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ﻣﻐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ8-

کشف تنها
ابراهیم حاتمیکیای جهان!

دیدن یا ندیدن

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 شما از چی ناراضی هستی؟
مــن از اینکه از همهچیز راضی هســتم ناراضی
هستم.
• آیا کسی حق شما را خورده؟
من از اینکه کسی حق من را نمیتوانسته بخورد
ناراضی هستم.
• آیا کســی به شــما امکانات ،حمایت ،اسپانسر
و ...نداده؟
من از اینکه همه امکانــات و ...را به من دادهاند
ناراضی هستم.
• آیا شما از آلودگی هوا ناراضی هستی؟
من از اینکه فقط هوای من را دارند و هوای بقیه
پس است ناراضی هستم.
• شما به صورت کلی به چی اعتراض داری؟
من بــه اینکه چــرا همه به همهچــی اعتراض
دارنــد ،آن هم وقتی که من به چیزی اعتراض ندارم،
اعتراض دارم.
• شما آیا فیلم خوب میسازی؟
مــن به اینکــه دیگران از روی عمــد فیلم خوب
میسازند اعتراض دارم.
• شما آیا در این سالها جایزه کم گرفتی؟
من از اینکه در این ســالها در حوزههای مختلف
به آدمهای مختلف جایزه دادند ناراضی هستم.
یــک منتقد ،فیلم شــما را اثری کمــدی خوانده
است ،نظر شما چیست؟
من اصال برام مهم نیست و انشاءاﷲ هر کی این
حــرف را زده خرج دوا درمان بدهد و یک روز خوش
نبیند و روی آب بخنــدد .همانطور که میبینید من
برام مهم نیست ،ولی امیدوارم زگیل بزنه.
• نظر شما درباره ابراهیم حاتمیکیا چیست؟
مــن معروفترین ،هنرمندترین و فیلســوفترین،
کارگردانتریــن و تنهــا ابراهیــم حاتمیکیای جهان
هســتم .چرا به این وقعی نمینهید؟ ایرانیها چی
دارند؟ ما یک منشــور حقوق بشــر کــوروش داریم،
یک دریاچــه ارومیه داریم ،یک سیوســهپل داریم،
یک پاالیشــگاه نفت داریم و یک ابراهیم حاتمیکیا.
آیــا نبایــد اینها را کشــف کنیــم؟ آیا نبایــد قدر این
گنجینههــای ملــی را بدانیم و هی بهشــان جایزه
بدهیم و بگذاریم روی سرمان و حلواحلوا کنیم؟
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﻘﻔﻰ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺠﻞرﺣﯿﻢ
ﻣﻐﺰﭘﮋوه
هیچوقت یــادم نمیرود زمانی که خــودم را آماده
کردم تا روح احضارشدهای را در تشت آب ببینم که این
روح قرار بود خواهر علیــل مغزی مرا از بیماری نجات
بدهــد ،معصومانه به دعانویس نگاه کردم .نمیدانم او
در چشمهای من چه چیزی دید که با عصبانیت برگشت
به مادرم گفت» :نه خانم ،این پسربچه نمیتواند شاهد
احضار روح باشد ،یکی دیگر را بیاورید!« .از خودم سؤال
کردم اگر قرار بود روحی دیده شود ،چرا نمیبایست من
بتوانم ببینم؟ بعدها فهمیــدم دعانویس باهوش بوده
و من واقعا نمیتوانســتم روح احضارشده دعانویس را
در تشــت آب ببینم .البته عدهای باید باشــند که بتوانند
وگرنه بســاط احضار ارواح برچیده میشد .همانطوری
که امروز هم کم نیســتند روانشناســانی که گویی روان
را همچنان در تشــت آب میبینند ،چون به ســاخت و
کارهــای فیزیکی آنچه در مغز میگــذرد ،کاری ندارند.
روان برای آنها در عالم معنای مجزا و غیرمادی شــناور
است و در حوزهای کامال جدا از بیولوژی و مغز قرار دارد.

متأسفانه گویی برای اکثریت ،در غرب و شرق ،این غفلت
و انکار تاریخی ،راز بقای تشکیالت مستقل و مطمئن برای
نسلهای روانشناسی بدونمغز بوده است .نظریههای
روانشناســی به دادههای رفتاری محض و درددلهای
زبانی متکی بوده اســت .اندک ،اما مهم روانشناسانی
بودهاند که برخالف جریان آب و غم نان حرکت کردند و
به روانشناسی با تکیه بر کارکرد مغز اقبال نشان دادند.
این جنگ جهانی دوم بود که روانشناســان بســیاری را
از خواب غفلت بیدار کرد و بررســیهای آسیب مغزی
جنگ ،آنها را متوجه اهمیت کارکرد مغز در ساختهشدن
روان کرد» .الکســاندر لوریا« ،دانشمند بزرگ روس ،شاید
در این میان برجســتهترین آنها باشــد .یکی از دوســتان
روانشناس ،اما جوانتر »لوریا« که تا آخر عمر او به این
دوستی وفادار ماند» ،لورنس وایزکرانتس« است که خود
در جنگ جهانی دوم شــرکت داشت» .وایزکرانتس« در
فیالدلفیــا به دنیا آمد .به علت مــرگ پدرش که طبیب
عمومی بود ،درحالیکه »لورنس« بیش از شــش سال
نداشــت ،به مدرسه شــبانهروزی سفیدپوســتان یتیم
فرستاده شــد )پدرش در هنگام مرگ  ۴۰سال داشت(.
او بــهزودی مــادرش را هم از دســت داد و برای اینکه
درس بخوانــد ،در رســتورانها پیشــخدمتی میکــرد.
»وایزکرانتس« ابتدا فیزیک ،فلســفه ،ادبیات انگلیسی و

بعدها روانشناســی خواند و بهطــور تصادفی ،گذرش
به کمبریج و آکســفورد در انگلیس افتاد و در دانشــگاه
آکســفورد اســتاد روانشناسی تجربی شــد .هماکنون،
بیش از یک هفتهای نیســت که از مرگ او در  ۹۱سالگی
میگذرد .کار مهم »وایزکرانتس« در روانشناسی تجربی،
یافتن پدیدهای مهم در بیماران با آســیب قشر مخی در
ناحیه بینایــی بود .او بــر این یافته مهم روانشناســی
انگشت گذاشــت که این آسیبدیدگان مغزی در ناحیه
بینایی مغز با اینکه مطمئن هستند که در طرف مربوط به
آسیب هیچچیز را نمیبینند ،ولی میتوانند با دقتی باالتر
از شــانس ،اتفاقات حرکتی در میدان نابینایی را گزارش
کنند ،درحالیکه خودشــان از این توانایی خود ،اطالع و
آگاهی ندارند .به نظر میرسد که بخشهای زیرین مغز
که آسیب ندیدهاند مسئول این توانایی بینایی بهجامانده
ناآگاهانه باشــند» .وایزکرانتس« با کشف خود نشان داد
که چون مدعیان روانشناسی بیگانه با مغز ،نباید ضمیر
ناآگاه انسان را ناکجاآبادی در بیرون از مغز انسان تصور
کنند ،بلکه ضمیر آگاه و ناآگاه فرایندی مغزی در پیوند و
در خدمت یکدیگر هستند که تنها با آسیب میتوان آنها
را از هم جدا کرد .یادی از »لورنس وایزکرانتس« شــاید
هشداری باشد برای روانشناسی حاکم ،اما در غفلت که
از کار مغز بیگانه مانده است.

ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

آﯾﻨﻪﻫﺎى روﺑﻪرو

برادر ،نظام مدافع میخواهد
نه وابسته

گفتوگو با میرجاللالدین کزازی

ﻟﯿﻠﻰ ﻓﺮﻫﺎدﭘﻮر
 ۲۲بهمنماه ،آخر شــب ،ابراهیم حاتمیکیا
کــه تنهــا در گوشــهای از صندلیهــای ردیف
اول اختتامیه جشــنواره فیلم فجر نشســته بود،
)صندلیهایــی که برای مقامات رزرو شــده بود
و نه بــرای هنرمندان( ،نام خــود را برای جایزه
بهترین کارگردانی شــنید .بــدون آنکه برعکس
بقیه کارگردانان و سینماگران در سالن ،دوروبرش
هواخواهانــی وجود داشــته باشــند تــا رویش
را ببوســند یا دســتی برایش بزننــد ،عصبانی و
شتابزده روی سن رفت و سیمرغش را گرفته و
ناگرفته میکروفون را اسلحهای فرض کرد و رگبار

مسلســل را اول بر رشــیدپور و بعد بر داوران و
منتقدان و همه خالی کرد و گفت» :من فیلمساز
وابسته نظام هستم!« و بعد بهراحتی عنوانی را
که سالهاست متعلق به تنها نهاد رسمی امنیتی
کشور است؛ یعنی »ســربازان گمنام امام زمان«
را برای مؤسســهای اســتفاده کرد که بههرحال
کارش اقتصادی است و هزینه میکند و قرارداد
میبندد تــا »کاال«؛ بله کاالی فرهنگی تولید کند
و بفروشــد .به کجا چنین شــتابان حاجکاظم؟!
آدم بهخاطــر  ۳۰یا صدتا مرغ کــه به همهچیز
چوب حراج نمیزند! آن هم االن! اکنون که سیا
و ترامپ و دارودســتههای جهانیاش کرورکرور
هزینه میکنند تــا از معترضان در وطن و خارج
از وطن ،ضدوطن بســازند و حتی پرچم مملکت
را به آتش بکشند .حاتمیکیاجان! االن به نظرم
این نظام بیشــتر بــه مدافع احتیــاج دارد تا به
وابســته .چنین نگاه کن! صداوســیما نیز به این
درایت رسیده که اگر وابستگی را کنار نگذارد ،اگر
انتقاد نکند ،اگر درســت دفاع نکند ،اگر به درآمد
خودش متکی نباشــد و همه تخممرغهایش را
در سبد وابســتگی بگذارد تا بودجههایش تأمین
شــود ،در این دنیا باخته اســت و بــرای همین
اســت که برنامههای انتقادی مانند جنگ »حاال
خورشــید« و ســریالهایی مانند »لیسانســهها«
میسازد ،حتی اگر به قول »گلآقای« خدابیامرز
ســوفاف باشــد .آقای حاتمیکیا ،بــرادر! ما در
ســوریهاش هم مدافع حرم داریم ،نه وابسته به
حرم! ما بــه جنگ میان عراق و ایــران هنوز که
هنــوز اســت میگوییم دفاع مقــدس ،نه جنگ
مقــدس .هنوز هیچ مقام ایــن نظامی که به آن
وابسته هســتید ،اینگونه که شما بهصراحت با
لحنی تند ادعای ارث میکنید ،نکرده است .حاال
یکی به فیلم شما گفت کمدی! یکی به مؤسسه
وابسته شما گفت ارگان! چه اتفاقی افتاده؟ این
چه بنیانی اســت که داریــد میگذارید؟ به کجا
چنین شتابان؟!

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

ﺟﺸﻦ اﯾﺮاﻧﻰ ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرى آﯾﯿﻨﻰ دارد
ساســان گلفر :فاصلــهای تقریبــا ۱۰روزه میان دو
جشــن؛ یکی ایرانی و دیگــری غربی ،بــا توجه به
وجود جنبههای محتوایی مشــترک ،بهناگزیر سبب
مقایسهای میان آن دو شده است .والنتاین یا »جشن
دلدادگان« در  ۱۴فوریه )معــادل  ۲۵بهمن( در این
سالها طرفدار بسیار پیدا کرده است و جشن باستانی
سپندارمذگان نیز که بر اساس تقویم کهن ایرانی روز
 ۵اسفند برگزار میشــود ،باز در همین سالها بیش
از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت .برای پیبردن
به اینکه این دو جشــن نسبتی با هم دارند یا نه ،نظر
میرجاللالدین کزازی ،استاد زبان و ادبیات فارسی و
پژوهشگر فرهنگ ایران را جویا شدیم.
 آیا آنگونــه که عدهای میگویند ،جشــنی که
امروزه با عنوان والنتاین میشناسیم ،در اساس از
سپندارمذگان گرفته شده است؟
جشن سپندارمذگان هیچ پیوند فرهنگی یا تاریخی
با جشــن والنتاین که در این ســالیان جشــنی فراگیر
شــده اســت و کمابیش جهانی و آن را در بسیاری از
کشــورها برمیگزارنــد ،ندارد .تنها پیونــد در میانهی
جشن سپندارمذگان که جشنی باستانی و ایرانی است،
با آنچه جشــن والنتاین نامیده میشــود در این است
که در این دو جشــن ،ما میبینیم که زن گرامی داشته
میشود .به سخن دیگر این هر دو جشنهایی هستند
که در بزرگداشــت زن برگزار میشوند .جشن والنتاین
جشنی اســت که پیشینهای دیرینه ندارد؛ مانند جشن
سپندارمذگان که در ایران کهن ،باشکوه برگزار میشده
است .از سویی دیگر جشن سپندارمذگان مانند بسیاری
از جشنهای ایرانی سرشت و ساختاری آیینی هم دارد،
اما جشن والنتاین جشنی است که از رخدادی تاریخی
مایه گرفته است .خاستگاه آن به رخدادی بازمیگردد
که پایهی آن دلبستگی سرداری رومی است به دختری
ترسا در ســدههای میالدی؛ زمانی که رومیان ترسایان
را میآزردهاند ،میکشــتهاند ،ترســابودن از دید آنها
گناهی نابخشودنی شــمرده میشده است؛ به زمانی
که رومیان ترسایان را شورشگرانی میدانستهاند که
با جهانشاهی رومی درمیافتادهاند و میخواستهاند
آن را از میــان بردارند ،دختری ترســا را به گناه کیش

او بــه زندان میافکنند .یکی از ســرداران رومی بدین
دختر دل میبازد و هر دو جان بر ســر این دلباختگی
مینهند .خاستگاه جشن والنتاین ،این رخداد تاریخی
اســت .اما آنچنان که گفته شد ،جشن سپندارمذگان
جشنی است که ایرانیان آن را در بزرگداشت سپندارمذ
که یکی از امشاسپندان یا شش فرشتهی مهین در آیین
زرتشــتی اســت ،برگزار میکردهاند .این شش فرشته
بهراستی شــش ویژگی بنیادین اهورامزدا را به نمود
میآورند .این شــش فرشته یا شش ویژگی اهورامزدا
با او شش ســپندینهترین بنیاد آیینی را پدید میآورند؛
شش ســپندان ســپند )قدساالقداس( .در میان این
شــش امشاســپند ،تنها ســپندارمذ در نمادشناسی
کهن ایرانی مادینه یا زن اســت .ازهمینروی جشــن
سپندارمذگان که جشنی آیینی است؛ در آن امشاسپند
را ارج مینهند و بزرگ میدارند .این جشــن به جشن
گرامیداشت زن هم دگرگونی یافته است.
 با توجــه به اینکه بههرحــال در ایران عدهای
والنتاین را جشن میگیرند ،آیا ضرورتی وجود دارد
که جشنی را که از اساس برگرفته از فرهنگی بیگانه
است ،جایگزین جشنی مثل سپندارمذگان کنیم؟
بیهیــچ گمان ،پاســخی که من به این پرســش
میدهــم ،نه اســت .چــرا میبایــد جشــنی ایرانی،
باســتانی ،با پیشــینهای دیرینه را فرو بنهیم ،جشنی
نوپدیــد ،تاریخــی ،نیرانــی )غیرایرانــی( را کــه از
بیگانگان ســتاندهایم ،بهجای آن بنهیــم .در فرهنگ
باخترینه ،ازآنروی که جشــنی کهن ،باشــکوه ،آیینی
در گرامیداشــت زن نبوده اســت ،رخدادی تاریخی را
بهانهای دانســتهاند در برگزاری جشن والنتاین .اگر ما
به رســم و راهها و هنجارهای جشن سپندارمذگان نیز
بنگریم ،آشکارا میبینیم که این جشن بسیار مایهورتر،
گرانســنگتر ،نابتر و نژادهتر از جشن والنتاین است.
من بیگمانم که اگر مردمان دیگر کشورها با این جشن
بهگونهای شایسته و سزاوار آشنایی داشته باشند ،آن را
با جشــن والنتاین بسنجند ،جشن سپندارمذگان را برتر
و گرامیتر از آن خواهند دانســت ،اگر با رایی روشــن،
اندیشهای رها ،به دور از تنگبینی و خشکاندیشی این
دو جشن را به پاس ارزندگیها و واالییهای فرهنگی
با یکدیگر بسنجند.

دور دﻧﯿﺎ

ﭘﻨﺎهﺟﻮﯾﺎن روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻰﺷﻤﺎر
کادر پزشــکی داوطلب در بنــگالدش از پناهگاهی
به پناهگاه دیگر میروند تا خدمات پزشــکی و درمان را
در اختیار پناهجویان قرار دهنــد .یکی از این افراد زعفر
حسین نام دارد .او به دنبال نشانههای دیفتری میگردد.
در پناهــگاه نایاپارا در بنگالدش متوجــه حال و وضع
یک دختر  ۱۷ســاله میشــود .زعفر میگوید» :گردن او
بســیار متورم شده بود و نمیتوانســت غذا بخورد .این
نشــانهها با دیفتری مطابقت داشت .من یک پزشک را
فراخواندم و او به بیمارستان منتقل و موردش بهعنوان
بیماری دیفتری تأیید شــد« .او  ۳۱ســال دارد و یکی از
 ۴۴نفر در میان پناهندگان روهینگیاســت که داوطلبانه
بهعنوان کارکنان بهداشت محلی در شهرکهای نایاپارا
و کوتوپالونگ در جنوبشــرقی بنگالدش مشــغول به
کار هستند .اقدام ســریع او سبب نجات زندگی دختر و
اطرافیانش شــده است .دستکم  ۶۸۸هزار کودک ،زن
و مــرد روهینگیایی از پنج ماه پیش و بهدنبال باالگرفتن
خشــونتها در ناحیه مونگداو در بخش شمالی استان
راخین به بنگالدش گریختهاند .بیشتر این جمعیت در دو
سکونتگاه شلوغ در نزدیکی »کاکس بازار« پناه گرفتهاند.
حداقل پنج هزارو  ۶۸مورد مشکوک به بیماری تنفسی
مســری در ســکونتگاهها گزارش شده اســت .ردیابی
عالئم بالقوه بیماری و موارد مراجعه به مراکز درمانی و

همچنین ردیابی خانوادهها و همسایگان که ممکن است
مبتال شده باشند ،فقط بخشی از کار افراد شرکتکننده
در برنامه داوطلبانهای است که سازمانهای مردمنهاد
»غذا برای گرســنگان« و »تیم پزشکی بینالمللی« در
مشارکت با کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل
متحد به اجرا گذاشــتهاند .داوطلبانــی مانند زعفر در
حوزه ارتقای ســالمت و بهداشت و همچنین تغذیه و
سالمت جنســی آموزش دیدهاند .کار آنها عبارت است
از بازدیدهای خانگی و اطالعرسانی و آگاهیبخشی در
مورد روشهای بهداشــتی .این تیمها عالوهبر دیفتری،
برای تشخیص عالئم وبا و سرخک نیز آموزش دیدهاند.
آنها پوشهای حاوی تصاویر را با خود به خانهها میبرند
تا به خانوادهها نشــانههای خطر را به شکل گرافیکی
نشــان دهند .مراد امین ،یکــی از گردانندگان این پروژه،
میگویــد» :پناهجویان اغلــب نمیدانند برای کمک به
کجا مراجعه کننــد .داوطلبان میتواننــد اطالعات را
ارائه دهند و یک شــکاف مهم را پر کنند .آنها همچنین
قرصهای تصفیه آب را بین خانوادهها توزیع میکنند«.
درحالحاضر  ۲۰کارمند بهداشت عمومی در نایاپارا کار
میکنند که حدود یکســوم آنها زن هســتند و نام اکثر
آنها بهعنوان پناهنده ثبت شده است .دیفتری اگر درمان
نشود ،در نیمی از موارد ممکن است به مرگ منجر شود.

