عدو شود سبب خیر اگر خودت خواهی
ترانه جوانبخت
یام
نبلگ داشثثتم کثثه در آن دو وبلگ علوه بثثر آثثثار ادب 
در سال  ۱۳۸۳دو وبلگ در پرشی 
ینوشتم .دیدن مطالب متنوع من برای برخی از مثثردان و زنثثان
یام را م 
مقالت علمی و فلسف 
تهثثای
یکننثثد و کامن 
ایرانی خوش نیامد بنابراین چثثون دیدنثثد کثثه مخاطبثثانم تحسثثینم م 
شهثثای
تهثثایی کثثه حثثاوی فح 
ینویسند شروع کردند به نوشثثتن کامن 
تحسین آمیز برایم م 
یخواستند مانع حضور من در اینترنت شثثوند و
رکیک و مبتذل بود .آنها به خیال خودشان م 
یها در کامنتش به من نوشت :برای چه مقالت علمثثی و فلسثثفی
به یاد دارم یکی از آن عوض 
یکنیم که از اینترنت برای همیشه بروی.
ینویسی؟ انقدر تو را اذیت م 
م 
یبازی همیثثن افثثراد
در آن سثثال تعثثداد زیثثادی از دخثثتران و زنثثان جثثوان بثثه دلیثثل عوض ث 
گهایشان را تعطیل کردند و برای همیشه از اینترنت رفتنثثد امثثا مثثن بثثه خثثودم گفتثثم:
وبل 
یها خواهم داد.
نشکنی به این عوض 
یمانم و جواب دندا 
م 
تهثثای
معتقدم که عدو شود سبب خیر اگر خودت خواهی .چه بسثثا اگثثر آن بیشثثعورها کامن 
ینوشتند من امروز در همثثثان دو وبلگ
گهایم نم 
شهای رکیک و مزخرف در وبل 
حاوی فح 
یها باعث شد که به فکر راهاندازی سایتم بثثه
تفطرتی آن عوض 
یکردم اما پس 
ینویسی م 
فارس 
هفت زبان و حاوی مطالب متنوع بیفتم و در جوابشان نوشتم که از تعطیل شثثدن دو وبلگثثم
یکنم و آنهثثا
خوشحال نشوند که به زودی سایت به هفت زبان با مطالب متنوعتر راهاندازی م 
شهای غیثثر فارسثثی
یدانند نخواهند توانست نوشتههایم در بخ 
نهای غیر فارسی را نم 
که زبا 
سایتم را بخوانند و مسلما نوشتههای مخاطبان سایتم ار کشورهای مختلثثف را هثثم نخواهنثثد

فهمید.
ار دیگر مواردی که باعث شد به قول معروف آستین بثثال بزنثثم و بیشثثتر از قبثثل تلش کنثثم
یها نسثثبت بثثه مثثن در یثثک آزمایشثثگاه در پثثاریس بثثود کثثه بثثه
حسادت تعدادی از فرانسو 
آزمایشگاه بهتری رفتم و دکترایم را هم از همان آزمایشگاه در دانشگاه پییثثر و مثثاری کثثوری
پاریس گرفتم و حسادت آن عده به نفع من تمام شد.
البته این دو مورد پایان ماجرا نبوده و نیست .بودهاند کسانی که همیشه بثثه دلیثثل حسثثادت
راههای غلط و منفی به من پیشنهاد کردهاند .از جمله مجری قدیم شبکه یک تلویزیون ایران
که یک مرد اصفهانی بیسواد و بیشعور است که مدتی نیز خودش را در تئاتثثر شثثهر چپانثثد و
ریاست آنجا را به عهده گرفت .او که از دیدن سایت من با اینهمه مطالب متنوع حیرت کثثرده
تهایم دست بکشم!
شنامه بنویسم و از سایر فعالی 
بود فورا به من ایمیل فرستاد که فقط نمای 
البته هدف این فرد این بود که من در زندگی جلو نروم و مثل خودش و دو زن اول و دومش
که بیسواد و بدبخت هستند باشم .این فرد که برخلف افراد فرهیخته که ارزش فرهیختگثثان
یدانند مدتها خودش را بین هنرمندنماهای مافیای تئاتر ایران که بثثه جثثای
و هنرمندان را م 
شهای صحیح بازیگری فقط به رنگ کردن صورت همدیگر و خم و راسثثت شثثدن
مطالعه رو 
تهثثایم در حوزههثثای
لاند جا کرده وقتی دید کثثه حاضثثر نیسثثتم از فعالی 
روی صحنه مشغو 
مختلف دست بکشم با توهین کردن به من نشان داد که شعور و فهم ندارد .همان زمثثان بثثه
یارزش و بیسثثوادی مثثثل او قثثدر فرهیختگثثان و هنرمنثثدان را
خودم گفتم که مسلما افثثراد ب 
تهایم
یدانند و تعجبی هم ندارد که ندانند .از آن زمان تاکنون سعی کردهام به همه فعالی 
نم 
یدانم که هرچقدر در زندگی جلوتر بثثروم و بیشثثتر پیشثثرفت کنثثم
مزمان برسم و م 
به طور ه 
یهایی
چشمان حسودانی مثل او بیشتر از حسادت از حدقه درخواهد آمد چثثون اینهثثا عوض ث 
هستند که چشم دیدن پیشرفت کردن یک زن جوان بیشتر از خودشان را ندارند.

