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ﻣﯿﺪون و ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ

واردات وسایل کمکعاشقی

مائدهها را ببینیم

پوریا عالمی  :ما دیشــب منزل بابای سوفیا رفته بودیم،
برای چی؟ خب معلوم اســت برای خواستگاری .بابای
سوفیا ســفره را انداخت و گفت :بیا میدون دوم ...بیا یه
چیزی بخور .االن دو ،سه ساله تو نسبت به سوفیا حالت
ازدواج داری و مــن موافقت نمیکنم ...بیا پســرم ...بیا
یک چیزی بخور.ما هم جوگیر شــدیم و نشستیم دوزانو
سر سفره و کفگیر را برداشتیم و زدیم وسط عدسپلو و
کفگیر را آوردیم باال که بریزیم توی بشقاب که در همین
لحظه عیســی کالنتری ،رئیس حفاظت محیط زیست،
از رادیو که روشــن بود ،گفــت» :تنها امکان تولید غذای
 ۵۰میلیــون نفر را داریم ...جمعیــت به  ۸۰میلیون نفر
رسیده ،اما همچنان فشار میآوریم که غذای خود را به
هر قیمتی در داخل کشــور تولیــد کنیم«.تا کالنتری این
حرف را زد ،بابای سوفیا بشقاب را از زیر دست من کشید
و گفت :پاشــو ...پاشو ...مملکت فقط  ۵۰میلیون نفر رو
میتونه غذا بده .تو چطوری داری شکمچرانی میکنی؟
یابو .تا همیــن االن هم توی زندگی هرچی خوردی باید
بروی پس بدهی .تقصیر مسئوالن چیست که  ۳۰میلیون
نفر اضافه داریم؟ اگر امثــال تو به دنیا نیامده بودند ،ما
االن داشــتیم راحت زندگی میکردیم .هم غذا به همه
میرســید ،هم آب .گفتم :خب غذا را داخل کشور تولید
نکنند .چه اصراری است؟ ما که موبایل و عدس و غذای
دام و واشر و دستهبیلمان با ارز دولتی و از خارج از کشور
تأمین میشــود .الکی هم هی میگوییــم ما همهچی
را خودمــان تولید میکنیم .نهایتا دســتهبیل میآید ما
بیل را میکنیم سرش یا دســته کلنگ میآید ،ما کلنگ
را میگذاریم ســرش یا شــکر میآید ،ما میریزیم توی
کیســه یا چای میآید ،ما میریزیم توی بستهبندی چای
صددرصد ایرانی .ماشــین هم میآید ،ما اینجا فقط در
کاپوتش را میبندیم و میگوییم تولید ملی .درواقع تنها
چیزی که ما داریم صددرصــد خودمان تولید میکنیم،
تولیدات صداوسیماست که خود صداوسیما هم دارد با
ارز دولتی چیزمیز وارد میکند .خب چه اصراری است؟
بگوییم تنها تولید ملی ما نفت اســت و اینقدر زمین را
بدوشــیم تا تمام شــود و خالص .بابای سوفیا گفت :تو
کال آدم قدرنشناســی هستی میدون دوم و من مطمئنم
هیچوقت آدم نمیشوی .برو خواب سوفیا را ببین.گفتم:
متأســفانه من خواب سوفیا را هم باید روی خوشخواب
خارجی ببینم.که بابای ســوفیا قندان را برداشت و پرت
کرد سمت من و مکالمهمان دوباره نصفه ماند.
جمعبندی
ســوفیا ...االن همهچیــز از خــارج وارد میشــود
جــز عشقوعاشــقی .مــن میخواهــم بــا ارز دولتی
عشقوعاشقی و وسایل کمکعاشقی وارد کنم .موافقی؟
عاشق وارداتی تو؛ میدون دوم
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آذر ﻣﻨﺼﻮري
دخترانــي در شــبکه اجتماعــي اینســتاگرام
ميرقصنــد و مخاطبان هــم مختارند که این رقص
را ببینند یا اینکه نبینند .اما مشــکل از جایي شــروع
ميشــود که ایــن رقصها زیاد دیده ميشــود و به
قولي به شاخهاي اینستاگرام تبدیل میشوند.
موضوع رقص دختــران البته اولین بار نیســت
که ســوژه رسانهها ميشــود .همین چند ماه پیش
بود کــه رقص و گلافشــاني دختــرکان در یکي از
فرهنگســراهاي شــهر تهران و در حضور شــهردار
ســابق این شــهر به موضوع داغ رســانهها و به
غائلهاي براي حذف شهردار تهران تبدیل شد.
ظاهرا قرار اســت هــر موضوعي کــه به نوعي
به حــوزه زنان در ایران برميگــردد ،به اصليترین
مسئله کشور تبدیل شود و سر از ترندهاي شبکههاي
اجتماعي درآورد .حال ميخواهد موضوع پوشش
زنان باشــد یا رقصیدن آنها در شبکههاي اجتماعي
و ...متغیــر اصلــي همه ایــن اتفاقات زنــان ایران
هستند .بهراستي چرا چنین است؟
چرا واکنشها تا این حد نســبت به مسائل زنان
ایران جدي ميشود؟
چرا موضوع اعتــراف از مائده هژبري تا این حد
واکنشبرانگیز است؟
سالهاســت فعــاالن زنــان ایــران در بــاره
شــکافهاي جنســیتي در ایران به عنــوان یکي

از شــکافهاي قابلتعمیــم به حوزههــاي دیگر
هشــدار دادهاند .وجود این تبعیضها علیه نیمي
از جمعیــت کشــور در صورت بيتوجهــي آثار و
پیامدهاي منفي خود را بر نیمه دیگر هم به جاي
خواهد گذاشــت و کمکم این آثار بــه عریانترین
شــکل ممکن خود را بــر جامعه ایــران تحمیل
خواهد کرد .ایراندر رتبه بندی شــکاف جنسیتي،
در بین ۱۴۵کشــور جهان در جمع  ۱۰کشــور آخر
دنیا قرار دارد .معني این عدد این اســت که بیش
از نیمي از جمعیت کشــور از انواع تبعیضها رنج
ميبرند .وقتي در کنار ایــن تبعیضها محدودیت
آنها را در انتخاب ســبک زندگي حتي در مقایســه
بــا نیمه دیگر نیز اضافه کنیم ،طبیعي اســت باید
منتظــر حجمي از واکنشهــا در برابر این رویکرد
باشــیم .مائــده هژبــري همانطور کــه از نامش
پیداســت ،در خانوادهاي مذهبي متولد شده و ۱۷
سال بیشتر ندارد و در ایران نیز بزرگ شده است.
او هنوز طبق قانون کودک محســوب ميشــود.
هنــوز به بلوغ کامل فکري نرســیده اســت .او باور
و تمایالتــي دارد شــاید یکــي از تمایــالت او میل
به دیدهشــدن باشــد؟ ما چه کردهایم بــراي آنکه
مائدههایمان بیشتر دیده شوند؟
وقتــي در جزئيترین مســئله ماننــد رفتن او به
ورزشگاهها سالها مقاومت ميشود؟ چه انتظاري
از او داریم؟
چــه بــراي مائدهها کاشــتیم که امــروز فصل
برداشتمان باشد؟
طبیعي اســت عدهاي در بیرون از مرزهاي ایران
و شــاید هم داخل ســال ها اســت به دنبال اثبات

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

ناکارآمدي جمهوري اســالمي هستند ،اما چرا براي
اثبات این ناکارآمدي مطالبات زنان ایران را نشــانه
گرفتهاند و غائلههایی مانند چهارشنبههاي سفید را
راه مياندازند و در پي هر اعتراضي به دنبال دوختن
ردایي براي خود و بزرگترهایشان هستند؟
آنها تــالش ميکنند صداي فعــاالن زن ایران
که به روشهاي مســالمتآمیز بــه دنبال پیگیري
مطالبات زنان هستند ،به انزوا کشیده شود ،تکلیف
مــا با آنها روشــن اســت ،اما احاله همه مســئله
به خــارج از مرزهــاي ایران و نگاه ســلبي به این
مطالبــات نهتنها تالش بیهودهاي اســت که فقط
صورتمســئله را به ناشیانهترین شکل ممکن پاک
ميکنــد ،بلکه مقاومــت در برابر انتخاب ســبک
زندگي بهویــژه زنان و دختران امــروز به پیدایش
شــکافهایي ميانجامد که به طور مستقیم منافع
ملي کشور را نشانه گرفته است.
اگــر مائدههــاي امــروز ایــران را نشناســیم و
پیرامــون آنچه آنهــا مياندیشــند و ميخواهند و
آنچه ما ميخواهیم گفتوگو نکنیم و تنها نســخه
تجویزيمــان ،پخــش اعترافــات تلویزیوني براي
بهاصطالح تنبیه امثال او و آگاهيبخشــي به نسل
او و خانوادهها باشــد ،هم بر واقعیتها ســرپوش
گذاشــتهایم و هــم آب بــه آســیاب جریانهایــي
ریختهایــم که به دنبال بهرهبرداري از مســائل زنان
ایــران بــراي دامنزدن بــه شــکافها و در نهایت
براندازي جمهوري اسالمي هستند.
باید گفتوگو کنیم و راهي جز گفتوگو و پذیرش
واقعیتهــاي جامعه بــراي پیچیدن نســخههاي
شفابخش نداریم.
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ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

جفری سکز ،استاد توسعه پایدار و مدیریت بهداشت دانشگاه کلمبیا و بندی لی،
روانپزشک از دانشگاه ییل ،در مقاله مشــترکی در دیلیاستار با عنوان »آسیبهای
روانی ترامپ شــکلی بدتر از پیش به خود میگیرد« ،وضعیت وخیم روانشناختی
رئیسجمهور فعلی آمریکا را تحلیل کردهاند.
در ابتدای این مقاله آمده اســت» :ظاهرا هر روز که میگذرد ،حمالت سیاســی
و شــخصی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،علیه کشــورهای دیگر و سران این
کشــورها ،شــهروندان فقیر و ضعیف و خانوادههای مهاجر تشــدید میشود .اخیرا
ترامپ بانی جدایی فرزندان مهاجران از والدینشان شده است .اگرچه خشم عمومی
ممکن اســت او را وادار به عقبنشــینی کند ،اما او بهزودی جــای دیگری را برای
حمــالت خود پیدا خواهد کــرد« .نویســندگان در ادامه نظری متفــاوت با اکثریت
کارشناســان ابراز کردهاند که حمالت ترامپ را ناشــی از پایگاه سیاســی ،جلوهگری
برای دوربینها یا جنگ روانی برای چانهزدن در مذاکرات آینده تفسیر میکنند» .ما و
بسیاری از کارشناسان بهداشت روانی آمریکا اعتقاد داریم که ترامپ از چندین آسیب
روانی رنج میبرد که او را به یک خطر آنی و آشکار برای جهان بدل کرده است.
ترامپ نشانههایی از دستکم سه ویژگی خطرناک را بروز میدهد :پارانویا ،نبود
همدلی و سادیســم .پارانویا نوعی بریدن از واقعیت اســت که در آن فرد تهدیدی را
درک میکند که وجود ندارد .فرد پارانوئید ممکن است در جریان مبارزه با تهدیدات
خیالی ،خطراتی برای دیگران ایجاد کند .نبود همدلی ممکن اســت از دلمشغولی
بیش از حد شــخص به خود و نگاه ابزاری به دیگران ناشــی شــود .در این دیدگاه،
آسیبرســاندن به دیگران وقتی در خدمت اهداف خود شــخص باشد ،مایه تأسف
نیســت .سادیســم به معنی لذتبردن از ایجاد درد یا تحقیر بــرای دیگران ،بهویژه
افرادی که بهعنوان تهدید برای شــخص پنداشته شوند یا برای شخص یادآور نقاط
ضعف خود او باشند.
مــا معتقدیم کــه ترامپ دارای این صفات اســت .نتیجهگیری ما نه بر اســاس
معاینات مســتقل روانپزشــکی و بیشــتر مبتنیبر مشــاهده اعمــال او ،تاریخچه
شناختهشده زندگی او و گزارشهای افراد دیگر است و البته قبال خواستار معاینه او
شــدهایم و باز هم خواهیم شد ،اما برای آنکه دریابیم ترامپ درحالحاضر یک خطر
برای جهان اســت و هر روز خطرناکتر میشود ،نیازی به یک پروفایل کامل نداریم.
تخصص روانشناســی به ما میگوید این ویژگیها در افرادی که نســبت به دیگران
قدرت بیشتری دارند ،بدتر میشود«.
در این مقاله با اشــاره به چندین مورد ،از جمله بیش از ســه هزار ادعای دروغ
ترامپ و گزارشهای مربوط به گوشنســپردن ترامپ به مشــاورانش آمده اســت:
»اغراقهای دیوانهوار ترامپ در هفتههای اخیر تشــدید عالئم بیماری او را نشــان
میدهد؛ بهعنوانمثال ،ادعاهای مکــرر او درباره نتایج مبهم دیدار او با کیم جونگ
اون و پایاندادن به تهدید هســتهای رژیم کرهشــمالی یا دروغهای آشکار او درباره
دموکراتها و سیاســتهای منجر بــه جدایی اجباری از کــودکان مهاجر از والدین
خــود در مرز مکزیک و . ...از آنجایی که ترامپ درواقع توانایی تحمیل اراده خود به
دیگران را ندارد ،روش او عبارت اســت از چرخه بیپایانی از تهدیدات ،ضدحملهها
و تشــدید ســطح درگیری . ...پارانویای ترامپ به تنشهای ژئوپلیتیک شدید تبدیل
میشود .این به مشکلی بدل میشــود برای متحدان سنتی آمریکا که عادت ندارند
رهبر ایاالت متحده نقص شــدید روحی داشته باشد و مزیتی بشود برای دشمنان که
از آن استفاده کنند«.
نویسندگان در پایان چنین نتیجه گرفتهاند» :تاریخ نشان داده است افراد مبتال به
اختالالت ذهنی که توانستهاند به قدرت برسند و خود را نجاتدهنده جا بزنند ،فقط
به مجرمانی تبدیل میشــوند که به جوامع و دیگران آسیب میرسانند .قدرت اراده
و وعدههای آنها در مورد عظمت ملی موجب میشــود مردم به دنبالشــان بیفتند؛
اما اگر بتوان از آسیبشناســی چنین قدرتی درسی گرفت ،آن درس این است که در
درازمــدت نتایجی فاجعهبار برای همه خواهد داشــت .البته ترس از فاجعه آینده
نباید ما را فلج کند .رهبر یک کشور با عالئم خطرناک پارانویا ،نبود همدلی و سادیسم
نباید در ریاســتجمهوری باقی بماند تا ویرانی به بار آورد .هر اقدام مناســبی برای
رفع خطر  -صندوق رأی ،تجدیدنظر یا درخواست اصالحیه  ۲۵قانون اساسی ایاالت
متحده -کمکی به ماست تا ایمنی خود را بازیابیم«.

براساس آخرین )ژوئن  (۲۰۱۸ردهبندی رستورانهای دنیا ،بهترین رستوران دنیا
فرانچسکانا در شهر ُمدِنا ایتالیا است .این رستوران از نظر
رســتورانی به نام آستِریا ِ
میشلین هم )ردهبندی معتبر رستورانهای دنیا( سه ستاره کامل
شاخص ردهبندی ِ
)از ســه ستاره( را دارد .در ردهبندی میشلین اگر رستورانی سه ستاره داشته باشد،
یعنی عالوهبر اینکه غذایش فوقالعاده اســت ،ارزش دارد که به خاطرش ســفر
ویژهای داشته باشــید و آنجا را ببینید! با توجه به قیمت ارز و وضعیت امروزمان،
احتماال بهتر اســت فعال رفتن به آنجا را به زمان دیگری موکول کنیم ،اما حداقل
میتوانیم به این موضوع فکر کنیم که چه چیزی باعث شده است این رستوران به
چنین موقعیت ممتازی برسد؟
فرانچسکانا ســال  ۱۹۹۵از ســوی سرآشپزی به نام ماســیمو بُتورا
رســتوران ِ
تأسیس شــد .بتورا کاراکتر جالبی دارد .از همان ابتدا هدفش این بود که غذاهای
ســنتی ایتالیایی را جذابتر کند و این کار را هم در جایی میخواســت انجام دهد
که مرکز غذاهای ســنتی ایتالیایی بود؛ جایی که همه از هر غذای ســنتی طعمی
خــاص را انتظار دارند .مثل اینکه کســی بخواهد قورمهســبزی را متحول کرده و
چیزی جذابتر از قورمهســبزی اجدادی ما درســت کند! بتورا  ۲۰سال تالش کرد
تا رســتورانش را سهســتاره کند و از آن نیز عبور کرد تا امروز بــه ادعای برخی از
خبرگان ،بهترین رستوران دنیا شود.
اما بهتازگی یکی از اســتادان هاروارد روی ســازوکار این رســتوران مطالعهای
انجام داده و نتیجهاش این است که میگوید بتورا دو نکته کلیدی را برای حفظ و
بقای خالقیت در رستورانش دنبال میکند که به چنین موفقیتی دست یافته است؛
دو نکتهای که برای شرکتها ،سازمانها یا کسبوکارهای دیگر هم میتواند مفید
باشــد .یک اینکه تالش میکند تا همیشه سیر تکامل و رشد رستوران را حفظ کند!
منوی رستوران فرانچســکانا دائما در حال تغییر و بهروزشدن است .ممکن است
غذایی که  ۱۰ســال قبــل در آنجا خورده باشــید را دیگر در منو پیــدا نکنید و این
خواســته خود بتورا است .هر غذایی تا کمال کیفیت خود میرود ،اما دلیلی ندارد
که همیشــه باقی بماند .همیشه میتوان غذاهای جذابتر و جدیدتری خلق کرد.
برای مثال ،یکی از بشقابهای معروف این رستوران را در نظر بگیرید؛ بشقاب پنیر
چندینساله! این بشقاب  ۲۰ســال قبل ،سه پنیر با سنین مختلف داشت ،اما امروز
پنج پنیر با سنین مختلف دارد .یعنی چه؟ پنیر ۲۴ماهه داغ ،پنیر ۳۰ماهه در سس
گرم ،پنیر ۳۶ماهه خنک ،پنیر  ۴۰ماهه ترد و نهایتا پنیر ۵۰ماههای که شبیه یکجور
فوم سبک است و همه در کنار هم قرار میگیرند! پنیرها در گذر زمان! اما نکته دوم
اینکه ،از نظر بتورا جدیدبودن نســبت به پیشبینیپذیربودن اولویت دارد و برایش
پــاداش در نظر میگیرد! برای مثال ،بعضی اوقات از تیمش میخواهد براســاس
قطعهای موسیقی ،نقاشــی یا چند بیت شعر ،بشقاب غذای تازهای طراحی کنند.
او از پرســنلش این را میخواهد که بعضی اوقــات غذاهای موجود را فراموش و
بــه چیزهای کامال جدید فکر کنند و این یکــی از نکات کلیدی در افزایش رضایت
شغلی است .تکراریشــدن کارها ،روزمرگی و یکنواختی ،انگیزه ما را کم میکند
و ســطح انرژیمان را پایین میآورد .همین است که این خواسته بتورا از پرسنلش
بهطور پیوسته روح تازگی و خالقیت را در میانشان تزریق میکند.
ما نیاز به تغییر ،تکامل و تازگی داریم .برای بهترشــدن ،برای زندهماندن .اصال
زندگــی نیاز به تازگی و تحول دارد .بهترینها هم برای بهترینماندن نیاز به رشــد
پیوســته و خالقیت دارند .اگر ســالها میگذرد و تغییر مثبــت ،تکامل و تازگی و
پویایی در اطرافمان نمییابیم ،حتما وقتش اســت که کاری کنیم .اگر هست ،اما
کم هســت ،بیشتر چنین شرایطی را فراهم کنیم .حواســمان باشد آخرینباری که
منوی رستورانمان را تغییر دادهایم کی بوده است؟ و آخرینباری که بشقاب غذای
جدیدی را طراحی کردهایم یا اجازه طراحیاش را دادهایم.

