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F تصادفات رانندگی
F صدمات ناشی از کار

F زمین خوردگی

F صدمات منجر به مرگ

F آسیب از حیوانات

Payam Mark Shayani, ESQ
Accident Attorney

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

پیام شایانی
وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی

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

2880 Zanker Road, Suite 203
San Jose, CA 95134

425 Market Street, Suite 200
San Francisco, CA 94105

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

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

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

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

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

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

نمی باشد. مسئولیت نظریه ها به عهده نویسندگان است.

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

شرایط آبونمان برای دریافت نشریه پژواک از طریق پست    در آمریکا: یکساله ۷۵ دالر
برای اشتراک: نام، تلفن و آدرس کامل خود را  به همراه چک به آدرس پستی پژواک ارسال فرمایید.

در خواست اشتراک نشریه پژواک

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

پژواک ۲۹ ساله شد
و   هنری،  علمی،  ورزشی،  اجتماعی،  فرهنگی،  مطالب  ارائه  برای  فعالیت  سال  نه  و  بیست 
انعکاس اخبار ایران و جهان به هموطنان مقیم آمریکا کارنامۀ درخشان پژواک است. سردبیر 
بر این گمان است که ایرانیان دور از وطن به نشریه ای مستقل نیاز دارند که در خدمت یا زیر 
نفوذ هیچ  عقیدۀ دینی، بینش سیاسی و گرایش قومی نباشد و این راهی است که پژواک اختیار 
کرده و ادامه خواهد داد. به چشم می بینید که پژواک جز مهر وطن سنگی به سینه نمی زند و 
همواره تالش کرده تا میراث غرورانگیز ملی را زنده نگهدارد و جز عشق به ایران سودایی در 
سر نداشته و پیوسته کوشا بوده که اندیشه ها و آرمان های ملت بزرگ و کهن سال ایران را در 

این سوی جهان به شکلی آراسته و پیراسته با شما عزیزان در میان بگذارد و البته تنها پاداش و چشم داشت ما رضایت 
خاطر شماست و دلگرمی ما در ادامه این راه فقط تایید و تشویق شما هموطنان و همزبانان است. در پی آن هستیم که از 
این جهان پر جوش و خروش هر چه افزون تر به شما خوانندگان وفادار بهره برسانیم و امیدواریم همان طور که پژواک 
به خانه و کاشانه شما راه می یابد، نویسندگان پژواک نیز با قلم و اندیشه خود در خاطر و قلب شما حضوری مؤثر داشته 
باشند. صد البته که بدون همکاری بی دریغ و مستمر نویسندگان ارجمند که نوشته هایشان زینت بخش صفحات پژواک 
می باشد و بدون حمایت و پشتیبانی صاحبان مشاغل و حرفه که با دادن آگهی به پژواک، بقا و دوام این نشریه را تضمین 
می کنند، این توفیق غیرممکن بوده است.  از همکاری هر دو گروه صمیمانه سپاسگزارم و از شما خوانندگان وفادار که 
اینجا و آنجا، در این مجلس و آن محفل، و در کوی و خیابان با تشویق ها و تحسین های خود مرا به ادامه این خدمت 
کوچک فرهنگی دلگرم می سازید بسیار متشکرم. انتشار پژواک را بی هیچ چشم داشت از کسی یا وابستگی به جایی 
و فقط با عشق به ایران و پشت گرمی شما هموطنان ادامه می دهیم، با این دلخوشی که شاید بهره ای ناچیز به جامعه 
ایرانی برون مرز برسانیم. دست های پر توان و کریم شما نویسندگان و آگهی دهندگان را صمیمانه می فشارم، و برای 

ملت بزرگ و صبور و آزادیخواه ایران پیروزی و بهروزی آرزو می کنم.             افلیا پرویزاد          

تا تو با منی زمانه با من است             بخت و کام جاودانه با من است
تو بهار دلکشی و من چو باغ              شور و شوق صد جوانه با من است

یاد دلنشینت ای امید جان                  هر کجا روم، روانه با من است
ناز نوشخند صبح اگر تو راست           شور گریه شبانه با من است

برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست   رقص و مستی و ترانه با من است
گفتمش مراد من؟ به خنده گفت         البه از تو و بهانه با من است

گفتمش: من آن سمند سرکشم          خنده زد که: تازیانه با من است
هر کسش گرفته دامن نیاز                 ناز چشمش این میانه با من است

خواب نازت ای پری ز سر پرید           شب خوشت که شب فسانه با من است
                                                                                        هوشنگ ابتهاج)ه.ا.سایه(
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Office of International Services
دفتر خدمات بین المللی

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

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

قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

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

F مشاوره حضوری

F طرح دعاوی ملکی 

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

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

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

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

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

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

          Office  of International  Service
s

 OOIS

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

          Office  of International  Service
s

 OOIS

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

دکتر علی اکبر جعفری 

کامران پورشمس
متخصص و مشاور در امور 

خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری

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

419 E. Hamilton Ave., Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Experienced Professional Realtor

Residential, Commercial,
Property Management

F چگونه تحت شرایط اقتصادی کنونی صاحب خانه شوید؟

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

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

Experienced Agent in Short Sale 
& Bank Owned Properties

Proven Insights. 
Proven Results.

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

Proven Insights. 
Proven Results.

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

DRE# 01066478

بخش دهم                                   

دنباله مطلب در صفحه 57

سر انجام كار
شناختم  افزاینده  اهورا،  ای  ترا  هنگامی 
دیدم  زندگانی  آغاز  در  نخست  را  تو  که 
ای  داشته  دستور  چنان  تو  که  دانستم  و 
از  خوب.  نیکی  ونیک  بیند  بدی  بد  که 
پرتو دانش و هنر تو، این دستور تا پایان 

آفرینش همچنان استوار خواهد ماند.
سرانجام  بارۀ  در  زمانى  زرتشت  بيگمان 

جهان هم به انديشه فرو رفت. مي گويد:
مي  ها  چه  اهورا  ای  میپرسم،  تو  از  این 
کسانی  آینده  شد؟  خواهد  ها  چه  و  شود 
چیست؟  کنند  مي  پیروی  کاستی  از  که 
آینده کسانی که از راستی پیروی مي کنند 
چیست؟ سر انجام کار چگونه خواهد بود؟

در  آورديم،  گفتار  اين  آغاز  در  كه  بندى 
بينيم  مي   . است  ها  پرسش  همين  پاسخ 
كه زرتشت در يافته كه اين دستور جهانى 
است »بد بدى بيند و نيك نيكى خوب« 
تا جهان هست،  اين دستورى است كه  و 

آنهم هست. در گاتها آمده:
اهورا مزدا از پرتو شهریاری خود، به کسی 
از  بهتر  آرورد،  بر  را  آفرینش  که خواست 
به میدهد ولی کسی که این خواست را بر 
بیند  بد  از  تر  بد  پا یان هستی  نیاورد، در 
اینک ای مزدا، از سوی تو مي گویم، باید 
کسی به دانا بگوید که سر انجام دروغکار 
راستکار،  نوشت  سر  و  است  اندوه 
خرسندی. بیگمان شادی از آن اوست که 
این آیین را به دانا بیاموزد. به هر دو گروه ، 
راستکار و دروغکار، تو از راه آتش فروزان 
و با آزمایش آهن گداخته پاداش میدهی. 
این بنیادی است که در زندگانی گذاشته 
و  است  دروغکار  برای  از  رنج  که  شده، 

سود و خوشی از برای راستکار.
ولى بايد به ياد بسپاريم كه با اين دريافت 
و در يافت هاى ديگر خود، زرتشت كمتر 
باز  آن  از  كسى  كه  كند  مي  ياد  جهانى  از 
هاى  نام  جاى  چندين  در  او  است.  نگشته 
دربارۀ  توان  مي  آنها  از  كه  آورده  مينوى 
ولى  كرد  اى  انگاره  واالتر  و  باالتر  جهان 
چم  نفهميدن  كه  بدهيم  نشان  هم  را  اين 
راستين همين نام ها و برخى واژه ها است 
پيشين  پندارهاى  با  كه  آمده  گاتها  در  كه 
آريايى و نا آريايى آميخته شده و در اوستاى 
پديد  را  هايى  دوزخ  و  هايى  بهشت  پسن 
پلى  آن جهان  و  اين جهان  آورده و درميان 
ساخته كه راستكاران از روى آن گذشته به 
يابند و دروغكاران از روى  بهشت راه مي 

به  افتند.  مي  دوزخ  در  شده  سرنگون  آن 
گمان اين پنداربافان در بهشت اهورامزدا 
آمديد«  »خوش  واردان  تازه  به  ديگران  و 
مي گويند و با خوراك هاى مينوى پذيرايى 
انگره مينو  مي كند و وارونۀ آن در دوزخ 
با دشنام هاى آبدار و خوراك هاى بدگوار 

پرستارى مي كند.
نوشته  به  كه  هنگامى  گذشته  اوستا  از 
چه  هر  را  ها  بال  و  پر  ميرسيم  پهلوى 
بيشترمي بينيم و بهشت ها را با هر گونه 
آراسته  پنداشت،  توان  مي  كه  آسايشى 
آزارى  هرگونه  از  هم  را  ها  دوزخ  و  اند 
پل  آن  اند.  انباشته  انگاشت  توان  مي  كه 
در  و  آورده  بيرون  پهلو  چندين  هم  ويژه 
برابر نيكى يا بدي گزرنده، پهلويى را كه 
اگر  ميگذارد.  پايش  زير  اوست،  سزاوار 
پهلو  ترين  پهن  باشد  بزرگوارى  كار  نيكو 
را زير پاى وى مي گسترد تا او به آسانى 
بيابد،  زبردستي  گناهكار  اگر  ولى  بگذرد 
و  نيز  تيغ  لبه  مانند  كه  پهلويى  بيدرنگ 
ازموى باريكتر است، باال ميآيد كه آن تيره 
بخت را دو تكه كرده، به ژرفاى دوزخ مي 
فرستد و اين پل چرخ نما همين جور پهلو 
به پهلو مي شود و مردم  يا به آسانى يا به 

سختى مي گذرند يا مي لغزند.
از  برخى  پل،  به  رسيدن  از  پيش  بارى، 
ايزدان يك پل شهرى بر پا ساخته اند كه در 
بدى  و  نيكى  مانند يك خواربار فروش،  آن 
مردم را تند تند در ترازو مي كشند و همين 
يا بدى بر نيكى چربيد  كه نيكى بر بدى و 
هنگام  از  فرستند.  نوشت مي  به سوى سر 
مردن تا هنگام رفتن بهشتى يا دوزخى، هر 
بهتر  همان  كه  دارد  گذشتى  سر  يك  كس 
كه آن از زبان ارداى ويراف كه همه آنها را 
در  يا  و  بشنويم  بود  ديده  خود  چشمان  به 

نوشته هاى ديگر پهلوى بخوانيم.
در اينجا ما را با مردى سر و كار است كه 
دريافت،  و  انديشيد  نيك  كه  آنچه  هر  از 
بافي  پندار  به  روى  هرگز  و  گفت  سخن 
گذشته  مطالب  در  نياورد.  تافى  انگار  و 
آماج  زرتشت،  ديدگاه  در  كه  خوانديم 
اگر  و  است  جاودانى  و  رسايى  زندگانى، 
انجام  سر  درباره  بخواهيم  را  راستش 
چون  ولى  نمانده  سخن  جاى  ديگر  كار، 
خواهيم  مي  هنوز  ما  از  برخى  است  پيدا 
روشن  گاتها  از  را هم  اين  بدانيم،  بيشتر 

مي گردانيم.
هستى   « از  جاى  يك  در  تنها  زرتشت 

آينده« )parahum(  ياد مي كند:
مزد کسی که بدرستی از راه راستی آرزوی 
زرتشت را، با همکاری در ساختن جهانی 
همه  با  آینده«  »هستی  میاورد،  بر  نوین، 
خواسته های مینوی که جهان برومند مي 

تواند ارزانی دارد خواهد بود.
در بند ديگرى مي گويد:

داده  مغان  به  زرتشت  که  مزدی  نوید 
اهورا  که  آنجا  است،  سرود  خانه  است، 
پرتو  از  را  این  ماند.  مي  نخست  از  مزدا 
منش نیک و از برای راستي با خرسندی 

مینوی خواسته ام.
جاى  در  سرود«  »خانه  اين  باره  در 
را  نمازهای خود  »بیاییم  ديگر مي گويد:  
برای اهورا مزدا در خانه سرود برگذاریم«   
 و باز مي گويد: »با راستى و بهترين منش 
و شهريارى است كه خواستار تو، روى راه 
گامزن است. بشود كه ستايش هاى ترا در 

خانه سرود بشنوم«
ها  سپس  كه  است  سرود  خانه  همين 
برين مي گردد كه  بهشت  يا  »گروثمان« 
برگذار  مادى  هاى  آسايش  همه  آن  در 
شده است ولى از اين سه بند چنين چيزى 
پيدا نيست و آن جاى ستايش ها و نيايش 
هاى نغز است، جايى كه خرسندى مينوى 
چيز  هيچ  مزدا،  اهورا  جز  آن  در  و  است 

ديگر را نميتوان در چشم داشت.

زرتشت مي گويد: »رسايى و جاودانى مردم 
را به خانه انديشه نيك مي برند« اينجا است 
يابيم. آن جايگاه  كه چم خانه را بهتر درمى 
انديشه نيك خدايى است كه پس از دريافت 

رسايى و جاودانى به آن مي رسيم.
در گاتها آمده: »...اهورامزدا به كسى كه در 
و  رسايى  باشد  مي  دوستش  كردار  و  انديشه 
جاودانى مي بخشد و از گنجينه خود راستى و 
از خداوندى خود شهريارى و از درخشندگى 

خود منش نيك ارزانى ميدارد«. 
بينيم كه زرتشت درباره »هستى  ديگر«  پس مي 
و  ناديده  را  آن  كه  گويد  نمي  چيزى 
روى  او  سخن  بلكه  كرد  باور  ناسنجيده 
كه  است  مينوى  جاودانى  و  رسايى  همان 

دربارۀ آن به درازا گفتگو كرده ايم.
سر انجام بدى

اما در بارۀ نتيجه كارها نخست مي پرسد:
من این مي پرسم، ای اهورا، سزای کسی 
مي  را  بدکردار  و  کار  دروغ  که شهریاری 
جدایی  جز  کاری  هیچ  که  کسی  افزاید، 
راهنمایشان  و  مردم  میان  در  انداختن 

ندارد، چیست؟
و درپاسخ مي گويد:

جلو  جهان  آبادانی  کارهای  از  که  کسانی 
کردار  زبون  انجام  سر  کنند  مي  گیری 
دروغ  خانه  به  و  گردند  مي  خود  آیین  و 

کشیده مي شوند.
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Danford Services Inc.

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

F خدمات دفترداری، حسابداری و امور مالیاتی

F تهیه و تنظیم کلیه گزارش های مالی و مورد نیاز مدیریت
F ثبت انواع شرکت ها در سراسر آمریکا

F مشاوره و ارایه روش های اصالحی درکلیه امور مالیاتی و ثبت شرکت ها
F صدور چک های دستمزد و حقوق کارکنان با بهره برداری از روش های  

    پیشرفته و معتبر برای اشخاص و شرکت ها

مشاوره اولیه رایگان

امور حسابداری و مالیاتی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید و 
توانایی های خود را در توسعه دیگر امورتان متمرکز نمایید!

21060 W. Homestead Rd., Cupertino, CA 95014

reza@danfordservices.com   H     rezad@danfordservices.com

Full Bookkeeping & Tax filing

Cell: (650) 720-0182 Reza Farshchi

ترجمه زنده یاد دکتر بهرام فره وشی

نامه های شگفت انگیز از کشیشان 

فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه

)بخش بیست و چهارم(

ايوان نوازندگان موسيقى هم يكى از تزيينات 
زيباى ميدان است. نوازندگان شاهى هر روز 
سه بار در موقع ظهر و بهنگام غروب آفتاب 
آنجا گرد  نيمه شب در  از  و دو ساعت پس 
مى آيند. اما در روزهاى جشن و عيد صداى 
به گوش مى رسد.  آنها روز و شب  هياهوى 
شصت  از  بيش  اينان  زيرا  هياهو،  گويم  مى 
نفر هستند كه با هم مى نوازند. برخى از آنها 
نقاره و برخى ديگر دهل هاى بزرگ و عده 
اى ديگر قره نى مى نوازند و عده اى ديگر 
با كمال شدت در ُسرناهاى بزرگ مى دمند 
و فريادهاى خود را با صداى آالت موسيقى 

درهم مى آميزند.
مى  وارد  دروازه  دو  توسط  شاه  كاخ  به 
توپ  زيادى  تعداد  آنها  ميان  در  كه  گردند 
آنكه  از  اند كه شاه عباس پس  رديف كرده 
از پرتقالى ها گرفت،  شهر اورمز )هرمز( را 
اين توپ ها  آنها را آوردند، ولى  دستور داد 
آنقدر بد سوار شده اند كه نمى توان آنها را 
بكار برد. دروازه اصلى »اهلل قاپه« يعنى درب 

خدا نام دارد زيرا كه اينجا جاى پناه و بست 
اجازه مخصوص شاه  بدون  آنجا  از  است كه 
بيرون كشيد.  توان  را نمى  پناهنده اى  هيچ 
اين دروازه يك ساختمان چند طبقه  برروى 
قرار دارد كه داراى اطاق هاى بسيار است 
گوئى  شود،  ديده  دور  از  وقتى  كه  بطورى 
همه  در  را  آن  دور  كه  است  بزرگى  برج 
است.  گرفته  فرا  زرنگار  راهروهاى  طبقات 
زيبائى  و  بزرگ  بار  تاالر  تشكيل  آخر  طبقه 
را مى دهد كه بر تمام ميدان مشرف است. 
آنجا  در  بهار  روز  نخستين  در  هميشه  شاه 
پيشكش  و  تا هدايا  آورد  فراهم مى  مجلسى 
هاى بزرگان را دريافت دارد و از بازى هايى 
كه جوانان بزرگ زاده در حضور او اجرا مى 
كنند، سرگرم گردد. اين تاالر آنقدر وسعت 
نفر ميهمان در آن جاى مى  دارد كه يكصد 
و  خدمتگزار  زادگان  بزرگ  آنكه  بى  گيرد، 
افسران جنگى را كه در پشت سر نشستگان 
از  تاالر  اين  برپا مى ايستند، بحساب آوريم. 
باز است. نقش پوشش ديوارهايى  سه طرف 

كه در هشتى تاالر واقع شده اند از كارهاى 
بسيار ظريف است. بر روى ديوارها، نقاشى 
هاى بسيار وجود دارد ولى اين نقش ها نياز 
به نقاش خوبى دارند كه آنها را تنظيم كند. 
سقف تاالر با چوب ساخته شده است و در 
آن كار كرده اند و كامال تذهيب شده است 
بطور برجسته  را  آنها  و توسط 12 ستون كه 
و  است  شده  نگاهداشته  اند،  كرده  زرنگار 
آن  منظره  به  ميدان  سوى  از  ها،  ستون  اين 
شكوه و درخشندگى بسيار مى بخشند. تاالر 
طرف  هر  طول  و  است  شكل  مربع  تقريبا 
كمتر از شصت پا نيست و در ميان آن حوض 
بزرگى از مرمر است كه با وجود اينكه تاالر 
فواره  ها  تلمبه  بوسيله  دارد،  زيادى  ارتفاع 

هايى در آن بكار انداخته اند.
رسمى  ايران  در  عمومى  هاى  مهمانى  رسم 
بسيار كهن است. زيرا كتاب »استر« اشاره 
مهمانى  بزرگ  مجالس  جالل  و  شكوه  به 
كوروش مى كند. ولى آنچه كه امروز برگزار 
مى شود بيشتر مجالس مهمانى بار در حضور 
شاه است تا مهمانى هاى بزرگ براى جشن 
به  و سرور. در همين مجالس است كه شاه 
نمايندگان  و  پردازد  مى  كشور  امور  تنظيم 
پذيرد.  به حضور مى  را  شاهزادگان خارجى 
خانه  در  كه  را  چيزهايى  پربهاترين  آنجا  در 
شاه هست در معرض ديد مى گذارند. همه 
بر  كه  هايى  قالى  درخشد  مى  آنجا  در  چيز 
روى آنها مى نشينند بسيار گرانبها هستند. 
بافته هاى زربفت هستند.  از  سفره ها همه 
غذاى شاه در ظرفى از زرناب آورده مى شود 
كه پيرامون آن بيش از سه پاست. سرپوش و 
قفل ظرفى كه غذاى شاه در زير آن محفوظ 
بر  بنا  را  ظرف  اين  و  است  زر  از  نيز  است 
مى  حمل  زنبه  نوعى  روى  بر  تشريفات 
با تيغه هاى طال مزين شده است.  كنند كه 
خوانساالر در مقابل شاه قفل را باز مى كند 
و زانو مى زند و پس از آنكه غذاها را چشيد، 
در  زرين  بلند  چنگال  يك  و  قاشق  با  را  آنها 
پيش شاه مى  و  پر مى كند  زرين  قاب  چند 
را  زرين  چنگال  و  قاشق  اين  وى  گذارد. 
همواره به عنوان نشان مشخص كننده شغل 
او به پهلوى خود مى آويزد. شراب شاه را در 
بطرى هاى مهر و موم شده به حضور او مى 
برند. شربت دار شاه در مقابل وى آنها را مى 
گشايد و با همان تشريفاتى كه خوانساالر غذا 
را تقديم وى مى كند، وى نيز شراب را مى 

چشد و به وى مى دهد.
پس از آنكه غذاى شاه را به حضورش بردند. 
قاب  پنجاه  و  يكصد  از  بيش  در  مهمانان  به 
قاب  دوبرابر  آنها  سرپوش  وزن  كه  زرين 
آبگوشت و كباب تقديم مى  هاست، برنج و 
كنند. پيرامون هر قاب كمتر از يك پا و نيم 
زرين  نيز  سبك  غذاهاى  هاى  قاب  نيست. 
قاب  در  را  غذاها  اينكه  از  پيش  و  هستند 
در  قبال  را  مرباها  انواع  بياورند،  زرين  هاى 
آورند.  ظرف هاى سيمين و چينى پيش مى 

ها  شيرينى  و  مرباها  ظروف  آوردن  پيش 
را  مربا  و  از غذاست. شيرينى  پيش  همواره 
به هنگام باريابى تقديم مهمانان مى كنند و 
نيز در همان موقع است كه شاه به سران و 
تنگ  نوشاند.  مى  دربار خود شراب  بزرگان 
نوشيده  شراب  آنها  در  كه  هايى  جام  و  ها 
به  مزين  و  شده  ميناكارى  زر  از  شود  مى 
جواهرات است. آنها را در كناره هاى حوض 
چينند  مى  است  تاالر  ميان  در  كه  مرمرين 
چليك  چهار  و  كوچك  زرين  چليك  چهار  و 
سيمين كه هريك به وزن يك انسان هستند 
آنها  و  دهند  مى  قرار  هاى حوض  گوشه  در 
را با تنگ ها، جام ها، مجمرهاى عطر سوز و 
گلدان هايى كه همگى زرين هستند، با نظم 
بطورى كه  قرار مى دهند،  ترتيب خاصى  و 

تقارن مطبوعى را بوجود مى آورند.
در مقابل تاالر تعدادى فيل، شير، پلنگ و ببر 
نمايش  به  را  وحش  باغ  كمياب  حيوانات  و 
آن  با  كه  هايى  ميخ  و  زنجيرها  گذارند.  مى 
ها اين حيوانات را مى بندند همه از زر است 
اين حيوانات در جلوى خود دو  از  و هريك 
و  آب  آنها  از  يكى  در  كه  دارد  زرين  تشت 
آنچه  ولى  دارد  جاى  او  غذاى  ديگرى  در 
مى  بيشتر  را  پرشكوه  نمايش  اين  شكوه  كه 
است  اسب  هيجده  شكوهمند  منظره  كند، 
اند. هريك  تاالر صف كشيده  مقابل  در  كه 
ارزش  اى  گنجينه  اندازه  به  اسبان  اين  از 
دهانه  است.  زرين  آنها  هاى  ركاب  دارد. 
ميناكارى  زر  از  همه  ها  زين  و عقب  جلو  و 
هاى  سنگ  با  كه  اند  شده  ساخته  شده 
نيز  ها  غاشيه  اند.  گشته  ترصيع  بها  گران 
الماس  با  يكى  برگ  و  زين  است.  چنين  هم 
ديگر  هاى  اسب  برگ  و  زين  يافته،  ترصيع 
بسيار  مرواريدهاى  كبود،  ياقوت  زمرد،  با 
گران  بسيار  جواهرات  اقسام  با  و  درشت 
ميان  در  اوقات  گاهى  اند.  يافته  زينت  بها 
و  زين  كه  را هم  اسبان، خرهاى وحشى  اين 
يراق گران بها بر آنها گذاشته اند، قرار مى 
اسبان  جلوى  بمانند  آنها  جلوى  در  و  دهند 
دو ظرف زرين مى گذارند كه در آنها آب و 
غذاى آنها قرار دارند. يك نفر اسپانيولى كه 
در اين دربار بود از اينكه خرهاى وحشى را 
اين چنين خوب آراسته و با چيزهاى گرانبها 
پوشانده بودند متعجب گشت و وقار خود را 
از دست داد و نتوانست از خنده خوددارى 
كند. يكى از افسران دربار به او نزديك شد 
كه چه چيز  پرسيد  او  از  بسيار  نزاكت  با  و 
از  داد  پاسخ  وى  است  او شده  خنده  سبب 
اين كه مى بيند با حيواناتى كه در اسپانيا با 
آخرين درجه تحقير رفتار مى كنند، در اينجا 
اش  خنده  شود  مى  رفتار  احترامى  چنان  با 
وى  به  احترام  كمال  با  افسر  است.  گرفته 
پاسخ داد: »اين به خاطر آنست كه در كشور 
شما خر فراوان است ولى تعداد خرها در اين 
كشور بسيار اندك است و به اين جهت ما به 

آنها احترام مى گزاريم«.
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دکتر فرانک پورقاسمیدکتر فرانک پورقاسمی
متخصص و جراح پامتخصص و جراح پا

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

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

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

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

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

اکثر بیمه ها پدیرفته می شود

National Foot & Ankle Center

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

Dr. Faranak Pourghasemi, DPMDr. Faranak Pourghasemi, DPM

 (408)884-5851

طنز و انتقاد در 
داستان های حیوانات

دکتر حسن جوادی 
بخش دوم

در  اروپايى  انتقادى  آثار  اولين  از  يكى 
شش  و  بيست  مجموعه  وسطى  قرون 
داستان  بنام  است  فرانسوى  شعر 
سيزدهم  و  دوازدهم  قرون  از  روباه)1( 
چون  حيواناتى  آن  هاى  شخصيت  كه 
گربه  و  بره  خرس،  شير،  گرگ،  روباه، 
نام  گرين)2(   ايزن  كه  گرگ  هستند. 
دارد هم ابله است و هم طماع و تصوير 
روزگار،  آن  راهبان  از  است  گويايى 
و  گرى  حيله  قربانى  حيوانات  تمام 
خصوصيات  كه  هستند،  روباه  مكارى 
او با تمام اين احوال با محبت بيشترى 
مجموعه  اين  در  است.  شده  توصيف 
از  آن مأخوذ  از داستان هاى  كه بعضى 
و  آلمانى  هاى  افسانه  فئدروس،  ازپ، 
از  حيوانات  باشد.  مى  غيره  و  هندى 
يك  هر  و  آمده  بيرون  تجريدى  حالت 
آنها  كه  شوند  مى  خصوصياتى  صاحب 
در  سازند.  مى  متمايز  يكديگر  از  را 
آغاز داستان هاى روباه جنبه انتقادى و 
طنزى نداشته، ولى بعداً در آثارى چون 
به تخت نشستن روباه)3(، روباه تازه)4(، 
اجتماعى  انتقادى  هاى  جنبه  غيره  و 
مطرح مى شود. اين نوع »حماسه هاى 
حيوانات« مدتى رواج داشت و بيش از 
آخرين  و  كرد  پيدا  اخالقى  جنبه  پيش 
 Reinike نام  به  آلمانى  زبان  به  آنها 
از  و  شد،  نگاشته   1498 در   de Vos
افسانه  ولى  رفتند.  ميان  از  پس  اين 
دست  از  را  خود  محبوبيت  ازپ  هاى 
آنها  از  تقليد  بهترين  از  يكى  ندادند. 
 )1506-1430( هنريسون  رابرت  توسط 
در اسكاتلند انجام گرفت.)5( هنريسون 
در اشعار خويش با نوعدوستى و محبت 
مى  حمايت  اجحاف  مورد  دهقانان  از 
ازپ  هاى  افسانه  از  استفاده  با  و  كند 
و  خيال  قوه  با  روباه  هاى  داستان  يا  و 
شائبه  بى  هاى  شوخى  و  ذوقى  خوش 
روستاييان  از  اى  زنده  تصوير  خود 
ضمن  در  دهد،  مى  بدست  اسكاتلند 
و  اخالقى  نتيجه  هم  داستان  آخر  در 
كند.  نمى  فراموش  را  خود  خاص  آراء 
فقير  الناس  عوام  او  هاى  داستان  در 
كه  هستند  گوسفندانى  دهقانان  و 
اسكاتلند  كشيشان  و  قاضيان  لردها، 
بچينند،  را  آنها  پشم  تا  اند  شده  جمع 
شيرشان را بدوشند و هرگونه استفاده 

به  اغلب  هنريسون  بكنند.  آنها  از  را 
آور  افتضاح  وقايع  به  تمثيلى  صورت 
و  كند  مى  اشاره  خود  عصر  سياسى 
نويسندگان معاصر  بين  اين نظر در  از 
آنها  اغلب  چون  است،  نظير  بى  خود 
مختلف  دربارهاى  به  وابسته  و  متكى 
نمى  و  بودند  اسكاتلند(  يا  )انگلستان 
خواستند با انتقادات صريح ممدوحين 

خويش را برنجانند.
الهام  مايه  وسطى  قرون  هاى  افسانه 
نويندگان اروپايى دوره هاى بعد شدند، 
دالفونتن)6(  ژان  تر  مهم  آنها  ميان  از  و 
)1621-95( مى باشد، كه قبال نيز بحثى 
افسانه  كه  الفونتن  آمد.  ميان  به  او  از 
هاى خود را بين  1668 و 1694 انتشار 
داد، آثار خود را به عنوان »يك كمدى« 
وصف مى كند كه »صد پرده مختلف 
او  دنياست.«  آن  وقوع  صحنه  و  دارد 
مانند مولير طبايع و خصوصيات مردم 
از  او  مانند  و  شناخت  مى  خوبى  به  را 
حس طنز و انتقاد بى نظيرى برخوردار 
كه  اين  »براى  بالزاك:  قول  به  بود. 
مولير  چون  بزرگى  نويس  كمدى  كسى 
باشد«.  نيز  بزرگى  فيلسوف  بايد  شود، 
افسانه  در  عميقى  فلسفه  نيز  الفونتن 
هاى ساده خويش بيان مى كند. نتيجه 
هاى اخالقى كه در افسانه هاى او نهفته 
از روى  مانند پندهاى حكيمانه سعدى 
خوش  و  سنجى   نكته  با  و  بينى،  واقع 
ذوقى خاصى بيان شده است و ناظر بر 
حقايق زندگى روزمره مى باشد. بعضى 
طورى  الفونتن  اجتماعى  نظريات  از 
نمى  قصه  لباس  در  جز  كه  بود  مترقى 
جهت  بى  و  داشت،  بيان  را  آنها  شد 
نبود كه لويى چهاردهم با انتخاب او به 
فرهنگستان فرانسه مخالفت مى ورزيد. 
گرچه پس از الفونتن نويسندگان زيادى 
به  هنوز  او  ولى  اند  كرده  پيروى  او  از 
اروپا  نويس  افسانه  بزرگترين  عنوان 

شهرت خود را از دست نداده است. 
از افسانه نويسانى كه بعد از الفونتن در 
قرن هجدهم كسب معروفيت كردند در 
انگلستان  فلوريان)7( در  ميتوان  فرانسه 
را  لسينگ)9(  آلمان  در  و  گى)8(  جان 
بيشتر  گذشته  قرن  دو  در  اما  برد  نام 
از كشورهاى اروپاى باخترى در روسيه 
در  است.  داشته  رواج  نويسى  افسانه 

اينجا به ذكر دو نويسنده روسى قناعت 
زمينه  اين  در  اى  ارزنده  آثار  كه  كنيم 
ايوان  اند.  گذاشته  جاى  به  خود  از 
تحت  آغاز  در  كريلف)10(  آندرئيويچ 
تأثير الفونتن شروع به سرودن حكايات 
از  زيادى  اصالت  بعداَ  و  كرد  منظوم 
خود نشان داد. كريلف با وجود محافظه 
كارى زيادى كه داشت زندگى عصر و 
چشم  معايب  مخصوصاً  و  خود  محيط 
به  را  دوران  آن  مقتدر  مردان  گير 
بى  افسانه هاى  و  جانوران نسبت داده 
نظيرى پر از طنز و انتقاد آفريده است. 
بعد از اوسالتيكوف شچدرين)11( كه از 
نويسندگان بزرگ روسيه بود، در بعضى 
از آثار خود از افسانه براى ابراز نظريات 
آگاهى  شچدرين  كرد.  استفاده  خويش 
عميقى از تمام مفاسد اجتماع متظاهر و 
فاسد روسيه آن روزگار داشت و با نكته 
سنجى خاص خويش مطالب ساده و در 
داستان  عنوان  به  را  گويايى  حال  عين 
و  استهزا  با  و  گزيد  برمى  خود  هاى 
منتقد  گفته  به  كرد.  مى  بيان  سخريه 
بزرگ روس، چرنيشفسكى: » هيچكس 
و  تلخى  اين  به  را  ما  اجتماعى  نواقص 
جراحات جامعه ما را به اين بى رحمى 
در برابر چشم ما وانمود نكرده است.« 
كه   ،)1880-3( حكايات  مجموعه  در 

يارى  حيوانات  هاى  داستان  از  بيشتر 
اجتماع  تنها  شچدرين  است،  جسته 
روسيه را مورد بررسى قرار نمى دهد، 
گزيند  مى  را  ترى  وسيع  دايره  بلكه 
زندگى  عمومى  و  مشترك  عناصر  و 
ملل ديگر در زمان هاى مختلف را در 
افسانه هاى خود مورد تجزيه و تحليل 

قرار مى دهد.
شايد بى مناسبت نباشد كه اين بحث 
هاى  افسانه  نوع  اين  درباره  را  كلى 
اروپايى...نمونه اى از دوره معاصر به 
پايان ببريم. مزرعه حيوانات، كه قبال 
ايست  برجسته  اثر  شد،  آن  از  ذكرى 
از اين نوع در ادبيات معاصر انگليس. 
به  اربابشان  دست  از  كه  حيوانات 
و  كنند  مى  طغيان  اند  آمده  تنگ 
خود  دست  به  را  مزرعه  امور  اداره 
خوك  رهبرى  تحت  ولى  گيرند،  مى 
مسلط  مزرعه  به  تازگى  به  كه  ها، 
مى  پيدا  بدترى  روزگار  اند،  شده 
»تمام  اينست:  ها  خوك  شعار  كنند. 
حيوانات برابرند، ولى بعضى ها بيشتر از 
ديگران برابرند«. اورول يكى از بزرگترين 
طنزنويسان انگليس بود كه با زورگويى به 
هر نحوى كه باشد مخالفت مى ورزيد و 
اعتقاد  اين  خاطر  به  را  خود  ارزنده  اثر 

دنباله مطلب در صفحه 57نگاشته است. 
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از موقعیت استثنایی پائین بودن نرخ بهره 
و وام های بدون کارمزد استفاده نمائید

(408)605-1138

FINE HOMES REALTY

مشاور آگاه جامعه ایرانی

در امور وام مسکن و خرید و فروش خانه

4950 Hamilton Ave., Suite 211, San Jose, CA 95130

moeharandi@yahoo.com 
DRE#01183647 F NMLS#332989

(408)605-1138

محمد هرندی

Mohamad Harandi

سال ها تجربه، قابل اعتماد و شناحته شده

Realtor & Property Management Specialist
for San Jose & Bay Area

مدیریت امالک تجاری و مسکونی در سراسر بی اریا

دنباله مطلب در صفحه 56

دکتر ایرج پارسی نژاد

دانشکده ادبیات تهران
استاداِن من

بخش اول

ادبيات  دانشكدۀ  هاى  درس  در  حضور 
بود.  خوشايند  و  مغتنم  سخت  من  براى 
دورۀ  در   ،1342 تا   1338 هاى  سال  در 
ادبيات  و  زبان  )كارشناسى(  ليسانس 
فارسى از موهبت درس نخستين استادان 
بديع  از سويى  بودم.  برخوردار  اين رشته 
همايى،  الدين  جالل  فروزانفر،  الزمان 
مدرس  محمدتقى  و  پورداوود  ابراهيم 
رضوى كه نمايندگان ميراث قديم ادبيات 
ديگر  سوى  از  و  بودند،  ايرانى  فرهنگ  و 
از نسل جديد و متجدد،  ايشان  شاگردان 
محمد  خانلرى،  ناتل  پرويز  مانند  كسانى 
و  خطيبى  حسين  صفا،  اهلل  ذبيح  معين، 
هر  درس  در  حضور  كه  صورتگر  لطفعلى 
يك از ايشان، با اختالف در دانش و بينش 
شان، برايم سودمند و دلپذير بود. استاد 
ديگر ما صادق كيا )1299 ـ 1380( استاد 

زبان و ادبيات پهلوى بود كه چند
)زبان  پهلوى  زبان  از  مانده  جا  به  متن 
بابكان،  اردشير  قبيل  از  را  ميانه(  پارسى 
او  با  آسوريك  درخت  و  زريران  يادگار 
الدين  ميرجالل  عربى  در درس  خوانديم. 
فاضل   )1356 ـ   1283( ارموى  محدث 
محمدتقى  و  مقدماتى  سطح  در  وارسته 
استاد   )1365 ـ   1274( رضوى  مدرس 
مى  تدريس  پيشرفته  سطح  در  ممتاز 
الزمان  بديع  عبدالحميد  اما  كردند. 
استاد   )1356 ـ   1283( كردستانى 
اى  جدابافته  تافتۀ  ما  عرب  ادبيات 
بديع  با  تنها  او  انگيز  شگفت  حافظۀ  بود. 
در  او  بود.  قياس  قابل  فروزانفر  الزمان 
استاد  مانند  شاگردانى  عرب  ادبيات 
و  محقق  مهدى  دامغانى،  مهدوى  احمد 
سيدجعفر شهيدى را پرورده بود. همو بود 
كه ما را با شعر جاهلى عرب و گويندگان 
معلقات سبع )امرؤ القيس، طرفه  بن عبد 
بكرى، زهير بن ابى سلمى، لبيد بن ربيعه 
عامرى، عنتره  بن شداد، حارث بن حلزه ( 
آشنا كرد. ما بايد از اين شاعران چند بيتى 
شاق  تكليفى  البته  كه  كرديم  مى  بر  از 
بود. از حافظۀ نيرومند استاد بديع الزمان 
كردستانى همين بس كه بگويم در همان 
جلسۀ اول درس كه نام دانشجويان را مى 
شنيد آن را به خاطر مى سپرد و هرگز از 
ياد نمى برد. پس از گذشت بيست سال از 
ديدار او در دانشگاه، سى سال پيش روزى 
تهران ديدم. جلو  ادارۀ گذرنامۀ  را در  او 
رفتم و عرض ادب كردم. به نشانۀ به جا 

آوردن من گفت: »پارسى نژاد، ايرج«! 
استاد  و اما پيش از استادان ديگر بايد از 
پرویز ناتل خانلری )1292 ـ 1369ش( ياد 
كنم كه قبل از نخستين ديدار در درس او، 
آشنا  آثارش  با  بود،  فارسى  زبان  تاريخ  كه 
بسيار  با شوق  را  او  مجلۀ »سخن«  بودم. 
و مجتبى  او  كه  دانستم  مى خواندم. مى 
عبدالحسين  و  فرزاد  مسعود  و  مينوى 
نزديك  از دوستان  علوى  بزرگ  و  نوشين 
هدايت  صادق  ام  عالقه  مورد  نويسندۀ 
بوده اند و داستان هاى ايرانى منتشرشده 
با  هدايت  حيات  زمان  در  »سخن«  در 
چنان  هم  است.  بوده  او  تأييد  و  انتخاب 
نخستين  از  »زيارت«  كوتاه  داستان  كه 
پيشنهاد  به  احمد  آل  جالل  داستانى  آثار 
»سخن«  در  هدايت  تاييد  و  خانلرى 
مانند  نيز  احمد  آل  كه  دريغا  شد.  چاپ 
كه  ديگر،  تن  چند  و  ساعدى  غالمحسين 
خانلرى ازمّعرفان آثارشان بود،با ناسپاسى 
نيش  از  و  بردند  ازياد  را  گذشته  تمام 
بودند  دارش  وام  كه  كسى  به  وكنايه 
توزى  كينه  علت  ظاهرا  نكردند.  كوتاهى 
به  خانلرى  رويكرد  خانلرى  به  احمد  آل 
كارهاى ديوانى و دولتى بود كه آل احمد 
موافق آن نبود. هرچه بود در هر فرصتى 
كه مى يافت از طعن و توهين در حق آن 

مرد بزرگ فروگذار نمى كرد. 
و اما براى من، همچنان كه در يادداشتى 
در سوگ خانلرى گفتم، او تنها استاد من 
و  مهربان  پدرى  چون  من  براى  او  نبود. 
در  بود.  آگاه  و  دانا  راهنمايى  و  بزرگوار 
او  ادبيات  دانشكدۀ  در  پربارش  درس 
بود كه مرا با وزن شعر فارسى آشنا كرد. 
تاريخ زبان فارسى را او به من آموخت. با 
ياد داد كه فارسى را  نثر شيوايش به من 
از  و  نوشت،  درستى  به  توان  مى  چگونه 
ادبى  نقد  موازين  كه  بود  او  مهمتر  همه 
توان  مى  چگونه  اينكه  داد؛  ياد  من  به  را 
عوامل  و  دريافت  مؤثر  با  را  اثر  رابطۀ 
را  اثر  صاحب  ذهن  و  انديشه  در  تأثير 
و  شاعر  بر  را  ديگران  تأثير  و  بازشناخت 
نويسنده و تأثير او را بر ديگران بازجست. 
شناخت  در  را  خود  هاى  يادداشت  من 
حوزۀ  در  او  گرانبهاى  ميراث  بررسى  و 
»خانلرى  عنوان  با  فارسى  ادبيات  و  زبان 
و نقد ادبى« به تفصيل آورده ام و يادآور 
خانلرى  سودمند  گفتارهاى  كه  ام  شده 
و  شعر«  »ساختمان  شعر«،  »زبان  دربارۀ 

نخستين  براى  كه  بود  شعر«  »موسيقى 
بار اين مفاهيم و معانى را در زبان فارسى 

مطرح كرد. 
ياد  كماالت  و  فضائل  همۀ  از  گذشته 
استاد  به  ديدار  نخستين  همان  از  شده، 
خانلرى دل بستم و به بهانه هاى گوناگون 
او را بيشتر ببينم و از فيض  مى خواستم 
جلد  تصحيح  شوم.  برخوردار  صحبتش 
عيار«  »سمك  دلپذير  داستان  از  دوم 
در  ماهى  چند  آورد.  پيش  را  امكان  اين 
دوست«،  »كوى  در  اش،  ييالقى  خانۀ 
حوالى  شميران،  مقصودبيك  خيابان  در 
رسيدم  مى  خدمتش  به  حسابى  چهارراه 
نسخۀ  از  را  خود  هاى  رونوشته  هربار  و 
گذراندم.  مي  او  نظر  از  »سمك«  عكسى 
در مقابله و بازخوانى آن متن او نكته هايى 
در حاشيۀ صفحات  كه  يادآور مى شد  را 
قيد مى كردم. اين نشست ها فرصتى بود 
كه با روش علمى و انتقادى تصحيح متون 
كهن آشنا شوم و گذشته از اين در لحظه 
از  را  خود  هاى  كنجكاوى  فراغت  هاى 
و شخصى  ادبى  خصوصيات  و  ها  خصلت 
يوشيج،  نيما  و  هدايت  صادق  دوستانش، 
هدايت  خانلرى  بگذارم.  ميان  در  او  با 
كه  دانست  مى  بزرگ  اى  نويسنده  را 

استعدادش در هنر نويسندگى
نبوغ آسا بود. هرچند كه آثار دوستان ديگر 

او يعنى بزرگ علوى و صادق چوبك را نيز 
هدايت  قابليت  و  قدرت  اما  ستود،  مى 
مى گفت  ديد.  نمى  آنها  با  قياس  قابل  را 
ادبيات يك ملت  تاريخ  امثال هدايت در 
به ندرت پديد مى آيند. بعد به طعنه مى 
گفت جوانان ما تنها يك چهره از هدايت 
را ديده اند: نويسنده اى كه داستان هايى 
دربارۀ عامۀ مردم مى نويسد، اما هدايت، 
گذشته  و  بود  متفكر  و  بسياردان  مردى 
بلندنظر  انسانى  كمالش  و  فهم  و  هنر  از 
و بزرگوار و آزاده بود. بسيار كمياب اند 
آدميزادگانى كه اين همه صفات را يكجا 

در خود داشته باشند. 
قبول  با  خانلرى  يوشيج،  نيما  مورد  در 
معاصر  شعر  بر  تأثيرش  و  او  نوآورى 
فارسى، زبان مبهم و دشوارش را الكن مى 
دانست و آن را نمى پذيرفت، هرچند كه 
تأثير او را بر روى آورِدن جوانان به شعر نو 
انكار نمى كرد. ميگفت در جوانى گهگاه 
هايش  پاى حرف  و  رفته  مى  نيما  خانۀ  به 
مى نشسته و از او در صناعت شاعرى نكته 
خويشاوند  نيما  است.  آموخته  بسيار  هاى 
با  نيما  هنر  دربارۀ  خانلرى  بود.  خانلرى 
با احترام، حرف مى زد. روى  احتياط، اما 
را  نيما يوشيج  بدايع  و  هم رفته بدعت ها 
به خوبى دريافته بود و با نظرى مثبت آن را 

ارزيابى مى كرد. 
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روزی روز می آید
آيا من و شما هيچ وقت از خداوند گله 
كرده ايم كه چرا به ما عقل كم دادى؟! 
ايم  گفته  بارها  اگرچه  نه.  گمانم  به 
خدايا چرا به ما شانس ندادى، چرا پول 
آن  مثل  يا  ندادى  بلند  قد  چرا  ندادى، 
رباعى كارو اگر چه خودش خوش گل و 
خوش تيپ بود اما از زبان يك زشت رو 

گله كرده بود كه:
خدایا چون نوشتی سرنوشتم 

که یار از من رمید از بس که زشتم 
زبانم الل اگر خط تو بد بود 

تو میدادی خود من می نوشتم 
كرده  آفريدگار  از  را  ها  گله  همه  ما 
حاضر  هستيم  خودخواه  بس  از  اما  ايم 
نيستيم بگوئيم كه خدايا چرا به ما عقل 
كم دادى يا چرا اصاًل عقل ندادى. اما از 
بدتر  داريم  ما كه خيال مى كنيم عقل 
آنهائى هستند كه خيال مي كنند خيلى 
عقل دارند و خيلى هم فهميده هستند 
و خداوند تبارك و تعالى از عقل و هوش 
آنها  به  دستى  دو  و  برداشته  ديگران 
بسيار  اشخاص  اينگونه  كرده.  تقديم 
عاقل در دور و بر من و شما زياد پيدا 
مي شوند كه البته براى اثبات عقل باال 
مهندسى  دكترى،  نامشان  جلوى  بايد 
بيشتر  مردم  كه  باشد  پرفسورى  يا 
باورشان كنند و از همه مهم ترخودشان 
باور كنند كه خيلى مى فهمند و وقتى 
باوركردند خيلى مى فهمند تازه مدعى 
آنوقت  و  نافهم ها هم مي شوند  نجات 
است كه كار باال مى گيرد و با مقاله و 
كتاب و كنفرانس و مصاحبه و مباحثه 
مي خواهند فهميدگى خود را به كرسى 

بنشانند و پدر مردم  را در بياورند. 
ابزار كار اين فهميدگان جامعه ما چند 
دانشمند  و  پرداز  نظريه  ازچند  كتاب 
مشهور با نام هاى شناخته شده است كه 
البته خارجى هستند و جامعه جهانى را 
از نگاهى ديگر آناليز مى كنند و تكليف 
ندارند  را  اين  را كه جرأت  همه مردم 
كه از خدا گله كنند كه چرا به آنها كم 
البته  صد  و  البته  درآورند.  داده  عقل 
روشنفكرهم  كه  فهميده  طبقه  اين  كه 
هستند و اگر بنده خدائى پيدا شود و از 
اين همه »ايسم« و »ايست« كه آنها به 

مى  لبخندى  چيزىنفهمد  برند  مى  كار 
آميز مىگويند  نگاهى حقارت  با  و  زنند 
»فالنى راستى هنوز تو مثل قديم فكر مى 
كنى!« اگر بگوئى بله مى گويند بابا دنيا 
كن،  درست  را  خودت  برو  شده  عوض 
خودت  ها  سنت  پوسيده  طناب  به  چرا 
نشينند  مى  بعد  و  اى  كرده  آويزان  را 
صدها نصيحت پدر مادردار برايت قصه 
مي كنند و به غصه ات مى كشانند كه 
را  ُگركى  مكسيم  مادر  كتاب  مثالً  چرا 
با  و  ميروى  بيچاره  توى  و  اى،  نخوانده 
بدبختى و ترس و لرز اين كتاب را از يكى 
از همين مدعيان روشنفكرى كه فكر مي 
قرض  داده  فراوان  عقل  او  به  خدا  كند 
مى كنى و مي خوانى و مى بينى هيچى 
اگر  گوئى  مي  خودت  با  و  نيست  توش 
بگوئى اينكه چيزى نيست بابا و داستان 
اين  از  درجه  هزار  هدايت  ولگرد  سگ 
بهتر است، گرفتار نگه كردن عاقل اندر 
سفيه مي شوى. پس بهتر است با نگاهى 
خوندم  آره  بگوئى  مرموز  لبخندى  و 

عاليه عاليه. 
پدر همه  واژه روشنفكر هم بدجورى  اين 
را درآورده و حاال تازگي ها واژه خردگرا 
را هم به آن اضافه كرده اند و بعضى هم 
مى گويند خردگرا غيراز روشنفكر است 
و  روشنفكر  آدم  گويند  مى   هم  بعضى  و 
خردگرا حتما نبايد با سواد باشد. اگرچه 
روشنفكرهاى  شما  گويند،  مي  راست 
باسواد به كدام بى سواد اجازه داديد كه 
كتاب  كه  سواد  بى  آدم  باشد.  روشنفكر 

نخوانده، بايد دنباله رو روشنفكر باشد. 
ياد آن قصاب مشهدى به خير كه بعد از 
انقالب كبيرخمينى! با كارد قصابى رفت 
باالى  او  مطب  كه  دكترى  آقاى  سراغ 
قصابى اش بود و هر روز به جاىرسيدگى 
و  ميرفت  پيمائى  راه  به  شهر  بيماران  به 
مى  راه  دكتر  آقاى  دنبال  به  هم  قصاب 
گفت.  مى  باد  مرده  باد  زنده  و  افتاد 
خيال  ما  دكتر  »آقاى  ميزد  فرياد  قصاب 
مى كرديم شما مى فهميد چه خبر است 
و كلمات قصار آن پيرمرد ديوانه را براي 
مان تعبير و تفسير مىكرديد و بهشتى را 
در روى زمين به ما نويد مى داديد. حاال با 
طناب شما روشنفكران به چاهى افتاده ايم 

كه هر چه بيشتر تالش مى كنيم در لجن 
چاه بيشترفرو مى رويم.« 

يا  روشنفكرى  مدعيان  كه  ديديم  ُخب 
آوردند  ما  سر  بر  چه  جامعه  فهميدگان 
جرأت  هنوز  مذهبىها  اوايل  آن  كه  چرا 
نمى كردند از چاه كثيف انديشه هايشان 
بيرون بيايند و فقط منتظر فرصت بودند 
و اين فرصت را روشنفكرها به آنها دادند 
و  كردند  نشينى  عقب  خودشان  بعد  و 
ديگر  و  شدند  سوار  مردم  برگرده  مالها 
هيچ. البته بسيارى از اين روشنفكرها پس 
از چهل سال متوجه  يا پيش  از چهل سال 
كردند  سكوت  يا  اما  شدند،  خود  اشتباه 
هنوز  اما  ايم،  كرده  اشتباه  گفتند  يا  و 
پا  يك  معتقدند مرغ  بسيارى هستند كه 
دارد و بحث و جدل هنوز در محافل مثال 

روشنفكرى ادامه دارد. 
روشنفكران  همين  از  يكى  پيش  ها  سال 
آنجا  تا  بود.  كاليفرنيا  شمال  ميهمان 
قول  به  ايشان  داشتم  و  خبردارم  من  كه 
كه  منهم   ُخب  و  بود  روشنفكر  معروف 
چون  اما  ندارم  دشمنى  جماعت  اين  با 
ميهنم از روشنىفكر اين ها گرفتار تاريكى 
محض شده ته دلم از آنها راضى نيستم و 
بياد بدبختىهاى  نام روشنفكر  با شنيدن 
بارها  آنجا كه  از  اما  افتم.  ايران مى  ملت 
تلويزيون  اين هموطنم رادر  بارها چهره  و 
و  بودم  آشنا  ايشان  افكار  با  و  ديده 

  57 سال  وقايع  تفسير  در  كه  مىديديم 
چقدر بي طرفانه گپ مى زند و آن گمان 
گذشته و درگذشته من وشايد هم ايشان 
دگرگون شده نه ايشان آن روشنفكرچپ 
گرا و نه من آن سپند متعصب راستگراى 
سابق هستم . لذا به سراغ ايشان در خانه 
هم  باز  تا  رفتم  بود  ميهمان  كه  دوستى 
آن  در  كنم.  استفاده  مرد  اين  محضر  از 
حضور  كذائى  روشنفكران  همان  جلسه 
ايسمى  چه  طرفدار  نميدانم  و  داشتند 
تنها  نه  ميهمان  روشنفكر  اين  بودند. 
هاى  حرف  بلكه  زد  مى  حرف  خوب 
خوب هم مى زد و يا به نظر من خوب 
سرمان  بر  كه  بالهائى  تشريح  آمد.  مى 
از جنبش سبز گفت  آمده و بعد سخن 
و معتقد بود  كه با وجودي كه رهبران 
جنايتكار  كه  هستند  ناكسانى  جنبش 
مى باشند و بايد محاكمه شوند اما شايد 
بشود با پشتيبانىجوانانى كه اين جنبش 
را آغاز كرده اند كارىكرد كه كارستان 
و  بودند  مخالف  گروهى  ُخب  باشد.  
را  خودش  عقيده  هركس  و  موافق  گروهى 
كه  شد  اين  از  صحبت  بعد  كرد.  ابرازمى 
چرا اينهمه مبارز كه درخارج  وجود دارند 
نتوانسته اند كارى بكنند و هنوز جمهورى 
جهل و جنون سرجايش نشسته و آدمخواران 
كشور  هاى  جوان  سالخى  مشغول  اسالمى 

هستند. 



WWW.PEZHVAK.COM ® 330 (JULY 2019) COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA   (408) 221-8624

9

دنباله مطلب در صفحه 50

نجات بیش از۳۰۰ کودک مهاجر از 
شرایط »رقت بار« اردوگاه کلینت در تگزاس

دست كم 300 كودك از يك كمپ اسكان 
آمريكا خارج  تگزاس  ايالت  مهاجران در 
شدند. رسانه هاى آمريكايى وضعيت اين 
كرده اند.  توصيف  »رقت بار«  را  كمپ 
گزارش  چند  انتشار  پى  در  تصميم  اين 
آمريكايى درباره وضعيت  در رسانه هاى 
وخيم كودكان مهاجر در اردوگاه كلينت 
گرفته شد. يك گروه از وكالى آمريكايى 
پس از انتشار گزارشى از آسوشيتدپرس 

كردن يك كودك از مادرش ابعاد جهانى 
به خود گرفت.

الورا مخرجى، مدير مركز »كلينيك حقوق 
دانشگاه  حقوق  دانشكده  در  مهاجران« 
گفت:  مركز  اين  توصيف  در  كلمبيا 
از  پر  سال  و  سن  كم  مادران  »لباس هاى 
و  هفت  كودكان  بود.  مادر  شير  لكه هاى 
هشت ساله و مادرانشان، لباس هاى كثيفى 
بر تن دارند و بدون وسايل بهداشتى اعم 

اروگاه ها همه جا بوى بد به مشام مى رسد 
ندارند.  دسترسى  غذا  و  آب  به  افراد  و 
بدترين وضعيتى كه كودكان به آنها دچار 
مى شوند اين است كه به آنها غذاى خراب 
شرايطى  وقت  هيچ  مى دهند.  يخ زده  يا 
و  بودم. بچه ها كثيف  نديده  اين بدى  به 
همان  از  مرزبانى  ماموران  بودند.  گرسنه 
اول كار آن ها را از سرپرست هايشان جدا 
كرده بود. فعاالن حقوق بشر، بيش از يك 
سال است كه از اوضاع نابسامان كودكان 
در مناطق مرزى آگاه شده ا ند و از آن زمان 

تاكنون شرايط بدتر هم شده است.«
كه  است  آمده  گزارش  اين  ادامه  در 
اين  در  روز  سه  حداكثر  بايد  كودكان 

والدين يا افرادى كه سرپرستى آنان را بر 
آنها  بر  عالوه  شدند.  جدا  داشتند،  عهده 
مادران كم سن و سال به همراه نوزادانشان 

هم در اين اردوگاه ها به چشم مى خورند.

به اين محل مراجعه كردند. بر اساس اين 
گزارش، كودكان و نوجوانان محبوس به 
و  نداشتند  دسترسى  مسواك  و  صابون 
از  گرفتن  دوش  امكان  ها،  هفته  براى 
آنها گرفته شده بود. اين مساله به ويژه 
جدا  زمان  از  صوتى  فايل  يك  انتشار  با 

از صابون و مسواك و خميردندان به سر 
مى برند. نوزادان پوشك هم ندارند. بيشتر 
زندگى  اردوگاه ها  اين  در  كه  بچه هايى 
اماكن  اين  وارد  كه  روزى  از  مى كنند، 
اينكه  نه  و  كرده اند  حمام  نه  شده اند 
اين  در  است.  شده  تعويض  لباس هايشان 

به  بايد  آن  از  پس  و  بمانند  اردوگاه ها 
سراسر  در  كه  مخصوص  اردوگاه هاى 
اين  با  شوند  منتقل  دارند،  وجود  آمريكا 
اين  در  ماه  يك  تقريبا  آنها  از  بعضى  حال 
هيچ  آنها  از  بعضى  مانده اند.  اردوگاه 
همراهى نداشتند و تعدادى از آنها هم از 

مهاجران  كودكان  جداسازى  سياست 
غيرقانونى از سرپرست ها و حبس افراد 
بازداشتگاه هاى  در  سال  و  سن  كم 
از  يكى  به  گذشته  سال  موقت، 
چالش هاى داخلى دولت دونالد ترامپ 

تبديل شد. 
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دکتر احمد ایرانی
 بخش آخر

جدایی حکومت و دین

در این کتاب، به منظور بر طرف ساختن آشفتگی ها و دردهای
اجتماعی در جهان »به ویژه ایران و خاورمیانه« پیشنهادات و راه 
حل های مّهمی ارائه شده است و توجه در آن ضرورت کامل دارد.

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

Also available at Amazon & Google Play

معرفی کتاب
معّمای نفت و تغییر رژیم در ایران

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

تاراجگران نفت در خلیج فارس

نویسنده: مایک رهبریان

برای تهیه کتاب با مراکز زیر تماس حاصل فرمایید:

رابطه حکومت و دین در ایران آزاد
كه  ايران  كنونى  حكومت  زود  يا  دير 
به  نامد  مى  دينى«  »حكومت  را  خود 
خواهد  متالشى  درون  از  بسيار  داليل 
جمهورى  سياسى  مذهبى-  رهبران  شد. 
يا  ناآگاه  هواداران  و  ايران  اسالمى 
مبارز  مردم  اراده  برابر  در  آن  مزدور 
و  آورد  خواهند  فرود  سرتسليم  كشور 
اصول  هاى  پايه  بر  مردم  حكومت  بنياد 
دسته  و  گروهى  حاكميت  دموكراسى، 
جمعى و با توجه به اجراى اصول اعالميه 

جهانى حقوق بشر استوار خواهد شد.
بزرگترين  آنجا كه در سال گذشته  از  اما 
سوى  از  ايران  ملت  بر  كوبنده  ضربه 
زمامداران روحانى براساس اجراى نظريه 
»حكومت دين« وارد شده مبارزان ميهن 
خواستار  خود  نيروى  و  توان  تمامى  با  ما 
برقرارى اصل »جدايى حكومت و دين« و 
پيدايش  آغاز  همان  از  آن  اجراى  ويژه  به 
از  پس  شد.  خواهند  ملى  حاكميت 
حكومت  روحانى،  طبقه  دولت  سرنگونى 

در  و  آخوند  حكومت  جانشين  مردم 
نظام  جايگزين  »دموكراسى«  نظام  واقع 

»تئوكراسى« خواهد شد.
مذهبى،  حكومت  از  شده  آزاد  ايران  در 
كابوس  خود  كه  ايران  آگاهان  و  مبارزان 
تمام  سركوبى  خودكامگى،  هراسناك 
وحشيانه  و  انسانى  و  فردى  هاى  آزادى 
ترين رفتارها را از سر گذرانيده- برخالف 
اصول  هاى دستگاه سرنگون شده-  روش 
دموكراسى را در حكومت و اصول آزادى 
راهنماى  چراغ  جامعه  در  را  فردى  هاى 
خود خواهند ساخت. در ايران آزاد نه تنها 
قانون  در  دين«  و  حكومت  »جدايى  اصل 
بلكه  شد  خواهد  گنجانيده  كشور  اساسى 
همين قانون، »آزادى هاى دينى و مذهبى« 
تضمين  كشور  شهروندان  تمام  براى  را 
خواهد كرد. از آنجا كه آزادى هاى فردى 
و انسانى در جامعه از بزرگترين جلوه هاى 
دموكراسى به شمار خواهند رفت طبيعى 
نيز  آزادى هاى دينى و مذهبى  است كه 
جلوه اى از حكومت ملى، گروهى و دسته 

پيروان  آزاد  ايران  در  بود.  خواهد  جمعى 
تمامى دين ها و مذهب ها در برابر قانون 
هاى  برترى  و  شد  خواهند  اعالم  برابر 
دينى و مذهبى از ميان برداشته خواهند 
فردى،  امور  جمله  از  مذهب  و  دين  شد. 
به شمار خواهد رفت.  وجدانى و شخصى 
تبليغ  در  مذاهب  و  اديان  تمامى  پيروان 
عقايد خود و در اجراى مراسم مربوط آزاد 

اعالم خواهند شد.
و  حكومت  »جدايى  بزرگ  اصل  اجراى 
دين« و استقالل اين دو نهاد اجتماعى از 
به معناى سركوبى طبقه روحانى  يكديگر 
كه  آنجا  از  نيست.  آن  نابودى  پايان  در  و 
فردى  هاى  آزادى  از  ايران  مردم  تمامى 
آنجا كه طبقه  از  و  برخوردارند  انسانى  و 
ايران است  بزرگ  از ملت  روحانى جزيى 
اين طبقه حق اظهار نظر در مسائل كشور 
مى  روحانيان  حتى  و  داشت  خواهد  را 
توانند براى رسيدن به مقام هاى انتخابى 

كشور خود را نامزد كنند.
اجرای اصل جدایی حکومت و دین

گرچه طبقه روحانى هرگز نمى تواند عقايد 
به دستگاه حكومت تحميل  را  دينى خود 
كند اما با توجه به اصول دموكراسى- به 
مانند ساير طبقات جامعه- حق اظهار نظر 
در مورد دولت و مسايل سياسى را خواهد 
و  حكومت  جدايى  اصل  اجراى  داشت. 

سياست  و  دولت  جدايى  معناى  به  دين 
از دين و مذهب نيست. دولت و سياست 
كشور به تمامى ملت ايران تعلق دارد كه 

روحانيت نيز جزء كوچكى از آن است.
پس از سرنگونى حكومت زمامداران دينى 
در ايران، نمايندگان و برگزيدگان ملت- 
در  مذهبى  حكومت  كارنامه  به  باتوجه 
كه  كسانى  وظايف  و  عمل  ميدان  ايران- 
خود را »روحانى« مى دانند روشن خواهند 
كرد. نظام سياسى در ايران آزاد از مردمى 
كه دانسته يا ندانسته امكان دارد در دام 
تزوير رياكاران و شيادان سياسى- مذهبى 
گرفتار شوند دفاع خواهد كرد و به پيش 

گيرى از اين گرفتارى خواهند پرداخت.
از آنجا كه تمامى دين ها و مذهب ها در 
از  و  برابرند  قانون  برابر  در  ايران  جامعه 
آنجا كه پيروان هيچ يك از آنها بر ديگرى 
ملى  درآمد  از  ايران  دولت  ندارد  برترى 
مذاهب  و  اديان  از  يك  هيچ  به  كشور 
پرداخت  كرد.  نخواهد  كمك  موجود 
مومنان  را  يا مذهب  دين  هر  هاى  هزينه 

برعهده خواهند داشت.
باتوجه به اصل جدايى حكومت و دين و در 
راه اجراى بى طرفى دولت در برابر دين 
در  ايران،  در  گوناگون  هاى  مذهب  و  ها 
دبستان ها و دبيرستان هاى كشور تدريس 
آموزش هاى دين يا مذهب ويژه اى انجام 

نخواهد شد.
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DIVA OF LA JOLLA

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

(408) 241-3755

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

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

Free Jewelry Cleaning & Ring Inspection
(While You Wait)

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

WE BUY 
GOLD

One of the largest 
selection of Rolex Watches

Certified Pre-Owned Rolex Watches

We offer Custom Designs,  
Jewelry & Watch batteries & repair
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Office of International Services

دفتر خدمات بین المللی

          Office  of International  Service
s

 OOIS

          Office  of International  Service
s

 OOIS

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

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

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

F دریافت گرین کارت از طریق ازدواج و خانواده
F تهیه و تنظیم وصیت نامه

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

F سوشیال سکیوریتی

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

F دریافت حقوق و مزایای دولتی
F حقوق بازنشستگی در آمریکا     

Employer Identification Number گرفتن F
Fictitious Business Name ثبت F

)Incorporation, LLC, DBA( تشکیل شرکت ها F
F گرفتن وقت از سفارت ایران، رزرو بلیط و هتل

F طالق در آمریکا

F تعویض نام

Office of Internationl Services is not a Law Firm

حکایت »پیرچنگی« در مثنوی 
موالنا جالل الدین محمد بلخی )رومی(

برخى  كه  بودم  انديشه  در  ها  مدت 
از  را  موالنا  مثنوى  هاى  داستان  از 
جستجو  هم  برگردانم،  نثر  به  شعر 
است  من  خود  براى  دوباره  تعلمى  و 
و  قشنگ  هاى  داستان  خواندن  هم  و 
تر  روان  شكل  اين  به  مثنوى  آموزنده 
را  خوانندگان  شايد  و  ترست  آسان  و 
جهان  در  شايد  نشيند.  دل  بر  تر  ساده 
آرامش  امروزى،  طلب  جنگ  پرآشوب 
دنياى عرفان غريب و عجيب نمايد، اما 
گاهى سر بر دامان آرامش نهادن و دور 
از اين ازدحام و آشوب لختى آسودن نيز 
اين داستان كه مى  نباشد. در  پر بدك 
آغازم از پيرچنگى و قصه چنگ زدن او 
مى  ياد  آن  آمدهاى  پى  و  گورستان  در 

كنيم.
استادان  مآخذ  بنابر  داستان  اين  اصل 
بزرگ من دكتر ذبيح اهلل صفا و استاد 
آموخته  و  فروزانفر  الزمان  بديع  يگانه 
اين  درس  هاى  كالس  در  من  هاى 
در  كه  ايست  قصه  بزرگوارم،  استادان 
كتاب اسرارالتوحيد ابوسعيد ابى الخير 

آمده است و آن چنين است كه: 
را  مودب  حسن  ابوسعيد  خاص  خادم 
خرج  تا  ببخشيد  زر  دينار  صد  پيرزنى 
براى  ابوسعيد  از  حسن  كند  درويشان 
چگونگى خرج آن پول بپرسيد، ابوسعيد 
به  و  بردار  پول  اين  كه  گفت  را  او 
هاى  گورستان  از  )يكى  گورستان حيره 
نيشابور( برو در آنجا در زير طاقى نيمه 

خراب پيرى خفته است او را بيدار كن 
و اين پول را به او بده. حسن چنان كرد 
و صد دينار را به پير ببخشيد، پس پير 
طنبور  جوانى  در  من  كه  گفت  چنين 
مى نواختم و بسيار كسان با طنبور من 
ديگر  شدم  پير  چون  بودند،  سرخوش 
عيال  نبوده،  من  طنبور  خواستار  كسى 
و فرزندان مرا از تهى دستى از خويش 
اين  به  از همه جا  نااميد  و من  براندند 
خدايا  گفتم  و  آوردم  پناه  گورستان  
لقمه  و  زدم  مى  خلق  براى  تاكنون  من 
مرا  كسى  ديگر  كردم،  مى  فراهم  اى 
آمده  اينجا  به  خواهد،  نمى  مرا  ساز  و 
تو  تا  زنم  مى  تو  براى  پس  اين  از  و  ام 
بامداد  تا  شب  ابتداى  از  فرستى.  نانم 
و  گرسنه  و  نيافتم  چيزى  و  نواختم 
به خواب  و  نهادم  طنبور  بر  ناتوان سر 
بر  زر  اين  و  اى  آمده  تو  اكنون  رفتم 
من مى سپارى و روزى مرا مى رسانى. 
موالنا بى شك داستان پير چنگى  را از 
نيز  عطار  حتى  است،  گرفته  پيشينيان 
در مصيبت نامه داستانى از همين شكل 
به  دارد فقط در داستان عطار رامشگر 

جاى گورستان به مسجد پناه مى برد.
حادثه  وقوع  محل  موالنا  داستان  در 
اواخر  در  شهر  اين  است.  مدينه  شهر 
قرن اول هجرى يكى از مراكز موسيقى 

آنجا  در  زيادى  و خنياگران  است  بوده 
امرار  راه  اين  از  و  اند  برده  مى  به سر 
معاش مى كرده اند عده اى از صحابه 
اين  در  انصار  و  مهاجرين  بزرگان  و 
زر  را  آنان  و  يافتند  مى  حضور  مجالس 
و سيم مى بخشيدند و اين خنياگران از 
در  كردند.  مى  معاش  امرار  آن  درآمد 
داستان پيرچنگى موالنا اين پير به جاى 
تنگدستى  در  و  نوازد  مى  چنگ  طنبور 
او  به  او عمربن خطاب خليفه مسلمين 
بوده  اى  خليفه  عمر  رساند  مى  يارى 
تعصب  و  گيرى  سخت  به  كه  است 
پيامبر  حتى  كه  حدى  تا  بود  معروف 
پاى  و  حبشى  بازيگران  نظاره  از  نيز  را 
پيامبر  از  و  داشت  مى  باز  آنها  كوفتن 
تنبيه آنان را طلب كرد كه وى او را از 

اين كار بازداشت. 
بر  زدن  تازيانه  كه  بود  كسى  اولين  او 
حتى  و  كرد  باب  را  كاران  پيكر خالف 
نقل است كه فرزند خودش »ابوشحمه« 
فرمان  آنچنان  گسارى  مى  سبب  به  را 
تازيانه  زير  در  او  كه  داد  تازيانه 

درگذشت. 
در داستان موالنا همين خليفه متعصب 
خوابى مى بيند كه در اين خواب از حال 
پيرچنگى آگاه مى شود و به كمك او مى 

شتابد.
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Email: atousi1515@gmail.com

احمد طوسی

ورزش از نگاه من
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تسلیت

تسلیت

تسلیت

آقای نعیم سعداوی عزیز،
همه ما متاثر و متاسفیم. تسلیت ما را بپذیرید.

         دکتر رضا موتمنی - تیم فوتبال پارسیان فرزنو

آقای مهندس نعیم سعداوی،
درگذشت همسر گرامیت، سرکار خانم دکتر »نسیم قنبری« 
را از صمیم قلب به شما، دوستان و آشنایان تسلیت می گوییم.

                                     الله، علی و احمد طوسی

در جهت  همگانى  يك كوشش  آنكه  براى 
دگرگون ساختن فوتبال ما صورت گيرد، 
اجتماعى،  انضباط  و  ايدئاليسم  از  بايد 
وظيفه شناسى و گرايش به مقدم داشتن 
مصالح عمومى باشگاه ها، مربيان، داوران، 
بازيكنان بر منافع فردى در كار باشد، در 
غير آن نه يك همكارى و هم گامى براى 
اى  مسابقه  و  طلبى  فرصت  بلكه  توسعه 
براى به سفر رفتن، پولدار شدن و بدست 
آوردن غنيمت هاى شغلى در ميان خواهد 
رهبرى  به  كه  آنهايى  همه  متاسفانه  بود. 
آن  پى  در  اند  رسيده  فوتبال  فدراسيون 
بسازند.  خود  ذهن  از  را  آن  كه  اند  بوده 
در حاليكه فوتبال اگر چه يك بازى است 
اين  آنكه همه  با  باور علمى است.  اما يك 
رئيس ها دريافته اند كه براى هيچ آدمى 
آنها  اما  نيست،  زيستن  دوباره  فرصت 
و  گذشتى  بى  محورى،  خود  اسير  اغلب 
ما  فوتبال  در  اند.  شده  ناخواسته  غرور 
گرچه  نيست  اقتصادى  فقر  موجود  فقر 
ترديد  بدون  بدهكارند،  ها  باشگاه  همه 
و  درست  مديريت  عدم  موجود،  فقر 
به  توان  مى  همواره  است.  فرهنگى  فقر 
كردن  خراب  كه  كرد  اشاره  مساله  اين 
نباشد.  تازه  ساختمان  يك  حاصلش  اگر 
به  عمل قابل ستايشى نيست. همه ما كه 
زنيم  مى  سينه  بر  را  فوتبال  سنگ  نوعى 
در  ما  فوتبال  باشيم.  روراست  باهم  بايد 
در  توان  مى  چگونه  است.  متزلزلى  وضع 
از  بارى  كوله  آيا  كرد؟  سكوت  مورد  اين 
مسئوليت در پشت ما است كه بايد آن را 

به نسل بعد انتقال داد؟ 
در جامعه اى خالى از صداقت كه هركس 
سعى بر آن دارد، بهر بهانه اى ديگرى را 
مقصر قلمداد كند و بر بام كوتاه تر چنگ 
بيندازد، اين امر سبب فروپاشى ارزش ها 
و قراردادهاى اجتماعى است. بازيكنى كه 
با سه تيم قرارداد مى بندد، قراردادهاى 

اخالقى را زير پا مى نهد. سردار رياست تيمى 
كه استعفا مى دهد بايد بگويد چرا؟ آنها مى 
اعتراف  خود  ناكامى  به  آنكه  بدون  روند 
مشترك  هاى  نارسائى  كردن  آشكار  كنند. 
داريم  بيش  و  كم  آن سهمى  در  ما  همه  كه 
كار شرم آورى نيست و احتياجى نيست كه 
هاست  را خورد. مدت  مظلوميت خود  نان 
مى توان فهميد كه در اين ليگ خشك و يخ 
هيچ  و  ندارد  وجود  اى  تازه  ايده  هيچ  زده 

مربى جوانى نوآورى نمى كند. 
به  هواپيما  پله  از  پاى  ويلموس  آقاى  هنوز 
زمين ننهاده مجيد جاللى لپ تاپش را باز 
مى كند و مى گويد »او بهتر از كى روش 
از سوريه جنگ زده  ملى  تيم  با  او  است«. 
در تهران يك مغلوب مى سازد. هنوز يك 
هفته نشده تيم ملى در كره جنوبى با كره 
تساوى مى كند و همه به به و چه چه مى 
را  بازيكنان  نام  هنوز  او  كنيد  باور  كنند. 
مى  محكوم  را  روش  كى  همه  داند.  نمى 
را در  ايران  پراستعداد  او بچه هاى  كنند. 
غالب دفاعى فرد مى برد و مى گويند آنها 
اند،  كرده  فراموش  همه  كنند.  حمله  بايد 
به  تهران  در همين  ما  روش  از كى  قبل  تا 
نام  از  ديگر  كسى  باختيم.  مى  ها  عرب 
ابتدا  او  داد.  نمى  راه  بدل  هراسى  ايران 
به ترميم دفاع پرداخت. رحمتى، عقيلى و 
خيلى ها را كنار گذاشت و بنائى نو ساخت. 
را  دفاعى  او  نبود.  ها  روزنامه  تيم  او  تيم 
به  بعد  و  نخورد  گل  ها  سال  كه  نهاد  بنا 
پرداخت.  ديگر  استعدادهاى  كردن  پيدا 
آمريكا  كوپا  مسابقات  در  ديروز  همين  او 
بر  دو  را  بزرگ  آرژانتين  كلمبيا  تيم  با 
صفر مغلوب كرد و روزنامه هاى ايران به 
تيمى  از كلمبيا  او  آن گذشتند.  از  سادگى 
ساخته است كه حاال همه حسرت از دست 
دادن او را مى خورند. مايلى كهن، جاللى، 
مى  غرغر  هم  هنوز  پُروها  همه  درخشان، 
هم  كلمبيا  در  او  پيروزى  از  آنها  كنند. 

غمگين مى شوند! در فوتبالى كه دنيزلى از 
تركيه، استراماچونى از ايتاليا و تنى چند از 
كرواسى مى آيند و همه هم دستياران خود 
را با خود همراه آورده اند، اين ارز الزم از 

كجا تامين مى شود؟
ما  نحيف  فوتبال  و  ها  باشگاه  فدراسيون، 
خرد  المللى  بين  مناسبات  هاى  چرخ  زير 
مى شود و ما هم همواره به اين مساله كمك 
ورزشگاه  نداشتن  گى،  برنامه  بى  كنيم.  مى 
ورود  عدم  بد،  هاى  زمين  مناسب،  هاى 
بانوان به ورزشگاه ها و حاال جنگ تماشاگران 
مس  مربى  ياگوديچ  آقاى  ها.  ورزشگاه  در 
بيست  اى مى گويد كه  كرمان در مصاحبه 
و  كند  مى  مربيگرى  ايران  در  است  سال 
بسيار خوشحال است كه از اين حقوق خانه 
تا  است  خريده  دريا  كنار  كرواسى  در  اى 
او  بگذراند.  آن  در  را  بازنشستگى  سال هاى 
فقط  كند  نمى  دعوت  اش  خانه  به  را  كسى 
خوشحال است مثل آقاى برانكو كه روزنامه 
هاى آلمانى نوشتند چمدانى پر از پول براى 
پرسپوليس  از  ها  اين  همه  با  او  اما  برانكو، 
افسرده  را  قرمز  هاى  پرسپوليسى  و  رفت 
روزهاى  در  او  كه  اينجاست  جالب  كرد. 
كنار  در  و  پوشيد  مى  سياه  لباس  محرم 
گردن  به  قرمزى  گردن  شال  مسابقه  زمين 
مى آويخت، حاال از پرسپوليس محبوب اش 
عربستان  هاى  تيم  با  و  است  كرده  شكايت 
به  هم  آن  بيشتر  پول  و  است  بسته  قرارداد 
ها  خيلى  شود.  مى  پرداخت  وقت  سر  دالر 
كه  بود  نشسته  استارت  در  او  گويند  مى 
ويلموس  آقاى  وقتى  و  شود  ملى  تيم  مربى 
خوشحال  خيلى  او  نشست،  كيروش  جاى 
خواست  مى  كجا  تا  ديگر  رسيد.  نمى  بنظر 
پرسپوليس  حاال  و  برود  پيش  پرسپوليس  با 

مانده است و طرفداران خشمگين كه هر روز 
در كنار دفتر باشگاه شعار مى دهند و طفل 
باقرى  آقاى  ها  پرسپوليس  محبوب  و  متين 
مى گويد، »من هنوز آماده نيستم كه مربى 
راه  از  آيا روزهاى سخت  پرسپوليس شوم.« 

خواهند رسيد!
يك  دوخت،  واقعيت  به  را  ها  چشم  بايد 
روزنامه  در  سازى  تراكتور  خارجى  بازيكن 
مى گويد كه او در ايران غم زده و غمگين 
بوده است و هرگز به اين دوزخ )تبريز( باز 
اى  گونه  به  بايد  را  نخواهد گشت. مسايل 
معرفت  بود.  همراه  واقعيت  با  كه  گفت 
هاى  مكانيزم  كردن،  رعايت  را  اخالقى 
بازيكنان،  روزمره  زندگى  در  را  رفاهى 
مربيان و حتى داوران افزايش دادن تا اميد 
پا مى  بدين كشور  اميد  با  كه  آنهايى  براى 
نگاه  را  خود  پشت  و  نگردند  نااميد  گذراند 
خالئى  ما  فوتبال  در  نكنيم  فراموش  كنند. 
ها  زودى  باين  كه  است  آمده  بوجود  اخالقى 
پرشدنى نيست و در اين ميان هيچكس دلش 
نمى  است  فوتبال  كه  واقعى  قربانى  براى 
سوزد. هيچكدام از اين تيم ها قادر به پرورش 
شوره  اين  در  نيستند.  مستعد  جوانان  دادن 
هاى  كند.روزنامه  نمى  رويش  گلى  هيچ  زار 
ورزشى فراوان، تمامى صفحات خود را تماما 
با فوتبال پر مى كنند تا آن را بفروشند. آنها در 
اين بازار وحشت خبر سازند. مربيان خارجى 
كه مى آيند و مى روند و مربيان داخلى كه از 
كيروش و تا چندى ديگر از ويلموس گله مى 
مسخره  هم  كريمى  فيروز  حتى  ديگر  كنند. 
بازى نمى كند و از اين تيم به آن تيم مى رود، 
مثل فرهاد كاظمى و مثل فراز كمالوند، در 
شده  نشين  خانه  هم  پز  كله  فرى  ميان  اين 

است.

آقای سعداوی عزیز،
با اظهار همدردی و نهایت تاثر درگذشت همسر گرامی تان را 
به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برایتان 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

                                    افلیا پرویزاد و همکاران
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-کارت سبز،  ویزای نامزدی

- امور مربوط به دفتر حفاظت ایران

- ترجمه کلیه مدارک، عکس گذرنامه

- تشکیل شرکت ها

- تعویض نام

(408)554-1318   

Immigration & Translation Services

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

www.saeicompany.com

شرکت ساعی
۱۳۱۸-۵۵4 )4۰۸(مشکل گشای شهر شما

Immigration & Translation Services

(408)554-1318

تابعیت

هوشمند عقیلی

خاطرات در گذر زمان

دنباله مطلب در صفحه 56

I am not an attorney

برای اطالعات بیشتر با آقای داریوش گیالنی تماس بگیرید 

جناب سرهنگ در برایتون
درس  شيرين  و  تلخ   طعم  كه  ديگرى  بار 
خواندن را چشيدم، زمان اشتغال ادارى بود! 
يونسكو-  از طرف  تحصيلى  بورس  عدد  يك 
يك  مواجب،  با  محصلى  زندگى  واحد  يك 
و  روزانه!  توجيبى  پول  و يك  شيلينگ  پوند 

درحوالى لندن.
زبان  كه  اين  خاطر  به  نه  هم  را  بورس  اين 
انگليسى را فوت آب بودم! نخير، چون بقيه 
همكاران ادارى از لحاظ زبان خارجى، چنان 
آزمايش  آنها  از  اگر  كه  بودند  عرب  بيخ  از 
مى  قبول  همگى  قطعا  شد  مى  عربى   زبان 
بنده  درشهرهمكاران،  هرحال  به  شدند! 

پادشاه شدم! 
براى  در فرصت تعطيالت دو سه روزه اى، 
درس  برايتون  در  كه  خواهرم  بچه  ديدن 
مى خواند، به آن شهر رفتم و در آنجا با سه 
دبستانى  يار  سه  چون  كه  ايرانى  شخصيت 
براى  بازرگان كه  نفر  آشنا شدم. دو  بودند، 

و  بودند  آمده  آن ديار  به  خريد عتيقه جات 
جناب سرهنگ بازنشسته زمان رضا شاه كه 
و  دارى  درجه  هواى  و  حال  همان  هم  هنوز 
خودشان،  قول  به  و  كرده   حفظ  را  ارتشى 
پس  بودند!  متولد شده  مادر  از  اصال سرباز 
از ديدار و گذران دو  روزى خوش و خاطره 
انگيز قرار شد آقايان هم براى انجام كارهايى 
به لندن آمده و بنده را هم به عنوان سربار، 
همراه ببرندكه كلى خوشحال شدم، چرا  كه 
من محصل، يك راه قطار برايتون-لندن را به 

قول آنها Save مى كردم.
سراغ  به  شان  هتل  از  موعود  روز  عصر 
خوابگاه  Bed & Breakfast بنده آمده 
و جناب سرهنگ اول در يك ايستگاه بنزين 
خدمت مفصلى به اتومبيل جادار و مدل قبل 
خاطر  اطمينان  براى  و  كرده  تولدشان  از  
روى  را  بريتانيا  امپراطورى  نقشه  بيشتر،  
چكمه   آن   با  و  كردند  پهن  اتومبيل  كاپوت 

هاى دوران رضاشاهى و شلوار سواره نظام آن 
زمان، مثل فرمانده اى كه نقاط استراتژيكى 
دشمن را عالمت گذارى كرده، مسير خطوط 
حمله را مشخص نموده، با گفتن اهوم حاكى 
سوى  به  را  برايتون  جاده  خاطر،  رضايت  از 

لندن به خوشى و خرمى در پيش گرفتيم.
پس از ساعتى رانندگى، هواى انگليس ذات 
نيلى  و  صاف  آسمان  داد.  نشان  را  خودش 
باران  مخلوط  و  مبدل  قيرى  ابر  به  ناگهان 
و  ميهمان  را  ما  ساعتى  ربع  براى  تگرگ  و 
سرگرم  كرد.  البته ترك بارش شكست. اما 

هوا تاريك شده بود. 
دوستان تصميم گرفتند براى تغيير ذائقه و 
لبى تر كردن و پرداخت عوارض ناشى از آن! 
با سبز شدن اولين رستوران سرراهى توقف 
كوچك  رستوران  يك  هم  اولين  آن  و  كنند 
چشمك  با  آن  نئون  تابلوى  كه  بود  ايتاليايى 

زدن ما را به داخل دعوت كرد.
خلوت  رستوران  صاحب  گويا  كه  جوانى 
بود، جلو آمد و با لهجه ايتالگليسى گفت: 
»هرجا دلتان مى خواهد بنشينيد.« يكى از 
دوستان بذله گو و شوخ ما ناگهان شروع  
كرد با  جمالت  نامفهوم و بى ربط  و به 
اصطالح به سبك ايتاليايى صحبت كردن. 
ولى  گرفتيم  را  مان  خنده  جلوى  كه  ما 
زبان  بود. ديگر  العمل جوان جالب  عكس 
با  و  نكرد  زدنش  حرف  قاطى  ايتاليايى، 

احترام دستور غذا گرفت و سفارشات را 
با سرعت و دقت هرچه تمام تر انجام داد 
و مثل شاخ شمشاد  قدرى جلوى ميز ما، 
قراول ايستاد كه طبعا غيرعادى مى نمود.

هيبت  و  ها  چكمه  كه  كرديم  خيال  اول 
مسئله  ولى  گرفته  را  او  سرهنگ  جناب 
اعمال  صورت  وقتى  بود.  ديگرى  چيز 
بلندتر   داد.   تكان  سرى  خواستيم،  را  مان 
فشار  هم  روى  را  لبانش   كرديم،  خواهش 
داد و سرش روى گردن چند مرتبه به شمال 
و جنوب چرخاند! يعنى كه غيرممكن است! 
به هم نگاه كرديم. باز آقاى »ع« شوخيش گل 
كرد و چند تا كلمه با Ci, Ci و سينيور قاطى 
تحويل داد و اين بار جوان گفت: »آقايان، ما 
رعيت  و  پايين  دست  مردم  »سيسيلى«ها، 
محلى   و   عامى   خيلى  مان  زبان  و  مسلك 
است. ما كه تحصيالت عالى نداريم كه قادر 
باشيم مثل ايشان )اشاره به آقاى  »ع«( اصيل 
زبان  ما  كنيم.  ايتاليايى صحبت  فصيح   و 
درك  خوب  را  خودمان   شهرى  و  علمى 
امشب  است،  خجالت  باعث  كنيم!  نمى 
و  ارباب  كه  شده  من  نصيب  افتخار  اين 
آمده  من   كوچك  رستوران   به  دوستان 
اند.  براى خانمم امشب شرح خواهم داد 
كه ميزبان يك ايتاليايى اصيل بودم!  شما 
ميهمان  من هستيد  و باز هم در خدمت 

هستم!«
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سعید شفا

صحنه ای از فیلم »وقتی پروانه شدم« 

دنباله مطلب در صفحه 5۰

دنیای سینما

صحنه ای از فیلم »عودالجان«

صحنه ای از فیلم »توران خانم«

FIRS, BOE, FTB disputes FBusiness, Corporation, Nonprofit 
Formation FTax preparation for individuals and small businesses, 

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

شیوا موزون

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

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

وکیل رسمی دادگستری

IRS, FTB, BOE دفاع در برابر F

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

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

Shiva Moozoun
Attorney at Law

وقتی پروانه شدم
»جدايى  فيلم  »فرهادى«  كه  زمانى  از 
آپارتمان  يك  درون  را  سيمين«  از  نادر 
در  سخت  آپارتمانى  هاى  فيلم  ساخت، 
هم  اكثرا  كه  شد  رايج  ايران  سينماى 

اين دومين فيلم »زارع« است، اما نشان 
داستانى  و  تكنيكى  نظر  از  دهد  مى 
چگونه  داند  مى  و  آشناست  كارش  به 
شخصيت ها را پرورش، اتفاقات را قابل 
بندى  زاويه  را درست  ها  توجيه، صحنه 

كه  كشانده  حيطه  اين  به  را  شمارى  بى 
جامعه  و  زندگى  از  بخشى  گوياى  هركدام 
از  است.  بوده  كشور  نقاط  اقصى  در  ايران 
آن جمله »رخشان بنى اعتماد« سازنده فيلم 
سالهاست  كه  است  خانم«  »توران  مستند 
هاى  فيلم  و  دارد  اشتغال  ژانر  اين  به 
شب،  پوست  زير  نظير:  را  بسيارى  ديدنى 
قنارى زرد، فرش ايرانى، خانم ارديبهشت، 

تاريخ  از  فصلى  توانسته  نيكوكار،  زن  اين 
فرهنگى ايران را به ثبت برساند.

و  او  كار  محل  محدوده  در  گرچه  فيلم 
گذرد،  مى  كودكان  كتاب  شوارى  دفتر 
گذشته  به  نقب  با  آن  فواصل  در  اما 
خانم  و  مركز  اين  فعاليت  تاريخچه  و 
مذكور مى تواند ببينده را با آنچه مدنظر 
كارى  ارزش  به  و  است  فيلم  سازنده 

تماشا  غيرقابل  و  تكرارى  بار،  كسالت 
شدم«  پروانه  »وقتى  اما  اند.  بوده 
به  جديدى  بعد  زارع«  »آرش  ساخته 
فيلم هاى آپارتمانى مى دهد كه از سبك 
هاى  فيلم  و  عقبى(  )پنجره  »هيچكاك« 

مهيج تاثير گرفته است.
فيلم داستان يك خانواده سه نفره )شوهر، 
يازده ساله شان( است كه  همسر و فرزند 
او  پدر معتاد است و همسرش سعى دارد 
را از استعمال مواد مخدر منع كند. در يك 
درگيرى، مرد از پله ها به پائين پرتاب مى 
شود و مى ميرد. همسر و پسر او سعى مى 
كنند جسد او را پنهان و نيز زنده بودنش 
بدهند.  ادامه  ديگران  براى  نحوى  به  را 
را  سيگارهايش  ته  داشت  عادت  كه  مرد 

كند.  فيلمبردارى  و 
هاى  كارى  باريزه  حتى 
نشان  نظير  متعددى 
دادن زن كه پول هايش 
را زير يك گلدان پنهان 
كه  هربار  و  كرده، 
از  دارد،  مى  بر  پولى 
را  آن  ثابت  زاويه  يك 
نشان مى دهد تا اينكه بار آخر كه آخرين 
زاويه  از  را  او  است،  زن  پول  باقيمانده 
ديگرى نشان مى دهد كه همين نشان از 

توجه او به تكنيك و قابليت كارش دارد.
مى  اتفاق  آپارتمان  در  اكثرا  گرچه  فيلم 
و  خارجى  هاى  صحنه  ادغام  با  اما  افتد، 
محدود  احساس  متعارفش،  و  بكر  سوژه 
كند  نمى  القا  تماشاگر  به  را  مكان  بودن 
خاطر  به  ها  صحنه  از  برخى  در  گرچه  و 
نگهدارى جسد مرد، كمى تماشاى نماها 
سخت مى شود، اما چون در روال داستان 
است، مى توان آن صحنه ها را تحمل كرد.

بازى »ميترا حجار« ديدنى است و كودكى 
به  پا  بازى مى كند،  آنها را  كه نقش پسر 
نحو  به  را  اش  كليدى  نقش  پاى »حجار« 

مقابل  به  ساختمان  باالى  از 
مغازه مجاور پرت كند، زن 
را وا مى دارد تا آن را ادامه 
كه  مواد مخدر  بدهد. دالل 
دائم  خواهد  مى  را  پولش 
است  مرد  يافتن  كمين  در 
تا پولش را بگيرد و زن ناچار 
ايجاد  اى  صحنه  شود  مى 
او  به  را  مواد  مابقى  تا  كند 

مى  را  پولش  نيز  محله  قصاب  بدهد.  پس 
خواهد و نمونه هاى ديگر كه زن براى هر 
نبود شوهرش را  تا  انديشد  يك فكرى مى 
اين  در  دارد.  نگه  ديگران مخفى  برابر  در 
راه، پسر او كه به پدرش نزديكى صميمانه 
اى داشت، مى پذيرد تا با مادرش همكارى 
پرهيجان  فيلم  كل  ماجراى  همين  و  كند 
نويس  فيلمنامه  دو  از  يكى  كه  را  »زارع« 

فيلم هم هست تشكيل مى دهد.

احسن انجام مى دهد و »زارع« با استفاده 
براى  داستانى  نظر  از  كه  امكاناتى  از 
و  فيلمى متفاوت  ايجاد مى كند،  فيلمش 

ديدنى عرضه مى كند.
توران خانم

سينماى  جوار  در  ايران  مستند  سينماى 
تجارى آن- هم چنان قوى و زنده پيش مى 
رود. در سالهاى اخير باتوجه و حمايتى كه از 
فيلمسازان  ايران شده،  سينماى مستند در 

كه  كرده  عرضه  ساليان  را طى  كهريزك... 
هركدام جاى تعمق دارد.

»توران  زندگى  درباره  خانم«  »توران 
فرهادى« است كه نخستين دائرۀ المعارف 
كودكان و مدرسه فرهاد را در ايران تاسيس 
كرد. او كه اينك 89 سال سن دارد، نه تنها 
از فعاليت هاى فرهنگى خود نكاسته، بلكه 
به  دارند  و  داشته  باور  را  او  كه  با كسانى 
كار ارزنده تعليم و تربيتش ادامه مى دهد 
و »بنى اعتماد« با بردن دوربينش به دنياى 

فرهادى  توران  خانم  كه 
مى  انجام  همكارانش  و 

دهند، آشنا كند.
كه  مستندهايى  ساختن 
اركان هر جامعه را مّدنظر 
كشورى  هر  در  دارند 
درج  ضمن  تا  است  الزم 
اجتماعى،  هاى  فعاليت 
تاريخى  و  فرهنگى 
براى  را  كشور  آن  تاريخ  شهروندانش، 

آيندگان ثبت و غنا بخشند.
عودالجان

از  يكى  ايران،  معاصر  تاريخ  به  توجه 
فيلمسازان  كه  است  اى  ارزنده  نكات 
نظر  آن  به  ايران  سينماى  امروز  جوان 
اين  امكان  حد  تا  كوشند  مى  و  دارند 
شهرها،  ها،  )محله  تاريخى  سندهاى 
رسومات...( را از طريق فيلم براى آيندگان 

ثبت كنند. 
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عترت گودرزی )الهی(

etratelahi@aol.com

  Individual & Group Lessons for All with Persian Traditional & Western Instruments

www.nejadmusic.com

(408)559-7864
کالس های خصوصی و گروهی

آموزش تمامی سازهای موسیقی )ایرانی و غربی(    برای رده  سنی 4  تا ۸4 سال

14505 Union Ave San Jose, CA 95124
Cell:(408)771-3996

نوشخند و پوزخند
               لبخند و زهرخند

دنباله مطلب در صفحه 55

چگونه »عشق« تبدیل 
به »انگزایتی« می شود!

و  خبر  بدون  دخترهايم  و  پسر  ديروز 
روز  هم  آن  آمدند.  ما  خانه  به  ناگهانى 
دوشنبه، روز كارى هر سه آنها كه نه وقت 
ناهار بود و نه تعطيلى بخصوصى. اول كمى 
خبرى  حتما  كردم  فكر  و  مضطرب شدم 
افتاده كه مى خواهند مرا  اتفاقى  يا  شده 
مطلع كنند. ولى به داليلى كه بعدا خواهم 
برايشان  زدم.  لب  بر  سكوت  مهر  گفت، 

چاى آوردم.
دختر بزرگم گفت: »مادر، بنشين، چقدر 
صبر  ها  »بچه  گفتم:  كنى!«  مى  پذيرايى 
تازه  بياورم.  عسلى  سوهان  برايتان  كنيد 
گفتند:  باهم  تايى  سه  ام.«  كرده  درست 

»نه، نه، بشين؛ سوهان نمى خواهيم.«
پرسيدم:  و  شدم  نگران  واقعا  دفعه  اين 
شدم،  لب  به  جون  شده؟  چى  »چيه؟ 

و  رد  نگاهى  نفرى  سه  افتاده؟«  اتفاقى 
زد  لبخندى  كوچكم  دختر  كردند.   بدل 
مى  نيفتاده،  اتفاقى  مادر؛  »نه  گفت:  و 
خواهيم با تو صحبت كنيم.« گفتم: »بايد 
تا كارتان را  خبر مهمى باشه كه شما سه 
كارى  روز  كه  دوشنبه  صبح  و  كرده  ول 
ايد.«  آمده  به سراغ من  اول هفته است، 
من  بدين  اجازه  اول  »مادر،  گفت:  پسرم 
در حضور اين دو تا خواهرم از شما سوالى 
و  درنياورند  حرف  برايم  بعدا  كه  بكنم 
»بپرس  گفتم:  ام.«  گفته  دروغ  نگويند 

عزيزم. سراپا گوشم.«
كه  اين  مورد  در  تو  »مادر،  گفت:  پسرم 
جنابعالى  نوه  كه  من  ساله  سيزده  دختر 
منزل  در  بار  سه  دو  هفته  در  است 
دوستانش بخوابد، ناراحتى؟« گفتم: »بله. 

شما چه مى دانيد كه شب در آن خانه چه 
كسانى مى خوابند.« پسرم نگاه معنادارى 
»مادرجون،  گفت:  و  كرد  خواهرانش  به 
دوست  دخترمان  كه  اى  خانواده  به  ما 
داريم.«  كافى  اعتماد  است،  دخترشان 
برادر،  دوست  برادر،  پدر،  »به  گفتم: 
باغبان، چه مى دانم به هركسى كه در آن 
خانه رفت و آمد دارد هم اعتماد داريد؟«
است  مسائل  همين  »براى  گفت:  پسرم 
كه مى خواهيم با شما صحبت كنيم. شما 
زيادى دلتان شور مى زند.« دخترم گفت: 
ايراد مى  به من  »آره داداش. مثال مامان 
گيره كه چرا پسر ده ساله ام را با دوچرخه 
با خانه  به مدرسه اش كه فقط ده دقيقه 
فاصله دارد، مى فرستم.« گفتم: »البته كه 
از چند چهارراه  بايد  اين بچه  ايراد داره. 
رد شود، آنهم چهارراه هاى شلوغ. شماها 
دو تا ماشين داريد، چطور راضى مى شوى 
مدرسه!؟«  بره  دوچرخه  با  بچه  اين  كه 
دخترم گفت: »براى اينكه بايد مرد باشه. 
بايد ياد بگيره كه خودش كارهاى خودش 
را انجام بده.« دختر بزرگم گفت: »مامان 
خيلى حساس شده. ماه پيش كه باالى تپه 
بود،  آتش سوزى شده  آنجلس  اى در لس 
خيلى  بايد  )شماها  كه  گفت  مى  من  به 
مواظب باشيد چون اون تپه اى كه پشت 
اتاق خوابتان است، علف هاى زيادى داره 

سيلى  يا  سوزى  آتش  نكرده  خداى  اگر  و 
بيفته، مصيبت است.( آن شب من  اتفاق 
و شوهرم تا صبح خوابمان نمى برد. همه 
كه  را  خانه  اين  چرا  كرديم  مى  فكر  اش 

چسبيده به تپه است، انتخاب كرديم.«
اصال  نگاهشان مى كردم.  واج  و  هاج  من 
نمى دانستم منظورشان از اينهمه صحبت 
گفتم:  باالخره  ته چيست.  و  سر  بى  هاى 
»خوب منظور از اين جلسه انتقاد از مادر 
چيست؟« دختر بزرگم با لبخند مهربانانه 
ما  نشو.  ناراحت  جون،  »مادر  گفت:  اى 
كنجكاوى  تو  احواالت  در  كه  مدتهاست 
براى خودت  زياد  تازگى ها  تو  مى كنيم. 
فانتزى مى سازى. مسائل كوچك را بزرگ 
دكترتان  با  بوديم.  نگرانت  ما  كنى.  مى 
شرح  برايش  را  مسائل  كرديم.  صحبت 
كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  همه  و  داديم 
و  دلواپسى  يعنى  داريد.  انگزايتى  شما 

دلهره داريد كه عاقبت خوبى ندارد.«
از  قرص  شيشه  يك  كوچكم  دختر  بعد 
مهمى  چيز  »اين  و گفت:  درآورد  كيفش 
نيست. اين را دكتر خودتان داده. قرص 
روزى  »زنكس« شما  نام  به  است  خوبى 
يكى از اينها را بخوريد ديگر نگران نمى 
و  كنيد  نمى  بيخودى  فكرهاى  و  شويد 
نمى  درست  حادثه  كوچك  مسائل  از 

كنيد.« 
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F Business & Investment Visa
F Employment Based Green Card
F Family-Based Green Card
F Deportation & Asylum
F Citizenship & Naturalization
F Fiance Visa
F Tourist Visa
F Student Visa
F Entertainment Visa

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

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

F ویزای کار و سرمایه گذاری

F کارت سبز از طریق کارفرما

F کارت سبز از طریق خانواده

F پناهندگی و اخراج از آمریکا 
F تابعیت

F ویزای نامزدی

F ویزای توریستی

F ویزای تحصیلی

F ویزای مخصوص هنرمندان

کاترین ِبرک 
وکیل متخصص امور مهاجرت

Kathryn Burke
Attorney at Law

با همکاری مترجم فارسی، ترکی و 
روسی زبان از دفتر خدمات بین المللی

Chimnaz Shahbazzade
Immigration Consultant

By Appointment Only
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مشقی تازه 
در روزهای  غربت

e-mail:ha@makvandi.com

حسینعلی مکوندی  
فریمانت-کالیفرنیا

منطقه فضول آباد

دنباله مطلب در صفحه 52

Please call for more information
(408) 858-9300

Horizon Solar Power
GO SOLAR & SAVE 50 to 70% of your Electricity Bill

NO DOWN PAYMENT OR INSTALLATION FEE
You May Qualify For One Year Free Electricity

IT’S JUST A NO BRAINER
www.Solar4Life.Net

Ali Bozorgi Talab
Certified Solar Energy Consultant

CsIb HIS# 118000 SP

ای بابا 
کردیم  فکر  بابا  »ای  گیم:  می  اولش  هرچه هست  را  ایرادهایمان  یا  نارضایتی،  گاهی 

اینجوری بگیم بهتره.« حاال چند تا از اینها را برایتان می نویسم.
- ای بابا، با این قیافه و لباس میخوای بری خواستگاری؟

- ای بابا، یه کتاب هفتاد صفحه ای را یک ماهه تمام نکردی. معلومه زباد اهل کتاب نیستی.
- ای بابا، باز شنیدم رفتی ایران دست خالی.  الاقل یه شیرینی، شکالتی یا لباسی برای 

بچه های فامیل می بردی. 
- ای بابا، باز شنیدم توی شرکت با یه مسئول درگیر شدی، اینجا هم بیرونت می کنند. 
- ای بابا، باز که دیشب توی مهمونی دیر اومدی. صدای همه در اومد. بخاطر تو همه 

دو ساعت دیر شام خوردند.
- ای بابا باز دست خالی آمدی انجمن. همه از تو انتظار دارند یه چیزی بخونی یا بگی.

- ای بابا، باز مارو دعوت کرد قورمه سبزی بدمزه اش را گذاشت جلو ما. خب بلد نیستی 
یه چیز دیگه درست کن.

- ای بابا، همه میگن برادرت همه مهمونی ها را میره اما تا حاال یکنفر را به خانه اش 
دعوت نکرده. 

- ای بابا، شما که ماشاءاهلل دانشگاه دیده ای، پس چرا دو تا کتاب تو خونه شما نیست؟
- ای بابا، چرا نمی زاری کسی که با تو حرف میزنه حرفش تموم بشه بعد تو حرف بزنی؟

- ای بابا، وقتی با دوستانت میری رستورانی یا کافی شاپی یه بار هم تو حساب کن. 
اینجوری که من دیده ام برات حرف درمیارن. 

- ای بابا، باز هم تو خونه ما با کفش اومدی رو قالی.
- ای بابا، باز اومدی خونه ما و سگتو آوردی؟ 

- ای بابا، یاد بگیر دست کم مجله ای یا روزنامه ای بخون. حاال به هر زبانی که بلدی. 
تو که فارسی و انگلیسیت هر دو خوبه. 

حرف های نادرست آن خانم یادم نمی رود
در همان اولين سالى كه ما هم با يك لشكر 
آدم در سالنى قسم خورديم و مدرك سيتى 
فريمانت  همين  به  آمديم  و  گرفتيم  زنى 
زبان  به  كوتاهى  مقاله  روز  يك  نازينين، 
مقاله  در  خانمى  رسيد  دستم  به  فارسى 
توخاليش صراحتا گفته بود كه »من و بچه 
هايم در اينجا دو زبانى و دو فرهنگى بودن 
برايمان بسيار مشكل است و ناچارم يكى را 
انتخاب كنم و بهتره زبان مادرى خودمان 
تر زندگى كنيم.«  نتا راحت  بزارم كنار  را 
خانم  آن  نادرست  سخنان  از  روزها  آن  من 
درد  دلم  بزرگى  پدر  يه  قول  به  و  رنجيدم 
گرفت ولى رعايت احتياط كردم و به خود 
قلمرو  اين  در  مدتيست  او  البد  كه  گفتم 
وقت  يك  داره.  تجربه  و  كنه  مى  زندگى 
ما  باشه.  گفته  درستى  حرف  است  ممكن 
عجالتا بهتره گز نكرده پاره نكنيم. خالصه 
و  نيامدم  بر  جوابى  درصدد  خود  سهم  به 
از  بيش  كه  امروز  بستم.  فرو  دم  قولى  به 

كامال  گذرد،  مى  تاريخ  آن  از  سال  شانزده 
را  خانم  آن  منطق  بى  و  سست  هاى  حرف 
را  همسايه  مرغ  او  معتقدم  و  ندارم  قبول 
فرمايشات  رو  در  اينك  دانست.  مى  غاز 
را  تاريخى  و  تجربى  مطالب  اين  خانم  آن 
عرض مى كنم. همگان مى دانيم هموطنان 
از  اش  دسته  يك  اند.  دسته  دو  ما  ارمنى 
و  اند  بوده  از مردمان همين سرزمين  آغاز 
را مثل همه ملت  تاريخى  همه تجربه هاى 
هاى  ارمنى  دوم  دسته  و  بودند  ديده  ما 
هستند كه شاه عباس از صنعت و هنرشان 
به  را  آنها  از  اى  عده  و  بود  آمده  خوشش 
امالك  از  بخشى  و  آورد  اصفهان  اطراف 
خود را هم به آنها داد و گفت اسمش را هم 
اين دو  ما زندگى كنيد.  با  و  بگذاريد جلفا 
زبان،  تاريخ  همان  از  ارمنى  ايرانيان  دسته 
فرهنگ، راه و رسم مذهب حتى نوع غذاى 
بى هيچ  و  اند  امروز حفظ كرده  تا  را  خود 
اين خاك  ايرانيان در  دغدغه اى مثل همه 

زندگى كردند. 
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یادداشتهای بی تاریخ
دکتر صدرالدین الهی 

دنباله مطلب در صفحه 56

آگاهی و شناخت درست از آخرین تغییرات و تحوالت 
در امور خرید و فروش خانه و امالک، مهمترین مسئله 

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

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

    منطقه
      منطقه 

       منطقه

Hamid Abtahi

12376 Saratoga Sunnyvale Rd.Saratoga, CA.95070

Why Do You Pay Rent?!

hamidabtahi21@yahoo.com  F  DRE# 01071456 

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

Location!   Location!   Location!

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

حال دل در وزن غزل
بلندباالى  شهرى  هم  يك  تو  شيخ،  اى 
روى  است  چند  سالى  كه  داشتى  استوار 
حق  من  بر  را  او  كشيده.  خاك  نقاب  در 
و  ام  نوجوانى  هاى  سال  در  است  تعليم 
چيزى  درسش  از  اگر  كه  معلمان  آن  از 
نياموختم، از شوريدگى ها و گاه ديوانگى 

هايش بسيار آموخته ام.
سيه چرده، تلخ و ُدژم چهره بود. در رشته 
ادبيات فارسى كه ما درس مى خوانديم، 
نظرم  به  ساعت،  دو  اى  هفته  سال  يك 
صبح  هشت  ساعت  چهارشنبه،  روزهاى 
سر كالس مى آمد. اغلب ژوليده و خسته 
و درس »سخن  بدخلق  و سخت  نخفته  و 
سنجى« مى داد كه نه مى شد بگوئى نقد 
ادبى است و نه مى شد تصور كنى نوعى 

از ادبيات تطبيقى است.
شعر  و  خراسان  عاشق  و  بود  شيرازى 
آن  از  تر  درشت  و  خراسانى  درشت 
وقفه  با  سنگين  بحور  فريفته  تركستانى، 
ها  كشيدن  و  ها  سكته  و  ها  سكون  و  ها 
و  رستم  در  وقتى  كه  فردوسى  فريفته  و 

سهراب مى خواند:
یکی داستان است پر آب چشم

دل نازک از رستم آید به خشم
ادا مى  به كسره و چنان سنگين  را  خشم 
زير  پسرُكش  رستم  پنداشتى  كه  كرد 
چنگال اوست و وقتى ناله سهراب را سر 

مى داد كه:
کنون گر تو در آب ماهی شوی

و یا چون شب اندر سیاهی شوی
و گر چون ستاره شوی بر سپهر

ببری ز روی زمین پاک مهر
بخواهد هم از تو پدر کین من

چو بیند که خشت است بالین من
عينك  زير  از  اشك  اى  قطره  ناگهان 
سنگينش سرازير مى شد و باور نمى كردى 

كه عقاب گريه كند و سنگ اشك بريزد.
نظامى  در  داشت.  عجيب  هاى  سليقه 
مى  مجنون  و  ليلى  را  مثنوى  بهترين 
در  را  عشق  جوهر  گفت  مى  كه  دانست 
ليلى  مرگ  در  و  اند  ريخته  مثنوى  اين 

همپاى مجنون مى گريست.
نكته  گويى  بذله  تو  حال همشهرى  اين  با 
باالبلند  سپيدرو،  دختركى  بود.  نيز  سنج 
و از قو به خود عاشق تر، همكالس ما بود. 
هرگز در ساعات اول درس پيش از استاد 

به كالس نمى رسيد و يك روز كه او گرم 
همشهرى  درآمد،  در  از  اين  و  بود  سخن 
تو عينك خواندن را با عينك ديدن عوض 
كرد- اين كار را در خالل درس به تكرار 
خيره  وارد  تازه  روى  در  داد-  مى  انجام 

شد و پرسيد: »خانم اسم شما چيست؟«
- مهپاره.

و او آن سرو روان را با نگاه تا آخرين صف 
سر  دخترك  چون  و  كرد  بدرقه  كالس 

جايش نشست گفت:
خلقی به تو ماهپاره گویند

ای ماه بگو کجات پاره ست؟
حرفى  تو  از  هرگز  تو،  همشهرى  اين  اما 
كارش  كنم  مى  فكر  كه  حاال  زد.  نمى 
روى فردوسى و مقايسه داستان هاى او با 
تراژدى هاى يونان براى آن روزگار حرف 

تازه اى بود.
ناگهان  كه  روز  آن  از  واى  شيخ  اى  اما 
برآشفت. پيش از آن هم هر وقت كسى در 
كالس حرفى مى زد و يا موجبات رنجشى 
فراهم مى شد، هم شهرى تو مى غريد و 
الحليم،  غضب  من  »نعوذباهلل  گفت:  مى 

چو ِخشم آورد، ابر و باد آورد.«
و آن روز او خشم آورد و ابر و باد و چه ابر 
با  بادى. يك پسر درس خوان داشتيم كه  و 
مى  رقابت  اولى  شاگرد  سر  ديگر  دوتاى 
مغرور  گير،  كناره  جوان سخت  اين  و  كرد. 
درسى  هاى  كتاب  كنار  در  بود.  عبوس  و 
مى  ممنوعه  شده  روزنامه  جلد  هاى  كتاب 
به خود  آورد و مى خواند و چنان چهره اى 
مى گرفت كه اگر نمى خواست لنين بشود، 
حداقل آرزوى تئوريسينى حزب توده را بعد 

از احسان طبرى در سر داشت.
او در اغلب بحث هايش بر ما چيره مى شد و 
به همه چيز برابر قواعد ماركسيسم لنينيزم 
دانستن  بسيار  برابر  در  ما  و  نگريست  مى 
اى  بى عارى عارفانه  به  او  هاى كمسومولى 

متوسل مى شديم تا مچلى را پنهان كنيم.
تو  از  جهتى  به  تو  شهرى  هم  روز  آن  اما 
و  فصاحت  ُمجسم  َمَثل  كه  گفت  مى  سخن 
گوينده  هيچ  كه  ورزيد  مى  تاكيد  و  بالغتى 
تو  زبان  لعاب  و  فارسى طالقت  زبان  در  اى 
لنين  و  گفت  و  گفت  و  گفت  او  ندارد.  را 
درباره  استالين  رساله  آخرين  گويا  كه  جوان 
زبان شناسى را تازه خوانده بود از دهنش در 
رفت كه: »استاد ولى سعدى در پروسه زبان 

شناسى قابل توجه نيست چون فقط در فكر 
از  تعريف  جهت  در  لفظ  گرفتن  خدمت  به 

حكومت روز بوده است.«
هم شهرى تو اول نگاهش كرد. بعد دو بار 
عينك عوض كرد. بعد سكوت كرد و بعد 
چند قدم روى سكوى جلوى تخته قدم زد 
و بعد آمد پائين. يقه لنين جوان را گرفت، 
از روى نيمكت بلندش كرد كشان كشان 
تا روى سكوى جلوى تخته برد و بعد هلش 
داد به طورى كه حريف به تخته خورد و 
آن وقت منفجر شد و فرياد زد: »كره خر، 
تو اصال سعدى را خوانده اى؟ تو اصال مى 

توانى سعدى را بفهمى؟«
بود.  شده  توت  شاه  از  تر  سياه  رنگش 
كلمه هايش را جويده نيم جويده بيرون 
آن  از  روز  آن  و مى گفت...  ريخت  مى 
يادداشتى  هيچ  گفت  تو  درباره  او  چه 
پنج  و  سى  از  بعد  امروز  اما  برنداشتم 
پرتو  مثل  ذهنم  در  هايش  حرف  سال 
درخشد.  مى  دريايى  هاى  فانوس  بلند 
در  شاعرى  »هيچ  تو گفت:  هم شهرى 
حاالت  سعدى  مثل  غزل،  آهنگين  زبان 
فارسى  شعر  وزن  به  را  خود  درون 
نزديك نكرده است. غزل سعدى را كه 
با معشوق مى  را  مى خوانى حال شاعر 
توانى دريابى. هنر سعدى اين است كه 
عالوه بر لفظ، آهنگ شعر را متناسب با 

حال دل برگزيده است.«
ممكن  مثال.  آوردن  به  كرد  شروع  و 
است آنچه او به عنوان مثال داد حقيقتى 
اين  روز  آن  بازى  آتش  اما  باشد،  نداشته 
همشهرى تو در ديوان غزلت چنان بود كه 
امروز من هنوز جرقه هاى آن را مى توانم 

روى كاغذ بريزم.
هم شهرى تو گفت: آقاى گوساله! كجا ديده 
اتاقش  در  خسته  و  بيمار  اگر  شاعرى  اى 
در  و  تر  سنگين  اين  از  وزنى  با  باشد  افتاده 

عين حال بيمارتر معشوق را طلب كند؟
گرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل
گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از ِگل

كجا ديده اى كه شاعرى شب بزم را كه 
شتابان  چنين  اين  وزنى  با  است  گذر  در 
به  ديگران  پيوستن  بزم  به  تشويق  براى 

شعر آورده باشد؟
شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی
غنیمت است چنین شب که دوستان بینی

كجا ديده اى كه شاعرى راز پنهان كشش 
اين  وزنى  در  را  جان  و  جسم  كوشش  و 

چنين در خور پچ پچ ساخته باشد؟
مرا خود با تو چیزی در میان هست

وگرنه روی زیبا در جهان هست
كجا ديده اى كه شاعرى آرزوى ديدار پرشوق 
با اين همه ضرب و آهنگ جا  يار را در وزنى 

داده باشد؟
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F مدیکر و مدیکل
(SSI) سوشیال سکیورتی F

(CAPI) دریافت حقوق و مزایای دولتی F

F دریافت حقوق پرستار

F دریافت حقوق بازنشستگی

F مصاحبه های ساالنه سوشیال سکیوریتی

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

Azar Nassiri

دفتر خدمات 
اجتماعی ایرانیان

با مدیریتآذر نصیری

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

920 Saratoga Ave. #215, San Jose, CA 95129

(408) 348-2595 F  (925) 998-5340 F  (415) 446-8682
در سراسر بی اریا

خدمات سوشیال سکیوریتی
Non-Attorney

Ira
nian

Serv
ice

s

Fax: (408) 247-5006

مانی حاتمی
کارشناس-دارای بورد تخصصی تعمیر اعتباری

mani@zenithfg.com

آرش زاد       
کارشناس-دارای بورد تخصصی تعمیر اعتباری

arash@zenithfg.com 

چگونه کردیت خود را پس از 
ورشکستگی بازسازی کنید؟

دنباله مطلب در صفحه 5۳

بیمه رایگان برای موبایل 
خدمات کردیت کارت

كرديت  روى  بر  ورشكستگى  است  ممكن 
تا  و  بماند  باقى  سال  ده  تا  شما  ريپورت 
بازسازى  براى  الزم  اقدامات  كه  زمانى 
كرديت  ندهيد،  انجام  را  خود  كرديت 
مرور  براى  ماند.  خواهد  پايين  اسكور شما 
كلى و توضيح در مورد جايگاه كرديت شما 
پس از ورشكستگى، كرديت ريپورت را به 
همچنين  شما  كنيد.  چك  رايگان  صورت 
نياز به يك بررسى رايگان در كرديت اسكور 
داريد. بازسازى كرديت پس از ورشكستگى 
در  ثابت  روند  يك  و  پشتكار  صبر،  به 

پرداخت ماهانه و به موقع نياز دارد.
راه  يك  كم   Limit با   كارت  كرديت  يك 
به  اما  است.  شروع  براى  مناسب  بسيار 
شما  كرديت،  در  ورشكستگى  وجود  دليل 
براى كرديت  تقاضا  زمان  در  مى بايست 
از  پس  نباشيد.  خواه  زياده  كارت 
ورشكستگى، ممكن است براى يك كرديت 
اما  نباشيد.  شرايط  واجد  متوسط،  كارت 
شما گزينه هاى ديگرى مثل كرديت كارت 
هاى  پس از ورشكستگى را در اختيار داريد.

بازسازى كرديت   خود را با يك   كرديت 
كنيد.  كرديت  آغاز    Secured كارت 
براى  خوب  راه  يك    Secured كارت 
خروج از ورشكستگى است. با يك كرديت 
در  وديعه  يك  شما    Secured كارت 
سپس  و  گذاريد  مى  انداز  پس  حساب 
مى  ايمن  را  شما  كرديت  سپرده  اين 
كارت  در كرديت  كرديت   Limit كند. 
به ميزان سپرده  Secured  به طور كلى 
شما  اگر  مثال  بعنوان  دارد.  بستگى  شما 
يك سپرده سيصد دالرى در يك كرديت 
با هزينه ساالنه بيست    Secured كارت 
و  دويت  كرديت شما  كنيد  ايجاد  دالر 

هشتاد دالر خواهد بود.
با انجام خريدهاى كوچك و پرداخت حساب 
يك كرديت  توانيد  مى  ماه  هر  در  موقع  به 
خود  براى كرديت  مفيد   Secured كارت 
داريد.  نگه  پايين  را  بدهى  كنيد.  ايجاد 
كرديت   از  درصد  پانرده  تا  ده  از  استفاده 
شما در هر ماه ايده آل است. اطمينان حاصل 
كه    Secured كارت  كه   كرديت  كنيد 
اصلى  بيرو«  »كرديت  به  مى كنيد  انتخاب 
نتيجه  از  اطمينان  براى  مى دهد.  گزارش 
بخش بودن تالش شما در به حداكثر رساندن 
بازسازى كرديت بايد مطمئن شويد كه تمام 
بر روى هر سه  به موقع شما  پرداخت هاى 

كرديت ريپورت ها گزارش مى شود.

های  کارت  کردیت  با  کردیت  بازسازی 
كارت  كرديت  ها:  فروشگاه  به  مربوط 
هاى مربوط به فروشگاه ها شرايط كرديتى  
آسان ترى دارند و ممكن است شما بعد از 
ماه  چندين  كه  هنگامى  نيز  ورشكستگى 
 Secured اقساط خود را با  كرديت كارت
پرداخت كرديد، واجد شرايط دريافت اين 
كارت  اين  كه  آنجايى  از  باشيد.  ها  كارت 
از ساير كرديت كارتها  باالتر  ها نرخ بهره 
دارند، پرداخت كامل حسابتان در هر ماه 
بر  كوچك  خرج  دو  دارد.  اهميت  بسيار 
روى اين كارت ها در ماه همراه با پرداخت 
به موقع آنها، تمام آن چيزى است كه شما 
نياز  اندازى مجدد كرديت خود  راه  براى 
براى  مثبت  پرداخت  سابقه  يك  تا  داريد 

خود ايجاد كنيد.
سابقه بازپرداخت حساب شما 35 درصد 
از كرديت اسكور شما را تشكيل ميدهد. 
بنابراين اقساط كوچك و پرداخت به موقع 
بازسازى كرديت شما  براى  راه  بهترين 

پس از ورشكستگى است.
وام  پرداخت  برای  هایی  استراتژی 
غالبا  دانشجويى  هاى  وام  دانشجویی: 
مى  ممكن  را  دانشگاهى  مدرك  دريافت 
سازند، بطورى كه در طول زمان به شما در 
كسب درآمد بيشتر كمك مى كند. اين در 
صورتى است كه همه چيز خوب پيش برود.

اما گاهى اوقات اوضاع همانطور كه برنامه 
ريزى شده بود پيش نمى رود. ممكن است 
تحصيالت  رساندن  پايان  به  از  قبل  شما 
بعد  است  كنيد.  ممكن  رها  را  آن  خود، 
درآمدى  پر  شغل  شدن،  التحصيل  فارغ  از 
نداشته باشيد، يا ممكن است به اين نتيجه 
برسيد كه بيش از مقدارى كه بتوانيد آن را 
پس دهيد، پول قرض كرده ايد. در حقيقت 
دو سوم فارغ التحصيالن كالج كه در سال 
2011 تحصيالت خود را به پايان رساندند، 
 26600 دانشجويى  وام  بدهى  ميانگين  با 
دالر مواجه هستند. اين دانشجويان به غير 
زندگى  و  خود  والدين  از  گرفتن  از كمك 
ذره  به  ذره  بتوانند  كه  شرايطى  در  كردن 
)پنى به پنى( براى پرداخت بدهى خود كنار 

بگذارند، چه گزينه هاى ديگرى دارند؟
مختلف  هاى  برنامه  خوشبختانه، 
دارد  وجود  دانشجويى  وام  بازپرداخت 
خود  بدهى  تا  كند  مى  كمك  شما  به  كه 
پرداخت  كامل  بطور  يا  و  داده  كاهش  را 

دنباله مطلب در صفحه 5۲كنيد. 

سقف  تا   - موبایل  برای  رایگان  بیمه 
های  شرکت  که  سرویسی  دالر،   6۰۰
می  ارایه  کارت  کردیت  دهنده  ارایه 
گوشی  برای  رایگان  بیمه  ارایه  دهند. 
های شما یکی از سرویس هایی است 
برای  از آن اطالع دارد،  که کمتر کسی 
را  مطلب  این  گرفتم  تصمیم  همین 
آیفون  شیشه  که  کنید  تصور  بنویسم. 
گوشی  هم  شاید  یا  و  شکسته  شما 
با  باشد،  رفته  سرقت  به  شما  دستی 
بتوانید  احتماال  مطلب  همین  خواندن 
و  تعمیر  را  خودتان  گوشی  رایگان  به 
یا 6۰۰ دالر به خاطر گم شدن گوشی 

خود دریافت کنید.
شرایط الزم چیست؟ 

با  را  خود  ماهيانه  پرداخت  شما  اول: 
كرديت كارت پرداخت مى كنيد.

يا  و  تجارى  هاى  كارت  كرديت  دوم: 
وپرداخت از Debit كارت قبول نيست.

را  بيمه  اين  ها  كارت  كرديت  همه  سوم: 
ارايه نمى دهند، شما بايد براى پرداخت از 
يكى كرديت كارت هاى زير استفاده كنيد:

  Wells Fargo ۱- كرديت كارت هاى شخصى
كارت  Citi. كرديت  كارت  ۲- كرديت 

Citi Prestige
 First National كارت  كرديت   -۳
كارت  كرديت   .Bank of Omaha

Absolute Rewards Card
۴- كرديت كارت U.S. Bank. كارت 

Plantinum Visa  كارت
  Barclaycard كارت  كرديت   -5

Uber كرديت كارت
كارت  كرديت  از  كدام  هر  چهارم: 
قوانين  بينيد  مى  باال  ليست  در  كه  هايى 
متفاوتى را براى دارنده كرديت كارت در 
نظر مى گيرند. بعنوان مثال شرايط مربوط 
را   Wells Fargo كارت  كرديت  به 

براى شما تشريح مى كنم.
۱- سقف بيمه 600 دالر براى يك گوشى.

۲- حداكثر استفاده بيمه 2 بار در سال.
 )Deductible( ۳- سهم شما در تعمير

مبلغ 25 دالر.
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Vipassana Meditation
مراقبه ویپاسانا چیست؟ 

ویپاسانا یکی از قدیمی ترین روش های مراقبه است که بیش از  ۲5۰۰ سال سابقه دارد. این یک شیوۀ عملی است بطریق 
خودنگری، برای از بین بردن تنش های درونی و پرورش بیشتر تعادل ذهنی. این آموزش ده روزه، در سکوتی کامل در مرکز مراقبه 

ویپاسانا انجام می شود و فرصت تجربۀ بهره وری مراقبۀ فشرده را  برای همه فراهم می کند.

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
تمرین این روش برای همه افراد با هرگونه اعتقاد و مرامی آزاد است. ویپاسانا به همه کمک میکند تا شادمانه تر و هم سازتر 
زندگی کنند. این دوره توسط بنیاد غیر انتفاعی ویپاسانا برگزار می شود و به هیچ فرقه، مذهب و یا گروهی وابسته نیست. این 

دوره برای همگان رایگان است. هزینه های آن توسط شاگردان قدیمی بصورت کامال داوطلبانه تأمین می شود.

تاریخ برگزاری کالس های رایگان شبانه روزی آموزش مراقبۀ ویپاسانا به 
زبان فارسی/ انگلیسی۲4 جوالی تا 4 آگوست ۲۰۱۹ در مرکز مراقبه ویپاسانا

California Vipassana Center in North Fork, CA

www.mahavana.dhamma.org برای ثبت نام لطفا به وب سایت مراجعه کنید

farsi.vipassana@gmail.com    برای اطالعات بیشتر لطفا با ایمیل تماس بگیرید   

جامعه شناسی مخاَطبان شاملو و اخوان ثالث
دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی)1(

كسانى  بيشتر  اخوان  شعِر  طرفداران 
ادبيات  و  فارسى  شعر  كه  هستند 
برعكس،  مى شناسند.  خوبى  به   را  كهن 
شعرخوانان  از  گروهى  شاملو  طرفداراِن 
با  چندانى  ارتباط  كه  شعردوستان اند  و 
عرصۀ تاريخ ادب فارسى ندارند. استثناها 
را به يك سوى نهيد. اگر آمارى از اين دو 
گروه گرفته شود، نتيجه همين خواهد بود. 
تا بدانجاست كه بعضى از  آرايى  اين صف 
طرفداراِن شعر اخوان، شاملو را اصاًل شاعر 
ديگر، طرفداراِن  انداِز  از چشم  نمى دانند. 
اخوان را بيشتر كسانى تشكيل مى دهند كه 
نسبت به مسائل ملّى ايران شيفتگى بسيار 
دارند، ولى طرفداران شاملو چنين نيستند. 
بگوييم  كه  است  اين  نگاه  خوشبينانه ترين 

آنها از مسالۀ »وطن« فارغ اند.
هر  با  ما،  روشنفكراِن  انديشۀ  در  شاملو 
نوعى  به  تبديل  روشنفكر،  از  تعريفى 
با كهنگى  سمبول و رمز در جهِت ستيزه 
اصال  كه  شخصى  است.  شده  سنّت  و 
شعر  به  معرفتى  و  آشنايى  كوچك ترين 
ندارد، مقاله اى مى نويسد دربارۀ نمايشگاِه 
را  مقاله  كه  اين  از  بعد  دوستش.  نّقاشِى 

شعرهاى  مجموعۀ  و  مى رود  كرد،  تمام 
را  آن  از  سطرى  و  مى زند  ورق  را  شاملو 
گاه نفهميده بر مى گزيند و باالى مقاله اش 
مى گذارد، به عنوان يك »عنصر دكوراتيو« 
و به نشانۀ روشنفكر بودن. تا قبل از نوشتن 
چنان  وجود  از  خبرى  كوچك ترين  مقاله 
در  كسى  اگر  اما  است.  نداشته  عبارتى 
داشته  اخوان  شعِر  به  استنادى  مقاله اش 
حافظه  از  برجوشيده  استناد  اين  باشد، 
كه  ازين  قبل  اوست.  ناخودآگاه  ضمير  و 
مقاله را بنويسد، آن سطر يا مصراع ضمير 
او را فراگرفته بوده است. درين عرصه نيز 

استثناها را به يك سوى نهيد.
سال  كه  مى شناسيم  را  اشخاصى  ما  همۀ 
در  و  عروض دانى اند  مدعى  هاست 
مؤسساتى هم عروض درس مى دهند ولى 
اگر از وسط يك شعر حافظ يك يا دو كلمه 
برداريم  نوشتن  يا  خواندن  به هنگام  را 
متوّجه  اصالً  كنيم  عوض  را  جايش  يا 
نمى شوند. گوِش ايشان درِك موسيقايى از 
حتى  و  مردم  عامۀ  مياِن  در  ندارد.  شعر 
كم  افراد  گونه  اين  نيز  كرده ها  تحصيل 

نيستند كه ذاتاً ناموزون اند.

يك تمايِز ديگر نيز ميان طرفداران اين دو 
شعر  هواداران  دارد.  وجود  بزرگ  شاعر 
»مطالعه«  تلقِى  شعر  از  تلقى شان  شاملو 
مطالعه  ُرمان  مثل  را  شعر  است.  كردن 
شعر  اخوان  طرفداراِن  ولى  مى كنند 
در  را  او  شعِر  و  مى كنند  »زمزمه«  را 

حافظه ها دارند.
و  »كيفيت«  مقولۀ  دو  لحاظ  به  حتى 
گروه  دو  اين  دربارۀ  مى توان  هم  »كميت« 
شاملو  طرفداِر  »شاعران«  شمارۀ  داد.  نظر 
است،  اخوان  طرفداِر  شاعراِن  برابِر  چند 
»كميّت«  لحاِظ  به  شاملو  طرفداران  يعنى 
تور  بدون  تنيِس  مسابقۀ  در  زيرا  بسيارند 
ولى  اول.  قهرماِن  و  است  برنده  كس  همه 
بهتر  كارشان  »كيفيّت«  اخوان  طرفداراِن 
دو  اين  مرگ  از  پس  كه  مرثيه هايى  است. 

دعوى  اين  گواه  بهتريِن  شده  گفته  شاعر 
براى  كه  مرثيه اى  ده ها  ميان  در  است. 
شاملو چاپ شده، يك شعر متوسط هم پيدا 
نمى شود و ديديم كه يك سطر از اين مراثى 
در هيچ حافظه اى جاى نگرفت، اما از ميان 
از  شد،  گفته  اخوان  دربارۀ  كه  مرثيه هايى 
خويى،  اسماعيل  قهرمان،  شعرهاى  جمله 
منزوى،  حسين  و  بهبهانى  سيمين  سايه، 
دوستداران  حافظۀ  در  سطرهاشان  بعضى 

جّدى شعر هم اكنون نفوذ كرده است.
تكرارِى  و  كهنه  فضاى  از  كه  كسانى  براى 
شاملو  شعر  ملول اند،  فارسى  سنّتِى  شعِر 
واقعاً »هواى تازه«اى است. از عوالمى سخن 
مى گويد كه مورِد نياِز روحِى انساِن معاصر 
است و آن عوالم در شعِر اخوان كمتر وجود 

دارد. 



WWW.PEZHVAK.COM ® 330 (JULY 2019) COPYRIGHT BY: PEZHVAK OF PERSIA   (408) 221-8624

 

23

S & S Tire And Auto Repair

(408)738-1960

Get $5 OFF on 
Regular Oil Change 

Family Owned & Operated

Get $10 OFF 

Synthetic Oil Change

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

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

Complete Automotive Repair ServiceComplete Automotive Repair Service

Established in 1996

Oil Change Special Oil Change Special

دنباله مطلب در صفحه 5۱

حسین الماسیان / بخش بیست و ششم

بنام هستی بخش

h.almasian@yahoo.com
چه عواملی سبب می شود که 

افراد تحت هیپنوز قرار نمی گیرند؟
دنباله بحث قبل: ار گروه عوامل جسمانى 
مغز  هاى  بيمارى  بعضى  به  توان  مى 
و  تيسم  كوى  مانند  ژنتيكى  منشاء  با 
سبب  كه  كرد  اشاره  و...  سفليسى  جنون 
گسيختگى انسجام فعاليت ذهنى و پائين 
همچنين  و  شوند  مى  هوشى  بهره  آمدن 
عضوى  اختالالت  و  ها  بيمارى  اى  پاره 
الكتريكى  ارتباطات  قطع  سبب  كه  مغز 
بين مراكز ادراكى مى شود. تاثير پذيرى 
خاص  روانى  حالت  يك  هيپنوتيزمى 
ارتباط  در  متفاوت  سطحى  در  كه  است 
درونى  احساسات  و  ظاهرى  حواس  با 
شنوايى  مثال:  بعنوان  دارد.  وجود  افراد 
اما براى كسى  افراد وجود دارد  در همه 
در  و  ببيند  موزيك  تعليم  دارد  قصد  كه 
شنوايى  نيازمند  كند  پيشرفت  رشته  اين 
بسيار حساس و دقيقى است كه در اكثر 
باشد،  نداشته  وجود  است  ممكن  افراد 
هرچند كه همه افراد از احساس شنوايى 

احساسى  روانى  جنبه  اين  برخوردارند. 
براى پيشرفت در هنر موسيقى الزم است 
العمل ذهنى احساسى شخص  و آن عكس 
است در قبال شنيدن نواهاى مختلف كه 

در همه افراد يكسان نيست.
عوامل روانی: به اهم اين عوامل طى پرسش 
سوم اشاره شده فقط در اينجا عوامل ايجاد 
انواع پسيكوز و اختالالت عميق شخصيتى 
را كه علت جسمانى ندارند بعنوان عوامل 

بازدارنده اضافه مى كنيم.
سوال: آيا كسانى كه زود به خواب طبيعى مى 

روند، زودتر از ديگران هيپنوتيزم مى شوند؟
پاسخ: ايوان پترويج پاولف عصب شناس 
و  طبيعى  خواب  مكانيسم  روس  معروف 
هيپنوز را يكى مى داند و به نظر او خواب 
در  كه  است  توقفى  پديده  يك  طبيعى 
و  يابد  مى  انتشار  مغز  قشر  و  ها  نيمكره 
به بخش هاى ديگر مغز مى رسد و خواب 
خصوص  اين  در  چون  شود  مى  عارض 
و  هيپنوتيزم  كتاب  در  پاولف(  )نظريه 
شده  داده  كافى  توضيحات  روانشناسى 

است. به همين مختصر اكتفا مى كنم كه 
درصدى از واقعيت اين است كه افرادى 
تحت  هم  زود  روند  مى  بخواب  زود  كه 

هيپنوز قرار مى گيرند.
كتاب هيپنوتيزم و روانشناسى يكى از آثار 
انتشار  در سال 1363  كه  است  اينجانب 
و  شده  چاپ  تجديد  بار  چندين  و  يافته 
شامل عقايد و آراء دانشمندان در خصوص 

پديد هيپنوتيزم است.
است  اين  مطلب  اين  تاييد  در  دوم  نكته 
كه خواب طبيعى موجب پائين آمدن سطح 
هوشيارى مى شود. )توقف نسبى فعاليت 
با  ارتباط  در  كه  ادراكى  احساسى  مراكز 
در  سهولت  و  سرعت  و  خودآگاه(  بخش 
رفتن(  خواب  به  )زود  حالت  اين  پيدايش 
مى  فرد  در  شرطى  حالت  يك  توليد 
پاولف  كه  است  مطلبى  همان  اين  و  كند 
بدو  از  ما  كه  گويد  مى  و  كند  مى  اشاره 
و  و كلمات  تجارب  و  اعمال  بوسيله  تولد 
عبارات حالت شرطى پيدا مى كنيم و هر 
كلمه كه ادا مى شود برانگيزنده تجارب و 
مفاهيم آن كلمه در ضمير ماست و همان 
حالت را در ما ايجاد مى كند. پس عادت 
در سريع به خواب رفتن موجب تسهيل در 

سرعت هيپنوتيزم پذيرى مى شود.
سوال: آيا در هيپنوتيزم عامل اصلى تلقين است؟

در  تواند  مى  اصلى  عامل  بلى،  پاسخ: 

هيپنوتيزم تلقين باشد اما تلقين به عنوان 
با  شفاهى  عبارات  و  كلمات  سرى  يك 
از  جدا  و  تنهايى  به  خاص  هاى  ژست 
مراجع  و  هيپنوتيزور  شخصيتى  عوامل 
كارايى چندانى ندارد. هر كلمه يا عبارت 
داراى  و  شود  مى  بيان  فردى  توسط  كه 
نفوذ و اثر خاصى در شنونده است ممكن 
)تلقين(  عبارت  و  كلمه  همان  اداى  است 
توسط فرد ديگر ادا شود و در شنونده آن 
اثر خاص گوينده اولى را نداشته باشد. لذا 
تاثير كلمات صرفا به انتقال معنى و اداى 
و  شخصيت  به  بيشتر  بلكه  نيست  كلمه 
نفوذ گوينده و آگاهى و اعتماد به نفس او 
وابسته است، لذا تاثير يك پيام صوتى جدا 
از نفوذ فكرى و روحى افراد داراى آن اثر و 
جاذبه الزم نخواهد بود. مثل اينكه ما راجع 
بدون  بدهيم  سخن  داد  سيب  خواص  به 
پرورش  و  رويش  در  سيب  درخت  اينكه 
مثال  اين  در  بدانيم.  دخيل  سيب  ميوه 
تراوشات  سيب  و  انسان  وجود  درخت، 
كالم  و  صوت  صورت  به  اوست  وجود 
جوهر  از  ميوه  كه  همانگونه  و  احساس  و 
وجود درخت تغذيه مى كند و رنگ و بو 
منشاء  از  نيز  كالم  كند،  مى  پيدا  مزه  و 
اكتسابات و ذات انسان صادر مى شود و 
رنگ و بوى شخصيت فرد گوينده را دارا 

هست.
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یادداشت های حسن رجب نژاد

دنباله مطلب در صفحه 57

امین رفسنجانی

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

متخصص و مشاور در امور امالک مسکونی

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

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

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

(408) 857-2131

1567 Meridian Ave., San Jose, CA 95125

Amin Rafsanjani /  Realtor 
BRE #01989647

ARafsanjani@InteroRealEstate.com    F      www.AminEstates.com

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

من می توانم شما را در این مورد مطلع نمایم.

گریز ناگزیر
ماكياولى  همعصر  فلورانسى  زاهد  يك 
گويد:  مى   - گيسياردينى  عاليجناب   -
»هيچ قاعده مفيدى براى زيستن در زير 
استثناى يك  به  ندارد  استبداد وجود  بار 
بيمارى طاعون  قاعده كه در زمان شيوع 

نيز صادق است:
از  بگريز.  ميتوانى  كه  جايى  ترين  دور  به 
طاعونى  هاى  حكومت  باز؛  دير  از  كه  آنجا 
و مال و هستى  بر جان  در ميهن ما همواره 
و ناموس و حتى باورهاى مردمان مان سيطره 
مهاجرت  الجرم  اند،  داشته  طاعونى  اى 
زندگانى  از  الينفكى  بخش  گزير  نا  گريز  و 
ايرانيان بوده و اين ملت چه پيش و چه پس 
از بر آمدن طاعون اسالم، همواره از ظلمتى 

به ظلمتى ديگر پرواز كرده اند.«
ميرزا رضا كرمانى كه گلوله اش سينه شاه 
قدر قدرت ناصرالدين شاه قاجار را دريد، 
اين  ...مگر  گويد:»  مى  خود  دفاعيات  در 
مردم بيچاره و اين يك مشت رعيت ايران 

ودايع خدا نيستند؟ قدرى پا از خاك ايران 
بالد  و  عرب  عراق  در  و  بگذاريد  بيرون 
آباد و خاك روسيه هزار  قفقاز، در عشق 
هزار رعاياى بيچاره ايران را مى بينيد كه 
از وطن عزيز خود، از دست تعدى و ظلم 
فرار كرده و كثيف ترين شغل ها را از سر 
و  حمال  چه  هر  اند.  گرفته  پيش  ناچارى 
كناس و االغچى و مزدور در آن نقاط مى 
هاى  گوسفند  هستند.  ايرانى  همه  بينيد 
نتيجه ظلم  رفته متفرق شدند.  شما همه 

همين است كه مى بينيد...«
انسان خردمند  آن   - آقا خان كرمانى  ميرزا 
كه  »هر  نويسد:  مى  نيز   - استبداد  قربانى 
نابود نشده  از روى جهان  ايران  بگويد ملت 
هر  زيرا  است  كرده  شهيد  را  انصاف  است 
از جور  ايران  اهالى  از  نفر  ساله يكصد هزار 
ممالك  به  كرده  وطن  جالى  ستمكاران 
شكنان  سنگ  مدعا  شاهد  روند.  مى  خارجه 
بغداد،  و  بصره  حماالن  روسيه،  و  قفقاز  راه 
سياه سوختگان تابش گرماى جزيره العرب، 

هاى  پراكنده  نجف،  و  كربال  مجاورين 
خركچيان  قطر،  هاى  سامان  و  سر  بى  هند، 
اسالمبول و آه كشان خيابان هاى پاريس اند.

تعداد  آبادى  اسد  الدين  جمال  سيد 
به  مهاجران  و  وطن  از  گريختگان 
پنجم  يك  از  بيش  را  ديگر  كشورهاى 
نوشت:  مى  و  دانست  مى  ايران  جمعيت 
بر خوردم  ايرانيانى  به  استانبول  در  »من 
ترين  پست  ظريف  هاى  دست  با  كه 
انجام ميدادند. مانند سقايى،  را  شغل ها 

جاروكشى و خركچى ...«
به  معروف  اى  مراغه  العابدين  زين  حاج 
ابراهيم بيگ در سياحت نامه خود رنج ها 
و دردهاى رانده شدگان از وطن را اينگونه 
در  و  قفقاز  سفر  »در  ميدهد:  بازتاب 
باطوم، در محالت فقير نشين به هر طرف 
نديدم.  »همشهرى«  جز  كردم  نگاه  كه 
»اينها  گفتند:  اند؟«  كاره  »چه  پرسيدم: 
همگى فعله و حمال اند،« گفتم: »سبحان 
پنجاه  چهل  كوچك،  شهر  اين  !در  اهلل 
حالت  و  وضع  اين  به  آنهم  ايرانى  هزار 
پريشانى؟« گفتند: »آقا جان! تمام دهات 
و شهرها و قصبات، حتى دهات قفقاز پر 
از اين قبيل ايرانيان است. در ايران امنيت 
از  برخى  نيست.  نان  نيست.  كار  نيست. 
دست تعدى داروغه و كدخدا گريخته اند 
و برخى از دست باج گيرى و تهمت هاى 
ماليان. در اينجا مرده مهاجران هم منبع 

در آمد است .هرگاه يكى از فعله ها مرد، 
اول كسى كه بر سر جنازه اش حاضر است 
ماموران قنسول خانه اند كه خود را وارث 

شرعى و عرفى او ميدانند.«
به همان  اين آسياب هنوز هم  بارى. چرخ  و 
سبك و سياق ديرين مى چرخد و مى چرخد.

کولی
رفيق مان مدام گاليه مي كند كه: »آخر 
ماهى  سالى  ما  كه  هستى  رفيقى  چه  تو 
يكبار بيشتر تو را نمى بينيم؟!« ميگوييم: 
»قربانتان بروم، اوال خانه تان با خانه مان 
دو ساعت فاصله دارد و ما در اين پيرانه 
سرى حال و حوصله دو ساعت رانندگى را 
نداريم. دوما اينكه ما روستا نشين هستيم 
و وقتى به شهرهاى شلوغ مي آييم دست 
و پاى مان را گم مى كنيم و مي شويم آقاى 
در  دهيم  مي  ترجيح  كه  است  اين   ! هالو 
نه  كه  بمانيم  خودمان  شهر  روستا  همين 
ترافيك دارد، نه شلوغى دارد، نه هياهوى 
شهر هاى بزرگ را دارد  و نه آسمانخراش 

و اينجور زهرمارى ها.«
رفيق مان اما رگ خواب مان را پيدا كرده 
هاى  ماركت  سوپر  اين  از  رود  مي  است. 
خرد  مي  ماهى  مقدارى  اى  كره  و  چينى 
و بعدش به ما زنگ مي زند و مي گويد: 
»كولى«  برايت  امشب  جان!  »حسن 
كولى  اينجا  بيا  شو  پا  ام.  كرده  درست 

بخوريم !«
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تازه های 
دنیای پزشکی

دکتر منوچهر سلجوقیان

For information on classes & workshops contact:
 website: farimadance.com

email: info@farimadance.com

 Farima Berenji
MA - PhDc 

Sufi and Persian Dance Master and Dance Ethnologist
Certified International Dance Council/ UNESCO Dance Ambassador

 Member of National Folk Dance Association
 Artistic Director of the Worldwide Simorgh Dance Collective

Classes & Workshops for Kids & Adults

Specializing in Ancient Warrior & 
Mystical Persian Dance & Sufi Whirling

Dances of Iran, Azerbaijan, Georgia, 
Kafkaz, Uzbekistan, Tajikistan & Balkan

استرس چیست و چگونه 
می توان با آن مقابله کرد؟

از  ناشى  روانى  و  احساسى  فشارهاى 
باعث  داخلى  گاهى  و  محيطى  عوامل 
مى  بدن  در  كورتيزول  هورمون  رفتن  باال 
كورتيزول  هورمون  دليل  همين  به  شود. 
اين  است.  معروف  استرس  هورمون  بنام 

استرس  دچار  فرد  چنانچه  ولى  گردد،  مى 
و  مانده  باال  آن  مقدار  باشد  مدت  طوالنى 

آسيب هاى زيادى به بار مى آورد.
كورتيزول  ميزان  آوردن  پائين  هاى  روش 
استرس  اثر  كردن  خنثى  نتيجه  در  و  خون 

پائين  نهايت  در  و  خون  فشار  كاهش  و 
فرد  آن  از  آمدن كورتيزول مى شود. پس 
احساس آرامش مى كند پانزده دقيقه دو 
و  جسم  آرامش  باعث  مراقبه  روز  در  بار 
روان مى شود. براى مراقبه كافى است كه 
نشسته،  راحت  فرم  به  صندلى  يك  روى 
و  گذاشته  زانو  روى  را  خود  هاى  دست 
چشمان خود را بسته نگهداريد، سپس به 
گذشته و آينده فكر نكنيد و توجه خود را 
به زمان حال برگردانيد و فكر خود را به 
يكى از حواس پنجگانه متصل كنيد، نظير 
يا گوش  شمارش تعداد نفس هاى خود و 
كردن به يك موسيقى ماليم. تكرار اين كار 
ميزان  طوالنى  مدت  به  و  روز  در  بار  دو 
دچار  فرد  و  آورد  مى  پائين  را  كورتيزول 
مراقبه  شود.  مى  و جسمى  فكرى  آرامش 
مى تواند در هر زمان و در هر مكان انجام 
گيرد ولى بهترين موقع آن هنگام طلوع و 

هنگام غروب آفتاب مى باشد.
ارتباطات اجتماعی

دهد  مى  نشان  اخير  تحقيقات  نتيجه 
باالرفتن  باعث   )isolation( جدائى  كه 
اخيرا  شود.  مى  خون  در  كورتيزول  ميزان 
بودن  باال  كه  اند  داده  نشان  دانشمندان 
كورتيزول روى بعضى از ژن ها اثر گذاشته و 
منجر به آسيب هاى روانى مى شود. جدائى 
عواقب  و  شده  تبديل  افسردگى  به  تدريجا 

جدائى  بخصوص  آورد.  مى  بار  به  بدى 
آسيب  به  منجر  ها  جوان  بين  در  اجتماعى 
هاى روانى مى شود. اجتماعى بودن و رفت 
و آمد سالم با فاميل، دوستان و همكاران در 
آورده كه منجر  بار  به  جامعه حالت شادى 

به كاهش ميزان كورتيزول خون مى شود.
خندیدن 

ميزان  شاد  حالت  داشتن  و  خنده 
از  بسيارى  آورد.  مى  پائين  را  كورتيزول 
روانپزشكان ارتباط مستقيم بين خنديدن 
علمى  صورت  به  را  كورتيزول  كاهش  و 
نشان داده اند. در گرد همائى ها و گفتن 
كمك  افراد  روحيه  به  خنديدن  و  لطيفه 

كرده و حالت آرامش به بار مى آورد.
موسیقی

براى  دلخواه  موسيقى  به  كردن  گوش 
هر فرد و تغيير ُخلق و خوى فرد و حالت 
مى  پائين  را  كورتيزول  ميزان  آرامش، 
آوردن  پائين  در  موسيقى  قدرت  آورد. 
و  است  شده  ثابت  استرس  و  اضطراب 
دلخواه  و  ماليم  موسيقى  كردن  گوش 
يا  و  خانه  در  يا  كار  هنگام  در  روزانه چه 
هنگام قدم زدن به روحيه شاد فرد كمك 
مسئله  اين  در  توانند  مى  افراد  كند.  مى 
پائين  بهم ديگر در  و  مهم شراكت كرده 
آوردن ميزان كورتيزول بدن كمك كنند و 
از مواد غذائى ضد استرس استفاده كنند.

هورمون در صورت باال رفتن در خون باعث 
بروز عالئم زيادى روى بدن انسان مى شود. 
دانشمندان از زمان هاى قديم مى دانستند 
كه باال رفتن كورتيزول در بدن به حافظه و 
آموزش ضرر زده، سيستم ايمنى را ضعيف، 
استحكام استخوان ها را كم كرده و باعث 
اضافه وزن، باالرفتن فشارخون، كلسترول و 
ضربان قلب مى شود. استرس طوالنى مدت 
و كورتيزول باال باعث افسردگى و كم شدن 
عمر مى شود. اخيرا نتيجه تحقيقات نشان 
داده است كه باال رفتن اين هورمون در خون 
محرك  عامل  يك  استرس،  وجود  از  ناشى 
باشد.  نوجوانان مى  روانى در  بيمارى هاى 
طبق  را  خون  كورتيزول  ميزان  انسان  بدن 
مكانيسم خاصى در حد نرمال نگهدارى مى 
كند. باال رفتن كورتيزول و پائين آمدن آن از 
حد نرمال هر دو ايجاد آسيب هايى در بدن 
التهاب  ضد  هورمون  كورتيزول  كنند.  مى 
خون  در  آن  شدن  كم  و  باشد  مى  نيز  بدن 

باعث بروز التهاب در بدن مى شود.
ترشح شده  كليه  فوق  از غدد  اين هورمون 
و وارد خون مى شود تا اعمال فيزيولوژيكى 

خود را انجام دهد.
معموال در اثر يك هيجان و اضطراب ميزان 
برطرف  از  پس  و  رود  مى  باال  كورتيزول 
شدن اثر آن هيجان به حالت طبيعى خود بر 

هاى روانى روى بدن به شرح زير مى باشند. 
گرچه روشهاى فراوانى براى اين كار وجود 
كه  آن  نوع  پنج  به  مقاله  اين  در  ولى  دارد 

اهميت بيشترى دارند خواهيم پرداخت.
فعالیت های فیزیکی مداوم 

نوع  از  خواه  فعاليت  و  ورزش  هرگونه 
وزنه  نظير  جوانان  براى  شديد  و  سنگين 
 Kickboxing و   Cross fit بردارى، 
ساالن  ميان  براى  تر  آرام  هاى  ورزش  تا 
كردن،  شنا  زدن،  قدم  نظير  ترها  و مسن 
دوچرخه سوارى و غيره ميزان كورتيزول 
سى  تا  بيست  آورند.  مى  پائين  را  خون 
موثر  فيزيكى  فعاليت  هرگونه  دقيقه 
را  كورتيزول  ميزان  ترس  بود.  خواهد 
آن  مداوم  فيزيكى  فعاليت  و  برد  مى  باال 
را پائين مى آورد. فعاليت هايى نظير باال 
رفتن از پله ها بجاى آسانسور، با دوچرخه 
سر كار رفتن، قدم زدن و خريد روزانه و 
ميزان  روز  آخر  در  ها  فعاليت  قبيل  اين 

كورتيزول را پائين مى آورد.
مدیتیشن

را  استرس  و  اضطراب  مراقبه،  هرنوع 
پائين  را  كورتيزول  ميزان  و  داد.  كاهش 
كشيدن  عميق  نفس  بار  ده  آورد.  مى 
عصب واگ )Vagus Nerve( را تحريك 
قلب  به كم شدن ضربان  كرده كه منجر 
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9217 Sierra College Blvd #120, Roseville, CA 95661

Soheila Rezae

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

Lic.: 01834116

F Beds: 4  (Downstairs bedroom)   F Baths: 3  F Huge loft upstairs  FSq Ft: 3384   

F Lot size: .2410 Acre   F Lot SqFt: (Apprx.) 10498  F Year Build: 2000  
     201 Half Dome Ct., Roseville, CA            Price: $599,900

Soheila.Realtor@gmail.com       916-616-7395

دو خانه بسیار زیبا در بهترین مناطق شهر ُرزویل
  با قیمت های فوق العاده مناسب به فروش می رسد!

این اکازیون را از دست ندهید!

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

  F Updated & Remodeled    F Large Loft     Price: $649,900
3141 Mount Tamalpais Dr, Roseville CA 95747
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افرادی که جریمه رانندگی دریافت کرده اند می توانند در مدرسه ما 
شرکت کرده و  امتحان خود را به راحتی قبول شوند.
 این کالس ها به زبان فارسی نیز عرضه می گردد

کالس های تعلیم رانندگی و ترافیک علی
 برای بزرگساالن و نوجوانان

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

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

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

آموزش رانندگی توسط کادری مجرب و حرفه ای

Ali Driving & Traffic School

Licensed & Bonded

Safety is our most
 important concern

Safe Driving
Saves Lives

دنباله مطلب در صفحه ۵۰

سیر و سفری در
گلستان ادب پارسی

گردآوری و نگارش: پرویز نظامی

بخش سیزدهم

درباره شاهنامه فردوسی
بسيارى از مفاهيم اندرزى شاهنامه با بيانى 
ديگر در سخنان صوفيانه تكرار مى شود. يك 
واسطه  بى  و  مستقيم  پيوستگى  اش  نمونه 
است.  هستى  سرچشمه  با  و  پروردگار  با 
كه  عرفانى  ادب  در  رايج  كلمات  بعضى 
مفهوم وسيع كنايه اى به خود گرفته اند از 
اند، چون: جام جهان  نشات كرده  شاهنامه 
بين، رخش، سيمرغ، از و خرد، و روشنايى در 
مزديسنايى  انديشه  كلى  بطور  برابر ظلمت. 
كه مانند هاله اى عرفان ايران را در برگرفته 
آن  مفسران  از  يكى  شهيد  سهروردى  و   ،
است، از طريق شاهنامه به اين سو راه يافته.

در محور قرار دادن خرد است كه شاهنامه 
در  عرفان  كند.  مى  عرفانى جدا  ادب  از  را 
يعنى  دهد،  مى  قرار  را  عشق  آن،  مقابل 
جوشش درونى. تفاوت اين دو ديدگاه ناشى 
از تفاوت جامعه هايى است كه اين دو در آن 
ها پديد آمده اند. زمينه كار شاهنامه جامعه 
اى است كه هنوز از چاره جويى هاى زمينى 
دل برنگرفته است، در حالى كه عرفان چون 
مسافر  بيند،  مى  اصالح  غيرقابل  را  زمين 

آسمان مى شود، هجرت روح است. 
از جهان ديگر  تفاوت ديگر در چشمداشت 
نيكى  نفس  براى  نيكى  شاهنامه  در  است. 
جاى نمايانى دارد، هرچند آسايش و آرامش 
از »مينو«  در جهان ديگر مورد نظر هست. 
و  روشنى  پا  سرا  عالمى  شود،  مى  ياد  كه 
اكمل  فرد  به  نه جهانى شبيه  است،  بهجت 
و  ها  نوشيدنى  و  ها  خوردنى  با  جهان،  اين 
لذائذ بى كران. حتى خرافه هاى زردتشتى 
پالوده شده  از شاهنامه  پايان دوره ساسانى 
ولى  هست،  كار  در  اى  داورى  البته  است. 
در  كه  آنگونه  سهمناك،  هاى  عذاب  از 
است  شده  برشمرده  نامه«  »ارداويراف 

حرف به ميان نمى آيد.
فارسى  زبان  در  كتاب  تنها  شاهنامه 
دهد.  مى  آموزش  را  ناب  خرد  كه  است 
آن  است،  خردگر  نيز  او  كه  ناصرخسرو 
را در  زيرا خرد  بيند،  نحو ديگر مى  به  را 
خدمت اثبات مذهب اسماعيلى، در برابر 

خالفت بغداد مى گذارد.
او  توصيه  مورد  است،  طرف  بى  فردوسى 
مرام،  از مالحظه  خارج  است،  برين«  »خرد 
با  انطباق  كه  خردكيهانى،  آيين.  يا  سياست 
مدار روزگار و طبيعت بشر دارد، و معطوف 

خرد  است.  انسانى  سرشت  روشن  نيمه  به 
جانب  از  را  ها  بدى  كه  ندارد  ابا  شاهنامه 
دوست ناديده نگيرد، و به دشمن نيز انصاف 
بدهد. نبرد ايران و توران خيلى كمتر ناشى 
از قوم گرايى است كه از روش گرايى؛ و به 
اين سبب مردم عادى و سپاهيان تركستان 
محكوم شناخته نمى شوند، بدى ها از چشم 

سران آنها ديده مى شود.
در  شاهنامه  »زنان«  درباره  هم  اى  اشاره 
كهن  ادب  در  باشيم.  داشته  داستانى  دوره 
آنها  براى  نظيرى  توان  مى  ندرت  به  جهان 
و  جسم  زيبايى  ميان  توازن  اينگونه  كه  يافت 
زيبايى روح را در خود جاى داده و اينگونه دل 
انگيزى را با متانت و شهامت و وظيفه شناسى 
شخص  نفس  اثر  بر  اين،  باشند.  كرده  همراه 

فردوسى است كه در آنها دميده شده است.
او خواسته است نمونه يك زن آرمانى منطبق 
و  رودابه  باشد.  كرده  ترسيم  را  واقعيت  با 
تهمينه و فرنگيس و منيژه از اين گونه اند، 
و چون هر چهار از نژاد كشور بيگانه اند كه 
با ايران دشمنى دارد، دليل ديگرى مى شوند 
برخوردهايى كه  اگر  بى طرفى شاهنامه،  بر 
با زن در ايليادُهمر و بعضى از تراژدى هاى 
يونانى مى شود با آنچه در شاهنامه مى گذرد 

بسنجيم، موضوع روشن تر مى گردد.
»آگاممنون«  ميان  كه  نزاعى  از  بگذريم 
گيرد،  مى  در  كنيزان  سر  بر  اخليوس  و 
همسر   Clytemnestre كليتمنستر  رفتار 
)تراژدى  ببينيم  شوهرش  با  را  آگاممنون 
و  منالس  رفتار  ايسخيلوس(  از  آگاممنون 
دخترش با اندروماك بيوه هكتور را ببينيم 

)تراژدى اندورماك اوريپيدوس(.
نجابتى  جو  دارم،  تكيه  آن  بر  كه  اى  نكته 
به  دارد.  جريان  شاهنامه  در  كه  است 
آنجا  مگر  نمى شود،  داده  ها رضا  خونريزى 
برابر  در  اما  باشد،  ميان  در  اصول  پاى  كه 
اصول، نزديك ترين خويشاوند هم بى ارزش 
مى شود. فريدون تا بدانجا جلو مى رود كه 

به مرگ دو فرزندش رضا دهد.
با حّدت نيست كه  انعطاف گاه بگاهى، مغاير 
بدى حاكم است. در  و  بر هر دو جبهه خوبى 
غارت  انگيزه  هاى شاهنامه  از جنگ  يك  هيچ 
ديده نمى شود، گرچه غارت جزو تبعات جنگ 
است. مردانه مى كشند و كشته مى شوند، پاى 

حفظ حيات و حيثيت در ميان است.

خواجه نظام الدین عبیداهلل زاکانی
زاكانى  عبيداهلل  نظام الدين  خواجه 
نويسنده  شاعر،  زاكانى  عبيد  به  معروف 
و طنزپرداز فارسى زبان قرن هشتم هجرى 
است كه طبق قراين موجود در اواخر قرن 
يا اوايل قرن هشتم ه.ق. در يكى از  هفتم 
علت  گشود.  جهان  به  چشم  قزوين  توابع 
داشتن  نسبت  زاكانى  به  او  بودن  مشهور 
اين خاندان  زاكان است كه  به خاندان  او 
كه  بودند  بنى خفاجه«  از »عرب  تيره اى 
بعد از مهاجرت به ايران به نزديكى قروه 
آن  در  و  رفتند  همدان  توابع  درجزيناز 

ناحيه مستقر شدند. 
اندوزى پرداخت  به دانش  وى در قزوين 
و تا پايان عمر را در اين شهر گذراند. در 
مشهورتر  ديگران  از  شعبه  دو  او  خاندان 
حمداهلل  گفته  به  كه  يكم  شعبه  بودند، 
اهل  عبيد(  همشهرى  و  )معاصر  مستوفى 
دانش هاى معقول و منقول بودند و شعبه 
آنها را ارباب الصدور  دوم كه اين مورخ  
)يعنى وزيران و ديوانيان( مى نامد. حمداهلل 
عبيداهلل  نظام الدين  را  عبيد  مستوفى، 
دوم  شعبه  از  را  او  و  مى كند  ياد  زاكانى 
مى داند. با اين همه اطالع دقيقى از مقام 
دست  در  عبيد  براى  وزارت  يا  صدارت 
او  نويسان  تاريخ  گفته  به  بنا  اما  نيست 

در دستگاه پادشاهان فردى محترم بوده 
است. عبيد در طول حيات خود لقب هايى 
را از امراء و حكام زمان خود گرفته است و 
اشعار خوب و رسائل بى نظيرى دارد. عبيد 
در تأليفات خود از چندين تن از پادشاهان 
و معاصران خود مانند عالءالدين محمد، 
الدين  ركن  اينجو،  ابوالحسن  شيخ  شاه 
و  جاليرى  اويس  سلطان  وزير  عبدالملك 
شاه شجاع مظفرى را ياد كرده است. وى 
از نوابغ بزرگان است و مى توان او را تا يك 
فرانسوى  بزرگ  نويسنده  به  اندازه شبيه 
تقى  را  زاكانى  عبيد  وفات  دانست.  ولتر 
 772 سال  خود  تذكره  در  كاشى  الدين 
دانسته و صادق اصفهانى در كتاب شاهد 
آورده    771 سال  وقايع  ذيل  را  آن  صادق 

است. 
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دی جی و موزیک زنده جهت مراسم جشن

)۴0۸(6۹۳-6148
Instagram: aliasgarimusicfans

Ali Asgari

DJ & Live Music

حسین جعفری

من و ساقی »به هم سازمی«، یا 

»به هم تازمی«؟ و بنیادش براندارمی!؟

معروف است كه گفته اند:
بعضى »شكسته« خوانند، بعضى »نشسته« 
دانند و شايع است كه ناصرالدين شاه هم 
از  پس  بالفاصله  داشت،  شعرى  طبع  كه 

شنيدن آن اضافه كرده است:
چون نیست خواجه حافظ، معذور دار مارا!
حال حكايت، حكايت ماست در مبحث زير:

حضرت حافظ درغزلى ميفرمايد:
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم
نسیم عطرگردان را ِشَکر در مجمر اندازیم
چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش
که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم
یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد

بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم
بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه
که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
سخندانّی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم

در بيت دوم كه ميفرمايد:
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
حافظ،  ديوان  هاى  نسخه  از  اى  درپاره 
به صورت  »به هم سازيم«  تركيب  اين 
ياد  زنده  و  است  آمده  تازيم«  هم  »به 
تصحيح  حافظ  درديوان  هم  خانلرى 
را  تازيم«  هم  »به  تركيب  همين  خود، 
با استناد به نسخه هاى گوناگون ديوان 

حافظ، انتخاب و به كار برده است. 
خانلرى در جائى خاطر نشان مى سازد 
موضوع  اين  درباره  دشتى  على  با  كه 
و  داشتيم  بحثى  تازيم«  هم  »به  يعنى 
تازيم«  ايشان نمى پذيرفت كه »به هم 
تركيب درستى باشد. در پاسخ به ايشان 
مى  سازيم«  هم  چطور»به  كردم  عرض 
نازيم«،  هم  »به  حتى  بگوئيم،  توانيم 
»به  بگوئيم  وقتى  اما  بازيم«  هم  »به 
از  پس  ايشان  است؟  اشتباه  تازيم«  هم 
وجود  اين  با  اما  فرمودند،  تفكر  قدرى 
من »به هم سازيم« را بيشتر مى پذيرم 

و دوست دارم تا »به هم تازيم« را.
البته اين استدالل زنده ياد خانلرى يك و 

شايد هم دو ايراد عمده دارد كه »به هم 
سازيم« درمقايسه با »به هم نازيم« و »به 
بازيم« تفاوت بسيار اساسى درمعنا  هم 
دارد كه به هيچ وجه قابل مقايسه نمى 
مقصود  مثال،  دو  اين  در  باشند.  توانند 
به  يكى  و  است  نازكردن  يكى  به  يكى 
يكى باختن است و نه »با هم نازكردن« 
»به  به  در  درحاليكه  باختن«  هم  »با  يا 
هم  با  مقابله  حالت  يك  تاختن«  هم 
احساس مى شود. درصورتى كه مقصود 
حافظ دراينجا مطلب ديگرى است و مى 
خواهد بگويد كه با هم ساختيم و يا با هم 
در  كه  تاختيم  هم  به  كه  آن  نه  تاختيم، 
آن صورت اينجا معنائى نخواهد داشت. 
بگذريم از اين توضيح حاشيه اى، اما به 

گمان من بسيار ضرورى!
درعين حال نبايد فراموش كرد كه »به 
ازنظرى  فارسى  زبان  در  تاختن«  هم 
ديگرهم معناى كامال متفاوت با »به هم 
ساختن«دارد. به اين ترتيب كه »به هم 
معناى  به  ساختن«  هم  »با  يا  ساختن« 
اجراى  و  انجام  براى  توافق  و  اتحاد 
حاليكه  در  است،  مشترك  هدف  يك 
و  دارد  فردى  جنبه  تاختن«  هم  »به 
هم  »به  اگر  اما  يكديگراست  به  حمله 
تاختن«  هم  »با  معناى  به  را  تاختن« 
اشكالى  هيچ  البته  كه  بگيريم،  درنظر 
هم ندارد، درآن صورت نيزجنبه حمله 
با هم تاختن و حمله كردن  مشترك و 
به يك دشمن مشترك را بيان مى كند 
اما در اين بيت اداى مقصود نمى كند 
كار  به  درست  كه  است  اصطالحى  و 
امر،  واقع  در  زيرا  است،  نشده  برده 
ساقى كه در »تاختن« نقشى به صورت 
عملى ندارد، مگرهمان خدمت يا عملى 
كه پيش ازتاختن، تا زنده را با سيراب 
كردن از مى، آماده تاختن كرده باشد، 
اما خود ازنظر فعل و عمل هيچ نقشى 
توجه  براين  عالوه  ندارد.  تاختن  در 
»موسيقى  به  حافظ  كه  باشيم  داشته 
عجيبى  وسواس  نيز  واژه«  و  شعر 
هم  و  هماهنگى  به  اينجا  در  و  داشته 
التفات  هم  »ساقى«  با  »سازيم«  آوائى 
بفرمائيد درصورتى كه اين هم آوائى در 
تازيم« وجود ندارد، مگراينكه  »به هم 
با  تازيم«  هم  »به  در  اما  بفرمائيد 
آوائى   هم  اين  تاحدودى  »براندازيم« 

واژه ها مراعات شده است!
البته نبايد فراموش كرد كه اين اصطالح 
پيچش  قدرى  انصافا،  تازيم«  هم  »به 
پيچش،  همين  اتفاقا  كه  دارد  دلنشين 
شايد به لطف مطلب نيز كمك مى كند 
واحتماال همين امر هم علت انتخاب آن 
در پاره اى از نسخه بدل ها باشد حال 
يا اين تغيير واژه، حال با سليقه ناسخ و 
ناسخين بوده باشد، يا به اعتقاد من با 

انتخاب خود حضرت حافظ.  
هاى دكترشفيعى  نوشته  در  نيز  اخيرا 
هم  »به  هم  ايشان  كه  ديدم  كدكنى 
تاختيم« را اصلح  و ارجح تشخيص داده 
و آن را به كار برده اند.)ن.ك. به -اين 
شفيعى  محمدرضا  هستى-  كيمياى 

كدكنى،نشرسخن تهران 1396(.
سازيم«را  هم  »به  ازديرگاهان،  من  اما 
به  و  تر  مصطلح  و  بهتر  مراتب  به 
هم  »به  از  تر  درست  زياد  احتمال 
آنكه  با  دانم.  مى  و  دانستم  مى  تازيم« 
و  تركيب ممكن است خيلى ساده  اين 
باشد و پيچش هاى حافظانه  سرراست 
به عبارت ديگر  و  باشد  نداشته  نيز  را 
اى«  »حافظانه  تركيب  يا  واژه  كامال 
را  بيت  خواننده  تكليف  اما  نباشد، 
كه  ويژه  به  سازد.   آسانترمى  و  راحت 
دو  تاختن  به  مربوط  مطلب  اينجا  در 

انسان، آنهم با هم و در يك زمان نيست 
لشكر غم،  به  نفراست  يك  تاختن  بلكه 
اما پيش از تاختن اين دو، همانگونه كه 
اشاره رفت،  با هم »ساخته اند« و ساقى 
و  ساختن  فراهم  اش  حرفه  و  هنر  كه 
ارائه شراب است، با وى ساخته و آن را 
به قدر وفور براى وى كه تا زنده است، 
فراهم و ارائه كرده و به اين ترتيب او 
را براى تاختن به لشكر غم، كامال آماده 

ساخته است. 
باز تاكيد كنم، »به هم ساختن« استفاده 
ادا  را  مقصود  كامال  كه  ايست  واژه  از 
اشتباه  نيز  عنوان  هيچ  به  و  كند  مى 
را  مقصود  ترهم  راست  سر  و  نيست 
بيان مى كند. اما نخست حالت تاختن 
با ساقى را ندارد، درثانى به اعتقاد من 
»به  با  تازيم«  هم  »به  مقايسه  درمقام 
هم  »به  بارحافظانه  آنكه  با  سازيم«  هم 
است،   تر  انگيز  وخيال  بيشتر  تازيم« 
تراست  فهم  »به هم سازيم« خوش  اما 
و اداى مقصود را نيز سر راست تر بيان 
آن  اشاره شد،  و همانگونه كه  مى كند 
انگيز واژه هاى  حالت پيچ دار و خيال 

مورد استفاده حافظ را ندارد. 
تا  استدالل  اين  و  باشد  نظر شما چه  تا 
چه حد مورد قبول صاحب نظران قرار 

گيرد.
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F رسیدن به شادی و نشاط درونی

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

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

F صحبت های مثبت و سازنده برای نوجوانان و جوانان

  آتوسا یکان

)925( 297-9700

مربی و راهنمای زندگی
Professional Certified Life Coach

atoosa30@yahoo.com

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

"Not just another life coach..."

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

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

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

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

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

یا سرویس سیار در صورت لزوم برای راحتی شما

شباهت های آشکار و پنهان 
ضّحاک ماردوش با دونالد ترامپ!

علی سجادی

ماهنامۀ  تحریریه  هیأت  عضو  سی.  دی  واشنگتن  مقیم  نویسنده  و  نگار  روزنامه 
»کیفر  صادق«،  »غروب  کبود«،  »اوراق  کتاب های  ایشان  از   .)۲۰۰۲-۱986( پَر 
شادمانه« و »آتش سوزی سینما رکس« منتشر شده است. با سپاس از ایشان که 

مقالۀ زیر را منحصراً برای پژواک فرستاده اند.
چند  كنون  تا  كه  شنيده ايد  و  ديده  حتماً 
خود  كابينه  اعضاى  ترامپ  پرزيدنت  بار 
را جمع كرده تا از او و خوبى هايش سخن 
تأييد  تا  كنند  پخش  را  آن  فيلم  و  بگويند 
بهترين رئيس جمهورى است  او  شود كه 
كه تا كنون اياالت متحده به خودش ديده 
است.)1( اّما آيا هيچ به شباهت اين رفتار 
پرزيدنت ترامپ با ضّحاك ماردوش دقّت 
كرده ايد؟ بياييد با هم براى ديدارى كوتاه 
به دربار ضّحاك برويم، با اين يادآورى كه 
جانشين  ضّحاك  شاهنامه،)2(  اساس  بر 
در  اگرچه  جمشيد  و  بود  شده  جمشيد 
آرامش  پادشاهيش  سالۀ  هفت صد  دوران 
عدالت  و  شادكامى  و  شكوه  و  سالمت  و 
ليكن  بود،  آورده  ارمغان  به  مردم  براى 
در  غرور  و  نخوت  باعث  موفقيت ها  اين 
وى شد و از مردم خواست او را جانشين 
بودند:  گفته  قديم هم  از  كه  بدانند  خدا 
ولى  شاه!«  فرمان  چه  يزدان،  فرمان  »چه 
و  شد  جمشيد  سرنگونى  باعث  غرور  اين 
خداوند فّرۀ ايزدى را از او باز پس گرفت.

جمشيد،  سرنگونى  از  پيش  زمانى  اندك 
و  خورد  را  شيطان  فريب  تازى  ضّحاِك 
او  سلطنت  تخت  مرداس  پدرش  قتل  با 
ديگر  فريبى  در  ابليس  كرد.  اشغال  را 
شد  وارد  ضّحاك  بر  آشپز  يك  هيأت  در 
وى  براى  گوشت  با  مرغوبى  غذاهاى  و 
مردم  براى  زمان  آن  تا  كه  آورد  فراهم 
گياهخوار ناشناخته بود. ضّحاك چنان از 
غذاهاى جديد سرمست شد كه از »آشپز/

او  از  مى خواهد  هرچه  پرسيد  شيطان« 
طلب كند، و شيطان از وى خواست اجازه 

دهد سر شانه هاى او را ببوسد!
ضّحاك اجازه داد و شيطان بعد از بوسيدن 
جاى  در  و  شد  ناپديد  ضّحاك  شانه هاى 
را  آنها  هرچه  كه  روييد  مار  دو  بوسه ها 
جاى  به  جديدى  مارهاى  مى كردند  قطع 
ناممكن  مارها  آن  با  مقابله  مى روييد.  آنها 
هيأت  در  ديگر  بار  ابليس  پس  مى نمود، 
مژده  و  شد  وارد  ضّحاك  بر  ماهر  پزشكى 
داد كه داروى آرام كردن مارها را در اختيار 
دارد و به سلطان گفت بايد هر روز غذايى از 
مغز سر دو جوان براى مارها تهيه و آنها را 

تغذيه كند تا از آزارشان در امان باشد.

در همين زمان ضّحاِك تازى به ايران حمله 
كرد و جمشيد را كه بدون فّرۀ ايزدى شده 
گرفت.)3(  را  او  جاى  و  كرد  سرنگون  بود 
بر  شرارت  و  ستم كارى  با  سال ها  ضّحاك 
بيگناه  جوان  هزاران  و  كرد  سلطنت  ايران 
را قربانى غذاى مارهاى دوش خويش كرد.

ديد  خواب  در  شبى  دوش  مار  ضّحاك 
شده  واقع  حمله  مورد  جهت  سه  از  كه 
دماوند  كوه  سمت  به  را  وى  مهاجمين  و 
مى كشند. خوابگزاران دربار وى را گفتند 
فريدون  نام  به  جديدى  پادشاه  به زودى 
اين  كرد.  خواهد  سرنگون  را  تو  و  ظهور 
تعبير خواب وى را چنان معّذب كرده بود 

كه شب و روز نداشت:
چنان بُد که ضّحاک را روز و شب  

به نام فریدون گشادی دو لب
بران بُرزباال ز بیم نشیب  

شده زآفریدون دلش پُر نهیب
براى  گرفت  تصميم  روزى  ضّحاك  پس 
خود  لشكر  بر  هم  فريدون،  با  مقابله 
بيفزايد و هم »سند«ى از بزرگان مملكت 
و  درست كار  و  عادل  را  وى  كه  بگيرد 

خيرخواه و بخشنده بخوانند:
ز هر کشوری مهتران را بخواست 
که در پادشاهی ُکند پشت راست
از آن پس چنین گفت با موبدان  

که ای پُرهنر نامور بخردان
مرا در نهانی یکی دشمن ست  

که بر بخردان این سخن روشن ست
به سال اندکی و به دانش بزرگ 

گوی بد نژادی دلیر و سترگ
اگر چه به سال اندک ای راستان 

درین کار موبد زدش داستان
که دشمن اگر چه بود خوار و خرد

نبایدت او را به پی بر سپرد
ندارم همی دشمن ُخرد خوار 

بترسم همی از بِد روزگار
همی زین فزون بایدم لشکری 
هم از مردم و هم ز دیو و پری

یکی لشگری خواهم انگیختن  
ابا دیو مردم برآمیختن

بباید بدین بود همداستان  
که من ناشکبیم بدین داستان

یکی محضر اکنون بباید نبشت  

که جز تخم نیکی سپهبد نِکشت
نگوید سخن جز همه راستی)4(  

نخواهد به داد اندرون کاستی
بدآن محضر اژدها ناگزیر  
گواهی نبشتند برنا و پیر)5(

همۀ  كه  آهنگر  كاوۀ  هنگام  همين  در 
پسرانش جز يكى را براى تغذيه مارها كشته 

بودند به دادخواهى وارد دربار شد:
هم آنگه یکایک ز درگاه شاه  

برآمد خروشیدن دادخواه
ستم دیده)6( را پیش او خواندند  

بِر نامدارانش بنشاندند
بدو گفت مهتر به روی دژم  

که برگوی تا از که دیدی ستم
خروشید و زد دست بر سر ز شاه  

که شاها منم کاوه دادخواه
یکی بی زیان مرد آهنگرم  

ز شاه آتش آید همی بر سرم
تو شاهی ُوگر اژدها پیکری)7(  

بباید زدن داستان، داوری
اگر هفت کشور به شاهی ُتراست  
چرا رنج و سختی همه بهر ماست

شماریت با من بباید گرفت  
بدان تا جهان ماند اندر شگفت

مگر کز شمار تو آید پدید  
که نوبت ز گیتی به من چون رسید

که مارانت را مغز فرزند من  

همی داد باید ز هر انجمن
سپهبد به گفتار او بنگرید  

شگفت آمدش کان سخن ها شنید
بدو باز دادند فرزند اوی  

به خوبی بجستند پیوند اوی
بفرمود پس کاوه را پادشا  

که باشد بدان محضر اندر گوا
و در اينجاست كه كاوۀ آهنگر با خواندن 
حاميان  توسط  كه  »سند«ى  يا  »محضر« 
كسانى  يعنى  ضّحاك  دربار  در  ضّحاك 
چون ميچ مك كانل )رئيس سنا(، ريچارد 
)وكيل  كوهن  مايكل  كل(،  )دادستان  بار 
)وزير  منوچين  استيو  ترامپ(،  شخصى 
)مشاور  بولتون  جان  و  خزانه دارى( 
امنيتى( در دربار ترامپ نوشته شده بود 

بر مى خروشد:
چو برخواند کاوه همه محضرش  

سبک سوی پیران آن کشورش
خروشید کای پای مردان دیو  
بریده دل از ترس گیهان خدیو
همه سوی دوزخ نهادید روی  

سپردید دل ها به گفتار اوی
نباشم بدین محضر اندر گوا  

نه هرگز براندیشم از پادشا
شباهتى  البته  قسمت  اين  در  كاوه  هاى  حرف 
به سخنان و توئيت هاى جاستين آماش )نمايندۀ 

ميشيگان( دارد:
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شمشاد
در هزار سال شعر فارسی

یاد ایّامی که »صائب« در حریم زلف او  
پنجۀ من اعتبار شانۀ شمشاد داشت    

یقین نیست که کدام یک از انواع امروزی شمشاد در گذشته مورد تشبیه قامت بلند 
معشوق و طّره و خط عارض محبوب بوده است. از چوب سخت و سنگین شمشاد 
شانه درست می کردند و شاعران باریک بین با تشبیه زلف به شمشاد و اشاره به 

شانۀ شمشاد مضامین بدیعی پدید آورده اند.
به  تحقيق دانسته نيست كه در شعر قديم فارسى مراد از شمشاد چگونه درختى 
بوده است. امروزه در ايران نام شمشاد به دو گروه گياه گفته مى شود: يكى گياهان 
جنس Euonymus متعلّق به خانوادۀ Celastraceae كه شامل شمشاد پاكوتاه يا 
رسمى يا ژاپونى )Euonymus japonica( است و بيشتر براى حصار و مرزبندى و 
زينت دور باغچه كاشته مى شود و در انگليسى آن را Yew مى نامند، و گروه ديگر 
از جنس Buxus متعلّق به خانوادۀ Buxaceae است كه شامل شمشاد معمولى يا 
باغى يا جنگلى )Buxus( بوده و در انگليسى Boxwood يا Box ناميده مى شود 
كه با نام عربى آن، بَقس، بى ارتباط نيست. نوع اخير به  وفور در جنگل هاى شمال 
ايران وجود دارد و احتماالً همان است كه در ادب فارسى مورد تشبيه قد و قامت 
قرار گرفته است. شمشاد مانند سرو هميشه  سبز است و از خزان و برگريزان در 

امان، با دو بيت از خاقانى و سعدى:
شمشاد و سرو را ز تموز و خزان چه باک / کز گرم و سرد الله و گل را رسد زیان

تموز = ماه اّول تابستان.
اگر ز باد خزان گلبُنی شکفته بریخت / بقای سرو روان باد و سایۀ شمشاد

بيت باال در تسليت و به اصطالح سرسالمتى است. گلُبن = درختچۀ گل سرخ.
تبريزى در دو بيت  نوعى شمشاد خوشبو هم وجود داشته، چنانكه قطران  ظاهراً 
زير بوى خوش شمشاد را همانند بيد )بيدمشك( و نرگس و حتّى برتر از مشك ناب 

دانسته است:
چون شمالی باد بوی بید و شمشاد آَوَرد / بوی او زلفین دلبند مرا یاد آَوَرد

تا ز رنگ الله و گل خوار شد یاقوت سرخ / شد ز بوی نرگس و شمشاد مشک ناب خوار
در شعر قديم فارسى قد و قامت يار را به شمشاد تشبيه كرده اند. »شاخ شمشاد« كنايه 
از قامت راست و موزون است و در َمَثل وقتى مى خواهند حضور كسى را يادآور شوند 
با لحن شوخى و تمسخرآميز گويند: »آها ببين! ِمثل شاخ شمشاد وايساده ]ايستاده[.« 
)لغت نامۀ دهخدا( شمشاد بر لب جوى جاى داشته و از تناسب و موزونى قامت، كوس 
همسرى و حتّى برترى از سرو را زده است، با يك بيت از عمادالّدين نسيمى و دو بيت 

بعد از خواجوى كرمانى و بيت ديگر از صائب:
خیال سرو قدت بر کنار دیدۀ من / بسان قامت شمشاد بر کنارۀ جوست

چو یاد قامت دلجوی او کند شمشاد / رود به طرف لب جوی و در نماز آید
در نماز آيد = به سجده افتد، به خاك افتد.

گر کسی گفت که چون قّد تو شمشادی نیست / اگر آن قامت و باالست بگو راست که نیست
ُشست طومار رعونت را به آب دیده سرو / تا به بُستان جلوه گر آن قّد چون شمشاد شد

رعونت = خودبينى، نخوت.
در دو بيت زير از صائب و سه بيت بعد از اوحدى مراغه اى، فيض كاشانى و فضولى 
قامت معشوق به شمشاد تشبيه شده و قد و باالى خرامان و روان او سرو چمن را به 

خاك مى افكند:
مرا شمشادقدی می کشد در خاک و خون صائب / که سر چون بید مجنون برندارد سرو از پایش

در گلستانی که شمشاد تو آید در خرام / سبزۀ خوابیده گردد قامت رعنای سرو
حسن باالی چو َسروش ز خرامیدن و خواب / طعنه بر قامت شمشاد و صنوبر زده بود

شمشاد تو را که داد رفتار / کز پای فکند سروها را
رفتار = رفتن، خراميدن.

نیست در سرو و صنوبر راه و رسم دلبری / این روش مخصوص بر شمشاد خوش رفتار توست
همان طور كه اشاره شد به يقين دانسته نيست كه در گذشته شمشاد چگونه درختى 

اطمينان  با  نمى توان  ازاين  رو  و  است  بوده  ظاهرى  مشّخصات  و  ويژگى ها  چه  با 
صفات  و  خصوصيّات  با  را  فارسى  قديم  شعر  در  شمشاد  استعارات  و  تشبيهات 
مشّخص گياهى مرتبط دانست. در دو بيت زير از نظامى گنجوى )خسرو و شيرين: 
59( و انورى به شمشاد دسته كردن و دستۀ شمشاد اشاره شده كه بايد در اشاره 

به شاخ و برگ تازه و لطيف و علفى )غيرچوبى( شمشاد باشد:
به سرسبزی بر آن سبزه نشستند / گهی شمشاد و گه گل دسته بستند

رخسار تو چون سوسن آزاد آمد / زلفین تو چون دستۀ شمشاد آمد
در مورد تشبيه زلف به شمشاد، »شايد به سبب آنكه در گذشته از چوب شمشاد 
شانه مى ساختند يا به سبب باريكى و هجوم برگ هايش كه شباهت به موى خوبان 
دارد يا از آن  رو كه نوعى از شمشاد معّطر است، اين گياه را به مو و زلف خوشبوى 
نوجوان  محبوب  جعد  و  زلف  و  طّره  بيشتر  تشبيه،  اين  در  كرده اند.«  تشبيه  يار 
مورد نظر بوده و كمتر به گيسو و موى معشوقه اشاره شده است، با چهار بيت زير 

از اميرخسرو دهلوى، فخرالّدين اسعد گرگانى، كمال خجندى و فّرخى سيستانى:
گشته َخِم طّرۀ چو شمشاد / از زخم زبان شانه آزاد

بپیچم چون به یاد آرم جفایت / چو آن شمشاد گون زلف دوتایت
بپيچم = از درد و رنج به خود بپيچم. دوتا = خميده، گيسوى ريخته بر دو طرف.
چون ز گلزار ُرخت باد صبا آرد نسیم / هر نفس گردد دلم زآن زلف چون شمشاد شاد

دست و پایش ببوس و مسکن کن / زیر آن زلفکان چون شمشاد
َشَبه آن به درستى معلوم نيست، جعد آن  با آنكه وجه  در تشبيه زلف به شمشاد، 
مورد نظر بوده است، با سه بيت از فّرخى سيستانى، نظامى گنجوى )ليلى و مجنون: 

97( و فخرالّدين اسعد گرگانى:
زلف تو مشک سیاه و جعد تو شمشاد تر / قّد تو سرو بلند و روی تو ماه تمام

شمشاد به جعد شانه کردن / گلنار به نار دانه کردن
بيت باال در توصيف بوستان است. »شمشاد به شانه كردن گيسو و گلنار به ساختن 
به  معناى ساختن است، همچنان كه:  بود. كردن در مصرع دوم  ناردانه مشغول 
گفت آن روز كه اين گنبد مينا مى كرد. )حافظ(« )ليلى و مجنون: 97 در ۀيرنويس(

به باال هریکی چون سرو آزاد / به جعد زلف همچون مورد و شمشاد
در دو بيت زير از زينبى و جامى در فاتحۀالشباب دو واژۀ شمشاد، شايد به كنايه از 

دو نوع شمشاد، به ترتيب به قامت راست و زلف كج معشوق اشاره دارد:
فدای آن قد و زلفش که گویی / فروهشته ست از شمشاد شمشاد
فروهشتن = آويختن. شمشاد شمشاد به ترتيب استعاره از قد و زلف.

در آن باال و زلف از باغبان ُصنع حیرانم / که چون می پروَرد شمشاد گاهی راست گاهی کج
بر رخسار محبوب نوجوان را بسيار به شمشاد تشبيه  خط عارض و موى نورسته 
از شمشاد همان  مراد  قّوت مى بخشد كه شايد  را  اين گمان  تشبيه  اين  كرده اند. 
گونه اى باشد كه امروزه به عنوان حصار و پَرچين كاشته مى شود. ابوالفضل بيهقى 
با رخان گلنارش  به  كار برده است: »چون لختى شمشاد  با همين معنا  را  شمشاد 
آشنايى گرفت و يال بركشيد كارش به ساالرى لشكرها كشيد.« )لغت نامۀ دهخدا( 
اميرُمعّزى در دو بيت متوالى زير چهره را به ارغوان و هم او در دو بيت بعد زنخ را 

به سمن و موى ِگرد صورت و زنخ را به شمشاد تشبيه كرده است:
ترکی که همی بر سمن از مشک نشان کرد / یکباره سمن برگ به شمشاد نهان کرد
تا ساده زنخ بود همه قصد به دل داشت / واکنون که خط آورد همه قصد به جان کرد

سمن = ياسمن، گل سفيد. سمن برگ = كنايه از رخسار سپيد. ساده زنخ = نوجوان كه 
هنوز بر زنخدان يا چانۀ او مو يا خط نروييده است.

به سرخی چهرۀ او ارغوانی ست / به ِگرد ارغوان شمشاد دارد
باغبانی ز که آموخته ای جان پدر / که سمن برگ به شمشاد بیاراسته ای

نظامى گنجوى )خسرو و شيرين: 69( نيز خط عارض را به شمشاد تشبيه كرده است:
هنوزش ِگرد گل ناُرسته شمشاد / ز سوسن سرو او چون سوسن آزاد

صائب در بيت زير خط مشكين محبوب را خداداد مى داند و صد البته كه كار خدا را 
به مّشاطه محتاج نمى بيند:

ره مده در خّط مشکین شانۀ شمشاد را / نیست حاجت حّک و اصالحی خط استاد را
خط در مصرع اّول به موى عارض و در مصرع دوم به نوشته اشاره دارد.

چوب شمشاد متراكم و سنگين است. در يونان و روم باستان از چوب سخت شمشاد 
شانۀ  را  آن  و  مى كردند  شانه درست  آن  از  قديم  ايران  در  و  مى ساختند  بسيار چيزها 

شمشاد مى ناميدند. 
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دنباله مطلب در صفحه 54

با انجام یوگا شما می توانید:
F قوی کردن ماهیچه ها و عضالت

F داشتن تعادل بهتر

F باال بردن انرژی
F مبارزه با خستگی

F باال بردن قدرت تمرکز

مریم ساالری  
مربی یوگا

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

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

Pars Equality Center
1635 The Alameda, San Jose, CA 95126

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

(408) 802-8882

مریم ساالری

پوکی استخوان و چگونگی تاثیر 
یوگا بر روند پیشرفت این بیماری

منحصر  علت  و  فیزیکی  تمرینات  دیگر  با  یوگا  تفاوت  بررسی  به  گذشته  ماه  در 
به  همچنین  شد.  اشاره  ها  ورزش  سایر  به  نسبت  یوگا  تمرینات  بودن  فرد  به 
بهبود  و  وزن  کاهش  تنفسی،  متابولیسم، سیستم  بر  یوگا  تاثیر  چگونگی  بررسی 
روند سالمتی اشخاص پرداختیم. در این ماه همراه با هم به بررسی بیماری پوکی 
استخوان، عوامل تاثیرگذار بر روند پیشرفت این بیماری و چگونه کمک گرفتن از 

یوگا برای بهبود و جلوگیری از پیشرفت آن اشاره خواهیم کرد.

 (Osteoporosis) پوکی استخوان
استخوان يك بافت زنده در بدن است كه 
دائما توليد و جايگزين مى شود. زمانى كه 
با  ما  بدن  در  جديد  هاى  استخوان  توليد 
مرگ استخوان هاى قديمى برابر نباشند، 
پوكى  و  يافته  كاهش  استخوان  تراكم 
استخوان  پوكى  دهد.  مى  رخ  استخوان 
در  و  است  خاموش  بيمارى  يك  معموال 
نشان  خود  از  خاصى  عالئم  اوليه  مراحل 
به  كم  كم  بيمارى  اين  عالئم  دهد.  نمى 
صورت درد مفاصل، مشكل در صاف راه 
را  و كوتاه شدن قد خود  و نشستن  رفتن 
پيشرفته  مراحل  در  كنند.  مى  نمايان 
خود  تعادل  آسانى  به  شخص  بيمارى  اين 
خوردن  زمين  اثر  در  و  داده  دست  از  را 

رفتگى  در  دچار  ساده  ضربات  حتى  يا  و 
به  بدن،  ناحيه مختلف  يا شكستگى در  و 
لگن  شكستگى  پا،  و  دست  مچ  خصوص 

خاصره و ستون فقرات مى شود. 
پيشرفت  روند  و  ايجاد  بر  موثر  عوامل 
دسته  دو  به  توان  مى  را  استخوان  پوكى 

تقسيم كرد:
غيرقابل  و  گزار  تاثير  عوامل  اول:  دسته 
به  ابتال  )درصد  جنسيت  مانند  كنترل 
است(،  بيشتر  زنان  براى  استخوان  پوكى 
عوامل  و  ارثى  عوامل  سن،  رفتن  باال 
آسيايى  و  پوست  سفيد  )نژاد  جغرافيايى 

بيشتر به اين بيمارى مبتال مى شوند(.
قابل  و  تاثيرگزار  عوامل  دوم:  دسته 
كاهش  مناسب،  تغذيه  مانند  كنترل 

مصرف  از  اجتناب  كافئين،  مصرف 
بدنى  فعاليت  و  تحرك  و  الكل  و  سيگار 

كافى و مناسب.
اول  دسته  است  واضح  كه  طور  همان 
تاثير گزارى هستند كه متاسفانه  عوامل 
غيرقابل كنترل بوده و نقش در پيشرفت 
اما  دارند.  استخوان  پوكى  بيمارى 
خوشبختانه دسته دوم از عوامل تاثيرگزار 
ولى قابل كنترل مى باشند. به طور مثال 
غذايى  مواد  مصرف  و  مناسب  تغذيه  با 
حاوى كلسيم و ويتامين D و رعايت ديگر 
اين  به  ابتال  از  توان  موارد ذكر شده مى 
يا پيشرفت آن جلوگيرى كرد.  بيمارى و 
شده  ذكر  فاكتورهاى  بر  عالوه  همچنين 
و  بودن  نامنظم  دوم،  و  اول  دسته  در 
تستوسترون  جنسى  هاى  هورمون  كاهش 
نيز  تيروئيدى  مشكالت  يا  و  استروژن  و 
پوكى  پيشرفت  روند  در  بسزايى  نقش 

استخوان دارا مى باشند.
   ،)Osteoporosis( بيمارى پوكى استخوان
استخوان ها و مفاصل را ضعيف مى كند. 
رعايت  با  افراد  داده  نشان  تحقيقات 
و  دوم  دسته  در  شده  ذكر  فاكتورهاى 
ايجاد  و  ورزش  به  پرداختن  همچنين 
مى  ها  استخوان  سطح  بر  فشار  افزايش 
توانند به باال رفتن تراكم استخوان كمك 
كرده و شانس ابتال به پوكى استخوان را 

كاهش دهند. ورزش هايى چون دويدن، 
پله  با  ايروبيك  طناب زدن، كالس هاى 
از  و ورزش هاى پرشى، مانند بسكتبال 
باعث  كه  هستند  هايى  فعاليت  جمله 
مى  ها  استخوان  سطح  بر  فشار  افزايش 
ورزش  ها،  ورزش  نوع  اين  البته  شوند. 
مبتال  از  جلوگيرى  براى  مناسبى  هاى 
و  باشند  مى  استخوان  پوكى  به  شدن 
براى افرادى كه پوكى استخوان دارند، 
شود،  نمى  توصيه  ورزشهايى  چنين 
مراحل  در  بيمارى  اين  اگر  مخصوصا 

پيشرفته باشد. 
امروزه پزشكان يوگا را به عنوان يكى از 
فعاليت هاى بى خطر براى افراد مبتال به 

پوكى استخوان شناخته اند. 
انجام يوگا نه تنها باعث كشش و تقويت 
ماهيچه ها و مفاصل مى شود، بلكه تكرار 
بر  كافى  فشار  باعث  فعاليت  اين  مداوم 
سطح استخوان ها شده و از روند پيشرفت 
مى  جلوگيرى  استخوان  پوكى  بيمارى 
ضرورى  و  الزم  نكته  اين  به  توجه  كند. 
فكرى  بدنى،  فعاليت  يك  يوگا  كه  است 
و روحى همراه با تنفس هاى عميق است. 
كاهش  بر  مستقيم  نقش  ها  تنفس  اين 
تنظيم  نتيجه  در  و  دارد  بدن  در  استرس 
فاكتورهاى  از  يكى  كه  تيروئيد  غده 
تاثيرگزار بر پوكى استخوان است را دارا 

مى باشد. 
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تقویم برنامه های فرهنگی و هنری در شمال کالیفرنیا
شب شعر در ساکرامنتو

دومین چهارشنبه هر ماه در 
رستوران فیمس کباب. 

تلفن اطالعات:
916-483-1700

1290 Fulton Ave., #3 
Sacramento, CA   

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

مکان:
Fremont, Main Library

510-226-7160
510-745-1400

ورود برای عموم آزاد است

جلسات انجمن فردوسی

هر دو هفته یکبار در دومین و 

چهارمین جمعه هر ماه

www.ferdosi.org
408-295-1240

ورود برای عموم آزاد است 

گروه همایش دوستان

چهارشنبه هر هفته  
  از ساعت 7 الی ۹ عصر

)408( 857-2627
مکان: Scientology Building در 

شهر مانتن ویو

حل جدول در صفحه 42سرگرمی عمودیافقی

مدرسه فارسی البرز 
تجربه یادگیری زبان فارسی را 

برای فرزندان شما زیباتر می سازد

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

برنامه تلویزیونی رهنمودهای مسیح

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

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

پژواک
نشریه برگزیده ایرانیان

شمال کالیفرنیا

(408)221-8624

Pezhvak of Persia

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

۱-خود زندگی نامه یا معادل فارسی اتوبیوگرافی 
۲-روان - درون - جرم کوچک آسمانی 

۳-آبشاری در سریالنکا - گلی زینتی - آباد نیست 
۴-یار »مرج« در بی نظمی - راوی - جایگاه 

و پناهگاه - ستم کردن 
5-بوی رطوبت - دریچه ای در کاربوراتور 

- فیلم خنده دار 
خانه   - پرسپولیس  تیم  مهاجمین  6-از 

ییالقی مجلل - زیر پا مانده 
7-دلتنگی و افسردگی - زیرکی و هوشیاری 

- بی سابقه 
8-با آن آب را نکوبید!- مجسمه و تندیس 

- چگونگی وضعیت 
9-فرد و شخص - اعشاری - اصطالحی در 

ورزش کشتی 
۱۰-پیاپی - مفصل پا - نوشتن 

از   - میزند  از سر گشادش  ناشی  ۱۱-آدم 
پرسنل زحمتکش بیمارستان- تفاله کنجد 

فیلسوف  و  ادیب  شاعر،   - بند  ۱۲-مچ 
آلمانی - نام آذری - جمع رأی 

 - نازی  آلمان  حکومت   - بلند  ۱۳-فریاد 
سوغاتی کرمان که قدمتی طو نی دارد 

کمک  با  هورمون  این   - سرشار  و  ۱۴-پر 
هورمونهای دیگر در تنظیم فشار خون بدن 

نقش دارد - نویسنده طاعون 
های  جاذبه  از  و  تاریخی  آثار  ۱5-از 

گردشگری اردبیل مربوط به دوره صفوی

 - خانوادگی  پیوند  نشانگر  ۱-درخت 
موسیقی رپ 

۲-جوجه تیغی - رنگی برای فرش - امید 
به خدا 

زیبا  پرنده  هم  اینگونه   - ارزان  ۳-فروش 
است - چند پالن

اتاق پذیرایی - طال   ۴-هنگام - سرسرا و 
- صف

از  ششم  یک   - حکومت  و  5-فرمانروایی 
سهم چیزی- مخفف هیچ 

مساحت  دارای   - روح  بی  کالبد  6-جوال- 
زیاد 

7-نی توخالی - هنر رزمی ژاپنی - سراپرده 
می  تعجب  موقع  در   - بودن  8-خطرناک 

خورند! - بهترین وضع 
خوش   - گوناگونی   - سال  بلند  9-شب 

پوش 
۱۰ - کنایه از ندید بدید - آزرم و شرم - 

برج کج داستانی 
مرغی  تخم  غذای  فرنگی-  تصدیق   -  ۱۱

- چادر و خیمه 
پارچه   - رنجوری   - قوم  دانای   -  ۱۲
ای  منطقه  اقتصادی  سازمان  ابریشمی- 
۱۳ - بیرونی - موسسه انتشار کتاب - فرو 

ریختن دیوار و سقف 
آسیب   - مفصل   - ارز  فروشنده   -  ۱۴

جسمی یا روحی 
۱5 - سرزده و ناگهانی - منطقه ای خوش 
در  و  مهران  به  ایالم  مسیر  در  هوا  و  آب 

منطقه عمومی صالح آباد

1080 Linda Vista Ave.
Mountain View, CA

آموزش شعر و ادب 
با نصرت اهلل نوح

درکالس تدریس حافظ و حافظ خوانی، 
اسطوره  نظر  نقطه  از  حافظ  غزلیات 
مورد  احادیث  و  آیات  تاریخ،  شناسی، 
این  گیرد.  می  قرار  برسی  و  تحلیل 
جلسات هر هفته در روزهای سه شنبه 
از ساعت 7 تا 9 عصر برگزار می شود.

)65۰(565-9685   

سخنرانی مهندس بازرگان

شنبه ۱۰ آگوست ساعت 6 عصر
سخنران مهندس بازرگان

در مرکز اسالمی و فرهنگی 
شمال کالیفرنیا

)5۱۰(8۳۲-76۰۰
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بعد  از  مدت های  طوالنی  متوجه  خواهید  
شد  که کسی  که  مورد  اعتماد  شما  بوده  
عاشقانه   احساسی   به شما   نسبت   است  
دارد.  عجوالنه  قضاوت نکنید  و  برای  قبول  
تالش   کنید   سعی  بزرگ   احساس   این  
است   ممکن  مالی   موقعیت   بکنید.   مثبتی  
تغییر  بخصوصی  نداشته  باشد  ولی  نگرانی 
نیز ایجاد نخواهد نمود. موقعیت سفری چند 

روزه و  تفریحی  را  از  دست  ندهید.  

بعد  از  چند  سال  تالش  مداوم،  اکنون  
وقت استراحت  و  لذت  بردن  از  برآوردها  
برای   کافی   وقت   داشت.   خواهید  را  
مشغول  شدن  در  انواع فعالیت هایی که از 
مدتها قبل در فکرتان بوده است و  خواهید  
دوستان  با   را   بیشتری   وقت   توانست  
بگذرانید.   متاهلین   نیز   سعی   کنید   در   
مقابل نامالیمات روابط زناشوئی صبوری و 

تحمل بیشتری نشان دهید. 

ماه،   این   متولدین   از   باال   درصدی   برای  
عشق دردسرآفرین بوده است البته شاید برای 
بعضی این دردسرها شیرین و پرهیجان باشد 
زندگی  مانع  و  ساز  مشکل  برخی  برای  ولی 
خانواده  اقوام  از  یکی  یا  و  دوست  راحت. 
گرفتاری قانونی پیدا نموده و ممکن است  که  
باشید که   آلوده  سازد.  مراقب   نیز   را   شما  
خودتان  را  گرفتار  نسازید.  گمشده  ای  را  
بعد بهتر از  سالیان  طوالنی  پیدا  خواهید  نمود.  

فعالیت های  فرهنگی  می تواند  اصل  وجودی  
شما  را به  اطرافیان  بشناساند،  ضمن  آنکه  
اگر   کند.   می   خوشحال   نیز   را  خودتان  
تصمیم  گیری  راجع به  فعالیت های  اقتصادی  
خود  را  کمی  به  تعویق بیندازید، به نفع شما 
خواهد بود. به طور کلی طالع شما در زمینه امور 
عاطفی و فرهنگی روشن است. یک نفر خیال 
دارد شما را متوجه خودش کند، با چشمانی باز 

اطراف خود را بنگرید. 

موضوع  مهم  مالی  که  از  مدت ها  قبل  فکرتان  را 
نگران ساخته بود، در این دوره کامال روشن و حل 
خواهد شد.  به مهمانی ها و جشن های متعددی 
دعوت شده و دوستان جدیدی پیدا خواهید نمود. 
مجردین  همچنان  در  جستجو  خواهند  بود  ولی 
عجله  نباید  داشته  باشند  و  عشاق  به  توافق 
های رضایت  بخشی  خواهند  رسید  و  متاهلین  
در  به انجام رساندن مسئولیت هایشان با همدیگر 

شراکت و همکاری آغاز خواهند نمود.

اکثر   فداکاری   و   مهربانی   و   قلبی   خوش  
متولدین این  ماه  سبب  شده  که  خیلی  راه 
ها  به رویشان باز  و  بعضی  ها  نیز  از  آنها  
دوم  گروه  خوشبختانه  که  کنند   سوءاستفاده  
از   خیلی زود شناخته می شوند. به  آن  دسته  
افراد  که  ندانسته  به  مسیر بدگویی  و   این  
شوند  می  کشیده   تراشی   دشمن   و   غیبت  
توصیه  می گردد  زودتر  مسیر  خود  را  تغییر  

بدهند وگرنه به دردسرهایی دچار خواهند شد. 

خوشحال  خبر  دوستانتان  از  یکی   طرف   از  
پول  با  رابطه  در  شنید.  خواهید  ای  کننده 
تغییرات بسیار مثبتی و رضایت بخشی را تجربه 
زناشوئی  و  عشقی   روابط   در   نمود.  خواهید 
آخر  نمود.  خواهید  احساس  بیشتری  بهبودی 
بدستان  کننده  خوشحال  ایی  نامه  ماه  این 
خواهد رسید. به  مهمانی های  متعددی  دعوت  
شده  و  دوستان دوران کودکی و یا تحصیلی را 

مالقات خواهید نمود. 

برای  دائمی  های  حل  راه  توانید  نمی  وقتی 
آنها  موقت  حل  از  کنید  پیدا  خود  مشکالت 
به صورت  را  خود  تعهدهای  کنید.  خودداری 
از   کارهایتان   انجام   برای  درآورید.  کتبی 
سرعتی  فوق  العاده  می  توانید استفاده کنید 
که هم به نفع شماست و هم اشخاص مهمی  
را  متوجه  حضور  شما  خواهد  کرد.  در  یک 
مهمانی  مالقات  مهمی  خواهید  داشت  که  

برای آینده  شما  موثر  واقع  خواهد  شد.   

اکنون  که  احساس  می کنید  آرامش  بیشتری  
در زندگی  پیدا  نموده  و  اغلب  نگرانی های  
مربوط  به خانواده و سالمتی به پایان رسیده 
است، بهتر است همه  انرژی تان  را  صرف  
بهبودی  بیشتر  موقعیت اجتماعی  و  رشته  
فعالیت تان  صرف  نمائید.  عشق همچنان  
و  در  بود   بهترین  پشتیبان  شما  خواهد  
زندگی  زناشوئی  آرامشی  بی  نظیر  تجربه  

خواهید نمود.  

بدهند   اجازه   نباید   ماه   این   های   زوج 
بعضی  از آدم های  ناصالح  در  زندگیشان  
بعنوان  مشاور  سبب   یا  و   کنند   دخالت  
زندگی شان شوند.  بهم  ریختن  شیرازه  
اگر توسط  آدم ها  اصوال دخالت در زندگی 
نزدیکترین و دلسوزترین وابسته ها صورت 
گیرد شاید بتواند در حل مسائل یاری رساند 
غیر   های   آدم  بدست   قضیه   وقتی   ولی 

مسئول  می  افتد همه  چیز  بهم  میریزد.  

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

مجبور  خواهید  شد  که  با  افراد  مهمی  به  
تان   فعالیت  رشته   در   تا   بنشینید   بحث 
موفقیتی  را  که شایسته  تان  است  بدست  
بیاورید.  ممکن  است این  موضوع  آنچنان  
اگر    صورت    بهر  نباشد.   ساده   باید   که  
احتیاج   به   کمک   دارید   نگران شکستن 
که  افرادی  هستند  که  زیرا  نباشید  غرورتان 
علیرغم توقع تان با جان و دل حاضر به کمک 

و  همکاری  با  شما  میباشند. 
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از  برخی  بگیرید.  فاصله  خودخواه  افراد  از 
صفات خوب  شما  در  محیط  کار  باعث  می 
شود  وظایف مهمی به شما ارجاع شود. دو 
مالقات مهم خواهید داشت که یکی در مورد 
مسائل تحصیلی و شغلی است  و  دیگری  در  
مورد  زندگی  آینده  تان.  به یک سفر کوتاه 
از دوستانتان  ولی جالب خواهید رفت. یکی 
پی   خود  اشتباه  به  بود،  دلخور  شما  از  که 
خواهد  برد  و  از  شما  دلجویی  خواهد  کرد.

فال ستارگان

دفتر خدمات بین المللی

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

          Office  of International  Service
s

 OOIS

          Office  of International  Service
s

 OOIS

Office of International Services

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

  F قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

  F کلیه امور مهاجرت به آمریکا و کانادا

  F امور مربوط به Social Servies در آمریکا 

Office of Internationl Services is not a Law Firm

جویای کار

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

مشارکت

جهت مشارکت سهمی از زمینی به مساحت حدود ۱۰۰۰ متر مربع 
در شمال تهران به فروش می رسد.       ۸۸۸-۷۵۹۳ )۸۳۱( 

به یک خانم ایرانی، مهربان و صبور، بطور شبانه روزی، با داشتن 
گواهینامه مجاز در ایالت کالیفرنیا جهت نگهداری از یک زوج 
سالمند و بازنشسته نیاز است.        ۳0۳-2۳26 )6۵0( 

استخدام
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رستوران کاسپین
در قلب شهر مانتن ویو

ناهار و شام با انواع غذاهای متنوع در رستوران کاسپین
سلطانی - جوجه - کوبیده - خورشت قیمه - خورشت قرمه سبزی...

1910 El Camino Real, Suite D, Mountain View

 (650)967-7752

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

 و شام

در محیطی گرم و خانوادگی آماده پذیرایی از میهمانان شما

Delivery by doordash & Uber
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عباس پناهی

عشق، هوس، نفرت

دنباله مطلب در صفحه 58  

بخش بیست و هشتم

1954 Camden Ave. #3, San Jose

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

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

عالقمندان به یادگیری زبان فارسی می باشد

F کالس های پیش دبستان )برای نوآموزان ۴ ساله(

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

   جهت یادگیری خواندن، نوشتن و مکالمه

F کالس های خصوصی برای بزرگساالن و غیر فارسی زبانان

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

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

روانشناس  باالخره  بسيار  روزهاى  از  پس 
از  توانم  تا حدودى مى  او گفت: »من  به 
اما  كنم.  كمك  تو  به  هيپنوتيزم  طريق 
بخش عمده كمك را خودت بايد با كمك 

پريوش، باز سازى كنى.«
و  كرد  شروع  را  هيپنوتيزم  روانشناس 
چندين روز به كارش ادامه داد تا متوجه 
خيلى  پريوش  پدر  آنكه  دليل  به  كه  شد 
زود فوت كرد و بى پدر ماند، عمه زرى 
مدتها به خانه برادر نقل مكان كرده بودند 
و پريوش از همان خردسالى كه همسن و 
از  عضوى  بود،  فريدون  خواهران  سال 
خانواده گرديد و براى عمه زرى فرصتى 
نمى  اما  آمد  پيش  ازدواج  براى  ديگر 
توانست پريوش را به خانه جديد ببرد و به 
اين سبب پريوش بطور ماندگار عضو اصلى 
و همسان ساير كودكان گرديد و فريدون 
كه  داشت  را  تعصبى  همان  او  به  نسبت 
ميداد  خرج  به  خواهران  ديگر  به  نسبت 
غريبه  پسران  با  آنها  برسر  بيگاه  و  گاه  و 
هيچ  پريوش  برايش  شد.  مى  سرشاخ 
اين  و  نبود  ديگران  به  نسبت  استثنائى 
احساس آنچنان در قلب و روح فريدون ته 
نشين شد كه ديگر نمى خواست باور كند 
پريوش را عمه زرى زاييده و پدرى ديگر 

داشته كه فوت شده.
اگر  هم  دبيرستان  دوران  پايان  تا  حتى 
تنگى  دليل  به  جايى  در  ميشدند  مجبور 
بخوابند،  تنگاتنگ  را دركنارهم  جا، شبى 
پريوش  كه  نكرد  خطور  فكرش  به  هرگز 
گلرخ  كه  همانگونه  بخوابد  كنارش  نبايد 
در  اما  خوابيدند.  مى  ديگر  خواهران  يا 
همان اواخر دوران دبيرستان بود كه عمه 
زرى و شوهر دومش اختالف پيدا كردند 
آنچنان شديد شد كه منجر  اختالفشان  و 
برادر  خانه  به  هم  باز  و  گرديد  طالق  به 
برگشت. در واقع اين خانه موروثى بود كه 
از پدر بزرگ فريدون به ارث رسيده بود و 

عمه زرى هم در آن سهم داشت.
برادر،  خانه  به  زرى  عمه  برگشتن  با 
با  دو  اين  كه  آورى  چندش  هاى  حرف 
ازدواج  باهم  بايد  و  هستند  نامزد  هم 
فريدون  و  افتاد  ها  زبان  سر  بر  كنند 
اصرار  با  ها  حرف  اين  از  رهايى  براى 
او  و  شود  راضى  تا  خواست  پدر  از  تمام 
ادامه  درسش  به  تا  بفرستد  خارج  به  را  
دهد و چون ذاتاً دستى هنرمند و هوشى 
ادامه  براى  را  خالق داشت، هنرمعمارى 

تالش  از  پس  و  كرد  انتخاب  تحصيل 
بسيار پدر و خانواده را به رفتن به سفر 
نمود.  راضى  تحصيلش  مخارج  تامين  و 
اميدوار بود كه با رفتنش از ايران، عمه 
يكى  به  و  بردارد  او  سر  از  دست  زرى 
و  دهد  مثبت  پاسخى  خواستگاران  از 
پريوش را راهى خانه بخت كند كه شايد 
هم او و هم خودش به خوشبختى نزديك 
شوند اما طمع عمه زرى بيش از آن بود 
اش  راضى  هرخواستگارى  به  بتوان  كه 
گرفته  فزونى  هايش  دادن  پُز  تازه  كرد. 
بودند و هرجا مى رسيد شروع به حرافى 
و  ايتالياست  در  دامادم  كه  كرد  مى 
معمارى مى خواند و به سالمتى مهندس 
معمار مى شود و برمى گردد و پريوش را 
هم با خود به خارج خواهد برد و برايش 
دست  اين  از  و  ساخت  خواهد  قصرى 

حرف هاى بى ربط.
از زمانى كه فريدون وارد ايران شد، به جز 
يكى دو سه شب و روزهاى نخست، ديگر 
به سراغ دوستان و بچه هاى محل نرفت 
از  همه  تا  خواست  نمى  دلش  كه  زيرا 
اوضاع آشفته اش در آن روزهاى دردناك 
چيزى بدانند. تمام تماس هاى شان را بى 
پاسخ گذاشته بود و به اين ترتيب در ميان 
بچه هاى محل اين شايعه رواج يافته بود 
در  فريدونى كه  آن  فريدون  اين  ديگر  كه 
پيش از خارج رفتنش بود، نيست و كم كم 
او دوركردند و تماس  از  را  دوستان خود 
حال  به  را  فريدون  و  نمودند  قطع  را  ها 
خود گذاشتند. فريدون از اين بابت حالى 
دان  دست  از  سويى  از  داشت.  دوگانه 
دوستان را براى خود غم انگيز مى دانست 
و از سوى ديگر اين وضعيت را حفظ مى 
نقل  داستانش  خواست  نمى  زيرا  كرد 
محافل شود. پدر تمام تالشش را بكار مى 
برد تا فريدون را وادار كند تا شوهرخوبى 
شان  درخانه  و  شود  همسرش  براى 
سعادتمندى حاكم شود اما در قلبش براى 
فريدون خون مى گريست كه چگونه بايد 
ُگرده  به  را  رنج  اينهمه  او،  زندگى  براى 
بسر  سكوت  در  مادر  نمايد.  تحميل  اش 
پدر  معتقدبود  هميشه  كه  زيرا  برد  مى 
در  و  خواسته  را  خانواده  صالح  فريدون 
اين مورد هم بايد صبركرد تا نتيجه تالش 
كوچكتر  برادر  گردد.  نمايان  پدر  هاى 
فريدون تنها كسى بود كه مى توانست او 
را در بيرون از خانه ببيند و با او به گفتگو 

بپردازد كه آنهم در اين اوضاع جز آنكه با 
فريدون همدردى كند، حرف ديگر براى 
گفتن نداشت و تنها از عمه زرى ابراز تنفر 
مى كرد. مى گفت: »عمه خيلى زورگويى 
مى كند و هرچه را كه مى خواهد با زور 
با  نيافتاد  كارگر  زورش  اگر  و  گيرد  مى 
مظلوم نمايى و اشك ريختن و چهره ماتم 
زده بخود گرفتن و خود را قربانى روزگار 
اين  من  اينكه  آورى  ياد  و  كردن  معرفى 
بچه را يتيم بزرگ كرده ام و با خون جگر 
ترحم  جلب  نهايتا  و  ام،  داده  پرورشش 
و خواسته  برده  پيش  را  اطرافيان، كارش 
هم  فريدون  نشاند.  مى  كرسى  بر  را  اش 
برهمين اعتقاد بود و روزبروز از عمه زرى 
به  چشمش  وقتى  شد.  مى  منزجر  بيشتر 
مى  را  زرى  عمه  چهره  افتاد  مى  پريوش 
مى  خودنمايى  او  پوست  زير  در  كه  ديد 
كند. دلش مى خواست پريوش را از عمه 
پدر نمى  با  بود.  اما محال  زرى جدا كند 
زيرا  بگويد  سخنى  عمه  درباره  توانست 
گويى  بد  يا  اهانت  اجازه  پدر  هرگز  كه 
نمى  كسى  به  را  بزرگترها  از  هيچيك  به 
با مادر  داد. هروقت هم كه مى خواست 
درددل كند، چشمان عمه زرى مانند دو 
يافت.  مى  تمركز  دو  آن  برروى  نورافكن 
دخترها از روى سابقه دوستى هاى دوران 
و  داشتند  دوست  را  پريوش  كودكى، 

آرزوى بهبود رابطه برادرشان را با او مى 
در  واقع  در  فريدون  بنابراين  خواستند. 
خانه اى زندگى مى كرد كه حتى يك هم 

سخن نداشت.
خانه  آن  از  كه  گرفت  تصميم  فريدون 
آنهمه  بدون  را  مدتى  آنكه  تا  كند  فرار 
شايد  تا  بماند  تنها  خود  با  روانى  فشار 
پريوش  به  نسبت  اش  انديشه  در  بتواند 
به كجا  نمى دانست  اما  نظر كند  تجديد 
اجاره  براى  كه  داشت  پولى  نه  بگريزد. 
درآمدى  نه  و  كند  مصرف  خانه  كردن 
داشت كه بتواند نان روزانه اش را تامين 
نمايد. مهندسى بود كه نه كسى او را مى 
شناخت و نه كسى برايش سفارشى كرده 
درازى  زمان  پيداكردن،  كار  براى  بود. 
راه بود كه دردى از حال حاضرش درمان 
نمى كرد. نمى خواست و نمى توانست به 
بياندازد كه قرضى بگيرد. حتى  كسى رو 
باره  اين  توانست در  برادرش هم نمى  به 
فكر  اين  از  بويى  كسى  اگر  بزند.  حرفى 
او مى برد، واوياليى در همه خاندان برپا 
اورا به تُف و لعنت دچار  مى شد و همه 
مى كردند و از آن پس او را زير نظر مى 
آمدش  و  رفت  هاى  مكان  و همه  گرفتند 
را كنترل مى نمودند و به اين ترتيب ديگر 
خلوتى  خود  براى  جايى  در  توانست  نمى 

بسازد. 
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ماهنامه پژواک

با درج آگهی در نشریه پژواک، 
کسب و خدمات خود را به ایرانیان 

شمال کالیفرنیا معرفی نمایید!

(408)221-8624

با هادی خرسندی
www.asgharagha.com

hadikhorsandi@aol.com

We provide the following services:
Music Videos

Promos
Weddings

Photography Service
Special events photography and videography

افرنگ ویدئو پروداکشن

Ben Solati
(831) 707-3195

با سال ها تجربه

An Experienced Music Video Company

www.afrangproduction.com
afrangmusicproduction@gmail.com

حکایت زن هوسباز و شوهر حکومتی
دید آن زیبا زن صاحبنظر

مرد خوش اندام را در رهگذر
پس هوس او را فکندی در کلک 

پنجره بگشاد کای آقا کمک!
آن جوان بشتافت تا یاری کند

زان طرف رفع گرفتاری کند
تا که آمد از در خانه درون

زن در او آویخت تا حد جنون
لب فشردی بر لب آن رادمرد

آتشی انداخت در اندام سرد
زینطرف یک دست او بر گردنش

دست دیگر کنجکاوان بر تنش
بند خود بگشاد و از آن مرد هم

مرد را آسوده کرد از درد هم!
زن کشاند آنگه به سوی بسترش

تا بسوزاند کند خاکسترش
دید ناگه چشم آن مرد خجول

قاب عکسی روبرو پر عرض و طول
داخل آن قاب شیخی قلتشن

لرزه افتادی مر او را بر بدن

گفت پس این کیست؟ گفتا شوی من!
خود چرا برخاستی از روی من؟

گفت اگر از ره رسد این ریش و پشم
سنگسارمان کند از روی خشم

زن گرفت او را دو دستی از کمر
میفشردش بر خود از آن بیشتر

گفت حظ کن از من و اندام من
نوش جان کن تا نیفتد از دهن!

ای جوان باال برو پائین برو 
نه به فکر شوهر بی دین برو

دور باشد او ز ما یک صبح و شام
رفته مأموریت از سوی امام

یک زنی کرده زنا در آن دیار
شوهرم رفته برای سنگسار! 

ظاهرا لو رفته آن زن، بینواَ
چون نمیدانسته آداب زنا!

سنگسارش صبح فردا می شود
شوی من ناظر به اجرا می شود

شوهرم در دوری فرسنگ ها
حکم او اجرا کند با سنگ ها

برنخواهد گشت تا روز دگر
پس به من لذت بده، لذت ببر!

مال نصرالدین
داستانى  شخصيتى  مالنصرالدين، 
عاميانه  هاى  فرهنگ  در  گو  بذله  و 
ايرانى، افغانى، تركيه اى، عربى، كردى،  
قفقازى، هندى، پاكستانى و بوسنى است 
كه  در يونان هم محبوبيت  زيادى دارد 
و در بلغارستان هم شناخته  شده است. 
مال نصرالدين در ايران و افغانستان بيش 
از هر جاى ديگر به عنوان شحصيتى بذله 
درباره  دارد.  محبوبيت  نمادين  اما  گو 
وى  داستان هاى لطيفه آميز فراوانى نقل 
مى شود. اينكه وى شخصى واقعى بوده يا 
منابع  برخى  نيست.  مشخص  اى  افسانه 
با   روزگار   هم   و  دانسته  واقعى  را  او 
تيمور لنگ )درگذشته 807 ق.( يا حاجى 
دانسته  ق.(    738 )درگذشته  بكتاش 
قونيه  توابع  از  شهر  آق  نزديك  در  اند. 
در تركيه محلى است كه با قفلى بزرگ 
بسته شده و مى گويند قبر مال نصرالدين 

است. 

مجسمه مال نصرالدین در آنکارا

جمهورى  و  ايران  افغانستان،  در  را  او 
آذربايجان مال نصرالدين، در تركيه هوجا 
نصرتين )خواجه  نصرالدين(، در  عربستان 
»مال  به  كردها  بين  در  و  )خواجه(  ُجحا 
و  كارها  مردم  است.  معروف  مشهور« 
نسبت  او  به  مضحكى  و  عجيب  حركات 
مى دهند و به داستان هاى او مى خندند. 
رواج  شرق  در  قديم  از  مال  هاى  قصه 
داشته و دانسته نيست ريشه آنها از كدام 

زبان است.

سرش  به  شدت  به  گردویی  ناگهان  که  بود  خوابیده  گردو  درخت  زیر  مال  روزی 
اصابت کرد و سرش باد کرد. بعد از آن شروع کرد به شکر کردن.

مردی از آنجا می گذشت وقتی ماجرا را شنید گفت:»مال، این که دیگر شکر کردن 
خربزه  درخت  زیر  گردو  درخت  جای  به  اگر  دانی  نمی  »نادان،  گفت:  مال  ندارد.« 

خوابیده بودم عاقبتم چه بود؟!«

قابل توجه
سخنرانی شاعر گرانمایه، »مسعود سپند«، در 
 سومین چهارشنبه هر ماه، در گروه همایش دوستان.

شروع برنامه ساعت 7 عصر 
با صرف چای، شیرینی و میوه

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.
تلفن اطالعات: 

)408( 857-2627
1080 Linda Vista, Mountain View
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ماهرخ غالمحسین پور

۳۰۰ هزارتومان، هزینه 
ترمیم نیم ساعته پرده بکارت

نخوردگی  نوعی دست  از  نشان  دیرباز  از  بکارت  پرده  حفظ  و  باکرگی  راز  و  رمز 
وانمود  برای  تازه  و روش های  راه ها  بروز  و شاید  بوده  فیزیکی  معصومیت  وحفظ 
تفکر  همین  از  نشان  است،  باقی  خود  قوت  به  کماکان  بکارت  پرده  اینکه  کردن 
راننده نمی شناسد  بقال و  عمیق و ریشه دار دارد. تفکر متعارضی که روشنفکر و 
قصه های  از  سرشار  جنوب،  تفتیده  خاک  یعنی  شده ام،  بزرگ  من  که  جایی  و 
از  تنانگیشان  رمز  و  راز  افتادن  برون  بابت  که  است  دخترکانی  تاریک  و  دردناک 
چنبره تقدس زده بکارت، محکوم به مرگ شده اند، روشن ترین شان که ته ذهنم 
باقی مانده خودکشی همکالسی زیبا و معصومی است که سوم راهنمایی روی یک 
نیمکت درس می خواندیم، زود عروسش کردند، هنوز هم معصومیت و سادگی اش 
به خاطرم مانده، دخترکی که شب عروسی اش مثل یک نگین زیبا می درخشید با 
موهای بافته شده و گل های رنگارنگی روی پیشانی که فردای زفاف قربانی فرهنگ 

درمانده ایی شد که تاوان سرپیچی یا حتی شبهه سرپیچی را جان زنانه می داند.
نام »شياف ترميم كننده بكارت« را اولين 
شنيدم،  بوكى  فيس  دوست  يك  از  بار 
به  بوكى  فيس  صفحه  يك  از  كه  دوستى 
كه  مى زد  حرف  مجرد«  »دختران  نام 
مشكالت  طرح  به  عضو،  دختران  آن  در 
فيزيكى يا تجربه هاى دردناك و خوشايند 
از  آنجا  در  و  مى پردازند  دخترانه شان 
دقيقه   45 تا   30 كه  شيافى صحبت شده 
عروسى،  شب  در  زناشويى  رابطه  از  قبل 
بعد  دقيقه  و سى  قرار مى دهند  واژن  در 
و  شده  پاره  شياف  اين  ژالتينى  پوسته 
محتواى آن به شكل خونريزى كاذب، اين 
تصور را ايجاد كند كه در آن لحظه ازاله 

بكارت انجام شده است.
 plastic يا  انگليسى   در  شياف  اين  به 
پوست  كه  مى  گويند   membrane
 vaginal يا  مى  دهد  معنا  پالستيكى 
شياف  آن  معناى  كه   suppository
اين  مشترى هاى  بيشترين  است.  واژن 
اروپايى  كشورهاى  در  مصنوعى  پوست 
زنان مهاجر از كشور هاى اسالمى هستند.

گفت و گو با یک فروشنده 
شیاف ترمیم کننده بکارت

شياف   فروشندگان  از  يكى  تلفن  شماره 
دوست  همان  از  را  بكارت  ترميم  هاى 
مجازى مى گيرم. سالم و عليك مى  كنم 
و به عنوان مشترى سراغ قيمت و كيفيت 

محصول را مى  گيرم.
مى گويد: »خانم چند بسته مى خواهى؟«

يك  من  است؟  خبر  چه  »مگر  مى گويم: 
نفرم. گيرم كه بخواهم بخرم به هر حال 
مى پرسم:  بعد  است!«  كافى  بسته  يك 
است؟«  بسته چقدر  هر  قيمت  بگو  »اول 
كه  تومان  هزار   300« دهد:  مى  جواب 
بدهيم  تحويل  منزل  در  بخواهيد دم  اگر 
هم  پست   هزينه  يا  راه  كرايه  قيمت 

محاسبه مى شود.«
شياف  اما  بودم  شنيده  را  جورش  همه 
آمد،  نوبرى  پديده  نظرم  به  بكارت  پرده 
به  و  بروم  را  بازى  آخر  تا  گرفتم  تصميم 

طور كلى سر از ماجرا در بياورم
به  و  چیست  کارکردش  بدانم  می خواهم 

چه صورت عمل می کند؟
شما چند سال است دچار مشكل شده ايد؟

مشکل؟
بين  از  بكارتتان  كه  است  اين  منظورم 

رفته؟
من... راستش... عنی هفت هشت سالی 

می شود.
شياف  عدد  دو  شامل  بسته  اين  ببيند 
بلكه  نيستم  كننده  توليد  هم  من  است. 
مى كنم  مطمئن  را  شما  اما  بازاريابم.  يك 
اطمينان  صد  در  صد  عملكردش  به  كه 
خاطر داشته باشيد. من خودم روزانه بيش 
هيچ  حال  به  تا  و  دارم  پانزده مشترى  از 
كس تلفنى حمل بر نارضايتى نزده و اظهار 

دلخورى نكرده است.
قرص را چطور استفاده می کنند؟

شياف  نوعى  بلكه  نيست  قرص  اصل  در 
است. آن را در دو سه سانتى دهانه رحم 
تا يك ساعت قبل  مى گذارند، سى دقيقه 
اين  دور  كه  غشايى  و  پوسته  نزديكى.  از 
شياف قرار دارد و با جذب رطوبت بدن 
بسته به طبع سرد يا گرم استفاده كننده، 

توليد خونابه مى كند.
ساخت ایران است؟

كشور  يك  توسط  بار  اولين  آن  ايده  بله. 
توسط  بعدش  اما  شده  اجرا  اروپايى 

داروسازان داخلى توليد شده.
یعنی تولید و فروش آن مجاز است؟

يك  شما  مى پرسيد؟  الدين  اصول  خانم 
اين  كار  به  كار  چه  كننده ايد  مصرف 

بدهيد  را  سفارشتان  شما  داريد؟  مسائل 
قول  شما  به  من  نكرد  عمل  شياف  اگر 

مى دهم پولتان را برمى گردانم.
به نظرتان یک بسته یا یک شیاف برایم 

کافی است؟
ما  بسته هاى  چون  است،  كافى  بسته  يك 
دو شياف دارند. يكى را قبل از شب زفاف 
طبع  تا  مى كنيد  امتحانى مصرف  طور  به 
بسته  شياف ها  چون  شود.  مشخص  تان 
به طبع تان و ميزان حرارت بدنتان عمل 
چيزى  سردمزاجند  كه  كسانى  مى كنند، 
دارند  الزم  زمان  دقيقه   50 تا   45 حدود 
بدنشان  رطوبت  شياف  بيرونى  غشاى  تا 
را جذب كند ولى آنان كه مزاجشان گرم 

است 30 تا 35  دقيقه كافى است.
رنگ و بوی خونش چه؟ به شکلی نیست 

که طرف مشکوک بشود به کل ماجرا؟
نه. رنگى كه توليد مى كند و بوى آن شبيه 
به  هم  ميزانش  است.  طبيعى  خون  به 
ميزان خون طبيعى پرده بكارت است كه 
از دهانه رحم خارج مى شود و حتى روى 

آلت مرد هم باقى مى ماند.
مثال  هست؟  هم  مجدد  استفاده  قابل 
کسی بخرد و بعد به دوستش هم بدهد؟  
بسته  يك  خانم؟  مى پرسيد  سوال  چقدر 
به  مى خواهيد  تومانى  هزار   300 قرص 
اندازه سه ميليون تومان وقت مرا گرفتيد.

راستش خیلی کنجکاو شدم
علت  به  اما  است،  مصرف  بار  يك  نه 
معمولى  دماى  توى  سال  دو  تا  تركيباتش 
و  خريديد  اگر  يعنى  مى آورد،  دوام  اتاق 
تا دو سال  عروسى به هر دليل بهم خورد 
براى شما باقى مى ماند. شما كافى است با 
تلفن هاى ما تماس بگيريد تا آن را دو روز 
بعد به هر جاى ايران كه خواستيد برايتان 

مى فرستيم.
اخالقی است؟  کار  این  انجام  نظرتان  به 
اینکه کمک کنید تا یک نفر به نفر دیگری 
که قرار است یک عمر با هم زندگی کنند، 
دروغ بگوید؟ بهتر نیست در ابتدای مسیر 
زندگی طرفین ماجرا با هم روراست باشند 
و مثال به گذشته هم کاری نداشته باشند؟

وزارت  يا  پليس  اداره  از  اگر  شما  خانم 
بگويم  بايد  مى گيريد  تماس  بهداشت 
مى توانيم  داريم  مجوز  كارمان  براى  ما 

پاسخگو باشيم.
نه. من خبرنگارم. ببخشید باید از   همان 
ترسیدم  ولی  می گفتم  گفت و گو  اول 
شما مکالمه را قطع کنید. االن هم اگر 
را  گفت و گو  این  باشید  نداشته  تمایلی 

منتشر نمی کنم.
نه اشكال ندارد. به هر حال شما كه اسمم 
اول  همان  بود    بهتر  اما  نمى دانيد.  را 

مى گفتيد.
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زندگی

شب آرامی بود
 می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا

لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد

شعر زیبایی خواند، و مرا برد،  به آرامش زیبای یقین
با خودم می گفتم:

زندگی،  راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

رود دنیا جاریست
زندگی، آب تنی کردن در این رود است

وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟

هیچ!
زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند

شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت

زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد

تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده که امروز دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با امید است

زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند

زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ

زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سالمی بکنیم

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست

زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود

نان خواهر، که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت
زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست

من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.

                           سهراب سپهری

آرام کی گیرد دل دیوانه من؟
پندش مده، بندش منه، در خانه من

سرگرم های و هوی خود می ماند امشب
این مایه شور و شرمستانه من

در خلوت شب های خاموشی که دارم
جز غم نگوید حلقه بر کاشانه من

سرمی کشد چون شعله از جانم غم و درد
زان خنده گرم تو در پیمانه من

در ساغر اندوه من یاد تو جوشد
وای از تو، وای از ساغر رندانه من

خالی نمی ماند صدف از گوهر اینجا
با یاد تو ای نازنین در دانه من

ما را )پری( افسوس غم ها می فریبد
پایان ندارد الجرم افسانه من 

                       پروین دولت آبادی

تو را من چشم در راهم 

تو را من چشم در راهم شباهنگام
که می گیرند در شاخ »تالجن« سایه ها رنگ 

سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم

تو را من چشم در راهم.
شباهنگام، در آن دم که بر جا دّره ها چون مرده 

ماران خفتگان اند،
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو 

کوهی دام
َگَرم یادآوری یا نه، 

من از یادت نمی کاهم،
تو را من چشم در راهم.

                                        نیما یوشیج

سفر بخیر

-»به کجا چنین شتابان؟«
َگَون از نسیم پرسید.

-»دل من گرفته زینجا،
هوِس سفر نداری

ز غبار این بیابان؟«
-»همه آرزویم، اما

چه کنم که بسته پایم...«
-»به کجا چنین شتابان؟«

سرا،  این  جز  به  باشد  که  کجا  آن  هر  -»به 
سرایم.«

-»سفرت به خیر! اما، تو و دوستی، خدا را
چو از این کویر وحشت به سالمتی گذشتی،

به شکوفه ها، به باران،
برسان سالم ما را.«

                                شفیعی کدکنی

غمش در نهانخانه دل نشیند
به نازی که لیلی به محمل نشیند

به دنبال محمل چنان زار گریم
که از گریه ام ناقه در گل نشیند

خوش آن دم که تیری ز ابرو کمانی
به پهلوی این نسیم بسمل نشیند

بنازم به بزم محبت که آنجا
گدایی به شاهی مقابل نشیند

خلد گر به پا خاری آسان برآید
چه سازم به خاری که در دل نشیند

پی ناقه اش رفتم آهسته ترسان
مبادا غباری به محمل نشیند

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند

                         طبیب اصفهانی

بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست؟
خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست؟

گر نه آشفتگی این دل مسکین طلبی
الفت زلف پریشان تو با شانه ز چیست؟
ز آشنایان دِر خویش، مالمت ز چه روی

آشنایی تو با مردم بیگانه ز چیست؟
هرکسی از لب لعلت سخنی می گوید

چون ندیده ست کسی این همه افسانه ز چیست؟
حالت سوخته را سوخته دل داند و بس

شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست؟
دوش در میکده حسرت زده می گرییدم

پیر پرسید که این گریه مستانه ز چیست؟
گفتم ار هست در این خانه کسی باز نمای

ور کسی نیست بنا کردن این خانه ز چیست؟
گفت جامی ز می ناب به »توحید« دهید

تا بداند که نهان بودن جانانه ز چیست؟
                               توحید شیرازی
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دکتر فریبا مکارمی

از خاطرات یک دامپزشک

Ahmad Irani
201 Glenwood Cir., Apt. 319, Monterey, CA, 93940

واژه نامه حقوقی    انگلیسی-فارسی
شامل واژه های:

حقوقی، سیاسی، اقتصادی و جامعه شناسی
تالیف: دکتر احمد ایرانی، 

کارشناس ترجمه
لس آنجلس، کالیفرنیا ۲۰۰۶

بهای کتاب با هزینه پست: ۱۲ دالر 

گربۀ ملوس یا خواهرزن
محمد  پسرم  بدُخلقى هاى  صبح  امروز 
باعث شد دير  به مهد كودك  براى رفتن 
به داروخانه برسم. چايى كه همكارم مريم 
و  سرد  ديگر  بود  كرده  دم  داروخانه  در 

پررنگ و غير قابل خوردن بود.
بعد از استعفا دادن از ادارۀ دامپزشكى و 
به سِر كارم  اگر دير  باز كردن داروخانه، 
رسيدگى  چيز  همه  به  مريم  مى رسيدم 
جويا  مريم  از  را  جديد  خبرهاى  مى كرد. 
شدم. چندان مهم نبود. چند نسخه داشتيم 
و يك مرغدار هم كه داروى نسيه برده بود 
را  كيفش  مريم  بود.  كرده  حساب  تسويه 
گفت:  داشت.  كار  ساعتى  يك  برداشت. 
دامپرورى  كتاب  گردم«.  برمى  »زود 
تا  عمومى را از كشوى كمد بيرون آوردم 
را  دانشجويان  آيندۀ  هفتۀ  درسى  مطلب 
در  كار  چون  كه  بگويم  را  اين  كنم.  آماده 
داروخانه سنگين نبود، با دانشگاه هم يك 
روز در هفته همكارى داشتم كه بعدها اين 
به  تدريس  به  عالقه ام  علت  به  همكارى 

تمام وقت تبديل شد.
سنگينى  صورتم  روى  نگاهى  ناگهان 
كرد. سرم را كه بلند كردم خانم جوان 
از  كه  صاف  موهاى  با  زيبايى  بسيار  و 
ريخته  گونه اش  روى  سرش  شال  زير 
بود با چشمان عسلى  از پشت پيشخوان 
و  است  مشترى  كردم  فكر  كرد.  سالم 
مى خواهد.  دارو  خانگى اش  حيوان  براى 
گفت:  داريد؟«  نياز  »چيزى  پرسيدم: 

سر  با  هستيد؟«  دامپزشك  شما  »نه، 
و  ترس  حالت  يك  بلى.  دادم  عالمت 
گربه اى  »اگر  پرسيد:  داشت.  خجالت 
چه  باشد،  شده  مبتال  هارى  بيمارى  به 
شتاب  با  مى دهد؟«  نشان  را  عاليمى 
پشت  به  و  گذاشتم  ميز  روى  را  كتاب 
دادم:  توضيح  برايش  رفتم.  پيشخوان 
»من دامپزشك هستم ولى براى ويزيت 
كلينيك  در  همكارانم  به  بايد  گربه تان 
را  پشتش  كنيد.«  مراجعه  كوچك  دام 
به من كرد كه بدون خداحافظى برود، با 
صداى بلند گفتم: »چرا ناراحت شديد؟ 
مى كنم،  ويزيت  را  شما  گربۀ  من  باشد، 
بيمارى  هارى  كه  خاطر  اين  به  فقط 
و  انسان  بين  مشترك  خطرناك  بسيار 
رضايتش  كه  مليحى  لبخند  است.«  دام 
»زود  و گفت:  داد  تحويلم  مى رساند  را 

برمى گردم، شما كه جايى نمى رويد؟«
مرغدارى  نسخۀ  گذشت.  نيم ساعتى 
از  داشت  شد.  آماده  احمدى  آقاى 
توقف  كه  مى رفت  بيرون  داروخانه 
جلوى  در  رنگى  آبى  شورولت  ماشيِن 
همان  كرد.  جلب  را  توجه ام  داروخانه 
با موهاى  بود. گربه اى ملوس  زيبا  خانم 
بغل  در  محكم  را  رنگ  خاكسترى  بلند 
جوانى  هم  سرش  پشِت  بود.  گرفته 
صاف  موهاى  با  خوش تيپ  و  بلند  قد 
مشكى و سبد بزرگى در دست كه ظاهراً 
خانم  شد.  پياده  ماشين  از  بود  گربه  جاى 

جوان  مرِد  گرفت.  قرار  پيشخوان  جلو 
او خواستم  از  ايستاد.  او  كنار  در  آرام  هم 
ترسيده  حيوان  بگذارد.  ميز  روى  را  گربه 
بغلش  از  سختى  به  مى كرد.  غريبى  و  بود 
انداختم. ظاهراً  به گربه  نگاهى  آمد.  پايين 
پرسيدم:  خانِم  از  نداشت.  هارى  عالمت 
عالمتى  چه  بُرديد؟  هارى  به  َشك  »چرا 
را نشان مى دهد؟« با لَوندى دستى به سِر 
گربه كشيد و نگاهى هم به مرد خوش تيپ 
روزها  »اين  و گفت:  انداخت  بغل دستش 
ما  بدون  هم  اگر  مى كند.  صدا  و  سر  زياد 
بر مى گردد.«  از منزل خارج شود، زخمى 
پاييز  و  بهار  كه  دادم  توضيح  آنها  براى 
صدا  و  سر  گربه هاست،  جفت گيرى  زمان 
مهمى  چيز  و  است  غريزى  آنها  كردن 
هارى  »واكسِن  پرسيدم:  آخر  در  نيست. 
اطالعى  چندان  كرده ايد؟«  تزريق  او  به 
راهنمايى شان  نداشتند.  مورد  اين  در 
گربه شان  سال  هر  بايد  چگونه  كه  كردم 
را دامپزشك واكسينه كنند و تاريخ تزريق 
با  در شناسنامۀ بهداشتى گربه ثبت شود. 
ديدن موهاى گربه روى لباس زن به نظرم 
رسيد آنها را متوجۀ بيمارى توكسوپالسموز 
بيمارى  يك  كه  كنم   )Toxoplasmosis(
خطرناِك تك ياخته اى مشترك بين انسان و 
دام است و عامل بيمارى در مدفوع گربۀ 
آلوده مى تواند بر اثر تماس نزديك به انسان 
سبب  آلوده  باردار  زنان  در  و  يابد  انتقال 

سقط جنين مى شود.
يا  است  متأهل  خانم  اين  نمى دانستم 
ازدواج  »آيا شما  پرسيدم:  او  از  مجرد؟ 
بود  نشده  تمام  سؤالم  هنوز  كرده ايد؟« 
حاكى  كه  حالتى  با  خوش تيپ  مرِد  كه 
گربه  به  نسبت  زن  بى اندازۀ  توجۀ  از 
بود با دست اشاره اى به زن و سپس به 
خانم  ايشان  »بله،  گفت:  و  كرد  گربه 
است.«  من  خواهرزن  هم  اين  و  بنده 
براى  را  بيمارى  اين  خطرات  خنديدم. 
كه  خواستند  من  از  دادم.  توضيح  آنها 
كنم.  تزريق  را  گربه شان  هارى  واكسِن 
گرفتِن  براى  كه  كردم  راهنمايى شان 
و  واكسن  تزريق  و  بهداشتى  شناسنامۀ 
نسخۀ داروهاى ضد انگل بايد به كلينيك 
سال هاى  در  كنند.  مراجعه  كوچك  دام 
در  توكسوپالسما  تك ياخته اى  بعد 
يادمانده ترين انگل در درس انگل شناسى 
براى دانشجويانم در رشتۀ مامايى بود و 
هر ترم در سِر كالس با تدريِس اين تك 
خواهر  يا  ملوس  »گربۀ  داستاِن  ياخته، 
دخترها  و  مى كردم  تعريف  را  زن« 

مى خنديدند.
مريم  نكشيد  طولى  آنها،  رفتن  از  بعد 
برايش  را  به داروخانه برگشت. داستان 
دوتايى  ماجرا  اين  از  كردم.  تعريف 
افتاديم  جوانى  دختِر  ياد  به  و  خنديديم 

كه چند ماه پيش به داروخانه آمده بود. 
او گنجشكى در يك جعبۀ كفش گذاشته 
خواهش  من  از  گريه  حالت  با  و  بود 
مى كرد كمكش كنم. ظاهراً زاغِى او لِب 
بى خبر  جا  همه  از  گنجشِك  يك  پنجره 
را  نان ها  خرده  خوردن  قصد  كه  را 
داشته، مورد حمله قرار مى دهد و چشم 
جوان  دختِر  مى كند.  كور  را  گنجشك 
در حالى كه اشك مى ريخت خواهان در 
بود  گنجشك  ديدۀ  صدمه  چشِم  آوردِن 
سالم  چشم  شدِن  كور  باعِث  عفونت  تا 
»اين  توضيح دادم:  برايش  نشود.  پرنده 
كار بسيار حساس است و نيازمند مكانى 
به  است.«  مخصوصى  كار  ابزار  و  تميز 
در  همكارانم  »به  كردم:  پيشنهاد  او 

كلينيك دام كوچك مراجعه كند.«
چند روزى گذشت. دوباره همان دختر 
گفت:  خوشحالى  با  و  آمد  سراغم  به 
»امروز بليت هواپيما تهيه كرده ام كه به 
قبول  تهران  در  دامپزشكى  بروم.  تهران 
انجام  براى گنجشك  را  اين عمل  كرده 
جاى  اگر  »من  گفتم:  شوخى  به  دهد.« 
زاغى ام  براى  را  قصاص  قانوِن  بودم،  تو 
را  خودم  هم  قدر  آن  و  مى دادم  انجام 
اين  مثل  كرد.  مكثى  نمى كردم.«  اذيت 
»راست  گفت:  بود.  شده  باورش  كه 
كنم.  فكر  موردش  در  بايد  مى گوييد، 

شايد هم اين كار را انجام بدهم!«
شد  باعث  داستان  اين  آوردِن  ياد  به 
كودك  مهد  مربى  كمك  حضور  متوجۀ 
نشوم.  داروخانه  پيشخوان  جلو  پسرم 
مريم با عالمت سر مرا متوجه حضور او 
كرد. با ديدن كمك مربى به خود آمدم 
و با وحشت پرسيدم: »براى پسرم صبا 
اتفاقى افتاده؟« كمك مربى كه به لكنت 
افتاده بود. گفت: »راستش ما هر چه در 
مهد كودك دنبال او مى گرديم پيدايش 
نمى كنيم.« ديگر نفهميدم كجا هستم و 
او چه مى گويد. با سرعت دويدم و خود 
را به مهد كودك كه در چند صد مترى 
در  و  رساندم  داشت  قرار  داروخانه 
مى كردم  گريه  بلند  با صداى  كه  حالى 
از دِر بزرگ مهد به درون رفتم. به دفتر 
دقيقه اى  چند  رسيدم  كه  مهدكودك 
مقابِل  آمدم،  كه  خود  به  رفتم.  حال  از 
به  كه  ديدم  را  ساله  سه  صباى  خودم 
صورتم زل زده بود و قطرات اشك روى 
از  وقتى  بود.  شده  سرازير  گونه  هايش 
جريان  متوجه  تازه  آمدم،  بيرون  شوك 
از  دستشويى  بهانۀ  به  صبا  گويا  شدم. 
كالس بيرون مى آيد و در پشِت پردۀ دِر 
ورودى براى مدتى مخفى مى شود. خانِم 
مربى كه متوجه مى شود، صبا به كالس 
او  دنبال  بقيه  كمك  به  است  برنگشته 

مى گردند. 
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دنباله مطلب در صفحه 50

اجاره-فروش و یا مبادله در ایران

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

 Roseville Mall آماده واگذاری

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

)۹۱۶( 4۷۲-۶۱۱۳

خرده روایت هایی از زندان فشافویه
 جزئیات تکان دهنده از اعتیاد و روابط جنسی

محمد شریفی مقدم

دیروز صبح وقتی داشتم برای مالقات از بند خارج می شدم، گوشه کریدور پسربچه 
در  او صحبت می کرد.  با  و  بود  داشته  نگهبان نگهش  افسر  که  را دیدم  نوجوانی 
منتقل  تیپ  این  به  تازه  و  نیماست  اسمش  که  شدم  متوجه  تنها  لحظه  چند  آن 
دو  و  است  ساله   ۱6 نیما  گفت  برایم  نگهبان  افسر  بعدا  که  آنطور  است.  شده 
و  کرده  سپری  زندان  قرنطینه  در  را  روزی  ده  می گذرد.  بازداشتش  از  هفته ای 
اکنون به سالن ۳ منتقل شده است. از او می پرسم: »صبح به نیما چه می گفتی؟«، 
گفت:»اول که اطالعاتش رو گرفتم. شاید مددکاری بتونه براش کاری انجام بده. 
دادم،  توضیح  لواط  به  راجع  بیشتر  و  گفتم  و خالف  مواد  به قرص،  راجع  بعد هم 
همین. گفتم تا حواسش باشه. اینجا بچه ها رو سریع ترتیبشون رو می دند. ما هم 
بیست و چهار چهل وهشتیم، ۲۴ ساعت شیفت، ۴8 ساعت آزاد. روزایی که خودم 
به  این که  با  او،  تو شیره.«  دیگه شیر  دو شیفت  ولی  می گیرم  هستم سراغش رو 
است  افسرانی  معدود  کنند، جز  ما صحبت  با  نباید  افسرها  زندان،  رئیس  دستور 
که هر بار برای دادن جیره غذا می آید، چند دقیقه ای می ماند و با هم گپ می زنیم. 
می گوید: »از این بچه ها خیلی می گیرند. من چون فضا را می  دونم هربار خودم باشم 
و بچه سال کسی رو انتقال بدهند اینجا خر فهمش می کنم که چکار کنه.« می پرسم: 
می خوانید  را  مطلب  که  شما  نمی دانم  نیست.«  هم  »بی اثر  می گوید:  داره؟«  »اثر 
همزمان سیگاری روشن می کنید و پک می زنید یا همچون من پس از مرور هر چند 
جمله زمین و زمانه را به ُفحش می کشید. می گوید: »همین دیشب تلویزیون نشون 
می داد رئیس قوه و رئیس سازمان )سازمان زندان ها( رفتند کانون اصالح و تربیت 
و می گفتند خدارو شکر که تعداد کمی اینجاند.« می گویم یک یادداشت می نویسم 

راجع به بچه ها. می پرسد: »اثری داره؟« می گویم: »بی اثر هم نیست.«

در  بزرگ(  )تهران  فشافويه  زندان 
منطقه گرم و خشك حسن آباد قم قرار 
كيلومترى  چند  بگويم  دقيق تر  دارد. 
در  زندانيان  و  دارد  فاصله  فرودگاه  از 
زمان  گذران  براى  گه گاه  هواخورى 
فراز  از  روز  در  كه  هواپيماهايى  تعداد 
هواخورى گذر مى كنند را مى شمارند. از 
مى توان  تاكسى  يك  با  كهريزك  متروى 
به آن رسيد و اگر با اتومبيل باشيد جايى 
در اتوبان قم كه براى رسيدن به فرودگاه 
به راست مى پيچيد كافى است به چپ 

بپيچيد تا برجك هاى زندان نمايان شود.
اسكان  براى  فعال  تيپ  زندان چهار  اين 
زندانيان دارد كه هر تيپ حدود ده بند 
از  بند  هر  است.  داده  جاى  خود  در  را 
 8 و  راست  سمت  در  اتاق   8( اتاق   16
اتاق 5 تخت  اتاق در سمت چپ( و هر 
حمام   16 تخت(،   240 )جمعا  طبقه  سه 
و 18 توالت در انتهاى بند كه اغلب در 
مصرف  هروئين  مداوم  چهارتايشان  سه 
است،  خراب  چندتايشان  و  مى شود 
عموما  بندها  جمعيت  مى گيرد.  شكل 

برابر ظرفيت  از دو  بوده كه  نفر  پانصد 
بندها  اين  اغلب  در  است.  بيشتر  بند 
گرچه  است.  مشهود  نوجوانان  حضور 
زندان  كم  سن  با  زندانيان  باالى  شمار 
را بر آن داشته تا در هر تيپ يك تا سه 
بند موسوم به »بند جوانان« شكل دهد. 
 76 سال  متولدين  به  اسما  كه  بندهايى 
به بعد اختصاص دارد. در اين بندها كه 
بين زندانيان به »بند شاپرك ها« معروف 
است از نوجوانان 15 و 16 ساله تا افراد 

30 تا 35 ساله حضور دارند.
زندانى  سال   18 زير  افراد  از  تعدادى 
در فشافويه را، كودكان بدون شناسنامه 
افغانستانى  هويت  اوراق  بدون  و  ايرانى 
برگه  اى  نداشتن  كه  مى دهند  تشكيل 
جاى  به  را  آنها  سن شان  اثبات  براى 
فشافويه  راهى  تربيت،  و  اصالح  كانون 

كرده است.
زندان  با  بار  اولين  براى  كه  نوجوانان 
بار  زير  شانه هاى شان  مى شوند،  مواجه 
آزادى  از  محروميت  جسمى،  بدرفتارى 
سابق شان  دوستان  و  خانواده  با  بودن  و 
ُخرد  ازدحام  پر  مكانى  در  زندگى  و 
مى شود. اين نوجوانان به بيگارى گرفته 
آنها  از  و  مى شوند  معتاد  مى شوند، 

ادامه  در  مى شود.  جنسى  سواستفاده 
مشاهدات  با  موارد  اين  از  كدام  هر  به 
شدگان  بازداشت   از  زندانى ام  رفيقان 
چهار  و  يك  تيپ هاى  در  هفتم  گلستان 
به اجمال اشاره و شرح بيشتر را  زندان 

به يادداشت هاى آتى واگذار مى كنم.
»چندى پيش راشد پسر اهل هرات، كه 
سينه كش،  و  بود  خدمات  بچه هاى  جز 
زمين  بودن  سر  خاطر  به  زدن  تى  وقت 
هر  شكست.  مچ  از  دستش  زمين  خورد 
انتقالش ندادند بيمارستان،  كارى كرديم 
براش  نتونست كارى  بند هم  حتى وكيل 
بهدارى  رفتيم  كه  هم  بعدتر  بكند، 
نيست،  اورژانسى  ديگر  كه  مى گفتند 
االن كج جوش خورده و همين طور مونده، 
هنوز هم تو خدمات كار مى كنه.« نظافت 
سالن ها، كريدورها، زير هشت، هواخورى، 
ساير  لباس  شستن  و  توالت  و  حمام ها 
زندانيان و حمل و نقل و تهيه غذا عموما بر 
عهده نوجوانان است، تعداد زياد نوجوانان 
مشهود  زندان  خدمات  در  افغانستانى 
نظافت،  ازاى  در  خدمات  كادر  است. 
سيگار دريافت مى كنند، سيگار هم  ارز عام 
عمل  پول  همچون  زندان  در  كاالها  ارزش 

مى كند.
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برای شادتر بودن به توان خودتان اتکا کنید
ماسیمو پیگلیوچی- برگردان: پروانه حسینی

دهم،  تغییر  نمی توانم  که  را  آن چه  که  کن  عطا  من  به  را  متانِت  این  پروردگارا! 
بپذیرم! و این شجاعت را که آن چه را که می توانم، تغییر دهم! و این درایت را که 

بتوانم تفاوت این دو را تشخیص دهم!

نيبر،  اين »دعاى آرامش« است كه رينولد 
نوشته   1934 سال  در  آمريكايى،  متأله 
است و معموالً نهادها و مؤسساتى از قبيل 
»الكلى  هاى گمنام« از آن استفاده مى كنند. 
اين تنها يك قدم كليدى براى ترك اعتياد 
يك  براى  است  عملى  دستور  بلكه  نيست 
زندگى شاد، به معنى زندگى با آرامش، كه 
با پذيرش متين آنچه كه زندگى سر راه ما 

مى گذارد به دست مى آيد.
قدمت  دعا  اين  بطن  در  نهفته  اصلى  حس 
زيادى دارد. مشابه آن در دست نوشته هاى 
فلسفه   در  همچنين  و  هشتم  قرن  بودايى 
ولى  است.  ديده شده  يازدهم  قرن  يهودى 
خبر  آن  از  من  كه  نسخه اى  قديمى ترين 
تعلق  رواقى،  فيلسوف  اپيكتتوس،  به  دارم 
دارد. اپيكتتوس كه در قرن دوم )ابتدا در 
واقع در غرب  نيكوپوليس،  در  و سپس  رم 
استداللى  چنين  مى كرد،  زندگى  يونان( 
مسئوليت  كه  هست  »چيزهايى  داشت: 
وجود  هم  چيزهايى  ولى  ماست،  با  شان 
دارد كه ما مسئوليتى در قبال آنها نداريم. 
هيجانات  ما،  قضاوت هاى  شامل  اول  گروه 
مان، عاليق مان، نفرت هاى مان، و به طور 
دوم  گروه  مى شود.  فكرمان  طرز  كلى 
شامل مواردى مى شود مانند بدن، تعلقات 
مادى، شهرت، موقعيت، و در يك كالم هر 
آنچه كه خارج از كنترل ماست. اگر درك 
درستى از اين داشته باشيد كه چه چيزهايى 
به  و چه چيزهايى  تعلق دارد  به شما  واقعاً 
شما تعلق ندارد، آن وقت ديگر تحت تأثير 
فشارها يا موانع قرار نمى گيريد، هيچ وقت 
كسى  از  و  نمى خوانيد  تقصيركار  را  كسى 
انجام  كه  را  كارى  هر  و  نمى گيريد،  ايراد 
در  مى دهيد.  انجام  خود  ميل  به  مى دهيد 
اين صورت، هيچ رقيبى نداريد و هيچكس 
نمى تواند شما را آزار دهد، زيرا در برابر هر 

گونه ضربه اى مقاوم هستيد.«
اپيكتتوس«  »وعده   حالت  اين  به  من 
آنچه  بين  تفاوت  بتوانيد  اگر  مى گويم: 
تحت كنترل شماست و آنچه تحت كنترل 
شما نيست را واقعاً تشخيص بدهيد و بر 
اساس آن عمل كنيد، ديگر از لحاظ روانى 
افت وخيزهاى  و  مى شويد  شكست ناپذير 

اوضاع دنيا روى شما تأثيرى نمى گذارد.
البته اين كار در حرف بسيار ساده تر است 
دقت  با  تمرين  زيادى  مقدار  عمل.  در  تا 
تجربه هاى  اساس  بر  من  اما  دارد.  الزم 
كه  دهم  اطمينان  شما  به  مى توانم  خود 

سرانجام نتيجه مى دهد. براى نمونه، من 
كتابى  روى  اتفاقاً  و  بودم  رم  در  پارسال 
درباره  رواقى گرى كار مى كردم. يك روز 
راه  كولوسئوم  سمت  به  غروب،  نزديك 
افتادم. همين كه سوار متروى شلوغ شدم، 
نمى توانم  عجيبى  طرز  به  كردم  احساس 
راهم را به جلو باز كنم. يك جوان درست 
و من  بود  بسته  را  راهم  و  بود  من  مقابل 
نمى فهميدم كه چرا اين طور است. ناگهان 
در يك آن دليلش به مغزم خطور كرد، ولى 
بود. زمانى كه حواسم  لحظه اى دير شده 
همكارش  بود،  شده  پرت  شخص  اين  به 
دستش را درون جيب من فرو برد، كيف 
پولم را قاپيد، و لحظه ى بعد ديدمش كه 
داشت از دِر مترو خارج مى شد و همكارش 
قطار  و  بسته شدند  درها  دنبالش!  به  هم 
راه افتاد، و من بدون پول و گواهى نامه جا 
از  را  اعتبارى ام  كارت هاى  بايد  و  ماندم 

اعتبار مى انداختم و عوض مى كردم.
را  رواقى گرى  تمرين  كه  اين  از  قبل  تا 
مى توانست  پيشامدى  چنين  كنم،  شروع 
شود،  قلمداد  تلخى  بسيار  تجربه   برايم 
درستى  واكنش  آن  به  نمى توانستم  و 
داشته باشم. حتماً ناراحت و برانگيخته و 
عصبانى مى شدم. اين حال بد احتماالً تمام 
آن،  بر  عالوه  مى كرد.  خراب  را  من  شب 
شوك اين حادثه )كه حمله  نسبتاً شديدى 
نبود( شايد تا روزها، با نوسان مخربى بين 

عصبانيت و افسوس، ادامه پيدا مى كرد.
داشتم  كه  مى شد  سالى  چند  زمان،  آن  اما 
تمرين رواقى گرى مى كردم. بنابراين، اولين 
چيزى كه به فكرم رسيد »وعده  اپيكتتوس« 
بود. من نمى توانستم جلوى دزدهاى رم را 
و  برگردم  عقب  به  نمى توانستم  و  بگيرم 
از وقوع پيشامدى كه رخ داده شوم.  مانع 
اما مى توانستم آنچه را كه رخ داده بپذيرم 
فعاًل  آينده  در  ارجاع  براى  را  پرونده اش  و 
كه  كنم  تمركز  اين  بر  عوض  در  و  ببندم، 
بقيه  روزم را به خوبى بگذارنم. به هر حال، 
اين  به  بود.  نيافتاده  اتفاق  كه  فاجعه اى 
فكر كردم و اثر خوبى داشت. خودم را به 
كسى كه آن شب با او قرار داشتم رساندم، 
برايش تعريف كردم كه چه اتفاقى افتاده، 
و برنامه ام را به سوى لذت بردن از فيلم و 
شام و مصاحبت پيش بردم. برادرم تعجب 
اين  متانت  اين  با  چطور  من  كه  مى كرد 
آرامش  قدر  اين  و  مى كنم  تحمل  را  مسئله 
از  ناشى  نيروى  همان  دقيقاً  اين  اما  دارم. 

درونى كردن »دوگانه  رواقِى كنترل« است.
تأثير مثبت رواقى گرى البته به ناماليمات 
تعريف  را  نمونه اش  كه  زندگى،  جزئى 
نمى شود. يك خلبان جت  كردم، محدود 
جيمز  نام  به  ويتنام،  دوران  در  جنگى 
استاكديل، تير خورد و براى هفت سال و 
آنجا  در  و  شد  اسير  هوالو  زندان  در  نيم 
شكنجه شد و انفرادى هاى طوالنى كشيد. 
او عامل بقاى خود در آن مصائب را پيروى 
دوگانه   استاكديل  مى داند.  اپيكتتوس  از 
دشوار  موقعيت  در  را  كنترل  رواقِى 
نه  روش  اين  بود.  برده  كار  به  اسارتش 
بلكه كمك كرد  تنها جانش را نجات داد 
كه بتواند در مقامش به عنوان يك افسر 
درجه داِر باسابقه از درون زندان مقاومت 
را مديريت كند. اغلب ما در مخمصه اى 
كه استاكديل گير كرده بود نمى افتيم، اما 
همين كه حواسمان را جمع كنيم مى بينيم 
كه دوگانه  كنترل كاربردهاى فراوانى در 
آنها  همه   در  و  دارد،  ما  هرروزه   زندگى 
يك چرخش اساسى مشترك وجود دارد: 
نتايج  سمت  از  خويش  هدف  چرخاندن 

بيرونى به سوى دستاوردهاى درونى.
مى خواهيد  شما  كنيم  فرض  مثال،  براى 
شغلِى  ارتقاى  يك  براى  را  خود  رزومه  
احتمالى تنظيم كنيد. اگر هدفى كه براى 
ارتقاى  باشد كه  اين  تعيين مى كنيد  خود 
مقام پيدا كنيد، داريد مقدمات احساس 
مى كنيد.  فراهم  را  خود  احتمالى  ناكامى 
چنين  به  كه  ندارد  وجود  ضمانتى  هيچ 
در  )كاماًل(  امر  اين  زيرا  برسيد،  هدفى 
روى  مى توانيد  البته  نيست.  شما  كنترل 
كه  ديگرى  عوامل  اما  بگذاريد،  تأثير  آن 
)مثل  هستند  شما  تالش هاى  از  مستقل 
شايد  يا  ديگر،  كارمندان  احتمالى  رقابت 
شما  از  دليلى  هر  به  شما  رئيس  كه  اين 

خوشش نيايد( نيز در آن اثر دارند.
بايد  شما  هدف  كه  است  دليل  همين  به 
پيش  در  را  رواقى  روش  اگر  باشد:  درونى 
كه  را  رزومه اى  بهترين  آگاهانه  بگيريد، 
از لحاظ  مى توانيد فراهم مى كنيد، و سپس 
با  روانى آماده مى شويد كه هر نتيجه اى را 

بپذيريد، زيرا قبول داريد كه گاهى  متانت 
نيست.  گاهى  و  شماست  ميل  باب  جهان 
فايده  نگران بودن براى چيزى كه خارج از 
كنترل آدم است چيست؟ يا فايده ى عصبانى 
بودن از نتيجه اى كه حاصل كار شما نيست؟ 
اين  در  و  مى شود،  پرتنش تر  موقعيت  فقط 
ميان شادى و آرامش آدم از دست مى رود. 
البته اين به معناى پذيرش منفعالنه  هرچه 
گفتم،  كه  طور  همان  نيست.  بيايد  پيش 
هدف شما بايد اين باشد كه بهترين رزومه  
ممكن را تهيه كنيد. اما عقل سليم مى گويد 
طور  آن  هميشه  چيز  همه  بفهميم  بايد  كه 
كه ما مى خواهيم پيش نمى رود. اگر اوضاع 
مطابق ميل ما پيش نرفت، بهترين تدبير اين 
است كه هر آن چه را كه داريم برداريم و به 

راهمان ادامه دهيم.
برنده  تنيس  مسابقه   در  مى خواهيد  آيا 
كنترل  از  خارج  شدن  برنده  شويد؟ 
بازى  قوا  تمام  با  كه  اين  اما  شماست. 
كنيد در كنترل شماست. آيا مى خواهيد 
عشق  شما  به  زندگى تان  شريك  كه 
شماست.  كنترل  از  خارج  اين  بورزد؟ 
اما راه هاى بسيارى وجود دارد كه شما 
مى توانيد انتخاب كنيد تا عشق خود را 
اين  و  نشان دهيد،  زندگى تان  به شريك 
يك  مى خواهيد  آيا  شماست.  كنترل  در 
انتخابات برنده  حزب سياسى خاص در 
شماست  كنترل  از  خارج  اين  شود؟ 
سياسى  فعاليت هاى  در  مى توانيد  اما 
بدهيد.  رأى  مى توانيد  و  كنيد  شركت 
اين ها نمونه هايى از جنبه هايى از زندگى 
اگر  ماست.  خود  كنترل  در   كه  است 
موفق شويد كه هدف تان را درونى تعيين 
كنيد، هرگز كسى را مقصر نمى خوانيد 
و به كسى ايراد نمى گيريد و هيچ رقيبى 
ديگران  كه  آنچه  زيرا  داشت،  نخواهيد 
كنترل  از  خارج  اغلب  مى دهند  انجام 
شماست و بنابراين نمى شود كار خاصى 
در موردش كرد. نتيجه  اين روش نگرشى 
با متانت است به افت وخيزهاى زندگى 
منتهى  آرامش  با  زندگى  يك  به  كه 

مى شود.
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از اینجا، 

از آجنا

گلنار
موقعيتى پيش آمد تا بتوانم با مادر يكى 
براى ديدن  ايران  از  تازه  از دوستان كه 
و  شوم  آشنا  است  آمده  اش  خانواده 
او وقت بگذرانم. براى  با  چند زمانى را 
اين  اصلى  اسم  از  او  به  احترام  گذاشتن 
خانم در مقاله استفاده نمى كنم و او را 

به اسم مهين نام مى برم. 
عمر  از  سالى  هفتاد  حدود  ميكنم  فكر 
بنظر  مهين خانم مىگذرد. زن مهربانى 
مي رسد. آرام اما بسيار افسرده است. بر 
روى چهره اش مى شود خستگى سال ها 
زندگىكردن را مشاهده كرد. مى گويد 
را  پيش شوهرش  سال  پانزده  كه حدود 
بعد از پنجاه و شش سال با هم بودن از 
در  حاضر  حال  در  و  است  داده  دست 
دختر  دو  كند.  مي  زندگى  تنها  ايران 
دارد كه هردو در آمريكا تشكيل خانواده 
سپرىمى  را  خود  زندگى  و  اند  داده 
روم  مي  نزدش  كه  اوقات  بعضى  كنند. 
و با هم صحبت مي كنيم مقدارى متاثر 
مي  هايش  حرف  از  كه  چرا  شوم  مى 
زندگى  حدى  تا  كه  كنم  احساس  توانم 
نگران  مدام  است.  گذرانده  را  سختى 
دو دخترش مى باشد، در صورتى كه هر 
دو زندگى بسيار راحتى را مي گذرانند. 
اما با اينكه متوجه اين مسئله هست، اما 
و  ناراحتى  ابراز  بيهوده  اوقات  بيشتر 
آنها مي كند. هر وقت  نگرانى در مورد 
معموال  او  از  زند  مي  از شوهرش حرف 
تا حدودى تعريف مي كند، اما در ال به 
متوجه شوم  توانم  مي  هايش  الى حرف 
همسرش  با  را  پايينى  و  باال  زندگى  كه 
مورد  در  زياد  هم  من  است.  گذرانده 
نمى  وارد جزئيات  با مهين  اين موضوع 
شوم و سؤال نمى كنم مگر اينكه خود او 

بخواهد كه حرفى بزند. 
از حرف هايش مى توانم حدس بزنم كه 
مي  ترجيح  و  آيد  بنظرنمى  مثبتى  زن 
دهد كه بيشتر از غم و غصه و ناراحتى 
مسائل  و  خوشحالى  از  تا  بزند  حرف 
خوب و مفيد زندگى. به نظر مى آيد كه 
با اين طرز صحبت كردن روحيه اش را 
تسكين مى دهد. با تمام اين احوال وقتى 
با  بينم كه سال ها  زن و شوهرى را مى 
هم زندگى كرده اند خوشحال مي شوم، 
مى  را  زوجى  كمتر  روزها  اين  كه  چرا 
توان ديد كه بتوانند به راحتى و با صلح و 
صفا با هم كنار آمده و در هر شرايطى در 

زندگى يكديگر را حمايت كنند. بنابراين 
وشوهرش  خانم  مهين  كه  اين  شنيدن 
توانسته بودند تا بيش از نيم قرن با هم 

زندگىكنند خبر خوبى بود. 
چند  كه  افتم  مى  آشنايان  از  يكى  ياد  به 
وقت پيش با شوهرش اختالف شديد پيدا 
مى كند و به فكر مى افتد كه  از همسرش 
جدا شود. مادر اين خانم هر روز از ايران 
تلفن مي كند و ساعت ها با او حرف ميزند 
و نصيحتش مي كند كه »طالق گرفتن كار 
بسيار زشتى است. اوالً كه آبروى خانواده 
مي رود و همه شروع مي كنند به حرف 
هاى مزخرف زدن، ودوماً آخه چرا طالق! 
عبرت  درس  قديمى  هاى  زن  از  بايد 
در  شوهرانشان  با  چطورى  كه  گرفت 
ابرو  به  خم  و  زندگىكردند  شرايطى  هر 
نياوردند.« اما متأسفانه هرچقدر كه اين 
آشنا براى مادرش توضيح مي دهد كه بى 
نهايت از طرف شوهرش اذيت مي شود و 
ديگر تحمل زندگى كردن با او را ندارد، 
همان  و  رود  نمى  مادرش  خرج  به  اصالً 
حرف ها و نصيحت ها را دوباره تكرار مي 
كند و متأسفانه احساسات، ناراحتى ها و 
زجرهايى كه اين خانم در زندگى زناشويى 
مي كشد براى مادر مهم نيستند چرا كه 
ناراحتى مادر در درجه  نظر مى رسد  به 
گويى  جلوىمزخرف  آبروست،  حفظ  اول 

هاى مردم و طالق نگرفتن هست. 
برگرديم به قضيه مهين خانم. چندبارى به 
اظهار خوشحالى كردم  و  تبريك گفتم  او 
را  خود  زناشويى  زندگى  بود  توانسته  كه 
براى بيش از نيم قرن حفظ كند. هردفعه 
و  تكان مي داد  تلخى ميزد، سرى  لبخند 
ديگه.  كرديم  زندگى  گفت:»مرسى،  مي 
از  يكى  ساختيم.«  و  سوختيم  بهرحال 
بودم،  رفته  مهين  ديدن  به  كه  روزهايى 
كه  آشنايى  همان  نگران  و  ناراحت  كمى 
شود  جدا  شوهرش  از  تا  گرفته  تصميم 
بودم. صبح آن روز با من تماس گرفته بود 
ناله وگريه مي كرد.  و از دست شوهرش 
البته اين دفعه ناراحتى او فقط از شوهرش 
نبود، دلخورى از مادرش هم اضافه شده 
بود.  خاطر  آزرده  نيز  او  دست  از  و  بود 
متاثر  را  من  كمى  هايش  حرف  خالصه 
كرده بود بخصوص كه هيچ كار مثبتى در 
مورد مشكالت خود انجام نمى داد به غير 

از شكايت و گريه كردن. 
رفتم  مهين  ديدن  به  وقتى  روز  آن  در 

متوجه شدكه مانند سابق خودم نيستم. 
پرسيد كه »چه شده؟!« بدون اينكه نامى 
بطور  را  موضوع  ببرم،  دوست  اين  از 
گفتم  و  كردم  تعريف  برايش  خالصه 
مرد  شوهرش  دوستم،  گفته  به  »بنا  كه 
تا  ها  شب  اكثر  و  هست  عياشى  بسيار 
و  ميماند  بيرون  با دوستانش  نيمه شب 
معلوم نيست كجا ميرود و چكار ميكند! 
دو  خوبه،  روز  يك  هم  اخالقى  نظر  از 
روز عصبانى و ناراحت و  چند بارى هم 
درحين دعوا و مرافعه به قصد كتك زدن 
به طرف خانمش رفته و متأسفانه دوستم 
به نظر مى آيد كه نمى تواند يك فكر و 
خودش  براى  حسابى  درست  تصميم 
وزندگيش بكند. مثل اينكه  كه از عهده 

و توانائيش خارج است.« 
هايم  حرف  شنيدن  از  بعد  خانم  مهين 
اين  بابا،  »اى  داد:  را  جواب  آرومى  به 
جوان  وهنوز  ميكند  اشتباه  شما  دوست 
نبايد  نچشيده.  را  زندگى  طعم  و  است 
چنين  شود.  ناراحت  شوهرش  ازدست 
شوهرها  و  زن  زندگىهمه  در  مسائلى 
اصوالً  طبيعىهست.  و  افتد  مى  اتفاق 
اين در ذات هر مردى هست كه سرش 
نوش  و  عيش  به  مشغول  خانه  بيرون 
باشد. از نظر دعوا و مرافعه هم كه ُخب 
وشوهر  زن  كه  هست  نورمال  باالخره 
نيست  قرار  كه  هميشه  شود.  دعواشون 
و  زن  بين  خوشى  و  خوبى  به  چيز  همه 
شوهر برقرار باشد و چنين اتفاقاتى قابل 
بينى هست. زن عصبانى مى شود  پيش 
مى  عصبانى  مرد  گويد،  مى  چيزى  يك 
شود و يك كارى مى كند. مگر نشنيدى 
حلوا  دعوا   توى  كه  گفتند  قديم  از  كه 
پخش نمىكنند! نه جانم، به دوستت بگو 
كه سفت همون سرجاش بشيند و تكان 
نخورد. حرف طالق هم اصاًل نزند. مردم 
و  چه خواهند گفت!  طرف شوهر كرد 

بيرون  دارد؟  نگه  را  شوهرش  نتوانست 
هيچ خبرى نيست جانم. كارى نكند كه 
پشيمان شود.«واقعاً نمي دانستم كه در 
مى  جوابى  چه  مهين  توجيهات  مقابل 

دادم! چقدر دردناك و تأثر آور. 
متأسفانه اين اولين بارى نبود كه چنين  
حرف هايى را از زبان يك زن ميانه سال 
ازمادرهاى  بسيارى  يعنى  شنيدم.  مى 
راگذراندند!  زناشويى  زندگى  چنين  ما 
كابوس  چه  قرن!  نيم  از  بيش  با  هم  آن 
هست  اين  صحبت  هميشه  وحشتناكى. 
انجام  گذشته  در  كه  هايى  ازدواج   كه 
پر  ارزش،  با  مستحكم،  چقدر  مى شده، 
از احترام، مهر و محبت بوده است و به 
همين داليل هم تا آخر عمرتوانسته اند تا 
به پاى يكديگر پير شوند. ولى به تدريج و 
با برخورد و آشنايى با بسيارى از مادرها 
اين  از  زيادى  تعداد  كه  شدم  متوجه 
ازدواج ها و رابطه ها آن چيزىنبوده كه 
زنها مي خواستند و مايل به آن بوده اند. 
اما بدليل محضورات اخالقى و اجتماعى 
و بخصوص ناآشنايى با زندگى بهتر، بايد 
بقول  و  را مي كردند  ناراحتى ها  تحمل 
ساختند.  مى  و  سوختند  مي  خودشان 
به  كه  مردهايى  بعضى  از  بگذريم  حاال 
مي  هوس  حد  از  زياده  گرسنگى  خاطر 
زن  تا  چند  زن،  يـك  جاى  به  كه  كردند 
داشته باشند. آن نوع كه ديگه نور على 
هنوز  كه  هم  هنوز  متأسفانه  بود.  نور 
شوهرهايىكه  و  زن  چنين  با  هست 
به  و  برخورد مى كنم  جوان هم هستند 
عناوين مختلف مرد ساالرى را در رابطه 
مهين  مانند  اشخاصى  از  بينم.  مى  ها 
بود  اميد روزى  به  بايد  اما  كه گذشت، 
كه امثال ايشان، تا دير نشده، از خواب 
خرگوشى بيدار شده و متوجه شوند كه 
در  بهترى  دنياى  و  نيست  اين  زندگى 

انتظارشان مى باشد.

حکایت
مرد زاهدی که در کوهستان زندگی می کرد.کنار چشمه ای نشست تا آبی بنوشد 
وخستگی در کند .سنگ زیبایی درون چشمه دید.آن را برداشت و در خورجینش 
گذاشت وبه راهش ادامه داد. در راه به مسافری برخورد که از شدت گرسنگی به 
حالت ضعف افتاده بود....... کنار او نشست و از داخل خورجینش نان بیرون آورد و 
به اوداد. مرد گرسنه هنگام خوردن نان چشمش به سنگ گرانبهای درون خورجین 
بی درنگ  به من می دهی؟زاهد  را  و گفت:آیا آن سنگ  زاهد کرد  به  افتاد.نگاهی 
سنگ را درآورد و به او داد. مسافر از خوشحالی در پوست خود نمی نگجید.او می 
دانست که این سنگ آن قدر قیمتی است که با فروش آن می تواند تا اخر عمر در 
رفاه زندگی کند.بنابراین سنگ را برداشت و با عجله به طرف شهر حرکت کرد. 
چند روز بعد همان مسافر نزد زاهد آمد و گفت:من خیلی فکر کردم تو با این که 
میدانستی این سنگ چقدر ارزش دارد.خیلی راحت ان را به من هدیه کردی.بعد 
دست در جیبش بردو سنگ را در آورد و گفت:من این سنگ را به تو بر می گردانم 
ولی در عو ض چیز گرانبهای از تو می خواهم. به من یاد بده که چگونه می توانم 

مثل تو باشم.
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نظر و عقیده درباره سیاست
 در تهران قدیم

جعفر شهری
بود  اين  ها  تهرانى  نظر  سياست  درباره 
كنند  مى  اداره  ها  انگليسى  را  دنيا  كه 
روى  از  نقطه  هر  و  درهرجا  اتفاقى  هر  و 
زمين روى بدهد، چه خوب و چه بد، در 
دنبال گيرى معلوم مى شود در آن دست 
انگليسى ها دخالت داشته، در اين حد كه 
مى گفتند حتى دعوا و نزاع زير لحاف زن 
و شوهر در ارتباط با انگشت انگليسى ها 
مى باشد و دليلش اين كه اگر انگليسى ها 
هديه، تعارف حرير و اطلس و كربدوشين 
اشراف  و  اعيان  زنان  براى  آن  مانند  و 
به  و  نكنند  تن  به  ندوخته  آنها  نياورند، 
هم  آنها  كه  نكشند  بيچاره  فقير  زنان  رخ 
شوهرهايشان  يقه  نخورده  را  حسرتشان 
نمى  درست  مرافعه  دعوا  و  نچسبيده  را 
شود، الى آخر كه مى گفتند نه تنها شاه و 
وزير، بلكه كدخداى هيچ آبادى بدون نظر 

انگليسى ها نمى تواند عوض بشود.
همچنين مى گفتند اين كه كار انگليسى 
آنست  كند،  مى  پيشرفت  جا  هر  در  ها 
بى  و  كارها  و  كس  بى  دست  را  كار  كه 
اصل و نسب ها و بى شعورها مى دهند 
كه  باشد  كسى  اگر  كه  بودند  معتقد  و 
بتواند كاه و جوى دو االغ را تقسيم بكند 
او نمى دهند، چه فهميده  كار به دست 
ها و شعوردارها در دستورات و خواسته 
هايشان آرى و نه و چون و چرا مى آورند و 
آنها كسانى را مى خواهند كه اوامرشان را 
چشم بسته و بى چون چرا و بدون دخالت 
فكر و اراده قبول بكنند. بى اصل و نسب 
ها و ذليل، درمانده ها را هم از آن رو سر 
و  نفع  اندك  ديدن  با  كه  آورند  مى  كار 
كاله  عوض  به  طرفشان  از  مقام  و  اسم 
آورند در حاليكه بزرگ  برايشان سر مى 
زاده ها و اصل و نسب دارها به ارزانى و 
سادگى تن به ذلت نوكرى بيگانه و خفت 

خيانت نمى دهند.
و  انگليس  و  روس  سياست  درباره  باز  و 
آمريكا وجه تمايزى داشتند كه مى گفتند 
انگليسى ها سر را با پنبه مى برند و روس 
ها با اُلُدُرم بُلُدُرم و ايجاد ترس و فشار و 
آمريكا با دانه پاشيدن و دهان شيرين كنك 
بود سه  مثالشان  كه شاهد  داستان  اين  و 
در  آمريكايى  و  انگليسى  و  روسى  سرباز 
كه  بودند  غذا خوردن  رستورانى مشغول 
گربه اى پاى ميزشان آمده )معو( مى كند 
هركس  كند  مى  پيشنهاد  آنها  از  يكى  و 
بدهد  گربه  خورد  به  ميز  روى  خردل  از 
مى  تصويب  و  باشد  ديگر  نفر  دو  مهمان 
شود. روس گربه را الى پا گذارده دهانش 

را باز مى كند و خردل را به زبانش ماليده 
دهانش را جفت مى كند و قهراً كه گربه 
خود را رهانيده با پف پفى همه را بيرون 
رسيده  آمريكايى  به  نوبت  و  دهد  مى 
خردل را بروى كباب ماليده بدهان گربه 
مى  بيرون  گربه  هم  را  آن  كه  كند  مى 
خردل  گرفته  را  گربه  انگليسى  و  افكند 
را با سر انگشت به مقعدش مى مالد كه 
خردل  آن  سوزش  جهت  از  تنها  نه  گربه 
ها را با زبان خورده پاك مى كند بلكه تا 

مدتها هم جاى آن را ليس مى زند.
ديده  اى  نقطه  در  هرگاه  گفتند  مى  پس 
اى  مهاجمه  يا  كودتا  كه  شد  شنيده  يا  و 
شده، تاخت و تاز و بگير و ببند و حبس و 
غارت و مصادره داشته بدانيد آن نيست 
داشته  دخالت  آن  در  ها  روس  آنكه  مگر 
اند، و هرگاه چنين امرى با قتل و كشتار، 
و  با فراوانى پول و فحشاء و فساد  همراه 
آزادى كاذب و بى بند و بارى توام بود آن 
را آمريكايى بدانيد و هر آينه بى سر و صدا 
الملّه  وجيه  طرف  از  و  خونريزى  بدون  و 
اى مورد پسند عوام صورت گرفت يقين 
كنيد آن را انگليسى ها ترتيب داده اند، از 
آنجا كه فهميده اند يكى از اين ها كار هزار 

فوج سرباز مى كند.
مملكتى  سياست  جهت  در  كه  همچنين 
مى گفتند مثال همين احمدشاه را با دربار 
و وزراء و مجلس و وكاليش به همين شكل 
و وضع و قيافه در انگلستان درست كرده 
آيند  نشسته  صندلى  به  شاه  روزه  همه 
شده  شرفياب  حضورش  به  روندگان  و 
گفت و شنيد و سوال و جواب مى كنند. 
از  كه  را  مملكت  همه  صورت  همين  به 
و  دهداران  و  واليان  تا  گرفته  حاكمانش 
كه  قبايلش  و  ايالت  روساى  و  كدخدايان 
همه را مثل خودشان ساخته مسائل جارى 
به همين صورت  نظر مى كنند.  تبادل  را 
و  مير  و  مرگ  و  نصب  و  عزل  درباره 
آن  امثال  و  ترور  مانند  ناگهانى  اجل هاى 
دست  از  يكى  يا  احمدشاه  اگر  مثال  كه 
نشاندگانشان كشته شد يا سكته كرد چه 
كسى جانشينش باشد و اگر او هم برايش 
پيشآمدى شد چه كسى جايش بنشيند، تا 
كمترين مقام مملكت كه هريكى را مثال 
مهره شطرنج بتوانند جابجا بكنند. يا مثال 
خواست  و  انداخت  لگد  و  لنگ  يكى  اگر 
از فرامين سرپيچى بكند با چه وسيله اى 
به  سر  اگر  آن  جانشين  و  كنند  نابودش 
مخالفت برداشت چگونه از پست و مقام 

يا از صفحه روزگار برش اندازند.

گونه  همان  به  را  انگليس  نتيجه  در 
از  جايى  در  آفتاب  گفتند  مى  كه 
نمى  غروب  و  طلوع  زمين  روى 
انگليسى  مستملكات  جزء  كه  كند 
و  سردمدار  را  انگليس  نباشد.  ها 
دانستند  زمين مى  پادشاه كل روى 
پادشاهان  و  كبير  پطر  گفتند  مى  و 
را  دنيا  ينگه  و  فرانسه  و  ُرم  و  چين 
هم او سر كار آورده و از سر كار بلند 
مى كند، تا آنجا كه انقالبات ُخرد و 
بزرگ دنيا و جنگ و صلح هاى دول 
دانستند  مى  او  سر  زير  هم  را  عالم 
مردم  كار  فقط  كه  بودند  راسخ  و 
براى  بنشيند  كه  است  آن  انگليس 
مردم دنيا نقشه كشيده به نفع خود 
خوب و بد طرح بكند، كه البته براى 
برايشان  هم  مقاصدشان  پيشرفت 

واحدند  تنى  شان  همه  آنها  تنها.  هستيم 
و كشور خود  خود  مردم  و  خود  جز  كه 
هيچكس و هيچ چيز را نديده هرچه مى 
خواهند براى خود مى خواهند و ما ملتى 
به هم  خائن  و  و دشمن  هستيم متشتت 
و  نوش  و  عيش  فكر  در  مان  بزرگان  كه 
و  كردن  دسته  پول  و  عياشى  و  هرزگى 
كاله  هم  سر  چگونه  كه  هايمان  كوچك 
بزرگان  بكنند.  را لخت  يكديگر  گذاشته 
كه  اين  و  صفت  نوكر  و  الوقت  ابن  مان 
چگونه تا دم گاوى بدستشان مى افتد باز 
خود بار بكنند و زير دستانشان كار آموز 

آنها كه چگونه دنبال روى بكنند.
حتى  چيز،  همه  كه  مردمى  ها  انگليسى 
و  آبرو  و  بقا  و  كشور  فداى  را  خود  جان 
ادامه حكومت خود مى كنند و ما مردمى 
كه چگونه بتوانيم مشترى پيدا كرده خود 
فروخته  را  مان  مملكت  و  كشور  همه  و 
انگليس  در  بكنيم.  بهتر  زندگى  روز  چند 
حكومت را فهميده ها و جان بركف ها و 
وطن دوست ها و اصل و نسب دارها و با 
شعورها اداره مى كنند، در اينجا قلدرها 
اصل  بى  و  ها  فروش  وطن  و  بيشعورها  و 
بى  و  وقاحت  هركه  و  ها  ترين  نسب  و 
زيادتر  و دست چوبش  زيادتر  اش  شرمى 
باال برود اداره مى كند، و در اين صورت 
واضح است دانش و خرد بر زور و قلدرى 

و نفهمى چربيده غالب مى شود.
برادران  ها  انگليسى  كه  زمان  همان  از 
به  بزرگ  عباس  شاه  زمان  در  را  شرلى 
دربار ايران فرستادند فهميده بودند باين 
همان  از  و  بكنند  نفوذ  چگونه  مملكت 
بردند  خبر  بازگشته  سفرايشان  كه  زمان 
كه  اند  ريخته  خاك  را  آنها  پاى  جاى  كه 
بعد از رفتنشان تطهير بكنند فهميدند كه 
فهم و شعور ما تا چه حد كار مى كند و ما 
چند مرده حالج و از ما چگونه مى توانند 

بار بكشند. 

ساختمان قدیمی موسسه اطالعات

هم  دنيا  نصف  اگر  كه  باشد  نمى  مطرح 
مردمش  با  شده  كشيده  خون  و  خاك  به 
نابود بشود بى آنكه اثر دست و جاى پايى 

از خود بگذارد.
بود  اين  بر  عقيده  هم  را  اى  عده  البته 
كه هركس عرضه داشت حق هم خواهد 
يافته  توفيق  زده  دست  كار  بهر  داشت 
آقائى بكند و درباره انگليسى ها اين گناه 
دزد نيست كه كسى را لخت بكند، بلكه 
اين گناه صاحب مال و صاحب خانه است 
حفظ  اش  خانه  و  مال  نداشته  لياقت  كه 
بكند. چشم ما و امثال ما كور مى خواستيم 
عرضه داشته و انگليسى ها را لخت بكنيم. 
همچنين از اينگونه مباحث كه آن كس هم 
بيفتد  جلو  بتواند  مشكل  افتاد  عقب  كه 
و  گرفتن  زن  فكر  ما  كه  زمان  آن  در  و 
درويشى  و  و حشيش  ترياك  و  بازى  پسر 
هاى  كارى  كثافت  انواع  و  قلندرى  و 
ديگر بوديم، انگليسى ها به فكر تحقيق و 
هاى  زمينى  روى  و  ها  زيرزمينى  تجسس 
ما بودند، و در آن وقت كه ما حواس مان 
معطوف چگونه طهارت گرفتن و سر خال 
مانند  و  شدن  بلند  خال  سر  از  و  نشستن 
تا  ما  امثال  و  ما  آنكه  فكر  به  آنها  بود  آن 
چه حد عقب ماندگى فكرى داشته با چه 
وسائل  با چه  و  مى خوريم  گول  چيزهايى 
خود  اسارت  يوغ  زير  به  را  ما  توانند  مى 

درآورده اسيرمان بكنند.
را  نفر  دو  فرستادند  را  كاشى  نفر  ده 
پار شدند  لته  و همه شان  بكنند  دستگير 
بدر  جان  توانست  كه  تنشان  يك  جز 
از  نفر  ده  چطور  پرسيدند  وقتى  و  ببرد 
داد:  جواب  خورد؟  مى  شكست  نفر  دو 
آنها  تنها،  بوديم  نفر  ده  ما  آنكه  »براى 
ميزديم  هرچه  ما  همراه.  بودند  نفر  دو 
زدند  مى  هرچه  آنها  خورد،  مى  گل  به 
ملتى  ها  انگليسى  خورد.«  مى  دل  به 
هستند همراه و ما و امثال ما ملت هايى 
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عالئم یائسگی و راهکارهایی 
برای کاهش و درمان آن

یائسگی به معنای قطع دوره  قاعدگی است. یک زن پس از یائسگی، توانایی باردارشدن 
را  تا شدیدی  متوسط  عالئم  هورمونی،  نوسانات شدید  به دلیل  و  می دهد  از دست  را 
تجربه می کند. همه  اینها ممکن است باعث افسردگی و تغییر روند عادی زندگی او 
به  و  نمی شود  محسوب  بیماری  یک  یائسگی،  که  بدانند  باید  خانم ها  همه   اما  شوند. 
این معنا نیست که به پایان زندگی شان نزدیک شده اند. نکته  جالب توجه اینجاست 
از خانم های جوان هم ممکن  اتفاق نمی افتد و بعضی  لزوما در میانسالی  که یائسگی 
است یائسه شوند. پس الزم است خانم ها در هر سنی که هستند، اطالعات شان را در 
این زمینه افزایش دهند. شما با خواندن مطالب زیر با مراحل مختلف یائسگی، عالئم 

متداول و راه هایی برای خفیف ترکردن نشانه های آن آشنا می شوید.
نکات کلیدی

۱.يائسگى سه مرحله دارد. مرحله  اول كه 
از  بيشتر  و  مى شود  ناميده  پيش يائسگى 

همه طول مى كشد.
۲.ُگرگرفتگى كه يك عالمت شايع يائسگى 

است، مى تواند چندين سال طول بكشد.
۳.خانم ها فقط به مدت يك سال در مرحله  
عالئم  است  ممكن  اما  هستند،  يائسگى 
از  قبل  سال  چندين  از  را  پيش يائسگى 

واردشدن به دوره  يائسگى تجربه كنند.
يائسگى، يك بخش عادى و طبيعى از روند 
وارد  شما  هنگامى كه  است.  سن  افزايش 
بدن تان  مى شويد،  زندگى تان  چهارم  دهه  
خواهد  كمترى  استروژن  توليد  به  شروع 
قاعده نشويد.  تازمانى كه شما ديگر  كرد، 
وقتى دوره  قاعدگى تان متوقف شد، وارد 
دوره  يائسگى مى شويد. يائسگِى طبيعى كه 
بدون مداخله  پزشكى رخ مى دهد، در سه 

مرحله اتفاق مى افتد:
پیش یائسگی

یائسگی
پس از یائسگی

بسيارى از مردم يائسگى را با پيش يائسگى 
مرحله اى  پيش يائسگى،  مى گيرند.  اشتباه 
يائسگى  دوره   به  گذار  زن  يك  كه  است 
رايج  نشانه هاى  از  برخى  مى كند.  آغاز  را 

پيش يائسگى عبارتند از:
ُگرگرفتگی

تعریق شبانه
خشکی واژن

در دوره  پيش يائسگى، بدن شما استروژن 
كمترى توليد مى كند و اين روند را تا يك 
آنكه سطوح هورمونى  از  قبل  يا دو سال 
شما به سرعت اُفت كنند، ادامه مى دهد. 
از  قبل  سال   10 تا  مى تواند  پيش يائسگى 
ورود شما به مرحله  يائسگى اتفاق بيفتد 
آغاز  زندگى تان  چهارم  دهه   در  اغلب  و 
دهه   در  خانم ها  برخى  اما  مى شود. 
پيش يائسگى  دوره   وارد  عمرشان  سوم 

مى شوند.

متوالى  ماه  دوازده  به مدت  هنگامى كه 
را  شما  يائسگى  پزشكان  نشويد،  پريود 
شما  ماه  دوازده  از  بعد  مى كنند.  تأييد 
وارد مرحله  پس از يائسگى خواهيد شد. 
اگر تخمدان هاى خود را با عمل جراحى 
تجربه  را  ناگهانى  يائسگى  برداشته ايد، 

خواهيد كرد.
مدت بروز عالئم

چهار  متوسط  به طور  پيش يائسگى  عالئم 
به  مربوط  عالئم  مى كشند.  طول  سال 
و  يائسگى  طول  در  به تدريج  مرحله،  اين 
يائسگى«  از  »پس  كه  آن  از  بعد  سال هاى 
شد.  خواهند  سبك تر  مى شود،  ناميده 
خانم هايى كه يك سال كامل را بدون دوره  
از  پس  مرحله   در  كرده اند،  سپرى  پريود 

يائسگى قرار دارند.
ُگرگرفتگى، يك عالمت شايع پيش يائسگى 
داد،  نشان  مطالعه  يك  نتايج  است. 
گرگرفتگى شديد تا متوسط مى تواند بعد 
ممكن  و  يابد  ادامه  نيز  پيش يائسگى  از 
طول  سال  ده  تا  دو  متوسط  به طور  است 
كه  مى گويند  محققان  برخى  اما  بكشد. 
مدت آن از اين بازه  زمانى معمول، تجاوز 
همچنين  مطالعه  اين  محققان  مى كند. 
دريافتند كه زنان سياه پوست و آنهايى كه 
وزن متوسطى دارند، به مدت طوالنى ترى 
آنهايى كه  و  سفيدپوست  زنان  به  نسبت 
را  ُگرگرفتگى  هستند،  اضافه وزن  دچار 

تجربه مى كنند.
خانم،  يك  كه  دارد  وجود  احتمال  اين 
سالگى  پنج  و  پنجاه  از  قبل  را  يائسگى 
زنانى  در  زودهنگام  يائسگِى  كند.  تجربه 
پنج  و  چهل  از  قبل  كه  مى افتد  اتفاق 
اگر  شوند.  يائسگى  مرحله   وارد  سالگى 
يا  سال  چهل  سن تان  اما  شده ايد،  يائسه 
كمتر است، به اين معناست كه به يائسگى 

زودرس دچار شده ايد.
مى تواند  زودرس  يا  زودهنگام  يائسگى 
برخى  بيفتد.  اتفاق  بسيارى  داليل  به 
مانند  جراحى  مداخالت  دليل  به  خانم ها 

زودرس  يائسگى  دچار  هيستركتومى 
هنگام  زود  يائسگى  همچنين  مى شوند. 
به دليل  است  ممكن  ديگر  برخى  براى 
به  وسيله   تخمدان ها  آسيب ديدن 
شيمى درمانى يا ساير بيمارى ها و درمان ها 

اتفاق بيفتد.
عالئم یائسگی

از  عبور  درحين  را  مختلفى  عالئم  شما 
مرحله  پيش  يائسگى تجربه خواهيد كرد. 

رايج ترين آنها عبارتند از:
ُگرگرفتگی: گرگرفتگى باعث مى شود كه 
شما ناگهان يك گرماى شديد در صورت 
حالت  اين  كنيد.  احساس  تنه تان  باال  و 
يا  دقيقه  چند  تا  ثانيه  چند  از  مى تواند 
ممكن  گرگرفتگى  بكشد.  طول  بيشتر 
يا چندبار در ماه  است چندين بار در روز 

اتفاق بيفتد.
تعریق شبانه: گرگرفتگى درهنگام خواب 
شود.  منجر  شبانه  تعريق  به  مى تواند 
بيدار  را  شما  مى توانند  شبانه  تعريق هاى 
بيشتر  روز،  درطول  شوند  باعث  و  كنند 

احساس خستگى كنيد.
احساس لرز: پس از آ نكه بدن تان به دنبال 
ممكن  شما  شد،  خنك  گرگرفتگى  يك 
را  لرز  و  پاها  سردشدن  سرما،  است 

تجربه كنيد.
احساس  واژن،  خشكى  واژن:  تغییرات 
ميل  جنسى،  رابطه   طول  در  ناراحتى 
از  ادراركردن  به  نياز فورى  و  جنسى كم 
يائسگى  ادرارى  تناسلى  سندروم  عالئم 

)GSM( هستند.
خفيف،  افسردگى  احساسی:  تغییرات 
شامل  را  تحريك پذيرى  و  خلقى  نوسانات 

مى شوند.
شبانه  تعريق  به دليل  خواب:  مشکالت 
مانند  مشكالت  برخى  است  ممكن 

بى خوابى اتفاق بيفتند.
شامل  مى توانند  پيش يائسگى  عالئم  ساير 

موارد زير باشند:
حساس شدن سینه ها

پریودهای سنگین تر یا سبک تر
PMS بدترشدن سندروم قبل از قاعدگی یا

خشکی پوست، چشم ها یا دهان
برخى از خانم ها نيز ممكن است عالئم زير را 

تجربه كنند:
سردرد

تپش قلب
درد عضالنی و مفصلی

مشکالت حافظه و تمرکز
نازک شدن یا ریزش مو

افزایش وزن
را تجربه  نشانه هاى اضافى  اين  از  اگر هريك 
علل  ساير  احتمال  ردكردن  براى  كرديد، 
است  ممكن  كنيد.  مراجعه  پزشك  به  ممكن 
دوره   سراسر  در  را  عالئم  اين  تمام  شما 
گرگرفتگى  اما  كنيد،  تجربه  پيش يائسگى 

معموال در آغاز پيش يائسگى اتفاق ميفتد.
مدیریت دوران یائسگی

و  پيش يائسگى  دوران  سپرى كردن 
يائسگى مى تواند براى بسيارى از خانم ها 
باشد،  دردناك  گاهى اوقات  و  ناخوشايند 
از  قابل كنترل  و  عادى  بخش  يك  اما 
از  برخى  اينها  است.  سن  افزايش  روند 
به شما كمك مى كنند،  نكاتى هستند كه 

عالئم تان را مديريت كنيد:
باعث  كه  را  چيزهايى  ُگرگرفتگی: 
شناسايى  مى شوند،  گرگرفتگى  تحريك 
غذاهاى  مانند  كنيد،  اجتناب  آنها  از  و 
يا  كار  محل  در  پنكه  يك  از  الكل.  يا  تند 
پريود  هنوز  اگر  كنيد.  استفاده  خانه تان 
مى شويد، از قرص هاى ضدباردارى با ُدز 
هنگامى كه  كنيد.  استفاده   LD يا  پايين 
گرگرفتگى شروع مى شود، نفس هاى آرام 
و عميق بكشيد. هنگامى كه حس مى كنيد 
مى شويد،  گرگرفتگى  دچار  به زودى 

لباس هاى خنك تر و كمترى بپوشيد.
خشکی واژن: شما مى توانيد براى كنترل 
از  رابطه  جنسى  واژن در هنگام  خشكى 
روان كننده هاى بدون نسخه و برپايه  آب 
از  بار  يك   روز  هرچند  يا  كنيد  استفاده 
نسخه  بدون  وا ژينال  مرطوب كننده   يك 
مى تواند  نيز  شما  پزشك  بگيريد.  كمك 
نوع  از  واژن  ناراحتى  تسكين  براى 
شديدتر آن، براى شما دارو تجويز كند. 
اما اگر تمايلى به برقرارى رابطه  جنسى 
پزشك  به  حتما  نداريد،  همسرتان  با 

مراجعه كنيد.

گردآورنده: سولماز مولوی
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ادامه مطلب  عالئم یائسگی...از صفحه ۴6

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

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

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

شماره تلفن 2627-857 )408( تماس حاصل فرمایید.

گروه همایش دوستان

1080 Linda Vista Ave., Mountain View, CA

دنباله مطلب در صفحه 50

مشکالت خواب و نوسانات خلقی
است  بهتر  داريد،  خواب  مشكالت  اگر 

موارد زير را امتحان كنيد:
سنگین،  غذایی  وعده های  خوردن  از 
کافئین  یا  قهوه  مصرف  سیگارکشیدن، 

در بعدازظهر اجتناب کنید. 
در طول روز، ُچرت نزنید. نزدیک زمان 

خواب تان ورزش نکنید. 
گرم  چای  یا  گرم  شیر  خواب،  از  قبل 

بدون کافئین بنوشید. 
خنک  و  ساکت  تاریک،  اتاق  یک  در 

بخوابید. 
خواب تان،  کیفیت  بهترکردن  برای 

گرگرفتگی را درمان کنید.
غذاخوردن  درست  استرس،  كاهش 
به  مى تواند  جسمى  فعاليت  داشتن  و 
مشكالت  و  خلقى  نوسانات  هرگونه 
پزشك تان  همچنين  كند.  كمك  خواب 
به برطرف كردن  كمك  براى  است  ممكن 
تغييرات خلقى براى شما دارو تجويز كند.

و  عالئم تان  مديريت  درمورد  بايد  شما 
بيمارى هايى  ساير  احتمال  ردكردن  براى 
شوند  شما  عالئم  باعث  است  ممكن  كه 
پزشك تان  با  آسم(  يا  افسردگى  )مانند 
كه  است  مفيد  همچنين  كنيد.  صحبت 
خانم هاى  گروه حمايتى مخصوص  يك  به 
براى  امنى  محل  تا  شويد  ملحق  يائسه 
مشكالت تان  و  نگرانى ها  درميان گذاشتن 

داشته باشيد.
درمان های تکمیلی

درمان  به  براى كمك  است  ممكن  پزشك تان 
يائسگى  درمانى  هورمون  شما،  يائسگى 
به  كه   MHT كند.  تجويز  نيز  را   )MHT(
است،  معروف  هورمون  جايگزينى  درمان 

مى تواند عالئم زير را كاهش دهد:
گرگرفتگی

تعریق های شبانه

مشکالت خواب
تحریک پذیری

خشکی واژن
از  روند  كندكردن  به  مى تواند   MHT
دست دادن استخوان و كاهش نوسانات خلقى 
كند.  كمك  نيز  خفيف  افسردگى  عالئم  و 

عوارض جانبى MHT عبارتند از:
خونریزی واژینال

نفخ شکم
تورم یا حساس شدن سینه ها

سردرد
تغییرات ُخلقی

تهوع
 MHT مطالعات نشان مى دهد زنانى كه 
باالترى  مصرف مى كنند، درمعرض خطر 
براى ابتال به حمله ى قلبى، سكته ى مغزى 
چنين  دارند.  قرار  خون  لخته شدن  و 
قرص ها،  از  زنانى كه  براى  مشابهى  خطر 
چسب ها و حلقه هاى ضدباردارى استفاده 

مى كنند نيز وجود دارد.
كه  داده اند  نشان  تحقيقات  ساير 
شامل  كه   MHT از  مداوم  استفاده ى 
به مدت   - است  پروژسترون  و  استروژن 
پنج سال يا بيشتر، مى تواند باعث افزايش 
خطر ابتال به سرطان سينه شود. زنانى كه 
رحم شان را با جراحى خارج كرده اند، فقط 
از استروژن استفاده خواهند كرد. قبل از 
درمان  از  استفاده  درمورد  تصميم گيرى 
اطالعات  به دست آوردن  براى  هورمونى، 

بيشتر با پزشك تان صحبت كنيد.
چه زمانی به دنبال کمک بروید

دوره   در  نامنظم  پريودهاى  تجربه كردن 
است.  طبيعى  و  عادى  پيش يائسگى، 
تخمدان  سندروم  مانند  ديگرى  شرايط 
نيز  رحم  دهانه   سرطان  يا  پلى كيستيك 
شوند.  نامنظم  خونريزى  باعث  مى توانند 
تا  كنيد  مراجعه  پزشك  به  زير  موارد  در 

احتمال ساير بيمارى ها را بررسى كند:
اگر پریودهایتان به طور ناگهانی بسیار سنگین 

شده اند یا حاوی لخته های خون هستند
ازحدمعمول  بیشتر  پریودهایتان  اگر 

طول می کشند
لکه بینی یا خونریزی پس از رابطه  جنسی

خونریزی یا لکه بینی بعد از پریودتان
کوتاه شدن فاصله  بین دو دوره  پریود

خطرات  قلبى،  بيمارى  و  استخوان  پوكى 
يائسگى  به  مربوط  بلندمدت  سالمتى 
استروژن  كه  است  اين  دليلش  هستند. 
استخوان ها  از  محافظت  در  مهمى  نقش 
استروژن،  بدون  ايفا مى كند.  قلب شما  و 
ابتال  براى  بيشترى  خطر  درمعرض  شما 
بهتر  مى گيريد.  قرار  بيمارى  دو  هر  به 
موجود  درمانى  گزينه هاى  درمورد  است 
براى محافظت دربرابر اين دو بيمارى، با 

پزشك تان صحبت كنيد.

باالترى  خطر  درمعرض  همچنين  شما 
ادرارى  دستگاه  عفونت  به  ابتال  براى 
باعث  مى تواند  يائسگى  چون  داريد،  قرار 
مجراى  ملتهب شدن  يا  تحريك  خشك، 
است  ممكن  همچنين  شود.  شما  ادرار 
دفعات بيشترى دچار عفونت هاى واژينال 
شويد، چون واژن شما خشك تر و نازك تر 

شده است.
سخن پایانی

با  زيادى  تفاوت  يائسگى،  از  پس  زندگى 
زندگى درطول سال هاى باروريتان ندارد. 
بخوريد،  غذا  درست  كه  باشد  يادتان 
انجام  منظم  چكاپ هاى  و  كنيد  ورزش 
دندان.  و  چشم  معاينات  ازجمله  دهيد، 
يك رژيم غذايى مغذى و ورزش منظم به 
حفظ استخوان هاى قوى كمك خواهد كرد 
و مراجعه  منظم به پزشك باعث مى شود 

كه زودتر از مشكالت تان مطلع شويد.

یائسگی در مردان چیست؟
دکتر ناصر امیرجنتی

به طور طبيعى با باالرفتن سن مردان ترشح 
هورمون  يك  كه  تستوسترون  هورمون 
مى يابد.  كاهش  به تدريج  است،  مردانه 
البته سرعت اين كاهش در افراد مختلف 
متفاوت است و تحت تأثير استرس روانى، 
ديابت،  نظير  مزمن  بيمارى هاى  داروها، 
متفاوت  كليوى  و  تنفسى  بيمارى هاى 

خواهد بود.
آندروپوز كه حالتى معادل يائسگى در زنان 
است، به بروز مجموعه اى از عاليم گفته 
مى شود كه به دنبال كاهش هورمون هاى 
مى گردد.  ايجاد  مردان  برخى  در  مردانه 
اين عارضه حدود بيست درصد در مردان 

باالى هفتاد سال شيوع دارد.
اتفاق  زمانى  مردان  در  واقعى  يائسگى 
اثر  در  فرد  بيضه  دو  هر  كه  مى افتد 
تصادف از دست رفته باشد و يا به علت 

را  بيضه ها  پرستات  سرطان  درمان هاى 
خارج كرده باشند.

عالیم این بیماری چیست؟
اختالالت  شامل  بيمارى  اين  عاليم 
كاهش  مانند  عضوى  اختالالت  جنسى، 
نظير  روانى  اختالالت  جسمى،  توانايى 
افسردگى،  خستگى،  باال،  تحريك پذيرى 
خواب  اختالالت  حافظه،  اختالالت 
پايين  سطح  وجود  با  مردان  اكثر  است. 
سطح  ندارند.  خاصى  عاليم  تستوسترون 
عاليم  آن  در  كه  تستوسترون  كاهش 
بيمارى آشكار  گردد، از فردى به فرد ديگر 
وجود  با  مردان  غالب  و  بوده  متفاوت 
سطح پايين تستوسترون عاليم خاصى از خود 
نشان نمى دهند و از طرفى اين بيمارى كمتر 
جدى  درمان  كمتر  و  شده  داده  تشخيص 

صورت مى گيرد.
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یک روز تابستانی در سال ۱8۳9، لوئی داگر، هنرمند فرانسوی و مخترع یکی از 
روش های اولیه  عکاسی، دوربین ابتدایی خود را روبروی پنجره ی آپارتمانش قرار 
داد و با نوردهی ۱۰ دقیقه ای تصویری از بلوار تمپل پاریس برداشت. این خیابان 
زمان  آن  نمایش های  و  موسیقی  مرکز  و  فرانسه  خیابان های  شلوغ ترین  از  یکی 
کالسکه ها  باعث شده  نوردهی طوالنی  داگر خلوت است.  اما عکس  بود.  پاریس 
در  که  انسان هایی  تنها  نشوند.  ثبت  در عکس  بوده اند  در حرکت  که  رهگذر ها  و 
تاریِخ عکاسی  روایت  به  او هستند.  و مشتری  واکسی  دیده می شوند یک  عکس 
این ها نخستین انسان هایی هستند که عکس شان برداشته شده. به این دلیل که 
آنها را ثبت کند. شمایلی تیره  اولیه  داگر توانسته تصویر  ثابت بوده اند و دوربین 
کنار  واکسی  جعبه   روی  را  پای خود  و  ایستاده  مردی  پایین عکس.  در  کوچک  و 
خیابان گذاشته و لکه ای تیره که در مدت نوردهی مشغول برق انداختن کفش های 
چشم  به  پیاده رو  دست فروش های  و  واکسی ها  معموالً  اگرچه  بوده.  مشتری اش 
نمی آیند. اما روایت این عکس اولیه این گونه است که از آن ها که رد می شده اند و 
گذر می کردند، نشانه ای باقی نمانده. آنچه ثبت شده تصویر کسی است که نشسته 

و به کار خود مشغول است.

واکسی هایی که در تصویر می مانند!
وفا بهمنی

از  ایران،  کنار  و  گوشه  از  که  است  مردمی  از  پر  تهران  خیابان های  از  کدام  هر 
شهرهای کوچک آمده اند بساطی پهن کرده اند و مشغول کسب و کارند. می توان 
اسم شهرهای کوچک زیادی را از دست فروش های تهران و مهاجرانی که در گوشه 

و کنارش کار می کنند یاد گرفت.

در  زيادى  واكسى هاى  و  كفاش ها 
خيابان هاى تهران، نبش كوچه ها و گوشه 
و كنار پياده روها نشسته اند و از كارى 
كه بلدند يا ناچار به آن شده اند ارتزاق 
مى كنند. معموالً به چشم نمى آيند مگر 
كفش  تعمير  يا  واكس  به  نيازى  اين كه 
پيدا شود. در خيابانى كه محل كار من 
دارد سه كفاش در جاهاى  قرار  آن  در 
مختلف و با فاصله نشسته اند. هر كدام 
خود  ثابت  كسب  محل  سال هاست 
و  كارمندها  دارند.  خيابان  اين  در  را 
مغازه داران خيلى خوب اين كفاش هاى 
كنار خيابان را مى شناسند. از اتفاق هر 
آن كه  آمده اند.  خراسان  استان  از  سه 
فريمان  اهل  مى نشيند  خيابان  ابتداى 
ازدواج  دارد.  سن  سال  چهل  است. 
كرده و هنوز بچه ندارد. در ميانه هاى 
خيابان واكسِى اهل جوين نشسته. كمى 
مسن تر از اولى است و دو فرزند دارد. 
شيروان  از  پيرمردى  خيابان  آخرهاى 
درگذشته  همسرش  كه  است  نشسته 
ولى صاحب بچه و نوه است اين پيرمرد 
به جز بساط واكس و بند و تعمير كفش، 
شهرش  از  هم  لواشك  و  آلو  بسته  چند 
كيسه   روى  فروش  براى  و  مى آورد 
نايلونى جلوى خودش مى چيند. اگر اين 
كفاش ها نبودند هيچ وقت فكرم مشغوِل 
فريمان و جوين و شيروان نمى شد. شايد 
شهرها  اين  كه  نمى شدم  كنجكاو  حتى 

كجاى نقشه  ايران هستند.
هر سه كفاش دور از خانواده و فرزند در 
تهران زندگى مى كنند. در خانه هايى كه 
از شهرستان  دست فروش ها و كارگراِن 
آمده، هر چند نفر با هم اجاره مى كنند. 
هركدام از اين ها سال هاى زيادى است 
و  كرده اند  عوض  كفى  زده اند،  واكس 
كفش هاى رهگذران را تعمير كرده اند. 
پيرمرد  آن  و  سال  پانزده  كمترين شان 
از  نه  اما  سال.  پنج  و  اهل شيروان سى 
بازنشستگى.  از  نه  است  خبرى  بيمه 
مى كنند  كار  اينجا  ماه  دو  تا  روز  چهل 
و با پس اندازى كه كرده اند براى مدتى 

پيش خانواده  خود برمى گردند.
در  كه  است  اين  هميشگى شان  حرف 

و  نيست  كار  كوچك شان  شهرهاى 
اگرچه  زندگى اند.  نوع  اين  به  مجبور 
ديگر عادت كرده اند و كار و دورى از 
خانواده را پذيرفته اند. سال هاى زيادى 
به تنهايى كار كرده اند و شكايتى ندارند. 
معموالً لبخند مى زنند. هر روز صبح از 
هستند.  خيابان  كنار  ادارى  وقت  اول 
در مسير آمد و رفت مردم مى نشينند 
خود  كار  به  افتاده،  پايين  سرشان  و 
بارانى  روزهاى  در  هستند.  مشغول 
مى نشينند  سرپناه  نزديك ترين  زير 
بساط شان  روى  نايلونى  كيسه اى  و 
مى خورند.  غذا  تنها  هميشه  مى كشند. 
خيابان  در  كه  غذاهايى  از  معموالً 
فروخته مى شود مى خرند و در گوشه اى 
را  خود  نهار  كرده اند  عادت  آن  به  كه 
مى خورند. هنگام غذا خوردن تنهاتر از 

هر زمان ديگرى به نظر مى رسند.
از  پر  تهران  خيابان هاى  از  كدام  هر 
كنار  و  گوشه  از  كه  است  مردمى 
آمده اند  كوچك  شهرهاى  از  ايران، 
بساطى پهن كرده اند و مشغول كسب 
و كارند. مى توان اسم شهرهاى كوچك 
زيادى را از دست فروش هاى تهران و 
مهاجرانى كه در گوشه و كنارش كار 

مى كنند ياد گرفت.
تابستانى در سال 1839، لوئى  يك روز 
داگر، هنرمند فرانسوى و مخترع يكى 
دوربين  عكاسى،  اوليه   روش هاى  از 
پنجره ى  روبروى  را  خود  ابتدايى 
نوردهى  با  و  داد  قرار  آپارتمانش 
تمپل  بلوار  از  تصويرى  دقيقه اى   10
از  يكى  خيابان  اين  برداشت.  پاريس 
مركز  و  فرانسه  خيابان هاى  شلوغ ترين 
پاريس  زمان  آن  نمايش هاى  و  موسيقى 
است.  خلوت  داگر  عكس  اما  بود. 
كالسكه ها  شده  باعث  طوالنى  نوردهى 
در  بوده اند  حركت  در  كه  رهگذر ها  و 
كه  انسان هايى  تنها  نشوند.  ثبت  عكس 
واكسى  يك  مى شوند  ديده  عكس  در 
تاريِخ  روايت  به  هستند.  او  مشترى  و 
انسان هايى  نخستين  اين ها  عكاسى 
شده.  برداشته  عكس شان  كه  هستند 
به اين دليل كه ثابت بوده اند و دوربين 

ثبت  را  آنها  تصوير  توانسته  داگر  اوليه  
پايين  در  كوچك  و  تيره  شمايلى  كند. 
را  خود  پاى  و  ايستاده  مردى  عكس. 
روى جعبه  واكسى كنار خيابان گذاشته 
نوردهى  مدت  در  كه  تيره  لكه اى  و 
كفش هاى  انداختن  برق  مشغول 
معموالً  اگرچه  بوده.  مشترى اش 

پياده رو  دست فروش هاى  و  واكسى ها 
به چشم نمى آيند. اما روايت اين عكس 
آن ها كه رد  از  اين گونه است كه  اوليه 
نشانه اى  مى كردند،  گذر  و  مى شده اند 
تصوير  شده  ثبت  آنچه  نمانده.  باقى 
خود  كار  به  و  نشسته  كه  است  كسى 

مشغول است.

By Appointment Only
(408) 909-9060 
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دنباله مطلب در صفحه ۵۰

خواص درمانی گوجه  سبز
فصل بهار با نوبرانه هاى گوجه  سبز همراه 
اين عقيده اند  بر  است. متخصصان تغذيه 
خوشمزه،  طعم  بر  افزون  سبز  گوجه  كه 
به  گوجه سبز  دارد.  هم  غذايى  ارزش 
مصرف  درخورش ها  پخته  و  تازه  صورت 
 ،C ويتامين  از  غنى  ميوه  اين  مى شود. 
اما  است،  سيتريك  اسيد  و  اسيد ماليك 
حد  از  زياده  مصرف  باشيد  داشته  توجه 

گوجه سبز باعث نفخ معده مى شود.
سبز:  گوجه  گرم   ۱۰۰ غذایی  ارزش 
كربوهيدرات 8,51 گرم، چربى 2,84 گرم، 

پروتئين 1,6 گرم، فيبر خام 0,5 درصد.
درصد   5 سبز،  گوجه  100گرم  مصرف  با 
ويتامين آ، 2,1 درصد ويتامين ب 1 )تيامين(، 
 2,8 2)ريبوفالوين(،  ب  ويتامين  درصد   1,9
ث،  ويتامين  درصد   13 نياسين،  درصد 
 5 درصدفسفر،   2,2 كلسيم،  درصد    5,1
درصدآهن و 3,6 درصد پتاسيم مورد نياز در 

روز تامين مى شود.
مصرف  معتقدند  شناسان  گياه  برخى 
مفيد  دهان  طعم  بهبود  براى  گوجه سبز 
اين ميوه، خاصيت  از خواص ديگر  است. 
مسهلى آن است كه به خوبى شناخته شده 
است. همچنين اثرات منحصر به فرد آن 
خون،  چربى  فشارخون  و  كاهش  شامل 

عملكرد  تنظيم  و  از خون  رسوبات  حذف 
معده اى - روده اى است.

در  باز  و  اسيد  تعادل  باعث  سبز  گوجه 
در  مى تواند  رو  اين  از  مى شود،  خون  جريان 
اين  باشد.  مفيد  خون  اسيدى  حالت  درمان 
از  جلوگيرى  در  قابل توجهى  اثرات  ميوه 
پيرى  باال،  خون  چربى  مانند  بيمارى هايى 
سلول وسرطان دارد. اسيد بنزوئيك، تركيبى 
اين  دارد.  ميكروبى  ضد  خاصيت  كه  است 
ماده به طور طبيعى در گوجه سبز وجود دارد.

بيانگر  تحقيقات  از  بعضى  همچنين، 
اين  ضدباكتريايى  و  ضدقارچى  خاصيت 
مى دهد  نشان  مطالعات  هستند.  ميوه 
تومورها  در درمان  ميوه مى تواند  اين  كه 
اسيد  وجود  به دليل  همچنين  باشد.  موثر 
اسكوربيك )ويتامين ث (، براى افراد مبتال 

به نقرس توصيه مى شود.

معجزه مصرف یک قاشق سرکه سیب
آیا تا به حال چیزی درباره فواید نوشیدن 
یک قاشق غذاخوری سرکه سیب در روز 
باید  نیست،  گونه  این  اگر  اید؟  شنیده 
بدانید که سرکه سیب محصولی فراتر از 

یک چاشنی ساالد محسوب می شود. 
سركه سيب در نتيجه يك فرآيند تخمير 
مانند  هايى  كربوهيدرات  طوالنى مدت 
چغندر  نارگيل،  زمينى،  سيب  انگور، 
فرآيند  اين  آيد.  مى  دست  به  سيب  و 
تركيبات  به منظور حفظ  كند و طوالنى 
اسيد  استيك،  اسيد  مانند  فعال  زيست 
اسيد  و  اپيكاتچين،  كاتچين،  گاليك، 
از اين  كافئيك صورت مى گيرد. هدف 
ويژگى  حفظ  از  اطمينان  حصول  فرآيند 
ميكروبى  ضد  و  اكسيدانى  آنتى  هاى 
در سركه است. هنگامى كه مدت زمان 
تخمير طوالنى است، سركه نوعى شبكه 
عنكبوتى را توسعه مى دهد كه ظاهرى 
از  اى  نشانه  اين  بخشد.  مى  آن  به  تيره 
وضعيت  و  بوده  محصول  باالتر  كيفيت 
سيب  سركه  مصرف  براى  آل  ايده 
سركه  وجود،  اين  با  شود.  مى  محسوب 
و  پاستوريزه شده  و  فيلتر  معموال  سيب 
پيدا مى  اساس ظاهرى شفاف  بر همين 
كند كه در سركه هاى سيب موجود در 

فروشگاه ها مشاهده مى شود.
قلیایی ساز  نوشیدنی  سرکه سیب یک 
است. اين به معناى آن است كه مصرف 
ايده  بدن  اسيديته  كاهش  براى  ماده  اين 
آل است و از اين رو، شرايط بهترى را براى 
سالمت كلى ايجاد مى كند. افزون بر اين، 
نوشيدن يك قاشق غذاخورى سركه سيب 
در روز به پيشگيرى از بيمارى هاى جدى 
فراموش  كند.  مى  كمك  سرطان  مانند 
باالى  محتواى  با  غذايى  رژيم  كه  نكنيد 
مشابه  غذايى  مواد  ديگر  و  نمك  چربى، 
كه  سازد،  اسيدى  را  بدن   pH تواند  مى 
اين شرايط براى تكثير ريزجانداران سمى 

ايده آل است.
سرکه سیب به گوارش کمک می کند. 
نوشيدن يك قاشق غذاخورى سركه سيب 
و  گرفتگى  سنگين،  يا  كند  گوارش  عالئم 
اين  دهد.  مى  تسكين  را  شكمى  اختالل 
ماده در به حداقل رساندن حس اسيديدته 
كند.  مى  كمك  دل  سر  سوزش  و  معده 
خوردن  از  پس  سيب  سركه  مصرف 
پيشگيرى  براى  سنگين  و  غنى  غذاهاى 
خوبى  ايده  عالئم  اين  شدن  پديدار  از 
مشكالت  چنين  اگر  شود.  مى  محسوب 
پيش از اين ايجاد شده اند، شما همچنان 
مى توانيد با مصرف سركه سيب عالئم را 

كاهش دهيد.

سرکه سیب برای دیابت مفید است. اسيد 
استيك موجود در سركه سيب به كاهش 
سطوح قند در خون كمك مى كند و براى 
افراد مبتال به ديابت مفيد است، زيرا از 
پيچيده  هاى  كربوهيدارت  كامل  گوارش 
قاشق  يك  نوشيدن  كند.  مى  جلوگيرى 
كه  هايى  آنزيم  سيب  سركه  غذاخورى 
مسئول تجزيه كربوهيدارت ها هستند را 
غير فعال مى كند. از اين رو، اين محصول 
از انباشت گلوكز در خون و افزايش شديد 

قند پيشگيرى مى كند.
عروقی  قلبی  بیماری  از  سیب  سرکه 
حاوى  سيب  سركه  کند.  می  پیشگیری 
است.  كلروژنيك  اسيد  از  باال  سطوح 
بد  كلسترول  اكسيداسيون  تركيب  اين 
بهبود  به  كه  كند،  مى  مهار  را   )LDL(
سالمت قلب و عروق منجر مى شود. اگر 
باال  اندازه  از  بيش  شما  كلسترول  سطوح 
است، غذاهايى با محتواى چربى باال را از 
روزانه  و  بگذاريد  كنار  خود  غذايى  رژيم 
يك قاشق غذاخورى سركه سيب بنوشيد.

کاهش  را  بینی  گرفتگی  سیب  سرکه 
سيب  سركه  بيوتيك  آنتى  اثر  دهد.  می 
كند.  مى  كمك  عفونت  خطر  كاهش  به 
را  مخاط  ميزان  محصول  اين  همچنين، 
كاهش داده و سينوس ها را پاكسازى مى 
كند و از اين رو، گرفتگى كمترى در آنها 
ديده مى شود. اگر عالقه به مصرف روزانه 
يك قاشق غذاخورى سركه سيب نداريد، 
اين كار را حداقل زمانى كه دچار آنفلوآنزا 
سركه  مصرف  دهيد.  انجام  ايد،  شده 
سيب به مدت ده روز معموال براى از بين 
همچنين،  كند.  مى  كفايت  مشكل  بردن 
اگر به گلو درد يا مشكالت التهابى مبتال 
شده ايد، سركه سيب در كاهش و از بين 

بردن آنها موثر عمل مى كند.
باکتری  جمعیت  سود  به  سیب  سرکه 
روده عمل می کند. آيا از يبوست مزمن 
يا گاه به گاه رنج مى بريد؟ در اين مورد، 
سركه  غذاخورى  قاشق  يك  نوشيدن 
سيب از تداوم اين مشكل پيشگيرى مى 

كند.
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ادامه مطلب معجزه مصرف...از صفحه ۴۹

ادامه مطلب  خواجه نظام ...از صفحه 27

ادامه مطلب نجات بیش ز ۳00...از صفحه 9

ادامه مطلب خرده روایت هایی...از صفحه ۴2 

اين جاى خوشوقتى است كه اين فيلمسازان 
كوشا و پراستعداد جوان، در كمال صداقت، 
اين  شهرت،  كسب  به  داشت  چشم  بدون 
از  دهند.  مى  ادامه  و  آغاز  را  ارزنده  كار 
درباره  »عودالجان«  فيلم  است  جمله  آن 
»عودالجان«  محله  و  تهران  شهر  تاريخچه 
كه از دوران صفويه و قاجار آغاز و به زمان 
فيلم  اعظم  بخش  شود.  مى  متصل  فعلى 
شده،  ساخته  منشى«  »مرتضى  توسط  كه 
محله  اين  در  كه  جرياناتى  نمايش  ضمن 
صورت مى گيرد، نظير جشن ها و مراسم 
مذهبى عاشورا و تاسوعا، بخش ويژه اى از 
اين محله است كه مكان زندگى و فعاليت 
كليمى هاى ايران بوده كه در كنار مذاهب 
ديگر، در صلح و صفا در بطن جامعه و شهر 

ادامه مطلب دنیای سینما...از صفحه ۱6

تهران به حيات خود ادامه مى دادند.
»منشى« با رفت و برگشت هايش به زمان 
هاى  فيلم  از  استفاده  و  حال،  و  گذشته 
قابل  فيلمى  اخير،  ايام  تصاوير  و  قديمى 
كه  آنانى  براى  كه  كند  مى  عرضه  ارزش 
مى  زيست  محله  اين  در  و  شهر  اين  در 
براى كسانى  و حتى  كنند،  ياد مى  كرده 
چهره  ندارند،  آشنايى  ها  مكان  اين  با  كه 
اى فراموش نشدنى در ذهن بيننده باقى 

مى گذارد كه جاى تقدير دارد.
به  توجه  و  فيلمسازى  سبك  اين  كه  اميد 
پيدا  ادامه  ايران هم چنان  تاريخى  ميراث 
مستند  فيلمسازان  براى  امكاناتى  و  كند 
ساز فراهم آيد تا آزادانه و با پشت كار به 
اين كار ارزنده و ثبت تاريخى ادامه بدهند.

بيمارى   كه  است  آمده  گزارش  اين  در 
و  آلوده  بسيار  محيط  گرسنگى،  از  ناشى 
كودكان  كه  هستند  مسايلى  دارو  فقدان 
آنها  با  مكزيك  با  آمريكا  مرز  در  مهاجر 
مواجه هستند. در اردوگاه هايى كه در اين 
نوجوانان  و  كودكان  دارند،  وجود  منطقه 

در شرايط نامناسبى به سر مى برند.
در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است 
پناهجويانى  شمار  گذشته  ماه هاى  در  كه 
كه از كشورهاى »هندوراس«، »گواتماال« 
پناهجوى راهى  به عنوان  و »السالوادور« 

مالحظه اى  قابل  تعداد  به  شده اند  آمريكا 
افزايش داشته است و اردوگاه هاى مربوط 
به پناهجويان هم در آمريكا با شمار باالى 
كودكان  تعداد  است.  شده  پر  پناهجويان 
مشاهده  اردوگاه ها  اين  در  هم  بيمار 
ندارند. دسترسى  دارو  به  كه  مى شود 
در  را  كودكان  مى توانند  وكال  از  گروهى 
كمپ هاى تگزاس ببينند. يكى از اين وكال 
گرسنه  كودكان  همه  تقريبا  كه  مى گويد 
هستند و از حداقل استانداردها در زمينه 

درمان برخوردارند. 

امر مسلم اين كه عبيد تا اواخر سال 768 
نحو  به  و  داشته  است  حيات  هنوز  ه.ق. 
او بين سنوات 768 و  قطع و يقين وفات 
769 يا 772 رخ داده است. او در دزفول 
دفن  خوزستان  استان  شهرهاى  از  يكى 
شد و تا پنجاه سال پيش سنگ قبرش نيز 
موجود بود. از تأليفاتى كه از او باقى مانده 
انتقاد  او  منظور  بيشتر  كه  است  معلوم 
بوده  طيبت  و  هزل  زبان  به  زمان  اوضاع 
 است. مجموع اشعار جدى كه از او باقى 

 است و در كليات به طبع رسيده  است از 
سه هزار بيت تجاوز نمى كنند. صرفنظر از 
اين كه عبيد شاعر بوده  است، همگان نام 
عامه  اغلب  و  عجين  هزل  و  طنز  با  را  او 
او را به لطايفش مى شناسند. در اين ميان 
منظومه موش و گربه شهرت بسيار داشته 
و ريش نامه و صد پند از همه لطيف ترند. 
مانند بسيارى از طنزپردازان متقدم مانند 
سعدى شيرازى، طنز و هزل به يكسان در 

لطايف او راه يافته است.

على رضا نوزده ساله آرايشگر بند كه 6 ماه 
است  تهران  اهل  و  مى گذرد  حبسش  از 
اين گونه مى گويد: »آرايشگرى بلد نبودم، 
يك بامعرفتى يادم داد، كم كم دستم راه 
مى زنم،   رو  سر  تا  ده  روزى  االن  افتاد، 
خوب اين متاع هم همين جورى شد شروع 
رو  سرم  مى گفت  مى اومد  طرف  كردم، 
بيا  گرم  دمت  مى گفت  مى زدم،  بزن، 
بهت عشق بدم، عشقى ها را كشيدم، االن 
سى تومن  مى خورم،  »بى 2«)1(  يك  روزى 

 150 هم  شيشه  برگشت  و  رفت  خوب  و 
واقعا  رو  شلوغى  و  اينجا  برام)2(،  مى افته 
نمى توانم تحمل كنم اگر نزنم، هنوز حاكم 
حكم نكرده برام، با مشروب گرفتنم، فكر 
معتاد  ولى  بگيرم،  بيشتر  سال  دو  نكنم 

مى رم بيرون.«
از  بيش  بند،  هر  در  مخدر  مالى  گردش 
صد ميليون تومان در هفته است. اين مواد 
بند مى رسد؛ »محل« هم  به  از سه طريق 
به  ناچيز و  توسط افسر نگهبان كه مقدار 

صورت خصوصى اين گونه تبادل مى شود و 
»انبارى« كه زندانيان در اعزام به دادگاه 
با  زندان  بيرون  از  بازداشت  هنگام  يا  و 
يا مخفى كردن  در معده  و حمل  خوردن 
مى آورند  خود  با  مواد  مقدارى  مقعد  در 
كه اين مقدار نيز بسيار ناچيز است. عمده 
مخدر زندان به شيوه پرتابى )پرتاب بسته 
در  هواخورى  به  زندان  مسئولين  توسط 
ساعتى مقرر( تامين مى شود. بسته اى كه 
پرت  با  و  دارد  ارزش  تومان  ميليون  پنج 
ميليون   50 به  قيمتش  به هواخورى  شدن 

تومان مى رسد.
كه  بود  شب  نيمه  سه  حدود  »ساعت 
درگيرى شروع شد. تيزى و قمه بود كه 
بود  فلكس و شيشه  و  به بدن ها مى خورد 
كه به سر و كول هم پرت مى شد تا چهار 
و نيم اين طورها هم طول كشيد، نه نفر را 
بردند بهدارى، سر چى؟ سر يك بچه كه 
امشب اين اتاق باشد يا اون اتاق.« رابطه 

جنسى نيز اگر فرد همسرى نداشته باشد 
با هر بار پانصد هزار تومان، روحانى زندان 
مالقات  و  صيغه  براى  را  فردى  مى تواند 
شرعى به وى معرفى كند. همچنين برخى 
در بندها پسر تك پَرى)3( براى خود دارند 
كه  تك پَر هزينه هايش بر عهده فرد است 

و از احترام برخوردار است.
از  يكى  بى 2،  يا  بوپرنورفين  قرص   )1(
عنوان  به  كه  است  اعتياد  ترك  درمان هاى 
ضد درد، مسكن قوى و جايگزين مواد مخدر 
در كلينيك هاى ترك اعتياد به كار مى رود و 

خودش هم اعتيادآور است.
دو  كشيدن  يعنى  شيشه،  رفت وبرگشت   )2(
خط شيشه روى زرورقى كه معتادان از آن براى 

مصرف هروئين يا شيشه استفاده مى كنند.
)3( تك پَر، كسى است كه به دليل نياز مالى، 
اعتياد، ترس، نياز به امنيت يا عالقه به شريك 
جنسى اختصاصى يك زندانى ديگر در زندان 

بدل مى شود.

ادامه مطلب  یائسگی در مردان...از صفحه ۴7

نحوه درمان آندروپوز یا یائسگی مردان
در  دارو  اين  تجويز  كه  چالشى  دليل  به 
بايد  ابتدا  مى كند،  ايجاد  مسن  مردان 
سطح  اندازه گيرى  با  بيمارى  تشخيص 
شود  قطعى  تستوسترون  سرومى  دقيق 
گرفته  نظر  در  نيز  تجويز  مالحظات  و 
دارو،  اين  دقيق  تجويز  صورت  در  شود. 
چاقى  نظير  مشكالت  و  عاليم  از  بسيارى 
افسردگى،  كم خونى،  يا  آنومى  مفرط، 
پوكى استخوان و اختالالت جنسى بهبود 
مى يابد. در هر سنى مى توان تستوسترون 
تجويز كرد و سن، فاكتور محدودكننده در 

تجويز اين دارو نيست. تجويز تستوسترون 
پروستات  سرطان  كه  افرادى  مورد  در 

دارند مناسب نيست.
نارسايى  خون،  غلظت  به  مبتال  مردان  در 
بزرگى  حتى  و  پروستات  سرطان  قلبى، 
شديد،  عاليم  با  همراه  پروستات  خوش خيم 
كه  هرچند  شود؛  تجويز  دارو  اين  نبايد 
افزايش تستوسترون در افزايش خطر سرطان 
پروستات  خوش خيم  بزرگى  و  پروستات 
در  دارو  اين  تجويز  ولى  است،  نشده  ثابت 
با  بايد  مردان  يائسگى  درمان  براى  باال  سن 

مالحظات بيمارى پروستات انجام شود.

می  سمزدایی  را  ها  کلیه  سیب  سرکه 
کند. آيا از عفونت هاى كليوى رنج مى بريد 
يا سنگ هاى كليه براى شما مشكل آفرين 
شده اند؟ اگر اين گونه است، مصرف يك 
قاشق غذاخورى سركه سيب هنگام صبح 
دنبال  همچنين،  دهيد.  قرار  نظر  مد  را 
آب  نوشيدن  و  پزشك خود  توصيه  كردن 
به ميزان كافى را فراموش نكنيد. اگر به 
اطمينان  داريد،  عالقه  ميوه  آب  مصرف 
باشند.  كننده  شيرين  فاقد  كنيد  حاصل 
از  هفته  دو  مدت  به  را  نمك  همچنين، 

رژيم غذايى خود كنار بگذاريد.
می  کمک  وزن  کاهش  به  سیب  سرکه 
و  رژيم غذايى سالم  به همراه يك  کند. 

غذاخورى  قاشق  دو  نوشيدن  ورزش، 
و  سوخت  آهنگ  روز  در  سيب  سركه 
سيب  سركه  كند.  مى  تسريع  را  ساز 
از ويتامين B6 و لسيتين است  سرشار 
و به سوزاندن چربى جمع شده در بدن 
به واسطه يك رژيم غذايى ضعيف كمك 

مى كند.
سرکه سیب را چگونه مصرف کنیم؟ دو 
وجود  سيب  سركه  نوشيدن  براى  روش 
قاشق  يك  نوشيدن  ساده  گزينه  دارند. 
غذاخورى سركه سيب است. اما اگر عطر 
قوى  اندازه  از  بيش  شما  براى  آن  طعم  و 
است، مى توانيد آن را در يك ليوان آب، 

چه سرد يا گرم، تركيب كنيد.
هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بالفاصله در دیگری باز می شود 

اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم.      “هلن کلر”

ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث می کنند، ذهن های معمولی درباره رخدادها، 
ذهن های کوچک درباره افراد. “النور روزولت”
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ادامه مطلب شمشاد...از صفحه ۳2

شاعران باريك بين با تشبيه طّره و زلف محبوبان به شمشاد از يك سو و اشاره به ساختن 
شانه با چوب شمشاد از سوى ديگر مضامين زيبايى پديد آورده اند، با سه بيت زير از 

حزين الهيجى، كليم كاشانى و واعظ قزوينى و دو بيت بعد از صائب:
کجا سرپنجۀ من شانۀ زلف تو خواهد شد / که این دولت نصیب بخت شمشاد است می دانم

حسن محتاج تکلّف نبَود زآنکه به زلف / هیچ نفزاید اگر شانه ز شمشاد بَود
غیر غمخواری نیاید هرگز از آزادگان / شانه گردد، اّره گر بر سر نهی شمشاد را

چون چاک نگردد دل شمشاد که آن زلف / غیر از دل صدچاک به خود شانه نگیرد
تو دل خون  زلف  از رشك  ]مگر مى شود كه شمشاد  چون = چگونه؟ مگر مى شود كه؟ 
و مجروح  تو جز دل هاى چاك  مانند شانه چاك چاك نشود، درحالى كه زلف  يا  نشود 

چيزى به خود نمى گيرد.[
در گشاد کار خود مشکل گشایان عاجزند / شانه نتواند گشودن طّرۀ شمشاد را

]آنانكه مشكل گشاى كار ديگران هستند در حّل مشكالت خود ناتوانند، همچنانكه شانه 
)كه بيشتر از چوب شمشاد است( نمى تواند از زلف يار )كه چون شمشاد پُرجعد و تاب 

است( گرهى باز كند.[
صائب بيش از ديگران شانۀ شمشاد را مضمون قرار داده است. او در دو بيت زير دست 
و پاى شانۀ شمشاد را، كه از دل هاى خونين در گيرودار زلف محبوب رنگ گرفته، به 

دست و پاى نگارين يا حنابسته مانند كرده است:
شانۀ شمشاد را دست نگارین می کند / بس که در زلف گره گیر تو دل ها خون شده ست

از دل خون شدۀ ماست نگارین پایش / چون از آن زلف برون شانۀ شمشاد آید
دو بيت زير نيز در مورد شانۀ شمشاد از صائب است:

چون شانۀ شمشاد به سر جای دهندش / با دست تهی هرکه کند عقده گشایی
تهى دستى به بى بروبارى شمشاد و عقده گشايى به شانه زدن و باز كردن جعد مو اشاره دارد.

خواهد فتاد دامن زلفش به دست ما / اين فال را ز شانۀ شمشاد ديده ايم
♦♦♦

حافظ قامت موزون و باالى بلند معشوق را به شمشاد تشبيه كرده و خط عارض و طّره 
بار در ديوان  يازده  واژۀ شمشاد  را چون شمشاد دانسته است.  و زلف محبوب جوان 

غزليات حافظ آمده است، با چند بيت انتخابى از ديوان او:
شکر ایزد که ازین باد خزان رخنه نیافت / بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

براساس متن غزل، خطاب بيت به ساقى يا به دختر رز يعنى شراب است. ]خدا را شكر 
كه در چند ماه سختى روزگار )شايد تهديد محتسب(، به روى و رخسار و قد و قامت 

تو خللى وارد نيامد.[
سایه تا بازگرفتی ز چمن، مرغ سحر / آشیان در شکن طّرۀ شمشاد نکرد

مرا در خانه سروی هست کاندر سایۀ قّدش / فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم
در سايۀ قّدش = در سايۀ لطف و مهرش. فراغ )فراغت( از چيزى داشتن = از چيزى 
و  سرو  تماشاى  از  مرا  كه  بر سرم هست  خانه  در  ]سايۀ سهى قدى  بودن.  آسوده خيال 

شمشاد بى نياز مى دارد - همدمى دارم كه مرا از شاهدان بازارى بى خيال مى كند.[
قدت گفتم که شمشاد است و بس خجلت به بار آورد / که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم

بُهتان = تهمت به دروغ، نسبت ناروا.
شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان / که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان...

بيت باال موقوف به بيت بعد در غزل است. شاه = خسرو = برتر از همه. به مژگان = با تير 
صف  زنندگان  برهم  دليران،   = صف شكنان  نگاه  كردن.  از  كنايه  مژگان  حركت  با  مژگان، 
و سرور  ]شاه خوش قامتان  رخنه  كردن.  قلب سپاه  به  = دل شكستن،  قلب  دشمن. شكستن 
شيرين سخنان كه با تير مژگانش قلب دليران را تسخير مى كند - با نگاهش دل ها را مى ربايد...[

ساقی! چمن گل را بی روی تو رنگی نیست / شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی

ادامه مطلب به نام هستی...از صفحه 2۳

اگر از اين ديدگاه به قضيه بنگريم تلقين 
كه  بينم  مى  قالبى  يا  و  ظرف  همانند  را 
هرچند ممكن است ظاهر آن زيبا و جالب 
مى  توجه  بيشتر  آن  محتواى  به  اما  باشد 
ارزش ظرف  كه  است  متحوا  اين  و  كنيم 
و  است  ظرف  كالم  پس  برد.  مى  باال  را 
محتواى آن ظرف كه مفاهيم كلمات است 
اثر يافته از شخصيت باطنى گوينده است.

عامل مهم ديگر در رابطه با اثر شخصيت 
اثر  كه  است  شونده(  )هيپنوتيزم  سوژه 
كند.  مى  رد  يا  پذيرد  مى  را  تلقينات 
دكتر  مانند  هيپنوتيزم  علم  پيشگامان 
جيمز  دكتر  و  برنهيم  پروفسور  ليابلت، 
و  بودند  معتقد  تلقين  تاثير  به  و...  بريد 
تلقين را به عنوان عامل اساسى هيپنوتيزم 
به  برامول  حاليكه  در  اند،  كرده  بيان 
شخصيت هيپنوتيزور و سوژه توجه كرده 
اساس  را  عامل  شخصيتى  خصوصيات  و 

قرار داده است.
مورد  را  مهمى  نكته  بايد  اينجا  در  من 
توجه خوانندگان اين سطور قرار دهم و آن 
اصل  در  هيپنوتيزم  كاشف  كه  است  اين 
 23 متولد  اطريشى  ِمسِمر  آنتون  دكتر 
مى ۱۷۴3 و متوفى 5 مارچ 1815  بود 
كه در اطريش معتقد به انتقال انرژى از 
هيپنوتيزور به بيمار بود و در اين رابطه 
ابتدا از طريق تئورى مغناطيس معدنى و 
به  انسانى  انرژى  انتقال  طريق  از  سپس 
درمان بيماران پرداخت و مورد حسد و 
كينه پزشكان وين قرار گرفت زيرا دكتر 
مسمر روش درمان دارويى را كامال كنار 
گذاشت و از طريق انتقال انرژى انسانى 
بسيارى از بيماران را مجانى درمان كرد 
بيمار خالى شد  از  و مطب پزشكان وين 
و همين سبب شد تا با نفوذ در دربار و 
به كار كردن اصول غيرانسانى مسمر را 
محكوم و مدت ده سال به فرانسه تبعيد 
و  پزشكان  از  بسيارى  بعدها  اما  كردند، 
معنوى  شخصيت  به  كه  نظران  صاحب 
او  پيرو  بودند  برده  پى  مسمر   دكتر 
كه  علمى  هيپنوتيزم  مكتب  اما  شدند، 
پيروان آن اغلب پزشكان بودند و مخالف 
انسان  در  شفابخشى  انرژى  وجود 
كوشش كردند خوابواره اى را با تلقين و 
استمرار محرك هاى فيزيكى در بعضى 
كلمه  گذارى  نام  و  آورند  بوجود  افراد 
جيمز  دكتر  پيشنهاد  با  بعدها  هيپنوز 
علوم  آكادمى  به  انگليسى  جراح  بريد 
انگلستان بر اين پديده نامگذارى شد كه 
گرفته شده از نام الهه خواب يونانى بود 
كه سال ها قبل من در كتاب هيپنوتيزم 
كرده  اشاره  آن  به  مفصال  روانشناسى  و 
زيرا  نيست  دقيق  نامگذارى  اين  كه  ام 

و  است  به معنى خواب  اصل  هيپنوز در 
با حالتى كه در فرد ايجاد مى شود و ما آن 
است  متفاوت  ناميم كامال  را هيپنوز مى 
هشيارى  و  حواس  طبيعى  خواب  در  زيرا 
انقطاع  و  گردد  مى  تغييرات  دستخوش 
حواس از محيط حاصل مى شود در حاليكه 
وضعيتى  در  فرد  هيپنوتيزمى  خلسه  در 
بين خواب و هشيارى قرار دارد و انقطاع 
ندارد  وجود  محيط  از  كامل  بطور  حواس 
در  درمانگر  با  هيپنوز  تحت  شخص  و 
و  دارد  قرار  احساسى  و  كالمى  ارتباط 
و شرايط  را مى شنود  تلقينات درمانگر 
منطق  كه  است  طورى  بيمار  روانى 
پذيرش  براى  مانعى  نسبى  هوشيارى 
همين  به  شود.  نمى  درمانگر  تلقينات 
دليل يعنى آمادگى بخش ناخودآگاه روان 
موجب  درمانگر  تلقينات  پذيرش  براى 
شده است كه هيپنوتيزم در تمام مراكز 
اثر  روش  يك  عنوان  به  جهان  علمى 
گذارد در بهبود مشكالت عصبى روانى 
گيرد.  قرار  تاييد  مورد  و  شود  شناخته 
تجربه  سال  چهل  حدود  طى  شخصا  من 
ز ريق مسمريزم به بسيارى ز هموطنان 
كمك كرده ام و از همان دوران نوجوانى 
پيرو عقيده دكتر مسمر بوده ام. ضمن 
اينكه در صورت لزوم از تلقين كه اساس 
هيپنوتيزم به اصطالح علمى است بهره 
جسته ام. اميدوارم اين مختصر توضيح 
ذهن عالقمندان را نسبت به ساز و كار 
روشن  )مسمريزم(  هيپنوتيزم  پديده 
خيلى  مطلب  كه  هرچند  باشد  كرده 

گسترده تر از اين مختصر است.
در  ناشنوا  شخص  يك  اگر  سوال: 
دستورات  آيا  گيرد  قرار  هيپنوز  حالت 

هيپنوتيست را اجرا مى كند؟
هيپنوز  تحت  فردى  چنين  اگر  پاسخ: 
قرار گيرد به دليل ناشنوا بودن تلقينات 
طريق  از  اما  است  اثر  بى  او  بر  كالمى 
با  توان  مى  احساسى  فكرى،  ارتباط 
و  كرد  برقرار  پاتيك  تله  رابطه  يك  او 
دستورات ساده را به او انتقال داد زيرا 
هيپنوز  حالت  در  كه  يادآور شديم  قبال 
تله  )ارتباط  عاطفى  احساسى  رابطه  يك 
مى  برقرار  سوژه  و  عامل  بين  پاتيك( 
شود و از محدوده ارتباط كالمى عادى 
خارج است و تحت شرايط و قوانين تله 
پاتى )انتقال احساس( قرار مى گيرد. اين 
نكته را يادآور مى شوم كه ممكن است 
هيپنوتيزمى  خلسه  سبك  مراحل  در 
چنين ارتباطى بالفاصله ايجاد نشود اما 
سوژه  كه  داده  نشان  متعدد  آزمايشات 
)فرد تحت هيپنوز( ارتباط عاطفى قوى 

با عامل )هيپنوتيزو( برقرار مى كند.

ماهنامه پژواک
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اين برنامه ها شامل موارد زير مى باشند:
اين  از  تعدادى  دانشجویی:  وام  عفو 
تا  دهند  مى  اجازه  شما  به  ها  برنامه 
از  باشيد،  شرايط  واجد  كه  صورتى  در 
خود  بدهى  همه  يا  مقدارى  پرداخت 
خدمت  شامل  شرايط  اين  شويد.  معاف 
 Ameri  و  Peace Crop  در رسانى 
به  كه  هايى  برنامه  باشد،  Crop  مى 
جمله  از  سالمت،  و  بهداشت  متخصصان 
و  پزشكان  دندان  پرستاران،  پزشكان، 
كارشناسان سالمت روان اين امكان را مى 
دهد تا در صورتى كه حداقل دو سال در 
يك جامعه محروم كار كنند، از پرداخت 
معاف  شان  بدهى  از  توجهى  قابل  مقدار 
رياضى  معلمان  )مخصوصا  معلمان  شوند. 
جوامع  در  كه  صورتى  در  نيز  وعلوم( 
بخشى  پرداخت  از  كنند،  كار  محروم 
مى  معاف  خود  دانشجويى  وام  بدهى  از 
شوند. به عالوه، برنامه هاى ديگرى وجود 
دارند كه به دانشجويان در پرداخت بدهى 
شان كمك مى كنند. براى مثال، دانشكده  
حقوق Yale ودانشگاه نيويورك، به بعضى 
در  حقوق  دانشكده  التحصيالن  فارغ  از 
صورتى كه در خدمات عمومى كار كنند، 
از وام  از پرداخت بخشى  امكان معافيت 

دانشجويى را مى دهند.
است  ممكن  نظامى  و  ملى  گارد  اعضاى 
مثل  هايى  برنامه  در  شركت  براى 
كه  باشند  شرايط  واجد  ملى،  فراخوان 
تا 18000 دالرى   5000 آن جايزه نقدى  در 
نظر  در  دانشجويى  وام  بازپرداخت  براى 
دسته  آن  نهايت،  در  است.  شده  گرفته 
براى هميشه  و  افرادى كه بطور كامل  از 
ناتوان و از كار افتاده شده اند، مى توانند 
براى معافيت از پرداخت وام هاى فدرال 
درخواست دهند. ممكن است مدتى طول 
بكشد تا دريابيد كه آيا براى چنين برنامه 
اگر  و  نه  يا  هستيد  شرايط  واجد  هايى 
بدهى  است  ممكن  باشيد،  شرايط  واجد 
معاف شده به عنوان درآمد شما محاسبه 
شده و مشمول پرداخت ماليات شويد. اما 
رهايى ازپرداخت بدهى ها، ارزش صرف 
دارد،  را  ماليات  حتى  و  انرژى  زمان، 
مخصوصا وقتى در نظر بگيريد كه در غير 
اينصورت، عالوه بر پرداخت بدهى، بهره 
اى را كه در آينده به بدهى تان اضافه مى 

شود نيز بايد پرداخت كنيد.
اتفاقى  مبنای درآمد:  چه  بر  بازپرداخت 
از  يك  هيچ  براى  شما  اگر  افتد  مى 
نباشيد  شرايط  واجد  مذكور  هاى  برنامه 
و پرداخت هاى ماهيانه براى وام هايتان 
توانايى  شما  كه  باشد  مقدارى  از  بيشتر 
اينصورت  در  داريد؟  را  آن  پرداخت 

برنامه  به  نگاهى  باشيد  ممكن است مايل 
 IBR درآمد  مبناى  بر  بازپرداخت 
برنامه  اين  جديدتر  )نسخه  بيندازيد. 
يعنى  دارد.  ، Pay As You Earn  نام 
به اندازه درآمد خود پول بپردازيد( با اين 
براى  آمدتان،  در  توانيد طبق  مى  برنامه، 
فدرال،  هاى  وام  ماهيانه  كمتِر  پرداخت 
پرداخت  از  پس  اگر  شويد.  شرايط  واجد 
هاى  سال  براى  آن  از  مقدارى  بدهى، 
مشخصى )10، 20 يا 25 سال( باقى بماند، 
معاف  مانده  باقى  مقدار  اين  پرداخت  از 

مى شويد.
براى  )كه  مشخص  هاى  سال  اين  طول 
بدهى  مانده  باقى  پرداخت  از  معافيت 
كه  دارد  كارى  به  بستگى  است(  الزم 
انجام مى دهيد. اگر شغل شما به عنوان 
خدمت عمومى )كه شامل مشاغل آموزشى 
و حقوقى مى شود( واجد شرايط باشد، بعد 
بدهى  مانده  باقى  پرداخت  از  ده سال  از 

خود معاف مى شويد.
 IBR تحت وام  بازپرداخت  کاربردی:  نکته 
يا PAYE، زيانى به كرديت اسكورهاى شما 
پرداخت  شما  كه  مادامى  كند،  نمى  وارد 

هاى كاهش يافته را به موقع بپردازيد.
یکپارچه سازی وام دانشجوی: اين موضوع  
وام  شخص  براى  موجود  هاى  گزينه  كه 
ها  براى Refinancing وام  گيرنده 
نيستند.  خوشايند  چندان  است،  محدود 
كه  وام   ديگر  انواع  برخالف  همچنين، 
كند،  پيدا  افت  )بهره(  سود  نرخ  اگر 
هاى  وام  توانند  Refinance شوند.  مى 
نيستند.  پذير  انعطاف  فدرال  دانشجويى 
در  شانس  يك  تنها  كلى  بطور  حقيقت،  در 
اين حالت داريد. براى Refinance  كردن 
وام هاى دانشجويى، بايد آن ها را يكپارچه 
وام  تركيب  بالقوه  مزاياى  از  بعضى  كنيد. 

هاى دانشجويى عبارت اند از: 
به  ماهیانه  پرداخت  تنها یک  Fداشتن 

جای چندین پرداخت در ماه
Fپرداخت های ماهیانه کمتر با افزایش 

مدت زمان پرداخت وام تا ۳۰ سال 
Fتبدیل نرخ متغیر وام به نرخی ثابت 

های  برنامه  برای  بودن  شرایط  Fواجد 

 IBR بازپرداختی دیگر مثل
وجود  تواند  مى  هم  مشكالتى  حال  اين  با 
)بهره(  سود  پرداخت  مثل:  باشد.  داشته 
صورتيكه  در  زمان،  طول  در  بيشتر  هاى 
مدت زمان وام طوالنى تر شود.  احتمال از 
دست دادن منافع بسته به نوع وامى كه آن 
را يكپارچه كرديد وجود دارد، مثل كاهش 

نرخ بهره يا معافيت از پرداخت وام.
چگونه وام های دانشجویی را یکپارچه 
 Department of Education  :کنید؟

كه  گيرندگانى  وام  براى  مفيدى  ليست 
هستند،  خود  وام  سازى  يكپارچه  فكر  به 
يكپارچه  به  تصميم  اگر  دهد.  مى  ارائه 
در  توانيد  مى  گرفتيد،  خود  وام  كردن 
Department of Educa� سايت  وب 
tion، فرم درخواست رايگان را پر كنيد.

ها:  اسکور  وکردیت  دانشجویی  های  وام 
عموما وام هاى دانشجويى )درصورتى كه 
به موقع پرداخت شوند(، زيانى به كرديت 
اغلب  اسكور ها  وارد نمى سازند و حتى 
كنند.  كمك  شما  اسكور  به  توانند  مى 

پرداخت بدهى،  اگر چه در صورت عدم 
قابل  بطور  نشده  پرداخت  هاى  بدهى 
اسكور شما  كرديت  كاهش  باعث  توجهى 
مى شوند. به همين خاطر، بازپرداخت وام 
هاى دانشجويى شما بسيار مهم است. شما 
مى توانيد كرديت اسكورهاى خود را يك 
بار در ماه و به صورت رايگان، با مراجعه 
به يك وبسايت معتبر و در بخش كرديت 
ريپورت بررسى كنيد. از اين طريق متوجه 
تا  دانشجويى  وام  بدهى  كه  شد  خواهيد 
چه حد در اسكور شما تاثير گذاشته است.

رفتند  دانشگاه  و  مدرسه  به  همه  مثل 
و مثل همه در ادارات و يا مشاغل آزاد 
زبان  فرهنگ  درآوردند.  را  خود  نان 
به  و  گرفتند  ياد  هم  را  ما  رسومات  و 
آنها نيز دل بستند. هرگز هم از اين دو 
به همين  نناليدند.  فرهنگى  و دو  زبانى 
داليل ساده و محكم فرمايشات آن روز 
آن بانوى ايرانى را سراسر حرف مفت و 
سست و بى بنياد مى دانم و برايم مسلم 
فرهنگى  برابر  در  جهت  بى  او  است 
ديگر خود را باخته بود و يا چنين وانمود 
در  روز  هر  ما  كه  مهاجرانى  كرد.  مى 
فرهنگ خود  هرگز  بينيم،  مى  شهرمان 
را هرچه كه هست رها نكرده اند و سعى 
محل  فرهنگ  يا  غربى  فرهنگ  دارند 
نيز دست كم در حد  را  مهاجرت خود 
نياز بياموزند و با آن كنار بيايند. بهرحال 
شبيه اين طرز تفكر در ايرانيان ديگر هم 
ديده ام. بياد دارم روزى در ميشيگان به 
خانمى هنرمند و كتابخوان گفتم  كه شما 
ايرانى هستيد، حيف  و همسرتان هر دو 
بزند.  حرف  نتواند  فارسى  پسرتان  است 
نگاه مالمتگرى به من كرد و گفت كه چه 
لزومى دارد پسر من زبان چهارم و سوم 
از  دارد!  افتخارى  كار چه  اين  و  بياموزد 
خنجرى  مثل  حرفش  امروز  تا  روز  همان 
قلب مرا شكافت. هروقت آن حرف يادم 

ميايد قلبم بيشتر درد مى گيرد.
نگاهی کوتاه به احوال حافظ

بختيارى  پژمان  مقدمه  با  حافظ  ديوان 
دارم.  دوست  را  اميرفلسفى  خط  به  و 
اين شاعر سرشناس بختيارى در مقدمه 
اين كتاب به احوال حافظ اشاراتى دارد 
مادرش  گويند  است:  فرموده  منجمله 
كازرون  دروازه  نزديك  و  بود  كازرونى 
تذكره  صاحب  داشت.  سكنى  شيراز 
نويسد...  مى  او  حال  شرح  در  ميخانه 
جدانشان از كوپاى اصفهان بود. در ايام 
اتابكان به شيراز آمد. والد او خواجه بهاء 
الدين است. مدار معشيت او به تجارت 
ايشان  سلسله  هميشه  و  گذشت  مى 
سه  الدين  بهاء  بودند.  مكنت  صاحب 

فوت  از  پس  دونفرشان  كه  داشت  پسر 
افتادند. فرزند كهترش  به بالد ديگر  او 
در  خود  مادر  نزد  محمد  الدين  شمس 
شيراز باقى ماند. مادر خواجه پسر خود 
از  پس  و  سپرد  محله  اهل  از  يكى  به  را 
چندى به شغل خميرگيرى واداشت. در 
جوار دكان نانوايى مكتبى واقع شده بود. 
خواجه ساعاتى از اوقات فراغت خويش 
را در آنجا به تحصيل مى گذراند و يك 
چهارم دستمزد خود را به استاد مى داد 
و  فصيح  آنها جوانى  در همسايگى  نيز  و 
مى  شعر  كه  داشت  بزازى  حجره  بليغ 
و  گفتار  استماع  براى  مردمان  و  گفت 
با  را  حافظ  آمدند.  مى  آنجا  به  او  اشعار 
و  آمد  پديد  شاعرى  داغيه  او  مشاهده 
عبارت هايى ناموزون بهم بسته بر ياران 
شد.  مى  آنان  مورد ضحكه  و  خواند  مى 
آمده  از طنز و طعنه ظرفا بجان  عاقبت 
كوهى  بابا  آستانه  به  نوميدى  و  ياس  با 
و  داشته  روزه  روز  سه  شده.  ملتجى 
افطار نمى كند، شب سوم در عالم رويا 
او را  بزرگوارى را مشاهده مى كند كه 
حافظ  اى  فرمايد  مى  و  داده  دلدارى 
سپس  برآورديم.  را  تو  مراد  كه  برخيز 
او  دهان  بر  برآورده  خود  دهان  از  لقمه 
مى گذارد و مى گويد فرو بر با اين لقمه 
ابواب علم بر تو گشاه گشت. هنگامى كه 
از خواب بيدار مى شود روح و فكر خود 
را روشن يافته و اين غزل را به رشته نظم 

مى كشد.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند

در  من  ولى  دارد  ادامه  احوال  اين  شرح 
اين شماره به همين مقدار بسنده مى كنم. 
الباقى عمر باقى باشد بقيه اين مطالب را 

هم مى آورم.
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مومنان اديان و مذاهب رايج در ايران در 
بنياد گذارى مدارس ويژه خود از آزادى 
هاى  هزينه  و  بود  خواهند  برخوردار 
روحانيان  كرد.  خواهند  تامين  را  مربوط 
به  باتوجه  ايران-  هاى  مذهب  و  ها  دين 
در  تدريس  حق  دين-  و  حكومت  جدايى 
يا  دولتى  هاى  دبيرستان  و  ها  دبستان 

همگانى را نخواهند داشت.
ملى،  دولتى،  كشور-  مدارس  تمامى  در 
درسى  هاى  كتاب  آنها-  مانند  و  مذهبى 
گوناگون با توجه به علم و دانش امروز تهيه 
و  آموزش  و  فرهنگ  دستگاه  شد.  خواهند 
در  رايج  خرافات  نوع  هر  با  كشور  پرورش 
ايران دست به مبارزه خواهد زد. همان گونه 
در  و مذهبى  دينى  تمامى دستگاه هاى  كه 
آزادى  براساس اصل  آزادند-  تبليغات خود 
بيان و قلم- مبارزه با انديشه هاى خرافى و 

باورهاى بى اساس نيز آزاد خواهد بود.
نگاهی به چند نکته اساسی

نكته  چند  به  كوتاه  نوشتار  اين  پايان  در 
اساسى در مورد اصل »جدايى حكومت و 
نكته  اين  از  برخى  شود.  مى  اشاره  دين« 
اما  اند  شده  نوشته  دفتر  اين  متن  در  ها 
پاره اى ديگر در متن به كار نرفته اند. در 
اين نوشتار  از  اين بخش، چكيده اى  واقع 
به شمار مى رود كه خواننده عالقمند مى 
يا  پژوهش  به  آن  هاى  نكته  درباره  تواند 

انديشيدن بپردازد.
و  »دموكراسى«  يا  مردم  حكومت   -۱
يكديگر  با  »تئوكراسى«  يا  دينى  حكومت 
سازش ناپذيرند. در حاكميت دين و مذهب 
مى  ناتوان  بسيار  يا  پايمال  مردم  حكومت 
طبقه  نيز  واقعى  دموكراسى  در  شود. 
روحانى حق دخالت در حكومت را ندارد و 

از اين دستگاه كنار گذاشته مى شود.
در  كامل  نظر  تجديد  از  دموكراسى   -۲
نوع  فرهنگى  تكامل  در جريان  تئوكراسى 
و  نظر  تجديد  اين  است.  آمده  پديد  بشر 

دگرگونى گزيرناپذير بوده است.
و  حكومت  »جدايى  انديشه  پيدايش   -۳
فكرى  مغزى-  تكامل  از  اى  جلوه  دين« 
انسان به شمار مى رود. اين جنبش فكرى 
نمودارى است از ميزان پيشرفت فرهنگى 

و تكامل سير انديشه در يك جامعه.
۴- در جامعه هاى پيشرفته تر جهان و در 
دموكراسى هاى تكامل يافته تر، حكومت 
انتخابى  نمايندگان  دست  در  جامعه  بر 
مردم و اداره امور مذهبى مومنان با طبقه 
روحانى است. روحانيت حق تحميل نظريه 
به  و  سياسى  مرام  بر  را  خود  دينى  هاى 

ويژه بر قانون اساسى كشور ندارد.
5- در بسيارى از جامعه هاى دموكراسى- 
سرمايه دارى جهان هنوز نهاد دين و مذهب 

طبقه  و  ها  دولت  است.  نيرومند  بسيار 
براى  هركدام  كشورها-  اين  در  روحانى 
با  رسيدن به هدف ها و منافع ويژه خود- 
يكديگر كنار آمده و به نوعى سازش تن داده 
اند. دموكراسى براى رسيدن به نوع آرمانى 

خود راه درازى در پيش دارد.
دموكراسى،  كشورهاى  از  برخى  در   -6
ندارد.  وجود  ملى  مذهب  يا  رسمى  دين 
هاى  مذهب  و  ها  دين  برابر  در  دولت 

گوناگون اعالم بى طرفى كرده است.
7- مرام، فلسفه و نظريه هاى سوسياليسم 
با نظريه هاى دينى و مذهبى برخورد بسيار 
شديد دارد. در اين جامعه ها اصل جدايى 
حكومت و دين با خشونت بسيار اجرا شده 
را  و مذهب  دين  كمونيسم  رهبران  است. 
ضدعلم، ضد فلسفه و منطق، غيرآسمانى و 
براى جامعه بسيار زيان آور مى دانند. در 
»آن  هاى  انديشه  تمامى  كمونيسم  مرام 

جهانى« بى ارزش و پوچ اعالم شده اند.
8- بيشتر نظريه هاى دينى و به ويژه دين 
با  هايى كه خود را »آسمانى« مى دانند 
برخورد  منطقى  علمى-  هاى  نظريه 
و  فيلسوفان  از  بسيارى  دارند.  شديد 
حاضر-  قرن  در  ويژه  به  انديشمندان- 
هيچ دينى را آسمانى نمى دانند و پديده 
و  زمينى  اى  پديده  را  مذهب  و  دين 

اجتماعى مى شناسند.
رهبران  و  بزرگان  ادعاى  برخالف   -9
طبقه  گوناگون،  هاى  دين  در  روحانى 
تواند  نمى  غيب«  »عالم  با  روحانى 
ارتباط پيدا كند، زيرا چنين عالمى وجود 
آسمانى  رسالت  داراى  طبقه  اين  ندارد. 
نيست. طبقه ممتاز  اى  ويژه  يا ماموريت 
فرمان  صالحيت  و  نيست  اى  برگزيده  و 

روايى برتمامى جامعه را ندارد.
كه  هايى  مذهب  و  ها  دين  تمام   -۱۰
دانند  مى  خود  انحصار  در  را  حقيقت 
به  را  ها  مذهب  و  ها  دين  ساير  پيروان 
و  رهبران  كنند.  مى  سركوب  سختى 
به  رسيدن  زمان  در  ها  دين  اين  بزرگان 
قدرت به بزرگترين كشتارها، خون ريزى 
گوناگون  هاى  دوران  در  ها  جنايت  و  ها 
تاريخ دست زده اند. حقيقت در انحصار 
هيچ دين، هيچ مذهب، هيچ مرام و هيچ 

دستگاه فلسفى نيست.
به قدرت در  ۱۱- دستيابى طبقه روحانى 
ايران و بنياد گذارى حكومت دينى هميشه 
خفت  و  ها  حكومت  بدترين  پيدايش  با 
بوده  همراه  ما  تاريخ  در  ها  دوران  بارترين 
نيرومند شدن طبقه  از  نمونه،  براى  است. 
حكومت  از  و  صفويان  دوران  در  روحانى 

ماليان در دوران كنونى مى توان ياد كرد.
۱۲- در بيشتر تمدن هاى دوران باستان، 

بعدها  و  بوده  حاكم  طبقه  با  حكومت 
»شاه« مظهر يا نماد اين طبقه بوده است. 
طبقه روحانى از قدرت چندانى برخوردار 
نبوده و هنوز نهاد دين و مذهب نيرومند 

نبوده است.
دين  كنونى،  انديشمندان  بيشتر   -۱۳
و  وجدانى  فردى،  امرى  را  مذهب  و 
رابطه  چگونگى  كه  دانند  مى  شخصى 
كند.  مى  روشن  را  آفريدگارش  با  فرد 
از  پس  و  روحانى  طبقه  پيدايش  از  پس 
از  دين«  »نهاد  يا  دستگاه  بنيادگذارى 
سوى اين طبقه، روحانيت براى دستيابى 
بر قدرت هاى اين جهانى و منافع شخصى 
جريانى  به  را  شخصى  وجدانى-  امر  اين 

حكومتى- سياسى تبديل كرده است.
در  و  تاريخ  هاى  دوران  بيشتر  در   -۱۴
و  حاكم  طبقه  جهان  كشورهاى  بيشتر 
براى  جداگانه-  هريك  روحانى-  طبقه 
طبقه  ويژه  منافع  و  ها  هدف  به  رسيدن 
خود از ديگرى به عنوان ابزار كار يا وسيله 
برده است. گاهى حكومت و دولت  سود 
و  داده  قرار  آلت دست  را  روحانى  طبقه 
به  را  حكومت  دستگاه  روحانيت  زمانى 
ابزار كار يا وسيله خود تبديل كرده است.
۱5- در كشورهايى كه اصل جدايى حكومت 
و دين- كم يا بيش- اجرا شده و دين رسمى 
يا مذهب ملى وجود ندارد پيروان مذهب 
دينى«  »همزيستى  نوعى  به  گوناگون  هاى 
اند.  يافته  دست  مذهبى«  »مداراى  يا 
از  يكى  مذهبى  مداراى  يا  دينى  همزيستى 
نمايان ترين جلوه هاى پيشرفت فرهنگ در 

جامعه به شمار مى رود.
گسترش  نظر  از  كه  كشورهايى  در   -۱6

حكومت مردم يا تكامل نظريه دموكراسى 
جدايى  اصل  كه  آن  با  ترند  پيشرفته 
شود  مى  اجرا  آنها  در  دين  و  حكومت 
آزادى هاى دينى و مذهبى نيز در جامعه 
خود  كه  نظامى  يا  حكومت  دارند.  وجود 
به  و  نامد  مى  جمعى  دسته  يا  گروهى  را 
مى  احترام  انسانى  و  فردى  هاى  آزادى 
هاى  آزادى  از  تواند  نمى  هرگز  گذارد 

دينى و مذهبى جلوگيرى كند.
از بنياد گذارى حكومت مردم  ۱7- پس 
حكومت  جدايى  اصل  اجراى  با  ايران  در 
هاى  آزادى  نظريه  به  توجه  با  و  دين  و 
مذهب  و  ها  دين  تمامى  انسانى  و  فردى 
در  ايران  حكومت  بود.  خواهند  آزاد  ها 
برابر دين ها و مذهب ها بى طرف خواهد 
با  كشور-  پروش  و  آموزش  دستگاه  بود. 
دين-  و  حكومت  جدايى  اصل  به  توجه 

غيرمذهبى خواهد بود.
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۴- محدوديتى براى تعداد گوشى هاى 
Plan خود نداريد )مثاًل اگر در سرويس 
همه  داريد  گوشى  پنج  خود  مخابراتى 

شامل اين بيمه خواهند شد.(
صورت  در  بيمه  هزينه  پرداخت   -5
از  گوشى.) بعضى  تعمير  يا  و  دزدى 
را  دزدى  ها  كمپانى  كارت  كرديت 
قبول ندارند و فقط هزينه تعمير را مى 
 Wells Fargo دهند اما كرديت كارت
از اين بابت هر دو گزينه را قبول دارد.(

استثنا  موارد  در  بيمه  شركت   -6
پرداخت را انجام نخواهد داشت.

موارد استثنا چیست؟  
اين موارد استثنا در مورد شركت هاى 
كرديت كارت مختلف متفاوت است اما 
در مورد شركت Wells Fargo برخى از 
اين موارد را براى شما مى نويسم. مثاًل 
تلفن خود  اين كه گوشى  مانند  مواردى 

كنيد  نمى  استفاده  تجارى  موارد  براى 
مى  استفاده  شخصى  مصارف  براى  و 
شود و يا از لوازم جانبى غير استاندارد 
استفاده نمى كنيد. پيشنهاد مى كنم اين 
دقت  با  بانك  سايت  وب  در  را  قسمت 
هاى  شركت  با  تماسى  اينكه  از  قبل 
باشيد  داشته  كمپانى  كارت  كرديت 

حتماً مطالعه كنيد.
در هر صورت امكان اين كمك مى كند 
 Wells Fargo كارت  كرديت  اگر  كه 
شخصى داريد بتوانيد از اين مزايا بهره 
اضافى  بيمه  به  نيازى  ديگر  و  بگيريد 
هاى  بيمه  هزينه  ) معموال  نداريد. 
هزينه  و  ماه  در  دالر   10 حدود  گوشى 
Deductible حدود 100 دالر براى هر 
از  استفاده  قطعا  پس  باشد(  مى  تعمير 
هاى  گوشى  براى  كارت  كرديت  بيمه 

همراه بسيار مقرون به صرفه است.
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ادامه مطلب جامعه شناسی مخاَطبان...از صفحه 22

ادامه مطلب پوکی استخوان...از صفحه ۳۳

بر  عالوه  شاملو،  كه  است  اين  هم  علّتش 
داشت،  كه  شكنى  سنّت  و  نوجويى  قريحۀ 
از  سرشار  غيرمستقيم  و  مستقيم  ذهنش 
شعر فرنگى بود، ولى اخوان بيشتر در همان 
فضاهاى مأنوِس شعِر سنتى مطالعه داشت 
و  ادب  غالبا  را  شعرش  سرچشمه هاى  و 

فرهنِگ كهِن ايرانى شكل داده است.
متفاوت  انداِز  چشم  دو  نقطه  همين  در 
ايرانِى«  روياروى ما قرار مى گيرد: »شعر 
كدام  هر  شاملو.  فرنگِى«  »شعِر  و  اخوان 
از  كه  آنها  دارد.  را  خود  خاص  جاذبۀ 
منظِر فضاها و حال و هواها در جستجوى 
شاملو  شعر  گمان  بى  باشند،  تازه اى  چيز 
خواهاِن  كه  آنها  و  مى پسندند  بيشتر  را 
ايرانى اند،  طعِم  و  بوى  و  رنگ  با  شعرى 
خواهند  خواستار  بيشتر  را  اخوان  شعِر 
بخواهد  كه  فرنگى  نفر  يك  براى  بود. 
الزم  سواِد  اگر  بخواند،  ايرانى«  »شعِر 
براى اين كار داشته باشد، شعِر اخوان در 
اولويّت خواهد بود. اينجاست كه گروهى 

اين گروهى آن پسندند.
منطقى  و  علمى  تعريفى  مى توانستيم  اگر 
كنيم،  عرضه  »ابتذال«  براى  جهانى  و 
تا  نيز مى توانستيم  را  زيبايى  و  هنر  شايد 
باقى  تا جهان  ولى  تعريف كنيم،  حدودى 
است اين پرسش همچنان باقى خواهد بود 
كه هنر چيست و نقطۀ مقابِل آن »ابتذال« 
در  هميشه  ابتذال  و  هنر  البته  چيست؟ 
تقابل منطقى قرار ندارند. مى تواند چيزى 
هم  هنر  حال  عيِن  در  و  نباشد  مبتذل 
نباشد. درين كه هركدام ازين دو مفهوم 
وجود  شّكى  نيز  است  نسبى  حدودى  تا 
است  هنر  شما  براى  كه  چيزى  ندارد. 
ابتذال  مصداِق  مى تواند  ديگرى  براى 
در  تن،  يك  براى  حتّى  برعكس.  و  باشد 
و  »هنر«  مصاديِق  عمرش،  مختلِف  ادواِر 

»ابتذال« در نوسان و تغيير است.
يعنى  است،  روشن  ابتذال  لغوِى  معنِى 
و  هست  همه  دسترِس  در  كه  چيزى 
مى توان آن را به ديگرى بخشيد و »بَذل« 
وجود  آن  دربارۀ  بُخلى  گونه  هيچ  كرد. 
ندارد. همه جا هست. هر كس مى تواند با 
آِب حمام دوست بگيرد. زيرا همه كسانى 
كه در حمام و در كناِر خزينه هستند به 
آن دسترسى دارند. تمام آدم هاى با سواد 
مى توانند بنويسند: »توانا بَود هر كه دانا 
سالم  دستش  كه  سوادى  با  هيچ  و  بود« 
باشد و قلم و كاغذ در اختيار داشته باشد 
ولى  نيست،  عبارت  اين  نوشتن  از  عاجز 
وقتى همين عبارت را »ميرزا غالمرضاى 
و  هركس  كار  ديگر  بنويسد  اصفهانى« 
مبتذل نيست. بر سر تملّك آن ميان تماِم 
آثاِر  گردآورندگاِن  تماِم  و  عالم  موزه هاى 

آغاز  غريب  و  عجيب  رقابت هاى  هنرى 
مى شود و در يك حراِج بين المللى دقيقه 
به دقيقه ارزش آن باالتر و باالتر مى رود. 
دقيقه  دو  يا  يك  فاصلۀ  در  نفر  ميليون ها 
دانا  كه  هر  بود  »توانا  بنويسند  مى توانند 
احتماال  تايى  چند  ميان  آن  از  ولى  بود« 
از طراز كارهاى هنرى خواهند بود و در 
شروع  رقابت  كه  هست  تا  چند  آن  ميان 
چيزى  چه  را  اينها  مياِن  مرِز  مى شود. 
ما  بس.  و  مى داند  خدا  مى دهد؟  شكل 
فقط احساس مى كنيم و اگر هم توضيحاِت 
از  و  دارد  »اقناعى«  جنبۀ  بدهيم  فنى 
مى توانيم  نيست.  علمى«  »استدالِل  نوِع 
نوعى  غالمرضا  ميرزا  خِط  در  بگوييم 
آيا  ولى  است  افتاده  اتفاق  زدايى  آشنايى 

هر نوع آشنايى زدائيى هنر است؟
و  بود  هنر  و  ابتذال  مسالۀ  طرِح  غرض 
مقايسۀ شاملو و اخوان. ما شاعرانى داريم 
كه در تمام ديوان ايشان يك بيِت مبتذل 
وجود ندارد: خاقانى و نظامى و شايد يكى 
بزرگان،  بقيۀ  اما  ديگر.  بزرگ  شاعر  دو 
حتى سعدى و حافظ و مولوى، شعِر مبتذل 
مقابِل  در  دارند.  هم  بسيار  گاه  و  دارند 
شمِس  ديوان  بشرِى«  مافوِق  »اوجياِت 
تبريز، مقدارى هم شعر هاى مبتذل وجود 
موالناست  شخص  سرودۀ  قطعا  كه  دارد 
شعِر  يك  خاقانى  ديوان  سراسِر  در  ولى 
خاقانى  ذاِت  يافت.  نمى توان  »مبتذل« 
مأنوس  شيوۀ  به  او  است.  ابتذال  دشمِن 
از  همگان دوست ندارد كه سخن بگويد، 

ابتذال مى گريزد.
سخن در مقايسۀ شعِر شاملو و اخوان بود. 
شاملو، مثل خاقانى، ضد ابتذال است. ولى 
را، جز در  ابتذال  نمونه هاى  اخوان  در شعِر 
شاهكارهاى حيرت آوِر او، بيش و كم مى توان 
هم  سعدى  و  حافظ  و  موالنا  كه  گفتم  ديد. 
شعر مبتذل دارند. اگر ِصرف گريز از ابتذال 
شاعر  بزرگ ترين  خاقانى  گيرد،  قرار  معيار 
شاعِر  او  نيست.  چنين  ولى  مى شود،  جهان 
در  ولى  است،  الشأنى  عظيم  آوِر  حيرت 
كناِر او و برتر ازو هم ما شاعرانى داريم، چه 

ايرانى و چه انيرانى.
از  جوانى  در  شاملو  كه  ضربه اى  شايد 
پس  و  شده خورد  فراموش  نشِر آهنگ هاى 
حرِف  مقدار  چه  كه  شد  متوجه  آن  نشِر  از 
نشر  خود  نام  به  شعر  عنواِن  به  را  مبتذل 
از  او  هميشگِى  ترِس  اين  سبب  است،  داده 
آخر عمر حاضر  تا  باشد. شاملو  ابتذال شده 
جايى  خود  شعرى  آثار  فهرست  در  كه  نشد 
براى آهنگ هاى فراموش شده در نظر بگيرد، 
با آنكه يكى از زيباترين شعرهاى سراسِر عمِر 
شاملو، يعنى »خواب و جينگر« نخستين بار 

در همين مجموعه چاپ شده است.

شيفتگانش  براى  اخوان  شعر  جاذبۀ 
ايرانى  مليت  و  سنّت  به  آنان  عشق  از 
شاملو  شعر  جاذبۀ  و  مى گيرد  سرچشمه 
است  گريزى  حاصل  دوستدارانش  براى 
ما،  كنونِى  جامعۀ  دارند.  كهنگى  از  كه 
است:  دوراهى  يك  سِر  بر  لحظه،  درين 
يك  از  خويش  هويت  و  سنّت  به  احترام 
از سوى  كهنگى  و  از سنّت  گريز  و  سوى 

ديگر. »ايران را از ياد نبردن« از يك سوى 
و »جهانى شدن« از سوى ديگر. اين صف 
كدام  هيچ  و  بود  خواهد  و  هست  آرايى 
آن  نمى تواند  گرايش ها  اين  سوى  دو  از 

ديگرى را ُمجاب كند.
1-محّمد رضا شفيعى كدكنى، جامعه شناسى مخاطبان 
دو شاعر )شاملو و اخوان( در حاالت و مقامات م. اميد، 
تا 234.  انتشارات سخن، 1391، صفحات 226  تهران، 

]پژواك نوشتۀ اصلى در كتاب را خالصه كرده است.[

گويد:  مى  درويش  محمود  فلسطينى  شاعر 
»جهان بروى ما بسته مى شود«. آيا اين حرف 
درستى است يا نه! بايد بيشتر به آن انديشيد.

سلطان فرهاد مجيدى هم كه فقط دوست 
دارد سرمربى باشد. بعد از فقط يك ماه با 
استقالل  تيم محبوبش  استراماچونى  آمدن 
مقصد  اميد  ملى  تيم  رفت.  و  كرد  رها  را 
و خاك مى  و هنوز هم گرد  اوست  بعدى 
به  را  اميد  تيم  ايرانى  دستياران  او  كند. 
يك  و  خارجى  دستيار  دو  و  فرستاد  خانه 
بدن ساز خارجى انتخاب كرد. اين پول از 
او هم اورگانيك فكر مى  آيا  آيد؟  كجا مى 
هست  كسى  باال  آن  رسد  مى  بنظر  كند؟ 
قول  او  دارد.  دوست  را  فرهادخان  كه 
سال  و سه  از چهل  بعد  را  تيم  است  داده 
ديد،  و  نشست  بايد  برد،  مى  المپيك  به 
خدا خودش كمك كند. راستى شايد كميته 
آيا  دهد،  پاسخ  پرسش  اين  به  بايد  آموزش 
با اين همه بگير و ببندها چرا ما حتى نمى 
توانيم دستيار مربى هم تربيت كنيم؟ چه 
فوتبال  فدراسيون  است؟  پاسخگو  كسى 

ادامه مطلب ورزش از نگاه من...از صفحه ۱۴

استقالل  تيم  در  دهد؟!  مى  اجاره  چگونه 
دستياران  فوالد،  آهن،  ذوب  پرسپوليس، 
مربى از خارج از كشور باشند، پس چگونه 
از  بايد  ايرانى رشد كند؟  بايد مربى جوان 
آقاى تاج پرسيد، راستى چرا؟ راستى آقاى 
ماركار كه هشت سال دستيار كيروش بود 
كجاست و چه مى كند؟! باور كنيد هرگاه 
استقالل و پرسپوليس به صاحبان اصلى آنها 
كه مردمند واگذار شود، نيمى از مشكالت 
حل مى شود. تغييرات همواره بايد براى 
بهتر شدن باشد، مدير عامل هايى كه مى 
خاك  آرزوهاى  اى  آه،  روند.  مى  و  آيند 
آمد  چرا  كه  داند  نمى  هيچكس  شده، 
چرا  و  بود  چه  او  قرارداد  رفت.  چرا  و 
با  مردى  گويند.  مى  بد  او  از  بازيكنان 
راه  پرسپوليس  به  كه  بود  آمده  شير  دل 
را  ها  آمدن  و  رفت  اين  كسى  چرا  يابد، 
تجزيه و تحليل نمى كند چرا، چرا، چرا؟ 
تاج، رياست محترم  آقاى  اين ميان  و در 
آماه  شرايط  تا  است  گفته  فدراسيون، 

نباشد ليگ برگزار نمى شود.

ملخ    ،)Cobra( مانند  حركاتى  همچنين 
)Locust(، چرخ )Wheel( و غيره باعث 
تستوسترون  هورمون  سطح  ترشح  افزايش 
اين  تمام  و  شود  مى  بدن  در  استروژن  و 
عوامل در كنار هم سبب روند جلوگيرى از 

پيشرفت پوكى استخوان خواهند شد.
مانند  مختلفى  انواع  در  يوگا  هاى  كالس 
وينياسا )Vinyasa(، هاتا )Hatha(، ين 
 )Chair yoga( يوگا با صندلى ،)Yin(
و غيره برگزار مى شود. افراد با توجه به 
هدف و ميزان سالمتى خود مى توانند در 
اين كالس ها شركت كنند. توصيه من به 
عنوان مربى يوگا به افرادى كه از بيمارى 
همچنين  و  برند  مى  رنج  استخوان  پوكى 
شركت  هستند،  ضعيف  عضالتى  داراى 

در كالس هاى Yin و chair يوگا است.
ترميمى  يوگا  عنوان  به   )Yin( ين  يوگا 

و  اساسا روى زمين  و  شناخته شده است 
انجام مى شود.  بدون خم كردن عضالت 
و  خشكى  يا  و  تعادل  مشكل  كه  افرادى 
با  دارند  را  ها  ماهيچه  پذيرى  انعطاف 
به  دستيابى  توانند  مى  يوگا  اين  شروع 
خود  براى  را  قوى  هاى  ماهيچه  با  بدنى 
صندلى  با  يوگا  همچنين  كنند.  ميسر 
بسيار  استخوان  پوكى  به  مبتاليان  براى 
افزايش فشار بر  مفيد بوده و راهى براى 
تعادل و قوى شدن  سطح استخوان، حفظ 
اميدوارم  باشد.  مى  بدن  در  ها  ماهيچه 
خواندن اين مطلب راه گشايى باشد براى 
استخوان،  پوكى  بيمارى  به  مبتال  عزيزان 
كه زندگى سالم تر و شادترى را با انجام 
در  بياورند.  ارمغان  به  خود  براى  يوگا 
ماه آينده به بررسى تاثير يوگا بر بيمارى 

آرتروز و كلسترول پرداخته خواهد شد.
من فهمیده ام که مردم آن چه شما گفته اید را فراموش می کنند، آن چه را که 
انجام داده اید را هم فراموش می کنند، اما احساسی که به آن ها منتقل کرده اید را 

هرگز فراموش نخواهند کرد.      “مایا آنجلو”
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ادامه مطلب  حکایت »پیرچنگی« ...از صفحه ۱2

ادامه مطلب شباهت های آشکار...از صفحه 2۹

ادامه مطلب نوشخند و پوزخند...از صفحه ۱7

خروشید و برَجست لرزان ز جای  
بدّرید و بسپرد محضر به پای
گرانمایه فرزند او پیش اوی  

ز ایوان برون شد خروشان به کوی
رودى  مانند  ضّحاك  كلفتان  و  نوكران 
جوليانى )وكيل سرسپردۀ ترامپ( و خانم 
انتخاباتى  مبارزۀ  )مدير  كانِوى  كليان 
را گفتند چرا  امروز، ضّحاك  ترامپ( در 
در برابر خروش كاوه سكوت كرده است 

و وى در پاسخ آنان گفت:
که چون کاوه آمد ز درگه پدید  

دو گوش من آواز او را شنید
میان من و او ز ایوان ُدُرست  
تو گفتی یکی کوه آهن بُرست

ندانم چه شاید بُدن زین سپس  
که راز سپهری ندانست کس

فريدون  كه  مى دانيم  را  داستان  بقيه  و 
بند كشيد،  به  را در كوه دماوند  ضحاك 
مجلس  )رئيس  پلوسى  نانسى  همچنانكه 
نمايندگان( هم گفته است كه بهتر است 
زندان  در  استيضاح  جاى  به  را  ترامپ 

ببيند!
و  ترامپ  فرق هاى  به  بايد  جا  اين  در 

ضّحاك هم اشاره كرد:
براى  ويژه  )مشاور  مالر  رابرت  گزارش 
مى گويد  ترامپ(  اتّهامات  به  رسيدگى 
روسيه در نصب دونالد ترامپ به رياست 
در  داشته،  نقش  متحده  اباالت  جمهورى 
حالى كه هيچ منبعى از ارتباط ميان ضّحاك 
با روسيه سندى به دست نداده است. در 
اَِوستا آمده كه ضّحاك خواهان آن بوده كه 
تهى  آدمى  از  را  فرمانش  زير  كشور  هفت 
گرداند و آن خواهش را با آناهيتا در ميان 
باز  آن سر  از پذيرش  آناهيتا  گذاشته، ولى 
به  اوستا،  متن  است  اين  است.  بوده  زده 

نقل از آبان يشت، كردۀ هشتم:
ای  نیک!  ای  اَناهیتا!  اَِردویسَور  ای 

تواناترین!
مرا این کامیابی ارزانی دار که من هفت 

کشور را از مردمان تهی کنم.
تهى  ضّحاك  كه  گونه  همان  است  روشن 
از  را  فرمانش  زير  كشور  هفت  كردن 
است،  مى دانسته  كاميابى  »مردمان« 
در  را  كاميابى  بزرگترين  هم  روسيه 
اياالت متحده  منصرف كردن »مردمان« 
از انتخابات و دموكراسى مى داند و به اين 
والديمير  چنانكه  مى كند،  افتخار  هم  امر 

پوتين سال گذشته بعد از ديدار با دونالد 
پُرسش  به  پاسخ  در  هلسينكى  در  ترامپ 
تاييد كرد كه روسيه خواستار  خبرنگارى 
هيالرى  به جاى  ترامپ  دونالد  انتخاب 
آمريكا  جمهورى  رياست  به  كلينتون 
ترامپ  انتخاب  گفت  وى  است.  بوده 
بود  گفته  ترامپ  زيرا  بود  روسيه  نفع  به 
مى خواهد روابط دوجانبه را بهبود بخشد!

1-از جمله نگاه كنيد به دو لينك زير:
https://www.youtube.com/watch?v=X_
pWxaWWhg4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YLZNj_9sPgl

متون  مجموعۀ  شاهنامه،  جالل،  مطلق،  2-خالقى 
دفتر،  هشت  شاطر،  يار  احسان  نظر  زير  فارسى، 
بنياد ميراث ايران، نيويورك، 1386 - 1366. همۀ 
همان  با  نامبرده  شاهنامۀ  از  مقاله  اين  در  ابيات 

رسم الخط نقل گرديده است.
3- گويا دكتر خانلرى تشكيل جمهورى اسالمى را 
اين  به  توّجه  با  اّما  بود،  خوانده  عرب  دوم  حملۀ 
ايران  در  اسالمى  جمهورى  بايد  شاهنامه  داستان 

را حملۀ سوم  خواند!
كه  است  زمان  آن  در  نّقاالن  به  ضّحاك  اشاره   .4

برابر با Fake News امروزى بوده است!
5. مقايسه كنيد با آرا همۀ جمهوريخواهان جديد 
كمال  و  تمام  كه  سنا،  به ويژه  كنگره،  در  قديم  و 

سخنان ترامپ را تاييد مى كنند!
كه  است  آهنگر  كاوۀ  ديده«  »ستم  از  منظور   .6
كرده  ماران  خوراك  ضّحاك  را  پسرانش  همه 
بود. امروزه »ستم ديده« معادل روزنامه نگاران و 
خبرنگاران و قضات دادگاه ها و ديگرانى است كه 

پرزيدنت ترامپ خواهان نابودى آنان شده است.
و  ضّحاك  ميان  هم  ديگرى  تشابهات  ظاهراً   .7
رؤياى  از  سال ها  گذشت  با  دارد.  وجود  ترامپ 
آدم  مغز  و  ستم  و  ظلم  حكومت  ادامۀ  و  ضّحاك 
قربانيان  از  آبتين  پدرش  كه  فريدون  او،  خوارى 
با  همزمان  و  مى آيد  دنيا  به  است  بوده  ضّحاك 
و رنگ موى  زاده مى شود  نيز  بَرمايه  گاو  تولّدش 

سر فريدون متفاوت و رنگ به رنگ بوده است:
ُورا  گاوان  ز   / بود  بَرمايه  نام  َكه ش  گاو  همان 

برترين پايه بود
ز مادر جدا شد چو طاوس نر / به هر موى بر تازه 

رنگى دگر
و  ستاره شناسان   / بخردان  سرش  بر  انجمن  شده 

هم موبدان
پيرسر  از  نه   / نديد  كه كس در جهان گاو چونان 

كاردانان شنيد
را  پسر  ضّحاك  ترس  از  فريدون  مادر  فرانك 
در  نام  بَرمايه  گاو  اين  كه  مى بَرد  بيشه زارى  به 
موى  رنگ  دليل  به  شايد  ضّحاك  و  آنجاست 
فريدون  بر  دايگى  ِسمت  كه  را  بَرمايه  فريدون، 

داشته هالك مى كند. واهلل يَعلم!

ادامه مطلب نظر و عقیده...از صفحه ۴۵

در هر صورت اين عقيده كه پل اين مملكت 
برده است و  را آب  امثال ما  و كال ممالك 
از روزى كه عيسوى ها على و معاويه را در 
برابر هم قرار داده ما را سرگرم اختالفات 
و  گرى  سنى  و  شيعه  و  مذهبى  و  عقيدتى 
طعم  كه  زمان  آن  از  و  ساختند،  آن  مسائل 
لقمه خيانت در كام دولتمردان و متنفذين 
به  را  ما  شد  قرار  و  گرفت  جا  ممالك  اين 
برابر  در  شد  معلوم  بكنند  سرگرم  ظواهر 
سيالب مان قرار داده سهم برادرى شان را 
ذره  يك  اين  يعنى  اند.  كرده  تفكيك  ما  با 
و  اكتشافات  و  اختراعات  و  آخى  دنياى 
فرهنگ و صنايع و قانون و انضباط جان تمام 
نعمت  و  پرناز  جهان  آن  و  ما  آن  از  آن  كن 
كه:  معنى  اين  به  شما،  آن  از  نشدنى  تمام 
از سطح خانه تا به لب بام از آن ما- از بام 
خانه تا به ثريا از آن تو. خيلى هم كه به ما 

چون  شب  كه  استاد  آن  مانند  كنند  ارفاق 
را كف دستش مى گذاشت  مزد شاگردش 
پولهايش پخش و پال  تا  زير دستش مى زد 
به  بنا  اگر،  بيايد  كار  شده صبح زودتر سر 
و  كنند  باز  ما  براى  هم  را  راهى  مصلحت 
و  سر  خود  توانستيم  آمده  پيش  وضعى  يا 
با يك حقه  بدهيم  امور خويش  به  سامانى 
به  به زمينمان زده  پا  و يك پشت  سياسى 
جاى بدتر از اولمان برگردانند كه تا دوباره 
كرده  جور  و  جمع  را  خودمان  بخواهيم 
سال  صد  سال،  پنجاه  درآوريم  اول  بصورت 
طول كشيده به همان گونه كه قرن هاست 
غيب  از  دستى  مگر  اند:  كرده  رفتار  ما  با 
برون آمده كارى بكند. و به همين خاطر بود 
كه كوچكترها را به نصيحت از دخالت در 
امور سياست پرهيز داده براى اغنايشان ده 

ها دليل و شاهد و مثال مى آوردند.

كه  آنچنان  را  پيرچنگى  داستان  اكنون 
موالنا نقل كرده است مى آغازيم:

آن شنیدستی که در عهد عمر
بود چنگی مطربی با کّر و فّر

بلبل از آواز او بی خود شدی
یک طرب ز آواز خوبش صد شدی

كه  بود  اسرافيل  صور  چون  چنگش  نواى 
مردگان را از جا بر مى انگيخت، چون اين 
مطرب طرب انگيز پير شد، آواز دلنوازش 
سر  جا  همه  از  و  نبود  خريدارى  ديگر  را 
نمى  راه  خود  به  را  او  كسى  و  خورد  مى 
همه  از  سرخورده  رامشگر  اين  پس  دهد 
جا رانده به گورستان مدينه مى رود و در 
همنشينى با مردگان آنچه را كه از ديگران 
سرخورده است در نواى چنگ براى خدا 
مى زند و روى به او مى آورد و از سخاوت 
بى دريغ او طلب بخشش و روزى مى كند 
و آنقدر چنگ مى نوازد كه خسته مى شود 

و دستش از كار باز مى ماند
مطربی کز وی جهان بُد پر طرب

رسته ز آوازش خیاالت عجب
چون برآمد روزگار و پیر شد

باز جانش از عجز پشه گیر شد
گشت آواز لطیف جان فزاش

ناخوش و مکروه و زشت و دل خراش
به درگاه خداوند راز و نياز مى كرد و مى 
و  ام  كرده  گناه  سال  هفتاد  گرچه  گفت 
من  روزى  هرگز  تو  ولى  ام  نواخته  چنگ 

نبريدى و مرا رها نكردى اما:
نیست کسب امروز مهمان توام

چنگ بهر تو زنم کآن توام
زدن  چنگ  از  خستگى  از  دستش  چون 
داشت  آرزو  كه  رفت  خواب  به  واماند 
بار  ديگر  و  بماند  خواب  جهان  همان  در 
و دوستان  ياران  وفايى  بى  از  پر  به جهان 
و پر حرمان و نااميدى زندگان باز نگردد. 
از سويى ديگر عمر را نيز نابهنگام خوابى 
سنگين در مى گيرد و در خواب مى شنود 
كه  گويد  در گوشش مى  غيبى  ندايى  كه 
گرامى  و  خاص  اى  بنده  كه  را  ما  بنده 
از  است  گورستان  در  اكنون  و  است 
نيازمندى رها كن، هفتصد دينار بدون كم 
و كاست از بيت المال مخصوص مسلمانان 
برگير و نزد او در گورستان ببر و او را بگو 
كه اين مزد سازى است كه براى ما زدى، 
آن را خرج كن و چون تمام شد دوباره بيا 
عمر  بگير،  خود  مزد  و  بزن  ساز  ما  براى 
گورستان  به  و  نهاد  اى  كيسه  در  را  پول 
رفت و هرچه در گورستان گشت جز اين 

پيرچنگ نواز كسى ديگر را نديد.
به عجب درماند و:

گفت حق فرموده ما را بنده ایست
صافی و شایسته و فرخنده ایست

پیرچنگی کی بود خاص خدا
حبّذا ای سّر پنهان حبّذا
                                                      ادامه دارد 

با خشم، دستش را پس زدم و گفتم: »ولى 
من  شما.  همه  نگران  هميشه  و  مادرم  من 
مادرم  قلب  هاى  طپش  هيچوقت  خود 
دير  كه  هنگامى  را  او  چهره  پريده  رنگ  و 
وقت عصر از بازى واليبال در مدرسه بر مى 

گشتم، از ياد نمى برم و دلم به ياد آن زمان 
ها مى تپد. ما عشق مادر و مهر مادرى را به 
هرگز  من  گذاشتيم.  نمى  انگزايتى  حساب 
يا  بيمارى  هنگام  به  را  پدرم  هاى  دلهره 
ياد  از  ام  سرماخوردگى  از  ناشى  تند  تب 

نمى برم. او مرد خويشتندارى بود. بى آنكه 
مى  هم  به  دست  بياورد  زبان  بر  اى  كلمه 
ساييد و تند تند دور تختخوابم مى گشت. 
حساب  به  را  پدرى  و  مهرمادرى  اين  ما 
قرص  آنها  براى  و  گذاشتيم  نمى  انگزايتى 
اعصاب تجويز نمى كرديم. رفتار آنها معناى 
بزرگ دوست داشتن و عشق بود و حاال من 

ها  بچه  براى  و  كنم  مى  فكر  به شما  وقتى 
نگرانم، به عشق، به زندگى و به تمام هستى 
و آينده شماها مى انديشم. بچه هاى عزيزم، 
من اصال انگزايتى ندارم. من فقط عاشقم و 
درمان  توان  نمى  زنكس  قرص  با  را  عشق 
كرد. دواى اين درد، فقط بوسه و لبخند و 

قدردانى شماست.«
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نزديك بود بنده بند را آب داده كه؛ »بابا  
ايشان يك كلمه هم ايتاليايى بلد نيستند.« 
ولى ديگرى اشاره كرد مبادا حرفى بزنى، 
انگليسى  اوضاع خراب مى شود،  اوال كه 
ها آنقدر از مال ما خورده اند، كه يك مو 
با  هرحال  به  است.  غنيمت  هم  خرس  از 
بلند  كرده،  قبول  خودمان  واالى  طبع 
تا دم در رستوران ما را  شديم. جوان هم 
مشايعت كرد و ما هم با احساس مافيايى 
همچون  بود،  داده  دست  بهمون  كه 
گانگسترها چهار نفرى، با هم، هم زمان از 
راه  پريديم،  ماشين  داخل  به  طرف  چهار 
و  سوژه  مدتى  تا  هم  جوان  كار  و  افتاديم 
سبب تفريح  شده  بود  آنچنان كه  متوجه  
نبوديم  چقدر  راه  آمده  ايم  و َكجاى كار 
و  باز شد  آسمان  در  باز  ناگهان  و  هستيم 
باريدن گرفت كه جلوى چشم را  سيالب 
نوع  اين  نفهميديم  باالخره  ديد.  نمى شد 
يا رحمت  بارش ها خشم خداوندى است 
بود.  گرفته  آب  را   جاده  پروردگارى؟!  
جناب سرهنگ كه سنى هم از ايشان مى 
گذشت، خسته، نيم ساعتى را با خوف و  
رجا و سكوت راندند.  در اين  اثنا  يكى از 
همراهان  پرسيد:  »فكر نمى كنيد راهى 
كه مى رويم به تركستان باشد!« و بنده هم 
فضولى كرده، گفتم: »يا به رم ختم شود!« 
و  كرد  عوض  اى  چهره  سرهنگ  جناب  
لنگه  ابرويى باال انداخت و سپس از  آينه  
جلو نگاهى  عاقالنه  به هر دوى ما انداخته 
كعبه  همان  راه  جانم...اين  »نه  فرمودند: 
است  ساربان  »على«  اگر   است.  موعود 
مى داند چطور شتر را به لندن برساند!« 
بود،  ما  از  تر  زرنگ  خيلى  كه  »ع«  آقاى 
گفتند:   استفهامى  حالت  به  محتاطانه 
»جناب سرهنگ نام همه شاهراه هاى اين 
هم   ايشان  و  بله؟!«  شناسند،  مى  را  خطه 
شما  »سوال  داشتند:  اظهار  تاييد  ضمن 

بپرسند؛   »رومئو«  از  كه  است  اين  مثل 
البته  است؟!  شنيده  را  »ژوليت«  نام  آيا 
تازه  عجله اى  كه مى دانم. صبر  كنيد، 
گرفتارى  نداريم.  هم  واجبى  كار  نيست، 

فقط بارش شديد است و تاريكى.« 
آوردند كه شب  را هم  بيانشان   مصداق  
تاريك و بيم موج  و گردابى چنين حائل. 
آقاى »ع« اضافه كردند: »جناب سرهنگ 
خسته شده اند، ساعت هم حدود دوازده 
استراحت  جائى  بهتراست  است،  شب 
كنيم و بعد ادامه بدهيم« كه گويا جناب 
بودند  پيشنهادى  چنين  منتظر  سرهنگ 
چرا كه ُمُقر آمدند واقعا خسته هستند و 

از »سعدى« گواه گرفتند كه: 
موجم این بار چنان کشتی طاقت بشکست
که عجب باشد اگر تخته به ساحل برسد

هتلى  در  گرفتند  يعنى  گرفتيم،  تصميم 
بخوابند و بنده هم، بند از دلم پاره شد. 
را صرفه جويى  بليط قطارى  بودم  آمده  
لب  جاى  به  بايد  دانشجو  من  حاال  كنم، 
به   بگذرانم.  سمور  شب  بزرگان  با  تنور 
را  هتلى  آدرس  پرسان  پرسان  تقدير  هر 
خاطر  به  من  رسيديم،  چون  و  گرفتيم 
خودم  سرعت  به  نشوم،  خيس  كه  اين 
خدمتتان  اما  رساندم  هتل  البى  به  را 
عرض كنم  وقتى همراهان به داخل سالن 
هتل  آمدند با سكوتى سنگين به يكديگر 
ديدن  با   هتل  كارمند  كردند!   نگاه 
ياران متعجبانه سئوال كرد: »شما هنوز 
جناب  جواب  در  و  ايد!؟«  نيفتاده  راه 
سريعا  واكنشى  هيچ  بدون  سرهنگ 
فردا  نيست،  اى  »خيرعجله  فرمودند: 

حركت خواهيم كرد!«
بله...در عصر يك روز بهارى از »برايتون« 
ها  ساعت  از  پس  و  بوديم  كرده  حركت 
رسيده  سالمتى  به  شب  نيمه  رانندگى 

بوديم »برايتون«...! 

اما آنچه شعر نيما را در نظر او نادلپذير مى 
نمود زبان شعرش بود كه ضعف تأليف گاه 
معنى شعر را تاريك و مبهم مى كرد. ظاهرا 
تقيد  آن همه  با  را،  همين موضوع خانلرى 
زبان  زيبايى  و  روشنى  به  كه  اعتقادى  و 
فارسى داشت، از درج نمونه هايى از شعر 
نيما در مجلۀ »سخن« بازداشته بود و خشم 

و قهر نيما را دامن زده بود.
از حرفهاى بامزه اى كه از او در يكى از اين 
از  وقتى  اينكه  مانده،  يادم  به  ها  نشست 
عادت نداشتن بچه هاى ايرانى به مطالعه و 
خواندن كتاب مى گفتيم خانلرى از خاطرۀ 
دوران خدمت نظام وظيفه اش ياد كرد. مى 
ودرس  مشق  پايان  از  پس  وقتى  كه  گفت 
هاى نظاِمى هر روزه در فرصت استراِحت 
مى  دراز  تختم  روى  ميرفتم  ناهار  از  بعد 
هم  دوستان  خواندم  مى  كتاب  و  كشيدم 
دوره به پشت پنجره مى آمدند و با تعجب 
مى گفتند: »مگر تو درسات را تمام نكرده 
مى  چه  من  اى؟«  شده  تجديد  مگر  اى؟ 
توانستم بگويم؟ اين دوستان كتاب خواندن 
مى  درسى  هاى  كتاب  مطالعۀ  در  فقط  را 
همۀ  كه  است  اين  حقيقت  اما  شناختند!  
و  ادبيات  و  زبان  به  نازنين  مرد  اين  عشق 
تاريخ و فرهنگ و هنر ايران بود و هر كارى 

مى كرد تنها براى آن بود. 
پس از انقالب اسالمى در انگلستان بودم 
زبان  دلسوز  خدمتگزار  اين  شنيدم  كه 
افتاده  زندان  به  ايران  مردم  فرهنگ  و 
است. جرمش اين بود كه در گذشته قبول 
اين  شنيدن  از  است.من  كرده  وزارت 
خبر به راستى دلم شكست و نگراِن حال 
استاد شدم كه چگونه سختى هاى زندان 
را تحمل خواهد كرد. تا اينكه شنيدم در 
مطهرى  اهلل  آيت  زندان  از  او  رهايى  كار 
اهتمام كرده و به مسئوالن قضايى تفهيم 
كرده كه استاد دانشمند در زمان تصدى 
تفاسير  ايران«  فرهنگ  »بنياد  بر  خود 
داده  انتشار  را  كريم  قرآن  از  معتبرى 
خدمات  ايرانى  اسالمى-  فرهنگ  به  و 
ما  استاد  سرانجام  است.  كرده  بسيار 
ها،  ممنوعيت  انواع  با  روز،  صد  از  پس 
بسته  او  بانكى  حسابهاى  شود.  مى  آزاد 

آن  در  افتد.  مى  تنگدستى  به  و  شود  مى 
زمان على هاشمى عزيز مرا، كه در توكيو 
بودم، در جريان حال و روزگار استاد مى 
گذاشت. در يكى از نامه ها نوشته بود به 
ديدار استاد رفته، اما برخالف هميشه با 
است. شده  مواجه  او  نتراشيدۀ  صورت 
به  دستى  او  كنجكاوى  درجواب  استاد 
»ريش  اين  گفته  و  كشيده  خود  صورت 
او  تراشى  ريش  ماشين  است!  ريشه«  بى 
مراجعه  در  اما  پيدا كرده،  نياز  تعمير  به 
از  ماشين  تعميرآن  هزينۀ  شده  معلوم 
رو  اين  از  است.  خارج   او  استطاعت  ّحد 
باوركردنى  كرده!  رها  را  صورت  اصالح 
ناصرخسرو در »سفرنامه«:  به قول  نبود. 
احوال  بر  تلخى  به  و  شدم  اى  گوشه  »به 
ريش  ماشين  تهيۀ  با  زار گريستم.«  جهان 
تراشى خود را به فرودگاه توكيو رساندم و 
از مسافرى كه راهى تهران بود خواهش 
به  را  آن  هاشمى  على  توسط  تا  كردم 
جواب  در  برساند.  نازنين  استاد  دست 
نوشته:  يادداشتى  پدرانه  مهربانى  با 
ديدار  به  وگرنه  ندارم،  دويدن  »پاى 
تو دواندوان مى آمدم«. به گفتۀ اخوان 

ثالث در ا ِخوانيه اى براى خانلرى:
بزرگوارا گیتی ستم بسی کرده ست 

چنانکه بر تو و بر بس بزرگوار دگر
چنان نماند و چنین نیزهم نخواهد ماند

گذِشت چرخ کند باز هم گذار دگر
در سفر به ايران با شوقى بسيار به ديدارش 
رفتم. بسيار پير و شكسته و ناتوان شده بود. 
گفت كمى قدم بزنيم. با عصا راه مى رفت. 
درددل مى كرد. از ايام محبس و روزهاى 
سختى كه گذرانده بود مى گفت، از اينكه 
اينكه مى خواسته  هيچ گناهى نداشته جز 
مى  شوند،  باسواد  ايرانى  هاى  بچه  همۀ 
خواسته ايران مثل گذشته اش سرزمينى با 
اعتبار باشد و مردم ايران در جهان امروز 
كه  اش  خانه  به  باشند.  محترم  و  آبرومند 
تازه  هاى  سروده  از  شعرى  دو  برگشتيم 
را  حسرتش  و  درد  همۀ  كه  خواند  را  اش 
در آنها بيان كرده بود. پيشنهاد كردم كه 
خاطراتش را بنويسد. گفت كه مى خواهد 

چنين كند. اگر عمرى باشد. 
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سرمست اگر درآید، عالم به هم برآید
خاک وجود ما را، گرد از عدم برآید

كجا ديده اى كه شاعرى همه آرزوى وصل 
خاكى را با اين رندى و در اين وزن وسوسه 

انگيز جا داده باشد؟
آخر نگهی به سوی ما کن 

دردی به ارادتی دوا کن
برخیز و در سرای در بند

بنشین و قبای بسته واکن
و اى شيخ، گفت و گفت آن قدر كه امروز 
من هر غزلى از تو مى خوانم تو را زنده و 
جاندار در ژرفناى آهنگ آن غزل مى بينم.

و اى شيخ، اين هم شهرى تو خود شاعرى 
به  من  اما  تركستانى  قصايد  با  بود،  فحل 
پاس آن روز و آن آموختن از او يك شعر او 

را كه در آن موسيقى كالم از جهت انعكاس 
بى  توفانى  شب  يك  در  باد  اصوات  طنين 
مانند است براى تو مى نويسم. هم شهرى 
دكتر  تو  خلق  تنگ  چرده  سيه  قامت  بلند 

لطفعلى صورتگر، چنين گفته است:
در دل شب دیده بیدار من

بیند آن یاری که دل را آرزوست
چون بیاید پیش، پیش موکبش

مرغ شب آوا برآرد: دوست... دوست
بانگی آید چون پر پروانه نرم

ماه را با آب گوئی گفتگوست
برنگیرد پرده برگ از چهرگل

زان که پیش ماه او را آبروست
نرم نرمک می رسد نزدیک من

کیست؟ پرسم، باد گوید: اوست، اوست
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او  مى كنند  فكر  نمى يابند،  را  صبا  كه  زمانى 
از مهد خارج شده و به داروخانه آمده است. 
وقتى من به مهد كودك رسيدم، صبا مرا از 
رفتن  فكر مى كند موقع  پرده مى بيند،  پشت 
به منزل است و از مخفى گاهش بيرون مى آيد. 
از حال رفته مى بيند  او كه مرا روى صندلى 
و شروع  افتاده  اتفاقى  من  براى  فكر مى كند 
روزهاى  از  يكى  روز  آن  مى كند.  گريه  به 
نوزده  بود.  من  كارى  زندگى  تنش  پُر  نسبتاً 

سال از آن ماجرا مى گذرد، صبا اكنون جوانى 
گذشت  بعد  از  است.  ساله  چند  بيست  و 
سال ها از پسرم سؤال كردم: »چرا آن روز در 
مهدكودك خودت را پشت پرده مخفى كرده 
بودى؟« خنديد و پاسخ داد: »از پشت پرده 
مى ديدم همه در حال دويدن هستند ولى فكر 

نمى كردم دنبال من مى گردند.«
هر بار كه اين خاطره را برايش تعريف كرده ام، 

از شيطنت آن روزش با هم خنديده ايم.
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مي  كاله  و  كفش  و  شويم  مي  خر  هم  ما 
كنيم و دو ساعت مى رونيم و ميرويم خانه 
خوريم  مى  كولى  عالمه  يك  و  مان  رفيق 
روستاى  به  گرديم  مي  بر  شب  نيمه  و 
به  ماهى  هيچ  ها!  اما خودمانيم  خودمان. 
هاى  رستوران  در  كه  هايى  كولى  آن  پاى 

رامسر مى خورديم نمى رسد.
بوريس ويان نويسنده فرانسوی

معاصر  نويسنده   Boris Vian ويان  بوريس 
بتوان  شايد  را  فرانسوى  شده  جوانمرگ  و 
خواند.  تراژيك  زندگى  يك  با  اى  نويسنده 
تا  ميگردم  »بر  كتاب  نوشتن  با  ويان  بوريس 
بر گورهايتان تف كنم« به دو مقوله تبعيض 
رمان  اين  پردازد.  مى  خشونت  و  نژادى 
داستان مرد سياه پوستى است كه در يكى از 
شهر هاى آمريكا، پس از تجاوز به دو زن سفيد 

پوست، سر انجام آنان را به قتل مي رساند.
در  را  خود  عمر  ويان  بوريس  كه  دورانى 
ياس  و  روحى  شكست  عصر  كرد  سپرى  آن 

معنوى براى نسل مايوس و شكست خورده 
اى بود كه آمال و آرزوهايش با اشغال فرانسه و 
تحقيرى ملى كه اين اشغال در پى داشت بر باد 
رفته بود. او آمال و آرزوهاى اين نسل مايوس را 
در آثار بسيار تلخش بازتاب مي دهد، به گونه 
اى كه در اغلب كتاب هاى مهم اين نويسنده 
شاهد نبردى نابرابر و غير عادالنه ميان انسان 
و تقديرى شوم و بى رحم هستيم كه سر انجام 
قربانى اصلى آن انسان است، چرا كه در نبردى 
تقدير و سرنوشت خود شكست مى  از  نابرابر 

خورد و در هم مى شكند.
اين  آثار  مايه هاى مهم  از درون  يكى ديگر 
نويسنده ؛ نفرت از جنگ و نظاميگرى است 
بازتاب  او  هاى  نوشته  از  بسيارى  در  كه 
مى يابد. بوريس ويان كه در سال 1920 به 
دنيا آمده بود در سال 1959 در گذشت و 
آثارى كه از او بجا مانده عبارتند از: »رمان 
دل شكن«، »مهمانى چاى ژنرال ها« و »بر 

ميگردم تا بر گورهاى تان تف كنم«.

يك  به  مردم  كه  گفت  روشنفكر  آقاى 
كه  كرد  تالش  و  دارند  احتياج  آلترناتيو 
به  باشد  كسى  چه  كه  آلترناتيو  از  اسمى 
ميان نياورد و چندتائى از هر گروه مخالف 
بودند  منتظر  و  نشسته  اسالمى  جمهورى 
نظر  مورد  روشنفكر شخص  آقاى  مثـال  كه 
مثال  كه  كردند  اصرار  و  بگويد  را  آنها 
آقاى  باشد.  آلترناتيو  تواند  مي  كسى  چه 
رضا  شاهزاده  »مثال  گفت  هم  روشنفكر 
بخاطر  »نه  داد  ادامه  بالفاصله  و  پهلوى« 
شاهزاده بودنش بلكه چون مورد شناسائى 
مردم ايران هست و حرف هاى غيرعاقالنه 
اى هم نمى زند.« به محض اينكه نام رضا 
پهلوى از دهان آقا بيرون آمد يكى دو تا از 
رفقا انگار كه بزرگترين توهين به آنها شده 
باشد، چنان به ايشان پريدند كه اگر غير از 
اين سياستمدار با تجربه كس ديگرى  بود 
حتماًً جا مي خورد، اما ايشان با كمال متانت 
را  هايش  حرف  توضيح   با  و  لبخند  با  و 
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گفت. البته اگر چه نتوانست آقايان و خانم 
ها را قانع كند كه قانع شدنى هم نيستند. 
جلسه  اين  در  بودم  بسته  اميد  من  البته 
كارىكرد،  ميتوان  سال  چهل  از  بعد  كه 
و  چرخد  مى  پاشنه  همان  به  در  ديدم  اما 
داستان تكرارى 28 مرداد و شاه و مصدق 
و آمريكاى امپرياليست و خاطره هاى صد 
تا يك غاز كه فالن پاسبان توى فالن خيابان 
ديزى  دسته  هاى  پسرخاله  گوش  توى  زد 
همسايه ما و از اين حرف ها كه جز عقده 
گشايى مطلب ديگرى دستگير كسى نشد. 

هم  سر  پشت  روزها  و  ها  شب  بگذريم، 
كه  است  آزگار  سال  چهل  و  ميگذرند 
آسياى  در  آب  ناخواسته  يا  خواسته  ما 
چرخد  به  تا  ميريزيم  اسالمى  جمهورى 
زير  را  ما  جوانان سرزمين  هاى  واستخوان 
سنگ سنگين اين آسيا خورد كند و از آرد 
آن آقاى خامنه اى نان بپزد و بخورد و كيف 

كند.

و ميافزايد:
بد  کرداران،  بد  بد شهریاران،  روان های 
گفتاران، بد وجدانان، بد اندیشان و دروغ 
کاران از روی تیره درونی خود بر خواهند 
دروغ  خانۀ  باشندگان  که  همانا  گشت. 
خود،  بد  کردار  با  که  باشند،کسانی  مي 
همیشه  میسازند،  تباه  را  مردم  زندگانی 
در خانۀ دروغ بسر خواهند برد. بد کاران 
در خانۀ بدترین منش نشسته، آرزوی چه 
أنان  زندگانی  که  نیرویی  دارند؟  نیرویی 

راخواهد ساخت.
آنگاه است که برای پیام انگیز تو سخت 

آرزو خواهند کرد.
راستی،  سایه  زیر  در  آنان،  از  هم  او  و 

نگهداری خواهد کرد.
در  کند،  مي  پیروی  راستکار  از  که  کسی 
گزید  خواهد  برای خود  جایگاهی  روشنی 
و کسی که دروغکار است، زندگی درازی 
را در تیرگی و یا کوره روشنی با آه و ناله 

بسر خواهد کرد .
او را نهادش ، از روی کردارش، به چنین 

سر انجامی میکشاند.
ها  كه سپس  است  دروغ«  »خانۀ  همين 
آشپزخانه  در  و  گردد  مي  چندين دوزخ 
و  سوسمار  و  گژدم  و  مار  از  آنها،  هاى 
چرك  و  خون  و  خاكستر  و  آدم  گوشت 
آماده  گوناگون  هاى  خوراك  و پليدى 
مي سازند و هى به دوزخيان شكمو مي 
بخور  و  بخور  آن  با همه  آنان  ولى  دهند 
خود هر گز سير نمي گردند و در همان 
همواره  را  آنان  هم  دهندگان  آزار  سان، 
مغزهاى  تنها  كه  ميدهند  هايى  شكنجه 
مي  نامهربان  و  ران  ستم  و  بيمار  و  پوچ 
خواندن  بجاى  اگر  ولى  بسازند.  توانند 
موى  هاى  نوشته  و  نامه  ويراف  ارداى 
بر تن راست كن، اندكى به سخنان خود 
خونسردى  با  و  دهيم  گوش  زرتشت 
انديشه  به  آنها  پيرامون  در  خردمندانه 
بدكار  كه  دريافت  خواهيم  رويم،  فرو 
مي  تباه  را  خود  زندگانى  خود  با دست 
سازد و چون روانش راه گريز از وجدانش 
ندارد، همانگونه در جهان دروغ ميغلتد 
تا آنكه  و در تاريكى دست و پاى ميزند 
پشيمان  خود  كردار  از  آمده،  خود  به 
يارى و راهنمايى كند و  آرزوى  گردد و 
روشنى  به  گرديده،  راستكار  انجام  سر 
راه يابد و بر راه راستى گام زنان به سوى 
براى  رستگارى  رود.  جاودانى  و  رسايي 
همه است.  دانا به آرزوى خود به آسانى 

مي رسد و نادان به خوارى.
اين را با گفتگو در پيرامون » پل چينوت« 
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نوشته  نمود.  گفتيم كه  روشنتر خواهيم 
پلى  از  پهلوى  ويژه  به  و  اوستايى  هاى 
يارى  با  راستكاران  روان  كه  برند  نام مي 
به  آن  روى  از  پاسبان،  سگان  راهنمايى  و 
ها  بهشت  از  يكى  به  و  آسانى مي گذرند 
از  كاران  دروغ  روان  ولى  يابند  مي  راه 
روى آن لغزيده به درون يكي از دوزخ ها 
كه در زيرآن پل ساخته شده اند، سرنگون 
پل  »چينوت  پرتو«  اين  نام  ميگردند.  

Chinvato Pereto است.
اكنون ببينيم كه زرتشت كه سازنده و 
پديد آورندۀ اين واژه است در اين باره 

چه مي گويد:
من با کسانی که آنان را به سوی نیایش 
گذشت.  خواهم  چینوت«  »پل  از  میاورم، 
ولی کسانی که با کردار بد خود، زندگانی 
و  روان  راه  از  سازند،  مي  تباه  را  مردم 
سختی  چینوت«  »پل  پیش  خود،  وجدان 
خانه  در  همیشه  آنان  زیرا  دید  خواهند 
کار  دروغ  روان  برد.  خواهند  بسر  دروغ 
پیش  پل چینوت به لرزیدن مي گیرد. زیرا 
کردار و گفتار بد او است که راه راستی را 

برای او تباه مي سازد.
پس مي بينيم كه تنها راستكاران از اين 
و  ميگردند  جدا  ديگران  از  گذشته  پل 
دروغ كاران و تبه كاران به لرزه در آمده 
باز مي مانند و اين پل براى آنان نيست. 
پل  اين  از  زرتشت  كه  جاى  سه  اين  در 
سخن مي دارد، هيچ چيزى درباره پهنى 
و باريكى و افتادن و سرنگون شدن و يا به 
يافتن، نمي گويد.  يا دوزخى راه  بهشتى 
از  را  راستكاران  حساب  مينوى  پل  اين 

دروغ كاران جدا مي سازد و بس.
چنان آشكار است كه اين جدايى در همين 
است،  راستكار  كه  او  گردد.  مي  جهان 
جاودانى  و  رسايى  به  و  گردد  مي  رستگار 
مي رسد و او كه دروغكار است  در خانه 
دروغ خود مي ماند و از وجدان خود رنج 
ميربرد تا آنكه او هم پاك گرديده راستكار 
شود و رستگار گردد و رسايى و جاودانى او 

را هم به خانۀ انديشه نيك ببرند.
اين پل پلى است زبانزدى و چيزى نيست 
بهين  و  سرا  سرود  مهين  آن  خواست  و 
آن جدايى است كه  اين گفته  از  راهنما 
دريافتن و بكار بردن آيين دين بهى، ميان 
پديد  كار  دروغ  مردم  و  راستكار  مردم 
مياورد. دروغكاران در تاريكى ميلولند و 
اگر اندكى بهتر باشند، در كوره روشنى 
راه را مي جويند ولى راستكاران از آنان 
و  پايان  بى  روشنى  به  و  گرديده  جدا 

خرسندى راه مي يابند.

با اين مقدمات درباره طنز و انتقاد 
در داستان هاى حيوانات در ادبيات 
به  بپردازيم  بايد  اكنون  اروپايى، 
فارسى.  ادبيات  در  موضوع  همين 
مقاله  اين  در  كه  است  مسلم  البته 
و  شعرا  آثار  تمام  به  توان  نمى 
نويسندگان ايرانى اشاره كرد و طبعاً 
كلى  بحث  يك  اينجا  در  ما  هدف 
خواهد بود با مثالهايى از نويسندگان 

بزرگ ايران. ادامه دارد
1�Roman de Renart

2�Isengrin
3�Couronnement de Renart
4�Renart le Nouveau
5�Robert Henryson, The Moral Fa�
bles of Aesop the Phrygian.
6�Jean de la Fontain, Fables choisies 
mises en vers.
7�Jean Pierre Florian )1753�94(
8�John Gay )1685�1732(
9�Gotthard Lessing )1720�81(
10�Ivan Andreyevich Krylov )1769�
1844(
11�Saltykov Schedrin )1826�1889(

در مورد اين دو نويسنده روس رجوع شود به تاريخ 
تاليف  انقالب  از  پيش  دوره  پايان  تا  روسى  ادبيات 

 ،1344 تهران  دانشگاه  چاپ  نفيسى،  سعيد  مرحوم 
ص 58-55، و 212-221.
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مى انديشيد كه در اين وضعيتى كه گرفتار 
ميانه  از  پايش  زرى  عمه  اگر  الاقل  است، 
كنار رود، شايد در دراز مدت برايش فرجى 
روحى  وضع  او،  حضور  با  ولى  شود  حاصل 
با  گرديد.  خواهد  تر  وخيم  بروز  روز  اش 
اجاره  اى  خانه  بتوانم  »اگر  گفت  مى  خود 
شايد  دوركنم،  مادرش  از  را  پريوش  و  كنم 
او بيشتر بتواند اختالالت روانى من را درك 
كند و براى مدتى مرا به حال خود رها كند 

تا خودم را باز يابم.«
لباس  و  برخاست  ها  شب  نيمه  از  يكى  در 
پوشيد. پريوش بالفاصله بيدار شد و پرسيد: 
»كجا ميروى؟« فريدون جواب داد كه »بى 
خوابى به سرم زده و نمى توانم بخوابم. مى 
حرفى  ديگر  و  بزنم.«  قدم  خيابان  در  روم 
يك  رفت.  بيرون  خانه  از  و  نشد  بدل  و  رد 
دور  رفت.  پرويز  سراغ  به  و  گرفت  تاكسى 
مناسبى  فرصت  و  بود  خلوت  پرويز  بر  و 
بود. وقتى  براى گپ زدن و درد دل كردن 
گفت،  پرويز  به  را  مشكالتش  نيز  و  تصميم 
ما  »خانه  گفت:  ترديد  اندكى  بدون  پرويز 
براى تو هم جا دارد. من و برادرم هستيم و 
مادرمان. مادرمان هم از آن مادرهاى دوست 
داشتنى است كه هرگز نمى گذارد به مهمان 
تو.  مثل  پسرى  شازده  بخصوص  بگذرد  بد 
قدمت روى چشم تا هر وقت و تا ابد هم كه 
بخواهى با ما باشى مى توانى بمانى. اما بقيه 
ماجراهايى را كه با پدر و همسرت دارى را 
خودت بايد حل كنى. تا هرزمان هم كه پول 
رودر  با من  بعضى مخارج الزمت شد  براى 
بايستى نكن و از من قرض بگير تا وقتى كه 
به اميد خدا مهندس شدى و دفتر و دستكى 
براى خودت درست كردى بهم پس بدهى.« 
كامال  را  صداقت  پرويز  گفتار  در  فريدون 
به  براى كمك  را  اشتياقش  و  حس مى كرد 
ظرف  بده  اجازه  »پس  گفت:  ستود.  مى  او 
به  نقل مكان  براى  را  آينده خودم  روز  چند 
كنم.«  آماده  نبرند  بويى  خانه  در  كه  شكلى 
براى  ميتوانم  من  »آيا  پرسيد:  پرويز  از  بعد 
نكنم و در ضمن  را سربار تصور  آنكه خودم 
بكنم؟«  كارها  در  كمكى  باشم،  نبوده  بيكار 
پرويز گفت: »اينكه عالى مى شود و به اين 
ترتيب من و برادرم هم كمى استراحت مى 
كنيم. ما براى آنكه هميشه در اين دكه ميوه 
به  زود  خيلى  صبح  بايد  باشيم،  داشته  تازه 
ميدان تره بار برويم و جعبه هاى ميوه را بار 
يك وانت كنيم و بياوريم و چون جاى زيادى 
بيرون دكه مى  را  نيست، مقدارى  در دكه 
نگهدارى  را هم در خانه  گذاريم و مقدارى 
بار دكه،  تمام شدن  به محض  كه  مى كنيم 
بقيه را از خانه مياوريم و تا صبح فردا ادامه 
مى دهيم. حال اگر رفتن به ميدان تره بار و 
بار كردن و تقسيم كردن ميوه ها به اينجا و 

نور  ما  براى  كه  بگيرى  به عهده  تو  را  خانه 
على نور مى شود.«

داراى  اكنون  كه  شد  خوشحال  فريدون 
كارى است كه از طريق آن مى تواند زندگى 
روزانه خود را تامين كند و نيازى به كمك 
گذاشت  قرار  پرويز  با  باشد.  نداشته  پدر 
كه صبح ها به ميدان برود و پس از خاتمه 
خود  به  مربوط  كارهاى  دنبال  به  كارها 
باشد و غروب ها هم به دكه بيايد و تا نيمه 
شب بجاى او كاركند و او از نيمه شب تا 
صبح كاركند كه به اين ترتيب هركدامشان 
در روز هشت ساعت و يا شايد ده ساعت 
كاركرده اند كه بهتر از وضع كنونى است. 
او  از  و  شد  خوشحال  پرويز  با  قرار  اين  از 
خدا حافظى كرد و به خانه برگشت. پريوش 
و  آرام  كه  شد  خوشحال  او  و  بود  خواب 
بدون مزاحم به رختخواب برود و بخوابد. 
روزها بطوريكه محسوس نباشد، تعدادى از 
لباسهايش را در كيف دستى اش جا ميداد 
مى  آنجا  در  و  برد  مى  دكه  به  خود  با  و 
را  آنها  ميگشت  بر  پرويز  وقتى  و  گذاشت 

با خود به خانه مى برد.
ندانست  روا  فريدون  و  فرا رسيد  روز گريز 
را در  و همه  ترك كند  را  بى خبر خانه  كه 
مفصل  اى  نامه  واگذارد.  دلشوره  و  نگرانى 
نوشت كه نخست خطاب به پدر بود كه از 
او پوزش مى خواست كه نمى تواند حضورى 
پدر  از  اما  بزند.  را  حرفهايش  خدمتش  در 
درخواست مى كرد كه صبور باشد تا او در 
بازيابد و شايد همان  را  نامعلوم خود  زمانى 
از  است.  پدر  ميل  باب  كه  شود  فرزندى 
مادر پوزش مى خواست كه رسم فرزندى را 
خدا  او  از  نامه  توسط  فقط  و  نياورده  جا  به 
از برادر و خواهران هم يكى  حافظى نموده. 
خواست  پريوش  از  و  كرد  حافظى  خدا  يكى 
كه  نبود  او  گناه  كه  زيرا  ببخشد  را  او  كه 
چنين وضعى درست شده بلكه در چند سال 
گذشته مدام ياداورى كرده كه آن دو مانند 
خواهر و برادر هستند و او نمى تواند برايش 
يك شوهر درست و حسابى باشد. اما داستان 
بود  ممكن  برايش  كه  جايى  تا  را  روانشناس 
آيا  نميداند  گفت  و  داد  شرح  خالصه  بطور 
كه  در مدتى  ولى  نه.  يا  موفق شود  ميتواند 
دور از آنها هست، بنا به خواسته روانشناس، 
به  هم  و  خودش  به  هم  كه  ميكند  سعى 
پسنديده  اتفاقى  شايد  تا  كند  كمك  پريوش 
روى دهد. از همه خدا حافظى كرد اما هيچ 

نامى از عمه زرى نياورد و رفت.
حال  در  خشم  از  كه  ضمنى  در  زرى  عمه 
را  او  توانسته  فريدون  بود كه چطور  انفجار 
ناديده بگيرد و تحقيرش كند، خود را دوباره 
به صورت يك قربانى به نمايش گذاشت و با 
ناله ها و ِشكوه هايى كه آغاز كرد، سعى نمود 

كه دل همه را بسوى خود هدايت كند.
حياط  سراسر  در  كامل  سكوت  در  پدر 
اين  در  كه  آنچه  همه  به  و  ميزد  قدم  خانه 
را  فريدون  گاه  انديشيد.  مى  گذشته  روزها 
را سرزنش  گاه خود  و  دانست  مى  گناهكار 
فريدون  و  خود  درميان  چگونه  كه  كرد  مى 
ديوارى به آن بلندى كشيد كه هرگز نتواند 
فريدون را ببيند. چگونه بخاطر يكى، ديگرى 
را از زندگى بيزار و از خانه و كاشانه گريزان 
ميبايستى  كه  را  روزهايى  اين  چگونه  نمود. 
پر از نشاط و شادمانى براى بازگشت دوباره 
فرزند به خانه حكمفرما باشد، مبدل به خانه 
گفت:  مى  خود  به  باز  كرده.  عزا  و  ماتم 
از  غير  آيا  كردم؟  مى  بايستى  مى  چه  »پس 
از  اين، راه ديگرى هم وجود داشت كه من 

آتشى  وجودش  اعماق  در  ماندم؟«  غافل  آن 
شعله ور بود كه داشت روحش را مى سوزاند 
اما دم بر نمياورد زيرا كه خود را در مقابل 
دخترى كه در كودكى يتيم شده و او برايش 
و  دانست  مى  متعهد  داشت،  را  پدر  حكم 
نميتوانست بخاطر عشق پدر و فرزندى كه 
نسبت به فريدون داشت، آن دختر را ناديده 
بگيرد. حتى نمى توانست اظهار ندامتش را 
پريوش  ترسيد  مى  كه  چون  بياورد  زبان  بر 
اين  همه  بانى  و  باعث  و  گناهكار  را  خود 

ناماليمات خانوادگى بداند.
مادر در روى پله جلوى خانه ِكز كرده بود 
و قيافه ماتمزده بخود گرفته بود. دختران 
و پريوش در گوشه اى آرام ايستاده بودند 

و زيرچشمى به چهره پدر مى نگريستند.

که  کاری  این  نظرتان  به  نگفتید  اما 
یک  به  اینکه  از  است؟  اخالقی  می کنید 
پروسه دروغگویی کمک می کنید احساس 

عذاب وجدان ندارید؟
خير مطلقا. ببيند دخترانى هستند كه از 
به  اينكه  بدون  و  و غفلت  توجهى  سر كم 
با  باشند  بوده  تنوع  يا  اخالقى  بى  دنبال 
يك انتخاب اشتباه بكارتشان را از دست 
داده اند. بعضى ها به علت خودارضايى اين 
اتفاق برايشان افتاده. اتفاقا بيشتر كسانى 
درد  گاهى  و  مى گيرند  تماس  من  با  كه 
حين  كه  هستند  دخترانى  مى كنند  دل 
اما  شده اند.  مشكل  دچار  خودارضايى 
اين ها هم حق زندگى دارند. يكى دو مورد 
خاطر  به  كه  داشته ام  هم  كننده  مراجعه 
سنگين  ورزش هاى  و  بلندى  از  افتادن 

دچار مشكل شده اند.
استقبال از این شیاف ها چطور بوده؟

باورتان نمى شود خانم، فوق العاده است. 
من هر روز بيش از صد تماس را جواب 
مى دهم و تقريبا پانزده بسته مى فروشم. 
مشكالت  جراحى  روش  حال  هر  به 
خودش را دارد بعضى هاشان هزينه عمل 
جراحى بكارت را ندارند. ضمن اينكه با 
ساير  پيش  شان  رسوايى  تشت  جراحى 
نيستند  جريان  در  كه  خانواده  اعضاى 
متوجه  خانواده  كل  مى افتد.  بام  از 
دخترك  كردن  جراحى  و  بسترى شدن 
بيچاره مى شوند. احتمال عفونت و درد 
در  البته  و  ديگر هم هست  و مشكالت 
ترميم شده  بكارت  پرده  روش جراحى، 
فقط نه ماه تا 13 ماه دوام دارد و بعدش 
اين  اما  مى شود.  زايل  خود  خودى  به 
نه  دارد  بااليى  هزينه  نه  شياف  بسته 
رسوا كننده است. مى خرى و نيم ساعت 
قبل از نزديكى و دخول مى گذارى داخل 

دهانه رحمت و ديگر تمام.
باز هم به نظر من کار اخالقی و درستی 

باشد  مجبور  نفر  یک  اینکه  نیست. 
گذشته اش را و هویتش را انکار کند یا 

خفت بار تلقی کند.
چند  كيلو  اخالق  جان  خانم  بابا.  برويد 
كنيد؟  مى  زندگى  كجا  مگر  شما  است؟ 
البد ايران نيستيد؟ آنجا كه جان و امنيت 
خانم ها تهديد مى شود به نظرتان كار بدى 
است ما كمكشان كنيم؟ من كامال احساس 
كمك  عده  يك  به  دارم.  خاطر  آرامش 
اميدوار  زندگيشان  ادامه  به  تا  مى كنم 
قضاوت  و  شكنجه  و  فشار  تحت  باشند. 
نباشند و از افسردگى و انزوا خارج بشوند 

بروند پى زندگى عاديشان.
جوری  را  پسرانمان  است  بهتر  شاید 
خودشان  وقتی  بدانند  که  بیاوریم  بار 
دارند،  تجربه جنسی  ازدواج حق  از  قبل 
همسران آینده شان هم این حق را دارند.

بياييد  شما  تا  خدا.  رو  تو  خانم  كنيد  ول 
شده  نابود  نسل  چند  كنيد  سازى  فرهنگ 
سازى  فرهنگ  بياييد  بفرماييد  وسط.  اين 
برويد  است؟  چند  كيلويى  فرهنگ  كنيد! 
و  عمومى  جراحان  بعضى  اوضاع  ببينيد 
ترميم  براى  زايمان  و  زنان  پزشكان  بعضى 
است.  آشفته  و  شلوغ  چقدر  بكارت  پرده 
كالن  رقم هاى  كاسبى.  شده  بعضى ها  براى 
ناچارند  هم  بيچاره  خانواده  و  مى گيرند 
بدبختى  هزار  و  قرض  و  استرس  تحمل  با 
اگر  من  كنند.  تهيه  را  بكارت  ترميم  هزينه 
اجازه بدهيد بايد بروم. چندين پشت خطى و 
مشترى را به خاطر تلفن شما از دست دادم.

ممنونم. می توانم حرف هایتان را منتشر 
کنم

بله خانم به هر حال شما كه اسم مرا نمى 
را  تلفنم  مي كنم شماره  اما خواهش  دانيد 
به دوستانتان ندهيد. به هر حال مى فهميد 
كه ما هم كاسبيم و نمى خواهيم تحت نظر 

باشيم.
باشه حتما. ممنونم و روزتان خوش.
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10 Incredible Benefits of Apple Cider Vinegar
Unless you’ve been hiding out under a rock recently, then you 
would have most likely heard about the crazy-good health benefits 
of apple cider vinegar.  Below we will list the benefits of apple cider 
vinegar. It’s filled with raw enzymes and beneficial bacteria from the 
fermentation process it goes through during its creation. Some of 
the health benefits of apple cider vinegar are lowering cholesterol, 
relieving acid re-flux and maintaining healthy blood sugar levels. 
Below you’ll find the top 10 health benefits of apple cider vinegar.

by strengthening your skeletal system and allowing your body to 
properly absorb needed calcium.
FIt can prevent premature aging with its powerful antioxidant 
abilities. In fact, apple cider vinegar will slow the aging process and 
make you feel younger. This miracle of youth is played out largely 
by ACV maintaining your pH balance so everything operates with 
less friction.
FFree radicals are pushed away since apple cider vinegar actually 
harvests them and keeps oxidation stress and damage from taking 
out important tissues and cell membranes. Unruly free radicals can 
land you all sorts of problems like arthritis, immune diseases, and 
even emphysema. ACV helps keep the correct amount of these free 
radicals to allow health to come to you and stay.

Benefits of apple cider vinegar is drinking it daily.
Apple Cider Vinegar is clearly among the most healthy things you 
can drink daily to support your body and will help with your overall 
health and longevity.  Keep in mind that there are no magic pills or 
silver bullets when it comes to your health, but apple cider vinegar 
can help you get there faster. Of course, exercise and diet are still 
the most important factors in your health and starting a fitness 
regimen and watching what you eat, especially staying away from 
sugar and processed foods will definitely help.  The effort is worth 
it and its important to use ACV as a daily tonic to get you your 
health in check and keep it there for a lifetime.

The REAL Reason Why Apple Cider Vinegar Works
There is a myth that apple vinegar has a lot of nutrients. Apple Cider 
Vinegar doesn’t have much vitamin A, C, or minerals, if any. Apple 
cider vinegar DOES have acetic acid which is its key ingredient.
Vinegar Improves Insulin Sensitivity to a High-Carbohydrate 
Meal in Subjects With Insulin Resistance or Type 2 Diabetes.
Compared with placebo, vinegar ingestion raised whole�body 
insulin sensitivity during the �60min postmeal interval in insulin�
resistant subjects

Vinegar: Medicinal Uses and Antiglycemic Effect
Based on the writings of US medical practitioners dating to the 
late 18th century, many ailments, from dropsy to poison ivy, croup, 
and stomachache, were treated with vinegar,[1] and, before the 
production and marketing of hypoglycemic agents, vinegar “teas” 
were commonly consumed by diabetics to help manage their 
chronic aliment.
Vinegar Consumption Increases Insulin-Stimulated Glucose 
Uptake by the Forearm Muscle in Humans with Type 2 Diabetes.
Vinegar has been shown to have a glucose�lowering effect in 
patients with glucose abnormalities.

Apple Cider Vinegar Benefits and Uses
Hippocrates used vinegar to manage wounds, while medical 
practitioners in the 1700s used it to treat everything from poison 
ivy and croup to stomach aches. Vinegar was even used to treat 
diabetes.
The Strange But Incredible Health Benefits of Apple Cider 
Vinegar for Weight Loss, Immunity & More.
It is possible that cider vinegar acts in much the same way as does 
the common diabetic drug metformin – without the unwanted side 
effects and increased risk for other diseases.

FKeep a healthy pH balance in the body for proper digestion and 
function. Homeostasis or proper equilibrium is what the body is 
constantly working on to keep everything just right, ACV helps 
allow the body to do this. This process takes most of its energy 
during digestion and other processes in the body.
FDrinking unfiltered apple cider vinegar can help lower blood 
sugar levels. By its very nature, ACV can regulate healthy blood 
sugar levels in the body, which is great for those with Type Two 
Diabetes.
FApple cider vinegar can increase the good cholesterol so you 
maintain a healthy heart and cardiovascular system.
FACV works to detoxify your liver for better overall health and bodily 
functions. Also, it helps build a healthy lymphatic system that nurtures 
proper circulation of lymph. This is the body’s garbage disposal.
FBelly fat is reduced with regular consumption of unfiltered apple 
cider vinegar. If you have extra pounds around your midsection, 
then ACV can be a solution. Scientific documentation clearly 
shows that consuming apple cider vinegar can help satisfy your 
hunger cravings. This can keep your appetite in check, which can 
help reduce weight.
FProtecting you from harmful bacteria, apple cider vinegar helps 
reduce pathogens like E. Coli and other dangerous foreign entities 
to the body. In fact, the main ingredient in ACV is something called 
Acetic Acid which shows to prevent and stop bad bacteria from 
spreading in your system.
FApple cider vinegar can inhibit the growth of cancer cells and 
lower the odds with its anti�cancer properties. While keeping other 
cancers at bay, apple cider vinegar assists in shrinking tumors.
FACV can help prevent your bones from becoming brittle. Did 
you know that %25 of women are diagnosed with osteoporosis 
every year?  Don’t be a statistic.  Apple cider vinegar does this 
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6 Benefits of CBD Oil
Cannabidiol (CBD) oil is a product that’s derived from 
cannabis. It’s a type of cannabinoid, which are the chemicals 
naturally found in marijuana plants. Even though it comes from 
marijuana plants, CBD doesn’t create a “high” effect or any form 
of intoxication — that’s caused by another cannabinoid, known 
as THC. There’s some controversy around cannabis products 
like CBD oil because of recreational marijuana use. But there’s 
growing awareness about the possible health benefits of CBD oil. 
Here’s what you need to know about six potential medical uses of 
CBD and where the research stands:

neurodegenerative disorders, which are diseases that cause the brain 
and nerves to deteriorate over time. This receptor is known as CB1.
Researchers are studying the use of CBD oil for treating:
FAlzheimer’s disease
FMultiple sclerosis (MS)
FParkinson’s disease
FStroke
CBD oil may also reduce the inflammation that can make 
neurodegenerative symptoms worse. More research is needed to fully 
understand the effects of CBD oil for neurodegenerative diseases.
Pain relief: The effects of CBD oil on your brain’s receptors may 
also help you manage pain. Studies have shown that cannabis can 
offer some benefits when taken after chemotherapy treatments. 
Other pre�clinical studies sponsored by the National Institutes 
of Health are also looking at the role of cannabis in relieving 
symptoms caused by:
FArthritis
FChronic pain
FMS pain
FMuscle pain
FSpinal cord injuries
Nabiximols )Sativex(, a multiple sclerosis drug made from a 
combination of TCH and CBD, is approved in the United Kingdom and 
Canada to treat MS pain. However, researchers think the CBD in the 
drug may be contributing more with its anti-inflammatory properties 
than by acting against the pain. Clinical trials of CBD are necessary to 
determine whether or not it should be used for pain management.
Anti-acn: The effects of CBD on receptors in the immune system 
may help reduce overall inflammation in the body. In turn, CBD oil 
may offer benefits for acne management. A human study published 
in the Journal of Clinical Investigationfound that the oil prevented 
activity in sebaceous glands. These glands are responsible for 
producing sebum, a natural oily substance that hydrates the skin. 
Too much sebum, however, can lead to acne.
Before you consider CBD oil for acne treatment, it’s worth 
discussing with your dermatologist. More human studies are 
needed to evaluate the potential benefits of CBD for acne.
Cancer treatment: Some studies have investigated the role of 
CBD in preventing cancer cell growth, but research is still in its 
early stages. The National Cancer InstituteTrusted Source )NCI( 
says that CBD may help alleviate cancer symptoms and cancer 
treatment side effects. However, the NCI doesn’t fully endorse 
any form of cannabis as a cancer treatment. The action of CBD 
that’s promising for cancer treatment is its ability to moderate 
inflammation and change how cell reproduce. CBD has the effect 
of reducing the ability of some types of tumor cells to reproduce.
How to use CBD oil: CBD is extracted from marijuana plants 
as either an oil or powder. These can be mixed into creams 
or gels. They can be put into capsules and taken orally, or 
rubbed on your skin. The multiple sclerosis drug nabiximols 
is sprayed as a liquid into your mouth. How CBD should 
be used depends largely on what it’s being used for. Talk to 
your doctor before using CBD oil. It hasn’t been approved 
by the U.S. Food and Drug Administration )FDA( for any 
medical uses, and it can have side effects.

Anxiety relief: CBD may be able to help you manage anxiety. 
Researchers thinkTrusted Source it may change the way your 
brain’s receptors respond to serotonin, a chemical linked to mental 
health. Receptors are tiny proteins attached to your cells that receive 
chemical messages and help your cells respond to different stimuli.
One studyTrusted Source found that a 600mg dose of CBD helped 
people with social anxiety give a speech. Other early studies done 
with animals have shown that CBD may help relieve anxiety by:
FReducing stress
FDecreasing physiological effects of anxiety, such as an increased 
heart rate
FImproving symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD)
FInducing sleep in cases of insomnia
Anti-seizure: CBD has been in the news before, as a possible 
treatment for epilepsy. Research is still in its early days. Researchers 
are testing how much CBD is able to reduce the number of seizures 
in people with epilepsy, as well as how safe it is. The American 
Epilepsy Society states that cannabidiol research offers hope for 
seizure disorders, and that research is currently being conducted to 
better understand safe use.
A studyTrusted Source from 2016 worked with 214 people with 
epilepsy. The study participants added oral doses of 2 to 5mg 
of CBD per day to their existing anti�epilepsy medications. The 
study’s researchers monitored the participants for 12 weeks, 
recording any negative side effects and checking on the frequency 
of their seizures. Overall, participants had 36.5 percent fewer 
seizures per month. However, severe adverse effects were recorded 
in 12 percent of the participants.
Neuroprotective: Researchers are looking at a receptor located in 
the brain to learn about the ways that CBD could help people with 
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نامی آشنا و مشاوری مطلع و مطمئن 
در امور خرید و فروش امالک در بِی اِریا 

با بیش از 28 سال تجربه

با همکاری سحر بینش
Shawn Ansari

750 University Ave, Ste. 150, Los Gatos, CA 95032

DRE: 01088988

Expertise You Need, 
Results You Can Count On!

ShawnAnsari.com
(408) 529-4574

Sahar Binesh

DRE: 02061674

sbinesh@apr.com
(408) 348-9197

SHAWN ANSARI PRESENTS

3424 Cecil Avenue
2bd/1ba, 1207+/-sf   8775+/-sf lot

2288 W. Hedding
4bd/2ba, 1638+/-sf   10808+/-sf lot

1719 Lawrence Road
5bd/3.5ba, 2556+/-sf   2597+/-sf lot

3561 Warburton Avenue
4bd/3.5ba, 2695+/-sf   2006+/-sf lot  

3559 Warburton Avenue
5bd/3.5ba, 2556+/-sf   2067+/-sf lot  

SOLD

3569 Brothers Lane
4bd/3.5ba, 2462+/-sf   3049+/-sf lot

SOLD

SOLD

SOLD
SOLD

3565 Brothers Lane
4bd/3.5ba, 2462+/-sf   2657+/-sf lot  

SOLD

3567 Brothers Lane
4bd/3.5ba, 2462+/-sf   3027+/-sf lot  

SOLD

Our Premier Services:
F Overview of  current market dynamics and trendlines
F Concierge services - Update your home with no upfront costs
F Complimentary evaluation of  your property value

شان انصاری

SOLD
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با بیش از 28 سال تجربه

675 North First Street, San Jose, CA 95112

Caroline Nasseri
Attorney at Law

Caroline Nasseri
Attorney at Law

1(800)525-6060

G تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و عابر پیاده

G صدمات شدید بر اثر تصادفات

G مرگ بر اثر تصادفات

G صدمات ناشی از حمله حیوانات

کارولین ناصری

Website: carolinenasserilaw.com

وکیل تصادفات و صدمات بدنی
Accident & Personal Injury Attorney
وکیل تصادفات و صدمات بدنی

Accident & Personal Injury Attorney(800)525-6060(800)525-6060

کارولین ناصری
وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال

carolinenasserilaw.com
Fax:(408)278-0488Fax:(408)278-0488

1(800)525-6060

دسترسی به معالجات پزشکی، 
بدون پیش پرداخت، در اسرع وقت

هیچگونه وجهی تا قبل از دریافت 
حقوق قانونی  شما در امور تصادفات، 

از شما دریافت نخواهد شد!

دسترسی به معالجات پزشکی، 
بدون پیش پرداخت، در اسرع وقت

هیچگونه وجهی تا قبل از دریافت 
حقوق قانونی  شما در امور تصادفات، 

از شما دریافت نخواهد شد!

675 North First Street, San Jose, CA 95112
cnasseri62@yahoo.com        

Tel:(408)298-1500    
e-mail: cnasseri62@yahoo.com        cnasseri62@yahoo.com        

صدمات ناشی از حمله حیوانات

تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و عابر پیاده

صدمات شدید بر اثر تصادفات

بر اثر تصادفات مرگ


