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F تصادفات رانندگی
F صدمات ناشی از کار

F زمین خوردگی

F صدمات منجر به مرگ

F آسیب از حیوانات

Payam Mark Shayani, ESQ
Accident Attorney

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

پیام شایانی
وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی

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

2880 Zanker Road, Suite 203
San Jose, CA 95134

425 Market Street, Suite 200
San Francisco, CA 94105

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

(800) 261-1314
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♦ مسئولیت صحت و سقم آگهی ها با صاحبان آگهی می باشد. شرکت پژواک هیچگونه مسئولیتی 
از شرکت  کتبی  اجازه  بدون  نشریه  این  از طراحی های  استفاده  پذیرد.♦  نمی  مورد  این  در  را 
انتخاب، حک و  ماهنامه پژواک در   ♦ باشد.  قانونی می  پژواک )حتی برای صاحبان آگهی( غیر 
دیدگاه نویسندگان الزاما بیانگر نظر مسئولین پژواک  کوتاه کردن و اصالح مطالب آزاد است.♦ 

نمی باشد. مسئولیت نظریه ها به عهده نویسندگان است.

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

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

در خواست اشتراک نشریه پژواک

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

یادداشت سردبیر
آخرين   روزهاي   اسفند 139۷   پَر   مي   كشد   و   دروازة   بهار   باز   مي   شود.  با   نسيم  
 بهاري،   درختان   قباي   سبز   بر   تن   مي   كنند   و   آواي   پرندگان   رسيدن      سال   جديد  
 و   روز   و   روزگار   نو   را   نويد   مي   دهند.  نوروز   يادگار   ديرين   ماست   و   مهمترين  
 جشن   ملي   ايرانيان   كه   از   ايران   باستان   باقي   مانده   است.  جشني   كه   با   وجود  
 مخالفت   هاي   شديد   خلفاي   عرب   و   متوليان   بعدي   آنها   از   ميان   نرفته   و   باقي   مانده  
 است.   جشني   سرشار   از   خوشي   ها   و   شادماني   ها   و   خاطرات   شيرين   كودكي   و  
 نوجواني،  لباس   نو   پوشيدن،   عيدي   دادن   و   عيدي   گرفتن،   ديد   و   بازديد   كردن،  

 شيريني   خوردن،   بوسه   دادن   و   بوسه   گرفتن،   و   دل   از   غبار   كدورت   ها   شستن . 
در اين بهار 139۸،   پژواك   با   حمايت   و   همراهي   شما،   ايرانيان   وطن   دوست،  ۲9  ساله   مي   شود.   به   چشم   مي   بينيد   كه  
 پژواك   جز   مهر   وطن   سنگي   به   سينه   نمي   زند   و   همواره   تالش   كرده   تا   ميراث   غرورانگيز   ملي   را   زنده   نگهدارد.   قبالً   گفته  
 ايم   و   باز   مكّرر   مي   كنيم   كه   پژواك   با   مدد   و   ياري   شما   عزيزان   بيش از يک ربع قرن را پشت   سر   گذاشته   و   در   اين   مدت  
 جز   عشق   به   ايران   سودايي   در   سر   نداشته   است   و   پيوسته   كوشا   بوده   كه   انديشه   ها   و   آرمان   هاي   ملت   بزرگ   و   كهن   سال  
 ايران   را   در   اين   سوي   جهان   به   شكلي   آراسته   و   پيراسته   با   شما   عزيزان   در   ميان   گذارد   و   صد   البته   كه   تنها   پاداش   و   چشم  

 داشت   ما   رضايت   خاطر   شماست   و   دلگرمي   ما   در   ادامه   اين   راه   فقط   تأييد   و   تشويق   شما   هموطنان   و   همزبانان   است . 
در   پي   آن   هستيم   كه   از   اين   جهان   پر   جوش   و   خروش   هر   چه   افزون   تر   به   شما   خوانندگان   وفادار   بهره   رسانيم.   اميدواريم  
 همانطور   كه   پژواك   به   خانه   و   كاشانه   شما   راه   مي   يابد،   نويسندگان   پژواك   نيز   با   قلم   و   انديشه   خود   در   خاطر   و   قلب   شما  
 حضوري   مؤثر   داشته   باشند.   پژواك   بدون   هيچ   گونه   وابستگي   به   گروه   هاي   سياسي   و   مذهبي   و   فقط   با   همت   و   ياري   شما  
 به   حيات   خود   ادامه   مي   دهد  . عدم   وابستگي   به   كانون هاي   سياسي   و   مذهبي   و   عدم   دريافت   ديناري   كمک   از   سوي   كساني  
 كه   در   مقابل   حمايت   مالي،   خواه   ناخواه،   از   پژواك   انتظار   جهت   گيري   و   جانب   داري   را   دارند   سبب   گرديده   تا   به   طور   تام   و  
 تمام   متّكي   به   دريافت   آگهي   از   صاحبان   حرفه   ها   و   مشاغل   باشيم.  به   خوبي   مي   دانيد   كه   پرواز   پژواك   با   دو   بال   نويسندگان  
 و   آگهي   دهندگان   امكان   پذير   است.   نويسندگاني   كه   با   نوشته   هاي   سودمند   خود   به   شما   هموطنان   آگاهي   مي   بخشند   ستون  

 فقرات   پژواك   هستند   و   آگهي   دهندگان   شريانهاي   حياتي   كه   هر   ماه   خون   تازه   در   رگ هاي   پژواك   مي   دوانند . 
از   همكاري   و   كمک   هر   دو   گروه،   نويسندگان   و   آگهي   دهندگان،   صميمانه   سپاسگزارم   و   از   شما   خوانندگان   وفادار   كه  
 اينجا   و   آنجا،   در   اين   مجلس   و   آن   محفل،   و   در   كوي   و   خيابان   با   تشويق   ها   و   تحسين   هاي   خود   مرا   به   ادامه   اين   خدمت  
 كوچک   فرهنگي   دلگرم   مي   كنيد   بسيار   متشكرم.   انتشار   پژواك   بدون   پشتوانه   شما   ميسر   نيست.   از   همكاران   عزيزم  
 كه   با   مهرباني   و   صميميّت   مرا   در   انتشار   پژواك   ياري   مي   دهند   قلباً   ممنونم   و   بار   ديگر   تشكري   ويژه   دارم   براي   همسرم،  
 اردشير،   كه   در   تمامي   اين   سال   ها   با   عشق   و   كمک   بي   دريغ   و   صبر   و   تحّمل   بسيار   مرا   در   اين   راه   حمايت   كرده   است.  
 دست هاي   پرتوان   و   كريم   شما   نويسندگان   و   آگهي   دهندگان   را   صميمانه   مي   فشارم،   فرارسيدن   سال  139۸  را   به   شما  
 هموطنان   و   همزبانان   دور   از   وطن   شادباش   مي   گويم   و   براي   ملت   بزرگ   و   صبور   و   آزاديخواه   ايران   سالي   پُربركت   همراه  

 با   سرافرازي   و   بهروزي   آرزو   مي   كنم.          افليا پرويزاد
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Office of International Services
دفتر خدمات بین المللی

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

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

قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

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

F مشاوره حضوری

F طرح دعاوی ملکی 

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

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

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

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

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

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

          Office  of International  Service
s

 OOIS

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

          Office  of International  Service
s

 OOIS

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

دکتر علی اکبر جعفری 

کامران پورشمس
متخصص و مشاور در امور 

خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری

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

419 E. Hamilton Ave., Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Experienced Professional Realtor

Residential, Commercial,
Property Management

F چگونه تحت شرایط اقتصادی کنونی صاحب خانه شوید؟

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

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

Experienced Agent in Short Sale 
& Bank Owned Properties

Proven Insights. 
Proven Results.

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

Proven Insights. 
Proven Results.

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

DRE# 01066478

بخش ششم                                   

دنباله مطلب در صفحه 52

فرمان  و  دادن  گوش  معنى  به  سروش 
آن  ما  و  خدايى  خواست  به  است  بردن 
را نيوشايى معنى كرده ايم تا نزديكتر به 
از سروش فرشته  و در ضمن  باشيم  اصل 

نماى پندارى اندكى دور باشيم.
زرتشت مي گويد: كسى را كه مزدا دوست 
V Vohu Ma� كدارد نيوشايى و منش ني

مي  زرتشت  ميآورند.  روى  او  به    -  nah
خواست  به  نيوشايى  دستيارى  به  خواهد 
است  راهى  نيوشايى  برسد.  خود  آرمان  و 
نيوشايى  توانا مي رود.  اهور مزداى  به  كه 
هم  و  راستكار  براى  هم  را،  رستگارى  راه 
و روشن مي سازد.  ، هموار  براى دروغكار 
از اين گفته ها بويژه آنجايى كه نيوشايى با 
منش نيك است، بر ميآيد كه فرمانبردارى 
روى  از  بلكه  نيست  كوركورانه  زرتشت 

انديشه و با دلى پر از مهر است. 
است  نيكى  نيك  پاداش   :Ashi پاداش. 
زرتشت  كه  پاداشى  اما  بدى،  بد  و 
است.  منش نيك  زندگانى  ميخواهد، 
و  كردار  و  گفتار  و  انديشه  با  كه  كسى 
از  ميدهد،  فروغ  را  راستى   ، خود  دين 
منش نيك، شهر يارى را پاداش مى يابد. 
پاداش كارهاى نيك، راه راستى است كه 
به منش نيك ميرساند و اين مزدى است 
كه خواست از آن خداى است . پاداشى كه 
زرتشت براى خود و ياران خود مي خواهد 
مينوى است و آن رسيدن به خداى است.

جاودانى  و   Haurvatat رسايى- 
Ameretat: زرتشت بيش از همه نيك 
در يافت كه نه تنها جهانى كه در آن زندگى 
مي كنيم بلكه خود ما نيز كمي ها و كاستي 
هايى داريم و نارسايى و عدم كمال حقيقتى 
است ناگزير ولى در عين حال ما آن توانايى 
اصول  و  درست  دستورهاى  روى  از  هم  را 
صحيح، اين كمي ها و و كاستي ها را از خود 
و از جهان دور سازيم و خود را رسا و كامل 
روى  يك  بيگمان  كمال  و  رسايى  گردانيم. 
است. روى ديگر جاودانى و ابديت است كه 
همه كمي ها و كاستي ها را از ميان بر مي 
باشد. پس رسايى  بايد بى زوال  دارد. كمال 
به  را  ما  كه  است  توها  پر  آن  از  جاودانى  و 

خواست ما يعنى به اهور مزدا مي رساند.
هئروتات-  « را  پرتو  دو  اين  زرتشت 
Haurvatat« و »امرتات-Ameretat« مي 
نامد و چون اين دو الزم و ملزوم يكديگرند 
همواره باهم درگاتها ياد شده اند. هئروتات 
كاستى،  بى  كمى  و  بى  همگى،  يعنى 

نامرگى، جاودانى.  يعنى  امرتات  رسايى  و 
و  خرداد  را  واژه  دو  اين  پارسى  در  امروز 
بيشتر  دو  آن  چون  ولى  گوييم  مي  امرداد 
براى نام هاى ماه هاى سوم و پنجم ميآيند 
و همينگونه ارديبهشت، بهمن،  شهريور و 
اسفنندارمذ كه همه معنى حقيقى خود را 
چنان كه در گاتها آمده ، كمابيش از دست 
داده اند. معنى واژه هاى گاتهايى راستى، 
انديشى،  درست  شهريارى،  نيك،  منش 

رسايى و جاودانى را بكار مي بريم.
زرتشت مي گويد: »كسي كه گفته هاى 
اهورايى را گوش مي دهد، با كردار نيك 
خود به رسايى و جاودانى و در نتيجه به 
اهورامزدا مي رسد. كسى كه در انديشه 
رسايى  به  است  اهور  دوست  كردار  و 
گفتار  و  نيايش  آن  ميرسد.  جاودانى  و 
و  راستى  به  را  مردم  كه  است  كردار  و 
راهنمايى  جاودانى  و  رسايى  و  شهريارى 
كسانى  براى  جاودانى  و  رسايى  ميكند. 
اهورمزدا  اند«.   درون  روشن  كه  است 
و  رسايى  مردم  به  خويش  شهريارى  در 

جاودانى ارزانى مي دارد.  
Te- -و توانايى -Utayuti  تندرستى

vishi: اين دو واژه پنج بار در گاتها با هم 
آمده  تنها  بار  تندرستى سه  اند.  ياد شده 
است و اين واژه ديگر در اوستا ديده نمي 
شود. توش و توانايى يكبار تنها آمده است 
كار برده  به  گاتها  از  بيرون  نيز  بار  و سه 
شده است.)يسن و سپرد، و نديداد( كه در 
هر سه جاى با واژه كرپ -Kehrp، كالبد 
يا پيكر جفت است. در يك جاى تندرستى 
با واژه ديگر درون- draona آمده كه آن 
نيز به معنى توانايى و نيرو است  و از اين 
كه چندين بار همراه با رسايى و جاودانى 
ياد شده اند، پيداست كه اين دو واژه نيز 
درباره درستى روانى و تنى مردم است و 

با رسايى و جاودانى وابسته اند.
در  مزدا  گويد: »اهور  مي  زرتشت 
شهريارى خود رسايى، جاودانى ، توانايى و 
تندرستى ارزانى ميدارد  راستى  و درست 
بخش  مي  توانايى  و  تندرستى  و  انديشى 
زرتشت خواهان  جاودانى، رسايى، توانايى 

و تندرستى است.« 
در  فسرتو  واژه   :Fseretu خرسندى 
اوستا چهار بار آمده است.  دوبار در اتهاى 
هات  هفت  گاتهاى  در  دوبار  و  پنجگانه 
بيرون  كه  است  پرتوها  آن  از  بس.  اين  و 
رديده  فراموش  و  شود  نمي  ديده  از گاتها 
خواهد  مي  در  خداى  از  زرتشت  است. 

از  توانايى،  انديشى  درست  از  وى  به  كه 
راستى  از  نيك،  پاداش  مينو  ترين  افزاينده 
ارزانى  خرسندى  نيك  منش  از  و  نيرو 
كجاست  پرسد:  مي  ديگر  جاى  در  دارد. 
كجا  آمرزش،  كو  آزادگان،  خرسندى 
و  افزاينده  انديشى  درست  كو  راستى، 
كجا شهريارى مزدا. هفت هات مي گويد: 
بهترين راستى، منش نيك، شهر يارى نيك، 
دين نيك، خرسندى نيك و درست انديشى 
را گرامى مي داريم. اى اهور مزدا، با راستى 
نيك، خرسندى نيك و درست انديشى نيك 
باال  جاى  چهار  هر  در  گرديم.  مي  تو  گرد 
جاى آن بود كه يادى از رسايى و جاودانى 
هفت  در  كه  دانيم  مي  وانگهى  شد  مي 
نمودارهاى  چندين  از  كه  جايى  در  هات 
شهريارى  راستى،  نيك،  منش  بويژه  گاتها، 
از  برده شده است.  نام  انديشى،  و درست 
رسايى و جاودانى هيچ ياد نشده است پس 
است  و  همان  خواست  كه  مينمايد  چنين 

خرسندى آزادگان رسا و جاودان است.
و  روشنى  به  ما  جهان    :Athra-آتش
گرمى بسى نياز دارد و اين روشنى و گرمى 
از خورشيد مي رسد، ولى اينطورى نيست 
نياز  كه  هايى  اندازه  به  دو همواره  كه هر 
است كه  اين  باشد.   ما  داريم در دسترس 
و  روشنى  كه  جانداريست  نخستين  بشر 
و  آورد  بدست  مصنوعى  راه  از  را  گرمى 

اين كار را  با پى بردن به راز آتش افروختن 
انجام داد  و مي توان گفت  آن آتش است 
كه او را از همه جانداران ديگرجدا ساخت 
گون  دگر  يكبارگى  به  را  اش  زندگانى  و 
گردانيد و چون آتش بهترين وسيله آسايش 
او گرديد، آن را از همه گرامي تر دانست و 
به پرستش آن پرداخت. اين كارى است كه 
او در آغاز زندگانى نوين خود كرد. سپس 
هم هر چه پيشرفت بشر بيشتر شد، آتش 
خدايان  گرديد.  تر  گرامي  و  مندتر  سود 
پندارى كه كم كم از پديده هاى جهان سر 
بر مي آوردند و به شمار خود مي افزودند. 
فرا  فروزان  آتش  آذرگاه  گرد  گردا  همه 
براى خود جايگاهى گزيده مي  و  ميامدند 
نشستند و آتش و همه آن چيزهايى كه بسته 
مذهبى  مراسم  رنگينى  باعث  بود،  آن  به 
بودند. سپس هر بنياد گزار دينى كه آمد، 
و  نگهداشت  فروزان  همانگونه  را  آتش 
براى فهماندن خداى خود نمودارى بهتر 
از آتش و روشنى ونور نيافت. ماهيچكس 
را سراغ نداريم كه بجاى روشنى، تاريكى 
نمودار  رابهترين  ظلمت  نور،  بجاى  يا  و 
همواره  آتش  پس  گويد.   خود  خداى 
بايد  اينجا  نمودار و مظهر خداى بوده و 
انگار  جز  نمودار  كه  نشان ساخت  خاطر 
يا نگارى از آن چيزى كه ما مي خواهيم، 

نيست. 
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لي هانت و ادب فارسی
دکتر حسن جوادی 

والت ويتمن

لي هانت )1۸۵9-1۷۸۴( يكى از شعراى رمانتيک انگليس است كه مثل بعضى از 
دوستان و شعراى معاصر خود، لرد بايرن، تامس مور، كالريج و شلى عالقه خاصى 
كتاب  از  زير فصلى است   مقاله  فارسى داشت.  ادبيات  و خاصه  ادبيات شر ق  به 
»تاثير ادبيات فارسى در روى ادبيات انگليسى« از قديم ترين تا عصر حاضر كه متن 
انگليسى آن دوبار چاپ شده و تحرير فارسى آن توسط فرهنگستان زبان و ادب 
فارسى و انتشارات سمت سال گذشته چاپ شده و اخيراً جزوء بهترين كتاب هاى 

سال جايزه دهخدا را دريافت كرده است.  
لي هانت در نوشتن اشعار اخالقي بي نظير 
يكي  سعدي  جهت  اين  از  هم  شايد  و  بود 
كوتاه  اشعار  بود.)۱(  او  محبوب  شاعران  از 
ادهم«  بن  »ابو  و  »جعفر«  مانند  هانت 
حال  عين  در  و  اوست  اشعار  بهترين  جزء 
»رمينى«  چون  طوالنى  قطعاتى  اشكاالت 
پس  سال  سه  منتقدان  از  يكى  ندارند.  را 
كوتاه  اشعار  اين  دربارۀ  هانت  لى  از مرگ 
پخته تر  ذهنى  محصول  »آنها  نوشت: 
انسانيتى  و  وسيع تر  بينشى  و  دانش  و 
سادگى  از  شعر ها  اين  به عالوه  عميق ترند. 
و سالستى برخوردارند كه در شعر معاصر 
كمتر ديده مى شود و در آثار خود لى هانت 
را  ادهم«  بن  »ابو  كه  است. كسى  كم  هم 
يك بار خوانده باشد، اين شعر در خاطر او 

هميشه زنده خواهد بود.«)۲(
مجموعة   ۱855 سال  در  كه  هنگامى 
تجديد  هانت  لى  از  منظوم  داستان هاى 
چاپ شد، او احساس كرد كه شعر مهم 
شعرى  به طوركلى  »رمينى«  نام  به  او 
ناب  بيت  از چند  و گذشته  است سنتى 
نيست.  چشمگير  آن،  آنجاى  و  اينجا  در 
او مى خواست كه به طوركلى و در نهايت 
»محمود«،  چون  اشعارى  با  او  دربارۀ 
ادهم«،  بن  »ابو  »اجتناب ناپذير«، 
شعر  قطعه  چند  و  فاودن«)۳(،  و  »واالس 

كوتاه ديگر داورى كنند. )۴(
ليبرال  مجلة  در  كه  »محمود«  شعر 
قضاوت  دربارۀ  است  حكايتى  شد  چاپ 
بى اغماض سلطان محمود غزنوى. مردى 
شكايت مى كند كه يكى از افسران سلطان 
با زنش جمع  او آمده و در خانه  به خانة 
و  مى رود  او  خانة  به  سلطان  است.  شده 
و مرد متجاوز  را خاموش مى كند  چراغ 
را  چراغ  مى كشد.  خود  شمشير  با  را 
شكر  سجدۀ  سلطان  مى كنند  روشن  كه 
او  پسر  شده  كشته   مرد  كه  مى گذارد 
نگارستان  از  داستان  اصل  است.  نبوده 
است و آن را لى هانت از فرهنگ بزرگ 
داستان  همين  است.  برداشته  دربلو 
مجلة   99 شمارۀ  در  اديسون  جوزف  را 

ايرانى«  »داستان  عنوان  به  گاردين 
آورده است و در تاريخ زوال و فروپاشى 
آمده.  داستان  همين  هم  روم  امپراتورى 
منشى  در  مى توان  را  آن  فارسى  متن 

ايرانى نوشتة گالدوين يافت.)5(
در   ۱8۳۳ سال  در  كه  ادهم«،  بن  »ابو 
گوهرها(  بهترين  )يا  اشعار  بهترين  كتاب 
هانت  اشعار  زيباترين  از  يكى  شد،  نشر 
خصوصيات  از  آن  متعالى  افكار  و  است 
كه  هنگامى  مى كند.  حكايت  شاعر  واالى 
لى هانت در  آرامگاه  براى  يادبودى  بناى 
يك  ساختند   )6( گرين  كنسال  گورستان 
بر آن نوشتند: مرا  از همين شعر را  بيت 
در شمار كسانى بنويس كه همنوعان خود 

را دوست مى دارد. )7(
بين  كه  بلخ،  شاهزادۀ  يا  ادهم  بن  ابراهيم 
776 و 78۳ ميالدى متولد شده بود، صوفى 
بنامى بود و داستان او در رها كردن زندگى 
مرفه و مجلل در قصر خويش و در انزوا و در 
سفر به عبادت پرداختنش، يادآور زندگى 
بوداست. از ميان داستان هاى متعددى كه 
دربارۀ او نقل شده است داستانى است كه 
خود  شعر  هانت  و  است  كرده  نقل  دربلو 
اين  اصل   )8( است.  نوشته  آن  براساس  را 
داستان در تذكرۀاالولياى عطار  آمده است: 
ادهم( گفت  بن  )ابراهيم  كى  است  »نقل 
يك شب جبرئيل را به خواب ديدم كه از 
آسمان به زمين آمد، صحيفه اى در دست، 
سؤال كردم كه تو چه خواهى كرد؟ گفت: 
نام  گفتم:  مى نويسم.  حق  دوستان  نام 
نه اى. گفتم:  ايشان  از  بنويس. گفت:  من 
دوست دوستان حقم. ساعتى انديشه كرد. 
پس گفت فرمان رسيد كه اول نام ابراهيم 
ثبت كن كه اوميد در اين راه از نوميدى 
ص   ،۱۱ باب  ـ  )تذكرۀاالولياء  پديد  آيد. 
بريل،  ليدن:  نيكلسون،  تصحيح  به   ،۱0۳

۱905م.(
متن شعر لى هانت چنين است:

Abou Ben Adhem (may his 
tribe increase!)
Awoke one night from a deep 

dream of peace,
And saw, within the moonlight 
in his room,
Making it rich and like a lily in 
bloom,
An Angel writing in a book of 
gold:
Exceeding peace had made Ben 
Adhem bold,
And to the Presence in the room 
he said,
“What writest thou?” The Vi-
sion raised its head,
And, with a look made of all 
sweet accord
Answered, “The names of those 
who love the Lord.”
“And is mine one?” said Abou. 
“Nay, not so,”
Replied the angel. Abou spoke 
more low,
But cheerily still; and said, “I 
pray thee, then,
Write me as one who loves his 
fellow-men.”
The angel wrote, and vanished. 
The next night
It came again, with a great wak-
ening light,
And showed the names whom 
love of God had blessed,
And, lo! Ben Adhem’s name led 
all the rest!
حميدى، باقرى  عبداهلل  من،  شاعر   دوست 
اينجا اين شعر كرده كه در  از   ترجمة زيبايى 

  مى آورم
ابو بن ادهم، خداوندا تبارش بيشتر بادا،

شب از ژرفاى خواب راحتى برخاست
و ديد اندر اتاق غرق در مهتاب

به سان سوسنى پوشيده در گلبرگ
فرشته در كتاِب زر

گرفتار نوشتن بود: اتاق از نور او سرشار
بن ادهم كه پُردل بود از آرامش بى حد

ز شاهد در اتاق خويشتن پرسيد: چه بنويسى؟
آهنِگ فرح بخش  به  و  برآورد  شمايل سر 

نگاهى گفت:
نويسم نام آنها كه

خدا را دوست مى دارند.
ادهم  بن  هست؟«  آنجا  نام  هم  »مرا 

بپرسيدش.
»نمى بينم چنين نامى«، فرشته گفت در پاسخ.
ابو بن ادهم گرفته دل، ولى شاداب او را گفت:

»سپاس بى كران دارم
مرا هم آن كسى آور

كه همنوعان خود را دوست مى دارد.«

فرشته گفته را بنوشت و آنگه گشت ناپيدا.
شبى ديگر، به انوار شب اندازى

فرشته پيش او آمد
و نام آن كسانى را كه از عشق خداوندى

سعادتمندتر بودند پيش آورد.
شگفتا! نام ها باقى

بن ادهم به سرخيل تمام نام ها ساقى!
»جعفر« نيز شعرى است زيبا كه بار اول 
در ۱850 در مجلة نيو مانتلى چاپ شد و 

به خاطرۀ شلى تقديم شد:
تقديم  تو  به خاطرة  را  اين شعر  شلى! 

مى كنم
وصف شخص دست و دل باز به معنى ياد 

كردن توست. )9(
كه  است  داده  دستور  هارون الرشيد 
ولى  نكند،  تعريف  برمكيان  از  هيچ كس 
مردى كه دوست جعفر برمكى است او را 
ستوده است. او را پيش هارون مى آورند. 
مردى  چنين  مجازات  مى بيند  كه  خليفه 
مى دهد  او  به  پاداشى  عبث،  است  كارى 
و انتظار ستايش و مدحى از او دارد، ولى 

انتظارش بيهوده است:
سوى  به  را  آن  و  گرفت  را  هديه  مرد 
آسمان بلند كرد و مثل اينكه با ستارۀ خود 

گفت و گو مى كند، گفت:
»اى جعفر، اين هديه را هم از تو دارم!«)۱0( 
و  بود  مشهور  حدى  تا  هم  داستان  اين 
»رثاخوان  عنوان  را تحت  آن  خانم همينز 
برامكه« )۱۱( به رشتة نظم درآورد. داستان 
ديگرى كه لى هانت از دربلو گرفته و او 
از نگارستان نقل كرده است ماجراى  هم 
دست  از  را  تلخ  كدويى  لقمان  »گرفتن 
اربابش« است كه آن را مى خورد و بر روى 
خود نمى آورد كه تلخ است. مى گويند چرا 
او  از دست  نزدى؟ مى گويد: »من  حرفى 
بارها ميوۀ شيرين گرفته ام و اين ميوۀ تلخ 

هم مسئله اى نيست.«)۱۲( 
نام  به  نيز  را  ديگرى  قطعة  هانت  لى 
همان  كه   ،)۱۳( آتش پرست«  و  »ابراهيم 
به صورت  است،  بوستان  مشهور  داستان 
است،  درآورده  دراماتيك  منظوم  قطعة 
نگرفته  سعدى  از  مستقيماً  را  آن  ولى 

است. 
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ترجمه زنده یاد دکتر بهرام فره وشی

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

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

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

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

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

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

اکثر بیمه ها پدیرفته می شود

National Foot & Ankle Center

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

Dr. Faranak Pourghasemi, DPMDr. Faranak Pourghasemi, DPM

 (408)884-5851

نامه های شگفت انگیز از کشیشان 

فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه

)بخش بیستم(

گزارش  در  ما  كار  اصلى  موضوع  چون 
تكميل  پردوالماز  خاطرات  روزنامه 
است  كشورى  طبيعى  تاريخ  و  جغرافيا 
كه از آن اطالعات اندكى داريم، به خود 
حادثه  صدها  شرح  كه  ايم  داده  اجازه 
را  طوالنى  سفر  يك  در  پرهيز  غيرقابل 
حذف كنيم زيرا شرح اين حوادث فقط 
آنها سهيم بوده اند  براى كسانى كه در 
براى خواننده جالب  و  توجه است  قابل 
نيست زيرا چيز تازه اى كه به زحمتش 
بيارزد ياد نمى دهد. معهذا نبايد ناگفته 
گذاشت كه پردوالماز اين سفر را بعنوان 
يك ميسيونر و مرد خدا انجام داده است 
و در ميان گروه زيادى كه همراه سفير 
بودند، روح تقوا و مذهب را نگاه داشته 
و آنها را تعليم و اندرز داده و آئين نماز 
مكان  و  زمان  كه  بقدرى  و  آورده  بجاى 
اجازه مى داده، آداب تقديس مذهبى را 
بجاى آورده است. حضور او چه بسا بدى 
او موجب  و گفتگوهاى  مانع شده  را  ها 

خير گرديده است.
هنگامى كه وى به اصفهان رسيد. منتظر 
شد كه »زورابك« كارهاى مهم سفارتش 
كارهاى  درباره  او  با  تا  دهد  انجام  را 
وقتى  كند.  صحبت  شماخيه  ميسيون 
كه ديد كارهاى سفارت در شرف اتمام 
است چندين بار سفارشات پاپ و پادشاه 
شماخيه  ميسيون  درباره  را  لهستان 
»زورابك«  كرد.  يادآورى  سفير  به 
مى  تاخير  به  روز  هر  را  مذاكرات  اين 
انداخت و هيچگاه روزى كه بايد درباره 
اين  رسيد.  نمى  فرا  كند  صحبت  آن 
عاليجناب از آن كسانى بود كه جز خود 
و منافع خود كسى را دوست نمى دارند 
و به دوستان خود جز با سخنان بيهوده 
و پوچ خدمتى نمى كنند زيرا خيال مى 
بكنند،  ديگران  براى  خدمتى  اگر  كنند 

گوئى از خود چيزى ربوده اند.
»پردوالماز« بوضوح دانست و البته دير 
دانسته بود كه وعده هاى دروغ به او مى 

گردد،  نمى  منتهى  چيزى  به  كه  دهند 
ولى در همان هنگام خداوند به او حامى 
خوى  و  خلق  كه  كرد  عنايت  ديگرى 
متفاوتى داشت و اين حامى »پيرپل پالما 
دارتوا پيگناتلى« اسقف اعظم »انسير« و 
دوک »سن الى« از فرقه »كارم دشوسه« 
بود كه به مقام خليفتگى پاپ در هند و 
سفير پاپ و امپراتور و جمهورى ونيز در 

دربار شاه ايران، نائل شده بود.
اين خليفه مشهور پاپ كه افتخار خويشى 
»پردوالماز«  از  داشت  هم  را  پاپ  با 
و حتى  باشد  او  در خدمت  كه  خواست 
حضور  در  همواره  كه  كرد  تمايل  اظهار 
خود او باشد و خواست كه در اموز مهم 
گردد.  آگاه  او  عقيده  و  نظر  از  مختلف 
اصفهان  به  شكوهى  چنان  با  اسقف  اين 
كه  نداشتند  ياد  به  مردم  كه  شد  وارد 
هيچگاه كسى را همطراز او ديده باشند. 
فرداى روز ورودش شاه به او بار داد و 
احترامات شايسته و توجه خاصى درباره 
غذا  خوردن  از  پس  و  داشت  مبذول  او 
بار عام داده شد. در  بنابر رسم معمول 
تقريبا دو ساعت  ناهار كه  اين ميهمانى 
بزرگان  تمام  و  پادشاه  انجاميد،  بطول 
حالت  از  بود.  سفير  به  چشمشان  دربار 
حجب در قيافه او كه هم گير او مهربان 
همه  بود  شايستگى  از  سرشار  هم  و 
اقامتش  هنگام  در  بودند.  محظوظ شده 
در دربار، شاه اغلب مى خواست او را در 
پيش خود نگاه دارد و در هر موقعيتى از 
او تحسين مى كرد. چون كارهاى او پايان 
يافت براى مرخص شدند بار يافت و شاه 

با تاسف با رفتن او موافقت كرد. 
درخواست  شاه  از  او  شرفيابى  اين  در 
كليساى  فرمايند  اجازه  ما  به  كه  كرد 
و  دهيم  توسعه  شماخيه  در  را  خود 
ادامه  خود  كارهاى  به  آزادانه  بتوانيم 
بلكه  دغدغه  بدون  تنها  نه  شاه  دهيم. 

را  اين درخواست  با كمال رضايت  حتى 
به  نامه هاى ممهور  ما  براى  و  پذيرفت 

مهر دولتى فرستاد. 
اعظم  اسقف  باريابى،  آخرين  اين  از  پس 
هند  بسوى  حركت  مهياى  »انسير« 
خليفه  خليفه  كه  را  »پرالى«  و  گرديد 
»كارم  فرقه  روحانى  و  اصفهان  گرى 
هاى  جواب  بردن  مامور  بود  دشوسه« 
صوفى بزرگ كرد. اين دو اسقف در يك 
زمان حركت كردند. خليفه اصفهان راه 
شماخيه را در پيش گرفت و »پردوالماز« 
باز  به ميسيون خود  بايستى  نيز كه مى 
گردد از »ارشوک انسير« حامى نيكوكار 
و واالمقام خود اجازه مرخصى گرفت و 

با »پرالى«همراه گشت.
پدر  اين  بازگشت  خاطرات  روزنامه  ما 
چون  ولى  داريم  دست  در  را  ميسيونر 
پيش  در  بود  آمده  كه  را  راهى  همان 
تازه  او چيز  و خاطرات سفر  بود  گرفته 
گزارش  شرح  از  آموزد،  نمى  ما  به  اى 

سفرنامه او صرفنظر مى كنيم.
از   ۱699 سال  سپتامبر   ۱۴ روز  در  او 
اصفهان بسوى شماخيه حركت كرد. در 
چون  كه  نويسد  مى  خود  سفر  روزنامه 
آخرين  قبور  ديدن  به  رسيدند،  قم  به 
كه  نويسد  مى  رفتند،  ايران  پادشاهان 
اين قبور در بناى مجللى قرار دارند كه 
و  است  تقسيم شده  به چندين قسمت 
در  كه  دارد  قرار  زيبائى  باغ  ميان  در 
انار هست كه  زيادى درخت  تعداد  آن 
ميوه آنها به بزرگى سر آدمى است. پدر 
روحانى مى گويد كه ما را داخل دو تاالر 
از  هريك  در  كه  كردند  بزرگ مسقف 
كه  يا سه گور وجود داشت  دو  تاالرها 
و  بودند  بلندتر  زمين  از  پا  از سه  بيش 
طول آنها هفت و عرضشان چهار پا بود 
را  آنها  بسيار گرانبها روى  قالى هاى  و 

پوشانيده بود. 
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دکتر ایرج پارسی نژاد

از موقعیت استثنایی پائین بودن نرخ بهره 
و وام های بدون کارمزد استفاده نمائید

(408)605-1138

FINE HOMES REALTY

مشاور آگاه جامعه ایرانی

در امور وام مسکن و خرید و فروش خانه

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

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

(408)605-1138

محمد هرندی

Mohamad Harandi

سال ها تجربه، قابل اعتماد و شناحته شده

Realtor & Mortgage Specialist
for San Jose & Bay Area

ایرانشناسي ایران دوست
ادوارد براون و ایران

دنباله مطلب در صفحه 52

مدیریت امالک تجاری و مسکونی در سراسر بی اریا

بخش آخر

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

ايران«  و  براون  »ادوارد  هفتم  فصل 
به دست  ويلفريد بالنت  اطالعاتى دربارۀ 
با  او  رابطة  نظر  از  تنها  نه  كه  دهد  مى 
و  زمانه  روشنگر  كه  دارد،  تازگى  براون 
شرق  شخصيت  دو  اين  افكار  و  زندگى 

شناس نيز هست.
 Wilfrid Scawen ويلفرد اسكاون بالنت
Blunt  )۱9۲۲-۱8۴0( شاعر و نويسندۀ 
بود  انگليس  امپرياليسم  انگليسى مخالف 
در  ملى  هاى  نهضت  از  خود  زمان  در  و 
مصر و هند و ايرلند هوادارى مى كرد و از 
اين نظر با براون همفكرى داشت. او پس 
رمانتيك  شاعر  بايرون،  نوۀ  با  ازدواج  از 
راهى  هردو   ،)۱8۲۴-۱788( انگليسى 
ايران  و  سوريه  و  عربستان  هاى  سرزمين 
زمانى  براون  شوند.  مى  النهرين  بين  و 
عربى  كرسى  استادى  به   ۱90۳ در  كه 
رسيد  كيمبريج  دانشگاه  در  آدامز  تامس 
مدت  به  خود  عربى  زبان  تقويت  براى 
با  دو ماه به قاهره رفت. در آنجا بود كه 
عبده  محمد  درس  در  و  شد  آشنا  بالنت 
قاهره  االزهر  دانشگاه  در   )۱905-۱8۴9(
شركت كرد. عبده از رهبران اصالح طلب 
الدين  سيدجمال  پيروان  از  مصر،  دينى 
عروه  نشرية  در  همكارش  و  اسدآبادى 
الوثقى در پاريس بود. عبده در اوت ۱90۳ 
در  و  رفت  كيمبريج  به  براون  بازديد  به 
پى آن ديدارها و گفتگوهايى با او داشت، 
اما براون سيدجمال الدين را تنها يك بار، 
پاييز ۱89۱ در خانة ميرزا ملكم خان  در 
 )۱90۲( زمان  آن  در  اما  و  ديد.  لندن  در 
ملل  اتحاد  مسالة  اسالمى  كشورهاى  در 
خواستند  براون  از  بود.  مطرح  اسالمى 
كند.  سخنرانى  اسالميسم«  »پان  درباره 
اسالميسم«  »پان  ميشود  يادآور  براون 
به  داند.  نمى  اسالمى«  »اتحاد  معادل  را 
هلنيسم«،  »پان  چون  مفاهيمى  او  گمان 
بر  همه  تركيسم«  »پان  ژرمنيسم«،  »پان 
نوعى تعصبات قومى و نژادى داللت دارد 
بى  مذهب  و  دين  مورد  در  آن  كاربرد  و 
گوييم  نمى  ما  كه  چنان  هم  است.  معنى 
هم  »اسالم«  براى  پس  عيسويسم«.  »پان 
نبايد آن را به كار ببريم. به نظر براون در 
تقواى  براساس  آدميان  برترى  هم  قراآن 
آنها آمده)اّن اَكَرُمكم عندا اتقيكم(بنابراين 

طرح مساله قوم و نژاد خالف نّص قرآن و 
موجب اختالف است. 

اين اشاره به اختصار مرورى  براون در پى 
به چهارده قرن تاريخ اسالم دارد. او يادآور 
از  پس  تاريخى،  دورۀ  اين  در  كه  شود  مى 
رسالت پيامبر اسالم، تنها سيزده سال ميان 

مسلمانان اتحاد وجود داشته است.
براون تاريخ اسالم را به پنج دوره تقسيم 
خلفاى  عصر  پيامبر  از  پس  كند:  مى 
بود. در  راشدين دورۀ كوتاه سيزده ساله 
صفين  جنگ  در  اختالف  نخستين  آن  پى 
ظاهر شد  ميان مسلمانان  ميالدى(   657(
كه هنوز حل نشده است، اما ناگفته نماند 
كه پاكى و ايمان زندگى زاهدانه و وحدت 
اسالمى تنها در اين دورۀ خلفاى راشدين 
بود. در دورۀ امويان اوضاع برعكس شد. 
شمار زيادى تنها نام مسلمان داشتند، اما 
در عمل همان اعراب عصر جاهليت بودند 
حكومت  شمردند.  مى  برتر  را  خود  كه 
ايرانيان  عصيان  اثر  بر  كه  عباسى  خلفاى 
مسلمان عليه حكومت امويان روى كارآمد 
در آغاز زير نفوذ ايرانيان بود، بعد در تاثير 
نفوذ تركان قرار گرفت. با سقوط بغداد به 
پايان  نيز  عباسى  به خالفت  دست هالكو 

داده شد و خالفت فاطميان ادامه يافت.
يادشده  وقايع  به  اشاره  پى  در  براون 
پس  كه  است  معتقد  اسالم  تاريخ  در 
مساله  هنوز  اسالم  پيامبر  رحلت  از 
جانشين برحق ميان پيروان او به جايى 
نرسيده و اختالف بين سنى و شيعه زياد 
شده است. براى ايرانياِن شيعى حضرت 
كام   كه  الهى  نيمه  است  قهرمانى  على 
او هم قهرمان است و هم  ايرانى شده. 

مظهر فّره ايزدى.
هاى  پيشرفت  تحليل  در  براون  سپس 
عقب  با  قياس  در  مدرن  جهان  مادى 
يادآور مى شود  ماندگى ممالك اسالمى 
گذشت  با  باستانى،  هاى  سرزمين  كه 
بر  مصيبت  و  بال   حدى  به  ها،  قرن 
بينى  ديگر خوش  كه  نازل شده  سرشان 
به  ندارند.  را  اروپايى  جوان  كشورهاى 
به  غرب  دست  از  شرق  ديگر  عبارت 
حدى ستم ديده كه تنها مى خواهد او را 
به حال خود بگذارند. اما صاحبان قدرت 
با برانگيختن احساسات مذهبى مردم يا 

كوشند  مى  ايشان  تعصبات  از  استفاده 
بيشتر  هرچه  يغماگرى  براى  را  زمينه 

خود فراهم كنند. 
هاى  نامه  به  استناد  با  جوادى  حسن 
پراكندۀ براون به دوستانش نشان مى دهد 
كه براون همواره طرفدار ضعيف در برابر 
نامه هاى خود  از  بوده است. دريكى  قوى 
از سياست خارجى  ناخشنودى  ابراز  ضمن 
بيش  مسلمانان  »حاال  نويسد:  مى  بريتانيا 
از  باشند  حاضر  بايد  ديگرى  زمان  هر  از 
آزادى هاى خود در برابر ولع پايان ناپذير 
و استثمار محيالنه قدرت هاى به اصطالح 
اگر  حتى  كنند.  دفاع  »متمدن«اروپايى 
اكنون انگليسى ها،درزمان ّعمال بدانديش 
او،  خبيث  مشاوران  و  گرى  ادوارد  سر 
بتوانند جلو ظلم و تعدى را بگيرند، باز براى 
غير  خواه  مسلمان  خواه  طرف،  بى  دولتى 
مسلمان، امكان ندارد به نحوى انگلستان را 

دوست اسالم به شمار آورد.«)۱(
گويا براون نمى خواست حس ناسيوناليسم 
قرن نوزدهم اروپا را به ايرانيان القا كند. 
تاثير اين مفهوم  مى كوشيد تا حد ممكن 
تلفيق  شرق  بيدارى  نهضت  با  را  اروپايى 
آور  ياد  كند. چنان كه در سخنرانى خود 
جاى  به  كوشند  مى  مسلمانان  شود  مى 
تاكيد بر »مليت« اتحادى بر بنياد »ايمان« 
بين خود پديد آورند. به گمان او مسلمانان 

با وحدت بهتر مى توانند در برابر سلطه 
غرب  هاى  خواهى  زياده  و  ها  جويى 
پايدارى كنند. با اين همه براون تاكيد مى 
كند اتحاد بين كشورهاى اسالمى نبايد به 
بهاى از دست رفتن خصوصيات فرهنگى 
ايرانيان،  در  او  شود.  تمام  ايشان  ملى  و 
ترک ها و عرب ها خصوصياتى مى يابد كه 
مشترک  ميراث  از  برخوردارى  عين  در 
اسالمى با يكديگر متفاوتند. ناگفته نماند 
حس  عنوان  به  را  ناسيوناليسم  براون  كه 
مشترک حاكميت و هويت و تاريخى قبول 
دارد، اما »شوونيسم« و برترجويى نژادى 

و تفرعن ملى را برنمى تابد. 
براون نهضت هاى مشروطه طلبى  نظر  از 
اى  جنبه  از  برخوردار  تركيه  و  ايران  در 
از مبارزه با استعمار اروپايى بود. در نامه 
صميمى  دوست  به   ۱908 تاريخ  به  اى 
او  كه  كند  مى  پرخاش  راس  دنيسن  اش 
هاى  انگليسى  متفرعن  محيط  تاثير  در 
مانند  و  است  گرفته  قرار  هند  مقيم 
نهضت  به  نظرخوبى  هند  هاى  انگليسى 
گويد  مى  براون  ندارد.  ايران  مشروطة 
اين  رواج  باعث  ها  ترک  هرحال،  »به 
دروغ شده اند كه آسيايى ها نمى توانند 
اگر  اما  باشند،  داشته  مشروطه  حكومت 
ثابت  را  اين  عكس  ايرانيان  بخواهد  خدا 

خواهند كرد.)۲(
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1290 Fulton Ave., #C,  Sacramento, CA 95825

(916)483-1700

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

آماده پذیرایی از شما و میهمان های شماست

رستوران فیمس کباب با افتخار از شما پذیرایی می کند.

www.famouskabob.com

کیترینگ کامل میهمانی و جشن های شما در سراسر شمال کالیفرنیا

غذای هر ملتی بخشی از فرهنگ آن مردم است.

کیترینگ کامل میهمانی و جشن های شما در سراسر شمال کالیفرنیا

رستوران فیمس کبابرستوران فیمس کباب

یک سینه سخن
مسعود سپند

(916)483-1700
By Appointment Only

(408) 909-9060 

شايد براى كسانى كه عمرى را به راحتى 
كمال  در  و  بوده  نازپرورده  و  اند  زيسته 
آسايش و آرامش زندگى شان را گذرانده 
اند اين جستار قابل بحث و گفتگو نباشد. 

همانگونه كه حافظ گفته: 
ناز پرورد تنعم نبرد راه بدوست 

عاشقى شيوه رندان بالكش باشد 
و  باشد  نكشيده  تشنگى  آدمى  تا  چراكه 
درد  نچشيده،  را  گرسنگى  مزه  بى  مزه 
گرسنگان را نيز حس نمى كند. اگر انسانى 
با  همدردى  براى  شايد  باشد  انسان  خيلى 

دردمندان اظهاركى بكند و همين.
مثال شما براى اينكه درد يك كور را بفهميد 
چند دقيقه اى چشمهايتان را مى بنديد و 
مى  خود  با  و  مىرويد  راه  هم  قدمى  چند 
گوئيد خيلى سخته اگر انسان كور باشد، اما 
اگر اين حرف ها را به يك كور بزنيد به شما 
اداى  تا  كوربودن  از  كه  كند  مي  اعتراض 
كوران را درآوردن تفاوت از زمين تا آسمان 
گفت  توان  مي  كه  جاست  همين  و  است 
يا  از آنچه كه ديگران دارند  آگاهى داشتن 
ندارند كار آسانى نيست. طايفه ديگرى را 
نيز بايد به گروه نازپروردگان جامعه افزود 
آن  و  اند  شده  گير  بهانه  دردى  بى  از  كه 
طايفه كم دانان هستند كه خيال مى كنند 
از  با خواندن يك كتاب  و  خيلى مى دانند 
هر نويسنده و هر سوى كه باشد جهتى را 
بداد  خدا  و  كنند  مى  انتخاب  خود  براى 
مردمى برسد كه كم دانان در جامعه شان 
بسيارند و امان از وقتى كه اين كم دانان با 
طايفه درد نكشيده جامعه همراه شوند كه 

پدر دولت و ملت را در مى آورند.
اين بى دردها طايفه  نمونه ساده و مطمئن 
است  درد  بى  داران  سرمايه  و  بازارى 
مى  هايشان  حجره  در  شب  تا  صبح  از  كه 
بدون  آن دست  به  اين دست  از  و  نشينند 
افزايند  مى  برثروتشان  زحمتىكلى  هيچ 
سرمايه  از  كمى  با  كه  هستند  ها  همين  و 
پرداخت  و  ماليات  بدون  اكثرا  كه  خود 
حكومت  و  جامعه  آمده،  بدست  گمركى 
از  و  كشانند  مى  نيستى  سرازيرى  به  را 
دنباله  كه  نادان  و  ناآگاه  اكثريت  بدتر  آن 
هستند  خودشان  از  تر  فهميده  كمى  روى 
خدائى-  كردن  علم  با  كه  مىكوشند  و 
مسجد  آخوند  حتى  يا  امامى  يا  پيغمبرى 
و  گيربياورند  آبدارى  و  نان  كار  سركوچه 
اگركار هم نشد، نشد. ولى اين طبقه آخرى 
به  جان  است  مسجد  پايگاهش  معموال  كه 
مى  آتش  به  را  جامعه  و  آورد  مى  همه  لب 
كشد و اگر روزى روزگارى مورد بازپرسى 
دانستيم،  نمي  كه  ما  گويد  مى  گيرد  قرار 
شما كه مي دانستيد چرا به ما نگفتيد. اين 
همه صغرى و كبرى را براى آن ساختم كه 
چه  ببينند  كه  برسانم  دوستان  آگاهى  به 
جناياتى مفتخوران جامعه يعنى طبقه آخوند 
و بازارى ازشان سرمى زند و با راه انداختن 
يكى دو مال و آخوند و  چند جمله مذهبى 
جهان را به فساد و فالكت مى كشند و كارى 
هم از دست كسى برنمى آيد. بازارى ها در 
مى  كار  به  حيله  آنقدر  هم  ماليات  ندادن 
اينكه وجدان  برند كه نگو و نپرس و براى 
مذهبى خود را راحت كنند گاهى خمس و 

ذكاتى يا سهم امامى را به مفتخورتر از خود 
يعنى آيت الهى كه مثال از او تقليد مى كنند 
مىدهند و سرو ته قضيه را هم مى آورند. 
اكثر بازارى ها نه خود به خدمت سربازى 
كار  را  آن  كه  فرزندانشان،  چرا  نه  و  رفته 
دانند.  مى  مواجب  و  مزد  بى  و  اجبارى 
اگر چه بيشتر آتش ها را در هر مورد خود 
بازارى ها روشن مى كنند. البته تا زمانى كه 
به استفاده هاى كالن آنان لطمه اى نخورد 
ها.  حرف  اين  و  پدرسياست  گور  گرنه  و 
مى  ميان  به  بازارى  و  بازار  از  سخن  وقتى 
آيد، منظور كسانى است كه  ممكن است در 
شان  ولى جنس  باشند  نداشته  بازار حجره 
بازارى و در واقع كارشان غارت مردم است 
احتكار  و  نيرنگ  و  حليه  هزاران  با  كه  چرا 
به نوعى بر ثروت شان مى افزايند. و خوب 
مي دانيم هرچه انسان مّزورتر، دروغگوتر و 
غارتگرتر باشد براى حفظ موقعيت، مقام و 

ثروت خود به مذهب روى مى آورد.
هر  از  را  خود  توان  مي  مذهب  سايه  در 
كرد  حفظ  غارت  حتى  و  تجاوز  و  تهمت 
زد  تهمت  ديگران  به  توان  مي  برعكس  و 
كرد.  غارت  را  اموالشان  و  كرد  تجاوز  و 
و  قتل  دستور  انسان  به  تواند  مى  مذهب 
مى  تجاوز  و  كشد  مى  آنكه  بدهد.  غارت 
كند يا زندگى مردم را غارت مى كند حتما 
به مذهبى، خدائى و پيغمبرى اعتقاد دارد 

و گرنه مگر مي شود اين همه دروغ گفت، 
اين همه تجاوز كرد، اين همه به غارت بيت 
آمده  ها  روايت  در  پرداخت.  مردم  المال 
بود  نابينا  ابيطالب  بن  على  برادر  عقيل  كه 
و على هم امام اول وخليفه چهارم مسلمين. 
عقيل مرد فقيرى بود كه روزى به خدمت 
از  و  رسد  مي  على  حضرت  يعنى  برادر 
تنگدستى شكايت مى كند و از او مى خواهد 
كه اندكى از بيت المال مسلمين به او بدهد 
تا زندگى فقيرانه اش بهتر شود. على، آهنى  
مى  عقيل  دست  در  بوده  آتش  در  كه  را 
گذارد و عقيل فريادش بلند مي شود. على 
به عقيل مى گويد كه اين پول از بيت المال 
پرداخت  با  توانم  نمي  من  و  است  مسلمين 
تر  داغ  آهن  اين  از  كه  را  جهنم  آتش  تو  به 
قيامت.  فرداى  در  البته  كنم  تحمل  است 
براى  آخوندها سرمنبر  را همين  افسانه  اين 
عده اى گوسفند در مساجد با شاخ و برگ 
همين  جزو  كه  ما  و  كردند  مى  تعريف 
عجب  على  گفتيم  مى  بوديم  گوسفندها 
مال  از  حتى  كه  است  بوده  شخصيتى 
مردم به برادرش نيز كمك نكرده و آفرين 
بر او و بقول اينجائى ها او )رول مادل( ما 
روزها  اين  كه  كنم  نمى  گمان  حاال  بود. 
مشهد  گوهرشاد  مسجد  هاى  بيغوله  در 
غارت  از  خودش  كه  شود  پيدا  آخوندى 

بيت المال مردم سودى نبرده باشد.
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Office of International Services

دفتر خدمات بین المللی

          Office  of International  Service
s

 OOIS

          Office  of International  Service
s

 OOIS

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

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

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

F دریافت گرین کارت از طریق ازدواج و خانواده

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

F تهیه و تنظیم دعوت نامه
F سوشیال سکیوریتی

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

F دریافت حقوق و مزایای دولتی

F حقوق بازنشستگی در آمریکا     

Employer Identification Number گرفتن F

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

F گرفتن وقت از سفارت ایران، رزرو بلیط و هتل

F طالق در آمریکا

F تعویض نام

Office of Internationl Services is not a Law Firm

تاریخچه مختصر روز جهانی  زن
گردآورنده: سولماز مولوی

جهان،  مترقى  مردمان  كه  روزهايى  از  يكى 
جشن مى گيرند و از آن به عنوان روز خوب 
و فرخنده ياد مى كنند، روز هشتم مارس يا 
روزى   چنين  يك  در  است.   اسفند  هجدهم 
كارگر  زنان    ۱875 مارس   8 روز  يعنى 
نيويورک براى  كارخانجات نساجى در شهر 
بهبود شرايط كارشان و در اعتراض به پايين 
بودن سطح دستمزد شان، دست به تظاهرات 
با  آميز  قهر  درگيرى   به  حركت  اين  زدند. 
پليس آمريكا انجاميد و پليس بطور وحشيانه 
سركوب  را  آن  و  كرد  حمله  تطاهرات  به 
نمود. عده اى  از زنان  تظاهركننده  زخمى  
كه   شد  باعث  مسئله  اين  شدند.  دستگير  و 
زنان كارگر ديگر هم  كم كم به حقوق انسانى 
راه   پيدا كنند و سعى كنند كه  آگاهى  خود 
هر  اعتراضى  حركت  بدهند.  ادامه  را  آنها  
سال به  حالت آشكار و يا مخفى در كارخانه 
هاى مختلف ادامه پيدا كرد.  روز  8  مارس 
۱907 مجددا  زنان  نساج آمريكا  با خواست 
ده ساعت كار روزانه دست به تظاهرات مى 
زنند كه اين بار هم  تظاهرات آنها با سركوب 
دستگيرى  به  و  گردد  مى  روبرو  پليس 
اين  در  شود.  مى  منجر  زنان  از  بسيارى 
تظاهرات عده زيادى از مردان كارگر و زنان 
نيز شركت مى كنند.  طبقات ديگر جامعه  

آمريكا  ۱908  حزب سوسياليست  سال   در 
به تشكيل كميته ملى زنان براى كمپين حق 
اقدام مى كند و در  انتخابات  زنان در  رأى 
مارس همان سال كارگران زن بافنده سوزنى 
براى كودكان  كار  با خواست ممنوع كردن 
و كسب حق رأى زنان درنيويورک تظاهرات 
سال  همان  مارس   8 رويدادهاى  كنند.   مى 
سال  يعنى  بعد  سال  در  كه  گرديد  سبب 
ملى  روز  نخستين  بعنوان  روز  اين   ۱909
كم  روز  اين  شود.  تثبيت  آمريكا   در  زنان 
و  با دولت  كارگر  زنان  روز مخالفت  به  كم 
بهبود شرايط  براى  دار،  كارفرمايان سرمايه 
كار و كسب حقوق اجتماعى براى كل زنان 

در سراسر دنياى صنعتى، تبديل مى گردد.
كه  ها  سوسياليست  المللى  بين  كنگره  در  
در سال ۱9۱0 در كپنهاگ دانمارک برگزار 
سوسياليست  زن  زتكين«   »كالرا   گرديد، 
مارس   8 آلمان  از حزب سوسيال دموكرات 
پيشنهاد  زنان  مبارزه  جهانى  روز  بعنوان  را 
مى كند. كنگره اين پيشنهاد را تصويب مى 
كند. يك ميليون زن سوسياليست و كارگر و 
خواهان  مردان  همراه  اجتماعى  اقشار  ديگر 
همه  براى  برابر  اجتماعى  ـ  سياسى  حقوق 
زنان و مردان شدند. آنها  در 8 مارس سا ل 
۱9۱۱ در كشورهاى آلمان، دانمارک، سويس 

با جشن  و  پا كردند  بر  تظاهراتى  استراليا  و 
و  كار  حق  رأى،  حق  خواهان   سخنرانى،  و 

آموزش حرفه اى براى زنان شدند. 
هم   چين  و  روسيه  در  سال  همين  در 
گزار  بر  مارس   8 مناسبت  به  تظاهراتى 
 8 از  هفته  يك  از  كمتر  مدتى  در  شد. 
در  »تريانكل«  سوزى  آتش  در  مارس 
دستگاه  نبود  خاطر  به  نيويورک  شهر 
هاى امنيتى و بدى شرايط  كار، ۱۴9 زن 
كارگر جان باختند.  همين موضوع باعث 
به  بعد   سال  مارس   8 تظاهرات  كه  شد 
متمدن  دنياى  سراسر  در  وسيعى  طور 
مورد  كار،  شرايط  بدى  و  شود  برگزار 
گردد.  محكوم  و  گيرد  قرار  اعتراض  
ميليون   ، اول  جهانى  جنگ  شروع   با 
زنان  شدند.  گسيل  ها  جبهه  به  مرد  ها 
سوسياليست در اين سال ها تظاهرات 8  
مارس را بر عليه جنگ و كشتار و خرابى 

ناشى از آ ن برگزار كردند.
عليه  زنان  روسيه  در   ۱9۱7 مارس    8 در 
و  كارخانجات  تعطيلى  ها،  قيمت  افزايش 
زدند.  تظاهرات  به  دست  كارگران  اخراج  
اين تظاهرات در رويداد انقالب فوريه همان 

سال در روسيه  تأثير  زيادى داشت.
در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم تا اوايل 
دهه 60 روز جهانى زن جلوه چندانى نداشت. 
چون زنان توانسته بودند به مقدار زيادى از 
رشد  با  يابند.  دست  خود  هاى  خواسته 
جنبش زنان در دهه 60 اين روز هم بار ديگر 

اهميت يافت.  سال ۱975 از طرف سازمان 
ملل متحد، سال بين المللى  زنان اعالم  شد  
يونسكو  يعنى سال ۱977  بعدتر  سال   دو  و 
به  زن،   جهانى  روز  عنوان   به  را   مارس   8
رسميت شناخت. از آن روز به بعد، در چنين 
روزى مردان به زنان گل  يا هديه تقديم مى 
كنند  و بدينوسيله از مبارزات انسانى  زنان  

قدردانى مى كنند.
اكنون در مجلس سوئد ۱65 نفر از نمايندگان، 
يعنى  بيش از ۴7  درصد آنها، زن هستند. در  
سال هاى  اخير با  توجه  به شرايط  نا بسامانى  
كه  براى  زنان در سراسر جهان و بويژه  براى 
دينى،  با حكومت  در كشورهايى  كارگر  زنان 
تا  ايجاد شده است، روز جهانى زن  مى رود 
همان جايگاه اوليه خود، كه دفاع  از  شرايط 
بهتر كارى  و حقوق اجتماعى زنان مى باشد 

را بدست آورد. 

We Can Do It! 
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دنباله مطلب در صفحه 56

دكتر احمد ايرانى
 بخش سوم

جدایی حکومت و دین

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

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

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

Also available at Amazon & Google Play

معرفی کتاب
معّمای نفت و تغییر رژیم در ایران

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

تاراجگران نفت در خلیج فارس

نویسنده: مایک رهبریان

برای تهیه کتاب با مراکز زیر تماس حاصل فرمایید:

آغاز رابطه حکومت و دین
بررسى تاريخ بشر و مطالعه در سرگذشت 
نشان  دارند  باستانى  تاريخ  كه  هايى  ملت 
كهن،  هاى  جامعه  بيشتر  در  كه  دهد  مى 
رهبر  يا  قبيله  رييس  اختيار  در  حكومت 
قوم بوده و بعدها از تكامل اين مقام هاست 
پديد مى  پادشاهى  يا  فرمانروايى  مقام  كه 
يك  پادشاه  يا  قوم  رهبر  قبيله،  رييس  آيد. 
بشر  تاريخ  باستانى  هاى  دوران  در  ملت 
هم حاكم جامعه و هم رهبر دين يا مذهب 
تاريخ  از  ها  دوران  اين  در  است.  بوده 
انسان، هنوز انديشه هاى دينى و آن جهانى 
گسترش چندانى نداشته اند و دستگاه دين 
و مذهب سازمان يا تشكيالت گسترده اى 
نداشته است. براى نمونه، پادشاه معروف 
بابل به نام »حمورابى« كه هجده قرن پيش 
مقام  هم  بوده  بابليان  فرمانرواى  ميالد  از 
پادشاهى و هم مقام روحانى داشته است. 
در  مذهبى  و  سياسى  هاى  قدرت  تمامى 
بزرگ  روحانيان  هنوز  و  بوده  وى  اختيار 
حاكم  با  رقابت  جرات  و  توانايى  جامعه 

بزرگ را نداشته اند. »حمورابى« كه از او 
دوران  بزرگ  گزاران  قانون  از  يكى  نام  به 
باستان ياد مى شود، قانون هايى براى اداره 
كشور پديد آورده، اعتقاد به خدايان بسيار 
داشته و به دستور او خدايان از نظر بزرگى 
و توانايى درجه بندى مى شده اند. پنج قرن 
پس از حمورابى يكى از جانشينانش به نام 
باالتر  را  خود  شخصى  خداى  »آختانون« 
خداى  را  او  و  نشاند  مى  خدايان  تمام  از 

خورشيد مى نامد.
بررسى تاريخ دوران هاى باستان در تمدن 
هايى چون مصر، چين، يونان، ايران، روم و 
از تمدن هاى كهن نشان مى  برخى ديگر 
دهد كه در اين دوران ها حاكميت جامعه 
با فرمانروايان بوده و در قديم ترين دوران 
هاى اين حكومت ها دين و مذهب زيرنظر 
كشور  پادشاه  يا  قوم  رييس  فرمانروا، 
و  زمان  گذشت  با  است.  شده  مى  اداره 
در اثر گسترش دين و مذهب براى اداره 
كارهاى دينى و مذهبى رهبر دينى در نظر 
گرفته شده و اين رهبران دست نشاندگان 

آنان  از  و  اند  بوده  شاهان  يا  فرمانروايان 
تمدن  بيشتر  در  اند.  گرفته  مى  دستور 
هاى دوران باستان، دستگاه دين و مذهب 
نيرومندتر  و  بزرگتر  دستگاه  از  بخشى 
از  حكومت و دولت بوده و در واقع يكى 

بازوهاى آن به شمار مى رفته است.
»عبريان«  يا  باستان  يهوديان  سرگذشت 
از نظر بستگى بين حكومت و دين داراى 
ويژگى هايى است كه آن را از آنچه مسى 
ها  ملت  و  كشورها  ساير  در  بشر  تمدن 
پيمود جدا مى كند. اين ويژگى ها بعدها 
بر مسير حركت تاريخ تمدن بشر به ويژه 
در اروپا نقشى بسيار ژرف از خود به جا 
جهانگيرترين  پيدايش  سبب  و  گذاشت 
در  شد.  جهان  در  خدايى  تك  هاى  دين 
موسى  يا  يهوديت  بزرگ  پيامبر  دوران 
نيروى  تنها  روحانى  بزرگ  رهبر  قدرت 
و  حكومت  است.  بوده  قوم  در  موجود 
دولت در درون قدرت دينى حل مى شوند 
و شايد يكى از نخستين »تئوكراسى«ها در 
بنيادگذارى  آسمانى«  »حكومت  يا  جهان 
مى شود. در ميان عبريان- برخالف ساير 
تمدن هاى چند خدايى- باتوجه به نظريه 
مى  »انحصارى«  حقيقت  يكتا«  »خداى 
»خشونت  ساالرى«،  »دين  نطفه  و  شود 
تاريخى  كشتارهاى  تمامى  و  مذهبى« 
تاريخ  كه ريشه دينى و مذهبى دارند در 
بزرگان  و  رهبران  شود.  مى  بسته  تمدن 

دين در ميان يهوديان باستان به بزرگترين 
مى  تبديل  قوم  هاى  مقام  نيرومندترين  و 
شوند و در بيشتر دوران ها، فرمانروايان يا 
پادشاهان دست نشاندگان آنانند. داودشاه 
پيامبر  »شموييل«  سوى  از  شاه  سائول  و 
از  برخى  در  مى شوند.  برگزيده  شاهى  به 
»خاخام  يا  روحانى  رهبر  قدرت  ها  دوران 
بزرگ« از نيروى حاكم جامعه بيشتر بوده 
»خاخام  بر  جامعه  حاكمان  ديگر  زمانى  و 
دين  »سليمان«  اند.  داشته  برترى  بزرگ« 
را به نيرويى در خدمت حكومت تبديل مى 
شمرده  قوم  حاكم  يا  شاه  بيشتر  وى  كند. 

مى شده تا رهبر دينى آن.
گسترش »یکتاپرستی« 
و نظریه »حقیقت واحد«

بنيادگذارى  و  يكتاپرستى  انديشه  آغاز  با 
رهبران  سوى  از  واحد  حقيقت  نظريه 
روحانى قوم يهود و گسترش آنها در دنياى 
»حكومت  هاى  پايه  نخستين  مسيحيت 
»طبقه  شوند.  مى  گذاشته  آسمانى« 
نيرومندترين  از  يكى  عنوان  به  روحانى« 
گوناگون  كشورهاى  در  جامعه  طبقات 
و  حكومت  ميدان  وارد  خداپرستى  جهان 
سياست مى شود. دين اسالم كه تركيبى 
از يهوديت و مسيحيت است به مانند اين 
دو دين سامى يا خاورميانه اى بر شالوده 
يكتاپرستى و نظريه حقيقت واحد استوار 

شده است. 
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DIVA OF LA JOLLA

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

(408) 241-3755

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

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

Free Jewelry Cleaning & Ring Inspection
(While You Wait)

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

WE BUY 
GOLD

One of the largest 
selection of Rolex Watches

Certified Pre-Owned Rolex Watches

We offer Custom Designs,  
Jewelry & Watch batteries & repair
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هما گرامی )فره وشی(

»فر« یا »فّره« در باور ایرانی )بخش ششم(

آیا اولین بار است که می خواهید 
خانه دلخواه خود را بخرید؟

نگران نباشید! 
من قدم به قدم با شما همراه خواهم بود!

Cell: (408) 966-8889  

غزال
مشاور آگاه و دوست شما

 در خرید و فروش امالک مسکونی

410 N. Santa Cruz Ave., Los Gatos

Ghazal Torun
Your Favorite Raltor

CalBRE#02040736

GhazalSells.com 
Ghazal.Torun@cbnorcal.com

فروش خانه شما با 
بهترین قیمت و در کمتر از یک هفته

Contact me today for list of Off Market Homes!

فره  كه  است  اين  بر  اعتقاد  را  فردوسى 
اميران  و  شاهان  فرزندان  در  كيانى 
پادشاه  نژاد  از  فّره  اين  و  است  موروثى 
پديد مى آيد و به فرزند منتقل مى شود. 
است.  متفاوت  ديگر  هاى  فره  با  فره  اين 
ايزدى است  ايزدى همان فروغ  مثال فره 
با نيكوكارى و انجام كارهاى خوب و  كه 

دورى از آزار ديگران پديد مى آيد.
اين فره موروثى نيست، بلكه نتيجه عمل 
خود انسان است ولى فره پادشاهى از پدر 
به پسر مى رسد مثال در مورد ايرج فرزند 
و  برادرانش سلم  به دست  فريدون، چون 
تور كشته شد. فريدون كه فرزند را بسيار 
گرامى مى داشت در جستجوى زنده نگه 
به شبستان رفت  فرزند  ياد  و  نام  داشتن 
و كنيزكى »ماه آفريد« نام را كه ايرج بر 
او مهر فراوان داشت در آنجا يافت كه از 

قضا كنيزک از ايرج باردار بود.
پرى چهر را بچه بد در نهان

از آن شاد شد شهريار جهان
از آن خوب رخ شد دلش پر اميد

به كين پسر داد دل را نويد
چون هنگامه زادن آمد پديد

يكى دختر آمد ز ماه آفريد
جهانى گرفتند پروردنش

برآمد به ناز و بزرگى تنش
هرآن الله رخ را ز سرتا به پاى

تو گفتى مگر ايرجستى به جاى
ناز  با  را  آفريد  ماه  و  ايرج  فرزند  فريدون 
و نوازش زير پر گرفت و چون سالى چند 
با  را  او  فريدون  بباليد  و  گذشت  او  بر 
برادرزاده خود پشنگ نامزد كرد و پس از 
زمانى او را به عقد ازدواج پشنگ درآورد: 

بسى بر شگفتى نگر چون نمود
چو برگشت نه ماه چرخ كبود

يكى پور زاد آن هنرمند ماه
چگونه سزاوار ديهيم و كاه

چو از مادر مهربان شد جدا
سبک تاخنندش سوى پادشا
چون كودک را به نزد فريدون بردند او را 
گفتند كه اى تاجور، اگر ايرج را از دست 
كودكى  او  نژاد  و  تخمه  از  دوباره  دادى 
اين  همانند  شباهت  در  كه  شد  زاده 
است كه ايرجى دوباره زاده شده است و 

فريدون چون در چهر او نگريست گفت:

همى گفت كاين روز فرخنده باد
دل بدسگاالن ما كنده باد 

مى روشن آورد و پر مايه جام
مناچهر دادش منوچهر نام
نبود  نژاد شاهان  از  اينجا گرچه مادر  در 
فرزند  ايرج  تخمه  از  كودک  چون  ولى 
فره  داراى  بود،  شده  زاده  فريدون  شاه 
پادشاهى بود و چنانچه در شاهنامه آمده 

است بعدا به تخت سلطنت مى نشيند.
منوچهر بر گاه بنشست شاد

كاله كيانى به سر برنهاد
به يک دست قارن به ديگرش سام

نشستند روشن دل و شادكام
چون  است.  شده  زاده  فّركيانى  با  زال 
سفيد  از  كه  سام  پدرش  شد  زاده  زال 
مويى و رويى فرزند دل آزرده بود فرزند 
در  را  او  كه  داد  فرمان  و  نپذيرفت  را 
كوه  آن  در  كه  قضا سيمرغ  از  نهند.  كوه 
بود چون  آنجا  اش  و كاشانه  بود  مستققر 
ديد  آنجا  در  را  كس  بى  و  تنها  كودكى 

نگهداى از او را بر عهده گرفت.
بفرمود پس تاش برداشتند

از آن بوم و بر دور بگذاشتند
به جايى كه سيمرغ را خانه بود

بدان خانه اين خرد بيگانه بود
چو سيمرغ را بچه شد گرسنه

به پرواز برشد دمان از بُنه
يكى شيرخواره فروشنده ديد

زمين را چو درياى جوشنده ديد
پس سيمرغ چون آن كودک را چنين ديد 
فرد آمد و او را از بر سنگ سرد برگرفت 
و دمان و خروشان او را تا به باالى البرز 
بچگان سيمرغ  مكانى كه  در  ببرد،  كوه 
در آنجا خانه داشتند و در آنجا پرورش 
زال را بر عهده گرفت تا زمانى گذشت 
تبديل  شيرمردى  به  ُخرد  كودک  آن  و 
رسيد  نريمان  سام  به  اش  آوازه  كه  شد 
و جوياى وى شد و باالخره زال را از كوه 
كه  آمد  پيش  آنچه  بقيه  و  آوردند  فرود 
تنها  نيست  گفتار  اين  حوصله  در  اينك 
هدف از اين گفتار اشاره به فر زال و فر 
است  پادشاه  فرزند  زال  است.  سيمرغ 
با  و  بوده  همنشين  سيمرغ  با  گرچه  و 
نداشته  برخاست  و  نشست  پادشاهان 
و  است  كيانى  فّر  داراى  چون  اما  است 

اين فر در وجود اوست گرچه همنشين 
آشكار  او  در  كيانى  فّر  اما  بوده  سيمرغ 

است و در شاهنامه آمده است:
كه زال آن سوار جهان سر به سر

نباشد چون او كس به آيين و فر
كه مرديست برسان سرو سهى

همش زيب و هم فّر شاهنشهى
همچنين فردوسى ديگر موجودات را نيز 
باهم  ها  فّره  اين  ولى  داند  مى  فّر  داراى 
از  دورى  از  زال  وقتى  مثال  متفاوتند 
سيمرغ گاليه مى كرد زمانى كه سيمرغ 
بنا به درخواست سام مى خواهد زال را به 

نزديك پدر برد و او را مى گويد:

نشيم تو رخشنده گاه من است 
دو پّر تو فر كاله من است 
راه  از  نه  كه  دهد  مى  پاسخ  سيمرغ  و 
به سوى  ترا  راه دوستى  از  بلكه  دشمنى 
پادشاهى مى برم با تو بودن آرام و قرار 
به  ترا  رفتن  پدر  نزد  به  اما  است  من 
بزرگى بيشتر مى رساند و او را مى گويد:

ابا خويشتن بر يكى پّرمن
همى باش در سايه پّرمن

گرت هيچ سختى به روى آورند
زنيک و ز بد گفتگوى آورند

بر آتش برافكن يكى پّر من
ببينى هم اندر زمان فّرمن

تحويل سال نو خورشيدى 139۸
ساعت 2:58  بعد از ظهر چهارشنبه

 ۲۰ مارس ۲۰19
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Email: tousi1515@aol.com

احمد طوسی

ورزش از نگاه من

دنباله مطلب در صفحه 57

Danford Services Inc.

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

F خدمات دفتردارى، حسابدارى و امور مالياتى

F تهيه و تنظيم كليه گزارش هاى مالى و مورد نياز مديريت
F ثبت انواع شركت ها در سراسر آمريكا

F مشاوره و ارايه روش هاى اصالحى دركليه امور مالياتى و ثبت شركت ها
F صدور چک هاى دستمزد و حقوق كاركنان با بهره بردارى از روش هاى  

    پيشرفته و معتبر براى اشخاص و شركت ها

مشاوره اولیه رایگان

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

21060 W. Homestead Rd., Cupertino, CA 95014

reza@danfordservices.com   H     rezad@danfordservices.com

Full Bookkeeping & Tax filing

Cell: (650) 720-0182 Reza Farshchi

از فوتبال بى در  بدون ترديد برگى ديگر 
و  شود  مى  گذاشته  هم  بروى  ما  پيكر  و 

روزى بايد به روانكاوى آن پرداخت.
در  اش  پرونده  كيروش  كارلوس  آقاى 
او  بر  او هم  اما مخالفان  ايران بسته شد. 
مى تازند. »مى گويند در جنگ جانشينى 
روزهاى  در  ندارد.«  وجود  پيروز  براى 
لفظى  جنگى  آسيا  هاى  ملت  جام  از  قبل 
و  فر  سلطانى  دكتر  ورزش،  وزير  بين 
آقاى وزير  آيا  كارلوس كيروش درگرفت. 
بود؟  ها  فوتباليست  شكست  انتظار  در 
از  را  قرمز  فرش  تا  بود  انتظار  در  او  آيا 
فراموش  بكشد؟  بزير  كيروش  پاى  زير 
نباختيم.  ما  تنها  جام  اين  در  نكنيم، 
باختند،  هم  ژاپن  جنوبى،  كره  استراليا، 
اما متاسقانه ما  اخالق را هم باختيم. در 
آقاى كيروش، سردار  برابر چشمان بسته 
آزمون، حاج صفى و اميد ابراهيمى كارى 
كردند كه نمى بايد، در باور من اين آغاز 
يك  فوتبال  است.  اساسى  دگرگونى  يك 
شيفتگى جمعى است كه آدم ها را جذب 

مى كند. چه كسى اين را باور مى كرد؟ 
در روى صفحه تلويزيون چشم هاى خسته 
كيروش را مى شد ديد كه همه چيز را بر 
تلويزيونى  او در نشست  باد رفته مى ديد. 
كرد،  خداحافظى  و  تشكر  هايش  بچه  از 
يك  در  و  بازگشت  ايران  به  تيم  با  اما 
اش،  قديمى  دوست  با  تلويزيونى  برنامه 
و  تشكر  ايران  ملت  از  پور،  فردوسى  آقاى 
خداحافظى كرد. بهرحال آفتاب آنقدر تابيد 
تا او هم غروب كند. اين خواسته خيلى از 
نان به نرخ روزها و سنگ پا به دست ها بود. 
چيزى كه كيروش داشت، اين بود كه او در 
برابر بازيكنان بزرگ، كوچك نمى شد چون 
او بزرگ تر از همه و حتى مسئولين فوتبال 

و حتى ورزش ايران بود. بهرحال:
كلون كهنه را وا مى كنى

اما مرا ديگر نمى بينى
سرشک از ديده مى بارى

و در را نيز مى بندى
        اقبال الهورى

كه  شد  بازيكنانش  تاسف  سبب  كه  چيزى 
بسته  كه  بود  درى  بودند،  بسته  دل  او  به 
خورها  روز  نرخ  به  نان  و  پروها  اما  شد، 
را  خود  دلى  و  دق  كه  بودند  يافته  مجالى 
نبايد  هرگز  نكنيم  فراموش  كنند.  خالى 
كرد،  تسويه  را  كهنه  هاى  حساب  و  خرد 
در تحليل ديگر هيچ كدام از اين منتقدان 
با  هركسى  اگر  نيست.  ديگران  از  تميزتر 

ديد  خواهد  بنگرد  خود  گذشته  به  انصاف 
نبريم كه  ياد  از  آمده است.  درجايى كوتاه 
هزينه استخدام معلمان يا به عبارتى مربيان 

خارجى چه ارزش و كارائى داشته است!
او هشت سال در كشور ما خوش استقبال ها 
و بد بدرقه ها زيست. در روزى كه از ايران 
مى رفت كسى را در كنار خود نديد، تنها 
نكونام و يكى دو نفر ديگر، او بدرقه كردند. 
كه  و دخترش  رفت  پرتقال كشورش  به  او 
وكيل بين المللى است و  Agent  او، فورا 
ترتيب انتقال او را به كلمبيا داد، او با پولى 
تقريبا دو برابر، رهبرى تيم ملى كلمبيا را 
سطوح  در  مربيگرى  آيا  گرفت.  دست  در 
و كفن  زنده شدن  و  باال چيزى مثل مردن 
او يك آدم  خود را دوختن است؟. بهرحال 
در سطح جهانى فوتبال بود و خوبى هايى را 
داشت، اما گوش شنوايى در سطح ورزش ما 
نداشت. وقتى ما به ژاپنى ها باختيم تاريخ 
مصرف او تمام شده بود. اين شايد يكى از 
همه  او  بود،  ملى  روزهاى  انگيزترين  غم 
دستيارانش را با خود به كلمبيا برد، به جزء 

تنها دستيار ايرانى خود آقاى ماركار.
شده  خاک  كه  آرزو  بسا  اى  گفت  بايد  حاال 
است. مى گويند او براى مرمت زمين تمرين 
رييس  از  زد.  ايميل  هم  خدا  كه  ملى  تيم 
جمهور تا وزير ورزش و براى اجراى خواسته 
متاسفانه  نگذاشت.  پس  پا  هرگز  هايش 
مى  اخالق  قانون  جانشين  منفعت  همواره 
منتقدان  باخت  ايران  تيم  وقتى  و  شود 
از همه جا سر  بلند و ريز و درشت  كوتاه و 
مجيد  مهندس  آقاى  مثال  بطور  بركشيدند. 
سيستم  از  خيابانى  آقاى  برنامه  در  صالح 
قرآنى  آيه  ناگهان  و  ايراد گرفت  در  او  هاى 
كه  بود  اين  ما  شيخ  كرامات  از  خواند. 
يا  سيستم ها در كتاب آسمانى يافته بود، و 
آقاى جاللى گفت او هيچ كارى نكرد و رفت، 
را دريافتيد همه  بايد گفت وقتى همه چيز 
ببنديم  بايد دهانمان را  چيز را مى بخشيد، 
و چشم هايمان را باز كنيم تا حقيقت را آزاد 
نيست،  آزاد  حقيقت  وقتى  كه  چرا  كنيم، 
زمانى  تنها  اصالح  و  ندارد،  آزادى، حقيقت 
نان  و  پرروها  و  ها  كه گستاخ  آيد  مى  پديد 
به نرخ روزها عقب نشينى كنند. در فوتبال 
فوتبال  مربى  كه  دارند  دوست  بسيارى  ما 
باشند، آنها به شغلى نياز دارند، قبل از اينكه 

فوتبال به آنها نياز داشته باشد.
person� ىدر فوتبال امروز براى يك مرب

بازيكنانش  با  او  برخورد  شخصيت،   ality
 Influence او  تاثيرگذارى   Impression

بسيار حائز اهميت است. در طى سال هايى 
دست  در  را  ملى  تيم  رهبرى  كيروش  كه 
گذاشت  كنار  را  بسيارى  بازيكنان  داشت، 
مانند رحمتى، اندرانيك اسكندريان، قوچان 
نژاد، جالل حسينى و... اما هرگز يكى از اين 

بزرگان حرفى در رد كار او بيان نكردند.
آرى انسان ها روى انسان ها اثر مى نهند، 
است،  دردناكى  كوشش  كردن  فراموش 
مقصد  به  هواپيمايى  سوار  بايد  ما  حاال 
مبلغ  تا  شويم  كلمبيا  پايتخت    Bogota
يك ميليون و سيصد هزار دالرى را كه به 
او بدهكاريم به او بپردازيم تا قبل از اينكه 
دختر كارلوس كه وكيل بين المللى است 
ايران  فوتبال  فدراسيون  عليه  شكايتى 
اجراء  به  را  پدرش  معوقه  حقوق  و  كرده 
بگذارد. اوج ريشخند روزگار در آن است، 
كه همه خير دوستانه پايان نيافته است و 
قبل  است،  شده  بسته  او  پرونده  بهرحال 
از اينكه ما از گذشته درس گرفته باشيم. 
كهن،  مايلى  ها  ندانستن  زورخانه  در 
تلويزيون دعوت مى  به  درخشان، جاللى، 

شوند، كسى نمى داند چرا؟
به  دراز،  ها  قصه  اين  و  است  كم  فرصت 
مردگان  فقط  ميرزاده  نعمت  آقاى  قول 
كند.  نمى  اشتباه  كه  هستند  قبور  در 
مربيان  اين  از  هيچكدام  نكنيم  فراموش 
استنفورد  الين،  كارتيه  التحصيالن  فارغ 

و يا هاروارد نيستند، آنها حتى به مدرسه 
هاى آزاد هم پا نگذاشته اند. 

عزيزان من تالش مداوم براى زنده بودن 
در  را  زندگى  تنها  نه  كردن  زندگى  و 
آن  بر  را  ما  همه  بايد  گذراندن،  فوتبال 
دارد كه حداقل براى ورود و خانم ها به 
كيروش  بحث  شويم.  متحد  ها  ورزشگاه 
بسته شده است. آقاى تاج بايد از درسى 
و شيفر  برانكو  استخدام كيروش،  از  كه 
وديگر مربيان خارجى داشته است، بايد 
بداند كه چگونه تصميم بگيرد تا در دام 
مربى بعدى نيفتد. به ياد مى آورم وقتى 
ايران  به  بازديد  براى  هلندى  هان  آرى 
آمده بود تا شغلى را به عنوان مربى قبول 
كند، به رئيس فدراسيون وقت گفته بود: 
»به جاى استخدام من بهتر است پولتان 
را صرف ساخت يك زمين تمرينى خوب 
پرسپوليس،  آيا  كنيد.«  ملى  تيم  براى 
هاى  تيم  و  تمرين  زمين  به  استقالل 
لج  با  خارجى،  مربى  يا  ندارند،  نياز  پايه 
بازيكنانش نظرى  با  آقاى برانكو  بازى ها 
به  اهواز  در  ديروز  همين  او  بيفكنيد. 
با  خشمناک  تماشاگران  و  باخت  فوالد 
پرتاب سنگ و تير و تخته خشم خود را 
قرمز  شال  در  برانكو  آقاى  و  نشاند  فرو 
رنگ خود فرو رفته بود، او باز هم خواهد 

باخت. 
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-کارت سبز،  ویزای نامزدی

- امور مربوط به دفتر حفاظت ایران

- ترجمه کلیه مدارک، عکس گذرنامه

- تشکیل شرکت ها

- تعویض نام

(408)554-1318   

Immigration & Translation Services

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

www.saeicompany.com

شرکت ساعی
۱3۱۸-۵۵4 )4۰۸(مشکل گشای شهر شما

Immigration & Translation Services

(408)554-1318

تابعیت

هوشمند عقیلی

خاطرات در گذر زمان

دنباله مطلب در صفحه 55

I am not an attorney

برای اطالعات بیشتر با آقای داریوش گیالنی تماس بگیرید 

چند  از  »پس  كرد:  مى  تعريف  دوستم 
سال كار پرزحمت و مشّقت در ينگه دنيا، 
روزى مدير كل كمپانى، مرا به اتاق خود 
و  جديد  پست  كه  داد  مژده  و  فراخواند 
به  و  برايم درنظر گرفته است  آبرومندى 

زودى آن را به من ابالغ خواهد كرد. 
چيز  همه  انگار  دقيقه  چند  عرض  در 
فرق كرده بود. اتاق مديركل، برخالف 
نظر  به  و مطبوع  گذشته خيلى كوچك 
آرامشى خاّص روى صندلى  با  مى آمد. 
احساس  لحظه  همان  از  و  شدم  جابجا 
حركت  به  وجودم  زواياى  در  غرور 
مى  و  نبود  بند  دلم  تو  دل  درآمد. 
را  مهم  خبر  اين  زودتر  هرچه  خواستم 
به همسرم برسانم و عكس العمل او را 
بالى يك  به سبك  رئيس  اتاق  از  ببينم. 
و  كردم  پرواز  خودم  اتاق  به  پرنده، 
بالفاصله  ولى  برداشتم  را  تلفن  گوشى 
از  بهانه ساختگى  به  فكرم عوض شد و 

اداره بيرون آمدم. 
از چند  تا منزل،  اداره  بين  راه  فاصله  در 

توقف ممنوع گذشتم و تا آنجا كه ممكن 
كه  نماند  تخلّفى  ميان  در  خط  يك  بود 
نكردم! با وجودى كه كليد در خانه را در 
جيب داشتم زنگ در را زدم و در حاليكه 
»اونيل«  شكيل  هيكل  پهناى  به  تبّسمى 
با  شدن  روبرو  محض  به  داشتم  لب  بر 
همسرم خبركار جديدم را به اطالع ايشان 
اما برعكس تصّورى كه در ذهن  رساندم. 
كمال  در  همسرم  بودم،  پرورانده  خود 
خونسردى گفت: »چه خوب، ديگه از اين 
به بعد مى توانى مسافرت كنى و چيزهايى 

كه اينجا پيدا نمى شه بخرى، بياورى!« 
و بعد، يك ساعت تمام از محروميّت هاى 
ها  ده  و  ناليد  كوچك  محيط  در  زندگى 
موضوع  اين  به  ربطى  اصاًل  كه  را  مسئله 
خاتمه  در  البته،  و  كرد  رديف  نداشت 
سخنانش پرسيد: »حاال كى ميرى؟ خوبه 
من از حاال به فكر باشم صورت چيزهايى 

را كه الزم داريم بنويسيم!«
اتّفاق  به  بار  اولين  براى  بعد  هفته  دو 
رتبه  عالى  كاركنان  از  يكى  و  مديركل 

عازم لس آنجلس بوديم. در بين اشيايى كه 
چون جان از آن محافظت مى كردم، يكى 
اگر  دانستم  مى  بود.  خانم  خريد  صورت 
برنامه كارم را گم كنم امكان دارد مورد 
عفو رئيس مربوطه واقع شوم ولى گناه گم 
كردن صورت سفارشان خانم را چه عرض 
مقصد،  به  ورودمان  از  پس  ساعتى  كنم! 
عصر  داديم.  انجام  را  موردنظر  كارهاى 
كه چندساعتى فراقت داشتيم از موقعيت 
رفتم.  اشياء  خريد  براى  كرده،  استفاده 
جيبم  از  را  خانم  يادداشت  راه  ضمن  در 
درآوردم و با كمال تعّجب ديدم، فقط دو 
فقره جنس در آن نوشته است، نان بربرى 

۲0 عدد، باقاال يخ زده ۲0 بسته!
فوراً آدرس فروشگاه اغذيه ايرانى را پيدا 
كردم. چون مى دانستم يك مغازه در يك 
نداشته  است  ممكن  بربرى  نان   ۲0 روز 
باشد، با كمك تاكسى تلفنى با مراجعه به 
چند مغازه، نان و باقاالها را خريده و پس 

از انجام وظيفه به هتل بازگشتم. 
مدتى  و  شد  پياده  راننده  هتل  در  دم 
ام  شده  خريدارى  مواد  و  من  به  خيره، 
يا  و  بزند  حرفى  اينكه  بدون  و  كرد  نگاه 
اظهارنظرى بكند، دانه دانه نان ها را كه 
پوششى نداشتند روى هم چيد و همه را 

روى دستهايم سوار كرد و رفت.
رساندم  اتاقم  به  را  خودم  بود  هرجورى 

از  تا  آنجا كه چمدان جا داشت چند  تا  و 
نان ها را با فشار جا دادم و بعد به دفتر 
هتل مراجعه كرده بلكه چيزى براى بسته 
مشورت  مّدتى  از  پس  كنم.  پيدا  بندى 
رسيديم  نتيجه  اين  به  هتل  كاركنان  با 
روزنامه  در  توانيم  مى  را  سفارشات  كه 

بپيچيم و دورش را با چسب ببنديم.
صبح روز بعد براى حركت آماده شدم و 
به اتّفاق همراهان به فرودگاه رفتم. بسته 
بزرگ و بى قواره تّوجه همكاران را جلب 
كرده بود و من مثل متخلّفى كه بخواهد 
تقصير را از گردن خودش باز كند با اشاره 
و  خانمه!«  »مال  گفتم:  كذايى  بسته  به 
سپس آن را همراه چمدان تحويل دادم و 

با خيال راحت سوار هواپيما شدم. 
فرودگاه  به  و سرخوش  فارغ  بعد  ساعتى 
محل  به  همگى  و  رسيديم  خودمان  شهر 
مخصوص تحويل چمدان ها رفتيم. اما چه 

تحويل گرفتنى!
محل ورود چمدان ها كمى باالتر از سطح 
جلوى  و  داشت  قرار  گردان  فنرهاى 
كار  محض  به  كه  بود  كوچكى  پرده  آن 
افتادن سطح گردان در مقابل چشم هاى 
حيرت زده من و ساير مسافرين محترم 
منظره اى تماشايى آغاز شد. پرده كمى 
حركت كرد و يك عدد نان بربرى پايين 

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

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

شیوا موزون

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

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

وکیل رسمی دادگستری

IRS, FTB, BOE دفاع در برابر F

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

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

Shiva Moozoun
Attorney at Law

سعید شفا

دنباله مطلب در صفحه ۵6

صحنه اى از فيلم »گربه معلول«

افسونگر

دنیای سینما

افسونگر
از  خارج  در  امروز  كه  فيلمسازى  نسل 
رايج  تابوهاى  با  كند،  مى  فعاليت  ايران 
وطن شان فرسنگ ها فاصله دارند و براى 
همين با شجاعت سوژه هاى حاد و ممنوعه 

جامعه ايران را در فضايى نو ولى آشنا براى 
خودشان عرضه مى كنند. ويژگى اين فيلم 
كشورى  فرهنگ  تلفيق  پيرامون  بيشتر  ها 
كه از آنجا مى آيند يا نسل قبلى شان )پدران 
و مادران آنها( تا فرهنگ كشورى كه در آن 
در  را  جوانى  هاى  سال  يا  و  شده  متولد 
معروف  ها  دومى  نسل  به  و  كرده  سر  آن 
هستند دور مى زند كه مى خواهند نژاد و 
اصليت خود را در ساخته هايشان به نمايش 
روى  به  را  دنياى جديدى  بگذارند. همين 

آنها مى گشايد.
داستان  اعلمى«  »ميالد  ساخته  »افسونگر« 
يك جوان ايرانى در دانمارک است كه براى 
تا  زنيست  جستجوى  در  اقامت  دريافت 
موقتا با او ازدواج كند. در واقع اين جستجو 
تبديل مى كند  به يك ژيگولوى كامل  را  او 
همدم  به  نياز  كه  زنانى  با  پول  براى  تا 
)حساسى  آنها  هاى  كسرى  جوابگوى  دارند 
يافتن  از  بعد  او  قصد  باشد.  نيز  جنسى(  و 
فرزندانش  و  زن  آوردن  موقتى  همسر  يك 
و  حول  اين  در  است.  دانمارک  به  ايران  از 
كه  شود  مى  آشنا  ايرانى  دخترى  با  حوش، 
خواننده  زمانى  تسليمى(  )سوسن  مادرش 

بود و سخت مراقب دخترش است.
»ميالد اعلمى« متولد تهران، بزرگ شده سوئد 
»افسونگر«  است.  دانمارک  تحصيلكرده  و 
با روبرو  نخستين فيلم بلند اوست. »اعلمى« 
كردن دو جامعه كه هر دو ريشه ايرانى دارد 

دانمارک(،  در  سارا  خانواده  و  )اسماعيل 
جامعه  دو  اين  در  دوانده  ريشه  تضادهاى 
را در برابر هم قرار مى دهد. دختر خانواده 
و  است  دانمارک  متولد  نژاد(  رضا  )سوهو 
مادرش  كند.  مى  تكلم  سختى  به  را  فارسى 
كه از نسل گذشته است، با هر دو فرهنگ خو 
)اردالن  اسماعيل  قبول  همين  براى  و  گرفته 
اش  خانواده  به  پيوستن  براى  اسماعيلى( 
نكرده  درست  خود  براى  اى  آينده  هنوز  كه 
را  او  ترديد  با  حتى  و  است  مشكل  برايش 
براى دخترش مى پذيرد. اسماعيل كه هنوز 
نتوانسته خود را در جامعه دانمارک تطبيق 
موقعيت  يك  در  »سارا«  با  آشنايى  با  بدهد 
غيرمنتظره قرار مى گيرد. از طرفى خانواده 
اش در ايران در انتظار او هستند، و از طرفى 
ديگر او با يك هموطنى كه به او عالقه پيدا 
مسير  تواند  مى  كه  شود  مى  آشنا  كرده 

زندگى او را تغيير بدهد.
تبعيد  در  جامعه  همچنين  »اعلمى« 
ديدارهاى  با  را  دانمارک  ايرانيان 
چالش  اين  در  هايشان  و جشن  خانوادگى 
فرهنگى با انديشه اسماعيل رو در رو قرا 
فيلمش  غيرمتعارف  پايانى  با  و  دهد  مى 
واقع  در  رساند.  مى  پايان  به  ايران  در  را 
قادر  اين فيلم نشان مى دهد  با  »اعلمى« 
است داستانى را با دشوارى هاى فرهنگى 
با پرورش شخصيت هايى كه اين روزها در 
جوامع ايرانى خارج رو به افزايش است با 

زبانى سليس نشان بدهد.
تركيه  در  »اعلمى«  را  فيلم  آخر  بخش 
فيلمبردارى كرده كه شايد دليلش صحنه 
تا  خواسته  كه  است  فيلم  برهنه  هاى 
نهايى  ايجاد نشود. صحنه  برايش  مشكلى 
همين  و  گذرد  مى  زمستان  در  كه  فيلم 
رقم  انتها  در  را  اسماعيل  زندگى  سردى 
كه  اش  دامادى  لباس  فروش  با  زند  مى 
قرار بود در دانمارک بپوشد به جوانى كه 

در شرف ازدواج است پايان مى گيرد.
گربه معلول

نخستين فيلم بلند »سوسن گردان شكن« 
فيلم  يك  آلمان،  متولد  ايرانى  فيلمساز 
زمان  كه  دخترى  درباره  است  رمانتيك 
ازدواجش در حال سرآمدن است و مادرش 
مى كوشد تا قبل از آن كه دير شود او را 
وادار به ازدواج كند. دختر، تازه وارد به 
ايرانى ازدواج مى  با دكترى  آلمان است. 

كند، مى خواهد به تحصيلش ادامه بدهد 
»يك  فيلم  دست،  در  دست  اينها  همه  و 
نقش  دهد.  مى  تشكيل  را  معلول«  گربه 
را  همسرش  و  فريدونى«  »پگاه  را  دختر 

»هادى خنجان پور« ايفا مى كنند.

فيلم با مادر و دختر كه يك دالل ازدواج 
براى  شوهرى  تا  اند  كرده  استخدام  را 
دختر پيدا كند آغاز مى شود و بقيه فيلم 
به شوهر  دختر  افتد.  مى  اتفاق  آلمان  در 
پيوند  مى  است  پزشك  كه  اش  ايرانى 
با محيط  غريبى  خاطر  به  آنان  رابطه  ولى 
و ندانستن زبان، دختر را با تجربيات تازه 
اى روبرو مى كند كه پيش از اين در ايران 
مى  ديسكوتك  به  نداشته.  را  آنها  امكان 
مستى  حال  در  خورد،  مى  مشروب  رود، 
با مرد ازدواج  ايران  اعتراف مى كند در 
در  هم  آلمان  در  داشته،  رابطه  اى  كرده 
موقعيتى با شوهر دوست همكار شوهرش 

كه نسبت به او نظر دارد پاسخ مثبت مى 
»گربه«  يك  آوردن  با  اينها،  همه  و  دهد 
در  خرابكارى  حال  در  دائم  كه  مريض 
سوق  سويى  به  را  شوهرش  است،  خانه 
مى دهد كه تنها راه، جدايى است. دختر 
به  گيرد  مى  تصميم 
شوهرش  بازگردد.  ايران 
كه  اتفاقى  خاطر  به  نيز 
افتد  مى  بيمارستان  در 
مى  دست  از  را  كارش 
حاليكه  در  فيلم  و  دهد 
اين دو به طور طنز آميزى 
آشنايى خود را از سر مى 
با  آيا هم چنان  گيرند اما مشخص نيست 

هم خواهند ماند يا نه به اتمام مى رسد.
آلمان  متولد  باوجوداينكه  شكن«  »گردان 
دو  با  را  متضاد  فرهنگ  دو  اما  است، 
شخصيت متفاوت )يكى از ايران و ديگرى 
داستانش  براى  آلمان(  متولد  او  مثل 
انتخاب مى كند كه با آن بيشتر آشناست، 
ايرانى  فيلم  هاى  شخصيت  حاليكه  در 
غريبه-  كشور  يك  محيط،  اما  هستند، 

آلمان- است كه بانى اين تضادهاست.
كه  است  هايى  فيلم  بهترين  از  يكى  اين 
توسط يك فيلمساز ايرانى در خارج ساخته 

شده. 
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عترت گودرزی )الهی(

etratelahi@aol.com

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

www.nejadmusic.com

(408)559-7864
کالس های خصوصی و گروهی

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

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

نوشخند و پوزخند
               لبخند و زهرخند

دشمن دانا
از دوستانم كه دختر جوانى است  يكى 
بدون  خودمانى  هاى  صحبت  ضمن 
مقدمه از من پرسيد: »عترت جون شما 
بدون  يا دوستانى هم داريد؟!«  دوستى 
اينكه از سوالش تعجب كنم گفتم: »نه 
ولى دشمنان زيادى دارم كه خيلى هم 
دوستشان دارم.« مى خندد و مى پرسد: 
در  داريد؟«  دوست  را  »دشمنانتان 
جوابش مى گويم:  »بقول يك نويسنده 
دارم  دوست  را  دشمنانم  مشهور، 
خودم  دست  با  يكى  يكى  را  آنها  چون 
ساخته ام. من در طول روز آنقدر كه به 
به فكر دوستانم  دشمنانم فكر مى كنم 
دشمنانم  به  كه  دارم  داليلى  نيستم. 
بيشتر عالقه دارم تا به دوستانم. آنها را 
دوست دارم چون وجودشان باعث مى 
شود كه كوشش كنم از آنها بهتر باشم. 

رسم  و  راه  خود  دشمنى  با  دشمنانم 
من  به  را  دوستانم  با  معاشرت  درست 
مى آموزند. دشمنانم با نگاه مخصوصى 
بد  چقدر  كه  شوند  مى  يادآور  من  به 
لباس پوشيده ام و من آن را اصالح مى 
مى  پيدا  را  پوشيدنم  لباس  ايراد  كنم. 
كنم و ياد مى گيرم كه مثل تين ايجرها 

لباس نپوشم و آرايش نكنم.
دوست  دشمنان  از  منزلم  در  گاهى 
آنها  و  براى شام دعوت مى كنم  نمايم 
يا  غذا  پختن  در  من  از  گرفتن  ايراد  با 
فرصت  اين  من  به  دسر  كردن  درست 
تر  خوشمزه  غذاهاى  كه  دهند  مى  را 
ام  خانواده  براى  بهترى  دسرهاى  و 
در  كنم.دشمنانم  درست  مهمانى  و 
مجالس اگر احتماال لغت يا جمله اى را 
بلند  صداى  با  بياورم،  زبان  بر  اشتباها 

مرا تصحيح مى كنند و من ياد مى گيرم 
كه در انتخاب لغت يا جمله مخصوص 

دقت بيشترى بكنم.
نمى  اظهار فضل  من در جمع دشمنانم 
كنم و مسائل ايران و آمريكا را حل نمى 
ديگرى  اشخاص  دانم  مى  چون  كنم 
بهتر  مورد  اين  در  من  از  كه  هستند 

آگاهى دارند.
دشمنانم مواظبند كه اگر من اشتباهى 
بالفاصله  را  آن  آنها  بكنم،  مورد  هر  در 
كه  مواظبم  نتيجه  در  بكشند.  رخم  به 
رفتار  احتياط  با  چنان  و  نكنم  اشتباه 
كنم كه گزک دستشان ندهم.« آهى مى 
كشم و ادامه مى دهم: » و اما دوستانم. 
اگر به قول تو دوستى داشته باشم، آنها 
با تعريف هاى دروغين از پيشرفت من 
و  ها  لباس  از  كنند.آنها  مى  جلوگيرى 
آرايش تين ايجرى من تعريف و تمجيد 
فراوان مى كنند و من را وادار مى كنند 
كه در سن و سال نوه هايم لباس بپوشم، 
جمع  در  وقتى  كنم.  رفتار  و  آرايش 
كنم  مى  سياست  از  صحبت  دوستانم 
كنند  مى  نگاه  من  به  مسحورانه  چنان 
كه  كنند  مى  و چه چه  به  به  آنچنان  و 
و  شود  مى  مشتبه  خودم  به  امر  گاهى 
خودم را در حد سياست مداران جهان 

به من مى گويند  پندارم. دوستانم  مى 
كه براى سخنرانى كردن زاده شده ام 
من  و  دارم  سحرآميزى  كالم  و  صدا  و 
گاه كه تنها هستم به صداى بلند براى 
انعكاس  از  و  كنم  مى  سخنرانى  خودم 
با  اگر  برم.  مى  لذت  خودم  صداى 
آنها  دارم،  كوچكى  اختالف  شوهرم 
اختالف  اين  آتش  به  در جامعه دوستى 
را  خودم  گاه  كه  زنند  مى  دامن  چنان 
آنها  بينم.  مى  طالق  آماده  دادگاه  در 
از اينكه چنين جواهرى زير دست مرد 
گوهر نشناسى دارد از بين مى رود برايم 
اظهار تاسف مى كنند. اگر در مجلسى 
ناخواسته كلمه توهين آميزى نسبت به 
شوهرم از زبانم بپرد دوستانم با بارک 
تاييد مى كنند، ولى  اهلل و مرحبا آن را 
دشمنانم با خشم به من نگاه مى كنند. 
دوستانم از اينكه به مادرشوهر يا اقوام 
مسخره  مرا  بگذارم  احترام  شوهرم 
مى كنند و حاال تو قضاوت كن كه من 
داشته  دوست  بيشتر  بايد  را  دوستانم 

باشم يا دشمنانم را و بقول شاعر
دوستى با مردم دانا نكوست 

دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت مى كند

بر زمينت مى زند نادان دوست
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مشقی تازه 
در روزهای  غربت

e-mail:ha@makvandi.com

حسینعلی مکوندی  
فریمانت-کالیفرنیا

منطقه فضول آباد

دنباله مطلب در صفحه 55

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

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

F ویزای کار و سرمایه گذاری

F کارت سبز از طریق کارفرما

F کارت سبز از طریق خانواده

F پناهندگی و اخراج از آمریکا 
F تابعیت

F ویزای نامزدی

F ویزای توریستی

F ویزای تحصیلی

F ویزای مخصوص هنرمندان

کاترین ِبرک وکیل متخصص امور مهاجرت
Kathryn Burke   Immigration Attorney

با همکاری مترجم فارسی زبان از دفتر خدمات بین المللی

فکر کن شاید حرف درستی میگن:

- اين چه رنگيه زدين به در و ديوار خونه؟! آدم دلش مى گيره.
- چرا هروقت اومديم خونه شما، يا سرده يا از گرما آدم خفه ميشه؟!

نه  معلومه  روزش  نه  چرا  اما  ما؟!  خونه  بياين  هم  روز  يه  ميگين  هميشه  چرا   -
تاريخش نه ساعتش! 

- چرا آشپزخونه شما اين قدر شلوغه؟! 
- چرا هروقت آمديم به خونه تون، ديديم ظرفاى كثيف اين قدر تو آشپزخونه شما 

هست؟!
- چرا يه چوب رختى ندارين تا مهمان پالتو كاله يا عصاى خودش را به آن آويزون كنه؟!

- چرا هميشه يكى دوتا از صندلى هاتون پايه اش لق مى خوره؟!
- چرا هميشه چايى تون كم رنگه؟!

- چرا توى خونه شما محض رضاى خدا يه كتاب نيس؟ 
- چرا اين قدر لباس تيره مى پوشين يا بد رنگ؟!
- چرا اين قدر لهجه دارى! كجايى هستى مگه؟!

- چرا خيلى وقتا مهمون دارى پلو كم ميارى و دوباره مى پزى؟!
- چرا تو ماشينت اين قدر آشغال هس؟!

- چرا اين قدر زود مى خوابى، مرغ مرغى؟!
- چرا هميشه چل ساعت براى همه از بيمارى هايت با آب و تاب تعريف مى كنى؟!

- چرا همه چى خونت كهنه و زهوار در رفتس؟!
- چرا از همه چى دنيا بى خبرى؟!

- چرا هيچوقت يكى نمياد خونه شما برادرى، خواهرى، مادرى، دوستى، همكارى؟!
- چرا هميشه فكر نكرده حرف ميزنى؟!
- چرا يه داستان را شصت بار ميگى؟!

دلم نمى خواست اين قدر بگم چرا چه كنم پيش اومد!

کلوپ اتومبیل رانی در آلمان
رانى  اتومبيل  باشگاه  يك  آلمان  كشور  در 
در  كه   AdAC بنام  دارد  وجود  عمومى 
در  هيتلر  حكومت  از  پيش  و   ۱95۲ سال 
اندازى  راه  و  تاسيس  آلمان  اشتوتكارت 
ديدن  براى  كه  وقت  هر  من  بود.  شده 
از  ميروم  آلمان  به  اش  خانواده  و  پسرم 
حاشيه  در  كه  گذرم  مى  آنجا  در  اتوبانى 
هست  هايى  پايه  معينى  فواصل  در  اتوبان 
كه به آن يك تلفن زرد رنگ وصل كرده اند. 
به همين كلوپ است.  تلفن ها مربوط  اين 
اين  عضويت  به  دارند  اتومبيل  كه  كسانى 
كلوپ در مى آيند تا از خدمات و حمايت 
شوند.  مند  بهره  كلوپ  اين  جالب  هاى 
يادمه پرسيدم نوع كمك ها و حمايت هاى 
نمونه  و  مثال  با  است!  چگونه  كلوپ  اين 
هايى گفتند كه اين مقدارش را بياد دارم. 
آسان  كلوپ  اين  به  زدن  زنگ  طرز  گفتند 
است، كافيه برى دسته اين تلفن ها را باال 
كلوپ  اين  با  تماس  بزنى،  و حرف  بياورى 

الزم  هم  را  اى  شماره  شود.  مى  برقرار 
نيست بگيرى. مثال زنگ بزنى كه من كليد 
باز  را  درش  بياييد  كردم،  گم  را  اتومبيلم 
كنيد. مى آيند اول مطمئن مى شوند كه اين 
اتومبيل حقيقتا متعلق به شماست.و يا اگر 
بين راه اتومبيلت خراب شود، زنگ بزنى و 
آنها فورى مى آيند. از تو مى پرسند كه آيا 
تعميرگاه  يا خودت  كنيم  تعمير  برايت  ما 
اتومبيلت را مى برند به  خاص دارى! بعد 
تعميرگاه و يك اتومبيل بهت مى دهد. اگر 
فرانسه  رفتى  اتومبيلت  با  به فرض  بنا  باز 
كه  بزنى  زنگ  آنها  به  توانى  مى  آنجا  از 
را  يا فالن چيز ضروريم  مثال من داروهايم 
مى   AdAC كلوپ  گذاشتم.  جا  خانه  در 
باز مى  را  با اجازه پليس در خانه ات  رود 
كند و آنچه گفتى از خانه ات بر مى دارد و 
فورى برايت مى فرستد. يا حتى اگر رفتى 
كشور ديگرى پول كم آوردى يا كيف پولت 
را زدند، تا يك مبلغ معينى را فورا برايت 

حواله مى كنند. 
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یادداشتهای بی تاریخ
صدرالدین الهی 

دنباله مطلب در صفحه ۵۵

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

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

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

    منطقه
      منطقه 

       منطقه

Hamid Abtahi

12376 Saratoga Sunnyvale Rd.Saratoga, CA.95070

Why Do You Pay Rent?!

hamidabtahi21@yahoo.com  F  DRE# 01071456 

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

Location!   Location!   Location!

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

معلم عشق
استاد  هوشيار،  محمدباقر  دكتر 
روانشناسى و فلسفه آموزش و پرورش بود 
و معلم درس ورزش دبيرى، يعنى آنها كه 
در امتحان دانشسراى عالى در هر رشته 
اى از فيزيك تا ادبيات و از تاريخ تا تاريخ 
كه  بود  قرار  و  شدند  مى  قبول  طبيعى 
سركالس  و  شوند  معلم  دورتر  روزى  در 
بروند، او اينها را درس مى داد كه چطور 
و  بگيرد  ياد  درس  كه  كنند  تا  شاگرد  با 

معلمش را دوست داشته باشد.
با  بود.  هيتلرى  آلمان  او درس خوانده  خود 
سبيلى شكل پيشوا و دلى نرم تر از خم شدن 
شاخه نسترن بر سايه سار چمن. به دانشكده 
مى  خود  كه  اى  قراضه  اتومبيل  با  آمد  مى 
راند و به خانه باز مى گشت. در باال خانه اى 
سر چهارراه پهلوى روبروى كافه شهردارى 
كه زير آن باالخانه بستنى فروشى خوشمرام 
داير بود با مخلوط كه بستنى و پالوده را در 
آن با شربت و مرباى آلبالو رنگين مى كردند 
و اين ميعادگاه نظربازى همه جوانهايى بود 
آنجا  تا  و هواى دل  دام گيسويى  پى  در  كه 
باالخانه  در  كه  دانستند  نمى  و  رفتند  مى 
كند  مى  زندگى  مردى  فروشى  بستنى  اين 
عرفان  و  فرانسوى  عشق  آلمانى،  فلسفه  كه 

فارسى را يكجا بهم آميخته است.
جوانى  ايام  در  كه  گفت  مى  هوشيار  دكتر 
دين  علم  رخت  ناگهان  و  بوده  اى  طلبه 
اول  نهاده.  برسر  يقين  علم  كاله  و  بركنده 
و  آلمان  به  آنجا  از  و  رفته  هندوستان  به 
و  تلخ  روزهاى  در  خوانده  فلسفه  آنجا  در 
دام  در  جهانى  دوم  جنگ  گرسنگى  از  پر 
كريم  و  بخشنده  اما  زيبا  نه  زنى  محبت 
او  با  و  گرفته  زنى  به  را  او  و  آمده  گرفتار 
اى  توده  و  رفقاى دست چپى  است.  مانده 
گفتند  مى  چون  نداشتند  دوستش  اصال  ما 
هيتلر  مكتب  پرورده  و  است  فاشيست  كه 
و او در مقابل مى گفت كه سگ زرد برادر 
شغال است و تفاوتى ميان هيتلر و استالين 
درس  وقتى  داشت  عجيبى  نگاه  بيند.  نمى 
دويست  از  بيش  كه  كالسى  در  داد  مى 
مى  اى  هنرپيشه  به  بيشتر  داشت،  شاگرد 
دارد  توان  در  هرچه  صحنه  بر  كه  مانست 
برد.  بكار مى  تماشاگر  و جلب  براى جذب 
در اداره كالس و رفتار شيوه خاص خود را 
داشت. كالس كه تمام مى شد، كاله شاپو به 
دست جلو در مى ايستاد تا حاضران نام خود 

را بر تكه كاغذى بنويسند و در آن بياندازند. 
مى  راست  همه  كه  را  دقيقه  اين  به  باور 
گويند مگر آنكه خالفش ثابت شود. او به ما 
آموخت هنگام تدريس، گاه لحظاتى ساكت 
مى شد دست به پشت مى گرفت و در روى 
اين  استادى قدم مى زد. در  ُصّفه جلو ميز 
صد  شماره  تاالر  بر  مرگبارى  سكوت  حال 
نگارستان  عمارت  در  ادبيات  دانشكده 
حاكم مى شد. همه فقط نفس مى دزديدند 
كه مبادا استاد به خشم آيد و واى از وقتى 
كه او فرياد مى زد. اما... آن روز درست در 
در  همگان  وحشت  آن  و  سكوت  آن  وسط 
كالس باز شد. يك ربعى از شروع كالس مى 
گذشت و اصال رسم نبود كه دانشجويى بعد 
از استاد به كالس بيايد. اما آن روز يكى از 
راه  دلفريبش  چشم  كه  دانشكده  پريرويان 
بر عارف و عامى مى بست وارد اطاق شد. 
او در سكوت بود كه رشته سخن را بدست 
آن  صنارى  پاشنه  كفش  با  پرى  آن  و  گيرد 
روزها بى اعتنا به وضع كالس آمد و تق تق 
تق سكوت را مثل قطره آبى كه در شب از 
درهم  تاالر  در  چكد  مى  سنگ  بر  ناودان 
او  حركت  چشم  با  ايستاد.  استاد  شكست. 
را دنبال كرد و آن پريروى سرمست از باده 
زيبايى رفت و رفت تا يك صندلى خالى پيدا 

كرد و روى آن نشست.
او خيره شد. ما  به  دكتر هوشيار نخست 
يقين داشتيم كه از كالس بيرونش خواهد 
كرد. پيش از آن دو سه بار ديرآمدگان را 
پسر  يك  حتى  و  كرده  تنبيه  اينگونه  به 
در  مرا  رشته  هم  سمنانى  جوشى  صورت 
رشته ادبيات از امتحان آخر سال محروم 
اين  فكر  در  همه  ما  روز  آن  بود.  كرده 
بوديم كه هوشيار با اين پريروى غافل چه 
كالس  وضع  متوجه  پريرو  كرد.  خواهد 
شد و سكوت استاد او را كه حتى به سايه 
خود لبخند نم يزد وادار ساخت تا لب به 
صفه  از  هوشيار  دكتر  بگشايد.  لبخندى 
پايين آمد به طرف جايى كه پريرو نشسته 
او  كه مى خواهد  يقين كرديم  رفت.  بود 
را به بيرون كالس هدايت كند، اما چنين 
نكرد. صاف و خدنگ روبروى او ايستاد و 
چشم در چشم شهاليش دوخت و گفت: 
»خانم لطفا برخيزيد.« و چون پريروى دير 
آمده برخاست، دو بارى از سر تا پا و از پا 
تا سر او را به دقت گوهرشناسى صاحب 

نظر برانداز كرد. همكالس پريروى ما بار 
قدم  دو  هوشيار  دكتر  و  زد  لبخند  ديگر 
عقب تر ايستاد و گفت : ماشاءاهلل تبارک 

اهلل احسن الخالقين، 
اين كه تو دارى قيامت است نه قامت

وين نه تبسم كه معجز است و كرامت
و برگشت و رفت روى صفه و درسش را 
از چهل سال  بيش  پريرو  آن  و  داد.  ادامه 
است كه چراغ روشن و تمام زيبايى خانه 
مى  بياد  را  روز  آن  كه  هربار  و  است  من 
و  سرزنده  ما  زندگى  در  هوشيار  آوريم 

هشيار به ما لبخند مى زند.
FFF

دسته جمعى رفتيم پيش دكتر هوشيار كه 
و  هم،  قاطى  و دختر  پسر  كنيم.  وساطت 
دكتر  كه  نابجايى  ناروايى  از  برآمده  بهم 
ما  از همكالسان  يكى  اعلم در حق  صديق 
از  اين دكتر عيسى صديق كه  بود.  كرده 
بابى يكى از پيشكسوتان آموزش و پرورش 
نوين در ايران بود از بابى ديگر از آن دسته 
و  استادى  كرسى  حساب  كه  مردمان  از 
آميزند،  مى  در  هم  با  را  وزارت  صندلى 
درسى مى داد بنام روش نوين و نيز تاريخ 

آموزش و پرورش در جهان و ايران.
سرگشتگى  از  بود  اى  نمونه  هايش  كتاب 
و دانشگاه. همه چيز در  ميان مكتب خانه 
آن بهم آميخته و بيرون از يك نظم منطقى 

امتحانيش  هاى  سوال  علمى.  متدولوژى  يا 
مى  ريشخند  مايه  نبود  تاسف  اسباب  اگر 
تست  امتحان  داشت  سعى  بود.  توانست 
چون  بكند  آمريكايى  سوالى  چهار  شيوه  به 
فرانسه  عالى  دانشسراى  هم  بود  مدعى 
را  كلمبيا  دانشگاه  هم  و  كرده  تمام  را 
كه  روزى  او  تحصيلى  مدارک  تمام  ولى 
گشته  مى  باز  ايران  به  كشتى  عرشه  در 
ما  و  شده  دريا  طعمه  و  افتاده  دستش  از 
يونس  كه  ماهى  همان  البد  انديشيديم  مى 
پيغمبر را فرو برده آنها را بلعيده اما ديگر 
پس نداده است. به اين جهت سوال هاى او 
سالى  »در چه  كه:  بود  اين دست  از  فرضا 
افتاد؟«  دريا  به  نويسنده  تحصيلى  مدارک 
يا »نويسنده در امتحان فلسفه دانشگاه چه 
نمره اى گرفته است« اين دكتر هوشيار با 
همه استادان مدعى فلسفه و تعليم و تربيت 
به  و  داشت  سرناسازگارى  ها  سال  آن  در 

كتاب صديق اعلم مى گفت: خمرۀ العلوم.
كه  پيشش  جمعى  دسته  رفتيم  ما  روز  آن 
بكند.  همكالسمان  دختر  يك  براى  كارى 
دختر در پاييز باردار شده و در خرداد ماه 
وقتى براى امتحان شفاهى به جلسه صديق 
گفته  العلوم  خمرۀ  مولف  بود  رفته  اعلم 
تحصيل  ايام  در  حقى  چه  به  »شما  بود: 
نمره  شما  به  من  برويد  ايد.  شده  باردار 

نمى دهم.«
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F مدیکر و مدیکل
(SSI) سوشیال سکیورتی F

(CAPI) دریافت حقوق و مزایای دولتی F

F دریافت حقوق پرستار

F دریافت حقوق بازنشستگی

F مصاحبه های ساالنه سوشیال سکیوریتی

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

Azar Nassiri

دفتر خدمات 
اجتماعی ایرانیان

با مدیریتآذر نصیری

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

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

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

خدمات سوشیال سکیوریتی
Non-Attorney

Ira
nian

Serv
ice

s

Fax: (408) 247-5006

مانی حاتمی
کارشناس-دارای بورد تخصصی تعمیر اعتباری

mani@zenithfg.com

آرش زاد       
کارشناس-دارای بورد تخصصی تعمیر اعتباری

arash@zenithfg.com 

چرا نباید افسانه
 “Good Debt” را باور کنید

دنباله مطلب در صفحه ۴9

چگونه می توانید Ievy  بانکی 
از سوی IRS را متوقف کنید؟

است.  برانگيز  بحث  موضوع  يك  بدهى 
بياييد راجع به آن صحبت كنيم. هنگامى 
كه مردم در مورد »good debt« صحبت 
مى كنند معموال به معناى بدهى است كه 
ديگر،  عبارت  به  كند.  مى  ايجاد  ارزش 
قرار  اميدوارانه  كه  است  بدهى  از  نوعى 
مثالى  كند.  ايجاد  ثروت  آينده  در  است 
وام  شود،  مى  استفاده  آن  از  اغلب  كه 
دانشجويى است. تصور مى شود با گرفتن 
وام براى تحصيل، اطمينان پيدا مى كنيد 
كه با استفاده از آن دانش، يك شغل بهتر 
مى  ثروتمند  نتيجه  در  و  باشيد  داشته 
كه  دارد  ادامه  زمانى  تا  تصور  اين  شويد. 
در وسط يك بحران وام دانشجويى هستيم 
تحصيل  ادامه  براى  مردم  آن  در  كه 
هنوز  و  هستند  عظيم  هاى  بدهى  گرفتار 
هم قادر به پيدا كردن شغل مناسب براى 
اين  اين وام نيستند. مثال ديگر  پرداخت 
مطلب وام مسكن است، زيرا اغلب گفته 
مى شود كه ارزش امالک به طور كلى باال 
در  ارزش  سقوط  از  پس  البته،  رود.  مى 
هميشه  اتفاق  اين  دانيم  مى   ۲008 سال 
امالک  ارزش  اينكه  با  داد.  نخواهد  رخ 
برخى  )در  سقوط  از  بعد  پيوسته  طور  به 
واضح  پر  است،  رفته  باال  كشور(  نقاط 
لحظه  هر  امالک  ارزش  سقوط  كه  است 
ادعاى  بيفتد.  اتفاق  دوباره  دارد  امكان 
اينكه مى توانيد به طور كلى روى افزوده 
غير  كنيد،  حساب  امالک  ارزش  شدن 
تصور  بياييد  حال،  اين  با  است.  مسئوالنه 
كنيم بهترين حالت اتفاق مى افتد و ارزش 
امالک باال خواهد رفت. در اين حالت هم 
با گرفتن وام مسكن شكست  امكان دارد 
بخوريد. من هنوز هم نمى توانم به اين وام 
»good debt«بگويم ولى در مواقعى كه 

چاره اى نداريد، يك امر ضرورى است.
كه  آنچه  از  بيشتر  نمونه  چند  اينجا  در 
 »bad debt«و  »good debt« معموال 

ناميده مى شود، آورده شده است. 
»Good Debt« به اصطالح

F وام دانشجويى
F وام مسكن

Business وام F
»Bad Debt«

F كرديت كارت ها
F وام خودرو

F كرديت كارت هاى فروشگاه ها
F ساير بدهى هاى مشترى

چیزی به عنوان Good Debt وجود ندارد
بايد بپذيريم كه اكثر مردم در موارد غير 
ضرورى درگير بدهى مى شوند. به عبارت 
توانستند مبلغ  ديگر، اكثر مردم اگر مى 
مورد نياز براى دانشگاه را كنار بگذارند، 
نياز به وام دانشجويى ندارند. اكثر مردم 
را  ماشين  خريد  پول  توانستند  مى  اگر 
نمى  خودرو  وام  كنند،  پرداخت  جا  يك 
 reward افراد اگر  از  گرفتند و بسيارى 
point وجود نداشت و پول كافى داشتند، 
از كرديت كارت ها استفاده نمى كردند.

آن  از  وام  طرفداران  كه  اصلى  استدالل 
استفاده مى كنند اين است كه بايد از وام 
به عنوان يك ابزار استفاده شود. در اصل، 
اين استدالل به اين معناست كه اگر شما 
با نرخ بهره پايين وام بگيريد،  مى توانيد 
به  برايتان  خريد  در  نقد  پول  از  استفاده 
صرفه نيست و با حساب رياضى انتخاب 
گذارى  سرمايه  كه  است  اين  تر  عاقالنه 

براى كسب سود باالتر انجام دهيد.
اين  نباشد،  فاكتور  يك  ريسك كردن  اگر 
در  اين  اما  باشد،  درست  تواند  مى  امر 
براى  پتانسيل  كه  است  زمانى  خصوص 
بازدهى باال وجود داشته باشد. به عبارت 
بسيار  گذار  سرمايه  يك  بايد  شما  ديگر، 
منطقى  طور  به  كه  باشيد  دانا  و  زرنگ 
يقين داشته باشيد مى توانيد نرخ بهره اى 
بهترى از وام بدست آورديد و اغلب افراد 

سرمايه گذار زرنگ و دانا نيستند.
كافى  نقد  پول  افراد  بيشتر  آنجايى كه  از 
مالحظه  قابل  گذارى  سرمايه  يك  براى 
طور  به  مسائل  اين  از  كدام  هيچ  ندارند، 

متوسط براى يك فرد پيش نمى آيد.
فقط  واقعا   ”good debt“ استدالل  بنابراين، 
براى افراد ثروتمند اعمال مى شود، افرادى 
از  استفاده  و  وام  گرفتن  با  توانند  مى  كه 
پول ديگران بدون هيچ پيامد مهمى فعاليت 
بحث  اين  كه  هستند  افرادى  آنها  كنند. 
اين  اما  اند  كرده  آغاز  را   ”good debt“
افراد متوسط مطرح مى شود.   براى  شرايط 
من مخالف استفاده از وام در برخى موارد 
نيستم، اما بياييد از استفاده كردن اصطالح 
“good debt” براى برخى از وام ها خوددارى 
و  است  يك ضرورت  اوقات  گاهى  وام  كنيم. 
شما با آن سروكار داريد. در واقع، من معتقدم 
كه شما بايد از خريد هر چيزى تا هر زمان 
خوددارى  ايد،  نكرده  فراهم  را  آن  پول  كه 

كنيد. 

 IRS ابزار  قدرتمندترين  از  يكى   Levy
آنها  است.  مالياتى  بدهى  آورى  جمع  براى 
در برخى مواقع ويرانگر بوده و ممكن است 
زندگى طبيعى شما را مختل كنند. در يك 
لحظه ممكن است كارت  ATM  شما خيلى 
خوب كار كند، و لحظه اى پس از آن ممكن 
است همه آنها از كار بيافتند. اگر نامه هايى 
بدهى  به  مربوط   IRS از طرف آميز  تهديد 
بايد سريعا  مالياتى خود دريافت مى كنيد، 
عنوان  تحت  هايى  نامه  اگر  كنيد.  اقدام 
Final Notice of Intent to levyدريافت 
كه  دهد  مى  اطالع  شما  كرديد، IRS به 
قصد دارد حساب بانكى شما را levy  كند 
را  آنها حساب شما  كه  است  معنى  بدين  و 
مسدود مى كنند. اگر حساب شما مسدود 
آن  روى  از   levy كه زمانى  تا  است،  شده 
خود  حساب  به  توانيد  نمى  نشود  برداشته 
 IRS كه زمانى  باشيد.  داشته  دسترسى 
روز   ۲۱ كند،  مى  مسدود  را  شما  حساب 
فرصت داريد تا قبل از اينكه  آنها همه پول 

شما را از حسابتان خارج و مصادره كنند. از 
اين فرصت كوتاه براى انجام اقدامات الزم 

در جهت حفظ پول خود استفاده كنيد.
Levy  Bank راه های رفع و متوقف کردن

 IRS  به را  اى  نامه  مشكالت:  طرح 
كند  مى  اثبات  كه  شواهدى  با  بفرستيد 
اگر آنها حساب بانكى شما را levy كنند 
حداقل  با  حتى  زندگى  به  قادر  ديگر 

استانداردها نخواهيد بود.
طرح  پرداخت: در مورد طرح  پرداخت 
و  اقساط  توافقنامه  يك  قالب  در  )معموال 
يا پرداخت جزئى اقساط( با IRS مذاكره 
كنيد به طوريكه اقساط خود را  به صورت 
ماهانه پرداخت خواهيد كرد. اگر به موقع 
اقساط خود را پرداخت كنيد، levy بانك 

از حساب شما برداشته خواهد شد.
كمى  كار  اين  توافق:  يک  براى  مذاكره 
سخت خواهد بود، اما اين امكان وجود 
پرداخت  مورد  در   IRS با  كه  دارد 
سريع و يك جا بدهى هاى خود مذاكره 

كنيد. 
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Accounting, Tax & 
Financial Services 

www.behnamaccounting.com F  behnamaccounting@yahoo.com

3Integrity   3Respect  
 3Commitment   3Expertise

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

F حسابداری و حسابرسی F انجام کلیه امور مالیات بر درآمد F بررسی 

مالیات  مشکالت  و حل  رسیدگی   F مالیاتی  حسابرسی  در حل  دفاع  و 
های عقب افتاده

 دفتر حسابداری و امور مالیاتی   بهنام

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

MBA, AFSP, CRTP

Cell: (209)740-2764

Advisor You Can Count On!
Mobile Service available in our website

یکمین سال درگذشت

یک سال گذشت
يک سال از غروب ناباورانه عزيزمان، اصغر مهاجرانی، گذشت. 
دست تقدير او را از باغ زندگى جدا كرد و جز مشتى خاك بر ما 
باقى نگذاشت. يک سال از پرواز معصومانه اش گذشت. اين يک 
سال را با ياد و بى حضورش چه تلخ و مبهوت به پايان برديم و در 
فراقش چه خون ها كه از دل چكيد و چه اشک ها كه بر رخ دويد. 
هنوز به يادش اشک مى ريزيم تا شايد آرام گيريم و با حضور 

ياران رفتنش را باور كنيم.          
                                           خانواده مهاجرانى و بستگان

خانواده محترم مهاجرانى،
يک سال از درگذشت دوست بسيار عزيزمان، اصغر مهاجرانی، 
و  مى داريم  عزيز  را  بودنش  روزهاى  ياد  هنوز  ما  و  شد  سپرى 
لحظه هاى سنگينى هجرانش را به سوگ مى نشينيم. چه سخت 
است فراق كسى كه ياد و روحش هميشه در كنار ماست و او خود 

نيست. روحش شاد و يادش گرامى.
                             افليا و اردشير پرويزاد - پژواك و همكاران

نخستین زن ایرانی تبار که جایزه اسکار برد
مليسا  همراه  به   ،۲۰19 اسكار  در  ايرانى-آمريكايى  كارگردان  زهتابچى،   رايكا 
برتون، برنده جايزه بهترين فيلم مستند كوتاه شد. اين نخستين بار است كه يک 

زن ايرانى تبار برنده جايزه اسكار مى شود.
كه  كالم«،  ختم  »پريود،  فيلم 
كارگردانان  از  يكى  زهتابچى 
در  زنان  مشكالت  به  بوده،  آن 
عادت  دوره  كردن  سپرى  حين 
روستايى  مناطق  در  ماهانه شان 
زهتابچى  مى پردازد.  هندوستان 
در سخنانش هنگام دريافت جايزه 
درباره  فيلمى  نمى كند  باور  گفت 

زندگى يك مادر ايرانى است كه قاتل خود 
را در آستانه اعدام مى بخشد.

اهداى  هنگام  همچنين  اسكار  شب  در 
»راپسودى  فيلم  به  تدوين  بهترين  جايزه 
دريافت  براى  كه  اتمن  جان  بوهمى«، 
جايزه رفته بود، صحبت هايش را با جمله 
مشهور زرتشت »پندار نيك، گفتار نيك، 
»راپسودى  فيلم  كرد.  تمام  نيك«  كردار 
بوهمى« درباره زندگى »فردى مركورى«، 
خواننده مشهور بريتانياييست كه خانواده 
مهاجرت  بريتانيا  به  هند  از  زرتشتى اش 
كرده بودند. عبارت »»پندار نيك، گفتار 
»راپسودى  فيلم  در  نيك«  كردار  نيك، 

اين  در  مى شود.  تكرار  بارها  هم  بوهمى« 
خانواده  كه  شده  اشاره  همچنين  فيلم 
هند  زرتشتيان  تبار  از  مركورى  فردى 
و  آزار  خاطر  به  پيش  سال  هزار  كه  هستد 
اذيت مسلمانان، از ايران به هند مى روند. 
از  برخى  كه  شده  باعث  سابقه اى  چنين 

شده  اسكار  برنده  زنان  بهداشتى  مسائل 
معلمان  به  را  فيلم  گفت  هم  برتون  باشد. 
»پريود  و  مى كند  تقديم  دانش آموزان  و 
بايد پايان يك جمله باشد، نه پايان تحصيل 
دختران.« در زبان انگليسى يكى از معناهاى 

كلمه »پريود« نقطه پايان جمله است.
دانشكده  فارغ التحصيل  كه  زهتابچى 
براى  كاليفرنياست،  سينمايى  هنرهاى 
بار  دو   ۲0۱7 سال  در  فيلم  اين  ساخت 
فيلمساز  اين  كرد.  سفر  هندوستان  به 
آمريكاست،  ساكن  كه  ايرانى تبار  ۲5ساله 
سال ۲0۱6 هم فيلم »مادران« را نوشت و 
كارگردانى كرد. مادران داستان واقعى از 

فردى  از  اجتماعى  شبكه هاى  در  كاربران 
مركورى به عنوان يك »ايرانى االصل« نام 
ببرند. با اين حال با توجه به اينكه مهاجرت 
پيش  سال  هزار  از  بيش  هند  به  زرتشتيان 
اطالق  كه  دارند  باور  بسيارى  داده،   رخ 

چنين عنوانى به مركورى درست نيست.

پس از کندن پوست موز 
حتمأ دست هایتان را بشویید

از  ميوه  اين  است.  پرطرفدارى  ميوه  موز 
را  طوالنى  راهى  فروش  تا  برداشت  زمان 
موادى  به  آن  پوست  و  مى گذارد  سر  پشت 
آغشته مى شود كه براى سالمت انسان مضر 
دارد.  بسيارى  فايده هاى  موز  پوست  است. 
به  و  كرد  خشك  را  آن  مى توان  مثال  براى 
ريخت.  خانگى  گلدان هاى  پاى  كود  عنوان 
اداره حفاظت از حقوق مصرف كنندگان در 
پوست  كندن  از  پس  مى كند  توصيه  آلمان 

موز حتمأ دست هايتان را بشوييد.
نارس  كه  است  گرمسيرى  ميوه اى  موز 
برداشت  هنگام  از  و  مى شود  چيده 
سر  پشت  را  طوالنى  راهى  فروش  تا 
تركيباتى  به  ميوه  اين  پوست  مى گذارد. 
جمله  از  حفاظت كننده،  شيميايى 
اين  مى شود.  آغشته  ضدقارچ  محلول هاى 

زودهنگام  رسيدن  از  مانع  كه  تركيبات 
آن  يا گنديدن موز مى شوند، روى پوست 
از  پوست  كردن  جدا  هنگام  و  مى مانند 
اداره  مى كنند.  آلوده  را  دست ها  ميوه، 
در  مصرف كنندگان  حقوق  از  حفاظت 
موز  كودكان  به  مى كند  توصيه  آلمان 
حتمأ  هم  خودتان  و  بدهيد  كنده  پوست 
اين  بشوييد.  را  دست هايتان  سرعت  به 
صادق  هم  آووكادو  ميوه  براى  توصيه ها 

است.  منبع: دويچه وله
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S & S Tire And Auto Repair

(408)738-1960

Get $5 OFF on 
Regular Oil Change 

Family Owned & Operated

Get $10 OFF 

Synthetic Oil Change

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

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

Complete Automotive Repair ServiceComplete Automotive Repair Service

Established in 1996

Oil Change Special Oil Change Special

دنباله مطلب در صفحه ۵3

حسین الماسیان / بخش بیست و دوم

بنام هستی بخش

h.almasian@yahoo.com

دنباله مطلب دستهای معجزه گر
گريبان آاللوف را گرفتند و او را به محاكمه 
انبوه  جمعيتى  محاكمه  روز  كشيدند. 
آگاهى  و  بازپرسى  جريان  مشاهده  براى 
دادگاه  در  خود  دهنده  شفا  سرنوشت  از 
پيدا  رسميت  جلسه  وقتى  كردند.  اجتماع 
كرد همه نفس ها را در سينه حبس كرده 
منتظر شروع بازپرسى شدند. پس از مدتى 
پايان  به  معمولى  هاى  جواب  و  سوال  كه 
بلند و لحن  با صداى  رسيد، رئيس دادگاه 
و  مخاطب ساخت  را  متهم  آميزى  تمسخر 
ادعاى  حاضريد  اگر  دكتر،  »آقاى  گفت: 
ثابت كنيد مريض  برابر قضات  را در  خود 
كه  آاللوف  بگذاريم.«  اختيارتان  در  را 
منتظر چنين پيشنهادى بود فورا پذيرفت. 
حقه  هرگونه  از  اينكه  براى  دادگاه  رئيس 
را  پير  از قضات  يكى  باشد  جلوگيرى شده 
كه ساليان دراز با تنگى نفس و امراض قلبى 
درگير بود به جايگاه متهم هدايت كرد و با 
تندى روبه آاللوف گفت: »آقاى آاللوف زود 
وقت  زياد  نماييد  كوشش  و  شويد  مشغول 

دادگاه را تلف نكنيد.« آاللوف بدون كلمه 
سخن در ميان بيم و اميدى كه تمام حضار 
را فرا گرفته بود آهسته دست چپ را روى 
سينه بيمار قرار داد و پس از چند دقيقه كه 
قفسه سينه را ماساژ داد دستش را بيرون 
از شدت  بيمار كه  و در همين حال  كشيد 
فراموش كرده  را  موقعيت خود  خوشحالى 
اين  خدا  »به  گفت:  و  كشيد  فريادى  بود 
معجزه است. من شفا يافتم. آقايان قضات، 
آقاى رئيس، واقعا اين مرد معجزه مى كند، 

معجزه، معجزه، معجزه...«
پزشكانى كه در دادگاه بودند پس از يك 
تاييد كردند  آزمايش ساده گفته بيمار را 
و بدين ترتيب يكبار ديگر آاللوف كوشش 
مخالفين را بى اثر گذاشت و اينك ساليانه 
صد و شصت و هفت هزار بيمار را مورد 
معالجه قرار مى دهند كه اكثر آنها كامال 
كامال  بطور  دردشان  بقيه  و  يافته  شفا 

محسوس تسكين مى يابد.
سه  از  بيش  آاللوف   ۱95۴ سال  تا  فقط 
ميليون نفر را مورد معالجه قرار داده ولى 

از اين سال به بعد فعاليتش چند برابر شد و 
چون عملش تا اندازه اى رسميت يافته بود 
با آزادى بيشترى بكار مشغول شد و چندين 
پى  براى  اروپايى  پزشكان  و  محققين  سال 
بردن به انرژى ناشناخته اى كه از انگشتان 
ولى  نفوذ مى كرد كاوش كردند  مرد  اين 
فقط توانستند نظر بدهند كه وجود آاللوف 
الكتريكى است كه انرژى  شبيه يك خاذن 
معالجه  سبب  و  شود  مى  شارژ  مجهولى 

امراض صعب العالج مى گردد.
را  بخشى  شفا  به  مربوط  بحث  اينجا  در 
پايان  در  را  نكته  اين  و  دهم  مى  خاتمه 
مجله  محترم  خوانندگان  آگاهى  جهت 
ادعاى  كه  كنم  مى  اضافه  پژواک  وزين 
داشتن قدرت شفابخشى از جانب هر فرد 
نمى تواند دليل وجود چنين انرژى و اثبات 
اينكه  مگر  باشد  خاصى  فرد  وجود  در  آن 
خبرگان  جانب  از  بررسى  و  تحقيق  مورد 

اين دانش قرار گيرد و اثبات شود.
كاربرد  از  غير  كه  ديگرى  مهم  مسئله 
مورد  بسيار  درمان  در  روحى  انرژى 
دانشمندان  منظم  تحقيقات  و  استفاده 
از  درمانى  هاى  روش  است،  گرفته  قرار 
از  است.  هيپنوتراپى  و  هيپنوتيزم  طريق 
آنجايى كه »من« نويسنده اين مطالب سال 
تحقيق  را صرف  عمر خود  از  هاى طوالنى 
درمانى،  مسائل  در  دانش  اين  كاربرد  و 

توان هاى  ارتقاء  و  آموزشى  آرامش بخشى، 
روحى نموده ام و صرف نظر از تاليف كتب 
حقانيت  اثبات  براى  زمينه  اين  در  متعدد 
نوآورى  و  اقدامات  به  دست  هيپنوتيزم 
هايى زدم كه نه تنها از ديدگاه عامه مردم 
جوامع  بلكه  رسيده،  مى  نظر  به  غيرممكن 
علمى پزشكى نيز با ترديد و ديدگاه منفى 
بدان مى نگريسته اند. من توانستم در ايران 
هيپنوتيزم را بعنوان يك روش قابل بررسى 
علمى معرفى كنم، تا آنجا كه روزنامه ها و 
هيپنوتيزم  پدر  لقب  جمعى  ارتباط  وسايل 
مقصود  دادند.  اختصاص  من  به  را  ايران 
از  را  آنچه  اين است كه  اين قضيه  از طرح 
اين پس در خصوص كاربرد هيپنوتيزم در 
درمان مطرح مى كنم نتيجه بيش از چهل 
همچنين  و  است  تحقيق  و  تجربه  سال 
است  دانشمندانى  و  پزشكان  هاى  بررسى 
مسمر«  آنتوان  »فِرانتس  دكتر  از  پس  كه 
-۱8۱5( حيوانى  مغناطيس  نظريه  كاشف 

هيپنوتيزم  انگيز  شگفت  پديده  و   )۱7۳۴
هاى  دانشگاه  كه  آنجا  تا  اند  داده  انجام 
معتبر دنيا تحقيقات و بررسى هاى مفصلى 
در خصوص اين علم و كاربرد آن در درمان 
مشكالت اعصاب و روان انجام داده و فوايد 
آن را مورد تاييد قرار داده اند. لذا هرگونه 
در  هيپنوتيزم  كاربرد  با  رابطه  در  پرسش 
درمان از جانب خوانندگان اين مجله پاسخ 

داده مى شود.
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یادداشت های حسن رجب نژاد

امین رفسنجانی

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

متخصص و مشاور در امور امالک مسکونی

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

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

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

(408) 857-2131

1567 Meridian Ave., San Jose, CA 95125

Amin Rafsanjani /  Realtor 
BRE #01989647

ARafsanjani@InteroRealEstate.com    F      www.AminEstates.com

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

من می توانم شما را در این مورد مطلع نمایم.

مملکت حسینقلیخانی
از  حنيف  اميد  دوستم  را  داشت  ياد  اين 
دوستى  خونه  »امشب  است:  نوشته  تهران 
كه  كرد  مى  تعريف  داشت  بودم  مهمون 
ماشين  سوار  اش  بچه  و  زن  با  پيش  هفته 
شدن!  خفت  قرمز  چراغ  پشت  خودشون 
يك موتور دو ترک اومده بغلش گفته )نمى 
خواى شيرينى ماشينت رو بدى؟( اينم گفته: 
)ماشين رو خيلى وقته خريدم. شيرينى چى 
از  رو  قمه  بود  پشت  ترک  كه  اونى  بدم؟( 
)چهارصد  ميگه:  و  ميده  نشون  كاپشن  زير 
شيرينى  حاال  حاال  بايد  دارى  ماشين  مليون 
بندازم،  سراسرى  خط  يك  كه  نه  اگه  بدى، 
دو  بندازه  قمه  با  ديدم يك خط  منم  هان؟( 
از ارزش ماشين ميوفته، دست كردم  تومن 
دوتا تراول پنجاهى دادم كه برگشت گفت: 
)همين؟( يك تراول پنجاهى هم زنم داشت، 
ديگه  )وجدانا  گفتم:  و  دادم  بهش  گرفتم 
ندارم!(گرفتن و رفتن! آنقدر تحقيرآميز بود 
فرداش رفتم آگاهى تا حداقل چهره شناسى 
كنم كه افسر برگشت گفت: )برو عمو دلت 

نود درصد  ماهه  اين هفت هشت  تو  خوشه 
دزدهايى كه گرفتيم اولين بارشون بوده، اينا 

كه ديگه حرفه اى هستن!(«
لهجه والیتی!

از دخترم مى پرسم: »اين را از كجا خريده 
»آمازون؟  گويد:  مى  آمازون؟«  از  اى؟ 
گويم:  مى  ديگركجاست؟«  آمازون 
»عجب؟ تو نميدانى آمازون كجاست؟« با 
تعجب مى گويد: »نه نميدانم. كجاست؟ 
مى  هاست؟«  نزديكى  همين  فروشگاهى 
گويم: »نه بابا جان! آمازون، آمازون! همين 
جهان  مرد  ترين  ثروتمند  صاحبش  كه 
است و تازگى ها زنش را طالق داده و يك 
عالمه هم سرو صدا راه انداخته.« بعدش 
 Amazon روى يك تكه كاغذ مى نويسم

و كاغذ را نشانش مى دهم.
مى  را  زان  امه  زان،  امه  »آها!  ميگويد: 
بعدش  ام.«  زان خريده  امه  از  آره  گويى. 
زان  امه  به  »چرا  گويد:  مى  و  خندد  مى 
مى گويى آمازون؟« مى گويم: »چه ميدانم 

واهلل! خيال كردم آمازون درست است.«

چند دقيقه اى مى گذرد. سر ميز شام مى 
در  توماس  ات  قديمى  رفيق  »اين  پرسم: 
مى  »كى؟«  پرسد:  مى  است؟«  حالى  چه 
معلم  مامانش  كه  همان  »توماس   گويم: 
فيلمساز  خواست  مى  كه  همان  است، 
بشود و يك فيلم هم ساخته بود كه با هم 
! تامس را  رفتيم ديديم.« مى گويد: »آها 
مى گويى! حالش خوب است، دارد زن مى 

گيرد. تابستان مى رويم عروسى اش!«
است  ايرانى  مترجم  هرچه  به  دلم  توى 
لعنت مى فرستم. به هر چه معلم انگليسى 

هم به همچنين.
گم شده است!

آقاى وزارت كشاورزى ايران مى گويد كه 
رومانى  از  چله  و  چاق  گوسفند  هزار  دو 
سوار  صلوات  و  سالم  با  و  است  خريده 
تهران فرستاده است.  به  و  هواپيما كرده 
آقاى فرودگاه امام خمينى صلى اهلل عليه 
هزار  فقط  ما  كه  مى گويد  اجمعين  آله  و 
و هفتاد و سه راس گوسفند در فرودگاه 

تحويل گرفته ايم!
يعنى در فاصله يك پرواز يكى دو ساعته از 
و  نهصد  اسالمى،  دارالسارقين  به  رومانى 
بيست و هفت فقره از همان گوسفند هاى 
چاق و چله بى زبان دود شده اند و به هوا 
پريده  و  آورده  در  پر  هم  شايد  اند!  رفته 
هر  پدر سوخته  هاى  اين گوسفند  از  اند! 

چه بگويى بر مى آيد آقا!
ز بز دزدان بزى دزديد دزدى

عجب دزدى زبز دزد بز بدزدد
محله  چى  رمضون  قهوه  مش  اين  خدا 
ما  ميديد  كه  ها  آنوقت  بيامرزاد.  را  مان 
و رفيقان مان چه كله پر بادى داريم سرش 
گفت:  مى  و  جنبانيد  مى  تاسف  به  را 
شناسى  نمى  رو  آخوندا  اين  شما  »جوون! 
مى  گاز  هم  رو  مادرشون  پستون  اينها   !
گيرند، خدا از قدتان بر دارد بگذارد روى 
عقل تان، اينها خر را با آخورش يكجا مى 
بلعند! اينها عمامه گذاشته اند تا كاله خلق 
خدا را بردارن ! يعنى شما مى خواهيد با 
ته  برويد  آدم هايى  همچو  پوسيده  طناب 
بايد  هم  اند،  موسوى  گداى  اينها  چاه؟ 
پول شان را داد هم دست شان را بوسيد! 
مگر آسودگى شاخ به شكم تان ميزند؟ مى 
اينها؟  بسپاريد دست  را  خواهيد مملكت 
آب  كه  آورد  خواهند  سرتان  باليى  اينها 
باشد و شما هم  نان سواره  باشد و  سواره 
پياده به دنبالش. شما اين حرام لقمه ها را 
نمى شناسى.« بعدش با تاسف مى خواند:

هين! مدو گستاخ در دشت بال
كوركورانه نرو در كربال

شاد.  روحت  رمضون.  مش  شاد  روحت 
و  شنيديم  مى  را  هايت  حرف  كاشكى 
خودمان را گرفتار دشت بال نمى كرديم. 

روحت شاد مرد.
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تازه های 
دنیای پزشکی

دکتر منوچهر سلجوقیان

دنباله مطلب در صفحه 56

Turmeric اثرات زردچوبه
در سال هاى اخير اخبار خوب و گوناگونى 
راجع به زردچوبه گزارش شده است. در 
ماده  زردچوبه  گياه  هاى  م  ريزو  داخل 
و  بوده  موثر  بسيار  كه  دارد  قرار  اى 
شود  مى  بدن  در  تورم  باعث  كه  آنزيمى 
كوركومين  ماده  اين  كند.  مى  متوقف  را 
اثر دوم  ناميده مى شود.   )Curcumin(
و مهم اين ماده تقابل با راديكال هاى آزاد 
)Free�Radical( مى باشد كه به قلب و 
مغز آسيب مى رسانند. گزارش شده است 
كه اين ماده كه صدها سال است در چين، 
هند و ايران مصرف مى شود در عوارض 
و  بوده  موثر  پا  تا  گرفته  سر  از  گوناگون 
كننده  درمان  نام  آن  به  دليل  همين  به 
 Natural Remedy of the( طبيعى قرن

Century( داده شده است.
كه  كنند  مى  تصور  افراد  كه  صورتى  در 

التهاب وقتى اتفاق مى افتد كه فرد زخم 
اشتباه  باشد، در  بدنى داشته  آسيبى  يا  و 
بر  دانشمندان  از  بسيارى  هستند.  كامل 
 Silent( اين عقيده اند كه التهاب مخفى
از  بسيارى  بروز  علت   )Inflamation
مى  زودرس  پيرى  بخصوص  ها  بيمارى 
باشد. كم شدن فعاليت مغز و قلب، درد 
در مفاصل و كاهش انرژى نيز ناشى از اين 

التهاب خاموش مى باشد.
به دنبال روش هاى  افراد  به همين دليل 
گردند  مى  درمانى  دارو  از  غير  ديگرى 
التهاب  به  توجه  باشند.  سالم  و  موثر  كه 
در بدن مى تواند مانع از بين رفتن حافظه 
و بطور كلى سالمت بدن باشد. تورمريك 
برطرف  در  يك  شماره  گياهى  داروى 
كل  و  قلبى  مغزى،  هاى  التهاب  كردن 
بدن مى باشد. اثرات ديگر آن عبارتند از 

جلوگيرى از درد مفاصل، بهتر 
 ،)mood( خو  و  ُخلق  كردن 
سيستم  قدرت  بردن  باال 
كردن  سمى  ضد  و  ايمنى 

)Detoxification( بدن.
در  التهاب  باعث  كه  عواملى 
از  عبارتند  شوند  مى  بدن 
آسيب رسيدن فيزيكى به بدن، 

گاهى  و  خوابى  بى  استرس،  سمى،  مواد 
خوشبختانه  شيميايى.  داروهاى  از  بعضى 
اثرات راديكال هاى  كوركومين مى تواند 

آزاد را خنثى كرده و مانع التهاب شود.
زردچوبه  كه  است  داده  نشان  مطالعات 
است  اى  ماده  موثرترين  )كوركومين( 
اين  مى شود.   Cox2 آنزيم  مانع كار  كه 
بروز  مسئول  بدن  در  كه  است  آنزيمى 

التهاب مى باشد.
چگونه التهاب روی بدن تاثیر می گذارد

Brain Fog: اغلب افراد تصور مى كنند 
افكار،  كنترل  عدم  و  متفرقه  افكار  كه 
ناشى از باال رفتن سن مى باشد ولى اينطور 

نيست، عامل آن التهاب در بدن است. 
Cognitive Impairment: زمانى كه 
مغز دچار التهاب مى شود، حافظه كم مى 
شود. تحقيقات نشان داده است كه رابطه 
و  حافظه  دادن  دست  از  بين  مستقيمى 

التهاب اعصاب وجود دارد.

درد و رنج: التهاب احساس به درد را باال 
افراد داراى  مى برد. در صورتى كه بدن 
التهاب  آن  علت  اند،  شده  عضالت  درد 

عمومى در بدن است.
در  تغييرات  گرچه  خو:  و  خلق  تغييرات 
مى  عصبى  امواج  دهنده  انتقال  موارد 
بهم خوردن خلق و خو شود،  باعث  تواند 
ثابت شده است كه اين تغييرات ناشى از 

التهاب مغز مى باشد.
توان  را مى  اين عوارض  تمام  خوشبختانه 

بطور طبيعى كنترل و يا از بين برد.
كه  است  داده  نشان  اخير  تحقيقات 
كوركومين مى تواند تمام عوارض ذكر شده 
را كاهش داده و يا از بين ببرد. التهاب، كم 
شدن حافظه، حافظه كوتاه مدت، تقويت 
قلب، درد مفاصل و عضالت، خلق و خو 
صحيح  اندازه  مصرف  با  غذاها  هضم  و 
بهبودى  قابل  كوركومين  صحيح  نوع  و 

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

Soheila Rezae

خانه ای بسیار زیبا در یکی از بهترین مناطق شهر ُرزویل
  با قیمت فوق العاده مناسب 6۵0،000 دالر به فروش می رسد!

این اکازیون را از دست ندهید!

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

Lic.: 01834116

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

F Lot size: .2410 Acre   F Lot SqFt: (Apprx.) 10498  F Year Build: 2000  
     201 Half Dome Ct., Roseville, CA            Price: $650,000

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

 این کالس ها به زبان فارسی نیز عرضه می گردد

کالس های تعلیم رانندگی و ترافیک علی
 برای بزرگساالن و نوجوانان

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

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

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

آموزش رانندگی توسط کادری مجرب و حرفه ای

Ali Driving & Traffic School

Licensed & Bonded

Safety is our most
 important concern

Safe Driving
Saves Lives

سیر و سفری در
گلستان ادب پارسی

گردآوری و نگارش: پرویز نظامی

بخش نهم

نام  شاهنامه  فردوسى  جاودانى  اثر  آنكه  با 
داستان  كه  است  اين  واقعيت  اما  دارد، 
كه  است  باريكى  رشته  تنها  پادشاهان، 
و  دهد  مى  پيوند  يكديگر  به  را  روايات 
شاهنامه  در  نقشى  چندان  شهرياران  خود 
ندارند. حتى كيخسرو كه در بخش پهلوانى 
»شاهنامه« بى گمان جاى ارزنده اى دارد 
بيشتر پهلوانان را به كارى فرمان مى دهد 
و تنها در اندک جايى به ناچار شخصا دست 
به  كه  رسد  مى  نظر  به  شود.  مى  كار  به 
اعتقاد فردوسى، پادشاهان مى بايست اين 

چنين عمل كنند. چنانچه رستم مى گويد:
كه ننگ است بر شاه رفتن به جنگ

اگر هم نبرد تو باشد پلنگ
فردوسى به هيچ روى، از پادشاهان چهره 
نمى  تصوير  پيوسته  و  رنگ  و  آب  پر  اى 
كند. اگر درباره چيرمندان و خودكامگانى 
چون ضحاک هم سخنى نگوييم، دارندگان 
و  زورگو  هوسباران  بارها  را  پادشاهى  فر 
اثر  در  تنها  كه  شمارد  مى  جويى  افزون 

را  مردم  خويش،  خونخوارگى  و  بد  خوى 
از  حتى  اند.  كشته  هزارهزار  و  صدصد 
شاهنشاهان  ترين  برگزيده  و  ترين  نمونه 
كارهاى  و  بيدادگرى  تواند  مى  هم 
جمشيد  نمونه  بهترين  سرزند.  نابخردانه 
و  خودپسندى  و  غرور  اثر  در  كه  است 
خودكامگى دست به بيدادگرى و كارهاى 
و  انوشيروان  داستان  يا  و  زد  نابخردانه 
رايزن خردمندش- مهبود- كه آماج رشگ 
و حسادت بدخواهان گرديد و كشته شد، 
نگرشى  درخور  هاى  نمونه  باره  اين  در 
هستند. اين داستان ها بى ترديد از جمله 
هستند  شمارى  بى  اندرزهاى  و  پند  آن 
كه ادبيات فئودالى سرشار از آن است و 
هدف گردآورندگان آن بازداشتن فرمانروا 
عجوالنه  برانداختن  ميان  از  و  كشتن  از 
دشمنان خيالى بوده است كه تاريخ جهان 

بسيارى از آنان را به خود ديده است.
از  را  اندرزى  چنين  هم  پيشتر  فردوسى، 

زبان كيخسرو دادگر آورده است:

كه وقتى مرا موبدى داد پند
كه چون دشمن زنده يابى ببند

مكش زود او را ابر خير خير
كه هر گه كه خواهى توان كشت اسير

چو كشته شود زنده كردنش باز
كسى كى تواند به عمرى دراز
انديشه  در  دركل،  كه  پنداشت  بايد 
اندرزهاى  و  پندها  از  بسيارى  فردوسى 
فرمانروايان  براى  توانست  مى  كيخسرو 
برخوردار  اهميت  از  هم  شاعر  روزگار 
كه  دريافت  توان  مى  آسانى  به  باشد. 
سپاهيان  كه  محمود،  سلطان  روزگار  به 
همواره در كشور در رفت و آمد بوده، بر 
مردم واليت هايى كه در مسير لشگريان 
قرار داشتند چه مى گذشته است. به ياد 
بياوريم كه در ازمنه اخير هم براى مثال، 
در روزگار قاجار هنگامى كه جار مى زدند 
كه شاه تصميم دارد به يكى از واليت هاى 
دوست«  شاه  »رعاياى  كند،  سفر  كشور 
شاه  كه  خواستند  مى  و  نوشته  طومارى 
واليت  از  راه  سر  در  و  ببخشايد  آنها  بر 
بى  چنين  توان  و  تاب  زيرا  نگذرد،  آنان 
خانمانى را ندارند. براى همين هم هست 
كه فردوسى از زبان كيخسرو به توس كه 

لشگر به توران مى كشد چنين مى گويد:
كشاورز يا مردم پيشه ور

كسى كو به رزمت ببندد كمر

نبايد كه بروى رود باد سرد
مكوشيد جز با كسى هم نبرد

و  غنى  بسيار  شاهنامه  درونمايه 
و  مسائل  از  بسيارى  دربرگيرنده 
رخدادهاى سنتى و مردمى ازمنه مختلف 
است. مى توان گفت كه شاهكار فردوسى 
گوناگون  جوانب  كه  است  المعارفى  دائرۀ 
زندگى اقوام و تيره هاى كهن ايرانى را باز 
واال  چكامه  اين  از  برگ  هر  در  نمايد.  مى 
و نغز داده هايى گوناگون و درخور نگرش 
زندگى  و  فرهنگ  متنوع  مسائل  درباره 
روزگارانى  در  كه  يافت  توان  مى  مردمى 
دور در آسياى ميانه و ايران مى زيسته اند. 
درباره خصوصيات فنى و شعرى شاهنامه، 

مواردى مهم و قابل بررسى مى باشد.
1- فردوسى در نظم اين منظومه بزرگ از 
رعايت جانب امانت و حفظ روايات كهن 
خوددارى نكرده و آنچه از منابع و مآخذ 
مختلف به دست آورده بى كم و كاست و 

گاه به نحو انتخاب شعر نقل كرده است.
۲- در وصف مناظر طبيعى، ميدان هاى جنگ، 
پهلوانان، جنگ هاى تن به تن، لشگركشى ها و 
نظاير اين ها كمال مهارت و قدرت را به كار برده 
و همه شرايط وصف را در موارد مختلف رعايت 
نشان  و  پهلوانان  توصيف  در  مخصوصا  و  نموده 
قدرت  مراتب  به  آنان  چاالكى  و  قدرت  دادن 

رسيده است.
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دنباله مطلب در صفحه ۵۴ 

F رسیدن به شادی و نشاط درونی

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

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

F صحبت های مثبت و سازنده برای نوجوانان و جوانان

  آتوسا یکان

)92۵( 297-9700

مربی و راهنمای زندگی
Professional Certified Life Coach

atoosa30@yahoo.com

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

"Not just another life coach..."

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

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

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

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

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

یا سرویس سیار در صورت لزوم برای راحتی شما

دکتر نیلوفر کشتیاری
متخصص روان شناسى زبان

دكتر نيلوفر كشتيارى دانش آموختۀ آموزش زبان انگليسى و زبان شناسى است و دكتراى 
خود را از دانشگاه  Freie University Berlin  در آلمان دريافت كرده است. او در 
ايران به تدريس در دانشگاه اشتغال داشته و هم اكنون در آلمان معلمى را پيشۀ خود 
قرار داده است. با تشّكر از ايشان براى ارسال مقالۀ ارزشمندشان جهت درج در پژواك.

بخش اول

مهاجرت و تربیت فرزند دو زبانه: 
چالش ها و راهکارها)۱(

دنيا در سال هاى اخير شاهد خيل عظيمى 
از  مهاجران  اين  است.  بوده   مهاجران  از 
هر  نهايى شان  مقصد  و  بيايند  كه  كجا  هر 
كجا كه باشد با پديده اى به نام ”يادگيرى 
كه  پديده اى  هستند.  مواجه  بيگانه“  زبان 
و  است  ضرورت  يك  مهاجران  همه   براى 
در عين حال بسيار چالش برانگيز. چه بسيار 
زبان  تنها  نه  كه  مهاجرى هستند  كودكان 
نمى گيرند،  ياد  خوبى  به  را  خود  مادرى 
شكسته  هم  را  ميزبان  جامعه   زبان  بلكه 
تسلط  عدم  اين  مى كنند.  صحبت  بسته 
مشكالت  تنها  نه  ميزبان  جامعه   زبان  به 
فراوانى در مدرسه براى آنها به بار مى آورد، 
بلكه از لحاظ روانى هم به آنها فشار زيادى 
وارد مى كند. بنابراين شايد اين سوال براى 
شما هم پيش آمده باشد: چگونه مى توانيم 
اينكه  بدون  تربيت كنيم،  دوزبانه  كودكى 

او با اين مشكالت روبرو شود؟  
ارائه  بخش  سه  در  كه  مقاله  اين  در 
به  را  دوزبانگى  مفهوم  ابتدا  ما  مى شود، 
از  برخى  و  مى دهيم  توضيح  ساده  بيانى 
از  پس  مى بريم.  نام  را  دوزبانگى  مزاياى 
يادگيرى  پديده   بر  مى كنيم  تمركز  آن 
و  مادر  كه  خانواده هايى  در  بيگانه  زبان 
زبان صحبت مى كنند  يك  به  دو  پدر هر 
هستند(  فارسى زبان  دو  هر  مثال  )براى 
سرزمينى  به  خود  خردسال  فرزندان  با  و 
از  پس  يا  و  كرده اند،  مهاجرت  جديد 
مهاجرت صاحب فرزند شده اند. در ادامه 
عوامل  نيز  و  مفيد  راهكارهاى  بررسى  به 
و  مى پردازيم  زبانگى  دو  در  بازدارنده 
كمك  به  كه  مى دهيم  ارائه  راه كارهايى 
كمترين  با  را  مسير  اين  مى توانيد  آنها 
از  كار  پايان  در  و  كنيد  طى  خطا،  ميزان 
طور  به   شدن  دوزبانه  ارزشمند  مزاياى 
فرض  ما  البته  مى كنيم.  صحبت  مفصل 
مهاجر  كودک  كه  گذاشته ايم  اين  بر  را 
زبان  فراگيرى  براى  خوبى  امكانات  از 

مادرى اش برخوردار است. 
چه  و  مادرى  زبان  )چه  زبان  فراگيرى 
پويا  است  بيگانه( روندى   دوم/زبان  زبان 
و پُر پيچ و خم كه از عواملى همچون سن، 
و  اجتماعى  فردى، تعامالت  توانايى هاى 

به  مى پذيرد.  تاثير  زبان  با  تماس  ميزان 
تسلط  به معنى  زبانگى)۲(   دو  بيان ساده، 
نيزاستفاده  متفاوت و  زبان  بر دو  داشتن 
دو  زبانه  فرد  يك  آنهاست.  دوى  هر  از 
دو  هر  به  روان  و  راحت  بسيار  مى تواند 
خواب  و  كند  فكر  كند،  صحبت  زبان 
متعددى  مزاياى  زبانگى  دو  ببيند. 
افزايش  به  مى توان  آنها  ميان  از  كه  دارد 
كوتاه  حافظه   از جمله  مغزى  توانايى هاى  
مدت، باالبردن اعتماد  به  نفس، كمك به 
دور   به   و  باز)۳(  ذهنيت ِ  يك  گيرى  شكل 
از تعصب )كه روانشناسان از آن به عنوان 
ياد  مى كنند(،  عامل موفقيت در زندگى، 
همچون  بيمارى هايى  انداختن  تاخير  به 
اشاره  ديگر  بسيارى  و   دمانس  و  آلزايمر 
شيوه   دو  به  معموال  زبانگى  دو  كرد. 
پذير  امكان  »آموزشى«  يا  و  »طبيعى« 
همزمان  يا  طبيعى  زبانگى  دو  در  است. 
نوزاد از ابتداى تولد و يا در طول رشد در 
در  مى گيرد.  قرار  زبان  دو  هر  معرض 
رسمى  آموزش  هيچگونه  بدون  نتيجه 
هر دو زبان را فرا مى گيرد و مى تواند به 
راحتى  به  نظر  مورد  زبان  يك از دو  هر 
مى شنود  كه  را  آنچه  و  كند  صحبت 
درک كند. دوزبانگى آموزشى يا پى درپى 
ابتدا  كودک  كه  است  امكان پذير  زمانى 
به  مشخصى  حد  تا  را  خود  مادرِى  زبان 
و   آن )كم   از  باشد، و پس  خوبى فراگرفته 
بيش بعد از ۳ يا ۴ سالگى( براى يادگيرى 

يك زبان ديگر آموزش ببيند.
با توجه به اين دو مدل دو زبانگى طبيعى 
مهاجرى كه  مادر  و  پدر  آموزشى،  و 
تربيت  زبانه  فرزندى دو  مى خواهند 
به  توجه  با  اول مى بايست  قدم  در  كنند، 
شرايط و امكانات خود يكى از اين دو شيوه  
با  سپس  و  كنند  انتخاب  را  زبانگى  دو 
برنامه ريزى و جديت در آن مسير حركت 
است  خوب  شروع  از  پيش  البته  كنند. 
اين نكته توجه كنيم كه تربيت فرزند  به 
و  زحمت  پر  بسيار  ا ست  كارى  دو  زبانه 
نتايج  موفقيت،  صورت  در  كه  وقت گير 
ارزشمند آن يك عمر با كودكمان مى ماند. 
اما اگر بدون آگاهى، برنامه  ريزى و صرف 

قدم  مسير  اين  در  الزم  جديت  و  وقت 
در  كودكمان  زياد  احتمال  به  بگذاريم، 
مى گيرد.  قرار  متفاوتى  مشكالت  معرض 
زبان  دير  تاخير زبانى  همچون  مشكالتى 
كردن  قاطى  زبانى،  سردرگمى  باز كردن، 
ابراز  در  توانايى  عدم  هم،  با  زبان  دو 
محيط  با  سازگارى  عدم  احساسات، 

اطراف و نيز افت تحصيلى در مدرسه.
شیوه  اول: دوزبانگیِ طبیعی )همزمان(

كه  كنيم  توجه  نكته  اين  به  است  خوب 
كودک دوران  زندگى  هاى اوليه  سال 
 ۳ تا  تولد  بدو  اوست. از  رشد  طاليى 
شنيدارى  از حساسيت  كودک  سالگى 
و  مغز  و  است  برخوردار  بااليى  بسيار 
چه  هر  اسفنج  يك  مانند  او درست  ذهن 
را كه مى شنود )به زبان مادرى و نيز ديگر 
زبان ها( جذب كرده و مانند ضبط صوت 
هستيد  مايل  چنانچه  مى سپارد.  ذهن  به 
بشود،  دوزبانه  طبيعى  بطور  فرزندتان 
الزم است او را از دوران جنينى و يا بدو 

تولد در معرض هر دو زبان قرار دهيد.
راهکارهای مفید

1- بهتر است كه كودک ما هر زبان را تنها 
از گويشور همان زبان بشنود. براى مثال اگر 
هستند  دو فارسى   زبان  هر  مادر  و  پدر 
و تصميم دارند كودكشان از بدو تولد، دو 
بهتر  فرابگيرد،  را  انگليسى  و  فارسى  زبان 

تنها به زبان  و  خودشان تنها  كه  است 
براى  و  با فرزندشان صحبت كنند  فارسى 
انگليسى  معرض زبان  در  كودكشان  اينكه 

قرار بگيرد مى توانند: 
و  كارتون ها  الاليى ها،  خانه  الف(در 
توسط  كه  را  انگليسى  صوتى  هاى  داستان 
انگليسى زبان ها اجرا شده برايش پخش كنند.

شان  مادرى  زبان  كه  افرادى  ب(از 
با  كه  كنند  درخواست  انگليسى  است 
و  كنند  انگليسى صحبت  به  كودكشان 
را  انگليسى زبان  كودكان  با  بازى  امكان 
براى كودک خود فراهم كنند )براى مثال 

در زمين  بازى و مهدكودک(.
كه در  است  اين  گزينه  بهترين  واقع  در 
كودک تنها در  زبانى،  رشد  از  دوره  اين 
معرض فرم صحيح )و بدون لهجه ( هر يك 
از دو زبان قرار بگيرد. يا به عبارتى فارسى 
را فقط از فارسى زبان ها بشنود و انگليسى 

را فقط از انگليسى زبان ها.
زمانى  مدت  ديگر،  قابل ِتوجه  ۲-نكته  
در  روز  هر  مى بايست  كودک  كه  است 
متخصصان  برخى  باشد.  زبان  معرض 
كودک  اينكه  براى  كه  هستند  معتقد 
طبيعى  شيوه   به  را  زبانگى  دو  مهارت  ما 
كسب كند، ضرورى است يك سوم زمان 
در  زبان  دو  از  يك  هر  با  را  بيدارى اش 

تماس باشد. 
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بهرام گرامی
bgrami@yahoo.com

دنباله مطلب در صفحه 57

اقاقیا و  گل سرخ در
 اشعار فروغ فرخزاد

از تولّد تا هجده سالگى، خانۀ ما در نزديكى خانۀ فروغ بود. طى سالهاى دبيرستان، 
در بيشتر روزهاى تابستان براى ديدن دوستى شفيق به كوچۀ خادم آزاد )در ايستگاه 
دلبخواه، بين چهار راه مختارى و گمرك اميريّه( مى رفتم. انتهاى كوچه، درب رو به رو، 
منزل سرهنگ فرخزاد بود. غالباً فروغ را كه به خانۀ پدرى سرمى زد و بيش تر از 
در  كوچكترشان  برادر  مهرداد  با  مى ديديم.  كوچه  در  را  كوچكتر  خواهر  كلوريا  او 
دبيرستان رهنما هم مدرسه بوديم. و من كه در چهارده سالگى پدرم خزعبالتم را 
زير عنوان »وداع« به چاپ رسانده بود و در مدرسه و محل با طعن و تعّجب روبه رو 

بودم، اين تفاخر بّچه گانه را هم داشتم كه فروغ بّچه محّل ماست!

)شعر او سرخ و شرح آن سبز است.(
اقاقيا - اقاقيا يا اقاقى درختى ست نسبتاً بلند با تاج گسترده كه گل هاى معّطر آن 
به صورت خوشه هاى سفيد آويخته در نيمة دوم بهار ظاهر مى شود. در كوچه هاى 
محلّة فروغ درخت اقاقيا بسيار بود و بى سبب نيست كه او بيش از هر شاعر ديگر 
از اقاقيا و از اقاقيا بيش از هر گل و گياه ديگر نام برده است. فروغ خوشى و آرامش 

را چون عطر اقاقيا مى دانست. اقاقيا را بايد گل فروغ دانست.
گويى از پنجره ها روح نسيم/ ديد اندوه من تنها را/ ريخت بر گيسوى آشفتۀ من/ 
عطر سوزان اقاقى ها را )ص ۱67( )5( ]روح نسيم = نسيم روحبخش. گيسوى آشفته 

كنايه از پريشانى فكر است. از عطر تند اقاقيا مى گويد.[
ازدحام  در  اقاقى ها/  عطر  از  گيج  كوچه هاى  آن  شدند  گم  و   /... رفتند  روزها  آن 
اقاقيا  ]خوشى و آرامش را چون عطر  پُرهياهوى خيابان هاى بى برگشت )ص ۲9۴( 
مى داند و براى آن روزها كه بّچه هاى قديم كوچه در پاى درخت و باالى شاخه ها 
بازى مى كردند احساس دلتنگى مى كند. خاطرة ايّام خوش گذشته در انبوه مشغلۀ 

زندگى رنگ باخته است.[
سينه ام  بر  صبح/  كوچه هاى  در  اقاقى ها/  عطر  چون  گسترده  اينجايى/  تو  اكنون 
كوچۀ  آن  به  و  بازى ها/  معصوميت  به  من   /... مى انديشم  من   )۳۱۴ )ص  سنگين 
باريک دراز/ كه پُر از عطر درختان اقاقى بود )ص ۳5۲( تو با چراغ هايت مى آمدى به 
كوچۀ ما/ تو با چراغ هايت مى آمدى/ وقتى كه بّچه ها مى رفتند/ و خوشه هاى اقاقى 
مى خوابيدند/ تو با چراغ هايت مى آمدى... )ص ۴۱۳( زمان گذشت/ زمان گذشت و 
شب روى شاخه هاى لخت اقاقى افتاد )ص ۴۳۳( ]اقاقيا خزان پذير است و شاخه هاى 

آن در فصل سرما لُخت و بى برگ.[
چرا نگاه نكردم؟/ انگار مادرم گريسته بود آنشب/ آنشب كه من به درد رسيدم و 
نطفه شكل گرفت/ آنشب كه من عروس خوشه هاى اقاقى شدم/ آنشب كه اصفهان 
پُر از طنين كاشى آبى بود/ و آنكسى كه نيمۀ من بود، به درون نطفۀ من بازگشته 
بود/ و من در آينه مى ديدمش/ كه مثل آينه پاكيزه بود و روشن بود/ و ناگهان صدايم 
كرد/ و من عروس خوشه هاى اقاقى شدم ... )ص۴۳0( ]نيمۀ من = فرزند يا جنين من 
)نيمۀ ديگر از پدر است(. در آينه مى ديدمش = آينده اش را مجّسم مى كردم. شعر 
در توصيف شب زفاف و آبستن شدن است. خود را مالمت مى كند كه چرا آن شب 
متوجۀ نگرانى مادر و آينده نگرى او نشده است. خوشه هاى سفيد و معّطر اقاقيا با 
گل و زيور لباس عروس تناسب دارد. طنين كاشى آبى احتماالً به صداى اذان سحر 
از مسجد اشاره دارد. در جاى ديگر نيز مى گويد: تو از طنين كاشى آبى تهى شدى 
/ و من چنان پُرم كه روى صدايم نماز مى خوانند، شايد به اين معنى كه تو خالى و 

خموشى و كسى تو را نمى شنود، ولى من پُرآوايم و ديگران با بانگ من هم آواز.[
 )rose( در شعر قديم فارسى، لفظ گل هميشه و فقط به گل سرخ - )گل )گلِ سرخ
گفته شده و اگر مراد گل ديگرى بوده از آن نام برده شده است. در اين مصرع از 
حافظ: »صبا ز زلف تو با هر گلى حديثى راند« مراد از هر گلى هريك از گل هاى 
سرخ است، نه انواع گل. »چون گل مطلق گويند گل سرخ است كه به عربى َورد 
معاصر  دورۀ  در  اّما  باشد.  گل  اندام  مراد  آنكه  مگر  دهخدا(  )لغت نامة  خوانند« 
و برگ(  و ساقه  اندام هاى رويشى ريشه  )در مقابل  زايشى گياه  اندام  به  لفظ گل 
اشاره دارد و بخش رنگين و زينتى بسيارى از گونه هاى گياهى را شامل مى شود. 

در گذشته، غنچه نيز فقط به گلِ سرِخ ناشكفته گفته مى شده، ولى امروزه هر گل 
ناشكفته را غنچه مى نامند. گل به صورت جمع غالباً انواع گل را شامل مى شود.

پنجره باز و در سايۀ آن/ رنگ گل ها به زردى كشيده )ص ۱۳9( ]به ظاهر فضايى باز 
است، ولى نور اميدى بر دل ها نمى تابد، هر روز نااميدى افزون مى شود.[

دل من چون دل گل هاى بهار/ پُر شد از شبنم لرزان يقين )ص ۱66( ]در دل مى گريم 
و از آنچه مى دانم دلم )به قرينۀ سرخى گل( خون است.[

در كوچه باد مى آيد/ و من به جفت گيرى گل ها مى انديشم/ به غنچه هايى با ساق هاى 
الغر كم خون/ و اين زمان خستۀ مسلول )ص ۴۲۴( ]باد از عوامل جفت گيرى در 
گياهان بشمار مى رود و حاصل جفت گيرى بارور شدن تخمدان يا تشكيل ميوه 
ارتباطى  است، نه آنكه گفته اند »حاصل جفت گيرى گل ها، غنچه است.« غنچه 
با جفت گيرى ندارد. در شعر باال، ساِق الغِر كم خون مى تواند توصيف گر ساقۀ 
بلند گلِ سرخ باشد كه خود نشانى از سرخى ندارد و به بيمار مسلول  باريک و 

تشبيه شده است.[
او غنچۀ شكفتۀ مهتاب است/ بايد كه موج نور بيفشاند )اسير، شعلة رميده( 
]غنچۀ شكفته همان ُگل است. گل مهتاب به ُقرص ماه يا ماه تمام اشاره دارد. او به 

كمال حقيقت دست يافته و حال بايد در دل ديگران نور معرفت بتاباند.[
يا  گلِ  سرخ  برگ  معنى  به  نيز  گل  برگ  است،  از گل هميشه گلِ سرخ  مراد  چون 
گلبرگ گلِ  سرخ آمده و از همين روست كه رخسار لطيف و شاداب را »ِمثل برگ 
گل« گفته اند. رگ هم معموالً به َرِگ برگ يا رگبرگ گفته مى شود نه گلبرگ، مگر 

آنكه شاعر خود را ُگل ببيند و از عطر و رنگ خود سخن بگويد:
لرزانم خزيده عطر بس افسون/ در شبى تاريک  ُگلى بودم/ در رگ هر برگ  من 
روييدم/ تشنه لب بر ساحل كارون/ بر تنم تنها شراب شبنم خورشيد مى لرزيد/ 
يا لب سوزندة مردى كه با چشمان خاموشش/ سرزنش مى كرد دستى را كه از هر 
شاخۀ سرسبز/ غنچۀ نشكفته اى مى چيد/... .../عاقبت من بيخبر از ساحل كارون/ 
.../نيمه شب جوشيد خون شعر در رگ هاى سرد من/ محو شد  رخت برچيدم/... 
.../ليكن اى افسوس/ من نديدم عاقبت در  در رنگ هر گلبرگ/ رنگ درد من/... 
آسماِن شهر رؤياها/ نور خورشيدى )صص 6-۲۳۴( ]در بخش هاى شعر باال، شاعر 
با همسرش به اهواز رفته، همسرش حكومت را براى از بين بردن جوانان مخالف 
سرزنش مى كرده، در رؤياى شاعر آسمان تهران رنگى دگر داشته، خانواده را رها 
نوميد  و  بازگشته،  تهران  به  برآوردن  فرياد  و  گفتن  شعر  براى  عطشى  با  كرده، 
اينجا( جوان  )در   = نشكفته  غنچۀ  است.  رنگ  همين  جا  همه  آسمان  كه  مى شود 
ناكام، واژة نشكفته براى غنچه حشو است، مگر براى تأكيد. برگرديم و شعر را 

دوباره بخوانيم.[
گلِ سرخ، گلِ سرخ، گلِ سرخ/ او مرا بُرد به باغ گلِ سرخ/ و به گيسوهاى مضطربم 
اِى  خوابيد/  من  با  گلِ سرخى  برگ  روى  سرانجام/  و  زد/  گلِ سرخى  تاريكى  در 
كبوترهاى مفلوج/ اِى درختان بى تجربۀ يائسه، اِى پنجره هاى كور/ زير قلبم و در 
اعماق كمرگاهم اكنون/ گلِ سرخى دارد مى رويد/ ُگلِ سرخى، سرخ/ مثل يک پرچم 
در رستاخيز/ آه من آبستن هستم، آبستن، آبستن. )تولّدى ديگر، گل سرخ( ]شايد 
شاعر در تخيّل خويش به محبوب خود و كاميابى و بارورى از او مى انديشد و مغرور 

از آنكه هنوز پروازى چنين را در سر و ثمرى چنان را در بر مى تواند داشت.[
آمده است:  بسيار  فارسى  اضافة تشبيهى است كه در شعر قديم  »ُگل خورشيد« 
گل خورشيد چون از چرخ بشكفت / به جاروِب شعاع اختر فروُرفت )عّطار( ]وقتى 
خورشيد طلوع كرد، پرتو آن ستارگان را ناپديد نمود.[ گريبان چاک از مجلس ميا 

بيرون كه مى ترسم / ُگل خورشيد خود را در گريبان تو اندازد )صائب(
غبار  گويى  آسمان  دشت  ز  شيرينم/  رؤياهاى  مرداب  در  مى روييد  سبز  گياهى 
نسيم گرم دستى،  بر گيسوى مشكينم/  برمى خاست/ گل خورشيد مى آويخت  نور 
]در رؤياى عروس شدن  انگشت سيمينم )ص ۲75(  نرم مى لغزاند/ در  را  حلقه اى 
پُرنور،  نااميدى هم مى رويد. در آسماِن  است و در رؤيا، گياِه اميد حتى در مرداب 
خورشيِد عالمتاب ُگِل سر عروس مى شود و نسيِم گرم دست كه پيام آوِر ِمهر است 

حلقۀ پيوند به دستش مى كند.[
شبنمى كه بر روى ُگل نشسته َدمى بيش نمى پايد و با طلوع خورشيد برمى خيزد و 
ناپديد مى شود: تا از نظارۀ ُگِل خورشيد برخورى / در باغ دهر شبنم شب زنده دار 

باش )صائب( گويى شبنم پاک و معصوم را رهايى از دام خورشيد نيست.
چرا؟... او شبنم پاكيزه اى بود/ كه در دام گل خورشيد افتاد/ سحرگاهى چو خورشيدش 

برآمد/ به كام تشنه اش لغزيد و جان داد )ص 85(
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Grand Opening
Water Tower Kitchen

In the heart of DownTown Campbell

201 Orchard City Drive, Campbell

(408) 502-9550

You may come to Water Tower Kitchen for the exciting Gameday 
atmosphere, but you will stay for the delicious, one-of-a-kind food 
served from our kitchen. Because there’s no better way to enjoy the 

game than with a spread of your favorites that you didn’t have to prepare.
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تقویم برنامه های فرهنگی و هنری در شمال کالیفرنیا
شب شعر در ساکرامنتو

دومین چهارشنبه هر ماه در 
رستوران فیمس کباب. 

تلفن اطالعات:
916-483-1700

1290 Fulton Ave., #3 
Sacramento, CA   

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

مکان:
Fremont, Main Library

510-226-7160
510-745-1400

ورود برای عموم آزاد است

جلسات انجمن فردوسی

هر دو هفته یکبار در دومین و 

چهارمین جمعه هر ماه

www.ferdosi.org
408-295-1240

ورود برای عموم آزاد است 

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

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

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

گروه همایش دوستان

چهارشنبه هر هفته  
  از ساعت 7 الی ۹ عصر

)408( 857-2627
مکان: Scientology Building در 

شهر مانتن ویو

حل جدول در صفحه 42سرگرمی عمودیافقی

مدرسه فارسی البرز 
تجربه یادگیری زبان فارسی را 

برای فرزندان شما زیباتر می سازد

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

انجمن فرهنگی آذربایجان 
در شمال کالیفرنیا

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

زبان انگلیسی.  
با برگزاری رویدادهای فرهنگی و کنسرت

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

Los Gatos CA

برنامه تلویزیونی رهنمودهای مسیح

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

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

پژواک
نشریه برگزیده ایرانیان

شمال کالیفرنیا

(408)221-8624

Pezhvak of Persia

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

1 - نوشيدنى سنتى كوبا- از مناطق گردشگرى 
روستاى فارسيان در استان گلستان 

 - خواب  آواز   - ديتا  فارسى  معادل   -  ۲
انس گرفته

 - يكى   - اى  نقره  و  سفيد  فلزى   -  3
قراردادى كه بر اساس آن اعضا يا شركا 
سود حاصل از سرمايه را تقسيم مى كنند 
واحد   - انفرادى   - شاعران!  سياه   -  ۴

برقى! - سرود زرتشتى
۵ - چاشنى معطر غذا - ارفاق و مساعده 

- آهسته 
6 - زمزمه كردن - آگهى تبليغاتى - فرو 

رفتن ظرف 
۷-پرتوى نور-بيابان ودره-بسيار 

جات  صيفى  از  يكى   - فرزند  فرزند   -  ۸
- ايستادن 

9 - امروزى - افزار - رهبر حزب 
1۰ - درجه كوتاهى و بلندى صدا - رقص 

سنتى برزيلى -پاسبان قديم 
11 - ارابه و چهار چرخه - اسب اصيل - 

مقدار مجاز دارو
 - ترتيبى  عددى   - سرشوى  گياه   -  1۲
هخامنشيان-سازمان  زمان  در  قومى 

جاسوسى آمريكا 
سرزمين   - بخش  و  پاره   - هديه   -  13

افراسياب
طبقات  از   - زادبوم   - نمايندگى   -  1۴

ساختمان 
1۵ - آماده رفتن - موجب سرافكندگى

دردوره  شهرشيرازكه  -ازآثارتاريخى   1
صفويه و در زمان حكومت شاه عباس اول 

احداث شده است-دوربين نجومى 
به كار مى  ۲-براى معطركردن شيرينى و بستنى 

رود-متصدى نمايشگاه -مركز بنگالدش 
3 -كادو-كارى به عهده گرفتن-وضعيت دشوار
و  خودمانى-ابزارنجارى-بلند  ۴-ناگهان 

واضح-ميان برنامه تلويزيونى
۵-نوشته هاى اصلى-شهرى درهندوستان-مرطوب

پنبه- يا  پشمين  سست  هاى  6-رها-نخ 
نزديک بين 

نيكو- دار-روشهاى  وامانت  -درستكار   ۷
شخصى كه در پزشكى زايمان تبحردارد 

۸ -هالك شدن-رئيس-ظاهرنمايى
9-فالنى-دخترمازنى-بخش مركزى اتم 

سياسى  سبب-پايتخت  و  1۰-علت 
برجسته  و  نابغه  كانادا-رياضيدان 

آمريكايى با نام جان 
ليختنستاين  فاكس  ازروى  -تابلويى   11
هنرمندبرجسته پاپ آرت- همسنگى و هم 

وزنى-كت بافتنى جلو باز 
1۲ -انبار غله-درس نخوانده-شهرى در 

استان فارس-گمان و خيال 
تهران- رنجور-تفرجگاه  و  13-خسته 

رهاورد زمستان 
چيزى-صداى  سطحى  1۴-پوشش 

ماكيان-ازپادشاهان سلسله ماد 
1۵ -يكى ازميدان هاى مهم شهر تهران-

اديب و محقق ايرانى

1080 Linda Vista Ave.
Mountain View, CA
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دارند  توقع  شما  از  خانواده  اعضاى 
صرف  را  خودتان  وقت  از  كمى  كه 
يا  نامه  يک  رسيدن  منتظر  كنيد.  آنها 
زودى  به  كه  هستيد  كار  يک  نتيجه 
ان را دريافت خواهيد كرد. در اين ماه 
ديگران  جانب  از  توقعات  از  موجى  با 
مواجه خواهيد شد ، به خودتان سخت 
نگيريد و سعى كنيد تا آنجا كه برايتان 

مقدور است بكوشيد و نه بيشتر.

كه  داريد  سر  در  بزرگ  هدفى  ماه  اين  در 
مرحله  به  مرحله  بايد  آن  به  رسيدن  براى 
نياز  پيش برويد و آن هم به گذشت زمان 
دارد. انتخابى را در پيش داريد كه بايد تمام 
پاسخ  بعد  و  بگيريد  نظر  در  را  آن  جوانب 
در  درايت  با  و  نكنيد  عجله  اصاًل  ؛  بدهيد 
مسير تازه گام برداريد. ايده شما در مورد 
مى  قرار  ديگران  تاييد  مورد  مهم  امر  يک 

گيرد و مورد تشويق نيز قرار مى گيريد.

خستگى  از  كمى  كافى  استراحت 
كاسته  تان  كارى  پرمشغله  دوران 
هستيد.  شغل  تغيير  فكر  به  است. 
دوره ى يكنواختى را طى مى كنيد، اما 
فعاليت  و  كار  ى  آماده  بايد  زودى  به 
در زمينه ى شغلى خود باشيد. مراقب 
برخوردتان با بزرگترها باشيد. اين ماه 
به  عالقه  ابراز  براى  مساعد  بسيار  زماني 
شخص مورد عالقه تان محسوب مي شود.

براى برخى از متولدين اين ماه جابه جائى 
شغلى پيش مى آيد و همين امر موجب مى 
شود، دوره ى كوتاهى را با ركود مالى سپرى 
كنند. اگر نمى خواهيد از شما بدگوئى بشود، 
پشت سر ديگران بدگوئى نكنيد. احتماال به 
زودى به فرد جديد و تاثير گذارى در زندگى 
آشنا مى شويد كه مى تواند راهنمايى هاى 
خوبى برايتان داشته باشد و با توصيه هاى 
او مى توانيد برخى مسائلت را حل كنيد.

به خاطر حرف مردم، زندگي را به كام خود و 
اطرافيان تان تلخ نكنيد. كدورتي در خانواده 
به  كه  داريد  نزديک  دوستان  از  يكي  با  يا 
آشتي  براي  زودتر  چه  هر  شماست  صالح 
مدت،  كوتاه  سفر  يک  شويد.  قدم  پيش 
مي  تواند روحيه كسل تان را از اين رو به آن 
رو كند. در كارهايى كه در شک و ترديد به 
سر مى برى وبر سر دوراهى هستى، با آدم 

هاى باتجربه و دانا مشورت كن.

سعى كنيد اوضاع و شرايط بد زندگى 
شرايط  مالى  نظر  از  دهيد.  تغيير  را 
بهترى نسبت به دوره هاى قبل خواهيد 
ديگران،  با  رويارويى  هنگام  داشت. 
خودتان  از  بيشترى  درك  كنيد  سعى 
پيش  بهتر  كارهايتان  تا  دهيد،  نشان 
برود. در محيط كارى، حجم كار بيشتر 
كه  رود  مى  انتظار  شما  از  و  شود  مى 

ساعات بيشترى را براى آن بگذاريد.

روزگار براى همه پستى و بلندى دارد. 
دائمى  نگرانى  و  كردن  فكر  منفى  با 
شد.  نخواهد  حل  مشكالتتان  داشتن 
با  مالقات  باشيد.  مسلط  خودتان  به 
و  شود  مى  شاديتان  باعث  دوستى 
هديه اى بين تان رد و بدل مى شود. 
مورد  در  شخصى  با  كردن  بحث  از 
باعث  زيرا  كنيد  دورى  كارى  مسئله 
ايجاد استرس و نگرانى تان مى شود.

انتظارش را  خبرهاى خوش كه مدتها 
مى كشيد به شما خواهد رسيد. به سر 
اول  مردم  برسيد.  بيشتر  خود  وضع  و 
شما  به  بعد  و  بينند  مى  را  شما  ظاهر 
در  دهند.  مى  كردن  صحبت  فرصت 
پريشان  و  نگران  كه  اى  مسئله  مورد 
مضطرب  اين  از  بيش  كرده  احوالتان 
اتفاق  ترسيد  مى  آن  از  آنچه  نباشيد. 

نخواهد افتاد.

متاسفانه اين روزها نسبت به شخصى 
هر  است  بهتر  هستيد.  شكاك  قدرى 
موضوع  اين  با  را  تكليفتان  زودتر  چه 
روشن كنيد. از كسى كه رياكار است و 
نمى توان به او اعتماد كرد دورى كنيد. 
بزرگترين ضربه را از او خواهيد خورد. 
تان  روزمزه  زندگى  در  كوچكى  تغيير 
كوچكى  مبلغ  زودى  به  آيد.  مى  پيش 

به دستتان مى رسد. 

عالقه  انجامش  به  كه  كارى  مورد  در 
داريد با كمى پيگيرى و خالقيت به آنچه 
كه فكرش را هم نمى كنيد خواهيد رسيد. 
براى  ندهيد.  راه  خانه  به  را  هركسى 
انجام كارى كه پشت گوش انداخته ايد 
وقت بگذاريد و آن را به اتمام برسانيد. 
و  عصبانى  را  شما  كه  است  شخصى 
رنجيده مى كند، بهتر است به حرفهايش 

اهميتى ندهيد و او را نديده بگيريد.

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تاثير  احتماال به زودى به فرد جديد و 
كه  شويد  مى  آشنا  زندگى  در  گذارى 
مى تواند راهنمايى هاى خوبى برايتان 
مى  او  هاى  توصيه  با  و  باشد  داشته 
توانيد برخى مسائل تان را حل كنيد. از 
سر و صدا و تشنج ها دورى كنيد. شما 
احتياج به يک دوره آرامش و استراحت 
داريد تا بتوانيد به دور از قيل و قال ها 

تصميم الزم و درست را بگيريد.
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مى  دلتان  و  دست  كارى  انجام  براى 
به  نيست دست  قرص  دلتان  تا  لرزد، 
اين كار نزنيد. بهتر است صبر كنيد تا 
يک  انجام  به  مجبور  برسد.  آن  وقت 
بسيار خوبست.  كه  خريد خواهيد شد 
درد دلتان را به كسى بگوييد كه از همه 
مسئله  سر  بر  است.  نزديكتر  شما  به 
دعوا  كسى  با  است  ممكن  مالى  اى 

كنيد. هر چه مى شنويد جدى نگيريد.

فال ستارگان

کاندومینیوم 2 خوابه با 2 دستشویی و حمام کامل در شمال شهر 

سن حوزه برای اجاره آماده است   768-8240 (408)

برای اجاره

استخدام

جهت توجه، رسيدگى و هم صحبتى با يک خانم سالمند، به يک خانم با تجربه در 
 San Anselmo امور آشپزى و خانه دارى و با داشتن گواهينامه معتبر، در شهر
در مارين كانتى، بطور تمام وقت و يا شبانه روزى با در اختيار گذاشتن اتاق، غذا و 

حقوق ماهيانه نيازمنديم.

دفتر خدمات بین المللی

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

          Office  of International  Service
s

 OOIS

          Office  of International  Service
s

 OOIS

Office of International Services

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

  F قبول وکالت در کلیه امور حقوقی در دادگاه های ایران

  F کلیه امور مهاجرت به آمریکا و کانادا

  F امور مربوط به Social Servies در آمریکا 

Office of Internationl Services is not a Law Firm

جویای کار

خانمى هستم با تجربه براى نگهدارى شبانه روزى يا 
تمام وقت از سالمندان شما.      401-4318 )408( 

)415( ۷۸۵-۴۳66 
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افتتاحیه رستوران کاسپین
در قلب شهر مانتن ویو

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

1910 El Camino Real, Suite D, Mountain View

 (650)967-7752

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

 و شام

در محیطی گرم و خانوادگی آماده پذیرایی از میهمانان شما

Delivery by doordash & Uber
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عباس پناهی

عشق، هوس، نفرت

دنباله مطلب در صفحه 54  

بخش بيست و چهارم

1954 Camden Ave. #3, San Jose

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

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

عالقمندان به یادگیری زبان فارسی می باشد

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

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

   جهت یادگیری خواندن، نوشتن و مکالمه

F کالس های خصوصی برای بزرگساالن و غیر فارسی زبانان

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

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

ساعت  شش  پنج  تهران  تا  هواپيما  پرواز 
خوشى  حال  فريدون  و  كشيد  مى  طول 
نداشت. متوجه مسافر بغل دستى شد كه 
از جيبش قرصى در آورد و با مقدارى آب 
آن را بلعيد. از او خواهش كرد كه اگر آن 
قرص خواب آور است و اضافى دارد، يكى 
هم به او بدهد. قرص را گرفت و به خواب 
رفت. در طول سفر از هيچ يك از خوراكى 
هايى كه مهمانداران آوردند استفاده نكرد 
و  داشت  پيش  در  اى  طوالنى  شب  چون 

داستانى پر رمز و راز در روبرو.
مهرآباد  فرودگاه  نزديكى  به  كه  هواپيما 
تا  بيدار كرد  را  فريدون  رسيد، مهماندار 
و  بازگرداند  نخست  حالت  به  را  صندلى 
ديدار  شيرينى  ببندد.  را  ايمنى  كمربند 
ميهن و همه عزيزان يك طرف و آشفتگى 
به  دادن  تن  و  محبوبان  از  جدايى  هاى 
امرى نامطلوب و ازدواجى بى احساس با 
دخترى كه اصال نمى تواند تحملش كند از 
سوى ديگر در هم آميخته و حالى شيدايى 
بود. نمى دانست  به فريدون دست داده 
هم اكنون تپش قلبش از شادى ديدار پدر، 
مادر، برادر و خواهر است يا از ترس ديدن 

چيزهايى پيش بينى نشده.
كارهاى گمركى به پايان رسيد و با چمدان 
پيشواز  انتظار  به سالن  از سوغاتى  پر  هاى 
كننده گان رسيد. هنوز فاصله اى در ميان 
بود كه مادر را در صف اول پيشواز آمده 
بود.  ايستاده  پدر  جلوى  در  كه  ديد  گان 
مادر  و  پدر  همراه  زيادى  بسيار  تعداد 
ايستاده و دست تكان مى دادند كه از آن 
كند.  شان  شناسايى  توانست  نمى  فاصله 

از خانه  پنج شش سال كه  از  واقع پس  در 
دور بوده در ظاهر همه بچه ها و نوجوانان 
و جوانان تغييراتى اساسى پيدا شده بود و 
كه  شود  متوجه  تا  ميديدشان  جلو  از  بايد 
از  عنان  آمد،  كه  جلو  هستند.  كدامشان 
سمتش،  به  يورش  با  و  رفت  مادر  دست 
و  گرفت  هايش  پنجه  در  اورا  عقابى  چون 
از  آسانى  به  نبود  غرق بوسه كرد و حاضر 
كرد  مداخله  پدر  باالخره  تا  شود  جدا  او 
اجازه  داريم،  حقى  هم  ما  »خانم  گفت:  و 
بدهيد ما هم به حقمان برسيم.« و تقريبا به 
زور مادر را از فريدون جدا كرد و به آغوش 
كشيد. اما در اين لحظه، آن جماعت هفتاد 
هشتاد نفرى به دو بخش قسمت شدند و 
از پشت سر و از ميانشان، پريوش با لباسى 
سفيد و بلند همچون لباس عروسان با تاج 
به  را  و دسته گل  آمد  جلو  در دست  گلى 
پريوش  كار  اين  انداخت.  فريدون  گردن 
كرده  طراحى  قبل  از  كه  بود  اى  برنامه 
خودشان  خيال  به  را  فريدون  تا  بودند 
كه  بود  اين  تصورشان هم  و  غافلگير كنند 
گردن  به  هم دست  فريدون  واكنش  حتما 
انداختن و بوسيدن پريوش به عنوان همسر 
سال  كه  فريدون  ولى  بود  خواهد  آينده 
و  بود  اين دختر فكر كرده  به  و ماه ها  ها 
نتوانسته بود هضمش كند، فقط دستى به 
سرش كشيد و پيشانى اش را بوسه كوتاهى 
كرد و گفت: »ممنونم دخترعمه گرامى.« 
و به سراغ برادران و خواهرانش رفت و آنان 
را به گرمى در آغوش گرفت. عمه زرى كه 
اين واكنش سرد را از فريدون ديد، اخم ها 
را در هم كرد و با صداى بلند گفت: »وا!« 

آنقدر اقوام ودوستان زياد بودند كه براى 
ديدن ديگر بار پريوش وقتى نبود. فقط عمه 
زرى توانست خود را به فريدون برساند و 
آرام درگوشش زمزمه كند كه »پس تو چرا 
كردى؟«  عليك  و  سالم  اينطورى  زنت  با 
شما  ندارم.  زن  كه  »من  گفت:  فريدون  و 
چه كسى را زن من مى ناميد؟« عمه زرى 
گفت: »ُخب پريوش ديگه. مگه پريوش زن 
تو نيست؟« فريدون گفت: »پريوش دختر 
عمه و خواهر عزيز من است و با او هم به 
گرمى برخورد كردم و بوسيدم.« عمه زرى 
براى آنكه خوش مشربى را در قالب كنايه 
ريخته و تحويل دهد، با خنده گفت: »عمه 
به  واحوالپرسى كه كردى  اون سالم  جان، 

درد عمه ات ميخوره.« و خنديد.
خانه  و  بودند  آورده  زيادى  هاى  اتومبيل 
صد  از  پذيرايى  آماده  را  فريدون  پدرى 
اجاق  خانه  حياط  در  و  بودند  كرده  نفر 
بود.  بيايى حاكم  برو  و  بود  برپا شده  هايى 
چراغ  چند  با  را  خانه  ورودى  در  جلوى 
كرده  تزيين  و  روشن  بلند  پايه  زنبورى 
بر  رنگين  هاى  المپ  هاى  ريسه  با  بودند. 
بود.  ايجاد شده  نورانى  روى كوچه، سقفى 
همه اهالى محل و بچه محل هاى فريدون، 
از آمدنش باخبر بودند و در خيابان و كوچه 
تجمع كرده بودند و هيچيك از همسايه ها 
نخوابيده بودند تا آمدن فريدون را با چشم 

محله  درآن  فريدون  خانواده  ببينند.  خود 
داراى اسم و رسم وآبرو بودند و همه به آنها 
به چشم احترام آميز و محبت مى نگريستند 
و از خبر بازگشت فريدون خوشحال بودند. 
فرودگاه  از  حركت  براى  نزديكان،  و  اقوام 
اتومبيل  بودند كه در  ترتيبى داده  به خانه 
پريوش  و  زرى  و عمه  مادر  و  فريدون  پدر، 
وروود  بدو  داماد در  و  تا عروس  بنشينند 
هيچ  پيوند،  همين  با  كشور،  به  فريدون 
نشود  ميسر  برايشان  دورى  براى  فرصتى 
شان،  دادن  قرار  تنگاتنگ  همين  اثر  در  و 
اُنس و الفتى را كه انتظار داشتند به جوش 
شكوفه  شان  دل  در  يكديگر  مهر  و  بيايد 
از دل فريدون  بزند و رشد كند. هيچكس 
و از دلتنگى او براى جا گذاشتن متعلقات 
عاطفى اش در آن سوى مرزها خبر نداشت 
همان  فريدون  كردند  مى  خيال  همواره  و 
پسر بچه ايست كه با سالم و صلوات راهى 
در  كه  آشنايى  به  و  كردند  غريبش  ديار 
بودند  كرده  را  سفارشش  داشتند  ايتاليا 
سرى  گاهگاهى  هم  او  و  باشد  مراقبش  تا 
تلفنى مى زد و خبر مى داد كه فريدون  يا 
و مشغول  و حالش خوب  بيند  مدام مى  را 
بزودى  اميد خدا  به  و  است  درس خواندن 
يك مهندس آرشيتكت خواهد شد و به ايران 
باز خواهد گشت و خانواده اش را سرافراز 

خواهد نمود. 

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

واژه نامه حقوقی    انگلیسی-فارسی
شامل واژه های:

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

کارشناس ترجمه
لس آنجلس، کالیفرنیا ۲۰۰۶

بهای کتاب با هزینه پست: ۱۲ دالر 
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با هادی خرسندی
www.asgharagha.com

hadikhorsandi@aol.com

    خدمات و مشاوره رایگان در امور: F مهاجرت  F کاریابی و مسکن  F انجام خدمات اولیه برای افراد تازه وارد به آمریکا  

       F سرمایه گذاری F خرید و فروش امالک  F مشاوره در امور تحصیلی  F مشاوره در امور خانوادگی

انجمن آذربایجانی های شمال کالیفرنیا
 غیر انتفاعی، فرهنگی، هنری و بدون وابستگی سیاسی و مذهبی!

با هدف ترویج و گسترش فرهنگ و هنر آذربایجان

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

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

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

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

   website: www.acsnc.org

برای اطالعت بیشتر لطفًا با ما تماس حاصل فرمایید!

Azerbaijan Cultural Society of N. California 

 

e-mail: secretary@acsnc.org
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ای داعش گردنت کراوات 
اى حضرت صاحب كرامات

اى داعش گردنت كراوات 
ِاى بازى گلف تو مرتب 

ودكاى تو در پياله هرشب 
اى كشتن با نقاب، كارت

سر مى بُرى از خبرنگارت
آنگاه به زير اسم داعش

آن را به جهان دهى گزارش
از پشت نقاب گر درآئى

خود چهره آشناى مائى
آن چهره كه هركجا كه رفته ست

انگيزه او دالر و نفت است
تو ديپلمات دزد و گرگى

فرمانبر البى بزرگى
دالل سالح مرگبارى

انبار سالح نيز دارى
تو صاحب شعبه هاى بانكى

در فكر فروش توپ و تانكى
يک روز به فكر كودتائى

اجرا كن نقشه سيائى

چاقوكش و الت هركجا هست
دستش گيرى كه گيردت دست

يک روز رفيق انقالبى
داراى شعارهاى نابى

يک روز براى جنگ مذهب
تحريک تو مى رسد مرتب

تو تفرقه را وسيله سازى
تو دسته گرا و فرقه بازى

يک روز علم كن امامى
يک روز پى بوكوحرامى

القاعده را تو مى زدى باد
تو درس به طالبان دهى ياد

حزب اللهى به لطف سركار
مشغول تجاوزست و كشتار

بشار اسد به همت دوست
از دشمن خويش مى كند پوست

با خامنه اى تو همصدائى
همكاسه قاتالن مائى

اى حضرت صاحب كرامات
اى داعش گردنت كراوات

ِاى بازى گلف تو مرتب
ودكاى تو در پياله هرشب

گيالس شراب تو كريستال
حال تو هميشه بهترين حال

كافيست جنايت و خسارت
كوتاه بيا ز قتل و غارت

حاال تو بگو كه حرف هادى

باشد ز تّوهم زيادى
افشايت اگر كه ميكنم من

يعنى دائى جان ناپلئونم من
اما نه، نقاب خود بزن پس

افشاگرى من اين ميان بس
ترسم كه اگر بگويمت بيش

محروم شوم ز کله خویش

حکایت
روزى روى ُدر گرانبهاى پادشاه لكه سياهى مشاهده شد. هر كارى درباريان كردند 
نتوانستد رفع لكه كنند و هر جايى وزير مراجعه كرد كسى علت را نتوانست پيدا 
كند تا مرد فقيرى گفت من ميدانم چرا ُدر سياه شده است. پس مرد فقير را پيش 
پادشاه بردند. او به پادشاه گفت: »در ُدر گرانبهاى شما كرمى هست كه دارد از آن 
مى خورد.« پادشاه به او خنديد و گفت: »اى مردك مگر ميشود در ُدر كرم زندگى 

كند!« ولى مرد فقير گفت: »اى پادشاه من يقين دارم كرمى در آن وجود دارد.«
پادشاه گفت: »اگر نبود گردنت را ميزنم.« و مرد بيچاره پذيرفت. وقتى ُدر را شكافتند 
ديدند كرمى زير قسمت سياهى رنگ وجود دارد. پادشاه از دانايى مرد فقير خوشش 
آمد و دستور داد او را در گوشه اى از آشپزخانه جا دهند و مقدارى از پس مانده 
غذاها نيز به او دادند. روز بعد پادشاه سوا بر اسب شد و رو به مرد فقير كرد و گفت: 
»اين بهترين اسب من است. نظرت تو چيست؟!« مرد فقير گفت: »بهترين در تند 
دويدن هست ولى يک ايرادى نيز دارد.« پادشاه گفت: »چه ايرادى؟!« فقير جواب 
داد: »در اوج دويدن اگر هم باشد وقتى رودخانه را ديد به درون رودخانه مى پرد.« 
پادشاه باورش نشد و براى امتحان اسب و صحت ادعاى مرد فقير سوار بر اسب 
از كنار رودخانه اى گذشت كه اسب سريع خودش را درون آب انداخت. پادشاه از 
دانايى مرد فقير متعجب شد و يک شب ديگر نيز او را در محل قبلى با پس مانده 

غذا جا داد و روز بعد خواست تا او را بياورند. 
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ماهرخ غالمحسين پور

بیماران نادری 
که متولی ندارند

دلخراش  تصاوير  لبريز  اينستاگرام  فضاى 
كودكانى است كه بيمارهاى نادر و عجيب 
سازمان  يا  موسسه  بنياد،  هيچ  اما  دارند 

دولتى، متصدى يا فريادرسشان نيست.
اين  از مشهورترين  يكى  پور«  »مانى معدنى 
ضريب  با  ساله  پنج  كودكى   . بود  كودكان 
 . برد  مى  رنج  اس.  يو  اچ  از  كه  باال  هوشى 
او با فعاليت پدرش در اينستاگرام به عنوان 
است  نادر  بيمارى  يك  درگير  كه  كودكى 
مشهور شد و حتى در خردادماه سال گذشته 
براى  همخانه  تلويزيونى  زنده  برنامه  در 
نشان دادن مشكالت كودكانى كه مبتال به 

بيمارى هاى نادرند حضور پيدا كرد. 
در  هايى  هشتك  كماكان  اما  مرد  مانى 
مورد اين بيماران منتظر بازنشر مى شوند 
كه  والدينى  يا  خودجوش  هاى  گروه   ،
تجربه روند درمان كودكان مبتاليشان را 

با ديگران قسمت مى كنند.
را  دشوارى  روزگار  مانى  خانواده 
گذراندند. كودكشان در بدو تولد به نظر 
نفهميد  كس  هيچ  باشد.  سالم  رسيد  مى 
يك  به  ابتال  از  بعد  و  ماهگى  سه  در  چرا 
و  بيمارستان  به  انتقالش  و  ساده  بيمارى 
آنكه سرم دكستروز دريافت كرد  از  پس 
به كما رفت ؟ توانايى ادرارش و متعاقب 
آن كليه هايش را از دست داد، كارش به 
دريافت خون مدام كشيد و ديگر هرگز به 

زندگى عادى برنگشت.
 پزشكان معالج او گفته بودند اگر مانى  به 
آلمان اعزام شود احتمال بهبود شرايطش 
 ۲00 مانى  درمان  براى  آنها  دارد.  وجود 
پول  بودند.  زده  تخمين  هزينه  دالر  هزار 
سرانجام  او  و  نشد  تامين  مانى  درمان 
تسليم بيمارى شد. بعد از مرگ او پدرش 
با راه اندازى يك هشتك به نام »من مانى 
بيماران  صداى  رساندن  براى  هستم« 
مسوالن  و  خيرين  حمايت  جلب  و  مشابه 

بهداشت و سالمت تالش مى كند. 
اطفال  متخصص  فراهان،  كاظم  دكتر 
بيمارى  اين  مورد  در  خوزستان  ساكن 
توضيح مى دهد: مبتاليان به »هموليتيك 
يورميك سيندروم« زندگى دردناک و پر 
هزينه ايى دارند. تشنج، دياليز، بسترى و 
تورم هاى غير طبيعى،  و  يو، تب  آى سى 
نابينايى و بى حسى اندام ها تنها بخشى از 
عالئم اين بيمارى است. گاهى ممكن است 
و  بكشد  پالسمافريز  يا  كليه  پيوند  به  كار 
هر بار انجام پالسمافريز براى اين گروه از 
تومان  نيم ميليون  به دو و  بيماران قريب 

بايد  هفتگى  طور  به  .آنها  است  بر  هزينه 
تحت نظر متخصصين اطفال، قلب، غدد، 

خون و مغز و اعصاب قرار داشته باشند.
او مى گويد هنوز هم همه چيز را  در مورد 
اين بيمارى نمى دانيم» بعضا داروهايى كه 
مى  استفاده  آزمايشى  طور  به  موجودند 
بيمارى  اين  كميابند.  هم  معموال  و  شوند 
عالئم دردناكى دارد و براى خانواده بيمار 
اندام  همه  تقريبا  و  است  پرهزينه  بسيار 
ها خصوصا كليه ، خون و سلسله اعصاب 

را هم درگير مى كند.«
نام  به  بنيادى  تشكيل  از  پس  و  ايران  در 
توسط  خاص«  هاى  بيمارى  امور  »بنياد 
بيماران  رفسنجانى،  هاشمى  خاندان 
ام  بيماران  هموفيلى،  دياليزى،  تاالسمى، 
اس و بيمارانى كه پيوند كليه انجام داده 
گرفتند.  قرار  بنياد  اين  پوشش  تحت  اند 
مبتاليان  چون  العالجى  صعب  بيماران 
بيماران  و  بى،  نوع  از  ديابت  سرطان،  به 
از  بخشى  براى  هم  اى.بى  يا  ايى  پروانه 
خدمات مورد نيازشان از اين بنياد كمك 

هايى دريافت مى كنند.
اما بيمارى اچ.يو.اس در دسته بيمارى هاى 
خاص قرار نمى گيرد و شامل سختى درمان 
يا كمك هاى  يا دريافت هزينه هاى دولتى 

بنياد امور بيمارى هاى خاص نمى شود. 
براى  اينستاگرام  در  كه  ديگرى  گروه 
جلب توجه افكار عمومى تالش مى كنند، 
ماسكوالر  »اسپينال  بيمارى  به  مبتاليان 
نوعى  هستند.  اس.ام.آى.  يا  آتروپى« 
كه  عضالنى  و  عصبى  ژنتيكى  بيمارى 
ماندن  زنده  براى  آن  به  مبتال  بيماران 
جمله  از  دستگاه  چند  نيازمند  تنفس،  و 

دستگاهى به نام ونتيالتورند. 
به  مبتال  كودكان  از  يكى  آقاكوچكى«  »نيكا 
اين بيمارى است. او دو ساله و ساكن شهر 
بيمارى  اين  دو  تيپ  به  مبتال  و  اصفهان 
است، بيمارى اسپنال بسته به شدت و زمان 
ابتال، به چهار تيپ مختلف تقسيم مى شود. 
حال  به  تا  گويد  مى  آقاكوچكى  نيكا  مادر 
نبوده  برخوردار  دولتى  پشتيبانى  هيچ  از 
خاص  هاى  بيمارى  جزو  بيمارى  اين  و 
نيست. نه خدمات خاص بيمه و نه كمك 

هاى موثر ديگر.
نيكا براى زنده ماندن بايد از آمپول اسپين 
رازا كه از دو سال پيش توسط دانشمندان 
آمريكايى  براى درمان اين بيمارى اختراع 
و به ثبت رسيده، استفاده كند اما مادرش 
در صفحه اينستاگرام نوشته كه تامين اين 

دارو به 750 هزار دالر هزينه نيازمند است 
افراد  براى  دارو  اين  مبلغ  تامين  طبيعتا  و 

طبقه متوسط جامعه ممكن نيست. 
پيش از اين هم پدر »رادين مشهدى زاده«، 
بيمارى  اين  به  مبتال  كه  ديگرى  كودک 
قيمت  مورد  در  ايسنا  خبرگزارى  به  است 
اساس  »بر   : بود  گفته  رازا  اسپين  داروى 
در  دارو  اين  اياالت متحده،  قيمت گذارى 
حدود سه ميليارد تومان هزينه دارد. البته 
در  را  كمترى  قيمت هاى  دوستان  از  برخى 
آن  صحت  از  اما  گفته اند  دارو  براى  اروپا 
مطمئن نيستيم. يك ويال از اين  دارو )ويال 
به ظروف شيشه اى كوچك گفته مى شود كه 
يا  و  مايع  به صورت  داروها  نگهدارى  براى 
 ۱۲5 تا  آمريكا  در  مى شود.(  استفاده  پودر 
هزار دالر قيمت گذارى شده است اما گفته 
دالر  هزار   ۳5 حدود  در  اروپا  در  مى شود 
مسجل  موضوع  اين  واقعيت  چه  گر  است. 
توسط  دارو  هزينه  از  بخشى  شايد  و  نشده 

شركت هاى بيمه  پرداخت شود.«
دردناک  و  دشوارى  از  فراهان  كاظم  دكتر 
گويد.  مى  اسپينال  بيمارى  روند  بودن 
به  قادر  بيمارى  اين  به  مبتاليان  كه  اين  از 
كنترل عضالت بدن از جمله عضالت سر و 
گردنشان نيستند. در بلع غذا مشكل دارند 
بنشينند  توانند  نمى  ديگران  بدون كمك  و 
يا حتى در اغلب رده هاى اين بيمارى قادر 

نيستند راه بروند. با لرزش انگشت مواجهند 
و معموال رشد بدنى مناسبى نداشته و سرفه 
در  است.  دردناک  برايشان  تنفس  يا  كردن 
واقع آنها فاقد ژنى هستند كه پروتئين الزم 
را  براى رشد و حيات نرون هاى حركتى در 

بدن افراد تامين مى كند.
نيكا  مادر  رازا،  اسپين  داروى  بر  عالوه 
از  اينستاگرامش  صفحه  در  آقاكوچكى 
است  نوشته  او  كرده.  كمك  طلب  مردم 
خريد  نيازمند  نيكا،  حيات  ادامه  براى 
ماساژ سينه  سه دستگاه هستند؛ دستگاه 
كه  دستگاهى  سينه،  عفونت  رفع  براى 
مى  كمك  كردن  سرفه  براى  كودک  به 
ونتيالتور كه هزينه خريد  و دستگاه  كند 
اين سه دستگاه ۲۴8 ميليون تومان است 
و  آنها توانايى خريد آن را ندارند. صفحه 
جلب  براى  آقاكوچكى  نيكا  اينستاگرامى 
و  شده  اندازى  راه  مردمى  هاى  كمك 
بيننده  كشد،  مى  درد  كه  كودكى  ديدن 

را بسيار رنجور مى كند. 
صفحات حامى بيماران اپيدرموليز يا پروانه 
اى كه به اختصار ايى.بى هم خوانده مى شود 
كنند:»  مى  تاكيد  خاص  پيام  يك  روى  نيز 
اين  مورد  در  نابخردانه  و  مغرضانه  سكوت 
بيمارى را بشكنيم، درد اين كودكان را ببنيم 
و به آنها از طريق كمك هاى خاص يا دولتى 

كمك كنيم.«
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سیاه  غم 

بيا كه با هم از  اين غصه  جان  بدر  ببريم
سياه  غم همه  جا  را  گرفته  در  خطريم 

زمان  امان  توقف  نمى دهد   تو  بيا
براى شاديمان  وقت  بيشتر  بخريم

چه  غافليم  از  اين  در گذشت. ثانيه ها
براى رحلت  هستى  هميشه   منتظريم

بيا به  بارگه مى  به پاى  سر برويم 
ز پير  ميكده مان. بهره. بيشتر ببريم

بيا كه غرق ميان صبوى مى باشيم
تمام  خمره  مى را به  روى سر  ببريم

جهان  بى  مى  و ساقى  به  مفت كس  نبرد
بيا جهان  بدهيم  و دو  جام مى  بخريم

درون  جامه  نخوت  اسير  زندانيم
بيا كه  مست  بمانيم  جامه  را بدريم

از  آن  دمى كه  شديم  همجوار  كعبه  مى
ز هر چه  رنگ  تعلق  گرفته بى خبريم

 بيا به عاريه گيريم بال پروانه
از سراى خرابه به نا كجا به پريم
                                              محمد رضا پاك نژاد

 نسيم باد نوروزى
ز كوى يار مى آيد نسيم باد نوروزى

از اين باد ار مدد خواهى چراغ دل برافرازى
چو گل گر ُخرده اى خدا را صرف عشرت كن

كه قارون را زيان ها داد سوداى زراندوزى
سخن در پرده مى گويم، چو گل از پرده بيرون آى

كه بيش از پنج روزى نيست حكم مير نوروزى
چو امكان خلود ايدل در اين فيروزه ايوان نيست

مجال عيش فرصت دان به فيروزى و بهروزى
مئى دارم چو جان صافى و صوفى مى كند عيبش

خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزى
طريق كام جستن چيست؟ ترك كام خود كردن

كاله سرورى اين است اگر زين تَرك بردوزى
جدا شد يار شيرينت، كنون تنها نشين اى شمع

كه حكم آسمان اين است اگر سازى دگر سوزى
به ُعجب علم نتوان شد زاسباب طرب محروم

بيا زاهد كه جاهل را هنى تر مى رسد روزى
ندانم نوحه قمرى به طرف جويبار از چيست؟

مگر او نيز همچون من غمى دارد شبان روزى
مى اندر مجلس آصف به نوروز جاللى نوش

ز مدح آصفى خواهد جهان عيدى و نوروزى
به صحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشانى

به مجلس آى كز حافظ سخن گفتن بياموزى 
                                            خواجه حافظ شيرازى

خوش آمد بهار

خوش آمد بهار
گل از شاخه تابيد خورشيدوار

چو آغوش نوروز پيروزبخت
گشوده رخ و بازوان درخت

F F F

گل افشانى ارغوان
نويد اميد است در باغ جان

كه هزگز نماند به جاى
زمستان اهريمنى

بهاران فرا مى رسد
پرستيدنى

بهاران فرا مى رسد
سراسر همه مژده ايمنى

F F F

درين صبح فرخنده تابناك
كه از زندگى دم زند جان خاك

بيا با دل و جان پاك
همه لحظه ها را به شادى سپار

نوائى هم آهنگ ياران برآر:
خوش آمد بهار!

                         فريدون مشيرى

عيد آمد

عيد آمد و ما خانه خود را نتكانديم
گردى نسترديم و غبارى نفشانديم

ديديم كه در كسوت بخت آمده نوروز
از بيدلى او را ز در خانه برانديم

هرجا گذرى غلغله شادى و شور است
ما آتش اندوه به آبى ننشانديم

آفاق پر از پيک و پيام است، ولى ما
پيكى ندوانديم و پيامى نرسانديم

احباب كهن را نه يكى نامه بداديم
و اصحاب جوان را نه يكى بوسه ستانديم

من دانم و غمگين دلت، اى خسته كبوتر
سالى سپرى گشت و ترا ما نپرانديم

صد قافله رفتند و به مقصود رسيدند
ما اين خرك لنگ ز جويى نجهانديم

ماننده افسونزدگان، ره به حقيقت
بستيم، و جز افسانه بيهوده نخوانديم

                        مهدی اخوان ثالث

نوروزانه
نوروز نويِد نوبهار آورده  ست

عيدى، خنكاِى كوهسار آورده  ست
دلسوختگاِن فصِل بى  باران را

امسال دلى  اميدوار آورده  ست.
از كوچه  شميِم آشنا مى  آيد: 

اين عطِر بنفشه از كجا مى  آيد؟
گلبانِگ بهارست مگر، كز البرز

تا غربِت غرب سوى ما مى  آيد. 
نوروز و بهار توأمان مى  آيند

عيد و گل و سبزه  همزمان مى  آيند
فصِل نو و آييِن كهن، هر ساله 
تا دورترين باِغ جهان مى  آيند.

نوروِز عزيز مقدمت گل باران
امسال  نويِد ابر هايت باران؛

فصلى دو سه پاييزِى غربت ديديم
اينک نفِس بهارى، آنک ايران.
نوروز خوش آمدى، صفا آوردى

در شهر چه بوى آشنا آوردى
گل، سبزه ، شكوفه، خاِك باران خورده

اين محشر كبرا ز كجا آوردى؟
نوروز بشارت بهارى دارى

خوشرنگِى نقِش الله زارى دارى
صد خاطره در عطِر نسيِم سحرى

از عهِد شباب يادگارى دارى.
نوروز هماره سرفرازت بينم
بر موج مراد، در فرازت بينم

شصت و سه بهار ديدم، اما ايكاش
صد سال دگر دوباره بازت بينم!

شصت و سه  بهار اگرچه بر من رفته  ست، 
پيرى به كمين اگر چه ام بنشسته  ست،

در سينه هزار قصه ناگفته ست
در دل دو هزار غنچه نشكفته ست
                     جهانگير صداقت فر

معرفت
اندره معرفت بسى تاخته ام

واندرصف عارفان سرافراخته ام
چون ده روزى دلى برانداخته ام

بشناخته ام كه هيچ نشناخته ام
                             خواجه نصير طوسى
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دنباله مطلب در صفحه ۴9

شیر ماده االغ

دكتر فريبا مكارمى

از خاطرات يک دامپزشک

بعد از ظهر اوايل پاييز بود. من و دخترم 
نشسته  يكديگر  كنار  منزل  در  رايحه 
چهار  تازه  كه  مى كردم  نگاه  را  او  بوديم. 
ساله شده بود و دفتر كوچك نقاشى اش را 
رنگ مى كرد. از اداره كه برمى گشتم، او 
را از مهد كودک تحويل مى گرفتم و تازه 
روز براى من آغاز مى شد. لحظه لحظه هاى 
مى كرد.  پُر  او  عشق  را  ام  زندگى 
مى خنديديم و خيابان ها را گز مى كرديم. 
تآترى  اگر  و  مى رفتيم  كتابفروشى   به 
آن مى   تماشاى  به  با هم  بود  روى صحنه 
نشستيم. ناگهان صداى راديو نگاه خيره ام 
را از رايحه به سمت ديگر كشاند. برنامة 
آن  برنامة  بود.  شده  شروع  روستا  صداى 
از  بازديد من  واقع گزارش  در  راديو  روز 

يك روستا بود.
اين بار براى ضبط برنامه به سراغ دامدار 
و  وقت  ها  سال  كه  بوديم  رفته  نمونه اى 
زندگى اش را صرف پرورش و نگهدارى از 
گوسفندانش كرده بود. به خاطر دارم كه 
بره ها و بزغاله هاى آن دامدارى بازيگوش 
سمتشان  به  كه  كس  هر  بودند.  زيبا  و 
مى شد.  وشيفته شان  عاشق  مى رفت 
لباسش را مى كشيدند، دورش مى گشتند 
و ُمدام بَع بَع و َمع َمع مى كردند. در ميان 
صداى پرشور آن ها فرياد رايحه كه آن روز 
با من بود و مرا فرا مى خواند توّجه مان را 
جلب كرد. تهيه كننده هر دو صدا را هم 
زمان ضبط كرده بود، برّه ها و بزغاله  هايى 
رايحه  و  مى خواستند  را  مادر  آغوش  كه 
مى كرد.  بازيگوشى  نزديكى  همان  در  كه 
در سفرهايى كه شب دير وقت به شيراز 
رايحه  مى بردم.  را همراه  او  بر مى گشتم 
ذوق  راديو  از  خودش  صداى  شنيدن  با 
مى كرد، مى خنديد و باال و پايين مى پريد.

خنده هاى  ميان  در  روستا  صداى  برنامة 
زنگ  آمدن  در  صدا  وبه  رايحه  شيرين 
پروين  كردم،  باز  كه  را  در  شد.  تمام  در 
و  كشيده  قامتى  با  قديمى ام  دوست 
ايستاده  در  چارچوب  در  خسته  چهره اى 
بود. بى خبر به ُسراغم آمده بود، كارى كه 
او سر مى زد. صورتش زرد شده  از  كمتر 
بود، صدايش گرفته بود و به شدت سرفه 
متوجه  اول  لحظات  همان  در  مى كرد. 
كسالتش شدم. تعجب كردم كه چرا او با 
به منزل  اين وقت روز  نامساعد، در  حال 
استكان  نشستم.  كنارش  است!  آمده  ما 
تا  به دستش دادم ومنتظر شدم  را  چايى 
هر وقت خواست سر موضوع را باز كند. 

نوشيد  كه  را  چاى  مى كرد.  سرفه  مدام 
كمى بهتر شد. صدايش را به سختى صاف 
يك  از  سرفه ها  كه  داد  توضيح  و  كرد 
حاال  شدند،  شروع  ساده  سرماخوردگى 
عاليم بيمارى بر طرف شده ولى سرفه ها 
مزمن شده اند و امان را بريده اند. مى گفت 
هر دارويى هم كه برايش تجويز كرده اند 
بى فايده بوده است. آشفته شدم. سرفه ها 
ريخته  هم  به  نيز  را  روحى اش  وضعيت 
استراحت  مبل  روى  خواستم  او  از  بود. 
صندلى  بكشد.  عميق  نفس  چند  و  كند 
را برداشتم و كنار مبل گذاشتم و خودم 
چند  هم  من  كردم.  رها  صندلى  روى  را 
كمى  دو  هر  حاال  و  كشيدم  عميق  نفس 
آرام تر شده بوديم. چشمانش را بسته بود. 
كردم  صدايش  آوردم.  برايش  آبى  ليوان 
انتها نوشيد.  تا  و آب را به دستش دادم. 
علت  به  »راستش  گفت:  و  زد  لبخندى 
همين سرفه ها بوده كه مزاحمت شده ام. 
اشتياق  با  بكنى.«  من  به  لطفى  خواستم 
گوش هايم را به سمت دهانش چرخاندم. 
اميدوار بودم از عهدۀ درخواست دوستى 
همسايه  و  همكالسى  من  با  ها  مدت  كه 

بوده است برآيم.
ها  سال  مى كردم  نگاه  كه  چهره اش  به 
نو  مى چرخيد.  ذهنم  در  و شيطنت  خاطره 
سبز  كوچه هاى  خوش  سر  و  بوديم  جوان 
بهار  بوى  بهار  در  مى گشتيم.  را  شيراز 
تابستان  در  و  مى كرد  مستمان  سر  نارنج 
چهار  را  مان  خيال  اسب  سفيد  هاى  ياس 
در  مى بُرد.  مى توانست  كه  سو  هر  به  نعل 
پاييز با باز شدن مدرسه خوشحال بوديم كه 
دوباره با هم در كالس درس پهلوى يكديگر 
مى نشينيم و در زمستان آرام زير باران راه 
ياد  الى  به  ال  در  مى خنديديم.  و  مى رفتيم 
پروين مدام سرفه مى كرد.  از گذشته،  من 
نمى گذاشت بفهمم كجاى داستان او را گم 
را  او  كه  بوديم  مان  جوانى  و كجاى  كردم 
شوهر دادند و چرا نتوانست درس بخواند؟ 
مى خواستم حاال كه فرصتى پيدا شده و او 
از  آيا  بپرسم  او  از  نشسته،  من  روى  به  رو 
زندگيش راضى هست؟ اگر چه بارها از سر 
بود.  اشاره كرده  آن  به  بيش  و  درددل كم 
ماهى  گرفت،  اوج  كه  خسته اش  صداى 
به خود  پريد.  بيرون  بركة خيالم  از  خاطره 
مادر  كه  مى داد  توضيح  داشت  آمدم  كه 
ايمان  خيلى  سنتى  هاى  درمان  به  بزرگش 
االغ  شير  خوردن  او  عقيده  به  و  دارد 
مى تواند در درمان سرفه هاى مزمنش مؤثّر 

نمى دانم  مى گفت  باشد. 
گفتم  نه!  يا  دارد  حقيقت 
االغ  شير  »درمانبخشى 
هم  ديگر  نفر  چند  از  را 
خواست  من  از  شنيده ام.« 
چند  مى توانم  كه  طور  هر 
برايش  االغ  شير  ليترى 
فراهم كنم. قول دادم براى 
از  كه  كارى  هر  او  سالمت 

دستم برآيد انجام دهم.
كه  بود  كمى  مدت 
دامپزشكى  اداره  در 

راه  با  بارون  اى  »توى  گفت:  طلبكارانه 
بيارم  مريضمو  گو  جورى  چه  من  دور، 
پيش تو؟« هوش و حواسم تلنگرى خورد. 
از روى صندلى بلند شدم. پرسيدم مشكل 
دستش  دو  عصبانيت  با  چيست؟  گاوت 
تو  كشيد  فرياد  اعتراض  با  برد.  باال  را 
نفس  چشه؟  بگوم  مو  )دكترى(  دوتورى 
باشم.  عميقى كشيدم. سعى كردم صبور 
چون  كنند  فكر  همكارانم  نمى خواستم 
تازه كار هستم از عهدۀ سر و كله زدن به 
او  با دست  بر نمى آيم.  يك دامدار محلى 
كنار  صندلى  روى  تا  كردم  راهنمايى  را 
پنجره بنشيند. به پشت ميزم برگشتم و 
راحت  چندان  نه  صندلى  روى  را  خودم 
رها نمودم. خودكارم را برداشتم و وانمود 
ادامه  سپس  دارم.  نوشتن  قصد  كردم 
دادم: »آقاى محترم وقتى بچه ات مريض 
مى شود و او را به پيش دكتر مى ببرى، آيا 
از تو نمى پرسد بچه ات چه مشكلى دارد؟«

حرفه  در  تجربه ام  كه  بعد  سالها 
كه  شدم  متوجه  شد  بيشتر  دامپزشكى 
دامدار  از  دام  بيمارى  تاريخچه  گرفتن 
براى  دارد.  را  خودش  به  مربوط  روال 
دام  صاحب  از  بايد  من  بيمارى  تشخيص 
عاليم آن را جويا شوم. بايد به جاى كلمه 
كنم.  استفاده  خاشت  واژۀ  از  نشخوار 
دامدار فرهنگ لغت خاص خود را دارد. 
وقتى او مى گويد حيوانم دل مى زند يعنى 
است.  زياد  دامش  تنفسى  حركات  تعداد 
كتاب  در  آنچه  با  مطابق  ها  بيمارى  نام 
در  برفكى  تب  بيمارى  نيست،  خوانده ام 
فرهنگ لغات او طبقه و ذات الريه كوفت 
حيوان  درمان  براى  است.  شده  نامگذارى 
مى آموختم  را  صاحبش  زبان  بايد  زبان  بى 
گاو  بيمارى  تاريخچه  توانستم  سختى  به   .
مريض را بگيرم. گاو را نه ديده و نه معاينه 
بيمارى  از  خودم  تشخيص  به  بودم.  كرده 
گاو تقريبا مطمئن بودم كه او با صداى بلند 
به  اعتماد  كه  كرد  بيان  را  ديگرى  عاليم 
اين بود  تنها فكرم  بُرد.  نفسم را زير سوال 
كه براى هر عالمتى از بيمارى گاو دارويى 
دامدار  به  و  نوشتم  را  نسخه  كنم.  تجويز 

دادم.

بودم.  شده  استخدام  زرقان  شهرستان 
زياد كسى را نمى شناختم. با همكارانم هم 
آشنايى چندانى نداشتم. با اين وجود صبح 
كه به اداره آمدم به چند نفر سفارش شير 
كمى  االغ  شير  كردن  پيدا  دادم.  را  االغ 
مى شناختم  را  دامدارى  بايد  بود.  دشوار 
االغش  و  باشد  ماده  االغ  صاحب  كه 
داشته  هم  شيردهى  و  كرده  زايمان  تازه 
االغ  شير  توليد  كه  مى دانستم  باشد. 
هم  چقدر  هر  نيست.  زياد  روز  شبانه  در 
اداره  است.  كّره اش  براى  بدهد  شير  كه 
يكى  در  اجاره اى  خانه اى  در  دامپزشكى 
از كوچه هاى خاكى وباريك زرقان بود. از 
راهرو مى شدى در سمت  وارد  كه  حياط 
اين  در  داشت.  قرار  كوچكى  اتاق  راست 
گذاشته  صندلى  چند  و  ميز  يك  اتاق 
بودند. روزهايى كه به ماموريت نمى رفتم 
در  مى كردم.  سپرى  آنجا  را  وقتم  بيشتر 
سمت چپ راهرو دو اتاق تو در توى نسبتا 
بزرگى قرار داشت با چند صندلى و ميز 
تحرير فلزى كه متعلق به ساير همكارانم 
بود. در انتهاى سالن بزرگ، يك آشپز خانه 
آخرين  داشت.  قرار  داروخانه  آن  كنار  و 

اتاق هم به سرايدار اداره تعلق داشت.
اتاق  در  پاييزى  باران  شدت  از  روز  آن 
از  نشسته و به آسمان خيره شده بودم و 
بوى باران لذت مى بردم. نگاهم گاهى به 
در ورودى قفل مى شد. هر كس با ورودش 
تا راهرو را سريعتر  به اداره فاصله حياط 
مراجعه  تعداد  مى كرد.  طى  معمول  از 
كنندگان به دليل باران بسيار كم بود. از 
رفتن به ماموريت هم معذور بودم. روز به 
سفارشى  شير  هنوز  مى شد.  نزديك  نيمه 
افراِد  ميان  در  بودم.  نكرده  دريافت  را 
كمى كه آن روز به اداره آمدند، مرد جوان 
الغرى وارد اتاق شد. رو به روى ميز من 
مى زد.  برق  خيسى  از  صورتش  ايستاد. 
بود.  به تن كرده  كاپشن كهنة سبز رنگى 
خاص  لهجه اى  و  نگران  و  بلند  صداى  با 
خطاب به من گفت: » آقاى دوتور )مقصود 
خانم دكتر بود( گوم )گاوم( مريضه. از او 
خواستم گاوش را از ماشين پياده كند. به 
من زل زد. با قيافة حق به جانب و لحنى 
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دنباله مطلب در صفحه 48

اجاره-فروش و یا مبادله در ایران

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

مجاورت Roseville Mall آماده واگذاری

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

)۹۱۶( 47۲-۶۱۱3

روز جهانى زبان مادرى

زبان مادرى همان زبان شيرين و صميمى كه هر كودكى به دور از هر آئين و دستورى با 
آن لب به سخن مى گشايد. اين وظيفه ما است كه بنا بر جو روزگارمان در هر گوشه از 
جهان كه قرار گرفته ايم فرزندانمان را با زبان مادرى شان عجين كنيم و با آشنايى زبان 
مادرى به آنان بياموزيم كه ياد گرفتن اين زبان بخشى از هويت هميشگى او خواهد بود.

دور  او  از  شايد  كه  اجدادى  تعلقات سرزمين  و  فرهنگ  ميان  است  پلى  مادرى  زبان 
باشيم اما به نوعى با آن يكى هستيم.

مسابقه  يك  باشد  مى  فوريه   ۲۱ با  مصادف  كه  مادرى  زبان  جهانى  روز  مناسبت  به 
نقاشى بين بچه هاى ۴ تا ۱8 سال با همكارى مدرسه فارسى البرز، استوديوى نقاشى 
برگزار   Children’s Discoverty Museum of San Jose و   ISF بهناز، سازمان 
شد. موزه ميزبان شركت كنندگان در روز دهم فوريه بود كه طى مراسمى ويژه به تمام 
شركت كنندگان مدال و تقديرنامه اهدا شد. به نفرات اول و دوم و سوم در چهار گروه 
سنى مختلف عالوه بر مدال و تقديرنامه جايزه اى هم داده شد. تصميم برقرارى اين 
نمايشگاه در سال هاى بعد هم كودكان را تشويق مى كند كه به ريشه و فرهنگ اصيل 

خود بينديشند.     مهتاب مدرس

روز جهانی زبان مادری
کاوه معین فر

۲1 فوريه ) دوم اسفند( روز جهانى زبان مادرى بود. اين نام گذارى در سال 1999 از 
سوى يونسكو و با هدف كمک به حفظ تنوع زبانى و فرهنگى جهان اعالم شد. زبان 
مادرى مانند رنگ چشم، شكل بينى، حالت ابرو و ... است، يعنى قبل از اينكه بخواهيم 
نقشى در انتخابش داشته باشيم آن را داريم، بنابراين بخشى از هويت هر شخص 
است. زبان مادرى به گونه اى است كه در تنهاترين و حساس ترين لحظات زندگى 
هر شخص ناخودآگاه افكار و دغدغه هاى شخصيش به آن زبان شكل مى گيرد. تجربه 
را  يا در خيابانى يک شخصى  گاه در مغازه اى  اين است كه هر  بنده  شخصى خود 
مى بينم كه به زبان مادريم حرف مى زند ناخودآگاه يک احساس خوشايند بهم دست 
يک  دارد،  مشترك  بخش  يک  من  با  او  كه  كرده ام  پيدا  را  شخصى  انگار  مى دهد، 

تنهايى مشترك داريم، انگار در شهرى غريبه دوستى قديمى را دوباره پيدا كرده ام.
اين احساس هيچ ربطى به طرف مقابلت ندارد 
پايگاه  چه  از  يا  است  آدمى  چگونه  او  اينكه 
احساس  اين  ابتداى  در  است  آمده  اجتماعى 
با  بارها  ها  سال  طى  در  ندارد.  نقشى  هيچ 
در  كه  كسانى  كه  شده ام  مواجهه  پديده اى 
منطقه اى  يك  از  و  مى كنند  زندگى  تهران 
از  آنها غير  زبان مادرى  آمده اند كه  ايران  از 
با  با معضلى بزرگ در برخورد  فارسى است، 
فرزندهايشان مواجه بوده اند. دو گروه اصلى 
وجود دارد. گروه اول از همان پيدايش فرزند 
به زبان فارسى با او حرف مى زنند و استدالل 
تهران  در  اينكه  دليل  به  كه  است  اين  شان 
زندگى مى كنيم بهتر است كه بچه فقط يك 
زبان خوب حرف  همان  به  و  بگيرد  ياد  زبان 
بزند تا بعدا كه به مدرسه رفت و در مواجه 
با بچه هاى ديگر به دليل لهجه يا بد ادا كردن 

بعضى كلمات مورد تمسخر قرار نگيرد.
گروه دوم اما كسانى هستند كه با فرزندشان 
و  مى زنند  حرف  مادرى  زبان  همان  به 
مدرسه،  دليل  به  حال  بهر  كه  مى گويند 
... عاقبت بچه زبان فارسى  و  شرايط جامعه 
زبان  يادگيرى  امكان  ولى  مى گيرد  ياد  را 
در  ما  كه  است  بهتر  پس  ندارد،  را  مادرى 
دو  هر  بزنيم.  حرف  زبان  اين  به  او  با  خانه 

ولى  مى گويند  درست  گونه اى  به  گروه 
تجربه نشان داده است كه معموال كسانى كه 
نزده اند،  حرف  مادريشان  زبان  به  بچگى  از 
دليل  به  كه  مى افتد  اتفاق  كم  بسيار  بعدتر 

خواست و عالقه خود آن زبان را ياد بگيرد.
مهاجرت  كانادا  به  كه  دوستانم  از  يكى 
كرده است مى گفت كه ما وقتى به كانادا 
و  بود  ساله   7 هايم  بچه  از  يكى  رفتيم، 
ديگرى ۴ ساله. حال كه هر دو بزرگ شده  
التحصيل شده اند، هر  از دانشگاه فارغ  و 
دو بچه ام من و همسرم را مورد شماتت 
ما در خانه  با  قرار مى دهند كه چرا شما 
به زبان مادرى حرف زدن ادامه نداديد؟ 
ما االن اعتماد بنفس الزم براى حرف زدن 
به زبان خود را نداريم. چه خوب بود كه 
كه  مكزيكى  و  چينى  دوستان  مثل  هم  ما 
داريم مى تونستيم به زبانى كه خودمان را 

متعلق به آن مى دانيم حرف مى زديم.
زبان  دارم  اعتقاد  خودم  بالشخصه 
مادرى حداقل امكانى است كه مى توان 
خودش  اگر  حال  بدهم  ياد  بچه ام  به 
زبان  آن  از  وقت  هيچ  نداشت  دوست 
استفاده نكند، بحث ديگرى است و به 

او مربوط است.
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تا نظر شما چه باشد!

نامه ها و شعرهای رسیده به دفتر ماهنامه پژواک

ماهنامه پژواک

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

)408(221-8624 

خانه تکانی

خانه جان را ببين خانه تكانى شده
شيشه دل را نگر پرتو فشانى شده

كاسه چشمم ز اشک جام ُصراحى ببين
قطره اشكى ز نور ُدّر گرانى شده 

باده ز دستم بگير كهنه شرابش بنوش
باده چشمم همه دُرد گرانى شده

دانه ِمهرم بكار، باغ عدن مى شود 
هاله نورى ز شمس ابرو كمانى شده

شاعر شعر و غزل ساز دلم را زده
طاق دو ابروى رو سوز نهانى شده

طاق دلم باز شد طائر دل شاد شد
جوجه عشق پر زد دو مرغ جوانى شده
هما مناسبيان

داریوش گیالنی

قوانین مربوط به ارسال 
پول از ایران به آمریکا

آمریکا  ساکن  ایرانیان  روزها  دراین 
سواالت متعددی در رابطه به آوردن پول 
از ایران به اینجا دارند که جواب درستی 
کماکان  و  نگرفته  مربوطه  منابع  از 
گوناگون  شایعات  شنیدن  سردرگم 
سعی  ما  ماهنامه  بخش  دراین  میباشند. 
خواهیم کرد به کلیه سوال های شما در 

رابطه با آوردن پول  جواب بدهیم.
گرفتن مجوز جهت انتقال پول: تا سال 
ميبايستى  آمريكا  مقيم  ايرانيان   ۲0۱۲
يك مجوز قانونى جهت ارسال پولشان 
ولى  گرفتند،  مى  آمريكا  به  ايران  از 
وزارت خزانه دارى آمريكا اعالن كرد 
كه  تا زمانى كه اين انتقال از طريق يك 
بانك خارج از ايران انجام بگيرد قانونى 
بوده و نيازى به گرفتن يك گواهينامه 
تنها  يعنى  باشد.  نمى  اوفك  اداره  از 
پول  قانونى  توانيد  مى  شما  كه  جورى 
خودتان را به آمريكا بياوريد اين است 
كه پول خود را به يك صراف در ايران 
آن  بانكى  حساب  طريق  از  كه  بدهيد 
صراف  در يك كشور سوم، مثال دوبى، 
آمريكا  در  شما  حساب  به  مستقيما 
واريز گردد. در اين صورت انتقال پول 
قانونى است و بانك شما در اين كشور 
حق فريز كردن حساب شما را ندارد. 
به  ارسالى شما مستقيما  پول  اگر  ولى 
هر طريقى، از داخل آمريكا، به حساب 
پول  ميتواند  بانك  شود،  ريخته  شما 
اين  گرفتن  پس  و  كند  توقيف  را  شما 

پول بسيار مشكل مى باشد.
بعدى كه هنوز  مالیات: سوال  پرداخت 
ايرانيان عزيز جواب درستى درآن رابطه 
پرداخت  موضوع  اند  نكرده  دريافت 
ارسال  بخاطر  آمريكا  دولت  به  ماليات 
پول  مى باشد. صريحا مى توانيم بگوييم 
چه  آمريكا،  به  ايران  از  پول  ارسال  كه 
پرداخت  شامل  بار،  چند  چه  و  يكبار 

هيچ نوع ماليات نمى شود. 
اينكه بارها گفته ايم كه نبايد جهت  با 
بپردازيد  مالياتى  آمريكا  به  پول  انتقال 
ساكن  ايرانيان  است  هنوز  كه  هنوز 
آمريكا در اين رابطه دچار شك هستند. 
براى اينكه شما كامال متوجه بشويد كه 

الزمست  بپردازيد   مالياتى  نبايد  چرا 
كه نكته اى را براى شما توضيح بدهيم.
از  بعضى  غیرقانونی:  شویی  پول 
قانونى  طريق  از  آمريكا،  در  كه  افرادى 
و يا نامشروع، پول نقد زيادى به دست 
مياورند جهت فرار از پرداخت ماليات 
همراه  را  خود  نقدى  سرمايه  بردرآمد 
مى  منتقل  از كشور  خارج  به  مسافران 
كنند و همان مقادير را به صورت حواله 
واريز  آمريكا  در  خود  حساب  به  بانكى 
بر  ماليات  پرداخت  از  را  و خود  كرده 
درآمد معاف مى كنند چون پولى كه از 
خارج به داخل آمريكا فرستاده مى شود 
روش  اين  به  شود.  نمى  ماليات  شامل 

انتقال سرمايه "پول شويى" مى گويند.
به  چنانچه جهت ارسال پول  اعتمادى 
نداريد  ايران  در  صراف  يك  استخدام 
خودتان  همراه  را  خود  پول  توانيد  مى 
داشته  بخاطر  فقط  بياوريد.  آمريكا  به 
كه  نقدى  پول  مقدار  اگر  كه  باشيد 
از  بيشتر  كنيد  مى  حمل  خود  همراه 
به مامور  را  باشد مراتب  ده هزار دالر 
مربوطه در گمرک آمريكا اطالع بدهيد. 
قبل از ورود به آمريكا، هنگامى كه هنوز 
فرم  مهمانداران  هواپيما هستيد،  سوار 
هايى به شما ميدهند كه اجناس قيمتى 
فرم  اين  در  كنيد.  اعالن  را  همراهتان 
چنانچه بيشتر از ده هزاردالر پول نقد 
پولى  مقدار  بايد  باشيد   آورده  خود  با 

را كه با خودتان آورده ايد اعالن كنيد.
كنيد  رعايت  را  شده  ذكر  قوانين  اگر 
داشت.  نخواهيد  نگرانى   گونه  هيچ 
بسيار  آمريكا  دولت  كه  ميكنيم  تكرار 
پول  هرچقدر  شما  كه  است  مشتاق 
تنها  كنيد،  منتقل  آمريكا  به  داريد 
ميخواهد  آمريكا  دولت  كه  موضوعى 
مطمئن باشد اين است كه اين پول هاى 

انتقالى به اصطالح "تميز" باشند.

پند دادن بهلول به  هارون عباسی
بهلول  ده.«  پندى  مرا  بهلول  »اى  گفت:  هارون  وارد شد.   هارون  بر   بهلول  روزى 
گفت: »اى  هارون اگر در بيابانى كه هيچ آبى در آن نيست و تشنگى بر تو غلبه نمايد 
و قريب به موت شوى، چه مى دهى كه تو را جرعه اى آب دهند كه عطش خود را 
فرو نشانى؟« گفت: »صد دينار طال.«  بهلول گفت: »اگر صاحب آن به پول رضايت 
ندهد چه مى دهى؟« گفت: »نصف پادشاهى خود را مى دهم.« بهلول گفت: »پس از 
آنكه آب را آشاميدى، اگر به مرض حبس البول مبتال گردى و رفع آن نتوانى باز چه 
مى دهى كه كسى عالج آن درد را بنمايد؟« هارون گفت: »نصف ديگر پادشاهى خود 
را.« بهلول جواب داد: »پس مغرور به اين پادشاهى مباش كه قيمت آن يک جرعه 

آب بيش نيست. آيا سزاوار نيست كه با خلق خداى عزوجل نيكويى كنى؟!«

 By Appointment Only
(408) 909-9060 

به خاطر داشته باش گاه سكوت بهترين پاسخ است.      دااليى الما
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نگرشی ساده 
بر خصایص انسانی

افلیا پرویزاد

وحشى و شيرين است. از گل هاى  لذت: 
باد  بنفشه خوشش مياد. عاشق خورشيد، 
و شب هاى تاريكه. هر جا ميره با خودش 
از آب مهتابى به همراه مى  پر  يك كاسه 
بره. يك گربه داره به نام نيمه شب كه بر 
روى پنجه هايش ستاره ها مى درخشند. 
او  و  بد گمانند  لذت  به  از مردم  بسيارى 
زمانى  مدت  براى  كنند.  نمى  درک  را 
باشم  او  با  اتاق  يك  در  اينكه  تحمل  اصال 
را نداشم. فكر مي كردم كه كارش  فقط 
در  است.  زدن  الس  و  پراكنى  شايعه 
لذت  كه   بودند  داده  ياد  بهمون  مدرسه 
راحتى  به  و  باشه  خطرناک  بسيار  ميتونه 
از كار و زندگى منحرف كنه.  فكرمان را 
در  لذت  كه  نبودم  متوجه  زمان  آن  در 
واقع روح انسان را تغذيه و پرورش ميده. 
هم  لذت  شدم،  عوض  من  كه  همانطور 
دوستيش  براى  تا  گرفتم  ياد  كرد.  تغيير 

ارزش قائل شوم.
نگرانی: در مورد عادت هاى عصبى كتاب 
مردم  از  كه  زمانى  بسيارىنوشته.  هاى 
روى  بر  سياهى  خط  ببينه  توجهى  بى 
كرده  تهيه  ليستى  كشه.  مى  پيشانيشون 
بن بست مي  به  را كه  هايى  راه  تمام  كه 
با  مسائل  به  هميشه  نوشته.  آن  در  خوره 
ديد منفى نگاه مي كنه. هر وقت از منزل 
كه  است  فكر  اين  به  مدام  بيرون،  مياد 
هر  ممكنه  و  گذاشته  روشن  را  اجاق 
ناراحتيش  براى  بشه.  منفجر  لحظه خونه 
تا  اما  ميكنه،  استفاده  مختلفى  دواهاى 
نگرفته  هيچكدام  از  مثبتى  نتيجه  بحال 
و دردهايش بهتر نشده اند. از  نامعلومى 

وحشت بسيار داره.
در  اما  بزرگه،  خيلى  ترس  سايه  ترس: 
آهنگ  حقيقت خودش خيلىكوچولوست. 
سازه.  مى  شب  نيمه  در  ترسناكى  هاى 
جلسات  در  و  نيست  اجتماعى  هم  زياد 
اش  خودشه.گذشته  تو  بيشتر  سياسى 
بسيار مرموزه. چند بار هم بهمون هشدار 
حرف  همديگه  با  موردش  در  كه  داد 
مي  باشيم  كه  جا  هر  گفت  مي  نزنيم. 
هم  ما  بشنوه.  صداهامونو   براحتى  تونه 
كه  وقتى  بمونيم.  ساكت  تا  كرديم  سعى 
متوجه  كنى  مي  نگاه  دور  از  را  اش  خانه 
و  بزرگ  منزل  از  اژدها  تا  دو  كه  ميشى 
از  يكيشون  كنند.  مي  نگهبانى  مجللش 
سراميك درست شده، اما ديگرى واقعيه. 
با  نزديك  از  و  بگذرى  آنها  از  بتونى   اگر 
ترس حرف بزنى، متوجه ميشى كه ترس 

است.  شكننده   و  بسيارلطيف  واقع  در 
داستانسراى خوبيه. اما هوشيارباش، چرا 
با ظاهرى فريبنده استاد در اغفال  او  كه 
نيز  را  تا من  بود  تونسته  تا حدى  كردنه. 
گول بزنه. براى مدتى فكرمي كردم كه او 
من عروسك خيمه شب  و  سازه  عروسك 
خيره  چشمانش  به  مستقيما  اگر  بازى. 
حرف  جسورانه  و  باكانه  بى  او  با  شوى، 
احترام  و  نشوى  مايوس  و  تسليم  بزنى، 
بيارى،  بدست  خودت  به  نسبت  را  او 
ارزش  بى  مسائل  مورد  در  هيچوقت  او 

اذيتت نخواهد كرد.
لباس  و  داره  زيبايى  هاى  دست  صبر: 
تن  به  را  بزرگم  مادر  دوزى  مليله  زيباى 
با  و  پزه  اى مى  نان سياه خوشمزه  ميكنه. 
خودش هميشه كيسه هاى پر از صلح و صفا 
به همراه داره. وقتى كه به يك محل شلوغ 
برى و  صبر  هم آنجا باشه، اول متوجهش 
ناگهانى  بطور  و  يكدفعه  اما  شد،  نخواهى 
است  موقع  آن  و  ميكنى  را حس  حضورش 
ميكنى  تعجب  و  بينى  مى  را  زيبائيش  كه 

كه چرا او را قبال نديده بودى.
سردرگمى  پدر  و  مادر  وقتى  سردرگمی: 
هيچكدامشون  شدند  جدا  همديگر  از 
نمى خواستند. هر كدام مي گفت  را  او 
با  هميشه  است.  ديگرى   شبيه  او  كه 
دوستش  مردم  تا  ميكنه  سعى  كارهايش 
عليه  بر  كارش  اين  معموال  اما  بدارند. 
از  مملو  زندگيش  ميشه.  تمام  خودش 
به  قدم  بحران  يك  از  تصادفه.  و  سانحه 
براش  حتى  ميذاره.  اى  ديگه  بحرانى 
مشكله تا بتونه مسير مستقيمى را دنبال 
كنه. تن مردم به لرزه مى افته زمانى كه 
ديدنشون  براى  سردرگمى  فهمند  مى 
نيت  البته  است.  هايشون   رهسپارخانه 
بنظر  نيزكه  آنطورى  اما  نداره،  بدى 
برادر  سردرگمى  نيست.  بيگناه  ميرسه 
كه  است  كسى   صبرتنها  و  صبره  زاده 

سردرگمى ميذاره تا براى او آواز بخونه.
تنهايى عاشق دويدنه، اما از شنا  تنهایی: 
شال  يك  مانند  را  انزوا  ميترسه.  كردن 
هايش.  دوش  روى  ميندازه  خاكسترى 
كودكى  كه  شد  آغاز  زمانى  از  اينكار 
به  و  شد  مي  قايم  تختش  زير  نبود.  بيش 
داد و فريادهاى پدر و مادرش گوش مي 
داد. در سن هفت سالگى قسم خورد كه 
پيدا  احتياجى  هيچكس  به  عمرش  آخر  تا 
تقريبا  پيش  چندى  اما  كرد.  نخواهد 
شد  آشنا  زنى  با  كرد.  عوض  را  فكرش 

او را مى پرستيد. خوشحال بود، چرا  كـه 
حال  به  هيچوقت  ديگر  كرد  مي  فكر  كه 
ته  حال  اين  با  گشت.  برنخواهد  گذشته 
رابطه  اين  كه  كرد  مي  احساس  قلبش 
هميشگى نخواهد بود. همينطور هم شد و 
حاال بيشتر از گذشته معتقده كه دوستى 
ها و رابطه ها فقط براساس دروغ و كلك 
ريشه مي گيرند. با حالت اهانت آميزى به 

خوشحالى ديگران نگاه مي كنه.
خانه  ديوارهاى  همه  نااميدى  ناامیدی: 
پوشانده.  روزنامه  هاى  نوشته  با  را  اش 
گذروند  وقت  هايى  بچه  با  سال  ساليان 
كه باهاشون بد رفتارى شده بود. با جمع 
كمبود  از  ما  كه  ميكنه  ادعا  سند  آورى 
با  ميگه  بريم.  مى  رنج  محبت  و  عشق 
نتيجه  اين  به  داده  انجام  كه  تحقيقاتى 
رسيده كه درد و زجرى كه در بازماندگان 
جنگ هاى اول و دوم بوجود آمده، نسل به 
نسل چرخيده و هنوز اثراتش كامال ديده 
كننده  خسته  بسيار  نااميدى  ميشه.كار 
قلبى  ناراحتى  مياد.  نشدنى  تمام  بنظر  و 
هم داره. مدام در خواب كابوس مى بينه 
اينكه  با  شده.  جنگ  دنيا  جاى  همه  كه 
دروغگو نيست و مبالغه نمي كنه اما با 
بيانش  مشكله.  بسيار  گذراندن  وقت  او 
راحتى  به  ميتونه  و  است  فصيح  بسيار 
در مورد همه مسائل تو را متقاعد كنه. 
سعى  و  باشى  داشته  مخالفتى  او  با  اگر 
كنى تا افكارش را عوض كنى، در نهايت 
به  او  با  كه  تو هستى  اين  متوجه ميشى 
موافقت رسيدى.  نااميدى مدتهاست كه 

به آهنگى گوش نداده.
داوری: داورى زياد مردم دوست نيست. 
البته چند نفرى هستندكه بهشون بسيار 
و  متكبّر  خيلى  اينكه  با  منده.  عالقه 
حقيقت  در  اما  ميرسه،  بنظر  خودبين 
زياد به خودش مطمئن نيست. هنوز كامال 
و  استفاده كنه  قدرتش  از  نگرفته كه  ياد 
بخاطر همين مردم در موردش اشتباه فكر 
مي كنند. بى رحم نيست، اما استواره. و 

در جستجوى حقيقت.
هميشه  تا   ميكنه  سعى  انضباط  انظباط: 
وقت  چند  هر  اما  باشه،  داشته  حضور 
مالحظه  بسيار  مسافرت.  ميره  يكبار 
كاره، اما با اين حال يك زندگى راديكالى 
انتخاب كرده. به سختى  را براى خودش 
را  مشغول كاركرده و دوست داره  خود 
در زندگيش به دنبال ريسك هاى مختلفى 
و  داره  تربيت  و  نظم  زندگى  در  بره. 
براى همه چيز ارزش قائله. به اين مسئله 
در  را  ما  كه  چيزهايى  آن  داره  اعتقاد 
مسير زندگيمون حمايت ميكنه، به راحتى 

ميتونه جلوى پيشرفتمون را نيز بگيره.
خانواده  از  خاكيه.  بسيار  جرات  جرات: 
اصيلى اومده. بهش يك پتو بده و حاضره 

راحت  بخوابه.  هم  سفت  زمين  روى  كه 
كنه.  نگاه مي  به چشمات  واهمه  بدون  و 
آدم هايى كه قدرت خودشون را مي خوان 
نشون بدن، هيچ اثرى روى جرات ندارند. 
از گريستن و از دعا كردن هيچ واهمه اى 
نداره. به من گفته بودن كه جرات خيلى 
او  با  اگر  اما  و عبوس است،   سخت گير 
آشنايى كامل پيدا كنى، متوجه ميشى كه 

بسيار مهربونه.
تو  و  مرموز  بسيار  اضطراب  اضطراب: 
به  حتى  نداره،  اعتماد  هيچكس  به  داره. 
راهى  يك  هميشه  دوستاش.  نزديكترين 
پوست  به  دود  بوى  مثل  تا  ميكنه  پيدا 
آنوقت است كه احساس  بدنت بچسبه و 
و  خسته  كه  موقع  هر  كنى.  مي  كثيفى 
تنها هستم به ديدنم مياد. البته هيچوقت 
بهش اجازه ندادم تا شبى را با من سپرى 
كنه. اما يكبار پيشانيم را بوسيد. تا مدتها 
ديدنت  به  كه  موقع  هر  داشتم.  درد  سر 
او را  بتونى  نباشى، مشكل  بياد، اگر قوى 
به  دستش  از  و  كنى  بيرون  ات  خونه  از 
براى  احترامى  هيچ  شوى.  خالص  راحتى 
بسته  درهاى  و  كشيده  هاى  پرده  قفل، 
البته چون دوست نداره كه خيس  نداره. 
و  ميكنه  كمك  بهت  گرفتن  حمام  بشه، 
ميتونى  نيست،  ميسر  برات  كار  اين  اگر 

صورتت را با اشكهايت خيس كنى.
روشنى  ديدن  به  كه  وقت  هر  روشنی: 
را  بخشى  لذت  بسيار  احساس  ميرم، 
در  هيچوقت  كنم.  مي  حس  وجودم  در 
كه  نميگه  بهم  نكرده.  دخالت  كارهايم 
ياد  بهم  فقط  كنم.  احساس  و  فكر  چطور 
ميده كه چطورى مسيرم را براى نيازهايم 
مى  خودم   به  را  انتخاب  و  كنم  پيدا 
قبال  نبود.  صورت  اين  به  هميشه  سپره. 
آنها  كه  رفتم  مي  كسانى  ديدن  به  فقط 
به  باالخره  اينكه  تا  را مى ديدند.  روشنى 
تلفن  بهش  كه  دادم  را  اين  جرات  خودم 
به  رفتم  كه  اولى  دفعه  مياد  يادم  كنم. 
روى  بودم.  شده  متعجب  چقدر  ديدنش 
تپه، در يك خانه نقلى كه اطرافش را گل 
هاى وحشى محمدى احاطه كرده بودند، 
شدم  نشيمن  اتاق  داخل  ميكنه.  زندگى 
كنار  در  راحت  بسيار  صندلى  روى  بر  و 
اتاقش  ديوارهاى  تمام  نشستم.  شومينه 
جا  همه  و  بود.  پوشانده  دنيا  نقشه  با  را 
تا  از آالت موسيقى گرفته،  اسباب.  از  پر 
تلسكوپ، كريستال، و... در گوشه اتاق دو 
تا بچه گربه نيز با هم ديگه مشغول بازى 
بودند. موقع خداحافظى بهم يك دفترچه 
را  چيزى  كه  خواست  ازم  داد.  نقاشى 
و  كنم  انتخاب  ام هست  مورد عالقه  كه 
بكشم،  را  شكلش  كتابچه  اين  در  روز  هر 
زدن  به حرف  من شروع  با  كه  موقعى  تا 

بكنه.
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دندان کشی در تهران قدیم
جعفر شهرى

و  جرات  داراى  بايد  كشى  دندان  در 
دست  مچ  و  كافى  قلب  قوت  و  جسارت 
قوى بوده باشند تا بتوانند فرياد و فغان و 
بيتابى و رد و منع و حتى دشنام و ناسزاى 
كشيدن  بيرون  تا  كرده،  تحمل  را  مريض 
و  نگذارند  دست  از  خود  اعصاب  دندان 
از همين جمله خصوصيات بود كه استاد 
آوازه  و  اسم  رسيده  شهرت  به  حاجى 
تا  اين فن مهارتش  كسب كرده بود و در 
و  لق  هاى  دندان  كه  بود  رسيده  آنجا  به 
نيمه لق را فقط با دستمالى كه با آن دندان 
بيرون مى  انگشتان  و قوت  را مى گرفت 
براى  باشد كه  دندانى  تا چگونه  و  كشيد 

آن كلبتين)۱( بكار ببرند.
از  خالى  دندانكشى  گاهى  همه  اين  با  اما 
خنده و تفريح نمى توانست باشد كه الاقل 
يكى دو روز در ميان وسيله سرگرمى اهل 
ترتيب  اين  به  آورد،  مى  فراهم  را  بازارچه 
كه چون در آن زمان داروى كرخ كننده و 
آمپول و تزريق بى حسى وجود نداشت درد 
دندان كشى را بيمار بايد راسا تحمل نمايد. 
در آن درد و عذاب كه گوئى چشم يا جان او 
را بيرون مى آورند، چنانچه شيخ اجل دادن 

جان را با آن به قياس آورده است:
نديده اى كه چه سختى رسد بجان كسى
كه از دهانش برون مى كنند دندانى؟
قياس كن كه چه حالت بود در آن ساعت
كه از وجود عزيزت بدر رود جانى

سخت  هاى  دندان  براى  كه  بود  اين  و 
غيرعادى فك جوش مقدمات و تدابيرى 
بكار برده مى شد كه از همين استاد حاجى 

شروع مى كنم.
صندلى  همان  كه  كشيش  دندان  صندلى 
اصالحش بود تسمه اى چرمى از دو طرف 
اين چنين دندان  براى  آويخته داشت كه 
از دو طرف بيمار رد كرده در  آنها را  ها 
مى  محكم  صندلى  پايه  به  ديگرش  طرف 
به  كرده  مهار  نيز  را  دستهايش  و  نمود 
اين وسيله مانع حركت و جنب و جوش و 
فضوليش مى گرديد و بعد از آن سرش را 
كه همراه لنگى آن را به زير سرى ثابت مى 
نمود، اما كمتر كسى بود كه جرات كرده 
خود را با اين مهارها در اختيار او بگذارد 
آزادشان  كه  دادند  مى  ترجيح  غالبا  و 
تحمل  زيادتر  مرارت  اگرچه  بگذارد 
آن  بيمارى كه اطالع نداشته  بكنند، مگر 

را از شرايط كار بداند.
ديگر نيمكت كنار دكانش بود كه صاحب 
و  دست  خوابانيده  آن  بروى  را  دندان 
پاهايش را به پايه هاى آن محكم مى نمود 
و دو نفر از اهل بازارچه را خبر كرده يكى 

را روى سينه و يكى را بروى پاهايش مى 
نشانيد و سرش را خود در ميان دو پا مى 
كه  بود  هايى  دندان  براى  اين  و  گرفت؛ 
اسباب  و  درآورد،  پائين  از  خواست  مى 
آن  خاصيت  كه  بلند  اى  چارپايه  ديگرش 
كنم  مى  تعريف  كشى  دندان  در  بعدا  را 
و وسيله ديگرش پشت بام بازار كه بعضى 
البته  كشيد،  مى  آنجا  در  را  ها  دندان 
كه  بود  زمانى  در  اسباب  اين  از  استفاده 
و  دودلى  از  داده،  رضايت  كامال  مشترى 
بريده،  را  امانش  آمده، درد  بيرون  ترديد 
كه  باشد،  نهاده  ترجيح  آن  بر  را  مردن 
ديگر )قاضى از پس اقرار انكار نمى شنيد( 

و معطلش نكرده دست بكار مى گرديد.
كه  شد  مى  شروع  دندان  كشيدن  اكنون 
ورم  و  بود  )پيله()۲(  از  بعد  و  بود  لق  اگر 
چنانكه  نداشت،  اى  برآمدگى  و  چرک  و 
يا دستمال گرفته  پنبه  با  را  آن  گفته شد 
به  را  آن  هم  زيادتر  كه  آورد،  مى  بيرون 
يا  سفت  كند  مالحظه  كه  معاينه  صورت 
شل يا قابل كندن نكندن مى باشد، بيرون 
مى كشيد، به اين كيفيت كه تا آخ نگفته 
آن را درآورده كف دستش مى گذاشت و 
يا كلبتين را كه در مشت يا آستينش قايم 
كرده بود به كار مى انداخت و در غير اين 
الذكر  سابق  ابزارهاى  كه  بود  ها  صورت 

بكار مى آمدند!
كنده  بايد  باال  دندان  اگر  وقت  اين  در 
پائين،  اگر دندان  و  پايه كوتاه  شود چهار 
و  گرديد  مى  كارزار  وارد  بلند  چهارپايه 
از شق اول  بايد خاطر نشان شود كه غير 
كه ساده به پايان مى رسيد در ساير شرايط 
دستيارى  بيكاره  تن  سه  دو  بايد  هميشه 
داشته باشند و اين هم چنين بود كه چون 
بهانه  به  را فراهم مى نمود  مقدمات كار 
آب آوردن يا پنبه خريدن و مثل آن از دكان 
بيرون آمده آنها را خبر مى نمود و ايشان 
هم كه وقوف داشته پشت دكان مترصد 
بودند. همچه كه استاد حاجى مشترى را 
روى چهار پايه مى نشانيد وارد دكان شده 
چهارپايه  پشت  تماشا  بعنوان  شان  يكى 
مى ايستاد و كار به اين صورت انجام مى 
گرفت كه اگر دندان باال كشيده مى شد و 
با فشار اول بيرون آمده بود كه فبها و اگر 
نيامده بود و درد مشترى را از جا كنده 
مشترى  زده  هول  حركت  ناچار  كه  بود 
بطرف باال و كشش پرنيروى استاد حاجى 
و  آورد  مى  بيرون  را  دندان  پايين  بطرف 
اگر دندان پائين درد مى كرد و چهار پايه 
فشار  با  مشترى  طبعا  و  بود  آمده  بلندتر 
استاد  دست  جلو  شده  طاقت  بى  كلبتين 

حاجى را گرفته اعالم انصراف 
سازى  صورت  با  كه  نمود،  مى 
باشد  مى  او  رضاى  به  رضا  كه 
به او مى گفت ميل خودش مى 
و  كند  نمى  خواهد  نمى  باشد 
برايش دوا مى گذارد و او را دو 
مرتبه به جاى خود مى نشانيد 
كه  بود  او  نشانيدن  همين  با  و 
مامور پشت چهارپايه، چهارپايه 
مشترى  كشيده  زيرش  از  را 
نمود  مى  سقوط  زمين  بطرف 
و در اين وقت بود كه سنگينى 
وزن مشترى بطرف زمين و مچ 
محكم استاد حاجى كه كلبتين 

رها شده با بعضى مشترى ها كار به فحش 
ميانجيگرى  و  كارى  كتك  و  بچه  و  زن 

مردم مى رسيد!
چرا  كه  رسد  مى  ذهن  به  سوال  اين  البد 
در اين صورت سلمانى مشترى را رها نمى 
نمود؟ و جوابش اين كه دندان نيمه كاره 
كشيده شده و دندانى كه ريشه اش بيرون 
نيامده بود بيمار را بدتر از اول دچار درد 
و عذاب مى نمود كه دردسر و گرفتاريش 
شكست  موجب  شده  سلمانى  گريبانگير 
كارش مى گرديد و اين همان دندان ها هم 
صاحب  مزاحم  رفيق  عمر  آخر  تا  كه  بود 
دندان گرديده از آن فحش و ناسزائى كه 
شب و روز نثار دندان بد بكش مى گرديد.

دندان سازهای خارجی یا خارج دیده
اسم  به  ارمنى  دندانسازى،  اواخر 
مثل  نوظهور  اثاثيه  و  ابزار  با  )استپانيان( 
سنباده  چرخ  و  شو  كوتاه  و  بلند  صندلى 
چراغ  خيابان  در  و  شده  پيدا  آن  مانند  و 
با  كه  بود  كرده  داير  اى  محكمه  برق 
از  نمود.  مى  عمل  بهتر  قواعد  و  صورت 
با  كشيدنى  دندان  كردن  َكَرخ  جمله   آن 
ريشه  آوردن  بيرون  و  ماليدنى  داروئى 
چندين  هاى  ريشه  كه  دارو  همان  توسط 
پوشانده  گوشت  را  آن  روى  كه  را  ساله 
بود وسيله همان شكافته بيرون مى آورد و 
جلوگيرى كردن از درد و بعد از كشيدن 
دندان با دادن قرص آسپيرين و بند آوردن 
نمك  آب  و  پرمنگنات  محلول  با  آن  خون 
)كل  عوام  كه  )كررزت(  باسم  دوائى  و 
كردن  ساكت  جهت  گفتند  مى  رضا(يش 
اين  مخصوصا  كه  دردكن  هاى  دندان 
و  نمود،  مى  او  به شهرت  دارويش كمك 
بعد از او دندانسازى روسى كه به صورت 
به  و  بود  آمده  تهران  به  جهانگرد  سياح 
مى  طبابت  بازار  و  كوچه  گرد  سيار  طور 
كرد، كه پيله و چرک و زنگ زدگى و درد 
و مانند آن را نيز مداوا مى نمود و غير 
كه  بطورى  كشيد  مى  را  آن  هاى  عالج 
نيز  بكار نمى برد و دردى  اصال كلبتين 

بروز نمى نمود. 

يكى از دندان كش هاى دوره گرد مشغول كشيدن دندان

بود  او محكم كرده  به دندان  را همچنان 
از  لنگ  مشترى  كشيده  بيرون  را  دندان 
سرش بدر رفته وسط دكان در ميغلطيد و 
خنده تماشاچيان كه دكان را پر كرده بود!

حاجى  استاد  تنها  كه  بود  ابتكاراتى  اين 
آن  شهامت  را  ديگر  كس  و  برده  بكار 
ها  چهارپايه  از  پس  بود.  نگرديده  حاصل 
مى  آن  بندهاى  و  بست  و  صندلى  نوبت 
دندان كمرشكن  كه  مواقعى  براى  رسيد، 
شكستنش  موجب  آن  پوسيدگى  يا  شده 
شده ريشه يا نصف آن در فك باقى مانده 
بود، كه اول با دلدارى اطرافيان مشترى 
يكى  ها  تسمه  گرفته،  قرار  بروى صندلى 
بالش محكم مى  از ديگرى به كت و  پس 
گرديد و زور و بازوى تمام عيار دستياران 
داشت  مى  نگاهش  چسبيده  او  بر  كه 
و  آويخت،  مى  وى  بر  كه  حاجى  استاد  و 
ديدنى و خنده آور اين عمل وقتى بود كه 
اندام  نگاهداشتن  و  بند  و  بست  همه  با 
مشترى باز او طاقت نياورده، از جا كنده 
شده فرار مى نمود و خود را با صندلى به 

پشت چسبيده بوسط بازار مى رساند!
بعد از اينها نوبت به طاق بازار مى رسيد 
كه مشترى را بدانجا كشيده مشغول عمل 
از امور خنده  باز يكى ديگر  مى گرديد و 
حاجى  استاد  شدن  جور  و  جفت  كار  دار 
بود كه با مشترى به طاق بازار مى رفتند 
به  مشترى  نه  كه  بود  مواردى  در  اين  و 
مى  رضايت  صندلى  به  خود  شدن  بسته 
اينكه ديگران نگاهش بدارند  به  داد و نه 
و اين همان هنگام بود كه استاد حاجى كه 
كلبتينش به بُن دندان مشترى محكم شده 
بود و مشترى كه سر كلبتين در دهانش 
بود و بيخ زبانى فحش مى داد و كارشان 
از بام تا وسط بازار كشيده شده بود ديده 
مى شدند كه مشترى خود را از سمتى و 
استاد حاجى از سمتى مى كشيد و در اين 
وقت بود كه شليك خنده و هو هو خاليق 
بازارچه را پر مينمود! كه باز در اينجا يا به 
نحوى دندان بيرون آمده غائله خاتمه مى 
كلبتين  يا  شكسته  بصورتى  يا  و  پذيرفت 
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نوشتن بر سنگ قبر
به فارسی و انگلیسی

با خط نستعلیق
بدون هزینه 
)408(221-8624 

هموطنان عزيز، گروهى از همراهان شما به نام »گروه همايش 
دوستان« چهارشنبه هر هفته از ساعت ۷ الى 9 عصر در محل 
گرد هم مى  ويو  مانتين  در شهر   Scientology Building
و  دوستى  ايجاد  براى  است  كانونى  دوستان«  »همايش  آيند. 

هميارى بين هموطنان ايرانى مقيم شمال كاليفرنيا.
اين كانون غير انتفاعى كامال »غير سياسى« و »غير مذهبى« 

مى باشد و به هيچ گروهى وابستگى ندارد.
براى گرفتن اطالعات بيشتر لطفا با 

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

گروه همایش دوستان

1080 Linda Vista Ave., Mountain View, CA

نگاه رسمی حکومت به زن 
روی دیوارنگاره میدان ولی عصر

شيما شهرابى

سرش  نيست،  مشخص  زن   صورت 
پايين است و با يک دست بچه كوچكى 
گرفته،  نشسته،  رويش  به  رو  كه  ا  ر 
گلدار  چادر  تصوير،  به  پشت  هم  بچه 
او  را با دست گرفته، چادرى كه از روى 
وشكوفه  افتاده  برزمين  زن  شانه هاى  
كيف  با  دبستانى  بچه  دختر  يک   ، داده 
روسرى  با  كه  موهايى  البته  و  كتاب  و 
پوشيده شده و يک پسر بچه كوچكتر با 
نشسته اند.  آن  روى  اسباب بازى هايش 
اين تصوير، تازه ترين ديوارنگاره ميدان 
ولى عصر تهران است كه با عنوان »بر 
دامان بهشت« از روز گذشته به نمايش 

درآمده است.   
اين ديوارنگاره به مناسبت  نزديك شدن 
همزمان  ايران  در  كه  زن  و  مادر  روز  به 
مى شود،  برگزار  زهرا،  فاطمه  تولد  با 
كرده  ارائه  زن  از  تصويرى  و  شده  نصب 
با نگاه رسمى جمهورى اسالمى كامال  كه 
با واكنش فعاالن حقوق  اما  منطبق است. 
رو  به  رو  مجازى  فضاى  كاربران  و  زنان 
شده است.  يك فعال حقوق زنان از تهران 
همان  كامال  ديوارنگاره  »اين  مى گويد: 
به  را  اسالمى  جمهورى  توهين آميز  نگاه 
شكل  به  را  زنان  كه  نگاهى  دارد.  زنان 
كارخانه توليد بچه مى بيند. وظيفه زن  را 
فرزندآورى مى داند. بهترين شغل را براى 
تربيت  و  و رسيدگى   يك زن خانه دارى 
از  انتقاد  اين  مى گيرد.«  نظر  در  كودكان 
هم  اجتماعى  شبكه هاى  كاربران  سوى 

مطرح شده است.
كه  »اول  نوشته:  توئيتر   كاربران  از  يكى 

نااميد،  و  غمگين  شدم،  دلشكسته  ديدم 
بعد اما خوب كه در احوال خودم و تصوير 
ديوارنگاره  اين  كه  ديدم  كردم  دقت 
نكرده،  رد  نكرده،  تقبيح  رو  چيزى 
و  ناديده گرفته،  بلكه  نشمرده،  كوچك 
بار  توهين  و  تحقير  از  ناديده گرفته شدن 

روانى بيشترى داره.« 
سابق  معاون  موالوردى؛  شهيندخت 
رئيس جمهورى در امور زنان  هم به اين 
ديوارنگاره واكنش نشان داده. او در كانال 
ميدان  »ديوارنگاره  نوشته:  تلگرامش 
گروه  از  است  كارى  كه  تهران  ولى عصر 
»اوج« و هربار به سبب كم توجهى به نقش 
اجتماعى زنان جنجال به پا مى كند، اين بار 
به زنان توجه كرده؛ البته در نقش خانگى 
ناديده  به  موالوردى  اشاره  مادرى.«  و 
گرفتن زنان در ديوارنگاره اى  بود كه به 
ميدان  در  روسيه  جهانى  جام  مناسبت 
ديوارنگاره  اين  در  شد.  نصب  ولى عصر 
قوميت هاى  با  ايرانى  مردان  از  جمعى 
را در  قهرمانى جام جهانى  مختلف كاپ 
شادمانى  حال  در  و  بودند  گرفته  دست 
ديده  ميانشان  در  زنى   هيچ  بودند،  
نمى شد. زير تصوير شعار»باهم قهرمانيم،  
بود.  شده  نوشته  ضربان«  يك  ملت،  يك 
شعار  كنار  در  شده  ارائه  مردانه  تصوير 
فعاالن  از  بسيارى  اعتراض  شده،  نوشته 
اجتماعى و كاربران فضاى مجازى  را در 
پى داشت. آن ها مى گفتند چطور مى توانيم 
با هم قهرمان باشيم وقتى نيمى از جمعيت 
ايران را حذف كرده ايد و هيچ زنى را در 

اين تصوير نشان نداده ايد.

كه  رفت  پيش  جايى  تا  انتقادات  دامنه 
شورا  مجلس  نماينده  ذوالقدر  فاطمه 
از  نژاد  بهرام  زهرا  و  امانى  شهربانو  و 
خواستار  تهران  شهر  شوراى  اعضاى 
برداشتن اين ديوارنگاره شدند. فشارها و 
انتقادات جواب داد، پوستر ديگرى روى 
بيلبورد بزرگ ميدان ولى عصر نصب شد، 
را  ايران  فوتبال  بازيكن  چند  كه  پوسترى 
به  دست  و  ملى  سرود  خواندن  حال  در 
مى داد  نشان  مردان  و  زنان  كنار   سينه 
آفريد.  اما پوستر دوم هم جنجال ديگرى 
بيلبورد  اين  اصلى   تصوير  كه  حالى  در 
اوج   موسسه  اينستاگرام   صفحه  در 
اشتراک  به  شجاعى  مسعود  عكس  با 
گذاشته شده بود در بيلبورد خيابان ولى 
عصر عكس شجاعى سانسور شده بود و 
مرداد  جايگزين.   طارمى  مهدى  عكس 
ماه ۱۳96 مسعود شجاعى و احسان حاج 
صفى  بازيكنان ملى پوش ايران كه براى 
باشگاه  پانيونيوس يونان بازى مى كردند، 
در مسابقه مقدمانى ليگ اروپا مقابل تيم 
مكابى اسرائيل بازى كردند، حضور آنها 
در مقابل يك تيم اسرائيلى با واكنش هاى 
تند طرفداران نظام  رو به رو شد و آنها 
براى مدتى از حضور در تيم ملى محروم 
ملى  تيم  تركيب  به  نهايت  در  اما  شدند 
كاربران  حال  اين  با  بازگشتند.   فوتبال 

شبكه هاى اجتماعى حذف مسعود شجاعى 
از ديوارنگاره ميدان ولى عصر را بى ارتباط 

با اين موضوع نمى دانستند. 
ميدان  ديوارنگاره  هم   ۱۳97 ماه  دى 
زنان،  حضور  عدم  خاطر  به  ولى عصر 
آن  در  گرفت.  قرار  اعتراض  مورد 
روشن«  »نسل   عنوان  با  كه  ديوارنگاره  
ايرانى  از مردان  منتشر شده بود جمعى 
در لباس نظامى يا روپوش سفيد پزشكى 
و يا در كسوت يك مدير روى صندلى به 
در  زنان  از  بودند،  شده  كشيده  تصوير 
نبود  خبرى  مديران  و  دانشمندان  جمع 
تابلو  گوشه  تصوير  به  پشت  زن  دو  تنها 
ديواره  موضوع  بار  اين  مى شدند.  ديده 
است،  زن  اصلى  سوژه  است،  زن  نگاره 
و  زنى كه وظيفه اصلى اش مادرى است 
قرار است حجابش را كامل رعايت كند 

و كودكانش را تربيت كند.
طراحان  خانه  كار  ديوارنگاره  هم  بار  اين  
انقالب اسالمى  است. خانه طراحان انقالب 
از زير مجموعه هاى سازمان هنرى رسانه اى 
اوج است.  نام سازمان هنرى اوج در ابتدا 
هم با نصب بيلبورد در سطح شهر تهران 
»صداقت  بيلبوردهاى  افتاد.  زبان ها  سر 
مذاكرات  بحبوحه  در  كه  آمريكايى« 
تهران  خيابان هاى  از  سر  شبانه  برجام 

درآوردند. 
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جغرافیای جشن نوروز
نوروز از ديرباز در جغرافياى ايران زمين به عنوان جشن رسمى برگزار مى شده است. 
و  هند  قاره  شبه  قفقاز،  ميانه،  آسياى  خاورميانه،  كشورهاى  بيشتر  در  را  نوروز  امروزه 
مى شود.  بيشتر  نوروز  حوزه  جغرافيايى  دامنه  تدريج  به  و  مى گيرند؛  جشن  بالكان 
جغرافياى پهناور نوروز و همزمانى آن با بهار طبيعت در نيمكره شمالى و پيشينه باستانى 
آن و تأكيد اين جشن بر نوع دوستى و مهرورزى در ميان جهانيان، باعث توجه سازمان 
ملل متحد و ديگر كشورها به نوروز شد. در 1۰ مه سال ۲۰1۰ ميالدى، مجمع عمومى 
از  بيش  توسط  آن  بزرگداشت  به خاطر  را  نوروز  با گذراندن قطع نامه اى  ملل  سازمان 
3۰۰ ميليون تن در بيش از 11 كشور جهان به رسميت شناخت. همچنين همايشى با 
نام جشن جهانى نوروز پديد آمده است كه در آن سران كشورهايى كه نوروز را جشن 
مى گيرند گردهم مى آيند و اين بهار طبيعت را گرامى مى دارند. در برخى جاها نيز با وجود 
همانند  مى كنند.  برگزار  را  نوروز  مراسم  مردم  از  زيادى  ساله شمار  هر  نبودن  رسمى 
سوريه كه جشن نوروز نزد كردهاى ساكن سوريه از اعتبار و احترام ويژه اى برخوردار 
در  نوروز  مى شود.  شناخته  آسيا  بنيادين  جشن هاى  از  يكى  امروزه  جشن  اين  است. 
ازبكستان، تركمنستان،  آذربايجان،  تاجيكستان، جمهورى  افغانستان،  ايران،  9 كشور 

قزاقستان، قرقيزستان، و آلبانى با همين نام تعطيل رسمى است.

و  بزرگترين  آذربایجان:  جمهوری 
جمهورى  مردم  جشن  باشكوه ترين 
كشور  اين  در  است.  نوروز  آذربايجان 
به  مانده  ماه  يك  از  نوروز  جشن هاى 
چهارشنبه  چهار  مى شود  آغاز  نوروز 
چرشنبه  سو  تيب  تر  به  اسفند  ماه  آخر 
سى  چرشنبه  اُد  آب(،  )چهارشنبه  سى 
سى  چرشنبه  توپراق  آتش(،  )چهارشنبه 
يل  يا  چرشنبه  آخير  و  خاک(  )چهارشنبه 
چرشنبه سى )چهارشنبه آخر يا چهارشنبه 
باد( ناميده مى شود. البته جشن هاى اين 
روزها در شب سه شنبه صورت مى گيرد. 
در چهارشنبه آخر سال جشن هايى از قبيل 
ايستادن  گوش  فال  آتش،  روى  از  پريدن 
گوش  فال  سنت  در  مى گيرد.  انجام  و... 
دل  ته  در  رسيده  نو  دختران  ايستادن 
سورى  چهارشنبه  شب  در  و  گرفته  فالى 
به  باز  درنيمه  پشت  مخفيانه  صورت  به 
انتظار ايستاده و اگر در اين هنگام حرف 
خوب و موافقى بشنوند آرزويشان برآورده 
مى شنيدند  نامناسبى  حرف  اگر  و  شده 
بنابراين  است؛  نمى گشته   نيتشان عملى 
و  گويى  بد  از  مردم  عيد  آيين  برمبناى 
در  مى جويند.  دورى  نامناسب  سخنان 
همچون  مراسمى  نوروزى  عادات  ميان 
ارسال خوان سمنو از سوى داماد به خانه 
نامزدش، انداختن كاله پوستين به درها، 
آويزان كردن كيسه و توبره از سوراخ بام 
يا پنجره در شب عيد و درخواست تحفه 
در  است.  موسوم  سرزمين  اين  در  عيد 
جمهورى آذربايجان رسم بر اين است كه 
پيش از رسيدن نوروز پوشاک نو خريده 
به خانه و حياط سر و سامان داده فرش 
نوروز  استقبال  به  و  بافته  نو  پالس  و 
به  آذربايجان  جمهورى  مردم  مى روند. 
نوروز  مراسم  و  آيين  به  اعتقاد  واسطه 
جشن  شدن  انجام  تر  شكوه  با  براى 

ويژه اى  تدارک  مراسم  اين  براى  نوروز 
مى بينند. از قبيل: سرودن ترانه ها پيش 
از نوروز، تدارک بساط شادى ايام نوروز، 
تهيه لوازم و مواد مورد نياز سفره هفت 
سين، تهيه چيستان هاى نوروزى، ستايش 
امثال  و  پند  نوروزى،  نفرين هاى  و 
عادات  نوروزى،  اعتقادات  نوروزى، 
آزردنى هاى  نوروزى،  تماشاى  نوروزى، 

نوروزى و انجام آيين و مراسم نوروزى.
دليل  به  اگرچه  ازبکستان:  در  نوروز 
مبارزه حكومت كمونيستى ازبكستان در 
دهه هاى گذشته با آيين نوروزى بعضى از 
آيين هاى آن به فراموشى رفته اند، سبزه 
آن  و سمنو درست كردن و هديه دادن 
كه  است  كارهايى  جمله  از  ديگران  به 
انجام  نوروز  هنگام  در  ازبكستان  مردم 
مى دهند. چهارشنبه سورى و سيزده به 
نمى شود،  انجام  ديگر  كشور  اين  در  در 
از روى آتش پريدن هنوز در برخى  ولى 

روستاها رايج است.
رسم  و  آيين  از  افغانستان:  در  نوروز 
به  مى توان  بلخ  سرزمين  در  نوروزى 
زدودن  و  خانه  فرش هاى  شستشوى 
گرد و غبار پيش از آمدن نوروز و انجام 
مسابقات مختلف از قبيل بزكشى، شتر 
جنگى، شتر سوارى، قوچ جنگى و كشتى 

خاص اين منطقه اشاره نمود.
اين  مردم  ميان  در  پاکستان:  در  نوروز 
سالنماى  يا  شمار  روز  و  تقويم  سرزمين 
نوروز از اهميت خاصى برخوردار است. 
ميان  در  نوروز  عيد  رسوم  و  آداب  از 
مردم پاكستان مى توان به خانه تكانى يا 
كاشانه  و  خانه  كردن  پاكيزه  عبارتى  به 
انواع  نمودن  تهيه  و  لباس  پوشيدن  و 
رس  حامن،  گالب  )لدو(  مثل  شيرينى 
مالئى، كيك، برفى، شكرپاره، كريم رول، 
غذاهاى  پختن  همچنين  و  حلوا،  سوهن 

معروف اين ايام و عيدى دادن و گرفتن 
و ديد و بازديد اقوام اشاره نمود. در ايام 
نوروز مردم پاكستان از گفتار نامناسب 
نوازش  و  نواختن  با  و  نموده  پرهيز 
يكديگر با احترام و اخالص يكديگر را نام 
مى برند. همچنين سرودن اشعار نوروزى 
اين  در  عربى  و  درى  اردو،  زبان هاى  به 
قالب  در  بيشتر  كه  است  مرسوم  ايام 

قصيده و غزل بيان مى شود.
نوروز در هندوستان: در سراسر هند يك 
جشن ملى بسيار مهم برگزار مى شود كه 
بسيار  جشن  اين  مى گويند  هولى  آن  به 
شباهت به نوروز دارد فلسفه اين جشن 
اولين  آن  زمان  و  است  فصل  شدن  تازه 
كامل شدن قرص ماه در پايان فصل سرما 
است معموالً اين روز بين ۲5 اسفند تا 5 
فروردين برگزار مى شود. .در اين كشور 
آيين نوروز با مذاهب مختلف اين كشور 
نيز گره خورده است. جشن هولى همان 
هندوستان  مردم  ميان  در  نوروز  جشن 
روز  پنجاه  مدت  به  جشن  اين  است. 
حال  در  مى شود.  برگزار  بهار  فصل  در 
از گذشته هاى  ايرانى كه  حاضر هزاران 
دور به هندوستان مهاجرت كرده اند در 
را  نوروز  آيين هاى  و  زندگى  كشور  اين 

برگزار مى كنند.
نوروز در تاجیکستان: جشن نوروز براى 
بدخشانيان  ويژه  به  تاجيكستان  مردم 
تاجيكستان جشن ملى نياكان است و از 
آن به عنوان رمز دوستى و زنده شدن كل 
خيدير  نام  به  و  مى كنند  ياد  موجودات 
است.  معروف  بزرگ  جشن  يعنى  ايام 
بدخشانيان  ويژه  به  تاجيكستان  مردم 
پاک  را  خانه  نوروز  عيد  ايام  در  تاجيك 
كرده و به اصطالح خانه تكانى مى كنند، 
همچنين ظروف خانه را كاماًل« شسته و 
تميز مى كنند تا گردى از سال كهنه باقى 
از  برابر رسم ديرينه نوروز قبل  نماند و 
كه  وقتى  خانه  بانوى  نوروز  عيد  شروع 
خورشيد به اندازه يك سر نيزه باال آمد 
در  و  است  رنگ  سرخ  كه  را  جارو  دو 
از كوه جمع آورى كرده اند و  پاييز  فصل 

جلوى  در  داشته اند  نگاه  نوروز  تا جشن 
خانه راست مى گذارند. سپس وسايل در 
كردن  باز  با  و  چيده  مرتب  خانه  داخل 
را  بهارى  و  نوروزى  هواى  پنجره  و  در 
كه معتقدند حامل بركت و شادى است 

وارد خانه مى كنند.
كشور  در  تركمنستان:  در  نوروز 
جديد  و  قديم  رسم  طبق  تركمنستان 
دو بار در سال جشن نو گرفته مى شود. 
تقويم  به  استناد  با  جشن ها  اين  از  يكى 
ميالدى كه به تأييد سازمان ملل رسيده 
نو(  )سال  بين المللى  جشن  عنوان  به 
شناخته مى شود و ديگرى برگزارى عيد 
و  آداب  دوباره  احياى  نشانه  به  نوروز 
است.  تركمنستان  مردم  ديرينه  رسوم 
پختن  با  ايام  اين  در  تركمنستان  مردم 
نوروز  مانند:  نوروزى  معروف  غذاهاى 
و  )سمنو(  سمنى  بامه،  نوروز  كجه، 
توسط جوانان  بازى هاى مختلف  اجراى 
تركمن حال وهواى ديگرى به اين جشن 

و شادى مى دهند.
تركيه  كردهاى  كردها:  ميان  در  نوروز 
شدن  شناخته  رسميت  به  براى  سال ها 
نوروز  كردند.  تالش  كشور  اين  در  نوروز 
كشور  آن  شرقى  نواحى  خاص  تركيه  در 
محسوب  كردها  ملى  اعياد  از  و  است 
شرقى  جنوب  شهرهاى  در  مى شود. 
و  ماراش،  اورفا،  دياربكر،  مانند  تركيه، 
باشكوهى دارد كه  نوروز مراسم  مرسين، 
فولكلر  منعكس كننده  و  نماينده  بيشتر 
ويژگى هاى  از  است.  نواحى  آن  مردم 
و  سورنا  صداى  و  سر  پر  نواختن  يكى  آن 
دهل و ديگرى ايراد سخنرانى هاى آتشين 
آئين ها  اين  است.  آتش  كپه هاى  كنار  در 
شهرها  اصلى  و  بزرگ  ميدان هاى  در 
جمعيت  و  مى گردد  برگزار  روستاها  و 
و مرد، در حالى كه دست  از زن  انبوهى 
هم را مى گيرند، به دور كپه هاى آتش به 
خانه ها  در  مى پردازند.  پايكوبى  و  رقص 
پختن شيرينى هاى خانگى و غذاهاى خاص 
نوروزى  مراسم  ديگر  سنت هاى  از  نوروز 

است.
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براى كشور ايران با گنجينه اى از زبان ها 
و گويش ها، آموزش چند زبانه بهترين راه 
استفاده  يعنى  زبانه  چند  آموزش  است. 
دست كم از سه زبان براى آموزش: زبان 
اول يا زبان مادرى، زبان ملى يا زبان رسمى 
زبان  آموزش  المللى.  بين  زبان  و  كشور 
مادرى كيفيت آموزش را ارتقا مى بخشد 
چون توانايى يادگيرى ديگر زبان ها را باال 
مى برد و فرآيند آموزش را تسهيل مى كند. 
يك جمله بسيار معروفى از آلفونس دوده 
كه  دارد  وجود  فرانسوى(  )نويسنده 
مى گويد: هر ملتى كه زبان مادرى خود را 
است  زندانى  فردى  مانند  كند،  فراموش 

كه كليد زندانش گم شده باشد.
متن  براساس  مادرى:  زبان  روز  انتخاب 
منتشر شده در ويكى پديا، دليل نامگذارى 
از زمانى آغاز شد  روز جهانى زبان مادرى 
كه در سال ۱95۲ دانشجويان دانشگاه هاى 

پايتخت امروزى كشور  مختلف شهر داكا 
شرقى  پاكستان  زمان  آن  در  كه  بنگالدش 
نشده  مستقل  هنوز  و  مى شد  ناميده 
و  داكا  دانشگاه  دانشجويان  جمله  از  بود، 
ملى كردن  پزشكى، تالش جهت  دانشكده 
زبان بنگالى به عنوان دومين زبان پاكستان 
مسالمت  تظاهرات  اردو(  زبان  كنار  )در 
به  انداختند.  راه  به  شهر  اين  در  آميزى 
دنبال اين حركت دانشجويان، پليس به آنها 
كشت.  را  آنها  از  عده اى  كرده  تيراندازى 
و  پاكستان  از  بنگالدش  استقالل  از  بعد 
بار  اولين  براى  كشور،  اين  درخواست  به 
نوامبر سال ۱999  سازمان يونسكو در ۱7 
و گاهى سوم  با دوم  )برابر  فوريه  روز ۲۱ 
ناميد  مادرى  زبان  جهانى  روز  را  اسفند( 
و از سال ۲000 اين روز در بيشتر كشورها 
در  برنامه هايى  و  مى شود  داشته  گرامى 

ارتباط با اين روز برگزار مى گردد.

نشان  كه  تصاويرى  با مجموعه  بيلبوردهايى 
از بى اعتمادى به آمريكايى ها داشت. مثال در 
تعدادى از اين مجموعه تابلوها طرف ايرانى 
و آمريكايى مذاكره كننده در دو طرف ميز 
مذاكره نشان داده شده بودند؛ با اين تفاوت 
كه طرف آمريكايى برخالف ظاهر ديپلماتيك 
خود در روى ميز، اسلحه اى به سمت طرف 
اين  از  برخى  در  است.  رفته  نشانه  ايرانى 
كننده  مذاكره  آمريكايى  طرف  نيز  تابلوها 
و  وحشى  سگ  ميز،  كنار  در  و  خود  همراه 

كيف تجهيزات نظامى در اختيار داشت.
با فشار افكار عمومى پس از  اين بيلبوردها  
اما   شد  آورى  جمع  شهر  سطح  از  روز  چند 
موسسه  بيلبوردهاى   ديگر  بار  بعد  يكسال 
اوج خبر ساز شد. اين بيلبوردها كه همزمان 
با تاسوعا و عاشورا  با عنوان »شمر زمانه ات 
را بشناس« در سطح شهر تهران ديده شدند، 
لشكر  كنار  در  را  امريكا  دولت   المان هاى 
يزديان قرار داده بود. مثال نماى كاخ سفيد 
يا  مى شد  ديده  عاشورايى  خيمه هاى  وسط 
سرباز  يك  لباس  يزدى  جنگجويان  ميان  در 
آمريكايى به تصوير كشيده شده بود. موسسه 

اوج كليپى هم با همين عنوان منتشر كرد.
پيشتر  اوج  رسانه اى  هنرى  سازمان 
فعاليت هايش  درباره  وبسايت اش  در 
ارائه  كارهايش  نمونه  با  همراه  توضيحاتى 
با معروف شدن  توضيحاتى كه  بود،  كرده 
اين سازمان و بيشتر شدن برنامه هايش ديگر 
در وب سايت يافت نمى شود. در قسمتى از 
اين توضيحات  عنوانى  به نام »موج سازى 
تبليغاتى« وجود داشت كه  اين طور تعريف 
گرافيكى  محصوالت  »توليد  بود:  شده 
براى فضاسازى و ايجاد موج هاى تبليغاتى 

در زمره  پروژه هاى جارى در خانه  طرح و 
گرافيك سازمان قرار مى گيرد. بنرهاى در 
ابعاد بزرگ كه در نقاط مختلف شهر مثل 
نصب  ستارخان  خيابان  و  ولى عصر  ميدان 
پوسترهاى  مجموعه  نيز  و  است،  شده 
اين  از  نمونه هايى  پيروزى«  تا  كار  »جنگ، 

پروژه ها هستند.«
از  خروج  از  ترامپ  دونالد  كه  زمانى 
پوسترهاى  باز هم  برجام سخن مى گفت، 
موسسه اوج در سطح شهر پديدار شدند. 
سياست  مى دادند  نشان  كه   پوسترهايى 
آمريكا در قبال ايران هميشه يكسان بوده 
و لى ترامپ واضحتر از ديگران آن را بيان 
كرده است.  در يكى از  اين پوستر ها كه 
شده  منتشر  هميشه  از  واضح تر  عنوان  با 
آمريكا  جمهور  روساى  تمام  چهره  بود.، 
صورت  جايش  به  و  بودند  كرده  محو  را 

ترامپ را گذاشته بودند.
عنوان  به  را  خودش  مدت ها  تا  »اوج« 
كرده  معرفى  نهاد  مردم  سازمان  يك 
گام  انقالب  اهداف  جهت  در  كه  بود 
در  گذشته  سال  ماه  بهمن  اما  برمى دارد 
انقالب،  سينماى  هم انديشى  اختتاميه 
جوان  عامل  مدير  حسنى؛  محمد  احسان 
اين موسسه گفت: » افتخار مى كنم پول 
توليدات خودمان را از سپاه مى گيرم نه 
فعال  داعش.«  حامى  سفارتخانه هاى  از 
كرده،  گو  و  گفت  ما  با  كه  زنانى  حقوق 
مى گويد: »مشخص است جايى كه از سپاه 
حكومت  رسمى  نگاه  بايد  مى گيرد  پول 
فرقى  را  سپاه  رسمى  نگاه  كند.  ترويج  را 
ندارد ا زچه حرف ميزند. از يك موضوع 

سياسى يا نيمى از جمعيت يك كشور.«

وقتى نزد پادشاه آمد پادشاه از او سوال 
كرد: »اى مرد ديگر چه مى دانى؟!« مرد 
كه به شدت مى ترسيد با ترس گفت: 
نيستى.«  شاهزاده  تو  كه  دانم  »مى 
زندان  به  را  او  و  آمد  خشم  به  پادشاه 
افكند ولى چون دو مورد قبل را درست 
بود پادشاه را در پى كشف  جواب داده 

واقعيت وا داشت.
پادشاه نزد مادرش رفت و گفت: »اى 
مادر راستش را بگو، من كيستم؟! اين 
نيستم؟!«  شاهزاده  كه  است  درست 
مادرش بعد از كمى طفره رفتن گفت: 
»حقيقت دارد. چون من و شاه بى بهره 
تخت  به  از  و  بوديم  بچه  داشتن  از 
هراس  شاه  هاى  برادرزاده  نشستن 
دربار  خادمان  از  يكى  وقتى  داشتيم 
گرفتيم  او  از  را  تو  آورد  دنيا  به  را  تو 
بدين  و  شديم«  دار  بچه  ما  گفتيم  و 
پادشاه  نبودن  شاهزاده  راز  طريق 

مشخص شد.
را خواست  فقير  بار ديگر مرد  پادشاه 

پى  چگونگى  براى  مرتبه  اين  ولى 
بردن به اين وقايع بود و به مرد فقير 
گفت: »چطور آن ُدر و اسب و شاهزاده 
نبودن مرا فهميدى؟« مرد فقير جواب 
داد: »ُدر را از آنجايى كه هر چيزى تا از 
درون خودش خراب نشود از بين نمى 
رود را فهميدم و اسب را چون پاهايش 
پشمى بود و ُكرك داشتند. فهميدم كه 
اين اسب در زمان ُكره اى چون اسب 
ها و گاوميش ها يک جا چرا ميكردن 
شير  از  و  گرفته  اُنس  گاوميشى  با  و 
گاوميش خورده بود و به همين خاطر 
از آب خوشش مى آيد.« سپس پادشاه 
گفت: »اصالت مرا چگونه فهميدى؟!«. 
مرد فقير گفت: »موضوع اسب و ُدر كه 
برايت مهم بودند را گفته بودم ولى تو 
دو شب مرا در گوشه اى از آشپزخانه 
جا دادى و پاداشى به من ندادى و اين 
كار دور از كرامت يک شاهزاده بود و 
من هم فهميدم تو گدا زاده هستى و 
يک پادشاه تو را به دنيا نياورده است.«

در  نوروز  عيد  قرقيزستان:  در  نوروز 
روز  در  هم  آن  روز  يك  تنها  قرقيزستان 
اول يا دوم فروردين ماه است كه به ۲9 
روز يا ۳0 روز بودن اسفند بستگى دارد. 
اگر اسفند ۲9 روز باشد اول فروردين و 
باشد در روز دوم فروردين  اگر ۳0 روز 
فروپاشى  از  قبل  تا  مى شود.  برگزار 
دست  به  مراسم  اين  سابق  شوروى 
از  پس  ولى  بود  شده  سپرده  فراموشى 
فروپاشى دوباره حيات يافت و هر ساله 
برگزار مى شود.  قبل  از سال  با شكوهتر 
مراسم جشن اين روز را در شهرها دولت 
تدارک مى بيند و در روستاها بزرگان و 
دخالت  آن  برگزارى  در  سفيدان  ريش 
و  بزرگ  ميادين  در  شهرها  در  دارند. 
اين  اطراف  بيابان هاى  در  روستاها  در 
جشن برگزار مى شود. در قرقيزستان در 
اين روز پختن غذاهاى معروف قرقيزى 
كاتما  و  برسك  مانته  بارماق(  )بش  مثل 
بين  رايگان  به صورت  كه  است  مرسوم 

حاضران در جشن پخش مى شود.
شوروى  دوران  در  قزاقستان:  در  نوروز 
جشن  عنوان  به  نوروز   )۱9۲6 )سال 
بيگانه از سوى حزب كمونيست ممنوع 
يعنى  سال   6۲ از  بعد  تنها  و  شد  اعالم 
اين  آغوش  به  ديگربار   ۱988 سال  در 
استقالل  كسب  با  برگشت.  سرزمين 
در  كشور  اين  رئيس جمهور  قزاقستان، 
يك  صدور  ضمن   ۱99۱ سال  مارس   ۱5

قزاقستان  ملى  جشن  را  نوروز  فرمان، 
را  نوروز  قزاقستان  مردم  كرد.  اعالم 
باورند  اين  بر  اعتدال بهارى مى دانند و 
كه در اين روز ستاره هاى آسمانى به نقطه 
ابتدايى مى رسند و همه جا تازه مى شود 
و روى زمين شادمانى بر قرارمى شود. در 
شب سال تحويل تا شب قزير صاحبخانه 
روشن  خانه اش  باالى  در  شمع  عدد  دو 
مى كند وخانه اش را خانه تكانى كرده و 
كه  دارند  اين  بر  باور  قزاق  مردم  چون 
باعث  نو  سال  آغاز  در  خانه  بودن  تميز 
و  بيمارى  دچار  خانه  آن  افراد  مى شود 
بدبختى نشوند آنان بر اين مسئله ايمان 

دارند و آن را هر ساله رعايت مى كنند.
قزاق  روستايى  دختران  نوروز  شب  در 
گوشت  از  باقى مانده  گوشت  آخرين  با 
نام  به  نام دارد غذايى  اسب كه سوقيم 
از  و  مى پزند  آويز  با  همراه  آشار  اويقى 
پذيرايى  دارند  كه دوستشان  جوان هايى 
مى كنند. آنان نيز در قبال آن به دختران 
كه  مى كنند  هديه  عظر  و  شانه  و  آينه 
معنى  به  و  مى نامند  اتكيتر  سلت  را  آن 

عالقه آور مى باشد.
كهن  زمان هاى  در  زنگبار:  در  نوروز 
در  زنگبار  به  شيرازيان  از  بزرگى  گروه 
كوچيدند  آفريقا  قاره  شرقى  كرانه هاى 
با  نيز  را  نوروز  مانند  ايرانى  آيين هاى  و 
در  نوروز  جشن  بردند.  همراه  به  خود 
زنگبار »نوروزى« ناميده مى شود و هنوز 

جشنى شناخته شده است.
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برويد،  راهكار  اين  دنبال  به  بخواهيد  اگر 
صحبت با كارشناس امور مالياتى ايده خوبى 
است. اين انتخاب شما است كه اجازه دهيد 
حساب  در  موجود  وجه  كه  IRS  تمام 
بانكى شما را در دست بگيرد و شما را بدون 
پول رها كند يا سريعا اقدام كرده و گزينه 
درستى را انتخاب كنيد. از اين راهنمايى به 
نفع خود استفاده كنيد و با مقدارى تالش به 

فردى بدون بدهى تبديل شويد.
کردیت کارت ها 

 Minimum اگر در هر ماه براى پرداخت
دچار  خود  كارت  كرديت   Payment
ظرفيت  از  بيش  خرج   هستيد،  مشكل 
توانايى  عدم  موجب  تان  كارت  كرديت 
هايتان  بدهى  موقع  به  پرداخت  در  شما 
مى باشد. يك جلسه مشاوره رايگان جهت 
شروع  براى  خوبى  نقطه  مشاوره كرديت 
شما  بودجه  مشاور كرديت  يك  است. 
هايى  راه  دنبال  وبه  كند  مى  بررسى  را 
پول  از  بيشترى  مقدار  سازى  آزاد  براى 
كارت  يك كرديت  درخواست  براى  شما 
باال مى گردد. زمانى كه احساس  بهره  با 
به كرديت  بدهى  زيادى  مقدار  كنيد  مى 
 Debt يك گرفتن  نظر  در  كارت داريد، 
از  ديگر  يكى   Management Plan
از  يك  توانيد  مى  كه  است  هايى  گزينه 

مشاور  كرديت دريافت كنيد.
وام دانشجویی

نگرانى مشترک بسيارى از فارغ التحصيالن 
دانشجويى  وام  بدهى  زياد  مقدار  دانشگاه 
بر بدهى  باشد. براساس تحقيقى مبنى  مى 
نفر  هفت  دانشجو،  ده  هر  از  دانشجويان، 
 ۲9,۴00 ميانگين  با  دانشجويى  وام  بدهى 
پردرآمد  شغل  يك  يافتن  دارند.  دالر 
وام  پرداخت  شرايط،  اين  با  است،  سخت 
چالش  مشكل  يك  تواند  مى  دانشجويى 
دانشجويى  هاى  وام  براى  باشد.  برانگيز 
بازپرداخت  برنامه  يك  از  استفاده  فدرال، 
متناسب با ميزان درآمد شما، به شما كمك 
پرداخت  جهت  بهترى  مديريت  كند  مى 

وام دانشجويى خود داشته باشيد.
وام های مسکن

مسكن  وام  يك  براى  حد  از  بيش  اگر 
مقروض شده ايد و در حال كشمكش براى 
پرداخت اين وام هستيد، كمك خواستن از 
وام دهنده خود، قبل از اينكه در پرداخت 
خوب  ايده  يك  بيافتيد،  عقب  خود  اقساط 
پرداخت  بابت  گرفتن  كمك  باشد.  مى 

بدهى حق شماست اما بايد آن را بخواهيد.
وام های خودرو

اگر بدهى وام خودرو شما بيشتر از ارزش 
براى  حد  از  بيش  شما  است،  ماشين  آن 
خريد اين خودرو خود را مقروض كرده ايد 

خودرو  اقساط  پرداخت  دليل،  همين  به  و 
براى چندين سال، شما  را تحت فشار قرار 
وام  به  نشدن  گرفتار  براى  داد.  خواهد 
خودرو  آن  ارزش  از  بيشتر  كه  خودرويى 
است، پيش پرداخت را ۲0درصد )يا بيشتر( 
كرده و شرايط وام خودرو خود را به چهار 
هر  مورد  در  كنيد.  محدود  كمتر  يا  سال 
نوع بدهى، عقب ماندن در پرداخت بدهى 
بزند.  به كرديت شما صدمه  تواند  تان مى 
ريپورت  كرديت  رايگان  نظارت  و  بررسى 
ماهيانه براى  بصورت  اسكورها  كرديت  و 
سابقه  و  ها  بدهى  چگونگى  از  اطالع 

پرداخت، بسيار اهميت دارد.
سه تله برای جلوگیری از  
 Debt Consolidation

به دنبال راه هاى هوشمند جهت يكپارچه 
سازى بدهى كرديت كارت هستيد؟ مراقب 
 Debt Consolidation در تله  سه  اين 

)يكپارچه سازى بدهى ها( باشيد.
 Minimum فراموش كردن براى پرداخت
كرديت  بدهى  كه  هنگامى   :Payment
كارت خود را به يك كارت جديد انتقال 
هر  براى  كه  نكنيد  فراموش  مى دهيد، 
 Minimum ها،  كارت  كرديت  از  يك 
است  ممكن  كنيد.   پرداخت   Payment
Balance Transfer دو هفته طول بكشد 
را   Minimum Payment شما اگر  و 
براى هر يك از كارت هاى خود پرداخت 
آن  تاثير  و  با هزينه هاى پرداخت  نكنيد، 
خواهيد  مواجه  خود  ريپورت  بركرديت 
 Balance انجام  از  پس  حتى  شد. 
هر  بدهى  مجددا  Transfer، مى بايست 
يك از كرديت كارت هاى  خود را بررسى 
كنيد. اگر اين بدهى هر مقدار به غير از 
به  نياز  مقرر  موعد  در  شما  باشد،  صفر 
داريد،   Minimum Payment پرداخت 
دير  هزينه  يك  براى  اينصورت  غير  در 

پرداخت ديگر شارژ مى شويد.
اگر  درخواست چندين وام در يک زمان: 
چندين  درخواست  با  كه  كنيد  مى  فكر 
وام در يك زمان خريدار باهوشى خواهيد 
بود، اشتباه مى كنيد. هر درخواست براى 
وام شخصى باعث ايجاد يك Inquiry در 
 ،Inquiry كرديت ريپورت شما شده و هر
كرديت اسكور شما را مقدارى كاهش مى 
ايجاد  و  وام  چندين  درخواست  با  دهد. 
كرديت  همزمان،  طور  به  بدهى  چند 

اسكور شما واقعا افت مى كنند.
كردن  چك  با  را  خود  وام  براى  جستجو 
كرديت اسكورها و با استفاده از كرديت 
از طريق وبسايت  ريپورت به طور رايگان 
هاى معتبرشروع كنيد. سپس، از يك وام 
كرديت  حداقل  مورد  در  بالقوه  دهنده 

شرايط  واجد  نيازجهت  مورد  اسكور 
شدن براى وام سوال كنيد. برخى از وام 
در وب سايت  را  اطالعات  اين  دهندگان 
كرديت  كه  هنگامى  اند.  داده  قرار  خود 
مورد نياز وام دهندگان را مطالعه كرديد، 
شما  كرديتى  با شرايط  كه  اى  گزينه 

مناسب هست را انتخاب كنيد.
آنالين  كالهبردارى  در  شدن  گرفتار 
زيادى  تعداد   :Debt Consolidation
افرادى  براى  اى،  حرفه  كالهبرداران  از 
هاى  ندارند، وام  خوبى  كرديت  كه 
سايت  اين  دهند.  مى  پيشنهاد  را  آنالين 
بگيرند  مستقيم  هزينه  است  ممكن  ها 
چند  براى  پرداخت  پيش  درخواست  ويا 
افراد  اين  از  باشند.  داشته  از شما  را  ماه 
اجتناب كنيد. درخواست  اندازه  از  بيش 

آنها  به  كه  دهندگانى  وام  به  فقط  را  وام 
پيشنهاد  يك  اگر  بدهيد.  داريد،  اعتماد 
وام  سازى  يكپارچه  براى  خوب  آنالين 
شركت  آن  سابقه  دقت  به  كرديد،  پيدا 
وام  آيا  شويد  مطمئن  و  كنيد  بررسى  را 
دهنده براى انجام اين كار در ايالت شما 
قانونى  دهندگان  ؟)وام  است  شده  ثبت 
تماس  طريق  از  را  كار  اين  اند(  گونه  اين 
 Attorney General  State دفتر  با 
 Banking or Financial يا  و 
 ،Regulation  Department of  State
 Better با  همچنين  دهيد،  انجام 

Business Bureau بررسى كنيد.
آيا تا كنون شكايتى عليه اين وام دهنده 
است،  چنين  اين  اگر  است؟  شده  انجام 

وام خود را به جاى ديگرى انتقال دهيد.

زمانى نگذشته بود كه زن روستايى نسبتا 
جوانى وارد اتاق شد. لباس پر چين محلى 
هايش  گل  روى  و  رنگ  كه  داشت  تن  به 
چشم  ايستاد.  ميزم  كنار  آرام  بود.  رفته 
هيچكس  ديد  از  نمى توانست  او  سفيد 
بود. نگاهم  بماند. چشم چپش كور  پنهان 
به نگاهش گره خورده بود كه باال و پايين 
رفتن چند كنه از روى چارقدش حواسم را 
پرت كرد. او از روستايى دوردست آمده 
بود و براى گوسفندانش داروى ضد انگل 
افتاد.  گريه  به  چرا  نمى دانم  مى خواست. 
شايد با آسمان همدردى مى كرد. با صداى 
از من خواست  بار  آرام و پر بغضش چند 
كه به اندازه كافى دارو براى گوسفندانش 
دادم  اطمينان  او  به  بنويسم.  نسخه  در 
بنويسم  دارو  نسخه  در  كه  مقدار  هر 
از جا  از داروخانه دريافت كند.  مى تواند 
نمى خواستم  بستم.  را  اتاق  در  شدم  بلند 
گفتگوى  بودند  مرد  همگى  كه  همكارانم 
راحت  شايد  كردم  احساس  بشنوند.  مارا 
كردم  دعوت  او  از  كند.  دل  درد  تر 
را  گريه اش  علت  بنشيند.  صندلى  روى 
پرسيدم. گفت »به خاطر چشمم كه كور 

شده گريه كردم.« ياد اين شعر افتادم:
من از چشمان خود آموختم رسم محبّت را
كه هر عضوى به درد آيد به جايش ديده مى گريد

پاک  را  چشمش  گوشة  چارقدش  انتهاى  با 
داد:  ادامه  و  داد  قورت  را  بغضش  كرد. 
»زايمان سختى داشتم، درد زايمان آنقدر زياد 
را  سرم  نمى فهميدم.  را  خودم  حال  كه  بود 
محكم به ديوار مى كوبيدم. بچه ام كه به دنيا 
آمد از حال رفتم. وقتى به هوش آمدم چشمم 
كرده  كورم  زايمان  فشار  نمى ديد.  را  جايى 
صورتش  روى  دقيقه اى  چند  نگاهم  بود.« 
زايمان  و تجربة  بودم  ماند. من هم زن  ثابت 
براى  مادر  بود كه  انصافى  بى  اين  را داشتم. 
اين  به  را  چشمش  فرزندش  آوردن  دنيا  به 
گوسفندانش  تعداد  بدهد.  دست  از  راحتى 

را پرسيدم. نسخه را برايش نوشتم نگاهى به 
به  كه  دادم  اطمينان  او  به  انداخت.  نسخه 

اندازه كافى دارو در اختيارش مى گذارند.
نتوانسته ام  هنوز  آمد  يادم  آمدم  كه  خود  به 
شير االغ سفارش دهم. باران تقريباً تمام شده 
بود، به ابرهاى آسمان كه هر كدام به سويى 
با  اداره  رئيس  كه  مى كردم  نگاه  مى رفتند 
خوشحالى در اتاقم را زد و وارد شد. با هيجان 
گفت: »خانم دكتر، آقاى جعفرى ماده االغش 
تهيه  شير  شما  براى  مى تواند  و  دارد  ُكّره 
كند.« بى نهايت خوشحال شدم. با هيجان از 
اتاق بيرون آمدم و از آقاى جعفرى از اينكه 
اين زحمت را براى من مى كشد تشكر كردم. 
به من قول داد كه فردا شير را تهيه خواهد 
به  اداره  از  كه  زده شدم  آنقدر هيجان  كرد. 
پروين زنگ زدم و به او مژده دادم كه فردا 

شير االغ براى او آماده مى شود.
روز  باران  از  بعد  آسمان  كه  بعد،  روز  صبح 
به  رفتن  آمادۀ  بود،  تر  آبى  هميشه  از  قبل 
ماموريت بودم كه آقاى جعفرى را از پشت 
به  خوشحالى  با  ديدم.  حياط  در  پنجره 
طرفش رفتم مرا كه ديد سالم و احوالپرسى 
كرد. با عجله گفتم: »زحمت مرا كشيديد؟« 
بدهيد  اجازه  است،  ماشين  »داخل  گفت: 
ديدم  برگشت  وقتى  برايتان مى آورم.«  االن 
شير را در يك بطرى خيلى كوچك ريخته و 
بود.  بسته  پالستيكى محكم  را در كيسه  آن 
بطرى را كه تحويلم داد با لحنى آرام گفت: 
»خانم دكتر لطفا ديگر از اين َفرمون ها به من 
ندهيد. زنم لگد بدى از ماده االغمان خورده 
بى نهايت  مى كند.«  درد  شدت  به  پايش  و 
شرمسار شدم، هم به خاطر زن آقاى جعفرى 
و هم براى پروين كه در انتظار چند ليتر شير 
ليوان  يك  اندازۀ  به  فقط  من  ولى  بود،  االغ 
كه  كردم  فكر  خودم  با  مى بردم.  برايش 
راستى اگر زن آقاى جعفرى به همين مقدار 
شير بسنده نكرده بود، چه بر سرش مى آمد؟
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و  براق  بسيار  ژاكت  هميشه  خرد  خرد: 
كه  مكانى  هر  پوشه.  مي  اى  درخشنده 
داره.  را  خودش  خاص  جلوه  ميذاره  قدم 
براى  هرشامگا  است.  روى  پياده  عاشق 
قدم زدن بر روى تپه هاى سرسبز از خانه 
براى  راه،  سر  معبد  در  مياد.  بيرون  اش 
راز و نيايش توقف مي كنه و بعد دوباره 
برمي گرده به خونه. زمان و تعادل برايش 
دنبال  هيچوقت  هستند.  جالبى  مسائل 

جواب نمي گرده.
يا  و  چاى  صرف  براى  خجالت  خجالت: 
مياد.  ديدنت  به  دريا  كنار  در  روى  پياده 
خيلى  شوى.  نزديك  او  به  آرامى  با  بايد 
بيشتر از اونى كه ما فكر مي كنيم حساسه. 
زياد در مورد خودش حرف نميزنه.  من به 
ندرت به ديدنش ميرم و هر وقت هم كه 
رفتم براش گل بردم. نه اينكه توقعى داره، 
خودم اينطورى راحت ترم. دوست داره در 

تنهايى طلوع خورشيد را تماشا كنه.
اعتماد:اعتماد دختر حقيقت است. ذهنش 
ظاهرى نيست، اما واقعى و عينيه. گذشته 
باهاش ميتونى همه راز  انكار نمي كنه.  را 
دلت را در ميان بذارى. رازدار خوبيست. 
بسيار خيرخواه، منصف و البته با احتياطه. 
دارند  احتياج  كه  ميزنه  مردمىحرف  با 
صدايش را بشنوند. به كسانى گوش ميده 
ساكتى  با  و  دارند  شنونده  به  احتياج  كه 
در كنار كسانى مى شينه كه به حرف زدن 
حضورش  هستند.  مشكوک  نيز  خودشون 
ساده و بدون انكاره. در همه جا خانه داره 
و راحت با همه كنار مياد. اعتماد شكستنى 
مورد  در  تا  نداره  هم  نيازى  و  نيست 
استادى  و  مهارت  به  بكنه.  تبليغ  قدرتش 

احترام ميذاره. او مادر عشق است.
نامعلومی: در گذشته براى مدت طوالنى 
با نامعلومى زندگى كردم. اميد داشتم تا 
تصور  هيچ  باشه.  مدت  كوتاه  مون  رابطه 
نمي كردم كه بتونم اينقدر بهش نزديك 
گذاشتى.  زندگيم  به  قدم  تو  تا  شوم، 
بود  اين  خواستى  من  از  كه  چيزى  اولين 
از  قبل  كنم!  رابطه  قطع  نامعلومى  با  تا 
هر چيز چند سوال در ذهن دارم كه بايد 
تو كى هستى؟!  پيدا كنم.  براشون جوابى 
چه انگيزه هايى در ذهنت دارى؟! ميتونم 
هاى  ساعت  واقعا  آيا  كنم؟!  اعتماد  بهت 
زندگيت را مي خواهى با من بگذرونى و يا 

تو نيز به دنبال نامعلومى مي باشى؟!
تکّبر: تّكبر هيچ اعتنايى به تابلوى »داخل 
را  آنها  اينكه  مثل  اصال  نميذاره.  نشويد« 
نمى بينه. بسيار كاوشگره. اما هميشه به 
كه خودش  كنه  مي  دنبال جهتى حركت 
اى  محدوده  تنها  باشه.   كرده  انتخاب 
حدودى  و  حد  فقط  ميذاره،  احترام  كه 

خواهرش  ميباشه.  خودش  به  متعلق  كه 
تعجب ميكنه كه بعد از تمام اين سال ها 

چطور تّكبر با شك گلف بازى مي كنه.
شک:هفته بيش شك بدون دعوت  وارد 
اندازه  به  كه  گفتم  بهش  شد.  منزلم 
كه  خواستم  ازش  و  دارم  مهمون  كافى 
شنوا  گوش  هيچوقت  اما  برگرده.  بعدا 
نداره. مدام حرف هاى خودشو تكرار مي 
اينكه  تا  دوباره،  و  دوباره  و  دوباره  كنه. 
چه  مورد  در  كه  كنم  مي  فراموش  كامال 
پر  بسيار  ميزدم.  حرف  او  با  موضوعى 
توقعه و اصال سخاوتمند نيست. اما براى 

صادق بودنش ارزش قائلم.
هايى  ساختمان  همان  در  ايمان  ایمان: 
آپارتمانى  نيز  قدرت  كه  كنه  مي  زندگى 
ايمان  پيش  وقت  چند  داره.  خودش  براى 
رفته  بيرون  شهر  از  كوتاهى  مدت  براى 
بود  تا سرى به عموى مريضش بزنه. تمام 
قدرت  را   آپارتمانش  به  مربوط  كارهاى 
به  و  كرد  چك  را  هايش  نامه  داد.  انجام 
داد.  آب  نيز  را  رسيد.گياهان  اش  گربه 
ايمان با قدرت احساس راحتى  مي كنه. با 
همديگه بزرگ شدند. در واقع مادرهايشان  
رابطه  به  اطرافيان  هستند.  زاده  خاله 
دوستى ايمان و قدرت حسودى مى كنند. 
ايمان ساده  پشت سرش زمزمه هست كه 
در  را  او  تا  قدرت،  به  متكى  و  شده  لوح 
مقابل پستى و بلندي هاى زندگى حمايت 
كنه. البته اشتباه مي كنند و خبر ندارندكه 
در  قدرت  از  كه  است  ايمان  حقيقت  در 
مقابل نامردي ها مراقبت و دفاع  مي كنه.

رحم چند تا انگشتر عقيق داره كه  رحم: 
احساس  زندگى  با  هستند.  قشنگ  خيلى 
معنى  داره.  نزديكى  و  صميمى  بسيار 
قربانى و فداكارى را كامال درک مي كنه. 
باهاش راحت ميتونى  از مرگ نمىترسه. 
محفوظ  او  پيش  رازت  و  بزنى  حرف 
بچه  كودكيش،  زمان  در  ماند.  خواهد 
و  حساس  و  خجالتى  بود.  پذيرى  آسيب 
مورد تمسخر هم كالسي هايش. در كالس 
زبان  جرات  شد.  دوست  جرات  با  نهم 
يادش داد كه  و  آموخت  او  به  را  عاميانه 
چطور والى بال بازى كنه و از همه مهمتر 
به رحم ياد داد تا به مردم عشق بورزه و 
ديگران  كه  باشه  نداشته  اهميتى  برايش 
در موردش چه فكر و يا قضاوتى مي كنند.

به  كه  است  دادستانى  مانند  گناه  گناه: 
خوبى بلده چه مسيرى را بره تا متهم، هر 
چند بى گناه، كامال احساس يك جنايتكار 
راحتى  به  و  داره  قوى  اى  شامه  بكنه.  را 
هر  كنه.  دنبال  را  تنفر  و  شك  ميتونه 
خطايى  كار  چه  كه  كنى  سوال  ازش  چه 
ازت سر زده، اصال بهت محل نميذاره و 

و  زجرآوره  بسيار  سكوتش  نميده.  جوابى 
نارضايتيش مانند شب هاى تاريك و سرد 
ميلرزونه.  را  بدنت  مونه.  مى  زمستونى 
گناه فكر ميكنه كه من خيلى تنبل هستم 
در  و  جداست  او  مسير  از  مسيرم  چون 
نميدم.  انجام  را  كارهايم  او  راه  جهت  
مشتركمان حرف  دوستان  به  سرم  پشت 
هاى بيخودى زده. البته آنطورى كه مثل 
سابق از حركات و حرفهايش آزرده خاطر 
اونقدر  و  نميشم  ناراحت  االن  شدم،  مي 
اهميت نداره. با اين حال نمي تونم كامال 
تظاهر كنم كه برام مه م نيست. باالخره 
وقتى  ميكنه.  ناراحتم  يكذره هم كه شده 
لنگ  كه  ميشى  متوجه  مياد  ديدنت  به 
لنگ ميزنه. مثل يك پرنده چالق. با اينكه 
مچ شكسته اش داره بهتر ميشه، اما زخم 

قلبش كامال آلوده شده.
اتکاء به نفس: سال ها پيش اتكاء به نفس 
كت  اين  مدتها  تا  دوخت.  برايم  كت  يك 
زياد  بودم.  آويزان كرده  در عقب كمد  را 
تا  كنم.  استفاده  ازش  كه  تمايلىنداشتم 
از كمد درآوردمش و  اينكه باالخره يكروز 
به تن كردم. چند دفعه اول كه پوشيدمش 
بوى نفتالين ميداد، اما هر چه بيشتر از اين 
كت استفاده كردم، هم به اندامم بهتر جا 
كمتر  و  كمتر  نفتالينش  بوى  هم  و  افتاد 
خيلى  اوايل  رفت.  بين  از  باالخره  تا  شد، 
بپوشم.  زيادى  را  كت  كه  داشتم  وحشت 
در  يا  و  بدزدتش  كسى  يا  ترسيدم  مى 
مكانى جايش بذارم. اما حاال خيالم راحته. 
انداره  و  نوشته شده  داخل كت  در  اسمم 
به جز خودم.  نميشه  ديگرى هم  هيچكس 
هر وقت اين كت را  تن ميكنم همه ازش 
پرسن كه چنين كت  و مى  تعريف ميكنن 
قشنگى را كه كامال اندازه ام نيز هست از 
كجا آوردم! بهشون در مورد خياطم، اتكاء 
كارش  در  چقدر  اينكه  و  ميگم  نفس،  به 
مهارت داره و ميدونه چطورى برات كتى 
ازش  وزنى  و  سن  هر  در  بتونى  تا  بدوزه 
اگر  كه  باشه  يادت  البته  كنى.  استفاده 
تا   برى،  نفس  به  اتكاء  ديدن   به  خواستى 
برات كتى بدوزه، اول بايد جرات را ببينى 
و بعد از اينكه اتكاء به نفس برات كت را 
دوخت، بايد صبر را پيدا كنى و بعد كت را 
مدام بپوشى تا باالخره كامال اندازت  بشه.

زده  شگفت  راحت  خيلى  زيبايى  زیبایی: 
شال  يك  تابستان  فصل  در  ميكنه.  ات 
هاى  شانه  روى  بر  قشنگ  بسيار  طاليى 
انواع  ظريفش ميندازه و در بازارچه شهر 
و اقسام عسل ها را مى فروشه. وقتى بهش 
اما  مياد،  جوان  بسيار  بنظرت  كنى  نگاه 
در واقع سنش اصال معلوم نيست. زيبايى 
اما  نميشه،  عصبانى  و  ناراحت  راحتى  به 
يكى  از  مهمونى  يك  در  پيش  وقت  چند 
از مهمون ها خيلى آزرده خاطر شده بود. 

گل  اسم  كه  ميخواست  مدام  زيبايى  از 
را  غذا  كدام  يا  و  بگه  را  اش  عالقه  مورد 
تا  نبود  يكى  داره!  دوست  بيشتر  همه  از 
زيبايى  كه  مگه ميشه  بگه،  اين مهمون  به 
يا يك نوع گل را دوست  فقط يك رنگ و 
داشته باشه، وقتيكه اين همه چيزهاى زيبا  
معما  به  خيلى  كردند.  احاطه  را  اطرافش 
عالقه داره و با هر كسى كه شهامت داشته 
باشه تا از او تقاضاى رقص كنه، مى رقصه.
بچه  كوتاهترين  هميشه  انتقاد  انتقاد: 
كالسش بود. به همين دليل در همان سنين 
براى  كلمات  از  بتونه  تا  گرفت  ياد  پايين 
دفاع از خودش استفاده كنه. وقتى به سن 
به  تا  نوجوانى رسيد خيلى دوست داشت 
و رويش كنه  زير  و  بزنه  هر چيزى دست 
و برايش نيز اصال مهم نبود كه اگر دوباره 
همه چيز را  مثل اول سرجاش  ميگذاشت 
يا نه.  بخاطر حس شديد كنجكاوى ميخواد 
اينكه  با  انتقاد  بياره.  در  سر  چيز  همه  از 
اما  داره،  دوست  را  هايش  بچه  عاشقانه 
پدر بسيار سخت گيرى  است. نگرانه كه 
بچه ها خودسر بزرگ شوند. بعضى وقتها 
دلم ميخواد نامه اى براش بنويسم و ازش 
بخوام تا تنهام بگذاره. اما مشكل اينجاست 
كه وقتى براى مدتىنمى بينمش، احساس 
وقت  هر  ميكنم.  براش  شديدى  دلتنگى 
چرا  نميدونم  ميزنم  حرف  باهاش  كه  هم 
كه  منفى  حرفهاى  معموال  ميشم.  عصبى 
بهم ميگه باورم ميشه و متاسفانه حرفهاى 
از خاطرم ميره. هر موقع سر  خوبش زود 
مسئله اى با هم توافق نداريم، براى روزها 
ناراحت هستم و مثل ديوانه ها از اين طرف 
ميرم به اونطرف و از همه ميخوام تا بهم 
شايد  درسته.  من  حرف  كه  بدن  اطمينان 
داشته  اعتماد  انتقاد  به  ميتونستم  اگر 
مدام  او  نميشدم.  ناراحت  اينقدر  باشم 
فكرش را عوض ميكنه. نمى تونى كامال به 
نوع  او  براى  باشى.   انتقاد متكى  نظريات 
رابطه من و تو و يا با ديگران مهم نيست. 
و  هستيم  كى  ما  بدونه  ميخواد  فقط  او  
اما  مراقبه،  بسيار  شد.كامل  خواهيم  چه 
محتاط نيست. بارها دستش را سوزونده تا 
تونسته به خودش ياد بده تا توجه بيشترى 
كه  ميكنه  ادعا  باشه.  داشته  اطرافش  به 
وظائفش بسيار مشكلتر از بقيه هست. سه 
سالى ميشد كه اين پست بدون سرپرست 
اين  براى  كه  مردمى  بيشتر  بود.  مونده 
شغل رجوع ميكردند، نمى تونستند فراتر 
از مصاحبه اوليه برند. بعد از پنج سال كار 
مداوم كامل  بى نهايـت احساس خستگى 
حل  هوا  در  داره  كه  ميكرد  حس  كرد. 
ميشه و متوجه شد كه بزرگترين قدرتش 
اينكه  در قوى ترين صفتش رشد ميكنه و 
ما با چه توانايى ميتونيم جلوى او مقاومت 

كنيم. 
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ميكنه.كامل  فروتنى  احساس  بيشتر  حاال 
ناراحتـى  و  ترس  وقت  هر  تا  گرفته  ياد 
داره، برقصه. از اينكه ما تظاهر به فروتنى 
مخفى  را  خود  واقعى  زيبايى  و  كرده 
مى  وقتى  نيست...و  راضى  اصال  ميكنيم، 
بينه كه ما با چه شدتى از همديگه متنفر 
امتناع  خود  كردن  عوض  از  و  هستيم 
حال  اين  با  ميخوره.  غصه  خيلى  ميكنيم 

براى عيب هايمان احترام قائله.
نيمه  بطور  دانشگاه  در  عذاب  عذاب: 
فصل  عاشق  است.  فلسفه  استاد  وقت 
فوريه  ماه  يخ  و  سرد  روزهاى  و  زمستون 
در  اوقاتشو  اكثر  ميتونه  چون  ميباشه، 
درست  سوپ  عاشق  بگذرونه.  منزل 
قلمى  صورتى  خوندنه.  كتاب  و  كردن 
پوست  داره...با  برجسته  هايى  گونه  و 
زمستون  شبيه  سياهش  موهاى  و  روشن 
او  به  خيلى  مردم  از  هست...بعضى  هم 
حرف  موردش  در  طورى  و  دارند  عالقه 
با  آشنايى  ميمونه  اين  مثل  كه  ميزنند 
بسيارى  البته  افتخاره...  نوع  يك   عذاب 
نيز از او اصال خوششون نمياد... هر وقت 
روشون  سريع  بيننش,  مى  خيابان  در  كه 
يك  به  شده  معروف  برميگردونند...  را 
اين  حقيقت  گير,اما  سخت  بسيار  معلم 
است كه ميتونه خيلى دلسوز باشه. براى 
موضوعاتى كه در كالس درس ميده بسيار 

ارزش قائله. بخودش مغروره.
از  كه  را  شوهرم  لباس  تغيير  تغییر: 
وقت  دير  تا  ميپوشه.  است  گوزن  پوست 
خواب  از  زود  هم  خيلى  و  ميمونه  بيدار 
و  نشستم  ميزم  پشت  ميشه.  بيدار 
ميشه.  اتاق  وارد  آهسته  نوشتنم.  مشغول 
آرامى  به  را  گردنم  پشت  و  بطرفم  مياد 
مىبوسه. دوست داره تا مردم را سرگرم 
آزرده  بسيار  بزنى  داد  سرش  اگر  و  كنـه 
دادن  گوش  عاشق  تغيير  ميشه.  خاطر 
ساعتها  بايد  وقتها  بعضى  موزيكه.  به 
تا  كنى،  توجه  ميده  گوش  كه  آهنگى  به 

ريتمش را متوجه شوى.
پا  به  نارنجى  جوراب  هيجان  هیجان: 
است،  كردن  روشن  آتش  عاشق  ميكنه. 
چرا كه زبان شعله را بخوبى درک ميكنه. 
اولين بارى كه به من ياد داد تا آتش روشـن 
كنم، هفده ساله بودم. احساس ميكنم االن 
هيجان  به  سرى  تا  رسيده  دوباره  وقتش 
بزنم. اين دفعه ميخوام قلبمم را باز كرده و 
آتش را به درونش راه بدهم. هيجان بسيار 
مهارت  دوستى  رابطه  در  است.  رويايى 
داره. شغلهاى مختلفى در زندگيش داشته، 
از مكانيكى گرفته تا شعبده بازى، نقاشى، 
خواننده، اختراع كننده و شاعر. هميشه در 
اتاقى  بود  نوجوان  كه  موقعى  حال حركته. 

زمستان  و  كرد  اجاره  اضطراب  منزل  در 
پارسال نيز صبر به او در خانه اش جا داد. 
باد به هيجان ياد داد تا بتوند در يك لحظه 
زياد  اينكه  با  باشه.  مختلف  مكان  دو  در 
خوبى  دوستان  اما  بينند  نمي  را  همديگر 
هيجان  كه  وقتها  بعضى  هستند.  هم  براى 
با باد ميرقصه، در آسمان رعد و برق ميشه.
بيگناه  كه  وقتى  مواقع  بيشتر  گناهی:  بی 
سوار قطار ميشه با سالمندان حرف ميزنه. 
صحبت  خودش  با  هم  اوقات  بعضى  البته 
ميكنه و يا با كسى كه بغل دستش نشسته و 
سرش را در داخل روزنامه اش قايم كرده. 
گاهى آواز ميخونه. در بين حرفهاش از راز 
اما چون به سادگى  و رمز صحبت ميكنه، 
حرفهايش را ميزنه، اكثر مردم متوجه اين 
خطر  با  كه  موقعى  از  شوند.  نمى  موضوع 

رابطه پيدا كرده از هيچ چيز نمى ترسه.
خبر  نيازهايش  از  كامال  قناعت  قناعت: 
انجام  بزرگى  تكانى  خانه  پارسال  داره. 
همه  تا  ايستاد  سرش  روى  مدتها  تا  داد. 
به  حاال  بيرون.  بريزند  اضافه  اسبابهاى 
پيدا ميكنه. هر وقت  را  راحتى همه چيز 
كه قناعت احساس غمگينى كنه ميره در 
هر  كوهها.  بطرف  يا  و  گالب,  از  پر  وان 
موقع كه از محله هاى غريبه رد ميشه، با 

گربه هاى آنجا دوستى ميكنه.
رفته  خانواده  اهل  تمام  كه  زمانى  درک: 
به  تا  كردم  دعوت  درک  از  شمال،  بودند 
بياد و كمكم كنه در كارهاى خانه.  منزلم 
به محض اينكه وارد شد بهش هشدار دادم 
تا  دارم  انتظار  و  است  من  خانه  اينجا  كه 
بماند.  هست  كه  همانطورى  چيز  همه 
به  كاريش  پرونده  كه  كرد  اعتراف  درک 
نيست،  نقص  و  عيب  بى  بايد  آنصورتىكه 
وقت  بيهوده  بخاطر  قبليـش  شغل  واز 
را  ها  پنجره  تمام  شده.  اخراج  گذراندن 
درختان  و  كرد  تميز  را  شومينه  شست، 
نيست،  آشپزى  اهل  زياد  كاشت.  ميوه 
دارايى  طمعه.  خوش  غذاهاى  عاشق  اما 
كه  چيزى  هر  براى  اما  نداره،  چندانى 
متعلق به اوست بسيار اهميت قائله. خب, 
بود  كه  همانطورى  ام  خانه  در  چيز  همه 
نكرده  بجا  جا  را  هيچ چيزى  هنوز هست. 
ولى  بكنم.  شكايتى  كارش  از  نميتونم  و 
مكان  نقل  ام  خانه  به  درک  كه  موقعى  از 

كرده، زندگيم كامال زير و رو شده.
درد: درد خيلى زيركه. انگشتان خاكسترى 
و  گريه  شدت  از  صداش  داره.  سردى 
فرياد خسته شده. تعدادى از مردم متوجه 
نيستند كه بعضى از احساسهايى كه دارند 
اشتباها  ديگر  بعضى  و  هست  درد  بخاطر 
ميگذارند.  درد  تقصير  را  احساساتشان 
از  تا  ميكنند  سعى  مردم  كه  موقع  هر 
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به شكلهاى   را  او خودش  درد دورىكنند، 
ميرود.  دنبالشان  به  و  آورده  در  مختلف 
بسيار راحت ميتونه همه را زير نظر داشته 
با او روبرو  با استحكامت  باشه. اگر بتونى 
شوى و ترس را به خود راه ندهى، يك دواى 
مخصوص بهت ميده تا زخمت چرک نكنه.

درک: حسادت با فكرى بسيار مغشوش در 
آشپزخانه منزلش و در كنار اجاق ايستاده 
بهم  عصبانيت  با  را  ديگ  داخل  غذاى  و 
ميزنه. زير لب به زمين و زمان بد و بيراه 
اطرافيان  ميگه. در ذهنش عضوهاى بدن 
را يكى بعد از ديگرى با حرص از همديگه 
ميتونه  راحتى  به  البته،  ميكنه.  جدا 
ظاهرش را در نزدت فريبنده نشون بده. 

بقدرى در حضورت دم از دوستى، عشق 
او،  و محبت ميزنه كه فكر ميكنى، براى 
تو تنها رفيـق و همدم روى زمين هستى و 
اما، با بى پروايى، در غيابت، خنجرش را 
...و دوباره  فرو ميكنه  به پشتت  تا دسته 
از  بعد  باالخره  اما  خنده...  مى  رويت  به 
ميده.  نشون  را  اصلى خودش  روى  مدتى 
راحتى،  به  ميتونه  بدجنسى  و  نادرستى 
خانه  داخل  منتظره  غير  و  دعوت  بدون 
ات بشه. بهم هشدار دادند تا ازش دورى 
كنم. چند وقتى درها را قفل كردم و پرده 
ها را كشيدم. مدتهاست كه ازش خبرى 
را  ام  خانه  روى  كه  سياهى  ابر  ندارم. 

پوشانده بود ناپديد شده.

اما واقعيت اين است كه اكثر مردم نمى 
جهت  را  بيشتر  يا  دالر   ۲00،000 توانند 
پرداخت به صورت يكجا براى خريد يك 
از  كار  اين  انجام  كنند.  انداز  پس  خانه 
پس  آيد،  نمى  بر  متوسط    فرد  يك  عهده 

انجام آن مستلزم گرفتن يك وام است.
بهترین سناریو در وام مسکن

در بهترين سناريو براى يك فرد متوسط، 
مى  آن  در  كه  د  دار وجود  استثناء  يك 
ممكن  وام  ك  ي گرفتن  كه  گفت  توان 
وام،  اين   . د شو او  سقوط  باعث  است 
اعداد  از  برخى  د  بيايي است.  مسكن  وام 
اين  كه  ببينيد  تا  كنيم  تحليل  تجزيه  را 
خانه  قيمت  افتد.  مى  اتفاق  چگونه  روند 
گفته  به  بنا  تحده  م اياالت  در  معمولى   
Huffington Post، ۱88900 دالر است. 
حداقل ميانگين پرداخت بر روى يك خانه 
بنا به گفته Yahoo، ۱6 درصد است. نرخ 
متوسط   براى يك وام مسكن ۳0 ساله در 
سال ۲0۱6 بنا به گفته Bankrate، حدود 

۳,85 درصد است.
یک خانه در واقع چقدر برای شما می ارزد

در  شده  مشخص  اعداد  از  ده  ا استف با 
اقساط  تمام  اينكه  فرض  با  اييد  ي ب باال، 
پرداخت  موقع  به  سال   ۳0 همه  در  وام 

خانه  اين  نهايت  در  كنيم  اسبه  ح م شود، 
چقدر مى ارزد. پرداخت ما در يك خانه 
است،  درصد   ۱6 حداقل  دالر   ۱88900
بنابراين مجموع finance، ۱58675 دالر 
مسكن۳,85  وام  نرخ  يك  در   . د باش مى 
در  شده  پرداخت  بهره  جموع  م درصد، 
باشد.  مى  دالر   ۱09۱۲۲,۳۳ سال   ۳0
را  خانه  آن  خريدار  كه  است  غى  ل مب اين 
هزينه  كل  بنابراين،  كند.  مى   financ e

خانه ۲980۲۲,۳۳ دالر مى باشد.
این خانه بعد از 30 سال چقدر می ارزد 

اين  از  بعد  دارايى  ارزش  اينكه  تشخيص 
بود، كار مشكلى  همه سال چقدر خواهد 
است. چرا كه بعد از گذشت اين همه سال 
و تاثير زيادى كه مكان آن دارد، تغييرات 
زيادى خواهد كرد. با اين حال، با استفاده 
از ميانگين ملى بياييد تصور كنيم پس از 
۳0 سال، يك خانه به طور متوسط   ۴ درصد 
ل  سا  ۳0 از  پس  كند.  مى  رشد  ل  سا در 
الر  د  6۱۲677,79 به  را  خانه  ين  ا ارزش 
 ، بزرگى گذارى  سرمايه  عجب   . د برسان
بسيارى  تعداد  عدد  اين  ست؟  ا درست 
نظر  در  نمونه،  براى  دهد.  مى  ب  ي فر را 
بگيريد يك خانه ۳0 ساله براى نگهدارى 

نياز به تعميرات زيادى دارد.
روزى يک مرد ثروتمند پسر بچه كوچكش را به يک روستا برد تا به او نشان دهد 
مردمى كه در آنجا زندگى مى كنند چقدر فقير هستند. آن دو، يک شبانه روز در خانه  
محقر يک روستايى مهمان بودند. در راه بازگشت و در پايان سفر مرد از پسرش 

پرسيد : »نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟«
پسر پاسخ داد: »عالى بود پدر!«

پدر پرسيد: »آيا به زندگى آنها توجه كردى؟«
پسر پاسخ داد: »بله پدر!«

و پدر پرسيد: »چه چيزى از اين سفر ياد گرفتى؟«
پسر كمى انديشيد و بعد به آرامى گف : »فهميدم كه ما در خانه يک سگ داريم 
و آنها چهار تا. ما در حياطمان يک فواره داريم و آنها رودخانه اى دارند كه نهايت 
ندارد. ما در حياطمان فانوس هاى تزئينى داريم و آنها ستارگان را دارند. حياط ما 

به ديوارهايش محدود مى شود اما باغ آنها بى انتهاست.«
با شنيدن حرف هاى پسر زبان مرد بند آمده بود. پسر بچه اضافه كرد: »متشكرم 

پدر، تو به من نشان دادى كه ما چقدر فقير هستيم.«
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ادامه مطلب نامه های شگفت انگیز...از صفحه ۶

هر كس دوست دارد نگار يا پيكر يا عكس 
خود  خويشاوندان  از  خود،  از  تصويرى  و 
گراميداشتگان  از  و  خود  دوستان  از   ،
خود  ديوارخانه  بر  و  و  نگهدارد  خود 
بياويزد. پيكره را نگهداشتن پيكره پرستى 
است  كس  آن  داشتن  بزرگ  بلكه  نيست 
را  آتش  پس  نيست.  او  آن  از  پيكره  كه 
فروزان نگهداشتن و به آن نگريستن و به 
نيست  پرستى  آتش  آمدن،  اندر  ستايش 
و  است  بزرگ  خداى  گراميداشتن  بلكه 
كه  همانگونه  زرتشت  او.  به  بردن  نماز 
از  هارا  پيكره  و  نگارها  و  نمودارها  همه 
آاليش هاى پندار بافى و ناپاكي هاى پندار 
مينوى  پيكرى  هم  را  آتش  زدود،  پرستى 
زرتشت  آتش  گاتها  سرتاسر  در  بخشيد. 
ينو  آثر   « همه  از  پيش  و  همه  از  بيش 
مزدا  اهور  كه  است   -Athra Mainyu
از راه آن به همه كس، چه راستكار و چه 
آتش  آن  ميدارد.  ارزانى  شادى  دروغكار، 
دو  انجام  سر  كه  است  مينوى  فروزان 
گروه راستكاران و دروغكاران را روشن را 

روشن مي سازد.
خواهان  اهور،  اى  ميگويد: »ما،  زرتشت 
آتش تو مي باشيم. كه از پرتو راستى توانا 
است آن نيرومند است و آشكارا به نيكان 
كمك ميكند و شادى مي بخشد ولى، اى 
مزدا، آزار بد خواهان را يكدم از ميان بر 
مي دارد. از گرماى آتش تو كه از راستى 
من  به  روى  نيك  منش  است،  نيرومند 
آزار  براى  دروغكار  كه  هنگامى  ميكند.  

من كمر مي بندد،
را   خود  منش  و  آتش  جز  مزدا،  اى  كرا، 
پرتو  از  اى؟  گمارده  من  نگهدارى  براى 
كه  اهور،  اى  است،  دو گوهر  اين  كارهاى 
را  نهادم  بسته مي شود.  بكار  راستى  آيين 
از اين دستور آگاه ساز«. پيداست كه آتش 
زرتشت آن گرما، آن حرارت، آن روشنى، آن 
نور، آن پرتو مينوى است كه از اهورامزدا 

سر چشمه ميگيرد و بس. 
 Geush روان  T Gave- جهان  جهان 
 :Geush Tashan ساز  Urvan جهان 
هات ۲9 به نمايشنامه دلچسبى مي نمايد 
زرتشت  شدن  گزيده  بر  انگيزه  آن  در  كه 
به سرورى معنوى و مادى جهانيان با زبانى 
شيرين سروده شده است. بازيگران نمايش، 
جهان روان، جهان ساز، راستى، منش نيك 
گاو  پيكر  به  جهان  باشند.  مي  زرتشت  و 

است و روان آن است كه گفتگو مي كند. 
واژه گو-gov: بيست و سه بار آمده است 
معنى  از  گذشته   ، درسنسكريت  را  آن  كه 
ستاره،  ماه،  خورشيد،  هاى  معني  به  گاو 
جانوران  »همه  و  سخن  زمين،  آسمان،  پرتو، 
بر  نيز  چنين  از گاتها  اند.  سودمند« نوشته 
نمودار جهان زنده است  واژه  اين  ميآيد كه 
ومردم  شود  مي  جانوران  همه  شامل  آن  و 
نيز در آن هستند.  اگر گو gov  را جز اين 
پنداريم، گاتها كه در سرتاسر آن از راستى، 
شهريارى،  انديشى،  درست  منشى،  نيك 
جاودانى،  و  آبادانى  آرامش،  آشتى،  آزادى، 
از سه پايه انديشه نيك، گفتار نيك و كردار 
دينى  راهنمايان  از  يك  هيچ  آن  بر  كه  نيك 
پايه اى نيفزود، نغز سخن رفته است، ناگهان 
از جايگاه برزين خود بر زمين افتاده، دوبيتي 

هاى گله داران نيم فرهيخته مي گردد.
كه  آنانى  حتى  است  نكردنى  باور  اين 
گاو  فرهنگ  پى  در  همه  هايى  انگيزه  به 
باستان هستند  ايرانيان  دارى  گله  و  بانى 
كنند،  مي  آورى  شگفت  هاى  ترجمه  و 
پيام زرتشت و دين بهى او را در گفتارها 
و پيشگفتارهاى خود بس واال مي نمايند. 
پس اگر معنى آن جهان زنده بدانيم، هم 
آيين نغز و فرهنگ برزى پديد ميايد و هم 
و  آن كشاورزى  و شاد كه در  آباد  جهانى 
شايسته  خود جايگاهى  براى  دامپرورى 
كمتر رسيدگى  آن  به  كه  اى  دارد. نكته 
به  كه  است  بخشايشى  آن   ، است  شده 
و  شود  مي  ارزانى  مادى  و  معنوى  سرور 
با آن جهانيان  آن شيرين سخنى است كه 
را با خواست خداوندى آشنا سازد و تخم 
كه  است  پيدا  دارد.  بر  ميان  از  را  كين 
است  اين بوده  سرود  اين  سرايش  انگيزه 
كه بگويد كه زور را نمي توان با زور زدود 
و كج  بدانديش  تا  بايد  زبان شيوايى  بلكه 
رفتار را بر راه راست آورد و جهانى نيك 
از  زرتشت  افزاى  آشتى  روحيه  ساخت. 
جهان  است.  هويدا  سرودهايش  يكايك 
است،  بسته  ما  با  كه  آنجايى  تا  خدايى، 
آنها  همانند  و  نمودارها  يا  پرتوها  اين  از 
پر  پره  چرخ  اين  روى  است.  برخوردار 
است كه همه آيين و آموزش زرتشت مي 
به  زرتشت  فلسفه  پرتوها  اين  در  چرخد. 
اين  در  است.  نحوى سروده شده  بهترين 
پرتوها نهفته است راز زندگانى، زيرا اين 

پرتوها گسترده است راه زندگانى. 

ادامه مطلب  پيام زرتشت...از صفحه ۴ ادامه مطلب  ایران شناسی ایران دوست...از صفحه ۷

حسن جوادى در بررسى از تمايالت گوناگون 
مصلحان اجتماعى زمانه در رابطة كشورهاى 
اسالمى با اروپاييان از سه گروه ياد مى كند: 
شرط  بدون  اقتباس  به  كه  نخست  »گروه 
گروه  داشتند.  اعتقاد  اروپايى  تمدن  از 
و  ها  وهابى  مانند  گرايانى  سنت  ديگر 
سلفى ها كه بازگشت به گذشته را براى 
حفظ اصالت آرمان هاى اسالمى  الزم مى 
رستگارى  راه  كه  سوم  گروه  و  دانستند 
در  را  اروپايى  امپرياليسم  با  مقابله  در 
اتحاد اسالمى مى ديدند. اما در انگلستان 
و  پارلمان  در  ليبرالى  هاى  شخصيت 
مطبوعات و محافل دانشگاهى بودند كه 
با مجاهدات حق طلبانه در سرزمين هاى 
اروپايى  امپرياليسم  با  مبارزه  در  شرق 
همدلى داشتند. در ميان شرق شناسان، 
دانشگاه  فلسطينى  استاد  سعيد،  ادوارد 
نيويورک، مقولة شرق شناسى را به طور 
اروپايى  امپرياليسم  از  اى  زائده  كلى 
روشنفكران  از  هرچند  او  دانست.  مى 
يا  بالنت  ويلفريد  مانند  آزاديخواهى 
ويليام موريس نام مى برد كه با سياست 
اما  نيستند،  موافق  امپرياليستى  هاى 
تاكيد مى كند كه اينان در سياست هاى 
نداشتند.  تاثير  خود  هاى  دولت  خارجى 
درحاليكه منصور بنكداريان در رد نظرية 
از  به شمارى  بينى  با واقع  ادوارد سعيد 
تالش روشنفكران اروپايى اشاره مى كند 
بار،  يك  تنها  »سعيد  شود:  مى  يادآور  و 
او  كند.  مى  اشاره  براون  به  گذرا،  آنهم 
هِند  مخالِفت  صداِى  گرفتن  ناديده  با 
استعماِريبراون وكسانى چون او از لحاظ 
تاريخى سهم شرق شناسان را در مبارزۀ 
بيستم  قرن  اوايل  در  استعمارى  ضد 

ناديده مى گيرد.«)۳(
و  براون  هاى  كوشش  اهميت  در  بنكداريان 
اجالس ۱9۱۲  در  او  به شركت  او،  دوستان 
كميتة ايران در لندن اشاره مى كند كه در 
آن شش هزار تن حضور داشتند. ناگفته نماند 
Ori�  كه در تاثير انتشار كتاب شرق شناسى

 Edward Said سعيد  ادوارد   entalism
دانشگاه  فلسطينى  استاد   )۲00۳-۱9۳5(
شد  پراكنده  شائبه  اين  نيويورک  كلمبياى 
كه هر دانشمند غربى كه دربارۀ كشورهاى 
مامور  نوشته  چيزى  و  كرده  كارى  شرق 
سياسى يا »عامل استعمار« بوده و جز تعدى 

و  قصد  شرق  هاى  ملت  حقوق  به  تجاوز  و 
همة  حاصل  بنابراين  است.  نداشته  غرضى 
و مردود است و  او مغرضانه  كوشش هاى 
نيست  انكار  جاى  البته  نيست.  اعتنا  قابل 
كه توجه اروپائيان به ملت هاى مشرق زمين 
زمانى پديد آمد كه سياست استعمارى اين 
كشورها آغاز شد. اما رابطة بازرگانى از آغاز 
تاريخ مقدمه و موجب اصلى روابط معنوى 
به  زمين  مغرب  است.  بوده  فرهنگى  و 
ادبيات  و  تاريخ  و  زبان  در  تحقيق  صرافت 
شرق نيفتاد مگر وقتى كه در صدد استفاده 
اين  از  برآمد.  اين كشورها  از منابع طبيعى 
رو در بسيارى از كشورهاى غربى، از جمله 
از  شرقى  مطالعات  مدارس  انگليس،  در 
هرچند  شد.  تاسيس  خارجه  وزارت  جانب 
مدارسى  چنين  تاسيس  از  نخستين  غرض 
اين بود كه براى خدمات سياسى و تجارى 
در هر كشور افرادى تربيت شوند كه زبان 
و  بياموزند  را  كشور  آن  رسوم  و  آداب  و 
انجام  خوب  را  خود  وظايف  تا  بشناسند 
دهند، اما اين مقدمه دليل آن نمى شود كه 
گمان كنيم غربيان جز اين قصد و غرض به 
مشرق  فرهنگ  و  ادبيات  و  ها  زبان  سراغ 
رالينسون  كرزيك  هنرى  اند.  نرفته  زمين 
Henry مستشرق و باستان شناس انگليسى 
ميان  ها  ماه  را  خود  كه   )۱895-۱8۱0(
بيستون  هاى  صخره  از  آسمان  و  زمين 
آويخت تا از كتيبه هاى داريوش، كه يكى از 
بشرى  تاريخ  سراسر  هاى  كتيبه  بزرگترين 
است، نسخه بردارى كند و سال هاى دراز 
صرف  را  ديگر  دانشمندان  و  خود  وقت 
كرد  ها  كتيبه  آن  خطوط  مفتاح  كشف 
خود  عايد  سودى  چه  زحمات  همه  آن  از 
پيشقدم  كه  براون  يا  و  كرد؟  كشورش  و 
تأليف تاريخ ادبيات ايران در چهار جلد، در 
انگليسى شد و براى  ۲۳00 صفحه، به زبان 
پژوهندگان ادبيات ايران در جهان مرجع و 
راهنمايى شد از كارخود چه طرفى بربست؟
مارس   ۱۲ راس،  دنيسن  همسر  به  براون  نامة   )۱
۱9۱۲، به نقل از »نامههايى از تبريز« ادوارد براون 

ترجمه حسن جوادى، تهران، ۱۳5۱، ص ۱7
۲( نامه هايى از تبريز، ص ۱6

 Mansour Banakdarian, Edward G.)۳
 Browne And The Iranian Constitutional
 Struggle: From Academic Orientalism
 To Political Activism, Iranian Srudies,

.11�10 PP ,1993 ,2�1.No.26.Vol

حاوى  قبور  اين  آيا  بدانيم  نتوانستيم  ما 
بودند  ايران  پادشاهان  از  كسانى  جسد 
اصفهان شايع است كه در  زيرا در  نه،  يا 
موقع مرگ شاه سه تابوت كامال شبيه بهم 

ديگرى  قم،  به  يكى  كه  شود  مى  ساخته 
برده  اردبيل  به  ديگر  يكى  و  مشهد  به 
نمى داند كه كدام يك  مى شود و كسى 
است.  شاه  حاوى جسد  تابوت  سه  اين  از 

موقع  در  ما  كه  نويسد  مى  »پردوالماز« 
ورود به دو تاالر از شنيدن نوعى موسيقى 
نفر مال  پانزده  متعجب شديم. ديديم كه 
قرآن بدست گرفته بودند و در طول ديوار 
صدايى  با  آنها  جوانترين  بودند.  ايستاده 
خواند  مى  نواهايى  آهنگين  بسيار  و  بلند 

او گوش مى دادند.  به  با لذت  و ديگران 
خواندن  بوديم  تاالرها  در  ما  كه  مدتى  تا 
آمديم  بيرون  وقتى  اما  نشد،  قطع  آنها 
اين مالها پيش ما آمدند و ما را براى آن 
نواى موسيقى كه شنيده بوديم مجبور به 

پرداخت پولى كردند.
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ادامه مطلب به نام هستی...از صفحه ۲۳

فهرستى از كارهاى علمى مستندى كه در 
ايران انجام داده ام:

براى  حسى  بى  در  هيپنوتيزم  كاربرد   -1
براى  آمادگى  و  ترميم  دندان،  كشيدن 
جراح  پزشكى  دكتر  كمك  با  لثه  جراحى 
قديمى  مستند  هاى  فيلم  دندانپزشك. 
مربوط به حدود سى سال قبل موجود است.

در  درد  بدون  طبيعى  زايمان  انجام   -۲
 ۱۳69 سال  در  بار  نخستين  براى  ايران 
در بيمارستان آبان تهران و شرح كامل در 

روزنامه كيهان 
بيهوشى  بدون  سزارين  اولين  انجام   -3
توسط هيپنوتيزم در جهان در بيمارستان 
پارس تهران و فيلمبردارى مستند كانال ۲ 
تلويزيون ايران كه البته هرگز پخش نشد.

چهارمين  و  سومين  دومين،  انجام   -۴
در  ترتيب  به  بيهوشى  بدون  سزارين 
زاده،  عيوض  دكتر  هاى  بيمارستان 
آسيا.  بيمارستان  و  پيامبران  بيمارستان 
و  فيلمبردارى شده   ها  اين جراحى  كليه 
ها  روزنامه  و  بسط مجالت  و  ضمن شرح 

در تلويزيون ايران پخش شده اند.
۵- كاربرد هيپنوتيزم در درمان فشارخون 
باال كه درمان دارويى بر آن بى اثر بوده در 
با تشنج در  يك جلسه و درمان آسم توام 
يك جلسه در بيمارستان دانشكده پزشكى 
با  بيمارستان،  رياست  نظر  شاهرود تحت 

تاييديه مركز پزشكى شاهرود.
6- كاربرد هيپنوتيزم در ارتقاء توان هاى 
كه  نحوى  به  ورزشكاران  روانى  و  جسمى 
در طول يك هفته دو تيم شكست خورده 
باشگاه صنام را كه در مرز قهرمانى كشور 
قهرمانى  مقام  به  بودند  خورده  شكست 
رسانيدم، با تاييديه رياست باشگاه صنام.

ارتباط  در  كتاب  جلد  پانزده  تاليف   -۷
آن،  مختلف  كاربردهاى  و  هيپنوتيزم  با 
يوگا، تفسير  تعليمات  همچنين در زمينه 
سلطان  داستان  تفسير  و  مولوى  نامه  نى 
تحقيقات  و  موالنا  مثنوى  از  كنيزک  و 
و  مرگ  از  پس  جهان  مورد  در  مفصل 

سرنوشت ارواح پس از ترک بدن.
آموزشى در زمينه  تنظيم هفت دوره   -۸
توان  ارتقاء  و  خودشناسى  و  خودسازى 
اين  تعليم  سال  سى  حدود  و  روحى  هاى 

دوره ها.
با  درگير  بيمار  هزاران  ويزيت   -9
در  كوشش  و  روان  و  اعصاب  مشكالت 

درمان و تسكين درد آنان. 
بيان  كه  متعدد  شفابخشى  كارهاى   -1۰

آنها از حوصله اين مقاالت خارج است.
مدارک مستند كارهاى انجام شده غير از 
و  پزشكى  تيم  تاييد  با  شفابخشى،  مسئله 
رپورتاژهاى مجالت  و  بيمارستان ها  نامه 

و روزنامه ها موجود است.
توجه خوانندگان محترم را به گزارش مجله 

»ايده آل« در اين رابطه جلب مى كنم.
به عنوان یک پزشک باید این روش را تجربه 
می کرد تا بتواند سر از کار هیپنوتیزم در بیاورد

چطور شد كه تصميم گرفتى براى زايمان 
به روش هيپنوتيزم فكر كنى؟

پارسال خبر عمل سزارين آيدا را در مجله 
موفقيت خواندم و دوست داشتم زايمانى 
طبيعى داشته باشم. بعد از اين كه باردار 
شدم با خانم دكتر خدايى صحبت كردم و 
بنا شد زايمان طبيعى با هيپنوتيزم داشته 
دكتر  خانم  باردارى،  آخر  هاى  ماه  باشم. 
به من گفت كه به خاطر وزن باالى بچه، 

زايمان طبيعى ممكن نيست.
چرا بعد از اين كه فهميدى زايمان طبيعى 

برايت مقدور نيست، منصرف نشدى؟
از اين كه زايمان طبيعى نداشتم ناراحت 
بودم اما از اين كه قرار بود سزارين بشوم 
طب  به  هم  خودم  چون  داشتم.  هيجان 
با  آشنايى  از  پيش  و  عالقمندم  مكمل 
هيپنوتيزم، ورزش هاى كششى كار كرده 
تا  هم  ريلكسيشن  هاى  تكنيك  به  و  بودم 
استاد  با كمك  بعد  و  بودم  آشنا  حدودى 
الماسيان، تمرين هاى زيادى انجام داديم 
تا به مرحله آمادگى عمل سزارين از طريق 

هيپنوتيزم برسم.
پزشک بودن، كار را برايت سخن نمى كرد؟

دانم  مى  ام،  خوانده  پزشكى  خودم  چون 
طب سنتى، در خيلى از موارد جواب گوى 
نياز بيماران نيست و طب مكمل مى تواند 
در  دو  هر  و  كند  برطرف  را  نواقص  اين 

كنار هم كامل مى شوند.
چطور بر ترس هايت غلبه كردى؟

كال نگران نبودم، چون با تمام مراحل عمل 
آيدا را  آشنا بودم. وقتى كه فيلم  سزارين 
مى  شد.  بيشتر  نفسم  به  اعتماد  ديدم 
موفقيت  عمل  اين  خدا  كمك  با  دانستم 
كشيدن  طول  از  فقط  بود.  خواهد  آميز 
عمل مى ترسيدم و تيم پزشكى به همراه 
استاد الماسيان به من اين اطمينان را داده 
بودند كه حداقل زمان براى عمل در نظر 
گرفته شود. ۴0 دقيقه مرحله آماده سازى 
من براى رفتن به خلسه عميق و ۲0 دقيقه 

هم انجام عمل سزارين زمان برد.
اتفاقى  چه  هيپنوتيزمى  خلسه  آن  در 

برايت افتاد؟
همه  فهميدم  شد،  انجام  اول  برش  وقتى 
روند  كردم  مى  حس  است.  جدى  چيز 
عمل خيلى تند پيش مى رود. همه چيز را 
مى فهميدم. مراحل برش، بيرون كشيدن 
روى  را  اش  سنگينى  نهايت  در  و  بچه 
بخش  لذت  خيلى  كه  كردم  حس  پاهايم 

شنيدم.  را  بچه  گريه  صداى  بعد  و  بود 
نيست،  بيهوشى  و  خواب  هيپنوتيزم، 
كار  وقتى  است.  بيشتر  آگاهى  نوعى 
آغوشم  در  را  بچه  و  شد  تمام  زدن  بخيه 

گذاشتند خودم چشم هايم را باز كردم.
به نتيجه اى كه مى خواستى رسيدى؟

براى دخترم يك مادر معمولى نباشم.
روش  كه  رسيديد  نتيجه  اين  به  چطور 
يا  طبيعى  زايمان  انجام  براى  هيپنوتيزم 

سزارين مى تواند روش مناسبى باشد؟
باردارى و زايمان سخت را خودم  دوران 
باردارى  زمان  در  بودم.  كرده  تجربه 

پزشك  يك  عنوان  به 
ايده  خيلى  تجربه 
مراحل  تمام  بود.  آلى 
ملموس  برايم  عمل 
بود. تجربه اى بود كه 
بايد حتما آن را يكبار 
امتحان مى كردم. من 
عقيده  هم  آيدا  با  هم 
نيست  قرار  كه  ام 
عمل  بعد  به  اين  از 
هيپنوتيزم  با  سزارين 
پيش  شود.  انجام 
نفر  دو  ما  شدن  قدم 

شدن  عملى  امكان  بر  گذاشتن  صحه  براى 
هيپنوتيزم و كاربرى بودن آن بود. تجربه اى 
كه نشان داد انجام عمل هاى سبك تر با اين 

روش حتما ميسر است.
جراحی که با هیپنوتیزم کودکی را به دنیا آورد

دكتر رويا خدايى، متخصص زنان و زايمان، 
جراح ۴0 ساله اى است كه تنها داوطلب 
انجام سزارين با هيپنوتيزم بوده و با انجام 
آنها  بيهوشى  كه  سزارين  زايمان  عمل  دو 
به روش هيپنوتيزم انجام شده، نشان داد، 
جراح جسورى است. دكتر خدايى توضيح 
مى دهد كه چطور يك پزشك و يك بيمار 
تجربه  چنين  به  دست  شوند  مى  حاضر 

غريبى بزنند.
چطور شد كه حاضر شديد جراح عمل 

زايمان با هيپنوتيزم باشيد؟
مهم ترين دليلش اين است كه هيچ وقت 
هميشه  و  باشم  معمولى  ندارم  دوست 
كار  كه  اى  زمينه  هر  در  دلم مى خواهد 
به  باشم.  متفاوت  ديگران  با  كنم  مى 
تحصيل  طول  در  هميشه  همين،  خاطر 
كه  هم  االن  بودم.  برجسته  شاگردان  از 
علوم متافيزيكى مى خوانم، سعى مى كنم 
بهترين باشم. وقتى هم كارم تمام مى شود 
زن  يك  دارم  دوست  روم  مى  خانه  به  و 

خانه دار متفاوت باشم.
برايمان  را  بودن  متفاوت  اين  مى شود 

تعريف كنيد؟
مى  غريبى  و  عجيب  كار  جور  هر  با  آدم 
از  منظورم  ببينيد،  باشد.  متفاوت  تواند 
متفاوت بودن اين است كه تكرارى نباشم. 
باوجود شغلى كه دارم و گاهى تمام وقتم 
را مى گيرد، حتى ممكن است نصف شب، 
به خاطر يك مريض اورژانسى ناچار شوم 
به بيمارستان بروم، اما هميشه خواسته ام 

دانشجوى تخصص بودم و با كشيك هاى 
شديد،  هاى  استرس  و  درميان  شب  يك 
تمام خطرهايى كه زن باردار مى توانست 
مثل  كردم،  تجربه  را  شود  مواجه  آن  با 
مسموميت شديد باردارى، فشارخون باال، 
حساسيت هاى پوستى، افت  پالكت هاى 
خون، مقاومت دهانه رحم به آمپول فشار 
و نهايتا سزارين اجبارى. موقع زايمان هم 
نمى  خون،  پايين  هاى  پالكت  خاطر  به 
توانستم بيهوشى كامل داشته باشم و على 
رغم اين كه دوست داشتم »درسا« آرامش 
متاسفانه  كند،  تجربه  را  تولد  از  قبل 

زايمان سخت و پرتنشى داشتم.
چرا پيشنهاد اين عمل را به شما دادند؟

يك سال و نيم پيش قرار شد اولين زايمان 
از طريق هيپنوتيزم در ايران انجام شود. 
دكتر  كه  دانست  مى  فرد  مهران  آقاى 
تجربه  پيش  سال   ۱7 حدود  الماسيان 
روى  را  هيپنوتيزم  با  سزارين  زايمان 
اين  نتوانسته  ديگر  و  داشته  همسرش 
عدم  دليل  به  هم  كند،  تكرار  را  تجربه 
و  هيپنوتيزم  از  مردم  صحيح  شناخت 
پيدا  داوطلبى  بيمار  و  جراح  كه  اين  هم 

نكرده بودند.
خوش  عمل  اين  انجام  به  شما  همه  و 

بين بوديد؟
كامل  اطمينان  كارش  به  الماسيان  استاد 
داشت و به ما هم شجاعت مى داد. طبيعى 
بود من براى اولين بار دچار استرس زيادى 
شوم اما به خاطر اعتمادى كه به كار استاد 
پيدا كرده بودم و آرامشى كه در رفتار آيدا 
را بكنم و  نهايت تالشم  بود، متعهد بودم 
با اين كه حدود يك ساعت داخل شكم را 
دستكارى كردم اما خوشبختانه آرامشم را 

در طول هر دو عمل حفظ كردم.
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مادر از صندلى پشتى مدام دست به سرو 
صورت فريدون مى كشيد و قربان صدقه 
اشتهايش  و  خوراک  وضع  از  و  رفت  مى 
زرى  عمه  پرسيد.  مى  غذاخوردن  براى 
يك ريز از »انشااهلل وقتى عروسى كردين 
ميزد.  حرف  رفتين...«  خودتون  خونه  و 
پريوش ساكت بود و هنوز منتظر فرصت 
بود تا فريدون را تنها بيابد تا همان مطالب 
نامه ها را كه همه ميگويند بعد از ازدواج 
برايش  ميشوند  هم  عاشق  شوهر  و  زن 
ها  زن  و  كرد  مى  رانندگى  پدر  بگويد. 
از او گرفته بودند.  فرصت حرف زدن را 
شناخت  مى  خوب  را  پدر  كه  فريدون 
از  و  پريد  زرى  عمه  و  مادر  حرف  وسط 
خواهيد  نمى  شما  جون  »آقا  پرسيد:  پدر 
حرفى بزنيد؟« پدر قهقهه سرداد و گفت: 
»ماشااهلل به چونه اين خانم ها كه مگه حاال 
فرصتى  من  به  كه  ميشه  خسته  ها  حاال 
گفتند:  هم  با  زرى  عمه  و  مادر  بدند؟« 
خودت  شما  زديم؟  حرف  كى  ما  »وا! 
ساكت نشسته اى و حرف نميزنى تقصير 
ما چيه؟ نكنه مى خواهى همه ساكت و الل 
از  بايد  نديديمش.  بشيم؟ خب چند ساله 
پدر  باشيم ديگه.«  با خبر  احوالش  و  حال 
اَمون  من  به  كه  هم  حاال  »ُخب  گفت: 
نميدين تا جواب اين شازده پسر رو بدم.« 
مادر رو به عمه زرى كرد و گفت: »بفرما 
پدر  عالى.«  جناب  داداش  آقا  از  هم  اين 
پرسيد: »فريدون جان بايد از درس هايى 
تفاوت  و  ات  دانشكده  و  اى  خوانده  كه 
كشور  درون  هاى  درس  با  درسهايت 
آنكه  از  برايم تعريف كنى.« پيش  حسابى 
فريدون دهان باز كند تا حرفى بزند، عمه 
زرى پريد وسط كه »حاال براى اون تعريف 
خيلى  خيلى  كارهاى  االن  زياده.  وقت  ها 
اونها  به  راجع  بايد  كه  هست  تر  واجب 
خانم  عمه  اين حرف  با  بشه.«  زده  حرف 
االن  همين  كه  ريخت  ُهرى  فريدون  دل 
را پيش خواهند كشيد و  پريوش  موضوع 
در اين باره هم هرچهار نفر متفق الفكرند 
و او در اقليت ناچيز خواهد ماند و هرچه 
را كه مى خواهند به زور تحميلش خواهند 
كرد. برگشت و به عمه زرى گفت: »عمه 
ديدن  از  تر  واجب  كارى  هيچ  االن  جان، 
دوستان و آشنايان و گپ زدن درباره سال 
هاى دورى نيست. آقا جون حق دارند. من 
بايد از همه تحصيالتم و رشته درسى ام و 
تفاوت هاى علمى و فرهنگى آنجا برايشان 
تعريف كنم چون براى من زحمت كشيده 

اند و حاال منتظر ثمره اش هستند.
هرچند عمه زرى و پريوش و مادر جون، 
از حرف هاى فريدون خوششان نيامد اما 
را  وارد  تازه  مسافر  تا دل  كردند  سكوت 
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دست  در  را  ميدان  فريدون  نرنجانند. 
و  ها  از درس  خانه  در  تا جلوى  و  گرفت 
فرصت  و  زد  حرف  استادان  و  دانشگاه 

آغاز بحث ازدواج را به كسى نداد.
دود  شد،  نزديك  خانه  به  كه  اتومبيل 
هلهله  صداى  و  هواخاست  به  اسفندها 
نيمه  ساكت  و  ساكن  فضاى  در  شادى  و 
رفت.  دورتر  محله  سه  تا  و  پيچيد  شب 
بچه محل ها فريدون را از دست خانواده 
ربودند و قدم به قدم از جلوى خانه دورتر 
و دورتر بردند. چرت و پرت هاى جوانى 
با قهقهه هاى بى خبرى در هم مى آميخت 
به  را  جوانى  خوش  دوران  شاد  فضاى  و 

معرض تماشا مى گذاشت.
اجاق هاى حياط در حال  روى  بر  كه  آنچه 
مى  شايد  نبود،  شام  ديگر  بودند،  پخت 
توانستند به عنوان صبحانه صرف كنند زيرا 
هنوز  و  بود  گذشته  نيمه  از  ها  ساعت  كه 
ولوله و هلهله حاكم بر محله بود. باالخره با 
اصرار بيش از حد فريدون براى برگشتنش 
قرار  خانواده  خدمت  در  و  خانه  داخل  به 
رضايت  ها  محل  بچه  و  دوستان  گرفتنش، 
دادند كه فعال موقتا به خانه هايشان بروند 
و  برگردند  دوباره  بامداد  تا  بزنند  وُچرتى 

ادامه لودگى ها را دنبال كنند.
پريوش هنوز به اميد بازگشت فريدون و 
در  دامادى  شكل  به  كنارش  در  نشستن 
كنار عروس، لباس سفيد و تنگ و بلندش 
را عوض نكرده بود و به سختى در داخل 
بود.  نگهداشته  محبوس  را  خود  نفس  آن 
عدم  و  هشدارها  و  داليل  از  هيچكدام 
و  بود  نگرفته  جدى  را  فريدون  رغبت 
فريدون  بى رقيب  را مالك  همچنان خود 
مى دانست و براى فريدون يك وظيفه مى 
دانست كه راهى به جز ازدواج با او وجود 
ندارد. در اين خيال پردازى هاى پريوش، 
راهنما و مرشد اصلى، عمه زرى بود و او 
هم به اتكاى قدرت و نفوذ كالم برادرش 
خواسته  اين  از  اقوام  ساير  و  فرزندان  در 
اش كوتاه نمى آمد و به هرشكلى كه بود 
مى بايستى اين وصلت را به انجام برساند. 
حتى با استدالل هاى زياد و فشار بر روى 
مجاب  را  پدر  گى،  خانواده  آبروى  واژه 
كرده بود كه به هر ترتيبى شده فريدون 

را وادار به ازدوج با خواهرزاده اش كند.
باالخره دوستان فريدون را رها كردند و او 
به خانه برگشت. همه براى ورودش كف 
راه  بفرما  بفرما  با  و  خاستند  بپا  و  زدند 
را يكسره به محلى باز كردند كه پريوش 
روى يك صندلى چوبى نشسته بود. وقتى 
فريدون به صندلى كنارى صندلى پريوش 
رسيد، نگاهى به اطراف كرد و صندلى را 
به عقب پس زد و گفت: »من مى خواهم 

خستگى  تا  بنشينم  زمين  روى  آدم  مثل 
عالمت  اين  ها  خيلى  براى  دربرود.«  ام 
فروتنى و دورنشدن از آداب و سنن قديمى 
اش تلقى شد و با آفرين آفرين گفتن، از او 
تمجيد كردند و بعضى هم شرحى بر آفرين 
هايشان مى افزودند و مى گفتند: »به اين 
ميگن پسر با اصل و نسب. درسته كه سالها 
گم  را  خودش  اصالت  اما  بوده  فرنگ  در 
نكرده و زمين نشستن را به صندلى ترجيح 
ميدهد. بالفاصله مونس خانم كه  ننه سابق 
فريدون و پيشخدمت خانه بود، از فريدون 
پرسيد: »آقا فريدون كه الهى من فداى اون 
قهوه  بريزم؟  برات  چى  بشم،  باالت  و  قد 
گفت:  فريدون  افشره؟«  آب  يا  ميخورى 
»مونس خانم شما كه ميدونى من فقط چاى 
مى خورم.« و با اين كالم فريدون، بار ديگر 
صداى تحسين حضار برخاست كه آفرين به 
آن شيرى كه خوردى و آن نانى كه پدر به 
دهانت گذاشت. به اين ميگن مرد اصيل و 
رو مى كردند به يكديگرو مى گفتند: »مى 
بينى؟ پنج شش سالست كه در ديار فرنگ 
نخورده.  ُجم  پدرى  خانه  از  انگار  اما  بوده 
كه  اونهايى  سر  توى  بخوره  بالش  و  درد 

سه روز ميرند آلمان تا ماشين بيارند، ديگه 
به  برسه  چه  كنند  مى  فراموش  را  فارسى 

اينكه چاى بخورند.«
موقعيتى  برهم  و  درهم  جمع  آن  درميان 
وجود نداشت كه عمه زرى بتواند پريوش 
تا  بنشاند و صبر كرد  به كنار فريدون  را 
احساس  همه  چون  گردد.  برقرار  آرامش 
تا  دستورداد  پدر  كردند،  مى  گرسنگى 
سفره بسيار بزرگى را كه از پيش تدارک 
ديده شده بود پهن كنند و خوراک ها را 
عنوان  به  را  همه  و  بياورند  سرسفره  به 
و  بود  خوب  هم  كنند.  صرف  صبحانه 
تا بحال خورش  هم خنده دار. مى گفتند 
قورمه سبزى را به عنوان صبحانه نخورده 
بودند و نيز دوغ و سبزى و همه چيزهايى 
كه در شام صرف مى شود در بامداد و به 
جاى صبحانه خوردند و پس از آن كم كم 
چشمها سنگين شدند و هركسى در جايى 
پستوى  آنجا كه در  تا  ناچار  به  و  ولو شد 
و  آوردند  بود  موجود  رختخواب  خانه 
در  نتوانستند  كه  آنهايى  و  كردند  پهن 
آنجا بخوابند به خانه هاى خود برگشتند 
سوار  سفيد  لباس  همان  با  هم  پريوش  و 

اتومبيل شد و به خانه برگشت.
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بنابراين اگر نوزادى ۱0 ساعت از روز بيدار 
است، خوب است كه حدود ۳ ساعت در 
تماس با زبان فارسى و حدود ۳ ساعت در 
تماس  اين  باشد.  انگليسى  زبان  با  تماس 
مى تواند تنها در حد پخش كارتون و شعر 
و داستان صوتى باشد، بدون اينكه كودک 
توجه خاصى به آن بكند. در واقع همين كه 
كودک در به نوعى در معرض زبان مورد 
 نظر باشد كفايت مى كند. درهمين راستا 
كودک  با  كردن  صحبت  كه  كنيد  توجه 
راهكارهاى  هم  او  براى  خواندن  شعر  و 

بسيار مفيدى هستند. 
كودک  كه  هنگامى  ها،  اين  بر  عالوه     -3
و  شعر  و  الاليى  پخش  از  است،  خواب 
غافل  دوم،  زبان  به  صوتى  داستان هاى 

نشويد.
موارد  اساسى ترين  از  يكى  نكته  اين   -۴
حتما  است!  زبانه  دو  كودک  تربيت  در 
شرايطى فراهم كنيد تا فرزندتان هر چند 
شما،  حضور  بدون  را  زمانى  يكبار   وقت 
كند.  سپرى  دوم  زبان  گويشور)ان(  با 
به مرور  تا كودک  اين كار سبب مى شود 
زبان  به  ارتباط  برقرارى  ضرورت  زمان 

بعد  شرايط  اين  تكرار  كند.  حس  را  دوم 
)زمانى كه كودک مى تواند  از سه  سالگى 
و  مهم  بسيار  كلمه اى صحبت كند(  چند 

ضرورى است.  ادامه دارد
نظرات  و  نقد  دريافت  از  ۱-نويسنده 
گرمى  به  نوشتار  اين  درباره ى  خوانندگان 

استقبال مى كند.
بندى هاى  طبقه  و  تعاريف  ۲-زبان شناسان 
متفاوتى براى دوزبانگى مطرح كرده اند. ولى 
ما در اين نوشتار به همين تعريف ساده ولى 

جامع بسنده مى كنيم.
۳-مفهوم ذهنيت  باز و ذهنيت بسته يا همان 
 ”Growth mind�set, Fixed mind�set”
ِدِوک،  كارول  خانم  توسط  كه  عبارتى ست 
پس از  استنفورد،  دانشگاه  روان شناسى  استاد 
و  موفقيت  مفهوم  روى  بر  تحقيق  سال ها 
دستاوردهاى  زندگى، مطرح شده است. براى 
اطالعات بيشتر دراين باره مى توانيد به كتاب 

زير رجوع كنيد.
 Dweck, C. S. )2008(. Mindset: The
 new psychology of success. Random
House Digital, Inc

گويند كه روزى خليفه از محلى مى گذشت ، ديد كه بهلول زمين را با چوبى اندازه 
مى گيرد. پرسيد: »چه مى كنى؟« گفت: »مى خواهم دنيا را تقسيم كنم تا ببينم به ما 
چه قدر مى رسد و به شما چه قدر؟ هر چه سعى مى كنم، مى بينم كه به من بيشتر 

از دو ذارع )حدود يک متر( نمى رسد و به تو هم بيشتر از اين مقدار نمى رسد.«
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ميان  در  هوشيار  دكتر  با  را  مطلب 
گذاشتيم. خوب گوش داد. جلو آزمايشگاه 
علوم طبيعى دانشكده علوم بوديم كه در 
آن يك اسكلت انسانى را براى تشريح سرپا 
نگه داشته بودند. هوشيار ايستاد و مدتى 
به اسكلت خيره شد، بعد سرى تكان داد 
و گفت: »عيب اين آقاى خمرۀ العلوم اين 
است كه نمى داند يك روز به اين شكل در 

مى آيد. برويد ببينم چه مى توانم كرد؟
هفته بعد در حياط دانشكده قدم مى زد 
كه دوره اش كرديم. دكتر هوشيار هرگز 
مى  ترجيح  رفت.  نمى  استادان  دفتر  به 
داد ساعات پيش از درس را با بچه ها در 

حياط مدرسه باشد.
برگشت  است!  كرده  چه  پرسيديم 
گفت:  و  نگريست  ما  در  خيره  و  راست 
گلستان  برويد  كنيد،  ولش  كنيد،  »ولش 
استاد  كه  زده  حيرت  ما  و  بخوانيد.« 
ادامه  او  و  بستيم  لب  گويد  مى  چه 
كه  بخوانيد  بخوانيد.  »گلستان  داد: 
بفهميد سعدى هفتصد سال پيش در حق 
آنكه  بى  و  است؟«  گفته  چه  خمرۀالعلوم 

معطل شود اين دو بيت را خواند:
ابر اگر آب زندگى بارد 

هرگز از شاخ بيد برنخورى
با فرو مايه روزگار مبر

كز نى بوريا شكر نخورى
اين آقا ِشكر ندارد خودتان و آن دختره را 

بى خود معطل نكنيد.
FFF

مدرسه  در  بود،  او  با  من  دبيرى  ورزش 
آن  ادبيات  معلم  كه  آبشار  كوچه  در  اى 
آقاى محمدصفا برادرزاده استاد بزرگورا 
دكتر ذبيح اهلل صفا. روش كار اين بود كه 
ممتحن درس يعنى دكتر هوشيار و معلم 
كالس يعنى صفا در ته كالس مى نشستند 
دادند  مى  امكان  داوطلب  شاگرد  به  و 
كه به جاى معلم معمولى بايستد و درس 
بدهد. مدرسه جنوب شهرى بود و اگر من 
خود بچه سرچشمه نبودم نمى دانستم چه 
بايد كرد؟ امتحان معلمى دادن آنهم براى 
درس ادبيات كار سختى بود چون ادبيات 
چيزى بود در رديف موسيقى و ورزش كه 

هيچكس آن را جدى نمى گرفت.
رفتيم.  كالس  به  تن  سه  ما  و  زدند  زنگ 
صفا توضيح داد كه امروز يك معلم جوان 
و  بدهيد  گوش  بدهد،  درس  خواهد  مى 
خود  و  والسالم  و  همين  و  نكنيد.  شلوغ 
آخر  هوشيار  دكتر  دست  كنار  و  رفت 
گچ  كردم  صاف  سينه  نشست.  كالس 
كه  گرفتم  خود  به  معلم  قيافه  برداشتم، 
درس  كالس  گوشه  سه  دو  از  مرتبه  يك 
چند نفر باهم گفتند: »قاسم كوريه« اين 

ادامه مطلب  يادداشت هاى بى تاريخ...از صفحه ۲۰

اصطالحى بود كه آن روزها براى موضوعى 
ساخته  است  دروغ  و  ندارد  حقيقت  كه 
بودند. در خرازى فروشى ها كارتهايى به 
اندازه كارت ويزيت چاپ كرده بودند كه 
از اين قبيل متلك ها بر آن چاپ شده بود 
و بچه ها در جيب داشتند و وقتى گاه آن 
را بى آنكه بخوانند بهم نشان مى دادند و 
بيرون مى  از جيب  را  ديگرى جوابش  آن 
كشيد و عرضه مى داشت. جمله بچه ها 
مرا در وضعى قرار داد كه بايد جان در مى 
بردم به اين جهت بالفاصله گفتم: »آقاى 
مثل  بود  چيزى  هم  جوادى  آقا  جواديه« 
»لوله كشى«. كالس جا  و  »قاسم كورى« 
خورد و ساكت شد. بچه ها فهميدند كه ما 
از خودشان هستيم و من كه هواى كالس 
بدستم آمده بود بجاى آنكه درس معمول 
حكايات  زيباترين  از  يكى  كنم  شروع  را 
خواندم،  داشتم  بر  از  كه  را  گلستان 

حكايتى عاشقانه و جوان فريب.
در  از  عزيز  يارى  كه  دارم  ياد  »شبى 
درآمد. چنان بى اختيار از جاى جستم كه 

چراغم به آستين كشته شد
سرى طيف من يجلو بطلعته الدجى

شگفت آمد از بختم كه اين دولت از كجا
بنشست و عتاب آغاز كرد »كه مرا در حال 

كه بديدى، چراغ بكشتى. به چه معنى؟«
كه  بردم  گمان  يكى  معنى  دو  به  گفتم: 
به  بيتم  اين  آنكه  ديگر  و  برآمد  آفتاب 

خاطر بگذشت:
چون گرانى به پيش شمع آيد

خيزش اندر ميان جمع بكش
ور شكر خنده اى است شيرين لب

آستينش بگير و شمع بكش
هيكل  درشت  من  و  شد  ساكت  كالس 
را  شعار  اولين  كه  را  كالس  شاگرد  ترين 
سر داده بود با اشاره انگشت از صف آخر 
صدا زدم و پاى تخته بردم، گچ بدستش 
دادم و گفتم كه اين دو بيت آخر را بنويس 
و معنى كن. خواندم. با خط بدى نوشت. 
معنى خواستم، نتوانست. در ميان لبخند 
كورى  »قاسم  گفتم:  هوشيار  هوشيارانه 
كسى است كه وقتى دلبر به سراغش مى 
آيد عرضه خاموش كردن شمع را نداشته 
باشد.« بچه ها دست زدند و كالس تمام 
به  بغل زد و محكم  آمد مرا  شد. هوشيار 

سينه فشرد و بوسيد و گفت:
- من وسعدى را زنده كردى و يادت باشد 

كه حضرت شيخ فرموده:
استاد معلم چو بود بى آزار

خرسک بازند كودكان در بازار
برو قبولى معلم خوبى هستى. 

معنى  آن  به  معلمى  هرگز  و  رفتم  من  و 
نكردم زيرا شاگرد معلم عشقى بودم كه 

و  اى  گفته  آن سخن  از  بارها  اى شيخ  تو 
گناه شاعريت را بگردن آن نهاده اى:

همه قبيله من عالمان دين بودند
مرا معلم عشق تو شاعرى آموخت

كلوپ  اين  مخصوص  عضو  اگر  حتى 
بيايد كه در مسير حركت  نباشى و پيش 
زخمى  سخت  و  كنى  تصادف  اتوبانها  در 
كمك  به  كوپتر  هلى  با  كلوپ  اين  شوى، 
متن  يك  متاسفانه  آيد.  مى  نجات  و 
جامعى درباره اين كلوپ نيافتم كه بتوانم 
اطالعات جامع ترى از اين باشگاه اتومبيل 

رانى دريافت كنم. 
توماس مان طنزپردازی بزرگ

او در سال ۱875 در لوبك آلمان به دنيا 
آمد و نويسندگى را بسيار زود آغاز كرد 
به  به دنبال رها كردن مدرسه صرفا  و 
سالگى  هيجده  در  پرداخت.  ادبيات 
زادگاه خود را رها كرد و به ايتاليا رفت 
و در همانجا بود كه نخستين رمان خود 
كه  نوشت  را  بروكها«  »بادن  نام  به  را 
بيست  يافت.  انتشار  آلمان  در   ۱90۱ در 
به  كتاب  همين  با  كه  بود  ساله  شش  و 
داستان  منتقدان  برخى  رسيد.  شهرت 
هاى كوتاه مان را بهترين آثار او مى دانند. 
جادوگر،  و  ماريو  ونيز،  در  مرگ  مانند: 
تصادف قطار از جمله شاهكارهاى او به 
داستان  در  مان  توماس  آيد.  مى  حساب 
و  درد  اخالقى  فساد  خود  كوتاه  هاى 
جنگ جهانى را باز مى نمايد و در داستان 

ادامه مطلب  مشقى تازه...از صفحه ۱۹

مرگ در ونيز موفقيت هنرمند نوگرا را 
بيان مى كند و نشان مى دهد كه تالش 
براى آشتى ميان اخالق و زيبايى شناسى 
داستان  در  او  انجامد.  مى  شكست  به 
كوتاه »ماريو و جادوگر« اعتراض خود 
كند.  مى  آشكار  فاشيسم  حضور  به  را 
خود  جادو«  »كوه  رمان  در ۱9۴7  مان 
را منتشر كرد. اين رمان كه رويدادهاى 
آن در ۱907 تا ۱9۱۴ آغاز جنگ جهانى 
اول در يك آسايشگاه مى گذرد يكى از 
به  شود.  مى  محسوب  او  شاهكار  آثار 
ارسال  با  وى  كه  كنم  اشاره  نكته  اين 
به  بن  دانشگاه  به  سرگشاده  اى  نامه 
با آلمان  طور رسمى قطع رابطه خود را 
نازى هم اموالش  هيتلرى نوشت. رژيم 
را مصادره كرد، كتاب هايش را سوزاند 

و تابعيت آلمانى او را لغو كرد. 
برادران«  و  »يوسف  چهارگانه  رمان  مان 
رسانيد.  پايان  به   ۱9۳7 سال  در  را  خود 
سوم  جلد  برلين،  در  آن  دوم  و  اول  جلد 
شد.  منتشر  استكهلم  و  وين  در  چهارم  و 
نهايتا بگويم اين نويسنده بزرگ سخنگوى 
داستان  يگانه  و  پردازى  طنز  پرقدرت 
گوى ماهرى بود و در پاييز ۱985 در شهر 

زوريخ چشم از جهان فروبست.

رسانده  جلو  به  را  خودم  سرعت  به 
نيمه  حالى  در  ولى  برداشتم  را  نان  و 
خيز ديدم يك بسته باقال پايين افتاد و 
دوباره يك نان بربرى، پشتش يك بسته 
و  شد  زيادتر  سرعت  كم  كم  و  باقالى 
فاصله كمتر و پشت سر هم يك در ميان 
يك نان بربرى، يك بسته باقالى از پشت 
افتاد و به چرخش در  پايين مى  صحنه 
مى آمد! و من مثل مومنين كنار ديوار 
ندبه يا بعضى مدير كل هاى زمان شاه، 
هماهنگ با ريتم خم و راست مى شدم.

به  تبديل  حال  كه  محترم،  مسافرين 
بودند،  شده  بنده  مجانى  تماشاچيان 
قرقركنان  اى  عده  و  تعجب  با  بعضى 
باالخره  بودند.  ايستاده  بر  و  دور 
من  و  رسيد  بنده  محموالت  همه 

ادامه مطلب خاطرات در گذر زمان...از صفحه ۱۵

همكاران،  و  حضار  از  عذرخواهى  با 
اين طرف  از  را  سفارشات متفرق شده 
و آن طرف جمع و جور كرده و خدا مى 
داند با چه حالى از فرودگاه خارج شدم.
حالى  در  رسيدم  منزل  در  جلو  وقتى 
كه سعى مى كردم مثل بندبازها تعادل 
زنگ  كنم،  حفظ  را  محموالت  و  خود 
كرد.  باز  را  در  همسرم  و  زدم  را  در 
كه  ها  باقالى  و  ها  نان  ديدن  محض  به 
تا مغز كله ام باال آمده بود گردنى كج 
گفتم  مى  كاش  »همين!  گفت:  و  كرد 

بيشتر مى آوردى!« 
و همان جا دم درب خانه تكه اى از نان ها 
را جدا كرده، مزه مزه كرد و فرمود: »واه 
مى  امتحان  يكيشو  اول  بود  واه...خوب 
كردى بعد مى خريدى! باشه دفعه بعد!«
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ادامه مطلب تازه های دنیای پزشکی...از صفحه ۲۵

هر سه دين تك خدايى- هريك جداگانه- 
و  كيش  انحصارى«  »حقيقت  به  معتقد 
آيين خود هستند و در هر يك از آنها طبقه 
روحانى »حقيقت مطلق« و »حق حكومت« 
را از آن خود مى داند. با چنين استداللى 
و  برخطا  باطل،  ديگر  آيينى  و  كيش  هر 
با گذشت زمان، در  هواداران آن كافرند. 
جامعه هاى مسيحيت و در سرزمين هاى 
زمان گسترش خود-  در  هريك  اسالمى- 
طبقه روحانى دين و مذهب را به سازمان، 
مى  تبديل  اجتماعى  دستگاهى  يا  نهاد 
مراتب«  »سلسله  روحانى  طبقه  در  كند. 
به وجود مى آيد و مذهب كاتوليك از اين 
نظر به يكى از پيشرفته ترين و تكامل يافته 

ترين نهادهاى مذهبى تبديل مى شود.
همان طور كه پيشتر هم اشاره شد تا پيش 
انحصارى  و  يكتاپرستى  نظريه  پيدايش  از 
و  ها  قوم  از  بسيارى  در  حقيقت،  بودن 
جامعه ها انديشه چند خدايى وجود داشت 
دينى  نظر  از  كم  دست  مطلق-  حقيقت  و 
يا  بزرگ  حاكم  نداشت.  وجود  مذهبى-  و 
شاه، روحانى بزرگ نيز بود و هنوز دين و 
مذهب براى خود دستگاه يا نهاد جداگانه 
روحانى  هاى  مقام  بود.  نياورده  پديد  اى 
يا شاه بودند و  دست نشانده حاكم بزرگ 
به  دولت  و  حكومت  از  كوچكى  جزء  دين 
تمدن  در  ها  ويژگى  اين  رفت.  مى  شمار 
باستان  روم  در  نيز  و  باستان  يونان  هاى 
يكتاپرستى  نظريه  نبودن  با  وجود داشتند. 
دست  آميز  خشونت  انديشه  غياب  در  و 
داشتن به »حقيقت مطلق« مداراى دينى يا 
همزيستى مذهبى بين مردم وجود داشت. 
در يونان باستان حتى پس از پيدايش نوعى 
يكى  دين  و  حكومت  جمهورى،  حكومت 
هستند و سازمان دينى واحد وجود ندارند. 
مزايده  به  بزرگ  روحانى  مقام  يونان  در 
مقام  اين  كه  آنجا  از  و  شده  مى  گذاشته 
درآمد فراوان داشته هركس كه پول بيشتر 

مى پرداخته به آن دست مى يافته است.
در روم باستان نيز حاكم، شاه يا امپراتور 
برخى  بوده است. در  نيز  رهبر روحانيت 
از دوران ها روحانى بزرگ از سوى رهبر 
شده  مى  تعيين  حكومت  رييس  يا  كشور 
چون  نيرومند  امپراتوران  از  برخى  است. 
رهبر  تنهايى  به  خود  سزار«  »ژوليوس 
در  اند.  بوده  بزرگ  روحانى  و  حكومت 
قدرت  افزايش  نيز  باستانى  هاى  دوران 
دين  دستگاه  در  فساد  با  روحانى  طبقه 

اعتقاد زمامداران حكومت  و  بوده  همراه 
يافته  مى  كاهش  روحانيان  به  مردم  و 
كوشيده  مى  امپراتوران  از  برخى  است. 
و  دين  دستگاه  ارزش  و  اعتبار  تا  اند 
آنان  اصلى  هدف  و  ببرند  باال  را  مذهب 
هدف  برد  پيش  روحانيت  به  توجه  از 
هاى سياسى دستگاه حكومت بوده است. 
در  و  باستانى  هاى  جامعه  از  بسيارى  در 
و  پادشاهان  اين تمدن ها حاكمان،  بيشتر 
وسيله  عنوان  به  روحانيت  از  امپراتوران 
بهره  حكومت  و  دولت  دست  در  اى 
بردارى مى كرده اند. براى نمونه، در روم 
باستان امپراتورى به نام »آگوستوس« كه 
جانشين عموى خود »ژوليوس سزار« مى 
شود او را يكى از خدايان اعالم مى كند و 
خود نيز پس از مرگ يكى از خدايان اعالم 
از  اى  ويژه  نوع  ترتيب  اين  به  شود.  مى 
»دين دولتى« وجود داشته است. حاكمان 
همزيستى  به  باستان  روم  امپراتوران  و 
اعتقاد داشته  يا »مداراى دينى«  مذهبى 
اند. با نظريه هاى دينى و با طبقه روحانى 
سياسى  منافع  كه  زمانى  تا  ها  ملت  ساير 
آنان به خطر نمى افتاده مدارا و شكيبايى 
نشان مى داده اند. خدايان سرزمين هاى 
فتح شده را مى پذيرفته اند و از ملت هاى 
مغلوب انتظار داشته اند آنان نيز خدايان 
مقامى  را  امپراتور  و  بپذيرند  را  روميان 
آسمانى بدانند. در پاره اى از دوران هاى 
رايج  پرستى«  »امپراتور  باستان،  روم 
چون  خدايانى  به  توجهى  بى  است.  بوده 
»آپولو« و »ژوپيتر« گناه چندانى نبوده اما 
نپرستيدن امپراتور يكى از گناهان بزرگ 

شمرده مى شده است.
بر جامعه در دوران  انديشه حاكميت دين 
گسترش  موسى،  يهوديت،  بزرگ  پيامبر 
بسيار مى يابد و اين رهبر دين و حكومت در 
قوم كوچك يهود نخستين حكومت خدايى 
را كه از آن به نام »تئوكراسى« يا »حكومت 

خدا« ياد مى شود بنياد گذارى مى كند.
قدرت گرفتن طبقه روحانى در مسيحيت 
گرچه در آغاز با فراز و نشيب هاى بسيار 
ها  قرن  گذشت  با  اما  شود  مى  روبرو 
اين  به  اروپايى  هاى  دولت  و  امپراتوران 
رفته  دهند.  مى  نشان  گرايش  تازه  دين 
رفته روحانيان مسيحيت آن چنان قدرت 
دوره  از  برخى  در  كه  كنند  مى  قبضه  را 
هاى قرون وسطى امپراتوران به زيردستان 

آنان تبديل مى شوند.

ادامه مطلب  جدایی حکومت با...از صفحه ۱۰

همه  اين  با  زردچوبه  اينكه  مهم  نكته 
بدن  جذب  خوبى  به  گوناگون،  خواص 
نمى شود و به همين دليل نوع صحيح آن 
زير  مطالب  به  و  كرد  مصرف  بايستى  را 

هنگام خريد توجه كرد. 
پيدا  را  نوعى   :(Potency) اثر  قدرت 
باشد  دارا  را  موثر  مواد   %95 تا  كه  كنيد 
)Curcuminoids %95(. بعضى از انواع 

تا 50درصد غنى هستند كه كافى نيست.
صحيح  ميزان  درمانى:  اندازه  ميزان 
مصرف آن ۱000 ميليگرم در روز مى باشد. 
گاهى فرآورده ها تا ميزان 50 ميليگرم را 
ناچيز  و  كم  بسيار  كه  كنند  مى  توصيه 

است و تاثير چندانى ندارد.
قديم  از  گوارش:  سيستم  در  جذب 
مصرف  سياه  فلفل  با  همراه  را  زردچوبه 
فلفل  اين است كه  آن  و دليل  مى كردند 
ماده موثر  و  سياه ميزان جذب زردچوبه 

آن را تا ۲000درصد باال مى برد.
قيمت: بعضى افراد فكر مى كنند اگر فرآورده 
گران تر باشد، بهتر است. در اين مورد توجه 
كنيد كه فرآورده اى به قيمت ۳0 دالر براى 

يك ماه كافى است و پول اضافى ندهيد.
در حال حاضر در بازار داروئى در آمريكا 

فرآورده هاى متعددى وجود دارند.
بعضى  توسط  شده  انجام  تحقيقات  طبق 
زير  فرآورده  بنده،  خود  و  محققين  از 
بنام   كه  است  بهتر  ها  فرآورده  بقيه  از 
شود.اين  مى  ناميده   Curcumin2K
تا  يعنى  گرم  ميلى   ۱۳۳0 حاوى  فرآورده 
همراه  را  كوركومين  موثر  ماده  95درصد 
دارد. هر كپسول اين فرآورده حاوى مقدار 
كپسول   ۳0 برابر  كه  است  موثرى  ماده 
فرآورده هايى است كه حاوى 50 ميلى گرم 
فرآورده  اين  همراه  باشند.  مى  كوركومين 
مقدار ۲0 ميلى گرم فلفل سياه مى باشد كه 

بالطبع  و  است  زن  گرچه  شكن«  »گردان 
فيلم  زن  كاراكتر  از  تا  رود  مى  انتظار 
حمايت كند، اما برعكس، تمام مشكالت را 
از كاراكتر زنش ناشى مى داند و در جايى 
كه احساسات زنانه او را به راحتى بازگو مى 
كند، اما كاراكتر مردش را برخالف انتظار، 
احترام  و  اعتماد  قابل  اى،  حرفه  فردى 
برانگيز نشان مى دهد و سعى نمى كند در 

رابطه آنها مرد را منفى جلوه گر كند.
بطورى  است  ديدنى  بازيگر  دو  هر  بازى 
مى  ايفا  آنچنان  را  خود  كاراكترهاى  كه 
كنند كه حس رابطه زناشويى را به راحتى 
به تماشاگر منتقل كرده و او را بخشى از 

زندگى آنها قرار مى دهد.
»گردان شكن« يكى از اميدهاى قابل توجه 
فيلمش  گرچه  كه  است  امروز  سينماى 
با  تواند  مى  ولى  كرد  تلقى  آلمانى  بايد  را 
زمينه  هر  در  اش،  ايرانى  فرهنگ  به  توجه 
و فضايى، فيلم بسازد و تماشاگر را مجذوب 
خلق شخصيت هايى بكند كه كمتر از ديد و 

لنز يك زن فيلمساز ديده شده است.
قبل از پایان تابستان

پاريس  در  ايرانى  دانشجوى  دوست  سه 
به  روزى  چند  براى  گيرند  مى  تصميم 
قرار  نفر  اين سه  از  يكى  بروند.  مسافرت 
است به ايران بازگردد و اين سفر به منظور 
ديدار آخر آنهاست. آرش، جوانى كه عازم 
محيط  و  فرهنگ  با  نتوانسته  است  ايران 
فرانسه خو بگيرد و انگيزه بازگشت او به 
همين دليل است. »قبل از پايان تابستان« 
در  كه  است  اى  جاده  فيلمى  واقع  در 
سينماى غرب بسيار مرسوم است. اما اين 
اش حرف  ايرانى  به سبك  اى  جاده  فيلم 

چندانى براى گفتن ندارد و صحبت هاى 
پيش پا افتاده ميان اين سه تن هم چندان 
جالب نيست تا تماشاگر آن را پيگير شود. 
كه  اش  اصلى  پاى  اما  است،  خوب  ايده 

همان فيلمنامه باشد سخت مى لنگد.
نكته ديگر اينكه بارها در فيلم هاى ايرانى 
ديده ايم كه شخصيت اين فيلم ها از ميان 
افراد عجيب و غريب انتخاب مى شوند يا 
مفلوج هستند يا كر يا الل يا جثه فوق العاده 
اى دارند )چرايش معلوم نيست- جز اينكه 
را جلب  تماشاچى  ترحم  مى خواهند حس 
نفر،  سه  اين  از  يكى  نيز  اينجا  از  كنند(. 
جوان فربه اى است كه بارها روى اندامش 
تاكيد مى شود. فيلم به راهش در جاده بى 
انتها ادامه مى دهد، شب مى شود، روز مى 
نيست  جالب  ها چندان  اما صحبت  شود، 
را تعقيب كرد. هركدام خاطره  تا داستان 
اى تعريف مى كند، از عالقه شان به شراب 
بارها صحبت مى كنند شايد به خاطر اينكه 
فاصله  امروز  ايران  در  موجود  فضاى  از 
يك  با  اى  جاده  فيلم  اين  باالخره  بگيرند. 

شعار طوالنى پايان مى گيرد.
خوب  فيلم  ايده  شد  گفته  كه  همانطور 
است ولى انتظار چندانى از گفتار اين سه 
خود  مشترک  خاطرات  مثال  كه  دوست 
توان  نمى  گذارند  مى  درميان  هم  با  را 
داشت چون خاطرات آنها براى كسى جز 
همين  خاطر  به  و  نيست  جالب  خودشان 
برقرار  رابطه  تماشاگر  با  تواند  نمى  فيلم 

كند و از محدوده خود فراتر برود.
ژنو  متولد  تيغ«  گورماق  »مريم  را  فيلم 
سوئيس ساخته كه اين سومين فيلم او بعد 

از »روح جنى ام« و يك فيلم كوتاه است.

ادامه مطلب  دنياى سينما..از صفحه ۱۶

ميزان جذب كوركومين را تا ۲000درصد باال 
مى برد. اين باعث مى شود كه افراد از همه 
استفاده  كوركومين  در  شده  ذكر  خواص 

كرده و عوارض ذكر شده را از بين ببرند.
ميزان مصرف اين فرآورده فقط ۲ كپسول 

در روز مى باشد كه سريعا اثر كرده و اثر 
آن به مدت طوالنى باقى مى ماند. قيمت 
بازار رقابتى مواد گياهى  اين فرآورده در 
قابل تحمل بوده و از نظر اقتصادى مقرون 

به صرفه مى باشد.
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ادامه مطلب دندان كشى...از صفحه ۴۵

طريقه اش در دندان كشيدن اين بود كه 
ماليد  مى  دندان  اطراف  به  مايع  داروئى 
او جدا مى  از  با چاقو گوشت دندان را  و 
كرد و پس از دو سه دقيقه آن را با پارچه 
داده،  اطراف  به  تكان  دو  يكى  گرفته، 
از  بعد  كشيد.  مى  بيرون  و  نموده  جاكن 
آن گردى در آب سرد حل كرده و به بيمار 
ميداد كه در دهان مى گرفت و جراحت 

جاى چاقو را التيام مى بخشيد.
دندانى  كه  واقعى  معناى  به  سازى  دندان 
ساخته در دهان بگذراند، چنانكه امروز مى 
كنند و به نام دندان مصنوعى شناخته شده 
كارهاى  از  و  بود  نشده  رسم  هنوز  است، 
غيرقابل قبول مردم و از مذاكرات و داستان 
ترديد  با  كه  بود  غريبشان  و  عجيب  هاى 
در  آن  ظهور  كردند!  مى  تعريف  هم  براى 
تهران يكى از جانب دندانهايى كه در دهان 
مى  ديده  برگشته  فرنگ  از  هاى  پيرپاتال 
شدند بود و بعد از آن دندانهايى كه توسط 
شده  ساخته  بيش  و  كم  استپانيان  همين 
افسانه اش را با لباس حقيقت مى پوشانيد، 
اما با اين همه هنوز مردم آن را قبول نكرده 
واى  گرفت.  نمى  قرار  تاييدشان  مورد  و 
شود  شناخته  كه  بود  خدايى  بنده  بحال 
كه  باشد  مى  دهانش  در  مصنوعى  دندان 
واقعيت  و  گرفته  را  جلوش  راه  نيم  و  راه 
آن را جويا مى شدند كه بايد دهان گشوده 
آخر هم خود دندان  و در  برساند  بنظرشان 
را كه منكر بوده مى گفتند آنها دندان هاى 
جفت  كنده  كه  باشد  مى  مرده  هاى  سگ 
را كه آب كرده،  آن  لثه  و  و جور مى كنند 
رگ و پى مرده ها مى دانستند و حاصل اين 
مسائل آنكه دندان مصنوعى گذار از آنجا كه 
مى  دهانش  در  مردار  اعضاى  و  استخوان 
آبى كه  يا  تنها غذائى كه خورده و  نه  باشد 
روزه  و  نماز  بلكه  و مردار،  نوشد حرام  مى 
اش هم نادرست و خراب مى باشد! تا كم كم 
كه  دندان مصنوعى  داستان  و  تاريخچه  كه 
اولين بار براى پادشاه انگلستان ساخته شد و 
البته اگر چنين اجزائى در آن بكار برده مى 
شد هرگز او حاضر به قبول آن در دهان خود 
نمى گرديد شايع گرديد و بعد از آن دندان 
مصنوعى )ستاراُف( يكى از مهاجران قفقازى 
كه درچهار راه الله زار نجارى داشت و مى 
كه  است  مصنوعى  تماما  دندانهايش  گفت 
را يكى يكى درآورده مصنوعى جايش  تماما 
تعريف  و  نداشت  لثه  اصال  كه  اند  كاشته 
هايش سرزبان ها افتاد و جنس دندان هاى 
لثه آن كه از صدف و مواد مى  مصنوعى و 
باشند و معرفى هاى پسنديده از آن تا اندک 
دندان  و  گرفت  قرار  قبول  مورد  اندک 
و  )سنايا(  و  )مسنن(  تابلوهاى  با  سازهايى 
مانند  و  الملك(  )مسنن  و  السلطنه(  )مسنن 

آن پا به عرصه وجود نهادند.
نظافت دندان و تقلید قزوینی ها

بود  بدن  اعضاى  ترين  اهميت  بى  از  دندان 
كه كمتر توجهى بدان مبذول مى گرديد و 
بادام  و  نبات  و  قند  شكستن  از  كه  بال  هر 
او  امثال  و  جات  هسته  و  فندق  و  پسته  و 
را  آن  نظافت  و  آوردند  مى  در  آن  سر  بود 
كه سال به سال رعايت نمى كردند. دندان 
افتاده،  ها همگى زرد و سياه و زنگ زده و 
بالغين  از  دهانى  كمترين  در  كه  ناقص  و 
دندان تميز قشنگ سالم به چشم مى آمد و 
از توصيه بزرگترها به كوچكترها فقط آنكه 
با دندان نشكنند و سرد و گرم  چيز سفت 
شديد كه باالى هم باشد نخورده، نياشامند 
و از نظافتشان در جهت دندان اينكه سرنماز 
به نماز چوب مسواكى كه نوعى چوب بنام 
و  بود  دار  ريشه  و  نرم  و  مسواک(  )چوب 
با  كردن  مسواک  و  بود  جانماز  در  جايش 
گاهى  و  بكشند  دندان  به  داشت؛  ثواب  آن 
بشويند  بزنند  نمك  به  انگشتى كه  با  را  آن 
را خالل  آن  با چوب جارو، چوب كبريت  و 
از واجبات  اين چوب خالل  نمايند، چنانچه 
هر سفره مهمانى بود كه بعد از صرف غذا 
به  لگن  آفتابه  كه  شوئى  دهان  و  دست  و 
از  كه  هم  جاروهايى  چوب  آمد  مى  گردش 
يكنواخت  نازک  هاى  ساقه  با  قزوينى  جارو 
بگيرند  مهمان  جلو  بشقاب  در  بود  محكم 
كه  داشتند  هم  نمايشى  زمينه  اين  در  و 
وقتى  كه  آوردند  مى  در  ها  قزوينى  قول  از 
سلمانى  و  شد  مى  برچيده  مهمانى  سفره 
ضيافتچى با آفتابه و لگن وارد مى شد. لُنگى 
بكار  بود بجاى حوله اش  جلو كمرش بسته 
به  اى  )جاروفراشى(  چّزه  جارو  و  ميرفت 
آب  چون  و  آمد  مى  بجاى خالل  كه  عقبش 
دست ريخته مى شد و مهمان دست و دهان 
خود را آب مى گرفت سلمانى با يك حركت 
يعنى حوله  او پيش ميداد  را بطرف  جلوش 
تعارف مى نمود و چون دست و دهان خشك 
ميشد چرخيده پشت ميكرد و عقب خود را 
بصورتش  را  جارو  و  كرد  مى  پرت  بطرفش 

ميزد كه يعنى خالل حاضر است!
داروهای دندان و معالجات آن

اين  گفتند  مى  شد  مى  كند  دندانى  اگر 
مقدمه دندان درد است كه بايد آن را با 
كباب  با  نمايند،  غليظ شستشو  نمك  آب 
اگر  بجوند.  خرفه  ساقه  يا  بگذارند،  گرم 
دندانى پيله مى كرد لعاب كتيرا، نشاسته، 
آب گرم دمادم در دهان مى گرفتند و از 
انداختند.  مى  داغ  آب  دستمال  بيرون 
شدن  خوشبو  و  دندان  شدن  سفيد  براى 
يا  مازو،  يا  سائيده،  انار  پوست  با  دهان 
يا صمغ مسواک مى  يا زاک سياه،  مورد، 
كردند، به اين صورت كه انگشت به آب 

خواسته  كه  آنها  از  يك  هر  به  كرده  تر 
به  زده  بودند  گذرانده  الك  از  و  كوبيده 

دندان مى كشيدند.
اگر دندان درد از سردى بود مى گفتند كه 
بر آن گذارند،  يا زنجبيل سائيده  بايد فلفل 
بود  گرمى  از  اگر  بمالند.  فلفل  و  عسل  يا 
و  كافور  و  گالب  و  سركه  بايد  گفتند  مى 
و  باديان  بايد  بود  باد  از  اگر  بمالند.  ترياک 
زيره را جوشانده نيمگرم پاى دندان بگيرند، 
با نبات بخورند، كه اين  يا باديان جوشانده 
)باد( دندانى كه درد شديد عارض مى نمود 
درد  نوع  هر  غالبا  بود.  اذهان  در  بسيار 
را  آن  بايد  باد مى دانستند كه  از  را  دندان 
با دعا بادبندى نمايند، مخصوصا كه سابقه 
باد دندان در گلستان  اين اسم يعنى  به  اى 

سعدى هم آمده بود:
آن شنيدم كه رفت نادانى 

به عيادت به درد دندانى
گفت باداست زو مباش حزين 

گفت آرى وليک نزد تو اين!
بر من اين درد كوه پوالد است 

چون تو زان فارغى ترا باد است 
چون  كه  بود  جانگداز  درد  همان  اين  و 
حادث مى گرديد فرياد و فغان مبتال را به 
آسمان مى رساند و دور اطاق و حياطشان 
به  سر  كه  آنجا  تا  انداخت  مى  دويدن  به 
به  متوسل  ناچار  كه  كوفتند  مى  ديوار 

بادبندى مى شدند
۱-وسيله اى براى بيرون كشيدن دندان

۲-چرک كرون، دمل، آبسه

ادامه مطلب ورزش از نگاه من...از صفحه ۱۴

او  و درک  به هوش  مربى  يك  كار  كيفيت 
او  اطراف  آدم هايى بستگى دارد كه در  و 
هستند. دستياران، پزشك و... و اين تفائت 
تصميم  و  زدن  حدس  بين  است  بسيارى 
رابطى  خوب  دستياران  اغلب  گرفتن، 
گادرين  او  بازيكنان،  و  مربى  بين  هستند 
منشا را نخواست تا جايى براى هموطن اش 
نشان  تحقيقات  كند.  باز  مير  بودى  ماريو 
انگيزه  و  رقابت  بين  ارتباط  كه  دهد  مى 
فرهنگ  دارد.  بستگى  متعددى  عوامل  به 
موقعيت  آن  اجتماعى  زمينه  و  باشگاه  يك 
هاى  ويژگى  رقابت  وضعيت  و  خاص 
رقابت فعاليت و درگيرى ها آن و او بازهم 
درگير خواهد شد، با من نام ها نگاه كنيد، 
رضائيان  طارمى،  مسلمان،  منشاء  كادوين 
هستند.  او  هاى  شده  رانده  همه  همه  و... 
ما  بازيكنان  با  ما  رفتار  روش  مربيگرى  آيا 
است؟ بهتر است آقاى برانكو به اين سوال 
ها پاسخ دهد. مطمئناً بازيكنان بايد آموزش 
خراب  گردند.  شوئى  مغز  نه  شوند  داده 

نبا  تازه  ساختمان  يك  حاصلش  اگر  كردن 
شد عمل قابل ستايشى نيست.

آقايان شايد ما بايد به خودمان برگرديم تا 
را  ها  انديشه  غبار  روحى  تكانى  خانه  يك 
به  فقط  نه  توليد  در  كار  بازدهى  بزدايد. 
تكامل  به  بلكه   مربى  تجربه  مداوم،  كار 
از  استفاده  تمرين  زمين  تمرينى،  وسايل 
بستگى  تمرين  اضافى  وسايل  و  تكنولوژى 
دانش  وقتى  ايرانى  مربيان  ميان  در  دارد. 
در حد همان روزها به هدر رفته باقى مانده 
است كه در سالهاى پيش بود بديهى است 
ميان  در  و  برتر  ليگ  در  نيز  بازدهى  كه 
زنگ  بايد  آيا  يابد،  نمى  افزايش  بازيكنان 
وجود  هنوز  كه  درآورد،  صدا  به  را  هايى 
كمك  كنفوسيوس  از  بايد  شايد  دارند؟ 
گرفت، كه مى گويد اگر مى خواهيد براى 
بكاريد،  برنج  ريزى كنيد،  برنامه  يك سال 
است  ده سال  براى  ريزى شما  برنامه  اگر 
درخت بكاريد و اگر برنامه ريزى صدساله 

مى كنيد بچه ها را تعليم دهيد.
ادامه مطلب اقاقيا و گل سرخ...از صفحه ۳۲

شكوفه - در درختان ميوه شكوفه قبل از برگ پديد مى آيد، مانند شكوفة سيب و شكوفة 
بادام، و اگر بعد از برگ پديد آيد گل ناميده مى شود، مانند گل به و گل انار. گل ناشكفته 

را غنچه مى نامند. در شعر فروغ، شكوفه مكّرر به جاى غنچه يا گل آمده است:
آتشين عشق/  گل  در چشم من شكفته  بود/  اگر شب شكفته  ليلى  در چشمهاى 
لغزيده بر شكوفۀ لبهاى خاُمشم/ بس قّصه ها ز پيچ و خم دلنشين عشق )ص ۲00( 
]شكفتن شب در چشمان ليلى از آنجاست كه ليل به معنى شب است و تسميۀ نام 
معشوقۀ مجنون بر وجه سياهى موى او - و به تبع آن، چشمان او - بوده است. مراد 
از شكوفه در شعر فروغ غنچه است كه به لب و دهان بسته و خاموش اشاره دارد.[
اينجا شكوفه هاى گل مريم، بى قدرتر ز خار بيابانند )ص ۲۴9( ]مقصود شاعر غنچه ها 

يا گل هاى بازنشدة مريم است.[
احساس مى كنى كه دريغ است/ با درد خود اگر بستيزى/ مى بويى آن شكوفۀ غم را/ تا 

شعر تازه اى بنويسى )۲57( ]مقصود شاعر بايد بوييدن گل يا غنچه باشد، نه شكوفه![
)5(جاللى، بهروز )به كوشش(، ديوان فروغ فرخزاد به همراه نگرشى بر زندگى و احوال و آثار او، چاپ 

هفتم، انتشارات مرواريد، تهران، ۱۳79.
)6(شميسا، ۱۳76، صفحة ۳۴.
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مهمانش  مى فهمد  كه  هنگامى  ابراهيم 
آتش پرستى است، در شب طوفانى او را 
خداوند  و  مى كند  بيرون  خود  چادر  از 

خطاب به او مى گويد:
هيبت  به  جليل  كردگار  از  آمد  سروش 

مالمت كنان كاى خليل
را  تو  منش داده صد سال روزّى و جان 

نفرت آمد از او يک زمان
با  تو  گر او مى برد پيش آتش سجود 

پس چرا مى برى دست جود؟)۱۴(
نظم  به  را  آن  هم   )۱5( جامى  كه  داستان،  اين 
و  است  بوستان  دوم  باب  از  است،  درآورده 
هانت آن را با زبان ساده و منسجم و تورات وار 
آثار  از  را  آن  كه  مى گويد  و  مى كند  بازگو 
بنجامين فرانكلين گرفته است. فرانكلين نيز 
عنوان  مأخذى تحت  بدون هيچ  را  قطعه  اين 
»تمثيلى در ايذا و آزار« آورده است. وقتى كه 
آن را در آثار روحانى و عالم بزرگ دينى قرن 
هفدهم جرمى تيلر)۱6( يافتند، فرانكلين متهم 
به نظر مى رسد كه  ادبى شد. ولى  به سرقت 
فرانكلين اين قطعه را در جايى ديده و بى آنكه 
دوستش  براى  را  آن  كند  پيدا  را  مأخذش 
هانرى لرد كيمس )۱7( فرستاده است و او هم 
آن را در چاپ دوم كتاب طرح هايى از تاريخ 

بشرى )۱8( جاى داده است. )۱9(
هانت  لى  كه  هنگامى   ،۱850 سال  در 
به  براى مجلة چارلز ديكنز  دنبال مطلبى 
مى گشت،   )۲0( خانواده  براى  آثارى  نام 
آخر  در  كه  گفت  فاستر  جان  دوستش 
 )۲۱( مسيحى  مداراى  براى  اعتزارى 
آتش پرست«  و  »ابراهيم  نام  به  داستانى 

هست كه درخور شعر شدن است. )۲۲(
به  تيلر  از  كتابى  آخر  در  واقع  در  داستان 
آمده   )۲۳( پيشگويى  آزادى  دربارۀ  بحثى  نام 
است و چون منبعى يهودى يا توراتى براى آن 
تيلر  آثار  ويراستاران  يافت نمى شد، مدت ها 
كنند.)۲۴(  توجيه  چگونه  را  آن  نمى دانستند 
تيلر،  آثار جرمى  ناشر  هبر،  رجينالد  عاقبت 
احتمال  به  يافت.  سعدى  بوستان  در  را  آن 
چوبدستى  كتاب  مقدمة  از  را  آن  تيلر  زياد 
يهوه )۲5( اثر جورج جنشس گرفته است، كه 
به  گلستان  مترجم  اولين  گفته شد  چنان كه 
التينى در سال ۱6۲۱ بود. جنشس »ابراهيم 
و آتش پرست« را از آثار عبرانى ترجمه نكرده 
از سعدى گرفته است و داستان  بلكه آن را 
فرق  فارسى  اصل  با  مورد  دو  يكى  در  فقط 
مأخذ  به  توجهى  بى آنكه  تيلر،  جرمى  دارد. 

انگليسى  به  را  آن  باشد،  داشته  داستان 
و  تيلر  طريق  از  هانت  لى  است.  درآورده 
فرانكلين، كه در اساس يكى هستند، داستان 
را به نمايشنامة منظوم كوچكى تبديل كرد. 
اخالقى  آثار  نوشتن  در  هانت  لى  كه  نبوغى 
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هاى  منظوم  همه  مانند  شاهنامه  در   -3
نقش  گوناگون  عادات  با  خواننده  حماسى 
آفرينان، مبالغات دلپذير، ذكر انتقام و كينه 
بر  اينها  نظاير  و  و عشق  ملى  غرور  و  ورزى 
عشقى  هاى  داستان  مخصوصا  و  خورد  مى 
شاهنامه كه با عناصر حماسى آميخته است 

لطف و زيبايى خاصى دارد.
آغاز  و  شاهنامه  مقدمه  در  فردوسى   -۴
موعظه  و  حكمت  در  مطالبى  ها  داستان 
سرودن  ضمن  و  افزوده  خود  از  عبرت  و 
امانت  رعايت  كه  حال  همان  در  ها  داستان 
براى  تصرفاتى  كرده  مى  را  نقل  صحت  و 
بالغت  و  كالم  فصاحت  و  بيان  كردن  زيبا 
بر  راه  اين  از  و  بيان وقايع مى نموده  آن در 
است.  افزوده  بسيار  خود  منظومه  زيبايى 
اوصاف و وصف حال  بيان  تصرف شاعر در 
اگر  و  آشكار است  و مدايح شاهان هم  خود 
اين اينگونه موارد بگذريم آثار عدم تصرف او 
در ذكر وقايع و امانت در نقل از همه جاى 

شاهنامه آشكار است.
قابل  نيز  فردوسى  بيان  اسلوب  و  زبان   -۵

ادامه مطلب  سير و سفرى...از صفحه ۲7

بيان  در  نظير  كم  شاعر  اين  است.  توجه 
رعايت  و  نظم  به  نثر  از  معانى  نقل  و  افكار 
روشنى  و  صراحت  و  فكر  و  زبان  سادگى 
سخن و انسجام و متانت كالم، به درجه اى 
از قدرت و مهارتست كه سخن او همواره در 
ميان استادان به منزله سخن سهل و ممتنع 
تلقى مى شد و عنوان نمونه اعالى فصاحت و 
بالغت داشته است. كسانى كه از رموز زبان 
و ادب فارسى آگهى داشته باشند و صحيح و 
سالم آن را از مغشوش و معلول تفاوت نهند، 
و ذوق خداداده با انديشه سليم در نهادشان 
و  فردوسى  كالم  مقايسه  به  و  باشد  همراه 
آنچه  با  آنها  بيان  و طرز  او  افكار  و  مضامين 
اند،  گفته  فارسى  سخن  استادان  ديگر 
»الحق  فردوسى  كه  يابند  مى  در  بپردازند 
وسعت  به  را  سخن  و  نگذاشت  باقى  هيچ 
آسمان و روشنى و زالل آب رساند و به لطف 
نظامى عروضى در  اراست.  و جمال ملكوتى 
گويد  مى  طوس  بزرگ  استاد  سخن  وصف 
نمى  فصاحت  اين  با  سخنى  عجم  در  »من 

بينم و دربسيار از سخن عرب هم«

ادامه مطلب بیماران نادری...از صفحه ۳۹

مجازى  خانه  يك  ايى  پروانه  بيماران 
به  روحانى  يك  چون  شايد  و  دارند  هم 
مسئول  هاشمى«   »سيدحميدرضا  نام  
اين خانه است، و در مورد مشكالت اين 
بيماران سخنرانى مى كند يا به شهرهاى 
زند،  مى  سر  آنها  عيادت  براى  مختلف 
بيش  ايى  پروانه  بيماران  مشكالت 

ازديگران انعكاس داشته است.
اين روحانى با انتشار ويديوى سخنرانى 
اش در نشست بررسى آثار تحريم بر حق 
سالمت افراد كه در روز هجدهم ديماه 
بيماران  ، در مورد  برگزار شده  امسال 
ارديبهشت  از  كه  گويد  ايى مى  پروانه 
ماه گذشته، بيماران پروانه ايى پانسمان 

ندارند. 
هيجده  دختر  مرگ  از  ديگرى  پست  در  او 
پيشرفت  علت  به  زينب  نام  به  ايى  ساله 
اين بيمارى نوشته و آرزو كرده است » اين 
از آن دسته آدم هايى كه درد  نباشيم  كاش 
از  بندند.  مى  را  چشمانشان  و  بينند  مى  را 
نهاد  از  آه  خود  كوتاهى  با  كه  نهادهايى  آن 

دردمندان درمى آورند.« 
كودكان مبتال به اپيدرموليز بولوزا به علت 
تاول  درگير  در كالژن،  ژنتيكى  بيمارى  يك 
ها و زخم هاى دردناک پوستى مى شوند و 
تعداد زيادى از آنها بعد از يك دوره طوالنى 

تحمل درد، زندگى را وداع مى كنند. 
پروانه  بيمارى  به  مبتال  نوجوان  »محمد« 
را  بدنش  با زخم هايى است كه سراسر  ايى 
پوشانده است . محمد ساكن زاهدان است. 
بهداشتى  تميز  آب  نه  هايش  خانه  كه  جايى 

براى  كافى  تجهيزات  و  امكانات  نه  دارد، 
درمان، نه كوچه آسفالت شده و نه مدرسه 
ايى كه همان حوالى باشد، زخم ها تمام جان 
به  رسيدن  براى  او  اند.  جويده  را  محمد 
مدرسه بايد كيلومترها با همه تاول ها و زخم 
هاى تنش راه برود. گرد و خاک و باد سرد 
اما محمد  تاول ها  پيچند البالى  و گرم مى 

هنوز زنده و نيازمند توجه و بودجه است. 
شرايطى كه بعد از تحريم ايران توسط آمريكا 
ايجاد شده در بحرانى تر شدن وضعيت اين 

كودكان بى تاثير نبوده است. 
پدر حسين كه فرزندش مبتال به اچ.يو.اس 
از  از كمبود شديد مايع دياليز بعد  است 
تحريم آمريكا و مرگ برخى از اين كودكان 
مى گويد:  »اين بيمارى به سرعت  كليه 
بيمار را درگير مى كند به همين دليل هم 
دياليز نقشى مهم و اساسى در روند درمان 
دارد. فرزند من از شش ماهگى دياليز مى 
بندى  سهميه  امسال  دياليز  مايع  اما  شد 
شد و كودک من كه قبال سى بسته در ماه 
مصرف مى كرد ناچار شد ماه گذشته به 
را معطل  بچه  يا  بسنده كند.  بسته  هفت 
نگه مى داريم تا هى درد بكشد تا مجبوريم 
مايعى را كه اضافه آن دورريختنى است، 
عوارضى  چه  داند  مى  خدا  و  داريم  نگه 
براى كودک خواهد داشت. من به وضوح 
مى بينم كه در طول اين چند ماه و بعد از 
تحريم ها حال كودكم واقعا خوش نيست 

و شرايط او به مراتب بدتر شده است.« 
يك  كه  دياليز  مايع  چرا  پرسد  مى  او 
وجود  بازار  در  است  داخل  توليد  داروى 

ندارد؟ چرا هيچ كس  بررسى و علت يابى 
نمى كند؟

»مى گويند مواد اوليه  آن از خارج وارد 
مى شود و توى كمرگ و در جريان ترخيص 
به  برخورده  ماجرا  هم  بعدش  كرده  گير 
نمى  آنها  دارها.  كاميون  اعتصاب  جريان 

مقاومت  گذرد  مى  كه  روز  هر  دانند 
كودكان معصوم ما كم و كمتر مى شود. 
عدم  و  تدبيرى  بى  قربانى  ما  هاى  بچه 
حمايت مالى سيستم سالمت هستند. آنها 
حتى يك آمار واقعى و قابل استناد از اين 

بيماران نادر ندارند.« 
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Continued from Page 60
Robert Kraft....
Incredibly, Epstein slept just 13 
months in a county jail and was 
allowed to leave for work every 
day. Even worse, as the Herald’s 
Julie K. Brown )a former Daily 
News colleague and friend( 
reported in her Polk Award�
winning series, Epstein’s vic�
tims were never informed of 
his sweetheart deal or allowed 
to weigh in. On Friday, a judge 
ruled that Justice Department 
lawyers broke the law in their 
handling of the deal. The man 
who oversaw all of this — the 
then�U.S. Attorney for Miami, 
Alex Acosta — has moved on. 
He is still the U.S. Secretary of 
Labor, appointed by Epstein’s 
friend President Trump.
Indeed, Epstein’s teen�sex�
abuse equivalent of shooting a 
man on Fifth Avenue and get�
ting away with it was clearly 
made possible by his many 
powerful friends — including 
not just Trump but also former 
president Bill Clinton, a fre�
quent flier on Epstein’s plane 
that was dubbed )no, you can’t 
make these things up( “the Lo�
lita Express.” His lawyers who 
negotiated his cushy deal in�
cluded Alan Dershowitz )now 
also accused of Epstein�related 
sexual shenanigans( and Ken�
neth Starr. Their work only 
proved that there are two sys�
tems of justice in America — 
one for the 1 Percent and an�
other for the rest of us.
Ironically, the escapades of Palm 
Beach’s Billionaires Gone Wild 
have played a key role in making 
more and more Americans woke 
to our three�ring circus of power 
imbalance — income inequality, 
the patriarchy, and white privi�
lege — and how closely locked 
those circles have become. It’s 
not just sex crimes. Remember 
the failure to hold any rich folks 
accountable for crashing the 
world economy in 2008?
Or reflect, for just one moment, 
on Robert Kraft’s National 
Football League. Players linked 
to violence and abuse toward 

justice, America needs more 
justice, period. It’s not just re�
venge to say that Robert Kraft, 
Jeffrey Epstein. and — yes, 
Donald Trump — need to pay 
a price for what they’ve done. 
In the end, we won’t have the 
America we need until we listen 
to the women they abused and 
enslaved, restore their human�
ity, and help set them free.

women are welcomed back into 
the NFL after Epstein�caliber 
wrist slaps, while the one player 
who dared question police bru�
tality toward African Americans 
was blackballed for two years.
Don’t be shocked, shocked 
when Bob Kraft gets off easy 
from the league.
Yet the absolute peak for the 
tyranny of America’s billionaire 
patriarchy could also mean the 
beginning of its end. That would 
be the election of Trump in 2016. 
Like his friend Epstein, Trump 
got away with stunning sexual 
misconduct on the road to the 
White House — caught on tape 
bragging about groping women’s 
private parts and also accused of 
various sexual misconduct by 22 
women. Only later did we learn 
that Trump’s fixer and now con�
victed felon Michael Cohen had 
engineered large payoffs to two 
women to keep their stories of 
extramarital affairs with Trump 
out of the media right before 
Election Day.
But the fact that such a man 
could be elected president woke 
up a slumbering giant. Millions 
of women took to the streets 
to protest on the morning after 
Trump’s inauguration. That show 
of solidarity helped encourage 
others who’d been abused by 
powerful men and shamed into 
silence to instead tell their sto�
ries in the #MeToo movement, 
bringing down men like Harvey 
Weinstein so accustomed to get�
ting away with it. In November 
2018, a surge of female voters 
elected a new Congress with a 
powerful core determined to do 
what once had seemed unthink�
able: Hold America’s billion�
aires to account.
I don’t think it’s crazy to draw a 
straight line between the patriar�
chal abuses of men like Epstein 
and Trump to growing public 
support for not�so�radical ideas 
like Sen. Elizabeth Warren’s 
wealth tax, a levy on those 
with a net worth of more than 
$50 million, or Rep. Alexandra 
Ocasio�Cortez’s suggestion of 
a 70 percent marginal tax rate 

similar to what was assessed 
in America in the booming 
1950s and ’60s. It’s one side of 
an equation that seeks a fairer, 
just America where some folks 
aren’t forced into bankruptcy by 
a hospital bill or held back by 
massive college debts while a 
privileged class gets away with 
high crimes and misdemeanors.
But in addition to economic 

We wish you a very Happy Nowruz
Nowruz 2019/1398

Wednesday, March 20th at 2:58pm

Nowruz is a festival of new spring,
Of daylight spring,
A holiday for Zoroastrians,
A celebration of renewal and rebirth.

The day the sun crosses
the celestial equator,
Bringing victory annually,
for the spirit in a glorious coming,
that helps one visit and spread a carpet,
a cover for love.

Sharing comes to the fore, ourselves 
as sisters and brothers
A donor-ship which is rounded on 
the Persian household table.
Thus around the carpet and table 
all gather.

Through it a cloth,
of all seven of seven.
All with, sabzeh, samanu, seeb
Senjed, seer, somaq sumac berries
and serkeh.

Of many dishes, a gift-ship.

It’s Cherubs herald life- births
and more blessings on us
for a better world
a burdenfree peaceful place 
for you and me.
                     Felix Emeka George
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Robert Kraft, Jeffrey Epstein, 
Donald Trump and a day of 

reckoning for America’s billionaires
Will Bunch
He could have gone anywhere, 
but Robert Kraft — one of the 
100 richest men in America, 
owner of the Super Bowl cham�
pion )sigh( New England Patri�
ots — went to the Orchids of 
Asia Day Spa, in a less�than�
nondescript strip mall in Jupiter, 

red�blooded American west of 
Hartford absolutely hates Kraft’s 
football team — and on social 
media thousands of people have 
been doing exactly that. Totally 
understandable. But it’s impor�
tant to take a deep breath and 
remember — this isn’t really 
“a sex scandal.” The real scan�

neighbors that are blowing up 
right now — those of Kraft and 
the convicted teen�sex�abuser 
Jeffrey Epstein. In different 
ways, both men exploited wom�
en who were very young and 
very poor — and whom they 
considered disposable.
The women who serviced Bob 
Kraft were lured to America, 
typically from China, and prom�
ised a better life through legiti�
mate massage�therapy work. 
According to local law�enforce�
ment authorities who last week 
shut down not just the Orchids 
of Asia but five other spas and 
massage parlors along Florida’s 
Gold Coast, these women were 
brought to an alien land halfway 
across the world from home and 
then pressured into prostitution 
with no days off and “minimal” 
hygiene.  They lived in spartan 
quarters right there on the prem�
ises, so they can work until all 
hours of the night, having sex 

Fla. He was takin’ care of busi�
ness, according to police, behind 
dark�tinted windows promising 
“Massage Therapy” and beige 
circa�1970s stucco, right there 
between the game shop and the 
nail salon and the newly reno�
vated Thai restaurant.
Police said Kraft’s chauffeur 
would take the 77�year�old bil�
lionaire for the roughly 30�min�
ute drive from Palm Beach, 
home to his newish $29.5 million 
Spanish�style mansion on Ocean 
Boulevard, as well as to Mar�a�
Lago, where he’s known to so�
cialize with President Trump.
Bob Kraft is reportedly worth 
$6.6 billion. The price for a 
half hour at Orchids of Asia 
— where authorities on Friday 
said Kraft solicited prostitution, 
the charges brought after cops 
filmed him allegedly having sex 
with workers on two separate 
occasions — is $59.
It’s easy to make the pathos of 
a pompous billionaire caught 
up in a sex sting into the butt of 
jokes — especially when every 

dal here is the gross imbalance 
of power involving women who 
were held in a form of human 
bondage to serve as objects of 
gratification for powerful men 
intoxicated by their belief they 
can get away with anything.
That’s because for decades, men 
— and that’s who we’re talking 
about here, men — with thick 
wads of bills and friends on the 
golf fairways of power have 
gotten away with everything. 
There’s a reason that a billion�
aire like Donald Trump could 
fantasize about shooting some�
body in the middle of Fifth Ave�
nue in broad daylight and getting 
away with it, because everything 
short of that has already been 
gotten away with. But Kraft’s 
embarrassing arrest comes at 
one of those rarest of moments 
— when everyday people are 
suddenly realizing who doesn’t 
have power in America, who 
does, and that something can be 
done about this.
There are actually two cases in�
volving billionaire Palm Beach 

with 1,500 men a year.
These modern�day sex slaves 
worked for a clientele that were 
the supposed pillars of the af�
fluent zip codes in and around 
Palm Beach — members of the 
clergy and respectable business 
people, including, according to 
police, at least one other billion�
aire, Massachusetts equity fund 
owner John Childs. Childs has 
also donated a whopping $4.3 
million to Republican causes, 
presumably to elect “family 
values” candidates. Did Childs, 

Kraft and these other paragons 
of civic virtue realize that they 
were subsidizing slavery? That 
doesn’t matter — what’s so 
galling is that they didn’t care, 
that the word wasn’t even in 
their vocabulary.
Will Kraft get away with this? 
If his case goes down anything 
like that of his Palm Beach 
neighbor Epstein, he just might. 
Epstein, a former Bear Stearns 
partner and billionaire financier, 
was accused of sexually abus�
ing dozens of underage teen 
girls at his Palm Beach mansion 
between 2001 and 2006. The in�
vestigation began in 2005 with 
a tip to Palm Beach police about 
a 14�year�old girl who’d been 
brought there and paid $300 to 
strip and massage Epstein. A 
lengthy FBI investigation led to 
molestation allegations against 
Epstein from 36 different girls, 
many of whom were lured from 
troubled homes in what the 

Miami Herald 
later described 
as “a cultlike 
scheme.”
But the billion�
aire’s young 
victims were 
e v e n t u a l l y 
abused not once 
but twice — first 
by Jeffrey Ep�
stein, and then 
by the U.S. Jus�

tice Department. Its prosecu�
tors — presented with a mound 
of evidence on the scale of a 
Jerry Sandusky or a Bill Cosby 
— agreed to a stunning slap on 
the wrist. Epstein was allowed 
to plead to just one state felony 
charge of soliciting prostitu�
tion and granted immunity from 
federal charges. Coconspirators 
— known and unknown, po�
tentially including the rich and 
powerful of Palm Beach — also 
got immunity.
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