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با مدیریت آقای کاشی

Mihan Company

با همکاری گروه کارشناسان حقوقی و وکالی دادگستری در ایران با  ۱۴سال سابقه در آمریکا
 Fانجام کلیه امور حقوقی و اداری در ایران از هر نقطه آمریکا
 Fانجام انحصار وراثت ،تقسیم و دریافت ارث و امور مربوط به آن در ایران
 Fاسترداد امالک توقیف شده و یا تصرف شده در ایران
 Fانجام کلیه امور مربوط به طالق ،مهریه در ایران
 Fمشاوره در امور دریافت شناسنامه ،کارت ملی و پاسپورت
 Fبر قراری حقوق بازنشستگی و حقوق معوقه
 Fتهیه و تنظیم کلیه وکالتنامه ها ،متون حقوقی و وصیتنامه و قرارداد از طریق

علیرضا هاشمی

سفارت بدون مراجعه به سفارت

وکیل پایه یک دادگستری
مشاور حقوقی

ندا نهاوندی

کارشناس ارشد دادگستری
فوق لیسانس حقوق از آمریکا

برای انجام کلیه امور حقوقی و اداری در ایران ،از هر نقطه آمریکا ،با ما تماس حاصل فرمایید!

info@mihancompany.com

(877) 644-2607

راه گشای کلیه امور حقوقی شما در ایران
روزهای شنبه با تعیین وقت قبلی

www.mihancompany.com

(408) 444-7000

940 Saratoga Ave., Suite #107، San Jose, CA 95129

دفتر حقوقی مهاجرتی دکتر پژمان بهکار
Law Offices of Pejman Behkar
انجام کلیه امور مهاجرت

ما پرونده هاي مهاجرت شما را در مراحل پیچیده ،با استفاده از

دکتر پژمان بهکار
وکیل امور مهاجرت

قوانین ،تخصص و مهارت الزم و با بهترین نتیجه به اتمام می رسانیم!

Doctorate in Law with
emphasis in International Law
Licensed in Ninth Circuit Court Of Appeals

(415) 663-2100

 Fاخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری()EB5
 Fاخذ گرین کارت از طریق خانوادگی و کار
 Fدریافت انواع ویزاهای توریستی ،نامزدی و دانشجویی
 Fدریافت ویزاهای کار و سرمایه گذاری()E-2
 Fامور پناهندگی از داخل و خارج از آمریکا

F

(408) 249-9898

)Card through Investment (EB5
F Green Card through Family & Employment
F Tourist, Fiance & Student’s Visa
)F Investor Visa (E-2
F Asylum & Refugees

940 Saratoga Ave., Suite #107, San Jose, CA

F Green
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پیام شایانی

وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی
(800) 261-1314

 تصادفات رانندگیF
 صدمات ناشی از کارF
 زمین خوردگیF
 صدمات منجر به مرگF
 آسیب از حیواناتF

Payam Mark Shayani, ESQ
Accident Attorney
Auto, Motorcycle, Pedestrain, Slip & Fall, Work Injury

(916)442-9999

(408)777-8867

(925)777-0432

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
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یادداشت سردبیر

صدای پای نوروز!
با آمدن بهار کتاب طبیعت ورق میخو َرد و فصلی نو با چشماندازی زیبا در پیش
رویمان گشوده میشود .نوروز چون با طبیعت همگام و همزمان است ،مرز
خاصه برای ما
نمیشناسد و برای همۀ مردمان عالم رویدادی خوشایند استّ ،
ایرانیان که از دیرباز میشناسیمش و هر سال با آغوش باز به پیشوازش میرویم.
پیام نوروز همان پیام تجدید حیات طبیعت است که به دلها امید تازه میبخشد و
صلح و دوستی را نوید میدهد ،آنهم در این وانفسای خشم و خشونت.
در این سال ،پژواک شما  28ساله میشود .میگویم پژواک شما زیرا میدانم و میدانید که این طفل دیروزی بدون
حمایت شما آگهی دهندگان و بدون یاری شما نویسندگان و صد البته شما خوانندگان وفادار نمیتوانست جوان برومند
امروزی باشد .انتشار پژواک را بی هیچ چشم داشت از کسی یا وابستگى به جایی و فقط با عشق به ایران و پشت گرمی
شما هموطنان ادامه میدهیم ،با این دلخوشی که شاید بهرهای ناچیز به جامعۀ ایرانیان برون مرز برسانیم .با امتنان قلبی
افلیا پرویزاد
از همۀ شما و سپاس ویژه از همسرم اردشیر برای حمایتها و صبوریهایش .نوروزتان پیروز.

نوروز = Nowruz

(تالشی پیگیر با نتیجهای مطلوب)
دکتر بهرام گرامی
ویراستار مشاور در دانشنامۀ ایرانیکا  /گل و گیاه

ناهمگونی در نوشتن نام نوروز با الفبای التین برای ما ایرانیان موضوعی کم اهمیّت و حتّی غیر قابل اعتناست ،ولی
باید دانست که نوشتن نوروز به دلخواه و سلیقۀ شخصی به شیوههای متفاوت ،غیرایرانیها را دچار این توهّمات بیپایه
نموده که سال نو ایرانی نام و نشان درستی ندارد و اصل و ریشه و معنی آن برای ایرانیان روشن نیست یا آنکه گروههای
مختلف ایرانی سال نو متفاوتی را جشن میگیرند.
در سال  ،2002نگاهی به منابع غیرفارسی در اینترنت معلوم کرد که نگارش نام نوروز با الفبای التین دستخوش
ناهمگونی چشمگیری است .بخش اول کلمۀ نوروز به شکل  Nowیا  Nawیا  Navیا  Noو بخش د ّوم آن به شکل ruz
یا  rouzیا  roozدیده میشد .عالوه بر آن ،گروهی آن را به صورت یک کلمه ،گروهی دو بخش را به صورت دو کلمه و
بعضی هم با خط تیره بین دو بخش مینوشتند .با خود فکر کردم برای حفظ وحدت ملّی و معرفی این آیین بزرگ باستانی
به جهانیان باید نوروز را یکسان بنویسیم.
نخستین گام در ایجاد هماهنگی برای نوشتن نوروز با الفبای التین ،مشاوره با صاحبنظران و مراجعه به منابع معتبر بود.
موضوع را با دکتر احسان یارشاطر ،بنیادگزار دانشنامه ایرانیکا ،در میان گذاشتم و ایشان بیدرنگ گفتند نوروز یک
کلمه است و براساس قواعد آواشناسی ( )phoneticsامالی آن  Nowruzاست و مرا به دهها سند و مقاله در دانشنامۀ
ایرانیکا و دانشگاه آکسفورد و دانشگاه کمبریج (دورۀ هفت جلدی تاریخ ایران) ارجاع دادند .در ادامه ،همین امال را
در رسالۀ دکتری محمد مقدّم ،استاد پیشین زبان شناس دانشگاه تهران ،در دانشگاه پرینستون در سال ( 1938قبل از
جنگ جهانی دوم) زیر عنوان «جشنوارههای ایرانی» و برگردان نوروزنامۀ خیام و دیگر مراجع معتبر مشاهده کردم.
اینجانب در جلسۀ مو ّرخ  11آگوست  2004یونسکو (بخش فرهنگی سازمان ملل متحد) شرکت کردم و نوشتن نوروز به
صورت  Nowruzرا به تصویب نمایندگان ده کشور برگزارکنندۀ نوروز رساندم .این کشورها با وجود داشتن خط و زبان
و گویش متفاوت به اتفاق به امالی التینی  Nowruzرأی دادند .از آن پس یونسکو نیز این شیوۀ نگارش را در ارتباطات
جهانی خود معمول کرده است .کاخ سفید ،وزارت خارجه و کنگرۀ آمریکا و دولت و پارلمان کانادا و بسیاری از دیگر
کشورها در مکاتبات رسمی نوروز را به شکل  Nowruzمی نویسند .امروزه حدود  85 - 80درصد از نگارش نوروز با
حروف التینی به صورت باال است( .دو یادداشت کوتاه در مورد امالی نوروز در صفحۀ )۵۴
ماهنامه پژواکتاسیس- 1990 :صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر (از سال  :)2006افلیا پرویزاد

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

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

شماره تلفن)408(221-8624 :

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

PO BOX 9804,
SAN JOSE, CA 95157

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

صفحه  1تبلیغ
صفحه  2یادداشت سردبیر-نوروز (بهرام گرامی)-فهرست مطالب
صفحه  3آگهی
صفحه  4یاد آوری هایی از فرهنگ ایران (علی اکبر جعفری)
صفحه  5تبلیغ
صفحه  6نامه های شگفت انگیز (بهرام فره وشی)
صفحه  7ایران شناسی ایران دوست (ایرج پارسی نژاد)
صفحه  8یک سینه سخن (مسعود سپند)
صفحه  9آگهی
صفحه 10پیام خیام (احمد ایرانی)
صفحه  11آگهی
صفحه  12فره وهر (هما گرامی فره وشی)
صفحه  13آگهی
صفحه  14ورزش از نگاه من (احمد طوسی)
صفحه  15خاطرات در گذر زمان (هوشمند عقیلی)
صفحه  16شش روز اشغال سفارت ایران (سعید شفا)
صفحه  17نوشخند ،پوزخند (عترت گودرزی)
صفحه  18آگهی
صفحه  19مشقی تازه در روزهای غربت (حسینعلی مکوندی)
صفحه 20یادداشتهای بی تاریخ (صدرالدین الهی)
صفحه  21کردیت ریپر(مانی حاتمی)کردیت ریپر(آرش زاد)
صفحه  22از درگوشی ها (پیرایه)
صفحه  23به نام هستی (حسین الماسیان)
صفحه  24گیله مرد (حسن رجب نژاد)
صفحه  25تازه های پزشکی (منوچهر سلجوقیان)
صفحه  26تبلیغ
صفحه  27سیر و سفری در( ...پرویز نظامی) -اخبار
صفحه  28انرژی مثبت(...پریناز کدخدایان)
صفحه  29و خدا زن را آفرید (محمود ُمستجیر)
صفحه  30آگهی
صفحه  31آگهی
صفحه  32خشخاش «در هزار سال شعر فارسی» (بهرام گرامی)
صفحه  33مشترکات مولوی با(....حسن مسیح پور)
صفحه  34تقویم برنامه های هنری  -جدول
صفحه  35نیازمندیها  -فال ستارگان
صفحه  36تبلیغ
صفحه  37عشق ،هوس ،نفرت (عباس پناهی)
صفحه  38دریافت گواهینامه(سحر سالحی)-قوانین جدید (داریوش گیالنی)
صفحه  39با (هادی خرسندی)
صفحه  40شعر
صفحه  41دختری با نقاب (محمد نوری)
صفحه  42کمپین اعتراض به حجاب اجباری( ...منیره کاظمی)
صفحه  43خوان نوروزی (بهرام فره وشی)
صفحه  44از اینجا ،از آنجا (گلنار)
صفحه  45حاجی آقا (صادق هدایت)-اخبار
صفحه  46دنباله مطلب
صفحه  47تا نظر شما چه باشد-دنباله مطلب
صفحه  48دنباله مطلب
صفحه  49دنباله مطلب
صفحه  50دانستنی های جالب -دنباله مطلب
صفحه  51دنباله مطلب
صفحه  52دنباله مطلب
صفحه  53دنباله مطلب
صفحه  54دنباله مطلب
صفحه  55دنباله مطلب
صفحه  56دنباله مطلب
صفحه  57دنباله مطلب
صفحه  58دنباله مطلب
صفحه  59انگلیسی
صفحه  60انگلیسی

2

WWW.PEZHVAK.COM ® 314 (MARCH 2018)

3

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

)WWW.PEZHVAK.COM ® 314 (MARCH 2018

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

ياد آوري هايى
از فرهنگ ايرانى

و اين هم از شاهنامه:

(بخش دوم)

دکتر علی اکبر جعفری
ساز و آواز
نخستين نشان ساز را بر گل نگاره هاى
ايالمى كمابيش چهار هزار و هفتصد سال
پيش مي بينيم .يكى همان بزمى است كه
در ماه پیش به آن اشاره کردیم .نشان دوم
از چهار هزارسال پيش است و آن نيم تنى
از « چنگ زنى» با ريش و سبيل است كه
كاله بر سر ،پيراهن گلدار بر تن دارد و
چنگ مي نوازد .بازتنديسه اى از چنگ زن
ايستاده داريم كه پيراهن بلند تا پشت پا
دارد و كمر خود را بسته ،گردن بند ماه نو
وارونه بر گردن دارد .هر دو نوازندۀ چنگ
را بر سينه ،با دست راست مي نوازند وبا
دست چپ هم چنگ را گرفته اند و هم
انگشتان بر تار دارند .تنديسۀ ديگرى مردى
را با ريش كوتاه و همان پوشاك و گردن بند
خورشيد نما و تنبور به دست نشان ميدهد.
مرد چهارم با همان پوشاك وگردن بند ماه
نو ،يك «لوطى» را با بوزينه اى در بغل نشان
ميدهد .ديگرى دلچسب است زيرا آن چنگ

زن ريشو و برهنه اى است كه فرزند خواندۀ
بوزينه اش را بر شانه سوار دارد.
دلچسب تر از همه ،مهر استوانۀ ايالمي
است از دو هزار سال پيش ،كه در آن
جانوران نوازنده هستند .اسب با چنگ ،شير
با دهل ،خر با ناي جفتى و بوزينه پاى كوبان
و دست افشان ديده ميشوند.
سنك نگاره ها و سنگ نوشته هاى هخامنشى
و اشكاني چيزى از ساز نمى نمايد ولى از
ساسانيان آگاهى داريم .پيشقاب زنى نيم
برهنه را در نواختن نى و پايكوبى نشان
ميدهد .در سنگ نگاره طاق بستان دسته
هاى نوازندگان زن سوار در كرجي ها
هستند كه خرچنگ در دست ،برخى در
سان آواز خواندن و برخى در سان دست
زدن ديده مي شوند .نامى هم از باربد،
ساالرنوازندگان در بار شنيده ايم كه گفته
اند سيصد و شصت آهنگ ،هر كدام براى
روزى از روزهاى سال ساخته بود .نگيسا نام
ديگرى از رامشگران ساساني است.

کامران پورشمس
متخصص و مشاور در امور

خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری

Kamran Pourshams

Experienced Professional Realtor
Residential, Commercial,
Property Management

Proven Insights.
Proven Results.
DRE# 01066478

 Fچگونه تحت شرایط اقتصادی کنونی صاحب خانه شوید؟
 Fبه چه طریقی در این موقعیت زمانی می توانید خانه تان را بفروشید؟
من میتوانم با آگاهی و شناخت درست از آخرین تغییر و تحوالت در
امور خرید و فروش خانه و امالک ،شما را در موارد فوق مطلع و یاری نمایم!

Experienced Agent in Short Sale
& Bank Owned Properties
با در دست داشتن لیست کامل خانه های ضبط شده از طرف بانکها

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

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

Res:

Dir:

419 E. Hamilton Ave., Campbell, CA 95008

بهرام گور
به نزديك شنگل فرستاد كس
چنين گفت اى شاه فرياد رس
از آن لوريان بر گزين ده هزار
نر و ماده بر زخم بربط سوار
كه استاد بر زخم دستان بود
وز آواز او رامش جان بود

اين نشانى است از كوچ بزرگ لوريان هندى
به ايران .اينان كه هنوزدر هند و پاكستان
كارهاى رامشگرى ،جادوگرى ،بخت بينى،
آهنگرى ،اسب پرورى ،داد و ستد ،و اگر
بتوانند به دزدى مي پردازند و همواره از يك
آبادى به آبادى ديگر كوچ مي کنند ،همانانند
كه امروز از راه تركيه به اروپا رفته و پايشان
به آمريكا نيز رسيده است و در هركشورى
فرهنگ خود را به ويژه رامشگرى و آهنگرى
را روا ساخته و فروغى بخشيده اند.
از اينان بوده كه ساز و آواز هندى در
موسيقى ايرانى ،تازى ،تركى و اروپايى اثر
گذاشته و به ويژه ساز و آواز «فلمينگو»
اسپانيايى دست پرورده اينان است .از
لوريان است كه امروز جهان داراى يك گونه
ساز و آواز شاد همگانى مي باشد .نيز آوازۀ
«تيغ هندى» از هنر آهنگرى لوريان بوده
است .لورى را در ايران به نام هاى لولى،
لوطى ،قرشمال و ديگر نام ها مي شناسيم
ولى درستش « لوهری به هندى به معنى
«آهنگر» است .به انگليسى «جيپسى»
گويند زيرا به گمان اروپاييان ،اينان از «مصر
یا ایجپت» به اروپا كوچيده بودند!
بيگمان هر جا كه ساز بوده ،آواز هم بوده زيرا
آواز ،به هر رويى كه بوده ،پيش از ساز بوده
است .آواز از سخن آراسته بر ميآيد و چامه
در بر دارد .با آنكه چامه هايى در نوشته هاى
ايالمى يا از ديگر جاى ايران بدست نيامده،
روى به مردم آريايى مي كنيم .از آنان ،چه
آن كه در «ريگ ودا» هنديان مانده و چه در
يشت هاى اوستايى آمده ،هنر چامه سرايى
را كه كمابيش پنج هزار سال پيش گفته و
سروده شده اند ،بسى شيوا ،زيبا ،بلند پايه و
واال مايه است و نشان از هنرى مي نمايد كه
چندين هزار سال پيشتر ،چه شگفت كه در
زمان هند و اروپايى پرورش يافته .هنر چامه
سرايى هنرى است كه خوب ميماند و اگر
گراميداشت باورى را با خود داشته باشد،
كمتر دچار افزايش و كاهش و دستبردگي
هاى ديگر مي شود .براى همين است كه ما
ايرانيان پيام پاك زرتشت را در سرودهاى
مغرش ،ديگرسروده هاى اوستا ،سرودهاى
پارسى ميانه ،شاهنامۀ فردوسى و ديگر
سروده ها را داريم و پارسى يكى از دارا ترين
و واالتربن ادب را در جهان دارد.
زرتشت ،چنانكه از اوستا بر ميآيد ،براى
هر كدام از هفده سرود خود ،نوا و آهنگى

ساز كرد و ياران آنها را به نواهاى ويژه مي
خواندند و مي سرودند .اگر رودكى و امير
خسرو و ديگر چامه سرايان پارسى و صوفيان
افغانستان ،پاكستان و هند را بگيريم ،خواهيم
ديد كه هر كدام سرودهاى «عارفانۀ» خود
را با نام نواى ويژۀ آن يادداشت نموده اند.
پس چامه سرا و نواساز بودن از فرهنگ
ايرانى است «.بندهش» پهلوى مي نويسد
كه دينداران اوستا را با نواختن سازهاى
زهى چون «بربط ،تنبور ،و چنگ» وجز آن
«برخوانند» و ساز و آواز را نيكو ميداند.
در ايران و هند ،درويشان مسلمان و هندو،
هر دو سرودهاى كيشى را با ساز زهى مي
خوانند و پيدا است كه اين آيين كهن از دير
زمان مانده ،به ويژه اين كه ديديم ساز زهى
از يادگار ايالميان است.
گذشته از اين ،پس از بر سر كار آمدن اسالم،
گو كه گفته شد ساز و آواز در دين نا روا
است ،هم ساز ماند هم آواز و زير پوشش
«سماع» و جز آن ،يك گونه رنگ كيشى نيز
به خود گرفت .همچنان ساز و آواز رزمى
و تيره اى بر جاى ماند .از موسيقى دانان
بزرگ ،يكى چامه سراى نامور رودكى است
و ديگرى محمد فارابى ،دانشمند برجسته و
ديگرى امير خسرو دهلوى (نيمۀ سدۀ دهم
ترسايى) است كه در هند ساز و آواز ايرانى
را با هندى خوش آميخت و درى نو گشود و
امروز هنديان تار و سه تار و تنبك و سنتور
را استادانه و «هنديانه» مينوازند.
هم اكنون در سراسر ايران بزرگ ،از شرق
گرفته تا غرب و از شمال آمده تا جنوب،
ساز و آوازهاى گوناگون داريم كه در آن
باز گوهايى از آهنگ هاى ايالميان ،آرياييان،
هنديان ،يونانيان ،تازيان ،تركان ،مغوالن،
سياهان آفريقا و اروپاييان مي شنويم و شاد
مي شويم و به چميدن و جنبيدن بر مي
خيزيم .آهنگ سياهان همان « بندرى» است
كه دريانوردان دو بندر كهنه و نو ،ميناب و
بندر عباس ،كه چند سده پيش با كشتي هاى
بادبانى خويش از كرانه هاى چين و ماچين تا
سرزمين آفريقا آمد و شد داشتند .از زنگبار
با خود چون ره آوردى آوردند و پروردند
و سپس هنگامى كه كشتي هاى پرتقالى،
هلندى ،فرانسوى و سرانجام انگيسى جاى
آن را ربودند ،نفت خوزستان به بازار آمد و
پااليشگاه و ديگردستگاه هاى نفتى مردم
بى سامان گرديده را به خود كشيدند
«آهنگ و رقص بندرى» نيز با آوارگان اين
دو بندر به آبادان و ديگرشهرهاى نفت خيز
راه يافت و جانى تازه يافت و از آنجا است
كه امروزها يا بهتر بگوييم «امشب ها» هر
بزم ايرانى پرده هايى از آن را در ساز و آواز
هندى و ديگر همسايگان شنيده ام و نيز
چند آهنگى از راديو هاى آمريكايى بر سبك
بندرى به گوشم رسيده است.
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نامه های شگفت انگیز از کشیشان
فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه
(بخش هشتم)
ترجمه زنده یاد دکتر بهرام فره وشی

ساکنان شماخیه نوعی سرگرمی دارند
که از آن لذت بسیار می برند ،ولی من
نمی دانم آیا شرحی که از آن خواهم
داد به کسانی که آن را می خوانند،
همانقدر لذت خواهد داد یا نه .بهرحال
من آنچه را که دیده ام خواهم گفت .در
روزهای خوش سال وقتی که مردم میل
دارند که خود را سرگرم سازند و تفریح
کنند ،چندین خانواده بهم می پیوندند
و مشترکاً پولی می گذارند و به روی
تپه های اطراف شهر می روند و با نوای
آالت موسیقی در تمام مدت روز پایکوبی
و دست افشانی می کنند و به هنگام شب
چراغانی نفت برپا می کنند و هنگامی که
روز بازگشتشان به شهر نزدیک می گردد
و وقت پایان روزهای جشن و شادی است،
سفره هایی را که به کار برده اند یعنی
قطعه پارچه هایی به رنگ های گوناگون
و به طول تقریبی ده اون را بر می دارند و
آنها را به صورت گسترده در هوا نگاه می

دارند و به طرزی موزون به چپ و راست
حرکت می کنند و می رقصند و هرکس
قسمتی از سفره را در دست دارد و آن را
به سوی خود می کشد .رقص آنقدر ادامه
می یابد تا سفره پاره شود و به صورت تکه
پاره ها بر زمین افتد .برای اینان که همه
اثاث شان توشکی است که برروی زمین
می اندازند و نمی دانند صندلی و میز
چیست ،به سفره ای که از بین می رود
ارزش و اهمیتی نمی دهند.
گرفتار کردن یک گرگ موجب تفریح
دیگری می گردد .وقتی که گرگی گرفته
می شود ،این حیوان را با دو طناب می
بندند و دو نفر دو سر این طناب ها را
در دست می گیرند ،به طوری که گرگ
نمی تواند به یکی از آنها حمله کند زیرا
دیگری طناب را می کشد و آن را باز می
دارد .روزی را معین می کنند تا گرگ را
به معرض نمایش بگذارند.
صحنه گرگ بازی در میدانی در یک صد

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

پایی نزدیک شماخیه است که بین دو تپه
واقع شده است و تپه ها همچون آمفی تاتر
به کار می روند .جوانان دایره ای تشکیل می
دهند و صاحب گرگ آن را رها می کند ولی
یک پای آن را با طناب بسته نگاه می دارد.
حیوان از این سوی و آن سوی به جوانانی که
فریادهای بلند می کشند حمله می کند.
جوانان بنابر رفتار و حمله حیوان فرار می
کنند و یا بطرف حیوان پیش می روند .در
این بازی همیشه لباسی پاره می شود و
اغلب ضربه دندان گرگ به کسی وارد می
شود .هنگامی که گرگ خسته می شود و
می خواهد برای رفع خستگی بر روی زمین
بخوابد ،یکی از هماوردان به سوی او پیش
می رود و گرگ بلند می شود ،هماور آن را
می گیرد و سخت می فشارد و دیگری طناب
را به گردن او می اندازد و آن را در میان
جمع می گرداند .در موقع گرگ گردانی از
تماشاچیان خواسته می شود که پولی بدهند
و هرکس هرچه می خواهد می دهد.
جشن هایی که خان و کالنتر در برخی از
روزهای سال برپا می کنند ،تفریح جدید
دیگری است .این جشن ها با نوا و هیاهوی
بلند شیپورها و طبل ها اعالم می شوند.
در اوایل شب همین که صدای شلیک
چندین توپ ساکنان را از چراغانی
خبردار می کند .تمام بام های خانه های
شهر و تپه های اطراف با چراغ های
بیشمار روشن می گردد .شعله های آنها
کوچکتر از مشعل های بزرگ نیست .از
هر طرف نورهای بیشماری دیده می
شود که شکل های مختلف بسیاری را
تشکیل می دهند .از میان این آتش ها
پیوسته موشک هایی دیده می شود که
به هوا پرتاب می شوند و موشک های
دیگر آتشبازی از هر طرف در هوا به
پرواز در می آیند .بایستی اذعان کرد
که همه این چیزهای مختلف ،نمایش

بسیار مطبوعی در پیش چشمان بیننده
ارائه می دهند.
در این شهر و در تمام سرزمین ایران
مدت ده روز مراسم یادبود شهادت
امام حسین (ع) پسر علی (ع) برگزار
می شود .در مدت نه روز اول بچه های
فقیر نیمه عریان که بدن خود را به رنگ
سیاه نقش کرده اند در چندین دسته با
طبل در کوچه ها حرکت می کنند و با
همه قوای خود نوحه می خوانند و فریاد
می زنند حسین حسین .در روز دهم در
حدود بیست نفر بر دوش های خود
تختی را که کودکی بر روی آن دراز
کشیده است در کوچه ها می گردانند.
تخت با پارچه های گرانبها و آئینه هایی
که آنها را درخشان تر جلوه می دهند
زینت شده است.
هنگامی که راه می روند ،شیپورها و طبل
ها و فریاد مردمان تماشاگر سر و صدای
هول انگیزی برپا می کنند .این مراسم در
فردای آن روز در میدان بزرگ شهر که
بیش از  500پا طول و  150پا عرض دارد
به زد و خوردی شدید تبدیل می شود.
شهر به دو دسته تقسیم می گردد ،یک
دسته بنام حیدری و دسته دیگر بنام
االحمداللهی! این دو نام ،نام های دو
برادراند که سابقاً شاهزادگان شماخیه
بوده اند .جنگندگان با چوبدستی هایی
به طول نیم نیزه و قالب سنگ مسلح اند،
ولی چند سالی است که شروع به استفاده
از سالح های آتشین کرده اند .بطوری که
دیگر زد و خورد بدون خونریزی پایان نمی
یابد .حکام سعی می کنند این اغتشاشات
را متوقف کنند ولی نمی توانند جوانان را
از این زد و خورد باز دارند .زیرا آنان از
اینکه در این زد و خورد شرکت می کنند
بر خود می بالند و آن را افتخاری برای
خود می دانند .دنباله مطلب در صفحه 58
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ايرانشناسي ايران دوست
ادوارد براون و ایران
بخش سوم
دکتر ایرج پارسی نژاد
نگاهی به کتاب:
دکتر حسن جوادی ،ادوارد براون و ایران ،فرهنگ نشر نو ،تهران.۱۳۹۶ ،

براون از آغاز سفر خود به زبان ها و گويش ها
و لهجه هاي متفاوت توجه دارد .در راه ارز
روم بعضي كلمات تركي قديم را از اهل محل
مي شنود و به ياد مي آورد كه آن كلمات
را در ديوان فضولي بغدادي ديده است .در
يك روستاي ارمني زن ها دورش جمع مي
شوند و از او «منجوق» مي خواهند .او
معني آن را نمي داند ،اما حدس ميزند
كه بايد وسیله اي زينتي باشد .در ناحیۀ
گوموشخانه وقتي شیر برنج را با «شیره» يا
«دوشاب» مي خورد نام آن را ثبت مي كند
كه اين را ترك ها «پتمز» مي گويند.
براون در بیان معني دقیق لغات و اصط
حات حساسیت يك زبان شناس متخصص
را دارد .مثال در توضیح معني «هديه»
آن را اصطال حي كلي ميداند كه معني آن
با «تعارفي» و «سوغاتي» و «پیشكش» و
«انعام» متفاوت است و بستگي به كاربرد
آنها و دهنده و گیرنده «هديه» دارد.
براون در اين مورد توضیح مي دهد كه
بعضي از اروپايیان در سفر خود به ايران
از چشمداشت ايرانیان در مقابل اهداي
هديه خود شكايت كرده اند .براون اين
سوءتفاهم را ناشي از اين امر مي داند
كه گمان كرده اند دادن هديه از جانب
شخصي كه به لحاظ اجتماعي در مقامي
پايین تر قرار دارد به معني «فروش»
آن است .در حالي كه اين رسم معمول

همۀ ملل است و در معني رشوه و دلیل
سوءنیت ايرانیان نیست.
مطالعه در گويش هاي گوناگون و دقت
در طرز تلفظ كلمات از مسائل مورد عالقۀ
براون است در اين سفر .وقتي از تركیه
به آذربايجان مي رسد متوجه ميشود
اهالي آذربايجان تركي را به لهجه اي
حرف ميزنند كه با تركي عثماني متفاوت
است .او تفاوت لهجۀ تركي تبريزي را با
تركي نواحي قزوين و حتي حواًلي قم در
مي يابد .گاهي لغاتي را ضبط مي كند
كه تنها از كاروانیان شنیده و جنبۀ كامال
محلي دارد .دقت او در ضبط لهجه ها و
تلفظ آنها در سفر به نواحي مختلف ايران
شگفت انگیز است .مثال در راه تهران به
اصفهان فهرستي از لغات گويش قهرودي
و واژه هايي از آن را همراه با لغاتي از
گويش هاي نطنزي و يزدي و معادل
فارسي فصیح انگلیسي آنها ياد مي كند
و اصل و ريشه پهلوي برخي از كلمات
گويش قهرودي و تغییرات بعضي حروف
مانند تغییر «ب» به «و» را در آنها به
دست مي دهد .براون يادآور مي شود از
آنجا كه دربارۀ اين گويش ،كه كلمان هوار
 Clement Huartآن را «پهلوي دوران
اسالمي» مي خواند ،تحقیقي صورت
نگرفته به بحث بیشتري نیاز دارد.
از يادداشت هاي سفر براون مي توان

آموزش دف و تنبک
توسط نریمان اسعدی

کالس های خصوصی و گروهی
برای تمامی سنین

(530) 574-4636
narimanpercussion.com
narimanpercussion@gmail.com
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دريافت كه او با همۀ جواني معلومات
زيادي در زبانشناسي ايراني كسب كرده
است .او در زمینۀ اطالعات جغرافیايي،
قوم شناسي و گويش هاي محلي ايران از
آلبرت هتوم شیندلر Albert Houtum
 Sehindlerياد مي كند كه از 1868
كه در خدمت دولت ايران بوده توانسته
با دانش بسیار خود پاسخگوي بسیاري از
پرسش هاي او باشد .براون همچنین از
كتاب «ايران ،سرزمین و مردم آن» اثر
ياكوب ادوارد پو ك Jakob Edward
 Polakطبیب اطريشي ناصرالدين شاه
ياد ميكند كه پس از ده سال اقامت در
ايران كتاب ياد شده را نوشت و مرجع
معتبري براي مطالعه گويش هاي نواحي
مختلف ايران شد.
براون در جستجوي بیشتر براي دستیابي
به منابع مطالعاتي اش در حوزۀ گويش
هاي ايراني از دو دوست ايراني مقیم
استانبول ،شیخ احمد روحي كرماني و
میرزا حبیب اصفهاني ،ياري مي خواهد.
روحي كرماني در نامۀ  28اوت 1891
مجموعه اي از لغات لُري معمول در
سیوند را براي او مي فرستد و يادآور
مي شود كه در نظر دارد مجموعه اي
از لغات خوري و لُري و نايیني و زاولي و
سغدی و گیلي و ديلمي و رازي را فراهم

آورد و براي براون بفرستد .او گمان
دارد منشاء و مادر همه اين لغات زبان
سانسكريت است )1(.در اين زمان براون
به حاصل تحقیقات ايران شناسان درباره
زبان هاي قديم ايران مانند دار مستتر
 )1894 -1849( Dar mesteterايران
شناس و اديب فرانسوي و يوستي Yuste
( )1907 -1837خاورشناس و زبانشناس
آلماني سخت توجه دارد.
در آغاز جلد اول تاريخ ادبیات خود
شرح مبسوطي از خدمات ايران شناسان
در روسیه چون برزين  ،Berzineدرن
 ،Darnزالمان  ،Zalemannژوكوفسكي
 ،،Zhukovskyگايگر  Geigerو در
آلمان زوسین  Socinو در فرانسه هوار
 Huarو كوري  Querryياد ميكند و
فروتنانه يادآور مي شود «نگارنده هم
به میزان بسیار قلیل در اين باره زحمت
كشیده ام)2(».
براون با استفاده از مواد فولكلور فرستادۀ
روحي كرماني مقاله اي با عنوان «شعر در
گويش هاي محلي ايران» در مجله انجمن
سلطنتی آسیايي منتشر ميكند)3(.
از نامه هاي احمد روحي بر مي آيد كه
دوست او ،میرزا حبیب ،نیز دو جزوه در
حوزۀ گويش هاي ايراني براي براون فرستاده
بوده است.
دنباله مطلب در صفحه ۵۵

FINE HOMES REALTY

محمد هرندی

مشاور آگاه و دلسوز جامعه ایرانی

در امور وام مسکن و خرید و فروش خانه

Mohamad Harandi

Realtor & Mortgage Specialist
for San Jose & Bay Area
از موقعیت استثنایی پائین بودن نرخ بهره
و وام های بدون کارمزد استفاده نمائید
مدیریت امالک تجاری و مسکونی در سراسر بی اریا
سال ها تجربه ،قابل اعتماد و شناحته شده

(408)605-1138
moeharandi@yahoo.com
DRE#01183647 F NMLS#332989

4950 Hamilton Ave., Suite 211, San Jose, CA 95130
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یک سینه سخن
مسعود سپند

از دفتر خاطرات

هواپيماى توپولُف روسى بسيار پر
سروصداست مثل ماشين مشتى ممدلى
نه بوق داره نه صندلى می ماند و البته
بوى گند سيگار نیز آدمى را دچار خفگى
مى كند و جالب تر از همه اينكه كاركنان
هواپيما همه در ته هواپيما جمع شده و با
هم دود مى كنند و بنده هم اسير و گرفتار
دردسر سيگار شدم.
درست يادم نيست چند ساعت طول
كشيد تا به مسكو رسيديم اما وقتي كه
پياده شديم هنوز روز بود .فرودگاه از
سال  ۹۴تميزتر شده بود ،اما همه چيز
كهنه و زهوار در رفته .قرار بود كه پس
از پياده شدن سوار تاكسى شوم و از
فرودگاه پروازهاى داخلى به فرودگاه
پروازهاى خارجى بروم چرا که آن زمان
با وجودي كه كشورهاى تحت سلطه
كمونيسم استقالل پيدا كرده بودند اما
هنوز پروازها داخلى محسوب مى شد و
در فرودگاه (ددبوا ،يا چيزى شبيه اين)
بايد پياده مى شدى و به فرودگاه ديگر با
تاكسى يا اتوبوس مى رفتى.
به من گفته بودند كه اتوبوس با قيمت
ارزان به فرودگاه بين المللى مى رود
و نگران تاكسى نباش و چنين هم شد،
منتهى وقتي كه پاسپورتم را به مامور
گيشه دادم چند بار آن را ورق زد و به
روسى چيزى گفت كه نفهميدم ،بعد با

(408)-898-6474

دست اشاره كرد كه برو روى آن نيمكت
بنشين .كارش تمام شد ،اما با وجودي كه
بليط پرواز همان روز در دستم بود گفت
که پاسپورتت اشكال دارد و بايد مطمئن
باشيم كه اين پاسپورت قالبى نيست،
لذا بايد پاسپورت را به سفارت آمريكا
بفرستيم و اگر تایيد كردند آن وقت اجازه
خروج دارى .آه از نهادم برآمد چرا كه اگر
مرا معطل مىكردند پروازم را از دست
مى دادم .پرسیدم که كجاي پاسپورت
اشكال دارد! گوشه ای از پاسپورت را که
که اندكى تاخوردگى داشت نشان داد
و گفت اینجا .من باتجربه اى كه با اين
جماعت داشتم مى دانستم كه پول مى
خواهند و گمانم اين بود كه ده بيست
دالر بيشتر نمى خواهند .اما وقتى كه
فرودگاه پروازهاى داخلى خلوت شد و
همه مسافران رفتند ،آمدند و گفتند ۱۹۹
دالر جريمه ات مى شود وگرنه بايستى
بمانى تا صبح فردا و يك سرباز دختر
روس را هم مراقبم گذاشتند .گفتم که
ندارم .گفتند باشد .پس همين جا بنشين
تا فردا تكليفت روشن شود.
من كه دو سه ساعت بيشتر به پروازم نمانده
بود شروع كردم به چانه زدن .گفتم چهل
دالر بيشتر نمى دهم .گفتند  ۱۹۹دالر .رفتم
سر جایم دوباره نشستم .باز سرباز روس آمد
كنارم نشست .تا صد دالر هم باال رفتم اما

www.alisconstruction.com
نقشه کشی ساختمان ،اخذ جواز کار،
ساختن ساختمان جدید ،اضافه کردن اتاق،
نوسازی آشپزخانه و حمام

قبول نكردند .بعد كاغذى آوردند که امضا
كردم و ناچار دوتا صد دالرى تحويل همان
خانمى كه توى باجه نشسته بود و نقشه
خالى كردن جيبم را كشيده بود دادم .او
رفت توى اطاق و چيزى شبيه صورتمجلس
درست كرد و آورد من امضاء كردم .بعد
برد توى اطاقك مخصوص خودشان و دو سه
نفرى امضاء كردند و بعد گفتند برو .رسيد
پولم را خواستم اما ندادند .گفتم اقال يك
دالرم را بدهيد .گفتند که پول خرد نداريم.
من كه ديدم ممكن است كار خراب تر شود
و از پروازم عقب بيفتم با راهنمايى همان
سرباز روس سوار اتوبوسى شدم و يكى
دو دالری به راننده دادم و حدود يك
ساعت طول كشيد كه مرا به فرودگاه
بين المللى مسكو برد.
فرودگاه مسكو اگر چه زمين بزرگى بود
اما همه وسائل و لوازم آن كهنه و مندرس
بود .درست بيادم نيست كه با چه پروازى
از فرودگاه مسكو خارج شدم اما مطمئنم
كه روسى نبود شايد با  KLMبه هلند
و از آنجا به طرف سانفرانسيسكو پرواز
كردم وخود را به خانه رساندم .وقتى
كه مامور مهاجرت گفت Welcome
 homeپندارى روحم تازه شد و خستگى
هاى آن همه رنج از روح و تنم خارج شد.
حاال كه گزارش سفر  ۱۹۹۹ازبكستان تمام

شده بد نيست اطالعات محرمانه اى كه
درباره ازبكستان نوشته شده و از طريقى
به دست من رسيده و اينك از ارزش
اطالعاتى خارج شده برايتان بنويسم.
ازبكستان يكى ديگر از كشورهاى آسياى
مركزى و در همسايگى قزاقستان قرار
دارد .سرنوشت  K.G.Bدر اين جمهورى
همانند ديگر جماهير بود .در سپتامبر
 ۱۹۹۲رئيس جمهور ازبكستان فرمانى
مبنى بر انحالل  K.G.Bو تاسيس سازمان
امنيت ملى صادر نمود .غالم على اف
رئيس  K.G.Bسابق ،به مديريت سازمان
جديد انتخاب شد .سازمان امنيت ملى
ازبكستان به دور از تبليغات سعى كرد
كه پا در جاى پاى  K.G.Bسابق بگذارد.
بدين معنى كه حتى زمانى كه دفتر روابط
عمومى مسكو سعى داشت كه با تبليغات
چهره خود را در ميان افكار عمومى
دگرگون كند دفتر منطقه اى ازبكستان
منزوى شدن خود را ترجيح مىداد.
بر اساس تغييرات جديد سازمان ملى وابسته به
رياست جمهورى بوده و «اسالم عبدالغنيوويچ
كريموف» دبير اول كميته مركزى حزب
كمونيست ازبكستان يك شخصيت برجسته
سياسى و ملى گراى ازبكستان در مارس
۱۹۹۰به عنوان رئيس جمهور كشور انتخاب
شد.
دنباله مطلب در صفحه 57

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

رستوران فیمس کباب با غذاهای بسیار خوشمزه
و با طعم و عطر منحصر بفرد ایرانی در محیطی متفاوت
آماده پذیرایی از شما و میهمان های شماست

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

کیترینگ کامل میهمانی و جشن های شما در سراسر شمال کالیفرنیا
رستوران فیمس کباب با افتخار از شما پذیرایی می کند.
Let us Build your Coustom Dream Home

1011 S. De Anza Blvd. , Cupertino, CA

(916)483-1700

www.famouskabob.com
1290 Fulton Ave., #C، Sacramento, CA 95825
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ability to offer his clients outstanding professional real estate consultation services, second to none.

APR.COM

www.shawnansari.com

F

sansari@apr.com

750 University Ave, Ste. 150, Los Gatos, CA 95032

Over 30 Real Estate Offices Serving The Bay Area
Including LOS GATOS 408.358.1111
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پیام خیام
دکتر احمد ایرانی /بخش دوم

خلق و خوی خیام
انسانی میانه رو و طبیعی نشان داده اند.
سرگذشت نویسان و هم دورانان خیام خود وی در یکی از ترانه ها می گوید:
خلق و خوی وی را چنین بیان کرده اند :فرمای بتا که می به اندازه دهند.
کم حرف ،محتاط و مال اندیش ،گوشه لقب ها و عنوان هایی که در دوران زندگی
گیر از مردم ،در خود فرورفته ،گزیده خیام به او داده شده اند به روشنی تمام
گوی ،بی اعتنا به جاه و مقام ،تندخو و دست کم دو نکته بزرگ را آشکار می
تنگ حوصله .حتی برخی از معاصران خیام کند .یکی آن که اندیشه های ضد دینی
وی را به «بخل در تعلیم» متهم کرده اند .خود را تا آنجا که شدنی بوده پنهان نگاه
این اندیشمند از درگیری با فقیهان و می داشته و دیگر این که دانشمندی
مالیان زمانه به شدت پرهیز می کرده لذت پرست و همیشه مست نبوده
و هرگز مایل نبوده است با این جماعت است .خیام در دوران زندگی با احترام
زورمند و پرتعصب درگیر شود .در نوشته و ستایش می زیسته ،او را امام ،دستور،
های علمی و فلسفی خود کوشیده است تا حجت الحق ،فیلسوف العالم ،سیدالحکما
با توجه به سرکوبی وحشیانه آزاد اندیشان المشرق و المغرب ،تالی ابن سینا ،حکیم
از سوی حاکمان و فقیهان کمترین بهانه جهان و فیلسوف گیتی می نامیده اند.
ای به دست آنان ندهد .به همین دلیل این ریاضیدان ،حکیم و ستاره شناس که
آثار علمی خیام که به نثر فارسی یا عربی فقیهان دوران به شاگردی در حضورش
نوشته شده اند فلسفه واقعی و شیوه جهان می نشسته اند در دستگاه حکومت ترکان
بینی ضد آن جهانی وی را آشکار نمی کند .سلجوقی پشتیبان بزرگ و نیرومندی
صادق هدایت در این مورد چنین می چون خواجه نظام الملک داشته است .با
نویسد« :کتاب هایی که به مقتضای وقت این که خیام در دوران خود پایگاه علمی
و محیط یا به دستور دیگران نوشته حتی ارجمند و بی مانندی داشته و با این که
بوی تملق و تظاهر از آنها استشمام می در دانش ریاضی و به ویژه در علم جبر
شود و کامال فلسفه او را آشکار نمی کند ».قرن ها از دوران خود جلوتر بوده است
خیام مردی میانه رو یا معتدل بوده ،اما آوازه جهانی این دانشمند مدیون
گرایشی به مقام های دولتی یا شرکت رباعی ها یا ترانه های اوست .این ترانه
در کارهای سیاسی و اداری نداشته .ها نه تنها در دوران زندگی خیام هرگز
هرگز از دارندگان مقام و قدرت ستایش انتشار نیافتند بلکه تا نزدیک به گذشت
نکرده و غرق در کوشش های علمی -یک قرن آگاهی چندانی درباره وجود آنها
فلسفی خود بوده است .شاعری پیشه در دسترس نبود .خیام رازدار ،گوشه گیر
خیام نبوده و رباعی هایش بازتاب پرواز و محتاط ترانه های کوبنده «باورهای آن
کبوتران اندیشه و اوج گیری عقاب تنها جهانی» را فقط با تنی انگشت شمار در
و خشمگین افکارش بوده اند .در کتاب میان نهاده بود.
«دمی با خیام» در این مورد چنین می
سبک خیام یا شیوه سخن
خوانیم« :رباعیات خیام در نمایشگاه خیام ریاضیدان ،ستاره شناس ،حکیم،
ادب فارسی سیمای مشخص و متمایزی ادیب ،فقیه و مفسر برای بیان حیرت و
دارد .وجه امتیاز آن این است که در مدح ،بهت زدگی خود از رازهای جهان هستی،
تغزل ،نصیحت و موضوع های دیگری که اسرارآفرینش ،بازیگری های چرخ گردون،
ملک مشاع شاعران است نبوده ،بلکه آینه پدیده هراس انگیز مرگ و نیستی،
روح حکیم فکوری است که به راز هستی کوچکی ،خردی و بی پناهی نوع انسان،
اندیشیده و دچار حیرت شده است».
بازیچه بودن انسان در جهان طبیعت و
برخالف آنچه که برخی خیام را مردی برآوردن فریادی رعشه برانگیز علیه فریب
لذت پرست و شراب خوار خستگی ناپذیر انسان به دست انسان به قالب رباعی یا به
شناسانیده اند سرگذشت خیام ،نظر وزن ترانه پناه می برد .رباعی یا ترانه را
همدورانان او ،کتاب ها ،مقاله ها و رساله که پیش از او سرایندگان دیگر آزموده اند
های علمی و فلسفی که از این اندیشمند به آنچنان اوجی از زیبایی ،روانی ،سادگی،
به یادگار مانده اند و روایت های معتبری عظمت ،کوبندگی و گیرایی می رساند که
که درباره وی بیان شده اند خیام را پس از گذشت نزدیک به  900سال تاکنون

هیچ شاعر دیگری در چنان اوجی پرواز
نکرده است .علی دشتی می نویسد« :از
برجسته ترین کسانی است که شعر را
برای تفکرات فلسفی خود به کار برده
اند ».همین نویسنده می افزاید« :خیام
به شکار مضمون نمی رود ،به صنایع
شعری مطلقا توجهی ندارد ،به تزیین
و ترصیع جمله نمی پردازد ،به قریحه
فشار نمی آورد که تعبیر تازه ای ابداع
کند ،ابداً قصد هنر نمایی در کار نیست
و حتی می توان گفت برای اقناع دیگری
رباعی نسروده است .از این رو نخستین
خصوصیت سخن او سادگی و عاری بودن
از هرگونه بازی های لفظی است حتی
صنایع مطلوب شعری».
درباره سبک خیام یا شیوه سخن او
ذبیح اهلل صفا در کتاب «تاریخ ادبیات
در ایران» چنین اظهار نظر می کند:
«رباعی های خیام بسیار ساده و بی
آرایش و دور از تصنع و تکلف و با این
حال مقرون به کمال فصاحت و بالغت
و شامل معانی عالی و جزیل در الفاظ
موجز و استوارست ».صادق هدایت
خیام را شاعری می داند که دارای
«سالست طبع ،شیوایی کالم ،فکر
روشن سرشار و فلسفه موشکاف» است.
برخالف روش «خیام شناسان حرفه ای»

و نویسندگان تاریخ ادبیات ایران که به
شدت زیر نفوذ دین یا دولت بوده اند
برخی از نویسندگان و پژوهندگان آزاده
کوشیده اند تا با دستیابی به معیارها و
نورافکن هایی چون «سبک سخن خیام» و
«جهان بینی خیام» گرد و غبار پندارهای
بی اساس را از چهره این اندیشمند
بزدایند و از ترشرویی کارگردانان دین و
دولت نهراسند .بسیاری از «عالمه ها»،
«استادان ادب» و «ادبیات شناسان»
برای بررسی فرهنگ و ادب ایران و
شناسانیدن اندیشه بزرگانی چون خیام
آشنایی چندانی با روش های علمی نداشته
اند .اینان بی آن که راهنماها یا چراغ هایی
در اختیار داشته باشند در فضای تاریک
قرن های گذشته به ورق زدن قدیم
ترین نسخه های خطی پرداخته اند و در
درستی این نسخه ها تردیدی به خود
راه نداده اند .افزون بر این ها بسیاری
از این «استادان» نه آزادی بیان داشته
اند و نه جرات بیان آزاد .در نتیجه ،حتی
مسخره ترین و رکیک ترین رباعی ها به
خیام فرزانه نسبت داده شدند و از این
چهره ژرف اندیش ،سیمایی لذت پرست و
همیشه مست ساختند و تا آنجا پیش رفتند
که عشرتکده ها و عیاشخانه ها نام «خیام»
برخود نهادند .دنباله مطلب در صفحه 54

دفتر حسابداری و امور مالیاتی بهنام

Accounting & Tax Services

3Respect

3Expertise

3Integrity

3Commitment

!Advisor You Can Count On

با داشتن  28سال تجربه کلیه امور حسابداری و
مالیاتی شما را به بهترین وجه انجام می دهیم
Mitra Forozesh Behnam, MBA, RTRP, CRTP
 Fحسابداری و حسابرسی
Accounting & Auditing
 Fبرنامه ریزی مالیاتی
F Tax Consulting
 Fمالیات بر درآمد
F Tax Preparation
 Fکلیه امور حسابرسی F Auditing Process, IRS, FTB, BOE, EDD
F

(209)835-9655 (408)440-9622
Cell: (209)740-2764
Fax: (209)740-2764
Work:

www.behnamaccounting.com F behnamaccounting@yahoo.com

504 W 11th Street, Tracy, CA 95376
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Pure Skin Organic Med Spa

Revitalizng Beauty from Head to Toe
Anti Aging Services & Products
با مدیریت شیال بختیاری

Micropenning
Dermablading

New Year Special
20% off your first treatment

Ready to Achieve Your Dreams?

(650) 551-7055

Request an Appointment on line

www.pureskinorganicmedspa.com

Free Consultation

1748 Laurel Street, San Carlos, CA, 94070

دفتر خدمات بین المللی
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Office of International Services

ffi

O

O

ffi

OOI S

ce

ic

es

OOI S

of I
erv
n te r n a tio n al S

 آماده ارائه خدمات ذیل می باشد، دقت و عالقه،دفتر خدمات بین المللی با تجربه کافی
 دریافت حقوق و مزایای دولتیF
 حقوق بازنشستگی در آمریکاF
Employer Identification Number  گرفتنF
Fictitious Business Name  ثبتF
)Incorporation, LLC, DBA(  تشکیل شرکت هاF
 رزرو بلیط و هتل، گرفتن وقت از سفارت ایرانF
 طالق در آمریکاF
 تعویض نامF

 اخذ تابعیت آمریکا و تمدید گرین کارتF
 دریافت گرین کارت از طریق ازدواج و خانوادهF
 تهیه و تنظیم وصیت نامهF
 دریافت پاسپورت سفید و پاسپورت آمریکاییF
 تهیه و تنظیم دعوت نامهF
 سوشیال سکیوریتیF
 مدیکر و مدیکالF
 دریافت حقوق پرستار و از کار افتادگیF

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

Phone:
11

(408) 909-9060

F

Toll Free:

(888) 350-9060

F

Fax:

(408) 503-0040

900 S. Winchester Blvd. #6, San Jose, CA 95128
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هما گرامی (فره وشی)

َف َره َو َهر (همزاد ازلی انسان)

در کتاب بندهشن این چنین آمده
است که اورمزد انسان را از پنج جزء
یا پنج نیرو آفرید که جزء اصلی و
نیروی جاودانی وجود او فروهر می
باشد زندگی فرورها دارای سه مرحله
است ،دوره قبل از فرارسیدن هستی،
دوره زندگی زمینی و دوره زندگی
بعد از مرگ بدن ،آنها در تمام مراحل
زندگی در کارند چه زمانی که در کار
گرداندن جهان هستند ،چه زمانی که
با روان همراه می شوند و راهنمای او
می گردند و چه بعد از مرگ بدن که
به عالم باال بر می گردند و دوباره در
عالم مثالی قرار می گیرند .در ابتدای
آفرینش جهان فروری قبل از به وجود
آمدن جهان مادی وجود داشته است
و دانشمندان مختلف چون «اشپیگل»
آلمانی و «دارمستتر» و استاد «بیلی
 »Bailyانگلیسی ریشه این کلمه را با
پروردن و غذا دادن و پشتیبانی و پناه
دادن یکی می دانند.
استاد بِیلی معتقد است که این موجودات
آسمانی وظیفه پهلوانی و جنگجویی و
پشتیبانی از زمینیان را دارند .فره وهر
که در زبان اوستایی به فره وشی تبدیل
می شود در واقع همزاد انسان در جهان
باال است و وظیفه فره ورها محافظت
و نگهبانی از انسان ها و از بین بردن
نیروهایی اهریمنی است .این اعتقاد به
همزاد را بسیاری از ملت های دیگر نیز
دارند .یونانیان به جهان مثالی یا ایده
ها اعتقاد دارند .رومی ها به ژنیوس
یا نگهبانان انسان ها اعتقاد دارند که
با تولد کودک همراه او به وجود می آیند.
هندیان به «پیترها» اعتقاد دارند که
در مهمانی های مذهبی به زمین می آیند
و به فرزندان یاری می رسانند.
واژه پیتر با واژه پدر در فارسی معادل
است و در واقع پیترها نگهبانان فرزندان
در زمین هستند .و همچنین مصریان
و سومری ها و آشوری ها به مظاهری
دیگر از این قبیل معتقد بودند.
به لغت فرور (  ) fravarاول بار در تاریخ
ماد و پس از آن در کتیبه های فارسی
باستان برخورد می کنیم .فرورتی در

تاریخ ماد یکی از پادشاهان ایشان است
که با این لغت هم ریشه است .در نقش
های برجسته هخامنشی اغلب بر
فراز نقوش ،انسانی بالدار دیده می
شود که می تواند نمودار اندیشه های
مذهبی باشد.
این نقش را قبل از آن می توان نزد
هیتانیان و میتانیان یافت که از اقوام هند
و اروپایی اطراف دریای سیاه در آسیای
کوچک می باشند .با این حساب این
نقش جزو نقوش قدیمی هند و اروپاییان
است .گرچه بعضی از مستشرقین آن را
تصویری از اهورامزدا می دانند ولی این
نظریه قابل قبول نیست چون اهورامزدا
یک تصور مجرد است و تصور مجرد
هیچگاه دارای شکل و شمایل نمی باشد،
ولی این تصویر می تواند همان همزاد
آسمانی و قدرت مافوق انسانی خود
انسان باشد .آنچه که از نقش فروهر
باقی مانده است پیرمردی نورانی است
که دوبال گشاده دارد .در بعضی از کتب،
تفسیرهایی بر این شمایل و بال های او و
صورت ظاهری او نوشته اند .بال های
گشاده آن را نشانه پرواز به عالم باال
و جلو می دانند .تقسیمی سه گانه بال
ها را به سه قسمت تقسیم کرده است که
نشانه سه اصل مهم آیین زرتشتی به نام
هو َمت و هوخت و َهوورشت به معنای
اندیشه نیک ،گفتار نیک و کردار نیک
است و تقسیمات سه گانه قسمت پائین
تصویر به معنای دوش مت و دوژوخت و
دوش َورشت که به معنی اندیشه بد،
گفتار بدو کردار بد می باشد که انسان
می بایستی آنها را زیر پا گذارد و از آن
بگذرد .دایره ای که در وسط قرار گرفته
و پیرمرد نورانی در حال گذر از آن است
اشاره به عالیق دنیوی است که همچون
دایره ای انسان را در بر می گیرد ،حلقه
ای را که در دست اوست نشانی از حلقه
مهر می دانند و به فرشته مهر که حامی
منسوب می دارند که البته در مورد همه
این تفسیرها من سندی موثق در دست
ندارم که به آن استناد کنم.
در فروردین یشت در توصیف فره ورها
آنها را با پیکر انسانی شرح داده است

که بلند باال و تیز
پرواز و خوب چهره می
باشند ،به همین جهت
از روی همین توصیف
ها ،فروهر را به صورت
انسانی ترسیم کرده اند
در حالی که او تجلی
خود اهورا مزداست
و دارای نیرویی مافوق
انسان است .در تخت
جمشید فره وهر داریوش در باالی
سر او قرار گرفته و نیروی وی
پشتیبان داریوش می باشد .این شکل
که سمبل نیروبخشیدن به انسان ها
و جهان مادی است در عهد باستان
در دل سنگ ها ،بر سر در آدریان ها
و بر روی سکه های قدیمی نقش
بسته و امروز نیز به صورت یک نشان
ملی ایرانی به صورت های گوناگون
دیده می شود .در ایران امروز جوانان
ایرانی با تقدیس این سمبل آن را به
صور مختلف به صورت گردن آویز،
دست بند ،گل سر ،کمربند و تندیس ها
و تابلوهای هنری و زینتی می ستایند و
چه خوب است که اندیشه های ملی
و شوق عشق به آن سرزمین آریایی در
دل هایمان می جوشد و این اندیشه ها

همیشه پویا و جوان می مانند.
و چه خوب بود اگر ما آن اندیشه های
نیک را با همان طراوت و تازگی در
کردار و گفته هایمان دنبال می کردیم
و در نبرد دایمی اورمزد و اهریمن،
اهریمن را یاری نمی رساندیم .و برای
دور کردن اندیشه های اهریمنی همین
کافیست که نیکی ها جایگاهی برتر
در دل های ما پیدا کنند و بزرگ و بزرگ
تر شوند آنگاه جایی برای نیروها و
کردار و اندیشه های اهریمنی برجای
نمی ماند که با ناکارشدن بد اندیشی ها،
نیکی ها جاودانه می گردند .حافظ این
فلسفه بزرگ را در یک بیت چه زیبا
گفته است که:
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید

توانا بود هر که دانا بود

اردالن علیزاده

متخصص در خرید و فروش امالک و
مستغالت مسکونی ،تجاری و کشاورزی
Ardalan Alizadeh

Real Estate Broker

I will sell your property in
39 days or I will reduce comission by 1%

CABRE# 01704065

 Fآشنا با امور اقتصادی و مسائل مالی روز
 Fفارغ التحصیل علوم مالی و امالک تجاری از دانشگاه سانفرانسیسکو
 Fبا بیش از  15سال سابقه کار در شمال کالیفرنیا
 Fبا  1/5درصد کمیسیون برای مشاوره در خرید امالک به صورت نقد از حراج

(510) 205-8177
Alizadehworks@gmail.com

941 San Pablo Ave., Albany, CA 94706
1024 Iron Point Rd suite#1009, Folsom, CA 95630
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ورزش از نگاه من
احمد طوسی

Email: tousi1515@aol.com

سوکراتس فوتبالیست افسانه ای برزیل
می گوید« :این مردم هستند که به من
به عنوان یک فوتبالیست محبوب قدرت
می دهند...اگر آنها قدرت بیان چیزی را
نداشته باشند ،من به جای آنها حرف می
زنم .اگر من طرف مردم نبودم ،هیچ کس
حاضر نبود به حرف های من گوش کند»
در آن سال های دور ،نه آنچنان دور که
از یاد رفته باشد ،او جادوگر بود و گاه
یک تنه همه را بهم می ریخت تا سبب
شادمانی تماشاگران باشد .شماره هشت
محبوب سرخ ها ،در نزد آبی ها ،زردها،
سبزها و همه محبوب بود .علی کریمی
آمده بود تا همه چیز را رو کند .او حتی
از مربی گری سفید رود رشت هم استعفا
داده بود .او بخت آن را داشت که در
زمان بازیگری محبوب باشد و اهمیتی
بیش از وزن خود در کشورهای عربی و
حتی مدتی بسیار کوتاه در اروپا با بایرن
مونیخ در کشورهای اروپایی داشته باشد.
او گرچه بارها گردن فرازانه در برابر همه

ایستاد ،اما وقتی لباس مربیگری پوشید،
در زمانی کم ،دو سه تیم عوض کرد.
مشکلی که همواره بازیکنان بزرگ دارند
وقتی که مربی می شوند .آنها انتظار دارند
بازیکنانشان مثل آنها چه در زمین تمرین و
چه به هنگام مسابقه عمل کنند.
او در یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی
میکروفن برنامه نود را که روبروی او گرفته
شده بود کند و به میان جمعیت پرتاب
کرد .آقای فردوسی پور گفته بود او به
مردم بی احترامی کرده است .مطمئناً این
کار درستی نبود و او در یک برنامه دیگر
از این رفتارش عذرخواهی کرد .باتوجه به
چشم انداز این قهر و آشتی هاست که کار
ما پیچیده تر می شود .بسیاری از مسائل
هنوز میان عادل جان و علی جان تاریک
مانده است ،و بسیاری از پرونده ها در
دفتر رئیس فدراسیون خاک می خورد .آیا
برای شناخت بیشتر باید عینک زد؟
بهرحال علی محبوب ما و یا شماره هشت
از یاد نرفتنی حال در یک برنامه نود در

میان عادل فردوسی پور مجری برنامه
نود و آقای ساکت ،نایب رئیس فدراسیون
فوتبال ،نشسته بود تا به سئوال هایش
پاسخ داده شود .همه آنها مثل آدم هایی
که پشت درب اطاق زایمان نشسته باشند
بودند .آیا فوتبال موش زائیده است؟! او
سئوال می کرد و از این شاخ به شاخ دیگر
می پرید .او گل هایش و آبرویش را به
حراج گذاشته بود و سردار ساکت ،مرد
مار افعی خورده ای که آرام در صندلی
خود خزیده است.کریمی محبوب در
وسط و آقای نود در کناری دیگر که گاه
گاه به میان حرف می دوید و غیرمستقیم
حرف های کریمی را تائید می کرد.
فرهنگ عبارت از نظمی است که ما به
حواس خود می دهیم .در میان صحبت های
اسطوره نظمی دیده نمی شد و اغلب در
میان انبوه کاغذهایش گم شده و از شاخی
به شاخی می پرید .با همه این ها می شد به
صداقت او پی برد .چه کسی این سئوال ها را
به او داده بود خدا می داند .او همان بازیکن
بزرگی بود که با دست بند سبز به میدان
رفته بود .گرچه می دانست حریفش بیدی
نیست که از این بادها بلرزد ،اما به خوبی
می دانست در اولین روز دیده شدنش در هر
ورزشگاهی به شدت هو خواهد شد .باتوجه
به چشم انداز این تجربه هاست که گفت

گوی آنها ثمری نداشت و کار را پیچیده تر
می کرد .آقای فردوسی پور دو دوزه بازی
می کند .او می داند سگ و گربه های الغر و
گرسنه در میان آشغال ها به دنبال غذا پرسه
می زنند .مردم گرسنه اند ،اما او برنامه
پرطرفدارش را پر کرده است .کاله برداری
در فوتبال یک سنت شده است و فوتبال در
دست کاله بردارها ،و سردارها است .علی
کریمی آرام و قرار ندارد.
بنجامین فرانکلین می گوید« :انسان
ناراضی هیچ صندلی راحتی برای نشستن
پیدا نمی کند ».آیا علی کریمی جنجال
آفرینی می کند؟
در همین لحظه از اطاق فرمان خبر می رسد
که آقای کی روش مربی ملی برای کریمی
پیغامی فرستاده است که ایکاش این پیغام
نمی رسید و یا برای بینندگان و علی کریمی
ترجمه نمی شد .کریمی گفته بود« :کی
روش کجاست ،چقدر به مرخصی می رود!
آیا دستیار تازه او سباستین ،فامیل اوست!»
و مرد یاغی و سرد و گرم چشیده
روزگار جواب داده بود «علی کریمی
یک بزدل است» توجه کنید «بزدل» و
روز بعد پرسپولیسی ها در ورزشگاه یک
بنر می زنند که آقای کی روش شما یک
بزدل هستید ،ما علی کریمی را حمایت
می کنیم .آنهم در نزدیکی های آغاز جام
جهانی.
دنباله مطلب در صفحه 57

آيا از درد مفاصل و آرتروز رنج مي بريد؟

آيا انجام كارهاي روزانه و فعاليت بدني برايتان مشكل شده است؟

ما  Arthrocen 300mgرا به شما معرفي مي كنيم!
 Arthrocen 300mg Fحاوي آواكادو و سويا
 Fكمك به تسكين دردهاي مفصلي
 Fساخت كشور آمريكا
 Fحاوي  ٦٠كپسول براي مصرف دو ماه
 Fمصرف روزانه فقط يك كپسول
 Fمبلغ هر  Arthrocen 300mgبرای  ۶۰کپسول فقط:

$34.50

براي اطالعات بيشتر با ما تماس حاصل فرمایید

(844) 370-5746

Toll Free:
F Gluten Free
F Dairy Free
براي تهيه مستقيم  Arthrocenبه وب سايت www.arthrocen.com :مراجعه كنيد.
F Shellfish Free
همچنين مي توانيد  Arthrocenرا از طريق مراجعه به وب سايت هاي زیر تهیه فرمایید
F Non-GMO
Amazon . e-Bay . jet
14

)WWW.PEZHVAK.COM ® 314 (MARCH 2018

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

خاطرات در گذر زمان
هوشمند عقیلی

عروسی رفتن خانم دلکش

حوالی خیابان میرداماد ،پشت کاخ
جوانان سابق ،منزل زیبایی بود که به
همت خواننده شهیر و به قول آنروزی
ها ،بانو «دلکش» ،به اتفاق یکی از شرکا
که از دوستان من بود ،به صورت کلوپ
شبانه برپا شده بود ،به نام «کانون
هنرمندان» یا «فانوس» و من خوانندگی
به صورت حرفه ای را از این کانون و با
کمک این بانوی خوش آواز شروع کردم
و همیشه هم مدیون او هستم...
خدمتتان عرض کنم شب های کانون و ایامی
که در خدمت «دلکش» بودم ،خاطراتی
برایم به جا گذاشته که از تمام اتفاقات
خوب و بدی که بعد از آن در زندگی هنری
من افتاد به یاد ماندنی تر است .از جمله
تعریف های خود خانم بود که شب ها و
روزهای پیک نیک و یا در منزل دوستان ،به
مناسبتی ،برایمان بازگو می کرد...
بانوی آواز می گفت«:زمانی که در

گوشواره طالیی برنامه داشتیم ،اغلب شب
ها بخصوص جمعه ها ،کنسرت و عروسی
و شب نشینی های مختلف به اندازه ای
بود که از برادرم خواسته بودم به قول
ما امروزیا ،به عنوان مدیر برنامه ،مسائل
جنبی این جور فعالیتارو به عهده بگیره .یک
شب جمعه ای از شبای تابستان ،برادرم
آدرس جشن عروسی روبه من داد که طبق
قرارداد ،باید بعد از ساعت  12شب به
عنوان آخرین خواننده و در اصل ُحسن ختام
جشن در آن شرکت کنم و ما هم اون شب
برنامه کاباره را میون تشویق و کف زدن
های ممتد مشتریا و ّ
حضار تشنه ،رها کرده،
از سالون بیرون زدیم که راهی برنامه دوم
بشیم .اما...در راهرو ،چکاچک به تیمسار
«ف» و آقای «ض» مقاطعه کار معروف
برخوردیم .پرسیدن( :کجا ،با این عجله!؟)
گفتم( :تیمسار میدونی که آدمای بدشانس
دوجا دعوت می شن! منبر دوم یه عروسی

شرکت ساعی

مشکل گشای شهر شما
-کارت سبز ،ویزای نامزدی

تو زرگنده هس که آدرس دقیق و سر را ّسی
هم نداریم ،باید تا عروس عرقش نچائیده و
دوماد پشیمون نشده و مجلس هم از س ّکه
نیفتاده خودمونو برسونیم ).اما تیمسار
دستشو به طرف صورتم گرفته درحالی که
انگشت سبابه اش رو ،مث پاندول ساعت
مادر بزرگ به چپ و راست می چرخوند،
گفت( :آ..آ جون خودد نمی شه! خانومای
مشتاق و جمع عشاق سرمیز ما منتظرن!
چند دقیقه لطف کن با ما بد بگذرون ،و
بعدش هرجا میری به سالمت)...
گفتم(:تیمسار میدونی که چقدر به قول
و قرار و سروقت حاضر بودن مقید و
حساسم) ...ولی جواب بی منطق من در
سر از باده گرم و حال لولش اثری نکرده،
دیدم جای اصرار و انکار نیس .تنها فکری
که به خاطرم رسید این دو نفر از بچه های
ارکستر رو زودتر به عنوان مبشّ ر و قاصد
به آدرس کذایی بفرسم که قدری خیال
خودم و شاید صاحب عروسی راحت شه.
خالصه ،اسکورت وار سرمیز پت و
پهن دوستان آمدیم و نشستیم ،اما چه
نشستنی! عینهو مرتاضای هندی رو
صندلی یای میخی ...حس می کردم
روهزار تا سوزن نشسه ام ...واهلل به خدا
اگه مرتاضا هم همین حال منو پیدا می
کنن ،بهتره دس از این ُخل بازیا وردارن!

خالصه ،در میون مشتاقان! دلم شور کار و
برنامه رو می زد .به قول معروف گفتنی؛
من در میان جمع و دلم جای دیگر بود...
در همهمه صدای ارکستر بعدی ،همه در
یک آن ،سوال پیچم کرده خوش و بش و
قربون صدقه می رفتن .میزای اطراف
هم وقت گیر آورده بسالمتی م ِن کالفه،
لیواناشون رو باال و پایین می بردن!...
چهره تیمسار و دوسش دیدنی بود که چه
عشقی می کردن که بعله خانوم سرمیز ما
هسن!...
باالخره بعد از چند دقیقه تحمل با تشکر
و عذرخواهی مثل فنر از جا پریده و به
اتفاق مهدی (تاکستانی) پریدیم بیرون.
کلید ماشینو به طرفش پرت کردم و گفتم
همشهری به گاز!
به طرف زرگنده راه افتادیم دیر شده بود،
مهدی هم نامردی نکرده تمام چراغای سبز
و زرد و قرمز کم رنگ و پررنگ رو دور از
چشم پلیس همه رو به یک چشم نگاه کرده!
و ر ّد کرد که البته خیلی به خیر گذشت...
پس از طی چند خیابون و گم شدن تو دو
سه کوچه پس کوچه در تاریکی چشممون
به پالک زرگنده روشن و به مجرد
پیچیدن تو خیابون چشم و دلمون هم به
دیدن دو چراغ زنبوری بزرگ و نورانی
روشن تر شد! دنباله مطلب در صفحه 56

Immigration & Translation Services

)408( 554-1318

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

تابعیت

www.saeicompany.com
I am not an attorney

برای اطالعات بیشتر با آقای داریوش گیالنی تماس بگیرید

(408)554-1318

940 Saratoga Ave., Suite #112, San Jose, CA 95129
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«شش روز» اشغال
سفارت ایران
سعید شفا
در سال  1980شش عضو یک گروه مسلح
ایرانی عرب به سفارت ایران در لندن
حمله می کنند و کارمندان سفارت
و تعدادی افراد دیگر را برای آزادی
زندانیان عرب در خوزستان به گروگان

می گیرند .این گروگان گیری که شش
روز به طول انجامید برای آزاد ساختن
منطقه عرب نشین خوزستان هم بود که
منجر به کشته شدن پنج تن از گروگان
گیرها و دستگیری نفر ششم شد که به
دستور مارگارت تاچر نخست وزیر وقت
صورت گرفت.
انجام عملیات گرفتن سفارت ،توسط
گروه ضربت  SASصورت گرفت که
پنج مهاجم را به قتل رساندند و به این
ترتیب یکی از فصل های نخستین انقالب
 57ایران را رقم زدند.
این گروگان گیری و هدف از انجام آن
که در ابتدا توجه جهانیان را به خود
معطوف کرد ،با شروع جنگ عراق با
ایران و اشغال سفارت آمریکا در سال
 1981در تهران ،به سرعت به دست
فراموشی سپرده شد ،اما عملیات این
گروه ضربت که برای نخستین بار چنین
ماموریتی را انجام می داد ،هم چنان در
اذهان انگلیسی ها باقی ماند تا اینکه
بعد از سال ها فیلمی در این باره توسط
انگلیسی ها به کارگردانی «توآفریزر»
تحت عنوان «شش روز» ساخته شد.
طبق گزارشات منتشره که در فیلم حذف
شده و اشاره ای به آنها نمی شود ،نقش
گروگان ها در سفارت است .اکثر آنها

کارمندان سفارت ایران و چند تنی روزنامه
نگار بودند که برای مصاحبه از ایران اعزام
شده بودند .گروگان گیرها هم با پاسپورت
های عراقی به لندن وارد و اسلحه و مهمات
خود را از طریق سفارت عراق به لندن
ارسال کرده بودند و هدفشان تحت فشار
گذاشتن دولت تازه سرکار آمده جمهوری
اسالمی بود تا زندانیان عرب منطقه
خوزستان را آزاد کرده و بعد این منطقه را
«عربستان» بنامند.
در این سال ،به خاطر بهم خوردن روابط
ایران و انگلیس ،ارتباطی میان دو کشور
در آن زمان وجود نداشت و اصرار
گروگان گیرها هم به جایی نرسید و حتی
در صحنه ای صادق قطب زاده که وزیر
خارجه وقت بود ،عدم عالقه دولت ایران
را برای پیگیری جریان اعالم می کند که
باز گرچه در فیلم به آن اشاره نمی شود .دو
تن از کارمندان سفارت (عباس لواسانی و
علی اکبر صمد زاده) در طول این ماجرا
کشته و چند تن دیگر زخمی می شوند.
فوزی نژاد ،تنها گروگان گیری که زنده
می ماند دستگیر و زندانی و بعد از نزدیک
به سی سال آزاد می شود ولی چون امکان
قتل او در ایران می رفت ،دولت انگلیس
به او اجازه داد تا در انگلیس باقی بماند که
در حال حاضر با نام دیگری در این کشور
زندگی می کند .ضمنا طبق گزارشاتی ،این
گروه با تشویق گروگان ها اسلحه هایشان
را زمین گذاشته و آماده تسلیم شدن می
شوند ولی گروه ضربت به آن توجهی نمی
کند و هنگام حمله به سفارت پنج تن از
آنان را به قتل می رسانند که سر و صدایی
در آن زمان به پا می کند چرا که تمامی
این ماجرا بطور زنده از تلویزیون پخش می
شد و دوربین ها ریختن اسلحه ها را توسط
گروگان گیرها برای تسلیم شدن به خارج
از ساختمان نشان می دهند.
باوجود اینکه سازندگان فیلم مدعی
هستند فیلم براساس حقایق ساخته شده،
اما چند تن از اعضای گروه ضربت فیلم را
مملو از اشتباه دانسته و آن را با حقیقت
مغایر داشته اند .یکی از انتقادات آنان
شرکت چهل مامور ضربت است که در
فیلم به هشت نفر تقلیل داده شده است.
فیلم با وجودی که در زمان ساختش

تحویل سال نو خورشیدی ۱۳۹۷

ساعت  ۹و  ۱۵دقیقه صبح روز سه شنبه  20مارس به وقت کالیفرنیا

گذشتند بطوری که حتی جای زیادی روی
پرده سینما هم نرفت و بسان سوژه اش،
به تاریخ پیوست.
فیلم را می توان از طریق  Netflixتهیه
و تماشا کرد.

( )2017در اخبار درج شد ،اما نتوانست
تماشاگری برای خودش جلب کند و
سازندگان فیلم هم به سادگی با کنار
گذاشتن آن ،از خیر این ساخته ظاهرا
براساس وقایع اتفاقیه ولی مملو از اشتباه

شیوا موزون
وکیل رسمی دادگستری

Shiva Moozoun
Attorney at Law

 Fدفاع در برابر IRS, FTB, BOE
 Fتشکیل ثبت و انحالل شرکت ها  Fبرنامه ریزی و آماده کردن اظهارنامه های
مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها  Fتهیه و تنظیم وصیت نامه و تراست
 Fتهیه و تنظیم انواع قرارداد و اسناد حقوق  Fآماده کردن فرم های مهاجرت
FIRS,

BOE, FTB disputes FBusiness, Corporation, Nonprofit
Formation FTax preparation for individuals and small businesses,
Trusts, Estates, Nonprofit FWill, Trust, Estate Planning, Probate
FDraft/ Review/Renew legal contracts FImmigration Services

493-7065

)Office: (800

F

314-1003

)Cell: (415

3550 Stevens Creek Blvd, Suite 340, San Jose, CA 95117
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نوشخند و پوزخند
لبخند و زهرخند

عترت گودرزی (الهی)

etratelahi@aol.com

قسمت می کنیم!

هفته پیش بعد از تظاهراتی که در آمریکا
برای آزادی زنان برپا شده بود به یک
گردهمائی دعوت شدم .در این مجلس
قیامتی برپا بود .شنیده بودند که قسمت
می کنند .زنان فمنیست جلسه تشکیل
دادند ،محله ها را با هم تقسیم کردند و
الک های ناخن ها را انتخاب کردند که
به هنگام مشت گره کردن و دست ها را
به عنوان اعتراض باالبردن ،رنگ ناخن ها
قشنگ باشد .جوانان هفتاد و اندی ساله
که سی و چند سالگی به اینجا آمده بودند
و با پول بی حساب ملت مادر مرده صاحب
خانه های آنچنانی شده بودند و پول آن
ملت را مانند ریگ در ظرف این چندسال
خرج کرده نه کمکی به مستحقی کرده
بودند ,نه خبری از شام دانشجویی داشته
اند ,نه احوالی از کودکی بیمار و بی پول
پرسیده بودند .تنها هنرشان در عرض این

چهل سال کشیدن سیفون بوده است .اما
حاال سینه سپر کرده و با فس و فس به
میتینگ هایی می روند که برای آزادی
ایران براه افتاده است .شعار می دهند و
سینه چاک می کنند .آیا کسی نیست که
بپرسد این جماعت وطن پرست که بعد از
مکیدن خون آن ملت ،بعد از چهل سال از
خواب خرگوشی بیدار شده اند تا حاال کجا
بوده اند! اما من می دانم آنها شنیده اند
که دوباره قسمت می کنند .بقیه زمین های
شمال را قسمت می کنند ،زمین های دور
فرودگاه را قسمت می کنند ،سهام آپارتمان
های کیش را قسمت می کنند ،پول نفت
را قسمت می کنند .حاال دوباره دارند
خودشان را آماده می کنند که بروند تا اگر
چیزی مانده باشد سهمشان را بگیرند.
اما نمی دانند که اعتراض ها ،بیرون
ریختن از خانه ها ،گلوله در زندان را بجان

خریدن ،برای یک لقمه نان ،یک بطری آب
و یا یک چراغ روشن در خانه بوده است.
این مردم گرسنه بجان آمده بودند که می
خواستند حق خودشان را در آنچه قرار بود
قسمت شود بگیرند .از کسی که می گفت
نان را قسمت می کنیم و یا برق و آب و
تلفن را مجانی می کنیم تا این فراریان
بی انصاف که دوباره خودشان را آماده
می کنند که بروند بقیه آنچه را که جا
گذاشته اند بیاورند.
در جلسه ای حضور داشتم که بعضی از
آقایون و خانم ها حتی مشاغل آینده را بین
خودشان تقسیم می کردند.
تمام شاخ شکسته های پولدار حضور
داشتند .با هرکدام صحبت کردم متوجه
شدم با امید بسیار به این جلسه آمده اند.
آنها آمده بودند که حق پایمال شده شان را
زنده کنند نه اینکه دلشان برای آن دختر
آزادی خواهی که روسری اش را سرچوب
کرده بود و روز بعد به زندان افتاد بسوزد.
تیمسار از همه آتشی تر بود .بجای
سخنرانی فریاد می زد« :من ارتش را
دوباره درست می کنم .من اجازه نمی
دهم که اموال ملتم را غارت کنند».
آقای سالمتی فریاد زنان می گفت:
«تعصب را کنار بگذارید .اول باید مملکت
را نجات داد بعد فکر آزادی خانم ها بود.

ما باید زود اقدام کنیم و قبل از اینکه
جمعیت های دیگر مشاغل مملکتی را بین
خودشان قسمت کنند ما سهم خودمان را
از این حرکت بدست آوریم».
یکی از خانم ها گفت« :پوری جون،
ماشاءاهلل با این جمال و کمال برای وزارت
آموزش و پروش ساخته شدی».
زری خانم که بعلت جراحی های پالستیک
به روی صورتش حتی نمی توانست اخم
کند با خشم گفت« :نخیر خانم ،بنده این
وزارتخانه را از مدتها پیش برای خودم در
نظر گرفته ام».
آقای سالمتی در حالیکه عصایش را در هوا
تکان میداد گفت« :حاال که صحبت از
قسمت کردن است اجازه بدهید که من
وزارت ورزش را بردارم».
آقای پهلوانی وسط حرف او پرید و گفت:
«پدر من ،شما در سن و سالی نیستید که
بتوانید حتی ورزش کنید چه برسد به
اینکه وزارت ورزش را اداره کنید».
کار تقسیم باال گرفته بود و مسئله اصلی
و اساسی که زن و حقوق زنان و آزادی
پوشش زنان بود کامال تحت الشعاع
قرار گرفت .با خود فکر می کردم چرا
هیچکدام از این آقایون و خانم ها فکر نمی
کنند که مردم آن مملکت دیگر ما را قبول
دنباله مطلب در صفحه 57
ندارند.

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

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

www.nejadmusic.com

کالس های خصوصی و گروهی

14505 Union Ave San Jose, CA 95124
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متخصص در امور خرید و فروش امالک در شهر ساکرامنتو و حومه

:اکازیون بسیار عالی

 لوکس و ویالیی در یکی از بهترین مناطق،خانه ای زیبا
Folsom Lake  (حومه شهر ساکرامنتو) با چشم انداز دریاچهEl Dorado Hills
! دالر به فروش می رسد۱،۶۵۰،۰۰۰  با قیمت،و مناظر دل انگیز
Beds: 6 F Baths: 5(Full) 1(Half) F Sq Ft: 6272
Lot Sq Ft: Approx. 20735 F Year Build: 2008

F
F

Soheila Rezae

Lot size: 0.4760 ac
Price: $1,650,000

916-616-7395

Soheila.Realtor@gmail.com
9217 Sierra College Blvd #120, Roseville, CA 95661
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مشقی تازه
در روزهای غربت
حسینعلی مکوندی
فریمانت-کالیفرنیا
e-mail:ha@makvandi.com

جوراب های دائی منصور
دائی منصور آدم خوش صحبتی است و
همه چی دان .لهجه غلیط جنوبی هم دارد.
برخوردهایش به دل می نشیند .به سالم
هم میگه ِسالم (به کسر حرف سین) .البته
مادرش شیرازی و پدرش آبادانی است.
این آقا منصور یا دائی منصور هروقت
میاد خانه خواهرش کوکب ،بچه های
کوکب میان جفت دائی شان می شینن و
میگن دائی برامون مثل همیشه یه چیزی
بگو ،خاطره قصه هرچی.
چند روز پیش هم که به قول بچه ها دائی
منصور آمده بود منزل خواهرش چون
خواهرش به او گفته بود که جمعه بیا آش
آبادانی میخوام برات بپزم .وقتی آمد باز
بچه ها آمدند جفت دائی نشستند و همان
تقاضا را داشتند .آقا منصور گفت« :باشه
امروز یه چیزهایی میگم که تا حاال نگفتم»
و چنین شروع کرد و گفت :هفته پیش با
دوست اهوازیم رفتیم توی یه «مالی» در

آنجا وارد یه فروشگاه بزرگی شدیم که
اسمش شبیه اسم آلمانیه تا گشتی بزنیم.
آنجا یادم آمد جوراب الزم دارم .رفتیم
به طرف قسمتی که جوراب و از این چیزا
هست .در آنجا دو سه مارک جوراب
دیدیم مانند کلوین کالین ،پولو و غیره.
من از یک بسته جوراب کلوین کالین که
خوش رنگ هم بود خوشم اومد .همان را
برداشتیم و رفتیم حساب کردیم و از
آنجا زدیم بیرون رفتیم چندتا فروشگاه
دیگه هم سری زدیم.چون کم کم شب
شد آمدیم بیرون هوا هم خیلی سرد شده
بود ،برگشتیم خانه .در خانه پرسیدند:
«چی خریدی؟» گفتم« :جوراب».
گفتند« :ببینیم» و دیدند .گفتند:
«خوب جورابیه و مارک کلوین کالین هم
خیلی معروفه و خوبه ».همان شب قرار
داشتیم بریم خانه دوستی مهمانی همه
گفتند که یکی از همین جورابای نو را
بپوش.
دنباله مطلب در صفحه 51

گبریل جک

منطقه فضول آباد

مگر نمی خواهی قسمت بره باال؟

هروقت دلتنگی ها و دوری ها از حد بگذرد تحمل جایز نیست .همه چیز را با دو شماره
آماده می کنیم و می پریم به سوی تورنتو .شهری که برحسب سابقه سند اصلیش در
جیب سرخ پوستان بد فرجام گوشه گیر است .حکایت شان در تاریخ پرآب چشم
است ،می گذریم .در تورنتو پسرم که خود اهل کتاب است و دستی به قلم دارد می
داند مرا کجاها ببرد .خوشحال می شوم و می برد .بیاد دارم در سفر سال پیش همان
روزهای اول ورود ،یک روز آمد با خوشحالی به من گفت« :پدر امروز بعدازظهر که
از کار آمدم آماده باش می خواهیم بریم بدیدن یک کتابخانه نوبنیاد مجهز و مدرن».
آنروز من هم شادمانه شال و کاله کردم و باهم رفتیم .کمی گشت تا محلش را پیدا
کرد .هرچه راجع به آن کتابخانه گفته بودند درست بود .عجب کتابخانه ای مدرن ،زیبا
و از لحاظ معماری داخلی هم دیدنی و کم نظیر بود .برای رفاه مراجعین هم یک کافی
شاپ شیک داشت .در آنجا نکات و جنبه های دیدنی و توجه برانگیز فراوان بود که
عجالتا بماند .وقتی کار دیدن هایمان تمام شد با خود گفتم حاال بریم سراصل مطلب
و بگردم قفسه های کتاب های به زبان فارسی را پیدا کنم .همه جا را گشتیم ،محض
رضای خدا حتی یک جلد کتاب به زبان شیرین ما و فردوسی نیافتیم .به قول پسرم
پرمون ریخت در حالیکه به همه زبان های زنده و مرده جهان کتاب داشت .نشستیم
تا علت یابی کنیم .هردو می دانستیم که کتابخانه های عمومی فقط کتاب به زبان قوم
یا ملتی دارد که خواننده و طالب داشته باشد .بی جهت و منطق مسئوالن کتابخانه ها
پول بابت خرید کتاب هایی نمی کنند که خواننده ندارد .البد مسئوالن این کتابخانه
هم بعد از بررسی ها و مشورت های الزم به این حقیقت تلخ رسیده اند که ایرانی در
کل کتابخوان و کتاب دوست نیست پس چرا آب در هاون بکوبند و یا باد در زنجیر.
اگر محاسباتشان غلط بود چرا از میان دویست هزار نفر ایرانی مهاجر در تورنتو یکی
صدای اعتراضش بلند نشد و زبان به شکایت نگشود و مسئوالن آن کتابخانه را زیر
سوال نبرد؟ بهرحال سال هاست چه در ایران و چه در خاک غریب یا آنجا که خانه من
نیست بیاد می آورم ایرانی کتابخوان نیست و همواره شمارگان چاپ و نشر کتاب در
ایران پائین است .دلم می خواهد غریبانه گوشه ای بنشینم و به اندازه تمام رودهای
جهان اشک بریزم و گریه کنم.

وکیل متخصص امور مهاجرت

Immigration Attorney

Gabriel Jack

& Gabriel earned his Bachelor of Arts degree from Sonoma State University in 1995
his Juris Doctorate from The University of Pacific’s McGeorge School of Law, in 2000.

با همکاری مترجم فارسی زبان از دفتر خدمات بین المللی

 Fویزای کار و سرمایه گذاری
 Fکارت سبز از طریق کارفرما
 Fکارت سبز از طریق خانواده
 Fپناهندگی و اخراج از آمریکا
 Fتابعیت
 Fویزای نامزدی
 Fویزای توریستی
 Fویزای تحصیلی
 Fویزای مخصوص هنرمندان

(408) 503-0040

F Business

Fax:

F

(888) 350-9060

& 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
Toll Free:

F

(408) 909-9060

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

Phone:
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پ در سینه را صاف میکرد ،حافظ چاپ و بعد به ما نگاه میکرد و به خندۀ بیجای
س نگی بمبئی را برمیداشت و با بستن ما و بعد درسمان میداد با این دو بیت
چشم ها فاتحه میخواند و آن را میگشود .که امروز میفهمم یعنی چه:
ص دای دلکش آرام و مهربانی داشت ،فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
صدرالدین الهی
ب رخالف خود که چندان مهربان نبود یا کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
ن شان نمیداد .فال حافظ همه را ساکت زین دایرۀ مینا خونین جگرم میده
م ی کرد .هرکس بهاندازۀ جام شعورش تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
فکر کردم که یادداشت این ماه را از کتاب «دوریها و دلگیریها» انتخاب کنم .نام از این چشمه آب برمیداشت و هرکس و بعد یک لیوان آب قرمزرنگ را که مادرم
این یادداشت «مشتاقی و مهجوری» است که هنگام خواندن آن به شأن نزول عنوان تعبیرش را خود تدبیر میکرد.
م یگفت شربت سینه است و نجس ،سر
پی میبرید .هنگامی که این یادداشت را مینوشتم دوست هنرمند و برجستهام
میکشید و بیت آخر را میخواند:
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

یادداشتهای بی تاریخ

«محمود زنده» که من طرح بسیاری از کارهایم را از قلم زندۀ او دارم ،طرحی با همین
عنوان مشتاقی و مهجوری» برایم فرستاد که زینت این یادداشت میکنم .یادداشت
در حقیقت یادگاری رنگینی است از یک شب رنگین در ذهن کودکانۀ ما که بچههای
امروز باید آن را بشناسند و به آن و آداب و رسومش فکر کنند.بهیاد «دکتر قاسم
معتمدی» پاسدار شبهای یلدا در این سوی آب و به خانم بزرگوار و مهربانش
«ثریاخانم خزانه» که این سنت را همچنان پاسدار است.

مشتاقی و مهجوری
ما شب یلدا را به این نام نمیخواندیم.
این یک اسم ادبی است برای شبی که ما
به اسم شب «چله بزرگه» فرا رسیدنش
را جشن میگرفتیم .یک جشن عجیب
و غریب که مفردات آن به هیچوجه با
ترکیبش سازگاری نداشت ،اما وقتی جا
میافتاد ،چیز قشنگی میشد.
از اوایل آذرماه که معموال برف میبارید،
بامها را پارو میکردند و حیاط خانهها
پر از برف بود .روی حوضها را با حصیر
و تخته پوشانده و توی پاشویهها پ ِهِن
ریخته و روی آن کاهگل کشیده بودند که
حوض خانه که عزیزتر از بچههای خانه
بود ،در یخبندانهای زمستان نترکد و
اسباب گرفتاری بهار و تابستان نشود.
فقط گوشهای از حصیر بریده بودند به
اندازهای که آفتابهای مسین یخ حوض
را بشکند .ما روی این حوض یخزده ،آدم
برفی میساختیم با چشمهایی از ذغال و
لبی از پوست انار سرخی که روز پیش
لیف کشیده بودیم .بر سرش کاله کهنۀ
بابا را میگذاشتیم .یک پالتوی مندرش
که باید به کاسه بشقابی محل میرسید،
به دوشش میانداختیم و شال گردنی هم
به گردنش میآویختیم .معموال غروب
شب چله این کارها تمام میشد و ما خشم
سرمای دست و پا و جورابهای پشمی
دستباف خیس را با زدن گلوله برفهایی
که به آدم برفی ساخت خود میزدیم ،فرو
مینشاندیم .ما خدایان کوچکی بودیم که
چون خدای بزرگ ،تحمل انسان ساختۀ
دست خود را نداشتیم.
به انتظار شب ،گیس دختران سیاهچشم
همسن و سالمان را میکشیدیم و
فریادشان را به آسمان برمیداشتیم.
کمی که بزرگتر شدیم ،این گیسوان
بلند پر خم را نوازش میکردیم و از بوی شب هجرانم از جان سیر کرد آن زلف پر خم کو
سدر و صابون آن مست میشدیم و وعدۀ که در دامانش آویزم به قصد انتحار امشب

دل بیتو بهجان آمد وقت است که بازآیی
ای درد توأم درمان در بستر ناکامی
وی یاد توأم مونس در گوشۀ تنهایی
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

 و عمه خدیجه خانم که پسر عزیزش
م رتضی خان در آلمان زیر بمبارانهای
م تفقین بود و از او خبری نداشت،
آ هسته آهسته اشکهایی را که از چشم
سبز غبار گرفتهاش سرازیر میشد ،با نوک
چارقد ِمل ِملش خشک میکرد و ما جوزقند
م یخوردیم و به او دهنکجی میکردیم .و
صدای پدر اوج میگرفت:

و میکوشید تا با یک نوازش مهربانانه
خ واهر را آرام کند .شب درازتر از دراز
بود.دخترکها کم کم چشمهایشان رویهم
م یافتاد و ما از خستگی ،تک سرفههای
آغاز سرماخوردگی را آغاز میکردیم .پای
ک رسی بهخواب میرفتیم و روز بعد آدم
برفی با لبهایی از پوست انار و چشمهایی
از ذغال به ما که تب کرده و باید جوشاندۀ
چ هارگل و عناب و سپستان میخوردیم،
پوزخند میزد و انتقام آن گلولههای برفی
را از خدایان کوچک خود میگرفت و ما
در فکر انشای مدرسه بودیم که آقای معلم
گ فته بود بنویسید« :شب چله را چگونه
سپری ساختید؟»
دسامبر  ،1995دی ماه 1374

نظربازی زیر کرسی را میگذاشتیم.
روی کرسی مجموعۀ مسی بزرگی انباشته
از آجیل گذاشته بودند .باسلقهایش را که
هم گرانتر و هم خوشمزهتر بودند ،اول
غارت میکردیم و بعد سراغ جوزقندها
میرفتیم .جوزقندهای هلویی سفت بود
و دندان میشکست و جوزقندهای آلویی
نرم و چسبنده و داندانگیر .شب چله
دائم گل این بستان شاداب نمیماند
در شهر ،آن هم در خانههای ما بازیهای
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
محلی وجود نداشت .شبچره بزرگترین
در دایرۀ قسمت ما نقطۀ تسلیمیم
دلخوشی پیش از شام و خربزۀ گرگاب در
لطف آنچه تو اندیشی ،حکم آنچه تو فرمایی
تور مخصوص به سقف آشپزخانه آویزان
و انگور «ریشبابا» و یا «مهرۀ» به چفته
آویخته و گاهی هم هندوانهای سخت
سرد و بیرنگ و بیمزه بزرگترین لذت
بعد از شام ما بود.
متخصص و مشاور در امور سرمایه گذاری
معین
هرکس
جای
بزرگ،
دور کرسی
خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری
بود و سن آدمها جای آدمها را مشخص
میکرد .تا بچه بودیم پلۀ پایین کرسی
جای ما بود و هر چند دقیقه یک بار نهیب
مادر که پایتان را به منقل نزنید ،مواظب
پارچ برنجی آب آقا که برای وضوی صبح
کنار منقل است باشید ،هلههوله نخورید،
خودتان را سیر نکنید ،شام االن میآید و
غرغر مداوم پدر را که این شب چله باید 		
شام زودتر داده شود که به مراسم بعد از
شام برسیم .یکی دو خویشاوند با دخترها
آگاهی و شناخت درست از آخرین تغییرات و تحوالت
و پسرها معموال مهمان کرسی گرم و
در امور خرید و فروش خانه و امالک ،مهمترین مسئله
شبچرۀ مفصل میشدند و ما خدا خدا
می باشد .من می توانم شما را در این امر مهم مطلع نمایم!
میکردیم که دخترهای گیسو کمندی که
زلفشان به درازی شب یلدا بود ،مهمان
!Location! Location! Location
ما باشند ،نه آن دخترهایی که مامانهای
!?Why Do You Pay Rent
متجدد زلفشان را «آالگارسون» میزدند.
آخر زلف بلند یلداوار برای آویختن و در
Whatever my client's goals, my goal is to make it happen.
پایش جان دادن مناسب تر از زلف کوتاه
I am an expert seeking to add value to your next transaction.
است .من نمیگویم استاد بها ِر شصتساله
hamid@true-vision.com F DRE# 01071456
در سوئیس وقتی یاد زلف بلند میکند،
این چنین به آن میآویزد:
(408)366-2180 F (408)253-5100

حمید ابطحی

Hamid Abtahi

منطقه
منطقه
منطقه

12376 Saratoga Sunnyvale Rd.Saratoga, CA.95070
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چگونه من در نهایت به
کردیت اسکور  836تایی رسیدم!
مانی حاتمی

کارشناس-دارای بورد تخصصی تعمیر اعتباری
mani@zenithfg.com

حداقل سه کردیت کارت داشته باشید
اما فقط از یکی از آنها استفاده کنید

ا ین اولین گام به طور کامل از تجربه
ش خصی من پس از آزمایش با تکنیک
ه ای مختلف بدست آمده است .من به
این نتیجه رسیدم که جهت بهینه سازی
کردیت اسکور ،داشتن سه کردیت کارت
اصلی ،نه بیشتر و نه کمتر ،بهتر کار می
ک ند .این کارت ها باید سابقه پرداخت
خوب و طوالنی و استفاده کم (در مورد
ا ین بیشتر در مرحله  3توضیح داده
خواهد شد) داشته باشند .عالوه بر این،

حداقل یک کردیت کارت
فروشگاهی یا بنزین داشته باشید

استراتژی هایی برای برخورد با
کالِکشن اِیجنسی های کالهبردار
آرش زاد
کارشناس-دارای بورد تخصصی تعمیر اعتباری
arash@zenithfg.com

دریافت تماس از یک کالکشن ایجنسی که به
شما بگویند ،در صورتیکه همین حاال پول آنها
را پرداخت نکنید ،با شکایت در دادگاه یا قرار
د ادن شما تحت اتهامات جنایی ،بازداشت
م یشوید ،می تواند ترسناک باشد .این یکی
ا ز مواردی است که کالکشن اجنسی های
کالهبردار  ،به واسطه آن صدها حتی هزاران
د الر از مردم برای بدهی هایی که ممکن
است برای آنها نباشد ،دریافت میکنند .اگر
هر زمان یک کالکشن اجنسی با شما تماس
گ رفت ،با احتیاط عمل کنید .اگر کالکشن
ا جنسی در صورت عدم پرداخت بالفاصله
بدهی ،شما را تهدید به عواقب وخیم کرد،
و یا اگر به شما گفته شد که بدهکار برای
ی ک وام  paydayبه ویژه وام payday
آنالین هستید ،هر دوی این حاالت شیوه های
کاری این کالهبرداران است که اغلب (و نه
همیشه) در خارج از کشور هستند.

پ رداخت بدهی به کالکشن اجنسی پس
از اولین تماس تلفنی از سوی آنها ،بسیار
پ ر مخاطره است .اگر مشخص شود که
ا ین تماس یک کالهبرداری بوده ،پول
ش ما بدون هیچ امیدی برای پس گرفتن
از دست میرود .بنابراین در این شرایط
زمانی را برای بررسی قرار دهید ،با این
کار میتوانید با حفظ آن پول مقدار پول
بیشتری را پس انداز کنید.
این واقعیت که   کالکشن اجنسی اطالعات
ش خصی شما مانند شماره Social
 ،S ecurityاطالعات شغلی ،و یا نام و
ش ماره تلفن دوستان و اقوام شما را در
اختیار داشته باشد ،به این معنی نیست که
معتبر و قابل اعتماد است .کالهبرداران به
راحتی می توانند اطالعات افرادی که در
پرداخت بدهی غفلت کرده اند یا کسانی
ک ه برای وام از طریق وب سایت های
هک شده ثبت نام کرده اند را خریداری
دنباله مطلب در صفحه 47
کنند.

ب رای مدت زمان زیادی من نسبت به
گ رفتن کارت فروشگاه ،مانند ،Macy
م قاومت می کردم ،چون دلیلی برای
ا نجام این کار نمی دیدم .با این حال،
اگر فروشگاهی وجود دارد که اغلب از
آ ن خرید می کنید ،کارت این فروشگاه
ش رایط خوبی مانند کوپن فروشگاه و
پوینت برایتان ایجاد می کند.
چ یزی که من متوجه نشدم این بود که ب رای محافظت از خود ،سه مرحله را باید
ب ه هر دلیلی داشتن یک کردیت کارت پیش بگیرید:
ف روشگاه عالوه بر کردیت کارت اصلی مطمئن شوید که بدهی قانونی است:
ت اثیر مثبت روی  FICOاسکور می
دفتر خدمات
گذارد .من قادر به پیدا کردن اطالعات
ز یادی در مورد اینکه چرا این تاثیرات
اجتماعی ایرانیان
م ثبت رخ می دهد نبودم ،اما آنچه می
توانم بگویم این است که یک بار من کارت
با مدیریتآذر نصیری
فروشگاه  Macyرا گرفتم و بعد از یک
با سال ها تجربه ،سرعت عمل،
سال گزارش شد که اسکور من  20پوینت
افزایش یافته است.
و دقت ،شما را یاری می دهیم!
ت وصیه من در مورد کردیت کارت
Azar Nassiri
ف روشگاه این است که یکی را انتخاب
Non-Attorney
کنید که استفاده از آن به نفع تان باشد.
خدمات سوشیال سکیوریتی
ب ه عبارت دیگر ،اگر همیشه لباس های
خود را از  Macyمی خرید ،استفاده از
 Fمدیکر و مدیکل
ک ارت آن به طور کلی منطقی تر از یک
 Fسوشیال سکیورتی ()SSI
ک ردیت کارت اصلی و دریافت مزایای
 Fدریافت حقوق و مزایای دولتی ()CAPI
عضویت آن است.
از کردیت کارت خود به صورت مداوم
استفاده کنید ،اما نه بیش از حد

من شخصا از آن دسته افراد نیستم که همه
چیز را با کردیت کارت بخرم .من اغلب
از یکی از کردیت کارت هایم استفاده می
کنم .با این حال ،متوجه شده ام که برای
رسیدن به باالترین اسکور ممکن ،FICO
استفاده مکرر از یک کردیت کارت مورد
نیاز است .اخطار این است که شما هرگز
ن باید بیش از حد از این کارت استفاده
دنباله مطلب در صفحه 48
کنید.
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م ا در شرکت زنیت برای حل مشکالت
ک ردیتی افراد اقدامات زیادی انجام می
دهیم و اینکه یک فرد با کردیت اسکور مثال
 ۵۳۰که حتی قادر به گرفتن یک کردیت
ک ارت هم نیست را بتوانیم کاری بکنیم
که به راحتی برای خرید خانه اقدام کند.
چنین خدماتی از هیجانات ما در این حرفه
است .برای همین در این مقاله سعی داریم
که مواردی که باعث بهبود کردیت اسکور
می شود را به شما یاد بدهیم.
شاید شما یک کردیت اسکور بسیار خوبی
بین  700و  800دارید ،اما نمی دانید برای به
دست آوردن اسکور کامل چه اقدامی باید
انجام دهید .این مقاله چگونگی دستکاری
ک ردن در کردیت ریپورت برای رسیدن
ب ه حداکثر اسکور  FICOرا با جزئیات
توضیح می دهد .حقیقت این است که شما
ب ه کردیت اسکور عالی جهت گرفتن وام
نیازی ندارید و این پست فقط برای کسانی
ک ه می خواهند در شریط عالی باشند
کاربرد دارد .در هر صورت ،این یک تمرین
سرگرم کننده است.
اولین چیزی که باید به خاطر داشته باشیم
ا ین است که به دست آوردن کردیت
اسکور کامل طول می کشد .حذف آیتم های
منفی از کردیت ریپورت و گرفتن اسکور
خوب کار آسانی است ،اما به دست آوردن
اسکور کامل داستان دیگری است .در حال
حاضر ،فرض کنید که هیچ اکانت منفی در
کردیت ریپورت شما مانند late payment
و یا  collectionوجود ندارد .بیایید به
مسائل پیشرفته تر که برای رسیدن به این
هدف باید انجام دهید ،بپردازیم .به خاطر
داشته باشید که تمام مراحل مشخص شده
زیر بر اساس تجربه شخصی من است ،نه بر
اساس آنچه در اینترنت خوانده ام.

من متوجه شده ام که بهتر است تنها یکی
از این کارت ها به صورت منظم استفاده
شود و دو کارت دیگر با باالنس صفر نگه
داشته شود .این به این معنی نیست که هیچ
وقت نمی توانید از دو کارت دیگر استفاده
ک نید ،اما به طور کلی من دوست دارم
باالنس آنها صفر باشد .این تکنیک کردیت
اسکور شما را به حداکثر می رساند.
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 Fدریافت حقوق پرستار
 Fدریافت حقوق بازنشستگی
 Fمصاحبه های ساالنه سوشیال سکیوریتی
 Fانجام درخواست تجدید نظر در امور سوشیال سکیوریتی ()Appeal

در سراسر بی اریا

(408) 348-2595 F (925) 998-5340 F (415) 446-8682
Fax: (408) 247-5006
920 Saratoga Ave. #215, San Jose, CA 95129
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از درگوشی ها
به قلم پیرایه

دفتر یادگارهای دور را از زیر حصار
ف راموشی بیرون را کشیدم ،خواندم،
و رق زدم ،از تونل زمان گذشتم تا
ر سیدم به گلزار عطرآگین نوجوانی
لطف و صفای معصومیت دخترانه که
ثبت و ثبات آن روزگاران پاکیزه بود
که در گرد و غبار هرج و مرج آزادی
افراطی گم و گور شد و در دنیای زشت
کنونی برچسب تحقیر و عقب ماندگی
در عین حال برحسب مقتضیات زمان
و مقدورات مکان زندگی در آن عصر
بی شائبه آرام و مردمان رام بودند .ما
ه م هر صبح تاریک روشن از امیریه
م ی رفتیم به خیابان قوام السلطنه
و به مدرسه آمریکایی که تحت
ن ظارت گروه تبلغین کلیسای آمریکا
ا داره می شد .تمام مواد تحصیلی
د بیرستانی ادبی و ریاضی و علوم
طبیعی و غیره به انگلیسی .دبیران و
ک تاب ها و اوراق گرامری و تمرینی
و امتحانی صادره از مرکز مدیریت
م ذهبی .اول صبح کلیسا بخشی از
ا نجیل سرود و شش ساعت بدون
وقفه درس فشرده .وزارت فرهنگ که
وزارت معارف خوانده می شد تاکید
داشت که شاگردان سال آخر حتما در
آ زمون همگانی دیپلم دبیرستان های
تهران شرکت نمایند .و اما فارسی ما
کتاب بود ،خصوصا که شنیده بودیم
م سئولین حروف کلمات فرمول های
ر یاضی و فیزیک شیمی و طبیعی را
نوع فرانسوی می شناسند و انگلیسی

را نمی پذیرند .ناچار دو دبیر فارسی
و عربی استخدام و طبعاً تکالیف
ش بانه ما دو سه ساعت اضافه .آقای
بوذری ،مرد میانسالی با عبا و عمامه،
متین و خوشرو ،که فقه و شرعیات و
عربی و دستور زبان درس می داد و
آشیخ صادق سالمند با ریش و سبیل
جو گندمی ،یقه باز با کت سیاه لباده
ا ی و پاشنه کفش خوابیده تندخو و
سختگیر ،معلم ادبیات دیکته و انشاء
و نظم و نثر فارسی بود .ما به زحمت
این بار سنگین را می کشیدیم و تحمل
م ی کردیم که وظیفه اخالقی و رسم
تربیت زمانه بود .بعد از منطق الطیر
ع طار آشیخ صادق بیست رباعی از
خیام را به ما داد که برای دفعه دیگر
ح فظ کنیم و از بر بخوانیم و طبق
معمول باز انگشت اشاره و شصت را
باال آورد و داد زد که اگر این بیست
ر باعی را به ترتیب بلد نباشید می
گ یرمتان میان دو انگشت مثال کک
م ی ماالنم و می ماالنم و از همین
پ نجره پرت می کنم بیرون .دسته
جمعی گفتیم که آقا امتحان فیزیک و
شیمی داریم وقت نمی کنیم اما باز از
کک گفت و رفت .ما هم قرار اعتصاب
گزاشتیم و دفعه بعد هر که را صدا زد
گفت که آقا وقت نکردم .آشیخ صادق
ا ز کوره در رفت .عصایش را دور
س رش چرخاند و فریاد زد که «االن
م عنی وقت نکردم را حالی تون می
کنم» که هم شاگردی شیرین و شوخ
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کالس ما (آنا) بلند شد و گفت «آقا آقا.
ما بلدیم .بیائیم بخونیم» آشیخ صادق
داد زد« .بیا جلو» آنا جلوی در خروجی
کالس ایستاد و بلند خواند« .شیخی به
زن فاحشه گفتا مستی ،هر روز به دام
د گری پابستی .گفت شیخا هرآنچه
گوئی هستم ،اما تو چنان که می نمائی
هستی» البته کلمه هستی وسط درگاه
و داالن گفته شد که عصای افراشته
آشیخ صادق روی در کالس فرود آمد.
روزهای قشنگی بود و ما چهل شاگرد
کالس قوی تر سال آخر دبیرستان در
آ زمون دیپلم چنانکه انتظار داشتیم
نتیجه نگرفتیم .دیپلم فارسی گرفتیم
ولی نه چنان که باید و شاید .بهرحال
گذشت و رفت و تمام شد و به قول
خیام کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه
فروش نکته جالب آنکه ما در آن کالس
چ هل نفری سه همشاگردی ارمنی و
د و یهودی داشتیم .با تمام تبلیغات
و کتاب های مذهبی و غیردرسی
ک ه ماهی یکبار تحویل می گرفتیم و
سئوال جواب پس می دادیم هیچ یک
از ما تغییر مذهب نداد الی یک نفر که
همان آنای شاد و شنگول کالس بود،
ی ادش بخیر .ای کاش در همان تونل
زمان می ماندم و به این دوران آشفته

بی دین و ایمان باز نمی گشتم که دیگر
هیچ چیز مایه شادی و دلخوشی نمی
ش ود .دیگرهیچ چیز برمنوال گذشته
ه ا نمی گذرد .نه ایران همان ایران
ا ست نه ایرانی همان آدمیزاده دل
پاک بی آالیش و از بخت بد نه تحصیل
علم و آموزش .چه شد! .چه برسرمان
آمد! .حتی دین و ایمان مان هم خراب
ش د .حیف و صدحیف که همه چیز
بر وفق مراد بود و افق روشن و اینک
ت اریکی ،سیاهی و تباهی در تمام
س رافرازی های گذشته که بدان می
نازیدیم و فخر و مباهات می کردیم.
وحشت من از فرود آمدن ساطور سالخ
ا ست .از تجزیه و تقسیم می ترسم.
ب رای تمامیت ارضی ایرانم نگرانم،
همچنان که بارها تاریخ را شاهد بوده
ا یم و بعد از جنگ جهانی دوم چه
بسیار ناظر بیداده ،طفره رفتن هشت
سال گذشته در پیشگیری دستیابی بر
غنی سازی اورانیوم .مدارا در جنگ و
جدال مداوم در عراق ،یمن و سوریه.
ت سلیحات و نفرات در تقویت حزب
اهلل و همس و طالبان .و هزاران درد بی
د رمان دیگر با پشتیبانی از فلسطین
به بسا مقدمه سازش و ارضاء دستگاه
آخوند خود ساخته باشد.

برای انجام کلیه کارهای برقی ،با قیمت

بسیار مناسب ،با من تماس حاصل فرمایید!
H Free Estimate
H Trouble Shooting
H Add new Lines
H Recessed Lighting
H Breakers
H GFIC
H Rewiring

Fred

(669) 777-8278
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بنام هستی بخش
حسین الماسیان  /بخش دهم
h.almasian@yahoo.com

به آرامی از یک تا ده بشمرید و همینطور
که به سطح عادی ذهن بر می گردید توجه
داشته باشید که هشیاری شما نسبت به
بدنتان آرام آرام بر می گردد ،اگر هنوز
ا حساس عمیق بودن دارید با تکرار پنج
شماره دیگر به آرامی دست خود را تکان
د هید و بعد نفس عمیق بکشید و بدن
را کشش دهید و چشمانتان را باز کنید.
ممکن است به زمان بیشتری برای رسیدن
به هشیاری عادی نیاز داشته باشید ،لذا
شتاب نکنید و بالفاصله بلند نشوید.

سواالتی که در تمرین تصویر سازی ذهنی
و سطح آلفا ممکن است مطرح شود
اگر وقتی مناسب برای تمرین مرتب ندارید
چ گونه عمل کنید؟ اگر واقعا بخواهید و

انگیزه داشته باشید در طول روز برای حتی
یک بار تمرین ،حداقل وفتی پیدا می کنید
و اگر واقعا در روز فرصت تمرین ندارید
م ی توانید شب هنگام خواب تمرین را در
ر ختخواب انجام دهید ،مشروط بر اینکه
آ نقدر خسته نباشید که بالفاصله بخواب

روید ،زیرا تمرین باید در حالت خود آگاهی
ص ورت گیرد .در پایان تمرین بخود تلقین
کنید :من تجسم سازی را تمام کردم و اینک
بخواب راحتی نیاز دارم.
ا گر نمی توانید ریالکس کنید ،چگونه
به این مرحله برسید؟ معموال هرکس با

بدانید تجسم سازی کلید این تکنیک است.
م عموال تصاویر ذهنی ابتدا غیرواضح و با
ر نگ های نامشخص شروع می شوند .در
و اقع ممکن است شما مطمئن نباشید که
اصال تصویری می بینید ،اما با ادامه تمرین
موفق به تصویرسازی کنترل شده می رسید.
بعضی اوقات ممکن است بجای تصویر یک
س لسله افکار پراکنده در ذهن مرور شود
م انند یک جریان غیرقابل کنترل یا یک
رویای خارج از اراده .این کامال طبیعی است
و شبیه یک نوع رویابینی است اما هدف
تمرین رسیدن به این حالت نیست و ممکن
ا ست پس از چند دقیقه تمرین احساس
بهتری پیدا کنید .فقط بدانید تمرین مرتب
است که شما را موفق می کند .در بعضی
کتب ادعا شده که رسیدن به حالت آلفا با
چ شم باز غیرممکن است .البته این گفته
ق طعیت ندارد زیرا حدود ده درصد افراد
در طول روز بطور طبیعی در حالت آلفا قرار
می گیرند .ضمن اینکه تحقیقات علمی نشان
داده افرادی که تمرینات ذن بودیسم ،تی
ام و تصویرسازی ذهنی را انجام می دهند
می توانند مدت طوالنی در حالت آلفا باقی
بمانند مسلما نیاز به تمرینات مداوم دارد.

مختصر توجه و کوشش می تواند عضالت
و اعصاب خود را آزاد کند ،اما در مراحل
اولیه وجود پاره ای عوامل مزاحم ممکن
است در ایجاد ریالکس اختالل ایجاد کند.
ا ین عوامل ممکن است جسمی یا روانی
ب اشند .عدم آمادگی بدن برای رهایی و
تحت تاثیر افکار ناراحت کننده ،فشارهای
روانی ،احساس های عدم آرامش در اندام
ها ،خارش بدن ،ترشح فوق العاده بزاق و
امثال این ها عواملی هستند که از رهایی
و ریالکس جلوگیری می کنند .در صورت
ل زوم برای از بین بردن این تنش ها و احساس شما چیست وقتی در حالت آلفا
استرس ها می توان از تکنیک های یوگا و هستید؟ مسلما احساس آرامش بیشتری
روش های تنفسی استفاده کرد.
دارید ،شاید اولین دریافت شما این باشد
دارید؟
اشکال
ا گر در تجسم سازی
که احساس کنید دیگر خشم و عصبانیتی

وجود ندارد ،مشکالت و ناراحتی ها بجای
اینکه شما را اذیت کنند از وجود شما دور
می شوند و احساس شما در مورد افراد
اگرچه متفاوت خواهد بود اما احساس ها
مثبت و آرامش دهنده می شوند.
تمرینات گام به گام در تقویت «»E.S.P
«  »E.S.Pاختصار سه کلمه «Extra
 »S ensory Perceptionاست که به

م عنی ادراکات فوق حسی می باشد ،از
ق بیل تله پاتی « »Telepathyبه معنی
ا نتقال احساس»Clairvoyance« ،
ر وشن بینی یا بصیرت یا غیبگویی،
«  »Teleportationدور جنبانی یا اثر
ا راده بر اشیاء و « »Telekinesisبه
همین معنی یعنی حرکت دادن اشیاء با
استفاده از قدرتهای ذهنی.
ت مریناتی که تاکنون مطرح شد مقدماتی
ه ستند که ذهن را تاحدودی آماده می
ک نند .در این بخش تمرینات اساسی برای
گسترش توان های روحی خصوصا استعداد
تله پاتی مطرح می شود .طی این تمرینات
که گام بگام اجرا می شوند آنچه از طریق
دریافت هشیارانه به ضمیر خود سپرده اید
و در عمق ناخود آگاه شما قرار گرفته اند
مجدداً به سطح خودآگاه بر می گردند و از
طریق بازآوری ادراکات هشیارانه از عمق
ن اخود آگاه حواس درونی خود را توسعه
می دهید.
دنباله مطلب در صفحه 53

S & S Tire And Auto Repair
Complete Automotive Repair Service

Family Owned & Operated

Oil Change Special
Get $10 OFF
Synthetic Oil Change

Oil Change Special
Get $5 OFF on
Regular Oil Change

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

We Are #1

(408)738-1960

597 S. Murphy Ave.Sunnyvale, CA 94086

Established in 1996
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یادداشت های حسن رجب نژاد
آبجوی پانزده هزار دالری
آ قا! این ینگه دنیا قوانین عجیب غریبی
د ارد که آدمیزاد کله اش سوت می
کشد .مثال یک آدمیزادی که هنوز بیست
و یکسالش نشده است نمی تواند یک
ق وطی آبجوی یک دالری بخرد اما یک
آ دم مالیخولیایی هفده ساله می تواند
ب رود فالن مغازه اسلحه فروشی یک
فقره مسلسل جنگی بخرد و بیاورد خانه
و هیچکس هم نمی تواند بگوید باالی
چشمت ابروست .داستانی برایتان بگویم:
سی سال پیش بود .تازه از آرژانتین آمده
ب ودیم آمریکا .خب ،دهن باز هم روزی
می خواهد .همینطور که نمی شد راست
راست راه رفت و ماست خورد و سرنا
ز د .به قول قدیمی ها :نشود بز به پچ
پچی فربه!
به خودمان گفتیم« :ما که با اهلل و بسم
اهلل بزرگ شده و فوت و فن کاسه گری را
هم نمیدانیم و غیر از پاچه گیری و دشمن
OOI S

دفتر خدمات بین المللی

روزی اگر غمی رسدت تنگدل مباش
رو شکر کن مباد که از بد بتر شود

م ا رفتیم آنجا .گفتیم« :این هم اندر
ع اشقی باالی غم های دگر .آنجا پس از
ی ک سین جیم سه چهار ساعته ،پانزده
هزار دالر جریمه مان کردند و گفتند برو
به امید خدا ! یک تعهد کتبی چهار میخه
هم از ما گرفتند که اگر یک بار دیگر از
این غلط کاری ها بکنیم جواز کسب مان را
خواهند گرفت .اینکه آن پانزده هزار دالر
جریمه را با چه والزاریاتی پرداخت کردیم
بماند  .یکی داستانی است پر آب چشم.
OOI S

ffi

ic

es

es

Office of International Services
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تراشی هنر دیگری هم که نداریم  ،چطور
است یک نان دانی پیدا کنیم و یک لقمه
نان حالل در بیاوریم تا بتوانیم از پس این
شکم بی هنر پیچ پیچ بر آییم؟»
چ ه کنیم چه نکنیم تا دیواری برمبد و
چ اله ای پر بشود؟ سنگ به خانه بردن
بهتر از ننگ به خانه بردن است.
رفتیم شکم مان را به آب زدیم و با هزار
قرض و قوله نزدیکی های سانفرانسیسکو
ی ک سوپر مارکت درندشت خریدیم و
شدیم الکاسب حبیب اهلل.
یک روز یک آقای جوانی آمد توی فروشگاه
م ان .یک قوطی آبجو از توی یخچال
برداشت و یکراست آمد پای صندوق.
گفتیم« :کارت شناسایی پلیز!»
ک ارت شناسایی اش را نشان مان داد و
دیدیم بیست و یکساله است .یک دالر به
ما داد و رفت بیرون .هنوز از در فروشگاه
پ ایش را بیرون نگذاشته بود که دیدیم
چ هار پنج تا پلیس قلچماق عینهو سگ

یوسف ترکمن با توپ و تانک و قداره و
باتوم و بی سیم و با سیم و هزار تا زلم
ز یمبوی زهره آب کن دیگر مثل ایلغار
مغول یورش آوردند توی مغازه.
م ا که کم مانده بود پس بیفتیم وسکته
ق لبی بفرماییم و برویم خدمت حضرت
باریتعالی پرسیدیم« :چه خبر شده؟ واتس
گویینگ آن؟»
یکی از آن قلچماق ها یقه مان را گرفت
که« :آقای محترم! چرا به آدمی که هنوز
ب یست و یکسالش نشده مشروب الکلی
فروخته ای؟»
گفتیم« :جناب سروان! به پیر به پیغمبر
کارت شناسایی آن حرامزاده را دیده ایم.
بیست و یک سالش بود».
د ر همین هنگام همان جوانک ،کارت
ش ناسایی در دست ،وارد مغازه شد و
د یدیم او هم از خودشان است .پلیس
است و همه این بگیر و ببند ها از طرف
دستگاه پلیس طراحی شده است .کارت
شناسایی اش را دوباره نشان مان دادند
و دیدیم یکماه مانده است تا آن حرامزاده
بیست و یکساله بشود.
خ الصه آنکه یک پرونده کت و کلفتی
برای مان درست کردند بقدر تغار سردار
س رلشکر فیروز آبادی و ما را با سالم و
ص لوات و سبیل های آویزان فرستادند

ب ه یک دم و دستگاهی که نامش آدمی
ر ا زهره ترک می کرد :اداره کنترل
مشروبات الکلی.
رفتیم آنجا دیدیم از آبدار باشی بگیر تا
میرزا قلمدون های ریز و درشت و مذکر
و مونث ،همه شان هفت تیر به کمر به
ر تق و فتق امور مشغول اند .دیدیم آقا
ب ا نهنگ جنگیدن و توی دریا سفیل و
سرگردان ماندن با هیچ عقلی جور در نمی
آید .موش و گربه که با هم بسازند بقال
بیچاره را خانه خراب می کنند .زور هم
که الحمداهلل قبض و برات نمی خواهد و
به قول مادر بزرگ خدا بیامرزمان  :خدا
برف را بقدر بام آدم می دهد.
بخودمان دلداری دادیم و گفتیم:
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قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران با همکاری دکتر جمیله زنده نام وکیل پایه یک دادگستری ایران
فارغ التحصیل حقوق از ایران و آمریکا و کارشناس قوانین ایران در دادگاه های آمریکا
دارای بیش از  ۳۵سال سابقه در امور حقوقی داخلی ایران و بین المللی

ارائه خدمات حقوقی در ایران ،از طریق دفتر حقوقی ما در تهران و وکالی همکار خواهد بود
 Fمشاوره حضوری
 Fطرح دعاوی ملکی علیه اشخاص و نهادهای دولتی
 Fامور خانوادگی ،ازدواج و طالق
 Fامور تجاری ،بازرگانی و ثبت شرکت ها
 Fتنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت
 Fتنظیم انواع قرارداد و وکالتنامه
 Fبرقراری حقوق بازنشستگی و مستمری
 Fکارشناس قوانین ایران در دادگاه های آمریکا
 Fانجام کلیه امور موبوط به دفتر حفاظت منافع ایران

(408) 503-0040

Fax:

F

F Legal Consultation
F Real Estate
F Family Law
F Business Law
F Wills & Probate
F Contracts & Power of Attorney
F Retirement Pension
F Expert Witness
F Handle all issues & due diligence relating to the Interests Section of Iran

(888) 350-9060

Toll Free:

F

(408) 909-9060

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

Phone:
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تازه های
دنیای پزشکی
دکتر منوچهر سلجوقیان

خالکوبی ()Tattooing
در سالهای اخیر خالکوبی و نقاشی روی
پ وست یک پدیده پرطرفدار بین جوانان
در آمریکا و جهان شده است .در هر 5
ن فر بزرگ سال آمریکایی یک نفر دارای
خ الکوبی و یا تَتو می باشد .مثل هرچیز
د یگری در زندگی خالکوبی هم دارای
نکات مثبت و منفی خودش را دارد.
خ الکوبی در هر فردی معنی خاصی می
ت واند داشته باشد .نوعی نقاشی روی
پوست برای یک فرد ممکن است مثبت
باشد اما در فرد دیگری ممکن است چنین
نباشد .معموال نقاشی روی پوست بیانگر
عقاید و خصوصیات اخالقی فرد می باشد
(  .)self expressionاین تصاویر و
خ ال ها به اطرافیان نشان می دهد که
این فرد کیست واین که اگر از یک مسئله
جهانی و شخصی ،اجتماعی و یا از گروهی،

با اعتقادات خاص حمایت می کند .فرد
بدن خود را با یک نقاشی ،شعر و یا گل و
نشان دیگری به نمایش می گذارد .گاهی
افراد خاطره یک دوست ،فامیل و کسی
را که دوست دارند زنده نگه داشته که
کاری زیبا و قابل تقدیر است .باهمه این
تفاصیل خال ها و نقاشی ها دائمی بوده
و موقتی نیستند .به همین دلیل در مورد
خالکوبی و نوع نقاشی بایستی قبال خوب
فکر کرد چرا که از بین بردن خالها کاری
م شکل ،دردناک و گران بوده و صد در
صد نیز محو نمی شوند.
اثرات جانبی خالکوبی
م همترین مشکل بهداشتی نقاشی روی
پ وست که بسیاری را تهدید می کند،
آلرژی به ماده رنگی ( )inkاست که از
آن استفاده می شود.

م واد رنگی مصرف
ش ده می توانند باعث
خ ارش پوست ،قرمزی
پ وست و تورم آن شوند
ک ه می تواند بعد از
پ ایان نقاشی بروز کند.
ه مین طور عفونت های
پ وستی ممکن است
باعث خراب شدن طرح
نقاشی و زیبایی آن شود و
حتی روی پوست  scarبگذارد .عفونت
ناشی از آلوده بودن ماده رنگی به نوعی
ب اکتری و یا ویروس می باشد .از طرفی
وسائل و ماشین هایی که برای کار مصرف
م ی شود ،ممکن است آلوده باشند.
گزارش شده است که مواد و مسائل به
ک ار برده اگر آلوده به خون بوده باشد،
ممکن ویروس های هپاتیت و  HIVاز
ف ردی به فرد دیگر منتقل کند .اغلب
مواد رنگی بکار برده شده حاوی فلزات
سنگین هستند که با روش های تصویری
(  )MRIدر صورت نیاز تداخل
ک رده و باعث تورم پوست می
شوند .عمل خالکوبی معموال بوسیله
یک هنرمند ( )Artistانجام می شود
که پوست را بوسیله سوزن های کوچکی
سوراخ کرده و ماده رنگی با طرح زیبایی

زیر پوست قرار می دهد و اغلب آرتیست ها
با دست کار می کنند .پس از اتمام نقاشی
پوست را پوشانده و پس از  24ساعت با آب
و صابون می شویند و اغلب از نوعی آنتی
ب یوتیک پوستی استفاده می کنند .پوست
بایستی مدتی مرطوب نگهداشته شده و در
معرض نور خورشید قرار نگیرد .شنا کردن
ب رای چندین هفته نیز متوقف می شود.
ا فرادی که تصمیم به این کار می گیرند
ابتدا بایستی در موسساتی این کار را انجام
دهند که هنرمند دارای اجازه نامه این کار
باشد و همچنین کلیه مالحظات پزشکی را
در نظر بگیرید.
د ر صورت هرگونه آلرژی پوستی و
ع فونت پوستی ،افراد بایستی با یک
م تخصص پوست مشاوره کرده و
نظرخواهی کنند .دنباله مطلب در صفحه 58

انجمن آذربایجانی های شمال کالیفرنیا

غیر انتفاعی ،فرهنگی ،هنری و بدون وابستگی سیاسی و مذهبی!
با هدف ترویج و گسترش فرهنگ و هنر آذربایجان
برنامه های انجمن :برپایی جشن های ملی ،تفریحی ،کمپینگ و پیک نیک ،مسابقات تخته نرد ،شب های
شعر و موسیقی ،برنامه های هنری ،کالس های زبان ترکی و انگلیسی ،کالس های رقص و موسیقی
خدمات و مشاوره رایگان در امور F :مهاجرت  Fکاریابی و مسکن  Fانجام خدمات اولیه برای افراد تازه وارد به آمریکا
 Fسرمایه گذاری  Fخرید و فروش امالک  Fمشاوره در امور تحصیلی  Fمشاوره در امور خانوادگی
برای اطالعت بیشتر لطف ًا با ما تماس حاصل فرمایید!
website: www.acsnc.org

(408)858-9862

e-mail: secretary@acsnc.org

عضویت در این انجمن بدون شرط سنی ،عقیدتی ،سیاسی و ملیتی می باشد!

Azerbaijan Cultural Society of N. California
16400 Lark Ave., Ste. #260, Los Gatos, CA 95032
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سیر و سفری
در
گلستان ادب پارسی

گردآوری و نگارش :پرویز نظامی

شیخ مصلح الدین سعدی

(بخش هفتم)

انسان کامل از دیدگاه سعدی و از بدی و پلیدی که مظهر وجود اهریمن
بحثی در موازین اخالق ،مبانی انسانیت ،است پرهیز می کند.
شخص انسان دارای این نشانه ها است .رقت
معنویت و کرامت روحانی
ق لب دارد ،رحم دارد ،مرورت دارد و از
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند ناراحتی دیگران ناراحت می شود ،یعنی نور
خدا در قلبش است .اما کسی که قسی القلب
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار و سخت دل بود و رحمش به کسی نیامد هیچ
چیز نیست و نور خدا در قلبش نیست:
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

در این ابیات جاودانه که بر اریکه سازمان
ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس حک
شده است جهان بینی سعدی در قالب یک
انسان کامل به طور کامل و جامع منعکس
و مشهود و هویدا است .انسان کامل از
دیدگاه سعدی کسی است که در او عشق
ب ه انسانیت ،هم نوع دوستی ،محبت،
ش فقت و یاری و مددکاری نسبت به
ا بناء بشر بدون درنظر گرفتن هرنوع
و ابستگی و خویشاوندی خانوادگی،
میهنی و نژادی شراره زند .خودبینی و
خ ودخواهی و خود پرستی از وجودش
ر خت بربسته باشد و جانش از پرتو و
حرارت ازلی و جاودانی ناشی از پیوند
با مبدأ خلقت و آفرینش نورانی و گرم
ش ده باشد .وجود خودش را در وجود
خدا محو و فنا نموده و به مرحله ای از
کمال و دانش و بینش برسد که با همه
موجودات عالم هم آهنگی و تفاهم پیدا
کرده باشد .انسان کامل در دایره هستی
خود را از هیچ انسان دیگری جدا نمی
داند .خوشی خود را در خوشی دیگران
می بیند ،سالمت فردی را در سالمت
جامعه می داند و پیوسته و در همه حال
غ مخوار دیگر ابناء نوع بشر است .او
به خوبی و به وضوح و آشکار می داند
و معتقد است که همه عالم در مبدأ
باوجود خالق پیوند ناگسستنی دارند و
چ ون خالق نیکو است لذا نیکی و نیک
اندیشی و عمل نیک باید صفت بارز هر
انسانی باشد .چون همه ما با این منبع
نیک متصل هستیم و از آن خلق شده ایم.
انسان کامل در همه حال پیوند جاودانه
خود را با ذات خلقت و احدیت حفظ می
ک ند و نیکی را که مظهر وجود خداوند
است دستورالعمل زندگانی خود می سازد

راستی موجب رضای خداست
کس ندیدم که گم شد از ره راست
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

هدف غایی و نهایی انسان کامل خودشناسی
و از طریق آن خداشناسی است .هر کس
بخواهد خدا را بشناسد ،ابتدا باید خود را
بشناسد «خود شناختن» این است :بداند که
این وجود به واسطه چه به وجود آمده و از
این جا که برود کجا می رود و هدف او از
زندگی چیست و چه باید باشد.
ک لید رمز خودش شناسی ،در خود فرو
رفتن است و آن ،خدا را در خود جستجو
کردن .خودشناسی مایه اش در خود آدم
وجود دارد.
بنی آدم اعضای یک پیکردند
که در آفرینش ز یک گوهرند

ه مه انسان ها دارای یک گوهر وجودی
مشترک با خود و خدا هستند.
و الزمه این گوهر وجودی مشترک عشق
و معاضدت و غم خواری و نیکوکاری و
شفقت و انسان دوستی است.
خودشناسی اصل اساسی و بنیادی است
در سلوک انسان به کمال و شرط اول آن
مبارزه با خودخواهی و خودبینی است .تا
خودخواهی و خودبینی را انسان در خود
از بین نبرد ،نمی تواند خود را بشناسد.
خودخواه ،یعنی جز خود چیزی نخواهد،
همه چیز را برای خود بخواهد و به فکر
دیگران نباشد.
آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت
سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد
خواهی متمتع شوی از دنیی و عقبی
با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد

انسان کامل از دیدگاه سعدی به مال و
منال جهان و به مقام و منزلت دنیوی دل
دنباله مطلب در صفحه ۴۸
نمی بندد.

سفری به آتش درون

هنر و زندگی بابک دالکی در طول سه دهه اخیر حاصل در هم آمیختگی عشق و روح او
است که در سفالینههایش منعکس شده  .آفرینشهایش نتیجه سفری است به درون،
که از انحنای زمان به منحنیهای ِگل و از آتش درون به شعلههای کوره پیوند خورده.
او ذهن و دل خویش را به سفال بخشیده و آن را با زندگی خود اجین کرده است.

بابک متولد  1342تهران ،و بزرگ شده دوران
انقالب و جنگ ،که در طول زمان به شهرها و
کشورهای مختلفی سفر کرده و در نهایت در
کالیفرنیای ایاالت متحده سکنا گزیده است.
نتیجة این تجربهها توانسته بر روحیه و افکار
بابک تحوالت شگرفی بوجود آورده و باعث
گردیده او از کار طراحی به نقاشی آبستره و
در نهایت به سفالگری برسد .او معتقد است
که تمدن بسیار کهن و غنی ایران زمین ،انواع
سبک های هنری را از ادوار کهن حفظ کرده
و خاطرة تاریخی آنها را زنده نگه داشته است.
از منشور کوروش کبیر تا بسیاری از ظروف
تزئینی ایرانی که بر روی ِگل حک شدهاند تا
کاشی کاریهائی که هزاران اشعار و عبارات
ب ر آنها نقش بسته ،در تمام گستره تمدن
ایرانی بوده که از سمرقند و بخارا تا غرب
شبة قاره هند ،تا نیشابور ،تخت جمشید ،طاق
کسری تا بغداد و شرق دانوب ،حکایت قرن
ها حضور این هنر و کندهکاری بر روی سفال
ر ا در زندگی و هنر ایرانیان بیان میدارد.

ضمناً سفالگری یک هنر کاربردی بوده که در
طول تاریخ به صورت هنری تزئینی و سرانجام به
یک رسانه برای انتقال و تداوم فرهنگ ایرانی را
عهده دار شده .با توجه به داشتن چنین سرمایة
غنی فرهنگی ،بابک سفر خود را به دنیای سفال
آغاز نمود که این سفر درونی بابک چنان شعلهای
در حال او برانگیخته بود که دوران جوانی اش
را از سال  1985به بعد ،یکسره به آن اختصاص
دنباله مطلب در صفحه 53
داده است.

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

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

F Driving

F Training

F Traffic School

F Drivers Education

F Seniors, Teens & Adults

Safety is our most
important concern

F Free Home & School Pickup

F Hiring & Training Instructors

Licensed & Bonded

افرادی که جریمه رانندگی دریافت کرده اند می توانند در
مدرسه ما شرکت کرده و امتحان خود را به راحتی قبول شوند.
این کالس ها به زبان فارسی نیز عرضه می گردد
آموزش رانندگی توسط کادری مجرب و حرفه ای

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

زندگی سالم و شاد
پریناز کدخدایان

مشاور با گواهینامه رسمی در فنگ شویی و ستاره شناسی
Parinaz@FengShuiAndLiving.com

«فنگ شویی» و خانه تکانی ذهنی
«فنگ شویی» و خانه تکانی ذهنی سنت
پ سندیده به پیشباز رفتن سال نو با
برنامه های گوناگون مانند خانه تكانی،
سبز كردن سبزه ،برنامه های شب عید و
تحویل سال نو كه همگی همراه با نظافت
و بهداشت ،ترمیم و تازگی است ریشه
د ر اعتقادات نیاكان باستانی ما دارد و
چون این سنت ها و آداب و رسوم در
دیگر اقوام نیز به گونه ای وجود دارد،
ب ه نظر می رسد از طریق ضمیر ناخود
آگاه جمعی به همه اقوام و ملل به ارث
رسیده باشد.
خ انه تكانی :در آخرین ماه سال ،همه

ا یرانی ها و اقوام و ملیت های دیگری
كه در همسایگی و یا منطقه ما هستند با
نظافت خانه و دور ریختن لوازم اسقاطی و
ترمیم و تعمیر خانه و لوازمی كه می توان
از آنها استفاده كرد ،زندگی را نو می كنند
تا سبكبال و آسوده خاطر به پیشباز عید
نوروز بروند .اما عده ای خود را وابسته
به اشیا و وسایلی كرده اند كه سالهاست
جای آنها را تنگ كرده بودند بدون آنكه
م ورد استفاده قرار گرفته باشد .شاید
همین امر باعث فشار فكری و ذهنی آنها
ش ده باشد .وقتی در خانه ای كوچك با
فضای محدود ،وسایلی را كه نمی دانیم
برای چه نگه داشته ایم و فقط به صرف
اینكه شاید روزی به دردمان بخورد آنها
را اینجا و آنجا بایگانی می كنیم تا آنجا كه

وقتی به سراغ لوازم ضروری روز مره می
رویم ،با آنها برخورد پیدا می كنیم.
ا ینها تصاویری از انباشتگی ،بالتكلیفی
و فشار در ذهن ما به وجود می
آ ورند«.بوسكالیا» در این زمینه می
گ وید« :ما بخشی از اجتماعی هستیم
كه كهنگی را دوست دارد .هیچ چیز را
تا آخر مصرف نمی كنیم .فقط آنها را در
ج ایی انبار می كنیم و می گوییم هنوز
خوب است .شاید روزی به درد بخورد
و شاید روزی هم عتیقه بشود .مانند،
چمدان های شكسته ،فندك و پیپ های
مستعمل ،تكه قالیچه های كهن ،میزهای
اتوی خرد شده ،قاب عكس های از مد
افتاده ،صفحات موسیقی چهل و پنج دور
و هفتاد و هشت دور و .»...
« بودا» گفته بود« :هرچه بیشتر داشته
باشیم ،نگرانی بیشتری خواهیم داشت و
همچنان كه زمان می گذرد ما بنده وسایل
خود می شویم».
و شاید سبك كردن مال از طریق مقادیری
ك ه در ادیان ابراهیمی برهمه مؤمنین
ف رض شده است ،نیز برای آسایش و
آ رامش ذهنی و روانی انسان باشد.
فكرش را بكنید! اگر الزم باشد كه فقط
با خود چمدانی را بردارید و در آن لوازم
مورد عالقه و ضروری را قرار دهید ،چه
خواهید كرد؟

به نام آنکه هستی بخش است و جان آفرین

انجام مراسم عقد شرعی
و سنتی ایرانی و آمریکایی
توسط دکتر مهری پیروز

در تمام موجودات نور خدا هست ،چنانچه
این نور بر افروخته شود ،بر همه چیز غلبه
خواهد شد و زندگی را با آرامش و شفای
درونی به حال طبیعی بر می گرداند.

)415( 859-9461
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این خود می تواند امتحانی برای آمادگی
ما برای رهایی از دلبستگی و وابستگی به
لوازمی باشد كه جز زحمت ،فایده دیگری
ندارند .این لوازم اگر خیلی قیمتی باشند،
پیوسته برای ما ایجاد نگرانی می كنند و
ب رای اینكه از آنها خوب نگهداری كنیم
باید مرتب به آنها برسیم و آنها را تمیز
نگاه داریم و مواظب باشیم تا آسیبی به
آنها نرسد.بیایید از خانه خویش به درآییم
و به خانه ذهن وارد شویم!!
ب دن ذهنی :بدن انسان دارای سه جنبه
ب عد یا بدن است؛ بدن جسمانی ،بدن
روانی -عاطفی و بدن ذهنی .بدن جسمانی
ج ایگاه ارگان های مختلف مانند :قلب،
م غز ،كلیه ،ریه و ...است.جایگاه بدن
روانی -عاطفی در واقع قلب انسان است
كه جایگاه عاطفی و عشق ،مهر و خدای
ناخواسته ،كینه و نفرت است .بدن ذهنی
كه مكان آن در مغز است ،جایگاه افكار،
اندیشه ها ،آمال و آرزوهاست.
این سه جنبه از بدن در تعامل با یكدیگر
هستند و اختالل و بیماری در هر یك،
روی دیگری اثر می گذارد .بحث ما در
باره بدن ذهنی است كه افكار و اندیشه
ها از آن بر می خیزد و خاطرات خوب
و بد و همه آنچه را كه از طریق حس
و تجربه آموخته است ،در خود بایگانی

می كند .و گاهی این انباشتگی خاطرات
و آموخته ها اگر بد و دارای اثرات
نامطلوب باشند ،هر از گاهی سر برآورده
و آرامش ما را بهم می زنند.
خاطرات تلخ گذشته :یكی از آشنایان كه
دچار افسردگی ،وسواس فكری ،اضطراب
و بدبینی شده بود ،باگریه می گفت:
«خاطرات تلخ زندگی گذشته ام ،دست
از سرم بر نمی دارند ،مرور این خاطرات،
بخشی از برنامه روز مره زندگی من شده
است .گاهی آن چنان دراین خاطرات غرق
می شوم كه زمان و مكان را فراموش می
كنم .اغلب با خود حرف می زنم و از خود
می پرسم .چرا؟ چرا؟ راستی چرا؟ من به
این خاطرات عادت كرده ام و پیوسته به
آنها فكر می كنم .اگرچه در حال حاضر
ز ندگی خوبی دارم ،اما خاطرات تلخ
گ ذشته زندگی فعلی مرا هم تلخ كرده
است ،زیرا نمی توانم خودم و دیگران را
ب بخشم و خود را از دست خاطرات بد
گذشته رها كنم!!»
ا ین خانم ،ذهنی شلوغ و پر از ایده های
سیاه و نا امید كننده داشت .او گفت كه
معاشرت و رفت و آمدهای فامیلی و دوستانه
ر ا ترك كرده است .از سكوت و تنهایی
خوشش می آید .دنباله مطلب در صفحه 52

پریناز کدخدایان
مشاور با گواهینامه رسمی

راهنمایی برای بوجود آوردن آرامش بیشتر
در زندگی شما و ارتباطتان با افراد دیگر در
مسئله کاری و یا رابطه احساسی با استفاده
از دانش کهن چینی فنگ شویی و ستاره
شناسی با من تماس بگیرید

Parinaz Kadkhodayan

Transform your environment,
Transform your life.
I can help you better understand & realize
your path in life by discovering it’s meaning
& direction through your birth chart

(650) 704-5687
Parinazkadkhodayan@gmail.com
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و خدا زن را آفرید

محمود ُمستجیر
پی ایجاد زن اندیشه ها کرد
جهان داور چو گیتی را بنا کرد
همه در قالب زن ریخت ایزد
جهانی را به هم آمیخت ایزد

خانم ها به همان اندازه که مورد توجه ،ستایش دور ازو ،این گونه ترسیم می کند:
و پرستش مردان هستند ،آماج سرزنش آنان امشب دلم آرزوی تو دارد:
ن یز قرار گرفته اند .با این همه ،این ضرب تو آن چه در خواب بینند،
المثل پارسی که می گوید :زن بالست ولی در پرده های خیال آفرینند،
هیچ خانه ای بی بال نباشد ،به درستی ،بستگی تو آن چه در قصه خوانند،
و دلبستگی مردان را به جنس لطیف بیان می تو آن چه بی اختیارند پیشش،
و آن چه خواهند و نامش ندانند
کند .به سرودۀ پروین اعتصامی:
در آن سرای که زن نیست ،انس و شفقت نیست

امشب دلم آرزوی تو دارد.

د ر کتاب های پیشین ما ،از زنان کاردان و مهدی حمیدی شیرازی ،پس از گذشت ده سال،
نامداری مانند آزرمیدخت ،توراندخت ،شیرین ،دلبرش را می بیند و او را چنین می ستاید:
باغ منی هنوز و ،بهار منی هنوز
ر وزافزون ،جهان افروز و...به نیکویی یاد و در چشم من ،به از گل صد خرمنی هنوز
گاهی نیز با صفت هایی چون مادر فوالد زره ،امید بخش و تازه رخ و شادی آفرین
ف اطمه اره ،کلثوم ننه و جز این ها نام برده صبح بهار و صبح دم گلشنی هنوز
ش ده است .برخی از شاعران ما به نکوهش ده بار الله ها به گلستان خزان شدند
آ نان پرداخته اند .برای نمونه :جامی از تو آن بهار من ،که پر از الدنی هنوز
شاعرانیست که باور دارد زن از پهلوی چپ و محمد زُهری در بزرگ داشت زن سروده:
آدم آفریده شده:
شبی از شب ها،
زن از پهلوی چپ شد آفریده
کس از چپ ،راستی هرگز ندیده

		

به باور ناصر خسرو :

زنان چون ناقصان عقل و دینند
چرا مردان ره آنان گزینند؟
و اوحدی مراغه ای نازی وار ،به مردان

فرمان می دهد:

		

زن چو خامی کند ،بجوشانش
رخ نپوشد ،کفن بپوشانش
فردوسی از زنانی چون فرانک ،رودابه ،سودابه،
فرنگیس ،منیژه و ُگرد آفرید در داستان های

خود هم به خوبی و نیز به زشتی نامبرده:

زنان را ستایی ،سگان را ستای
که یک سگ ،به از صد زن پارسای
فخرالدین اسعد گرگانی ،سرایندۀ ویس
و رامین ،از زنان این گونه نام می برد:
		
زنان در آفرینش نا تمامند
زیرا خویش کام و زشت نامند
و سرانجام سعدی نیز زن ستیزی می کند:
چه خوش گفت ،شاه جهان کی قباد
که نفرین بد ،بر زن خوب باد

ولی شاعران دوران ما ،بیشتر خانم ها را
ستوده اند .مثال رهی در غزلی واال ،زن را با
زیباترین واژه ها ،پاکترین و مهرانگیزترین
احساس توصیف کرده است.

خیال انگیز و جان پرور ،چو بوی گل سراپایی
نداری غیر ازین عیبی ،که می دانی که زیبایی
من از دلبستگی های تو ،با آیینه دانستم
که بر دیدار خود ،ای تازه گل ،عاشق تر از مایی
َمه روشن میان اختران ،پنهان نمی ماند
میان شاخه های گل مشو پنهان ،که پیدایی
اخوان ثالث زیبایی دآلرامش را ،در شبی

ای تو ّآیینه ی هر پاکی،
ای پاک،
با تو باور کردم،
که جهان خالی از آینه ی پاکی نیست.
شفیعی کدکنی :زیباترین جلوه های کیهانی

ر ا ،با دست و دلبازی ،به پای دلدارش
شاباش می کند.

آسمان را بگویم که امشب،
یاس های ره کهکشان را،
بر سر رهگذارت فشاند.
یک سبد الله ،از تازه تر باغ سرخ شفق
در نخستین سحرگاه هستی
 تا درین راه تنها نباشی -در کنارت نشاند.
شهریار بیشتر به شکایت از یارش پرداخته:
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران،
رفتم از کوی تو ،اما عقب سر نگران.
ما گذشتیم و گذشت آن چه تو با ما کردی،
تو بمان و دگران ،وای به حال دگران.
فریدون مشیری ،شعری دارد به نام آخرین
جرعۀ این جام که در بخشی از آن می سراید:
به تو می اندیشم،
ای سراپا همه خوبی،
تک و تنها به تو می اندیشم،
همه وقت ،همه جا
من به هر حال که باشم ،به تو می اندیشم،
تو بدان این را ،تنها تو بدان،
تو بیا،
تو بمان با من ،تنها تو بمان،
جای مهتاب ،به تاریکی شب ها ،تو بتاب
من فدای تو ،به جای همه گل ها تو بخند.
ا ین را هم بنویسم که فروغ فرخزاد نیز
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د ر برخی ازشعرهایش ،با شورانگیز ترین،
ع اشقانه ترین و با شیواترین گونه ای
معشوقش ،یعنی مرد را ،ستوده .این گزیده
ای از سرودۀ بلند اوست به نام عاشقانه:
		

ای شب از رویای تو ،رنگین شده
سینه از عطر توام ،سنگین شده
ای به روی چشم من گسترده خویش
شادی ام بخشیده از اندوه بیش
هم چو بارانی ،که شوید جسم خاک
هستی ام زآلودگی ها کرده پاک
آه ای بیگانه با پیراهنم 			
آشنای سبزه زاران تنم

کوتاه سخن این که شاعران هر یک بنا بر
تجربه های خویش ،گروهی زنان را گرامی
داشته ،آنان را ستوده ،بعضی اخم و خشم
خود را نثارشان کرده اند .در افسانه های
دینی ،آفرینش زن چنین آورده شده:
آنگاه خداوند آدم را از خاک سرشت ،پس
در بینی اش دمید و به او جان بخشید.
س پس باغی درست کرد ،آدم را در آن
گذاشت و درختان گوناگون در آن رویانید
تا میوه های خوشمزه دهند و برای آبیاری
آن ها رودخانه ای در آن جاری کرد.
پس خداوند گفت شایسته نیست آدم در
باغ تنها باشد ،باید به او یار مناسبی بدهم.
آ نگاه همه چرندگان و پرندگان را که از
خاک سرشته بود ،نزد آدم آورد ولی هیچ
یک از آنان برای او همسر شایسته ای نبود.

پس آدم را در خواب ژرفی فرو برد ،یکی از
دنده هایش را برداشت و از آن دنده ،زن را
آفرید و به آدم سپرد.
ولی در کتاب مه پاره که صادق چوبک آن را
از انگلیسی به فارسی برگردانیده ،خدا زن را
به گونه -ای دیگر می آفریند و آن افسانه این
است :پادشاهی بود بسیار زیبا ،خوش اندام
و برخوردار از همه نعمت های جهان ،جز
زن .زیرا او از زن رویگردان بود و بدش می
آمد .وزیرانش تدبیرها به کار می بردند تا او
را گرفتار عشق زنی کنند ولی پادشاه همۀ
آن ها را نقش بر آب می کرد.
روزی استاد نقاشی ،که آوازۀ خوش بر و
رویی شاه را شنیده بود ،به دربار رفت تا
ازو چهره ای بپردازد .صورتگر چون شاه
را دید از سیمای نیکو و اندام برازنده اش
در شگفت شد و اجازه خواست تا تصویری
ازو بکشد .شاه گفت« :نخست نمونه ای
از کارهایت را به من نشان بده».
نقاش شماری از پرده هایش را نزد او برد.
شاه آن ها را یکایک ،با دقت نگریست تا به
تابلویی رسید که سیمای زنی بود بسیار
زیبا .شاه محو تماشای آن رخسار قشنگ
گردید .انگار چشمانش رو به باغی پر از
شکوفه گشوده شد .برای مدتی دیده از
آن بر نمی گرفت ،از دیدنش سیر نمی
شد.
دنباله مطلب در صفحه 49

آتوسا یکان
مربی و راهنمای زندگی

Professional Certified Life Coach
atoosa30@yahoo.com
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

F Relationships

 Fرسیدن به شادی و نشاط درونی
 Fاعتماد و حرمت نفس و تعادل
F Behavior Problems
 Fخودشناسی ،خودسازی ،هدف یابی
F Adults & Teens
 Fتصمیم گیری های درست در زندگی شخصی و یا کاری
F Life Choices
 Fروابط و حل اختالفات زوجی و یا خانواده ها
 Fصحبت های مثبت و سازنده برای نوجوانان و جوانان F Happiness & Balance
No matter what you want to change in life,
the process is the same. I can help you navigate this process.
F Self-esteem

"Atoosa Yekan "Not just another life coach...
دفاتر در سن حوزه و پلزنتون .سرویس سیار موجود می باشد.

)925( 297-9700
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خشخاش

قوی ،اشاره دارند:

ز دشمن جفا بردی از بهر دوست  /که تریاک اکبر ب َود زهر دوست
ز روی درگه او جوی دفع افعی دهر  /که خاک همدم تریاک اکبر است آنجا
زهر زمانه گر به قناعت توان شکست  /باور کنم که من همه تریاق اکبرم

«در هزار سال شعر فارسی»

بهرام گرامی

bgrami@yahoo.com
در دل چوکجیست روی بر خاک چه سود  /چون زهر 	
  به دل رسید تریاک چه سود
زهر است گناه و توبه تریاک وی است  /چون زهر به جان رسید تریاک چه سود
ابوسعید ابوالخیر

از گیاه خشخاش تریاک به دست میآید .از تریاک نخست بهعنوان تریاق یا پادزهر
استفاده دارویی میکردند ولی بعدها برای کیف و حال بیشتر آن را به نام افیون به
توسط
باده افزودند .پس از کشف قا ّرۀ آمریکا و پی بردن به روش دود کردن توتون ّ
بومیان آنجا ،دود کردن تریاک ،به جای خوردن آن در باده و طعام ،متداول گشت.
شاعران فارسیزبان از تریاک و تریاق ،بهمثابۀ زهر و پادزهر ،مضامینی بدیع در
مورد فراق و وصال ،درد و درمان ،و زخم و مرهم پدید آوردهاند.
خ شخاش گیاهی است علفی و یکساله از جنس  Papaverو گونۀ somniferum
متعلّق به خانوادۀ ( Papaveraceaeمشتق از واژهای سلتیک بهمعنای خوابانیدن) یا
تیرۀ خشخاش که گونههای وحشی و زینتی آن را در انگلیسی ،همچون شقایقpoppy ،
 flowersمینامند .گیاهان این تیره بیشتر دارای شیرابه هستند ولی فقط از گونۀ

خشخاش تریاک استخراج میشود .بلندی بوته به نیم تا یک متر میرسد .گلهای زیبای
آن به رنگهای مختلف از سفید شیری تا صورتی و ارغوانی بهصورت منفرد در انتهای
ساقههای بلند قرار دارند .چند روز پس از باز شدن گلها ،گلبرگها میریزند و نهنج گل
بهعنوان میوه برجای میماند که پس از رشد به اندازۀ گردو یا بزرگتر از آن میشود.
این میوه به شکل استوانۀ شکمدار و حاوی صدها دانۀ ریز خشخاش است و در فارسی
ُگرز نامیده میشود .ابوریحان بیرونی در صیدنه از قول ابوحنیفه دینوری آورده که این
گیاه را در عربی «خشخاش به آن سبب گویند که [وقتی میوۀ رسیده و خشک] او را
بجنبانند خشخشه از او به گوش رسد ».یکی دو هفته پس از ریختن گلها و در آخرین
روزهایی که پوستۀ گرز هنوز سبز و تازه است با کارد کوچک مخصوصی که چند تیغه
دارد به گرز تیغ میزنند .از ساعتی بعد ،شیرۀ سفید رنگی که همان تریاک است از محل
زخم خارج میشود .این شیره در معرض هوا به تدریج به رنگ زرد و قهوهای میگراید
و قدری سفت میگردد .روز بعد ،شیرۀ نیم بسته و چسبیده به گرز را میتراشند و در
ظرفی جمع میکنند .سپس با مالش دست خمیر نرم تریاک را شکل میدهند و برای
عرضه بهصورت لوله ،در اصطالح لول ،در میآورند .طی یک دوره برداشت ،معموالً
هرگرز سه یا چهار بار تیغ میخورد.
تریاک بویی تند و نامطبوع و طعمی تلخ دارد و به شدّت س ّمی است .ارزش دارویی
تریاک بسته به میزان مرفین آن است .بخش کمی از مرفین تریاک در پزشکی مصرف
میشود و بقیۀ آن به کدیین و دیگر آلکالوییدها تبدیل میشود.
خواستگاه گیاه خشخاش را مصر و پیدایش تریاک را در آن سرزمین دانستهاند .در
پاپیروسهای طبّی آمده که پزشکان مصری در سال  1552قبل از میالد تریاک را
تجویز میکردهاند .جالینوس پزشک یونانی ( 131تا  201میالدی) افیون مصری را
از همۀ اقسام دیگر بهتر میدانست .ایرانیان باستان تا زمان ورود سپاهیان عرب به
ایران با تریاک آشنا نبودند« .تریاک در نخستین قرن هجری با عربها به ایران درآمد
و در دومین قرن به هند رسید و در دو قرن دیگر به چین روی آورد ».سپاهیان عرب
کاربرد تریاک را برای رفع خستگیهای ناشی از جنگ و مداوای بیماریها و تسکین
درد به ایرانیان آموختند .ناصر خسرو در سفرنامۀ خود آورده« :سهشنبه چهاردهم
ذی الحجه سنۀ [ 441ق] از مصر در کشتی نشستیم ...بر دو کنارۀ نیل بسی شهرها
و روستاها بود...تا به شهری رسیدیم که آن را سیوط میگفتند و افیون از این شهر
خیزد و آن خشخاش است که تخم او سیاه باشد ،چون بلند شود و پیله بندد او را
بشکنند ،از آن ِمثل شیره بیرون آید ،آن را جمع کنند و نگاهدارند ،افیون باشد و تخم
این خشخاش ُخرد و چون زیره است ».پزشکان ایرانی چون ابن سینا و رازی تریاک را
بهعنوان مس ّکن قوی تجویز میکردهاند .ابن سینا ،در قانون ،تریاق فاروق ،بهمعنای
فرق گذارنده و از هم متمایز کننده ،را جداکنندۀ خون از زهر و نجاتدهندۀ تن از
مضرات زهر دانسته ،با بیتی از ع ّطار در مورد تریاق فاروق:
ّ

زهر و پادزهر ،همچون عفونت میکربی و سرم در طب امروز ،بیشتر از یک منشأ هستند
و براین اساس شاعران فارسی زبان مضامینی بدیع در مورد فراق و وصال معشوق ،درد و
درمان ،و زخم و مرهم پدید آوردهاند ،با دو بیت زیر از سعدی و دو بیت بعد از سوزنی
سمرقندی و خاقانی:
درد از جهت تو عین داروست  /زهر از ِقبَل تو محض تریاک
پس از تح ّمل سختی امید وصل مراست  /که صبح از شب و تریاک هم ز مار آید
اگرچه با همه خارم تو را شدم خرما  /اگرچه با همه زهرم تو را شدم تریاک

خارهای نخل کار برداشت خرما را با دست دشوار میکند ،ازاینرو حالوت رطب و زخم
خار را ،چون نوشونیش ،در برابر هم قرار دادهاند.
شهنشهی که به صحرا نسیم انصافش  /ز زهر در َدم افعی عیان کند تریاق

دَم افعی = نَفَس افعی ،که مسموم کننده است.
از تریاک زهر و پادزهر به دست میآید که در شعر قدیم از آن بهصورت زهر و بهر نام
بردهاند ،با بیت زیر از دقیقی در گرشاسب نامه و دو بیت بعد از فردوسی (داستان
کاموس کشائی:)3/129 ،170 :
اگر چند از مار گیرند زهر  /هم از وی توان یافت تریاک بهر
گر ایدون کجا رفت باید ز دهر  /چه زو بهره تریاک یابم چه زهر
نسخۀ دیگر :چه گر بهر تریاک یابی چه زهر
کنون بار تریاک زهر آمدهست  /مرا زو همه درد بهر آمدهست

نسخۀ دیگر :مرا زو همه زهر درد آمدهست
تریاک یا تریاق بیشتر به مفهوم هرداروی شفابخش ،و حتّی بهعنوان چارۀ هرمشکل،
در شعر قدیم فارسی بهکار رفته است ،انوری عبادت ح ّق را تریاق زهر زمانه دانسته:
زهر آسیب زمانه نکند هیچ خلل  /هرکه را خدمت درگاه تو تریاک ب َود

و منوچهری و علیشیر نوایی (فانی) در دو بیت زیر و خیّام در یک رباعی ِمی ناب را تریاق
غمهای جهان دانستهاند:
تریاق بزرگ است و شفای همه غمها  /نزدیک خردمندان ِمی را لقب این است
گر زه ِر غمم کند هالک اِی ساقی  /تریاک ِمیاَم دهی چه باک اِی ساقی
از آمدن بهار و از رفتن دی  /اوراق وجود ما همی گردد طی
ِمی خور مخور اندوه که فرمود حکیم  /غمهای جهان چو زهر و تریاقش ِمی

و بیت زیر از مهستی گنجوی بسیار شبیه رباعی باالست:

در دل همه شرک و روی بر خاک چه سود  /زهری که به جان رسید تریاک چه سود

درد عشق و غم هجران و فراق از معشوق را زهری ُکشنده گفتهاند و شفای آن
را در گرو تریاق وصال دانستهاند ،با سه بیت از سلمان ساوجی و دو بیت بعد از
امیر ُمع ّزی و ع ّطار:
به دردی کن دوای من که بیماران عشقت را  /کند درد تو درمانی کند زهر تو تریاقی
عشق زهریست خوش اِی دل که ندارد تریاق  /درکش آن زهر هالهل َم َطلب تریاقش
قصد جان میکند و جان همه عالم اوست  /میخورم زهر فراق و ندهد تریاک او
یکیست در لب او درد عشق را دارو  /یکیست بر کف او زهر رنج را تریاق
ُکشت زهر هجر تو ع ّطار را  /وقت اگر آمد دم از تریاق زن

وصال اگر بهنگام نباشد ،نوشداروی پس از مرگ خواهد بود ،همچنانکه سعدی در
گلستان گوید« :تا تریاق از عراق آورده باشند مارگزیده مرده باشد »،با دو بیت زیر از
سعدی و امیرخسرو دهلوی:

هرغمی را فرجی هست ولیکن ترسم  /پیش از آنم ُبکشد زهر که تریاق آید
جانم چو رفت از تن برون وصلم چه کار آید کنون
این زهر بگذشت از فسون ضایع مکن تریاک را

ایرانشاه ابیالخیر سپیده صبح را تریاق شب سیه میداند:

چو بر زهر شب دهر تریاک زد  /سپیده سیه پیرهن چاک زد
شیرۀ خشخاش را افیون میگفتند که مشتق از کلمۀ یونانی  opionیا التینی opium

است .به تدریج افیون و تریاک مترادف شدند تا آنجا که در زبان انگلیسی تریاک را
از آن بر خویشتن زهر آزمودی  /که صد تریاق فاروقیش بودی
 opiumمینامند .فقط ناصر خسرو واژۀ فارسی هپیون را به جای افیون بهکار برده
دنباله مطلب در صفحه 50
سعدی در بیت زیر و مجیرالدّین بیلقانی در دو بیت بعد به تریاک اکبر ،پادزهری است:
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مشترکات مولوی با فروید و آدلِر
عقده های روانی در آثار مولوی
دکتر حسن مسیح پور
خار در پا شد چنین دشوار یاب
خار دل را گر بدیدی هرکس

موالنا جالل الدین به طوری که کراراً
اشارت رفته است در کلیه آثار خود
به سیر و کمال روح و کاوش و بررسی
روان و روانشناسی توجه خاص مبذول
داشته و به همین مناسبت است که
عده ای مثنوی های او را کتاب روح
لقب داده اند ،چه هیچ شاعر و عارفی
این اندازه درباره کمال و تزکیه روان
انسانی و بویژه درباره گره یا عقده های
روانی بحث و گفتگو ندارد.
مولوی ضمن داستان ها آنجا که نظر
خواننده را به مطالب خود جلب کرد و با
شیوه ای بسیار زیرکانه وارد مطالب عرفانی
و روحی که مقصد اصلی اوست می شود و
این بهترین شگردی است که سعدی ،عطار،
سنائی ،و بسیاری از عرفای دیگر نیز به کار
گرفته اند .در دفتر اول مثنوی داستان شاه
و کنیزک یکی از این موارد است که شاه
دلباخته کنیزک و کنیزک نیز خود عاشق
مردی دیگر است و به همین جهت بیمار
گردیده و طبیب روحانی با سوال هایی
از کنیزک متوجه مطلب اصلی که عقده
روانی است می شود که طبیبان دیگر درد
او را در تن و جسم بررسی می کردند .به
هر حال طبیب روحانی درد اصلی او را که
عشق است در می یابد و عقده های روانی
او را کشف می کند و این درست همان
کاری است که  sigmund freudزیگموند
فروید ( )1939 -۱۸۵۶اطریشی که مدت
هشتاد و سه سال زیسته و Alfred Adler
هموطن او ( )1939 -۱۸۷۰درباره بیماران
روانی به کار گرفته اند و نتایج بسیار مفید
و ارزنده بدین وسیله کسب کرده اند .این
روش مهمترین هسته مرکزی روانکاوی و
یا پسیکانالیز فروید را تشکیل می دهد ،چه
می بینیم زیربنای تحقیقات فروید سواالتی
است که در طول معالجه از بیماران روانی
خود نموده و به عقده های روانی آنها دست
یافته و گره کور روانی آنان را گشوده است.
وقتی انسان به روش کار تحقیقاتی فروید
توجه می کند داستان مثنوی و روشی که
طبیب روحانی برای دستیابی به عقده
روانی کنیزک اتخاذ کرده تداعی می
گردد و در حالی که فروید حدودا 570
سال پس از مولوی زندگی می کرده ،در
بررسی زندگی او می بینیم که او از پدر

خار در دل چون بود واده جواب
کی غمان را راه بودی برکس

و مادری یهودی در فرایبرگ زاده شده
و با خانواده در  14سالگی به وین رفته و
در  1881به درجه دکتری مفتخر گردیده
است .نخستین تحقیقات او درباره عصب
ها انجام گرفته و بعد برای ادامه تحصیالت
به پاریس رفت و در برگشت به وین مشغول
معالجه بیماران توسط خواب شد .در 1895
کتابی با کمک یکی از دانشمندان درباره
حمله هیستری (بیماران غش) نوشت و
تا آخر عمر درباره دانش نوین روانکاوی
یا پسیکانالیز مشغول بوده و اساس کار را
بر تجربه بیماران گذارده .او معتقد بود
سرچشمه همه بیماری های روانی و عقده
های روحی از ناکامی های جنسی است و
سرچشمه اندیشه و رفتارهای انسانی را
ضمیر ناخودآگاه می سازد .از آثار معروف
او تعبیر رویا ،آینده یک پندار ،روانشناسی
توده ،تحلیل من ،ماورای اصل لذت می
توان نام برد .فروید و آدلر هر دو معتقدند
که عقده های روانی از غرایز سرکوفته
ناشی می شود.
از غرایز اصلی انسان مانند ضعف غریزه
جنسی به قول فروید و یا جبران ضعف به
قول آدلر در روح آدمی گره و عقده های
گوگانی ایجاد می شود که اگر در گشودن
آن کاوش های ماهرانه صورت نگیرد
ممکن است انسان تا آخر عمر به اختالل
با عدم اعتدال روانی دچار گردد.
البته درباره این نظریه و بیان آن و همچنین
در تعیین مصداق و کم و کیف رویدادها
مرتبط با آن و توضیح و تفکیک غرایز که
می تواند در صورت عدم اشباع باعث
اختالالت روانی گردد ،مباحث و اختالفات
زیادی بین دانشمندان وجود دارد که
شرح و تفسیر آن کتابی بزرگ و جداگانه
می طلبد و ما فقط به یک نکته مهم و در
خور توجه اکتفا می کنیم و آن این است که
حالت پذیرش روان و حفظ آنچه را پذیرفته
و اثر همان پذیرفته در سایر فعالیت های
روانی حقیقی انکارناپذیر است و داستان
هایی که موالنا و سایر عرفا و دانشمندان
و فالسفه در مسائل مختلف نقل و ضبط
کرده اند ثابت می کند که قدما در
روزگاران گذشته به مسئله روانکاوی و
روان شناسی توجه داشته اند .نهایت اینکه
در آن ایام ابزار و وسایل تحقیقات علمی به
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حد امروز نبوده که آنها بکار گیرند و از آنها
استفاده نمایند تا این علوم مورد بررسی
و تحقیق بیشتر قرار گیرد و به توفیقات
برتری دست یابند .چنان که می بینیم آنچه
را که مولوی به عنوان گره روانی در قرن
سیزدهم میالدی گفته فروید و آدلر تحت
عنوان روانکاوی و عقده های روانی در قرن
نوزدهم گفته اند .دیگر از فعالیت های
روانی که مولوی به بحث و بررسی آن ضمن
داستان های خود پرداخته و بسیار شگفت
انگیز است ،با خویش خلوت کردن و خود
را رو در روی خود قرار دادن و به اقیانوس
وجود خویش فرو رفتن است .این پدیده که
انسان گاه گاه با خود خلوت کرده « َمن»
خود را کامال رو در روی خود قرار می دهد
حالت عجیب و حیرت انگیزی است که
در ایام ما نیز دانشمندان و روانشناسان
را دچار شگفتی می سازد .چه دراین حالت
انسان با خود به راز و نیاز می پردازد و این
راز و نیاز با یک « َمن» شخصی نیست بلکه
در واقع در این پدیده جهان را در برابر خود
برنهاده و با او به مباحثه و گاه منازعه می
پردازد .می بینیم که در هیچ یک از اجزاء
جهان هستی و در هیچ یک از جانوران و
جانداران چنین حالت اسرار آمیزی دیده
نمی شود .این تنها انسان است که خود را
بدون پرده و بدون بازیگری رو در روی خود
می گذارد و با او به گفتگو بر می آید .انسان
در این حالت شگفت انگیز هم «او» است
هم «من» و در این حالت است که جهان را
به یک سو می نهد و حتی خود را هم از خود
کنار می کشد و همین کیفیت روانی است
که تمام روانشناسان را به حیرت می کشاند
که این چه تجرید و تحلیه است که انسان
خود را هم کنار می گذارد؟ در این هنگام
نظاره کننده کیست؟ و به چه موجودی
نظاره می کند؟ از این عجیب تر می شود
که آدمی هم ناظر است و هم منظور؟ چیزی
که در اینجا قابل ذکر است و مولوی در آثار
خود جائی که بحث از نمودهای روانی دارد
به آن اشاره می کند این است که نمودهای
روانی مانند سایر پدیده های فیزیکی
نیستند که با حواس طبیعی و با سایر وسایل
شناسائی و ابزارهای معمولی قابل مشاهده
باشند .خواه آن نمودها را در درون خود
دریافته باشیم یا نه و مادامی که فردی
از انسان یک نمود روانی را خود دریافت
نکرده باشد .ما هیچ وسیله ای نداریم که
برای چنین فردی نمود مفروض را قابل
درک و فهم سازیم .البته ممکن است که
با یک عدد و نمود مفاهیم و قراینی که به
نمود مفروض نزدیک است و او می تواند
آنها را درک نماید شبحی از آن مفهوم را
به ذهن او نزدیک سازیم ولی هیچگاه نمی
توانیم به طور قطع او را به درک آن توانا

گردانیم .مثال کسی که فرزنده نداشته و
عاطفه پدری و مادری را تجربه نکرده و
یا درد جدائی از معشوق و یا پدر و مادر
و فرزند را نکشیده و یا اساساً هیچ گاه
مورد تحقیر و نفرت و یا برعکس ستایش
و تحسین واقع نشده و یا رنج و دوری از
وطن و سرزمین موعود خویش را تجربه
نکرده است ،هیچ گاه نمی توانیم با هر
تعریف و مثلی و یا چیز و نمودی شبیه و
نظیر آن مفهوم را به طور واقع و دقیق به
او بشناسانیم.
در سراسر مثنوی های ششگانه کمترین
جا و داستانی است که از جنبه های
روانشناسی و روانکاوی در مورد عقده
های روانی خالی باشد .مولوی در داستان
«کشتیبان و نحوی خود بزرگ بینی که
یک عقده روانی است مطرح می کند .به
ابیات مولوی در این زمینه توجه نمایید.
آن یکی نحوی به کشتی در نشست
رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست
گفت هیچ از نحو خواندی گفت ال
گفت نیم عمر تو شد در فنا
دلشکسته گشت کشتیبان ز تاب
لیک آن دم کرد خامش از جواب
باد کشتی را به گردابی فکند
گفت کشتیبان بدان نحوی بلند
هیچ دانی آشنا کردن بگو
گفت نی ای خوشجواب خوبرو
گفت کل عمرت ای نحوی فناست
زانک کشتی غرق این گردابهاست
محو میباید نه نحو اینجا بدان
گر تو محوی بیخطر در آب ران
آب دریا مرده را بر سر نهد
ور بود زنده ز دریا کی رهد
چون بمردی تو ز اوصاف بشر
بحر اسرارت نهد بر فرق سر
ای که خلقان را تو خر میخواندهای
این زمان چون خر برین یخ ماندهای
گر تو عالمه زمانی در جهان
نک فنای این جهان بین وین زمان
مرد نحوی را از آن در دوختیم
تا شما را نحو محو آموختیم
فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف
در کم آمد یابی ای یار شگرف

جالل الدین در این داستان نه تنها به خود
بزرگ بینی که از عقده های روانی است
می تازد ،برگشت به ایام جوانی و دوران
فتوا و استادی خود دارد که شکوه و جالل
و خود بزرگ بینی آن زمان خود را به رشته
نقد می کشد و از آن تبری می جوید.
در مورد عقده های روانی در آثار موالنا
جالل الدین مولوی اشارات زیادی می
بینیم و اینک نیز در مثالی دیگر به صورت
بسیار ظریف و عارفانه ای او در تقبیح این
مشکل روانی و رفع آن هشدار می دهد.
گفت استاد احولی راکاندر آ
رو برون آر از وثاق آن شیشه را
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عمودی

افقی

-1کنایه از کار بیهوده کردن است
-2جنگل -کوچ -میانه کوه
-3ناقص -گالبی -از فلزات -گل سرخ
-4منزل و خانه -گربه تازی -تار و کدر
-5موشگیر -خرامنده به ناز و
شادمانی -صدمه و آسیب -بلیغ و رسا
-6رنج آور -چیرگی و برتری -مسلک
-7دلجویی -حرف نفرت -خمیازه
-8از اصطالحات آماری -خواننده
کالسیک و پاپ ایرانی
-9ماه پرتابی -جهت و سمت -محرم
اسرار
-10درخت اعدام -تیم فوتبالی در چین-
نام دخترانه
-11وزش باد -تصدیق روسی -خرد-
ماشین آلمانی
 -12سپاسگزاری -مردار -سوریه قدیم
-13کچل -نهر -زمین سنگالخ -موازات
 -14موی گردن اسب و شیر -سوبسید-
سرگرد قدیم
 -15هنرپیشه فیلم سینمایی «درباره
الی» ساخته «اصغر فرهادی».

 - 1فرزند عرب -مهمترین رکن
جامعه -بندر جنوبی
 -2امر به آمدن -صبر زرد -دچار شدن
 -3سرزمین پرآب و علف -زادگاه-
متد -تکهپارچه
 -4قطره درشت باران -برتری و
رجحان -دست نخورده
 -5مادر وطن -احتماال -خواب خوش
 -6پیشوند روز و سال -دیوار کوتاه-
تخته باز حرفهای -غذای مرغ
 -7خیال -زودرنج -گنگ -راه شعرا
 -8فغان -آب دهان -عدد ماه -نترس
و دالور
 -9خط اریب -عقیده و نظر -فروریختن
سقف -نوعی دوشانداز
 -10سرودشتی -مظهر سردرگمی-
دندان مار -فرانام تازی
 -11سستی و بازماندگی -هسته میوه-
ضعیف و ناتوان
 -12فراوان -ابرو در هم کشیده -لباس
شنا
 -13منقار کوتاه -چرک لباس-
منحرف -از حشرات
 -14مدیون -زعفران -میوه ریز بهاری
 -15شکاف باریک -تنفر و دلزدگی-
حرف تصدیق.

اگر شما به یک مرد آموزش دهید در بهترین حالت تنها به یک مرد
آموزش داده اید ،اما اگر به یک زن آموزش دهید ،به یک نسل آموزش
داده اید .بریگم یانگ
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مدرسه فارسی البرز
تجربه یادگیری زبان فارسی را
برای فرزندان شما زیباتر می سازد

(408)829-8296

1954 Camden Ave. #3, San Jose

تقویم برنامه های فرهنگی و هنری در شمال کالیفرنیا

شب شعر در ساکرامنتو

جلسات شعر فریمانت

دومین چهارشنبه هر ماه در
رستوران فیمس کباب.
تلفن اطالعات:
916-483-1700

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

هر دو هفته یکبار در دومین و
چهارمین جمعه هر ماه
www.ferdosi.org
408-295-1240
ورود برای عموم آزاد است

کالس خصوصی
کالس خصوصی عرفان و رفع
مشکالت آثار مولوی ،سعدی و
حافظ توسط دکتر مسیح پور ،استاد
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با
ما تماس حاصل فرمایید.
)408(725-2922

شب بانوان
دومین چهارشنبه هر ماه
شروع برنامه با شام و موزیک
از ساعت  7عصر تا 11:30
)408( 369-1234
)408( 371-6440
مکان :رستوران ساقی

برنامه تلویزیونی رهنمودهای مسیح

1290 Fulton Ave., #3
Sacramento, CA

1392 S Bascom Ave, San Jose

ورودیه با شام  25دالر

جلسات انجمن فردوسی

با کشیش فرید فروتن
یکشنبه ها ساعت  2:30بعد از ظهر
از کانال  29سانفرانسیسکو
شنبه ها ساعت  10شب
از کانال  15سن حوزه

Pezhvak of Persia

پژواک

نشریه برگزیده ایرانیان
شمال کالیفرنیا

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

(408)221-8624

انجمن فرهنگی آذربایجان
در شمال کالیفرنیا

سازمان غیر انتفاعی ،بدون وابستگی
سیاسی و جناحی ،با ارائه کالس های
رایگان یادگیری ابزار موسیقی ،رقص و
زبان انگلیسی.
با برگزاری رویدادهای فرهنگی و کنسرت

408-858-9862

secretary@acsnc.org
16400 Lark Ave. #260
Los Gatos CA

34

)WWW.PEZHVAK.COM ® 314 (MARCH 2018

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

نیازمندیها

دفتر خدمات بین المللی

استخدام

رستوران ساقی به چند خانم و یا آقا برای شغل گارسن بطور تمام و یا نیمه
وقت نیاز دارد)۴۰۸( ۹۹۸-۰۱۲۲ .

 Fکلیه امور مهاجرت به آمریکا و کانادا
 Fامور مربوط به  Social Serviesدر آمریکا

ماهنامه پژواک

es

(408)221-8624

ic

of I
erv
n te r n a tio n al S

ce

ffi

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

OOI S

ic

es

نشریه برگزیده ایرانیان شمال کالیفرنیا

OOI S

O

رستوران یاس واقع در شهر سن حوزه به چند خانم و یا آقا برای شغل گارسن و به یک
آشپز و کباب زن بطور تمام و یا نیمه وقت نیاز دارد)۴۰۸( ۷۱۲-۴۸۴۳ .

 Fقبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

of I
erv
n te r n a tio n al S

ce

ffi

O

به یک خانم و یا آقای ایرانی ،جهت هم نشینی و هم صحبتی با یک آقای
سالمند در  Rehab centerدر شهر  Redwood Cityبه طور نیمه و یا
تمام وقت نیاز است)۶۵۰( ۵۷۱-۸۱۲۴ .

Office of International Services

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

فال ستارگان

فروردین

تیر

مهر

دی

یک دیدار شما را دوباره به زندگی
امیدوار می کند و یاری می دهد تا
تصمیمات تازه ای بگیرید .تصمیم
هایی که در زندگی نقش تعیین کننده
ای دارند .انفعال و آزردگی مشکلی را
حل نمی کند .بکوشید با ایجاد روابط
نو فضای پیرامونتان را عوض کنید.
فراموش نکنید که قناعت کردن گنجی
بی پایان است.

چه جمله زیبایی است «دی رفت و باز
نیامد ،فردا را اعتماد نشاید .حال را غنیمت
دانید که دیر نپاید» .بگویید سرشارید
از امید و عشق .طبیعت خود را بشناسید
و خویشتن خواهی را به دور افکنید و به
خواسته های خود اعتدال ببخشید .طرحی
جالبی را به شما پیشنهاد می کنند .اجازه
ندهید که اطرافیان با شایعه پراکنی فکر
شما را در مورد دوستان مغشوش کنند.

دنیا با اندیشه ها ساخته می شود و
انتخابی که می کنیم دنیای ما را تغییر
می دهد .برای هیچ انسانی ُحزن به ارث
نرسیده ،پس غافل از خویشتن خویش
روزگار را مگذرانید .از کسی که دور
از شما است یک خبر خوب دریافت
می کنید که نقش مهمی در زندگی شما
خواهد داشت .گذشته را به حال خود
رها کنید و سفری دیگر را آغاز نمایید.

درستی و راستی را پیشه کنید تا در زندگی
دچار هراس نشوید .تمامی لحظه های
زندگی تازه است و پرطراوت .با انتخاب
اندیشه های شاد و مفرح به سوی شادی
ها دری باز کنید .دیگر در گذشته نایستید،
ذهنتان را خانه تکانی کنید .تالش کنید داد
و ستدتان نیک باشد .یکی از آشنایان به
همفکری شما نیاز دارد .تا آنجایی که می
توانید او را یاری دهید.

اردیبهشت

مرداد

آبان

بهمن

از تعریف و تمجید دیگران خرسند
نشوید .در خلوت خودتان را ارزیابی
کنید .نگذارید کسانی در کارهای
زندگی تان مداخله کنند و یا شما را
از تصمیمی که گرفته اید باز دارند.
مسئولیت کارهایتان فقط به دوش
خودتان است .بدانید مهم این است
که شما با اتفاقات چگونه برخورد می
کنید.

خرداد

فرصت به دست آمدنی نیست ،به دست
آوردنی است .عشق را در درونتان
بپرورانید؛ بدون عشق دنیا جای زیبایی
برای ماندن نیست .این را هم بدانید
زندگی همیشه پیوستن نیست .بریدن هم
هست .همواره سوی زندگی به جلوست و
هرگز به عقب بر نمی گردد و هیچ گاه نمی
ایستد .با زندگی در حرکت باشید و سعی
کنید انرژی خوب در فکرتان راه بدهید.

همیشه به خاطر داشته باشید در زندگی
به لحظاتی بر می خوریم که عاجز از بیان
دشواری آنها هستیم .برخی دشواری ها
زندگیمان را یکسره دگرگون و برخی تا
مدت زمانی ما را دستخوش تغییر می کنند.
اما زمان حالل مشکالت است و یگانه
عملی که انسان را به آرزو و آمالش می
رساند .انتخاب صحیح مسیر زندگیست .از
هیاهو و هرج و مرج دوری کنید.

شهریور

اندیشه هایی را در سر بپرورانید و دست
به کارهایی بزنید که موجب شادمانی
شما گردد و از همه مهمتر اینکه با
کسانی آمد و شد داشته باشید که
حضورشان به شما دلگرمی می بخشد.
اگر شکارچی لحظه های زندگی نباشید
به یک چشم به هم زدنی فرصت ها
از چنگتان می گریزد .با اشخاصی که
افکار مثبت دارند رفت و آمد کنید.

مهم نیست که چقدر محیط شما نامهربانی و
آشفته است و یا چقدر شرایط زندگی تان بد
و نامساعد ،مهم این است که نگذارید هیچ
کدام از این نامالیمات خدشه ای در روحیه
شما وارد سازد و شما بتوانید تعادل زندگی
تان را حفظ کنید .اگر با مسائل راحت برخورد
کنید و زیاد سختگیر نباشد قدرت و توانایی
شما در برابر مشکالت افزونتر می شود.

آذر

این را بدانید که اگر به چندین کار
گوناگون بپردازید ،هیچ کاری را به انجام
نخواهید رساند .پیوندهای محبت و دوستی
را محکمتر کنید و در قبال مشکالت شانه
خالی نکنید .در خانواده احترام بسیاری
برای شما قائلند ،تالش کنید این موقعیت
همیشه و همواره پابرجا بماند .در خرج
کردن صرفه جویی بد نیست .به یک
مسافرت کوتاه خواهید رفت.

دست شما هیچ گاه بسته نخواهد بود .از
افکار و اندیشه های منفی به در آیید .به
کارهای غیر مهم نپردازید که کارهای
مهم را تباه خواهد کرد .اندیشه را به کار
گیرید و نقد کنید تا نتیجه مطلوبتان به
دست آید .هنگامی که یک عشق از راه
می رسد آماده باشید تا آن را بپرورانید.
پیشنهادی به شما می شود که باید در
موردش خوب فکر کنید.

اسفند

خودتان را برای یک سری تحوالت آماده
سازید .اگر بخواهید بنا براحساسات خود
تصمیم گیری کنید ،نمی توانید ثبات
الزم را در زندگی داشته باشید .هیچ گاه
برعکس جریان آب شنا نکنید که این
عمل آشفتگی های بسیاری را می آفریند.
بکوشید با افراد جدیدی آشنا شوید تا
روابط تازه زندگی شما را دستخوش
طراوت کند.
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کاباره رستوران ساقی

عروسی ها ،جشن ها و میهمانی های خصوصی خود را در سالن مجلل رستوران
ساقی همراه با پذیرایی کامل با انواع غذاها و دسرهای لذید ایرانی برگزار کنید.

هر روز ناهار با انواع غذاهای متنوع در رستوران ساقی
جوجه  -کوبیده  -خورشت قیمه  -خورشت قرمه سبزی
دیزی مخصوص و کله پاچه  -کباب زغالی
Lunch Special

باقالی پلو با ماهی -زرشک پلو با مرغ

$9.95

دومین چهارشنبه هر ماه شب بانوان در کاباره رستوران ساقی

Catering Saaghi

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

(408) 998-0122
Delivery by doordash & Uber

1392 S. Bascom Ave. San Jose, CA 95128
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عشق ،هوس ،نفرت
بخش دوازدهم
عباس پناهی

ربکا وقتی به خانه الیزابتا رسید ،به مادر
خبر داد که فریدون به هیچوجه حاضر به
عذر خواهی نیست و تمایلی به باز گشت
ندارد و افزود« :با آنکه من از او نفرت
دارم و تمایلی به دیدارش نداشتم و از
بودن با او نیز هراس دارم که نکند دوباره
به فکر تجاوز به من بیافتد ،اما بخاطر
نادزارینا حاضر به فدا کاری شدم».
در واقع در آن روزهای بد ،الیزابتا به این
نتیجه رسیده بود که میان ربکا و فریدون
داستانی گذشته است که نادزارینا بی
خبر است و ربکا هم حاضر به گفتن حرفی
نیست و به این ترتیب فکر کرده بود که
شاید توسط ربکا بشود میانه فریدون و
نادزارینا را آشتی داد و کاری را ربکا
میتواند انجام دهد که کسی نمی داند و به
این خاطر دست به دامن ربکا شد و از او
خواهش کرد که به سراغ فریدون برود و او
را تشویق به بازگشت کند تا شاید نادزارینا
با دیدن مجدد او ،از گناهش صرف نظر
کند و باز به یکدیگر عالقمند شوند.
نادزارینا حال خیلی بدی داشت و روز
بروز بدتر میشد .چیزی نمی خورد و
بشدت الغر شده بود و رنگش پریده و
زیر چشمانش گود افتاده بود .بی شباهت
به ساکنین بیمارستان های روانی نبود.
حرکاتش بطئی و بی صدا بود و فقط
در اطاقش میماند و با هیچکس حرف
نمی زد .بیشتر از همه این فکر آزارش
میداد که فریدون هرگز حتی یک
بوس کوچک هم اورا نکرد اما آن روز
به آنگونه وحشیانه بر روی ربکا افتاده
بود تا به او تجاوز کند .می اندیشید آیا
ربکا تا آن اندازه از او جذابتر است که
فریدون نمی توانست در مقابلش خود
دار باشد؟ این صحنه را با لحظاتی که
فریدون را در آغوش میگرفت و فریدون
خود را کنار می کشید مقایسه میکرد و
احساس حقارت میکرد و لحظه به لحظه
به نفرتش از فریدون افزوده میشد.
ربکا که از فریدون کینه به دل گرفته
بود و خود را در برابر نادزارینا حقیر و
بی ارزش احساس کرده بود ،از نادزارینا
هم کینه به دل گرفت و از آن وضعی که
او پیدا کرده بود احساس خرسندی می
کرد .بدون هیچگونه دلسوزی و یا حتی
سر زدن و یا خدا حافظی از نادزارینا،
کیفش را برداشت به خانه خود رفت.

الیزابتا جگرش خون بود و نمی دانست
چه کند .چندین روز چاره اندیشی میکرد
و به جایی نمیرسید.
فریدون که همه امید و آرزویش دیدن
دوباره نادزارینا بود ،چون قایقی در برابر
امواج سهمناک دریای آنهمه بی رحمی در
هم شکسته شد .برخاست و با مدیر پانسیون
خدا حافظی کرد و براه افتاد .هر قدم که در
برف ها میگذاشت ،انگار فشاریست که بر
روی قلبش میاورد .مسیر برف گرفته را تا
ایستگاه راه آهن پیمود و با اولین قطار به
کاسینو برگشت .کلودیا از دیدن فریدون
هم خوشحال شد و هم دچار تشویش
گردید .کشان کشان فریدون را به آشپز
خانه برد و روی صندلی حصیری نشاند
و گفت« :حاال برایم تعریف کن چه شد و
چگونه به این زودی برگشتی؟» فریدون با
حجب و حیایی زیاد ،ماجرا را به صورت
شکسته بسته به کلودیا حالی کرد .کلودیا
طبق عادت ،صلیبی روی سینه رسم کرد و
گفت« :آه ،ای مریم مقدس به ما رحم کن».
چند روز گذشت و هیچ خبر تازه ای نیامد
و فریدون در درون خود فرو رفته بود و به
آنچه که گذشته بود صدها بار اندیشید و
مدام مرور می کرد .کلودیا غمگین بود و
آرام می گریست و نمی دانست چه کار کند
تا فریدون را از آن وضع بغرنج بیرون بیاورد.
روز جمعه که فریدون از دانشکده برگشته
بود و وارد خانه شد ،صدای کلودیا را از آشپز
خانه شنید که با کسی تلفنی صحبت میکند.
صدای کلودیا بلند بود و از فاصله ای دور
هم میشد فهمید که در باره چه چیزی حرف
میزند .بالفاصله فهمید که در باره خودش و
نادزارینا در حال گفتگوست .وارد آشپز خانه
شد و رودر روی کلودیا قرار گرفت .کلودیا
به دیدن فریدونُ ،گل از ُگلش شکفت و با
خنده ای از خوشحالی به طرف دیگر گفتگو
گفت« :اینا هاش ،خودش آمد ».و با این
حرف خداحافظی کرد و تلفن را به سمت
فریدون گرفت و گفت« :الیزابتاست .حرف
بزن ».فریدون با دستپاچگی تلفن را گرفت و
با الیزابتا سالم و احوالپرسی کرد و پرسید:
«نادزارینا چطور است!» .الیزابتا با نا امیدی
گفت« :بد ،خیلی بد .نادزارینا دارد از دست
میرود و من نمیدانم چه کنم! و تو هم که
نمی خواهی برایش کاری بکنی ».فریدون از
این حرف یکه خورد .گفت« :الیزابتا ،باور
کن که من نادزارینا را از جانم هم بیشتر
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دوست دارم ،اما نادزارینا از من نفرت
پیدا کرده و نمی خواهد حتی صدای
من را بشنود .من تمام تالشم را کردم
تا برایش سوء تفاهم را برطرف کنم ،اما
او به من این اجازه را نداد .من به ناچار
سکوت کرده ام زیرا که نمیتوانم واقعیت
را برایش شرح دهم».
الیزابتا چند بار خواست که بگوید آن
افتضاحی را که به بار آورده ای ،چگونه
میخواهی تشریح کنی و سوء تفاهم را
برطرف کنی ،اما نخواست که در چنین
موقعیتی کارها را از اینهم که هست
خرابتر کند .پس به روی خود نیاورد و
پرسید« :آیا حاال تمایل داری که در کار
آشتی کردن با نادزارینا قدمی برداری؟»
مسل ّ َم است .من
فریدون گفت« :این َ
هرکاری را که به بهبود رابطه نادزارینا
با من کمک کند حاضرم انجام بدهم».
الیزابتا گفت« :پس من دوباره ربکا
را میفرستم که تو را باخود ببرد و با
نادزارینا آشتی دهد .اما خواهش میکنم
دیگر اینبار مانند دفعه قبل ،با ربکا
بدرفتاری نکن تا این مشکل حل شود».
فریدون از حیرت نمی دانست چگونه
ادامه سخن بدهد .گفت« :من با ربکا که
بدرفتاری نکردم ».الیزابتا گفت« :من
از او خواسته بودم که پیش تو بیاید و به

هرقیمتی شده تو را وادار به اقدام برای
آشتی کند ولی انگار آنچه را که ربکا
خواسته بود ،تو حاضر به انجامش نشده
بودی و او از تو خشمگین بود».
برای فریدون باور کردنش بسیار سخت
بود که الیزابتا از ربکا خواسته باشد،
که با او رابطه جنسی برقرار کند .در
واقع ،الیزابتا هم از چنین موضوعی بی
خبر بود و ربکا موضوع را آنطوری که
خود میخواست به الیزابتا حالی کرده و
فریدون را مقصر جلوه داده بود .فریدون
گفت« :الیزابتا شما که نمی دانید ربکا
از من چه می خواست ».الیزابتا به خیال
آنکه ربکا خواسته ای دشوار ،اما منطقی
از فریدون داشته ،گفت« :فریدون این
یکبار را بخاطر نادزارینا انجام بده .من از
تو خواهش میکنم سخت نگیر و به ربکا
نه ،نگو ».و با التماس و درخواست کردن
به اینکه« ،در غیر اینصورت ،نادزارینا را
نابود کرده ای» تلفن را قطع کرد.
فریدون هرچه فکر کرد ،نتوانست این موضوع
را برای خودش حل کند ولی عشق نادزارینا
و دلواپسی اش برای او ،وادارش میکرد که
حرفهای الیزابتا را دست کم نگیرد .تا فردا
در اطاقش نشست و فکر کرد و عاقبت
برخاست و به آشپزخانه رفت و شماره تلفن
ربکا را گرفت .دنباله مطلب در صفحه 56

زبان ما هویت ماست
مدرسه فارسی البرز با کادری با تجربه در خدمت
عالقمندان به یادگیری زبان فارسی می باشد
 Fکالس های پیش دبستان (برای دانش آموزان  ۴ساله)
 Fکالس های اول دبستان تا هشتم (برای دانش آموزان  ۵سال به باال)
جهت یادگیری خواندن ،نوشتن و مکالمه
 Fکالس های خصوصی برای بزرگساالن و غیر فارسی زبانان
دانش آموزان دبیرستانی می توانند با حضور
در کالس های البرز ،واحد دبیرستانی دریافت کنند
برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید

(408)829-8296

1954 Camden Ave. #3, San Jose
با عنوان کردن این آگهی ،یک جلسه رایگان میهمان مدرسه البرز باشید!
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دریافت گواهینامه و یا
کارت شناسایی در آمریکا

قوانین جدید پناهندگی

سحر سالحی

داریوش گیالنی

sselahi@farmersagent.com

تقریبا ده سال بود که صف درخواست
پناهندگی در اداره مهاجرت بین دو تا سه
سال طول می کشید .از اول فوریه امسال
اداره پناهندگی به درخواست های جدید
الویت داده و سی روز بعد از درخواست
به اشخاص متقاضی مصاحبه می دهد.
این قانون اوضاع را بسیار متحول کرده و
باعث خشم متقاضیان دو ساله شده است.
ولی از آنجایی که درگذشته متقاضیان
منتظر پس از پنج ماه می توانستند اجازه
کار بگیرند ،نمی توانند زیاد به این قانون https://www.uscis.gov/hu-
جدید اعتراض کنند .وکال و متقاضیان manitarian/refugees-asylum/
پناهندگی که در گذشته دوسال وقت asylum/affirmative-asylum-
داشتند پرونده ها را آماده کنند ازاین
interview-scheduling
مرحله بعد پرداخت هزینه صدور
گواهینامه است که می توانید نقدی،
با چک و یا با کارت اعتباری یا دبیت
بپردازید .سپس در همان محل شعبه
از شما معاینه چشم به عمل می آید تا
مطمئن شوند که دید مناسبی برای
رانندگی دارید .اگر از لنز یا عینک برای
رانندگی استفاده می کنید آن را حتما به
همراه داشته باشید.
حاال باید امتحان آیین نامه را بگذرانید
که معموالً حاوی  36سوال چند گزینه ای
است که ویرایش فارسی هم دارد .هنگام
امتحان هم از بگیر و ببندهای ایران خبری
نیست و امتحان ها به صورت تک نفره و با
وقت کافی برگزار می شود و مراقبی هم
وجود ندارد .البته دوربین های مختلف

محل امتحان را زیر نظر دارند و بهتر است
تخلفی از سوی فرد سر نزند تا اعتماد
خدشه دار شود .به شما برای  3بار شانس
گذراندن امتحان کتبی داده می شود تا
اگر به هر دلیلی در امتحان قبول نشدید،
حدنساب نمره را بگیرید و امکان امتحان
دادن مجدد را داشته باشید .اما به هر حال
سعی کنید به حدی آمادگی داشته باشید
که در امتحان اول قبول شوید و نخواهید
مجددا وقتی برای این کار اختصاص
دهید .با گذراندن این مرحله به شما
مجوز داده می شود که با حضور یک نفر
دیگر که گواهینامه دارد به تمرین رانندگی
بپردازید .به یاد داشته باشید که تمرین
رانندگی بدون فرد همراه باالی  18سال
غیرقانونی است! دنباله مطلب در صفحه 55

دفتر خدمات بین المللی

 Fقبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

 Fکلیه امور مهاجرت به آمریکا و کانادا

 Fامور مربوط به  Social Serviesدر آمریکا
Office of International Services
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داشتن کارت شناسایی و یا گواهینامه
این مزیت را دارد که دارنده دیگر
مجبور نیست پاسپورتش را با خود مرتب
حمل کند و در نتیجه ریسک گم شدن
پاسپورت کمتر خواهد بود .برای ورود
به مکان هایی که شرط سنی دارد ( مانند
نایت کالب و یا خرید مشروبات الکلی) و
یا برای سفر رفتن با هواپیما و بعضا برای
احراز هویت توسط پلیس و یا استفاده از
کردیت کارت در هنگام خرید ،شما نیاز
به مدرک احراز هویت دارید و در بعضی
مواقع جدی تر مانند سفر و یا خرید،
کارت شناسایی دانشگاه اعتبار الزم را
ندارد .بنابراین حتی درصورتی که نمی
خواهید گواهینامه بگیرید ،اقدام برای
دریافت کارت شناسایی ایالت را مد نظر
قرار دهید .صدور هر دوی این مدارک
توسط  DMVانجام می شود و عالوه
بر احتیاج به داشتن مدارک شناسایی
مانند ،پاسپورت ،شما احتیاج به اثبات
صحت آدرس هم دارید .برای دریافت
اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید
به وب سایت های دفاتر مربوطه در ایالت
خودتان مراجعه فرمایید.
گرفتن گواهینامه رانندگی در آمریکا و
خرید ماشین یکی از اولین کارهایی است
که اگر شهری که برای زندگی انتخاب
کرده اید سیستم وسایل نقلیه عمومی کافی
مانند تاکسي ،مترو یا اتوبوس و با نرخ های
ارزان ندارد باید در آمریکا انجام دهید .به
دلیل تفاوت هایی که رانندگی در آمریکا
با ایران دارد گرفتن گواهینامه رانندگی
آمریکایی در اسرع وقت توصیه می شود.
گواهینامه رانندگی گرفتن در آمریکا
مزیت دیگری که دارد آنست که می تواند
به جای کارت شناسایی مورد استفاده
قرار بگیرد .مث ًال در آمریکا برای ورود به
مکان هایی که شرط سنی دارد و یا خرید و
سفارش مشروبات الکلی در رستوران و یا
استفاده از کردیت کارت در هنگام خرید
نیاز به مدرک احراز هویت دارید که در
صورت داشتن گواهینامه دیگر نیازی به
همراه داشتن پاسپورت نخواهید داشت.
البته اگر نمی خواهید گواهینامه بگیرید،
اقدام برای دریافت کارت شناسایی ایالتی
را مد نظر قرار دهید .صدور هر دوی
این مدارک توسط دپارتمان وسایل نقلیه

( )DMVانجام می شود.
گرفتن گواهینامه در آمریکا کاری بسیار
ساده و مشخص است و تمامی مراحل اعم
از معاینه چشم ،امتحان کتبی و گرفتن
عکس و پرداخت هزینه مربوطه در یک
محل انجام می شود .فایل کتابچه قوانین
رانندگی را می توانید از سایت اینترنتی
 DMVایالت خود دانلود کنید و یا
می توانید کتابچه چاپ شده را از شعبه
 DMVبه طور رایگان دریافت کنید.
گواهینامه بسته به وسیله نقلیه ای که
می خواهید برانید به کالس غیر تجاری
و تجاری و موتورسیکلت تقسیم می شود.
در این نوشته موارد مرتبط با گواهینامه
کالس  cغیر تجاری در ایالت کالیفرنیا که
به شما اجازه راندن اتومبیل شخصی را می
دهد ذکر شده است .برای دانستن راجع به
سایر انواع گواهینامه می توانید به وبسایت
 DMVایالت خودتان و یا نزدیکترین شعبه
به محل زندگی تان مراجعه کنید.
برای اخذ گواهینامه کالس  cغیر تجاری
ابتدا باید با مراجعه به وبسایت DMV
و یا یکی از شعب آن نسبت به اخد وقت
اقدام نمایید و فرم  DL 44را تکمیل
فرمایید .پس از آن از شما انگشت نگاری
خواهد شد و در محل شعبه از شما عکس
می گیرند .همین عکس بر روی گواهینامه
چاپ می شود .پس اگر دوست دارید
عکس تان بر روی گواهینامه زیبا به نظر
برسد با ظاهری آراسته در شعبه حاضر
شوید .اگر سیتی زن هستید و یا اقامت
کالیفرنیا را دارید و یا به هر دلیل دیگری
برای شما شماره سوشیال سکیوریتی
صادر شده است آن را به همراه داشته
باشید .اگر با ویزای دیگری مانند ویزای
توریستی یا دانشجویی در آمریکا حضور
دارید و برایتان شماره سوشیال سکیوریتی
صادر نمی شود مدارکی که نشان دهنده
حضور قانونی شما در آمریکا هست مانند
پاسپورت که در آن ویزا و فرم  I-94درج
شده است و یا بسته به مورد مدارک
قانونی مربوط به تغییر وضعیت حضورتان
در آمریکا ( )Change of Statusرا به
همراه ببرید .به یاد داشته باشید که حتما
نام کامل خود را مطابق با مدارک قانونی
در فرم ها ذکر کنید و بخشی از آن را از
قلم نیاندازید.

به بعد زیر فشار زمان قرارگرفته و هر چه
سریع تر باید مدارک شان را آماده کنند.
دست اندرکاران حدس می زنند که علت
این تسریع در دادن وقت مالقات به این
دلیل هست که اداره مهاجرت ،با دستور
از باال ،کوشش خواهد کرد که هرچه زود
تر درخواست متقاضیان پناهندگی را رد
کرده و آنان را شامل اخراج از آمریکا بکند.
اگر مایل هستید در باره این قانون جدید
مطالعه بکنید با سایت زیر تماس بگیرید.
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با هادی خرسندی
www.asgharagha.com
hadikhorsandi@aol.com
در حمام وطن

وطن انگار حمام عمومیست
سرودش هم «حمومی آی حمومی» است
نگاهی گر کنی از سقف شیشه
نمادین صحنه ها بینی همیشه
یکی با کیسه کش گرم جدال است
یکی با لیف زن در قیل و قال است
یکی بسته حنا بر دست و پایش
نشسته تا به رنگ آید حنایش
یکی در نوره کشخانه زند لول
به اصالحات پشمی گشته مشغول
یکی طفلش هوا رفته هوارش
که صابون رفته توی چشم و چارش
یکی قلیان زند پک توی بینه
یکی قل قل بگوزد در خزینه
یکی آورده جوش از این تخلف
و در آب خزینه می کند تُف
یکی مشغول غسل ارتماسی
جنابت کرده پنداری اساسی

یکی با تیغ ژیلت میزند ریش
بریده چند جا از صورت خویش
بخار آینه مانع ز کارش
گهی با فوت میگیرد بخارش
یکی با لیف و کیسه میزند زور
به جان خویشتن افتاده بدجور
اگر چرکش نیاید ،با تأسف
به شدت لیف خود را میکند پف
چنان شوید خودش را رفته رفته
که پاکیزه بماند تا سه هفته
یکی مشغول چرتی گرم و نمناک
گرفته نوبت قبلی ز دالک
یکی دالک افتاده به جانش
کشیده لنگ را باالی رانش
به کیسه چرک او سازد فتیله
کند خوشخدمتی با این وسیله
یکی حاال به زیر مشت و مال است
ز تق تق های آن در شور و حال است
حسابی زیر غبغب باد دارد
دلی از این تقاتق شاد دارد

کسان را زیر چشمی میزند دید
که آن تق تق ز پشت من شنیدید؟!
و این هم یک قرچ از گردن من
صدا دارد همه جای تن من!

همه دانند اما کاین صدا هست؛
ز شیرینکاری دالک خوشدست
بفهمد پهلوان پنبه سرانجام
به هنگامی که می پردازد انعام!
یکی دارد به بازو خالکوبی
نمایش می دهد آن را به خوبی

(دو تا شیر و زلیخا در میانه!
گرافیکش به شدت عامیانه
به زیرش با خطوطی نسبتا ریز
چنین چیزیست« :این هم بگذرد نیز»!
نمیدانی که این حرف زلیخاست
و یا از قول آن شیران باالست!)
یکی مالد به نافش آهک و قیر
به طبق گفته رمال و جن گیر
به زیر لب بخواند ورد جادو
که کامش را دهد خواهرزن او!
شکم گنده یکی آنجاست در خواب
نهاده روی اشکم یک سفیداب
نفس چون می کشد ممتد و سنگین
سفیدابش رود باال و پائین

یکی با نوجوانی گرم الس است
به نجوایش هزاران التماس است
شده محو تنش یا روی ماهش
به درز لنگ او تیغ نگاهش
یکی بر دولچه بوده حواسش
کسی از آنطرف دزدیده طاسش
یکی با وعدة انعام کافی
بگیرد یک دوتا لنگ اضافی
یکی گرما زده ،غش کرده شاید
یکی رفته که با کاگل بیاید
گهی آب یخی در کاسۀ مس
سراغ تشنگان آید به مجلس
یکی را یک دو دانگی هست آواز
برای مشتری ها می کند ناز
ولی با خواهش اوستا غضنفر
به آرامی صدا را میدهد سر:
«شب جمعه ز کرمون بار کر ُدم
غلط کر ُدم که پشت بر یار کر ُدم
رسیدم بر لب آب صفاهون
ُ
نشس ُتم گریه بسیار کر ُدم»...
(سکوتی هست و احساس نکویی
میانش ِهق ِهقی آید ز سویی)
وطن انگار حمام عمومیست
از آن حمام های ناب بومیست
مبادا بیشتر بر آن بتازند
که از آن مرده شوخانه بسازند!

. WE THE PEOPLE FOR CHANGE .

KHOJASTEH

for CONGRESS
www.khojastehforcongress.com

اصغر مهاجرانی
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تا که بهار جانها تازه کند دل تو را
گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا
تا که بهار جانها تازه کند دل تو را
بوی سالم یار من لخلخه بهار من
باغ و گل و ثمار من آرد سوی جان صبا
مستی و طرفه مستیی هستی و طرفه هستیی
ملک و درازدستیی نعره زنان که الصال
پای بکوب و دست زن دست در آن دو شست زن
پیش دو نرگس خوشش کشته نگر دل مرا
زنده به عشق سرکشم بینی جان چرا کشم
پهلوی یار خود خوشم یاوه چرا روم چرا
جان چو سوی وطن رود آب به جوی من رود
تا سوی گولخن رود طبع خسیس ژاژخا
دیدن خسرو زمن شعشعه عقار من
سخت خوش است این وطن مینروم از این سرا
جان طرب پرست ما عقل خراب مست ما
ساغر جان به دست ما سخت خوش است ای خدا
هوش برفت گو برو جایزه گو بشو گرو
روز شدشت گو بشو بیشب و روز تو بیا
مست رود نگار من در بر و در کنار من
هیچ مگو که یار من باکرمست و باوفا
آمد جان جان من کوری دشمنان من
رونق گلستان من زینت روضه رضا
موالنا
از همه سوی جهان جلوه او می بینم
جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم
چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل
آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم
شهریار

طراز سبزه بر گلشن عذار خوش است
معین است که گلشن به نوبهار خوش است
چه خوش بود طرف روی یار از خط سبز
بلی چو سبزه دمد طرف الله زار خوش است
اگر چه خوش نبود در نظر غبار ولی
گر از خط تو بود در نظر غبار خوش است
به بوی مشک جراحت شود فزون و مرا
جراحت دل از آن خط مشکبار خوش است
به یاد سبزه خطی گشت سبزه کن وحشی
که سبزه سرزده اطراف جویبار خوش است
وحشی بافقی

هوای پرواز
هواى پر زدنم در سر است و بالى نيست
جز آه و ناله دگر حال قيل و قالى نيست
بهغير أشك روان از دو چشم گريانم
در اين كوير عطش چشمۀ زاللى نيست
گمان مدار سرود و ترانه خواهم خواند
چه حاجتى به غزل باشد اَرغزالى نيست
فغان نميكنم از تنگناى كنج قفس
كه جز يكى دو نفس ديگرم مجالى نيست
بهغير مرگ درين دوزخ دروغ و دريغ
حقيقت عمل و ُحكم ال يزالى نيست
چو شمع سوخته شب تا سحر ميانۀ جمع
ُمذاب از آتشم و بيش ازين زوالى نيست
كمال نَفْس طلب كن جمال جان درياب
كه در سالمت آن شرط ماه و سالى نيست
اگر شمایل يوسف هزار ساله ِكشند
به پيش چشم زليخا جز او جمالى نيست
جواب مسئله از ُمفتيان شهر مپرس
ز بيم پاسخشان جرئت سؤالى نيست
«فرا» شنيده دعا مستجاب خواهد شد
چو اصل مى طلبد حاجت وصالى نيست
نو بهار آمد و گل سرزده ،چون عارض یار
ای گل تازه ،مبارک به تو این تازه بهار
با نگاری چو گل تازه ،روان شو به چمن
که چمن شد ز گل تازه ،چو رخسار نگار
الله وش باده به گلزار بزن با دلبر
کز گل و الله بود چون رخ دلبر گلزار
زلف سنبل ،شده از باد بهاری درهم
چشم نرگس ،شده از خواب زمستان بیدار
رهی معیری

یک بغل گل نرگس ،هدیه بهارانست
دور دور دور آنجا ،قصه های پنهانست
یک جهان پرغوغا ،پشت این بیابانست
قاصدک صدایم کن ،از سکوت تو مردم
گوش انتظار من در هوای مهمانست
قاصدک بگو با من از شکوفه ها ،گل ها
خنده بهار آنجا ،پشت این زمستانست
با نسیم می آیی ،خوش عنان ،سبک پایی
در طراوت مهرت ،بوسه های بارانست
دور دور دور آنجا قصه ای مرا خواند
قاصدک بگو با من آن طرف بهارانست
آشنا صدایی را دل بهانه می گیرد
انتظار مهمانی ،گرد خانه حیرانست
قاصدک ،خیالی را در نسیم می جویم
خنده های خورشیدی ،پشت باد و طوفانست
مژده بهار آید ،باغ ما به بار آید
پشت این در بسته خانه ها چراغانست
قاصدک ،هوایی را در خیال می بینم
چشمک چراغی از ،کوچه ای نمایانست
در خماخم کوچه ،شور و حال یاد او
در قدم قدم هایش ،عطر یاس و ریحانست
باغ خشک ما روزی در شکوفه بنشیند
یک بغل گل نرگس هدیه بهارانست
هما (گرامی) فره وشی

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
حافظ

عید آمد و مرغان رة گلزار گرفتند
وز شاخة گل داد دل زار گرفتند
نوروز همایون شد و روز می گلگون
پیمانهکشان ساغر سرشار گرفتند
فروغی بسطامی
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دختری با نقاب
نگارشی از محمد نوری

خیابان ها از مردمی که مثل امواج دریا در
هم می پیچیدند پرشده بود و همه عجله
داشتند ،چون لحظات آخر سال بود و تا چند
دقیقۀ دیگر سال تحویل می شد .جوانی با
دست های پُر از پله های فروشگاه با عجله به
پائین می آمد که پای او پیچ خورد و از پله ها
بروی سنگ فرش خیابان افتاد .پاکت هایی
که در دست او بود پخش زمین شد .بی خبر
از آنچه اتفاق افتاده بود خواست از زمین
برخیرد که با ناله ای باز بروی زمین افتاد.
دختر جوانی که صورتش را با نقابی پوشانده
بود داشت از تاکسی بیرون میامد که
متوجه افتادن مرد جوان شد .با عجله خود
را به او رساند .وقتی حالت و رنگ صورت او
را دید از رانندۀ تاکسی خواست که منتظر
او بماند .شلوار مرد جوان را باال زد و نگاهی
به پای او انداخت .متوجه شد که استخوان
پای مرد جوان باید شکسته باشد .نگاهی به
اطراف کرد و از جمعیت خواست که آنها را
تنها بگذارند .به فکر چاره ای بود که چشمش
به قفل میله ای که راننده برای قفل کردن
فرمان ماشین از آن استفاده می کرد افتاد.
از راننده خواهش کرد که میله را به او
بدهد و بعد از داخل کیفش شال گردنش

را بیرون آورد و میله را با آن به پای مرد
بست .مرد جوان درحالی شبیه بیهوشی بود
و قدرت حرف زدن نداشت .دختر جوان با
کمک راننده ،مرد را سوار تاکسی کرد و
آدرس بیمارستانی را که او در آن کار می
کرد را به راننده داد و با تلفن همراهش
به یکی از همکارانش زنگ زد وتعریف
کرد که چه اتفاقی افتاده است و این که
در راه بیمارستان هستند .چند دقیقه بعد
مرد جوان که خودش را پرویز معرفی کرده
بود روی تخت چرخداری دراز کشیده و
به طرف اطاق عکسبرداری برده می شد.
همکار دختر جوان پرسید« :چه شده پریسا،
این آقا کیه! فامیلته؟» پریسا گفت« :نه» و
به طور مختصر برای همکارش تعریف کرد
که چه اتفاقی افتاده .بعد از عکسبرداری
معلوم شد که پای پرویز از دوجا شکسته
شده است .چاره ای نبود و باید بال فاصله
پای او را گچ می گرفتند .پریسا از او آدرس
و شماره تلفن پدر و مادرش را پرسید .پرویز
گفت که او دانشجوی دانشگاه است و اینجا
کسی را ندارد و تنها در خوابگاه دانشگاه
زندگی می کند و این که امشب قرار بود که
برای سال تحویل با چند نفر از دوستانش که

آنها هم به شهرستان های خود نرفته بودند،
دور هم جمع شوند که این اتفاق افتاد .پرویز
درد شدید داشت و بسیار بی حوصله .روی
خود را به پریسا برگرداند و از او تشکر کرد
و گفت« :خیلی متاسفم که شب عید شما
را هم خراب کردم ».پریسا گفت« :اشکالی
ندارد .من هم تنها زندگی می کنم و کسی
منتظر من نیست ».پریسا تا به خواب رفتن
پرویز در کنار او ماند .قبل از رفتن به خانه به
همکارش گفت« :اگر کاری داشتی یا کمکی
خواستی به من زنگ بزن .این آقا کسی را در
اینجا ندارد ».همکارش جواب داد« :خیالت
راحت باشد .من مواظب او هستم .فردا هم
که نوبت خودته که کار کنی .حاال برو خونه
استراحت کن تا فردا ببینم حال او چطوره».
پریسا شب بخیر گفت و رفت .پرویز هم بعد
از اینکه چند قرص مسکن خورد بخواب
رفت .فردا پریسا بعد از گشت و رسیدگی
به بیمارانی که او مسئول شان بود به اطاق
پرویز رفت تا سری به او بزند .پرویز که از
دیدن پریسا خیلی خوشحال شده بود به او
گفت« :خدا را شکر که شما را دیدم چرا که
دیشب فرصت نکردم تا از لطف ومحبت
شما تشکر کنم .فکر کردم که دیگه هرگز
شما را نخواهم دید و این خیلی ناراحتم
کرده بود .ممنونم که بدیدار من آمدید».
پریسا گفت« :من یکی از پرستاران این
بیمارستان هستم و امروز هم روز کاری من
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است .حالتان چه طور است؟» پرویز گفت:
«ممنونم کمی بهترم ولی هنوز درد دارم».
پریسا نگاهی به تالبوی باال سر او کرد و گفت
ساعت هشت به شما مسکن دادند پس باید
تا ساعت ده صبر کنید ».بعد چشمش به
صورت پرویز دوباره افتاد و متوجه شد که
صورتش خیس عرق است .با لحن مهربانی
گفت :باید صبور باشید .کم کم با گذشت
زمان بهتر خواهید شد ».از اطاق بیرون رفت
و چند لحظه بعد با حوله ای برگشت .آن را
روی پیشانی پرویز گذاشت و گفت« :این
التهاب شما را کمتر می کند .سعی کنید که
بخوابید ».پرویز از او تشکر کرد و پریسا بعد
از روز بخیر گفتن از اطاق بیرون رفت.
پرویز کاری نداشت به جز فکر کردن .بیش از
هر چیز یک سئوال در ذهن او نیاز به جواب
داشت و آن این بود که چرا پریسا صورتش را
با نقابی پوشانده است؟ از لباس پوشیدن و
طرز حرف زدنش پرویز تصور نمی کرد که
پریسا دختری مذهبی باشد پس چرا صورتش
را می پوشاند! در آن دو روزی که پرویز در
بیمارستان بود چندین بار پریسا را دیده بود
و هر بار که تصمیم داشت از او بپرسد چرا
صورتش را پوشانیده است ،پشیمان می شد و
یا جرات نمی کرد و مدام به خودش یادآوری
می کرد که این مسئله به او ربطی ندارد اما
احساس می کرد که این سئوال مثل سایه ای او
را دنبال می کند .دنباله مطلب در صفحه ۵۰
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کمپینهای اعتراض به حجاب اجباری
کِ ی به اولویت فعاالن تبدیل میشود؟
منیره کاظمی
یک روز پیش از برگزاری مراسم
بزرگداشت روز جهانی زن در سال
 ،۱۳۵۷روحاهلل خمینی در سخنرانی
مدرسه رفاه اعالم کرد زنان کارمند
ادارههای دولتی باید حجاب اسالمی را
برای حفظ آبرویشان رعایت کنند.

سخنان  ۱۶اسفند ( ۱۳۵۷و همچنین
در ماههای بعد و بهخصوص در دوران
جنگ ایران و عراق) آیت اهلل خمینی ،به
عنوان رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری
اسالمی ،حجاب را از محدوده شخصی،
اعتقادی ،فرهنگی و ...خارج ساخته و

به محدوده سیاسی وارد کرد .همین
سیاسی شدن حجاب ویترینی شد برای
نشان دادن چهره اسالمی رژیم در اذهان
عمومی داخل و خارج از ایران .اینگونه شد
که مخالفت با حجاب اجباری خط قرمز
نانوشته جمهوری اسالمی تعیین شد و
مخالفت با آن یک اکت سیاسی شمرده
شدُ .مهر «عامل بیگانه»« ،برهم زننده
نظم وثبات جامعه» و «امنیتی» بر هر
کسی (حتی روحانیون) زده خواهد شد که
حجاب اجباری را مورد سؤال قراد دهد.
نزدیک به چهار دهه از آن تاریخ
میگذرد .در طی این مدت روزی نبوده
که زنان ایرانی مخالف حجاب اجباری
(بد حجاب) مورد تحقیر و تمسخر در
رسانهها ،سرکوب در محیطهای خصوصی
و عمومی ،اخراج از کار ،آزارهای دولتی
و غیردولتی ،ضرب و جرح ،حبس و
شکنجههای روحی روانی قرار نگرفته
باشند .با نگاهی به سی وهشت سال
گذشته ،این سوال پیش میآید که چرا
توجهی به این زنان نشده است؟ این بی
توجهی تنها از سوی نهادی مدنی داخل
(که به خاطر سیاسی و امنیتی بودن
حجاب قابل درک است) نبوده ،بلکه در
نهادهای بین المللی ،رسانهها و اذهان
عمومی غیر ایرانی و حتی ایرانیان مقیم
خارج از کشور هم مشاهده میشود.

چه میشود که چشمها در مقابل این
سرکوب ،تحقیر و شکنجههای روحی و
جسمی سیستماتیک بسته میشوند و حتی
بر آن سرپوش گذاشته میشود؟
دردناکتر از آن که در برخی موارد حتی
مشاهده شده که از سوی ایرانیانی که به
دالیل سیاسی جالی وطن کرده اند و در
رسانههای غربی مشغول به کار شدهاند،
به مسئله «حجاب اجباری» ابعادی مانند
«فرهنگ ایرانی» و تنها «مربوط به مناسبات
داخلی بودن» داده و سعی در رمانتیزه
کردن اذهان عمومی غیر ایرانی در مقابل آن
داشته اند .به گونه ای که حجاب
اجباری (به عنوان ابزار سرکوب
صدها هزار زن ایرانی) از مرکز
توجه خارج شده و اصال از زاویه
رعایت منشور حقوق بشر ،و یا
حقوق کودکان مطرح نمیشود.
در سالهای پس از جنگ ایران
و عراق و با فعال شدن نهادهای
مدنی ،مطالبات زنان برای تغییر قوانین
ضد زن جایی در میان فعالیتهای
اجتماعی و فرهنگی برای خود باز
کردند .در پی آن بود که کمپینهایی
مانند «جمع آوری یک میلیون امضا برای
تغییر قوانین»« ،روسری سفیدها» برای
راه یافتن زنان به ورزشگاه ها و «علیه
سنگسار» ،میدان کنشگری حول حوش
حقوق زنان را گسترش دادند .در طی این
مسیر ،فعالین این کمپینها از یک طرف
گفتمان حاکم در جامعه را تغییر داده و
بر سمت و سوی آن تاثیرگذار بودهاند،
و از طرف دیگر خود توانمند شده و به
توانمندسازی زنان دیگر یاری رساندند.
ولی هیچکدام از آن کمپینها به طور جدی
به مسئله حجاب نزدیک نشد .در بحثها
با فعالین هم همواره شنیده میشد که
حجاب اولویت زن ایرانی نیست.
دو سؤالی که آن ایام همیشه در فضا باقی
میماند (فارغ از نقش حجاب به عنوان
ابزار سرکوب) ،این بود که  -۱اولویتها
چه زمانی ،توسط چه کسانی و چگونه تعیین
میشوند؟ و  -۲اولویت کدام زن ایرانی؟
زمانی هم که برای گرفتن جواب پافشاری
میشد ،جواب داده میشد که مبارزه با
حجاب هم اکنون و هر روزه به شکل فردی
در جریان است و زنان حاضر به پرداخت
هزینه بیشتری برای آزادی پوشش نیستند.
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اما با آغاز کمپین
یواشکی،
آزادیهای
رخوت و خمودی که
در پی سرکوب شدید
سال  ۸۸بر فعالیتهای
اجتماعی حاکم شده
بود (در ابعادی هر چند
کوچک) پس زده شد .اگر
چه این کمپین در زمان
شروع ،حرکتی محدود اعتراض به یادماندنی زنان آزادیخواه ایرانی به حجاب اجباری
به شبکههای اجتماعی جلوه میکرد ،اما است .ولی راهحلی عملی ،کارا و تکمیل
کنشگران آن نه مجازی بلکه حقیقی و از کننده پیشنهاد نشد .در این میان موردی
داخل ایران بودند .کیست که نداند زنان که شاید کمتر مطرح شد ،این بود که آیا
همراه این کمپین با تحمل فشارهای روحی و میتوان از یک کمپین انتظار انقالب و
جسمی چه از سوی خانواده و اطرافیان و چه دگرگونی یک شبه را داشت؟
از سوی نهادهای امنیتی رسمی و غیر رسمی هدف ،تغییر گفتمان حاکم ،فرهنگ سازی
و آمادگی اذهان جامعه برای تغییر است.
رو به رو بوده و هچنان هستند؟
با وسعت گرفتن فعالیتهای این کمپین ،همانطور که مواردی مانند حق رای زنان و
ما شاهد آن بودهایم که هزاران زن در یا حق سقط جنین در یک پروسه طوالنی و
داخل ایران صدای خود را به گوش اذهان در طی سالیان با مسیری پرفراز و نشیب،
عمومی ایرانی و غیر ایرانی رساندند و نشان و همراه با کارزارهای کوچک و بزرگ
دادند که مبارزه با حجاب اجباری اولویت به سرانجام رسیدند .هدف دیگر سعی
آنهاست و از همه مهمتر ،حاضر هستند در بر زنده نگهداشتن تأثیرات کمپینها و
حرکتهای گذشته (اشاره در باال) و وصل
رسیدن به هدف خود هزینه هم بپردازند.
فعاالن به یکدیگر است .اینکه اگر مشعلی
آنها با همراهی با این کمپین نه تنها شکل به زمین گذاشته شده ،خاموش نشود و
و رنگ جدیدی از یک حرکت مدنی صلح دوباره از زمین برداشته و مشتعل شود.
آمیز را به عرصه مبارزات اجتماعی وارد دیگر اینکه آیا به حرکتهای اجتماعی در
ساختند ،بلکه از وجود همصداهایشان آگاه هر جامعهای نام شخص یا اشخاص مشخصی
شده ،نیرو گرفته و توانمند شدند.
سنجاق نمیشود؟ مثال زیاد است :رزا
حقوق
فعاالن
پس از مدت زمانی از سوی
پارکس (مدافع حقوق سیاهان در آمریکا)،
این
به
راجع
کشور)
زنان (عمدآ خارج از
آلیس شواتسر (مدافع حق سقط جنین و در
کمپین و تأثیرات آن بحث هایی درگرفت .مخالف پورنوگرافی در آلمان) و یا صدیقه
اینکه این کمپین بیحاصل و خوشدالنه دولت آبادی (مدافع حقوق زنان و تاسیس
بوده (حتی تعدادی تا آنجا پیش رفتند مدارس دخترانه در ایران) .و چه کسی
که آن را خاک پاشیدن بر چشم زنان ایران است که نداند هیچکدام از این کنشگران به
قلمداد کردند) و دیگر اینکه همه توجه ها تنهایی نمیتوانستند به اهداف خود دست
نه به مسئله حجاب و سرکوب زنان ،بلکه یابند ولی بهدالیلی نام آنها بر یک کارزار
به یک شخص (مسیح علینژاد) جلب شده ثبت شده است .دنباله مطلب در صفحه 58
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خوان نوروزی
نقل از کتاب «جهان فروری»
زنده یاد دکتر بهرام فره وشی

در آیین های باستانی ایران برای هر جشن یا مراسم مذهبی خوانی گسترده میشد که در آن
رسم ،فراورده های فصل و خوراکی
عالوه بر آالت و اسباب نیایشی مانند آتشدان و ماهروی و ب َ َ
های گوناگون نیز بر خوان نهاده میشد زیرا خوردن خوراک مذهبی خود یکی از رسم های
دینی بود و َمیَزد نام داشت .این خوان را بر صفه ای بلندتر از زمین می چیدند و کسی که برای
پخش کردن خوراکی ها گماشته شده بود« ،میزدپان» نام داشت یعنی پاینده خوان فدیه .امروز
«میزد» بصورت میز و «میزدپان» بصورت میزبان در زبان فارسی بجای مانده است .چیدن اشیاء
روی خوان ترتیب ویژه ای داشت و نماد اندیشی اعداد مقدس در آن رعایت می شد و کوشش
می شد که خوان نوروزی که مربوط به مقدس ترین روز سال است هرچه بیشتر رنگین باشد.
معموال در این خوان های نوروزی ،بهترین بافته ها را برای پوشش زیر خوان و بهترین و نفیس
ترین قاب ها و شمعدان ها و آتشدان ها را بکار می بردند ،چنانکه امروز نیز در مراسم عروسی
و سوگواری که از مراسم دینی است چنین می کنند.

هفت سین
در روزگار ساسانیان قاب های زیبای
منقوش و گرانبهائی از جنس کائولین
از چین به ایران آورده می شد و یکی از
کاالهای ارزشمند بازرگانی چین و ایران
همین ظرف هایی بود که بعدها بنام
کشوری که از آن آمده بود ،نام گذاری
شد و بنام «چینی» و به گویشی دیگر
بصورت سینی و بصورت معرب «صینی»
در ایران رواج یافت.

چینی یا سینی یعنی منسوب به چین یا سین
و نام سین یا چین از واژه  ts,inآمده است
که در اصل نام سلسله پادشاهی چین است.
در ایران برای تمایز بین ظرف های مختلفی
که از چین آورده میشد ،آن که از فلز ساخته
می شد بنام سینی و آن که از کائولین ساخته
می شد بنام چینی رواج یافت.
باری در آیین های نوروزی برای چیدن
خوان نوروزی از همین ظرف های منقش
بسیار نفیس که از چین آورده شده بود و نوع

مرغی آن هنوز در ایران بهای زیاد دارد ،بهره
می گرفتند و این ظرف ها را پر از نقل و قند
و شکر و شیرینی می کردند و آنها را به عدد
هفت امشا سپند که عبارتند از اردی بهشت،
خرداد ،امرداد ،شهریور ،بهمن ،اسپندارمذ و
خود اهورامزدا ،بر سر خوانهای نوروزی می
گذاشتند و از این رو خوان نوروزی بنام هفت
سینی و یا هفت قاب نام گرفت و بعدها با
حذف یاء نسبت بصورت هفت سین درآمد
و هنوز در برخی از روستاها بصورت هفت
سینی تلفظ می شود.
معموال بنام هریک از امشا سپندان ،یک
قاب منقش بزرگ «سینی» نهاده می
شد و در قاب های دیگر چیزهای دیگر
می نهادند و آنها را در پیرامون خوان می
گذاشتند و چیزهایی که بر خوان نهاده
میشد چنین بود:
سبزه نودمیده
سبزه ها را گاه به شمار هفت و گاه به
شمار دوازده که شمار مقدس برج هاست
پیش از نوروز در قاب های گرانبها سبز
می کردند .در کاخ پادشاهان بیست روز
پیش از نوروز دوازده ستون از خشت خام
بر می آوردند و برهریک یکی از غالت را
می کاشتند وخوب روئیدن هریک از آنها
را به فال نیک می گرفتند و برآن بودند
که آن دانه در آن سال پربار خواهد بود.

United Nuts and Seeds

معموال برروی این ستون ها گندم ،جو،
برنج ،لوبیا ،عدس ،ارزن ،باقال ،نخود و
کنجد می کاشتند و در روز ششم نوروز
آنها را برمی چیدند و به نشان برکت و
باروری در تاالرها پخش می کردند.
خانواده ها معموال سه قاب از سبزه ها
به نماد هومت (اندیشه نیک) ،هوخت
(گفتار نیک) و هوورشت (کردار نیک)
برخوان می نهادند و معموال در کنار آنها
گندم و جو و ارزن که مایه بزرگ خوراک
مردم بود سبز می کردند تا موجب
برکت و فراوانی این دانه ها در سال نو
گردد .رنگ سبز آنها رنگ ملی و مذهبی
ایرانیان بود و خان نوروزی را زینت می
بخشید .مردم برآن بودند که فروران
نیاکان موجب بالیدن و سرزدن سبزه
ها و دانه ها به هنگام بهار می شوند،
از اینرو تمثیلی از این باروری برخوان
نوروزی می نهادند.
آتشدان
آتشدان که از آتش خاندان مایه می گرفت
در همه آیین های مذهبی بکار میرفت و
با همه وسایل سنتی و دینی آن در میان
خوان نهاده میشد و دانه های مقدس
اسپند و چوب های خشک خوشبو در کنار
آن جای داشت .امروز نیز ظرفی از آتش
و دانه های اسپند بر خوان نوروزی جای
دنباله مطلب در صفحه ۴۶
دارند.

مغز دستور مي دهد = بدن اطاعت مي کند

غذاي سالم  -بدن سالم  -روح سالم  -زندگي سالم
محصوالت ما را به رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنيد و از سالمتي جاودانه لذت ببريد
4 different GROUND Mixes of, Walnuts, Almonds, Flax and Hemp Seeds, Sunflower, Pumpkin & Sesame Seeds, Turmeric, Ginger, Chamomile Flower Herb

ALL NATURAL, PURE & RAW
BRAIN FOOD / HEART FOOD
Natural source of OMEGAS (3, 6, 9) Fatty Acids, Monounsaturated
Fatty Acids, Natural Source of Proteins, Vitamins, Minerals & Fiber
With your purchase, we provide you the roadmap on
HOW TO GET THE BEST RESULT FROM OUR PRODUCTS
FREE SHIPPING

UnitedNUTSand SEEDS.com F United@UnitedNutsandSeeds.com

براي اطالت بيشتر با ما تماس بگيريد (408) 858-9300

43

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

از اینجا،
از آجنا
گلنار
يادم مياد در زمان بچگى همسايه اى
داشتيم بنام دكترمولوی...ظاهر بسيار
ساده اى داشت و اصال نمى شد با بعضى
از دكترهاى امروزى مقايسه اش كنيم...
سوار يك ماشين فولكس واگن قديمى
مى شد و طرز لباس پوشيدنش هم خيلى
راحت بود...اكثرا وى را در شلوار جين،
بلوزى ساده و كاله حصيرى مى ديديم...
هميشه نيز خوشحال بنظر مى رسيد و
لبخندى مهربانانه بر روى صورتش بود...
در حقيقت اصال يادم نمياد در تمام سال
هايى كه وى درهمسايگى ما زندگى مى
كرد ،او را ناراحت و يا عصبانى ديده
بودم...خانه آقاى دكتر بسيار بزرگ بود،
اما قديمى و حياط وسيعى نيز جلوى منزل
را احاطه كرده بود...مطب دکتر در منزل
او بود و هر وقت که کار روزانه اش تمام
می شد به حياط جلوى خانه اش ميآمد
و تا ساعت ها انواع و اقسام درخت ها
و گیاه های مختلف را مى كاشت ،و يا
با عشق و عالقه بسيار خاصى به گل ها
و گياهانش رسيدگى مى كرد...عاشق
باغبانى بود و هميشه مى گفت كه يكى
از آرزوهايش اين است كه آنقدر دراين
حياط درخت بكارد كه يكروز بشود مانند
جنگلى زيبا و سرسبز...آقاى دكتر بقدرى
شيرين در مورد اين موضوع با من و ديگر
بچه هاى محله صحبت مى كرد كه بر
اثر حرف هايش ،منهم نيز به شوق آمده
و تعداد انگشت شمارى درخت در حياط
منزلمان كاشته بودم...تنها مسئله اى كه
براى من نامفهوم بود ،رفتار آقاى دكتر
با درخت هايش بود...رفتارى جالب،
تماشايى و در عين حال نيز تا حدى تعجب
آور!!...آقاى دكتر به درخت هايى كه مى
كاشت به ندرت آب ميداد!!!...شايد فقط
ماهى يكبار!!...و جالب تر از همه اين بود
كه هر روز صبح نيز با روزنامه اى تا شده،
اين درخت ها را به نوبت چندبارى به
آهستگى ولى محكم ميزد!!...
باالخره يك روز طاقت نياوردم و دليل
چنين رفتارى را از وى پرسيدم...همان
لبخند مهربانانه بر روى صورتش ظاهر
شد و با صدايى پدرانه در جوابم گفت:
«دخترم ،آب دادن زيادى به درخت،
ريشه آن را لوس و ضعيف بار ميآورد»!!!...
با تعجب گفتم« :اما آقاى دكتر ،من
شنيدم كه بايد به درخت و گياه و گل
هميشه آب داد تا رشد كنند»!!!...آقاى

دكتر دوباره لبخندى زد و در جوابم
گفت« :اگر به درخت آب زيادى بدهى،
آن درخت ،در طول مدت عمرش ،فقط
به تو وابستگى پيدا خواهد كرد! و اين
وابستگى باعث مى شود كه ريشه آن
درخت ضعيف و ناتوان رشد كند ،چرا
كه هميشه اميدش به تو خواهد بود تا
آب را به ريشه اش برسانى!!...اما وقتى
كه اين درخت متوجه شود كه تكيه گاهى
به جز خودش ندارد ،آنوقت است كه ياد
مى گيرد كه ريشه اش را در داخل خاك
عميق تر رشد دهد ،تا آن ريشه بتواند
خود را به خاك مرطوب رسانده و ازآن
طريق آب خود را تامين كند!!!...و اما دليل
اينكه هر روز صبح درخت ها را با روزنامه
تا شده ميزنم ،بخاطر اين است كه توجه
درخت را جلب كنم كه يكوقت تنبل و
افتاده نشود و به خودش بيايد تا دقت
بيشترى به رشد ريشه خود بدهد»!!!...
فلسفه آقاى دكتر برايم خيلى جالب بود،
اما عقل كوچكم در آن زمان اجازه نمي داد
كه متوجه نكته اصلى حرف هاى ايشان
بشوم...چند سال بعد آقاى دكتر عمرش
را داد به انسان هاى با لياقت...و بنده نيز
به دليل ادامه تحصيل ،از خانه پدر و مادر
نقل مكان كرده تا فصل جديدى را در
زندگى خود شروع كنم....
نزديك به چهل سال از اين موضوع مى
گذرد...چندى پيش به ياد آقاى دكتر و
درخت هايش افتادم...كنجكاو شدم كه
بعد از گذشت اين همه سال ،درخت
ها چه شكلى شدند!...از دختر خاله ام
خواستم كه از حياط آقاى دكتر تعدادى
عكس بگيرد و برايم بفرستد...خيلى
دوست داشتم كه به ياد دوران بچگى
ببينم كه آيا آرزوى آقاى دكتر به حقيقت
تبديل شده است!
باور نكردم وقتى كه عكس ها را ديدم...
عجب درخت هاى سر به فلك كشيده
اى شده بودند...درخت هايى بسيار بلند،
قوى و تنومند...درست مانند يك جنگلى
زيبا و سرسبز...و جالب اينجا بود كه
دختر خاله لطف كرده بود و چند عكس
هم از درخت هايى كه من در همان زمان
كاشته بودم فرستاده بود...درخت هايى
كه هر روز به آنها مى رسيدم ،آب و غذا
مى دادم ،عشق مى ورزيدم ،و در خيال
خودم بدليل نگهدارى بسيار خوبى كه از
آنها كرده بودم بايد درخت هايى پر بار
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از آب در مى آمدند...اما درخت هاى من باد و طوفان ايستادگى كرده و هر روز نيز
اصال قابل مقايسه با درخت هاى تنومند با لبخندى مهربانانه قوى تر شوند ،بدون
آقاى دكتر نبودند!!...
هيچگونه وابستگى!
دختر خاله با حالتى شيطنت آميز ميگه
HHHH
«گلنار ،هر موقع كه باد كوچكى ميوزه ،چندى پيش رفته بوديم به منزل يكى از
درخت هايت مانند درخت هاى لوس آشنايان .در ضمن صحبت ،تلفن موبایلش
و بچه ننه به خود مى لرزند ،در حاليكه زنگ زد .گوشى را برداشت و به محض
درخت هاى آقاى دكتر با استقامتى فوق اينكه فهميد چه كسى پشت خط هست،
العاده قوى در مقابل هر باد و طوفانى با صورتى بسيار خوشرو و لبخندى شيرين
ايستادگى كرده و با غرورى افتخار آميز شروع كرد به كلى خوش و بش و قربون
سر را باال نگهداشته و به درخت هاى صدقه رفتن طرف مقابل و شديدا اظهار
ضعيف و ناتوان تو لبخندى مهربانانه و دلتنگى كردن .از بقيه صحبت هايش
مشخص بود كه طرف مربوطه از اين آشنا
مغرورانه مى زنند»...
مسلما مانند هر مادرى براى فرزندانم مي خواهد كه برايش كارى انجام بدهد.
دعا ميكنم ،و آرزو دارم كه براى بچه آشنا نيز با مهربانى بيش از اندازه و ده
هايم زندگى خوب ،سالم و مرفه اى فراهم بار گفتن «به روى چشم» قول داد كه در
شود...بخصوص مى خواهم كه زندگى اسرع وقت درخواست طرف مقابل را
بسيار ساده و آسانى جلوى پاى آنها گذاشته انجام دهد و با سالم و صلوات و قربونت
شود .اما اخيرا با بياد آوردن خاطره زيباى برم ،نوكرتم و چاكرتم ،مكالمه تلفنى خود
آقاى دكتر و درخت هاى تنومند جلوى را با او به اتمام رسانيد.
منزلش و رفتارى كه با آنها داشت و با گوشى را گذاشت ،سرش را آهسته
ديدن عكس ها ،بايد اين حقيقت را قبول برگرداند به طرف ما .ناگهان حالت
كنم زندگى به آن آسانى كه من در آرزوهایم صورتش صد درجه تغيير كرد و اخم
براى فرزندانم مى خواهم نيست ...بايد اين هايش درهم رفت ،كه مرا بياد فيلم
حقيقت را بپذيرم كه در طول زندگى ،معروف «جن گير» انداخت و با صدايى
بچه هایم مواجه خواهند شد با همان باد بلند و خشمناك گفت« :مى بينيد ترو
و طوفانى كه درخت هاى هر روز آب داده خدا! .مرديكه بيشعور خجالت نمى
شده من را به شدت مى لرزاند!!...و اينكه كشه! هر وقت زنگ ميزنه يك كارى مي
زندگى پستى و بلندى دارد ...و دعاهاى خواد كه من براش انجام بدم .مثل اينكه
من اين راه پستى و بلندى را صاف و آرام بنده اينجا بيكار نشستم كه فقط منتظر
نخواهد كرد...بايد اين مسئله را متوجه دستورات حضرت آقا باشم .فالن فالن
شوم ،همانگونه كه خودم ياد گرفتم و سعى شده .از دستش چه گيرى كردم»!
مى كنم تا هميشه با استقامت كامل با با شناختى كه از اين آشنا داشتم ،از
مشكالت زندگى مواجه شوم ،فرزندانم نيز حركات و حرف هايش زياد متعجب
بايد با اين درس بسيار با ارزش و گرانبهاى نشدم و البته اصال خوشم نيز نيامد .مطابق
معمول جلوى زبانم را نتوانستم نگهدارم
زندگى آشنا شوند ،و مى دانم تا زمانی
و در همان لحظه احساس ناخوشايندم را
که من تكيه گاهى براى آنها باشم ،ريشه
نسبت به حرف ها و حركاتش با او در
هايشان آنقدر عميق رشد نخواهد كرد تا
ميان گذاشته و بهش گفتم« :تو همين چند
بتوانند آن خاك مرطوب را پيدا كنند.
دقيقه پيش با روى بسيار خوشى داشتى
هايم
من براى هميشه و تا ابد در كنار بچه
پاى تلفن قربون صدقه اين آقا مى رفتى و
نخواهم بود ،و زندگى به اين آسانى كه من (چاكرم)( ،نوكرم) و (بر روى چشم انجام
برايشان فراهم كرده ام نيست و نخواهد ميدم) بهش ميگفتى!! ...حاال چى شده كه
بود ،حاال مى خواهد كه بچه هايم در آينده يكدفعه مثل اينكه دو شخصيتى باشى و يا
دكتر و مهندس شوند و يا حتى يك كارگر به قول مادر بزرگم شيطون تو جلدت رفته
ساده ...مشكالت زندگى در هر شرايطى باشه ،تغيير حالت دادى و دارى همينطور
وجود دارند و مهم آن است كه بتوان با بى دليل پشت سر هم بهش فحش و بد
آمادگى كامل ،فكر باز و توانايى با اين و بيراه ميگى!.اگر هم كه نمى خواستى
مشكالت برخورد كرد و آنها را از سر راه درخواست اين آقا را انجام بدى چرا اينقدر
برداشت ،و آماده شد براى مشكالت بعدى( ...چشم  ،چشم) بهش ميگفتى»!
پس من اول براى خودم دعا مى كنم تا بتوانم آشنا با حالتى عصبانى تر ،با حرص و البته
با رفتار و برخورد صحيح با فرزندانم ،ريشه قيافه اى بسيار حق بجانب پريد وسط
ها عميق تر رشد كنند و بدون هيچگونه حرفم و گفت« :مثل اينكه متوجه نشدى
تكيه گاهى بزرگ و قوى شوند،كه وقتى به چى دارم ميگم! مرديكه پرو هست .از
باد و طوفان شديدى برخورد كرد ،نلرزند اون آدم هايى كه حد و حدود خودشون
و با استقامت و سربلندى در مقابل اين را نمي دونند .دنباله مطلب در صفحه 58
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ما کم نیستیم ،بسیاریم
ما نیمی از جمعیت جهانیم
طلعت تقی نیا

زنان کارگر بافنده نساجی
نیویورک ،روز  8مارس 1875
میالدی برای بهبود شرایط
دشوار شغلی و اعتراض به
دستمزد پایین ،ناگزیر دست
به اعتصاب و تظاهرات زدند.
پلیس به تظاهرات آنها یورش
برد و زنان معترض را زخمی
و دستگیر کرد .با وجود این
سرکوب خشن اما کنش های
اعتراضی زنان هر سال در
کارخانه های مختلف بیشتر و
گسترده تر ادامه پیدا کرد.
تداوم این کنش های مسالمت آمیز
اعتراضی ،موجب آگاهی اقشار وسیع تری
از زنان کارگر شد .در اثر این مبارزات
پُرهزینه ،پیوسته و همبسته ی زنان سرانجام
به سال  1909در کنفرانس سوسیالیست
ها (به پشنهاد کالرا زتکین) روز هشتم ماه
مارس به عنوان «روز جهانی زن» به تصویب
رسید و حمایت صدها زن و مرد کارگر را
به دست آورد .از آن تاریخ تا به کنون زنان
در سراسر دنیا برای بهبود شرایط کار و به
دست آوردن حقوق اجتماعی شان در این
روز با برپایی جشن و سخنرانی و تجمع های
بزرگ و کوچک ،مطالبات حقوقی و اجتماعی
و حضور پُرصالبت خود را به عنوان نیمی از
جمعیت جهان اعالم می دارند .بدین ترتیب
این روز با مبارزات پیوسته ی زنان ،صالحیت
و جایگاه خود را در دفاع از شرایط برابر کار
و حقوق اجتماعی زنان جهان ،تثبیت کرد.
زنان ایران هم جدا از بقیه زنان کشورهای
دیگر نیستند و تا جایی که شرایط اجازه می
داد طی سالیان دراز از برگزاری مراسم
این روز کوتاهی نکرده اند .زنان ایرانی
طی نزدیک به یک قرن تالش کرده اند

که مراسم بزرگداشت این روز را با اعالم
نیازها و مطالبات شان و رساندن آن به گوش
مسئولین برگزار کنند ،اگر چه همواره با
محدودیت های متعدد درگیر بوده اند.
امسال در شرایطی قرار گرفته ایم که
جنگ و تفرقه و نسل ُکشی و قتل عام
بیگناهان در منطقه خاورمیانه بیداد
می کند و طبعاَ بیشترین فشار بر زنان و
کودکان است .گروه ،گروه از زنان ایزدی
و مسیحی و آشوری توسط نیروهای داعش
اسیر و به صورت برده در بازار فروخته
می شوند .سونامی خشونت با سرمستی و
تکبّر ،فضای منطقه ما را در می نوردد و
در مقابل ،نهادهای مستقل زنان و جامعه
مدنی هر روز ضعیف تر می شوند .برای
مثال حتا در ایران خودمان که به طور
مستقیم درگیر جنگ هم نیست هر سال
نسبت به سال قبل ،فضا برای برگزاری
مراسم روز جهانی زن و اعالم دردها و
مطالبات زنان ،تنگ تر می شود ،حتا با
کوشش فراوان ،اغلب گروه های زنان
نتوانستند امکان آن را نیافتند که مکانی
برای برگزاری مراسم روز جهانی امسال،
بیابند .اما پرسش این است که آیا با عدم

آگهی استخدام

حاجی آقا

حاجي با صداي خفه اي گفت :خودم
ميدانستم.
ـ آقايان وزراء و وکالء و سفراي مختار تو اتاق
انتظارند .آقاي دوام الوزاره هم اين ميوه
خوري طال را براي شما فرستاده اند.
ـ طالست؟
ـ بله ،تا مغزش طالست!
ـ بده ،ببينم ،وزنش زياده؟
ـ بد نيست ،اي نيم من ميشه!
لبخند محوي روي لب هاي داغمه بسته
حاجي نقش بست؛ مثل اين که مي خواست
از رفقاي مهربانش قدرداني بكند و منتي به
گردن آنها بگذارد.

صادق هدایت (بخش آخر)

گفت :راحت شدم ،ديگر هيچ دردي ندارم.
ـ چه بهتر از اين؟ ما جانمان به لبمان رسيد،
شما را بگو که آنقدر از عمل مي ترسيديد!
ـ نميداني چه ديدم ،آن دنيا را ديدم.
ـ چه حرف ها ميزنيد( ،بعد کنجكاوانه
پرسيد) خب ،چه ديديد؟!
ـ من همه اش از آن دنيا ميترسيدم ،با خودم
مي گفتم :نكنه که دوزخي باشم ،اما حاال
دلم آرام شد .ميداني چه کاره هستم؟
ـ نه!
ـ هيچ چي ،اين دنيا قاپچي در خونه شماها
بودم ،آن دنيا قاپچي قصر مادموازل حليمه
خاتون هستم!

 ۸مارس
روز جهانی زن گرامی باد
برگزاری مراسم هشت مارس ،زنان
دست از مطالبات شان بر می دارند؟
این محدودیت ها نشان از جدی بودن
خواسته های زنان است.
با این که اکثر قریب به اتفاق مردم آگاه در
هر کشوری می دانند که تالش و زمینه سازی
برای عدالت و برابری انسانها ،در هر نقطه
ای از دنیا که صورت گیرد بذر امید را می
پراکند و جهان را برای زندگی شرافتمندانه،
امن تر و دوست داشتنی تر می کند.
با وجود همه ی محدودیت ها و فشارها و
خشونت ها ،ما زنان به باورهای قلبی و تخیّل

زنانه مان رجوع می کنیم که در فضایی آزاد
و بدون واهمه از ضرب و شتم و دستگیری،
کنار یکدیگر خواسته هایمان را تکرار می
کنیم تا روزی که به یاری انبوه تشکل های
مستقل مان عمال به خواسته هایمان برسیم.
شر تبعیض
زیرا ما زنان زمانی می توانیم از ّ
و خشونت و ظلم رها شویم و به حقوق مان
دست یابیم که بتوانیم تشکل های قانونی
خود را به وجود بیاوریم و پیوسته و همبسته
در جهت احقاق حقوق مان فعالیت کنیم.
ما کم نیستیم ،ما بی شماریم ،ما نیمی از
جمعیت جهان هستیم!

Eyebrows Threading by Nazi
بند ابرو و صورت

مزایای بند ابرو :ماساژ و به جریان انداختن خون زیر پوست
صورت ،روش کامال طبیعی ،سریع و تمیز ،درد کمتر نسبت به wax

شرکت برقکشی ساختمان

)(Residential, Commercial, Industrial

به چند تکنسین برقکار ماهر و نیمه ماهر و نیز
کارگر ساده ،به طور تمام و یا نیمه وقت نیازمند است.
برای اطالعات بیشتر لطفا با ما تماس حاصل فرمایید.

)408( 858-9862

F Eyebrows

$10 F Upper lip $5 F Chin $5
F Sideburns- cheeks $8 F Full face including eyebrows $25
با تعیین وقت قبلی

نازی

408-832-4158

(Fantasy Salon) 1514 Pollard Rd, Los Gatos, CA 95030
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ادامه مطلب

خوان

نوروزی...از صفحه ۴۳

ماهروی و برسم
از چیزهای مهمی که در خوان نوروزی
جای داشت ،ماهروی بود که همان
برسمدان است و بمناسبت آنکه تیغه
نگهدارنده برسم ها بشکل هالل ماه است
از اینروی آن را ماهروی می نامیدند.
شاخه هایی کوتاه از انار یا بید یا انجیر
یا زیتون را به درازای سه بند می بریدند
و آنها را به تعداد سه ،هفت ،دوازده یا
بیست و یک برسر خوان در ماهروی جای
می دادند .برسم معموال در سر خوان غذا
هم نهاده می شد و نهاد برکت گیاهی بود
و دسته ای از آنها را پیش از خوردن غذا
بدست می گرفتند و آفرین می خواندند.
در دوره ساسانیان برای اینکه خوان
شاهان شکوه بیشتری داشته باشد این
ترکه ها را از زر می ساختند و بر سفره
می نهادند و آنها را زرین تره می نامیدند.
پرویز بهر خوانی زرین تره گستردی
کردی ز بساط زر زرین تره را بستان

رفته رفته برسم های فلزی به آیین های دینی نیز
راه یافت و در آن ها بجای ترکه درختان ،برسم
های فلزی بکار می رود.
کتاب مقدس
یکی از لوازم خوان نوروزی کتاب مقدس
بود و چون این جشن ملی است هر خانواده
می توانست کتاب مذهبی ویژه خود را بر
خوان نوروزی بگذارد .در دوران ساسانیان
کتاب اوستا را بر خوان می گذاشتند و
پیش از فرارسیدن سال بخشی از آن را که
معموال فروردین یشت است می خواندند و
از فرورهای شاهان ،پاکان ،پارسایان ،دالوران
و شهسوارانی که در فروردین یشت نام آنها
آمده است یاد می کردند .امروز در خوان
نوروزی مسلمانان قرآن گذاشته می شود و
سوره ای از آن خوانده می شود و کلیمیان بر
خوان نوروزی تورات می نهند.
کوزه آب
کوزه آب که توسط دختران نورسیده از
زیر آسیاب ها پر می شد با زینتی از گردن
بندها بر سر خوان نهاده می شد .امروز
جای این کوزه را تنگ های کوچکی گرفته
است که برآن عدس یا گندم و جو سبز می
کنند و آنها را با روبان ها می آرایند.
نان
نان نمادی از برکت است و در دوران
ساسانی گرده نان هائی به اندازه یک کف
دست یا اندکی کوچکتر می پختند و آن ها
را که درون نامیده می شدند بر سر خان
نوروزی می گذاشتند و گاهی برآنها آفرین
می خواندند و آنها را برکت می بخشیدند.
امروز ظرفی از نان یا نان سنگک بزرگی بر
خوان می نهند و این آیین در خوان عروسی

نیز رواج دارد و بر روی این نان گاهی با دانه
های کنجد «مبارک باد» می نویسند .در
دوران ساسانی بر گوشه های خوان نوروزی
می نوشتند «افزون باد» یا «افزایاد» که
موجب برکت خوان در همه سال می شد.
این واژه را در روی سکه های دوران ساسانی
نیز ضرب می کردند تا پول را برکت افزاید.
شمعدان
در دوسوی آتشدان شمعدان های گرانبها یا
چراغ می نهادند و آنها را می افروختند .و این
نشانی از دنیای فروغ بی پایان بود که جایگاه
فروران است .نور و روشنایی در مراسم
مذهبی ایرانیان از اصل های مهم بود زیرا
دنیای روشنایی قلمرو اورمزداست و هرجا که
نور و آتش باشد اهریمن را بدانجا راه نیست.
شیر
شیر تازه دوشیده در خوان نوروزی نمادی
است از غذای نوزادان گیهانی زیرا بنا بر
اسطوره آفرینش انسان در گهنبار همسپتمدم
یعنی در سیصد و شصت و پنجمین روز سال
آفریده شد .بنابراین در جشن زایش آدمیان
همانطور که کودک نوزاد به شیر نیاز دارد،
نوزادان گیهانی نیز به شیر که در دین ایران
کهن بسیار مقدس است نیاز دارند .شیر در
رسم های مذهبی تقدیس می شد و گاه آنرا
با فشرده گیاه هوم می آمیختند و بکار می
بردند .پنیر تازه نیز که از فرآورده های شیر
است در خوان نوروزی نهاده می شد زیرا در
پنیر نیز اندیشه ای از شیر و مایه و باروری
و استحاله نهفته است .پادشاهان ساسانی در
بامداد نوروز از خرمایی که درون کاسه شیر
ریخته شده بود و پنیر تازه می خوردند و این
برکت می افزود.
تخم مرغ
تخم مرغ بن مایه خوان نوروزی است و
انواع سفید و رنگی آن می بایستی خوان
هفت سین را زینت بخشند ،زیرا تخم و
تخمه نمادی است از نطفه و نژاد و در روز
جشن تولد آدمیان که تخمه و نطفه پدیدار
می گردد ،تخم مرغ تمثیلی است از نطفه
باروری که بزودی باید جان گیرد و زندگی
یابد و زایش گیهانی انجام پذیرد .پوست
تخم مرغ خود نمادی است از آسمان و
طاق گیهان .پروردگار میترا نیز بر اسطوره
ای از تخم گیهانی پدید آمد.
در روستاها رسم است که یکی از تخم مرغ
ها را بروی آیینه می گذارند و برآنند که
به هنگام تحویل سال وقتی که گاوآسمانی
کره زمین را از شاخی به شاخ دیگر خود
می افکند ،تخم مرغ در روی آیینه خواهد
جنبید .این اسطوره در اصل از مایه باورهای
کهن بارور است زیرا آیینه همان نیروی
ادونک  advenakاست که بایستی به
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فروران فرود آمده از مینو شکل بخشد و این
جنبش تخم مرغ در روی آیینه نماد تولد و
حرکت است در سال نو که در دل روستائیان
هنوز پایدار مانده است.
آیینه
آیینه از نظر واژه شناسی از ادونک
 advenakآمده است بمعنی شکل و دیدار
و ادونک یکی از نیروهای تشکیل دهنده
انسان است .این واژه از پیشوند  adو ریشه
 venبمعنی دیدن ساخته شده است و آیینه
چیزی است که بدان شکل را می بینند.
در نخستین روز نوروز که انسان گیهانی
براثر آمیختن فرورمینوی با نیروهای دیگر،
شکل می گیرد ،بایستی نمادی از آن در خوان
نوروزی باشد تا شکل پذیری آسان گردد ،از
اینرو آیینه ای در باالی خوان نوروزی نهاده
می شود و آیینه دیگری در زیر تخم مرغ
گذاشته می شود و نهادن آیینه در خوان
عروسی نیز بهمین مناسبت است زیرا
عروسی مقدمه زایش است و برای زایش
انجام می گیرد و فرورها در تشکیل نطفه و
زایش زنان یاری می کنند.
سمنو
سمنو از جوانه های تازه رسیده گندم
ساخته می شود .پیشتر گفته شد که
سبب روئیدن گیاهها و جوانه زدن آنها
فرورها هستند .فرورها جوانه ها را بارور
می کنند و خوردن این جوانه های بارور
سبب نیرومندی و باروری در همه سال
می گردد و سمنو که از شیره همین
جوانه ها ساخته می شود نماد خوبی برای
زایش گیاهی و بارور شدن گیاهان توسط
فرورهاست.
سنجد
سنجد یکی از میوه هایی است که در
خوان نوروزی گذاشته می شود زیرا
برگ و شکوفه درخت آن محرک عشق
و دلباختگی است که از مقدمات اصلی
توالد و زایندگی است و وجود سنجد در
خوان نوروزی انگیزه زایش گیهانی است.
ماهی
اسفند ماه در برج حوت است و حوت بمعنی
ماهی است .بهنگام نوروز برج حوت به برج
حمل تحویل می گردد و از اینرو نمادی از
آخرین ماه سال در خوان نوروزی می گذارند.
عالوه بر آن ماهی یکی از نمادهای آناهیتا
فرشته آب و باروری است که وظیفه اصلی
نوروز را که باروری است بر عهده دارد و
وجود آن در خوان نوروزی سبب برکت و
باروری در سال نو می شود .خوردن غذای
ماهی نیز در شب عید از اینروست.
سیب
سیب یکی از میوه هایی است که بر خوان
نوروزی نهاده می شد و روستائیان آن را
در خم های ویژه نگاه می داشتند و پیش

از نوروز برسم هدیه بدوستان و آشنایان می
دادند که در خوان نوروزی بکار رود .در
داستانهای ایرانی سیب با زایش مناسبت
بسیار دارد و اغلب درویشی آن را به دو نیم
می کند که نیمی از آن را زن و نیم دیگر را
شوی می خورد و بدین ترتیب مرد از عقیم
بودن و زن از نازایی رها می شود .ازینرو می
توان پنداشت که سیب در خوان نوروزی
نماد دیگری است از باروری و زایش.
انار
انار از مقدس ترین درختان است و
تقدس خود را تا به امروز در میان
ایرانیان نگاه داشته است و تک درخت
انار نزدیک امامزاده ها و بر باالی تپه
ها و کوهها همواره مقدس است و
بدان دخیل می بندند و ترکه های انار
بعنوان برسم مقدس در آیین ها بدست
گرفته می شود .انار برای رنگ سبزتند
برگهایش و نیز برای رنگ و شکل غنچه
و گل آن که همانند آتشدان است
همیشه تقدیس می شده است .پردانگی
انار نماینده برکت و باروری است و
نمادی است از باروری ناهید و بویژه
شکل آن از روزگاران کهن نزد شاعران
به سینه تشبیه می شود و نمادی است
از سینه زنان بهنگام جشن زایش.
پول زرد و سفید
پول زرد و سفید در خوان نوروزی نمادی
است از شهریور امشاسپند که موکل است
بر فلزات و بودن آن بر سرخوان موجب
برکت و سرشاری کیسه است.
گل بیدمشک
گل بیدمشک نمادی است از سپندارمذ
امشاسپند و گل ویژه اسفند ماه است.
نارنج
نارنج نمادی است از گوی زمین و هنگامی
که در ظرف آبی نهاده شده باشد نمادی
است از گوی زمین در گیهان ،و گردش
آن بر روی آب نمودار گذشتن برج های
دوازده گانه و تحویل سال است.
دانه های اسپند
دانه اسفند همچنانکه از نامش پیداست
از واژه کهن  Spemtaاوستائی بمعنی
مقدس گرفته شده است و از زمانهای
کهن مقدس بوده و در رسم های نیایشی
بکار می رفته است .هم امروز نیز در
خانواده ها آنرا برای دفع چشم زخم
برروی آتش می پاشند و دانه های سپند
به رشته کشیده زینت بخش خانه های
روستائی است.
بر سر خوان نوروزی چیزهای دیگری هم
نهاده می شود مانند شیرینی و نقل که نماد
شیرین کامی هستند و آرد که نمادی است از
برکت .و این همه موجب برکت و خوشبختی
و تندرستی در سال نو خواهد بود.
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اگر نام کالکشن اجنسی و یا دفتر وکالت
تماس گیرنده درست هم باشد ،در صورتی که
تماس دریافتی شما مشکوک به نظر می رسد
ضرری ندارد با آنها مستقیما تماس بگیرید.
اگر شرکت قانونی باشد ،آنها بدون مشکل،
بدهی های شما را تایید میکنند .اما اگر
مشخص شد که شخص دیگری با سواستفاده
از نام آنها از مردم کالهبرداری میکند،
شرکت اصلی مایل به داشتن اطالعات از این
کالهبرداران خواهد بود .همین اتفاق برای
افرادی که طی تماس تلفنی ادعای نمایندگی
 FBIرا داشتند نیز می افتد .دپارتمان
 ،Sheriffدادگاه ها و یا دیگر سازمان های
دولتی قادرند صحبت شما با کالهبرداران
را تایید کنند (در هر صورت ،دادگاهها و
همچنین  FBIبرای جمع آوری بدهی ها ،با
مصرف کنندگان تماس نمیگیرند).
مقابله به مثل :هر کدام از مواردی که در
ادامه بیان می شود ،هشداری است در
مورد تماس یک  Debt Collectorجهت
درخواست پرداخت بدهی:
Fمطرح کردن بدهی های شما با بستگان،
همکاران یا دوستان (که غیر قانونی است)
Fتهدید به احضار شما به دادگاه با یک طرح
دعوی در صورت عدم پرداخت بدهی در
اسرع وقت ،Process Servers .کسانی
هستند که احضاریه های دادگاه را تحویل
می دهند و آنها هیچ حقی برای جمع آوری
بدهی های شما ندارند).
Fبه شما هشدار داده میشود که
اتهامات جنایی از جمله theft by
 deceptionبرایتان در نظر گرفته می شود.
Fشما باید بدانید که پرداخت نکردن
صورتحساب تان جرم نیست ،و بدهی ها به طور
معمول به امور مدنی مربوط هستند و نه جنایی.
Fبه شما إصرار می کنند که کارت
اعتباری جهت پرداخت پیش پرداخت یا
برگه قسط ارسال کنید .این واریزی های
مالی غیر قابل ردیابی هستند ،و به همین
دلیل مطلوب کالهبرداران میباشند.
شما می توانید به یک کالکشن اجنسی در
صورت عبور از خط قرمز بگویید که آنها
را به مراجع قانونی گزارش خواهید کرد.
برای انجام این کار می توانید با:
www.Fraud.org
Consumer Financial Protection Bureau

برای ایجاد یک پرونده شکایت تماس بگیرید.
اگر آنها مجددا با شما تماس گرفتند،
نیاز است تماسهای خود را با یک سرویس
مانند w w w. N o M o R o b o . c o m
 ،،Google voiceو یا با دستگاه پیغام
گیر ثبت کنید .در نهایت آنها از تماس
گرفتن با شما دست بر میدارند.
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تا نظر شما چه باشد؟
نامه ها و شعرهای رسیده به دفتر نشریه «پژواک»
ماهنامه وزین پژواک ،امیدوارم که همیشه سر بلند باشید .داشتن چنین نشریه ای در
جامعه ما باعث سربلندی و افتخار است .من همیشه و هر ماهه پانزده جلد از نشریه را به فامیل
و دوستان در خارج از آمریکا پست میکنم ،چرا که تمامی این نشریه حاوی از مطالب گوناگون و
بسیار آموزنده می باشد .من در هیچ نشریه ای گروه نویسندگانی که در ماهنامه پژواک گلچین
شده اند را ندیده ام .حمایت از این ماهنامه باید شود .امیدوارم که صاحبان بیزینس آگاه باشند
که آنها سهم و رل مهمی برای به چاپ رساندن پژواک دارند و امیدوارم که مسئولیت را به
عهده بگیرند و با گذاشتن آگهی شما را یاری دهند .من و تمامی فامیل و دوستان هم با دیدن
آگهی های صاحبان بیزینس در این مجله ،آنها را یاری می کنیم و از سرویس شان استفاده
ش .خلعتبری
خواهیم کرد .موفق و مانند همیشه پیروز باشید.
سرکار خانم پرویزاد عزیز ،صد آفرین برای چاپ چنین مجله وزینی .سال نو را به شما و تمامی
همکاران تبریک می گویم .با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر .ارادتمند ،فرشید وثوق
خانم پرویزاد ،خسته نباشید .به شما تبریک می گویم .مطابق همیشه ،شما و همکارانتان
سنگ تمام می گذارید و ماهنامه ای به چاپ می رساندید که همتا ندارد .من بسیار اهل
خواندن هستم و اکثر نشریات خارج از مملکت را آبونمان می باشم .اما هیچکدام به پر
باری پژواک نیست .به شما و کارمندان پژواک احسن میگویم و برایتان آرزوی موفقیت
متشکرم ،آزی پناهی
دارم.
مدیر محترم نشریه پژواک ،چاپ چنین ماهنامه غنی و پر محتوا را به شما و کلیه دست
اندرکاران و نویسندگان تبریک می گویم .فعالیت و کار شما که خدمتی است به جامعه
ایرانی ،قابل تمجید می باشد .سال نو را تبریک گفته و آرزوی موفقیت و سالمتی برای
شما و همکارانتان دارم .با سپاس ،عبدی هاشمی
سرکار خانم افلیا پرویزاد ،مدیر محترم نشریه گرانمایه پژواک ،خدمت شما سال نو را
به شما و تمامی همکاران تبریک می گویم و پیروزی آن بانوی فرهیخته بزرگوار را در
ادامه این خدمت بزرگ و فرهنگی آرزو دارم .در اینجا که زندگی میکنم امکان دریافت
پژواک نیست ولی دوستان من که به سن حوزه سفر می کنند آن را برای من می آورند و
از خواندن آن لذت می برم .دست شما را می بوسم.
با تقدیم گرمترین درود و احترام فراوان ،مصطفی موسوی
سردبیر محترم مجله پژواک خانم پرویزاد گرامی ،فرا رسیدن نوروز باستانی را به شما و
کلیه همکاران عزیز تبریک می گویم و سالی پر از سالمتی و موفقیت برایتان خواستارم.
با سپاس فراوان از تمامی زحمات شما ،نویسندگان و همکاران .آزیتا افشار

نوشتن بر سنگ قبر
به فارسی و انگلیسی

با خط نستعلیق

بدون هزینه
)408(221-8624
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ادامه مطلبسیر و
واقع بینانه به موقعیت خود در عالم هستی و
بی ثباتی و ناپایداری زندگانی می اندیشد و آن
را پذیرا می گردد و جز نیکویی و خدمت هدفی
دیگر ندارد و همواره خداوند در پیش نظر اوست.

جهان ای برادر نماند به کس
دل اندر جهان آفرین بند و بس
مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت
چو آهنگ رفتن کند جان پاک
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک

انسان کامل از دیدگاه سعدی ،انسانی
است که در زندگی به قناعت زندگی
کند ،از حرص و آز و طمع بپرهیزد و
آنچه را که دارد با دیگر انسان ها شریک و
مشترک بداند.
نیم نانی گر خورد مرد خدای
بذل درویشان کند نیمی دگر
ُملک اقلیمی بگیرد پادشاه
همچنان در بند اقلمی دگر

انسان کامل از دیدگاه سعدی خود را از
حسد ورزیدن و حسادت نسبت به سایر
ابناء بشر و انسان ها برحذر می داند.
به جای حسادت ورزیدن خیرخواه دیگر
انسان ها می شود و برای همه خیر و
سالمت و پیشرفت و ترقی آرزو می کند.
انسان کامل می داند که سالمت و سعادت
در جهان از خانواده گرفته تا یک اجتماع
و یک ملت فقط در زمانی میسر خواهد
بود که همه انسان ها از رفاه و سعادت و
سالمت برخوردار باشند ،لذا به هیچ کس
حسادت نمی کند و بغض نمی ورزد.
بنیاد تفکر و جهان بینی سعدی بر پایه
اخالق قرار دارد .از نظر سعدی انسانی که
از دایره اخالق خارج است انسان نیست و
فقط موجودی است در شکل و قیافه انسان.
مبانی اخالقی یک انسان است که او را از
سایر موجودات عالم متمایز می سازد و او
را تا حد فرشتگان صعود می دهد.
راست گویی و صداقت و پرهیز از دروغ
و ریاکاری و اعمال فساد گرایانه ،الفت و
صمیمیت و شفقت -سخاوت و دستگیری
از مستمندان و ضعفا ،خوش رویی و خوش
دلی و مماشات با ابناء بشر از ارکان
اساسی در مکتب اخالق سعدی است.
از دیگر صفات بارز یک انسان کامل پارسایی
است و احتراز از ارتکاب اعمال زشت و
منافی با اصول اخالق و روش های انسانی.

سفری...از صفحه 27

اخالص در عمل و گفتار و پندار،
پرهیزگاری و طاعت از خصلت های یک
انسان کامل است.
در مکتب اخالق و انسانیت سعدی
جوانمردان و سخاوتمندان و گیرندگان
دست مستمندان مقامی رفیع و باال
دارند .مال اندوزی و طمع و دنائت از
صفات اهریمنی به شمار می آید .آنها
که غمخوار و حامی و پشتیبان ضعفا و
درماندگان هستند و حداقل بخشی از
زندگانی خود را با اخالص و صداقت
بدون انتظار و توقع در طریق خدمت به
بشریت و مردمان روزگار اختصاص می
دهند در دایره اخالق و انسانیت مقام
پیدا می کنند.
سعدی الف و گزافه گویی و پرگویی را از
خصلت های ناپسند به حساب می آورد
و سخن گفتن نغز و کوتاه و دلچسب و
اندیشمندانه را به آدمیان توصیه می کند.
پرخاشگری و تندخویی و بی حرمتی را در
روابط انسان ها جایز نمی داند.
از دیدگاه سعدی کرامت و آزادگی از
خصال و صفت های واال است که بدون آن
عروج به مقامات عالی انسانی غیرممکن
است .دل بستن به مال و منال دنیا که
زندگی در آن قدر کوتاه و بی ثبات است در
شأن و مقام انسان اندیشمند و عاقل نیست
و چون سعادت همه انسان ها و به طور کلی
جامعه بشری به عنوان یک موجودیت واحد
و نه متفرق و پراکنده باید همیشه هدف
و منظور غایی و نهایی باشد ،کرامت و
سخاوت و آزادگی و آزاد مردی الزمه
وجودی هر انسان کامل است.
بر آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد
گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم
ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

سعدی قوی دستان را موظف می داند
که نسبت به زیردستان بخشایش و بزرگ
منشی داشته باشند زیرا که اوضاع زمانه
هرگز به یک حال باقی نمی ماند و معتقد
است هر که به زیردستان نبخشاید به جور
زیردستان گرفتار آید.

نه هر بازو که در وی قدرتی هست
به مردی عاجزان را بشکند دست
ضعیفان را مکن بر دل گزندی
که درمانی به جور زورمندی

دفتر خدمات بین المللی

کلیه امور مهاجرت به آمریکا و کانادا
امور مربوط به  Social Serviesدر آمریکا
(408)909-9060
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در واقع ،توصیه من به شما این است که
هر ماه آن را پرداخت کنید و هرگز به
کردیت لیمیت نزدیک نشوید.
به عنوان یک قاعده کلی ،شما باید سعی
کنید استفاده از کردیت خود را زیر 25
درصد نگه دارید .به عبارت دیگر ،اگر
شما یک کردیت کارت با کردیت لیمیت
کل  1000دالر دارید ،هرگز از آن کارت
بیش از  250دالر هزینه نکنید .به همین
دلیل است که کردیت کارت با لیمیت
باال نیز مهم است .به عنوان مثال ،کردیت
کارت اصلی من کردیت لیمیت 30000
دالر دارد و من هرگز به استفاده از 25
درصد حتی نزدیک هم نشدم .اگر شما
یک کارت با کردیت لیمیت به اندازه
کافی باال ندارید که بتوانید به راحتی زیر
 25درصد مصرف بمانید ،با وام دهنده
حداقل یک سال درخواست
تماس بگیرید و درخواست کنید که
وام یا کردیت کارت نکنید
کردیت لیمیت را باال ببرند.
هنگامی که شما قسط وام خود را پرداخت
شما به یک وام مسکن نیاز دارید
می کنید ،من پیشنهاد می کنم درخواست
داشتن
شما قطعا نیاز به یک وام مسکن برای
وام و کردیت کارت ها را همه با هم
اگر
حال،
یک کردیت خوب ندارید .با این
متوقف سازید .در این مرحله ،شما باید در
به
را
خود
می خواهید کردیت اسکور
کیف پول خود چند کردیت کارت ،چند
حداکثر برسانید ،داشتن یک وام با تاریخ وام اتومبیل پرداخت شده و وام مسکن
پرداخت خوب ضروری است .از آنجا که وام داشته باشید .هنگامی که شما در این
مسکن معموال یک وام نسبتا بزرگ است و به موقعیت هستید ،واقعا نیاز به درخواست
دست آوردن آن سخت تر از دیگر انواع وام کردیت بیشتر ندارید.
مانند وام خودرو است ،گرفتن وام مسکن با درخواست ندادن برای کردیت  ،شما
به شخص وام دهنده نشان می دهد که شما هیچ  hard inquiryدر کردیت ریپورت
به اندازه کافی مسئول کردیت خود برای خود دریافت نمی کنید و این کار به طرز
دریافت وام مسکن هستید.
شگفت انگیزی روی کردیت اسکور شما
 FICOتوصیه می کند که ترکیبی از موثر است .اگر شما نیاز دارید برای
حساب های مختلف ،همراه با کردیت کردیت درخواست دهید ،در نظر داشته
کارت ها و وام های قسط داشته باشید ،باشید که این کار حدود یک سال شما را
وام مسکن آخرین جزء به منظور داشتن عقب می اندازد .تکرار می کنم برای این
کردیتی است که به خوبی در حال گردش مرحله ،شما باید در وضعیتی باشید که به
است .این نکته را در نظر داشته باشید که کردیت بیشتر نیاز نداشته باشید.
کردیت اسکور من به دلیل وام مسکن تا
صبر کنید ،سپس بیشتر صبر کنید
حدود یک سال باال نرفت .پس این اتفاق در نهایت ،شما باید به ایجاد سابقه کردیتی
قطعا مدتی طول می کشد.
مثبت ادامه دهید .این به این معنی است که
شما مسلما نباید فقط برای گرفتن پرداخت های خود را در زمان مقرر انجام
کردیت اسکور کامل وام مسکن بگیرید .دهید و از اینکه هیچ اکانت منفی مانند
با این حال ،از آنجایی که در آن نرخ بهره  collectionنگرفته اید مطمئن شوید .هر
نسبتا کم است و شما در حال تامین مالی چقدر حساب شما قدیمی تر باشد ،کردیت
چیزی هستید که معموال ارزش آن باال می اسکور بهتری دریافت خواهید کرد .به
رود ،وام مسکن به طور کلی  good debtعنوان مثال ،قدیمی ترین کردیت کارت شما
در نظر گرفته می شود .اگر شما در حال  15ساله و کردیت کارت متوسطشما  8ساله
حاضر وام مسکن ندارید ،قبل از تقاضا است .شاید انتظار سخت ترین راه است،
برای وام مسکن مطمئن شوید کردیت اما نباید عجله کنید .هنگامی که به این
ریپورت خود را اصالح کنید.
نقطه رسیدید ،دیگر نیاز به کردیت زیادی
تمام اقساط وام را با پرداخت
ندارید ،بنابراین اسکور شما چ ن دان مهم
به طور قابل مالحظه ای کم کنید
نیست .در این نقطه ،همه مراحل به نوعی
من با این یکی شگفت زده شدم ،چرا که بازی تبدیل می شوند تا ببینید که چقدر
همیشه تصور می کردم که با توجه به می توانید باال بروید.
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کردیت اسکور این که چه مقدار از وام را
بازپرداخت کرده اید ،اهمیتی ندارد .با
این حال ،یک بار که وام خودرو و وام های
دانشجویی را پرداخت کردم متوجه شدم
که کردیت اسکور من بیشتر از  20پوینت
افزایش یافته است .کلید کار اینجاست که
اگر توانایی پرداخت همه آن را ندارید ،به
اندازه ممکن از وام را پرداخت می کنید .هر
چقدر باالنس باقی مانده به صفر نزدیک تر
باشد ،کردیت اسکور شما بیشتر از آن بهره
مند می شود .به عنوان نمونه ،من یک وام
خودرو  30000دالری ،یک وام دیگر خودرو
 20000دالری و وام های دانشجویی در
مجموع  11000دالری را پرداخت کردم.
تقریبا بالفاصله پس از پرداخت اینها،
کردیت اسکور من باال رفت.
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گویی گمشدۀ دیرین خود را یافته بود.
ناگهان همه آرزوهای خفته و عاطفه های
نهفتۀ دلش شکفته و آشکار شدند .نمی
توانست چشم از آن پرده برگیرد .چنان واله
و شیفتۀ آن تای بی همتا شد که بی هوش،
نقش بر زمین گردید .صورتگر که این حال را
دید به وزیران گفت« :من به تاالر می روم.
دوست دارم بدانم هنگامی شاه به هوش
می آید ،چه واکنشی از نبودن من نشان
می دهد ».شاه همین که چشم گشود ،به
پیرامون خود نگریست و نخستین سخنش
این بود« :نقاش کجاست؟» نگارگر به نزد
شاه بازگشت .شاه ،ازو خواست تا نشانی
و هر گونه آگاهی در بارۀ این مه پاره می
داند را به او بگوید .نقاش گفت« :پادشاها
هرگز ،هرگز پندار پیوند با این زن را در سر
نپرورانید که افسرده می شوید».
اما دیگر کار از کار گذشته بود .شاه یک
دل نه ،به صد دل شیفته و دلباختۀ آن
ماهرخ شده بود.
نقاش ادامه داد« :هر روز ،از چهار گوشۀ
گیتی ،بزرگانی به خواستگاری آن شهزاده
می روند .او را آیین این است که دل
دادگانش ،بایستی پاسخ معمایی را ازو
بپرسند ،اگر شهزاده نتواند آن را جواب
دهد ،خواستگار را به همسری می پذیرد
وگرنه ،او باید همـۀ عمر ،به رایگان،
خدمتگزار دربار شهزاده شود .این را هم
بگویم که شهزاده از هوش سرشار و دانش
بسیار برخوردارست و تا کنون همۀ چیستان
ها را پاسخ درست داده» .شاه گفت:
«دوست دارم بروم ،شانس خود را بیازمایم
تا این که هر دم در آتش عشق او بسوزم».
پس نام شهر و نشانی سرای معشوقه را از
نقاش گرفت و پس از چندی همراه یکی از
وزیرانش راهی آن سرزمین شد .رفتند و
رفتند تا نیمروز که هوا گرم شد .آنگاه خسته
و گرما زده ،در سایه سار درختی آسودند.
شاه به وزیرش گفت« :همان گونه که می
دانی من هیچ شناخت ،دانش و آگاهی در بارۀ
زنان ندارم و چیزی از سرشت آنان نمی دانم.
برایم از رفتار ،کردار و گوهرشان هر آنچه
می دانی بگو ».وزیر گفت :پادشاها ،یکی از
آرزوهای ژرف زنان این است که همواره به
چشم مردان ،خوش و زیبا جلوه کنند و مورد
مهر آنان قرار گیرند .میل به خودنمایی ،خود
ستایی و خود آرایی از ویژگی های دیگر خانم
ها ،برای جذب مردانست .زنان شکارچی دل
و روان مردانند و مردان شکار آنان.
از سوی دیگر در تصاحب تن ،این مردانند
که شکارچی هستند و خانم ها شکار آنان.
خانم ها با داشتن زیبایی سیما ،اندام های
موزون ،آهنگ خوش صدا ،چگونگی بیان،

شیوۀ راه رفتن و هم با لوندی ،کرشمه و
عشوه گری توجه مردان را به خود جلب
می کنند ،احساسات آنان را بر می انگیزند
و روانشان را در بند خود می گیرند .کوتاه
سخن این که مورد محبت مردان بودن
بزرگترین و مهمترین خواسته و آرزوی هر
زنی است .آنان با هر شگرد و ترفندی در
دل مردان راه پیدا می کنند .آفرینش زن
به گونه ایست که وابسته به مرد می باشد
به همین دلیل ،اگر تکیه گاه دلخواهش
را نیابد یا آن را از دست بدهد ،دلسرد و
افسرده می شود .زن کودکی است که با
اندک تبسم ،خندان و با کمترین بی مهری
گریان می شود .زن هم چون بوتۀ نیلوفر به
تکیه گاه نیاز دارد تا آن را ،با گل و سبزۀ
هستی خویش ،بیاراید .اگر چنین پایگاهی
نیابد ،خشک می شود و از پا می در می
آید .افزون برین ها ،در آفرینش زن حکایت
کرده اند که آفرینندۀ جهان ،هنگامی که
خواست او را خلق کند ،دریافت همۀ
مصالح را برای آفریدن مرد بکار برده ،دیگر
چیزی در دسترس ندارد .پس بر آن شد تا
گل چینی از هر آن چه آفریده ،گرد آورد و
با آنها ،زن را بیافریند .آنگاه زیبایی چهره را
از ماه ،نرمی و لطافت تن را از پنبه ،نازکی
اندام را از نی ،شکوفایی و جلوه گری سر
و تن را از گل ،گیرایی و شهالیی چشم را
از آهو ،شادی و سرخوشی را از نور ،گریه
را از ابر ،سبک سری را از نسیم ،ترسویی
را از خرگوش ،خود شیفتگی و غرور را از
طاووس ،سختی را از سنگ ،شیرینی را از
انگبین ،سنگدلی و ستم کاری را از گرگ،
گرمی را از آتش ،سردی را از برف ،نا
سنجیده سخن گفتن را از طوطی برگزید
پس همۀ را با هم آمیخت ،زن را آفرید و
به مرد پیشکش کرد .مرد با خوشحالی به
پیشواز زن رفت .او را در آغوش گرفت .به
کلبۀ خود برد .روزهای خوب و عاشقانه
ای را با او گذراند اما پس از چندی
ازو خسته شد .نزد خدا رفت و گفت:
«بارخدایا ،این موجودی که به من داده
ای ،زندگی را بر من سیاه کرده است.
پیشه اش پرگویی است .هیچ گاه مرا
به حال خود رها نمی کند .همواره به
من فرمان می دهد .می خواهد همیشه
نوازشش کنم ،او را بستایم .بی خود و
بی سبب می گرید .چیزهایی می خواهد
که من از تهیۀ آنها ناتوانم .زندگانی با او
برایم ممکن نیست .آمده ام او را به تو
پس دهم ».خدا گفت« :باشد ».زن را
پس گرفت .هنوز یک هفته نگذشته بود
که مرد پیش خدا بازگشت و با گردنی
کج گفت« :پروردگارا ،چند روز پس از
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آن که او را به تو سپردم ،احساس اندوه و
تنهایی می کنم .بی او کلبه ام سرد و تاریک
است ،گویی چیزی کم دارم یا چیزی گم
کرده ام .جای خالی او را همه جا می بینم.
همواره به یاد می آورم چگونه برایم شیرین
زبانی می کرد .آواز می خواند .گاهی دست
افشانی و پایکوبی می کرد و از گوشه چشم
با لبخند ،مهربانانه نگاهم می کرد و ناگاه
قه قهۀ خندۀ دل نشینش را سر می داد.
هنگامی سرحال بود از سر و کولم باال می
رفت ،نوازشم می کرد .تنش گرم و نرم بود.
خواهش می کنم او را به من برگردان ».خدا
گفت« :باشد ».زن را به او داد .ولی بار
پس از مدتی ،آدم نزد خدا رفت و گفت:
«بارخدایا نمی دانم چه بگویم ،شرمنده
ام اما به این نتیجه رسیده ام که زحمت
این زن بیش از رحمتش است .خواهش می
کنم او را از من باز ،پس بگیر ».خدا با خشم
گفت« :دیگر بس است .همین است که
هست .برو و با او بساز».
مرد ناچار با خود گفت« :چه بایدم کرد ،نه
با او توانم زیست ،نه بی او».
رهی معیری این افسانۀ را با نازک خیالی های
شاعرانه ،به نام خلقت زن ،چنین سروده است:
جهان داور چو گیتی را بنا کرد 		
پی ایجاد زن اندیشه ها کرد
		
مهیا کرد تا اجزای او را
ستاند از الله و گل رنگ و بو را
ز دریا عمق ،از خورشید گرمی
ز آهن سختی ،از گلبرگ نرمی
تکاپو از نسیم و مویه از جوی
ز شاخ تر ،گراییدن به هر سوی
		
ز امواج خروشان ،تند خویی
ز روز و شب ،دو رنگی و دو رویی
صفا از صبح و شور انگیزی از می
شکر افشانی و شیرینی از نی
ز آتش گرمی ،دم سردی از آب
خیال انگیزی ،از شب های مهتاب
گران سنگی ،ز لعل کوهساری
سبک روحی ،ز مرغان بهاری
فریب از مار و دور اندیشی از مور
طراوت از بهشت و جلوه از حور
ز جادوی فلک ،تزویر و نیرنگ
تکبر از پلنگ ،آهنین چنگ
ز گرگ تیز دندان ،کینه جویی
ز طوطی ،حرف نا سنجیده گویی
		
ز باد هرزه پو ،نا استواری
ز دور آسمان ،نا پایداری
جهانی را به هم آمیخت ایزد
همه در قالب زن ریخت ایزد

وزیر در پایان سخنانش گفت« :اما برای
آرام ،شاد و بی درد سر ،با زن زیستن و از
زندگی لذت بردن یک قانون زرین هست
اگر آن را ،مردان به کار گیرند همیشه
خوش بخت و آسوده به سر خواهند برد و
آن ،این است که هرگز ،هرگز به خواست
های همسر خود نه ،نگویند ،با او مخالفت

نکنند .آنگاه خواهند دید ،زندگی چون
جویباری زالل و با آوازی خوش به شیرینی
و آسانی می گذرد .جزین زندگی زناشویی
همواره پرآشوب ،همراه با بگو مگوهای
تند ،با زد و خوردهای ویرانگر و گاه به
جدایی پایان می گیرد .کوتاه سخن این که
زن شاهکار خلقت است .گرفتن دُم ماهی
در دست و پاسداری از دل بانوان سخت
دشوارست .این را هم بگویم نیاز نیست
هر آنچه زنان می گویند و می خواهند ،بی
درنگ اجرا و به جا آورده شود زیرا آنان با
گذشت زمان ،خواسته و گفته های خود
را فراموش می کنند .و یک چیز دیگر
خانم ها اگر از سوی دوست یا همسر خود
مهربانی و عشق دریافت کنند ،چندین
برابر آن را با بهترین جلوه و شکوه پس می
دهند .برای نمونه نطفه ای به زن بدهید،
وی از آن ،فرزندی می آفریند و به شما
پیشکش می کند .خانه ای برای او بخرید،
از آن باغ و گلستانی برای شما می سازد.
لبخند مهر آمیزی نثارش کنید ،او دل و
روانش را رایگان به شما هدیه می کند.
هر آن چه را به زن بدهید ،آن را زیباتر،
بزرگتر و با معناتر به شما باز می گرداند.
اما هوشیار باشید اگر سخت بگیرید و او
را در تنگنا بگذارید ،با شگفتی خواهید
دید که دوزخی سوزانتر از جهنم خدا
برای شما بر پا می کند».
آنگاه شاه و وزیرش پس از خوردن توشۀ
راه ،به سوی شهر شهزاده راه افتادند.
آنان سوار بر اسبان باد پای خود شدند،
تاختند و تاختند تا سرانجام به مقصد
رسیدند .شبانگاه را آسودند .بامداد ،وزیر
به شاه گفت« :شما آن چنان هیجان زده
هستید که می ترسم در برابر شهزاده
خانم نتوانید به خوبی به بیان معماها
بپردازید .اگر اجازه دهید من نیز با شما
بیایم و چیستان ها را مطرح کنم».
شاه این پیشنهاد را پسندید و پذیرفت.
هنگامی به حضور شهزاده بار یافتند.
وی با لبخندی دلنشین به آنان خوش آمد
گفت .او بر تختی با شکوه نشسته بود.
ردایی سرخ رنگ به دوش و یلی مروارید
نشان بر تن داشت .چشمانش درشت و
گیرا ،مژگانش بلند و سرمه ناک و لبانش
به رنگ شنگرف بود .شاه از دیدن آن الهه
زیبایی و ناز آن چنان از خود بی خود شد
که سراپا می لرزید و دمی چشم از آن گل
گلخانۀ ناز بر نمی داشت .شهزاده هم
از دیدن اندام موزون ،چهرۀ مردانه و
دلپسند شاه در خود خلجانی احساس کرد
اما هم چنان شکوه و متانت خود را نگه
داشت .آنگاه با صدایی گوشنواز گفت:
 خواهش می کنم نخستین چیستان رادنباله مطلب در صفحه ۵۱
بیان کنید.
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روز سوم که قرار بود از بیمارستان مرخص
شود پریسا با خوشحالی به اطاق او آمد و
گفت« :امروز دکتر پس از نگاه کردن به
عکس های جدیدی که از پای شما گرفته
شده اجازه داده که شما به منزل بروید.
البته باید تا مدتی با آرامش و با کمک عصا
راه بروید ».و بعد چند صفحه کاغذ به
دست پرویز داد و گفت« :اینها ورزش هائی
هستند که باید در منزل تا خوب شدن کامل
پای تان انجام بدهید».
چقدر پرویز دلش می خواست که صورت
این فرشتۀ نجاتش را ببیند .باز همان سئوال
در ذهنش شروع به رژه رفتن کرد .دل را
به دریا زد و از پریسا پرسید« :پریسا خانم،
میتونم شمارۀ تلفن شما را داشته باشم؟!»
و با حالتی آمیخته با تردید به او نگاه کرد.
به خودش گفت که چقدر این نقاب کار او
را سخت کرده چون اص ًال قادر به خواندن
احساس پریسا نمی توانست باشد .با کمال
تعجب پریسا بدون تردید کارتی از جیب
لباسش در آورد و به پرویز داد و گفت:
«هر وقت کاری یا مشکلی داشتید زنگ
بزنید خوشحال خواهم شد که به شما جواب
بدهم ».و بعد اشاره به ورقه های ورزشی
کرد و گفت« :ورزش ها با تصویر هستند و
کام ًال ساده .مطمئن شوید که انجام بدهید».
پرویز چیزی نگفت و بیشتر از اینکه نمی
تواند احساس پریسا را از صورتش بخواند در
عذاب بود .با او دست داد و مجددآً از او
تشکر کرد و مشغول جمع آوری لباس هایش
شد .در مدت چند ماه پرویز به پریسا چند
باری زنگ زد و با او در مورد ورزش های
روزانه اش و بهبود پایش صحبت کرد تا
این که یک روز از او برای شام دعوت کرد.
پریسا پس از تشکر گفت« :برای شام نه ولی
با کمال میل میتونیم با هم دیداری داشته
باشیم ».اگر چه پرویز دوست داشت با پریسا
شام بخورد ولی وقتی بیاد نقاب او افتاد فکر
کرد که شاید نمی خواهد که صورتش را به
او نشان بدهد چون غذا خوردن با نقاب را
برای او مشکل می دید .باز همان سئوال
همیشگی ،چرا نقاب؟
قرار شد که یک دیگر را در پارکی باالی شهر
مالقات کنند .پرویز تصمیم گرفت که در
اولین فرصت سئوالش را مطرح کند ،چون
احساس می کرد که به اندازۀ کافی صبر
کرده بود .سر ساعت پریسا با لباسی بسیار
شیک و با همان نقاب همیشگی وارد پارک
شد .پرویز به استقبال او رفت .روز آفتابی
قشنگی بود .مدتی در پارک قدم زدند و در
مورد اتفاق آن روز با هم حرف زدند .وقتی
روی یک صندلی کنار هم نشسته بودند
باالخره پرویز به خود جرات داد که از پریسا
سئوالش را بپرسد .رو به پریسا کرد و گفت:

«میتونم از شما بپرسم چرا صورت خود تونو
می پوشانید؟ آیا این کار شما دلیل مذهبی
دارد؟»
پریسا انتظار این سئوال را خیلی پیش تر
از این از او داشت ،چون این سوالی بود
که همه از او در اولین یا دومین دیدار می
کردند .او هم به هر کدام مناسب احساس
و ادراکشان جوابی می داد .بعد از آن اتفاق
که او را مجبور به پوشش صورتش کرده بود
همیشه این اولین سئوالی بود که هر کس
او را می دید از او می پرسید .روزهای اول
باعث ناراحتی او می شد اما بعد ها به این
سئوال کردن ها عادت کرد و در یافت که
از این طریق می تواند با مردم وارد بحث
شود و در نتیجه آنها را بهتر شناسایی کند.
از پرویز پرسید« :شما در این مورد چه فکر
می کنید؟» پرویز گفت« :من بعد از آشنا
شدن با شما و دیدن نقاب به صورت تان،
به این مسئله خیلی فکر کرده ام .من فکر می
کنم اگر قرار است زن ها خود را بپوشانند
که مردها مرتکب گناه نشوند ،مثل این
است که در یک حادثۀ تجاوزگری ،تجاوز
شده را بجای متجاوز تنبیه کنیم .من فکر
می کنم خداوند هر چه را آفریده ،از زشتی و
یا زیبایی ،برای دیدن و ستایش کردن است
و نه مخفی کردن .اگر مردی نمی تواند
خودش را با دیدن چهره یک زن کنترل کند
باید چشم او را با عینک سیاه پوشاند نه
سر تا پای زن ها را .چطور مردی می تواند
ادعا کند که قابل اطمینان است وقتی امکان
دست درازی را نداشته باشد .رفتار و کردار
پسندیدۀ هرکس نباید بخاطر وحشت از
تنبیه شدن یا بخاطر دریافت پاداشت باشد.
بنظر من در غیر این صورت ارزشی نخواهد
داشت .مانند رفتار دین داران متظاهر که
از وحشت جهنم و به امید بهشت رفتن سر
چشمه می گیرد که کام ًال بی ارزش است و
نوعی معامله با پرودگار است».
مدت ها پرویز در مورد عقاید خود داد سخن
داد و پریسا به آرامی و صبوری گوش داد.
باالخره پرویز گفت« :شما نظرتان در این
مورد چه هست؟» پریسا گفت« :تا حدودی
با شما موافقم .هر چه را خداوند آفریده برای
دیدن و تحسین کردن آن است.از جمله زن
های زیبا و این ما هستیم که باید حد و مرز
خود را بدانیم و رعایت کنیم .همانطوری که
ما االن از دیدن گل های این پارک لذت می
بریم ولی نباید به خود اجازه بدهیم که آنها
بچینیم .و اما جواب سئوال شما .پوشش من
جنبۀ مذهبی ندارد .مدتی پیش مرد جوانی
به خیال این که امر خدا را انجام می دهد،
به یکی از مخلوقات او دست درازی کرده
و به روی صورت من اسید پاشید به خیال
اینکه خالق را از خودش راضی می کند.
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دانستنی های جالب
Fاسب ها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.
Fکانگروها قادرند  ۳متر به سمت باال و ۸
متر به سمت جلو بپرند.
Fقلب میگو در سر آن واقع است.
Fگونه ای از خرگوش قادر است ۱۲
ساعت پس از تولد جفت گیری کند.
Fدارکوب ها قادرند  ۲۰بار در ثانیه به
تنه درخت ضربه بزنند.
Fتمامی پستانداران به استثنای انسان و
میمون کور رنگ می باشند.
Fعمر تمساح بیش از  ۱۰۰سال است.
Fتمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی
های ملکه انگلیس هستند.
Fموریانه ها قادرند تا  ۲روز زیر آب زنده بمانند.
Fمزه سیب ،پیاز و سیب زمینی یکسان
می باشدوو تنها به واسطه بوی آنهاست
که طعم های متفاوتی می یابند.
Fفیل ها قادرند روزانه  ۶۰گالن آب و ۲۵۰
کیلو گرم یونجه مصرف کنند.
 Fجغدها قادر به حرکت دادن چشمان
خود در کاسه چشم نمی باشند.
 ۸۰ Fدرصد امواج مایکرو ویو تلفن های
همراه بوسیله سر جذب می گردد.
Fقد فضانوردان هنگامی که در فضا
هستند  ۵تا  ۷سانتی متر بلندتر می گردد.
Fبلژیک تنها کشوری است که فیلم های
غیر اخالقی را سانسور نمی کند.
Fموز پر مصرف ترین میوه کشور
آمریکا می باشد.

 Fدرتمام انسان های کره زمین ۹۹
درصد شباهت ژنتیکی وجود دارد.
 Fنود و هشت درصد از ژن های انسان و
شامپانزه یکسان می باشند.
 Fقلب انسان بطور متوسط  ۱۰۰هزار بار
در سال می تپد.
Fلئوناردو داوینچی مخترع قیچی می باشد.
Fسطح شهر مکزیک ساالنه  ۲۵سانتی متر
نشست می کند.
Fپنجاه درصد جمعیت جهان هیچگاه در
طول حیات خود از تلفن استفاده نکرده
اند.
Fدر هر  ۵ثانیه یک کامپیوتر در سطح
جهان به ویروس آلوده می گردد.
Fظروف پالستیکی  ۵۰هزار سال طول می کشد
تا در طبیعت شروع به تجزیه شدن کنند.
Fاغلب مارها دارای  ۶ردیف دندان می باشند.
 Fنود درصد سم مارها از پروتئین تشکیل
یافته است.
Fحلزون می تواند سه سال بخوابد.
Fتنها غذایی که فاسد نمی شود عسل
است.
Fمقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان
است.
Fعمر خورشید  ۵میلیارد سال می
باشد.
Fکوتاه ترین جنگ در تاریخ ۱۸۹۶
بین نازی ها و انگلستان رخ داد که ۳۸
دقیقه طول کشید،

ادامه مطلب خشخاش...از صفحه ۳2

چه حال است اینکه مدهوشند یکسر
رودکی پِ ُیون (با کسر «پ» و ض ّم «ی») را
که پنداری که خوردستند هپیون بهمعنای افیون آورده است:

گرنه دیوانه شدهستی چون سر هشیار خویش
از بخار ِ
گند ِمی طبلی پر از هپیون کنی
علم است کیمیای بزرگیها
ش ّکر ُکنَدت اگر همه هپیونی

تلخی و شیرینیَش آمیختهست
کس نخو َرد نوش و شکر با پ ِیُون

چقدر نادان باید باشد کسی که برای خشنود
کردن خالقی به مخلوق او صدمه بزند .ولی
بعد از اینکه این اتفاق برای من افتاد ،برای
اینکه باعث ناراحتی آنهایی که به صورت
من نگاه می کنند نشوم ،صورت خود را
پوشاندم .البته باید بگویم این اتفاق به من
درس های بزرگی داده است .آیا می دانید
که شما و بقیه مردم همه و همه به صورت
خود نقاب دارید؟ تنها فرق بین نقاب من و
شما این است که مال من آشکار است و نقاب
شما و بقیه مردم پنهان است .دیدن نقاب
من بسیار آسان و نقاب دیگران بسیار مشکل،
بخصوص که نقاب من ثابت و همیشه یک
شکل است و نقاب دیگران دائما در حال
تغییر .اگر تحمل دیدن صورت مرا دارید،

من نقابم را بر میدارم ».پرویز گفت:
«شما که گناهی نکرده اید که آن را می
پوشانید ».پریسا نقابش را برداشت .پرویز
نگاهی به صورت او کرد و گفت« :شرم
بر کسی که چنین کاری را انجام داده و
شرم بیشتر برکسی که این روش را تعلیم
می دهد و تشویق می کند ».و بعد زیبائی
چشمان پریسا را تحسین کرد که باعث شد
لبخندی بروی صورت پریسا نقش ببندد.
پرویز دوباره از او خواهش کرد که برای
شام به رستورانی همراه او بیاید .پریسا هم
پس از تشکر قبول کرد.

مصرع دوم بیت باال با رسم خوردن شیرینی
همراه مصرف تریاک همخوانی ندارد.

از نقابی که عیان ست نباشم نگران
وحشت من ز نقابیست که باشد پنهان
وحشت نکنم ز آن که سخن می گوید
وحشت کنم از آنکه خموش است زبان
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ادامه مطلب مشقی تازه...از صفحه ۱۹

خودم هم همین نظر را داشتم و پوشیدم،
یه کت نو هم که خریده بودم اونم با
شلواری که بهش بخوره پوشیدم .در خانه
دوستم دیدم پسرکش ،شادان ،نمی دانم
چرا یک ریز به پاهای من نگاه می کرد و
یواشکی می خندید .بر آن شدم ببینم قضیه
چیه! نگاه کردم به پاهایم دیدم عجب مثل
اینکه جوراب نپوشیدم .به بهانه ای رفتم
دستشویی و آنجا کفش هایم را درآوردم
و دیدم جوراب پوشیدم ولی چون کش
باالی هر دو شل بوده جورابا جمع شدند
تا نوک دوتا از انگشتام .دوباره آنها را
باال کشیدم و برگشتم توی اتاق پذیرایی.
این دفعه خیلی مواظب بودم کسی به
پاهایم نخندد .البته در همان دستشویی
تف انداختم به قبر پدر ،چه عرض کنم،
هرکسی که ما را خجالت زده کرد .البته
بعدا خودم را مالمت کردم از این حالتم
و عصبانیت .قضیه شرمساری از جوراب
هایم به همین جا ختم نشد .دو هفته پیش
رفته بودم مطب دکترم که مرد نازنینی
می باشد .قرار بود از قلبم دوباره تست
بگیرند و وضعیت آن را کنترل کنند.
در آنجا مرا به یک اتاق کوچکی هدایت
کردند .در آن اتاق خانم تکنسینی به من
گفت که روی تخت کامال دراز بکشم و
من هم دراز کشیدم .چندتا وایر به چند
جای سینه و پهلوهایم وصل کرد و سر
همه را هم واصل کرد به یک مانیتور .بعد
جوراب هایم را هم درآورد .وقتی جوراب
هایم را در می آورد رو کرد به من و گفت:
«شما ماشاء اهلل آدم فهمیده ای هستی.
چرا جوراب باال سفت می پوشی ،مگر
نمی دانی جریان عبور خون در پاهایت را
قطع می کنند و کار دستت می دهند»!.
با حرف های او باز هم عرق شرمساری بر
پیشانی من نشست .این دفعه یادم نبود
مارک این جورابا چه بود .بگذریم.
آخرین مطلبی که آن روز برای بچه ها
گفتم این خاطره قدیمی بود مربوط به
دوره جوانی و دانشجویی و مجردی.
قضیه از این قرار بود که مستاجر یه آقایی
در لویزان تهران بودم .خانه کوچکی اجاره
کرده بودم و یه روز خانم صاحبخانه به
من گفت یه سری بزن به آقامون ،باهات
کار داره .خانه صاحبخانه زیر خانه من
بود .من می دانستم می خواهند اجاره را
بکشند باال .دنیا دور سرم می چرخید .یه
روز را آماده کردم برم پیش صاحبخانه
یه چیزی بگم از این کارش منصرف
شود و رفتم .روزی که رفتم خانه شان
دیدم صاحبخانه و پسرش توی هال روی
فرشی نشسته اند .من هم کفش هایم را

درآوردم و مقابل شان نشستم .قلبم هم
تاپ تاپ می کرد .هنوز درست جاگیر
نشده بودم و حرف های معمول ما تمام
نشده بود که دیدم پسرکش دارد به پای
من نگاه می کند و ریز ریز می خندد .من
هم نگاه کردم ببینم به چی می خنده دیدم
نوک یکی از جوراب هایم سوراخه .برای
اینکه کم نیاورم و خودم را نبازم رو کردم
به پسرک گفتم« :آقا شهرام ،جوراب من
پنجره داره که گرمش نشه ».پسرک خنده
شیرینی کرد و پدرش خنده تلخی .وقتی
آمدم درباره افزایش اجاره حرفی بزنم
صاحبخانه درمیان حیرت و ناباوری من
گفت« :اصال نگران نباش .من از اضافه
کردن اجاره منصرف شدم .شما باز هم
همان اجاره ماه های قبل را بدهید ».از
حرف های امیدبخش و ناباورانه صاحبخانه
در آن روز بسیار خوشحال و شنگول شدم
ولی چه فایده که باز جورابا منو جلو اونا
خجالت داده بود .پس خاک بر سر صنعت
جوراب قالبی ،وطنی در آن روزها جورابای
فزرتی نکبت بار به درد نخور.
درباره کتاب امثال و حکم دهخدا
در سال  1310شمسی کتاب چهار جلدی
امثال و حکم شادروان علی اکبر دهخدا
در تهران منتشر شد .من هم وقتی ایران
بودم این اثر را داشتم .این مجموعه ارزنده
نویسنده مبارز ،طنز پرواز علی اکبر خان
دهخدا در بردارنده قریب پنجاه هزار
امثال و حکم ،کلمات قصار و ابیات متفرقه
است .مطالب این کتاب ها به ترتیب
حروف الفبا تنظیم یافته و ضرب المثل ها
شرح و تفسیر شده است .دهخدا به پیروی
از رسم و شیوه اکثر شاعران و نویسندگان
قدیم ایران ،ضرب المثل ها را نه به صورتی
که در زبان مردم است بلکه به صورتی که
کتب و دواوین آمده نقل کرده است و
چنان است که گویی مولف اصال درصدد
جمع آوری فولگور نبوده بلکه قصد داشته
که اشعار و کلمات اخالقی و پندآموز را
در یک جا گرد آورد .از این رو است که
ضرب المثل ها در کتاب او مقام دوم
گرفته و معموال به عنوان مرادف امثال و
ِحکم اولی ذکر گردیده است .یادآوری می
کنم دهخدا در این اثر ماندگار ،چهل و پنج
هزار بیت از شعرای کالسیک ما ،از جمع
پنج هزار بیت از فردوسی ،چهار هزار بیت
از سعدی ،دو هزار و پانصد بیت از نظامی،
دو هزار و پانصد بیت از اسدی طوسی ،دو
هزار و پانصد بیت از جالل الدین مولوی را
در این کتاب نقل کرده است.
فدریکو گارسیا لورکا
لورکا شاعر و نمایشنامه نویس اسپانیایی
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وزیر با کسب اجازه از شاه و شهزاده
گفت« :آورده اند مردی برهمن سه پسر
داشت .همۀ دارایی او ،نوزده گاو بود.
به هنگام مرگ ،فرزندان را نزد خویش
خواند و گفت :من اینک در کام مرگ
هستم .به آنچه می گویم خوب گوش
دهید .تنها مرده ریگم برای شما ،همین
نوزده گاوست .آنها را میان خود بدین
گونه که می گویم بخش کنید :برادر
بزرگ نیمی از گاوها را ،برادر میانی
یک چهارم و برادر کوچک یک پنجم از
آنها بردارد .اگر گاوی زیاد آمد هر سه
باید آن را بخورید .هرگاه نتوانستید آنها
را به خوبی تقسیم کنید ،گاوها را به
پادشاه هدیه کنید .اگر سفارش مرا به
کار نبندید نفرین ابدی من بر شما باد.
برهمن این بگفت و درگذشت.
فرزندان پس از به خاک سپردن پدر و
برگزاری آیین سوگواری ،بر آن شدند
تا گاوها را بنا به دستور او ،میان خود
قسمت کنند .برادر بزرگ گفت نیمی
از نوزده گاو ،می شود نُه و نیم گاو که
به من می رسد و یک چهارم آنها ،یعنی
چهار گاو و سه چهارم و...سرانجام دیدند
بیش از نیمی از یک گاو اضافه می آید که
بنا بر خواستۀ پدر ،باید آن را بخورند ،در
حالی که خوردن گوشت برای برهمنان
نارواست .افزون برین برادر بزرگ گفت:
چگونه می توان یک گاو را نصف کرد و او
زنده بماند ! یادمان باشد که اگر نتوانیم
آنها را چنان که پدر گفته ،بخش کنیم
باید گاوها را به پادشاه پیشکش کنیم
وگرنه نفرین ابدی پدر بر جان ما خواهد
بود ».در این جا وزیر از شهزاده خانم
پرسید« :ای شاهزادۀ دانا و واال تبار ،آنها
چه باید بکنند؟»
شهزاده سرش را اندکی به پایین خم

کرد ،دمی چند در اندیشه فرو رفت
سپس سر برداشت و گفت« :برادران
باید گاوی از کسی وام بگیرند ،تا شمار
آنها بشود بیست .آنگاه می توانند به
سادگی آن ها را تقسیم کنند .نیم بیست
راس گاو ،یعنی سهم برادر بزرگ ،می
شود ده گاو و یک چهارم بیست ،سهم
برادر میانه ،می شود پنج و یک پنجم
بیست هم چهار که روی هم رفته می
شود نوزده گاو .بنابرین برادران می
توانند گاو وام گرفته را هم پس دهند».
درین هنگام شهزاده از جا برخاست،
نگاهی به شاه جوان کرد و بیرون رفت.
بدین سان وزیر به مدت نوزده روز،
چیستان های گوناگون از شهزاده پرسید
و او به همۀ آنها پاسخ درست داد.
سرانجام روز بیستم ،شاه که درمانده و
نا امید شده بود ،به تنهایی نزد شهزاده
رفت و آخرین معما را خود پرسید .او
گفت« :پادشاه جوانی بود که از دل و
جان عاشق شهزاده ای ،که زیبایی اش
زبان زد و در گیتی بی همتا بود ،شده
بود .به خواستگاری اش رفت .شهزاده
پیمان کرد اگر پادشاه چیستانی ازو
بپرسد و او نتواند پاسخ آن را بدهد،
همسر او خواهد شد ولی آن ماهروی
یگانه به همه معماها ،پاسخ درست
داد .اکنون ای زیبای سرشار از هوش
و دانایی ،به من بگو آن شاه دین و دل
باخته ،چه باید بکند؟»
شهزاده اندکی در خود فرو رفت ،آنگاه
از فراز تختش نگاهی عاشقانه به شاه
کرد ،سپس از جای برخاست ،به سوی
او رفت و با اشتیاق گفت« :ای شاه
جوان سرانجام راه چاره را یافتی ».آنگاه
بازوبند خود را به نشانۀ پذیرفتن وی به
همسری ،به او پیشکش کرد.

بود .در  1898در یک خانواده مرفه و
با فرهنگ در روستای فوئنته و اکروس
در گرناوا واقع در جنوب اسپانیا زاده
شد .این هنرمند توانا به دست گروهی از
ناسیونالیست ها به طرز بسیار دردناکی
کشته شد .درباره مرگ او بحث و سخن ها
شده است .برخی او را یک قهرمان سیاسی
نامیده اند .دیگرانی گفته اند که قتل وی
اصال جنبه سیاسی نداشت .واقعیت این
است که گارسیا لورکا از فعاالن سیاسی
نبود ولی این شاعر آرام و شوریده حال
بهرحال در صف جمهوری خواهان بود و
حتی شعری درباره خون خواری «گارد
ملی»« ،شبه نظامیان فاشیست» سروده
بود .علت ظاهری اعدام او نیز همین شعر

بود .زیرا که یکی از شاهدان عینی این
رویداد تلخ نقل کرده است که فرمانده
فاشیست های گرانادا هنگام بازجویی
متن همین شعر را جلو لورکا گذاشت و
به او گفت« :من یکی از فرماندهان همین
«گارد ملی» هستم که تو در این شعر به آنها
اهانت کرده ای و تو را به دلیل همین جرم
اعدام می کنم ».بنابراین ممکن است خود
شاعر مردی چندان سیاسی نبوده باشد ولی
قتل او را مسلما باید عمل سیاسی به عمل
آورد .کشته شدن لورکا یک شبه نام او را
در سراسر جهان برسر زبان ها انداخت و به
شهرت رسید .می گویند شاملو شاعر بلند
آوازه و خالق ما در شاعری به شعر لورکا
توجه خاص داشت.
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سر و صدا ،نور و شلوغی باعث آزار او می
شود .به رفتار اطرافیان حساس است و
موسیقی غم انگیز را دوست دارد! مالك و
معیار زندگی این خانم ،گذشته و تجربیات
تلخ گذشته بود .حال را فدای گذشته كرده
بود و از زندگی خود لذت نمی برد.
ضمیر ناخودآگاه همه ما پر از خاطرات
تلخ و شیرین گذشته است .ذهن ما
همانند اتاقی خالی است كه افكار و
اندیشه ها در آن رفت و آمد می كنند.
گاهی در آن می مانند و گاه آن را ترك
می كنند .كسانی كه وابسته به خاطرات
گذشته هستند ،افكار و اندیشه هایشان
این خاطرات را مرور می كند ،آنها را
ارزیابی كرده و آنچه را كه دلبستگی
بیشتری به آن دارد ،نگاه می دارد و هر
از گاهی به آنها فكر می كند .كم كم به
آنها خو می گیرد و آنها را مالك و معیار
انتخاب رفتار خویش قرار می دهد و
اینها در قالب احساسات و اندیشه های
آنها ،خود را نشان می دهند .مهرورزی،
محبت ،ستایش ،خوبی ها ،امید ،بخشیدن
خود و دیگران ...نشانه های سالمت روان
و برخورد منطقی و زندگی در اینجا و
اكنون است .اما نا امیدی ،كینه و نفرت،
بدبینی و ...كه ویروس های روان هستند
و از قدرت تخریب باالیی برخوردارند،
نشانه ذهن مالمتگر و بدبین است.
راستی ،در خانه ذهن شما چه می گذرد؟ آیا
ذهن شلوغی دارید؟ آیا ذهن شما انباشته
از سؤال است؟ آیا ذهن شما انباشته از
خاطرات تلخ است؟ آیا در ذهن خود نشانه
هایی هم از خاطرات خوب دارید؟
راستی ،چرا خود را از دست این خاطرات
رها نمی كنید؟ نكند شما هم مانند آن
خانم به این خاطرات خو گرفته باشید؟ آیا
هیچ فكر كرده اید كه مرور این خاطرات
چه فایده ای برای شما دارد؟ آیا به ضرر
و آسیب های ذهنی ،جسمی و روانی این
خاطرات هم فكر كرده اید؟
پس ،منتظر چه هستید؟ چرا خود را از
شر آنها رها نمی كنید؟ شاید می پرسید
چگونه؟ با خانه تكانی ذهنی!
خانه تكانی ذهنی
نوزایش ،رمز سالمت و آرامش روانی
است! بسیاری از روانشناسان معتقدند
كه بهترین روش رهایی از دست
احساسات ناخوشایند و مشكالتی كه
از این رهگذر به وجود می آید« ،خانه
تكانی ذهنی» است .به طبیعت بنگرید
كه چگونه در پاییز و زمستان برگ و بار
كهنه خویش را به دور انداخته و پس از
چندی دوباره نو می شود.

مثبت...از صفحه ۲۸

به آب نگاه كنید! اگر آب ،این مایه حیات
مثل همه موجودات به همین شكل و بدون
تغییر و تحول در كره زمین به حیات خود
ادامه می داد ،بدون شك پس از مدتی
می گندید و همه اقیانوس ها و دریاها به
مرداب بزرگی تبدیل می شدند!
هیچ فكر كرده اید كه از بدو پیدایش
زمین تاكنون ،چند بار ،چند هزار بار ،چند
میلیون و میلیارد بار ،آبهای جهان تبدیل
به بخار و ابر شده و سپس به صورت
برف و باران به روی زمین بازگشته اند؟
آیا هرگز اندیشیده اید كه پوست بدن و
بسیاری از سلول های بدن انسان در طول
زندگی خود چند بار «نو» شده اند؟
اگر این نوزایش ها نبود ،انسان و بقیه
موجودات نیز همانند اسباب و اثاثیه
زندگی ،كهنه و مستعمل شده و دیگر
كارایی خود را از دست می دادند و
بیمارگونه به حیات خود ادامه داده و از
زندگی خویش لذت نمی بردند.
حال كه چنین ویژگی و توانایی برای
نوزایش در وجود آدمی نهفته است ،پس
چرا عده ای خود را از این موهبت محروم
می كنند و به احساسات ناخوشایند
اندیشه های كهنه و خاطرات تلخ می
چسبند و آن را رها نمی كنند؟
راستی اشكال كار در كجا است؟ باز
هم می پرسید چگونه و چطور خود را از
دست این خاطرات بد رها كنید؟ خیلی
راحت است! با بخشیدن خود و دیگران و
فراموش كردن آنچه كه اتفاق افتاده و به
فراموشی سپردن خاطرات بد و جایگزین
كردن خاطرات خوش و نگاه منصفانه و
واقع بینانه به همه ابعاد زندگی!
همه شما مثال معروف لیوان پر و خالی
را می دانید .حتی اگر قطره ای آب در
لیوان باشد ،چه بهتر است كه آنرا این
گونه توصیف كنید :من در لیوان خود
مقداری آب دارم! (كمیت آن اهمیت
چندانی ندارد .بلكه وجود آب در لیوان
مهم است).
و این شامل سالمتی ،شادی ،ثروت،
موفقیت و همه چیزهایی می شود كه
می توان به داشتن آنها افتخار كرد و
سپاسگزار بود!
فنگ شویی چیست؟
«فنگ شویی دانش كهن چینی است كه
علوم بسیاری را در دل خود جای داده و
امروزه با استفاده های كاربردی ،ارزش
و اعتبار شایان توجهی یافته و با اقبال
عمومی روبرو شده است ».فنگ شویی
در فرهنگ چینی حكم جادو را دارد .فنگ
شویی دانشی است برای قرار دادن هر

)WWW.PEZHVAK.COM ® 314 (MARCH 2018

حکایت
در روزگاری کهن پیرمرد روستا زاده
ای بود که یک پسر و یک اسب داشت.
روزی اسب پیرمرد فرار کرد و همه
همسایگان برای دلداری به خانه اش
آمدند و گفتند« :عجب شانس بدی
آوردی که اسب فرار کرد».
روستا زاده پیر در جواب گفت« :از
کجا می دانید که این از خوش شانسی
من بوده یا بد شانسی ام؟» همسایه ها با
تعجب گفتند« :خب معلومه که این از
بد شانسی است».
هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود
که اسب پیرمرد به همراه بیست اسب
وحشی به خانه برگشت .این بار همسایه
ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند و
گفتند« :عجب اقبال بلندی داشتی که
اسبت همراه بیست اسب دیگر به خانه
برگشت ».پیرمرد بار دیگر گفت« :از
کجا می دانید که از خوش شانسی من
بوده یا از بدشانسی ام؟»
فردای آن روز پسر پیرمرد حین سواری
در میان اسب های وحشی زمین خورد
چیزی در جای صحیح خود چه در منزل و
چه در محیط كار و چه در مسائل شخصی
مانند لباس و غذا و...
بر اساس به كارگیری قوانین فنگ شویی،
می توان با تغییراتی جریان انرژی را
در قسمت های مورد نیاز تقویت كرد.
همچنین این دانش می گوید در هر خانه
ای نقاط خاصی برای سالمتی ،خط مشی
زندگی ،فرزندان ،دانایی و ...وجود دارد كه
باید با توجه به عناصر مربوط به هر یك از
این ها ،لوازم و وسایل خاصی را در آنها قرار
بدهیم و یا قرار ندهیم .فنگ شویی تأكید
زیادی به دور ریختن لوازم به دردنخور و
اضافی دارد و معتقد است كه بسیاری از
لوازم و وسایل زندگی ،خاطرات و گذشته
های بد و ناخوشایندی را با خود همراه
دارند كه باید دور ریخته شود.
اگر خانه شما هم مانند سمساری است
و همه نوع وسایل نو و كهنه را گرد هم
آورده اید ،چه خوب است كه به توصیه
این دانش باستانی عمل و خود را از شر
آنها رها كنید! مانند:
 لباس های زیادی كه از مد افتاده وامیدوار هستید روزی دوباره مد شود و
یا لباس هایی را كه به شما كادو داده اند
ولی آنها را دوست ندارید و حاضر نیستید
از آنها استفاده كنید!
 بریده روزنامه ها ،انواع مجالت وكتاب هایی كه شاید سال هاست فكر
كرده اید روزی به دردتان بخورد ولی
هیچ وقت به طرف آنها نرفته اید.

و پایش شکست .همسایه ها بار دیگر
آمدند و گفتند« :عجب شانس بدی».
کشاورز پیر گفت« :از کجا می دانید که
از خوش شانسی من بوده یا از بدشانسی
ام؟» چند تا از همسایه ها با عصبانیت
گفتند« :خوب معلومه که از بد شانسی
تو بوده پیرمرد».
چند روز بعد نیروهای دولتی برای
سربازگیری از راه رسیدن و تمام جوانان
سالم را برای جنگ در سرزمین دور دستی
با خود بردند .پسر کشاورز پیر بخاطر پای
شکسته اش از اعزام معاف شد .همسایه
ها برای تبریک به خانه پیرمرد آمدند و
گفتند« :عجب شانسی آوردی که پسرت
معاف شد و کشاورز پیر گفت« :از کجا
می دانید که ....؟»
نتیجه گیری :همیشه زمان ثابت می کند
که بسیاری از رویدادها را که بدبیاری و
مسائل الینحل زندگی خود می پنداشته
ایم صالح و خیرمان بوده و آن مسائل،
نعمات و فرصت هایی بوده که زندگی به
ما اهدا کرده است!

 ظروف لب پریده انواع كاست های صوتی و تصویریقدیمی
 انواع ساعت های مچی و دیواری خراب انواع رسیدها و اسناد حسابداری كهبه بیش از  ۱۵سال قبل مربوط می شوند.
 آشغال هایی كه خاطرات و گذشته هایبد و ناخوشایندی را با خود به همراه دارند!
اگر می خواهید در زندگی خود پیشرفت
و ترقی كنید ،تمام این آشغال ها را دور
بریزید .هر یك از این آشغال ها همانند
مگا بایت یك رایانه ،جایی را در ذهن شما
اشغال كرده اند و مانند یك بند نامرئی
دست و پای شما را بسته اند .فضای ذهن
و محیط اطراف ما محدود است و نباید
آن را با زباله پر كنیم! پس از دور ریختن
این ها ببینید چقدر احساس سبكی و
خوشحالی می كنید.
فنگ شویی می گوید :بعد از اینكه آشغال
ها را از محیط زندگی دور ریختید ،برای
چند روز در آن محیط ،عود بسوزانید و
یا زنگ به صدا درآورید! تا فضا از انرژی
های منفی پاك شود( .زنگ یكی از وسایلی
است كه در فنگ شویی برای ایجاد
صداهای خوب و پاك كردن فضا از آن
استفاده می شود ).و چقدر خوب است
كه این روش را در مورد موضوعات و
خاطرات بدی هم كه ذهن ما را اشغال
كرده و آرامش ما را به صورت وسواس
های فكری به هم می ریزند ،به كار گیریم
و بهترین زمان آن همین حاالست.
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خودش میگوید «:سفالگری را از گوشه اتاقم
شروع کردم و پس از آنکه نخستین آثارم را
در موزة هنرهای معاصر تهران به نمایش
گذاشتم ،به زودی توانستم سبک کاری ام
را بنیان کنم .پر کاری خستگی ناپذیر به
من امکان آن را داد که در نخستین سال ها
کارگاه خود را دائر کنم .در آنجا هم به کار
شبانهروزی مشغول شوم ،لذا هم تجربه و
سبک خود را همراه با اصول سفالگری را در
اختیار مشتاقان میگذاشتم».
آثار وی در همان سا ل های اول با استقبال
هنر دوستان مواجه شد و به دلیل پرکاریاش
هر سال نمایشگاهی از آثار جدیدش را در
نگارخانة سبز برگزار مینمود ،ضمن این که
همچنان در نمایشگاه های گروهی و موزة
هنرهای معاصر نیز حاضر بود و همیشه آثار
جدیدی برای عرضه داشت .در عین حال
دکوراتورها نیز به سبک او عالقه نشان دادند،
لذا آثار نقش برجستة متعددی را نیز در
تهران برای آنها خلق نمود .وی از سال 1999
به آمریکا مهاجرت کرد و از همان روزهای
آغازین مشغول به سفالگری و تدریس این
رشته و آفرینش آثار هنریاش بوده است.
سبک هنری
سبک هنری بابک آکنده از نمادهای فرهنگی
و بومی ایرانی است که در گوشه گوشة
جغرافیای فرهنگی و تاریخی ایران دیده
میشوند .به عالوه با فرهنگ و زندگی
روزمرة مناطق مختلف ایران نیز گره
خوردهاند .وی در این باره میگوید«:من
نمادهایی از فرم هنری و با اصالت را که
با آنها بزرگ شده ام تجدید و احیا میکنم.
عالوه بر این در آثارم از اشعار شعرای بزرگ
مان و اندیشه های واالیشان الهام میگیرم.
از سوی دیگر با اقتباس خالقانه از آداب و
رسوم و عقاید گوناگون و فولکلور مردمی به
نوآوری میپردازم».
به عقیدة وی آنچه که باعث شده در طول
سی سال سبک واحد و مشخصی در آثارش برای مشاهدة سوابق هنری و دیدن آثار وی
دنبال شود ،تجربهای است که در زندگی و میتوان به سایت زیر مراجعه کرد.
نحوة تلقی اش آموخته و اندوخته .به تعبیر http://www.dalekiceramicstudio.com
خودش «پشت هر اثر هنری زندگی یک email: dalekiceramicstudio@yahoo.com

آزادي هدف زندگي است .بدون آزادي ،زندگي ابدا معنايي ندارد .منظور از آزادي،
آزادي سياسي ،اجتماعي يا اقتصادي نيست .آزادي يعني آزادي از زمان ،آزادي از
ذهن و آزادي از زور.

دفتر خدمات بین المللی
قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران
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تمرین هفته اول

تصویر سازی اعدا :به منظور ساده سازی
این تمرین و موفقیت بیشتر بهتر است ابتدا
اعداد یک رقمی را از صفر تا  9با خط درشت
روی کاغذ سفید به ابعاد  15در 10سانتیمتر
بنویسید و تک تک از صفر شروع کنید و
سپس از شماره  1تا  10روی دیوار مقابل
نصب کنید .البته بهتر است هر روز روی
یک شماره تمرین کنید .به مدت  5دقیقه به
شماره مورد نظر که به دیوار نصب کرده اید
خیره شوید ،بدون پلک زدن و فشار آوردن به
چشم ،اما ثابت و متمرکز .پس از آن چشم ها
را ببندید و سعی کنید عدد مورد نظر را در
تجسم ذهنی ببینید .البته در تجسم ذهنی
نگاتیو اعداد ظاهر می شوند.
هر روز روی یک عدد کار می کنید و سعی
کنید تصویر ذهنی هر عدد را تا آنجا که
می توانید در ذهن نگهدارید .زمانی که
از ذهن شما خارج شد ،تمرین را چندبار
تکرار کنید .رمز موفقیت در این است که
هروقت اراده کنید بتوانید هر عددی را
که مایل هستید حدود  15ثانیه در ذهن
نگهدارید (در تجسم سازی) .این تمرین را
تا رسیدن به مرحله تجسم سازی از یک
تا صد ادامه دهید .آنگاه به تمرین بعدی
بپردازید ،ممکن است برای هریک از
تمرینات هفته ها ضرورت تمرین باشد
تا تمرین کامال جا بیفتد و گذر شتاب

هنرمند جاری است» .او پاره ای از آن را در
فرم هندسی به جهان عرضه میکند ،یعنی
فقط اندیشه و ذوق هنری کافی نیست بلکه
پاره ای از وجود هنرمند در آن اثر جریان
دارد و رازی است که وی از زندگی خویش
با شما در میان میگذارد.
او ادامه میدهد« بخش عمده ای از جوانی
من وقف هنرم شد و این باعث تغییر مسیر
زندگی ام گردید ،تغییر بزرگی که عده ای
از مردم حتی تحمل آن شرایط را ندارند.
بنابراین عالوه بر ذوق ،اندیشه و تالش،
عنصر مهمتری در آثار هر هنرمندی است
و آن زندگی و تاریخ خود او است».
از وی درباره بینشش نسبت به کار سفالگری
پرسیدیم وی باور دارد که «:فرم دادن به
ِگل مانند همان شور زندگی است که در
وجودمان جاری است و پختن ِگل همان
گرمای عشقی است که به هر یک از آن
لحظات جان جاودانه میدهد».
و در ادامه میگوید«:کار با ِگل برای من
مانند رابطة عاشق و معشوق است که در پیچ
و خم زمان با هم یکی شدهاند .مانند سرودن
شعری یا نواختن موسیقی است».
او م ی گوید«:قابلیت های فرم گیری ِگل
بی انتها و سرشار از تمنّای معاشقه است.
به همین دلیل نتیجة کار با ِگل همیشه غیر
قابل پیش بینی است ،عالوه بر آن واکنش
آتش بر روی ِگل در زمان پخت نیز هیجانی
نو میآفریند».
سخن که به نوآوری و تازگی در آفرینشهای
هنری رسید از وی دربارة تفاوت ذائقه قدیم
و جدید پرسیدیم و به ما گفت« :هر چند
آثار هنری بعدی هیجانی به تازگی همراه با
تکامل به وجود می آورند،اما لمس یک اثر
قدیمی مانند نگریستن به یک عکس قدیمی
است که خاطرة لحظه ای را در خود نهفته
دارد و از آن به عنوان یک تجربة استفاده
میکنم».
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من جدولی برای این تمرینات تنظیم کرده
ام که کار شما را ساده می کند و شما گام به
گام روی حواس درونی خود کار می کنید.
ابتدا روی تک تک حواس تمرین می کنید
و سرانجام قادر می شوید ادراکات حسی
زمان گذشته را آنچنان تصویر سازی کنید
که دقیقاً خود را در آن موقعیت احساس
کنید و این کلیدی برای توسعه حواس
درونی و رمزی است که شما را قادر می
سازد کالبد اختری « »Astral Bodyرا
از جسم فیزیکی جدا کنید و خواسته های
خود را از طریق تمرکز فکر به مراکز آگاهی
هستی مخابره کنید ،یا فکر متمرکز خود را
به ناخودآگاه دیگران انتقال دهید.
طی این تمرینات شما هر هفته روی یکی
از حواس طبق برنامه کار می کنید .می
توانید برای سهولت تمرین ابتدا قبل از
تصویرسازی ذهنی مدتی به شئی مورد
نظر نگاه کنید و خصوصیات ظاهری
آنرا کامال مشاهده کنید .سپس چشم
ها را ببندید و سعی کنید خصوصیات
کامل شئی مورد نظر را در تصویر ذهنی
خود خلق کنید .با چند بار مشاهده و
تصویرسازی موفق خواهید شد.
جدول تمرینات گام به گام

زده از تمرینی به تمرین دیگر جز یاس و
شکست بدنبال نخواهد داشت ،لذا اگر
مرد راه نیستید وقت خود را تلف نکنید.
ضمنا کلمه مرد راه یک مثل عامیانه است
و در خیلی موارد خانم ها مردتر از آقایان
هستند .تمریناتی که جهت تقویت تصویر
سازی و گسترش احساس در این مجموعه
عرضه می شود از مبانی تفکرات چینی
«چی کونگ» گرفته شده .ضمن مطالعه
در خصوص اعمال خارق العاده راهبان
بودایی در چین و تبت به شرح حال یک
راهب تبتی برخوردم که محققین آمریکایی
در جستجوی او بودند ،بنام موناپاس (اگر
درست بخاطر داشته باشم) زیرا او کسی
بود که می توانست با جسم فیزیکی پرواز
کند .در شرح حال این مقاله این مطلب
آمده است که موناپاس چند سال این
تمرینات انجام داد .سپس در داخل منزل
با چشم بسته هر نقطه از کوچه و خیابان را
که تجسم می کرد می توانست تا گفتگوی
عابران را بشنود و هویت آنها را تشخیص
دهد .البته ممکن است طرح این مسائل
برای بعضی ها سنگین و یا در حکم خرافات
باشد اما برای من که مهمتر از اینها را در
هند و هیمالیا مشاهده کرده ام در حکم
حقایق ملموس است .اگرچه در مقاله
قبل هم اشاره ای به موناپاس داشتم اما
ضرورت تکرار آن را مناسب می دانستم،
لذا اشاره مجددی به آن کردم.
تمرین دوم:تصویر سازی اشیاء
در این تمرین که تصویر سازی ذهنی
اشیاء است می توانید ابتدا از میوه ها
شروع کنید .به عنوان مثال هر میوه ای
را که باید تجسم سازی کنید ابتدا دقایقی
میوه مورد نظر را که تهیه کرده اید با
دقت تمام در دست می گیرید و باتوجه
کامل آن را از لحاظ رنگ ،اندازه ،نرمی
یا سختی ،استشمام بوی آن و با خوردن
قسمتی از آن طعم ،رنگ ،لطافت یا خشن
بودن پوست و بطور کلی تمام خصوصیات
ظاهری به اضافه مزه و بوی آن را کامال
احساس کنید .آنگاه دقایقی به آن خیره
شوید .سپس چشم ها را ببندید و آن را در
نظر مجسم کنید و سعی کنید بو ،طعم،
رنگ ،اندازه و خصوصیات دیگر آن را در
تجسم سازی توام با احساس خلق کنید.
کوشش کنید تمام خصوصیات آن را در
چشم ذهنی و احساس درونی زنده کنید.
همانگونه که در شرایط عادی آن را با
چشم ،ذائقه و المسه و بوییدن حس کرده
اید ،روی تک تک میوه ها به همین نحو
عمل کنید ،سپس به تجسم سازی موارد
ادامه دارد
دلخواه بپردازید.
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ادامه مطلب پیام
بی جهت نیست که در کتاب «دمی با
خیام» چنین نوشته شده است« :غریب و
باورنکردنی این که قبل از مرحوم صادق
هدایت ( )1313و قبل از مرحوم فروغی
( )1320کسی بدین انبوه رباعیات بدگمان
نشده و یا اگر شده است در مقام تنقیح
و تهذیب آن برنیامده سهل است شک و
تردیدی هم نشان نداده است .گویی پیدا
کردن رباعیات خیام در نظر کسی معما
نبوده و هرچه در هر مجموعه ای ثبت
شده است از خیام دانسته اند -آن هم
خیامی که تا یک صد سال پس از وفاتش
یک رباعی از وی انتشار نیافته بود».
آشنایی با روش سنجیده و علمی با
«سبک سخن خیام» نشان می دهد که
این دانشمند «کم گوی و گزیده گوی»
موضوع یا مفهوم واحدی را بارها و بارها
در رباعی های تکراری بازگو نمی کند؛
شیوه بیانش با سستی واژه ها و زشتی یا
رکیک بودن کلمه ها میانه ای ندارد؛ به
دشواری های پیش پا افتاده نمی پردازد؛
و هرگز از واژه های ویژه صوفیان -فنا
شوندگان در راه خدا ،عاشقان پیوستن به
حقیقت مطلق در آسمان ها و جویندگان
«نیست در جهان» -در سبک سخن یا
شیوه بیان او خبری نیست که نیست.
در کتاب «دمی با خیام» درباره ترانه
زیر که به خیام نسبت داده شده با توجه
به سبک سخن ،واژه های به کار رفته و
اندیشه و پیام آن چنین نوشته شده است:

من بنده عاصیم رضای تو کجاست؟
تاریک دلم نور و صفای تو کجاست؟
ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی
این بیع بود لطف و عطای تو کجاست؟

«پرواضح است که گوینده چنین رباعی
متشرع قشری و بیگانه از هرگونه
فکر فلسفی است .این رباعی را اگر به
خواجه عبداهلل انصاری یا یکی از پیروان
وی نسبت دهند شایسته تر است تا به
کسی که می گوید :دارنده چو ترکیب
طبایع آراست».
خیام :راهزن؟ زناکار؟ حاجی؟
چهره خیام از چند جهت در تاریخ
فرهنگ ایران مانند ندارد .وی تنها شاعر
نامدار ایرانی است که خود استاد رشته
هایی از علوم مادی ،طبیعی و انسانی
بوده است .وی یکی از سرایندگان
انگشت شمار و شاید هم تنها دانشمند
شاعری است که پیچیده ترین رازهای
جهان هستی و کوبنده ترین پرسش
های فلسفی را به میان می آورد و آنها
را به مبارزه می طلبد .گرچه در دوران
زندگانی باورهای فلسفی و جهان بینی

خیام...از صفحه ۱۰

توفانیش را آشکار نمی کند اما «خیام
وار» آنها را در ترانه های جاودانیش
برای آیندگان به یادگار می گذارد.
شاید هیچ شاعر دیگری در تاریخ ادب
و فرهنگ ایران با سرودن رباعی هایی
که شمار آنها بیش از  180ترانه نیست به
اندازه خیام خشم ،نفرت ،کینه و غضب
دیوانه وار روحانیان و دین فروشان را
بر نیانگیخته باشد .دلیل اصلی و ریشه
لجن مال کردن چهره خیام را از آن
زمان که ترانه های اصیل و ضد دینی
این متفکر به آگاهی مردم رسید می
توان در همین خشم و نفرت بیمارگونه
جستجو کرد .دست کم در  800سال
گذشته« ،فروشندگان دنیای دیگر»
به تحریف رباعی ها پرداختند؛ نسخه
نویسان کم سواد و مذهبی واژه ها را
دگرگون ساختند و تا آنجا پیش رفتند
که «شادی بطلب که حاصل عمر دمی
است» را «شادی مطلب» نوشتند؛ قافیه
سازان و نظم تراشانی که احساسات ضد
دینی داشتند به تقلید از خیام ترانه هایی
ساختند و آنها را به او نسبت دادند؛ بی
هنران وخام اندیشان ،می گساری ،بی
بند و باری ،عیاشی و ناسزاگویی به آخوند
و مال را «مسلک خیامی» پنداشتند؛
صوفیان جاهل ،شیخان گمراه« ،صاحب
کرامات» و عاشقان اهلل نیز به کاروان
ریاکاران پیوستند و رباعی سازی پیشه
کردند .در پایان کار ،از چهره «فرشته
اندیشه»« ،دیومست» ساختند.
کسی که کمترین آشنایی با «سبک سخن»
و «شیوه اندیشه» خیام داشته باشد هرگز
نمی تواند ترانه ای به مانند رباعی زیر را
از خیام بداند:
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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 و به 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 گران بهای درون خورجین افتاد .نگاهی
به زاهد کرد و گفت :آیا آن سنگ را به من می دهی؟ زاهد بی درنگ 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 آخر 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 می دانستی این سنگ چقدر ارزش
دارد خیلی راحت آن را به من هدیه کردی ».بعد دست در جیبش برد و سنگ را در
آورد و گفت« :من این سنگ را به تو بر می گردانم ولی در عوض چیز گرانبهایی از تو
می خواهم .به من یاد بده که چگونه می توانم مثل تو باشم»
ادامه مطلب نوروز...از صفحه ۲

یادداشت  .1در مورد بخش اول کلمۀ
 Nowruzباید گفت که واژههای
انگلیسی  bow ،row ،lowو sow
همان صدای بلند «اُ» فارسی را دارند
که با  owنشان داده می شود .مثال
بهتر کلمۀ  knowاست که همان «نو»
در نوروز ،با حرف  kساکن در آغاز آن
است .با این حال برخی از هموطنان ما
در آمریکا سه حرف ا ّول کلۀمۀ �Now
 ruzرا چون  nowبه معنای حاال یا
اکنون میدانند و این ذهنیّت آنان را

در پذیرش این امال دچار تردید میکند.
این هموطنان باید تو ّجه کنند که
آمریکاییها نیز  Nowruzرا همچون ما
ایرانیان تل ّفظ میکنند.
یادداشت  .2در مورد بخش دوم کلمۀ
 Nowruzباید گفت که نوشتن  ouمانند
 routeو  countصدایی غیر «او» میدهد
و نوشتن با  ooگاهی مانند  bloodصدای
«آ» می دهد .نوشتن با  uبرای صدای
«او» قاعدۀ نگارش فارسی با حروف التین
( )transliterationاست.
سپس برای این که دکان دین هم چنان
پر مشتری باشد گفته اند پس از سرودن
این ترانه بادی وزیدن گرفته و «بساط
عرق خوری» خیام آنان را درهم کوبیده
است .خیام این شیادان که «غضب الهی»
را با چشم خود دیده در عالم بداهه گویی
چنین فرموده:

ای سوخته سوخته سوختنی
وی آتش دوزخ از تو افروختنی
تا کی گویی که بر عمر رحمت کن؟
حق را تو کجا به رحمت آموختنی؟

برای این که این داستان« ،خوش پایان» هم
باشد گفته اند خداوند خیام را بخشید و
همان دم روح از تن خیام سر به آسمان ها
کشید .صادق هدایت این قصه را «حکایت
معجزه آسای مضحک» نامیده است.
برخی نیز چنین پراکنده اند که خیام در
سال های پایان عمر از گفته هایش پشیمان
می شود و برای درخواست بخشایش به
سفر حج می رود .نه تنها «داستان
پشیمانی» با شخصیت دانشمندی
ژرف اندیش که بنای جهان نگریش را
بر عمری پژوهش و تفکر استوار کرده
هماهنگ نیست بلکه هم دورانان خیام و
نویسندگان معتبر از «حاجی خیام» نامی
نبرده اند.
54

فاسق خوانند مردمانم پیوست
من بی گنهم خیالشان بین که چه هست
بر من به خالف شرع ای اهل صالح
جز خمر و لواطه و زنا چیزی هست؟

افسانه سازان و دروغ پردازانی که از
شوخ طبعی بی بهره نبوده و همه مردم
را کودن می دانسته اند گفته اند و نوشته
اند که پس از مرگ خیام ،مادرش نگران
سوختن فرزندش در آن جهان بوده است.
تا بتوانی خدمت رندان میکن
بنیاد نماز و روزه ویران میکن فرزند گناه کار در رویا این ترانه را برای
مادر می خواند:
بشنو سخنان عمر خیامی
می میخور و ره میزن و احسان میکن

ناشرانی که خواسته اند کتاب «مجموعه
رباعیات» آنان از «مجموعه» ناشر رقیب
سنگین تر و درشت تر باشد یا سبک
سرانی که خواسته اند بگویند خیام به دعا
اعتقاد داشته رباعی زیر را به مجموعه
ترانه های خیام افزوده اند .بی جهت
نیست که شمار رباعی های منسوب به
خیام از  1200ترانه نیز زیادتر است:

گوینده این رباعی می خواهد به خواننده
ناآگاه یا زود باور خود بقبوالند که در
آن جهان تنور آتش دوزخ سوزان است؛
خداوندی وجود دارد؛ این خداوند مهربان
است؛ و بنده زبون حق فضولی ندارد.
بسیاری از دروغ پردازان رباعی زیر را به
ساقی چو ِمی مغانه گیرد در دست
بیچاره مرا هم به دعا یاد کنید خیام نسبت داده و افسانه ای ساخته اند:
مردمان آلوده ای که هر یک از آنان به ابریق می مرا شکستی ربی
بر من در عیش را ببستی ربی
انگیزه ای جهان ادب و فرهنگ را آلوده اند
رباعی زننده زیر را ساخته و آن را در کنار من می خورم و تو می کنی بدمستی
خاکم به دهن مگر تو مستی ربی
ترانه های اندیشمندی فرزانه نشانیده اند:

ناکرده گنه در جهان کیست؟ بگو!
آن کس که گنه نکرد چون زیست؟ بگو!
من بد کنم و تو بد مکافات دهی؟
پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو!
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ادامه مطلب ایران شناسی ایران دوست...از صفحه ۷

بر اساس همین موادي كه احمد روحي
و میرزا حبیب در اختیار كلمان هوار
 ،Clement Huartكه در اين زمان
كنسول فرانسه در استانبول بوده قرار
داده اند ،او نیز مقاله هايي درباره گويش
هاي و شعرهاي محلي و فهلويات مي
نويسد و دوبیتي هايي از باباطاهر را به
فرانسه ترجمه ميكند)4(.
تسلط براون بر زبان فارسي موجب شده كه
لهجه ها و گويش هاي محلي ايراني را نیز
دريابد .از اين رو او را بايد در شمار محدود
ايران شناساني شناخت كه به اين موضوع
توجه كرده اند .او اختالف و تفاوت لهجه
ها و اصطالحات محلي را نیز در يادداشت
هاي خود ثبت كرده است .در راه اصفهان
به جماعتي از زائران كربال برخورد مي كند.
حاج صفر ،آشپز براون به زائران «زيارت
قبول» مي گويد .براون در جواب زائران
دقت مي كند .مي نويسد« :در اينجا جواب
«زيارت قبول» با جاهاي ديگر تفاوت دارد.
مي گويند« :خدا قسمتت كند» يا مي گويند
«اوغور باشد» و جواب اين است« :اوغور
شما به خیر» )5(.كلمه اوغور به معني «يُمن»
و «سعادت» است« .اوغور به خیر» معادل
«سفر به خیر» است كه در اين منطقۀ ايران
كاربرد دارد .براون در جاي ديگر از سفرنامه
خود ،از قول حاج صفر از بركات «خرخاكي»
مي گويد و يادآور مي شود كه شیرازي ها
«خر خاكي» را «خر خدايي» مي نامند .ديگر
اينكه عوام در جشن و سرور نوروزي سكه
اي طال را در دست مي گیرند كه خوش
يمن است و خوشبختي ميآورد .براون دربارۀ
گويش هاي مركزي ايران و خويشاوندي
و نزديكي آنها با يكديگر از قبیل گويش
قهرودي و كاشاني و سیوندي بحث مي كند
و يادآور مي شود كه زرتشتیان يزد گويش
خود را «دري» مي نامند و آن را به عنوان
زباني مخفي به كار مي برند و نمونه هايي به
شعر از اين زبان مي آورد .براون در گزارش
خود از سفر به تبريز از ارگ تبريز ياد مي
كند كه محل اعدام میرزا علي محمد باب
بوده است .از قول مردم مي گويد در وقت
اعدام باب طناب دار او با شلیك سربازان
پاره مي شود و باب در اتاقك نگهبانان
مخفي مي شود و پس از فرونشستن دود
تفنگ سربازان او را پیدا مي كنند .مأموران
از بیم اين كه مبادا اين پیشامد به معجزه
تعبیر شود فوراً او را مي كشند.
براون در كتاب خود زندگي نامۀ باب را
شرح مي دهد و از راه يافتن او به محضر
سید كاظم رشتي ياد مي كند .اين كه پس
از مرگ او میرزا علي محمد خود را باب
امام زمان خواند .به مكه رفت و مردم را

به دين خود فراخواند .در شیراز زنداني
شد و از آنجا فرار كرد و به اصفهان رفت
و از آنجا به تهران آمد و با میرزا جاني
كاشاني و میرزا حسینعلي نوري ،كه
بعدا بهاءاهلل لقب گرفت ،ديدار كرد.
سرانجام در اصفهان دستگیر شد .او را به
آذربايجان بردند و در قلعه چهريق ماكو
حبسش كردند .در آنجا بود كه مناظره
او را با علما ترتیب دادند و سرانجام
محاكمه و اعدامش كردند.
براون از آثار علي محمد باب ياد مي كند
كه مريدان او پس از مرگش آن آثار را گرد
آوردند و منتشر كردند .او خواننده را به
كتاب «فلسفه و مذاهب در آسیاي وسطی»
اثر كنت گوبینو و دو مقاله خود در مجله
انجمن سلطنتي آسیايي و دو ترجمه اش از
مقاله يك سیاح و تاريخ جديد میرزا علي
محمد باب ارجاع مي دهد.
براون در مقدمۀ مقاله يك سیاح يادآور مي
شود كه مطالعۀ كتاب گوبینو بر افكار او اثر
گذاشت و اشتیاق او را به ديدار از شیراز و
طوس و نیشابور و زنجان و مازندران بیشتر
كرد و موجب كنجكاوي بیشتر او از چگونگي
آيین باب شد .همچون آنكتیل دو پرون كه
ميخواست به رازهاي دين زردتشت پي ببرد
و زبان اوستا را دريابد و آن را ترجمه كند.
براون ميگويد« :من آنقدر گستاخ نیستم كه
خود را با آنكتیل دو پرون مقايسه كنم كه
كار او در كشف زباني مرده و جلب اعتماد
روحانیان زردشتي در حفظ آيین خود كاري
بس بزرگ بود».
براون جنبش باب را نوعي ستیز علیه
استبداد قاجار مي دانست .او در تأثیر
نوشته گوبینو بود كه ايرانیان را نژاد برتر
آريايي و ناصر الدين شاه و قاجارها را از
نژادي ترك میدانست .البته براون به غلط
آذربايجانیاِن ايراني را از نژادي ترك مي
دانست و مي پنداشت علي محمد باب كه
از شیراز برخاسته و در تبريز كشته شده
به علت ستیزش با ستم قاجاريان بوده
است .شايد سوءقصد يك فرد بابي به ناصر
الدين شاه و در پي آن كشتار بابیان موجب
اين تصور نادرست او شده باشد .براون مي
نويسد« :امروزه قاجاريه بر اقوام كوروش
و داريوش سلطنت مي كنند ،همچنان كه
در روزگاران گذشته غزنويان و سلجوقیان
بر ايران حكومت ميكرده اند»)6(.
اما اين نگاه نژادپرستانه براون پايدار نمي
ماند .او از سويي بعدها در تأثیر دانايي و
دلیري و ايران دوستي رجال آذربايجان در
نهضت مشروطه قرار مي گیرد و از سويي
ديگر تصور باب و افكار او كه در آغاز
برايش مبشر ستم ستیزي و آزادي خواهي
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ادامه مطلب دریافت گواهینامه...از صفحه ۳۸

برای امتحان رانندگی پشت فرمان (شهر)
باید مجدداً وقت بگیرید .به یاد داشته
باشید که بدون گرفتن وقت به شما اجازه
امتحان داده نمی شود ،پس بدون وقت قبلی
به هیچ وجه درخواست دادن امتحان از فرد
مسئول نداشته باشید.
برای امتحان شهر از ماشینی که خودتان
خریده اید و یا ماشین یکی از دوستانتان
می توانید استفاده کنید .اگر هنوز ماشین
نخریده اید و یا دوستی ندارید حتما برای
تمرین رانندگی از مدارس رانندگی و یا
اشخاصی که به طور خصوصی آموزش
رانندگی می دهند کمک بگیرید .معموالً
این اشخاص را می توانید در محدوده شعب
 DMVببینید که مشغول دادن آموزش
به سایرین هستند .می توانید از آنها کمک
بگیرید و از آنها بخواهید که با ماشین خود،
شما را برای گذراندن تست همراهی کنند.

بود ،دگرگون مي شود .مي بیند كه از
هواداران باب جز معدودي باقي نمانده
اند و پیشواي جانشین او ،میرزا حسینعلي
نوري (بهاء اهلل ) نه تنها ادعاي مهدويت
كه داعیۀ پیامبري دارد.
براون مي بیند كه پیروان بهاءاهلل ديگر
به نوشته هاي باب اعتنايي ندارند ،بلكه
مي كوشندكه او را به سوي پیامبر جديد
خود جلب كنند .از سوي ديگر میرزا
يحیي صبح ازل نیز ادعاي جانشیني باب
را دارد و با بهايیان در ستیز است .گذشته
از اين همه آنچه كه در نظر اينان مطرح
نیست مبارزه با ظلم سیاسي و حكومتي
است ،زيرا بهايیان از دخالت در سیاست
منع شده اند و جز تبلیغ آيین مذهبي خود
فكر و ذكري ندارند.
از اين رو براون پس از بازگشت از ايران،
برخالف گذشته كه به افكار باب عالقه
مند شده بود و به خاطر آن به قبرس و عكا
سفر كرده بود ،ديگر عقیده اي به نظريات
بهايیان نداشت و صر ًفا مي خواست كه به
عنوان يك محقق جريان اجتماعي باب
و بهاءاهلل را مطالعه كند ،همان گونه كه
دربارۀ زردتشتیان تحقیق می كرده است.
خالصه اينكه بهايیان مي گويند« :ايرانیان
به علت تسلط اعراب بر كشورشان اسالم
آورده اند ،در حالي كه بهاء براي تكمیل و
تعالي شريعت عیسي آمده و تعلیماتش از
هر نظر به آن شبیه است».
براون متعالي تر بودن تعالیم بهاء از تعالیم
عیسي را اصال قبول ندارد .بحث براون با
بهايیان بحث كالسیك مؤمني است كه دين
خود را بهتر از دين جديد مي يابد ،فقط
مي خواهد از تمام كم و كیف بهايیت در
مقايسه با مسیحیت و اسالم آگاه شود)7(.

به یاد داشته باشید که برای گذراندن آزمون
بایستی مدارک بیمه ماشین را به همراه
داشته باشید .اگر در سعی اول نتوانستید
موفق شوید می توانید مدتی تمرین کنید و
دوباره وقت بگیرید اما معموال بایستی هزینه
اضافه ای برای آن بپردازید .در صورتی که
در امتحان رانندگی موفق شوید برای شما
گواهینامه موقت صادر می شود و تا زمانی
که گواهینامه شما به آدرستان پست شود
بایستی آن را به همراه داشته باشید.
مراحل گرفتن کارت شناسایی ایالتی مشابه
مراحل گرفتن گواهینامه است به جز اینکه
معاینه چشم ندارد و امتحان های رانندگی
نمی دهید .گرفتن وقت ،پرداخت هزینه،
انگشت نگاری ،گرفتن عکس ،و ارائه مدارک
نشان دهنده حضور قانونی در آمریکا و یا
شماره سوشیال سکیوریتی برای گرفتن
کارت شناسایی ضروری است.

بنیاد استد ل براون با بهايیان درباره رابطه
اسالم با مسیحیت و رابطه اين دو با بهايیت
اين است :فرض كنیم كه شما درست مي
گويید كه اسالم تكمیل كننده و تحقق
دهنده وعده مسیحیت است و دين شما
حاصل تكامل و تحقق وعده اسالم .بنابراين
پیشگويي ها و وعده هاي مربوط به آن را
بايد در قرآن و حديث جستجو كرد نه
در انجیل .بدين ترتیب ،اگر بخواهید مرا
مجاب كنید بايد ثابت كنید كه او ً محمد
(ص) همان «آرامش بخش» موعود بوده
و دين او اجابت وعدۀ مسیحیت است.
سپس ثابت كنیدكه آمدن باب قبال ازجانب
محمد (ص) وعده داده شده است و دست
آخر ثابت كنید كه بهاء همان است كه باب
وعده اش را داده ،زيرا مي توان به محمد
(ص) ايمان داشت و به باب نداشت و يا
به باب ايمان داشت و به بهاء نداشت ،در
حالي كه عكس آن ممكن نیست .اگر يك
يهودي بخواهد مسلمان شود بايد حت ًما
مسیح را هم قبول كند و همینطور اگر يك
مسلمان بخواهد به بهاء ايمان بیاورد بايد
باب را هم باور داشته باشد)8(.
 )1جان گرني ،ميرزا آقاخان كرماني ،شيخ احمد روحي و
ادوارد براون ،ياد شده  ،ص.172
 )2تاريخ ادبي ايران ،ترجمه علي پاشا صالح ،ج ،1تهران،
 ،1328ص130
The Poetry of the Persian Dia� )3
�lects, Royal Asiatic, Journal, Octo
ber, 1895, pp. .825 -773
Royal Asiatic Journal, Nov- Dec )4
1885
 )5يك سال در ميان ايرانيان ،ص222
 )6همان ،ص  91ـ 100
 )۷ادوارد براون و ایران ،ص ۸۶
 )۸يك سال در ميان ايرانيان ،ترجمة ماني صالحي
عالمه ،تهران ،1384 ،ص336
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عشق،

ربکا با خوشحالی از او استقبال کرد و
خواهش کرد که هرچه سریعتر به ُرم بیاید
تا نادزارینا را از آن اوضاع اسفناک نجات
دهند .مکالمه که تمام شد ،به کلودیا
گفت« :آیا درست است که من بازهم
بدیدار ربکا بروم؟» کلودیا صلیبی روی
سینه رسم کرد و به فکر فرو رفت .همه
جوانب را سبک و سنگین میکرد .از یک
طرف نادزارینا را باید نجات داد .از طرف
دیگر این نجات به قیمت کاری شیطانی
خواهد بود .از طرف دیگر ،همین عمل
نجات دادن نادزارینا همان خیانتی است
که نادزارینا به باور خودش ،رنجیده شده
و بیمار شده .نمی توانست هیچ توصیه
ای به فریدون بکند .عاقبت برخاست و
از گنجه اشیاع تزیینی اش یک گردنبند
صلیبی که به یک بند مشکی رنگ آویزان
بود آورد و به گردن فریدون انداخت و
گفت« :خودت را به مریم مقدس بسپار و
از او بخواه تا تو را راهنمایی کند».
فریدون میدانست که مریم مقدس هم
نمی تواند چنین معمایی را حل کند و
برای حل یک چنین معضلی باید دست
بدامن روانشناسان و ریاضی دانان خبره
شد تا آنان این معادله سه مجهولی را با
پیچیده گی های روان ،در هم آمیزند و
جواب آن را پیدا کنند.
در حالی که هیچ راه حلی در ذهن نداشت،
ناهار را با کلودیا خورد و برخاست .لباس
پوشید و بارانی به تن کرد و پوتین به پا
نمود تا بر روی برف ها لیز نخورد و به
سمت ایستگاه راه آهن براه افتاد و به
کلودیا گفت« :من امشب برنمیگردم و
به سامان هم بگوید که در همان پانسیون
همیشگی اطاق گرفته ام».
ساعت دو بعد از ظهر بود که به رم رسید،
برف میبارید و روی زمین هم انباشته
از برف بود .تردد در شهر کم شده بود
و اتومبیل ها هم از ترس لیز خوردن و
تصادف ،آرام حرکت میکردند .به محض
رسیدن به پانسیون ،به ربکا زنگ زد که من
در رم هستم .ربکا گفت بعلت بارش برف
نمیتواند رانندگی کند و او میبایستی به
نشانی ای که میدهد برود .فریدون پرسید:
«این نشانی کجاست؟» ربکا گفت« :خانه
یکی از دوستانش است که در نزدیکی خانه
خود اوست ».فریدون گفت« :پس چرا آنجا
را انتخاب کرده ای؟» ربکا جواب داد:
«برای آنکه در آنجا راحت می توانند بدون
مزاحمت کسی با هم بر سر راه حل این
مشکل صحبت کنند زیرا که دوستش سوفیا
برای دوهفته به اسپانیا رفته و خانه را به
او سپرده ».فریدون پرسید« :چگونه خود
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را به آن خانه برساند؟» ربکا نشانی ایستگاه
اتوبوسی که از میدان ریپابلیکا تا جلوی آن
خانه میرفت را داد و گفت« :من در مقابل
خانه حاضر خواهم بود تا تو گم نشوی».
ربکا بر حسب عادت ،ساعات رسیدن
اتوبوس را به آن ایستگاه میدانست و در
یک دقیقه مانده به زمان رسیدن اتوبوس،
خود را به ایستگاه رساند و وقتی فریدون
از اتوبوس پیاده شد ،دستش را گرفت و با
خود به سمت ساختمان خانه برد .آپارتمان
دوست ربکا در طبقه سوم بود و بدون
استفاده از آسانسور ،پله ها را باال رفتند
و با کلیدی که ربکا در دست داشت در
را باز کرد و وارد شدند .یکی از پنجره ها
رو به خیابان و روبروی ایستگاه اتوبوس
بود .منظره خیابان از داخل خانه گرم،
بسیار دیدنی بود .خطی که از عبور یک
وسیله موتوری بر روی برف باقی میماند،
به سرعت با برف های بعدی پوشانده
میشد .ربکا گفت« :برای آنکه گرم شوی
بد نیست که یک استکان اسکاچ بنوشی»
و بالفاصله در یک جام دو تکه یخ انداخت
و مقداری اسکاچ رویشان ریخت و بدست
فریدون داد و یکی هم برای خودش
درست کرد .پالتو را از تن درآورد و با
یک پیرهن نازک تن نما روی مبل نشست
و یک پا را بر روی پای دیگر انداخت به
طوری که همه پاهایش دیده میشد .به
فریدون گفت« :بارانی ات را در آور و به
آن جارختی آویزان کن و بنشین ».فریدون
بدون هیچ حرفی همه اسکاچ را سر کشید
و بارانی را در آورد و روی مبل روبروی
ربکا نشست .ربکا گفت« :اجازه بده یکی
دیگر بریزم و مقداری هم بادام زمینی
بو داده برایت بیاورم تا اسکاچ حسابی
گوارایت بشود».
درحالی که استکان اسکاچ را پُر کرده بود
و یک کاسه پُراز بادام زمینی در دست
داشت ،آمد و آنها را روی میز جلوی
فریدون گذاشت و خود را به روی مبل کنار
فریدون و درست چسبیده به او انداخت.
فریدون خواست خود را کنار بکشد تا به
او جا بدهد اما ربکا بسرعت او را در بغل
گرفت و گفت« :نه ،خوبه ،نمی خواد جا باز
کنی ».فریدون خم شد تا جامش را بردارد.
ربکا زودتر جام را برداشت و جلوی لب
های فریدون گرفت .فریدون جام را از او
گرفت و یک نفس سرکشید .ربکا فورا یک
مشت بادام زمینی از کاسه برداشت و به
دهان فریدون فرو کرد و انگشت نشانه
اش را روی لب فریدون ُسر داد و لب ها
را به هم دوخت و دهانش را بست .دستش
را همچنان در تماس با پوست فریدون
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از سرکار آژدانی که دم در واساده بود خوش گذشت ...اما بچه ها چی؟
به قول نمی دونم کی گفته ،رفت غالمی
سوال کردم:
که آبجو آرد ،آبجو آمد و غالم بخورد!!...
عروسی همین جاس!؟
تعجب کرد که معلومه خانم بفرمایین !...بقیه بچه های ارکسر ،مث آب به زمین
به محض ورود ،صدای دلکش ،دلکش فرو رفته بودن! حاال دیگه ما شده بودیم
از مدعوین بلند شد ،باالخره رسیدیم .قاصد اونا که بله ...هم االن می رسن
یه راس به طرف ایوون منزل که همون ناراحت نباشین! حتماً راه رو گم کردن!...
صحنه و جای ارکستر بود ،رفتیم ولی از اواسط برنامه فکر کردم از پدر و مادر دوماد
بخوام کسی رو سر خیابان اصلی بفرسه که
بچه ها خبری نبود.
از ارکستر قبلی که می دونسم همه ویلون زن و رفیق سرگردونشو پیدا کنن...
آهنگ های اون زمان ما خواننده ها رو وقتی به اسم ایشونو صدا کردم دور و
فوت آب بودن ،خواهش کردیم تا اومدن برش رو نگاهی کرد و بعد به خودش
بقیه اعضاء ارکستر با ما همکاری کنن .اشاره کرد که؛
شروع کردیم تمام صندلی های لهستانی با من هستین؟!
دور و بر حیاط و کنار حوض خالی شده گفتم :بله مگه شما آقای فالنی نیسین!؟
از پیر و جوان دور و بر ما حلقه زدن .گفت :نخیر ،بنده غالم شما «کریم
ادامه مطلب پیشینه جشن شب...از صفحه ۴۸
چهره ملوس عروس و دوماد شاد ،قیامی» ...عرض کردم که پدر دومادم...
ما سنگسری ها ،همه عاشق صدای شوما
خندون و متین بود.
موقری جلو اومد هستیم! ضمنا آقای فالنی که اسم بردین
مرد
در این حیث و بیس
ّ
با چشمای کمی نم دار دستم رو بوسید و و لوله هنگشونم خیلی آب برمی داره ،ته
خودش رو پدر دوماد معرفی کرد .لباش رو به همین کوچه می شینن و پسر ایشون هم
هم می فشرد .از قیافش سپاسگزاری و تحسین به سالمتی ،امشب دوماد می شن .بساط
می بارید .منم این دیرکرد رو که متوجه نشده مفصلی دارن نه مث ما فقیر و فقرا!...
بودن به فال نیک گرفتم و ادای احترام کردم .دیدم حاال ُد ُرس شد!!! آره عقیل جان،
دو سه تا آهنگ اجرا کردیم و جای شوما خالی عروسی اشتباهی اومده بودیم!...
زن زشت در دنیا وجود ندارد ،فقط برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را
برنارد شاو
زیبا جلوه دهند.

نگاهداشته و به پایین میامد .دکمه سینه او
را باز کرد و دستش را به داخل پیراهنش
برد .از تماس دستش با موهای سینه
فریدون لذت سست کننده ای پیدا کرد.
فریدون همچنان آرام و بی حرکت بود و
به حرف های الیزابتا فکر میکرد .آیا برای
نجات نادزارینا ،تنها راه ،همین است که
در برابر وسوسه ربکا تسلیم شود؟ آیا اگر
چنین کند ،نادزارینا را راضی کرده؟ آیا
نادزارینا میداند که چه میگذرد؟ اگر او
می توانست این چیز ها را بفهمد که دیگر
اینهمه از دیدن آن صحنه کنار رودخانه،
آشفته و پریشان نمیشد .آیا الیزابتا با ربکا
توافق کرده که به قیمت ارضای جنسی
ربکا ،نادزارینا به زندگی عادی برگردد؟
آیا برای فریدون راه دیگری وجود ندارد؟
چرا نادزارینا آنقدر بی منطق است که
حتی نخواست یک کلمه از حرف های او
را گوش کند؟ اگر نادزارینا چنین خود
خواهی نداشت ،هرگز او به ربکا اجازه
چنین تجاوزی را نمیداد .فریدون غرق در
این سئوال های بی جواب از خود بود و
دست ربکا تا اعماق زیر پیراهن او سفر
کرده بود .عاقبت فریدون خود را تسلیم
کرد زیرا که او به همین اتهام محکوم

شده بود .با خود اندیشید که ((آش
نخورده و دهان سوخته)) .نخست بخاطر
وفاداری به نادزارینا مورد خشم و نفرت
واقع شد .اما اکنون به توسط خیانت به
او ،قرار است که از وی رفع اتهام شود.
این فکر دیگر آخرین دیوار مقاومتش بود
که با آن شکسته شد و خود را رها کرد.
ربکا پیراهن او را از تن بیرون آورد .دست
برد و کمربند شلوارش را گشود و دکمه
ها را باز کرد ودست را به درون آن برد.
فریدون دیگر بیش از آن نتوانست خود را
نگه دارد .دستانش را به دور کمر ربکا برد
و او را ربود و به روی زانوان خود انداخت
و لبان هوس انگیزش را در دهان خود فرو
کرد و با دندان آنها را فشرد .توحشی از
شهوت در او پدیدار شد .چانه ربکا را به
دهان گرفت و زیر چانه را تا گودال گردن
شروع به مکیدن کرد .پیراهن نازک و
ابریشمی ربکا به سادگی از روی اندامش
ُسرید و به زمین افتاد .اندامی بی نهایت
زیبا با پوستی یکدست و مرمر گونه.
آنقدر هوس انگیز بود که فریدون شروع
به لیسیدن گردن ربکا کرد .ربکا هم به
همان توحش گرفتار شده بود و هرکدام
حریص به خوردن دیگری بودند.
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یک سینه

سازمان امنيت ملى همانند K.G.B

سابق با وظايف بسيار دشوراى روبرو بود.
ازبكستان از شمال و شرق با تاجيكستان
هم مرز مى باشد اما در حقيقت يك مرز
واقعى بين دو كشور وجود ندارد .بحران
تاجيكستان يك بمب ساعتى است كه مى
تواند مشكلى به مراتب بدتر از قره باغ را
به خصوص با در نظر گرفتن آنچه كه در
افغانستان مى گذرد در ازبكستان به وجود
آورد .موشك استينگر از افغانستان به
تاجيكستان آورده شده و مرزى بين اين دو
کشور وجود ندارد .در ازبكستان  ۸۰۰هزار
قزاق ۸۰۰ ،هزار(كه به نظر من  ۸ميليون
است) تاجيك و تعداد كمترى قرقيز و
تركمن سكونت دارند و ميليون ها ازبك
در چهار جمهورى ديگر زندگى مى كنند.
 K.G.Bدر پيش بينى و جلوگيرى از
آشوب گسترده منطقه (دره فرگانا) در
ژوئن  ۱۹۸۹ناتوان بود .قربانيان اين آشوب
ها اقليت تركى بودند كه در سال ۱۹۴۴به
فرمان استالين از گرجستان ،سرزمين
اجدادى خويش ،تبعيد شده بودند.
سازمان امنيت ملى ،حمايت بهتر از
تماميت ارضى كشور ،استقالل ،قانون
اساسى و آزادى را از جمله وظايف خود
اعالم نموده است .در حقيقت فعاليت هاى
جاسوسى و ضد اطالعات و مبارزه با جرايم
سازمان يافته بر عهده سازمان امنيت ملى
گذارده شده است .از نظر تاريخى جرايم
سازمان يافته در ازبكستان در بسيارى از
سطوح اجتماعى به خصوص ستون هاى
قدرت ديده مى شود .در اوايل حكومت
گورباچف هيات هاى رسيدگى بطور
مرتب از مسكو به ازبكستان مى آمدند
تا به پرونده هاى فراوان فساد رسيدگى
كنند .بعدها گفته شد كه بسيارى از اين
يافته ها جعلى و غير قانونى بوده اند .اين
يافته ها از نظر دولت تاشكند بخشى از
تالش مسكو براى تخريب روند استقالل
ازبكستان تلقى مىگرديدند.
مقامات  K.G.Bازبكستان و به خصوص
اعضاى وزارت كشور از جمله كسانى بودند

ادامه مطلب نوشخند و

آقای سالمتی که در این چهل سال غربت
کارش فقط کشیدن سیفون توالت بوده
چگونه به خود اجازه می دهد که راجع به
مردم آن مملکت قضاوت کند.
حرف من این است که بر فرض محال
این اتفاق بیفتد ،با چه زبانی می خواهید
آن مردم جنگ دیده و زجر کشیده را
قانع کنید که شما هم روزی شهروند آن
مملکت بوده اید .واقعا خجالت دارد .لطفا

سخن...از صفحه 8

كه به رشوه خوارى ،آدم ربايى ،جعل اسناد
و گزارشات غير واقعى از ميزان توليد پنبه
درمنطقه متهم شده بودند .با فروپاشى
شوروى و جدايى  K.G.Bازبكستان از
مسكو ،ظاهرا اينگونه مداخالت پايان يافت
و سازمان امنيت ملى كه مستقيما تحت نظر
رئيس جمهور مسئول مى باشد در مبارزه با
جرايم سازمان يافته به روى پاى خود ايستاد.
جامعه ازبك همانند كشورهاى همسايه
آن پدر ساالرى بوده و خانواده و طايفه در
ازبكستان نقش بسيار مهمى دارد .وقتى
از پدر ساالرى در جامعه صحبت مى شود
بايد از شريف رشيدوف رهبر فرهنگ پدر
ساالرى در ازبكستان نام برد كه احياء كننده
الگوى پدر شخصيت سياسى بوده و در شعر
و ادبيات ازبكستان نقش مهمى داشت و
همكارى نزديكى نيز با كرملين داشت.
رشيدوف مدت زمان كوتاهى قبل از مرگش
از قدرت خلع شد و در رسانه هاى مسكو و
تاشكند به تشريح جزئيات مقاومت سيستم
ادارى او در مقابل جرايم سازمان يافته
مقامات ازبك پرداختند كه حتى خانواده و
طايفه او را نيز در بر مى گرفت .برخى از
مقامات بطور علنى محاكمه و اعدام شدند.
در مارس  ،۱۹۹۱كريموف طرحى را تصويب
نمود كه يك مجمتع كشاورزى -صنعتى در
منطقه دزكيزاك محل تولد رشيدوف به نام
وى نامگذارى شد.
در حاليكه در نقاط ديگر  K.G.Bبه خاطر
مبارزه با فساد در وزارت كشور اعتبارى
براى خود كسب كرده بود اداره ويژه
وزارت كشور ازبكستان در زمينه مبارزه
با سوء استفاده از اموال دولتى درگير
عمليات گسترده اخاذى و قاچاق بود و
سازمان امنيت ملى ازبكستان در مبارزه با
جرايم سازمان يافته مى بايست با اين پديده
اجتماعى مبارزه می کرد كه كارى سنگين
و غير عادى بود .در شرايط كنونى سازمان
امنيت ملى ازبكستان هم بخشى از سازمان
امنيت فدرال روسيه محسوب مى شود و
كانال هاى ارتباطى ميان دو سرويس فعاالنه
در حال تبادل اطالعات مى باشند.
پوزخند...از صفحه 17

به راهی که رفته اید ادامه دهید .قمارتان
را بکنید ،مشروبتان را بخورید ،صورتتان
را عمل کنید که جوانتر بنظر بیائید و در
گردهمائی ها بهم پست و مقام تعارف
کنید .اما دست از سر مردم آن مملکت
بردارید .آنها می دانند چه می کنند و
به کجا می روند .لطفا از فاصله اقیانوس
ها بعد از چهل سال خوش گذرانی نسخه
نجات ننویسید.
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ادامه مطلب ورزش از نگاه
آیا کارلوس کی روش سگی است که پارس
می کند و باید به او بی اعتنائی کرد.
آیا فوتبال می تواند به متحد ساختن یک
ملت کمک کند؟ او چگونه به خود جرات
می دهد که مرد محبوب همه را بزدل
خطاب کند؟ تاریکی از جایی که منتظرش
نیستیم فرا می رسد.
بهرحال درد کجاست! .آیا فوتبال افیون
توده هاست؟ آیا علی کریمی سخن گوی
توده های فقیر است؟ کریمی از رفتارش
برای پرتاب کردن میکروفن برنامه نود از
عادل فردوسی پور معذرت می خواهد.
عادل که دوست دارد محبوب بماند
می گوید یک بار دیگر جمع خواهیم شد
و سردار که بنظر می رسد فاتح شده است
بادی به غبغب خود می اندازد و می گوید
که در این حال وظیفه ما است که تیم ملی
مان را حمایت کنیم ،و کریمی می گوید:
«این شاید تنها حرف درستی است که
زده اید ».بهرحال جادوگر کاغذهایش
را جمع می کند و می گوید« :من که
نفهمیدم شما چه جواب دادید ».بنظر می
رسد تمامی خبرنگاران منتظر باز شدن
درب لباسکنی هستند تا کریمی را سوال
پیچ کنند .او می گوید «دیگر به فوتبال
نخواهم آمد ».خبرنگارهای سمج منتظر
پیامدها بیشتر هستند .بازنده واقعی
هستند عادل و علی .کدورت ها را کنار
گذاشتند و سردار ساکت بنظر می رسد.
فاتح مناظره باشد و اگر بازنده ای هست
مربی دهن گشاد تیم ملی است که کریمی
را بزدل خطاب کرده بود .آیا او در اولین
بازی هو خواهد شد؟! آیا فدراسیون به او
اخطار خواهد کرد و آیا بازیکنان از کریمی
حمایت خواهند کرد یا ترس خط خوردن
از تیم ملی آنها سکوت خواهند کرد؟ روز
بعد در ورزشگاهی که پرسپولیس در آن
بازی می کند ،کریمی به شدت تشویق می
شود و کی روش بزدل به ورزشگاه نیامده
است .او می داند که هو خواهد شد.
در روی یک بنر نشان داده می شود که
تماشاگران از اسطوره حمایت می کنند
و بزدل فقط و فقط مرد پرتغالی است.
جمعیت خشمگین یک صدا فریاد می زند
«اسطوره یک ملت کریمی با غیرت»
آیا ورزش می تواند به هر رنگی در آید! از
سرخ پرسپولیسی تا صورتی پریده رنگ که
در آن با آبی مخلوط شده است .اگر ورزش
به صورت ترقی سازمان دهی شود گویا
می تواند به حضور زنان در ورزشگاه ها
کمک کند .این می توانست خواسته همه
باشد ،صعود اجتماعی را تعالی بخشد و
سرانجام فرهنگ گم شده خود را باز یابد

من...از صفحه ۱۴

نه جنگ بزدل با چهره در نقاب کشیده
مربی که از این مملکت پول گزاف
می گیرد و به کسی حساب پس نمی
دهد .واقعیت تاسف بار ،خبط ها ،قلب
ماهیت ها و انحراف های ورزشی واقعاً
موجود را نمی توان نفی کرد .واقعیت به
حد کافی نفرت بار ،زد و بندها و بده
و بستان ها ،ثباتی در مسابقات و فساد
طبیعتا گاه به گاه برمال می شود بدون
اینکه اتفاقی بیفتد.
یک پیروزی بی اهمیت همه را به رقص
و پایکوبی در خیابان ها می کشاند .گویا
باید شاهد پیوستن روشن فکرهای فوتبالی
و ناتوان از پی بردن به نقش سیاسی
ارتجاعی شان با کوبیدن یا اصرار برای
ابعاد احساساتی تصنعی باشد .یک پیروزی
در جام جهانی فضای عمومی را اشباع می
کند و دوستداران فوتبال از مشاهده بروز
یک پیوند مقدس حیات بخش به وجد می
آیند .کسی نمی داند چه خواهد شد.
چرا مرده ها در قبور بیشتر از زنده ها
گل دریافت می کنند! چون افسوس قوی
تر از قدرشناسی است .آیا کسی قدر کی
روش و شماره هشت جادوگر پیشین را
خواهد دانست .اینجا سرزمین غیرممکن
های شدنی .آیا آنها یک برنامه تلویزیونی
دیگر در کنار یکدیگر خواهند داشت.
طبیعتاً بازنده بزرگ مردم هستند .آیا
آقای فردوسی پور تخم اغتشاش می
کارد! .آیا آقای کی روش عذر خواهد
خواست یا به کشورش برای یک
استراحت دیگر خواهد رفت؟
هرکس این حرف ها را باور می کند
تاوانش را می پردازد .آمریکا جزیره بهم
پیوسته ملت هاست و ما در این جزیره
زندگی می کنیم ،عادت کرده ایم که
نبینیم Breaking News .مجیک
جانسون ،به بیماری ایدز مبتال شد .پدر
مایکل جردن به گروگان گرفته شد .آقای
جردن پول بده یا پدرت را می کشیم.
مادنا و دنیس راد من و ...و مردم سرکار
گذاشته می شوند و دوباره برنامه Extra
را از تلویزیون می بینند ،هرروز که کی
ازدواج کرد و چندماه بعد که از هم جدا
می شوند .آیا باید مردم را از مسیر زندگی
جدا ساخت! مشکل کریمی نیست ،مشکل
کی روش هم نیست ،مملکت ورشکسته
نیاز به قهرمان ،اسطوره دارد .تا مردم
فراموش کنند که پول در بانک ها نیست،
دالر معادل پنج هزار تومان شده است،
پلیس گشت خیابان ها را پر کرده است.
لطفا به خانه هایتان بروید و برنامه نود را
ببینید و ساکت باشید.
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هر چى بيشتر بهش رو بدى ،بيشتر مي
خواد از سر و كولت باال بره».
از طرز فكر و حرف هايش خنده ام گرفته
بود و البته همراه با احساس تأسف .سرم
را تكانى دادم و گفتم« :ببين ،زمانى
ديگران مي توانند از من و تو سوارى
بگيرند و از سر و كولمان باال بروند كه ما
خودمان برايشان دوال شويم و قدرت به
آنها بدهیم».
با شناختی که از این آشنا داشتم،
ميدانستم كه بحثمان به جايى نخواهد
رسيد به جز وقت و انرژى تلف كردن.
بنابراين ازش خواستم كـه در اين مورد
صحبت را ادامه ندهد.
براى من بسيار جالب است كه در اكثر
موارد ،ما به دليل بى شهامتى ،دانسته
و يا ندانسته ،ديگران را براى مشكالت
و اشتباهات خودمان مالمت مي كنيم و
مسئول مي دانيم.
اوال كه متأسفانه نسل به نسل عادت كرده
ايم به تظاهر ،تملق و چاپلوسى.چنين
خصلت هايى شده جزو زندگى روزانه مان.
وقتى بهم ميرسيم ،چه آشنا ،چه دوست و
چه غريبه ،حضورا يا تلفنا ،چنان با روى
خوش قربون صدقه همديگر رفته و جون
خود ،همسر و بچه هايمان را قربونى شخص
مقابل مي كنيم كه دهنمون كف كرده،
آب از لب و لوچه مان سرازير مي شود و
اسكلت هاى آب و اجدادمان در زير خاك
از افتخار و خوشحالى به رقص در ميآيند.
«الهى كه قربونتون برم»« ،فداتون بشم»،
«بخدا هميشه بفكرتون هستم»« ،عاشقتونم
و حاضرم تمام زندگيم و تك تك افراد
خانواده ام را در راه شما قربونى كنم» ،و
امثال چنين حرف هاى پوچ و مزخرف که
از دهنمون نمىافتد .و حاال خدا نكنه كه از
طرف مقابل به داليلى نيز خوشمون نياد.
در روبرو ،فداشون مي شيم و خودمان را
مانند گوسفند براشون قربونى مي كنيم ،اما
پشت سر ،به آنها بد و بيراه گفته و هر چه از
دهانمان در مى آيد نثارشان كرده طورى كه
اصال خدا را بنده نيستيم!

آخه چرا ما بايد تا اين حد بز دل و دو رو
باشيم! آيا به فكر بچه هايمان هستيم و
اينكه چه نوع رفتار زننده اى داريم به آنها
ياد ميدهيم!...
و متأسفانه چنين رفتارى را به جايى
رسانديم كه اين روزها مشكل بشود
متوجه شد كه حرف هاى چه كسى واقعا
صادقانه و از صميم قلب ميباشد! كى
دوست هست و كى دشمن! اصال ارزش
كلمات و جمالتى كه از دهنمان در ميآيد
را نمي دانيم و اين يك تكه گوشت را كه
يكى از اجزاى بسيار مهم بدنمان است و
ميتواند مسئول و به راحتى اثر مستقيم،
منفى و يا مثبت ،در زندگى خود و
ديگران داشته باشد ،به هر طرفى كه مي
خواهيم مى چرخانيم.
و جالب اينكه تظاهر ،تملق ،چاپلوسى ،دو
رو بودن ،دروغ گفتن و خالصه امثال چنين
خصلت هاى زشت و نادرست را زير پوشش
«نزاكت ادبى و اجتماعى» انجام ميدهيم!
چرا كه اگر بخواهيم با يكديگر صادق باشيم
و حرف دلمان را بدون پرده پوشى و بازي
هاى احمقانه به زبان بياوريم ،آنوقت ُمهر
«پرروئى»« ،بى وقاحتى» و «بى نزاكتى»
به پيشانيمان خالكوبى مي كنند .و متأسفانه
اينگونه اشخاص ،با چنين رفتارى نه تنها
هيچگونه احترام و ارزشى براى ديگران
قائل نيستند ،بلكه براى خودشان نيز ارزشى
نمى گذارند .يك مشت آدم هاى گم شده و
سرگردان در دنياى مسموم و پوچ خود.
واقعا آيا بهتر نيست بجاى تظاهر و چاپلوسى،
كه البته به زبان ساده تر همان دروغگويى
ميباشد ،سعى كنيم كه با يكديگر رو راست و
صادق باشيم و به حرف هايى كه از دهنمون
در مى آيد قلبا اعتقاد و باور داشته باشيم! آيا
وقتش نرسيده تا اين زنجير كلفت شيطانى را
كه نسل به نسل بهم وصل شده ،بشكنيم تا
بتوانيم با خيال و روان راحت و بدون خوردن
انواع و اقسام دواهاى افسردگى يا ناراحتى
رساندن به خود و اطرافيان ،زندگى روزمره
را بگذرانيم و سرمشق خوبى باشيم براى
نسل بعدى!...من كه هنوز خيلى اميد دارم.
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و چه کسی است که میتواند مدعی آن
باشد که آنها در پروسه فعالیتهایشان مورد
تهمت و بی رحمیهایی قرار نگرفتهاند؟
به راستی آیا میتوان از شخصی که اختیار
پوشش خود را ندارد و از ابتداییترین
حق محروم شده است ،انتظار داشت که
کنشگری تاثیرگذار در مقابل تحمیل هر
زور و اجباری باشد؟
در هر صورت کمپین آزادی های یواشکی

برای آن دسته از زنان که حجاب مسئله
روزانه آنهاست و از همان لحظه تصمیم
خروج از خانه با آن رو به رو میشوند،
ابزاری است برای ابراز مخالفتشان با این
زور و اجبار .همینطور بلندگویی است برای
رساندن صدایشان به گوش مسئوالن رسمی
و غیر رسمی ،اذهان عمومی (ایرانی و غیر
ایرانی) و نهادهای مدنی .در این مسیر ،این
کنشگران از داخل ایران هستند که خود
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ادامه مطلب نامه های شگفت انگیز...از صفحه ۶

پس از اینکه از تفریحات و سرگرمی های
ساکنان شماخیه سخن گفتم ،به چیزهایی
می پردازم که شایسته توجه بیشتر ما است
زیرا مربوط است به آئین خودمان .ارمنیانی
که ساکن سیروان هستند و تعدادشان هم
زیاد است ،کامال متروک مانده بودند و از
نخستین اصول و تکالیف مسیحیت در بی
اطالعی اسف انگیزی بسر می بردند.
وضع رقت انگیز آنان ،همدردی و غیرت
کارگزاران انجیلی را برانگیخت .عالوه بر
این ،اینان مالحظه می کردند که شماخیه
محل برخورد ملیت های مختلف است
و محل عبور مسکووی ها و لهستانیان به
ایران است و اندیشیدند که اگر بتوانند
میسیونی در آنجا برقرار سازند ،موقعیتی

خواهند یافت که برای همه این ملیت ها
مفید واقع گردند« .پرپوتیه» در اصفهان بود
و این اندیشه خاطرش را مشغول داشته بود
تا هنگامی که خداوند وسیله اجرای طرحی
را که اندیشیده بود به او ارائه کرد« .کنت
دوسیری» که به خاطر میانجی گری ها و
مذاکرات سیاسی مهم و متعددش معروف
است ،با عنوان سفیر «سوبیسکی» پادشاه
لهستان ،وارد شهر اصفهان شد .این شاهزاده
«کنت دوسیری» را فرستاده بود تا شاه ایران
را متقاعد سازد که می بایستی از جنگی که
امپراتور لهستان و تزار و جمهوری و نیز با
ترکان می کنند ،بهره برگیرد و اعلیحضرت
پادشاه ایران را وادارد که نیروهای خود را
به نیروی این قدرت ها ملحق گرداند.

چنانچه فرد دارای بیماری قند و یا سیستم
ایمنی ضعیف بوده و یا از داروهای استروئیدی
و یا رقیق کننده های خون استفاده می کند
بایستی حتما آن را به اطالع پزشک خود
برساند .در صورت تصمیم به خالکوبی حتما
با افرادی که سال ها است که دارای این نوع
نقاشی روی پوست هستند مشاوره کرده و از
تجربیات آنها استفاده کنید.
اخیراً نوعی خالکوبی موقتی نیز ارائه شده
است که از یک ماده شیمیایی بنام PPD
استفاده می شود که از ماده گیاهی حنا
( )Hennaگرفته شده است ولی این ماده
بوسیله  FDAتائید نشده است و بهتر است
مورد استفاده قرار نگیرد.
برداشتن خال ها و یا پاک کردن آنها کاری
طوالنی است که گران نیز می باشد و نتایج
آن ممکن است صد در صد رضایت بخش
نباشد .این کار با روش های  sandingپوست
و یا اشعه لیزر ( )Laserانجام می شود و در

مواردی نیز نیاز به جراحی پوست می باشد.
مواد رنگی به کار برده شده اغلب از فلزات
سنگین بوده که ممکن است عوارض پوستی
ایجاد کند .نمونه ای از آنها کادمیوم (رنگ
قرمز و نارنجی) ،نیکل (رنگ سیاه) زینک
(رنگ زرد و سفید) کرومیوم (سبز) ،کوبالت
(آبی) ،مس یا ( copperآبی و سبز) ،آهن
(قهوه ای) و تعدادی دیگر می باشد که در
زیر پوست باقی می مانند و با روش های
رادیولوژی یا  MRIپوست تداخل می کنند.
در روش های جدید خالکوبی از مواد رنگی
جدیدی استفاده می شود که در صورتیکه
فرد بخواهد خال خود را بردارد با روش
 Laserآسانتر انجام پذیر است .بنابراین
باتوجه به مطالب باال در صورتی که تصمیم
به خالکوبی دارید هرچند کوچک و یا بزرگ
راجع به آن خوب فکر کنید و با افراد با
تجربه مشاوره کنید .زیاده روی در خالکوبی
زیبایی آن را تحت الشعاع قرار می دهد.

ادامه مطلب تازه های پزشکی...از صفحه ۲۵

برای وسعت و عمق دادن به حرکتشان با
فرستادن عکس ،ویدئو و یادداشتهای کوتاه
ابعاد دیگری از کنشگری را طرح میکنند.
کارزارهایی مانند «مردان علیه حجاب
اجباری»« ،حق سفر» و «حق دوچرخه
سواری زنان» (به خصوص بعد از سخنان
علی خامنه ای در مخالفت با دوچرخه
سواری زنان) از این دست هستند.
چندی پیش ،پس از یک راهپیمایی
سازماندهی شده از سوی ارگانهای غیر
رسمی در ایران ،ویدیویی در رسانهها
منتشر شد که در آن زن محجبهای (با چادر
مشکی) زنان بدحجاب را بی حیا خواند .در
پی آن بود که بار دیگر شاهد آن شدیم که
در نه ماه اخیر موج دیگری در اعتراض به
حجاب اجباری ،در داخل ایران به راه افتاد.
این حرکت که کمپین «چهارشنبه های

سفید» یا «چهارشنبههای بدون اجبار»
نام گرفته ،در مدتی کوتاه امامان جمعه
و رسانههای داخلی را مجبور ساخته تا
آن را مطرح کرده و از مسئوالن خواستار
برخورد شدید با زنان بدحجاب شوند .این
کارزار جدید ،زنانی و خوشبختانه مردانی
را از قشرها و سنین مختلف با خود همراه
کرده است .آنها با داشتن شال و یا روسری
سفید کنشگرانی شدهاند که بدینوسیله به
گسترش گفتمان مخالفت با اجبار و آزادی
پوشش (این بار حتی بدون کالم) در کوچه
و خیابانهای شهرها یاری میرسانند.
حتی اگر زنان غیر مسلمان یا بی دین را
نادیده بگیریم ،این کارزار حرکتی است
برای دستیابی به حقوق شهروندی هزاران
ایرانی ،و چه خوب خواهد بود اگر مورد
حمایت فعاالن و رسانهها قرار گیرد.
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California Statute of Limitations

Caroline Nasseri

Accident Lawyer
There are many laws that can
affect your personal injury
case, one of which is the statute of limitations. These are
laws that set specific time limits on the length of time that
you have to file a civil lawsuit
against the party that caused
the accident. These limits typically depend on the circumstances involved in the particular case and whether the victim

is a minor or not. There are
some factors that remain the
same, however. The time period will begin on the day that
your claim arises or the day
that the accident takes place.
Unless a legal exception applies, once the statute of limitations has ended, you lose the
ability to file a lawsuit. As the
injured party, you will lose the
ability to pursue a legal remedy.
Therefore, it is essential to ensure that you take immediate
action and file your claim at
once. For most personal injury
cases, the statute of limitations
is two years to file a lawsuit
against the negligent party. That
includes claims for wrongful
death and product liability. If
you were harmed as a result of
another individual's negligence,

More than 150 arrested in latest
California immigration raid

More than 150 people were detained by Immigration and Customs Enforcement (ICE) within
the last few weeks in Northern
California.
ICE arrested immigrants who
violated U.S. immigration laws
during “targeted immigration
enforcement operations” in the
San Francisco area, the agency
said in a statement.
Last month, Oakland Mayor
Libby Schaaf issued a warning that ICE agents were planning to arrest people after she
received confidential tips and
checked with attorneys to make
sure she wasn’t breaking federal law by going public with the
information, the San Francisco
Chronicle reported.
ICE said the mayor used the
warning to score political points
and also cause some criminals
to evade the raids.
“The Oakland mayor’s decision to publicize her suspicions
about ICE operations further
increased that risk for my officers and alerted criminal aliens
— making clear that this reck-
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less decision was based on her
political agenda with the very
federal laws that ICE is sworn
to uphold,” ICE Deputy Director Thomas Homan said in a
statement.
ICE has expressed frustration
with “sanctuary cities,” which
do not cooperate with federal
immigrations laws.
“Sanctuary jurisdictions like
San Francisco and Oakland
shield dangerous criminal aliens
from federal law enforcement
at the expense of public safety,”
Homan said. “Because these
jurisdictions prevent ICE from
arresting criminal aliens in the
secure confines of a jail, they
also force ICE officers to make
more arrests out in the community, which poses increased
risks for law enforcement and

the two year limit will typically
apply to your circumstance. The
statute of limitations for medical malpractice claims depends
on when the victim discovers
the injury. This time limit ranges from one to three years.
California's Discovery Rule
If the injuries were not recognized until after the accident
took place, there will be a one
year time limit to file the claim
starting the day that the injuries are recognized. After the
injury is discovered, or reasonably should have been discovered, the statute of limitations
is generally one year for most
civil injuries. We know that this
may be a very stressful circumstance, especially if you are not
sure whether you will be able to
meet the time limit. If you are

concerned about losing your
ability to file a personal injury
lawsuit, it is essential to speak
with a San Jose personal injury
attorney at once.
Taking Action
to Obtain Compensation
Anyone who has been harmed
should remember that the time
limits involved with a personal
injury lawsuit are very strict.
Failing to adhere to the statute
of limitations can result in a dismissal of even the most legitimate case. Your best option is to
obtain the legal experience as
soon as you are injured as the result of another individual's negligence. This is not a situation
that can be delayed. Once the
statute of limitations has come to
a close, so will every chance of
obtaining the compensation that
you deserve. You have the right
to seek these damages.

Happy
Nowruz
1397

the public.”
Donald Trump has also criticized sanctuary laws and said
that he was considering pulling
immigration enforcement officials from California because
of them.
“If we ever pulled our ICE out,

if we ever said, ‘hey, let California alone, let them figure
it out for themselves,’ in two
months they’d be begging for
us to come back, they would
be begging. And you know
what, I’m thinking about doing
it,” Trump said.
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دفاتر وکالت مهاجرت علیرضا عابدی و همکاران

علیرضا عابدی
وکیل متخصص مهاجرت آمریکا

تجربه ما ،آسایش فکری شما ،اعتماد شما،
موفقیت  ۱۰۰درصد در اخذ گرین کارت و امور کنسولی
Robert A. Abedi J.D., Esq.

چرا ویزا؟

وقتی ما می توانیم برای شما گرین کارت بگیریم!

در صورت عدم موفقیت در اخذ کارت سبز ،هزینه وکالت شما را بر می گردانیم
 Fاخذ گرین کارت و دفاع از اشخاص اخراجی در دادگاه
 Fجلوگیری و اصالح اشتباهات رایج متقاضیان در امور مهاجرت
 Fجلوگیری از اخراج کسانی که در معرض اخراج هستند

دکتر علیرضا عابدی ،وکیل با تجربه مهاجرت در آمریکا با سال ها سابقه درخشان و احاطه
بر قوانین مهاجرت و آگاهی از تغییرات مهم اخیر در مقررات اجرایی ،در خدمت شماست.
از تجربه و دانش ما استفاده کنید.
ایرانیان عزیز ،در این مقطع خطیر و حساس امر پیچیده
مهاجرت ،از مدعیان وکالت و شبه وکیل ها بپرهیزید!

abedi@lawabedi.com

F
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wwwEB3greencard.com
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Offices in Palo Alto, Mountain View & Irvine Las Vegas, Nevada
425 Market street, Suite 2200, San Francisco, CA 94105
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وکیل تصادفات و صدمات بدنی

Accident & Personal Injury Attorney

(800)525-6060

کارولین ناصری
وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال

با بیش از  28سال تجربه

 Gتصادفات اتومبیل ،موتورسیکلت و عابر پیاده
 Gصدمات شدید بر اثر تصادفات
 Gمرگ بر اثر تصادفات
 Gصدمات ناشی از حمله حیوانات

Caroline Nasseri
Attorney at Law

1(800)525-6060
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

Fax:(408)278-0488

Tel:(408)298-1500

carolinenasserilaw.com

Website:

cnasseri62@yahoo.com
cnasseri62@yahoo.com

e-mail:

675 North First Street, San Jose, CA 95112

