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نمودار درد!

زن اساس زندگی است

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 یک تن مرفین قاچاق در روزهای گذشته در ورامین
به مقصد تهران کشف و توقیف شد اما واقعا چرا یک
تن مرفین باید به تهران بیاید؟
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مسیردرد
وقتــی آدم درد معمولی دارد باهاش میســازد.
وقتی دردش زیاد میشــود ،به آســپرین رو میآورد.
وقتی درد از حد میگــذرد ،مرفین میزنند .درد که از
اینجا هم گذشت به هوا رو میآورند.
همههمدردیم؟
مدتهاست مشــخص شــده که درد پایتخت با
آسپرین درستبشــو نیســت .احتماال مرفین را برای
تســکین مردم پایتخت میآوردهاند تا از درد مردم کم
کنند!
روش سد کرج
به نظر مــا بهتریــن روش تزریق یک تــن مرفین
به تهران ،این اســت که آن را بریزند توی ســد کرج.
اینطوری کل مردم تهران تا مدتی دیگر احساس درد
نمیکنند و نهتنها حالشان خوب خواهد شد که خیلی
هم حس توپی پیدا میکنند.
راهکارچاییخشک!
البته مســئله این اســت که با این آلودگی هوای
تهران و آتوآشغالی که در هواست ،مردم عادی اگر
آزمایش اعتیاد بدهند حتما جواب مثبت است .طوری
هــم همه به این هوا عادت داریــم که خوردن چایی
خشک هم قضیه را حل نمیکند!
روشمحلول
واقعا هم فکر بدی نیست .به نظر ما حاال یا مرفین
بریزند توی سد کرج که مردم درد کمتری حس کنند
یا کافور بریزند که درد کمتری تولید کنند .یا قاووت
و قوتو بریزند که حداقل جان بگیرند و از پس همهچی
و همه مشکالت و دردهای زندگی بربیایند.

اﻣﺎناﷲ ﻗﺮاﯾﻰﻣﻘﺪم
زن ســازنده زندگی اســت .ســازنده نهاد خانواده
اســت .دوام و بقــای خانواده و بهخصــوص پرورش
و تربیت و شخصیتســازی هر فــردی درون خانواده
بیش از هر چیز به مادر وابســته است .به همین دلیل
روانشناســان اجتماعی )درواقع جامعهشناسانی که
تأثیــر گروه و اطرافیان را در شــخصیت فرد مطالعه و
بررســی میکنند( و متفکرانی ماننــد آبراهام کاردینر،
رالف لینتون ،مالبرانش ،ژان اســتوتزل ،مارگارت مید،
چارلز هورتون کولی و دهها جامعهشناس دیگر ،دوران
کودکی را بهاصطالح ســازنده »شــخصیت بنیادی و
اساســی هر فرد« میدانند .مطالعه مارگارت مید روی
دو قبیله به نام آراپش و موندگومور تأثیر شــیردادن و
قنداقکردن یا شستوشــوی بچه و تأثیر آن را نشــان
داده اســت .بر اســاس یافتههای او ،نحوه شیردادن و
شستوشوی بچه در شخصیت او ،تندخویی ،آرامش،
بدبینی و خوشبینی و ...او مؤثر است؛ مید میگوید در
این قبیله ،گویی خشــونت و پرخاشگری وجود ندارد و
مــردم آرام و مهربان و صلحجو هســتند .در کنار آنها
قبیله موندگومور به موذیگری ،بدجنســی ،خشونت

و پرخاشــگری مشــهورند ،چون مادران دوره کوتاهی
به بچهها شــیر میدهند و شــیردادن و شستوشو با
ســرزنش و بداخالقی همراه است .مشاهدات جفری
گورر در سیبری نشان داد که قنداق ،بچهها را تندخو و
عصبانی و سلطهگر و سلطهپذیر و متملق و چاپلوس
بــار میآورد؛ شــخصیتی کــه مــن آن را »قوینمای
ضعیفکش« مینامم؛ یعنی در مقابل زورمندان و اقویا
متملق و چاپلوس است و در مقابل زیردستان سلطهگر
است و دست به خشونت میزند.تحقیقات دیگری نیز
نشــان داده که دوران کودکی در جــرم و جنایت مؤثر
اســت .در فرهنگ عامه ما نیز گاهــی از عباراتی مانند
»شیر ناپاکخورده« استفاده میشود که نشان میدهد
دوران کودکی چقدر در شــخصیت فرد مؤثر اســت.
در نتیجــه ،میبینیم کــه نقش مادر بیبدیل اســت،
چون اوســت که آموزش میدهد ،پــرورش میدهد
و شــخصیت میدهد و روحیاتی ماننــد ملیگرایی و
میراث فرهنگی همه از مادر نشئت میگیرد .زن محور
اصلی خانواده است .شــعار من این است که »مردان
موفق دارای زنان خوبی هستند« .این را در طول تاریخ
نیز مشــاهده کردهایم .نظر من این اســت که در کشور
ما نیز زنان بیشــتر از مردان در رشد و توسعه اقتصادی
و فرهنگی مؤثرنــد .به عبارتی ،در کشــور ما زنان کار
میکنند و مردان واسطهاند .میتوانیم نقش زنان را در
چایکاری ،شالیکاری ،قالیبافی ،حصیربافی ،جاجیم و

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

پته و صنایع دیگر در سراسر ایران ببینیم .همه این کارها
برعهده زنان است ،چون زن اساس زندگی است ،اما به
علت اینکه جامعه مردساالر است و اقتدار و قدرت در
دست مردان است ،عدهای از عباراتی مانند »ضعیفه«
در مورد زنان اســتفاده میکنند ،درحالیکه میبینیم
زنان ما در تمام مشــاغل وارد شــده و موفقیت کسب
کردهاند.امروز میبینیم که زنــان در آموزشوپرورش،
بهداشت و درمان و بهخصوص در بخش خدمات که
در جامعهشناســی و بر اســاس تئوری اشتغال کولین
کالرک به آن بخش  ۳نیز میگویند )بخش  ۱کشاورزی،
بخش  ۲صنعت و بخش  ۳خدمات است( ،موفقترند.
مطالعات سالهای پیش ما در مناطق تهران که من در
کتاب »جامعهشناسی آموزش و پرورش« به تفصیل به
آن پرداختهام ،نشان داده است که زنانی که شاغلاند،
میانگین موفقیت فرزندانشــان باالتــر از زنان خانهدار
اســت .درعینحال همانطور که بازیل برنشتاین گفته
است ،تحصیالت و آگاهی مادر ،خزانه لغات فرد را باال
میبرد .علم به ما ثابت کرده است که موفقیت خانواده
و فرزندان ،موفقیت تحصیلی و شغلی و اقتصادی به
زن وابسته است .درمقابل ،انواع آسیبهای اجتماعی
نتیجه نداشتن یا بدسرپرستی مادر است .خالصه آنکه
مادر است که شخصیت میدهد ،موفقیت میدهد و
موجــب آموزش و پرورش و انتقال میراث فرهنگی به
نسل آینده میشود.

اﺗﻔﺎق
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ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺎ و ﺣﺠﺎب

هفتــه گذشــته جــواد مجابی،
نویسنده و شاعِر شــهیر معاصر ،در
کتاب خوب،
رونمایــی از جدیدترین ِ
روی مسئلهای انگشت گذاشت که
ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮى
آنطور که باید ،بازتاب نیافت .او در
میانه مراسمی که به بهانه رونمایی
از کتاب تازهاش برگزار شده بود ،با بیان اینکه در عرصه فرهنگی ،با نوعی »سلیقه مبتذل«
روبهرو هســتیم ،ریشه این ابتذال فرهنگی را در عدمآشنایی نسل امروز با آثار و تولیدات
فرهنگی و هنری جدی دانســت و افزوده بود» :مردم مقصر نیســتند؛ مگر چهچیزی به
آنها داده شده که دارای تشخیص و تمییز هنری شوند و بتوانند بهترین را انتخاب کنند.
در عرصه فرهنگ نوعی ســلیقه مبتذل رایج است .با حذفیات جلوی تفکر خالق گرفته
سخن حکیمانه استاد مجابی ،میخواهم
میشود و ابتذال رواج مییابد«.از این مقدمه و ِ
سر درد است تا یک یادداشت
استفاده کنم و موضوعی را مطرح کنم که بیشتر سخنی از ِ
کالســیک روزنامهنگارانه .هفته گذشــته قرار بود در تهران هفتهای به نام »شبهای
موسیقی خراســان« برگزار شود؛ مؤسســهای که در تدارک برگزاری این شبها بود ،به
خیال خود فکر میکرد از دو جهت پایتختنشــینان از این شبها استقبال خواهند کرد؛
یکی اینکه موسیقی نواحی خراســان به ذات خود یکی از میراثهای بزرگ فرهنگی و
شنیداری ماست و از آنجایی که موسیقی خراسان چندان در تهران بهروی صحنه نرفته
اســت ،یقینا مردم از این رویداد استقبال خواهند کرد .دومین عامل محدودیتهایی بود
که چندی است در مشهد و استان خراسان برای برگزاری کنسرتهای موسیقی به وجود
آمده است و با این کنسرتها قرار بود مثال مردم تهران به صحنهای بیایند که در آن »نوای
غربت موســیقی نواحی« روایت میشد .برای این مهم ،هفت گروه صاحبنام و اصیل
موسیقی نواحی خراسان پذیرفتند که به تهران بیایند تا برای مردم تهران اجرای برنامه
داشــته باشند .با هماهنگیهایی هم که صورت گرفت ،اســتاد بزرگ موسیقی نواحی،
شب
»عثمان محمدپرســت« با وجود کسالتی که داشت ،به عشــق مردم قبول کرد در ِ
تبلیغات شهری
پایانی این رویداد فرهنگی حضور پیدا کند .برنامهریزیها صورت گرفت،
ِ
برگزاری ایــن رویداد مهم فرهنگی را به مردم تهران وعده داد ،روزنامهها ،خبرگزاریها
و ابزارهای مجازی اطالعرســانی جملگی دستبهکار شــدند تا پاسداشت خوبی برای
موسیقی نواحی خراسان در تهران برگزار شود .اما نتیجه حیرتانگیز بود :مجموعا برای
هفت سانسی که تدارک دیده شده بود ،از مجموع ظرفیت دو هزاروصدنفره سالن برای
این سانسها ،هفت بلیت فروخته شد! بله دقیقا هفت بلیت .اوضاع آنقدر غمانگیز بود
که برگزارکنندگان این هفته فرهنگی در ساعات پایانی مانده به این اجراها ،تمامی اجراها
را با اطالع به سرپرســتان این گروهها ،لغو کردند و تنها به احترام نام بلند استاد عثمان
محمدپرست ،قرار بر این شد تا تنها مراسم تجلیل از او و یک اجرای گروهی پیش از این
مراســم برگزار شود .شاید باور این موضوع سخت باشد ،اما حتی برای مراسم تجلیل از
دوتارنواِز شــهیر
خراسانی زمان ما هم که نهتنها رایگان بود ،که از بسیاری از چهرههای
ِ
موســیقی و هنرمندان دعوت به عمل آمده بود ،بیش از نیمی از ســالن خالی بود و اگر
همت معاون هنری وزیر فرهنگ و مدیر کل دفتر موســیقی این وزارتخانه که برای
نبود ِ
ادای احترام به پیرمر ِد زندهدل خراســانی در مراســم حضور پیدا کردند ،این مراسم هم
با حداقلیترین حضور ممکن از ســوی هنرمندان و مسئوالن برگزار میشد .هفتهای که
قرار بود »غربت موسیقی خراســان« را روایت کند ،خود صحنهای از همین غربت شد.
گروههای خراسانی روزهای نخستی که برنامه در حال تدارک بود ،چنان با شور از حضور
در جمع پایتختنشــینان شادمان بودند که وصفناشــدنی بود ولی نهایتا با صحنهای
سخن
روبهرو شدند که کمترین نشانهای از همدلی و سپاسگزاری در آن وجود داشت .به ِ
رواج ابتذال بهویژه در حوزه موسیقی،
حکیمانه جواد مجابی برمیگردم؛ واقعا مگر جز ِ
چهچیزی به بخش بزرگی از نســل امروز داده شــده که دارای تشخیص و تمییز هنری
شــوند و بتوانند بهترین را انتخاب کنند؟ کدام نهاد یا دستگاه مسئول ،کدام رسانه ملی
یا کدام تهیهکننده و کنســرتگذار ،به موسیقی نواحی بهویژه موسیقی نواحی خراسان
بها دادهاند و نســل امروز را با آن آشــنا کردهاند که حال باید در انتظاِر شناخت این سند
هویتی ما از ســوی بخش زیادی از مردم بود؟ واقعا ازچهروست که برخی کنسرتهای
پاپ در کمتر از یک ساعت تمام بلیتهای خود را به فروش میرساند و برای هفت اجرا
در یک برنامه نواحی ،فقط هفت بلیت فروخته میشــود؟ تعارف را باید کنار گذاشــت،
ایــن
تلخ روزگار ماســت که در عرصه فرهنگی ،درواقع نوعی ســلیقه مبتذل
ِ
واقعیت ِ
من روزنامهنگار نمیگویم ،جواد مجابیای میگوید که دهها سال
حاکمیت دارد ،این را ِ
است سردوگرم این روزگار را چشیده است و این روزها حاصل زندگی خود را با سخنانی
اینچنین با ما به اشتراک میگذارد. ...

بــا حضــور دوباره گشــت
محتــرم ارشــاد در خیابانهای
تهــران ،به این فکــر افتادم که
برخی از خاطرات خــودم را از
ﻟﯿﻠﻰ ﻓﺮﻫﺎدﭘﻮر
مســئله حجاب بنویسم تا شاید
افاقــهای شــود برای ســیکل:
بدحجابی ،گشت ارشــاد ،خیابان وزرا ،بدحجابی و . ...باور کنید این خاطرات
روی دلم مانده است.
 -۱ســال  ۷۶بود یا  ۷۷ســفری زمینی و با اتوبوس به ترکیه داشتم .اولین
شــهر بعد از مرز ماکو ،دوغوبایزید بود .این شهر کوچک یک رستوران داشت
کــه اتوبوسهایی کــه از ایران به آنجا میرســیدند )مثال( برای اســتراحت
توقف میکردند ،اما دلیل این نبود .یک ســالن بزرگ سرویس بهداشتی در آن
رستوران وجود داشت که خانمهای همسفر با یک ساک بزرگ وارد میشدند
و با شــمایل دیگر خارج میشــدند! از آنجا به بعد فقط ایرانیهای همسفر
اتوبوس ما )یا اتوبوسهای مشــابه( اینشکلی بودند ،چون در ترکیه ،تا خود
آنکارا و از آنجا تا اســتانبول و شــهرهای توریستی دیگر ،شما اصال بیحجاب
و بدحجــاب نمیدیدید! آنموقع روزنامه »جامعــه« کار میکردم .دراینباره
مطلبی نوشتم ،اما گفتند حجاب خط قرمز است و چاپ نشد.
 -۲همین چند ســال پیش یکی از همــکاران در روزنامه جامعه را بعد از
ســالها دیدم ،با تعجب از من پرســید :خانم فرهادپور ،چه باحجاب شدی!
)مقنعه سرم بود باید برای کاری به یک جای دولتی میرفتم( جوابش دادم:
من همان شــکلی هستم که همیشــه بودم از بس جامعه بدحجاب شده تو
من را باحجاب میبینی!
 -۳اگر به دوبی پرواز داشــتهاید حتما شاهد این صحنه بودهاید که وقتی
میرســیم فرودگاه ،خانمهای همسفر در هواپیما دود میشوند میروند هوا
و پریرویانی شــبیه هنرپیشههای ســریالهای ترکی جایشان ظاهر میشوند؛
همه موبلوند ،دماغ عملکرده ،با لبهای ژل تزریقی و لپهای پروتزی! البته
در پروازهــای اروپایی این صحنهها کمتر دیده میشــود البد چون ویزا الزم
اســت و مســافران این طرف دنیا دیگر یاد گرفتهاند لبــاس و قیافه آنقدرها
مهم نیست!
 -۴چند ســال پیش با مادرم برای یک کار تحقیقاتــی درباره افغانها به
پاکســتان رفتیم .اول باید میرفتیم دوبی از آنجا هواپیما عوض میکردیم .در
فرودگاه دوبی البته این پریرویان همســفر ،در گیــت ایرانایر یکدفعه نازل
شــدند .بعد به گیت پاکســتان ایرالین رفتیم .همه حجاب داشتند .فکر کردم
شــاید اتفاقی اســت ،ولی به کراچی که رسیدیم ،مشــاهده کردم با اینکه در
این کشــور اسالمی حجاب اجباری نیست و گشــت ارشادی هم وجود ندارد،
شــما یک نفر بیحجاب نمیبینید و بدحجاب هم معنی ندارد چون زنان در
پاکســتان یا لباس محلی خودشــان را میپوشــند که رنگارنگ است و زیبا یا
لباس ایرانی )مانتو شــلوار مقنعه( یا برقع افغانی .اگر در خیابان و در ماشین
درحال رانندگی ،شــال از سر زنان بیفتد ،کسی کاری ندارد خودشان هم هول
نمیشــوند ،بلکه سر فرصت این شــال رنگارنگ زریدوزی را به سر میکنند
یا نمیکنند.
 -۵چند ســال پیش ،برای ســفری کردســتان عراق رفته بودم .در همه
گیتهای بازرســی )مثل گیتهای بازرســی ادارات دولتــی خودمان( محل
جوریدن خانمها ســوا بود .در تمام این گیتها مأموران زن بیحجاب با موی
افشــان رنگکرده و آرایش بسیار ،شما را بازرســی میکردند .ما شرطی شده
بودیم ،اگر خانم بیحجابی مدل آنهــا میدیدیم ،فکر میکردیم حتما مأمور
هســتند و فقط در کنار بانوانــی با لباس محلی و باحجاب احســاس امنیت
میکردیم.
 -۶همین چند هفته پیش در جلســه »نقد پسااستعماری« دکتر نجومیان
دیدم سه نفر از همکالسیهای بسیار فرهیختهام که چادری هستند چادرهای
رنگی به ســر دارند :بنفش ،سرمهای ،یشــمی! لزومی نداشت علتش را جویا
شوم .آنها میخواستند شبیه مأموران ادارات خودمان نباشند!
خــود حدیث مفصــل از این مجمــل بخوان! واقعــا دولتیان مــا با این
فرهنگســازی ضدحجابشــان در این  ۴۰ســال چه کردهاند که حــاال در کار
بدحجابی جامعه انگشتبهدهان ماندهاند.

دور دﻧﯿﺎ
شــگفتي تبلیغــات زن بيچهــره :چندروزي اســت
رســانهها از پیروزي پیــرا آیال ،نامزد حزب پنجســتاره،
شگفتزدهاند .او از  ۲۷سالگي تا امروز چهره خود را از
ترس مافیا پنهان کرده بودو در این مدت براي تبلیغات
انتخاباتي خود از طریق عکسهایي با صورت پوشــیده
یا پشــت به دوربیــن مصاحبه ميکــرد .او اکنون با ۵۱
درصد آرا ،از سیســیل بهعنــوان نماینده مجلس برای

جنبش پنجستاره انتخاب شد که پیروزی فوقالعادهای
بود.
مطبوعات ایتالیایی  Piera Aielloرا بهعنوان نامزد
»بدونچهــره« معرفي ميکردند ،هرچنــد که قادر به
دیدار بــا رأیدهندگان و انجام مبــارزات انتخاباتی در
خیابانها نبود .اکنون او گفته است» :دیگر قصد ندارم
هویتم را پنهان کنم ،قصد دارم از تاریکي بیرون بیایم و

این همانند دیدن دوباره نور اســت« .او در گفتوگویي
با ســایت محلــي ،پیــروزی خــود را به عمــو پائولو
] [Borsellinoاختصــاص داد؛ مــردي که به او هنگام
ترك سیســیل گفته بود» :سیسیل را دور بریز ،خاطراتت
را پاره کن ،شــهر را فراموش کن« .آیالي ۵۱ساله گفته
است» :حاال فکر ميکنم شــاید اینبار تو اشتباه کردی،
عمو پاول عزیز«.

