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رامين بَحرانى
 1975 20مارس  در  بَحرانى  رامين 
متولد شده است و كارگردان و فيلمنامه 
نويس ايرانى-آمريكايى است. بحرانى در 
كاروليناى شمالى و در خانواده اى ايرانى 
متولد شد. او ليسانس خود را از دانشگاه 
كلمبيا در نيويورك گرفته است. اولين 
فيلم او، «Man Push Cart» در سال 
2005 به سينماها آمد و در جشنواره 
هاى ونيز و سان دنس نيز اكران شد. اين 
فيلم نه تنها ده جايزه بين المللى را از آن 
خود كرد، بلكه براى جوايز متعددى نيز 

نامزد شد.
  Chop Shop رامين  دوم  فيلم 
شد  ساخته   2007 سال  در  كه  بود 
كن  جشنواره  در  سال  همان  در  و 
جشنواره  در  آن  از  پس  و  شد  اكران 
نيز  برلن  و  تورنتو   المللى  بين  هاى 
 2007 سال  در  بحرانى  شد.  اكران 
اسپيريت  «اينديپندنت  معتبر  جايزه 
 Watch Independent) آوارد» 
در  و  كرد  كسب  را   (Spirit Award
بهترين  جايزه  نامزد  نيز  سال 2008 
اسپيريت  «اينديپندنت  كارگردان 
سرشناس  فيلم  منتقد  شد.  آوارد» 
راجر اِبِرت فيلم Chop Shop بحرانى 

را ششمين بهترين فيلم دهه و بحرانى 
 Goodbye    .را كارگردان دهه ناميد
Solo سومين فيلم بحرانى است و به 
ونيز  جشنواره  برگزيده  فيلم  عنوان 
جايزه  و  شد  اكران   2008 سال  در 
خود  آن  از  را  منتقدان  فيلم  بهترين 
جمله  از  منتقدان،  از  بسيارى  كرد. 
فيلم  اين  تايمز»  نيويورك  منتقدان 
را  «يك شاهكار» ناميدند. فيلم هاى  
  «Homes و «٩٩« At Any Price»
ساخته هاى بعدى بحرانى است. رامين 
كارگردانى  تكميلى  تحصيالت  استاد 

فيلم در دانشگاه نيويورك است.  علی اکرب دهخدا

خطر اول:
بيماري هاي قلبي يكي از 
تهديدات سالمت مردان است اما با 
از  زندگي  سالم  شيوه  گرفتن  پيش 
اين خطر رهايي پيدا خواهيد كرد. به 
عنوان مثال:· سيگارتان را ترك كنيد 
و از ساير محصوالت حاوي توتون و 
سعي  حتي  نكنيد.  استفاده  تنباكو 
سيگاري  افراد  سيگار  دود  با  كنيد 

مواجه نشويد.
رژيم  غذايي سالمي را دنبال كنيد.

رژيمي كه سرشار از ميوه و سبزي 
و  فيبر  حبوبات،  و  غالت  داراي  و 
ماهي است. غذاهايي را انتخاب كنيد 
و  داشته  غيراشباع  چرب  اسيد  كه 

داراي نمك كم باشد.
خون تان  كلسترول  سطح  اگر 
داريد،  باال  فشارخون  يا  است  باال 
توجه  پزشكي  توصيه هاي  به 
روزانه  برنامه هاي  در  كنيد.حتما 
قرار  ورزش  براي  جايي  خود 
ايده آل  حد  در  را  دهيد.وزن تان 
مصرف  الكل  اگر  نگه داريد.· 
كنيد،  ترك  را  الكل  مي كنيد، 
افزايش  را  فشارخون تان  كه  چرا 

مي دهد.
اگر ديابت داريد، حتما قندخون را 

تحت كنترل داشته باشيد.
كنترل  را  خود  زندگي  استرس 

خطر دوم: كنيد.
داليل  از  ديگر  يكي  ريه  سرطان 
است  مردان  ميان  در  مير  و  مرگ 

كه اين بيماري عمدتا در اثر كشيدن 
آمارهاي  مي شود.طبق  ايجاد  سيگار 
انجمن سرطان آمريكا، بعد از سرطان 
ريه سرطان پروستات و سرطان روده 
تهديد  را  مردان  سالمت  بزرگ 

مي كند.
به  مبتال  مي خواهيد  اگر  پس 

از  و  نكشيد  سيگار  نشويد:  سرطان 
كنيد.  خودداري  دخانيات  مصرف 
سيگار  دود  با  مواجهه  در  هرگز 

ديگران قرار نگيريد.
وزن تان  نكنيد.  فراموش  را  ورزش 
ندهيد  اجازه  و  كنيد  كنترل  را 
شويد. چاق  و  كنيد  پيدا  اضافه وزن 

رژيم غذايي سرشار از ميوه و سبزي 

داشته و از خوردن غذاهاي پرچرب 
بپرهيزيد.كمتر در معرض تابش نور 
از  بيرون  وقتي  بگيريد.  قرار  آفتاب 
ضدآفتاب  كرم  از  هستيد  منزل 
الكل  مصرف  از  كنيد.  استفاده 
آزمون هاي  انجام  براي  بپرهيزيد. 
پزشك  به  منظم  طور  به  غربالگري 

عوامل  با  مواجهه  از  كنيد.  مراجعه 
و  آبستوز  رادون،  مثل  سرطان زا 
در  اگر  و  بپرهيزيد  هوا  آلودگي 
محيط هايي كار مي كنيد كه عوامل 
از  هر  دارد  وجود  آن  در  خطرناك 
معاينه  پزشكي  نظر  از  گاهي  چند 

شويد.
خطر سوم: 

صدمات ناشى از تصادفات كشنده  
مردان  بين  در  بيشتر  كه  رانندگى 

اتفاق مي افتد.
از اين رو به مردان توصيه مي شود 
حتما  تصادفات:·  خطر  كاهش  براي 
ايمني  كمربند  از  رانندگي  هنگام 
هنگام  مجاز  سرعت  كنيد.·  استفاده 
رعايت  را  موتورسواري  يا  رانندگي 
الكل  و  مخدر  مواد  از  هرگز  كنيد.· 
با  نكنيد.·  استفاده  رانندگي  از  قبل 
رانندگي  خستگي  يا  خواب آلودگي 

نكنيد.
خطر چهارم: 

نوع  شايع ترين  كه  دوم  نوع  ديابت 
از  استفاده  مسير  روي  است  ديابت 

قندخون تاثير مي گذارد.
پس براي پيشگيري از ديابت نوع 
وزن تان  داريد،  اضافه وزن  اگر  دوم: 
رژيم غذايي  در  دهيد.  كاهش  را 
غذاهاي  و  سبزي  و  ميوه  از  خود 
برنامه  در  كنيد.  استفاده  كم چرب 
هم  را  جسمي  فعاليت  خود  روزانه 

بگنجانيد.

بسياري از خطرات بهداشتي كه سالمت مردان را تهديد مي كند، قابل 
پيشگيري است. مردان قادرند با توجه به سالمت خود تنها با كمي تغيير در 
شيوه زندگي هم عمر طوالني تري داشته باشند و هم سالم تر زندگي كنند.

خطر اول:
ا

بس
پيش
شيوه

 

جراحى
 بينى هاى گوشتى

كار   كم  چربى  غدد  با  گوشتى  بينى  جراحى  عمل    
موفقيت آميز است زيرا جراح در زير پوست ضخيم آنها اسكلت 

محكم استخوانى ايجاد مى كند و فرم دلخواه را در آن به وجود مى 
آورد.گاهى جراح فضاى مرده را از بين ميبرد و پوست بينى را به غضروف 

نزديك مى كند،  تا از جمع آورى تراوشات و بافت اضافى در نوك بينى 
جلوگيرى كند.پوشاندن ناهموارى هاى استخوانى به وسيله پوست ضخيم 

بينى گوشتى تنها نكته  مثبتى است كه در مورد بينى گوشتى مى توان به آن 
اشاره كرد.در حالى كه اين ناهموارى هاى كوچك كه در بافت استخوانى بينى 
استخوانى وجود دارد به دليل اينكه معموال پوست بينى استخوانى نازك است. 
ناهموارى هاى جزيى پوشيده نمى شود و به چشم مى آيد. برخالف تصور 
عموم بينى گوشتى دوباره به حالت اول بر نمى گردد اما فرو كش كردن ورم 
بينى هاى گوشتى بعد از عمل بسيار طوالنى تر از بينى هاى استخوانى 
است.عمل جراحى زيبايى بينى گوشتى در آقايان كه پوست ضخيم 

ترى نسبت به خانم ها دارند موفقيت كمترى دارد و در مشاوره 
قبل از عمل به آنها توصيه مى شود انتظار بازدهى بيش از 

30 درصد را از عمل جراحى بينى خود نداشته باشند.
در نهايت بيماران با بينى گوشتى بايد انتظارات 

معقول ترى از پزشك جراح بينى خود 
داشته باشند.

خشونت خانگىخشونت خانگى
 مختص به زنان نيست مختص به زنان نيست

“اولين بارى كه دوست دخترم مرا كتك زد را كامال 
به ياد دارم. يك جنگ واقعى نبش خيابان نيويورك 
فراموشش  كردم  سعى  من  و  افتاد  اتفاق  سيتى 
كنم. اما زدن –پرتاب كردن وسايلش به سمت من، 
خشم  و  بودم  داده  تكيه  بهش  كه  چيزى  انداختن 
غيرقابل كنترل- را نتوانستم فراموش كنم. صدمه 
روى  شدم  مجبور  فقط  نديدم،  آنچنانى  جسمى 
آسيب  ولى  بزنم  زخم  چسب  راستم  سمت  گوش 
حمله  ديدم.من  برخورد  آن  از  روحى  جدى  هاى 
متقابل نكردم ولى او جيغ مى زد و گريه سر مى داد 
و مى گفت كه من يك هيوال هستم. اما واكنش من 
چيزى نبود كه او آرزو مى كرد، باشد. من تمام مدت 

با خودم فكر مى كردم، او بايد خيلى عصبانى باشد. 
يعنى من اينقدر بى مالحضه ام؟ چه زن پرخاشگرى 
دارم ولى متاسفانه او ديوانه شده بود و فرداى آن 
رسيد.” پايان  به  هميشه  براى  هم  با  ما  آينده  روز 

پنسيلوانيا  ايالت  از  پروفسورى  مطالعات  برطبق 
درصد   28 كند،  مى  كار  زنان  خشونت  روى  كه 
احتمال اعمال خشونت به هر مرد آمريكايى توسط 
زنان وجود دارد. چنانچه خبرها حاكى از آن است 
كه تعداد دختران 10 تا 17 ساله اى كه به جرم حمله 
گذشته  سال  در 20  شوند،  مى  دستگير  پسرها  به 
افزايش يافته است.ولى در عين حال هيچ كس اين 
پديده را جدى نمى گيرد. شايد به اين دليل كه به 
طور كلى مردها بزرگتر و قوى تر از زنان تصور مى 
شوند و ما فكر مى كنيم آسيب هاى ناشى از خشونت 
فيزيكى زنان، محدود و كم تر صدمه زننده است. 
ما هيچ پيش فرضى از بينى خون آلود و كبودى 
فرهنگ  عالوه  به  نداريم.  مردان  چشم  پاى 
يك  مثل  كه  زيبايى  «دختر  ايده  سازنده  عوامانه 
و  دست  و  ابله  پسر  يك  روى  نهنگ  شكارچى 
بخش  كه  چيزى  دقيقا  و  است  افتاده»  چلفتى  پا 
دهند.  مى  نشان  امروزه  هاى  كمدى  از  اى  عمده 
آنجلينا جولى بطرى مشروب را در فيلم «آقا و خانم 
اسميت» توى سر برد پيت خرد مى كند و كمرون 
دياز هم ادوارد بورنس را در فيلم «تعطيالت» مشت 
مى زند؛ خب آنها اين كار را مى كنند فقط براى اينكه 
دختر  دوست  از  خوردن  كتك  اما  بخندانند.  را  ما 
دار.  خنده  نه  و  است  سكسى  نه  واقعيت  عالم  در 
بار  چند  تام-  بزنيد  من-صدايش  خود  دوست 
مى  او  است.  خورده  كتك  دخترش  دوست  از 
داشتيم.  اى  فرساينده  و  خشن  لحظات  „ما  گويد: 
خواب  جز  به  صبح  شش  تا  شب   10 ساعت  مثال 
داشتيم.  تنشى  پر  و  هولناك  لحظات  سكس  و 
طول  در  من  ولى  بود  خوب  او  با  چيز  همه  روزها 
با  كه  كرد  مى  فكر  او  بودم.  ناراحت  هم  روز 
رسد.  مى  نظر  به  سكسى  خيلى  خشونت  اعمال 

كه  هست  يادم 
روى  كبودى  جاى 

دستش را به من نشان 
اثر  در  كه  كبودى  داد، 

هايش،  دست  داشتن  نگه 
براى جلوگيرى از ضربه ايجاد 

شده بود. او ابرويش را باال انداخته 
بود و خيلى طلبكارانه نگاهم مى كرد. اما 

واقعا من از او ترسيده بودم و سعى مى كردم جلوى 
ضربات بيشترش را بگيرم. 

من همواره مشغول چپاندن و قايم كردن چاقوها 
داخل باالترين قفسه كابيت يا ته كشو بودم و اين 

اصال برايم سر سوزنى خنده دار نبود.”
مورد  مردان  از  هم  ديگرى  مشابه  هايى  داستان 
اين  بيان  از  آنها  ام.  شنيده  گرفته  قرار  خشونت 
روبروى  زن  از  همواره  و  كشند  مى  خجالت  وقايع 
اند  پرسيده  خود 
چكار  مگر  كه 
من  اند؟  كرده 
تا  شدم  وسوسه 
سوال  اين  روى 
مردان تحقيق كنم 
بايد  نهايت  در  و 
كه  كنم  اعتراف 
سوال  اين  پاسخ 
مرد  گناهى  بى 
بود. ديده  آسيب 
ديگر  يكى  رالف 
از مردان خشونت 
گويد:  مى  ديده 
غيرمنصفانه  و  احمقانه  بسيار  نظرى  اظهار  „يكبار 
از پروژه اى كارى آنت كردم. من خيلى ظالمانه جاه 
طلبى او را مسخره كردم. اما كتك خوردن چيزى 

نبود كه من سزاوارش باشم.”
اما واقعا مردان چه حسى با اعمال خشونت زنان 
پيدا مى كنند؟  ابتدا آنها از سر زدن خشونت شوكه 
شوند  مى  آن  با  مقابله  انگيزش  دچار  و  شوند  مى 
و  حرمتى  بى  يك  اين  كه  كنند  مى  فكر  سپس  و 
گستاخى است كه هرگز انتظارش را نداشته اند و تا 
مدتها برايشان در هاله اى از ترديد است كه مورد 
هولناكى  به  احساس  اند.اين  گرفته  قرار  خشونت 
حس زنى كه كتك مى خورد، نيست ولى رالف در 
اين باره مى گويد: „شايد بعضى ها فكر كنند كه بايد 
خنده دار باشد ولى اين احساس ابدا خنده دار نيست. 
من هيچ پيش زمينه اى از آن نداشتم تا وضعيت را 
بفهمم. حتى نمى دانستم درباره اش بايد چى بگويم 
يا جرات اين را داشته باشم كه راجب به آن با كسى 
حرف بزنم.”تجربه خشونت با خود تغييرات عميق و 
بافت هاى تازه اى را به رابطه مى آورد. تام مى گويد: 
„وقتى براى دوم مرا كتك زد، ترسيدم و با خودم 
فكر كردم از اين زن چه كارهاى ديگرى مى تواند سر 
بزند. اين ترس نه فقط فيزيكى بلكه احساسى بود و 
من ديگر نمى توانستم به او اعتماد كنم.” بيل يك 
تجربه مشابه اين خشونت را داشته و مى گويد: „اين 
واقعا فراموش ناشدنى بود و از يك جايى احساس 
كردم او فطرى و ذاتى دست به خشونت مى زند. اين 
موضوع باعث مى شد تا از او عصبانى باشم و حسى 

داشته باشم كه هرگز نسبت به كسى نداشته ام.”
در پايان: بهترين دليل براى اينكه شما زنان نبايد 
اجازه  شما  كه  است  اين  بزنند  كتك  را  مردان  ما 
چنين كارى را نداريد. شما نبايد اين كار را بكنيد. 
شما مى توانيد با انتخاب كلمات به جا و يك نگاه 
با  توانيد  مى  كنيد.  تنبيه  را  مردان  هشداردهنده 
ما  چون  بكنيد،  را  كار  اين  خانه  مبل  به  ما  اخراج 

جايى به غير خانه نداريم. 

كجائيد                         كجائيد  آزاده  مردم  اى 
بيائيد بيائيد  افسرده  آزادگى 

بخوانيد                    آزاده  چو  تاريخ  و  قصه  در 
شمائيد شمائيد  آزاده  از  مقصود 

شماراست                   و  پدرانتان  مفاخر  بسيار 
بيفزائيد آنها  بر  لخت  يك  كه  كوشيد 

حريقيست                   خانه  زاويه  بيك  كه  مانا 
هين جنبشى از خويش كه از اهل سرائيد

ببرند                  ملك  از  طمع  تا  بهكان  رو  اين 
بنمائيد شيرى  پنجه  دگر  يكبار 

زنانی که مردان را کتک می زنند! 
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پيشگريی از ٤ خطر جدی سالمت مردان


