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شان انصاری

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

Expertise You Need, Results You Can Count On!

SOLD - Represented Seller
Portola Valley

SOLD - Represented Buyer
Brooke Acres, Los Gatos

SOLD - Represented Seller
Saratoga

SOLD - Represented Buyer
Burgoyne, Mountain View

SOLD - Represented Seller
Santa Clara

SOLD - Represented Buyer
Oak Drive, Menlo Park

Shawn Ansari, Realtor

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

(408) 529-4574

www.shawnansari.com

Shawn.Ansari@Compass.com

Compass is a real estate broker licensed by the State of California and abides by Equal Housing Opportunity laws. License Numbers 01079009 and 01272467. All materials presented
herein is intended for information purposes only and is compiled from sources deemed reliable but not verified. Changes in price, condition, sale or withdrawal may be made without
notice. No statement is made as to accuracy of any description. All measurements and square footage are approximate.
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وکیل تصادفات و صدمات بدنی

Accident & Personal Injury Attorney

(408)298-1500

کارولین ناصری
وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال

تنها وکیل ایرانی در شمال کالیفرنیا
با بیش از  ۳۳سال تجربه
 Gتصادفات اتومبیل ،موتورسیکلت و عابر پیاده
 Gصدمات شدید بر اثر تصادفات
 Gمرگ بر اثر تصادفات
G

صدمات ناشی از حمله حیوانات

Caroline Nasseri
Attorney at Law

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

carolinenasserilaw.com

Website:

Tel:(408)298-1500

cnasseri62@yahoo.com
cnasseri62@yahoo.com

e-mail:

675 North First Street, San Jose, CA 95112
1
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آزادی سرکوب :سرکوب آزادی
صادق تیزکار

سرکوب آزادی بهطور کلی ،جزو حقوقی است که نظامهای نامشروع برای خود و طرفدارانشان
محفوظ نگه میدارند .سرکوب آزادی «بیان» هم جزو این حقوق خودساخته است .در این
نظامها همیشه بهطور مستقیم و غیرمستقیم به مردم القاء میشود که هرگز خالف توقع
حکومت نگویند و رفتار نکنند و حتی نیندیشند ،اما آنچه حکومت از آنها توقع میبرد را آزادانه
بگویند و بکنند و نشخوار کنند .و اگر کسی این درس را خوب یاد نگیرد یا یادش برود( ،مثل
بقیه درسها) به او یادآوری میشود ،و اگر بر این تنبلی اصرار بورزد یا به راه راست هدایت
نشود ،خودش را درس عبرتی میکنند برای بقیه «تنبلها» .سرکوب آزادی ممکن است
نص قانون اساسی کشور باشد یا نباشد .فرقی هم نمیکند .چون «قانون حاکم» لزوما
در ّ
همان قانون مکتوب نیست ،بلکه
میتواند درست خالف آن هم
باشد .قانون حاکم قانونی است که
در عمل اجرا میشود ،و میتواند
کامال «نانوشته» باشد .در حقیقت
در اینگونه کشورها قانون حاکم
نیست ،حاکم قانون است ،و
منویات حاکم به انحاء صریح و
غیرصریح به اذهان عمومی القاء میشود .برای همین مثال در جاهایی مثل ایران اسالمی،
خفهکردن صدای مردم جزو «قوانین حاکم» یا قانون نانوشته است.
روی دیگر سرکوب آزادی ،آزادی توحش است :عدم آزادی بیان در نظامهای نامشروع،
به معنای عدم آزادی دروغگویی و لجنپراکنی و رجزخوانی علیه «دشمنان» خیالی نیست.
مثال در ایران میتوان علیه آزادی و آزادیخواهان و فعاالن حقوق بشر ،هر دروغ و
مزخرفی را بافت و پراکند .کیهان و فارس و بقیه رسانههای رژیم همین کار را میکنند.
آزادی بیان در کشورهای آزاد همچنین به معنای آزادی حرف نزدن و حق گوش
نکردن یا دریافت نکردن پیام دیگران هم هست .اما در ایران از این خبرها نیست.
چون بلندگوهای پر سر و صدای حکومت به هزاران طریق مختلف آماده کرکردن شما
هستند .در جمهوری اسالمی همیشه عوعوی سگان بخش الینفک زندگی مردم بوده
است .تلویزیون ،رادیو ،نشریات ،بلندگوهای مساجد و اماکن ،مراسمات مذهبی وحشیانه
و غیره .عربدهکشی و پارسکردن از مظاهر رژیم است .خمینی هم از قدیم این کار را
میکرد ،و اخالف و اذناب او به انحاء دیگر میکنند.
در ایران جمهوری اسالمی ،شما کامال آزادید وحشیانه به انسانها و مظاهر «نامطلوب»
حمله کنید ،چه لفظی چه جسمی .هیچ مرزی برای خشونت علیه مردم نیست و ناتوانی
در سرکوب آزادی ،یکی از نشانههای بی ُعرضگی در رژیم محسوب میشود .یک شیوه

موثر برای سرکوب آزادی بیان،
توسل به بیان سرکوبگرانه است.
دروغ بافی ،لجن پراکنی ،توطئه
پردازی ،انگ زدن ،بدنامسازی
و هر نوع رفتار مرعوب کننده،
نوعی بیان سرکوب است .از جمله
صدور فتوای قتل ،تهدید ،ترور ،و
ضعیفکشی در داخل.
سرکوب ارزش اجتماعی است:
مهم نیست در قانون چه آمده ،وقتی
در جامعه رشد میکنید ،بر اساس
قانون نانوشته و نظام مجازات و
پاداش ،یاد میگیرید ارزشها و
اخالقیات و احکام «واقعی» کدامند.
مثال به شما القاء میکنند که «آدم
بودن» ضد ارزش است و توحش
و گاز گرفتن و پارسکردن جزو
بهترین دستاوردهای زندگی است.
سرکوب آزادی هم بهطور کلی
جزو ارزشهای اجتماعی محسوب
میشود .وقتی در نظام سرکوب
بزرگ میشوید از شما توقع میرود
برخی چیزها را ابتدا در خودتان
سرکوب کنید ،بعضی را کمتر،
بعضیها را بیشتر ،بعضیها را کامل.
وقتی سرکوب در شما نهادینه شد،
آنوقت میتوانید دیگران را هم
سرکوب کنید .برای پارسکردن
و گازگرفتن باید هار بودن را یاد
گرفت .در جامعه آزادیخواه به
کودکان یاد میدهند آزادی ارزش
اجتماع است و وقتی بزرگ شد این
طرز فکر را از او توقع دارند .در ایران
و افغانستان یاد میدهند سرکوب
ارزش جامعه است ،و عربدهکشیدن
و پارسکردن و گازگرفتن را توقع
دارند.
دنباله مطلب در صفحه 53

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

در آمریکا :یکساله  ۷۵دالر

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

PO BOX 9804, SAN JOSE, CA 95157
ماهنامه پژواک تاسیس1990 :

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

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

e-mail: info@pezhvak.com

www.pezhvak.com

افلیا پرویزاد

شماره تلفن)408(221-8624 :

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

PO BOX 9804,
SAN JOSE, CA 95157

Pezhvak of Persia has been complied as carefully as possible and cannot guarantee the correctness of all information that
has been gathered and contained herein and does not accept any responsibility for any errors and omissions.
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LOS GATOS MEMORIAL PARK
&
DARLING FISCHER FUNERAL HOMES
Celebrating Life, One Story at a Time
We are one of the highest reviewed cemeteries in Bay Area, providing excellet service since 1889
FFuneral Services FImmediate Need FPre Planning FBurial Services FCremation Services

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

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

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

)۴۰۸
۴۰۸(( ۳۹۶
۳۹۶-۶۷۶۸

فارسی

(408) 791-1431 انگلیسی

2255 Los Gatos-Almaden Road, San Jose, CA 95124
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واکسن ضدکووید «برکت» ،تاییدشده نبود!

واشنگتنپست
روزنامه واشنگتنپست در مقالهای تحلیلی به بررسی رویکرد ایران در برابر همهگیری
کرونا به ویژه رویکرد تسریع استفاده از واکسن تایید نشده برکت از سوی مقامات
جمهوری اسالمی پرداخته است .به گزارش صدای آمریکا ،در ابتدای این مقاله ،نامه
فرید نجفی ،معاون تحقیقات و فناوی وزارت بهداشت به سعید نمکی ،وزیر بهداشت،
درباره «تصمیم خطیر و تاریخی» اجازه مصرف عمومی واکسن برکت بدون طی شدن فاز
 ٣کارآزمایی بالینی اشاره میشود که به گفته وی «آینده اعتماد عمومی به نظام سالمت
را رقم خواهد زد ».اما این واکسن به دلیل نزدیکی شرکت برکت به بیت علی خامنهای
کمتر از یک هفته بعد به تایید وزارت بهداشت رسید و بدون طی فاز  ٣که در آن کارایی
و تاثیرات جانبی آن شناسایی میشد ،در اختیار عموم قرار گرفت.
به گزارش واشنگتنپست ،تایید (بدون طی مراحل) برکت نشان داد چگونه دولت نامسئول
جمهوری اسالمی سیاستهایی را دنبال میکند که به نفع هیئت حاکمه این «رژیم» و در
تعارض با منافع عامه مردم است .تایید این واکسن سودآور برای علی خامنهای در حالی
اتفاق افتاد که او واردات واکسنهای غربی را ممنوع کرد و واردات دیگر واکسنها نیز
با تاخیر مواجه شد .همزمان یک واکسن داخلی دیگر نیز در مراحل آزمایشی بود ،اما
واکسن برکت تحت حمایت بیت خامنهای جلو صف انداخته شد.
تا اوایل زمستان امسال تنها نصف ُدزهای وعده داده شده این واکسن یعنی حدود ۲۵
میلیون ُدز تولید شد .عالوه بر این ،اگر چه شاهدی دال بر مضر بودن این واکسن در
دسترس نیست ،به نظر میرسد تاثیر آنچنانی نیز در کنترل همهگیری کرونا نداشته و
غالب ایرانیان در نهایت واکسنهای چینی دریافت کردند.
در یک دوره  ١٢ماهه ١٠٠ ،میلیون دالر از بودجه دولت به واکسن برکت اختصاص
یافت و سود خالص شرکت طی سال مالی ایرانی نسبت به سال پیشتر دو برابر شد.
همچنین شرکت تابعه برکت که این واکسن را تولید کرد ،شاهد افزایش  ٢٠برابری
سود خالص ساالنه خود نسبت به سال گذشته بود .بر اساس صورتهای مالی برکت
و افشاگریهایی که واشنگتنپست به آنها دسترسی پیدا کرده ،هیئت مدیره از

شیوا موزون
وکیل رسمی دادگستری

Shiva Moozoun
Attorney at Law

 Fدفاع در برابر IRS, FTB, BOE

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

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

493-7065

)Office: (800

F

314-1003

)Cell: (415

651 W. Hamilton Ave, Suite 1000, Campbell, CA 95008

جمله دو عضو حکومتی آن در
روزهای تایید این واکسن مبالغ
هنگفتی پول دریافت کردهاند.
همچنین دو شرکت نزدیک به
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
پروژه برکت مشارکت کردند.
این در حالی است که نجفی
در نامهاش به وزیر بهداشت
هشدار داده بود که در «شورای
تصمیمگیری هیچیک از افراد نباید تعارض منافع اقتصادی/مالی در تصمیمگیری
داشته باشد ».مدیران برکت و مقامات کنونی و سابق وزارت بهداشت درخواستهای
واشنگتنپست برای مصاحبه را رد کردند و به پرسشهای ارسالشده پاسخی ندادند.
وعدههای توخالی :پس از شیوع کرونا در ایران ،شهروندان ایرانی دولت را به
سوءمدیریت و سرپوش گذاشتن بر آمار واقعی جانباختگان متهم کردند .طبق این
گزارش ،تحریمهای آمریکا علیه ایران تالشها برای مهار همهگیری کرونا را دشوارتر
کرده بود .در همین راستا ،جمهوری اسالمی در چندین برنامه بینالمللی توزیع واکسن
میان کشورهای کمدرآمد فقیر از جمله «کوواکس» مشارکت کرد .اما سازمانهای
غیرانتفاعی و بخش خصوصی ایران که در تالش برای دستیابی به واکسن ضدکرونا
خارج از کوواکس بودند ،به دنبال فتوای خامنهای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسنهای
آمریکایی و بریتانیایی با دشواریهای عمدهای مواجه شدند.
همزمان با فتوای خامنهای ،ستاد اجرایی فرمان امام تحقیقات برای تولید واکسن داخلی
را شدت بخشید .برکت که بازوی واکسنساز ستاد است ،مالک  ۱۴درصد از بازار
داروسازی ایران است .به گفته محمد نیری ،استاد حقوق در دانشگاه کنت بریتانیا،
رهبر ایران بر داراییها و بودجه ستاد« ،قدرت مطلقه» دارد .امیر افخمی ،استاد دانشگاه
جرج واشنگتن و کارشناس بهداشت ایران ،معتقد است خامنهای تمایل زیادی دارد که
خود را پیروز رویارویی با کرونا نشان دهد و عالوه بر آن ،سود مالی و قدرت مالی برای
خامنهای فراهم میکند.
تجربه نزدیک به صفر :اگرچه سابقه ایران در تولید واکسن به اوایل دهه  ٢٠میالدی
باز میگردد ،اما برکت تجربه بسیار اندکی در زمینه تحقیقات و تولید واکسن داشت و
شرکت شفا ،زیرمجموعه برکت ،تا قبل از سال  ٢٠٢٠هیچ تجربهای در زمینه واکسن
نداشته است .مینو محرز ،دانشمنده برجسته ایرانی در زمینه اچآیوی/ایدز ،در توضیح
دلیل پذیرش درخواست کار برای شرکت شفا به واشنگتنپست گفته است میخواست
به مردم ایران بگوید واکسن برکت ایمن است .هم زمان انستیتو پاستور ایران نیز با
انستیتوی فینالی کوبا در حال تولید یک واکسن ضد کرونا بود و در این زمینه از برکت
پیشی گرفته بود .اما زمانی که برکت و پاستور از سازمان غذا و داروی ایران درخواست
کردند مجوز استفاده اضطراری از واکسنشان را صادر کند ،مینو محرز رسما از این
سازمان خواست با دادن مجوز به برکت موافقت کند .یک روز پس از این سخنان خانم
محرز بود که آقای نجفی با ارسال نامه به وزیر بهداشت به وی یادآور شد واکسن
هیچ کدام از دو شرکت فاز  ٣را طی نکرده و بهویژه واکسن برکت حتی دادههای فاز
دوم آزمایشیاش را نیز تحویل نداده است .با این وجود ،سعید نمکی مجوز استفاده
اضطراری از برکت را صادر کرد و پس از مخالفت اولیه نهایتا مجوز استفاده از واکسن
مشترک انستیتو پاستور و شرکت کوبایی نیز صادر شد.
پاداشها و پرداختهای برکت :همزمان با تالشهای برکت برای تولید واکسن و اخذ
مجوز استفاده از آن ،دو عضو هیئت مدیره آن در قلب دستگاه بهداشت عمومی ایران
قرار گرفتند .حمیدرضا جمشیدی ،رئیس هیئت مدیره شفا ،در سال  ٢٠١٨به هیئت
مدیره برکت پیوست و طبق اسناد این شرکت ،در مارس سال  ٢٠٢٠و در عین حفظ
سمتهایش در این شرکت ،دبیر کارگروه مبارزه با کرونا بوده است.
همچنین نصراهلل فتحیان ،عضو باسابقه سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در مارس
 ٢٠٢٠از سوی وزیر بهداشت در مسئولیت هماهنگی میان کارگروه مبارزه با کرونا
و وزارتخانههای دولت منصوب شد ،مشاور وزیر بهداشت نیز بوده است .جمشیدی،
فتحیان ،و سه عضو دیگر هیئت مدیره برکت در ژوئن  ٢٠٢١پاداشی در حدود ٢١
هزار دالر دریافت کردهاند .همچنین شفا  ٨٠٠هزار دالر به ماهانایر به دلیل انتقال
دستگاههای تولید واکسن پرداخت کرده است .ماهانایر به اتهام جابجایی تسلیحات
نظامی ،اعضا و بودجههای سپاه پاسداران تحت تحریم ایاالت متحده قرار دارد.
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نامه های شگفت انگیز از کشیشان
فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه
(بخش پنجاه و هشتم)
ترجمه زنده یاد دکتر بهرام فره وشی

برای این جنگ دستور داد که لوله های بزرگ توپ و همچنین توپ های کوچکتر که
حمل آنها آسان تر باشد ،بریزند .کردان با نزدیک شدن وی به کوهستان عقب نشستند
و دشت را برای او آزاد گذاشتند .سپاه همواره به موازات سلسله صخره هایی حرکت
می کرد که مانع دسترسی به کالت هستند .وی در  19ژوئن در نیم فرسنگی قوچان
اردو زد .به نظر می رسید که وی از مصیبتی که در اینجا در انتظار او بود یک نوع پیش
حسی داشت .مدت چند روز بود که دستور داده بود در حرم خودش ،یک اسب آماده
زین و افسار کرده ،نگاهدارند .وی کوشید که به کالت خود بگریزد .افراد گارد او آگاه
شدند و به وی گفتند که خدمتگزاران وفادار او هستند و با وی علیه همه دشمنان او
خواهند جنگید و هیچ یک از آنان وی را ترک نخواهد کرد .بنابراین وی متقاعد شد و
بازگشت .او می دید که مدتی است توطئه ای علیه زندگی اش در شرف تکوین است
ولی عامالن این توطئه را نمی شناخت .از تمام بزرگان دربارش ،محمدقلی خان که از
بستگانش بود و صالح خان از همه ناراضی تر و پر جوش و خروش تر بودند .اولی رئیس
گارد او و دومی ناظر کاخ شاهی بود .از دومی زیاد واهمه نداشت زیرا مسئولیت و کار
او طوری بود که هیچ نوع اقتدار و قدرتی بر لشکریان نداشت ولی از دیگری می ترسید
زیرا مردی جنگی و ارزشمند بود که مورد احترام همگان بود و در میان افسران اعتباری
داشت .سوءظن وی بر او افتاد و مصمم شد که بر او پیشدستی کند.
وی در اردوی خود یک گروه چهار هزار نفری از سربازان افغان داشت .این
لشکریان خارجی نسبت به او کامال فداکار بودند و دشمن سپاهیان ایرانی بودند.
در شب  18تا  20ژوئن ،همه روسای آنها را احضار کرد و به آنها چنین گفت« :من
از گاردهای خود ناراضی هستم .دلیری شما و دلبستگی شما به من ،بر من آشکار

است .من شما را مامور می کنم که فردا صبح تمام افسران آنها را توقیف کنید و
آنها را به زنجیر بکشید و بر زندگی هیچ یک از آنها که در برابر شما مقاومت کند
نبخشایید .منظور من امنیت شخص خودم است و مراقبت از جان خود را فقط به شما
می سپارم» .سرداران افغان که از این نشانه جدید احترام و اطمینان محظوظ شده
بودند ،بازگشتند و سربازان خود را تحت سالح قرار دادند.
این فرمان آنچنان پنهان نماند که افشاء نشود .توطئه گران از آن باخبر شدند.
محمدقلی خان که در همه جا جاسوس داشت ،صالح خان را خبر کرد .این دو سردار
بوسیله دست خطی که امضاء کردند ،متعهد شدند که همدیگر را ترک نکنند و در
همان شب ،دشمن مشترک خود را که روز بعد را برای مرگ آنان تعیین کرده بود
به هالکت رسانند و این موضوع فقط با  60نفر از افسرانی که بیشتر طرف اطمینان
بودند در میان گذاشته شد و به آنها گفته شد که این انتقامجوئی همانقدر که به سود
پیشنهاد کنندگان آن است ،به سود آنان نیز هست زیرا که افغان ها فرمان دارند
که فردا صبح همه آنها را توقیف کنند .همه آنها دست خط را امضاء کردند و وعده
کردند که در ساعت مقرر برای اجرای آن حاضر باشند و این ساعت موقع غروب
ماه بود یعنی در حدود دو ساعت پس از نیمه شب .بی صبری در انتظار و یا میل به
اشتهار خویش ،موجب شده بود که پانزده یا شانزده تن از هم پیمانان ،پیش از موعد
مقرر به وعده گاه کشیده شوند .آنان به محوطه خرگاه شاهی داخل شدند و آنچه را
که در معبر خویش مانع عبور یافتند ،گسستند و شکستند .آنها تا جایی که شاه نگون
بخت خفته بود ،نفوذ کردند .صدایی که در موقع داخل شدن آنها ایجاد شده بود ،او
را از خواب بیدار کرد .وی با آوایی وحشت آور فریاد برآورد« :کیست؟ شمشیر من
کجاست؟ اسلحه مرا بدهید ».با فریاد او توطئه گران وحشت زده شدند و عقب رفتند،
ولی هنوز چند قدمی به عقب برنداشته بودند که دو سر کرده توطئه پیش آمدند و به آنها
اطمینان بخشیدند و آنان را مجبور کردند که با ایشان بازگردند .تهماسب هنوز لباس
نپوشیده بود .محمدقلی خان نخست پیش دوید و ضربه سنگین شمشیری به او زد که وی
را بر زمین افکند ،دو یا سه تن دیگر نیز بر او شمشیر زدند .شاه نگونبخت که در خون
خود شناور بود کوششی کرد تا برخیزد ولی نیرویش یاری نکرد و فریاد کشید« :چرا مرا
می کشید؟ مرا نکشید ،هرچه دارم مال شماست».
دنباله مطلب در صفحه 57

دکتر فتانه هوشداران

کایروپراکتر

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

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

Doc Decompression Table

Fataneh Hooshdaran, D.C.

برای تسکین و بهتر کردن دردهای:

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

& Hand Pain

Disc

F Neck

F Headache F Sciatica F Degenerative

Shoulder & Knee Pain

(408)244-7677

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

F

Back Pain

F Lower

Serving: San Jose & Santa Clara

www.chiropracticusaca.com
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طنز و مذهب
بخش آخر

دکتر حسن جوادی

چرند پرند دهخدا با نثر گيرا ،ساده و بىنظير يکى از آثار درخشان طنز فارسى
است .دهخدا مانند صابر و جليل ممدقلی زاده موضوعات زيادى را پيش مىكشيد
و انتقاد از خرافات و عابدنمايانى كه قصدشان سوءاستفاده از خوش باورى مردم
بود ،بيش از همه در مقاالت او به چشم مىخورد .به طور كلى از لحاظ سبك و
شيوه هنرى ،آفريدن تيپ ها و كاراكترها ،انتخاب عرصه و محيط مناسب ،آراستن
پيکره داستان و پروراندن مطلب و نتيجه گيرى شباهت زيادى بين نوشته هاى
دهخدا و مقاالت جليل ممدقلی زاده مدير مالنصرالدين وجود دارد)۱(.

آرين پور در از صبا تا نيما( )۲دو مثال جالب از هر دو داده كه موضوع را به خوبى نشان
مىدهد .ممد قليزاده در مقاله «آزادى در ايران» يك كارگر ايرانى را نشان مىدهد كه براى
كار به باكو رفته است و وقتى كه مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت را صادر مىكند ،كنسول
ايران تمام ايرانيان را جمع مىكند و اين مژده بزرگ را به آنان مىدهد .كارگر بيچاره كه
محمدعلى نام دارد ،مىشنود كه كنسول «تمام همشهرىها را دعوت كرده و فردا سهم
آزادى هركس را به خود خواهد داد و آنقدر ذوق زده مىشود كه تص ّور مىكند ديگر دوره
بدبختى او و امثال او پايان يافته است .محمدعلى توسط نامه نويس دوره گرد نامه اى به
ايران نويسانده خواهش مىكند كه سهم او را از مشروطه فورى بفرستند! قهرمان داستان
نمونه بارزى است از مردم بىسواد و بىاطالع و ستمديده آن روزگار و ناآشنا به وضع دنيا.
در چرند پرند دهخدا آزادخان كرندى شخصيتى است شبيه محمدعلى ،و دهخدا از ديدگاه
ساده لوحانه او رياكارى ماليان و آخوندهاى دروغين را زير سؤال مىبرد .آزادخان كرندى
پسربچه كردى است كه تازه به شهر آمده و ناظر حوادث مختلفى است كه در همه آنها
مردم مىگويند «دين رفت» و آخر حيران مىماند كه باالخره دين چه بود .در كتاب نوشته
بوده« :آدم بايد دين داشته باشد ،هرکس دين ندارد به جهنم مىرود ».يارو از آخوند
مىپرسد« :دين چه چيز است؟» « -اسالم».
و بعد آخوند حرف هايى به او ياد مىدهد و مىگويد اين ها دين اسالم است .اما بعد
كه بزرگ شده و به خانه امام جمعه رفته مىبيند كه وقف مدرسه مروى را ميرزاحسن
آشتيانى از امام جمعه گرفته و مردم در آنجا ازدحام كرده مىگويند دين رفت! و يارو
معطل مىماند كه چطور دين رفت! در شاه عبدالعظيم مىشنود كه طالب جمع شده
مىگويند دين رفت! و مىفهمد كه احمد قهوه چى را ساالرالدوله به عربستان خواسته و
پسر ميرزاحسن طالب را فرستاده كه او را از شاه عبدالعظيم برگردانند.
بعد پيش سمسارى ،كه دختر خوشگلش را از خانه شوهر ربوده و صیغه اش را خديجه
مطرب براى عين الدوله برده است ،نوكر مىشود و از سمسار مىشنود كه دين رفت! و
وقتى كه تيول برگشته و در مواجب و مستمرى گفتگو بوده ،باز مىشنود كه مىگويند دين
رفت! آن وقت سرگردان مىماند كه آيا دين كدام يك از اين هاست! آن اسـت كه آخوند
مکتبى گفته ،يا ملك وقف است ،يا احمد قشنگ قهوه چى ،يا صیغه و دختر سمسار است،
يا تيول و مستمرى و مواجب است يا چيز ديگر؟()۳
در اين مقاله ،انتقاد دهخدا سه جنبه دارد .اوالً از نادانى و بىخبرى مردم ،حتى از
مسائلى فوقالعاده اساسى چون دين ،و ثانياً از رياكارى كسانى كه مسئوليت ارشاد
آنان را به عهده دارند انتقاد مىكند .ثالثاً دهخدا به شيوه رمان هاى پيکارسك
قهرمان داستان خود را در اقشار مختلف اجتماع مىگرداند ،او را يك طلبه ،شاگرد
يك سمسار و غيره مىكند و با اين وسيله تصوير جالبى از آشفتگى وضع اجتماعى و
پاىبند نبودن مردم به اصول دين و اخالق ترسيم مىكند.
سيداشرف گيالنى كه اشعار صابر را به فارسى ترجمه و در روزنامه مشهور خود «نسيم
شمال» چاپ مىكرد ،ميانه خوبى با سنت گرايان قشرى نداشت ،و اشعار زيادى در
مفصالً درباره او بحث خواهم كرد ،در
انتقاد از آنها سروده است .من در فصول آينده ّ
اينجا فقط به نقل از يك شعر او بسنده مىكنم كه «خطاب به فرنگيان» نام دارد:
در قيامت حور و غلمان ،ناز و نعمت مال ماست
اى فرنگى ما مسلمانيم جنت مال ماست
عدل و قانون و مساوات و عدالت مال تو
اى فرنگى اتفاق و علم و صنعت مال تو
حرص و بخل و كينه و بغض و عداوت مال ماست
نقل عالم گيرى و جنگ جالدت مال تو
خواب راحت عيش و عشرت ناز و نعمت مال ماست
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اى فرنگى از شما باد آن عمارات قشنگ افتتاح كارخانه اختراعات قشنگ
با ادب تحرير كردن آن عبارات قشنگ جهل بىجا شور و غوغا فحش و تهمت مال ماست
خواب راحت عيش و عشرت ناز و نعمت مال ماست
گر زنى بی سيم از دريا به ساحل تلگرف گر كنى خلق گرامافون و سيماتوگراف
ور نمايى بهر خود از اطلس و مخمل لحاف سندس و استبرق اندر باغ جنت مال ماست
خواب راحت عيش و عشرت ناز و نعمت مال ماست
راه آهن علم طىاالرض صحرايى ز تو
اى فرنگى كشتى جنگى دريايى ز تو
در زمين بيمارى و جهل و فالكت مال ماست
در هوا با زور (زپلين) عرش پيمايى ز تو
خواب راحت استراحت عيش و عشرت ناز و نعمت مال ماست
از زمين بر آسمان رفتن ز همت زان تو
اختراعات جديد و علم و صنعت زان تو
غوطه خوردن اندرين درياى ذلّت مال ماست
مکتب و تشويق بر اطفال ملت زان تو
خواب راحت استراحت جهل و غفلت مال ماست
شد روان از اصفهان هندوستان را فتح كرد
آن شنيدستم حسين كرد با جنگ و نبرد
در فرنگستان كجا دارد چنين شيران مرد رستم و گودرز يل با آن شجاعت مال ماست
خواب راحت استراحت ناز و نعمت مال ماست
منکر حق خصم دين غافل ز روز محشريم
گرچه در ظاهر مسلمانيم باطن كافريم
مال موقوفات را چون شير مادر مىخوريم با وزيران گفتگوى رمز و خلوت مال ماست
باغ رضوان حور غلمان ناز و نعمت مال ماست
مالك از ما حنبل از ما يافعی از ما بود
شيخ عبدالقادر از تو شافعی از ما بود
اختالف اعتقادات جماعت مال ماست
بو حنيفه بوحريره رافعی از ما بود
خواب راحت عيش و عشرت اسب و خلعت مال ماست ()۴
در اشعار شعرايى چون بهار ،عشقى ،عارف  ،نيما و ديگران موضوع تظاهر و رياكارى
در مذهب و انتقاد از تعصب جاهالنه و خرافاتى كه عوام الناس به اسم دين به آنها
مىگروند ،بارها تکرار مىشود .شايد بهتر باشد براى اجتناب از اطناب به دو مثال از
تعصب كوركورانه سخت مخالفت
بهار كه خود شخص معتقدى بود ولى با رياكارى و ّ
مىورزيد ،بسنده كنيم« .جهنم» نام يکى از قصايد قديمى بهار است كه طى آن با لحنى
بسيار شوخ و طنزآميز تصويرى خوفناك و در عين حال خنده آور از دوزخى كه
متشرعان شرح مىدهند ترسيم مىكند و از قول آنان مىگويد :دنباله مطلب در صفحه 58

دکتر فرانک پورقاسمی
متخصص و جراح پا

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

Foot related diseases FBunion, Callus, Corn FHammer Toe,

F

& Ingrown Toe Nail FSports Medicine & Injuries FHeel Pain

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

Dr. Faranak Pourghasemi, DPM

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

اکثر بیمه ها پدیرفته می شود

National Foot & Ankle Center

(408)884-5851

14981 National Ave., Suite #2, Los Gatos, CA 95032
6

)WWW.PEZHVAK.COM ® 368 (SEPTEMBER 2022

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

/http://www.watertowerkitchen.com

میرزا آقاخان کرمانی
بخش سوم
دکتر ایرج پارسی نژاد

گفتن و نوشتن :عنوان سلسله مقاله هایی فن است که میرزا آقاخان در چند شماره از
روزنامه فارسی اختر ،که در استانبول منتشر می شده ،نوشته است .در نخستین مقاله به
تعریف فصاحت و بالغت پرداخته( )1و در مقاله بعدی مباحثی دیگر از معانی و بیان فارسی
مانند «سهل و ممتنع» و ِ
«حداعتدال سخن» را مطرح کرده است .غرضش را از نوشتن این
مقاالت چنین بیان می کند« :گرچه ما مقصود نداریم در این مقاله فنون سخن پردازی را
باالطراف شرح و بسط دهیم ،ولی به طور اجمال هم از او نشاید گذشت که طایقه ای بر
عجز نویسنده حمل نمایند .الجرم بعضی مراتب آن را در لباسی که متکلمان را به کار آید
به طور مختصر یاد می نماییم تا خوانندگان بی بهره نمانند)۲(».
مطالب مقاالت «فن گفتن و نوشتن» تا شماره یازدهم از سال شانزدهم روزنامه اختر
ادامه می یابد و در آن به شرح اصول و معانی و بیان کالسیک علمای بالغت ایرانی و
اسالمی می پردازد .در این مقاالت جز تعریف اصطالحات قدیم معانی و بیان هیچ نکته
تازه ای دیده نمی شود .به نظر می رسد که میرزا آقاخان در زمان نوشتن این مقاالت
هنوز در تاثیر همان اصول مدرسی قدیم ادبی بوده و به تجدد فکری دست نیافته است.
نامه باستان :اثری است منظوم در تاریخ ایران پیش از اسالم که میرزا آقاخان به تقلید
شاهنامه فردوسی در  ،1313در سالی که در طرابوزان تبعید بود ،سروده است )۳(.این
اثر از نظر هنر شاعری ارزش چندانی ندارد .خودش هم به روشنی می گوید که طبع
شعر ندارد و غرض شاعری در کارش نیست )۴(.گویا او پس از آگاهی از پژوهش های
تازه تاریخی و آشنایی با فرهنگ ایران باستان و خط زبان های اوستا و پهلوی بر آن
شده است تا این دانش های خود را منظوم کند .اما شاید بهتر می بود مطالعات تاریخی
خود را به نثر می نوشت تا به خاطر مالحظات نظم و قافیه سخنش نارسا نباشد.

اما گذشته از منظومه نامه باستان ،در پی گفتار آن میرزا آقاخان مقاله ای در نقد سبک
شعر فارسی و دفاع از اثر خود نوشته که از نظر تحقیق در نظریات نقد ادبی میرزا
آقاخان اهمیت بسیار دارد .ازین رو بخشی از آن را نقل می کنیم« :شاید بعضی از ارباب
کمال و ادبای فرخنده فال ایران بنده را مورد بحث قرار داده در مقام اعتراض بگویند
که این چه اسلوب سخن سرایی و چه طرز شعر و شاعری است که برخالف جمهور
شعرای ایران از دایره ادب و معقولیتی که الزمه کاسه لیسان ُمتِبَصص است خارج شده
طریق مستقیم سالمت را که مداهنه و چاپلوسی باشد کنار نهاده این طور راست و جدی
سخن می گویی؟ جواب عرض می کنم :باید درختان را از میوه ها شناخت و امور را
از نتایج تمیز داد .در تاثیر و خالقیت کالم فصحا و بلغای متقدمین ایران سخنی نیست
و در آبداری و لطف اشعار ایشان حرفی نمی رود .شوخ و شنگی اشعار متاخرین هم
قولی است که جملگی برآنند ،ولی باید مالحظه نمود که تاکنون از آثار ادبا و شعرای
ما چه نوع تاثیر به عرصه ظهور رسیده و نهالی که در باغ سخنوری نشانده اند چه ثمر
بخشیده و تخمی که کشته اند چگونه نتیجه داده است؟ آنچه مبالغه و اغراق گفته اند
نتیجه آن مرکوز ساختن دروغ در طبایع ساده مردم بوده است .آنچه مدح و مداهنه
کرده اند نتیجه آن تشویق وزرا و ملوک به انواع رذایل و سفاهت شده است .آنچه
عرفان و تصوف سروده اند ثمری جز تنبلی و کسالت حیوانی و تولید گدا و قلندر نداده
است .آنچه تعزل گل و بلبل ساخته اند نتیجه ای جز فساد اخالق جوانان و سوق ایشان
به ساده و باده نبخشوده است .آنچه هزل و مطایبه پرداخته اند فایده ای جز شیوع فسق
و فجور و رواج فحشا و منکر نکرده است .اگر ما در تاریخ شعرای اسالم و ممدوحین
ایشان نظر کنیم خواهیم گفت اشعار و مدایح ابونواس و امثال او بود که خلفای عباسی
را به بطالت ُش ِ
رب َق َهوات و ن َو ِم ضَ َحوات و مفاسد دیگر انداخت .قصاید عنصری و
رودکی و فرخی و امثال آنها بود که سامانیان و غزنویان را تباه و منقرض ساخت .عرفان
و تصوفات الهوتی شیخ عراقی و مغربی و امثال ایشان بود که این همه گدای الابالی و
تنبل و بیعار تولید نمود .مداهنات انوری و ظهیر و رشید و کمال بود که چنان سالطین
ستمکاره نابکار مغرور پدید آورد .ابیات عاشقانه سعدی و ُهمام و امثال ایشان بود که به
کلی اخالق جوانان ایران را فاسد ساخت .هزلیات و مطایبات سوزنی و سنایی و دیگران
بود که فسق و فجور را به این درجه رواج داد .اغالقات منفور خاقانی و امثال او بود که
تعسفات بیهوده افکند .دنباله مطلب در صفحه 57
میرزا مهدی خان صاحب ّ
وصاف را به ّ

رستوران فیمس کباب
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کیترینگ کامل میهمانی و جشن های شما در سراسر شمال کالیفرنیا

(916) 483-1700

www.famouskabob.com

1290 Fulton Ave., #C, Sacramento, CA 95825
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رنگ

م .استوار ( -بخش سوم)
كاربرد رنگ در ارگونومي :رنگ ها بخشي از زندگي ما هستند .تأثير رنگ بر زندگي
بيش از حد تصور انسان است .تنها گوشه اي از اثر آن را در روحيات ،كار ،خستگي،
حوادث ،هنر و ادراك انسان مشاهده مي كنيم .پژوهش دانشمندان نشان مي دهد ،رنگ
ها همان گونه كه بر روح و روان آدمي تأثيرات گوناگوني مي گذارند ،جسم او را نيز
تحت تأثير قرار مي دهند .برخي از روانشناسان عقيده دارند رنگي كه برگزيده و دلخواه
كسي است مي تواند گوياي خصوصيات اخالقي و روانشناسي او باشد .نوشتار زير چكيده
اي است كه بر اساس اين نظريه و پس از سال هاي پژوهش نگاشته شده است.
قرمز :خوش قلب اما خودپرست اين رنگ مظهر شدت و زياده روي است كه گاهي در
جهت مخالف آن است .قرمز رنگ عشق و تنفر و فداكاري و خشونت و خون و آتش .كسي
كه به اين رنگ عالقه دارد هرگز نمي تواند در زندگي بي تفاوت باشد .اين گونه اشخاص
تند و سركش و در عين حال فعال و شجاع و كمي عجول هستند .احتمال شكست به
خصوص در عشق براي آنها فراوان است .قضاوت هاي عجوالنه و ناگهاني در مورد ديگران
اغلب سبب از بين رفتن دوستي هايشان مي شود .با آن كه در عشق كامالً فداكارند اما اگر
روزي حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفكر و جويا شدن علت مي جنگند .دو عيب بزرگ
خودپرستي و عدم كنترل ،در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبي و حس
بزرگ طلبي است .به طور كلي دوستداران رنگ قرمز داراي خصوصيات متضادي هستند.
صورتي :رنگ صورتي در واقع همان قرمز است كه كمرنگ شده باشد .اگر به اين رنگ
عالقه داريد تمام صفات رنگ قرمز را كمي ماليمتر دارا مي باشيد .با گذشت هستيد و
در عشق ،تندي نشان نمي دهيد .ديگران را خوب درك مي كنيد و با اطرافيان خود با
ماليمت و لطف رفتار مي كنيد و به دليل نشاط و شادابي تان مورد عالقه اطرافيان خود
هستيد .آنهايي كه به اين رنگ عالقه دارند اغلب شكست ها ،خشونت ها و دشواري
هاي زندگي را تحمل كرده اند و با مشكالت فراوان مواجه شده اند.
آبي :رنگ آبي از رنگ هايي است كه طرفداران زيادي دارد .اگر به اين رنگ عالقه

شرکت ساعی

داريد ،كامالً مي توانيد هوس و احساسات و هيجانات خود را كنترل كنيد .ظاهر آرام
شما ديگران را وادار مي كند كه به شما احترام بگذارند و دوست داريد پيوسته مورد
احترام و ستايش ديگران قرار بگيريد .در خريد و پوشش لباس قناعت مي كنيد و به
علت شرم و حيا و گاه غروري كه داريد ميل داريد اغلب تنها باشيد .حماقت و عدم
فهم ديگران شما را كسل مي كند و كساني كه از نظر هوش و فهم بر شما برتري
دارند شما را ناراحت مي كنند .كارهاي خود را از روي نظم و ترتيب و بر پايه قواعد
معيني انجام مي دهيد .يكي از صفات مشخص شما پشتكار شماست.
ارغواني :ارغوانی رنگ عارف ها و روانگران و رنگ اسرارآميز و باشكوهي است.
دوستداران اين رنگ پيوسته مجذوب زيبايي ها و ظرافت ها مي شوند و مغرور و
اجتماعي هستند .معاشرت با اين دسته لذتبخش است .آنها به امور معنوي بيشتر مي
پردازند .ارغواني رنگ مورد پسند عرفا نيز هست!
قهوه اي :اگر رنگ قهوه اي را دوست داريد كامالً مي توان روي شما حساب باز
كرد .باثبات و مقدس ،شاعرپيشه وكمي فيلسوف مآب هستيد.به ندرت تغيير عقيده
مي دهيد و با آن كه كمتر تصميم مـي گيريد اما هر بار كه تصميمي بگيريد آن را
به مورد عمل مي گذاريد .شما كامالً در نگهداري پول و اسرار ديگران قابل اعتماد
هستيد .ميل داريد پيوسته در عالم خودتان باشيد و گاهي اوقات با اطرافيان خود
رفتار خشونت آميزي در پيش مي گيريد .در عشق هرگز بدبين و تند نيستيد.
خاكستري :احساس بي نيازي اين رنگ مظهر چشم پوشي از خوشي هاي دنياست.
كساني كه به اين رنگ عالقه دارند اغلب در زندگي احساس رضايت مي كنند،
خاكستري رنگ عقال است و جواناني كه به اين رنگ اظهار عالقه مي كنند در واقع
خود را هم شأن و هم طراز اشخاص كهنسال مي دانند و در زندگي احساس بي نيازي
مي كنند .در عشق بر افراد مسن تر از خود تمايل دارند و اغلب كساني كه از نظر
فكر و ايده به آنها برتري دارند خيلي آسان طرف توجه شان قرار خواهند گرفت.
پرتقالي :رنگي است تركيبي و آنهايي كه اين رنگ را رنگ دلخواه خود مي دانند
متكي به نفس نيستند .اجتماعي و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار مي كنند .نفوذ
در اين گونه افراد مشكل است .هوسباز نيستند و اگر با كسي دوستي كنند صداقت و
فداكاري دارند .اگر افراد اين دسته با كسي كه خصوصيات اخالقي خودشان را داشته
دنباله مطلب در صفحه 56
باشد ازدواج كنند سعادتمند مي شوند.

مشکل گشای شهر شما
Immigration & Translation Services

 -امور مربوط به دفتر حفاظت ایران

 -امور مربوط به انحصار وراثت

 -اخذ و تعویض شناسنامه و گذرنامه ایرانی

 -دریافت کارت سبز ،ویزای نامزدی

 -استرداد امالک توقیف یا تصرف شده در ایران

 -دریافت شهروندی آمریکا

 -انجام امور انواع وکالتنامه برای ایران و آمریکا

 -امور مربوط به طالق ایرانی و آمریکایی

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

(408)554-1319

(408)554-1318

saeicompany@hotmail.com F www.saeicompany.com
940 Saratoga Ave., Suite #112, San Jose, CA 95129
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دفاتر وکالت علی مقدمی
با همکاری جفری زیندر

وکالی سابق شرکت های بیمه
 سال تجربه۶۰ با بیش از

Jeffrey Zinder

Ali Moghaddami

Maintaining the highest level of Professionalism & Integrity.
F

Personal Injury

F

Business Litigation

F

Employment Law

F

Criminal Defense

F

Insurance Dispute

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

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

(818) 500-4111

Tel: (408) 332-5885

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

111 N. Market St. #30

Tel:

Fax: (818) 500-4144
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ولتر
بخش آخر

دکتر احمد ایرانی
انتقادهایی از ولتر
برخی از نقدنویسان ادبی اروپا می گویند
با آن که همه نشانه های نبوغ ادبی در
ولتر نمایان بود اما او را در هیچ یک از
رشته های جهان ادبیات نمی توان نابغه
به شمار آورد .داستان ها و شعرهای
ولتر به ژرفا و عظمت آثار نویسندگان و
شاعران نابغه نیست .در نمایشنامه های
او زیبایی های اندیشه و روان شناسی
شخصیت هایش توانایی برابری با فکر
و اندیشه نمایشنامه نویسان بزرگ را
ندارد .فلسفه ولتر نیز ژرف ،نوآورانه و
اصیل شناخته نمی شود و حتی برخی او
را فیلسوف نمی دانند ،زیرا نظام فلسفی
تازه ای را بنیادگذاری نکرده است.
ولتر به زندگی اشرافی و پرتجمل
گرایش داشت و خود یکی از بزرگترین
ثروتمندان دوران بوده است .از نظام
سلطنتی به شدت هواداری می کرده و بر
این باور بوده است که اگر شاه ،فیلسوف
و عادل هم باشد عدالت اجتماعی در

جامعه گسترش خواهد یافت .از دیدگاه
فلسفی ولتر ،شاه -فیلسوف باید از
قدرت بسیار برخوردار باشد و جامعه
را با مشتی آهنین اداره کند .در چنین
نظامی توده های مردم جا و مکانی
ندارند و برابری اجتماعی نمی تواند
معنایی داشته باشد .با این که این مبارز
بزرگ اجتماعی با دستگاه دیکتاتوری
امپراتوران و شاهان در مبارزه بود اما
از آنان پول و هدیه می پذیرفت و هم
نشین آنان می شد .ولتر از توده های
مردم با تحقیر بسیار یاد کرده است و
اعتقادی به حکومت مردم یا دموکراسی
نداشته است .از دیدگاه او توده های مردم
از حکومت بر خود ناتوانند .وی می گوید:
«مردم همیشه کودن و وحشی خواهند
بود .مردم به مانند گاوان نر هستند که به
یوغ ،سیخونک و اندکی یونجه نیازمندند».
گفته هایی از ولتر
 Fدیر باوری اساس خردمندی است.
 Fآزادی یعنی تابع هیچ چیز نبودن مگر قانون.

 Fاگر خدا وجود نداشته باشد باید او را
اختراع کرد.
 Fآیا سیاست جز هنر آگاهانه دروغ
گفتن چیز دیگری هم هست؟
 Fحکومتی بهترین است که بیکاره های
آن کمترین باشد.
 Fاندیشمند کسی است که دیگران را به
اندیشیدن وامی دارد.
 Fمردم به راستی دیوانه اند ،اما
روحانیان از همه دیوانه ترند.
 Fخدا زن را آفرید تا مرد را اهلی کند.
 Fانسان شاهکار طبیعت است.
 Fهیچ ملت برگزیده و هیچ نژادی
برتری نمی تواند وجود داشته باشد.
 Fاگر به شیطان مدیون بودم از شاخ
هایش ستایش می کردم.
 Fاگر خدا ما را به شکل خودش آفریده
باشد تاکنون پاسخ لطفش را نداده ایم.
 Fسزار درست می گوید که «با پول می
توان سپاه به وجود آورد و با سپاه می
توان به غارت پرداخت».
 Fناسزاگویی به مراتب آسان تر از
استدالل است.
 Fپاپ بتی است که از دستش کاری
ساخته نیست اما پایش را می بوسند.
 Fبه یاد داشته باشید که راز هنر در
اصالح طبیعت است.
 Fقلم بر جهان یا دست کم بر ملت هایی که

خط را اختراع کرده اند فرمان روایی خواهد
کرد .بقیه ملت ها به حساب نمی آیند.
 Fبرای دستیابی به شادمانی باید بدن
ورزشکاران را داشت و مغز خردمندان را.
 Fمرد آخرین حیوان اهلی شده است.
 Fهیچ ملتی حق دست انداختن دیگران
را ندارد.
 Fجنگ بزرگترین تبه کاری ها در جهان
است ،اما برپا کنندگان جنگ به بهانه
عدالت و آزادی آن را به راه می اندازند.
 Fقاتالن را مجازات می کنند ،اما اگر
آدم کشی با صدای طبل و شیپور همراه
باشد افتخار به همراه می آورد.
 Fاگر می خواهید هرگز دست به خودکشی
نزنید همیشه به کاری مشغول باشید.
 Fخدایا تو من را از آسیب دوستانم
محفوظ بدار ،من خودم به حساب
دشمنانم خواهم رسید.
 Fعالی جناب مقدسی به نام «تصادف»
درباره همه چیز تصمیم می گیرد.
 Fخشک اندیشی ترکیبی است از
خرافات و ناآگاهی و همان بیماری
تمامی دوران ها بوده است.
 Fانسان ها یکدیگر را غارت می کنند و
می کشند ،اما در همان حال به ستایش از
برابری و مسالمت جویی می پردازند.
 Fدوستی با مردی بزرگ همان ارمغان
بهشتی است .دنباله مطلب در صفحه 57

دکتر مرتضی فر
متخصص و جراح ارتوپدی

Orthopedic Surgery Specialist
با بیش از  ۲۰سال تجربه

جراحی تعویض مفصل و ستون فقرات

Dr. Morteza Farr, DO

مطب ها مجهز به جدیدترین دستگاه ها و تکنیک پزشکی

(408) 258-6565

125 N. Jackson Ave. #205
San Jose, CA 95116

اکثر بیمه های درمانی و
مدیکر پذیرفته می شود

(209) 456-5516
1144 Norman Dr # 104
Manteca, CA 95336
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Gabeh Rug Gallery
با  ۴۰سال تجربه و با ارائه بهترین سرویس و خدمات

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

متخصص در شستشوی فرش های دست باف و ارزشمند

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

برآورد و
قیمت گذاری
جهت بیمه

خرید ،فروش
و
معاوضه

رفوگری،
لکه و رنگ برداری،
براق شور

Expert
Appraisals
for Insurance

Buy, Sale
&
Trade-ins

Wash
&
Repair

By Appointment Only

(408) 876-9495

3911 Stevens Creek Blvd, Suite 201, Santa Clara, CA 95051
11

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

هما گرامی (فره وشی)

تاریخ روابط سیاسی ایران با
همسایگان خود در قرن نوزدهم

مناسبات دولت روس و انگلیس با یکدیگر بر سر ایران چنان بود که هرگاه این دو
دولت در ظاهر با یکدیگر دوست و همراه بودند ،انگلیس مقاصد شوم خود را به وسیله
کارگزاران خشن و نامهربان روس در ایران به انجام می رساند و هرگاه میانه آن دو
شکراب بود ،عمال دولت انگلیس با خشم و غضب ،سیاست خشمگینانه و غارتگرانه
خود را نسبت به ایران خشن تر و سخت تر می کردند ،با بهانه اینکه ایرانیان و روس
ها با هم سر و سری دارند و مشغول دسیسه و نیرنگ در مورد دولت انگلیس هستند.
«لرد دوفرین» رجل سیاسی و معروف به نام انگلیس که از سال  1881تا  1885از
طرف انگلیس فرمانروای هندوستان بوده ،سیاست انگلیس را نسبت به ایران اینگونه
بیان می کند :زمانی که پادشاه ایران با صالح اندیشی ما به همه تقاضای دولت روس
جواب رد داد و از وزیر مختار ما طلب حمایت کرد ،دولت انگلیس با جمالت و عبارات
دوستانه او را تایید کرد و این تنها تعهدی بود که در مقابل پادشاه ایران ابراز کرد.
آقای «جان اسکانلون» انگلیسی در کتاب خود موسوم به «این است اساس سیاست
خارجی» حکومت سرزمین خود را این چنین توصیف می کند «بدون استثنا ما
بزرگترین راهزنان و غارتگران عصر خود هستیم ،زیرا عالوه بر صفت ریاکاری،
منافق نیز هستیم .ما بعد از غارت و یغمای ممالک دیگر این عمل را به خیر و صالح
آن مملکت و جهانیان وانمود می کنیم( ».این قسمت نقل است از کتاب تاریخ روابط
سیاسی ایران و انگلیس در قرن  19نوشته آقای محمود محمود)
دکتر بلوکه یکی از کارگزاران سیاسی انگلیس که از سال  1872مدتی در ایران به سر برده
و بسیاری از مناطق ایران را به چشم دیده .اثرات قحطی سال  1288را با چشم خویش
دیده و فقر و ذلت و بدبختی مردم نواحی مختلف او را دل آزرده ساخته است .در شرح ذلت
و بدبختی مردمی که به چشم دیده می نویسد «حق این بود که میرزا حسین خان سپهساالر،
صدراعظم ایران وقت و همت خود را صرف رفع ذلت و بدبختی سکنه ایران می کرد ،نه
این که شاه را بردارد و به اروپا ببرد و پول ها را صرف عیاشی شاه و درباریان کند .پس
از عزل میرزا حسین خان سپهساالر صدراعظم ایران و عامل و کارگزار دولت انگلیس در
ایران ،بالفاصله فتنه شیخ عبیداهلل ُکرد برپا شد .شیخ نامبرده در میان اکراد از زهد و تقوی
دم می زد و گاهی نیز استقالل کردستان را عنوان می کرد .این فرد که در میان کردهای
تابع عثمانی پیروانی داشت ،در زمان جنگ روس و عثمانی مقداری اسلحه به دست آورد
و به خیال افتاد که کردهای سرحد ایران و عثمانی را تحت فرمانبری خود درآورد .در
آن زمان کردهای تابع دولت عثمانی پانصد هزار نفر و کردهای تابع ایران هشتصد
هزار تن بودند .شیخ عبیداهلل رفته رفته خود را رئیس دسته استقالل طلبان کرد معرفی
کرد و خود را دارای عنوان پادشاهی می دانست و هر روز دسته دسته مردم به دیدار او
می رفتند .دیوانخانه ای برای خود ترتیب داده بود و سعی داشت به سرزمین شیعیان
که طرف نفرت او بودند حمله کند .شیخ عبیداهلل با پیروان خود و به همراهی پسرش به
نام عبدالقادر به طرف مراغه در آذربایجان حرکت کرد و قصد تصرف آنجا را داشت و
ایرانی ها در همه جا از مقابل او فرار می کردند .پس از زمانی کوتاه کردهای ایران نیز به

مراکز پخش ماهنامه پژواک در وست وود
فتو نگاه  -کلبه کتاب
کتاب سرا  -گالری عشق
کتاب فروشی پارس
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او پیوستند و تا پشت دروازه ارومیه برای پیوستن به او رفتند ،در تمام این مدت اهالی
ارومیه با تهران در مذاکرات تلگرافی بودند که از ورود اکراد به آنجا جلوگیری به عمل
آورند تا باالخره یک اردوی بیست هزار نفری با توپخانه برای جنگ با اکرارد آماده
شد و فرمانده این لشکر حمزه میرزای حشمت الدوله بود که در بین راه درگذشت و
میرزا حسین سپهساالر به سرداری این لشکر انتخاب شد .در این ضمن شاه با دولتین
روس و انگلیس در این باب ،باب مشاوره باز کرد و از دولت عثمانی جبران این پیش
آمد را خواست که یکی از اکراد آن ناحیه چنین فتنه ای را در ایران برپا کرده است و
خوشبختانه این غایله که در ماه سپتامبر  1880شروع شد ،در نوامبر همان سال یعنی
سه ماه بعد به کلی ساکت و خاموش شد و در اثر فشار دولت های اروپا ،دولت عثمانی
شیخ عبیداهلل را دستگیر کرد و به استانبول برد و در آنجا زندانی کرد که بعدها بعد از
یکی دو بار فرار و گریز ،او به مکه تبعید گردید و در اکتبر  1302در همانجا درگذشت.
از جمله وقایعی که در این زمان در ایران رخ داد یکی آوردن صاحب منصبان اطریشی
از اروپا به ایران بود و دیگری تقاضای ناصرالدین شاه از امپراطور روس برای
فرستادن نمونه قزاق های روسی بود که می گویند شکل ظاهری آنها در روسیه جلب
توجه ناصر الدین شاه را کرده بود و مایل بود که چند صاحب منصب به ایران بدهند تا
عده ای از قشون ایران را با فنون و نظام قزاق های روسیه تعلیم دهند .صاحب منصبان
اطریشی و ایجاد قزاقخانه تحت نظر روس ها تقریبا در یک زمان در سال 1296
صورت گرفت .صاحب منصبان اطریشی به واسطه بی اعتنایی به ایرانیان و درشتی و
خشونت مدت زیادی دوام نیاوردند و خیلی زود از ایران رفتند و جز تعداد کمی بقیه
به اطریش برگشتند ،اما صاحب منصبان روسی به احداث قزاقخانه و مشق و تعلیم
عده ای از قشون ایران به اسم «قزاق سواره ایران» پرداختند و در وهله اول یک هزار
تفنگ که قیمت هریک  3لیره بود از طرف امپراطور روس که دوست پادشاه ایران
بود به شهریار ایران هدیه شد و شمشیرهای قزاق ها در خود ایران به قیمت هر دانه
ِ 12قران و نیم ساخته می شد .این دسته در لباس و تعلیم مانند قشون غربی بودند و
پادشاه ایران با داشتن چنین سپاهی که مطابق و نمونه قزاق قفقاز بودند بر خود می
بالید .صاحب منصبان خارجی آنها ،ایشان را تعلیم می دادند و «لرد کرزن» می گوید
که در این تاریخ قزاق های ایران سه فوج بودند که هر فوج ششصد نفر بود .این گروه
قزاق گرچه سربازانی بودند که با یادگیری فنون مختلف جنگی در بسیاری موارد به
کار می آمدند اما موسسه ای که برای تربیت ایشان در ایران به وجود آمده بود به
مدت چهل سال به کار مشغول بود و سرزمین ایران متحمل ضررهای مادی و معنوی
بسیار برای حفظ این دستگاه و ایجاد زندگی خوب در حد شئونات صاحب منصبان و
حفظ حقوق ایشان می گردید و ایشان هم که به ایران وارد می شدند سعی داشتند تا
نفوذ دولت امپراطوری روس را در ایران توسعه دهند و قشونی در پایتخت شاهنشاهی
ترتیب دهند که از نظر تعلیمات و فرم اسلحه همچون قزاقه ای روسی باشند.
«کلنل دومانتویچ» که با پنج نفر صاحب منصب دیگر برای تشکیالت قزاقخانه به تهران
وارد شدند کوشش داشتند که از حیث مشق و تعلیم ،قزاقان ایرانی را همچون قزاق
های روس تربیت کنند و تعلیم آنان در مورد قزاقان ایران پیشرفت زیادی داشت.
منبع :تاریخ روابط سیاسی انگلیس و ایران آقای محمود محمود

معرفی کتاب

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

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

)۳۱۰( ۴۷۷-۷۴۷۷
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مجلل ترین و جدیدترین کیک های عروسی ،نامزدی ،تولد و جشن های شما.
تازه ترین انواع شیرینی تر ،خشک و میوه ای با مرغوب ترین مواد اولیه اروپایی.

BiBi

(408) 247-4888
441 Saratoga Ave., San Jose, CA 95129
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کنم ،البته گفتم که دوست ندارم
چادر سر کنم ،سر درد گرفتم،
دست درد گرفتم ،نمیخواهم
مریم فومنی
دیگر سرش کنم .کلی دعوایمان
برای سحر  ۳۵ساله که حسابدار یک شرکت خصوصی است ،برداشتن حجاب مثل شد و تا چند وقت جر و بحث
انقالبی سهمگین در خانواده بود .خیلی از مردهای فامیل شان شاید قبل از او هیچ زن داشتیم .مادرم مدام میگفت که
بیحجابی را جز در سریالهای خارجی صدا و سیما ندیده بودند.
«چون چادر سرت نمیکنی به
بازی
پسرها
با
نداشتم
من بچ ه پرجنبش وجوشی بودم ،اما از همان  ۹-۸سالگی جرات
غرور برادرت برخورده ».داییام
کنم .برادرم سریع میآمد و من را زیر کتک و فحش میگرفت که چرا اصالً با فالن پسر
حرف زدی .در کوچه هم یکی دو بار چادر به کمربستم و روسری سرمکردم ورفتم هم حسابی شاکی بود .تا مدتی دایی و برادرم با من حرف نمیزدند و بعضی فامیلها تکه
با دخترها طناببازی کردم .اما آن چادر و روسری باعث میشد اصالً مز ه بازیکردن را و کنایه میزدند که «دختر حجاب نداشته باشه ،عفت نداره» «چادر بیشتر بهت میاومد و
اونجوری قشنگتر بودی»« ،اینطوری باعث میشی که دخترهای ما از راه به در بشن».
نفهمم و بدتر اعصابم خرد میشد و ترجیح میدادم که به خانه برگردم.
تا سال آخر دبیرستان ماجرا همین بود .هرقدر میگفتم نمیتوانم چادر سر کنم ،مادرم با اینکه خودش راضی نبود اما بعد از مدتی پشت من ایستاد و گفت که دختر
فایدهای نداشت .راه مدرسهام دور بود ،هنرستان فنی درس میخواندم و باید هر من هر طوری که دلش بخواهد لباس میپوشد و به کسی هم مربوط نیست .مادرم
روز یک سری وسایل سنگین را میبردم مدرسه و خیلی بهم سخت میگذشت .به تحصیالت زیادی نداشت و دیپلمش را هم نگرفته ،اما در ماجرای بیحجابیِ من
مادرم میگفتم نه میتوانم کیف و کتابم را جمع کنم و نه چادرم را ،تو رو خدا اجازه خیلی بیشتر از بقیه زنان تحصیلکرده فامیل از من حمایت کرد .چند سال بعد هم
بده چادر را بگذارم کنار .مادرم میگفت« :نه ،داییات المشنگه به پا میکند .پدرت کمکم خودش چادر را کنار گذاشت .دست درد و گردن درد داشت و دکتر گفته
بود که چادر این دردها را تشدید میکند .البته برای او هم آسان نبود و به او هم تکه
شاکی میشود .داداشت غوغا میکند .به غرور و غیرت پسرم برمیخورد».
کش چادرم گیر کرد به چوبلباسی .و کنایه میانداختند .اما همان آدمها نمیدیدند که مادرم چقدر با این چادر که مدام
تا اینکه یک روز صبح داشتم میرفتم مدرسهِ ،
گفتم« :کش چادرم پاره شد» ،مادرم اول گفت« :برو که دیرت نشود ،بعدا ً میدوزیاش» زیرپایش گیر میکرد ،زمین افتاد و دست و پایش آسیب دید.
اما بعد پشیمان شد و گفت« :سریع بدوزش ،سرت کن و برو ».آن روز در راه مدرسه برای خود من هم این روند اصالً آسان نبود .وقتی چادرم را برداشتم ،هنوز به حجاب
به فکرم رسید که وقتی رفتم خانه جوری چادرم را گیر بدهم که کامالً پاره شود .آن اعتقاد داشتم و آن را رعایت میکردم .یعنی هم مجبور بودم و در آن فضا نمیتوانستم
سالها اوضاع مالیمان خیلی بد بود و میدانستم که اگر این چادر پاره شود ،حاال حاالها یکدفعه بزنم زیر همهچیز ،و هم اینجوری بزرگ شده بودم و باالخره اعتقادات
نمیتوانند برای من چادر جدید بخرند .بعدازظهر میخواستم بروم مغازه چیزی بخرم ،خودم را داشتم .میگفتم درست است که چادرم را کنار گذاشتهام ولی بعضی چیزها
چادرم را از قصد کشیدم ،و از باال تا پایینش جر خورد .گفتم« :چادرم پاره شد ،حاال چه حرمت دارند .محرم و نامحرم را رعایت میکردم .یا مثالً اگر آستینم کوتاه بود ،دور
کار کنم؟» هیچی دیگر ،همان شد و از فردایش بدون چادر رفتم.
دستانم ،شال میانداختم .سعی میکردم که آستین کوتاه نپوشم و با بلوز و شلوار
البته به همین سادگی هم نبود .برادرم حسابی داد و بیداد کرد و کتکم زد و گفت که نگردم .ولی کمکم تغییر کردم و دیگر نه به حجاب اعتقاد داشتم و نه برایم مهم بود
اصالً حق نداری بیایی بیرون و مدرسه بروی .من هم گفتم اگر داری برو چادر بخر تا سر که دیگران دربارهام چه میگویند و چه فکر میکنند.
دنباله مطلب در صفحه 51

روایتهایی از کشف حجاب

کامران پورشمس
متخصص و مشاور در امور خرید و فروش امالک مسکونی و تجاری
تخصص ما ،تجربه  ۴۰ساله ماست!
Kamran Pourshams

Residential, Commercial, Property Management

چگونه تحت شرایط کنونی صاحب خانه شوید و یا خانه تان را به فروش برسانید!
من می توانم با آگاهی از آخرین تغییر و تحوالت در امور

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

TuuKasa Real Estate

(408) 781-1200

339 Saratoga Ave., Ste. 300, San Jose, CA 95129
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نقد و بررسی فیلم

انفرادی

منتقد :میثم کریمی
کارگردان :مسعود اطیابی که بخش زیادی از چرخه اقتصادی سینمای ایران در سال
های اخیر مدیون او بوده است .اطیابی سازنده آثاری همچون «تگزاس» و «دینامیت»
بوده که این دومی تا زمان نوشتن این مقاله ،پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای
ایران محسوب می شود.
فیلمنامه :حمزه صالحی تهیهکننده :ابراهیم عامریان مدیر فیلمبرداری :امیر کریمی
بازیگران :رضا عطاران  -احمد مهرانفر  -مهدی هاشمی  -شقایق دهقان
خالصه داستان :پس از این که یک موسسه پول مشتریانش را باال می کشد ،سه نفر
از قربانیان تالش می کنند تا خالف انجام داده و به زندان بیفتند اما...
نقد فیلم «انفرادی» :شاید پیش از بررسی فیلم «انفرادی» بهتر باشد نگاهی به اظهار
نظر یکی از عوامل فیلم بندازیم که گفته بود این اثر می تواند رکورد  100میلیارد
تومان فروش در سینمای ایران را کسب کند .این اظهار نظر کافی است تا نگاهی
به کلیت فیلم «انفرادی» بیندازیم تا ببینیم که تمام فاکتورهای الزم برای فروش در
سینمای ایران را در خود دارد .فاکتورهایی که نه براساس قواعد سینما و هنر ،بلکه به
دلیل مشکالت اجتماعی خارج از سالن های سینما می تواند به فروش فیلم منجر شود.
سازندگان فیلم به خوبی می دانند که شهروندان ایرانی در حال حاضر وضعیت روحی
خوبی ندارند و غرق در مشکالت مختلف هستند .از این جهت دست به هرکاری زده اند
تا بتوانند آنها را مجاب به تماشای فیلم کنند تا لبخند به لبان شان بیاید .به نظر می رسد
که تماشاگر ایرانی هم که به
تماشای فیلم می رود چیزی
جز این نمی خواهد و نتیجه
این معامله ،فروش و موفقیت
فیلمی مانند «انفرادی»
می شود که الهام بخش
فیلمسازان دیگر برای ساخت
آثار مشابه خواهد شد .فیلم
«انفرادی» مانند ساخته های
قبلی مسعود اطیابی ،یک
صحنه ای از فیلم «انفرادی »
فرمول تکراری دارد که برگ برنده این فیلمساز در سال های اخیر بوده و آن لوده بازی
حداکثری در طول فیلم است تا تماشاگر به هر قیمتی بخندد .در اینجا البته فیلمساز سعی
کرده با اشاره به برخی از تجربیات تلخ اجتماعی مانند آب بازی در پارک و دستگیری
عوامل آن ،از آب گل آلود ماهی بگیرد و خود را منتقد این جریان معرفی کند اما مانند
تمام کمدی های سطحی چند سال اخیر ،صرفاً از یک اشاره (که آن هم با تعارف کامل و
رعایت ریزترین حساسیت های نهادهای دولتی و غیردولتی لحاظ شده) فراتر نمی رود و
به بی خاصیت ترین شکل ممکن مطرح می شود .نتیجه این فستیوال ابتذال فیلم «انفرادی»
است .فیلمی که به سختی می توان دو خط فیلمنامه در آن یافت و تمام و کمال براساس ادا
و اطوار بازیگران و کنایه های جنسی که در فضای مجازی شنیده می شود بنا شده است.
به طور واضح می توان گفت« ،انفرادی» یک نسخه عقیم شده از شوخی های فضای مجازی
است که در اینجا از میزان نافذ بودن شان کاسته شده و هویت مبتذل اصلی شان در قالب
یک ابتذال جدید به مخاطب ارائه شده است .در «انفرادی» اتفاقات منطق مشخصی ندارند.
گاه فیلمساز به سراغ «عصر جدید» چاپلین می رود و از آن الگو می گیرد و گاهی هم نیم
نگاهی به فیلم «شوخی با دیک و جین» با بازی جیم کری داشته است« .انفرادی» آش شله
قلمکاری است که پیکره آن براساس ایده فیلم های دیگر بنا شده و ابتذال هم به آن
اضافه شده است تا تحت عنوان «فیلم سینمایی» به سالن های سینما راه پیدا کند.
صحبت بیشتر درباره «انفرادی» جایز نیست .نه می توان درباره بازی بازیگران سخنی
گفت و نه فیلمبرداری و نه جلوه های ویژه و نه مخصوصا ،موسیقی که تنها کارکردش
فقط به رقص درآوردن بازیگران بوده است« .انفرادی» در پایین ترین سطح کیفی ممکن
ساخته شده که حتی می توان از لحاظ کیفی آن را با کلیپ های ساخته شده در فضای
مجازی مقایسه کرد و حتی مطمئن شد که آن کلیپ ها به مراتب اجرای بهتری دارند.
فروش اثری مانند «انفرادی» دالیل سینمایی ندارد ،بحث بر سر غم اجتماعی بزرگی است
که تماشاگر ایرانی را به سمت تماشای این گونه آثار در سالن سینما سوق داده است.
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اسکار پس از  50سال
از «ساچین لیتلفِدِ ر» عذرخواهی کرد!

در سال « ،۱۹۷۳ساچین لیتلفدر» از طرف «مارلون براندو»
در مراسم اسکار حاضر شد تا جایزه بهترین بازیگر مرد
نقش اول او برای «پدرخوانده» ( )The Godfatherرا
رد کند .نیم قرن بعد ،لیتلفدر که یک فعال حقوق بومیان
آمریکا است ،به یکی از معدود افرادی تبدیل شده که
آکادمی از او عذرخواهی میکند« .دیوید روبین» رئیس
سابق آکادمی در نامهای به تاریخ  ۱۸ژوئن به لیتلفدر
میگوید« :وقتی در سال  ۱۹۷۳روی صحنه اسکار
ایستادید تا اسکار را از جانب مارلون براندو در اعتراض
به بدرفتاری با بومیان آمریکا و نمایش نادرست آنها در
سینما نپذیرید ،بیانیه تأثیرگذاری ارائه دادید که همچنان به ما لزوم احترام و اهمیت
مقام انسان را یادآوری میکند ».لیتلفدر یکی از مهمانان رویدادی است که  ۱۷سپتامبر
در موزه آکادمی در لسآنجلس برگزار خواهد شد .در بخش دیگری از نامه میآید:
«بد رفتاریهایی که با شما به سبب آن بیانیه شد غیرقابلتوجیه و بیجا بود .بار احساسی
که شما با آن زندگی کردید و هزینهای که در صنعت ما پرداختید جبرانناپذیر است.
برای مدتی طوالنی شهامتی که نشان دادید قدر دانسته نشد .به همین علت ،صمیمانهترین
عذرخواهیها و صادقانهترین تحسینها را نثار شما میکنیم ».لیتلفدر که در آن زمان ۲۶
ساله بود ،روی صحنه تمسخر شد و حضار با الفاظ نژادستیزانه از او استقبال کردند.
«هاوارد کوک» تهیهکننده مراسم آن سال تهدید کرده بود که سخنرانیاش را بیش از
 ۶۰ثانیه ادامه ندهد .لیتلفدر اظهارات هشت صفحهای براندو را خالصه کرد[« :براندو]
در کمال تأسف نمیتواند این جایزه سخاوتمندانه را بپذیرد .و دالیلش رفتار صنعت
فیلمسازی و تلویزیون با بومیان آمریکا و نیز اتفاقات در حال وقوع «ووندد نی» است».
لیتلفدر در واکنش به عذرخواهی آکادمی میگوید« :در رابطه با عذرخواهی آکادمی،
باید بگویم که ما بومیان قوم بسیار صبوری هستیم .فقط  ۵۰سال گذشته! باید حس
شوخطبعی را در همه مواقع حفظ کنیم .روش ما برای بقا این است».

سپیده رقامی

مشاور انواع وام های تجاری و بازرگانی در سر تا سر کالیفرنیا
صداقت و تجربه من ضامن آسایش
مالی و سهولت انجام وام شما خواهد بود.
در تمام مراحل وام
در کنار شما هستم.
Sepideh Raghami

 Fارائه انواع وام های بانکی و دولتی ()SBA
Letter of Credit F
 Fوام های صادرات و واردات
 Fبودجه های اعتباری
 Fوام جهت خرید متجمع های تجاری و دفاتر اداری
 Fوام جهت خرید کلینک پزشکی و دندانپزشکی وتجهیزات.
 Fوام سرمایه گذاری جهت خرید منازل مسکونی چند واحده
بیشتر از  ۴واحد تا سقف  ۱۸میلیون

تلفن تماس جهت مشاوره رایگان

(415) 730-3357
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جمهوری فتواها

سعید قاسمینژاد  -بنیاد دفاع از دموکراسیها
ماه گذشته یک شیعه آمریکایی لبنانیاالصل به اسم هادی مطر در تالشی ناکام سعی کرد
سلمان رشدی نویسنده انگلیسی را به قتل برساند .مطر عمیقا طرفدار رژیم ایران و گروه
وابستهاش حزباهلل است ،و با برخی اعضای سپاه پاسداران و بازوی تروریستیاش نیروی
قدس تماس داشته است .مطر میخواست فتوای خمینی رهبر سابق ایران را که سه دهه
پیش صادر شده بود اجرا کند :فتوای قتل رشدی به خاطر انتشار رمان «آیات شیطانی»
که اسالمیون آن را اهانتی به پیامبرشان محسوب میکردند .خمینی خیلی وقت است که
ُمرده ،ولی فتوایش نه .جمهوری اسالمی جمهوری فتواهاست ،در این رژیم مجتهدینی که
حق صدور فتوا دارند زیر نظر ولی فقیه و رهبر فعلی ،علی خامنهای ،بر تمام امور رژیم
نظارت و کنترل دارند .این مجتهدین هر قانونی را بررسی میکنند تا مطمئن شوند که
خالف شریعت نباشد .نظام قضایی کشور در دست همین مجتهدین است .رهبر در هر
سازمان بزرگی نماینده دارد ،و رژیم با استفاده از فتواها تمام شئونات زندگی مردم ایران
را کنترل میکند :از بانکداری گرفته تا حجاب ،از سیاست خارجی تا قانون خانواده.
فتواها به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشوند ،و مجتهد را به همه پیروانش در هر جایی از دنیا
که باشند وصل میکنند .فتوای خمینی برای قتل رشدی هم که در  ۱۹۸۹صادر شد ،فقط
رشدی را در بر نمیگیرد .بلکه هدف از آن ،استفاده از قدرت فتوا برای تغییر شکل دنیای
بیرون از مرزهای ایران بود .جانشین او ،خامنهای ،با استفاده از همین رابطه ارتشهایی از
شبهنظامیان در منطقه برای خود ساخته است .از طریق فتوا بود که خمینی از درون قبر
خود با هادی مطر که در آمریکا زاده و بزرگ شده ارتباط گرفت و او را به کشتن رشدی
ترغیب کرد .در واقع تاریخ مدرن ایران متاثر از فتواهاست .در اوایل قرن نوزدهم،
روحانیون شیعه فتوایی صادر کردند تا فتحعلیشاه قاجار را وادار به جنگ با روسیه
کنند .روسیه ،ایران را شکست داد و عهدنامه معروف ترکمنچای را به تهران تحمیل
کرد و بخش عظیمی از جنوب قفقاز را از ایران ربود .این فتوا سرانجام شومی داشت،
ولی نشان داد که روحانیون میتوانند توده انبوهی را بسیج کنند و شاه را تهدید کنند.

مدتها پیش از انقالب اسالمی  ۵۷هم اسالمگراها برای کسب قدرت از فتواها استفاده
میکردند تا با سلطنتخواهان و تجددخواهان مبارزه کنند .شکست در جنگهای
خارجی قدرت شاهان قاجار را از بین برده بود .تجددخواهان طرفدار غربیسازی بودند
ولی اسالمیستها دنبال برگشتن به صدر اسالم.
قرن نوزدهم شاهد زوال تدریجی قدرت شاه و تقابل شاه و روحانیت بود .مهمترین
واقعه در زمان مظفرالدین شاه رخ داد ،که به انقالب مشروطه و تاسیس مجلس انجامید.
در جریان انقالب مشروطه ،متجددان و اسالمیون برای محدود کردن قدرت شاه قاجار
با هم همکاری میکردند .ولی ماه عسل این دو گروه دیری نپایید ،اسالمیستها با
متحدان خود در افتادند .شیخ فضلاهلل نوری فتوایی علیه مشروطیت صادر کرد و آن
را بر اساس شریعت اسالم حرام اعالم کرد .جنگ داخلی درگرفت و مشروطهخواهان
اسالمیستها را شکست دادند .فضلاهلل نوری اعدام شد ،شاه به تبعید فرستاده شد و
پسرش را بر تخت نشاند .یکی از شعارهای اصلی هواداران فضلاهلل نوری این بود که
«ما پیرو قرآنیم ،مشروطه نمیخواهیم» .امروز در تهران بزرگراهی به اسم او وجود
جد معنوی انقالب اسالمی است.
دارد .برای اسالمیون او شهید محسوب میشود و ّ
سقوط خاندان قاجار و تشکیل خاندان پهلوی ،متجددان و سلطنت را با هم متحد کرد،
به حاشیه راندن روحانیت یکی از اهداف اصلی آنها بود .رضاشاه نظام تحصیلی مدرن
را در ایران تاسیس کرد و انحصار روحانیون را در نظام آموزشی کشور از بین برد.
مهمتر از این ،تاسیس دادگستری یا نظا ِم قضایی مستقل در ایران بود .قرنها بود که
روحانیون نقش قاضی را به عهده داشتند که این به آنها قدرت سیاسی و مالی فراوانی
بخشیده بود .دادگستری جدید ،آنها را کنار زد.
دنباله مطلب در صفحه 52
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کافی شاپ یگانه یکی از بهترین مکان های بی اریا برای گذراندن اوقات
!فراغت شما و چشیدن غذاهای خوشمزه و لذت بردن از محیط دوستانه

Indoor & Outdoor Sitting & Take Out
!لذیذترین ساندویچ های گرم و سرد را در کافی شاپ یگانه میل کنید

The sandwiches are deliciously authentic!
W Breakfast

& Brunch
W Omelettes
W Sandwiches
W Salads
W Coffee & Tea
W Fresh Juices
W Dessert
W Milkshakes

 حلیم-  کله پاچه- نان سنگک تازه

(408) 666-1229

Mondays -Sundays 8:00am - 8:00pm
www.yeganehbakery.com

3275 Stevens Creek Blvd. San Jose, CA 95117
Order online with

18

DOORDASH

)WWW.PEZHVAK.COM ® 368 (SEPTEMBER 2022

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

مشقی تازه
در روزهای غربت
حسینعلی مکوندی
فریمانت-کالیفرنیا
e-mail:ha@makvandi.com

استاد فرزانه ام از شعر نو بشدت متنفر بود
در این نوشتار می خواهم به دکتر مهدی حمیدی شیراز استاد دانشگاه ،شاعر سنت گرا،
نویسنده ،مترجم و منتقد ادبی اشاراتی داشته باشم.
سالی که در کنکور دانشگاه تهران قبول شدم ،چون
سابقه معلمیم کم بود ،قانونا انتقالیم به آموزش و
پرورش تهران آسان نبود ،ولی بخت یارم شد.
یکی از بستگان نزدیک گفت« :مدیر کل آموزش
و پرورش تهران از رفقای صمیمی من است.میرم
ازش کمک می گیرم ».رفت به او متوسل شد و کار
انتقال من به تهران درست شد .به محض آنکه آمدم
تهران فوری رفتم دانشکده .در آنجا به من گفتند:
«کالس شما امروز امتحان دارد .تو هم برو بشین
سرجلسه امتحان .درسی که باید امتحان می دادم
اسمش «نظم» بود و استادش دکتر مهدی حمیدی .با
احساس غریبی و شرمساری رفتم در جلسه امتحان
نشستم .طولی نکشید استاد از ته سالن آمد رو کرد در حضور استادم ،دکتر حمیدی شیرازی
به دانشجویان و بلند گفت« :این آقا رفته دختر بازی حاال پیداش شده ».از حرفش خیس
عرق شدم .من زن و بچه داشتم و دخترباز هم نبودم .حرفی نزدم .بعدا برای استاد
توضیح دادم که چرا دیر آمدم .از درسش نمره نگرفتم .ترم بعد جبران کردم .مرا که
دنباله مطلب در صفحه 51
به درسش خیلی توجه می کردم دوست داشت.

منطقه فضول آباد

این چه جور حرفیه که میزنی؟
یک ضرب المثل انگلیسی هست که میگه «سخنی که دانی ولی بیازارد تو ،بگذار تا
دیگری بیارد ».بر خالف این حرف ،برخاسته از عقل هستند کسانی که از نعمت عقل
معافند و سخنان ابلهانه می زنند .منشاء خجالت البد به علت فقدان عقل سالم خودشان
نمی دانند چه شکری خورده اند با مثال بهتر می توان این قضیه را روشن کرد.
 Fجوانی به دیدن دوست پدرش به بیمارستانی جهت احوال پرسی رفته بود.از بیمار
پرسیده بود« :بیماری شما چیه؟» مریض توضیح داد .همان جوان درآمد و گفت:
«دائی من هم همین بیماری را گرفته بود و دو ماه نشد مرد».
 Fخانمی با دخترش به مهمانی دوست دخترش رفته بودند .از میزبان پرسیده بود:
«شما چندتا بچه دارین؟» گفت« :یه دختر .نیم ساعت دیگه از مدرسه میاد ».درست
نیم ساعت بعد دخترش آمد .میزبان با خوشحالی دخترش را به مادر دوستش
معرفی کرد .مادر دوستش گفت« :ولی دختر شما شوهر پیدا نمی کنه» میزبان گفت:
«چرا؟» مادر دوستش گفته بود« :آخه دختر شما خیلی زشته».
 Fایران که بودم روزی در روزنامه ای خواندم که در یکی از دانشکده های آزاد،
دانشجویی با خانواده اش به خواستگاری دختری رفته بود .پدر دختر موافقت نکرده
بود .صبح فردا دوستان آن دانشجو او را در طبقه دوم دانشکده مسخره کرده بودند.
جوان هم سخت ناراحت شد و خودش را از طبقه دوم پرت کرده بود و تا او را به
بیمارستان رساندند جان داد.
 Fمی گویند ساعد مراغه ای وقتی وزیر پست و تلگراف شده بود خبرنگاری از او
پرسیده بود« :حاال قصد دارید در این وزارتخانه چه اقداماتی انجام بدهید؟» گفت:
«می خواهم دستور بدهم برای همه بی سیم ها سیم بخرند».
 Fمی گویند وقتی هم که ساعد مراغه ای استاندار شده بود خانمش به او گفته بود:
«خاک بر سر مملکتی که تو استاندار آنی ».وزیر هم که شده بود خانمش باز همین
حرف را زده بود.

دفاتر وکالت علی مقدمی
با همکاری جفری زیندر

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

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

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

Tel:

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

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

Free Consultation

333 E. Glenoaks Blvd. #202
Glendale, CA 91207
19
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زندگی با طعم عشق و آرامش
مریم حجتیان  -مربی زندگی

عضو رسمی فدراسیون بین المللی کوچینگ
مدرس توسعه فردی دانشگاه بین المللی گرجستان

mhojatiyan@gmail.com

پژواک

با درود و سپاس از شما فرهیخته عزیز که خواننده همیشگی مجله وزین پژواک
هستید و سپاسگزارم از شما عزیز و بزرگواری که به تازگی به جمع خوانندگان
مجله پیوستید و حضورتان را خوش آمد می گویم .همانطور که مطلع هستید ماه
پیش مجله پژواک سی دو ساله شد و به همین بهانه تصمیم گرفتم مقاله این ماه را
با موضوعیتی به نام «پژواک» بنویسم و آن را به رسم قدردانی برای سی و دو سال
حضور مستمر و تالش بی وقفه در راستای امور فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در
جامعه ایرانیان مقیم کالیفرنیا به مدیر و سردبیر عزیز این مجله بانو افلیا پرویزاد و
شما خوانندگان عزیز تقدیم کنم .امیدوارم که این مقاله که الهام گرفته از مطالب
دکتر وین دایر هست بتواند اثری شایسته در زندگی زیبای شما عزیزان بگذارد.
دنیا مانند «پژواک» اعمال و خواسته های ما است
اگر به آن بگویی« :سهم من را بده»
دنیا مانند پژواکی از کوه بر می گردد و به تو خواهد گفت« :سهم من را بده»
و تو دچار کشمکش با دنیا می شوی!
اما اگر به دنیا بگویی« :چه خدمتی می توانم بکنم»
دنیا هم به تو خواهد گفت« :چه خدمتی می توانم بکنم» (دکتر وین دایر)
دکتر وین دایر روانشناس آمریکایی و یکی از اثر گذارترین سخنرانان انگیزشی و
نویسنده چندین کتاب فوق العاده معنوی و الهام بخش است .در سال  2011مجله
واتکینز او را به عنوان سومین انسان معنوی تاثیر گذار در جهان نام برده است .وین
دایر بخاطر کودکی سختی که از جدایی پدر و مادرش تجربه می کرد  ،مجبور شد به
رشد و نمو در پرورشگاه ادامه دهد .او تالش کرد تا درد زخم هایی که از این شرایط
نامطلوب می کشد ،تبدیل به رشد خودش کند و به جای گله و ناراحتی از شرایطش
آنها را تبدیل به نوری کند که از درون تاریکی بیرون می آمد و از آن نور هم زخم
های خودش را تا حد زیادی توانست شفا دهد و همچنین افراد بیشماری از او درس
های بزرگی را آموختند و زندگی هایشان متحول شد.
وین دایر به گفته خودش بخش عمده ای از آگاهی ها و آموزش هایش را ناشی از
تعلیماتی می داند که در طول بیش از سی سال مطالعه و پژوهش از اشعار موالنا الهام
گرفته است .او پس از سال ها فعالیت مستمر در حوزه اثر بخشی در سراسر جهان
در سال  ،2015در سن  75سالگی در اآمریکا چشم از جهان فرو بست .با مقدمه
کوتاهی که تقدیم شد بیاییم بپردازیم به موضوع مقاله با نام «پژواک».
این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا
موالنا در شعر زیبایش اشاره می کند که «دنیا مانند کوه است و اعمال ما مانند پژواک
و صدا .هر عملی که انجام می دهیم دنیا آن را به ما برمی گرداند ».مانند زمانی که
روبروی کوه می ایستیم و فریاد می زنیم.
دکتر وین دایر برگرفته از این الهام معتقد هست که دنیا پر شده است از انسانهایی
که مدام می گویند« :سهم مرا بده» ،و بالفاصله این دنیا می گوید« :خب ،تو هم سهم
مرا بده! قرار نیست که من فقط دهنده باشم!» پس هر آنچه که به این دنیا اعالم می
کنیم همان را عینا پاسخ می گیریم .وقتی تو به این دنیا فریاد بزنی« :ای جهان ،ای
هستی ،ای طلوع صبح ،ای شب سکوت ،تو عشقی و من تو را دوست دارم» دنیا هم با
تمام وجودش به تو می گوید و فریاد می زند« :تو عشقی و من هم تو را دوست دارم».
احتماال خیلی از ما یادمان می آید ،زمانی که نوجوان بودیم یا حتی کمی کوچکتر ،وقتی
همراه با والدین به دشت هایی که تمام اطراف مان را کوه ها گرفته بودند و سکوت
بزرگی به پهنای آن دشت ها ،محل را احاطه می کرد ،هر صدا یا فریادی که بر سر کوه
ها می زدیم همان را پس می گرفتیم .من این خاطره کودکی را به یاد دارم که پدرم
بسیار عالقمند به رفتن به این دشت های پهناور بودند و من نیز عاشق همراهی با او
بودم و در مسیرهایی که می رفتیم ،اکثرا دشت ها و کوه های اطراف را از باالی شانه
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هایشان بهتر می دیدم .این برای من بسیار هیجان انگیز بود و در آن زمان شاید فقط
یک بازی کودکانه ای بود که با صدای بلند کوه ها را صدا می زدم« :تو» و کوه ها هم در
پاسخ می گفتند« :توووووووو» .امتداد طنین این پژواک مرا به وجد می آورد که کلمه
دیگری را تکرار کنم و کوه ها همان را مجددا پاسخ می گفتند.
وقتی که با مطلب دکتر وین دایر برای اولین بار روبرو شدم ،تمام آن خاطرات برایم
مرور شد و دلم می خواهد یکبار دیگر به همان دشت های پر از کوه بروم و لیستی
از کلمات مثبت ،خوب و عاشقانه بردارم و در میانه کوه ها صدا بزنم و پژواک کوه
ها را با تکرار بشنوم .و این بار این شنیدن معنای دیگری را به ارمغان خواهد آورد.
اینک بررسی می کنیم وقتی به دنیا بگوییم که« :من چه خدمتی می توانم به تو بکنم
؟چه کاری می توانم برایت انجام دهم؟» جهان نیز همین سوال را از تو می پرسد که:
«من چه خدمتی می توانم بکنم؟ من چه کاری می توانم برایت انجام دهم؟»
چقدر خوب است که این تفکر را داشته باشیم که ما دقیقا آینه رفتار خود از جهان
هستیم و باز تاب همان را دریافت می کنیم .اگر واقعا متوجه شویم که داریم چکار
می کنیم ،تمام زندگی مان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بیاییم بیشتر با خود رو راست باشیم و ببینیم هر آنچه که تا به امروز داشتیم از جهان
مطالبه می کردیم ،جهان نیز همان را از ما مطالبه می کرده و ما در این سردرگمی و
کشمکش بخش عمده ای از زمان مان سپری شده است .اغلب گله می کنیم که «ای وای
چرا ما هر چه به دنیا می گوییم گوش نمی کند» ،و دنیا هم می گوید که« :چرا من هر چه
به تو می گویم تو گوش نمی کنی! قرار نیست که تو فقط مطالبه کننده باشی و من فقط
خدمتگزار تو باشم .اگر تو خدمتگزار من هستی من هم خدمتگزار توهستم  .وقتی تو به
تمام متعلقات من عشق می ورزی من هم به تو و تمام متعلقات تو و تمام خواسته های تو
عشق می ورزم ».و این ماجرا ،ماجرای عجیب و بسیار نگاه زیبایی است و این که شما فقط
با یک نگاه ساده متوجه می شوید که چقدر خوب می توانید بازی زندگی را عوض کنید،
آنهم به شرط اینکه باور داشته باشید که جهان بر اساس قانون پژواک عمل می کند.
یک تمرین ساده :کمی خلوت کنید و به این بیاندیشید و از خودتان سوال کنید که
همین االن ازجهان چه چیزی را می خواهید و آن را سریعا روی کاغذ بیاورید .و به
این تامل کنید که همان را باید به جهان تقدیم کنید .کسی ممکن است بگوید من از
جهان پول و ثروت می خواهم .پاسخ این است که کافیست اندکی سخاوتمند باشیم
و در مسیر پول و ثروتی که در این جهان هزینه می کنیم گام برداریم.
شاید بارها مشاهده کردید افرادی که مصارف باالتری دارند دریافتی های بیشتری
نیز دارند تا انسانهایی که با خساست زندگی می کنند .افراد خسیس الیق پول
نیستند .آن پولی که بدست می آورند را برای خودشان نمی توانند خرج کنند زیرا
هیچگاه حتی خودشان برای خودشان نقش آفرین نبوده اند و نقش آفرینی درستی
نداشته اند و برای جهان نیز به همین صورت عمل نموده اند.
نکته دیگر اگر به دنبال این هستید که علم و آگاهی تان گسترش پیدا کند ،باید علم
و آگاهی که دارید را با دیگران تقسیم کنید .پس بیایید تصمیم بگیرید برای تحقق
خواسته ها و دستیابی به آرزوها هر آنچه که می خواهید دریافت کنید ،همان را به
جهان بدهید .جهان نمی گوید« :تو چقدر به من داده ای» و اندازه ای برای آن قائل
نیست ،فقط جنس خواسته و ارایه اش را می خواهد.
از همه مهمتر ،جهان به انسانی که قبل از دریافت هر چیزی قدردانی و تشکر می کند
آنهم با تمام وجود به شیوه های گفتاری ،نوشتاری ،احساسس و عملی ،بازتاب آن
قدردانی موهبت و فراوانی صد چندان را به او ارزانی می کند .جهان می خواهد که
اول به او تقدیم کنی و در مقابل ،با وسعت بیشتری به تو باز می گرداند ،زیرا آینه و
پژواک عملکرد ما می شود و قطعا جهان از تو سخاوتمندتر ،بزرگتر ،داراتر و دست
و دل بازتر است و با مقدار بیشتری به تو تقدیم خواهد کرد.
در تحقیقاتی که از افراد فوق العاده موفق دنیا به عمل آورده اند به این نتیجه رسیده
اند افرادی که در اثر تاسیس بیزنس های بزرگ و ارایه کاالها و خدمات ،به ثروتی
هنگفت رسیدند ،آنها همگی در نتیجه و دستاورد این باور و عقیده بودندکه از
خودشان سوال کردند« :جهان و متعلقات جهان چه نیازی دارند و من چه خدمتی می
توانم بکنم تا آن نیاز را برآورده کنم تا جهان جای بهتری برای زندگی کردن شود»،
و پس از ارایه آن خدمت ،جهان پاداشی چندین برابری از پول ،ثروت ،رفاه و آرامش
را تقدیم انسان خدمتگزارش نموده است .این اشخاص کار آفرین و خالق  ،هرگز در
ابتدا به دنبال این نبودند که اگر این اختراع یا کشف را انجام دهند می توانند به این
مبلغ یا این دستاورد دست پیدا کنند ،بلکه دست یابی به ثروت و موفقیت ،پاداش
دنباله مطلب در صفحه ۵۸
مسلم و طبیعی خدمت انسان به هستی است.
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تبعیض زیبایی :زیبایی برازندگی است
ِ
اسکاتی هندریکس

خیلی از ماها در نگاه اول بهطور خودکار آدمهای خوشگل را آدمهای خوبی فرض
ب
میکنیم ،و آد ِم بدگل را نه .گویی زیبارویی نشانهای از نیکوسرشتی و آد م خو 
بودن است .اهمیتش به خصوص در این است که مردم بر اساس جذابیت ظاهری
دیگران تصمیمات مهمی میگیرند .و حاال میدانیم دلیل این تبعیض این است که
زیبارویی ،صفات اخالقی خوب را در ذهن ما تداعی میکند .اما آیا آنکه زیباروست،
زیباسرشت هم هست؟ و آدم بدگل احتماال آد ِم ناخوبی است؟
بشر همواره زیبایی را به نیکوسرشتی وصل کرده .فالسفهای مثل سقراط و کانت این
دو را به هم ربط میدادند ،و حتی نگاهی به آثار هنری معروف که مضامین اخالقی
دارند ،نشان میدهد بسیاری از هنرمندان فرضشان این بوده است که از نظر شما
هم آدمهای خوشگل آدمهای خوبی هستند و آدمهای شریر ،کریه و بدگل هستند.
در یکی از داستانهای یونان باستان ،زنی به اسم فرین که به جرم کفرگویی محاکمه
میشد ،با نمایش زیبایی بدنش استدالل کرد که نظرکرده خدایان است پس نمیتواند
مرتکب چنین گناهی شده باشد .برای همین هم تبرئه شد.
در چند دهه گذشته درباره شیوع این پیشفرض ذهنی که «آد ِم خوشگل آدم خوبی
است» تحقیقات متعددی انجام شده است .حتی از دهه  ۱۹۷۰تحقیقات مفصلی در
این باره میشد .این پژوهشها نشان میدهد که مردم معموال غریبههای زیبا را
آدمهای خونگرم ،صادق و سخاوتمند تلقی میکنند .همینطور خوشگلها معموال
باهوشتر و عاقلتر و خوشبرخوردتر و دارای کارکرد بهتر تلقی میشوند.
پیش از آنکه به خودمان بگوییم نه من اینطوری نیستم و هیچوقت کسی را بر
اساس قیافهاش قضاوت نمیکنم ،باید بدانیم که مطابق تحقیقات علمی ،ذهن ما
معموال به طور ناخودآگاه ،خیلی سریع و اتوماتیک این کار را میکند.
این تبعیض آثار واقعی در زندگی مردم دارد .در دادگاههای آزمایشی ،خوشگلها
(به صرف زیباتربودن) کمتر از غیرخوشگلها گناهکار شناخته شدهاند و در صورت

مجرم شناخته شدن مجازاتهای
کمتری دریافت کردهاند .خیلی
از مردم به سیاسیون خوشتیپ
بیشتر رأی میدهند ،به کارکنان
زیباتر راحتتر ترفیع میدهند،
و حتی بین بچههای خودشان به
آنهایی که خوشگلترند بیشتر
توجه میکنند.
صرف زیبایی ظاهری ،وجود
صفات خوب را در بیننده القاء
میکند :اخیرا تحقیقی در ژورنال
رفتار غیرکالمی منتشر شده که
تداعی بین زیبارویی و صفات خوب را به نحو دقیقتری بررسی کرده است و ماهیت
تبعیض زیبایی در وجود ما را روشنتر میکند .در این تحقیق از شرکتکنندگان
خواسته شد از روی تصویر چهره افراد تعیین کنند که برخی صفات (مثال همدلی
یا سخاوت) در آنها نسبت به مردم عادی بیشتر است یا کمتر .فرق این پژوهش با
تحقیقات قبلی در این بود که نهفقط ربط دادن زیبارویی به صفات مثبت یا خوب را
بررسی کرد (چیزی که از قبل میدانستیم وجود دارد) ،بلکه همینطور این پرسش
را بررسی کرد که کدام گونه از صفات خوب به ظاهر آدم ربط داده میشود.
بخشی از این بررسی ،صرفا روی صفات خوب «ارزشی» تمرکز داشت ،یعنی مثال
انصاف ،رازداری ،یا صداقت [یعنی صفاتی که داشتنشان ارزش اخالقی محسوب
میشود] ،و بخش دیگر ،صفات خوب «غیر-ارزشی» را بررسی کرد ،یعنی مثال
شوخطبعی ،نظم ،یا آرامش [یعنی صفاتی که صرف داشتنشان ارزش اخالقی
محسوب نمیشود] .نتایج این پژوهش ضمن اینکه مؤید تحقیقات پیشین بود
و نشان داد که مردم همهجور صفات مثبت را به زیبارویی ربط میدهند ،در عین
حال روشن کرد که خوشگلی کدام دسته از صفات را بیشتر در ذهن آدم تداعی
میکند.
دنباله مطلب در صفحه 52

S & S Tire And Auto Repair
Complete Automotive Repair Service

Family Owned & Operated

Oil Change Special
Get $10 OFF
Synthetic Oil Change

Oil Change Special
Get $5 OFF on
Regular Oil Change

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

We Are #1

(408) 738-1960

597 S. Murphy Ave.Sunnyvale, CA 94086

Established in 1996
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سفری با همراهی تابستان
اسماعیل میرزائی

چند روزی برای حضور در جشنواره انتخاب بهترین ماه سال از ج ِو زمین خارج شدم
و به کارگاه ساخت هستی داخل شدم .به محض ورود تشنه بودم ،به سراغ غرف ه
ِ
بهشت» سرد و شیرینی را برای گلوی تشنه خود تقاضا کنم.
تابستان رفتم تا «یخدر
تابستان ،مدیر غرفه دومین فصل سال ،سکهای مربوط به تابستان دوران هخامنشی
را در دستان من قرار داد و از من درخواست کرد که توصیفش کنم.
خوشحال شدم و بعد از نوشیدن یخ در بهشت و آالسکای قرمزرنگ یخی که
خوشمزهترینش در تابستانهای دهه هفتاد شهر کوهدشت یافت میشد ،قلم ذهنم
را از کیف زبانم برداشتم و برایش اینگونه سخن گفتم« :تابستان ،فصلیست منتظر،
منتظر اتمام امتحانات خرداد ،پسر سوم بهار در آزمون حقیقت گرما! تابستان ،تالش
خرداد را ستایش میکند اما کارنامه کیفی و مجوز کوره خرماپزانش را مردود و
باطل میکند تا فرزندش جناب تیرماه ،همان ژن خوب فصل را بر اساس چارچوب
دستوری طبع سال ،در گهواره دما و دفع خنکی پرورش دهد و در ُمرداد این مجوز
را عملی کند .مطمئناً آخرین ماه هر فصل شباهت کمتری به دو ماه قبل خود دارد لذا
از شرح شهریور امنتاع میکنم».
قدری مکث کردم ،بالفاصله تابستان علتش را جویا شد ،گفتم« :وردنههای تفکرم،
همینک خمیر نکتهای را پس از غلت خوردن بر روی بالشتک سطح مغزم ،آماده کوبیدن
بر تنور داغ این اعتقاد و قیاس میکند» و توصیف را اینگونه ادامه دادم« :تابستان ،فصل
برداشت فرصتهای کاشته شده در پاییز و بهار است .تابستان ،معترض است و این
روزها حال درست حسابی ندارد .این را از کوشش او برای پنهان نمودن چهره بغضآلود
و پاسخخواه او دریافت کردم» .حال و علتش را جویا شدم ،گفت« :تنهایی و تو الکخود
فرو رفتن باعث میشود که ساعات زیادی را پهلوی کسی بنشینی که به سرکشی از
سیمای خسته خود در آیینه حضور می پردازد و مانند ابتهاج به در نگاه میکند .و حال که
تو را میبینم چتر درددل را بر سر صحبت با تو باز میکنم .واقعیتش این است که ،خلق

Printing and Copying

خدا ،همانکه دو پا دارد ،با شروع
این فصل ،تسبیح فحاشی به دست
میگیرد و هر روز که هوا گرمتر
میشود سرعت استفاده از دانههای
تسبیح مزبور بیشتر میشود و گرما
را عامل قطعی برق و آتشسوزی و
کالفه بودن خود میداند!»
گفتم «بشر را آگاه کن که آگاهی
جلوی فساد و تباهی میایستد و
پیشروی دفن حقیقت را متوقف
میکند» .پرسید «چگونه؟» گفتم
«حالم خوش نیست و دلخستهام،
مجبورم جواب را در چمدان صبر ایوب بگذارم تا از سؤال و جواب به مورچههای
فضولی در امان باشم» .تابستان ،زعفران زیبایی را که در البالی برنج پاسخ من مشاهده
کرد ،پسندید و بالفاصله با هواپیمای شخصی خود در فرودگاه آجرپزی خورشید فرود
آمد تا نوشتهای را البالی کتاب اصول سال بیرون آورد و به دست من بسپارد.
گفت« :خواهشی از شما دارم که خلق خدا را با این نوشتهها نصیحت کنی تا در
این فصل سفر و گردشگری ،سر به راهتر باشد و به طبیعت خدمت کند» .توجهام
از صحبتهای طوالنی او سلب نشد چرا که میگفت «به خلق خدا بگو با دیدن هر
آب زالل این جمله بز ِم ذهنش شود« :کاش همه آدمها به زاللی آب بودند ،به
ِ
سبزرفتاری درخت ،به وفاداری و ثبات شخصیت کوه .آدم زالل و کوهسارنشان،
میتواند عقاب تفکرش را باالتر از درههای چاپلوسی و بلهوسی به سمت آشیانه
عزت نفس و اعتبار جوالن دهد .هنوز میشود از طبیعت خیلی چیزها را آموخت و
باید با آن با احترام رفتار کرد و در بستر رودخان ه زندگی ،ناپاکیها را توسط ِ
الک
عبرت ِ
طلب وجود بیخته کرد».
نوشتههایش را در کوله پشتیِ زردفا ِم تذکر قرار دادم و به ج ِو زمین برگشتم و به
سوی ایران کمآب و پر از بحران شتافتم تا در اختیار هموطنان خود قرار دهم.
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یادداشت های حسن رجب نژاد
حسن! سنن آدم چخماز
اکبر آقا در تبریز همکارمان بود .با ساواک هم سر و سری داشت .عالم و آدم هم
می دانستند .هر وقت دماغ مان باد می کرد و گذارمان به دوستاق خانه همایونی می
افتاد ،اکبر آقا وساطت مان را می کرد و نمی گذاشت زیر مشت و لگد شان له و لورده
بشویم .تا از تله ساواک بیرون می آمدیم می گفت« :حسن! سنن آدم چخماز ».یعنی
تو آدم بشو نیستی! یک شب ما را دعوت کرده بود خانه اش .زمین و آسمان یخ بسته
بودند .چنان سرمایی بود که به قول اخوان «نفس کز گرمگاه سینه می آمد برون ابری
شده تاریک ،چو دیوار می ایستاد در پیش چشمانم!» نصفه های شب مست و ملنگ
آمدیم از خانه اش بیرون .سوار ماشین شدیم .ماشین مان تکانی خورد و نشست .خیال
کردیم پنچرکرده ایم .آمدیم بیرون .دیدیم دزدان محترم چهار تا آجر زیر ماشین مان
گذاشته و چرخ های عقب ماشین را دزدیده اند .هر دو تایش را .صندوق عقب را باز
کردیم .دیدیم الستیک یدکی را هم برده اند .ماشین اکبر آقا را سوار شدیم رفتیم خانه
مان .فردایش یک عالمه پول دادیم سه تا چرخ خریدیم گذاشتیم زیر ماشین مان .پس
فردایش اکبر آقا زنگ زد که« :حسن کجایی؟ چرخ های ماشینت پیدا شده!» گفتیم:
«چطور؟» گفت« :نصفه شب هر سه تا چرخ را آورده اند گذاشته اند دم در خانه ام!» گویا
دزدها فهمیده بودند با یک ساواکی طرف اند .طفلکی ها البد نمی خواستند گرفتار
دوستاق خانه همایونی بشوند.
بعد از انقالب اکبر آقا را گرفتند انداختند زندان .گویا چند ماهی زندان بود .بعدش آمد
بیرون و در آتش سوزی خانه اش سوخت ودود شد رفت هوا! طفلکی ساواکی بود ولی
آدم خوبی بود .دلم برای خودش و آن کاله گیسی که روی سرش می گذاشت خیلی
سوخت! آن زمانها اگر آدم رفیق ساواکی می داشت بد نبودها!
در صحرای کربال
آقا! ما در صحرای کربال گیر کرده ایم! می فرمایید چطور؟ حاال خدمت تان عرض
می کنیم .آقا! روزی دو سه بار از اداره هواشناسی برای مان پیغام و پسغام می آید
که جناب گیله مرد! بهوش باش که فردا و پس فردا توفانی سهمناک همراه با باد و
باران از جبهه شمالی خواهد آمد و ممکن است سیالب راه بیفتد ! ما میآییم بیرون می
بینیم حتی یک تکه ابر توی آسمان نیست .فردا و پس فردایش هر چه چشم براه
می مانیم و هر چه به آسمان خیره می شویم و هر چه به دامان میکاییل و اسرافیل می
آویزیم و ندبه و ناله می کنیم ،می بینیم نه تنها یک قطره باران از آسمان نمی آید
بلکه گرمای هوا از هشتاد درجه به صد و هشت درجه فارنهایت رسیده است .باغچه
خانه مان هم که تا دیروز پریروز بهشت شداد را می مانست ،اما حاال شده است کویر
لوت  .الجرم همراه نیما می خوانیم :نازک آرای تن ساق گلی  /که به جانش کشتم
 /و به جان دادمش آب  /ای دریغا به برم می شکند.
امروز نشسته بودیم از گرما عرق می ریختیم دیدیم یک نامه شداد و غالظ از
شهرداری آمده است که «ای آقای فالن بن فالن! از این تاریخ تا زمستان آینده حق
ندارید گل های باغچه تان را آب بدهید .حق ندارید ماشین تان را بشورید .سعی
بفرمایید بیش از سه چهار دقیقه در حمام نمانید!» گفتیم« :اینهم اندر عاشقی باالی غم
های دگر .خوب است نمی گویند به جای آب پپسی کوال میل بفرمایید».
پشت بندش هم دیدیم یک فقره قبض زهره آب کن برای مان فرستاده و بابت دو
ماه گذشته دویست و نود و هفت دالر و هفتاد و چهار سنت نقره داغ مان کرده اند.
حاال این هفتاد و چهار سنت اش برای چیست خودمان هم سر در نیاوردیم! البد بابت
همان چهار قطره آبی است که برای دست نمازمان مصرف کرده بودیم !(حاال اخم
های تان را تو هم نکنید که مگر گیله مرد نماز هم می خواند! معلوم می شود پس از
این همه سال هنوز ما را نشناخته اید)
باری! یادمان می آید آن زمان های قدیم که مملکت مان هنوز مملکت امام زمانی
نشده بود ،ایام محرم توی محله مان سینه زنی و زنجیر زنی راه می افتاد و خالیق
بابت تشنگی امام حسین و علی اصغر به سر و کله خودشان می کوبیدند و ندبه و
زاری می کردند.ما هم می رفتیم توی صف سینه زنان و همراه چهار تا تخم جن بدتر
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از خودمان سینه می زدیم و می خواندیم« :در کرب و بال آب نبود پپسی کوال بود!»
حاال ترس مان این است اگر فردا پس فردا دو قطره آب آشامیدنی گیرمان نیاید
البد باید برویم پپسی کوال نوش بفرماییم .آنوقت با قند خون مان چه کار کنیم!
آقا ! انگار همه این رییسان و خشت ماالن و خروسان بی محل و خرمگس های
معرکه ینگه دنیا دست به یکی کرده اند یا ما را از تشنگی هالک کنند یا با باال بردن
قند خون مان ما را بفرستند بغل دست حضرت عباس تشنه لب!
دروازه های جهنم
این رفیق مان ،آقای موریس ،زنگ زده بود حال و احوالی از ما بپرسد .چند گاهی
بود از آقای موریس خبر نداشتم .آقای موریس از آن ترامپیست های دو آتشه است
که خیال میکند باسن آسمان سوراخ شده و پیامبر جدیدی به نام آقای ترامپ از
آسمان فرو افتاده است!
می گویم« :در چه حالی جناب موریس؟ باغات زیتون تان در چه حالند؟ چه عجب
شد که یاد ما کردی؟ بی وفایی مگر چه عیبی داشت که تو برگشتی و وفا کردی؟» می
گوید« :من اگرچه با دموکرات ها میانه ای ندارم و با هیچ دموکراتی هم هم صحبت
نمی شوم ،اما حسابت از سایر دموکرات ها جداست!» می گویم« :ظل عالی مستدام!
غربیل به آبکش می گوید سوراخ داری! آقای باریتعالی سایه مبارک حضرتعالی و
آقای ترامپ را از سر مان کم نفرماید».
برو ای ناصح و بر درد کشان خرده مگیر تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم؟
بعد می گویم« :مدت هاست حال و احوالی از ما نپرسیده اید و با پیامی و کالمی رفع
کربتی از خاطر حزین و رفع وحشتی از دل غمین مان نفرموده اید».
بهای آن چه گرفت و بجای آن چه خرید
ندانم آنکه دل و دین ما به سودا داد
می پرسد« :درجه حرارت هوای شهرتان چقدر است؟» می گویم« :صد و چهار
درجه .فردا هم قرار است بشود صد و هفت درجه! خدا کند بتوانیم خر خودمان
را از پل بگذرانیم ».می خندد و می گوید« :اینجایی که من هستم درجه حرارت
هفتاد و چهار درجه فارنهایت است ».می گویم« :خوش به حالت .اینجا ما داریم
جلوی کوره خورشید کباب می شویم ».می گوید« :عجالتا خداوند دروازه های
جهنم را بروی شما دموکرات ها گشوده است تا بدانید فردای قیامت چه چیزی در
انتظارتان خواهد بود!»

وحید زمردی

مدرس و کارشناس موسیقی
با بیش از بیست سال تجربه

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

دکتر منوچهر سلجوقیان

بیماری فراموشی Dementia
مشکل فراموشی تمام جوامع بشر را در برگرفته و بخصوص در سنین باالتر مشهودتر
است .کم شدن حافظه ،رفتار غیرعادی و عدم کارایی در انجام کارهای روزانه اغلب
به خاطر فراموشی می باشد .گرچه فراموشی بیشتر در افراد مسن اتفاق می افتد ولی
بخشی از پروسه پیرشدن نیست.
طبق آخرین آمار در حال حاضر در جهان  50میلیون نفر دارای فراموشی و یا
 Dementiaهستند و هرسال ده میلیون به این افراد اضافه می شود .بیماری الزایمر
( )Alzheimerمهمترین فرم این حالت می باشد و حدود  60-70درصد این
بیماران را در بر می گیرد .فراموشی تدریجا افراد را متکی به دیگران می کند.
این حالت در حاالت پیشرفته که به بیماری ختم می شود یک اثر فیزیکی ،روانی،
اجتماعی و اقتصادی برای فرد بیمار و جامعه دارد و تاثیر آن روی افرادی که از
بیمار نگهداری می کنند نیز مشاهده می شود .فراموشی یا  Dementiaیک حالت
پیشرونده داشته و تدریجا حافظه را از بین می برد .پدیده های دیگر که می توان
نام برد بدتر شدن درک مطالب ،آموختن و حساب کردن ،صحبت کردن و قضاوت
فرد می باشد که همه تحت تاثیر این بیماری قرار می گیرند .احساسات و حرکات
اجتماعی و عالقه مثبت نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
عالئم بیماری :حالت فراموشی یا  Dementiaهر فردی را بطور متفاوت تحت تاثیر
قرار می دهد و این بیماری در  3مرحله اتفاق می افتد:
مراحل اولیه :این مرحله اغلب مورد توجه فرد قرار نمی گیرد و عالئم آن فراموشی
کوتاه مدت ،عدم توجه به گذشتن زمان و گم شدن در محل های معمولی است.
مراحل متوسط :هرچه بیماری پیشرفت کند عالئم آن مشخص تر می شود .در این
مراحل فرد حوادث اخیر و نام افراد را به خاطر نمی آورد .در داخل منزل گم می شود،
تدریجا مکاتبه با افراد خانواده را از دست می دهد و قادر به گفتار با آنها نیست .جهت
بهداشت روزانه نیاز به کمک دارد و سواالت خود را مرتبا تکرار می کند.
مراحل نهائی :در این مرحله فرد بطور کامل وابسته به دیگران می شود .کم شدن
حافظه بسیار شدید و عالئم بیماری بسیار مشخص است .فرد دچار عدم آگاهی از
محل و زمان خود می شود و دوستان و فامیل را تشخیص نمی دهد .قادر به قدم
زدن نیست و گاهی بسیار عصبانی می شود .فراموشی یا  Dementiaدارای انواع
گوناگونی است .مهمترین فرم آن بیماری آلزایمر می باشد که  60-70درصد موارد

معرفی کتاب

Nutrition Topics for
Healthcare Professionals

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

را به خود اختصاص می دهد .در بعضی موارد خون بسیار کمی به مغز می رسد و
سلول های مغز کارایی خود را از دست می دهند .این حالت در بیمارانی است که
چاق بوده و دارای مرض قند می باشند .نوع دیگر آن باعث تورم سلول های مغز
شده که حرکت بیمار را تحت الشعاع قرار می دهد.
درصد فراموشی :حدود  50میلیون افراد به این بیماری در سرتا سر دنیا مبتال هستند.
حدود  60درصد آنها از نظر اقتصادی در فقر به سر می برند و در کشورهایی هستند
که امکانات پزشکی کمتری دارند .طبق گزارش ها در افرادی که شصت سال به باال
دارند شانس گرفتن بیماری  5-8درصد می باشد.
درمان :در حال حاضر هیچ درمانی برای  Dementiaوجود ندارد ،ولی تحقیقات
بسیار زیادی در حال انجام است و بیشتر توجه به بهبودی وضع زندگی و حاالت
بیماران می باشد .همین طور کمک به افراد خانواده آنها برای نگهداری بیمار و
گزارش بیماری هرچه زودتر می باشد .همانطور که اشاره شد باال رفتن سن دلیل
ابتال به بیماری فراموشی نیست .طبق مطالعات اخیر ورزش ،عدم سیگار کشیدن،
مصرف کم الکل ،کنترل وزن ،مصرف مواد غذایی سالم ،کنترل فشارخون ،کلسترول،
قند خون در حد نرمال ،،ابتال به این بیماری را به تاخیر می اندازد .از طرف دیگر
افسردگی و جدا بودن از جامعه به بروز آن کمک می کند .این بیماری از نظر
اقتصادی و اجتماعی تاثیر بزرگی در جامعه دارد .در سال  2015هزینه کنترل و
نگهداری این بیمارای در حدود  818بیلیون در جهان بوده است .نگهداری از این
بیماران برای افراد خانواده ایجاد فشارهای روانی ،اقتصادی و فیزیکی زیادی به
همراه دارد و استرس و اضطراب را در خانواده باال می برد و نیاز به کمک دولت و
سازمان های پزشکی دارد.
حقوق بشر :بیشتر این بیماران از حداقل آزادی و حقوقی که برای دیگران وجود
دارد محروم می شوند .در محل هایی که این بیماران نگهداری می شوند توجه کافی
به آنها نشده و مراقبت الزم را دریافت نمی کنند و به همین دلیل الزم است که
یک قانون جهانی جهت حقوق این بیماران به تصویب برسد که کلیه احتیاجات این
بیماران را در بر گیرد که در بهترین شرایط و محیط نگهداری شوند.

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

(408) 221-8624

ناشر :شرکت AuthorHouse
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سهیال رضایی

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

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

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

Soheila.Realtor@gmail.com
9217 Sierra College Blvd #120, Roseville, CA
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علی بی حیا
سیروس مرادی
آن سال خوب یادم هست ،سال سگ و تحویل ساعات اولیه صبح بود .هنوز آفتاب
نزده کوچه ها پر از سحر خیزانی بود که فهرستی بلند باالئی برای دید و بازدید
داشتند .زود جنبیده بودند تا عصر به دستبوسی همه بزرگترها رفته و از فردا در
خانه نشسته و منتظر مهمانان عید باشند.
ساعت حدود ده صبح بود که داد و بیداد بلندی از خانه همسایه بغلی بلند شد .جیغ
و فریاد در آن ساعات اولیه اولین روز سال نو اندکی عجیب می نمود .همه با تعجب
و احتیاط دم در خانه حاج عباس ،از همسایه های قدیمی کوچه جمع شدیم .کسی
اطالعی درباره منشاء داد و بیداد نداشت .تنها کسی که نشان می داد اندک خبری
دارد ،توران خانم بود .اسمش رسما توران خانم بود ولی اغلب به او خانم همدانی
می گفتند .شوهرش کامیون حمل مصالح ساختمانی و هر دو لهجه غلیظ همدانی
داشتند .ترکی را به سیاق فارسی و فارسی را با لهجه ترکی صحبت می کردند .کسی
جرات نداشت دق الباب کرده و از ماجرا سر در بیاورد .سرانجام سر و صدا بیشتر و
د ِر اصلی حیاط با صدای انفجار بزرگی چار طاق باز شد.
حاج عباس همسایه متشرع به همراه همسرش حاج خانم و زن و شوهر مستاجرشان
دم در ظاهرشدند .همه داد و بیداد می کردند .مشخص نبود موضوع چیه .سرانجام
علی آقا ،مستاجر جوان حاجی به حرف آمد و گفت« :اول صبح حاجی را بزرگ
حساب کرده و با همسرم به عید دیدنی رفتیم .حاجی از همون اول چشم از همسرم
بر نمی داشت .خالصه هرصحبتی کردیم حواسش پیش عیالم بود .سرانجام وقتی
داشتیم بلند می شدیم ،با حاج آقا دست داده و دیده بوسی کردم .با حاج خانم هم
حرف های شیرینی رد بدل شد .یک هو دیدم حاجی یک مشت آجیل توی دست
زنم ریخت و بوسیدش و گفت( :من جای پدرت هستم ،تو مثل دختر منی»).
اوضاع ناگهان چرخید .حاال دیگه همه می دانستند داستان چیه؟ انگاردل اهل محل از
دست حاج عباس همسایه ظاهرا وزین پر بود ،به ویژه خانم ها .توران خانم از اول
زل زده بود به چهره حاج عباس و داشت هیکلش را اسکن می کرد تا هویتش کامال
روشن شود .ناگهان جیغی زد و گفت« :این همون علی بی حیاست» و ازحال رفت.
حاال دیگه داستان داشت هیجان انگیزتر می شد .تماشاگران و همسایگان دو داستان
ظاهرا جدا از هم را تعقیب می کردند که حلقه اشتراک شان همان حاج عباس و یا
به عبارتی علی بی حیا بود .علی آقا مستاجرحاج عباس اصرار داشت مامور بیاورد و
موضوع را رسما تعقیب کند .زنان بیشتر مایل بودند حال توران خانم خوب شود و
داستان خودش را تعریف کند .علی آقا مانند نوار چندین بار از اول تا آخر ماجرائی
را که افتاده بود برای بقیه تعریف کرد .زنش بی حال و شوکه و در منزل افتاده بود.
عده ایی هم دورش جمع شده ،آب قند داده و بادش می زدند.
زنان بیشتر دنبال شنیدن روایت توران خانم بودند که خیلی سریع حالش بهتر
شد و مانند یک خطیب ماهر شروع به سخنرانی کرد .همان اول خیلی زور زد تا
شعر مناسبی یادش بیاید .نشد که نشد .دست آخر به گفتن« :تربیت نا اهل را چون
گردکان بر گنبد استس اکتفاء کرد.
توران خانم فالش بکی به وسعت سی و هشت سال زد و گفت« :من هم اون زمان
تازه عروس بودم .دو تا اطاق در نازی آباد در خانه کسی گرفته بودیم که به علی
بی حیا معروف بود .اون زمان درشهرداری کار می کرد .خیلی ها می گفتند لقبش به
خاطر اینه که مامور سد معبره .به التماس هیچ دستفروشی توجه نمی کنه .به خاطر
همین اسمش رو گذاشته اند علی بی حیا .من و همسرم هم باورمون شد .از همون
اول از چشمان هیزش خوشم نمی اومد .همیشه وقتی تو خونه تنها بودم در را از
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من یک گربه خانگی هستم!
آرام از پشت دیوار ،سرک میکشم.
صدای بههم خوردن ظروف از آشپزخانه

میآید .با احتیاط جلو میروم و زیر اولین
مبل مخفی میشوم .چشمانم را تیز
میکنم .حرکت قدمهایشان را دنبال
میکنم .دو قدم به راست ،میایستد،
میچرخد ،سه قدم به چپ و توقف .آن
دیگری به سمت راهرو میرود .به امید
باز شدن درب بالکن ،میدوم .از او جلو
میزنم و جلوی در بالکن میایستم.
صدای قدمهایش نزدیک میشود .در را باز میکند و من به سرعت رد میشوم و لبه
بالکن جا میگیرم .آفتاب را نگاه میکنم و آسمان و خیابان را .وحشت آزادی وجودم
را فرامیگیرد .پرندهها پرواز میکنند .با نگاهم در آسمان ،شکارشان میکنم .صدای
اتومبیلها وحشتم را بیشتر میکنند .سرم را در گردنم فرو میبرم .عقبنشینی میکنم.
برمیگردم به رییس نگاه میکنم .غم چشمانم را میخواند .در را باز میکند .به قفس
بزرگ امن بازمیگردم و تجربه آزادی را به خواب طوالنی بعدازظهر وامیگذارم .غذای
همیشگی آماده است و آب و جای خواب گرمو نرم.
خطر آزادی از سرم میگذرد .خطر تجربههای جدید ،طعم غذاهای جدید و دوستان
و دشمنان جدید .در قفس میمانم ،با تمام روزمرگیهایی اش ،تا تمام شوم .دست
نوازشی بر سرم کشیده میشود .سرم را بلند میکنم .از ترس و ناتوانی ام ،افسوس
میخورد ،منی که هوای آزادی به سر ندارم .من یک گربه خانگی هستم.
مستانه  -صدایی از داخل وطن

داخل قفل می کردم .در اولین نوروز به دیدار صاحبخونه رفتیم .یادمه خیلی آسمون
ریسمون بافت که امسال سال سگه و چه حوادثی را باید منتظر باشیم .دل تو دلم
نبود عین سیر و سرکه می جوشید .دست آخر بلند شدیم که بیائیم .درست همین
بالئی که سر زن علی آقا اومد به سر من آورد .در لحظه خروج یک مشت آجیل تو
مشتم گذاشت و منو بوسید و دقیقا همین جمله راگفت( :من مثل پدرتم .تو هم جای
دخترمی ).جنجال بزرگی بر پا و علی بی حیا مجبور شدکه کل خانه اش را بفروشد
و به محل دیگری برود .سال ها بعد ما هم از آن محل اسباب کشی کرده و در
این کوچه خونه خریدیم .از همون لحظه اولی که به اصطالح حاج عباس را دیدم
میدونستم که همون علی بی حیاست ولی دلیلی برای اثباتش نداشتم که امروز این
اتفاق افتاد .همون جمالت کلیشه ای سابق( :تو جای دخترمنی ،من مثل پدر توام) و
بوسیدن قاجاری و ماچ از هر دو گونه و نهایتا پیشونی».
ماموری که از کالنتری آمده بود داشت گزارش می نوشت .همان اول بر اساس
نوشته های شناسنامه اسم حاجی را علی نوشت .دلیل دیگری بر تایید ادعای توران
خانم .حاج عباس ریشش را میخاراند .دیگر هیچ رویی نداشت به مسجد محل برود.
تغییر خانه هم در شرایط فعلی خیلی دشوار می نمود.
نزدیک ظهر اولین روز سال جدید ،حاج عباس فعلی و علی بی حیای سابق ،تک تنها
در کوچه نشسته و به فردا فکر می کرد که باید برود کالنتری .احتماال می فرستادند
دادسرا و زندانی می شد .از دور جمعی را دید که همراه شان چند زن جوان چادری
خندان و شاد می آمدند .به حاجی که نزدیک شدند سالم دادند و گفتند« :عید شما
مبارک حاج آقا ».علی بی حیا به آرامی گفت« :سالم .عید شما هم مبارک ».خیلی دلش
می خواست بگوید که «شما عین دختر من هستید و من جای پدرتان ».می خواست
عید را همانطوری که دوست داشت به آنها تبریک بگوید.گربه ای از مقابل علی بی
حیا رد شد ،بدون آن که نگاهش کند و میویی کوتاهی کرد .ظهر اولین روز سال نو
ناگهان کوچه ساکت شد ،پرنده پر نم یزد .علی بی حیا نا نداشت ازجاش بلند شود.
زل زد به افق و زیر لب آرام گفت« :تو جای دختر منی! من مثل پدر توام!»

با درج آگهی در نشریه پژواک کسب و خدمات
خود را به ایرانیان شمال کالیفرنیا معرفی نمایید!
(408) 221-8624
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سلمان رشدی را از کجا شروع کنیم!
آنانیا جهانارا کبیر  -مولف هندی

خوشبختانه رشدی این بار هم از ترور جان به در برد .هنوز برای بسیاری سوال است
که چهطور نویسندهای هدف چنین خشونتی میشود .واقعیت این است که آثار او
جایگاه ادبیات را تغییر داد ،الهامبخش نسلهای متعدد نویسندگان شد ،و در عین
حال ،از اختالفات عمیقی رونمایی کرد.
لحن روایی سلمان رشدی ،خودمانی و مرموز و زبان درشت است .گاهی مغرور ،گاهی
خودمخرب .سبک بیانش به نوعی هم چاله میدانی است و هم ِ
لفظ قلم .او روایتگر
ّ
مدرنیته هند است ،با غافلگیریهای خارقالعاده و تفاصیل زندگی شهریاش.
رشدی این تالقی اضداد را چنان چیره دستانه استعمال کرد که قواعد عرصه ادبیات
جهان را به هم زد .آثار او از جمله پانزده داستان (دوازده رمان ،دو کتاب کودکان
و یک مجموعه داستانکوتاه) و یک گلچین ناداستان (شامل جستارها ،خاطرات و
سفرنامهها) ،نگاه خوانندگان و نویسندگان غربی را از مرکز ثقل ادبیات جهان یعنی
شمال آتالنتیک به سوی دیگری معطوف کرد.
آثار اولیه او ،نقد ادبیات را بازتعریف کرد و دوران پسااستعمار را به عنوان یک حوزه
مهم تحقیق آکادمیک در کانون آن قرار داد .جسورانهترین نوآوری او این بود که
تاریخ کالن کشور و داستانهای کوچک مردمان عادی را به هم پیوند زد ،و این کار
را با اقتباس تکنیک «رئالیسم جادویی» از آمریکای التین برای جنوب آسیا انجام داد.
بیشتر جنجالهای مربوط به رشدی در اواخر دهه  ۱۹۸۰و اوایل  ۱۹۹۰شکل گرفت،
که بعضی از بهترین کتابهای او هم در همین مقطع منتشر شد .در این نبشته ،برخی از
مهمترین آثار او را معرفی میکنیم تا الهامبخش نسلی تازه از خوانندگان مولفی باشد
که خیلیها او را بزرگترین صدای ادبیات عصر خود میدانند.
آثار اولیه :رمان پرطرفدار او« ،بچههای نیمهشب» ،منتشره  ،۱۹۸۱که برنده جایزه بوکر
هم شد ،در ژانر رئالیسم جادویی نوشته شد ،ژانری که امر خیالی و امر واقعی را در
قلمرویی ساختگی کنار هم قرار میدهد .قهرمان کتاب« ،سلیم سینایی» در رأس نیمه
شب پانزدهم اوت  ۱۹۴۷به دنیا آمده ،که به او قدرت تلهپاتی بخشید.

ارائه خدمات مهاجرتی با کیفیت عالی و هزینه
کم برای افراد واجد شرایط به شرح ذیل می باشد:

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

(408) 261-6405

1635 The Alameda
San Jose, CA 95126
www.parsequalitycenter.org
501(c)3 Nonprofit Organization
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نیمه ِ
شب پانزده اوت در واقع لحظهای
بود که هندوستان ،بهقول اولین نخست
وزیرش ،جواهر لعل نهرو« ،چشم
به نور و آزادی گشود» .ولی استقالل
هندوستان از انگلیس منجر شد به
تجزیه دردناک و خشونتبار کشور به
دو ملت جدید پاکستان و هند« .بچههای
نیمهشب» هوشمندانه این تناقضات را
از طریق شخصیت سلیم و تاریخچه
خانوادهاش به تصویر میکشد.
با تقسیم هندوستان ،پاکستان خود
را موطنی برای مسلمانان این کشور
اعالم کرد .سلیم در خانوادهای مدرن
در بمبئی به دنیا آمده ،درست مثل سلمان رشدی ،و این افراد بر اساس تقسیم
بندی جدید باید به پاکستان نقل مکان میکردند .ولی رمان صراحتا نشان میدهد
که سلیم به بمبئی تعلق دارد ،شهری متشکل از گروههای متنوع و مخالف اما در
حال همزیستی .در پس جلوه ادبی رمان ،یک تراژدی پنهان است .رشدی از داستان
استفاده میکند تا واقعیتی عمیقا شخصی را فاش کند :یعنی پیامد تصمیم خانوادهاش
به ماندن در هند ،کاری که بسیاری دیگر از مسلمانان هند کردند .سلیم به عنوان
یک مسلمان هندی ،در واقع همزاد رشدی است .رشدی از این قهرمان خندهدار و
داستانی حماسی استفاده میکند تا تشکیل مسلمانان هند بهصورت اقلیتی دائمی در
کشوری سکوالر را همزمان جشن بگیرد و هم عزا.
رمان بعدی رشدی یعنی «شرم» ( ،)۱۹۸۳انتقادی تند علیه آنهایی است (از جمله
اعضای خانواده خودش) که پاکستان را انتخاب کردند ،کشوری که رمان آن را در
منجالب فساد ،شهوت ،پدرساالری و خودبیزاری نشان میدهد.
«آیات شیطانی» :رشدی همواره مج ّدانه بر خداناباوری خود اصرار کرده است ،ولی
در آثار داستانی او ،دو دین که از قدیم شبه قاره هند را اشغال کردند حضوری عمیق
دارند :اسالم و آیین هندو .رمان «آیات شیطانی» که در  ۱۹۸۸منتشر شد ،تولد اسالم
را با تاثیر تاریخی انگلیس بر مهاجران برآمده از مستعمارات قبلیاش ،در هم میآمیزد.
این رمان ،رویا و واقعیت را ،و امر مقدس و نجس را از اعتبار ساقط میکند .شخصیتها
در زمان و مکان پس و پیش میشوند ،و تولد اسالم با تولد عصر پسااستعمار در
هم تنیده میشود .بهقول رشدی« ،بدعت وارد دنیا میشود» .اما حتی تخیل بی حد
و حصر او هم پیشبینی نمیکرد که این رمان چه پیامدهایی خواهد داشت.
«آیات شیطانی» ،یادآور ظهور اسالم از بطن بیابان و نظام قبیلهای و چند خداپرستی
است که مشخصه عربستان پیشااسالم بود .طعنه آنکه این رمان درباره بازسازی
نفس از طریق مهاجرت است ،اما غضب مسلمانان مهاجر انگلیس را برانگیخت ،آن
هم به خیال خودشان بابت کفرگویی درباره محمد ،بنیانگذار اسالم .با باالگرفتن
سیاسی ِ
وقت ایران فتوای قتل
تنشها در دنیا ،در سال  ،۱۹۸۹خمینی رهبر دینی و
ِ
رشدی را صادر کرد .در نتیجه ،رشدی بیش از یک دهه مخفیانه زندگی میکند که
ِ
خاطرات تاثیرگذارش در «ژوزف آنتون» منتشر کرده.
شرح آن را در
جهان پسافتوا :رشدی دو رمان بزرگ دیگر درباره اسالم در هند ،نوشت« :آخرین
آ ِه عرب مغربی» ( ،)۱۹۹۵که اسالم در هند را با ریشههای آندلوسی آن پیوند
میدهد ،و «شالیمار دلقک» ( ،)۲۰۰۵که بر نقش اسالم در مناقشه کشمیر دست
میگذارد .ولی تمایز روشنی بین تخیل زباندرشتانه دوران پیش از فتوا و حالت
اعجابآلود و پیچیده داستانهای بعدی او وجود دارد.
رشدی در کتاب «هارون و دریای قصهها» ( ،)۱۹۹۰عواقب فراگیر فتوای قتل را پیشگویی
میکند .این داستان کنایهآمیز ،ماجرای خاموشکردن صدای قصهگویی به اسم «رشید»
به دست زورگویی به اسم «ختمشد» است ،ختمشد «سلطان خاموشی و دشمن سخن»
است ،و «هارون» پسر رشید قصهگو تالش میکند صدای پدر را به او برگرداند.
حمله خشونتبار اخیر به رشدی (که با هفتاد و پنجمین سالگرد استقالل هند و
پاکستان همزمان شده) از عواقب همان فتواست .بسیاری از مردم آسیا و دنیا که
با شخصیتهایی شبیه «ختمشد» مبارزه میکنند ،از این واقعه متاثر شدهاند چون
خود را در موقعیت هارونهای زمان میبینند .اما مناقشهای که در پی انتشار «آیات
شیطانی» شکل گرفت ،همینطور طرز فکر ما را درباره نسبت مدرنیته با سکوالریسم
برای همیشه تغییر داد.
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علی خسروشاهی ،خاطرات شیرین مینو
پرویز نیکنام
یک سال بعد از انقالب ،در حالی که شرکت مینو از لیست پنجاه و یک نفره قانون
حفاظت صنایع و مصادره اموال جان به در برده بود و علی خسروشاهی با اطمینان
بیشتر به اداره شرکت مشغول بود ،در روز اول اسفند  ۱۳۵۸خبر رسید که برخی
کارگران شرکت مینو ،کارفرمای خود را گروگان گرفتهاند «و از دولت میخواهند که
برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی این واحد تولیدی ،هرچه زودتر هیئتی را
جهت رسیدگی به وضع نابسامان این کارخانه اعزام دارد» .کارگران ،دو برادر علی و
جلیل خسروشاهی ،حسن بهزادی و محسن فراهت ،از مدیران شرکت را جداگانه در
اتاقی در طبقه چهارم شرکت زندانی کرده بودند .گروگانگیران ابتدا خواستار افزایش
حقوق ،تقسیم سود ویژه و سهام مجانی بودند اما بعدتر اعالم کردند که میخواهند
مالکیت از مدیریت جدا بشود .حسن بهزادی از مدیران شرکت میگوید« :دیدیم که
اینها یک تیماند و همه مسلح بودند .در سقف طبقه پنجم شرکت خوراک هم تیربار
برده بودند که اگر حملهای علیه شان شد ،دفاع کنند ».در این دوران ،برخی چهرههای
سیاسیِ چپگرا در ناآرامیهای کارخانه نقش داشتند .در میان آنها نا ِم حبیباهلل پیمان،
رهبر جنبش مسلمانان مبارز ،بیشتر از دیگران مطرح بود .او در کارخانجات مختلف
سخنرانی میکرد و بر نقش و حضور شوراهای کارگری در کارهای اجرایی تأکید
میکرد .پیمان بر این اعتقاد بود که شوراهای کارگری باید قدرت اجرایی داشته باشند.
او به شرکت مینو آمد و در سخنرانی خود به کارگران اطمینان داد که بیرونکردن
مالکان شرکت هیچ خسارتی به شرکت نمیزند .او گفت« :شاه رفت .هیچ حادثه ای
رخ نداد .خسروشاهی هم برود ،هیچ چیزی نمیشود ».ماجرا چند روز ادامه داشت و
گروگانگیران چند بار میخواستند آقای خسروشاهی را از طبق ه چهار ِم ساختمانی که
ِ
بیرون ساختمان ،در جاده کرج هم کمیته
در آن زندانی بود ،به بیرون پرتاب کنند .در
مستقر شده بود اما گروگانگیران مقاومت میکردند .در این میان ،دادستانی وارد
ماجرا شد و مدیران شرکت هم نامههایی به بنیصدر (رئیسجمهور وقت) ،محمدرضا
مهدوی کنی (سرپرست کمیتههای انقالب اسالمی) ،آیتاهلل قدوسی (دادستان کل
انقالب) ،محمود احمدزاده (وزیر صنایع) و محمدرضا نعمتزاده (وزیر کار) نوشتند
اما هیچکدام از مقامات واکنشی نشان ندادند .سرانجام ،در روز پنجم علی خسروشاهی
اعتصاب غذا کرد و چون سه تن از گروگانها ،علی و جلیل خسروشاهی و فراهت ،در
سنین بین شصت تا هفتاد بودند و احتمال خطر جانی آنها میرفت ،از مقامات خواسته
شد که برای رفع گروگانگیری اقدامی بکنند.
علی خسروشاهی برای ترساندن گروگانگیران به آنها گفته بود که اعتصاب غذا کرده
اما در کشوی میزش مقداری پفکنمکی از تولیدات کارخانهاش داشت که گاهی از آنها
میخورد .پفک کمک زیادی به سرپاماندن علی خسروشاهی در دوره گروگانگیری
کرد .بعد از دخالت دادستانی ،گروگانها پس از هشت روز آزاد شدند اما در فروردین
 ۱۳۵۹ضربه کاری به شرکت مینو وارد شد .ابوالحسن بنیصدر ،رئیسجمهور وقت ،در
نامهای به وزارت صنایع اعالم کرد که شورای انقالب در جلسه  ۲۸اسفند  ۱۳۵۸خود بر
اساس پیشنهاد وزارت صنایع ،اداره کارخانجات گروه صنعتی مینو را به این وزارتخانه
سپرده است .دادگاه بعد از ملیشدن شرکت مینو ،این شرکت را متهم کرده بود به:
کوشش در ایجاد وابستگی اقتصادی و اشاعه مظاهر غربزدگی ،از جمله تغییر ذائقه
مردم و گسترش فرهنگ آرایشی غرب به عنوان نمون ه بارز سرمایهداری و وابستگی
اقتصاد کشور .بزرگترین اتهام خسروشاهی در آن زمان اشاعه فحشا از طریق تولید
لوازم آرایشی و خیانت به صنعت از طریق انتقال فناوری تولید پفکنمکی به عربستان
سعودی بود .این در حالی بود که در آن زمان شرکتهای علی خسروشاهی بیشتر از
ششهزار کارگر و کارمند داشت و فروش گروه صنعتی مینو نیز حدود دویستمیلیون
دالر بود و بیش از بیستمیلیون دالر از محصوالت آن شرکت صادر می شد.
خاندان خسروشاهی :حاجغفار ،پدر علی خسروشاهی ،از تجار سرشناس تبریزی و از
خانوادهای بود که از خسروشاه به تبریز مهاجرت کرده بودند .غفار ،حسن و حسین،
سه برادری بودند که از سال ۱۲۸۰ش تجارت را شروع کرده بودند و کاالهایی نظیر
فاستونی ،کاغذ ،چای ،شکر و ...وارد میکردند .این سه برادر عالوه بر کارهای تجاری،
با سرمایهگذاری مشترک با برادران شالچیالر کارخانه نساجی آذربایجان را در قزوین
تأسیس کردند .این کارخانه با سرمایه ۳۵۲هزارتومانی و صد دستگاه ریسندگی
و بافندگیِ پنبه کارش را شروع کرد .کارخانه نساجی آذربایجان پارچههای ضخیمی

تولید میکرد که عمدتاً روستاییان از آن استفاده میکردند .کار این شرکت به خاطر
مشکالت مدیریتی و بیتوجهی به تحوالت بعد از جنگ جهانی دوم در صنعت نساجی
به بنبست خورد و سرانجام شراکت آنها در سال  ۱۳۲۵به پایان رسید و کارخانه اعالم
ورشکستگی کرد .این کارخانه که  350کارگر داشت ،از بزرگترین واحدهای تولیدی
ایران در آن زمان بود .از میان نسل سه برادر ،یعنی غفار ،حسن و حسین ،دو گروه به
بزرگترین فعاالن صنعتی ایران تبدیل شدند :گروه مینو که علی و جلیل خسروشاهی و
حسن خسروشاهی ،فرزند علی ،مدیریت آن را در دست داشتند و در صنعت شکالت و
بیسکویت فعال بودند ،و گروه تولیددارو که حسن خسروشاهی و فرزندانش راهاندازی
کردند و مجموعه بزرگی به نام گروه سرمایهگذاری البرز تشکیل دادند .شرکتهای
تولیددارو ،البرز و...بیشتر از ششصد محصول بهداشتی ،دارویی و غذایی تولید میکردند.
بعد از انقالب ،سهام این شرکتها مشمول قانون حفاظت از صنایع شد ،خو ِد شرکتها در
لیست مشهور پنجاه و یک نفره قرار گرفتند و مصادره شدند.
علی خسروشاهی که بود؟ :علی خسروشاهی در سال  ۱۲۹۰در خانوادهای تجارتپیشه در
تبریز به دنیا آمد .پدرش ،حاجغفار ،از تجار سرشناس تبریز بود و در تیمچه اول حاجیشیخِ
بازار تبریز حجره داشت .در کودکی به دلیل هوش و استعدادش میان دوستان به «علیآقا
ذکی» (علیآقای باهوش) شهرت داشت .علی ابتدا در مدارس رشدیه تبریز درس میخواند
اما وقتی پدرش تجارتخانه خود را به همدان منتقل کرد ،به مدرسه شرف همدان رفت.
در سال  ۱۳۰۸وارد دانشگاه تهران شد و حقوق و علوم سیاسی خواند .در سال  ۱۳۱۸با
فاطمه رفیع ازدواج کرد که پدرش ،قائممقامالملک رفیع ،از رجال سرشناس دوره رضاشاه و
محمدرضاشاه بود .علی خسروشاهی زبان فرانسه و انگلیسی میدانست .فرانسه را در تبریز
با دایی خود ،دکتر هشترودیان شروع کرده بود و در دوره دانشجویی نیز چنان زبان فرانسه
خود را تقویت کرده بود که افراد فرانسویدان میگفتند که او فرانسه را مثل یک فرانسوی
صحبت میکند .انگلیسی را هم با ممارست و گوشدادن به رادیو بیبیسی آموخت .حسن
خسروشاهی ،فرزند علی ،از پدرش چنین روایت میکند« :پدرم میگفت در زمان جنگ
دوم اخبار جنگ تأثیر زیادی در بازار میگذاشت و به همین جهت ،او با کوشش زیاد زبان
انگلیسی را فرا گرفت تا با گوشدادن به بیبیسی قبل از سایر بازاریان از خبرها مطلع شود
و معامالت خود را بر اساس این اطالعات انجام دهد .علی خسروشاهی غیر از انگلیسی و
فرانسه ،ترکی استانبولی میدانست و با آلمانی نیز آشنا بود .علی خسروشاهی ابتدا در
بازار سلطانی تهران در تجارتخان ه پدرش« ،تجارتخانه غفار خسروشاهی» ،و بعدها در
«تجارتخانه علی خسروشاهی و برادر» و در نهایت در «تجارتخانه علی خسروشاهی»
تجارت میکرد .از خارج کاال وارد میکرد و از طریق بُنَکداران میفروخت .او بیشتر
فعالیت تجاری خود در بازار تهران را بر واردات منسوجات ،بلور ،بخاری عالءالدین،
دارو ،مواد خوراکی و صادرات کشمش و فرش متمرکز کرده بود .در دورهای که علی
خسروشاهی فعالیتش را شروع کرد ،گرفتن نمایندگی فروش محصوالت از شرکتهای
خارجی پررونق بود و بسیاری آن دوره را «عصر اخذ نمایندگی» میدانند .وی اواخر
دهه  ۱۳۲۰نمایندگی محصوالت دارویی بوتس انگلستان را گرفت .کارش داشت رونق
میگرفت که پدرش ،غفار ،درگذشت .او عالوه بر صدمه روحی ،از نظر تجاری نیز بهدلیل
تقسیم ارثیه میان ورثه با مشکل روبرو شد .دو برادر ،علی و جلیل ،با هم قرار گذاشتند که
در کارهای تجاری شریک باشند .جلیل بههامبورگ رفت تا فرش و خشکبار صادر کند
ولی مأموریتش این بود که نمایندگی محصوالت مناسب بازار ایران را پیدا کند و مجوز
فروش آنها را در ایران بگیرد .در این دوره ،جلیل نمایندگی محصوالت بهداشتیِ کاملیا،
ِ
ساعت دیل ،چسب اوهو ،پودرهای رختشوییِ
هنگل آلمان و ماشینتحریر تراپومف
را گرفت اما مأموریت مهمتر وی این بود که نمایندگی شیرخشکی را بگیرد که بتواند
با شیرخشک «گیگوز» رقابت کند که در آن زمان پرفروشترین شیرخشک مخصوص
دنباله مطلب در صفحه 54
تغذیه کودکان در ایران بود.
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نگاهی به تاریخ همجنسگرایی
بخش هشتم

منیژه مغیثی
استعمار و برداشتهای جنسیتی -نژادپرستانه استعمار گران
در میانه سده هیجدهم ،زمانی که کاشفان و مبلغین دینی مسیحی و اولین فرانسوی ها
به خاک آمریکای شمالی گام نهادند ،با مشاهده برخی مردان بومی که لباس زنانه به تن
داشتند و با مردان رابطه جنسی برقرار می کردند دچار سراسیمگی شدند« .فرانسویان
از این که تراجنسیت ها نه تنها از سوی مردمان شان پذیرفته شده بودند بلکه مورد
احترام خاص برخی از گروه های بومی نیز قرار داشتند به هراس افتادند)۱(».
در میان برخی از بومیان آمریکا ،هم جنسگرایان و تراجنسیت ها ،لباس و نقش
فرهنگی جنس مخالف را بطور کامل برمی گزیدند .این گروه حتی کارهای «زنانه»
مانند غذا پختن ،لباس دوختن و سایر کارهای مشابه را نیز انجام می دادند .برخی از
بومیان با هم جنسگرایان وتراجنسیت ها مانند جنس مخالف رفتار می کردند .در میان
برخی از دگرباشان جنسی نیز رفتار جنس سوم (نه زن و نه مرد) رایج بود .به همین
دلیل بطور نمونه ،مردی که با فردی از جنس سوم رابطه جنسی داشت هم جنسگرا به
شمار نمی آمد .مدارک و اسناد موجود نشان می دهد که برخی از زنان هم جنسگرا زن
دیگری را به عنوان همسر و یا شریک جنسی موقت برمی گزیدند .جالب است بدانیم
که تراجنسیت ها با هم رابطه جنسی نداشتند و این رابطه در میان بومیان مانند زنای با
محارم حرام (تابو) به شمار می آمد)۲(.
هم جنسگراها در قبایل مختلف رفتار جنسی گوناگونی داشتند .برخی از آنها هم جنس
خود را برمی گزیدند ،گروهی با هر دو جنس رابطه داشتند و گروهی دیگر زمانی که
بالغ می شدند به هم جنسگرایی رو می آوردند که برخی از آنان پس از مدتی آن را رها
می کردند .چنین به نظر می رسد که هم جنسگرایی ،دو جنسگرایی و دگرجنسگرایی در
میان تمام قبایل آمریکا رواج داشته به جز آزتک ها ( )Aztecsکه آنها را می کشتند.
در سال  ،۱۵۷۶زمانی که پدرو دی ماگاالس دی گواندو ،سیاح پرتقالی در شمال برزیل
به سر می برده است ،در یادداشت خود آورده است« :زنان جنگجو موهای خود را مانند
مردان کوتاه می کنند و در جنگ با تیر و کمان شرکت می جویند .هرکدام از آنها زنی
را نیز که می گویند با او ازدواج کرده اند همراه دارند که به آنها خدمت می کند)۳(».
در افسانه های مردمان بومی آمریکا داستان های بسیاری درباره خلقت هم
جنسگرایان و تراجنسیت ها ( )۴وجود دارد .در یکی از این داستان ها می خوانیم که
زن ها و مردها از حیوانات و ارواح به هم جنسگراها و تراجنسیت ها تغییر شکل می
دهند .در بین قبیله پاپاگا باور بر این است که زمانی که کودکان خواب های ماوراء
طبیعه و غیبی می بینند به هم جنسگرا و تراجنسیت تبدیل می شوند)۵(.
بومیان باور داشتند که این افراد رابطه ویژه ای با خدایان و ارواح دارند ،به همین
دلیل حرفه جادوگر و یا طبیب را برعهده داشتند .این افراد به بیماران یاری می
رساندند و مراسم مذهبی پیش از شکار را انجام می دادند .مردم باور داشتند که آنها
از توان تعبیر خواب و نیروی ماوراء طبیعه برخوردارند .بومیان آمریکا همجنس
خواهان و تراجنسیت ها را هدیه ای از سوی ارواح و قابل احترام به شمار می آوردند.
می توان گفت که برخورد آنها به این پدیده مانند برخورد یونانیان بود و ِ
حق افراد
می دانستند که خارج از پیوند زناشویی از لذت جنسی برخوردار شوند .گرایش
جنسی بین مردان و یا زنان چیز شگفت آوری نبود ،اما انتظار می رفت و باور اینگونه
بود که آنها به تدریج سمت و سوی جنسی خود را خواهند یافت)۶(.
باید توجه داشت که زنان پیش از ورود اروپاییان به آمریکا ،دارای حق و حقوق برابر با
مردان بودند .زنان در گزینش رهبران قبیله پا به پای مردان مشارکت داشتند .وابستگی
قبیله ای افراد معموال به تبار قبیله ای مادر بستگی داشت .از آنجا که رابطه زن و مرد
برابر بود و جنسیت و گرایش جنسی افراد هدیه ارواح به شمار می آمد ،گزینش جنسی
هر فردی مورد احترام بود .البته تفاوت در ویژگی های جنسی ،با بردباری همه گروه
های بومی آمریکا روبرو نمی شد .برای نمونه آزتک ها با هم جنسگرایان رفتار مشابه
ای با زناکاران داشتند که مجازات مرگ در انتظارشان بود .افزون بر این ،این دسته از
بومیان برخالف دیگران ،مردساالر بودند و زنان از برابری حقوق با مردان محروم بودند.
ورود فاتحان اسپانیایی ،فرانسوی و انگلیسی در سده پانزدهم میالدی به قاره آمریکا،
سرآغاز بدبختی و ناگواری برای بومیان آن قاره بود .فاتحان با خودشان مرگ و فالکت
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به ارمغان آوردند .جنگ ،گرسنگی ،و به
خصوص بیماری سبب مرگ و میر و در نتیجه
نابودی فرهنگ بومیان شد .در سرزمین هایی
که اسپانیایی ها سکنی گزیدند ،جمعیت بومی
ها پس از چندی کاهش چشمگیری یافت.
اسپانیایی ها جنوب و انگلیسی ها و فرانسوی
ها شمال آمریکا را به تدریج به تصرف خود
در آوردند و بیچارگی و دربدری را برای
بومیان به ارمغان آوردند .در این میان
اسپانیایی های مسیحی متعصب ،بیشترین
سختی ها را برای بومیان روا داشتند .اسپانیا
های کاتولیک ،زبان ،فرهنگ و مذ هب شان
را با زور به بومیان تحمیل کردند.
«فاتحان اسپانیایی با همان تعصب و بی
رحمی که هم جنسگرایان هم وطن را در
دادگاه های تفتیش عقاید می سوزاندند،
ظرف فلزی وارن ،متعلق به
با همجنس گرایان بومی برخورد می
 ۱۰قبل از میالد ،موزه بریتانیا
کردند )۷(».اما واقعیت بدین سان بود که
فاتحان متعصب نه تنها می کوشیدند بومیان را به زور سرنیزه به «راه راست» یعنی
گروییدن به مسیحیت هدایت کنند ،بلکه با از بین بردن آنان مجوز تصرف زمین
های سرخپوستان و آواره کردن شان را نیز به دست می آوردند .تاریخ دانان و
پژوهش گران برآورد می کنند که پس از ورود فاتحان به آن سرزمین ۹۰ ،درصد
بومیان از بین رفتند .مرگ هزاران سرخ پوست ،از ابتال به آنفوالنزا ،سرخک و آبله
که بوسیله اروپاییان به آمریکا آورده شده بود ،چنین توجیه می شد که بومیان به
خاطر هم جنس گرایی مورد غضب الهی قرار گرفته اند .سیستم دفاعی بدن بومیان
با این گونه بیماری ها آشنا نبود و در برابر آن ناتوان .بطور نمونه در سال ،۱۸۳۸
اهالی قبیله ای در ایالت میسوری از مسافرین یک کشتی بخاری که به سن لوئیس
می رفت به بیماری آبله مبتال شدند .در طول دو هفته جمعیت این قبیله از  ۲۰۰۰نفر
به  ۴۰نفر کاهش یافت)۸(.
یا زمانی که پیزارو در سال  ۱۵۳۱با هدف در هم شکستن مقاومت اینکاها به پرو رسید،
بیشتر آنها در اثر تماس با اروپاییان و ابتال به بیماری آبله در گذشتند .همچنین جمعیت
سرخپوستان که در سال  ۱۴۹۲به  ۸میلیون می رسید در سال  ،۱۵۳۵پس از ورود
کلمبو به آمریکا کاهش چشمگیری یافت .اسناد و مدارک امروزی نشان می دهد که ۹۵
درصد جمعیت سرخ پوستان و سایر بومی ها از زمان ورود کلمبو به قاره تازه از میان
رفتند )۹(.باید گفته شود که انتقال بیماری های غیر بومی که سبب نسل کشی بومیان شد،
دالیل نژاد پرستانه نداشت .مهمانان ناخوانده در طی سده های متوالی حیوانات اهلی
را در نزدیکی خانه هایشان نگهداری می کردند و بدن آنها به تدریج در برابر امراض
برشمرده مقاوم شده بود .اما از آنجا که روش زندگی سرخپوستان با اروپاییان تفاوت
داشت سیستم بدن آنها در برابر این بیماری ها آسیب پذیر بود که سبب مرگ آنها می
شد .فرهنگ بسیاری از بومیان آمریکا ،بر پایه برابری زن و مرد و ارج نهادن به طبیعت
استوار بود .طبیعی بود که در این فرهنگ تکثرگرا ،هم جنسگرایان و سایر دگرباشان
جنسی به عنوان انسان های ویژه و استثنایی مورد احترام قرار گیرند چیزی که در این
زمان در فرهنگ اروپایی کمیاب بود .در همین زمان ،کشورهای مسیحی سده های
میانه همچون اسپانیا ،ایتالیا ،آلمان ،فرانسه و انگلستان ،با دگر باشان جنسی با سنگدلی
و خشونت برخورد می کردند.
کاهش جمعیت سرخ پوستان نیاز به نیروی کار جدید را افزایش داد .ورود برده از
آفریقا در دستور کار اروپاییان قرار گرفت که سر آغاز بدبختی و ویرانی آفریقا شد.
اسپانیا در اواخر سده شانزدهم ،قدرت مستعمراتی اش را به نقاط گوناگون جهان
گسترش داده بود .اما هیچ کجا تاثیر مخرب تری از آنچه بر مردمان بومی آمریکا
( )Native Americanرفت دیده نشد .اسپانیای مسیحی که در چنبره ترس و
نفرت از هم جنسگرایی به سر می برد با مشاهده راواداری و همراهی بومیان آمریکا
با هم جنسگرایان ،به هراس افتاده بود.
«در واقع هر آنچه با هنجارهای مسیحیت همخوانی نداشت نه تنها عجیب و بیگانه
بلکه آشکارا ،شهوانی ،حیوانی ،بدوی و کفرآمیز به شمار می آمد .به باور مسیحیان
اسپانیا ،این مردمان «وحشی» که از پاکی نفس و پارسایی مسیحیت بویی نبرده بودند ،در
مسایل جنسی موجوداتی بسیار آزمند به شمار می آمدند )۱۰(».دنباله مطلب در صفحه 59
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ای .اف .تی چیست؟
مریم ساالری  -مربی یوگا

(بخش اول)

ای .اف .تی  Emotional Freedom Techniqueیا تکنیک آزادی عاطفی یک
درمان جایگزین برای دردهای فیزیکی و ناراحتی های عاطفی است که به آن ضربه
زدن یا طب فشاری روانی نیز گفته می شود .کسانی که از این تکنیک استفاده می
کنند معتقدند ضربه زدن به قسمت های بخصوصی از بدن می تواند تعادل در سیستم
انرژی بدن ایجاد کند و دردها ،فشارهای عصبی مانند ترس ،نگرانی ،اضطراب،
افسردگی را درمان کند .ای .اف .تی شبیه طب سوزنی است .اما در این روش به
جای استفاده از سوزن ،شخص با ضربه زدن توسط سرانگشتانش به قسمت های از
بدن این عمل را انجام می دهد )EFT( .به عنوان ضربه زدن یا طب فشاری روانی،
اولین بار در دهه  1990زمانی که توسعه دهنده آن «گری کریک» ()Gary Craig
اطالعاتی را در مورد این درمان در وب سایت خود منتشر کرد ،مورد توجه قرار گرفت.
«گری» این تکنیک ضربه زدن را به عنوان یک درمان جایگزین برای شرایط سالمت
روان معرفی کرد« .گری کریک» از سنین پائین عمیقا به بهبود شخصی خود از طریق
روانشناسی عالقمند بوده است .او فارغ التحصیل مهندسی استنفورد و کارشناس
ارشد برنامه نویسی زبانی عصبی ( )NLPاست که در سایر اشکال روانشناسی انرژی
آموزش دیده است.
چرا ضربه زدن را امتحان کنیم؟ :طبق طب چینی همه ما انرژی داریم که در سراسر
بدن ما در مسیری به نام «مریدین» جریان دارد .وقتی انرژی به درستی جریان
نداشته باشد ،سیستم بدن ما به خوبی کار نمی کند .ضربه زدن بر روی این نقاط
مریدین ،انسداد انرژی را از بین می برد و به فرد اجازه می دهد از احساس درد و
استرس به حس بهتری برسد .این تکنیک در مطالعات نشان می دهد که می تواند
بر کاهش حس اضطراب و سایر احساسات منفی تاثیر مثبت گذارد.
مریدین ( )Meridianچیست؟ :این اولین سوالی است که ممکن است به ذهن یک
دانشجو تحت آموزش طب سوزنی ( )Acupunchreبرسد .مریدین ها را می توان
به شاهراه هایی در بدن تجسم کرد که به جریان انرژی به نام «چی» ( )Qiکمک
کرده و اجازه چرخش این انرژی در سرتاسر بدن را می دهند .مریدین ها به صورت

جفت متناظر ( )correspondingوجود دارند و هر مریدین دارای چندین طب
سوزنی در طول مسیر است .در مجموع دوازده مریدین اصلی در بدن وجود دارند.
توضیح بیشتر در مورد مریدین بسیار مفصل است و از محدوده این مقاله خارج می
باشد .اما به طور خالصه و به زبان ساده طبق طب چینی ،مسدود شدن این کانال ها
(مریدین ها) باعث می شود انرژی «چی» به راحتی در بدن حرکت نکند و با ضربه
زدند ( )EFTو یا طب سوزنی می توان این مسیرها را باز کرد.
ضربه زدن یا ای .اف .تی چگونه کار می کند؟ :مطالعات نشان داده که ضربه زدن
یا ای .اف .تی باعث کاهش کورتیزول (هورمون استرس) در بدن می شود .سازمان
جهانی بهداشت اعالم کرده است که «استرس» اپیدمی سالمت قرن بیست و یکم
است ،چرا که استرس ،رابطه مستقیم با اضطراب ،افزایش فشارخون ،ناراحتی قلبی و
عروقی ،افزایش وزن ،مشکالت خواب ،دردهای مزمن و ناراحتی های گوارشی دارد.
همچنین استرس بر روی سیستم ایمنی بدن تاثیر منفی گذاشته و آن را ضعیف تر
می کند .زمانی که ما در استرس مداوم هستیم ،توانایی سیستم ایمنی بدن برای
مبارزه با آنتی ژن ها کاهش می یابد و ما بیشتر مبتال به مریضی و در برابر عفونت
ها حساس تر و امکان ریسک مریض شدن افزایش پیدا می کند .ضربه زدن باعث
کاهش استرس در بدن می شود و به نوبه خود به سیستم ایمنی ما اجازه می دهد کار
خود را بهتر انجام دهد.
مطالعه ای توسط دکتر «بتا استایلتون» که در سال  2012در مجله بیماری های عصبی
و روانی منتشر شد ،نشان می دهد ضربه زدن بیشتر از گفتار درمانی سنتی و استراحت
می تواند استرس افراد را پائین بیاورد .در یک کارآزمایی ،سطح کورتیزول از طریق
بزاق شرکت کنندگان قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد .هر دو گروه به مدت 50
دقیقه تحت درمان قرار گرفتند .گروه اول فقط تحت درمان گفتگو سمپاتیک قرار
گرفتند و فقط  16درصد سطح کورتیزول در بدن آنها کاهش یافته بود .در حالی
که گروه دوم که روش ضربه زدن را برای همان مدت امتحان کرده بودند ،سطح
کورتیزول آنها  24درصد کاهش پیدا کرده بود.
همچنین ضربه زدن برروی نقاط مریدین ،یک سیگنال آرامش بخش به مغز می
فرستد و به مغز ما اجازه می دهد استراحت کند .به عنوان مثال وقتی خبر بدی می
شنویم و یا در موقعیتی قرار می گیریم که ما را آشفته خاطر می کند ،بخشی از مغز
ما به نام آمیگدال را تحریک می کند.
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یوگا رقص بین رهایی و تسلیم است.

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

(408) 802-8882

با انجام یوگا شما می توانید:

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

 Fشناخت و ارتباط بهتر با بدن  Fقبول وضعیت جسمی و روحی  Fباال بردن نیروی تفکر  Fشناخت انرژی های درونی
 Fتعادل بین چاکراها  Fهماهنگی بدن ،فکر و روح  Fسالمتی و شادابی برای تمام عمر

Therapeutic Yoga F Chair Yoga

F

http://mindfulyogagroup.com
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عمودی

افقی
 - 1نوشیدنی سنتی کوبا -از مناطق گردشگری
روستای فارسیان در استان گلستان
 - 2معادل فارسی دیتا  -آواز خواب  -انس گرفته
 - 3فلزی سفید و نقرهای  -یکی  -قراردادی که
بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه
را تقسیم میکنند
 - 4سیاه شاعران!  -انفرادی  -واحد برقی! -
سرود زرتشتی
 - 5چاشنی معطر غذا  -ارفاق و مساعده  -آهسته
 - 6زمزمه کردن  -آگهی تبلیغاتی  -فرو رفتن ظرف
-7پرتوینور-بیابانودره-بسیار
 - 8فرزند فرزند  -یکی از صیفی جات  -ایستادن
 - 9امروزی  -افزار  -رهبر حزب
 - 10درجه کوتاهی و بلندی صدا  -رقص سنتی
برزیلی  -پاسبان قدیم
 - 11ارابه و چهار چرخه  -اسب اصیل  -مقدار
مجاز دارو
 - 12گیاه سرشوی  -عددی ترتیبی  -قومی در
زمان هخامنشیان-سازمانجاسوسیآمریکا
 - 13هدیه  -پاره و بخش  -سرزمین افراسیاب
 - 14نمایندگی  -زادبوم  -از طبقات ساختمان
 - 15آماده رفتن  -موجب سرافکندگی

-1ازآثارتاریخی شهرشیراز که در دوره صفویه و در زمان
حکومت شاه عباس اول احداث شده است-دوربین نجومی
-2برای معطر کردن شیرینی و بستنی به کار می
رود-متصدی نمایشگاه -مرکز بنگالدش
- 3کادو-کاری به عهده گرفتن-وضعیت دشوار
-4ناگهان خودمانی-ابزار نجاری-بلند و واضح-
میان برنامه تلویزیونی
-5نوشته های اصلی-شهری در هندوستان-مرطوب
-6رها-نخ های سست پشمین یاپنبه-نزدیک بین
- 7درستکار و امانتدار-روش های نیکو-شخصی
که در پزشکی زایمان تبحردارد
- 8هالک شدن-ريیس-ظاهرنمایی
- 9فالنی-دختر مازنی-بخش مرکزی اتم
-10علت و سبب-پایتخت سیاسی کانادا-ریاضی
دان نابغه و برجسته آمریکایی با نام جان
- 11تابلویی از روی فاکس لیختنستاین هنرمند
برجسته پاپ آرت -همسنگی و هم وزنی-کت
بافتنی جلو باز
- 12انبار غله-درس نخوانده-شهری در استان
فارس-گمان و خیال
-13خسته و رنجور-تفرجگاه تهران-رهاورد زمستان
-14پوشش سطحی چیزی-صدای ماکیان-
ازپادشاهان سلسله ماد
- 15یکی از میدان های مهم شهر تهران-ادیب
و محقق ایرانی

)WWW.PEZHVAK.COM ® 368 (SEPTEMBER 2022

جدول

حل جدول در صفحه 42

Water Tower Kitchen
In the heart of Downtown Campbell

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

Beautiful Outdoor Patio, Take-Out & Doordash pickup

با مدیریت ایرانی آماده
پذیرایی از شما عزیزان!

(408) 502-9550

www.watertowerkitchen.com

201 Orchard City Drive, Campbell
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نیازمندیها

جویای کار

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

جهت پیشگیری ویروس کرونا:

اداره بهداشت زدن واکسن کووید  ۱۹را توصیه می کند چون
باعث محافظت از ابتال به ویروس و بیماری کووید  ۱۹می شود.
هر چه تعداد بیشتری از مردم واکسینه شوند،
کنترل بهتری به روی این همه گیری خواهیم داشت.

استخدام

خانمی که در حال شیمی درمانی می باشد ،نیازمند کمک خانمی جهت کارهای منزل ،آشپزی
و ایاب و ذهاب به دکتر می باشد .داشتن ماشین و گواهینامه رانندگی و اجازه کار الزامی
است .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  )۴۰۸(۸۲۹-۸۲۹۶تماس بگیرید.

معاوضه ملک

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

.

فال ستارگان

فروردین

تیر

مهر

دی

دست نیاز کسی را رد نکنید .اگر فكر
میكنید كه یكی از نزدیكترین دوستان یا
همكاران تان مانع كارهای شماست ،سعی
كنید به جای اینكه عصبی شوید علت را
در رفتارها و واكنشهای خود جستجو
كنید .سعی كنید برای تغییر شرایط و
محیط اطراف تان اول ذهن تان را تغییر
دهید .روابط عاشقانه عمیق و رمانتیکی را
تجربه می کنید.

پروژه ای را که مدت ها قبل آغاز
کرده بودید ،باالخره به نتیجه می رسد
و در نهایت آنچه لیاقتش را دارید ،به
دست خواهید آورد .شاید بد نباشد این
ماه را در کنار خانواده خود بگذرانید و
لحظات خوشی را با آنها تجربه کنید.
فرصت های عالی بر سر راه تان خواهد
آمد و باید به آنها توجه کنید .هزینه
های اضافی تان را کاهش دهید.

نیازی نیست که امور زندگی شخصی
تان را با جهان به اشتراک بگذارید ،اما
فقط با خودتان صادق باشید .بیشتر به
سالمتی تان دقت کنید .روابطی را قطع
خواهید که دیگر ادامه نخواهد داشت،
اما به این تغییرات اعتماد کنید .اگر به
اطراف خود خوب دقت کنید ،انگیزه
زیادی را میتوانید برای کارهای خود
پیدا کنید.

از خودخواهی تنفر دارید اما اگر به
خودتان رسیدگی نکنید ،نمی توانید به
خوبی به دیگران هم رسیدگی کنید.
شوخی و تفریح را کنار گذاشته و
دوباره زندگی را جدی بگیرید .شخصی
با حرکتی بزرگ عالقه خود نسبت به
شما را مطرح خواهد کرد .خواسته های
خود را بیان کنید و فضایی را برای ایجاد
تغییرات نیز آماده کنید.

اردیبهشت

مرداد

آبان

بهمن

در مورد رابطه عاطفی یا شغلی خود کمی
احساس نگرانی و ناامنی می کنید استرس
خود را کنار بگذارید ،زیرا تغییراتی که
در زندگی شما به وجود آمده ،می تواند
برایتان مفید باشد .سعی کنید با ورزش
کردن یا گشت و گذار در طبیعت کمی
مراقبه کنید .گذشته را پشت سر بگذارید و
در زمان حال به صورت عمیق تری زندگی
کنید و آینده جدیدی را برای خود بسازید.

خرداد

اطالعات جدیدی به دست خواهید
آورد که می توانند تأثیرات زیادی
روی برنامه هایتان داشته باشند .این
اطالعات را با دقت در نظر گرفته و
تغییرات الزم را در مسیر خود به وجود
بیاورید .زمان آن است کم حرفی را
کنار بگذارید و کمی شور و اشتیاق تان
را برای موضوعاتی که به آنها عالقه
دارید ،بیشتر نشان دهید.

صبر و حوصلهای كه باید در انجام كارها
داشته باشید را ندارید .اگر حواس
پرتی و آشفتگی در كارتان نداشته
باشید موفق خواهید شد .در یک کاری
که تصمیم به انجام آن دارید گره ای
خورده است .زیادی روی آن حساس
نشوید ،بخش های دیگر کارتان را
انجام دهید تا این گره نیز خودبه خود
باز شود.

شهریور

چیزهای زیادی در رابطه عاطفی شما
وجود دارند که نیاز به رسیدگی فوری
شما دارند .در این موارد با آرامش
فکر کرده و تصمیم گیری کنید .نیازی
نیست به هر سازی از طرف دیگران
برقصید و هر کاری که از شما انتظار
دارند را انجام دهید .بیشتر زمان برای
خودتان بگذارید .درها را باز کنید تا
دریافت کنید.

اهداف خود را مشخص کنید ،سپس
می توانید انتخاب های عاقالنه و قطعی
داشته باشید .پیچ و خم های زیادی
خواهید داشت ،اما چشم انداز خود را
حفظ کنید .به درون تان اعتماد کنید و
به دنبال نور باشید .اشتیاق و خالقیت
خود را در محیط کاری و کار گروهی
به کار ببرید .مراقبه کنید که ذهن تان
آرامش پیدا کند.

آذر

چالش های شخصی در زندگی شما بیش
از حد معمول خود خواهند شد .اگر با
پشتکار به کار خود ادامه دهید ،دیر یا
زود نتیجه زحمات و سختی هایی که
متحمل شده اید را خواهید دید .برای
یک حرکت بزرگ به سمت جلو آماده
شوید مخصوصا در حیطه روابط تان.
برای خودتان ارزش قائل شوید .انرژی
خودتان را بیهوده هدر ندهید.

از اعتماد به نفس باالیی برخوردار
هستید و میتوانید از این امر به منظور
بهبود شرایط حرفهای خود استفاده
نمایید .موقعیتی برای ترفیع درجه و
یا افزایش حقوق خواهید داشت اما
الزم است که برای انجام چنین چیزی،
خودتان را ثابت کنید .روابط تان را با
خانواده و شریک عاطفی تان بازسازی
می کنید.

اسفند

فشارهای زیادی از جانب همکارانتان
به شما وارد خواهد شد که ممکن
است سئوالهایی را در ذهنتان ایجاد
نماید .اجازه ندهید که اعتماد به نفس
و تواناییهایتان زیر سوال برود.
تغییراتی اساسی برای شما به وجود می
آید که نشان می دهد از نظر عاطفی،
اقتصادی و برقراری ارتباط چقدر ایمن
هستید.
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حکایت رضا
بخش بیست و چهارم

Noumena: True Story of Reza
میالد رضایی کالنتری به جرم سایبری فروش اطالعات حدود  2/5میلیون کارت
اعتباری ،که منجر به  1/2میلیارد دالر خسارت به بانک های آمریکایی شد ،در
حال سپری کردن دوران محکومیت ده ساله اش در زندان فدرال آمریکا می باشد.
بخاطر تنهایی و فرسنگ ها دوری از وطنش ،به فکر نوشتن داستان زندگیش به زبان
انگلیسی افتاد .آنچه می خوانید برگرفته از ترجمه فارسی کتاب او است.
در اواسط سال  2017رضا متوجه شد که به خاطر اسارتش ،همسرش این شانس را
دارد تا برای مالقاتش اقدام به درخواست ویزا کند و مدتی را در آمریکا بماند تا زمان
آزاد شدن رضا .فارغ از موانع پیش رو ،از تحریم منع سفر به آمریکا تا توانایی مالی
سفر ،و مهمتر این که به خاطر ضعیف بودن زبان انگلیسی سارا ،رضا همواره و پیشاپیش
نگران تنهایی او در آمریکا بود .جدا از تمام سختی ها و دغدغه های ذهنی اش ،رضا
انتظار داشت در این لحظه خاص از عمرش برای امیدی هرچند کم سو ،از طرف مورد
اعتمادترین نزدیکانش حمایت شود .مهم نبود چقدر شانس ویزا گرفتن سارا کم بود،
رضا می خواست تمام تالش ممکن را برای همان مقدار شانس انجام دهد.
تا اینکه از خواهرش هنا پرسید« :آیا می توانی دو هفته از عمر  120ساله ات را به
خاطر من در سختی قرار بدهی و بگذاری سارا مهمانت باشد ،تا زمانی که جایی برای
خود پیدا کند؟» جواب هنا این گونه بود« :نمی خواهم او را حتی برای یک ثانیه ببینم.
حداکثر هفت سال بعد آزاد می شوی و وقتی به ایران بازگشتی می توانی زنت را ببینی».
گویا هنا فراموش کرد که با حمایت رضا توانسته بود در آمریکا زندگی کند و شاید
نمی داند که اسپانسر شدن رضا برای دانشگاه رفتن او و خرید بلیط هواپیما برای او،
سرنخ به  FBIو سازمان امنیت داخلی آمریکا داد تا رضا را راحت تر شناسایی کنند.
رضا نمی تواند هضم کند ولی می تواند از اینکه هنا به ازدواجش احترام نگذاشت
و به او و همسرش حتی تبریکی هم نگفت ،بگذرد و از اینکه برای وصلت آنها سم
پاشی کرده بود هم می گذرد .حتی از اینکه نخواست آنها را در غربت ،در آمریکا،
میزبانی یا حتی استقبال کند هم می گذرد .حتی از این هم می گذرد وقتی که رضا
در یک زندان امکان بهره بردن از تماس تصویری داشت ،هنا به اینکه سارا از
حساب کاربری اش برای تماس تصویری با رضا استفاده کند ،راضی نمی شد .در
کمال خودخواهی به رضا گفت اگر سارا از موبایل خود از ایران وارد حساب کاربری
اپلیکیشن تماس تصویری شود شاید به اقامت او در آمریکا لطمه ای وارد شود .رضا
حتی از این هم می گذرد که هنا به او گفت« :تنها کسی که باعث افتخار خانواده است
من هستم .چه کسی به تو افتخار می کند؟ با زندان رفتنت یا با آن زن گرفتنت؟»
گویا هنا فراموش کرد رضا همانی بود که هنا را از زمان کودکی اش حمایت می کرد.
رضا همانی بود که هنا نامش را در پایان نامه فارغ التحصیلی کارشناسی اش در دانشگاه
شهید بهشتی آورده بود و ذکر کرده بود که چقدر مدیون او است و به حمایت های
مادی و معنوی برادرش فخر می فروخت .هنا فراموش کرد که رضا همان شخص است
و تنها چیزی که در موردش عوض شد مکان او بود ،نه شخصیت او.

ماهنامه پژواک

نشریه برگزیده
ایرانیان شمال کالیفرنیا

(408) 221-8624

)WWW.PEZHVAK.COM ® 368 (SEPTEMBER 2022

رضا از همه اینها به راحتی می تواند بگذرد ،حتی از اینکه در تمام این سال های
اسارتش ،هیچ اقدامی برای مالقات کردن برادرش در زندان نکرده است .رضا از
همه اینها می تواند بگذرد ولی از این یک قطره آخر نمی تواند .قطره ای که باعث
لبریز شدن صبر و بردباری و سکوتش شد .قطره ای که او را وادار کرد سفره دلش
را در غربت بگشاید و این بخش از داستان شخصی اش را برای ما تعریف کند .برای
او بسیار سنگین و دردناک است که علی رغم داشتن خواهر در آمریکا ،مجبور شد
از دیگر زندانی ها ،که نه از جرم و نه از سابقه شان آگاهی داشت ،درخواست کمک
کند ،که اجازه دهند سارا از آدرس شان برای فرم ویزایش استفاده کند .دردناکتر و
حقارت آمیزتر این بود که مجبور شد از غریبه ،یک مجرم ،یک بیگانه ،خواهش کند
که خانواده او برای مدتی میزبان همسرش سارا باشند .رضا بعید می داند در آینده
فرزندان و نوه هایش هم بعد از خواندن این داستان راضی به این گذشت باشند.
اگر یک خواهر تحت این شرایط سخت نخواهد به برادرش کمک کند ،پس چه زمانی
می خواهد کمک کند؟ با گریستن بر سر قبرش به او کمکی نخواهد شد .رضا احساس
می کند به نقطه ای رسیده است که باید بیاموزد و به «چگونگی» و «طبیعت» دیگران که
قادر به تغییر آن نیست احترام بگذارد .او همچنین آموخت که نباید از دیگران انتظاری
داشته باشد مگر آنکه قراردادی نوشته شده باشد .او معتقد است هر چیزی که از او به
کسی رسید ،از جانب خدا بود و او یک وسیله .بدون حضور او هم آن خیر به مقصد می
رسید ،اما به وسیله دیگری .و هر شری که از جانب او به دیگران رسید ،شخص رضا
مسئولش است ،مانند ارتکاب جرمی که دارد در زندان بهایش را می پردازد.
هشت ماه بعد ،در  30جوالی  ،2018بعد از تقال و مکافات فراوان برای پیدا کردن
آدرس ،بعد از طی کردن مشکالت زیاد ،باالخره سارا مصاحبه اش را در سفارت
آمریکا انجام داد .مصاحبه ای که امیدهایشان را برای مالقات همدیگر به خود
معطوف می کرد .ولی به دلیل نژاد و ملیت سارا و مذهب دولت حاکم و شاید بخاطر
استفاده از آدرس یک مجرم ،درخواست ویزای سارا رد شد.
رضا مطابق با قوانین کشور آمریکا مجازات شد .مهم نبود که در کجا زندگی می
کرد .همان قانونی که بر هر شهروند متولد شده در آمریکا اعمال می شود ،بر رضا
هم اعمال شد .ولی امتیازاتش ،اگر نگوییم حقش ،بسیار محدود است ،بخاطر اینکه
شهروند آمریکایی نیست.

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

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

F Driving

F Training

F Traffic School

F Drivers Education

F Seniors, Teens & Adults

Safety is our most
important concern

F Free Home & School Pickup

F Hiring & Training Instructors

Licensed & Bonded

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

(408) 370-9696 F (408) 394-5249
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ماموریت پاکستان
بخش اول
عباس پناهی
عملیات آرام سازی سیستان بلوچستان داشت رو به پایان می رفت که شورش تجزیه
طلبی در بلوچستان پاکستان به اوج رسید و طبق معمول خصلت روسها که هرجا را
ضعیف ببینند ،می خواهند آنجا را تجزیه کنند و برای خود جای پایی به دست بیاورند
تا شاید به آبهای گرم جهان دست یابند .همانطوری که پس از جنگ دوم جهانی و
دوران ضعف همه جانبه ایران در اداره امور ،همچون اقتصاد و امنیت و بهداشت ،و به
خصوص ارتش ،که اگر طرح مارشال آمریکا به کمک نمی آمد ،گرسنگی خیلی ها را
از پا انداخته بود و به نظر گروه های ضد ملی ،که به عکس عملکردشان ،خود را ملی
و ملت و ایران دوست و جبهه ملی و توده«یعنی مردم ایران» نام داده بودند ،بهترین
دوران دموکراسیشان بود ،که تا می توانستند آشوب به پا می کردند و روسها از
این ضعف استفاده کردند و بخش شمالی کشور را تجزیه کردند و اطمینان داشتند
ی اش ارتش
که ارتش ایران آنقدر ضعیف است که حریف فرقه تجزیه گر و حام 
سرخ نخواهد شد ،غافل از آنکه مردم واقعی ایران ،خود ارتش و نگهدار ایران زمین
هستند و بلوچستان پاکستان را با سالح و مهمات خود و مقداری پول تقویت می
کردند تا از پاکستانی که تازه تجزیه شده بود و پاکستان شرقی ،با نام بنگالدش ،از
آن جدا شده بود و گریه های ذوالفقار علی بوتو که در آن هنگام نماینده پاکستان
در سازمان ملل بود کاری از پیش نبرد و نیمی از پاکستان از بین رفته بود ،جدا کنند.
پس از شکست پاکستان از هند که حامی اصلی بنگالدش بود،یحیی خان رئیس
جمهور ،برکنار شد و بوتو به ریاست جمهوری پاکستان برگزیده گردید.
ذوالفقار علی بوتو مرد میهن پرستی بود که تحمل تجزیه ای دیگر را نداشت و
شتابان به تهران آمد و به حضور شاه ایران رسید و از او به عنوان دوست بزرگ و
حامی ،کمک خواست و شاه که همیشه به تمامیت ارضی کشور و نیز آرامش مرزی
فکر می کرد ،بی درنگ تقاضای بوتو را پذیرفت و با اندیشه این که سر افعی را قبل
از بزرگ شدن باید به پاشنه کوفت ،دستور اعزام نیرو به پاکستان را صادر کرد و
برای مقابله با روسها ،در تمام جبهه ها ،نیروهای نظامی و سیاسی ایران را آماده
نمود .پاکستان در وضع بسیار بدی به سر می برد .از یک طرف شکست در جنگی
که بسیاری از نیروی نظامیاش را نابود کرده بود و از سوی دیگر اقتصادی که توان
رساندن آذوقه روزمره به مردم را نداشت و حاال طمع سیری ناپذیر خرس بزرگ
که با داشتن بیست و دو میلیون کیلومتر مربع وسعت ،باز به فکر جهان گشایی بود
و گریبان این کشور از پای درآمده را گرفته بود و می خواست بخش بزرگی از آن
را ببلعد .یگانهای رزمی هوانیروز و بخش ترابری (حمل و نقل) نیروی هوایی ایران
ماموریت اجرای این عملیات نامحدود را به عهده گرفتند.
بالگردهای هوانیروز با قسمتی از تجهیزات به سمت پاکستان به پرواز درآمدند و
بخش دیگری از تجهیزات تامین و تعمیر و نگهداری ،توسط هواپیماهای ترابری
نیروی هوایی ،مانند (سی)۱۳۰-به آنجا فرستاده شدند .این عملیات ،همزمان با
عملیاتی بود که در ظفار اجرا می شد و با نام رمز عملیات توچال شناخته می گردید
که همانطور که گفته شد ،نام عملیات ظفار ،عملیات دماوند بود .نیروی هوایی
پاکستان فلج شده بود و هوانیروزی هم در کار نبود .چند بالگرد روسی به نام (ام-
ای  )۸ -که به لعنت خدا هم نمی ارزیدند و می شد گفت ،جنازه لَختی و لشی بودند
که حد اکثر هنری که میتوانستند از خود بروز دهند ،این بود که صبح زود روشن
شوند و تا ارتفاع یک متری باال بیایند و حتی به دور خود هم قادر به چرخش نباشند
چون نیروی کافی برای آن کار نداشتند و پس از چند دقیقه می نشستند و خاموش
می کردند و میرفتند .یک بالگرد فرانسوی به نام (آلویت )در خدمت شان بود که
آن هم بالگرد جنگی نبود و برای جابجایی فرماندهان به کار می رفت.
نیروهای پاکستانی ،با آمدن ارتش ایران ،جان تازه ای گرفتند و مصمم شدند که
به هر نحوی شده کشور خود را از تجزیه دوباره نجات دهند .توان رزمی شان باال
رفته بود و اینک می توانستند به آن کوهستان های صعب العبور دست یابند و
چریکهایی را که برای روسها ،کشور خود را به خطر انداخته بودند و با کمال
نادانی از عاقبت کار خود بیخبر ،دستگیر و به سزای خیانت خود برسانند .برای آنکه
از آن کوهستان ها تصویری به دست بدهم ،می توانم بگویم ،تصور کنید چند هزار
میخ کوتاه و بلند را در کنار هم در صفحه ای بکوبند و آن صفحه بزرگ را بر روی
زمین پهن کنند .همچنین بالگرد را به اندازه موجودی به اندازه یک صدم یک پشه
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در نظر بگیرید که از روی چنین منطقه ای در حال عبور است .کوه هایی به راستی
خشن و بی رحم که هر اشکالی برای بالگرد ،مساوی با سانحه ای سهمگین بود .تصور
مرگ راحت تر از زنده ماندن در آنجا به نظر می رسید.
ارتش پاکستان تا آنجا که در توان داشت در میهمان نوازی برای مان سنگ تمام
گذاشته بود .چندین اتومبیل با راننده و برای هرکدام مان که قصد رفتن به شهر
داشتیم ،یک محافظ مسلح به خدمت گماشته بود .که همواره مثل سایه به دنبال
ما میآمد تا مبادا مورد ترور چریکهای بلوچ واقع شویم .مرکز عملیاتی مان شهر
کویته مرکز بلوچستان پاکستان بود .به دسته های متعددی تقسیم شده بودیم که
هر دسته به منطقه ای میرفتیم و در صورت طوالنی بودن عملیات و در گیری،
شبانه روز در آن مناطق میماندیم تا آن روند پاکسازی خاتمه بگیرد و به کویته باز
گردیم .به هر منطقه که میرفتیم یک همدم همیشگی داشتیم که با خود می بردیم
و آن یک رادیو ترانزیستوری قوی بود که حکم قالیچه پرنده را داشت و به محض
روشن کردن آن ،سوارمان می کرد و ما را به دیار یار می برد .شب هایی که باید در
چادرها می خوابیدیم ،دو چیز ما را در خود حل می کرد .آن رادیو که صدای آشنایان
را از سرزمین عزیزمان بگوش مان می رساند و دیگری تماشای رقص شعله های
آتش اجاق که سحر آمیز بودند .شب ها ،برنامه گل ها را در کنار آتش ،شنیدن،
عالَمی دیگر داشت .بعضی شب ها ،برنامه فرهنگ عامه داشت که شادروان انجوی
شیرازی با ه ّمت تمام ،آن را تهیه می نمود و در رادیو پخش می کرد .از ضرب
قصه های معمول از گوشه و کنار کشور که با همکاری همه مردم
المثلها و متلها و ّ
ایران ساخته می شد .مثال نامه ای را می خواند از خانم خان قیزی از ِگرمی که در
آن زمان قریه ای از توابع اردبیل بود و اتل متل توتوله را به شکلی دیگر می خواند
که درست یادم نمی آید ولی یک تکه آن چنین بود ( َدن َدن َه َچتَنَه  )...و روش بازی
را هم می گفت و یا می خواند« :نوبر خانم از سنگسر نوشته اند :که داستان شنگول
و منگول حبه انگور را در سنگسر می گویند :شنگول و منگول و َک َل َم َل ُخوس....
فرخ ،از اندیجان نوشته :در منطقه ما ،شبچره شبهای زمستانی،
میگفت :مشهدی ّ
عبارتند از ،نخود چی با کشمش سیاه و توت خشک و تخمه هندوانه و تخمه خربزه
و انجیر خشک و »....و چه زحمتی می کشیدند تا این یادگارهای ملی و میهنی ثبت
شوند و زنده بمانند.
دنباله مطلب در صفحه 56

حمید ابطحی

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

Hamid Abtahi

منطقه
منطقه
منطقه
		
آگاهی و شناخت درست از آخرین تغییرات و تحوالت در امور خرید و فروش خانه
و امالک ،مهمترین مسئله می باشد .من می توانم شما را در این امر مهم مطلع نمایم!

!Location! Location! Location
!?Why Do You Pay Rent

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

F

hamidabtahi21@yahoo.com

(408) 366-2180 F (408) 253-5100
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مریم ساالری
مربی یوگا

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

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

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

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

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

(408) 802-8882

مهین مطلق
مشاور امالک

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

هدف ما رضایت کامل شماست!

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

Mahin Motlagh
BRE# 01320595

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

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

(650) 309-2700
mahinrealty@gmail.com
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درباره «ترنسفوبیا» چه میدانیم؟
شایا گلدوست

ترنسهراسی یا  Transphobiaبه معنی ترس بیمورد یا نفرت شدید همراه با
غرضورزی نسبت به افراد ترنس است« .ترنسفوبیا» طیف وسیعی از کلیشهها،
تعصبات ،تبعیضها و اعمال نفرت است که افراد در نگرش یا رفتار خود به شکل
عمدی یا غیرعمدی علیه افراد ترنس از خود نشان میدهند .معموال فوبیا یا ترس
دلیلی مانند ناآگاهی دارد .ناآگاهی از موضوع یا موجودی که برای فرد دارای فوبیا
ناشناخته و غیرقابل درک است .نقطه مشترک تمام اشکال ترنسفوبیا انکار و رد هویت
جنسیتی افراد ترنس ،بیان جنسیتی ،حتی گرایش جنسی و عاطفی و ناموجه نشاندادن
آنها است .ترنسفوبیا میتواند تا جایی پیش رود که باعث آسیبهای فیزیکی به افراد
ترنس شده یا به شکل مشکالت روحی وروانی ،افسردگی یا حتی خودکشی بروز کند.
در سال  ۲۰۱۳فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد ،واژه «ترنسفوبیا» را به لیست واژگان
خود افزود و آن را «تنفر و
غرضورزی نسبت به افراد
ترنسجندر» معنی کرد .واژه
ترنسفوبیا از دو واژه «ترنس»
و «فوبیا» تشکیل شده است.
متاسفانه نه تنها افراد ترنس،
این هراس و ترس که عاملی
برای اعمال خشونت است را،

از سوی جامعه غیررنگینکمانی تجربه میکنند ،بلکه در میان قشر رنگینکمانی
نیز با خشونتها و تبعیضهای ناشی از ترنسفوبیا مواجه میشوند .آنچه که در
جامعه رنگینکمانی ایرانی شرایط را به سوی ستیز گروههای مختلف با یکدیگر
پیش میبرد ،در وهله اول ناآگاهی است .همانگونه که جامعه ما از فقر آموزش و
اطالعات درباره موضوعات جنسی و جنسیتی رنج میبرد ،قشررنگینکمانی نیز به
عنوان بخشی از این اجتماع ،قربانی همین نادانیهاست .جامعه رنگینکمانی ایرانی با
وجود سالها تالش و فعالیت افرادی که در این حوزه پیشکسوت هستند ،همچنان
قدمهای ابتدایی را در کنشهای اجتماعی ،سیاسی و مطالبهگری خواستههای خود
برمیدارد .از این رو به دفعات دیده میشود که با سویه تیز خشم و یا نادانی ،دست
خود را بریده است .بازتولید ترنسفوبیا در داخل جامعه رنگینکمانی نیز ،یکی از
زخمهای برجای مانده بر پیکره این قشر به حاشیه رانده شده است .قشری که با
وجود همه تالشها برای رسیدن به آزادی در سایه اتحاد ،گاهی برای هرچه بیشتر
دیده و شنیده شدن ،به شکل کاذب ،به صورت خود مشت میزند.
ترنس یا ترنسجندر یک واژه چتری است و در واقع به شخصی گفته میشود که
هویت جنسیتی خود را مغایر با جنسیتی که در بدو تولد بر اساس ظاهر اندام جنسی
به او نسبت داده شده است ،تعریف میکند .به زبانه سادهتر« ،زن ترنس» به شخصی
گفته میشود که با جسم و اندام جنسی منتسب به مردانه متولد شده است و جنسیت
مردانه به او نسبت داده میشود .در صورتی که او خودش را یک زن میداند و هویت
جنسیتی خویش را زنانه تعریف میکند« .مرد ترنس» به شخصی گفته میشود که با
جسم و اندام جنسی منتسب به زنانه به دنیا آمده و جنسیت زنانه به او نسبت داده
میشود .در حالی که او هویت جنسیتی خود را مردانه تعریف میکند و خویش را
یک مرد میداند .البته ترنسها میتوانند هویت جنسیتی «غیردوگانه» یا «نانباینری»
نیز داشته باشند و با وجودی که جنسیت نسبت داده شده به خود را نمیپذیرند ،اما
خودشان را متعلق به هیچکدام از دو قالب زنانه و مردانه ندانند.
«ترنسفوبیا» نیز مانند «هوموفوبیا» یا «بایفوبیا» و در کل «الجیبیتیکیو فوبیا» واژهای
جامع بوده که همه رفتارها ،کلمات و برخوردهای ترنسهراسانه و ترنسستیزانه را
دربرمیگیرد .ترنسفوبیا اغلب به لحاظ لغوی نوعی «ترس» یا «بیزاری» از افراد ترنس
برداشت میشود ،اما در معنای گستردهتر به باورها یا تصوراتی که میگویند هویتهای
جنسیتی ،ابرازهای جنسیتی ،تجربیات جنسیتی و ...افراد سیسجندر (غیرترنس یا
همانسوجنسیتی) طبیعیتر و معتبرتر از افراد ترنس است ،اطالق میشود.
افرادی که مرتکب اعمال ترنسستیزانه با ماهیت هراس از ترنسها میشوند را
میتوان به دو دسته تقسیم کرد :برخی از این افراد تنها زمانی که با فرد ترنسی
برخورد میکنند ،یا وقتی که سر صحبت در مورد افراد ترنس باز میشود ،رفتارهای

)WWW.PEZHVAK.COM ® 368 (SEPTEMBER 2022

ترنسستیزانه را از خود بروز میدهند و ممکن است با افزایش سطح آگاهی و
اطالعات خود در مورد زندگی و مسائل افراد ترنس ،رفتارهای ترنسستیزانه خود
را کنار بگذارند و بر ترنسهراسی خود غالب شوند .اما در مقابل این دسته افرادی
هستند که اغلب فعاالنه به بحثهای ضد ترنس دامن میزنند ،آنها در زمینههای
مختلف ،اعم از سیاست ،قوانین ،کمپینهای شایعهسازی و رواج اطالعات غلط و...
این کار را انجام داده و بسیار بعید است که با آموزش یا افزایش سطح آگاهی
رفتارهای ترنسستیزانه خود را کنار بگذارند.
واژه «ترنسفوبیک» که معموال برای افرادی که از «ترنسفوبیا» رنج میبرند ،به کار
برده میشود ،معنای سادهای دارد ،این واژه ظاهرا ً در توصیف فردی به کار میرود
که به نحوی مخالف افراد ترنس است ،اما موضوع مخالفت و ضدیت با افراد ترنس
را بیشتر به مسالهای شخصی ،ذهنی و وابسته به شرایط محیطی تقلیل میدهد .معموال
در مقابل فرد «ترنسفوبیک» ،انسان ترنسی وجود دارد که احساسات او جریحهدار
شده است ،اما این درست نیست که ترنسهراسی را در حد جریحهدار شدن
احساسات تقلیل دهیم .اعمال ترنسستیزانهای که از ترنسهراسی نشات میگیرند،
گاهی میتوانند به قیمت آسیب رساندن به سالمت روحی و روانی و جسمی فرد
ترنس منجر شوند .بسیاری از این اعمال با هدف حذف موجودیت افراد ترنس ،در
بهترین حالت ممکن براساس جهالت و در بدترین حالت براساس تعصب آشکار بنا
شدهاند که دامنه گستردهای از هویت افراد ترنس را نشانه میگیرند.
از جمله مواردی که میتوان به آن اشاره کرد ،بیمارپنداری افراد ترنس است که
نه تنها از سوی جامعه ،بلکه از منظر قانونی نیز به آن دامن زده میشود .متاسفانه
در سیستم پزشکی قانونی ایران ،افراد ترنس را افرادی بیمار و دارای اختالالت
ژنتیکی و یا هویتی دانسته و همین امر فضای تبعیض و خشونت علیه آنها را افزایش
میدهد« .درمانهای اصالحی» با هدف تغییر هویت جنسیتی فرد ترنس عملی بسیار
غیرانسانی و ظالمانه باشد .متاسفانه هنوز نیز در کشورهایی مانند ایران برخی از
پزشکان و روانپزشکان از این روشها بر علیه افراد جامعه رنگینکمانی استفاده
میکنند .روشهایی مانند فشارهای روانی ،دارو و شوکتراپی که مصداق شکنجه
است ،برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد استفاده میشود که عملی
دنباله مطلب در صفحه 52
غیرانسانی و ناقض حقوق بشر است.
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دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای!
ماه من ،آفت دل ،فتنه جان ها شده ای!
پشت ها گشته دو تا ،در غمت ای سرو روان
تا تو در گلشن خوبی گل یکتا شده ای
خوبی و دلبری و حسن ،حسابی دارد
بی حساب از چه سبب این همه زیبا شده ای؟
حیف و صد حیف که با این همه زیبایی و لطف
عشق بگذاشته اندر پی سودا شده ای
شب مهتاب و فلک خواب و طبیعت بیدار
باز آشوبگر خاطر شیدا شده ای
بین امواج مهت رقص کنان می بینم
لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای
دیگران را اگر از ما خبری نیست چه غم
نازنینا ،تو چرا بی خبر از ما شده ای؟
شهریار
ابلیس شبی رفت به بالین جوانی
آراسته با شکل مهیبی َسر و بَر را
گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهار
باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را
یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار
یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را
یا خود ز می ناب کشی یک دو سه ساغر
تا آنکه بپوشم ز هالک تو نظر را
لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت
کز مرگ فتد لرزه به تن ضَ ی َغم ن َر را
گفتا پدر و خواهر من هر دو عزیزند
هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را
لیکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد
ِمی نوشم و با وی بکنم چارة شر را
جامی دو بنوشید و چو شد خیره ز مستی
هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را
ای کاش شود خشک بنِ تاک و خداوند
زین مایۀ شر حفظ کند نوع بشر را
ایرج میرزا
تن تو آهنگی است
و تن من کلمه ای است که در آن می نشيند
تا نغمه ای در وجود آيد
سروده که تداوم را می تپد
در نگاهت همه مهربانی هاست:
قاصدی که زندگی را خبر می دهد.
و در سکوتت همه صداها
فريادی که بودن را
تجربه می کند.
احمد شاملو

دلم خون است از بسیاری بیداد سیمین حان
در آن مرز دالور خیز و درد آباد سیمین جان
در آن هنگامه ها کز جان و از جانانه می گویی
چه زیبا می شود سرو وگل و شمشاد سیمین جان
به نام عشق و آزادی رساتر باد فریادت
برای حرمت جان می زنی فریاد سیمین جان
تو وقتی از گلوی سرخ و شعر سبز می خوانی
به خود می لرزد از بن بیخ استبداد سیمین جان
چه خوش می گویی از سقف بلند استاده میهن
که عشق آموختی در مکتب استاد سیمین جان
به بزم دوستان چون برگ سبزی تحفه درویش
به چشم دشمنان چون دشنه پوالد سیمین جان
قفس های اوین لبریز از بغض کبوتر هاست
که دیگر بغبغو را برده اند از یاد سیمین جان
به کوه اخم های تلخ سنگ انداز و سنگ اندیش
چه شیرین است زخم تیشه فرهاد سیمین جان
(سپندم ) از تبار و تیره آتش پرستانم
چه آتش ها که در دل می کنی ایجاد سیمین جان
مسعود سپند
مهربانی گر کنی قلب ات منّور میشود
چون منور شد دلی  ،مأوای داور میشود
لطف و مهر از دل بشوید کینه دیرینه را
تلخی کام از صفا چون شیر و ّ
شکر میشود
گر که بزدایی غمی از سینه غمدیده ای
باورت بادا غم ات  ،صدبار کمتر میشود
با محبت سرکشان را می توانی بنده کرد
ّ
نامسخر هم  ،مسخر میشود
قلعه های
با زر و زور و جفا نتوان که سلطانی نمود
هر که باشد مهربان  ،بی تاج سرور میشود
با همه خلق خدا ،گر مهربان باشی بدان
مهربان تر با تو هم ،یزدان اکبر میشود
عیسی شیخ االسالمی

من نگويم که مرا از قفس آزاد کنيد
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنيد
فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا
بنشينيد به باغی و مرا ياد کنيد
عندليبان گل سوری به چمن کرد ورود
بهر شاد باش قدومش همه فرياد کنيد
ياد از اين مرغ گرفتارکنيد ای مرغان
چو تماشای گل و الله و شمشاد کنيد
هر که دارد ز شما مرغ اسيری به قفس
برده در باغ و ياد منش آزاد کنيد
آشيان من بيچاره اگر سوخت چه باک
فکر ويران شدن خانه صياد کنيد
ملک الشعرای بهار

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
دست خود ز جان شستم از برای آزادی
تا مگر به دست آرم دامن وصالش را
می دوم به پای سر در قفای آزادی
با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز
حمله می کند دایم بر بنای آزادی
در محیط طوفای زای ،ماهرانه در جنگ است
ناخدای استبداد با خدای آزادی
شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار
چون بقای خود بیند در فنای آزادی
دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین
می توان تو را گفتن پیشوای آزادی
فرخی ز جان و دل می کند در این محفل
دل نثار استقالل  ،جان فدای آزادی
فرخی یزدی
هنوز در دل ما شور و زور بازوست
بيا درخت بکاريم ،باز روی زمين
بدون آنکه بگوئيم،
کی شکوفه دهد
و ميوه ای که به بار آورد،
که خواهد چيد.
بهار تازه نفس ،خرم و دل افروز است
بيا خيال کنيم
تولد من و تو صبحگاه امروز است.
ژاله اصفهانی

عهد کردم نشوم همدم پيمان شکنان
هوس گردش پيمانه اگر بگذارد
معتقد گردم و پابند و ز حسرت برهم
حيرت اين همه افسانه اگر بگذارد
همچو زاهد طلبم صحبت حوران بهشت
ياد آن نرگس مستانه اگر بگذارد
شمع می خواست نسوزد کسی از آتش او
ليک پروانه ديوانه اگر بگذارد
شيخ هم رشته گيسوی بتان دارد دوست
هوس سبحه صد دانه اگر بگذارد
دگر از اهل شدن کار تو بگذشت عماد
چند گويی دل ديوانه اگر بگذارد
عماد خراسانی
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کنترل بر بدن ،الزمه سلطه بر جامعه
صادق تیزکار

بخشی از هویت نظام حاکم است .نظام زورساالر بر اساس منع حقوق طبیعی شکل
میگیرد و معموال به نوعی بردهداری مبتنی بر ایدئولوژی فریبکارانه تبدیل میشود:
نظامی که یک زندان بزرگ با یک گروگان جمعی برای خود میسازد که شبهبهشتی
برای گروهی کوچک و جهنمی برای اکثریت است.
بردهداری شاخ و دم ندارد :اگر یک ایدئولوژی یا نظام عقیدتی عدهای را آزاد/
آزادتر کند تا عده دیگری را افسار کند ،فضیلتی در آن آزادی نیست ،بلکه گواهی
بر فریبکاری آن است .سادهلوحانه است که محمد و اسالم هم با آزادسازی بردگان
ِ
کرامت بشر .خمینی هم از
شناخته میشوند :آزادیهای ظاهری به بهای افسارکردن
ِ
انقالب  ۵۷وقتی با انقالب سفید شاه و آزادیهای مدنی زنان
همان سالهای پیش از
مخالفت میکرد ،بهخاطر ایمان و دغدغه دینی و اخالقیاش نه تنها دنبال آزادسازی
بشر نبود ،بلکه دنبال ساختن قلمرویی بود که بر اساس یک ایدئولوژی جعلی
برای خودش میبافت (و دست بر قضاء بعدها چند سالی هم به لقای آن رسید).
برای همین وقتی به حکومت رسید ،خیلی از همتایانش که مثل او شهوت حکمرانی
نداشتند ،بر سر مسائلی از جمله حجاب با او مخالف بودند.
خودمان را گول نزنیم :در بردهداری زورساالر ،اصل کنترل بر بدن آدمهاست ،بقیه
بهانه است .تمام سفسطههای عقیدتی و دینی هم فریبکاری است و بس .از جمله
لوای ضدغربی در مورد پوشش مردم [مثال مقابله با تهاجم فرهنگی و غیره] هم
فقط یکی از مظاهر این فریبکاری و کنترل است .اگر «غرب»ی در کار نبود ،باز هم
به بهانه دیگری مردم را افسار میکردند ،کما اینکه در صدر اسالم و ادوار بعد از
آن ،که غرب [به معنای امروزش] نبود ،زورساالری و بردهسازی به بهانهها و اشکال
دیگری ادامه داشت.
«غربزده»« ،فاسد»« ،معاند» ،همه اینها را اذهان فریبکاری خلق کردند که وسواس
کنترل بر جنس ضعیفتر داشتند .ضعیفکشی اسم دیگر زورساالری است .اینجا
هدف شکار انسان و انسانیت است .برای شکار انسان باید او را به بردگی بکشی و
تحقیرش کنی و بردگی یعنی منع حقوق طبیعی .وقتی حقوق طبیعی انسان را افسار
میکنی ،تحت هر عنوانی که باشد ،فرقی نمیکند چه اسم مضحکی رویش بگذاری،
بههرحال بردهسازی است و بردهداری.
در مورد ایران ،وقوع انقالب  ۵۷به تحقق بسیاری از آرزوهای خمینی انجامید،
از جمله آرزوی دیرینهاش برای انتقامگرفتن از زنان ،و نابودی بسیاری از حقوق
مدنی که قبل از انقالب نصیب مردم شده بود .جنگ با عراق هم به تحکیم رژیم
اسالمی و قوانین ضدانسانیاش کمک کرد ,مسائلی مثل حجاب دیگر «اولویت» نبود.
شبهآزادیهای دوران اصالحات اما رفت روی اعصاب رژیم و رهبر تازهکارش .و بعد
که اینترنت و ماهواره و موبایل آمد ،عامه مردم را با مواهب طبیعی (از جمله آزادی
پوشش در بقیه دنیا) آشناتر کرد ,و بیشتر رفت روی اعصاب رژیم .به خصوص این
که پیشرفت ارتباطات به افشای فساد و جرائم و جنایات مقامات حاکم کمک کرد.
اما آنچه مافیای حاکم را واقعا دق داده ،دغدغه فساد اخالقی مردم در معرض این
تحوالت و پدیدهها نیست ،بلکه آگاهشدن مردم به حقوق انسانیشان است.
اگر قاطبه مردم کشوری بفهمند که حقوقشان چیست و جایگاه حاکم چیست،
مشروعیت دیکتاتوری به فنا میرود .وحشت زورساالران حاکم بر ایران (و
کشورهای مشابه) این است که مردم زیردستشان بفهمند حاکمشان عمری آنها را
فریفته و حقوقشان را دزدیده :اینکه مردم در نگاه حاکم ُمشتی برده بیش نیستند،
سرباز پیاده نظام ،سیاهیلشکری برای اعزام به میدان بال؛ آلت بهرهکشی ،همین و
بس .این که در چشم حاکم اصال آدم نیستند که بخواهند حقوق انسانی داشته باشند.
«تمامیت جسمی» را نمیشناسیم :در نتیجه ،بخشی از مشکل عدم شناخت مردم
از حقوق طبیعی خودشان است .مردم حقوق طبیعی خودشان را نمیشناسند و وقتی
یک شکارگر (چه نظام ،چه افراد خانواده) ،حقوق طبیعیشان را نقض میکند ،بهطور
غریزی میفهمند کهبه آنها ظلم شده و طرف مقابل آنها را ُخرد و تحقیر کرده ،ولی
هنوز نمیدانند دقیقا چرا .جایی از کار میلنگد .در واقع غریزه انسانیتان به شما
میگوید که به شما تعرض شده :به حقوقتان و به حریمتان تجاوز شده ،حیثیت شما
لگدمال شده ،یا موجودیت شما تهدید شده است.
وقتی آزادی حرکت از شما سلب شود ،امنیتتان تضمین نشود ،یا در حد ماشین
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جوجهکشی تقلیل داده
میشوید تا برای نظام حاکم
ارتشسازی کنید ،وقتی اختیار
تصمیمگیری برای زیبایی یا
سالمتی جسمیتان به دست
کس دیگری داده میشود،
وقتی کسی حق داشته باشد
زندگی را برای تو زندان
کند ،وقتی کس دیگری باید
برای درسخواندن تو تصمیم
بگیرد ،و بدون اجازه دیگری
نتوانی با همنوعان خود ارتباط
برقرار کنی ،غریزتا متوجه
میشوی که چیزی در وجودت سرکوب شده ،و آن «حق طبیعی» توست.
به عنوان یک آدم در جامعهای که زندگی میکنید ،از خودتان بپرسید :آیا آزادی
حرکت یا سفر دارم؟ آیا به عنوان یک مرد/زن/بهایی/سنّی یا هرچی امنیت قانونی
دارم؟ حق تحصیل دارم؟ آیا کس دیگری برای سالمتی و زیبایی من تصمیم
میگیرد؟ آیا کسی میتواند برای خانهماندن/کارکردن یا استقالل مالی من تصمیم
بگیرد؟ آیا کس دیگری برای تولید مثل من تصمیم میگیرد؟ آیا اجازه دارم با بقیه
آدمها ارتباط داشته باشم؟ آن هم بدون برچسب و بدنامسازی و محدودیت فیزیکی
و تهدید جسمی و جانی؟
همه این نمونهها بخشی از «تمامیت جسمی» انسان است .اینها سواالت غریزی
شماست که شاید از ابتدای کودکی آنچنان محکم جوابشان را گرفتهاید که دیگر
هیچ وقت جرات نمیکنید از خودتان بپرسید .ولی پاسخ این سواالت تعیین میکند
کجا زندگی میکنید :تحت سلطه نظامی متوحش ،یک زندان بزرگ ،یا یک کشور
نُرمال ،یا کشوری مرفه ،یا غیر.
«تمامیت جسمانی» به معنای واجبالحرمت بودن تن و مصونیت بدن از تعرض
دیگران است و تاکیدی است بر حقوقی چون آزادی انسانی ،مالکیت فردی و حق
تعیین سرنوشت ،و نقض آن به معنای نقض حقوق طبیعی و فردی است ،یعنی نقض
حقوق انسان( .حقوقی که در اسناد مهم بینالمللی از جمله «اعالمیه جهانی حقوق بشر»
و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» هم تصریح شده) .و اگر به کشورهای دنیا
نگاه کنید ،به همان نسبت که تمامیت جسمی مردم در آنها محترم شمرده میشود،
فالکت یا رفاه مردمشان هم به همان تناسب است.
بحث «تمامیت جسمی» در مورد انسان ،شبیه «تمامیت ارضی» در مورد کشورهاست.
کشور مستقل تعریف دارد ،مرزهایی دارد ،و حقوقی دارد ،هر کشور مستقلی حق دارد
از استقالل سرزمینی خود دفاع کنند .آدمها هم [آدم یعنی زن ،مرد ،یا هرچی] حق دفاع
از تمامیت جسمی خود را دارند .آن حیوانی که تمام هیکل زن را «عورت» میخواند،
سفسطهای برای تجاوز به حقوق زن خودش میسازد ،و بعد تجاوز به حقوق بقیه زنها.
خمینی هم همین راه را رفت که به فاضالب  ۵۷رسید .جای تعجب ندارد که فرزندان
خود این آلتهای سرگردان ،از جهنمی که پدرانشان ساختند فرار میکنند تا در
کشورهای آزاد (یا بهقول خودشان «غربی») از نعمت «حقوق بشر» لذت ببرند.
تناظر بین سلطه فردی و سلطه اجتماعی :بدون کنترل بر بدن گروهی از جامعه،
نظام زورساالر هم وجود نخواهد داشت .این کنترل جسمانی محصول قرنها فریب و
سفسطهبافیهای ریز و درشت بوده که بهشکلی تدریجی حقوق اعضای جامعه را یک
به یک زنجیر کرد .اگر میخواهی آدم را به بند بکشی ،باید حقوقش را به بند بکشی،
از درون کوچکترین واحدهای اجتماعی مثل خانواده گرفته ،تا واحدهای بزرگتر مثل
قبیله ،تا واحد بزرگتر که کل ملت باشد .فرق نمیکند چه ظاهری داشته باشد ،برده
یعنی همین که افسارت دست یکی قویتر از تو باشد ،فقط چون او زورگوتر است ،نه
به این خاطر که حق با اوست .وگرنه خودت و خودش وقتی به دادگاه درونی [حقوق
طبیعی خود] مراجعه میکنید ،میدانید که تمام ارزشها و قوانین زورگویانه قبیلهای
و قومی و دینی ،دروغی برای کنترل بر بدن طرف مقابل است و بس .البته در محیط
کشورهایی مثل ایران و افغانستان برای خیلیها در نگاه اول شاید به نظر برسد که
مسائلی مثل حجاب اجباری و امثالهم عمدتا «مشکل زنان» است ،یا اینکه «مشکل ما
نیست» .اما زنان بدبخت یعنی مردان بدبخت ،یعنی ملت بدبخت .در همان کشوری که
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ابن سالم مادر مرده!
رسول پرویزی

خوب یادم نیست چه زمان بود ولی یقین دارم بچه بودم که با آقای مجنون آشنا
شدم .شب عید نوروز بود .پرده قلمکار کار اصفهان به در اتاقم آویختند و آقای
مجنون را رفیق حجره ام ساختند اما من نمی دانستم تا آن روز کیست.
صبح که سر از بستر بر می داشتم ،چشمم در چشم آقای مجنون بود .لباس که می
پوشیدم ،چشم آقای مجنون به من دوخته بود .کتاب می خواندم ،سراپا گوش بود.
می خواستم بخوابم ،آخرین وداع را با من می کرد و این بود برنامه هر روز و شبانم.
پرده قلمکار نقاشی بود ،از آن نقاشی های بازاری که در آن آقای مجنون نقش
برجسته را داشت .یک آدم موش مرده و مقوایی و زردنبو که از شدت الغری به
مسلوالن دم مرگ می ماند و آدم خیال می کرد جنازه ای از گور گریخته است.
ترکیب پرده نقاشی قلمکار چنین بود :آقای مجنون در وسط مثل جوکیان نشسته بود
و با گردن دراز خود با وحوش در گوشی صحبت می کرد .دور و بر ایشان حشرات
االرض صف کشیده بودند ،از زنبور تا رطیل و مار و عقرب .شیر و پلنگ و خرگوش
و شغال و کفتار هم حاشیه نشین مجلس شان بودند .معلوم شد با ورود این مهمان
عزیز به اتاق من هم یکی از مصاحبان آقای مجنون شده ام .این پرده قلمکار نقاشی
بود آقای مجنون .روز که من در اتاقم نبودم ،با غم و غصه بی خواب و خوراک عمر
می گذرانید و روز به روز مردنی تر می شد ولی هنوز من این مرد را نمی شناختم.
حدس ها می زدم ،فکر می کردم ساحر است و زبان حیوانات می داند و با آنها از
سحرها و افسون ها سخن می گوید .خیال می کردم شب اول قبر از هیبت نکیر و
منکر و از گرز آتشینی که در دست ملک عذاب است ،وحشت برداشته است و پا به
گریز گذاشته و از بی کسی نقش پرده اتاق شده است .اما بعدها که کتاب قصه لیلی
و مجنون را بعد از کتاب فلک ناز و چهل طوطی و آق والدین خواندم ،هوش از سرم
رفت و دانستم رفیق پرده نشین حجره ام کیست! و کارش چیست!
نام ایشان آقای مجنون بود ،پسر رئیس قبیله ای از قبایل عرب .کارش منحصرا عشق
بود ،یعنی اگر مثل دوره ما مستنطق وی را احضار می کرد و می پرسید« :شغل شما
چیست؟» آقای مجنون با آن پوزه باریک جز این که بگوید« :قربان شغلم عاشقی است»،
پیشه دیگری نداشت که بگوید .تا این جا کار گوشه نداشت ،مردی بود و دلش می
خواست عاشق بماند اما اطوارهای دیگرش خشمم را بر می انگیخت و شب ها همین
طور که در نور زرد و کمرنگ المپای دو فتیله ای قیافه اش را روی پرده می دیدم،
خلقم تنگ می شد .می خواستم با خط کش رسم مدرسه شکمش را سفره کنم .چشم
به چشمش می دوختم و می گفتم« :آخر پدر بیامرز عاشق شدی بشو ،چرا لخت شده
ای؟ چرا دنده هایت درآمده؟ چرا چیز نخوردی؟ چرا به جای تنبان ،لنگ حمام شب
و روز به دورت بسته ای؟ تازه این پیشکش قدمت ،مرد حسابی چرا به چاک محبت
زدی؟ چرا از خانه در رفتی؟ چرا سر به کوه و بیابان گذاشتی؟ این حرکات چیست؟ از
همه بدتر مگر آدم قحط بود که به موش و بقر و خرگوش حرف می زدی؟» اما نشان
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به این نشان آقای مجنون لب وا نمی کرد .با
آن قیافه زردنبو و مردنی چهار زانو نشسته
بود و چشم در چشم من دوخته بود و مثل
عروس سنگ صبور حرف نمی زد.
می گفتم« :بسیار خب ،گرفتم برای این
بازی هایت .اما برادر جان این چه رسم
خواستگاری بود؟ دالیل عشقت چه بود؟
چطور این قدر احمقی و نمی دانی که در
محبت کسی ظرف و ظروف دیگران را
نمی شکند؟ چطور به خود نیامدی و گفتی:
اگر با دیگرانش بود میلی
چرا ظرف مرا بشکست لیلی
مرد ساده دل ،آدم موقع خشم و غضب
فریاد می زند و ظرف می شکند ،موقع
عشق ناز می کند و ناز می فروشد .دلت
را خوش کردی که ظرفت را لیلی شکست
و البد دیگر لیلی مال خودت است و حجله
می آرایند و سنبل می ریزند و برایت
واسونک می گویند که شاداماد به حجله رفت .خدا پدر لیلی را بیامرزد ،خوب شد
سنگ برنداشت و سرت را نکوفت و نشکافت ،واال خیال می کردی لیلی از عشق تو
همان شب خودکشی می کند ».چون مصاحبه ما همیشه یک طرفی بود و صدا از مجنون
روی پرده قلمکار در نمی آمد ،خونم خونم را می خورد و بیشتر به وی می تاختم و می
گفتم« :تا دنیا ،دنیا بود ،خواستگاری و زن گرفتن رسم و رسومی داشت و دارد .آخر
مرد ناحسابی به جای آن که حمام بروی و زلف را شانه کنی و لباس نو را بپوشی و پدر
پیرت را راه اندازی و مثل بچه آدم نقل و شیرینی و باسلق ببری ،چرا هوار راه انداختی؟
چرا لخت مادرزاد شدی؟ جای این کار در خواستگاری نیست .مگر می خواستی به گود
زورخانه بروی؟ مگر می خواستی میل و گبرگه بگیری که لنگ بستی و لخت شدی و
زدی به کوه و صحرا؟ به طوری که همه جا هو هو پیچید و دختر نجیب مردم سر زبان ها
افتاد .خدا لعنتت کند ،کامروا که نشدی به درک ،دختر باکره فاضله جمیله عرب را چرا
سر زبان ها انداختی که هر بچه شاعر عرب و عجم دامنش را بگیرد و به خانه قصیده و
غزل و مثنوی و رباعی و تک بیت دعوتش کند؟ دختر نجیب مردم چه کرده بود که تو
لوطی دیوانه این طور به سرش آوردی؟ آخر بگو؟ حرف بزن «المصب!»
اگر از سنگ صدا برمی خاست ،از آقای مجنون که روی پرده قلمکار نشسته بود صدا
بلند می شد .بر و بر مرا می نگریست ،حتی در چشمانش شرمساری نبود .مرا ورانداز
می کرد ،گویی یاسین در گوش خر می خوانم .دیگر چیزی نمی ماند که بلند شوم و
پرده را بکنم و به زیر پایم اندازم و پدر آقای مجنون را درآوردم ،اما عقل هی ام می
زد که «حلم اگر تلخ است بر شیرین دارد ».دم دمی که خوابم می گرفت و نفت چراغ
المپای دو فتیله ای ته می کشید و در بازی خاموش و روشن فتیله ها حرکتی در پرده
قلمکار به چشم می خورد ،دیگر صبرم تمام می شد .می گفتم« :آبروی لیلی هم به کنار،
روی جسم و جان خودت چرا قمار کردی؟ آبروی خودت و پدرت و قبیله ات را بردی؟
چرا مردم را به وحشت انداختی؟ وقتی لیلی شوهر کرد و مردی محترم و متشخصی
از قبیله دیگر وی را گرفت و ازدواج سرگرفت و ابن سالم در خانواده اش راحت بود
و به تکثیر نوع مشغول بود و لذت دنیای زیبای خانوادگی را می چشید و مزه مزه می
کرد ،دیگر چه مرگت بود؟ مرد بی حیای دشمن عفت عمومی دیگر چرا عفت عمومی
را جریحه دار کردی و دنبال زن مردم افتادی و با موش و بقر و پلنگ و خرگوشت
بوق حرمت یک خانواده را زدی؟» کارم که به این جا می کشید ،چراغ خاموش می شد.
اتاق را تاریکی می بلعید .چشمم راحت می شد .دیگر هیکل مفنگی این عاشق سقزی و
مزاحم را نمی دید ،اما چون آن روزها بچه بودم و هنوز عقلم به میکده و می نمی رسید
و هنوز خرد خام داشتم و بالطبع این مایع عقل آور نبود که موازنه ای در بدنم پیش
آورد ،چنان خشمگین و سبک مغز می شدم که بی محابا می گفتم« :اگر روزی دستم
رسید ،پدری از تو ای مجنون درآورم که آن سرش پیدا نباشد».
آدم های کم مایه مثل من ،همیشه قبل از جنگ خیلی خر و پف می کنند و هرچه
بیشتر به ضعف خویشتن پی می برند ،بیشتر از ترس دهن شان را وا می کنند.
به راستی خیال می کردم پدر آقای مجنون را در می آورم .این کینه درونم بود
تا فرصت یافتم .روزی اقتراحی در مجله «سخن» طرح گشت ،ما را مثل نقل خلط
مویز به میدان ادبا خواندند .سئوال آن بود که کدام قهرمان را در ادبیات فارسی می
پسندید؟ دور ،دور من شد.
دنباله مطلب در صفحه 55
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روزهای سیاه و سفید روزگار من!
عبداهلل خسروی

گاهی که دلتنگ می شوم آرزو میکنم کاش ساعت زندگی ،عقربۀ برگشت داشت و
میشد با یک حرکت ،زمان را به گذشته برگرداند .چقدر دلم می خواهد به سال های
باز باران با ترانه برگردم و زیر آسمانی پر از ابرهای سیاه و سفید در دشت های
زیبای اطراف روستا با آوای نی غمگین دختر چوپان همسایه ،تمرین عاشقی کنم.
در یکی از سردترین پاییزهای کودکی ،قدم به کالس اول گذاشتم .یادم هست شب
قبل از رفتن به مدرسه تا دم صبح از ترس شالق خوردن از معلمی که ندیده و
نشناخته بودم ،خوابم نبرد .بازار شایعه میان بچههای هم سن و سال و آنهایی که
بزرگتر بودند و به عمد ما را از معلم کالس اول میترساندند ،داغ داغ بود .وقتی به
آن روزها فکر می کنم ،حتی دلشورهاش هم شیرین بود .خانۀ ما مثل داستانها و
روایت قدیمیها ،کاهگلی نبود .خانههای ما از سنگ ساخته شده بود و سقف آنها را
با آهن و آجر ،طاق زده بودند اما رنگ دلها ،زالل و صاف مثل باران بود .گرچه غذا
همیشه نبود ،اما سفرهها پر از طعم شیرین دور هم بودن بود.
یادش بخیر ،دوران کالس اول که بودم بارها به خاطر حفظ شعر«انار صد دانه یاقوت»
با دوستم مسابقه میدادم که بازنده برای فردا و زنگ تفریح نفر برنده ،نان و پنیر
بیاورد .مکان و زمان بازی زیاد بود اما تیله بازی بهترین تفریح ما بچهها بعد از
فوتبال بود و گاهی هم در کوچههای خاکی روستا هفت سنگ بازی میکردیم.
تا چهارم ابتدایی در روستا زندگی کردم .روبروی روستای ما کوه «مانشت» با ارتفاع
«۲۶۲۹متر» قرار داشت و اگر قشنگ نگاه می کردی این کوه پرصالبت که نماد
سخت کوشی مردمان زاگرس نشین ایالم بود از دور شبیه خیمههای سیاه عشایری
بود که از چهار طرف ،میخش را محکم بر زمین سفت کوبیده بودند .قصههای زیادی
در دل این کوه چون رازهای سر به مهر ،برای ابد دفن شدهاند.
از همان کودکی عاشق فصل پاییز بودم .موسم رسیدن انارهای سرخ که می رسید،
تازه میفهمیدم زندگی طعمهای ترش و شیرین دارد و روزهای عرق ریزان و
کشاورزی و کارکردن در مزرعۀ تابستان به پایان رسیده و دیگر مجبور نیستم با
دستهای کوچک کودکی ،ریشۀ گندمها را با داس بزنم .بوی نم باران تازه بر
خاک روستا و طراوت خانههای کاهگلی و صفای دل مردمانی ساده زیست ،غنیمت
بود .اگر چه بسیار کوچک بودم ،اما حال خوب را از لبخند همیشگی و نگاه پر مهر
مردمان زحمتکش و کم توقع روستا به وفور میدیدم .وقتی اولین باران خزان
میبارید دستهای مادرم تمام قد تا نزدیکیهای سقف کوتاه خانه باال می رفت و پدر
هم زیر لب و رو به آسمان ،آیههای شکرش را بدون ریا زمزمه میکرد .آن روزها
فکر میکردم دنیا از آسمان روستای ما بیرون نیست .آرزوهایم اندازۀ مساحت حیاط
خانه بود و خیالم از پشتبام خانه باالتر نمیرفت.
یادش بخیر ،به کالس پنجم ابتدایی که وارد شدم ،از زندگی ساده و شیرین روستایی
قدم به شهر پرهیاهو گذاشتیم .هوای سرد و بارانی در آن سالها از ماه اول پاییز
شروع میشد و باران یک جورایی مهمان همیشگی آسمان بود .محلۀ ما نزدیک
به منطقه ای کوهستانی و سرد بود و در فصل زمستان و علیالخصوص دی ماه که
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آنفلوآنزای زمین بود برف پاگشاد می شد .یادم هست صبح هایی که شب قبلش
برف باریده بود و من برای مدرسه رفتن شال و کاله می کردم و چون از حیاط ما
ارتفاعات به راحتی قابل دیدن بود دقایقی کوههای اطراف را از همان فاصله نگاه
میکردم و می شد قشنگ دید که برف دیشب ،دهان و لب و لوچۀ کوه و دامنههایش
را کامالً بسته و تمام منطقه یک دست به رنگ زیبای سفید در آمده است .دیدن
رقص دانههای کرک مانند برف و رقص زیبای آنها در آسمانی که از حیاط ما به
وفور دیده می شد ،یک نوع تفریح و بازی برایم بود .بیشتر اوقات ،ارتفاع برف در
کوههای اطراف به کمر بزرگترها می رسید و در داخل کوچههای تنگ و باریک
محالت ،قدش از زانوی ما بچهها بلندتر بود.
یادش بخیر ،شب یلدا تمام خانواده در خانۀ ما جمع میشدند و همگی تا حوالی
ساعت دو نیمه شب ،دور هم گل میگفتیم و میشنیدیم و ما بچهها از سر و کول هم
با شیطنت باال میرفتیم .گاهی هم دزدکی یک مشت آجیل و تنقالت در جیبهای
مبارک ،برای روز بعد انبار میکردیم تا فردا در کوچه جیب پر از آجیل را به رخ
بچههای محل بکشیم.
چه روزگار خوشی داشتیم .صبح های فصل زیبای خزان با صدای پای روز ،زندگی
ترانهاش را آغاز میکرد و مادرم با جاروی قدیمی خیس شده و هن هن نفسهای
خستهاش ،غبار از فرش و قالیچههای خانه و گرد و خاک از دوش موزاییکهای
حیاط برمی داشت و آنگاه روح زندگی در سرتاسر خانه دمیده می شد و بوی عطر
چای تازه که با هل و دارچین فضای خانه را پر کرده بود مرا به شوق میآورد .عاشق
نوشیدن چایی بودم که در قوری چینی روی سماور نفتی با حوصله و متانت زیاد ،دم
می شد .خوردن چای داغ و تازه دم در استکانهای کمرباریک با سه ،چهار حبۀ قند،
لذیذترین نوشیدنی دنیا بود.
روزگار ساده و شیرین میگذشت .تمام سال با یک پیراهن و شلوار و یک جفت کفش
کهنه زندگی می کردم ،ولی حال دلم خوب بود و آدمهای اطراف و آشنایان ،فکر و
دل شان به رنگ باران بود .شاید آدمها ،کم دست و ندار بودند اما مهربانی و انسانیت
بزرگترین ثروت آنها بود و بدون کوچکترین توقعی آن را با دیگران رایگان تقسیم
میکردند .دلها پر از مهر ،عاطفه و احساس بود و غبار ،تنگ نظری ،حسادت و بخل،
اینقدر قد نکشیده بودند .ما از تبار سادگی بوده و بهایش را پرداخته بودیم و برای
همین دل مان رنگ باران و خیال مان با بیخیالی خوش بود و با سادگی ،مناعت و
قناعت و سخاوت ،بزرگ شده بودیم و همین خصلتها باعث می شد تا حرص و غم
مال دیگران را نخوریم و به محله و کوچهای که در آن زندگی می کردیم ،عشق بورزیم.
آن روزها ،زندگی پر از پنجره بود و دیوارها این قدر ارتفاع نداشتند .در هر محله یک
نفر آوازخوان داشتیم و نیاز به رفتن به کنسرت نبود و هیچ خوانندهای برای دیده شدن
گریان و احساسی نمی خواند .داروهای مسکن و آرام بخش ،جای نخودچی و کشمش
و تخمه را در جیب آدمها نگرفته بودند .انسانیت را جلوی لنز دوربین نشان نمیدادند.
کسی از سفرۀ مهربانیاش الیو نمی گذاشت و عکس کودکان فقر باعث الیک و
بازدید و کامنت بیشتر در دنیای مجازی نمی شد و هیچ کسی از غذاهای رنگارنگ
و تزیین شدهاش ،برای جلب توجه و فخرفروشی پست نمی گذاشت .گدایی شغل
نشده بود و سیاه بازی سرباال راه نمی رفت و هیچکسی از حرفهای خصوصی دیگری،
اسکرینشات برای روز مبادا و اخاذی نمیگرفت .من کودک قدکشیدۀ خانههای گلی
و نقلی هستم و در کوچههای دهۀ شصت و هفتاد با روح زندگی میان مردمانی پاک و
کم توقع و راضی نفس کشیدم .پس چرا اینقدر زود خسته شدم و کم آوردهام! سالهای
زیادی از آن دوران گذشته و من میان شهرنشینی و آدمهای شهر ،گاهی خودم را گم
میکنم و هیچ گاه نتوانستم با روح این گونه زندگی خسته ،افسرده ،ماشینی و بی روح،
کنار بیایم ولی نمی شود کاری کرد ،باید با چرخ روزگار قدم برداشت.
شاید دلیلش این ست که ما مردمی هستیم که روی گنج نشستهایم ،ولی با رنج
زندگی می کنیم .وارث زیباترین غزلها و ترانههای شاد زیستن هستیم ،ولی با
آوای نی چوپانی ،زود اشک می ریزیم و هر وقت در مشکالت کم می آوریم ،به خدا
پرخاش میکنیم و به دیگران میتازیم.
این روزها که زندگیم لنگ می زند و نگران تعمیر سقف امسال هستم ،گاه دلم برای
کودکی و آن ایام و امروز خودم و آدمهای عجول و گریزانش تنگ می شود ،اما باید
زندگی کرد .کوچهها را نمی شود مثل دیروز ساخت ،اما با ادبیات می شود به آن
روزگاران برگشت و آدمهای امروزی را برای دیروز شدن تمرین داد و من برای
ادامه دادن این مسیر ،ماههاست چشم انتظار حمایت هموطنان و عالقمندان به زبان
و ادبیات فارسی هستم تا با گذر از گردنههای پرپیچ و خم زندگی ،بتوانم آثارم را
چاپ کنم و پلی بین دیروز پرافتخار و شیرین و امروز زخمی و تلخ ایجاد کنم اما
همه فقط می نویسند :قشنگ نوشتی!!
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بچه های طالق

کنیم و تصمیم بگیریم که
چه کاری به صالح کودک
است .من قبول می نمایم
و سعی می کنم از ارتباط
(نام همسر) با کودکان خود
جانبداری نمایم .اقدامی در
راه بی اعتبار کردن رابطه
(نام همسر) با فرزندان مان
به عمل نیاورده و آنها را
مجبور نمی کنم بین ما یکی
را انتخاب کنند یا در اختالفات ما شرکت نمایند .اگرچه ممکن است نتوانم پیوسته به
این اصول وفادار بمانم ولی قبول و اذعان دارم که رعایت این اصول ،در جهت تامین
منافع فرزندان ماست و می کوشم به بهترین وجهی این رهنمودها را به کار بندم ».هم
زن و هم شوهر موظف هستند این موافقتنامه اصولی را امضا کنند.
جابه جایی نقش ها ،انجام وظایف والدین توسط بچه ها
در محیط های سالم خانوادگی بزرگان خانواده امر تعلیم و تربیت را به عهده دارند و
بچه ها دستورهای آنها را دریافت و از آن پیروی می کنند .این الگوی ساده و در عین
حال اساسی زندگی خانوادگی ،اغلب بعد از طالق عوض می شود .در بعضی از خانواده
هایی که همسران از یکدیگر جدا شده اند ،بچه ها تعدادی از مسئولیت های بزرگترها
را به عهده گرفته و یا سعی می کنند بسیاری از نیازهای عاطفی والدین را برآورده
سازند و در اینجاست که نقش آنها با هم عوض می شود .درمانگرهای خانوادگی این را
«در شخصیت والدین ظاهر شدن» می نامند .در اینجا ،به این مطلب می پردازیم که چرا
چنین پیشامدی رخ می دهد و اثرات دور و نزدیک آن بر کودکان چیست!
بسیاری از والدین با مفهوم «در شخصیت والدین ظاهر شدن» آشنا نیستند ،و این
تصوری است که همیشه در ابتدا غلط فهمیده می شود .جابه جایی نقش وقتی صورت
می گیرد که بچه ها بسیاری از مسئولیت های خانه را به عهده می گیرند و در واقع
آنها والدین اصلی می شوند .این تعهدات ،شامل بچه داری ،نظافت ،تنظیم برنامه
غذایی ،به انضباط در آوردن بچه های کوچکتر و سایر وظایف خانه است .این
تعویض نقش اغلب زمانی صورت می گیرد که بچه درک نادرستی از مفهوم تامین
نیازهای عاطفی والدین در ذهن دارد ،و در نتیجه به قیمت از دست دادن خواسته
های خود ،کار مراقبت از والدین را به عهده می گیرد.
چه تفاوتی میان این گونه بچه ها که در موقعیتی قرار می گیرند که می انگارند الزم
است نقش والدین را به عهده بگیرند و بچه ای که پدر و مادر از او می خواهند،
متناسب با سن و موقعیت خود ،مسئولیت هایی را در منزل بپذیرد ،وجود دارد.
در اینجا میزان بهره وری و مسئله توازن مطرح است .وقتی سخن از «در شخصیت
والدین ظاهر شدن» بر زبان می آورم منظورم این نیست که بچه را لوس باید بار
آورد یا طوری تربیت کرد که جوابگوی نیازها و نگرانی های والدین در وقت مقتضی
نباشد .بچه ها به این مسئله اهمیت می دهند که در وظایف خانه سهیم باشند و یاد
بگیرند که به پدر و مادر کمک کنند و در مقابل از محبت آنها برخوردار شوند .با
وجود این« ،در شخصیت والدین ظاهر شدن» وقتی صورت می گیرد که این توازن به
هم بخورد ،و بسیاری از نیازها و مسئولیت های والدین توسط کودک تامین شود ،به
بیان دیگر ،خواسته های کودک دیگر برآورده نمی شود ،در عوض ،بچه نقش پدر یا
مادر را ایفا می کند .چندین دلیل برای این کار وجود دارد.
چرا والدین و بچه ها نقش خود را جابه جا می کنند
فشارهای روحی ناشی از طالق یکی از عواملی است که سبب می شود والدین بچه
های خود را به طرف نقش بزرگترها سوق دهند .همان طور که قبال اشاره شد ،طالق
دوره ای موقت از زندگی همراه با درد و رنج و از هم گسیختگی است .در کتاب های
مشهوری نظیر «طالق خالق» سعی گردیده احساسات تلخ و ناخوشایندی که همیشه
پایان ازدواج همراه دارد ،نفی یا کوچک شمرده شود .وقتی والدین پس از جدایی،
هریک به راه خود می رود و مادر به تنهایی هردو مسئولیت را به عهده می گیرد،
ناگزیر است موقعیت های سخت و دشواری را پشت سر بگذارد .فشارهای روحی
که در این مدت به مادر تحمیل می شود ،مسئولیت پدر و مادر را با هم و با تامین
مالی کمتر به عهده داشتن ،در جستجوی شغل جدید بودن ،به منزلی جدید نقل مکان
کردن ،تطبیق دادن زندگی جدید با پول کمتر ،بیشتر از آن است که کوچک شمرده
شود .برای مقابله با این فشارها ،بعضی از والدین چشم کمک به فرزندان خود می
دوزند تا بسیاری از نیازهای آنها را تامین نمایند و در اینجاست که بچه «در شخصیت
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والدین ظاهر می شود».

دکتر ادوارد تایبر ،روانشناس  -ترجمه توراندخت تمدن (بخش بیست و چهارم)

ماهیت رابطه زناشویی پیش از طالق ،در سازش پذیری بچه ها با محیط جدید
پس از جدایی ،بسیار موثر است.

 -1الزم است پدر یا مادر از نقش همسر سابق به عنوان مربی پشتیبانی کرده و وی
را در مقابل کودک تحقیر یا بی اعتبار نکند .برای این کار ،والدین باید از مشاجره
در مقابل کودکان خودداری نموده و چنانچه مسئله ای وجود دارد ،آن را در گفتگویی
مستقیم و دو به دو حل کنند.
 -2والدین نباید کودک را در تضادهای وفاداری نسبت به خود ،درگیر ساخته ،او را
وادار سازند میان آنها یکی را انتخاب کند .برعکس باید بچه ها را تشویق کنند که
هم زمان ،به هر دو نزدیک باشند و با آنها ارتباط داشته باشند.
چنانچه پدر و مادر موفق شوند این دو رهنمود را دنبال نمایند ،کمک بزرگی در حق
فرزندان خود کرده اند .والدینی که به این توصیه ها عمل نکرده اند ولی اکنون انجام
این کار برایشان میسر است ،بازتاب مثبت آن را در سازش پذیری کودک با محیط،
خیلی زود و به گونه ای محسوس ،مشاهده خواهند کرد.
پیشنهاد می کنم پدر و مادر دو به دو بنشینند و برای دنبال کردن این رهنمودها با
یکدیگر توافق کنند .در زیر دستورهایی است که الزم است زن و شوهر با صدای بلند
به یکدیگر بگویند .این پیمانی است که باید هر دو امضا نمایند.
تعهدنامه و قرارداد میان والدین
طرفین طالق ،زن و مرد ،باید از نقش دیگری به عنوان مربی پشتیبانی نمایند .زن و
شوهر مطلقه نمی توانند یکدیگر را با گفتن جمالتی نظیر« :تو نباید به پدرت اهمیت
دهی ،چون فقط برای تعطیالت آخر هفته او را می بینی ،و مربی واقعی تو من هستم
چون تو را بزرگ می کنم ».یا «مادرت دیوانه است و اگر در ارتباط با او با مشکلی
روبرو شدی ،پیش خودم بیا ».بی اعتبار کنند .به همین جهت از زن و شوهر مطلقه می
خواهم با صدای بلند به یکدیگر بگویند« :من از نقش شما به عنوان پدر (مادر)(-نام
کودک) پشتیبانی می کنم .شما سهم مهمی در بزرگ کردن بچه دارید .در مقابل
بچه ،شما را مورد تمسخر و سرزنش قرار نخواهم داد ،بلکه او را تشویق می کنم به
شما احترام بگذارد و توجه نشان دهد ».شما موظف هستید به کودک اجازه دهید تا
با ولی دیگر خود ارتباط برقرار کند .در بسیاری از موارد والدین به طور شفاهی یا
غیرشفاهی به کودک می فهمانند باید میان آنها یکی را انتخاب کند.
به یکدیگر بگویند« :من (نام کودک) را تشویق می کنم بدون آنکه احساس کند عملش
یک نوع عدم وفاداری نسبت به من به شمار می آید ،با شما باشد و درباره شما صحبت
کند .من (نام کودک) را تشویق می کنم رابطه ای نزدیک و دوستانه با هر دو ما ،همزمان
داشته باشد .بچه را تحت فشار نمی گذارم که من را بر شما ترجیح دهد».
هرگونه مسئله ای میان شما دو نفر ،باید بدون دخالت دادن بچه ها حل شود .سعی
نکنید از طریق کودک برای یکدیگر پیغام بفرستید ،نظیر« :به مادرت بگو در اداره به
من تلفن نکند ».یا «به پدرت بگو بهتر است دیگر چک های حضانت را دیر نفرستد».
شما می توانید به یکدیگر بگویید« :وقتی از دست شما عصبانی هستم کودک را
وسیله قرار نمی دهم .درعوض می کوشم به طور مستقیم و رویاروی ،مسئله ام را با
شما حل کنم .وقتی تضادهایی وجود دارد ،ما می توانیم دو به دو درباره آن گفتگو
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ده بالیی که نوشابههای
گازدار سرمان میآورند

شش راه عجیب برای
کمک به خواب راحتتر

تقریبا میتوان گفت که اغلب افراد نوشابه مصرف میکنند ،اما اگر مضرات و عوارض
جبران ناپذیر نوشابه را بدانند شاید از نوشیدن نوشابه پشیمان شوند .تنها خوردن
 ۳۴۰میلی لیتر نوشابه حدود  ۳۹گرم قند وارد بدن شما می کند .این مقدار درست
سه برابر حجم قند یک دونات شیرین و شکالتی است که گاهی اوقات به خاطر
قند زیاد از خوردن آن اجتناب می کنید .افراد زیادی هستند که روزانه مقدار زیادی
نوشابه مصرف می کنند .آمارها نشان میدهد که  ۴۹درصد از بزرگساالن آمریکایی
به صورت روزانه از نوشابه استفاده می کنند .این موضوع موجب شده تا عوارضی مثل
اضافه وزن و بیماری های مختلف برای سالمت بدن در این افراد افزایش پیدا کند.

وقتی نوبت به خواب رفتن
میرسد موثرترین کاری که
میتوانید انجام دهید این
است که ذهن خود را آرام
کنید .مطمئنا گفتن این کار
آسانتر از انجام آن است
به خصوص وقتی نیمه شب
است و شما به شدت منتظر
خوابیدن هستید .با این وجود،
چندین راه نه چندان واضح برای آرام کردن افکار و آماده کردن مغز و بدن برای
خواب وجود دارد .به جای حمام آب گرم در اینجا چند راه برای فریب دادن ذهن
برای خواب آورده شده است:
نخوابید :یکی از موثرترین راهها برای فریب دادن خود به منظور به خواب رفتن
آن است که سعی کنید نخوابید« .دیردر کانروی» روانشناس خواب و مدیر بالینی
کلینیک پزشکی رفتاری خواب در دانشگاه میشیگان میگوید« :تالش زیاد برای
خوابیدن هرگز جواب نمیدهد و همه نگرانی و اضطراب در مورد به خواب رفتن
چیزی است که در واقع باعث میشود بسیاری از افراد در شب نتوانند به درستی
بخوابند» .با مجبور کردن خود به دراز کشیدن در تختخواب و بیدار ماندن در تمام
شب پدیدهای به نام نیت متناقض رخ میدهد و شما ناخواسته در یک نقطه چرت
خواهید زد .کانروی میگوید« :در ذهن ،شما در واقع سعی میکنید بیدار بمانید ،اما
خواب در نهایت شروع میشود».
روی صبحهای خود تمرکز کنید :نکته کلیدی برای داشتن خوابی خوب آن است که
تنها به کارهایی که در طول شب انجام میدهید و انجام نمیدهید بستگی ندارد .در
واقع ،روال صبحگاهی شما میتواند تاثیر بیشتری بر خوابتان داشته باشد .به گفته
«کتی گلدشتاین» متخصص مغز و اعصاب در مرکز اختالالت خواب سالمتی دانشگاه
میشیگان خواب خوب از صبح آغاز میشود .گلدشتاین میگوید« :اول از همه چیز
زنگ ساعت خود را تنظیم کنید .این کار تنها به بدن شما در زمان بیداری هشدار
نمیدهد بلکه زمانی که شروع خواب باید رخ دهد را نیز نشان میدهد .بیدار شدن
زمانی که زنگ ساعت شما به صدا در میآید هر روز در زمانی مشخص و قرار گرفتن
در معرض نور روز ساعت داخلی شما را تنظیم میکند و خوابیدن را در زمان خواب
راحتتر میسازد».
به خودتان اجازه دهید نگران باشید :کانروی میگوید تعیین زمان برای نگرانی در
اوایل روز میتواند به شما کمک کند هنگام خواب بخوابید .به جای این که به طور
کلی نگرانیهای خود را کنار بگذارید اگر چند ساعت پیش از خواب (نه درست در
زمان خواب) زمان خود را صرف نگرانی در مورد برخی مسائل کنید میتوانید شبها
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بهتر بخوابید.
نوشابه استفاده میکنند در معرض خطر ابتال به سنگ کلیه قرار دارند .مصرف بیش
از اندازه قند و کمبود آب بدن با افزایش خطر ابتال به سنگ کلیه در ارتباط است.
نوشابه با داشتن قند زیاد و کافئین فراوان که آب بدن را کاهش می دهد ،میتواند
نقش مهمی بر ایجاد سنگ کلیه داشته باشد.
مشکالت رفتاری در کودکان از عوارض نوشابه برای بدن :بطری های پالستیکی
نوشابه حاوی مواد شیمیایی  BPAهستند که میتوانند در کودکان موجب بروز مشکالت
رفتاری شوند .مطالعات انجام شده نشان می دهد عوارض و مضرات نوشابه برای کودکان
بسیار جبران ناپذیر است و میتواند منجر به بروز مشکالتی جدی در رفتار آنها شود.
نارسایی قلبی دلیل مضرات نوشابه :خوردن نوشابه خطر ابتال به بیماریهای قلبی
دیابت چاقی و فشار خون را افزایش می دهد و همه این ها می تواند به نارسایی قلبی
منجر شود حذف کردن نوشابه و پیروی از یک زندگی سالم میتواند به سالمت قلب
و بدن شما کمک زیادی کند.
خطر افزایش سکته با مصرف بیش از اندازه نوشابه :هر جرعه نوشابه را که مینوشید
خطر ابتال به سکته مغزی در شما افزایش پیدا میکند .نوشابه به طور مستقیم در
افزایش ذخایر چربی بدن تأثیر میگذارد و میتواند موجب تصلب شرایین شود .از
جمله عوارض و مضرات خوردننوشابه برای بدن این است که موجب مسدود شدن
رگهای نزدیک به مغز میشود و خطر سکته مغزی را افزایش میدهد.

منبع :ایسکانیوز

چاقی از عوارض نوشابه برای سالمت بدن :یکی از اولین و مهمترین عوارض و
مضرات نوشابه برای بدن چاقی است .تنها یک قوطی نوشابه گازدار حدود ۱۴۰
کالری دارد که هیچ تأثیر روی رفع گرسنگی شما نخواهد داشت .اگر به مدت ۳۰
روز در هر وعده غذایی از یک قوطی نوشابه استفاده کنید ،در انتهای ماه حدود
 ۵/۱کیلوگرم به وزن شما اضافه خواهد شد .امروزه در قفسه فروشگاه ها می
توانید نوشابههای رژیمی را نیز مشاهده کنید که مدعی هستند خطرات نوشابه های
معمولی را ندارند ،اما مطالعات نشان می دهد که این نوشابه ها نیز به شدت روی
افزایش وزن و چاق شدن ناحیه دور کمر نقش دارند.
دیابت در لیست عوارض و مضرات نوشابه :مطالعات نشان میدهد که خوردن
نوشابه به طور مرتب میتواند خطر ابتال به دیابت نوع  ۲را افزایش دهد .از طرف
دیگر قندی که توسط نوشابه به بدن جذب میشود در کبد به چربی تبدیل میگردد.
این چربی در طی شش ماه می تواند چربی کبد شما را تا  ۱۵۰درصد افزایش دهد و
شما را در معرض خطر ابتال به دیابت به کبد چرب قرار دهد .مطالعات نشان می دهد
که استفاده از شیرینکنندههای مصنوعی موجود در نوشابههای رژیمی نیز میتواند
میل افراد را به استفاده از قندهای طبیعی افزایش دهد و این موضوع خطر بیشتر
برای سالمت شما خواهد داشت.
پوسیدگی دندان از مضرات خوردن نوشابه :یک قوطی نوشابه گازدار حاوی مقادیر
زیادی قند است که میتواند سالمت دندانها و لثههای شما را به خطر بیندازد.
مطالعات نشان میدهد که عوارض و مضرات نوشابه برای دندان بسیار زیاد است و
خوردن نوشابه به شدت برای دندانها مضر است .خوردن نوشابه میتواند موجب
فرسایش مینای دندان شود که درمان آن به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
از بین رفتن لثهها از مضرات نوشابه برای بدن :خوردن نوشابه به طور مرتب می
تواند موجب از بین رفتن لثههای شما شود .قند ،مواد نگهدارنده و رنگهای موجود در
نوشابه زیر لثهها گیر میکنند و به مرور موجب رشد باکتریها میشوند .خوردن نوشابه
می تواند موجب عفونت و تخریب بافت لثه شود که بازسازی آن تقریباً غیر ممکن است.
افزایش چربی شکمی از مضرات نوشابه برای بدن :قند موجود در نوشابه به سرعت
جذب بدن میشود و قند خون را افزایش می دهد .این افزایش ناگهانی قند خون منجر
به تولید انسولین در بدن می گردد و موجب میشود که قند به چربی دور کمر تبدیل
شود .حذف نوشابه از رژیم غذایی می تواند از ورود هزاران کالری و صدها هزار گرم
قند در سال به بدن شما جلوگیری کند و از خطر ابتال به چاقی شکمی جلوگیری کنید.
درد مفاصل یکی دیگر از عوارض نوشابه برای بدن :مطالعات نشان می دهد خانم
هایی که به طور مرتب از نوشابه های شیرین استفاده می کنند ،بیشتر در معرض
خطر ابتال به آرتریت روماتوئید قرار دارند.
مشکالت مربوط به کلیه از دیگر مضرات نوشابه :سنگ کلیه یکی از دردناکترین
بیماریهایی این است که بشر به آن مبتال میشود .تجمع مواد معدنی در کلیه با
گذشت زمان منجر به ایجاد سنگ کلیه میشود .متاسفانه کسانی که به طور مرتب از
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پارس کردن یا واق زدن؟
در جستجوی حقیقت!
گلنار

این روزها موضوعی بین سگ دوستان و فعاالن حوزه تربیت و آموزش سگ باب شده
که آیا وقتی سگ از خودش صدا درمیاورد باید بگوییم پارس کرده است یا اینکه واق
زده است؟ بسیاری از مردم بر این باور هستند که واژه واق زدن درست است و نباید
بگوییم پارس کردن ،چون این کلمه در زبان فارسی ما وجود داشته و یکدفعه وارد شده
است و اصال ریشه خاصی ندارد .البته گروهی هم هستند که وقتی کلمه پارس کردن
را می شنوند فوری به رگ آریایی شان برمی خورد .گروه دوم بر این باور هستند که
اعراب به صدای سگ می گفتند پارس کردن تا فارسی زبان ها را تحقیر کنند( .البته
برای این ادعا هنوز سندی تاریخی وجود ندارد ).شاید برای بسیاری از ما این سوال
باشد که در نهایت کدام دسته درست می گویند؟ باالخره بگوییم واق زدن یا پارس
کردن؟ در این مطلب می خواهم بدون هیچگونه تعصب و سوگیری درباره این مساله
بنویسم .در این مطلب نمی خواهم درباره درست یا غلط بودن این دو کلمه نوشته شود،
بلکه فقط می خواهم با نقطه نظر طرفین دعوا بیشتر آشنا بشویم .قبل از هرچیزی سری
به لغت نامهها بزنیم و با ریشه اصلی این دو کلمه بیشتر آشنا شویم.
دیدگاه گروه اول ،موافقان کلمه پارس کردن :گروه اول که مدعی هستند «پارس
کردن» درست است و مشکل زبان شناسی ندارد ،می گویند این کلمه ریشه کلمه
«پاس» است و معنی نگهبانی و مراقبت می دهد.
خب ببینیم گروه اول چه می گویند درباره ریشه کلمه پارس کردن :پارس در اصل
پارث بوده است .این کلمه در زبان های دیگری مانند زبان سنسکریت به پاتره ،patra
در اوستایی به صورت پاثره  parsaو در سغدی به صورت پارث  parsآمده است و در
هر سه زبان هم به معنی مراقبت،
بیداری ،نگهبانی و محافظت بوده
است ،و چون کار سگ نگهبانی
از گله و خانه بوده است ،آوای
او را پارث گفتند ،یعنی سگ
بیدار است و نگهبانی می دهد.
از آنجایی که ایرانیان بعدها واج
های «ث» و «س» را یک سان بر
زبان آوردند ،پارث را به نادرست ،پارس نوشتند .پس پارس کردن به معنی نگهبانی
دادن است .این گروه همچنین عقیده دارند که پارس به معنی فارس نیست و درست
آن «پارث» است .از طرفی گروهی که پارس کردن را دسیسه اعراب می دانند باید
در نظر داشته باشند که در زبان عربی «پ» وجود ندارد که بتوان چنین موضوعی را به
اعراب نسبت داد .آن چنان که عرب زبانان «پارسی» را نیز «فارسی» تلفظ میکنند و
مینویسند! ولی بانگ سگ را نباح ،عواء و هریر مینامند.
پارس در زبان مادها (ایرانی کهن) پارسوا  parsuaبه معنی مرز بوده و چون
هخامنشیان با مادها هم مرز بودند ،به آنان پارسوا (هم مرز ،همسایه) می گفتند و
همین موضوع رفته رفته پارس شد.

انجمن فردوسی
دومین و چهارمین جمعه هر ماه

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

97091203116
Password: 987654

Code:
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در اینجا بجا است که در مورد نظر یک زبان شناس فارسی نیز بنویسم .دکتر حسن
انوشه ،واژهشناس و استاد زبان فارسی ،مترجم انگلیسی و عربی ،درباره این که
ممکن است «پارس کردن» از «پاس کردن» و پاسبانی سگ آمده باشد ،می گوید:
«این احتمال وجود دارد .در قدیم شبها را به سه پاس تقسیم میکردند ،وقتی هم
میگوییم پاسی از شب گذشت به همین معناست ،سپاسگزاری هم به این معناست
که من میتوانم در پاس دادن شب به شما خدمت کنم ،ممکن است «پارس کردن
سگ» هم از همینجا ریشه گرفته باشد .البته من در این مورد صاحب فتوا نیستم،
این موضوع محتمل است ،اما هیچگونه ارتباطی میان «پارس سگ» و واژه «پارس» یا
«فارس» وجود ندارد».
وسط این دعوا یک موضوعی که خیلی جالب است ،این است که وقتی توی مترجم
گوگل کلمه « »dog barkingوارد کنید ،می بینید که برگردان آن به فارسی کلمه

«پارس سگ» هست .نکته جالبتر این است که در زبان انگلیسی هم از الفاظ مختلفی
برای صدای سگ استفاده می کنند ،کلماتی مانند:
barking, yelping, yowling, woofing, whining
البته به این مورد نیز اشاره کنم که کاربرد هر کدام از اینها متفاوت است .اما در کل
معادل پارس کردن یا واق زدن همان  dog barkingهست.
دیدگاه گروه دوم؛ مخالفان کلمه پارس کردن :تا اینجا دیدگاه موافقان پارس کردن
را خواندیم ،حاال کمی هم با دیدگاه گروه دوم آشنا بشویم .شاید این جمله را شنیده
باشید که پارس کردن درست نیست ،در اصل پاس کردن هست .پاس کردن یا پاس
دادن هم به معنی مراقبت است .یا این نقل قول را ممکن است زیاد شنیده باشید:
چون از قدیم سگ را پاسبان دانسته اند و ما عبارت سگ پاسبان را زیاد شنیده ایم،
وقتی که می خواستند بگویند سگ در حال پاسبانی و نگهبانی است ،می گفتند که
سگ پاس می کند .به مرور این واژه با واژه پارس که نام قومی ایرانی است اشتباه
گرفته شده و اصطالح نادرست سگ پارس می کند رایج گشته است و معنی آن نیز
از پاسبانی به تعریف صدای سگ تغییر یافته است.
در خراسان و بیشتر ایران ،هیچگاه در گفتگوها به لهجه محلی ،کسی نمی گوید
سگ پارس کرد ،بلکه میگویند واق واق کرد .در متون تاریخی هم همیشه عوعو
کردن صدای سگ بوده .این اصطالح هیچ ریشه تاریخی ندارد و اولین بار در لغت
نامه دهخدا پیدا شده است .گویا دهخدا هم آن را از لهجه مردم تهران گرفته بود.
وارد شدن این اصطالح سخیف ،توهین آمیز و بی ریشه در لغت نامه دهخدا باعث
رواج آن در فارسی رسمی شد و این از اشتباهات بزرگ دهخدا بود .البته موضوع
نبودن کلمه پارس کردن در فرهنگ خراسان درست است اما ممکن است این کلمه
از گویش یا زبان دیگری وارد شده باشد که رفته رفته از آن استفاده شده است.
پارس کردن یا واق واق کردن؛ مساله این است! :با توجه به ادعاهای دو طرف
نمی توان گفت که کدام گروه درست می گویند ،نبودن سندی معتبر که به صورت
مستقیم ادعای یکی از طرفین را تایید کند ،باعث شده است که این کشمکش بیشتر
شود و هر دو گروه در حال دعوا باشند .اینکه ما نسبت به تغییرات در زبان شیرین
مادری مان حساس باشیم کار درستی است ،اما افراط و زیاده روی نباید کرد .طی
این سالها کلمات زیادی از انگلیسی به فارسی آمده است ،کلماتی مانند موبایل،
تبلت ،تلویزیون و...
با توجه به اینکه در زبان فارسی معادلهایی برای آنها در نظر گرفته شده ،اما جامعه
آنها را قبول نکرده و از معادل انگلیسی این کلمات استفاده می کنند .نمونه خنده
دارش معادل کلمه تبلت (رایانک مالشی) هست.
برخی از منابع:
 Fفرهنگ واژه های اوستایی ،احسان طبری جلد دوم صفحه 905
 Fفرهنگ واژه های سغدی ،بدرالزمان قریب واژه ی شماره 6467
 Fتاریخ ماد ترجمه کریم کشاورز
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آنجا

آرش ربانی
وقتی بابام گفت قراره با هواپیما بریم
مسافرت هم خوشحال شدم ،هم کنجکاو.
آخه تا حاال من هواپیما رو فقط تو
تلویزیون و کارتونها دیده بودم .برام
عجیب بود که چطور اینهمه آدم توی
یک چیزی مثل اتوبوس ،اونم روی هوا،
میتونن برن مسافرت .وقتی موضوع
رو به مامانم گفتم احساس کردم زیاد
خوشحال نشد .اما به روی خودش نیاورد
و همون طور که روی تخت دراز کشیده
بود دستاش رو سمت من دراز کرد و
خواست که بغلم کنه .منم در حالی که
به سوزنهای توی دستش زل زده بودم
خیلی آروم سرمو روی سینهاش گذاشتم
و همونطور که به سوزنها خیره شده
بودم ،بهش در مورد شباهت هواپیما و
اتوبوس گفتم .مامانم خندهای کرد و
همونطور که مثل همیشه با موهام بازی
میکرد برام توضیح داد که این دو تا با
هم فرق میکنه و گفت که توی هواپیما
همه باید روی صندلی خودشون بشینن و
هیچکس حق نداره بایسته .ولی منم بهش
گفتم وقتهایی که اتوبوس خلوته همه
میشینن و بعد بهش نگاه کردم و اونم در
حالی که میخندید ،لپامو گرفت و گفت:
«آره ،هواپیما عین یه اتوبوس خلوته که
روی هوا حرکت میکنه!» و بعد به بابام
نگاه کرد و خنده از روی لبهاش جمع
شد و رفت توی چشماش .وقتی که داشتم
ازش خداحافظی میکردم دو تا پرستار
که نمیدونم چرا لباساشون همه یک
شکل و یک رنگه اومدن و شروع کردن
به کارایی که همیشه و هر روز روی
مامانم انجام میدن تا شاید حال مامانم
خوب بشه ولی جز اینکه مامان خوشگلم
رو هر روز زشتتر کنن کاری نمیکردن.
یک ساک کوچک توی دستم بود
و نگاهم به یک عالمه عروسک که
خودشون رو به در و دیوار شیشهای
کمدم میزدن و میخواستن باهام بیان.
براشون توضیح دادم که هواپیما مثل
اتوبوس شلوغ نیست و من فقط میتونم
یکیشونو با خودم ببرم و اونم ُگلیه
چون اون مثل خودم نترسه و از هواپیما
نمیترسه .در کمد رو باز کردم و دستم
رو آروم بردم تو تا گلی رو بردارم .نگاه
سنگین همه عروسکها رو روی دستم
حس میکردم .گلی رو که برداشتم
سریع از اتاقم اومدم بیرون تا دلم برای
هیچ کدومشون نسوزه.
اینجا خیلی بزرگه .حتی از خونه مامان
بزرگمم بزرگتر .همیشه فکر میکردم
خونه مامانبزرگم بزرگترین جای

دنیاست .یک خونه با یک حیاط بزرگ،
پر از درخت و گلهایی که فقط بعضی
موقعها قشنگ بودن .ولی اینجا مثل این
بود که تمام درختها و گلهای حیاط
مامان بزرگم رو به یک عالمه آدم و
وسیله تبدیل کنی .اینجا اونقدر بزرگ
و شلوغ هست که اگه یک لحظه دست
بابام رو ول میکردم و گلیم دست منو،
هممون گم میشدیم .محو این شلوغی و
خونه مامان بزرگ بودم که بابام دستم
رو کشید و با خودش برد.
سوار یک اتوبوس عجیب غریب شدیم.
فکر میکنم همین هواپیماست .ولی این
برعکس حرف مامانم بود که میگفت
هواپیما یک اتوبوس خلوته که روی هوا
حرکت میکنه .اینو به بابام گفتم .بابامم
خندید و گفت« :درسته ،این هواپیما
نیست ».مرد دیگهای که کنار ما ایستاده
بود هم لبخندی زد و من خجالت کشیدم.
اتوبوس که حرکت کرد تازه فهمیدم که
داشتم اشتباه میکردم .اتوبوس البالی
هواپیماها حرکت میکرد و من و گلی
از بزرگی اونا ترسیده بودیم .یادم باشه
که بعدا ً از عروسکها عذرخواهی کنم و
بهشون بگم که من و گلی هم به اندازه
شماها ترسوییم .در همین لحظه بابام
بغلم کرد و گفت« :مگه نمیخواستی
هواپیما رو ببینی؟» ولی من چشمهام رو
بسته بودم و سرم رو فشار میدادم به
شونه بابام و فقط سیاهی میدیدم.
چشمهام رو که باز کردم همه چی داشت
کوچیک میشد .کوچیک و کوچیکتر.
به قدری که میتونستی تموم دنیارو
توی مشتت بگیری .این حس رو فقط
وقتهایی داشتم که توی خونه از یک
جایی مثل میز و صندلی میرفتم باال و زل
میزدم به گلهای ریز روی فرش و خیال
میکردم که اونا آدماند و از اون پایین
خیره میشدن به من و من میخواستم
که بپرم روشون .نگاهی به گلی کردم که
عین من زل زده بود به بیرون و بابام که
داشت روزنامه میخوند.
اولش آفتاب و بعدش دیگه صدای بابام
که داشت آهنگی رو زمزمه میکرد،
نمیذاشت که بخوابم .اونجا بود که برای
بار اول توی این سفر دلم برای مامانم
تنگ شد .چون هر وقت و هرجایی که
بودیم میتونستم توی بغلش یک دل
سیر بخوابم .پتو رو با پام پس زدم و
روی تخت نشستم و از پنجره به بیرون
زل زدم تا شاید چرتم بپره .اولین بار
بود که اونجا رو از نزدیک میدیدم.
یعنی تو تلویزیون زیاد دیده بودمش
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ولی از نزدیک نه .یک
دسته کبوتر از اینور به اون
ور رفتند و منم با چشمهام
دنبالشون کردم تا اینکه
چشمم به بابام افتاد .بابام
نگاهی بهم انداخت و گفت:
«خوب خوابیدی؟»
سری تکون دادم و گفتم:
«چرا حاضر شدی؟»
 -نیومدیم اینجا که همش

بخوابیم ،دخترم.
 من از اینجا خوشم نمیآد .کیبرمیگردیم؟
سرشو کج کرد و نگاهی بهم انداخت
گفت « :قرار نبود از این حرفها بزنی ها!»
بعد اومد روی تخت کنارم نشست.
نگاهش کردم و گفتم « :آخه باید زود
برگردیم.هیچکی جای مامان نیست».
بابام دستی به موهام کشید و بوسیدم،
صورتم سوزن سوزن شد .همیشه وقتی
بابام منو میبوسه صورتم سوزن سوزن
میشه و من به خاطر همین زیاد دوست
ندارم بوسم کنه ولی دلم براش میسوزه
و میذارم بوسم کنه .وقتی به موهام
دست کشید دوباره یاد مامانم افتادم و
بهش گفتم که میخوام موهامو کوتاه
کنم درست مثل مامان.
از پنجره نگاهی به بیرون کردم و از روی
تخت بلند شدم .نگاهی به لباسهام کردم
و یک چیز جدید دیدم .گفتم « :این چیه؟»
 چادر. چی؟..ولی ،من ،من ،اصالً بلد نیستم.راستش رو میگفتم .تا حاال به جز چند
باری که اونم با عزیزم رفتیم یک جایی
شلوغی مثل اینجا چادر سرم نکردم.
اون چند بارم عزیزم سرم کرد و همون
موقعم حس خوبی نداشتم بهش .گرمم
میشد و همش فکر میکردم االنه پام
بهش بگیره و بخورم زمین .بابام گفت:
«خودم سرت میکنم».
 حاال حتماً باید باشه؟یک نگاهی از اون نگاههای معروفش
بهم انداخت و من ساکت شدم و رفتم تا
لباسامو بپوشم .روی یک صندلی نشستم
و بابام رو میبینم که داره با یک مرد که
مسئول هتل صحبت میکنه .احساس خوبی
ندارم و حالم با دیدن یک سری افرادی
که لباسهای عجیب غریب سفید رنگی
پوشیده بودن و اونجا وول میخوردن بدتر
شد .یاد پرستار اتاق مامانم افتادم و به این
فکر کردم که االن حتماً اونام دارن دور و
بر مامانم وول میخورن.
هر چقدر که بیشتر نزدیک اونجا
میشدم بیشتر دلم برای مامانم تنگ
میشد ،نمیدونم بابامم همین طوری بود
یا نه .بر خالف مامانم نمیتونستم از توی
چهره بابام بفهمم که داره به چی فکر
میکنه .همیشه خیلی جدی بود و سعی

میکرد با همه چی خیلی جدی برخورد
کنه به جز من .نمیدونم چرا وقتی که
من ازش چیزی میپرسیدم یک لبخندی
روی لبش میاومد و بعد سعی میکرد
جدی جوابمو بده .همین خیلی کفریم
میکرد .از ته دل میخواستم هر چه
سریعتر یک جایی پیدا بشه تا بشینیم
چون دیگه پاهام همراهیم نمیکرد و
این چادر بیشتر دست و پامو میگرفت.
باالخره یک گوشهای توی حیاط پیدا
کردیم که میشد نشست.
فکر کنم دو ساعتی هست که اینجاییم.
حوصلم سر رفته و چیزی نمونده که
بهش فکر نکرده باشم .یک نگاه به گلی
میاندازم و از توی چشماش میخونم که
اونم خسته شده و خوابش میاد .بابام
همون طوری داشت از روی یک کتاب
دعا میخوند .برام عجیب که اینهمه
آدم اینجا میان و میرن و هیچ وقت تموم
نمیشن .بابام نگاهی بهم کرد و گفت:
«خسته شدی؟» سری تکون دادم و به
کبوتری که در همون حین از جایش
پرید خیره شدم.
 چرا خسته بشی؟ اینجا که خیلیقشنگه .نگاه کن.
و با دستش دور و بر رو نشون داد.
 همه رو از اون موقع دیدم .میگمبابا ،نمیشد مامانو با خودمون بیاریم؟
اگه مامان میاومد هیچ وقت اینجا
نمیاومدیم.
بابام دوباره رفت تو خودش.
 ولی دخترم ،ما واسه مامانه کهاینجاییم .اومدیم دعا کنیم که زودتر
خوب شه.
 یعنی نمیشد خونه خودمون اینکاروبکنیم.
 اینجا خدا بهتر صدامونو میشنوه.شاید راست میگفت چون من هر شب
از خدا میخواستم که مامانم برگرده
خونه ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد.
وقتی داشتیم از اونجا میاومدیم بیرون
تلفن بابام زنگ خورد و من ترسیدم
و نمیدونم چی شد که یاد مامانم
افتادم .بابام که تلفنشو قطع کرد دیگه
نمیتونست حرف بزنه و حرفی نزد تا
رسیدیم توی هتل .از پنجره دوباره به
اونجا نگاه کردم و از خدا خواستم تا
دوباره بابام بتونه حرف بزنه.
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به تیم ملی دعوت شدم،
شناسنامه نداشتم ،محروم شدم
ثمانه قدرخان

« هشت تا خواهر و برادریم ،چهار نفر ما مدارک شناسایی دارند اما چهار نفر ندارند.
مادرم ایرانی و پدرم افغان است .طی دوازده سال که در رشته بسکتبال حضور دارم
بالغ بر شصت مسابقه شرکت کردهام؛ لیگ دستهیک و دستهدو بسکتبال کشور و
لیگبرتر بسکتبال کشور؛ ولی زمانی که برای بازی در تیمملی دعوت شدم چون
شناسنامه نداشتم ،نتواستم بروم و محروم شدم».
این حکایت جوان  ۲۳ساله بدون شناسنامه است که با نام «پ» در این گزارش شناسنامهام هستم ،ولی گیر کردهام .نمیدانم چرا فقط مشکل برای ما اهالی سیستان
معرفی میشود ،بسکتبالیستی که در بیش از  ۵۰مسابقه داخلی شرکت کرده و به و بلوچستان است».
عنوان امید تیمهای ورزشی سیستان و بلوچستان شناخته شده است ،اما علیرغم ۲۲اردیبهشت ،۱۳۹۸کلیات الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل
دعوت شدن به تیم ملی بسکتبال ایران ،چون شناسنامه ندارد ازاین امکان محروم از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که پاییز  ۱۳۹۷از سوی دولت و در راستای
شده است .حکایت او روایت محرومیت از حضور حرفهای در دنیای ورزش برای رفع تبعیض در قانون تابعیت و انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند ارائه شده بود ،پس
کودکانی است که بی شناسنامهاند .کودکانی که در استان سیستان و بلوچستان از از تغییرات و اصالحاتی در کمیسیون قضایی ،در صحن مجلس مطرح و مصوب شد.
پدران غیر ایرانی ولی مادرانی ایرانی متولد شدهاند ،در رشته ورزشی خاصی زبانزد براساس این الیحه ،فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند
شده ولی از حضور در بازهای ملی منع شدهاند .طبق آمارهای رسمی ،کودکان بدون به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند .فرزندان مزبور در صورت
شناسنامه رقمی بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر را به خود اختصاص دادهاند .عدم تقاضای مادر میتوانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند
که در صورت فقدان مشکل امنیتی(به تشخیص و اعالم وزارت اطالعات) به تابعیت
ولی فعاالن حقوق کودک میگویند جمعیت بیشناسنامهها بیشتر ازاین است.
چرا بیشناسنامهها نمیتوانند قهرمان ورزشی شوند؟ :رشته تخصصی او بسکتبال ایرانی پذیرفته می شوند .روند اعطای شناسنامه طی سه سال طی شده از تصویب این
است و دوازده سال سابقه ورزش در رشته بسکتبال در استان سیستان و بلوچستان قانون بسیار کند بوده است .کودکان بدون شناسنامه نه تنها از حضور در میادین مهم
را دارد« .پ» ،سال  ۲۰۱۸میالدی به تیم ملی دعوت شده است و اینطور توضیح ورزشی محروم شدهاند ،بلکه همچون سایر شهروند ایرانی نمیتوانند در دانشگاه
میدهد« :با اینکه انتخاب شده بودم قبل از آن هم سال  ۲۰۱۶در تیم ملی نوجوانان ثبتنام کنند و همیشه مثل یک خارجی با آنها رفتار میشود ،هرچند در ایران به دنیا
دعوت شده بودم ،متاسفانه باز هم به دلیل نداشتن اوراق هویتی و شناسنامه نتوانستم آمده و پای خود را از ایران بیرون نگذاشته باشند.
بازی کنم .امسال یعنی  ۱۴۰۱و پارسال هم لیگ برتر پیشنهاد داشتم ،ولی باز هم «خلیل» هم یکی دیگر از بیشناسنامههای ساکن شهرستان سرباز در استان سیستان
امکان بازی کردن برایم فراهم نشد ».تاکید میکند طی سالها بسیار زیاد ضربه و بلوچستان میگوید« :اصرار عجیبی برای اعطا نشدن شناسنامه به کودکان بلوچ
خورده است « :به عنوان جوان  ۲۳ساله که یکی از افتخارآفرینان در رشته بسکتبال متولد از پدران غیر ایرانی وجود دارد ».او هم به دلیل نداشتن شناسنامه به جای
در استان سیستان و بلوچستان هستم متاسفانه از رفتن به تیمملی منع شدهام .هر  ۴مدرسه ،به مدرسه دینی رفته و حافظ کل قرآن است ولی همیشه آرزو داشته پزشک
برادر دیگرم ورزشکار هستند ،یکی در رشته دوچرخه سواری ،دو نفر بوکس و یک شود تا خانوادهاش به جای رفتن به پاکستان برای درمان در شهر خودشان بمانند.
بیشناسنامهها ،نه از حق تحصیل به روال معمول سایر شهروندان برخوردارند و نه
نفر جیت کان دو کار بوده است».
«جیت کان دو» یکی از سبکهای مدرن هنرهای رزمی است که توسط «بروسلی» ،از سایر حقوق افراد عادی جامعه« .پ» میگوید« :خیلی جاها لنگ مدارک میزنیم.
رزمیکار و هنرپیشه معروف سینما پایهگذاری شد .به گفته او هربار برای شرکت در در این سن و سال نتواستم گواهینامه بگیرم ،نتوانستم خیلی معمولی جایی ثبتنام
مسابقات مجبور شده مبالغ زیادی هزینه کند تا بخواهد از یک شهر به شهر دیگری کنیم ،شغل آزاد داریم چون امکان این که کارمند جایی شویم را هم نداریم».
برود و میگوید«:کلی دوندگی کردهام و بین ادارت رفتم و آمدم تا بتوانم مجوز به گزارش رسانههای داخلی ایران بیشناسنامه بودن در شماری از مناطق استان
بگیرم که فقط پانزده روز بتوانم از استان خارج شوم .چون از بلوچها برای خارج سیستان و بلوچستان موروثی است .یعنی از پدر به فرزند میرسد و چون روند
شدن از سیستان و بلوچستان مدارک شناسایی بسیار زیادی درخواست میکنند و اعطای شناسنامه سخت بوده کسی پیگیر آن نشده است.
ورزشکار جوانی که او را در این گزارش «پ» خطاب میکنیم ،یکی از بزرگترین
سختگیری زیادی انجام میشود .ایستهای بازرسی فراوانی وجود دارد».
«پ» میگوید خواسته زیادی نیست از این کشور که برای ما که ورزشکار و قشر مشکالت خود را ساکن بودن در منطقه سیستان و بلوچستان میداند ،انگار قانون
خاصی هستیم و برای استان افتخارآفرینی کردیم شناسنامه صادر کنند .او ادامه نانوشتهای است که به کودکان و مردم بی شناسنامه این منطقه مدارک هویتی تعلق
میدهد« :اولین نفری هستم که از استان سیستان و بلوچستان برای حضور در تیم ملی نمیگیرد .او میگوید« :اگر شهر دیگری ساکن بودم شاید تا االن مدارکم را گرفته
دعوت شدهام و اولین بسکتبالیستی هستم که در تاریخ استان سیستان و بلوچستان بودم .در تماس با سازمان اتباع در شهرهای دیگر متوجه شدم تعداد زیادی موفق به
در لیگ برتر دعوت شدم .ولی نمیدانم چرا مدارک هویتیام را نمیدهند که بتوانم دریافت شناسنامه شدهاند .تمام شهرهای استان سیستان و بلوچستان این مشکل را
در تیم ملی حضور داشته باشم ».در میان هشت خواهر و برادر «پ» ورزشکاران دارند .در حالی که سایر شهرها این مشکل را ندارند .حتی کرمان که نزدیک زاهدان
دیگری هم حضور دارند« :برادرم که در رشته دوچرخه سواری متبحر است به دلیل است نیز چنین مشکلی ندارد ».بر اساس گزارش رسانههای داخل ایران بیشترین افراد
نداشتن شناسنامه نتوانست به مدارج باالیی دست پیدا کند ».حکایت نوجوان بلوچ بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان ساکن هستند .سیستان و بلوچستان،
 ۱۴سالهای را تعریف میکند که ورزش بوکس کار میکند ،به اردوی تیم ملی تهران ،خراسان ،قم ،گلستان در رتبه اول تا پنجم بیشناسنامهها قرار دارند.
دعوت شده ولی به دلیل نداشتن شناسنامه از شرکت در مسابقات محروم شده است .چرا فقط چهار فرزند خانواده رسمی و سهجلد دار هستند؟ :میگوید فقط چهار
چرا کودکان سیستان و بلوچستان شناسنامه دار نمیشوند؟ :مدیر انجمن دیاران فرزند اول خانواده او مدارک شناسایی دارند و توضیح میدهد مشکل مداراک
(مرجع مطالعات مهاجرت در ایران) سال گذشته در گفتوگو با روزنامه «همشهری» شناسایی آنها از سال  ۱۳۶۸شروع شد و به برخی دو تابعیتیها شناسنامه تعلق
گفت« :در استان سیستان و بلوچستان پنجاه و پنج هزار بیشناسنامه ساکن هستند ».نگرفت .تا پیشاز آن شرایط کمی راحت تر بوده است« .فرزین کدخدایی» ،فعال
و تاکید داشت« :در سیستان و بلوچستان نیازمند اراده فراتر در حد سران نظام بلوچ در این رابطه توضیح میدهد« :بسیاری از خانوادهها چنین مشکلی دارند .صرفا
هستیم تا قانون (اعطای شناسنامه) اجرا شود».
به این دلیل هم نیست که سختگیری برای اعطای شناسنامه از سال  ۱۳۶۸آغاز شده
جوان راوی این گزارش با نام «پ» میگوید« :به هر دری زدم جواب نگرفتهام .از است .چون سختگیریها پایه قانونی نداشته و بسیار سلیقهای بوده است .به خیلی
شانزده سالگی پیگیر شناسنامهام شدم گفتند برو هجده ساله شدی بیا .تا االن که موارد بستگی دارد از جمله تیمی که در اداره تابعیت کار میکند ،کارمندی که مسئول
دنباله مطلب در صفحه 51
بیست و سه سال دارم هر هفته دو تا سه بار به اداره اتباع مراجعه میکنم و پیگیر این کار است».
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من زمانی پلیس بودم اما حاال گدایی میکنم

زهرا جویا
یکسال پیش طالبان بر افغانستان مسلط شدند و در میانه آشوب ناشی از عقبنشینی
نیروهای ایاالت متحده و بریتانیا کنترل کشور را در دست گرفتند .زندگی زنان در
سرتاسر کشور دستخوش تغییری بنیادین شد و حقوق وآزادیهایشان محدود شد.
فعاالن جامعه مدنی ،دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل زنان و برکناری آنها
از مشاغل شان و حجاب اجباری را «آپارتاید جنسیتی» خواندند .در خالل ماههای
گذشته «زهرا جویا» با زنان در سرتاسر کشور دربارهی تجارب آنان از زندگی تحت
حکومت طلبان گفتگو کرده است.
سمانه ،کابل :داشتم تنها به سمت خانه میرفتم که در کوچهای با دو طالبی که
تفنگهایشان را بر دوش داشتند ،مواجه شدم .چون برقع نداشتم ،آنها با فریاد
مرا فاحشه خواندند و از من میپرسیدند که چرا برقع نپوشیدهام .تنفگشان را به
سمتم گرفته بودند و دست یکی از آنها روی ماشه تفنگ بود .سرم را پایین انداختم
و گفتم« :دیگر تکرار نمیشود ».وقتی به خانه رسیدم ،نشستم و یک ساعت گریه
کردم .با خودم گفتم که این هشداری است برای اتفاقهای آینده .از آن وقت ،دچار
افسردگی شدهام .دیگر نمیتوانم به لباسهای رنگیام در کمد نگاه کنم چون یادآور
تمام چیزهایی هستند که از دست دادهام.
زهرا ،غرب کابل :بعد از اعالم حجاب اجباری ،نیروهای طالبان مرا گرفتند .از من
پرسیدند که چرا حجاب ندارم و هر چند قصد نداشتم از دستورهای آنها اطاعت کنم
اما عذرخواهی کردم و تصور میکردم رهایم خواهند کرد .اما آنها به خانهام آمدند
و به خانوادهام گفتند که اگر دفعه بعد بدون حجاب مرا ببینند دستگیرم خواهند
کرد .از آن زمان ،پدرم بهندرت به من و خواهرهایم اجازه میدهد که از خانه خارج
شویم و میگوید که نباید به دانشگاه برویم .حاال حتی برادرانم هم میدانند که چه
میپوشم و کجا میروم.
زرلشت ،کابل :در ماه ژوئن ،با برادرم سوار ماشین بودیم که نیروهای طالبان ما را
متوقف کردند .اول ،جدا جدا از ما تحقیق کردند تا ببینند چه نسبتی با هم داریم
و بعد کارت شناسایی خواستند .وقتی برادرم گفت که کارت شناسایی همراهمان
ِ
قنداق تفنگ او را زد و میخواست شلیک کند.
نیست یکی از آنها عصبانی شد و با
مجبورمان کردند دو ساعت آنجا بنشینیم و بعد با خانوادههایمان تماس گرفتیم
تا کارتهای شناساییمان را بیاورند .بعد توانستیم به خانه برگردیم .از آن زمان
جرات نمیکنم از خانه بیرون بروم.
صابره ،بامیان :با وجود این که الزامی در کار نیست اما برای این که بتوانیم به
دانشگاه برویم مجبوریم حجاب عربی (چادر/برقع) بپوشیم .در دانشگاه زنان تحت
نظارت هستند .بر در و دیوار دانشگاه اطالعیههایی درباره حجاب نصب شده است.
هیچوقت فکر نمیکردم که در بامیان دختران دانشجو مجبور باشند اینطور زندگی
کنند .باورم نمیشود که زندگی در اینجا به این شکل درآمده است.
عباسی ،غرب کابل :من و دوستم در حالی که از سر کار بر میگشتیم در اتوبوس
مشغول گفتگو بودیم که ناگهان در محلهای هزارهنشین در غرب کابل همهچیز به هوا
رفت .ما درست در وسط خون و غوغا بودیم .داعش اتوبوس ما را هدف گرفته بود .از
زمانی که طالبان کنترل را در دست گرفتهاند ،امنیت تضعیف شده است .بعدا ً متوجه
شدیم که افراد بسیاری کشته شدهاند .پا و سینه من و پای راست دوستم زخمی شده
بود .زمانی که بمب منفجر شد ،دنیایم زیر و زبر شد .پس از تسلط یافتن طالبان ،همه
چیز سخت شده بود اما من به کارم ادامه میدادم و مصمم بودم که شجاع باشم .اما
حاال پس از این حمله ،ترسی دائمی دارم .درد زخمهایم طاقتفرسا است .پنج بار عمل
شدهام و نمیتوانم بدون کمک به دستشویی برم یا لباسهایم را بپوشم .اما زخمهای
روانیام نیز عمیقاند .برای رسیدن به مطب دکترم باید از محل بمبگذاری عبور کنم و
هر بار لرزش خودرو و حرارت انفجار را احساس میکنم و صدای جیغ مردم را میشنوم.
زمانی که میخواهم بخوابم هم این صحنه مدام در برابر چشمانم تکرار میشود.
سکینه ،قندهار :خیلی وقت است که زندگی سخت شده است .پنج سال پیش
همسرم را در حمله هوایی از دست دادم و قبل از قدرت گرفتن طالبان در خیابان
غذا میفروختم و برای فرزندانم لقمه نانی میبردم .االن اجازه ندارم کار کنم .طالبان
به من و سایر بیوهها کارتی دادهاند که با آن هر سه ماه یکبار میتوانیم یک گونی
گندم ،سه لیتر روغن خوراکی و هزار افغانی دریافت کنیم اما این برای ادامه زندگی
خانوادهام کافی نیست .من با سه زن بیوه دیگر و فرزندانشان زندگی میکنم اما
اجاره ما ۴۰هزار افغانی در ماه است و از پس آن بر نمیآییم .نگرانیام این است که
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اگر نتوانیم کار کنیم از گرسنگی
خواهیم مرد.
مریم ،پلیس پیشین (برای
حفظ امنیت او مکانش اعالم
نمیشود) :تا قبل از سلطه طالبان،
پلیس بودم .همسرم مرده بود
اما با حقوقم میتوانستم از پس
هزینههای دو دخترم بر بیایم
و برای آنها هر چه را که نیاز
داشتند تهیه کنم .حاال کارم را از
دست دادهام و طالبان در تعقیب زنانی هستند که در نیروهای امنیتی مشغول به کار
بودهاند .هنوز هم وحشت دارم که مبادا پیدایم کنند .در هفت ماه گذشته محبور
بودهام که برای تأمین غذای دخترانم گدایی کنم .تمام روز در خیابان زیر برقع
مینشینم تا مبادا کسی من را بشناسد و گزارشم را به طالبان بدهد .دیگر خودم را
نمیشناسم .یک روز ،دو پسر چند سکهای برایم انداختند و یکی از آنها به دیگری
گفت که این فاحشه است .آن روز دو قرص نان خریدم و به خانه رفتم و تمام شب
را گریه کردم.
مهلقا۱۴ ،ساله (برای حفظ امنیت او مکانش اعالم نمیشود) :زمانی که به من گفتند
که نمیتوانم به مدرسه بروم افسرده شدم و دیگر انگیزهای برای کار و مطالعه در
خانه نداشتم .اما به خودم میگفتم که برای رسیدن به آیندهای بهتر و دست یافتن به
ِ
ممنوعیت رفتن دختران
آرزوهایم باید ادامه بدهم .باید راههایی پیدا کنم که بهرغمِ
به مدرسه بتوانم به تحصیلم ادامه دهم .به همین خاطر هر روز در خانه زبان انگلیسی
میخوانم تا بتوانم برای بورسیه درخواست بدهم و شاید روزی در خارج از کشور
کامپیوتر بخوانم .هنوز هم تالش میکنم دستاوردی داشته باشم.
سمیرا۱۸ ،ساله (برای حفظ امنیت او مکانش اعالم نمیشود) :من باید کالس
دوازدهم باشم اما اجازه ندارم به مدرسه بروم .پس از تسلط طالبان ،تصمیم گرفتم
این تهدید را به فرصت تبدیل کنم به همین خاطر از بازار مواد خام و پارچه میخرم
و آنها را به زنانی که در خانه لباسهای سنتی میدوزند میفروشم .مقداری پول جمع
کردهام و اگر وضعیت بهتر شود میخواهم با استفاده از آن کارخانه خودم را راه
بیندازم .از این که میتوانم به خانوادهام کمک کنم به خودم افتخار میکنم.
خاطره ،هرات :بیش از نیمی از زندگیام را به کار هنری پرداختهام و روی چوب
حکاکی میکنم .در این منطقه من تنها زن حکاک بودم و بیش از هزار اثر هنری خلق
کردهام .بعد از به قدرت رسیدن طالبان ،خلق اثر هنری کار خطرناکی شده است .زن
بودن و هنرمند بودن خطرناکتر هم هست .طالبان به من گفتند میتوانم به حکاکی
ادامه دهم اما میدانم که این کار ناممکن است .چون احساس امنیت نمیکنم مجبورم
خودسانسوری کنم .قبالً چهرهها را حکاکی میکردم اما االن بیشتر آیات قرآن را
روی چوب کندهکاری میکنم .پیشتر هر روز به استودیو میرفتم اما االن هر یکی
دو ماه یکبار به اینجا میآیم تا آثار و ابزارهایم را گردگیری کنم .اغلب ابزارهایم
را به حراج گذاشتهام و دوستانم به من توصیه میکنند که افغانستان را ترک کنم.
مشتریان ایرانیام به من میگویند به ایران بروم ،در آنجا ارزش کار من را میدانند.
اما به آنها میگویم که در افغانستان میمانم ،ممکن است روزی همه چیز تغییر کند.
بَهره ،هرات :در تاریکترین لحظات و زمانی که هیچ امیدی نیست ما تالش کردیم تا
راهی را در پیش بگیریم که هرگز بسته نمیشود ،یعنی راه کتاب را .ما در خانوادهمان
شاعر و نویسنده داریم و خودم مدرک کارشناسی ارشد دارم .دو ماه بعد از تسلط
طالبان بر هرات من و چهار نفر از دوستانم تصمیم گرفتیم نشستهای دورهمی
برای کتابخوانی برگزار کنیم .اولین کتابی که انتخاب کردیم ،ترجمه فارسی رمان
نویسنده آلمانی ،هاینریش بل ،با عنوان عقاید یک دلقک ( )۱۹۶۳بود .جلسات ما
مخفیانه بودند اما به زودی خبرش به گوش دیگران هم رسید .اکنون ما  ۴۰عضو از
اقشار مختلف جامعه داریم و در تلگرام با هم بحث و گفتگو میکنیم .تعدادی از ما
تالش میکنیم تا هر دو هفته یکبار با هم مالقات کنیم و به نقد و بررسی ادبیات جهان
بپردازیم .ما کتابهایی را انتخاب میکنیم که در افغانستان در دسترس هستند اما
درباره مسائل جهانی نیز صحبت میکنیم ،بیشتر درباره مشکالتی که زنان در طول
تاریخ مجبور بودهاند تحمل کنند ،و این که آنها برای تحملپذیر کردن این دوران
چه اقداماتی انجام دادند .همچنین کتابهایی را میخوانیم که نویسندگان آنها جنگ
جهانی دوم را تجربه کردند زیرا همگی با این نویسندگان احساس نزدیکی و همدلی
داریم .تالش ما این است که روحیه زنان هرات را حفظ کنیم .این دورهمیها به
پناهگاه ما تبدیل شدهاند.
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پیشبینی افزایش
«دمای خطرناک» در سالهای آینده

اروپا درگیر بدترین
خشکسالی در  ۵۰۰سال اخیر

یک مطالعه جدید نشان داد آنچه
در منابع رسمی «گرمای خطرناک»
نامگذاری شده است ،به احتمال
زیاد در دهههای آینده حداقل
سه برابر خواهد شد .این مطالعه
پیشبینی میکند که با بدتر شدن
وضعیت اقلیمی ،اکثر مناطق جهان
تحت تاثیر قرار میگیرند .به
گزارش ایندیپندنت ،در بسیاری از شهرهای ثروتمند مناطق معتدل جهان که نزدیک
خط استوا قرار دارند ،دمای هوا به بیش از  ۳۹درجه سانتیگراد رسیده و رطوبت
افزایش یافته است .آمارها نشان میدهند تا اواسط همین قرن ،چنین روزهای گرم و
خطرناکی  ۲۰تا  ۵۰بار در سال تکرار خواهند شد .این مطالعه در ماه آگوست در مجله
جهان ارتباطات و محیط زیست منتشر شد.
بر اساس این مطالعه ،تا سال  ،۲۱۰۰مناطقی مانند جنوب شرقی ایاالت متحده اغلب
ماههای تابستان را با این درجه حرارت خطرناک سپری خواهند کرد .این وضعیت در
مناطق استوایی از این هم خطرناکتر است .این مطالعه درباره وقوع یک وضعیت بسیار
خطرناک یعنی دمای باالی  ۵۱درجه سانتیگراد هم هشدار داد .این وضعیت که حاال
بهندرت رخ میدهد ،ممکن است تا اواخر قرن  ۲۱در مناطق استوایی مانند هند یک تا
چهار هفته در سال اتفاق بیفتد.
لوکاس زپتلو ،دانشمند اقلیمی دانشگاه هاروارد که نویسنده این گزارش است،
میگوید« :این تحوالت ترسناک است ».او میگوید« :در سالهای آینده ،میلیاردها نفر
به طور مداوم در معرض دمای خطرناک قرار خواهند گرفت .وضعیتی که در گذشته
بهندرت اتفاق میافتاد ،در آینده هر سال اتفاق خواهد افتاد».
لوکاس و همکارانش برای بررسی نتایج این دو سطح از گرمای باال بیش از یک هزار
شبیهسازی کامپیوتری انجام دادهاند .آنها تغییرات آب و هوایی را برای سالهای
 ۲۰۵۰تا  ۲۱۰۰محاسبه و آن را با تغییرات دمای ساالنه از  ۱۹۷۹تا  ۱۹۹۸مقایسه
کردند .این مطالعه نشان داد که وضعیت دمای بیش از  ۳۹درجه در مناطق معتدل
جهان سه تا  ۱۰برابر افزایش خواهد یافت .این در حالی است که حتی در بهترین
سناریوهای کنترل افزایش دمای زمین ،فقط دو درجه افزایش دما پیشبینی شده بود.
این مطالعه همچنین نشان داد که فقط پنج درصد احتمال دارد که گرم شدن زمین
در سطوح پایین پیشبینیشده اتفاق بیفتد .آنچه بیشتر احتمال دارد این است که تا
سال  ،۲۱۰۰دمای بیش از  ۳۹درجه سانتیگراد مناطق استوایی اغلب روزهای سال را
شرجیتر خواهد کرد.
شیکاگو در شمال ایاالت متحده از سال  ۱۹۷۹تا  ۱۹۹۸فقط چهار بار دمای بیش از ۳۹
درجه سانتیگراد را تجربه کرد اما این مطالعه نشان میدهد به احتمال زیاد این دما تا
پایان قرن ۱۱ ،بار در سال اتفاق خواهد افتاد.
لوکاس زپتلو هشدار داد که این موج گرما تنها بحرانی نیست که در پی تغییرات اقلیمی
آن را شاهد خواهیم بود .او از افزایش سطح آب دریاها و اقیانوسها ،کمبود آب شرب
و تغییر در اکوسیستمها هم ابراز نگرانی کرد.

دو سوم اروپا هم اکنون خشکسالی
قابل توجهی را تجربه میکند که
احتماال بدترین دوره کمآبی از
این نوع در  ۵۰۰سال اخیر است.
به گزارش بیبیسی« ،رصدخانه
جهانی خشکسالی» در گزارش تازه
خود میگوید که  ۴۷درصد قاره در
شرایط «هشدار» قرار دارد که به
معنی این است که در این مناطق خاک خشک شده است ۱۷ .درصد دیگر هم در حالت
احتیاط قرار دارد که به معنی «ظاهر شدن نشانه های فشار» بر پوشش گیاهی است .این
گزارش اخطار میدهد که این دوره کم آبی به برداشت محصول و آتش سوزیهای
طبیعی دامن خواهد زد و ممکن است در برخی از بخشهای جنوبی اروپا تا چند ماه
دیگر ادامه پیدا کند.
در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته ،پیشبینی میشود برداشت ذرت در اتحادیه
اروپا  ۱۶درصد ،سویا  ۱۵درصد و دانه آفتابگردان  ۱۲درصد افت کند.
«رصدخانه خشکسالی» بخشی از بازوی تحقیقی کمیسیون اروپایی است .این کمیسیون
در واکنش به گزارش این گروه هشدار داد که دادههای اولیه حاکیست که «همچنان به
نظر میرسد خشکسالی جاری ،بدترین در حداقل  ۵۰۰سال اخیر باشد».
ماریا گابریل کمیسر تحقیقاتی این گروه گفت موج گرمای جاری و کمبود آب «در
سراسر اتحادیه اروپا باعث فشار بیسابقه بر سطح آب شده است ».او افزود« :درحال
حاضر شاهد فصل آتش سوزی خیلی بدتری از حالت عادی و تاثیر شدید آب و هوا
بر تولید محصول هستیم .تغییر اقلیم بدون شک هر سال محسوستر میشود ».این
گزارش هشدار میدهد که تقریبا همه رودهای اروپا به درجاتی خشک شدهاند .به
غیر از تاثیر روشن آن بر قایقرانی ،خشک شدن رودها بر تولید انرژی که از پیش در
وضعیت بحرانی بوده اثر میگذارد .به گزارش این گروه تولید نیروی برق آبی ۲۰
درصد افت کرده است.
این گزارش میگوید که «خشکسالی شدیدی» در بسیاری نقاط برای یک سال ادامه
داشته ،اما «از اوایل ماه اوت گسترش یافته و بدتر شده است ».انتظار میرود که این
وضعیت حداقل تا ماه نوامبر امسال در طول سواحل اروپایی مدیترانه ادامه یابد.
این گزارش اخطار می دهد که وضعیت در شماری از کشورها از جمله ایتالیا ،اسپانیا،
پرتغال ،فرانسه ،آلمان ،هلند ،بلژیک ،لوگزامبورگ ،رومانی ،مجارستان ،شمال
صربستان ،مولداوی ،ایرلند و بریتانیا درحال وخیمتر شدن است.
گزارش تیره این محققان در پی افت سریع سطح آب رودهای این قاره که باعث
پدیدار شدن به اصطالح «سنگهای گرسنگی» شده منتشر میشود .پدیدار شدن این
سنگ ها به طور تاریخی به معنی خطر قحطی بوده است.
در بریتانیا هم که در چند منطقه آن خشکسالی اعالم شده ،برخی درختان از حاال به
رنگ پاییزی درآمدهاند که به گفته دانشمندان یک «خزان کاذب» به دلیل گرمای شدید
است .درحال حاضر بخشهای بزرگ دیگری در جهان از جمله غرب آمریکا ،جنوب
غربی چین و شمال شرق آفریقا هم خشکسالی شدیدی را تجربه میکنند.

دست و پا گر بشکند با نسخه درمان می شود
چشم گریان هم دمی با بوسه خندان می شود
سیل باران گر ببارد از نسیم صورتی
غم مخور با خنده ای از دیده پنهان می شود
مختصر گویم اگر ویران شود کاشانه ای
جای هر ویرانه ای کاخی نمایان می شود
یا که آید سوز غم تا بشکند ُخم خانه را
گر که باشد همتی میخانه بنیان می شود
چون مریدی می ِک َشد رنج ریاضت سال ها
عاقبت با پیر خود هم سوی رندان می شود
ای خدا هرگز نبینم بشکند قلب کسی
دل شکسته باطنش از ریشه ویران می شود

گل شوی در باغ عشقم باغبانت می شوم
در کویر داغ و سوزان سایبانت می شوم
رخ نمایی بر منِ عاشق میان گل رخان
عمر نوحی را بگیرم جاودانت می شوم
خم ز ابرویم رها کن با نگاهی مهربان
خده بر لب هایم نهی من مهربان می شوم
قصه پردازم تویی نقش مرا حاشا نکن
راویم باشی عزیزم قهرمانت می شوم
پر گشا بر اوج مینا تا رسی بر طارق عشق
وا رهم از تیرگی چون آسمانت می شوم
با دلم همراه شو در راه عشق و عاشقی
راهی و همدل شوی من ساربانت می شوم

باید از چشم تو یک معجزه ترسیم کنم
جای امضا ِ
دل خود را به تو تقدیم کنم
ساعتی را که به صحرای دلم پا زده ای
با عالمت زدن اسطوره ای تقویم کنم
ای َک َرم کرده تو ای تازه ِ
گل بنده نواز
ِ
صاحب تکریم کنم
باش با دل ،که تو را
آسمانت بشوم ،بال و پری باز کنی
ماه را با ِ
شب چشمان تو تقسیم کنم
هر کجا خسته شدی سینه من خانه توست
فخرم این بس که تو را یک سره تعظیم کنم
راستی لحظه میال ِد تو یادم نرود
قلب غم دیده خود را به تو تسلیم کنم
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ادامه مطلب مشقی تازه در...از صفحه ۱۹

دکتر حمیدی اهل لبخند نبود همواره
چهره معترضی داشت .به حضور و غیاب
خیلی اهمیت می داد .چهره ای استخوانی
و الغر داشت .از شعر نو به شدت متنفر
بود و بد می گفت .حتی با احمد شاملو هم
در همین زمینه منازعه داشت و از عطار
هیچ خوشش نمی آمد و حرف های او را
درباره سوزن ادهم پینه دوز سراسر دروغ
و چرندیات می دانست .من هنوز دانشجو
بودم که بازنشسته شد .دیگر او را ندیدم.
روزی که برای بدیع الزمان فروزانفر بعد
از درگذشت او مراسمی برپا شده بود،
دکتر حمیدی هم آمد .ما دانشجویان
دورش جمع شدیم و اظهار خوشحالی
کردیم .او هم از دیدن ما خوشحال
بنظر می رسید .در آن مراسم عظیم
گرامیداشت فروزانفر استادها و شخصیت
ها تا قریب  12شب سخن گفتند .آخرین
سخنران من بودم که نماینده دانشجویان
بودم .من با اشک و صدایی لرزان مطالبی
گفتم .حرف هایم پسند استادانم افتاد،
منجمله دکتر حمیدی.
دکتر حمیدی شعر کالسیک فارسی را
عمیقا می شناخت و به درسش حسابی
مسلط بود .درس را هم خیلی جدی می
گرفت .بچه ها هم درسش را خوب می
خواندند و نمرات عالی از او می گرفتند.
دکتر حمیدی آثاری در شعر و نثر و
ترجمه دارد .شعر مرگ قو ،سروده
وی بی نظیر است و شهرت فراوان
دارد .اشعار وطنی او نیز توجه برانگیز

است .استاد در سال  1363درگذشت و
مزارش در باغ حافظیه شیراز است .من
به خود می بالم که روزگاری شاگرد این
استاد بزرگ بودم.
خصوصیات یک رمان خوب
سامرست موام داستانسرای بزرگ
معاصر در این باره چنین گفته است:
«یک رمان خوب باید موضوع بسیار
جالب توجهی داشته باشد .منظورم
موضوعی است که فقط برای یک دسته
از خوانندگان جالب نباشد .برای اینکه
بدانید منظورم چیست ممکن است آدمی
درباره سیستم آموزش و پرورش رمانی
بنویسد که برای متخصصان بسیار جالب
باشد ،ولی من نمی توانم خود را قانع کنم
که این رمان جز یک داستان بی مزه
چیز دیگری نخواهد بود .اجزای یک
رمان باید بهم ربط منطقی داشته باشند
و خواننده را متقاعد کند .رمان باید اول،
وسط و پایان داشته باشد .بایستی نه تنها
موضوع رمان را بپرورانند بلکه از خود
داستان برویند و بیرون بیایند .نقش
هایی که رمان نویس ساخته باید طوری
باشند که خواننده به شخصیت تک تک
آنها توجه کند .خالصه باید خواننده
بگوید این درست همان چیزیست که
من انتظار داشتم که فالن آدم رفتار
کند .تکه های روایت کننده باید روشن
و بجا باشد .طوالنی تر از آنچه الزم
است نباشد و دست آخر یک رمان باید
سرگرم کننده باشد».

تالش کردم بهتدریج اطرافیانم را به
همانی که هستم و فکر میکنم درست
است ،عادت بدهم .مثالً اوایل روسری
سر میکردم و فقط بلوز و دامنم تبدیل
شد به بلوز و شلوار .بعد آستین بلندم
تبدیل شد به آستین سه ربع .بعد هم
کمکم روسری را کنار گذاشتم و گاهی
آستین حلقهای هم میپوشیدم .تا
مدت زیادی جلوی بعضی از فامیلهای
مذهبیمان روسری سر میکردم،
نمیخواستم که معذب شوند یا احساس
کنند به آنها بیحرمتی میکنم .اما االن
جلوی آنها هم روسری سر نمیکنم و با
بلوز و شلوار میگردم.
االن اینها را ساده تعریف میکنم اما
مسیر خیلی سختی بود و واکنشها
خیلی بد بود .مدام میخواستند پدرم را
تحریک کنند .میگفتند فالنی دخترش
را ول کرده که هر کاری دلش میخواهد
بکند .آن موقع در تمام خانواده
مادریام ،من تنها زنی بودم که چادری
نبودم .نسل مادربزرگ و مادرهایمان
که همه بدون استثنا چادری بودند ،از

آن چادریهای سنتی-مذهبی که قبل
از انقالب هم چادرشان را داشتند و حاال
برای بعضیهایشان ماجرا جدیتر و
انقالبیتر هم شده بود .همنسلهای خود
من هم تقریباً همینطور بودند .حتی
خانوادهای که دخترهایشان از اول چادر
نداشتند ،همیشه و حتی در مهمانیها با
مانتو و روسری بودند و زن بیحجاب
در فامیلمان نداشتیم .فقط هم حجاب
شرعی نبود .اگر مثالً من در یک مهمانی
زنانه لباس آستین حلقهای یا دامن کوتاه
میپوشیدم ،به مادرم میگفتند دخترت
را بیحیا بارآوردهای.
بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم
که هرکس من را میخواهد باید
همینجوری که هستم بخواهد و اگر
کسی با بیحجابیِ من راحت نیست،
به خانه ما نیاید و من هم به جمعها و
مهمانیهای آنها نمیروم .واقعاً هم
سالهاست که با خیلی از افراد فامیل
دیگر رفتوآمد ندارم .بعد از من
کمکم چند تا از دخترهای فامیل اول
چادرشان را کنار گذاشتند و بعد هم

ادامه مطلب روایت هایی از...از صفحه ۱۵
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ادامه مطلب به تیم ملی ..از صفحه ۴۸
«پ» اضافه میکند« :شنیدهام در
باقی شهرها غیر از استان سیستان و
بلوچستان شماری از مردم بیشناسنامه
مدارک هویتی خود را گرفتهاند ولی
استان سیستان و بلوچستان هیچ مدرکی
به کسی نداده است .حتی با متقاضیان
مصاحبه هم انجام نشده است ».او در
حال حاضر دانشجوی رشته معماری
دانشگاه آزاد است .اینطورمیگوید
که در دانشگاه سراسری قبول شده
است ولی چون شهروند ایرانی محسوب
نمیشود باید شهریه پرداخت کند،
بنابراین دانشگاه آزاد را برای ادامه
تحصیل انتخاب کرده است .او میگوید:
«برای مدارک تحصیلام خیلی جاها
به مشکل برخورد کردیم .در دوران
ابتدایی هم من دو تا سه ماه از مدرسه

عقب میافتادم .بعداز سه ماه یا الیحهای
تصویب می کردند یا میتوانستم نامهای
از اداره اتباع بگیرم که به درسام ادامه
بدهم .سوال من این است که چرا نیمی
از هشت فرزند خانواده ما باید شناسنامه
داشته باشند و نیمی نداشته باشند .هر
هشت نفر ما در ایران به دنیا آمده و
مدارک همینجا را گرفتهایم و هیچ رفت
وآمدی به افغانستان نداشتهایم .همه
اعضای خانواده ما در ایران ساکن هستند.
پدر من هم بیش از  ۴۵سال است که
اقامت ایران را دارد و به افغانستان هیچ
رفت و آمدی نداشته است .ولی به ما
اقامت ایران را نمیدهند در حالی که در
بسیاری از کشورهای دنیا بعد از گذشت
حتی پنج سال اقامت دائم آن کشور داده
میشود و شهروند عادی میشوند».

ادامه مطلب ای.اف.تی ...از صفحه ۳۳

این بخش از مغز مسئول تحریک پاسخ
استرس در بدن ما است و هورمون های
مربوط به استرس را در جریان خون
آزاد می کند .این واکنش که عموما
به عنوان پاسخ «جنگ و گریز» نیز
شناخته می شود ،واکنش طبیعی بدن
ما به یک تهدید است .مشکل این است
که ما اغلب بیشتر از آنچه می خواهیم
آمیگدال خود را مسئول می کنیم .پاسخ
آمیگدال به طور طبیعی به ما کمک می
کند تا خود را در مواقع ضروری از خطر
دور کنیم .اما اگر ما بخواهیم مثال در یک
جلسه شرکت کنیم که احتیاج به تمرکز
و آرامش دارد ،ولی ترس و نگرانی از
انجام شدن روند جلسه باعث استرس و
باالرفتن سطح کورتیزول می شود و بدن

همان واکنش «جنگ و گریز» را انجام
می دهد .در روش ضربه زدن یا ای .اف.
تی و تکرار جمالت بخصوصی ،ما پیغام
آرامش بخشی به مغز خود فرستاده و
کم کم بدن در حالت آرامش قرار می
گیرد .همین آرامش سطح کورتیزول را
پائین آورده و کمک می کند که ما به
ترس ،درد و اضطراب خود غلبه کنیم.
در مقاله بعد شما خوانندگان عزیز با
چگونگی انجام ای .اف .تی آشنا خواهید
شد و امیدوارم با خواندن این مطلب و
آشنا شدن به این روش آسان و رایگان
بتوانید آرامش را به جسم و روح
خودتان دعوت کنید و هرچه بیشتر از
زندگی بدون درد و استرس لذت ببرید.
تقدیم با عشق و احترام

عشق تنها نیرویی است که قادر است دشمن را به دوست تبدیل کند.
“مارتین لوترکینگ”

کالً حجابشان را .پسرهای فامیل هم
تغییر کردهاند و وقتی میبینند که
همسر یا خواهرشان دیگر نمیخواهد
حجاب داشته باشد ،حمایتشان میکنند.
برای بعضی که مذهبی هستند و چادری،
هنوز پذیرفتنش سخت است و مستقیم و
غیرمستقیم حرفشان را میزنند ،یا متلک
میاندازند و رو تُرش میکنند ،ولی خب
ما هم کا ِر خودمان را میکنیم .من به
این نتیجه رسیدهام که آنهایی که واقعاً
مذهبی هستند ،به کسی کاری ندارند.
اگر هم یک وقتی سربسته میگویند که
خوب است حجاب داشته باشی ،جوری
حرف میزنند که ناراحت نمیشوی.
پدرم هم سختگیری میکرد اما بیشتر

از اینکه مذهبی باشد ،سنتی و غیرتی
بود .ولی برادرم ،هم خیلی غیرتی بود
و هم خیلی مذهبی .اما االن حتی او هم
ِ
حجاب من
خیلی تغییر کرده و دیگر به
کاری ندارد .نمیدانم چه اتفاقی برایش
افتاد ،اما از وقتی فهمید مذهب یک چی ِز
الکی است ،خیلی آرام شد .یک بار به او
گفتم که من خیلی سر چادر و حجاب
از تو کتک خوردم .گریه و عذرخواهی
کرد و گفت« :فامیل میگفتند مرد باید
اینجوری باشد .من هم میدیدم که
مردهای فامیل اینجوری هستند و غیرت
دارند ،فکر میکردم مردانگی این است
ِ
حجاب خواهر و مادرت گیر بدهی.
که به
االن میفهمم که چقدر احمق بودم».
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ادامه مطلب تبعیض زیبایی...از صفحه ۲۲

معلوم شد که زیبایی یا عدم زیبایی ،بیشتر القاکننده صفات ارزشی است تا
صفات غیر-ارزشی .در واقع ،خوشگلها (به صرف زیبایی) ۲۰ ،درصد بیشتر از
آدمهای عادی القاکننده صفات خوب ارزشی هستند ،ولی فقط  ۱۰درصد بیشتر از
آدمهای عادی القاکننده صفات خوب غیر-ارزشی هستند .گرچه شرکتکنندگان
این تحقیق آمریکایی بودند ولی نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر نشان
میدهد که این اثر همه جایی است.
محققان این پژوهش معتقدند که این امر پیامدهای منفی واقعی دارد .البته با توجه
به تحقیقات فراوانی که پیش از این انجام شده و عواقب حاد این تبعیض را اثبات
کرده ،شنیدنش مایه تعجب نیست ،اما حرف آنها این است که بهرغم تاریخچه
طوالنی پژوهشهایی که وجود این تبعیض را اثبات میکند ،هنوز روشی برای
کاهش تعصب یا تبعیض علیه آدمهای بدگل وجود ندارد .به این ترتیب باید دنبال
رویکردهای روانشناختی یا اجتماعی برای مقابله با آن و خطاهای ناشی از آن در
جامعه باشیم.
ادامه مطلب جمهوری فتواها...از صفحه ۱۷

این زوال روحانیون در دوران پسر
رضاشاه یعنی محمدرضا شاه هم ادامه
یافت .محمدرضا شاه با اجرای انقالب
سفید ،مالکیت زمین را از طبقه ّ
ملک
به طبقه رعیت منتقل کرد و به زنان حق
رای داد .در واکنش به اینها خمینی
هوادارانش را به خیابان ریخت تا شاه
را وادار به عقبنشینی کند ،که شکست
خوردند .خمینی بازداشت و تبعید شد.
پزشک شخصی شاه بهایی بود ،و
یهودیانی مثل حبیب القانیان [بنیانگذار
پالسکو] میتوانستند در اقتصاد نقش
مهمی بازی کنند ،و خواهر شاه حتی
مسیحی شد ،که مجازاتش مرگ است.
طبقه فتواساالر داشت همه چیز را
میباخت ،ولی خمینی مصمم بود همه
چیز را پس بگیرد .خمینی فرصتی را
پیدا کرد تا قدرت خود را پایهگذاری
کند و فتوا را به جایگاه خود برای اعمال
نفوذ سیاسی و دینی برگرداند .به لحاظ
تاریخی ،روحانیون شیعه دوازده امامی
عقیده داشتند که حق حکومت تنها به

خدا [اهلل] تعلق دارد که او آن را به پیامبر
و دوازده امام منتقل کرده است .خمینی
یک دیدگاه اقلیتی را تبلیغ میکرد،
یعنی :در غیاب امام دوازدهم ،روحانیت
حق و مسئولیت تاسیس دولت اسالمی بر
اساس شریعت و اجرای آن از طریق فتوا
را در اختیار دارد .هدف این روحانیون
زمینهسازی بازگشت امام غایب بود.
انقالب اسالمی سال  ،۵۷قدرت روحانیت
و جایگاه فتوا را برگرداند .و دهها سال
است که خامنهای اصرار میکند فتوای
خمینی علیه سلمان رشدی به قوت خود
باقی است .خامنهای میداند که این فتوا
قدرت فراملّی دارد .او از آن استفاده
میکند تا ارادهاش را بر پندار و گفتار
و کردار میلیونها مسلمان در جاهایی
بسیار دورتر از ایران تحمیل کند .این
بار فتوا یک آمریکایی را به کشتن
آمریکایی دیگری ترغیب کرد .توطئه
شکست خورد .اما معلوم نیست قربانی
بعدی هم شانس بیاورد.

موضوع مهمی که در بین جامعه
رنگینکمانی و حتی ترنسها نیز بسیار
مشاهده میشود ،تاکید بر ارتباط
بین هویت جنسیتی افراد ترنس با
جراحیهای اندام جنسی و همچنین
هورمونتراپی است .این مساله از جمله
مواردی است که افراد ترنس را وادار به
انجام عملهای جراحی ناخواسته میکند.
در مقابل نیز قضاوت درباره تصمیم خود
خواسته برخی از افراد ترنس به جراحی و
ترنزیشن و مقایسه اشتباه میان افرادی که
از مالل جنسیتی رنج میبرند با افرادی که
نیاز به انجام جراحی را در خود احساس
نمیکنند ،موضوعی است که فشار زیادی
را به افراد ترنس وادار میکند .ترنزیشن
و جراحی در بین افراد ترنس امری

اختیاری است .همه افراد ترنس ملزم
به انجام جراحیهای تصدیق یا بازتایید
جنسیت نیستند .افراد ترنس به دالیل
مختلفی ترنزیشن یا جراحی را انجام داده
یا انجام نمیدهند .به همین دلیل هرگونه
قضاوت درباره این موضوع مصداق بارز
ترنسهراسی به شمار میآید.
مقایسه افراد ترنس با کلیشهها و
قالبهای سفت و سختی که جوامع
مختلف برای دوگانه زنان و مردان
تعریف میکنند ،کار بسیار نادرستی
است .این اشکال مقایسه افراد ترنس را
مجبور میکند برای هرچه بیشتر شبیه
بودن به زن و مرد کلیشهای تعریف شده
در جامعه مورد نظر تالش کنند و در
صورت عدم موفقیت دچار سرخوردگی
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ادامه مطلب کنترل بر بدن...از صفحه ۴۱

رژیم ایران (و نظامهای مشابه) موجودیت خود را در جنگ با انسانیت تعریف کرده،
و کوتاهآمدن بر سر حقوق انسانی را عقبنشینی و شکست در جبهه این جنگ خود
ساخته میبیند .هر آزادی یا هر حق سنگری در جبهه جنگ با انسان است .یک روز
پوشش زنان ،فردا بهائیان ،پسفردا مردان خوشتیپ یا هرچی.
در واقع حجاب اجباری بخشی از تصویر بزرگتر است :کنترل لباس زنان ،لباس
مردان ،تولید مثل ،موسیقی ،طرز غذا خوردن ،طرز راهرفتن ،طرز حرفزدن ،آواز
خواندن ،نفس کشیدن و ...همگی بخشی از جهنمی میشود که نظام حاکم برای شما
میسازد .بردهداری نوین اینگونه ساخته میشود .شاخ و دم که ندارد.
از نگاه رژیم ایران و همینطور طالبان افغانستان ،از دست دادن کنترل بر بدن
فرد ،از دست دادن کنترل بر کل جامعه است .برای همین ،این کنترل را از طریق
کانالهای سنتی و مدرن (دین ،مساجد ،رسانهها ،و غیره) در خانوادهها و جامعه
تزریق میکند ،و البته به زور اسلحه .و برای این کنترل چه اقلیتی راحتتر از زنها،
و هر گروه ضعیف یا اقلیتی که زورشان برسد .اینجا بحث عقاید دینی نیست ،بحث
اصلی سلطهگری و بردهسازی است ،که از سطح فردی و اقلیتها شروع میشود تا
اینکه تمام جامعه را کنترل کند ،و بسازد همان زندان بزرگ یا گروگان جمعی را.
«حجاب اختیاری» تهدید وجودی محسوب میشود :رژیمهای زورساالر مدرن (از
جمله شوروی و چین کمونیست و ایران و طالبان و امثالشان) ،همگی در دوره تکوین
خود با ذره ذره ایجاد زنجیرهای حقوقی رژیمهای بردهداری معاصر را شکل دادند.
ظاهرش هر چقدر هم امروزی و شیکو پیک باشد ،داخلش منجالب است .استعارتا،
پیرمردی زشت که میخواهد خود را جای عروسی جوان و زیبا جا بزند .اگر هر کدام
از موانع (یا بهقول خودشان «سنگر»ها) علیه حقوق انسان برداشته شود ،نظامشان به
سمت فروپاشی میرود.
برای رژیم ایران هم کنترل بر بدن مردم بطور عام و حجاب اجباریبطور خاص ،یک
مسئله حیاتی یا هویتی است .یعنی رژیم مطالبه «حجاب اختیاری» را تهدید وجودی
میبیند .و جای تعجب ندارد که برای حذف فعاالن حقوق زنان خود را به آب و آتش
زده است .هر کسی که سابقه ترورها و روحیات کینهتوزانه خامنهای و حلقه اطرافش
را میشناخت ،میدانست که فعاالنی مثل مسیح علینژاد خاری در چشم او و جزو
اهداف اصلی ترورهای رژیماند[ .و بهطرز مشابه ،فعاالن زن در افغانستان] ،چون تن
دادن به مطالبات زنان ،برای رژیم شکست بزرگی در «میدان جنگ» خواهد بود .و
همینطور تحقیری بزرگ در برابر چشمان دنیا ،چون اگر این جنگ خیالی را ببازد،
به همان کسانی باخته که دهها سال تحقیرشان کرده است ،و شکست ایدئولوژی
هزارانسالهای است که هویت خود را به آن گره زده .پس برای رژیم خامنهای (و
طالبان افغانستان)« ،حجاب اختیاری» تهدیدی حیاتی محسوب میشود.
خود بدن جبهه جنگ نظام است :باید بدانیم که برای نظام زورساالر ،خود انسان و
بدنش جبهه جنگ است ،و حقوق انسان سنگر «دشمن» است .اگر سنگری که فتح
کرده را ببازد ،دیگر جنگ را میبازد .البته نظام زور همواره تابع زور است و ممکن
است تحت فشار امتیازاتی بدهد ،اما نه از روی انسانیت ،بلکه از ترس نابودی ،ولی
بههرحال اگر «نرمش قهرمانانه» هم بکند ،همواره در صدد آن است که در اولین
فرصت عهدشکنی کند .اینها هر وقت گفتند فالن کار را میکنیم یا نمیکنیم ،در
اولین فرصتی که توانستند ،زیرش زدند .فریبکاری ویژگی مشخصه این نظامهاست.
اما چنانکه گفته شد ،برای چنین رژیمهایی کوتاهآمدن بر سر حقوق انسانی ،عین
خودزنی است .اگر حقوق حقه شهروندان را پس بدهند ،خودشان را خلع سالح
کردهاند .آنچه این نظامها را نگه میدارد ،لگدمالکردن انسان است[ .که همین هم
زمینهساز نابودیشان میشود].
رژیم ایران هم اگر حقوق طبیعی ساکنین کشور را به آنها بدهد ،دیگر جمهوری
اسالمی نخواهد بود .چون خودش را برهنه خواهد کرد .همین حاال هم مترسکی از
بردهداری است ،و اگر برهنه شود ،آنوقت دیگر به وزش بادی به فنا خواهد رفت.
و ناامیدی میشوند .به رسمیت نشناختن
گرایشهای جنسی افراد ترنس ،بیان
جنسیتی آنها و نامعتبر دانستن ظاهر و
پوششی که برای خود انتخاب میکنند
نیز مواردی از ترنسهراسی هستند.
افراد ترنس نیز مانند دیگر افراد
غیرترنس یا همانسوجنسیتی میتوانند
گرایشهای جنسی مختلف داشته باشند.
گرایش جنسی فرد بر اساس هویتی
جنسیتی که برای خود تعریف میکنند،

شناخته میشود ،نه شکل اندام جنسی.
افراد ترنس میتوانند دگرجنسگرا،
همجنسگرا ،دوجنسگر ،همهجنسگرا،
هیچجنسگرا و غیره باشند .اینها تنها
مواردی از ترنسهراسیهایی هستند که
افراد ترنس معموال آن را تجربه میکنند.
طبیعی است که هر فرد ترنسی بسته به
شرایط زمانی و مکانی و موقعیتی که در
آن زندگی میکند با موارد متعددی از
هراس و ستیز علیه خود مواجه میشود.

52

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

ادامه مطلب آزادی سرکوب...از صفحه ۲

در واقع ،وقتی سرکوب به یک ارزش
اجتماعی تبدیل میشود ،دیگر جزئی
از قانون نانوشته یا همان «قانون حاکم»
است .اینگونه بدون آنکه کسی مستقیما
به شخص دستور دهد (تا مثال سر کسی را
ب ُبرد) ،خود شخص میداند توقع محیط از
او چیست ،و اگر آن را برآورده نکند ،چه
عواقبی در انتظار اوست.
سرکوب بیان نان و آب دارد :در خیلی
از جاهای دنیا ،حتی آمریکا ،دروغبافی
و لجنپراکنی علیه برخی اقلیتها از
جمله اقوام ،زنان ،بیگانگان و ...میتواند
آب و نان داشته باشد ،همینطور در
ایران .در قانون نوشته نیامده ،ولی در
قانون نانوشته تضمین شده .برای همین
شیپورهای رژیم مدام برای دروغپراکنی
با هم رقابت میکنند و تا وقتی به نفع نظام
کار میکنند مصونیت دارند و میتوانند
قلههای فساد و دزدی را فتح کنند بدون
آنکه َخش بردارند .قدرت آتشافروزی
و لجنپراکنی علیه آزادیخواهان،
میتواند جایگاه اجتماعی و تمکن مالی به
بار آورد .برای این کار ،چاکران سرکوب
مدام توقعات نظام را اسکن میکنند تا
ببینند نر غالبشان چه چیزهایی دوست
دارد بشنود :خوب ،بد ،زشت ،یا زیبا .و
همان را مدام نشخوار میکنند.
آزادی یعنی آزادی بیان :آزادی بیان
است ،و بیان آزادی است .آزادی بیان
یعنی امکان نمایش آزادانه فکر و جسم.
بیان آزاد فقط آزادی حرف زدن و
نوشتن نیست .هنر ،سبک پوشش ،و
حتی شکل غذاخوردن هم جزو «بیان»
است .همینطور لیسیدن بستنی و
پوشیدن رنگهای جیغ و مخالفت با هر
نوع عقیده دینی یا مقام سیاسی.

هر رژیم زورساالری در فرایند تکوین
خود وقتی شروع به وضع قانون میکند،
سرکوب بسیاری از مظاهر آزادی را در
نص قانون پیشبینی میکند ،اما از آنجا
ّ
که مدام سلیقهها و پدیدههای تازه ظهور
میکند ،و حکومت نمیتواند قانون خود
را مدام دستمالی کند ،مجبور است
توقعات خود را روزآمد کند و آنها را
از طرق ارتباطی به مردم بفهماند ،و نظام
پاداش و مجازات را برای فهماندن آنها
به مردم به خدمت بگیرد .نقض انتظارات
حکومت ،و نه قانون مکتوب ،مجازات
دارد ،و هر که انتظارات حاکم ،و نه قانون
مکتوب ،را تامین کند پاداش میگیرد.
اما از آنجا که انسان آزاد آفریده شده
و غریزتا معنای آزادی را میفهمد،
میداند دزدان آزادی چه کاله بزرگی
بر سرش میگذارند .آزادیخواهان هر
جا که بتوانند قانون را میشکنند و حتی
خود پیروان قانون دزدان هم آن را هر
وقت که بتوانند نقض میکنند .این تنازع
آزادی و سرکوب آنقدر ادامه مییابد
تا روزی که جامعه مرگ آزادی دزدان
را به چشم خود ببیند .تاریخ گواه است.
خودسانسوری خودسرکوبی است:
خودسانسوری بخشی از این چارچوب
نانوشته است .وقتی انتظارات نظام حاکم
برای سرکوب استعدادهای انسانی خود
را میفهمی و خودآگاه یا ناخودآگاه
آنها را برآورده میکنی ،یعنی خودت
را سرکوب کردی .الزم نیست غیبگو
باشید تا توقعات محیط اطراف را کشف
کنید .وقتی در خانوادهای رشد میکنی،
با ارزشها و ضدارزشها و توقعات آن
خانواده بزرگ میشوی .پس پیامدهای
مثبت و منفی هنجارشکنی یا رعایت

نوشتن بر سنگ قبر
به فارسی و انگلیسی

با خط نستعلیق
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ادامه مطلب شش راه عجیب...از صفحه ۴۵

یک نکته سریع ۱۵ :دقیقه وقت بگذارید و این نگرانیها را یادداشت کنید تا بتوانید
آن را روی کاغذ بیاورید .کانروی میگوید« :این موضوع در واقع میتواند میزان
نگرانی رخ داده هنگام خواب را کاهش دهد».
به طبیعت فکر کنید« :جفری دورمر» پزشک متخصص خواب و مربی خواب تیم وزنه
برداری المپیک ایاالت متحده میگوید که صداها و تاریکی طبیعت مواد طبیعی برای
القای خواب هستند .عالوه بر آن ،طبیعت به کاهش استرس ،کاهش فشار خون و
کاهش تنش عضالنی کمک میکند .دورمر توصیه میکند برای خوابیدن به طبیعت
فکر کنید مانند آخرین باری که در یک کابین دور افتاده خوابیدید یا روی زمین رو
به آسمان دراز کشیدید .دورمر میگوید« :این کار حتی میتواند به سادگی روشن
کردن آتش ،روشن کردن یک شمع یا گذراندن زمان در ایوان و پاسیو یا عرشه
باشد تا به جای نور و سر و صدا تاریکی و سکوت در ذهن شما طنینانداز شود».
روی صدای نفس خود تمرکز کنید :تنفس آهسته و عمیق شکمی مانند روش -۷-۴
 ۸که در آن به مدت چهار ثانیه دم را انجام میدهید نفس خود را به مدت هفت ثانیه
نگه میدارید و به مدت هشت ثانیه بازدم را انجام میدهید باعث افزایش آرامش و
خواب میشود .عالوه بر این ،تمرکز ساده بر نفس میتواند ذهن را از نگرانیهای
دیگر دور کند و شما را به لحظه حال برساند .دورمر میگوید« :برداشتن تمرکز خود
از محیط و قرار دادن آن روی چیزی که کامال تحت کنترل شماست (نفس) به ذهن
کمک میکند تا آرام شود».
ذهن خود و نه بدنتان را خسته کنید :یک تصور اشتباه رایج وجود دارد که ورزش
در شب میتواند به شما کمک کند راحتتر بخوابید .با این وجود ،در حالی که ورزش
بدن شما را خسته میکند لزوما باعث خستگی ذهنتان نمیشود .کانروی میگوید:
«پس از یک ماراتن بدن شما ممکن است خسته باشد ،اما این بدان معنا نیست که
ذهنتان برای خواب آماده خواهد شد».
توجه :ورزش منظم به طور کلی خواب را بهبود میبخشد ،اما ورزش برای به خواب
رفتن سود چندانی برای شما نخواهد داشت .کانروی به جای تمرین ورزشی برای
تسهیل خواب ،انجام فعالیتهایی را توصیه کرد که میتوانند شما را از نظر ذهنی
خسته کنند.
کانروی گفت« :ما افراد اجتماعی هستیم مغز ما عاشق یادگیری است و بنابراین اگر
در روز با دنیا در تماس و درگیر کارهای روزمره نباشید ممکن است روی خواب
شما تاثیر بگذارد .یک کتاب بخوانید ،یک پازل را حل کنید و کاری را انجام دهید که
واقعا از نظر ذهنی شما را درگیر کند .کانروی میگوید »:در غیر این صورت ،برای
برخی افراد تفاوتی بین روز و شب وجود ندارد.
هنجارها را میدانی .خودسانسوری
گاهی برای حفظ جان و مال خود و
دیگران ضروری است ،ولی وقتی برای
پاداشگرفتن از محیط تصمیم میگیری
برای همیشه استعدادهای خوب خودت
را خفه کنی ،این دیگر خودزنی است.
چرا سرکوب بیان مهم است؟ :جامعه
آزادیخواه جهنم جانیان و دزدان و
متجاوزان است ،و جامعه سرکوبگر بهشت
آنهاست .در طول تاریخ ،فریبکارانی
در لباس پیامبران و متفکران و
سیاستمداران و رهبران مشروع و غیره
برای کسب و حفظ قدرت دست به تولید
انواع ایدئولوژیهایی زدهاند که هدفشان
تشکیل و توجیه جامعه سرکوبگر بوده

است :ساختارهای زورساالر و بردهدار
که بهشتی برای خودشان به بهای جهنمی
برای اکثریت باشد .بدون سرکوب هیچ
وقت اسالم و مسیحیت و کمونیسم و بقیه
نظامهای بردهداری به قدرت سیاسی
دست نمییافتند.
به دالیل مختلف ،سرکوب حقیقت و
آزادی بیان مهم است :برای نگهداشتن
مردم در جهل ،برای رفع عاملیت و
استقالل فردی ،برای تحکیم بردهداری
و حفظ رژیم زورساالر.
آزادی قاتل نظامهای نامشروع است و
هر نظام نامشروعی قاتل خود را جستجو
میکند تا به هر نحوی که بتواند آن را
نابود کند.

عشق یک نیروی بی حد و حصر است ،وقتی تالش می کنیم مهارش کنیم ما را
نابود می کند .وقتی می خواهیم آن را اسیر کنیم ما را برده خود می کند و وقتی
تالش می کنیم تا درکش کنیم ،ما را با احساس گم گشتگی تنها می گذارد.
“پائولو کوئیلو”
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جلیل در تالش برای گرفتن نمایندگی شیرخشک ،به «نستله» رسید .نستله در ایران
نمایندگی داشت ولی نمایندهاش در ایران دالل بیمه بود و فروش شیرخشک جزو
کارهای فرعیاش به حساب میآمد.
علی خسروشاهی تصمیم گرفت با واردکردن و فروش تولیدات نستله ،به این شرکت
نشان دهد که میتواند در بازار ایران بهتر از نمایندهاش کار کند .این وضعیت در
حدود دو سال ادامه داشت و نماینده ایرانی نستله دائم از وی پیش مدیران نستله
شکایت میکرد .اما پشتکار علی خسروشاهی نتیجه داد و پس از دیدار یکی از
مدیران نستله از ایران در سال  ،۱۳۳۳این شرکت علی خسروشاهی را به ِس َمت
نماینده انحصاری خود در ایران تعیین کرد .در فاصل ه  ۲۴سالی که علی خسروشاهی
نمایندگی نستله را تا زمان ملیشدن شرکت مینو در اختیار داشت ،نستله تقریباً
۷۰درصد سهم بازار و رتبه اول را در بازار شیر و غذای بچه در ایران ،در دست
داشت و در محصوالتی نظیر نسکافه نیز در بازار بیرقیب بود.
پایهگذاری گروه صنعتی مینو :ویفر برای اولین بار در اواخر شهریور  ۱۳۴۱وارد
بازار ایران شد و با استقبال بیسابقه مصرفکنندگان ایرانی روبرو شد .دو سال پیش
از انقالب ،ساالنه سیمیلیون ویفر در بازار ایران فروخته میشد و سیمیلیون هم به
کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشد .در اواخر سالهای ده ه  ۱۳۳۰کم کم
کارخانههایی برای تولید مواد غذایی در ایران کارشان را شروع کردند .روغننباتی
شاهپسند ،کارخانه ساخت دارو ،کارخان ه بیسکویتسازی ویتانا و آبنبات و تافی
داداشزاده از جمله آنها بودند .هرچه میگذشت ،عوارض گمرکیِ کاالهای وارداتی
بیشتر میشد و تولیدکنندگان داخلی میتوانستند کاالهای خود را با قیمت پایینتری
بفروشند اما واردات ،سود گذشته را نداشت .با وجود اینکه تولیدات داخلی کیفیت
پایینتری داشتند اما امتیاز شرکتهای داخلی این بود که مواد غذایی تازهتری را
وارد بازار میکردند .در چنین شرایطی ،خسروشاهی که بیشتر از ده سال نماینده
فروش شرکت بوتس در ایران بود ،امتیاز تولید محصوالت شرکت بوتس را در
ایران گرفت .این مجوز ،اولین گام در شکلگیری گروه صنعتی پارس مینو بود.
او زمینی در جاده مخصوص کرج خرید و شرکت پارس مینو کارش در  ۱۶آبان
 ۱۳۳۸برای تولید مواد غذایی و دارویی شروع کرد .مساحت کارخانه ابتدا حدود
۲۲۳هزار مترمربع بود که در سال  ۱۳۵۷به ۷۰۰هزار متر رسیده بود .با افزایش
تولیدات شرکت ،علی خسروشاهی به فکر صادرات تولیداتش افتاد و در مهرماه سال
 ،۱۳۴۹یعنی یازده سال پس از تأسیس مینو ،شرکت صادراتی پرسوئیس را با هدف
صادرکردن تولیداتش تأسیس کرد .شرایط اقتصادی ،روز بهروز بهتر میشد و علی
خسروشاهی به فکر توسعه محصوالتش بود اما دولت محدودیتهایی برای ایجاد
واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران ایجاد کرده بود .برای همین ،گروه
صنعتی مینو در سال  ۱۳۵۲زمینی ۵۴هکتاری در خرمدره زنجان خرید تا پارک
صنعتی مینو را در آنجا بسازد.
دو سال بعد ،در سال  ،۱۳۵۴کارخانه خرمدره به بهرهبرداری رسید و به نوشت ه
علیاصغر سعیدی ،نویسنده کتاب زندگی و کارنامه علی خسروشاهی ،در فاصله
کمتر از چهار سال تولید آن به  ۱۸۰تن رسید .بهعبارت دیگر ،اگر آب را که یک
ماده افزوده است کنار بگذاریم ،روزی  ۱۳۰تا  ۱۴۰تن ماده اولیه وارد کارخانه
میشد و روزانه  ۳۰۰تن جنس به کارخانه وارد و از آن خارج میشد ,بهنحوی که
شرکتهای حمل و نقل منطقه از عهدهاش برنمیآمدند .بعد از تأسیس این شرکت،
مینوی خرمدره یکی از چهار شرکت گروه صنعتی مینو در کنار شرکت صنعتی
پارس ،شرکت خوراک و شرکت پرسوئیس بود .تولیدات خرمدره روز به روز
بیشتر میشد و بیش از نیاز بازار داخلی بود ولی بهگفته حسن خسروشاهی« ،برنام ه
تغذیه رایگان مدارس به داد ما رسید و تا زمانی که مصرف بازار آزاد تدریجاً باال
برود ،قسمتی از اضافه تولید را جذب کرد» .کارخانه مینوی خرمدره در سال ۱۳۵۵
بیشتر از دو هزار کارگر و کارمند داشت و تعداد کارکنان گروه صنعتی مینو در
چهار شرکت به بیشتر از ششهزار نفر رسیده بود .گروه صنعتی مینو برای توسع ه
کارش چند بار در فاصل ه سالهای  ۱۳۴۰تا  ۱۳۵۷از بانک توسعه صنعتی وام گرفت
و «گزارش بازرسان بانک نشان میدهد که شرکت مینو در تمام موارد شرایط وام
را رعایت کرد و اقساط بازپرداخت را بهموقع پرداخت کرد» .گروه مینو در بخش
تولید لوازم آرایشی نیز محصوالت النکوم از مارکهای اورئال را تولید میکرد و در
سال « ،۱۳۵۷النکوم در رده خود ،یعنی لوازم آرایش درجه یک گرانقیمت ،از تمام
رقبا پیشی گرفته بود» .همزمان با تولید انواع بیسکویت و شکالت ،شرکت مینو به
دنبال راهاندازی بخش داروسازی بود تا داروهای تحت پروانه بوتس را در ایران
بسازد اما این ایده با وقوع انقالب به جایی نرسید.
تولید محصوالت خوراکی :کار شرکت مینو با تولید آبنبات و تافی شروع شد و بعد به
ویفر رسید .حسن خسروشاهی میگوید« :این ماشین پخت ویفر که بدون برنامهریزی
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سفارش دادند ،باعث بهوجود آمدن یکی از موفقترین و پرسودترین واحدهای تولیدی
گروه مینو شد ».ویفر برای اولین بار در اواخر شهریور  ۱۳۴۱وارد بازار ایران شد و با
استقبال بیسابقه مصرفکنندگان ایرانی روبرو شد .دو سال پیش از انقالب ،ساالنه سی
میلیون ویفر در بازار ایران فروخته میشد و سیمیلیون هم به کشورهای حاشیه خلیج
فارس صادر میشد .بهتدریج بخشهای مختلفی ،نظیر تولید بیسکویت ،پاستیل ،شکالت،
پفک ،آدامس و ...نیز در شرکت مینو راهاندازی شد .گروه صنعتی مینو از ابتدا تالش
میکرد وارد بازار آدامس شود که در دست شرکت سقزسازی ایران ،سازنده آدامس
خروسنشان ،بود .تالش خسروشاهی برای تولید آدامس در ابتدا موفقیتآمیز نبود
اما گروه مینو پروژه تولید آدامس را ادامه داد و ظرف مدت کوتاهی آدامس شیک را
روانه بازار کرد که بهسرعت بازار آدامس را قبضه کرد .در همین زمان ،واحدهای تولید
بیسکویت و شکالت نیز به راه افتاد «که از نظر ظرفیت تولید بزرگترین واحد تولید
بیسکویت در ایران بود ولی چند سالی طول کشید تا مینو پرفروشترین بیسکویت در
ایران شود» .با تنوع تولیدات و عرضه گسترده ،حاال شرکت مینو نامی آشنا در خاطره
چشایی ایرانیان بود و همه ،از پیر و جوان ،محصوالت مینو را میشناختند.
شرکت خوراک برای توزیع کاال :در اواسط دهه  ۱۳۳۰با افزایش درآمدهای ارزی،
ورود بخشی از کاالها که تا آن زمان کاالی لوکس به حساب میآمد و واردات آن
ممنوع بود ،آزاد شد .در این دوره بود که حسن ،فرزند علی خسروشاهی ،توانست
نمایندگی شرکتهای معروفی نظیر هاینز (تولیدکننده انواع کنسرو) ،کلوگ
(تولیدکننده کورنفلیکس) ،شارپ (تولیدکننده تافی) و پیکفرین (تولیدکننده
بیسکویت) را بگیرد .برادرش ،جلیل خسروشاهی ،هم نمایندگی هنکل ،بزرگترین
تولیدکننده پودر رختشویی در آلمان ،را به دست آورد .پس از گرفتن نمایندگی
نستله ،علی خسروشاهی دفترش را از بازار تهران به خیابان فردوسی شمالی منتقل
کرد ،همانجایی که امروز بنبستی بهنام خسروشاهی دارد و در انتهای کوچه ،در کنار
خانه شاعر نامور ایرانی ،هوشنگ ابتهاج ،ساختمانی هست که تابلوی قدیمی مینو هنوز
بر دیوار آن خودنمایی میکند .با افزایش تعداد نمایندگیها ،خسروشاهی گروهی را
برای فروش و عرضه محصوالت غذایی و دارویی در تهران تشکیل داد که با وانت
اجناس را به شهرهای مختلف میبردند و سیستم توزیع کمکم شکل گرفت .در سال
 ۱۳۳۸سرانجام شرکت سهامی خاص خوراک را تأسیس کرد که هدفش فعالیت در
امور بازرگانی ،واردات ،توزیع شیر و غذای کودک ،دارو و انواع شکالت بود .پیش از
اینکه شرکت خوراک تأسیس شود ،یک اتفاق دیگر هم رخ داده بود :شرکت «پروکتور
اند گمبل» ،تولیدکننده تاید که فروش آن را پسرعمویش ،کاظم خسروشاهی ،در تولید
دارو در دست داشت ،پیشنهاد جذابی به علی خسروشاهی کرد .ماجرا از این قرار بود
که نمایندگان این شرکت با علی خسروشاهی تماس گرفتند و گفتند که قراردادی با
شرکت کف بهمدیریت فریدون داروگر برای تولید تحت پروانه تاید در ایران بستهاند
و میخواهند که نمایندگی آن را به او واگذار کنند .این در حالی بود که پسرعموهایش
در تولید دارو به دنبال بستن قراردادی پنجساله و انحصاری با این شرکت بودند ولی
این شرکت حاضر نبود چنین قراردادی را بپذیرد .علی خسروشاهی تا این زمان
در تولید داخلی این محصوالت از رقبا عقب مانده بود ،برای همین این پیشنهاد را
پذیرفت« .حسن خسروشاهی معتقد است گرفتن نمایندگی تاید نقطه عطفی در تحول
زندگی بازرگانی و صنعتی علی خسروشاهی بود ».در این زمان بازار پودر رختشویی
در اختیار پودر فاب بود که از خارج وارد میشد .با آنکه پودر تاید که در ایران تولید
میشد ارزانتر از فاب بود ،در ایران فاب جانشین لغت پودر رختشویی شده بود و
خسروشاهی تالش زیادی کرد تا محصول تاید را جا بیندازد.
در همین زمان ،دولت شریفامامی به دلیل بروز بحران اقتصادی ،سعی داشت تا با
کاهش هزینههای دولت ،نارضایتی عمومی را کم کند .بنابراین سازمانی به نام «سازمان
مستقل تدارکات کشوری» راهاندازی کرد تا نیازهای کارمندان دولت را که بخشی از
طبقه متوسط را تشکیل میدادند ،به قیمت ارزانتر از تولیدکننده تأمین کند .وقتی
این سازمان تشکیل شد ،به یکی از خریداران عمده تاید تبدیل شد و اوضاع دگرگون
شد .بعد از آن ،وقتی تقاضا در بازار افزایش یافت ،علی خسروشاهی در کنار مینو
کارخانهای با مشارکت سازنده شرکت پروکتور اند کمبل ساخت .بعد از آن ،تاید
معادل پودر رختشویی شد و ۹۰درصد بازار ایران را به دست گرفت.
علیاصغر سعیدی در کتابش میگوید :بهاعتقاد بسیاری از مدیران شرکت مینو،
تأسیس نظام پخش و فروش و نظام بازاریابی ،مهمترین دستاورد علی و حسن
خسروشاهی و عامل مهم شتابدهنده برای تسخیر بازار در شرکت مینو بود .نخست،
نظام توزیع و فروش شرکت بود که آن را از نظام سنتی توزیع تحت سلط ه بنکداران
بازار جدا کرد ،و دوم ،ورود بازاریابی مدرن ،روش عملکرد شرکت را تغییر داد و
اساس تصمیمگیری در خصوص تولید و فروش را به جای اتکا بر اعتقاد و ایدههای
مدیران و شیوههای آزمون و خطا ،بر مطالعه و پیمایش علمی بازار و شناخت ذائقه،
سلیقه و رفتار مصرفکننده و حق انتخاب او استوارکرد .دنباله مطلب در صفحه ۵۵
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شرکت خوراک چهارده شعبه در سراسر کشور داشت و با  ۳۵۰کامیون کاالها و
اجناس را توزیع میکردند .این شرکت در بیش از بیست هزار مغازه کاال توزیع
میکرد و عمده محصوالت به خردهفروشان فروخته میشد .در سال  ۱۳۵۷بیش از
هزار نفر در بخشهای مختلف فروش این شرکت کار میکردند .خسروشاهی برای
کمک به بخش توزیع و بازاریابی ،از همکاری متخصصان خارجی هم بهره میگرفت
و در عین حال ،مدیرانش را به مراکز آموزشی داخلی و بینالمللی میفرستاد .در
بخش بازاریابی دارویی نیز از دانشجویان پزشکی و داروسازی استفاده میکرد.
شرکت خوراک شرکتی صنعتی نبود و بنابراین مشمول قانون حفاظت از صنایع
نمیشد ولی بعد از انقالب ،آن سازمان وسیع نیز بی هیچ توضیحی مصادره شد و
نامش به شرکت قاسم ایران تغییر یافت.
اجاقهای عالءالدین :در ده ه  ۱۳۴۰این بحث در بین اقتصاددانان مطرح بود
که کشورهای در حال توسعه بهتر است در مرحله اول صنایعی درست کنند که
تولیداتش جایگزین واردات شود .بر اساس همین دیدگاه ،در ایران نیز کمکم
صنایعی شکل گرفت .علی خسروشاهی یکی از سه نماینده شرکت عالءالدین
انگلستان در ایران بود و چون به این نتیجه رسیده بود که سود و عوارض گمرکی
واردات بخاری و سماور دیر یا زود بسیار باال خواهد رفت ،از آن شرکت خواست
که با شراکت نمایندگانش در ایران یک کارخانه تأسیس کند .به رغم بیمیلی
شرکت عالءالدین ،خسروشاهی آنها را مجاب کرد تا تولید را در ایران شروع کنند.
اجاقهای عالءالدین در خاطره نسلی از ایرانیان جای ویژهای دارد .این اجاقها و
بخاریهای نفتی ،هم گرمابخش بودند و هم اجاقی برای خوراکپزی .خسروشاهی
تا زمان ملیشدن شرکت ،سهام خود را در این شرکت حفظ کرد.
پفکنمکی :علی خسروشاهی در سفرهایش به خارج ،به نمایشگاهها و مغازهها سر
میزد و محصوالت مختلف را جمع میکرد و آنها را میچشید تا اینکه به محصولی
برخورد که بعدها در ایران به نام پفکنمکی به بازار عرضه شد .او با شرکت آمریکایی
تولیدکننده تماس گرفت و ماشینآالت تولید این محصول را سفارش داد .حسن
خسروشاهی در خصوص نامگذاری این محصول میگوید :در دوران کودکی با مادرم
به قنادی مینا در ابتدای خیابان نادری میرفتیم .آنها یک شیرینی داشتند به نام پفک
که خیلی مورد عالقه من بود .محصولی هم که قرار بود تولید شود ،خیلی پف داشت و
چون محصولی شور بود ،من تصمیم گرفتم که اسم آن را پفکنمکی بگذارم و با عجله
زیاد و برای اینکه مبادا دیگری اسم مشابهی ثبت کند ،این اسم را ثبت کردم .مینو
در دهه  ۱۳۵۰ماهانه نود میلیون بسته پفکنمکی تولید میکرد که سیمیلیون بست ه
آن به کشورهای حاشی ه خلیج فارس صادر میشد .به این ترتیب ،پفکنمکی به یکی
از پرسودترین محصوالت مینو تبدیل شد و قرار بود واحدهایی برای تولید آن در
شهرهایی مانند اهواز و در شیخنشینهای خلیج فارس و عربستان سعودی تأسیس
شود .وقتی شرکت مینو مصادره شد ،بخشی از اتهام مربوط به همین ایدهای بود که
خسروشاهی برای تولید پفکنمکی در عربستان و دیگر کشورهای عربی در سر داشت.
فیوچر شاپ :علی و برادرش (جلیل) و پسرش (حسن) که پس از فراغت از تحصیل
در آمریکا در سال  ۱۳۴۶به فعالیتهای خانوادگی پیوسته بود ،مالکیت و مدیریت
گروه مینو را تا پیش از ملیشدن در سال  ۱۳۵۸در دست داشتند .علی خسروشاهی
بعد از ملیشدن مینو ،به سوئیس مهاجرت کرد و در سال  ۱۳۷۷در  ۸۷سالگی
ِ
لوزان سوئیس درگذشت .اما حسن خسروشاهی فعالیتهای اقتصادی را در
در
کانادا ادامه داد و «ظرف مدت یک دهه موفقترین شرکت خردهفروشیِ محصوالت
الکترونیکی را در کانادا به وجود آورد» .او «فیوچر شاپ» را در سال  ۱۳۶۱در کانادا
راهاندازی کرد که بعد از ده سال ،تعداد فروشگاههایش به  ۱۳۶عدد رسید .بعد از
موفقیت در کارش ،در نهایت این شرکت را در سال  ۱۳۸۰به قیمت ۵۸۰میلیون
دالر به شرکت «بِست بای» فروخت.
باغ جماران :اکنون اکثر سهام مینو به ستاد آزادگان رسیده و خانهاش نیز مثل سهام
کارخانجاتش تقسیم شده است .علی خسروشاهی با آنکه در نزدیکی میدان فردوسی
کنار دفترش زندگی میکرد ،باغی هم در جماران داشت که در آن خانهای برای خودش
ساخته بود .بعد از انقالب ،وقتی خمینی به جماران رفت ،در خانهای ساکن شد که دیوار
بهدیوا ِر همین باغ بود .بخشی از این باغ در اختیار وی و خانوادهاش قرار گرفت .اکنون
هفتهزار متر از این باغ در اختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی است و بقیهاش نیز
در اختیار شهرداری است که بهعنوان سرای محله از آن استفاده میکند.

منابع :علیاصغر سعیدی ( )۱۳۹۹موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی :زندگی و
کارنامه علی خسروشاهی .تهران :نشر نی .فریدون شیرینکام و ایمان فرجامنیا ()۱۳۹۳
سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران .تهران :نشر فرهنگ صبا.
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ادامه مطلب بچه های طالق...از صفحه ۴۴

عامل دومی که موجب جا به جایی نقش
ها می شود ،ساختار خانواده ای است که
پدر و مادر از هم جدا شده اند .گرچه «در
شخصت والدین ظاهر شدن» در خانواده
های معمولی هم ممکن است پیش بیاید،
ولی در خانواده هایی که پدر و مادر از
هم جدا شده اند ،امکان رخ دادن آن به
مراتب بیشتر است ،به ویژه اگر مادر یا
پدری که از زندگی خارج شده ،تماسی
هم با بچه ها نداشته باشد .چرا چنین
اتفاقی می افتد؟ در چنین خانواده هایی
مرزی که نسل بزرگترها را از بچه ها
جدا می کند ،کمتر مشخص است .در
این گونه موارد ،نیاز عاطفی اقتضا می
کند پدر یا مادر بیش از آنچه در خانواده
معمولی مرسوم است به کمک فرزند
متکی گردد .در چنین خانواده هایی ،بچه
ها منبع مهم پشتیبانی و کمک به پدر یا
مادر به شمار می روند .ضمنا مادر (پدر)
عمال و واقعا به کمک فرزند برای اداره
امور منزل نیازمندند .در نتیجه نقش این
دو خیلی به هم نزدیک و شبیه می شود.

البته اگر در این کار افراط نشود ،نیاز به
پشتیبانی سبب می شود بچه ها ،سالم ،با
لیاقت و متکی به نفس بار بیایند .با وجود
این ،میان نقش والدین و بچه ها همواره
باید حد فاصله ای وجود داشته باشد تا
آن خانواده وظیفه خود را به طور موثری
به انجام رساند.
این حد فاصل ،به هنگامی که اکثر
تعهدات ،از جمله مسئولیت اداره خانه و
تامین نیازهای عاطفی والدین ،به گردن
بچه ها می افتد ،نامشخص و مبهم می
گردد .اگر چنین اختاللی به وجود آید،
پدر یا مادر باید نقش خود را به عنوان،
راهنما ،هدایت کننده و تعلیم دهنده
مجددا به دست آورد و مدعی آن
گردد .در این موارد ،پدر (مادر) باید
برای تامین نیازهای عاطفی ،پشتیبانی
و دوستی ،به جای بچه ها ،به همساالن
خود پناه ببرد .چنانچه تقسیم مسئولیت
ها و نقش ها به طور صحیح و روشن
صورت بگیرد ،بچه ها با زندگی جدید
(پس از طالق) خیلی بهتر خو می گیرند.

می دانستم همه شعرای بزرگ و قهرمانان
مختلف ادبیات ایران وراث گردن کلفتی
دارند .شعرای بزرگ هر کدام وصی و
وکیلی دارند ،فردوسی وراث بسیار داشت
که چون اکثر مرده اند ،شرف به خرج می
دهم و نامی نمی برم .حافظ و سعدی و
نظامی وراث بزرگ تری دارند که چون
زنده اند می ترسم اسم ببرم و پدرم را در
آورند .قهرمانان حماسه و عرفان هم یار
و یاور بسیار داشتند .می دانستم رستم
بی کس نیست ،سهراب تنها نمی ماند،
اسفندیار شاهزاده است و دم و دستگاه
خواهد داشت ،حتی افراسیاب «ترکمن
خو» هم گرز و شمشیرش به کسی ارث
رسیده است .گفتم موقع آن است که
مظلوم ادبیات که مثل همه مظلومان بی
کس است دریابم و آن مظلوم بی پناه «ابن
سالم شوهر لیلی» بود .من وی را برگزیدم
و جواب اقتراح را نوشتم .بعضی ها بدشان
نیامد و این است که در ذیل می خوانید.
متن اقتراح« :کدام یک از اشخاص
داستانی را که در ادبیات فارسی توصیف
شده اند بیشتر می پسندید و کدام
صفات ایشان مورد توجه شماست؟»
از من پرسیدند کدام قهرمان ادبیات
ایران را دوست می دارم؟ راستش را
بخواهید من از «ابن سالم» شوهر لیلی
خوشم می آید و همان قدر که وی را
دوست دارم ،از مجنون مادر مرده تنفر
دارم .البته ابن سالم قهرمان نیست،
شاید بتوان او را ضد قهرمان خواند ولی
هر سمتی داشته باشد ،محبوب نیست.
مهر و محبت من هم به ابن سالم در
اثر مظلومیت اوست ،نه فقط در دوره

حیات با احمق دیوانه ای چون مجنون
روبرو شد و در نتیجه آبرو و حیثیت
خانوادگی اش را از کف داد ،بلکه بعد
از مرگ هم جماعت شعرا ،نویسندگان،
نقاشان ،مینیاتورسازان دست از سرش
برنداشتند و وی را به علت ازدواج
مشروع و صحیحی که کرده بود ،به باد
انتقادات تند و زننده گرفتند ،حتی در
عکس ها هیکل او را که علی التحقیق با
هیکل منحوس و جوکی وار مجنون هیچ
تناسبی نداشت ،شکل دزدان سرگردنه
کشیدند و فضیحتی نبود که به سرش
نیاوردند .به من ثابت شد که ظلم تنها
در بین سالطین و حکام و گردن کشان
نیست ،بلکه طایفه هنرمندان ،شاعران،
نویسندگان و نقاشان هم ظالمند و ظلم
امر فطری بشر است واال تا این حد
مردی که ناموس خویش را حفظ کرد
و نگذاشت یک دیوانه صحراگرد بیابان
نشین بدان تجاوز کند ،مورد ستم و زخم
زبان قرار نمی دادند .از شما می پرسم
گناه ابن سالم چه بود؟ این همه شاعر
و نویسنده و واقعه پرداز و نقاش به
این مرد چه می گویند؟ حقیقت حرف
آنان این است که چرا مانع وصال لیلی
و مجنون شد و بی غیرتی پیش نگرفت؟
از مردی نامردی خواستند .چون تسلیم
به نامردی نشد ،به وی فحش می دهند
و نفرین می کنند .به راستی اگر ابن
سالم غیرتی نبود و می گذاشت مجنون
هر شب با لیلی طرح وصال بریزد ،همه
خوشحال نمی شدیم؟ این طور نیست؟
پس باید گفت حق با کسانی است که
می گویند جامعه بی غیرت پسند است؟
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ادامه مطلب رنگ ..از صفحه ۸
سبز :سبز رنگ كنجكاوي ،طبيعت و
تازگي است .اگر به اين رنگ عالقه
داريد زندگي با شما آسان است .نقطه
اشتراك فراواني با افراد عالقه مند
به رنگ پرتقالي داريد .روابط شما با
ديگران بر پايه اصول و قرارداد است.
فيروزه اي :اسرارآميز و پند ناپذير.
دوستداران اين رنگ اسرارآميزند و
احساساتي و كارهاي شخصي خود را
به خوبي اداره مي كنند .پشتكار دارند
و با ثباتند و به نصايح ديگران در مورد
كارهاي خود كمتر توجه دارند .فيروزه اي
معموال رنگ مورد عالقه خانم ها است.
سياه :اين رنگ برخالف عقيده همگان
رنگ نوميدي و عزا نيست ،بلكه نشانه
خوش ذوقي و ظرافت طبع است .اگر
از دوستداران اين رنگ هستيد مسلماً
به شخصيت اطرافيان خود احترام
مي گذاريد و براي آن كه ديگران
را با ارزش و برجسته نشان دهيد از
هيچگونه كمكي به آنها دريغ نمي كنيد
و هرگز خود را به ديگران تحميل
نمي نماييد .همچنين عقايد و نظريات
ديگران را به آساني مي پذيريد.
توجه و عالقه به رنگها در طي زمان تغيير
مي كند به دليل آن كه خصوصيات اخالقي
نيز در ساليان دراز تغيير خواهد كرد .اما
اگر در مورد رنگي ناگهان عقيده خود را
عوض كنيد ،به علت ضعف شما و يا به
علت نيازتان به تغيير محيط است.
اثرات رنگ ها بر ادراك ما :همانطوركه
مي دانيم رنگ برخلق و خو و احساسات
انسان ها اثرمي گذارد .از اين اثررنگ به
منظور راحتي و افزايش بهره وري كارگران
در صنايع استفاده شده است .تالش هايي
در اين راستا صورت گرفته تا از رنگ
هاي ّ
جذاب ،متناسب با فضاي موجود،
روشنايي محيط ونوع كاراستفاده كنند.
اثر رنگ ها بر ادراك ما ازمحيط:
اثر رنگ براندازه اشيا :اشيا سبز و آبي
بزرگتر از اشيا زرد و قرمز به نظرمي رسد.
اثر رنگ برفاصله اشيا :سطوح سبز و
آبي دورتر به نظرمي رسند .سطوح زرد
و قرمز به نظرنزديك مي آيند.
اثر رنگ بر قابليت انعطاف اشيا:
رنگ هاي با طول موج كوتاه (بنفش،
آبي ،سبز) يك شي را هموار به نظر
مي رسانند .رنگ هاي با طول بلند
(زرد،قرمز) احساس نرمي و انعطاف را
ايجاد مي كنند.
اثررنگ بر دماي اشيا :قرمز ،زرد جزو
رنگ هاي گرم ،سبز و آبي جز رنگ
هاي سرد هستند.
اثررنگ بر سختي اشيا :قرمز ،زرد،
سفيد جزو رنگ هاي سخت ،آبي ،سبز،

سياه از رنگ هاي نرم هستند.
اثررنگ بر وزن اشيا :اشيا با رنگ روشن
به نظرسبك ترمي آيند.
تاثير رنگ در انسان :رنگ عاملي است
نيرومند كه مي تواند برانگيزد يا تسكين
بخشد ،حسي از گرمي يا سردي ايجاد
كند ،آزرده سازد يا خوشايند باشد .رنگ
هاي مورد عالقه افراد رازهاي فراواني را
درباره آنها بازگو مي كند .تجربه انرژي
رنگ هاي مختلف آشكارا نوعي تاثير
حسي -بينايي بر ما برجاي مي گذارد.
رنگ مي تواند محيط پيرامون ما را
دگرگون سازد و بر خالقيت ما بيفزايد.
به كمك رنگ ها مي توانيم موجبات
ارتقاء خودآگاهي مان را فراهم آوريم
و به انسان هايي سرزنده تر و فعال تر
مبدل شويم.
چندين روش براي تقسيم بندي قاره
ها وجود دارد :اين تقسيم بندي به لحاظ
تركيب رنگ نماد قاره ها مي باشد.
قرمز :آمريكا  -سبز :اروپا  -سياه:
آفريقا  -زرد :آسيا  -آبي :اقيانوسيه
همچنين نشان اصلي المپيك از پنج حلقه
تشکیل شده است که در هم دیگر قفل
شده اند و به تریب به رنگ های آبی،
زرد ،مشکی ،سبز و قرمز می باشند که در
زمینه ای سفید در کنار هم قرار گرفته
اند .اين تصوير در سال  1914توسط
«پير دي كوبرتين» طراحي شد ،نشانگر
پنج بخش از دنياست كه شركت سالم
در اين رقابت ها را پذيرفته اند .رنگ
اين حلقه ها عبارت است از قرمز ،سبز،
سياه ،زرد و آبي كه به ترتيب نماد پنج
قاره جهان مي باشند .ترتيب قرار گيري
آنها هم معكوس ترتيب قرار گيري اين
قاره ها بر روي كره زمين مي باشد .از
راست قرمز نماد قاره آمريكا ،سبز نماد
قاره اروپا ،سياه نماد قاره آفريقا ،زرد نماد
قاره آسيا و آبي نماد قاره اقيانوسيه است.
در هم تنيدگي اين حلقه ها نيز نمادي
از همبستگي و پيوند ملت هاي اين قاره
ها است كه هدف اصلي برگزاري اين
مسابقات است .نكته ديگر راجع به رنگ
بندي حلقه هاي پرچم المپيك اين است
كه پرچم تمامي كشورهاي دنيا حداقل
يكي از اين پنج رنگ را درخود دارند.
به طور كلي رنگ ها به سه دسته اصلي
تقسيم مي شوند:
 -۱رنگ هاي گرم :رنگ هاي گرم
محرك سيستم عصبي بوده و احساسات
را تشديد مي كنند .اين دسته از رنگ
ها به وضوح قابل رويت بوده و موجب
جلب توجه مي گردند .رنگ هاي قرمز،
نارنجي ،زرد ،و ارغواني رنگ هاي گرم
هستند .رنگ هاي گرم نيمه قرمز چرخه
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هر روز منتظر میماندیم تا یگانهای
پاکستانی ،وسایل و آذوقه و تجهیزات
خود را بیاورند و ما آنها را به داخل
جبهه های درگیری ببریم و چه در
گیری شدیدی بود که روزانه از طرفین
کشته هایی به شهرها منتقل میشدند.
اما روز بعد ،محل نبرد ،گسترش می
یافت و نیروهای ارتش ،چریک ها را
به سمت کوهستانها وادار به عقب
نشینی می نمودند .نبرد در کوهستانها
بسیار دشوار بود چون چریک ها اغلب،
محلی بودند و همه نقاط آن نواحی را به
خوبی می شناختند و ارتشی ها از مکان
های دیگری آمده بودند و اطالعات
دقیق و کافی در مورد این کوهستان ها
نداشتند.گاهی نظامی های درگیر نبرد
به ما نشانی که می دادند دقیق نبود و در
آن کوهستانها ،ساعتها به دنبال شان
می گشتیم و پیدای شان نمیکردیم و
مجبور بودیم برای سوخت گیری ،به
محل استقرارمان برگردیم و دوباره به
جستجوی شان برویم.
در یکی از آن روزهای نبرد ،نظامیها
اطالع دادند که ت ّپه بسیار مهمی را که
محل استقرار چریکها بود ،فتح کرده
اند و از آنها تعداد زیادی را دستگیر
نموده اند .ژنرال فرماندهی عملیات،
از ما خواست تا به محل برویم و ضمن
بررسی آن منطقه ،به تشویق افراد خود
اقدام کند و برای هرکدام از کسانی
که در آن نبرد شرکت کرده بودند
ارشدیتی ابالغ کند .ژنرال ،منطقه را به
ما نشان داد و ت ّپه مورد نظر را هم روی
نقشه عالمت گذاشت .به سمت منطقه
که در البالی کوهستان های انبوه بود
رفتیم و پس از چند بار به دور ت ّپه مورد
نظر چرخیدن ،ژنرال با اطمینان گفت
رنگ ها به عنوان رنگ هاي گرم شناخته
مي شوند كه شامل زرد ،سبز و قرمز،
بنفش مي باشد.
نقاط قوت :اين رنگ ها القاء كننده
گرمي و راحتي هستند.
نقاط ضعف :رنگ هاي گرم زيادي در
تصوير باعث تضعيف برجستگي كه بايد
در تصوير وجود داشته باشد مي شود.
نكته :بنفش نقشي دوگانه دارد و در كنار
رنگ هاي گرم خاصيت گرمي و در كنار
رنگ هاي سرد خصلت سرد دارد .بطور
كلي مي توان رنگ هاي اصلي را «زرد =
قرمز = آبي» دانست ودر كنار آن سه
رنگ ديگر «نارنجي  -سبز  -بنفش» را در
گروه رنگ هاي مكمل طبقه بندي كرد.
 -2رنگ هاي سرد :رنگ هاي سرد ،رنگ
هاي آرامش بخش هستند و هارموني آنها
در محيط هاي مختلف بيشتر است و زياد
در چشم نيستند .رنگ هاي آبي ،نيلي،

همین ت ّپه است .البته ت ّپه نبود بلکه به
علت سطح صاف بزرگی که باالی آن
وجود داشت ،و در ضمن کف آن از شن
و ماسه پوشیده شده بود ،به آن ت ّپه گفته
می شد و اگر نه یکی از آن هزاران کوه
بود که در آن منطقه از زمین روییده
بودند .سمت نشستن را پیدا کردیم و بر
روی سطح بزرگ آن که به اندازه یک
میدان فوتبال وسعت داشت نشستیم
و هنوز هیچکدام از نظامیان ،با آنکه
چندین بار بر باالی آن چرخیده بودیم
پیش نیامده بودند و خبری از موجود
زنده در آنجا نبود.
از ژنرال پرسیدم« :ما چه باید بکنیم؟»
ژنرال گفت« :من پایین می روم و شما
هم بعد از خاموش کردن ،به من ملحق
شوید» و با گفتن این حرف گوشی
و دهنی را از روی سر خود برداشت
و درب کشویی بالگرد را باز کرد و
پایش را بیرون گذاشت .در همین حال،
دور موتور را آرام شروع به کم کردن
کردم که از دور تا دور لبه ت ّپه ،کل ه
های بیشماری چون مور و ملخ بیرون
آمدند و فهمیدم که به تله افتاده ایم.
فریاد زدم« :ممد ،ژنرال را ب ِ ِکش تو».
محمد مکانیک ما بود که در کار هوایی
اصطالحا کروچیف می گفتیم .بالفاصله با
عجله دور موتور را زیاد کردم و نیروی
بیشتری وارد کردم و بالگرد را سبک
نمودم که با سرعت فرار کنیم .محمد
فوری خطر را دریافت و سریعا از باالی
بالگرد جستی زد روی ژنرال که هنوز دو
قدم از ما دور نشده بود و درست مانند
آنکه اسیر گرفته باشد ،از پشت ،ساعد
دستش را به زیر گلوی ژنرال انداخت و
او را عقب عقب کشید و به داخل بالگرد
آورد.
دنباله مطلب در صفحه 57

سبز از جمله رنگ هاي سرد هستند .نيمه
آبي چرخه رنگ به عنوان رنگ هاي سرد
شناخته شده كه شامل آبي  -سبز و آبي -
بنفش مي باشد.
نقاط قوت :اين رنگ ها آرام و راحت
هستند .اين رنگ ها ممكن است به
صورت غير صميمي و بي تكلف و ساده
ديده شوند و براي انتخاب به عنوان پس
زمينه مناسب هستند.
نقاط ضعف :اين رنگ ها احساس
منفعالنه داشته و ممكن است براي
تصاوير گرافيكي قوي مناسب نباشند.
-3رنگ هاي خنثي :رنگ هاي خنثي
رنگ هايي هستند كه در طيف رنگي
وجود نداشته و از تركيب رنگ هاي
ديگر به وجود مي آيند و مي توانند
اثرات مثبت يا منفي داشته باشند .سياه،
سفيد ،خاكستري ،بژ و قهوه اي رنگ
هاي خنثي هستند.
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ژنرال که از این بی ادبی به خشم آمده
بود ،در حالی که هنوز پاهایش بیرون از
بالگرد بود ،چرخید و با چوب تعلیمی
اش محکم به سر کروچیف کوفت و در
همین حال ،ما از زمین کنده شدیم و به
سرعت به جلو حرکت کردیم .ژنرال
خون خونش را میخورد و با سرعت
خود را جمع کرد ودر حالی که درب
کشویی هنوز باز بود ،محمد با انگشت،
آدمهایی را به ژنرال نشان داد که شتابان
به سوی ما می آمدند ،به دور و اطراف
نگاه کرد و تازه متوجه آن کار غیر
عادی و بی ادبی محمد شد .آن کله ها،
چریکهای بلوچ بودند که خود را پنهان
کرده بودند و به محض نشستن ما ،به
سرعت به سمت ما دویدند تا همه مارا
زنده بگیرند و تا آن لحظه تیری شلیک
نکرده بودند و در لحظه ای که ما از
زمین کنده شدیم ،پنج شش قدم بیشتر
با ما فاصله نداشتند و تنها کاری که می
شد کرد ،آن بود که با اسکیدها به چند
تای آنها بزنیم و فرار کنیم .وقتی که از
آنها فاصله گرفتیم ،چریکها شروع به
شلیک کردند که چند تای آن به بالگرد
اصابت کرد اما به جای حساسی نخورده
بودند و ما از مهلکه جان سالم به در
بردیم .ژنرال ،پس از دور شدن از خطر،
سه بار سر محمد را از آنجایی که ضربه
خورده بود بوسید.
خوشبختانه محل استقرار نظامی ها را که
چند کوه آن طرفتر بود ،یافتیم و ژنرال
ضمن تقدیر از سربازان و افسران و
درجه داران خود ،کار قهرمانانه محمد را
برای همه تعریف کرد و ما در پشت صف
می دیدیم که افسران جوان پاکستانی از
تجسم آن صحنه مضحک داشتند از
خنده ریسه می رفتند .غروب آن روز
وقتی به محل استقرارمان برگشتیم ،در
داخل چادر ،یکی از خلبانان که در چرت
و پرت گفتن همتا نداشت ،باز شروع به

دلقک بازی و گفتن چرند و پرند کرد
که از بس خندیدیم ،تقریبا همه به سرفه
افتاده بودیم.
فردای همان روز ،یگان دیگری که
درگیر نبرد بود ،درخواست فشنگ کرد.
بالفاصله بالگرد ما پر شد از جعبه های
چند هزار فشنگی که بسیار هم سنگین
بودند و دو سرباز با زحمت هرکدام را
حمل می کردند .وقتی به منطقه رسیدیم،
از زمین زیر پا ،ما را صدا زدند که شما
درست باالی سر ما هستید و مقصد
همین جاست ،فرود بیائید .ما چیزی نمی
دیدیم و هرچه تالش می کردیم ،نمی
توانستیم آنها را بر روی زمین تشخیص
دهیم .به آنها پیشنهاد کردیم که با آینه
به سوی ما نور بیندازند و آنها هم شروع
به انداختن نور آینه کردند .پیدای شان
کردیم و دوری زدیم و جهت گرفتیم و
به سمت شان شروع به فرود کردیم.
تقریبا دویست متری مانده بود به زمین
برسیم که متوجه یک نکته شدیم و آن،
این بود که دیدیم چند نفر به سرعت
پرچم را از میله پرچم باال می برند و
عده ای هم به اطراف پراکنده می شوند
و از دیدگاه ،ناپدید می گردند .من به
همکارم گفتم« :االن چه وقت پرچم
باال بردن است و چرا نفرات این یگان،
بجای آنکه آماده تخلیه محموالت شوند،
از محوطه دور می شوند؟» و با گفتن این
حرف ،همکارم که فرامین را داشت،
سرعت بالگرد را زیاد کرد و با گردشی
شصت درجه ،از مسیر خارج شد و چون
نزدیک زمین شده بودیم ،سعی کرد که
با کمترین ارتفاع از آن یگان دور شود.
حدس مان درست بود .چریکها بودند
که فرکانس رادیویی ما را کشف و ما را
گول زده بودند و اگر دقت به محوطه
نداشتیم ما را میگرفتند و از عشق آباد
سر در می آوردیم.

ادامه مطلب نامه های شگفت انگیز...از صفحه ۵

وی هنوز حرف می زد که صالح خان
شمشیر به دست بر روی وی افتاد و سر
وی را برید و آن را به دست سربازی
داد تا به پیش علی قلی خان که هنوز در
هرات بود ببرد .سرباز در راه کشته شد
و سربریده شده سه هفته پس از حادثه
به شاهزاده جانشین وی عرضه شد .به
این ترتیب ثروتمندترین پادشاه جهان
که موجب وحشت امپراتوری عثمانی
بود ،فاتح هند و سرور ایران و آسیا،
تهماسب قلی خان معروف که مورد
احترام همسایگان و موجب وحشت
دشمناش بود و به جز محبوبیت در نظر
رعایایش چیزی در زندگی کم نداشت.
در سن  65یا  66سالگی ،پس از سیزده

سال سلطنت به هالکت رسید .ریش
وی که آن را با رنگ سیاه می کرد با
موهایش که بکلی سفید بود ناهماهنگ
بود .مزاجی قوی و چابک داشت .اندام
وی بسیار بلند بود و چاقی متناسبی
داشت .رنگ چهره اش سوخته بود
و صورتش بیش از آنکه گرد باشد،
کشیده بنظر می رسید ولی این کشیدگی
چهره زیاد نبود .بینی اش منقاری بود و
دهانی نسبتا گشاد داشت و لب پایین او
اندکی از لب باال پیش تر بود .چشمانی
ریز و تند داشت .نگاهش زنده و نافذ
بود و صدای او خشن و قوی بود ولی می
توانست بنابر میل یا صالح خویش به
آوای خود مالیمت بخشد.
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 Fشعری که در آن پیامی از حقیقت
هیجان انگیز نباشد ارزش خواندن ندارد.
 Fآنچه با چشم می بینم و ریاضیات آن
را ثابت می کند حقیقت است .درباره
سایر مطالب باید بگویم «نمی دانم».
 Fنسبت خرافات به دین مانند نسبت طالع
بینی به ستاره شناسی است .گاهی دختری
خرفت از مادری خردمندزاده می شود.
 Fتنها کسی که از اعدام جنایتکاران سود
می برد اعدام کننده است .جنایتکاران را
باید واداشت تا برای مردم کار کنند.
 Fدر دوران صلح دو هیوال سبب ویرانی
جهان می شوند یکی اتهام بی پایه و
دیگری تعصب است .تا دم واپسین با
هر دو مبارزه خواهم کرد.
 Fرهبری مردم به کمک عقایدی که
دارند به مراتب آسان تر از پدید آوردن
اندیشه های نو در آنان است.
 Fتا آنجا که به نظام های فکری مربوط
می شود هر فرد باید این حق را برای
خود محفوظ نگهدارد که به باورهای
دیروزش بخندد.
 Fبرخی از تاریخ نویسان به مانند
زورگویانی هستند که نوع انسان را
فدای یک دیکتاتوری می کنند.
 Fکره زمین به مانند تماشاخانه بزرگی
است که در آن یک نمایشنامه اما با نام

های گوناگون بازی می شود.
 Fدین ها به مانند بازی شطرنج و تخته
نردند ،آنها را از آسیا به اروپا آورده اند.
 Fاشک اندوهی است که در سکوت
سخن می گوید.
 Fاز روم باستان تاکنون ملتی را نمی
شناسم که در سایه پیروزی در جنگ به
بزرگی دست یافته باشد.
 Fتاریخ بشر داستان تبه کاری ها و
بدبختی هاست.
 Fماوراءالطبیعه گفتگویی است بین دو
نفر که یکی از آنها نمی داند چه می
گوید و دیگری از حرف های او سر در
نمی آورد.
 Fگفته اند که خدا همیشه پشتیبان سپاه
نیرومندتر است.
 Fمعلم طالب به آنها می گوید خدا
وجود دارد ،اما نیوتن وجود خدا را به
دانشمندان ثابت می کند.
 Fفیلسوفان باید همیشه دو یا سه
پناهگاه زیرزمینی داشته باشند تا از شر
سگ ها در امان باشند.
 Fکسی که خود را خردمند می پندارد تا
چه حد می تواند نادان باشد.
 Fدر جهان شناخته شده جز در مورد
وحشیان فرمان روایی با کتاب است.
 Fعاشق حقیقت باش و گناه را ببخش.

نفس درازی های صبا و نازک بندی های
شهاب و کاله جلی علیقی قاآنی است که
امروز به کلی ُح ِ
ب فضایل و بغض رذایل
را از طبایع بزرگان ایران محو ساخته و
ایشان را به رذالت ها و دنائت های فوق
ّ
«والشعرا ٌء
العاده انداخته .قوله تعالی:
یَتبع ُهم الغاوون ».شعرای فرنگستان
انواع این شعرها را گفته و می گویند،
ولی چنان شعر و شاعری را در تحت
ترتیبات صحیحه آورده اند و چنان
اشعار خود را مطابق منطق ساخته اند که
جز تنویر افکار و رفع خرافات و بصیر
ساختن خواطر و تنبیه غافلین و تربیت
سفها و تادیب جاهلین و تشویق نفوس
به فضایل و ردع و زجر قلوب از رذایل
و عبرت و غیرت و حب وطن و ملت
تاثیری دیگر بر اشعار ایشان مترتب
نیست .این است معنی «وانّ ِمن الشعر
لَ ِ
حکمه» .بلی ،نتیجه حقیقی شعر هیجان
قلوب و ترقیق نفوس و تشویق عقول
و خواطر مردم است .اما باید ایشان را
سائق به فضایل و تقوی و اعتدال باشد
نه به قبایح و شنایع و رذایل و امثال
آن .تنها کسی را که ادبای فرنگ می

ستایند همان فردوسی طوسی است که
اشعار شاهنامه او اگرچه بعضی جاها
خالی از مبالغه نیست ،ولی حب ملیت و
جنسیت و شهامت و شجاعت را تا یک
درجه در طبایع مردم ایران القا می کند
و پاره ای جاها به اصالح اخالق نیز می
کوشد .امیدوارم نتیجه اشعار ناچیزانه
بنده حقیر هم عنقریب در عالم انسانیت
معلوم و مشهود افتد و ارباب فصاحت
و بالغت را بعد از این از برای اقتفای
به شعرای فرنگستان نمونه و مسطوره
به دست آید و بدانند آن شعری که
در تحت فایده و نتیجه فلسفی نیست
از قبیل لغویات و در شمار خرافات و
شمسات خواهد بود .والسالم )۵(».در نقد
آراء میرزاآقاخان به مطالب این مقاله
رسیدگی خواهیم کرد.

ادامه مطلب میرزا آقاخان کرمانی...از صفحه ۷

( )۱اختر ،سال پانزدهم 7/37 ،اوت .1889
( )۲اختر ،سال شانزدهم21/1 ،اوت .1889
( )۳ساالرنامه ،ضمیمه تاریخ بیداری
ایرانیان ،تهران ،۱۳۴۶-۱۳۴۹ ،تصحیح
علی اکبر سعیدی سیرجانی ،ص .12
( )۴همان ،ص .151
( )۵همان ،صص .142-140
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ادامه مطلب طنز و مذهب...از صفحه ۶

جز شيعه هر كه هست به عالم خداپرست در دوزخ است روز قيامت مکان او
وز شيعه نيز هركه فکل بست و شيك شد سوزد به نار ،هيکل چون پرنيان او
وانکس كه با عمامه سر موى سر گذاشت منديل اوست سوى درك ريسمان او
سوزد به پشت ميز جهنم روان او
وانکس كه كرد كار ادارات دولتى
وانکس كه شد وكيل و ز مشروطه حرف زد دوزخ بود به روز جزا پارلمان او ()۵
يکى ديگر از اشعار تلخ و نيشدار بهار كه در آن از وضع روزگار خود شکايت مـىكند،
تركيب بندى است به نام «من با كيم» كه در آن نادانى مردم ،طريقه عزادارى و اينكه
ملـت ايران زشت را از زيبا و سود خود را از زيان تميز نمىدهد ،مورد شکايت قرار
گرفته است.
قداره زن ،من با كيم
خلق ايران دسته اى دزدند و بىدين ،دسته اى سينه زن ،زنجيرزنّ ،
ليك شيطان گويد بر خود بزن ،من با كيم
قداره را بر گردن ظالم بزن
گويم اين ّ
هى زند زنجير را بر خويشتن ،من با كيم
گويم اين زنجير بهر قيد دزدان است و او
او بخارد گردن و ريش و ذقن ،من با كيم()۶
گويم اى نادان به ظلم ظالمان گردن منه
در اينجا بىمناسبت نيست از محمدعلى مکرم اصفهانى (۱۲۶۶-۱۳۴۴ش ) از شعراى
طنزپرداز دوره مشروطه ذكرى بکنيم كه بعضىها او را «ولتر ايران» خوانده اند .مکرم
در آغاز روحانى بود و بعدها از كسوت روحانيت درآمد و بيشتر به خاطر در افتادن
با آقانجفى روحانى پرقدرت اصفهان سر معجزات امام زاده هارون واليت ،در نزديکى
ميدان كهنه اصفهان ،و ديگر اشعار انتقادي اش به لهجه اصفهانى بود كه مشهور شد.
سبب درگيرى مکرم با مذهبيون شهر سرودن شعرى بود با مطلع «هارون واليت معجزه
را گر و گرش كن» (يعنى معجزه را بيشتر و بيشتر بکن) كه در آن سخت به معجزه
كردن هارون واليت تاخته بود .اين شعر سخت ميان مردم رواج يافت .خود مکرم
مىنويسد« :هارون واليت از اين پس معجزه نکرد .من فقط در باب معجزه و كرامات
هارون واليت حرف دارم و در باب شخصيت او مداخله اى ندارم و به من مربوط نيست.
اگر خودم حاجتى داشته باشم حاجت خود را از كسى مىخواهم كه مرا خلق كرده
است )۷( ».يکى ديگر از اشعار مکرم كه شهرت زيادى پيدا كرد قطعه اي است به نام
«ولش كن گريه كرده» كه به صورت نوحه سروده شده و در انتقاد از كسانی است كه
در مراسم مذهبى گريه مىكنند و عقيده دارند هر ظلم و گناهى كه مرتکب شده باشند
با ريختن چند قطره اشك در روزهايى چون عاشورا و تاسوعا ،بخشيده مىشوند.
در سال هاى اخير مطالب بسيارى به صورت طنز و انتقاد خواه به نثر خواه به نظم
در انتقاد از رياكاري دينی نوشته شده است ،كه حتى قسمتى از آنها را نمىتوان در
اينجا آورد ،و شايد در موقعيتى ديگر اين فصل جالب تاريخ ايران را در جايى جمع
كرد .به نظر مىرسد بيشتر اين مطالب توسط كسانى نوشته شده است كه تعصب
مذهبى ندارند و بيشتر به دسته اولى كه در اول اين فصل از آنها نام بردم تعلّق دارند.
در اينجا بىمناسبت نيست كه مثالى كامالً متفاوت از مرحوم دكتر على شريعتى نقل
كنم و اين فصل را با آن به پايان برسانم .دكتر شريعتى ،مؤمن متعهدى است كه از
روى ايمان و عالقه و اخالص ،از افراط كارى بعضى از متدين زمان خود انتقاد مىكند.
براي درك مطلب مورد بحث بايد در نظر گرفت كه در زمان شريعتی گوسفندان
قربانی در منا را خاك می كردند تا از فاسد شدن آنها جلوگيري شود .اين پيش از
داير شدن كشتارگاه مکانيزه عربستان بود .دكتر شريعتى در يکى از مقاالت خود
مىپرسد« :چرا در برخى از مناسك حج شيعه مىنويسيد گوشت قربانى را حجاج در
منا ،كه صدها هزار گوسفند و شتر با بولدوزر يك روزه در زير خاك مىرود و از نظر
فقهى مىگويند جايز است كه گوشت آن را به كافر و حتى مشرك داد ،هرگز نبايد
به «سودانىها» بدهند؟ اينها مگر نمىدانند سودان يك كشور افتخارآميز اسالمى
است؟ حکومتش جمهورى دموكراتيك مسلمانى است و ملتش بزرگترين و پيشرفته
ترين ملت مسلمان در آفريقاى سياه است؟» ()۸
اين ايراد از حجةاالسالم حسينى كه در كتابى به نام دكتر چه مىگويد به او جواب
داده بود ،گرفته شده است .حاال توجه كنيد مرحوم شريعتى با چه زبان طنزآميزى به
او جواب مىدهد« :از جناب آقاى (الفاضل الحسينى الميالنى) متشکرم كه هم جواب
اشکال مرا رفع كرد و هم مدرك و دليل اين فتوى را نشان داد( ،يکى بستانى مسيحى
و ديگر بخارى و مسلم سنى!) .يعنى به دليل اينكه برخى از قبايل سودان دزد و بازيگر
بوده اند ،شيعه مىتواند گوشت قربانى را به كافر و مشرك بدهد يا در خاك دفن
كند اما به سودانى ندهد ،ديگر اينكه ،به جرم آنكه هزار و چهارصد سال پيش بعضى
از هنرمندان سودانى به مدينه آمده اند و در مسجد پيغمبر مىرفته اند و مىخوانده
اند و موجب تفريح خاطر پيغمبر و همسر مىشده اند ،امروز بايد از سودانىها انتقام
گرفت! ثانياً حاجى شيعه امروز كه در منا گوسفند مىكشد ،از سياهپوست گرسنه اى
كه آمده تکه اى از گوشت گوسفند او را كه مـىخواهد زير خاك كند ببرد براى زن
و بچه فقيرش  ،بايد تحقيق تاريخى كند كه آيا وى از اخالف همان قبايل بازيگر است
كه بستانى در دايره المعارف آورده يا شجره اش به آن دسته از مطربان سودانى كه
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ادامه مطلب زندگی با طعم عشق...از صفحه ۲۱

پس بیاییم متعهد شویم برای آن که
عشق و آرامش بیشتری را در زندگی
تجربه کنیم ،و هر آنچه که قادر هستیم
و در توان مان هست را به جهان تقدیم
کنیم و بدانیم که جهانی که ما در آن
زندگی می کنیم بسیار هوشمند است و به
سرعت و سخاوت بیشتر دست به کار می
شود تا مسیر طبیعی اش را بپیماید.
اگر عشق بی توقع به همراه آرامش و
صلح می خواهیم ،اول نیاز است آنها را
به هستی ،به انسان ها ،به حیوانات و به
طبیعت ارزانی کنیم ،و در مقابل جهان،
عشق هایی باور نکردنی با آرامش و صلح
ارزانی ما خواهد کرد .نکته مهم اینجاست
که اگر احساس کردید در مسیرتان گره
های کوری وجود دارد که با باورهای تان

مطابقت ندارد و دچار خستگی از فرآیند
خدمت به هستی و انسان ها شده اید و
در اثر این خدمت نتایج نامطلوب گرفته
ایم ،حتما با یک متخصص صحبت کنید تا
بتواند نقاط کور مسیر را برایتان روشن و
واضح کند و همراه و هم مسیر شما در راه
تحقق و دستیابی شما به آرزوها و اهداف
تان شود تا بتوانید عشق و آرامش را که
سهم وجودی شماست را بیشتر تجربه
کنید .مطمئن باشید که شما با آگاهی
بیشتر به این قانون ،دریافت کنندگان
فوق العاده ای می شوید.
بسیار سپاسگزارم که تا انتهای این مطلب
همراه من بودید .لطفا نظرات و نتایج خود
را به دفتر مجله و یا از طریق ایمیل با من
در میان بگذارید .با عشق و سپاس

چهارده قرن پيش در مسجدالنبى رقص و بازى مىكردند مىرسد؟ كه اگر اين سياه
لخت پابرهنه گدا كه به دنبال سير كردن شکمش پياده به منا آمده ،طبق اسناد تاريخى
و مدارك مسلم و علم الرجال و علم انساب و آرايه كتب تاريخ و سيره و ملل و نحل
و شجره معتبر به حاجى آقاى ايرانى ثابت كرد كه او از اوالد و احفاد آنها نيست،
حاجىآقا مىتواند به او اجازه دهد كه از لش گوسفند يك تکه بکند و ببرد (تازه به
نظر و حدس آقاى الفاضل الحسينىالميالنى ،كه به سليقه شخصىاش حکم را توجيه
كرده و معلوم نيست از نظر صاحبان اصلى اين فتوى مجاز باشد!) ،و اگر داليل سياه
كافى نبود و حتى معلوم شد كه او از اوالد و احفاد يکى از همان نوازنده هاى سودانى در
مسجدالنبى عصر پيغمبر اكرم است ،كه بايد رانده شود و از كافر و مشرك بدتر است
و بايد به اين گناه نابخشودنى جد پنجاهمش از گرسنگى بميرد! البته ،اشکال بنده رفع
شد و علت و فلسفه اين حکم شرعى را فهميدم ،ولى يك اشکال ديگر پيدا مىشود و
آن اينكه ،گناهى كه به قدرى شنيع است كه تمام نسل مرتکب آن را محکوم مىسازد
و نژاد را براى هميشه مشمول يك حکم فقهى شرعى و به صورت يك قوم نجس
هندى درمىآورد به طورىكه چون آن عده اى كه چهارده قرن پيش در مدينه آواز
مىخوانده اند سودانى بوده اند پس براى ابد بايد هر سودانى را از كافر و مشرك نجس
تر شمرد و اجازه نداد كه گوشت بىمصرف را گداى گرسنه سودانى بخورد ،چگونه در
عصر خود پيغمبر نه تنها آنها را نمىراند و از اين عمل آن هم در مسجد! منع نمىكند،
بلکه همسرش را هم روى دوشش سوار مىكند كه رقص و آواز سودانى را در صحن
مسجد تماشا كند و گوش دهد؟ اگر من ،به هر عنوانى و هر استنتاجى ،چنين روايتى را
از صحيح مسلم و بخارى نقل مىكردم ،همين آقاى الفاضل الحسينىالميالنى چه به روز
من مىآورد؟ و چه تهمت ها كه سنىام و طرفدار رقاصى در اسالم و حتى اهانت كننده
به ساحت مقدس حضرت رسول كه در رحن مقدس مسجدالنبى كه مهبط وحى است
مجلس رقص و آواز برپا مىكنم و حتى پيغمبر اسالم و همسرش را مثل هيپىهاى موج
نو ،زوجى كه زنش را روى كولش سوار مىكند و به تماشاى برنامه رقص و آواز مشغول
مىشود! شکر خدا كه من نقل نکردم و الفاضل الحسينى الميالنى ،شخصيت روحانى نقل
كرد و آن هم به عنوان مدرك تاريخى و عقلى فتوى علماى شيعه!»

 .۱از صبا تا نيما ،ج  ،۲ص  .۲ - .87همان جا ،ص « .۳ - .87-89چرند پرند» ،كانون
معرفت چاپ سوم ،صص  .۴ - .۱۵-۱۷ديوان كامل نسيم شمال ،به اهتمام محمد بهشتى،
تهران  ،۱۳۷۰ص  .۲۳۸شيخ عبدلقادر الجزايري قهرمان وطن پرست الجزايري بود كه
با فرانسويان جنگيد ،رافعی گويا از رواه و یافئی از صوفیان بوده است .۵ - .ديوان ملك
الشعراء بهار ،تهران  ،۱۳۴۵ج  ،۱ص  .۶ - .۱۶۴همان جا ،ص  .۷ - .۳۸۹مقدمه ديوان
مکرم به نقل از «بررسى طنز در ادبيات و مطبوعات» نصرت اهلل نوح .۲۲۱ ،جالب اينكه با تمام
ادعاى روشنفکرى ،مکرم بعد از كودتاى  ۲۸مرداد از مصدق انتقاد كرده است .در مورد شعر
«هارون واليت» و سبب تصدي معجزات هارون واليت توسط آقا نجفى رجوع كنيد به «مکرم
اصفهانى سخنور جهل ستيز» از منوچهر برومند در سايت بوى باران http://booyebaran.
 .۸ .ir/?p=17733شهيد دكتر على شريعتى ،مجموعه آثار ـ شماره  ،7چاپ اروپا،1357 ،
ص  .214البته اينكه دكتر شريعتی سودان را يك كشور «دموكراتيك» می نامد گويا نظر به
زمان ژنرال نميري بود در  )1355( 1977كه تعداد زيادي از زندانيان سياسی آزاد شدند ،و
اال وضعيت سودان بعد از كودتاي عمر بشير در  1989معلوم است چه بوده است.
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ادامه مطلب نگاهی به تاریخ...از صفحه ۳۲

فرهنگ مخرب دگرباش جنسی ستیز در هیچ مکانی به اندازه آمریکا فاجعه نیافرید.
در سال  ۱۵۱۹فرماندار جدید مکزیک در نامه ای به پادشاه اسپانیا چارلز پنجم
نوشت« :براساس اطالعات ما آنها (مردمان بومی) همگی لواط می کنند و مرتکب این
گناه کبیره می شوند)۱۱(».
سرآسیمگی ناشی از وجود دگرباشان زمانی افزایش یافت که اسپانیایی ها دریافتند
این رابطه بسیار فراگیر و تقریبا در تمام نقاط آمریکا رایج است .علت آن کتابی
بود که در سال  ۱۵۲۶شخصی بنام اویدو ( )Fernandez Oviedoبه عنوان تاریخ
طبیعی سرخ پوستان ( )History of Indines Naturalمنتشر کرد که پایه فکری
اسپانیایی ها در باره سرخ پوستان را شکل داد .او نوشت« :در بین سرخ پوستان این
رابطه گناه آلود و مخالف طبیعت بسیار رایج است .مردان ،پسران جوانی دارند که
زینت آالت زنانه به سروگردن شان می آویزند و لباس زنانه می پوشند .این پسران
کارهای مردانه را کنار گذاشته و کلیه وظایف زنانه را شامل آشپزی و جارو زدن
انجام می هند)۱۲(».
به عهده گرفتن نقش جنس مخالف ( )gender role reversalپدیده ای بود که
اسپانیایی های مرد ساالر نسبت به آن بیگانه بودند .در نتیجه دچار سراسیمگی و
خشم می شدند .در واقع رفتار سرخ پوستان «وحشی» و غیرمتمدن و آلوده به گناه که
در نقطه مقابل اصول اخالقی مسیحیت اروپایی «متمدن» قرارمی گرفت ،توجیه مناسبی
برای هدف های استعماری اروپاییان بود که به ویژه اشغال سرزمین ها و غارت
دارایی بومیان را شامل می شد .اسپانیایی ها برای رسیدن به این هدف نیاز داشتند که
بومیان را «وحشی» و خالی از اخالق بنامند .بازتاب این نگرش را می توان در نامه هایی
دید که یکی از «روشنفکران» اسپانیایی تحت تاثیر کتابی که اشاره رفت چنین نوشته
بود« :این ها دالیلی هستند که بر پایه آن جنگ با وحشی ها الزم و ضروری است .یکم،
آنها وحشی و غیر متمدنند .دوم ،پایین تراز مرتبه انسانی و زرخرید و برده اند .سوم،
با عمل هم جنسگرایی جنایتی برخالف طبیعت مرتکب می شوند .چهارم ،این وظیفه
ماست که مسیحیت را در هر کجا به هر قیمتی گسترش دهیم)۱۳(».
دالیل باال چارلز را قانع کرد که فرمان بردگی سرخپوستان را صادر کند .به باور وی
بومیان هنوز از جایگاه «انسانی» برخوردار نبودند .جالب است که برخی از روحانیونی
که در همان زمان بین سرخ پوستان زندگی و کار می کردند مخالف این فتواها بودند.
یکی از معروفترین آنها کشیشی به نام ساالمنکا ( )Salamancaکه متخصص الهیات
بود در نامه اش به پادشاه نوشت که «پادشاه اسپانیا نمی تواند برای همه دنیا حکم
صادر کند )۱۴(».این روحانی همچنین افزود که روابط هم جنس گرایی دلیل محکمی
برای بیرون راندن سرخ پوستان از زمین هایشان نیست .واقعیت این است که در همان
زمان تمام سرخ پوستان ایده عشق به هم جنس را نمی پذیرفتند .چنانکه گفته شد در
دو امپراتوری بزرگ اینکا و ازدک ،دگرباشان جنسی به قتل می رسیدند .اما استعمار
برای توجیه تحت سلطه درآوردن سرخ پوستان و راندن آنها از زمین هایشان نیاز
داشت که طرز تلقی اش از بومیان را فراگیر و شامل همه آنها جلوه دهد .غرب «متمدن»
مسیحی باید وظیفه «متمدن کردن» این «وحشی ها» را به عهده می گرفت حتی اگر این
به قیمت به راه انداختن جنگ های خونین و از بین رفتن صدها هزار نفر از دو طرف
می شد .اما چه باک .پیش از هر چیز سپاه اسپانیا از طبقات فرو دست و دهقانی تشکیل
می شد و نه فرزندان اشراف و طبقات باال (خواننده ما بیاد جنگ عراق می افتد که
سربازان آمریکایی از طبقات فرودست این جامعه بودند و نه خانواده های ثروتمند و
یا سناتورها) .دوم آنکه زنها و کودکان بومیان نیز انسان های کاملی نبودند .این وظیفه
اروپای «متمدن» بود که با جرات و جسارت در یک دست کتاب مقدس انجیل و در
دست دیگر شمشیر «به نام پدر ،پسر ،و روح القدس» ،سنت های اجتماعی بومیان را
به چالش کشد .بنابرایننابودی آنها نه تنها ضروری بلکه حیاتی بود .اسپانیای فاتح از
همان ابتدا با بی رحمی کامل سرخ پوستان را تار و مار کرد.
«صبح روز  ۶نوامبر  ،۱۶۵۸ساعت  ۱۱صبح ۱۵ ،مرد را از زندان به میدان مرگ
هدایت کردند ۱۴ .نفر را سوزاندند .در این میان تنها پسر بچه ای از مرگ نجات
یافت .وی را ابتدا  ۱۰۰ضربه شالق زدند و سپس به عنوان برده فروختند .جرم آنها
این بود که با یک دیگر رابطه جنسی داشته اند)۱۵(».
تاثیرات مخرب استعمار بر زندگی بومیان آمریکا و استرالیا و تخریب فرهنگی آنها
محدود به مردان نبود .اما بزرگترین ضربه را زنان بومی متحمل شدند .قبل از ورود
اروپاییان ساختار اجتماعی سرخ پوستان براساس مادر ساالری استوار بود .وراثت
خونی افراد از بررسی نسل مادر حاصل می شد .بچه ها در طایفه ( )clanمادرشان
به دنیا می آمدند و همانجا می ماندند .طایفه مجموعه ای از مادران ،دختران ،مادر
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بزرگ و نوه ها بود که همگی با هم زندگی می کردند .حتی زمانی که دختری ازدواج
می کرد این همسرش بود که به خانه دختر می آمد نه برعکس .مهمترین وظیفه
زن ،مادری بود و نه همسرداری .زمانی که مردی همسرش را ترک می کرد و یا زن
تصمیم به جدایی می گرفت بچه ها نزد مادر می ماندند و شوهر به قبیله خود بازمی
گشت .در نتیجه بچه ها که از نظر سرخ پوستان بهترین هدیه آسمانی بودند از عشق
و توجه و مراقبت تمام اعضاء طایفه مادری برخوردار می گشتند .از نظر جنسی نیز
زنان بومی برخالف زنان اروپایی اختیار کامل داشتند که با هرکس که مایلند رابطه
جنسی برقرار کنند .رابطه بر اساس عشق و کشش جنسی بود و نه همچون اروپا
و سایر نقاط بر پایه ثروت و طبقه اجتماعی .زنان همچنین از نظر اقتصادی دارای
استقالل نسبی بودند زیرا مالک خانه و محصوالتی بودند که بدست آنان تولید شده
بود .زمین همگانی و اشتراکی بود و چیزی به اسم مالکیت خصوصی وجود نداشت.
مردمان بومی خود را بخشی از طبیعت می پنداشتند و نه جدای از آن .بنابراین بهره
گیری از طبیعت بر پایه نیاز صورت می گرفت و این در برابر رویه اروپاییان قرار
داشت که به برتری انسان بر طبیعت باور داشتند .زنان از رأی مساوی با مردان
برخوردار بودند .برخی از زنان بومی شکارچیان فرانسوی را همراهی می کردند و
اگر از آنها خوششان می آمد با آنها رابطه جنسی برقرار می کردند .نواده های آنها
در کانادا دورگه و یا میتی ( )Metisنامیده می شوند.
با مستعمره شدن کانادا به دست انگلیس ،روابطه اجتماعی و اقتصادی به زیان زنان
بومی دگرگون گردید .بر پایه فرهنگ مرد ساالر در انگلستان ،مرد ریاست خانواده
و قدرت اقتصادی را در دست داشت .دارایی زنان پس از ازدواج به مردان منتقل
می شد وشوهر تصمیم گیرنده بود .بنابراین همین نظام در آمریکا و کانادا نیز پیاده
شد و زنان به حاشیه رانده شدند .شیوه سرمایه داری جایگزین زندگی اشتراکی
بومیان گردید .زمین از مالکیت قبیله خارج و خرید و فروش آن در دست مردان
قرار گرفت .با از دست رفتن حق زمین ،زنان قدرت اقتصادی شان را از دست دادند.
در سال  ،۱۷۸۳آمریکا پس از پیروزی در جنگ با انگلستان ،شروع به جابجایی
سرخ پوستان کرد ،تا جا برای مهاجران اروپایی باز شود .دولت آمریکا برای توجیه
و مشروعیت بخشی به سرکوب بومیان مدعی شد که بومیان آمریکا از توان تعیین
سرنوشت خود برخوردار نیستند و الزم است به قیمومیت دولت آمریکا گردن نهند.
با این تصمیم زمین های بیشتری از دست بومیان خارج و به تصرف مهاجرین سفید
پوست درآمد« .بزرگترین جابجایی جمعیت در تاریخ مدرن از راه مستعمره سازی
در آمریکا و به دست اروپاییان انجام شد .در نتیجه جمعیت بومیان بطور چشمگیری
کاهش یافت و در مواردی به نابودی کامل برخی از قبایل بومی انجامید)۱۶(».
امروزه در سرتاسر قاره آمریکا ،بسیاری از بومیان علیه تسلط دولت هایشان که
نوادگان مهاجرین سفید پوستان اند مبارزه می کنند .پس از گذشت دو سده ،بسیاری
از بومیان آمریکا و کانادا در کنار سیاه پوستانی که به عنوان برده از آفریقا به آمریکا
آورده شدند ،جزو اقشار فقیر وتهیدست جامعه هستند .با وجود دگرگونی های
بسیار در قوانین و اعطای حق خود گردانی و تبعیض مثبت ،بومیان آمریکا ،کاناد و
استرالیا هنوز از محرومیت های اجتماعی و تآثیرات روانی سیاست های استعماری
گذشته بر نسل جوان رهایی نیافته اند.
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Interview with Faran Moradi,
director of “Tehranto”
Jamileh Davoudi

Tehranto is a very good film that captures the different mentalities between those Iranian immigrants who came before the revolution and those who came after. It is a rare romantic comedy about
the young Iranian generation abroad which is neither exaggerated
nor dramatized. It was premiered in Canadian Film Fest in March,
2022, and has been featured in other
prestige film festivals such as the 30th
Cinequest film Festival this August.
(Cinequest Tehranto)
I am very pleased that the director
and screenwriter, Faran Moradi, has
accepted my invitation for an interview with “Pezhvak of Persia”. Born
and raised in Toronto, after having
made numerous films during his studFaran Moradi
ies at Sheridan College, Faran went
on to direct and edit on Emmy Award winning TV shows including
“Odd Squad” and write and direct the award-winning short film
“Blackpowder and Guilt”.
Tehranto is about two types of Iranian immigrants, those who
immigrated before the revolution and those who came after.
How do you describe yourself in that context?
My immediate family came here after the revolution. I’m definitely
very into Iranian cultures, like Badi, but I’m also a lot like Sharon in many ways. Truth be told, the statement is definitely a little
tongue-and-cheek because it’s an obvious statement to make. In
terms of how we describe the realities and cultures of these different types of Iranians, it’s definitely a generalization. For example,
Sharon’s dad and her grandmother both left Iran before the revolution, but their ideologies are totally different.
What inspired you to study film and work in the movie industry?
The original inspiration was definitely seeing the behind-the-scenes
featurettes for Star Wars - it was the first time I really understood
that filmmaking was a profession. I was always a pretty creative
kid, writing my own stories, composing music, drawing comic
books, making my own newspaper for classmates, and even making my own toys from Play-Doh. Filmmaking was basically the
culmination of all of these creative outlets and an intersection of
these various (and mostly self-taught) disciplines.
You have worked on number of shorts and TV series. What
were the challenges in making a feature film and how did you
get the budget?
“Blackpowder and Guilt” was nice preparation for “Tehranto”.
Blackpowder and Guilt was shot on a budget of about $6000
(crowdfunding and some of my own funds) and had a running time
of 23 minutes. We received Telefilm funds (and a little crowdfunding again) for Tehranto, culminating in a $100,000 budget. I took
a lot of the lessons learned from Blackpowder to make our little
money look like a lot. And this is all largely thanks to the generosity of local businesses, production companies, my alma mater and
the cast and crew, that Jackie (the producer) was able to practically
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make these miracles happen.
Tehranto is a rare Iranian romantic comedy while most other
films are about politics and hardship of being Iranian either
living in Iran or as immigrant or refugee. I am sure you wanted
this to be a different film, can you elaborate?
The interesting thing is that even when Iranian directors attempt to
work within the confines of what their government allows them to
do, years later they might still turn around and throw them in jail
as we saw recently. What many of the
leading film festivals fail to realize is
that they are in part complicit in these
tragic events when they exclusively
promote Iranian directors who “tow
the party line” in a sense - and doubly worse is the fact that these artistic
institutions profit on the hardships of
Iranians almost in a way that exotifies
our struggles. “Tehranto” was an attempt to answer the needs of the Iranian audiences, especially diasporic
Iranians, who felt as though the warmth, love, poetry and laughter of
our culture was not represented on screen. I’ll forever be grateful to
Cinequest and many other festivals that have programmed the film
specifically for this reason.
Your film has been shown at different festivals. How has it been
received, and will it have distribution?
Tehranto has been really well received by audiences everywhere its
played, particularly among immigrant and diasporic viewers. We’ve
experiences lines of 1st and 2nd generation Canadians and Americans waiting to shake our hands and express their connection with
the film and it’s indicative of the genuine need for this sort of story.
The film currently has Canadian distribution through Vortex Media,
but we have not yet secured USA or international distribution. The
movie will be in Canadian cinemas beginning November 4th, 2022.
Congratulation on finding a distributer. What is your next
project?
I’m currently writing a dramatic film about how stoicism is the biggest enemy of father-son relationships, exploring the contentious
bond between a father and son who’ve both lost one of their children - one to teen suicide and the other to a late-term miscarriage.
The second film I’m attached to a sci-fi being produced by Wesley
Ambrecht (can’t say too much yet). And finally I’m in early development on a dramedy tv show about a young Iranian-Canadian
lawyer who learns - upon the sudden death of her estranged father
- that he was a member of the Iranian mob, and he’s left his entire
criminal enterprise in her name.
Any additional comment you like to add?
Maybe just that the film explores the concept of “double consciousness” - a phenomenon coined by W.E.B. Dubois wherein diasporic
peoples feel as though they are both from their ancestral land and
also the land that they’ve come to adopt as their new home, but they
inversely also feel as though they are unwelcome by their ancestral
land and also the land that they’ve come to adopt. Many diasporic
peoples experience this identity crisis where they feel like they
don’t really belong anywhere, and this movie seeks to touch on this
phenomenon a little bit from the perspective of a woman born here,
and also a man who immigrated here.
I enjoyed watching Tehranto very much and look forward to
seeing your future work. Thank you so much for your time.
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