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Expertise You Need, Results You Can Count On

COMING SOON
1713 Lawrence Road
Representing Seller

COMING SOON
1705 Lawrence Road
Representing Seller

COMING SOON
3563 Warburton Avenue
Representing Seller

SOLD
1719 Lawrence Road
Represented Seller

SOLD
3561 Warburton Avenue
Represented Seller

SOLD
3559 Warburton Avenue
Represented Seller

SOLD
3565 Brothers Lane
Represented Seller

SOLD
3567 Brothers Lane
Represented Seller

SOLD
3569 Brothers Lane
Represented Seller

SOLD
2282-2288 W Hedding Street
Represented Seller

SOLD
3424 Cecil Avenue
Represented Seller

SOLD
1375 Lick Avenue
Represented Buyer

SOLD
1156 La Terrace Circle
Represented Buyer

SOLD
46 W Julian Street
Represented Buyer

SOLD
2055 Sierra Road
Represented Buyer

SOLD
1397 Searcy Drive
Represented Buyer

SOLD
4574 Cimarron River Court
Represented Buyer

Shawn Ansari

Sahar Binesh

REALTOR
408.529.4574
shawn.ansari@compass.com
DRE 01088988

REALTOR®
408.348.9197
sahar.binesh@compass.com
DRE 02061674

®

Compass is a real estate broker licensed by the State of California and abides by Equal Housing Opportunity laws. License Number 01079009. All material presented herein is
intended for informational purposes only and is compiled from sources deemed reliable but has not been verified. Changes in price, condition, sale or withdrawal may be made
without notice. No statement is made as to accuracy of any description. All measurements and square footage are approximate.
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وکیل تصادفات و صدمات بدنی

Accident & Personal Injury Attorney

(800)525-6060

کارولین ناصری
وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال

با بیش از  ۳۲سال تجربه
 Gتصادفات اتومبیل ،موتورسیکلت و عابر پیاده
 Gصدمات شدید بر اثر تصادفات
 Gمرگ بر اثر تصادفات
G

صدمات ناشی از حمله حیوانات

Caroline Nasseri
Attorney at Law

1(800)525-6060
هیچگونه وجهی تا قبل از دریافت
دسترسی به معالجات پزشکی،
حقوق قانونی شما در امور تصادفات ،بدون پیش پرداخت ،در اسرع وقت
از شما دریافت نخواهد شد!
Fax:(408)278-0488
1

carolinenasserilaw.com

Website:

Tel:(408)298-1500

cnasseri62@yahoo.com
cnasseri62@yahoo.com

e-mail:

675 North First Street, San Jose, CA 95112
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چقدر باید خسارت بپردازیم؟
دکتر عطااهلل مهاجرانی  -اسفند ١٣٩٨

ما اصوال و بنیادین بلد نیستیم حرف بزنیم،
مخصوصاَ با جهانیان ،یعنی زبان دیپلماسی
در زبان و فرهنگ ما تعریف نشده است.
حتی بین پدر و مادر و فرزندان و حتی
توی این صفحات مجازی ،توی خیابان
وقتی ماشین هایمان بهم میخورند ،بین
همسایهها و ...اول میزنیم تو سر و کلۀ هم
و بعد میرویم سراغ قانون.
جهان سر به سر حکمت وعبرت است.

خیاطی میکند .پسرشان که حاال  ۴۶ساله
است میشود شهردار لندن ،شغلی که
علی القاعده با نخستوزیری پهلو میزند.
رقیبی که در انتخابات شهرداری لندن
شکست خورده زاک گلد اسمیت فرزند
یک خانوادۀ اصالتاَ یهودی آلمانی میلیاردر
است که در بهترین مراکز آموزشی
انگلستان از قبیل کالج ایتون و دانشکاه
کمبریج درس خوانده است و خانوادهاش

رمز پیشرفت آمریکا و اروپا میدانید
چیست و از کجاست؟ و راز عقب ماندگی
ما هم از کجا ناشی میشود؟ یک مسلمان
کنیایی سیاهپوست حسین اوباما به آمریکا
مهاجرت میکند و پسرش بعدها میشود
باراک حسین اوباما ريس جمهور .یک
خانوادۀ پاکستانی دست تنگ در اواخر
دهۀ  60میالدی به انگلستان مهاجرت
میکند ،خانوادۀ  9نفره 6 :پسر و 1
دختر در خانۀ متعلق به شهرداری زندگی
میکنند .پدر رانندۀ اتوبوس است و مادر

همیشه با دولت مرکزی و خاندان
سلطنتی رابطۀ نزدیک داشته است.
ریاست جمهوری اوباما و شهردار شدن
صدیق خان این افق را در برابر دید
تمامی مهاجران مسلمان و غیر مسلمان
و خانواده های فقیر و متوسط میگشاید
که اگر تالش کنند میتوانند به عالیترین
موقعیتهای سیاسی و اجتماعی برسند.
دین و قومیت و جنسیت هیچکدام س ّد
راه نیستند.
از اول ژانویه  )۱۳۵۷( ۱۹۷۹قرار بود دالر

اوپک جایگزین دالر آمریکا در نظام
پولی دنیا شود .در ایران شورش به
راه انداختند تا اوپک عقاب خود را
از دست بدهد و این تغییر ارزی
هیچوقت اتفاق نیفتد ،ما مردم
ساده لوح ایران خیال کردیم که
انقالب کردهایم.
زمانی که  ۲۱میلیارد دالر پسانداز
در آمریکا داشتیم و بیش از ۴۰
میلیارد دالر قرارداد ،در ایران
 ۵۲آمریکائی را گروگانمان کردند
تا آمریکا بدون حمله به ایران یک
شبه بیش از  ۶۰میلیارد دالر پول ما
را بلوکه کرده و باال بکشد.
با گروگانگیری ،کشورهای نفتی
عربی فوراَ دالرهای خود را در
بانکهای جهان تبدیل به طال
کردند .قیمت هر اونس طال ۱۵۱
دالر بود .با هجوم اعراب برای
تبدیل دالر به طال ،قیمت هر
اونس طال از  ۱۵۱دالر به ۸۵۰
دالر افزایش یافت .پس از آزادی
گروگانها قیمت طال به شدت
سقوط کرد و اعراب طالی خود را
به دالر آمریکا تبدیل کردند .آمریکا
در این جابجائی طال با دالر ۱۸۶
میلیارد دالر سود برد .خیال کردیم
چه شجاعانه «النۀ جاسوسی» را
فتح کردیم!
و از آن زمان تا کنون در نوکریشان و
خدمتشان هستیم .ا ّما با دهان کف
کرده مرگ بر آمریکا میگوییم
و تکه پارچهای بیارزش به شکل
پرچمشان را آتش میزنیم .آنها هم
به ریشمان و حماقتمان میخندند.

در خواست اشتراک نشریه پژواک
شرایط آبونمان برای دریافت نشریه پژواک از طریق پست

در آمریکا :یکساله  ۷۵دالر

برای اشتراک :نام ،تلفن و آدرس کامل خود را به همراه چک به آدرس پستی پژواک ارسال فرمایید.

(408)221-8624 PO BOX 9804, SAN JOSE, CA 95157
ماهنامه پژواک تاسیس1990 :

-صاحب امتیاز ،مدیر و سردبیر (از سال :)2006

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

e-mail: info@pezhvak.com

www.pezhvak.com

افلیا پرویزاد

شماره تلفن)408(221-8624 :

شماره فکس)408(693-3717 :
آدرس مکاتبه با نشریه پژواک:

PO BOX 9804,
SAN JOSE, CA 95157

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.
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LOS GATOS MEMORIAL PARK
&
DARLING FISCHER FUNERAL HOMES
Celebrating Life, One Story at a Time
We are one of the highest reviewed cemeteries in Bay Area, providing excellet service since 1889
FFuneral Services FImmediate Need FPre Planning FBurial Services FCremation Services

The passing of a loved one is a tragedy that every family will experience.
By planning ahead, you help insure that someone you
love will not have to make these difficult decisions alone.
FPrearranging freezes the cost at today’s prices FPayment plans are available

 هم اکنون با حوصله،قبل از هر پیش آمد ناگوار برای خود یا عزیزان تان و برای آرامش خاطر و اطمینان از آینده
. آرامگاهی در محل دلخواه با بهای مناسب انتخاب و اقساط آن را طی پنج سال پرداخت نمایید،و فرصت کافی

 فقط قبل از فوت: با پیش پرداخت و اقساط ماهیانه،تخفیف های ویژه
، با خانم رامسینا،برای اطالعات بیشتر و بازدید از پارک زیبای الس گاتوس
. دلسوز و با تجربه تماس حاصل فرمایید،مشاور فارسی زبان

)۴۰۸
۴۰۸(( ۳۹۶
۳۹۶-۶۷۶۸

فارسی

(408) 791-1431 انگلیسی

2255 Los Gatos-Almaden Road, San Jose, CA 95124
3
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انتشار ویروس کووید ۱۹
ِ

و اخبار ساختگی درباره تئوری توطئه
پیتر ک ِرکو  -پاتریک سیچرل  -برگردان :هامون نیشابوری

نظریههای توطئه و شایعات اغلب به دنبال
وقایع منفی شیوع پیدا میکنند ،به ویژه
اگر این وقایع جدید و تا اندازهای ناشناخته
باشند .این دقیقاً همان اتفاقی است که در
رابطه با ویروس کرونا روی داد.
این مسئله چیزی فراتر از سایتهای انتشار
اخبار ساختگی و تلهکلیک بود .در حالی
که پلیس مجارستان با برخی از سایتهای
انتشار اخبار ساختگی برخورد سفت و
سختی داشت اما حکومت مجارستان ،به
ویژه در مرحل ه نخست شیوع این همهگیری،
در تالشی سخت برای مقصریابی و فرافکنی،
از امپراتوری رسانهای خود برای انتشار
اخبار ساختگی درباره منشأ و علل این بحران
استفاده میکرد.
کرونا ـ سلطان اخبار ساختگی

با فراگیر شدن ترس از ویروس کرونا در
جهان ،کارزارهای انتشار اخبار ساختگی
روزبهروز کارآمدتر میشوند .عالوه بر
سایتهای تلهکلیک که با انتشار اطالعات
نادرست و جنجالی دربار ه این ویروس به

دنبال بهرهبرداریاند ،آن دسته از بازیگران
عرص ه سیاست جهانی نیز که از آشوب
اطالعاتی سود میبرند وارد میدان شدهاند.
یکی از مسئوالن سازمان بهداشت جهانی
وضعیت را چنین خالصه کرده است« :ما
با (همهگیری اخبار ساختگی) مواجهایم،
که دستکم به انداز ه خود این ویروس
خطرناک است زیرا اخبار ساختگی سریعتر
و راحتتر منتشر میشوند و آسیب زیادی
به بار میآورند».
اخبار ساختگی نه تنها موجب
شکلگرفتن باورهای نادرست میشوند
بلکه ممکن است به قیمت جان افراد
تمام شده و ناآرامی اجتماعی به بار
آورند .دو راه خطرناک برای انتشار
اخبار ساختگی دربار ه این ویروس
یکی پیش پا افتاده جلوه دادن /انکار و
دیگری مبالغه/هراسافکنی در باره آن
است .برای مثال ،در کر ه جنوبی با مورد
نخست مواجه بودیم ،در آنجا فرقهای
مخفی با ۲۰۰هزار عضو منکر وجود

کامران پورشمس
متخصص و مشاور در امور

خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری

Kamran Pourshams

Experienced Professional Realtor
Residential, Commercial,
Property Management

Proven Insights.
Proven Results.
DRE# 01066478

 Fچگونه تحت شرایط اقتصادی کنونی صاحب خانه شوید؟
 Fبه 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

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

(408)369-2000
Cell: (408)781-1200
Bus:

(408)879-9343
(408)369-2020

Res:

Dir:

419 E. Hamilton Ave., Campbell, CA 95008

ویروس کرونا بودند و باور داشتند که
این یک دروغپردازی و صرفاً نقشه و
توطئ ه حکومت است ،که نتیجه آن مرگ
هزاران نفر بود.
نمون ه موفق هراسافکنی را میتوان
در اوکراین یافت .نامهای جعلی به نام
وزارت بهداشت منتشر شد که در آن
اعالم شده بود ویروس کرونا به اوکراین
رسیده است .این نام ه جعلی به دست
تعداد زیادی از مردم رسید و منجر به
اعتراضاتی کوچک و برخی برخوردهای
خشونتآمیز شد ،معترضان حتی به
سمت اتوبوسی که از چین آمده بود
یورش بردند .ظنی قوی وجود دارد
که این اخبار ساختگی با کمک روسیه
انتشار یافته است.
موارد آشکارتری نیز وجود دارند :منابع
روسی روایتهای متعدد نادرست و ضد
و نقیضی دربار ه ویروس کرونا منتشر
کردند ،در این روایات هم منکر وجود
آن بودند و هم ادعا داشتند این ویروس
یکی از سالحهای زیستی غرب است.
فیلیپ ریکر ،معاون وزیر خارج ه آمریکا
در امور آسیا و اوراسیا ،روسیه را یکی
از منابع انتشار اخبار ساختگی درباره
ویروس کرونا خواند.
سایر رژیمهای خودکامه نیز در انتشار
اینگونه روایتهای ساختگی بسیار
فعال بودهاند .جالبترین نمونه چین
است ،جایی که این ویروس از آنجا
آغاز شد .از همان ابتدا ،روسیه و چین
با انتشار تعدادی اخبار ساختگی قصد
داشتند آمریکا را مسئول این ویروس
معرف کنند و ادعا داشتند که آنان این
ویروس را به عنوان سالحی زیستی تولید
کردهاند .حتی اخیراً مسئوالن عالیرتبه
چین نیز این روایت را تکرار کرد ه و یکی
از دیپلماتهای چینی آمریکا را منشأ
این ویروس خوانده و سخنگوی اداره
اطالعات وزارت امور خارج ه چین ادعا
کرده است که «احتماالً ارتش آمریکا
این بیماری همهگیر را به ووهان آورده
است ».هدف از این دروغ آشکار آن است
که به جای حزب کمونیست چین ــ که از
همان ابتدا مسئول اصلی انتشار جهانی
این ویروس بوده است ــ گروه دیگری را
به عنوان مقصر معرفی کنند.
احتماالً ایران مهمترین مثالی است که
نشان میدهد چگونه واکنشهای معمول
رژیمهای خودکامه ،انکار و اتهامزنیهای
مورد حمایت دولت ،و ناآگاهی از خو ِد
بحران میتواند به وضعیتی مرگبارتر
منجر شود .دستگاه تبلیغات حکومتی
برای باال بردن تعداد رأیدهندگان به
منظور کسب مشروعیت برای رژیم ،در

عمل وجود ویروس را انکار کرد و مدعی
بود این صرفاً مبالغ ه خبری آمریکاست
تا از تعداد رأیدهندگان بکاهد .آنان
بر اساس این نظری ه توطئه در برابر
شهروندان و رسانهها ایستادند .نتیجه
را همه میدانند :بنا بر آمار رسمی تا به
حال ،ابتالی بیش از  ۳۸،۰۰۰نفر به ویروس
کرونا و مرگ حدود  ۲۹۰۰نفر ــ آمار
واقعی باید چندین برابر بیشتر باشد.
مجارستان :عرصه اخبار جعلی دوگانه

در مجارستان با دو نوع اخبار ساختگی
مواجهایم .در حاشیه ،سایتهای
تله ِ
کلیک انتشار اخبار جعلی وجود
دارند که در تمام جوامع دموکراتیک
فعالاند و با سوءاستفاده از آزادی بیان
روایتهای جریان اصلی را به چالش
میکشند .اما رسانههای جریان اصلی نیز
در انتشار اخبار ساختگی دست دارند:
رسانههای حکومتی و طرفدار حکومت
در نقش همسرایانی برای بیانههای
رسمی حکومت ظاهر میشوند .این گروه
از ناشران اخبار ساختگی شباهتهایی
با ناشران اخبار ساختگی در دولتهای
خودکامه دارند.
اخبار ساختگی در سایتهای تلهکلیک

متهمان اصلی انتشار اخبار ساختگی
دربار ه ویروس کرونا در ابتدای کار
درگاههای آنالینی بودند که میخواستند
از این وضعیت سود مالی کسب
کنند .منبع اصلی درآمد آنها تبلیغات
است .اغلب در این سایتها تبلیغات
شرکتهای چند ملیتی بزرگ را میتوان
دید که ،برای مثال ،از طریق Google
 Adsدر آنها نمایش داده میشود.
 ۱۲صفح ه فیسبوکی پرنفوذ انتشار اخبار
ساختگی مجارستان را که در مجموع
بیش از یک میلیون دنبالکننده داشتند،
انتخاب کردیم و با کمک SentiOne
محتوا و دایرهی انتشار پیامهایشان را
زیر نظر گرفتیم.
پستهای این  ۱۲صفحه به شکلی
چشمگیری توجهها را به خود جلب
میکرد ۲۰۰ .پست منجر به  ۲۱هزار
تعامل ۳۷۰۰ ،اظهار نظر ،و  22هزار
به اشتراکگذاری (تا  ۲۷فوریه) شده
بود .تعداد باالی به اشتراکگذاری
نگرانکننده بود زیرا احتماالً باعث
میشد این روایتها به تعداد بیشتری
از کاربران شبکههای اجتماعی برسد.
بر اساس تعداد دنبالکنندگان این
صفحات و دادههای مربوط به تعامالت،
دالیلی وجود دارد که نشان میدهد این
روایتهای ساختگی احتماالً به دست
صدها هزار کاربر مجاریزبان رسیده
دنباله مطلب در صفحه 52
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نامه های شگفت انگیز از کشیشان
فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه
(بخش سی و دو)
ترجمه زنده یاد دکتر بهرام فره وشی

در شهر تعداد زیادی افغان و یا غالمان آنها
بازمانده بودند .اینان که نتوانسته بودند با
فراریان بگریزند در خانه های دوستان یا
متحدان خود پنهان شده بودند ولی مرگی
که کوشش کرده بودند از آن بگریزند
گریبان آنها را گرفت .آنها را از همه جا
بیرون کشیدند و به هیچ یک نبخشودند
مگر به چند نفری که در میان آنها از
احترام برخوردار بودند و گزارشهای خوب
نسبت به آنها داده می شد .کوچه ها همه
از جسدهای این یاغیان بدبخت پر شد به
همانگونه که آنها سابقا با مردم این شهر
بزرگ رفتار کرده بودند .قبر محمود که
افغان ها باتوجه بسیار در محوطه ای در
باالی پل شیراز ساخته بودند و آن را مانند
یک محل مقدس محترم می داشتند ویران
شد و بجای آن مستراح ساختند .مردم از
حس انتقام جوئی چنان به هیجان آمده
بودند که از این ساختمان که در مدت
چندماه ،بیش از هزار نفر در ساختن آن کار

کرده بودند ،در مدت دو ساعت آجری بر
آجر باقی نماند.
شاه که نخواسته بود ناظر و شاهد این افراط
کاری ها باشد در روز نهم دسامبر به اصفهان
رسید .ورود او به اصفهان همانند جنگاوران
بود .از گز که روستایی است در دو فرسنگ
ونیمی اصفهان در سر سپاهیان ذخیره خود
براه افتاد و تا موقعی که تهماسب قلی خان
را مالقات کرد ،آنها را به سامان جنگی
هدایت می کرد .تهماسب قلی خان با بیست
هزار نفر سپاهی در یک فرسنگی شهر به
استقبال شاه رفت .دو سپاه پیش از آنکه به
یکدیگر برسند چندین حرکت و مانورورهای
مختلف انجام دادند .همین که به یکدیگر
نزدیک شدند تهماسب خان از اسب پیاده
شد و بسوی شاه دوید تا او را از پیاده شدن
مانع گردد .شاهزاده با لطف و محبت گفت:
بگذار پیاده شوم ،من نذر کرده ام که در
نخستین باری که تو را بعد از بیرون کردن
دشمنانم از پایتخت می بینم ،هفت قدم به
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سوی تو بردارم .او از اسب بزیر آمد چندین
قدم راه رفت و قهوه خورد و پس از آن سوار
بر اسب شدند و براه خود بسوی شهر ادامه
دادند .گروه لشکریان رژه رفتند ولی نه با
نظم و سامانی که در اروپا دیده می شود،
بلکه با شتاب و انباشته برروی هم .با این
حال فاصله قابل مالحظه ای باقی گذاشتند
که در آن شاه تنها راه می پیمود و شاطران
یعنی خدمتکارانش پیشاپیش او می رفتند.
تهماسب خان با دوازده قدم فاصله بدنبال
او می رفت و بقیه توده ای درهم از سربازان
بودند که هر قدر می توانستند به یکدیگر
فشار وارد می آوردند.
همه مردم از مرد و زن و کودک در معبر
شاه ایستاده بودند .کوچه ها از دروازه
توقچی تا داخل کاخ بنا بر سنت کهن،
پوشیده از قطعات پارچه ای بود که به
محض اینکه شاه می گذشت سربازان آنها
را جمع می کردند .در همه جا چیزی جز
صدای هلهله و فریاد شادی شنیده نمی
شد ،در حالی که وقتی یاغی از جنگی
برمی گشت و وارد پایتخت می شد ،همه
مردم فرار می کردند و درهای خانه ها
بسته می شد و هیچیک از ساکنان بیرون
نمی آمدند ،فقط دکاندارها را مجبور می
کردند که در کوچه هایی که آن جبار می
بایستی بگذرد ،دکانهای خود را باز کنند.

شاه پس از آنکه در داخل کاخ خود ،آنچه
را که تقاضای خوش قلبی و محبت طبیعی
اش بود ،برآورد .نخستین روزهای خود
را به پذیرفتن احترامات طبقات مختلف
مردم مملکت گذرانید .خارجیان نیز به او
تهنیت گفتند و با همه با احترام و مهربانی
رفتار کرد ،بطوری که مورد محبت مردم
قرار گفت .ایرانی ها طبعا شاهزاده خود
را دوست می دارند و کوچکترین خوی
نیکی را که در او ببینند از آن امیدهای
خوش به دل می گیرند .علی رغم فقری
که در حکومت طویل افغان ها مردم دچار
آن شده بودند ،از پرداخت مالیاتی که بر
آنها وضع کردند ،ناراحت نشدند .هیچ
چیز نمی توانست شادی ای را که بر همه
قلب ها نشسته بود ،مغشوش کند.
معهذا شاه در میان شادی هائی که سعی
می کردند برایش فراهم آورند ،همیشه
حالتی از اندوه و نگرانی داشت و هنگامی
که تهماسب خان به او سفارش کرد که از
این پس می بایستی ناراحتی های گذشته
را فراموش کند ،شاهزاده به او گفت
هنگامی هم که به بدبختی های عمومی
و ناراحتی های شخصی فکر نمی کند،
نمی تواند فراموش کند که قاتل پدرش
و دژخیمان برادرانش هنوز در شیراز
دنباله مطلب در صفحه 58
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معری
خیام و ابوالعال ّ
بخش پنجم

دکتر حسن جوادی

ابوالعال در مورد عاقبت روح انسان و
روز رستاخیز باورهای متفاوتی ابراز
کرده است .او گاهی به پیروی از عقیده
افالطونیان جدید ،که در روزگار او رایج
بوده است ،می گوید که روح پس از
جدایی از تن به سوی آسمان می رود،
ولی نمی داند که سرنوشت آن چه خواهد
شد؟ او می گوید« :نزد من و دیگران
دلیلی مبنی بر اینکه پس از مرگ زندگی
دیگری وجود داشته باشد نیست )۱( ».با
این همه در بعضی از اشعارش از روز جزا
و بهشت و دوزخ سخن می گوید .عمر
فروخ می گوید« :ظاهراً ابوالعال در آغاز
امر منکر رستاخیز آن طور که در ادیان
آمده معتقد بوده است« .رسالة الغفران»،
که از بسیاری چهات شبیه کمدی الهی
دانته است ،شرح سفر خیالی شاعری
است به نام ابن قارح به بهشت و دوزخ
و مشاهدات در آنجا .ابوالعال می نویسد
که ابن قارح به او نامه ای می نویسد و
او را به خاطر عقاید غیر مذهبیش مذمت
می کند .او هم ابن قارح را در این رساله
به بهشت و دوزخ و هم چنین به صحرای
محشر می برد و طنزی جالب بر عقاید
اشخاص مذهبی درباره دنیای دیگر
می نویسد« .رسالة الغفران» که یکی از
شاهکارهای ابوالعالست دلیل دیگری
است بر این که او روز رستاخیز را جدی
نمی گیرد ( )۲و می گوید:
عث
وت ُث َّم ب َ ٌ
حیات ُث َّم َم ٌ
ُ
دیث ُخراف ٍة یا ا ُ َّم عمرو
َح ُ

زندگی ،سپس مردن و پس از آن رستاخیز
افسانه ای است ای دوست.
موضوع خاک شدن انسان و کوزه ساختن
کوزه گران از خاک او در سروده های ابوالعال
نیز تکرار می شود ،درست مانند آنچه در
رباعیات خیام بارها و بارها ذکر می شود:
َف َ
ارا ً م َِن ال َفخ ِر َعائِ ُد
ال ُی ِ
مس َف َّخ َ
رب
نص ِر ال َف َّخا ِر لِلّنَفع ُیضَ ُ
ا ِلی ُع ُ
َّ
لعل اِن َا ًء مِن ُه ُیصن َُع َّم َر ًة
َفیأ ُک ُل فِی ِه َمن َارا َد َو یَش ِر ُب

چه بسا مردمان خودستایی که خاک شده
اند و کوزه گران ِگل آنان را برای ساختن
ظرف زیر لگد می کوبند.
شاید ظرفی که از خاک آنان درست
می شود برای خوردن و آشامیدن مورد
استفاده دیگران واقع شود)۳(.
همچون خیام که یک گام فراتر می رود و

می گوید که بر سبزه و خاک آهسته گام
بگذار چون آنهم از خاک الله رویی رسته
است ،ابوالعال نیز در موارد مختلف همین
فکر را بیان می کند:
ِیم ال
َخ َّف ِف ال َوط َء َمأ ا َ َّظ ُن أد َ
جسا ِد
أرض ا ِّل مِن هذ ِه االَ َ

بر زمین آهسته گام بگذار که به نظر
من جز کالبدهای خاک شده چیزی روی
زمین نیست)۴(.
این اندیشه های شاعرانه به قدری شبیه به
یکدیگرند که خواننده می تواند تصور کند
که در بعضی از رباعیات ،خیام از ابوالعال
الهام گرفته است ،ولی چنین نیست.
هر چند که ابوالعال از روز رستاخیز گفت
و گو می کند و چند بار این موضوع در
اشعارش ذکر می شود ،ولی مانند خیام
اعتقاد درستی به بهشت و دوزخ ندارد و
با تحسر می پرسد:
ت
ام مِن َج َد ٍث َمیِّ ٌ
َف َهل َق َ
مع أو َم َری
َفیُ َخب َِر َعن َم َس ٍ
انتَ ُر َک ل َ ُّذ َة الصهبا ِء َعمدا ً
ل ِ َما َو َعدو ُه مِن لَبَ ٍن َو َخم ِر؟

آیا مرده ای از خاک برخاست که از دیده
ها و شنیده های خود خبر دهد؟
آیا شراب نقد این جهان را به امید وعده
شیر و شراب بهشت از دست بدهیم؟ ()۵
اعتقاد به جبر نیز از موضوع هایی است
که در شعرهای هر دو شاعر بارها تکرار
می شود .خیام می گوید:
آورد به اضطرارم اول به وجود
جز حیرتم از حیات چیزی نفزود
رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود
زین آمدن و بودن و رفتن مقصود

ابوالعال:

َما ب ِاختَیا ِر َی مِی َ
الدِی َوالَ ه ََرمِی
َوالَ َحیاتِی َف َهل ل ِی بَع ُد تَخیِی ُر؟

تولد ،زندگی و پیر گشتنم به اختیار خود
نبود ،آیا برای من اختیاری هست؟
و:
ِجئَنا َعلی ُکر ٍه و ن َر َح ُل ُر َّغ َماً
ین ذل َِک نُجبَ ُر
َول َ َعلّنا َماَب َ َ

به اکراه آمدیم  .بی آنکه بخواهیم می رویم
و شاید میان این دو مجبوریم.
بدبینی ،آشکارترین چیزی است که
در سروده های ابوالعالء و خاصه در
«لزومیات» به چشم می خورد و به این
نتیجه یاس و نومیدی از زندگی است.
خیام هم بدبین است ولی به زندگی عشق

می ورزد .ابوالعال عشقی به زندگی ندارد
و خود را رهین المحنتین می داند ،که
منظور هم کوری است و هم زندانی این
جهان ،او بر خالف خیام لذات جهان با
نظر بی اعتنایی می نگرد .سراسر عمرش
ازدواج نمی کند ،گوشت نمی خورد و
دستور می دهد روی قبرش بنویسند:
علی
هذا َجنَا ُه اَبی ّ
َیت َعلی أ َحد
َو َما َجن ُ

این جنایت پدر بر من است و من به هیچ
کسی جنایتی نکرده ام.
درست بر خالف خیام که خیال رخت
بربستن از این جهان او را می ترساند.
ابوالعال در سن پنجاه سالگی از زندگی
سیر شده است:
ِشت َحتّی َملَّنِی َو َملَلتُ ُه
َف َقد ع ُ

وب اّلتَ َجا ِربِ ()۶
تنی ُغیُ ُ
َز َمان ِی َو ن َا َج ِ

زندگی کرده و آزموده ام که من از زندگی
ملولم و زندگی از من.
اگر از بدبینی کلی ابوالعال و نگرش بدبینانه
او درباره زندگی بگذریم در بسیاری از
زمینه های دیگر شباهت هایی میان این دو
متفکر و شاعر بزرگ وجود دارد.
هر دو با شجاعتی قابل تحسین به بسیاری از
مسایل دینی روزگار خود اعتراض می کنند
و خواننده واقعا متعجب می شود که چگونه
این اعتراض های بی پروا در روزگاری که

بازار ریاکاری مذهبی دایر بود و هر کسی
که مخالف باورهای متشرعان و دین داران
سخن می گوید به آسانی تکفیر می شد و
خونش هدر بود ،امکان داشت؟ با این همه
در بعضی موارد هر دو شاعر ت ّقیه کرده اند.
مخصوصآً به نظر می رسد که ابوالعال در
روزگاری که م ّعره در دست فاطمیان مصر
بوده بیشتر تقیّه کرده و راه احتیاط را در
پیش گرفته است )۷(.با این همه به کفر متهم
شده است و او برای رهایی گفته است که
«سخنان من تاویل دارد ،من اسالم را در
درونم مخفی کرده ام و کفر را اظهار نموده
ام )۸( ».و:
الج َ
َّاس فاشیا
َفل َ ّما َرا َ ٌ
یت َ
هل فِی الن ِ
َلت َحتَّی ُظ َّن اَن َّ َی جاهِل
تَجاه ُ

هنگامی که دیدم مردم نادانند -من هم خود
را به نادانی زدم که گمان برند من نیز نادانم.
چنین تهمت هایی در مورد خیام هم وجود
دارد .نجم الدین رازی مشهور به دایه که
مسلمان متعصبی بود در «مرصادالعباد» می
نویسد« :ثمره ی نظر ایمان است و ثمره قدم
عرفان ،فلسفی و دهری و طبایعی از این دو
مقام محرومند و سرگشته و گم گشته تا یکی
از فضال که به نزد ایشان به فضل و حکمت
و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر
خیام است از غایت حیرت و ضاللت این بیت
می گوید:
دنباله مطلب در صفحه 56

دکتر فرانک پورقاسمی
متخصص و جراح پا
 Fدرمان بیماری های پا ناشی از امراض قند و ُرماتیسم Fدرمان عفونت های
قارچ ناخن و پوست پا  Fترمیم پارگی ماهیچه ،غضروف و شکستگی پا
 Fدرمان بیماری های پا در کودکان Fصافی کف پا و صدمات ورزشی

Foot related diseases FBunion, Callus, Corn FHammer Toe,

F

& Ingrown Toe Nail FSports Medicine & Injuries FHeel Pain

Diabetic Foot Care FAnkle Arthroscopy FPediatric Foot
Conditions FFlat Feet & Orthotics FSkin & Nail Conditions

Dr. Faranak Pourghasemi, DPM

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

اکثر بیمه ها پدیرفته می شود

National Foot & Ankle Center

(408)884-5851

14981 National Ave., Suite #2, Los Gatos, CA 95032
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بر گرفته از کتاب
روشنگران ایرانی و نقد ادبی
بخش اول

دکتر ایرج پارسی نژاد

صادق هدایت

زندگی نامه

زندگی نامه صادق هدایت را معاصران
ما توانسته اند با تمام جزئیاتش ثبت
کنند .از این رو هنوز اگر ابهاماتی در
ماهیت فکر و فلسفه او باشد در شرح
حالش نیست.
صادق هدایت در  28بهمن 17 /1281
فوریه  1903در تهران به دنیا می آید.
دودمان هدایت از رجال برگزیده ایرانی
و همگی اهل کتاب و فضل و آدابند ،اما
شخص صادق هدایت ،چنان که زندگی
او نشان می دهد ،از خدمت دیوان و
دولت بیزار است و تنها شوق آموختن
و نوشتن دارد .او در  1925/1304دوره
متوسطه را در دارالفنون و دبیرستان
سن لویی تهران تمام می کند .در آن
جا زبان فرانسوی یاد می گیرد و سال
بعد همراه با گروهی از دانشجویان
برای آموزش دانشگاهی راهی اروپا می
شود .به بلژیک فرستاده می شود تا در
رشته راه و ساختمان درس بخواند؛ اما
او نه رشته تحصیلی خود و نه زندگی
در بلژیک را بر می تابد و بعد از هشت
ماه زندگی در بلژیک به فرانسه می رود
تا شاید در رشته معماری ادامه تحصیل
دهد .اما حقیقت این است که او نمی
تواند محصل درس های ریاضی و هندسه
باشد .طبع خالق هنرمندانه و تخیل
نیرومند او مستعد نویسندگی و داستان
نویسی است .ازین رو در پی نوشتن مقاله
های «انسان و حیوان» و «رباعیات خیام»

( )1924/1303نوشته ای با عنوان
«مرگ» و در ستایش مرگ می نویسد و
در شماره  11مجله ایرانشهر چاپ برلن
(آلمان) منتشر می کند (.)1926/1305
سال بعد نسخه بازبینی شده «انسان و
حیوان» را با عنوان «فوائد گیاهخواری»
در برلن (آلمان) منتشر می کند.
در  ،1928/1307در بیست و شش
سالگی ،به قصد خودکشی خود را
در رودخانه مارن پرتاب می کند اما
نجاتش می دهند.
هدایت در  1930/1309بعد از چهار سال
اقامت در فرانسه به ایران باز می گردد.
چهار سال زندگی در اروپا ،با همه ناکامی
او در تحصیل دانشگاهی ،بارآورترین سال
های داستان نویسی مدرن ایرانی ،نه تنها
برای شخص او ،که برای تاریخ ادبیات
خالق معاصر ایران است .در همین سال
است که صادق هدایت داستان های
مادلن ،بوف کور ،زنده به گور و نمایشنامه
پروین دختر ساسان را می نویسد .در
تهران ضمن انتشار زنده به گور ( 8داستان
کوتاه) و نمایشنامه پروین دختر ساسان،
داستان های کوتاه آبجی خانم ،داود
گوژپشت و سفرنامه طنز آمیز «البع َث ُه
االسالمیه اِلی البال ِد االفرنجیه» را
َ
منتشر می کند .با مجتبی مینوی،
بزرگ علوی و مسعود فرزاد ،که هریک
در کار نویسندگی و تحقیق قابلیت
هایی دارند ،آشنا می شود و ضمن
همکاری آنها را در کارشان راهنمایی و

(408) 909-9060
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تشویق می کند.
همچنین با انتشار «ترانه های عامیانه»
و « َمتَل های عامیانه» ایرانیان را متوجه
ارزش و اهمیت فولکور ایرانی می کند،
و بنیانگذار گردآوری فولکور ایران و
تحقیق در آن می شود و دفتری از ترانه
های کودکان و بازی و ل ُ َغزها را با نام
«اوسانه» منتشر می کند 1931/1301
دو سال بعد این دفتر همراه با مجموعه
ای از آداب و اعتقادات عامه مردم
ایران به نام نیرنگستان منتشر می شود
(.)1933/1312
هدایت ،با همه اصرار خانواده اش ،زیر بار
بازگشت به فرانسه برای ادامه تحصیل
نمی رود .در تهران برای گذران زندگی،
باهمه بیزاری از کار اداری ،به کار در بانک
ملی ،اداره کل تجارت ،وزارت خارجه و
شرکت کل ساختمان ایران می پردازد .اما
طبعا کار اداری و فضای بسته جامعه ایران
روحیه آزاد هنرمندانه او را خسته و آزرده
می کند .در جستجوی راه گریزی است.
سرانجام در  1936/1315راهی سفر
هند می شود و در آنجا به آموختن زبان
پهلوی می پردازد که حاصل آن ترجمه
هایی از هفت متن پهلوی به فارسی است
(«زند َوهومن یسن»« ،کارنامه اردشیر
بابکان»« ،گجسته ابالیش»« ،گزارش گمان
شکن»« ،شهرستان های ایران»« ،یادگار
جاماسب»« ،آمدن شاه بهرام ورجاوند»)
که آنها را به تدریج منتشر می کند.
پس از یک سال اقامت در هند به
ایران باز می گردد و ناچار دوباره به
کار خود در بانک ملی ادامه می دهد.
در  1938/1317از کار در بانک ملی
استعفا می کند و به اداره موسیقی
کشور می رود و با «مجله موسیقی»
همکاری می کند .در این مجله مقاله
های «شیوه های نوین در شعر فارسی»
و «شیوه های نوین در تحقیق ادبی»
را ،که نوعی نقد ادبی طنزآمیز است،
منتشر می کند.
هدایت تا  1941/1320که به عنوان مترجم
به دانشکده هنرهای زیبا منتقل می شود،
با همه افسردگی و بیزاری از کار اداری،
کار نویسندگی را دنبال می کند و در پی
انتشار کتاب های «سه قطره خون» (11
داستان کوتاه) و سفرنامه اصفهان نصف
جهان در  1932/1311و سایه روشن (7
داستان کوتاه) در  1933/1312کتاب
های ترانه های خیام را در 1934/1313
و وغ وغ ساهاب را در 1935/1314
منتشر می کند و چاپ پلی کپی بوف
کور را به خط خود در هند انتشار می
دهد ( )1936/1315و در همین سال
دو داستان هوسباز ( )Lunnatiqueو

سامپینگه ( )Sampingueرا به زبان
فرانسوی می نویسد.
با شروع جنگ جهانی دوم و برکناری
رضا شاه هدایت احساس آزادی و امید
بیشتری می کند که آن هم چندان پایدار
نمی ماند .با این همه به نشر بخش هایی از
بوف کور به صورت پاورقی در مجله ایران
توفیق می یابد ( .)1942/1321در همین
سال کتاب سگ ولگرد ( 8داستان کوتاه)
را منتشر می کند .در پی آن علویه خانم و
ولنگاری ( 6داستان و قضیه طنز آمیز) را
در  1944/1323و حاجی آقا (داستان بلند)
را در  1945/1324منتشر می کند .در این
سال به دعوت دانشگاه دولتی آسیای میانه
سفری به ازبکستان می کند و داستان کوتاه
فردا را در مجله پیام نو و افسانه آفرینش
(نمایشی در سه پرده) را در فرانسه منتشر
می کند (.)1946/1325
از این زمان به بعد است که خستگی و
افسردگی هدایت به اوج خود می رسد.
در  1948/1327داستان هایی از فرانتس
کافکا (گراگوس شکارچی و مسخ) را به
فارسی ترجمه می کند و مقدمه ای بلند
با عنوان «پیام کافکا» بر ترجمه «گروه
محکومین» کافکا می نویسد .از کارش
در دانشگاه تهران درخواست مرخصی
می کند تا به بهانه درمان بیماری به
پاریس برود ،شاید در آن جا آرام گیرد.
سرانجام در آن جاست که با بازکردن
شیر گاز آشپزخانه آپارتمانش خود را
از عذاب و اضطراب چهل و هشت سال
زندگی راحت می کند ( 17فروردین
 7/1330آوریل .)1951
FFFF

صادق هدایت با زندگی و مرگ خود در
جامعه روشنفکری ایران به صورت یک
نهاد ( )institutionادبی و فرهنگی درآمده
است .کارنامه او تنها در حد بنیانگذار
داستان نویسی مدرن ایرانی و نویسنده
داستان های کوتاه و بلند نوشته نمی شود
که بینش و ذوق و سلیقه فکری و ادبی او
نیز بر ذهن جوانان تجدد خواه ایرانی تاثیر
عمیق گذاشته است .هدایت گذشته از
داستان چند نمایشنامه نیز نوشت .نوعی
نقیضه ( )Parodyبه نام «قضیه» ابتکار
کرد که گونه ای انتقاد ادبی طنز آمیز
بود .هدایت گذشته از داستان چند طرح
مطالعه فولکور ایران را پیشنهاد کرد و خود
در گردآوری نمونه هایی از ترانه ها و متل
ها و مثل های ایرانی پیشقدم شد .آثاری
از نویسندگان معتبر خارجی را از قبیل
چخوف ،سارتر و کافکا به فارسی برگرداند
و نهال نقد ادبی ایران را به جد در پیام
کافکا و به طنز در شیوه های نوین تحقیق
ادبی بارور کرد .دنباله مطلب در صفحه 58
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یک سینه
سخن
مسعود سپند

بیچاره پیرمرد
ازهواپیماکه پیاده شد انگار دنبال گمشده
ای می گشت .به صورت جوانترها خیره
می شد ،لبخند می زد ،اخم می کرد.
ساک های دستی که بردوش و گردنش
آویزان بودند کمرش را خم کرده بودند.
به سختی خود را به جلو می کشید.
راهروی تنگ فاصله بین هواپیما تا
محل گردونه چمدان ها و گمرک را به
سختی طی می کرد .برای چند دقیقه
ای همسفرانش را که ساعت ها با هم
توی هواپیما گفتگو کرده بودند از یاد
برد .به هن و هن افتاده بود و با جمعیت
به طرف سالن گمرک روان بود .لحظه
ای ایستاد .دید چند نفری پشت سرش
ایستاده اند ،خودش را کنارکشید .همه
عجله داشتند ،به خصوص ایرانی ها که
نگو و نپرس .باز براه افتاد .بسته های
تخمه و آجیل توی ساک های دستی اش
چنان با فشار جا سازی شده بودند که هر
لحظه امکان پاره شدن و بیرون ریختن
بسته ها بود .راه رفتن او چنان می نمود که
ساک ها او را به جلو می بردند نه او ساک
ها را .از قسمت ویزا به آسانی گذشت و
وارد قسمت گمرک شد .دستگاه چرخنده
مخصوص چمدان ها می چرخید .پیرمرد از
پشت مردم سرک می کشید و چشمانش
بدنبال گمشده اش می گشت .ازبغل
دستی اش که یک آمریکائی بود پرسید:
«یو اسپیک انگلیش؟» مرد آمریکائی
با تعجب نگاهش کرد و گفت« :یس».
پیرمردگفت« :گود!» اما بعد نتوانست
سوال خود را مطرح کند و شروع کرد به
من و من کردن .مرد آمریکائی نگاهش کرد
و بعد رویش را برگرداند .پیرمرد هر چه به
مغزخودش فشار آورد چیزی بیادش نیامد،
می خواست بپرسد پسر مرا ندیدی؟ یا این
که کجا می توانم پسرم را ببینم؟ آن همه
تمرینی که درخانه اش درتهران کرده بود
در یک آن همه از یادش رفت.
آن طرف دستگاه چرخنده چشمش به چند
ِ
ایرانی همسفرش افتاد که چنان مشغول
خود بودند که اصال اشاره های او را نمی
دیدند.،دستش را باال آورد و چندین بار
تکان داد ،ولی آنها چشمهایشان به دنبال
چمدان ها بود .ازپشت سرمسافران

خودش را به یکی از آنها رسانید و گفت:
«دوست عزیز ممکن است بنده را
قدری راهنمائی کنید؟» مسافر پرسید:
«بفرمائید!» پیرمرد گفت« :من خیال
کردم پسرم می آید اینجا!» مسافر گفت:
«نه آقا ،اینجا گمرک است .حتما بیرون
منتظر شماست ».سپس چرخ بارکشی
برای پیرمرد تهیه کرد و گفت« :باید
وسائل تان را روی این چرخ بگذارید و
ببرید پیش مأمورگمرک».
پیرمرد روی گردونه چشمش به چمدانش
افتاد .خم شد که چمدان را بردارد ،اما
خودش هم با چمدانش بروی گردونه
کشیده شد .چند نفر کمک کردند
چمدانش را روی چرِخ باربری گذاشتند
و با هم براه افتادند .ماموران گمرک زیر
چشمی مسافرها را می پاییدند و پیرمرد
هم آنها را می پایید .نوبت او که رسید
چرخ دستی اش را به سوی مامور گمرک
راند .مأمورگمرک سوال هائی کرد و بعد
به فارسی پرسید« :پیسته؟ توکمه؟»
پیرمرد یکی یکی ساک های گردنش را
گشود و گفت« :یس ،یس ،تخمه ،آجیل،
پسته نوقابل ،نوقابل!»
مأمورگمرک کیسه های کوچک تخمه و
پسته را باز کرد و توی سطل بزرگی که
مخصوص زباله بود ریخت و گفت« :یو
کن گو!» پیرمرد ،هاج و واج از این عمل
مأمورگمرک ،گفت« :مستر ،فور مای
سان ».اما مأمورگمرک سرش را برگرداند
و جوابی نداد .پیرمرد به زباِن فارسی چند
تا فحش آبدار نثارش کرد اما به اشاره
هموطنش که آنطرف دستگاه منتظرش
بود راه افتاد .گفت« :دیدی چه کرد؟ هر
چه آجیل و پسته و تخمه داشتم همه را
ریخت دور! ناکس نامسلمون!»
بیرون گمرک سرک می کشید ،بعضی ها
تابلوهائی در دستشان بود که به انگلیسی
اسم هائی رویش نوشته بودند .چند نفری با
دسته های گل منتظر مسافرشان بودند ،اما
پیرمرد پسرش را بین مستقبلین ندید .چرخ
دستی اش را به سختی به جلو راند و یکی
یکی مردم را به دقت ورانداز کرد .نخیر
پسرش آنجا نبود .با خودش گفت« :شاید
من پیر شده ام و او مرا نمی شناسد .شاید او
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خیلی بزرگ شده! شاید ریش گذاشته!» جلو
رفت به صورت جوان ریشویی خیره شد،
جوانک زبانش را درآورد .پیرمرد تعجب
کرد با خودش گفت« :الاله اال اهلل».
چندنفر ایرانی داشتند می رفتند و بلند بلند
فارسی بلغور می کردند .جلو رفت و گفت:
«ببخشید مثل اینکه پسر من نیامده و من
جائی را بلد نیستم ».گفتند« :خب بهش
تلفن کن ».پیرمرد بیادش آمد و دفترچه
تلفنش را درآورد و گفت« :ایناهاش ».یکی
از مسافران گفت« :آقا پول خورد داری؟»
پیرمرد گفت« :نه ».جوان چند تا  25سنتی
توی قلک انداخت و شماره را گرفت .از آن
طرف صدائی جواب داد .پسرک گفت:
«آقا ضبط است .می گوید اگر پیغام دارید
بگذارید ».گفت« :بگو بابات توی فرودگاه
منتظرته .اصال بده خود من!» گوشی را
گرفت .پسرک به او گفت« :بگو ،دستگاه
ضبط می کند ».پیرمردگفت«:پسرم ،من
فرودگاه منتظرت هستم.کجائی؟»صدای
سوت دستگاه ضبط صوت تلفن در آمد و
قطع شد .جوانک گفت« :آقا متأسفانه من
عجله دارم باید بروم».
جوان ایرانی که رفت دل پیرمرد پر از
نگرانی شد .نمی دانست چکار کند .به
چهره یکایک مردم که شبیه ایرانی ها
بودند خیره می شد .،دنبال یک نفر راه
افتاد« :آقا شما ایرانی هستید؟» مردک

برگشت نگاهش کرد و رفت .پیرمرد
با وسائلش راه افتاد و گاری دستی را
به طرف در خروجی کشید .پیرزنی که
روسری روی سرش بود داشت می رفت.
پیرمرد گفت« :ببخشید خانم! با شما
هستم ».پیرزن برگشت و گفت« :بله
آقا!» پیرمرد گفت« :من غریبم ،پسرم
قرار بوده بیاید مرا ببرد .نمیدانم چش
شده؟میشه مرا راهنمائی کنید؟» پیرزن
گفت« :وایستین االن به عروسم میگم».
داد زد« :ماری ،ماری ،به این آقا هلپ! به
این آقا هلپ!» ماری به طرف پیرمرد آمد و
به زبان فارسی پرسید« :چکار داری آگا؟»
پیرمرد گفت« :پسرم قرار بوده اینجا
باشه .هنوز نیامده ».زن گفت«:نگران
نباشید ،من کمک کرد!»
پیرمرد مثل اینکه دنیا را به او داده باشند
نفسش را که مدت ها بود در سینه حبس
کرده بود ،توأم با آهی عمیق بیرون داد
و گفت« :خدا حفظت کند دخترم ،من
منتظر پسرم هستم و هیچ جائی را هم بلد
نیستم ».پیرزن گفت«:آقا نگران نباش،
عر ِوس من همه چیز را حل می کند ».مری
شماره تلفن را یکباردیگر گرفت و پرسید:
«آگا! اسم پسرتان چیست؟» پیرمرد گفت:
«محسن ،خانم ،محسن!» مری شروع کرد
به انگلیسی صحبت کردن و این بار گویا
پسر را پیدا کرد .دنباله مطلب در صفحه 57

رستوران فیمس کباب
غذای هر ملتی بخشی از فرهنگ آن مردم است.

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

کیترینگ کامل میهمانی و جشن های شما در سراسر شمال کالیفرنیا
رستوران فیمس کباب با افتخار از شما پذیرایی می کند.

(916)483-1700

www.famouskabob.com

1290 Fulton Ave., #C, Sacramento, CA 95825
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دفاتر وکالت علی مقدمی
با همکاری جفری زیندر و برزین صباحت
وکالی سابق شرکت های بیمه
 سال تجربه۶۰ با بیش از

Jeffrey Zinder

Ali Moghaddami

Maintaining the highest level of Professionalism & Integrity.
F

Personal Injury

F

Business Litigation

F

Employment Law

F

Criminal Defense

F

Insurance Dispute

 کلیه جراحات و صدمات بدنیF
 کلیه دعاوی تجاریF
 کلیه امور کارمند و کارفرماF
 کلیه امور جنایی در دادگاه های ایالتی و یا فدرالF
 حل اختالفات بیمه گر با شرکت های بیمهF

With over 60 years of combined experience, including trials, mediations and arbitrations
we strive to present your case in its strongest light and achieve the best possible results.
Free Consultation

(818) 500-4111

Tel: (408) 332-5885

333 E. Glenoaks Blvd. #202
Glendale, CA 91207

111 N. Market St. #30

Tel:

Fax: (818) 500-4144
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Cell: (408) 643-1739

San Jose, CA 95113
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برخورد علم ودین
دکتر احمد ایرانی
بخش اول

حافظ از چشمه «حکمت» به کف آور جامی
بو که از لوح دلت نقش «جهالت» برود
			
پیش گفتار

موضوع «رابطه علم و دین» یکی از
مطالبی است که هر روشنفکر مبارز
ایرانی باید به آگاهی های اساسی
درباره آن مجهز باشد .آیا علم و دین
کامل کننده یکدیگرند یا به سختی
باهم درتضادند؟ آیا علم و دین هر دو
جویای حقیقت و خواهان خوشبختی
نوع انسانند؟ آیا علم و دین چون آب و
آتشند ،برخوردهای تاریخی دارند و نبرد
بین آنها هنوز هم در کشورهای گوناگون
جهان ادامه دارد؟ آیا حقیقت های دینی
و نظریه های علمی با یکدیگر هماهنگ و
سازش پذیرند؟
روشنفکران مبارزی که در اندیشه
فردای ملت ایران هستند باید از هم
اکنون درباره صدها پرسش بنیادی
و از جمله پرسش های باال بیاندیشند

و آمادگی پاسخ گویی به آنها را داشته
باشند .آیا به راستی و براساس گفته
های روحانیان یا برپاکنندگان «دستگاه
دین» مذهب و دین هوادار علم و دانش
و خواهان گسترش آن بین مردم جامعه
اند؟ آیا منظور روحانیان از علم همان
«علوم آسمانی»« ،علوم الهی» یا «علوم
غیبی» نیست؟ چگونه می خواهیم مردم
را از این نکته بزرگ آگاه کنیم که:
کوهی از خرافات ،علم و دانش نیست؟
بررسی تاریخ علم و دانش به روشنی تمام
نشان می دهد که در همه دوران هایی که
روحانیان در جامعه نیرومند بوده اند به
آزار و شکنجه دانشمندان و اندیشمندان
پرداخته اند و با هر نظریه علمی یا فلسفی
که با «علوم غیبی» آنان دربرخورد بوده
به شدت مخالفت کرده اند .روحانیان
گسترش علم و دانش را بین توده های

ملت های ایران و
خاورمیانه در آتش
کشمکش های
تاراجگران نفت
در خلیج فارس

مردم با ویرانی «دستگاه دین» خود برابر
می دانند و همیشه با تمامی توان خود
کوشیده اند تا توده های مردم هم چنان
غرق در خرافات و نظریه های ساختگی
طبقه به اصطالح روحانی باشند.
بزرگترین وظیفه هر روشنفکر ایرانی
کمک به فراهم آوردن زمینه «انقالب
فکری» در مغز ایرانیان است .از آنجا که
اکثریت مردم میهن ما بی سواد ،کم سواد
و «بدسواد» هستند از آنجا که در جامعه
دیکتاتور زده ما «مغزشویی فرهنگی» و
«مغزشویی دینی» شده اند نخستین گام
در راه آزادی و رهایی ایرانیان همان انقالب
فکری و مبارزه با آلودگی های فکری و
خرافات دینی است .مبارزان ایرانی عالوه
بر تالش در راه بنیادگذاری حکومت مردم
در ایران و دستیابی برآزادی و استقالل
باید برای دست زدن به انقالب فکری به
اصل بزرگ و پراهمیت «جدایی حکومت
و دین» و نیز اصل پرمعنای «جدایی علم
و دین» اهمیت بسیار بدهند .بنابر اصل
«جدایی علم و دین» روحانیان حق ندارند
از تدریس نظریه ها ،فرضیه ها و اصول
علمی که با اصول دین یا مذهب آنان
هماهنگ نیستند جلوگیری کنند یا مانع
گسترش علم و دانش در جامعه شوند.
آموزش و پرورش رسمی کشور ،دستگاه
فرهنگی جامعه و رسانه های گروهی باید

از نظارت و دخالت دستگاه دینی آزاد
باشند و کسی حق نداشته باشد از انتشار
علم و دانش به عنوان برخورد آنها با اصول
و احکام دینی جلوگیری کند.
هدف اساسی از نوشتن این دفتر کوششی
است در راه رهایی مردم ایران از بند و
زنجیر اندیشه های کهنه ،اسارت آور و
خرافی .برای دستیابی به این هدف بزرگ
باید مردم را به سالح علم و اندیشه مجهز
ساخت؛ باید «جهان بینی علمی» و «تفکر
علمی» در مردم پدید آورد ،باید مردم به
حقانیت علم و اصالت دانش پی ببرند ،با
فرضیه ها ،نظریه ها و واقعیت های علمی
آشنا شوند و در پایان اندیشه های خرافی،
ضد علمی و ضدانسانی را کنار بگذارند.
جهان بینی علمی و جهان نگری دینی

از آنجا که روش های دستیابی به حقیقت
در علم و در دین با یکدیگر تفاوت های
ژرف و بنیادی دارند و از آنجا که سرچشمه
حقایق عالم هستی از دیدگاه دانشمند و
روحانی کمترین شباهتی به یکدیگر ندارند
طبیعی است که جهان بینی آنان نیز تفاوت
های اساسی و پرمعنا خواهد داشت.
در جهان نگری دینی و براساس نوشته
های کتاب های آسمانی ،کل جهان
هستی به وسیله ذات ،موجود یا آفریننده
ای بی نهایت توانا از عدم آفریده شده
دنباله مطلب در صفحه 57
است.

معرفی کتاب

معّمای نفت و تغییر رژیم در ایران

قوانین سازمان ملل ،سیاست و خودمختاری اَبَر قدرت ها»
«نقص
ِ
ِ

تاراجگران نفت در خلیج فارس
نویسنده :مایک رهبریان
در این کتاب ،به منظور بر طرف ساختن آشفتگی ها و دردهای

این ندای اطالعاتی نویسنده کتاب
است که دردهای اجتماعی ملت های ایران و

اجتماعی در جهان «به ویژه ایران و خاورمیانه» پیشنهادات و راه
حل های م ّهمی ارائه شده است و توجه در آن ضرورت کامل دارد.

خاورمیانه را به تصویر می کشاند و با زبان ساده

برای تهیه کتاب با مراکز زیر تماس حاصل فرمایید:

تجاوز را با پیشنهادات کامل اعالم می کند.

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

برابر با قوانین بین المللی ،راه چاره و رهایی از ظلم و

Also available at Amazon & Google Play
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DIVA OF LA JOLLA
We buy and sell Diamond, Gold, Watches, Silver, Platinum, Coins
 زیباترین و نفیس ترین، بزرگترین،برای مشاهده جدیدترین
 سنگ های قیمتی و طالجات با عیارهای مختلف،مجموعه جواهرات
! از جواهری مجلل ما دیدن فرمایید،و قیمت های غیر قابل رقابت

!تعمیر و تمیز کردن جواهر و ساعت

!خرید و فروش و سفارش پذیرفته می شود

We offer Custom Designs,
Jewelry & Watch batteries & repair

WE BUY
GOLD
One of the largest
selection of Rolex Watches

Certified Pre-Owned Rolex Watches

Free Jewelry Cleaning & Ring Inspection
(While You Wait)

No Interest if Paid in Full within 12 months
On qualifying purchases made with your
Synchrony Luxury Credit Card. Interest
will be charged to your account from the
purchase date if the promotional purchase
is not paid in full within the promotional
period. Minimum monthly payments required.

Apply Today!

(408) 241-3755
3911 Stevens Creek Blvd, Santa Clara

(Corner of Stevens Creek Blvd & Saratoga Ave.)
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هما گرامی (فره وشی)

داستانی تلخ از نبرد ویروس ها با بشریت
آن روز صبحگاه وقتی از خواب برخاستم
احساس کردم همه چیز دگرگونه
است .همه جا آرام بود و کم و بیش
صداهایی مبهم گاه به گاه شنیده می
شد .خیابان ها ساکت بودند و رهگذری
در راهی نبود .همچون «گره گوار» در
مسخ کافکا که وقتی از خواب بیدار شد
احساس کرد موجودی دیگر است :او
عنکبوت شده بود .من عنکبوت نشده
بودم اما زندگی دگرگون شده بود.
چند روزی زمزمه گسترش ویروسی
مرگ زا در سطح شهر پیچیده بود و
مردم از هم می گریختند .زندگی رنگی
دیگر گرفته بود و آن روز صبح چون
به اخبار گوش فرا دادم شنیدم که آن
ویروس فاتح شده و انسان ها مغلوب.
آنها در چنگال اسارت ویروس دست
و پا می زدند و راه گریز این بود که
خویشتن را در خانه ها محبوس سازند.
شاید او در پشت درهای بسته به آنها
دسترسی نیابد.
این موجود وحشتناک تکثیر می شد و
تکثیر می شد و تمام شهر را فرا می
گرفت .درهای خانه ها بسته بودند و
رهگذری در راهی دیده نمی شد .از
پشت پنجره جست و جو گر نگاه می
کردم و فکر می کردم بشر چگونه
با دست خود خویشتن را به باتالق
نیستی فرو می کشد و با زیاده طلبی

هایش چگونه از بهار سرسبز و روشن و
پرگل خود زمستانی تاریک و سرد و غم
انگیز می سازد .چه قدرت طلبی های
خودخواهانه تلخی.

به یاد می آورم که دانشجویی نوزده
بیست ساله بودم .گاهگاهی به تاریخ و
گذشتگان می اندیشیدم .به جنگ هایی
که باعث سقوط سلسله ای می شد و
آرایش هایی که سلسله ای را برپا می
داشت .در اندیشه هایم می گفتم وقتی
نادرشاه به هند لشکر کشید ،زمانی بس
دراز به جمع آوری سپاه و آذوقه و زاد
و رود این سفر جنگی می اندیشید و
برای یک لشکر کشی چه مدت زمانی

واژه نامه حقوقی انگلیسی-فارسی
شامل واژه های:
حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی و جامعه شناسی

تالیف :دکتر احمد ایرانی،
کارشناس ترجمه
لس آنجلس ،کالیفرنیا ۲۰۰۶
بهای کتاب با هزینه پست ۱۲ :دالر
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طوالنی صرف فراهم آوردن ساز و برگ
جنگی آن چنانی می کردند .به ناپلئون
فکر می کردم که در نبرد واترلو چه بر
سرش آمد و منهدم و شکست خورده راه
گریز و بازگشت به سرزمینش در پیش
گرفت .آنها جنگ های رو در رو بودند
و دو سپاه با توپ و تانک و مسلسل به
مصاف هم می رفتند .بعد نبردها پیش
رفته تر شد و مثال هیروشیما با یک بمب
اتمی نابود شد .من زمان ها به آنچه
بشر با دست خود بر سر خویش می
آورد ،می اندیشیدم تا در اندیشه هایم
به آنجا رسیدم که آیا انسان ها آرامش

می پذیرند یا نه! آیا علت این همه جنگ
و جدال را باالخره در می یابند یا نه و
آیا هنوز برای درهم کوبیدن یکدیگر
همان صف آرایی ها را می کنند و از
همان توپ و تانک و بمب اتم کمک
می گیرند .بعد فکر کردم که نه ،قرن
بیست و یکم قرن این گونه نبردهای
کودکانه نیست .قرن از هواپیما بمب
ریختن برسر یکدیگر نیست و قرن رو
در رو جنگیدن نیست .قرن بیست و
یکم قرن جنگهای مزورانه و نبردهای
موذیانه است .در آن زمان که فقط
بیست سال داشتم ،می اندیشیدم که
اگر حکومت ها بخواهند خرده حسابی
با هم صاف کنند آیا باز هم مثل زمان
نادرشاه لشکر کشی می کنند و این را
اندیشه ای کودکانه یافتم که هرگز
چنین اتفاقی نخواهد افتاد .من در آن
زمان می اندیشدم که در سده های
بعد جنگ ها ،نبردهای میکروبی است،

وقتی می توان بی صدا با ساختن ویروس
ها در البراتورها دنیایی را زیر و رو کرد
و به خاک و خون کشید ،با از دست
رفتن سرمایه ای کم تر و یافتن پی
آمدی باالتر ،به چه دلیل برای تادیب
و شکست و فنای یکدیگر از ویروس
ها کمک نگیریم و بعد در آن روزها
که نوجوانی نازک دل بودم می گفتم
نه این اتفاق نمی افتد ،باالخره شرف
انسانی هم جایگاهی در مقام انسان ها
و انسانیت دارد .زمان به سرعت برق و
باد گذشت و من از آن جوان نازک دل
مهربان به پیری دنیا دیده تبدیل شدم
و امروز جهان را آن گونه که هست می
بینم نه آن گونه که در اندیشه های
نازک دالنه نوجوانی هایم بود .من به
زمانی رسیدم که انسان ها برای نابود
کردن یکدیگر به سالح اتمی و توپ و
تانک نیاز ندارند .زمان ترسناکی که
می توانی در خانه ات نشسته باشی و
دشمنانت در فضای تنفس تو ،ترا آماج
تیرهایی نامریی سازند که از ورود به
حیطه هستی و زندگی تو هیچ نشانه ای
نباشد ولی آنها وارد شده باشند .نیستی
و هستی در کنار هم درحرکتند و تو به
همان سادگی که هستی می توانی نیست
شوی .وقتی دشمنان نامریی ات به تو
حمله ور می شوند ،گریز گاهی نداری.
آن قصه های عرفان و ماوراءالطبیعه
و دست برتر و دنیای فرا انسانی دیگر
مدد و یاوری نیست .هیوالیی که با
دست بشر ساخته شده امروز جان یافته
و این هیوالی قدرتمند برای کینه کشی
و ضرب شست نشان دادن حکومتی
به حکومت دیگر به جان بشر افتاده و
هستی او را به کام می کشد.
این صبحگاه که از خواب برخاسته ام و
همه جا خاموش و ساکت است و همه
در خانه ها پنهان شده اند صبحی است
که سایه هیوال بر سر زیستگاهم افتاده
و هستی ما را به کام خویش می کشد.
صبحی که هیوالیی که برای ارعاب و
تهدید ساخته شده می رود تا بشریت
را به کام خویش کشد و یک جا ببلعد .
در داستان کافکا فقط «گره گوار» مسخ
شده بود اما در داستان امروز ،بشر می
رود تا هستی خود را بر سر قصه تلخ
مسخ انسانیت و انهدام آن بگذارد.

By Appointment Only

(408) 909-9060
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ورزش از نگاه من
احمد طوسی

Email: atousi1515@gmail.com

می گویند بهترین مذهب حقیقت است.
اما حقیقت آن است که حضرت کرونا
همه را به خانه فرستاد است .او مذهب
نمی شناسد و همه از او حساب می برند.
عمال در همه جای دنیا ورزشکاران را به
خانه فرستاده شده اند و درب ورزشگاها
را به سوی همه بسته است .آمریکا در
ماه مارس هر ساله قهرمان بسکتبال
کالج هایش را می شناسد .مارچ مدنس
اصطالحی است که آمریکایی ها به کار می
برند .بعد از یکسال رقابت و برد و باخت
شصت و چهار تیم برتر دانشگاه انتخاب
می شوند تا بطور حذفی قهرمان خود را
بشناسند .این پول فراوانی است که از
طریق پخش تلویزیونی نصیب این دانشگاه
ها می شود .دانشگاه هایی مثل  Dukeو
یا  North Carolinaو ...از این راه پول
فراوانی به صندوق دانشگاه سرازیر می
کنند .این دلیلی است که حقوق یک مربی
بسکتبال در کالج های معروف چیزی
باالی یک میلیون دالر در سال است ،در
حالیکه رئیس دانشگاه ها چیزی حدود
سیصد تا چهارصد هزار دالر درآمد دارد.
استعدادهای بسکتبال برای راه یافتن به
 NBAخواهان پذیرش در این دانشگاه
ها هستند .بهترین بازیکنان بسکتبال در
 NBAدر دانشگاه ها رشد می کنند و
به باشگاه ها می پیوندند .آنها در دانشگاه
ها میلیونرهای خیالی هستند ،اما تا بازی
کردن در باشگاه ها راه درازی را در
پیش دارند .حاال کرونا همه را به خانه ها
فرستاده است .خانه نشستن بدون دیدن
ورزش از صفحه تلویزیون بسیار خسته
کننده است .بازیکنان که منتظر چنین
فرصت هایی برای دیده شدن در تلویزیون

و شناخته شدن هستند حاال بسیار متاسف
هستند و به کرونا فحش می دهند،
مخصوصا برای آنها که سال آخر دانشگاه
را می گذرانند .فراموش نکنیم دختران به
همان اندازه فرصت دارند که پسران و
آنها خواهان پیوستن به  WNBAهستند
یا به Women National Basketbal
 Associationحاال بدون تردید کرونا
بدون توجه به دختر و یا پسر بودن همه
را به خانه ها فرستاده است .تا کی خدا
می داند؟ در میان بسکتبالیست ها یک
بازیکن تیم  Utah JAZاولین کسی بود
که این ویروس را از ایتالیا به آمریکا آورد.
تست بدنی او برای کرونا مثبت بود و
این شدیدا همه را ترساند .در ایتالیا وضع
از این هم بدتر است .خانواده مالدینی
بسیار سرشناسند و حاال پائولو مالدینی
و پسرش هردو آلوده به ویروس هستند.
ایتالیا ،اسپانیا در اروپا بدترین هستند.
این شرایط استثنایی و دیده نشده طی
سالهای متمادی است .هیچکس در امان
نیست .آمار و ارقام فوق العاده است.
در تمامی جهان ترامپ بودجه ای را در
نظر گرفته است و خود را رئیس جمهور
در حال جنگ می داند .او هر روز مردم
کشورش را در جریان کارها قرار می دهد.
این مساله جهانی است .اما در ایران هیچ
کاری نمی شود و مرگ و میر کرونائی به
شدت مردم را ترسانده است .پزشکان
بسیاری جان خود را از دست داده اند.
درود به شرف آنها .چیزی بیشتر از چهل
نفر پزشک مرده اند ،اما رژیم مردم را
تشویق می کند که دعا بخوانند و خود را
به حرم برسانند .در حالیکه حرم ها را با
الکل شسته اند ،این پدیده ای که هرگز

The Eye School Math Institute Summer Bootcamp
First day of classes: June 03, 2020 Last day of classes: July 28, 2020
Offered on:

M-Th 8:00am-12:00pm
M-Th 12:30-4:30

F Algebra

1&2
F Pre-Calculus
F Calculus AB & BC

Sign up for 4th grade to 8th grade
After School Enrichment Math Classes

(925) 786-1011

4125 Blackhawk Plaza Circle, #210, Danville, CA
www.theeyeschoolofmath.com F register@theeyeschoolofmath.com

دیده نشده است .آیا این طاعونی دیگر
است این بدترین پدیده تاریخ است که
در روزهای اول باید جلوگیری کند.
آمریکائی ها با کره جنوبی در یک روز به
حضور کرونا پی بردند .تاخیر آمریکائی
ها مثل ایرانی ها حاال گریبان گیرشان
را گرفته است .ایرانی ها به یک تسویه
تاریخی باید پاسخ بدهند .یک آخوند
ریشو و مردنی در حرم دیده می شود
که مردم را به حضور در صحنه حضرت
معصومه دعوت می کنند ،در حالیکه در
فضای مجازی یک دکتر مبتال به کرونا
را می بینیم که می رقصد .فرصتی دیگر
برای او نیست .هنوز اندک مردم که
خرافات مذهبی را قبول دارند حرم را
می لیسند و از او طلب شفا می کند.
اما کسی از قرنطیه خارج نمی شود.
آقای رئیس جمهور روحانی می گوید
ما به قرون وسطی بر نمی گردیم و قم
را قرنطیه نمی کنیم .آقای رهبر نماز
جعفر طیار می خواند و یک آخوند عقب
افتاده مردم را به خواندن نماز وحشت
دعوت می کند.
گرفتاری ها روز به روز افزون می شود .در
تمامی جهان ،آقای روحانی همه تقصیرها
را به گردن آمریکا می اندازد و می گوید
اگر در لیوان آب گل آلود است ،بخاطر این
است که آمریکا از سرچشمه گل آلود کرده
اند .او به مردم آمریکا متوسل می شود که
آمریکا تحریم ها را از سر راه ایران بردارد.
حاال بدون تردید ،مذهب زیرگام های علم
لگدمال شده است .آخوندها مملکت را به
بن بستی رسانده اند که همه چیز رو به
سقوط است .خرافات و جهل رفتنی است
در حالیکه آقای خامنه ای و روحانی هنوز
هم اصرا دارند پول ها را صرف طلبه ها
چینی و آفریقائی کنند .حاال طلبه ها در
قم و مشهد با شیشه های الکل در دست
حرم را می شویند.
حاال جهان برای حضرت کرونا حساب
جدائی باز کرده است .آقای احمدی نژاد
در خبرها نشان داده می شود که کسی
را نمی بوسد و با کسی دست نمی دهد.
مترو بسیار خلوت شده است ،حتی بدون
مسافر .طلبه ها به هرکجا می روند با
طعن و لعن روبرو می شوند .در روزگار
ما زندگی طلبگی یک زندگی دانشجوئی
بود و حاال طلبه ها در ایران در الس وگاس
زندگی می کنند .در دنیا شایع است
رژیم ایران همه چیز را پنهان می کند.

ماهنامه
پژواک

آیا دیواری می تواند دیوار دیگر را پنهان
سازد؟ آقای رئیس جمهور می گوید برای
ما وسایل تکنیکی پزشکی نفرستید ،این
را آقای ظریف هم بازگو می کند ،برای
ما پول نقد نفرستید .یک جوان در فضای
مجازی می گوید پول نقد تا آنرا به لبنان
و شیخ حسن و سوریه بدهید .بسیاری از
کشورها طبیبان بازنشسته و پرستارهای
بازنشسته را به خدمت دعوت کرده اند.
آقا مالها منتظر فرار هستند .ریشه های
خشم بعد از کرونا مردم را به خیابان ها
سرازیر خواهد کرد؟ حتی صدای پسر
ریشوی آقای علی مطهری هم درآمده
است .او به خوبی می داند باید دست
و پایش را جمع کند و از مجلس برود.
او به آقای رهبر هشدار می دهد که کم
کاری کرده است .خیلی ها می خندند .او
خودش نایب رئیس مجلس هم بوده است.
امسال سال المپیک هم هست ،اما چه
کسی می داند چه خواهد شد .کانادا و
استرالیا اعالم کرده اند که اجازه حضور
ورزشکاران خود را در المپیک توکیو
نخواهند داد .مشعل المپیک با وجود
همه گیری کرونا هنوز روشن است و
طبق برنامه شهر به شهر حمل می شود
تا به توکیو برسد .روس ها که بدلیل
محرومیت چند ورزشکار سرشناس
بدلیل دوپینگ بدشان نمی آیند که
المپیک به تعویق بیفتد .اما هنوز کسی
چیزی نمی داند و ژاپنی ها متقاعد
شده اند که المپیک را یک سال عقب
بیندازند و در سال  ۲۰۲۱برگزار کنند.
 IOCکمیته ملی المپیک اعتقاد دارد
و هنوز زود است که همه چیز را بهم
ریخت .دانشگاه معتبر اوهایو می گوید
یک لیست تماشا برای این بازی های
المپیک چاپ کرده است و خواستار
عدم انجام دیگر رشته ها مثل فوتبال،
بسکتبال ،والیبال ،کشتی ،وزنه برداری
و خیلی چیرهای دیگر شده است .آنها
می گویند شنا ،دایو ،دو میدانی فقط
کافی است .هیجان فقط در این مسابقات
است .چه کسی کشتی و وزنه برداری یا
شمشیربازی تماشا می کند؟ بهرحال
تلویزیون ها هم از حضور کرونا آسیب
دیده است .ورزش در تلویزیون نیست
و هیچکس نمی داند آیا همه باشگاه ها
اعالم ورشکستگی خواهند کرد .چه
کسی می تواند قراردادهای سرسام آور
ورزشکاران را انجام دهد.

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

(408)221-8624
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در خانه بمانیم!
ماهرخ غالمحسین پور

وقتی اپیدمی کرونا در ایران باال گرفت
رئیس دانشکده علوم پزشکی و درمانی
شاهرود پیشنهاد داد با توجه به موج
فزاینده این ویروس ،کمپین «در خانه
بیندازیم53.البته این طرح پیش
بمانیم» راه
دنباله مطلب در صفحه
از آنکه به ذهن دکتر «رضا چمن» برسد
توسط سیستم بهداشت و درمان چین در
حال اجرا بود.
با اینکه اطالعات چندانی در مورد
کرونا ویروس وجود نداشت اما به نظر
میرسید «ماندن در خانه» برای شکستن
چرخه دردناک بیماری مورد توافق
اپیدمیولوژیستهای سراسر جهان است و
خصوصا دانشمندان چینی پیش از همه به
این ضرورت رسیدند.
آنها از روز سوم بهمن ماه و با شروع قرنطینه
شهر یازده میلیون نفری ووهان ،ماندن در
خانه را مهمترین راهکار ساده اما موثر برای
کنترل بیماری کرونا عنوان کردند و به نظر
می رسد تجربه چین در ووهان می تواند
راهگشای وضعیت فعلی ایران باشد.
این روزها کمپین «در خانه بمانیم»
جزو محدود کمپینهایی است که

همه گروههای فعال فضای مجازی ،از
اپوزیسیون گرفته تا بسیجیهای مسجدرو
و متخصصان سیستم پزشکی در ایران به
اهمیت پیوستن به آن تاکید میکنند.
دکتر «رضا چمن» که اولین پیشنهاددهنده
این کمپین بود روز هشتم اسفندماه در
گفت و گو با ایسنا گفت هر آنچه به کاهش
تراکم میانجام میتواند به پیشگیری از
فراگیر شدن ویروس کرونا کمک کند.
این توصیه که «در خانه بمانیم» هر روز
از سوی کادر درمانی بیمارستانها تکرار
میشود .آنها مینویسند که تنها راه قطع این
زنجیره مرگبار و انتقال ویروس از شخص
آلوده به جمعیت کثیری که آلوده نیستند
ماندن در فضای خانه و ایزوله شدن است.
از سوی دیگر فعاالن دنیای مجازی و
شهروند خبرنگارها ،همزمان با مصوبه
ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد تعطیلی
مدارس و ادارههای دولتی ،گزارشها و
ویدیوهای متفاوتی در مورد حضور مردم
در سطح جادههای کشور منتشر کردند و
به نظر میرسید آمار درگذشتگان در حال
اوج گرفتن است .این ویدیوها نشان می

شرکت ساعی

مشکل گشای شهر شما
-کارت سبز ،ویزای نامزدی

داد که مردم ضرورت ماندن در خانه را
چندان مهم تلقی نکرده اند.
محمدرضا ابراهیمی از ساکنان شهر
رشت و عضو ادوار تحکیم وحدت در
صفحه توییترش نوشت بزرگترین چالش
مورد بحث ما در کارگروه رسانه و فضای
مجازی مقابله با کرونا در استان گیالن
این است که مردم به هشدارها برای
ماندن در خانه توجه نمیکنند .امروز
ساعتی در قبرستان رشت بودم کاش همه
بودند و میدیدند چه مصیبتی بر سرمان
آمده .التماس میکنم در خانه بمانید! »
دکتر «شیوا گلبهار» پزشک داخلی است
که این روزها در بیمارستان طالقانی
تهران به مردم کمک میکند .او میگوید
در تمامی گروههای خانوادگی و دوستانه
و جمع همکاران برای پیوستن به کمپین
«در خانه بمانید» تالش میکند« :مردم
برای زنده ماندن باید در خانه بمانند و
سختیهای قرنطینه خانگی را تحمل کنند.
بر اساس اطالعاتی که سازمان بهداشت
جهانی منتشر کرده دوره اوج کرونا در
ایران هنوز فرا نرسیده است .مردم را
میبینم که در سطح خیابانها دارند
زندگی عادی شان را دنبال میکنند و فکر
میکنم اگر به همین رویه و بیمحابا راهی
کوچه و خیابان بشوند بیتردید بیش از ده
برابر امروز قربانی خواهیم داشت .مردم

نگران ماسک هستند این در حالی است
که ماندن در خانه و ایزوله خانگی بیشتر
از ماسک میتواند آنها را حفظ کند .برای
آنها که مبتال نشدهاند ماندن در خانه یک
سپر دفاعی و حفاظتی مناسب است».
او توضیح میدهد که انتقال ویروس کرونا
تنها از طریق سرفه و عطسه نیست بلکه
درآغوش گرفتن فرد یا لمس وسیله آلوده
مثل گوشی تلفن ،میله اتوبوس ،دستگیره و
هر سطح آلوده دیگری هم خطرناک است.
راه دیگری که هنوز به اثبات نرسیده ،
احتمال انتقال ویروس از مسیر مدفوع است
که هیچ دلیلی برای تایید آن وجود ندارد.
او میگوید درمان این بیماری در مراحل
اولیه تنها از طریق ایزوله و قرنطینه و به
شیوه درمان سرماخوردگی است« :مردم
باید به ضرورت در خانه ماندن برای حفظ
جانشان پی ببرند .به محض مشاهده عالئم
باید رابطه تماسی خودتان را با سایر اعضای
خانواده قطع کنید .ترجیحا در یک اتاق
دربسته بمانید .دنباله مطلب در صفحه 49

Immigration & Translation Services

)408( 554-1318

 امور مربوط به دفتر حفاظت ایران ترجمه کلیه مدارک ،عکس گذرنامه تشکیل شرکت ها -تعویض نام

تابعیت

www.saeicompany.com
I am not an attorney

برای اطالعات بیشتر با آقای داریوش گیالنی تماس بگیرید

(408)554-1318

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

15

)WWW.PEZHVAK.COM ® 339 (APRIL 2020

COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA (408) 221-8624

دنیای سینما

موسیقی سنتی ایران می پردازد که
درباره نوازنده زن جوانیست که برای
یافتن سر منشاء این ساز که از کجا
شروع شد ،سفرش را از برلن آغاز و تا
خراسان وکشورهای سر راه که از این
آلت موسیقی استفاده می کنند ادامه
می دهد و عاقبت با رسیدن به خراسان
و آشنایی با چند ساز زن ،سفرش را پایان
می دهد که برای ایرانی ها به ویژه،
فیلمی دیدنی به وجود می آورد.
«جشنواره تیبران» یکی از نخستین
جشنواره های سینمایی بوده که از ابتدا
به سینمای کوبا توجه خاص داشته و برنامه

مستندی است درباره «جان دلورین»
سازنده ماشین معروف «دلورین» که
در زمان خود انقالبی در طرح و ساخت
اتومبیل در دهه  1980ایجاد کرد که

سعید شفا

نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تیبران
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم شهادت برای محاکمه یکی از افراد
تیبران در تاریخ  17تا  23آوریل در شهر خانواده به شهری که دادگاه در آن واقع
ساحلی تیبران در شمال کالیفرنیا برگزار است بروند .اتفاقاتی که در سر راه و
درون اتوبوس می افتد ،فیلم را متفاوت
و تماشاگر را تا انتها درگیر داستان می

می شود .این جشنواره که به منظور
حمایت و کشف فیلمسازان مستقل از
سراسر دنیا تاسیس شده ،ضمن تقدیر
از پیشکسوتان سینما ،کلیه ژانرهای
سینمایی را از داستانی ،کوتاه ،مستند،
انیمیشن ،تجربی ،موزیک ویدیو ...در بر
می گیرد .امسال  28کشور در جشنواره
با فیلم های جدیدشان شرکت دارند که

فیلم «مارگه و مادرش»

نظیر سال های گذشته توجه خاصی نیز
به سینمای ایران شده که از میان فیلم
های انتخابی می توان از آخرین فیلم
«محسن مخملباف» به اسم «مارگه و
مادرش» که در ایتالیا ساخته نام برد که
درباره تابوهای استفاده نشده در فیلم
های گذشته او مثل مذهب ،سکس...
است که گامی بلند در سبک فیلمسازی
او به حساب می آید.
فیلم دیگر «قسم» ساخته «محسن
تنابنده» و با شرکت «مهناز افشار»
است که درباره خانواده ای است که
اتوبوسی را اجاره می کنند تا برای

فیلم «دلورین»

حتی در فیلم «بازگشت به آینده» هم
استفاده شده اما به خاطر عدم حمایت
کارخانه های اتومبیل سازی ،و تهیه
بودجه برای ساخت ماشین ،جان دلورین،
با فریب ماموران دولتی دستگیر شد و
همین اقدام به برنامه ساخت این ماشین
استثنایی پایان داد.
«ساز» ساخته ای از کشور نیوزیلند

فیلم «مامبونیکز»

های ویژه ای درباره این سینما و سینماگران
آن برگزار کرده .امسال فیلم «مامبونیکز»
ساخته «لکس گلیپسی» را نشان می دهد
که درباره موسیقی و رقص کوبا در دهه
فیلم «قسم»
 1950و  1960است .درواقع قبل و بعد
کند تا جایی که دائم در انتظار است که
از انقالب کوبا توسط «فیدل کاسترو»
این مسیر با آن چالش هایش چگونه به
فیلم «ساز»
فیلمی دیدنی با موسیقی و رقص های
مقصد می رسد.
فیلم دیگریست که به این آلت قدیمی معروف کوبا .دنباله مطلب در صفحه ۵۴
فیلم دیگر که توسط «باربارا کاپل» یکی
از مستندسازان برجسته آمریکا درباره
ایران ساخته شده «کویر یک» است
که پیشتر فیلم «هارلن کانتی یواس
ای» را ساخته .فیلم «کویریک» درباره
وکیل رسمی دادگستری
عملیات نجات گروگان های آمریکایی
در اوان انقالب و در زمان ریاست
جمهوری «جیمی کارتر» است که با
چند تن از گروگان ها ،گروگان گیرها
(دانشجویان پیرو امام) و حتی «جیمی
کارتر» صحبت کرده و کلیه لحظات
طرح و انجام عملیات را با فیلم های
دیده نشده یا کمتر دیده شده درهم
Shiva Moozoun
می آمیزد و فیلمی تاریخی که برای
Attorney at Law
نخستین بار نگاهی به این واقعه دارد
 Fدفاع در برابر IRS, FTB, BOE

شیوا موزون

 Fتشکیل ثبت و انحالل شرکت ها  Fبرنامه ریزی و آماده کردن اظهارنامه های مالیاتی
برای اشخاص و شرکت ها  Fتهیه و تنظیم وصیت نامه و تراست
 Fتهیه و تنظیم انواع قرارداد و اسناد حقوق  Fآماده کردن فرم های مهاجرت

فیلم «کویر یک»

عرضه می کند که چگونه این عملیات
نافرجام طراحی و به مرحله اجرا درآمد
و حاصلش در منطقه کویر «طبس» به
خاطر طوفان شن و تصادم هلیکوپترهای
آمریکایی و به قتل رسیدن چند سرباز و
مامور آمریکایی بود.
«دلورین» ساخته «جردن لوینگسون»

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

493-7065

)Office: (800

F

314-1003

)Cell: (415

651 W. Hamilton Ave, Suite 1000, Campbell, CA 95008
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نوشخند و پوزخند
لبخند و زهرخند
عترت گودرزی (الهی)

etratelahi@aol.com

عید در غربت
با یکی از دوستانم درد دل می کردم.
یادش به خیر ،عیدهای قدیم چه با صفا
و حقیقی بود .بیست روز به عید مانده
دده صغرا ،گندم خیس می کرد و پانزده
روز بعد عدس را در آب می ریخت .مادر
همیشه باقلوای سنتی درست می کرد.
عقیده داشت که شیرینی عید باید در
خانه درست شود .مخصوصا روی باقلوا
تعصب بخصوصی داشت .از باقلواهایی
که با خمیرهای حاضری درست می شد
متنفر بود و می گفت« :این باقلوای ترکی
است .باقلوای ایرانی باید همه چیزش در
خانه درست شود ».بادام ها را قبال در گل
یاس می خواباند و سبزه ها که رشد می
کرد و بزرگ می شد آنها را با روبان های
رنگی تزئین می کرد .پدرم سکه های طال را
در کاسه می ریخت و سر سفره هفت سین
می گذاشت ،حتی تخم مرغ ها را در خانه

با کراوات های خوشرنگ پدرم که مادرم
یواشکی کش می رفت رنگ می کردیم.
اول اسفند بنفشه ها را در باغچه می
کاشتند .پدرم مواظب درخت گل یخ
بود که حتما برای عید گل داده باشد و
اقاقیا جوانه زده باشد .خانه حسابی بوی
عید می داد .بعد از تحویل سال ،من و
خواهرم با شوهر و بچه هایمان عازم خانه
پدر می شدیم برای عرض تبریک .خانه
بوی عشق می داد .دست های مهربان
پدرم را و سینه پر محبت مادرم بوسه می
زدیم و خواهرم ،شوهر خواهرم و بچه ها،
همدیگر را می بوسیدند و با محبت به هم
تبریک عید می گفتند .شام را که سبزی
پلو و ماهی سفید سرخ شده و کوکو بود
با اشتها می خوردیم .عیدی مان را هرچه
بود از پدر می گرفتیم .اما حاال چی؟ همه

چیز عوض شده.
یکی از دوستانم با مسخرگی گفت پس
گوش کن ،این بانمک است:
«من و شوهرم باید عید را دو قسمت کنیم.
شب عید را با پسربزرگم و بچه هایش می
گذرانیم .تحویل را در خانه خودمان بسر می
بریم چون هنگام تحویل نوه بزرگم بسکتبال
دارد و برادرش باید ساکر بازی کند و حاضر
نیستند حتی برای مراسم عید ،آن را تعطیل
کنند .شام را با هم هستیم .دختر به ماهی
حساسیت دارد و پسر سبزی پلو دوست
ندارد و شوهر اصوال برنج نمی خورد .در
نتیجه میز شام شب عید با بوریتو و پاستا
و الزانیا تزیین می شود ،به اضافه یک ظرف
کوکو که از مغازه ایرانی خریداری شده.
البته سفره هفت سین مضحکتر است.
گندم سبز شده را از پت شاپ خریده اند،
شیرینی ها که ماه ها پیش ،از لس آنجلس
آمده با قیافه خشک و محزونی به آدم نگاه
می کنند .کوآرتر و دایم به جای پول طال در
کاسه استنلیس جای دارد .به بچه ها برای
عید پول نباید داد .فقط «گیفت کارت»
باید به آنها داد که غرورشان جریحه دار
نشود و پولکی نشوند .به هر حال ،شب می
گذرد و روز بعدکه روز اول عید است باید
با پسر کوچکتر باشیم .آنها با لهجه آمریکایی
به ما عید مبارکی می گویند .هر دو پسرها

برای مراسم عید ،هیجان بسیار دارند ولی
نمی دانند که ما هرگز عید را در رستوران
جشن نمی گیریم .امسال می گیریم چون
دو برادر طاقت دیدن همدیگر را ندارند
و با هم قهر هستند و چندسالی است که
همدیگر را ندیده اند ،حتی برای مراسم
عید .باید با آنها جداگانه قرار گذاشت.
بچه ها هم احوال همدیگر را نمی پرسند
و اگر تصادفاً در مجلس یا جشنی همدیگر
را ببینند باهم حرف نمی زنند و در کنار
هم نمی ایستند و از ترس پدر و مادر ،زیر
چشمی نگاهی به هم می کنند و سر پایین
می اندازند .شاید چند سال دیگر اصال
فراموش کنند که دختر عمو یا پسر عمویی
دارند و یا شاید اگر به ایالت دیگری رفتند
تصادفا در دانشگاهی با هم همکالس یا هم
دانشکده ای شدند یا اگر کنار هم نشسته
باشند و همدیگر را نشناسند ممکن است
پسر یا دختر آمریکایی غریبه ای آنها را به
هم معرفی کند .انشاءاهلل در آن روز ما دیگر
نخواهیم بود».
دوستم نتوانست صحبتش را تمام کند .من
متأثر شدم ،دلداریش دادم ،اما از طرف
دوستم و خودم ،به همه شما عید را تبریک
می گویم و همچنین به آن دو پسر و بچه
هایشان و امیدوارم روزی همگی در کنار هم
سال نو را جشن بگیرند.

آموزش تمامی سازهای موسیقی (ایرانی و غربی) برای رده سنی  4تا  84سال
Individual & Group Lessons for All with Persian Traditional & Western Instruments

(408)559-7864
Cell:(408)771-3996

www.nejadmusic.com

کالس های خصوصی و گروهی

14505 Union Ave San Jose, CA 95124
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کاترین ِبرک

وکیل متخصص امور مهاجرت
با همکاری مترجم فارسی و ترکی
زبان از دفتر خدمات بین المللی

Kathryn Burke
Attorney at Law

F Business

& Investment Visa

F Employment

Based Green Card

F Family-Based
F Deportation
F Citizenship
F Fiance

Visa

F Tourist

 کارت سبز از طریق کارفرماF

Green Card

 کارت سبز از طریق خانوادهF

& Asylum

 پناهندگی و اخراج از آمریکاF

& Naturalization

Visa

F Entertainment

Visa

 ویزای نامزدیF
 ویزای توریستیF
 ویزای تحصیلیF
 ویزای مخصوص هنرمندانF

Phone:
Toll Free:

 تابعیتF

By Appointment Only

Visa

F Student

 ویزای کار و سرمایه گذاریF

(408) 909-9060

(888) 350-9060

F

Fax:

(408) 503-0040

900 S. Winchester Blvd. #6, San Jose, CA 95128
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مشقی تازه
در روزهای غربت
تشکر از آ کادمی ادبیات روسیه

حسینعلی مکوندی
فریمانت-کالیفرنیا
e-mail:ha@makvandi.com

آنتوان چخوف نویسنده نامدار و تاثیر گذار
روسیه این یادداشت کوتاه را برای آکادمی
ادبیات روسیه فرستاده بود و نوشته بود:
«خوشحالم که به عضویت آکادمی ادبیات
روسیه انتخاب شده ام ولی حقیقت را
بگویم که حق شناسی و سپاسگزاری من از
هیات امنای آکادمی ادبیات روسیه زمانی
بیشتر می شود که این عضویت را از من
پس بگیرند ».علت خودداری چخوف
از پذیرفتن عضویت در این آکادمی این
بود که او معتقد بود افراد شایسته تری
مانند تولستوی وجود دارد که باید به این
عضویت انتخاب شوند .بهرحال محض
اطالع از میان آثار این نویسنده مشهور
مهمترین آنها عبارتند از نماز میت،
نمایشنامه ایوانف ،مرغ دریایی ،دائی و
اینا ،سه خواهر و باغ آلبالو .این نکته را هم
یادآوری می کنم  77داستان و نمایشنامه
کوچک از آثار چخوف در سال 1340

انتشارات دانشگاه تهران چاپ کرده بود.
این تهران پایتخت
حکومت ناالیق قاجارها بود

سیدضیاء طباطبائی یزدی ،بعد از آنکه
به اتفاق رضاخان میرپنج کودتا کردند
نخست وزیر احمدشاه آخرین شاه سلسله
ننگین قاجار شد .بعد که سلسله قاجار
سقوط کرد وی شد رئیس الوزراء رضاخان
هم شاه گردید .بهرحال سید ضیاء که
روزنامه نگار جوانی بود از وضعیت
فالکت بار مملکت و شرایط بسیار عقب
مانده تهران یا پایتخت آگاه بود .فورا
دستور اکیدی مبنی بر اجرای این اوامر
صادر کرد .آن دستورات چنین بود:
هر کاسب به جز نانوا ،کله پز و حمامی
باید دکان خود را اول آفتاب باز و اول
غروب تعطیل کند .هیچ کاسبی به جز
بقال و پزنده و نانوا حق ندارد روزهای
جمعه دکان خود را باز و داد و ستد
دنباله مطلب در صفحه 55
کند.

منطقه فضول آباد
بعضی از مردها

مسعود مثل هر روزش ،بعد از خوردن صبحانه که در چیدن آن بر روی میز هیچ
کمکی نکرده بود ،همه چی را ول کرد و رفت بره توی اتاق کامپیوتر و کتابخانه
اش .وقتی خواست وارد آن اتاق بشه دید قالی لیز خورده آمد پشت درب و باز
نمیشه .زور زد و داشت قالی رو می کشید تا ببره عقب تا در باز بشه که زنش
توران خانم از آشپزخانه صداش زد .بی آنکه آن کار را رها کند و برود ببیند توران
خانم چکار دارد ،از همانجا با صدای بلندی گفت« :کاردارم هر چی هست باشه».
بعد قالی را کشید عقب و نشست پشت کامپیوتر .یه قول خودش ،هروقت می
نشینه پشت این دستگاه ،هزار تا کار داره که انجام بده .امروز هم اول خواست
ببینه انگور فرنگی به چی میگن ،چون تازگی ها داستانی از چخوف به همین نام
خوانده بود .در همین هنگام باز همسرش توران خانم صداش کرد .اما مثل نوبت
قبل گفت« :کاردارم .باشه بعد ».این بار رفت سراغ واژه کوتوال وخواست معنی
دقیق آن را بداند .گرچه قبال معنیش را می دانست .در این موقع هم باز خانمش
صدا زد« :مسعود» .مسعود عبارت قبلیش را تکرار کرد .خالصه این قبیل کارهای
آقا مسعود ادامه پیدا کرد و تا سه ساعت طول کشید .بعد از این مدت خسته شد
و پاشد رفت طرف آشپزخانه .اول آب خورد و بعد قدری انگور گذاشت تو یه پیش
دستی و آمد دور میز ناهارخوری .از توران خانم پرسید« :چند بار صدام کردی.
چکار داشتی؟» توران خانم گفت« :می خواستم بری از پشت ماشین یه کیسه
برنج خریدم بیاری و این کیسه سنگین پر آشغال را هم ببری بندازی تو آشغال
دونی .در ضمن می خواستم این المپ سوخته زیر پنکه را دربیاری ببریم مثلش
بخریم .و می خواستم بری دفتر مدیریت مجموعه بگی المپ چراغ دیواری توی
بالکنی ما سوخته .بیان عوضش کنند ».حرفاش که به اینجا رسید مسعود گفت:
«حاال برات همه رو انجام میدم».
دنباله مطلب در صفحه 55

دفاتر وکالت علی مقدمی

با همکاری جفری زیندر و برزین صباحت
وکالی سابق شرکت های بیمه با بیش از  ۶۰سال تجربه
With over 60 years of combined experience, including trials, mediations and arbitrations
we strive to present your case in its strongest light and achieve the best possible results.

فرا رسیدن بهار و نوروز باستانی بر شما مبارک باد

Ali Moghaddami

 Fکلیه جراحات و صدمات بدنی
 Fکلیه دعاوی تجاری
 Fکلیه امور کارمند و کارفرما
 Fکلیه امور جنایی در دادگاه های ایالتی و یا فدرال
 Fحل اختالفات بیمه گر با شرکت های بیمه
(408) 332-5885
Cell: (408) 643-1739

(818) 500-4111
Fax: (818) 500-4144
Tel:

Tel:

111 N. Market St. #30
San Jose, CA 95113

Personal Injury
F Business Litigation
F Employment Law
F Criminal Defense
F Insurance Dispute
F

Free Consultation

333 E. Glenoaks Blvd. #202
Glendale, CA 91207
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یادداشتهای بی تاریخ
دکتر صدرالدین الهی

عید در خانه

یبسا طعی دما،شیرین ی وگ ل ویک ید و
پا 
ت وشگون،
یپخت هب هنشان هنعم 
جو رغذا 
سنت خانواده وجود داشت و همین .پدر
ی بر ق و
ی آندریا 
اجاز ه نمیدا د ک ه رادیو 
یرابا زکنی م ومراس متحوی لسا لرا
باطر 
ازرادیوبشنوی م.
او ساعت نفره بغلیاش را در دست
میگرفت ،و به عقربهاش خیره میشد.
ه رچ هب هتحوی لسا لنزدیکت رمیشدیم
ساکتترمیشدیم .نفسمانرادرسینه
حبس میکردیم مثل اینکه قرار بود
اتفاق ی بیفتد .گاه ی ه م گوشما ن را به
زمی ن میچسباندی م تا وقت ی گاوماهی،
کره زمین را از این شاخ به آن شاخ
ی جا
میانداز د  و سا ل ن و میشو د صدا 
بهجاییسالرابشنویم.
با شیرینیها ک ه سه م کوچک ی ا ز آ ن در
ی گلسرخ ی ب ه ما داده
پیشدستیها 

میشد ،معاشقه و نظربازی میکردی م
و با خود در جیبهای خالیمان
اسکناسهای نو و سکههای براق را که
باید تا آخر هفته در آنها جا می گرفت
میشمردیم .میرسیدحسی ن خان ،یک
تومان،عمهخدیجهخانم،پنجهزار،آقای
حاج شیخ عبداهلل ،یک قران دستالف.
چ ه حرص ی میخوردی م ا ز ای ن دست
الفیها ،که بیشترشان آقایان علما بودند،
یگندهتر
یگند ه وعمامهها 
باآ نهیکلها 
و سکههای حقیر که میگفتند تیمن دارد
وتبرکاستوبایدنهکیسهگذاشتکه
برکت سال بعد شود .و ما میدیدیم که
کقرانی
کقران یآنهاهی چفرق یبای 
اص ًالی 
دیگ ر ندار د  و حت ی معجو ن افالطونفروش
یسر
پد رسوخت هس رکوچ ه وجغو ر وبغور 
چشمهحرمتسکهآقایانرانگهنمیدارند
واص ًالقبولندارن دکهپولآقایا نا زقماش

ت .بدت ر ا ز همه ،اکب ر کفر 
ی
ی اس 
دیگر 
دوچرخهسازبودکهدوچرخهکرایهمیداد
ت سکه
 و حاض ر نبو د د ه دقیق ه ب ه حرم 
دستالف دوچرخهها را بیشتر در اختیار
ما بگذار د  و د ر مقاب ل اصرا ر ما میگفت:
«سکه آقایون اگه برکت نبره برکت
نمیآره ».تقصیری نداشت همه اهل محل
میدانستند که اکبر نه نماز میخواند ،نه
روزه میگیرد ،نه مسجد میرود و کارش
ازاولشبیکلنگهپاجلوپیشخواندکان
نیمبابی عزیز عرقفروش ایستادن است و
نحسیباالانداختن.
گشد هبودی مک هاکب رکفری
مادیگ ربزر 
ی خیابا ن ژال ه تی ر خور د و
رو ز س ی تی ر تو 
دربیمارستانسیناجانداد.
آقاداییها هم به تفاوت عیدی میدادند.
آقادایی حسن خسیس بود و یک تومان
بیشتر نمیداد .آقادایی حسین که زن
و بچه نداشت ،بسته به اینکه در چه
وقت روز به او میرسیدیم و چقدر از
ش ماند ه بود ،سبی ل ما را
اسکناسهای 
چرب میکرد .آقادایی علی اگر سر حال
بود و نشئه ،اسکناسی کف دستمان
میگذاشت و فحش بیدریغی به تمام
قو م وخویشهامیداد.ماآقادای یعل یرا
ت داشتی م چو ن فحشهای ی را
خیل ی دوس 
ی نمیشنیدیم.
ک ه میدا د ا ز دها ن دیگر 

دکتر فتانه هوشداران

یادگرفتنفحشمثلدیپلمگرفتنبود.
وقتی عقربه ساعت تحویل سال را نشان
میداد ،پدر حلول سال نو را اعالم
میکرد .دستش را میبوسیدیم ،صورت
مانرامیبوسیدومامیدانستیمکهباید
تمامقصیدهبهاریهسعدیرابشنویم.
بامدادیکهتفاوتنکندلیلونهار
خوشبوددامنصحراوتماشایبهار

و روزگاری تمامی قصیده را از ب ر
بودیم چون پدر میگفت که روز
عید در روزگاران گذشته شاعران در
ش شا ه قصید ه میخواندهان د  و صله
پی 
میگرفتهاند و تخت شاهان بر پایه
قصای د بهاری ه استوا ر بود ه  و شاعرا ن به
مرحمتشاهانمیزیستهاند.اعتقادات
ی بع د و
ب ا و را ما د ر سالها 
عجی 
ً
سرکشیهای جوانی اص ال باور نداشتیم
ت ایران را شعر
که میگفت« :مملک 
شاعرا ن ب ر پا نگ ه داشت ه  و پادشاها ن با
حمایت از شاعران در حقیقت ایران را
ت میکردهاند»  و چ ه افسوسها
حمای 
ی از
میخور د ک ه ای ن پادشاها ن آخر 
مظفرالدین شاه به این طرف ،شعر
نمیشناختهان د وحا الرو زعی د وسال مشاهانه
ملکالشعراییندارندکهتهنیتسالنورابه
شعربگویدواعتقادداشتکهعیدبدونشعر
عیدنیست .دنباله مطلب در صفحه 58

کایروپراکتر

تشخیص ،معالجه و جلوگیری از ناراحتی های مفاصل و استخوان ،ورزشی،
صدمات کاری و تصادفات رانندگی با پیشرفته ترین وسائل پزشکی

Chiropractic care is more than just making the pain disappear. It is about
learning, understanding & taking care of your body to improve your quality of life
مطب مجهز به دستگاه های فیزیکال تراپی و ماساژ طبی ،ورزشی و میز

Doc Decompression Table

Fataneh Hooshdaran, D.C.

برای تسکین و بهتر کردن دردهای:

 Fسر درد  Fرماتیسم Fدیسک  Fشانه و زانو درد
 Fدردهای عصبی  Fدردهای گردن دردهای کمر Fدردهای دست

F Rheumatism

& Hand Pain

Disc

F Neck

F Headache F Sciatica F Degenerative

Shoulder & Knee Pain

(408)244-7677

2797 Park Ave., Suite #103
Santa Clara, CA 95050

F

Back Pain

F Lower

Serving: San Jose & Santa Clara

www.chiropracticusaca.com
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چرا برای جلوگیری از بیماریهای
عالمگیر باید بدبینی پیشه کرد
توبی اورد  -برگردان :پویا موحد

بود .در اواخر جنگ جهانی اول ،شکل
ویرانگری از آنفوالنزا ،معروف به آنفلوانزای
 ۱۹۱۸یا آنفلوانزای اسپانیایی ،در شش قاره
و حتی جزایر دور اقیانوس آرام شیوع یافت.
حدود یک سوم از جمعیت جهان به این
بیماری مبتال شدند و حدود  ۳تا  ۶درصد
مردند .این تعداد مرگومیر از کشتههای
جنگ جهانی اول بیشتر بود.
با این حال ،وقایعی مانند اینها کوچکتر از
آناند که خطری برای امکانات بالقوه نوع
بشر در بلندمدت باشند .دیدهایم که در
طاعونهای دملی بزرگ حرکت تمدن در
مناطق متأثر از بیماری کند شده اما بعد
توان خود را باز یافته است .نرخ مرگومیر
ِ
درصدی منطقهای ،عاملی کافی
 ۲۵تا ۵۰
برای فروپاشی قارهها نبوده است .این
وقایع سرنوشت نسبی امپراتوریها را
تغییر دادهاند و حتی شاید روند تاریخ را
به شکلی چشمگیر تغییر داده باشند ،اما
اگر بتوان از آنها نتیجهای گرفت ،در ما
این اعتقاد را تقویت میکنند که تمدن
بشر ممکن است از وقایع مشابه در آینده با
همین نرخ مرگومیر جان به در برد ،حتی
اگر این وقایع مقیاسی جهانی داشته باشند.
بیماری عالمگیر آنفلوانزای اسپانیایی از
این نظر مهم بود که بهرغم شیوع جهانی،
تأثیر ظاهری بسیار کمی بر رشد جهان

داشت .چنین به نظر میرسد که تأثیرات آن
بعد از جنگ جهانی اول ناپدید شد ،جنگی
که بهرغم کشتههای کمتر ،تأثیر بسیار
شدیدتری بر روند تاریخ گذاشته است.
کل تاریخ نوع بشر دستکم حدود  ۲۰۰هزار
سال به طول انجامیده است .هر چند درباره
بخش بزرگی از این دو هزار قرن شواهد و
مدارک اندکی در دست داریم ،اما خود
طوالنی بودن گذشته ما میتواند درس مهمی
برای ما داشته باشد .امکان انقراض بشر بر اثر
ت باید بسیار
حوادث طبیعی در بیشتر این مد 
کم بوده باشد ،وگرنه تا حاال جان به در نبرده
بودیم .اما آیا ممکن است که این خطرات
تغییر کرده باشند؟ ممکن است آسودهخاطری
ناشی از گذشته نادرست باشد؟
جمعیت ما اکنون هزاران بار بیش از آن
چیزی است که در بیشتر تاریخ بشر بوده
است .بنابراین ،بیماریهای جدید بشری
برای یافتن آغازگاهی برای خود ،امکانات
بسیار وسیعتری دارند .و شیوههای
دامداری ما تعداد بسیار زیادی از حیواناتی
را به وجود آورده که در شرایط بسیار
ناسالم در نزدیکی انسانها زندگی میکنند.
این موضوع خطر را افزایش میدهد زیرا
بسیاری از بیماریهای اصلی پیش از آنکه
به انسانها منتقل شوند در حیوانات آغاز
شدهاند.
دنباله مطلب در صفحه 50

دفتر خدمات
اجتماعی ایرانیان
با مدیریتآذر نصیری

با سال ها تجربه ،سرعت عمل،
و دقت ،شما را یاری می دهیم!

Azar Nassiri
Non-Attorney

خدمات سوشیال سکیوریتی

 Fمدیکر و مدیکل
 Fسوشیال سکیورتی ()SSI
 Fدریافت حقوق و مزایای دولتی ()CAPI
 Fدریافت حقوق پرستار
 Fدریافت حقوق بازنشستگی
 Fمصاحبه های ساالنه سوشیال سکیوریتی
 Fانجام درخواست تجدید نظر در امور سوشیال سکیوریتی ()Appeal

Ir
Se an
rv ian
ic
es

جهان احتماالً در مراحل اولی ه
مرگبارترین بیماری عالمگیر در صد
سال گذشته است .در چین تا کنون
هزاران نفر جان باختهاند ،گروههای
بزرگی در کر ه جنوبی ،ایران و ایتالیا به
این بیماری مبتال شدهاند و بقی ه جهان در
انتظار آسیبهایش به سر میبرند .هنوز
نمیدانیم که میزان مرگ و میر نهایی در
ابعاد هزاران نفر خواهد بود یا صدها هزار
نفر .بهرغم هم ه پیشرفتهای پزشکی،
نوع بشر هنوز در برابر بیماریهای
عالمگیر بسیار آسیبپذیرتر از آن است
که میپنداریم.
ی و تعیین اقدامات
برای فهم این آسیبپذیر 
الزم برای رفع آن ،خوب است که به بدترین
سناریوهای ممکن بیندیشیم .یک بیماری
عالمگیر چقدر میتواند مخرب باشد؟ در
داستانهای علمیتخیلی گاهی با این ایده
مواجه میشویم که یک بیماری عالمگیر
چنان شدید بوده که توانسته به تمدن یا
حتی نوع بشر پایان دهد .چنین تهدیدی
علیه تمامیت آیند ه نوع بشر را خطر وجود
شناختی مینامند .با اطمینان میتوان گفت
که ویروس جدید کرونا ،کووید ،۱۹-چنین
خطری در بر ندارد .اما آیا بیماری عالمگیر
بعدی ممکن است چنین باشد؟ برای فهم
این موضوع ،و برای قرار دادن بیماری
کنونی در بستری بزرگتر ،اجازه دهید
ابتدا به گذشته توجه کنیم.
در سال  ۱۳۴۷میالدی ،مرگ به سراغ اروپا
آمد .محل ورود آن شهر کافا در شبهجزیره
کریمه بود و لشکر تحت محاصره مغول آن
را با خود آوردند .تاجران فراری بی آنکه
بدانند آن را با خود به ایتالیا بازگرداندند.
از آنجا به فرانسه ،اسپانیا و انگلستان انتشار
یافت .سپس در شمال تا نروژ و در بقیه
سرزمینهای اروپا پراکنده شد و تا مسکو
نیز رسید .در مدت شش سال« ،مرگ سیاه»
تمامی قاره را درنوردید.
دهها میلیون نفر به شدت بیمار شدند و تن
آنها به شیوههای مختلف تسلیم بیماری شد.
گردن ،زیر بغل و کشال ه ران برخی دم ل زد،
پوست برخی به علت خونریزی زیرپوستی
سیاه شد ،برخی در اثر مرگ سلولها در
نتیج ه التهاب گلو و ریه خون باال آوردند.
هم ه شکلهای بیماری شامل تب ،بدندرد و
بوی تحملناپذیری بود که از مواد دفع شده
از بدن متصاعد میشد.
تعداد مردهها آنقدر زیاد بود که به ناچار

گورهای بزرگ دستهجمعی کنده شد و
حتی با این حال گورستانها برای اجساد
جا نداشتند .مرگ سیاه اروپا را ویران
کرد .در این شش سال بین یک چهارم تا
نیمی از اروپاییان مردند .خاورمیانه هم در
هم کوفته شد و طاعون یک سوم مصریها
و سوریها را کشت .دامنه آسیبها ممکن
است تا بخشهایی از آسیای مرکزی ،هند و
چین هم رسیده باشد .به علت فقدان سوابق
کافی دربار ه قرن چهاردهم ،هرگز نمیتوانیم
بفهمیم که میزان مرگومیر واقعاً چقدر
بود ،اما بنا به بهترین تخمینهای ما چیزی
بین  ۵تا  ۱۴درصد از تمام مردم جهان کشته
شدند .این احتماالً بزرگترین فاجعهای بوده
که بشر تا کنون با آن مواجه شده است.
مرگ سیاه تنها نوعی مصیبت زیستشناختی
نبود که بر تاریخ بشریت زخم به جا گذارد.
این واقعه حتی تنها طاعون دملی بزرگ
نبود .در سال  ۵۴۱بعد از میالد ،طاعون
یوستینیان ،امپراتور روم شرقی ،را مبتال
کرد .در طول سه سال ،این بیماری تقریباً
جان سه درصد از مردم جهان را گرفت.
وقتی اروپاییها در سال  ۱۴۹۲به قار ه آمریکا
رسیدند ،دو جمعیت ،یکدیگر را در معرض
بیماریهای کام ًال جدیدی قرار دادند.
در طول هزاران سال ،هر جمعیت نسبت
به مجموعه بیماریهای خود مقاومت
کسب کرده بود اما نسبت به بیماریهای
جمعیت دیگر بسیار آسیبپذیر بود .مردم
آمریکا شاهد بدترین تبادل بیماری تا به
حال بودهاند که بیماریهایی مانند سرخک،
آنفلوانزا و آبله را شامل شده است.
طی صد سال بعد ،ترکیبی از تهاجم و
بیماری به مرگومیر عد ه زیادی [در میان
بومیان آمریکا] انجامید و ابعاد آن شاید
هرگز مشخص نشود زیرا دقیقاً نمیدانیم
که جمعیتی که پیش از آن در این قاره
وجود داشت چقدر بود .نمیتوان این
فرض را رد کرد که بیش از  ۹۰درصد از
جمعیت آمریکا در این قرن کشته شدند،
هر چند این رقم ممکن است بسیار کمتر
هم بوده باشد .و بسیار مشکل است که
گومیر در
مشخص کنیم چقدر از این مر 
اثر جنگ و تسخیر اتفاق افتاده و نه بر اثر
بیماری .بر اساس تخمینی تقریبی احتماالً
حدود  ۱۰درصد از مردم جهان در این
دوران کشته شدند.
قرنها بعد جهان چنان درهمتنیده شده بود
که وقوع بیماری واقعاً عالمگیر امکانپذیر
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دنیا پس از بحران کرونا؟
سیاوش قائنی

ویروس کرونا (کووید  )۱۹جان هزاران
نفر را گرفته و جان میلیونها انسان را
در سراسر دنیا به خطر انداخته و پایههای
زندگی اجتماعی و اقتصادیمیلیونها نفر
را به لرزه در آورده است .زندگی روزمره
و «عادی» انسانها تعطیل شده است.
در سراسر دنیا و از جمله در کشور ما ایران
مردم در خانههایشان در حال قرنطینه
بهسر میبرند .گالریها بسته ،مدارس
و دانشگاهها تعطیل شدهاند ،دربهای
رستورانها بسته است و نمایشخانهها و
موزهها سوت و کورند ،سینماها تاریک و
خیابانها خلوت و مترو و اتوبوسها هم کم
مشتری شدهاند .شهرها حالت فیلمهای
تخیلی را بهخود گرفته است.
در این شرایط همه پزشکان همه روانشناسان
همه دانشمندان علوم اجتماعی واقتصادی
همه سیاستمداران ...که در فکر مدیریت
این بحران هستند نیز به این فکر میکنند
که ما با چه جهانی پس از کرونا روبرو
خواهیم بود. پاسخ نهائی و قطعی به این
پرسش به چند دلیل بسیار مشکل است.
نخست اینکه الزمه پاسخ به این پرسش
دانشی کافی در تمام حوزههائی که در
باال بر شمردیم را طلب میکند .دوم اینکه
تجربه تاریخی نشان میدهد که انسان
فراموشکار است و پرسش اینجاست
چگونه باید این فاکتور فراموشکاری را
در پاسخ به پرسش باال وارد کرد و این
فاکتور چه سهمی را در رفتار انسانها پس
از بحران کرونا بازیخواهد کرد. پس شاید
بهتر باشد پرسش را چنین مطرح کنیم ،چه
درسهائی را میتوان از این بحران گرفت
و چه دنیائی را پس از کرونا آرزومندیم؟
ویروس کرونا مانند جراحی شکم مریض
را باز کرده و اکنون علل بیماری مریض،
شکنندگی و ضعف او پدیدار شده است.
علل این بیماری کدامند؟
شکنندگی بینشنئولیبرالیسم

نخست گسترش جهانی ویروس کرونا پیش
از هر چیز شکنندگی بینش نئولیبرالیسم
و بازارمحور بر اقتصاد و تولید را نشان
میدهد . ویروس کرونا به اقتصاد جهانی
ضربه مرگباری وارد کرده است و اقتصاد
جهانی مبتال به تب شدیدی شده است.
منحنی وال استریت و دیگر بورسهای جهان
شدت این تب را نشان میدهند .پرسش
این است که آیا این بیمار (اقتصاد جهانی)
نیز همچون بعضی بیماران سالمند مبتال به
ویروس کرونا از پای در میآید و یا میتواند
بار دیگر لنگان لنگان ازجای برخیزد.
پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کرونا
برای اقتصاد جهانی در کانون توجهرسانهها

و تحلیلگران مسائل اقتصادی قرار دارد.
پیشبینی میشود که هرگاه شیوع این
بیماری طی هفتههای آینده کنترل و مهار
نشود ،اقتصاد جهان از نفس بیافتد. امروز
تمام کشورهای سرمایهداری میلیاردها
میلیارد دالر و یورو آماده کردهاند تا این
بار هم این بحران اقتصادی پیش رو را
پشت سر بگذارند .صندوق بینالمللی پول
و بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز میلیاردها
دالر برای مقابله با پیامدهای این بیماری
در نظر گرفتهاند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را
بزرگترین چالش اقتصادی جهان پس از
بحران مالی سال  ۲۰۰۸اعالم کرده است.
حتی گفته میشود که نرخ رشد اقتصادی
جهان میتواند به نصف کاهش یابد.
شوربختانه کشورهای بزرگ سرمایهداری
پس از بحران مالی ۲۰۰۸و بحران یورو در
آغاز سال  ۲۰۰۹و بحران محیط زیست،
درسهای الزم را نگرفتند و بهتوصیههای
متفکران اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
محیط زیست که جایگزین کردن تولید
و اقتصاد استوار بر «توسعه پایدار» را به
جای اقتصاد نئولیبرالیستی و بازارمحور
پیشنهاد میکردند توجه نکردند و تا آنجا
که ممکن بود (البته در کشورهای مختلف
با درصدی متفاوت) بخشهای مختلف
تولید را به بخش خصوصی (با هدف
متحقق کردن سود حداکثری) واگذار
کردند. امروز بحران کرونا اقتصاد جهانی
را به زانو در آورده است.
با آغاز سال  ۲۰۰۹بحران یورو اتحادیه
اروپا را با مشکالت فراوانی مواجه کرد و
کشورهای ایرلند ،پرتغال ،ایتالیا ،اسپانیا
و به ویژه یونان را تا مرز ورشکستگی
رساند و هنوز ایتالیا اسپانیا و یونان با آن
بحران دست بگریبانند. بحرانی که بر
روند همگرایی اتحادیه اروپا در چارچوب
مباحثی مانند ارزش یورو ،افزایش شکاف
اقتصادی ،رشد روند واگرایی ،افزایش
بیکاری ،گسترش ناآرامیهای اجتماعی و
سقوط زود هنگام برخی دولتهای حاکم،
رشد ملیگراییافراطی و گرایشهای ضد
اروپایی ،خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و
مطرح شدن احتمال فروپاشی حوزه مالی
یورو ،تاثیر فراوان داشت و هنوز هم بر
طرف نشده است.
ریاضتهای اقتصادی دیکته شده از
طرف اتحادیه اروپا با پیروی از نسخههای
اقتصاد نئولیبرالی ،با خصوصی کردنهای
گسترده و تضعیف مستمر قوانین و
قراردادهای کار ،پایههای «دولت رفاه»

را فرسوده کرده است.
ریاضتهای اقتصادی از طرف اتحادیه
اروپا در تمام کشورهای اروپائی و بویژه
در کشورهای ایتالیا ،اسپانیا و یونان باعث
شدند که دولتهای دست راستی این
کشورها در اولین گام خود بودجههای
خدمات اجتماعی و سیستم بهداشتی را
بطور چشم گیری کاهش دهند.
امروز در شرایط بحران کرونا نتیجه کاستن
بودجههای سیستم بهداشتی و درمانرا در
کشورهای ایتالیا و اسپانیا به روشنی میتوان
دید .کمبود تختهای مراقبت ویژه (در
ایتالیا  ۵۲۰۰تخت در مقایسه با آلمان ۲۸۰۰۰
تخت) نبود وسائل ایمنی از ماسکهای ویژه
و غیره و غیره که باعث نرخ باالی مرگ و
میر در این کشورها شده است .در فرانسه
تنها  ۱۷هزار تخت بیمارستان طی سالهای
اخیر از بین رفت است و کلیه مراکز
درمانی با کمبود منابع و امکانات مالی و
کادر پزشکی روبرو هستند .سالهاست
که موج واگذاری بیمارستانها به بخش
خصوصی با هدف سودآوری حداکثری در
تمام کشورهای اروپائی در جریان است.
سالهاست (نه امروز پس از شیوع ویروس
کرونا) که هزاران پزشک و پرستار و کادر
درمانی در کشورهای اروپائی با اعتصابها
و اعتراضهای سراسری خود نسبت به
نابودی تدریجی سیستم بهداشت و درمان
در کشورهای خود در نتیجۀ خصوصی
سازیهای بیوقفه هشدار میدهند.
حال پس از همهگیر شدن ویروس کرونا
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که
یکی از از طرفداران پروپا قرص اقتصاد
نئولیبرالی و بازار محور به حسابمیآید
در پیام تلویزیونی خود به مناسبت همه
گیر شدن ویروس کووید ۱۹میگوید:
«این پاندمی به روشنی نشان میدهد
که نباید تمام بخشهای تولید و توزیع
و «دولت رفاه» را به بازار محول کرد.
دیوانگی محض است که دولت کنترل
بخشهای مربوط به رفاه عمومی ،تغذیه،
بهداشت و درمان و امنیت را به بخش
خصوصی واگذار کند. دولت باید در
فرانسه و در اروپا کنترل دوباره را بر
روی این بخشها بدست آورد و استقالل

و سرنوشت این بخشها را تضمین کرده و
کاملن در دست گیرد »
جهانی شدن

به دنبال شیوع ابوال در سالهای ۲۰۱۴
تا  ۲۰۱۶سازمان جهانی بهداشت و بانک
جهانی و یک کارگروه بحران سازمان ملل
در امور بهداشت GPMB(The Global
)Preparedness Monitoring Board،
در گزارشی هشدار دادند که با جهانی
شدن اقتصاد با گسترش و جهانی شدن
ارتباطات و تجارت در کنار رشد بیسابقه
گردشگری و روند تغییرات اقلیمی و
افزایش خیل پناهجویان و پناهندگان در
سطح جهان به همراه افزایش ناامنیهادر
سطح بینالمللی ،جهان در یک وضعیت
اضطراری قرار گرفته است .این گزارش
هشدار میدهد که بیماریهای بیشمار
و همهگیر و از جمله یک پاندمی بسیار
کشنده ناشی از یک پاتوژن تنفسی جهان
ما را تهدید میکند .این بیماری همهگیر
میتواند  ۵۰تا  ۸۰میلیون نفر در جهان را
به هالکت برساند و  ۵درصد از اقتصاد
جهان را ویران کند .این گزارش در
پایان به این نتیجه میرسد که دولتها
و سازمانهای غیردولتی برای مقابله با
این پاندمی (اپیدمی یا شیوع جهانی یک
بیماری) بزرگ به هیچوجه آماده نیستند.
حال در پرتو گزارش این سازمانها
کارنامه دولتها و سیاستمداران را بر
پایهآنچه که در باال نوشته شد چگونه باید
ارزیابی کرد؟
این دولتها به جای اینکه در سیستم
بهداشت و درمان سرمایهگذاری کنند
به جای اینکه همکاریهای علمی و مالی
بینالمللی خود را در مبارزه با این پاندمی
گسترش دهند به جای اینکه سیستم
بهداشت و درمان گسترد ه جهانی بوجود
آورند که همه در تمام کشورها از آن
برخوردار باشند به جای همکاری وسیع با
سازمان بهداشت جهانی برای آماده ساختن
تمام کشورها برای مقابله با اینپاندمی ،به
کم کردن بودجه سیستم بهداشت و درمان
خود اقدام کردند و امکان بوجود آمدن
چنین پاندمی را کتمان و دیوار ملیگرای
را بلندتر کردند.دنباله مطلب در صفحه 47
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زنگ خطری که ادامه دارد!
خبر تعطیلی کتابفروشیهای کوچک و
بزرگ ،قدیمی و جدید همچنان به گوش
میرسد .این مسئله سبب شده تا برخی
همصنفان آنها هم چندان امیدی به ادامه
کار خود نداشته باشند.
به گزارش ایسنا ،خبر عقبنشینی کردن
برخی کتابفروشیها از کسب و کار کتاب
به گوش میرسد ،برخی آرزوهایشان تعطیل
شده و برخی تعطیلی شده آرزویشان.
مدیر یکی از کتابفروشیها اخیرا به دنبال
خبر تعطیلی یکی از همصنفانش در فضای
مجازی نوشته بود« :حس سربازی رو داریم
که زیر آتش دشمن ،دونهدونه همقطارانش
تیر میخورند و میافتند .حس تنها شدن».
اغلب کتابفروشیها وقتی به کار روزانه
خود پایان میدهند نمیدانند که فردا
همسایههایشان باز هم کتابفروشی
میمانند یا ممکن است به کافه یا
فستفودی تغییر شغل بدهند.
کتابفروشی «ایرانیان» از مغازههای قدیمی
خیابان فردوسی بود که بهمنماه سال
گذشته سراغش رفتیم و با اسماعیلخان
پای تجربیات  ۴۵ساله «ایرانیان» نشستیم،
اما حاال چند وقت ی است که دیگر خبری از
آن ویترین شیشهای قدیمی کتابها نیست
و این کتابفروشی هم در این باور که دیگر

کسی کتاب نمیخرد به عمر خود پایان
داد .اما «ایرانیان» نه اولی بود و نه آخری.
پیش از آن خبر تعطیلی کتابفروشی
نشر رود توسط مخاطبان آن منتشر شد.
کاربران در صفحات مجازی از پایان کار
کتابفروشی مورد عالقهشان نوشتند
و همسایههای کتابفروشش به خبرنگار،
مخاطب کتاب و رهگذر از اینکه «این
یکی هم تعطیل شد» گفتند.
دیگری کتابفروشی نشر آسیا بود که در
بهار سال گذشته به کار خود پایان داد.
این کتابفروشی با قدمتی در حدود ۵۴
سال در شاهآباد تهران فعالیت داشت اما
حاال اهالی محله آن مکان را به عنوان یک
اغذیهفروشی میشناسند.
«اسالمیه» هم جزء کتابفروشیهای قدیمی
تهران است و مدتهاست که در آستانه
تعطیلی قرار دارد .هر بار از آن یادی میشود
اما برای نجاتش از این وضعیت کمکی
نمیشود .هرچه میگذرد خبر تعطیلی
کتابفروشیهای کوچک و بزرگ تهران و
شهرهای دیگر بیشتر به گوش میرسد .در
کنار وسعت گرفتن برخی کافهکتابها و
نشرهای بزرگ ،پاتوغهای کتاب جایشان
را به مشاغل دیگر میدهند .اما حا ِل همه
کافهکتابها هم خوب نیست .کافهکتاب

«ویستا» کتابفروشی دیگری
بود که اخیرا جای خود را به یک
کافهگالری داده است.
چند روز قبل باز هم خبری دیگر
رسید« :کتابفروشی اکتبر
تعطیل شد« ».اکتبر» پس از
پنج سال نوشت« :خداحافظ».
این کتابفروشی که در مهرشهر
کرج فعالیت میکند علیرغم
اینکه چندی پیش نوای پایان
کار خود را به گوش مخاطبانش رساند
اما تا پایان آبانماه به حیات خود ادامه
میدهد .این کتابفروشی در بیان علت
تعطیلی خود نوشت« :تورم آخرین و
غیرضروریترین کاالی سبد خرید مردم
را حذف کرد و به نظر دیگر جایی برای ما
کتابفروشان مستقل باقی نمانده است».
تعطیلی «اکتبر» و دیگر هم قطارانش
به تدریج ادامه دارد و مشکالت مالی
علت اصلی همه آنهاست .این روزها یک
کتابفروشی اگر ناچار به پرداخت اجاره
مغازه باشد و بخواهد معاش گردانندگانش
را بگذراند تقریبا دوامی نخواهد داشت .آنها
اگر بخواهند بهطور مستقل فعالیت کنند
نمیتوانند زیر بار وضعیت اقتصادی بازار
نشر کمر راست کنند .از داللها و دیگران که
بگذریم به فروش اینترنتی ناشران میرسیم.
ناشران این روزها کمتر فرصتی برای خرید

کتاب از کتابفروشیها باقی میگذارند.
خریداران کتاب اگر در خانه نشسته باشند
به صفحه فروش آن نشر و اگر بیرون از
خانه باشند به مرکز فروش همان نشر
مراجعه میکنند ،در این میان کتابفروش
میماند متهم به اینکه کتابهایش را از
کتابهای قاچاق مترو ،دستفروشها و
دیگران گرانتر میفروشد .در روزهای
اخیر برخی کتابفروشان میگویند که
میزان فروششان از مدت مشابه سال
گذشته کمتر بوده است .کتابفروشیها
پیشتر میگفتند با وضعیت موجود آرزو
دارند که مغازهشان را تعطیل کنند و حاال
انگار به آرزوی خود میرسند .روزهای
پیش رو با عنوان هفته کتاب نامگذاری
شده است ،کاش در میان دید و بازدید
از کتاب و گرامیداشت آن ،برای نجات
کتابفروشیها نیز دست یاری بلند شود.

S & S Tire And Auto Repair
Complete Automotive Repair Service

Family Owned & Operated

Oil Change Special
Get $10 OFF
Synthetic Oil Change

Oil Change Special
Get $5 OFF on
Regular Oil Change

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

We Are #1

(408)738-1960

597 S. Murphy Ave.Sunnyvale, CA 94086

Established in 1996
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همانطور پشت سرم می آمد .یکدفعه
دیدم دارد فریاد می کشد« :ایها الناس!
به دادم برسید .این زن من است .از آبادان
فرار کرده! دوتا بچه داریم .بچه ها را ول
کرده آمده اینجا هنر پیشه شده!»
یادداشت های حسن رجب نژاد
فکر کردم دارم یک فیلم ترسناک می
بینم .مردم جمع شدند .آنهایی که ما
را می شناختند تلفن زدند کمیته محل.
یک آقای کشیش محترمی آمده است یک در کتاب تاریخ جهانگشا :
بهروز رفته بود شمال .تلفن زدم به یکی
صندلی کنار کلیسایش گذاشته است تا آزاده دالن گوش به مالش دادند
از دوستان مان که اسمش حسن بود .او
مومنا بدون اینکه از ماشین پیاده شوند ،وز حسرت و غم سینه به نالش دادند
خودش را به آنجا رساند و با آن مرد حرف
بیایند به سبک و سیاق معمول اعتراف پشت هنر آن روز شکسته است درست
زد .بعد پیش من آمد و گفت« :فرزانه!
بکنند .نمی دانم جناب کشیش بابت این کاین بی هنران تکیه به بالش دادند
آنطوری که این آدم ادعا می کند ،اگر من
HHHH
خانه ما نزدیک میدان فردوسی بود .یک تو و بهروز را خوب نمی شناختم فکر می
روز رفته بودم حمام خیابان ویال .آبگرمکن کردم راست می گوید!»
HHHH
خانه همیشه خراب بود و صاحبخانه برای
درست کردن آن بهانه می آورد و ما را شعبه  ۴۲دادستانی گویا شعبه ای بود که
به کار اقلیت های مذهبی رسیدگی می
آزار می داد.
اعترافات حق البوقی هم می گیرد یا نه اما از حمام که بر میگشتم مردی جلو آمد و کرد مرا به عنوان بهایی به آنجا فرستاده
میدانم که «بیزنس خدا» در هیچ شرایطی گفت« :سالم» جوابش را دادم و گذشتم .بودند .موقع ورود به ساختمان ،زنی که
تعطیل بر دار نیست.
به دنبالم آمد.گفت« :خانم کمکی بکنید!» مرا بازرسی بدنی می کرد وقتی حالت
چند خاطره
دست در جیبم کردم .شصت تومان پول پریشان مرا دیدگفت« :اگه میخوای
فرزانه تاییدی هنرمند پر آوازه تئاتر و داشتم .برای آن وقت پول کمی نبود .اینجا کارت راه بیفته یا باید سسک!
سینمای ایران در لندن درگذشت .چند دستم را به طرف او دراز کردم و گفتم :داشته باشی یا پول».
در شعبه  ۴۲به اتاق یک آخوند رفتم .تا
خاطره از این هنرمند را از کتاب «گریز «همین را دارم».
ناگزیر» برای شما نقل می کنم تا بدانید دیدم می خندد .گفت« :یه جایی به من نشستم ،کشوی میزش را بیرون کشید و
پس از آن انقالب شکوهمند! بر اهل هنر بده!» گفتم« :من بتو جا بدم؟» گفت :سیگار وینستون بیرون آورد و به من تعارف
کرد .تشکر کردم .یکی از سیگارها را
چه ها رفته است .بقول عطا ملک جوینی «بله ...جایی ،اتاقی»...

برداشتم وشروع کردم به کشیدن .مدتی
فقط به من نگاه می کرد .من هیچوقت به
قیافه و خوشگلی خودم پای بند نبوده ام،
اما بهر حال تیپی داشتم و در میان مردم از
محبوبیت بر خوردار بودم .بلوند هم بودم
و مردم خوش شان می آمد.
آخوند پس از آنکه خوب مرا نگاه کرد
پرسید« :هنوز موهات رو داری؟ چرا زیر
مقنعه قایم شون کردی؟» می خندید.
پرسیدم« :حاج آقا! آیا پاسپورت من پیش
شماست؟ چرا مرا از اداره گذرنامه اینجا
فرستاده اند؟» خنده زشتی کرد و گفت:
«خانم ! معلومه که پیش ماست! واهلل پیش
ماست! خب ،ما دل مون می خواد تو رو
ببینیم دیگه !چیکار کنیم؟»
HHHH

با کسی آشنا شده بودیم بنام مجید
حسینی که دفتری در خردمند شمالی
داشت .بهروز برای گذران زندگی از
کارمند یکی از سفارتخانه ها دستگاه
های ویدیو می خرید و به این فرد می
فروخت .در مقابل پول لباس می
گرفت .یک روز وقتی وارد دفترش شدم
دیدم یک آخوند هم پشت میز نشسته.
پرسیدم« :آقای حسینی آن بلوزهایی
که می گفتید کجاست؟» گفت« :خانم
تاییدی ،لطفا بیایید اینجا ».دیگر قضیه
برایم آشنا بود .دنباله مطلب در صفحه 56

مریم ساالری
مربی یوگا

یوگا رقص بین رهایی و تسلیم است .یوگا سفری است
توسط خویشتن ،از خویشتن ،به سوی خویشتن.

یوگا برای تمام سنین
با انجام یوگا شما می توانید:
 Fشناخت و ارتباط بهتر با بدن  Fقبول وضعیت جسمی و روحی  Fباال بردن نیروی تفکر  Fشناخت انرژی های درونی
 Fتعادل بین چاکراها  Fهماهنگی بدن ،فکر و روح  Fسالمتی و شادابی برای تمام عمر
Yoga F Vinyasa Yoga F Chair Yoga
برای اطالع از زمان و ساعت کالس ها با ما تماس بگیرید

F Therapeutic

(408) 802-8882

mary_salari@yahoo.com
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تازه های
دنیای پزشکی
دکتر منوچهر سلجوقیان

کورتیزل (هورمون استرس) Cortisol
ُ
کورتیزول یکی از هورمون هایی است که
از غدد فوق کلیه در خون ترشح می شود
و به این دلیل هورمون استرس نامیده می
شود که در هنگام استرس های فیزیکی
و احساسی ترشح می شود .ترشح این
هورمون باعث باال رفتن ضربان قلب،
فشارخون ،قند خون و باال رفتن سرعت
تنفس می شود.
اتفاقات باال در کوتاه مدت شاید خوب
بوده تا استرس فرد را رها کند ولی در
طوالنی مدت باال بودن هورمون کورتیزول
می تواند عوارض جبران ناپذیری در
سالمتی انسان داشته باشد.
باال بودن میزان کورتیزول از حد نرمال در
خون می تواند باعث باال رفتن فشارخون،
مرض قند ،چاقی ،پوکی استخوان ،عدم
باروری در خانم ها و اخیرا طبق گزارشات
پزشکی باعث افسردگی شود .افراد می
توانند میزان کورتیزول خون را با روش های
گوناگون پائین آورده و در حد نرمال برسانند.
عالئم باال بودن کورتیزول

 Fبی خوابی
 Fخستگی
 Fافزایش اشتها
 Fباال رفتن قند خون
 Fافزایش وزن و افزایش چربی در شکم
 Fباالرفتن التهاب در بدن
 Fضعیف شدن سیستم ایمنی بدن

اندازه گیری هورمون کورتیزول

چگونه میزان کورتیزول را پائین آوریم

مدیتیشن :این پدیده سیستم آرامش
بدن را فعال می کند و این کار را از
طریق محور  HPAانجام می دهد که
به نام محور مرکزی پاسخ به استرس
می باشد .در این حالت تدریجا تعداد
نفس های شما کمتر شده ،عضالت
منبسط می شوند ()relaxes muscle
و فشارخون پائین می آید .همین طور
مرکز ترس در مغز را آرامش می بخشد.
طبق گزارش های پزشکی افرادی که یک

Nutrition Topics for
Healthcare Professionals

در این کتاب مطالب مهمی مورد بحث قرار
گرفته است که نتیجه تحقیقات سال های اخیر
در مورد ارتباط مواد غذایی و سالمتی انسان
می باشد .این کتاب برای پزشکان ،پرستاران،
دارو سازان ،دنداپزشکان ،متخصصین تغذیه و
کلیه دانشجویان وابسته ،مطالبی نو و آموزنده
ارائه می دهد .کتاب در حال حاضر از طریق
شرکت آمازون قابل تهیه می باشد.
ناشر :شرکت AuthorHouse

ورزش های سنگین را با
ورزش های مالیم جانشین کنید

زمان و شدت ورزش می تواند تاثیر مهمی
روی میزان کورتیزول داشته باشند.
ورزش شدید و در حدی که  %80میزان
اکسیژن شما را مصرف کند ،حتی برای
 30دقیقه می تواند میزان کورتیزول را
به مقدار قابل توجهی باال ببرد .ورزش
به مدت طوالنی نیز می تواند میزان
کورتیزول را باال ببرد.
دانشمندان میزان کورتیزول را در موی
ورزشکاران قوی اندازه گیری کردند و در
مقایسه با آنهائی که ورزش سنگین نکرده
بودند متوجه شدند در گروه اول میزان
کورتیزول باالتر است .افرادی که ورزش
های آرام نظیر یوگا کرده بودند کورتیزول
کمتری در موی خود داشتند که نشان
می دهد که آرامش فکر و بدن ،باال رفتن
کورتیزول را محدود و کنترل می کند.

درصورتی که یک یا بیش از چند عالئم باال
را در خود مشاهده می کنید ،ممکن است از
پزشک خود بخواهید تا تست  4مرحله ای
کورتیزول را انجام دهد تا متوجه شوید که
شاید کورتیزول باعث عالئم باال شده است.
جهت انجام تست در منزل می توانید بزاق
را جمع آوری کرده و این نمونه بایستی در
اول صبح انجام شود و مراحل بعدی قبل
از ناهار ،قبل از شام و هنگام خواب .نتایج
تست های باال میزان کورتیزول را در
طول روز نشان می دهد .یک نتیجه نرمال
میزان کورتیزول را در صبح به حداکثر
مصرف یک ماده قندی ()carb
نشان می دهد و تدریجا کم شده در طول
سالم همراه شام ()Dinner
روز بطوریکه هنگام خواب کمترین است.
چنانچه نتیجه آزمایشات چهار مرحله ای گرچه این ادعا به نظر کمی غیرعادی به
شما این نیست حتما میزان کورتیزول نظر می رسد ،ولی میزان کمی ماده غذائی
خون شما غیرطبیعی می باشد.

معرفی کتاب

مؤلف :دکتر منوچهر سلجوقیان

ساعت در هفته به مدت هشت هفته این
روش  mindfulnessرا انجام داده اند
توانسته اند میزان کورتیزول خون خود را
%31کاهش دهند.

نظیر Quinoa، Brown rice، Squash
و یا سیب زمینی شیرین ()sweet potato

می تواند میزان قندخون را کنترل کرده و
خواب خوبی به همراه آورد.
کورتیزول و هورمون انسولین به
طور مخالف کار می کنند .زمانی که
انسولین باالست کورتیزول پائین است
و زمانی که انسولین پائین است میزان
کورتیزول باالست.
بنابراین مصرف  carbهنگام شب
باعث باال رفتن انسولین و پائین آمدن
کورتیزول می شود .این کمک می کند
که فکر و بدن آرامش کرده و خواب
خوبی به همراه بیاورند.
ورزش در هوای آزاد ()Get outside

ورزش و قدم زدن در هوای آزاد و طبیعت
میزان کورتیزول را پائین می آورد.
دانشمندان دو گروه افراد را انتخاب کردند:
گروه اول به مدت  30دقیقه در مرکز
شهر قدم زدند.
گروه دوم به مدت  30دقیقه در جنگل و
طبیعت آرام قدم زدند.

سپس میزان کورتیزول آنها را اندازه
گیری کردند .گروه دوم به مراتب سطح
کورتیزول پائین تری داشتند .در این گروه
سیستم پاراسمپاتیک فعال شده و کورتیزول
را پائین می آورد .دنباله مطلب در صفحه 56

حمید ابطحی

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

Hamid Abtahi

منطقه
منطقه
منطقه
		
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!

!Location! Location! Location

!?Why Do You Pay Rent

Whatever my client's goals, my goal is to
make it happen. I am an expert seeking to add
DRE# 01071456

F

hamidabtahi21@yahoo.com

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

12376 Saratoga Sunnyvale Rd.Saratoga, CA.95070
25

)WWW.PEZHVAK.COM ® 339 (APRIL 2020

COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA (408) 221-8624

سهیال رضایی

متخصص در امور خرید و فروش امالک در شهر ساکرامنتو ،بی اریا و حومه

(916)-616-7395 F (408) 455-2330
Soheila Rezae
Lic.: 01834116

تیم مجرب ما امالک شما را با دریافت کمترین
کمیسیون و باالترین قیمت ممکن به فروش می رساند
با پایین ترین قیمت ،زیباترین منازل را
در ساکرامنتو و حومه صاحب شوید!

Soheila.Realtor@gmail.com
9217 Sierra College Blvd #120, Roseville, CA
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آزار جنسی زنان در محل کار
مرضیه حسینی

نزدیک شدن فیزیکی بیش از حد ،هر گونه
لمس بدنی نامناسب ،طرح جوک ،شوخی
توهین آمیز و یا زننده جنسی ،ارسال
پیامک ،استیکر ،تصویر و مضامین سکسی،
درخواست یا پیشنهاد جنسی ،توصیفات
و نظرات جنسی یا معذب کننده راجع به
شکل یا کیفیت اعضای بدن و نشان دادن
تصاویر سکسی از مصادیق آزار جنسی
زنان در محل کار است.
روابط نامتوازن قدرت در محیط کار ،تمرکز
مشاغل مهم با پرستیژ اجتماعی در دست
مردان ،سیطره مردان بر ردههای مدیریتی
و سطوح باالی شغلی ،ضمن تثبیت بیقدرتی
زنان در محیطهای کاری ،زنان را در معرض
انوع آزارهای جنسی قرار میدهد .غلبه نگاه
جنسی به زنان به جای رویکرد و نگاه انسانی
و اینکه مردان قلمرو عمومی را مختص خود
دانسته و از ورود زنان به بسیاری از مشاغل
احساس خطر می کنند ،آزار جنسی زنان در
محل کار را آسیبی فراگیر و به یکی از موانع
موفقیت شغلی زنان تبدیل کرده است.
چند روایت از آزار جنسی زنان

«سونیا» دختری  ۲۲ساله و دستیار یک

دندان پزشک است .سونیا میگوید یک
سال است که دکتر با او رابطه جنسی دارد.
در ابتدا این کار برای او بسیار هولناک و
دردناک بوده و سعی میکرده مقاومت
کند ،اما پس از مدتی ،متوجه شده است
که چارهای جز کنار آمدن ندارد.
سونیا میگوید نمی تواند مطب را ترک
کند ،او دختری روستایی با دو برادر معتاد
و پدری بسیار خشن است که او و مادرش را
کتک میزند .او به تهران آمده تا کار کند.
سونیا در یک خانه بسیار محقر با سه خانواده
دیگر که عمدتا معتاد هستند ،در یک حیاط
زندگی میکند .اگر کارش را از دست بدهد،
در حالی که نمیتواند به شهرستان برگردد،
گزینه دیگری برای زندگی ندارد.
بر اساس گفته های سونیا ،تغییر دادن محل
کارش نیز فایده چندانی ندارد زیرا او قبال
منشی یک ارتوپد بوده و همین تجربه را
داشته است ،با این تفاوت که دندان پزشک،
حداقل او را تحقیر نمیکند و حقوقش را
بیشتر از آنچه باید ،میپردازد .سونیا در
کلمات آخر با تلخی می گوید« :بسیاری از
همکاران او یعنی دستیاران دندان پزشکان،
شرایطی مشابه او دارند ،هرچند بسیاری از

آنها چون بابت خدمات جنسی خود حقوق
بیشتری دریافت میکنند ،شکایتی ندارند
اما تردید ندارم از این کار لذت نمیبرند».
«الهه» دختر دیگری است که هفته
پیش از کار خود در یک بنگاه معامالتی،
اخراج شده است ،در صورتی که او یکی از
بهترین نیروهای محل کار خود بوده است.
الهه میگوید دلیل اخراجش ،خودداری از
صحبت در موضوعات جنسی(الس زدن)
و گذاشتن قرارهای بیرون از محل کار با
پسر صاحب کارش بوده است ،درحالی که
همکار دیگر او که یک دختر است ،علی
رغم اینکه تقریبا هیچ کار مفیدی در محل
کار انجام نمی دهد ،اما به دلیل رفاقت و
رابطه با پسر صاحب کار ،افزایش حقوق و
تشویقی میگیرد.
«سمیه» که دستیار استاد خود در
دانشگاه است نیز میگوید« :استادش
میل بیمارگونهای به صحبت در خصوص
مسائل جنسی و شوخیهای جنسی دارد
و همواره در حال صحبت کردن با این
نوع ادبیات و بیان کردن فانتزیهای
جنس ی خود می باشد ».سمیه فقط
در پاسخ ،لبخند تلخی میزند و سعی
میکند هرچه زودتر فضا را ترک کرده
یا بحث را عوض کند.
«نگار» که در یک شرکت تجاری ،مسئولیت

مهین مطلق

امور مالی را در دست دارد میگوید:
«رئیسم به بهانههای مختلف مرا به اتاقش
میخواند و در حین بیان صحبت هایی که
هیچ ضرورتی برای گفتن آنها وجود ندارد،
خودش را به من می چسپاند و گاهی هم
مرا میبوسد .من خودم را در صندلی جمع
میکنم و چشمهایم را می بندم تا تمام شود.
بعد با حالتی از شکست خوردگی و بغض،
بدون بیان کلمه ای ،اتاق را ترک میکنم.
من نمی توانم اعتراض کنم ،چراکه کارم
را از دست میدهم ،آن هم در شرایطی
که نه قرارداد استخدامی هست نه هیچ
امنیت شغلی .حتی اگر از این شرکت هم
خارج شوم ،کجا می توانم بروم که شرایط
متفاوت باشد؟ برداشت من این است که
مردها ،حداقل بیشتر مردها در مواجهه با
یک زن ،همیشه و همه جا به دنبال رابطه
جنسیهستند یا حداقل به آن فکر میکنند».
روایتهای فوق ،تنها چند نمونه ساده
از آزار جنسی زنان در محل کار است.
زنان ،اغلب از ترس اخراج از محل کار،
از ترس آبرو و یا انتقام ،سکوت میکنند
و این قبیل آزارها ،ماهها ادامه مییابد.
دربسیاری از موارد هم ،کارفرمایان با
افزودن مبلغی نه چندان زیاد به دستمزد
قربانیان ،آنها را به ادامه سکوت شان
تشویق میکنند .دنباله مطلب در صفحه 59

مشاور امالک

با بیش از  ۱۸سال تجربه درامور
خرید و فروش امالک در بی اریا ،ساکرامنتو و حومه
با همکاری تیم با تجربه ،منزل شما را برای فروش با باالترین
قیمت ،با هزینه ای کمتر و در کوتاهترین مدت آماده خواهیم کرد!
هدف ما رضایت کامل شماست!

CALL ME FOR
FREE no obligation home evaluation
FREE list of active properties for sale
FREE Real Estate consultation & more

Mahin Motlagh
BRE# 01320595

& Specializes in helping home buyers, home sellers
investors throughout the Bay Area & surrounding since 2001

برای مشاوره رایگان در امور خرید ،فروش و سرمایه گذاری امالک مسکونی و تجاری،
دریافت لیست کامل اماکن مسکونی وگرفتن تخفیف ویژه ،لطفا با من تماس بگیرید!

(650) 309-2700
mahinrealty@gmail.com
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از هر دری...
حسین جعفری

یادی از مرجان و مهدی علی محمدی
این مطلب را هم به مناسبت درگذشت
مهدی علی محمدی ،هنرمند رادیو
ایران نوشتم .ابتدا شرح حال مختصر او
را برای شما از ویکی پدیا می نویسم:
مهدی علی محمدی (زاده  ۴فروردین
 ۱۳۰۴در تبریز  ۱۳ -شهریور
۱۳۹۸تهران) دوبلور اهل ایران بود.
او فارغالتحصیل هنرستان عالی
هنرپیشگی در رشته تئاتر و دانشکده
سینما و تئاتر دانشگاه هنر دانشگاه
تهران در رشته بازیگری بود .وی در سال
( ۱۳۴۰خورشیدی) وارد سازمان رادیو
تلویزیون ملی ایران شد و کار گویندگی
و دوبالژ را آغاز کرد .نخستین کار دوبله
مهدی علی محمدی در فیلم آنورادها
بود.خانواده دکتر ارنست ،نویسندگان
بزرگ جهان ،ربکا ،نیک و نیکو از جمله

آثاری هستند که او مدیریت دوبالژ آنها
را بر عهده داشتهاست.
علی محمدی که بین شنوندگان رادیو
طرفداران زیادی داشت ،معروف بود
به هنرپیشه همیشه عاشق وهمیشه
شکست خورده و ناکام و انگار او با
صدای مخملی و عاشقانه اش خلق شده
بود برای ایفای نقش عاشقان ناکام و
شکست خورده .از جمله نقش های او
میتوان از بکتاش نام برد که ازغالمان
دوره سامانیان بود که بعدها به سبب
لیاقت و شجاعت خود ،درجرگه
سرداران به نام سامانیان در آمد .عشق
او نسبت به رابعه ،تبدیل شد به یکی از
داستانهای مشهورعشقی وتراژدی.
فاش شدن عشق بکتاش به رابعه خواهر
امیرسامانی که زنی بسیار زیبا وشاعری

Ali Driving & Traffic School
کالس های تعلیم رانندگی و ترافیک علی
برای بزرگساالن و نوجوانان

We Offer a Complete Course in Drivers’ Education
& Training with Professional Instructors
Safe Driving
Saves Lives

F Driving

F Training

F Traffic School

F Drivers Education

F Seniors, Teens & Adults

Safety is our most
important concern

F Free Home & School Pickup

F Hiring & Training Instructors

Licensed & Bonded

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
آموزش رانندگی توسط کادری مجرب و حرفه ای

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

چیره دست بود ،سبب شد که به فرمان
امیرسامانی بکتاش را به جرم این
عاشقی کشتند ومهدی علی محمدی با
اجرای این نقش درسال های  40شمسی
در رادیو ایران توانست دامن دامن
اشک از شنوندگان بگیرد!
آنگونه که درآن سال های دور شنیدم،
مهدی علی محمدی با مرجان که بعدها
یکی از هنرپیشگان معروف سینما شد
وصدای بسیار دلنشینی هم دارد وچند
ترانه به یاد ماندنی هم خوانده است
ازدواج کرد .مرجان هنگام ازدواج با او
احیانا هنوز دبیرستان را نیز تمام نکرده
بود یا بالفاصله پس ازپایان دبیرستان با
وی ازدواج کرد .آن دو صاحب دختری
به نام پوپک شدند .علی محمدی در
ورود مرجان به عالم سینما نقش بسیار
موثری داشت.
درزمینه فعالیت های سینمائی مرجان،
آن دو یکبار هم به مسکو سفر کردند و
یکی از همکاران من درسفارت ایران
درمسکو تعریف می کرد هنگامی که
فیلم او را در یک سینمای خصوصی و
درحضور سفیر و اعضای سفارت و عده
ای از مقامات عالیرتبه روسیه نمایش می
دادند ،علی محمدی وقتی فیلم به صحنه
بسیار حساس عاشقانه ای رسید ،باصدای
بلندی که همه شنیدند ،گفت« :مرجان
این قسمت را واقعا عالی بازی کردی!»
وقتی آن دو ازهم جدا شدند ،من دلم
برای مهدی علی محمدی بسیار سوخت
که همیشه فکرمی کردم آدمی است
بسیارحساس و زود رنج به خصوص که
خاطره خوبی هم از او داشتم که نشانه
ای بود از اداب دانی و احترام و محبت
او نسبت به طرفدارانش.
در آن سالها ،من سیزده سال داشتم و
ازصدای علی محمدی دربرنامه داستان
های شب بسیار خوشم می آمد .برای
او نامه ای فرستادم به رادیو ایران و از
او درخواست کردم عکسی ازخود را
امضاء کرده و برای من بفرستد!
مدتی گذشت وخبری نشد .بعد از دو
سه ماه دیدم نامه ای پرمهربرایم نوشته
و همراه با قطعه ای ازعکس خود برایم
فرستاده و ضمن قدردانی از درخواست
من پوزش خواسته که نامه ام از قرار
خیلی دیر و بطور اتفاقی به دستش
رسیده است.
آن عکس و آن دستخط او ،روی عکس
را هنوز دارم و اگر موفق به یافتن آن
شدم ،درکنار این نوشته خواهید دید
وگرنه می ماند برای فرصت دیگر!
صدای مرجان و تقریبا همه ترانه های

مرجان و مهدی علی محمدی

او را بسیار دوست دارم والبته بیش
از همه ،ترانه (کی صدا کرد منو ،کی
صدا کرد) .یکی دیگر از ترانه های او
نیز جای خاصی در دلم دارد (یه روزی
این دل من میخواد آتیش بگیره) که
داریوش هم البته آن را خوانده است.
وقتی سال ها پیش شنیدم که پسرجوان
مرجان و همسرش ژورک درحادثه ای
مشکوکی در دوبی کشته یا احتماال به
دست عوامل جمهوری اسالمی ترور
شده اند ،بسیار متاسف شدم و برای
آنها و غم بزرگشان بدجوری دلم گرفت.
اما برگردم به مهدی علی محمدی که
او را یک بار مدت کوتاهی پس ازانقالب
در جاده پهلوی دیدم که ازشمال به
جنوب در قسمت شرقی جاده پهلوی
پای پیاده به طرف شهر میرفت و با
خودش بلند بلند صحبت می کرد و
دست هایش را نیز تکان می داد.
خیلی دلم می خواست که بایستم و با او
خاطرات گذشته را سهیم شوم و از آن
عکس و نامه پرمحبت او صحبتی بکنم،
اما احساس کردم حالش عادی نیست
وبهتر است بگذارم درعالم خودش
باشد .با دیدن آن حال پریشانش ،فکر
کردم او هم ازکسانی است که این
رژیم تازه ،زهرخود را به او نیزبد جوری
ریخته است ،درست مثل خودم .من
هم از کسانی بودم که این انقالب قالبی
زندگی ام را زیر و رو کرد و البته بنا به
مصداق ضرب المثل معروف عدو شود
سبب خیر ،این دگرگونی ها ،بسیار به
نفع من خانواده ام تمام شد.
برای مرجان عزیز وخانواده اش
تندرستی و شادکامی آرزو می کنم
و برای مهدی علی محمدی هم که
عمری طوالنی کرد(94سال) یادخیری
می طلبم.
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از هر  ۴۵دختر فراری،
سه نفر به خانه باز میگردد
مژگان میر اشرافی

پژوهش های اخیر در خصوص گریز کودکان
از خانه به خصوص دختران بین  ۸تا ۱۷
ساله نشان می دهد که از هر  ۴۵دختر
فراری  ،تنها  ۳نفر به خانه باز می گردد
و باقی کودکان به طور کامل در فهرست
گمشدگان در جامعه قرار می گیرند.
« ۱۷ساله است .علت فرار خود از خانه

را سختگیری های بی مورد پدر می داند.
دستگیر شده و به پزشکی قانونی انتقال
داده شده است .می گوید :روز آخری که در
خانه بودم ،زمانی که پدرم از منزل بیرون
رفت ،من هم از پشت بام به حیاط همسایه
و از آنجا بیرون رفتم .چند ساعت در خیابان
ها سرگردان بودم تا اینکه هوا کامال تاریک
شد .ماشین های زیادی توقف می کردند که
من سوار شوم ولی اعتنایی نمی کردم ،تا
اینکه یک ماشین پژو آمد که راننده اش مرد
سن و سال داری بود ،من هم سوار شدم .در
مسیر برای راننده علت اینکه تا آن ساعت
شب بیرون از منزل بودم را توضیح دادم.
او از من خواست شب را نزد خانواده اش
بمانم تا فکری برایم کند .من هم پذیرفتم
و به خانه اش رفتم و با همسرش آزیتا آشنا
شدم .یکی از اتاق هایشان را برای خواب به
من دادند .نیمه های شب احساس کردم
کسی وارد اتاق شد ،همان صاحب خانه
بود .من می لرزیدم ولی کاری از دستم
ساخته نبود .واقعا برایم غیر قابل تصور
بود ،متوجه شدم جایی که آمدم ،خانه
فساد است و آن زن و مرد گردانندگانش
بودند .چهار ماه پس از سکونت من در آنجا
مامورین همه را گرفتند .واقعا از کارم
پشیمانم و بیشتر ناراحت آینده خواهرم
هستم و درک می کنم پدرم چه ضربه
روحی وحشتناکی خورده است.
سه بچه بودیم ،دو دختر و یک پسر ،من
بچه بزرگ خانه بودم .از وقتی که یادم
می آید شاهد دعواهای پدر و مادرم بودم.
مدت کمی از جدایی پدر و مادرم نگذشته

بود که مادرم با دوست صمیمی پدرم
ازدواج کرد .این خبر ما را خیلی شکه کرد
به طوری که احساس می کردم خواهر و
برادرم دچار افسردگی شده اند .پدرم
وقتی تحقیق کرد ،متوجه شد مادرم از
قبل با دوستش رابطه داشته و علت اصلی
مادرم برای جدایی همین مساله است.

پس از این خبر رفتار پدرم
به خصوص نسبت به من و
خواهرم تغییر کرد .همه
رفت و آمد های ما را
تحت نظر داشت .پدرم
وقتی از خانه بیرون می
رفت در را قفل می کرد
که ما از خانه بیرون نرویم.
او می گفت درس خواندن
دختر فایده ای نداره .به
خاطر سر سختی های پدرم و شک های
بی مورد و مخالفت برای ادامه تحصیل
از خانه فرار کردم».
نوجوانان  ۱۵تا  ۲۰ساله ۶۳/۸ ،درصد
بیشتر آمار فراریان از خانه را تشکیل می
دهند براساس پژوهش های انجام شده،
 ۵۳/۷۱درصد از فراریان به طور ناگهانی و
بدون تصمیم قبلی اقدام به فرار می کنند.
 ۳۳/۳۹درصد از فراریان از منزل ،برای
اولین بار دست به چنین اقدامی زده اند و
 ۵۳/۶۱درصد از زنان و دختران فراری ،از
گریز از خانه پشیمان هستند .آمارها نشان
دهنده آن است که  ۹۰درصد دخترانی
که از خانه فرار می کنند از خانواده هایی
هستند که در حال طالق و یا نابسامانند.
در طی سال های اخیر فرار کودکان  ۸تا
 ۱۷ساله از منزل به یک اپیدمی تبدیل
شده است .براساس آمار بدست آمده از
دختران فراری در شهر تهران میانگین سن
دختران فراری به  ۹تا  ۱۷سال می رسد
که نوجوانان  ۱۳سال به باال ،بخش عمده
ای از این فراریان را تشکیل می دهند.
بر طبق اظهارات معاون امور اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور ،بیشترین آمار
فرار دختران از خانه مربوط به استان های
تهران و خراسان رضوی است.
یافته های پژوهشی که با عنوان بررسی
عوامل موثر خانوادگی بر پدیده فرار
دختران از منزل درشهر تهران انجام
گرفته است ،نشان می دهد که از کل
دختران فراری جامعه آماری نمونه این
پژوهش ،دختران در اکثر موارد مورد

)WWW.PEZHVAK.COM ® 339 (APRIL 2020

آزار و اذیت جسمی سرپرست و اعضا
خانواده بوده اند.
بیشتر این دسته از دختران گاهی اوقات
توسط اعضای خانواده خود مورد آزارهای
روحی و عاطفی قرار می گرفته اند و در
اکثر اوقات در محیط خانه با مسآله بی
توجهی به نیازهای اساسی خود مواجه
بوده اند .در میان کل جامعه آماری
دختران پژوهش فوق ۱۲ ،درصد ابراز
کردند که از سوی اعضای خانواده و
بستگان خود مورد سوء استفاده جنسی
قرار گرفته اند.
همچنین براساس این پژوهش رابطه
معنا داری میان وجود سابقه زندانی
شدن در میان اعضا خانواده دختران و
اعتیاد در خانواده با پدیده فرار دختران
از منزل وجود دارد.
می توان با اطمینان بیان کرد که اکثر
قریب به اتفاق دخترانی که از خانه
فرار می کنند ،مورد خشونت خانگی و
انواع آزارهای جسمی ،روانی و جنسی
قرار گرفته اند ،بنابراین خشونت خانگی
برعلیه دختران نقش به سزایی در فرار
آنها از خانه را ایفا می کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تشنج در
محیط خانوادگی منجر به ایجاد تشویش،
فشار روانی و احساس نا امنی شده ،در

ذهن کودکان و نوجوانان ،خانه را به
مکانی ناامن و خطرناک مبدل می سازد و
منجر به فرار آنان از خانه می شود.
در حقیقت گریز دختران از خانه به دالیل
واهی نیست ،بلکه فرار آنها فریادکمک
خواهی و رهایی از شرایط نامطلوب و
نابسامان در خانه است.
افزایش پدیده گریز از خانه در بین
دختران در سال های اخیر و پیامدهای
اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی آن در ایران
نشانگر وجود اختالل در کارکرد نهاد
خانواده و یا سایر نهادهای جامعه است.
براساس اعالم روابط عمومی سازمان
بهزیستی کشور ،آمار دختران فراری هر
سال  ۱۵درصد افزایش می یابد و بسیاری از
دخترانی که به مراکز بهزیستی سپرده می
شوند ،از سوی نیروی انتظامی معرفی شده
و تعداد کمی از آنها نیز خود معرف هستند.
برطبق برخی از یافته های کارشناسان ۶۰
درصد و در برخی دیگر  ۸۰درصد دختران
فراری در صورتی که توسط نیروی انتظامی
و یا گشت سیار بهزیستی جمع آوری
نشوند ،به زنان خیابانی آینده تبدیل خواهند
شد و متعاقب آن بسیاری به از بیماری های
مقاربتی مانند ایدزو  ..به همراه آسیب
های اجتماعی دیگر ،دامن گیر خواهند
دنباله مطلب در صفحه ۵۴
شد.

Farima Berenji
MA - PHD

Sufi and Persian Dance Master and Dance Ethnologist
Certified International Dance Council/ UNESCO Dance Ambassador
Member of National Folk Dance Association
Artistic Director of the Worldwide Simorgh Dance Collective

Classes & Workshops for Kids & Adults
& Specializing in Ancient Warrior
Mystical Persian Dance & Sufi Whirling
Dances of Iran, Azerbaijan, Georgia,
Kafkaz, Uzbekistan, Tajikistan & Balkan
For information on classes & workshops contact:
website: farimadance.com

email: info@farimadance.com
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گل (گلسرخ)
در هزار سال شعر فارسی
بهرام گرامی

bgrami@yahoo.com

گل صدبرگ و گل کامکار همان گلسرخ هستند
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بر = کنار .گل = گلسرخ ،سلطان گلها .جام سرخ الله به پیالۀ شراب تشبیه شده است.
ندیم = همپیاله ،مونس و همنشین .ایاغ = پیالۀ شرابخوری[ .به چمن برو و ببین که گل
به تخت نشسته و الله چون ندیمی در کنار او پیاله بر کف دارد].
گل به کمدوامی و کوتاهی عمر اشتهار دارد .عمر و بقایش را از چند روز و یکی دو هفته
بیش نمیدانند ،با سه بیت زیر از عراقی ،صائب و فردوسی (داستان کین سیا َوخش:
 )2/08و چهار بیت بعد از حافظ:
بدعهدی عمر بین که گل ده روزه  /سر برزد و غنچه گشت و بشکفت و بریخت
اگر حیات مق ّدر به زر فزون گشتی  /کجا دو هفته گلسرخ را بقا بودی
دریغ آن گل و ُمشک و خوشاب سی  /همان تیغ ب ّرندۀ پارسی

در تاجیکستان ،گلسرخ را «صدبرگ» مینامند .مراد از برگ ،برگ گل یا گلبرگ
است و صد قید کثرت است مانند سوسن صدزبان یا هزار در هزارپا و هزاردستان .خوشاب = تروتازه ،تابان و درخشان ،صفت مروارید ،استعاره از دندان .فردوسی در 58
گل صدبرگ در نوروز و از میان یک دسته خار میشکفد (با دو بیت از انوری) ،رویی سالگی بر عمر گذشته افسوس میخورد که طراوت روی و موی سیاه و دندان سالم و
برافروخته دارد و گاه از خجلت سرخ (قطران تبریزی و امیرخسرو دهلوی) ،گنج زر زبان پُرقدرت پارسیگوی سیسالگی را از دست داده است.
دارد (نظامی گنجوی در خسرو و شیرین و سلمان ساوجی) و هنوز معشوق هزاردستان یا باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش  /بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
غنیمت دان و مِی خور در گلستان  /که گل تا هفتۀ دیگر نباشد
بلبل است (خواجوی کرمانی و دو بیت از سلمان ساوجی):
باد نوروز سحرگه چو به بُستان بگذشت  /گل صدبرگ برون ُرست ز پیرامن خار
با خارکشان نشین که اندر دو سه روز  /صد برگ بساخت گل ز یک دستۀ خار

صد برگ = صد گلبرگ .بیت باال شاهد خوبی برای یکی بودن گل و گل صدبرگ است.

به دور گل منشین بیشراب و شاهد و چنگ  /که همچو دور بقا هفتهای ب َود معدود

دور گل = عهد و موسم گل ،با ایهام به اطراف گل .شاهد = گواه ،خوبرو که گواه بر
ُصنع خداست .دور بقا = دورۀ حیات.
ایّام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد  /ساقی به دور بادۀ گلگون شتاب کن

جفا نمود و به من روی باز کرد بهخشم  /ز خشم چون گل صدبرگ برفروخته روی
گل سیراب من در باغ بشکفت ( / )۱گل صدبرگ از رویش خجل ماند
گلی صدبرگ ،با هر برگ خاری  /به زندان کرده گنجی در حصاری
نخست آمد گل صدبرگ در پیش  /زر آورد و مِی و گوینده با خویش

دور باده = دور گرداندن شراب در مجلس ،دوره یا زمان بادهگساری[ .فصل بهار هم
مثل عمر دارد سپری میشود]/
گل اگر چیده نشود ،برباد خواهد رفت ،با دو بیت از نظامی گنجوی (خسرو و شیرین )86 :و سعدی:

مکن مالمت خواجو که از گل صدبرگ  /مجال صبر نباشد هزاردستان را
بلبل مکن از گل گله بسیار که آورد  /صد برگ برای تو و کارت به نوا کرد

گل چیده را در آستین سرگشاد میگذاشتند یا در دامن لباس جمع میکردند ،با دو بیت از حافظ:

گل صدبرگ ز صد برگ نهد خوش خوانی  /تا در آن خوان به نوا بلبل خوشخوان باشد

[میترسم از این گلستان دست خالی بروی ،زیرا (گل و خار باهم هستند و) تو تح ّمل خاری نداری].

ز نوبهار گل کامکار بهرۀ من  /به دیده و به د ل اندر خلیده خار بود
با صدهزار جام مِی سرخ مشکبوی  /با صدهزار برگ گلسرخ کامگار
بلبلِ نطقش بهناز غنچۀ گل کرد باز  /گشت ز ُمل عارضش همچو گل کامگار

گل سرسبد را دهد باغبان  /در آخر به باالی گلها مکان
هر کجا افتادهای بینم به سر جا میدهم  /خار این صحرا گل روی سبد باشد مرا

مصرع دوم بیت باال بهترتیب به پرچمهای زرد ،جام سرخ گل و بلبل اشاره دارد.
بیت باال نیز شاهد دیگری برای یکی بودن گل و گل صدبرگ است.

گلی دیدم نچیدم بامدادش  /دریغا چون شب آمد برد بادش
گل بخواهد چید بیشک باغبان  /ور نچیند خود فروریزد به باد

ترسم کزین چمن نبری آستین گل  /کز گلشنش تح ّمل خاری نمیکنی

چو گل به دامن از این باغ میبری حافظ  /چه غم ز ناله و فریاد باغبان داری

ز صد برگ = با صد جور غذا و آذوقه .نهد خوش خوانی (با یای نکره) = سفرۀ خوبی پهن
میکند .نوا = خوراک ،لحن و آواز .خوشخوان = خوشآواز .خوان در دو مصرع جناس است .به دامن میبری = دامن دامن میبری .سراسر غزل ،حتّی همین بیت آخر که بهنظر میرسد
محتشم کاشانی در بیت زیر هر دو گل صدبرگ و گل سوری را با یک نا ِم ُمر ّکب خوانده است :حافظ مخاطب است ،خطاب به امیر یا حاکم است[ .تو که از نعمتهای این عالم بهوفور
آن َق َدر دُر کز ثنایت در دل ز ّخار اوست  /بر گل صدبرگ سوری صدیک آن ژاله نیست برخورداری ،به ناله و زاری آنآنکه دسترنجشان را میبری اعتنا نمیکنی].
برای عرضۀ گل ،آن را با رشتهای میبستند و بهصورت دسته درمیآوردند و یا در سبد میگذاشتند
ز ّخار = دریای پرآب و م ّواج.
گل کامکار یا کامگار گلی است بغایت سرخ که شاید منسوب به نام کسی از دیار مرو و گل بزرگتر و بهتر را بر روی سبد یا س ِر سبد قرار میدادند ،با چهار بیت از نظامی گنجوی
باشد( .لغتنامۀ دهخدا) همۀ شواهد از مشابهت و همسانی گل کامکار یا کامگار با (خسرو و شیرین ،)139 :امیرخسرو دهلویّ ،
مل طغرا (لغتنامۀ دهخدا) و سلمان ساوجی:
گلسرخ حکایت دارد ،با سه بیت از قطران تبریزی ،منوچهری و خاقانی در اشاره به نهاده بر یکی کف ساغر ُمل  /گرفته بر دگرکف دستۀ گل
چه کرد پیش ُر َخت گل که گلفروش او را  /به دست خود به گلو بسته ریسمان انداخت
خاردار بودن و بوی خوش آن:
خرید و فروش گل سابقهای طوالنی دارد ،با شاهدی از هزار سال پیش از کسایی مروزی:
گل نعمتیست هدیه فرستاده از بهشت  /مردم کریمتر شود اندر نعیم گل
ا ِی گلفروش گل چه فروشی برای سیم  /وز گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل؟

ُمل = ِمی .در نسخۀ دیگر :گشت ز ِمی.
گاهی نیز ،به تناسب متن ،کامگار در اشاره به خوشبخت بودن است ،با دو بیت از
سلمان ساوجی در دو بیت زیر و سیف فرغانی در دو بیت بعد و صائب در بیت دیگر به
فردوسی (شیرویه 8/275 :و اشکانیان:)6/3 :
گلفروشان سیّار و بازار و دکان گلفروشی اشاره دارند:
که ایران چو باغیست خ ّرم بهار  /شکفته همیشه گل کامگار
همی زرد گردد گل کامگار  /همی پرنیان گردد از رنج خار

بیت باال به سپری شدن جوانی و دورۀ کامرانی و فرارسیدن پیری و ناتوانی اشاره دارد.
درهرحال و با هر نام ،گل یا گلسرخ طی هزار سال شعر فارسی سلطان گلها و چشم و
چراغ باغ و چمن بوده است ،با سه بیت از حافظ:
رایت سلطان گل پیدا شد از طرف چمن  /مقدمش یا رب مبارک باد بر سرو و سمن

بیچاره گلفروش در ایّام حسن او  /صد ره ز پیش چشم خریدار بگذرد
به گلشنی که تو یک ره گذشتهای ،تا حشر  /صدای قافلۀ گلفروش میآید
ا ِی کوی تو ز رویت بازار گلفروشان  /ما بلبالن مستیم از بهر گل خروشان
روی او دید دگر ُحسنفروشی نکند  /گل سوری که به بازار چمن د ّکان داشت
به بزم غیر دل خویش میخورد عاشق  /چو بلبلی که به د ّکان گلفروش برند

رایت = َعلَم ،بیرق .سلطان گل = گلسرخ .بیت آمدن بهار یا کسی را بشارت میدهد و و از حافظ است که «وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید» یا «باده و گل از بهای خرقه میباید خرید».
گل چیدن بهمعنای بهره گرفتن ،از نگاه تا وصال ،در ابیات بسیار آمده است ،با شواهدی
خیر َمقدم میگوید.
از حافظ« :ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز» و «ای دل شباب رفت و نچیدی گلی
حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد  /ف ّراش باد هر ورقش را به زیر پی
پی = پا[ .جاه و جالل و سلطنت گلسرخ را اینطور پایدار مبین ،که بهزودی باد خزان هر ز عیش» و «گلی نچید ز بُستان آرزو حافظ» و سه بیت زیر نیز از او:
صوفی گلی بچین و مر ّقع به خار بخش  /وین زهد تلخ را به مِی خوشگوار بخش
برگ گلش را به زیر پایی خواهد افکند].
ُمرقّع = (خرقۀ) پُروصله[ .اِی صوفی! از خوشیهای عالم بهره بگیر و خرقۀ زهد ریا رها
به چمن خرام و بنگر ب ِر تخت گل که الله  /به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد
بیت باال در حافظ خانلری بعد از بیت تخلّص و آخرین بیت غزل است ،درحالیکه به کن ،تلخی زهد ریایی را با ِمی خوشگوار زایل کن ].مرقّع به خار بخشیدن احتماالً به پاره
دنباله مطلب در صفحه 58
تناسب موضوع جای آن در میان غزل (در حافظ قزوینی  /غنی بیت چهارم غزل) است .شدن خرقه از خلیدن خار به هنگام گل چیدن اشاره دارد.
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چاکراها :چاکرای ششم
مریم ساالری  /بخش ششم
نوروزتان خجسته

متاسفانه سایه تاریک ویروس کرونا در کل
دنیا ،باعث شده است که امسال ،زیبایی بهار
در چشم همه کم رنگ شود و حال و هوای
سال جدید در منازل ایرانیان پدیدار نگردد.
قبل از پرداختن به مطلب این ماه ،الزم دیدم
از همه دوستان عزیز و هموطنانی که با در
خانه ماندن و رعایت بهداشت فردی به
جامعه بشریت خدمت می کنند ،تشکر و
قدردانی الزم را به عمل بیاورم.
ایام دشواری است! شاید وقت هایی پیش
آمده بود که آرزو می کردیم ،ای کاش
چند روز همه چیز متوقف می شد و بدون
داشتن هیچ کاری در خانه استراحت
می کردیم .االن آن شرایط به وجود آمده
است ،با این تفاوت که شرایط حاضر به
اجبار بوده و متاسفانه بهای سنگین مرگ
انسان ها نیز این دوران را سخت و طاقت
فرسا کرده است .ولی چه می توان کرد
در این حال و هوا به غیر از صبور بودن و
قبول شرایط موجود.
راه پیشنهادی من به خوانندگان عزیز و
عالقمندان مطالب چاکراها این است که

در این ایام می توانید مروری دوباره بر
این مطالب داشته باشید و مطالب را از
چاکرای اول شروع کرده و تمرینات را
دوره کنید .چرا که الزمه باالنس کردن
انرژی در چاکرای ششم و همچنین هفتم،
متعادل بودن انرژی در پنج چاکرای قبلی
می باشد .در صورت نداشتن نسخه
های قبلی پژواک می توانید به وب
سایت  www.pezhvak.comبروید و
در آرشیو (از ماه نوامبر  )۲۰۱۹مطالب
چاکراها را از اول مرور کنید.
چاکرای ششم -چاکرای چشم سوم
()Third eye- Ajna

چاکراهای اول ،دوم و سوم به عنوان
چاکراهای پائین ،بیشتر غرایز ما همچون
بقا را تحت الشعاع قرار می دهند که به
عنوان چاکراهای زمینی شناخته شده
اند .چاکراهای باالیی یعنی چاکرهای
پنجم ،ششم و هفتم خصوصیات روانی و
احساسات مربوط به افکار و آگاهی ما را
تحت کنترل قرار می دهند و به عنوان
چاکراهای الهی شناخته شده اند .چاکرای
چهارم پلی است ارتباط دهنده بین

چاکراهای زمینی و یا الهی .چاکرا ششم از
جمله چاکراهای باالیی به حساب می آید
که در پیشانی و بین دو ابرو قرار دارد،
و مرکز فهم ،خرد ،بصیرت ،پیش بینی
و خودآگاهی است .چاکرا ششم یا همان
چشم سوم در زبان سانسکریت به نام آجنا
( )Ajnaخوانده می شود که به معنای
فهم و درک است .این چاکرا با رنگ نیلی
نشان داده می شود و انرژی این چاکرا
بر غدد پینه آل ( )Pineal glandو
هیپونیز ( )Pituitory glandتاثیری
می گذارد .انرژی این چاکرا امکان رسیدن
به اعماق وجود خود و هدایت دورونی را
برای ما میسر می کند.
چشم سوم مرکز آگاهی و بودن و وجود
داشتن لحظه به لحظه در زندگی ،به عنوان
یک شاهد برای دیدن معانی عمیق تر اوضاع
در زندگی است .از نظر فیزیولوژی نیم کره
چپ مغز ،وظیفه کنترل سمت راست بدن
را بر عهده دارد و همچنین مرکز افکار
و تفکرهای منطقی ما در زندگی است.
اما نیم کره راست مغز ،سمت چپ بدن
را هماهنگ می کند و کارهایی را انجام
می دهد که با خالقیت و هنر در زندگی
ارتباط دارد .متعادل بودن انرژی چاکرای
ششم باعث همسو ،فعال شدن و متعادل
شدن نیم کره چپ و راست مغز می
شود .این همسویی نه تنها باعث می شود

شخص معنای اتفاقات را به وضوح درک
کند ،بلکه حس عدالت ،وجدان و آگاهی
از مشخصه باالنس بودن انرژی در این
چاکراهست.
باز و متعادل بودن چاکرای ششم

 -1شخص درک بزرگی از معنای زندگی دارد.
 -2تعادل احساسات و عقل در زندگی
فرد به وضوح دیده می شود .یعنی فرد
به جای اینکه در تصمیم گیری هایش فقط
به دنبال احساسات باشد و یا برعکس فقط
به دنبال منطق و حسابگری ،هر دو را در
نقطه تعادل قرار داده و زندگی همراه با
آگاهی و آرامشی را تجربه می کند.
 -3به راحتی فرق بین راستی ،ابتکار
و توهم را می داند .یعنی توهمات را
کاهش داده و با توجه به داشتن قابلیت
و دسترسی به انرژی درونی و کیهانی،
قابلیت زندگی کردن یک زندگی قدرتمند
و خالق را دارا می باشد.
 -4قابلیت دیدن و درک دنیای معنوی و مادی.
-5قدرت ماوراء طبیعی و قابلیت ارتباط
و هماهنگ شدن با انرژی کیهانی.
 -6داشتن قدرت ارتباط با شهود درونی و
اعتماد داشتن به آن.
 -7برقرار کردن اعتدال در زندگی مادی و
معنوی و وابسته نبودن به مادیات در زندگی.
 -8احترام گذاشتن به جهان هستی به عنوان یک
قدرت بی همتا .دنباله مطلب در صفحه 55

مریم ساالری
مربی یوگا

کالس های رایگان یوگا برای عزیزان مبتال به بیماری ام .اس.

با انجام یوگا شما می توانید:
 Fقوی کردن ماهیچه ها و عضالت
 Fداشتن تعادل بهتر
 Fباال بردن انرژی
 Fمبارزه با خستگی
 Fباال بردن قدرت تمرکز
Pars Equality Center

1635 The Alameda, San Jose, CA 95126

Every Saturday
Time: 12pm - 1:15pm
Date:

Classes ONLY for people diagnosed with MS
F Free Parking & Elevator on site
F For questions & information please call Maryam
F

(408) 802-8882
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افقی

- ۱فراموشی سالخوردگی -از گیاهان
ا ٓپارتمانی زیبا
-۲بی موقع  -آوازی در دستگاه همایون
 برگ برنده-۳حکاک آلمانی دوره نوزا ٔيی -نرم افزاری برای
تلفن های هوشمند -رمانی از ژوزه ساراماگو
-۴تعجب زنانه  -کاغذ اسید  -تملیک
منفعت است بدون بدل و عوض
 -۵آفرینش زیبایی  -خرمی و پاکی  -جنگ
و جدال
 -۶خود شخص  -ارمغان ساوه  -نسبت دو
زن یک مرد به هم
-۷دالور و شجاع  -بریده و جدا شده  -ریشه
- ۸از مرکبات که محصولی معجزه آسا
و پر ویتامین است  -جانوری درختزی -
شهری در استان آذربایجان شرقی
 -۹محلی خوش آب و هوا در اطراف تهران
 عملی در بیماران کلیوی  -سقز جویدنی-۱۰فیلم استیون اسپیلبرگ -شهری
حومه الریجان نزدیک آمل  -بیهوده
-۱۱قطب جمعیتی استان مرکزی ایران
 رهاورد زلزله  -بلدرچین -۱۲شــهر گرمابه پهنه  -ارسطو به مدت
بیست سال در آنجا به تحصیل علم
مشغول بود  -یار شلوار
 -۱۳آینده  -خانه دوم کارمند  -کشوری آفریقایی
 -۱۴نشان مفعولی -انهدام  -هجا و
اصطالحی در زبان شناسی
 -۱۵ناحیه ای در اســتان مازندران و 48
کیلومتری شــهر چالوس است -اثری
بسیار خواندنی از ناصر خسرو

عمودی

 -۱غم و غصه -امپراتور مونث -
بزرگترین سازمان منطقه ای در جهان
 - ۲جزیره ای در جنوب ایران  -بیننده -
هر نوع فلز
 - ۳درشت و خشن  -نام دیگر سنگ
مرمر  -سنگ معدنی
-۴دستمزد-وارد شدن-یکی از ارگان
های انتظامی ایران
 -۵حرفی در مقام تردید  -به شهر کانال ها
معروف اســت -واحد نظامی -هالوژن نمک
 - ۶فعالیت بدنی سازمان یافته -گیاهی
دارویی -نام یکی از اسطوره های کهن
ایرانی عنوان کماندار ایرانی برای
بازشناختن مرز ایران و توران برگزیده شد
 -۷هر وسیله اطالع رسانی  -ظرف چهار و
نیم لیتری  -وسیله
 -۸مکانی تفریحی در  18کیلومتری یاسـوج
در کنار منطقه دیدنی و زیبای آب نهر
 - ۹تمدنی باستانی  -اخبار انگلیسی -
بیماری تورم ورید در ساق پا
 - ۱۰جوی  -انگشت دارد  -یکی از دو جنس
 - ۱۱مرغ می رود!  -پند و آموزه  -یکی از 6
نوع ماشین ساده  -چسبیده به گردن
 - ۱۲منکر شدن و باور نداشتن  -ویران
کننده  -سمت راست
 - ۱۳برجی که کبوتران در آن خانه کرده
باشند  -رونده  -مگر
 - ۱۴کمک  -دوربین اینترنتی  -ا ٓگهی
تبلیغاتی
 - ۱۵خرید غیر نقدی  -رب النوع عشق
در نزد یونانی ها -لوح و سنگ نوشته
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سرگرمی

حل جدول در صفحه 42

مدرسه فارسی البرز
تجربه یادگیری زبان فارسی را
برای فرزندان شما زیباتر می سازد

(408)829-8296

1954 Camden Ave. #3, San Jose

جهت پیشگیری از ویروس کرونا در خانه بمانیم!

!Stay Home
!Save Lives
34
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By
Appointment Only

جویای کار
جویای کار در زمینه عکاسی ،آموزش شنا و آموزش تنبک

(408) 909-9060

)۸۱۸( ۹۴۶-۶۰۰۲

مشارکت

جویای کار

جهت مشارکت سهمی از زمینی به مساحت حدود  ۱۰۰۰متر مربع

خانمي با تجربه و داراي گواهينامه رانندگي و ماشين ،آماده نگهداري از

در شمال تهران به فروش می رسد.

)۸۳۱( ۴۲۸-۹۱۱۷

سالمند شما بطور شبانه روزي هستم)510( 479-6992 .

استخدام
نیازمند به خانمی ایرانی ،تاجیک و یا افغان جهت نگهداری از مادر
سالخورده و همچنین کمک در کارهای منزل بطور شبانه روزی.

تلفن تماس )۶۵۰( ۹۹۶-۵۴۴۳

.

استخدام

نیازمند به یک خانم و یا آقا برای کار  Marketingدر بی اریا بطور

تمام و یا نیمه وقت)۴۰۸( ۲۲۱-۸۶۲۴ .

فال ستارگان

فروردین

شما فرد عاشق پیشه ای هستید اما
عشق ساده به دست نمی آید .بهتر
است اگر در این راه قدم گذاشته اید،
ثبات خود را حفظ کنید تا نتیجه ای
که می خواهید را به دست آورید .با
مشکالتی که سر راهتان قرار گرفته،
در حال حاضر نجنگید .بی تفاوت از
کنارشان بگذرید تا همه چیز به روال
عادی خود بازگردد.

اردیبهشت

وقت بیشتری را برای رابطه عاطفی
تان بگذارید .شاید مجبور شوید که از
برخی برنامه هایتان بگذرید اما ارزشش
را دارد زیرا یک رابطه عاطفی خوب،
ذهن شما را آرام تر کرده و باعث می
شود که در زمینه های دیگر نیز تمرکز
بیشتری داشته باشید .خبری را که
مدت هاست انتظارش را می کشیدید،
می شنوید.

خرداد

زمان بیشتری را در این ماه به خانواده
و دوستان تان اختصاص دهید .افراد
زیادی در اطراف تان هستند که
پیشنهادها و نصیحت های زیادی به
شما می کنند که بد نیست به آنها نیز
فکر کنید .زندگی را ساده تر از قبل
بگیرید و استراحت را فراموش نکنید.
خبرهای خوبی به شما می رسد که
اندکی از نگرانی تان می کاهد.

تیر

در این ماه خیال ها و رویاهای زیادی
در سر دارید اما عملی کردن آنها در
آن واحد برایتان غیر ممکن است .ولی
نگران نباشید و قدم به قدم پیش روید.
با یک برنامه ریزی دقیق به تدریج به
تمام آنها دست خواهید یافت .با چند
نفر از اطرافیان تان نیز به مشکل بر
خورده اید .سعی کنید که این کدورت
ها را دوستانه حل کنید.

مرداد

این ماه زمان آن است که بیشتر به
خودتان اهمیت دهید .سعی کنید برنامه
غذایی و ورزش تان را به طور منظم
دنبال کنید .در اواسط ماه فرصتی در
اختیارتان قرار می گیرد که نباید آن را از
دست دهید ،در غیر این صورت دیگران
از شما پیشی می گیرند و جای شما را
پر می کنند .در آینده نزدیک به مسافرت
کوتاهی خواهید رفت.

شهریور

از حساسیت های بی جا دست بردارید
زیرا تنها زندگی را به کام شما تلخ می
کنند .در اواسط ماه سرتان در محیط
کار شلوغ تر می شود در صورتی که
باز دهی تان فرق چندانی نمی کند
اما ناامید نشوید و دست از تالش بر
ندارید .در کنار تمام مشغله های ذهنی
که دارید ،خوشگذرانی در کنار دوستان
را فراموش نکنید.

مهر

دی

در این ماه زندگی به کام شما خوش
تر می آید و بسیاری از فشارهایی که
رویتان بود ،برداشته می شود .مالقات
با افراد جدید ذهن شما را بازتر خواهد
کرد و ایده های جدیدی را در زمینه
کاری به شما خواهد داد که بر درآمد
مالی تان نیز تاثیری مثبت می گذارد.
اتفاقات خوش حتی بزرگ تر از آنچه
فکرش را کنید ،در راهند.

این ماه زندگی برایتان ساده تر می
شود ،از این رو که بسیاری از مشکالت
تان حل شده و شما احساس آرامش
بیشتری پیدا خواهید کرد .اتفاقات
خوبی برایتان رخ می دهد که انتظارش
را ندارید .هر چه به سمت اواخر ماه
پیش می روید ،شرایط مالی شما نیز
بهتر می شود .زندگی را ساده تر از قبل
بگیرید و استراحت را فراموش نکنید.

آبان

بهمن

شما می توانید با یک برنامه ریزی دقیق
به تمام آنچه که می خواهید برسید .در
اواسط ماه کارهایی که مجبورید در
خانه انجام دهید ،زیاد می شود و شما
را کمی گیج و خسته می کند اما سعی
کنید زمان تان را روی کارهای مهمتر،
صرف کنید .از امتحان چیزهای جدید
نیز نترسید .در مورد مسائل گوناگون از
پیش داوری بپرهیزید.

آذر

خاطرات گذشته به سراغ تان آمده و
ذهن شما را مشغول کرده است .اگر
سر خودتان را گرم نکنید ،ممکن است که
بار دیگران تلخی آن گریبان تان را بگیرد.
شاید دیگران با حرف ها و کارهایشان
نگذارند که تعادل الزم را داشته باشید
اما این شمایید که باید کنترل ذهن تان را
به دست گیرید .خبر خوشحال کننده ای
به شما داده می شود.

این ماه شما به طرز عجیبی مرکز توجه
دیگران خواهید بود ،پس خودتان را
دست کم نگیرید و به کارتان با اعتماد
کافی ادامه دهید .اگر هنر خاصی مثل
نقاشی ،مجسمه ،خیاطی و ...دارید،
اثری هنری خلق کنید .این کار ذهن
شما را آزادتر کرده و آرامش بیشتری
به شما می بخشد .از اشخاص شایعه
پرکن دوری کنید.

اسفند

این ماه باید فعالیت هایتان را بیشتر
کنید و سعی کنید که از رقبای خود
پیشی بگیرید .اگر زمان بیشتری را در
محیط گرم خانه و خانواده بگذرانید،
بسیاری از استرس هایتان از بین
خواهد رفت .با افراد بیشتری در ارتباط
باشید و پیشنهادهایی که در سر دارید
را به آنها نیز منتقل کنید .ورزش و
پیاده روی را فرام،
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تکامل یک تصویر
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

ت ِ
ادبی فرنگ ی جایگا ه بسیار مهم ی
مطالعا 
ی از شیواترین
پیدا کرد ه است .بسیار 
ت حافظ ،در هیچ یک
ی ادبیا 
ضبطها 
از نسخههای که ن وجود ندارد و نشان
تصرف را یک
میدهد که ذو ق جامعه ای ن ّ
ت خواجه در شع ِر او،
قر ن بعد از درگذش 
اعما ل کرد ه است .نبو غ در انحصار یک تن
و دو ت ن نیست.
ی که سعدی
ت مورد بحث ،تصویر 
در بی 
ت دو مشک ل اساس ی داشت ه است
آفرید ه اس 
ک ه ذو ق جامعه آ ن را ح ل کرده است:
گ گریه» ،که در آن دو
ظ «کز سن 
 )۱تل ّف 
(گ) ِ
پشت سر ه م قرار میگیرد ،مانع
ِ
روانی شعر است .اما وقت ی بخوانیم
از
گ ناله» (گ) و (ن) در کنار
«کز سن 
ی دارد و
ظ بسیار روا ن و دلپذیر 
ه م تلف 
موسیقی شعر ب ه کمال میرسد.
ف برداشتن
ظ معنای ی ه م شکا 
 )۲به لحا 
سنگ در هم ه احوا ل مالزم با جاری
ب ـ و مجازاً گری ه ـ نیست.
شدن آ 
ت قرآن
درست است که در بعضی آیا 
کری م و در داستا ن موس ی از شکافتن

کمتر فارسیزبان ی است ک ه چند بی 
ت
شعر فارسی ،در حافظ ه داشت ه باشد و
ِ
محفوظات او ،این
یک ی از برجستهتری ن
ِ
ی نباشد:
سعدی شیراز 
ت شی ِخ اَ َج ّل،
بی 
ن ابر در بهاران
م چو 
بگذار تا بگری 
کز سنگ نال ه خیزد روز وداع یاران
ای ن بیت به همی ن صورتی ک ه نقل کردم
بر س ِر زبانهاست ،یعن ی کز سنگ ناله
ب اینک ه در هیچ یک
خیزد ،و از عجای 
ی اصی ل و قدی م دیوا ِن او
از نسخهها 
ب ه ای ن صورت دیده نمیشود .در تمام
گ گریه
نسخههای که ن و اصی ل «کز سن 
آید» است و باید پذیرفت که سعدی
نیز به همی ن صورت گفت ه است .این
ِ
ذوق جامع ه بوده
تصر ِف هنرمندانه
ّ
گ نال ه خیزد»
ت «کز سن 
است که صور 
ی کرده است.
را جانشی ن سخن سعد 
ِ
تصرفها در شعر
ذوق جامعه گاه از ای ن ّ
بسیاری از بزرگا ن دیگر نظیر فردوسی و
ی و حاف ظ نیز دارد که باید
نظامی و مولو 
ث جداگان ه قرار گیرد از منظ ِر
مورد بح 
 reader-responseک ه امروزه در

SPOIL ME
Full Service Salon

جوان سازی،
ماساژ و ترمیم پوست
توسط :الهام
)European Massage (60 min
Reg: $70 First visit: $50
F Back Treatment
F Hand Massage
F Cleanser

F Dermal Cooling Mask
F Sea Weed Mask

Elham Sanei
Esthetician

Express Facial
F European Facial
F Optimal Facial
F Men Facial
FDeep Cleanser Treatment-AHA
F

For Appointment please call:

(650) 961-5262

F

(650) 471-4357

www.spoilmespasalon.com

1764-A Miramonte Ave., Mountian View, CA 94040

سنگ آ 
ب برمیجوشد  ،اما در هم ه شعر موالنا ،ک ه بیگمان متأثر از سخ ن
جا و هم ه وقت چنی ن نیست .وقتی سنای ی است ،به ای ن شک ل درآمد ه است:
میگویی م کز سنگ نال ه خیزد ،از امری در ضم ن غزلی به مطلع:
جهانی و عا ّم سخ 
ن گفتهای م و هر سنگی پرکندگی از نفاق خیزد
ک ه بشکند ،نالها 
ش قاب ِل شنید ن است .پیروزی از اتفاق خیزد
تص ّور میکنم ،سعدی ،در سرودن این ک ه مطلع غز ل را موالنا از نظام ی گرفته
بیت نظر به هما ن مصادیق ی داشته و آن را بدین گون ه ادام ه داده است:
ی و یا ِر تو ناز
است ک ه در آنها از شکستن و شکاف تو ناز کن 
سنگ ،آ 
ن ناز دو شد طالق خیزد
ب بیرون میجوشید ه است؛ اما چو 
جامعه در تجرب ه تاریخ 
ی و هنری خود ...یار است نه چوب مشکن او را
چشماندا ِز دیگر 
ق خیزد
ی داشت ه است که بر چون برشکنی طرا 
ِ
ف

تصر
مورد
را
ی

سعد
معیا ِر آن ،شعر
این بانگ طراق چوب ما را
ّ
ق خیزد
هنرمندان ه خود قرار داد ه است .گویا دانیم که از فرا 
نخستی ن تجربهای ک ه ذه ن جامعه در و از ح ق نباید گذشت ک ه سعدی
ِ
صورت تکامل ی این تصویر را
مورد «فریاد از جدایی» داشت ه است در زیباتری ن
ت و باید پذیرفت که حد
ضربالمثل ی بسیار کهن ،شاید از عهد آفرید ه اس 
ت سخندانی و زیبای ی را.
ساسانی ،خود را نشا ن داد ه بود ه است همین اس 
ی جامعه در
ف هنر 
تصر 
ک ه وقت ی کرباسی را پار ه میکنیم ،این با این هم ه ّ
جدای ی همرا ه با فریاد و نال ه است .در کال ِم سعدی ،نشا ن داده است ک ه وقتی
کتاب تا ج القصص،ک ه یکی از کهنترین فرهنگ و تمدن ی استمرار تاریخی و
ظ کند و گرفتا ِر انحطاط
متو ن زبا ن فارس ی است و در حدود  ۴۷۰زند ه خود را حف 
هجری تدوین شده است ،میخوانیم :و درجا زد ن نشود ،باز هم از ح ِّد سخ ِن
«کرباسی را ب ه وقت بریدن بان 
ت و تصویر را
گ بود» ،سعدی میتوا ن فراتر رف 
و همی ن مؤلف ،پس از نق ل ای ن مث ل کهن ب ه صورتی درآورد ک ه جامع ه درآورده
گ ناله خیزد
ت «کز سن 
ت و گفته اس 
دو بیت ،در همان مضمو ن آورد ه است اس 
ک ه باید سرود ه شاعری از شاعران قرن روز وداعِ یاران».
چهارم یا نیم ه او ل قر ن پنج م باشد:
ت فریاد کرباس
ک نگا ه ساده نخس 
در ی 
کرباس که میپاره کنی تار از تار
از جدایی جلب توجه میکند ک ه نرم
بانگی بکند در آن میان زارازار
ت و تح ّم ل جدای ی را ندارد .وقتی
اس 
آن بانگ چه چیز اس 
ب از جدای ی مینالد ما با پدیده
ت بگو ای هشیار چو 
یعنی که جدا مکن مرا یار از یار
ی سروکار داری م و ناله چوب با
سختتر 
در بعضی از نسخههای همین متن ،هم ه سختیاش ،مرحل ه اغراقآمیزتری
در اینجا دو بی 
ت دیگر آمد ه است که از ای ن تصویر را شکل میدهد ،اما وقتی
ب میکند،
گ را جانشین چو 
ی سن 
چشماندا ِز هنریتر و دلپذیرتری از آن سعد 
ِ
رباعی پیشی ن دارد.
مث ل کهن و آن
گ دیگر وجود ندارد ،و
سختتر از سن 
و ه م دری ن معنی گفتهاند:
ق باالتر میرود و تصویر
طبعاً درج ه اغرا 
هیچ دانی که در شکستن چوب
ب ه نهایت ح ّد زیبایی میرسد.
از وجودش چرا طراق کند
ن روشن
هست این نز ِد عاقال 
کان طراق از پی فراق کند

ما نمیدانیم که ای ن قطعه ک ه در بعض ی
از نسخهها آمد ه است آیا از گفتا ِر اصل
ت و متعلق ب ه روزگار تألیف،
ف اس 
مؤل 
یا در دورههای بعد آ ن را وار ِد متن
کردهاند؛ اما در شعر سنایی به صورت:
چوب را بشکنی طراق کند
این طراق از سر فراق کند

ی از تکام ل
ک مرحل ه دلپذیرتر 
ما به ی 
ای ن تصویر رسیدهایم که اگر در همین
حد از تکام ل باق ی ماند ه بود میتوانست
ت دلپذیر ای ن اندیشه
بیت ی ممتاز و صور 
باشد اما تکام ل تاریخ ی و هنری این
تصویر ب ه همی ن جا متوقف نشده و در

منابع:

بخاری ،ابونصر احمد بن محمد.)۱۳۸۶( .
تاجالقصص  .تصحیح سید علی آل داود .تهران:
ب فارسی.
فرهنگستا ن زبان و اد 
حافظ .)۱۳۷۳( .دیوا ن  .به سع ی سایه .تهران:
توس.
سعدی .)۱۳۵۶( .کلیات  .از روی چاپ فروغی.
تهران :امیرکبیر.
ــــــــ ( .)۱۳۸۵غزلهای سعدی  .تصحیح دکتر
غالمحسین یوسفی .تهران :سخن.
مولوی .)۱۳۶۳( .کلیات شمس تبریزی  .تصحیح
بدیعالزما ن فروزانفر .تهران :دانشگا ه تهران.
نظامی .)۱۳۸۶( .خمس ه  .تهران :هرمس.
نیساری ،سلیم .)۱۳۸۵( .دفتر دگرسانیها در
غزلهای حافظ  .تهران :فرهنگستان زبا ن و ادب
فارسی.
نیشابوری ،ابواسحاق .)۱۳۴۰( .قصصاالنبیاء  .به
اهتمام حبیب یغمایی .تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.
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عشق ،هوس ،نفرت
بخش سی و شش
عباس پناهی

فریدون از طریق مادر و پدر و خواهران
و برادرش در جریان کارها بود و می
دانست چه اتفاقاتی در شرف انجام
هستند اما از وجود ربکا بی خبر بود.
عمه زری که در ایجاد هیاهو و جنجال
بسیار گستاخ و بی پروا بود ،این روزها
ترس عجیبی به وجودش راه پیدا کرده
بود و از گذشت روزهای محکومیت و
نزدیک شدن به زمان آزادی فریدون به
هراس افتاده بود و می خواست هرچه
زودتر دخترش را بردارد و از کشور
خارج شود .بخصوص که فریدون در
هر مالقاتی توسط خواهران و برادر،
پیغام انتقام و نابودی می فرستاد تا
هرچه بیشتر او را وادار به شتاب کند.
روزی که خانواده فریدون از مالقات
با او بر می گشتند ،عمه زری فریبرز
را کنار کشید و پرسید« :چه خبر؟ آیا
فریدون حرفی از ما نزد؟» و فریبرز هم
که در جریان ماجرا بود ،با آهی سرد و
دلسوزانه گفت« :نه ...فریدون دیگر از
دست رفتنی است .او فقط به روز آزادی
و اسلحه اش فکر میکند .ما هرچه که به
او می گوییم ،او انگار دیگر حرف ما را
نمی شنود .مدام می گوید (عمه زری،
پریوش ،من...هرسه باهم ).نمیدانم چه
در سر دارد که دائما همین جمله را
تکرار می کند».
عمه زری از وحشتی که به دلش افتاده
بود جیغی کشید و به حالت دو به
سراغ پریوش رفت و او را در آغوش
گرفت و گفت« :نمیذارم عزیزم.
نمیذارم دستش به تو برسه ».رویش را
بر گرداند و چشمش به گلرخ افتاد که
در روی نیمکت در بهار خواب نشسته
بود .پرسید« :آیا براستی فریدون دیوانه
شده؟» گلرخ روی ترش کرد و گفت:
«عمه زری ،این چه حرفیست که
میزنید؟ فریدون بیچاره اصال کاری
به کسی نداره فقط به فکر شماست و
میگه( :پریوش ،عمه زری و من) .اون
بیچاره چه کار دیوانگی کرده که شما
اسم روش می گذارید؟» عمه زری
مطمئن شد که فریدون در تصمیمش
ُمصر است و به محض خروج از زندان
اسلحه اش را برداشته و به سراغ شان
خواهد آمد .رفت و به وکیلش تلفن زد
و گفت« :این پسره دیوانه شده و می

خواهد به محض خروج از زندان ما را
بکشد .خواهش میکنم که به دادگاه
شکایت کنید و زندانش را ابد کنید تا
نتواند دست به قتل ما بزند ».وکیل
گفت« :خانم عزیز نخست اینکه چه
کسی شاهد است که فریدون شما را
تهدید کرده؟» عمه زری گفت« :همین
پریوش ».وکیل گفت« :شهادت پریوش
در این مورد نمی تواند سندیت داشته
باشد .در ثانی ممکن است که فریدون
از روی خاصیت جوانی حرفی زده
باشد و تمام شده .به صرف اینکه یک
روزی بدون حضور شاهدی حرفی زده
که نمی شود به دادگاه شکایت کرد».
عمه زری گفت« :نه شما نمی دانید و
یا نمی خواهید کاری کنید .او هربار که
اقوامش به مالقات میروند ،مدام می
گوید(:پریوش ،عمه زری ،من) .آیا این
حرف کافی نیست تا نیت خبیثانه اش
را به دادگاه ثابت کند؟» وکیل گفت:
«نخیر .او تهدید نکرده و فقط نام خود
و همسر و عمه اش را تکرار کرده .شاید
دچار نوعی افسردگی شده باشد که باید
با یک روانشناس مشورت کرد تا اگر
لزومی دید ،به معالجه اش بپردازد».
عمه زری عصبانی که «حاال من باید
برایش یک روانشناس هم استخدام کنم؟
آیا خیلی از او خوشم میاید؟ پس حاال
که اینطور است کار رفتن ما را تسریع
کنید ».وکیل گفت« :تا زمانی که خطبه
طالق جاری نشده پریوش همسر فریدون
است و قانوناً باید با اجازه او از کشور
خارج شود و این کار عملی نیست».
عمه زری فریاد زد« :پس شما چکار می
کنید؟ اینهمه پول از من گرفته اید که
همین کار را بکنید اما هنوز کاری نکرده
اید .آنقدر فس و فس کنید تا فریدون
از زندان خالص شود و سراغ ما بیاید
و آنوقت شما هم به مراد دلتان رسیده
اید ».وکیل گفت« :زری خانم خواهش
می کنم آرام باشید و اجازه بدهید من
کار خودم را بکنم و قول میدهم تا پیش
از آنکه فریدون آزاد شود طالق را بگیرم
و اگر احیاناً فریدون جلوتر از صادر
شدن حکم طالق آزاد شد ،من می توانم
شما را در یک شهر دیگر در جای امنی
پنهان کنم تا کارها روال عادی خود را
طی کنند ».عمه زری دیگر حرفی نزد و
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از روی عصبانیت تلفن را روی دستگاه
کوبید و قطع کرد.
آقای گابری یلی به ربکا خبر خوش
داد .گفت که توانسته از طریق وزارت
امورخارجه برای او و الیزابتا وقت
مالقات با فریدون و حضوری در یک
اطاق دُور یک میز بگیرد و اضافه کرد
که آقای وزیر نهایت لطف را در حق ما
انجام داده.
روز مالقات فرا رسید و ربکا با تمام
وجود ،به استقبال آن رفت .وقتی در
اطاق مالقات فریدون وارد شد ،ربکا
بدون مالحظه مادر که اصوال در حضور
او ،خویشتن داری از خود نشان میداد،
آنچنان خود را به آغوش فریدون افکند
که گمان میشد پلنگی آهویی را شکار
کرده .پس از چند دقیقه ای که آرامش
گرفتند به دور میز نشستند اما دستان
فریدون نمی توانست از دست های ربکا
خارج شود .گفتگوها به طول انجامید و
از هردری سخنی رفت و سرانجام به
راه حل برای مالقات رسیدند .فریدون
گفت« :گمان نمی کنم که بار دیگر
بتوانی چنین اجازه مالقاتی را پیدا
کنی چون کار بسیار دشواریست ».ربکا
زیربار نمی رفت و می خواست باور کند
که هر لحظه ای که اراده کند ،می تواند

فریدون را ببیند .باالخره کمی نرم شد.
فریدون گفت« :تو دو راه داری -یکی
اینکه برگردی به رم و تا سه ماه دیگر
که من دوران محکومیتم را می گذرانم
در آنجا بمانی و بعد از آزادی ام تصمیم
بگیریم که چه بکنیم .دوم اینکه اگر
بخواهی در تهران بمانی ،اینجا هم مانند
رم هزینه زندگی نسبتا باالیی دارد و تو
نمیتوانی اینهمه مدت در هتل بمانی و
خوراک رستوران صرف کنی و الیزابتا را
از کار و زندگی اش بیندازی .باید کاری
دست و پا کنی و هم خودت را سرگرم
کنی و هم مخارج زندگی را تامین
کنی و الیزابتا را هم به شکلی مشغول
نمایی و یا اجازه بدهی که به رم برود
و به زندگی اش رسیدگی کند ».الیزابتا
گفت« :اتفاقا آقای گابری یلی هم در
همین زمینه با فرانسیسکو صحبت کرد
و پیشنهاد داد که در تهران ،در یک
موسسه آموزش زبان ،ایتالیایی تدریس
کند ».فریدون گفت« :بسیار عالیست
و این راه حل عاقالنه و درستی است و
به این ترتیب ،روزها را با افکار بیهوده
نمیگذرانی ».هنگام خدا حافظی ربکا
گفت« :من به هر شکلی شده باید باز
هم بدیدارت بیایم» و فریدون لبخندی
زد و خداحافظی کردند.

زبان ما هویت ماست
مدرسه فارسی البرز با کادری با تجربه در خدمت
عالقمندان به یادگیری زبان فارسی می باشد
 Fکالس های پیش دبستان (برای نوآموزان  ۴ساله)

 Fکالس های اول دبستان تا هشتم (برای دانش آموزان  ۵سال به باال)
جهت یادگیری خواندن ،نوشتن و مکالمه

 Fکالس های خصوصی برای بزرگساالن و غیر فارسی زبانان

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

برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید

(408)829-8296

1954 Camden Ave. #3, San Jose
با عنوان کردن این آگهی ،یک جلسه رایگان میهمان مدرسه البرز باشید!
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ِ
مشترک لذت سرکوبشده زنان
درد
فرناز سیفی

پنج زن ،هر یک از گوشهای از جهان ،با
مذهب و پیشینهای متفاوت با دیگری ،و باال
و پایین زندگیای که با دیگری زمین تا آسمان
متفاوت است .هر پنج نفر اما در یک چیز
مشترکاند :مردساالری جاری در تاروپود
جوامع با قدرت تمام بدن آنها را تحت تفتیش
و نظارت دارد و باید/نبایدها را به آنها تحمیل
کرده است ،دستهای پر زور مردساالری
گاه به پیچیدهترین شکل سعی کرده آنها را
خفه کند و نگذارد آنچه بر آنها گذشته را
فریاد کنند .اما هیچکدام از این زنها ساکت
ننشستند ،جرأت و توان خود را جمع کردند،
و گاه بدون هیچ پشتوانهای صدای رسای خود

هرچه از وسایل خودش و پسرش را که
میتوانست در ماشین ریخت و برای
همیشه خان ه خود ،خانواد ه خود و جامعه
یهودیان حسیدی را ترک کرد .با رسانهها
حرف زد و از آنچه بر تک تک زنان در
جامع ه حسیدی تحمیل میشود ،از هزار
ممنوعیت ،از تجاوز مدام شوهران به
زنان ،از بیحقوقی محض این زنان در قلب
آمریکا گفت .جامع ه یهودیان حسیدی
نیویورک از هیچ کاری برای تخریب و
بدنامی و آزار فلدمن ابا نکرد .از نوشتن
دهها مطلب کذب و سرشار از اتهام علیه
او در رسانههای یهودیان تا تهدید به قتل.

و زجر ناشی از نظارهگری مردساالری شدند و
توجه افکار عمومی را به بحث مهم «حق زن
بر بدن خود» جلب کردند .قصههای این زنها
موضوع مستند «لذت زنانه» به کارگردانی
باربارا میلر ،مستندساز اهل سوئیس است.
مستندی که قص ه چیزی را روایت میکند
که بر دبورا فلدمن (عضو جامعهی یهودیان
اصولگرای حسیدی نیویورک) ،لیال حسین
(رواندرمانگرسومالیایی-بریتانیایی) ،مگولی
ایگاراشی (هنرمند مجسمهساز و خالق
داستانهای مصور اهل ژاپن) ،ویتیکا یاداو
(کنشگر حقوقبشر در هند) و دوریس وگنر
(راهبهی پیشین آلمانی و فیلسوف) گذشت.
دبورا فلدمن را وقتی  ۱۷ساله بود در
ازدواجی که خودش هیچ نقشی در آن
نداشت ،و از سوی پدربزرگ و مادربزرگ
او در جامع ه یهودیان حسیدی نیویورک
برنامهریزی شده بود ،به مردی مذهبی
شوهر دادند .در ۱۹سالگی پسرش را
بهدنیا آورد و هر روز از قفس تنگی که
جامعه بهغایت مذهبی یهودیان حسیدی
به زن تحمیل کرده و تمام بایدها و
نبایدهایش را مردان تعیین و تحمیل
کرده بودند ،بیشتر خسته و دلزده
میشد .دبورا روزی بی آنکه به کسی
چیزی بگوید ،یک خودرو کرایه کرد،

یک روز صبح وقتی لیال حسین  ۷ساله بود،
مادرش دست او را گرفت و با خود بیرون
برد .لیال فکر میکرد که عازم خریدند.
اما مادرش او را پیش زنی برد که اندام
جنسی زنان را میبرید و مثله میکرد .تا
لیال بفهمد چه خبر است ،دستهایی قوی
او را روی تخت خواباند و در میان وحشت
او ،دستان زن اندام جنسی او را برید و ناقص
کرد .سی سال بعد ،لیال حسین هنوز از آن
تجرب ه وحشتناک که سایهاش تا ابد روی
زندگی اوست ،کام ًال بهبود نیافته است.
تجرب ه هولناکی که اعتماد او به خانواده و
جامعه را خدشهدار کرد .او حاال در کنار
رواندرمانگری ،یکی از زنانی است که
مدام علیه مثلهکردن اندام جنسی زنان در
سراسر جهان فعالیت میکند.
مگولی ایگاراشی ،یک روز خسته از اینکه
نه تنها زبان ژاپنی وقتی به سکسوالیته زنان
میرسد ،کام ًال الکن است و خود را به کوچه
علیچپ میزند ،بلکه این واقعیت که در هنر
معاصر ژاپن و بهخصوص حوز ه خود او یعنی
داستانهای مصور و مجسمهسازی ،زنان
انگار اص ًال اندام جنسی ندارند و هنرمندان
خودخواسته بدن زن را سانسور میکنند،
تصمیم گرفت که تصویر واژن خود رابکشد
و این تصویر واژن را تبدیل به آثار هنری (از
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با هادی خرسندی
www.asgharagha.com
hadikhorsandi@aol.com

خوبی کرونا!
ُحسن
ِ

ناگهانی شده پیدا کرونا
میزنی پنبهء دنیا کرونا
بیشتر از همه ا ّما زده ای
پنبهء مملکت ما کرونا
کاشکی یک تک پا میرفتی
خدمت حضرت آقا کرونا
تو بگو حجت االسالمی یا
آیت اللهی و ُعظما کرونا؛
نه ،بهرحال تو هرگز نرسی
به تبهکاری آنها کرونا
در تو یک حسن ولی می بینم
که کنم با تو مدارا کرونا
اینکه با آمدنت تخته شده
در معصومه زهرا کرونا
مجسمه گرفته تا گردنبند) بکند .ایگاراشی
که بهدنبال خلق اثری در ابعاد بزرگتر بود،
تصمیم گرفت تصویر واژن خود را به شکل
سهبعدی چاپ کند و با آن یک قایق تکنفره
(کایاک) بسازد و با قایقاش به آب بزند.
کاری که هزار دردسر جدی قضائی و موجی
از جنجال را بهدنبال داشت.
ویتیکا یادوا ،خسته از کمبود هرگونه
آموزش جنسی در هند و سکوت محض
دربارهی لذت جنسی زنان ،آناتومی بدن
زن و سهم و خواستهی زن در رابطهی
جنسی ،تصمیم گرفت وبسایتی را ایجاد
کند که کارش تمرکز بر سکسوالیته زنان
باشد .سایت  Love Mattersتنها
دربار ه سکسوالیت ه زنان نیست ،دنبال
آموزش بدیهیات و پیچوخم رابط ه میان
زن و مرد هم هست .ویتیکا و همکاراناش
فقط به کار در فضای مجازی بسنده
نکردهاند و در خیابانهای هند نیز به
سخنرانی ،جشن گرفتن روزهای مرتبط با
زنان و کنشگری میپردازند.
دوریس وگنر در خانوادهای کاتولیک
و بسیار مذهبی بزرگ شد .از نوجوانی
میدانست که میخواهد راهبه شود و
در  ۱۹سالگی وارد یکی از کلیساهای
کاتولیک مذهب سوئیس شد و راهبگی را
شروع کرد .یکی از پدران روحانی بانفوذ و
مهم جامع ه کاتولیک سوئیس به بهانههای
مختلف او را به دفتر خود احضار و بارها
به او تجاوز کرد .دوریس روزی باالخره
جرأت کرد و به خواهر روحانی که
مسئول زنان راهبه بود ،ماجرای تجاوز را
گفت .زن به جای هرگونه حمایتی ،بر سر

وگنر فریاد زد و او را متهم به «هرزگی و
دروغگویی» کرد .وگنر ۲۴ساله بود که
باالخره جرأتاش را جمع کرد ،کلیسا و
راهبگی را ترک کرد ،به سراغ رسانهها
رفت و با صدای بلند گفت که در کلیسای
کاتولیک چه بر سر او رفت و چطور تن
زنان ،عرص ه جوالن مردان کشیش و با
نفوذ است و فرهنگ کام ًال مدافع متجاوز
در کلیسای کاتولیک ،چطور زن را خفه
میکند تا جیکاش درنیاید.
مستند «لذت زنانه» برند ه جوایز متعدد
بینالمللی ،از جمله جشنوار ه لوکارنو،
شده است .در مراسم نمایش این مستند
در شهر واشنگتن دیسی ،با باربارا میلر،
کارگردان این مستند ،که با او دوستی
شخصیهم دارم ،به گپوگفت نشستم.
میلر میگوید در این سالهایی که مستند
میسازد و به گوشهوکنار دنیا سفر
میکند ،همیشه پس ذهناش این دغدغه
بوده که چطور بهرغم اینکه در قرن
بیست و یکم زندگی میکنیم ،هنوز در
سراسر جهان زنها وقتی نوبت به حرف
زدن از بدنشان و نیاز جنسی میرسد،
ناگهان ساکت میشوند ،انگار به الک
امنی میخزند و انگار هنوز برای اکثر
زنان سکسوالیته یک «وظیفه» است و نه
یک «نیاز» .به گفت ه میلر« :در مطالعات
برای این مستند که ایدهاش از یک دهه
قبل در سرم بود ،فهمیدم چطور کتب
ِ
مقدس تمام پنج دین اصلی و پرشمار
جهان ،بدن زن را یا عامل گناه میدانند،
یا اهریمنی جلوه میدهند و یا بیارزش و
اسباب شرم .دنباله مطلب در صفحه 47
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دنیای بعد از کرونا یک
دنیای جدید خواهد بود
ماهرخ غالمحسینپور

«مرسده قائدی» به جرم عضویت در
سازمان پیکار ،در خردادماه سال ۱۳۶۱
بازداشت شد و تا اردیبهشت ماه سال
 ۱۳۶۹یعنی به مدت هشت سال در
زندانهای کمیته سه هزار ،قزل حصار و
اوین نگهداری میشد.
او این روزها ساکن انگلستان است و
در روزهایی که مردم جهان درگیر
فراگیری بیماری کرونا و قرنطینه
خانگی هستند ،خاطرات روزهای
زندانش را مرور میکند.
مرسده به روزهای پس از آزادی اشاره
میکند .به روزهایی که در مورد تجربه
زندان با دیگران گفت و گو میکرد ولی
آنها با ناباوری گوش میدادند و مات و
مبهم براندازش میکردند.
این روزها که بحران کرونا باال گرفته،
بسیاری از دوستان قدیمی با او تماس
میگیرند تا از او در مورد «تاب آوری»
در محیطهای در بسته و تجربههایش از
انفرادی بپرسند.
مرسده معتقد است دنیای بعد از کرونا
دیگر همان دنیای قبل نخواهد بود و
«همبستگی» و «عواطف انسانی» دوباره
بازتعریف خواهند شد.

خودمان را محدود به قرنطینه کنیم با
شکستن زنجیره انتقال بیماری به نجات
جان یک انسان کمک کردهایم و اگر
بیتفاوت باشیم مرگ انسان ها را تسریع
میکنیم .یعنی اگر این قاعده را بشکنیم
داریم جهان دور و برمان را آلوده میکنیم.
آیا عنصر شادی یا میل به زندگی را هم
دخیل میدانید؟
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میکنم« .امید به زندگی» و «شادی
درونی» نجات بخش است .این که فکر
کنی پس از این بحران دنیا باز هم بر
مدار خودش میچرخد .نوروز سال ۶۲
و در وضعیتی که از شکنجههای وارده
آش و الش بودیم ،ماه ها بود خبری
از مالقات نبود و در آن شرایط یکی
از برادرانم را اعدام کرده بودند اما
هنوز خبرش به من نرسیده بود ،باز هم
مصمم شدیم عید را جشن بگیریم .به
مادرم گفته بودم لباسهای شاد برایم
بفرستد .یکی از مادران کردستان به نام
مادر مستوره که داغدار فرزندش بود
با ما بود و من از او خواهش کردم یک
روسری گلبهی را که مادرم فرستاده
بود به میمنت بهار بپوشد .آن روز البته
بابت سر و صدا از چای روزانه که خیلی
برای مان اهمیت داشت محروم شدیم
با این همه زندگی جریان داشت .گوش
مان را به دیوار میچسباندیم و صدای
ماشینها را میشنیدیم و خیال روزهای
بعد از آزادی و تمام شدن بحران کمک
مان میکرد.

میخواستم در مرحله دوم دقیقا به این
موضوع اشاره کنم .آن روزها به عشق
خانواده و دوستان و برای رسیدن به
آرمانهایم میخواستم زنده بمانم.
رویای آزادی و تمام شدن آن روزهای
ترسناک و در آغوش کشیدن مادرم
مرا زنده نگه میداشت .همه ما در
طول دوران زندان مان هرگز مالقات
حضوری نداشتیم و از آغوش عزیزان
مان محروم بودیم و میل دیدار و عناصری که شما به آن اشاره کردید ذهنی
و فردی و البته موثرند .آیا هیچ عنصر
اشتیاق به ادامه حیات با ما بود.
مدارا با همدیگر هم به خاطر حفظ جمعی و عمومی هم وجود داشت؟
حیات خودمان و حفظ حیات آدمهایی بله« .برنامه ریزی» .به نظر من داشتن
که دوست شان داریم مهم است .یک
راه ساده میتواند فکر کردن به روزهای
بعد از کرونا باشد .به لحظههایی که
بحران را از سر گذراندهایم و باز هم
آیا تجربه زندان برای تحمل دوران دور هم جمع شدهایم و خوشحالیم».

قرنطینه کمک خواهد کرد؟

بیتردید .گر چه بین زندان دهه شصت و
قرنطینه تفاوت زیادی وجود دارد .وقتی
به همه تفاوتهایش فکر میکنم اولین
چیزی که به ذهنم میرسد این است که
ما در قرنطینه حق رفتن به دستشویی
داریم .در این مورد مفصل برایتان خواهم
گفت .ما میتوانیم با اعضای خانواده به
شکل تصویری گفت و گو کنیم .آشپزی
کنیم یا در جمع خانواده باشیم .با اینکه
قرنطینه شرایط معمولی نیست اما قابل
مقایسه با زندان هم نیست.
به نظرتان چه راه حل های مشترکی برای
تحمل زندان و موضوع قرنطینه که امروز
جهانمان را درگیر کرده ،وجود دارد؟

مهمترین موضوع ،توجه به «انگیزههای
انسانی» است .درگذشته ما این وظیفه
را برای خودمان تعریف کرد ه بودیم که
برای حقوق انسان ها تالش کنیم ،برای
کارگرها که فقر را تحمل میکنند و در
شرایط نابرابرند یا زنها که تحت خشونتند
ولی این انگیزه به شکلی دیگر امروز هم
وجود دارد .اینکه اگر هر کدام از ما

برنامه و انظباط برای دوران قرنطینه
ضروری است .ما ساعت شش و بعد از
چای زردانبوی صبح ،شروع میکردیم
به ورزش کردن .به نظرم یک خانواده
هم میتوانند در خانههایشان برنامه
ورزش چند نفره بگذارند و به آن مقید
بمانند .ساعت نظافت داشتیم .یا مثال
جلسه کتابخوانی .ما به هیچ کتابی
دسترسی نداشتیم اما هر کدام مان
با تکیه بر حافظه از کتابی که خوانده
بودیم برای دیگران حرف میزدیم یا
ساعتهایی برای ذکر خاطرات جالب و
لطیفه گویی وقت می گذاشتیم و اجازه
نمی دادیم ناامیدی و کرختی بیحسمان
کند .قبل از اینکه به زندان بیفتم از
«غالم کشاورز» که یکی از دوستانم بود و
بعدها در قبرس ترور شد با کنجکاوی در
مورد زندان و سختیهای آن میپرسیدم.
یک بار به من گفت باور کن وقت کم
میآوری .من میماندم که چطورچنین
چیزی ممکن است؟ و بعدها دیدم واقعا
وقت کم میآوردم چون برای هر دقیقه
برنامه داشتم .برنامه ریزی و نظم و
انظباط و مقید بودن به اجرای برنامهها
برای ما نجات بخش بود و به نظرم در
این روزهای قرنطینه میتواند کمک
کننده باشد .دنباله مطلب در صفحه 49

منظورتان رویاپردازی است؟

من اسمش را میگذارم «تجسم خالق».
یعنی چیزی که میتواند در اوج سختی به
شما امید بدهد .مثال شما از اتاق شکنجه
میآیید و کف پاهایتان از جای ضربه
شالقها عفونت کرده ،تب شدید دارید و
در عین حال باید وسط راهرو و پشت به
بقیه بخوابید و حتی نمیتوانید دستشویی
بروید .چه راهی وجود دارد؟ من ترجیح
میدادم به لحظه آزادی و دیدار با مادرم
و در آغوش گرفتنش فکر کنم.
به جای احساس ناتوانی و فروپاشی ،باید
به قدرت ذهن تان ایمان داشته باشید.
این را کسی برایتان میگوید که خبر
اعدام هر دو برادرش را در روزهای
زندان شنید و همسر برادرش را درست
از بغل دستش بردند و دیگر برنگشت.
من به واسطه قدرت ذهنی هرگز
فروپاشی را تجربه نکردم .همان لحظه
ای که همسر برادرم را بردند با همه
غمی که داشتم احساس ناتوانی مطلق
نکردم .من به فردایی فکر میکردم که
زنده میمانم و قصه آن زن را تعریف
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بازار محبت

ز بازار محبت غم خریدم
خریدم غم ولیكن كم خریدم
همین داغی كه حاال بر دل ماست
ندانم از كدام عالم خریدم
عسل میجستم از بازار هستی
عدم رخ داد جایش سم خریدم
ز عشق و عاشقی آگه نبودم
غم و درد ترا مبهم خریدم
نبودم واقف از آیینه دل
كه از جمشید جام جم خریدم
برای زخم ناسور دل خویش
ز مژگان كسی مرهم خریدم
محبت عشقری راحت ندارد
ز مجبوری متاع غم خریدم
صوفی عشقری

گرچه مستیم و خرابیم

نسیمی از دیار آشتی

باری اگر روزی کسی از من بپرسد
«چندی که در روی زمین بودی چه کردی؟»
من ،میگشایم پیش رویش دفترم را
گریان و خندان ،بر می افرازم سرم را
آنگاه می گویم که :بذری نو فشانده است
تا بشکفد ،تا بر دهد ،بسیار مانده است
در زیر این نیلی سپهر بیکرانه
چندان که یارا داشتم در هر ترانه
نام بلند عشق را تکرار کردم
با این صدای خسته شاید خفته ای را
در چار سوی این جهان بیدار کردم
من مهربانی را ستودم
من با بدی پیکار کردم
«پژمردن یک شاخه گل» را رنج بردم
«مرگ قناری در قفس» را غصه خوردم
وز غصه مردم ،شبی صد بار ُمردم
شرمنده از خود نیستم گر چو مسیحا
آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن
من ،با صبوری ،بر جگر دندان فشردم
اما اگر پیکار با نابخردان را
شمشیر باید می گرفتم
بر من نگیری ،من به راه مهر رفتم
در چشم من ،شمشیر در مشت
یعنی کسی را می توان کشت!
در راه باریکی که از آن می گذشتم
تاریکی بی دانشي بیداد می کرد
ایمان به انسان ،شبچراغ راه من بود
شمشیر دست اهرمن بود
تنها سالح من درین میدان سخن بود
شب های بی پایان نخفتم
پیغام انسان را به انسان باز گفتم
حرفم نسیمی از دیار آشتی بود

ای سنگواره

با شانه اى نشسته به زخم ستاره ها
فرياد مى زنم ز بلن ِد شراره ها
اى دست هاى ملتهب از شوق انتظار
جانم به لب رسيد از اين بى قواره ها
غير از هجوم شرم بر انديشه هاى تلخ
مارا چه خرمى است از اين جشنواره ها
اى جان اگر پياده شوى از ركاب تن
ديگر چه وحشتى زهجوم سواره ها
اينجا صداى دوست بگوشم نمى رسد
دهان منازره ها
انگار بسته اند
ِ
با هيچ مرهمى نتوان يافتن عالج
تيغ اشاره ها
زخمى كه در دلست ز ِ
دريا ز غرق كردن من طفره مى رود
اى موج غم بكوب مرا بر كناره ها
روزى به چنگ خلق گرفتار مى شويد
تنديس هاى كور و كر ،اى سنگواره ها
مسعود سپند

گرچه مستيم و خرابيم چو شبهاى دگر
بازكن ساقى مجلس سر ميناى دگر
بهار غربت
امشبى را كه در آنيم غنيمت شمريم
چه گرفته دل بهاری چه بهار بی قراری
شايد اى جان نرسيديم به فرداى دگر
چه ز ره رسیده خسته چه سوار بی غباری
مست مستم مشكن قدر خود اى پنجه غم
چه درود بی سرودی چه سرود بی درودی
من بميخانه ام امشب تو برو جاى دگر
چه نوید بی امیدی چه گسسته تار و پودی
چه بميخانه چه محراب حرامم باشد
نه شکوه آبشاری نه ن َمی به جویباری
گربجز عشق توام هست تمناى دگر
نه شمیم کوچه باغی نه صفای کوهساری
تا روم از پى يار دگرى مى بايد
همه دشتها سترون همه باغ سنگ و آهن
جز دل من دلى و جز تو دالراى دگر
دل خا ِک داغدیده همه مانده از تپیدن
نشنيده است گلى بوى تو اى غنچه ناز
نه نشاط و جنب و جوشی نه بساط ًگل فروشی
بوده ام ورنه بسى همدم گل هاى دگر
نه خروش دوره گردی نه سرور و عیش و نوشی
تو سيه چشم چو آئى بتماشاى چمن
نه به روی سفره «سینی» زنشان هفت سینی
نگذارى بكسى چشم تماشاى دگر
فریدون مشیری
		
نه ترانه یی نه رقصی نه سرود دلنشینی
باده پيش آر كه رفتند ازاين مكتب راز
همه الله های گلگون شده کاسه های پر خون
اوستادان و فزودند معماى دگر
و بهار است
که خزان غربت این جا به بهار زد شبیخون
اين قفس را نبود روزنى اى مرغ پريش
نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی
چه سکوت مرگباری چه بهار داغداری
آرزو ساخته بستان طرب زاى دگر
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
همه دلشکسته آری ،چه بهار بی بهاری
عماد خراسانی
جهانگیر صداقت فر
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش 		
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همیی مي دهدت پند ولي
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم ￼
ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم
وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی
دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا؟
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم
نقد عمرت ببرد غصه دنیا بگزاف
آن قدر گریه نمودم که خرابش کردم
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع
گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
آتشی در دلش افکندم و آبش کردم
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
ردن تدریجی بود
زندگی کرد ِن من ُم ِ
حافظا گر مدد بخت بلندت باشد
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
فرخی یزدی
			
			

حافظ
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از خاطرات یک دامپزشک
دکتر فریبا مکارمی

بچه چوپان و ِ
«سسبو»!
ِ
طبیعت شه ِر کازرون در اوایل فروردین
ماه زیبایی خاص خودش را دارد.
مخصوصاً مسیر جادۀ شیراز کازرون با آن
شکوفههای سفید بادام وحشی روییده در
دامنه کوه و دشت پر از شقایقهای سرخ
که لحظهای مسافر را از نگریستن و لذت
بردن غافل نمیکند.
یکی دو هفته از تعطیالت نوروز
میگذشت و بهترین فرصت برای ضبط
برنامه در این شهر بود .بارها دکتر
حکمتی از ما دعوت کرده بود که در
فصل بهار برای ضبط برنامه به آن جا
برویم .باالخره گروه برای سفر به کازرون
در اولین شنبه بعد از تعطیالت رسمی به
توافق رسید .آن روز صبح زودتر از همیشه
به طرف کازرون راه افتادیم .در بین راه
تهیه کننده امیدوار بود که بتواند ساعات
زیادی برنامه ضبط کند تا وقفۀ تعطیالت

نوروزی جبران شود.
به کازرون که رسیدیم ،راننده یک راست
ما را به خیابانی که ادارۀ دامپزشکی در
آنجا بود برد و جلوی اداره ماشین را
متوقف کرد .نگاه مان که به د ِر اداره افتاد
از آنچه میدیدیم آن قدر تعجب کردیم که
چند لحظهای سکوت بین ما بر قرار شد!
د ِر اداره بسته بود و پارچهای سیاه با
نوشتههای سفید بر سر در آن نصب شده
بود .اول از همه راننده از ماشین پیاده شد
و به دنبال او همه ماشین را ترک کردیم.
نوشتههای روی پارچه خبر از مرگ
ناگهانی ماد ِر دکتر حکمتی میداد .راننده
زنگ در اداره را زد .دقیقهای نگذشت که
مردی میان سال که سرایدار اداره بود در
را باز کرد .با تأسف سراغ دکتر حکمتی را
گرفتیم .مرد میانسال با صدایی بغضآلود
آدرس منزل دکتر را به ما داد .حاال باید

تدریس کالس های تار ،ستار ،تنبور ،پیانو،
ریتم خوانی ،سلفژ و صداسازی و تئوری موسیقی

توسط :وحید زمردی

مدرس و کارشناس موسیقی با بیش از بیست سال تجربه
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برای تسلیت به دیدار او میرفتیم.
چشمم که به دکتر حکمتی افتاد ،عمق
اندوه را در چهرهاش دیدم .وقتی متوجۀ
حضور ما شد با صدای بلند گریست و
اظهار تأسف کرد که نتوانسته است ،قبل
از اینکه از شیراز حرکت کنیم ،ما را با
خبر کند .چند دقیقهای در آن جا ماندیم
و با او همدردی کردیم ولی نه بودن ما و
نه کسان دیگر به آسانی او را آرام نمیکرد.
مانده بودیم با این وضعیت چگونه برنامه
ضبط کنیم .در نهایت تصمیم گرفتیم به
شیراز برگردیم و ضبط برنامه را در زمانی
دیگر انجام دهیم.
هنوز چند کیلومتری از کازرون فاصله
نگرفته بودیم که راننده در حاشیۀ جاده در
کنار تابلویی که نام روستای «پل آبگینه»
را داشت ،ماشین را متوقف نمود و ُچرت
همه را پاره کرد .گویا الستیک جلوی
ماشین پنچر شده بود .آقای بوستانی که
مدتی سکوت کرده بود با ناراحتی گفت:
«خدا آخر عاقبت این سفر را به خیر کند».
چشمم به تلمبۀ آبی که در کنار جاده بود
افتاد .برای اینکه کمی حال و هوا را عوض
کرده باشم گفتم« :عجب جای خوش آب
و هوایی است ،تا آقای راننده ماشین را
پنچرگیری کند ،من هم برای شما چای دم
میکنم ».راننده کتش را در آورد و آستین
پیراهنش را باال زد و مشغول پنچرگیری
شد .هر کس تخته سنگی را برای نشستن
پیدا کرد .کا ِر راننده که تمام شد ،آب هم
به جوش آمد .هیچکس حرفی نمیزد .از
اتفاقاتی که افتاده بود همگی کسل بودیم
و حوصلۀ حرف زدن نداشتیم .نگاهم را
به دور دست دوخته بودم و در افکارم
غرق بودم که به نظرم آمد ِگردبادی خاک
حاشیۀ جاده را در هم میپیچد و به طرف
ما میآید .با تردید و صدای بلند گفتم:
«نگاه کنید ،شما هم ِگردبادی که به طرف
ما میآید را میبینید؟» راننده که در کنار
تلمبۀ آب دستش را میشست ،چند قدمی
به جلو برداشت و گفت« :نه ،گرد باد
نیست .مثل اینکه عدهای با سرعت به طرف
ما میآیند ».حق با او بود .چند دقیقهای
نگذشت که همگی متوج ه علت گرد و
خاک شدیم .یک گله گوسفند مثل اینکه از
چیزی ترسیده باشند به سرعت به سمت
ما میآمد .گلۀ گوسفندان همراه با دو سگ
نگهبان به ما نزدیکتر شدند .در میان گلۀ
گوسفندان ،متوجۀ پسر بچهای در حدو ًد
ده ساله شدم که بلند بلند گریه میکرد
و میدوید .آن قدر مضطرب بود که متوجه
حضور ما نشد .به طرف او رفتم ،کام ًال به او
نزدیک شدم .کمی خم شدم و شانههایش
را در دستانم گرفتم و گفتم« :چه اتفاقی
افتاده؟ چرا اینقدر ترسیدهای؟» پسرک

موهایی سیاه و صاف داشت و چشمانی
به سیاهی موهایش .آفتاب ،چهرهاش را
سوزانده بود .قطرات اشک از گونههایش
سرازیر میشد و به پایین میریخت .دوباره
علت گریه کردنش را پرسیدم .به او
اطمینان دادم اگر مشکلش را بگوید ،حتماً
کمکش میکنیم .احساس کردم نمیتواند
حرف بزند و پشت سر هم سرفه میکرد و
ترشحات شدید بینی داشت .سرش را بلند
کرد و نگاهی مظلومانه به من کرد .سپس با
صدایی آرام و خفه گفتِ « :سسبو» مرا زده
است .تازه فهمیدم چرا او نمیتواند حرف
بزند و تا این حد ترسیده است.
دستی به سرش کشیدم و گفتم« :نگران
نباش ،االن تو را به بیمارستان میبریم».
پسرک گوسفندان را با دستانش نشان
داد و بعد با انگشت به ساختمانی که کمی
دورتر از روستا قرار داشت اشاره کرد.
آقای بوستانی با تعجب پرسید« :چه چیزی
او را زده؟ اگر مار خطرناکی او را نیش زده،
پس چگونه با این سرعت میتواند بدود؟
من که فکر میکنم این بچه ما را سر کار
گذاشته است!» با ناراحتی گفتم« :نه ،او
دروغ نمیگوید ،بگذارید با او به ساختمانی
که نشان میدهد بروم و بعد برایتان
تعریف میکنم چه اتفاقی افتاده است ».از
راننده خواستم که سریع ماشین را روشن
کند و من و پسر را به همان جایی که او
نشان مان میداد ببرد .بعد با لحنی آرام
از آقای بوستانی و گزارشگر خواهش کردم
تا ما برمیگردیم ،حواسشان به گله باشد.
آقای بوستانی از باالی عینکش چشم غرهای
رفت و ُقر ُقرکنان گفت« :چوپان هم شدم».
ساختمان کمی دورتر از روستا بود .در
نگاه اول میشد حدس زد که پسر ما را به
مدرسۀ روستا آورده است .مدرسه حیاط
بزرگی داشت که در وسط آن از یک میلۀ
آهنی پرچمی رنگ و رو رفته آویزان بود .به
آنجا که رسیدیم ،پسرک با شتاب خودش
را به انتهای راهرویی که یکی از کالسها در
آن قرار داشت رساند و پشت در ایستاد.
دوان دوان به دنبالش رفتم و با تردید
ِ
بزرگ سیا ِه کهنۀ آن زدم.
ضربهای به د ِر
چند لحظهای نگذشت که خانم آموزگار در
را باز کرد .پسر در حالی که گریه میکرد،
انگشت دستش را به عالمت اجازه باال برد
و با شتاب از بین من و خانم معلم رد شد و
خودش را به درون کالس رساند .به دنبال او
من نیز وارد کالس شدم .با ورود ما به کالس
دانشآموزان همگی ساکت شدند .پس از
سکوت کوتاهی ،دانشآموزی که در ردیف
آخر کالس نشسته بود با شتاب از جایش
بلند شد و در حالی که پسر را نشان میداد
گفت« :اجازه خانم معلم ،او برادر من فالمرز
دنباله مطلب در صفحه 48
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کولبرانِ چترباز
هادی کیکاووسی

اولینبار نامشان را در اتوبوس شنیدم.
اتوبوس تی.بی.تی که از بندرعباس به
تهران میرفت و وقتی در پلیس راه
ایستاد تا بازرسیاش کنند ،سربازی پا در
رکاب ،فریاد زد« :هرکس چترباز است
خودش بیاید پایین!»
من تا آن زمان تنها چتربازها را توی تلویزیون
دیده بودم اما اینکه چتربازی در اتوبوس
باشد سؤالی بود که امیدوار بودم پدر یا مادر
جوابی برایش داشته باشند .پیش از جواب
اما دو زن از انتهای اتوبوس بلند شدند و با
کیسههایی در دست کشانکشان به سمت
ِ
جواب سؤال من
جلو راه افتادند .آن دو
بودند که به کندی سمت من میآمدند و در
این را ِه تنگ زمزم ه مسافران و غرولندهای
راننده از هر سو بر آنان میبارید .احتمال
مجازات جمعی مسافران و خواباندن اتوبوس
و آوارهگی و زمزمههایی دیگر مبنی بر
بدبخت شدن ،فضای اتوبوس را آکنده بود و
آنان را خمیده و نزار به جلو بدرقه میکرد.
من در این خشم و هیاهو در کیسههای آن
دو به دنبال چتری بودم که قرار بود با آن
بپرند .چتری نبود .البهالی کیسهای که از
میان ما میگذشت برچسب خرگوش نشان
تیشرتی را دیدم که به من میخندید.
وقتی عاقبت اتوبوس با عالمت مأموران
مجوز حرکت دریافت کرد و مسافران
نفسی به راحتی کشیدند ،من از پشت
شیشه همچنان زنان خمیدهای را میدیدم
که با کیسههایشان و خرگوشهایشان
و صلواتهای مکرر مسافران کوچک
و کوچکتر میشدند .اتوبوس که وارد
ظلمات تونل شد از پدرم پرسیدم« :آنها
چطور با تیشرت خرگوشی میپرند؟»

پریان دریایی دونده

«پریان دریایی شبها از دریا بیرون
میآیند ،چون اگر روز بیایند پولکهایشان
زیر آفتاب هزار رنگ میشود و چشم همه
را ناخوش میکند ».مادربزرگم این را
در قصههایش میگفت و من امیدوارم
بودم روزی به چشم خود یکی از عجایب
حکایات او را ببینم .رد قصههای او را
همهجا میجستم .حتی در مدرسهمان که
به علت نزدیکیاش به دریا مرا به افسانهها
نزدیکتر میکرد .افسار این افسانهها مرا
به سوی دریا میکشید و حال آنکه قصهها
همینجا پشت گوشم بودند .من سوی
دیگر مدرسه را ندیده گرفته بودم .بازار،
شهرفرنگی که در آن انواع و اقسام خرید
و فروشها درست پشت دیوار مدرسه
انجام میشد و کافی بود در کالس گوش
تیز کنی تا از شکل چانه زدن مشتریها
به صورتی مشخص برسی .در این بین
کسانی هم بودند که در سکوت به دنبال
نانی روان بودند .زنانی که از نحو ه دویدن
آنان با آن دمپاییها میتوانستی به شکل
چترباز برسی .مدتها بود که میدانستم
آنان دیگر برای پریدن آماده نمیشوند.
نه با تیشرت خرگوشی و نه با هیچ چیز
دیگری ،آنان قصد پریدن نداشتند و تنها
به دنبال نان بودند .آنها عادی شده
بودند و من به دنبال موجودات غیرعادی
بودم .خیلی عادی به آنها چترباز گفته
میشد .انگار بگویی نانوا یا قناد.
لقب چترباز اما مایهای از تحقیر در
خود داشت .مردان دیگری هم بودند
که چتربازی میکردند اما نشنیده بودم
هیچوقت به مردی لقب چترباز بدهند.

پس یک چترباز فقط میتوانست زن باشد.
از چیرگی فضای مردساالرانه بود که فعل
پیلهوری و جابهجایی کاال برای یک زن
را به شکل چترباز میدید .زنانی نیازمند
که برای گریز از فقری که گریبانگیرشان
شده بود به این شغل پردردسر روی آورده
بودند تا بتوانند شکم خانوادهای را سیر
کنند .ما البته به آنها چترباز نمیگفتیم.
برای ما آنها «دوندگان دو صدمتر»
بودند .از دریا تا بازاری که مدرسه ما
در میانش بود پانصدمتری راه بود و این
زنان چنان این مسیر را طی میکردند
که ما نامش را «صدمتر» گذاشته بودیم.
آنها به هنگام رسیدن قایقها تا کمر در
آب میرفتند و اجناس را روی سر خود
میگذاشتند و ِ
خیس آب با همان سرعت
برقآسا فاصل ه میان ساحل و بازار را طی
میکردند تا به محلی امن برسند و اجناس
را به دست اربابان برسانند .ما آنسوی
این پیست دوومیدانی ،درس میخواندیم
و نمیدانستیم که درسی دیگر پشت
دیوارهای بلوکی مدرسهای بود که سالها
بعد خود قربانی بزرگ این وضعیت شد.
روزی در میانه زنگ ورزش ،این درس،
خود به درون مدرسه آمد و ما را ردیف
پای دیوار گذاشت تا بدون امتحان و
خطکش و شلنگ به درسی مهم برساند.
یک کارتن سیگار «مونتانا» از روی دیوار،
در میان ه زمین گل هندبالی افتاد و بعد زنی
نفسنفس زنان وارد حیاط شد و خودش را
روی کارتن انداخت .ما دست از بازی
کشیده بودیم و به تالش زن الغراندام
برای برداشتن کارتن خیره بودیم .شاید
اگر مأموران وارد حیاط نمیشدند کمکش
میکردیم .مأموران که یکییکی وارد شدند
عقب نشستیم .آنها با باتوم و لگد سعی
میکردند زن را از کارتنش جدا کنند .زن
همانطور که کارتن را چسبیده بود به خدا
و پیغمبر قسم میخورد که طفل صغیر در
خانه دارد ،که رهایش کنند ،که شوهرش
معتاد است .تمام تالشهای او برای قانع
کردن مأموران بینتیجه بود .وقتی ناظم
رسید زن را از کارتنش جدا کرده و با

خود برده بودند .ما دیگر ورزش نکردیم.
به کالس برگشتیم .در چشمان همه ما برق
پولکهای لباس زنی بود که با رگهای ورم
کرده به مأموران مشت میزد و رستم،
شویش را فحش میداد .ما ناخوش شده
بودیم .باید به مادربزرگ میگفتم پریان
دریایی روزها هم از دریا بیرون میآیند.
چتربازان کولبر

اگر چتربازان ساحلی دوندگان صدمتر
بودند نوع بیابانی آن را باید جزو
دوندگان ماراتن محسوب کرد .آنها یکی
از دشوارترین راهها را برای گریز از به
دام افتادن پیش روی دارند .این زنان باید
کاالها را بدون توقف ،از سواحل جنوبی
به شهرهای مورد نظر برسانند .بخشی از
این کاالها دارای برگ سبز یا برگه قانونی
خروج کاال از منطق ه آزاد هستند اما
کاالهای دیگری نیز وجود دارند که هیچ
برگ قانونی ندارد و باید توسط این زنان از
مهلکه عبور داده شود .اربابان در شهرهای
بزرگ کاال را سفارش میدهند و رابطها
این اجناس را به دست زنان میسپارند تا
از گلوگاههای مهم جادهای عبور دهند.
گلوگاههایی که در آن وسایل نقلیه به
سختی بازرسی میشوند و تمامی مسافران
به یک چشم دیده میشوند :چترباز.
در گرما و سرما مسافران میبایست
یکییکی پیاده و در صف تفتیش به خط
شوند تا خود و تمامی اتوبوس زیر و رو
شود .اما اکثر چتربازان پیش از رسیدن
به این گلوگاهها از اتوبوس پیاده میشوند
و کاالبهکول ،پاسگاه را دور میزنند .در
سرما و گرما آنان در حالی که زیر لباس
خود پارچه یا بستههای سیگار و چای
و ...دارند باید مسیر پر فراز و نشیبی را
طی کنند تا در آن سوی پاسگاه دوباره
به اتوبوس برسند .کاری که بنا بر ایست
و بازرسیهای ثابت و سیار ممکن است
چندین بار در طول یک مسیر اتفاق
بیفتد .آنان با تمام توان میدویدند،
میدوند و خواهند دوید زیرا آنان هنوز
نیازمند شرکت در این ماراتن نفسگیر
هستند.
دنباله مطلب در صفحه 53
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چرا بعضی از غمها به این
زودیها التیام نمییابد؟
مری لوندورف  -برگردان :افشین احسانی

این واقعیتی تلخ است که اکثر ما
از دست رفتن عزیزانمان را تجربه
خواهیم کرد .هر سال ،در جهان ،تقریباً
 ۵۰تا  ۵۵میلیون نفر میمیرند .حدس و
گمان بر این است که هر مرگی به طور
متوسط ،پنج نفر بازمانده را سوگوار
میکند .تجرب ه هر فقدانی معموالً طیفی
از واکنشهای روانی-اجتماعی به دنبال

دارد .برخی از این واکنشها عبارتاند
از کنارهگیری از فعالیتهای اجتماعی،
احساس اندوه عمیق ،سردرگمی درباره
نقش خود در زندگی ،و احساس تنهایی
شدید .در مرحل ه حاد احساس فقدان،
این نوع واکنشها ،اغلب بسیار سخت و
دردناک و مخرب هستند .فرد داغدیده
ناگهان متعلَق عینی عشق و محبت خود
را از دست میدهد و به احساس پوچی و
درماندگی دچار میشود.
خوشبختانه ،معموالً اکثر مردم با گذشت
زمان ،از منابعی برخوردار میشوند که
به آنها کمک میکند تا در فقدان عزیز
ازدسترفته ،شرایط جدید زندگی خود را
سروسامان دهند .آنها بدون این که عزیز
خود را فراموش کنند ،میآموزند که با
مرگش کنار بیایند ،وضعیتی که متأسفانه
در مورد هم ه صادق نیست .پژوهشهای
جامع روانپزشکی و روانشناسی نشان
میدهد که اقلیت چشمگیری از افراد،
تقریباً یک نفر از هر ده نفر ،از این اندوه
جانکاه رهایی نمییابند .برای این افراد،
واکنشهای حاد برای مدتی طوالنیتر
ادامه مییابد و مشکالت اجتماعی و روانی
ِ
جسمانی فراوانی به بار میآورد.
و
با یک مثال میتوان تفاوت میان حالت
معمولی و حالت بحرانی غم و ماتم را نشان
داد .درست مثل وقتی که یک زخم در بدن،
حتی اگر دردناک و پایدار باشد ،خود به
خود بهبود مییابد ،بسیاری از افراد هم

بدون استفاده از کمکهای تخصصی دور ه
اندوه را پشت سر میگذارند .اما بعضی
وقتها ،یک زخم متورم و عفونی میشود
و مجبوریم برای بهبود آن ،از انواع کرمها
و پمادها و پانسمانها استفاده کنیم .به
همین صورت ،بعضی اوقات ،انگار غم و
غصه هم «متورم» میشود و مشکالتی
را به وجود میآورد که برای رفع آنها ،به

کمک اضافی نیاز هست.
ترکیبی پیچیده از عوامل
فردی و زمینهای میتواند به
واکنشهای غمگنان ه بغرنج
منتهی شود .مونا ،یک خانم
فرضی  ۵۰ساله را در نظر
بگیرید که با همسر و دو پسر
جوان خود زندگی آرامی دارد.
یک روز این زن و شوهر برای
قدم زدن بیرون میروند.
در هنگام حرکت مرد دچار حمله قلبی
میشود و به زمین میافتد .یک رهگذر
به او تنفس مصنوعی میدهد اما بیفایده
است و چند ساعت بعد او در بیمارستان
از دنیا میرود .این تجرب ه فرضی میتواند
برای مونا جنبههای مختلفی از غم و
اندوه را ایجاد کند .در یک وضعیت ،او
که از فقدان شوهر سخت متأثر است و
در حالی که دور ه بحرانی غم و ماتم را
سپری میکند ،وقت و نیروی فراوانی را
صرف مراسم تدفین همسرش میکند،
اموال و داراییهای او را سروسامان
میدهد ،و رفته رفته ،به عنوان یک بانوی
بیوه با زندگی روزمره سازگاری مییابد.
همچنین در محیط کارش از تفاهم و توجه
زیادی برخوردار میشود ،از جمله ،رؤسا
و همکارانش به کمکش میآیند و ترتیبی
میدهند که در غیابش وظایفش برزمین
نماند .او سخت میکوشد که اوضاع را به
حالت عادی برگرداند و شرایط مناسبی
برای فرزندانش فراهم کند ،و پنج سال بعد
از فوت همسر ،در یک سازما ِن (بیمارستان)
فعال در حوز ه پیشگیری از بیماریهای
قلبی ،به کار تماموقت مشغول میشود.
هر چند گاهی یاد همسر عمیقاً قلبش را
میفشرد اما قدر سالهای زندگی مشترک
را میداند و آن را ارج مینهد.
و حاال برای مونا وضعیتی معکوس را
در نظر میگیریم .شوک و ضربه حاصل
از فقدان همسر او را در مسیری کام ًال

متفاوت پیش میبرد .او فقدان همیشگی
همسر را نمیپذیرد ،تمام اشیاء و متعلقات
وی را دستنخورده نگه میدارد ،رؤسا و
همکارانش از دستش ناراحتاند و پس
از چندی ،به دلیل ایام طوالنی بیماری و
کاهش کارایی ،شغلش را از دست میدهد
و روحی ه و بنیهاش بیش از پیش ضعیف
میشود و دوستان و بستگانش را هم از خود
میراند .مونا ،در این حالت ،با ناامیدی
و گوشهگیری و خودخوری ،از توجه به
پسرانش نیز باز میماند ،عالقه خود را به
دنیای بیرون از دست میدهد و گذشت
زمان هم از غم و غص ه شدیدش نمیکاهد.
ِ
این دو ِ
متفاوت فرضی نشان میدهد
حالت
که تحت تأثیر مجموعهای از عوامل مهم
(مثل سطح حمایت اجتماعی ،طرز برخورد
فردی ،دستیابی به منافع جدید بعد از
مرگ همسر) ،قابلیت واکنش نسبت به
غم و ماتم چقدر میتواند متفاوت باشد.
اگر فردی که اندوه عمیق و فراگیر را
تجربه میکند از حمایت مناسب محروم
بماند ،پیامدهای ناگوار بیشتری ،مثل
افزایش خطر ابتال به بیماریهای جدی،
کاهش کیفیت زندگی و افت عمومی
کارایی ،به وجود خواهد آمد.
پژوهشهای مربوط به اندوه پایدار و
پیامدهای مخرب آن ،در سال ،۲۰۱۸

سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت
که تشخیص نامالیمات ناشی از اندوه را
در راهنمای ناهنجاریهای روانی قرار
دهد ،چیزی که ( ICD-11طبقهبندی
بینالمللی بیماریها ــ نسخه  )۱۱خوانده
میشود و از سال  ،۲۰۲۲در تمام دستگاهها
و سازمانهای مراقبتهای بهداشتی به
طور کامل اجرا خواهد شد .وجه مشخصه
این تشخیص جدید که «اختالل اندوه
پایدار» نامیده شده ،تعلق خاطر شدید فرد
است به عزیز ازدست رفته و تداوم یاد
او در ذهن و روحش ،همراه با احساساتی
شدید و منفی (مثل سرزنش ،انکار ،خشم،
نپذیرفتن واقعیت مرگ ،و این احساس که
پارهای از پیکرش جدا شده) و نیز افت
شدید اشتغال و کارآیی که شش ماه بعد از
مرگ عزیزان همچنان ادامه داشته باشد.
از آنجا که در سالهای آیندهICD-11 ،
اجرا خواهد شد ،اطالعات مربوط به معیار
تشخیص اختالل اندوه پایدار ،باید در
اختیار پزشکان متخصص و عمومی گذاشته
شود که در بیمارستانها و آسایشگاهها
و واحدهای ویژه مسئول مراقبتهای
بهداشتی بوده و با افرادداغدیده سروکار
دارند ،تا برای تعیین و تأمین حمایتهای
مناسب برای اینگونه افراد ،از آنها
استفاده کنند .دنباله مطلب در صفحه 53

Danford Services Inc.
Full Bookkeeping & Tax filing

 Fخدمات دفترداری ،حسابداری و امور مالیاتی
 Fتهیه و تنظیم کلیه گزارش های مالی و مورد نیاز مدیریت
 Fثبت انواع شرکت ها در سراسر آمریکا
 Fمشاوره و ارایه روش های اصالحی درکلیه امور مالیاتی و ثبت شرکت ها
 Fصدور چک های دستمزد و حقوق کارکنان با بهره برداری از روش های
پیشرفته و معتبر برای اشخاص و شرکت ها
امور حسابداری و مالیاتی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید
و توانایی های خود را در توسعه دیگر امورتان متمرکز نمایید!
FFull

Bookkeeping, Sales Tax Report & Processing FMonthly,
Quarterly & Yearly Financial Statements & Tax Filing FPayroll
set up (one time charge) FPayroll Processing FW2 or 1099 forms
issuance F Business Registration F Register Agent (This will
& cover company registration nationwide & covers total States
)Federal charges.
CRTP: A308025

Reza Farshchi, MS
rezad@danfordservices.com

مشاوره اولیه رایگان

(650) 720-0182

Cell:

reza@danfordservices.com H

21060 W. Homestead Rd., Cupertino, CA 95014
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از اینجا،
از آجنا
گلنار
چند هفته پیش دعوت شدم به یک
مهمانی زنانه .دست صاحب خانه درد
نکنه ،بسیار سنگ تمام گذاشته و تعدادی
از زنان جامعه ایرانی در بی اریا را دور هم
جمع کرده بود و البته با لطف ،مهربانی و
شهامت بیش از اندازه نیز از من خواسته
بود که در این جمع شرکت کنم.
همانطور که نشسته بودم و مشغول گپ
زدن با تنی از خانم های مهمان ،یک نفر
با حالتی آشفته پرسید«:راستی شماها
فالنی را که حتما می شناسید؟!!» .گوش
ها تیز شد و چند نفری پاسخ مثبت
دادند .خانم با همان حالت پریشان ،ولی با
هیجان و سرعت بسیار ،به دنباله حرفش
ادامه داد«:شنیدید که چکار کرده؟!!...
چند وقت پیش افتاده دنبال یک مرد زن
دار .خالصله با کلی کلک و حقه و زیر پای
طرف نشستن ،شوهره را از راه بدر کرده
و او نیز با داشتن بچه کوچک و زنی بسیار
نازنین از خانمش طالق گرفته.االن هم
فالنی و شوهره با هم هستند .بیچاره زن

یارو که باید زندگیش فدای یک زن دیگه
بشه .آخه یکی نیست به این زن سر به هوا
بگه که دیواری کوتاهتراز دیوار این زن و
شوهر پیدا نکرده بودی؟! .خب اقال اگر می
خواستی دنبال کسی بیفتی ،میرفتی دنبال
یک مرد مجرد .آخه به مرد زن دار چیکار
داری؟! .انشاءاهلل که خدا ازش نگذره .می
بینید به چه سادگی زندگی این زن و شوهر
را از هم پاشید؟! .بیچاره اون بچه!!».
یکی از خانم های مهمان سرش را با یک
دنیا غم تکان داد و در جواب گفت«:عجب
بابا .چه دنیایی شده .بعضی از این زنها از
شوهر دیگران هم نمی خوان بگذرن!!».
خانم دیگری پرید وسط حرف و
گفت«:آره بخدا ,یک سری زن بی وجدان
هیچ کار بهتری در زندگی ندارن مگر به
دنبال شوهر این و اون افتادن و زندگی ها
را از هم پاشیدن .خودم چند تا شونو می
شناسم .زندگی زناشویی چند تا خانواده
را حسابی بهم ریختن و کار به طالق
کشیده».

خالصه بحث گرم و بسیار باب میلی در
میان این جمع شروع شده بود و تقریبا اکثر
خانم های مهمان ،هر چند دقیقه ای می
پریدند وسط حرف یکدیگر و نظر و عقاید
خود را در این مورد ،با هیجان ،با یکدیگر
شریک می شدند .حتی آنهایی نیز که اصال
فالنی را نمی شناختند کامال او را مـحکوم
کرده و هر چه بد و بیراه بود نثارش می
کردند .البته بنظر می رسید چند نفری
هم به احتمال زیاد از روی حسادت به
فالنی به خشم آمده بودند! بعضی اوقات
هم تعدادی از خانم ها ،با صداهای ریز و
درشت ،در یک زمان حرف می زدند .فکر
کنم قصدشان این بود که دیگران را گیج
کنند .چون من که یک مقداری احساس سر
گیجه بهم دست داده بود!
این اولین باری نبود که در حضور من در
مورد چنین موضوعی صحبت مي شد و
البته به مرور زمان یاد گرفته ام که در
چنین جمع هایی فقط نقش یک شنونده
را بازی کنم ،چون نه تنها از چنین غیبت
گویی هایی خوشم نمیاید ،بلکه اظهارنظر
منفی مردم در مورد اشخاصی که در
مکان حاضر نیستند تا از خودشان دفاع
کنند ،به دور از انصاف است و آنچنان
باب میل من نیست .البته فکر نکنید که
خود بنده مثل یک فرشته معصوم آسمانی

دفتر خدمات بین المللی

پاک و از هر جهت بی عیب هستم ،اصال
چنین چیزی نیست .موقعیت هایی بوده
که ضعف هایی ،کنترل فکری و لفظی
من را نیز به دست گرفته و اسیر خودش
کرده ،اما سعی می کنم تا حد امکان خودم
را از چنین شرایط هایی دور نگهدارم ،و
دخالتی نداشته باشم.
مسئله جالبی را که می خواستم در
موردش بنویسم این هست که در تمام
مدتی که این خانم ها مشغول صحبت و
اظهارنظر در مورد فالنی بودند ،یکنفر
از آنها هیچگونه حرف و یا اشاره ای در
مورد آن مرد،که بنظر من او نیز به مراتب
کارش اشتباه بوده ،نزد.همگی ،آن زن را
به تنهایی مقصر مي دانستند و مدام به
او لعنت خدا را می فرستادند و بد و بیراه
مي دادند .اما یکنفر نگفت که عجب
مرد بی انصافی که به خاطر زن دیگه ای،
زندگیش را از هم پاشیده است.
ما بعضی اوقات یادمون میره که به قول
این اصطالح انگلیسی که میگوید«:برای
رقصیدن تانگو به دو نفر احتیاج است»،
درست است که آن زن ،قدم اول را
برداشته و به دنبال شوهر یک نفر دیگه
افتاده ،اما اون شوهر نیز بی تقصیر نبوده
و دیر یا زود ،درباغ بهشت را بروی آن زن
باز کرده است .دنباله مطلب در صفحه 58

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

 Fدریافت حقوق و مزایای دولتی

 Fدریافت گرین کارت از طریق ازدواج و خانواده

 Fحقوق بازنشستگی در آمریکا

F

 Fدریافت پاسپورت سفید و پاسپورت آمریکایی
 Fسوشیال سکیوریتی

 Fگرفتن Employer Identification Number
 Fثبت Fictitious Business Name
 Fتشکیل شرکت ها ()Incorporation, LLC, DBA
 Fگرفتن وقت از سفارت ایران ،رزرو بلیط و هتل

 Fمدیکر و مدیکال

 Fطالق در آمریکا

 Fدریافت حقوق پرستار و از کار افتادگی

 Fتعویض نام

 Fتهیه و تنظیم وصیت نامه
 Fتهیه و تنظیم دعوت نامه

دفتر خدمات بین المللی با سرعت عمل ،دقت و پشت کار ،شما را همیاری می کند!
(408) 503-0040

Office of Internationl Services is not a Law Firm

Fax:

F

(888) 350-9060

Toll Free:

F

(408) 909-9060

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

Phone:
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تهران
سابقه زندگی در تهران به  ۵۰۰۰سال
پیش از میالد باز می گردد .در دی ماه
 ۱۳۹۳اسکلت یک انسان در منطقه مولوی
تهران متعلق به حدود  ۷۰۰۰سال پیش
کشف گردید .پیش از این گمان می رفت
سابقه زندگی در منطقه تهران امروزی به
کشفیات قیطریه که متعلق به  ۳۰۰۰سال
پیش بود ،برمی گردد.
تهران برای نخستین بار تو ّسط ایل قاجار
پایتخت ایران شد .تصویر کتیبه فتحعلی
شاه ،روی تپّه سنگی چشمه علی واقع در
شمال شهر ری منطقه  ۲۰تهران.
یاقوت َح َموی مورخ یونانی االصل عرب
عجم ال ُبلدان تعریفی از تهران
زبان در ُم َ
کرده و وضع این آبادی را در قرن ششم و
هفتم قمری نشان داده است که به شرح زیر
استِ « :طهران به کسر طاء و سکون ها و را
و نون در آخر ،لفظی است عجمی و ایشان
(تهران) تلفظ می کنند ،چون در زبان ایشان
طاء وجود ندارد .این آبادی از دیه های ری
است و میان آن دو قرب سنگ فاصله است.
مردی راستگو از مردم ری مرا خبر داد که
این آبادی دیهی بزرگ است که بناهای آن
در زیر زمین بنیان یافته است و هیچکس
جز به اراده مردم بدانجا راه نمی یابد و
در بیشتر اوقات ایشان نسبت به سلطان
وقت راه خالف و سرپیچی می پیمایند و
وی را جز مدارا با ایشان چاره ای نیست.
آنجا را دوازده محله است که هرکدام را
با دیگری نزاع است و مردم محله ای به
محله دیگر درنمی آیند .آن را باغ و بوستان
فراوان است که همچون شبکه ای بناها را
در میان دارد و خود حائلی در برابر تهاجم
به حساب می آید .وی گفت مردم آنجا
با وجود محفوظ بودن با گاو کشت نمی
کنند و این کار را با بیل انجام می دهند
از آن روی که ایشان را دشمن فراوان است
و می ترسند که گاوشان به غارت برود».
تهران در گذشته از روستاهای ری بوده و
ری که در تقاطع محورهای قم ،خراسان،
مازندران ،قزوین ،گیالن و ساوه واقع شده
به سبب مرکزیّت مهم سیاسی ،بازرگانی،
اداری و مذهبی از قدیم مورد نظر بوده و
مدّعیان همواره این مرکز راهبردی را مورد
تهاجم و حمله قرار می داده اند .روستای
تهران به واسطه برخورداری از مغاک ها و
حفره های زیرزمینی و مواضع طبیعی فراوان
و دشواری نفوذ در آنها پناهگاه خوبی برای
دولتمردان و دیگر اشخاصی بوده که احتماالً
مورد تعقیب مدّعیان قرار داشته اند.
از سوی دیگر ،کاروان های بزرگی که از
محورهای مورد بحث عبور می کردند
شکارهای سودمندی بودند و اغلب مورد
حمله و چپاول مردم بومی واقع می شدند.

روستای تهران در واقع کانون چپاولگران
و نهانگاه کاالهای دزدیده شده بود و این
وضع تا زمان شاه تهماسب صفوی که
قزوین را به عنوان پایتخت خود انتخاب
نمود ادامه داشت .در زمان نادرشاه تهران
دوباره نام و نشانی یافت و در همین شهر
بود که نادرشاه رهبران بزرگ شیعه و
سنّی را گرد هم آورد و پیشنهاد اتّحاد
اسالمی و رفع اختالف ها را به آنها داد.
تا پیش از کشف تمدّن قیطریّه و همچنین
کشف آثاری در تپّه های عبّاس آباد ،گمان
می رفت پیشینه تاریخی این شهر به همان
آثار یافت شده در حوالی شهر ری محدود
می شود ،ولی اکتشافات باستان شناسی
در تپّه های عبّاس آباد ،بوستان پنجم
خیابان پاسداران و د ّروس ،نشان داد تمام
آبادی های ناحیه تاریخی قصران ،دوره ای
درخشان از استقرار اقوام کهن و ّ
خلقیّت
های فرهنگی را پشت سر گذارده اند .در
فارسنامه ابن بلخی نیز که مربوط به سال
های  ۵۰۰تا  ۵۱۰هجری قمری است ،از
شهر تهران به دلیل انارهای مرغوبش یاد
شده است .اگرچه در آثار مکتوب کهن از
تهران پیش از اسالم نام برده نشده است،
اما ح ّفاری های باستان شناسی ۱۳۲۱
خورشیدی در روستای د ّروس  شمیران
نشان می دهد که در این ناحیه ،در هزاره
د ّوم پیش از میالد ،مردمی متمدّن زندگی
می کرده اند.
تهران در آغاز روستایی نسبتاً بزرگ بود که
میان شهر بزرگ و نام آور آن زمان ،شهر
ری و کوهپایه های البرز جای گرفته بود.
نخستین بار نام آن در یادکرد زندگینامه
ابوعبداهلل حافظ تهرانی (زاده  ۱۸۴خ) آمده
است .پس از یورش مغوالن به ری و ویرانی
این شهر ،تهران بیش از پیش رشد یافت و
شماری از اهالی آواره ری را نیز در خود
جای داد و مساحتش در این دوران به ۱۰۶
هکتار رسیده بود .این منطقه در دوره
سلسله صفوی به علّت این که بقعه سید
حمزه ج ّد اعالی صفویه در نزدیکی حرم
شاهزاده عبدالعظیم جای داشت و تهران
نیز دارای باغ های خوش آب و هوا بود،
مورد تو ّجه قرار گرفت.
نخستین بار ،شاه طهماسب اول صفوی
در سال  ۹۱۶خ .هنگام گذر از تهران
باغ و بوستان فراوان این شهر را پسندید
و دستور داد تا بارو و خندقی به دور آن
بکشند .این بارو که  ۱۱۴برج به عدد
سوره های قرآن و چهار دروازه رو به چهار
سوی دنیای پیرامون داشت ،از شمال به
میدان توپ خانه و خیابان سپه ،از جنوب
به خیابان مولوی ،از شرق به خیابان ری و
از غرب به خیابان وحدت اسالمی (شاپور)
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ِ
زیبایی امور پیشپا افتاده
پیکو آیر  -برگردان :هامون نیشابوری

عاشق شدن آسانترین کار جهان است .اما
همه میدانیم که عاشق ماندن میتواند
یکی از دشوارترین کارها باشد .پس از
این که خودمانی شدیم ،چگونه میتوانیم
آن شور و شوق ،آن حس اکتشاف بیپایان،
را زنده نگاه داریم؟ چگونه آن هیجانی
را که باعث جذابیت مطبوع دوران ماه
عسل میشد ،حفظ کنیم؟ به عبارت دیگر،
چگونه متضاد اکتشاف ،یعنی ،روزمرگی،
میتواند اسباب شادمانی شود و چگونه
یکنواختی میتواند به اندازه تازگی ما
را سر ذوق آورد؟ احتماالً داستان تمام
ازدواجها ،داستان اتفاقاتی است که پس از
پایان تابستان بیپایان روی میدهد.
جهانگرد فرزانه ،جان باروز ،میگوید «برای
این که چیز جدیدی یاد بگیری ،همان راهی
را برو که دیروز رفتی ».یکی از دوستانم
هنگامی که فهمید قرار است  26سال در
حوم ه شهری در غرب ژاپن زندگی کنم و
اغلب اوقات تنها میتوانم تا جایی که پاهایم
توان دارند به این سو و آن سو بروم ،این جمله
باروز را برایم فرستاد .من ،در حالی که دهه
سوم زندگیام را پشت سر گذاشته بودم،
از میدتاون منهتن وارد کیوتو شدم و شوق
آن را داشتم که ببینم از این مکان مرموز
و ناشناخته چه میتوانم بیاموزم .هرگز به
ذهنم خطور نمیکرد که امور روزانه و ظاهراً
بیاهمیت این محل ه دورافتاده بتواند اسباب
دلخوشی و شادمانیام شود.
بیشک این مسئله با نحو ه نگریستن و باال
رفتن سن مرتبط است :هنگامی که جوان
هستیم دوست داریم متمایز باشیم ،از
خودمان نشانهای بر جهان باقی بگذاریم،
و استثنایی باشیم .با گذر ایام در مییابیم
آنچه بیش از همه در یاد میماند احتماالً
همان چیزهایی است که در ما و حتی در
جهان اطراف ما ساده و پیش پا افتاده
است ــ توانایی ما در رسیدگی به امور
خانواده ،دوری از ناخوشی ،و ضربه زدن
به توپ پینگپونگ.
بیشک همان جنب ه معمولی ما است که
باعث میشود به سر کار رفتن مان ادامه
دهیم ،با همسایگان مان نقطه نظرات
مشترک بیابیم ،و چیزی داشته باشیم که
دربارهاش بنویسیم .جوانتر که بودم فکر
امروزی محدود می شد ،مساحت تهران
در این دوران به  ۴۴۰هکتار رسید.
در دوره شاه عباس یکم ( ۹۶۶تا ۱۰۰۷
خ) پل ،کاخ و کاروانسراهای زیادی بر
پا شد .در بخش شمالی برج و باروی
شاه تهماسبی ،چهارباغ و چنارستانی
ساخته شد که بعدها دورش را دیواری
کشیدند و به صورت کاخ (کاخ گلستان)

میکردم نویسنده وظیفه دارد از موضع
قدرت بنویسد و تمام کارهایی را به رخ
بکشد که در انجام آنها صالحیت بیشتری
نسبت به دیگران دارد ،با نزدیک شدن
خزان عمرم ،این فکر در من قوت گرفت
که قدرت هر کس صرفاً در چیزهایی است
که او را از خالل تجربهای مشترک ،یا اغلب
آسیبپذیر ،به دیگران پیوند میدهد.
اما چیزی که مرا به ژاپن کشاند ،از جنس
دیگری بود .بر خالف زادگاهم ،بریتانیا
و جایی که در آن بزرگ شدم ،آمریکا،
فرهنگ سنتی شهروندان سرزمینی که آن
را به عنوان وطن خود انتخاب کردهام آنان
را تشویق میکند که سکوت پیشه کنند،
جلبتوجه نکنند ،و بکوشند تا مثل دیگران
به نظر برسند .آنان میدانند که اصرار برای
تحت تأثیر قرار دادن سایرین ،چیزی است
که برای دیگران به هیچ وجه جذاب نیست.
از آنجا که یاد گرفته بودم و ّراجی کنم،
هنگامی که تصمیم گرفتم به ژاپن نقل مکان
کنم با خودم فکر کردم شاید بهتر باشد
جایی بروم که بتوانم شنیدن را یاد بگیرم.
از آنجا که در مدرسه تشویق شده بودم که
فردی خاص باشم ،با خودم گفت بد نیست
یاد بگیرم که فردی کام ًال معمولی باشم.
دریافتم که شکلگیری شخصیتم شاید
بیش از هر چیز دیگری مستلزم آن باشد
که همانند اطرافیانم شوم.
هنگامی که سه هفته پس از ورودم به ژاپن
در  ،1987در معبدی در کیوتو با زنی
مالقات کردم که بعدها همسرم شد ،آنچه
برایم جذابیت داشت تمام چیزهایی بود که
در او متمایز ،منحصر به فرد ،و حتی غریبه
به نظرم میآمد و بیشک همین غریبه بودن
من هم برای او جذابیت داشت .اما چند
فصلی که از زندگی مشترکمان گذشت
دریافتیم که مهمترین ِ
درس تغییر فصول
این است که همه چیز را باید مغتنم شمرد
زیرا پایدار نخواهد ماند ،از ورمانت تا
پکن ،مردم از روزهای پاییزی لذت میبرند
دقیقاً به این دلیل که این روزها یادآور آن
هستند که تا چه اندازه فرصت اندکی داریم
تا این بعد از ظهر درخشا ِن اواخر سپتامبر
را مغتنم بشماریم و همین االن قدر آن را
بدانیم.
دنباله مطلب در صفحه ۴۸
و پایگاه فرمانروایی درآوردند .کریم خان
در نبردهای خود برابر محمدحسن خان
قاجار در سال  ۱۱۷۲قمری تهران را مرکز
اردوکشی خود برگزید و پس از پیروزی
در این جنگ در دیوانخانه دیرین تهران
که در زمان شاه سلیمان ساخته شده
بود با ِر عام داد و با عنوان وکیل الرعایا،
زمامداری ایران را در دست گرفت.
45
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روانشناسی چند رنگ
سمیرا قیاسی

روانشناسی رنگ آبی

ترکیبی از رنگ زرد و قرمز است و به
نظر می رسد که این رنگ یک رنگ شاد
و زندگی بخش می باشد .رنگ نارنجی،
رنگ روز سپاسگزاری و نشانی از چشم
انداز پاییزی و شعله آتش می باشد.
نارنجی رنگ خوشبختی است .این رنگ
احساسات ما را آزاد و باعث ترویج
احترام به خود می شود و به خاطر اثر
تحریک کنندگی آن با افسردگی مقابله و
شوخ طبعی را در انسان پرورش می دهد
و رنگ های روشن تر آن مانند هلویی و
زرد آلویی باعث رفع عصبانیت می شود.
این رنگ چون ترکیبی از زرد و قرمز
است به عنوان یک رنگ انرژی زا در
نظر گرفته می شود .رنگ نارنجی به
طرق گوناگونی شاد به نظر می رسد و
مثل زرد تحریک کننده و مانند قرمز
مملو از شور و عالقه و نشاط ،هرچند
که با یک درجه کمتر می باشد.
رنگ نارنجی به گرما ،خورشید ،انرژی
و پاییز اشاره دارد .این رنگ را می توان
در تغییر رنگ برگ های پاییزی ،غروب
خورشید و پوست و گوشت مرکبات
دید .این رنگ تغییر فصل ها را نشان می
دهد که با این مفهوم به صورت یک مرز
(حدفاصل) می باشد ،یعنی رنگ تغییر
بین گرمای تابستان و سرمای زمستان.
این رنگ همچنین به این خاطر که رنگ
مرکبات می باشد می تواند تصوری از
ویتامین  Cو سالمتی خوب باشد.

رنگ آبی جزء رنگ های سرد می باشد.
این رنگ اولین و مهمترین رنگ آرامش
دهنده است .رنگی که آرامش فکری و
جسمی ،اطمینان خاطر درونی و اعتماد به
نفس را گسترش می دهد .رنگ درمانی،
آبی را برای انگیزش سالمتی ،تسکین درد
و کاهش فشار خون به کار می برد.
آبی رنگ آسمان ،اقیانوس و خواب می
باشد .رنگ روز چهارشنبه آبی است.
مصریان باستان از رنگ الجورد برای
نشان دادن بهشت و آسمان استفاده می
کردند .آبی مظهر حضرت مریم می باشد.
رنگ آبی محض ،رنگ الهام بخشی،
صداقت و معنویت می باشد .رنگ آبی،
غالبا رنگ انتخابی افراد محافظه کار
است .افرادی که لباس آبی روشن می
پوشند ،اغلب خالق ،حساس و دارای
قدرت تخیل باال هستند .این افراد
نیازمند یک محیط آرام می باشند.
آبی روشن باعث گسترش خالقیت می
شود .به این دلیل است که توصیه می
شود که ادارات و سالن های مطالعه را
با رنگ آبی تزئین نمایند و به طور ایده
آل آبی را باید با رنگ زرد به کار برد تا
باعث تحریک فکر یا ذهن گردد.
افرادی که تمایل به پوشیدن لباس آبی
تیره دارند ،به عنوان افرادی باهوش ،
مستقل و مسئولیت پذیر شناخته می
شوند .این افراد در پی آرامش هستند
و دوست دارند که توسط محبت و
روانشناسی رنگ زرد
مهربانی احاطه شوند .آبی تیره رنگ رنگ زرد جزء رنگ های گرم می باشد .این
حقیقت و اعتدال می باشد.
رنگ یک رنگ تحریک کننده و شاد است.
روانشناسی رنگ نارنجی
این رنگ با عقل و تفکرانسان مرتبط است.
رنگ نارنجی یک رنگ گرم می باشد ،زیرا حافظه ،قضاوت و توانایی تصمیم گیری

جلسات انجمن فردوسی
ورود برای عموم آزاد است
هر دو هفته یکبار در دومین
و چهارمین جمعه هر ماه
تلفن اطالعات

408-295-1240
www.ferdosi.org
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را تقویت می کند و
همچنین باعث فهم ایده
های جدید می شود.
عالوه بر این به نظر می
رسد که رنگ زرد باعث
کمک درسازمان یافتگی
بیشتر افراد و انتخاب
یک روش خوشبینانه
می شود.
رنگ زرد معنا را
مشخص می کند .رنگ
زرد خورشید ،آسانترین رنگ برای
دیدن می باشد .اشخاصی که نسبت
به رنگ های دیگر کور رنگی دارند،
معموال می توانند رنگ زرد را ببینند.
رنگ زرد مملو از انرژی خالقیت و
عقالنیت می باشد ،بنابراین توصیه می
شود که همواره از دفترچه یادداشت
زرد رنگ استفاده شود.
رنگ زرد سمبل هوش ودانش است.
افراد با قدرت تفکر باال طالب زرد می
باشند .نرگس های زرد نمادی ازعشق
ناکام می باشد .رنگ روز یکشنبه رنگ
زرد طالیی می باشد.
رنگ زرد از یک سو برشادمانی و
خوشبختی داللت دارد و از سوی دیگر
بر ترس و فریبکاری .اگر می گویند کسی
به رنگ زرد است یعنی اینکه ترسو می
باشد .بنابراین این رنگ یک مفهوم منفی
در بعضی از فرهنگ ها دارد.
رنگ زرد جهت سوگواری در مصر به کار
برده می شود .هنرمندان قرون وسطی از
لباس زرد برای نشان مرگ استفاده می
کردند .هنوز هم رنگ زرد در ژاپن نشانه
شجاعت ،در هند نشانه تاجر و تجارت و
نیز نشانه صلح می باشد.
طی سالیان جنگ ،زنانی که منتظر
بازگشت همسرانشان از جنگ بودند
از روبان های زرد به نشانه امیدواری
استفاده می کردند .امروز این روبان
های زرد برای خوشامدگویی به کسی
که دوستش دارند در خانه ها به کار
برده می شود .افرادی که تمایل به
پوشیدن لباس زرد دارند ،جالب توجه و
تحریک کننده می باشند .آنها به دنبال
خوشبختی هستند .رنگ زرد یک انتخاب
عالی در تزئین اتاقی که برای فعالیت
عقالنی پیش بینی شده است می باشد.
با این حال استفاده از آن در کنار یک
رنگ نظیر آبی مهم است ،چون معیاری
از امنیت و آرامش را القا می کند.
هیچ رنگی مثل زرد تزئین یا دکوراسیون
را روشن نمی کند .زرد قویترین گزینه
برای روشن ترکردن اتاق یا اتاقهایی که
رو به شمال قرار دارند می باشد.

روانشناسی رنگ بنفش

بنفش در هاله ترکیب قرمز فعال و گرم
با آبی آرام و سرد است .در چنین حالتی
غالباً مقدار زیادی نیروی الکتریکی
درونی وجود دارد که با یک سردی در
رفتار ظاهری همراه است .بنفش روشن
نشان از ذهنی واال با دانش روحی و
ظرفیت های شهودی است.
بنفش ها ،پویا ،فرمند ،اهل بصیرت
و قدرتمند هستند .مأموریت آنها در
زندگی الهام بخشی و هدایت گری
بشریت است ،تا او را به سوی عصر
جدید اتحاد ،فراوانی نعمت و کل
نگری ،هدایت نمایند .بیشتر بنفش ها
نیرویی درونی دارند که آنان را به سوی
اهم مسایل در زندگی می راند.
بنفش ها دارای خرد و شهودی قدرتمند
هستند .آنان همچنین قدرت جسمانی
و منابع الزم را برای اعمال تغییرات در
زندگی خود و دیگران دارند .بنفش ترکیب
ویژگی های آبی و قرمز است و سطح
جدیدی از وجود و ارتعاش را به وجود
می آورد .بنفش ها بصری و آینده شناس
هستند و امیدها و ایده های متعالی برای
آینده دارند .آنها معموالً می توانند «کل»
تصویر یک موقعیت را بدون درگیری با
جزئیات ،ببینند و تشخیص دهند .آنها
معموالً می توانند آینده را ببیند.
آنها عمدتاً زندگی را از طریق چشم سوم
یا بصیرت درون ادراک می کنند .از آنجا
که آنها ،گرایش ها و وقایع آینده را تجسم
سازی می کنند ،در زمان خود ،سرآمد
هستند .بنفش ها نیازی به دانستن
جزئیات ،حقایق و اطالعات برای حصول
و دستیابی به اهداف ندارند .آنها به کل
مطلب و نیروی رانشی عالقه مندند .ایده
های بدیع غیرمتداول آنها و ادراکات
اسرار آمیزشان اغلب اوقات از دیدگاه
دیگران غیر واقعی و همچنین غیرمعمول
است .به بیان دیگر ،بنفش ها تئورسین
ها هستند .برای آنها بسیار مهم است که
پروژه های شان متجلی شود .بصیرت آنها
به آنها این امکان را می دهد که علت یا
اساس پنهان یک تکنولوژی ،موقعیت یا
واقعه را ببینند .دنباله مطلب در صفحه 54
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تمام این کتابهای مقدس به دنبال به زنجیر
کشیدن سکسوالیت ه زن و اندام او هستند.
انگار که زن و اندام او مسبب بسیاری از
مشکالت جهان است .در عین حال اما نگاه
آنها به بدن مرد و نیاز جنسی او ،کام ًال
متفاوت است .هنوز انگار در قرن بیست و
یکم این آموزههای ریشهدار در مذهب حتی
در کشورهای به ظاهر سکوالر ،آموز ه غالب
است .وضعیتی که غیرقابلقبول است».
فیلم با تصاویر بیلبوردهای تبلیغاتی در
کشورهای غربی شروع میشود .تصاویر زنان
مدل که یا نیمهبرهنهاند و در ژستهایی که
«تحریککننده و سکسی» تلقی میشود ،یا
همراه با شعارهای تبلیغاتی جنسیتزده و
جنسی .تصاویر بیلبوردهای تبلیغاتی بارها
در طول مستند تکرار میشود .میلر میگوید:
«این تبلیغات روزمره بر در و دیوار شهرها یا
صفحات مجالت که آنقدر عادی شدهاند که
دیگر حتی آنها را واقعاً نمیبینیم ،نماد روشنی
است که چطور بدن زن در سراسر جهان بی
هیچ قبحی ،یک سوژ ه جنسی است و بس.
در فیلم تصاویر این بیلبوردهای تبلیغاتی را
تکرار کردم تا تلنگری بر ذهن مخاطب باشد
که این نگاه به بدن زن ،چیز عجیب و برای
یک «فرهنگ متفاوت» یا آدمهایی با باور و
پیشین ه متفاوت از ما نیست .همینجاست،
در روزمره ما ،کنار دست ما و آنقدر «عادی»
که حتی دیگر توجه ما را جلب نمیکند .نگاه
پشت این مسأله یک چیز است :بدن زن عامل
گناه است ،کثیف است ،بیارزش است و
باید کنترل شود ».در مستند چندینبار صحنه
دویدن برخی سوژههای فیلم در خیابانهای
شلوغ شهر یا سبزی خلوت جنگل و پارک به
تصویر کشیده میشود .باربارا میلر میگوید:
«برای من راه رفتن و دویدن زنها ،نمادی
است قدرتمند و تأثیرگذار .زنان بسیاری را
دیدم که گاه در سکوت و همیشه مصمم،
جایی بلند میشوند و به قدمهای آهسته یا
دویدن دور میشوند .تصمیم میگیرند که
دیگر بس است و دیگر ساکت نمیمانند .در
تمام مستندهایی که درباره زنان ساختم ،به
این عنصر توجه دارم .زنان در عبور ،تصویری
قدرتمند و انگیزهبخشاند».
«لذت زنانه» لحنی آرام دارد ،کارگردان حس
شخصی خود را در فیلم نریخته است ،قاضی
نیست ،به سوژهها مجال میدهد که تجربه و
حس خود را رها و به زبان شخصی خود روایت
کنند .یکی از دردناکترین این لحظههای
روایت ،جاییست که دوریس وگنر لحظه
اولین تجاوز کشیش بانفوذ کلیسا به تناش
را روایت میکند .در یکی دیگر از صحنههای
بهغایت تأثیرگذار ،لیال حسین چند مرد جوان
را که با مثلهسازی اندام جنسی زن موافقاند،
به سالنی میبرد که با خمیر یک واژن بزرگ
زن را ساختهاند .یک قیچی بسیار بزرگ

برمیدارد ،آرام به مردان توضیح میدهد
که در هر یک از چهار شیو ه مثلهسازی اندام
جنسی زن ،دقیقاً کجا بریده شده و چه بالیی
بر سر اندام جنسی زن میآید .دوربین روی
واکنشهای مردان زوم میکند :چشمهایی
که وحشتزده گرد میشود ،لبی که گزیده
میشود ،دستانی که مضطرب زیر چانه
میرود ،پلک چشمهایی که با حس درد بسته
میشود .مردانی که تا پیش از این هیچ تصور
واقعی و ملموسی نداشتند که مثلهسازی
اندام جنسی زن یعنی چی با همین مشاهده
یاد میگیرند که دیگر از ناقصسازی اندام
جنسی زن ،دفاع نکنند .تماشای لیال حسین
که دارد تمام زخم و درد و رنجی را که در
کودکی تجربه کرده بازسازی میکند تا
دیگرانی اینچنین نکنند ،نفسگیر است.
یکی از نمادهای علنی دوگانهگی برخورد
جوامع با مسأل ه سکسوالیته زنان در روایت
مگولی ایگاراشی در ژاپن به تصویر کشیده
میشود .دادستان عمومی صرف خلق یک
اثر هنری سهبعدی از واژن زن (نه تصویری
از ارتباط جنسی ،بلکه صرفاً واژن) را خالف
«عفت عمومی» میداند و ایگاراشی را
بازداشت و محاکمه و به پرداخت جریمه
مالی محکوم میکند .همزمان در فیلم،
تصاویری از جشنوار ه ساالن ه «کانامارا» در
ژاپن نشان داده میشود که جشنوارهای در
ستایش آلت تناسلی مردان است .هر سال در
این جشنواره بتی از یک آلت جنسی مردانه
ساخته ،روی کجاوهای قرار گرفته و با
ذکرهای ستایشآمیز روی دوش مردان برده
میشود و همه به آن ادای احترام میکنند!
هزاران خوراکی به شکل آلت جنسی
مردان طبخ شده و بین شرکتکنندگان
پخش میشود .مستند ،تصاویر کودکان
سه چهارسالهای را نشان میدهد که
آبنباتهایی به شکل آلت تناسلی مردان را
لیس میزنند و همه غرق در شور و نشاط
و ستایش آلت تناسلی مردانهاند .جامعهای
برای آلت تناسلی مرد ،جشنواره حمد و
ثنا برگزار میکند و همزمان زنی هنرمند
را صرفاً به دلیل خلق اثری هنری به شکل
واژن زندانی و محاکمه میکند!
از باربارا میلر پرسیدم که آیا در هیچ یک از
این کشورها در ضبط و ثبت زندگی این زنان
با دشواری و مشکلی مواجه شده؟ میلر پاسخ
داد« :در هند و هنگام ثبت روایت ویتیکا بارها
با مشکل و گرفتاری روبرو شدم .در بسیاری
از اماکن عمومی با ما به عنوان عامل مشکوک
رفتار میکردند ،یکبار به فیلمبردا ِر همراه من
حمله کردند و برخی وسائل او را شکستند.
بارها در خیابانهای هند مردانی جلوی ما را
گرفتند و با خشم بازجوییکردند که آنجا چه
کاری داریم .در محلههای یهودیان حسیدی در
بروکلین نیویورک نیز با حسی از ناامنی مواجه
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باور نکردنی است که امروز در تمام دنیا
ابتدائیترین وسائل برای پیشگیری و
گسترش این اپیدمی کمیاب است .ماسک
و دیگر وسائل ایمنی برای کادر پزشکی
وجود ندارد و در بازار سیاه ارائه میشود.
امروز بر سر خرید ماسک ،رو پوش ایمنی
که ارزش یک یا دو سانت داشتند دربازار
جهانی جنگی سخت در گرفته است.
ویروس کرونا مانند کودکی بیگناه امروز
فریاد میزند پادشاه برهنه است.
برای ویروس کرونا مرزهای کشوری
بیاعتبار است ،ویروس کرونا نشان داد که
برایش تبعه چین ،ایران ،ایتالیا و فرانسوی
فرقی نمیکند ،نشان داد که برای اوفقیر
و ثروتمند فرقی نمیکند و سرنوشت یک
چینی با یک ایرانی و یک امریکائیبهم گره
خوره است .هیچ ملت و کشوری به تنهائی
قادر به مبارزه با آن نیست.
یووال نوح هراری ،نویسنده و مورخ اسرائیلی
در مقالهای در نشریه تایم در رابطه با
پاندمی کرونا مینویسد « :جهان برای مبارزه
با پاندمی کرونا باید بر تالشهای خود بر
علیه فقر ومحرومیت بیافزاید .دولتها باید
کوششهای ویژه و موثری برای فراگیرشدن
و تقویت سیستم درمان و بهداشت جهانی
بکار گیرند .به گفته این مورخ و نویسنده
«دنیا حتی اگر به واکسن کرونا دسترسی
یابد ولی به این درک نرسد که این واکسن
باید در دسترس همگان قرار گیرد و درمان و
بهداشت باید در همه جهان به یکسان تقویت
گردد فردا ویروس مهلکتری در انتظارمان
خواهد بود»..
امروز ویروس «کووید »۱۹جهانی
اندیشیدن را به ما تحمیل کرده است
امیدوارمفردا آنرا فراموش نکنیم.
محیط زیست

ویروس کرونا نشان میدهد که زیر پا
نهادن کلیه مرزها و قوانین زیستشناسی،
طبیعی و بهرهکشی بیحد وحصر از
طبیعت چه پیامدهائی برای تمام جامعه
بشری بهمراه میآورد .تخریب وحشیانه
اکوسیستم بدست انسانها ،ما را بیش از
هر زمان دیگری به حیات وحش نزدیک
کرده است .کارشناسان محیط زیست
هشدار میدهند درصورتی که بشر به
اقدامات خود درراستای تخریب طبیعت
و منابع طبیعی ،جنگلزدایی و شکار
بودیم .دبورا فلدمن با ما سوار ماشین بود
و هر آن نگران بودیم که کسی در خیابان
توجهاش به داخل ماشین جلب شده ،دبورا
را بشناسد و به ما حملهور شود».
یک ویژگی «لذت زنانه» ای ن است که
کارگردان تنها مسائلی را که سکسوالیته
زنان را به حاشیه میراند ،برجسته نکرده

حیوانات پایان ندهد ،در صورتی که روند
نادیده گرفتن ارتباط بین بیماریهای
عفونی و نابودی طبیعت ادامه پیداکند
در آینده شاهد شیوع بیماریهایی دیگری
همچون «کووید »۱۹خواهیم بود .اما
باید هشیار بود که اثرات بحران کرونا
بر اقتصاد ملی و جهانی و کمبود منابع
مالی پس از این بحران میتواند بار دیگر
بهانهای باشد در دست نئولیرالها تا
جلوی اجرای طرحهای محی ط زیستی ،از
جمله استفاده از انرژی خورشیدی ،بادی
و ...را بگیرند .هم اکنون کاهش بیسابقه
و تاریخی قیمت نفت در بازارهایجهانی
که بازتابی از بحران شیوع کرونا در جهان
است ،میتواند استفاده از نفت ارزان را
دوباره جایگزین منابع دیگر انرژی نماید و
بر بحران محیطزیستی بیفزاید.
شیوه کار و تغییر معنای آن

امروز در عصر کرونا میلیون ها انسان در
خانههایشان در حال قرنطینه بسر میبرند.
شرکتهای گوگل ،مایکروسافت ،توییتر،
هیتاچی ،اپل و بسیاری دیگر ازشرکتهای
فراملی در تمام جهان در این شرایط به کار
در منازل روی آوردهاند .هم اکنون ویروس
کرونا تمرکز نیروی کار در محیطهای
بسته و ثابت را زیرسئوال برده است.
سال هاست که جامعهشناسان و پژوهشگران
علوم اجتماعی درباره اثرات دنیایدیجیتال
بر بازار کار ،شیوه کار ،دگردیسی کار و
معنای آن تحقیق میکنند .دانشمندان
معتقدند و هشدار میدهند که بینش
اقتصاد نئولیبرالیستی و بازارمحور به کار
و شیوه کار و تقسیم کار ،در آینده جوامع
ما را با مشکالت فاجعه باری روبرو خواهد
کرده و باعث ناآرامیهای گسترده خواهد
شد .این دانشمندان تنها راه پیشگیری را
گریز از این بینش اقتصادی و روی آوردن به
اقتصادی استوار بر تولید «توسعه پایدار» و
جوامعی که استوار بر پایه ارزشهای انسانی،
همبستگی ،تعاونی و حفظ محیط زیست بنا
شده باشد میدانند .پرسش نهايى اين
است كه آيا دولتمردان ،مسئولین امور
اقتصادی ،مالی،بهداشتی و تک تک ما پس
از بحران «كووید  »١٩درسهای الزم را
برای دفاع از اين سياره به نام کره زمین
خواهیم گرفت؟
است .میلر «چیزها را با نام واقعیشان»
معرفی میکند و این قساوتها را
بدون اینکه کمرنگتر از واقعیت کند،
نشان میدهد :واقعیتهای تلخ تجاوز،
مثلهسازی جنسی ،ازدواج اجباری ،به
بند کشیدن زنان به جرم خلق اثر هنری با
موضوع سکوالیته و...
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خانم معلم با تعجب رو به من کرد و گفت:
«ببخشید .اتفاقی برای فالمرز افتاده است؟
من میتوانم کمک کنم؟» با عجله گفتم:
«وقت نیست تا تمام جریان را برایتان
تعریف کنم ،باید هرچه زودتر فالمرز را به
بیمارستان ببرمِ « .سسبو» او را زده است.
با شنیدن کلمۀ « ِسسبو» همهمهای بین
دانشآموزان افتاد .خانم آموزگار که چیزی
از حرفهای من متوجه نشده بود با تردید
گفت« :چه چیزی او را زده است؟» خیلی
آرام و مختصر برایش توضیح دادم که
ما از شیراز آمدهایم و گروه ضبط برنامۀ
صدای روستای رادیو هستیم و به طور
اتفاقی به فالمرز بر خوردیم .او نگران
گلّۀ گوسفندانش است ،اگر میشود ،به
برادرش اجازه بدهید با ما بیاید و مواظب
گله باشد تا ما بتوانیم فالمرز را برای
درمان به بیمارستان ببریم.
گوسفندان را به براد ِر پسر سپردم و از
آقای بوستانی و گزارشگر خواهش کردم
که برای رساندن فالمرز به بیمارستان با ما
همراه شوند .بوستانی که از اتفاقات اخیر
کام ًال عصبی به نظر میآمد با دلخوری
سوار ماشین شد و به طرف کازرون حرکت
کردیم .در بین راه تهیّهکننده چندین بار
از اینکه « ِسسبو» چیست از من سئوال
کرد .ترجیح دادم تا رسیدن به بیمارستان
و درمان فالمرز در مورد « ِسسبو» هیچ
صحبتی نکنم .برای آنکه تا حدودی آقای
بوستانی را هم از ماجرایی که اتفاق افتاده
راضی نگه دارم به او پیشنهاد کردم که اگر
تا درمان فالمرز صبور باشد و با من همکاری
کند ،با دست پُر به شیراز برمیگردد و
برای یکی دو هفته برنامۀ ضبط شده خواهد
داشت .بوستانی که کام ًال به من اطمینان
داشت ،لبخند زیرکانهای زد و تا رسیدن به
بیمارستان دیگر هیچ نگفت.
به بیمارستان که رسیدیم فالمرز حالت

تهوع شدید داشت و بیطاقت شده بود.
سریع او را به نزد پزشک رساندم .امیدوار
بودم پزشک بیمارستان درمان مشکل
فالمرز را تجربه کرده باشد .دکتر نادری
مردی میانسال با قدی متوسط و کمی
چاق بود و عینک ذرهبینی بر چشم داشت.
فالمرز با دیدن دکتر نادری زد زیر گریه.
دکتر با حرکت دستش از ما دعوت کرد به
روی صندلی کنارش بنشینیم .بعد در حالی
که وسایل روی میزش را مرتب میکرد ،با
لحنی دلسوزانه از فالمرز پرسید« :پسرم
چه شده؟» او که گریه مجالش نمیداد
با چشمان پر از اشک به من زل زد .خیلی
مختصر برای دکتر توضیح دادم که فالمرز
به میازیس گلو مبتال شده است.
برای شما خوانندۀ عزیز بگویم که میازیس
یک بیماری مشترک انسان و دام میباشد
که توسط الرو یا نوزاد مگس میاز برای
میزبان خود مشکالتی را ایجاد میکند.
ایران از جمله کشورهایی است که این
بیماری به صورت اندمیک (بومی) در آن
وجود دارد به خصوص در انسانهایی که
در تماس با گوسفند و بز میباشند .الرو این
مگس در گلو ،چشم ،بینی ،گوش ،زخمهای
پوستی ،توسط این مگسها گذاشته میشود
و در انسان و دام میتواند ضایعاتی ایجاد
نماید .روستاییان فارس به این بیماری
انگلی « ِسسبو» میگویند .میازیس گلو
توسط مگس استروس اوویس که نوزاد خود
را در گلوی انسان میگذارد ایجاد میشود.
برگردیم به مطب دکتر.
دکتر دستی بر سر پسر کشید و با مهربانی
از او درخواست کرد به روی تخت دراز
بکشد و دهان خود را باز نگه دارد .سپس
داروی لیدوکایین در گلوی پسر اسپری
کرد .این کار نه تنها باعث ب یحس کردن
موکوس گلوی او شد بلکه نوزاد مگس را
نیز ب یحس کرد و الرو ،بافت گلو را رها

نوشتن بر سنگ قبر
به فارسی و انگلیسی

با خط نستعلیق
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بیشک میتوانستم در هر نقطهای از جهان
این مسئله را بیاموزم اما در ژاپن با فصلها
با چنان هیجان و احترامی برخورد میکنند
که معموالً مختص ادیان است .هر بار که
درختان گیالس به شکوفه مینشینند ،مردم
دستهدسته به پارکها میروند زیرا حدود
ده روز دیگر شکوفههای صورتی از بین
خواهند رفت ،هر بار که برگهای درختان
افرا در اواخر نوامبر به سرخی میگرایند،
خانواده و دوستان ژاپنی من در باغهای
معابد گرد هم میآیند ،درست با همان
روحیهای که مؤمنان به هر دینی در
معابد و کلیساها جمع میشوند .پیوستن
به جماعت؛ یادآوری وجود چیزی بزرگتر
و فراتر از خودمان و فراموش نکردن
جایگاهمان ،غنیمت شمردن لحظات
روشنایی در فصلی که طول تاریکی رو به
افزایش است.
هنگامی که به دیدن مادرم در شمال
کالیفرنیا میروم از نور خورشید لذت
میبرم ،اما این که تفاوت اواسط زمستان
و اواسط تابستان روزبهروز کمتر میشود
برایم لذتبخش نیست .ژاپن به من آموخته
کرد .دکتر نادری ِس ُرم فیزیولوژی را از قفسۀ
داروها برداشت و در لیوان ریخت سپس
از فالمرز خواست آن را َغ ر َغ ره کند و به
داخل دستشویی که کنار د ِر ورودی ق رار
داشت تُف کند .فالمرز چندبار تجویزی را
که پزشک به او گفته بود ،انجام داد و در
نهایت الرو بزرگ مگس استروس اوویس از
دهان پسر به داخل دستشویی افتاد .فالمرز
با دیدن نوزاد مگس خنده بلندی کرد و
با ذوق به من گفت« :خانم افتاد بیرون».
دکتر لبخندی حاکی از رضایت بر روی
لبانش نشست .شکر خدایی گفت و از روی
صندلی بلند شد بعد کنار دستشویی آمد،
نگاهی به الرو مگس کرد و با یک دستمال
آن را برداشت و درون سطل زباله انداخت.
وقتی حال فالمرز کام ًال خوب شد ،به پیش
آقای بوستانی آمدم و تمام ماجرای مگس
میاز را برایش تعریف کردم و به او مژده
دادم که میتوانیم موضوع ضبط برنامه
این هفته را بیماری میازیس انتخاب کنیم.
بوستانی با شنیدن این خبر کمی سرحال
آمد و با عجله پرسید« :خوب حاال برنامه
چیست؟» گفتم« :چون بیماری میازیس یک
بیماری مشترک بین انسان و دام است اول
یک مصاحبه با دکتر نادری خواهیم داشت
و بعد جنبۀ دامی آن را مورد بحث قرار
میدهیم ».فالمرز که در کنار ما ایستاده
بود ،سر ذوق آمد و گفت« :من هم میتوانم
در رادیو صحبت کنم؟» به او اطمینان دادم
بهترین کسی خواهد بود که امروز در ضبط
برنامه میتواند به ما کمک کند.
مصاحبهای کوتاه با دکتر نادری داشتیم.

است که این پایان چیزها است که به آنها
رنگ و بو و زیبایی میبخشد .این واقعیت که
همسرم دائماً در حال دگرگونی است ،و من
نیز ،باعث میشود حتی اکنون که برگریزان
عمرمان فرا رسیده ،احساساتم نسبت به او
حالت فوریت و اضطرار بیابند .هر سال،
پاییز یادآوری میکند که پیشرفت ،حرکت
مستقیم خطی ندارد و من اصوالً نسبت
به سال گذشته ،یا سی سال پیشتر ،داناتر
نیستم .پاییز ،هر سال نغم ه یکسانی میخواند
اما برای مخاطبانی متفاوت.
در سال نخست ورودم به ژاپن ،کتابی
دربار ه کشف شورمندان ه عشق ،زندگی
و فرهنگی نوشتم که امیدوار بودم برای
همیشه متعلق به من بمانند .ناشرم
ستایش من از این عشق و شور بهاری را
در فصل پاییز منتشر کرد .اکنون ۲۸ ،سال
بعد ،بیش از پیش دلباخت ه پاییزم زیرا بهار
را در درون خود دارد و خاطرات و آگاهی
عمیق از این واقعیت را که تقریباً هیچچیز
همیشگی نیست .منطق ادواری چیزها
مدام یادآوری میکند که هر رو ِز پاییز ما
را اندکی به بهار نزدیکتر میکند.
بعد از او تشکر و خداحافظی کردیم .باید به
روستا برمیگشتیم تا بقیۀ برنامه را در آن
جا ضبط کنیم .در راه بازگشت به روستای
پل آبگینه از فالمرز پرسیدم که چرا آن
قدر ترسیده بودی؟ با اینکه هنوز جای
اشک در چشمانش باقی بود و برق خاص
آنها را بیشتر جلوه میداد با لبخند گفت:
«در روستای ما هر بچهای که مادرش را
اذیت کند ،مادر هم نفرین میکند که الهی
« ِسسبو» تو را بزند .ولی من پسر خوبی
هستم .برای همین آن قدر ترسیده بودم که
چرا مادرم مرا نفرین کرده است ».دستی
بر روی موهای سیاه ونرمش کشیدم و
گفتم« :حتما تو پسر خوبی هستی ».برای
اینکه او را از فکر « ِسسبو» بیرون ببرم،
گفتم« :میخواهی چه کاره بشوی؟» با ذوق
خاصی گفت« :من دوست دارم مثل آقا
مهندسی بشوم که بابام کارگر ساختمانش
توی کازرون هست .چند روز پیش هم با یک
ماشین خیلی قشنگ به ده ما آمده بود».
آن روز بر خالف انتظار که فکر میکردیم
بدون ضبط برنامه به شیراز برمیگردیم،
بهترین برنامه را تهیه کردیم .کمی به
غروب آفتاب مانده بود .هوا تاریک وروشن
بود .در کنار همان تلمبه که اولین دیدار را
با فالمرز داشتیم ،با او خداحافظی کردیم.
به او دست دادم و گفتم «:آقای مهندس
ما دیگر باید برویم ،مواظب خودت باش».
در آینه بغل ماشین فالمرز را میدیدم که
دنبال ماشین اداره میدوید و با دست با
ما خداحافظی میکرد .دیگر او را ندیدم و
نمیدانم او مهندس شد یا نه؟
48
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خوردن مسکن و تب برهای معمولی،
نوشیدن آب فراوان و بخور مداوم که
میتواند مسیر سینوسها و گردش
هوا را تسهیل کند .استراحت و دوری
ازمحیطهای آلوده بیرون از محیط خانه
الزم و ضروری است».
کارشناسان اپیدمیولوژی میگویند
ویروس کرونا سیستم تنفسی ،سینوسها،
ششها و مخاط بینی و دهان را نشانه
میگیرد .البته به گفته آنها این ویروس در
این مرحله متوقف نمیماند و در صورت
پیشروی میتواند بقیه اندامها همچون
کلیهها و رودهها را هم درگیر کند.
دکتر «کاظم فصیحی» پزشک دیگری است
که به این کمپین پیوسته است .او معتقد
است در یک بیماری همه گیر آنچه مهم
است پیشگیری است .او به همسرش که
برای ماندن در خانه ناراحت است گفته به
شرایط یهودیان زمان جنگ جهانی فکر کند
که گاهی ناچار بودهاند برای حفظ جانشان
ماه های طوالنی در یک زیرزمین یا گوشه
خانه متروکه پنهان بشوند.
«من درک نمیکنم وقتی خطر مرگ
تا این حد به مردم نزدیک شده آنها
چرا به سفرهای غیر ضروری میروند
یا کودکانشان را بیدلیل ازخانه بیرون
میآورند؟ بهتر است تا آنجا که ممکن
است از رفتن به امکان عمومی مثل
اتوبوس ،سالن تجمعات ،مساجد ،مترو
یا میهمانی و دید و بازدید پرهیز کنند.
امور بانکی را آنالین انجام بدهند و از
تاکسیهای عبوری استفاده نکنند و از آن
جایی که دستشان را به هر سطحی میزنند
و با همان دست آلوده به گوشی تلفن جواب
میدهند توصیه میکنم مدام گوشی تلفن
را ضد عفونی کرده و ترجیحا از بلندگوی
گوشی تلفن استفاده کنند بهتر است کمتر
از آسانسور استفاده کنند و اگر مجبور به
استفاده از آسانسور بودند از یک دستمال
برای انتخاب دکمه طبقه مورد نظر
استفاده کنند و فقط با تعهد به این رویه
میتوانند بخشی از تیم پیشگیری باشند».
دکتر فصیحی به این نکته که هر اپیدمی
یک جریان اوج و فرود دارد اشاره میکند
و میگوید« :تعدادی از مبتالیان هیچ
عالیم آشکاری مانند تب و عرق کردن
و یا سرفه ندارند که شما متوجه باشید
و از آنها پرهیز کنید و برای اینکه مبتال
نشوید تنها یک راه وجود دارد و آن اینکه
با ماندن در خانه خودتان را بیمه کنید».
عالوه بر پزشکان گروههای دیگری نیز
به کمپین «در خانه بمانیم» پیوستهاند
از جمله کانون پرورش فکری کودکان و

نوجوانان که با رایگان کردن کتابهای
الکترونیک برای کودکانی که در خانه
میمانند دراین مورد همکاری می کند.
اما در کنار این اقدامات مثبت ،دولت
اعالم کرده است که از روز هفدهم
اسفندماه ادارات دولتی به حالت عادی
برمی گردند .برخی کاربران میگویند
چطور ممکن است به کمپین «در خانه
بمانیم» بپیوندیم وقتی قرار است به اداره
و محل کارمان برویم؟
دکتر محمدکاظم عطاری ،پزشک و محقق
دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا میگوید
متاسفانه موضوع مقابله با کرونا بیش
از آنکه تخصصی و پزشکی باشد متاثر
از سیاست و مسائل مذهبی است و به
همین دلیل هم رویه واحدی وجود ندارد
و مردم سردرگم ماندهاند که چه کنند؟
«تمام اقدامات انجام شده در این مدت
یک قدم عقبتر از حرکت ویروس بوده و
یک حالت انفعالی وجود دارد .در مرحله
نخست ،انرژی سیستم بهداشت و درمان
صرف پاسخگویی به افکار عمومی شد و
بعد از آنکه دید بیماری قابل پنهان کردن
نیست مجبور به اعتراف شد .با باال گرفتن
آمار قربانیان  ،اپیدمولوژیستهای داخل و
خارج هشدار دادند و گفتند که این بیماری
بعد از دو هفته با یک پیک باالرونده مواجه
خواهد شد و کنترلش در آن شرایط ممکن
نیست ،وزارت بهداشت که متوجه حاد
بودن شرایط شده بود تالش کرد بخشی
از خواسته هایش را در آن بافت به شدت
مذهبی به کرسی بنشاند و آنها را قانع کند
که جدای از موضوع سیاست و مذهب به
این ماجرا نگاه علمی داشته باشند و تازه
بعد از آن در مورد اقدامات محدودکننده
صحبت شد».
این محقق میگوید در شرایط فعلی در
خانه ماندن عواید بسیاری دارد« :آنها
که در خانه میمانند نیازهای محافظتی
شان کمتر است .طبعا کسی که در خانه
میماند نیاز به پوشیدن ماسک و دستکش
ندارد مگر اینکه یک بیمار در خانه ساکن
باشد .از سوی دیگر در جریان مسافرت
امکان استفاده از شرایط بهداشتی محدود
است و شما ناچار میشوید از سرویسهای
بهداشتی عمومی استفاده کنند و از
مغازههای عبوری یا رستورانهایی که
نمیشناسید غذا تهیه کنید و همه اینها
و ارتباط با آدمهایی که ممکن است بیمار
باشند ،زنجیره انتقال بیماری را سرعت
میبخشند .همه اینها نشان میدهد که
خودقرنطینگی و ماندن در خانه کمک
زیادی به کنترل بیماری و کاهش هزینه

ادامه مطلب

دنیای بعد از

در مورد مشکالتی همچون کم حوصلگی،
بدخلقی یا حتی افزایش تنش و اختالف
نظر در طول دوران خانه نشینی هم به
نظرتان شباهتهایی وجود دارد؟

در زندان هم موضوع همزیستی مهم بود
چون طیفهای مختلف سیاسی با وجود
تفاوت عقیده ،به خوبی در کنار همدیگر
دوام می آوردند .مثال همیشه این واهمه بود
که شاید طرف درددل تو نفوذی باشد و تو
را لو بدهد .تصور میکنم به نوع دیگری این
تضاد در جریان قرنطینه هم وجود دارد .نسل
جوانی که در همه انتخابها با نسل قبل از
خودش در تضاد است باید با والدینش
زیر یک سقف بماند .دختری که به خاطر
درخواست آزادی بیشتر همیشه سرزنش
میشده حاال با همان والدین محدودکننده
در یک مکان است .پیشنهاد می کنم در
این شرایط یکی دو ساعت را به خلوت با
خودتان اختصاص بدهید .ما در زندان یک
ساعتهایی داشتیم که با خودمان خلوت
میکردیم .خیال میکنم این خلوت در جریان
قرنطینه هم ضروری است و در جریان این
خلوت کارهای دستی یا نوآوریهای کوچک
میتواند آرامش بخش باشد .من با نخ جوراب
برای برادرم جواد که همان روزها اعدام شد
جا عینکی بافتم .خیال اینکه تمام بشود و
لذتی که بعد از پایان ماجرا داشتم خوب بود.
در زندان هرگز با شخصی که مبتال به یک
بیماری مسری باشد مواجه شدید؟

یکی از تلخترین خاطرات دوران زندانم که
هرگز فراموشش نمیکنم اپیدمی بیماری
«گال» در زندان قزل حصار بود .بیماری
از بند زنان شروع و همه گیر شد .تقریبا
همگی مبتال شده بودند .خارش شدید و

جانی و مالی میکند».
او به نمونههای موفق کنترل بیماری در
چین و تاجیکستان اشاره میکند و تاکید
میکند که قرنطینه یک روش کامال علمی
در مقابل بیماریهای واگیردار است:
«البته تعریف قرنطینه از آنچه در ایران رخ
می دهد کامال متفاوت است و به معنای
جداسازی کامل بیمار از جامعه است.
گروههای در معرض آسیب باید خودشان
را از جامعه جدا کنند و امکان برخورد و
تماس با افراد آلوده را بکاهند .متاسفانه
مردم به این ضرورت جدی پی نبرده اند.
االن به شکل محدودی رفت و آمد جاده
ایی کنترل شده ولی کماکان ورود و خروج
به شهر قم به عنوان منشا بیماری متوقف
نشده و این موضوع به دلیل نگاه کامال
سیاسی و مذهبی به ماجراست ،افراد غیر
متخصصی همچون آقایان طائب و سعیدی
اجازه نمیدهند که تفکرات علمی غالب
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ناراحتی پوستی بدون امکان شستشو و
نظافت .همه وسایل مان آلوده بود .اما شدت
درگیری متفاوت بود و یک عده شدیدا
درگیر بودند و تنشان خون آلود بود .گال
همان طور که میدانید مسری است  .بعد
از مدت چند ماه که بیماری کامال رمق ما را
گرفته بود آمدند و دیگهای بزرگ آوردند
و لباسهایمان را جوشاندند و دارو دادند
تا دوران گال گذشت .آن باال در جایی به
موضوع دستشویی اشاره کردم .در طول یک
سالی که در زندان کمیته مشترک بودم با
اینکه ما نماز نمی خواندیم اما سه بار در روز
و وقت هر نماز میتوانستیم از دستشویی
استفاده کنیم .بدنمان به این روال عادت
کرده بود .ما با آن شرایط سخت کنار آمدیم
و بیتردید بشر اگر ناچار باشد از مرحله
کرونا و قرنطینه هم عبور خواهد کرد .در
طول دوران بازجویی همه ما توی راهرو
میخوابیدیم .یک راهروی طوالنی ،بدون
تخت و دیواری که از هم جدایمان کند .هر
کسی یک پتوی سربازی کهنه داشت که
هم رواندازش بود و هم زیراندازش .توی
راهرو هم با چشم بند بودیم .حق نداشتیم
چشم بند را برداریم .در طول مدت زمان
رفتن به دستشویی حق داشتیم چشم بندمان
را برداریم و روزهای متوالی هواخوری
نداشتیم با همه اینها من و بسیاری دیگر با
توان ذهنی از این مرحله عبور کردند.
آیا به روزهای بعد از کرونا هم فکر کرده اید؟

زیاد .من فکر میکنم تجربه قرنطینه کیفیت
زندگی اجتماعی را تغییر خواهد داد و شاید بعد
ازماجرای کرونا بشر به مجازاتی به نام زندان نگاه
تازه ایی دارد .به نظرم دنیای بعد از کرونا دنیایی
زیبا خواهد بود .دنباله مطلب در صفحه 54

شده و به داد مردم برسد».
او توضیح میدهد که در شرایط فعلی
حتی در مراکز درمانی هم مفهومی به نام
قرنطینه وجود ندارد« :بسیاری از مراکز
بیمارستانی امکان قرنطینه ندارند کما
اینکه در بسیاری جاها و طبق آمار  ،ابتالی
مجدد از خود مراکز درمانی رخ میدهد
و دلیل این ادعا هم مرگ و میر باالی کادر
پزشکی است».
به گفته دکتر عطاری وقتی با دشمن
خطرناکی مثل کرونا مواجهایم ،موضوع
موافق و مخالف و اپوزیسیون و حکومت
مطلقا مطرح نیست همه گروهها باید یک
مجموعه واحد باشند و مردم را نسبت به
عملکردشان آگاه کنند تا بتوان بحران را
کنترل و محدود کرد و در شرایط فعلی
مردم باید بدانند با بیرون آمدن از خانه،
خودشان و جامعه پیرامونشان را به خطر
میاندازند.
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ادامه مطلب چرا برای
مثالهایی از این بیماریها اچآیوی
(شامپانزهها) ،ابوال (خفاشها) ،سارس
(احتماالً سیویت [نوعی گربهسان] یا
خفاش) و آنفلوانزا (معموالً خوکها و
پرندگان) هستند .هنوز نمیدانیم که
کووید ۱۹-از کجا آمده است ،هر چند
این ویروس شباهت زیادی به ویروسهای
کرونایی دارد که در خفاشها و پنگولینها
یافته میشود .شواهد حاکی از آن است که
بیماریها با سرعت فزایندهای از حیوانات
به انسانها منتقل میشوند.
ممکن است که تمدنهای مدرن انتشار
بیماریهای عالمگیر را آسان کنند .تراکم
باالی جمعیتی که در شهرها در نزدیکی
یکدیگر زندگی میکنند ،تعداد کسانی را که
هر یک از ما ممکن است مبتال کنیم افزایش
میدهد .حمل و نقل سریع و را ِهدور فواصلی
را که عوامل بیماریزا میتوانند گسترش
یابند شدیداً افزایش میدهد و میزان جدایی
میان هر دو نفر را کاهش میدهد .به عالوه،
ما دیگر مثل بیشت ِر ده هزار سال گذشته،
جمعیتهایی جدا از هم نیستیم.
این عوامل در مجموع حاکی از آن است
که احتماالً باید انتظار داشته باشیم
بیماریهای عالمگیر جدید بیش از پیش
ایجاد شوند ،سریعتر شیوع یابند و درصد
بیشتری از مردم جهان را مبتال کنند.
اما ما جهان را به شیوههایی نیز تغییر
دادهایم که امکان حفاظت بیشتری به
وجود آورده است .ما جمعیت سالمتری
داریم ،محیط تمیزتر و بهداشت شخصی
بهتری داریم ،داروهای پیشگیرانه و
درمانگر داریم و فهمی علمی از بیماریها
داریم .شاید از همه مهمتر ،سازمانهای
سالمت عمومی داریم که تبادل اطالعات
و هماهنگی در مقابل شیوع بیماریهای
جدید در سطح جهانی را تسهیل میکنند.
فاید ه این نظام حفاظتی در کاهش شدید
بیماریهای عفونی را در طول قرن گشته
دیدهایم (هر چند نمیتوانیم مطمئن باشیم
که بیماریهای عالمگیر نیز از همین روند
پیروی خواهند کرد) .سرانجام اینکه
ما در گسترهای از مکانها و محیطها
منتشر شدهایم که گسترش هیچ گونه
پستانداری در گذشته به پای آن نمیرسد.
این موضوع نوعی سپر حفاظتی ویژه در
برابر عوامل انقراض ایجاد میکند زیرا
عامل بیماری باید بتواند در گستره بسیار
وسیعی از محیطها گسترش یابد و به
جمعیتهایی شدیداً منزوی مثل قبایل
دور از دسترس ،محققان قطب جنوب و
کارکنان زیردریاییهای اتمی برسد.
مشکل میتوان فهمید که آیا ترکیب این
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عوامل ،خطر وجودی بیماریهای عالمگیر
را کاهش داده است یا افزایش .این عدم
اطمینان نهایتاً خبر بدی است .ما قب ًال به
استداللی محکم تکیه داشتیم که نشان
میداد خطر بسیار کم است و اکنون
چنین نیست.
ما شاهد راههای غیر مستقیمی بودهایم
که اعمالمان به آغاز و انتشار بیماریهای
عالمگیر کمک کرده است .اما دربار ه مواردی
که در این فرایند دخالت بسیار مستقیمتری
داشتهایم چه میتوان گفت ،مواردی که در
آن عمداً عوامل بیماری را استفاده کرده،
پرورش داده یا به وجود آوردهایم؟
درک و کنترل بیماریهای عالمگیر
مربوط به دوران اخیر است .دویست
سال پیش حتی علت اولی ه بیماریهای
عالمگیر را درک نمیکردیم .یکی از
نظریههای رایج در غرب این بود که
نوعی ماد ه گازی بیماریها را به وجود
میآورد .تنها دو قرن است که کشف
کردهایم که عامل بیماری طیف وسیعی
از موجودات میکروسکوپی است و
فهمیدهایم که چطور آنها را در آزمایشگاه
پرورش دهیم ،برای آنکه ویژگیهای
خاصی داشته باشند اصالح کنیم ،توالی
ژنتیکی آنها را استخراج کنیم ،ژنهای
جدیدی را در آنها بگنجانیم و با استفاده
از کدهای نوشته شده ویروسهای کام ًال
کارا به وجود آوریم.
این پیشرفتها به سرعت ادامه دارد.
در ده سال گذشته شاهد موارد عمدهای
از گامهای تازهی کیفی بودهایم ،از جمله
کاربرد ابزار ویرایش ژنها به نام کریسپر
که اجازه میدهد عم ًال توالیهای جدید
ژنتیکی را در ژنوم درج کنیم ،یا استفاده
از درایوهای ژنی [ ]gene drivesکه عم ًال
اجازه میدهد جمعیتهایی از موجودات
زند ه طبیعی را با نسخههایی از آنها که
اصالح ژنتیکی شدهاند جایگزین کنیم.
پیشرفتها در فناوری زیستشناختی
ظاهراً به این زودیها متوقف نمیشود:
هیچ چالشی در پیش نیست که از پس آن
نتوان بر آمد؛ هیچ قانون بنیادینی وجود
ندارد که پیشرفت بیشتر را سد کرده
باشد .اما خوشبینانه خواهد بود اگر
فرض کنیم که این عرص ه ناشناخته جدید
فقط خطراتی آشنا در بر خواهد داشت.
برای شروع ،اجازه دهید خطر نیتهای
پلید را نادیده بگیریم و تنها خطرات
پژوهشهایی را که با نیت خیر انجام شده
در نظر بگیریم .بیشتر پژوهشهای علمی
و دارویی خطرات بسیار اندکی خواهند
داشت .اما بخش کوچکی از این پژوهشها
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انواع عوامل زند ه بیماریزایی را که از
خطرات جهانی آنها آگاه هستیم ،به کار
میگیرند .این شامل عوامل بیماریزایی
مثل آنفلوانزای اسپانیایی ،آبله ،سارس و
اچ-۵-ان ،۱-و آنفلوانزای مرغی است.
و بخش کوچکی از این پژوهشها شامل
ایجاد شکلهایی از این عوامل بیماریزا
هستند که حتی از شکلهای طبیعی آنها
هم خطرناکترند ،قابلیت شیوع بیشتری
دارند ،و کشندهتر یا نسبت به واکسن یا
درمان مقاومتر هستند.
در سال  ،۲۰۱۲ران فوشیه ،ویروسشناس
هلندی ،جزئیات یک آزمایش بر نسخه
اخیر اچ-۵-ان ۱-آنفلوانزای مرغی را
منتشر کرد .این نسخه بسیار کشنده بود
و حدود  ۶۰درصد از انسانهای مبتال
را میکشت ،یعنی بسیار کشندهتر از
آنفلوانزای اسپانیایی بود .با این حال،
ناتوانی آن از انتقال از انسانی به انسان
دیگر جلوی شیوع جهانی آن را گرفته بود.
فوشیه میخواست بداند که آیا (و چگونه)
اچ-۵-ان ۱-توانسته است به طور طبیعی
این توانایی را پیدا کند .او بیماری را از بدن
مجموعهای از ده موشخرما عبور داد،
حیوانی که معموالً به عنوان الگویی برای
تأثیر آنفلوانزا بر انسانها به کار میرود.
زمانی که ویروس به موشخرمای آخر
رسید ،نسخه اچ-۵-ان ۱-او توانایی انتقال
مستقیم میان پستانداران را پیدا کرده بود.
این پژوهش مناقش ه شدیدی برانگیخت.
بخش عمدهای از این مناقشه بر اطالعاتی
تمرکز داشت که در اثر او مندرج شده
بود .هیئت ملی توصیههای علمی آمریکا
در زمین ه امنیت زیستشناختی دستور
داد که برخی جزئیات تکنیکی این
پژوهش پیش از انتشار حذف شود تا
آدمهای شرور نتوانند از آن برای شیوع
نوعی بیماری عالمگیر سوءاستفاده کنند.
دولت هلند ادعا کرد که این پژوهش
قوانین اتحادی ه اروپا درباره صدور
اطالعات الزم برای ساخت سالحهای
میکروبی را نقض کرده است .اما چیزی
که مرا نگران میکند امکان سوءاستفاده
نیست .پژوهش فوشیه نمونهای روشن از
کار یک دانشمند دارای حسننیت است
که تواناییهای مخرب یک عامل بیماریزا
را به شکلی تقویت کرده که میتواند به
فاجعهای جهانی بینجامد.
شکی نیست که چنین آزمایشهایی در
آزمایشگاههای امن انجام میشوند و
شدیدترین معیارهای امنیتی در آنها
رعایت میشود .احتمال این که چنین
عوامل بیماریزای اصالحشدهای بتوانند
به فضای بیرون رخنه کنند ،بسیار کم
است .اما این احتمال دقیقاً چقدر کم

است؟ متأسفانه ما اطالعات کافی نداریم
زیرا در مورد نرخ حوادث و رخنههای
اینچنینی شفافیتی وجود ندارد .این
موضوع سبب میشود که جامعه نتواند
دربار ه سنجش خطرات و فواید چنین
پژوهشی تصمیمات آگاهانهای بگیرد و
همچنین باعث میشود که آزمایشگاهها
نتوانند در مورد اتفاقات رخداده از
یکدیگر عبرت بگیرند.
حفظ امنیت عوامل بیماریزای بسیار
خطرناک تا کنون عمیقاً ناکارآمد بوده
و همچنان ناکافی است .در سال ،۲۰۰۱
بریتانیا از شیوع ویرانگر نوعی بیماری
پا-و-دهان در دامها آسیب دید .شش
میلیون حیوان در کوشش برای جلوگیری
از گسترش این بیماری کشته شدند و
ضرر اقتصادی مجموعاً به  ۸میلیارد پوند
رسید .در سال  ۲۰۰۷بیماری دیگری شایع
شد که رد آن به آزمایشگاهی میرسید که
بر روی آن کار میکرد .عامل بیماری پا-
و-دهان از خطرناکترین عوامل بیماریزا
محسوب میشد و نیازمند باالترین
درج ه امنیت زیستشناختی بود .با این
حال ،این ویروس از یک لوله که درست
نگهداری نشده بود ،رخنه کرد و به
فاضالب این البراتوار وارد شد .بعد از
انجام تحقیقات ،جواز این آزمایشگاه
دوباره تمدید شد ،و در نتیجه کمتر از دو
هفت ه بعد رخن ه دیگری اتفاق افتاد.
به نظر من ،سوابق این رخنهها نشان
میدهد که برای کار روی عوامل بیماری
که خطر یک بیماری عالمگیر را در ابعاد
آنفلوانزای اسپانیایی یا بدتر از آن به
دنبال دارند ،حتی باالترین درج ه امنیت
زیستشناختی نیز کافی نیست .اینکه
آخرین رخنه تأییدشد ه رسمی از یک
ساختمان مجهز به باالترین درج ه امنیت
زیستشناختی سیزده سال پیش اتفاق
افتاده است ،به انداز ه کافی دلگرمکننده
نیست .مهم نیست که علت این موضوع
کافی نبودن معیارها ،بازرسی ،عملکرد
یا جریمهها بوده است .آنچه مهم
است فقدان سوابق کافی در این مورد
است و عواملی چون عدم شفافیت و
مسئولیتناپذیری ،وضع را خرابتر
میکند .با وجود آزمایشگاههای مجهز
به باالترین درج ه امنیت زیستشناختی
کنونی ،رخن ه عامل بیماری عالمگیر به
بیرون در طول زمان قطعی خواهد بود.
یکی از هیجانانگیزترین روندهای فناوری
زیستشناختی دموکراتیک شدن سریع آن
است ،یعنی سرعت استفاد ه دانشجویان
و غیر متخصصان از تکنیکهای بسیار
دنباله مطلب در صفحه51
پیشرفته.
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ادامه مطلب چرا برای

وقتی گام جدیدی در این زمینه برداشته
میشود ،ذخیر ه افرادی که استعداد،
آموزش ،منابع و حوصل ه بازآفرینی آن
را دارند به سرعت افزایش مییابد :از
چند نفر از زیستشناسان بزرگ جهان،
به افرادی که در این رشته دکترا دارند،
به میلیونها نفر با مدرک کارشناسی
زیستشناسی.
پروژ ه ژنوم انسان بزرگترین همکاری
علمی در زیستشناسی تا زمان خود بود.
سیزد ه سال وقت و  ۵۰۰میلیون دالر هزینه
صرف این پروژه شد تا توالی کامل دیانای
در ژنوم انسان تدوین شود .حال که تنها
پانزده سال از آن زمان گذشته ،توالی یک
ژنوم میتواند با هزین ه کمتر از هزار دالر
ثبت شود و این کار در یک ساعت قابل
انجام است .فرایند معکوس آن نیز بسیار
آسانتر شده است :با استفاده از خدمات
آنالی ِن ترکیب دیانای ،هر کسی میتواند
توالی دیانای منتخب خود را بفرستد و
سپس این شرکتها آن را میسازند و برای
او به آدرسش میفرستند .هر چند ترکیب
دیانای هنوز گران است ،قیمت آن در
دو ده ه گذشته هزار برابر کاهش یافته
است و همچنان در حال کاهش است.
نخستین استفاده از کریسپر و درایوهای
ژنتیکی بزرگترین موفقیتهای فناوری
زیستشناختی در یک دهه بودند .اما تنها
در طول دو سال ،دانشجویان پیشرو که
در رقابتهای علمی شرکت میکردند،
هر دوی این فناوریها را به شکل
موفقیتآمیزی به کار بردند.
دموکراتیکسازی به این شکل نویدبخش
سرمایهگذاریهای فراوان در فناوری
زیستشناختی است .اما با توجه به اینکه
فناوری زیستشناختی میتواند به عنوان
سالحی کشنده مورد استفاده قرار گیرد،
دموکراتیکسازی به معنای تکثیر وسیع
آن نیز هست .با رشد ذخیره افرادی که
میتوانند به فناوری دسترسی داشته
باشند ،امکان وجود فردی در میان آنها که
نیت پلیدی داشته باشد افزایش مییابد.
خوشبختانه تعداد افرادی که انگیزه
تخریب جهان را دارند اندک است اما به
هر حال چنین اشخاصی وجود دارند .شاید
بهترین مثال فرق ه آئوم شینریکیو در ژاپن
باشد که بین سالهای  ۱۹۸۴تا ۱۹۹۵
فعال و خواهان نابودی نوع بشر بود.
این فرقه چند هزار نفر را به خود جذب
کرد ،از جمله کسانی که تواناییهای
پیشرفتهای در شیمی و زیستشناسی
داشتند .این فرقه نشان داد که صرفاً نوعی
ایدهپردازی ضدانسانی نیست و حمالت

جلوگیری...از صفحه ۵۰

مهلک زیادی را به انجام رساند و در آنها
از گاز  VXو سارین استفاده کرد .بیش از
بیست نفر در این حمالت کشته و هزاران
نفر زخمی شدند .آنها سعی کردند که
سیاهزخم را به نوعی سالح تبدیل کنند
اما موفق نشدند .وقتی دایر ه افرادی که
بتوانند یک بیماری عالمگیر ایجاد کنند
چنان گسترش یابد که شامل اعضای
این قبیل گروهها نیز باشد ،چه خواهد
شد؟ یا اعضای یک سازمان تروریستی یا
حکومتی یاغی که میتواند برای باجگیری
یا بازدارندگی نوعی سالح انقراض جمعی
تولید کند؟
بنابراین ،اصلیترین موارد بالقوه که خطر
زیستشناختی وجودی برای ما به همراه
دارند در دهههای آینده نتیجه فناوری
خواهند بود ،بهویژه خطر سوءاستفاده
دولتها و گروههای کوچک .اما این
موضوعی نیست که جهان خوشخیاالنه
از خطرات آن ناآگاه مانده باشد .برتراند
راسل در سال  ۱۹۵۵در مورد خطر
انقراض ناشی از سالحهای زیستشناختی
به انیشتین نامه نوشت .و در سال ۱۹۶۹
جاشوا ل ِ ِدربرگ ،برند ه آمریکایی جایزه
نوبل پزشکی این امکان را مطرح کرد:
«من به عنوان یک دانشمند عمیقاً نگران
ادام ه مشارکت ایاالت متحد ه آمریکا
و دیگر ملتها در ساخت سالحهای
زیستشناختی هستم .این فرایند تمام
آیند ه زندگی بشر در زمین را در خطر
جدی قرار میدهد».
در واکنش به چنین هشدارهایی ،هم اینک
نیز کوششهایی را در سطح ملی و بینالمللی
برای حفاظت از نوع بشر آغاز کردهایم.
اقداماتی از طریق سازمانهای سالمت
عمومی و معاهدات بینالمللی در حال انجام
است و شرکتهای فناوری زیستشناختی و
جامع ه علمی نیز قوانینی خودخواسته تدوین
کردهاند .اما آیا اینها کافی است؟
کار ملی و بینالمللی در زمین ه سالمت
عمومی تا حدی ما را از بیماریهای
عالمگیر ساخته بشر حفظ میکند
و زیرساختهای کنونی آن میتواند
برای رسیدگی بهتر به این بیماریها
مورد استفاده قرار گیرد .با این حال،
این حفاظت حتی برای خطرات کنونی
نامتوازن و ناکافی است.
بهرغم اهمیت سالمت عمومی ،بودجه
اختصاص داده شده به این زمینه در
جهان کم است و کشورهای فقیرتر
همچنان در معرض آن قرار دارند
که در برابر شیوع ناگهانی بیماریها
درمانده شوند .شرکتهای فناوری
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زیستشناختی میکوشند که سوی ه تاریک
دموکراتیکسازی این زمینه را محدود
کنند .برای مثال ،امکان ترکیب دیانای
در فقدان هر نوع محدودیت ممکن است
سبب شود که افراد مغرض از مانعی
بزرگ در راه ایجاد عوامل بیماریزای
مرگبار به آسانی عبور کنند .این امکان
شاید به آنها اجازه دهد که به دیانای
عوامل بیماریزای بیماریهایی همچون
آبله که دسترسی به آنها محدود است
(و ژنوم آنها به صورت آنالین در
دسترس است) ،دست یابند و دیانای
اصالحشدهای را به وجود آورند که این
عامل بیماریزا را خطرناکتر میکند.
بنابراین ،بسیاری از شرکتهای ترکیب
دیانای داوطلبانه میکوشند تا این
خطر را کاهش دهند ،و بر سفارشهای
خود نظارت میکنند تا شامل توالیهای
خطرناک نباشد .اما روشهای نظارت
کامل نیستند و تنها حدود  ۸۰درصد از
سفارشها را پوشش میدهند .این فرایند
بسیار جای بهبود دارد و استدالل کافی
برای اجباری کردن فرایند نظارت هم
اکنون وجود دارد.
برای مدیریت دقیق خطرات
زیستشناختی ،میتوانیم به جامعه
علمی نیز نگاهی بیندازیم .بسیاری از
پیشرفتهای خطرناک که حکومتها
و گروههای کوچک میتوانند از آنها
استفاده کنند ،نتیجه عل ِم متنباز بوده
است .و ما دیدهایم که علم میتواند خطر
حوادث مهمی را در بر داشته باشد.
جامع ه علمی کوشش کرده که پژوهشهای
خطرناک خود را سازماندهی کند اما
در این کار موفقیت زیادی به دست
نیامده است .دالیل بسیاری وجود دارد
که چرا این کار اینقدر سخت است ،از
جمله اینکه دشوار میتوان فهمید خط
قرمز را کجا باید کشید ،نهادهای مرج ِع
ِ
مرکزی کافی برای این سازماندهی
واحد وجود ندارد ،فرهنگ غالب ،باز و
آزاد بودن برای پیگیری هر نوع عالقه
است و سرعت باالی علم معموالً از توان
حکومتها پیشی میگیرد .شاید جامعه
علمی بتواند بر این چالشها غلبه کند
و مدیریتی قوی برای خطرات جهانی
ایجاد کند اما این کار نیازمند عزم کافی
برای قبول تغییرات جدی در فرهنگ و
شیو ه حکمرانی در میان آن خواهد بود.
مث ًال با موضوع امنیت در زمینه فناوری
زیستشناختی باید طوری برخورد کرد
که بیشتر شبیه رفتار ما در زمین ه نیروی
اتمی است .جامع ه علمی باید پیش از
آنکه مصیبت به بار آید ،این عزم را در
خود به وجود آورد.

تهدید نوع بشر و چگونگی مواجهه با آن
معرف دوران ماست .آفرینش سالحهای
اتمی خطر واقعی انقراض نوع بشر را
در قرن بیستم به وجود آورد .دالیل قوی
وجود دارد که این خطر در این قرن بیشتر
خواهد بود و با گذر هر قرن و پیشرفت
فناوری افزایش خواهد یافت .از آنجا که
خطر عوامل ضدانسانی از مجموع همه
خطرات طبیعی بیشتر است ،اکنون نوع
بشر برای بازگشت از این مهلکه زمان
محدودی دارد.
من ادعا نمیکنم که انقراض نتیجه
اجتنابناپذیر پیشرفت علمی است،
یا حتی نتیج ه محتمل آن است .آنچه
من ادعا میکنم این است که روندی
مستحکم وجود دارد که قدرت بشر را
افزایش میدهد و این قدرت به نقطهای
رسیده است که میتواند خطری جدی
برای موجودیت خود ما نیز باشد.
اینکه نسبت به این خطر چگونه واکنش
نشان دهیم بر عهد ه خود ماست .من
با فناوری هم مخالف نیستم .فناوری
نشان داده که برای بهبود وضعیت
زندگی نوع بشر بسیار ارزشمند است.
مشکل بیش از آنکه فناوری بیش از حد
باشد فقدان فرزانگی است .کارل ساگان
این موضوع را چنین بیان کرده است:
«بسیاری از خطراتی که با آن مواجهایم در
واقع از علم و فناوری سرچشمه میگیرند،
اما اگر بنیادیتر نگاه کنیم ،علت این
موضوع آن است که قویتر شدهایم اما
فرزانگی ما به همان نسبت رشد نکرده
است .توانایی تغییر جهان که فناوری آن
را به ما سپرده اکنون نیازمند میزانی از
دقت و آیندهبینی است که هرگز قب ًال از
ما خواسته نشده بود».
از آنجا که نمیتوانیم بعد از انقراض دوباره
به وضعیت قبل بازگردیم ،نمیتوانیم
صبر کنیم تا چنین خطراتی به ما آسیب
برسانند؛ ما باید پیشگیرانه عمل کنیم.
و از آنجا که کسب فرزانگی زمان میبرد،
باید هماینک شروع کنیم.
فکر می کنم که احتماالً از این دوران گذر
خواهیم کرد .نه به این دلیل که چالشهای
ما ناچیزند بلکه به این دلیل که با آنها
مقابله خواهیم کرد .همین واقعیت که این
خطرات از عملکرد بشر ریشه میگیرد به
ما نشان میدهد که عملکرد بشر میتواند
آنها را رفع کند .تصور شکستخوردگی نه
واقعی و نه سازنده است بلکه تنها نوعی
پیشبینی خود متحققکننده خواهد بود.
برعکس ،باید با این چالشها با تفکر روشن
و جدی مواجه شویم ،و اجازه دهیم که
ِ
مثبت بلندمدت ما که
تصوری از آیند ه
سعی در حفظ آن داریم ،راهنمایمان باشد.
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ادامه مطلب انتشار ویروس...از صفحه ۴
اما این روایتها چه بودند؟

در مجارستان تأیید نشده بود ،دربار ه
موارد ابتال به ویروس و کشتهشدگان
بحث میشد.
آخرین و کوچکترین گروه مطالب به
«درمانها» مربوط میشود .این اخبا ِر
ساختگی متوهمانه اعالم میکردند که
پادزهری برای این ویروس پیدا شده
است ،داروهای سنتی چینی این ویروس
را «متوقف» میکند ،و دربار ه درمان با
ویتامین ث خیالپردازی میکردند.
مقامات مجارستان از اکثر این
روایتهای ساختگی آگاهی داشتند،
آنها تحقیقاتی را درباره تعدادی از
سردبیران درگاههای ناشر اطالعات
نادرست درباره ویروس کرونا آغاز
کردند .این درگاهها بسته شده و
مقامات علیه سردبیران آنها اقامه
دعوی کردهاند .همچنین پلیس
یک ویدئوبالگر را که با انتشار
اخباری نادرست ادعا کرده بود
در بوداپست منع آمد و شد برقرار
خواهد شد ،دستگیر کرد.
هوشیاری مقامات در مقابله با این
سایتها دلگرمکننده است و اقدامات
محدودکننده علیه اینگونه سایتها
نیز موجه به نظر میرسد زیرا هراس
در چنین شرایطی میتواند به بهای
جان انسانها تمام شود .درگاههای
انتشار اخبار ساختگی متعددی مشغول
نشر خبرهای گمراهکنند ه و تشویش
برانگیزند و این اخبار به دست صدها
هزار نفر میرسد .مقاالت عوام
فریبانه درباره کووید  ۱۹صرفاً تعداد
بازدیدکنندگان این سایتها را باال
میبرد و به انتشار اخبار ساختگی درباره
مراقبتها بهداشتی و «درمانهای»
غیرمؤثر کمک میکند .این سایتها
اخباری ساختگی دربار ه «طب جایگزین»
منتشر میکنند؛ آنها میتوانند مروج
جریان ضدیت با واکسیناسیون باشند
و آسیبی بیشتر از بحران اخبار ساختگی
رقم بزنند.
متأسفانه در عین حال ،برخی مقامات
عالیرتب ه مجارستان با انتشار اخبار
ساختگی مبارزه نمیکنند بلکه در تولید
و گسترش آن نیز دست دارند .مشابه
با مورد ایران ،هدف اصلی آنان سرزنش
دیگران و پنهان کردن عد ِم آمادگی
مقامات است.

اخبار ساختگی دربار ه شیوع ویروس
کووید  ۱۹در چهار دست ه کلی قرار
میگیرند.
گروه نخست شامل «نظریههای
نسلکشی» میشود که بنا بر آنها فردی
عامدانه به دنبال انتشار این ویروس است
تا به هدفی خاص دست بیابد .شایعترین
روایت این گروه ادعا دارد که «نخبگان
جهانی» ــ از جمله ،بیل گیتس ــ به دنبال
کاستن از جمعیت زمیناند .حتی درگاه
 ،Demokrataاز سایتهای طرفدار
حکومت ،نیز «نظری ه بیل گیتس» را مطرح
کرد اما این نظریه بیشتر در سایتهای
تلهکلیک مطرح است .این نظریه روایتی
پوپولیستی دارد.
گروه دوم شامل «نظریههای سالح
زیستی» است که پیشتر هم به آن اشاره
کردیم .نظریههای شایع در این گروه ادعا
میکنند در «جنگ جهانی سوم» علیه
چین سالح زیستی به کار گرفته شده
است .برای مثال ،یکی از این نظریهها
ادعا میکند عامل شیوع این ویروس
آمریکاست و با این کار میخواهد «اقتصاد
چین را به زانو درآورد ».این روایت با
روایت ژئوپلیتیک شناختهشدهای که
اغلب روسیه و چین آن را انتشار میدهند
کام ًال همخوانی دارد ،بنابراین نظریه
آمریکا با کسانی که آنها را رقیب خود
بداند رفتاری خصمانه دارد و حتی اگر
الزم باشد معاهدات بینالمللی را زیر
پا میگذارد .در عین حال ،نظریههای
توطئهای نیز که ادعا میکنند چین
عامل انتشار این ویروس بوده و آن
را در آزمایشگاهی نظامی در چین به
عنوان سالحی زیستی تولید کرده است،
شایعاند .ویژگی مشترک این نظریهها آن
است که ادعا دارند ویروس کرونا چیزی
نیست که به صورت طبیعی روی دهد
بلکه نتیج ه نقشهای معین برای نابود
ساختن گروهی از مردم است.
گروه سو ِم اخبا ِر ساختگی روایتهای
ِ
آخرالزمانی «پایان جهان» است .این
مطالب با ادعاهایی که به هراس مردم
دامن میزند میخواهند جنجال به پا
کنند .ادعا میشد در ووهان جنگی
داخلی در جریان است و صدها فرد مبتال،
پستهای بازرسی بر سر راههای خروج را
«محاصره» کرد ه و حتی تقریباً  ۵میلیون
اخبار ساختگی مورد حمایت دولت
نفر ووهان را ترک کردهاند و در نتیجه
مجارستان تنها کشوری نبود که برای
این ویروس در جهان انتشار یافته است.
ً
در این نوع اخبار ساختگی ،در حالی که به مقابله با ویروس کرونا اصال آمادگی
طور رسمی هیچ موردی از ابتال به ویروس نداشت ــ حتی در میان کشورهای توسعه
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یافته نیز این آمادگی وجود نداشت.
در  ۲۸فوریه ،که هنوز هیچ مورد
تأیید شدهای از ابتال به این ویروس در
مجارستان وجود نداشت ،ویکتور اوربان،
نخستوزیر کشور ،با اطمینان اعالم
کرد که چالش اصلی برای مجارستان نه
ویروس کرونا بلکه مهاجرت غیرقانونی
است .کوچک شمردن اهمیت این ویروس
بعد جای خود را به پروپاگاندایی داد
که موضوع محبوب حکومت مجارستان
ــ یعنی مهاجرت غیرقانونی ــ را به این
ویروس پیوند میداد.
نخستین بار این مشاور امنیت داخلی
نخست وزیر ،گئورگ باکوندی ،بود
که روایت اصلی را درباره پیوند بین
ویروس کرونا و مهاجرت غیرقانونی
مطرح کرد .او در اوایل ماه مارس اعالم
کرد که «بین ویروس کرونا و مهاجرت
غیرقانونی ارتباطی وجود دارد ».او
افزود که اغلب مهاجران غیرقانونی از
افغانستان ،پاکستان یا ایران میآیند و در
نتیجه اغلب آنان یا از یکی از مراکز این
ی همهگیر آمدهاند یا از آنها عبور
بیمار 
کردهاند .در نتیجه« ،مکانهای ورو ِد»
بدنام به طور خودکار اعالم کردند
که تمام مهاجران از مرز جنوبی را رد
میکند .این نخستین نشانه مهمی بود
که نشان میداد حکومت قصد دارد
از این بیماری همهگیر برای مقاصد
سیاسی خود بهرهبرداری کند.
بعداً ،نخست وزیر شیفته این طرح و
داستان شد و شروع کرد به ترویج آن
در داخل و خارج کشور .در راستای
همین استدالل ،مقامات مجارستان
انگشت اتهام را به سمت بیماران
مبتال به ویروس کرونا در کمپهای
مهاجران نشانه گرفتند .در عینحال،
نخستین موارد اعالم عمومی ابتال به
ویروس کرونا دانشجویان ایرانی بودند
و حکومت مجارستان ،مقامات مسئول و
حزب محافظهکار فیدس به شکلی زننده
آنان را به خاطر عد م همکاری در دوران
قرنطینه سرزنش کردند ــ پیامی که
عامدانه به دنبال تحکیم تصور پیوند بین
ویروس کرونا و مهاجران مسلمان بود.
این پیامها مضحک بودند .ایرانیانی که
در مجارستان تست کرونای آنان مثبت
بود مهاجران غیرقانونی نبودند بلکه
دانشجویانی بودند که در مجارستان
و در برنامههای مورد حمایت دولت
مشغول به تحصیل بودند .از این گذشته،
چگونه میتوان مهاجران غیرقانونی را به
خاطر همهگیری بیماریای سرزنش کرد
که مسیر پرواز نخبگان در سراسر جهان
را دنبال کرده و مقاماتی مانند شهردار

میامی ،همسر نخستوزیر کانادا،
سخنگوی رییسجمهور برزیل ،نخست
وزیر انگلستان و تام هنکس و همسرش
را مبتال کرده است؟
کارشناسان هوادار حکومت این پیام
را که «کشورهای مهاجر بیشتر تحت
تأثیر این بحران قرار دارند» ــ که معلوم
نیست عبارت «کشورهای مهاجر» در
آن چه معنایی دارد ــ طوطیوار تکرار
میکنند و تقصیر را گردن اروپای غربی،
و البته جرج سوروس و نظری ه جامعه باز
او ،میاندازند .در همان حال ،در سطح
مقامات رسمی هیچکس حکومت چین،
یعنی منشأ ویروس ،را مقصر نخوانده
است ــ احتماالً برای حفظ پیوندهای
سیاسی و اقتصادیشان با چین.
سخنگوی حکومت مجارستان ،مطبوعات
را به خاطر راستیآزمایی نکردن مطالب
سرزنش و روزنامهنگاران را تلویحاً تهدید
میکند و مدعی است حکومت دست
به هر اقدامی خواهد زد تا سیل اخبار
ساختگی و شایعات را متوقف کند.
چند هفت ه پیش ،پس از یک دوره انکار
و تأخیر در واکنش ،عاقبت حکومت
مجارستان اقدامات محدودکننده
متعددی را به اجرا درآورد تا از سرعت
انتشار این ویروس بکاهد .این بحران
بزرگترین چالشی است که اوربان در
دوران  ۱۰سال ه نخستوزیری خود با
آن مواجه بوده است .دلیل آن تنها افت
اقتصادی و تعداد زیاد قربانیان ،مسائلی
که سایر کشورهای اروپایی نیز با آن مواجه
هستند ،نیست .این بحران بیشترین لطمه
را به بخشهایی وارد آورده است ــ یعنی
خدمات بهداشت و درمان و آموزش و
پرورش ــ که پیشتر حکومت مجارستان
با سیاستهای مالی محدودکننده خود
لطم ه شدیدی به آنها وارد آورده بود ،آن
هم در دورانی که در زمینههای دیگر
رشد چشمگیری وجود داشت.
دولت اوربان از پیامدهای سیاسی این
بحران به وحشت افتاده است و میخواهد
با کارزار انتشار اخبار جعلی و مقصریابی،
نارضایتیها را به سمت دیگری هدایت
کند .اوربان به شکلی از حکومتداری
عادت کرده است که با توجه به بنیان
اقتصادی قوی میتوانست صرفاً با توسل
به اطالعرسانی سیاسی و سیاست نمادین
و با تکیه بر امپراتوری رسانهای گسترده
و شدیداً متمرکز ،دست به هر کاری
بزند بدون این که نگران عواقباش
باشد .نخستین هفتههای مواجهه با این
همهگیری جهانی نشان میدهد که این
بار استفاده از چنین ترفندی بسیار دشوار
خواهد بود.
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نجات ،بدون چترنجات

دوندگی و احتمال شلیک در پهنه دریا
معاف هستند و مسیری کم خطرتر را
پیش روی دارند اما در این راه زنجیر به
پای دارند و دربند کسی هستند که آنها
را به استخدام خود درآورده است .آنان
میبایست بارها را به دوش گرفته ،حمل
کرده و روی زمین نگذاشته بار دیگری
به دوش بگیرند .چتربازان اسیر به دست
اربابان اجیر میشوند تا کاالهایی را به
شکل قانونی از مناطق آزاد به نزدیکترین
سواحل حمل کنند .دستهای از این زنان به
همراه ارباب به مناطق آزاد ،عمدتاً قشم،
برده میشوند و با خرید شناسنامه و یا
کارت ملی آنها توسط ارباب و صدور برگ
سبز کاال به همراه اجناس به سوی مقصد
میروند .آنها در گرمای طاقتفرسای
جزیره باید مدتها در صفهای طویل
گمرکی بایستند تا نوبتشان فرا برسد .در
این صفوف به هم پیوسته و فشرده آنچه
بیشتر به چشم میخورد گری ه کودکانی
است که شرجی و گرسنگی و تشنگی
بیتابشان کرده است .حضور این کودکان
به سبب شناسنام ه است .نفر بیشتر یعنی
شناسنام ه بیشتری برای فروش .در انتهای
این صف طویل چتربازان باید امیدوار
باشند که دریا خواهر بماند و مواج
نشود و بار به سالمت به ساحل برسد
وگرنه با بسته شدن درهای خروج و
عدم اجاز ه حرکت به شناورهای دریایی
آنها میبایست شبی را در این وضعیت
سپری کنند تا اجاز ه حرکت داده شود.
در صورت عدم همراهی ارباب تمامی
مسئولیت این حمل بار با چتربازان
است و از این رو بسیاری از آنها ترجیح
میدهند تا به جای سفر با لنج؛ ،که
زمان طوالنیتری طی میکند ،با قایق به
سمت بندر بروند .بسیاری از کودکان و
همراهان کهنسال چتربازان در این حمل
و نقل دریایی دچار دریازدگی و مشکالت
جدی تنفسی یا گوارشی میشوند .با
این حال تمامی این رنج و صعب به
جان خریده میشود تا کاالها به اسکله
برسند و صاحب کاال عاقبت بهای خرید
شناسنامهها را بپردازد .زنان چترباز این
مسیر سالمت خود و خانواده را نزد
ارباب گرو میگذارند تا بتوانند جنسی
را به سالمت به خشکی برسانند و با این
سود اندک تا مدتی زندگی کنند و بعد
روز از نو ،روزی از نو.

برای آنان نامی ندارم .نه از دست ه دوندگان
صدمتراند نه ماراتن .از ساحل و خشکی
یکسره جدا هستند و امرار معاش خود
را بر پهن ه دریا گستردهاند .کوچکترین
خطری که در کمین آنان است غرق شدن
در آبهایی است که بومیان سالهاست آن
را خواهر میخوانند .در این خواهرانگی
و آشوب ،آنان کارتنهای اجناس را
میچسبند تا مبادا به درون آب بیفتند.
کارتنهایی که تنها امید نجاتشان است و
به نوعی جلیق ه نجات هم محسوب میشود.
این چتربازان با این امید سوار بر قایقها
میشوند و مسیرهای دریایی مابین جزایر
یا مناطق مرزی را طی میکنند که کاالیی
را صحیح و سالم به ساحلی امن برسانند .تا
رسیدن به ساحل امن اما اتفاقات بسیاری
در کمین آنهاست .خشمی بزرگتر از
دریا در کمین آنهاست :مواجه شدن با
قایقهای گشتی .اگر دریا خواهرست این
دومی هیچگاه برادر محسوب نمیشود .از
همینرو قایقهای حامل کاال سعی میکنند
در کوتاهترین زمان ممکن و در هوایی
تاریک مسیر را طی کرده تا به دور از چشم
گشتیها بار را به سواحل و خورها برسانند.
اغلب ناخدایان برای محکمکاری به خشم
طبیعت پناه میبرند تا از خشم دوم در
امان بمانند .آنها در هوایی طوفانی راهی
مقاصد خود میشوند .قایقهای گشتی ،در
هوای طوفانی بیرون نمیآیند و ناخدایان
میتوانند حواس خود را متمرکز امواج
میکنند .امواج که فروکش کرده باشند و
به اصطالحِ بومیان دریا چرب باشد احتمال
تصادم با قایقهای گشتی باال میرود.
در نتیج ه این رویارویی شلیک مستقیم
به قایقها در دستور کار مأموران است.
شلیکی که بدون اخطار قبلی و با خشونت
تما ِم گار ِد ساحلی رخ میدهد و منجر به
کشته شدن حامالن کاال شده است .اخبار
این کشتار هیچگاه به خشکی درز پیدا
نکرده و رسانههای محلی اجازه انتشار
مرگ کولبران دریایی را ندارند .ماجرای
ی حامل کاال ،جزو خطوط
شلیک به قایقها 
قرمز است و کمتر بدان پرداخته میشود.
در سالهای اخیر اما با رشد شبکههای
اجتماعی از این زنان و مردان که در
ِ
خبری تمام دفن میشوند بیشتر
بی
ِ
چرایی
گفته شده و سؤالهایی مبنی بر
شلیک به انسانهایی که بر فرض مجرم
زنانی که چترباز نبودند
بودن و به رغم مسلح نبودن کشته
تصویر زنی که سعی میکرد در آن زنگ
شدهاند شکل گرفته است.
ورزش ناتمام کارتن سیگار خود را که به
برگهایی که سبز نبودند
مسیر دیگری که زنان چترباز برای امرار مثابه زندگیاش بود حفظ کند امروز زیر
معاش برگزیدهاند به دایرهای سیزیفوار خروارها خاک دفن شده است .آن مدرسه
شبیه است .این سیزیفها هر چند از امروز دیگر وجود ندارد .بنایی تاریخی با
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ادامه مطلب چرا بعضی

از...از صفحه ۴۳

متأسفانه ،از سرخ ط اخبار رسانههای عمومی
درباره روند جدید «تشخیص اندوه» ممکن
است چنین برداشت شود که فرایند اختالل
اندو ِه پایدار ،تمام انواع واکنشهای غمگنانه
را نوعی بیماری تلقی میکند .تأسف از
این جهت که ممکن است این امر سبب
شود که بعضی افراد ،برای جلوگیری از
تشخیص بیماری ،غم و اندوه خود را پنهان
کنند یا از بیان آن طفره بروند .مداخلههای
بازدارنده نسبت به واکنشهای غمگنانه
عادی در عین این که غیرمؤثر و نامعقول
است ،میتواند روند تشخیص درست
اندوه حاد و طوالن ی را مختل کند.
در اکثر مناطق دنیا ،روانپزشکان و
روانشناسان از راهنمای تشخیصی که
سازمان بهداشت جهانی فراهم آورده است
استفاده میکنند .افزودن اندوه پایدار به
ِ
روانی
این مجموعه به عنوان نوعی اختالل
رسمی ،پیامدهای عملی متعددی به همراه
دارد .قب ًال اغلب عالئم اندوه پایدار ،نشانه
افسردگی به شمار میرفت و برای رفع آن
داروهای ضد افسردگی تجویز میشد .اما
به مرور ثابت شده که این نوع داروها ،تأثیر
اندکی در رفع این عالئم دارند .اکنون امید
میرود که با پذیرش اختالل اندو ِه پایدار به
عنوان یک پدیدهی مشخص روانی ،در پی
درمان روانشناختی مناسب آن برآیند.
چنین رویکردهایی عنصر روانپرورشی را
وارد صحنه میکند ،جریانی که از جمله
متضمن آگاهیدادن به ُمراجع است ،هم در
مورد جنبههای سالم اندوه و هم حالتهای
آسیبشناختیتر آن .این امر مستلزم گفتگو
با او است دربار ه اهداف درمانگرانه
پیشرو .افراد مبتال به اندوه پیچیده و
پایدار ،اغلب از دیگران و نیز از موقعیتها
و اشیایی که فقدان همیشگی عزیزشان را به
یادشان میآورد ،دوری میکنند .به همین
علت ،در بسیاری از اوقات (برای بهبودی)،
ذهن چنین فردی را در معرض جنبههایی

از همین موقعیتها و اشیاء قرار میدهند.
چنین نمود و نمایشی باید شامل بازگویی
نفس حادث ه مرگ باشد ،یا بهویژه ،خاطرات
آزارندهای را که شخص مبتال تمایل به پرهیز
از آنها دارد فرابخواند و بعد به تدریج،
همان خاطرات را حین یا بین جلسات درمان
تکرار کند .مراحل نهایی فرایند درمان اغلب
ناظر به آینده است ،یعنی تالش در جهت این
که فرد غمگین ،بدون حضور عزیز ازدست
رفته ،جریان زندگی را از سرگیرد ،جریانی
که از یک طرف بر ایجاد و حفظ یک رابطه
سالم و معقول با فرد متوفی تأکید میکند،
از جمله قبول این که فرایند حیات پایدار
است؛ و از طرف دیگر ،ناظر به حمایتهایی
است که فرد متألّم و محزون را به برقراری
روابط معنادار ترغیب کند.
به نظر میرسد که ضربالمثل «زمان همه
دردها را مرهم مینهد» فقط تا حدی درست
است .برای زخمهای حاد ،از گذشت زمان
کاری برنمیآید .برای درمان تخصصی و
کمک به فرایند بهبودی باید به پزشک
مراجعه کرد .افراد داغدیدهای که گرفتار
پیچیدگیهای عذابآلود حزن و اندوه
هستند ،اغلب وضعیت خود را با کلماتی مثل
بیحسی ،شکنندگی و ناتوانی شدید توصیف
میکنند .همان طور که در مورد مونا دیدیم،
شبک ه اجتماعی فرد ،عامل بسیار مهمی است.
در حالی که شبک ه آگاه و حامی اطرافیان
میتواند پشتوانهای در مقابل اندوه باشد،
جدایی از دوستان و بستگان هم میتواند
فرد آسیبدیده را به انزوا بکشاند و احساس
رنجوری و بیهودگی را عمیقتر کند ،حاالتی
که به تقویت اختالل اندوه پایدار میانجامد.
بسیار ضروری است بدانیم که کمک تخصصی
همواره در دسترس است .اگر این نوشته را
خواندید و عالئم اختالل اندوه پایدار را در
آشنایان ،یا شاید خودتان ،مشاهده کردید،
در جستجوی کمک تخصصی برآیید زیرا
زمان زدایند ه همه اندوهها نیست.

معماری سنتی که بادگیرهای معروفش بر
تاج کالسها خودنمایی میکرد ،امروز به
همراه تصویر آن روز زن چترباز همگی زیر
مجتمع تجاری بزرگی مدفون شده است.
اما صدای التماس او که رستم را فریاد
میزد بدل به نمادی شد که همواره مرا
به چیستی این دغدغ ه معیشتی میرساند.
اگر چه امروزه همراه با این دفن تاریخی
تصاویر زنان چترباز کمرنگتر از کولبری
مردان در میان اخبار دیده میشود ،با این
حال حقیقت این فریاد همچنان در تمامی
کوچه پس کوچهها و جادهها و دریاهای
جنوب به گوش میرسد .با اینکه گفته
میشود حمل بار از طریق کانتینرهای
بزرگ ،عمل چتربازی را کاهش داده اما

زنانی که چترباز خوانده میشوند هنوز به
کار خود مشغولاند .چیزی عوض نشده
که آنها از کار خود دست بکشند .نه
محرومیت از بین رفته نه مسئل ه بیکاری
حل شده و نه فقر به پایان رسیده است.
وضعیت معیشت سختتر شده و به
همان نسبت راههای حمل کاال به نسبت
گذشته موانع بیشتری دارد .با اینحال
هنوز ساحل و دریا و جاده زنان چترباز را
به خود میبیند .زنانی که چترباز نبودند
و به واسط ه نامهربانی روزگار باالجبار
به این کار تن دادند تا زیر این کولهبار
سنگین خانوادهای را سرپرستی کنند
و در این سقوط آزاد و بدون چتر از این
نامالیمات به سالمت عبور نمایند.
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ادامه مطلب دنیای
«دونات دالیز» ساخته «نورم اندرسن»
درباره جنگ ویتنام و زنان پرستاری که
از مجروحین جنگ و سربازان آمریکایی
در خط اول جبهه پرستاری می کردند که
ضمن نگاهی به خدمت ارزنده این زنان
فداکار که تعداد کمی از آنها هنوز در قید
حیات و در سنین کهولت هستند ،به این
جنگ نافرجام هم می پردازد که هزاران
نفر -از هر دو طرف -جانشان را برای
اهدافی پوچ از دست دادند.
«پراگ اورجی» ساخته فیلمساز معروف
چکسلواکی «ایرناپاوالسکوا» درباره
کوشش دستیار «فلیپ رات» نویسنده
معروف آمریکا برای خروج اسنادی از
چک در زمان جنگ دوم است که چگونه
فضا و قشر باالی کشور در حال و هوای
دیگری سر می کردند.
از چکسلواکی فیلم «قفس» ساخته «یری
استراچ» هم نشان داده می شود که
درباره یکی از ماموران مخفی این کشور،
باز در زمان جنگ دوم ،است که با هجوم
روس ها می خواهد پرونده ناخوشایند
خود را که شامل جرائمی هست از گاو
صندوق دولتی (همان «قفس») بیرون
بیاورد .برای این منظور از یکی از
زندانیانی که تخصص اش در باز کردن
گاو صندوق است ،در مقابل تعدیل زمان
حبس او ،می خواهد تا مخفیانه این کار را
انجام دهد .اما داستان به جایی می کشد
که این سارق با آگاهی بیشتر از محتوای
اسناد ،تصمیم دیگری اتخاذ می کند.
ادامه مطلب

سینما...از صفحه ۱۶

از میان فیلم های کوتاه «محموله» ساخته
«کریستیناتورناتزس» از آلمان را می توان
نام برد که تعدادی پناهجوی غیرقانونی
با پرداخت پول به یک قاچاقچی درون یک
کامیون جاسازی می شوند تا از مرز عبور
داده شوند .اما قاچاقچی باوجود دریافت پول،
در انجام مسئولیت اش سهل انگاری می کند
و جان پناهجویان را به خطر می اندازد.
«بعد از کالس» ساخته «چارلزدانگ»
از چین ،درباره زن خدمتکار مدرسه ای
است که با دختر کوچکش در فقر به سر
می برند .برای اینکه بتواند دخترش را
به مدرسه بگذارد ،به پول احتیاج دارد
و به خاطر آن دست به دزدی می زند.
پایان فیلم آن چنان غیرمنتظره است که
تا مدتها از ذهن و خاطر تماشاگر خارج
نخواهد شد.
«آزلو» ساخته «شادی سرور» داستان یک
مرد فلسطینی است که روزها به اسرائیل
می رود تا با شغل های پیش پا افتاده
زندگی خانواده اش را تامین کند .اما یک
روز کارفرمایش او را اخراج می کند و او
سرگردان و تهی دست نمی داند چگونه
به خانه باز گردد .در مسیر بازگشت ،با
تصمیمی عجیب ،راهی خانه می شود .فیلمی
کوبنده و سخت احساسی که موقعیت خطیر
فلسطینی ها را میان مشکالتی که با اسرائیل
دارند زیر سوال می برد.
برای اطالعات بیشتر از کلیه فیلم های
جشنواره امسال ،به تارنمای آن رجوع نمایید:
WWW.TiburonFilmFestival.com

دنیای بعد از

چون جهان یک تجربه سخت مشترک
را از سر گذرانده و همین بحران باعث
همدلی و اصالح بسیاری از نابسامانیها
خواهد شد .به نظرم نگاه مردم به همدیگر
مهربانتر خواهد شد.
این روزها به تصاویر نوههایی که پشت
پنجره با مادربزرگها حرف میزنند نگاه
میکنیم یا صدای آواز و امید پشت پنجرهها
را میشنویم مثل امید ما به زندگی در اوج
اعدام رفقایمان و درد و رنجی که داشتیم و
زندانبانها را عاصی کرده بود.

کرونا...از صفحه 49

افزایش پیدا کنند اما به نظر من در دراز
مدت پیامدهای مثبت آن در زندگی بشر
زیاد خواهد بود .ما در مورد رفتارمان
با کره زمین و با همدیگر تجدید نظر
میکنیم .به این فکر کنید که ما همه
چیزمان را داریم و فقط در خانههایمان
را بستهاند و گفتهاند حق ندارید خارج
بشوید .مثل کمیته مشترکی که شکنجه و
زندانبان ندارد .کمیته مشترکی که حمام
داشته باشد ،تلفن داشته باشد ،حق ارتباط
تصویری داشته باشد اما باز هم یک چیزی
به نام همان «اجبار ماندن در چهاردیواری»
است که مردم را آزار میدهد .و همین
موضوع منشا تحول خواهد شد.

ادامه مطلب از هر  ۴۵دختر...از صفحه ۲۹

با وجود آنکه آموزش به کودکان و نوجوانان
در مدارس و نقش اولیا و مربیان در
آموزش و پرورش به منظور کمک به
برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه و
آموزش خانواده ها ،یکی از کم هزینه ترین
و با اهمیت ترین راه های پیشگیری از
خشونت خانگی و درنتیجه فرار دختران
از خانه است ،اما نهاد آموزش و پرورش از
کمبود نیروی متخصص بخصوص مشاوران
و مددکاران اجتماعی رنج می برد.
درسطح مداخله و توانبخشی دختران
فراری نیز مراکز مداخله در بحران سازمان
بهزیستی متولی دختران فراری هستند که
دختران از سه طریق تماس با خط تلفنی
 ،۱۲۳نیروی انتظامی و قوه قضاییه به
سازمان بهزیستی ارجاع داده می شوند .به
این ترتیب دخترانی که به مراکز مداخله
در بحران بهزیستی ارجاع داده می شوند،
به صورت کوتاه مدت که سقف آن تا شش
هفته است ،می توانند در این مراکز بمانند
و تحت حمایت قرار بگیرند.
با این وجود همواره بسیاری از کارشناسان
سازمان بهزیستی کشور و فعاالن حوزه
زنان و کودکان برضرورت تاسیس مراکز
بیشتری از طرف سازمان بهزیستی به
عنوان خانه های امن یا پناهگاه تاکید
دارند .وجود اینگونه از پناهگاه ها این
امکان را فراهم می کند که دختران
بسیاری که از خانه فرار می کنند ،بتوانند
حضور کوتاهی حتی به مدت یک شب
را داشته باشند ،چراکه به گفته اکثر
دختران ،بسیاری از آنها تنها یک شب پس
از فرار ،از اقدام خود پشیمان شده اند،
اما به دلیل ترس از بازگشت و بازخواست
ادامه مطلب

روانشناسی

بنفش ها به آسانی قوانین و علل مربوطه
را می یابند و از طریق شهودشان مراحل
کار را می فهمند.
انگیزش آنها ابراز و زندگی با بصیرت به
واسطه خالقیت هنری و ابداعانه است.
هر چه بیشتر بصیرت درونشان را اغنا
کنند ،بیشتر خرسند و قانع می شوند.
شخصیت انعطاف پذیر بنفش ،زندگی
اما آمارها نشان از افزایش خشونت
را همچون یک جادو تجربه می کند و
خانگی میدهند.
دوست دارد دائماً در حال تحول باشد و
شاید خشونت خانوادگی و بحران اقتصادی
نیز به سرعت و به آسانی سازش می یابد.
تا جای ممکن شکرگزار «هستی» باشیم .نه تنها به خاطر محبت های بزرگ ،بلکه از آنجا که شخصیت های بنفش ویژگی
برای چیزهای کوچک .شکرگزاری و سپاس را بیشتر کنیم .بگذاریم که شیوه ما های آبی و قرمز را توأماً دارند ،برای آنها
شود .از همه سپاسگزار باشیم .ما هیچ حقی نسبت به «هستی» نداریم ،پس هر
چی داده می شود یک نعمت است .وقتی احساس شکرگزاری را درک کنیم ،و
اجازه دهیم در عمق وجودمان بنشیند ،برای همه چیز شکرگزار می شویم .هر چه
شکرگزارتر باشیم ،کمتر «شکوه» و «شکایت» می کنیم.

خانواده هرگز بازنگشته اند .به گفته یکی
از کارشناسان سازمان بهزیستی کشور”در
صورتیکه چنین مراکزی تاسیس شود و
دختران پس از فرار امکان مراجعه به آن
را داشته باشند ،با توجه به امنیت این
مراکز ،خانواده ها نیز راحت تر حاضر به
پذیرش فرزندانشان خواهند بود”.
با وجود تمامی تالش ها و طرح های
پیشگیری و توانبخشی در ارتباط با
پدیده گریز از منزل ،همواره چالش
اساسی بسیاری از مددکاران اجتماعی و
دیگر فعاالن حوزه حقوق کودکان و زنان،
ضعف و کژکارکردی قانون در موارد
کودک آزاریست .چنانچه در بسیاری از
موارد مددکاران اجتماعی با توجه به حق
حضانت و والیت پدر نسبت به فرزند ،از
اثبات بد سرپرست بودن پدر عاجز بوده
و در بسیاری از موارد تالش آنها برای
جمع آوری مدارک الزم به منظور اثبات
بد سرپرست بودن پدر در دادگاه بی
نتیجه باقی می ماند .در نتیجه آن ،با توجه
به نقص قانون در حمایت از کودکان در
معرض خشونت ،زمانیکه دختران توسط
نیروی انتظامی به خانواده ها تحویل داده
می شوند ،به جای حل موضوع از طرف
خانواده و یا از بین بردن امکان مورد
خشونت دوباره قرار گرفتن دختران در
خانه ،بعد از ارجاع دوباره آنان به خانواده،
آنان بیش از پیش مورد خشونت قرار می
گیرند و بدین ترتیب چرخه معیوب فرار
از منزل و بازگشت به خانه تکرار گشته
و در مراحل بعد دختران با آسیب های
بیشتری از جمله افتادن به زندان و یا وارد
شدن به باندهای بزهکار روبرو می شوند.
چند...از صفحه ۴۶

زندگی با جنبه های مختلف بسیار مهم
است .جنبه های پویایی ذاتی آگاهی،
شهود ،احتیاط ،عشق بالشرط و شفقت
آبی با تحرک جسمانی ،قدرت ،شور و
شوق و توان قرمز ،با هم درآمیخته می
شوند .غالباً بنفش ها بدن فیزیکی قوی
و پرانرژی دارند.
آنها نیاز به رهایش قدرت جسمانی شان
از طریق ورزش یا دیگر تمرین ها دارند.
چون آنها ذهن قدرتمندی نیز دارند،
ریلکسیشن فعال معموالً راه مناسبی
برای آزاد سازی انرژی در تمامی سطوح
است.

در زندگی مان لزومی ندارد که نگران عقیده و نظر دیگران درباره خودمان
باشیم .نظر دیگران مهم نیست .آنچه مهم است این است که ما خودمان را
چگونه می بینیم و چقدر به خودمان احترام می گذاریم.

54

COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA (408) 221-8624

ادامه مطلب

مشقی تازه

هر نانوا مکلف است برای نان هایی
که از تنور بیرون می آید سکوی آجری
بسازد .هر خوراکی فروشی اعم از نانوا،
قصاب و کله پز و آبگوشتی و کبابی و
یخنی پز(نوعی خورشت) و فرنی پز
باید کف دکان خود را آجرفروش کند.
سطح خیابان مخصوص چارپایان ،گاری،
درشکه و واگن و پیاده روها مخصوص
رفت و آمد پیاده ها می باشد .سگ های
خانگی باید قالده شده و زنجیر داشته
باشند .کبوتر بازی اکیدا قدغن است.
سربریدن حیوانات ،امثال گوسفند و
مرغ و خروس در انظار و مالعام به کلی
ممنوع است .داد زدن در کوچه ها،
توسط طواف (خدمتگزاران) ،دوره گرد،
طبقی ،کاسه بشقابی ،قبا در خالقی
(قبائی کوتاه تر در زیر قبای مردان)،
قفل و کلیدی ،میوه فروشی ،گردویی
و امثال آن و همچنین تعارف و اصرار
کسبه به مشتری و بفرما زدن چلویی و
آبگوشتی و غیره ممنوع.
از این تاریخ احزاب منحل می شود و
مصرف تریاک و شیره در انظار و قهوه
خانه ها ممنوع .هر کاسب باید سنگ
های فلزی داشته باشد و آن را به نظر
اداره اوزان بلدیه برساند .عموم فروشنده
ها موظفند برروی اجناس خود مقوای
قیمت نصب کنند .هیچ کس از اهالی حق
ندارد در معابر به قضای حاجت بپردازد.
قداره کشی و نزاع و عربده کشی و حمل
کارد ،چاقو ،قمه و قداره موجب مجازات
سنگین است .نابینایان باید بازو بند از
پارچه زرد و عصا در دست داشته باشد.
اجتماعات خیابانی قدغن است .معرکه
گیری ،مارگیری ،تلکه گیری ،گدایی،
کالشی ،رمالی ،دعانویسی و ولگردی
ممنوع است .آب خزینه های حمام باید
همه هفته تعویض گردد .کوره های
حمام باید دودکشی داشته باشد .گاری
و چهارچرخه ها باید در شب چراغ
و درشکه ها باید نمره و بوق و چراغ
داشته باشند.

در...از صفحه ۱۹

اقدامات سید ضیاء در سه ماهه
حکومت او از این قرار بود.
پوشاندن مجاری آب ،نصب فانوس های
نفتی در معابر در شب ها ،استخدام
سپور ،آب پاشی خیابان ها ،بستن
سینماها و تماشاخانه ها و فاحشه خانه
ها ،انتقال فاحشه ها از محالت داخل
شهر مانند چاله سیالب به شهرنو.
تعیین سه قرآن تاکس رسمی برای هر
نوبت سیگارکشی ،پوشاندن نشیمن
مستراح ها تاسیس رختشویخانه و
قدغن کردن رختشویی و ظرف شویی
به سر نهرها و جلوگیری از شستشوی
جنازه اموات در خانه ها دفن متوفیات
در منزل و مساجد...
خانلری ادبیات و
معاصر را می شناخت
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بسته بودن چاکرای ششم و
مسدود شدن انرژی در این چاکرا

 -1فرد دچار کشمکش در حل مسائل می شود
و با مسائل با فکر بدبینی برخورد می کند.
 -2معموال به حس درونی خود آگاه نیست
و یا آن را سرکوب می کند.
 -3عادت به فرار از حقایق دارد و در
خیال بافی زندگی می کند و از واقعیت
ها گریزان هست
 -4ناتوانی در تمایز بین واقعیت و خیال
 -5فکر باز ندارد -خیلی خشک مغز هست
 -6عدم خالقیت در زندگی
 -7ضعف در تفکر روشن و استدالل
 -8میل به انزوا
پیش فعال بودن انرژی چاکرای چشم سوم

متعادل بودن انرژی چاکراها راز
سالمتی جسمی و روحی افراد در
زندگی است .همان طور که بسته
بودن چاکراها باعث مشکالت جسمی و
روحی می شود ،پیش فعال بودن انرزی
در چاکرا نیز مشکالتی را در زندگی ما
ایجاد می کند .الزم به ذکر است که در
این جا منظور از پیش فعال بودن انرژی
در چاکرای ششم این نیست که فرد بر
اثر پیش فعال بودن این انرژی حالت
روحانی و معنویت بیشتری در زندگی
احساس می کند .این افراد در اثر پیش
فعال بودن این انرژی انسانهایی آگاه،
هوشیار و خالقی هستند .ولی براثر
متصل نبودن به آن آگاهی درونی و
جهانی و برقرار نکردن ارتباط با منبع
اصلی انرژی شخصیتی بیش از حد
مادی گرا دارند .این افراد عالقه بسیار
به خرید اجناس ،غذا ،تزئینات ،سکس و
غیره داشته و برای خوشحال بودن به
دنبال عواملی خارجی می گردند .چنان
که با ارضا شدن صد در ص ِد خواسته
هایشان باز خوشحال نیستند.

خانلری به ملک الشعرای بهار بسیار
احترام می گذاشت و او را ادیب بزرگ
و میهن پرست خطاب می کرد .خانلری
از یک لحاظ با بهار اشتراک داشت ،هر
دو ادیب سیاست مدار یا سیاستمدار
ادیب بودند .نثر خانلری در کمال
سادگی و روانی است .بی تردید او را
از پایه گذاران اسلوب نو در نثر باید
فارسی دانست .او نثر دانشگاهی را
غنا بخشید درست نویسی شیوه او بود.
ساده استوار و بی پیرانه می نوشت.
مهمترین اقدام او تاسیس مجله سخن
بود .مجله سخن نه تنها یک مجله بلکه
یک انجمن فرهنگی و یا فرهنگستان
بزرگ بود .اعضاء آن را نام آورانی چون
شهیدی ،هدایت ،بزرگ علوی ،آل احمد
مشیری ابتهاج گلچین گیالنی ،مینوی،
محجوب طبری ،صادق کیا و صدها تن
نویسنده و شاعر فرهیخته دیگر تشکیل
می داد .خانلری اولین شعر نو خود را
در سال  1323بنام «یغمای شب» در
مجله سخن به چاپ رسانید اما شاهکار بیماریهای جسمی در اثر بسته بودن و یا
پیش فعال بودن انرژی چاکرای ششم
اشعارش شعر عقاب اوست که در
 1321در قالب مثنوی سروده بود.از همان طور که قبال گفته شد ،عدم تعادل
و بسته بودن انرژی چاکرا نه تنها تاثیر بر
آن بوی تازگی و شعر نو می آمده.
شخصیت فردی ،اجتماعی افراد گذاشته،
بلکه باعث بیماریهای فیزیکی نیز می
ادامه مطلب منطقه فضول آباد...از صفحه ۱۹
شود .در چاکرای ششم این نامتعادل بودن
توران خانم هم جواب داد« :نمی تونستم خوابید .زود هم خوابش برد .خواهر توران ویا بسته بودن انرژی سبب مشکالتی هم
بیشتر منتظر تو بمونم خودم همه را انجام خانم همیشه میگه تو زن زرنگی هستی
دادم .فقط مونده تو بری روی میز المپ اینو همه می دونستند ولی چه فایده همه چون :سردرد ،میگرن ،مشکالت بصری-
را دربیاری ».گفت« :باشه» .ولی چند کارهارو تو انجام میدی چون شوهرت رو اختالل یادگیری ،ناراحتی اعصاب،
دقیقه بعد همین یک قلم کار هم یادش تنبل و ناتوان کردی .پس حاال بکش خود التهاب چشم ،سرگیجه و ناراحتی گوش
و بینی می شود.
رفت برگشت توی اتاقش و گرفت کرده را تدبیر نیست».
در «صداقت» عمقی هست که در دریا نیست .و در سادگی بلندایی هست که در
کوه نیست .سادگی مقدمه صداقت است و فاصله سادگی تا صداقت دریا دریا
«معرفت» است.

کارهای پیشنهادی برای باز کردن و
باالنس شدن انرژی در چاکرای ششم

توجه به این نکته الزم است برای باز
شدن و متعادل کردن انرزی چاکراهای
باالیی (پنجم ،ششم ،هفتم) باالنس
بودن و حرکت انرژی چاکراهای
پائینی (چاکرای اول ،دوم ،سوم) الزم
است .در صورت متعادل بودن انرژی
در چاکراهای اولیه ،چاکرای قلب
(چاکرای چهارم) مانند پلی چاکراهای
زمینی را به چاکراهای روحانی و
معنوی ربط داده و امکان متعادل کردن
انرژی در این چاکراها را برای ما میسر
می کند برخالف چاکراهای دیگر که در
مقاالت قبلی راهکارهای بسیاری برای
متعادل کردن انرژی آن پیشنهاد شد،
چاکرای ششم یا چشم سوم ،تنها چهار
کار اصلی پیشنهاد می شود:
 -1مدیتیشن
 -2نگه داشتن سنگ ها در زمان مدیتیشن
 -3خوردن غذاهای سالم
 -4انجام یوگا
در حالت مدیتیشن بنشینید و با نگاه
داشتن سنگهای همچون آبسیدین سیاه
( )black obsidianو یا «آمتیست
یاقوت بنفش» ( )Amethystرنگ
بنفش را در چاکرای چشم سوم خود
تصور کرده و با دم و بازدم خود ارتباط
پیدا کرده و عمیقا نفس بکشید .بعد از
برقراری ارتباط با تنفس و آرام کردن
ذهن می توان جمالت تصدیقی چون:
 -1من قادر به ارتباط مستقیم با راهنمای
داخلی خود دارم
 -2من به آگاهی درونی خود گوش می
دهم
 -3من روح خودم را پرورش می دهم
 -4من با آگاهی جهانی ارتباط دارم
 -5من منبع راستی و عشق هستم
 -6من آماده الهام و سعادت هستم
انجام دادن حرکت های یوگا مانند:
Child pose
Half standing forward
Sun salutation
Warrior III

امیدوارم خواندن این مطلب نه تنها
باعث سرگرمی و افزایش آگاهی شما
در مورد چاکرای ششم شود .بلکه با به
کارگیری و تمرینات پیشنهادی آرامش
و سالمتی بر زندگیتان برقرار باشد.
تقدیم با عشق و احترام

اگر خواستیم از عشق فرار کنیم ،در زمان گذشته و یا در زمان آینده زندگی کنیم.
ولی اگر خواستیم رودخانه عشق را در درونمان جاری سازیم ،در زمان حال زندگی
کنیم .زیرا عشق فقط در زمان حال ممکن است.
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ادامه مطلب خیام و ابوالعالء ...از صفحه ۶

در دایره ای کامدن و رفتـن ماست
آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می نزند دمی درین عالم راست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

و

دارنده چو ترکیب طبایع آراست
باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست
گر زشت آمد این صور عیب کراست
ور نیک آمد خرابی از بهر چراست

آن سرگشته نابینا َفاِنَّها ال تَع َمی االَبصا ُر
الصدو ِر او
َولکن تَ َعمی ال ُق ٌ
لوب الَّتی ِفی ُّ
را خبر نیست که حق تعالی را بندگانی
اند که در متابعت سید اولین و آخرین
بر کلّی کاینات عبور کرده اند و از قاب
سرلوادنی همگی
قوسین در گذشته و در ّ
هستی خویشتن کم زده و دیده ی بصیرت
َ
مازاغ ال َب َصروما َطغی ُم َک َّحل
را به ُکحل
گردانیده (اند)»)۹( .
قفطی (متوفی در  )۶۴۶در تاریخ الحکما
می نویسد« :صوفیان متأخر افکار خود را
با بعضی از معانی ظاهری اشعار «خیام»
موافق یافتند و آن را در طریقت خود
داخل کردند ،و در محافل و خلوتهای
خوی درباره ی آنها به بحث پرداختند،
هر چند که معانی باطنی این اشعار برای
شریعت چون مار گزنده است و ترکیبی
شر و فساد .و وقتی که مردم او را
است از ّ
در دین خود تعقیب کردند و مکنون خاطر
او را ظاهر ساختند ،از کشته شدن ترسید
و عنان زبان و قلم خود را باز کشید و به
زیارت حج رفت ...و او را اشعار مشهوری
است که خفیات دلش را ظاهر می سازد و
کدورت باطن او جوهر تصورش را تیرگی
می دهد)۱۰( ».
باز در یک مجموعه از رباعیات عربی
متعلق به سده هشتم به نام «نخبة
الشارب و عجالة الراکب» ( )۱۱می بینیم
که این رباعی خیام نقل شده است:
دارنده چو ترکیب چنین خوب آراست
باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست
گر خوب نیامد این بنا عیب کراست
ور خوب آمد خرابی از بهر چراست؟

آمده است گرفته و از آنها با عنوان
معیار برای شناختن رباعیات دیگر خیام
استفاده کردند.
به گفته صادق هدایت در «ترانه های
لب و اساس عقاید خیام را می
خیام» ّ
توان در رباعیات او پیدا کرد ،در صورتی
که در چند رساله عربی و فلسفی ،کتاب
«جبر و مقابله» و در «نوروزنامه» منسوب
به او ،خیام بیشتر به صورت سنتی و به
عنوان یک مسلمان متدّین و دور از تمام
شک ها و تردیدها و اعتراضاتی که در
رباعیاتش می بینیم صحبت می کند .عده
ای از نویسندگان مانند نیکال ،نخستین
مترجم فرانسوی ترانه های او ،و بعدها
عمرعلیشاه خواسته اند جنبه صوفیانه
به اشعار خیام بدهند .عده ای نیز چون
استاد محمد تقی جعفری چون خودشان
مؤمن و معتقد هستند نمی توانند تصور
کنند که شخصیتی مانند خیام در مسائل
دینی چون و چرا کند و عقاید تعبّدی
مذهبی را قبول نکند و بگوید:
آنانکه محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع احباب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه ای و در خواب شدند

و یا:

قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین
می ترسم از آنکه بانگ آید روزی
کای بی خبران راه نه آن است و نه این

این محققان عقاید بی باکانه و الادریه
ای را که در رباعیات با کمال زیبایی
بیان شده «نحیف» و «عامی» می دانند.
یار احمد تبریزی در کتاب «طربخانه»،
که یکی از منابع درباره خیام است می
نویسد« :هر چند سخنان او را توجیه
کرده اند ،اما به اعتقاد درست ،بعضی از
آن در شرع شریف ممنوع است ».زنده
یاد استاد همایی در مقدمه ای که بر آن
کتاب نوشته است در مقام اعتذار بی
دلیل برآمده می گوید« :آن خیام که ما
میشناسیم مرد بزرگواری است م ّوحد و
دیندار و عالم پرهیزکار که دامن علم و
مبرا
عملش از شنعت الحاد و فسق و فجور ّ
و روحش از این تهمت ها بیزار است».
( )۱۲در صورتی که شبیه همین عقاید را
بسیاری از متفکران دیگر هم بیان کرده
اند و خالف دین بودن عقیدتی ،دلیل
سخافت و پوچی آن نیست.

پس از ترجمه این رباعی به عربی دو
رباعی دیگر در جواب خیام نقل شده که
او را متهم به لجاجت و عیب جویی می
کند.
در مورد آثار ابوالعال اختالف عقیده ای
در میان نیست .در صورتی که شمار
دقیق رباعیات خیام و اینکه کدام یک از
اوست باقاطعیت نمی شود قضاوت کرد .متاع کفر و دین بی مشتری نیست
نخستین بار آرتور کریستن سن دانمارکی گروهی این گروهی آن پسندند
و پس از او صادق هدایت و دیگران پانزده دلیل بسیار واضح مقبولیت چنین عقاید
یا شانزده رباعی را که در منابع قدیمی محبوبیت بیش از ح ّد رباعیات ،خصوصاً

ادامه مطلب تازه های دنیای پزشکی...از صفحه ۲۵
همراه کردن موقع خواب با ریتم بدن

در صورتی که افراد زمان خواب خود را
همراه با زمان نیاز بدن به خواب هم آهنگ
کنند هم بیشتر خواب می روند و هم خواب
آرام تری خواهند داشت .معموال رفتن به
رختخواب ساعت ده شب کمک می کند
که کورتیزول باال نرفته و فرد زودتر بخواب
رود .این باعث می شود که بدن فرد با
مکانیسم ترشح مالتونین بدن همراه شده و
تدریجا فرد را برای استراحت در شب آماده
کند .مالتونین یک ماده طبیعی است که از
بدن ترشح شده و باعث خواب می شود.
توجه داشته باشیم که استرس کوتاه مدت
نظیر آماده شدن برای یک امتحان مهم و یا
ادامه مطلب

گیله

نیش آخونده از دیدن من باز شد و بالفاصله
عمامه اش را برداشت و گذاشت روی میز.
دوست مان مرا معرفی کرد«:.حاج آقا گلرو.
خانم فرزانه تاییدی از هنرپیشه های بسیار
هنری ما .فیلم سفر سنگ را بازی کرده اند».
حاج آقا نگاهی به من کرد و برگشت به سمت
پس از ترجمه فیتزجرالد در دنیاست.
امروزه کسی خیام را با «رسالۀ فی الکون
و التکلیف» و یا «رسالة فی الطبیعیات»
نمی شناسد ،و هر چند که کتاب «جبر و
مقابله» او اهمیت به سزایی کسب کرده
است ،باز رباعیات دل انگیز اوست که او
را مشهور ساخته است.

 .۱عقاید فلسفی ابوالعال ،ص ُ .۲۳۶
 .۲رجوع کنید به «آمرزش» ترجمه ی عبدالمحمد
آیتی ،تهران ،انتشارات اشرفی  ،۲۵۳۷و هم چنین
کتاب نگارنده «تاریخ طنز در ادبیات فارسی»،
نشر کاروان ،صص( .1384چاپ جدید این کتاب
از طرف انتشارات مرورارید نشر می شود).
H. Javadi. Satire in Persian Literature,
Fairleigh Dickenson University Press,
1988, p. 36.

 .۳عقاید فلسفی ابوالعال ،ص .۲۸۹
 .۴همان کتاب ،ص .۲۹۰
 .۵عقاید فلسفی ابوالعال ،ص .۲۹۱
 .۶عقاید فلسفی ابوالعال فیلسوف معره ،عمر
فروخ ،ترجمه ی حسین خدیوجم ،سازمان کتابهای
جیبی ،۱۳۴۲ ،ص .۱۱۸

سخنرانی برای یک جمع و استرس طوالنی
مدت نظیر نگهداری از یک بیمار سرطانی
و یا فراموش کار (الزایمر) باعث باالرفتن
کورتیزول شده که عوارض ذکر شده را به
بار خواهد آورد .در تمام موارد باال استفاده
از یک رژیم غذائی گیاهی و سالم می تواند
نتیجه مثبت تری به بار آورند .باال رفتن
کورتیزول در مردان باعث باالرفتن چربی
ها در ناحیه شکم و در بین اعضای بدن می
شود و باال رفتن چربی باعث پائین آمدن
هورمون مردانه ( )testosteroneدر مردان
شده که آثاری نظیر کم شدن فعالیت جنسی
و کم شدن قدرت عضالنی را به همراه
خواهد داشت.

مرد...از صفحه ۲۴

حسینی و گفت« :تو هر چه هم از این خانم
تعریف کنی من قبول نمی کنم .من موقعی
قبول می کنم این خانم هنرپیشه است که تو
یک شب شام ایشان را دعوت کنی و ویدیوی
فیلم شان را بیاری و قبل از اینکه ما ویدیو را
ببینیم خانم یک قری برای ما بدهند».

 .۷همان کتاب ،ص .۵۲
 .۸محمد تقی جعفری ،تحلیل شخصیت خیام،
تهران ،۱۳۶۵ ،ص ( ۴۰مقایسه ی ابوالعال و خیام).
 .۹مرصادالعباد ،چاپ  ۱۳۱۴هجری ،تهران ،ص .۱۷
 .۱۰اخبارالحکما چاپ الیپزیک ،ص .۲۴۴-۲۴۳
 .۱۱این نسخه حاوی  ۵۰۰رباعی است و چند رباعی
فارسی هم دارد ،و به عالء الدین عطاملک جوینی
پسر بهاءالدین محمد جوینی تقدیم شده است.
مولف نسخه مدتها معلوم نبود  ،ولی اخیراً معلوم
شده است که نظام الدین اصفهانی از شعرای زمان
آباقاخان می باشد .نویسنده ی فهرست کتابخانه
جان رایلندز در منچستر تاریخ کتابت آن را میان
 ۱۲۸۵-۱۲۸۲میالدی می داند.
Alphons Mingana, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the John Rylands Library in Manchester, p. 774.

دوست قدیمی من دکتر کامل مصطفی الشیبی این
نسخه را در تحقیق مفصل خود به نام «الدوبیت
فی االدب العربی فی عشرة القرون» که مدتی پیش
در لیبی چاپ شده ،گنجانیده است ،و چاپ اخیر
این مجموعه چنین است :نظام الدین اصفهانی،
نخبة الشارب و عجالة الراکب،چاپ ابوکمال
ابودیب ،بیروت.۱۹۸۳
 .۱۲طربخانه ،جاللی همایی ص .۱۶۳

وقتی به تدریج از حرکت بدن آگاه شویم ،معجزه ای رخ می دهد .بسیاری از
کارهایی که در گذشته انجام می دادیم ،ناپدید می شوند .بدن مان آرام تر ،آسوده
تر و هماهنگ تر می شود .آرامش عمیقی بدن مان را فرا می گیرد و موسیقی ظریفی
در بدن مان شروع به نواختن می کند.
همین کاری را که با بدن کردیم ،با افکار بکنیم .البته افکار از بدن ظریف تر هستند،
اما خطرناک تر .الزم نیست با افکار مبارزه کنیم و یا آنها را قضاوت کنیم ،فقط
آگاهی کافی است .معجزه این جاست که با آگاهتر شدن ،افکار خود به خود کم می
شوند و آرامش عمیقی ذهن را فرا می گیرد .وقتی بدن و ذهن مان آرامش گرفتند،
می بینیم که با هم هماهنگ می شوند و پلی میان آنها برقرار می شود .و اکنون دیگر
هر کدام ساز خود را نمی زنند.

56

)WWW.PEZHVAK.COM ® 339 (APRIL 2020

COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA (408) 221-8624

ادامه مطلب برخورد علم و دین...از صفحه ۱۰

این آفریننده بزرگ از فراسوی جهان
هستی بر کل عالم وجود فرمان می راند
و ذات یا ماهیت وجودیش فراتر از عالم
طبیعت ،دست نیافتنی و بررسی ناپذیر
است .در آفرینش کل جهان هستی و
جانداران که انسان عالی ترین و برگزیده
ترین بخش آنست «برنامه»« ،نقشه»،
«هدف» و «رغایت» وجود داشته است.
آنچه پروردگار توانا آفریده از هر جهت
کامل ،زیبا ،الزم و بدون کمترین عیب
یا نقص است .کل عالم ،همه کهکشان
ها ،ستارگان و زمین با نظارت و به فرمان
آفریننده دانا با نظم و ترتیب خدشه
ناپذیری به کار خود مشغولند و کوچک
ترین بی نظمی در نظام طبیعت وجود
ندارد .عالم هستی ،تمامی جانداران و نوع
انسان در طول مدتی کوتاه -شش روز-
آفریده شده اند و از آغاز آفرینش به شکل
کنونی خود بوده اند.
نوع انسان کامل ترین آفریده پروردگار و
تنها مخلوقی است که نشانه ای از آفریننده
بزرگ به صورت «روح» در آن دمیده شده
است .روح جاودانی یا فناناپذیر است و
پس از مرگ جسم انسان دوباره به جسم
او باز می گردد .هدف از آفرینش کل
جهان هستی آفریدن انسان بوده و رابطه
خدا -انسان برترین هدف آفرینش است.
زندگانی هر انسان با مرگ او پایان نمی
یابد بلکه روح او باردیگر به بدن باز می
گردد و دوران تازه ای از زندگانی پس از
مرگ در «آن جهان» آغاز می شود.
در جهان بینی علمی که براساس معلومات
و اطالعات علوم مادی -طبیعی استوار
است از مفهوم ها و واژه هایی چون «عالم
غیب»« ،آفرینش از عدم»« ،برنامه ،نقشه
و هدف» در کل جهان هستی اثر یا نشانی
نیست .علوم تجربی با بهره برداری از
روش علمی نشان می دهند که در کل
جهان هستی اصول ،قوانین و نیروهایی
وجود دارند که براساس آنها دستگاه
عظیم عالم هستی ،کهکشان ها ،ستارگان،
دستگاه خورشیدی و سیاره زمین ،به کار
خود مشغول است .عوامل ،شرایط ،نیروها
و اوضاع و احوالی که در نتیجه آنها کل
عالم هستی و هریک از اجزای آن در
حال حرکت و دگرگونی است در درون
خود این دستگاه عظیم هستند و عامل
یا نیرویی بیرون از جهان هستی آن را
«اداره» یا «رهبری» نمی کند .کل عالم
هستی براساس قوانین حرکت و نیروهای
طبیعی اجرام آسمانی« ،خودکار» یا
«خودگردان» اند .وجود دستی از «عالم
غیب» برای به حرکت درآوردن آنها

یا در مدار نگاه داشتن آنها الزم نیست
زیرا نیروهایی که در درون کهکشان ها
و ستارگان و در بین آنها وجود دارند و
اثرگذاری این نیروها بر یکدیگر برای به
حرکت درآوردن ،ادامه حرکت و در مدار
نگاه داشتن آنها کافی است.
جهان هستی از «عدم» به وجود نیامده زیرا
عالم وجود همیشه وجود داشته و هرگز به
«عدم» تبدیل نخواهد شد .مفهوم «عدم»
از سوی انسان و برای بیان نظرهای انسانی
ساخته شده و این واژه در عالم هستی و از
نظر بینش علمی بی معنی است .نه چیزی
از عدم به وجود می آید و نه چیزی به عدم
می پیوندد .کل جهان هستی همیشه در
حال «بودن» و «شدن» بوده و تا بی نهایت
نیز چنین خواهد بود .هیچ چیزی در جهان
آفریده نمی شود و هیچ چیزی از بین نمی
رود ،بلکه چیزها دگرگون می شوند و شکل
یا ماهیتی تازه به خود می گیرند.
براساس جهان بینی علمی ،جهان هستی
یک باره و در مدتی کوتاه آفریده نشده
بلکه در گذشته ها تا زمان بی نهایت
وجود داشته و در هزاران میلیون سال
گذشته در حال تغییر ،دگرگونی و در
مرحله «شدن» بوده است .دانشمندان
علوم طبیعی می گویند برخالف نظر
روحانیان ،جهان هستی نه تنها یک باره
پدید نیامده بلکه هرگز به شکل و حالت
کنونی نیز نبوده است .در کل جهان
هستی ستارگان تازه ای به وجود می آیند
و برخی از ستارگان متالشی و پخش می
شوند .دستگاه خورشیدی که سیاره زمین
جزیی از آن است هم زمان با بسیاری دیگر
از کهکشان ها و ستارگان به شکل امروزی
خود پدید نیامده و از بسیاری از اجرام
آسمانی به مراتب جوان تر است.
در علوم مادی-طبیعی برخالف باورهای
دینی-مذهبی ،نوع انسان جایگاه ویژه ای
در عالم هستی یا مقامی خاص در دستگاه
خورشیدی ندارد .هیچ یک از اصول و
قوانین علمی نشان نمی دهد که هدف
از خلقت عالم هستی ،آفرینش نوع انسان
بوده و ستارگان آسمان یا جانداران روی
زمین برای آسایش انسان آفریده شده اند.
در جهان بینی علمی نه تنها واژه «روح»
هرگز به کار نمی رود بلکه همه ویژگی
هایی که روحانیان به آن نسبت داده اند،
از جمله فناناپذیری ،جاودانگی و بازگشت
دوباره آن به بدن پس از مرگ ،بی اساس و
خیال بافانه شناخته شده اند.
دانشمندان علوم طبیعی و به ویژه زمین
شناسان و زیست شناسان می گویند آنچه
روحانیان به نام «نظم طبیعت» یا «نظم

ادامه مطلب

یک سینه

مری گفت« :موسین ،موسین ،پدرت
اینجاست توی فرودگاه ».پیرمرد که
دستهایش می لرزید گفت« :خودشه،
پسرمه! بده باهاش صحبت کنم ».زن
گفت« :بله ،میگه صبر کن داره میاد».
پیرمرد گوشی را گرفت« :سالم پسرم.
کجا بودی؟ چی؟ رفته بودی سگ هایت
رابگردانی؟ مگر نمی دانستی من میام؟
می دانستی و رفتی سگ ها را بگردانی؟
آخه نمی دانستی من توی این مملکت بی
صاحب سرگردان می شم؟ سگ واجب
تر بود یا من؟» پنداری پسرک با فارسی
شکسته بسته می گوید که سگ واجب
تراست که پیرمرد جوشی دادش درآمد:
«پسرخجالت بکش! من اینجا از ناراحتی به
خودم میلرزم و تو میگوئی ساعت گردش
سگ هایت بود؟ بهرحال من منتظرت
هستم ».پیرزن که به گفتگوی پیرمرد با
پسرش گوش می کرد گفت« :آقا ناراحت
نشین .اینجا همه اینطوری هستن ،ببین
پسر منهم کار می کرد و نتوانست دنبالم
بیاید .عروسم آمد ».پیرمرد گفت« :خانم،
کار داشتن غیر از سگ دواندن است .من
شنیده بودم که مردم عوض می شوند ،اما
فکر نمی کردم پسر من سگه هایش را به
من ترجیح بدهد».
پیرمرد با لبخنی عم انگیز گفت« :پسرم
گفته همانجا باش تامن بیایم ».پیرزن
گفت« :آقا نگران نباش ،میآید ».و همراه
عروسش خداحافظی کرد و رفت.
ساعتی بعد محسن پیدایش شد .درنگاه
اول پدرش او را نشناخت ،گوشواره ای به
گوش و سمت راست سرش را نیز تراشیده
بود و سمت چِپ را هم رنگ کرده بود و
بقیه را(دمب اسبی)!.پیرمرد نگاهش که به
پسر افتاد لحظه ای مکث کرد ،فریاد زد:
الهی» از آن یاد می کنند و نتیجه های
بسیار به نفع جهان بینی دینی خود از آن
برداشت می کنند فقط بر پایه های خیال
و پندار استوار است و چنین نظم یا ترتیبی
در جهان علم ارزش خود را از دست می
دهد .در روی سیاره زمین ،به ویژه در
رابطه با زندگانی و منافع انسان ،نظم و
ترتیبی که روحانیان به آن استناد می
کنند در پدیده های طبیعت دیده نمی
شود .دریاها و اقیانوس های کره زمین به
دالیل گوناگون به شدت متالطم می شوند
و کرانه های جهان را با قدرت بسیار
ویران می کنند .توفان ها و تندبادهای
عظیم جنگل را در هم می کوبند و صاعقه
یا آذرخش آتش سوزی های بزرگی در آنها
پدید می آورد .آتش فشان های بزرگ و
وحشتناک پیرامون خود را به آتش می

سخن...از صفحه 8

«پسرم!» دوید جلو ،خواست او را در آغوش
بگیرد ،اما پسرش فقط با او دست داد.
همراه محسن دخترکی بود که سر و
رویش تفاوتی با محسن نداشت .پدرگفت:
«چطوری پسرم؟» پسرگفت« :خوبم،
خوبم ».بعد دوست دخترش را معرفی کرد
که «این «گرلفرند» من است و این هم پدر
من است ».پیرمرد گیج و مبهوت به همراه
پسرش به پارکینگ فرودگاه رفتند .پدر به
داخل ماشین که نگاه کرد دید دو تا سگ
سیاه دارند به او نگاه می کنند.
اثاثیه پدر را در صندوق عقب گذاشتند.
دختر و پسر جلو نشستند و پدر را در
صندلی عقب کنار سگ ها جای دادند.
سگ ها اول غ ُرغرکردند و یکی از آنها
جلو آمد و شروع کرد به لیسیدن پیرمرد.
پیرمردگفت«:چخه،چخه!» اما سگ به
فراست دریافته بود که پیرمرد خیلی
ترسیده است .سگ پایش را بلند کرد و
پیرمرد احساس کرد پایش گرم شده و
پاچه شلوارش هم خیس شده بود .گفت:
«محسن ،محسن ،بابا جان جلوی این سگ
را بگیر ».محسن گفت« :نترس بابا،
اینها به توکاری ندارند ».دوست دختر
محسن به انگلیسی چیزهائی به او گفت
و پیرمرد مثل یک مشت استخوان در
صندلی ع ِقب ماشین گوشه ای کز کرد
تا به آپارتمان محسن رسیدند.
یک ماه بعد پیرمرد از فرودگاه شماره
تلفن پسرش را گرفت .توی ضبط صوت
چنین ضبط کرد« :خداحافظ پسرم،
خداحافظ .خدا را شکر که مادرت مرد
و نیامد پاره جگرش را ببیند» و خواست
بیشتر حرف بزند که تلفن سوت کشید.
گوشی را گذاشت و رفت که سوار هواپیما
بشود .بیچاره پیرمرد!
کشند و محیط خود را با آتشی سوزان می
بلعند .زمین لرزه های بزرگ خرابی های
بسیار پدید می آورند .جانوران نیرومندتر
حیوانات ضعیف تر را پاره پاره می کنند
و می خورند .باکتری ها و میکروب های
کشنده گروه های عظیمی از جانوران
و از جمله نوع انسان را به دیار نیستی
می فرستند .سیل های عظیم جاری می
شوند و هرچه بر سر راهشان باشد در
هم می کوبند و با خود می برند .برخی از
سرزمین های جهان گاهی به شدت سرد
و زمانی به سختی داغ و سوزان می شوند
و تمام جانداران نابود می شوند .وجود
هزاران نمونه و مثال در روی کره زمین و
در پدیده های طبیعت ثابت می کند آنچه
روحانیان «نظم الهی» می نامند پنداری
بیش نیست.
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ادامه مطلب از اینجا ،از آنجا...از صفحه ۴۴

این آقا اگر رابطه ای با فالنی داشته و
اگر از زنش طالق گرفته ،آنهم با یک بچه
کوچک ،برای این بوده که خودش خواسته،
زیرا کسی نمیتونه ما را مجبور به کاری
که دوست نداریم بکنه .ما به تنهایی،
باید مسئول اعمال و رفتار خودمان در
زندگی باشیم .در نتیجه این آقا و امثال
ایشان ،به همان اندازه مقصر هستند که
فالنی و امثال فالنی تقصیر دارند و چه بسا
که حتی خانم این شوهر نیز ،مستقیما و
یا غیر مستقیم ،یک جورایی در این قضیه
مقصر بوده و سهمی داشته است.البته چه
بهتر که مردم لطف و مهربانی کنند و
اجازه دهند تا چنین مسائلی بین خود این
اشخاص و نزدیکانشان مطرح شود تا شاید

ادامه مطلب گل

راه حلی برای مشکل شان پیدا شود .به ما
چه مربوط است که دیگران در زندگیشان
چکار مي کنند و یا کی با کی رابطه داره
و یا چرا فالنی از زن و یا شوهرش طالق
گرفته! به ما چه ارتباطی داره که طرف
چند بار در روز مسواک میزنه یا کفشش
به کیفش نمی خوره .یعنی ما واقعا ،زمانی
که بهم می رسیم ،حرف دیگری برای
گفتن نداریم ،به جز اینکه بطور منفی در
مورد دیگران صحبت و قضاوت کنیم؟! آیا
دوست داریم که دیگران نیز پشت سر
ما حرف بزنند و یا در مورد زندگیمان
اظهارنظر کنند؟! البته که دوست نداریم،
اما در اکثر موارد ما برای خود کوریم،
ولی برای دیگران بینا.

سرخ...از صفحه ۳۲

مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست  /به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

به دست مردم چشم = با نگاه .مصرع دوم پاسخ مصرع ا ّول است« .باغ عالم» قرینۀ «رخ
تو» است و به این اعتبار ،بیت خطاب و نظر به «جمال حقّ» دارد.
اگر برخیزد از دستم که با دلدار بنشینم  /ز جام وصل مِی نوشم ز باغ عیش گل چینم

ز جام وصل ِمی نوشم = ز باغ عیش گل چینم = به وصال میرسم.
و بیتی از کلیم کاشانی برای گ ِل چیده:

بر صید دیگری نظرم کی فتد که من  /در سر نگنجدم که گل چیده بو کنم

از میان امثال بسیار با گل میتوان «از هزار گلش یکی نشکفته» «از گل بویی از خرس
مویی» «از یک گل بهار نمیشود» «گل بود به سبزه نیز آراسته شد» «گل کاغذین را
به شبنم چه کار» «دسته گل به آب دادن» «گل بریزد به وقت سیرابی» گل راضی
بلبل راضی ،باغبان ناراضی» و «اگر گل به دست داری مبوی و شتاب کن» را نام برد.
بهعالوه ،دهها ترکیب با واژۀ گل در شعر قدیم فارسی وجود دارد .برای پیشوند گل ،تنها
در دیوان حافظ ،میتوان از گلافشان ،گلاندام ،گلبانگ (آواز بلند ،بانگ بلبل) ،گلبرگ،
گلبیز (گلافشان) ،گلچهر ،گلدسته ،گلرخ ،گلرنگ ،گلریز (پارچه با نقش گل) ،گلزار،
گلستان ،گلشن ،گلعذار و گلگشت نام برد .ترکیب َ
گلگشت در بیت زیر به قرینۀ کنار
تفرج است:
آب و مقایسه با جنّت بهمعنای محل پُرگل و ریحان برای گشتن و ّ
بده ساقی مِی باقی که در جنّت نخواهی یافت  /کنار آب رکناباد و ُگل َگشت مصلّی را

ضبط گل ِکشت در حافظ خانلری درست نمینماید ،زیرا شاعر طبیعت شیراز و گلهای
طبیعی را با بهشت مقایسه میکند ،نه آنچه را به دست این و آن کشت شده باشد.
بهعالوه ،در هزار سال شعر فارسی حتّی یک مورد گل ِکشت دیده نشده ،ولی َ
گلگشت
مکرر برای چمن ،بهشت ،باغ ،هرات ،صحرا و ...آمده است« :بیتو اِی گل سر َ
گلگشت
ّ
چمن نیست مرا» (امیرخسرو دهلوی) «بزم او بهتر ز َ
گلگشت بهشت» (فروغی بسطامی)
«چون به گلگشت سراپای تو طنّاز آیم» (واعظ قزوینی) «گلگشت باغ میکند امروز سرو
من» (بیدل دهلوی) «شام رمضان خوش است و گلگشت هرات» (امیرشاهی سبزواری)
«چون الله داغم بر جگر گلگشت صحرا چون کنم» (جامی) و «دمی که گلرخان آیند به
َ
گلگشت( ».باباطاهر)
-1گل سیراب گلی خاص نیست .سیراب صفتی برای توصیف هر نوع گل و گیاه پرطراوت و شاداب
است و بسیار شاعران از بنفشۀ سیراب ،سبزۀ سیراب ،اللۀ سیراب ،نرگس سیراب ،و حتّی لعل سیراب
سخن گفتهاند .در دو بیت زیر از سلمان ساوجی و هاللی جغتایی ،بهروشنی معلوم است که سیراب نام
گل نیست:
گلستانی چو گلزار جوانی  /گلش سیراب از آب زندگانی
گل رویت عرق کرد از می ناب  /ز شبنم تازه شد گلبرگ سیراب

انسان پدیده ای غریب است .به فتح هیمالیا می رود ،به کشف اقیانوس آرام دست
می یازد ،به ماه و مریخ سفر می کند ،اما تنهایک سرزمین است که هرگز تالش
نمی کند آن را کشف کند و آن دنیای درونی وجود خود اوست.

)WWW.PEZHVAK.COM ® 339 (APRIL 2020
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ب میکنی م ک ه با اینهمه ،ا و چرا
تعج 
قصایدمدحیهرادرروزعیدنمیخواندو
همهسالهبهشعربامدادانسعدیقناعت
میکرد؟
وقت ی قصید ه تما م میشد ،اسکناسهای
تاز ه ما را میدا د  و اجاز ه میدا د که
شیرینیهایدرپیشدستیکشیدهشدهرا
بهنیشبکشیم.
...و عیددرخانهمابود.
عیددورازخانه
با سرعتی هراسانگیز بر خاکستری یک
شاهراه دراز میرانیم .به نظر میرسد
ک ه ساعت ی بع د تحوی ل خواه د شد .هیچ
ایستگاه رادیویی فارسی حرف نمیزند.
رادیو را میبندم .ساعت بغلی ندارم .به
تمچیا مخیر همیشوم.
تارزانقیم 
ساع 
تا تحوی ل سال ،وقت ی باق ی نماند ه است.
مثل جزیره متحرک بیلنگری هستیم که
روی رودخانه آسفالت حرکت میکند.
حتی قایقی نیستیم که شراعی و بادبانی
داشته باشد .باید ساعت تحویل به خانه

برسیم .اما خان ه کجاست ؟ سرچشم ه ا ز
ماخیلیدوراست.مادریدربیننیست
و پدری .برادرم و خواهرانم هر کدام در
دور دستی پراکندهاند .تازه به خانه و
سفرهکهبرسیمبچههاهستندباباورهایی
ک هماد رآنهاجادادهای م واعتقا دب هاینکه
شامشبعیدرابایدباهمخوردوگرمای
مهرباننگاهزنمکههمهماراآراممیکند
ولبخنداوکهبشارتعیداست.
ساعت م تحوی ل سا ل را نشا ن میده د و
ی جاد ه هستی م  و میرانیم ،بیلنگر،
رو 
بیشراع ،بیبادبان و ناخدا گم کرده ،من
بیاختیارمیخوانم:
بامدادیکهتفاوتنکندلیلونهار

خوشبوددامنصحراوتماشایبهار
ت کودکان ه و
نو ه کوچک م «دلبر» با حیر 
ش میپرسد« :صدرالدین
فارس ی شیرین 
شمیگویم«:هیچی
چ یمیگی؟»د رجواب 
بابا،دارمازتهرونحرفمیزنم».
واودوبارهمیپرسد«:تهرونکیه؟»
...وعیدرادورازخانههستیم.

ادامه مطلب برگرفته
گذشته از همه این ها او به تشویق و ارشاد
و راهنمایی همه آنها که در ادبیات و هنر
معاصر ایران خود شخصیتی ممتاز شدند
پرداخت( .کسانی چون مجتبی مینوی،
مسعود فرزانه ،بزرگ علوی ،پرویز ناتل
خانلری ،صادق چوبک) و در هر که استعدادی
می یافت به تربیتش همت می کرد.
صادق هدایت -جدا از مقاله های پراکنده
بسیاری که در زمینه های گوناگون نوشته
و ترجمه داستان هایی که از فرانسه به

از...از صفحه ۷

فارسی کرده -تنها در فاصله بیست و پنج
سال ( )1948-1924/1327-1303موفق
به نوشتن سی کتاب شده است .با گذشت
قریب هفتاد سال از مرگ این نویسنده
و انتشار رساله ها و مقاله های پژوهشی
بسیار در شرح و تفسیر و نقد و تحلیل آثار
او هنوز نوشته هایش جای کار و کاوش
بسیار دارد .ما در ادامه جستجوی خود
در تاریخ نقد ادبی جدید ایران آثار او را
در این مقوله بررسی و تحلیل می کنیم.

ادامه مطلب نامه های شگفت انگیز...از صفحه ۶

ژنرال آنچه را که شاه می خواست بگوید،
فهمید و در همان لحظه فرمان هایی داد
و در مدت چهار یا پنج روز ،تمام سپاه
آماده حرکت شد و در آخر دسامبر از
شهر بیرون شد .مسلمانان دوست نمی
دارند در موقع زمستان جنگ کنند ،ولی
تهماسب خان در همه فصول جنگجو بود و
چون خود او مانند سرباز ساده ای بود ،در
این سفر جنگی نیز سربازان در خدمتش
چنان باهمت و حرارت کوشیدند که
توانست تمام موانع فصل را از میان
بردارد و با وجود باران و برف و یخ از
هر طرف راهی برای خود باز کرد ولی
بسیاری سرباز و اسب از دست داد.
سرانجام پس از خستگی بسیار که در

مدت بیست روز راه پیمودن تحمل کرده
بودند به یاغیان که به فاصله دو روز راه از
شیراز پیش آمده بودند ،رسید و باوجود
اینکه یاغیان در جائی مستقر شده بودند
که برجای سپاه تهماسب خان برتری
داشت ،وی آنها را شکست و فراری داد.
او تعقیب آنها را مناسب ندید زیرا می
ترسید که مبادا در جائی کمین کرده
باشند .وی هیچگاه دسته های کوچک را از
سپاهش جدانمی کرد زیرا بیم آن داشت
که دسته ای از سپاهیان شکست بخورند
و موجب شود که ترس و وحشت در بقیه
سپاه افتد .وی حتی عادت داشت بگوید
که فاتحان باید دشمنی را که با سرعت
فرار می کند ،آهسته تعقیب کنند.

زندگی مانند صفحه ای سفید است که هرچه بر آن بکشی همان می شود! می توانی شادی
یا بدبختی را در آن رسم کنی! تمام عظمت وجود انسانیت در این آزادی عمل است.
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ادامه مطلب آزار جنسی زنان...از صفحه ۲۷
معانی و مصادیق آزار جنسی در محل کار

نزدیک شدن فیزیکی بیش از حد ،هر گونه
لمس بدنی نامناسب ،طرح جوک ،شوخی
توهین آمیز و یا زننده جنسی ،ارسال
پیامک ،استیکر ،تصویر و یا مضامین
سکسی ،درخواست یا پیشنهاد جنسی،
توصیفات و نظرات جنسی یا معذب
کننده راجع به شکل یا کیفیت اعضای
بدن ،نشان دادن تصاویر سکسی ،استفاده
از عبارات و جمالت تحقیر کننده
در مورد جنسیت فرد ،طرح سواالت
جنسی در مفهوم کلی و یا سوال در مورد
کیفیت ،نوع رفتار جنسی یا جهت گیری
جنسی فرد ،تشویق به ارتقای شغل یا
عنوان کاری بهتر در ازای برقراری تماس
یا برقراری رابطه جنسی ،تهدید به اخراج
از کار یا گرفتن مزایای کاری مانند اضافه
حقوق و مرخصی در صورت عدم تمایل به
برقراری تماس یا برقراری رابطه جنسی را
می توان نمونههایی از آزار جنسی در محل
کار برشمرد اما این مصادیق ،میتواند
گستردهتر از این هم باشد.
بر اساس اعالمیه سازمان بینالمللی کار،
آزار جنسی در محل کار ،بارزترین مصداق
تبعیض جنسی است و به همین دلیل
ناقض حقوق بشر است.
بر اساس آخرین پژوهش ارائه شده توسط
این سازمان در سراسر جهان ۵۴ ،درصد
از کارمندان ،تجربه آزار جنسی در محل
کار داشتهاند ۲۷ ،درصد از آنان توسط
همکارشان و  ۱۷درصد دیگر توسط
کارفرمایان بوده است ۷۹ ،درصد از آنان
زن و  ۱۲درصد نیز مرد بودهاند۱۲ ،
درصد از آنان در صورت عدم موافقت،
تهدید شدهاند و  ۶۶درصد از قربانیان
از این که قانونی در این مورد در محل
کارشان وجود دارد یا نه ،مطلع نبودهاند.
خشونت و آزار و اذیت جنسی یا روانی
در محل کار ،محصول روابط نامتوازن در
قدرت حاکم و ساختار و مدیریت ناکارآمد
و ضعیف است و همچنین ،نتیجه آن است
که فرهنگ شرکتی ،به روابط بینفردی
نادرست یا بیمارگونه آلوده شده است.
به عالوه ،عوامل خارجی دیگری نیز وجود
دارد که ممکن است بر فضای کاری تاثیر
بگذارد؛ بحرانهای سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی ،از جمله این عواملاند که
به نابرابری های جنسیتی در محل کار،
دامن می زنند« .نابرابری جنسیتی» در
یک تعریف ساده ،وضعیتی است که در
آن ،زنان و مردان به طور برابر به قدرت،
منابع و فرصتها دسترسی ندارند و صدا،
ایدهها و تالشهای آنان از سوی جامعه به

صورت برابر ،ارزشگذاری نمیشود.
کارشناسان میگویند نابرابری جنسیتی
در محل کار ،زمینهساز اعمال خشونت
علیه زنان است .هنگامی که نابرابری،
گسترده است ،بستر مناسبی برای
ظهور پیشرانهای خشونت علیه زنان
فراهم میشود.
زنان در تمام دنیا در معرض
خشونت جنسی در محل کار هستند

بر اساس گزارش اعالم شده از سوی
سازمان حقوق بنیادی اروپا ۳۲ ،درصد
از گزارشهای اعالمشده در خصوص
آزارهای جنسی علیه زنان از سوی همکاران
یا مشتریان بوده است و تنها  ۴درصد به
آزار کارفرمایان اشاره داشته است .این
بدان معناست که بیشتر زنان از ترس از
دست دادن شغل شان ،نسبت به آزار و
اذیت کارفرماهای خود سکوت میکنند.
مطالعاتی که توسط آژانس اتحادیه اروپا
برای حقوق اساسی ( )FRAصورت
گرفته است نشان میدهد بین  ۷۴تا ۷۵
درصد از زنان متخصص و در ردههای
باالی مدیریتی ،چنین آزاری را تجربه
میکنند .این گزارش میافزاید محیط
کاری و مواجهه با موقعیتهایی که
خطر باالی اعمال خشونت در آنها وجود
دارد ،در کنار نبود آگاهی در میان زنان
حرفهای و متخصص ،زمینهساز بروز
چنین خشونتهایی است .دردناک آنکه
این زنان حرفهای حتی با مصادیق آزار
جنسی آشنا نیستند.
روزنامه گاردین مینویسد بیش از ۴۵۰
پرونده شکایت افسران و نیروهای پلیس زن
در انگلیس وجود دارد که از طرف همکاران
یا مافوق خویش مورد آزار جنسی بهویژه در
شیفتهای شب قرار گرفتهاند ،اما اغلب
این پروندهها در نهایت با مقصر جلوه دادن
زن خاتمه یافته است.
گفتگو با  ۱۸۰۰نیروی پلیس انگلیس،
ولز و اسکاتلند نشان میدهد یک چهارم
پلیسهای زن ،مورد تعرض مستقیم
جنسی قرار گرفتهاند و از هر  ۱۲افسر
زن یک نفر پیشنهاد خدمات جنسی
دریافت کرده است .مابقی پلیسهای زن
نیز پیامها و ایمیلهای جنسی از طرف
همکاران مردشان داشتهاند.
در آمریکا نیز  ۱۲سال پیش  ۲۳زن در
وال استریت از یک شرکت خدمات مالی
به دلیل آزار جنسی شکایت کردند .این
اقدام منجر به شکستن سکوت صدها زن
شد و آنها راز آزار جنسی در محل کار خود
را فاش کردند .هرچند بسیاری از این
مردان مجبور به کنارهگیری از کار خود
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چند نکته
وارستگی ،بریدن از اشیا نیست ،بلکه بریدن از افکار است .وارستگی ،به امور
بیرونی تعلق نمی گیرد ،بلکه به امور درونی تعلق می گیرد .وارستگی ،ارتباطی به
دنیا ندارد ،بلکه به خویشتن مربوط است.
«روزی گدایی به دیدن صوفی درویشی رفت و دید که او بر روی تشکی
مخملین ،در میان چادری زیبا که طناب هایش به گل میخ های طالیی گره خورده
اند ،نشسته است .گدا و قتی اینها را می بیند ،فریاد می کشد( :این چه وضعی
است؟ درویش محترم ،من تعریف های زیادی از زهد و وارستگی شما شنیده ام.
اما با دیدن این همه تجمالت در اطراف شما کام ً
ال سر خورده شدم).
درویش خنده ای می کند و می گوید( :من آماده ام تا تمامی اینها را ترک کند و با
تو همرا ه شوم).
با گفتن این حرف درویش بلند می شود و به دنبال گدا به را افتاد ،او حتی درنگ
هم نکرد تا دمپایی هایش را به پا کند! بعد از مدت کوتاهی گدا اظهار ناراحتی کرد.
او گفت( :من کاسه گداییم را در چادر تو جا گذاشته ام .من بدون کاسه گدایی چه
کنم؟! .لطفاً کمی صبر کن تا من بروم و آن را بیاورم).
صوفی خندید و گفت( :دوست من ،گل میخ های طالیی چادر من در زمین فرو رفته
اند ،نه در دل من ،اما کاسه گدایی تو هنوز تو را تعقیب می کند!)
در دنیا بودن وابستگی نیست .وابستگی ،حضور دنیا در ذهن است ،و وقتی که دنیا
در ذهن ناپدید می شود ،این را وارستگی می گویند.
وقتی خشمگین می شویم ،سعی کنیم هوشیار باشیم .ناگهان خواهیم دید که یا
می توانیم خشمگین باشیم و یا می توانیم هوشیار باشیم .نمی توانیم هر دو با هم
باشیم .هر دو با هم امکان ندارد .این به ما کمک می کند تا واقعیت را ببینیم که
هوشیاری ،آن پادزهر است و نه کنترل.
اگر بیشتر و بیشتر هوشیار باشیم انرژی شروع می کند به حرکت ،در بُعدی کامال
متفاوت .همان انرژی که در خشم ،طمع....حرکت می کرد ،در ما همچون ستونی از
نور حرکت می کند و این هوشیاری واالترین حالت تکامل انسانی است.
زمانی که انسان تماماً هوشیار است «خدا» می شود .تا وقتی به این مرحله ذهنی
نرسیم ،زندگی مان یک اتالف بوده است .ما مانند افراد مست زندگی می کنیم.
وقتی قلب مان رنج می کشد ،به معنی این است که در حال ورود به الیه های عمیق
تر وجودمان هستیم .قلب هرگز دروغ نمی گوید .ذهن در دروغ زندگی می کند .ذهن
از دروغ تغذیه می کند و در تمامی نادرستی ها غرق می شود ،اما قلب همیشه امین
و راستگوست .قلب ،ساده و صادق است .هرگز زرنگی به خرج نمی دهد .کلک بازی
بلد نیست .بی نهایت با هوش است .اما به اندازه سر سوزنی حیله گر نیست .دقیقا
همان چیزی که هست را منعکس می کند .زیبایی و اصالت او هم از همینجا ناشی
می شود .ما هرگز با ذهن نمی توانیم هستی را بشناسیم .امکان ندارد که بتوانیم
یک چیز با ارزش را با ذهن بشناسیم .عشق ،زیبایی و هستی فقط با قلب شناخته
می شوند .قلب ،دروازه ای گشوده به سوی حقیقت است.

شدند ،اما از آنجا که در بخشهای مالی در حالی که تنها  ۴۹مرد یعنی فقط دو
و سرمایهگذاری نسبت به سایر حوزهها ،درصد ،محاکمه و مجرم شناخته شدهاند.
سخن آخر
حضور مردان و سلطه آنها قدرتمندتر
است شکایت زنان به آزار جنسی ،اغلب به جز دالیل گفته شده ،عادی شدن
خشونت و آزار زنان در جامعه به طور
به نتیجهای منتهی نمیشود.
«آموچاو» زنی که به دلیل آزار جنسی از کلی ،تجربه مکرر مواجهه با آزار جنسی
مدیر خود شکایت کرده بود میگوید :زنان و به دنبال آن مقصر دانستن قربانی
«آزار جنسی زنان در وال استریت ،و وجود فرهنگ و ارزش های مبتنی بر
بیوقفه ادامه دارد و کسی کاری فرودستی و خانه نشینی زنان در کنار
نمیکند ».سه کارمند زن شرکت گلدمن نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و
ساکس هم میگویند« :نتیجه شکایت عکسالعمل منفی مردانی که احساس
علیه آزار جنسی همکار و کارفرما ،تنها به میکنند موقعیت برتر یا تفوق و مردانگی
آنها با حضور زنان در بازار کار زیر سوال
ارتقای شغلی آنها منجر میشود».
به گزارش  FRAدر اسپانیا در سالهای رفته است ،از دیگر عوامل تشدید کننده
 ۲۰۰۸تا  ،۲۰۱۵دو هزار و  ۵۰۰زن از آزار در نابرابری های جنسیتی علیه زنان در محل
محل کار به مراجع قضایی شکایت کردهاند .کار است.
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Answer the following questions. Return
it back via email to The Eye School Math
Institute to receive a prize.
1- Each row of Fs has two more Fs than the row immediately
above it, as shown. Altogether, how many Fs are contained
in the first 7 rows?
			
			
			
			

F
FFF
FFFFF
FFFFFFF

2- At a special sale, all lighters are sold at one price and
all mouth spray at another price. If 3 lighters and 2 sprays
are sold for $47, while 2 lighters and 3 sprays are sold for
$38, what is the cost of a set of one lighter and one spray,
in dollars?
3- Trevor has 17 coins with a value of 76 cents. The coins
are yellow pennies, nickels and dimes. He has twice as many
yellow pennies as dimes. How many nickels does he have?
4- 5C4 and 6D9 are three-digit numbers. 6D9 is the sum of
5C4 and 125. 6D9 is divisible by 9. Find the digit C.
5- Dale travels from city A to city B to city C and back to city
A. Each city is 120 miles from the other two. Her average
rate from city A to city B is 60 mph. Her average rate from
city B to city C is 40 mph. Her average rate from city C to
city A is 24 mph. What is dale’s average rate for the entire
trip, in miles per hour?
register@theeyeschoolofmath.com

The Eye School Math Institute Summer Bootcamp
First day of classes: June 03, 2020 Last day of classes: July 28, 2020
F Algebra

1&2
Pre-Calculus
F Calculus AB & BC
F

Offered on:

M-Th 8:00am-12:00pm
M-Th 12:30-4:30

Sign up for 4th grade to 8th grade
After School Enrichment Math Classes

(925) 786-1011

4125 Blackhawk Plaza Circle, #210, Danville, CA
www.theeyeschoolofmath.com F register@theeyeschoolofmath.com

(408) 909-9060
By Appointment Only
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وکیل تصادفات و صدمات بدنی

Accident & Personal Injury Attorney

(800)525-6060

کارولین ناصری
وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال

با بیش از  ۳۲سال تجربه
 Gتصادفات اتومبیل ،موتورسیکلت و عابر پیاده
 Gصدمات شدید بر اثر تصادفات
 Gمرگ بر اثر تصادفات
G

صدمات ناشی از حمله حیوانات

Caroline Nasseri
Attorney at Law

1(800)525-6060
هیچگونه وجهی تا قبل از دریافت
دسترسی به معالجات پزشکی،
حقوق قانونی شما در امور تصادفات ،بدون پیش پرداخت ،در اسرع وقت
از شما دریافت نخواهد شد!
Fax:(408)278-0488

carolinenasserilaw.com

Website:

Tel:(408)298-1500

cnasseri62@yahoo.com
cnasseri62@yahoo.com

e-mail:

675 North First Street, San Jose, CA 95112

