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یادداشت
حقیقت یا بی طرفی؟ کدام مهم تر است؟

علی صدر

کریستین امانپور خبرنگار مشهور اخیرا کمپینی را آغاز کرده بر این پایه که آیا وظیفه خبرنگار بی طرفی است یا
گفتن حقیقت .این بحث جدیدی نیست .به خصوص در جامعه ای که از لحاظ سیاسی به شدت دوقطبی شده
است ،هر گزارشی در مورد وقایع سیاسی ،اجتماعی و مبارزات انتخاباتی می تواند بی طرفانه باشد ،طرفدارانه
باشد و یا صرفا حقیقتی را به چشم مخاطبین بیاورد .در کشورهایی که آزادی بیان وجود ندارد یا به قول خودشان
آزادی بیان وجود دارد اما آزادی بعد از بیان وجود ندارد ،این قضیه منتفی است .گزارشگر به مجرد این که واقعیتی
را آشکار کند که با مزاج گردانندگان و سانسورچیان مطابقت ندارد ،خود را با اخراج و زندان و یا بدتر از آن مواجه
خواهد دید .این جا سخن بر سر جوامعی است که آزادی بیان را ارج می نهند.
به طور اصولی ،بنگاه های خبری و ارباب جرائد به منزله ستون چهارم دمکراسی در کشور تلقی می شوند .چرا که
آنان چشم و گوش مردمند و باید قوانین و حرکات سه ستون دیگر که قوه اجراییه و قوه قضاییه و قوه مقننه است
را از طرف مردم زیر نظر داشته باشند و تخطی ها را آشکار سازند .بنابراین آسان است که بگوییم وظیفه خبرنگار
باید پایبندی به یافتن حقایق باشد ،حتی اگر او را متهم به طرفداری از جناح و حزبی هم کنند .در بسیاری موارد
طرفی که مورد افشاگری قرار گرفته چون معموال از قدرت برخوردار است می تواند خبرنگار و بنگاه خبری او را زیر
فشار غیر قابل تحمل قرار دهد.
در چند دهه گذشته با وجود تمام فشارهای سیاسی ،حقایقی بزرگ با از خود گذشتگی یک یا چند خبرنگار متعهد
برمال شده اند که اثراتی تعیین کننده در جامعه داشته اند .از این نمونه اند جریان واترگیت ،کاغذهای پنتاگون،
جریان زندان ابو غریب بغداد و یا جریان تمرد جورج بوش از شرکت در جنگ ویتنام ،رو شدن جریان کشیش های
کاتولیک در بوستن و یا سوء استفاده وال استریت و یا بانک ها و سقوط مالی سال  .2007البته در بعضی از این
نمونه ها خبرنگاران قیمت های کالنی هم برای کارشان پرداختند.
این که بنگاه های خبری ادعا می کنند مردم طرفدار یافتن حقیقت نیستند ،و یا ارزشی برای آن قایل نیستند به
نظر من واقعیت ندارد .این جا این بنگاه ها هستند که از ترس شکایت یا «سو» شدن و یا به خاطر روابط و ضوابط
خودشان کمتر به دنبال کشف حقایق می روند و از انجام وظیفه اجتماعی خود سرباز می زنند.
نکته دیگر این که به نظر می رسد در این جامعه دو نوع استاندارد برای حقیقت جویی و حقیقت گویی وجود دارد.
به این ترتیب که یک گروه برای کوبیدن طرف مقابل با ذره بین و یا به قولی با شانه دندانه ریز به دنبال هر نوع
گسستگی ،تناقض و الپوشانی می گردد ،در حالی که خطاها ،سوء استفاده ها و الپوشانی ها در جبهه خودشان
آن قدر زیاد و علنی است که دیدن و مطرح کردنشان حتی کار شاقی هم نخواهد بود .ولی مبادا خبرنگاری بخواهد
توجه مردم را به این کاستی ها جلب کند .اولین کاری که می کنند با بوق و کرنا طرف را تخطئه می کنند و او
را مزدور طرف مقابل معرفی می کنند و «اتهام» مربوطه را سیاسی می خوانند و با گل آلود کردن آب سعی می
کنند پدیده رو شده را کم اهمیت جلوه دهند .بعد هم افشاگر را تهدید کرده و به دادگاه می کشانند .در چند
نمونه ای که در باال آمد این روند طی شد ولی خوشبختانه پیروز نشدند و البته در موارد دیگر توانسته اند با ارعاب
و فشار حرفشان را به کرسی بنشانند و از افشای حقایق جلوگیری کنند و یا افشاگران را «به سزای اعمالشان»
برسانند .مطرح کردن این که وظیفه خبرنگار بی طرفی است یا گفتن حقیقت ،اصوال به نظر من سئوالی انحرافی
است و معموال هم از طرف همان گروهی مطرح می شود که کاستی های زیادی دارند ،از افشای آنان ترس دارند.
آنها از حربه عدم تعادل و عدم بی طرفی ،خبرنگار جستجوگر را از کشف حقایق و افشای آنان باز می دارند و او را
به خود سانسوری می اندازند.
حقیقت همیشه و در همه جا باید محور اساسی ارباب جراید باشد .عادالنه برخورد کردن همان افشای حقایق
است ،نه وقت مساوی دادن به دو طرف مطرح شده .چون به هرحال هر پدیده ای دو طرف دعوا دارد .آیا به
نظر شما در مورد قضیه کلیسای بوستن باید وقت مساوی داد به کشیش های متجاوز و به کودکان مورد تجاوز
قرار گرفته؟ آیا این بی طرفی است؟ آیا در مورد شکنجه گاه ابوغریب ،برای اثبات بی طرفی باید وقت مساوی به
مسئولین و عمال این جنایت داد .آیا نباید کسانی را که عامل جنگ و ویرانی در کشوری شده اند و جان هزاران نفر
را گرفته اند افشا کرد و یا این افشاگری عدول از بی طرفی است؟ آیا کسان و عواملی را که باعث سقوط اقتصادی
دهه گذشته شدند و عامل بی خانمانی میلیون ها نفر و ناپدید شدن اندوخته میلیون ها نفر گردیدند باید افشا کرد
و یا این هم تخطی از بی طرفی است؟ آیا کسانی را که در چهار سال گذشته کار کنگره را عمال مختل کرده و از
تصویب اغلب قوانین جلوگیری کردند باید افشا کرد و یا برای «اثبات» بی طرفی ،هر دو گروه در کنگره را عامل آن
اعالم کرد؟ آیا کسانی را که با تفرقه مردم و در مقابل هم قرار دادن آنان کار خود را پیش می برند باید افشا کرد یا
نه؟ آیا کسانی که مردم را به مقابله علیه مهاجرین و اقلیت ها وا می دارند باید افشا کرد؟ یا این هم طرفداری از
جناح مقابل تلقی می شود؟ آیا وظیفه یک بنگاه خبری و یک خبرنگار به عنوان پاسدار ستون چهارم دمکراسی در
جامعه است که به مردم هشدار دهد با انتخاب فردی نه تنها دمکراسی در این کشور به زیر سئوال می رود بلکه
صلح جهانی به خطر می افتد؟ آیا این تخطی از بی طرفی است چون ممکن است به نفع رقیب انتخاباتی تمام
شود؟ آیا باید در این مقطع بی طرف بود یا به هر وسیله ای به مردم گفت که امپراطور لباسی ندارد؟ حقیقت مهم
تر است یا رعایت بی طرفی؟
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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 ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی،
سعید نوری بوشهری ،لیسا هیلدرت ،راشل تیت
و با همکاری مریم رئیس دانا
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
جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان در تاریخ های
سیزدهم جوالی و دهم آگوست برگزار شد.
• برگزاری کارگاه داستان نویسی حسین مرتضاییان آبکنار در سن
دیگو
کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو اقدام به برگزاری کارگاه داستان نویسی
نمود .این کارگاه از تاریخ سوم تا پنجم جون  2016توسط حسین مرتضاییان
آبکنار و در مرکز ایرانیان سن دیگو برقرار گردید.
این کارگاه بر عناصر داستان  -شامل شخصیت پردازی ،توصیف ،نظرگاه ،زبان،
و فضاسازی  -تمرکز داشته و همراه با تمرین های نوشتنی کوتاه ارائه شد.
حسین مرتضاییان آبکنار داستاننویس ،فیلمنام هنویس و مدرس
داستاننویسی است .حضور او در جبهه های جنگ در زمان خدمت سربازی
بین سال های  1365تا  1367بر داستان هایش تاثیر بسزایی گذاشته است.
او از شاگردان کارگاه داستاننویسی هوشنگ گلشیری است و در دانشگاه
هنر تهران سابقه تدریس دارد .تدریس آزاد داستان نویسی یکی از فعالیت
هایی است که آبکنار در آن بسیار خبره می باشد .رمان «عقرب روی پله های
راه آهن اندیمشک» وی برنده عنوان بهترین رمان سال  ۱۳۸۵جایزه ادبی
گلشیری شده است.
برای آشنایی با حسین مرتضاییان آبکنار به تارنمای
 www.hosseinabkenar.comمراجعه کنید.
رسیتال هنرجویان سه تار به سرپرستی کورش تقوی در تاریخ بیست و پنجم
ماه جون و در محل مرکز ایرانیان ،با استقبال گرم و پراحساس حاضرین در
مرکز برگزار شد .این برنامه در دو بخش و با هنرمندی یازده تن از هنرجویان
کارگاه سه تار کورش تقوی و در دستگاه های مختلف موسیقی کالسیک
ایرانی با موفقیت درخشان اجرا شد.

• 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.

• ُج نگ فرهنگی سن دیگو _ دوازدهم آگست 2016
این برنامه به سه بخش گوناگون اختصاص داشت .در بخش اول ناصر
شاهین پر میهمان برنامه بود .وی از نویسندگان با سابقه است که از سال
 1351تا به امروز چندین مجموعه داستان یا رمان را نوشته و منتشر کرده
است .کتاب تازه شاهین پر با نام «دریچه ای رو به دیروز» در این برنامه
رونمایی شد .آقای شاهین پر در توضیح کتاب تازه خویش چنین گفت:
نسل امروز ایرانیان کم و بیش از شرایط رشد و محیط آموزشی نسل قبل از
خود به دالیل متعدد کم خبر و یا بی خبر است .نسلی که همجوار سنت به
دنیا آمد و شاهد ورود مدرنیته به زندگی خویش نیز بود .این نسل از یک سو
با فرهنگ سنتی آشنا بود و از سوی دیگر فرآورده های تکنولوژی و علم را
مشاهده می کرد .بزرگترین معضل این نسل مشاهده تبدیل جامعه سیاسی
ایران از چند صدایی به تک صدایی بود .دموکراسی حتا نیم بند در سال
های  30تا  32به ناگاه جای خود را به سیستم تک حزبی و تک صدایی داد
که علیرغم پیشرفت های شگرفی که به بهبود زیست مردمان کمک فراوانی
کرده بود جای خالی دموکراسی را بارز و آشکار نموده بود .این معضل بزرگ
در نهایت نسل دیروز را بر آن داشت تا در لحظه حساس تاریخی مدرنیته را
به بهای کم به سنت بفروشد.
گله و شکایت نسل امروز ایران از نسل پیش از خود هر چند بجا و وارد ولی
نیاز به نگاهی دقیق تر به شرایط رشد نسل قدیم دارد .کتاب دریچه ای رو به
دیروز ،در اصل آینه ای است که ناصر شاهین پر به دست گرفته تا شرایط رشد
نسل خود را بدون هیچ جهت گیری به نسل امروز نمایان سازد.
در گفتگویی که مجری برنامه ،رضا خبازیان با ناصر شاهین پر داشت ،بحث
تاریخ نیز به میان آمد و بخش عمده ای از صحبت های این نویسنده به
مروری هر چند گذرا به تاریخ کشیده شد تا در مورد زیر ساخت های تبدیل
جامعه چند صدایی به سیستم تک صدایی بیشتر گفته شود.
در بخش دوم صفحاتی از کتاب به وسیله رضا خبازیان ،محمود بهروزیان و
نازنین قازیاری ،به گونه نمایش خوانی اجرا شد و بسیار مورد توجه حاضرین
قرار گرفت.
در بخش سوم هنرمند همشهری ،آقای کورش تقوی قطعاتی را با سه تار اجرا
کرد که با شعر خوانی رضا خبازیان همراه بود.
در بخش پرسش و پاسخ ،آقای شاهین پر به پرسش هایی که از سوی
حاضرین در این نشست فرهنگی مطرح شد ،پاسخ گفت.

• ُج نگ فرهنگی سن دیگو _ هشتم جوالی 2016
برنامه ُج نگ فرهنگی در روز هشتم ماه جوالی  2016در مرکز ایرانیان سن
دیگو در دو بخش و با اجرای مشترک نوشین خورسندیان و سعید نوری
بوشهری برگزار گردید.
میهمان بخش اول فریبا صدیقیم نویسنده ایرانی ساکن لس آنجلس بود.
در این بخش ضمن گفتگو با فریبا صدیقیم ،رمان جدید وی به نام «لیورا»
رونمایی شد .برای آشنایی بیشتر با رمان «لیورا» و نویسنده آن ،توجه شما
را به مقاله معرفی و نقد کتاب در همین شماره پیک جلب می کنیم.
بخش دوم با اجرای موسیقی تلفیقی توسط حسام عابدینی ،نیلوفر شیری ،و
جاش چارنی – دانشجویان رشته موسیقی دانشگاه  – UCSDآغاز شد .سپس
در گفتگو با حسام عابدینی ،او توضیحاتی در مورد تجربيات نوازندگان ديگر
گروه ،قطعه ای که اجرا کردند ،و تلفیقی بودن آن ارائه داد .در پایان گفتگو به
پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد .اجرای قطعه ای دیگر موسیقی
تلفیقی توسط میهمانان ،پایان بخش برنامه بود.
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• داكيونايت
داكيونايت عنوان برنامه ایی است كه هم زمان در اولين چهارشنبه هر ماه
در بيش از بيست شهر آمريكا و كانادا اقدام به پخش فيلم مستند می کند.
اين فيلم های مستند توسط فيلمسازان ايرانی ساخته شده و يا مضمون
انان در رابطه با ايران و يا ايرانيان است.
مستند «آلكس و علی» ( ٨٧_٢٠١٤دقيقه) به كارگردانی مالچی لئوپالد در
ماه جوالی نمايش داده شد.
هم چنين در ماه اگست یادبود عباس کیارستمی با پخش دو فیلم مستند
به نام های «هنر زیستن» و «جاده های کیارستمی» در مرکز ایرانیان سن
دیگو به نمايش گذاشته شد.

«پول نداریم ،پول نمیدیم ».نوشته داریو فو عنوان نمایشی بود که در  9جوالی
 2016در کانون فرهنگی ایرانیان نمایش خوانی شد .محمود بهروزیان مترجم
و کارگردان ،و مهوش آژیر ،محمود بازاری ،علی پیروزیان ،محمود پیروزیان،
میالد جهادی و رانا سلیمی نمایش خوانان این اجرا بودند .نمایش خوانی به
دلیل استقبال زیاد شرکت کنندگان ،اجرای مجدد آن در تاریخ  11سپتامبر
خواهد بود.

نمایش خوانی

پول نمیدیم ،پول نمیدیم.

نوشته ی :داریو فو
مترجم و کارگردان :محمود بهروزیان
نمایش خوانان:
مهوش آژیر
محمد بازاری
علی پیروزیان
محمود پیروزیان
میالد جهادی
رانا سلیمی

• فيلم و گفتگو
برنامه ماه اگوست فیلم و گفتگو به نمایش فیلم«خانه ای روی آب» به
کارگردانی و نويسندگى بهمن فرمان آرا و محصول سال  ١٣٨٠اختصاص
داشت .اين فيلم دومين اثر از سه گانه فرمان آرا درباره مرگ است .مجموعه
ای از بهترين بازيگران مطرح سينمای ايران نظير رضا كيانيان ،عزت اهلل
انتظامی ،جمشيد مشايخی ،هديه تهرانی ،بيتا فرهی ،رويا نونهالی ،بهناز
جعفری و  ...در آن به ايفای نقش پرداختند .اين فيلم بيش ترين جوايز
بيستمين جشنواره فيلم فجر از جمله بهترين فيلم ،بهترين بازيگری نقش
اول و دوم مرد و نقش دوم زن و بهترين طراحی صحنه را به خود اختصاص
داد.
در ابتدا ميالد جهادی ،مجری برنامه ،توضیحاتی در مورد كارگردان و آثار وی
به حاضرین ارائه نمود و سپس فيلم به نمايش درآمد .در قسمت دوم برنامه
به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداخته شد.

Sunday September 11, 2016 at 7:30
 American Centerـ Iranian

DOCUNIGHT
SAN DIEGO

گروه موسیقی سی برگ شنبه سیزدهم آگوست با اجرای موسیقی تلفیقی
ایرانی و جاز به روی صحنه مرکز ایرانیان رفتند .برنامه این گروه با حضور
کورش تقوی _ سه تار ،نیلوفر شیری _ کمانچه ،کایل ماتل _ دوبل باس،
جاش چارنی _ پیانو و حسام عابدینی _ آواز و سازهای ضربی بود با استقبال
گرم حاضرین در مرکز روبرو شد.

Documentary films
about Iran or by Iranians
First Wednesday of the month
Iranian-American Center (IAC) 7pm
858-552-9355
شماره  165مهر ــ آبان 7 1395

زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

به کجا می رویم؟
در کانتی ،سن دیگو ،شهری است به نام «امپریال بیچ» .این شهر در جنوبی
ترین بخش کانتی قرار گرفته و همسایه دیوار به دیوار کشور مکزیک است.
اکثر ساکنین این شهر را طبقه متوسطی تشکیل می دهند که انگار خود
را با کمی فاصله از خط فقر نگه داشته اند .در این شهرک پلی بنا شده
است که مدتی جایگاه مناسبی برای مردمان بی خانمان شده بود تا شب را
دور از گزند سرما و گرما به استراحت بگذرانند .حضور مردمان بی خانمان،
مردمان ساکن این شهرک را به حدی به خشم آورده بود که با نوشتن
طومارهای مکرر به مقامات گوناگون دولتی و انتظامی خواستار رسیدگی به
این معضل بزرگ (؟) شده بودند .سرانجام در اثر پیگیری ساکنین ،مساله به
شورای شهر کشیده شده و در جلسه رسمی مورد بحث و بررسی نمایندگان
منتخب بنده و سرکار قرار گرفته است.
می توانم از شمای خواننده سئوال کنم که فکر می کنید نتیجه شور و
مشورت نمایندگان چه بوده است؟
چه راه حل منطقی را برای حل این مقوله پیشنهاد نموده اند؟
قبل از ادامه ماجرا باید مقدمه ای را با شما در میان بگذارم.
نمی دانم دنیا همیشه آشفته بوده است یا در زمان ما به چنین روزی افتاده
است.
گاه که در تاریخ سرگذشت انسان غور و تفحص می کنیم با صفحاتی از تاریخ
روبرو می شویم که بیان اتفاقات و حوادثی است که حکایت از تداوم این
آشفتگی دارد .قتل عام های گسترده ،جنگ های خانمان سوز ،قحطی ها
و گرسنگی ها ،کشور گشایی های اسفبار و صد ها وقایعی که حتا باور آنها
نیز در روزگار ما به گونه ای غیر ممکن جلوه می کند .به عبارت دیگر تاریخ
گذشته تصویر جهانی را ترسیم می کند که در ذهن ما جهان ستیز ها و
ستیزه ها است  .ولی رشد فکری و اعتالی ذهنی ناشی از ورود واژه هایی
چون حکومت قانون ،رابطه تنگاتنگ دولت ها و ملت ها ،مقوله دموکراسی
 ،مطرح شدن و تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر به همراه پیشرفت
چشمگیر علم موجب شده است تا جهان امروز را _ هرچند در خیال _
جهان همزیستی و مسالمت باور نماییم .جهانی که در آن نبایستی رنگ،
نژاد ،باورها و اعتقادات ،جنسیت و موقعیت اقتصادی و طبقاتی باعث
جدایی ها و اختالفات و ستیز ها گردند .این تصور و تصویر زیبا ،در روزگار ما
حداقل ،نه تنها در متن مکالمات روزانه بلکه در سرلوحه سخنان سیاسی
و اجتماعی نیز جای گرفته است و هر روزه خبر ساز برنامه های گوناگون در
وسایل ارتباط جمعی است .به همین دلیل اخبار تاسف بار روزگار ما را در
هاله ای از تعجب و انکار فرو می برد که گویی حوادثی زودگذر و استثنایی
می باشند که آن تصویر زیبای همزیستی را نمی توانند خدشه دار نمایند.
ولی حقیقتی که این روزها ذهن مرا به خود مشغول داشته است نگاهم را
از صفحات تاریخ به عمق طبیعت انسانی می کشاند و باور این اصل که
شاید دلیل تمامی آشفتگی ها در نگاه خود محور انسانی باشد که زاییده
محیط رشد ،ساختار فکری خانواده ،نحوه آموزش و پرورش و فاکتورهایی از
این قبیل است .به گمان من تا زمانی که هدف نهایی تفکر انسان در حول
و حوش محور «خویش» می گردد دنیای انسانی شاهد اتفاقات ناگواری
خواهد بود که گاه در حوزه شهرها می ماند و گاه در سطح جهانی به تراژدی
های بزرگ تر تبدیل می گردد .نکته قابل تاسف تکرار مکرر این اتفاقات
ناگوار است که گویی به نوعی چشم و گوش ما را چنان پر کرده است که گاه
به آسانی از کنار آنها می گذریم .بی حس شدن ما نسبت به حوادث ریز و
درشتی که هر روزه در حال اتفاق و تکرارند ،بزرگترین خطری است که می
تواند جامعه متفکر را تهدید نماید .وجود و فعالیت سازمان ها و ارگان های
غیر انتفاعی بسیار نقطه امید روزگار امروز است .انسان هایی که به گمان
من به بیرون از دایره خویش و خویشتن می نگرند و با صرف انرژی و وقت
سعی در بهبود زندگانی افراد جامعه دارند .عضویت در چنین ارگان ها و یا
حمایت های مالی از آنان شاید سهل ترین و موثرترین راهی باشد که خود را
در مسیر تبدیل حرف به عمل قرار دهیم.
با این مقدمه طوالنی برگردیم به شورای شهر خودمان و رای نمایندگان
منتخب خود را با هم مورد بررسی قرار دهیم.
نخبگان منتخب ما ،حتما پس از ساعت ها غور و تفحص رای نهایی خود
را بدین گونه اعالم فرمودند که شهرداری با تعیین بودجه ای به مبلغ پنجاه
8
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و هفت هزار دالر پروژه قرار دادن سنگ های تیز را در بستری از سیمان در
محل استراحت بی خانمان ها به اجرا در بیاورد تا این موجودات که گویا
هیچ ربطی به ما ندارند پراکنده شده تا خواب را از چشم ساکنین این شهر
نربایند.
شنیدن این خبر از رادیو مرا به بهت و حیرت انداخته است ولی شنیدن
اخبار دیگر که شاید به مراتب وحشتناک تر از این واقعه تاسف آور انسانی
است می تواند به راحتی مرا از کنار این خبر به سوی اتفاقات بزرگ تر
بکشاند و درست از این جا است که فاجعه آغاز می شود.
به درستی نمی دانم که با معضل بی خانمانی در کشورهای گوناگون دنیا با
چه روشی حل می گردد ولی به خوبی می دانم که هیچ انسانی با میل خود
به زندگی آوارگی در گوشه و کنار شهر تن نمی دهد .نارسایی های اجتماعی،
نبود برنامه های عمرانی ،فقدان مراقبت های الزم بهداشتی و پزشکی رایگان
و مسایلی از این قبیل است که شخص را به این روش از زندگی مجبور می
کند .ولی آیا راه عالج این نارسایی کاشتن سنگ های تیز است؟
چگونه نمایندگان با شعوری که با رای من و شما به شورای شهر راه پیدا
کرده اند تصور می کنند که به حل این مساله پرداخته اند؟ جز این است که
همگی در حول و حوش محور خویش گم شده اند؟
حتما مردمان این شهر پس از صدور چنین دستوری با فراغت به خانه های
خود بازگشتند و از ماه آینده شب ها به خواب خوشی خواهند رفت ولی من
نگران چشمان بیدار ده ها انسان بی خانمان هستم که در تاریکی و سکوت
شب به دنبال گوشه ای می گردند تا ساعتی را به خواب و استراحت در
شرایطی طاقت فرسا اختصاص دهند .گوشه ای که امشب در اختیار آنان
است و فردا شب وجود خارجی نخواهد داشت .و صد البته نگران تر از دنیای
«خود محوری» که در نهایت حیات انسان را در کره خاکی تهدید می نماید.

معرفی و نقد کتاب

نوشین خورسندیان

رمان «لیورا»
نوشته فریبا صدیقیم

لیورا روی نیمکت یکی از پارک های لس آنجلس نشسته و با عطر رازیانه ای که در
هوا پیچیده ،همراه با ابرها به سفر ایران می رود و پا به خانه پدری اش در محله
کلیمی نشین نهاوند می گذارد .پرونده خاطرات پدر ،مادر ،خواهرش ادنا ،برادرش
یوسف ،و مادربزرگش داداخمار و همه دوستان و آشنایانش را خصوصا تامار ـ زنی
که مورد عالقه پدرش بوده ـ باز کرده و تا انتهای کتاب تک تک این پرونده ها را
می بندد .لیورا وقایع زندگی خود را در میان این پرونده ها کنکاش می کند.
داستان از زبان اول شخص در سه محور زمانی و مکانی در جریان است؛ ایام
کودکی لیورا در نهاوند ،دوران نوجوانی و جوانی اش در تهران ،زمان میانسالی
اش در لس آنجلس .جالب این جا است که راوی (لیورا) در دوران طفولیت
با منطق کودکانه ،در دوران بلوغ با عقاید یک جوان ایده آلیست انقالبی و در
میانسالی با زبان یک زن صحبت می کند .لیورا داستانی است غیر خطی،
که رفت و برگشت های زمانی اش کلیشه ای نیست و بسیار نرم اتفاق می
افتد .زبان راوی گاه شاعرانه می شود و جنبه احساسی او را نمایش می دهد.
نویسنده در بیان عمق داستان با مطرح کردن الیه به الیه ی وقایع موفق عمل
کرده و شگردهای تصویرپردازی را به خوبی به کار گرفته است.

که لیورا نمی داند به او خیانت می شود یا نه .مسایل و مشکالتی از قبیل عشق،
وسواس ،خیانت ،دزدی ،محدودیت های ازدواج ادیان مختلف و مهاجرت از
دیدگاه روانشناختی در این روایت بررسی می شوند .مردهای این روایت میل
به گم شدن دارند و عجیب که همه گم شده و به ندرت پیدا می شوند .زنان
اما قوی تر از مردان هستند و شخصیت شان بارزتر است .پدر در داستان نقش
اساسی دارد و درگیری ذهنی شدید لیورا برای بخشیدن یا نبخشیدنش باری
روانشناسانه دارد که می تواند گریبان بسیاری از زن های همسن و سال او را
گرفته باشد.
با توجه به شرایط ایران ،داستان های کوتاه فریبا صدیقیم از پیچیدگی های
فرمی و زبانی برخوردار هستند .لیورا اما رمانی است روشن ،روان و پر کشش که
با خواننده ،دنیایی بی واسطه برقرار می کند ،و این مرهون چاپ و نشر کتاب
در خارج از کشور است.
***
فریبا ،صدیقیم متولد  ،1338دوران کودکی را در نهاوند گذراند و پس از آن
با خانواده به تهران مهاجرت نمود ،ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد .مدرک
فیزیوتراپی را از دانشگاه تهران گرفت .در سال  2001با خانواده به آمریکا مهاجرت
کرد و درس اولتراسوند خواند .او سال هاست در این رشته کار و تدریس می
کند .کار ادبی اش را بیست و پنج سال پیش با کودکان و نوجوانان شروع کرد
که حاصل آن چهارده کتاب است« :دو برادر دو دوست»« ،اگر مادر بود چکار
می کرد؟»« ،سعید و اسباب بازی هایش»« ،من چی نقاشی کنم؟»« ،احمد
و بوته ی گل سرخ»« ،چطور مادر را خوشحال کنم»« ،من خودم»« ،خانم
بلوز آبی»« ،کوچکترها بزرگترها»« ،سفید گریه نکن»« ،نابغه ی کوچک»،
«دوستت دارم»« ،شما دوست مرا می شناسید» و نیز کتابی در زمینه ی
کمک درسی ریاضی .او با شرکت در کالس های ادبی دکتر رضا براهنی به شعر
و داستان نیز رو آورد که حاصل آن مجموعه ی شعرهای «به تعویق می اندازی
ام تا کی»  ،و «این قلب معمولی نمی زند» و مجموعه داستان های «شبی
که آخر نداشت»« ،شمع های زیر آبکش» و «من زنی انگلیسی بوده ام» می
باشد« .لیورا» اولین رمان وی است که توسط نشر نوگام در سال  1395منتشر
شده است.

کتاب شامل سه فصل و با سرفصل های بسیار است .فصل ها گاه بسیار بلند
و زمانی بسیار کوتاه اند .اسامی سرفصل ها نیز زمانی یک کلمه و گاهی یک
جمله اند .به نظر می رسد نویسنده در خصوص نام گذاری نامتعارف سرفصل
ها قصد نوآوری داشته است.
در این داستان لیورا ابتدا اقلیت مذهبی و سپس اقلیت سیاسی و در پایان
اقلیت مهاجر است .مهاجرتش به آمریکا منتج به بازنگری زندگی اش می شود.
دوران بلوغ و نوجوانی را بی پرده و صریح تشریح می کند و تعلیمات کلیمی را
به نقد می کشد .به نظر می رسد که وسواس مادر و خیانت پدر از دیگر سایه
هایی هستند که از کودکی در کنار او راه افتاده و آینده اش را عمیقا تحت تاثیر
قرار داده اند.
لیورا اسیر دو عشق هم زمان شده؛ و به بهانه توصیف این دو عشق ،دست به
دامان ادبیات اروتیک می شود و به نظر می رسد در این خصوص موفق بیرون
می آید .زندگی لیورا پر از احساس گناه است .این بخش از کتاب ادبیات اعتراف
را به ما یادآور می شود ،چرا که نویسنده راوی را اول شخص انتخاب کرده و این
انتخاب دست نویسنده را برای بیان اعتراف از زبان راوی باز می گذارد.
داستان مملو از قصه و افسانه و متل ،رنگ و بو و صدا ،نشانه گذاری و
راست نمایی و عنصر تکرار است .نویسنده در زمان افسردگی و ناامیدی قهرمان
داستان ،از رنگ های خاکستری و سیاه زیاد استفاده می کند اما در زمان
دلدادگی اش از رنگ های بنفش و ارغوانی که بدون شک سمبول عاشقی
هستند بهره می گیرد .رنگ های سبز و سفید لباس نامزد لیورا – همایون –
بیان زندگی و آزادگی هستند .پدرکفش ورنی می پوشد و با تامار رابطه دارد،
همسر لیورا ـ کیان ـ هم کفش ورنی می پوشد و از خانه خارج می شود در حالی
شماره  165مهر ــ آبان 1395
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در جگر خاری ليکن
از ِ
ره اين سفرم میشکند .

گردآوری از سعید نوری بوشهری
حسین منزوی ( ۱مهر  ۱۳۲۵ـ  ۱۶اردیبهشت  )۱۳۸۳را بیشتر به شاعری غزل
سرا شناخته اند .وی در سرودن شعر نیمایی و شعر سپید هم تبحر داشت .در
این شماره یک غزل و یک شعر نو را از وی می آوریم:
بی تو به سامان نرسم ،ای سر و سامان همه تو
ای به تو زنده همه من ،ای به تنم جان همه تو
من همه تو ،تو همه تو ،او همه تو ،ما همه تو
هر که و هرکس همه تو ،این همه تو ،آن همه تو
من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من
تخته تو و ورطه تو و ساحل و توفان همه تو
ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم
رمز می ستان همه تو راز نیستان همه تو
شور تو ،آواز تویی ،بلخ تو ،شیراز تویی
جاذبه ی شعر تو و جوهر عرفان همه تو
همتی ای دوست! که این دانه ز خود سر بکش
ّ
ای همه خورشید تو و خاک تو ،باران همه تو
تا به کجایم بری ای جذبه ی خون! ذوق جنون !
سلسله بر جان همه من ،سلسله جنبان همه تو
			

رجعت

حسین منزوی ـ مجموعه اشعار

بر چارچوب قهوه ای ماندم
و دل به آبی های دورادور ،خوش کردم
با انتظاری مثل عشقم پیر
انگار می دانستم این «نی»
گل می دهد یک روز
ـ گیرم دیرـ

نازک آرای تن ساق گلی
که به جانش ِکشتم
و به جان دادمش آب
ای دريغا! به برم میشکند
دستها میسايم
تا دری بگشايم ،
بر عبث میپايم
که به در کس آيد؛
ديوار به هم ريخته شان
در و
ِ
بر سرم میشکند .
میتراود مهتاب
میدرخشد شب تاب
مانده پای آبله از ِ
راه دراز
دم دهکده ،مردی تنها؛
بر ِ
کوله بارش بر دوش،
ِ
دست او بر در ،میگويد با خود :
ی چند
ـ
«غم اين خفته ِ
ِ
چشم ترم میشکند! » ...
خواب در
ِ
			

نیما یوشیج

چهارپاره یا چارپار ه یکی از قالب های شعر فارسی است .این قالب در شعر
کالسیک فارسی تازه است و پس از مشروطیت در ایران رواج یافتهاست.
چهارپاره از دوبیتی هایی با معنای منسجم تشکیل شدهاست ،با این تفاوت که
برخالف دوبیتی ،معموال مصرع های اول با مصرع های دوم و چهارم ه م قافیه
نیست و از لحاظ وزن نیز کافی است که مصرع ها هم وزن باشند( .آرایههای
ادبی ـ قالب های شعر ،بیان و بدیع)
این هم چهارپاره ای است از محمد تقی بهار (ملک الشعرای بهار):

کسری و دهقان
		
شاه انوشیروان به موسم دی
		
در سر راه دید مزرعهای

رفت بیرون ز شهر بهر شکار
که در آن بود مردم بسیار

		
اندر آن دشت پیرمردی دید
		
دانه جوز در زمین می کاشت

که گذشته است عمر او ز نود
که به فصل بهار سبز شود

		
گفت کسری به پیرمرد حریص
		
پای های تو بر لب گور است

که چرا حرص میزنی چندین؟
تو کنون جوز می کنی به زمین؟

		
جوزه ده سال عمر میخواهد
تو که بعد از دو روز خواهی مرد!

که قوی گردد و به بار آید
گردکان کشتنت چکار آید؟!

		
مرد دهقان به شاه کسری گفت
		
دگران کاشتند و ما خوردیم

مردم از کاشتن زیان نبرند
ما بکاریم و دیگران بخورند

		
گفت انوشیروان به دهقان زه
چون چنین گشت شاه ،گنجورش

زین حدیث خوشی که کردی یاد
بدرهای زر به مرد دهقان داد

گفت دهقان مرا کنون سخنیست
		
هیچ دهقان ز جوزبن در عمر

بو که افتد پسند و مستحسن
برنچیده است زودتر از من!

میتراود مهتاب
میدرخشد شب تاب
چشم کس و ،ليک
نيست يک دم شکند خواب به
ِ
ی چند
غم اين خفته ِ
ِ
چشم ترم میشکند .
خواب در
ِ

		
گفت کسری :زهازه ای دهقان
		
هان به پاداش این سخن بستان

ز بن دوباره حدیث تازه و تر!
از خزانه دو بدره دیگر!...

		
کشور آباد میشود چون شاه
		
خانه یغما شود ز جهل رییس

با رعایا کند به مهر سلوک
ملک ویران شود ز جور ملوک

نگران با من استاده سحر
صبح ،میخواهد از من
قوم بهجان باخته را بلکه خبر
دم او آورم اين ِ
کز مبارک ِ

جوز = گردو جوزه = یک گردو گردکان = گردو
بدره = کیسه پول مستحسن = نیکو و پسندیده

دانسته بودم کز منت تاب گسستن نیست
وگرچه تن دادی به آن تندیس تقدیری
دانسته بودم کز منت یارای رستن نیست.
جشن بزرگ بازگشت،
اکنون
		
هر واژه در شعرم
چراغی است
می آیی و در رهگذارت
پل بستن رنگین کمان خوش باد!
حسین منزوی ـ نشریه پیشتاز ،دفتر اول ،پاییز 1357
این شعر نیما را خیلی دوست دارم .یادآور یک روز ابری است برای من در
زمستان سال  .1358پیاده روهای روبروی دانشگاه تهران پر بود از دستفروشان،
که دیگر دستفروش نبودند و هر کدام چادری برپا کرده بودند و کتابی ،نواری،
پوستری ،و یا چیزی دیگر داشتند برای انبوه رهگذران .و من دکلمه این شعر را
از بلندگویی به بلندی شنیدم و بر دیوار گذرگاه خاطره ام نقش انداخت .دست
هام را که به سرما ِسر شده بود به دهان بردم و ها کردم .هنوز اما سردند.

میتراود مهتاب
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«ملک الشعرای بهار»
زه=کلمه تحسین و آفرین
زهازه = آفرین بسیار

فرشته وزیری نسب متولد سال  ۱۳۳۸و داری دکترای ادبیات انگلیسی از
دانشگاه گوته فرانکفورت است .وی در زمینه شعر ،داستان کوتاه ،نمایشنامه
نویسی ،ترجمه ،بازیگری و کارگردانی تجربه هایی کرده است .از او سه ترجمه
نمایشنامه ،یک مجموعه شعر ،یک مجموعه ترجمه از شاعران آلمانی و مقاالت
و ترجمه های زیادی در مجالت مختلف منتشر شده است.
چطور پوسته ام را بیندازم
از مرزهای کاغذی بگذرم
نقره موها را فراموش کنم
برای تو در آن سوی مرزها شعری بنویسم؟
نامت را به شیرینی بر لب بیاورم
وقتی که نام شیرین ندارم
چطور رویاها را از مهرهای روی پیشانی عبور دهم
که چرکین در گلویم نمانند؟
چطور برای چهره ات ابعادی پیدا کنم
یا برای خطوط تنت
که درهم نریزند به وقت تماس؟
چطور لمست کنم که از هوایی
و از جسم و جان من این همه جدایی؟
بین خاور هوا و باختر رویا
کجا بسازم خانه ی ترا؟
کجا جا دهم خطوط خمیده تنم را
که به خط های کشیده بر نخورد؟
نه! در این جهان پر مرز و خط
جایی برای خطوط شکسته نیست.
فرشته وزیری نسب
			
مریم رئیس دانا متولد سال ـ  1346دارای مدرک لیسانس مترجمی زبان فرانسه
ـ در زمینه های داستان نویسی ،شعر ،روزنامه نگاری ،نقد ،و ترجمه متن های
سینمایی ،ادبی و هنری فعال است .او در سال  1382برای نوشتن داستان
«جزيرهای در دل تهران بزرگ» برند ه تنديس جایزه صادق هدايت در دور ه دوم
شده است .مجموعه داستان «عبور» و ترجمه  82شعر از ژاک پره ور ،شاعر
سورئالیت فرانسه ،به فارسی از دیگر کارهای رئیس دانا است .در این شماره،
خوانندگان محترم را به شعری از وی میهمان می کنیم.

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در بیست و پنجم جون و سی ام جوالی
در مرکز ایرانیان سن دیگو تشکیل شد .در این دو گردهمایی کتاب های زیر
معرفی شده و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند:
ِ
•س ِفر خروج ،نوشته آصف سلطان زاده
•لیلیا ،نوشته مرتضی فخری ـ برنده جایزه ادبی رمان متفاوت سال 1389
•لوچیانو ،نوشته محمدرضا مرزوقی
•لیورا ،نوشته فریبا صدیقیم
•خانه ادریسی ها ،نوشته غزاله علیزاده
•امشب اشکی می ریزد ،نوشته کورس بابایی
•عطر فرانسوی (مجموعه داستان های کوتاه) ،نوشته حسین مرتضاییان آبکنار
•از شیطان آموخت و سوزاند ،نوشته فرخنده آقایی ـ برنده جایزه هفتمین دوره
کتاب سال نویسندگان و منتقدان مطبوعات 1385
•سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش (رمان) ،نوشته هاروكي موراكامی ـ
ترجمه امیر مهدی حقیقت
•زمستان  ،62نوشته اسماعیل فصیح ـ همراه با اشاره به سایر آثار نویسنده
•ما ،نوشته مهناز عطارها و فوژان زینی
•نگاهی به شاه ،نوشته عباس میالنی ـ  1392چاپ اول ،انتشارات پرشین سیرکل،
تورنتو کانادا
•خیالت راحت رئیس (رمان) ،نوشته احمد پورامینی

در گردهمایی ماه جون یکی از دوستان ،شرکت کنندگان را به داستان
کوتاهی از خود به نام «نازنین» میهمان کرد.
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.

باغ هلندی
باغ هلندی یاس میدهد،
یاس ُپر ِپر زرد،
سفید و بنفش.
سفید تاج میشود
دامن بنفش
گردن آویز زرد تا حریر سینه میرود.
هوسناک ترین لب جهان در طوالنی ترین داالن شب،
طعم َگس.
می ِ
کشد عطر تن
تا ستارهی صبح.
عشق عشق!
بر بنفشهها موج میآید،
دامن دامن.
در موها،
باد برقصد
تا پیچ کمر.
یاسهای سپید
پاشیده بر سبزای زمین.
تن ،طالیی
تن ،سپید
میتابند
انگار طناب.
زیر هم میرقصند ،میجنبند
تا ابدیت درخت.
			

مریم رئیس دانا
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ISSD is now accredited by all major School
Districts in the region.
 گرچه از فصل تابستان هنوز.دینگ دانگ! این صدای چیست؟ زنگ مدرسه
 تعطیالت تابستانی مدرسه به روزهای پایانی خود،یک ماه باقی مانده است
رسیده است و به زودی کالس های درس از صدای پای بچه ها و هیاهوی
 مدرسه ایرانیان سن دیگو منتظر حضور شاد و.دانش آموزان پر می شوند
.پرنشاط شماست

Iranian School of San Diego is starting
its 29th year of activities.
Registration for Branch (I) is on Sunday September 11
and for Branch (II) on Thursday September 8, 2016. The
classes for each branch start exactly one week after.
Our Persian language program consists of six levels. Each
level takes one year to complete. We are also offering
adult classes for Persian learners as well as Kindergarten
and Preschool classes. The minimum age to attend school
is 4.5 years. Beside the language classes, we offer extracurricular activities such as Folk Dancing, Theater and
Music. The classes on Sundays start at 9:30 consist of
three sessions of reading, writing, listening and speaking.
There is also one hour of applied Persian which includes
culture and communication. The classes for Branch II remain the same, from 6 to 8PM. Please note the following:

Music Classes: This year we are offering music classes
based on the ORFF SYSTEM and other methods with a
new instructor. Classes are on Sundays from 12 noon to
1:00 pm. Students, in any age can attend these classes.
The music instruments would be provided by School. No
prior knowledge of music is necessary. In these classes
students would learn: general concepts of melody and
rhythm, rhythmic games, team work and Iranian folk
songs.

• We will continue to offer Music classes along with
Dance and Theater. We do however need a minimum of 5 registered students for each class. These
classes are for the Sunday sessions only.

Classes that we are offering at ISSD:

• There will be a $50 late registration fee after 9/13
(Branch I) and 9/10 (Branch II).

•

For more information regarding registration, tuition and
payment methods, please visit our website http://www.
pccsd.org/issd/ or call 858-552-9355. You can register
on line to avoid the registration rush. (Fill out the application print and fax to 619-374-7335)
Please Note: Our Persian Language Program is accredited by San Diego Unified School District, Poway Unified, San Deguito Union High School District and many
other district in the area. We have recently obtained
accreditation from Western Association of Schools and
Colleges (WASC). High school students can take Persian
as a second language and transfer their credit to their
respected schools. Students, who take Persian for credit,
should fulfill at least 140 hours (180 hours for Poway)
per academic year. That means that they have to attend
four to six hours of classes per week. Persian would be
transferable and honored by the University of California
and the California State systems. For more information
please contact our office at (858)552-9355.

www.issd.pccsd.org

•
•

•
•
•
•
•
•

Persian 1 through 6 for ages 6 and up (non-credit),
Persian as second language, levels 1 through 6 for
highs school students (for credit)*
Pre Kindergarten and Kindergarten for ages 4.5 and
up,
Persian for adult students,
Dance classes for students of all ages,
Dance class for adults,
Music class for students of all ages,
Theater and acting workshop,
Daf workshop for adults,

*Students must obtain proper forms from their respected school and present at the time of registration. For
more information visit our website: issd.pccsd.com

follow us in Facebook
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آگهی ثبت نام سال 2016 – 2017

شعبه اول یکشنبه  11سپتامبر  2016از ساعت  9:30تا  12ظهر
در مدرسه مونت کارمل اتاق C_1

شعبه دوم پنجشنبه  8سپتامبر  2016از ساعت  6تا  8بعد از ظهر
در مدرسه مونت کارمل اتاق C_1

ISSD Registration 2016-2017

Branch I Sunday September 11, 2016 at 9:30am-12pm
Branch II Thursday, September 8, 2016 at 6-8pm
Mt. Carmel High School

Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road • San Diego, CA 92129

For more information: 858-552-9355

مدرسه فارسی

چرا باید من را انتخاب
بکنید برای این تجربه؟ من خیلی
عالقه دارم به فرهنگمون .فکر میکنم
که خیل 
ی مهم است او
نایی که در آمریکا بزرگ شدن در مورد
کشورشون بدونند و یاد بگیرند.
من ا
سمم
رامینا اربابی
هست و  ۱۶سالمه ،و در آمریکا م
تولد شدم .در بچگی ،چندین بار
رفتم
ا
یران ولی چیزی
را یادم نمیاد ۲ .سال پیش ما
مانم ایده داده بود که بریم ایران.
منم یه دختری که زیاد
از
ا
یران
نمید
ونه،
این ایده را دو
ست نداشتم .به مامانم گفتم که
نم 
یخوام برم ایران چون
دوستام اینجا هستند ،و گفتم که
بلیطو تغییر بده که کمتر بمونیم.
یه
ماه
بعد
در ایران بودیم .هم ٔ
ه جزئیات را توضیح نمیدم ،ول 
ی بعد از چند هفته تو ایران،
نم
یخوا
ستم
برگردم .از موقعی که برگ
شتم آمریکا ،همیشه به ایران فکر م 
یکنم ،و یه بخشی
از
و
جودم
خال 
ی است .از آ 
ن به بعد من فقط دوست دارم به
بچههای ایرانی که در آمریکا بزرگ
ش
دند،
یاد
بدم که ف
رهنگمون بسیار با ارزش و قشنگه .دورهٔ
 ۶ساله مدرسه فارسی را در ۴
سال تمام کردم ،و
حاال
م
ی

خوام
به
مد
رسه
خ
دمت بکنم.
به همین دلیل دوست دارم که در
این مدرسه کار کنم .خیلی ممنونم
از مدیر مدرسه آقای صدر که خیل 
ی کوشا ،صبور ،و از خود
گذشته است ،از معل
مهای بسیار مهربون ،و هم ٔه کسان 
ی که
در این مدرسه زحمت می کشند.
رامینا اربابی
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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 در رابطه با «انتخابات» است.

الکترال کالج دیگه چیه؟

هابیل :دفه پیش که در مورد انتخابات صحبت می کردیم نکته جالبی گفتی
درباره این که انتخابات ریاست جمهوری می تونه به نتیجه انتخابات فقط چند
ایالت بستگی پیدا کنه و رای بقیه ایاالت تاثیری توی قضیه نداره .یعنی واقعا
این همه برو و بیا همه الکیه و رای اوهایو ،پنسیلوانیا ،فلوریدا و ویرجینیا معلوم
می کنه که کی رییس جمهور می شه؟ این که خیلی وحشتناکه! اصال این قضیه
الکترال کالج چی هس؟ چرا این جا مث همه دمکراسی های دیگه هر کی رو
بیشتر رای آورد انتخاب نمی کن؟
قابیل :آره اگه مث بقیه دنیا کل آرا یا به اصطالح «پاپیوالر ووت» حساب می
شد ،سال  2000ال گور سه میلیون بیشتر از جورج بوش رای آورده بود و اون
انتخاب می شد .ولی فلوریدا که یکی از همین ایالت های «سوینگ» یا آویزون
بود با حدود  500رای که البته اونم باز زیر سئواله تونست همه رای الکترال
خودشو به جورج بوش بده و اون رییس جمهور بشه .این قانون هم از اون
قوانین عقب افتاده توی قانون اساسیه که نمی شه بهش دست زد .مال زمانیه
که ارتباط بین ایالت ها و رای گیری در جاهای مختلف کشور آسون نبود .این
سیستم رو ُد ُرس کردن تا هر ایالت بر اساس تعداد نماینده هاش توی کنگره
رای داشته باشه .توی انتخابات ریاست جمهوری رای این نماینده هاس که
حساب می شه نه رای مستقیم مردم .خیلی ها هم با این روش مخالفن ولی
کاری نمی تونن بکنن.
هابیل :یعنی چی؟ یعنی نماینده های کنگره رئیس جمهور رو انتخاب می کنن.
این که دخالت قوه قانونگذاری تو قوه اجراییه .پس استقالل قوا چی می شه؟
قابیل :نگفتم نماینده های کنگره رای می دن .این سیستم الکی و پیچیده
اس .سعی می کنم توضیح بدم .در نظر بگیر مثال ایالت ماساچوست  2تا
سناتور داره و  8تا نماینده هاوس یا مجلس ،جمعا می شه  10تا .یعنی ایالت
ماساجوست  10تا الکترال ووت داره .روز رای گیری هر کس بیشترین رای رو
توی ایالت ماساچوست بیاره همه ده تا رای رو می گیره .کالیفرنیا هم دو تا
سناتور داره و 53نماینده هاوس یا مجلس یعنی  55تا الکترال ووت داره .پس
روز انتخابات که هیالری بیشترین رای رو می آره همه  55الکترال ووت به
اون تعلق می گیره ،و به همین ترتیب هر کس نصف به عالوه « 1الکترال کالج
ووت» رو آورد می شه رییس جمهور ،یعنی  270رای .جورج بوش  271رای آورد
و برنده اعالم شد در حالی که کمتر از ال گور رای آورده بود.
هابیل :چه سیستم الکی و احمقانه ایه! پس واسه همینه که می گی رای ایالت
هایی که از اول معلومه آبی یا قرمزن تاثیری توی کل انتخابات نداره چون اونا
رای شون مشخصه و تعیین کننده انتخابات اون سوینگ استیت ها ،ببخشید،
ایالت های آویزون هستن .حاال فهمیدم .توی اون ایالت ها هم اونایی که
دمکراتن به هیلری رای می دن ،جمهوری خواهام به ترامپ و انتخابات می
افته به دس اون پنج درصدی ها که معلوم نیس کدوم وری رای می دن .اگه
اونام به هیلری رای بدن کل ایالت می شه واسه هیلری و الکترال کالجش به
هیلری رای می دن .خب اگه همه از این سیستم عهد دقیانوسی ناراحتن چرا
عوضش نمی کنن .بعدش هم این نماینده ها اگه نماینده های کنگره نیستن ـ
که نمی تونن باشن .پس کی ان؟
14
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قابیل :اوال این که واسه خیلی ها قانون اساسی مث وحی منزل می مونه ،انگار
خود مسیح اونو از بهشت آورده و جای دست بردن نداره .فقط این قضیه نیس
خیلی چیزای دیگه هم هس ،مث متمم دوم و قضیه اسلحه که واسه اون زمان
و واسه تفنگ های سر پر و یه کشور تازه تاسیس ناامن نوشته شده ،نه واسه
مسلسل و اسلحه اتوماتیک با این همه ارتش و پلیس .بهرحال تغییر قانون
اساسی آسون نیس و هر متممی بخوان اضافه کنن دو سوم رای ایالت ها رو
الزم داره که تقریبا غیرممکنه .در مورد این که این نماینده ها کی ان ،یه سری
آدم های سرشناس سیاسی اون ایالتن که وقتی نتیجه انتخابات ایالت مشخص
شد مث تئاتر جمع می شن صورت جلسه می کنن و نتیجه اش رو می فرستن
واسه سنا و اونا رسما برنده رو اعالم می کنن.
هابیل :خیلی ممنون ،قضیه روشن شد .خب حاال اگه قراره اون ایالت های
آویزون نتیجه انتخابات رو تعیین کنن پس چرا اصال کاندیداها روی اون ایالت ها
تمرکز نمی کنن؟ چرا وقت و پولشونو توی ایالت هایی که تکلیفشون معلومه حروم
می کنن؟ ولی سوای این حرف ها انتخابات امسال خیلی بی سابقه اس .می دونم
که تو ام گردهمایی های جمهوریخواها و دمکراتا رو دیدی .قبول داری مث روز
و شب بودن؟ توی یکی همه چی دور محور یه شخص بود .اونم چه الکی! هیچ
کدوم از آدمای مطرح حزب حتی رئیس جمهورهای قبلی حاضر نشده بودن بیان.
یه سری آدمای درجه سه و چهارو آورده بودن که در مدح ترامپ حرف بزنن .اونم
که از خودش نه طرحی داشت نه برنامه ای .همش یه خط در میون به هیلری و
اوباما بدوبیراه گفت .واسه من این جای خوشحالیه که این جمهوری خواها که
توی این هشت سال هر کاری از دستشون براومد کردن که جلوی اوباما و برنامه
هاش رو بگیرن ،حاال غولی رو که ُد ُرس کردن که داره اول از همه پاچه خودشونو
می گیره .از یک طرفم ناراحت کننده اس که این همه آدم عقب افتاده توی این
مملکت هس با این افکار نژادپرستانه و افراطی.
قابیل :آره منم کنوانسیونا رو دیدم .تا حدودی هم با تو موافقم .من به عنوان یه
جمهوریخواه بعضی جاهاش کالفه می شدم .ترامپ به نظرمنم یه شومن و یه معرکه
گیر بیشتر نیس .واسه همینم من بهش رای نمی دم .ولی نمی تونی بگی اونایی
که ازش طرفداری می کنن آدمای عقب افتاده ای ان .اکثر اونا به خاطر نارضایتی
از سیستم موجوده که امیدشونو در ترامپ می بینن .اونا هیلری رو دنباله همون
سیستم ورشکسته که هیچ کاری واسه اونا نکره می بینن .اکثر طرفداراش طبقه
کارگر سنتی و سفیدن .نمی تونی بگی پولدارا و وال استریت از اون حمایت می
کنن .می دونی ،تو ماه گذشته ترامپ هشتاد و دو میلیون دالر جمع کرده ،اونم از
دونیشن های ده بیست دالری ،یعنی از طرف همون آدمای زحمتکشی که تو یه
عمر ازشون خواستی دفاع کنی .من به این دلیل به اون رای نمی دم که می دونم تو
خالیه .طرح و برنامه نداره و بدتر از همه نارسیسیست و خودمحوره .به نظر من اون
به اصول اساسی حزب جمهوری خواه اعتقاد نداره .اون به همین راحتی می تونست
از طرف حزب دمکرات بیاد باال چون اصول واسش مهم نیست .خودش مهمه.
هابیل :اوال من هنوز سر حرفم هستم .طرفدارای اون عقب افتاده ترین اقشار
جامعه ان .این که حاال از طبقه کارگر و زحمتکش هستن که چیزی رو عوض
نمی کنه .اینا آدمایی ان که همه عمرشون بر ضد منافع طبقاتی شون رای دادن.
اینا پایه حزب ان .توی همه انتخابات های گذشته هم دیدیم که چشم بسته خط
حزب رو دنبال می کنن .به عالوه این که االن کاندیدایی پیدا کردن که مث اونا
نژادپرسته ،ضد مهاجره ،ضد مسلموناس ،ضد زنه و حرفایی می زنه و قول هایی
می ده که هر کی با یه حداقل بینش می فهمه که طرف چیزی بارش نیس و تو
خالیه .اینا همونایی ان که توی انتخابات های قبلی روی ابورشن ،روی اسلحه
و کلیسا پایه حزب جمهوری خواه رو تشکیل دادن .اینا همون تی پارتی های
محبوب توان .اینا همونایی ان که حزب همیشه ازشون استفاده کرده .حزب
جمهوریخواه یعنی همین ها .پس چرا تعجب می کنی که االن ترامپ اونا رو بسیج
کرده؟ حزب جمهوریخواه یعنی این که ترامپ می آد بدترین چیزها رو به سناتور
مک کین می گه ولی اون باز می گه که به ترامپ رای می ده .وقتی کله گنده

های حزب منافع حزبی شون رو در مقابل منافع کشور و مردم قرار می دن ،تو
چه انتظاری از اون لمپن های نژاد پرست داری؟ من به عقاید تو احترام می ذارم.
می دونم که از لحاظ اقتصادی تو محافظه کاری و از لحاظ اجتماعی آدم روشنی
هستی .واسه همین وجدانا نمی تونی به ترامپ رای بدی .ولی قبول کن ترامپ
نتیجه منطقی حزبه و جای گالیه نداره .حاال فرض کنیم ترامپ هم نبود .آیا تو
وجدانا حاضر بودی به کروز رای بدی؟
قابیل :این مساله خیلی فکر منو به خودش مشغول کرده .من مخالف رشد بی
رویه دولتم .مخالف قرض کردن و خرج کردن بی مهابای دولتم ،طرفدار کم
کردن قرض کشورم .من مخالف دخالت دولت توی زندگی مردمم .من مخالف
این قوانین دست و پاگیرم ،من طرفدار نیروی نظامی قوی ام ،من فکر می کنم
آمریکا با این قدرت بزرگ نظامی و اقتصادیش نباید به کشورهای دیگه باج بده
و خیلی چیزه های دیگه .تا حاال حزب جمهوری خواه نزدیکترین بود به این
ایده های من .االنم به نظر من این موج ترامپ می گذره ،به احتمال زیادم تو
انتخابات ریاست جمهوری شکست می خوریم ،ولی امیدوارم سنا رو از دست
ندیم تا اقال امیدی باشه که هیلری نتونه با انتخاب قاضی های لیبرال واسه
سوپریم کورت ضربه های بیشتری بزنه .اگه این جوری بشه ،حزب دوباره می
تونه خودشو ترمیم کنه و چهار سال دیگه قوی تر برگرده .حزب نمی تونه اقلیت
ها رو در نظر نگیره .حزب باید بتونه مساله یازده میلیون مهاجر غیرقانونی رو
حل کنه .حزب باید بپذیره که جامعه عوض شده .حزب باید این واقعیت ها رو
بپذیره که بتونه پلتفورم خودشو ارائه بده و مردم رو دور اون متحد کنه.
هابیل :تو جدا فکر می کنی حزب با این ساختاری که داره بتونه این تغییرات رو
بده؟ حزب شما بنابه تعریف همیشه نظر به گذشته داره ،اصوال همه محافظه کارا
توی همه جای دنیا این جورن .مدینه فاضله شون یه زمانی در گذشته است .در
مقابل ،لیبرال ها و پروگرسیوها نظر به آینده دارن .در نتیجه بر اساس واقعیت
های موجود حرکت می کنن و برنامه ریزی می کنن .حزبی که ایده آلش گذشته
اس ـ حاال چه گذشته ای ،نمی دونم زمان برده داریه یا دهه پنجاه ـ نمی تونه
مساله مهاجرت رو حل کنه ،نمی تونه واقعیت های موجود رو بپذیره .نمی تونه
با نژاد پرستی خداحافظی کنه .مشکلتون اینه.
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شهناز عرش اکمل ،روزنامه نگار ،پژوهشگر ،متولد تهران دانشجوی دکترای
ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی است .نوشتن داستان را از سال نود
خورشیدی به طور جدی دنبال میکند و با رسانه و نشریههایی مانند رادیو
گفتگو ،پرس نیوز ،روزنامه همشهری ،چوک ،نگاه تازه ،بررسی کتاب و آوای
زن همکاری دارد.

آغا

داستان کوتاه

به عزت و شرف الاله اال اهلل ...الاله اال اهلل ...شفیع او بشود شخص ختم
االنبیاء ...الاله اال اهلل ...درود حق به وی و عاشقان مرتضی ...الاله اال اهلل         ...
سیاهی میرفت و تابوت را روی سرش جلو میبرد .تابوت را پیچیده بودند
توی پرچم .زنها پشت مردها حرکت میکردند و به خودشان می پیچیدند.
چند نفر زیر بغل فرخلقا را گرفته بودند .خطوط سرخ درهمی روی گونههای او
نقش بسته بود و آبی چشمانش شفاف تر به نظر میرسید .آغا سرش را پایین
انداخت .نمیخواست چشمش به چشم فرخلقا بیفتد.
«اینم از آخر و عاقبت ولی خان و فرخلقا .خودشان می گن شهید شده اما باور
نکن .سه روزه فرستادنش سردخانه شهر .امروز جنازه را تحویل دادن .همه می
گن کشتنش .توی سنگر با یک نفر جر كرده .با یک گردن کلفت .با تفنگ زدن
توی سینهش .اونجا هم از شر كردن دست نكشیده ...من كه ندیدم .گناهش
گردن اونها که می گن».
آغا حرف میزد و با دستهای چروک خورده اش چنگ می انداخت به تپالهها.
کرمها توی تپالهها وول می خوردند و مگسها وزوزکنان روی آن چرخ می زدند.
توده ای از تپاله را برداشت و توی قالب خشتزنی ریخت .با دستانش روی مواد
را صاف کرد و بعد قالب را برداشت .مواد شكل چهارگوش به خودش گرفته بود  .
نگاه کرد به سردار و لبخندی زد .سردار کالهش را روی سر بی مویش جابجا
کرد و گفت« :خسته شدی .رهاش کن .کمرت خرد شد ».بی آن که جواب
سردار را بدهد شروع کرد به مرتب کردن تپالههای چهارگوش چند روز قبل
که حاال خشک شده بودند« .باید تا آدینه هیمهها را بفرستم خانه تاراج .نان
پزان دارن .اما حاال که جنازه آوردن ده ،حکما عروسی به عقب میافته         ».
سردار از روی پیرنشین بلند شد و شلوارش را تکاند .آغا نگاهی به قد و باالی
او توی لباس خاکی رنگش کرد و زیر لبی صلوات فرستاد .یاد صادق افتاد.
خودش را جای فرخلقا گذاشت و لرز به تنش افتاد .از ذهنش گذشت اگر قرار
است جنازه سردار را بیاورند ،بهتر است شهید شده باشد .نه این که مثل
صادق به زور در کنار سه شهید دیگر چالش کنند.
«بیچاره فرخلقا چی می کشه .خداش بیامرزه اما جوان اهلی نبود .ده هم
بود هرروز یک شری به پا می کرد .یادته لچک از سر سیاهتل کشید و ماچش
کرد؟ سیاهتل آه می کشید و نفرینش می کرد .مثل روز یادمه .همین دم برکه
باال بود .کنار ُکرپی .نشسته بود و لباس می شست .خانها اون روز گندم
شوری داشتن .عید غدیر بود .زناشان پچ پچ می کردن و سیاهتل را نشان
میدادن .حیوانی دختره اشک می ریخت به قاعده یه قلوه سنگ .به همین
ساعت قسم خودم شنیدم .گفت از صاحاب این روز عزیز میخوام که خوار
بشه .جوانمرگ شه .صادق خیلی بد کرد به این بیچاره .خدا از سر تقصیراتش
بگذره .میرزا همیشه میگفت این ولد زنا سر به سالمت نمیبره .همین هم
شد ...استغفراهلل .من که باورم نیست شهید شده باشه ...همه میگن توی
دعوا کشتنش».
سردار با نوک پوتینش زد به تکه سنگی و پرتش کرد سمت جوی آب« .معصیت
داره .این حرفها را جای دیگه نزن .تو که نمی دانی .ندیدی .جبهه است.
مدام گلوله و خمپاره میاد .هر روز این همه جوان از دست می رن .صادق
هم یکی شان .مردم هم اگه می گن ،تو نگو».آغا به كمك پیشانی آستین
پیراهنش را باالتر کشید و به چنگ زدن ادامه داد« .من نمی گم.همه اهل ده
می گن .اصال من چکار دارم .خداش بیامرزه و به فرخلقا صبر بده .داغ جوان
سخته .خدا خودش چاره کنه ».از جا بلند شد و کمی پهن خشک ریخت توی
تپالههای خیس و دوباره چنگ زد .می خواست چند قالب دیگر بزند و کار
را جمع کند .سرش را که بلند کرد قاطرشان را دید که می آمد سمت خانه.
میرزا پشت سر حیوان راه می آمد .با قدمهای محکم و شمرده .مثل همیشه
ترش بود و خسته .آغا هل شد و قالب را رها کرد روی تپالهها .دستش را کرد
توی جوی آب و صلواتی فرستاد و در خانه را باز کرد .قاطر و میرزا هن هن
کنان داخل حیاط شدند .آغا طوری که فقط خودش شنید سالمی داد و افسار
حیوان را گرفت .میرزا كه اخمهایش بدجور توی هم بود ،دست انداخت زیر
شکم قاطر و طناب را باز کرد .از هر دو طرف .بار شبدر با خش خشی ممتد
سرنگون شد روی زمین« .اینا را بگذار برای فردا .تیغ علف خردکن را باید تیز
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کنم .خودم اگر نشد یاور را می فرستم کمکت .دست تنها از پسش برنمیای».
آغا نگاهی به سردار کرد که تکیه داده بود به تنه زبان گنجشک و تماشایشان
می کرد .به دور از چشم میرزا لبخندی به سردار زد.میرزا سیاه پوشیده ایستاده
بود توی مهتابی و با شانه چرکمردش ریش و موهایش را مرتب می کرد .آغا
دستش را با آب دهان تر کرد و کشید روی آینه شکسته غبارآلود که سالها بود
دست به دامان تکه ریسمانی خودش را آویخته بود به سینه دیوارِ « .ا ،چکار می
کنی زن؟ گلش کردی که ».میرزا بی حوصله توپید به زن .راست می گفت.
آینه دیگر چیزی را نشان نمی داد .آغا از صورت خودش جز خطوط مبهمی
از چشمها و بینی و دهان در آن نمی دید .یادش نمی آمد ِكی توی آینه نگاه
كرده بود .آخرین بار آن چنان از زمختی چهرهاش اذیت شده بود كه عهد كرده
بود دیگر به آینه نگاه نكند« .من تا اذان میمانم آنجا برای قرآن خوانی .به این
حیوان برس ».دلش گرفت و فکر کرد که میرزا هنوزهم دلش با فرخلقاست .بعد
از این همه سال .یاد فرخلقا آشوب می انداخت به دلش .اما راضی نبود جگر او
بسوزد .می دانست که داغ فرزند کم چیزی نیست.
میرزا دست میاندازد و گلوی آغا را می گیرد .بدجور فشار می دهد .یك آن دنیا
جلوی چشمان زن سیاه میشود .فرخلقا كنار آخور ایستاده و میلرزد .چادری
كه به كمرش بسته ،گله گله رنگ پهن و تپاله به خودش گرفته .صورتش كم كم
محو میشود .نفس آغا دیگر بند آمده .صدای فرخلقا را میشنود« .رهاش كن.
كشتیش ».فرخلقا آغا را از چنگ میرزا درمیآورد .اشك از چشمان آغا سرازیر
شده .هنوز گلویش می سوزد .دستش را می گذارد روی گلویش و سرفه می
كند .فرخلقا رفته است« .دهانت را باز كنی و حرفی بزنی تكه تكه ت می كنم.
بهتان هم نزن .آمده بود پی گوسفند گمشدهش».
سردار وسط حیاط بود .داشت حیوان را جمع و جور می کرد .آغا دوید طرفش
و افسار را از او گرفت« .دو روز آمدی مرخصی .خودت را خسته نکن .خودم
می برمش طویله ».قاطر را که بست به آخور ،از دریچه کوچک طویله به کوچه
نگاه کرد .یکی از کولیها را دید که لخ لخ کنان قاشق و مالقه به دست می
رفت سمت باالمحله .او را صدا کرد .زن حیران سرش را این سو و آن سو کرد
و دنبال صدا گشت .آغا از طویله جست بیرون و از میانه در خانه به زن اشاره
کرد .روسری بزرگ زن که نقش باغهای ده را بر خود داشت ،دل آغا را برد.
زن ازرق چشمی بود که تا حاال ندیده بودش .شاید چون هیچ وقت باال محله
نمیرفت؛ جایی که کولیها تابستانها پشت مسجد چادر میزدند .شاید هم زن
سر زمینهای مردم خیارچینی می کرد و زیاد توی ده چرخ نمیزد.
زن آمد داخل .یک ستاره به رنگ چشمانش نشسته بود میان دو ابرویش.
« فال هم می گیری؟» زن دستان چروک خورده آغا را گرفت میان دستان پر از
النگویش .دو دستش تا مرفق طالیی بودند« .مرد كه ندارید؟» زن این را گفت
و بی آن كه منتظر جواب آغا باشد چهارزانو پهن شد روی زمین درگاهی .سردار
آن طرف تر ایستاده بود و با ترکه ای روی خاک خط می کشید .سردار می گفت
اینها همه اش خرافات است و نباید پول به این مز ّورها داد .یعنی در اصل این
حرف میرزا بود .می گفت فالگیرها دزدند و نباید راهشان داد توی خانه .اما
آغا میدانست که اینها یک چیزهایی میدانند و پیشانی آدم را میخوانند« .یه
دردی تو دلت داری .یه درد بزرگ که همیشه توی سینه ت سنگینی می کنه.
یه مسافر داری ».دل آغا توی سینه اش باال و پایین می پرید .از توی جیب
لباسش یک اسکناس کشید بیرون و گذاشت کف دست زن« .بگو ببینم خبر بد
بهم میرسه .یه سرباز دارم .دل نگرانم .انگار توی سرم آسیاب میچرخانن».زن
اسکناس را گذاشت توی سینه اش .دسته قاشق و مالقهها را از روی زمین
برداشت و چشمهای ازرق سرمه کشیدهاش را دوخت به آغا« .هیچ خبر بد بهت
نمیرسه زن .سر سربازت سالمت».
آغا در را پشت سر زن بست .سردار که داشت شبدرها را به طرف انبار می برد
گفت« :نمی گی میرزا می بینه بد میشه برات؟ زنک جیبت را خالی کرد و رفت.
چرا گوش به حرفشان می دی؟» آغا جلو رفت و گوشه ای از کومه شبدر را گرفت.
سکوت کرده بود .می دانست هرچه بگوید ،سردار یک جوابی برایش دارد .هیچ

وقت درمورد آن روز به سردار نگفته بود .همان روز نحس چله بری .یادش كه
خلقا هم بود.
میافتاد تخته پشتش تیر میكشید و خیس عرق میشد .آن روز فر 
او هم بچه میخواست .زن فالگیر گفت كه هردوشان از روی نعش ننه مصور
خلقا سه بار پرید .نوبت او كه شد ،سروكله میرزا پیدا شد
بپرند؛ سه بار .فر 
و آن روز را زهرشان كرد .معلوم نبود از كیشنیده بود .نه یااللهی گفت و نه
سروصدایی كرد .بیهوا آمد توی غسالخانه و داد و هوار راه انداخت .با لگد زد
به سطل آب و بعد به پهلوی آغا .زن غسال جیغ می كشید اما میرزا هم چنان
می زد .چنگ انداخته بود به بازوی زن و روی زمین می كشیدش .موقع رفتن
خلقا رویش را گرفته و كناری ایستاده بود.
ناسزای بدی هم به فالگیر گفت .فر 
میرزا زیرچشمی نگاهی به او كرد و آغا را كشید دنبال خودش.
«تو نمیری فاتحه خوانی؟ خوبیت نداره .یه سری بهشان بزن ».آغا که جا
خورده بود ،انگار چیزی نشنیده باشد ،رفت سمت حوضچه .دسته تلمبه را
گرفت و شروع کرد به زدن .آب قلپ قلپ کنان پاشید تو حوضچه و کم کم تندتر
شد و با فشار از لوله زد بیرون .آفتابه را پر کرد و به آرامی پاشید روی خاک حیاط
و با جارو افتاد به جان خطوط گلی که آب روی زمین به جا گذاشته بود .گرد و
غبار بلند شد توی هوا و بوی خاک دماغش را پر کرد .هیبت سردار به زحمت
توی غبار دیده میشد .انگار که با لباس خاکی رنگش محو شده باشد .یک آن
حس کرد دیگر سردار را نمیبیند .جارو به دست ایستاد ،چشمهایش را ریز کرد
و به دقت نگاه کرد .غبار که آرام آرام می نشست روی سینه زمین ،هیبت سردار
هم نمایان میشد .جارو را انداخت .رفت سمت سردار و در آغوشش گرفت.
سرش را گذاشت روی سینه کفتری سردار و آهسته گریست .سردار دستان
مردانه اش را دور کمر او قفل کرده بود و روی سرش بوسه می زد.
قلیان قل قل میکرد .میرزا دود را با تمام جانش میداد توی سینهاش .آغا سفره
را جمع کرد و کناری گذاشت .خانه پر از سکوت بود .تنها صدای قرآن خوانها
میآمد که الی شاخ و برگها آواز می خواندند .میرزا با همان تفرعن همیشگی
اش قلیان می کشید بی آن که کالمی از مراسم امروز بگوید .آغا توی دلش غوغا
بود .با خودش کلنجار میرفت که چیزی بپرسد .حرف تا نوک زبانش میآمد.
دهانش را باز میکرد اما نمیتوانست چیزی بگوید و دوباره حرف را میداد
پایین .آن تو پر از حرف بود .دلش هوای مردش را كرده بود .بی آن كه چیزی
بگوید نگاه کرد به تاریکی بیرون و گوش سپرد به آواز قرآن خوانها.
برکه موج می زند و مرغابیها سرشان را می کنند توی آب و می آورند بیرون.
با ُتکهایشان البالی پرهایشان را میجورند و سر و صدا می کنند .میرزا با
اسب از کنار برک ه می گذرد .آغا پرهیب مواج او را توی آب می بیند .اسب
کنار برکه می ایستد .درست روبروی آغا .حیوان سر کشیده و قشنگش را می
برد طرف آب و می نوشد .آغا سرش را بلند نمی کند .تنش داغ داغ است...
احساس می کند اآلن دلش می زند بیرون و رسوایش می کند .اسب که
سیراب می شود ،سرش را باال می آورد و رو می کند به صاحبش .انگار که
بگوید تمام شد .سیراب شدم .میرزا با مهمیزهایش می کوبد به پهلوهای اسب
و حیوان راه می افتد .آرام آرام تند می کند و سپس می دود .صدای تلق تلق
سمهایش می نشیند توی گوش آغا .تلق ...تلق ...تلق ...بوی مرد پیچیده
توی سر آغا .بو را نفس می کشد و به آرامی ظرفها را می گذارد توی سبدچه.
حاال در غروب سبز ده توی کوچه باغی راه می رود .سبدچه به سر .صاف قدم
برمی دارد تا سبدچه از روی سرش نیفتد .شانههایش را کمی جلو می دهد
و سرش را باالتر می گیرد .تلق تلق ...صدای پای اسبی از روبرو می آید .آغا
صاف تر راه می رود .تنش می لرزد اما سبدچه نباید بیفتد .اسب نزدیک می
شود و میرزا لبخندزنان سبدچه را از روی سر دختر برمیدارد« .می برم در
خانه تان .سنگینه ».افسار را می کشد و اسب را برمی گرداند .محکم می کوبد
به پهلوهای اسب و تند می کند .سبدچه به دست .آغا می ماند و یک کوچه
پر از آواز .تلق ...تلق...تلق ...انگار تمام ده با اسب می دود .صدای قرآن
خوانها از میان شاخ و برگ درختان به گوش می رسد.
میرزا سینی قلیان را کشید طرف دیوار و دستهای خشک و زمختش را به
هم مالید .سردار گوشهای نشسته و کالهش را گذاشته بود روی زانویش.
طرز نشستنش خیلی شبیه میرزا بود .انگار كه خود جوانی های میرزا باشد.
فقط اسب نداشت .آغا فکر کرد که کاش میرزا زود بخوابد تا او قلیان را
برای سربازش چاق کند .میرزا داشت توتون توی کاغذ سیگار میریخت .آغا
خیلی سیگار پیچیدنش را دوست داشت .همیشه با دقت به حرکات ظریف
میرزا با آن دستان زمختش نگاه می کرد .اول کاغذ را از جعبه درمیآورد.
کمی انحنایش میداد و با دو انگشت سبابه و شست از توی قوطی توتون را
درمیآورد و با دقت میریخت روی کاغذ .یک خط مستقیم از توتون روی کاغذ
سفید انباشته میشد .بعد با زبانش دو سر کاغذ را تر میکرد و با همان دو
انگشت میچسباند به هم و آرام فوتش میکرد .کمی که میگذشت فندکش
را میزد و سیگار را دود میکرد .امشب برخالف همیشه چند تا سیگار پیچید
خلقا فکر کند.
و چید روی قوطی توتون .انگار میخواست بیدار بماند و به فر 

«فردا برای سرسالمتی می ری خانه ولی خان .شهید دادن .داغدارن ...امروز
حاجی منیر میگفت آغا را زندانی کردی توی خانه .کلی شرمم شد .قسم خوردم
که من کاری ندارم .خودش از این میراث مانده درنمیاد بیرون .من چه کارش
دارم .زن! گاهی برو توی ده سیر کن .حمام برو .همش که نمیشه جلوی در
خانه تپاله خشک کنی و با خودت حرف بزنی .شدی عین دیوانهها .اهالی فکر
می کنن من به خاطر هیمهها تو رو توی خانه حبس کردم .نمیخوام دیگه
قالب بزنی .آبروم به تاراج رفت ..نه حرفی نه حدیثی نه رفت و آمدی .همه
هم میگذارن به پای من .هیچ کس دستش به کلون در این خونه نمیره .این
هم از بخت برگشته منه .نه زادی نه رودی نه دلخوشی .خسته شدم از این بی
كسی .دلم میخواد سر بگذارم به بیابان ».آغا هیچ نمیگفت .اشکهایش آرام
آرام میچکیدند .میرزا با عصبانیت فریاد میزد .با هر کلمه تنفر از چشمانش
میریخت بیرون .آغا دیگر حرف هایش را نمی شنید .به سردار نگاه کرد که
ساکت گوشه ای نشسته بود و مثل همیشه گوش می داد .باعث خجالت بود.
مگر چند روز مهمانشان بود؟ میرفت و شاید هیچ وقت برنمیگشت .شاید یک
روز شبیه همین روز مردم ده تابوت سردار را روی چشمهایشان میگذاشتند
و میرفتند طرف قبرستان .او را خاک میکردند کنار سه شهید دیگر .دورتر از
صادق .صادق که اصال شهید نبود .هرچند میرزا میگفت هر جور هم که مرده
باشد ،شهید است .اصال جوان که بمیرد ،شهید حساب می شود .اما سردار
فرق می کرد .جوان او فرق می کرد .سردار را خاک می کردند و آغا دیگر توی
خانه حبس نمی شد و تپاله قالب نمیزد .هر روز سر میزد به قبرستان .نوحه
میخواند و زبان میگرفت .گونههایش را چنگ می انداخت و کل میکشید
برای جوانش.
میرزا فریادزنان با لگد زد به قلیان« .کر شدی یا خودت رو می زنی به نشنیدن؟»
قلیان واژگون شد و زغالهای نیمسوز پخش شدند روی خرسک یادگاری .آغا از
جا پرید تا جمعشان کند .یک تکه زغال برافروخته چسبیده بود به قالی .دست
انداخت و زغال را برداشت« .چکار می کنی اجاق کور! دستات می سوزه .با
دستای سوخته می خوای قالب بزنی؟» میرزا با دستمال یزدیاش زغالها را
جمع میکرد و دشنام میداد .آغا مبهوت نگاهش میکرد .دیگر صدایش را
نمیشنید .قرآن خوانها بیوقفه میخواندند .نگاه کرد به سردار که توی مهتابی
ایستاده بود .تکیه داده بود به تیرک ،پشت به آنها و سر بیمویش توی روشنایی
ماه میدرخشید.
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پرسشهایرایجومتداولمشتریانوپاسخهایآقایآرین
اقبالیدرموردترمیم،تصحیح،بهبودوافزایشکردیت
سئوال اول اولین و مهمترین مورد در کارت های اعتباری چیست؟
پاسخ :سابقه پرداختهای شما .
سئوال دوم دومین موردِ تاثیر گذار در Credit Scoreشما چیست؟
ِ
ِ
سقف اعتبار شماست .دوره ی صورت حساب
نسبت اعتبار استفاده شده به
پاسخ:
به سقف اعتبار شما محاسبه میشود .برای این که رتبه اعتباری شما به سرعت
افرایش پیدا کند هرچه این نسبت پایینتر باشد بهتر است .نباید گذاشت این نسبت از
 30درصد بیشتر شود و چه بهتر که این نسبت را خیلی کمتر هم نگه دارید یعنی اگر
سقف کارت اعتباری شما  1000دالراست ،هیچ وقت نگذارید که مجموع بدهی شما از
 300دالر بیشتر شود و در وسط دوره صورت حساب هم هر وقت دیدید که بدهی شما
در حال بیشتر شدن است ،همه یا بخشی از آن را بپردازید تا بدهی شما همیشه زیر
 30درصد سقف اعتبار بماند  .البته این بدان معنا نیست که اگر این  30درصد به 35
درصد افزایش پیدا کند از زندگی ساقط خواهید شد ولی ایده ال این است که بدهی
 25ـ  30درصد داشته باشید .هر چه بدهی کمتر اعتبار بیشتر.
سئوال سوم بهترین طول عمر کارت های اعتباری چیست؟
پاسخ :بیش از پنج سال
سئوال چهارم نوع و تنوع حساب یعنی چه؟ چرا باید حساب های گوناگون و
متنوع داشته باشیم؟
پاسخ :در سالهای اول که ما معمو ًال وامی نداریم و بیشتر حسابهای اعتباری ما همان
کارتهای اعتباری است ،داشتن بیش از یک کارت برای افرایش این پارامتر بسیار خوب
است ولی زیاد هم در این مورد افراطی عمل نکنید .برای یک تازه وارد و کسی که سابقه
اعتباری طوالنی ندارد ،داشتن  2یا  3کارت اعتباری کافی است و نیازی به بیشتر از آن
ندارید .سعی کنید این  2یا  3کارت اعتباری را از جاهای مختلف داشته باشید ،مث ً
ال یک
ویزا کارت ،یک مسترکارت و یک دیسکاور یا امکس (امریکن اکسپرس)
سئوال پنجم تعداد دفعات درخواست اطالعات حساب اعتباری یعنی چه؟
پاسخ :این مورد دو حالت مختلف دارد که به آن  hard inquiryیا hard pull
و  soft pullیا  soft inquiryمیگویند .مورد  Softروی اعتبار شما اثر منفی
ندارد ولی مورد  Hardآن دارد .این بدان معناست که هر بار که شما درخواست
کارت اعتباری میدهید یا برای اجاره ی منزل یا درخواست وام  ،اعتبار شما را
چک میکنند  ،یک  Hard Inquiryیا درخواست اطالعات در سابقه ی شما ثبت
میشود که اگر تعداد آنها زیاد و در بازه زمانی کم باشد ،نشانه ی خوبی نبوده و
باعث کاهش اعتبار شما میشود .ولی زمانی که خودتان  Credit Scoreیا رتبه
اعتباری اتان را میگیرید  Soft inquiryمحسوب شده و تأثیر منفی ندارد .ک ً
ال
برای  hard inquiryحتم ًا موافقت شما الزم است و هیچ کسی نباید بدون اطالع
و هماهنگی با شما  hard inquiryروی سابقه ی شما بزند.
تبصره :اگر موارد باال را رعایت کنید ،باعث می شود که  Credit Scoreشما با سرعت
ی بهتری
خوبی باال رفته و به سطح عالی برسد .با این کار می توانید کارت های اعتبار 
گرفته و یا اگر سر و کارتان به وام گرفتن افتاد ،وامی با شرایط ایده آل دریافت کنید.
سئوال ششم آیا باز کردن کارت اعتباری فروشگاه ها خوبست یا بد؟ چون می گویند که
باز کردن کارت اعتباری فروشگاه ها ،کردیت اسکور را پایین میاورد.
پاسخ :چهار مزیت وجود دارد که با دریافت کارت های اعتباری فروشگاه های
مختلف می توانید از آنها بهره مند شوید .1 :کردیت شما ساخته یا بازسازی می شود.
 .2می توانید با هربار خرید  ،مبلغ قابل توجهی تخفیف بگیرید .3 .می توانید از
کوپن ها و هدایای تبلیغاتی مجانی آن بهره مند شوید .4 .نیازی به پرداخت سود
یا بهره ی نگهداری حساب نخواهید داشت.
داشتن کارت اعتباری فروشگاه ها باعث ساخته شدن یا بازسازی کردیت می شود
نه پایین آوردن کردیت آن
سئوال هفتم آیا هرگونه درخواستی برای کارت های فروشگاهی باعث run
شدن کردیت و افت  Scoreمی گردد؟
پاسخ :هرگونه درخواستی برای کارت های فروشگاهی (هارد پول) محسوب می
شود چه آن کارت را به شما اعطا کنند یا نکنند.
سئوال هشتم آیا افزایش درآمد شخص ،امتیاز او را باال می برد؟
پاسخ :خیر! امتیاز اعتباری به درآمد شخص بستگی ندارد.
سئوال نهم آیا افزایش مبلغ موجود در حساب بانکی ،امتیاز اعتباری را افزایش
می دهد؟
ی به امتیاز اعتباری ندارد.
ی هیچ ارتباط 
پاسخ :خیر .مبلغ موجود در حساب بانک 
18

شماره  165مهر ــ آبان 1395

سئوال دهم آیا چک کردن  credit scoreبه امتیازم لطمه میزند؟
پاسخ :بله و خیر .اگر تمایل دارید از امتیاز اعتباری خود با خبر شوید میتوانید
با خیال راحت این کار را انجام دهید .چک کردن امتیاز توسط خود شخص هیچ
تأثیری روی امتیاز اعتباری ندارد ،حتی اگر شخص هر روز امتیاز خود را چک
کند .اما اگر این شخص برای گرفتن کردیت کارت ،چه بانکی یا فروشگاهی ،ظرف
ی (معموال شش ماه) سراغ شرکتهای متعددی رفته و به هر کدام از
مدت کوتاه 
آنها اجازه دهد تا امتیاز او را چک کنند ،به امتیاز وی لطمه وارد خواهد شد .این
قاعده در مورد اقدام کردن برای وام مسکن ،وام دانشجویی و یا وام اتومبیل نیز
صادق است چرا که ماهیت اقدام برای این وامها ایجاب میکند تا شخص به سراغ
شرکتهای مختلف رفته تا بتواند وامی متناسب با شرایط خود را پیدا کند.
سئوال یازدهم اگر بانک وام ماشین را Approveکند و کسی به خواهد قبل از
 Pay offکردنش ،وام بیزنس بگیرد  ،آیا بانک دوباره به او وام می دهد؟
پاسخ :با توجه به این که ماشین یک دارایی قابل تملک محسوب می شود نبایستی
روی وام بعدی شما تاثیری بگذارد .ولی این موضوع را مدنظر داشته باشید پرداخت
های ماهیانه ی شما برای ماشین از نظر بانک جزء مخارج شما محسوب شده و از
درآمد شما می کاهد و بانک برای اعطای وام بعدی به این موضوع توجه خواهد نمود
که پس از کسر مخارج شما که شامل کلیه اقساط ماهیانه شما می باشد ،هنوز درآمد
شما کفاف پرداخت اقساط وام جدید را خواهد داد یا خیر
سئوال دوازدهم آیا تسویه کامل کردیت کارت یا الین ـ اف ـ کردیت و بستن آن
به افزایش امتیاز اعتباری کمک میکند؟
ی از رایجترین شایعات در دنیای کردیت است .پرداخت
پاسخ :خیر این مورد یک 
کامل کردیت کارت یا الین ـ اف ـ کردیت و بستن آن معموال به جای افزایش
ی که آن را
امتیاز ،آن را کاهش میدهد .مخصوص ًا اگر سقف اعتبار کارت یا حساب 
بسته اید باال بوده و یا این کارت یا حساب ،قدیمی بوده باشد .به خاطر بسپارید
که باز کردن حساب کردیت کارت و یا حسابهای اعتباری مانند یا الین ـ اف ـ
کردیت و بستن آنها ،هر دو به امتیاز شما لطمه میزنند .بر این اساس هر گاه به
شما پیشنهاد باز کردن حساب اعتباری شد ،قبل از اقدام کردن ،در مورد آن به
ی فکر کنید .در ضمن توجه داشته باشید که حساب بانکی با حساب اعتباری
خوب 
ی خود را هر زمان که اراده کنید بدون
تفاوت دارند .شما میتوانید حساب بانک 
تاثیر منفی روی امتیاز اعتباری ببندید.
سئوال سیزدهم امتناع از پرداخت بدهی تا چند سال روی سابقه اعتباری تأثیر
میگذارد؟
پاسخ :چنان چه شما به شرکتی که به مؤسسات ثبت اعتبار گزارش میدهد ،بدهی
پرداخت نشده دارید و یا بدهی شما به آژانس های کالکشن واگذار شده است ،سابقه
ی قرار میگیرد .
شما تا  ۷سال تحت تاثیر منف 
سئوال چهاردهم آیا پرداخت بدهیها  ،بالفاصله امتیاز اعتباری را افزایش
میدهد؟
پاسخ :بلی و خیر .اگر چه پرداخت بدهیها به افزایش امتیاز اعتباری کمک
شایانی مینماید ،اما معمو ًال ترمیم خسارتهای وارد شده به امتیاز اعتباری به
ی نیاز دارد .به عبارت دیگر اگرچه پرداخت بدهیها ،اولین و مهمترین
زمان طوالن 
اقدامی است که هر شخص برای بهبود سابقه اعتباری خود میتواند انجام دهد،
اما این اقدام بالفاصله اثر بخش نبوده و نتایج مطلوب آن در طول زمان به ثمر
مینشیند.
سئوال پانزدهم اگر حسابی به مدت طوالنی استفاده نگردد چه اتفاقی می افتد؟ آیا
بانک آن را بسته و جریمه می گیرد؟
پاسخ :هر حسابی که به مدت طوالنی بدون وجود هیچ گونه مبلغی در آن و بدون
استفاده باقی بماند از طرف بانک بسته خواهد شد و اگر منفی هم شده باشد پس از
بسته شدن حساب ،مبلغ منفی شده به  Chexsystemفرستاده خواهد شد.
سئوال شانزدهم آیا داشتن کردیت کارتهای متعدد ،امتیاز اعتباری را کاهش
میدهد؟
ی نمیکند شما  ۳کارت اعتباری دارید و یا  30تا .مطلبی که اهمیت
پاسخ :خیر! فرق 
دارد این است که چه مبلغی از اعتبارتان را استفاده کردهاید (بدهی دارید).
سئوال هفدهم اگر شخص تازه واردی که سابقه ی کردیت چندانی ندارد بخواهد
اسمش را روی کارت شخصی دیگر که سابقه ی کردیت خوب چندین ساله دارد
به عنوان  applicantـ  coثبت کند ،از نظر سابقه ی ساخت کردیت برای شخص
تازه وارد چگونه خواهد بود؟
پاسخ :اثر گذاشتن روی سابقه كرديت بستگی به این دارد كه اسم شما از چه
طریقی به كرديت كارت طرف اول اضافه می شود .در اين مورد بایستی طرفین
دقت داشته باشند که بانك اسم شما (نفر دوم) را چگونه اضافه می کند؟
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Tel (858) 552 9355

فیلم مستند شش قرن در شش سال

کارگردان :مجتبی میرطهماسب

شنبه  15اکتبر در مرکز ایرانیانIAC

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

Filmoween

جمعه  29اکتبر ساعت  7بعد از ظهر در مرکز ایرانیان
تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

ُجنگ فرهنگی

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان

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.

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  )166مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30سپتامبر به
وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی
تلفن  9355ـwww.iasfund.org)858( 552

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

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

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

جنگ فرهنگی ماه اکتبر جمعه  14اکتبر در مرکز ایرانیان مجری برنامه رضا خبازیان

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232
یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان،
 4سپتامبر و  2اکتبر ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

پایا www.paaia.org PAAIA

جمعه  9سپتامبر در مرکز ایرانیان مجری برنامه علی صدر

گروه فیلم و گفتگو
داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت  7شب در مرکز ایرانیان
 7سپتامبر و  5اکتبر

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

www.aiap.org

روز ایران یکشنبه  27مارچ  2016بلبوا پارک از ساعت  11صبح تا  5بعد از ظهر

Public Affairs Alliance of Iranian American

نایاک www.niac.org NIAC
موزه هنر سن دیگو

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

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

انجمن دوست داران کتاب آخرین شنبه هر ماه

شعبه  1یکشنبه  11سپتامبر  2016از ساعت  03:9تا  21ظهر
شعبه  2پنجشنبه  8سپتامبر  2016از ساعت  6تا  8بعد از ظهر

)American Center (IACـ Iranian
6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
Tel (858) 552 9355
داکیونایت اولین چهارشنبه هر ماه
DOCUNIGHT

آگهی ثبت نام سال 2016ـ 2017

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road، San Diego، CA 92129
For more information: 858 552 9355

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
شماره  165مهر ــ آبان 21 1395
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 1ـ سخن حکمت آموز ـ سپیده صبح ـ صورت ـ تاالب کوچک  2ـبانگ و
صدا ـ سردار رومی که به دست سورنا کشته شد ـ دایر و برقرار  3ـصبر و
درنگ ـ جمله دستوری ـ حرف استثنا ـ طاقچه قدیمی  4ـآیینه بلند ـ رب
النوع رعد هندوان  5ـغذای تزریقی ـ عدد رمز ـ طایفه «لطفعلیخان» ـ
کتاب رکوردها  6ـابزار و لوازم ـ خمره شیشه ای ـ پاداش و کیفر دادن  7ـ
آرزوهای خیالی ـ از گازها ـ ریشه  8ـبت عرب قبل از اسالم ـ کشوری در
قاره آسیا ـ جامه آهنین که در قدیم در جنگ ها می پوشیدند  9ـباران
اندک ـ اثر و عالمت ـ دودمان  10ـبسیار زیاد ـ رطوبت ـ ساحل 11ـمبری
از گناه ـ پدر در زبان ترکی ـ ساز صحرایی ـ چاپ و پخش کردن کتاب و
مطبوعات  12ـیکی از سیاستمدارن کشور اتریش ـ حرارت دادن مواد
خوراکی  13ـناچیز ـ برجستگی تایر ـ از وسایل خواب ـ روحانی مصر
باستان  14ـ زن برادر شوهر ـ داوطلب برای انجام کاری ـ گله حیوانات  15ـ
شیر خام خورده ـ یک صدم هکتار ـ ماه هفتم قمری و اسمی برای مردان ـ
محبت.

عمودی
 1ـ مساوی در شطرنج ـ هر فصل از قرآن کریم ـ دهان ـ پرسش مکانی
 2ـدستگاهی در موسیقی ایرانی ـ مواد ته نشین شده ـ بندگی ـ قوم قبل از
آریایی ها  3ـ تله ـ مشتاق و خواهان ـ شوهر حوا ـ پایتخت ایتالیا  4ـشل
و وارفته ـ حرف انتخاب ـ اهل ده  5ـاستخوان آرواره ـ ستون کشتی ـ نام
حکمت «ارسطو» ـ صف  6ـروزنامه ها ـ از حروف ندا ـ نتیجه کار خباز ـ
ویتامین جدولی  7ـفرمانبردار ـ پارچه ای از الیاف گیاهی ـ پرستاری از بیمار
 8ـکنایه از شیفتگی و شتاب در کاری  9ـسخت و محکم ـ سخن چین ـ
فاقد درخشش  10ـخار و خاشاک ـ پشیمانی ـ اشاره به دور ـ دستاوردها
 11ـنیا ـ درس زورکی ـ چمدان کوچک ـ خرس عرب  12ـتاجر ـ عالمت
صفت تفضیلی ـ یگانه  13ـچاشنی قرمز ـ رد پای کسی را گرفتن ـ عضو
سخنگو ـ عالمت مخصوص کاال  14ـسرمایه پایدار ـ آخرین قدرت و توان ـ
نیروی حرکت الیه های زمین ـ کل و تمام  15ـنشانه تیر ـ یک دست بازی
تنیس ـ صدای خنده ـ رودخانه کوچک.

شماره  165مهر ــ آبان 25 1395

