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یادداشت
سالی که نکوست از بهارش پیداست!

علی صدر

اجازه بدهید پیشاپیش فرا رسیدن نوروز  1396را به شما عزیزان تبریک گفته و برای تان سالی پر از مهر ،صفا،
سالمت و بهروزی آرزو کنم .بجا است که در آغاز این بهار از عشق و زیبایی سخن رانده شود ،ولی متاسفانه مسایلی
که گریبانگیرمان شده زندگی ها را ـ چه به عنوان فردی و چه در سطح اجتماع ـ تحت الشعاع قرار داده است
و حکم می کند هر چند به طور گذرا به این مسایل بپردازیم.
در چند هفته ای که از تغییر رژیم در آمریکا می گذرد با پدیده های جدیدی مواجه شده ایم که تا چندی پیش حتی
قابل تصور هم نبودند .یکی از این پدیده ها ،مفهوم واقعیت است .درست بعد از مراسم سوگند پرزیدنت ترامپ
مطالبی از طرف ایشان و سخنگویان دولت وی مطرح شد که به اذعان همه شاهدان و آگاهان با واقعیت فاصله
داشت و وقتی ارباب جراید با آنها برخورد کردند ،ایشان واژه جدیدی رامطرح کرند«:آلترناتیو فکت» .قاعدتا
پدیده ها یا فکت و واقعیت هستند یا دروغ .این که آن را «واقعیت جایگزین» بنامیم ،تغییری در اصل قضیه ایجاد
نمی کند .این برای من به عنوان یک آموزگار مشکل ایجاد می کند .ما به عنوان ولی و یا آموزگار به فرزندان و
شاگردان خود راستگویی را آموزش می دهیم و دروغگویی را از صفات پست افراد ترسو و متقلب معرفی می کنیم .از
طرفی احترام به قوانین و مسئولین کشور را نیز به آنها یاد می دهیم .این که مسئولین کشور به این راحتی و علنی
دروغ بگویند و آن را زیر پوشش واژه ای نو پنهان کنند مرا ـ و مطمئنا همه والدین و آموزگاران را ـ در موقعیت
پیچیده ای قرار می دهد.
مشکل به اینجا ختم نمی شود .آقای ترامپ ظرف چند روز چندین فرمان صادر کردند که یک از یک مسئله سازتر
بود و جامعه را با شوک مواجه کردند .مسئله سازترین این فرمان ها فرمان جلوگیری از ورود اتباع هفت کشور
مسلمان به مدت سه ماه و پناهندگان به مدت چهار ماه بود که آن را به عنوان «محافظت از مردم آمریکا از اقدامات
تروریستی» معرفی کردند .در بیست و هفتم ژانویه ،یعنی درست یک هفته بعد از به قدرت رسیدن آقای ترامپ،
ناگهان مرزها به روی شهروندان هفت کشور ایران ،عراق ،سوریه ،سودان ،لیبی ،یمن و سومالی بسته شد .این
اقدام با چنان عکس العمل پرقدرتی از طرف مردم و بسیاری از مسئولین سیاسی و اقتصادی مواجه شد که در
واقع به ضد خود بدل شد .قانون آن چنان با عجله و بدون مطالعه سرهم شده بود که باعث گیجی ماموران و
مسئولین شد .ناگهان در اکثر فرودگاه های مهم کشور تظاهرات وسیعی برای حمایت از شهروندان کشورهای مذکور
و پناهندگاه به راه افتاد .این اعتراضات در بسیاری از کشورهای اروپایی هم صورت گرفت و به طور خودانگیخته
مبارزه ای همه جانبه برای لغو این قانون شکل گرفت .مسئولین رژیم جدید به تکاپو افتاده و به عقب نشینی های
موضعی دست زدند و سرانجام یک هفته بعد ،یک قاضی فدرال از ایالت واشنگتن فرمان را به کل معلق کرد .این
شکست بزرگی برای آقای ترامپ بود .البته به نظر من بزرگ ترین شکست ،تظاهرات دفاع از حقوق زنان بود که
درست روز بعد از سوگند با شرکت میلیون ها نفر در سراسر آمریکا و بیست و چند شهر و پایتخت جهان برگزار شد.
این تظاهرات از همان ابتدا مخالفت مردم را با سیاست های واپسگرا ،ضد حقوق زنان ،ضد اقلیت ها ،ضد حفظ
محیط زیست به نمایش گذاشت .این یک امر بی سابقه بود و نشانگر این که مردم کوتاه نخواهند آمد و آمادگی
این را دارند تا اعتراض خود را به اطالع بقیه مردم و مسئولین برسانند .بنگاه های خبری اعم از طریق روزنامه ها،
تلویزیون ها و در فضای مجازی این اعتراضات را منعکس کردند .به همین دلیل آقای ترامپ نوک تیز حمله خود را
علیه آنان قرار داده و بنگاه های خبری را «حزب مخالف» می نامد و خواستار مبارزه با آنان است .در این جا است
که مشخص می شود مطبوعات آزاد و «مدیا» در کل ،به مثابه ستون چهارم دمکراسی و ضامن بقای دمکراسی به
شمار می روند .بسیاری از مردم این را درک کرده و به هر طریقی از بنگاه های خبری و روزنامه ها حمایت می کنند.
در همین چند هفته آبونمان نیویورک تایمز ،واشنگتن پست و روزنامه های دیگر چندین برابر شده است .عامل مهم
دیگر در حفظ دمکراسی و حقوق بشر ،فعالیت سازمان های مستقل حمایت از این حقوق است که از طرق قانون
این فرامین را به چالش می کشند .در همان چهل و هشت ساعت پس از صدور فرمان ضد مسلمانان آقای ترامپ،
مردم بیش از بیست و چهار میلیون دالر به حساب اتحادیه حقوق اجتماعی آمریکا «ای سی ال یو» واریز کردند،
یعنی چندین برابر درآمد ساالنه این اتحادیه .سیل کمک به سازمان های حمایت از حقوق پناهندان نیز سرازیر شد.
وقتی آقای ترامپ با فرمانی دیگر «پلند پرنتهود» را به زیر ضرب برد ،سیل کمک به این سازمان هم سرازیر شد.
اینها همه بسیار امیدوار کننده است .وقتی هزاران نفر برای دفاع از پناه جویان و شهروندان هفت کشور ـ و یا
به طور کل به حمایت از مسلمانان در فرودگاه ها تجمع و تظاهرات می کنند ـ امیدوار کننده است .این فشارها
باعث عقب نشینی دولت خواهد شد .این سازمان ها هستند که با حمایت مردم ،قوانین و فرمان های ضد مردم
را به دادگاه می کشانند و جلوی اجرای آنها را می گیرند .فشار شهروندان بر نمایندگان آنان در کنگره ـ اعم از
دمکرات و جمهوریخواه – این نمایندگان را وامی دارد تا جلوی تصویت قوانین واپسگرا ،مثل لغو اوباماکر ،لغو قوانین
محیط زیستی ،لغو حقوق دگرباشان جنسی ،و دیگر قوانین حقوق فردی و اجتماعی را بگیرند .هم چنین ،آنها را
وادار می کند تا از تایید اعضای کابینه و قضاتی که دیدگاهشان با قانون اساسی و قوانین حقوق انسانی و منافع
اکثریت مردم مغایرت دارد جلوگیری کنند و در مقابل سیاست های ماجراجویانه و جنگ طلبی دولت بایستند .در
این کشور قانون وجود دارد و از طریق آن است که می توان جلوی حرکات افراطی و واپسگرایانه ایستاد .توقف فرمان
پناهندگان و اسالموفوبیای اخیر نمونه بارزی از آن است .راه طوالنی و پرپیچ و خمی در پیش است همراه با ناکامی
ها و یا پیروزی های موضعی یا بنیادی .باید آمادگی داشت و از میدان به در نرفت.
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کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی،حمید رفیع زاده ،آناهیتا بابایی،
فریبا باباخانی ـ قاضی ،بهار باقرپور ،فرهاد نوربخش
گیتی نعمت اللهی ،محمود رضا پیروزیان،
فریده رسولی ـ فاضل و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی،
سعید نوری بوشهری ،لیسا هیلدرت ،راشل تیت
سردبیر :علی صدر
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام 7407 :ـ)619( 374

madreseh@pccsd.org
www.issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

تلفن9355 :ـ)858( 552
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.
طرح روی جلد :سعید جاللی
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اخبار کانون
گزارش جنگ فرهنگی
بیش از دو سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامه ای با نام جنگ
فرهنگی در مرکز ایرانیان اجرا می شود .همانند هر برنامه دیگر مدت ها
طول کشید تا این برنامه در ذهن عالقمندان به برنامه های فرهنگی جای
خود را باز کند .حال و هوای برنامه به طور کلی گذری است به عناوین
مختلف هنری و فرهنگی که با دعوت از هنرمندان در رشته های گوناگون
هنری و ادبی طرح ریزی و اجرا می گردد.
جنگ فرهنگی سن دیگو ـ سیزدهم ژانویه 2017
این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای علی صدر برگزار شد .بخش اول
برنامه به گفتگو با خانم پرتو نوری عال ،شاعر و نویسنده ساکن لس آنجلس
اختصاص داشت .علی صدر در بخش های بعدی برنامه با خانم مریم معین
خواننده و آقای آگوستین ال مورو به گفتگو راجع به فعالیت هنری ایشان
نشست .در پایان چند ترانه زیبا توسط این دو هنرمند اجرا شد.
جنگ فرهنگی سن دیگو ـ دهم فوریه 2017
این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای رضا خبازیان برگزار شد.
مهمان نخست برنامه خانم نجمه موسوی جامعه شناس مقیم پاریس
بود که به گفتگو در باره زن ،پیکر و اختیار پرداخت .در بخش دوم رضا
خبازیان با خانم آناهیتا بابایی در باره کودکان کار به گفتگو نشست .در
قسمت پایانی برنامه آقایان وهاب زاده و شمشیری چند قطعه موسیقی
اجرا کردند .میهمان ویژه برنامه آقای پرویز قلیچ خانی بازیکن سرشناس
تیم ملی فوتبال بود.
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کنسرت هنگام – گروه نماد ،بیست و هشتم ژانویه 2017
گروه نماد به سر پرستی کوروش تقوی در صحنه مرکز ایرانیان سن دیگو
کنسرتی زیبا و به یاد ماندنی را به اجرا درآوردند .اعضای گروه عبارت بودند
از حسام عابدینی ،نیلوفر شیری ،میالد جهادی و روشنک ایران نژاد.
تمامی بلیط های این برنامه از چند روز قبل تمام شده بود.
نمایش فیلم ـ بیست و چهارم فوریه 2017
در یک تالش مشترک بین فستیوال فیلم پارسی شید و کانون فرهنگی
ایرانیان ،فیلم «خانه پدری» با کارگردانی کیانوش عیاری و بازی مهدی
هاشمی و شهاب حسینی در مرکز ایرانیان به روی پرده رفت.
فیلم و گفتگو ـ چهارم فوریه 2017
برنامه ماه فوریه فیلم و گفتگو به نمایش فیلم «اسب حیوان نجیبی
است» اختصاص داشت .کارگردان فیلم عبدالرضا کاهانی و بازیگران آن رضا
عطاران و پارسا پیروز فر بودند .پس از نمایش فیلم ،بینندگان به بحث و
تبادل نظر در مورد آن پرداختند.
داکیونات شماره ی  – 34اول فوریه 2017
فیلم مستند «شش سال شش قرن» ساخته مجتبی میر طهماسب در
بیست و دو شهر آمریکا و کانادا به نمایش در آمد .فیلم در باره شش سال
تالش گروهی از موسیقی دانان و نوازندگان طراز اول ایران در گردآوری و
اجرای آثار عبدالقادر مراغی موسیقیدان عصر تیموری می باشد.
گشايش بخش هنر ايران در موزه هنر سن ديگو –  ١٨ژانويه ٢٠١٧

DOCUNIGHT

Design: Saeed Jalali

SAN DIEGO

Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7
San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org

Documentary films
about Iran or by Iranians
First Wednesday of the month
Iranian-American Center (IAC) 7pm
858-552-9355
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

مهر و خشم
حتما شنیده اید که می گویند «عشق ،با شیر اندرون شده ،با جان به در رود».

خشم می توانست ایشان را قبض روح نماید .صدای دلخراش فریادش تا
چندین روز در گوش من زنگ می زد که مثل بید می لرزید و سعی داشت به
من حالی نماید که در این محل تمامی محل های پارک آزاد است و وی در
هر محلی که صالح بداند پارک خواهد کرد و نه من و نه هیچ نیروی دیگری
قادر به تعیین تکلیف برای ایشان نیستیم.

اگر بر اساس این ضرب المثل به روان انسانی بنگریم ،بایستی نتیجه
بگیریم که انسان در بدو تولد از هیچ احساس مهرانگیزی برخوردار نیست.
این نگرش شاید بسیار بی ربط هم نباشد ،هر چند گروهی را عقیده بر این
است که «عشق» در نهاد انسانی کاشته شده و با انسان متولد می شود.
آنچه مسلم است ژنتیک انسانی ،طفل را با امیالی به دنیا می آورد که شاید
بتوان آنها را نه «عشق» بلکه «غریزه» نامید .آنچه در طول زندگی در اثر
تماس با والدین ،به خصوص مادر ،در انسان شکل می گیرد اولین و مهم
ترین پایه های عشق را در وجود انسان به وجود می آورد .حتا اگر موتور
محرکه این کشش در کودک «غریزه» باشد ولی در اثر تداوم این غریزه به مهر
و یا عشق تبدیل می شود.

در وهله اول سعی نمودم که با آرامش بسیار به ایشان بفهمانم که قصد
تعیین تکلیف ندارم و خواهشم صرفا به خاطر نرسیدن صدمه احتمالی به
اتوموبیل ایشان است ولی جمالت من یاسین بود که به گوش ایشان هیچ
راه عبور یا دخولی پیدا نمی کرد .خشم وی بسیار زیادتر از حدی بود که
من قدرت مقابله با آن را در خود سراغ داشته باشم و در آن لحظه جهنمی
بود که به مطلب امشب زیر نور مهتاب اندیشیدم که انسان در مواردی این
چنین به جز آرامش و شاید تا حد زیادی بی اعتنایی کار دیگری از دستش
بر نمی آید .شاید متین ترین و معقول ترین راه نیز در حفظ آرامش است.

شاید به همین دلیل است که روانشناسان معتقدند که اولین سال های عمر
یک نوزاد از آن جهت از اهمیت فوق العاده برخوردار است که رفتارهای آینده
کودک فردا را شکل می دهد .کودکی که در آرامش و در محیطی صلح آمیز
پرورش می یابد شانس شناخت و سپس انتقال نیروی الیزال عشق را بیشتر از
کودکی خواهد داشت که فاقد این شرایط اولیه زیست است.

ایشان پس از داد و فریاد بسیار در حالی که می لرزید از بنده و اتوموبیل بنده
و نمره اتوموبیل بنده عکس های متعدد برداشته و در حال ارتعاش عجیب و
غریبی از من چند قدم دور می شد و دوباره برمی گشت و با نگاه غضب آلودی
سراپایم را برانداز می کرد و باز چند قدم دیگر برمی داشت تا این که هیکل
نازنین اش در میان الشه اتوموبیل های دیگر محو و نابود شد!!

به طور قطع ،برخورد انسان با پدیده عشق به جز موارد استثنایی با مهر و
محبت است .نماد عشق در وجود انسان با لبخند ،مهربانی ،دوستی ،خیر
خواهی ،صبر و تحمل ،گشاده رویی قابل رویت است تا جایی که شاید به نظر
برسد که شخص مقابل را نیز باید وادار به عکس العمل های دلنشین نماید.
این تقابل با یک شرط مهم می تواند نتیجه رضایت بخشی را حاصل نماید و
آن این است که شخص مقابل نیز محصول پرورش در محیطی آرام ،صلح آمیز
و مملو از عشق باشد تا بتواند از نمادهای عشق به ُک نه عشق پی ببرد تا مهر
را با مهر و لبخند را با گشاده رویی پاسخ گوید .در غیر این صورت چه بسا
مهربانی را نه به دلیل مهربان بودن شخص ،بلکه به دلیل مصلحت ،ترس،
اجبار و گاه ضعف برداشت نماید.

چند لحظه ای در کمال حیرت مانده بودم و تمامی روز به این واقعه فکر می
کردم که شاید بتوانم دلیل میزان خشم وی را بیابم و موفق نمی شدم .شاید
تنها دلیل پرورش در محیطی خشم آلود بوده است .بسیار اندوهگین صحنه
را ترک کردم و در این فکر بودم که وی ،رفتار مرا چگونه ارزیابی خواهد کرد؟
ترس یا صبر و حوصله؟ ضعف یا قدرت؟

اگر با روندی که در مورد عشق خواندیم موافق باشیم ،باید بتوانیم این روند
را درمورد «خشم و کینه» نیز بیان نماییم و نتیجه بگیریم که پرورش در
محیط خشم آلود به راستی می تواند غریزه را به سوی «خشم» سوق دهد
و در رفتار کودک فردا به صورت های گوناگون از جمله انفجار ،عدم صبر و
تحمل ،ستیزه جویی ،کینه ورزی ،عدم گذشت ،بدخواهی ،حسادت و دیگر
خصوصیت های ناپسند بروز نماید.
هر چه مقابله ما با پدیده «عشق» آسان و لذت بخش است در عوض رو در
رویی ما با پدیده «خشم» بسیار مشکل و گاه طاقت فرسا است .شاید نیاز
به مثال های دور از دست و پیچیده نباشد تا بتوان استیصال و درماندگی
آدمی را در رویارویی با پدیده خشم بیان نمود.
چند هفته قبل بود که اتوموبیل خود را در ساختمان بسیار پر ترددی پارک
کرده بودم و به علت عجله بسیار کلید اتوموبیل در ماشین مانده بود و
برای باز کردن اتوموبیل نیاز به کمک متخصصان امور داشتم .در دو طرف
اتوموبیل من دو محل خالی وجود داشت که مسلما مورد نیاز بسیار بود.
برای احتیاط عالقه داشتم که حتما یک طرف از دو سوی اتوموبیل مورد
استفاده قرار نگیرد تا اگر نیاز به بکسل کردن اتوموبیل بود اشکالی پیش
نیاید .به همین جهت با رانندگانی که قصد پارک داشتند با گشاده رویی
روبرو می شدم که اکثرا با خواسته من با روی خوش مواجه می شدند و به
دنبال محل دیگری برای پارک اتوموبیل خود می رفتند تا اینکه «استاد!!»
از راه رسید و پس از شنیدن صحبت های من با خشمی آتشین اتوموبیل
خود را درست در همان محلی پارک کرد که مورد نیاز احتمالی من بود .حال
کاش قضیه به همین جا ختم می شد .ایشان چنان برافروخته و خشمگین
از اتوموبیل خود نزول اجالل فرموده و به طرف من یورش آوردند که شدت
8
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معرفی و نقد کتاب

نوشین خورسندیان

زنی با زنبیل
مجموعه داستان های کوتاه

فرخنده آقائی

نشر نشانه  ،چاپ اول سال 1394

فرخنده آقائی داستان نویس معاصر ایرانی متولد  1335تهران است .او در
سال  1358از دانشگاه الزهرا در رشته مدیریت اداری دانشنامه لیسانس
و در سال  1366از دانشگاه تهران در رشته علوم اجتماعی دانشنامه فوق
لیسانس دریافت کرد .مجموعه داستان های کوتاه «تپه های سبز» در سال
« ،1366راز کوچک» در سال « ،1372یک زن ،یک عشق» در سال ،1376
رمان «جنسیت گمشده» در سال  ،1379مجموعه داستان های کوتاه «گربه
های گچی» در سال  1382و رمان « از شیطان آموخت و سوزاند» در سال
 1386از وی منتشر شده است .رمان اخیر برنده دوره هفتم جایزه منتقدان و
نویسندگان مطبوعاتی شده است .تورج رهنما ،که در کتاب «خاتون در آینه»
به تصویر زن در آثار داستان نویسان معاصر ایران پرداخته ،فرخنده آقایی را
در کنار نویسندگان معروفی همچون سیمین دانشور ،گلی ترقی و منیرو روانی
پورقرار داده است و صریحا اظهار داشته که او را در نشان دادن شخصیت و
ِ
روحیات زن ایرانی در آثارش موفق می بیند .حسن میر عابدینی در«صد سال
داستان نویسی ایران» آورده است که فرخنده آقایی داستان را با نثر ساده و
حساسیتی زنانه ولی سرد و خالی از احساسات آغاز می کند اما توصیف گذران
زندگی مالوف را با غرابت و خشونت همسطح می سازد تا با وهمناک کردن
فضای داستان به نوعی آشنا زدایی دست زند و خواننده را متوجه جنبه های از
دیده پنهان مانده واقعیت کند.
ِ
کوتاه یک تا شش صفحه ای
کتاب زنی با زنبیل که حاوی پنجاه و دو داستان
است در سال  1394از فرخنده آقائی منتشر شده است .وی در داستان هایش
بیشتر به مسائل و مشکالت زنان طبقه متوسط شهری می پردازد .نثر این
داستان ها نیز عموما ساده ،صریح و بی تکلف و حتی مینی مالیستی است.

«زن در حبس» ماجرای زنی است که به
خاطر دخالت های خانواده شوهرش ،اقدام
به خودکشی می کند .او را از مرگ نجات می
دهند .شوهرش ادعا می کند که همسرش
دیوانه است ،تا از این طریق ،زنش به جرم اقدام
به خودکشی زندانی نشود .او را به تیمارستان
می برند .وقتی مرخص می شود طالق می گیرد.
در ازدواج مجددش باز هم خانواده شوهر دخالت
می کنند و آرامشش را به هم می ریزند .این بار
هم دست به خودکشی می زند ولی نجات پیدا
می کند و طالق می گیرد و دوباره به تیمارستان
می رود.
در «زن و فشار قبر» ،زنی شوهر مرده ،از مردن و فشار قبر می ترسد و خواب
می بیند که همسرش دست او را می گیرد و می خواهد او را گول زده و با خود
ببرد .زن پایداری می کند و همسرش موفق نمی شود اما تا چند روز دستش
درد می کند.
«زن و فال قهوه» ماجرای دختری است که از مادام ارمنی فال قهوه را آموخته
و برای همه فال می گیرد به غیر از خودش .خیلی ها فال او را قبول دارند و
دستوراتش را مو به مو اجرا می کنند .مادام به او گفته چندین شوهر می کند
ولی فقط آخری خوب است ،به همین دلیل چندین بار شوهر کرده ولی حتی
آخرین نفر هم خوب نبوده است.
«زن و پسرش» داستان پسری است که دوستی معتاد به نام وحید دارد .وقتی
وحید را می گیرند ،پسر را لو می دهد .حاال هر دو زندان هستند .مادر دوست
دارد به مالقات پسرش برود اما مالقات شناسنامه الزم دارد .وحید شناسنامه
مادر را گرو گذاشته تا مواد بخرد .کسی هم که شناسنامه را گرو گرفته در زندان
است .قیمت مواد در زندان گران تر از بیرون است .مادر در آرزوی آزادی پسرش
نشسته و به منزل دخترش نمی رود.

«دنباله مطلب در صفحه »16

در ابتدای این کتاب شعر فروغ فرخزاد درج شده است:
«زندگی شاید
یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد»
به راحتی می توان پی برد که نام کتاب از این شعر اقتباس گرفته شده است.
نمونه ای از خالصه این داستان ها در زیر آمده است:
در داستان کوتاه «مرخصی» ،زن در تیمارستان امین آباد زندگی می کند.
متولیان تیمارستان در حق او و دیگران اجحاف می کنند .گاهی فامیل به
دیدنش می روند و برایش سیگار و غذا می برند .زن دست و دل باز است و همه
چیز را می بخشد .تنها دلخوشی زن این است که درعوض این گشاده دستی
می تواند گاهی مرخصی بگیرد و از تیمارستان خارج شود.
«زن پدر» داستان زنی است که برای تجدید فراش پدر و عمویش زنان جوان
جوان معتاد و بیکار همسایه
دهاتی را می پسندد .عصمت ،زن جدید پدر با پسر
ِ
فرار می کند .زن تازه ی عمو هم با کمک پسرهایش همه دارایی عمو را به
نام خودش می کند و به ده برمی گردد .هر ماه تمام مواجب عمو خرج مهریه
این زن می شود .هر دو عروس ناتو از آب در می آیند اما کسی نمی خواهد
مسئولیت این اتفاق را به گردن بگیرد.
در داستان «زن ت ِ
َرک موتور» ،دختری تهرانی ازدواج کرده و ساکن شهرستان
می شود .احساس می کند گول خورده که به غربت روی آورده است .هر وقت
دلش می گیرد شوهرش او را تَرک موتور می نشاند ،در خیابان می گرداند و
مردم او را تماشا می کنند.
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گردآوری از سعید نوری بوشهری
خواستم مانند همیشه و از سر عادت ،که کاری را بدون آوردن مقدمه ای و
داستانی انجام نمی دهم ،صفحه شعر را با نوشته ای آغاز کنم ،نوشته ای که
آن خاص بیان کند .راستش ذهنم آن قدر از خبرهای
حال و احساسم را در آن ِ
بد و ناگوار و از کژی ها و نامردمی ها پر بود که حال و احساس در خور شعر و
ادب مجال بروز نیافتند .جرقه های امید ،سوسو زنان از البالی اخبار جاری
و گفته ها و شنیده ها می آیند و می روند ،اما توایی آن را ندارتد تا حال مرا
دگرگون سازند .با خود فکر می کنم و می پرسم :مردم فالت ایران چگونه از
غم حمله های مکرر مهاجمان به سرزمین شان رهایی می یافتند؟ چگونه زخم
های التیام نیافته از تهاجم های پی در پی را درمان می کردند؟ مادران فرزند
از دست داده چگونه الالیی می خواندند برای نوزدان تازه از راه رسیده؟ مردم
دیگر نقاط این سیاره خاکی چه؟ آنها چگونه سر از خاک ناکامی و نامرادی
بیرون می کنند؟ و ده ها پرسش دیگر .دمی می گذرد تا بتوانم شعری بخوانم
و گره از بغض بگشایم .شاید درمان باشد و یا شاید تنها آرام بخشی برای درد
امروزمان :خواندن شعر ،خواندن کتاب ،و گوش دادن به موسیقی.
رفتن رسیدن است
موجیم و وصل ما ،از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است ،رفتن رسیدن است
تا شعله در سریم ،پروانه اخگریم
شمعیم و اشک ما ،در خود چکیدن است
ما مرغ بی پریم ،از فوج دیگریم
پرواز بال ما ،در خون تپیدن است
پر می کشیم و بال ،بر پرده ی خیال
اعجاز ذوق ما ،در پر کشیدن است
ما هیچ نیستیم ،جز سایه ای ز خویش
آیین آینه ،خود را ندیدن است
گفتی مرا بخوان ،خواندیم و خامشی
پاسخ همین تو را ،تنها شنیدن است
بی درد و بی غم است ،چیدن رسیده را
خامیم و درد ما ،از کال چیدن است
«آینه های ناگهان ،دفتر دوم ـ قیصر امین پور»
 ...و هنوز زمستان است و می توان از برف و بوران و سرما گفت و شنید.
بیژن الهی ( تیر  ۱۳۲۴آذر  )۱۳۸۹شاعر ،مترجم و نقاش ایرانی است .از او
است سه کتاب دیدن (چهار دفتر شعر از سال های  1347تا  )1350و جوانی
ها (مجموعه شعر شامل هشتاد و هشت شعر از سال های  1341تا .)1351
برف
تنها یک بار
می توانست
در آغوشش کشند،
و می دانست – آن گاه –
چون بهمنی فرومی ریزد
و می خواست
به آغوشم پناه آورد!
نامش برف بود
تنش ،برفی
قلبش از برف
و تپشش
10
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صدای چکیدن برف
بر بام های کاهگلی...
و من او را
چون شاخه ای که زیر بهمن شکسته باشد
دوست می داشتم.

«بیژن الهی»

هرگاه این شعر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی را می خوانم ،از دلم نور جوانه
می زند ...« :بهار آمده ،از سیم خاردار گذشته .حریق شعله گوگردی بنفشه
چه زیباست!»...
بخوان به نام گل سرخ
بخوان به نام گل سرخ ،در صحاری شب،
که باغ ها همه بیدار و بارور گردند
بخوان ،دوباره بخوان،
تا کبوتران سپید
به آشیانه ی خونین دوباره برگردند.
بخوان به نام گل سرخ،
در رواق سکوت،
که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد؛
پیام روشن باران،
ز بام نیلی شب،
که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد.
ز خشک سال چه ترسی!
که سد بسی بستند
نه در برابر آب،
که در برابر نور
و در برابر آواز و در برابر شور...
در این زمانه عسرت،
به شاعران زمان برگ رخصتی دادند
که از معاشقه ی سرو و قمری و الله
سرودها بسرایند
ژرف تر از خواب
زالل تر از آب.
تو خامشی،
که بخواند؟
تو می روی،
که بماند؟
که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟
از این گریوه به دور،
در آن کرانه ببین:
بهار آمده،
از سیم خاردار گذشته.
حریق شعله گوگردی بنفشه چه زیباست!
هزار آینه جاریست
هزار آینه
اینک
به همسرایی قلب تو می تپد با شوق
زمین تهی است ز رندان؛
همین تویی تنها!
که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی.
بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان!
«حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی»
«محمدرضا شفیعی کدکنی»

علیرضا آبیز متولد  1347آبیز در جنوب خراسان است .او در حوزه شعر ،نقد
ادبی و ترجمه فعالیت می کند .از او مجموعه شعر از میز من صدای درختی
می آید توسط انتشارات نگاه منتشر شده است.
The whole of existence frightens me
ـ Kierkegaard
در باد خواهش عجیبی بود
میل تپنده ای به وزیدن
می خواست همچنان بپاید و بتوفد
در من خواهش مشابهی است
میل تپنده ای دارم که بمانم
و برآشوبم دریا را
و برانگیزم امواج بلند و بی پایان
و فرو ریزم دیوارهای فرسوده را
میلی بلند که به من کمک می کند
بر ترسم از هستی فایق شوم.

روح زنی است جاری
آن زن که خسته بود و پذیرا بود.
در باد صبح
یک َدم صدای تولد بود
او را به یاد بسپرید.
«پرتو نوری عال ،بیست و پنج بهمن  1345ـ چهار رویش ،برگزیده اشعار»
* اشاره ای است به شعر فروغ فرخزاد؛ «دست هایم را می کارم  /سبز خواهد شد»

دیوار
دیوار راست را
چند بار این
ِ
تا نیمه باال رفته باشم خوب است؟
آفتاب داغ نشسته
روی اش
ِ
و پشت اش حادثه ای.
«علی رضا آبیز»

پرتو نوری عال ،شاعر ،نویسنده ،و منتقد ادبی ساکن لس آنجلس است .چهار
رویش (برگزیده اشعار) و از دار تا بهار (مجموعه شعر) از آثار او است در زمینه
شعر .در این شماره دو شعر مشایعت در باد و دیوار را برای خوانندگان عزیز
گزیده ایم .مشایعت در باد یادبودی است شاعرانه از فروغ فرخزاد که پرتو نوری
عال آن را یک روز پس از درگذشت فروغ سروده است.

تا نفسی بگیرم
مورچه ی سرخ بالداری
راهم را می بندد؛
راه من اما بستنی نیست
که بلغزد و فرو ریزد،
در مسیری دیگر جای پایم سبز می شود.
«پرتو نوری عال – از دار تا بهار ،مجموعه شعر»

مشایعت در باد
برای فروغ که دیگر نیست
رویش غروب
ریشه زمین تا بام آسمان
یادآور تاسف بود
در هوایی خیس و غمناک
و ابرهایی تازه ویران شده.
ای خاک های سرد
مکدر مایوس
ای فصل
ّ
نعش کدام زن
اینک به میهمانی تاریخ می رود؟
چشم های من
شب مرطوب
سراسر ِ
از فروغ ُپر شد.
چشم های من سراسر شب
با یاد او که دیگر نیست
ِ
دست سبز جوانش*
با یاد آن دو
بیدار بود و آهسته می گریست.
آری برای او
غوغای مرگ بود و حادثه،
اما برای من
یک لحظه از سکون بود و خاطره.
در کوچه باد می آید
او را به یاد بسپرید
در باد...
او را که از چهار جانب
گویی به سمت صبح می پیوست.
آری زمان گذشت اما
در حال و در گذشته و آینده
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Nowruz (New Day)

Arrival of Spring Equinox
The First Day of Spring is a Non  ـReligious Celebration of New
Year for More Than 300 Million Celebrants Around the World

HAFTSEEN

PROJECT 200 REPORT
Dear Parents and students:
We are pleased to announce that with your efforts we
raised over $3700 which will help support 10 of these
children for an entire year.
The following class teams and students were among the
top fundraisers:

Branch I

Mrs. Shoushtari Classroom: $691.93
Top 3 Students:
Adrian Afshar $187.03,
Ariana Tartibi $180.01
Ava Salami $173.21.

Branch II

Mrs. Mehraz Classroom: $158.63
Top 3 Students:
Ellisa Ezami $140,
Sameen Khatibi $100.25
Kimia Mostowfi $89  
We sincerely thank all parents, students and teachers
who participated in this project.

Our Mission
200-250 Students
Age 6-16
105 students have
been sponsored
(as of Feb. 2016)

A major part of the Nowruz  ـNew Year’s ritual is the setting of
a special table with seven specific items known as the Haftseen
(“haft” means 7 and the name of each of these items begin
with the letter S, or “seen”, in Persian). Should be edible and
grown with roots in the ground. In ancient times, each of the
items corresponded to one of the seven creations. Today, these
seven dishes and other items on the table are symbolic of the
various attributes of life. These are Seeb (apple  ـbeauty), Seer
(garlic  ـhealth), Sabzeh (seed sprout  ـrebirth), Serkeh (vinegar
 ـpatience), Sumagh (sumac berries  ـjoy), Senjed (fruit of jujube
tree – happiness), Samanoo (boiled malt with flour  ـprosperity).
In looking at twenty million Parsi words, we cannot find another
item that could fit the requirements for the actual Haftseen but
the above mentioned seven. Today, some families add to these,
Sekeh (coins  ـprosperity), colored eggs (fertility equal to number
of family members), a bowl with live gold fish (life and the sign
change of Pisces), candles (enlightment and happiness), and if
celebrants wish their holy book. At the exact time to the minute
and second when the season changes, all family members gather
around the table to greet the New Year and the elderly give money
or coins to the younger members of the family. This year, Nowrouz
begins on Monday, March 20th at 3:28 AM, which is the exact time
when winter turns into Spring or Spring Equinox.
In wishing everyone a joyous Nowruz Season. The Persian
Cultural Center will be sharing Haftseen displays at the following
public libraries throughout the city:

From March 1st
Linda vista Branch Library
2160 Ulric St, 92111					
Carmel Valley Branch Library
3919 Townsgate Drive, 92130
Rancho Penasquitos Branch Library
13330 Salmon River Rd, 92129
North University Community Library
8820 Judicial Dr, 92122
College  ـRolando Branch Library
6600 Montezuma Rd, 92115
La Jolla/Riford branch Library
7555 Draper Ave, 92037
1396  فروردین ــ اردیبهشت168 شماره
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Iranian School of San Diego
Nowruz Celebrations
Sunday March 12, 2017
For more information:

858-552-9355

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road
San Diego, CA 92129

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road
San Diego, CA 92129

Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.
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www.issd.pccsd.org

follow us in Facebook

هابیل و قابیل
خوانندگان گرامی،

همان طور که در شماره های قبل به اطالع رسید این صفحه را اختصاص داده ایم
به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام های هابیل و قابیل .این دو برادر
از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در یک خانواده
و یک نوع شرایط بزرگ شده اند ،نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف یکدیگر
دارند .از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرات
خود را بگویند .ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم و قضاوت
را به عهده شما می گذاریم .اگر خوانندگان گرامی نظراتی به طرفداری یا
مخالفت با هر یک دارند می توانند این نظرات را ،از طریق فرستادن ایمیل به
آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار هم در رابطه با «اوضاع بعد
از انتخابات» است.

ایاالت متفرقه آمریکا

هابیل :هنوز امیدواری که اگه به ترامپ زمان بدن ممکنه کارها رو ُد ُرس کنه؟
دیدی چطور تو دو هفته تمام کشور رو به هم ریخت؟ همون طور چپ و راست
منویات ملوکانه را ریخت بیرون .البته کارایی که می کنه واسه من بعید نبود.
غیر از این ازش انتظاری نداشتم .فقط فکر نمی کردم به این سرعت بخواد
این کارا رو بکنه .به قول خودش داره به وعده های انتخاباتیش عمل می کنه.
یعنی اون چرندیاتی رو که مطرح کرده بود خودشم باور کرده و این جوری می
خواد عملی شون کنه .ولی مطمئنم فکرشم نمی کرد که به همچین مقاومتی
از طرف مردم روبرو بشه.
قابیل :بابا همه ش چند هفته گذشته ،چه انتظاری داری؟ واسه کسی که تا
حاال مسئولیت دولتی نداشته معلومه بعضی وقتا اشکالم پیش میاد .آره اون
داره به وعده هاش عمل می کنه .اصال مردم واسه همین بهش رای دادن .اون
هنوز کابینه اش رو تکمیل نکرده .به نظر من اول این قول و قرارها رو عملی می
کنه ،بعد برنامه هاشو به اجرا می ذاره .ولی خوب انگار دمکراتا می خوان جلوی
کاراش رو از همون اول بگیرن .این بلبشوها به نفع مردم نیس .دمکراتا باید
باالخره شکست رو قبول کنن دیگه و بهش فرصت بدن .این که اعضای کابینه
اش رو تایید نمی کنن به نفع کیه؟ هی می خوان چوب ال چرخش بذارن .اگه
به دمکراسی معتقدن باید خوب یا بد قبول کنن که اکثر مردم به اون رای دان.
به احترام رای مردم باید بذارن کارشو بکنه.
هابیل :ببین خودتم می دونی که قضیه از این چیزا خیلی عمیق تره .اگه واقعا
اون با رای اکثریت برده بود یه چیزی ،ولی کارش خرابه .گندش دراومده که
روس ها دستشون تو کار بوده .چقدر؟ نمی دونم ،ولی اولین باره که یه دولت
خارجی توی انتخابات اینجا دست داشته .این خیلی قضیه مهمیه! دیر یا زود
هم گندش درخواهد اومد .از اون گذشته هیالری سه میلیون بیشتر از اون
رای آورد .در واقع ترامپ فقط  76هزار رای بیشتر از هیالری آورد ،اونم توی
اون چند تا ایالت که باعث شد الکترال کالج را به اون بدن .بنابر این اون رای
اکثریت رو نداره .اصال به نظر من همه این سروصداها و فرمان های همایونی رو
هم که راه انداخته واسه اینه که نقش روسیه ،نداشتن رای اکثریت ،رو نکردن
مدارک مالیات و بقیه چیزا رو تحت الشعاع قرار بده .اآلن دیگه کمتر کسی از
اون مسائل صحبت می کنه .اصال کار اون همین خواهد بود .با ایجاد بحران
همه رو درگیر نگه داره تا گندکاری هاش رو نشه.
قابیل :برام جالبه که تو خودت همیشه از این تئوری های توطئه انتقاد می
کردی ،حاال خودت داری از اونا دم می زنی .آخه مگه الکیه روسیه به همین
راحتی تو انتخابات آمریکا دست ببره و آب هم از آب تکون نخوره .شماها
انتخابات رو باختین ،بدجوری هم باختین .حاال به هرچی آویزون می شین که
اون شکست تون رو توجیه کنین .من می دونم که خبرگزاری ها ،هالیوود و
همه لیبرال ها همه جور دارن می کوبن که مردم رو علیه اون به راه بندازن.
اصال خودشون دارن می گن .به دمکرات های کنگره هم خط می دن که باید
مث «تی پارتی» ها عمل کنن و نفس بگیرن و نذارن هیچ قانونی رو که ترامپ
آورده تصویب بشه .ولی مطمئنم یکی دو ماه دیگه همین لیبرال ها و این مردم
که میان تظاهرات می کنن خسته بشن و ول کننُ .د ُرس مثل همون تظاهرات
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وال استریت چند سال پیش .یکی دو ماه حداکثر می ریزن تو خیابونا و داد و
فریاد ،مقاله و بدوبیراه .بعد ول می کنن می رن پی کارشون .یعنی این که زیاد
امید نداشته باش! اینا رو سیاستگذاری دولت اثری نداره.
هابیل :نه ،با قاطعیت می گم نه! این خیلی فرق می کنه .به فرض این که
قضیه روسیه و دخالت اف بی آی هم نباشه ،اون با بیست و هشت درصد آرا
انتخاب شده .یعنی یه چهارم مردم رای دهنده .حتی اگه فرض هم بکنیم که
اونایی که بهش رای دادن هنوز پشیمون نشده ن ،مطمئنم وقتی دروغ هاش
رو بشه خیلی هاشون پشیمون خواهند شد .یعنی اکثریت مردم اونو نمی خوان.
دیدی روز بعد از مراسم تاجگذاریش ،چه جمعیتی ریخت تو خیابونا به بهانه
دفاع از حقوق زنان ولی در واقع رفراندومی بود بر علیه ترامپ و سیاست های
ارتجاعیش .میلیون ها نفر تو اکثر شهرهای آمریکا و حتی دنیا اومدن تظاهرات
کردن .حتما جمعیت روز قبلش رو هم دیدی .یعنی طرفدارهای ترامپ که توی
مال واشنگتن جمع شده بودن .دیدی که کمترین بوده توی این ده های اخیر.
دیدی بعد از حکم ضد پناهنده ها و مسلمونا مردم چه عکس العمللی نشون
دادن؟ در عرض چند ساعت که حکم ابالغ شد و جلوی پرواز مردم رو گرفتن
و عده ای رو بازداشت یا دیپورت کردن ،هزاران نفر اومدن تو فرودگاه ها واسه
دفاع از مسلمونا .بعد هم که قاضی فدرال جلوشو گرفت و بقیه قضایا .من تا
حاال یه همچی پدیده ای رو ندیده بودم .باور کن همین فرمان های ارتجاعی و
ضد مردمی باعث منسجم شدن مردم شده.
قابیل :همون طوری که گفتم این شلوغیا می خوابه و مردم می رن پی کار
و زندگی شون .در مورد فرمان جلوگیری از ورود مسلمونا من هم موافقم که
کاری بود که انگار زیاد رو جزییاتش کار نکرده بودن .یه سری کشور بی صاحب
و ضعیف که توان اعتراض رو هم ندارن رو الکی هدف گذاشتن .ایران رو هم
چپوندن توش که حتما نتانیاهو رو خوشحال کنن .در صورتی که عربستان،
مصر و امارات و پاکستان که همه مهد تروریست پروری هستن رو توی لیست
نذاشتن .من قبول می کنم که این قانون ربطی به امنیت مردم نداشت و
بدجور هم شکست خورد .ولی همون طور که گفتم از این اشتباه ها پیش می
آد ،به خصوص واسه آدمی که تا حاال توی سیستم سیاسی هم نبوده .ولی این
تظاهرات و شلوغی ها باالخره تموم می شه .دمکراتا توی کنگره هم واقعا کاری
نمی تونن بکنن ،توی اقلیتن .جمهوریخواه ها هر کاری بخوان می تونن بکنن.
هابیل :در مورد تظاهرات و اعتراضات مردمی ،فکر نمی کنم تموم بشه .ترامپ
نقطه اشتراک اوناس .من خودم توی تظاهرات سن دیگو ،روز بعد از تحلیف
و تظاهرات جلوی فرودگاه شرکت کردم .اوال من فکر نمی کردم تو سن دیگو
شهر خفته ،شهر نسبتا مرفه با این آب و هوای خوب ،این همه آدم بریزن توی
خیابون .من با خیلی ها صبحت کردم .خیلی هاشون اولین بار بود که اصال به
تظاهرات اومده بودن .ترامپ پدیده ی خطرناکیه .می دونم که تو با این موافق

 آدمای خطرناکی هم دور و برش.نیستی ولی ترامپ تفکرات فاشیستی داره
 یعنی در واقع انگار یه بچه شش. دل نازکه، دروغگو و نارسیسیسته.هستن
ساله است که هر کاری دلش می خواد می کنه و هیچ آدم بزرگی هم باالی
 ترامپ. این خیلی خطرناکه.سرش نیس که حتی بهش بگه باال ِچ ِشت ابروست
می تونه سیاست و اقتصاد کشور رو به گند بکشه و به همین راحتی هم می
 االن به ایران بند کرده و مترصد ضربه.تونه در عرصه جهانی جنگ راه بندازه
 کی می خواد جلوش وایسه؟ آیا توی این خونه یه آدم بزرگ هست که.زدنه
بتونه اونو سرجاش بشونه؟
 ولی، تا حدی موافقم که بعضی کارهاش و حرفاش قابل دفاع نیس:قابیل
 وزیر دفاع هم آدم درست و. اونا مطمئنا با تجربه ترن.کنگره واسه همینه دیگه
. اینا می دونن که تو این شرایط نباید جنگ راه بندازن.پراگماتیکیه
 میچ مک کانل جلوی اون وا می ستن؟ یادت، فکر می کنی پال رایان:هابیل
هست پارسال که اوباما چند تا حکم صادر کرد اونم به خاطر این که توی کنگره
 آه و ناله سر دادن که مگه اوباما خیال کرده،جلوی همه کاراش رو گرفته بودن
اینجا سلطنتیه و اونم شاهه؟ فاکس نیوز داد و بیداد راه انداخت که اوباما فکر
 حاال در مقابل حکم های ترامپ – که.می کنه شاهه که از این دستورا می ده
 اینا یه روده راست.همه شون هم مسئله سازن – َبه َبه و َچه َچه سر دادن
. تنها چیزی که می تونه جلوی ترامپ رو بگیره فشار مردمه.تو دلشون نیس
 پتی شن و هر طریق قانونی دیگه، ای میل، تلفن به دفتر نماینده ها،تظاهرات
 دیدی که همین دو تا نماینده جمهوری خواه خودمون.روی اونا تاثیر داره
،آی سا و هانتر مجبور شدن سر فرمان مهاجرت و پناهنده ها موضع بگیرن
 تو هم واسه اینکه توی این. به هر حال که کار می کنه. هر چند خیلی آبکی
 اینجا اصال. صدات در بیاد، اون و همپالکی هاش دنیا رو نابود نکنن،چهارسال
 مسئله جنگ و.  مسئله درست و غلطه.مساله جمهوریخواه و دمکرات نیس
. واقع بین باش. مسئله آینده این کشور و دنیاست. مسئله حقوق بشره.صلحه

Save “Eaten Fish”
By Abdy Salimi

“I can’t suffer anymore. I know now that I will have to die
because I can’t suffer anymore”
These are Ali’s words, a 25-year-old Iranian asylum seeker, held on
Manus Island refugee camp for over 3 1/2 years.
Ali is an Iranian cartoonist. He goes by pen name
“Eaten Fish”. He has won the 2016 award for
courage in Editorial Cartooning from Cartoonist
Right Network International.
Eaten Fish’s request for asylum has been rejected
by Australian immigration, authorities forcibly
deported. Ali was transferred to Manus Island
refugee camp in Papua New Guinea.
Ali has complained of physical and sexual assault
while in detention. Most of his recent work
portrays his struggle with PTSD, panic attacks,
and obsessive-compulsive disorder, which
has been published in The Guardian a British
newspaper.
At the time of writing this article, Eaten Fish had
been on a hunger strike for days and weighed
about 80 lbs. He suffers from debilitating
mental health issues. He has also been the victim
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of sexual assault, chronic sexual harassment, and abuse within
Australian’s immigration prison camp on Manus Island.
Our world is going through a cycle in the past few years that I call an
“evil cycle”. We hear such sad news through our media repeatedly
day in and day out. Unfortunately, becomes a way of life or second
nature for some of us. It is hard to believe that these crimes against
humanity are taking place in some so called “democratic countries”.
I ask myself where is God to witness this? Where was God to see
what happened to the 1.5 million Armenians who were killed by the
Othman government over 100 years ago? Where
was HE when Hitler sent millions of innocent
Jews to their death? I personally believe that God
has nothing to do with this, so let’s not shift the
responsibility on his shoulder. If we do, we are
allowing the people responsible to commit these
heinous crimes off the hook easily.
Armenian genocide, Holocaust, Iraq invasion, or
Syrian civil war that darken our world history for
ever starts with a small dehumanizing incident
such as Ali’s story that we witness and stay silent.
When we encounter injustice, silence is not an
option. Silence is always a favor to perpetrators.
Our responsibilities are to speak out about it and
let our elected officials understand that this is not
right.
For more information:
http://cartoonistsrights.org/2E1g5

شاهد

داستان کوتاه از رضا ستار دشتی

(رضا ستار دشتی آموزگار بازنشسته ی آبادانی است که اکنون در شهر
 Kungsbackaسوئد زندگی می کند .وی قلم زیبایی دارد و داستان هایش
حاوی بار عظیمی از فرهنگ مردم جنوب است .او شاهدی است بر تاریخ
و فرهنگ عامه ی مردم).
ِ
مرز هشتاد
آقای حیاتی ــ
کارمند بازنشسته ی نفت که به تازگی گذشته از ِ
ِ
سیاه باتا به پا ،کت
ــ امروزش مثل هیچ روزش نیستَ .ش ّق و َرق ،کفش
ِ
ابریشم توتال گره
کروات
شلوارسرمه ئی دیپلمات و پیراهن سفید آرو َبرتن؛
ِ
ِ
کنار
زده محکم ،کاله طوسی ش به سر؛ همه آنتیک مانند خودش؛ ایستاده
ِ
دستشوئی.
شمایل پدر که می بیندُ ،لپ های پربادش می ُپکد از خنده
نجف وارد می شود،
ِ
و ال به الی ریسه ها ،طعنه می زند:
جون ت ،حاال که حتا خرا تب
«ها ُبوا ،به سلومتی کجا؟ صد بال نسبت به
ِ
ِ
قرصات تف کردی
ِکردن از گرما ،اینا چیه پوشیدی؟ می ُگم ،نکنه دیشو و ِامرو
سیفون کشیدی؟»
و
ِ
ته ِ
ِونگه ئی ــ انگارکن از ِ
چاه خشک ــ می رسد به گوش:
«دیگه هیچ رقم َحب ی چاره ش نمی کنه».
داخل مون».
جار می زند حیاتی رو به نجف« :صد َدفه گفتم غریبه راه ندین
ِ
ُگه مرغی ادامه می دهد« :بِچه ی نَغَ ل ،قراره ُککام و منیجه خانوم بیان
دیندام ،تا بریم نایت ک َلب».
عیال او جواهر باشد ــ و هر چهارستون بدن ش ُرمبیده،
غریبه ی حیاتی ــ که
ِ
تنگی ُخلق؛ دو دستی می زند روی
می مویدُ «:وی پنا بر خدا» و بعدُ ،پر از
ِ
ِ
پوست َچغَ ر و می پرسد« :منیژه خانم دیگه چه خریه؟»
گونه های استخوان و
«چته،چته خاله؛ هی قدقد می کنی.
حیاتیُ ،غره می کشد عی ُنهو شترِ :
میون ُمرغا؛ سی
اولندش خر خوتی .دو ُیمن ،برو ،برو گوشه ی حیاط ،بشین
ِ
چه خو ِته قاطی کردی با خروسا؟»
نجفَ ،د ِ
سر پدر بگذارد:
نگ ش گرفته که سر به ِ
«تا همی چن دیقه قبل عامو نداشتُم ،دس مریزا که تراشیدی برام .این جا
می ِت برازگون گور داره که نایت کلوپ داشته
برازگونه ُبوا ،نه آبادان .آخه ّ
باشه؟»
گی زیادی َ
ِ
نخر .دو ُیمن،
ش،
«اولند
زند:
رمی
تش
حیاتی
َ
کره ی خر؛ خبرنداریِ ،
ّ
هسی که نمیدونی ئی چیا چی َین .حاال وختی اومدن و
جوونی
جور
چ
َپ تو
ِ
ّ
رفتیم و برگشتیم؛ سی ت تعریف می کنه عاموت».
غرق گالیه ،می گوید:
چپ چپ نگاه ی می کند نجف و رو به دیوار و ِ
غارت ،آغوی گودرزیه که می گفت روزا،
یار ِ
«حکمنی ُککات همو همپیک و ِ
ُ
ِ
ِ
درمی ُوردین از خونه ی
سر
دل
ع
لد،
ج
کفترای
ث
م
و
دوب
رفتین
می
قاچاقی
َ
َ
ُ
اتاق منیژه ت .همی دیرو ،تعریف
علی فری یا بیجت سرسری و ُسر می خوردی ِ
می کرد که هفته ئی یه شو هم می رفتین کاباره و نشمه های یونانی و لبنانی
می نشوندی رو زانوات و دورادور به بارمنُ ،ا ِ
رد ِب َلک لیبل می دادی سی
دودش
خانما .بیشتر از اینا می گفت .می گفت هاف اند هاف می کشیدی و
ِ
فوت می کردی تو صورت نشمه ت ،حتا یه شوِ ،
دید ِتت که دزدکی یه مثقال
کول ش کردی و بردیش یکی
ُسویکه ریختی تو
گیالس زنَک و نیمه مدهوش ِ
ِ
کج ش ،شانس ا ُورده که
از ُحجره های باال .ننه ی
مظلومم ،با همه ی بخت ِ
ُ
ِ
هات
تعجبم ،تو که بِچه
گرفتار شانگ یا سیفلیس و هزار کوفت و آزار نشده.
ُ
زن ِت با ننه ت عوضی می گیری و همی اآلنه صداش
به جا نمیاری و یه روزِ ،
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کردی خاله و البد صبا می شه ِدده حلیمه ت ،ئو وخت همی توِ ،چجوره که
هنو منیژه یادته؟»
حیاتی سرمی جمباند به چپ و راست و رو به عیال ش تو دماغی می گوید
ِ
َقل بِچه ی ُککاته».
«شهرو ،به توره گفتن
شاهد ت کیه؟ گف ُد ُم م .حاال ن ِ
حبه ی
بعد ،پوزخنده ئی بدرقه ی نجف می کند که دارد می رود به حیاط تا چند ّ
قلیان مادرش.
سر
ُخرنگ سوار کند روی ِ
ِ
همین قدر که یکی در بزند و باز کند نجف و به غریبه بگوید« :نه ُولاّ  ،اتاق خالی
ندارم» ،مادرش جار می زند:
سراغ ُ
« ُبوا یکی بیات به ِ
مون چول ِکرد .اآلنه که سیل راه
داد پیرمرد برسه.خونه
ِ
زیر پام».
بیفته ِ
ِ
وسط هال و ذغال های
مبر به دست می پرد
نجف ،آسیمه َسرِ ،
سرقلیان و َا ُ
گداخته ،پخش و پال می شوند رو قالیِ .
دود پشم ،تنوره می کشد رو به سقف.
ندد و می رود و ولو می شود پیش پای پدر
فقط «ای داد و بیداد» ی می ُل َ
فرق سر تا پوزه ی کفش ها خیس است و تلیس.
که ایستاده
ِ
کنار جواهر و از ِ
دو دستی سرش را می گیرد و می نالد:
ِ
باخودت؟»
«سیل بدبختی مون ُبکن! چی ِکردی ،چی ِکردی؛ ُبوا
ِ
ِ
ِ
زیر ِ
درخواست
سرپوش درماندگی و
سکوت اتاق ،تَسخری شنیده می شود؛
سقف
ِ
ِ
امداد:
غسل واجب داشتُم».
قول خاله زنکا ،روم سیا،
«هیچی ،به ِ
ِ
ّ
ِونگه :نق ،گریه زیر لب
نَغَ ل :بداصل ،حرامزاده ،زنازاده
دیندام :دنبالم
َد ِ
نگ ش گرفته :زده به سرش
ُسویکه :نوعی تنباکوی خوراکی
چول :آلوده ،کثیف
ادامه از صفحه 9

زنی با زنبیل

مجموعه داستان های کوتاه

«زن و کالغ» ماجرای زنی است که دو خواهر دارد و یک برادر .هر از گاهی
به زیارت می رود تا پسمانده غذا را به کالغ ها بدهد چون ثواب دارد.
هفته ای یک بار هم به دیدن پدر و مادرش می رود و برای شان غذا می
برد ،حمام شان می دهد و ناخن هایشان را کوتاه می کند .شوهر این زن
رستوران دارد اما او در خانه پدر و مادرش غذا می پزد تا مادرش شک نکند
که غذاها پسمانده رستوران است .پدر بازنشسته اداره دخانیات است.
مادر هر ماه پول بازنشستگی شوهرش را دودستی تقدیم تنها پسرش می
کند .این سه خواهر از روی ثواب مدام به این پدر و مادر می رسند اما مادر
فقط هوای پسرش را دارد.
«زنی با زنبیل» حکایت زنی است زنبیل به دست که از بازار برمی گردد
و در راه مرد آشنایی را می بیند .مرد همسرش مرده و دلش می خواهد
او را عقد کند .از طرفی دلش برای دستپخت این زن تنگ شده ،با او به
خانه اش می رود و دستپخت زن را می خورد .می خواهد شب بماند ولی
زن روی خوش نشان نمی دهد .قبال همسر مرد ،زن را از خانه اش بیرون
کرده است.
آقایی با اعتقادات ،خرافات ،باورهای درست وغلط ،و حتی انتظارات زنان
دست و پنجه نرم می کند .زن های داستان هایش گاه زودباور و ساده اند.
فرقی نمی کند که این قشر از زنان در داستان های او کارمندند ،در محیط
معمول خانه و خانواده هستند ،و یا ساکن تیمارستان؛ اکثرا شرم و حیا
در آنها مشهود است .گاهی اگر رک گویی آنها خود را نشان می دهد برای
گفتن حقی ضایع شده است نه برای گرفتن آن .بعضی از این انسان های
ِ
مظلوم جامعه ،در غربتی غریب اسیر شده اند .گاه تاثیر جالل آل احمد،
سیمین دانشور و گاه اثر غالمحسین ساعدی در این داستان های کوتاه
مشهود است .در جای جای داستان ها فقر و ظلم را می توان شاهد بود.

نمی دونم کی نوشته ولی به دل می شینه
چند وقت پیش ملت با چوب و سنگ سگ و گربه های بدبخت رو می زدن؛
ولی اآلن می بینیم تو هر کوچه ای براشون غذا می ذارن کنار پیاده رو!
همین چند وقت پیش اگه یک اوا خواهر می دیدیم همگی مسخرش می
کردیم؛ ولی اآلن می گیم اینا دگرباش های جنسی هستن ،خلقت شون
با ما متفاوته ،آزاری هم که به ما نمی رسونن بیچاره ها ...پس واسه چی
اذیتشون کنیم؟
همین چند وقت پیش یکی موهاش عجیب بود ،تیکه بارونش می کردیم؛
ولی اآلن می گیم دوست داره این تیپی باشه مدل موش چه ضرری به ما
می رسونه؟ آخه به ما چه!
همین چند وقت پیش کسی کمربندشو پشت فرمون می بست بهش می
گفتیم بچه سوسول؛ ولی اآلن ماشینو روشن می کنیم اول کمربندمونو
می بندیم می گیم واسه سالمتمون واجبه!
همین چند وقت پیش زنی متارکه می کرد بهش می گفتیم بیوه و همه
میزدن تو کارش؛ ولی اآلن می گیم ببین چی کشیده که جدا شده ،خدا
صبرش بده .شاید منم جای اون بودم همین کارو می کردم!
همین چند وقت پیش می گفتیم ترک ها ...رشتیا ...اصفهانی ها...
ُلرها ...قزوینی ها ...فالنن و براشون جوک های آن چنانی می ساختیم؛
ولی اآلن می گیم همه ما ایرانی هستیم و همه ما از یک آب و خاکیم!
همین چند وقت پیش یکی حرفی خالف میل مون می زد ،می ریختیم تو
صفحه های اینترنتش و انواع فحش های ...را نثارش می کردیم؛ ولی اآلن
اگر کسی هم این کارو بکنه می ریم و به عنوان یک ایرانی ازش پوزش می
خواهیم!
همین چند وقت پیش تا همسایه مون مهمونی و پارتی می گرفت زنگ
می زدیم  110و می فروختیم شون و پشت چشمی کلی هم بهشون می
خندیدیم؛ ولی اآلن می گیم جوونن بذار تفریح شونو بکنن و می ریم
زنگشونو می زنیم می گیم بی زحمت ساعت  12شب دیگه تعطیلش کنید و
همسایه مونم  12نشده تعطیل می کنه!
همین چند وقت پیش هر چرت و پرتی بهمون می گفتن قبول می کردیم
و به دیگران هم انتقالش می دادیم؛ ولی اآلن هر حرفی را که می شنویم
سریع می گیم منبع معتبرشو اعالم کن!
همین چند وقت پیش واسه پرسپولیس و استقالل دست به یقه رفیق
چند ساله مون می شدیم؛ ولی اآلن می گیم چیش به من و تو می رسه؟!
کل کل می کنیم و آخرش عذرخواهی می کنیم!
همین چند وقت پیش کسی نظرش باهامون مخالف بود هشتر و پشترش
می کردیم؛ ولی اآلن می گیم خوب اینم نظرش اینه؛ هرکی نظرش برای
خودش محترمه!
همین چند سال پیش بود که یکی از تفریحات ملت این بود که تو خیابون
یا پارک تو چش هم خیره بشن و یکی بگه چیه؟ هان؟ و دعوا رو شروع
کنن؛ ملت هم وایمیسادن از تماشای این دعوا لذت می بردن؛ ولی اآلن
می بینیم خیلی کم دعواهای الکی اتفاق میفته و وقتی تنه مون می خوره
به هم ،دوتامون زود از هم پوزش می خواهیم!
تا چند وقت پیش روز جمعه یا تعطیلی همه ی پارک ها و پارک های
جنگلی تبدیل می شدن به سفره ای از زباله های رنگارنگ؛ اما اآلن بیشتر
مردم وقتی می خوان بساطشون رو جمع کنن که برن ،آشغال هاشون رو
می ریزن تو کیسه ی زباله و می ذارن تو سطل آشغال!
مطالعه کنیم و به هم کتاب عیدی بدیم.

بوم نقاشی

از علی معتمدی

مینیمال ،مینیمالیزم ،فنگ شویی و واژه های شبیه این که شاید این روزها
بیشتر می شنویم و می خوانیم واقعا به چه معناست؟ آیا این هم مد و استایلی
گذرا و ادا و اطواری روشن فکری است؟ آیا فقط به درد خانواده ها و طبقه مرفه
جامعه می خورد؟ چه دردی را از ما دوا می کنند؟
خوب که نگاه می کنیم می بینیم همه مان توی زندگی حداقل گاهی مینیمال
بودن را انتخاب کرده ایم بدون آن که شاید معنایش را بدانیم .مثل وقتی
که برای مسافرت کاری یک روزه مان تنها به یک کوله پشتی کوچک از لوازم
ضروری بسنده کرده ایم ،یا مثل وقتی که در خانه تکانی شب عید ،لباس ها
و وسایل بالاستفاده را دور ریخته یا به نیازمندان بخشیده ایم .به عبارتی
مینیمال بودن همان سبک بال بودن به وقت سفر رفتن است .سفری که می تواند،
یک روز ،چند هفته ،یک سال و حتی به درازی طول عمرمان باشد .بر خالف
تصور برخی ،مینیمال بودن با داشتن همسر و فرزند ،با خرید ماشین و رانندگی
کردن ،یا در خانه ای بزرگ زندگی کردن ،و لباس ها و وسایل نو داشتن و
به طور کل ،دارایی و دارا بودن تناقضی ندارد .بلکه شخص یا خانواده ای که
مینیمال زندگی می کند اموال و اشیاءش را به خدمت می گیرد تا راضی و
خوشحالش کنند نه این که بالعکس اسباب زحمت و نگرانی اش شوند .شاید
این تعریف از کاربرد اشیا به ظاهر ساده و واضح به نظر بیاید ،اما در عمل به
این سادگی نیست .وسایل و اشیایی که به ندرت و گاهی هیچ وقت کاربردی
برایمان ندارند ،به تدریج و نامحسوس به داخل خانه هامان می خزند و وارد
کمدهای لباس ،قفسه ظروف آشپزخانه و انباری و گاراژ و زیرزمین می شوند و
همه جا را اشغال می کنند .هزینه مالی شاید کمتر هزینه ای است که برای
نگهداری بی دلیل آن ها می دهیم .وقت و انرژی بدنی الزم برای نظافت و
جابجایی گاه به گاه این وسایل زاید را نادیده نگیریم.
مینیمال بودن تنها به رها کردن و خالصی از اشیا و وسایل بالاستفاده محدود
نمی شود .اگر دایره نگاه مان را وسیع تر کنیم ،شاید ببینیم که ارتباطات و
مراودات اجتماعی فراوانی داریم که باعث خوشحالی یا پیشرفت فکری ،روحی
و یا شغلی مان نمی شوند .چنین ارتباطاتی اساسا از روی تعارف ،اجبار و یا
عادت اند .چنین آدم هایی حالمان را خوب نمی کنند و برای مان آرامش و
شادی نمی آورند .چنین افرادی نه این که ضرورتا آدم های مضری باشند ،آن
ها برای ارتباط با ما مناسب نیستند.
در اینجا ،تمرینی کوچک ،به درک بهتر مفهوم مینیمال بودن و مینیمال
زندگی کردن کمک خواهد کرد :فضایی کوچک در قسمتی از خانه تان را
انتخاب کنید ،مثل کمد لباس ،قفسه کتاب ،میز تحریر و یا جاکفشی .آن را
کامال خالی کنید (کامال و بدون هیچ استثنایی خالی اش کنید) .حاال به فضای
خالی موجود نگاه کنید .این فضای خالی مانند بوم نقاشی سفیدی در اختیار
شماست تا با اشیایی مفید تکمیل ،تزیین و زیبایش کنید .وسایل را یک به یک
وارسی کنید و تنها به آن هایی اجازه ورود مجدد بدهید که یا مفید هستند و
یا زیبا .چنین تمرینی برای همه قسمت های خانه ،محیط کار و حتی روابط
اجتماعی تان قابل تعمیم و انجام است.
زندگی ما در حقیقت فضایی آزاد و خالی ست که با اشیا و وسایل و افراد و
روابط اجتماعی روزمره پر می شود .مینیمال بودن راهی است برای بهینه و
زیبا استفاده کردن از این فضا و فرصت موجود و وسیله ای است برای سبک
سفر کردن.
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

ناهید

به کارگردانی آیدا پناهنده،
محصول سال 1394

در سال های اخیر فیلم های زیادی درباره ی زنان ساخته شده است .توجه به
مسائل و دغدغه های زنان ،حداقل در سینمای ایران ،موضوع جدیدی نیست.
این موج ،از دیدگاه من به سینمای قبل از انقالب برمی گردد .درست زمانی
که سینمای تجاری ایران (فیلم فارسی) به واسطه ی نگاه ابزاری اش به زن
مورد حمله ی بسیاری از منتقدان قرار گرفته بود ،و البته هنوز هم با سیلی
از نظرات منفی مواجه است ،کارگردانانی هم چون پرویز صیاد با فیلم «بن
بست» ،ابراهیم گلستان با فیلم «خشت و آینه» ،بهرام بیضایی با فیلم های
«چریکه ی تارا»« ،رگبار» ،و «غریبه و مه» زنان ایرانی را از طبقه های متفاوت
اما با دغدغه های مشترک به نمایش گذاشتند .تصویر زنی که کارگردانان نام
برده نشان دادند فاقد کلیشه های همیشگی بود .به این معنا که این زنان به
هیچ عنوان منفعل و بی تحرک نبودند.همه ی آنها ،به خصوص زنان فیلم های
بیضایی – چه قبل و چه بعد از انقالب – دارای ویژگی
های منحصر به فردی هستند :بیشتر آنها مستقل و بدون
احتیاج به مردی زندگی می کنند (تارا در «چریکه تارا»)،
بر خالف تفکر غالب که زن ایرانی را معموال سنتی می
پندارد ،این زنان مدرن و امروزی هستند (شخصیت اصلی
فیلم «بن بست») ،و مهم تر از همه ی اینها ،این زنان
مانعی برای ابراز احساسات و نیازهای خود در جامعه ی مرد
ساالر نمی بینند .نکته قابل تامل دیگری که در این دوره
از سینمای ایران وجود دارد ،مردان فیلم سازی هستند
که به نگاه و دغدغه ی یک زن آشنا هستند .بدین ترتیب،
«سینمای زن» در این دوره محدود به کارگردان زن نمی
شود.
بدون شک ،نمایش چنین تصویری از یک زن ایرانی ،بعد
از انقالب و پس از جنگ ایران و عراق دستخوش تغییرات
بسیاری شد .سینمای بعد از انقالب و به خصوص سینمای
پس از جنگ ،تصویری «فداکارانه» از زن ایرانی را به
جهان معرفی کرد .زنی که برای دفاع از همسرش ،پسرش،
خانواده اش ،و میهنش فداکاری می کند ،از نیاز های
انسانی خود غالبا چشم می پوشد ،و خود را فدای همه می کند .این تصویر تک
بعدی در بسیاری از فیلم های دهه ی شصت و دهه ی هفتاد دیده می شد ،تا
این که موج جدیدی در دهه ی هشتاد شروع به کار کرد .کارگردانانی که در این
دوره آغاز به کار کردند یک دغدغه ی مشترک داشتند :آن ها تالش می کردند تا
تصویری که از زن ایرانی بر ذهن ها حک شده بود را تغییردهند به این جهت که
از دیدگاه آن ها یک زن فقط برای «فداکاری» به دنیا نمی آید .به این ترتیب،
در این دوره فیلم هایی ساخته شدند که پیچیدگی و مسائلی را که یک زن با
آنها درگیر است به خوبی نمایش می دادند .آغازگر این موج ،زنانی مثل رخشان
بنی اعتماد با فیلم های «بانوی اردیبهشت»« ،زیرپوست شهر»« ،گیالنه»،
و…؛ تهمینه میالنی با فیلم های «دو زن» و «نیمه ی پنهان»؛ منیژه حکمت
با فیلم های «زندان زنان» و «سه زن»؛ مرضیه مشکینی با فیلم «روزی که
زن شدم»؛ و… بودند .این بار نیز این موج تنها محدود به کارگردانان زن نبود
و کارگردانان مردی چون عباس کیارستمی با «ده»؛ پیمان معادی با «برف
روی کاج ها» ،اصغر فرهادی با مجموعه فیلم هایش؛ به این گروه پیوستد.
آیدا پناهنده دو سال پیش ،در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن با فیلم
«ناهید» بسیار درخشید .فیلم موفق به دریافت جایزه شد و توجه سینماگران
ایران را به این فیلم و فیلمساز جلب کرد .فیلم روایتگر زنی به نام ناهید است
که به تازگی از همسرش جدا شده و در شمال ایران با پسرش زندگی خود را
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می گذارند .او پس از طالق به مرد دیگری دل می بندد که همسرش را از دست
داده و با تنها دخترش زندگی آرامی را پشت سر می گذارد .هنگامی که همسر
سابق ناهید و خانواده اش پی به تصمیم ناهید برای ازدواج مجدد می برند ،از
راه های گوناگون مخالفت خود را بیان می کنند .فیلم از نیمه ی دوم ،تالش
ناهید را برای رو در رویی با این مخالفت ها و ثابت کردن حق خود به عنوان
یک زن مستقل نشان می دهد.
یکی از مهم ترین ویژگی های فیلم ،برخورد ناهید با تهدیدهایی است که با آنها
مواجه می شود .به عنوان نمونه ،هنگامی که همسر اول ناهید از تصمیم ازدواج
او با مرد دیگری مطلع می شود  ،حضانت فرزند را از ناهید می گیرد و برای
او شرط می گذارد که اگر از تصمیمش صرف نظر کند ،حضانت فرزند به او باز
گردانده می شود .با وجود حس عمیق مادرانه ،ناهید ،هرگز تن به خواسته ی همسر
سابق اش نمی دهد .پناهنده ،با چنین تصویر جسور و قدرتمندی که از ناهید
ارائه می دهد ،مسیر جدیدی را در «سینمای زن» آغاز می کند« .زنانگی» و
«مادر بودن» دو موضوع کامال متفاوت برای ناهید هستند ،و او برای اثبات هر
کدام از آنها به وجود دیگری نیازمند است .جسارت ناهید به او اجازه نمی دهد
که به خاطر مادر بودن« ،زن بودن» خود را فراموش کند .پناهنده به خوبی
نشان می دهد که زن بودن و مادر بودن گاهی اوقات در راستای یکدیگر حرکت
می کنند ،و گاهی ممکن است هیچ تاثیری روی هم نگذارند و این مرز بین زن
بودن و مادر بودن بیشتر یک مفهوم نسبی است که هر فرد (هر زن) با توجه به
شرایطی که در آن زندگی می کند و دیدگاهی که نسبت به مسائل پیدا می کند،
به این مرز معنا می بخشد .ناهید به هیچ عنوان یک شخصیت کامال سفید
نیست؛ او بسیار به شخصیت های اطراف مان نزدیک
است .به این معنا که گاهی اوقات برای عبور از بحران ها،
او چاره ای جز پنهان کردن حقیقت ندارد .این خاکستری
نشان دادن ناهید – به نظر من – یکی از نکات بسیار
خوب و قابل باور فیلم است و به همین جهت بسیاری از
تماشاچیان به راحتی با این شخصیت ارتباط بر قرار می
کنند« .ازدواج دوم» یک زن مطلقه یکی دیگر از تابوهایی
است که هنوز در بعضی از خانواده های سنتی ایران وجود
دارد (پدر و برادر ناهید ،و خانواده ی همسر سابقش).
پناهنده مرد دوم زندگی ناهید را ،مردی خوب ،مهربان،
اصیل و تحصیل کرده معرفی می کند که در مقابل همسر
نخست ناهید که معتاد و بیکار است ،در مقام باالتری
قرار می گیرد ،و بدین شکل او این مفهوم را بیان می
کند که مخالفت با ازدواج دوم دلیل مستحکم و منطقی
به دنبال ندارد و شاید این انتخاب دوم ،زندگی را برای
ناهید بهتر و راحت تر کند .در نتیجه ،فیلم به این شکل
تلنگری به پیروی کورکورانه از سنت های ما می زند.
فیلم پناهنده از نظر جلوه های بصری نیز فیلم موفقی
است .داستان فیلم در شمال ایران اتفاق می افتد و این امکان را به پناهنده
داده است که تصاویر چشمگیری از ساحل ،دریا ،و به طور کل موقعیت
جغرافیایی ـ که داستان در آن اتفاق می افتد – به ما بدهد .فیلم مملو از نما
های دور ( )long shotاست و بیننده را قادر می سازد تا صحنه را با دقت
وارسی کند و در بسیاری از موارد از دقت پناهنده در انتخاب چنین فضاهایی
لذت ببرد .به عنوان نمونه ،فیلم با یک نمای دور آغاز می شود که ما همزمان
دریا ،ساحل ،و بازار روز را می بینیم که ترکیب رنگ ها و نور پردازی خوب ،آغاز
زیبایی را نوید می دهد .ساره بیات در نقش ناهید بازی بسیار خوبی از خود به
نمایش گذاشته است .شماری از منتقدین لهجه ی شمالی او را مورد نقد قرار
دادند ،اما ظرافت ها و پیچیدگی های نقش بسیار زیبا از کار در آمده است،
به خصوص در بعضی از قسمت های فیلم ناهید دچار شک و تردید می شود،
و بیات به خوبی این «نا مطمئن» بودن ناهید را نشان می دهد« .ناهید» به
عنوان اولین فیلم پناهنده بعد از ساختن چند فیلم کوتاه و ویدیویی (فیلم
«داوود و قمری» که فیلم خوب ویدیویی پناهنده به شمار می آید) فیلم خوبی
است که نکات منفی بسیار کمی دارد .فیلم قابل قبول است و نوید آمدن یک
کارگردان جدید و جوان را به سینمای ایران می دهد .آیدا پناهنده امسال در
جشنواره ی فیلم فجر ،که هم اکنون در حال اجرا است ،با فیلم «اسرافیل»
حضور دارد و تاکنون نظرات مثبتی را به خود جلب کرده است.

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود
نظرات مطرح شده در مقاالت ،الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.
و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

www.pccus.org
کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552
آدرس مرکز ایرانیانIAC :

6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA 92121

شنبه  11مارچ 2017
جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان

6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
Tel (858) 552 9355 • Fax (619) 374 7335
Email: pcc@pccsd.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار
اخباری برای نشریه آینده (شماره  )169مبادرت می ورزد که متن آن از طریق
فکس تا  30مارچ به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی

در هتل مریات الهویا ساعت 6:30

تلفن  9355ـwww.iasfund.org)858( 552

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

چهار شنبه سوری :سه شنبه  14مارچ 2017

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA 92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

از ساعت  10ـ  7بعد از ظهر در
NTC Park
2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

سیزده بدر :یکشنبه  2آوریل  2017از ساعت  6ـ  1بعد از ظهر در

ُجنگ فرهنگی

Location: NTC Park
2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان
جمعه  14آوریل در مرکز ایرانیان ،مجری برنامه علی صدر

گروه فیلم و گفتگو

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان،
 5مارچ و اول آوریل ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت  7شب در مرکز ایرانیان
اول مارچ و  5آوریل2017

نمایشگاه نقاشی

در مرکز ایرانیان دوشنبه تا جمعه از ساعت  9صبح تا  3بعد از ظهر

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی تلفن)858( 717_6389 :
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن9634 :ـ)858( 735
آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری تلفن1913 :ـ)858( 349

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

یکشنبه  5مارچ 2017
مراسم استقبال از نوروز و نوروز بازار
تخم مرغ رنگ کردن و سبزه سبز کردن

بازار خیریه نوروزی یکشنبه  5مارچ  2017در مدرسه ایرانیان
از ساعت  10صبح تا  1بعد از ظهر  9355ـ  552ـ 858

انجمن متخصصین 6232 :ـAIAP )858( 207
جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.aiap.org

جشن نوروزی انجمن متخصصین،شنبه  25مارس در هتل شرایتون سن دیگو

انجمن دانشجویی ایستاwww.istaucsd.org :

)ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego

بنیاد فرهنگی مهرگان 7000 :ـ )858( 673
جلسات ماهیانه یکشنبه اول هر ماه www.mehrganfoundation.org

خانه ایرانwww.thehouseofiran.com :

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

پایا www.paaia.www.paaia.org PAAIA
Public Affairs Alliance of Iranian American

نایاک www.niac.org NIAC

در مدرسه ایرانیان ساعت 10صبح

موزه هنر سن دیگو

یکشنبه  12مارچ 2017
جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
کالس ها :شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  03:9تا  21ظهر
کالس ها :شعبه  2پنجشنبه ها از ساعت  6تا  8بعد از ظهر

Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mountain Road، San Diego، CA 92129
For more information: 858 552 9355
برای درج آگهی لطفأ با تلفن  9355ـ )858(552تماس بگیرید

National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook: San Diego Museum of Art
twitter: @SDMA • Tel: 619.232.7931

انجمن دوست داران کتاب آخرین شنبه هر ماه
)American Center (IACـ Iranian
6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
Tel (858) 552 9355
داکیونایت اولین چهارشنبه هر ماه
DOCUNIGHT
First Wednesday of the month

 American Center (IAC) at 7 pmـ at the Iranian

Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  9355ـ)858( 552

www.ialsn.org
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جدول 168
1

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

1

شرکت کنندگان در این گردهمایی کتاب های زیر را معرفی کردند:

7

•خشم و هیاهو ،اثر ویلیام فاکنر ،ترجمه بهمن شعله ور
• Journey to Unknown by A. Ziba
• Teaching Plato in Palestine: Philosophy in a Divided World
by Carlos Fraenkel
• Tuesdays with Morrie: An Old Man, a Young Man, and
Life's Greatest Lesson by Mitch Albom
•پرنده من ،نوشته فریبا وفی
•سرنوشت یک انسان ،اثر میخائیل شولوخف
•مثل من (مجموعه داستان) ،نوشته پرتو نوری عال
یک داستان کوتاه نیز به نام «وقتی که ُمردم» توسط نویسنده آن بازخوانی شد.
پایان گردهمایی با بازخوانی شعری از یکی از شرکت کنندگان مزین گردید.

گردهمایی انجمن دوست داران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان
سن دیگو برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

حل جدول 167
3

4

1

2

1

ب

خ

ا

2

م

ل

م

3

X

X

ا

4

ک

ت

X

ا

5

ا

ف

ت

X

6

ر

س

ا

5

6

10

11

15 14 13 12

7

ت

و

ز

X

ا

م

ی

ر

ی

X

س

و

ر

ا

X

م

ا

ل

و

س

X

د

ل

گ

ز

ا

X

پ

ل

ک

س ت

ا

د

X

ا

X

ب

ی

ا

ت

ر

س

ا

م

X

ی

ش

X

ش

م

ا

ل

ک

ل

ک

X

ب
X

ب

ی

ن

ا

م

ن

ا

X

ب

و

ا

7

ن

ی

ر

و

X

م

ه

ر

ب

ا

ن

X

و

ب

ا

8

ا

ر

X

ک

ا

ر

ت

X

س

ی

ا

م

X

ا

ن

9

م

ا

ک

X

س

ا

ی

ر

ی

ن

X

ک

م

د

ی

10

ه

ل

ی

و

م

X

غ

ن

ا

X

ف

ر

ا

غ

ت

11

X

م

ا

ت

ر

ک

X

ا

ه

ا

ر

X

د

ر

و

12

گ

ی

س

و

X

ا

م

ن

X

ج

ز

ب

X

ب

ر

13

ا

ز

ت

X

ک

ف

ر

X

م

د

ا

ی

ن

X

X

14

ل

ا

X

ن

ا

ک

ا

م

ی

X

ن

ا

و

ر

د

 15ش

ن

X

ا

م

ا

ت

و

ر

X

ه

ن

د

س

ه

9
10
11
12
13
14

X

X

X

X

X

5

8

X

X

4
6

8

X

3

در بیست و هشتم ژانویه اولین گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در سال 2017
برگزار گردید .در این گردهمایی کتاب خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر ،رمان نویس
آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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از راست به چپ
 1ـ یکی از پر جمعیت ترین کشورهای جهان ـ منطقه ای در شمیران
 2ـ کفش پاشنه دار ـ اجبار به نشستن کردن ـ نوعی خواهر و برادر
 3ـ شکاف ـ فال زدن ـ جام معروف 4ـ دوات ـ پایتخت فرانسه ـ ویران
کردن  5ـ چمن آرا ـ صبر زرد ـ سیراب کردن ـ رود آرام  6ـ بندیان ـ
بیهوده و بی هدف گشتن  7ـ خواب خوش ـ کسادی ـ قوم حضرت موسی
(ع) 8ـ سنگ سبز ـ فردوگاه بین المللی تهران ـ ورقه آزمایشگاهی  9ـ
قدرت و توان ـ تشخیص دادن ـ مثل و مانند  10ـ آواز سوزناک ـ عهده
دار وظیفه و امری  11ـ تیر پیکاندار ـ سنگین ـ نوعی شیرینی ـ اندازه
و مرز  12ـ مهر و دوست داشتنی که مثالی ندارد ـ الهه شکار ـ برداشت
محصول  13ـ نقش هنرپیشه ـ برقرار ـ محلی در مکه معظمه  14ـ
سلسله جبالی در آمریکای جنوبی ـ به مجموعه سبزیجات می گویند ـ گل
سرخ  15ـ محافظ ـ از اقوام مبارز در خراسان.

از باال به پایین
 1ـ خودکشی ژاپنی ـ نام دیگر ریحان  2ـ جنس مذکر ـ گالبی ـ نقش و
نگار جامه ـ میوه مربایی  3ـ گروه ـ عقیده راسخ ـ روستا
 4ـ هوش و حافظه ـ خمیازه ـ خارپشت  5ـ منجم آلمانی ـ کشور
آسیایی ـ حرف فاصله  6ـ هزار کیلو ـ در به در ـ کلمه خطاب بی
ادبانه ـ نام دیگر گیاه فیلگوش  7ـ خرید و فروش ـ دفعه و مرتبه ـ
شیون و زاری  8ـ دور کننده ـ پیچیدگی ها ـ خشک شده
 9ـ سازمان فضایی آمریکا ـ از شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس ـ
ردیاب  10ـ ستیزه ـ افزونی ـ امتحان ـ عصاره گوجه فرنگی
11ـسه کیلو ـ ایجاد کردن ـ سخن  12ـ ته مانده غربال ـ مردم ـ
بانو  13ـ برهنه ـ گیاهی از تیره گندمیان ـ قاضی  14ـ از خشکبار
ـ خوراک پرنده ـ آزاده ـ عالمت مفعولی  15ـ تخم مرغ عسلی ـ از
آالت موسیقی.
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آشنایی با اصطالحات مربوط به کارت های اعتباری

آرین اقبالی

 1ـ کردیت کارت (کارت اعتباری)

کردیت کارت ها در واقع خطوط اعتبارى هستند که موسسات مالی
بزرگ مثل ویزا ( ،)Visaمسترکارت ( ،)MasterCardآمریکن اکسپرس
( ،)American Expressکپیتال وان ( ،)Capital Oneدیسکاور
( )Discoverو امثال اینها به واسطه بانک ها و موسسات مالى و با توجه
به سابقه و وضعیت مالی و رتبه اعتباری هر شخص به او ارائه می کنند.
این کارت ها مهم ترین «محصوالتی» هستند که بانک ها ،موسسات مالى
و بعضى از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای بسیار راغب هستند تا آنها را به
شما بفروشند .این که از این کارت ها بعنوان «محصول» نام می برم به این
جهت است که خود صادر کنندگان آنها هم در انگلیسی از همین عنوان یعنى
 Productو نه خدمت ( )Serviceدر معرفی آنها استفاده مى کنند.
همین جا الزم است اشاره کنم که برای پیدا کردن و انتخاب انواع کارت های
اعتباری کافی است در وبسایت رسمی هر بانک یا موسسه مالی صادر کننده
آنها به بخش  Our Productمراجعه و روی آن کلیک کنید.

 2ـ صورتحساب ()Statement

 Statementصورتحسابی دوره ای است که اغلب به صورت ماهانه و از طریق
پست( )Mailیا به صورت الکترونیکى( )Emailبرای هر فرد دارنده کارت
اعتباری ارسال می شود .شاید بهتر است بگویم که در ایمیل فقط به دارنده
کارت خبر داده می شود که برای دیدن و احتما ًال دانلود کردن صورتحساب
کارت اعتباری خود به صفحه اینترنتی بانک صادر کننده آن مراجعه کند.
این اطالع رسانی می تواند به صورت «اس ام اس» یا پیام صوتى هم از سوی
بعضى موسسات مالى ارائه شود.

 3ـ تراز حساب ()Balance

میزان بدهى شما به بانک یا موسسه مالی صادر کننده کارت اعتباری یا همان
مبلغی که با کردیت کارت خود خرج کرده اید  Balanceنامیده می شود که با
پیشوندهای مختلف معانى متفاوتى پیدا میکند مثل:
 Statement Balanceکه میزان بدهى است و از درجه اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است.
 Current Balanceکه نشان دهنده بدهی جاری دارنده کارت است و
رقمی بیشتر یا مساوی  Statement Balanceمی باشد .چنانچه این مبلغ
در صفحه ی شخصی دارنده کارت در سایت بانک یا موسسه مالی صادر
کننده آن دیده شود الزام ًا بدهی واقعی آن لحظه ای که دیده می شود نیست
زیرا بعضی از معامالت و نقل و انتقاالت مالی بین موسسات و بانک ها
( )Transactionزمان می برند تا در صفحه ی شخصی صاحب کارت ثبت
شوند.
 Real Balanceنشان دهنده میزان بدهی واقعی و جاری دارنده کارت به
اضافه میزان هزینه هایی است که کارت وی تا آن لحظه دربرداشته ولی هنوز
ثبت نشده است.

 4ـ محدودیت اعتبار ()Credit Limit

«محدودیت اعتبار» یا  Credit Limitبه معنای میزان سقف اعتبار دارنده
کارت در سیستم اعتباری هر بانک یا موسسه صادر کننده کارت های
اعتباری است .این میزان معمو ًال برای کسانی که فاقد پیشینه اعتباری
هستند از  1000تا  2000دالر متغیر است .هر چند دیده یا شنیده شده که در
بعضی موارد اندکی بیشتر از این هم بوده است .معمو ًال میزان سقف اعتباری
دارندگان کارت ها با توجه به عملکرد آنها هر شش ماه یک بار قابل ارتقا
است .این در حالی است که دارنده کارت می تواند هر لحظه که اراده کند آن
را کاهش دهد.
تازه واردین به آمریکا که فکر مى کنند این میزان اعتبار مالی برای آنها کافی
نیست می توانند از یک موسسه مالى دیگر هم کارت اعتباری به میزان مبلغ
حد مجاز ( )Limitمشابه دریافت کنند .در یک چنین زمان و موقعیتی (یعنی
ماه های اول مهاجرت به آمریکا) من شخص ًا دریافت بیش از دو کارت اعتباری
را توصیه نمی کنم.
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 5ـ اعتبار موجود ()Available Credit

مبلغی است که علیرغم بدهی موجود هنوز می توان برای خرید یا هر نوع
پرداختی از آن استفاده کرد .به عبارت دیگر میزان اعتباری است که هنوز در
کارت موجود است که می شود در صورت لزوم از آن استفاده کرد .در این مورد
الزم است دقت شود که گاهی اوقات به خاطر ثبت نشدن لحظه ای برخی از
برداشت ها ،ممکن است مبلغ موجودی که حساب بانکی شما در وبسایت یا
موبایل نشان می دهد بیشتر از میزان واقعی باقیمانده اعتبار قابل استفاده
باشد .این یکی از مواردی است که در  Real Balanceمعنا پیدا می کند چون
استفاده بیشتر از «حد مجاز» موجب جریمه شدن دارنده کارت می شود.

 6ـ انتقال بدهی ()Balance Transfer

یکی از ویژگی های کارت های اعتباری این است که دارنده آنها می تواند
بدهی های مربوط به موسسات مالی دیگر را به یکی از کارت های اعتباری
مورد نظرش منتقل کند .این ویژگی گهگاه از اهمیت خاصی برخوردار
می شود .بعضی وقت ها موسسات مالی چنین پیشنهادی را به صورت
 Promotionبه مشتریان خود (دارنده کارت های اعتباری) می دهند.
البته گاهی نیز بعضی صادر کنندگان کارت ها این ویژگی را مث ً
ال برای شش
ماه یا یک سال اول استفاده از کارت در اختیار دارنده آن می گذارند .درباره
اهمیت باالی این ویژگی در شماره آینده و در ادامه این سلسله مطالب توضیح
خواهم داد.

