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

سال سی و یک شماره ۳۶۰

)WWW.PEZHVAK.COM ® 360 (JANUARY 2022

دی  -بهمن  ۱۴۰۰ژانویه ۲۰۲۲

Fax: (408) 693-3717

Tel: (408) 221-8624

info@pezhvak.com

www.pezhvak.com

Pezhvak of Persia
Publication
JANUARY 2022
360

نقاش :الهام حسن پور

شان انصاری

مشاور سرمایه گذاری در امالک

نامی آشنا و مشاوری مطلع و مطمئن
در امور خرید و فروش امالک در بِی اِریا
با بیش از  ۳۰سال تجربه

(408) 529-4574

DRE #01088988

www.ShawnAnsari.com

علی مقدمی

وکیل رسمی دادگاه های ایالتی و فدرال

 Fجراحات و صدمات بدنی Fدعاوی تجاری
 Fامور کارمند و کارفرما  Fامور جنایی
در دادگاه های ایالتی و یا فدرال
 Fحل اختالفات بیمه گر با شرکت های بیمه

(408) 332-5885

SHAWN ANSARI PRESENTS
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شان انصاری

نامی آشنا و مشاوری مطلع و مطمئن در امور خرید و فروش امالک در بِی اِریا
 سال تجربه۳۰ با بیش از

Expertise You Need, Results You Can Count On!

SOLD - Represented Seller
Portola Valley

SOLD - Represented Buyer
Brooke Acres, Los Gatos

SOLD - Represented Seller
Saratoga

SOLD - Represented Buyer
Burgoyne, Mountain View

SOLD - Represented Seller
Santa Clara

SOLD - Represented Buyer
Oak Drive, Menlo Park

Shawn Ansari, Realtor

MS, e-PRO, Certified SRES, SFR, Probate

(408) 529-4574

www.shawnansari.com

Shawn.Ansari@Compass.com

Compass is a real estate broker licensed by the State of California and abides by Equal Housing Opportunity laws. License Numbers 01079009 and 01272467. All materials presented
herein is intended for information purposes only and is compiled from sources deemed reliable but not 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

(408)298-1500

کارولین ناصری
وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال

تنها وکیل ایرانی در شمال کالیفرنیا
با بیش از  ۳۳سال 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

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
1
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ده رویداد خبرساز سال ۲۰۲۱

“شاید بهترین نکته در مورد سال  ۲۰۲۱این باشد که هر چقدر تالش کرد نتوانست
بر سال  ۲۰۲۰به عنوان بدترین سال تاریخ معاصر غلبه کند! این واقعه به تنهایی
گواهی بر دوران تلخی است که در آن زندگی میکنیم”.
به گزارش ایسنا ،پایگاه “سامباد انگلیش” در گزارشی درباره وقایع خبرساز سال
 ۲۰۲۱نوشته است« :با این وجود ،سال  ۲۰۲۱شاهد رویدادهای مهم بسیاری بود که
به شکلی تعیین کننده آینده نوع بشر را شکل خواهد داد .با نزدیک شدن به پایان
سال  ۲۰۲۱در اینجا نگاهی به  ۱۰رویداد مهم جهان در این سال میاندازیم:
شورش در کنگره آمریکا (ژانویه)

بحران کانال سوئز (مارس)

در مارس  ،۲۰۲۱تجارت بینالمللی
در جهان از سوی یک منبع بسیار
بعید به مشکل برخورد .یک کشتی
باری به طول  ۴۰۰متر به نام کشتی
 Ever Givenدر کانال باریک سوئز
در مصر گیر کرد .در جریان این
رخداد کشتی  Ever Givenبه
مدت شش روز قادر به جابجایی
نبود و این اتفاق باعث معلق شدن
تجارتی به ارزش  ۹.۶میلیارد دالر
شد .عالوه بر تجارت بینالمللی،
کانال سوئز  ۱۴تا  ۱۵میلیون دالر
درآمد را از دست داد.

در پی شکست دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۰۲۰این کشور ،حامیان وی ساختمان کنگره در شهر واشنگتن دی.سی را به امید لغو
نتیجه انتخابات به تسخیر خود در آوردند .هنگام وقوع این شورش ،نشست مشترک
کنگره آمریکا در داخل ساختمان این کنگره با هدف شمارش آرای الکترال انتخابات به
”مسابقه فضایی” جدید (ژوئیه)
منظور رسمیت بخشیدن به پیروزی جو بایدن ،رئیس جمهور منتخب وقت ،در حال
در ژوئیه  ،۲۰۲۱ریچارد برانسون
برگزاری بود .در خشونتهای متعاقب این شورش که  FBIآن را “تروریسم داخلی”
تبدیل به اولین شهروندی شد
لقب داد ،پنج نفر کشته شدند .پس از این ناآرامیها ،دونالد ترامپ تبدیل به اولین
که به طور خصوصی با موشک
رئیسجمهور در تاریخ آمریکا با تجربه دو بار استیضاح شد.
فضاپیمای خود به فضا رسید.
شروع ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا (ژانویه)
شرکت گردشگری فضایی ویرجین
در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا ،جو بایدن با  ۳۰۶رای الکترال ،دونالد ترامپ
گاالکتیک متعلق به برانسون ،او را
را شکست داد .مراسم تحلیف او در  ۲۰ژانویه به مثابه گذار از شعار “اول آمریکا” به
به همراه پنج خدمه به ارتفاع ۸۸
شعار “آمریکا بازگشته است” بود .بایدن به سرعت آمریکا را به توافقنامه آب و هوایی کیلومتری باالی صحرای نیومکزیکو
پاریس و سازمان بهداشت جهانی بازگرداند .در حالی که بایدن با انتقاد برخی محافل فرستاده و در ادامه نیز آنها به طور
رسانهای از بابت نحوه اجرای فرآیند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مواجه شد ،ایمن روی زمین فرود آمدند.
نظرسنجیها همچنان حاکی از بهبود وجهه آمریکا در خارج از این کشور هستند ،اتفاقی برانسون  ۷۱ساله توانست در
که نشان دهنده تغییری فاحش نسبت به واقعیت زمان ریاست جمهوری ترامپ است .این رقابت ،رقیب خود جف
کودتای میانمار (فوریه)
بزوس را که  ۹روز پس از به فضا
بود،
جهان
برای
عیار
تمام
شوکی
ارتش قدرتمند میانمار ،موسوم به “تاتماداو” ،در اتفاقی که
رفتن برانسون ،با موشک شرکت
حوزه
کشور
این
در
را
قدرت
کنترل
دولت حاکم را در این کشور در یک کودتا سرنگون کرده و
خودش به نام شرکت بلو اوریجین
ملی
لیگ
حزب
قاطع
پیروزی
میانمار،
جنوب آسیا را به دست گرفت .حاکمیت نظامی جدید
به فضا رفت ،شکست دهد .هر
برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی ،رهبر دوفاکتوی این کشور ،را در انتخابات  ۲۰۲۰دو شرکت ویرجین گاالکتیک
باطل اعالم کرد .ژنرال مین آنگ هالینگ ،رئیس ارتش میانمار پیش از اعالم خودش به عنوان و بلو اوریجین به همراه شرکت
نخست وزیر این کشور ،وضعیت اضطراری به مدت یک سال را اعالم کرد .چندین مقام ارشد و اسپیس ایکس متعلق به ایالن
وزیر دولت غیرنظامی سابق میانمار از جمله سوچی توسط حاکمیت نظامی بازداشت شدند و این ماسک ،قصد دارند تا سال  ۲۰۲۲با
رخدادها اعتراضات سراسری را برانگیخت ،اعتراضاتی که منجر به کشته شدن بیش از  ۷۰۰نفر گرفتن پول ،مشتریان شان را به فضا
دنباله مطلب در صفحه ۵۱
شد .در ادامه تحوالت میانمار سوچی از سوی دادگاه این کشور به دو سال حبس محکوم شد .بفرستند.

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 عزیزانتان 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
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مهاجرت به روایت شهروندان تهرانی
مینا برزگر

«مهاجرت» واژهای است که این روزها در صدر جستوجوهای کاربران ایرانی در
سایت «گوگل» قرار دارد .بیثباتی و نابسامانی اقتصادی ،شرایط سخت اجتماعی،
قوانین محدود کننده و سرکوبگرانه و همچنین نبود چشماندازی روشن برای
آینده و کاهش روزافزون کیفیت زندگی از جمله دالیل اصلی افزایش مهاجرت در
جامعه فعلی ایران عنوان میشوند.
شهروندان تهرانی درباره مهاجرت چهطور فکر میکنند؟

دختر جوانی که از محل کارش باز میگردد ،میگوید« :صد در صد به مهاجرت فکر
میکنم و دنبال انجام کارهایم برای رفتن هستم .این روزها احساس میکنم فضای
اقتصادی و جامعه خیلی مسموم شده است .اولین دلیل مهاجرت من هم وضعیت
اقتصادی است که هرچه کار میکنم ،به نتیجه دلخواهم نمیرسم .در جایی که کار
میکنم ،ده نفر پرسنل هستیم که هر ده نفر ما بهطور همزمان قصد مهاجرت داریم».
خانم جوانی که در حال پیادهروی است ،میگوید« :اگر شرایطش باشد ،حتما دوست
داریم به کشوری برویم که امکانات رفاهی خوب و ایدهآل برای زندگی داشته باشد.
اکثر مردم حاال قصد مهاجرت دارند که دلیلش هم همین مشکالت اقتصادی،
بیکاری و عدم اطمینان از آینده است».
دوست همراهش میگوید« :در حالی که آدم میداند ممکن است زندگی در جایی جدید
سخت باشد و رفاه کامل برای همه ایجاد نشود اما همی ن که انسان آسایش نسبی داشته
باشد و بتواند بدون دغدغه فکری به زندگی ادامه دهد و الزم نباشد به این فکر کند
که امروز قرار است چه اتفاق جدیدی رخ دهد ،کافی است .وقتی مهاجرت میکنی ،هم
از نظر روحی و هم از نظر اقتصادی آرامش خواهی داشت .آدم با پول کمتر میتواند به
زندگی ادامه دهد اما آرامش روحی و روانی به نظر من خیلی مهمتر است».
پسر نوجوانی به نام «حسین» در سخنانی که نسبت به سنش عجیب به نظر میرسد هم
میگوید« :احساس خطر میکنیم که نکند در آینده فقیر شویم .وضعیت اقتصادی جامعه

شیوا موزون
وکیل رسمی دادگستری

Shiva Moozoun
Attorney at Law

 Fدفاع در برابر IRS, FTB, BOE

 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
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

باعث میشود احساس ناامنی کنیم و دوست داریم از این وضعیت خود را رها کنیم.
وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی از مهمترین دالیل مهاجرت است .خیلی از خانمهایی که
اینجا زندگی میکنند ،نسبت به بقیه زنان دنیا آرامش ندارند و احساس راحتی نمیکنند».
دوست حسین میگوید« :معلوم نیست که آینده ما مثل افغانستان شود یا نه .به همین
دلیل بهتر است مردم بروند تا این که بمانند! زیرا به آینده هیچ امیدی نیست .اگر
وضعیت کشور به همین شکل پیش برود ،من هیچ امیدی به آینده کشورم ندارم».
«رویا» نوجوان دیگری است که با او همکالم میشویم« :من خیلی به مهاجرت فکر
میکنم .حاال که پیشدانشگاهی هستم ،بارها فکر کردم بهتر است برای ادامه تحصیل
به خارج بروم و اصال خودم را اینجا معطل نکنم .احساس میکنم اینجا نمیتوانم به
آرزوهایم برسم و حتی اگر از نظر مالی هم تامین باشم ،باز آرامش و کیفیت مطلوب
زندگی در دسترس نیست .هرکسی را که در اطرافمان میبینیم ،میگوید کاش
ب وهوا داشته باشی و نه
بتواند مهاجرت کند .فکر نمیکنم با این وضعیت که نه آ 
آرامش ،بتوانی اینجا ادامه دهی ،مثال همین حاال که بدون حجاب در حال پیادهروی
هستم ،در واقع در حال انجام کاری غیرقانونی هستم و دارم هنجارشکنی میکنم،
با این که این یک چیز کامال طبیعی برای هر فردی است که بتواند طبق میل خودش
پوشش داشته باشد .دوست دارم مهاجرت کنم چون میخواهم هرطور که دوست
دارم زندگی کنم ،نه طوری که به من تحمیل شود».
پیش از این مرکز افکارسنجی «کیو آنالتیکز» روز  ۲۴آذر  ۱۴۰۰نتایج یک نظرسنجی
با موضوع «تمایل به مهاجرت» را منتشر کرد که هدف آن بررسی میزان میل به
مهاجرت میان ایرانیان و انگیزههای آن عنوان شده بود .بر پایه این نظرسنجی۳۳ ،
درصد از پرسششوندگان گفته بودند مایل به مهاجرت از ایران هستند و  ۸۰درصد
از این شهروندان نیز دستیابی به موقعیت اقتصادی بهتر یا خروج از موقعیت بد
اقتصادی را انگیزه تمایل به این کار عنوان کرده بودند.
«مانیا» دانشجو است .او میگوید« :ما دانشجوها دوست داریم ب ه خاطر کار یا ادامه
تحصیل مهاجرت کنیم ،چون در کشور ما به کسانی که نخبه باشند بها نمیدهند.
ما دوست داریم احساس رفاه داشته باشیم .فقط این که بهتر است دانشجویانی که
تصمیم مهاجرت دارند ،با خانواده اقدام کنند تا در کنار تحصیل ،احساس آرامش و
امنیت هم داشته باشند .عموم مردم بیشتر بهخاطر آزادی مهاجرت میکنند .دلیل
افزایش مهاجرت به کشوری مانند ترکیه هم همین است».
«فرناز» معتقد است« :تمام مردم ایران قطعا دوست دارند از این شرایط رهایی یابند
و مهاجرت کنند .چندین نفر از دوستان من در حال انجام کارهای سفارت هستند .اما
اگر این پروسه هم زمانبر شود ،تصمیم دارند پناهنده شوند .این که همه در حال رفتن از
ایران هستند ،خیلی بد است .جامعه ما واقعا خالی شده است .به خاطر گرانیها ،جوانها
هیچ کاری نمیتواند بکنند ،نه میتوانند ازدواج کنند و نه صاحبخانه شوند .پس ترجیح
میدهند در کشوری غریب تمام سختیها را به جان بخرند اما اینجا نمانند .من هم اگر
شرایطش را داشتم ،حتما میرفتم چون اینجا هیچ کاری نمیتوان کرد .فقط اگر پولدار
باشی ،میتوانی زندگی کنی .ما از همه چیز غنی بودیم اما متاسفانه زندگی طوری شده است
که همه ترجیح میدهند بروند .در کشور ما هر روز ،همهچیز در حال بیارزش شدن است».
خانم «مصیبی» که حدود  ۳۵ساله به نظر میرسد ،همراه با دختر کوچکش در حال قدم زدن
است .او میگوید« :برای آینده فرزندم خیلی دوست دارم مهاجرت کنیم اما از طرفی برای
خودم فکر میکنم کمی دیر شده است .این بچهها در این کشور آیندهای نخواهند داشت و
اگر شرایط مهاجرت خانوادگی باشد ،بهخاطر فرزندم حاضرم این کار را انجام دهم .بیثباتی
و نداشتن آینده برای بچهها ،یعنی این که اصال نمیشود حدس زد که فردا چه خبر است.
دنباله مطلب در صفحه 50
عذابآورترین اتفاق است که منجر به مهاجرت میشود».
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نامه های شگفت انگیز از کشیشان
فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه
(بخش پنجاه و سوم)
ترجمه زنده یاد دکتر بهرام فره وشی

در آنوقت او می خواست به لزگیان که ملتی پراکنده در کوهستان ها هستند و به همین
جهت مطیع ساختن آنها دشوار است ،حمله کند .وی دربند را مرکز عملیات خود قرار
داد .این گروه عظیم سپاهیان که از هر ملتی گرد درفش او گرد آمده بودند ،در همه جا
وحشت و ترس افکندند .این کوهستانیان ،نخست به فکر افتادند که تسلیم گردند ،ولی
چون دیدند که بعد از تسلیم آنها را به خراسان تبعید می کنند و همه اموال آنها را هم
می گیرند و خانواده هایشان با نخستین سوءظن سردار فاتح کشته می شوند و بقایای یک
زندگی فرسوده از کار را در زیر شکنجه از دست می دهند ،راهی را در پیش گرفتند که
معموال نومیدی به انسان الغاء می کند .این قوم که به غارتگری عادت کرده اند ،تقریبا
تمام شان سربازاند و می توانند با مهارت سالح های آتشین را به کار برند و به طرز جنگ
های چریکی آگاهی دارند .آنان زن و بچه و دارائی خود را در باالی صخره های غیرقابل
دسترس سرزمین خود جای دادند و به نبردهای کوچک و تهیه کمینگاه و ربودن بنه
های نظامی آغاز کردند .حتی یک شب نیز جرات کردند و به قرارگاه شاه حمله بردند.
نادر که غافلگیر شده بود ،مجبور به عقب نشینی شد و تمام سپاهیان او با بی نظمی
به عقب بازگشتند و فاتحان غنائمی قابل مالحظه به دست آوردند .پس از این شکست
وی به دربند بازگشت تا از سپاهیان خود سان ببیند .چون از وهنی که به او وارد آمده
بود متغیر شده بود ،خشمی شدید وی را فرا گرفت و در همان حال خشم فرمان داد تا
عده ای از افسران و سربازان را سر از تن جدا کردند .سپس در جستجو برآمد تا جاهای
بهتری را برای حمله کاری تری به این غارتگران بیابد ولی این اقدام نیز نتیجه خوبی به
دست نداد و بسیاری از سپاهیان و اسبان خود را بی آنکه کوچکترین لطمه ای به دشمن
وارد آورد از دست داد .اینان که دائما در جنب و جوش بودند ،با تاخت و تازی که به

سپاه او می کردند .آن را تضعیف می کردند و الینقطع او را خسته تر و فرسوده تر می
کردند .وی برای آنکه آنها را از عملیات باز دارد ،دستور داد تا در مدخل تنگه کوه های
آنان قلعه و استحکاماتی بسازند و نام آن را «کاراسکون» نهاد ،به معنی «ویرانه ایران».
کوهستانیان سرکوب نشدند و وی با وجود غروری که داشت مجبور شد به آنها پیشنهاد
آشتی کند و آنان این پیشنهاد را پذیرفتند.
برادرش ابراهیم خان در سرزمین «چکیال» کشته شده بود .ولی بزودی برای گرفتن
انتقام او ،عزیمت کرد .ولی کوهستان ها و گردنه ها را غیرقابل عبور یافت .بنابراین
سرزمین دشتی آنها را غارت کرد و تمام روستاهائی را که در دشت واقع شده بودند به
آتش کشید و سپاه وی یک سال تمام در آنجا اقامت کرد و برای بیش از یک قرن ویرانی
در آنجا باقی گذاشت و چون از این همه طی طریق و جنگ های بیهوده خسته شده بود،
آمد و در جلوی «بردس» اردو زد.
در این جنگ بود که عملی بسیار ظالمانه کرد و همین عمل به تنهایی کافی است برای
آنکه نسل های بعد بر او لعنت فرستند .وی برای حمله به یک گردنه ،خود را با خطری
عظیم مواجه کرد .در اطراف او از هر سوی صدای گلوله ها به گوش می رسید .افسری
دوید و برای اینکه به وی صدمه ای نرسد ،کمی باالتر از وی از سویی که بنظر می
رسید احتمال خطر بیشتر است ،خود را حایل او کرد .تهماسب وقتی که به خیمه خود
بازگشت ،وی را احضار کرد .افسر به امید دریافت پاداشی که شایسته و متناسب با
خدمت او بود ،پیش او شتافت .نادر به او گفت« :چرا خود را در پیش روی من قرار
دادی؟» ،افسر پاسخ داد« :برای اینکه جان شما را نجات دهم و به جای شما ،خود جان
ببازم ».شاه که به خشم آمده بود گفت« :چه گفتی؟ آیا مرا مردی ترسو تصور می کنی؟»
سپس فرمان داد تا او را خفه کنند .حکم در همان لحظه اجرا شد و به پاداش علو همت
آن مرد ،وی را بسان یک بزدل یا یک جنایتکار مجازات کردند.
پس از گذشتن از رود کور که رودی عظیم است ،از بیابانی عبور کردیم که ما را به
نزدیک گنجه رسانید .ما این شهر را در سمت راست خود ترک کردیم و به پای کوه
هایی رسیدیم که ارمنیان آن را سخناک می نامند .شاه سپاه بزرگش را از تمام گردنه
های این کوهستان بلند و موحش عبور داد تا به دریاچه «گوگ چای» برسد .این نام به
معنی رودخانه آبی رنگ است .چراگاه ها در آنجا فراوان اند .دنباله مطلب در صفحه ۵۲

دکتر فتانه هوشداران

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 درد و زانو درد
 Fدردهای عصبی  Fدردهای گردن  Fدردهای 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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طنز و مذهب
بخش اول

دکتر حسن جوادی

دانيل دفو رماننوي قرن هجدهم انگلي مىگويد« :هد طنز ارالح است»( )۱اين گفته اگر
واقعيت هم نداشته باشد ،دست كم اغلب طنزنويسان ادعا مـىكنند كه چنين قصدى
دارند .طنزنوي اكثراً ماسك يك مصلح اجتماعى را به چهره مىزند ،و اين كار به او فرصتى
مىدهد تا انگيزه حمله و تعرضى را كه دارد ،و ممکن است به سبب هاى پيچيده و
متفاوتى به وجود آمده باشد ،اقناع كند و آن را موجه جلوه دهد .در اينجا بحث بر سر
انگيزه هاى طنزنوي نيست ،بلکه موضوعاتى است كه او انتخاب مىكند .در وهله اول
وضع اجتماعى و سياست مورد نظر اوست .مذهب نيز جزئى از اين كل را تشکيل مىدهد.
اص ًال در بسيارى از ادوار تاريخى طورى دين و دولت به هم آميخته بودند كه انتقاد از يکى
بدون اشاره به ديگرى امکان نداشت .دين و ايمان به خاطر وقار مقدسات مذهبى و منزلتى
كه دارند ،اصوالً بايد از طنز و تمسخر به دور باشند ،ولى سوءاستفاده عده اى از آنها به
خاطر اغراض دنيوى از طرفى ،و تعصب بيجاى عده اى ديگر به معتقدات خود از سوى
ديگر باعث شده كه زمينه مساعدى براى طنزنويسان پيدا شود .طنزى كه درباره مذهب
نوشته شده از سه نوع انتقاد ناشى مىشود كه بايد بين آنها فرد گذاشت :نوع اول انتقادى
است كه از طرف شخصى غيرمذهبى يا شکاك ممکن است بر خود مذهب وارد شود .نوع
دوم انتقادى است كه فردى متعصب منتسب به يك فرقه به مذاهب يا ِف َرق ديگر داشته
باشد .نوع سوم اين كه در داخل محدوده يك فرقه و يا مذهب انسان به راه و روش هم
كيشان خود اعتراض مىكند و آنها را موضوع طنز خود قرار مىدهد.
مسلم است كه نوع اول از اين سه نوع طنزنويسى هم در عالم مسيحيت و هم در
دنياى اسالم تا دوره هاي نسبتاً اخير واقعاً دشوار بوده است .انديشمندانى چون خيام
و ابوالعالء معرى كه بيرون از محدوده عرف و عادت معاصرين خود حرف هايى زده
اند ،مردانى استثنائى بودند كه نمىخواستند تعبداً هرچه را كه از قديم گفته شده بود
قبول كنند .حتى در قرن نوزدهم ،در كشورى مثل انگليس كه از آزادى فکرى فراوانى
برخوردار بود ،فيتزجرالد براى اينكه شك و ترديد خود و بسيارى از هم عصران خود
را درباره عقايد مذهب عيسى ،كـه پس از انتشار كتاب اصل انواع داروين بيش از
پيش قوت يافته بود ،نشان دهد خيام را وسيله خوبى يافته بود .اگر شکاكيت و مذهب
الادرى خيام و فيتزجرالد به خاطر ترجمه و اشاعه آنها مورد انتقاد قرار مىگرفت،
مىگفت كه اينها گفته هاى شاعر و فيلسوفى ايرانى در قرن دوازدهم ميالدى است .يا
به اصطالح «ناقل الکفر ليس بکافرا» ،اما در حقيقت او اشعار خيام را بيش از هر شاعر
ديگرى مطابق ذوق و عقايد خود مىيافت .كاول( ،)۲معلم زبان و ادب فارسى فيتزجرالد
كه مسيحى مؤمنى بود ،تمام عمر خود را مالمت مىكرد كه چرا با معرفى خيام به
فيتزجرالد و بسيارى از شکاكان ديگر به آنها چنين فرصتى داده است .نوع دوم طنز و
انتقاد كه با نوع اخير فرق زيادى دارد ،در تمام مذاهب به وفور يافت مىشود.
اگر انسان واقعاً باور كند كه مهمترين هدف او در زندگى فراهم كردن توشه آخرت
است ،و فقط راهى كه دين او تعيين كرده منتهى به سعادت و بهشت جاودانى مىگردد
و ديگران كه غير از او مىكنند راهى دوزخ اند ،مسلم است كه حق حرف زدن به فرقه
ديگرى را نخواهد داد .دين ديگر كه جاى خود دارد .همين نظر باعث قتل ها ،آدم
سوزىها ،نهب و غارت هايى شده كه تاريخ قرون وسطاى اروپا را لکه دار ساخته است
و هنوز هم در بعضى از نقاط دنيا اتفاق مىافتد ،و از نمونه هاي اخير آن جنايتکاران
داعش هستند .از آن جديدتر كشتار راهينگه هاي مسلمان به دست بودايی هاي برمه
است .خوشبختانه در اسالم مداراى نسبتاً زيادى نسبت به مذاهب ديگر (يعنى اهل
كتاب) وجود دارد ،و چنانكه خواهيم ديد همزمان با اوج گرفتن بگير و ببندهاى مذهبى
در اروپا ،برخى از متصوفه و آزاد فکران اسالم ،مداراى فوق العاده اى نسبت به اديان
ديگر نشان دادند .با اين وجود عالم اسالم نيز از تعصبات دينى دور نماند ،و عده اى
با تعصباتى كه داشتند اعمال ناشايستى را مرتکب شدند .شاه اسماعيل تنها در تبريز
بيست هزار نفر سنى را از دم تيغ گذراند ،و عثمانيان پيشانى شيعيان آناتولى را كه از
قتل عام باقی مانده بودند داغ كردند .سلطان محمود غزنوى نه تنها هندوان را از دم
تيغ بىدريغ مىگذرانيد و اموال شان را به نام اسالم ضبط مىكرد ،بلکه با عده اى از
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هموطنان خود نيز به بهانه اين كه رافضى و قرمطىاند همين رفتار را روا مىداشت ،و
اموالشان را به تاراج مىبرد .مؤلف مجمل التواريخ والقصص مىنويسد كه چون محمود
به رى آمد «بسيار دارها بفرمود زدن و بزرگان ديلم را بر درخت كشيدند و ...مقدار
پنجاه خروار دفتر روافض و باطنيان و فالسفه از سراهاى ايشان بيرون آورد و زير درخت
هاى آويختگان بفرمود سوختن»)۳(.
مسلم است كه اين نوع اختالفات فرقه اى ،كه در واقع نوعى سياست و اغلب
سوءاستفاده از ايمان مردم به وسيله سياستمداران بود ،چه در غرب و چه در شرق،
تعداد زيادى نوشته هاى طنزآميز به وجود آورد .برخالف نوع اخير ،نوع سوم انتقاد
مذهبى را نه حکمرانان زمان و نه علماى متظاهر و متشرع دوست داشتند .ولى در
هر مذهبى بعد از مدتى نوعى اختالف طبقاتى بين روحانيون ايجاد مىشود ،طبعاً عده
اى با استفاده از مقام روحانيتى كه دارند صاحب همه چيز مىشوند ،و همقطاران
فقيرى كه وضع آنها را مشاهده مىكنند زبان به انتقاد مىگشايند .در عالم اسالم
به طور كلى با بر روى كار آمدن بنىاميه و سپس بنىعباس شکوه و جالل دربارهايى
نظير ساسانيان و قيصرهاى روم جايگزين زندگى ساده و بىپيرايه خلفاى راشدين شد.
همچنين علمايى كه با طبقه حاكمه بستگى داشتند چون ماوردى ،غزالى و ابن ماجه
با تفسير احاديثى از قبيل «الدين و الملك توامان» دين و دولت را يکى دانستند)۴(.
بعداً نيز منطبق شدن قدرت سياسى و دينى ادامه يافت .خلفاى فاطمى مصر و سپس
سالطين آل عثمان خود را جانشينان خلفا دانستند ،و صفويان قدرت دينى را ركن
اصلى حکومت خود ساختند ،و شاه اسماعيل خود را جانشين حضرت على(ع) خواند.
البته اتباع اين حکمرانان به ندرت جرأت انتقاد از آنها را در خود مىيافتند ،از اين رو
اغلب طنز انتقام جويانه آنها متوجه متشرعين متظاهرى مىگرديد كه در واقع شريك
جرم چنان بزرگانى بودند .چنانكه سعدى مىگويد:
ترك دنيا به مردم آموزند  /خويشتن سيم و غله اندوزند

به عنوان دو مثال بارز از نوع اول بايد خيام و ابوالعالء را ذكر كرد .هرچند كه بعضى
از محققان خواسته اند اشعار خيام را از هرگونه شائبه عقايد الادريه و يا الحادآميز
پاك كنند( )۵ولى به طور كلى نوعى عصيانگرى و نپذيرفتن بىچون و چراى اعتقادات
گذشتگان وجه متمايز اشعار اين دو شده است.
دنباله مطلب در صفحه ۵۸

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
6

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

/http://www.watertowerkitchen.com

احمد کسروی
بخش چهارم
دکتر ایرج پارسی نژاد

در بررسی آرا و اندیشه های احمد کسروی بی تردید می توان نقد ادبی را ضعیف
ترین بخش کارنامه علمی او دانست .در واقع ،نظریات انتقادی آن مورخ و زبان شناس
دانشمند درباره ادبیات وسیله ای برای تخطئه حیثیت علمی او شده و صاحبنظران
را در این حیرت فرو برده است که آن دانشمند بزرگوار که در پژوهش های خود در
تاریخ و زبان شناسی آن چنان پای بند اصول علمی بوده ،چگونه در بررسی ادبیات در
تاثیر احساسات و عقاید شخصی داوری کرده است.
تلقی انتقادی کسروی از ادبیات و التزامی که او برای اخالق در شعر و هنر قائل است،
یادآور عقاید گذشتگان از سقراط و شاگردش افالطون گرفته تا تولستوی است که شعر
و هنر را از نظر گاه اخالق می نگریسته اند و در نقد شعر بر بنیاد اصول اخالق و مصالح
جامعه داوری می کرده اند)۱(.
سقراط بر این باور است که هنرهایی چون شعر با خیر و نیکی سر و کاری ندارند و غایت
هدف آنها لذت جویی و خوشایندی است .از این رو او شعر را بی فایده می داند و حتی
زیبایی آن را منکر است ،زیرا از دیدگاه او آنچه سودمند نیست زیبا نمی تواند بود.
افالطون نیز از قول سقراط شعر را محصول حالت بی خودی و ناهشیاری می داند و به
کنایه شعر را نوعی «هذیان» می خواند که از موجودی بی خویشتن و آشفته و پریشان
صادر شده است .از این رو وقتی که شاعر از آن حالت خلسه و جذبه خود باز می آید،
دیگر نمی تواند همانند سخنی که در آن حال بی خودی سروده در حال هشیاری و
بیداری نیز بسراید و حتی به درستی سخن خود را درک کند .و البته وقتی خود چیزی
را نتواند دریابد ،ناچار به دیگری نیز نمی تواند آموخت .بنابر این شاعر موجودی است
عاطل و باطل و بلکه در بعضی موارد موجب ترویج اوهام و اشاعه فساد و تباهی.
این مالحظات نشان می دهد که چرا افالطون در «جمهور» شاعر را از مدینه فاضله
( )Utopiaآرمان شهر خود می راند .از نظر او شعری که شاعران بی قریحه اما
خردمند می سرایند ،بر آثار شاعران با قریحه و پرشور و بی بند و بار ترجیح دارد.
باری ،بنیاد هنر در نزد افالطون عبارت است از تقلید ،اما از آنجا که عالم محسوس
خود تقلیدی است از جهان معقول ،کار هنرمند تقلیدی از عالم معقول ( ُم ُثل) خواهد
بود و پیداست که چنین تقلیدی دیگر چه ارزشی خواهد داشت)۲(.
اما ارسطو در رساله ناتمام خود( ،بوطیقا) به این نتیجه می رسد که برخالف نظریات
سقراط و افالطون نباید ارزش زیبایی و هنری را با ارزش اخالقی درآمیخت .به نظر
ارسطو غرض و غایت شعر فایده اخالقی نیست ،که خوشایندی است .دیگر این که کار
شعر و هنر تقلید محض از طبیعت نیست ،بلکه این نیز هست تا از تمامی کائنات و از
احوال آدمی تصویری فراتر یا فروتر از آنچه که هست به دست دهد .از آن جا که شعر
و هنر با امور کلی سر و کار دارد ،که جهان محسوس و طبیعت هم مقتضای آن است،
برتر از تاریخ است که به امور جزئی می پردازد .نکته آخر این که به اعتقاد ارسطو هنر
شعر حقیقت خاص خود را دارد و باید موضوع مقوله فلسفه را که «حقیقت» است از
موضوع هنر که «زیبایی» است باز شناخت)۳(.
تولستوی در «هنر چیست؟» هنر را صرفا بیان زیبایی نمی داند .او «زیبایی» را در
«نیکی» جستجو می کند و هنر را همچون سخن وسیله ارتباط و در نهایت پیشرفت
آدمی می داند ،پیشرفتی که موجب ترقی آدمی به سوی کمال است )۴(.تولستوی تنها
دو نوع هنر را در زمانه خود خوب می شمارد:
 -1هنری که حاصل احساسات ناشی از تصور دینی انسان از خداست که آن را می توان
هنر مذهبی اصطالح کرد.
 -2هنری که احساس ساده و مشترک از زندگی را ،که همواره برای هرکسی در همه
جای دنیا قابل حصول است ،بیان می کند .چنین هنری است که مردمی و جهانی است)۵(.
تولستوی در جای دیگر می گوید« :هنر ،آنچنان که معتقدان به ماوراءالطبیعه می
پندارند ،تجلی مرموز آیات زیبایی یا خدا نیست .آن چنانی هم که فیزیولوژی دانان
زیبایی شناس گمان می کنند بازیچه آزاد کردن انرژی ذخیره شده متراکم نیست.
همچنان که وسیله بیان عواطف انسانی با عالئم برونی و ظاهری نیز نیست .خلق
موضوعات مفرح و دلپذیر هم نیست .گذشته از همه اینها ،هنر وسیله لذت نیست،
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اما می تواند موجب وحدت افراد آدمی باشد ،چون ایشان را با احساس مشترکی به
یکدیگر پیوند می دهد و از این روست که برای زندگی و پیشرفت به سوی زندگی
بهتر افراد و جامعه انسانی ضرورت دارد)۶(».
از چنین نظرگاهی است که تولستوی شاعران و نویسندگانی چون هومر و راسین و
پوشکین و شکسپیر را نکوهش می کند و شیللر و هوگو و دیکنز را می ستاید)۷(.
نهضت روشنگری ( )The Enlightenmentدر اروپا ،در قرن هیجدهم میالدی،
گرایش به عقل ،عقل روشن اندیش داشت و متمایل به آزادمنشی ( )Liberalismبشر
دوستی ( )Humanismو علم جویی ( )Scientismبود .ترقیات و تحوالت علمی
و عقلی قرن هفدهم مانند اکتشافات نیوتن ،اندیشه تعقلی دکارت ،وحدت وجود
اسپینوزا و اهمیت تجربه نزد بیکن و الک توانست که اعتماد عمومی را بر قوانین
طبیعت و نظم کلی آن و بر عقل آدمی جلب کند .از این پس نگرش به مسائل دینی و
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بر بنیاد علم و عقل و اندیشه تحلیل انتقادی معمول
شد ،تا آنجا که این تصور پیش آمد که با روشنگری اذهان تاریک ،تاریک از تفکر دینی،
می توان بر مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز غلبه کرد.
در ذهن روشنگران اروپایی تفکر انتقادی ،که مولود نگرش عقلی است ،نقد ادبی را
پدید می آورد .ارنست کاسیرر در کتاب معتبر خود ،فلسفه روشنگری ،می نویسد:
«قرن هیجدهم به این که «قرن فلسفه» خوانده شود سخت تمایل دارد ،اما در عین
حال چندان بی میل هم نیست که «قرن انتقاد» نامیده شود .این دو عنوان تنها روایت
های متفاوت از وضعیتی مشابه اند که برآنند تا از زوایای مختلف ،نیروی اصلی خرد
حاکم بر عصری را مشخص کنند که متمایل به اندیشه است .یگانگی فلسفه و نقد ادبی
و زیبایی شناسی را می توان در همه افکار بزرگ این قرن عیان دید ،تا آنجا که نمی توان
به سادگی آن را تصادف خواند ،زیرا که همیشه براساس ضرورت ذاتی وحدت مسائل
این دو حوزه فکری بوده است و همواره میان مسائل اساسی فلسفه سیستماتیک و نقد
ادبی رابطه نزدیک وجود داشته است)۸(».
متفکران ایرانی قرن نوزدهم ،از جمله میرزا فتح علی آخوندزاده ،میرزا آقاخان کرمانی،
میرزا ملکم خان ،عبدالرحیم طالبوف و زین العابدین مراغه ای در تاثیر اندیشه هایی
برآمده از نهضت روشنگری اروپایی کوشیدند تا در رساله ها و مقاله های خود افکار
ایرانیان را از نادانی ها و کژاندیشی های دینی بپیرایند و آنها را با مفاهیم عقلی و
عملی پیشرفته جدید آشنا کنند.
این روشنگران «نادانی» را علت العلل همه مسائل اجتماعی می شناختند ،بی آن که
رابطه ِعلّی نادانی -و فقط نادانی -را با آن مسائل نشان دهند و از عامل مهم اقتصاد
جامعه و همچنین از عواملی مانند سنت های حکومتی و فرهنگی و اجتماعی سخنی به
میان آورند .غافل از این که هر نوع تحلیل تاریخی ،اجتماعی و انتقادی بدون توجه به
مبانی اقتصادی آن جامعه کافی نمی تواند باشد و از سوی دیگر نیز تنها بیان ِعلّی روابط
اقتصادی نمی تواند ماهیت مظاهر به هم پیوسته مدنیت را نشان دهد.
این گروه از روشنگران ایرانی در آثار فلسفی و اجتماعی خود نیز به نقد ادبی پرداخته
اند و از شعرها و نوشته هایی که «سودمند» نمی دانسته اند انتقاد کرده اند)۹(.
احمد کسروی را باید در زمره این نسل از روشنگران ایرانی دانست که ،با همه انکار
خود ،در برخی از مباحث فکری ،از جمله در انتقاد از شعر و شاعران ایران ،در تاثیر
نوشته های میرزا آقاخان کرمانی بوده است )۱۰(،هرچند که خود میرزا آقاخان را نیز باید
متاثر از اندیشه های میرزا فتح علی آخوند زاده دانست )11(.دنباله مطلب در صفحه 54
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یک سینه
سخن
مسعود سپند

یادی از سیمین « َا َبر زن ایرانی»

ز کوی عشق بازان شاعر سیمین سخن اینجاست
شراب شعرهای تازه از جام کهن اینجاست
سرود مهربانی هاست در آئین او جاری
اهورایی که می جنگد بجان با اهریمن اینجاست
شراب شعر او شیرین تر از شعر شراب تلخ
چه جای شهد و شیرینی که آن شکر دهن اینجاست
ندارم بیم از گرگان شهری و بیابانی
که امشب یوسف و یعقوب و بوی پیرهن اینجاست
به رنگ و بوی و روی و موی و خط و خال حاجت نیست
چراغ و الله و ریحان و سرو و یاسمن اینجاست
اگرچه شیر مردان بالکش پای در بندند
ِ
ِ
ارژن آزادگان آن شیر زن اینجاست
دشت
ز
به مرمر خانه دلها هزار آئینه می رقصد
که امشب چلچراغ سقف صدها انجمن اینجاست
بپای شعر نابش می نشینم تا که شب جاری ست
ببین سیمینِ تو سیمینِ ما سیمینِ من اینجاست
م -سپند
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سیمین اندوه بزرگ ملت ایران را در شعر خود شرح می داد .با مردم کوچه و بازار
می نشست و از ته دل آنها سخن می گفت .برای سیمین آنچه مهم بود ،مردم بود،
همان مردمی که از جور و ستم اهریمنان به جان آمده و فریاد وفغانشان بلند است .اما
سیمین این ناله ها را رساتر می کرد .از جنگ می سرایید ،از ننگ می گفت ،از مادری
که فرزندش را کشته اند و از کشته ای که جهل و جنون رهبران کشور او را به این روز
انداخته .اشعار سیمین آنقدر قوی و پوالدین است که می تواند زیربنای آسمان خراشی از
فریاد باشد .او با صالبت فریاد می زد که دوباره وطنش را می سازد با خشت جان خودش
و استخوان خود را مانند ستونی بر زیر سقف بلند استاده میهنش استوار می سازد .همان
استخوانی که گزمه های جمهوری جهل و جنون لگدکوبش کردند .اما او آنهمه درد را
تحمل کرد و باز هم سرایید.
دوباره می سازمت وطن ،اگرچه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می زنم ،اگرچه با استخوان خویش
دوباره می بویم از تو گل ،به میل نسل جوان تو
دوباره می شویم از تو خون ،به سیل اشک روان خویش
دوباره یک روز روشنا ،سیاهی از خانه می رود
به شعر خود رنگ می زنم ،ز آبی آسمان خویش
اگرچه صد ساله مرده ام ،به گور خود خواهم ایستاد
که بر درم قلب اهرمن ،ز نعره آنچنان خویش
کسی که (عظم رمیم) را دوباره انشا کند به لطف
چو کوه می بخشدم شکوه ،به عرصه امتحان خویش
اگرچه پیرم ولی هنوز ،مجال تعلیم اگر بود
جوانی آغاز می کنم کنا ِر نوباوگان خویش

سال ها پیش در جلسه ای ،بانوئی خواست مزه بیندازد و از مردان در حضور سیمین به
بدی یاد کرد .سیمین گفت« :واهلل من از مردها بدی ندیده ام» و اتفاقاً همان جلسه را
چند مرد برای سیمین براه انداخته بودند و او که از مرد اول زندگیش و پدر فرزندانش
وقتی سیمین به شمال کالیفرنیا می آمد شهر ،رنگ و روی دیگری پیدا می کرد .شب زیاد خوبی ندیده بود ،حتی از او هم به بدی یاد نکرد.
دنباله مطلب در صفحه 54
های دیدار با سیمین آغاز می شد و سیمین بانو را مانند دسته گل به میهمانی آینه ها می
بردند .حتی آنهایی که سیمین را بسیار دوست می داشتند ،اما با برگزارکنندگان این
شبها هم اندیشی نداشتند ،دل به دریا می زدند و به دیدار سیمین می شتافتند .خب
رستوران فیمس کباب
سیمین بود و بانوی شعر و شهامت .هرجا که سیمین بود ،عشق بود ،مهربانی بود ،شعر
و سرود و درود بود( ،ایران) بود.
سال ها پیش که به شمال کالیفرنیا آمده بود از او پرسیدم« :سیمین جان ،چرا اینجا نمی
غذای هر ملتی بخشی از فرهنگ آن مردم است.
مانی ».نگاهم کرد و گفت« :در ایران بهتر می توانم شعر بگویم ،چرا که آنجا همه چیز
رستوران فیمس کباب با غذاهای بسیار خوشمزه
را به چشم می بینم».
شصت سال پیش که جوانکی پانزده  -شانزده ساله بودم و تنها دلخوشی ام گوش کردن
و با طعم و عطر منحصر بفرد ایرانی در محیطی متفاوت
به صدای رادیوهای همسایه ایران بود ،از رادیو کابل می شنیدم خواننده افغان با صدای
آماده پذیرایی از شما و میهمان های شماست
حزن انگیز و لهجه دلپذیرش می خواند:
ستاره دیده فروبست و آرمید ،بیا  /شراب نور به رگهای شب دوید ،بیا
نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داد  /کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا

و من از رادیو کابل سیمین را شناختم .سیمین بهبهانی ،زنی پرشور و اهل شعر و سیاست.
بعد از انقالب و شاید هم پیش از انقالب سیمین برای اشعارش وزن هایی را انتخاب
کرد که تا آن تاریخ کسی آن را پیدا نکرده یا به کار نبرده بود و شاید هم زیاد مورد اقبال
شعر خوانان و شاعران نبود ،اما سیمین اندیشه های بزرگ خود را چنان در این اوزان جا
انداخت که دیگر آن وزن ها عجیب و غریب نمی نمایند.
شلوار تا خورده دارد  /مردی که یک پا ندارد
خشم است و آتش نگاهش  /یعنی تماشا ندارد

رادیو  ۲۴ساعته بامداد ،ساکرامتو
اخبار محلی ،ایران و جهان  -گزارش های گوناگون
گفتگو با دانشمندان ،بزرگان علم و ادب
موسیقی روز  -تفسیر مسائل سیاسی و ورزشی

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

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
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ژان پل ساتر
بخش اول

دکتر احمد ایرانی
«فیلسوف مردم» و «نویسنده متعهد» قرن ما

از «ژان پل سارتر» به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان و نویسندگان قرن بیستم
یاد می شود .این اندیشمند فرانسوی یکی از بزرگترین مبارزان قرن ما و یکی از
نامدارترین روشنفکران جهان فلسفه و نویسندگی نیز شناخته شده است .کتاب ها،
نمایش نامه ها ،مقاله ها و سخنرانی های او ،چه پیش از جنگ جهانی دوم و چه پس
از آن ،شور و هیجانی پردامنه در فرانسه و در بسیاری دیگر از کشورهای اروپا به
پا کرد و نام «سارتر» با راه پیمایی های خیابانی و مبارزه های سیاسی در فرانسه
درهم آمیخت .مردم فرانسه او را «فیلسوف مردم» و «نویسنده متعهد» نامیدند و
روشنفکران و مبارزان سراسر جهان به وجودش افتخار می کردند.
چکیده سرگذشت
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آلمانی ها اسیر شد و مدت یک سال در یکی از اردوگاه های جنگی زندانی شد .پیش از
پایان جنگ در پاریس به «نهضت مقاومت ملی» پیوست .در دوران دبیری ،همکاری
خود را با روزنامه ها و هفته نامه ها آغاز کرد .سارتر روزنامه نگاری زبردست و یکی
از آگاه ترین سردبیران نشریه های سیاسی و فلسفی به شمار می رفت .نخستین کتاب
مشهور او به نام «تهوع» یا «دل به هم خوردگی» در سال  1938منتشر شد و بسیاری
از مردم فرانسه او را به نام نویسنده ای بزرگ می شناختند .پس از پایان جنگ جهانی
دوم کتاب ها ،نمایشنامه ها ،داستان ها و مقاله های فلسفی و سیاسی سارتر یکی پس
از دیگری منتشر شدند و آوازه و شهرتش سراسر فرانسه و اروپا را فرا گرفت.
در سال  1964جایزه نوبل در ادبیات به سارتر داده شد .اما او این اجازه را نپذیرفت و
گفت نویسنده فردی متعهد است و نیازی به جایزه و پاداش ندارد .سارتر در سراسر
نیمه دوم قرن حضر تا زمان مرگ به شدت درگیر مبارزه های سیاسی بود و با اتحادیه
های کارگری و گروه های درگیر با سرمایه داران همکاری می کرد .خود وی در بسیاری
از گرد هم آیی های خیابانی ،راه پیمایی ها و اعتصاب ها شرکت می کرد .سارتر تا پایان
عمر پیوند زناشویی نبست ،اما نزدیک به پنجاه سال با خانم «سیمون دوبوار» ،نویسنده
و اندیشمند بزرگ فرانسوی ،هم نشینی و دوستی بسیار نزدیک داشت .از این فیلسوف
بزرگ و نویسنده مبارز کتاب های فلسفی و داستانی و نمایشنامه های پر ارزش به
یادگار مانده است .مهم ترین اثر فلسفی او «هستی و نیستی» نام دارد .کتاب «واژه ها»
یا «کلمات» در واقع زندگی نامه دوران جوانی اوست که به قلم خودش نوشته شده است.
از نمایشنامه های او می توان از «فاحشه محترم»« ،پشه ها»« ،بن بست»« ،خواب های
آشفته»« ،محکومان آلتونا» و «راه های آزادی» نام برد .سارتر به مشروب و سیگار سخت
عالقه مند بود و دست کم از سال  1965به بعد از بیماری های گوناگون بدنی به شدت در
رنج بود .اما هم چنان به نویسندگی می پرداخت و به شدت درگیر مباره های سیاسی در
سطح دشواری ها و مسایل جهانی بود .وی پس از یک بیماری طوالنی در سال  1980چشم از
جهان فرو بست .به درخواست او جسدش را سوزانیدند و خاکسترش به خاک سپرده شد.

«سارتر» در سال  1905در پاریس به دنیا آمد .در دوسالگی پدرش را از دست داد و در
خانه پدربزرگ ساکن شد .پس از پایان تحصیالت دبیرستان وارد دانش سرای عالی پاریس
شد .سارتر جوان کوتاه قدی بود که چشم هایش برآمده و «چپ» بودند و در واقع از زیبایی
بهره ای نداشت .اما از همان دوران کودکی و نوجوانی سخت به کتاب خواندن عالقه مند
شد .وی در زندگی نامه خود می نویسد «من کودک تنها و گوشه گیری بودم و به محض
این که خواندن را یاد گرفتم ،هرکتاب که به دستم می رسید آن را می خواندم».
سارتر پس از پایان تحصیل در دانش سرای عالی پاریس در رشته فلسفه دانشنامه
اندیشه های فلسفی
لیسانس گرفت و در دبیرستان های شهرستان ها به تدریس پرداخت .در دوران
دبیری دبیرستان سه کتاب فلسفی نوشت و پایه های شهرتش در فرانسه گذاشته سارتر یکی از اندیشمندانی است که به نام فیلسوفان «هستی گرا» (اکزیستان
شد .در آغاز جنگ جهانی دوم به خدمت در ارتش فرا خوانده شد و چون چشم هایش سیالیست) مشهور شده اند .فلسفه این گروه از فیلسوفان را می توان «اصالت
دنباله مطلب در صفحه 53
ضعیف بودند در «خط ماژینو» به کارهای دفتری پرداخت .در همین زمان به دست وجود» یا «هستی گرایی» نامید.
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Gabeh Rug Gallery
با  ۴۰سال تجربه و با ارائه بهترین سرویس و خدمات

مجموعه ای از بهترین فرش های دست باف (تبریز ،نائین ،کاشان ،قم ،تابلو فرش و غیره)
)Handmade Rugs, Variety of Designs (Tabriz, Naeen, Kashan & Qom

متخصص در شستشوی فرش های دست باف و ارزشمند

از شما دعوت می کنیم که از نفیس ترین مجموعه فرش های ایرانی نو و آنتیک دیدن فرمایید!

برآورد و
قیمت گذاری
جهت بیمه

خرید ،فروش
و
معاوضه

رفوگری،
لکه و رنگ برداری،
براق شور

Expert
Appraisals
for Insurance

Buy, Sale
&
Trade-ins

Wash
&
Repair

By Appointment Only

(408) 876-9495

3911 Stevens Creek Blvd, Suite 201, Santa Clara, CA 95051
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هما گرامی (فره وشی)

چگونگی جدا شدن هرات از ایران
هنوز دوست محمدخان حکمران پیشین هرات در ترکستان دنبال دوستانی می گشت
که با همدلی و کمک ایشان حکومت از دست رفته خویش در افغانستان را به دست
آورد .یار محمدخان در هرات می کوشید که افغان ها را بر ضد انگلیسی ها بشوراند.
امیربخارا نماینده انگلیس را به زندان افکنده بود و گرچه دوست محمدخان حکمران
هرات دلیرانه در برابر انگلیس ایستاد و جنگید ولی باالخره از انگلیس شکست خورد
و آنها که از قدرت دوباره او وحشت زیادی داشتند به هر طرف که می گریخت او را
دنبال می کردند و از تمام سرداران و بزرگان هر ایل و طایفه ای خواستند که او را
پناه ندهد و گرچه او عده زیادی طرفداران جدی داشت ولی باالخره از در به دری و
جنگیدن بدون اسلحه در برابر آنها خسته شد و ناچار تسلیم ایشان گردید و انگلیسی ها
در نوامبر  1840او را با یک عده مستحفظ نظامی تحت الحفظ به هندوستان فرستادند
و در آنجا او را ساکت کردند .به این صورت آنها تصور کردند که دیگر افغانستان آرام
و ساکت است و قالده تسلیم به گردن آنها نهاده شده و غائله ختم است ،اما چون
زمانی گذشت دوباره در شروع سال  1841در گوشه ای از افغانستان بیرق مخالفت با
انگلیس افراشته شد و «اخترخان» یکی از سرداران «درانی» که به همان طایفه شجاع
الملک تعلق داشت سربرافراشت و در تجسس و جستجوها معلوم شد که «اخترخان» با
«یارمحمدخان» وزیر سابق هرات در تماس است .وی در نامه ای نوشته بود که من از
هرات حرکت می کنم و از مشهد هم قشونی بزرگ همراه ما هستند که در برابر قوای
انگلیس می ایستیم تا سرزمین اجدادی خود را از دست آنها نجات دهیم .این نامه توسط
جاسوسان انگلیس به دست ایشان افتاد و آنها درصدد چاره جویی برآمدند .آنها به خوبی
متوجه شده بودند که افغانستان را با زور سرنیزه نمی توان تسخیر کرد زیرا چون در
نواحی محکم و کوهستانی آنجا به ایجاد قالع نظامی برای توسعه نفوذ خویش پرداختند
با مخالفت شدید افغان ها مواجه شدند و طایفه «گلزایی» از طوایف بزرگ افغانستان
به نبرد با ایشان پرداخت تا خاک خود را از نفوذ آنها دور نگه دارد .گرچه در این نبرد
افغان ها از انگلیس شکست خوردند ولی بطور کلی این نبردها باعث شکست سیاسی
انگلیس بود و مردم افغانستان با هر نبردی که اتفاق می افتاد ،حتی اگر شکست می
خوردند ،ولی به این آگاهی می رسیدند که می توان با این قوم بیگانه جنگید و باالخره
روزی در این نبردها پیروز شد.
دولت انگلیس از روانشناسی مردم افغانستان آگاهی نداشت ،به همین مناسبت برای به
دست آوردن افغانستان و کوتاه کردن دست ایران از هرات سال ها جنگید ولی حتی شاه

معرفی کتاب

«یادها و دیدارها» نه صرفاً دفتر خاطرات ایرج پارسینژاد،
بلکه سندی است موثق که گوشههایی از خلقیات و منش
و رفتار جماعتی از کوشندگان عرصه ادبیات و فرهنگ و
هنر ایران را در پنجاه سال اخیر آشکار میکند .خواننده
کتاب با برخی از خصلتها و افکار و عقاید نامآوران زمانه
چون بدیعالزمان فروزانفر ،پرویز ناتل خانلری ،عبدالحسین
زرینکوب ،عباس زریاب خویی ،محمدجعفر محجوب ،ایرج
افشار ،سیروس پرهام ،داریوش شایگان ،شاهرخ مسکوب،
نجف دریابندری ،نادر نادرپور ،محمدرضا شفیعی کدکنی،
محمدرضا شجریان ،بهرام بیضایی ،عباس کیارستمی و...
آشنا میشود و نکتههای نخوانده و نشنیده بسیاری مییابد.

برای تهیه کتاب «یادها و دیدارها» ،لطفا با شرکت کتاب در لس آنجلس تماس حاصل فرمایید.

)۳۱۰( ۴۷۷-۷۴۷۷
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شجاع الملک را که به حکومت کابل گماشته بود و آنها نزدیک به سه سال به نام این شاه در
افغانستان حکومت می کردند ،کم کم موجب عدم رضایت مردم شدند .شاه به کلی منفور
ملت شده بود و طوایف مختلف افغان درصدد گردآوری اسلحه و مهمات برای مقابله با
این وضع بودند و حتی خود شاه هم رفته رفته اظهار نارضایتی می کرد و انگلیس را باعث
خرابی کار خود و مملکت افغانستان می دانست .بنابراین انگلیسی ها در این فکر بودند که
شجاع الملک را بردارند و پسرش تیمورمیرزا را به تحت سلطنت بنشانند.
«جان ویلیام کی» بهتر از هر نویسنده انگلیسی ،اوضاع این ایام افغانستان را در کتاب
«تاریخ جنگ های افغانستان» شرح داده است .در نوامبر  1841تقریبا تمام طبقات
مردم افغانستان بر ضد انگلیسی ها متحد شده بودند و در اول صبح روز دوم نوامبر
آن سال در حوالی منزل «الکساندر بورنس» انگلیسی اجتماع کردند و طولی نکشید که
مردم هیجان زده و عصبانی افغان به منزل او حمله بردند و او و برادرش را به قتل
رساندند و خانه او را غارت کردند( .الکساندر بورنس معاون نماینده سیاسی بود و خود
نماینده سیاسی هم که در خارج شهر بود تا خبر شود خانه اش به آتش کشیده شد).
انگلیسی ها چون متوجه شدند که از طریق جنگ و مهمات نمی توانند از عهده افغان
ها برآیند ،متوسل به حیله و نیرنگ شدند ،دیگر افغان های عصبانی قابل کنترل نبودند.
ازدحام و شورش به اندازه ای موحش و هراس انگیز بود که انگلیس با این که اسلحه
و مهمات کافی و قشون بزرگ داشت ،جرات مقابله با شورشیان را نداشت .آنها زخم
خورده هایی بودند که حاضر به عقب نشینی و مذاکره نبودند به همین جهت فرمانده
کل قشون انگلیس در شش نوامبر ،یعنی چهار روز بعد از شروع اعتراضات ،به نماینده
سیاسی انگلیس پیشنهاد کرد که با قشون افغان ها از در آشتی وارد شوند و هرچه زودتر
صلح و آرامش برقرار گردد .عقیده او این بود که شاید اگر نتوان به زور قوه نظامی
شورش را خوابانید الاقل می توان با دادن پول به روسای طوایف و سرداران ،آرامش
را برقرار کرد .به این جهت حدود سی هزار روپیه برای ساکت کردن شورش به یکی
از فرماندهان انگلیسی می دهند که آرامش را برقرار کند ،اما مردمی که در سال های
گذشته تحت ظلم و ستم آنها قرار گرفته بودند دیگر حاضر به سکوت نبودند و دیگر
پول انگلیس قادر به برقراری نظم و آرامش نبود .بنابراین انگلیسی ها تصمیم گرفتند
که با اختالف انداختن بین شیعیان و سنی مذهبان ،از گسترش نارضایتی نسبت به
انگلیس جلوگیری کنند و به گونه ای آرامشی برقرار کنند و با این نفاق افکنی در میان
ایشان ،آنها را به خود مشغول دارند تا راه چاره ای بیابند« .جان ویلیام کی» در تاریخ
می نویسد «از این تاریخ به بعد سختی ها و مشکالت انگلیسی ها هر روز بیشتر و بیشتر
می شد .تمام صاحب منصبان ،مایوس و خسته و ناراضی شده بودند .قشون شجاعت و
رشادت خود را به کلی از دست داده بود و دیگر انگلیسی ها کامال محاصره شده بودند
و آذوقه آنها رو به اتمام بود .تمام افغانستان بعد از چندین سال ستم هایی که دیده
بودند یکپارچه برپا خاسته بودند و دیگر کسی جلودار آنها نبود .هرچه سران و بزرگان
و فرماندهان انگلیس نامه کمک می فرستادند که ما در محاصره هستیم و اگر به کمک
ما نیایید و عجله نکنید به زودی همه ما نابود خواهیم شد و شرافت وطن نیز در خطر
است ،کمکی از جانبی به سوی آنها نمی رسید و اوضاع روز به روز وخیم تر و ناگوارتر
می شد (دنباله این مطلب در شماره آینده)

مراکز پخش ماهنامه پژواک در وست وود
فتو نگاه  -کلبه کتاب
کتاب سرا  -گالری عشق
کتاب فروشی پارس
توچال مارکت  -شاطر عباس مارکت

ماهنامه پژواک

با درج آگهی در نشریه پژواک،
کسب و کار و خدمات خود را به ایرانیان شمال کالیفرنیا معرفی نمایید!
(408) 221-8624
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تقدیس زناکار و حرامزاده در
جامعهای به شدت مرد ساالر
حسین باقرزاده

صحنه را تجسم کنید :دو هزار سال پیش است .زنی جوان در جامعهای عمیقا سنتی
پسری زاییده است و پدراو معلوم نیست .زن شوهر دارد ولی پسر از او نیست .زن
از معرفی پدر ابا دارد .معلوم نیست که او نمیداند پدر فرزند کیست یا میداند
ولی حاضر نیست نام او را ببرد .مردم جمع شدهاند و سر و صدا راه انداختهاند:
«این چه آبروریزی و لکه ننگی است که برای ما آوردهای؟ نه مادر تو بدکاره بوده و
نه پدرت».زن پاسخی ندارد .خطر سنگسار و مرگ دردناکی زن را تهدید میکند و
فرزندش اگر زنده بماند به عنوانیک حرامزاده مطرود جامعه خواهد بود .اما او نه
تنها به طرز معجزه آسایی نجات پیدا میکند ،بلکه خود وفرزندش مقام قدسی پیدا
میکنند ،میلیاردها انسان در طول بیش از دو هزار سال پیرو آنان میشوند و ،از همه
مهمتر ،فرزندش تنها انسان شاخصی در جوامع ادیان ابراهیمی در طول تاریخ میشود
که هویتش نه با هویتپدر که با هویت مادر تعریف شده است :عیسی بن مریم.
ولی مریم چگونه از این مخمصه هولناک نجات پیدا میکند؟ قرآن میگوید پسر
نوزادش به زبان آمده و ازمادرش دفاع کرده است .انجیلها روایات دیگری دارند .مثال
انجیل متا میگوید فرشتهای به خواب یوسف ،شوهر مریم آمده و او را قانع کرده که
زنش نه از مرد دیگری و بلکه از روح القدس حامله شده است ،وانجیل لوقا از فرشتهای
در شب زایش عیسی سخن میگوید که بر شبانانی در آن حول و حوش ظاهر شده وآنان
را از تولد عیسی مسیح (نجاتدهنده) آگاه ساخته است .واقعیت ،اما ،تنها پس از کنار
زدن پیرایههایمذهبی و نقش فرشتگان از داستان به دست میآید.
جامعه مردساالر (و از جمله جامعه مردساالر یهودی  ۲۰۰۰سال پیش) به هیچوجه
استقالل زن را در امرزایش بر نمیتابد و به دنبال هر زایشی دنبال مردی میگردد
که نوزاد را به او نسبت دهد .عالوه بر این ،این زایش باید در درون نهادی به نام
ازدواج صورت گیرد تا نوزاد مشروعیت پیدا کند و به عنوان عضوی معمولی از

جامعه پذیرفته شود .زن در این روند
تنها حکم یک وسیله ،و (به تعبیر قرآن)
کشتزاری را پیدا میکند که در خدمت
تولید نسل مرد قرار گرفته است.
چنین است که در شجره خانوادگی
سلسله نسب افراد از طریق نیاهای
ذکور شناخته میشود و نیاهای اناث به
فراموشی سپرده میشوند ،و یا هویت
شخص نه باهویت مادر و بلکه با هویت
پدر تعریف میشود.
خوب به اطراف خود نگاه کنید :هرچه
بخواهید علیزاده و تقیزاده و باقرزاده و
بن علی و بن سلمان وجانسون و پیترسون
و رحمانف میبینیم ،ولی از معصومهزاده و شهینزاده و بن فاطمه و الیزابتسون
و ویکتوریااف اثری نیست .عالوه بر این ،در ایران و بسیاری از جوامع دیگر،
مشخصات هویتی یک فرد اینگونه ثبت میشود :نام ،نام خانوادگی و نام پدر  -و
از نام مادر خبری نیست .در صورتی که نسبت یک فردبه مادر به مراتب از نسبت
او به پدر مسلمتر است .زنی که فرزندی میزاید بدون تردید مادر او است ولی
در باره پدر او نمیتوان با همان قاطعیت سخن گفت .من از کجا بدانم که مادرم
رابطهای به جبر (تجاوز) یا اختیار (عشق و عالقه) با مرد دیگری جز پدر نداشته
و من محصول آن رابطه نباشم ،رابطهای که اسرار آن برای همیشه پنهان مانده
باشد؟ از این رو ،اگر در تعیین هویت یک فرد از هویت (فقط) یکی از والدینکمک
میگیریم ،منطقا باید نام مادر را که مسلمتر است ذکر کنیم.
ولی جامعه مردساالر سنتی و نرمهای آن بر اساس منطق و یا واقعیت بنا نشده است .در
این جامعه مردموضوعیت دارد و زن تنها یک وسیله است .زن باید در چارچوبهای
از پیش تعیین شده (از جمله ،نهادازدواج) عمل کند و محصول خود را به نام مردی
ثبت کند تا رسمیت یابد و در جامعه پذیرفته شود.
دنباله مطلب در صفحه 53

مشاوران آگاه و با تجربه در خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری
تخصص ما ،تجربه  ۴۰ساله ماست

قصد خرید یا فروش خانه دارید؟
کمیسیون ،خانه خود را با ما لیست کنید و

شما می توانید با پرداخت فقط  ۱درصد
همچنین با خرید خانه رویایی تان ۱ ،درصد کردیت مبلغ خرید خانه به شما تقدیم خواهد شد!
برای خرید و یا فروش خانه تان این موقعیت استثنایی را از دست ندهید!
!Why pay more when you don’t have to

You can list your property with us at only 1%commission & save thousands of dollars.

You can also buy your dream home with us & get 1% credit towards your purchase price.

TuuKasa Real Estate

info@tuukasa.com

DRE# 02067436

Email:

(408) 369-2020

339 Saratoga Ave., Ste. 300, San Jose, CA 95129
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فواید تکنیک
کایروپراکتیک
دکتر فتانه هوشداران

کايروپراکتيک و بارداری

یکی از اولین چیزهایی که هنگام بارداری رخ میدهد ،دگرگون ی های هورمونی شماست،
چراکه بدنتان به منظور تداوم بارداری تولید استروژن و پروژسترون را افزایش میدهد
و باعث تغییر فیزیولوژی بدن شما شده و توازن ماهیچهای شما تغییر خواهد یافت.
پیوندهای بدنیتان ُشلتر شده و آمادگی بیشتری به ذخیرهکردن چربی خواهید داشت.
از دیدگاه کايروپراکتيک ،احتمال جابجا شدن ستون فقرات شما در نتیجه این فعل
انفعاالت افزایش مییابد ،به ویژه نزدیک به انتهای دوره بارداری ،یعنی زمانیکه بدنتان
برای زایمان نوزاد آماده میشود ،زیرا میزان هورمونهای شما به شدت افزایش مییابد.
اضافه شدن تغییرات حالت بدنی به این معادله ،احتمال ایجاد درد پائین کمر و ...را
افزایش میدهد .همانطوریکه شکمتان شروع به بزرگ شدن میکند ،انحنای ستون
فقرات شما به سمت جلو بیشتر میشود و باعث برهم خوردن تعادل شما میگردد.
بنابراین اتفاقی که میافتد ،حرکات جبرانی دیگری آفریده میشوند .برای مثال ،انحنای
ت تر و انحنای گردنه رحم افزایش مییابد .بر اثر
استخوان های قفسه سینه شما تخ 
افزایش هورمونها ،پیوندهای استخوان نیز در مقابل آسیب ضعیف میشوند .اینجاست
که کارآمد میشود ،زمانیکه چیزی باید به جای خود باز گردد.

سیستم عصبی گردیده و در نتیجه بدن شما با توانایی صددرصدی مسئولیتهای خود را
انجام دهد .مغز کامپیوتر است ،ستون فقرات مجراست و کانالهای اعصاب نیز از ستون
فقرات نشات میگیرند .اگر در این نواحی ،هرگونه انسدادی وجود داشته باشد ،بدنتان
نمیتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد .رهایی هورمونها ،آزاد شدن آنزیمها ،تپش
قلب ،تنفس و تمامی اعضای بدنی شکمیتان به ستون فقرات متص ل هستند .به همین علت
کایروپراکتیک ،برای بانوی بارداری که دچار سردرد ،تهوع صبحگاهی ،واکنش معده
و سوزش سردل هستند نیز مفید است .درمان کایروپراکتیک قسمتهایی که اعضاء
درگیر را بیاثر میکند ،تصحیح میکند ،در نتیجه ممکن است ،احساس بهتر ،خواب
بهبود یافته و احتماالً تنش کمتری خواهید داشت.
درمان کایروپاتیک برای سهولت زایمان طبیعی نیز سودمند است و میتواند در
فرورفتگی ناحیه لگن ،فضای بیشتری را برای جنین فراهم کند .اگر استخوان لگن شما
جابجا شده باشد ،فضای کمتری در ناحیه لگن وجود دارد و به رحم فشار میآورد.
آیا انجام کایروپراکتیک در دوران بارداری ایمن است؟

کایروپراکتیک در دوران بارداری کام ًال ایمن است و میتواند در هر مرحلهای از  9ماهه
بارداری ،مورد استفاده قرار گیرد .اگر کایروپراکتیک بوسیله کایروپرکتور متخصص،
آموزش دیده و مجربی اجرا گردد ،همیشه ایمن است.
از روشی به نام  Sacro-occipital techniqueاستفاده می شود که نوعی کایروپراکتیکِ
فواید کایروپراکتیک دوران بارداری
مالیم است ،این روش در رهاسازی ناراحتیهای سیستم عصبی کارآست .گاهی اجرای
درمان کایروپراکتیک فقط برای در ِد پائین پشت و گردن درد مفید نیست ،بلکه برای برخی از تصحیحهای استخوانی ضروری است ،زیرا تصحیح حالت بدنی در پیشگیری از
بسیاری از مشکالت طی بارداری مفید خواهد بود .زمانیکه بدن شما از ناراحتیهای بروز بسیاری از مشکالت یاریرسان خواهد بود .به این ترتیب مطمئن خواهید شد که
عصبی ،رها باشد ،سالمت شما تضمین خواهد شد .درمانهای کایروپاتیک باعث رها شدن بدنتان با تمام توانایی خود در حال کار است .یعنی بارداری سالم و سهولت زایمان.

شرکت ساعی

مشکل گشای شهر شما
 -کارت سبز ،ویزای نامزدی

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
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نقد و بررسی فیلم «خورشید»
منتقد :میثم کریمی

بازیگران :علی نصیریان  -جواد عزتی  -طناز طباطبایی  -روحاهلل زمانی  -صفر
محمدی  -علی غابشی  -علی تقوا زاده  -بابک لطفی خواجه پاشا  -ابوالفضل
شیرزاد  -شمیال شیرزاد  -یوسف صفری بختیاری
کارگردان :مجید مجیدی ،متولد سال  1338در تهران است و فعالیت های هنری
خود را ابتدا با بازی در تئاتر آغاز کرد و سپس در سال های دهه  60و  70بازیگری در
سینما را تجربه کرد .با این حال مجیدی در سال های بعد تصمیم گرفت بازی در مقابل
دوربین را کنار گذاشته و به کارگردانی روی بیاورد«.بچه های آسمان» به کارگردانی
مجیدی نخستین فیلمی از سینمای ایران بود که موفق شد در لیست پنج فیلم نهایی
اسکار بهترین فیلم خارجی راه پیدا کند .از جمله مشهورترین ساخته های مجید
مجیدی« ،بچه های آسمان»« ،رنگ خدا»« ،باران» و «آواز گنجشک ها» بوده است.
خالصه داستان :علی (روح اهلل زمانی) در حالی که سخت در تالش برای ادامه
زندگی است ،از سوی هاشم (علی نصریان) پیشنهادی وسوسه انگیز دریافت می
کند تا زیرخاکی که در یک منطقه قرار گرفته را بیابد و به او تحویل دهد اما...
نقد فیلم «خورشید» :برای ساخت اثری که قصد به چالش کشیدن فقر در یک
اجتماع را دارد ،فیلمساز میبایست پیش از مطرحکردن موضوع مورد نظر ،آن را از
جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دهد تا دقیقترین تصویر از لنز دوربین او برای
مخاطب به نمایش درآید .در واقع ،فیلمساز موظف است که تصویری دقیق از فقر
و معضالت اجتماعی به تصویر بکشد و در این شرایط است که او میتواند بر جامعه
تأثیر گذاشته و بر داشتههای
مخاطب بیفزاید .در جهان
فیلمسازانی همچون دسیکا
چنین رویهای را به بهترین
شکل پیش گرفتند و در
سالهای پیش از انقالب نیز
داریوش مهرجویی با «دایره
مینا» معضل اهدای خون
صحنه ای از فیلم «خورشید»
را به سینما آورد و تأثیر به
سزایی در شکلگیری سازمان انتقال خون داشت .اما درک سازندگان «خورشید»
ش پا افتادهای است که سال هاست در سینمای ایران رایج
از فقر ،همان درک پی 
است .جایی که نویسندگان به دلیل عدم تجربه زیستی با فقر و مشکالت پایی ن شهر،
درک درستی از وضعیت ندارند و صرفاً تصاویر کلیشهای از فقر ترسیم میکنند که
خشونت و خالف عضو جداییناپذیر آن است .مجید مجیدی در «خورشید» تالش
کرده تا بار دیگر تصویری مشابه آنچه که در «بچههای آسمان» ترسیم کرده بود را
خلق کند اما این نکته را از یاد برده که ایران از زمان ساخت فیلم مذکور تفاوتهای
زیادی کرده است .اگر در دوران ساخت «بچههای آسمان» جامعه بهراحتی آن را
پذیرفت ،به دلیل شرایط زیستی یکسانی بود که باعث میشد فقر پذیرفته و آرزوی
کودکان آن فیلم باور شود.
اما حاال در «خورشید» ،مجیدی دیدگاه خود را تغییر داده و معتقد است که فقر
و کودک کار ارتباط مستقیمی با خالف و خشونت دارند! تصویری که در تضاد با
واقعیت کنونی جامعه است .شاید اگر سری به رویدادهای چند سال اخیر ایران بزنیم،
بتوانیم روایتهای گوناگونی از کودکان کار را بخوانیم که علیرغم فقر شدید سعی
کردند به تحصیل ادامه دهند و به زندگی بهتر امیدوار بمانند .مجیدی درعینحال
از نقد شرایط جامعه در «خورشید» خودداری کرده تا بحث آسیبشناسی به طور
کامل در جدیدترین ساختهاش حذف شود .آسیبشناسی که میتوانست به مخاطب
برای درک بهتر نحوه شکلگیری فقر و کودکان کار کمک کند و دیدگاه عمیقتری به
آنان دهد .متأسفانه در «خورشید» اگر چه پدر معتاد ،کاسبهای خالفکار ،دزدهای
خیابانی و کلی بزهکاری دیگر وجود دارد ،اما خبری از تصمیمگیرندگان و مسئوالن
و کسی که بتواند مسئولیت این وضعیت را برعهده بگیرد نیست!
البته مجیدی برای اینکه در این زمینه دست خالی نباشد ،شخصیتهای فرعی
بیخاصیتی را در داستان گنجانده تا خیر و شر را به بدترین شکل ممکن به تصویر
بکشد .جایی که شخصیت رفیعی بیآنکه منطقی برای قرارگیری در جایگاه خیر
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داشته باشد ،تصمیم
میگیرد در کنار علی و
کودکان کار باشد و حتی
از آنها بیاموزد .شخصیت
مدیر مدرسه نیز تصویری
آشنا و کلیشهای از افرادی
است که قصد دارند از
بحران پله ساخته و به
جایگاههای باالتر برسند و
در نهایت هاشم که ک ًال آدم
بدی است و میدانیم که
فرجام آدم بد چه خواهد
شد! متأسفانه «خورشید» از
ساخت شخصیتهای چند
بعدی ناتوان بوده و به خلق
تیپ رضایت داده است.
مجیدی حتی در مدیریت
خرده داستانها نیز دچار
مشکل شده است .شخصیت
مادر علی اضافهترین شخصیت فیلم با بازی طناز طباطبایی است که هیچ کارکردی
در داستان ندارد و هی چ چیز هم درباره او نمیدانیم .اشاره به ماجرای مهاجران افغان
ت مسئله خالصه شده تا
در ایران نیز بیآنکه پرداختی داشته باشد ،صرفاً به بیان صور 
فیلمساز از این طریق بتواند بخشی از رنج و درد آنها را روایت کند .دردی که مانند
قصه اصلی فیلم ،آسیبشناسی نشده و به حال خود رها میشوند .دراین بین شاید
بهترین اتفاق «خورشید» ،بازی روحاهلل زمانی در نقش اصلی فیلم است که چشمها را
خیره میکند .بازیگری که کودک کار بوده و حال در مقابل دوربین درخشیده است.
تجربه موفق مجید مجیدی در کار با نابازیگرها در «خورشید» به کمکش آمده تا
بهترین بازی را از زمانی بگیرد و باید گفت که او ستاره بیچو ن و چرای فیلم است.
«خورشید» در مجموع به دلیل نگاه سطحی سازندگانش به مقوله فقر و کودکان
کار ،نمیتواند اثری شایسته
تلقی شود .به نظر میرسد که
مجیدی برخالف زمانی که
«بچههای آسمان» را ساخت،
نتوانسته به درک درستی از
شرایط کنونی اجتماع برسد
و همان نگاه سانتیمانتال و
مبتذل سینمای ایران به فقر
صحنه ای از فیلم «خورشید»
و پایینشهر را در «خورشید»
تکرار کرده است .مجیدی قصد داشته با استفاده از نام خورشید کنایهای را مطرح
کند .اینکه مدرسه میتواند مانند ماجرای ابوالفضل ،حکم طلوع خورشید را برای
بچهها داشته باشد و در طرف دیگر ،برای مدیران مدرسه کنایه از غروب خورشید
ت رفتن تمام دستاوردهایشان باشد .به صدا در آمدن زنگ در مدرسه خالی
و از دس 
از دانشآموز شاید نماد خاموشی خورشید برای هر دو گروه باشد ،اما بیش از همه
تداعیگر صدای زنگی است که اعالم میکند مجیدی کماکان برای بازگشت به
روزهای طالیی راهی طوالنی در پیش دارد.

ماهنامه پژواک

نشریه برگزیده ایرانیان شمال کالیفرنیا
(408) 221-8624

www.pezhvak.com
16

)WWW.PEZHVAK.COM ® 360 (JANUARY 2022

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

هوای شعر در کوچه پسکوچههای عودالجان
ساره دوراندیش

شاید پروین همین جا کنار همین ایوان کوچک شعری گفته باشد .شاید موقع سرمای زمستان
کنار شومینه طبقه باال نشسته و مناظره «سیر و پیاز» یا شعر معروف «محتسب مستی به ره
دید» را همانجا سروده باشد ،این جا خانهای است که گفته میشود پروین اعتصامی در آن
زندگی میکرده است .عمارت بزرگی که حاال بخش کوچکی از آن مانده است.
ایوان کوچک ،پنجرهها و کتیبه باالی خانه و ستونها نمای خانه را ساختهاند .خانه که
خانه «یوسف اعتصامی» ،پدر پروین اعتصامی است ،اما همه آن را با نام «خانه پروین»
میشناسند .اینجا محله عودالجان است که گذر روزها چهرهاش را مخدوش کرده است.
داخل خانه راهرویی است که میرسد به دو اتاق و آشپزخانه و حیاطی در پشت ،از
راهپلهای قوسخورده میرسد تا اتاقهای باالیی .سقف اتاق پایین هاللهای تو در تو
است که به مرکزی در میان ختم میشوند و سقف اتاقهای باال بلند است ،شبیه
خانههای قدیمی دیگر .درهای چوبی در دو طرف بنا قرار گرفتهاند و اتاقها را به هم
وصل میکنند .یک شومینه قدیمی در طبقه باال قرار دارد.
یک کارشناس میراث فرهنگی می گوید« :در گذشته سه خانه کنار هم فعلی ،عمارتی
را تشکیل میدادهاند در محیطی هزار متری پوشیده از سرو و کاج و چنار .در حیاط
حوضی بزرگ به همراه دو حوض کوچکتر وجود داشته که حاال یکی تخریب و دیگری به
باغچه تبدیل شده ،همچنین حوض میانی با مساحتی کوچکتر دیده میشود .در حال حاضر
بخشهای زیادی از خانه تغییر کرده است .تغییرات که بنا به نیازهای مالکین صورت
گرفته از پوشاندن حیاط و باغچه تا تعویض در و پنجرهها دیده میشود .در کل اقدامات
سالهای اخیر ،باعث شده عمارت ارزشمند تاریخی-فرهنگی آسیب جدی ببیند .فقط خدا
را شکر توانستیم خانه را در فهرست آثار ملی به ثبت برسانیم ».خانه «پروين اعتصامی» در
تهران سال  ۱۳۸۴به شماره  ۱۴۶۱۹در فهرست میراث ملی به ثبت رسيد.
خانه پروین را حدود  ۴۰-۵۰سال قبل از برادر «پروین» خریدهاند ،چند سال پیش شهرداری
خانه را از آن خانواده خریده است .اما دو خانه دیگر تقریبا تخریب شدهاند .با این همه
هنوز رد پای زندگی پروین در همین خانه میانی هم دیده میشود .مهر مهرهای او که

روی قاب چوبی بوفههای دیواری کار شده است .گفته میشود عروسی پروین اعتصامی
در سالن پذیرایی همین خانه برگزار شده است و او بیشتر سالهای اقامتش در تهران را
در این خانه گذرانده است .پروین اعتصامی در تیرماه  ۱۳۱۳با پسر عموی پدرش «رییس
شهربانی کرمانشاه» ازدواج کرد .اما حدود سه ماه بعد از او جدا شد و به خانه پدری در
تهران آمد .خانه پدری پروین همین خانه محله عودالجان است که به خانه پروین شهرت
دارد .در حقیقت این خانه ،خانه «یوسف اعتصامی آشتیانی» (اعتصامالملک) بوده است.
میرزا یوسف خان چند کتاب به زبان عربی نوشته که بابت آنها در «مصر» به شهرت
رسیده بود .او با تاسیس چاپخانهای که تنها کتب فرهنگی جهانی را به چاپ میرساند و
با چاپ چهل عنوان کتاب ادبی ،محبوبیت بسیاری در تبریز پیدا کرد .بعد با راه یافتن به
دوره دوم مجلس شورای ملی به عنوان وکیل به تهران آمد .شهرت یوسفخان اما در زیر
سایه دخترش که شاعری بلندآوازه بود ،گم شده است.

مسیح
هم
فرا رسیدن سال نو  ۲۰۲۲میالدی را هب وطنان زعزی ی تبریک و شاد باش می گومیی.
ژپواک و هم کاران
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مشقی تازه
در روزهای غربت
حسینعلی مکوندی
فریمانت-کالیفرنیا
e-mail:ha@makvandi.com

سگ هایی که در مهمانی اعصاب ما را جویدند

چند سال پیش در تورنتو دوست ارجمندی ما را هم در ضیافت شامی مثل عده ای دیگر
دعوت کرده بود .آن شب چندتن از مهمانان هم سگ های شان را با خود آورده بودند.
در تمام مدت ضیافت سگ ها توی دست و پای ما می لولیدند .البته سگ صاحبخانه
هم بود .میزهای مقابل مهمانان هم کوتاه بودند و روی این میزها شیرینی ،کیک ،میوه
و خوردنی های دیگر بود .سگ ها به همه چیز دهن زدند .گاهی رومیزی ها هم کشیده
می شد و بیم آن بود که همه چیز از روی میز بریزد .این صحنه ها اعصاب مرا اره کرد.
ناراحتی من بیشتر می شد وقتی می دیدم که صاحبان سگ ها ،نه تنها ناراحت نمی
شدند ،بلکه خیلی هم خونسرد به شیرین کاری های سگ های شان لبخند می زدند.البته
سعی می کردند کمی جلوی آنها را بگیرند ،ولی سگ ها را دور نمی کردند و یا آنها را
در حیاط خانه موقتا بگذارند.
در یک مهمانی دیگر سگ گنده ای داشتند که مرتب می پرید توی استخر و به سر و صورت
ما آب می پاشید .همه هم می خندیدند جز ما که داشتیم از ناراحتی سکته می کردیم .تازه
پسرم می گفت یکی از خانم های ایرانی که مهندس قابلی هم هست ،به تازگی سگش مرده
و برایش قبر خریده به قیمت هشت هزار دالر .بهر حال من عنادی با سگ داری ندارم ولی
رعایت ما را هم بکنید .ما با شماها فرق می کنیم .همه آدما مثل هم نیستند.
روزی که اسداهلل پاسبان مرا جلب کرد
زمان نخست وزیری شادروان دکتر مصدق تا حدودی نشریات آزاد بودند .برخی از
مطبوعات انتقادی تصاویری علیه شاه می کشیدند و چاپ می کردند .احزاب مختلف
وجود داشت .توضیحا عرض کنم که در شهر کوچک نفتی ما کتاب نبود ولی مجله و

منطقه فضول آباد

من هرچه یاد گرفته ام ،بابام به من یاد داد!

اگر مرتب کتاب می خوانم اولین بار بابام مرا به کتابخانه برد .بابام یادم داد دختر
مرتب و منظمی باشم .بابام به من گفته چطور درست بنویسم که خوش خط باشم.
بابا گفته هرچه نمی دونم ،بپرسم و خجالت نکشم .بابام میگه بچه ایرانی هرجا
باشه باید فارسی هم حرف بزنه و بزرگان ادب ایران مانند فردوسی ،سعدی،
حافظ ،دهخدا ،شاملو ،فروغ فرخ زاد و غیره را بشناسه .برعکس مامانم ،هیچی
متوجه نیست و استاده در حسودی .اگه تن یکی پیرهن قشنگ میبینه ،فردا صبح
می خواد هرجور شده بره بخره .عاشقه خریده .بابام بهش میگه من که نمی تونم
همه حقوقم را بدم تو بری خرید .دروغ هم زیاد میگه .هر وقت هرجا هست
میاد میگه همه از من تعریف کردن .حاال از کدوم اخالقش تعریف کردن ،من که
دخترشم نمی دونم .من از مامان هیچی یاد نگرفتم .البته چیزی هم بلد نیست.
همه مادرا مثل مادر من نیستن .مادران خوب هم زیادن ،اما افسوس مادر من
جز آنها نیست .این را هم صادقانه بگم من خوردن را دوست دارم .بابام میگه
خوردن زیادی یا پرخوری ،چاقی میاره و چاقی زیادی نازیبایی و بیماری .این
حرف مهمش را هم گوش کرده ام .بابام میگه حاال که دارم میرم دانشگاه ،یه
رشته ای انتخاب کنم که آینده ای داشته باشه نه مثل دائی اکبرم که شده لیسانس
جغرافی و معلوم نیست با این لیسانسش می خواد چکار کنه یا کی بشه.

روزنامه می آمد ،مانند مجالت سپیده و سیاه ،روشنفکر ،امید ایران و غیره.
یادمه تابستان بود و وقت اضافه زیاد داشتم .دلم می خواست نشریه گیر بیاورم و
بخوانم .یکی از هم کالسی ها به نام کمال گفت« :من یه مشت روزنامه دارم .دایی ام
از آبادان آورده .بیا ببر بخوان ».روزنامه ها را ازش گرفتم و رفتم بازار برای مادر قدری
ماست بخرم .روزنامه ها را گذاشتم روی تخت مقابل مغازه تا ماست بگیرم که ناگهان
اسداهلل پاسبان پیدا شد و به من گفت« :این روزنامه ها مال شماست؟» گفتم« :بله».
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گفت« :همه را جمع کن .باید تو را ببرم شهربانی».

دفاتر وکالت علی مقدمی
با همکاری جفری زیندر

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.
Ali Moghaddami
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یادداشتهای بی تاریخ
دکتر صدرالدین الهی

زندانِ باد
یکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم پیچیدن گرفت و طاقت ضبط آن را نداشت و
بی اختیار از وی صادر شد .گفت ای دوستان مرا در آنچه کردم اختیاری نبود و بزهی
بر من ننوشتند و راحتی به وجود من رسید .شما هم به کرم معذور دارید.
شکم زندان باد است ای خردمند  /ندارد هیچ عاقل باد در بند
چو باد اندر شکم پیچد فرو هل  /که باد اندر شکم بار است بر دل
«از باب دوم گلستان سعدی»

تازه کابینۀ شبه نظامی سپهبد زاهدی جایش را به کابینۀ حسین عالء داده بود و جز
تیمسار بختیار و حدیث حمام لشکر دو زرهی که میگفتند در آن خرسی را به جان
بازداشت شدگان میاندازند ،وحشتی دیگر در دلها نبود و بعد هم که سوءقصد
مظفرعلی ذوالقدر با آن چشمهای ابلهنما و گوسفندوارش در حق عالء نخستوزیر
کوچکاندام بینتیجه ماند ،کار نخستوزیر خیلی گل کرد چون با سر باندپیچی شده
رفت به بغداد و پیمان تدافعی معروف را امضا کرد و برگشت.
سالهای اول روزنامهنویسی من بود و کسی درست و حسابی تحویلم نمیگرفت .هم
دانشجوی مدرسۀ ادبیات بودم و هم در کیهان قلم میزدم آن هم در همه باب ،ورزش،
رپرتاژ شهری ،اخبار مجلس و عمال ب ه صورت آچار فرانسۀ هیأت تحریریه درآمده بودم.
هر وقت که صاحب یک حوزۀ خبری سر کارش نمیآمد ،عبدالرسول عظیمی ،تُفی توی
سبد بغل دستش میاندخت و جیغ ریزی میکشید و من را میفرستاد سراغ خبر .آن
روز عصر هم بعد از این که روزنامه درآمد ،عظیمی با دست سفید و کوچک و پنجههای
چاقالویش اشاره کرد که نزدیک میزش بروم.
این مرحمتآمیزترین رفتار سردبیر بود که معموال بداخمتر از او در کهکشان
مطبوعات دیده نمیشد و بعد پاکت سفیدی به دستم داد و آهسته گفت« :برو خانه،
لباس پلوخوریت را بپوش ،سر و صورتت را صفا بده ،برو سفارت عراق یک مهمانی
مهم است .خبرش را تهیه کن .فردا صبح روی میز من باشد .رضازاده را هم میفرستم
عکس بگیرد ».دفعۀ اولی بود که مرا میفرستاد به یک سفارتخانۀ خارجی .البد به
اعتبار فرانسۀ کلپترهای که میدانستم و حاصل ماهها رفتن به انجمن ایران و فرانسه
بود .در کارت دعوت نوشته شده بود که این میهمانی کوکتل به مناسبت امضای
قرارداد بغداد است و ورود یک هیأت نظامی عراقی عالیرتبه به تهران به دعوت
وزارت جنگ و ستاد بزرگ ارتشتاران.
اواخر تابستان بود و اوایل پائیز و برگهای درختان خیابان پهلوی و باغ سفارت عراق
رنگین و سبک فرو میریختند و غم ناشناختۀ پائیزی مثل یک قصیدۀ طوالنی سنگین
و رنگین بر دل مینشست .در باغ سفارت که باوجود سرمای نسبی هوا ،میهمانی
در آن برپا شده بود ،آدمها دسته دسته کنار هم ایستاده بودند و با گیالسی نیمهپُر
یا سرخالی و لبخندی شبیه ماسکهای کمدیهای یونانی سرد و سرباال و نگاههایی
که بُرندگی و تیزی نگاه بیلیاردبازهای دکههای اسالمبول و اللهزار را داشت ،با هم
گفتگو میکردند .برخی هم چرب و چیل ،شبیه خاچیک ،عرق فروش سرشناس پاساژ
اسالمبول ،میخندیدند.
من مات و مبهوت و لقلق زنان وسط حیاط ایستاده بودم .جز آقایی که دم در دستم
را فشرده و با لبخند مومی و بیتفاوتش به من خوشامد گفته بود کسی در آن مجلس،
مرا نمیشناخت و یکی دو تا از روزنامهنویسهای سرشناس هم که قهقهه میزدند و
با این و آن شوخی میکردند ،گرچه همکارهای من بودند و من آنها را میشناختم ولی
آنها مرا بهجا نمیآوردند.
فریدون رضازاده ،عکاس روس آبی چشم مهربان روزنامه ،بهدادم رسید .مرا لب بار برد
و در حالی که من نگران «خبر خوردن» بودم یک نصفه لیوان ودکا به دستم داد و وادارم
کرد که الجرعه باال بیاندازم و بعد هم دو سه تا ساندویچ لقمهای تندتند جلو دستم
گذاشت و توضیح داد که در این جور میهمانیها «خبری» نیست که آدم «بخورد»
و آدم البته باید فقط در این جور جاها بخورد و بنوشد و حتی در این کار اسراف کند.
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سرم که گرم شد جرأت بیشتری پیدا
کردم .فریدون را همه میشناختند
و او مرا به آدمها معرفی میکرد و
عجب آن که همه از او سراغ خبرنگار
سیاسی را میگرفتند و باز مرا به حساب
نمیآوردند! مجلس کمکم رونق گرفت.
حاال قیافههای آشنای سرشناس را بیشتر
میدیدم .حکیمالملک ،جم ،تقیزاده،
سید ضیاء ،آدمهایی که در تصور آن
روزهای من همه مأموران مواجب
بگیر انگلیس بودند و دور هرکدام از
آنها عدهای گرد آمده بودندکه البد
خانهشاگردهای سفارت بودند! کمکم سر و کلۀ نظامیها هم پیدا شد .با لباسهای مرتب
و با واکسیل و نشان و درجه و من چه عالقهای داشتم که با نشانهای روی شانههایشان،
درجه و اهمیت افسران را طبقهبندی کنم .در مورد هواییها و دریاییها کار سخت
بود ،چون قپه و ستاره نداشتند و با نوارهای نازک و پهن درجههایشان مشخص میشد.
یکدفعه خود را در جمعی یافتم که یک افسر نسبتاً تنومند اما ساخته و پر و پیمان با
موهایی که کج شانه شده بود ،با حرارت داد سخن میداد .یک تاج و دو ستاره روی
شانهاش بود و عالمت رستۀ سوار بر گوشۀ یقهاش .سینهای پر از لنت مدالها و نشانها،
که واکسیل زرد رنگی آنها را در قاب گرفته بود.
تیمسار برای چند شخصی و دو سه نظامی که هنوز تاجی بر شانه نداشتند و قپههایشان
هم از دوتا کمتر نبود ،داد سخن میداد .از اهمیت پیمان نظامی بغداد سخن میگفت
و معتقد بود که ارتشهای ایران و عراق و ترکیه قادرند در هر لحظه که فرماندهی
عالی پیمان اراده کند تا خود مسکو بتازند و با تسخیر کاخ کرملین به جنغولک بازی
کمونیسم در جهان خاتمه دهند.
تیمسار بهراستی و مؤمنانه از کارآیی قشونهای شاهنشاهی ایران ،پادشاهی عراق و
جمهوری ترکیه سخن میگفت و انعقاد پیمان بغداد را بزرگترین اتفاق نظامی جهان در
قرن بیستم میدانست و بعد با دست در فضا مرزهای مشترک ایران و روسیه را ترسیم
میکرد و نقاطی را که باید از آنجا به همسایۀ شمالی حملهور شد ذکر مینمود .او حتی
کورهراههای مرزهای شمالی را نام میبرد و دربارۀ این که چگونه میشود ابتدا باکو و
عشقآباد و سپس تفلیس و ایروان و تاشکند را در اختیار گرفت داد سخن میداد.
وسط صحبتش یک جرعه ویسکی نوشید تا گلویی خنک کند و یک جناب سرهنگ که چند
لحظه پیش مقداری ساندویچ لقمهای از توی سینی پیشخدمت برداشته بود و کف دستش
روی یک دستمال کاغذی حاضر داشت پا کوبید و دست جلو برد و تیمسار با پشت دست
مزه را رد کرد و یکمرتبه به من خیره شد و گفت« :پسر ،تو بهنظرم مال روزنامهای! از اینها
که گفتم چیزی سرت شد؟ اگر نفهمیدی که خب ،ولی اگر فهمیدی ،مبادا فردا چیزی در
این باره بنویسی .این حرفهایی که من زدم اهمیت استراتژیکی دارد ،فهمیدی؟»
و چون من وحشتزده از این مرحمت مخاطب قرار گرفتن ناگهانی ،جوابی مثبت دادم،
لحن مهربانتری به خود گرفت و پرسید« :تو چیزی ،سؤالی ،مزخرفی به عقلت نمیرسد
که بپرسی؟» و من ناگهان و بیاختیار پرسیدم« :قربان ،به نظر شما این پیمان بغداد
مؤثرتر است یا پیمان سعدآباد که قبل از شهریور بیست بسته شده بود؟»
تیمسار نیم دقیقهای به من نگاه کرد ،یک ابرو را باال انداخت ،گوشۀ لب را پایین کشید
و با صدایی خشن و آمرانه و جدی گفت« :آقا وارد سیاست هم هستند؟ کی شما را اینجا
فرستاده؟» بعد بدون این که منتظر جواب من بشود یک عقبگرد کامل کرد و دور
شد .و حاال بیا و جمع بی تیمسار را تماشا کن که چگونه به جان من افتادند و در مناقب
تیمسار چگونه داد سخن دادند .و چون تیمسار ظاهراً مشهورتر از آن بود که نامش را به
زبان بیاورند فقط در اوصافش گفتند و گفتند که «سنسیر» را تمام کرده ،همزمان با
«سنسیر» دکترای حقوق گرفته ،در شناختن مسائل نظامی نبوغ ناپلئون و هوش هیتلر
را توأمان دارد .کمتر اتفاق افتاده که یک مسألۀ جنگی مطرح بشود و او در کمتر از سه
دقیقه ،تمام راه حلهای تاکتیکی و استراتژیکی آن را پیدا نکند .کتابهایش در مورد
نقش سوارنظام نهتنها در دانشکدۀ افسری ایران بلکه در مهمترین مدارس نظامی دنیا
مورد توجه است و حتی قرار است دولت فرانسه بهخاطر تحلیلی که او از استراتژی
ناپلئون در جنگ واترلو بهعمل آورده بهزودی برایش نشان لژیون دونور بفرستد .و آنقدر
گفتند که من از ترس ،ترشی عرق و غذای ناچیزی را که خورده بودم ته حلقم احساس
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کردم و یاد خرس و حمام افتادم.
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موادمخدر و جنگ،
آنچه در تاریخ نبردها ناگفته مانده است
مهدی شبانی

رؤسای دولتها و سران نظامی ،وطندوستی را دلیل اصلی پیروزی در جنگها
میدانند اما واقعیت این است که سربازان برای فراموشیِ آنچه انجام میدهند و
آنچه بر سرشان میآید ،اغلب مست و نشئه جنگیدهاند .یکی از موضوعات مهمی که
عمدتاً نادیده مانده ،نقش اعتیاد سربازان به موادمخدر در نبردها است.

عالوه بر این سخن مارکس که «تاری ِخ هم ه
جوامع تا این زمان ،تاریخ مبارزه طبقاتی
است» ،نقلقول دیگری هست که میگوید:
«تاری ِخ انسان ،تاریخ جنگها است ».و
موادمخدر قرنها بخش جداییناپذیری از
جنگ بوده است .رواج برخی از موادمخدر
نیز پیامد جنگ بوده است.
در بیشتر مواقع ،سربازان داوطلبانه به
استفاده از موادمخدر روی نیاوردهاند بلکه
فرماندهان نظامی این مواد را به صورت
هدفمند و نظاممند به آنها دادهاند.
«پیروزی به هر قیمتی» ،که از اصول
ِ
اساسی همه ارتشهاست ،مهمترین دلیلی
است که سبب میشود بسیاری از ارتشها
در زمان جنگ استفاده از موادمخدر را
به سربازان توصیه یا این مواد را به جیره
غذایی یا درمانی آنان اضافه کنند.
لوکاش کامینسکی (،)Lukasz Kamienski
استاد علوم سیاسی و نویسند ه کتاب تزریق
و اشغال :تاریخچه موادمخدر و جنگ که
تحقیقات او منبع اصلی این مقاله است،
میگوید که از آغا ِز جنگهای سازمانیافته،
نیروهای مسلح به دو دلی ِل عمده موادمخدر
را برای اعضای خود تجویز کردهاند :افزایش
فعالیت و کاهش آسیبهای ناشی از اِرتکاب
و مشاهد ه خشونت در زمان جنگ.
جنگجویان مست و نشئه

کوکائین در خط مقدم ،جنگ
جهانی اول و ظهور مواد محرک

جنگ جهانی اول ،کوکائین را به خط مقدم
رساند .این ماده که برای اولین بار در دهه
 ۱۸۶۰تولید شد ،توسط خلبانان آلمانی و
فرانسوی و پیادهنظام کانادا بهعنوان
دارویی محرک به کار رفت.
ارتش بریتانیا دارویی حاوی کوکائین و
عصارهای از آجیل کوال معروف به تبلوید
( )Tabloidو با نام «راهپیمایی اجباری»
ابداع کرد .ارتش بریتانیا ادعا میکرد

که این ماده به بیباکی و رفع خستگی در
هنگام نبرد میانجامد .مصرف خودسرانه
نیز بسیار گسترده بود زیرا کوکائین
تقویتکنندهای مؤثر در جبههها بود.
داروسازان لندنی کیتهای پزشکی حاوی
کوکائین و هروئین میفروختند .تبلیغاتی
از زنانی ساخته میشد که با خوشحالی این
کیتها را میخریدند و آنها را مشتاقانه
بهعنوان «هدیهای مفید برای دوستان خط
مقدم» برای پسران ،نامزدان و شوهران
خود در خطوط مقدم جنگ میفرستادند.
سان تزو در کتاب هنر جنگ نوشته
است« :سرعت ،کلید پیروزی در جنگ
است ».ارتش آلمان نازی برای رسیدن به
حداکثر سرعت ،گونهای از مواد محرک
از خانواد ه آمفتامین به نام پرویتین
( )Pervitinرا تولید میکرد و در اختیار
سربازا ن قرار میداد .پرویتین نوعی
متآمفتامین با دوز پایین بود که شبیه
«شیشه» امروزی است.
آمفتامین و متآمفتامین موادمخدری
هستند که مستقیماً روی مغز اثر
میگذارند و در دست ه مواد محرک و
توهمزا قرار میگیرند .هرچند اولین
گزارشها از سوءمصرف آمفتامین به
سال  ۱۹۳۶بازمیگردد اما مصرف این
ماده محرک به صورت گسترده در

طول جنگ جهانی دوم آغاز شد .هیتلر
که خود از موادی مانند اُکسی ُکدان و
کوکائین استفاده میکرد ،در تالش
برای استیالی «نژاد برتر» بر جهان،
از هواداران پروپاقرص استفاده از
موادمخدر برای سربازان بود.
در ماه مه سال  ۱۹۴۰نیروهای آلمانی،
لهستان را فتح کرده بودند و خود را برای
حمله به فرانسه آماده میکردند .قبل از
نبرد ۳۵ ،میلیون قرص پرویتین در عرض
ده تا دوازده هفته به سه میلیون سرباز
ِ
آلمانی حاضر در نبرد تحویل داده شد.
این سربازان موفق شدند روزهای پیاپی
بجنگند و ب ه طور متوسط بیست و دو مایل
در روز راهپیمایی کنند .ارتش آلمان نازی
( )Wehrmachtتوانست ارتش انگلیس را
در سواحل دانکرک ( )Dunkirkشکست
دهد که از بزرگترین پیروزیهای تاریخ
جنگها محسوب میشود.
برآوردها حاکی از آن است که در جنگ
جهانی دوم آلمانیها بیش از دویست
میلیون قرص آمفتامین مصرف کردند.
آنها شکالتی ساخته بودند که حاوی
سیزده میلیگرم آمفتامین بود که
بیشتر از سه گرم آمفتامینی بود که
در قرصهای معمولی به سربازان داده
میشد.
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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
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الکل ،قدیمیترین و احتماالً محبوبترین
محرک دارویی جنگجویان بوده است.
برای قرنها ،الکل جیرهی روحی
الهامبخشی بود که سربازان را در میدان
جنگ سرپا نگه میداشت .البته ملل
مختلف نوشیدنیهای متفاوتی داشتهاند.
انگلیسیها «رم» مینوشیدند .روسها
به ودکا روی آوردند و یونانیان باستان،
رومیها و فرانسویها شراب را ترجیح
میدادند .آلمانیها به سربازانشان آبجو
میدادند و برای آمریکاییها نیز از زمان
جنگ داخلی ،ویسکی معجونی بود که
سربازان را به میدان جنگ میفرستاد.
در کنار الکل ،موادمخدر هم از دیرباز
در بین سربازان مرسوم بوده است.
وایکینگها از قارچهای توهمزا استفاده
میکردند و جنگجویان زولو موادی را
که شَ َمنهای محلی بهعنوان دارو به آنها

میدادند ،مصرف میکردند.
دالیل گوناگونی برای استفاد ه نظامیان از
موادمخدر در زمان جنگ وجود دارد اما
مهمتری ِن آنها را میتوان اینگونه برشمرد:
 Fافزایش فعالیت ،معموالً از موادمخدر
محرک برای بیدار نگه داشتن سربازان
و حفظ هوشیاری آنان به رغم خستگی،
استفاده میشود.
 Fمبارزه با تنش ،در زمان جنگ ،سربازان
آنقدر تحت تنش و آسیبهای ِ
روانی ناشی
از نبرد هستند که ناچار به استفاده از
موادمخدر میشوند.
 Fمقابله با درد ،از مورفین و سایر
مواد افیونی برای کمک به درمان درد و
جراحات ناشی از نبرد استفاده میشود.
ِ
همدلی عاطفی در میان اعضای
 Fایجاد
گروه ،آداب و رسوم مصرف الکل و
موادمخدر سبب میشود تا سربازان برای
پیوند عاطفی و ارتباط با هم قطارانشان از
این مواد استفاده کنند.
 Fرفع کسالت و دلتنگی ،حضور در
میدان جنگ ،ب ه ویژه هنگامی که نبردی
در جریان نیست ،کسالتبار است و
بسیاری از سربازانی که کاری ندارند،
ِ
کسالت جنگ و دل ِ
تنگی خانه و
برای رفع
کاشانه ،به موادمخدر روی میآورند.
از جنگ جهانی اول به بعد ،استفاده از
موادمخدر در ارتشها سویه جدیدی به
خود گرفت .موادمخدر صنعتی مانند
هروئین ،کوکائین و آمفتامین ،بهعنوان
داروهایی برای استفاد ه حداکثری از توان
ِ
روحی سربازان ،جای خود را در
بدنی و
میان بستههای پزشکی و کمکهای اولیه
نظامیان باز کرد.
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کودکان اینستاگرامی و تیک تاک،

بردگان عصر جدید!
امیرحسین میراسماعیلی

تصاویر فرزندش را با هر وضعیتی در
اینستاگرام و تیک تاک منتشر میکند تا
دنبال کنندگان صفحهاش بیشتر شوند،
چه در حالت بیماری ،چه در هنگام
درس خواندن ،در میهمانی ،در خواب،
در آرایشگاه یا حتی در دستشویی و
حمام! نکتهای که برایش مهم است ،فقط
افزایش بازدیدها و کامنتها است.

این خالصهای از وضعیت شماری از
والدین ایرانی است که در فضای مجازی
به دنبال کسب درآمد از کودکان خود
هستند .هرچند بسیاری از خانوادهها به
این موضوع آگاهی ندارند ولی این گونهای
از خشونت علیه کودکان محسوب
میشود ،کودکان تاثیرگذار و معروفی که
از دید مینا برادران ساداتی ،روانشناس
و مددکار کودکان ،باید آنها را «بردگان
عصر جدید» نامید .زیرا به گفته او ،در
سنینی که توانایی تفکر و اندیشه بالغانه
ندارند ،از بدن آنها برای کسب درآمد
سوء استفاده میشود و در آینده دچار
آسیبهای شدید روانی خواهند شد.

استفاده ابزاری از کودکان در فضای
مجازی تنها مختص به ایران نیست بلکه
طی سالهای اخیر به یکی از دغدغههای
اصلی حامیان حقوق کودک در دنیا تبدیل
شده است .این فعاالن عالوه بر مخالفت با
ساختن صفحات مجازی به نام کودکان،
ت کودکان در
انتشار تصاویر صور 
صفحات والدین را نیز ناقص حقوق اولیه
و مخرب آینده کودکان میدانند.
«مینا برادران ساداتی» ،روانشناس حوزه
کودک ،نوجوان و خانواده که سابقه
سالها همکاری با مددکاری کودکان را
دارد ،به تشریح آسیبهای وارد شده بر
روان کودکانی پرداخت که تصاویر چهره
آنها توسط والدینشان در فضای مجازی
منتشر یا بدتر از آن ،به انجام کار اجباری
و فعالیت مستقل در شبکههای اجتماعی
وادار میشوند.

او ،یعنی برخورداری از امنیت فیزیکی
را نقض کردهایم که میتواند برای او
خطرآفرین باشد .اگر تصویر کودکمان
را از روی صفحه شخصی اینستاگرام ما
بردارند و در وبسایتهای پورنوگرافی
منتشر کنند تا مورد استفاده بیماران
جنسی قرار گیرد ،آنگاه چه کسی توان
مقابله با آن را دارد؟ بهداشت روان،
یکی از اصول اولیه مراقبتهای بهداشتی
از کودکان است اما وقتی فرزند من در
مهدکودک یا مدرسه به خاطر انتشار
عکسی از سوی من مورد تمسخر و آزار
دوستان خود قرار گیرد ،پس قطعا من
مقصرم .همچنین انتشار تصاویر کودکان،
ابراز عالقه اشتباهی و انگیزههای مادی اختیار عمل برای شکل دادن به هویت
این روانشناس توضیح داد« :زمانی که دیجیتال را از آنها میگیرد .زیرا در
تصویری از فرزندمان را در اینترنت آینده که بزرگسال شدند ،توانایی تصمیم
منتشر میکنیم ،یکی از بدیهیترین حقوق گرفتن درباره محتوای منتشر شده در

سالهای گذشته را ندارند .محتوایی
که ما منتشر میکنیم ،حتی اگر حذف
شوند ،ممکن است تا سالها روی آرشیو
شبکههای مختلف بمانند».
تالشهای فعاالن حقوق کودکان در یک
دهه گذشته منجر به این شده است که
در برخی از کشورها مانند فرانسه ،قوانین
سختگیرانهای برای حمایت از حریم
شخصی کودکان وضع شوند و به کودکان
اجازه دهند تا از والدین خود برای انتشار
جزییات شخصی و خصوصی زندگی آنها
شکایت کنند .بسیاری از فعاالن حقوق
کودک میگویند طبق «پیماننامه جهانی
حقوق کودک» ،کودکان از کرامت و
حریم خصوصی برخوردار هستند و والدین
نباید از آنها به عنوان ابزار تبلیغی استفاده
کنند .زیرا این کار ،نوعی «کودکآزاری
روانی» است .دنباله مطلب در صفحه ۵۱

S & S Tire And Auto Repair
Complete Automotive Repair Service
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Oil Change Special
Get $10 OFF
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Oil Change Special
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www.sstireandautorepair.com
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یادداشت های حسن رجب نژاد
هوای بارانی

آقا! واهلل شوخی نمی کنم ها! از رادیو
شنیدم یک آقای آمریکایی که برای
گذراندن تعطیالت به یکی از جزایر
کاراییب رفته بود از دولت محلی آن
سامان به دادگاه شکایت کرده و خواسته
است کلیه پول هایی را که در این سفر
خرج کرده است به او باز گردانده شود.
دلیل؟ هیچی ،این آقای محترم می
گوید به قصد بهره جویی از آفتاب گرم
کاراییب به این جزیره رفته بوده است
اما چون در روزهای تعطیالتش هوا بارانی
بوده و ایشان نتوانسته اند از تعطیالت
شان لذت ببرند دولت محلی آن جزیره
باید به او خسارت پرداخت کند!
حاال که اینطوری شده ما هم یادمان باشد از
استانداری گیالن به دادگاه شکایت کنیم
و چند میلیارد تومانی خسارت بگیریم،
چونکه ما هم در آن سه چهار سالی که رشت
بودیم یا همه اش بارانی بود یا چکه!
کاشکی زن نبودم!

می گوید« :کاشکی زن نبودم ».می
خندم و می گویم« :دارید ناشکری می
کنید؟» می گوید« :زن بودن کجایش
شکر دارد؟»
می گویم« :اوال اینکه زیبا ترین گل های
جهان به نام شماست (بنفشه ،نرگس،
سوسن ،نسرین ،نیلوفر ،الله ،سنبل،
شقایق ،رز ،کاملیا ،مریم ،الدن ،نسترن،
یاسمن )...باز هم بشمارم؟» می گوید:
«خب که چی؟»
می گویم« :آیا تا به حال به نام مردها
دقت کرده ای؟ (عباسعلی ،قربانعلی،
جعفرقلی ،غضنفر ،حسینقلی ،غالمرضا،
غالمحسین ،ابوالقاسم ،چنگیز،
عبدالعلی )...آخر اینها هم شد اسم؟
اسم های به این زمختی به چه دردی
میخورد؟ دوما این که همه شاعران زنده
و مرده جهان ،قرن هاست در وصف
چشم و ابرو وگیسو و لب و دندان و
بناگوش و زنخدان و ساق بلورین تان
قصیده و غزل و رباعی سروده اند و

می سرایند و سوز و گداز می کنند .آیا
تا امروز در همه متون ادبی جهان حتی
یک بار دیده ای شاعری در وصف سبیل
های چخماقی ما مردان فلکزده شعر و
غزل که نه ،دست کم بیتی سروده باشد؟
سوم این که شما پریچهرگان به راحتی و
هر وقت که الزم بود گریه می کنید و
غم و غصه هایتان را توی دل تان جمع
نمی کنید تا سکته بکنید .اما گریستن
برای مردان ننگ است و به همین خاطر
است که میلیون ها نفر از آنها از دست
شما دق می کنند و به آن دنیا می روند!
چهارم این که آنقدر حرف برای گفتن
دارید که هرگز کم نمی آورید .پنجم
این که ماشاء اهلل هزار ماشاءاهلل آنقدر
عاقل هستید که کمتر برای طرفداری
از فالن تیم قرمز و آبی یا این حزب و
آن حزب جلز و ولز می کنید و کرکری
می خوانید .ششم این که عشق و هنر
توسط شما خلق شده است .هفتم این
که همیشه جوان تر از سن تان هستید
و هرگز از مرز چهل سالگی نمی گذرید.
هشتم این که همیشه توی کیف تان
یک آیینه کوچک دارید و موقعی که در
رستوران ایرانی قورمه سبزی می خورید
یکدانه لوبیا الی سبیل تان جا خوش نمی
کند .نهم اینکه همیشه تمیز و نظیف و
خوشبو و مامانی هستید .دهم این که به
وزن تان اهمیت می دهید و شکم تان
جلوتر از خودتان وارد اتاق نمی شود.
یازدهم این که هرگز کچل نمی شوید.
دوازدهم این که مجبور نیستید از این
خانه به آن خانه بروید و خواستگاری
کنید .مثل یک شازده خانم توی خانه می
نشینید تا دیگران با کلی منت و خواهش
و التماس و گل و هدیه از شما اجازه
حضور بگیرند .سیزدهم این که مجبور
نیستید بارهای سنگین را جا بجا کنید
چرا که شما یک خانم هستید .چهاردهم
این که حق تقدم همیشه با شماست.
پانزدهم این که هرگز از فرط عصبانیت
نعره نمی کشید و از فرط حسادت کبود

ماهنامه پژواک

www.pezhvak.com
(408) 221-8624

نمی شوید و خون راه نمی اندازید.
شانزدهم این که بیش از نیمی از صندلی
های دانشگاه ها را شما تصاحب کرده
اید .هفدهم این که مادر می شوید و
بهشت هم زیر پای مادران است و پشت
هر مرد موفقی هم حضور دارید .و از
همه مهم تر اینکه ضعیف کش نیستید
و دق دلی رییس اداره تان را توی خانه
خالی نمی کنید .باز هم بشمارم؟»
نگاهی به من می اندازد و می گوید:
«امان از دست شما مردها! همه تان
زبان باز و حقه بازید!»
خوش دامن

او فرمان ميداد ،در چنين مواقعي ما
ميگوييم« :عقب ،عقب ،عقب ،خوب!»
اما آن پاكستاني ميگفت« :واپس ،واپس،
بس!» و اين حرفها در خياباني زده شد كه
به « شاهراه ايران» موسوم است.
اين مغازههايي را كه ما قنادي ميگوييم
در آنجا «شيرينكده» می نامند .آنچه
ما هنگام مسافرت «اسباب و اثاثيه»
ميخوانيم ،در آنجا «سامان» گويند.
سالم البته در هر دو كشور سالم است.
اما وقتي كسي به ما لطف ميكند و
چيزي ميدهد يا محبتي ابراز ميدارد،
ما اگر خودماني باشيم ميگوييم:
«ممنونم ،متشكرم» ،اگر فرنگي مآب
باشيم ميگوييم «مرسي» اما در آنجا
كوچك و بزرگ ،همه در چنين موردي
ميگويند «:مهرباني!» آنچه ما شلوار
می گوييم در آنجا «پاجامه» خوانده
ميشود .قطار سريع السير را در
آنجا«تيز خرام» ميخوانند!
جالبترين اصطالح را در آنجا من براي
مادر زن ديدم ،آنها اين موجودي را
كه ما مرادف با ديو و غول آوردهايم
«خوش دامن» گفتهاند .واقعا چقدر
دلپذير و زيباست.

در پاكستان نام خيابانها و محالت ،اغلب
فارسي و صورت اصيل كلمات قديم است.
خيابان هاي بزرگ دو طرفه را شاهراه
مينامند ،همان كه ما امروز «اتوبان»
ميگوييم! نخستين چيزي كه در سر بعضي
كوچهها ميبينيد تابلوهاي رانندگي است.
در ايران ادار ه راهنمايي و رانندگي بر سر
كوچهاي كه نبايد از آن اتومبيل بگذرد
مينويسد«:عبور ممنوع» و اين هر دو
كلمه عربي است ،اما در پاكستان گمان
ميكنيد تابلو چه باشد؟ «راه بند»! تاكسي
كه مرا به کنسولگری دركراچي ميبرد
كمي از کنسولگری گذشت ،خواست از پاريز تا پاريس-محمدابراهيم باستاني پاريزي
به عقب برگردد ،يكي از پشت سر به  /چاپ ششم/١٣٧٠ ،صص ١٣٣و ١٣٤

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 value to your next transaction.
DRE# 01071456

F

hamidabtahi21@yahoo.com

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

12376 Saratoga Sunnyvale Rd. Saratoga, CA.95070
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تازه های
دنیای پزشکی
دکتر منوچهر سلجوقیان

آکسی توسین ()Oxytocin
(هورمون عشق )Love Hormone -

تحقیقات و مطالعات علمی نشان داده است که در اولین مرحله آشنایی دو نفر و
بروز احساس عالقه میزان ،هورمون آکسی توسین در خون باال می رود (.)Oxytocin
این هورمون اثرات متعدد دیگری نیز دارد و میزان آن هنگام نزدیکی جنسی بسیار
بیشتر است .طبق تحقیقات اثرات این هورمون هنگام رابطه و عالقه مندی ،زن و
مرد به همدیگر باعث باال رفتن میزان اعتماد ،یک دلی ،رفتار مثبت ،وفاداری ،نگاه
عمیق ،گفتگوی مثبت و پیوند به یکدیگر می شود.
هورمون آکسی توسین به فرم یک انتقال دهنده امواج عصبی عمل کرده و نقش
بسیار مهمی در تولید مثل دارد .این هورمون در خانم های حامله باعث ترشح شیر
می شود .در مردان این هورمون باعث تحریک و حرکت اسپرم می شود.
آکسی توسین به طور طبیعی در بدن تولید می شود و از قسمت هیپوتاالموس
مغز و قسمت غده هیپوفیز ترشح می شود .سه هورمون آکسی توسین ،دوپامین
و سروتونین به هورمون های شادی آفرین  Happy Hormonesمعروف هستند.
زمانی که فرد ،مورد توجه و عالقه فرد دیگری قرار می گیرد ،ابتدا دوپامین در مغز
ترشح می شود و باعث باالرفتن میزان سروتونین شده و در نهایت آکسی توسین
تولید می شود که منجر به احساسات خوب و خوشحال کننده در آنها می شود.
مطالعات دیگر نشان داده است که آکسی توسین اثر مثبتی در رفتار اجتماعی فرد،
نظیر آرامش ،اعتماد و پایداری رفتار روانی می شود.
آکسی توسین زمانی که در قسمت بخصوصی از مغز ترشح می شود میزان استرس
و اضطراب را هم کم می کند و کال بدن را آماده می کند تا بتواند به احساسات و
رفتار اجتماعی خود غلبه کند.
فرم اسپری داخل بینی آکسی توسین ( )Nasalهنگام مجادالت زن و شوهر آنها را
آرامش و منطقی می کند.
آکسی توسین به بیماران آتیزم ( )Autismکمک می کند که در جامعه رفتار عادی
از خود نشان دهند.
آکسی توسین دارای  3اثر مهم در زمان حاملگی است.
ابتدا هورمون در انقباض رحم نقش ایفا کرده و زایمان را شروع می کند .سپس
وضع حمل را ادامه داده تا سایر هورمون های الزم برای زایمان ترشح شوند و در

معرفی کتاب

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.
مؤلف :دکتر منوچهر سلجوقیان

ناشر :شرکت AuthorHouse

نهایت پس از زایمان رحم را به اندازه قبل خود بر می گرداند .پس از آن در اولین
مرحله ای که نوزاد از پستان مادرشیر می نوشد ،آکسی توسین ترشح شده و این
پدیده شیرخواری را ادامه می دهد.
مطالعات در حیوانات و انسان نشان داده است زمانی که مادران کامال وابسته به
نوزاد خود می شوند ( )Bondingمیزان این هورمون در حد بسیار باالیی در خون
می باشد .مادران در این مرحله فرزند خود را مرتبا نگاه می کنند .او را لمس کرده
و با نوزاد صحبت می کنند و او را حمام و موهایش را شانه می زنند.
در طرف دیگر نوزادان در این مرحله بسیار وابسته به مادران هستند .بخصوص
این توجه فقط راجع به مادران واقعی ( )Biologicalنیست و نوزادان به مادران
غیرواقعی ( )Foster Mothersهمین واکنش را نشان می دهند جالب اینکه این
اثرات در پدران هم دیده شده که ناشی از هورمون آکسی توسین می باشد.
ارتباط هورمون آکسی توسین و وفاداری ( )Fidelityهمسران نیز ثابت شده است
و باعث شده مادران و پدران به هم وفادارتر و عالقمند تر شوند .حتی ثابت شده
است که این هورمون مانع رفتن همسر به طرف زن و یا فرد دیگری شده و رابطه
همسری را قوی تر می کند .هرچقدر زن و شوهر بیشتر با همدیگر وقت بگذرانند،
بیشتر آکسی توسین ترشح شده و بیشتر ایجاد تمایل به یکدیگر پیدا می کنند.
آکسی توسین مسئول عوامل احساسی زنان و حتی مردان می باشد.
هورمون آکسی توسین به فرم داروئی وجود دارد و جهت شروع زایمان به مادران
حامله تزریق می شود و خون ریزی قبل و بعد از زایمان را کنترل می کند.
گزارش های پزشکی دیگر نشان داده است که این دارو یا هورمون جهت درمان
افسردگی پس از زایمان ( )Postpartom Pepressionاستفاده می شود ولی
گزارش هایی هم بوده است که گویا در بعضی از افراد این هورمون باعث افسردگی
پس از زایمان شده است و مطالعات ادامه دارد.
موارد دیگر مصرف آکسی توسین در رابطه با ترک الکل و داروهای غیرقانونی است
که هنوز مورد بررسی و مطالعه می باشد.
جالب اینکه وجود این هورمون در حیوانات بخصوص سگ و گربه و نگاه چشم در
چشم با صاحبان خود باعث بروز وابستگی عمیق این حیوانات به صاحبان خود می
شود و به همین دلیل این حیوانات همیشه در اطراف انسان ها زندگی کرده و
محبت و محافظت خود را نشان می دهند.
در خاتمه گرچه این هورمون بسیاری از وابستگی های احساسی را بین زن و مرد
کنترل می کند ولی اثرات آن بسیار کمپلکس بوده و هنوز از جهات مختلف مورد
بررسی و مطالعه می باشد .آکسی توسین و یا هورمون عشق هنوز اثرات غیرقابل
انتظاری از خود نشان می دهد.
علیرغم تمام اثرات خوب بعضی تحقیقات نشان داده است که این هورمون در
روابط دوست داشتن و تنفر از یک فرد نیز نقش ایفا می کند و صد در صد نمی
توان آن را هورمون عشق نامید.

با درج آگهی در نشریه پژواک ،پیشه و خدمات
خود را به ایرانیان شمال کالیفرنیا معرفی نمایید!
(408) 221-8624
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میخچه پا
سیروس مرادی

پیرزن با احتیاط کامل در فلکه دوم صادقیه (آریاشهر سابق) از اتوبوس پیاده شد .نفسی
تازه کرد و به عصای چوبی الکی رنگش تکیه داد و عینکشو جا به جا کرد .بیمارستان ابن
سینا در دیدش بود .آب دهنشو به آرامی قورت داد و ماسک را تا زیر چشمانش باال
کشید .با دقت به سوی بیمارستان رفت.
دختر جوانی در گیشه اطالعات مشغول پاسخگویی به سئواالت پیرمردی بود که حدود
 15دقیقه سئواالت تکراری درباره هزینه های تشخیص بیماری کرونا می پرسید .انگار
آلزایمر داشت .ارقامی را که می شنید باور نمی کرد و این که بیمه هزینه تشخیص
بیماری را نمی پردازد .سرانجام خسته شد و رفت.
پیرزن به آرامی روسریشو تنظیم مجدد کرد و بدون اینکه دختره چیزی بپرسه گفت« :می
خواستم میخچه انگشت کوچکه پای چپم را در بیارم ».دختره انگار انتظار مورد جدی
تری را داشت .مثل درد سینه  ،سنگینی تنفس و یا یبوست .ماه ها بود که مراجعه کننده
ای برای در آوردن میخچه را پذیرش نکرده بود .دقیقا از وقتی کرونا عود کرده بود ،مردم
می ترسند برای ناراحتی های معمولی به بیمارستان مراجعه کنند .دفترچه بیمه را گرفت
و پرسید« :دفترچه ات تا کی اعتبار داره؟» پیرزن اون روز گوش هاش درست کار می
کردند و انتظار این سئوال را داشت .با اطمینان گفت« :خب صفحه اولو بخونید ،اون باال
درشت نوشته که این دفترچه تا وقتی صفحاتش تمام نشده اعتبار دارد ».دختره اندکی
سرخ شد .لبهاشو به هم فشرد و نهایتا لبخندی زد و گفت« :مستقیم دست چپ ،اطاق
دوم ،دکتر صالحی باید قبل از هر چیز شما را ببیند ».پیرزن با دستپاگی پرسید« :منو
ببیند؟» پرستار لبخند زورکی زد و گفت« :منظورم اینه که شما را معاینه کند».
پیرزن وارد مطب شد و با اشاره دکتر که دو تا ماسک سفید و سرمه ای رو هم زده
بود روی صندلی نشست .دکتر بی حوصله پرسید« :چیه مادر؟ کجات درد میکنه؟»
پیرزن چندین بار پاسخ را در ذهنش مرور کرد .دهانش عین منقار مرغ در ظهر تابستان
چندین بار به تندی باز و بسته شد و زبونش بیرون اومد و گفت« :میخواهم میخچه
انگشت کوچکه پای چپم را عمل کنم ».در مقابل چهره بهت زده دکتر ادامه داد:
«یعنی درش بیارید ».دکتر عیکنشو جا به جا کرد و گفت« :میخچه را ببینم مادر».
پیرزن سراسیمه شد اما همچنان نشست و به صورت دکتر زل زد اما خیلی سریع
منظورشو فهمید .با احتیاط کفش و جوراب پای چپش را در آورد و زور زد و پای چپشو
باال آورد .دکتر از دور نگاهی کرد و پرسید« :درد میکنه مادر؟» پیرزن مکثی کرد و
گفت« :نه همیشه .بعضی وقتها».
دکتر دستکشی پوشید و پای پیرزن را اندکی چرخاند تا میخچه را بهتر ببیند .لباشو

اگر قصد مسافرت و گردش به سرزمین آریایی ها و یکی از
زیباترین کشورهای خاورمیانه ،ایران ،را دارید ،با من تماس بگیرید.

سیروس مرادی

)WWW.PEZHVAK.COM ® 360 (JANUARY 2022

فشرد ،لبخندی زد و گفت« :ولش کن مادر .اگر واقعا دردی نمیکنه و بهش عادت
داری ولش کن .انشاء اهلل بعد از کرونا بیا ».پیرزن سرشو انداخت پائین .با دقت
جوراب و کفشش را پوشید .خیلی چاالک با کمک عصا از روی صندلی بلند شد.
نگاهشو به چهره دکتر دوخت و گفت« :من سالهاست که این میخچه را دارم .دیروز
نوه ام اونو دید و بهم گفت( :مادر بزرگ فکر کنم یک سنگ کوچولو رفته تو انگشت
کوچک پات .ناراحتت نمیکنه؟ برو دکتر درش بیاره ).بعد از سالها این اولین باره که
کسی درباره میخچه پای من حساس شده .به نوه ام قول دادم سنگو دربیارم».
سکوت سنگینی برقرار شد .دکتر مشغول نوشتن تو دفترچه شد .سرشو بلند کرد و
گفت« :برو پیش همون خانمی که تو را فرستاد پیش من .اون ترتیب همه چیزو میده.
همین امروز اون میخچه را در میارم .سریع خوب میشی .میتونی نتیجه کار را به نوه
ات نشون بدی .چند سالشه؟» پیرزن نفس عمیقی کشید و گفت :هشت سالشه .وقتی
دخترم میره سر کار با نوه ام خاله بازی می کنیم .من میشم دخترش .اون خیلی دوست
داره نقش مادر رو بازی کنه .فکر کنم اگه پای بدون میخچه منو ببینه خیلی خوشحال
بشه .نوه ام دیروز گفت( :پای هیچ دختری میخچه نداره ).منظورش من بودم .قبال
عرض کردم که همیشه تو خاله بازی ها من دخترشم .منو می بره مهمونی پیش دختر
همسایه .باید مودب بشینم».
سکوت سنگینی برقرار شد .پیرزن اندکی سرشو به سوی دکتر چرخاند .لباشو به هم
فشرد .زل زد به صورت دکتر و گفت« :فکر کنم اگه میخچه را در نیارم نوه ام منو نبره
مهمونی ».چهره دکتر اندکی در هم فرو رفت .چشماش خیس شدند ،خودشو کنترل
کرد و بعد یک دفعه شکفت و گفت« :نگران نباش مادر .کاری می کنم که همچنان
دختر نوه ات باقی بمونی ».بعد قدری مکث کرد ،زل زد به چشمان پیرزن و گفت:
«مطمئن باش ».پیرزن لبخندی به پهنای صورتش زد و از مطب خارج شد.
دکتر هر دو دستشو قالب کرد و گذاشت پشت گردنش .نفس بلندی کشید .احساس
رخوت عجیبی کرد .از اینکه پیرزن خوشحال بره خونه شادی دوید زیر پوستش .پیرزن
رفت پیش اون خانمی که به قول دکتر قرار شد ترتیب همه کارها رو بده .با خودش فکر
میکرد نوه اش وقتی پای بدون میخچه اش رو ببینه حتما خوشحال میشه و خدا میدونه
چند تا سئوال رو باید جواب بده.

وحید زمردی

مدرس و کارشناس موسیقی
با بیش از بیست سال تجربه

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

۰۹۱۲۲۲۰۳۵۴۱

ماهنامه پژواک

نشریه برگزیده
ایرانیان شمال کالیفرنیا

www.pezhvak.com
(408) 221-8624

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

)۴۰۸( ۷۴۵-۹۲۴۴

www.vahidzomorrodi.com
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دشمن پزشکان
سعید گلیزاده

ما خانوادگی از پزشکها زیاد خوشمون نمیاد .میشه گفت یه جورایی باهاشون پدر
کشتگی داریم .ریش ه کینه و نفرت هم از اون روزی شروع شد که پدر پدربزرگم یه شب
حالش بد میشه و به شک اینکه ذات الریه گرفته میره پیش یه طبیب .اون هم بعد معاینه
به بابای پدربزرگم میگه که چیزیش نیست .درست همون شب جد بیچارم از غصه اینکه
بیخود و بیجهت رفته چند قرون حق الزحم ه دکتر داده ،سکته میکنه و میمیره .و از
اون موقع خاندان ما هرچی طبیب و حکیم و متخصص و جراح هستش رو عاق میکنه.
اینم بگم دشمنی به حدی هستش که حتی یبار ،پسر عموم که تو پیک موتوری کار
میکرد ،یه بسته به درمونگاه تحویل داد و از فرداش توسط کل خاندان به مدت سه ماه
طرد شد .آخرش هم با هزار قسم و آی ه مادرش راضی شدند که به مهمونیها دعوتش
کنن .البته هنوزم سفر ه شامش رو دور از جمع و دم در دستشویی میندازن.
متاسفانه دوری ما از دکترها موجب این نشد که ما دیگه بیمار نشیم ،ولی با توجه
به تالش مستمر و پایدارمون تونستیم در پزشکی به خودکفایی برسیم و با آزمون و
خطای روشهای درمان مختلف ،از پس هر نوع بیماری بربیایم .حتی ایجاد رقابت بین
خانوادهها موجب شد که ما به کشفیات محیرالعقولی هم برسیم .پایه و اساس کار ما
اینطوریه که هرچقدر ماد ه طبیعی استفاده شده نایاب تر و راه و سوراخ استعمالش
عجیبتر ،همونقدر با ارزشتر و موثرتر .مثال درهمین اواخر شوهر خالم برای درمان
بیماری «میگیره»( ،ما برای نشون دادن خودکفاییمون برای بیماریها خودمون اسم
گذاشتیم .دکترهای بیسواد به «میگیره» میگن «میگرن» ).سعی کرد هسته یه انبه رو
از راه بینی به مغزش برسونه .هرچند از اون موقع یه سوراخ دماغش دیگه بویی رو حس
نمیکنه و نمر ه یه چشش هم پنج تا کم شده ،ولی خودش میگه که بیماری کامال درمان
شده .یا مثال پدر م وقتی بچه بودم برای درمان زردی من هر روز تو شیرم رب می ریخت.
یا عمهام برای درمان کبد چرب شوهرش روزی سه وعده بهش بخور مایع ظرفشویی داد.
حاال شاید واستون سوال باشه که وقتی ما به پزشک و آزمایشگاه نمیریم چطور میتونیم
این بیماریها رو تشخیص بدیم .باید خدمتتون عارض بشم که در زیر سایه تجربه و

توانایی بسیار زیادی که بابابزرگم تو
تشخیص بیماری داره خاندان ما توی
این مورد هم هیچ وقت به مشکل نخورده .در واقع کل خانواده ما هر
ماه یک روز توی خون ه پدربزرگم جمع میشیم و ایشون به نوبت و تک تک به دندون
هامون نگاه میکنه و با همون یه نگاه میتونه هم ه مریضی هارو تشخیص بده .مثال یه بار
به دندونهای من نگاه کرد و گفت که سه ماهه حامله ام .اولش کل خانواده تو شوک
فرو رفتیم .چون من پسرم .ولی چون میدونستیم که درصد خطای تشخیص بابابزرگ
صفره ،به این نتیجه رسیدیم که مورد من ،یه مورد نادر در پزشکیه و خدارو شکر مادرم
بعد سه هفته ریختن مرگ موش تو چشمام تونست که بچه رو سقط کنه .البته پدربزرگم
فقط یک مورد تشخیص اشتباه داشته ،اونم وقتی بود که به دندونهای باجناق بابام نگاه
کرد و گفت که هیچ ایرادی نداره .ولی اون بدبخت همون شب قلبش وایستاد و مرد.
بعدها فهمیدیم که ایشون تو زمان آزمایش دندون مصنوعی هاش رو در نیاورده بود و
همین امر موجب تنهای خطای پزشکی ما شد.
البته توانایی و نبوغ خاندان ما تنها به عرصه بیماریهای میکروبی خالصه نمیشه .ما
تونستیم بسیاری از بیماریهای مغزی رو هم درمان کنیم .برای نمونه پسر خالم در
زمان تولد دچار لکنت زبان بود .برای درمان این عارضه در شورای پزشکی خانواده
تصمیم گرفته شد که هر وقت کلمات تو گلوی پسرخالم گیر میکنه و اون شروع میکنه
به تته پته کردن ،نزدیکترین فرد ،بزنه پس کلش ،تا کلمهها از دهنش بریزن بیرون.
نتیجش هم بسیار رضایت بخش بود .بعد از چند ماه پس گردنی ،پسر خالم لکنت زبانش
کامال برطرف شد .البته هنوز حرف نزده ،ولی خودش که با ایما و اشاره بهمون حالی
میکنه که مشکلش کامال برطرف شده و حتی تو چند تا تست گویندگی هم شرکت
کرده .هم ه خانواده امیدوارن که پسرخالم تو یکی از این تستها قبول بشه و دهن در
همسایه رو که میگن چون داییم بچه رو با سیخ منقل از شکم مادرش کشیده بیرون و به
همین خاطر دچار لکنت زبان شده رو ببنده.
حتی ما تونستیم بسیاری از وسایلی که دکترها تو بیمارستان استفاده میکنن ،خودمون
درست کنیم .مثال همین دستگاه شوکی که پزشکها با هزار ناز و عشوه ازش استفاده
میکنن ،ما با یه باطری ماشین و دو تا سیم درستش کردیم .و همین چند ماه قبل هم
ازش استفاده کردیم.
دنباله مطلب در صفحه ۵۸

مریم ساالری
مربی یوگا

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

در حال حاضر از طریق وب سایت «زوم»  Zoomبرگزار می شود.

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

برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه فرمایید.
www.msyogasociety.org

Classes ONLY for people diagnosed with MS
F For questions & information please call Maryam
F

(408) 802-8882
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صحبت های بی پرده
المیرا محمودی

«مردی تکیده و افتاده ،با صدایی تو دماغی و کشدار» تصویری بود که سالها ،از
مصرفکنندگان مواد مخدر برای ما ساخته میشد تا بترسیم و به سراغ مصرف مواد
مخدر نرویم .اما به نظر میرسد که تصویر اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در
سالهای اخیر تغییر کرده ،و مصرفکننده مواد مخدر ،در نگاه عموم ،از «مجرم» به
ِ
نیازمند کمک یا بیماری محتاجِ درمان تبدیل شده است .همزمان با چنین
شهروندی
تغییری ،این باور نیز گسترش یافته که مصرف مواد مخدر و روانگردان در میان
گروههای مختلف جامعه به رفتاری عادی و معمولی تبدیل شده است .من یکی از
همان کسانی هستم که در دهه شصت با همان تصویر کلیشهای اغراقآمیز بزرگ
شده و در میان دوستان و اقوام ،کسی را نمیشناختم که درگیر مصرف مواد مخدر
باشد .در حلقه نزدیکانم حتی سیگار کشیدن هم تابو به حساب میآمد .تنها چیزی
که به یاد دارم این است که در همسایگی ما پیرمردی خوشمشرب و دوستداشتنی
بود که همه میدانستند تریاک میکشد .حاال بعد از سه دهه ،احساس میکنم که
نگاهم به مصرف مواد مخدر و روانگردان با آنچه در اطرافم میگذرد همخوانی
ندارد .همین شد که تصمیم گرفتم راه بیفتم و ببینم آدمها ،بهویژه جوانها ،چه
تصوری از مصرف مواد مخدر و روانگردان دارند.
میگویند چیزی تغییر نکرده است

حرف میزنند .اما وقتی خیالشان راحت شود ،درباره همهچیز میگویند ».پسرهای
امروز را با دوره نوجوانی خودش مقایسه میکند« :وقتی ما مدرسه میرفتیم خالف
سنگین پسرهای دورهراهنمایی سیگار بود و عکس .اما بین شاگردانم کمتر دیدهام که
کسی درباره سیگار حرف بزند .آنها یکراست میروند سراغ ماریجوانا .البته احتماالً
مصرف مواد مخدر بین دانشآموزان بزرگتر و در سالهای باالتر مدرسه بیشتر است
اما بچههای این سن و سال هم نسبت به قبل خیلی راحتتر درباره مصرف حشیش و
ماریجوانا حرف میزنند ».میخواهم بدانم که این «راحت حرف زدن» به چه معنا
است .توضیح میدهد« :درباره تجربههایشان ،چه در مورد روابط جنسی و چه در
مورد مصرف مواد مخدر و روانگردان ،حرف میزنند .حتی برای نشان دادن مرام و
با سمانه و احسان در جمع کوچکی آشنا میشوم .بیستوهشت-نه ساله هستند و هر دو معرفتشان برایم حشیش هدیه آوردهاند».
در خانوادههایی مذهبی بزرگ شدهاند و پدرهایشان زمانی پست و مقامی در حکومت
اعتیاد بی عذاب وجدان
داشتهاند .با هم زندگی میکنند و قصد ندارند که ازدواج کنند .بین صحبتهای حاال دستکم میدانم کسانی که با مصرف مواد مخدر مشکلی ندارند و کسانی که از
دوستانه و بیآنکه چیزی بپرسم ،از مصرف تریاک و قارچ و اسید حرف میزنند .احسان آسیبهای فردی و اجتماعی مصرف مواد مخدر نگران هستند ،بیپرده و بدون خجالت
در هجده سالگی برای اولین بار گل کشیده ،دو سه سالی هم برای فروش ،کاشته و با در ای ن باره حرف میزنند« .راحت حرف زدن» درباره مواد مخدر به دانشآموزان
زیر و بم خرید و فروش و مصرف حشیش آشناست .میگوید« :مورفینها مثل تریاک و محدود نمیشود .درباره این موضوع با پسر یکی از دوستانم صحبت میکنم .شایان
مشتقات آن ،اگر اعتیاد جسمی نمیداشتند خیلی خوب بودند ».از تجربه مصرف اسید بیست ساله است و دانشجوی مهندسی شیمی .از او میپرسم که آیا تا امروز از موادی
و قارچ هم میگوید .میپرسم آیا با خانوادهاش هم در ای ن باره حرف زده؟ میگوید :مثل حشیش استفاده کرده یا نه .میگوید «خودم حتی به سیگار هم عالقهای ندارم.
«مادرم زیر بار نرفته که امتحان کند .در مقابل این چیزها گارد دارد و حاضر نیست که حشیش را هم یک بار امتحان کردهام و هیچ خوشم نیامده .اما خیلی از دوستانم غیر از
گاردش را بشکند ».اما به خواهر کوچکش توصیه کرده که قارچ را امتحان کند« .پانزده سیگار ،حشیش هم میکشند ».معتقد است که ماری جوآنا کشیدن اعتیادآور نیست و
ساله است .اضطراب شدیدی داشت .به خصوص در مدرسه .برای اینکه دید بهتری به یک گیاه طبیعی است و ضرر خاصی ندارد و در بین دوستانش کسی را ندیده است که
مسائل پیدا کند ،به او قارچ دادم ».معتقد است که خیلی کمکش کرده .از آگاهیهایی عالئم خاصی مثل اختالل رفتاری یا سوءظن بیمارگونه داشته باشد.
که با مصرف قارچ و اسید به دست آورده و از تجربههای مختلفش صحبت میکند .سپیده از دوستان شایان است .دو سه سالی از او بزرگتر است و دو سه سالی است که
سعی میکنم که ظاهر را حفظ کنم تا متوجه شدت تعجبم نشود .بیشتر از یک ساعت ماری جوآنا میکشد .او تأکید میکند که هیچ جا نگفتهاند که ماری جوآنا اعتیادآور
حرف میزند و بعد سکوت میکند ،نگاهم میکند و میگوید« :االن تو فکر میکنی من است .میپرسم حاال که نزدیک سه سال است مصرف میکند ،آیا احتمال نمیدهد که به
جانکی هستم ».میگویم« :دنبال جواب این سؤال هستم که آیا نگاه جامعه به مصرف مصرف این ماده معتاد شده باشد ،مثل کسی که به سیگار کشیدن معتاد است .جوابش
مواد مخدر و روانگردان تغییر کرده یا نه ».سمانه با تأکید میگوید که تغییری نکرده منفی است« :اعتیاد وقتی است که نتوانم بدون آن سر کنم .یک موضوع مهم دیگر
است« .در هر جمعی و نسبت به هر مادهای میتوان تحلیل جداگانهای داشت ».مثال هم این است که فرد معتاد احساس عذاب وجدان دارد .اما من که هر روز نمیکشم و
میزند که در بعضی شهرها و در بعضی خانوادهها ،مصرف تریاک خیلی عادی است و هیچ فکر نمیکنم که مصرف این اندازه وید مشکلی داشته باشد ».میخواهم بدانم که
کسی به چشم تابو یا اعتیاد به آن نگاه نمیکند .در حالی که همین موضوع ممکن است چطور سراغ ماری جوآنا رفته .میگوید« :مادرم چند سال پیش درگیر بیماری سرطان
در فرهنگ شهر دیگری غیرقابل تصور باشد« .بنابراین ،چیزی نسبت به قبل عوض شد و ما برای تسکین دردش ماری جوآنا تهیه کردیم ».میپرسم آیا مادرش پیش از
نشده ».سعی میکنم که منظورم را واضحتر بگویم« :آیا این روزها مصرف یا صحبت آن ،سابقه استفاده از ماری جوآنا داشته؟ می گوید« :نه .تا وقتی هوشیار بود مقاومت
کردن از مواد مخدر یا روانگردان رایجتر از قبل نیست؟» هر دو جواب میدهند« :نه .کرد .اما از جایی به بعد دیگر کنترل ذهنش را از دست داد .بعد از مرگ مادرم ،خودم
نیست ».از سمانه میپرسم که آیا همین حرفها را میتواند با مادرش مطرح کند؟ بیشتر استفاده کردم ».برایم سؤال است که آیا برای پیدا کردن و خریدن ماری جوآنا
میگوید به هیچ وجه .احسان میگوید «جامعه ما خیلی بسته است .نمیشود درباره به دردسر نمیافتد .میگوید« :اوایل میخریدم .گاهی از کیفیت راضی نبودم .قیمت
این چیزها راحت حرف زد ».در نهایت با سمانه و احسان به نظر مشترکی نمیرسم ،هم باال رفته .این است که حاال خودم میکارم ».یکی دو بار محصول گلدانهایش خراب
برای من قرار گرفتن در جم ِع کسانی که انواع مختلف مخدر و روانگردان را دستکم شده و بعد یاد گرفته چطور بکارد .میپرسم آیا به کسی هم میفروشد؟ می گوید« :نه
امتحان کردهاند ،به این معنی است که نگاه اطرافیانم تا حد زیادی تغییر کرده .اما آنها نمیفروشم .فقط به برادرم و دوستانم میدهم .پول هم نمیگیرم ».از سپیده میپرسم
معتقدند که من از همان نسلی هستم که نسبت به همه چیز گارد دفاعی دارم و درعین آیا بقیه اعضای خانواده یا نزدیکان با این موضوع مشکلی ندارند؟ توضیح میدهد که
خانوادهاش فقط همین برادر است« .پدرم چند سال پیش از دنیا رفته .برادرم هم از
حال نمیبینم که هنوز چیزی تغییر نکرده است.
همسرش جدا شده و دو تایی با هم زندگی میکنیم .به بقیه هم ربطی ندارد ».البته
دانشآموزان این سالها ،بیپردهتر در برابر مصرف مواد مخدر
رضا ملکی چهل ساله است و معلم روانشناسی و مشاور یک مدرسه پسرانه .اکثر احتمال میدهد که کسانی مثل دایی و خالهها که با آنها رفت و آمد دارند ،بدانند که او
شاگردانش حدود  ۱۳و  ۱۴ساله هستند .با او درباره رابطهاش با دانشآموزان حرف و برادرش ماری جوآنا میکشند ،اما برایش اهمیتی ندارد« :تا امروز که کسی چیزی به
میزنم و میپرسم که آیا شاگردانش با او درباره مواد مخدر و روانگردان صحبت ما نگفته .اگر هم بخواهند در کارمان فضولی کنند و نصیحت کنند یا دستور بدهند که
دنباله مطلب در صفحه 56
میکنند؟ میگوید« :اگر اعتماد کنند ،بله .پسرها اغلب درباره رابطه جنسی راحتتر چطور زندگی کنیم ،رابطهمان را قطع میکنیم».
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ندل
آبنوس و َص َ
(در هزار سال شعر فارسی)
بهرام گرامی

bgrami@yahoo.com
پستان یار در خم گیسوی تابدار
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس
			
«سعدی»
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زری س ّکه = س ّکۀ زر ،کنایه از خورشید.
ِ
آبنوس سیاه یا تیره به شب
در بیت زیر از نظامی گنجوی صند ِل سفید یا روشن به روز،
و صندلسرای آبنوسی به روزگار با گردش روز و شب اشاره دارد که به قرینۀ روشنایی
و تاریکی ،در آن گاه شادی و گاه ماتم است و بیت بعد با مضمونی مشابه از فردوسی:
در این صندلسرای آبنوسی  /گهی ماتم ب َود گاهی عروسی
مکن ایمنی بر سرای فسوس  /که گه سندروس است و گه آبنوس

قسمی از چوب آبنوس با خطوط سفید است (لغتنامۀ دهخدا) و بسیاری از ابیات
خاقانی با تشبیه روز و شب به آبنوس ناظر به این ویژگی است ،از جمله چهار بیت زیر:
خرم پدید نیست
در زیر آبنوس شب و روز هیچ دل  /شمشادوار تازه و ّ
سیه سپید جهان گویی از دوات تو خاست  /که صورت شب و روز آمد آبنوسنهاد
روی و موی شاهدان چون آبنوس  /روز و شب در یک مکان آمیخته
در ادبیات انگلیسی نیز موی به سیاهی آبنوس ( )hair as black as ebonyتشبیه

آبنوس چوبی است سخت و سنگین به رنگ قهوهای تیره یا سیاه که از درختی به همین
نام به دست میآید .آبنوس از جن س ( Diospyrosجنس درخت خرمالو) و گونۀ �eb
 enumمتعلّق به خانوادۀ  Leguminosaeیا تیرۀ حبوبات است .نام گونۀ آن آشکارا با
واژۀ آبنوس مرتبط است .آبنوس در زبان پهلوی و متون عهد باستان به همین صورت یا شده است.
«آپنوس» یا «آونوس» نامیده میشده است .آبنوس در عربی نیز همین نام را دارد .چوب از رخ و زلف تو ُرست در دل من آبنوس  /وز لب و خال تو گشت دیدۀ من آبدان
آبنوس را در انگلیسی  ebony woodو درخت آن را  ebony treeمینامند .در زبان و تشبیهی زیبا از عمادالدّین نسیمی:
انگلیسی  ebonyبه معنای سیاه و تیره نیز هست .خاستگاه آبنوس هندوستان است و بر بناگوش تو آن خال سیه دانی چیست  /ز آبنوسی است یکی نقطه بر آن تختۀ عاج
امروزه در کشور سیالن و در جنوب هندوستان بهوفور یافت میشود .چوب آبنوس ،با
DDDDDD
وزن مخصوص  ،1/12بسیار سنگین است و در آب فرو میرود ،با بیتی از خاقانی:
آبنوسم در دل دریا نشینم چون صدف  /خس نیم تا بر سر آیم کف بود همتای من

آبنوس ب ه خوبی جال مییابد و برق میافتد ،دوام طوالنی دارد و به لحاظ همین ویژگی
ها و کیفیات مطلوب گرانقیمت است .خرید و فروش چوب آبنوس برحسب وزن ،نه
ابعاد ،صورت میگیرد .از چوب آبنوس برای ساختن نرد و شطرنج و نِی و دیگر ادوات
موسیقی استفاده میشود ،با دو بیت از خاقانی و فردوسی:

ندل از بهر ِ
سر َمردم بیدرد ب َود
َص َ
ِ
چوب دار است عالج سر دیوانۀ عشق
			
«صائب»
					
ندل در عربی یا َچندَن در فارسی نام درختی است از جنس  Santalumو بیشتر گونۀ
َص َ
ّ
 albumمتعلق به خانوادۀ  Santalaceaeکه در انگلیسی  sandalwoodنامیده میشود.

دو لشکر بههم برکشیدند کوس  /چو شطرنجی از عاج و از آبنوس

بفروز و بسوز پیش خویش امشب  /چندانکه توان ز عود و از چندن
بر هوای درخت صندلبوی  /جامه را کرده بود صندلشوی

چو پنهان شد آن چادر آبنوس  /به گوش آمد از دور بانگ خروس

ترکیب او ز گونۀ سرخ و مزاج سرد  /همرنگ آب صندل و همطبع صندل است
صندل سوده در ِدسر ببَرد  /تب ز دل ،تابش از جگر ببرد
درختیست صندل خنک در مزاج  /پی علّت گرمطبعان عالج دنباله مطلب در صفحه 58

آن آبنوسین شاخ بین ،مار شکم سوراخ بین  /افسونگر گستاخ بین ،لب بر لب مار آمده خاستگاه این درخت هندوستان است و به صندل هندی اشتهار دارد .سندل با امالی
آبنوسین شاخ = نی ،ساز بادی که از چوب آبنوس ساخته شده باشد.
«سین» در فارسی و عربی و با همین تل ّفظ در زبانهای اروپایی نوعی کفش است .نام گونۀ
چهل َمهد دیگر بُد از آبنوس  /ز گوهر ُد َرفشان چو چشم خروس
صندل ،album ،کنایه از سپیدی چوب آن است ،درحالیکه گونۀ سرخ آن  rubrumنیز
در
نهادند.
ی
م
ستوران
مهد = تخت روانی که با تزیینات و تج ّمالت بر پشت پیالن و
فرخی سیستانی و سوزنی سمرقندی در مورد صندل سرخ:
ادب فارسی ،آراستگی و زیبایی و خوبی بسیار چیزها به چشم خروس تشبیه شده است .وجود دارد ،با دو بیت از ّ
به سقفش اندر عود سپید و چندن سرخ  /به خاکش اندر مشک سیاه و ِ
عنبر تر
فردوسی پیش و بیش از دیگران چشم خروس را در توصیف َکشتی ،میدان کارزار ،دشت
پران خدنگ او به گ ِه حرب و گا ِه صید  /از خون چنان شود که ندانی ز چندنش
ّ
و لشکر آورده است.
پران خدنگ = تیر پرتاب شده.
ّ
برآورد تقریبی واژۀ آبنوس در شعر قدیم فارسی نشان میدهد که این واژه در شاهنامۀ
صندل در زبان سانسکریت و در هند و ایران َچندَن نامیده میشود ،و واژۀ بینابینی آنها،
فردوسی بسیار بیش از آثار دیگر شاعران وجود دارد .در شاهنامۀ فردوسی ،تیره و تار
چندل ،فقط در دو بیت زیر از مولوی دیده شده است:
شدن دشت و زمین و هوا و آسمان از َگرد سپاه و سواران و نبرد جنگآوران به آبنوس
چندلی را رنگ عودی میدهند  /بر کلوخیمان حسودی میدهند
تشبیه شده است .در دو بیت زیر از فردوسی سیاهی لشکر به آبنوس و در بیت بعد از
هر هالک ا ُ ّمت پیشین که بود  /زآنک چندل را گمان بردند عود
نظامی گنجوی مصاف دو لشکر روم و زنگبار ،از دو نژاد سپید و سیاه ،بهترتیب به نبرد
صندل یا چندن موارد استفادۀ مختلف دارد .چوب آن را ِمثل عود میسوزانند تا بوی
مهرههای سپید و سیاه شطرنج ،از عاج و آبنوس ،مانند شده است:
فرخی سیستانی و عسجدی دیده شده و
خوش بپراکند ،با بیت زیر که در هر دو دیوان ّ
چو زال آگهی یافت بربست کوس  /ز لشکر زمین گشت چون آبنوس
بیت بعد از نظامی گنجوی:
سپه برگرفت و بزد نای و کوس  /زمین کوه تا کوه شد آبنوس
در توصیف لشکر شکستخورده در داستان فرود سیا َوخش ،رخسا ِر جان بدربُردگان به
ِ
چهارچوب در ،سقف ،منبر ،تخت ،چهارپایه و
از چوب سخت و قوی صندل در ساختن
تیرگی آبنوس تشبیه شده:
صندلی ،جعبه ،بادبزن ،اشیای تزیینی و کارهای دستی ،و از پودر نرم و خمیر چوب صندل
دریده درفش و نگون کرده کوس  /رخ زندگان تیره چون آبنوس
سیاهی شب را هم به آبنوس تشبیه کردهاند و از شب به صورت پرده یا چادر یا صندوق نام سرخ برای رنگ کردن پشم و جامه استفاده میکردهاند ،با دو بیت از انوری و رودکی:
بردهاند .دو بیت زیر از فردوسی و نظامی گنجوی به فرارسیدن شب و نهان گشتن خورشید و گویند مردمان که بدش هست و نیک هست  /آری نه سنگ و چوب همه لعل و چندن است
دو بیت بعد از فردوسی و محتشم کاشانی به فرارسیدن صبح و دمیدن خورشید اشاره دارد :ز عود و چندن او را آستانه  /درش سیمین و ز ّرین پالکانه
پالکانه = روزنۀ در که از درون بیرون را نگاه کنند.
شب آمد یکی پردۀ آبنوس  /بپوشید بر چهرۀ سندروس
از تنۀ صندل روغنی زردرنگ با عطری بسیار تند و قوی استخراج میشود که امروزه در
سندروس = صمغی به رنگ زرد( ،در اینجا) کنایه از خورشید.
تهیّۀ لوازم آرایش بهکار میرود.
به زیر تختهنر ِد آبنوسی  /نهان شد کعبتین َسندروسی
طاس بازی نرد( ،در اینجا با مزاج چوب صندل را سرد و خشک میپنداشتند و از آن استفادۀ دارویی میکردند ،با
سیاهی شب به آبنوس تشبیه شده است .کعبتین = دو ِ
سه بیت از امیر ُمع ّزی ،نظامی گنجوی و جامی در هفت اورنگ:
مفهوم مفرد) کنایه از خورشید[ .خورشید غروب کرد  -شب شد].
[چون صبح شد]...

گشود شب در صندوق آبنوس از صبح  /وزآن نمود زری ّ
سکهاش به نام خدا
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ورزش ریه ها
مریم ساالری  -مربی یوگا

خالصه بخش اول :همان طور که در مقاله
قبل اشاره شد برای داشتن بدن سالم و
بهره مند بودن از سالمتی جسمی تا پایان
عمر ،به تحرک ،ورزش و تقویت عضالت
و ماهیچه ها نیازمند هستیم .افزایش
سن عامل غیرقابل کنترل است که باعث
ضعیف شدن توان فیزیکی ،حرکتی و
مغزی ما می شود .اما خوشبختانه با انجام
تمرینات و تکنیک ها می توان روند تاثیر
افزایش سن را بر بدن و اعضای آن به طور
چشمگیری کاهش داد .تاثیر افزایش سن
برروی سیستم تنفسی و ریه ها را می توان
به موارد زیر دسته بندی کرد:
Fضعیف شدن ماهیچه دیافراگم
Fکم شدن خاصیت ارتجاعی لوله های
برونش و کیسه های هوایی
Fسفت شدن دیواره قفسه سینه و
تغییرات ستون فقرات
تمامی موارد ذکر شده در باال در ماهنامه
قبل در بخش اول این مقاله به طور کامل
توضیح داده شده است و در صورت نیاز به
داشتن اطالعات بیشتر به مقاله قبل رجوع
کنید .در ادامه ،شما با نحوه انجام دو نوع

(بخش آخر)

روش تنفسی آشنا خواهید شد که باعث
تقویت سیستم تنفسی ما می شود و تکرار
مکرر آن بخصوص باعث تقویت ماهیچه
دیافراگم و حفظ سالمتی ریه ها می شود.
تنفس عمیق

تنفس عمیق و آرام نه تنها باعث تقویت
سیستم تنفسی ما می شود ،بلکه باعث
آرامش و پائین آمدن سطح استرس خواهد
شد .در نتیجه تنفس آرام و عمیق را می
توان به عنوان یک تکنیک موثر برای حفظ
سالمتی دانست .تنفس آرام و عمیق را می
توان به علت قابل دسترس بودن در هر
شرایطی به عنوان یک ابزار جادویی نام برد
که در هر موقعیت و سنی برای جلوگیری
و یا پیشگیری از پیشرفت بسیاری از
بیماریهای حاد یا مزمن مانند بیماریهای
قلبی ،تنفسی ،عروقی ،افسردگی و
اضطراب به کار برد .در یوگا و مدیتیشن
روش های مختلف تنفسی است که در این
مقاله با دو نوع آن آشنا خواهید شد.
تنفس ِ
لب جمع شده

تنفس ِ
لب جمع شده (مانند فوت کردن
شمع) به ما کمک می کند که تنفس خود

را ُکند و بازدم طوالنی تری داشته باشیم.
بازدم عمیق و طوالنی باعث تقویت ماهیچه
دیافراگم که بزرگترین و اصلی ترین
ماهیچه تنفسی به حساب می آید ،خواهد
شد .اگر جزء افرادی هستید که به تنفس
های کوتاه و سریع عادت کرده اید این
روش بهترین راه برای عادت کردن به نفس
کشیدن عمیق و آرام و در نهایت شروع
به انجام تنفس های شکمی یا دیافراگمی
است .تنفس ِ
لب جمع شده تکنیک مناسبی
برای پی بردن به وجود دم و بازدم ،انجام
بازدم آهسته ،عمیق و آگاهانه است.
روش انجام تنفس لب جمع شده

تنفس شکمی یا دیافراگمی

تنفس شکمی یا دیافراگمی یکی دیگر از
روش های تنفسی عمیق است که نسبت به
تنفس ِ
لب جمع شده نیاز به توجه و تمرین
بیشتری دارد .همان طور که در باال اشاره
شد ،در صورتی که عادت به تنفس عمیق
ندارید بهتر است از روش اول (تنفس ِ
لب
جمع شده) شروع کنید و بعد از تمرین
های روزانه و تکرار مکرر آن ،تنفس شکمی
را شروع کنید .در تنفس شکمی توجه خود
را به حرکت شکم می دهیم .در اصل در
زمان دم از بینی ،هوا وارد ریه ها می شود
و ما به طور ارادی حفره شکمی خود را به
بیرون می فرستیم .ریه های پر شده از هوا،
به ماهیچه دیافراگم فشار آورده و فشار
ماهیچه دیافراگم به حفره شکمی ،باعث
بیرون آمدن شکم می شود .پس هرچه
حفره شکمی را آرام تر و عمیق تر در زمان
دم به بیرون هدایت کنیم هوای بیشتری
را در زمان دم وارد ریه های خود می کنیم
و برعکس در زمان بازدم حفره شکمی به
داخل کشیده می شود.

Fصاف بنشینید .ستون فقرات را تا جای
امکان صاف و مستقیم نگاه داشته و شانه
های خود را شل نگه دارید.
Fچشمان خود را ببندید و متوجه نفس
خود بشوید.
Fحاال به آرامی به مدت دو ثانیه از بینی
عمل دم را انجام دهید.
Fعمل بازدم را به شکل آرام و طوالنی
تر مثال چهار ثانیه با لب های جمع شده
روش انجام تنفس شکمی
از طریق دهان انجام دهید .این عمل به
شکلی انجام می شود که انگار شما می Fدر حالت نشسته ستون فقرات خود را
خواهید شمعی را خاموش کنید ،ولی به صاف نگه دارید.
صورت آرام و پیوسته.
Fکف یک دست را در قفسه سینه و کف
این روش دم و بازدم را به هر تعدادی که دست دیگر را روی حفره شکمی (روی
می توانید ،تکرار کنید.
ناف) قرار دهید.دنباله مطلب در صفحه 53

مریم ساالری
مربی یوگا

یوگا رقص بین رهایی و تسلیم است.

یوگا سفری است توسط خویشتن ،از خویشتن ،به سوی خویشتن.

(408) 802-8882

با انجام یوگا شما می توانید:

برای اطالع از زمان و ساعت کالس ها با ما تماس بگیرید

 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

Therapeutic Yoga F Chair Yoga

F

http://mindfulyogagroup.com
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افقی

-1خودزندگی نامه یا معادل فارسی اتوبیوگرافی
-2روان  -درون  -جرم کوچک آسمانی
-3آبشاری در سریالنکا  -گلی زینتی  -آباد نیست
-4یار «مرج» در بی نظمی  -راوی  -جایگاه و
پناهگاه  -ستم کردن
-5بوی رطوبت  -دریچه ای در کاربوراتور
 فیلم خنده دار-6از مهاجمین تیم پرسپولیس  -خانه ییالقی
مجلل  -زیر پا مانده
-7دلتنگی و افسردگی  -زیرکی و هوشیاری
 بی سابقه-۸با آن آب را نکوبید! -مجسمه و تندیس -
چگونگی وضعیت
-۹فرد و شخص  -اعشاری  -اصطالحی در
ورزش کشتی
-10پیاپی  -مفصل پا  -نوشتن
-11آدم ناشی از سر گشادش میزند  -از
پرسنل زحمتکش بیمارستان -تفاله کنجد
-12مچ بند  -شاعر ،ادیب و فیلسوف آلمانی
 نام آذری  -جمع رای-13فریاد بلند  -حکومت آلمان نازی -
سوغاتی کرمان که قدمتی طوالنی دارد
 -14پر و سرشار  -این هورمون با کمک
هورمونهای دیگر در تنظیم فشار
خون بدن نقش دارد  -نویسنده طاعون
 -15از آثار تاریخی و از جاذبه های
گردشگری اردبیل مربوط به دوره صفوی

جدول

عمودی

حل جدول در صفحه 42

-1درخت نشانگر پیوند خانوادگی  -موسیقی رپ
-2جوجه تیغی  -رنگی برای فرش  -امید به خدا
-3فروش ارزان  -اینگونه هم پرنده زیبا
است  -چند پالن
-4هنگام  -سرسرا و اتاق پذیرایی  -طال  -صف
-5فرمانروایی و حکومت  -یک ششم از
سهم چیزی -مخفف هیچ
-6جوال -کالبد بی روح  -دارای مساحت زیاد
-7نی توخالی  -هنر رزمی ژاپنی  -سراپرده
-۸خطرناک بودن  -در موقع تعجب می
خورند!  -بهترین وضع
-۹شب بلند سال  -گوناگونی  -خوش پوش
-10کنایه از ندید بدید  -آزرم و شرم  -برج
کج داستانی
-11تصدیق فرنگی -غذای تخم مرغی -
چادر و خیمه
-12دانای قوم  -رنجوری  -پارچه ابریشمی-
سازمان اقتصادی منطقه ای
-13بیرونی  -موسسه انتشار کتاب  -فرو
ریختن دیوار و سقف
-14فروشنده ارز  -مفصل  -آسیب جسمی
یا روحی
به مهر و ماه چه نسبت فرشته روی مرا؟
آب
خوش
ای
منطقه
ناگهانی
و
-15سرزده
سخن مگو که مرا نیست تاب گفت و شنید
			
و هوا در مسیر ایالم به مهران و در منطقه
کجا به نرمی اندام او بود مهتاب؟
عمومی صالح آباد
کجا به گرمی آغوش او بود خورشید؟
			

Tous Services Inc.
رضا فرشچی

MS, CRTP, AFSP

Certified Tax Preparer

 Fانجام امور مالیاتی افراد و مؤسسات تجاری
 Fامور حسابداری و حسابرسی مؤسسات تجاری
 Fاصالح ساختارهای حسابداری مؤسسات
 Fپرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
 Fثبت انواع شرکت ها در سراسر کشور

In-person
or Online

با توجه به معافیت های مالی مرتبط با ،Covid-19
در مورد گزارش هزینه ها با ما مشورت کنید!
FCarring Out Tax Affairs Of Individuals & Businesses FComplete

Accounting For All Individuals & Businesses FModification Of
Accounting Structures FPayroll FBusiness Registration

Reza Farshchi MS, CRTP, AFSP
(650) 720-0182
Tell: (408) 610-9440
Fax: (408) 645-5129
Cell:

CRTP: A308025

reza@tousservice.com

21060 W. Homestead Rd., #208, Cupertino, CA 95014

ارائه خدمات مهاجرتی با کیفیت عالی و هزینه
کم برای افراد واجد شرایط به شرح ذیل می باشد:
 Fتابعیت آمریکا (سیتی زن شیپ)
 Fویزای مهاجرت و انجام امور کنسولی
 Fدرخواست کارت اقامت دائم (گرین کارت) و تجدید کارت
 Fمجوز اشتغال
 Fمجوز سفر
 Fکمک به قربانیان خشونت ()VAWA
 Fدر خواست معافیت از پرداخت هزینه اداره مهاجرت برای افراد واجد شرایط
گروه حقوقی مجرب ما به زبان های فارسی ،انگلیسی ،اسپانیایی
و فرانسوی ،آماده ارائه خدمت به افراد واجد شرایط می باشند.
لطفا برای تعیین وقت با ما تماس حاصل فرمایید

(818) 616-3091

(408) 261-6405

4954 Van Nuys Blvd., Suite 201
Sherman Oaks, CA 91403

1635 The Alameda
San Jose, CA 95126

www.parsequalitycenter.org
501(c)3 Nonprofit Organization

F

A Department of Justice Recognized
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معرفی کتاب

نیازمندیها

جویای کار

آماده نگهداری از فرزند و یا خانمی سالمند در منطقه ساکرامنتو هستم.
)۵۱۰(۴۵۸-۸۱۲۳

معاوضه ملک

«ملك در تهران معاوضه با ملك در غرب آمريكا»
يك واحد اپارتمان لوكس و يك قطعه زمين
ايميل tahimex@gamil.com  :شماره تلفن و واتساپ٢٠٦-٥٣٩-٧٤٠٨  :

استخدام

به شخصی برای کمک به خانمی مسن ،به طور شبانه روزی یا نیمه وقت ،در ناحیه
 Blossom Hillدر شهر سن حوزه نیازمندیم .لطفا با شماره تلفن

 )۴۰۸( 972-۹۹۱۱تماس بگیرید.

.

ما مهاجران ،در هر کجای کره زمین که باشیم ،حداقل
یک نقطه مشترک داریم و آن چیزیست که وقتی به
یادش می افتیم ،ضربان قلب مان تندتر می زند .همه
ما چیزهایی داشتیم که در چمدان کوچک مهاجرت
مان جا نشد .چیزهایی که آنقدر دوست شان داشتیم
که موقع خداحافظی ،تکه ای از قلب مان را پیش شان
گذاشتیم و آمدیم .شاید خانه سبز خاطرات مان با آن
همه عکس های یادگاری و یا حس زیبای آشنا بودن با
دیوارهای شهرمان ،یکی از آن چیزها باشد .شاید هم
حرفه ای داشتیم و یا هنری که با هم بزرگ شده بودیم ،اما همسفر بودن مان با
هم ممکن نشد.چمدان مهاجرت مان آنقدر کوچک بود که ،گاهی حتی ،برای زبان
مادری مان هم جایی نداشت .گوشه ای از این داستان مشترک مان در کتابی به
اسم «آرزوهای بزرگ ،چمدانی کوچک» جا گرفته و حاال به دست شما رسیده .به
امید اینکه دوستش داشته باشید .مریم ابراهیمی

فال ستارگان

فروردین

تیر

مهر

دی

به کسی دل ببندید که زیبایی سیرت
داشته باشد ،چون تنها زیبایی ظاهری
دلیلی بر خوب بودن و وفاداری نیست.
بدانید که رقیب شما همیشه موفق نخواهد
شد و شما به مراد دلتان خواهید رسید.
فاصله تان را با دیگران به عنوان دوست
اجتماعی حفظ کنید تا هرگز باعث بحث
و جدل و شک و شبهه نشوید .سعی کنید
هرگز امید خود را از دست ندهید.

سعی کنید تفاهم بیشتری با شریک زندگی
تان داشته باشید .پر انرژی ،پرتوان و
هدفمند باشید .از زندگی کردن نترسید و
سرو سامانی به افکارتان بدهید و سعی کنید
که برنامه هایتان را اجرا کنید .در این ماه
شما پرانرژی و فعال خواهید بود و ناراحتی و
اندوه از زندگی تان بیرون خواهد رفت ،چرا
که مسائل زندگی تان را حل خواهید کرد و
به آرامش ذهنی و روانی خواهید رسید.

دوستان جدیدی را مالقات خواهید کرد که در
زندگیتان بسیار تاثیرگذار خواهند بود ،پس
ورودشان را نادیده نگیرید و مطمئن باشید
برایتان مفید هستند .در تالش هستید تا هر
چه از دستتان برمی آید برای اطرافیانتان انجام
بدهید ،اما مراقب باشید تا لطف مکررتان،
وظیفه مسلم شما نشود .در زمینه شغلی موفقیت
هایی برایتان به وجود می آید و می توانید نظر
افراد زیادی را به سمت خود جلب کنید.

سعی کنید سوء تفاهم هایی را که بین شما
و شریک زندگی تان پدید آمده ،برطرف
کنید ،با این کار زندگی عاشقانه تان در
جهت بهتری قرار خواهد گرفت .از بحث
و جدل با افراد نادان پرهیز کرده و از
کسانی که خود را تافته جدا بافته می دانند،
دوری کنید .در این ماه می توانید مراد دل
خود را به دست بیاورید ،ولی دقت کنید
که وسوسه های این کار فریب تان ندهد.

اردیبهشت

مرداد

آبان

بهمن

به زودی با فرد جدیدی آشنا می شوید و
روابط دوستانه خود را گسترش خواهید
داد .یک دوره شادمانی بزرگ در پیش
خواهید داشت که مربوط به شخص
خودتان است .از عشق های مجازی و
شرارت های آن برحذر باشید .رازی را
که باید پیش خودتان نگهدارید ،جلوی
دیگران بازگو نکنید .از آن به ضررتان
استفاده می کنند.

مشکالتی در مسیر شغلی تان پدید
آمده است .این مشکالت برای همه در
زندگی پیش می آید ،اما شما به زودی
می توانید آنها را برطرف کنید ،پس
توانایی هایتان را به طور کامل نشان
دهید و دیگران را متوجه کنید که از پس
انجام هر کاری بر می آیید .به خودتان
اعتماد داشته باشید و با قدرت در همین
مسیری که هستید ،ادامه دهید.

خرداد

شهریور

ترس از مشکلی شما را بسیار مضطرب و
آشفته کرده است ،اما شما بر این ترس با
موفقیت غلبه خواهید کرد .با یک سازش
و آشتی دوستانه پس از یک قهر و جدایی
عاطفی طوالنی مدت ،به آرامش بسیار
دست خواهید یافت .اهداف بلندی در
زندگی دارید که رسیدن به آنها نیاز به
تالش و کوشش از ناحیه شخص خودتان
دارد ،پس به دیگران متکی نباشید.

در این ماه همه چیز مثل روز برایتان
روشن شده و متوجه خواهید شد چه
اتفاقاتی در پیرامونتان در حال رخ
دادن است .مطمئنا با کمی بردباری و
پایداری می توانید از بسیاری از موانع
و مشکالتی که پیش روی شما هستند،
با موفقیت گذر کنید .آرزوی بزرگی
در دل دارید که رسیدن به آن محال و
غیرممکن نیست.

شما بسیار خالق و روشن فکر هستید ،اما
مواظب باشید وارد راه های اشتباه نشوید.
برنامه ریزی خوبی برای آینده تان داشته
باشید و ولخرجی نکنید و سعی کنید
بیشتر درآمد خود را پس انداز کنید .اگر
با حساب و کتاب خرج کنید ،هر آنچه را
که می خواهید ،به دست می آورید .اتفاقات
خوبی برایتان در حال رخ دادن است و به
زودی بسیار شادمان و امیدوار خواهید بود.

آذر

اتفاقات خوبی برایتان رخ می دهد که
موجب می شود اموراتتان سرو سامان
بیاید و از نگرانی و تشویش خالص شوید.
این ماه زمان خوبی برای بیان احساسات
و نظراتتان می تواند باشد ،به شرط آن
که زیاده روی نکنید و سعی نکنید ایده
هایتان را به کسی تحمیل کنید .تغییراتی
به نفع شما در مورد یک مسئله مالی در
شرف وقوع است.

مدتی است که احساس تنهایی و بی کسی می
کنید و حس می کنید دیگران شما را درک
نمی کنند .سعی کنید کمی با خودتان خلوت
کنید ،خواهید دید که احساس بی نیازی به
دیگران چقدر حس خوبی است .خودتان را
برای تصمیم ها و انتخاب هایتان در گذشته
سرزنش نکنید .دلتان می خواهد از انجام
وظایف خود فرار کنید ،ولی باید خودتان را
برای عواقب ناخوشایند این کار آماده کنید.

اسفند

مسافری از راه دور وارد می شود و یا با
شما تلفنی صحبت می کند .این شخص
برای شما پیشنهادی دارد .قدر این شخصی
و پیشنهادش را بدانید .راه پیشرفت برای
شما در این ماه باز است .همت کنید ،شما
می توانید به بهترین موقعیت ها دست پیدا
کنید .مسافرتی راه دور در پیش دارید.
جسورانه حرف دلتان را بزنید و از آنچه که
فکر می کنید درست است دفاع کنید.
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حکایت رضا
بخش شانزدهم

Noumena: True Story of Reza
میالد رضایی کالنتری به جرم سایبری فروش اطالعات حدود  2/5میلیون کارت
اعتباری ،که منجر به  1/2میلیارد دالر خسارت به بانک های آمریکایی شد ،در
حال سپری کردن دوران محکومیت ده ساله اش در زندان فدرال آمریکا می باشد.
بخاطر تنهایی و فرسنگ ها دوری از وطنش ،به فکر نوشتن داستان زندگیش به زبان
انگلیسی افتاد .آنچه می خوانید برگرفته از ترجمه فارسی کتاب او است.

جرم

رضا می دانست که کاری که انجام می داد غیرقانونی بود و در اثر انجام آن زندگی
مرفهی برای خود درست کرده بود .او قصد نداشت عملش را توجیه کند یا خود را آدم
خوب خطاکار نشان دهد .او فقط داستانش را از دیدگاه خودش تعریف می کند.
 2004-2007ارز الکترونیکی ،ایگود

از سال  2004شروع می شود .زمانی که اینترنت وارد زندگی رضا شد .در آن زمان
استفاده از اینترنت در ایران خیلی رایج و فراگیرنبود .رضا که در آن سال تازه دانشجو
شده بود ،هفته ای چند ساعت برای استفاده از اینترنت به کافی نت می رفت .تازگی
و جذابیت این تکنولوژی او را بیشتر به سوی خود می کشاند و کم کم عادت کرده بود
هفته ای چند روز سری به کافی نت بزند .بعد از مدتی حس کرد کافی نت رفتن برایش
پرهزینه شده و به این فکر افتاد که پاره وقت در یک کافی نت مشغول به کار شود.بدین
سان هم منبع درآمدی خواهد داشت و هم می توانست رایگان از اینترنت استفاده کند.
چندی نگذشت که برادرش کارش را از شهری دور دست رها کرد و به شهر خود
بازگشت و کافی نت باز کرد .رضا هم طبیعتا مسرور از این اتفاق هر روز در اداره
آنجا به برادرش کمک می کرد و هم زمان نیز به طور رایگان از اینترنت استفاده می
کرد .معموال آخر شب ها رضا کافی نت را می بست و راهی خانه می شد .در یکی از
شب هایی که در حال خاموش کردن کامپیوترها بود ،متوجه شد در صفحه مانیتور
یکی از کامپیوترها وبسایتی باز است ،یک فروم (فروم ها وبسایت هایی هستند که
اعضای آنها می توانند اطالعاتشان را با هم به اشتراک بگذارند ).که راجع به پول های
الکترونیکی ،خرید و فروش آن ،سرمایه گذاری های اینترنتی و چنین مباحثی بود .ارز
الکترونیکی یا پول دیجیتالی ،نوعی ارز و پول است که فقط در اینترنت گردش می کند
و معموال هیچ بانک یا دولتی پشتیبان و مسئول آن نیست .رضا آدرس سایت را یادداشت
کرد ،کامپیوتر را خاموش و به خانه رفت .از فردایش بیشتر در آن فروم گشت و گذار
می کرد .متوجه شد ایگولد معتبرترین و فعالترین پول الکترونیکی آن زمان بود.
در تمام آن سال ها بهترین و مناسب ترین افراد سر راه رضا قرار می گرفتند ،راهی را به
او نشان می دادند و می رفتند .در همین مسیر رضا با شخصی آشنا شد که اهل مالزی
بود .او سایتی را به رضا معرفی کرد تحت عنوان  12dpکه روزانه  1۲درصد سود می
داد به مدت  12روز و به عبارتی دیگر 144درصد سود بعد از  12روز.
آنچه در این چند صفحه و به طور کلی در این بخش می خوانید چکیده ای است از
آنچه در طول چندین سال اتفاق افتاد .مرحله به مرحله رضا با کسی آشنا می شد و چیز
جدیدی می آموخت و بعدها از جای دیگر اطالعات دیگری بدست می آورد و به همین
ترتیب ادامه می یافت .او سعی می کرد مهره هایی را که پیدا می کرد در بهترین حالت
و مکان قرار دهد و یا آنها را به طور مفید به هم ارتباط دهد .رضا در سایت  12dpحسابی
باز کرد تا ببیند چطوری می شود سرمایه گذاری کرد ،که تنها راهش ایگولد  e-goldو
 spبود .ایگولد یک سیستم اینترنتی است که جهت افتتاح حساب در آن نیازی به داشتن
اعتبار نیست .مبالغی که در حساب ایگولد واریز می شود ،به صورت وزنی و بر اساس
قیمت فلزات (طال ) قابل محاسبه است .مثال اگر هر اونس طال  400دالر باشد و شما
بخواهید  400دالر به حساب خود واریز نمایید در حقیقت یک اونس طال در حساب شما
وجود دارد .حال اگر قیمت طال تغییر نماید اعتبار شما نیز تغییر می کند .اکثر سایت
های اینترنتی به خصوص سایت های مالی و تبلیغاتی دنیا ایگولد را می پذیرند و شما به
راحتی می توانید تبادالت مالی خود را از طریق ایگلد انجام دهید sp .نیز یک نوع پول
الکترونیکی بود که مدت خیلی کوتاهی عمر کرد .رضا بعد از حدود چهار ماه ،در فروم
دیگری با بخشی آشنا شد که هکرها ،اطالعات کارت های اعتباری هک یا سرقت شده

را به طور رایگان پست می کردند و برای عموم قرار می دادند .از اینجا به بعد هرجا
از کارت سخن گفته می شود ،منظور اطالعات کارت های اعتباری سرقت شده است.
در ابتدا وقتی رضا آن حروف و اعداد را می دید ،اصال متوجه نمی شد که چه هستند.
شماره های  16رقمی ،نام ،تاریخ انقضاء و آدرس ،برای او بی معنی به نظر می رسیدند.
بعد از مطالعه آن فروم ،متوجه شد که آنها اطالعات کارت های هک شده ای هستند که
هکرها تعدادی از دستاوردهایشان را بطور رایگان با دیگران به اشتراک می گذارند.
در ایران کارت ویزا یا مستر وجود ندارد ،و آن اعداد و حروف برای رضا هیچ ارزش
پولی در آن زمان نداشت .ولی چند باری محض کنجکاوی از آنها استفاده کرد .مثال
ظرفیت فضای ایمیلش را که فقط  4مگا بایت بود ،به  100مگا بایت ارتقاء داد ،که
البته بعد از دو روز به حالت قبلی برگشت ،چون بانک صادر کننده کارت ،از استفاده
غیرمجاز کارت آگاهی یافته کارت کنسل می شد.
در آن زمان  Gmailوجود نداشت و  Yahooمتداول ترین سرویس دهنده ایمیل
رایگان بود .با ظرفیت فقط  4مگا بایت می بایستی که هرچند وقت یک بار ،ایمیل
های قدیمی باید پاک می شدند تا فضا برای دریافت ایمیل های جدید باز می شد.
رضا وقتی که دید خیلی راحت به کارت های زیادی دسترسی دارد ،وسوسه شد که
در جاهای دیگر نیز از آنها استفاده کند .مثال برای خرید آنتی ویروس یا نرم افزار،
ولی در عین حال نیز با وجدانش درگیر بود و مدام از خود می پرسید که آیا دارد
از مال دیگری استفاده می کند یا نه و آیا این کار دزدی نیست؟! وجدانش به او می
گفت دست به آنها نزن ،ولی طبق تحقیقات و پرس و جویی که کرده بود به نظر می
رسید که وقتی وبسایت یک فروشگاه هک می شود ،فقط یک نفر این کار را انجام
نمی دهد ،و وقتی اطالعات مشتری ها ،شامل صدها هزار کارت از آن استخراج می
شود ،مانند آبی است که روی زمین ریخته شده و دیگر نمی شود جمعش کرد .وقتی
در اینترنت در معرض عموم قرار بگیرد ،برای صاحب کارت فرقی نمی کند که چه
کسی از آن استفاده کند و یا دست به دست شود و از طرفی دیگر متوجه شده بود که
در سیستم بانکی آمریکا ،کسی به خاطر استفاده غیرمجاز از کارت اعتباریش ،دچار
ضرر یا مالباختگی نمی شود ،چرا که بانک سریعا ضرر مالی صاحب کارت را جبران
کرده و در واقع متضرر واقعی ،بیمه و دولت آمریکا است .دنباله مطلب در صفحه 50
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دوره ایتالیا
بخش پنجم
عباس پناهی
برو بچه هایی که با هم در یک گروه ،دوره می دیدیم ،یازده نفر بودیم که با اضافه شدن ناو
سروان شاهنده ،افسر نیروی دریایی شاهنشاهی به گروه ما ،دوازده نفر شدیم .در سر این
جوانان هیچ چیزی جز بودن در صف جلوی دفاع ملی نبود و همه مرارت ها و تشویش ها و
آشفته خیالی ها که تحمل می کردند ،برای آن بود که مبادا افتخار سربازی برای میهن شان
را از دست بدهند و آرزوی ایستاده مردن را نتوانند برآورده کنند .هرکدام از این ها ،از
نقطه ای از خاک ورجاوند ایران آمده بودند و در نقطه ای بهم پیوسته بودند که دست ها را
بهم دهند و صدایی رسا برآورند و مشت محکم به دشمنان میهن نشان دهند و بگویند« :تا
ما هستیم ،نمی توانید از این دیوار استوار بگذرید و به سرزمین ما گام بگذارید».
از روزی که فارغ التحصیل شدیم ،وارد صف نوبت شدیم و به انتظار ماندیم .هنوز
ستوان دوم بودم که خبر کشته شدن ناو سروان شاهنده رسید .در پی تعقیب چیزی
که به یاد ندارم ،در پهنه گسترده آب های نیلی خلیج فارس ،آنقدر گشته بود که
فراموش نموده بود که بنزینش تمام شده و ناگهان بالگردش خاموش گردیده و بر روی
آب ،بوسیله تُشَ کچه هایی که زیر پایه های بالگرد نصب شده بودند ،نشسته بود .هر
چه امداد خواسته بود به دلیل عدم عبور هواپیمایی از آن ناحیه که بتواند موج ارسالی
کمک را رله کند ،هیچکس نتوانسته بود از محل فرود اجباری او با خبر گردد تا آنکه در
اثر حمله کوسه ای تشکچه پاره شده و بالگرد در آب سرنگون گردیده بود .پس از شش
ساعت که در آب شنا می کردند ،کمک خلبان جوانش از شدت خستگی ،غرق گردید
و عذاب وجدانی شدید ،روح شاهنده را فرا گرفت .پس از کشته شدن کمک خلبان،
شاهنده ،بیست و چهار ساعت مقاومت می کند و باالخره نمی تواند با وجدان رنجیده
خود که مدام به او می گفت تو باعث مرگ آن جوان شدی ،کنار بیاید .با نفر دیگری
که آمریکایی بود ،خدا حافظی می کند و سرش را زیر آب می کند و دیگر بر نمی آورد.
مهندس آمریکایی تنها می ماند و سه روز خود را روی آب ،تشنه و گرسنه نگه می دارد
و در لحظاتی که او هم آماده مردن بود ،کشتی که از آن محل عبور می کرد ،جسد رو به
مرگ او را از آب می گیرند و شش ماه در بیمارستان بستری می شود تاهمه نمک هایی
که وارد سیستم تنفسی و کبد و کلیه اش شده بود را خارج کنند.
شاهنده بچه تهران بود و در خانواده نظامی بزرگ شده و فرزند تیمسار شاهنده بود که
زمانی ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت .پس از شاهنده ،نوبت من رسید که در اثر
سانحه هوایی ،هرچند کشته نشدم ،اما کمرم خرد شد و شش ماه در گچ ماندم و آن
ضایعه هرگز مرا ترک نکرد و شبانه روز آن را با خودم همراه می کشم.
پس از من ،در بین دوستان ،نوبت جواد نگهبان رسید .در گرما گرم شورشی که در 57
بر پا شده بود ،تروریست های اسالمی که توسط گروه های فلسطینی که به دعوت
اعضاء جبهه ملی به تهران آورده شده بودند و تعلیم دیده بودند ،در سالن ناهار خوری
افسران در لویزان ،در هنگام خوردن ناهار ،جواد نگهبان را به همراه گروه بسیاری از
افسران دیگر و بی دفاع به قتل رساندند .و بدترین عملی هم که بر روی جنازه او به
عمل آوردند آن بود که در شیراز جنازه اش را از دست خانواده اش ربودند و به عنوان
شهید راه خمینی ،آنقدر در شهر گرداندند تا جنازه بو گرفت و دیگر نتوانستند در زیر
آن بروند و بچرخانند و شعار دهند .بر زمین گذاشتند و به سراغ کشته دیگری که به
دست خود تروریست های اسالمی از پای در آمده بود رفتند.
جواد بچه شیراز بود و او هم در خانواده ای نظامی بزرگ شده بود .پدرش سرهنگ
بازنشسته شهربانی بود و برادر بزرگش هم سرهنگ نیروی زمینی.
نفر پس از جواد ،ضیاء الدین ذاکر بود .با آغاز حکومت اسالمی بر ایران ،میان گروه های
تروریستی که برای تصرف ایران به هم یاری رسانده بودند ،بر سر گرفتن سهم و دستخوش
از این همکاری میهن ُکشانه ،جنگ در گرفت و هر کدام دست به اسلحه هایی بردند که
کشورهای جهانخوار دراختیارشان گذاشته بودند تا ارتش ملی ایران در دوران پهلوی را
به زانو در آورند ،و اتفاقاً آن جهانخواران ،پیش بینی این جنگ غنیمت خواهی را هم کرده
بودند و آنقدر اسلحه در میان شان پراکنده نموده بودند که به هرکدام شان چندین قبضه
تفنگ و چندین هزار فشنگ می رسید .جنگ های کردستان و ترکمن صحرا شروع شد و
همه مسیرها هم به تضعیف ارتش ختم می شد .جنگ میان تروریست های متخاصم بود.
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اما برای دفاع از خود ،ارتش را به مسلخ می کشاندند .در جنگ کردستان سربازهای
بسیاری به درجه شهادت در راه میهن رسیدند .ضیاء بچه اردبیل بود و ساده و صمیمی
و از آن آذری هایی بود که وقتی دست دوستی به کسی می داد تا انتها می ایستاد .کومله
چی ها در باالی شهر سنندج ،هنگامی که در حال فرود آمدن بود ،او را به توپ بستند و
جانش به همان سوگندی که خورده بود برای جلو گیری از تجزیه میهنش تقدیم میهن شد.
با آغاز جنگ میان ایران و عراق ،هر روز خبر خداحافظی یکی از یاران را می شنیدیم و
داغ جگرمان تازه می شد .شاهرخ آذین بچه تهران بود .در همان ماه های نخست جنگ
در جبهه خرمشهر جان خود را به میهن تقدیم نمود .شاهرخ نیز ،برادر و پدرش از افسران
ارتش بودند .محمد علی بختیاری بچه محالت بود .بسیار زیرک و باهوش بود و هیچگاه
ندیدم حرفی بزند که با منطق سازگاری نداشته باشد .اهل شوخی بود و تحمل شوخی را
نیز به حد وفور داشت .جنگ وقتی به داخل عراق کشیده شد و صدام ،عم ًال به ترک
مخاصمه التماس می کرد و عربستان سعودی اعالم کرد که حاضر است در مقابل
ترک مخاصمه ،همه زیان های ایران را جبران کند و پنجاه میلیارد دالر به ایران
خسارت بپردازد ،رفسنجانی ،خمینی را قانع کرد که اگر جنگ را متوقف نکنیم ،به
زودی می توانیم عراق را و پس از آن همه کشور های عربی را تصرف کنیم و آنگاه
خالفت اسالمی ،از آن خمینی خواهد شد و به آرزوی دیرینه اش خواهد رسید و به این
ترتیب شش سال دیگر هم خمینی ،جوانان ما را به کشتن فرستاد تا شاید به خالفت
جهان اسالم برسد .هرچند خمینی ،به آرزویش نرسید ،اما رفسنجانی با خرید های
اسلحه از کشور های گوناگون و گرفتن رشوه برای هر قرارداد ،خود و فرزندانش به
قیمت خون بهترین فرزندان ایران زمین ،به کاخ های افسانه ای از طال رسیدند و در
لیست بزرگترین ثروتمندان جهان قرار گرفتند .علی بختیاری را در جزیره مجنون
زدند و مادر و همسر و فرزندانش حتی نمی دانند خیراتی شان را به کدام سمت نذر
کنند .موسی حق پرست بچه رشت ،با معرفت و لوطی مسلک .او هنوز زنده است اما
غم جانکاهی شبانه روز آزارش می دهد .با آنکه در ارتش ماند و وظایف اولیه سربازی
اش را انجام داد ،اما اجازه نیافت تا از سرهنگ دومی بیشتر ارتقاء یابد .نصراهلل
نادری ،بچه اصفهان ،بسیار با شخصیت و مبادی آداب و همیشه گوشه گیر بود و
آرام کارهایش را انجام می داد.
دنباله مطلب در صفحه 58

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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مهین مطلق
مشاور امالک

 سال تجربه درامور۱۸ با بیش از
 ساکرامنتو و حومه،خرید و فروش امالک در بی اریا
 منزل شما را برای فروش با باالترین،با همکاری تیم با تجربه
! با هزینه ای کمتر و در کوتاهترین مدت آماده خواهیم کرد،قیمت

Mahin Motlagh

!هدف ما رضایت کامل شماست

BRE# 01320595

(650) 309-2700
Specializes in helping home buyers, home sellers &
investors throughout the Bay Area & surrounding since 2001
mahinrealty@gmail.com
http://mahin.agent.intero.com

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

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

کاترین ِبرک

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

Kathryn Burke
Attorney at Law

& Investment Visa
F Employment Based Green Card
F Family-Based Green Card
F Deportation & Asylum
F Citizenship & Naturalization
F Fiance Visa
F Tourist Visa
F Student Visa
F Entertainment Visa
Phone:

(408) 909-9060

 ویزای کار و سرمایه گذاریF
 کارت سبز از طریق کارفرماF
 کارت سبز از طریق خانوادهF
 پناهندگی و اخراج از آمریکاF
 تابعیتF
 ویزای نامزدیF
 ویزای توریستیF
 ویزای تحصیلیF
 ویزای مخصوص هنرمندانF

900 S. Winchester Blvd. #6, San Jose, CA 95128
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خطای پزشکی در ایران ،آمار
مرگ بیماران رو به فزونی است
ماهرخ غالمحسینپور

چندی پیش رسانههای ایران از مرگ دردناک مادری نوشتند که بعد از عمل
سزارین ،گاز استریل برای سه سال توی شکمش جا مانده ،عفونت کرده و دردی
کاهنده داشته و سرانجام منجر به مرگش شده.

«فاطمه» روز سیزدهم مهر سال  ۱۳۹۷فرزند دومش را در یک بیمارستان دولتی به دنیا
آورد .یک هفته بعد از زایمان و وقتی سوزش و درد بخیهها فروکش کرد ،دل دردهای
شدید فاطمه امانش را بریده بود .با اینکه بارها به پزشکان متعددی مراجعه کرده و
سونوگرافی و سی تی اسکن داده بود ،اما علت دردش را به موقع تشخیص ندادند.
همسرش به روزنامه همشهری گفته فاطمه صبور بود و درد را تاب آورده بود.
اما با وخامت حالش ،به تصور اینکه کیست شکمی دارد درخواست ام آر آی دادند و
راهی اتاق عمل شد .اما وقتی جراحان ،شکم فاطمه را باز کردند با پدیده عجیبی مواجه
میشوند .گاز استریل جا مانده در شکم بیمار ،روده او را سوراخ کرده و امعا و احشا
شکمی را درگیر عفونت کرده بوده .کادر جراحی اقدام به فیلمبرداری کردند و این
ویدیو به قاضی حبیب صادقی ،بازپرس ویژه قتل تهران و بعد از آن به دادسرای جرایم
پزشکی ارایه شد تا علت مرگ زن جوانی که فقط بیست و پنج بهار ،فرصت زندگی
داشت ،مورد ارزیابی قرار گیرد.
روشن است که سهلانگاری انسانی عامل مرگ فاطمه بوده .با این همه دکتر «سعید» ،ساکن
خوزستان میگوید« :عفونت بیمارستانی که یک مکان کامال مهیا برای رشد آلودگی است،
اشتباه در تزریق و یا احتمال اشتباه در عمل جراحی ،یک امر محتمل است ».به گفته او خطای
انسانی هرگز به صفر نمیرسد اما سعی یک سیستم باید بر آن باشد که این خطا را به حداقل
کاهش دهد« .تصور نمیکنم به دلیل شلوغی بیمارستانها و نامتناسب بودن عرضه و تقاضا،
ارادهای برای کاهش خطا وجود داشته باشد و اگر چنین ارادهای هم باشد ،گمان نمیکنم
اساسا امکان پذیر باشد .مثال در کشورهای پیشرفته ،پزشک تا یک سقفی میتواند کار کند و از
آن ساعت به بعد ،کار کردنش قانونی نیست .در ایران خستگی پزشک ،یکی از مهمترین عوامل
ارتکاب خطاست .پزشک کافی وجود ندارد ،پرستارها دو شیفت یا حتی گاهی سه شیفت کار
میکنند .تصورش را بکنید شب تا صبح بیدار باشی و فردا تا عصر هم سر پا بمانی .به هر حال
درصد اشتباه را افزایش مییابد ».همزمان در همان روز مرگ فاطمه ،یک بیمار دیگر به دلیل
اشتباه پرستار در تشخیص دارو ،در بیمارستانی در رفسنجان درگذشت.
«سعید خانی» که به علت یک مشکل سرپایی راهی بیمارستان شده بود از آنجا خارج
نشد و یکی از پرستاران بیمارستان که میخواسته به بیمار ،ویتامین ث تزریق کند به
دلیل شباهت بین این دارو با داروی دیگر و تزریق اشتباه ،باعث مرگ بیمار شد.
دکتر «الدن رضایی عدل» متخصص قلب و عروق ساکن قم ،میگوید« :نباید فاکتور
تجهیزات فرسوده را نادیده گرفت .هر چه روشهای تشخیصی و درمانی ،به روزتر و
تجهیزات پزشکی ،پیشرفتهتر باشد ،درصد خطای پزشکی کاهش مییابد .مسلما با توجه
به شرایط فعلی در ایران ،بسیاری وسایل تشخیصی یا داروهایی که در بازار جهانی قابل
دستیابی هستند ،در ایران قدیمیاند و همین موضوع درصد خطا را افزایش می دهد».
خبر مرگ ناشی از خطای پزشکی در این ماه ،به این دو مورد محدود نشد« .مهرنوش
جعفری» ،دختر جوان و نخبه اهوازی به دلیل آنچه پدرش تزریق اشتباهی و بیش از
اندازه داروی بیحسی ،خوانده ،عامل مرگ مغزی او شد.
او برای یک جراحی کوچک زیبایی به کلینک معروفی مراجعه کرده بود .مشکل که جدی
شد ،بعد از بیست دقیقه با اورژانس تماس گرفتند .اما بخش جالب توجه ماجرا این جا بوده
که آمبوالنس اعزامی به محل ،تجهیزات احیا و درمان با خودش نداشته ،دقایق طالیی و
حیاتی که میتوانسته در احیای دختر جوان موثر باشد از دست میرود و دخترک میمیرد.
پیشتر از این مدیر کل امور کمیسیون پزشکی قانونی گفته بود پروندههای قصور پزشکی
در ایران با رشدی دوازده درصدی مواجه بوده و عمده شکایتها هم مربوط به جراحی
زنان و زایمان است .از مجموع  ۱۶هزار و  ۵۳۶پرونده تشکیل شده در سال گذشته ،وقوع
قصور پزشکی در بیش از شش هزار و  ۱۴۹پرونده ثابت شده و در بسیاری موارد ،رای به
محکومیت پزشک صادر شده است.

یا شلوغ رخ نمیدهد .او حین مصاحبه چندین بار بغضش میترکد .دختر ۳۳سالهاش ویدا،
در سپیده دم یک روز مردادماه سال گذشته ،در نهایت صحت و سالمت و شادابی و با
آرزوی خوش یمنی ،برای اولین زایمانش ،راهی بیمارستان خصوصی دی تهران شد .قرار
بود یک پزشک مشهور(حمید مظاهری) او را جراحی کند .اما ویدا هرگز کودکش را ندید.
دکتر جراح عمل جراحی را با موفقیت به پایان رساند .به مادر بزرگ نوزاد تبریک گفت
و راهی اتاق عمل شد تا به داد بیمار بعدی برسد .مادر ویدا وقتی دستهای دخترش را
لمس کرد ،متوجه غیرعادی بودن وضعیت دخترش شد .کادر پزشکی را صدا زد .ویدا
آثار حیاتی نداشت ،بالفاصله عملیات احیا برای بازگرداندن او انجام شد .با این همه
ویدا به دلیل استفاده بیش از حد از داروی بیهوشی و بعد از هفتاد روز تحمل وضعیت
کما ،درگذشت .مهدی محمودی بعد از این ماجرا به دادسرای ویژه رسیدگی به امور
پزشکی شکایت کرد« .فرزندم در نهایت صحت و سالمت راهی اتاق عمل شد .شما
هرگز تصورش را نمیکنید که فرزندتان با جراحی سزارین بمیرد .کارشناسان پزشکی
قانونی وضعیت جسمی دخترم را فقط تا پنج درصد دخیل در مرگ او دانستند .یعنی ۹۵
درصد ،بر عهده قصور کادر بیمارستان بود .پزشک بیهوشی به میزان  ۴۵درصد ،مدیر
بیمارستان به عنوان کسی که مسئول فنی آنجا بوده و میبایست روی کار ابواب جمعی
بیمارستان نظارت میداشته تا سی و پنج درصد و هفت و نیم درصد این تقصیر ،متوجه
پرستاران بخش ریکاوری و مسئول مانتیور کردن بیماران بود» .
در گزارش پزشکی قانونی نوشته شده بود علت مرگ ویدا محمودی تزریق اضافه بر
میزان داروی القا کننده بیهوشی بوده است .پدر ویدا میگوید آنها حتی تا زمان انتقال
بیمار به بخش عمومی هم متوجه نشده بودند که او هنوز به هوش نیامده.
«شاید اگر متوجه شده بودند میتوانستند اکسیژن به مغزش برسانند .دیر دیدند و
از دست دادن همین دقایق طالیی باعث شد سکته مغزی کند .در همان دقایق اولیه،
بازرسانی از طرف وزارت بهداشت به بیمارستان آمدند و موضوع در دانشگاه امور
پزشکی ایران هم مطرح شد .اما پزشک بیهوشی به نام دکتر حوائجی که حتی حکم
محکومیتش هم در جریان رسیدگی به پرونده صادر شده ،در هیچ دادگاهی حاضر نشد.
بخش بزرگی از تقصیرات متوجه او بود اما به دادگاه بیتوجهی کرد».
علیرغم صدور حکم محکومیت پزشکان بیمارستان ،آنها به پرداخت دیه و نفری هشت
میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند .مهدی محمودی که خودش هم حقوق خوانده،
میگوید مجازات چنین جرمی در قانون ،یک تا سه سال حبس است.
«من میدانم فرزندم دیگر برنمی گردد  .اما تقاضا کردم به این پرونده رسیدگی کنند
تا امکان بروز این اشتباه برای کسانی که فریادرس ندارند و یا برای زنانی که در معرض
این قصورند ،کمتر شود وگرنه دیه برای من چه اهمیتی دارد؟ من محتاج دیه نبودم.
االن چرا باید نوهام از موهبت مادرش محروم باشد؟»
«سپیده طریقتی» ،دختر خاله ویدا محمودی که از کودکی با او همبازی بوده و بعدها
با هم به دانشگاه رفتهاند ،پرده از مسایل دیگری برمی دارد« .شاید دلیل افزایش آمپول
القای بیهوشی به این دلیل بوده که هر چه زودتر بیماران را بیهوش کنند و بتوانند به
بیماران بعدی رسیدگی کنند .عالوه بر آن طبق مشاهدات ،بعد از عمل هم به اندازه
کافی وضعیت ویدا مونیتور نشده .آنها در قبال اعتراض خانواده خالهام که چرا ویدا
را در حالی که به هوش نیامده بوده به بخش عمومی منتقل کردهاند ،جواب دادهاند
که ویدا در اتاق ریکاوری به هوش آمده ،حتی بچه را توی آغوشش گذاشتهاند و او به
کودکش شیر داده و حال مادر و همسرش را پرسیده اما در جریان دادگاه ویدیوی آن
روز را نمایش دادهاند و در ویدیو نه خبری از به هوش آمدن ویدا بوده نه شیر دادن بچه.
من فکر میکنم آنها همان موقع هم متوجه وجود اشکاالتی در روند ریکاوری بیمار شده
بودند اما وانمود کردهاند که ویدا قبلش به هوش آمده و بعد به دلیل مشکالت فیزیکی
مرگ نابهنگام زن جوان در یکی از بهترین بیمارستانهای ایران
دنباله مطلب در صفحه 54
گفت و گو با «مهدی محمودی» نشان میدهد که مرگ بیمار ،الزاما در بیمارستان دولتی خودش ،به کما رفته».
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بر نگه سرد من به گرمی خورشید
می نگرد هر زمان دو چشم سیاهت
تشنه این چشمهام چه سود خدا را
شبنم مرا نه تاب نگاهت
جز گل خشکیدهای و برق نگاهی
از تو در این گوشه یادگار ندارم
زان شب غمگین که از کنار تو رفتم
یک نفس از دست غم قرار ندارم
ای گل زیبا بهای هستی من بود
گر گل خشکیدهای ز کوی تو بردم
گوشه تنها چه اشکها فشاندم
وان گل خشکیده را به سینه فشردم
آن گل خشکیده شرح حال دلم بود
از دل پُر درد خویش با تو چه گویم
جز به تو درمان درد از که بجویم
من دگر آن نسیتم به خویش مخوانم
من گل خشکیدهام به هیچ نیرزم
عشق فریبم دهد که مهر ببندم
مرگ نهیبم زند که عشق نورزم
پای امید دلم اگرچه شکسته است
دست تمنای جان همیشه دراز است
تا نفسی میکشم ز سینه پردرد
چشم خدابین من به روی تو باز است
فریدون مشیری

جهان ،آلوده خواب است.
فرو بسته است وحشت در به روی هر تپش ،هر بانگ
چنان که من به روی خویش
در این خلوت که ِ
نقش دلپذیرش نیست
و دیوارش فرو می خواندم در گوش:
میان این همه انگار
چه پنهان رنگ ها دارد فریب زیست!
شب از وحشت گرانبار است.
جهان آلوده خواب است و من در وهمِ خود بیدار:
چه دیگر طرح می ریزد فریب زیست
در این خلوت که حیرت نقش دیوار است؟
سهراب سپهری

ای نکویان که در این دنیایید
یا از این بعد به دنیا آیید
این که خفته است در این خاک منم
ایرجم ،ایرج شیرین سخنم
مدفن عشق جهانست اینجا
یک جهان عشق نهانست اینجا
عاشقی بوده به دنیا فن من
مدفن عشق بُ َود مدفن من
آنچه از مال جهان هستی بود
صرف عیش و َط َرب و مستی بود
هرکه را روی خوش و خوی نکوست
مرده و زنده من عاشق اوست
من همانم که در ایام حیات
بی شما صرف نکردم اوقات
تا مرا روح و روان در تن بود
شوق دیدار شما در من بود
بعد چون رخت ز دنیا بستم
باز در راه شما بنشستم
گرچه امروز به خاکم مأواست
چشم من باز به دنبال شماست
بنشینید بر این خاک دمی
بگذارید به خاکم قدمی
گاهی از من به سخن یاد کنید
در دل خاک دلم شاد کنید !
ایرج میرزا

مگر چسان نکنم گریه گریه کار من است
کسی که باعث این کار گشته یار من است
متاع گریه ببازار عشق رایج و اشک
برای آبرو و قدر و اعتبار من است
شده است کور ز دست دل جنایتکار
دو دیده من و دل هم جریحه دار من است
چو کوه غم پس زانو بزیر سایه اشک
نشسته منظره اشک آبشار من است
به تیره روزی و بد روزگاریم یک عمر
گذشت و بگذرد این روز روزکار من است
میان مردم ننگین من آنقدر ننگین
شدم که ننگ من اسباب افتخار من است
تگرگ مرگ بگو سیل خون ببار و ببر
تو رنگ ننگ که آن فصل خوش بهار من است
مدام خون دل خویشتن خورم زین ره
معیشت من و از این ممر مدار من است
بسر چه خاک بجز خاک تعزیت ریزم
به کشوری که مصیبت زمامدار من است
بدان محرم ایرانی اول صفر است
که قتل نادر ناکام نامدار من است
فشار مرگ که گویند بهر تن پس مرگ
به من چه من چه کنم روح در فشار من است
تدارک سفر مرگ دید عارف و گفت
در این سفر کلنل چشم انتظار من است

آه ،چه پهناور و ژرف است عشق
آی شگفتا ،چه شگرف است عشق
دايره خوف و مدا ِر خطر
جاذبه ای هايل و ژرف است عشق

قبله و قربانگه كيش بال
درهمه سو وز همه طرف است عشق

آي ظريفا! مكن اين مي به ظرف
گرنه حريفي ،كه نه حرف است عشق
پر كنَدت كوزه و لبريز و غرق
باده بيش از همه ظرف است عشق

طرف چه بندی به ازين عمر را
ُطرفهترين صرفه و طرف است عشق
با خط خون ،بر دل و دامان پاك
باغچه الله و برف است عشق
زر شد از اكسير و يَم ِ
خاك يأس
آه ،اميدا ،چه شگرف است عشق!

مهدی اخوان ثالث

عمرت دراز باد که کوته کنی نفس
پیغمبرت شفیع همی آورم که بس
مغزت نمیبرد سخن سرد بیاصول
دردت نمیکند سر زوبین چون جرس
خانهخدای گو در برج کبوتران
بگشای ،یا بکش ،که بمردیم در قفس
گر چه شب است و مردم اوباش در کمین
زندان ازین بتر نکند ِشحنه یا َع َسس
آن سرکه کهن که بر ابروی ترش توست
گر انگبینش شود ،ننشیند بر او مگس
گر بشنود کسی که تو پهلوی کعبهای
حج نا گذارده شود از کعبه باز پس
سعدی

نعره زد عشق ،كه خونين جگرى پيدا شد
حسن لرزيد ،كه صاحب نظرى پيدا شد
فطرت آشفت ،كه از خاك جهان مجبور
خودگرى ،خودشكنى ،خودنگرى پيدا شد
خبرى رفت زگردون به شبستان ازل
كالحذز پردگيان! پرده درى پيدا شد
آرزو بي خبر از خويش در آغوش حيات
چشم وا كرد و جهان دگرى پيدا شد
زندگى گفت كه در خاك تپيدم همه عمر
تا از ين گنبد ديرينه ،درى پيدا شد
اقبال الهوری

عارف قزوینی

40

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

)WWW.PEZHVAK.COM ® 360 (JANUARY 2022

موادمخدر و جنگ،

تبلوید ( )Tabloidو با نام «راهپیمایی اجباری»
ابداع کرد .ارتش بریتانیا ادعا میکرد که این
ماده به بیباکی و رفع خستگی در هنگام
نبرد میانجامد .مصرف خودسرانه نیز بسیار
گسترده بود زیرا کوکائین تقویتکنندهای مؤثر
در جبههها بود .داروسازان لندنی کیتهای
پزشکی حاوی کوکائین و هروئین میفروختند.
تبلیغاتی از زنانی ساخته میشد که با خوشحالی
این کیتها را میخریدند و آنها را مشتاقانه
بهعنوان «هدیهای مفید برای دوستان خط
مقدم» برای پسران ،نامزدان و شوهران خود
در خطوط مقدم جنگ میفرستادند.
سان تزو در کتاب هنر جنگ نوشته است:
«سرعت ،کلید پیروزی در جنگ است ».ارتش آلمان نازی برای رسیدن به حداکثر
سرعت ،گونهای از مواد محرک از خانواد ه آمفتامین به نام پرویتین ( )Pervitinرا
تولید میکرد و در اختیار سربازا ن قرار میداد .پرویتین نوعی متآمفتامین با دوز پایین
بود که شبیه «شیشه» امروزی است .آمفتامین و متآمفتامین موادمخدری هستند
که مستقیماً روی مغز اثر میگذارند و در دست ه مواد محرک و توهمزا قرار میگیرند.
هرچند اولین گزارشها از سوءمصرف آمفتامین به سال  ۱۹۳۶بازمیگردد اما مصرف
این ماد ه محرک بهصورت گسترده در طول جنگ جهانی دوم آغاز شد .هیتلر که خود
از موادی مانند اُکسی ُکدان و کوکائین استفاده میکرد ،در تالش برای استیالی «نژاد
برتر» بر جهان ،از هواداران پروپاقرص استفاده از موادمخدر برای سربازان بود.
در ماه مه سال  ۱۹۴۰نیروهای آلمانی ،لهستان را فتح کرده بودند و خود را برای حمله
به فرانسه آماده میکردند .قبل از نبرد ۳۵ ،میلیون قرص پرویتین در عرض ده تا دوازده
ِ
آلمانی حاضر در نبرد تحویل داده شد .این سربازان موفق شدند
هفته به سه میلیون سرباز
روزهای پیاپی بجنگند و ب ه طور متوسط بیست و دو مایل در روز راهپیمایی کنند .ارتش
آلمان نازی ( )Wehrmachtتوانست ارتش انگلیس را در سواحل دانکرک ()Dunkirk
شکست دهد که از بزرگترین پیروزیهای تاریخ جنگها محسوب میشود.
برآوردها حاکی از آن است که در جنگ جهانی دوم آلمانیها بیش از دویست
میلیون قرص آمفتامین مصرف کردند .آنها شکالتی ساخته بودند که حاوی سیزده
میلیگرم آمفتامین بود که بیشتر از سه گرم آمفتامینی بود که در قرصهای معمولی
به سربازان داده میشد .با این مواد سربازان قادر بودند برای روزها بدون توقف
ساِس از
پیشروی کنند و تا بیش از پنجاه ساعت بدون خوابیدن بجنگند .افسران ا ِ 
پروپاقرصترین مشتریان مواد محرکی مانند آمفتامین بودند .بر اساس گزارشها،
آمفتامین ب ه صورت خاص در میان کسانی که در اردوگاههای مرگ مانند آشویتس و
داخائو کار میکردند بسیار پرمصرف بود.
بسیاری از سربازانی که در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به جبهههای جنگ
فرستاده میشدند ،کودکانی پانزدهساله بودند .نازیها از آمفتامین که عوارض بسیار
خطرناک و مضری بر جسم و روان مصرفکنندگان میگذاشت ،برای روحی ه دادن به
کودکان در جبههها استفاده میکردند.
سرمای روسیه ،دیگر عاملی بود که سبب میشد سران ارتش هیتلری به توزیع آمفتامین
در میان سربازان بپردازند .مصرف شیشه باعث افزایش فعالیت فیزیکی و افزایش دمای
بدن میشد و در سالهای پایانی جنگ که سربازان از نبرد طوالنی در سرمای روسیه
خسته بودند ،آمفتامین سرپناهی در برابر سرمای استپهای روسیه محسوب میشد.
اما مصرف این داروهای محرک عوارض جانبی بسیار شدیدی برای سربازان داشت.
بعضی از آنان در نتیج ه سوءمصرف ،در اثر حمل ه قلبی کشته شدند .افزون بر این ،بعضی
از سربازانی که در اثر مصرف موادمخدر دچار افسردگی شده بودند خودکشی کردند.
عالوه بر آمفتامینها ،آلمانها نوعی آدامس حاوی کوکائین ساخته بودند که عمدتاً توسط
خلبانان جنگی مصرف میشد تا آنان را هشیار و بیدار نگه دارد.
نیروی دریایی آلمان که در جستو جوی را ه حلی برای هوشیار نگ ه داشتن سربازانی
بود که ناچار بودند بدون خواب یا تحرک زیاد حدود  48ساعت در فضای محدود
زیردریاییها بنشینند ،ترکیبی از کوکائین و آمفتامین را اختراع کرد .آزمایشهای
ِ
اجباری ساکسنهاوزن انجام شد .نازیها
اولی ه این دارو بر زندانیان اردوگاه کار
ِ
زندانیان را به استفاده از این مواد و حمل گونیهای سنگین سنگ برای روزها و
دنباله مطلب در صفحه 52
ساعتهای متوالی و بدون خواب مجبور میکردند.
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آنچه در تاریخ نبردها ناگفته مانده است
مهدی شبانی

رؤسای دولتها و سران نظامی ،وطندوستی را دلیل اصلی پیروزی در جنگها
میدانند اما واقعیت این است که سربازان برای فراموشیِ آنچه انجام میدهند و
آنچه بر سرشان میآید ،اغلب مست و نشئه جنگیدهاند .یکی از موضوعات مهمی
که عمدتاً نادیده مانده ،نقش اعتیاد سربازان به موادمخدر در نبردها است .عالوه بر
این سخن مارکس که «تاریخِ همه جوامع تا این زمان ،تاریخ مبارزه طبقاتی است»،
نقلقول دیگری هست که میگوید« :تاریخِ انسان ،تاریخ جنگها است ».و موادمخدر
قرنها بخش جداییناپذیری از جنگ بوده است .رواج برخی از موادمخدر نیز پیامد
جنگ بوده است .در بیشتر مواقع ،سربازان داوطلبانه به استفاده از موادمخدر روی
نیاوردهاند بلکه فرماندهان نظامی این مواد را به صورت هدفمند و نظاممند به آنها
دادهاند« .پیروزی به هر قیمتی» ،که از اصول اساسیِ همه ارتشهاست ،مهمترین
دلیلی است که سبب میشود بسیاری از ارتشها در زمان جنگ استفاده از موادمخدر
را به سربازان توصیه یا این مواد را به جیره غذایی یا درمانی آنان اضافه کنند.
لوکاش کامینسکی ( ،)Lukasz Kamienskiاستاد علوم سیاسی و نویسند ه کتاب
تزریق و اشغال :تاریخچه موادمخدر و جنگ که تحقیقات او منبع اصلی این مقاله
است ،میگوید که از آغا ِز جنگهای سازمانیافته ،نیروهای مسلح به دو ِ
دلیل عمده
موادمخدر را برای اعضای خود تجویز کردهاند :افزایش فعالیت و کاهش آسیبهای
ناشی از اِرتکاب و مشاهده خشونت در زمان جنگ.
جنگجویان مست و نشئه

الکل ،قدیمیترین و احتماالً محبوبترین محرک دارویی جنگجویان بوده است.
برای قرنها ،الکل جیرهی روحی الهامبخشی بود که سربازان را در میدان جنگ
سرپا نگه میداشت .البته ملل مختلف نوشیدنیهای متفاوتی داشتهاند .انگلیسیها
«رم» مینوشیدند .روسها به ودکا روی آوردند و یونانیان باستان ،رومیها و
فرانسویها شراب را ترجیح میدادند .آلمانیها به سربازانشان آبجو میدادند و
برای آمریکاییها نیز از زمان جنگ داخلی ،ویسکی معجونی بود که سربازان را به
میدان جنگ میفرستاد.
در کنار الکل ،موادمخدر هم از دیرباز در بین سربازان مرسوم بوده است.
وایکینگها از قارچهای توهمزا استفاده میکردند و جنگجویان زولو موادی را که
شَ َمنهای محلی بهعنوان دارو به آنها میدادند ،مصرف میکردند.
دالیل گوناگونی برای استفاد ه نظامیان از موادمخدر در زمان جنگ وجود دارد اما
مهمتری ِن آنها را میتوان اینگونه برشمرد:
 Fافزایش فعالیت ،معموالً از موادمخدر محرک برای بیدار نگهداشتن سربازان و
حفظ هوشیاری آنان بهرغم خستگی ،استفاده میشود.
ِ
روانی
 Fمبارزه با تنش ،در زمان جنگ ،سربازان آنقدر تحت تنش و آسیبهای
ناشی از نبرد هستند که ناچار به استفاده از موادمخدر میشوند.
 Fمقابله با درد ،از مورفین و سایر مواد افیونی برای کمک به درمان درد و جراحات
ناشی از نبرد استفاده میشود.
ِ
همدلی عاطفی در میان اعضای گروه ،آداب و رسوم مصرف الکل و
 Fایجاد
موادمخدر سبب میشود تا سربازان برای پیوند عاطفی و ارتباط با هم قطارانشان
از این مواد استفاده کنند.
 Fرفع کسالت و دلتنگی ،حضور در میدان جنگ ،ب ه ویژه هنگامی که نبردی در
جریان نیست ،کسالتبار است و بسیاری از سربازانی که کاری ندارند ،برای رفع
ِ
کسالت جنگ و دل ِ
تنگی خانه و کاشانه ،به موادمخدر روی میآورند.
از جنگ جهانی اول به بعد ،استفاده از موادمخدر در ارتشها سویه جدیدی به خود
گرفت .موادمخدر صنعتی مانند هروئین ،کوکائین و آمفتامین ،بهعنوان داروهایی
ِ
روحی سربازان ،جای خود را در میان
برای استفاد ه حداکثری از توان بدنی و
بستههای پزشکی و کمکهای اولی ه نظامیان باز کرد.
کوکائین در خط مقدم ،جنگ جهانی اول و ظهور مواد محرک

جنگ جهانی اول ،کوکائین را به خط مقدم رساند .این ماده که برای اولین بار در دهه ۱۸۶۰
تولید شد ،توسط خلبانان آلمانی و فرانسوی و پیادهنظام کانادا بهعنوان دارویی محرک
به کار رفت .ارتش بریتانیا دارویی حاوی کوکائین و عصارهای از آجیل کوال معروف به
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یاد کودکی
رسول پرویزی

روز خوبی بود ،از آن روزها که مثل کودکی
شاد و بی غم است .اتفاقا در خانه ما عزا
بود ،اما عزای محکم و پر و پا قرص نبود.
شادروان که بند را جوید و رفت ،یک قرن
سن داشت .خانواده و در و همسایه و اهل
و عیال و دوست و آشنا جمع آمده بودند
که حلوای مرحوم را بخورند و به نام عزا
عیشی برپا سازند.
مادران سعی داشتند حلوایی به چنگ آرند
و دست چربی به سر فرزندان بکشند .می
گفتند حلوای «حاج آقا» استخوان کودکان
را از اول قرص و محکم می کند .همهمه
و غوغای زنان با چادران اطلس و چشم
های سیاه و ابروان پروسمه و آن حاالت
قدیم شنیدنی بود .وقتی من هم استخوان
کودکی ام محکم شد و اجازه یافتم به سرا روم و معلقی زنم ،یک کودک دیگر یافتم
با گیسوان طالیی و چشم هایی که مثل بلور می درخشید.
آن روزها معمول نبود که دختر و پسر ولو شیرخواره با هم بازی کنند ،بخصوص در
خانواده هایی که از تعصب می سوختند و عالج بدبختی ها و رنج های خود را در
این سختگیری ها می دانستند.
روز ،روز خوشی بود و حال ،حال کودکی .حساب و رقم و سنت و ترس از میان
برخاست .وی با گیسوان تابیده و من با پای برهنه به بازی برخاستیم .دویدیم و
دویدیم .یک توپ کوچک هم در میان بود ،آن را محکم به من می زد و من دلم نمی
آمد به همان محکمی توپ را برگردانم .ذوق این بازی کودکانه بخصوص در زیر
آن چشم ها که برای من به تمام معنا تازگی داشت ،نشاطم را دو چندان کرد .از
درخت انار کهن خانه باال رفتم و برایش گل های انار قرمز چیدم و این همه تقال نه
فقط خسته ام نکرد بلکه خون را در بدنم می دوانید و دلم را ماالمال از امید و نشاط
می کرد .آخر برای آن که ایثاری کرده باشم ،او را به تاب دادن دعوت کردم .چون
در خانه تاب نبود ،از ننوی طفل خانه استفاده شد.
بی سر و صدا به اتاقی که در آن ننو بود رفتیم .با همان خنده دلنشین در ننو
خوابید وچون جایش نبود و ننو جای تاب گرفتن نداشت ،پایش آویزیان بود .حاال
هر دو از این ماجرا لذت می بردیم ،من از ایثار خود و او از جای نرمش .ننو را تاب
دادم ،آنچه شدیدتر تاب دادم .لحظه به لحظه مغرورتر می شدم و تاب را تند می
کردم .ناگهان میخ ننو از جای کنده شد .بستر طفلی شیرخوار توان نگاه داشتن
کودکی مثل او را نداشت .همه چیز ناگهان به هم ریخت .کودک همبازی پرت
شد .پای ظریفش که رنگ گل های سرخ داشت ،به قفل و چفت یخدان کنار اتاق
خورد و سخت مجروح شد ،به طوری که جای خنده مستانه اش را در یک لحظه
فریادی جگرخراش گرفت .من دستپاچه شدم ،سرم دوار گرفت و تازه همین که
خواستم چاره ای کنم ،دیدم دود از طرق دیگر اتاق برخاسته .ننو از آن طرف به
قلیان آتشدار که نیمه کاره گذاشته و رفته بودند خورده بود و تمام آتش ها روی
قالی ریخته بود .هراسان به طرف دود رفتم و از حرصم بدون فکر دست کردم که
آتش ها را از روی گل های قال بردارم .هنوز آتش اول را برنداشته بودم که دستم
سوخت .تا آمدم به دست فوت کنم ،چوب و لگد و خیزران به جان من خرد شد .بی
رحمان فکر کردند که من کودک زیبا را عاما و قاصدا کتک زده و مجروح کرده ام
و حتی خواسته ام او را بسوزانم.
دخترک هم از شدت درد آن همه نشاط را از یاد برد و به سختی دروغ گفت و مرا
متهم ساخت که قصد آزارش را داشته ام.
من زیر ضربات لگد و توسری می شندیم که نفرینم می کنند« :الهی جوونمرگ
بشی .فضول خدا ،مرگت بدهد ».و بعد از بی حالی ندانستم چه به سرم آمد ،اما
فهمیدم که نباید بچگانه با آتش بازی کرد ولو شعله های آن فریبا و گیرا باشد.

شاد زیستن
گلنار

«شادی معنا و هدف زندگی است :مقصود اصلی و معنای وجود انسان».
ارسطو ،فیلسوف سرشناس یونانی 2000 ،سال پیش این طور شادی را توصیف کرد .و هنوز
این توصیف قابل درک است .هدف حقیقی زندگی چیست؟ اگر شاد زیستن نیست پس
چیست؟ شاید بتوان گفت اکثر آدم ها به دنبال شاد زیستن هستند اما بسیاری نمی توانند
به سادگی آن را پیدا کنند .خیلی از ما گفتوگوهای درونی از این دست داریم« :روزی که
آن خانه لوکس و آن ماشین فوق العاده را بخرم ،خوشحال خواهم بود ».اما در واقع شادی
همین جا و در همین لحظه در کنار ما حضور دارد.
یک خانه بزرگ یا یک ماشین جدید واقعاً ما را شادتر نمی کند .بلکه شادی های ساده
زندگی ،خوشحالی حقیقی را به زندگی ما وارد می کنند.
نکاتی برای شاد زیستن و دست یابی به خوشحالی و آرامش بیشتر در زندگی:

کاری را انجام دهیم که
عاشقش هستیم :عاشق چه

کاری هستید؟ زندگی شما با
انجام چه کاری معنا پیدا می
کند؟ فوتبال بازی کردن؟ شعر
گفتن؟ تدریس به کودکان؟
زمانی را به انجام کاری که
دوست داریم اختصاص بدهیم.
وقتی مشغول انجام کار مورد
عالقه مان بشویم ،حس خواهیم کرد که زندگی مان سرشار از شوق و لذت است.
به دیگران کمک کنیم :گاهی اوقات بعد از این که به اهداف شخصی دست پیدا می
کنیم ،همچنان از درون خالی هستیم چون حس می کنیم هنوز در زندگی کسی را یاری
نکرده ایم .وقتی داوطلبانه به کسی کمک می کنیم ،حس خیلی خوبی داریم .در واقع
تأثیری که می گذاریم به ما احساس رضایت و شادی می دهد.
سپاس گزار باشیم :وقتی به همه چیزهایی که می توانیم برای آن شکرگزار باشیم فکر
کنیم ،متوجه می شویم که همین حاال چقدر خوشبخت هستیم .اگر در زندگی بابت
چیزهایی که داریم سپاس گزار باشیم ،به آدم شادتری تبدیل می شویم.
با دیگران سهیم شویم :وقتی ما افکار ،زمان و توامندی هایمان را با دیگران سهیم می
شویم احساس بهتری داریم .زندگی بدون تقسیم شادی ها به ما احساس تنهایی می دهد.
وقتی خوبی ها را با دیگران سهیم می شویم ،دیگران احساس فوق العاده ای به ما پیدا
می کنند و به ما کمک می کنند که احساس مفید بودن کنیم و از زندگی لذت ببریم.
بیشتر لبخند بزنیم :لبخند زدن را تمرین کنیم و ببینیم که چطور بر درون ما اثر می
گذارد .ما همیشه می توانیم به دیگران لبخند بزنیم .لبخند زدن ما را خوشحال تر می
کند ،حتی اگر خودمان را وادار به این کار کنیم.
دنباله مطلب در صفحه ۴۸
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روزهای سیاه و سفید روزگار من
عبداهلل خسروی

بچگی ها هر وقت دعوا می کردم و
یا موقع بازی زمین می خوردم سریع
خودم را به پدرم می رساندم و با یک
بوسه و نوازش پدرانه همه چیز از یادم
می رفت .هر چقدر هم بزرگ شده باشی
همیشه دلت یک تکیه گاه و پشتیبان
مثل پدر می خواد .دوران راهنمایی یک
شب مرگ ،پدرم را با خود برد و سال
هاست در خیالم هر چقدر تالش میکنم
صدایم به گوشش نمی رسد.
تا چهارم ابتدایی در روستایی درس
خواندم که مردمانش با صدای خروس
از خواب بیدار میشدند و آفتاب ندیده
به کوه و دشت می زدند و قبل از غروب
به آغوش پرمهر خانواده برمیگشتند و
ساعت یازده شب همه به رختخواب رفته بودند .زندگی وقت خالی و بیهوده نداشت.
استرس و نگرانی مثل امروز همه جا موج نمی زد .روبروی روستای ما کوه مانشت با
ارتفاع  ۲۶۲۹متر قرار داشت که از دور شبیه خیمههای سیاه عشایری بود که از چهار
طرف میخش را محکم بر زمین سفت کوبیده بودند.
بهار که میرسید همراه خانواده و فامیل برای گذران زندگی و لذت بردن از کوهستان و
نعمات خدادادی اش به مدت دو ماه در دل مانشت چادر می زدیم .صبح ها مسیر کوه
تا مدرسه روستا را تنهایی پیاده می رفتم .یادمه ساعت پنج شب مرحوم پدرم بیدارم
می کرد و با خوردن نان و ماست محلی و یک لیوان چایی در همان تاریکی و بدون ترس
از حیوانات وحشی از کوه بیرون می زدم و تا رسیدن به مدرسه که یک ساعتی طول می
کشید ،تنهایی پیاده روی می کردم و ظهرها دوباره همان مسیر را برمی گشتم و سریع
نهار می خوردم و از پی چوپانی به ارتفاعات مانشت می زدم.
نگهبان چند بره و بزغاله بازیگوش بودم که مدام میان تخته سنگها و شیارهای کوه
در حال جست و خیز بودند .نعمت بسیار بود و انواع علف و گیاه تازه و نورسته،
کوهستان را یک دست سبزپوش کرده بود .آواز پرنده ها و چلچله ها از البه الی شاخ و
برگ درختان بلوط ،زبان گنجشک ،نارون و کلی نهال تازه و درختچه مختلف در روح و
جان آدمی طنین می افکند و فضا را رویایی و گوش نواز می کرد .انگار پرندگان هر روز
کنسرت رایگان اجرا می کردند .دیدن رقص شقایق های واژگون با نسیم بهاری همیشه
کودکیم را سر ذوق می آورد و با لذت بر تن سرخرنگ گلها به آرامی دست می کشیدم.
غروبهای کوهستان بیش از حد زیبا و خیال انگیز بود .نزدیکی های عصر همگی
کنار چشمه آب جمع می شدیم و با نوبت در ناودان های چوبی با دلو پالستیکی برای

معرفی کتاب
مجموعه شعر «روزهای زندگی» روایتی ساده
و عامیانه با چاشنی آهنگ و نظم و فریادی
نامنظم از صدای سکوت من و شما و پچ پچ
فصلهای باران و برف و جدال بین زمستان
و بهار و پیر شدن پاییز در میانسالی است .با حمایت از این مجموعه شعر
که به تازگی منتشر شده من را حمایت کنید .شاید بعضی از ما اهل کتاب
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گوسفندان و بره و بزغاله ها آب می ریختیم و کم کم هر کدام راهی چادر خود می
شدیم .شب ها کنار آتش بزرگی دور هم گرد می شدیم و بساط چایی آتشی برپا بود و
نقل کردن درباره اتفاقات ساده روزانه و صحبت از وفور نعمت و چراگاه خوب و تعداد
بره های متولد شده مد هر شب بود .کسی از فقر و بیماری و نگرانی حرفی نداشت.
حرفها از محیط آسمان مانشت فراتر نمی رفت و صدای خنده و شادی ما بچه ها کنار
بزرگترها ،فضا را غرق در انرژی و امید می کرد .گاهی هم به اصرار ما و برای نزدیک
نشدن جانوران وحشی چند تیر هوایی شلیک می کردند .به نیمه شب نرسیده همگی از
شدت خستگی آرام و آسوده و بدون اینکه در رختخواب غلت بزنیم به خواب می رفتیم
و قبل از لبخند خورشید بیدار می شدیم و آماده شروع فعالیت روزانه بودیم.
صبح های جمعه که مدرسه نداشتم با صدای خروس و مرغ و رمه گوسفندان و فریاد
چوپانان ،روح زندگی در کوهستان دمیده می شد و شور و شوق کنار همدیگر بودن
در نگاه پرمهر و کالم گرم و با محبت چادر نشینان دیده می شد .کسی رد دیگری را
نمیزد .غیبت و حسادت و طمع اص ًال کاربردی نداشتند .هیچکس حساب بانکی نداشت
و یکنفر وام نگرفته بود .ماست ،پنیر ،کره محلی ،شیر داغ و گوشت تازه و نان تنوری و
چای آتشی همیشه در سفرهها بود و هیچکس دچار هیچگونه ناراحتی گوارشی و داخلی
و اعصاب نبود .غذاها سالم بود و زندگی طبیعی میگذشت و آب چشمه خالی از هرگونه
میکروب و مواد افزودنی بودند .تلفن و گوشی موبایل وجود نداشت ولی آدمها هر
لحظه و هر ساعت در دسترس هم بودند .کسی به جای احوالپرسی مستقیم ،پیامک
نمیفرستاد .خدا و آدم ها به هم نزدیک بودند و من با خیال ساده بچگیام فکر می کردم
اگر به باالترین نقطه کوه بروم راحت می توانم به آسمان دست بزنم.
سالهای زیادی از آن دوران گذشته و من میان شهرنشینی و آدمهای شهر گاهی خودم را
گم می کنم و هیچگاه نتوانستم با روح اینگونه زندگی خسته و افسرده و ماشینی و بی روح،
کنار بیام ولی کاری نمی شود کرد .باید با چرخ روزگار قدم برداشت .من کودک قد کشیده
خانههای گلی و نقلی هستم و در کوچههای دهه شصت و هفتاد با روح زندگی ،میان مردمانی
پاک و کم توقع و راضی نفس کشیدم .پس چرا اینقدر زود پیر شدم و کم آورده ام!!؟
ما مردمی هستیم که روی گنج هستیم ولی با رنج زندگی می کنیم .وارث زیباترین
غزلها و ترانههای شاد زیستن هستیم ولی با آوای نی چوپانی زود اشک می ریزیم و هر
وقت در مشکالت کم میآوریم به خدا پرخاش می کنیم و به دیگران میتازیم.

Pouyan’s music
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& keyboard
Children & adults

Dj Pouyan
Live music
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بچه های طالق
دکتر ادوارد تایبر ،روانشناس  -ترجمه توراندخت تمدن (بخش شانزدهم)

به عهده گرفتن مسئولیت

بسیاری از بچه ها کوشش دارند در چارچوب برنامه های جدید خانوادگی میزان
محدودیت خود را بیازمایند .به علت عصبانی بودن از جدایی والدین ،بچه های سعی
می کنند پدر و مادر را علیه یکدیگر بشورانند ،البته این در صورتی است که والدین
اجازه چنین کاری به آنها بدهند .پسرهای هشت تا یازده ساله به ویژه بعد از طالق
خیلی عصبی مزاج می شوند و راحت می توانند رفتاری از خود نشان دهند که پدر
احساس گناه کند و اشتیاق خود را به دیدار فرزند از دست بدهد .بعد از طالق بعضی
از والدین جمالتی نظیر این را از فرزندان خود می شنوند «عالقه ای به دیدن تو ندارم».
یا ترجیح می دهم با ...باشم ».متاسفانه این ترفندهای بچه گانه غالبا کارگر می افتد و
پدر و مادر را که کم و بیش احساس گناه ،طرد شدن و ناایمنی می کنند ،بیش از پیش
از بچه دور می کند .باید به شکایات اساسی بچه ها توجه کرد ولی نباید به بچه آن طور
قدرت داده شود که بتواند در مورد ادامه رابطه اش با پدر و مادر تصمیم بگیرد .پدر
و مادر نباید به بچه اجازه دهند در مورد ادامه رابطه یا امکان مالقات با والدین ،حق
انتخاب داشته باشد .لزوم ادامه پیوند والدین با فرزند به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار
باید به بچه فهمانده شود .درباره رنجش ها و خشم های موجود می توان گفتگو کرد اما
نباید اجازه داد این احساسات منفی رابطه فرزند را با پدر یا مادر به خطر بیندازد .پس
از طالق پدر و مادر هر دو باید در زندگی کودک دخالت داشته باشند.
جدال قانونی

مطرح کردن دو موضوع به طور مکرر در دادگاه توسط والدین سازش پذیری کودک را
به عقب می اندازد .لذا توجه به آن حائز اهمیت بسیار است .اگر پدر و مادر پیوسته در
دادگاه با هم نزاع داشته باشند ،این موضوع احتماال مسائلی از نظر سازش پذیری با محیط
جدید برای کودک به وجود خواهد آورد .دو مشکلی که غالبا والدین در دادگاه ها مطرح
می کنند یکی هزینه نگاهداری ،و دیگری برنامه دیدار کودک است .در این قسمت ،این
دو مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت و والدین تشویق می شوند اختالفات خود را در
خارج از دادگاه حل و فصل نمایند.
سرپرستی -برنامه دیدار

پدر یا مادر اغلب تمایل دارند درباره درخواستی که قبال در زمینه سرپرستی و برنامه
دیدار کودک به دادگاه ارائه داده شده دوباره تجدیدنظر شود .این تغییرات اغلب
توسط پدرها که درخواست سرپرستی مشترک دارند عنوان می شود ،حتی اگر مادر
به عنوان مربی اولیه توسط دادگاه انتخاب شده باشد .اگر والدین قبل از صدور حکم
طالق توسط دادگاه متفقاَ روی موضوع سرپرستی مشترک و برنامه دیدار کودک
(تقسیم وقت به طوری مساوی) توافق کنند ،به مراتب کارشان راحت تر خواهد بود تا
بعدا یکی از طرفین بخواهد حق سرپرستی را که منحصرا به یکی از زوجین داده شده،
تغییر دهد .به طور کلی دادگاه همواره بیشتر به درخواست هایی ترتیب اثر می دهد
که در آن پدر یا مادری که با طفل زندگی می کند ،به دیگری اجازه حداکثر مالقات
با فرزند خود را بدهد .بنا به نص قانون ،چنانچه پدر و مادر هر دو تقاضا کنند مربی
اصلی کودک باشند (ترتیب دادن برنامه مالقات بین پدر و مادر کافی نیست) دادگاه
وظیفه دارد به مادر یا پدری حق زندگی با کودک را بدهد که گیرنده حق سرپرستی
به طرف مقابل خود ،بدون شرط و گفتگو بیشترین حق مالقات را بدهد .لذا دادگاه
سعی می کند اختالفات مربوط به سرپرستی و دیدار را به ترتیبی که کودک حداکثر
دسترسی را به پدر و مادر پیدا کند ،حل و فصل نماید.
هرگاه والدین بر سر مسئله سرپرستی و دیدار ،اختالفی داشته باشند باید سعی کنند
آن را از طریق یک واسطه بی طرف ،حل و فصل نمایند .والدین می توانند در دادگاه
در مورد اموال و مسائل مالی جر و بحث نمایند اما هرگز به سود فرزند نیست که بر
سر او در دادگاه جدال نمایند .در حال حاضر ،در بسیاری از دادگاه های خانواده یک
مشاور بی طرف حضور دارد که سعی می کند به والدین کمک کند تا بدون مراجعه
به دادگاه به یک توافق دو جانبه برسند .این برنامه های مشاوره ای در حل اختالفات
مربوط به سرپرستی و دیدار بسیار موثر بوده و توانسته به گونه ای مشکالت را
رفع نماید که فشار روحی کودک را به حداقل برساند .روند کار دادگاه های «رفع
اختالف» کنونی طوری است که به تعارض و عدم اعتماد موجود دامن می زند ،و در
نتیجه مسائل بیشتری را برای کودک پدید می آورد.

حدود ده درصد پدر و مادرانی که قصد جدایی دارند .با هم به توافق نرسیده و در
دادگاه به منازعه خود بر سر موضوع سرپرستی و دیدار ادامه می دهند .بعضی از آنها
حتی سعی می کنند دیگری را از دیدن کودک محروم سازند .در بسیاری از موارد،
والدین سعی دارند اختالفات شخصی خود را از طریق وسیله قرار دادن بچه ها حل کنند.
وقتی زن یا شوهر سعی می کند حق سرپرستی مطلق «به دست آورد» ،این در واقع بچه
ها هستند که در این میان می بازند نه پدر یا مادری که حق دیدار بچه از او سلب می
شود .نتیجه تحقیقات معلوم است :والدینی که پیوسته بر سر کودکان خود در دادگاه
کشمکش دارند ،پس از طالق گرفتار بچه های ناسازگار و بدرفتاری خواهند شد .چنانچه
کار دادگاه در زمینه سرپرستی و برنامه دیدار ادامه پیدا کند ،باید بچه ها را به مراجع
روان درمانی برد تا در اختالفات والدین درگیر نشوند.
حمایت مالی از کودک

مسئله دیگری که اغلب موضوع اختالف زن و شوهرهاست و آنها را به دادگاه می
کشاند و سازگاری کودک را به عقب می اندازد ،عدم توافق والدین بر سر حق حضانت
کودک است .اگر پدر نخواهد مسئولیت های مالی خود را بپذیرد ،چگونه مادر می
تواند جوابگوی نیازهای بچه خود باشد! در درجه اول ،مادر نباید این واقعیت را از بچه
ها پنهان نماید .مشکالت مالی را که به علت عدم همکاری پدر به وجود می آید ،خیلی
صادقانه باید با بچه ها درمیان گذاشت.
از طرفی صحیح نیست مادر ،تا گرفتن حق حضانت ،اجازه ندهد پدر با فرزند مالقات
کند .بسیاری از دادگاها برای پشتیبانی کردن از مادر ،تا زمانی که پدر حق حضانت
را به مادر نداده است ،وی را از دیدن بچه محروم می سازند .اما این نوع برخوردها،
مسائل جدی تری برای کودک به وجود می آورد .با این کار ،کودک احتمال هرگونه
برقراری ارتباط با پدر را از دست داده ،به کشمکش بزرگترها و اختالفات شخصی آنها
کشانده شده و مطمئنا دچار مسائل عاطفی نیز خواهد شد.
راه موثرتر برای گرفتن حق حضانت ،گفتگوی رو در رو یا واسطه قرار دادن بزرگترهای
فامیل است .مادر می تواند با پدر مالقات کرده و دو به دو درباره این مسئله صحبت
کنند یا یک واسطه بی طرف پیدا کنند و به کمک او اختالفات خود را حل نمایند .بسیاری
از دادگاه های بخش و موسسات بهداشت روانی ناحیه ،مشاوران ورزیده ای دارند که
برای رفع این نوع اختالفات تربیت شده اند .بعضی از پدرهایی که می خواهند از زیر
بار حق حضانت شانه خالی کنند ،این مسئله را بهانه می کنند که علت عدم حمایت آنها
نداشتن ارتباط با بچه است یا به سبب آن است که به طور منظم و خشنود کننده ای بچه
خود را مالقات نمی کنند .این پدرها احساس می کنند مورد سوء استفاده قرار گرفته
اند ،و لذا از دادن کمک مالی خودداری می کنند .برخی از آنها را ممکن است با گرفتن
ضمانتی از مادر در مورد امکان دیدار با فرزند راضی به پرداخت حق حضانت کرد .عده
ای هم هستند که به مجرد آنکه اطمینان پیدا کنند طبق برنامه منظمی می توانند با بچه
خود دیدار نمایند حاضر به پرداخت حق نگاهداری می شوند.
پدرانی هم دیده می شوند که حاضر به دیدار فرزند یا پرداخت حق حضانت نمی
باشند .در مورد این گونه پدرها اگر واسطه بی طرف نتواند کاری صورت دهد ،مادر
باید برای گرفتن حق معاش به دادگاه مراجعه نماید.
سابق بر این دادگاه ها حق سرپرستی را صرفا به مادرها می دادند ،و ضمن حکمی برای
مدتی طوالنی برای او حق معاش و برای بچه حق حضانت تعیین می کردند .باوجود این،
بیش از نیمی از پدرها از پرداخت وجوه تعیین شده اجتناب کرده و دادگاه هم فشاری به
آنها نمی آورد .نحوه پرداخت از اواخر  1970به بعد تغییر کرد .در حال حاضر دادگاه ها
حق معاش کمتر در طول زمانی کوتاهتر برای زن تعیین می کنند .دنباله مطلب در صفحه 52
44

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

)WWW.PEZHVAK.COM ® 360 (JANUARY 2022

یک جفت جوراب زنانه

سن» بودن
اهمیت َ
«ح َ

هوس زن گرفتن به سرم زده بود .دوست داشتم وضع مالی خانواده همسرم
پایینتر از خانواده خودم باشد تا بتوانم زندگی بهتری برایش فراهم کنم .مادرم
چنین دختری برایم در نظر گرفته بود .نمیدانم این خبر چگونه به گوش رئیسم
رسید چون به صرف نهار دعوتم کرد تا نصیحتم کند .اسم رئیس من عاصم است اما
کارمندان به او میگویند «عاصم جورابی»!

«حسن» برای همسایه اش یک همسایه است ،برای زنش شوهر و برای بقیه فقط
«حسن» .او را در کوچه می توان دید ،دعوت می کنیدش به کار تا باغچه تان را بیل
بزند« .حسن» باغچه تان را بیل می زند .تا بار خود را به جائی برسانید« ،حسن»
بار را روی دوشش می گذارد و دنبال تان می آید .تا اتاق ها را رنگ بزنید« ،حسن»
اتاق ها را هم رنگ می زند.
شما سرش داد می زنید ،ساکت می ماند .از کارش ایراد می گیرید ،ساکت می
ماند.غذای شب مانده به او می دهید ،ساکت می ماند .شما خیال می کنید او یک
گوسفند است .او هم خیال می کند شما یک گرگ هستید.
«حسن» مرد آرامی است .در کوچه اعالنات را به آرامی نگاه می کند .در میتینگ
ها به آرامی فریاد می کشد .در روضه خوانی به آرامی گریه می کند .در خانه اگر
شام باشد به آرامی می خورد و اگر نباشد به آرامی زنش را کتک می زند.
«حسن»مرد قانعی است .شب ها نان و چای می خورد .ظهرها هم همین طور ،اما
صب ِح خودش را می تواند بدون صبحانه هم شروع کند« .حسن» یک سماور روسی
دارد که زنش آن را همیشه برق می اندازد« .حسن» نان بربری را دوست دارد،
اما عادت ندارد توی خمیر بربری را بکاود« .حسن» معتقد است «سکنجبین» چیز
خوبی است و معتقد است که دیگر «سکنجبین» خوب گیر نمی آید.
«حسن» مرد بی اطالعی است .نمی داند روزنامه ها به چه خاطر چاپ می شود .او
فقط به عکس ها نگاه می کند .نمی داند که بانک ها به خاطر پس انداز به او جایزه
می دهند .وقتی به او می گویند آدم نادانی است ،تنها می گوید «عجب!» وقتی به
او اشاره می کنندکه خیلی خبرهاست او خود را نمی بازد.
در خانه «حسن» کسی بیکار نیست .پسر بزرگش در دکان آهنگری نعل می زند.
«حسن»خوشحال است که کار پسر او برای جامعه فایده دارد .پسر کوچکتر او بلیط
می فروشد« .حسن» خوشحال است که پسرش در خوشبختی مردم دخالت دارد.
کوچکترین پسر ،شیشه های خانه مردم را می شکند« .حسن»می گوید :این هم
کاریست و پسرش را کتک می زند« .حسن» دو دختر دارد .یکی بزرگتر از آن است
که کاری نکند و یکی کوچکتر از آن است که کاری از دستش برآید« .حسن» به
فکر شوهر دادن دخترهاست .زن «حسن» هم به فکر شوهر دادن دخترهاست ،اما
داماد مناسب همیشه به خانه همسایه می رود.
«حسن»در سوگواری ها خوشحال است و در جشن ها سوگوار .با این همه او از آتش
بازی خوشش می آید .و خوشش می آید که المپ های سه رنگ را به خانه بیاورد.
در شجاعتش همین بس که نقش شیری را بر بازوی چپ کوفته است و حال دنبال
کسی می گردد که خورشیدی بر آن بیفزاید.
یک بار «حسن»یقه خود را در خیابان چاک داده است .در تیمارستان و در کالنتری
و در محل شایع شد که علت اصلی گرما بوده است« .حسن» تصمیم دارد در یک
روز زمستانی یقه خود را جر بدهد.
«حسن» در پایتخت زندگی می کند .اول پای دیوار می خوابید .بعد روی چرخ
دستی می خوابید و بعد توی دکان .بعد ازدواج کرد و حاال در اتاق می خوابد ،اما
تا فرصت پیدا می کند جایش را در هوای آزاد می اندازد.
وقتی «حسن»قصه زندگیش را می گوید ،بچه ها می گویند ما هم می خواهیم پای
دیوار بخوابیم .مادرشان نان و چای آنها را می دهد و می خواباندشان .زن عصبانی
است و به «حسن»می گوید دهاتی« .حسن»می گوید( :مگر تو «دهاتی»نیستی؟)
زن می گوید( :نه ،هیچوقت .پدرم دهاتی بود).

عزیز نسین

سر ساعت به رستوران رفتم .رئیس تا مرا
دید گفت« :چون جوان خوب و نجیب و
سر به راهی هستی میخوام نصیحتت
کنم ».و بعد هم گفت« :مبادا به سرت
بزنه و بخوای واسه زنت وضع بهتری
فراهم کنی!» و ادامه داد« :اگه به حرفم
گوش نکنی ،مثل من بدبخت می شی.
همونطور که من بدبخت شدم و حاال بهم
میگن عاصم جورابی!»
پرسیدم« :جناب رییس چرا شما رو عاصم
جورابی صدا میکنن؟» جواب داد« :چون
بدبختی من از یه جفت جوراب شروع شد».
و بعد داستان زندگی اش را برایم تعریف کرد« :وقتی خواستم زن بگیرم با خودم
گفتم باید دختری از خانواده طبقه پایین بگیرم که با دار و ندارم بسازه و توقع
زیادی نداشته باشه .واسه همین یه دختر بیست و یک ساله به اسم صباحت
انتخاب کردم .جهیزیه نداشت .باباش یک کارمند ساده بود .چهره چندان جذابی
هم نداشت و من به خاطر انتخابم خوشحال بودم .صباحت زن زندگی بود .بهش
میگفتم :امشب بریم رستوران؟ میگفت :نه چرا پول خرج کنیم؟ میگفتم:
صباحت جان لباس بخرم؟ میگفت :مگه شخصیت آدم به لباسه؟
تا اینکه براش به زور یه جفت جوراب خوشگل خریدم .دو ماه گذشت ،اما همسرم
جوراب نو رو نپوشید .ی ه روز گفتم :عزیزم چرا جوراب تازهات رو نمیپوشی؟ با
خجالت جواب داد :آخه این جورابا با کفشای کهنهام جور در نمیاد! به زور بردمش
بیرون و براش یه جفت کفش نو خریدم .فرداش که می خواستیم بریم مهمونی
باز کفش و جوراب رو نپوشید .بهش گفتم :چرا تو کفش و جورابتو گذاشتی توی
صندوق و نمیپوشی؟ جواب داد :آخه لباسام با کفش و جورابم جور در نمیاد!
همونروز یک دست لباس براش گرفتم .اما همسرم باز نپوشید .دلیلش هم این بود:
این لباسا با بلوز کهنه جور در نمیان!
رفتم دوتا بلوز خوب هم خریدم .ایندفعه روسری خواست .روسری رو که خریدم
دیگه چیزی کم و کسر نداشت اما این تازه اول کار بود! چون جوراباش کهنه شدن
و پیرهنش هم از مد افتاد و از اول شروع کردم به خریدن کم و کسریهای خانوم!
تا اینکه یهروز دیدم اخماش رفته تو هم .پرسیدم :چته؟ گفت :این موها با لباسام
جور نیست .قرار شد هفتهای یه بار بره آرایشگاه .بعد از مدتی دیدم صباحت به
فکر رفته .بهم گفت :اسباب و اثاثیه خونه قدیمی شده و با خودمون جور درنمیاد.
عوض کردن اثاثیه خونه ساده نبود اما به خاطر همسر کم توقعم عوضش کردم .مبل
و پرده و میز ناهارخوری و خالصه همه اثاثیه خونه عوض شد .صباحت توی خونه
باباش رادیو هم ندیده بود اما توی خونه من شبها تلویزیون میدید!
چند روز بعد ،از قدیمی بودن خونه و کثیفی محله حرف زد .یک آپارتمان شیک تو
یکی از خیابونای باال شهر گرفتم .اما این بار اثاثیه با آپارتمان جدید جور نبود! دوباره
اثاثیه رو عوض کردم .بعد از دو سه ماه دیدم صباحت باز اخم کرده .پرسیدم:
دیگه چرا ناراحتی؟ طبق معمول روش نمیشد بگه ،اما یه جورایی فهموند که
ماشین میخواد! با کلی قرض و قوله یه ماشین هم واسه خانوم خریدم .حاال دیگه
با اون دختری که زمانی زن ایدهال من بود نمیشد حرف هم زد! از همه خوشگال
خوشگلتر بود! کارش شده بود استخر و سینما و آرایشگاه و پارتی! دختری که تو
خونه باباش آب هم گیر نمی آورد ،تو خونه من ویسکی میخورد .مدام زیر لب

جواد مجابی

میگفت :آدم باید همه چیزش با هم متناسب باشه!
اوایل نمیدونستم منظورش چیه ،چون کم و کسری نداشت .خونه ،زندگی ،ماشین،
اثاثیه و بقیه چیزا رو که داشت .اما بعد از مدتی فهمیدم چیزی که در زندگی
صباحت خانوم کهنه شده و با بقیه چیزا جور درنمیاد خودم هستم! مجبور شدم
طالقش بدم .خانه و ماشین و اثاثیه و هر چی که داشتم را با خودش برد .تنها چیزی
که برام موند همین لقب عاصم جورابی بود! یه جفت جوراب باعث شد که همه
چی بهم بخوره .کاش دستم میشکست و براش جوراب نمیگرفتم!
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زنان ایران در سالهای سختی
فرناز سیفی

زنان ایران در چند سال گذشته ،درگیر بحرانی چند وجهی و دردناک بودهاند :تحدید
و سرکوب سیاسی و تبعیض اجتماعی که هر روز عیانتر و شدیدتر میشود ،ناکارآمدی
و بیکفایتی و فساد اداری ،تحریمهای اقتصادی سهمگین ،و صد البته همهگیری
کووید ۱۹-که بختک دیگری بر زندگی شد .گرچه اوضاع نابسامان زندگی هم ه افراد
جامعه را دستخوش تالطم میکند اما همیشه زنان را بیشتر از مردان تحت تأثیرات
منفی خود قرار میدهد .زنان اولین گروهیاند که از بازار کار حذف میشوند ،آرزوها
و رؤیاهای آنها اولین چیزی است که بر باد میرود ،خشونت فیزیکی و روانی و کالمی
بیشتری بر زندگی آنها آوار میشود ،اغلب مسئولیتهای روزمر ه آنها سنگینتر هم
میشود و منابع و امکاناتشان هر روز بیشتر تقلیل میرود.
اما صدای زنان ایران ،از هر گروه و باور و منش سیاسی و طبق ه اجتماعی و سیاسی ،در روایت
این رنج غایب یا ضعیف است .در اخبار و گزارشها کمتر میشنویم یا میخوانیم که شرایط
دشوار این چند سال اخیر با زندگی شخصی زن ایرانی در چاردیواری خانهاش ،نسبتش با
اطرافیانش ،رؤیاها و آرزوها و برنامههایش ،سبد خرید روزان ه او ،احساس امنیت روانی و
جسمیاش ،با ِر مسئولیت روی شانههای او ،حق تحصیل و کار ،موقعیت او در محله و جامعه،
حق او بر بدن خود و ...چه کرده و چه رنج مضاعفی را بر زندگی او آوار کرده است.
سیاست و روابط بینالملل کماکان درگیر این کلیشه است که «روی ه جنسیتی» ندارد،
بنابراین وقتی پای تحریم گسترد ه اقتصادی وسط باشد ،کمتر چیزی از تأثیر هولناک
و پیچیدهتر تحریم اقتصادی بر زندگی روزمره ،سالمت جسمی و روانی میخوانیم.
در تحلیل تأثیر تورم و فساد اقتصادی نیز ،مغفولماندهها اغلب زنا ن هستند که شمار
بیشتری از آنها در مشاغل بازار سیاه با دستمزد ناچیز و بدون حقوق کارگر ،اشتغال
دارند یا اولین گروه هستند که در نتیج ه اوضاع نابسامان اقتصادی ،از بازار کار حذف
میشوند .نابسامانی و فشار اقتصادی ،روابط افراد را دستخوش تغییر میکند و اغلب به
سرعت سلسل ه مراتب تاز ه و توأم با تبعیض بیشتری را ایجاد میکند .تغییراتی که حتی
چهار دیواری خانه را بینصیب نمیگذارد ،اولویتبندیها در خانه تغییر میکند و زنان
در موقعیت فرودست تازهای قرار میگیرند.
ِ
ایرانی ساکن کشور درخواست کردم تا روایت خود را از تأثیر هولناک اوضاع چند
از زنان
سا ل اخیر برای من ارسال کنند .بیش از صد روایت از گوشه وکنار کشور و از زنانی از
قشرهای مختلف اجتماعی به دستم رسید .روایتهایی تلخ که پرده از تأثیرات پنهان ریز و
درشتی برمیداشت که برخی برای من که سالهاست دربار ه وضعیت زنان جهان میخوانم
و مینویسم ،تازه بود و به مراتب دردناک .فشارهایی که روی هم تلنبار شده و یکدیگر را
تشدید میکنند هیچ گوشهو کناری از زندگی زن ایرانی را در امان باقی نگذاشتهاند .این
جمع ِ
بندی مختصری است از برخی ابعاد رنجی که زنان ایرانی در خاموشی تحمل میکنند.
آرزوهای بربادرفته

دریا ۲۷ ،ساله ،از روستای کوچک آذری با صد خانوار در شهرستان میاندوآب ،نوشت:
«بعد از هفت سال که پشت کنکور بودم ،دانشگاه قبول شدم .اما کرونا آمد و نتوانستم
به دانشگاه بروم .دانشگاه رفتن برای من مثل دری برای خروج از وضعیت زندگیم،
محیط ایزوله و آزاردهند ه و محدودیتهایش بود .در این وضعیت نابسامان اقتصادی،
نتوانستم حتی شغلی پیدا کنم تا دستکم با کار کردن ،آیندهای برای خودم داشته
باشم .وقتی مدام باید به ارزش پولمان ،به دویدنهای بیهدف ،ابهام و ترس از آینده
فکر کنم ،وحشتزده میشوم».
آنچه دریا روایت میکند ،وضعیت دلخراشی است که وجه مشترک بسیاری از
روایتهایی بود که به دستم رسید .زنان اکثراً جوانی که سعی میکردند تا زمینه را
ک یا خانوادههای سختگیر خود فراهم کنند و
برای خروج از محیط بست ه شهرهای کوچ 
با تالش برای ادام ه تحصیل یا یافتن شغل ،روزگار بهتری را بگذرانند ،اما آرزوی بسیاری
از آنها ناگهان دود شد و دور .وقتی فشار اقتصادی کمرشکن میشود ،اغلب این بودجه
و سهم زندگی زنان است که تقلیل مییابد.
زنی  ۲۱ساله ،ساکن مشهد ،نوشت« :یک سال تمام ،هر روز و هر شب ،پشت صندلیها
و کف زمین کتابخانه ،تمام وقت و انرژیم را گذاشتم تا در کنکور قبول شوم و این
قبولی راه نجاتی بشود از تبعیض و تحقیر و رنج خانه .نتیجه هم گرفتم ،هزار کیلومتر
آن طرفتر از خانهای که فقط اسباب رنجم بود ،دانشگاه قبول شدم .اندکی استقالل
داشتم ،کمی پول ،تفریح و دوری از آدمهایی که هر لحظه در کار له کردن من نبودند .با

شروع همهگیری کرونا ،ناچار برگشتم خانه .حاال دوباره در این خانه افسردهام و قرص
میخورم ،برای هر تصمیم و انتخاب و آرزو و هدفی هر روز تحقیر میشوم .بارها تالشم
برای پیدا کردن شغل ،بینتیجه مانده است .بار آخر که برای منشیگری درخواست
دادم ،مردک صاحب دفتر مث ًال «سهواً» دستش به بدنم خورد .دیگر امیدی به یافتن
شغل هم ندارم و ماههاست به بیپولی خو گرفتهام .آینده از همیشه نامعلومتر است،
هر روز افسردهتر از دیروز فکر میکنم که همه تالش و درس خواندن ،دو سال در شهر
غریب در فالکت و تنهایی تاب آوردن و زحمت کشیدن ،دود شد و رفت هوا و دیگر
هیچوقت روی استقالل و آزادی را نخواهم دید .دوباره برگشتهام سر خط».
به خطر افتادن سالمت جسمی ،بهداشتی ،و روانی زنان

فشار اقتصادی ،سبد خانوار را کوچکتر میکند .اما اغلب آنچه به چشم میآید هزینههای
کالنتر است یا هزینههایی که با بچهها و خرجهای اصلی خانه گره خورده است .در این
میان ،هزینههای دیگری هم هست که با زنان گره خورده است .این هزینهها اغلب زودتر
از هر چیز دیگر از سبد خانوار بیسر و صدا حذف میشوند و دیگر اعضای خانه گاه اص ًال
متوج ه حذف این هزینهها هم نمیشوند .سما ۳۷ ،ساله ،از تهران دست روی یکی از این
هزینهها گذاشت« :سالهاست که با حساسیت پوستی مواجهام .جز اندک محصوالت
آرایشی و بهداشتی که ویژ ه این وضعیت پوستی آسیبپذیر است ،نمیتوانم از چیز دیگری
استفاده کنم .تمام این محصوالت از مارکهای خارجیاند که یا دیگر اص ًال وارد نمیشوند
یا اگر پیدا شوند ،چنان قیمت سرسامآوری پیدا کردهاند که به شوخی و تلخی میگویم
باید یک کلیهام را بفروشم تا بتوانم از پس خرید یک کرم پوست بربیایم .چند محصول
ساخت ایران را امتحان کردم اما فقط وضعیت پوستم را بدتر کردند .دیگر تن دادم که
با پوست ملتهب و پوستهشده زندگی کنم .دیگر رغبت ندارم به صورت خودم در آینه
نگاه کنم .من شاغلم ،هرگز فکر نمیکردم که درآمدم آنچنان در برابر این تورم و فشار
اقتصادی ناچیز شود که از پس هزین ه خرید یک کرم پوست هم برنیایم».
روایاتهای زنان سرشار بود از قصههای پرغص ه داروهای بیکیفیت جلوگیری از
بارداری که همان هم گاه به سختی پیدا میشود .بسیاری از افزایش مشکالت روانی ،از
جمله افسردگی و اضطراب ،مستأصل شدند .دسترسیشان به داروهای رواندرمانی به
دلیل افزایش قیمت کمتر شده و از این گالیه میکنند که گاه انواع ایرانی این داروها
کارآمدی سابق را ندارد و همان هم به دشواری پیدا میشود .زنان مثل سابق فرصت و
امکان مراجعه به پزشک و انجام آزمایشهای ضروری از جمله معاین ه توسط پزشک زنان،
رسیدگی به مشکالت پوستی و هورمونی را ندارند و توان مالیشان برای تهیه محصوالت
مرغوبتر کاهش یافته است.
یکی از دیگر چیزهایی که در سکوت «حذف» شده و اغلب دیگر اعضای خانواده اص ًال
متوجه آن نشدهاند ،محصوالت مرتبط با بهداشت قاعدگی زنان است .در پیامهایی که
دریافت کردم ،دستکم شش زن از شهرهای مختلف ایران به این معضل پرداختند.
ِ
بهداشتی خارجی که سالها استفاده
نرگس ۲۹ ،ساله از زنجان ،نوشت« :قیمت نوار
میکردم ناگهان چنان سر به فلک زد که معلوم بود باید از هزینهها حذف شود .سراغ
محصوالت ایرانی رفتم .همان ماه اول ،پوست اطراف واژن پر از جوشهای ریز شد
و خارش .وقتی ماه دوم هم این وضعیت رخ داد ،دکتر رفتم و معلوم شد به جنس
نامرغوب نوار بهداشتی ساخت ایران حساسیت دارم .هر ماه به جز دردهای جسمی
و روانی عادت ماهیانه ،با این گرفتاری بد هم مواجهام .جوری شده که با وحشت منتظر
ی هستم .حتی کسی اهمیت این مسئله را هم متوجه نمیشود .دو بار
عادت ماهیانه بعد 
به همسرم گفتم و با کالفگی پاسخش این بود که وسط این همه مشکل و قسط خانه و
هزینههای بچه که از پس آنها بر نمیآییم ،این هم شد مشکل؟» دنباله مطلب در صفحه 57
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برای «او»
سما روحبخشان

به یاد کسانی که در دهه شصت ،با قتل ،اعدام و تبعید عزیزانشان ،داستانهای
عاشقانهشان ناتمام ماند ،رانده شدند ،رنج کشیدند ،زخم برداشتند و باز ادامه دادند.
«سالم .خیلی خوش آمدید .مثل همیشه؟»
سالها قبل ،فصل ابر و باد و باران

نامههای عطرزدهاش را دستهبندی میکنم .گلبرگهای خشک را در جعب ه کوچک و
ِ
قدیمی نقرهای میگذارم و میروم کنار پنجره تا ببینمش .نم باران بهاری ،غبار کوچه
را شسته و تن و ِ
برگ درختان را تازه کرده .از دور پیدایش میشود .تا به خانه برسد
گامهایش را میشمارم .پنج ،هفده ،بیست و نه ،نگاهم میکند و لبخند میزند .به خانه
میرسد و پنجر ه اتاقش را باز میکند .هم ه جانم پرواز میکند .دو پنجره با چشمهایش
فاصله دارم و یک دنیا دلتنگش میشوم .دست میکشم به دست ه سیاه و بافته شده
موهایم .نگاه میکند و بوسه میفرستد .نگاه میکند و بهار در چشمانم میدود.
چند سط ِر پر شور و شوق؟ چند حادثه؟ چند فصل؟ چند داستا ِن عاشقانه به دفتر زندگیم
اضافه میشد ،اگر آن روزها موهایم بلندتر میبود؟ اگر همسایهها و همکالسیها ،موهای
بافتهشدهام را میدیدند؟ اگر توفان نمیشد؟ اگر ابر مرگ و عزا ،بر زمینمان نمیبارید؟
اگر «او» کمی صبر میکرد و جزوه و کتاب و سالح و قمقمهاش را در کولهپشتی جا
نمیداد و نمیرفت؟ اگر تخم شک ،بذر ماندن و وسوس ه بافت ِن موهایم را در دلش
میکاشتم؟ اگر با وعده نوازشها و بوسههای پنهایی پاگیرش میکردم؟
همان بهار بود که میگفت« :پسرم که بیاید ،موهایت بلندتر میشود ».میگفت« :صبر کن
دختر جان ،وقتش که برسد و بیاید و عروسم را ببیند ،نازنین عروسم را که بغل کند و در حیاط
برقصد و بخواند ،دیگر طلبی از دنیا نخواهم داشت .سرم را میگذارم و میخوابم و میروم».
سال بعد که خبر کشته شدنش در درگیریهای غرب را دادند و جنازهای هم تحویل
ندادند ،کسی مادرش را در محله ندید .پیش از سفر ،پرسیده بود« :حداقل بگویید پسرم
ِ
خاک خوشعط ِر کدام جنگل شده؟ رو به سمت کدام بلوطستان راز و نیاز کنم؟» با کینه
نگاهش کردند ،به سینهاش کوبیدند و با چند دشنام در خیابان ،افتاده بر خاک ،رهایش
کردند .بعد از آن روز ،رفت و در گوشهای از شهرستان پدری ،در خانهای متروکه خزید
و تا زمانی که زنده بود در سوگ «او» نشست.
گناه ما نبود .گناه کوهستان و تاریخ و گلوله نبود .تیری از غیب بود که سینهاش ،که
سینهام را شکافت و «او» را برد .بهارم را ،جانم را برد.
پاییز خاکستری

کمی زود رسیدهام .مدیر و ناظم را همانجا توی راهرو میبینم .نگاهی میکنم و سری
تکان میدهم .تذکرهای مدامشان برای بلندی موها را چند بار پشت گوش انداخته
بودم و ناچار کمی کوتاهشان کردم تا الگوی ب ی بندوباری برای بچههای معصوم و دیگر
معلمان نباشم .مستقیم میروم سمت کالس و به دیوار کنار تختهسیاه تکیه میدهم
ِ
موسیقی شب گذشته را
تا دانشآموزانم بیایند .کالس خالی است و فرصت دارم تا
در مغزم مرور کنم .به نوبت انگشتانم را پرواز میدهم .پاشن ه پای راست را کمی باال
میدهم و زانو را جلو میبرم .سرم را یک بار به چپ ،و یک بار به راست میچرخانم و
کمرم را کمی به جلو خم میکنم .یک دست ه سیاه و ناب و بلند از موها را از مقنعه بیرون

انجمن سخن شمال کالیفرنیا
کالس شرح غزل های حافظ درZOOM

توسط مسعود سپند

سه شنبه دوم و چهارم هر ماه ،از ساعت  ۸شب،
شرح یک غزل حافظ
ُکد ورود به کالس در ZOOM

۸۲۲۸۷۶۹۵۵۹۰

میریزم و برای «او» که ته کالس نشسته ،بوسه میفرستم .صدای دویدن بچهها در
سالن میپیچد و دلبریهایم ناتمام میماند و شعل ه بزمم خاموش میشود.
برگههای تصحیح شدهشان را روی میز میگذارم و از پشت شیشه بیرون را نگاه میکنم.
وقتش رسیده تا باران بیاید و حیاط را بشورد .جنگ تمام شده اما کسی رمقی ندارد تا
چسبهای پنجرههای مدرسه را بردارد .جنگ تمام شده اما جانپناه و سنگر و شعار و
دیوارنویسی ،بر تن مدرسه جا خوش کرده .جنگ تمام شده اما هنوز جنازههای تازه میآورند
و خبری میدهند و مینها در کشتزارها منفجر میشوند و خانوادهای را در ماتم غرق
میکنند .جنگ روی کاغذ و پشت تریبون تمام شده و در جان و قلب و چشم و نوجوانیهای
زخم خورد ه مدرسه ادامه دارد .زنگهای تفریح هم مارش نظامی پخش میشود.
مقنعهام را جلو میکشم .چند تار را به یادگار میگذارم که همان بیرون بماند .بچهها
یکی یکی وارد کالس میشوند .سر و صدا که کمتر میشود و پچپچها که میخوابد،
نگاهشان میکنم .لبخند میزنم و غنچ ه خنده بر صورتشان میشکفد .کتاب را باز
میکنم و گچ را برمیدارم و شروع میکنم:
جدا شد یکی چشمه از کوهسار  /به ره گشت ،ناگه به سنگی دچار

فصل سرما
ی آینه میایستم .موهای سفید را یک به یک میشمارم .پنج ،هفده ،بیست و نه .بیشتر
روبرو 
شدهاند .چه اهمیتی دارد؟ پشت سر میبندمشان .همسایهها هیچ کدام نیستند و فاتحانه،
صدای موسیقی را بلندتر میکنم .ریتم را از بَ َرم .به جایی برنمیخورد که دکم ه باالیی را
نبندم .یقهام بازتر میشود .نیم چرخ به راست .نیم چرخ به چپ .دستها را باز میکنم.
میچرخند و باال میروند ،میچرخند و پایین میآیند .روی پنجه چند گامی جلو میروم.
شیطنتم گل میکند و صورتم را جلو میبرم .خیلی نزدیک شدهام .نفس به ِ
نفس «او» .صدای
ضربان قلبش را ،صدای ضربان قلبم را میشنوم .دستم میلرزد .یک قطر ه کوچک ،با یک ر ّد
بلند ،از زیر مژهها تا روی لبها ،میلغزد و میرقصد و پایین میآید .صدای پخش را قطع
میکنم .صورتم را آب میزنم .بهتر است که موهایم همانطور بسته بمانند .چند سالی هست
که کوتاه شدهاند و دل و دماغی برای نگهداریشان ندارم .چقدر دلم گرفته بود .چقدر
خوب است که همسایهها بعضی روزها ،برای چند دقیقهای هم که شده ،در خانه نباشند.
لباس میپوشم و میروم تا دیر نرسم .نشستهام تا بیایند .کیفم را باز میکنم و فهرست
اسامی و کتاب و خودکار را بیرون میآورم .به نوبت میرسند .پر خنده و بشاش گام
برمیدارند .هر لبخند یک سالم .هر سالم یک لبخند .هر گام یک ِ
ضرب بلند .هر ضرب،
یک نیم چرخ .هر چرخ یک پنجره ،یک خاطره ،یک فصل ،یک داستان ،یک عشق.
میخواهم که کتاب را باز کنند .میایستم و ماژیک را برمیدارم .سمت تخته میروم
و شروع میکنم:
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران  /کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
سالها بعد ،فصل رفتن

فقط همین چند دقیقه مانده بود .قرار است که کولهبار خاطراتم را بردارم و با مدرس ه
کهنسالم وداع کنم .گوشه گوش ه کالس نشستهاند و نگاه میکنند .خیلی سال است که
مبلغ و مروج موهای کوتا ِه زیر مقنعه شدهام .کسی جز من لبخند نمیزند .از بچههای
قدیمی هم آمدهاند و آن ته ایستادهاند .کمی صحبت میکنیم .کمی اشک میریزیم.
اگر عدالتی بود ،اگر نسیمی از آزادی به سینهها میرسید و ستونهای قانون به لرزه
در نمیآمد ،برای این لحظهها هم ،ساز و آهنگی بود که میشد پخش شود و آهسته
و نرم و پر اشک ،چرخید و رقصید .دلشکسته و پر شکوه .غمگین و در اوج .تنها و
رنجور .قبل از نوشتن برمیگردم و نگاه میکنم« .او» را پیدا نمیکنم .کجای جهان
است؟ کجای کوهستان؟ خاک خوشعطر کدام جنگل شده؟ در کدام بلوطستان
دنباله مطلب در صفحه 56
سراغش را بگیرم؟
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مجلس ترحیم من!

ِ
بعد مرگم شده بود.
آمدم مجلس ترحیم خودم.
همه را می دیدم،
همه آنهایی ،که در ایام حیات،
من نمیدیدمشان
همه آنها که نمی دانستم،
ِ
عشق من در دلشان ناپیداست

واعظ از من می گفت ،از نجابت هایم،
از همه خوبی ها
و به خانم ها گفت« :اندکی آهسته،
تا که مجلس بشود سنگین تر».
راستی این همه اقوام و رفیق؟!
من خجل از همه شان!
من که یک عمر گمان می کردم
تنهایم و نمی دانستم
ِ
مسجد پُر از آدم،
من به اندازه یک
دوستانی دارم
همه شان آمده اند! چه عزادار و غمین
من نشستم به کنار همه شان
وه! چه حالی بودم،
همه از خوبی من می گفتند
حسرت رفتن ناهنگامم،
خاطراتی از من،
که پس از رفتنِ من ساخته اند
از رفاقت هایم ،از صمیمیت دوران حیات
روح من قلقلکش میآمد
گر چه این مرگ مرا برد ولی،
گوییا مرگ مرا ،یاد این جمله رفیقان آورد
یک نفر گفت چه انسان شریفی بودم
دیگری گفت فلک گلچین است
خواست شعری خواند که نیامد یادش
یک نفر هم می گفت:
«من و او وه چه صمیمی بودیم!»
و عجیب است مرا،
او سه سال است که با من قهر است!
یک نفر ظرف گالبی آورد و کتاب قرآن
که بخوانند کتاب و ثوابش برسانند به من
گرچه بر داشت رفیق ،الی آن باز نکرد
و ثوابی که نیامد بر من
آن که صدبار به پشت سر من غیبت کرد
آمد آن گوشه نشست ،من کنارش رفتم
اشک در چشم ،عزادار و غمین،
خوبی ام را می گفت ،چه غریب است مرا!
آنکه هر روز پیامش دادم،
تا بیاید که طلب بستانم
و جوابی نفرستاد و نیامد هرگز،
آمد آنجا دم در ،با لباس مشکی،
خیره بر قالی ماند
گرچه خرما برداشت،
هیچ ذکری نفرستاد ولی باز هم فهمیدم،
من از خرده صوابی،
نتوانم که ستاند
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ادامه مطلب شاد زیستن...از صفحه ۴۲

آن ملک آمد باز،
ورزش کنیم :ورزش استرس را کاهش می دهد و باعث آزاد شدن اندورفین می
آن عزیزی که به او گفتم من:
شود .با ورزش کردن می توانیم حس بهتری داشته باشیم.
«فرصتی می خواهم»
غذاهای سالم بخوریم :وقتی از سالمتی برخوردار نباشیم ،شادزیستن سخت می
خبرآورد مرا:
شود .اما وقتی از یک رژیم غذایی سالم پیروی کنیم ،از نظر جسمی و روانی حس
«می شود برگردی،
بهتری داریم و از احساس گناه ناشی از خوردن غذاهای ناسالم و فست فود رها
مدتی باشی در جمع عزیزان خودت،
می شویم.
نوبت بعد  ،تو را خواهم برد».
با عزیزانمان وقت بگذرانیم :هیچ جایگزینی برای معاشرت با کسانی که دوستشان
روح من رفت کنار منبر،
داریم وجود ندارد .ما موجوداتی اجتماعی هستیم ،حتی اگر درون گرا یا عالقه مند
فهماند:
و چه آرام به واعظ
به تنهایی باشیم .آدم ها عاشق وقت گذرانی با دوستان ،اعضای خانواده و برقراری
خواهند،
می
«اگر این جمع مرا
مکالمات درست ،صمیمیت و خندیدن در کنار هم هستند.
فرصتی هست مرا ،می شود برگردم.
از افکار منفی اجتناب کنیم :افکار منفی انرژی مان را می گیرند .نسبت به افکار
من نمی دانستم
منفی مان آگاه تر بشویم و آنها را با افکار مثبت جایگزین کنیم .زمان کمتری را
خواهند!
می
مرا
این همه قلب
به آدم های منفی اختصاص بدهیم و بیشتر با آدم های مثبت نگر معاشرت کنیم.
شد!
خواهم
غم
همه
باعث این
ببخشیم :کینه ورزی بیشتر از هر کسی به خودمان صدمه می زند .به خودمان
روح من،
بگوییم« :چه می شود اگر از گذشته خالص شوم؟» و حسی را که موقع رهایی از
هرگز،
ندارد
گریه
از
پر
موج
این
طاقت
خشم و کینه داریم درک کنیم .برای شاد زیستن به جای گذشته بر آینده روشن
باز».
شد
خواهم
زنده
تمرکز کنیم تا حس بهتری داشته باشیم.
در طبیعت قدم بزنیم :وقت گذراندن در طبیعت می تواند بسیار لذت بخش باشد
واعظ آهسته بگفت:
«معذرت می خواهم،
و به ما حس تازگی بدهد .به طبیعت برویم ،نفس عمیق بکشیم و زیبایی های دنیای
خبری تازه رسیده ست مرا،
طبیعی را ستایش کنیم.
ِ
شادروان مرحوم،
گوییا
خودمان باشیم :استیوجابز می گوید« :زمان شما محدود است ،پس وقت تان را
زنده هستند هنوز!»
برای زندگی کردن ،به شیوه دیگران ،تلف نکنید».
خواهرم جیغ کشید و غش کرد
آن چه هستیم را بپذیریم .فقط خودمان باشیم تا ببینیم که چقدر همه چیز متفاوت
رفت.
که
و برادر به شتاب ،مضطرب ،رفت
می شود.
یک نفر گفت« :تکلیف مرا روشن کن،
اگر او زنده هنوز است که باید برویم.
اگر او ُمرد،
خبر فرمایید تا که خدمت برسیم.
مجلس ختم عزیزی دیگر،
منعقد گردیده،
عهد ما نیست به دیدار کسی،
کو زنده ست دل او شاد کنیم
کار ما شادی مرحومان است!»
واعظ آمد پایین،
مجلس از دوست تهی گشت عجیب!
صحبت زنده شدن چون گردید،
ذکر خوبی هایم ،همه بر لب خشکید.
ملک از من پرسید« :پاسخت چیست؟
بگو! تو کنون می آیی؟
یا بدین جمع رفیقان خودت می مانی؟»
چه سوال سختی!
بودن و رفتن من در گرو پاسخ آن
زنده باشم بی دوست،
مرده باشم با دوست ،زنده باشم تنها
مرده در جمع رفیقان عزیز؟
من که در حیرتم از کرده این مردم نیز!
کاش باور بکنیم ،کاش بیدار شویم،
خوب اندیشه کنیم
معنی واقعی آمدن و رفتن چیست؟
ای کاش دلی شاد کنیم،
تا زمانی که هنوز زنده اندر بر ماست.

انجمن فردوسی
زادروز حکیم فردوسی را گرامی می دارد!
سخنران:

دکتر ابوالفضل خطیبی
پژوهشگر و ویرایشگر شاهنامه

موضوع سخن:

فردوسی راوی و فردوسی شاعر
زمان :آدینه ۱۴ ،ژانویه ۲۰۲۲
گردهمایی ۶:۳۰ :شامگاه  -آغاز برنامه  ۷شامگاه
مکان :اتاق زوم با کد ورودی زیر:

Meeting ID: 970 9120 3116

اگر با زوم آشنایی کافی ندارید ،می توانید از لینک زیر استفاده کنید
=https://zoom.us/j/97091203116?pwd
MmFnNVk0T0In221NMMktWcUZ25XUT09

تلفن اطالعات)۴۰۸(۲۹۵-۱۲۴۰ :
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«برو تو اتاقت و به کارهای بدی که کردی ،فکر کن»« ،حاال که در ِست رو درست
نمیخونی ،منم میذارم میرم و کاری باهات ندارم ».تاکنون فکر کردهاید که با بیان این
جمالت ،احساس ناکافی بودن و خوب نبودن به کودک خود منتقل کردهاید؟
مثل اثر انگشت که منحصر به هر فرد است ،خشونت هم منحصرا اثر خاص خودش را
بر زندگی افراد و گروههای سنی مختلف دارد .کودکان به عنوان گروه آسیبپذیر در
جامعه ،شدیدترین و بیشترین تاثیرپذیری را از خشونت دارند.
اگرچه علم روانشناسی و فنون تربیت بیشتر بر این باور استوار بوده است که کودک به
صورت کلی ،موجودی شاد و بدون تعارض است ،ولی این مساله نباید فراموش شود که
رنجهای بزرگساالن نتیجه سختیهای کودکی است.
روانکاوی حکایت از آن دارد که تمام رنجهای سنین بزرگسالی در زندگی در بیشتر موارد
تکرار همان رنجهای قبلی ،یعنی رنجهای دوران کودکی است .هر کودکی در سالهای اول
زندگی هر میزان رنج که پشت سر میگذارد ،پایههای بزرگسالی او را شکل میدهد و
متاسفانه کودک رنجهای بیاندازهای را پشت سر میگذارد .یکی از چالش برانگیزترین
مباحث مرتبط با حقوق کودک ،خشونت علیه کودکان است که با همهگیری کرونا و
مشکالت روحی و روانی که بسیاری از مردم در دنیا با آن دست و پنجه نرم میکنند ،این
بحث اهمیت بیشتری پیدا کرده است .آنچه در مورد کودک و بزرگسال رنجهای بعدی
زندگی را رقم میزند ،خشونتهایی است که فرد در کودکی با آنها مواجه بوده است.
بسیاری از این خشونتها ناآگاهانه رخ میدهد و بسیاری هم آگاهانه اتفاق میافتد .اینکه
خشونت چیست و چه ابعادی دارد از جمله پیششرطهای آگاهی یافتن در این حوزه است.
«سارا رحیمی» سخنران ،راهنمای زندگی ،نویسنده و انترن روانشناس میگوید« :باید
بدانیم وقتی در مورد خشونت و آزار و اذیت حرف میزنیم ،دقیقا در مورد چه چیزی
حرف میزنیم .نتیجه تحقیقات رسمی در ایران نشان میدهد ،اغلب خانوارهای ایرانی
تنبیه بدنی را نوعی از خشونت نمیشناسند ،بلکه تنبیه بدنی که بر اثر آن کودکان ناچار
به بیمارستان مراجعه میکنند ،به عنوان خشونت شناخته میشوند».
یکی از اصلیترین مشکالت جامعه ایران نبو ِد آمار رسمی و مستند در مورد کودکان آزاردیده
و خشونتدیده است .بر اساس گزارشهای رسمی در مقابل هر یک نمونه خشونتی که در
مورد کودکان آزار دیده در ایران گزارش میشود ،بیست مورد مخفی شده وجود دارد.
سارا رحیمی در مورد شناسایی انواع خشونت توضیح میدهد « :تعریف خشونت در
جوامع مختلف متفاوت است .مهاجران ایرانی در بدو ورود به جامعه میزبان تازه متوجه
میشوند که اتفاقاتی که در ایران در خانهها رخ میدهد ،خشونت محسوب نمیشوند،
در حالی که در خارج از کشور پلیس در صورت مطلع شدن از وقوع چنین خشونتی
میتواند کودک را از خانواده جدا کند».
به گفته این مربی زندگی ،خشونت انواع مختلفی دارد که واضحترین و شناخته
شدهترین آن در میان خانوادههای ایرانی« ،خشونت فیزیکی» است .مثل زدن با خطکش
روی دست کودک ،با سیگار روی دست بچهها را سوزاندن یا شالق زدن کودک با
کمربند .این موارد وحشتناکترین موارد خشونت است».

خانم رحیمی همچنین توضیح
میدهد« :خشونت میتواند
جنسی باشد .خشونت جنسی
که وحشتناکترین حالتش
تجاوز است نیز مراتب
مختلفی دارد .به طور کلی
هر کاری که بدون موافقت
و اجازه کودک با او انجام
شود ،در واقع خشونت
جنسی از سوی بزرگساالن است .از انجام رابطه جنسی با کودک گرفته تا دست زدن به
اندام جنسی و غیرجنسی کودک ،حتی بوسیدن کودک شامل خشونت جنسی بر کودکان
است .لمس بدن کودک و تماسهای بدنی که حس بسیار بد یا ناخوشایند و چندشآور به
کودک میدهد ،میتواند خشونت جنسی باشد ».به گفته این نویسنده و سخنران ،خشونت
میتواند روانشناختی ،روحی و روانی باشد که این موارد در نهایت تاسف خشونتهایی
است که بسیار پنهانتر است و بسیاری از آنها آگاهی خاصی ندارند.
برخی از والدین به کودک خود میگویند« :اگر غذا نخوری ،من دیگه مامانت نیستم»،
«اگه تکلیفت را انجام ندی من میرم» ،همه این موارد مصداق خشونت است .چون از
لحاظ روانی و روحی هر حرکتی و هر جملهای که بچه را تهدید کند ،ممکن است از دید
بزرگترها ساده باشد ،ولی کودک هنوز درک این مساله را ندارد که حرف والدینش
جدی است یا شوخی و برداشت کودک این است که اگر غذایش را نخورد ،مادر یا هر
کسی که والد اوست ،او را دوست ندارد و از او مراقبت نخواهد کرد .پس این تهدید
از انواع خشونت است .هر آنچه کودک را تهدید کند ،احساس بیارزش بودن ،احساس
ناتوانی ،ترس و احساس شرم و احساس عذاب وجدان را به کودک بدهد ،همه از لحاظ
روحی تاثیر بسیار زیادی روی بچهها دارد .هر قدر کودک در سنین کمتری باشد ،این
مساله میتواند برای او تهدید و خطر بزرگتری باشد.
بسیاری از بیتوجهیهایی که نسبت به کودک میشود ،از شدیدترین آنها مثل اهمیت
ندادن به سالمت روح و روان و جسم کودک ،تغذیه کودک تا اینکه کودک درد داشته
باشد که والدین آن درد را کوچک جلوه بدهند و بگویند اتفاق مهمی نیفتاده است،
مصداق خشونت است .چون زمانی که کودک نیاز به کمک دارد و آن نیاز را از والدین
یا مراقب خود نمیگیرد ،در ذهنش معنای جدیدی ساخته میشود ،به این عنوان که
او نمیتواند نیازش را از تنها مراقب خود دریافت کند که باز هم احساس ترس در
کودک ایجاد میکند .تحقیر کودکان ،مقایسه کودکان با هم و نامیدن کودکان با شرایط
ظاهری و جسمی آنها ،مثال کوتوله یا لنگدراز و کارهایی از این دست .این نوع گفتمان
تبدیل به باور در کودکان شده و کودک بر اساس آن باورها زندگی میکند و تاثیر بسیار
مخربی بر آینده کودک دارد .قلدری کرد ن در خانواده یا در مدرسه زورگویی به بچهها
از خشونتهای روانی علیه کودکان است .حتی مشاهده خشونت بین پدر و مادر یا
بزرگترها خشونت علیه کودکان محسوب میشود ،چون همان احساس ترس و ناامنی،
تهدید و ناکافی بودن را در کودک ایجاد میکند .در بسیاری از موارد وقتی پدر و مادر
با هم دعوا میکنند ،بچه فکر میکند اگر پدر و مادر با هم دعوا میکنند ،پس تقصیر من
است .اگر من بچه خوبی باشم و سکوت کنم ،با هم دعوا نمیکنند و تمام این مشاهدات
خشونت ،تبدیل به تروماهای کودک و ادامه یافتن آن در بزرگسالی میشود.

انجمن فردوسی

گروه همایش دوستان

دومین و چهارمین جمعه هر ماه

هر چهارشنبه از ساعت  ۷عصر الی ۹:۳۰

چرا کودک خشونتدیده،
بزرگسالی سختی دارد؟
ثمانه قدرخان

از ساعت  ۷عصر الی  ۹در ZOOM
اطالعات برای وارد شدن به ZOOM

97091203116
Password: 987654

Code:

در ZOOMبا برنامه های متنوع

اطالعات برای وارد شدن به ZOOM

Code: 549 728 773 H Password: 405 756

(408) 221-8624
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ادامه مطلب حکایت رضا...از صفحه ۳۶

کرد سوار قایقی است که بر روی آب روان
است ولی به مانعی برخورد کرده و باید راه
جریان آب را پیدا می کرد .برای چندین ماه
کشتی به گل نشسته بود ،اما ایمان داشت
اگر یکبار توانسته بود از اینترنت پول بکشد
بیرون ،بازهم می تواند .بعد از گذشتی،
متوجه شد در فروم دیگری تعدادی مشغول
به خرید و فروش کارت هستند .برایش
تعجب آور بود که چرا این اشخاص اطالع
نداشتند که در فالن سایت می توانستند
کارت رایگان تهیه کنند! بر آن شد تا از این
فرصت استفاده کرده و از فروم قبلی که
کارت رایگان (سرقت شده) ارائه می کرد،
کارت ها را بگیرد و به اعضای این فروم
بفروشد .به یک مشتری دو کارت فروخت
به قیمت  1دالر ایگولد .بعد از چند روز
همان مشتری از رضا پنج کارت دیگر خرید.
رضا هم تنها کاری که می کرد این بود که
کارت را از سایت اولی کپی می کرد و در
سایت دومی به طور خصوصی به مشتری
می فروخت .بعد از چند هفته یک مشتری
به پنج مشتری افزایش یافت و رضا هفته ای
ده تا دوازده کارت می فروخت.
در آن زمان به هیچوجه فکر نمی کرد
که این سرگرمی ،در طوالنی مدت به
یک بیزنس تبدیل شود ،چون به عنوان
منبع در آمد به آن نگاه نمی کرد ،و البته
اصال هم نمی دانست طبق قوانین آمریکا
در حال ارتکاب جرمی است که ممکن
است مجازات ده سال حبس داشته باشد.
رضا به استنباط خودش کارتها را سرقت
نکرده بود و از آنها استفاده ای نیز نمی
کرد ،بلکه آنها را از مکانی عمومی ،به
جایی دیگر منتقل می کرد.
در حقیقت ،در ایران کسی به قوانین
آمریکایی اعتنایی ندارد .در کشوری که
دانش آموزان مدارس قبل از ورود به
کالس درس ،سرصف ،باید شعار و مرگ
بر آمریکا سر دهند ،ضرر دیدن اقتصاد
آمریکا دغدغه کسی نیست .برای نمونه
به گفته مقامات آمریکایی« :ایران درگیر
فعالیت های سایبری شرورانه ای است
علیه آمریکا و متحدان ما)۱(.
معلوم نیست چه اتفاقی می افتاد اگر
مسئوالن دولت ایران از فعالیت سایبری
رضا علیه آمریکا آگاه می شدند ،از آنجایی
که رضا به شهروند یا بانک ایرانی خسارتی
وارد نمی کرد ،لذا از قوانین حکومتی که
تحت آن زندگی می کرد ،تخطی نکرده بود.
و البته این طرز فکر به قوانین ،برای هر دو
کشور متقابل است .کسی در آمریکا نیز
برای قوانین ایران احترامی قائل نیست.

کم کم بعد از سبک و سنگین کردن
موقعیت ،تصمیم گرفت بعضی وقت ها
ناخنکی به این کارت ها بزند .چندین
بار برای خرید مقاالت علمی یا عضویت
مجالت و انجمن های علمی بین المللی
برای دوستانش از کارت ها استفاده کرد.
به خاطر تحریم ها ،مردم داخل ایران قادر
به خرید مقاالت علمی نبودند و از طرفی به
خاطر نبود مسترکارت و ویزا عمال انجام آن
ممکن نبود .زمانی هم که آیفون به بازار آمد،
رضا از آدرس کارت ها برای ساخت Apple
 IDاستفاده می کرد .باز هم به خاطر تحریم
ها ،نام ایران اصال در لیست کشورهای ثبت
نام سایت  Appleوجود نداشت.
خالقیت بهترین ابزار دم دست رضا بود.
به سایت  12dpبرگشت تا ببیند آیا می
شود با کارت سرمایه گذاری کرد یا نه،
که نمی شد .حساب ایگولد ساخت تا
ببیند می شود از کارت به ایگولد انتقال
وجه انجام بدهد ،که بازهم جواب منفی
بود .حساب  spساخت و دید در آن گزینه
ای وجود دارد برای انتقال وجه از کارت
به  .spبارها و بارها تالش کرد که بتواند
با کارت های مختلف مقدار کمی انتقال
دهد ،ولی موفق نمی شد .تا اینکه باالخره
توانست با قلق خاصی  55دالر از کارت به
 spانتقال دهد .به قول رضا فرق آدم های
موفق با ناموفق در این است که آدم های
موفق صد بار تالش می کنند ولی آدمهای
ناموفق فقط نود و نه بار.
از آن  55دالر 50 ،دالر را به  12dpانتقال
داد .دوازده روز بعد  50دالر به 120
دالر تبدیل شد .آن را از حساب 12dp
به ایگولدش برداشت کرد .نصف آن را
در ایگولد پس انداز می کرد و نصف
دیگر را در  12dpسرمایه گذاری می
کرد تا روزی  12درصد سود بگیرد .به
طور همزمان یک حساب  12dpدیگری
ساخت که از طریق کارت و  spدر آن
سرمایه گذاری می کرد و سود حاصله را
به حساب ایگولدش انتقال می داد.
بعد مدت اندکی  12dpتغییراتی را اعمال
کرد .برداشت وجه را به همان حسابی انجام
میداد که از ان انتقال وجه صورت گرفته
بود .یعنی از ایگولد به  12dpبه ایگولد یا از
 spبه  12dpبه  .spلذا دیگر انتقال وجه از
کارت به  spبی فایده بود.
چندی بعد ،وبسایت  12dpبه کلی تعطیل
شد .انتظارش هم می رفت که بسته شود.
چون این نوع سایت ها یا شرکت ها برای
مدت محدودی فعالیت می کنند و از
سرمایه اعضای بعدی سود اعضای قبلی
را تامین می کنند ،و وقتی اعتماد کافی و
سرمایه زیادی جذب کردند ،همه چیز را به  -۱روزنامه وال استریت ژورنال ،به تاریخ ۲۴
یک باره تعطیل و ناپدید می شوند .رضا حس مارس ۲۰۱۸
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ادامه مطلب مشقی تازه در...از صفحه ۱۹

درست کنیم نوشته بود .او آبجوی انگلیسی
را ستایش میکرد .ژوئن سال  ،۱۹۴۴جرج
اورول و همسرش آیلین ،پسری سهساله
را به فرزندی پذیرفتند که نامش ریچارد
هوراشیو بلر بود .او که اکنون مهندس
بازنشسته است ،هرگز فاش نساخت که
فرزندخوانده اورول است.
جورج اورول در سن  47سالگی ،در اثر
بیماری سل ،در بیمارستانی در لندن،
جهان را بدرود گفت .آثار این نویسنده
توانا به فارسی هم ترجمه شده است .من
هم کتاب مزرعه حیوانات او را در خانه
در تهران داشتم .اینک نیز کتاب هوای
تازه او را در فریمانت دارم.

من که روزنامه ها را درست ندیده
بودم ولی همان پاسبان گفت« :ببین این
روزنامه ،شاه ما را کرده توی قفس .تو را
حتما باید جلب کنم ».و مرا برد شهربانی.
در آنجا گفتند« :ما نمی دانیم این روزنامه
ها چیه! ببرش فرمانداری نظامی ».اسداهلل
پاسبان من با روزنامه ها و کاسه ماست
برد دفتر فرماندار نظامی .برای جناب
سرهنگی جریان را توضیح داد .جناب
سرهنگ با تشر فراوان گفت« :پسر تو
توده ای هستی؟» گفتم« :آقا ،من نمی
دانم توده ای یعنی چه!» شاگرد کالس
ششم ابتدایی بودم .گفت« :برو گمشو.
دفعه دیگه از این غلطا نکنی ».و به پاسبان
حتما این را نشنیده اید!
هم گفت که رهایش کن برود ،ولی اسم
سوپ چیست؟ سوپ یکی از غذاهای
مرا در دفتری یادداشت کرد.
اولیه انسان است ،زیرا از همان روزهایی
اورول نویسنده ای با شهرت فراوان
جورج اورول در سال  ۱۹۰۳میالدی در که بشر یاد گرفت که ظرفی را روی آتش
هندوستان متولد و در همان اوان کودکی بگذارد و گوشت را پخته بخورد ،یکی از
به همراه خانواده به انگلستان رفت و در غذاهای او سوپ بود .انسان پس از اینکه
جامعه به شدت طبقاتی انگلیس (در آن گوشت را با آب پخت ،برای اینکه طعمی
زمان) رشد و پرورش یافت .از سال  1922به آن بدهد ،از سبزی های مختلفی که
تا  1927در کشور برمه در نیروی پلیس خوش مزه بودند ،استفاده کرد و هنوز
مشغول خدمت شده بود .اورول برای زنان فرانسوی از این رسم کهن پیروی می
کسب تجربه مدتی را در بین فقرای بی کنند و در خیلی از خانه ها همیشه ظرفی
خانمان و کارگردان فصلی لندن و پاریس را در روی آتش دارند که در آن تکه های
گذراند .او بیشتر برای دو رمان سرشناس اضافی گوشت و استخوان و سبزیجات و
و پرفروش «مزرعه حیوانات» که در غیره را در آن می ریزند که پخته شود و
 ۱۹۴۵منتشر شد و در اواخر دهه  ۱۹۵۰به طعم مطبوعی هم دارد .در بیشتر خانه
شهرت رسید و نیز رمان « »۱۹۸۴مشهور های روستایی در فرانسه یک چنین سوپی
است .این دو کتاب بر روی هم بیش از همیشه آماده است .در قرن شانزدهم در
هر دو ِ
کتاب دیگری از یک نویسنده قرن قرن شانزدهم شخصی سوپی تهیه کرد و
بیستمی ،فروش داشتهاند .این دو کتاب نام محل عرضه آن را رستوران گذاشت.
بارها سوژه تلویزیون و سینما قرار گرفت .در آنجا فقط سوپ سرو میشد .از آن پس
اورول یک سیگاری قهار بود ،به شکلی که به محلهائی که غذا برای عموم تهیه
با وجود وضعیت وخیم ریههایش همیشه میشود رستوران اطالق میشود.
در حا ِل سیگار کشیدن بود .او همچنین امروزه سوپ دو هدف دوگانه دارد:
عالقه شدیدی به نوشیدن چای داشت و اشتها را تحریک می کند.
حتی مقالهای به نام چگونه یک چای عالی دارای مواد مقوی و خیلی مغذی است.
ادامه مطلب مهاجرت به روایت...از صفحه ۴

«پوریا» نیز میگوید« :مجبوریم به
مهاجرت .من در تهران شرکت داشتم
و فعالیت میکردیم اما بهخاطر کرونا و
وضعیت وخیم اقتصادی مجبور شدیم
شرکت را ببندیم .دیدم این شرکت
سودآوری که ندارد هیچ بلکه ضرر هم
میدهد .پس شرکت را جمع کردیم
و بیست نفر کارمند هم بیکار شدند.
من ارشد دانشگاه تهران را با رتبه صد
دارم ،لیسانس مهندسی مکانیک و ارشد

امبیای ( )MBAدارم اما کاری برایم پیدا
نمیشود .االن به شهر خودم بازگشتهام و
تقریبا بیکارم .متاسفانه راهی برای ماندن
ما نگذاشتهاند .من همیشه اصرار زیادی
برای ماندن در ایران داشتم و اگر یک راه
چاره برای ماندن بود ،به مهاجرت فکر
نمیکردم اما حاال به این نقطه رسیدهام و
دیگر راهی برای ماندن و ساختن مملکت
نیست .مجبوریم برویم و خانواده ،دوستان
و شهر و دیار خود را تنها بگذاریم».
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کمسوادی و فقر ،دالیل تکثیر کودک کار

مینا برادران ساداتی در ادامه به کودکان
تاثیرگذار پرداخت و توضیح داد:
«خانوادهها با ساختن صفحه اینستاگرامی
و یا تیک تاک برای بچهها و انتشار مدام
عکس و ویدیو از آنها ،عمال این مفهوم را
به فرزندان خود منتقل میکنند که تو
برای ما مهم نیستی و فالوئر یا پول برای
ما با ارزش است .کودکی که میبایست
از بهترین دوران زندگی خود لذت ببرد
و سرگرم تفریح ،آموزش و مطالعه باشد
را مجبور به ژست گرفتن مقابل دوربین
یا انجام ورزشهای طاقتفرسا میکنند تا
پول بیشتری به جیب خانوادهها سرازیر
شود ،یعنی آن بچه حاال کودک کار و
ابزاری برای کسب درآمد است .عالوه بر
این ،دیده شده است بسیاری از کودکان
در سنین  ۹یا  ۱۰سالگی صفحه خود را
خودشان مدیریت میکنند که این نیز
موجب سرازیر شدن آزارهای فراوان به
سمت آنها میشود .فرد بزرگسال توانایی
محافظت از خود در مقابل توهینها و

آزارهای مجازی را دارد اما یک کودک
چهطور؟»
مهرماه امسال استفاده از «بوتاکس» و
«فیلر» در کشور بریتانیا برای کودکان
و افراد زیر  ۱۸سال به دلیل دارا بودن
«سم بوتولینوم» ممنوع اعالم شد،
قانون جدیدی که مانع از تغییر چهره
کودکان برای جذب مخاطب بیشتر در
شبکههای اجتماعی میشود .برآوردهای
دولت بریتانیا نشان میدهند سال گذشته
 ۴۱هزار تزریق بوتاکس و  ۲۹هزار
برجستهسازی لب برای افراد زیر  ۱۸سال
در این کشور انجام شده است.
در ایران اما به نظر میرسد به دالیلی همچون
گسترش فقر و نبود قوانین منسجم برای
دفاع از حقوق کودکان ،حاال تعداد کودکان
تاثیرگذار که توسط والدین خود مجبور به
انجام کارهایی غیرمعقول میشوند ،بیش
از اندازه زیاد شده است ،از بوتاکس ،فیلر،
پدیکور ،مانیکور و تغییر رنگ موها گرفته تا
ورود به فضاهایی غیرمتعارف.
برادران ساداتی در ادامه صحبتهای

ادامه مطلب ده رویداد...از صفحه ۲

رسوایی پگاسوس (ژوئیه)

جهان در  ۱۹ژوئیه با رسوایی تکان دهنده
مربوط به نرم افزار جاسوسی شرکت
اسرائیلی ان.اس.او به نام پگاسوس بیدار
شد .یک نهاد رسانهای غیرانتفاعی مستقر
در پاریس موسوم به گروه “ماجراهای
ممنوعه” به همراه عفو بینالملل ،با
همکاری تعدادی از شرکتهای رسانهای،
از جمله واشنگتن پست ،وایر مستقر در
دهلی ،گاردین و لوموند و طرف های دیگر
از جاسوسی حساسیت برانگیز جنجالی از
هزاران نفر روزنامه نگار ،فعال ،سیاستمدار
و بوروکرات پرده برداشت .بر اساس
یافتهها ،فهرست قربانیان این جاسوسی
با نرم افزار پگاسوس متعلق به شرکت
اسرائیلی ان.اس.او شامل  ۵۰۰۰۰شماره تلفن
متعلق به اهداف بالقوه این جاسوسیهایی
که در سال های  ۲۰۱۶تا ژوئن  ۲۰۲۱رخ
دادند ،بود .این فهرست شامل اسامی ۱۸۹
روزنامهنگار ۸۵ ،فعال حقوق بشر و بیش از
 ۶۰۰سیاستمدار و مقام دولتی بود.

دسترس همه قرار گرفت .شرکت های
بزرگ داروسازی مانند مدرنا ،فایزر و
آسترازنکا ،واکسنهای خود را از اوایل
اوت  ۲۰۲۱عرضه کردند .بر اساس
جدیدترین آمارها تاکنون  ۸.۸۹میلیارد
دوز واکسن کووید ۱۹-در سراسر جهان
تزریق شده است.
بازگشت طالبان به قدرت (اوت)

پایان جنگ آمریکا در افغانستان به طالبان
اجازه داد تا کنترل این کشور را به دست
گیرند .در سال  ،۲۰۲۰دونالد ترامپ،
رئیسجمهور پیشین آمریکا با طالبان بر
سر خروج تمام نیروهای آمریکایی از
افغانستان تا اول ماه مه سال  ۲۰۲۱به توافق
رسید .دو هفته قبل از این ضرباالجل،
جو بایدن ،رئیس جمهور جدید آمریکا،
دستور خروج کامل سربازان آمریکایی از
افغانستان را حداکثر تا  ۱۱سپتامبر ۲۰۲۱
مصادف با بیستمین سالگرد حمالت ۱۱
سپتامبر صادر کرد .همچنان که سربازان
آمریکایی از افغانستان خارج شدند ،ارتش
موجود شدن واکسن برای همه (اوت) این کشور همچون یک خانه پوشالی فرو
سرعت تولید واکسنهای کرونا یک نقطه پاشیده و این اتفاق راه را برای آنکه
عطف برای جامعه پزشکی جهانی شد .تا نیروهای طالبان بار دیگر این کشور را
پیش از آن سریعترین واکسنی که ساخته تصرف کنند هموار کرد.
شده بود واکسن اوریون بود که آن هم
توافق “آکوس” (سپتامبر)
ساختش چهار سال به طول انجامید .در توافق “آکوس” به عنوان یک توافق سه
مقایسه ،واکسن کووید ۱۹-طی یک سال جانبه شراکت امنیتی تاریخی به طور
و نیم پس از همهگیری این ویروس در مشترک در  ۱۵سپتامبر  ۲۰۲۱توسط
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خود افزود« :زمانی که کودک به سنین
بزرگسالی برسد و متوجه شود که دیگر
برای جامعه و حتی اعضای خانوادهاش
جذابیتی ندارد ،دچار بحرانهای عمیق
روحی و چالشی خواهد شد .او میفهمد
که در سنین کودکی تبدیل به عروسکی
ک شده جهت کسب منفعت مالی بوده
بز 
و چیزی که برایش باقی مانده ،گذشتهای
پاکنشدنی است .عالوه بر این ،خیلی
وقتها شخصیت کودک تاثیرگذار در
فضای مجازی طوری شکل میگیرد که
با دنیای واقعی کامال متفاوت است ،مثال
پول ،سکس یا عمل زیبایی برای او تبدیل
به ارزش شده است .تغییر این شخصیت
در سنین جوانی و بزرگسالی بسیار
دشوار خواهد بود .انجام هر عمل زیبایی
غیرمتعارف روی کودک ،برای او حاوی
این پیام است که تو زیبا نیستی ،زشت
هستی و باید تو را با پول شبیه دیگران
کنیم که موجب افتادن کودک در تله
روانی نقص و شرم خواهد شد».
هرچند حاال در بسیاری از کشورها امکان
پیگرد قانونی استفاده ابزاری از کودکان
وجود دارد اما حل این مشکالت بیش از

آن که نیازمند استفاده از ضمانتهای
قانونی باشد ،نیاز به آموزش و افزایش
آگاهی عمومی دارد تا والدین با آگاهی
از حقوق اساسی کودک و آموزش نحوه
استفاده صحیح از فضای مجازی ،به
حریم خصوصی ،سالمت روانی و کرامت
فرزندشان بیشتر احترام بگذارند.
این روانشناس و مددکار کودکان همچنین
نسبت به در اختیار گذاشتن بیقائده
موبایل یا تبلت برای کودکان هم هشدار
داد و گفت« :بارها مشاهده شده است که
پدر یا مادر به دلیل تنبلی ،موبایل خود را در
اختیار کودک قرار دادهاند تا او ساعتها
سرگرم باشد و والدین هم به کارهای خود
برسند .درحالی که کودک با فشار دادن
یک لینک میتواند صحنههایی را ببیند
که برای سنش خطرناک است .عوارض
تماشای صحنههای خشن یا پورنوگرافی
گاهی تا سالها کودک را اذیت خواهد
کرد .ضمن این که از اصلیترین عوارض
اعتیاد کودکان به موبایل و شبکههای
اجتماعی ،افزایش استرس ،گوشهگیری،
از بین رفتن خالقیت و آسیب دیدن ستون
فقرات آنها است».

جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،بوریس
جانسون ،نخست وزیر انگلیس و اسکات
موریسون ،نخست وزیر استرالیا اعالم شد.
به موتجب توافقنامه “آکوس” آمریکا فن
آوری برای ساخت هشت فروند زیردریایی
با موتور هستهای را در اختیار استرالیا قرار
میدهد .این در حالی است که تا پیش از
آن انگلیس تنها کشوری بود که دسترسی
مشابه به این فناوری آمریکایی داشت.

شده با حجم  ۲.۹ترابایت کرده و به
موجب آنها حسابهای بانکی مخفی
دستکم  ۳۵تن از رهبران کشورهای
جهان ،بیش از  ۱۰۰میلیاردر و چهرههای
مشهور را افشا کرد .این بزرگترین
افشاگری درخصوص اسرار مالی از زمان
افشاگری موسوم به اوراق پاناما در سال
 ۲۰۱۶است .کنسرسیوم  ICIJاز افشای
منبع اسنادش خودداری کرد .تخمین زده
میشود که مجموع پولی که در حساب
های مفرهای مالیاتی فراساحلی نگهداری
میشود از  ۵.۶تریلیون دالر تا  ۳۲تریلیون
دالر متغیر است.

رسوایی اوراق پاندورا (اکتبر)

در سوم اکتبر  ،۲۰۲۱کنسرسیوم
بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی ()ICIJ
شروع به انتشار  ۱۱.۹میلیون سند افشا

نوشتن بر سنگ قبر
به فارسی و انگلیسی
با خط نستعلیق

بدون هزینه
)408(221-8624
ماهنامه پژواک
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در سال  ۱۹۴۰ارتش انگلستان پرویتین
را در هواپیمای سرنگونشد ه آلمان در
جنوب انگلستان کشف کرد و راز انرژی
بیحد و حصر سربازان آلمانی فاش شد.
ارتشهای بریتانیا و آمریکا نیز از نازیها
تقلید کردند و آمفتامین را در اختیار
سربازان خود قرار دادند .در جنگ جهانی
دوم ،سربازا ِن ارتش بریتانیا حدوداً ۷۲
میلیون ِ
قرص بنزدرین (( )Benzedrineاز
دیگر انواع آمفتامین) مصرف کردند.
آمریکاییها حتی از انگلیسیها نیز فراتر
رفتند و بیش از  ۲۵۰میلیون قرص را بین
نظامیان وابسته به خود توزیع کردند.
تخمین زدهاند که حدود  ۱۵درصد از
نظامیان آمریکا در جنگ جهانی دوم از
آمفتامین استفاده میکردند.
ارتش ژاپن هم ب ه طور گسترده از
متآمفتامین استفاده میکرد .فیلوپون
ِ
یونانی
( ،)Philoponمشتق از کلم ه
فیلوپونوس ،به معنای «دوستدار کا ِر
شاق» ،رابه سربازان میدادند تا برای
مدتی طوالنی بیدار و هوشیار بمانند .پس
از پایان جنگ جهانی دوم ،این مواد به
دست غیرنظامیان هم رسید و اعتیاد به
متآمفتامین به عارضهای فراگیر در ژاپن
تبدیل شد .برآوردها نشان میدهد که در
اوایل دههی  ۱۹۵۰در ژاپن حدود ۵۵۰
هزار نفر معتاد به شیشه بودند.
اشغالگری و اعتیاد،
یک روایت آمریکایی

هرچند مواد محرکی مانند اِسپید و
الاسدی را عمدتاً موادی برای استفاده
در مهمانیها میدانند ،اما سربازان
آمریکایی از آنها به عنوان مس ّکن استفاده
میکردند تا فجایع و مصائب جنگ در
ویتنام را فراموش کنند.
اسپید و الاسدی ،موادمخدر محبوب
سربازان آمریکایی در جنگ ویتنام بودند
اما مصرف دیگر موادمخدر هم در این
جنگ متداول بود .حداقل نیمی از سربازان
آمریکایی از ماریجوانا و یکسوم آنها از
هروئین یا تریاک استفاده میکردند .به
گفت ه کامینسکی ،میزان مصرف موادمخدر
در بین نیروهای نظامی آمریکایی در
جنگ ویتنام بیسابقه بود .برای مثال ،به
سربازانی که مأموریت ویژهای داشتند،
استروئید تزریق میشد .همچنین بستههای
پزشکی حاوی شش قرص دگزامفتامین،
دوازده قرص داروون (مس ّکن خفیف
تریاک) و  ۲۴قرص کدئین (یک مس ّکن دیگر
از خانواد ه تریاک) را به سربازان میدادند.
ارتش آمریکا بین سالهای  ۱۹۶۶تا ،۱۹۶۹
 ۲۲۵میلیون قرص دگزامفتامین توزیع

کرد .تأثیرگذاری دگزامفتامین دو برابر
قرص بنزدرین بود که در جنگ جهانی
دوم به سربازان داده شده بود .این دارو
را مانند آبنبات ،بدون توجه به دوز یا
دفعات آن ،به سربازان میدادند.
ارتش برای مقابله با استرس شدید و
آسیبهای روانی ناشی از جنگ ،بدون
استفاده از رواندرمانی به سربازان مواد
آرامبخش و داروهای اعصاب میداد .به
گزارش پنتاگون ،در سال  ۱۹۶۸حدود
 ۵۰درصد از سربازان آمریکایی در ویتنام
موادمخدر مصرف میکردند اما در سال
 ،۱۹۷۳هنگام خروج ایاالت متحده از
ویتنام ،این میزان به  ۷۰درصد رسید.
استفادهی ارتش آمریکا از موادمخدر تنها
به جنگ ویتنام خالصه نشد .آمریکاییها
در جنگ کره به تقویت نیروهای خود با
آمفتامین ادامه دادند ،جایی که تجویز
دگزامفتامین به امری عادی تبدیل
شد .این جنگها سبب شد که سربازان
ِ
آمریکایی مستقر در کره و ژاپن ،قرصهای
خاص خود را که «توپ سرعت»
مینامیدند ،با مخلو ط کردن آمفتامین و
هروئین تزریقی بسازند.
استفاده از دگزامفتامین عوارض
بلندمدتی برای سربازان دارد .پس از
بازگشت به آمریکا ،سربازان معتاد که
دچار «اختالل روانی بعد از سانحه»
( )PTSDهم بودند ،آنقدر تحریکپذیر
شده بودند که بعضی از آنها احساس
میکردند که میخواهند «در خیابانها به
بچهها تیراندازیکنند».
تعداد دقیق سربازان آمریکایی که از
اختالل روانی بعد از سانحه رنج میبردند
مشخص نیست اما برآوردها بین  ۴۰۰هزار
تا  ۵/۱میلیون نفر متغیر است .برخی
تحقیقات نشان میدهد که تقریباً 200
هزار نفر از آنها پس از گذشت بیش از
پنجاه سال از پایان جنگ ویتنام ،همچنان
از این اختالل رنج میبرند .بیش از هفتاد
هزار تن از نظامیان سابق آمریکایی در
ویتنام احتماالً بر اثر عوارض این اختالل
خودکشی کردهاند.
تریاک ،حشیش و هروئین،
سوغات اشغال افغانستان

هرچند نظام کمونیست شوروی مقررات
سفت و سختی برای مصرف موادمخدر
وضع کرده بود و مصرف موادمخدر چندان
در بین شهروندان این کشور رایج نبود اما
با ورود ارتش شوروی به افغانستان و آغاز
جنگی که بیش از ده سال طول کشید،
بسیاری از سربازان ارتش سرخ ،به تریاک،
حشیش و هروئین معتاد شدند.
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ادامه مطلب نامه های شگفت انگیز...از صفحه ۵

وی می خواست چندین ماه در آنجا اقامت
کند تا سواره نظامش بیاساید .راه سخت
و دشوار بود ولی کوتاه ترین راه بود .شاه
از سوی روسای کوهستانیان اطمینان یافته
بود زیرا آنان را بمانند گروگان در خدمت
نگاه داشته بود .ما ده روز برای عبور از
این گردنه ها وقت صرف کردیم و با اینکه
ماه ژوئن بود ،اغلب مجبور می شدیم برف
های انبوه را پاک کنیم و باران بسیار سرد
می بارید .بر روی رودخانه های عمیق پل
های کوچکی را که با شتاب ساخته شده
بودند ،می افکندند و تمام سپاه از روی
این پل ها با چنان بی نظمی می گذشتند
که تعداد زیادی از سربازان به وسیله انبوه
کسانی که از پی آنها با بی نظمی می آمدند،
در رودخانه پرت می شدند.
سرانجام در ماه ژوئیه سال  1743به «گوگ
چای» رسیدیم .در آنجا بود که وی در راس

یکصد هزار سرباز ،جشن عروسی نوه اش
شاهرخ میرزا و پسرانش نصراهلل میرزا و
عثمان قلی میرزا را برپا داشت .مقدمات
این عروسی ها در اصفهان به عمل آمده
بود .وی به تمام رقصندگان و نوازندگان
آالت موسیقی که در این شهر بودند فرمان
داده بود که به اردوی وی بیایند .مقدار
زیادی پیه و روغن برای چراغانی فراهم
آورده بودند ولی این چراغانی انجام نشد
زیرا پیه و روغن به خواربار فروشان سپاه
فروخته شد و وی مبلغ زیادی از این معامله
سود برد و این فقط کمترین وجه پول
پرستی وی بود .او می گفت که می خواهد
در تمام قلمرو کشورش هر پنج خانواده را
بر سر یک دیگ بنشاند ،یعنی آنها را چنان
فقیر گرداند که مجبور گردند یک دیگ را
به نوبت به یکدیگر به امانت دهند و از آن
پس کامال به قول خود وفا کرد.

ادامه مطلب بچه های طالق...از صفحه ۴۴

زیرا از زن های مطلقه انتظار می رود به
جای گرفتن حق معاش ،وارد بازار کار
شوند .در عوض ،دادگاهها در گرفتن حق
حضانت سختگیرتر شده ،موضع قویتری در
این زمینه اتخاذ می کنند و چنانچه پدری
از قانون اطاعت نکند از حقوق او کسر
خواهد شد .با آنکه مادرها در حال حاضر در
مقایسه با گذشته از حمایت قانونی بیشتری
برخوردارند .ولی هرگز نباید کودک را وجه
المصالحه قرار داد و روی او معامله کرد.
به طور خالصه ،بعضی از والدین در نهایت،
کارشان به دادگاه می کشد ،با وجود این
سربازان ارتش سرخ که قب ًال در جنگ
جهانی دوم در نبرد برای جلوگیری از
اشغال شوروی خانه به خانه جنگیده
بودند ،این بار برای حضور در جنگ
افغانستان انگیزهای ایدئولوژیک نداشتند.
نیویورک تایمز در گزارشی در سال
 ۱۹۸۵مینویسد« :سربازان شوروی در
افغانستان ب ه طور گسترده از موادمخدر
استفاده میکنند .بعضی سربازان روس
بنزین ،مهمات و اسلحههایی را که از ارتش
شوروی به سرقت بردهاند ،برای تأمین
موادمخدر مورد نیاز خود میفروشند.
عالوه بر این ،چند تن از فرماندههای
مجاهدین میگویند که سربازان شوروی
را در حالی که تحت تأثیر موادمخدر
قرار گرفته بودند یا سرگرم تالش برای
خرید حشیش یا هروئین از فروشندگان
روستایی بودند ،دستگیر کردهاند .به
گفت ه دیپلماتها و تحلیلگران غربی،
سربازان شوروی در افغانستان ب ه دالیلی
مشابه با بسیاری از آمریکاییها در ویتنام

منافع بچه از هر جهت اقتضا می کند پدر
و مادر بدون وارد شدن به جنگ قانونی،
اختالفات خود را حل کنند .بچه ها نسبت
به برخوردها و کشمکش های خانوادگی
بعد از طالق فوق العاده حساسیت دارند و
کار دادگاه های رفع اختالف همیشه مسئله
کودک را تشدید می کند .باالترین کمک و
محبتی که پدر و مادر می توانند به فرزندان
خود کنند ،این است که اختالفات شخصی
را کنار گذاشته ،بکوشند به راه حلی برسند.
اگرچه در همه موارد انجام این کار عملی
نیست ،اما بهترین راه ممکن است.
به موادمخدر روی آوردهاند .آنها جوانانی
هستند که دور از خانه ،ملول و هراسانند
و تحت فشار شدیدی قرار دارند تا
خودشان را ثابت کنند ».البته ماجراهای
موادمخدر و ارتشها به اینجا ختم
نمیشود .گزارشهای فراوانی دربار ه ارائه
موادمخدر به سربازان در دوران اشغال
عراق و افغانستان توسط آمریکا و ناتو
منتشر شده است .داعش نیز به صورت
نظاممند از محرکهای روانیای شبیه
به متآمفتامین استفاده میکند .در یکی
از مراکز آموزشی داعش در موصل ،مواد
حاوی استروئید هم کشف شده است.
در جهانی که رقابت شدیدی بر سر
ساخت و گسترش سالحهای مهلک در
جریان است ،سربازان هم در امان نیستند.
ارتشهای جهان هنوز هم میکوشند تا با
تشویق یا تحمیل مصرف موادمخدر
نیروزا از یک طرف سربازان را نیرومندتر
و از طرف دیگر نسبت به خشونت در
جنگ بیتفاوتتر کنند.
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ادامه مطلب ژان پل ساتر...از صفحه ۱۰

در این فلسفه از آنچه «وجود» دارد و
آنچه که «هست» به عنوان «حقیقت»
یاد می شود.
برای رسیدن به «حقیقت» باید به
بررسی «هستی» و به مطالعه درباره
«عالم هستی» پرداخت ،بیرون از آنچه
وجود دارد و خارج از آنچه که هست،
حقیقت دیگری وجود ندارد .در فلسفه
هستی گرایی یا اصالت وجود ،اندیشه
های «فراجهانی» یا «ماوراء الطبیعه»
(متافیزیک) نادرست و مردود شناخته می
شوند و فلسفه «پندارگرایی» با «اصالت
اندیشه» (ایده آلیسم) رد می شود .گرچه
بنیاد گزار «هستی گرایی» فیلسوف
دانمارکی به نام «کی یرکگارد» گرایش
های مذهبی داشته اما در مجموع،
فیلسوفان این فلسفه به شدت مخالف
نظرهای دینی و مذهبی هستند .بیشتر
این فیلسوفان به وجود خدا اعتقادی
ندارند ،وجود جهان دیگر با دنیای آخرت
را نمی پذیرند و مرگ را پایان هستی
و وجود انسان به صورت انسان می
شناسند .از بزرگترین فیلسوفان هستی
گرا می توان از اندیشمندان آلمانی به
نام های «هایدگر»« ،یاسپرز»« ،مارسل»،
«هاسرل» و اندیشمندان فرانسوی چون
«آلبرکامو» و «سیمون دوبوار» نام برد.
تمام فیلسوفان هستی گرا که درگیر
مبارزه های سیاسی بوده و در میدان
سیاست فعال بوده اند به «روشنفکران
گروه چپ» تعلق داشته اند .ژان پل سارتر
مشهورترین و سیاسی ترین فرد فیلسوفان
هستی گرا شناخته شده و به اصطالح
«چپ ترین» تمام آنها نیز بوده است.

اندیشه های فلسفی سارتر را می توان
چنین خالصه کرد :بزرگترین «حقیقت»

در این جهان همان «عالم هستی» است.
جهان هستی آفریننده یا خالقی ندارد.
عالم هستی هدف یا مقصود ویژه ای
ندارد .آنچه که «هست» وجود دارد و
این هستی با وجود به دلیل خاص و برای
رسیدن به هدف ویژه ای پدید نیامده
است .آنچه درباره علت آفرینش جهان
هستی ،هدف از این آفرینش و نقشه
آفریننده آن گفته یا نوشته اند جز «خیال
بافی»« ،پندار گرایی» و اندیشه های بی
اساس «فراجهانی» یا «متافیزیک» نیست.
انسان نوعی هستی است که می داند
وجود دارد .تمام «چیزها» و حتی جانوران
باهوش نمی دانند که «وجود دارند».
انسان تنها آفریننده ای است که از
هستی خود آگاه است ،زیرا شعور دارد.
دریاها ،کوه ها ،سارگان ،درختان و حتی

جانوران نمی دانند که وجود دارند و از
این حقیقت بزرگ که شناسایی آن ویژه
انسان است آگاهی ندارند.
انسان «تنها» و «آزاد» است .چون کسی
انسان را نیافریده و از آنجا که کسی رفتار
و گفتارش را تعیین نمی کند ،انسان به
تمام معنا آزاد است .برخالف آنچه که
دین ها و مذهب ها می گویند ،انسان
«سرپرست» یا غمخواری ندارد .هیچ
انسانی نباید و نمی تواند رفتار و کردارش
را به عامل های دیگری چون سرنوشت یا
قضا و قدر نسبت بدهد .چنین انسانی از
مسئولیت فرار می کند .انسان چون آزاد
است ،مسئول هم هست .انسان آفریننده
شخصیت و تمامیت وجود خویش است.
انسان های ترسو از پذیرش این فکر که
«آزادند»« ،مسئولند» و «سرپرست»
ندارند به شدت دچار هراس و دلهره می
شوند .انسان های خودخواه و خیال باف
نمی توانند بپذیرند مرگ پایان زندگی
است و جهان دیگری وجود ندارد.
سارتر می گوید یکی از نمایان ترین و بزرگ
ترین ویژگی بسیاری از انسان ها عمل خود
فریبی یا خود گول زنی است .مردم ساده
دوست دارند پس از مرگ ،زندگی تازه ای
را آغاز کنند .برای مردم ساده این تصور
که پس از مرگ بازگشتی وجود ندارد و
به دنیای اشیاء یا «چیزها» می پیوندند
کشنده است .پذیرفتن فلسفه «هستی
گرا» نیاز به شجاعت و بی باکی دارد.
زیرا در این فلسفه ،انسان «تنهاست»،
«سرپرست» ندارد ،در جهان هستی «آزاد»
و «مسئول» است .انسان جزء ناچیزی از
چرخ سرگردان و بی هدف هستی است .با
مرگش به سنگ و خاک تبدیل می شود و
اگر برای سنگ و خاک آغاز و پایان دیگری
هم هست ،برای او هم هست.
ژان پل سارتر از نظر فلسفی معتقد به
«آزادی انسان» است .این اندیشمند
فرانسوی می گوید این انسان است که
خودش را می سازد .وی با مفهوم هایی
مانند «قضا و قدر» و «سرنوشت» به
شدت مخالف است و می گوید انسان
عروسک خیمه شب بازی نیست .سارتر
انسان را آزاد ،مختار و مسئول می داند که
خود سازنده داستان زندگی و شخصیت
خویشتن است .این فیلسوف ژرف اندیش
بر «عقل و شعور» و محصول آن یا «آگاهی»
تاکید بسیار می ورزد و انسان را تنها
موجود «آگاه» بر روی کره زمین می داند.
سارتر در نخستین کتابش به نام «تهوع»
یا «دل بهم خوردگی» به شرح سرگردانی
ها ،دلهره ها و هراس های ناشی از این
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ادامه مطلب ورزش ریه ها...از صفحه ۳۳

Fدم :چشمان خود را ببندید و عمل دم
را از بینی انجام دهید به شکلی که حفره
شکمی به بیرون بیاید.
Fبازدم :عمل بازدم را نیز از بینی انجام
دهید و شکم خود را به داخل بکشید به
شکلی که ناف به طرف ستون فقرات به
داخل حرکت کند.
Fمتوجه حرکت قفسه سینه و شکم خود
باشید .توجه آگاهانه به نفس خود بکنید و
این عمل را آگاهانه تکرار کنید.
این دو روش تنفسی را می توان هنگامی
که به پشت دراز کشیده اید نیز انجام
دهید .در صورتی که به بیماری مزمن

انسداد ریوی ( )Copdآسم و یا هر
مشکل تنفسی دچار هستید ،ممکن است
انجام تمرین «تنفس شکمی» و انجام
عمل بازدم از بینی برای شما عزیزان
سخت باشد .در این صورت می توان دم
را از بینی و بازدم را از دهان انجام داد،
به شرطی که عمل بازدم به صورت بسیار
آرام انجام شود و حفره شکمی به سمت
داخل حرکت کند.
امیدوارم تکرار تمرین روزانه این دو روش
تنفسی باعث تقویت سیستم تنفسی شما
عزیران شود و تا پایان عمر همیشه سالم و
شاداب باشید .با عشق و احترام

ادامه مطلب تقدیس زناکار ...از صفحه ۱۴

مریم (واقعی یا افسانهای) در جامهای به
شدت سنتی از این نوع دست به عملی
میزند که  ۲۰۰۰سال بعد هم شجاعت
فوقالعادهای میطلبد .او مخفیانه حامله
میشود و وضع حمل میکند .ولی جریان
فاش میشود و او زیر فشار مردم قرار
میگیرد .او نمیخواهد یا نمیتواند پاسخ
آنان را بدهد .داستان در فلسطین تحت
کنترل خاخامهای یهودی اتفاق افتاده
است .میتوان تصور کرد که خاخام یا
خاخامهایی به دادش رسیده باشند.چرا و
با چه انگیزهای؟ نمیدانیم .ولی اگر مساله
را زمینی نگاه کنیم ،میتوان گمانه زد که
پدر نوزاد یکی ازآنان بوده و اکنون عاطفه
پدری یا عالقه به معشوقه او را واداشته تا
به داد آنان برسد ،و این کار جز با قدسی
کردن آنان میسر نبوده است.
قدسی کردن یک پدیده به شدت
هنجارشکن در یک جامه عمیقا مردساالر
یهودی  ۲۰۰۰سال پیش البته کار آسانی
نبوده ،و الزمهاش هنجار شکنیهای

بزرگتری بوده است .باید زن خاطی
(مریم) و فرزندش از سطح انسانها باال
میرفتند و در تعامل با فرشتگان الهی
قرار میگرفتند تا این ترکیب فوقالعاده
عجیب ،حاملگی مریم از روحالقدس،
پیامبر/فرزند خدا شدن مسیح ،هویت
گرفتن فرزند از مادر و جای گرفتن یک
زن دربین قدیسان الهی سراسر مرد قابل
هضم باشد.
به عبارت دیگر ،همان طور که از گوبلز
نقل شده که دروغ هر چه بزرگتر باشد
بهتر جا میافتد ،خاخامها اندیشیده
بودند که باید به گفته انگلیسها فول
مانتی ( )Full mountyکرد و تا حد
امکان این مادر و فرزند را باال ببرند ،که
بردند :مسیح پسر خدا میشود ،هویت او
به هویت مادرش گره میخورد ،و مریم
مادر پسر خدا میشود و بدین وسیله
تابوهای بزرگی که پس از  ۲۰۰۰سال
همچنان و به شدت در جوامع مردساالر
امروزباقی است در هم میشکند.

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ،جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.

«آگاهی از جهان هستی» می پردازد و در
اثر مشهورش به نام «هستی و نیستی»
فلسفه هستی گرایی یا اصالت وجود را
می شناساند و نتیجه می گیرد «انسان
محکوم به آزاد بودن است».
وی در بیشتر نوشته هایش به تحسین
و ستایش از فلسفه «مارکسیسم» می
پردازد و آن را کامل ترین و آگاهانه ترین
فلسفه تمام قرن ها و دوران ها معرفی
می کند .البته این موضوع به آن معنا
نیست که سارتر تمام اصول و اندیشه
های مارکسیسم را دربست می پذیرد.
وی می گوید باید در فلسفه مارکسیسم
تجدید نظر شود و نیز بخش هایی از این

نظام فلسفی را نمی پذیرد .اما می افزاید
تا زمانی که فلسفه ای بهتر و عملی تر از
مارکسیسم پیدا نشده باید آن را به عنوان
دستگاه فلسفی پراعتباری پذیرفت .وی
با فروتنی بسیار می افزاید هستی گرایی
(اکزیستان سیالیسم) فلسفه ویژه ای
نیست بلکه بخشی از یک مکتب فلسفی
است که باید خود را با مارکسیسم
ترکیب کند.
سارتر فلسفه و نظام اندیشه های خود را
نوعی مارکسیسم می نامد و می افزاید
اصول اندیشه های «مارکس» بر اصول
علمی تاریخی استوارند اما مانند برخی از
فرضیه های علمی نیاز به تجدید نظر دارند.
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ادامه مطلب یک سینه سخن...از صفحه ۸

شنیدم که در یکی از جلساتی در لس
آنجلس که سیمین مهمان بود ،آقایی به
سخن برخاسته و ِگله کرده بود که «چرا
برای بچه های عراقی شعر نمی گویی» و
سیمین می گوید« :بیا برویم با هم به ایران
و آنجا من و تو توی خیابان فریاد اعتراض
مان را بلند کنیم» (یا چیزی شبیه این).
اگرچه برای سیمین نام بانوی شعر و
شهامت کم است اما واژه ای بلند باالتر
ازین برای اَبَر زن آریایی می توان گفت؟
آنهایی که از دور بر این آتش سوزان دارند
و کنار گود نشسته اند وفریاد می زنند
لنگش کن باید خیلی پرتوقع می بودند
که از سیمین و سیمین ها بخواهند که
بروند و کاری در ایران بکنند که خودشان
جرأت انجام آن را در آمریکا ندارند.

بگذریم .سیمین که به آمریکا می آمد همه
خواستار او بودند .چپ ،راست باال پائین،
شرقی و غربی ،همه سیمین را دوست
می داشتند و مردمی که با هم مخالف
بودند و گاهی سایه هم را با تیر می زدند
به پیشگاه سیمین می رفتند و با احترام
روبرویش می نشستند و از کالم سیمین
بهره می گرفتند..
بی تردید سیمین از چهره های ماندگار
شعر ایران خواهد بود و نه تنها از لحاظ
شعری ،بلکه به عنوان بانوی با شهامت که
در یکی از تاریک ترین دوران سرزمین ما
برای حقوق بشر ،برای زنان ایران ،برای
آواره ها و کارتن خواب ها می گفت ،می
نوشت و اهریمنان خانگی را رسوا می
کرد ،یاد خواهد شد .درود بر او.

ادامه مطلب خطای پزشکی در...از صفحه ۳۹

کارکنان بیمارستان دی به رغم آنکه
سطح هوشیاری بیمار پایین بوده و عمال
زندگی نباتی داشته ،اما تا مدتها با
وعدههای بیپایه ،خانواده را امیدوار
کرده بودند.
«ضربه سختی بود .خالهام زن شادابی
بود .او عاشق آوازخواندن است و صدای
زیبایی دارد .وقتی برای خداحافظی
آخر به سردخانه رفت ،همان جا برای
دخترش الالیی آخر را خوانده .نمیتوانم
شرح بدهم که چطور این پزشکانی که
برای برگشت یک بیمار از بیهوشی تا این
حد بیمسئولیت عمل کردند ،زندگی
عاطفی یک خانواده را به آتش میکشند».
سوال اینجاست که خطای پزشکی
تا چه حد قابل کنترل است؟

دکتر «فرین کمانگر» ،استاد دانشگاه
مورگان که سابقه ریاست دپارتمان
تحلیل بهداشت عمومی این دانشگاه را
هم در کارنامه خود دارد ،میگوید راه
حلهایی برای کنترل خطای پزشکی در
دنیای بیماران تدوین شده که میشود
با توسل به آنها ،درصد قصور را تا حد
قابل توجهی کاهش داد .او به اقداماتی
اشاره میکند که در دنیای پزشکی
مدرن برای کنترل قصور پزشکی
تدوین شده است.
«در این مورد کارهایی انجام شده،
شخصی به نام پیتر پرنوس که هم اکنون
هم در دانشگاههای آمریکا مسئولیتهای
زیادی دارد ،چند سال پیش که در
دانشگاه هاپکینز بود یک پروتکل چک
لیست برای بخش مراقبتهای ویژه ابداع
کرد ،کتابهایی همچون بیماران ایمن و

بیمارستانهای هوشمند را نوشت .در این
باره که چگونه این چک لیستها میتواند
به کاهش خطای پزشکی کمک کند».
او در ادامه صحبتهایش به محقق به
نام دیگری اشاره میکند که دغدغه
کاهش خطای پزشکی را داشته« .محقق
دیگری در هاروارد به نام آتول گاوانده
که مطالب فراوانی در مورد بهداشت
عمومی و کاهش خطای پزشکی برای
نیویورکر و نشریات معتبر نوشته،
برای ورود و خروج از اتاق عمل ،چک
لیستهایی تدوین کرده مبنی بر اینکه
چه کارهایی باید بکنیم که با کمترین
میزان آسیب و خطا روبرو باشیم .آتول
استداللش این بود که هواپیماها همواره
با خطر سقوط روبرو میشوند اما چطور
برخی شرکتهای هوایی ،احتمال
سقوط را به حداقل رساندهاند! چون
چک لیستهای سختگیرانهای تهیه
کردهاند و پیش از پرواز ،همه موارد
الزم را بررسی میکنند».
کمانگر معتقد است با اجباری کردن یک
لیست چند شمارهای ،میتوان خطای
انسانی در اتاق عمل را کاهش داد.
به نظر میرسد مواردی همچون
ساعت کار اضافی ،وجدان کاری،
قوانین سختی که کادر پزشکی را به
سالمت بیمار متعهد میداند و تمرین
و آموزش کیفی پزشکان میتواند در
کاهش خطای پزشکی موثر باشد.
خطاهایی که اگر کنترل میشد ،زنی
چون ویدا هم در آشپزخانه خانه اش در
حال تهیه صبحانه یک روز تعطیل برای
کودکش بود.
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در پایان همۀ صحبتها ،آقای الغراندامی
که یک دست کت و شلوار بددوخت بَ َرک
به تن داشت و کراوات خال خال رنگ و رو
رفتهای بر گردن ،با صدای تودماغی معطر
به عطر تریاک به من گفت« :جوان ،همۀ
محاسن تیمسار یک طرف ،احاطۀ ایشان
به ادبیات فارسی بینظیر است .محال
است تیمسار سر صف در مدرسۀ نظام
یا دانشکدۀ افسری سخنرانی کند و از
سعدی ،یا حافظ و یا موالنا مثالی نیاورند.
مخصوصاً از سعدی .مخصوصاً از سعدی که
تیمسار به او ارادت مخصوص دارند».
ای شیخ ،آن آقا چنان از احاطۀ تیمسار به
کارهای تو و زبان فاخر تو سخن گفت که
من از دهان باز کردن پشیمان شدم و جمع
از دور من پراکنده شد و همان آقای الغر
معطر به عطر تریاک درحال دور شدن غرغر
کنان گفت« :این چرتنغوزها را نمیدانم کی
میفرستد به این مجالس .یادم باشد فردا به
این مردکه ،مسعودی ،مدیر کیهان تلفن کنم
و بگویم آقا به قول شیخ :گوش نامحرم نباشد
جای پیغام سروش .یادم باشد».
دلم شور افتاد .دسته گلی به آب داده
بودم که حتماً عواقب وخیمی داشت

و کار دل شوره آنقدر باال گرفت که یک
وقت دیدم که در یکی از دستشوییهای
زیر پلکان سفارتم و از ترس مثل آدمهای
مبتال به حرقهالبول ،ذره ذره و چکه چکه...
از دستشویی کناری سر و صدای عجیبی به
گوش میرسید .چنان که پنداری توپخانۀ
صحرایی را بهکار انداخته بودند و قضا را
وقتی من بیرون آمدم ،همسایه هم بیرون
آمد .همان تیمسار سوارهنظام بود .تا مرا
رو در روی خود دید ،پاشنهها را محکم به
هم کوبید و با حالت نیمهخبردار و با لحنی
آمرانه گفت« :شکم زندا ِن باد است ای
خردمند  /ندارد هیچ عاقل باد در بند»
و پشت به من کرد و بهسرعت باد دور شد.
و ای شیخ ،این تو بودی که به داد او
رسیدی و تیز و بز گریبانش را از چنگ
خجالت رهانیدی و مرا نیز باور افتاد که آن
مرد پر هیبت و صالبت که در عرصۀ نبرد
خیالی ،باد و بروتش از حد تصور بیرون
بود ،در تنگنای معرکه نیز بهخاطر بادی
مخالف ،جز آن که به تو بیاویزد چارهای
ندارد و من از این که بیمعنیترین و یا
الاقل نامتعارفترین حکایت تو در گلستان
سرانجام معنایی مییافت در دل شاد شدم.

( )۱برای آگاهی از عقاید سقراط درباره شعر
و ادبیات نگاه کنید به :رساله های گورگیاس،
حکمت سقراط و همچنین رساله دفاع سقراط
از افالطون .نظریات افالطون را درباره شعر در
رساله فایدروس [ ]Phaedrusو ایون [ ]Ionو
همچنین جمهور [ ]Republicمی توان یافت.
نقل قول های ما از آثار افالطون برگرفته شده
است از ترجمه معتبر انگلیسیBenjam :
 1927 ,Jowett, Oxfordدر مقایسه با
ترجمه فارسی آنها :پنج رساله ،چهار رساله،
محمود صناعی ،تهران 1336 ،1334 ،جمهور،
فواد روحانی ،تهران ،1335 ،دوره آثار افالطون،
محمدحسن لطفی 7 ،جلد ،تهران.1357 ،
نظریات تولستوی درباره شعر و هنر در کتاب
معروف او هنر چیست؟ آمده است .گمان نمی
رود کسروی آثار این متفکران را در متن اصلی
خوانده باشد ،چه بسا که آگاهی او از این افکار
حاصل نقل قول دیگران باشد.
( )۲نگاه کنید به :عبدالحسین زرین کوب،
ارسطو و فن شعر ،تهران ،1357 ،صص .112 -97
( )۳همان جا.
(LeoTolstoi What is Art, Trans. )۴
.156 .P ,1899 ,Aylmer Maude, London
(.166 .Ibid., P )۵
(.50 .Ibid., P )۶
(.166 ,121 .Ibid., PP )۷
(Ernest Cassirer, The Philosophy )۸
,of the Enlightenment, Princetion
.275.P ,1951
( )۹نگاه کنید به :پیش گفتار این کتاب ،صص

 28-11همچنین نگاه کنید به :فصل های دیگر
این کتاب درباره میرزاآقاخان کرمانی ،میرزا ملکم
خان ،زین العابدین مراغه ای عبدالرحیم طالبوف.
( )۱۰کسروی می نویسد« :نوشته های من با
نوشته های میرزا آقاخان درخور سنجش نیست.
اگر در دو سه جا اندک شباهتی نمودار است در
بسیاری جاها از هم جداست» دفتر خردادماه،
تهران ،1324 ،صص  .5-4اما فریدون آدمیت
به درستی معتقد است که «مرحوم کسروی چه
معترف باشد و چه نباشد از بعضی اندیشه های
میرزا آقاخان (خاصه در مبحث شیعه گری و
صوفی گری و ...در انتقاد از شعر و شاعران ایران)
متاثر گردیده است .تاثیر پذیری اساسا عیبی
نیست ،و نیست متفکری در عالم که از دیگران
متاثر نشده باشد ».فریدون آدمیت ،اندیشه های
میرزا آقاخان کرمانی ،تهران ،1357 ،ص .211
آدمیت می افزاید که « ...ضمنا باید دانست
میرزا آقاخان نمی گفت بیاییم و دیوان های شعر
را نابود کنیم .حرفش این بود که سبک شعر و
شاعری گذشتگان دیگر به درد زمان ما و جهان
متغیر نمی خورد ».همان ،ص .237
( )۱۱آخوندزاده می نویسد« :ملت ایران باید
از مضامین اشعار حکیمانه کسب حکمت و
معرفت کند» قرتیکا ،نسخه خطی ،ش ،۲۷۷۶
کتابخانه مدرسه مطهری (سپهساالر) تهران
 ،۱۲۸۳ص  .۳آخوندزاده منطق شعر را از
منطق حکمت و اخالق باز نمی شناسد و از شعر
و هنر انتظار آموزش دارد .این تاثیری است که
او بر دیگر متفکران ایرانی پس از خود ،از میرزا
آقاخان تا کسروی ،گذاشته است.

ادامه مطلب احمد کسروی...از صفحه ۷
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ادامه مطلب مواد مخدر و جنگ...از صفحه ۲۱

با این مواد سربازان قادر بودند
برای روزها بدون توقف پیشروی
کنند و تا بیش از پنجاه ساعت بدون
خوابیدن بجنگند .افسران اِساِس از
پروپاقرصترین مشتریان مواد محرکی
مانند آمفتامین بودند .بر اساس
گزارشها ،آمفتامین به صورت خاص
در میان کسانی که در اردوگاههای
مرگ مانند آشویتس و داخائو کار
میکردند بسیار پرمصرف بود.
بسیاری از سربازانی که در سالهای
پایانی جنگ جهانی دوم به جبهههای
جنگ فرستاده میشدند ،کودکانی
پانزدهساله بودند .نازیها از آمفتامین
که عوارض بسیار خطرناک و مضری
بر جسم و روان مصرفکنندگان
میگذاشت ،برای روحی ه دادن به
کودکان در جبههها استفاده میکردند.
سرمای روسیه ،دیگر عاملی بود که
سبب میشد سران ارتش هیتلری
به توزیع آمفتامین در میان سربازان
بپردازند .مصرف شیشه باعث افزایش
فعالیت فیزیکی و افزایش دمای بدن
میشد و در سالهای پایانی جنگ که
سربازان از نبرد طوالنی در سرمای
روسیه خسته بودند ،آمفتامین
سرپناهی در برابر سرمای استپهای
روسیه محسوب میشد .اما مصرف این
داروهای محرک عوارض جانبی بسیار
شدیدی برای سربازان داشت .بعضی
از آنان در نتیج ه سوءمصرف ،در اثر
حمل ه قلبی کشته شدند .افزون بر این،
بعضی از سربازانی که در اثر مصرف
موادمخدر دچار افسردگی شده بودند
خودکشی کردند.
عالوه بر آمفتامینها ،آلمانها نوعی
آدامس حاوی کوکائین ساخته بودند
که عمدتاً توسط خلبانان جنگی مصرف
میشد تا آنان را هشیار و بیدار نگه دارد.
نیروی دریایی آلمان که در جست
و جوی را ه حلی برای هوشیار نگه
داشتن سربازانی بود که ناچار بودند
بدون خواب یا تحرک زیاد حدود 48
ساعت در فضای محدود زیردریاییها
بنشینند ،ترکیبی از کوکائین و
آمفتامین را اختراع کرد .آزمایشهای
اولی ه این دارو بر زندانیان اردوگاه
ِ
اجباری ساکسنهاوزن انجام شد.
کار
نازیها زندانیان را به استفاده از این
مواد و حمل گونیهای سنگی ِن سنگ
برای روزها و ساعتهای متوالی و
بدون خواب مجبور میکردند.
در سال  ۱۹۴۰ارتش انگلستان پرویتین

را در هواپیمای سرنگونشد ه آلمان
در جنوب انگلستان کشف کرد و راز
انرژی بیحد و حصر سربازان آلمانی
فاش شد .ارتشهای بریتانیا و آمریکا
نیز از نازیها تقلید کردند و آمفتامین
را در اختیار سربازان خود قرار دادند.
در جنگ جهانی دوم ،سربازا ِن ارتش
ِ
قرص
بریتانیا حدوداً  ۷۲میلیون
بنزدرین (( )Benzedrineاز دیگر انواع
آمفتامین) مصرف کردند.
آمریکاییها حتی از انگلیسیها نیز فراتر
رفتند و بیش از  ۲۵۰میلیون قرص را بین
نظامیان وابسته به خود توزیع کردند.
تخمین زدهاند که حدود  ۱۵درصد از
نظامیان آمریکا در جنگ جهانی دوم از
آمفتامین استفاده میکردند.
ارتش ژاپن هم ب ه طور گسترده از
متآمفتامین استفاده میکرد .فیلوپون
ِ
یونانی
( ،)Philoponمشتق از کلم ه
فیلوپونوس ،به معنای «دوستدار کا ِر
شاق» ،رابه سربازان میدادند تا برای
مدتی طوالنی بیدار و هوشیار بمانند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم ،این مواد
به دست غیرنظامیان هم رسید و اعتیاد
به متآمفتامین به عارضهای فراگیر در
ژاپن تبدیل شد .برآوردها نشان میدهد
که در اوایل دههی  ۱۹۵۰در ژاپن حدود
 ۵۵۰هزار نفر معتاد به شیشه بودند.
اشغالگری و اعتیاد ،یک روایت آمریکایی
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توزیع کرد .تأثیرگذاری دگزامفتامین
دو برابر قرص بنزدرین بود که در جنگ
جهانی دوم به سربازان داده شده بود.
این دارو را مانند آبنبات ،بدون توجه به
دوز یا دفعات آن ،به سربازان میدادند.
ارتش برای مقابله با استرس شدید و
آسیبهای روانی ناشی از جنگ ،بدون
استفاده از رواندرمانی به سربازان
مواد آرامبخش و داروهای اعصاب
میداد .ب ه گزارش پنتاگون ،در سال
 ۱۹۶۸حدود  ۵۰درصد از سربازان
آمریکایی در ویتنام موادمخدر مصرف
میکردند اما در سال  ،۱۹۷۳هنگام
خروج ایاالت متحده از ویتنام ،این
میزان به  ۷۰درصد رسید.
استفادهی ارتش آمریکا از موادمخدر
تنها به جنگ ویتنام خالصه نشد.
آمریکاییها در جنگ کره به تقویت
نیروهای خود با آمفتامین ادامه دادند،
جایی که تجویز دگزامفتامین به امری
عادی تبدیل شد .این جنگها سبب شد
ِ
آمریکایی مستقر در کره و
که سربازان
ژاپن ،قرصهای خاص خود را که «توپ
ط کردن
سرعت» مینامیدند ،با مخلو 
آمفتامین و هروئین تزریقی بسازند.
استفاده از دگزامفتامین عوارض
بلندمدتی برای سربازان دارد .پس از
بازگشت به آمریکا ،سربازان معتاد که
دچار «اختالل روانی بعد از سانحه»
( )PTSDهم بودند ،آنقدر تحریکپذیر
شده بودند که بعضی از آنها احساس
میکردند که میخواهند «در خیابانها
به بچهها تیراندازیکنند».
تعداد دقیق سربازان آمریکایی که
از اختالل روانی بعد از سانحه رنج
میبردند مشخص نیست اما برآوردها
بین  ۴۰۰هزار تا  ۵/۱میلیون نفر متغیر
است .برخی تحقیقات نشان میدهد
که تقریباً  200هزار نفر از آنها پس از
گذشت بیش از پنجاه سال از پایان
جنگ ویتنام ،همچنان از این اختالل
رنج میبرند .بیش از هفتاد هزار تن
از نظامیان سابق آمریکایی در ویتنام
احتماالً بر اثر عوارض این اختالل
خودکشی کردهاند.

موادمخدر چندان در بین شهروندان
این کشور رایج نبود اما با ورود ارتش
شوروی به افغانستان و آغاز جنگی که
بیش از ده سال طول کشید ،بسیاری از
سربازان ارتش سرخ ،به تریاک ،حشیش
و هروئین معتاد شدند.
گ
سربازان ارتش سرخ که قب ًال در جن 
جهانی دوم در نبرد برای جلوگیری از
اشغال شوروی خانه به خانه جنگیده
بودند ،این بار برای حضور در جنگ
افغانستان انگیزهای ایدئولوژیک
نداشتند .نیویورک تایمز در گزارشی
در سال  ۱۹۸۵مینویسد« :سربازان
شوروی در افغانستان ب ه طور گسترده
از موادمخدر استفاده میکنند.
س بنزین ،مهمات و
بعضی سربازان رو 
اسلحههایی را که از ارتش شوروی به
سرقت بردهاند ،برای تأمین موادمخدر
مورد نیاز خود میفروشند .عالوه بر
این ،چند تن از فرماندههای مجاهدین
میگویند که سربازان شوروی را در
حالی که تحت تأثیر موادمخدر قرار
گرفته بودند یا سرگرم تالش برای
خرید حشیش یا هروئین از فروشندگان
روستایی بودند ،دستگیر کردهاند .ب ه
گفت ه دیپلماتها و تحلیلگران غربی،
سربازان شوروی در افغانستان ب ه دالیلی
مشابه با بسیاری از آمریکاییها در ویتنام
به موادمخدر روی آوردهاند .آنها جوانانی
هستند که دور از خانه ،ملول و هراسانند
و تحت فشار شدیدی قرار دارند تا
خودشان را ثابت کنند».
البته ماجراهای موادمخدر و ارتشها به
اینجا ختم نمیشود .گزارشهای فراوانی
درباره ارائ ه موادمخدر به سربازان در
دوران اشغال عراق و افغانستان توسط
آمریکا و ناتو منتشر شده است .داعش
نیز به صورت نظاممند از محرکهای
روانیای شبیه به متآمفتامین استفاده
میکند .در یکی از مراکز آموزشی داعش
در موصل ،مواد حاوی استروئید هم
کشف شده است.
در جهانی که رقابت شدیدی بر سر
ی مهلک
ساخت و گسترش سالحها 
در جریان است ،سربازان هم در امان
نیستند .ارتشهای جهان هنوز هم
میکوشند تا با تشویق یا تحمیل مصرف
موادمخدر نیروزا از یک طرف سربازان
را نیرومندتر و از طرف دیگر نسبت به
خشونت در جنگ بیتفاوتتر کنند.

هرچند مواد محرکی مانند اِسپید و
الاسدی را عمدتاً موادی برای استفاده
در مهمانیها میدانند ،اما سربازان
آمریکایی از آنها بهعنوان مس ّکن استفاده
میکردند تا فجایع و مصائب جنگ در
ویتنام را فراموش کنند.
اسپید و الاسدی ،موادمخدر محبوب
سربازان آمریکایی در جنگ ویتنام
بودند اما مصرف دیگر موادمخدر هم
در این جنگ متداول بود .حداقل نیمی
از سربازان آمریکایی از ماریجوانا و
یکسوم آنها از هروئین یا تریاک استفاده
میکردند .به گفت ه کامینسکی ،میزان
مصرف موادمخدر در بین نیروهای
تریاک ،حشیش و هروئین،
نظامی آمریکایی در جنگ ویتنام
سوغات اشغال افغانستان
بیسابقه بود .برای مثال ،به سربازانی
که مأموریت ویژهای داشتند ،استروئید هرچند نظام کمونیست شوروی
تزریق میشد .همچنین بستههای پزشکی مقررات سفت و سختی برای مصرف
حاوی شش قرص دگزامفتامین ،دوازده موادمخدر وضع کرده بود و مصرف
قرص داروون (مس ّکن خفیف تریاک)
می گویند« :انسان های خوب را پیدا کنید ،آدم های بد را رها».
و  ۲۴قرص کدئین (یک مس ّکن دیگر از
خانواد ه تریاک) را به سربازان میدادند.
اما باید اینگونه گفت« :خوبی را در انسان ها پیدا کنید و
ارتش آمریکا بین سالهای  ۱۹۶۶تا
بدی آنها را نادیده بگیرید ،زیرا هیچکس کامل نیست».
 ۲۲۵ ،۱۹۶۹میلیون قرص دگزامفتامین
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بعد از سپیده سراغ آتوسا میروم که
راهنمای یک گروه گردشگری است .پیش
از کرونا چند بار با او همسفر بودهام.
درباره رواج استفاده از مواد مخدر و
مواد روانگردان در تورها و بین مسافران
میپرسم .میگوید« :نه اینکه بخواهم بگویم
همیشه ،اما در خیلی از سفرها دیدهام که
مسافرها ماری جوآنا و حشیش میکشند».
میپرسم« :چقدر عادی است؟» می گوید:
«گاهی ممکن است کسی اعتراض کند .اما
کم پیش میآید .االن دیگر استفاده از ماری
جوآنا و این جور چیزها برای کسی عجیب
نیست .حتی خیلیها به چشم دارو به آن
نگاه میکنند و کنار آمدهاند ».میپرسم:
«آیا شده در سفرها مشکلی هم پیش
بیاید؟» میگوید« :برای من پیش نیامده،
اما همکارانم چند بار به مشکل برخوردهاند.
مث ًال بین مسافرهایشان دعوا شده که چرا در
تور که یک جای عمومی است و خانه شخصی
نیست ،مواد مصرف کردهاند ».تجربه آنها
باعث شده که آتوسا هم حواسش را بیشتر
جمع کند ،در این حد که از حالتها و رفتار
آدمها تشخیص میدهد که چه کسی ممکن
است ماری جوآنا کشیده باشد ،و مراقب
است تا بین مسافرها برخوردی سر این
موضوع اتفاق نیفتد.
نسبت ما و فرزندانمان

سیامک و همسرش محبوبه ،یک پسر نوزده
ساله دارند و دختری شانزده ساله .هر دو
نگران بچهها هستند .محبوبه میگوید
بخشی از وقتش را به خواندن و جستوجو
درباره نشانههای مصرف مواد مختلف
میگذراند .میپرسم برای دخترشان بیشتر
نگران هستند یا پسرشان .سیامک تردیدی
ندارد که پسرشان بیشتر در خطر است.
«در مدرسه و دانشگاه و باشگاه ورزشی
و هر جایی که چند پسر جوان دور هم
جمع شوند ،ممکن است کسی چیزی در
جیبش داشته باشد چون همه چیز فراوان
و در دسترس است ».اما محبوبه با سیامک
موافق نیست« :من به همان اندازه که برای
پسرم بردیا نگرانم برای دخترم باران هم
نگرانم .این روزها دیگر فرقی بین دختر و
پسر نیست .حتی بعضی از پدر و مادرها هم
هستند که باید ازشان ترسید ».میپرسم:
«اگر بچهها برای امتحان ،موادی مصرف
کنند چه اتفاقی میافتد؟» اول با تعجب
نگاهم میکنند .بعد شروع میکنند به
برشمردن خطرات اعتیاد و آیندهای که
تباه میشود .انگار سعی میکنند مجابم
کنند که نباید این اتفاق بیفتد .میپرسم آیا
اطمینان دارند که نه بردیا و نه باران سراغ
امتحان مواد مخدر یا روانگردان نرفتهاند.

سیامک مطمئن است که در دوراهی
انتخاب قرار گرفتهاند اما امیدوار است
که عاقالنه تصمیم گرفته باشند .محبوبه اما
میگوید باز دلشوره گرفته و حواسش باید
بیشتر به بچهها باشد .توضیح میدهم که
میخواهم دلیل همین ترس و اضطراب آنها
را بدانم .سیامک میگوید« :اطالعات غلط
به بچهها داده میشود تا نسبت به تأثیر و
عوارض استفاده از مواد دقت و حساسیت
نداشته باشند .نوجوانها و جوانها هم این
روزها حتی به حرف پزشکها و متخصصان
توجه نمیکنند ،چه برسد به پدر و مادرها.
البته ما هم در زمان خودمان فکر میکردیم
که حرف خودمان درست است .با همین
نگاه انقالب کردیم .حاال بچههایمان ما را
جمهوری اسالمی میبینند و دوست ندارند
به حرفمان گوش بدهند».
بعد از هشت سال عاشقی

گلناز را یکی از دوستانم معرفی میکند.
با این توضیح که تازگی از همسرش جدا
شده و جداییاش بیربط به مصرف مواد
مخدر نیست .با او در حیاط یک کافه
قرار میگذارم .در چهره و رفتارش شور و
نشاط دلنشینی پیداست .پرانرژی است و
مهمترین ویژگی ظاهریاش لبخندی است
که محو نمیشود .خودش شروع میکند به
حرف زدن .توضیح میدهد که بعد از ده
سال زندگی که هشت سال از آن عاشقانه
و خیلی خوب بوده از همسرش جدا شده.
با خنده میگویم« :پس زندگی بدی هم
نداشتی ».تأیید میکند« .ما نه پول داشتیم
نه ادا و اطوار .به نظر خودمان خیلی ساده
و راحت و خوشحال زندگی میکردیم .هر
دو کار میکردیم و از چیزی که داشتیم
راضی بودیم چون همدیگر را دوست
داشتیم ».پس چطور کارشان به جدایی
رسیده؟ میگوید از دو سال پیش همه چیز
عوض شد« .اخالق و رفتار علی عوض شد.
من گذاشتم به حساب مشکالت کاری و
اقتصادی که هر روز سختتر میشود ».اما
کمکم به جایی رسیدند که با کوچکترین
اختالفی بینشان دعوا میشده« .مهمترین
چیزی که آزارم میداد بدبینی علی بود که
سابقه نداشت .قبل از آن هیچوقت به هم
سوءظن نداشتیم .اما کار به جایی رسید
که علی حتی به حرف زدن با دوستان
دختری که بیست سال با هم دوست بودیم
عکسالعمل نشان میداد .دائم میگفت به
او خیانت کردهام .استداللهایش منطق
نداشت و به هر بهانهای دعوا و داد و بیداد
راه میانداخت ».گلناز به نظر خودش تالش
کرده که زندگیشان را نجات بدهد .تا اینکه
«یک روز وسط دعوا گفت من از دست تو دو
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قرار نبود که روی تخته چیزی نوشته
شود .کتاب را باز نکرده توی کیفم جا
میدهم .با این حال ،ماژیک را در دست
میگیرم و مینویسم و با همه بغضهای
جهان ،میروم.
گرم یاد آوری یا نه
َ
من از یادت نمیکاهم

فصل خوبی نیست برای پیاده روی .اما
بهتر از خانه رفتن است .راه کج میکنم
و به سمت آرایشگاه میروم .با همان مانتو
و مقنعه کهن ه پر رنج و پر آبرو .پلهها را
باال میروم .کمی شلوغ است .موسیقی
زیبایی در حال پخش است .مادری
روی صندلی نشسته و دختر کوچکش با
موزیک میرقصد .ریتم را درست گرفته و
چرخهای بجا و هماهنگ میزند .موهایش
بلند است .سیاه و بلند و بینظیر .چقدر
زیباتر میشود با این موها رقصید.

سال است که هر روز حشیش میکشم».
بعد از آن ،خانه را ترک میکند .کاری که
از نظر حقوقی به ضررش بوده اما خودش
راضی است .تازه آن وقت بوده که متوجه
دلیل رفتارهای علی شده« .مث ًال اینکه
صبح خوب است و وقتی میرود خرید و
برمیگردد ،شروع میکند به دعوا .یا چرا
هر بار بعد از قدم زدن روزانه ،چیزهایی
میگوید که من نمیفهمم ».بعد از جدایی
تازه درباره اثرات روحی و روانی مصرف
انواع حشیش مطالعه کرده و خیلی از
حرفها و رفتارهای علی برایش معنی
پیدا کرده« .علی از قبل افسردگی و
نوعی اختالل دو قطبی داشت و زیر نظر
دکتر بود .کمکم در او پارانویا و بدبینی
شدیدتری میدیدم ،فکر میکردم که
داروهایش را قطع کرده و اصرارم بر این
بود که به روانپزشک خودش مراجعه
کند .بهانهاش کرونا بود و اینکه منتظر
است که اوضاع بهتر شود .به همین دلیل
بود که فکرم به این سمت نرفت که نکند
از مواد روانگردان استفاده میکند».
میپرسم غیر از حشیش چیز دیگری هم
مصرف میکرده؟ مطمئن نیست« .ماههای
آخری که با هم زندگی میکردیم دائم از
آیندهبینی و کشف و شهودش حرف میزد.
از اینکه چیزهایی میداند که من نمیدانم.
از اینکه میداند ما هیچوقت از هم جدا
نخواهیم شد ،هرقدر هم که از هم دلخور
باشیم ».بعد از جدایی فهمیده که این
حرفها ربطی به استدالل یا تأمالت شخصی
نداشته و تحت تأثیر مواد روانگردان بوده.
میگویم چرا بعد از جدایی تازه برایش مهم
شده تا درباره اثرات مصرف حشیش بداند.
کمی خجالتزده و کمی بازیگوش ،میگوید

دخترک مسئول پذیرش به استقبالم آمده
و روبرویم ایستاده .چهرهاش را میبینم.
لبخند میزند .چیزی میگوید .صدایش را
نمیشنوم .هنوز به هوش نیامدهام انگار.
هنوز به امروز ،به امسال نرسیدهام .ناخن
انگشتهایم را در کف دستم فرو میکنم.
از پنجر ه محل ه کودکی ،از آخرین بهار ،از
«او» ،از وهم و خیال و آرزو ،کنده میشوم
و به خودم میآیم.
«سالم .خیلی خوش آمدید .عرض کردم
مثل همیشه؟»
«سالم .ببخشید .بله .دو سانتی لطفاً.
مثل همیشه .چپ و راست و عقب و جلو
یکسان باشد .نیازی هم که به رنگ نیست.
اجازه بدهید که همینطور جوگندمی
بماند .کوتاهتر بشود اهمیتی ندارد .فقط
بلندتر نشود .همان دو سانت که خدمتتان
عرض کردم خوب است .متشکرم».

آگاهانه دنبالش نرفته« .یکی دو هفته بعد
از اینکه فهمیدم ماجرا چیست ،داشتم
رمانی میخواندم که یکی از شخصیتهایش
حشیش میکشید و حرفهایی میزد که
برایم آشنا بود ».آنجا بود که تازه میفهمد
ماجرا چیست« .آن روز از ته دل گریه
کردم ».سکوت میکند .با لیوان چای بازی
میکند .تشکر میکنم که درباره زندگیاش
با من حرف زده .قبل از خداحافظی
میگوید« :من عادت ندارم برای گذشتهام
غصه بخورم .بیفایده است .حسرتی هم
ندارم .زندگی خوبی داشتم که دورهاش
تمام شد .نمیدانم اگر زودتر فهمیده
بودم دلیل بدبینیها و توهم علی استفاده
از حشیش است ،آیا مسیر زندگیام تغییر
میکرد یا نه .اما وقتی شنیدم شما قرار
است درباره تغییر نگاه عمومی به مصرف
مواد مخدر بنویسید ،فکر کردم که تجربه
شخصیام را بگویم .از خیلیها شنیدهام که
حشیش اعتیادآور نیست و هیچ اثر منفی
ندارد .اما تجربه من در زندگی با کسی که
حشیش میکشید ،چیز دیگری بود».
وقتی تحقیق درباره تغییر نگاه جامعه به
موضوع مصرف مواد مخدر و روانگردان
را شروع کردم ،تردید داشتم که راحت
بتوانم کسانی را پیدا کنم تا درباره این
موضوع حرف بزنند .حاال دستکم
میدانم کسانی که با مصرف مواد مخدر
مشکلی ندارند و کسانی که از آسیبهای
فردی و اجتماعی مصرف مواد مخدر
نگران هستند ،بیپرده و بدون خجالت
در این باره حرف میزنند .اتفاقی که
مثل شمشیر دولبه ،هم میتواند گسترش
آگاهی را تسهیل کند و هم ممکن است به
رواج اطالعات نادرست دامن بزند.
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فرسودگی و خستگی مفرط از کا ِر بسیار

زنان بسیاری نوشتند که برای کسب
درآمد بیشتر نه تنها باید بیش از
گذشته کار کنند و شغل دوم نیمهوقت
ت و پا کنند بلکه
دیگری برای خود دس 
مسئولیتهای آنها در خانه نیز به علت
همهگیری ویروس کرونا و کوچکتر شدن
سبد خانوار ،سنگینتر از همیشه شده
است .ناهید ۴۰ ،ساله از اراک ،نوشت:
«ناگهان دیدم که در کنار هم ه امور
خانه که همیشه بر دوش من بود ،باید
دو بچ ه  ۱۲و  ۸ساله را در خانه درس
بدهم ،سرگرم کنم ،مراقبشان باشم که
مریض نشوند .با این هزینههای کمرشکن،
شغل دولتی خودم و همسرم دیگر کفاف
این همه مخارج را نمیداد .در کنارش
کارهای کوچک دیگری را پذیرفتم و
بعد از ساعت کاری انجام دادم تا درآمد
بیشتری داشته باشم .من خستهام،
ماههاست که یک د ِل سیر نخوابیدم،
دوباره سراغ عادت سیگار کشیدن رفتم
که با سختی ترک کرده بودم .احساس
خجالت میکنم که باز سیگار میکشم
و از سر گرفتن این عادت را از همسر و
بچههایم قایم کردهام .مدام حس میکنم
که بیحالم و بابت کوچکترین چیزی
میتوانم از کوره در بروم .گاهی اوقات
وقتی یکی از پسرهایم صدایم میزند و
«مامانگویان» به سراغم میآید ،دلم
میخواهد که د ِر خانه را باز کنم و فقط
بیرون بزنم و بروم ،کجا مهم نیست.
همزمان عذابوجدان میگیرم که گاهی
حوصله بچههایم را ندارم .نمیدانم تا کی
میشود چنین وضعی را تحمل کرد و تا
کی جانم میکشد .هر روز تحلیل میروم
و آینده از همیشه سیاهتر بهنظر میرسد».
زن دیگری ،از عربهای خوزستان،
نوشت« :کارگاهی که شوهرم در آن کار
میکرد ،ورشکسته شد .قب ًال تفننی و برای
کمک به هزین ه خانه گاهی سفارش خیاطی
قبول میکردم .بعد از بیکاری شوهرم،
ناچار شدم که خیاطی را به شغل دائم
تبدیل کنم .شوهرم عصبی و بیحوصله
یا یک گوشه مینشیند و کمکی نمیکند،
یا بیرون از خانه معلوم نیست کجاست.
من باید از پنج صبح بیدار شوم ،بشورم
و بپزم و جمع کنم و به بچهها برسم .هر
ساعت روز هم بساط خیاطی را دستم
بگیرم و بدوزم و سوزن بزنم .شب که
بچهها و شوهرم میخوابند ،تازه اصل
کار خیاطیام شروع میشود .چند ساعت
پشت سر هم میبرم و میدوزم .گاهی از
خستگی کنار همان چرخ خیاطی بیهوش
میشوم .مدام خستهام و کمخواب .دیگر

جانم این وضعیت را نمیکشد .هرچه
میدوم ،باز آب و نان کم است ،هشتمان
گرو نه و خرج بچهها بیشتر».
فشار کاری که در همهگیری کووید۱۹-
بر زنان تحمیل شد ،واقعیتی جهانی است.
گرچه جمهوری اسالمی ایران در برنامه
سنجش میزان کار بیجیره و مواجب
خانگی زنان زیر نظر سازمان ملل متحد
شرکت نکرد ،اما آمار جهانی نشان میدهد
که تقریباً در هم ه کشورها حجم کار خانگی
زنان در همهگیری کرونا ،چند برابر شده و
این زنا ن هستند که روزانه ساعات بیشتری
را صرف رسیدگی به درس و مشق بچهها
و حجم انبوه کار خانگی و بشور و بساب
تحمیلی و مراقبت از دیگر اعضای خانواده
میکنند .بسیار محتمل است که وضعیت
و حجم کار خانگی زنان ایران نیز در
همهگیری کووید ۱۹-به میزان چشمگیری
افزایش یافته باشد.
زنانی که در بخش بهداشت و درمان
اشتغال دارند ،با دغدغهها و نگرانیها
و فرسودگیهای دیگری نیز مواجهاند.
سازمان بهداشت جهانی میگوید که ۲۴
میلیون نفر از  ۵/۲۸میلیون پرستار و ماما
در سراسر جهان را زنان تشکیل میدهند.
تحقیق دیگری درباره  ۱۰۷کشور جهان
نشان داد که  70درصد از نیروی شاغل
در بخش بهداشت و درمان را زنان
تشکیل میدهند.
زن پزشک جوانی که مایل به ذکر نامش
نبود ،نوشت« :من زنی پزشک هستم که
در حال گذراندن دوران طر ح هستم.
معموالً ما را برای طرح به مناطقی از
کشور میفرستند که گاه سطح فرهنگ
عمومی در مواجهه با زنان پایینتر است.
بارها و به کرات از سوی مردان مسئول یا
گاهی بیماران در حین کار با انواع آزارهای
کالمی ،روانی ،جسمی و متأسفانه جنسی
روبرو شدهام .دست ما به هیچجا بند
نیست .حتی اگر اعتراض کنیم ،کسی از
ما حمایت نمیکند .چون اینجا همه یکدیگر
را میشناسند و پشت هم درمیآیند .با
شروع کرونا ،حجم کار ما چند برابر شد
و کمبود پزشک بود .مشکل این جاست
که شبک ه بهداشت و درمان میخواهد با
کمترین هزینه و نیرو ،بحران عظیمی مثل
کرونا را مدیریت کند و برایش مهم نیست
که به ما پزشکان و پرستاران چه فشار
وحشتناکی وارد شده .شیفتهای تحمیلی
اضافه که اگر قبول نمیکردیم ،برای ما
تبعات قانونی سنگینی داشت .من واقعاً
دیگر نمیتوانم از پس این حجم کار بربیایم.
وزن زیادی از دست دادم ،دچار ریزش
موی شدید و کمخونی شدم .سالمت ما در
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کادر درمان برای هیچکس اهمیتی ندارد.
شاید بعضیها بگویند خب پولش را گرفتی
و کارت را انجام بده .حقوقی که برای
هفتهای  ۹۶ساعت کار به من میدهند،
 ۱۰میلیون تومان است که به خط فقر
هم نمیرسد .اکثر کادر درمان را ما زنان
تشکیل دادیم .این فشارهای جسمی و روانی
که دارد به ما وارد میشود ،در شرایطی
که بسیاری از ما دور از شهر و خانواده
نیز هستیم ،خردکننده است .تازه ما به
اصطالح وضعمان بد نیست ،حجم کاری
پرستاران از ما پزشکان هم وحشتناکتر
است .خواستم صدای زنان کادر درمان
را برسانم ،ما که داریم له میشویم و
وضعیتمان برای کسی مهم نیست».
زنانی که در چاردیواری
خانه آرامش و امنیت ندارند

با کاهش منابع و امکانات اقتصادی ،امنیت
زنان نیز به شدت آسیب میبیند ،انواع
خشونت علیه زنان افزایش پیدا میکند و
زنان را در وضعیت بیقدرتی قرار میدهد
که هرگونه امکان و توان کمک خواستن
را برای آنان پیچیدهتر و دور از دسترس
میکند .اکثر زنان از کاهش امنیت در
محله و محیط اجتماعی زندگ ی خود نگران
بودند .افزایش جرایم ،بهویژه سرقت،
احساس امنیت زنان را بیش از پیش مختل
کرده است .در میان پیامهای رسیده
چند زن از شهرهای کوچک نوشتند که
تا همین یکی دو سال پیش همیشه به
عادت رایج شهرهای کوچکشان ،وقتی
خانه بودند ،درهای خانه باز بود .حاال اما
همیشه درها را قفل میکنند.
اما چاردیواری خانه هم امن نیست.
تحقیقات نشان میدهد که اکثر زنانی که
در خانه با خشونت از سوی شریک زندگی
خود مواجه میشوند ،شغل پارهوقت
دارند یا شاغل نیستند و به طور کلی
شصت درصد کمتر از دیگر زنان شاغل،
درآمد دارند .از سوی دیگر ،وقتی فقر،
فقدان امکانات شغلی ،از دست دادن
کار و درآمد مردان را تحت تأثیر جدی
قرار میدهد ،چرخهای از خشونت علیه
زنان شکل میگیرد .عدهای از مردان
مستأصلی که دستشان به عامل اصلی
بیچارگی و فشار اقتصادی نمیرسد ،خشم
خود را در خانه بر سر زنان خالی میکنند.
مهنوش ،زنی  ۴۵ساله از شیراز ،میگوید
در سه سال گذشته ،شوهری که تا قبل
از آن به خشونت کالمی متوسل میشد،
حاال بیمحابا او را مورد خشونت جسمی
هم قرار میدهد« :شوهرم کارش را از
دست داد .همان روز دوم خانهنشینی،
سر صبحانه چیزی را بیخود بهانه کرد
و د ِر چینی ظرف َکرهخوری را به سمت
من پرت کرد .کبودی بزرگی روی گونه
راستم نشست و استخوان گونه تا مدتها

درد میکرد .یک هفته بعد از او پرسیدم
که نمیخواهی دنبال کار تازه بروی ؟ داد
و فریاد راه انداخت ،گلدان شیشهای را
از روی میز به زمین انداخت و شکاند.
زندگی ما به سرعت از وضعیتی که
بهرغم فراز و نشیب ،بد نبود ،به جهنم
ب افتاده ،هر
تبدیل شد .هر قسط عق 
کرایه خانهای که با بدبختی جور میشود،
هربار خرید چهار تکه مایحتاج خانه که
گرانتر از دفع ه قبل است ،اسباب تنلرزه
من شده .چون یا مشت و ظرف و لگدی
حوال ه من خواهد شد ،یا چیزی از وسایل
خانه به در و دیوار پرتاب خواهد شد یا
داد و بیداد س ِر هیچو پوچ .نمیتوانم این
وضعیت را ترک کنم چون بچه دارم و
خانوادهای حامی هم ندارم که بتوانم
دست بچهها را بگیرم و بیرون بزنم .وقتی
ازدواج کردیم ،من دانشجو بودم .بچهدار
که شدیم همسرم خواست از دانشگاه
انصراف بدهم .حاال فکر میکنم که اگر
مدرک دانشگاهم را گرفته بودم ،حداقل
دست خودم پر بود که شاید بتوانم کاری
پیدا کنم .همان هم نشد .هم ه این وضعیت
جهنمی با بیکار شدن او ،پیدا نکردن کار
تازه و مشکالت مالی اینطور شد».
ترانه ،زن جوان  ۲۳سالهای از یزد ،نوشت
هرچه فشارهای اقتصادی و ناامیدی و
نگرانی از آیند ه نامعلوم بیشتر میشود،
پرخاشگری پدر و برادرانش افزایش
مییابد ،بیخود و بیجهت به زنان خانه
گیر میدهند ،داد و هوار راه میاندازند
و زنان خانه نیز متعاقب آن بنا به جایگاه
و موقعیتشان در خانه با زنان کمسنت ِر
خانواده بداخالقی و سختگیری
میکنند« :پدرم خسته و مستأصل از
اینکه عمری جان کنده و حاال تمام
دارایی و پساندازش دود شده است ،به
مادرم پرخاش میکند .برادر بزرگم که
کارش را از دست داده ،به هر کدام از
ما خواهرها که از جلوی او رد میشویم
بیخود و بیجهت پرخاش میکند .پدرم
س ِر برادرم داد میزند ،برادرم س ِر مادرم
داد میزند .مادرم که زورش به آنها
نمیرسد ،س ِر من و خواهرم فریاد میزند
و از کوچکترین کار ما ایراد میگیرد.
این خانه اینطور نبود .وضعیت همیشه
گل و بلبل نبود اما هیچوقت هم اینطور
نبود که روزی بدون جنجال و پرخاشگری
دو نفر از اعضای خانه شب نشود .انگار
ما زنان خانه ناگهان بیقدرت شدیم ،به
حاشی ه رانده شدیم و چون زورمان به
مردان نمیرسد ،به هم میپریم .انگار
همه خسته و ناامید و عصبانی از وضعیتی
که دست خودشان نیست ،خشم را س ِر
نفر بعدی که از آنها ضعیفتر است خالی
میکنند .تا کی میشود چنین وضعی را
تحمل کرد؟» دنباله مطلب در صفحه ۵۸
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ادامه مطلب آبنوس و صندل...از صفحه ۳2

وقتی که شوهر عمم می خواست هسته هلو ماهواره میفروشن درست کنه .البته مجبور صندل را بر پیشانی بیمار تبدار مینهادند و آن را رافع سردرد میدانستند ،با چهار
رو برای درمان زخم معدش درسته قورت شد دوبار دوربین بخره ،چون دوربین اول تو بیت زیر از سعدی ،حزین الهیجی ،واعظ قزوینی و صائب و دو بیت بعد از کلیم کاشانی:
بده ،یهو هسته پرید تو گلوش .بعد پدرم آندوسکوپی که از بدن شوهرخالم میکردند ،پیرمردی ز نزع مینالید  /پیرزن صندلش همیمالید
که تازه از بیرون رسیده بود ،وقتی دید که کنده شد و تو معدش جا موند و هنوزم کرده از دردسرم گوشۀ عزلت فارغ  /خاک کاشانۀ ما صندل پیشانی ما
شوهر عمم داره روی زمین عین مارماهی داره از معدش فیلم میگیره .واسه همینم خاک کاشانه بر پیشانی کنایه از سجده و عبادت باشد[ .با عبادت در کنج تنهایی ،از
پیچ میخوره ،فکر کرد که بیچاره داره هر ازگاهی داییم زنگ میزنه به خونشون و در ِدسرها رهایی یافتهام].
سکته میکنه .واسه همینم بدون اینکه به میگه« :باز که تو چلو کباب خوردی مارو
دردسرهای جهان چاره ندارد جز مرگ  /نیست جز خاک لحد صندل پیشانی ما
داد و بیدادهای ما گوش کنه ،رفت دستگاه دعوت نکردی ».خیلی دوست دارم از
صندل از بهر ِ
سر َمردم بیدرد ب َود  /چوب دار است عالج سر دیوانۀ عشق
شوک رو آورد و کل برقشو روی شوهر عمم دستاوردهای پزشکی خانوادهمون بیشتر
خالی کرد .حاال درسته شوهر عمم همونجا بنویسم .ولی متاسفانه ،داییم با چماق باالی گر در غم تو بگذرد از سر چه فایده  /خوناب دل که صندل در ِدسر من است
به خاطر برق گرفتگی حاد مرد ،ولی سرم ایستاده تا منو بیهوش کنه و اولین عمل از هر مراد کامروا باد هرکه گفت  /ترک مراد صندل هر در ِدسر ب َود
جراحی خانواده که مربوط به در آوردن در دیوان وحشی بافقی سندل ،بهجای صندل ،به همان معنای رافع در ِدسر آمده است،
فهمیدیم که دستگاهمون کار میکنه.
یا مثال دستگاه آندوسکوپی رو ،داییم تونست پانکراس از مغزم هستش رو روی من انجام از جمله:
الی ته ُخم سندل سر ساخته یعنی  /ایمن شده از دردسر کون و مکانیم
با دو متر شلنگ و یه دوربین کوچیک که تو بدند .پس بقیهاش بمونه برای بعد عمل.
الی ته ُخم = دُرد.
ادامه مطلب زنان ایران در...از صفحه 57
مار بدین درخت مایل است و بدان پیچد .در تنسوخنامۀ خواجه نصیرالدّین توسی آمده
بحرانهای چند وجهی روابط فامیلی را در کرج جایی را گرفتیم .دو پسرم عباس که« :درخت صندل ...به زمستان چون برگ ندارد نمیتوان شناخت و تابستان نیز در آن
نیز دستخوش تغییر کرده است .زنانی از و ابوالفضل برگشتند تهران ،شبها در همان بیشهها مار بسیار بُ َود و ماران جهت خنکی خود را بر درخت میپیچند .رفتن به آنجا
نقاط مختلف کشور گفتند که حتی پیش مغازهای که کار میکردند ،میماندند .بعد ممکن نیست و تابستان به سر کوهها روند و تیر به آن درخت که شناخته باشند اندازند
از همهگیری کرونا (و حاال بعد از تزریق از دو ماه ابوالفضل بازداشت شد و ترس تمام جهت نشان .پس چون زمستان رسد به آنجا شوند .هرکس که تیر خود در درختی بازیابد
واکسن) امکان رفت و آمد به خان ه اقوام وجودم را گرفت .به عباس گفتم برگردد آن درخت از آن او باشد »،با چهار بیت از امیرخسرو دهلوی ،منوچهری ،سنایی و خاقانی:
و آشنایان نزدیک خود را ندارند ،چون هر کرج و دیگر به تهران نرود .مدتی بیکار درخت صندل آمد قامت تو  /که میپیچد در او زلفت چو ماری
«دیدی ،بازدیدی هم دارد» و دیگر در بود ،خودم جایی کاری به عنوان نظافتچی
عنان بر گردن سرخش فکنده  /چو دو مار سیه بر شاخ چندن
توان مالیشان نیست که مهمان دعوت پیدا کردم و رفتم .آن خانم گفت که پسرش
کنند و به رسم رایج چند غذای مرغ و برای کارگاه کارتنسازیاش دنبال کارگر بیت باال در توصیف افسار اسب است.
میگردد .پسرم عباس را فرستادم و آنجا مار اگرچه به خاصیت نه نکوست  /پاسبان درخت صندل اوست
گوشتدار س ِر سفره بگذارند.
فشارهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،کاری گرفت .دو نفری جان میکندیم و خرج در رنگ و بوی دهر نپیچم که رهروم  /ارقم نیم که بال به چندن برآورم
خرجی ارقم = مار س ّمی سیاه و سفید.
ِ
ک جوری درمیآوردیم و
بیماری همهگیر و آیندهای نامعلومتر از خانه را ی 
همیشه ،زندگی زنان ایرانی را به تقالیی ابوالفضل را هم در زندان میفرستادیم.
ادامه مطلب طنز و مذهب...از صفحه ۶
مداوم در وضعیتی بغرنج تبدیل کرده پدرشان هم اص ًال معلوم نبود کجاست .یک
است .شبک ه حمایتی آنها را از همیشه روز در میان یا در راه زندان بودم و یا یک
 .۱اولين جمله كتاب  The True - Bornفصل دوم E.I.J Rosenthal, Political
کوچکتر کرده ،تحصیالت عالی را که روز در راه دادگاه ،زندگی هر روز سختتر
 Englishmanنوشته Thought in Medieval Islam, Cam� .Daniel Defoe
یکی از معدود دستاوردهای زنان ایران میشد .یک روز نزدیک غروب عباس زنگ
bridge, 1962
در دهههای اخیر بوده متزلزل کرده و زد و پرسید که مامان کجایی؟ گفتم کارم E. B. Cowell .۲
زنان را زودتر از هر گروه دیگری از بازار تمام شده و دارم میآیم .نزدیک خانه بودم  .۳به نقل از پورسينا ،نوشته سعيد نفيسى .5 ،طربخانه ،چاپ تهران  ۱۳۴۲از يار
کار بیرون رانده و به خانهها بازگردانده که همسایهمون زنگ زد که کجایی؟ هرچه تهران  ،۱۳۳۳ص .۱۶۲
احمد رشيدى تبريزى به اهتمام مرحوم
است .چرخ ه تبعیض و خشونت علیه زودتر خودت را برسان .بیست دقیقه بعد  .۴در اين باره رجوع كنيد به كتاب روزنتال استاد جالل همايى .نگاه كنيد به مقدمه
زنان را پررنگتر و بیرون زدن از آن را که رسیدم ،دیدم کوچه و د ِم خان ه پر از آدم به نام فکر سياسى در اسالم قرون وسطى ،همايی.
سختتر کرده است .در چاردیواری خانه است و صدای ضج ه دخترم میآید .رسیدم
ادامه مطلب دوره ایتالیا...از صفحه ۳۷
نیز زنان به عقب رانده شدهاند ،احساس و دیدم عباس ،پار ه تنم ،خونین و مالین در
امنیت شخصی و جمعیشان کاهش یافته حیاط افتاده .هیچوقت نفهمیدیم که چه شد از او هیچ خبری ندارم .عنایت اهلل بهاء فرصت طلب .به محض پیروزی حکومت
و بیش از گذشته آسیبپذیر شده است .و چرا کشته شد .کرایه همان خانه هم بعد
الدینی بچه کرمان ،با هوش و حاضر اسالمی ،با ماژیک روی لباس پروازش
صدای آنها در روایتهای رایج از فشاری از مرگ عباس دیگر در توانمان نبود .بلند
که ایرانیان تحمل میکنند ،غایب یا شدیم و حاال در یک خانه  ۲۰متری زندگی جواب ،اما به شدت حساس و خود خور .نوشت (مجاهد) و وارد جریان بلوا و
میکنیم .ابوالفضل باز در تهران کاری دست سرنوشت بسیار غم انگیزی داشت .شورش شد و آنقدر در چاپلوسی و ذلت
ضعیف است.
همیشه یک روایت هست که رهایت و پا کرده و شبها هم همانجا میماند مهرداد ملک پور بچه کرمان و زرتشتی پیش رفت ،تا خود را داخل سپاه کرد و
نمیکند ،پشت سر ذهنت رژه میرود و و خرج ما را میدهد .پا درد خودم دیگر بود و به محض پیروز شدن حکومت ازمحارم پاسداران گردید و از قراری که
همچون خنجری در سینه فرو میرود .این جوری شده که نمیتوانم بروم خانه مردم را اسالمی ،او را به همراه زرتشتی های دیگر شنیدم ،به جای پرواز کردن و خود را به
نوشته را با روایتی به پایان میبرم که مادری نظافت کنم .بابای این بچهها معلوم نیست و بهایی ها ،از ارتش اخراج کردند .فیروز خطر انداختن ،به فرماندهی یک گردان
مصیبتدیده فرستاده است« :از زیرزمینی کدام گوری رفته است .همیشه میگفتند طاهری بچه رضاییه ،ساکت و آرام و بی نوجوان بسیج اعزام به جبهه انتخاب و
 ۴۰متری در تهران که  ۵میلیون تومان پول آخر سختی ،باالخره خوشی است .ما هیچ سرو صدا .در هیچ بحثی شرکت نمی کرد همه بچه های نوجوان گردان را به جبهه
پیش داده بودیم و ماهیانه  ۴۰۰هزار تومان خوشی ندیدیم ،کاش برای هیچکس دیگری و همیشه منزوی بود .آخرین باری که از برد و تا نفر آخر را به کشتن داد و از جبهه
اجاره میدادیم ،ناچار شدیم بلند شویم .در چنین بالهایی رخ ندهد ،سوز جگر ،انسان را او خبری داشتم ،سرهنگ بود.حسینعلی گریخت و خود را به شهر رساند و نام آن
خلیلی ،بچه اصفهان ،دو دوزه باز و بچه های بینوا را شهید گذاشت.
تهران دیگر جایی پیدا نشد ،رفتیم مالرد از پا میاندازد».
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New Year Resolutions
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By: Golnar

As you know that every new year reminds us that time is not
static, time passes silently, it never stops. As it is said that time
and tide waits for none. On the occasion of New Year I will

insist each and everyone of you to set new year resolutions.
Setting new year resolutions will revive and renew you into a
better person. Time is the greatest weapon in your hands, if you
will make good use of your time it will transmute you into gold.
It’s the very time that matters more than anything else in
life, realization of the importance of time won’t strike your
minds now because you are surrounded and indulged in
many activities that might sounds beneficial to you.
Time is a healer and teacher, now or then it will teach you
a lesson which neither any teacher nor any book would had
taught you so far. So do not murder your time mercilessly,
stop running behind all unnecessary things and get rid of
Wishing you & yours a safe,
healthy & prosperous new year!
Pezhvak
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all useless activities and equip yourself with the productive
use of time.
Persistence and regularity at work is key to success. If you
desire to be successful, value your time and be complete
your tasks within stipulated time.
It’s very necessary for a person to set new year resolution
because new year resolution is nothing but a way to improve
and enhance oneself. Without a solid and sound resolution
you won’t be able to accomplish your goals, shun all negative moves of your past and start a new journey with firm
faith and determination, whatever you desire and aspire to
attain will fall into your lapse.
In the end I will suggest you that this year instead of setting
yourself for disappointment with vague goals, try setting
structured and traceable smart goals. Your goals must be
realistic, attainable, specific and achievable.
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Ancient New Year’s Celebrations

History.com Editors

The earliest recorded festivities in honor of a new year’s arrival
date back some 4,000 years to ancient Babylon. For the Babylonians, the first new moon following the vernal equinox—the day
in late March with an equal amount of sunlight and darkness—
heralded the start of a new year. They marked the occasion with a
massive religious festival called Akitu (derived from the Sumerian

Babylonians of ancient Mesopotamia

word for barley, which was cut in the spring) that involved a different ritual on each of its 11 days. In addition to the new year, Atiku
celebrated the mythical victory of the Babylonian sky god Marduk
over the evil sea goddess Tiamat and served an important political
purpose: It was during this time that a new king was crowned or
that the current ruler’s divine mandate was symbolically renewed.
Throughout antiquity, civilizations around the world developed increasingly sophisticated calendars, typically pinning the first day
of the year to an agricultural or astronomical event. In Egypt, for
instance, the year began with the annual flooding of the Nile, which
coincided with the rising of the star Sirius. The first day of the Chinese new year, meanwhile, occurred with the second new moon
after the winter solstice.
January 1 Becomes New Year’s Day
The early Roman calendar consisted of 10 months and 304 days,
with each new year beginning at the vernal equinox; according to tradition, it was created by Romulus, the founder of Rome, in the eighth
century B.C. A later king, Numa Pompilius, is credited with adding
the months of Januarius and Februarius. Over the centuries, the calendar fell out of sync with the sun, and in 46 B.C. the emperor Julius
Caesar decided to solve the problem by consulting with the most
prominent astronomers and mathematicians of his time. He introduced the Julian calendar, which closely resembles the more modern
Gregorian calendar that most countries around the world use today.
As part of his reform, Caesar instituted January 1 as the first day of
the year, partly to honor the month’s namesake: Janus, the Roman
god of beginnings, whose two faces allowed him to look back into
the past and forward into the future. Romans celebrated by offering
sacrifices to Janus, exchanging gifts with one another, decorating
their homes with laurel branches and attending raucous parties. In
medieval Europe, Christian leaders temporarily replaced January
1 as the first of the year with days carrying more religious significance, such as December 25 (the anniversary of Jesus’ birth) and
March 25 (the Feast of the Annunciation); Pope Gregory XIII rees-
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tablished January 1 as New Year’s Day in 1582.
New Year’s Traditions and Celebrations Around the World
In many countries, New Year’s celebrations begin on the evening
of December 31—New Year’s Eve—and continue into the early
hours of January 1. Revelers often enjoy meals and snacks thought
to bestow good luck for the coming year. In Spain and several other
Spanish-speaking countries, people bolt down a dozen grapes-symbolizing their hopes for the months ahead-right before midnight.
In many parts of the world, traditional New Year’s dishes feature
legumes, which are thought to resemble coins and herald future
financial success; examples include lentils in Italy and black-eyed
peas in the southern United States. Because pigs represent progress
and prosperity in some cultures, pork appears on the New Year’s
Eve table in Cuba, Austria, Hungary, Portugal and other countries.
Ring-shaped cakes and pastries, a sign that the year has come full
circle, round out the feast in the Netherlands, Mexico, Greece and
elsewhere. In Sweden and Norway, meanwhile, rice pudding with
an almond hidden inside is served on New Year’s Eve; it is said that
whoever finds the nut can expect 12 months of good fortune.
Other customs that are common worldwide include watching fireworks and singing songs to welcome the new year, including the
ever-popular “Auld Lang Syne” in many English-speaking countries. The practice of making resolutions for the new year is thought
to have first caught on among the ancient Babylonians, who made
promises in order to earn the favor of the gods and start the year off
on the right foot. (They would reportedly vow to pay off debts and
return borrowed farm equipment.)
In the United States, the most iconic New Year’s tradition is the
dropping of a giant ball in New York City’s Times Square at the
stroke of midnight. Millions of people around the world watch the
event, which has taken place almost every year since 1907. Over
time, the ball itself has ballooned from a 700-pound iron-and-wood
orb to a brightly patterned sphere 12 feet in diameter and weighing
in at nearly 12,000 pounds. Various towns and cities across America have developed their own versions of the Times Square ritual,
organizing public drops of items ranging from pickles (Dillsburg,
Pennsylvania) to possums (Tallapoosa, Georgia) at midnight on
New Year’s Eve.

WWW.PEZHVAK.COM ® 360 (JANUARY 2022)

KITCHEN

Water Tower Kitchen
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In the heart of Downtown Campbell

The patio at this fabulous hotspot in DownTown Campbell
is large with plenty of seating and the delicious, one-of-a-kind food served from our kitchen.

Beautiful Outdoor Patio, Take-Out & Doordash pickup

!با مدیریت ایرانی آماده پذیرایی از شما عزیزان
www.watertowerkitchen.com

(408) 502-9550

201 Orchard City Drive, Campbell
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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

تنها وکیل ایرانی در شمال کالیفرنیا
با بیش از  ۳۳سال تجربه

 Gتصادفات اتومبیل ،موتورسیکلت و عابر پیاده
 Gصدمات شدید بر اثر تصادفات
 Gمرگ بر اثر تصادفات
G

Caroline Nasseri
Attorney at Law

صدمات ناشی از حمله حیوانات

(408)298-1500
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

