى  است.  شده  پخش  اطاق  داخل  خاك 
ويرجيليو  هاى  دست  ندارم.  گفتن  براى 
با احترام  را  را در دستم مى فشارم و سرم 
براى منشى اش خم مى كنم. حاال مثل اينكه 
ويرجيليو حرفى براى گفتن ندارد، آرام مى 
شود و بمن ُزل مى زند. مى پرسم: »چگونه 

اين اعمال را انجام مى دهيد؟«
سوالى  چنين  انتظار  در  گويا  ويرجيليو 
در  »من  دهد:  مى  جواب  بالفاصله  است 
كنار جراحى هاى معمولى امراض ديگرى 
عصبى،  ناراحتيهاى  ميگرن،  صرع،  مانند 
دارند  عصبى  ريشه  كه  گوارشى  بيمارى 
و بعضى از انواع سرطان را شفا مى دهم. 
انرژى  كمك  به  بيماران  دادن  شفا  البته 
روحى )مانيه تيزم( و خواندن اوراد خاص 

و لمس بدن بيمار امكان پذير است.«
اين جمله را اضافه مى كنم كه در فيليپينى 
به شفا دهندگان و افرادى مانند ويرجيليو 
يعنى  گويند،  مى   )Faith Healer(

شفادهنده با اعتقادات راسخ مذهبى.
آور  اعجاب  سرگذشت  آينده  شماره  در 
فرانسه  آاللوف معروفترين معالج  ِسرجان 

را مطرح مى كنم.

گويند  مى  اين  خالف  بر  چيزى  آنها  اگر 
موجب گمراهى شما خواهد بود.

Settle- نچه زمانی می توانم انتظار اولی
 Debt شركت  باشم؟  داشته  را   ment
اولين  زمان  شما  به  بايد   Settlement
اساس  بر  را،  انتظارتان  مورد  پرداخت 
كرديتورهايتان ومقدار پولى كه شما قادر 
به ذخيره براى پرداخت مى باشيد بگويد. 
زمان هاى تسويه طوالنى تر، خطر تعقيب 

قانونى شما را بيشتر مى كند. 
را  من  انداز  پس  مبلغ  اساسی  چه  بر 
محاسبه می کنید؟ اگر يك شركت تخمين 
بدهى  از  درصد  تقريبا٥٠  شما  كه  زد 
هايتان را از طريق  Settlement پس انداز 
بر  را  ارزيابى  اين  بايد  آنها  كرد،  خواهيد 
اساس كل بدهى كه شما تسويه مى كنيد، 
 Debt از جمله هرگونه هزينه بعد از شروع
Settlement  محاسبه كرده باشند. عالوه 
بر اين، آنها همچنين بايد هزينه پول هايى 

قادر  است  ممكن  هستيد  ورشكسته  كه 
اين  شويد.  مالياتى  معافيت  دريافت  به 

موضوع نيز بايد توضيح داده شود. 
در حالی که من در انتظار Settlement می 
از پول من نگهداری  باشم، چه کسی 
Settle كردن  می کند؟ مبلغى كه براى  
بايد  را  كنيد  مى  انداز  پس  خود  بدهى 
در  و  طرف  بى   Escrow شركت  يك  در 
كنيد.  دارى  نگه  شده  بيمه  حساب  يك 
اين حساب بايد تحت كنترل شما باشد، 
و دريافت  بايد حق بستن حساب  و شما 
پول خود را بدون پرداخت جريمه در هر 

زمانى داشته باشيد. 

كه شما قبل از محاسبه پس انداز پرداخت 
خواهيد كرد را در نظر بگيرند. 

دقیقا  کار  این  که  بگویید  توانید  می  آیا 
مقدار  وچه  کشید  خواهد  طول  مدت  چه 
يك  بدهى  تسويه  داشت؟  خواهد  هزینه 
انتظار  نبايد  شما  و  نيست  دقيق  علم 
به  قادر  شركت  يك  كه  باشيد  داشته 
پيش بينى اين باشد كه دقيقا چه اتفاقى 
براى بدهى هاى شما خواهد افتاد. با اين 
بدهى،  كاهش  جديد  قوانين  تحت  حال، 
شركت تسويه بايد به شما تخمينى از يك 
بدهى  اساس  بر  معقول  زمانى  چارچوب 
ذخيره  به  قادر  چقدر  واينكه  هايتان 

هستيد ارائه كند. 
از  باید  که  دارد  وجود  مالیاتی  عواقب  آیا 
است.  بله  صحيح  پاسخ  باشم؟  آگاه  آن 
بعنوان  را  شده  بخشيده  بدهى   IRS
درآمد مشمول ماليات در نظر مى گيرد، 
IRS نشان دهيد  به  بتوانيد  اگر  هر چند 

قرار  کارها  در جریان  را  من  وقت  چه 
 Debt Settlement يك شركت  دهید؟  می 
وضعيت  جريان  در  را  شما  بايد  معتبر 

مذاكرات با كرديتورهايتان بگذارد. 
وفصل  حل  برای  دیگری  های  گزینه  آیا 
 Debt شركت  يك  دارد؟  وجود  بدهی 
كردن  مشورت  از  را  شما   Settlement
توانيد  مى  شما  آيا  كه  اين  فهميدن  براى 
Debt Manage- برا  ىيك كانديد خوب 

ment Plan  باشيد، دلسرد نمى كند. آنها 
وكيل  يك  با  مشاوره  از  را  شما  همچنين 
شرايط  اين  از  آگاهى  براى  ورشكستگى 

دلسرد نمى كنند.
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در اين زمان ايرانيانى كه در پاريس بودند به 
مينورسكى به ديده  سوء ظن مى نگريستند 
و مى گفتند او در خدمت دولت روس بوده 
است. ادوارد براون هم اول او را متهم به 
بعداً  ولى  مى كند،  ايران  درباره  نيت  سوء 
كه مى بيند مينورسكى واقعاً طرفدار ايران 
بوده است نظرش را عوض مى كند، چنانچه 
عالمه  مى كنند.  طور  همين  هم  ديگران 
قزوينى خيلى از مينورسكى تعريف مى كند 
و مى گويد خيلى از متد هاى تحقيق به سبك 
اروپايى را مينورسكى به او ياد داده است. 
او  مينورسكى  كه  مى گويد  مينوى  مجتبى 
سيستم  و  برد  پاريس  ملى  كتابخانه  به  را 
به  اينجا  ياد كه  او  به  را  آنجا  فهرست هاى 
منزله يك شهر است و هر كتابى مثل يك 
خانه و يا شهروند اين شهر مى باشد و هريك 
به منزله كارت شناسايى  اين فهرست ها  از 
ايگور  پرنس  بديدن  را  او  سپس  اوست. 
بارودين دراپراى پاريس مى برد و مينوى را 

با موسيقى غربى آشنا مى سازد.
سر  ايران  المللى  بين  نمايشگاه  جريان  در 
هاى  زبان  مدرسه  رئيس  راس،  دنيسن 
لندن مينورسكى  آفريقايى دانشگاه  و  شرقى 
را مى بيند و به عنوان استاد ادبيات فارسى 
همين  با  رابطه  در  مى كند.  دعوت  لندن  به 
منشى   ١93٠ در  مينورسكى  كه  نمايشگاه، 
خصوصاً  ايران  هنر  به  مى شود،  آن  شرقى 
مى شود  مند  عالقه  مينياتور  و  خطاطى 
هم  و  مى كند  سخنرايى  آنها  به  راجع  و 
كتاب هايى چاپ مى كند. از آن جمله هستند 
قمى  احمد  قاضى  از  هنر«  »گلستان  ترجمه  
نقاشان  و  »خطاطان  عنوان  تحت   ١9٥9 در 
تركى  خطى  نسخه هاى  بعد  سال ها  ايران«. 
كتابخانه چستر بيتى و خصوصاً مينياتور هاى 
آنها را فهرست مى كند. دو سال بعد به علت 
السنه شرقى  لندن مدرسه   بمباران  و  جنگ 
مينورسكى  و  مى شود،  منتقل  كيمبريج  به 
عمردر  آخر  تا  نيز  بازنشستگى  از  پس 
كيمبريج مى ماند، فقط يك سال در ١948 

براى تدريس به دانشگاه فواد اول مى رود.
بار ترين  پر  سال  چهار  و  سى  مينورسكى 
سال هاى عمر خود را در لندن و كيمبريج 
مقاله  و  بيشتراز ٢٠9 كتاب  و  مى گذراند، 
تحقيقى، كه فهرست آ نها در كتابى كه از 
طرف دانشگاه تهران به افتخار هشتادمين 
سال تولد او چاپ شده آمده است، محصول 
مقاالتى  تعداد  اين  بيشتر  سالهاست.  اين 
هستند كه مينورسكى براى دايرۀ المعارف 
نوشته  علمى  نشريات  ساير  يا  و  اسالمى 
در  مقاالت  اين  از  بعضى  ترجمه  است. 
مثاًل  شده اند.  چاپ  كتاب  به صورت  ايران 
المعارف  دايرۀ  در  تبريز  درباره  مقاله اى 
اسالمى كه توسط عبدالعلى كارنگ ترجمه 

شده تحت عنوان »تاريخ تبريز« چاپ شده 
عدد  يازده  نشريات  اين  ميان  از  است. 
كتاب مستقل و يا تك نگارى درباره تاريخ 

ايران و يا فرهنگ ايران هستند.
بود  استثنايى  دانشمندى  كه  مينورسكى، 
و درباره  موضوعات مختلف تحقيق كرده 
بود، در اكثر موارد مخاطب او ايرانشناس، 
او  بود.  ايران  امور  به  آشنا  اديب  و  مورخ 
ايران  ادبيات  و  فرهنگ  كه  نداشت  قصد 
را به عامه مردم انگليسى زبان بشناساند، 
و  فرهنگ  به  فوق العاده اى  دلبستگى  ولى 
كه  بازورث،  كليفورد  داشت.  ايران  تاريخ 
ايرانست،  تاريخ  به نام  از پژوهشگران  خود 
مينورسكى  درباره   ايرانيكا  دانشنامه   در 
پايه  بلند  دانشمند  مى نويسد:»مينورسكى 
و  ادبيات  جغرافيا،  و  تاريخ  ايران،  تاريخ 
كار  وسيعى  عرصه   در  كه  است  فرهنگ 
درباره  ارزشمندى  پژوهش هاى  و  كرد 
ارمنى  قفقازى،  مغولى،  تركى،  مطالعات 
ايران  تاريخ  به  بيزانسى، در مواردى كه  و 
با  گذاشت.  بجاى  خود  از  مى شد  مربوط 
دانستن زبان هاى متعدد اروپايى و اسالمى، 
عالقه مندى مينورسكى او را قادر ساخت 
آسيا تحقيقات خود  تا ميانه  اروپا  از شرق 
اصل روس ها  يافتن  از  و  را گسترش دهد، 
گرفته تا نو آورى هاى ادارى ومالى مغوالن 
تحقيقاتى  نمايد،  تحقيق  شرقى  اروپاى  در 
كه هم طراز پژوهش هاى بزرگانى پيش از 
اين  بارتولد بود، ولى  او چون ماركورات و 
جهان ايرانى بود كه با همه غناى فرهنگى 
و خصوصيات بارز خود بيش از همه در دل 

كوشش هاى چند جانبه  او باقى ماند.« 
خود مينورسكى در مقدمه  »بيست مقاله  
مينورسكى« كه دانشگاه تهران چاپ كرد 
)١9٦4(، هنگامى كه به هشتاد و شش سال 
مى گويد:»عليرغم  مى نگرد،  خود  زندگى 
خود  به  مرا  عالقه   كه  مسائلى  تنوع 
موضوعات  شك  بى  اند،  داشته  مشغول 
ايرانى بيش از هرچيزى در مركز توجه من 
بودند....ايران، تاريخ و ادبيات آن هميشه 
با زندگى ملل بسيارى، از دور و نزديك، 
هميشه  من  در  و  است،  بوده  مربوط 
وسوسه اى وجود داشت كه اين رابطه ها و 

عكس العمل ها را بررسى كنم.«
درباره  مينورسكى  عمده  مطالعات 
وسطى  قرون  تاريخ  تاريخى،  جغرافياى 
مانند  تركى  گويش هاى  قفقاز،  و  ايران 
ادبيات  كرد ها،  تاريخ  حق،  اهل  خلجى، 
و  گرگانى  فخرالدين  خصوصاٌ  فارسى، 
اوضاع  به  مربوط  مسائل  بسيار  و  خاقانى 
مى باشد.  ايران  اجتماعى  و  سياسى 
حيرت  او  نظر  امعان  و  معلومات  وسعت 
قرن  از  ناشناخته  متنى  مثالٌ  است.  انگيز 

از  را  العالم  حدود  يعنى  هجرى  چهارم 
روى نسخه منحصر بفرد و مى توان گفت 
بسيار مغشوش آن با دقت عجيبى تصحيح 
زحمت  آن  برسر  سال  هفت  و  مى كند 
مى كشد. بسيارى از اسامى جاهايى را كه 
در نقاط دور و خارج از حوزه تخصص او 
قرار داشته مثل چين و هند از متخصصين 
همين  مى كند.  پيدا  و  مى پرسد  مربوطه 
و  تصحيح  ترجمه،  در  را  نظر  دقت  نوع 
ديار  به  ّدلف  ابى  سفرنامه  دو  تحشيه 
يا  و  خراسان  و  روس ها،  و  خزر ها  تركان، 
كتابى كه درباره  شرح هاى شرف الزمان 
طاهر مروزى در حق اتراك، و چين و هند 
در  مينورسكى  مى بينيم.  كرده  تأليف 
ناشناخته اى  وسرزمين هاى  مردم  مورد 
قرار  اسامى  ممالك  مرزهاى  بيرون  كه 
و  است،  كرده  وسيعى  تحقيقات  داشتند 
متد او در اينها و همچنين در پژوهش هاى 
از  پيروى  فارسى  ادب  و  تاريخ  به  مربوط 
بارتولد  خود  استاد  »پوزتويسم«  روش 
تئورى هاى  از كلى گرايى و دادن  او  بود. 
و  داشت،  وحشت  جانبه  همه  و  وسيع 
مى گفت پيش از دادن تحليلى با معنى و 
تعميم دادن مطلب، بايد با دقت و حوصله 
اطراف و جوانب را در نظر گرفت و كار 

عملى و تحقيق زياد كرد.
براى نشان دادن تنوع و وسعت پژوهش هاى 
مقاله   »بيست  از  فهرستى  فقط  مينورسكى 
مربوط  تحقيقى  مقاالت  شامل  مينورسكى: 
تهران ١9٦4(  ايرانى«)دانشگاه  به مطالعات 
را نقل مى كنم، كه بعضى به فرانسه و بعضى 
زبان  در  خدايان  »اسم  هستند.  انگليسى  به 
ارمنى«، »حكومت ديالمه«، »جغرافيا نگارى 
ايرانى از سال 98٢ ميالدى درباره جغرافياى 
ايران«،  هنر  در  جغرافيايى  آسيا«،»عوامل 
»لشكر  اقتصاد«،  درباره   طوسى  »نصرالدين 
درآتروپاتن«،  يونانى  و  رومى  كشى هاى 
عاميانه  ادبيات  و  ايران  ملى  »حماسه 
امپراتورآندرونيوس  و  »خاقانى  روس«، 
داستان  يك  ورامين  »ويس  كومنوس«، 
هند«،  درباره  »گرديزى  اشكانى«، 
ازمنابع  »بعضى  دروغين«،  »جيهانى 
قويونلو  آق  ارضى  »اصالحات  بيرونى«، 
ايران«، »مقدمه   ها«، »تاريخ و مذهب در 
پوربها«،  مغوليه  قديم شاهنامه«، »قصيده 
»اشعار پوربها«، »اهل حق«، »ايران در قرن 

پانزدهم«، »ابن فرغون و حدودالعالم«.
واقعاً با نقل كردن  عناوين چند مقاله  نمى 
كتاب  و  مقاالت  دقت  و  وسعت  به  توان 
و  مقاالت   بايد  برد.  پى  مينورسكى  هاى 
تحقيقات  ديد  و  خواند  را  او  هاى  كتاب 
در  او  هستند.  ارزش  با  و  دقيق  چقدر  او 
بود  هاى خود  پژوهش  در  حالى كه غرق 
كيمبريج  اجتماعى  و  سياسى  زندگى  از 
بدور نبود. در همان روزهاى اول آشنايى 

مان به من گفت  كه هفته اى يك بار يا از 
هردو هفته يك بار پيشش بروم. در ضمن 
به من گفت كه »هر روز يك  گاردين مى 
گيرى و تماماً مى خوانى كه هم انگليسى 
ليبرالى  روزنامه  هم  و  شود  مى  بهتر  ات 
شوخ  العاده  فوق  مينورسكى  است.« 
روسى  كه  كرد  مى  تشويق  مرا  بود.  طبع 
يك  نگرفتم.  ياد  متاسفانه  كه  بگيرم،  ياد 
دو  چاپ  پوشكين  اشعار  منتخب  جلد 
رويش  بود  برايم خريده  را  پنگوئين  زبانه 
 A little Russian not a(:بود نوشته 
عكس  درست  اين    )dangerous thing
 A( كه  بود  پوپ  آلكساندر  مشهور  گفتۀ 
 little knowledge is a dangerous
thing(.  هنگامى كه در تابستان ١9٦٥ به 
ايران بر مى گشتم نسخه اى از  »بيست 
به  يادگار  عنوان  به  مينورسكى«،  مقاله 
نوشته  و  داشت  زردى  جلد  كه  داد  من 

بود:»برگ زرديست تحفۀ درويش.«
دولت  مينورسكى  زندگى  آخر  سالهاى  در 
به  سفرى   كه  كرد  دعوت  او  از  شوروى 
زادگاه خود بكند و او هم اين دعوت را قبول 
مينورسكايا   تاتانيا  همسرش  همراه  و  كرد 
و  تفليس  باكو،  به  سپس  و  روسيه  به 
بود   ١9٦٠ سال  كنم  مى  فكر  رفت.  ايروان 
هنگام  و  رفت  سفر  اين  به  مينورسكى  كه 
بازگشت بصورت عجيبى هيجان زده شده 
بود و خاطرات سفر خود را و اين كه چقدر 
مى  تعريف  اند  كرده  محبت  و  احترام  به 
كرد. يادم مى آيد كه مى گفت:»حسن نمى 
دانى چقدر روسيه پيشرفت كرده است. تا 
اى  دهكده  كنى.«  باور  توانى  نمى  نبينى 
بوده  مسكو  حوالى  در  ولگا  كنار  در  كه 
آب  زير  بكلى  بود   مينورسكى  زادگاه  و 
زيادى  احترام  روسيه   دولت  بود.  رفته 
نسبت به مينورسكى نشان داده بود. بعد 
از فوتش طبق وصيتى كه كرده بود تمام 
كتاب هايش را به كتابخانه سن پترزبورگ 
»تاالر  بنام  تاالرى  در  اكنون  و  فرستادند 

مينورسكى« گذاشته اند.
شرحى  بايد  هم  مينورسكى  مادام  دربارۀ 
شناس  ترك  نوۀ  شبيوين  تاتانيا  او  بدهم. 
معروفى بنام والدمير اسميرنوف بود كه در 
سال ١9١3 ازدواج كرده بودند و فقط يك 
پسر داشتند كه در سنين جوانى در مراكش 
فوت كرده بود. تا مرگ مينورسكى ٥٢ سال 
مينورسكى در  و خانم  زندگى كردند  باهم 
از  و  بود  مينورسكى  همراه  سفرها   اغلب 
اغلب  و  بود  مينورسكى  همدم  و  يار  همه 
كتاب هاى مينورسكى را او تايپ مى كرد. 
مثالً  به گفته مينورسكى فصل ٢٢  ترجمه 
و  بود  بارتايپ كرده  يازده  را  العالم  حدود 
اگر كمك تاتانيا نبود  مينورسكى مخصوصاٌ 
نمى  داشت  كه  بينايى  ضعف  با  اواخر  در 

توانست كار كند. 
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نبود  باز نشستگى مينورسكى زياد  حقوق 
انگليسى  به  روسى  از  ترجمه  با  تاتانيا  و 
زندگى  چرخ  خصوصى  درس  دادن  و 
و  بود  فرهنگى  با  زن  او  گرداند.  مى  را 
و  كرده  ترجمه  انگليسى  به  رمان  چندين 
حدودالعالم را نيز از انگليسى مينورسكى 
به روسى ترجمه كرده بود. تاتانيا  پس از 
اين جسد مينورسكى را جهت خاكسپارى 
ماند  نمى  روسيه  در  برد،  مى  مسكو  به 
باغ  روبروى  خانۀ  همان  در   ١98٥ در  و 

نباتات كمبريج در مى گذرد.
از  نامه  و يك  يادداشت  اين مقاله چند  در 
يكى  شايد  نامه  اين  آورم.  مى  مينورسكى 
ژانويه  در  كه  باشد  او  هاى  نامه  آخرين  از 
١9٦٦ نوشته است و وفاتش در ٢٥ مارس 
آخر چشمش  هاى  در سال  بود.  سال  همان 
خوب نمى ديد و عالوه بر عينكش ذره بين 
در دست مى گرفت و مى نوشت و بعضى از 
حرف ها را جا مى انداخت. من يك قرار داد 
پنج ساله براى تدريس در كيمبريج داشتم 
كه دو سالش رفته بود، و به دانشگاه تهران 
رفته بودم. در ضمن مى خواستم به دانشگاه 
از مينورسكى خواسته بودم  و  بروم  بركلى 
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سفارشنامه اى بنويسد و محبت كرده نامه 
خوبى نوشت بود. قلمى هم كه بدان اشاره 
مى كند قلمى بود كه پسرم مسعود كه سه 

ساله بود به او داده بود:
نو  سال  تبریکات  از  عزیزم،  دوست 
دور  چندان  هم  نوروز  حاال  متشکرم. 
نیست }ما{ هم به ناهید و مسعود بهترین 
فرستیم.  می  و سعادت  آرزوهای سالمتی 
از ملفوفه خواهید دید که من آنچه ممکن 
نتیجه  از  ولی  کردم.  ارادت  کمال  بود 
در  انگلیزها  خیلی  حالیه  نیستم.  مطمئن 
با  گیرند  می  یاد  خوب  فارسی  شیراز 
گردند...کساد  می  بر  ایرانی  های  عیال 
است! خیلی افسوس که شما به کالیفرنیا 
اطمینان کردید و از کمبریج ادامه تدریس 
هم  من  برای  افسوس  این  نخواستید. 
جای  چون  است{  تاسف  اسباب}  خیلی 
شما خیلی خالی است. با تجدید بهترین 

آرزوهای ما.        ارادتمند حقیقی 
                                               و. مینورسکی

خواهشمند م از کارهای خودتان مفصل تر 
بنویسید. قلم مسعود هنوز کار می کند که 

با آن این نامه را می نویسم.

مرحمت  اين  از  زده  وحشت  من  چون  و 
جوابى  ناگهانى،  قرارگرفتن  مخاطب 
خود  به  ترى  مهربان  لحن  دادم،  مثبت 
سوالى،  چيزى،  »تو  پرسيد:  و  گرفت 
مزخرفى به عقلت نمى رسد كه بپرسى؟«

و من ناگهان و بى اختيار پرسيدم:
بغداد  پيمان  اين  شما  نظر  به  »قربان 
موثرتر است يا پيمان سعد آباد كه قبل از 

شهريور بيست بسته شده بود؟«
تيمسار نيم دقيقه اى به من نگاه كرد يك 
پائين  را  لب  گوشه  انداخت،  باال  را  ابرو 
كشيد و با صدايى خشن و آمرانه و جدى 
گفت: »آقا وارد سياست هم هستند؟ كى 

شما را اينجا فرستاده؟«
بشود  من  جواب  منتظر  اينكه  بدون  بعد 
و  شد.  دور  و  كرد  كامل  گرد  عقب  يك 
كن  تماشا  را  تيمسار  بى  جمع  و  بيا  حاال 
كه چگونه به جان من افتادند و در مناقب 
چون  و  دادند.  سخن  داد  چگونه  تيمسار 
تيمسار ظاهرا مشهورتر از آن بود كه نامش 
را به زبان بياورند فقط در اوصافش گفتند 
و گفتند كه »َسن سير« را تمام كرده، هم 
زمان با »َسن سير« دكتراى حقوق گرفته، 
در شناختن مسائل نظامى نبوغ ناپلئون و 
اتفاق  كمتر  دارد.  توأمان  را  هيتلر  هوش 
افتاده كه مسئله جنگى مطرح بشود و او 
راه حل هاى  تمام  از سه دقيقه  در كمتر 
نكند.  پيدا  را  آن  استراتژيكى  و  تاكتيكى 
كتاب هايش در مورد نقش سوار نظام نه 
در  بلكه  ايران  افسرى  دانشكده  در  تنها 
مهم ترين مدارس نظامى دنيا مورد توجه 
است و حتى قرار است دولت فرانسه به 
ناپلئون  استراتژى  از  او  كه  تحليلى  خاطر 
زودى  به  آورده  عمل  به  واترلو  جنگ  در 
آن  و  بفرستد.  دونور  لژيون  نشان  برايش 
قدر گفتند كه من از ترس، ترشى عرق و 
غذاى ناچيزى را كه خورده بودم ته حلقم 
احساس كردم و ياد خرس و حمام افتادم. 
در پايان همه صحبت ها، آقاى الغر اندامى 
كه يك دست كت و شلوار بد دوخت بََرك 
به تن داشت و كراوات خال خال رنگ و 
با صداى تو دماغى  رورفته اى بر گردن، 
معطر به عطر ترياك به من گفت: »جوان، 
احاطه  طرف،  يك  تيمسار  محاسن  همه 
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است.  نظير  بى  فارسى  ادبيات  به  ايشان 
مدرسه  در  سرصف  تيمسار  است  محال 
كنند  افسرى سخنرانى  دانشكده  يا  نظام 
مثالى  موالنا  يا  و  حافظ  يا  سعدى،  از  و 
نياورند. مخصوصا از سعدى كه تيمسار به 

او ارادت مخصوص دارند.«
اى شيخ، آن آقا چنان از احاطه تيمسار به 
كارهاى تو و زبان فاخر تو سخن گفت كه 
من از دهان باز كردن پشيمان شدم و جمع 
از دور من پراكنده شد و همان آقاى الغر 
شدن  دور  حال  در  ترياك  عطر  به  معطر 
غرغركنان گفت: »اين چرتنغوزها را نمى 
دانم كى مى فرستد به اين مجالس. يادم 
اين مردكه مسعودى مدير  به  فردا  باشد 
كيهان تلفن كنم و بگويم آقا به قول شيخ: 
سروش.  پيغام  جاى  نباشد  نامحرم  گوش 

يادم باشد.«
داده  آب  به  گلى  دسته  افتاد.  شور  دلم 
و  داشت  وخيمى  عواقب  حتما  كه  بودم 
يك  كه  گرفت  باال  قدر  آن  شوره  دل  كار 
هاى  دستشويى  از  يكى  در  كه  ديدم  وقت 
هاى  آدم  مثل  ترس  از  و  سفارتم  پلكان  زير 
چكه  چكه  و  ذره  ذره  البول،  حرقۀ  به  مبتال 
... از دستشويى كنارى سر و صداى عجيبى 
به گوش مى رسيد. چنان كه پندارى توپخانه 
را  قضا  و  بودند  انداخته  كار  به  را  صحرايى 
بيرون  هم  همسايه  آمدم،  بيرون  من  وقتى 
مرا  تا  بود.  سوارنظام  تيمسار  همان  آمد. 
به  محكم  را  ها  پاشنه  ديد،  خود  رودرروى 
هم كوبيد و با حالت نيمه خبردار و با لحنى 

آمرانه گفت:
شکم زندان باد است ای خردمند

ندارد هیچ عاقل باد در بند
دور  باد  سرعت  به  و  كرد  من  به  پشت  و 
داد  به  كه  بودى  تو  اين  شيخ،  اى  و  شد. 
چنگ  از  را  گريبانش  بز  و  تيز  و  رسيدى  او 
خجالت رهانيدى و مرا نيز باور افتاد كه آن 
نبرد  عرصه  در  كه  صالبت  و  پرهيبت  مرد 
خيالى، باد و بروتش از حد تصور بيرون بود، 
در تنگناى معركه نيز به خاطر بادى مخالف، 
جز آن كه به تو بياويزد چاره اى ندارد و من 
از اين كه بى معنى ترين و يا الاقل نامتعارف 
ترين حكايت تو در گلستان سرانجام معنايى 

مى يافت در دل شاد بودم. 

يكصد و پنجاه سال بعد، نويسنده اى كه 
به  بود،  كرده  پيدا  اطالع  ماجرا  اين  از 
آن  بيت  فقط شش  و  برآمد  آن  جستجوى 

را توانست پيدا كند.
پرستارزاده نیاید بکار

اگرچند دارد پدر شهریار
سر ناسزایان برافراشتن 

وز ایشان امید بهی داشتن
سر رشته خویش گم کردن است 

به جیب اندرون مار پروردن است 
چو دیهیم دارش نبد در نژاد

ز دیهیم داران نیاورد یاد
اگر شاه را شاه بودی پدر

به سر برنهادی مرا تاج زر
وگر مادر شاه بانو بُدی

مرا سیم و زر تا به زانو بدی
بايد يادآور شويم كه در صحت داستانى 
چنين  وجود  و  گذشت  نظر  از  كه 
وجود  فراوان  شك  و  ترديد  هجونامه 
فردوسى  كه  است  بعيد  زيرا  دارد، 
خراسان  دهقانان  جامعه  از  خود  كه 
ديدگاه  چنين  داراى  توانست  مى  بود 
اينكه  ديگر  باشد.  اشرافى  پرخاشگرانه 
قبل  كوتاهى  مدت  فردوسى  دانيم  مى 
يافت  از سال 4١٠ هجرى قمرى وفات 
در  محمود  كه  بود  هنگامى  در  اين  و 

اگر چنين  و  بود،  اوج قدرت و شهرت 
فردوسى سروده شده  از جانب  هجوى 
از  دمار  انتقامجويى  براى  محمود  بود 
هرگز  و  آورد  مى  بر  فردوسى  روزگار 
نمى گذاشت فردوسى به مرگ طبيعى 
مجازات  بدون  طوس  زادگاهش  در 

سهمگين دار فانى را وداع گويد.
عروضى  نظامى  فردوسى،  وفات  درباره 
خويش  زادگاه  در  او  كه  است  نوشته 
ياران  دين  اما  فروبست،  جهان  از  ديده 
براى خوش آمد سلطان اعالم كردند كه 
ستايش شهرياران كهن كه فروغ اسالم بر 
آنها نتابيده گناهى بزرگ است كه شاعر 
را از جمع مومنان بركنار مى دارد. براى 
همين هم اجازه ندادند تا فردوسى بزرگ 
بازماندگان  كنار  در  شهر،  گورستان  در 
كسانى كه چندان آوازه اى نداشتند، ولى 
شود.  سپرده  خاك  به  بودند  مومنان  از 
شاعر را در گوشه باغى كه ملك خودش 
عروضى  نظامى  و  سپردند  خاك  به  بود 

گور او را زيارت كرده است.
مرگ  از  پس  كه  رسد  مى  نظر  به 
فردوسى هم آتش بيم و هراس غزنويان 
تا  كوشيدند  مى  آنان  و  ننشستند  فرو 
به پندار خودشان نگذارند او شهرت و 

احترامى بزرگ بيابد.
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آرامش از درون می آید. در بیرون به دنبال آن نباش.  »بودا«

حکایت
ثروتمند زاده ای را در کنار قبر پدرش نشسته بودو در کنار او فقیرزاده ای که او 
هم در کنار قبر پدرش بود. ثروتمندزاده با فقیرزاده مناظره می کرد و می گفت: 
»صندوق گور پدرم سنگی است و نوشته روی سنگ رنگین است. آرامگاه اش 
از سنگ مرمر فرش شده ودر میان قبر، خشت فیروزه به کار رفته است، ولی 
قبر پدر تو از مقداری خشت خام و مشتی خاک، درست شده، این کجا و آن 
کجا؟« فقیرزاده در پاسخ گفت: »تا پدرت از زیر آن سنگهای سنگین بجنبد، 

پدر من به بهشت رسیده است!«
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ادامه مطلب  سوسن...از صفحه ۳2

از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش
کاندر این دیر کهن کار سبک باران خوش است

]از زبان آزاده اى شنيدم آنانكه در اين دنيا 
تعلّقات كمترى دارند خوشترند.[

بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ  
چو غنچه پیش تواَش ُمهر بر دهن باشد

به  تعّهد  از  كنايه  داشتن  دهان  بر  ُمهر 
رازدارى است. ]اگر چون سوسن ده زبان 
بند  در  زبانم  تو  برابر  در  باز  كنم،  پيدا 

است - از وصف جمال تو عاجزم.[
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن  

تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد
]كجاست آن عارف دل آگاه كه از پژمردن 
و  آفرينش  راز  به  سوسن  بازشكفتن  و 

از استادان بزرگ موسيقى در اواخر زنديه 
و  حكيم  يكى  بودند  معروف  تن  دو  تنها 
رياضيدان و طبيب و شاعر و دانشمند فن 
»ميرزا  هجرى،   ١٢ سده  اواخر  موسيقى 
نصير اصفهانى« و ديگرى »مشتاق عليشاه 
شاه  سلسله  بزرگ  مشايخ  از  اصفهانى« 
نعمت الهى كه نوازنده سه تار بوده است. 
ميرزا نصير رسالهايى در موسيقى به عربى 
تأليف كرده و نسبت ميان موسيقى و طب 

را در آن شرح داده است.
»مشتاق عليشاه اصفهانى« نيز در كرمان 
زندگى مى كرد و مريدانى بسيار داشت. 
وى سيم سوم سه تار را به اين ساز افزود 
و در واقع سه تار، داراى چهار سيم گرديد 
مشتاق«  »سيم  به  سيم  اين  امروزه  كه 
 ١٢٠٦ رمضان   ٢١ در  وى  است.  معروف 
اداى  به  اى  گوشه  در  كه  زمانى  هجرى 
مردم  جانب  از  بود  مشغول  نماز  فريضه 
سنگسار شد و به قتل رسيد. گويند جرم 
با  را  قرآن  كه  بود  اين  در كشته شدن  او 

نواى سه تار مى خواند.
حاكميت  سلسله  سر  محمدخان«  »آقا 
از  پس  سال   ١9 مدت  به  تقريباً  قجرها، 
تا  از شيراز،  و خروج  زند  فوت كريم خان 
و  كشمكش  مشغول  شدنش  كشته  زمان 
بر مدعيان  غلبه  از  و پس  بود  و خورد  زد 
هجرى   ١٢١٠ در  كشان  گردن  و  سلطنت 
تهران  و  كرد  تاجگذارى  رسماً  قمرى، 
رسمى  دوره  داد.  قرار  خود  پايتخت  را 
سلطنت وى بيش از يك سال طول نكشيد و 
در سال ١٢١١ هجرى قمرى رخت از جهان 
نام  به  آقا محمدخان  زاده  برادر  بر بست. 
قمرى  هجرى   ١٢١٢ در  شاه«  »فتحعلى 
هجرى   ١٢٥٠ سال  در  و  كرد  تاجگذارى 
در  كه  نقاره  زدن  رفت.  دنيا  از  قمرى 
كشور ما سابقه اى بسيار قديمى و تاريخى 
بدرقه غروب  و  استقبال طلوع  در  و  دارد 

خورشيد و هنگام جنگ و روزهاى عيش و 
سرور و تشريفات سلطنتى انجام مى شده، 
با الحانى اجرا مى شد كه ريشه هايى بسيار 
از دوره اى  كهن داشتند و سينه به سينه 
به دوره ديگر انتقال يافته بودند و اين نيز 
الحان  انتقال  و  عوامل  حفظ  از  ديگر  يكى 
ايران  قديمى  موسيقى  از  آنچه  بود.  قديم 
كنونى  عصر  به  و  رسيد  قاجاريه  دوره  به 
منتقل گرديد همان است كه اساتيد عصر 
قاجار اعم از خواننده و نوازنده جمع آورى 
افراد  يا  و  خويش  جانشينان  به  تعليم  با  و 
به  را  فن  اين  خود  تربيت  و  تعليم  تحت 
زمان بعد انتقال دادند. اوژن فالندن كه در 
زمان فتحعلى شاه به ايران آمد در سفرنامه 
خود مى نويسد:» ايرانيانى كه بسيار دولت 
مى  مطرب  سه  دو  ناهار  سر  به  مندند 
است  عقب  بسيار  ايران  موسيقى  آوردند. 
موسيقى  اينكه  يكى  دارد،  دليل  دو  اين  و 
بلكه  نيست  تقليدى  صنعت  نقاشى  مانند 
علمى است و ديگر آنكه موسيقى ايرانى به 
دست لوطيان و اشخاص بى سر و پا افتاده 
بدين  آيد،  نمى  بر  دستشان  از  كارى  كه 
به  ايران  در  موسيقى  قيمت  و  قدر  جهت 
افراد  ندرت  به  و  است  رفته  بين  از  كلى 
با  كه  شوند  مى  يافت  دارى  رسم  و  اسم 

موسيقى آشنايى داشته باشند.«
پس از »فتحعلشاه«  نوه او »محمد ميرزا« 
فرزند »عباس ميرزا« به نام »محمدشاه« 
از  او  سلطنت  مدت  و  نشست  تخت  به 
١٢٥٠ تا ١٢٦4 هجرى قمرى طول كشيد. 
وزير  بود  تدبير  بى  و  عليل  چون  وى 
به  را  فراهانى«  مقام  »قائم  خود  كاردان 
عهد  اول  درجه  استادان  از  رساند.  قتل 
خوشنواز«  »استاد  توان  مى  محمدشاه 
معروف  خان«  »حسن  و  كمانچه  استاد 
به سنتورخان استاد سنتور و »آقا مطلب« 

استاد كمانچه را نام برد.

تجديد حيات پى ببرد؟[
ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد  

چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد
با  كه  شنيد  چه  بلبل  از  ]نمى دانم سوسن 
خاموش  و  نزد  حرفى  زبان آورى  وجود 

ماند.[
خود گرفتم کافکنم سّجاده چون سوسن به دوش  

همچو گل بر خرقه رنگ ِمی  مسلمانی بود
سجادۀ به دوش و به پشت انداخته شده 
سپيد  سوسن  لب برگشتۀ  گلبرگ  به 
تشبيه شده است. سپيدى و پاكى سّجاده 
است.  خرقه  شراب آلودگى  مقابل  در 
)و  اندازم  دوش  به  سّجاده اى  كه  ]گيرم 
عابدنمايى كنم(، آيا با ِمى  گلرنگى كه بر 

انگشت نما  مرا  )و  بسته  نقش  من  خرقۀ 
بودن  مسلمان  اّدعاى  مى توانم  كرده( 

كنم؟[
به بندگی قدش سرو معترف گشتی 

گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی
به  بود،  زبانآور  مانند سوسن  ]اگر سرو 
بندگى و كوچكى خود در برابر قامت او 

اعتراف مى كرد.[
صد بار بگفتی که دهم زآن دهنت کام 

چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی؟
كام = مراد و آرزو، دهان. جمله = سراپا. 
]صد بار وعده دادى كه )با بوسه اى( مرا 
به كام رسانى، چرا فقط حرف مى زنى و به 

وعده ات عمل نمى كنى؟[

اين ها كه گفتم همه در حقيقت »عيِب 
بگويم  نيز  را  »هنرش«  بگذار  بود.  مى« 
كه اين نامه اگر به دست كسى افتاد مرا 

به بى انصافى متهم نكند.
اگر شاملو ظهور نمى كرد، البد ديگرانى 
و  مى كردند  آشنا  فرنگى  شعر  با  را  ما 
آنچه در شعر شاملو اتفاق افتاده در شعر 
ديگران اتفاق مى افتاد، چنانكه جرقه هاى 
مدرن  طامات هاى  در  كم ثمرش  و  خام 
صدها  مى شود.  ديده  ايرانى  هوشنگ 
هوشنگ ايرانى مى توانست از راه ترجمه 
»رتوريِك  فرنگى  شعر  نفهميده  و  غلط 

شعِر فارسى« را عوض كند.
شاملو رتوريِك شعِر فارسى را عوض كرد. 
و  ترس  با  و  آهسته  را  اين  حدى  تا  نيما 
»فرزند  اين  ولى  بود  داده  انجام  لرز 
زنازاده شعر«* به طور لجام گسيخته اى 
شعر  و  سنتى  فارسِى  شعِر  رتوريِك  با 
وارد  تازه«اى  »هواى  و  درافتاد  توللى 
او  اگر  ترديد  بدون  كرد.  فارسى  شعر 
بود،  بلد  خانلرى  مثل  را  فرانسه  زبان 
نمى توانست  را  فارسى  شعر  رتوريك 
نيما  ضعِف  كه  گونه  همان  كند،  عوض 
در  نوآورى  به  را  او  كالسيك  شعر  در 
گونه  همان  واداشت،  خودش  شرايِط 
به  را  شاملو  فرانسه  زبان  در  ضعف  هم 
آنهايى  اين رتوريِك مدرن راهنمون شد. 
وقتى  بلدند  خوب  را  فرنگى  زبان  كه 
مى خواهند ترجمه كنند، سعى مى كنند 
اسلوِب  به  را  فرنگى  شعر  هواى  و  حال 
مثِل  كنند،  نزديك  فارسى  زبان  سنتِى 

فرنگى  شعر  از  خانلرى  كه  ترجمه هايى 
كرده يا نصراهلل فلسفى يا مسعود فرزاد. 
بلد  فارسى  هم  كه  بودند  استادانى  آنها 
زبان  شاملو  اما  فرنگى،  زبان  هم  بودند 
تحت اللفظى  نبود،  بلد  اصال  فرنگى 
ترجمه  ديكسيونر  كمك  به  را  چيزهايى 
مى كرد و لطف كار او در همين جا بود و 
اين سبب مى شد كه رتوريِك شعِر فارسى 
از بنياد دگرگون شود، اگر شاملو در آن 
فرانسه  نوع  از  فرانسه اى  زبان  سال ها 
مى دانست،  خانلرى  و  فلسفى  نصراهلل 
اين اتفاق در شعر فارسى به اين سرعت 
و  لوركا  رتوريك  يكشبه  كه  نمى افتاد 
آراگون و اِلوار، طابق النعل بالنعل،  وارد 
شعر فارسى شود. زمانى بسيار الزم بود 
شعِر  رتوريِك  تا  بگذرد  نسل  چندين  كه 
فارسى به اين حدى كه امروز هست - به 
اين  خوب و بدش كارى ندارم - برسد. 
به همِت شاملو و بر اثِر »فرانسه ندانى« 
تا  را  فرانسه  بعدها  شاملو  البته  بود.  او 
بسيار  دوستان  ولى  گرفت  ياد  حدى 
آن  در  وى  كه  گفتند  من  به  او  نزديك 
دانش آموزان  اندازه  به  حتى  سال ها، 
سيكل اول دبيرستان )در حد معدل ١٢( 
هم زبان فرانسه بلد نبوده است. سليقه 
نوجويى و شجاعت و جسارِت اين كار را 

داشته و همين افتخار او را بس.
كه  است  لفظى  شعر«  زنازادۀ  *»فرزند 
برده  به كار  احمد شاملو در مورد خودش 

است.  )پژواك(

ادامه مطلب نامه های شگفت انگیز...از صفحه ۶

و  كورس«  »كنت  هاى  نوشته  اگر 
بهتر  هم  پارت  بداريم  باور  را  »آرين« 
از كرمان نيست و اسكندر هنگامى كه 
بنه  بار و  بدان وارد شد مجبور گرديد 
بهنگام  بياورد.  ماد  از  را  خود  آذوقه  و 
روستاى  يك  كه  سين«  »سين  در  شب 

بزرگ و ثروتمند است خوابيديم.
رسيديم.  كاشان  به  نوامبر  ام  سى  روز 
افتخارات  و  تشريفات  تمام  با  سفير  از 
باغ  يك  به  و  آمد  بعمل  پذيرائى  معمول 
از  باغ  اين  گرديد.  هدايت  شاهى  زيباى 
عريض  و  طوالنى  خيابان  يك  طرف  هر 
رديف  داراى  نخستين  خيابان  دارد. 

خيابان  دوم  خيابان  است  سرو  درختان 
و  هستند  تنومند  درختان  است.  كاج 
ميان  در  است.  انگيز  تعجب  آنها  بلندى 
ميوه  گوناگون  درختان  خيابان  دو  اين 
بويژه زرد آلو كاشته اند. جويبارى با آب 
هايى  جوى  آن  از  كه  است  آن  در  جارى 
در طول خيابان ها جارى است و كنار اين 
جوى ها گلهاى گوناگون بويژه گل ميخك 
اجاره داده  به  باغ شاهى  اين  اند.  كاشته 
شده است و باغبان باشى به من گفت كه 
آنجا  دوازده تومان اجاره مى پردازد. در 
دوكاخ وجود دارد كه يكى در مدخل باغ 

و ديگرى در ميان باغ است.
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گاهى هم اتفاق مى افتد كه يك نفر از بهم 
انداختن دو تن لذت مى برد. به هردوى 
آنها تلفن مي زند و مي گويد كه او درباره 

تو اين گفت و تو درباره او چه مي گويى.
به  كه  هستند  كسانى  هنوز  آيا  دانم  نمى 
به  ما  زمانى  راستينى كه  و  پاك  اسالم  آن 
مى  عادل  را  خداوند  و  داشتيم  اعتقاد  آن 
دانستيم و مسلمان را انسانى آزاده و پير و 
حق و حقيقت مى دانستيم وجوددارند! من 
در شگفتم. اگر وجود دارند چرا به سراغ 
اسالم  خودشان  بقول  كه  كسانى  همين 
و  اند نمىروند  به لجن كشيده  را  راستين 

سزايشان را كف دستشان نمى گذارند.
نمى  كه  برويم  پيش  منوال  همين  به  اگر 
كنيم  مبارزه  منوال  همين  به  اگر  و  رويم 
كه نمى كنيم سال ها طول خواهد كشيد 

ادامه مطلب  یک سینه سخن...از صفحه ۸

ديگران  بازيچه دست  ما  بفهميم  تازه  كه 
شده ايم و ما را شديدا دست انداخته اند. 
همه اينها را گفتم، اما نبايد نااميد شد و 
ايران كشيد.  با دشمنان  مبارزه  از  دست 
يادم  به  نادرپور  زيباى   شعر  از  اى  پاره 

هست كه مي گويد:
مسی به رنگ شفق بودم
زمان سیه شدنم آموخت

در امید زدم یک عمر
نه در گشاد و نه پاسخ داد

در دگر زدنم آموخت
FFFF

چراغ سرخ شقایق را
رفیق راه سفر کردم

به پیشواز سحر رفتم
سحر- نیامدنم آموخت

 ،)١9١3( فارسى  دستورزبان  زرتشتنامه، 
ترجمۀ  و  خيام  اشعار  و  احوال  در  تحقيق 
رباعياتى از خيام به تركى با همكارى رضا 
)زندگى  سخن  سرآمدان  توفيق)١9٢٢( 
نامه پانزده تن از شاعران ايرانى از رودكى 
پانزده  ترجمۀ  تركى)١9٢4(،  به  حافظ  تا 
قصه از الفونتن به شعر فارسى از آثار ديگر 

حسين دانش است.
و  تهيه  مراحل  بيان  در  جوادى  حسن 
ادوارد  تاليف  عثمانى  شعر  تاريخ  انتشار 
پس  را  آن  كار  براون  ادوراد  گيب،كه 
بود،  گرفته  برعهده  دوستش  مرگ  از 
كه  دهد  مى  مبسوطى  و  دقيق  گزارش 

خالصۀ آن اين است:
زمان  در  را  عثمانى  تاريخ  اول  جلد  گيب 
حيات خود در ١9٠٠ منتشر مى كند و براون 
پس از مرگ دوستش به در خواست مادر و 
همسر او، به انتشار بقيه مجلدات آن كتاب 
مى پردازد و از حسين دانش مى خواهد كه 
در اينكار به او يارى كند. در زمانى كه به 
وسعت كار پى مى برد رضا توفيق را هم به 

همكارى با خود فرا مى خواند.
گيب در جلد اول تاريخ شعر عثمانى، در 
عثمانى،  شعر  انواع  شرح  به  اول  بخش 
ازنظر اوزان و قوافى مى پردازد و اشاراتى 
و  فكرى  مضمون  در  شعرها  مضمون  به 

فلسفى و عرفانى آنها مى كند.
مانند  نخستين  عارفان  از  دوم  بخش  در 
عاشق  و  امره  يونس  ولد،  سلطان  موالنا، 
ديگر  هاى  بخش  در  و  كند  مى  ياد  پاشا 
ضمن اشاره به شاعران ديوانى و رمانتيك 
برد  نمى  ياد  از  نيز  را  دو  درجه  شاعران 
شعر  به  را  يك  هر  آثار  از  هايى  نمونه  و 
دوم  جلد  دهد.  مى  دست  به  انگليسى 
براون  اهتمام  به  كه  عثمانى  شعر  تاريخ 

توفيق  رضا  و  دانش  حسين  دوستانش  و 
پايان  به   ١٥٢٠ تا   ١4٥٠ از  شده،  منتشر 
ناگفته  رسد.  مى  اول  سليم  سلطان  دورۀ 
پيش  را  اين كتاب  تاليف  نماند كه گيب 
براون  و  بود  برده  پايان  به  خود  مرگ  از 
و همكارانش آن را با مختصر دست كارى 

منتشر مى كنند.
 ،١7١٢ تا  قرن  دو  مدت  به  سوم  جلد 
شاعرانى چون ذاتى، خيالى، فضولى، يحيى 
گيرد  برمى  در  را  نبى  و  المعى  بيك،  
كالسيك  شعر  ميانى  و  آغازين  دوران  كه 
تكمله  جلد  براين  براون  است.  عثمانى 
افزايد  مى  منظومه  هشت  بر  مشتمل  اى 
شاعران  از  تقليد  به  است  آثارى  همه  كه 
بزرگ كالسيك ايران. گيب با تاكيد براين 
تقليد يادآور مى شود كه شاعران ترك در 
از  وصف و پرورانِدن مضمِون منظومه ها 
خود هنرى نشان نداده اند، تنها در اواخر 
اين دوره است كه بارقه اى از نوآورى در 

آثارشان ديده مى شود. 
تحول در شعر عثمانى  آغاز  به  جلد چهارم 
از آخرين پيروان مكتب شعر  مى پردازد و 
فارسى ياد مى كند. درپى آن دورۀ رمانتيك 
است و اشاره اى به تنى چند از ايشان تا ربع 
تنظيمات  تاريخ  دورۀ  كه  نوزدهم  قرن  اول 
عثمانى است. اين جلد با ويراستارى براون 

در ١9٠٥ منتشر مى شود. 
پيشين،  جلدهاى  برخالف  پنجم،  جلد 
ادوارد  از  يادداشت هايى  به صورت  تنها 
گيب باقى مانده است. او در نظر داشته 
عثمانى  شعر  تاريخ  در  را  خود  تاليف  كه 
تا آغاز قرن بيستم برساند، اما تنها مجال 
از كتاب را به صورت  يافته كه سه فصل 
فصل  سه  آن  براون  كند.  حاضر  ناتمام 
از  كاملى  فهرست  و  كند  مى  تمام  را 

آخر  در  هم  را  سابق  جلدهاى  مندرجات 
اول »آغاز دورهاى  آورد. فصل  كتاب مى 
با   ١879 تا   ١8٥9 از  كه  است  جديد« 
به نشانۀ  از شاعران فرانسه  آثارى  ترجمۀ 
دو  اروپاست.  با  عثمانى  شعر  رابطه  آغاز 
فصل ديگر به ابراهيم شناسى و ضياء پاشا 

اختصاص مى يابد.
عثمانى  شعر  تاريخ  از  ششم  جلد  در 
مجلدات  در  گيب  كه  آمده  شعرهايى 
انگليسى  شعر  به  بيشتر  پنجگانه 
او در ترجمه هاى خود  برگردانده است. 

كوشيده كه صورت اوزان و قوافى شعرها 
اى  افسانه  رازآميز  حالت  و  كند  حفظ  را 

شرقى آنها را نگه دارد.

١( ادوارد براون و ايران، ص ١١9
2) The Press and Poetry of Medern 
Persia 1914
3( The Assassination of Nasirudin 
Shah ,The New Review. vol. 14. 
1896. pp6. 651-656

و  براون  ادوارد  مداين،  هاى  خرابه  مقدمۀ   )4
ايران، ص٢١7

سى و پنج دالر از ما گرفتند و گفتند برويد 
بدهيد.  امتحان  ها  كامپيوتر  از  يكى  پاى 
سى چهل تا كامپيوتر آنجا رديف شده بود. 
پاتال  و  پير  عالمه  يك  امتحان.  پاى  رفتيم 
تر از خودمان هم پاى كامپيوتر ها نشسته 
را  ها  سئوال  دادند.  مى  امتحان  و  بودند 
مى  را  شان  اغلب  ديديم  كرديم  نگاه  كه 
از  كه  تا سئوال  بود سه  مانده  فقط  دانيم. 
آنها سر در نمى آورديم. اگر هم به سه تا از 
نمى داديم رفوزه  سئواالت جواب درست 
مى شديم. مثل خر توى گل وا مانده بوديم. 
هر چه هم خواستيم امام زمانى يا امام زين 
العابدينى يا دستكم ضامن آهويى به دادمان 
برسد، سر و كله هيچكدام شان پيدا نشد. 

بگمانم حق البوقى چيزى مى خواستند.
عالمت  تا  سه  قورتكى  قضا  همينطور 
بيالخ  يك  كامپيوتر  جناب  ديديم  و  زديم 
يعنى  كه  دهد  مى  مان  نشان  گنده  و  گل 
بار  سه  داشتيم  حق  خوشبختانه  رفوزه! 
روزى  نو  از  روز  دوباره  بدهيم.  امتحان 
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با  يكساعت  كامپيوتر.  پاى  نشستيم  نو.  از 
هر  رفتيم.  كلنجار  كامپيوتر  با  و  خودمان 
سه بار  فوزه شديم. كامپيوتر سه تا بيالخ 
به ما داد و خاموش شد. آمديم يقه يكى از 
شرمسارى  با  و  گرفتيم  را  آنجا  كاركنان 
ماه  شكل  آن  قربان  جان!  »خانم  گفتيم: 
تان بشويم. ما سه بار رفوزه شده ايم، حاال 
بايد چه خاكى سرمان بريزيم؟« با دلسوزى 
اگر  نباشيد،.  نگران  متاسفم.  »اوه،  گفت: 
حوصله اش را داريد سى و پنج دالر ديگر 
بدهيد؟«  امتحان  دوباره  برويد  بدهيد 
»همين  گفتند:  حاال؟«  »همين  پرسيديم: 
حاال.« سى و پنج دالر داديم و دوباره رفتيم 
پاى كامپيوتر . اب و ابن مان را ياد كرديم 
و از روح القدس كمك گرفتيم و اين بار با 
دقت بيشترى به پرسش ها پاسخ داديم و 
چشم شيطان كور قبول شديم. بارى ، فاتح 

شديم. خود را به ثبت رسانديم.
باد  زنده  چى؟  باد  زنده  باد...  زنده  پس 

گيله مرد!

و  برداشت  را  وسايل  فريدون  زود  صبح 
مدير  خانم  نزد  پانسيون  عمومى  سالن  در 
برگشتنش  تا  او خواست كه  از  و  گذاشت 
همان  با  كند.  تحمل  آنجا  در  را  وسايل 
سوفيا  خانه  به  بار  چند  قبال  كه  اتوبوسى 
سامان  از  حافظى  خدا  براى  بود،  رفته 
هنوز  سوفيا  و  سامان  رفت.  شان  خانه  به 
از  هردو  درب  صداى  با  و  بودند  خواب 
خواب پريدند و با همان لباس هاى خواب 
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ديدند  كه  را  فريدون  رفتند.  در  جلوى  به 
خوشحال شدند و او را بداخل خانه دعوت 
و  ها  مبل  آن  و  پذيرايى  سالن  آن  كردند. 
پنجره هاى رو به خيابان، آن ميز ميان مبل 
ها كه پيشتر، از دست ربكا مشروب گرفته 
گذاشته  شيرينى  نادزارينا  دهان  به  و  بود 
زنده  برايش  را  آنروزها  همه  آنچنان  بود، 
همان  ومكان  زمان  در  را  خود  كه  كردند 

روزها و ساعت ها احساس كرد.

سواالت ساده و بسیار مهم
سواالتی که مادران اغلب از پزشک خود 

می پرسند عبارتند از:
F من حامله هستم، چگونه نوزاد خود را 

سالم نگهدارى كنم؟
F چه درمانى در صورت مبتال شدن براى 

من بهتر است؟
تا چه زمانى من بيمارى را به ديگران   F

منتقل مى كنم؟

را در منزل  تا چه زمانى كودك خود   F
نگهدارى كنم؟

خود  كودك  به  را  آرامش  چگونه   F
برگردانم؟

F آيا به مدرسه خبر دهم كه كودك من 
داراى بيمارى پنجم است؟ 

اين  شده.  ظاهر   rash من  كودك  در   F

rash از بين مى رود و لى دوباره ظاهر مى 
شود. آيا اين طبيعى است؟

ادامه مطلب تازه های پزشکی...از صفحه ۲۵
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اون  و  اين  پاچه  سگ  مثل  طرف  يك  از 
ديگه  طرف  از  گرفتم،  مى  بيخودى  را 
به  نسبت  مايوسى  و  نااميدى  احساس 
نظر  از  چه  خوشى  حالت  داشتم.  زندگى 
مثل  نداشتم.  جسمى  نظر  از  چه  و  روحى 
شما در شب ها احساس گرما و داغ بودن 
به  كردم،  مى  عرق  داد،  مى  دست  بهم 
راحت  خواب  يك  تونستم  مى  نيز  ندرت 
داشته باشم. دست و پاهام يكدفعه يخ مى 
اينقدر محكم  ها  وقت  بعضى  قلبم  كردند. 
از  خواد  مى  كردم  مى  احساس  كه  ميزد 
آن صورت  به  هم  انرژى  بيرون.  بياد  گلوم 
مى  جونى  بى  و  خستگى  احساس  نداشتم. 
كردم. خالصه حالم كامال خوب نبود. چرخ 
زندگى از دستم كامال خارج شده بود و نمى 
هايى  حالت  چنين  چرا  كه  بفهمم  توانستم 
بهم دست ميدهد. بيچاره شوهر و بچه هام 
خيلـى تحملم آوردن. تا اينكه باالخره بعد از 
براى  يكروز  جهنمى  زندگـى  ماه  شش  پنج 
كردم  شروع  آمريكاييم  دوستان  از  يكى 
حرفهايم  شنيدن  از  كردن.بعد  دل  درد  به 
براى  را  دكترم  حتما  تا  كرد  پيشنهاد  بهم 
يك چكاپ كامل ببينم، چون فكر مى كرد 
و  بشم  مناپاز  يا مى خواهم  داره  امكان  كه 
نمى  كار  خوب  تيروئيدم  كه  بود  ممكن  يا 
كرد. از حرفش تعجب كردم و با اينكه اصال 
روز  اما  برم،  دكتر  كـه  خواست  نمى  دلم 
بعد  گذاشتم.  مالقات  وقت  دكترم  با  بعد 
مرحله  كه  معلوم شد  متعدد  آزمايشات  از 
 »PREMENOPAUSE«يائسگى زودرس
مناسب  دواى  برام  دكتر  گذرانم.  مى  را 
اين  از  روز  چند  عرض  در  و  كرد  تجويز 
جسمانى  نظر  از  حالم  شدم.  رو  اون  به  رو 
روحيه  نظر  از  و  برگشت  انرژيم  بهتر شد، 
پيش  مدتى  شدم.  عوض  درجه  صد  هم 
هنوز  البته  و  شدم  كامل  يائسگى  وارد  هم 
از همه مهمتر  نظر دكتر هستم.  هم تحت 
اين  تاسفم  تنها  هست.  خوب  بسيار  حالم 
است كه در اون مدتى كه زندگى را براى 
چرا  بودم  كرده  جهنم  ديگران  و  خودم 
بگيرم.  تا كمك  نرفتم  دكتر  نزد  به  زودتر 
االن نيز خوشحالم كه خانم گلنار در مورد 
اين موضوع به راحتى صحبت كرد تا شايد 
در  كه  ديگرانى  و  شما  براى  بشه  كمكى 
به  احتياج  كه  دارد  امكان  و  هستيد  اينجا 
بسيار  بنابراين  باشيد.  داشته  دكتر  توجه 
دوستانه به شما پيشنهاد مى كنم كه حتى 
فقط براى چكاپ معمولى هم كه شده يك 
سرى به دكترتون بزنيد و حالت هايتان را 

براش توضيح دهيد«.
به  خانم  اين  هاى  حرف  از  من  اينقدر 
از  خواستم  مى  كه  بودم  آمده  هيجان 
برايش  يك كف محكم  و  بلند شوم  جايم 

بزنم. در اين مواقع است كه متوجه ميشم 
دارد  نيز  را  ها  مزيت  اين  به خدا  اعتقاد 
»عصبى«  خانم  اون  كه  شرايطى  در  كـه 
خيلى دلش مى خواست كه خرخره من و 
را  خانم  يكى  اين  خدا  بجود،  را  شوهرش 
فرستاد.  كمك  به  نجات  فرشته  يك  مثل 
صحبت هاى اين خانم باعث شد كه تعداد 
ديگرى از زن و مردهاى حاضر در جلسه 
احساس راحتى كرده و در مورد تجربيات 
چه  زدن.  حرف  به  كنند  شروع  خودشان 
خانم  از  شوهرها  ترسناكى  هاى  داستان 
سختى  چه  و  كردند!  مى  تعريف  هايشان 
شكر  را  خدا  بودند!  كشيده  زنها  هايى 
مهمانى به خوبى و خوشى تمام شد و البته 
خانم »عصبى« در تمام مدت به فكر فرو 

رفته بود. نگران شوهرش بودم!
يادم مياد در زمان كودكى وقتى بزرگترها 
اوقات  بعضى  شدند  مى  جمع  هم  بدور 
تعدادى از زنها را مى ديدم كه در گوشه 
به  مشغول  همديگر  با  و  زده  حلقه  اى 
با هم سن  يا  صحبت كردن هستند.منهم 
و سال هاى خودم مشغول به بازى كردن 
بودم و يا بعضى اوقات به تنهايى در بين 
كه  كردم  مى  تظاهر  و  قاطى شده  ها  زن 
مثل آنها بزرگ هستم، اما در دنياى بچگى 

و سرگرم به شيطنت هاى كودكى خود.
با اينكه زياد توجه به حرفهايشان نداشتم 
در  آنها  كه  بودم  مسئله  اين  متوجه  اما 
بنظر  كه  ميزنند  حرف  موضوعاتى  مورد 
و حالت محرمانه داشته  ميآمد خصوصى 
باشد. مانند اينكه نمى خواستند ديگران، 
را  آنها  هاى  حرف  مردها،  بخصوص 
هايشان  صحبت  موضوعات  از  و  بشنوند 
با  كردند،  مى  پچ  پچ  بياورند.  در  سر 
حالت مسخره حرف مى زدند. غيبت  مى 
به سر يكديگر مى گذاشتند،  كردند، سر 
اشك مى ريختند، جوك هاى ركيك براى 
خنده  از  و  كردند  مى  تعريف  همديگر 
ريسه مى رفتند و كال حالت هاى مختلفى 
در موقع حرف زدن از خودشان نشان مى 
و  كرد  مى  جلب  را  من  توجه  كه  دادند 

برام جالب و ديدنى بود.
آنها  كنار  در  كه  اوقات  بعضى  مياد  يادم 
موضوعات  بيشتر  نصف  نشستم،  مى 
صحبت هايشان را اصال نمى فهميدم، اما 
خودم را از تكاپو نمى انداختم و با پروئى 
نشسته و قاطى آنها مى شدم. در اين بين 
مى  گوشم  به  غريبى  و  عجيب  كلمات 
خورد. كلمات سلمبه قلمبه كه اصال معنى 
آنها را متوجه نبودم. يكى از اين كلمات، 
نمى  اصال  »يائسگى«.  بنام  بود  اى  كلمه 
تونستم بفهمم كه معنى اين كلمه چه مى 
توانست باشد. فقط از طرز حرف زدن هاى 

آنها و حالت هايشان احساس مى كردم كه 
كلمه »يائسگى« يا كلمه اى است زننده و 
ناخوشايند مانند يك فحش ويا شايد لقب 
توهين آميز و يا اسم يك نوع بيمارى شرم 
آور و پنهانى كه در بين زنها رواج داشت و 
كسى نبايد در مورد آن با خبر ميشد، مگر 

تعداد بسيار معدودى!
و  مادر  هيچوقت  خانوادگى  محيط  در 
مقابل  در  زشتى  كلمات  هيچگونه  پدرم 
يادم  واقع  در  و  آوردند  نمى  زبان  به  من 
نمياد كه در نزد من آنها دعوايى با يكديگر 
تا  داشتند  اين  بر  سعى  هميشه  و  كرده 
مطمئن شوند كه من نيز تربيت صحيح را 
االن كه چهل و چهار  به  تا  و  رعايت كنم 
بر  سعيم  هميشه  ميگذرد  عمرم  از  سال 
اين بوده كه تا زمانى كه امكان پذير باشد 
از به زبان آوردن كلمات زشت خوددارى 
كنم و به همين دليل تا ساليان سال حتى 
وقتى سنم باال رفت و ازدواج كردم و در 
نمودم  شروع  را  جديدى  زندگى  آمريكا 
مى  خوددارى  »يائسگى«  كلمه  گـفتن  از 
اجازه  خودم  به  حتى  كه  بجايى  تا  كردم 
نمى دادم تا از كسى معنى كلمه يائسـگـى 
را سئوال كنم. ميدونم حتما براى شما اين 
جلوه  مسخره  بسيار  است  ممكن  مسئله 
از  كردن  ياد  جز  به  بگويم  چه  اما  كند، 

ضعف اجتماعى و فرهنگى مان. 
با  و  زده  دريا  به  را  دل  روز  يك  باالخره 
كه  پرسيدم  دوستى  از  شرمندگى  حالت 
با خنده جواب  يعنى چه؟!  يائسگى  معنى 
معنى  سالت  و  سن  اين  با  تو  داد:»يعنى 
يائسگى را نميدونى كه چيه؟!« از خجالت 
اين  حتما  كه  كردم  فكر  بودم.  شده  آب 
آشنا با خودش فكر ميكنه كه من چه آدم 

بى تربيتى هستم!
اندازه  چه  به  كه  كنيد  تصور  توانيد  نمى 
به  او  وقتى  بودم  شده  متحير  و  مات 
همان  يائسگـى  كه  داد  جواب  سادگى 
دارد  كه  كردم  فكر  اول  باشد.  مى  مناپاز 
متوجه  وقتى  اما  گذارد،  مى  سرم  به  سر 
حيرتم صد  نيست  كار  در  كه شوخى  شدم 
اگر  كه  كنم  درك  توانستم  نمى  شد.  برابر 
را مى دهد پس  مناپاز  يائسگى معنى  كلمه 
حالتى  با  را  كلمه  اين  زنها  از  بسيارى  چرا 
مى  استفاده  نامربوط  موضوعات  در  منفى 
كنند؟! چرا وقتى اين كلمه را به داليلى مى 
خواهند به زبان بياورند مراقب هستند كه 
كسى صدايشان را نشود؟! و مهم تر از همه 
عصبانى شده بودم كه چرا بايد در تمام اين 
يائسگى  كلمه  كه  ميكردم  فكر  من  ها  سال 
ما  چرا  و  باشد!  مى  ناخوشايندى  كلمه  يك 
بايد تا به اين شدت مشكل داشته باشيم كه 
مانند  مسائلى  مورد  در  راحتى  به  نتوانيم 
را  خود  تجربيات  و  بكنيم  صحبت  يائسگى 
كردن  بهتر  براى  شويم  شريك  همديگر  با 

اين  متوجه  ما  از  بسيارى  آيا  زندگيمان! 
مهم هستيم كه يائسگى يك حالت بسيار 
مرحله  يك  در  زنها  ما  كه  است  طبيعى 
آمد خواهد  پيش  برايمان  زندگى  از   اى 

در  بايد  طبيعى  حالت  چنين  چرا  ؟!... 
مريضى  يك  بعنوان  زنها  از  بسيـارى  بين 
خجالت  و  شرم  با  همراه  هم  آن  پنهانى، 

شناخته شود؟!
متاسفانه بسيارى از ما در زندگى قربانى 
ضعف فرهنگى شده ايم و بدليل ناآگاهى 
صحيح  بطور  يائسگى  مانند  مسائلى  با 

برخورد نمى كنيم.   
حتى نمى توانيم به راحتى چنين مسئله اى 
در  شخص  نزديكترين  كه  شوهرمان  با  را 
برايمان هست در ميان بگذاريـم،  زندگى 
چرا كه به عناوين مختلف به ما ياد داده 
شدن،  پير  يعنى  يائسگى  كه  است  شده 
بچه دار نشدن، زندگى نورمال را از دست 
دادن و كال يائسگى يعنى يك نوع بيمارى، 
نبايد در موردش  كـه  آورى  بيمارى شرم 
با  صحبت  با  متاسفانه  شود.  زده  حرف 
بسيارى از اطـرافيان به اين نتيجه رسيدم 
كه  نيستم  و  نبودم  كسى  تنها  من  كه 
يائسگـى  معنى  مورد  در  اى  تجربه  چنين 
وارد  هنوز  كه  هايى  خانم  اكـثر  داشتم. 
نشده  كامل  يا  و  زودرس  يائسگـى  مرحله 
ندارند  موردش  در  دقيق  اطالعات  اند 
و  آماده كرده  را  موقع خود  به  بتوانند  تا 
چنين  با  چون  متاسفانه   و  بگيرند  كمك 
حالت طبيعى برخورد صحيح نداريم، در 
نتيجه اجازه ميدهيم تا اثرات منفى آن در 
باعث  و  گذاشته  مستقيم  اثر  زندگيمان 

ناراحتى خود و اطرافيان بشويم.
مرحله  به  رسيدن  از  قبل  كه  بهتر  چه 
براى  ناخواسته  يا  و  خواسته  كه  يائسگى 
تمام زنها پيش خواهد آمد تحقيقات الزم را 
در موردش انجام دهيم تا بتوانيم به موقع 

از متخصصين كمك الزم را دريافت كنيم.
در ضمن اون خانم »عصبى« كه در مهمانى 
به من چشم نازك كرد و مى خواست كله 
شوهرش را از جا در بياره، تصميم مى گيرد 
و  معلوم مى شود  برود  به نزد دكترش  تا 
كه حالتهايش بخاطر اين بوده كه به مرحله 
چند  است.  بوده  رسيده  زودرس  يائسگى 
وقت پيش خودش و شوهرش را در رستوران 
ديدم كه عاشقانه دست در دست يكديگر 
و  از سالم  بعد  بودن.  غذا خوردن  حال  در 
از  گـفت:»يكى  بهم  خنده  با  شوهر  عليك 
بهترين روزهاى زندگيم، روزى بود كه شما 
و شما  در  آن مهمانى مالقت كردم  را در 
چرا  زديد.  حرف  يائسگـى  موضوع  مورد 
كـه  زندگيم نجات پيدا كرد. در حقيقت از 
با نگرانى نگاهى  مرگ نجات پيدا كردم!« 
به خانمش انداختم و ديدم داره غش غش 

ميخنده و قربون صدقه شوهرش ميره!
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5 Holiday Doldrums 
& How to Tackle Them

Productivity can take a nose-
dive during the holiday sea-
son, especially if employees 
are impacted by a cold or other 
illness, personal stressors, 
or inclement weather. While 
some of these circumstances 
are uncontrollable, employers 
can take steps to help make the 
holiday season as smooth as 
possible. Here are some ways 
to address common issues that 
arise this time of year:
Increased vacation requests

The holiday season is a popular 
time for employees to request 
vacation. If this time of year is 
busy for you, establish an early 
deadline for submitting vaca-
tion requests, or have blackout 
periods (when vacations are 
completely off limits) or brown-
out periods (when time off is 
restricted). Whatever strategy 
you choose, establish policies on 
how employees can submit vaca-
tion requests and make clear that 
the company reserves the right to 
decide when employees can take 
time off. Additionally, give su-
pervisors guidance on handling 
time off requests and ensuring 
adequate staffing levels.

Unscheduled absences
Some employers see a rise in 
unscheduled absences before 
and after a company holiday 
when employees call in “sick” 
but really just want the day off. 
To help address this issue, con-
sider requiring non-exempt em-
ployees to work the day before 

and after a holiday to receive 
holiday pay (unless the time 
off was scheduled in advance). 
Apply this policy consistently, 
but reserve the right to review 
on a case-by-case basis for le-
gitimate instances of illness. 
Additionally, this policy can-
not be applied to employees 
who are classified as exempt 
from overtime (these employ-
ees must generally receive their 
full salary in any workweek in 
which they perform work). You 
can also consider incentives to 
help limit unscheduled absenc-
es, such as a providing an extra 
vacation day to employees who 
work during less desirable times 
or who meet certain attendance 
and punctuality benchmarks.

Holiday blues
For some employees, the holiday 
season can be a stressful time 
and this can impact performance. 
Morale-boosting activities, such 
as company outings, a holiday 
party, potlucks, or volunteer op-
portunities may help to relieve 
some of this stress. You can also 
consider flexible work arrange-
ments this time of year, such as 
alternative start and stop times or 
compressed workweeks.

Inclement weather
In many parts of the country, 
inclement weather can present a 
challenge this time of year. To 
ensure that your company con-
tinues to run smoothly during 
a weather emergency, develop 
contingency plans and identify 
essential business functions, 
equipment, and staff needed to 
maintain operations. This may 
include having a generator to 
keep company equipment and 
computer servers operating, 
backing up data in a separate 
and secure location, and/or al-
lowing employees to work re-
motely. Since power outages are 
possible, have multiple ways 
to contact employees during 
an emergency, including cell 

phone and landline numbers 
and personal email addresses.

Cold and flu
The winter is also cold and flu 
season. Consider providing em-
ployees with information on 
how to prevent the spread of 
germs and encourage (but do 
not require) employees to get 
a flu shot and other vaccina-
tions. Help employees practice 
healthy habits by providing 
tissues, no-touch trash cans, 
hand soap and sanitizer, and 
disposable towels. Addition-
ally, encourage employees to 
stay home from work if they are 
sick. The Centers for Disease 

Control and Prevention recom-
mends that employees wait at 
least 24 hours after a fever ends 
before returning to work. Note: 
If the condition is considered a 
disability under the Americans 
with Disabilities Act, the em-
ployer must consider a reason-
able accommodation and evalu-
ate whether the illness is severe 
enough to pose a direct threat to 
others in the workplace.

Conclusion
Preparation is the key to a 
smooth holiday season. Make 
sure you are prepared to handle 
increased absences and other 
potential dips in productivity.

We have fallen into the place
where everything is music.

The strumming and the flute notes
rise into the atmosphere,

and if the whole world’s harp
should burn up,

there will still be hidden instruments
playing, playing

This singing art
is sea foam.

The graceful movements
come from a pearl

somewhere
on the ocean floor.

Poems reach up like spindrift
and the edge of driftwood

along the beach
wanting, wanting

They derive from a slow
and powerful root
that we cannot see.

Stop the words now.
Open the window

in the center of your chest,
and let the spirits fly

in and out!
Rumi

Where Everything is Music
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by: Prof. David Honig of 
Indiana University.
“I’m going to get a little wonky 
and write about Donald Trump 
and negotiations. For those who 
don’t know, I’m an adjunct pro-
fessor at Indiana University - 
Robert H. McKinney School of 
Law and I teach negotiations. 
Okay, here goes.
Trump, as most of us know, is 
the credited author of “The Art 
of the Deal,” a book that was 
actually ghost written by a man 
named Tony Schwartz, who was 
given access to Trump and wrote 
based upon his observations. If 
you’ve read The Art of the Deal, 
or if you’ve followed Trump 
lately, you’ll know, even if you 
didn’t know the label, that he 
sees all dealmaking as what we 
call “distributive bargaining.”
Distributive bargaining always 
has a winner and a loser. It hap-
pens when there is a fixed quan-
tity of something and two sides 
are fighting over how it gets dis-
tributed. Think of it as a pie and 
you’re fighting over who gets 
how many pieces. In Trump’s 
world, the bargaining was for 
a building, or for construction 
work, or subcontractors. He per-
ceives a successful bargain as 
one in which there is a winner 
and a loser, so if he pays less than 
the seller wants, he wins. The 
more he saves the more he wins.
The other type of bargaining is 
called integrative bargaining. In 
integrative bargaining the two 
sides don’t have a complete 
conflict of interest, and it is pos-
sible to reach mutually benefi-
cial agreements. Think of it, not 
a single pie to be divided by two 
hungry people, but as a baker 
and a caterer negotiating over 
how many pies will be baked at 
what prices, and the nature of 
their ongoing relationship after 

Inexplicably Destructive 
Negotiating Processes of Trump

this one gig is over.
The problem with Trump is 
that he sees only distributive 
bargaining in an international 
world that requires integrative 
bargaining. He can raise tariffs, 
but so can other countries. He 
can’t demand they not respond. 
There is no defined end to the 
negotiation and there is no sim-
ple winner and loser. There are 
always more pies to be baked. 
Further, negotiations aren’t bi-
nary. China’s choices aren’t (a) 
buy soybeans from US farmers, 
or (b) don’t buy soybeans. They 
can also (c) buy soybeans from 
Russia, or Argentina, or Brazil, 
or Canada, etc. That completely 
strips the distributive bargainer 
of his power to win or lose, to 
control the negotiation.
One of the risks of distribu-
tive bargaining is bad will. In 
a one-time distributive bargain, 
e.g. negotiating with the cabi-
net maker in your casino about 
whether you’re going to pay 
his whole bill or demand a dis-
count, you don’t have to worry 
about your ongoing credibility 
or the next deal. If you do that 
to the cabinet maker, you can 
bet he won’t agree to do the 
cabinets in your next casino, 
and you’re going to have to find 
another cabinet maker.
There isn’t another Canada.
So when you approach interna-
tional negotiation, in a world as 
complex as ours, with integrated 
economies and multiple buyers 
and sellers, you simply must ap-
proach them through integrative 
bargaining. If you attempt distrib-
utive bargaining, success is im-
possible. And we see that already.
Trump has raised tariffs on 
China. China responded, in ad-
dition to raising tariffs on US 
goods, by dropping all its soy-
bean orders from the US and 

buying them from Russia. The 
effect is not only to cause tre-
mendous harm to US farmers, 
but also to increase Russian 
revenue, making Russia less 
susceptible to sanctions and 
boycotts, increasing its eco-
nomic and political power in 
the world, and reducing ours. 
Trump saw steel and aluminum 
and thought it would be an easy 
win, BECAUSE HE SAW ONLY 
STEEL AND ALUMINUM - HE 
SEES EVERY NEGOTIATION 
AS DISTRIBUTIVE. China saw 
it as integrative, and integrated 
Russia and its soybean purchase 
orders into a far more complex 
negotiation ecosystem.
Trump has the same weakness 
politically. For every winner 
there must be a loser. And that’s 
just not how politics works, not 
over the long run.
For people who study nego-
tiations, this is incredibly basic 
stuff, negotiations 101, defini-
tions you learn before you even 
start talking about styles and 

tactics. And here’s another huge 
problem for us.
Trump is utterly convinced that 
his experience in a closely held 
real estate company has pre-
pared him to run a nation, and 
therefore he rejects the advice of 
people who spent entire careers 
studying the nuances of interna-
tional negotiations and diploma-
cy. But the leaders on the other 
side of the table have not es-
chewed expertise, they have em-
braced it. And that means they 
look at Trump and, given his 
very limited tool chest and his 
blindly distributive understand-
ing of negotiation, they know 
exactly what he is going to do 
and exactly how to respond to it.
From a professional negotiation 
point of view, Trump isn’t even 
bringing checkers to a chess 
match. He’s bringing a quarter 
that he insists of flipping for 
heads or tails, while everybody 
else is studying the chess board 
to decide whether its better to 
open with Najdorf or Grünfeld.”

From Pezhvak of Persia & staff
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نامی آشنا و مشاوری مطلع و 
مطمئن در امور خرید و فروش 

امالک در بی اریا با بیش از
 28 سال تجربه

Shawn Ansari

750 University Ave, Ste. 150, Los Gatos, CA 95032

DRE: 01088988

Expertise You Need, 
Results You Can 

Count On!
ShawnAnsari.com
(408) 529-4574

Sahar Binesh

DRE: 02061674

sbinesh@apr.com
(408) 348-9197

SHAWN ANSARI PRESENTS

SOLD!

Dean Avenue
4bd/3ba, 2250+/-sf   

5950+/-sf lot

Arbor Drive
6bd/4ba, 4055+/-sf   11,810+/-sf lot

Brooke Acres Drive
4bd/3.5ba, 4207+/-sf   

1.38+/-acre lot

Burgoyne Street
4bd/3ba, 1925+/-sf   5009+/-sf lot

Monteval Place
4bd/2.5ba, 2705+/-sf   8102+/-sf lot

Selinda Lane
6bd/3ba, 2823+/-sf   5959+/-sf lot

Cecil Avenue
3bd/2ba, 2107+/-sf   8775+/-sf lot

La Terrace Circle
2bd/2ba, 1138+/-sf   438+/-sf lot

SOLD!SOLD!

JUST LISTED! JUST LISTED! COMING SOON!

SOLD! SOLD!
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