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نرم نرمک می رسد اینک بهار!
به استقبال نوروز می رویم و پیشاپیش فرا رسیدن بهار و نوروز را به همه انسان های خوب به خصوص
شما عزیزان شادباش گفته و برایتان بهروزی ،سالمت و موفقیت آرزو می کنم.
هزاران سال است که ساکنین فالت ایران در هر شرایطی آیین های نوروزی را برپا کرده و این سنت زیبا
را حفظ و برقرار نگه داشته اند .نوروز از معدود پدیده هایی است که در مذهب و دین و آسمان ریشه
ندارد و صرفا با طبیعت و زمین مربوط بوده و هزاران سال هم دوام داشته است .در حال حاضر بیش
از سیصد میلیون نفر نوروز را جشن می گیرند که اغلب آنها در فالت ایران ساکنند .ولی در بخشی از
چین ،آسیای جنوبی و مرکزی نیز نوروز را پاس می دارند .طی دهه های اخیر بسیاری از این مردم به
کشورها و مناطق دیگر مهاجرت کرده اند و این سنت را با خود به آن مناطق هم برده اند.
این پدیده فرا ملیتی و فرا جغرافیایی پیوند دهنده این انسان ها در بزرگداشت آغاز بهار و پایان
زمستان ،طراوت و شادی در مقابل سرما و مرض ،روشنایی و گرما در مقابل تاریکی و سرما ،نو در
مقابل کهنه ،امید در مقابل یاس و ناامیدی و شادی در مقابل غم است .در این چند هزار سال این
مناطق از جمله ایران بارها و بارها مورد هجوم اقوام دیگر ،جنگ و اشغال و فالکت قرار گرفته اند.
اشغالگران ،از اسکندر گرفته تا اعراب ،از مغول ها گرفته تا قبایل ترک و تاتار ،همه خواستار جایگزین
کردن فرهنگ خود به ساکنان این مناطق بوده اند .آنان حتی اگر دین و مذهب خود را هم توانسته
باشند غالب کنند ولی زبان و فرهنگ خود را نتوانستند حقنه کنند و این را مدیون پدیده هایی مانند
نوروز هستیم که توانستند نقش محور مشترک و پیوند دهنده را بازی کند .در جنگ ها ،اشغال ها،
نابسامانی ها و قحطی ها این مراسم برگزار شده و امید به بهروزی و شکست دشمن را ارمغان آورده
است .برگزاری نوروز در روزهای تاریک و امید به روزهای روشن موجب حفظ سالمت عقل و پایداری
بوده است.
در چند دهه اخیر بسیاری از ملیت هایی که نوروز یکی از مهمترین نقاط مشترک آنان بوده است درگیر
جنگ ،اشغال ،کودتا و انقالب بوده اند .در اکثر موارد حفظ جان ،جستن پناهگاه و قوت روزانه مشغله
اصلی انسانی شده که روزگاری نه چندان دور در امنیت و رفاهی نسبی به سرمی بردند .بعضا با دولت
هایی سرکار دارند که خواستار زدودن هر آنچه غیر اسالمی می دانند هستند .کردها را می بینیم که
برفراز کوه ها آتش می افروزند و به دست افشانی و پایکوبی می پردازند ،افغان ها را می بینیم که در
خفا و دور از چشم طالبان و داعش نوروز را جشن می گیرند ،و پناهندگانی را که در شرایط غیرانسانی
کمپ ها دور هم جمع می شوند ،آتش می افروزند و برای لحظه ای نابسامانی ،درد و بدبختی را به
فراموشی می سپارند و امید به فردای بهتر را در خود زنده نگه می دارند .به یاد داریم که در ایران
خودمان بعد از انقالب دولت همه گونه تالش کرد که این آیین غیر اسالمی را از میان بردارد ولی با آن
چنان مقاومتی روبرو شد که خود به آن پیوست .برای چند میلیون مهاجر هم که به زور یا به اختیار
از سرزمین خود جایکن شده اند برگزاری نوروز به عنوان قوی ترین رشته پیوند آنان با فرهنگ آبا و
اجدادی و حفظ هویت عمل می کند .همیشه در شرایط سخت است که حس پیوند و تعلق قوی تر می
شود و بشارت این که «پایان شب سیه سپید است».
برای ما هم در این روزگار که سیاست های ماجراجویانه و خطرناک نظامی ،همراه با رشد تبعیض
نژادی و فاشیزم ،جو ضدمهاجر ،ایجاد ضربات نابود کننده به محیط زیست ،اجحاف به زحمتکشان و
محرومان در دستور کار بزرگ ترین قدرت جهان است ،آمدن بهار و نوروز بشارت این را می دهد که از
طبیعت باید بیاموزیم و این که:
«چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».
نورزتان خجسته باد!
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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،فرشاد باباخانی،
فریبا باباخانی ـ قاضی ،ونوس صفایی
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 ،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 7335 :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
اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سی دیگو
گزارش جنگ فرهنگی سن دیگو
نزدیک به سه سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامه ای با نام جنگ
فرهنگی در مرکز ایرانیان اجرا می شود ،برنامه ای که در ذهن عالقمندان به
برنامه های فرهنگی به خوبی جای خود را باز کرده است .حال و هوای برنامه
به طور کلی گذری است به عناوین مختلف هنری و فرهنگی که با دعوت از
هنرمندان و اندیشمندان در رشته های گوناگون هنری ،ادبی و اجتماعی
برنامه ریزی و اجرا می گردد.
جنگ فرهنگی
دوازدهم ژانویه ۲۰۱۸
این برنامه در مرکز ایرانیان و با اجرای علی صدر برگزار شد .مهمان نخست
برنامه دکتر زهرا طاهری ،محقق و استاد زبان فارسی دانشگاه ملی استرالیا
بود که به گفتگو دربارهی زندگی و شعر عالمتاج قائممقامی پرداخت .مهمان
بعدی برنامه ،استاد موسیقی و نوازندهی سهتار ،کوروش تقوی به گفتگو
دربارهی آشنا کردن دانش آموزان مدارس شهر با موسیقی کالسیک ایرانی
پرداخت و در پایان چند قطعه زیبا اجرا کرد.
رویای شب نیمه تابستان ،اثر ویلیام شکسپیر ،نمایشنامه خوانی
سیزدهم ژانویه ۲۰۱۸
نمایش رویای شب نیمه تابستان به کارگردانی دکتر محمود کریمی حکاک به
روی صحنه رسیتال هال مرکز موسیقی کنراد پربیس دانشگاه یو سی اس دی
رفت .این نمایش با استقبال گرم تماشاگران مواجه شد.
شب بازی و تفریح برای خانواده ها
دوم فوریه ۲۰۱۸
کانون فرهنگی ایرانیان از سال گذشته شروع به برگزاری این شب مفرح
خانوادگی برای خانوادهها کرده است .این برنامه هربار با استقبال بیشتر و
بیشتری مواجه شده و عالقمندان خاص خود را گرد هم میآورد .برای یک
شب خاطره انگیز در برنامهی "شب بازی و تفریح برای خانوادهها" به کانون
فرهنگی ایرانیان در مرکز ایرانیان بپیوندید    .

فیلم
و گفتگو
اولين هفته هر ماه
در مرکز ایرانیان
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کتابخوانی و امضای کتاب توسط مولف ،پروفسور عباس امانت
ششم فوریه ۲۰۱۸
در این نشست ابتدا دکتر علی قیصری به معرفی دکتر عباس امانت استاد
دانشگاه ییل پرداخت سپس ایشان به بحث و گفتگو دربارهی کتاب تازه
خود ،ایران :یک تاریخ مدرن ،پرداخت و نسخههای کتاب خود را برای
عالقمندان شرکتکننده در برنامه امضا کرد . .

کنسرت گروه سی برگ
یازدهم فوریه ۲۰۱۸
آخرین کنسرت تور گروه سیبرگ و رونمایی سیدی سایفر در مرکز ایرانیان
سندیگو به روی صحنه رفت و با استقبال بسیار گرم حاضرین مواجه شد.
جلسه های هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
جلسه ماه ژانویه هیئت مدیره کانون در تاریخ دهم ژانویه برگزار شد.
جلسه ماه فوریه هیئت مدیره کانون در تاریخ چهاردهم فوریه برگزار شد.
فیلم و گفتگو
 ١٩ژانويه ٢٠١٨
گروه فيلم و گفتگوى کانون فرهنگی ایرانیان سن ديگو با نمايش "زندگى
خصوصى آقا و خانم ميم" به کارگردانی روح اهلل حجازي اولين جلسه نمايش
و بررسى فيلم سال  ٢٠١٨را آغاز كرد .اين فيلم دومين فيلم بلند حجازي
در مقام كارگردان بوده و توليد سال  ١٣٩٠ميباشد .در ابتدای این جلسه
على پيروزيان ،مجرى برنامه ،توضیحاتی در مورد او و اثار وی به حاضرین
ارائه نمود .پس از نمايش فیلم حضار به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم
پرداختند .نمايش اين فيلم با استقبال فراوان دوستان ساكن سن ديگو
همراه بود.
فیلم وگفتگوی
 16فوریه ٢٠١٨
برنامه فیلم وگفتگوی ماه فوريه به پخش فیلم "پله آخر" به کارگردانى على
مصفا و محصول سال  ۱۳۹۰اختصاص داشت .مجرى برنامه ،محمودرضا
پيروزيان به معرفى على مصفا پرداخته و اعالم كرد كه اين فیلم دومين کار
مصفا در مقام كارگردان است و نويسندگى ،تهيه كنندگى و بازيگرى در اين
فيلم رانيز به عهده داشته و برنده بهترين فيلمنامه اقتباسى (از دو اثر معروف
مردگان و ايوان ايليچ) از جشنواره فجر است .همچنين جوايز متعدد ديگرى
از جشنوارههای جهانى دريافت كرده است .در قسمت دوم برنامه ،در ابتدا با
دعوت از نوشين خورسنديان و سعيد نورى به بررسى كتاب مردگان اثر جيمز
جويس پرداختنه شد و سپس بحث و بررسى فيلم با حضور عالقه مندان
برگزار شد .

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
جلسه ماه ژانویه هیئت مدیره کانون در تاریخ دهم ژانویه برگزار شد.
جلسه ماه فوریه هیئت مدیره کانون در تاریخ بیست و یکم فوریه برگزار شد
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

فردوسی ،مورچه و من
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عکس از شهری استخری

یک ساعته که روی یک بیت ازشاهنامه گیرکردم .می خواستم شیوه برخورد
شاعران بعد از فردوسی ،به ویژه سعدی ،را با این بیت مشهور بسنجم:
میازار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان و شیرین خوش است...
با این جمله آغاز می کنم:
«این بیت در بیشتر نسخه ها به این صورت آمده:
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
اما یکی از دانشمندان اعتقاد دارد که این بیت»...
ولی هنوز حتی نیمی از جمله ام را هم ننوشته ام که مورچه ای نمی دانم از
کجای این عالم خبردار می شود و روی سپیدی صفحه ای که زیر دست من
است ُس ر می خورد ،باال و پایین می رود و درست روی کلمه «میازار» توقف
می کند و ثابت می ماند .دستم می رود که با حرکتی جانانه او را از صحن
کاغذ برانم ولی این بیت فردوسی مثل یک مأمور سخت گیر جلوی من سبز
می شود .در یک وضعیت سورئال عجیبی قرار می گیرم .مور و میازار و پند
فردوسی ...و اجبار اتمام مقاله ای که در پیش دارم!...
کمی مکث می کنم تا شاید مورچه خودش راهش را بکشد و برود پی کارش و
من هم در پیشگاه دانای توس شرمنده نشوم .قلم بر زمین می گذارم و صبر
می کنم و به نظاره مورچه می نشینم .خیر! سخت جا خوش کرده است.
هیچ حرکتی نمی کند.
از سمجی مور دانه کش لجم می گیرد .تصمیم می گیرم فوت محکمی بکنم
و مورچه را به سویی پرتاب کنم؛ شاید جنایتش سبک تر باشد .ولی بعد فکر
می کنم ،فرقی نمی کند .یک نفس تند آدمیزاد برای ما یک نفس است اما
برای مورچه مانند یک طوفان است .مجسم می کنم؛ همین اآلن که دارم پشت
میزم با این فراغت کار می کنم اگر یکی از آن طوفان های مهیب ،از آن سونامی
های خانمان کن در بگیرد و سقف خانه را برده و خودم را هم به هوا پرتاب کند
چه خواهد شد؟ آیا خشنود خواهم شد؟ در سرم ضرب المثل دیگری شکل می
گیرد« :آنچه به خود نمی پسندی به دیگران مپسند».
اصال تصمیم می گیرم فعال دست از کار بکشم و به تماشای مورچه بپردازم .می روم
حسابی در بحرش .از جایش تکان نمی خورد .گویی جادوی کلمه «میازار» را
حس کرده است .انگار کلمه «میازار» یک جزیره یا «ارض» موعود است که
جناب مورچه بعد از سیاحت این عالم و سرزدن به سرزمین های گوناگون
به آن رسیده و دیگر پای رفتن به دیگر سرزمین ها را ندارد .خوشبختی آنجا
است که آزاری نباشد ،کسی را با کسی کاری نباشد .حاال چطوری باید به این
مورچه حالی کنم که داداش این حرف ها همه اش خیالی و مجازیه .حتی اگر
الیحه قانونی به سازمان ملل ببرند مبنی بر این که از این به بعد به فرمان
شاعر بزرگ ایرانی فردوسی پاکزاد ،هیچ کس حق آزردن هیچ بنی مورچه ای
را ندارد و تمامی افراد بشر ،جانوران ،درندگان ،پرندگان ،و چرندگان هم آن را
امضا کنند ،بازهم هیچ تأمینی وجود ندارد .تازه در خود شاهنامه بر مخاطب
این بیت ،تور ،نیز این بیت اثری نداشت .بیت درخواست ایرج از تور را بیان
می کند .برادری که تنها بدین خاطر که پدرش فریدون بهترین بخش گیتی،
یعنی ایران را به ایرج بخشیده است بر او حسد می برد و می خواهد او را
بکشد .ایرج حاضر است از سهم خود بگذرد ولی تور به او حمله می برد و در
این هنگام است که این بیت معروف از زبان ایرج شنیده می شود و با وجود
آوردن این معنا باز هم تور دلش به رحم نمی آید و برادر نازنین را می کشد.
حاال تو مورچه فکر می کنی من تنها به خاطر این که روی کلمه میازار بست
نشستی از راندن تو صرف نظر می کنم؟ البد می خواهی اعتصاب غذا هم
بکنی .حتما حق درخواست روزنامه نگار و خبرنگار و گزارشگر رادیو تلویزیون
هم داری!!!...
پناه برخدا! انگار افکار مرا می خواند ،انگار جد کرده که تا حق و حقوقش را
نگیرد و تا تأمین جانی و مالی نداشته باشد از جای خود تکان نخورد.
کالفه شده ام .کارم مانده .جمله هایی که آماده کرده بودم از ذهنم فرار می کنند.
اما مورچه بر جای خود ثابت مانده است .به فکرم می رسد به او کلکی بزنم.
یک ذره از شیرینی که با خودم آوردم که با قهوه ساعت ده و هنگام خیر سرم
استراحت بخورم جلوی او می گذارم .مورچه به سرعت برق ذره را معاینه می کند و
گویی بعد از این که مطمئن می شود که دانه حقیقی و از جنس اعال است ،دانه
بر دهان گرفته و غیبش می زند .آنقدر سریع که من حتی فرصت نمی کنم او
را تعقیب کنم .شاید در البالی صفحات کتاب شاهنامه فرو رفته باشد و شاید
در شکاف میز ،نمی دانم .نفسی به راحتی می کشم و از این که عالم بی عمل
نبوده ام ،احساس خوبی بهم دست می دهد.

ولی هنوز دقایقی نگذشته که می بینم خیل ده تایی و بیست تایی و ...از
مورچه ها دور و بر کاغذ سبز می شوند و روی کلمات میازار و دانه کش اجتماع
می کنند .انگار اولی رفته و خبرشان کرده که بابا چه نشسته اید اینجا این
نزدیکی یک کشوری هست که به حقوق مورچگان احترام می گذارند که هیچ
آب و نان هم می دهند .فرهنگ و شعر و حکمت نیز یاد می دهند .کجا از
اینجا بهتر؟
باز آن رگ آدم محوری و اشرف مخلوقاتیم گل می کند و می خواهم یک بالیی
سر همه شان بیارم و به سرکارم برگردم .ولی باز فکر می کنم اگر من پناهنده
بودم و برای یک جو حقوق بشر و تأمین جانی ،به درگاه کشوری آمده بودم و
صاحب قدرتان به جای پناه دادن به من  ،مرا با خشونت به بیرون پرتاب
می کردند آیا خشنود می شدم؟!
دلم می سوزد .از خیر شیرینی می گذرم .شیرینی را در میان انگشتانم فشرده
و خرد می کنم و روی صفحه کاغذ می ریزم .مورچه ها کمی مکث می کنند.
انگار باورشان نمی شود .مثل کسی که بلیطش برده باشد ذوق زده می شوند.
دور ذرات شیرینی گرد می آیند .حرکاتشان خیلی الهام بخش شده است .انگار
دارند شعر حکیم فردوسی را برای من تعبیر و تفسیر می کنند .به دور ذرات
شیرینی جشن گرفته اند .باال می روند و پایین می آیند .چه بسا دانه کشانی
را هم فرستادند به دنبال بقیه .تخیل من می رود به سویه های دیگر .یاد صف
های طویل جلوی اداره مهاجرت فرانسه می افتم و پناهندگان و بیچارگانی
که به امید یک کارت اقامت ،یک امضای اجازه ورود ...،ساعت ها در سرمای
سوز آور منتظر می مانند و صد نوع توهین و خشونت را از سوی کارمندان
اداره مهاجرت تحمل می کنند .مجسم می کنم اگر یک روز به جای مأموران
خشن و بد رفتار یک نفر بیاید و شیرینی بین متقاضیان پخش کند عجب
عالمی می شود؟! اگر یک عده بیایند جلوی همان صف ها برایشان برنامه
های فرهنگی و هنری اجرا کنند چه قدر از اضطراب و وحشت شان کاسته
می شود! مثال جلوی همان اداره مهاجرت یک نفر شعر بودلر یا رمبو را دکلمه
کند ،یا یک نفر بخشی از بینوایان هوگو را بخواند یکی دیگر آهنگ های ادیت
پیاف را زمزمه کند ،یک نفر دیگر آهنگی از شارل آزناور را بخواند ،یا ترانه ای
از خواننده مهاجر جرج مووستاکی را بر زبان بیاورد ...حتما همه به وجد
خواهند آمد .حس خواهند کرد که این هزار دردسر ،صف کشیدن در سرما،
ترک خاک وطن و تحمل غم و مشقت را برای اقامت در کشوری انساندوست با
فرهنگی درخشان تحمل کرده اند .کشوری که سردمدار حقوق بشر و پرچمدار
حمایت از درماندگان بود .در آن انقالب کبیرش سه اصل آزادی ،برابری و
برادری را سرمشق برنامه اجتماعی خویش قرار داده بود .اگر هزار دردسر برای
دریافت اجازه اقامت تحمل کرده اند ،عاقبت به عنوان یک شهروند با رفتاری
انسان منشانه با ایشان رفتار می شود .درست مثل این مورچه ها! کسی چه
می داند در دلشان چه ترس و اضطرابی وجود داشته و حال که تأمین دیده اند
چه احساس سبکی و نشاطی می کنند.
ای کاش دست ما برای کمک به همنوعان مان به همین سادگی باز بود .می توان
تمرین را آغاز نمود از همین لحظه .در حد شاد کردن یک مورچه می توانیم مهربان
باشیم .تمرین خوبی است برای مقیاس های بزرگتر.
ساعتی گذشته و چشمم هنوز به صفحه کاغذ و همان یک جمله دوخته شده
ولی از مورچه ها خبری نیست .خیلی متمدنانه دانه ها را جمع کرده و رفته اند
پی کارشان .ومن هم کارم را از سر می گیرم .ولی تصور است یا خیال می بینم
کسی با خطی خوش روی کاغذ نوشته است:

«که رحمت بر آن تربت پاک باد».

معرفی و نقد کتاب
از نوشین خورسندیان

مردی به نام ُا ِوه

(رمان)
فردریک بکمن
ترجمه فرناز تیمورازف
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«مردی به نام ُا ِوه» اولین رمان فردریک بکمن ،وبالگ نویس
و نویسنده سوئدی ،شاهکاری است که طیف وسیعی از خوانندگان را در سراسر
دنیا غافل گیر کرده و لذت مطالعه رمانی درجه یک و دوست داشتنی را برایشان
به ارمغان آورده است .این کتاب تاکنون به بیش از سی زبان ترجمه شده و
میلیون ها نسخه از آن به فروش رسیده است .محبوبیت «مردی به نام ُا ِوه»
چنان است که مجله آلمانی اشپیگل در باره آن نوشته است «کسی که از این
رمان خوشش نیاید بهتر است هیچ کتابی نخواند!» این کتاب رتبه اول نیویورک
تایمز را در سال  2016به خود اختصاص داده و پرفروش ترین کتاب سال سوئد
و از پرفروش های آمازون شده است .در همان سال فیلمی از این کتاب به زبان
سوئدی به اکران درآمد.
بکمن در این رمان تراژدی ـ کمدی احساس هایی مثل عشق و نفرت را به
زیبایی به تصویر می کشد و انسان و جامعه مدرن را در لفاف طنزی شیرین و
جذاب نقد می کند.
دیگر آثار بکمن عبارتند از «و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود»،
«بریت ماری اینجا بود»« ،مادربزرگ سالم رساند و گفت متاسف است» و «شهر خرس».
ُا ِوه مردی پنجاه و نه ساله است که شش ماه قبل همسر محبوب و ناتوانش سونیا را
به خاطر ابتال به بیماری سرطان از دست داده است .در تمام این شش ماه ،هر بار گل
های صورتی مرجان خریداری کرده و برای همسرش برده و با او دمی به گفتگو نشسته
است .عذر ُا ِوه را در محل کار خواسته اند و اجبارا بازنشست شده است .ناتوانی
جسمی سونیا و مرگ او برای ُا ِوه ضایعه ای فراموش نشدنی است اما از دست دادن
شغل ،او را به پوچی کشانده و همین امر باعث شده تا تصمیم به خودکشی بگیرد و
هر چه زودتر خود را به سونیا برساندُ .ا ِوه خودکشی با طناب ،تفنگ ،قطار و دود اگزوز
اتومبیل را امتحان می کند و هر بار به دلیلی ناموفق می شود.
ُا ِوه در تقابل با جامعه مدرن امروز است .رفتارهای وسواس گونه ُا ِوه در ابتدا برای
خواننده عجیب است .به عنوان مثال هر روز صبح که قهوه درست می کند یک
قاشق قهوه برای هر فنجان در نظر می گیرد و یک قاشق اضافه برای قوری! از
دستگاه اسپرسو و کامپیوتر بیزار است و نمی داند جامعه ای که در آن هیچ کس
نمی تواند به طریقی منطقی با دست بنویسد و قهوه دم کند به کجا می رود .او هر
روز صبح زود خانه های دور و بر ،اتاق مخصوص زباله ها ،پارکینگ خانه ها ،پارکینگ
مهمان ،انبار دوچرخه و تابلوی ورود ممنوع اتومبیل ها به محوطه مسکونی را
وارسی می کند ،چون مقررات و ضوابط برایش مهم هستندُ .ا ِوه قبال رئیس انجمن
محله بوده و با وجودی که او را از ریاست انجمن محله برکنار کرده اند ،هنوز
همچون وجدان بیدار جامعه ،وظایفی در قبال محله احساس می کندُ .ا ِوه طرفدار
اتومبیل ساب است و هر سه سال یک بار یک اتومبیل ساب جدید می خرد .نوع
اتومبیل برای ُا ِوه مهم است .انگار از روی نوع اتومبیل می تواند شخصیت انسان ها
را حدس بزند .به عنوان نمونه رونه ،دوست قدیمی اش ،صاحب یک ولوو است اما
از زمانی که ب ام و می خردُ ،ا ِوه ارتباطش را با او قطع می کند.
ُا ِوه همسایه های مختلفی دارد؛ رونه دوست قدیمی اش با همسرش آنیتا ،پاتریک
مغز فندقی و پروانه زن باردار ایرانی مومشکی اش با دو دختر کوچکشان که
تازگی به محله نقل مکان کرده اندُ ،خل ملنگ ورزشکار و نامزدش خنگول بور که
صاحب یک سگ است و...
همه همسایه ها می دانند که ُا ِوه انسان گوشت تلخ و آدم گریزی است اما اکثرا به
او احترام می گذارند و تا حدی دوستش دارند .در بین همسایه ها پروانه و خانواده اش
احترام خاصی برای ُا ِوه قائل هستند و او را قبول دارندُ .ا ِوه با آشنا شدن با پروانه،
کم کم به درخواست کمک همسایه ها جواب می دهد و جای مخصوصی در دل
آنها باز می کند .او نه تنها به همسایه ها ،حتی به گربه ولگرد هم توجه دارد و
به پرستاری و تیمار از او برمی آید .دفاع از گربه ،دفاع از مظلومیت است و پروانه
نمایانگر افکار نو و روشن بینی استُ .ا ِوه به پسری که او را بچه مزلف می نامید ،جا
و مکان می دهد .او آن قدر درگیر مسائل همسایه ها می شود که وقتی بر سر قبر
زنش حاضر می شود به سونیا می گوید «حاال باید اون باال یه مدت منتظرم بمونی،
اآلن وقت ندارم بمیرم .».شخص اول این داستان آن چنان در کمک رسانی به
دیگران پیش می رود که لقب قهرمان به او می دهند.

ُا ِوه در کودکی مادر و در نوجوانی پدرش را از دست داده است .او صدقه کلیسا
را قبول نکرده و با وجود اعتقاد به خدا به این نتیجه رسیده که خدا نظر لطفی
به او ندارد .پدرش کارمند وظیفه شناس و صادق خط آهن بوده و پس از مرگش
ُا ِوه جای او را گرفته و کارمند قطار شده است .او نیز همچون پدر ،صداقت و
راستی را در پیش گرفته اما این روش ،دیگر کارکنان را خوش نیامده و ُا ِوه را به
دردسر انداخته است .فردریک بکمن در این کتاب تصویری سیاه و سفید از ُا ِوه به
خواننده نشان می دهد در حالی که همسرش سونیا تصویری رنگی دارد.
داستان الیه الیه پیش می رود و عناصر تکرار در آن به خوبی قابل تشخیص
هستند .راوی داستان گاه دانای کل و گاه سوم شخص محدود است .زاویه دید،
گاه محدود و گاه وسیع است .مرگ و زندگی در این داستان مرزی مغشوش
دارند؛ مادر سونیا در بستر زایمان از دنیا رفته و پدرش هرگز دوباره ازدواج نکرده
و چند دفعه ای که کسی دور و بر پدر پیدایش شده و از او پرسیده که چرا زن نمی گیرد،
پدر با خشم جواب داده «خودم زن دارم .اآلن خونه نیست!» سونیا مرده اما بیش
از هر کسی در ذهن ُا ِوه و در متن داستان زنده استُ .ا ِوه زنده است اما از روزی
که سونیا را از دست داده مرده متحرکی بیش نیست .راوی در انتهای کتاب می
گوید «مرگ مسئله عجیبی است .آدم ها در کل عمرشان جوری زندگی می کنند
که انگار مرگ اصال وجود ندارد ،در صورتی که بیشتر وقت ها مهم ترین دلیل
زندگی است« ».ما از مرگ می ترسیم ولی ترس واقعی بیشترمان از این است
در خانه شخص دیگری بخوابد .همیشه بزرگ ترین ترسمان از این
که این شتر ِ
است که مرگ سراغمان نیاید و در این دنیا تک و تنها بمانیم« ».یکی از دردناک
ترین لحظه ها در زندگی احتماال لحظه ای است که آدم می بیند سال های
پیش رویش کمتر از سال های پشت سرش هستند و وقتی زمان زیادی برایش
نمانده باشد دنبال چیزهایی می گردد که به زندگی کردن بیارزد .شاید خاطرات.
بعدازظهرهای آفتابی با کسی که آدم دستش را می گرفت ،بوی غنچه های تازه
شکفته شده باغچه ،یکشنبه های توی کافه ،شاید نوه های کوچولو .آدم راهی
پیدا می کند تا به خاطر آینده شخص دیگری زندگی کند ».در انتهای این رمان
ُا ِوه خودش را به خاطر اشخاص دیگر پیدا کرده و با جامعه مدرن آشتی می کند .پروانه
دختر نداشته اش می شود و فرزندان پروانه ،نوه هایی که می توانست داشته
باشد ولی هرگز نداشته.
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گردآوری از سعید نوری بوشهری

اکنون که قلم دارد در دستم می چرخد و این سطرها رقم می خورند
سی و هفت روز به نوروز بیش نمانده و شوری در زمین و هوا برپا
است ،انگار که نوید فرا رسیدن بهار را فریاد می کنند .صفحه شعر این
شماره را با اشعار بهاری دکتر امیر حسین شروین ساکن شمال کالیفرنیا
می گشاییم و نوروز را به همه شادباش می گوییم« ،هر روزتان نوروز...
نوروزتان پیروز».
شد فصل بهار و شد جهان خرم و شاد
بلبل به کنار گل نواخوان ،سرمست

از دولت گل گشت جهانی آباد
گل دامن اختیار خود داده به باد

آمد به چمن عروس گل بار دیگر		
		
از ابر بهار شد جهان تازه و تر

زد لشکر گل خیمه به هر کوه و کمر
از فصل بهار نیست فصلی خوش تر

نوروز ز ره رسید و گلشن شد شاد		
عید است و زمان یاد یار است و دیار

شد موسم گل ،ز گل جهان شد آباد
یعنی که کنید جمله از ایران یاد

«دکتر امیرحسین شروین – نوا»
ابوالقاسم عارف قزوینی ،شاعر ،تصنیف سرا ،و موسیقیدان عصر
مشروطه ایران است .بیشتر سروده های عارف نشان از میهن دوستی،
آزادی خواهی و مبارزه طلبی او دارد .شعری از عارف قزوینی را انتخاب
کردم که بخش هایی از آن در یکی از برنامه گل های رنگارنگ – برنامه
شماره  – 249از رادیو ایران دکلمه شده است.
گدای عشقم ،سلطان حسن شاه من است
به حسن نیت عشقم خدا گواه من است
خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند
ز بی قراریم آنجا قرار گاه من است
به محفلی که تویی ،صدهزار تیر نگاه
روانه گشته ولی کارگر نگاه من است
هزار برق نظر خیره سوی تو ،لیک
شعاع روی تو از پرتو نگاه من است
برای خود ُکله ی دوخت زین نمد هر کس
چه غم ز بی ُکله ی کاسمان کاله من است
خرابه ای شده ایران و مسکن دزدان
کنم چه چاره که اینجا پناهگاه من است
اگرچه عشق وطن می کشد مرا ،اما
خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه من است
ز تربت من اگر سرزند گیاه و از آن
به رنگ خون گلی ار بشکفد ،گیاه من است
در این دو روزه ایام غم مخور که گرت
غمی بود ،غمت آسوده در پناه من است
در اشتباه شد عمر من و یقین دارم
که آنچه به ز یقین است ،اشتباه من است
اگر چه بیشتر از هر کسی گنه کارم
10
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ولیک عفو تو باالتر از گناه من است
حقوق خویش ز مردان اگر زنان گیرند
در میان من و صد دشت زن ،سپاه من است
گریزد هرکه ز ظلمی به مأمنی ،عارف!
شرابخانه در ایران پناهگاه من است

«دیوان عارف قزوینی»

بیژن الهی – شاعر ،مترجم و نقاش – در سال  1324به دنیا آمده و در
سال  1389از دنیا رفته است .او را از شاعران شعر موج نو و شعر دیگر
می دانند .سه شعر از کتاب دیدن بیژن الهی را برای شما انتخاب کرده ایم.
عقل سرخ
سفر چرا کنم ،چرا
سفر کنم؟
من که می توانم
سرگردان باشم
سالها حوالی ی خانه ام.
خانه :دیوانگیم – چرا
که بیرون خانه ام –
خانه ی پیدا در نور،
پیدا در ن ِ
ُک نور...
پرنده ی پیدا
که فرو می دهد به مهر –
سیب آدمی
ِ
جا به جا می شود َدمی –
و چشمهای او
که فراموشی میاورد.

«بیژن الهی – مجموعه شعر دیدن»

د ّره – جنّ ی
باران َس ُبک
پی ی
ِ
پی ی چیزی بودیم.
دورها
پیش علفها بود
ِ
در ِ
کف نزدیکی ها
شادی ی ما شاید
که دور می رفت
گذارد.
بی که تنهامان ُب َ
من هم از النه درآمده ام –
بوی َکفی –
از النه بوی علفی
که نمی یابیم
باران َس ُبک.
پی ی
ِ

«بیژن الهی ـ مجموعه شعر دیدن»

تشریح پیاز
بی مغز ،در عوض تو در تو.
مغز ،اما ،چیست
ِ
روابط تویه ها؟
جز

آخر ،خدا که بپرسد تو کیستی؟
می گویمش که همینم ،چه می شود؟
های من بخواب
«افشین یدال ّلهی – امشب کنار غزل ِ
(مجموعه غزل و چند مثنوی)»

دوایر بی مرکز
گشودن
ِ
ِ
آشفتن رابطه هاست...
ِ
مد ِ بینایی.
و ّ

«بیژن الهی ـ مجموعه شعر دیدن»

افشین یدال ّلهی – ترانه سرا و روان پزشک – در سال  1347در اصفهان به
دنیا آمد و متاسفانه در سال  1395در یک سانحه رانندگی جان باخت .از
او پنج مجموعه شعر «روزشمار یک عشق»« ،امشب کنار غزل های من
بخواب»« ،جنون منطقی»« ،حرف هایی که باید می گفتم و… تو باید
میشنیدی» و «مشتری میکده ای بسته» به یادگار مانده است.
انگار به دوربین نگاه می کنی
انگار به دوربین نگاه می کنی
اما
به هیچ چیز نگاه نمی کنی
چشم های تو
نزدیک بین است
و تو
به هیچکس نزدیک نمی شی
حتی از آینه فاصله می گیری
فقط نگاه می کنی
دیدن
برای تو سخت است
«افشین یدال ّلهی – روزشمار یک عشق (مجموعه ی سپید)»
بوسیدمت که ببینم چه می شود
بوسیدمت که ببینم چه می شود
با بوسه های تو ،دینم چه می شود
زمان عشق
بوسیدمت که ببینم
ِ
تکلیف ّ
ِ
شک و یقینم چه می شود

ارتش های جهان
ارتش های جهان
دزدیدن من
برای
ِ
با هم رقابت می کنند
از وقتی که فهمیده اند
بوسه هایم
از هزار فرسنگی
درست روی لب های تو
فرود می آیند
هنوز نفهمیده اند
راز این دقت
ِ
در لب های توست
خودت را پنهان کن!
«افشین یدال ّلهی – حرف های که من بادی می گفتم و ...تو باید می شنیدی»

 8مارس
روز جهانی زن
به همه مبارک باد

این ُپل که بین َمجاز و حقیقت است
در آسمان و زمینم چه می شود
ِ
دست عقل که چیزی نمی شود
با
پای دلم بنشینم چه می شود؟
دین ،در اصول ،به تقلید ،گفت :نه
تحقیق در تو ،ببینم چه می شود

شماره  174فروردین ــ اردیبهشت 11 1397

با بهترین تبریک ها
بچه ها ،بهار
گلها وا شدند.
برف ها پا شدند
از رو سبزه ها
از روی کوهسار
بچه ها بهار!
داره رو درخت
می خونه به گوش:
«پوستین را بکن،
قبا را بپوش».
بیدار شو ،بیدار
بچه ها بهار!
دارند می روند،
دارند می پرند،
زنبور از لونه
بابا از خونه
همه پی کار،
بچه ها بهار!

ی می روند که بی شباهت به مراسم هالووین نیست .برای
بچهها به قاشقزن 
جزئیات بیشتر به پیک شماره  136مراجعه کنید.
پیشنهاد :با خانواده خود در مراسم چهارشنبهسوری شهر سن دیگو در پارک
بزرگ لیبرتی شرکت کنید و آش رشته خوشمزه مخصوص چهارشنبهسوری
هم نوشجان کنید.
ی می چینیم از آینه ،شمع،
 ۴ـ هفتسین .ما برای جشن نوروز سفره زیبای 
ی و نارنج ،سبزهً ،گل سنبل ،سیب ،سیر ،سمنو ،سنجد،
تنگ آب و ماه 
سماق ،سرکه و همین طور سکه و اسپند و تخممرغ رنگی و برنج یا گندم
یا جو به همراه شیرینی و میوه و آجیل برای پذیرایی .یکی دیگر از پارههای
سفره هفتسین کتاب است ،شاهنامه ،حافظ و یا کتاب آسمانی که خانواده
انتخاب می کنند.
پیشنهاد :به مادر و پدر برای چیدن و آرایش سفره هفتسین کمک کنید و
مسئولیت نگهداری از ماهی های سرخ هفتسین را به عهده بگیرید .امسال
سر سفره خود سالمتی و سعادت و سربلندی را هم بچینید.

نیما یوشیج

مراسم نوروزی

ی است تا
به آخر فصل زیبای زمستان که در شهر آفتابی ما ،سن دیگو ،بیشتر طالی 
ی با نزدیک شدن بهار و نفس کشیدن
سپید نزدیک میشویم .ما خانوادههای ایران 
خاک و تو ّلد دوباره زمین ،در همراهی با طبیعت ،خود را برای سال خورشیدی جدید
آماده میکنیم .ما برای استقبال از سال نو در اسپند ماه سرگرم رسوم زیر هستیم:
 1ـ خانهتکانی منزل .با شکستن کمر سرما و در آستانه گرم شدن هوا ،خانه
را پاک و پاکیزه میکنیم و گرد و غبار سال گذشته را از همه جا می روبیم.
ی مصرف
پیشنهاد :در این زمان از سال وقت آن است که وسائل اضافی و ب 
خود را جمعآوری کرده و دور ریختنی ها را دور بریزید و بخشیدنی ها را
ببخشید .سال نو را همیشه با کولهبار سبک شروع کنید.
 2ـ خانهتکانی دل .از دوستانی که مدتی است بیخبریم خبر می گیریم و
احوال خویشان و عزیزان را می پرسیم .دید و بازدید عید در امتداد همین
رسم است.
پیشنهاد :چنانچه از کسی دل شکسته شدهاید زمان آن است که او را
ل کسی را شکستهاید زمان آن است که از او دلجوئی
ببخشید .چنانچه د 
کنید .سال نو را با دل و خاطری سبکبار شروع کنید.
ی جشن و چهارشنبهسوری ،جشن
 3ـ چهارشنبهسوری .سور در فارسی یعن 
پایانی سال خورشیدی است ،و در شب پیش از آخرین چهارشنبه سال برگزار
میگردد .در این جشن ،ما ایرانیان ،آتش روشن میکنیم و از روی آن می پریم
و می گوئیم «زردی من از تو ،سرخی تو از من» .آتش مظهر روشنی  ،گرمی
و پاکی است و ما از او میخواهیم که سال گذشته و مشکالت آن را با خود
ی نو و روشن به ارمغان بیاورد .در ایران به هنگام چهارشنبهسوری
ببرد و سال 
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 ۵ـ سبزیپلوماهی شب عید .رسم این است که شب پیش از نوروز سبزیپلو
ی مناطق ایران هم رسم
با ماهی سفید و گاهی کوکوی سبزی می پزند .بعض 
دارند برای شب عید رشتهپلو بپزند .پختن رشتهپلو بیشتر در مناطق خشک و
مرکزی ایران مرسوم است که در کنار دریا یا رودخانه نیستند .همان طور که
ی به ماهی
می دانید در گذشتهها حمل و نقل مثل امروز آسان نبود و دسترس 
در این مناطق ممکن نبود.
پیشنهاد :جالب است که در کنار خوراک مرسوم هر سال ،امسال غذای
منطقه دیگر ایران را هم که همیشه نمی پزید ،تهیه و امتحان کنید.
جشن نوروز .ما ایرانی ها نوروز را در لحظه دقیق «اعتدال بهاری» با صدای
تیکتاک ساعت و سپس صدای بلند توپ جشن می گیریم ،و به آن لحظه
«تحویل سال نو» می گویم .پس از آن همه خانواده به هم تبریک میگویند،
ی خوش برای
روی یکدیگر را می بوسند ،همدیگر را در آغوش می گیرند و سال 
هم آرزو می کنند .بسیاری از ایرانیان پس از لحظه تحویل سال نو فال حافظ می گیرند.
پیشنهاد :امسال روی رادیو یا کامپیوتر ایستگاهی پیدا کنید که لحظه تحویل
سال نو را اعالم میکند و آن لحظه را دور هم با خانواده جشن بگیرید .به
یاد داشته باشید لحظه تحویل سال  1397خورشیدی در سن دیگ و ساعت
 9:15:19بامداد سه شنبه بیستم ماه مارچ سال  2018است.
دید و بازدید .دید و بازدید از بزرگ ترها و خانواده و دوستان از رسوم مهم
نوروزی است .بچهها باید مواظب باشند زیاد در این دید و بازدیدها آجیل و
ل درد است.
شیرینی نخورند که مایه د 
پیشنهاد :امسال حتما به پدربزرگ و مادربزرگ و عمو و عمه و خاله و دایی و
دیگران که دوستشان دارید سر بزنید و چنانچه در شهر شما نیستند حتما با
تلفن یا نامه یا پیامهای الکترونیکی به آنها تبریک بگویید.
برایتان نوروزی خوش و خرم و پیروز آرزو داریم.
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قانون جدید مالیاتی
هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی،
همان طور که در شماره های قبل به آگاهی 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 نظر خود را بگویند .ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می
کنیم و قضاوت را بر عهده شما می گذاریم .اگر خوانندگان گرامی نظری به
طرفداری یا مخالفت با هر یک دارند می توانند نظر خود را ،از طریق فرستادن
ایمیل به آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار هم در رابطه با
«قانون جدید مالیاتی» است.
قابیل :یادته می گفتی ترامپ محاله بتونه قانون جدید مالیاتی رو به تصویب
برسونه و اجرا کنه؟ دیدی که تونست و اکثر قریب به اتفاق مردم هم اثرش رو
توی حقوقشون دیدن .حتما خودتم اونو دیدی و صدات درنمی آد .بیست و پنج
سال بوده که نه جمهوریخواها و نه دمکراتا نتونسته بودن دس به قانون مالیات
بزنن .مردم به جیبشون نگاه می کنن .همه هم بدون استثنا از آی آر اس
متنفرن .هیچ کس دوس نداره مالیات بده .مردم وقتی می بینن مالیاتشون
کم شده واسه ترامپ و جمهوریخواه ها اعتبار قائل می شن .فکر نمی کنی؟
هابیل :واسه اونایی که تو زندگی جلوتر از نوک دماغشون رو نمی بینن شاید!
اکثر مردم می فهمن که برای سرویس هایی که دولت براشون تهیه می کنه
باید مالیات بدن .تا وقتی هم که مالیات معقوله و بر اساس درآمده و دولت
هم این مالیات رو خرج امنیت ،بهداشت ،زیرساخت و رفاه مردم می کنه هیچ
عقل سالمی شکایتی نمی کنه .این قانون جدید کامال یه طرفه و به نفع کمپانی
های بزرگ و پول دارای بزرگ یه درصدیه .یه خورده دون هم واسه بقیه مردم
پاشیدن که اون توک دماغیا هم فکر کنن اونام نفع می برن .این قانون یکی از
ارتجاعی ترین قوانین مالیاته که تا حاال به تصویب رسیده.
قابیل :جالبه تو از یه طرف به دولت انتقادی می کنی که با وجود این که هر سه
قوه دست جمهوریخواهاس هنوز نتونستن هیچ کاری بکنن .بعد قر می زنی که
قانون کم کردن مالیاتشون ارتجاعیه .در عین حال که خودتم ازش سود می بری.
به نظر من کردیت را باید به جاش داد.
هابیل :من کی شکایت کردم که جمهوریخواها با وجود کنترل سه قوه نتونستن
کارکنن؟ در واقع من جدا امیدوارم که هیچ کاری نکنن چون به هرچه دست
می زنن به قصد تخریب و به ضرر مردمه .من واقعا اعتقاد دارم که ترامپ و
جمهوریخواها خودشون رو یک دوره ای می بینن .واسه همین همه سیاست های
ارتجاعی رو برای ضربه زدن به محیط زیست ،مهاجرت ،روابط بین المللی ،صلح
جهانی ،قوانین مدنی و حقوق اجتماعی و فردی پیش می برن .انگار فردایی
وجود نداره .رهبرای محافظه کار جمهوریخواه که من براشون احترام قایل بودم
و فکر می کردم به یه اصولی معتقدن ،دس خودشونو رو کردن و مهارشون رو
دادن دس ترامپ که این ضربات جبران ناپذیر رو به این کشور بزنه.
قابیل :از کی تا حاال برای جمهوریخواها احترام قائل شدی؟ تو یه موضوع رو
فراموش می کنی .اونم اینه که اینا رو مردم انتخاب کردن و ازشون حمایت هم
می کنن .منم با بعضی از سیاست های ترامپ و مجلس مسئله دارم .خیلی های دیگه
هم همینطورن .مثال سناتور مک کین یا لنزی گرام ،علنا با ترامپ مخالفت
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می کنن ولی وقتی قوانین به نفع مردمه مخالفت رو می ذارن کنار .در مورد
قانون مالیاتی جدید هم با کم کردن مالیات موسسات صنعتی و تولیدی از سی
و پنج درصد به بیست درصد باعث می شه این کمپانی ها توی آمریکا بمونن و
بیشتر سرمایه گذاری کنن و ایجاد کار .این کجاش بده؟ اگه این کار رو نکنن
این کمپانی ها می رن به کشورهای دیگه ،مثل ایرلند و اروپای شرقی ،که
مالیات کمتر بدن.
هابیل :اوال من می فهمم که یکی از مهم ترین نقاط مشترک جمهوریخواها
کم دادن و یا ندادن مالیاته .چون اعتقاد ندارن که دولت باید از اقشار محروم
حمایت کنه و خدمات اجتماعی رو هم فکر می کنن همین جوری از باد هوا
تامین می شه .این یه بحث جدی جامعه شناسی می خواد واسه یه وقت دیگه.
دوما اگر هم قبول کنیم که در بعضی موارد دولت باید به کمپانی ها کمک کنه
که بتونن از بحران در بیان اآلن وقتش نبود .این قانون نه تنها از لحاظ محتوا
بلکه از نظر زمانی هم ابلهانه بود .کدوم آدم عاقلی در زمانی که اقتصاد داره رشد
می کنه ،بیکاری به پایین ترین رقم ممکن رسیده ،سود کمپانی های بزرگ به
آسمون سر زده و این قدر پول نقد دارن که یا روش نشستنن یا سهام خودشونو
می خرن که قیمت سهام رو باال نگه دارن ،تورم به پایین تر حد رسیده و بهره
هم به همین ترتیب ،می آد مالیات ها رو کم کنه؟
قابیل :یعنی اقتصاد دانای خودشون این قدر عقلشون نمی رسه؟
هابیل :نه که نمی رسه .همه دانشمندای اقتصاد و همه آنالیست ها گفتن این
کار توی این موقعیت غلطه و باعث تورم می شه .گفتن کمپانی های بزرگ واسه
رشد احتیاجی به کم کردن مالیات ندارن چرا که رو یه دنیا پول نشستن و نمی دونن باش
چه کار کنن .گفتن که یک ترلیون و نیم دالر به قرض دولت اضافه می کنه،
گفتن فرضیاتی که جمهوریخواها ارائه می دن با واقعیت فاصله زیادی داره ولی
کو گوش شنوا؟ گفتن دولت موقع رکود اقتصادی و بحران می آد پول قرض می کنه
و می ریزه تو کشور و به کمپانی ها آوانس می ده که کار تولید کنن نه موقع اوج
رشد اقتصادی! ببین ،اصل موضوع اینه که ترامپ و رژیمش همه کارایی که
می کنن با عقل سلیم ،با منطق و اصول علمی فاصله داره .مگه همه دنیا به
معاهده پاریس نپیوستن؟ اون اومد بیرون .همه دنیا گفتن به رسمیت شناختن
اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل کار احمقانه ایه که به ضد صلح منطقه اس.
اون کار خودشو کرد .توی همه چیز همینه.
قابیل :از نظر منم بیرون آمدن از قرارداد پاریس اشتباه بود و می دونم که در
طوالنی مدت به ضرر آمریکا تموم می شه .ولی در مورد اورشلیم ،تو می دونی
که کنگره تقریبا به اتفاق آرا توی اوایل دهه نود این رو به تصویب رسونده بود ولی
اجراش رو به عهده رئیس جمهور گذاشته بود .نه بوش اول ،نه کلینتون ،نه بوش
دوم و نه اوباما این کا رو نکردن .ترامپ کرد .اگه قراره کسی رو متهم کنی باید
کنگره رو متهم کنی .تو خودت بهتر می دونی که درسته که رئیس جمهور رئیس
کشوره ولی سیاست های داخلی و خارجی رو سیستم بزرگ تری تعیین می کنه
و پیش می بره .رئیس جمهوری تو اکثر موارد فقط مجری اون سیاست هاس.
حرف خودت بود که می گفتی این کشور چون سیستم داره مثل یه ناو هواپیمابره
و نقش یه رئیس جمهور در فرمون دادن و جهت گیری این ناو عظیم خیلی
محدوده .بنابر این هم دمکراتا و هم جمهوریخواها در پیش بردن این سیاست ها
دخیل اند .هرچند در مواردی با هم به ظاهر اختالف نظر هم دارن.

Your Donations are Tax Deductible
هابیل :خوبه که اقال بعضی حرفای من یادت می مونه .البته چیزی که من
گفتم تا حدودی با این که تو گفتی فرق می کرد و شاید با پدیده ای مثل ترامپ
و هیپوکرات های جمهوریخواه ،جای بازبینی داشته باشه .ولی در تایید حرف
تو من فکر نمی کنم ترامپ بدونه که آمریکا در حال حاضر در  149کشور حضور
نظامی داره .نه تنها ترامپ که حتی سناتورها هم شاید ندونن که هفتاد هزار
نظامی آمریکا توی این کشورها حضور دارن .وقتی اون چند سرباز در نیجر
کشته شدن ،تازه خیلی از سیاستمدارا فهمیدن که آمریکا توی خیلی کشورهای
آفریقایی حضور داره .سناتور لنزی گرام که عضو کمیته نیروهای نظامی آمریکا
توی سناست ،اعتراف کرد که نمی دونه در کدوم کشورها آمریکا حضور نظامی
داره .با وجود این هم دمکراتا و هم جمهوریخواها دوباره پونصد بیلیون دالر
بودجه نظامی رو اضافه کردن .دوباره سرمایه گذاری هنگفتی دارن می کنن
واسه سالح های اتمی .اصوال اونایی هم که عقلشون می رسه که این سیستم
غلطه جرات ندارن حرفی بزنن که بر علیه نظامی ها و ماشین نظامی تلقی بشه
و متهم به «وطن ناپرستی» بشن!
قابیل :خوب مثل این که زیاد هم با هم اختالف عقیده نداریم .با این تفاوت که
من معتقدم همین حضور آمریکا توی این کشورها باعث جلوگیری از رشد و نفوذ
سازمان هایی مثل داعش ،بوکو حرام ،الشباب و طالبانه .اگر جلوی اینا گرفته
نشه چه بالیی سر مردم منطقه می تونن بیارن .این که سرباز آمریکایی جون
خودشو به خطر میندازه که جلوی این گروه ها وایسه و مردم عادی رو از شر اونا
خالص کنه قابل تقدیره .دولت های محلی که از عهده این کار برنمی آن .اآلن ببین
دولت اسالمی داعش که تا پارسال نصف بیشتر عراق و سوریه رو اشغال کرده
بود متالشی شده .دولت عراق و سوریه خودشون رو پای خود نمی تونستن این
کار رو انجام بدن .توی افغانستان هنوز بیشتر از شصت درصد مملکت دس
طالبان و داعشه .اگه نیروهای آمریکایی نباشن بقیه رو هم می گیرن .کی می خواد
جلوی اینا وایسه؟
هابیل :اگه آدم جریان رو فقط مقطعی ببینه به همین نتیجه که تو رسیدی
می رسه .ولی این یه جریانه .این گندیه که خود آمریکا در به وجود اومدنش
نقش داشته .بقول معروف بادی رو کاشته و اآلن داره طوفان درو می کنه.
این سیاست های ماجراجویانه و نظامی همه منطقه رو به گند کشیده .کی
طالبان رو به وجود آورد؟ کی داعش رو به وجود آورد؟ ببین این سیاست ها
افغانستان ،عراق و سوریه را به چه روزی انداخته؟ اینا همه قابل پیشگیری
بوده .در کنار اینا سیاست حمایت همه جانبه و بدون قید و شرط از اسرائیل
محور اصلی ایجاد این سیاست ها بود .یادمه سال  2011وقتی تظاهرات مردم
سوریه شروع شده بود و دولت اونا رو سرکوب کرد ،آمریکا و غرب به حمایت از
به اصطالح مخالفین دخالت کردن و جنگ مغلوبه شد .کوفی عنان دبیر کل
سابق سازمان ملل طرحی رو آورد برای آتش بس و اسد هم با ایجاد یک سری
رفورم اساسی موافقت کرد .دولت اوباما گفت اسد باید برود و تغییر رژیم رو
تنها راه صلح اعالم کرد .االن بعد از شش ـ هفت سال و بیشتر از نیم میلیون
کشته و میلیون ها نفر آواره درست در همون موقعیت قرار گرفتن .ترامپ هم
که قصدش گسترش جنگ و پیاده کردن نیروی تمام عیاره!
این ماشین نظامی مثل هیوالیی یه که باید با جنگ تغدیه بشه  .با ایران
صلح نمی کنن چرا که ایران مهم ترین عامل فروش اسلحه های پیشرفته به
کشورهای همسایه است .اگر با کره شمالی روابط عادی برقرار می کرد ،آیا
رهبرای کره شمالی بازم به دنبال سالح اتمی بودن؟ اگر آمریکا کره شمالی را
به عنوان یک کشور به رسمیت می شناخت ،چطور می تونس وجود سی هزار
سرباز رو توی کره جنوبی و سی هزار رو تو ژاپن توجیه کنه؟

Membership or Subscription Application
Name: ..............................................................................................
Address:.......................................................................................................................................................
City:...................................................................................................
State.................................................................................................
Zip.....................................................................................................
( ) ……………………. …… Fax:

) ..........................................................

( Tel:

 Mail: ........................................................................................................................................................ـ E
Membership:
r $40 Individual

r $55 Family

r $20 Students r $30 Senior
r $ other

r $100

r $500

Donation: r $1,000

Peyk Subscription: r $30
r Check enclosed
r MC r Visa

r Credit Card:

r Card #: ..................................................................................................................................................
Expiration Date:............................................................................

www.sandiegoImmigrationLawCenter.com
www.SanDiegoAccidentLawCenter.com

Ali Golchin, Esq.
(619) 827-8777
golchinlaw@gmail.com

قابیل :مطلب به این سادگی نیس .اگه آمریکا توی ناتو نباشه فکر می کنی
کشورهای اروپایی بتونن از خودشون در مقابل روسیه دفاع کنن؟ دیدی چه
بالیی سر اوکراین درآورد؟ به راحتی می تونه کشورهای اروپای شرقی رو دوباره
به امپراطوری خودش اضافه کنه .توی کره شمالی با دیوونه ای سروکارداری که
می تونه با بمب اتمی سئول و توکیو رو نابود کنه.

• Immigration • Accidents
• Workers Compensation • Criminal

هابیل :این طوری ها نیس .کسی هم دیوونه نیس که به این خودکشی دس
بزنه .منتها رژیم های پوپولیستی و دیکتاتوری همه وجود دشمن «آمریکای
جهانخوار» رو احتیاج دارن که وجود خودشونو توجیه کنن.

Offices in Scripps Ranch & Chula Vista
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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  3مارچ  2018کنسرت گروه درناب در مرکز ایرانیان

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

سه شنبه  13مارچ چهارشنبه سوری از ساعت  10ـ  7بعد از ظهر
2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

شنبه  17مارچ  2018جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان
در هتل مریات الهویا

با هنرمندی کامران و هومن و دی جی ال و شلی زمردی

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  )175مبادرت 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
تلفن  9355ـwww.iasfund.org)858( 552

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552
بازار خیریه نوروزی یکشنبه  4مارچ 2018
در مدرسه ایرانیان ساعت 10صبح

Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA 92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

یکشنبه  1آوریل  2018سیزده بدر از ساعت  6ـ  1بعد از ظهر
2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

از ساعت  10صبح تا  1بعد از ظهر

9355ـ552ـ858

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

انجمن متخصصین ایرانی 6232 :ـAIAP )858( 207

دومین جمعه هر ماه ساعت  7بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

جشن نوروزی شنبه  24مارس در هتل شرایتون سن دگو

سومین جمعه هر ماه ساعت  7:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

انجمن دانشجویی ایستاwww.istaucsd.org :

جنگ فرهنگی

گروه فیلم و گفتگو
داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت  7شب در مرکز ایرانیان

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی تلفن)858( 717_6389 :
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن9634 :ـ)858( 735
کالس تار و گیتار :زیر نظر فرهاد بهرامی تلفن1286 :ـ)619( 318
آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری تلفن1913 :ـ)858( 349

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

یکشنبه  4مارچ 2018
مراسم استقبال از نوروز و نوروز بازار
تخم مرغ رنگ کردن و سبزه سبز کردن
در مدرسه ایرانیان ساعت 10صبح

یکشنبه  11مارچ 2018
جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
کالس ها :شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  1بعد از ظهر
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

آکادمی رقص  9355ـ )858( 552
ُISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM 1:00 PM

جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.aiap.org

)ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego
بنیاد فرهنگی مهرگان 7000 :ـ )858( 673

خانه ایرانwww.thehouseofiran.com :

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

جشن نوروزی یکشنبه  25مارس در بلبوا پارک سن دگو

پایا www.paaia.www.paaia.org PAAIA
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

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
) American Center (IACـ 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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درحاشیه روز جهانی زن

از شهین سراج

هاجر خانم و آلما مالر
به عادت هر روز صبح کتری آب جوش را روی شعله چراغ گذاشتم و بعد هم بالفاصله
رادیو را روشن کردم .بعضی کارها به قول امروزی ها آن قدر نهادینه شده اند که دیگر
آدم بهشان فکرهم نمی کند .راه انداختن چای و روشن کردن رادیو ،برای من دو نماد
و نشان بیداری است .حال بعدش برنامه ای دارم یا ندارم ،مهمان دارم یا ندارم ،آیا
غریبه ای در خانه است یا نیست ،مسائلی است که بعدا به ذهنم می رسد.
آن روز صبح هم همین طور شد .چشم باز و نیمه باز ،اول کتری و بعد رادیو و تا
آب جوش بیاید و کتری تو سر و کله خودش بزند ،مشغول رسیدگی به بقیه امورات
صبحگاهی شدم .رادیو هم که همیشه زمستان و تابستان ،شب یا روز روی موج
رادیو کالسیک مهرخورده  ،با حس آب جوش در آمیخت و به شیوه خودش به من
صبح به خیر گفت.
ولی آن روز صبح و آن هفته به خصوص برنامه صبحگاهی رادیو کالسیک برایم معنای
خاصی داشت .منتظرش بودم و فرا رسیدنش را انتظار می کشیدم .چون بانو ایو روژه
ری ( ،)1گوینده و تهیه کننده برنامه تاریخ موسیقی رادیو کالسیک قرار بود ،سومین
بخش از زندگی آلما مالر ( ،)2همسر داستان آفرین موسیقیدان بزرگ ،گوستاو مالر
( )3را بیان کند .نه این که با سرنوشت این زن شگفت انگیز آشنایی نداشته باشم؛
ولی برایم جالب بود که روایت آن را از زبان دیگری غیر از آنچه در سرنوشت نامه ها و
نویسان «مردانه ی» گوستاو مالر خوانده بودم ،بشنوم.
زندگی نامه
ِ
ایو روژه ری یک بانوی باسواد و موسیقی شناس است که سال ها است در رادیو
فرانس موزیک و رادیو کالسیک کار می کند .دهان گرمی دارد و هنرش در این
است که تاریخ موسیقی را با هنر قصه گویی آشتی می دهد .روایت می کند که
در حاشیه آفرینش موسیقی در کانون های اروپایی ،چه رویدادهایی رخ داده؛ در
کنسرواتوارها ،مجامع هنری ،دربارها و سالن های خصوصی تولید موسیقی چه
پیوندها و زد و بندهایی بوده؛ چه کسانی به ویژه چه زنانی الهام بخش موسیقیدانان
بزرگ بوده اند و بر سر آنها چه آمده و خالصه آنچه پشت صحنه آفرینش موسیقی
گذشته است را شنیداری می کند.
آن هفته نوبت زندگی نامه آلما مالر یا آلما شیندلر بود ،زن بسیار زیبا و جوان و پر از
استعداد اطریشی که خود موسیقیدان و نقاش و ادیب بود ،در محیط هنری و ادبی
وین اواخر قرن نوزده و اوائل بیست .چهره های برجسته بسیاری از ردیف نقاش
و موسیقیدان و آرشیتکت ،رمان نویس و...عاشق و شیفته او بودند .نخستین
بوسه اش را به گوستاو کلیمت ( )5نقاش و طراح معروف داده بود .بسیاری آرزوی
همسری و زیستن در کنار او را داشتند ،ولی او عاقبت به همسری گوستاو مالر
درآمد ،مردی که موسیقی قرن را تکان داد و با سمفونی های عرفانی و کارهای
پرآوازه آوازیش – که بر اساس شعر شاعران بزرگ آلمانی همچون فریدریش روکرت
( )5پرداخته شده بود – تاریخ موسیقی را ورقی اساسی زد .و از آن زمان که آلمای
هنرمند به همسری مالر درآمد ،مجبور شد آن همه انگیزه و هنر را برای نگهداری
از همسری بلند پرواز کنار بگذارد .ظاهرا گوستاو مالر بدو گفته بود:
«تو از این به بعد تنها یک شغل داری و آن هم خوشبخت کردن من است».
اما آیا آلما آن زن شیفته و پر از انگیزه های پرتوان هنری توانست چنین روشی را
در پیش بگیرد؟ از خویشتن خویش بریده ،دیو سرکش آفرینش را از بهر پاسداری از
یک زندگی خانوادگی به بند بکشد؟
آن روزصبح ایو روژه ری برنامه را با موسیقی شگفت انگیزی آغاز کرد که من در
آغاز فکر کردم از کارهای ناشناخته مالر است ولی اندکی که گذشت ،به میان آمد
و گفت« :این موسیقی برساخته آلما مالر است که کمتر از آن سخن می رود»...
دریافت این حقیقت که آن زن ،همسر یکی از بزرگ ترین سمفونی پردازان قرن
نوزده و بیست ،خود نیز آهنگساز بزرگی بوده و اما هنرش ناشناخته مانده ،آن
چنان مرا محو راز زندگی آلما نمود که چندی جریان آغاز روز و کارهای همیشگی و
صبحگاهی را که فراموش کردم هیچ ،به کلی از حضور هاجر خانم ،بانوی سالمندی
از بستگان مادرم که ازایران به امید دریافت ویزای آمریکا و دیدار با تنها فرزندش به
پاریس آمده و از شب گذشته درخانه ما میهمان شده بود ،نیزغافل شدم.
«خدای من حتما تا حاال از دیرکرد صبحانه ضعف کرده است!»
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به سرعت خودم را به در اطاق هاجر خانم رساندم .دراطاق باز بود و هاجر خانم بر
سر سجاده نشسته و دانه های تسبیح را چپ و راست می کرد.
«هاجر جون صبح تون به خیر! خیلی وقته بیدار شدید؟ حتما صدای رادیو بیدارتون
کرده .ببخشید من حواسم پرت شده بود .صبحونه تون اآلن حاضر می شه».
هاجر جون با دیدن من ،صاحبخانه غافل از حال میهمان ،گل از گلش شکفت،
لبخندی بر چهره سالخورده ولی هنوز بسیار مقبول و زیبایش نقش بست و در حالی
که با نگاهش مرا دلداری می داد ،از سر جانماز برخاست و برای صرف صبحانه
عازم آشپزخانه شدیم.
با آن که برنامه خیلی برایم جالب بود ،ولی از خجالت دیر کرد و این که نکند که
حوصله هاجر بانو از دست ور ور گوینده فرانسوی سر برود ،دستم رفت که رادیو را
خاموش کنم .ولی با کمال تعجب ،با مخالفت هاجر جون روبررو شدم.
«نه بگذارحرف بزنه ،من هم داشتم گوش می کردم».
پرسیدم« :مگه شما فرانسه را متوجه می شین؟»
«ای! اون قدیم ندیما یک بق بقویی می کردیم ولی همه از یادم رفت .نه بابا من
کجا زبون فرانسه کجا؟ ولی انگاری این زن خیلی چیز جالبی داره می گه .یعنی
لحن صداش خیلی با احساسه .برام بگو چی داره می گه؟»
کمک کردم با مشکل آرتروز و پادردی که داشت بتواند روی صندلی های بلند
آشپزخانه بنشیند .برایش یک استکان چای ریختم و نان برشته و مخلفات را روی
پیشخان گذاشتم .حوصله نداشتم حرف های ایو روژه ری را ترجمه کنم .سعی کردم
از زیرش در بروم .صحبت را کشاندم به پنیر ِ
فرد اعالیی که هاجر خانم با نان سنگک
از ایران برایمان سوغات آورده بود.
«دست تون درد نکنه! مدت ها بود چنین نون برشته و چنین پنیر فرد اعالیی
نخورده بودم».
ولی هاجر جون دست بردار نبود .دوباره پرسید.
«انگاری خیلی داستانش هیجان داره  .تو رو خدا واسم بگو این زن داره چی می گه؟»
پیش خودم فکر کردم ،پروردگارا قوت! آخر من چه گونه برای این زن مؤمنه
زن زیبا و افسونگری را تعریف کنم که همسر یک مرد
نمازخوان و روزه گیر ،داستان ِ
عجیب و نابغه بوده ،در حالی که خودش هم از استعداد موسیقی و نقاشی برخوردار
بوده و نبضش سخت در گام هنر و آفرینش می زده ،اما به خاطر بلند پروازی ها و
خود خواهی های همسرش مدتی از آفرینش دست کشیده ،در اثر فشارهای روانی
که ترک عالم هنر بر او وارد آورده و یا شاید انگیزه های دیگر ،با داشتن همسر،
معشوقه مردان بزرگ و مشهوری مانند آرشیتک سرشناس والتر گروپیو ( )6شده،
با موسیقیدانان دیگری همچون آرنولد شوئنبرگ ( )7و آلبانبرگ ( )8هم نرد عشق
باخته و چه بسا همین روابط ،نردبان ترقی همسرش در محیط هنری وین گشته
است .کشف این گونه دلبری های این زن از مردان فوق العاده آن زمان و الهاماتی
که بدان ها داده ،توسط همسرش ،کار مالر را به روانشناس کشانیده ،به گونه ای
که جلسه های گفتگوی او با زیگموند فروید ( )9یکی از مشهورترین مکالمات بین

موسیقیدان و روانشناس را به وجود آورده است .آلما از تراژدی هم بی نصیب
نمانده ،اولین فرزند مشترک او و گوستاو مالر در اثر بیماری اسکارالتین ( )10در
گذشته ،گو این که دو فرزند دیگرش هم از دو همسر دیگر ،بعدها دچار مرگ زودرس
شده اند و این موارد او را به افسردگی و گاهی جنون کشانیده وصدها ماجرای دیگر.
«هیچی هاجر جون داره داستان یه زنی رو تعریف می کنه که شوهرش یک
موسیقیدان بزرگ بوده».
«عجب! عجب! خب بعد؟ بعدش چی؟ خب این ،یعنی این قدر غم انگیز بوده؟
انگاری داره روضه حضرت رقیه رو می خونه».
خنده ام گرفت .نخواستم دلش را بشکنم .دل را به دریا زدم و تصمیم گرفتم داستان
را برایش تعریف کنم .هرچه بادا باد! خودش خواسته که این «حروم کاری ها» را
بشنود .از سویی دیدم بد هم نیست یک موضوعی برای گفتگو پیدا می شود و بهتر
از گفتن دائمی از نان و پنیر و سبزی و مقایسه کسالت آور تره بار و خوراکی های این
سوی مرز با آن سوی مرز است .مقدمه ای از داستان را تا درگذشت گوستاو مالر برایش
گفتم .از آن روز به بعد ،صبح ها هاجر خانم زودتر از من از خواب بیدار می شد ،به جای
من بساط چای را راه می انداخت و به جای هر چیز می پرسید «رادیو را بازکن ننه
ببینیم سرنوشت این آلبالو مالر به کجا کشید!»
منهم صبورانه برایش ترجمه می کردم
این که پس از مرگ مالر ،آلما با مردان سرشناسی از عالم نقاشی و موسیقی و ادبیات
پیوندهایی رازآلود و گاه عاشقانه پیدا کرد و الهام بخش بسیاری از جمله نویسنده و
نقاش مطرح اسکار کوکوشکا ( )11شد .کوکوشکا با الهام از هستی آلما ،تابلوی نامزد
باد را از او کشید و آن قدر مجذوب او شد که عاقبت از واهمه آن مجذوبیت به برلن
گریخت .آلما چندی بعد با معشوق سابقش گروپیو ازدواج کرد .بعد هم در حالی که
با گروپیو مزدوج بود عاشق نویسنده معروف فرانس ورفل ( )12شد .از گروپیو جدا
شد .در دوران اوج گیری فاشیسم در اطریش و تسلط آلمان نازی تاب تحمل نیاورد
و با ورفل به جنوب فرانسه و سپس به اسپانیا گریخت.در محافل روشنفکری فرانسه،
به عنوان زنی با فرهنگ ،بانویی که موسیقی واگنر و مالر را در گوش و کالم نیچه را
بر زبان دارد ،بسیار درخشید .ورفل با الهام از هستی آلما داستان های زیبایی نوشت
که پاره ای از آنها به صورت فیلم سینمایی درآمد .عاقبت آلما با همسرش ورفل به
آمریکا رفت و در آنجا به عنوان زنی بسیار آموخته و هنرشناس محافل هنری بسیاری
را مجذوب خویش کرد و عاقبت در نیویورک در سن هشتاد و پنج سالگی درگذشت.
هاجر خانم در تمام طول داستان که هر روزصبح بخشی ازآن را ترجمه می کردم،
هیچ چیز نمی گفت .فقط با دقت گوش می کرد و گاه سرش را تکان می داد .و گاه
زیر لب می گفت «استغفراهلل ،پناه برخدا!»
زره روئین تنی از تبار اسفندیار به تن کرده بودم که اگر آن زن مؤمنه ردیفی از تیر
دشنام و داوری های ناجور در باره آلما مالر نشانه رود ،سکوت کرده و وارد هیچ گونه
بحث و جدلی با او نشوم .این روش را سال هاست که در پیش گرفته ام و از آن هم
نتیجه ای عالی به دست آورده ام .کوشش در عوض کردن عقیده یا متقاعد کردن
شیوه تفکر کسانی که همسانی فکری با تو ندارند ،کار بیهوده ای است .آلما مالر
و زنانی مانند او چون جرج ساند که روابط آنچنانی و آزادانه و بی پروایی با مردان
روزگار خود داشتند و نقش االهه الهام بخش را برای بسیاری ایفا نموده و خود نیز
آفریننده بودند ،برای فرهنگ و تاریخ جامعه خود نیز چندان قابل هضم نبودند ،چه
برسد برای بانوی مؤمنه ای پایبند اخالقیات و دین و مذهب و نماز و روزه ،از جامعه ای
سنتی با تربیتی قدیم...
اصال چه اصراری است آدم ها را براساس الگوی بیگانه ای قالب گیری کردن و آنها
را مطابق ذائقه خویشتن درآوردن؟! هاجرخانم ،هاجر خانم است .بانویی کهن سال
با عقاید و باورهای قدیمه و از آن زمان که خاطرم می آید همیشه بر همین طرز بوده
است .نماز و روزه اش بریده نمی شد و در خاندان ما به عنوان زنی مهربان و مؤمن مورد
احترام همه بود .از او نباید و نمی توان انتظار داشت که بر سرنوشت و عکس العمل
زنانی همچون آلما مالر که محصول صدها انگیزه های متضاد هستند ،صحه بگذارد.
باری برنامه ایو روژه ری به پایان رسید ،و سفر هاجر بانو نیز .آخرین بخش سرنوشت
آلما ،شاید زیباترین بخش بود .گوینده پرتوان فهرست نامه ای به گوش مشتاقان
سرنوشت آلما رسانید از هنرمندان و نویسندگان و سخن سرایانی که با الهام از
زیبایی چهره و شخصیت آلما آثاری را به وجود آوردند و برایش چه نغمه ها ساختند و
چه کتاب ها نوشتند .دو نقطه ثقل هستی آلما هنر بود وعشق .او زندگی نامتعارفی
داشت .آری ،اما چه کسی در این جهان می تواند برای زنی پرانگیزه که فراتر از زمانه
خود ،جامعه خود ،و ارزش ها و ظرفیت های روانی همنوعان خود می اندیشید،

حس می کرد ،و بر آن اساس زندگی می کرد و می آفرید «معیار» تعیین کند؟ او عرابه ی
کشش های پرتوان خود را بر سمندهای سودازده عشق و هنر بر بسته بود .خود
ِ
شاهد آن آثاری است
تیزتک می رفت و بسیاری را نیز به دنبال خود می کشانید.
آثار سازی و آوازی زیبایی
که با الهام از هستی پرکشش آلما مالر آفریده شده و هم ِ
است که از خود او باقی مانده اند.
این آخرین ها را هم با دقت برای هاجر خانم ترجمه کردم و او هم چنان به گوش بود
و گاه زیر لب آهی می کشید و وقتی تنها می شد ،آهنگی هم زمزمه می کرد .آهنگی
که سخت به گوشم آشنا می آمد اما کبر سن ،سال ها دوری از خویشان و خاطرات شان
یا هرچه بود ،نمی توانستم به یاد بیاورم که کجا شنیده ام؟
وقتی به فرودگاه بردمش در آخرین دقایق روبوسی زیر گوشم گفت «می دونی دخترم
این آلما مالر هم زن خیلی خوشبختی بوده!»
از این گفته ،دوتا شاخ روی سرم سبز شد!
«چی گفتید هاجر جون؟ دوباره تکرار کنید متوجه نشدم!»
«گفتم این خانومه آلما مالر زن خوشبختی بوده می دونی واسه ی چی؟»
«نه! شمارو به خدا بگید! خیلی عقیده تون برام جالبه».
«واسه این که هرکاری دلش خواست کرد ،انتقامش رو از زندگی گرفت و از همه مهم ترین
که الهام بخش این همه هنرمند و موسیقیدان شد».
وقتی اینها را می گفت صورتش از اشک خیس شده بود .درآغوش گرفتمش چهره اش
را بوسیدم و برایش تا آخرین لحظه دست تکان دادم.
در راه برگشتن از فرودگاه به منزل ،نمی دانم چرا یادم به خاطرات مادرم افتاد و
قصه هایی که گاه و بیگاه ،در دوره های زنانه اش ،از دختر جوانی که نام او را هرگز
نمی برد ،تعریف می کرد .دختر جوان و بسیار زیبایی که عاشق و شیفته موسیقی
بود .صدای خوبی داشت و گاه پنهانی در دبیرستان برایشان آواز می خواند .او
عاشق یک نوازنده ویلن از دیار فرنگ شده بود که گویا در مدرسه نظام تعلیم
موسیقی می کرد و با آن دختر از طریق برادرش که هنرآموز آن مدرسه بود آشنایی
حاصل کرده بود .زیبایی و آوای دخترک ملهم ویلن زن فرنگی شده و ترانه ای هم
برای او ساخته بود .کار عشق و عاشقی آنها به روابط پنهانی و فرار آن دخترک
کشید و ترک خاندان و دیار و آوارگی و سرگردانی .از آن ویلن زن صاحب فرزندی
شد .ولی ویلن زن به دیار فرنگ بازگشت و آن زن جوان را با هزار قصه و غصه تنها
گذاشت .از آن عشق فرزندی ماند و ترانه ای .مادرم اینها را می گفت و سپس رو
به هاجر می آورد و می گفت در میان همکالسی های ما فقط هاجر است که آن
ترانه را از آن دختر به یاد دارد .و سپس از هاجر می خواست که آن ترانه را بخواند.
آن وقت ها فکر می کردیم اینها قصه است .مثل داستان دختر شاه پریان .چون آدم ها،
گاه آن قدر در نقش هایشان جا می افتند که آدم تصور نمی کند زمانی ،نقش دیگری
هم داشته اند .آن دیگری بوده اند ،دلی داشته اند و عشقی و رنجی و خاطره ای،
استعدادی و آفرینشی که در چرخش زمان محو گشته است.
چند روز از رفتن هاجر خانم گذشته ،اما زنگ طنین انداز آن آهنگ!!!! رهایم نمی کند...
همان ترانه ،همان که هاجر زمزمه می کرد ،ترانه به جا مانده از عشق آن دختر جوان و
آن ویلن زن!!! یعنی آیا هاجر می تواند همان دخترک عاشق آن ویلن زن باشد؟
آخرین جمله اش در گوشم زنگ می زند:
«آلما مالر زن خوشبختی بود هرکاری دلش خواست کرد ،انتقامش رو از زندگی
گرفت و از همه مهم تر این که الهام بخش آن همه هنرمند و موسیقیدان شد».
(Eve Rogerrie )1
( 1879( Alma Mahler )2ـ )1964
(Gustave Mahler )3
( 1862( Gustave Klimt )4ـ )1918
( 1788( Friedrich Rukert )5ـ )1866
(Walter Gropius )6
(Arnold Schoenberg )7
(Albanbergue )8
( 1856( Sigmund Freud )9ـ )1939
( )10مخملک ()Scarlatine
(Oskar Kokoschka )11
(Franz werfel )12
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

رگ خواب

فیلمی از حمید نعمت اهلل ،محصول سال 1394
مینا (لیال حاتمی) بعد از جدایی از همسرش ،به دنبال
کار و خانه ،خیابان های تهران را زیر پا می گذارد .خسته
و درمانده از زندگی پیشین خود ،برای استخدام وارد
رستورانی می شود که کامران (کوروش تهامی) مدیر آن
است .با وجود خطاهایی که در روز آزمون انجام می دهد،
کامران برای مدتی او را استخدام می کند .مینا تحت
تاثیر محبت های بی دریغ و توجه های فراوان کامران،
به او دل می بندد .اما این عشق او را در حد استیصال
پیش می برد« .رگ خواب» داستان عشق مینا است؛
عشقی که او را دگرگون می کند .مینا که حیران عشق از دست رفته است،
سر به خرابات می گذارد .تا مرز مرگ و نابودی پیش می رود و دوباره خود را
پیدا می کند.
نکته ای که به «رگ خواب» امتیاز ویژه ای می دهد ،به تصویر کشیدن ظرافت ها
و تعلیق های حس زنانه است .دنیای زنانه فیلم به شدت درست ،زیبا ،و قابل
لمس نشان داده شده است .مینا زنی است که عشق را حس می کند و در دنیایی
که رنگی از عدالت ندارد ،این عشق را زندگی می کند .عشق او به کامران بی
حد و مرز است .فیلمنامه خوب معصومه بیات ،زنانگی و شیدایی مینا را بسیار
زیبا به تصویر می کشد .در سکانسی که کامران بعد از مدت ها قصد دیدن مینا
را می کند ،حساسیت ها و دغدغه های مینا بسیار قابل درک مطرح می شوند.
به عنوان نمونه ،زمانی که مینا برای خریدن پالتو به بیرون می رود و یا امتحان
کردن لباسش روبروی آینه ،همگی نمادهای زنانگی اوست .مینا از سر شوق،
تمام آپارتمان را تمیز می کند ،غذاهای متنوع درست می کند ،لباس های زیبا
می پوشد ،و بی صبرانه منتظر کامران می ماند .اما کامران با برخورد سرد و بی روحش،
زبان طنزش ،و ترک ناگهانی اش ،همه چیز را به ورطه نابودی می برد .حس
تحقیر و ترحمی که مینا در آن لحظه تجربه میکند بسیار غم انگیر است ولی او
با صبوری این حس را تحمل می کند.
چند روز بعد ،زمانی که مینا در خانه تنها است ،طوفانی شدید می وزد .تمام
پنجره های خانه می شکنند .وزش طوفان به داخل خانه می کشد و خانه را با
خاک یکسان می کند .مینا از ترس ،زیر میزی پناه می گیرد تا در امان باشد.
این طوفان تصویری از تمام ناهنجاری هایی است که در زندگی او اتفاق افتاده
و او را گرفتار خود کرده است .این افراط در نشان دادن طوفان که شدتش به
دور از ذهن است تنها بازتاب مشکالت مینا است .با خاک یکسان شدن خانه اش
و شیشه های شکسته روی زمین نماد زخم هایی است که مینا از این عشق
خورده است .با تمام این وجود ،زمانی که کامران چند روز بعد سر و کله اش
پیدا می شود ،مینا باز هم با عشق با او برخورد می کند و هنگامی که کامران
مشغول لباس پوشیدن جلوی آینه است صدای درونی مینا می گوید «تو برازنده
ترین انسانی هستی که من دید ام».
نماد هایی که مهر تایید جامعه مرد ساالرانه را می زنند در فیلم بسیار زیادند.
به عنوان نمونه ،تصویر برج میالد ـ که نماد مردانگی و فالوس است ـ به مراتب
در فیلم دیده می شود .قرار گرفتن نمای برج پشت سر مینا حاکی از این است
که قدرت مردانه همواره او را احاطه کرده است .در جایی دیگر از فیلم ،کامران
روی صندلی اتاق نشسته و برای مینا تمبک می نوازد .مینا به جای نشستن
در کنار او ،روی زمین می نشیند .بدین ترتیب کامران در جایگاه باالتری از او
قرار می گیرد و بار دیگر فیلم بر احاطه شدن مینا توسط کامران (مرد داستان)
تاکید می کند .یا زمانی که این دو نفر وارد ساختمان متروکه می شوند،
صداهای لطیف سازهای کالسیک محیط را عاشقانه تر و زیباتر می کند ،اما
در سکانس ساز زدن کامران ،تاکید موسیقی روی ساز «تمبک» است که سازی
است کوبه ای و ضربه زدن های کامران روی تنبک ،نماد قدرت او و لطمه زدن
به مینا است .هر ضربه روی تمبک ،زدن ضربه ای به مینا است.
نشان دادن دندان درد یکی از موتیف های فیلم های حمید نعمت اهلل است.
24
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اتی (گلشیفه فراهانی) در فیلم «بوتیک» از فرط دندان درد
شدید زندگی اش از این به آن رو می شود .او برای جور
کردن پول دندانپزشکی تن به خواسته های مردی می دهد
که او را نابود می کند .درد دندان یکی از دردهای غیر
قابل کنترل است .در فیلم های نعمت اهلل این درد بدین
گونه تعبیر می شود که شخص مورد نظر دچار شرایط
بغرنجی شده که زندگی اش را تحت تاثیر قرار داده است.
از نیمه دوم فیلم ،دندان درد مینا امان او را می برد و
زندگی اش را مختل می سازد .حتی زمانی که برای درمان
نزد دکتر می رود ،به دلیل نداشتن پول از درست کردن
دندان خود پشیمان می شود و به کشیدن رویه ای روی
آن اکتفا می کند .بدین صورت این دندان درد که نمادی
از سختی و مشقت زندگی مینا است ،تا پایان راه همراه
اوست؛ گویی این درد سعی دارد به او یادآوری کند که
پایان این عشق جز پوچی ،تباهی ،و درد چیزی نیست.
فیلم از زبان مینا برای پدرش روایت می شود .ما در روایت
مینا درمی یابیم که پدرش از او دلخور است و سال هاست
که با او حرف نزده است .مینا چندین بار سوار اتوبوس می شود و
به دیدن پدرش که بلیط فروش اتوبوس است می رود .روایت مینا شیرین و دلنشین
است و بیننده را با خود همراه می کند .در پایان فیلم ،مینا بعد از تصادفش که
در آن بچه ای را که در شکم خود دارد از دست می دهد و بی خانمان می شود
(کشته شدن بچه یکی از نکات خوب فیلم است ،چرا که بر خالف سایر درام
های سینمای ایران او محکوم به بزرگ کردن بچه نیست) .بعد از مدتی سعی
می کند تا دوباره به زندگی خود باز گردد .در پایان ،پدر مینا فوت می کند و مینا
بر مزار او از تصمیم های آینده اش می گوید .اما در پایان حرفی می زند که قدرت
و استقالل شخصیت خود را زیر سئوال می برد .او خطاب به پدرش می گوید «حاال
که تصمیم به خوبی گرفتم ام (کدام خوبی؟ مگر مینا بد بود؟) ،تو کجائی که مرا
تایید کنی؟» از دیدگاه من این تایید شدن از جانب پدر کمی به دور از منطق
فیلمنامه است .تا این جای کار ،مینا تالش می کرد که مورد تایید کامران باشد
و حاال که از عشق او آزاد شده است ،برای تایید گرفتن از پدرش (مردی دیگر)
تالش می کند .فیلمی که این چنین زنانه است باید پایانی ظریف و زنانه داشته
باشد .مینا در پایان همه چیز خود را از دست داده است ،اما با این حال همواره
دنبال تایید گرفتن از مردی دیگر است.
«رگ خواب» ،از دیدگاه من ،بهترین فیلم حمید نعمت اهلل است چرا که با صراحت
وارد زندگی یک زن می شود و زندگی عاشقانه او را به نمایش می گذارد .مینا
شخصیت منحصر به فردی در سینمای ایران است که نمونه آن وجود ندارد.
شخصیت مینا بسیار شبیه آدل فیلم «سرگذشت آدل هـof Adele H.( ».
 )The storyاثر تروفو است؛ آدل هم در راه عشق ،دچار گم گشتگی و جنون
می شود با این تفاوت که آدل از خرابات مغان باز نمی گردد .بازی محصور
کننده لیال حاتمی و موسیقی بسیار زیبای سهراب پورناظری فضای فیلم را
عاشقانه تر و لطیف تر کرده اند .لیال حاتمی اوج و فرود زنی که عشق را زندگی
می کند با ظرافت و جزییات چشمگیری ایفا می کند.

لطفا نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را با ما
در میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US

We welcome your suggestions
and opinions.
www.pccsd.org
Email: pcc@pccsd.org
ـ  552ـ Call: 858 9355
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 1ـ از امراض چشم ـ اقرار کردن  2ـ باج و خراج ـ منقار پرنده ـ خانه ساحلی
 3ـ برهنه و بینوا ـ منزلت ـ حرص و طمع ـ ابریشم پست  4ـ پولک ماهی ـ
آرام و متین ـ تراشیدن  5ـ از گیاهان ـ آرا ـ ستیزه کردن  6ـ توانگر و دارا ـ
واضح و روشن  7ـ نت سوم ـ کمربند ورزشی ـ دیوار بلند ـ رطوبت  8ـ کتاب
مسیحیان ـ بسته شدن  9ـ یگانه ـ ضربه شدید ـ شکوه  10ـ فرمان اتومبیل
ـ سخنان بیهوده – کاله جواهرنشان  11ـ خاطر ـ اندازه ـ درخت همیشه سبز
ـ طایفه ای در کشورمان  12ـ ریخته گر ـ برجستگی ته کفش ـ نوعی قایق
 13ـ ماه میالدی ـ دوزخ.

عمودی

 1ـ شاد باش گفتن ـ قالب صنعتی  2ـ نوعی ماشین مولد انرژی ـ ناگزیر
3ـ شالوده ـ دور کردن ـ هواپیمای تندرو ـ وسیله درو محصول  4ـ شهری در
استان سیستان و بلوچستان ـ اتحادیه ـ ویتامین انعقاد خون  5ـ تاریخ نویس
ـ موی گردن اسب ـ بندگی  6ـ جوشیدن آب با فشار به باال ـ ترو تازه 7ـ یک
لحظه ـ کرشمه و ادا و اسمی دخترانه ـ بلندی ـ کشیدن  8ـ فوتوگرافی ـ
واژگون کردن  9ـ طال ـ ماهوت پاک کن ـ چاق  10ـ چهره ـ عاشق ـ ملک
پادشاهی  11ـ قبیله ـ اصفهان سابق ـ دلیل و برهان ـ درخت انگور
12ـ کشاورز ـ از ورزش های گروهی  13ـ شمشیر بازی ـ آزمایش.
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EDUCATION
By: Sheiveh Nakhshab Jones

Nowruz in Classroom
This time last year, I mentioned I would get into my
older son’s classroom and talk to the class about Nowruz.
So now it is time to do the same thing for my youngest
son who is kindergarten. I was impressed this year by the
teacher because she approached me and asked if I would
give a presentation to the class about Persian New Year.
She knew about it because a few years prior, another
student’s mom came in and presented. This is a great
example of the power we have as an ethnic group to
educate others, including educators, about the positive
aspects of our culture.
By the time children are in upper elementary
and/or middle school, they could easily incorporate
Nowruz into a cultural project they might be working
on in English or social studies. In the lower elementary
grades, however, there are still opportunities as a parent
to “volunteer” the information.
I thought today I would share with you some
tips on how to successfully engage elementary school
children on the topic of Nowruz without losing your
audience. Younger students have a hard time sitting still
and listening to someone speak for long periods of time.
The rule of thumb is one minute of talking for every year
of age. So, for instance, when I go to the kindergarten
class full of 5 and 6-year-olds, I’m going to limit my
talking to 5 to 6 minute chunks and will stick with a ten
to fifteen minute presentation.
Below you will find a list of suggestions for
engaging students:
1. Set up a mini-Haft sin table so students are curious
about what you are sharing;
2. Ask the group if and how they celebrated New Years
this year. Allow a few students to share what they
do for New Years. By doing this, you are creating a
connection to and a context for Nowruz.
3. As you talk about the Haft sin table, use the Farsi
terms for the various items while holding them up
and have students guess what they mean in English.
For example, I might hold up garlic and say this is
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“sir” in Farsi. Can you say “sir”? When they say the
word, then ask “What do you think sir means in
English?”
4. Pass around the items so students can see and smell
them.
5. When you finish the presentation, take questions.
Be prepared, particularly with the younger students,
to answer very random questions or hear random
comments. You might have a student telling you her
mom buys garlic from Henry’s!
6. If you are really creative, you might talk to the
teacher before hand about having students create
their own Haft-sin. Most teachers would be very
happy to help you with this-you can direct students
while the teacher deals with the management of the
classroom.
Whatever you do, consider you are paving the way
for future Iranian students and parents coming to the
teacher’s classroom in the future. If the experience is
pleasant, the teacher will most likely ask the next Iranian
parent to do something for the class around Nowruz!

