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برنامه جشن نوروزی
کانون فرهنگی ایرانیان
شنبه  16مارچ 2019

• گزارش جنگ فرهنگی سن دیگو
• زیر نور مهتاب :کاش برعکس بود
• معرفی و نقد کتاب :ملت عشق
• به بهانه زادروز احمد شاملو
• هابیل و قابیل :انتخابات اخیر و پیامدهای آن
• بررسی فیلم دارکوب
• داستان کوتاه قاب عکس
آغاز سال 2019میالدی مبارک باد

معرفی و امضای کتاب 4مقاله از محسن نامجو

یادداشت
علی صدر

قبل از هر چیز آغاز سال  2019میالدی را به شما خوانندگان عزیز تبریک میگویم و سالی مملو از شادی و
موفقیت و صلح برای همگان آرزو میکنم.
سال  2018سال پرحادثهای بود ،البته میتوانست بسیار پرحادثهتر و بدتر از این هم باشد ،ولی خوشبختانه
بارقهای از امید در پایان سال درخشید که امیدواریم این امید پایندگی یافته و به نتایج مثبت منتهی شود.
در سال  2018بیش از سیصد فاجعه کشتار جمعی در آمریکا اتفاق افتاد .یکی از فجیعترین آنها کشتار دبیرستان
مارجوری استون داگالس در فلوریدا بود که در روز والنتین به کشته شدن هفده تن از دانش آموزان و آموزگاران
انجامید .شاید بتوان گفت که این واقعه نقطه عطفی شد در روند جریانات اجتماعی و سیاسی کشور در این سال.
همان طور که در پیک  175اشاره شد ،این حادثه باعث شد تا جوانان حتی آنان که به سن رای دادن نرسیده
بودند به صحنه کشیده شده و جریانات و وقایع را تحتالشعاع قرار دهند .این رهبران جوان کمپینی راه انداختند
برای تشویق مردم به رای دادن و افشای هیپوکراسی نمایندگان کنگره و مسئوالن مملکتی.
کنگره در این سال به رهبری جمهوریخواهان سرانجام قوانین مالیاتی جدیدی را که به اذعان اکثریت قریب به
اتفاق اقتصاددانان یک جانبه و به نفع کمپانیهای بزرگ و سرمایهداران کالن بود به تصویب رساند .آنها همچنین
توانستند قاضی برت کاونا را ،با وجود افشاگریها و روشدن مدارک زیاد که باید به رد صالحیت وی منتهی
میشد ،به زور به دادگاه عالی بفرستند.
در طول سال  2018آقای ترامپ با سیاستهای آشفته و ماجراجویانه هرچند روز یک بار توجه را به این و آن
موضوع میکشاند و همه تالش خود را مینمود تا «پایه مردمی» خودش را حفظ کرده و از طرفی باعث کرخی
و انفعال مردم عادی شود .از جمله این سیاستهای ماجراجویانه جداییطلبی از ناتو و پیمانهای اقتصادی و
محیط زیستی در سطح جهان و شدت بخشیدن به سیاستهای جنگطلبانه و فشار اقتصادی به ایران با احیای
تحریمها و دم زدن از تغییر رژیم بود .این سیاستها همچنان ادامه دارد و مسئولین جنگطلب و ضد ایران و
ایرانی نظیر جان بولتون و مایک پمپئو در پیشبرد این سیاستها دست باال را داشته و دارند و به نظر نمیرسد
در این سیاستها تغییری پدید آید .تنها اتفاقی که این اواخر افتاد و باعث شد این برنامه ها قدری تحتالشعاع
قرار گیرند ،کشتن آقای خاشوقجی خبرنگار واشنگتن پست بود که به اذعان سی آی ِای به دستور محمد بن
سلمان ،شاهزاده سعودی ،به اجرا گذاشته شده بود .این باعث شد توجه تا حدی به عربستان و روابط آقای ترامپ
و شاهزاده سعودی کشیده شود و ایران از صدر خبرها دور گردد.
بازرس مخصوص آقای مولر همچنان به جمعآوری اسناد و مدارک درباره اعمال نفوذ روسیه در انتخابات  2016و
روابط فاسد و آلوده دست اندرکاران کمپین و دولت ترامپ مشغول است .این جریان آنقدر به طول انجامیده که
متاسفانه اکثر مردم دیگر به آن عادت کردهاند .این که چه زمانی این تحقیقات و محاکمات به ثمر برسد به هر
صورت میتواند توازن قوا را به هم زده وعواقب مهمی برای دولت آقای ترامپ داشته باشد.
واپسگرایی در زمینه قوانین حفظ محیط زیست همچنان توسط دولت آمریکا با شدت در  2018ادامه داشت.
همزمان با آتش سوزیهای مهیب و تغییرات جوی فوقالعاده ،گزارش محیط زیستی دولت که توسط متخصصین
فن در وزارتخانههای مختلف تهیه شده بود در ماه نوامبر بیرون آمد .البته آقای ترامپ آن را هم رد کرد و به
سیاستهای تخریبی خود ادامه داد.
همه این سیاستهای مخرب پاسخ خود را در انتخابات میان دورهای ششم نوامبر گرفت .این انتخابات مانند یک
رای عدم اعتماد به دولت آقای ترامپ و کنگره بود .حرکتی که از فردای آغاز ریاست جمهوری ترامپ با تظاهرات
زنان شروع شد و با تظاهرات وسیع برای حفظ محیط زیست و کنترل اسلحه در سطح کشور ادامه یافت و با
جنبش جوانان که توانست شتاب ویژهای به آن بدهد باالخره به ثمر رسید .این حرکت که به «موج آبی» معروف
شده بود توانست اکثریت را در انتخابات هاوس به دست بیاورد .به این دلیل این پیروزی را به عنوان رای عدم
اعتماد به دولت ترامپ قلمداد میکنند که همه  435کرسی نمایندگی هاوس در انتخابات منظور بودند .خود
آقای ترامپ قبل از انتخابات گفت که این رای به عنوان تایید او خواهد بود ،ولی مردم با رای دادن وسیع به
مخالفان ترامپ نظر خود را در مورد او و سیاستهای واپسگرایانه او اعالم کردند .البته این اولین بار نبود که
آقای ترامپ از لحاظ رای جمعی شکست میخورد .در انتخابات ریاست جمهوری هم سه میلیون رای از حریف
خود کمتر آورد ،ولی وجود تمهیدات عقب مانده نظیر الکترال کالج نتیجه را عوض کرد .این بار هم جناح او امید
داشتند با وجود «جری مندرینگ» و جلوگیری از رای دادن اقلیتها و فقرا در هرجا که توانستند نتیجه دلخواه
خود را به دست آورند .با وجود استفاده از همه این تمهیدات شکست نصیب آنها شد .اکنون الاقل در هاوس
نیرویی وجود دارد که بتواند در مورد سیاستهای دولت «چک و باالنس» ایجاد کند.
جالب توجه این که در این انتخابات بیش از صد زن انتخاب شدند که جوانترین آنها فقط بیست و شش سال دارد.
وجود فعاالن سیاسی جوان بسیار امیدوار کننده بود .این جوانان به هیچ وجه مسئله را خاتمه یافته نمیبینند.
تا انتخابات  ،2020میلیونها جوان دیگر به سن رای دادن میرسند .بافت فکری آنها در مخالفت با سیاستهای
ارتجاعی و ماجراجویانه دولت فعلی دارد نقش میگیرد .آنها سیاستهای نژادپرستانه ،سیاستهای ضد مهاجر،
زورگوییهای خانگی و خارجی ،سیاستهای ضد زن و اقتصاد ناهمگون و مهمتر از همه ،سیاستهای ضد حفظ
محیط زیست را رد میکنند و حرف خودشان را در پای صندوقهای رای خواهند زد.

179

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یکبار منتشر می شود
تلفن9355 :ـ)858( 552

فکس و پیغام7335 :ـ)619( 374

www.pccsd.org

شماره  179بهمن ـ اسفند 1397
تیراژ 6000

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 ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی ،حمید بیک زاده ،فریده فاضل ،حسین حاجی
موالنا ،آیدا خدامی ،گیتی نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده،
ونوس صفایی ،شهال صالح 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

issd@pccsd.org
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 سن دیگو
ُجنگ فرهنگی سن دیگو

چهار سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامهای با نام جنگ فرهنگی در مرکز
ایرانیان اجرا میشود ،برنامهای که در ذهن عالقمندان به برنامههای 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
رشتههای گوناگون هنری ،ادبی و اجتماعی برنامهریزی و اجرا میگردد.

جنگ فرهنگی سندیگو – نهم نوامبر ۲۰۱۸

برنامه این ماه در مرکز ایرانیان با اجرای رضا خبازیان برگزار شد .مهمان این
برنامه آقای علی آشوری بود که در مورد زندگی و آثار صادق هدایت به بحث
و گفتگو پرداخت .در قسمت دوم ،برنامهی شاهنامه خوانی توسط محمود
بهروزیان ،رانا سلیمی و علی پیروزیان برگزار شد.

فیلم و گفتگو

گروه فیلم و گفتگوی کانون فرهنگی ایرانیان با هدف بررسی سینمای ایران در
سومین جمعه هر ماه به پخش فیلمی از کارنامه سینمای ایران میپردازد .پخش
این فیلمها تابع نظم خاصی است و پس از هر فیلم بینندگان به بحث و بررسی
فیلم مینشینند.

برنامه مخصوص فیلم و گفتگو فیلمووین – بیست و ششم اکتبر ۲۰۱۸

گروه فیلم و گفتگوی کانون فرهنگی ایرانیان برای سال سوم با برگزاری مهمانی
فیلمووین در آخرین جمعه ماه اکتبر با برنامهای شاد و پرانرژی از میهمانان
مرکز ایرانیان پذیرایی کرد .عدهای از حاضرین لباسهای بدل از شخصیتهای
سینمایی ایران به تن داشتند .برنامه شامل مسابقات مختلف راجع به بازیگران،
کارگردانان ،تهیه کنندگان و موسیقی متن آثار سینمای ایران ،دو اجرای کوتاه
بازیگری ،انتخاب لباس بدل برتر فیلمووین و پذیرایی شام و دسر بود .مهمانی
فیلمووین جایگزین برنامه ماه نوامبر گروه فیلم و گفتگو شد.

گذشته – شانزدهم نوامبر ۲۰۱۸

ماه نوامبر فیلم «گذشته» محصول سال  ۱۳۷۲به کارگردانی اصغر فرهادی در
مرکز ایرانیان به نمایش درآمد .این فیلم به بازیگری علی مصفا ،برنیس بژو ،و
طاهر رحیم ،داستان مردی ایرانی است که برای تکمیل پرونده طالق خود به
پاریس میرود که این موضوع با افشای مطالبی از طرف دختر همسرش پیچیده
میشود .این فیلم موفق به دریافت جوایز مهمی از جمله جایزه بهترین بازیگر زن
از جشنواره فیلم کن شده است .پس از فیلم شرکتکنندگان به بحث و تبادل
نظر در مورد فیلم پرداختند.
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داكیونایت

داكیونایت عنوان برنامهای است كه هم زمان در اولین چهارشنبه هر ماه در بیش
از بیست شهر آمریكا و كانادا اقدام به پخش فیلم مستند مینماید .این فیلمهاى
مستند توسط فیلمسازان ایرانى ساخته شده و یا مضمون آنان در رابطه با ایران
و ایرانیان میباشد.

داکیونایت  – ۵۱هفتم نوامبر ۲۰۱۸

در این ماه مستند مادر زمین ( )۱۳۹۵به کارگردانی مهناز افضلی به نمایش در
آمد .این فیلم در مورد زندگی خانم هایده شیرزادی است که به همراه همسر
آلمانی خود به تالشی عاشقانه به آموزش مردم و بازیافت زبالههای شهری در
استان کرمانشاه و سایر استانها میپردازند.

داکیونایت  – ۵۲پنجم دسامبر ۲۰۱۸

در ماه دسامبر مستند اعدام و قاضی ( )۱۳۹۷به کارگردانی حسن خادمی به
نمایش درآمد .این مستند در مورد زندگی قاضی مشهوری به نام عزیز محمدی
است که در طول چهل و پنج سال قضاوت در امور جنایی بیش از  ۴۰۰۰مورد
حکم اعدام و قصاص صادر کرده است.

جلسههای هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو ـ ۲۰۱۸

هیئت مدیره کانون در تاریخهای چهاردهم نوامبر و دوازدهم دسامبر برای بحث
بررسی و برنامهریزی فعالیتهای کانون گرد هم آمدند.

سمینارمشاوره حقوقی در زمینه انحصار وراثت ـ اول نوامبر ۲۰۱۸

در این برنامه هاله رزاقی و پاتریک هاس از وکالی متخصص در امور انحصار وراثت
در مورد قوانین مربوطه در آمریکا صحبت کردند .در این سمینار به سئواالت
حضار در مورد انحصار وراثت و تراست پاسخ داده شد.

کنسرت نوای امید ـ سوم نوامبر ۲۰۱۸

کنسرت نوای امید با حضور پرشور هواداران موسیقی سنتی ایرانی در تاریخ سوم
نوامبر در کانون فرهنگی ایرانیان برگزار شد .در این کنسرت پژمان حدادی –
تمبک ،سعید کامجو – کمانچه و کوروش تقوی – سهتار ارمغان آور آوای صلح
نهفته در موسیقی بودند.

کارگاه داستان نویسی ـ هشتم الی دوازدهم نوامبر ۲۰۱۸

کارگاه سوم داستاننویسی آقای حسین مرتضائیان آبکنار در چهار روز از هشتم
تا دوازدهم نوامبر برگزار شد .در این کارگاه رمان نو فرانسه و پست مدرنیسم
در ادبیات مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در این جلسات آثار ُرب گریه و
مارگرت دوراس و ریچارد براتیگان مطالعه و بررسی شدند.

شب بازی و تفریح برای خانوادهها ـ سی ام نوامبر ۲۰۱۸

این برنامه که از سال گذشته آغاز شده هر بار با استقبال بیشتری مواجه
شده و عالقمندان خاص خود را گرد هم میآورد .در این ماه هم در یک شب
خاطرهانگیز دوستداران این برنامه گرد هم آمده و با انواع بازی و سرگرمی و
اشتراک غذا از «شب بازی و تفریح برای خانوادهها» لذت بردند.

بازار ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان ـ دوم دسامبر ۲۰۱۸

بازار سالیانه کانون روز یکشنبه دوم دسامبر در محل مدرسه ایرانیان با حضور
هنرمندان و داوطلبان و کسبه محلی و ارائه صنایع دستی ،وسایل زینتی،
پوشاک ،انواع ترشی و شیرینی و غذاهای لذیذ ایرانی برگزار شد .خانم سارا
علوی از  Coldwell Bankerو دکتر کامی هاوس از The Supper Dentists
در برگزاری این برنامه کانون را حمایت کردند .درآمد این بازار غیرانتفاعی صرف
فعالیتهای فرهنگی و هنری خواهد شد.

جشن یلدا ـ پانزدهم دسامبر ۲۰۱۸

به رسم همه سال ،کانون فرهنگی ایرانیان شب یلدا را در رستوران صوفی جشن
گرفت .فال حافظ ،موزیک و رقص با همراهی دی جی داوود شبی خاطرهانگیز
را برای شرکتکنندگان رقم زد.
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

کاش برعکس بود

(یک قصه کوتاه)

عباس آقا رو همه محل م یشناسن .همسایه بی آزاریه .باالی
آپارتمان ما اجاره نشینه .خودش هست و چهار سر عائله.
شغلش بنای ییه .صب حها کله سحر از خواب پا م یشه .بدون سر
و صدا و ایجاد مزاحمت برای اهل بیت ،یواشکی سفره کوچیک
نون و سبزیشو م یزنه زیر بغل و راهی بیرون م یشه .هر روز بایس
دو یا سه کورس اتوبوس رو سوار شه تا به محل کارش برسه.
عصرها هم تا به خونه برسه دیگه نزدیک غروب شده .میانساله
و این طور که خودش م یگه عاشق درس و مدرسه بوده ولی
وضع زندگیش هیچ گاه این اجازه رو بهش نداده تا مشق و
درس رو تکمیل کنه .گاه خودش این کم سوادی رو عامل مهم
وضع زندگیش م یدونه و گاه که مهندسها و دکترهای بیکار
رو م یبینه م یخنده و از این که به دنبال درس و مشق نرفته
همچین ناراضی هم به نظر نم یرسه.
بسیار مردمدوسته و از این که کوچ کترین کاری برای کسی
انجام بده احساس شعف و شادی م یکنه .برای همینم همیشه
بار کارهای اهل محل رو دوش عباس آقاس .حتی یه روز بارونی
که کار ساختمونی خوابیده بود به تعمیر سقف خونه همسایه
مشغول شده بود و عصر اون روز حتی از قبول دستمزد هم
خودداری م یکرد .نظرش در مورد مال و منال دنیا خیلی
استثنائ ییه .همیشه م یگه:
«هیچ وقت برای نداشتن مال دنیا حسرت نخوردم چون باور دارم که
پول و َپ ِل ه مثل چرک کف دسته ،همون طور که بی خبر م یآد همون
طور بی خبر هم میره».
وقتی ازش م یپرسم که اگه پول و پله ب یارزشه پس چه چیزی ارزشمنده
لبخندی غرورآمیزی م یزنه و م یگه:
«آدم خوب بودن ...کار درست کردن ...به حق و حقوق خود راضی بودن»
شک ندارم که عباس آقا کنفسیوس رو نم یشناسه و شاید ندونه که این جمله
رو کنفسیوس به عنوان اولین معلم اخالق انسانی در پنج هزار سال قبل در
جواب یکی از شاگرداش گفته بوده .دلم نمیاد اونو ب یخبر بذارم و جریان رو
براش تعریف م یکنم .قهقه های م یزنه که نگو و نپرس و با شعف م یگه:
«حتما ِگ لش با ِگ ل من یکی بوده».
عباس آقا عاشق بازی تخته نرده .هر وقت از بر و بچ ههاش فارغ م یشه،
تخته چوبی دست سازش رو م یزنه زیر بغل و در خونه ما رو م یزنه .فرصت
خوبیه تا منم از فکر روزگار خالصی پیدا کنم .تا چای رو دم کنم او هم بساط
تخته رو پهن کرده و بی صبرانه تاسهارو با دو انگشتش پس و پیش م یکنه.
توی بازی دقیق و ماهره .وقتی که شانس یار من باشه و اون بازی رو ببازه
بدون معطلی مهرهها را م یچینه و واسه دور جدید آماده م یشه .اما روزایی
که برنده م یشه فوری تخته رو م یبنده تا نشئ هی بردش به هم نخوره.
تنها وقتی که عباس آقا قیاف هاش تو هم م یشه زمان ییه که از برادرش ،احمد
آقا ،حرف م یزنه .برادرش کال با عباس آقا متفاوته .به قول خودش ِ
«گ ل او
با ِگ ل عباس آقا فرق بسیار داره» .احمد آقا توی بازار فرشفروشها کارچاق
کنه .معتقده که آدم باید از هوش و زرنگ یاش به جای نیروی بازوش استفاده
کنه و از انجام هر کاری که منفعتی توش نیس روگردون باشه .دنیا برای
احمد آقا به دست آوردن پوله و بس .برای او آدمای با هوش چم و خم کارها
رو خیلی بهتر از آدمای صاف و ساده پیدا م یکنن و به راحتی م یتونن حتی
از آب هم کره بگیرن .هر وقت احمد آقا به دیدن عباس آقا م یآد حال عباس
آقا تا یکی دو روز حال همیشگ یش نیس .جلوی زن و بچه به عباس آقا سر
کوفت م یزنه که:
«بیست ساله هر روز بنایی م یکنی کجا رو گرفتی؟
این همه واسه مردم کار مفت کردی چه گلی به سرت زدن؟
صد دفه بهت گفتم دو روز با من بیا تو بازار چم و خم کار رو یاد بگیر .با عرق
نریخته پول در بیار ببین چه حالی داره!
آدم که نباس نوکر مردم باشه ،بلکه اگه هوش شو به کار ببره مردم باهاس
نوکرش باشن!
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دنیا دنیای قدرته .قدرت هم فقط در پوله .هر کی پولش بیش زورش بیشتر».
این حرفا حال عباس آقا رو بد جوری م یگیره .گاه موقع بازی آهی م یکشه
که پس از این همه سال برام محرز شده که یاد احمد آقا
افتاده .وقتی بهش م یگم چرا چیزی بهش نمی گی یک
خورده گردنشو کج م یکنه و م یگه:
«چه کنم؟ دادش بزرگتره .احترامش واجبه .نم یدونم
چطور از یه پدر و مادر م یشه دو جور آدم متفاوت درست
بشن؟»
عباس آقا از سادهترین و بهترین آدمهای روزگاره .خیلی
دلم م یخواس م یتونستم جای اون باشم .غصه و حسرت
نخورم .این قدر شور و جوش نزنم .تنها کاری که براش
م یتونم بکنم نوشتن این گزارش کوتاهه .ولی اآلن که
دارم این نوشته رو تموم م یکنم اشک توی چشام بد
جوری حلقه زده .دلیلش هم اینه که حاال باید رازی رو
براتون فاش کنم .راز این که عباس آقا با همه خوبیش یه
عیب خیلی بزرگ داره .تنها عیب عباس آقا اینه که وجود
خارجی نداره .اون فقط در ذهن منه که زندگی م یکنه.
خیلی وقتا باهاش گرم م یگیرم و گپ م یزنم .خیلی دلم
م یخواس م یتونستم مث اون باشم .ولی خبر بد اینه که
دنیا پر احمد آقاس .هر روز و هر شب هر جا م یرم یکی
شون جلوی چشام وول م یخوره که یا داره به من سرکوفت
م یزنه یا به رفیقای دیگ هم .صداش عینهو پتک همیشه
توی گوشمه با همون جمل ههای تکراریش .چقدر حیف
که عباس آقا وجود خارجی نداره ولی به جاش احمد آقا
فراوونه .کاش برعکس بود.
سن دیگو ،فوریه 2013

معرفی و نقد کتاب
از نوشین خورسندیان

ملت عشق

(رمان)

الیف شافاک
ترجمه ارسالن فصیحی

انتشارات ققنوس  ،1397چاپ هفتاد و هفتم

به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق
خود به تنهایی دنیایی است عشق
یا درست در میانش هستی ،در آتشش
یا بیرونش هستی ،در حسرتش
«سنگی را اگر به رودخانهای بیندازی ،چندان تاثیری ندارد .سطح آب اندکی
میشکافد و کمی موج برمیدارد .صدای نامحسوس «تاپ» میآید ،اما همین
صدا هم در هیاهوی آب و موجهایش گم میشود .همین و بس .اما اگر همان
سنگ را به برکهای بیندازی ...تاثیرش بسیار ماندگارتر و عمیقتر است .همان
سنگ ،همان سنگ کوچک ،آبهای راکد را به تالطم درمیآورد .در جایی که
سنگ به سطح آب خورده ابتدا حلقهای پدیدار میشود؛ حلقه جوانه میدهد،
جوانه شکوفه میدهد ،باز میشود و باز میشود ،الیه به الیه .سنگی کوچک
در چشم به هم زدنی چهها که نمیکند .در تمام سطح آب پخش میشود و در
لحظهای میبینی که همه جا را فرا گرفته .دایرهها دایرهها را میزایند تا زمانی
که آخرین دایره به ساحل بخورد و محو شود .رودخانه به بینظمی و جوش و
خروش آب عادت دارد .دنبال بهانهای برای خروشیدن میگردد ،سریع زندگی
میکند ،زود به خروش میآید .سنگی را که انداختهای به درونش میکشد؛ از
آن خودش میکند ،هضمش میکند و بعد هم به آسانی فراموشش میکند.
ِ
هر چه باشد بی نظمی جزء طبیعتش است؛ حاال یک سنگ بیشتر یا یکی
کمتر .اما برکه برای موج برداشتنی چنین ناگهانی آماده نیست .یک سنگ
کافی است برای زیر و رو کردنش ،از عمق تکان دادنش .برکه پس از برخورد با
سنگ دیگر مثل سابق نمیماند ،نمیتواند بماند .زندگی الال روبینشتاین هم از
وقتی خودش را شناخته بود مثل برکهای راکد بود .داشت به چهل سالگی پا
میگذاشت .سالها بود عادتها ،نیازها و سلیقههایش تغییر نکرده بود .روزها
روی خطی مستقیم پیش میرفتند؛ یکنواخت و منظم و عادی .به خصوص در
بیست سال اخیر همه زندگی اش را جزء به جزء با توجه به زندگی زناشوییاش
تنظیم کرده بود .همه آرزوهایش ،همه دوستان جدیدش ،حتی کوچکترین
سوی
تصمیمهایش هم به این وابسته بود .یگانه قطب نمایی که سمت و
ِ
زندگیاش را تعیین میکرد خانه و خانواده اش بود».
«ملت عشق» روایت زنی است که «زمان برای او در بستر آشنا و محتومش،
سوار بر روزمرگیها ،سرد و بی روح ،کاهالنه و علیالسویه جریان دارد ».و
تنها به دنبال مهربانی ،تفاهم ،احترام و بخشش در زندگی زناشویی است.
عشق برای او در اولویت نیست .او شوهری دندانپزشک دارد که برای زن
و فرزندانش خانهای بزرگ در نورتمپتن آمریکا به سبک ساختمانهای دوره
ویکتوریا خریداری نموده و کل اعضای خانواده را از فرق سر تا نوک پا بیمه کرده
است .الال و شوهرش دیوید ،عالوه بر اینها ،صاحب دو آپارتمان لوکس دیگر و
حسابهای بانکی پر و پیمان هستند .تعریفهای دیوید از همسرش ،الال را به
یاد آگهیهای ترحیم میاندازد« :همسری آرام ،خاموش ،باگذشت و صبور».
آنچه عدم حضورش را در زندگی آنها نشان میدهد ،عشق است.

الال تقاضای طالق میدهد و خودش را از شر تاهل آزاد میکند و تنها به سفری
بی پایان میرود تا به عشقش ،یعنی نویسندهای تازه کار ،به نام عزیز زاهارا
بپیوندد« .چیزی که احساسات واقعی الال را لو میدهد کلمههایی نیست که به
کار میبرد ،بلکه سکوتها و وقفههای میان حرفهایش است».
کتاب داستانی دیگر را میپروراند ،در دو
داستان این کتاب که در درون خود
ِ
زمان اتفاق میافتد .یکی زمان معاصر در بوستون آمریکا و دیگری زمان گذشته
در سمرقند و قونیه در قرن ششم هجری قمری .در زمان حال ماجرای الال،
خانوادهاش و عزیز زاهارا؛ و در زمان گذشته وقایع شمس و موالنا را خواهیم
خواند ،شمسی که از دراویش قلندریه است و موالنا که لقب شکسپیر عالم
اسالم را به او دادهاند .همان طور که برکه موالنا با سنگ شمس به تالطم
افتاد ،برکه الال با سنگ عزیز زاهارا موج برمیدارد .یکی از خصوصیات بارز این
کتاب راویان متعدد است .گاهی داستان از زبان الال و گاهی از زبان عزیز زاهارا
است؛ زمانی شمس راوی داستان است و زمان دیگر موالنا .روایت از زبان
ِ
شاگرد استاد بابازمان ،قاتل شمس،
راویان متفاوتی همچون استاد بابا زمان،
سلیمان مست،
شیخ سید برهانالدین ،حسن گدا ،گل کویر روسپی معروف،
ِ
کرا همسر موالنا ،کیمیا فرزند خوانده موالنا
متعصب ،عالءالدین پسر موالناّ ،
که بعدها همسر شمس میشود ،بیبرس جنگاور ،سلطان ولد پسر دیگر موالنا،
و حسام طلبه نیز بیان میشود.
چهل قاعده اهل تصوف را در این کتاب به تفصیل شاهد خواهیم بود و داستان
اهل تصوف را خواهیم شنید که میگویند«:روبرویمان چهار َدر است؛ شریعت،
معرفت ،طریقت و حقیقت ».موالنا از هفت نفس سخن میگوید :نفس اماره،
بقیه در صفحه 20

الال به تازگی پیشنهاد جالب توجهی از یکی از ناشران بوستون دریافت کرده
است و در اصل کسی هم که کار را برایش پیدا کرده ،شوهرش بوده است؛ یکی
از مشتریهای شوهرش واسطه شده ،شاید هم یکی از مترسهایش !...الال
به همین دلیل و به شکل کامال اتفاقی ادیتور کتابی به نام «ملت عشق» اثر
عزیز زاهارا شده است .کتاب سنگی میشود در برکه وجودی الال و او را از خود
بیخود میکند به همین دلیل یک روز بعد از بیست سال آزگار زندگی زناشویی،
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شب سیاه و سرد و ،ناپیدا سحر
راه پیچاپیچ و ،تنها رهگذر.

گردآوری از سعید نوری بوشهری

ُگل مگر از شوره من میخواستم؟
یا مگر آب از لجن میخواستم؟ –

در بیست و یکم آذر ( ۱۳۰۴یازدهم دسامبر :)1925

بار دیگران
بار خود بردیم و ِ
ِ
کار دیگران...
و
کردیم
خود
کار
ِ
ِ
•
صفای کودن َام
آن
از
دریغ
ای
ِ
فانوس چوپان دیدن َام!
چشم دد
ِ
ِ

سالم از سی رفت و ،غلتکسان َد َوم
از سراشیبی کنون سوی عدم

پای ریش ریش
تن فرسودهِ ،
با ِ
دوش خویش
بر
بسی
بردم
گان
ه
خست
ِ

پیش رو میبینماش مرموز و تار
ِ
بازواناش باز جاناش بی قرار

نامردمان سفله زاد
گفتم این
ِ
الجرم تنها نخواهندم نهاد،

وصل من میلرزدش
شوق
جان ز
ِ
ِ
آبم و او میگدازد از عطش

لیک تا جانی به تن بشناختند
همچو مردارم به راه ،انداختند...

جمله تن را باز کرده همچون دهان
تا فرو گیرد مرا ،هم ز آسمان.

ای دریغ آن خفت از خود بردن َام
ِ
خجلت تن مردن َام!
پیش جان از
ِ
•
سالم بیجوابی بودهام
من
ِ
ِ
اندود خوابی بودهام
طرح وهم
ِ

لیک از او با من چه باشد کاستن؟
سرگردان من؟
گور
من کهام جز ِ
ِ

پایان روزم ،زین سبب
ی
زاده ِ
ِ
ِ
شهر شب
راه من یکسر گذشت از
ِ

پیش رو؟
من کهام جز باد و ،خاری ِ
من کهام جز خار و ،باد از پشت او؟

آغاز شب آغاز گشت
چون ره از ِ
الجرم راهام همه در شب گذشت

من کهام جز وحشت و جرأت همه؟
من کهام جز خامشی و همهمه؟

هوای تازه
«احمد شاملو –
ِ
دفتر شعر)» 1335
منتخب چهارده
(در جدال با خاموشی –
ِ
ِ

من کهام جز زشت و زیبا ،خوب و بد؟
من کهام جز لحظههائی در ابد؟

«منصور اوجی شاعری است که همیشه خوش درخشیده است  .به دور از
هیاهو شعر میگوید  ،شعرهایی زالل و زیبا که بر دل و جان مینشیند  .شعر
زیر را چند روز پیش در صفحه استاد کیوان مهجور خواندم اما هنوز طعم
شیرینش با من است و مرا به خواندن مکرر دعوت می کند  .با هم این شعر زیبا
را بخوانیم[ ».از صفحه فیسبوک عادل بیابانگرد جوان]

به بهانه زادروز احمد شاملو

شعر ناتمام
ِ

تن ُپ ِ
ردرد خویش
آنک آنک با ِ
اشتیاق ِ
مرد خویش
چون زنی در
ِ

من کهام جز راه و جز پا توأمان؟
من کهام جز آب و آتش ،جسم و جان؟
من کهام جز نرمی و سختی به هم؟
من کهام جز زندهگانی ،جز عدم؟

شیراز و من

من کهام جز پایداری ،جز گریز؟
جز لبی خندان و چشمی اشکریز؟
•
پاپوش من!
پای بی
ای دریغ از ِ
ِ
ِ
خاموش من!
لب
درد بسیار و ِ
ِ

شیراز گاری و ،قاطرو ،قرابه و ،گل بود
گل برگهای نارنج
و نسترن
و من
بر شالهای گل
در حرکت مداوم گاری
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(برای سیمین دانشور)

چرتی زدم
(گویی موجی آمد و ،آبم برد)
فردا بزرگ بود
روز بزرگ روز عرقگیری
و من
چون پیچکی بر گرد سروی
در انتهای باغی میرستم
سبز و بلند
در خواندن مداوم گاریچی
که در کتاب درس
شیراز ،نقطه ای شد و ،بر نقشهای
و من در آشیانه کوکو
خوابم برد

«منصور اوجی»

با دهان مردگان
میخواهم که با دهان مردگان به خانه بیایی
با دهانی که به مردگان میدهند
تا عصر جمعه را از خاطر ببرند
با ذهن دیگری
و با دستی
که شکوفهی گیالس را
از شاخه میچیند
میخواهم که با دهان خیام بیایی
و بگویی که بر علف چه میگذرد
بر ماه
و بر چرخ
با دندههای کوچک
و اعصابی شگرف
با دهانی که بر حقیقت تو باز و بسته میشود
بر زمستانت
و بر پاییز که بعد از تو
پیشانی «امروله» را آبی میکند
چون باد
که به تماشای گندمزار عریان میایستد
و چون پاییز
که به جستن مرگ
النهی پرندگان را
افشا میکند
به خانه بیایی
و بشناسمت
وقتی که به ذهن گربه خطور میکنی
وقتی که ساعت را
تقدیر و نمک را
بر پیشانیام خطاب میکنی
میخواهم تا دوباره بیایی
با دهانی که به مردگان میدهند
گفتن «دوستت میداشتم».
برای
ِ
«محسن توحیدیان ،تابستان »۱۳۹6

بر فراز دریای مرمره
پرنده را
از شانههایش بریدند
و او
در آبهای آن سوی جهان
فرو افتاد
به او دهانی دادند
بسته بر زمستانی که پیش میآمد
و به تقدیرش نمک پاشیدند...
میدانم
عاقبت پیدایش میکنند
در یکی از پسکوچههای محلهی «فاتح»
و به اندوهش دستبند میزنند
از او شناسنامهاش را میخواهند
و او ستارهای را به آنها نشان میدهد
که بر فراز دریای «مرمره» میسوزد.
«محسن توحیدیان ،تابستان »۱۳۹5

از زمزمه دلتنگيم ،از همهمه بيزاريم
نه طاقت خاموشی ،نه ميل سخن داريم
آوار پريشانیست ،رو سوی چه بگريزيم؟
هنگامهی حيرانیست ،خود را به که بسپاريم؟
تشويش هزار آيا ،وسواس هزار اما
کوريم و نمی بينيم ،ورنه همه بيماريم
دوران شکوه باغ ،از خاطرمان رفتهست
امروز که صف در صف ،خشکيده و بیباريم
دردا که هدر داديم آن ذات گرامی را
تيغيم و نمیبريم ،ابريم و نمی باريم
ما خويش ندانستيم بيداريمان از خواب
گفتند که بيداريد ،گفتيم که بيداريم
من راه تو را بسته ،تو راه مرا بسته
اميد رهايی نيست ،وقتي همه ديواريم
«حسین منزوی»
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مدرسه ايرانيان سن ديگو سال نوی مسیحی  2019را به شما عزیزان تبریک می گوید
بچه ها سالم،

هوا سرد شده و فصل زمستان در راه است .ایرانیان آخرین شب از فصل پاییز
که بلندترین شب سال است را شب چله بزرگ یا شب یلدا می نامند و آن
را جشن می گیرند .ایرانیان در این شب با خانواده و دوستان دور هم جمع
می شوند ،قصه می گویند ،شعر می خوانند و شب زنده داری می کنند .از
خوردنی های مرسوم در جشن شب یلدا می توان به هندوانه ،انار و آجیل
شیرین یلدا اشاره کرد.
***

اخبار مدرسه

روز جهانی کودک :مدرسه ایرانیان سن دیگو و بنیاد کودک و بنیاد خیریه
یک دالر در ماه روز یکشنبه نوزدهم ماه نوامبر ،روز جهانی کودک را در محل
مدرسه ایرانیان جشن گرفتند .بچه ها ،پدر مادر ها و آموزگاران مدرسه
دست های همدیگر را گرفته و زنجیر درازی را شکل دادند و به گرد منطقه
چمن چرخیدند .در این برنامه چند رقص زیبا توسط گروه رقص اجرا شد .در
پایان برگزار کنندگان با پیتزا و نوشیدنی از همه پذیرایی کردند.

سمینار آموزشی برای والدین

سمینار آموزشی برای پدر ها و مادر ها توسط دکتر سیروس نخشب در روز
نهم دسامبر در مدرسه برگزار شد.

پروژه 200

امسال هم دانش آموزان مدرسه ایرانیان فعاالنه در گلریزان پروژه  200شرکت
کردند .این پروژه از برنامه های بنیاد خیریه یک دالر در ماه است که هدف
آن حمایت از دویست کودک خیابانی در تهران برای یک سال می باشد.
دانش آموزان می بایست پس از تعطیالت زمستانی قلک های مخصوص را
باز گردانند.

جشن یلدا

در روز های یکشنبه شانزدهم و پنجشنبه بیستم دسامبر دانش آموزان
مدرسه ایرانیان یلدا را در مدرسه جشن گرفتند.
بچه های عزیز ،تعطیالت کریسمس و سال نوی مسیحی  2019به شما
حسابی خوش بگذرد.
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انتخابات اخیر و پیامدهای آن
هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی،
همان طور که در شمارههای قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص
داده ایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نامهای 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 خواستهایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند
و نقطه نظرهای خود را بگویند .ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاهها را ارائه
میکنیم و قضاوت را بر عهده شما میگذاریم .اگر خوانندگان گرامی نظری
به طرفداری یا مخالفت با هر یک دارند میتوانند این نظر خود را ،از طریق
فرستادن ایمیل به آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار هم در
رابطه با «انتخابات اخیر و پیامدهای آن» است.
قابیل :دیدی اون موج آبی که میگفتی سونامی میشه و میآد و دنیا رو
زیرو رو میکنه فقط همون موج خفیف باقی موند .نتیجهاش فقط این بود
که هاوس به دست دمکراتها افتاد ولی توی سنا نه تنها نتونستن اکثریت
رو بگیرن بلکه دو تا کرسی دیگه رو هم از دس دادن و اکثریت جمهوریخواها
قویترهم شد .من خودم هم یه کم نگران شده بودم ولی نتیجه انتخابات
نشون داد که ترامپ هنوز چقدر محبوبیت داره و اونجور که میگفتن که چه و
چهها خواهد شد ،نشد .مطمئن باش که دو سال دیگه واسه دور دوم هم مردم
بهش رای خواهند داد .خیلیها دیگه به توئیتها و حرفاش حساسیت نشون
نمیدن .تا وقتی اقتصاد کشور این قدر قوی و سالمه ،مردم تغیرش نمیدن.
هابیل :این مرض ترامپ مث این که مسریه و همه تون گرفتارش شدین .حقیقت
رو وارونه دیدن دیگه توی شماها عادت شده .شماها هاوس رو از دس دادین.
دمکراتا  23تا کرسی میخواستن که اکثریت رو بگیرن  40تا آوردن .ترامپ قبل
از انتخابات خودش گفت که این انتخابات در واقع رای به اونه ،در واقع مردم هم
به همین شکل به قضیه نگاه کردن .امسال تعداد افرادی که در انتخابات میون
دورهای شرکت کردن کم سابقه بود .توی انتخابان میون دورهای قبلی یعنی
 2014فقط  42درصد از واجدین شرایط شرکت کردن این بار  62درصد .اثر این
شرکت بیسابقه رو در انتخابات هاوس که انتخابات واسه همه نمایندههاش بود
میبینیم .یعنی در واقع نمایندههای مخالف ترامپ  9میلیون بیشتر رای آوردن.
یعنی با اختالف  9میلیون که همون «پاپیوالر ووت» هس ترامپ رو رد کردن.
توی انتخابات  2016با  3میلیون و این بار  9میلیون .من این عددها رو دارم تکرار
میکنم تا بهش خوب توجه کنی! از اون گذشته دمکراتا  330کرسی مجالس
ایالتی رو از جمهوریخواها گرفتن .این خیلی مهمه.
قابیل :من قبول دارم که خیلیها با سیاستهای ترامپ مخالفن ولی خب
دیدی که خیلیها چه از ترامپ خوششون بیاد یا نه به اصول حزب جمهوریخواه
اعتقاد دارن .واسه همین هم سنا رو هنوز تونستن حفظ کنن و خیلی از
«گاورنر»های جمهوریخواه هم تونستن با وجود این موجی که تو ازش حرف
میزنی خودشونو حفظ کنن .بین خیلی از چیزهایی که ترامپ بهش معتقده
مث درگیرنشدن توی مسایل جهانی و روابط بین المللی ،بی خاصیت بودن
سازمان ملل و این که سازمانهای جهانی نباید سیاستهای خودشونو به
آمریکا بقبولونن ،این که ناتو باید بیشتر بودجهاش رو که به خاطر حفظ
کشورهای اروپایییه از کشورهای اروپایی بگیره ،این که آمریکا باید اول باشه
بعد کشورهای دیگه ،این که جلوی مهاجرت بی رویه رو باید گرفت ،این که
مالیات باید حداقل باشه چون دولت مرکزی و حتی دولتهای ایالتی فقط
14
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بودجه رو هدر میدن و خیلی چیزهای دیگه رو همه جمهوریخواها بهش اعتقاد
دارن .حاال ممکنه بعضیها با سیستمی که ترامپ اونا رو مطرح میکنه موافق
نباشن ولی به اصولش همه معتقدن .واسه همین توی رای شون اثر نداره.
هابیل :من اینو میفهمم که جمهوریخواها روی خط حزب رای میدن .حاال یا
به خاطر مذهبه ،یا نژاد یا اقتصاد و یا همه اینا .اینها در سی ـ چهل درصد مردم
به قول امروزیها نهادینه شده .ولی واقعا جای تاسف داره که جمهوریخواهای
همین منطقه خودمون به دانکن هانتر رای دادن ،با وجود این که کلی کثافت
کاری کرده .کسی که متهم به سوءاستفادههای مالی و زن بارگیه و قراره
محاکمه بشه .احتماال هم از کنگره میاندازنش بیرون .ولی با وجود تمام اینها
رای آورده .یعنی بعضی وقتها فکر میکنم اگه یه صندلی هم کاندیدابشه این
به قول تو معتقدین و وفاداران به حزب بهش رای میدن .این دردناکه.
قابیل :توی این مورد تا حدودی باهات موافقم .چون دانکن هانتر عمر
سیاسیاش تموم شده ولی خوب دمکراتها هم اومدن یه کاندیدای مکزیکی
ـ فلسطینی رو در مقابل اون علم کردن .شرط میبندم اگه طرف سفید بود
ممکن بود رای بیاره.
هابیل :خوبه که خودت هم قبول داری که نژادپرستی چقدر توی این حزب قدرت
داره .اتفاقا ترامپ هم خواست از این حربه که اونا رو به حرکت در میاره کمال
استفاده رو بکنه و قضیه «حمله کاروان» آوارگان آمریکای مرکزی رو که پیاده به
سمت آمریکا میآمدن علم کردن .ترامپ و دارو دسته اش در بوق و کرنا دمیدند
که هزاران نفر دارند به مرزهای جنوبی حمله میکنن .ترامپ دستور داد ارتش
به مقابله بره و دیدی که چه مسخرهبازیای راه انداختند که توجه رو به مسئله
مهاجرت و نژادی بکشن و جمهوریخواها رو به هیجان بیاره و تو انتخابات اثر
بذاره .یعنی از آخرین حربه که نژادپرستی و ترس بود استفاده کنن.
قابیل :چرا همیشه میخوای مسایل رو با مساله نژادی قاطی کنی؟ این مساله
کجاش نژادیه؟ چند هزار نفر – حاال به هر دلیلی –راه میافتن تا وارد کشور بشن.
آیا دولت نباید جلوی اونا رو بگیره؟ به دید لیبرالی تو باید هرکی خواست راهش
بدن بیاد تو؟ اصلن مرز رو واسه چی درس کردن؟ هر کشوری حق داره از مرزهای
خودش مراقبت کنه و ورود و خروج افراد رو کنترل کنه .همه کشورا این کارو
میکنن .مسئله چه ربطی به نژادپرستی داره؟ خبرگزاریها دائم میگن اینا یه مشت
زن و بچه بیدفاعن و میخوان پناهنده بشن .میدونی توی اینا چقدر از گنگهای
جنایتکار و قاچاقچیهای انسان و مواد مخدرهم هست؟ نباید کنترل بشن؟
هابیل :حاال نمیخواد احساساتی بشی! معلومه که باید کنترل بشن .کی گفته
مرز باید ورداشته بشه و هر کی میخواد بیاد و بره .حق همه کشورهاس که با
قوانین و روشهای انسانی با مسئله مهاجرت برخورد کنن .اکثر اینایی که توی
این «ارتش مهاجم» بودن به دنبال پناهندگی سیاسی و اجتماعی اومدن.
توی کشورهای آمریکای مرکزی ناامنی و فقر بیداد میکنه .طبق همه قوانین
حقوق بشری این حق رو همه کشورها به رسمیت شناختن که اگر فردی رو
محق بدونن بهش پناهندگی بدن .سالهاست که این کار میشه .کسی وارد
یه کشور میشه و تقاضای پناهندگی میکنه .اون کشور مدارک و شواهد رو
بررسی میکنه ،یا بهش میدن یا نمیدن .دیگه لشکرکشی نمیخواد .فرد وارد
کشور میشه و دادگاهی درخواست اونو بررسی میکنه و تصمیم میگیره .اگه

بهش تعلق نگرفت دیپورتش میکنن .طبق آمار خود دولت بیشتر از  90درصد
این افراد در سالهای گذشته واسه روز دادگاهشون حاضر شدن .من نمیخوام
درباره مسئله مهاجرت و اشکاالت این سیستم بحث کنم .میشه این رو واسه
یه فرصت دیگه گذاشت .صحبت من استفاده از کارت نژادی و امنیتی بود که
ترامپ ازش خواس استفاده کنه ،ولی کاری از پیش نبرد .از اون گذشته البته
که مسئله نژادیه! من هر روز که میگذره دالیل بیشتری میبینیم که یکی از
مهم ترین عواملی که حزب جمهوریخواه رو منسجم کرده برتری نژاد سفیده که
نمیخوان دیگران بیان قاطی بشن.
قابیل :نمیتونی این رو عمومیت بدی .دمکراتها هم مطمئنا نژادپرست دارن.
توی جمهوریخواهها کلی مکزیکی و از اقلیتهای دیگه هس .یعنی منم نژادپرستم؟
مث من خیلیها هستند که صرفا به خاطر سیاستهای اقتصادی و بین المللی و
این جور چیزا جمهوریخواه هستیم .مذهب هم اجباری نیس .خیلیها غیر مسیحی
هستن حتی اتیسیتان .منم دلم واسه اون زن بچههایی که آواره شدن و دنبال
یه زندگی بهترن میسوزه ولی میگم باید از راه قانونی اقدام کنن .نمیتونن همین
جوری بیان .ببین توی اروپا چه وضع وحشتناکی به وجود اومده؟
هابیل :شاید کسایی باشن که نژادپرست نباشن ،شاید .ولی این حزب که اکثرا
بدنهاش از مردهای سفید و پا به سن گذاشته تشکیل شده با چنگ و دندون به
معیارهای مسیحی و نژادیشون چسبیدن ،چون میبیین به زودی از اکثریت
میافتن .ببین ،همه چیز داره جهانی میشه .روند در جهت گلوبالیزمه است .از
اون گذشته مگه توی مکزیکیها و یا ایرونیها نژاد پرست نیست؟ برو توی آمریکای
التین ببین چطوری اونجا سفیدهای اروپایی به گردن سرخ پوستا و سیاه پوستا
طناب انداختن .توی ایران البته به این شدت نیس ولی توی خود ایران و یا اونایی
که حتی مهاجرت هم کردهان میبینی که بعضیها یه پله از نژاد آریایی پایینتر
نمیآن و چه طوری با افغانها و عربها برخورد میکنن و مرتب از ناسیونالیزم
دم میزنن .خیلیهاشون فکر میکنن در مقابله با رژیم ایران که اونا اونو مسلمون
و غیرایرانی میبینن به کوروش آویزون میشن و از آریایی بودن ایرانیها مرتب دم

میزنن .در صورتی که تو از من بهتری میدونی که ایران کشور هفتاد و دو ملته.
توی ژن ما از یونانی ،عرب ،مغول ،ترک ،آریایی و همه جور پیدا میشه .این
قصههای آریایی هم از زمان رضاشاه که فکر میکرده پسرخاله هیتلره شروع شده.
به هرحال من قصدم این نبوده و نیست که بگم تو هم نژادپرستی.
قابیل :منم این تمایالت نژادپرستانه رو میبینم و اصال هم خوشم نمیآد .بحث
من اینه که هر کشوری حق داره قوانین خاص خودشو داشته باشه .گذشته از
قوانین ،فرهنگ اون کشوره که کسی که به اون کشور میره باید رعایت بکنه
و به اونا احترام بذاره .اگه اون قوانین و فرهنگ رو دوست نداره بره یه جای
دیگه .اینا توی مملکت خودشون این حق رو واسه آدمای دیگه جایز نمیدونن
ولی وقتی میان اینجا از سیستم به هر طریقی که بتونن سوءاستفاده میکنن.
تا برسن مستمریبگیر میشن و از اجاره ارزون دولتی استفاده میکنن .خودت
چندتا ایرونی رو میشناسی که وضعشونم خیلی خوبه ولی هنوز از دولت
مستمری میگیرن .با هزار کلک ثروت و درآمدشون رو مخفی میکنن .فقط
هم ایرونیها نیستن .خب اینا خیلی بده .همه رو بدنام میکنه .موافق نیستی؟
هابیل :ببین جواب سئوال تو آره یا نه نیس .این یه بحث دیگهاس و توی یه
فرصت دیگه صحبت میکنیم .فقط میخوام قبل از این که بری بهت بگم که
من خیلی خوشبینم .برای اولین باره بعد از دو سال این حس رو دارم .این
موج ادامه داره .ترامپ اگه ایمپیچ هم نشه محاله تو انتخابات  2020رای بیاره.
امیدم هم به جووناست .به زناست .این بار شاهکار کردن با تمام تالشهایی که
هم حزبیهای تو توی یه سری ایالتها کردن ،با وجود «جری مندرینگ» ،با
وجود جلوگیری از رای دادن اقلیتها ،با وجود تقلب ،نشون دادن که میشه
کاری کرد .تا دو سال دیگه چندین میلیون جوون دیگه به سن رای میرسن
و ترامپ و سیاستهای خرابش به خصوص درباره محیط زیست اونا رو فعال
میکنه .حزب جمهوریخواه اگه میخواد توی نسل جوون و آینده نقشی داشته
باشه باید هرچه بیشتر از ترامپیزم فاصله بگیره .ولی هر دومون میدونیم که
این کار رو نخواهند کرد.
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انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب

گردهماییهای انجمن دوستداران کتاب در روزهای بیست و هفتم اکتبر
و بیست و چهارم نوامبر  2018در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار گردید.
در گردهمایی ماه اکتبر رمان «قو» ،نوشته بانو مهر محور بحث و گفتگوی
شرکتکنندگان بود .این گردهمایی با حضور نویسنده داستان و امضای
کتاب همراه بود.

در گردهمایی ماه نوامبر کتابهای زیر معرفی شدند:
ـ داستان گویای «فقط آمده بودم تلفن بزنم» ،نوشته گابریل گارسیا مارکز
ـ مردی که گورش گم شد (مجموعه داستان) ،نوشته حافظ خیاوی
ـ خرمگس (رمان) ،نوشته اتل لیلیان وینیچ
ـ طریق بسمل شدن ،نوشته محمود دولتآبادی
ـ من او را دوست داشتم ،نوشته آنا گاوالدا
ـ تهران عاشقت میکند (داستان کوتاه) ،بردیا یادگاری
ـ ملت عشق (رمان) ،نوشته الیف شافاک ،ترجمه ارسالن فصیحی
ـ آن مادران این دختران (رمان) ،نوشته بلقیس سلیمانی
ـ Sea Prayer by Khaled Hosseini
گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان
سن دیگو برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.
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www.pccsd.org
کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552

آدرس مرکز ایرانیانIAC :

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

شنبه  16مارچ
جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان در هتل مریات الهویا
چهارشنبه  6فوریه ،داکیونایت

در مرکز ایرانیان ساعت  7:30بعد از ظهر

جمعه  11ژانویه و 6فوریه جنگ فرهنگی
در مرکز ایرانیان ساعت  7:30بعد از ظهر

جمعه  18ژانویه و  15فوریه فیلم و گفتگو
در مرکز ایرانیان ساعت  7:30بعد از ظهر

شنبه  26ژانویه و  23فوریه انجمن دوست داران کتاب
در مرکز ایرانیان ساعت  7:30بعد از ظهر

شنبه  2فوریه معرفی و امضای کتاب 4مقاله از محسن نامجو
در مرکز ایرانیان ساعت  7:30بعد از ظهر

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

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.

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  )180مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 31
ژانویه 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
شنبه  9فوریه شب بازی و تفریح خیریه یک دالر در ماه در مرکز ایرانیان
بلیط 9355 :ـ  552ـ 858

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

www.facebook.com/DollaraMonthFund

انجمن متخصصین ایرانی 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

خانه ایرانwww.thehouseofiran.com :
یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

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

یکشنبه 3مارچ 2019سبزه کاری و تخم رنگ کردن در مدرسه ایرانیان
یکشنبه 10مارچجشننوروزیمدرسهایرانیان

نایاک www.niac.org NIAC

کالس ها :شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  1بعد از ظهر
کالس ها :شعبه  2پنجشنبه ها از ساعت  6تا  8بعد از ظهر

موزه هنر سن دیگو

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

آکادمی رقص های ایرانی  9355ـ )858( 552
 PMـISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM1:00

www.aiap.org

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
لطفا نظرها ،پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما
در میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US

We welcome your suggestions
and opinions.

) American Center (IACـ at the Iranian
Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی www.ialsn.org
کانون وکالی ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو
email: sandiego@iaba.us

IABA
www.iaba.us

www.pccsd.org
Email: pcc@pccsd.org
Call 858-552-9355
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بقیه صفحه 9

معرفی و نقد کتاب

نفس لوامه ،نفس ملهمه ،نفس مطمئنه ،نفس راضیه ،نفس مرضیه ،و نهایتا
نفس کامله .آدمی که به صوفیگری عالقمند میشود ابتدا باید تنها ماندن
کردن جمع درونش را .اول میگوید:
میان جمع را بیاموزد ،بعد هم یکی
در
ِ
ِ
«در دنیا فقط من هستم!» بعد میگوید« :در من دنیایی هست!» و در نهایت
میگوید«:نه دنیا هست ،نه من هستم!» همان طور که قطرهای آب اقیانوسها
در خود دارد ،سماع هم رازهای کائنات را در خود دارد .سماع با دستی باز برای
گرفتن از آسمان و دستی باز برای دادن به سمت زمین همراه است .دستهایی
که مانند بالهای پرنده باز و بسته میشوند .این جوهره هستی است .قبض و
بسط ،غم و خوشی .زندگی متوازن و موزون.
الیف شافاک با «ملت عشق» نشان میدهد که «نیروی ادبیات نتیجه این است
که میان سرزمینهای دور ،بین فرهنگهای متفاوت پل بزند ».او مرامش
عشق است و عشقش باقی .وی معتقد است که «به رغم آن که بعضیها
خالفش را ادعا میکنند ،عشق حس خوشایندی نیست که امروز هست و فردا
نیست ».الیف شافاک میگوید« :در اصل قرن بیست و یکم چندان فرقی با
قرن سیزدهم ندارد .هر دوی این قرنها را در کتابهای تاریخ این طور ثبت
خواهند کرد :قرن اختالفهای دینی که مثل و مانندش دیده نشده ،مبارزههای
فرهنگی ,پیش داوریها و سوء تفاهمها؛ بی اعتمادی ،بی ثباتی و خشونتی که
همه جا پخش میشود؛ و نیز نگرانیای که «دیگری» منشا آن است .روزگار
هرج و مرج .در چنین روزگاری عشق صرفا کلمهای لطیف نیست ،خود به
تنهایی قطب نما است ».شمس موالنا را به حق میبیند« .موالنایی که نه
شرقی و نه غربی است .او موالنا را اهل دیاری دیگر میبیند .او را جزو ملتی
کامال جدا به نام «ملت عشق» میداند ».ملت عشقی که گویای مذهب عشق
است و الغیر .موالنا خود را در آینه شمس میبیند ،شمسی که جوهرهاش فقیه
20
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است اما مثل فقیر رفتار میکند.
الیف شافاک از زبان عزیز زاهارا بیان میکند که خاک نشان دهنده پدیدههای
عمیق و آرام و جامد ،آب نمایانگر پدیدههای سیال و جاری و متغیر ،باد
نشان دهنده پدیدههای کوچنده ،آتش نشان دهنده پدیدههای سوزاننده و
ویران کننده ،و خالء بیانگر پدیدههایی است که در زندگی نبودشان بر ما تاثیر
میگذارد نه بودنشان.
سایت بی بی سی فارسی در مقالهای با عنوان «الیف شفق؛ در میان نویسندگانی
که برای صد سال بعد مینویسند» آورده است:
«در وسط جنگلی در حومه اسلو ،جنگل دیگری در حال روییدن است که قرار
است حدود صد سال بعد ،کاغذ مورد نیاز برای چاپ صد عنوان کتاب از صد
نویسنده را تامین کند .تا به این ترتیب جنگلی به کتابخانهای مبدل شود .اما تا
سال  ۲۱۱۴میالدی به غیر از نویسندگان آن هیچ کسی ،از محتوای این کتابها
چیزی نخواهد دانست.
این طرح بلندپروازانه و بینظیر زاییده فکر یک هنرمند اسکاتلندی است .در
این پروژه هنری که «کتابخانه آینده» نام دارد ،هر سال فقط یک نویسنده از
گوشهای از جهان انتخاب میشود و او دستنویسی از یک اثر جدیدش را در
مراسمی به این کتابخانه اهدا میکند...
امسال (سال  ،)2018الیف شفق (شافاک) ،نویسنده معروف بریتانیایی
ـ ترکیهای نسخه دستنویس کتابش را به این کتابخانه سپرد .او در میان
فارسیزبانان با کتاب «ملت عشق/چهل قانون عشق» شناخته میشود.
خانم شفق بعد از مارگرت اتوود و دیوید میچل ،سومین نویسندهای بود که برای
این پروژه انتخاب شد».

تانیا احمدی

بررسی فیلم

دارکوب

فیلمی از بهروز شعیبی
اولین حضور بهروز شعیبی در سینما با ایفای نقش کوچکی در فیلم «آژانس
شیشهای» بود که در آن نقش پسر حاج کاظم را بازی میکرد .گرچه حضورش
کوتاه بود ،اما در سکانس درخشان فیلم که او با پدرش از پشت نرده صحبت
میکرد یکی از لحظههای ناب فیلم شد و بازی شعیبی را در ذهن تماشاگر
ماندگار کرد .سپس ،او چندین سال به عنوان دستیار کارگردان با کارگردانانی
چون فرزاد مؤتمن ،فریدون جیرانی ،و فردین صاحب زمانی کار کرد و در سال
 1391اولین فیلم بلند سینمایی خود را با عنوان «دهلیز» ساخت که توانست
جایزهی بهترین فیلم بخش نگاه نو (مسابقهی فیلمهای اول) را از آن خود کند.
فیلم بعدی شعیبی« ،سیانور» نیز در اکران خود فیلم موفقی بود« .دارکوب»
فیلم سوم او است؛ فیلمی که پایههای محکمی برای قرار گرفتن در فیلمهای
خوب او را دارد ،اما فیلم در نیمهی پایانی به شدت افول میکند و پایان به
شدت کلیشهایاش تمام زحمات نیمهی اول را خنثی کرده و کمی از ارزش
فیلم میکاهد.
فیلم داستان زندگی زنی معتاد (مهسا) را روایت میکند که برای اخاذی از
همسر سابقش(روزبه) به محل کار او میرود اما با دیدن همسر و فرزند او
در مرگ بچهاش که به گفتهی روزبه کشته شده بود ،شک میکند .مهسا
پس از این که مطمئن میشود روزبه به او دروغ گفته ،تمام تالش خود را
میکند تا حضانت تنها فرزندش را از روزبه بگیرد .فیلم آغاز مهیج و منحصر
به فردی دارد .زمانی که مهسا با نیلوفر ،همسر کنونی روزبه ،مواجه میشود
سکانس حساسی است که به هیچ عنوان در ورطهی تکرار فرو نمیرود .بر
خالف فیلمهای این چنینی که اصوال نیمی از فیلم یکی از شخصیتهای فیلم
درگیر پنهان کردن اصل داستان از شخصیت دیگر است ،در«دارکوب» زوج
اصلی فیلم حقیقت ماجرا را میدانند .نیلوفر از زندگی گذشتهی روزبه ،مهسا،
و بچهی مهسا که هم اکنون در بزرگ کردنش با روزبه سهیم است ،آگاه است.
بدین گونه فیلم بدون اتالف وقت ،وارد قصهی اصلی میشود.
یکی از تمهای اصلی فیلم داستان «مادرانه» است .ما با دو مادر طرف هستیم.
اول مهسا که مادر بیولوژیکی بچه است .او با فکر این که بچهاش در یک سالگی
یخ زده – زمانی که در ماشین گرفتار برف و سرما میشوند و منتظر روزبه
میمانند تا به دنبال آنها بیاید – زندگی سختی را گذرانده است .دوم ،نیلوفر
همسر کنونی روزبه که بچه را بزرگ کرده و به قول خودش به خاطر او هرگز
خودش بچهای به دنیا نیاورده است .اما مهر مادری و پیوند عمیق بین فرزند و
مادر در هیچ کدام دیده نمیشود .در فالش بکی که مهسا و فرزندش را زمانی
که در برف گرفتار شدهاند نشان میدهد ،ما میبینیم که مهسا در ماشین در
حال مصرف مواد مخدر است و به بچهاش که در حال گریه کردن است توجهی
نمیکند .همچنین با دیدن مهسا که در حال کشیدن شیشه است این تصور
به وجود میآید که او با این وضعیت به هیچ عنوان نمیتواند به فرزند خود
شیر دهد و این احتمال وجود دارد که بچه از فرط گرسنگی مرده است (که
ما میدانیم بچه نمیمیرد) .نیلوفر نیز هیچ توجه ویژهای به بچه نمیکند .در
چندین سکانسی که این دو با هم هستند ،مهسا بسیار مضطرب است و دائما
از بچه غافل میماند .تمام موقعیتهای که بچه به او نزدیک میشود و خواهان
توجه است ،نیلوفر او را با بیمهری پس میزند چرا که ترس از دست دادن بچه
تمام توانش را گرفته است .بدین ترتیب این باور در مخاطب به وجود نمیآید
که این دو مادر به دنبال بچه هستند .این بی تفاوتی نسبت به رابطهی مادر و
فرزند بزرگترین ضربهی شکست را به فیلم میزند چرا که هیچ احساسی ملتهب
نمیشود و با هیچ کدام از این دو زن نمیتوان همذات پنداری کرد.
سکانس درگیری روزبه و مهسا در سوپرمارکت بهترین سکانس فیلم است.
زمانی که روزبه با زور تالش میکند تا مهسا را بیرون کند ،ناگهان مهسا روی
پاهای خود میایستد و با شیشهی آبلیمو دست خود را میبرد .با این کار هم
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روزبه را بهت زده میکند و هم توجه تمام
اهالی سوپرمارکت را به خود جلب میکند و
بدین ترتیب تمام خواستههای خود را مطرح
میکند .بازی بسیار درخشان سارا بهرامی
(مهسا) و امین حیایی (روزبه) به باورپذیری
این سکانس حساس کمک میکند .الزم به
ذکر است که سارا بهرامی جایزهی بهترین
بازیگر نقش اول زن را برای نقش آفرینی در
«دارکوب» از آن خود کرد.
پایان به شدت شعاری فیلم بدجور توی ذوق میزند؛ زمانی که مهسا به خاطر
دخترش حاضر به ترک اعتیاد میشود و به کمپ میرود و در این حال به
ماندن دخترش در کنار نیلوفر رضایت میدهد .مهسا در طول فیلم تمام تالش
خود را میکند تا حضانت دخترش را بگیرد .پیگیریهای پی در پی او رازهای
زیادی را افشا میکند (مثال این که روزبه در آن روز برفی به دنبال مهسا نگشته
و…) ،اما درست در اوج درام قصه او پا پس میکشد و بیننده را با این سئوال
مواجه میکند که آیا به راستی تمام این جنگ و جدلها بیهوده بود؟ یکی دیگر
از نقصهای فیلم وجود شخصیتهای بیهوده است که هیچ کمکی به روند
داستان نمیکنند و صرفا فضای فیلم را اشغال میکنند .به عنوان نمونه تمام
دوستان مهسا که با او در یک خرابه زندگی میکنند و هر کدام داستانی برای
خود دارند ،همگی زمان فیلم را بیهوده تلف میکنند .تمام این داستانکها زائد
هستند چرا که هر مخاطبی میداند که زندگی یک معتاد تا چه اندازه میتواند
سیاه باشد .ایکاش شعیبی به جای پرداختن به این داستانکها ،وقت بیشتری
صرف واکاوی رابطهی مثلثی بین روزبه ،مهسا ،و نیلوفر میکرد تا مخاطبان
را با رضایت بیشتری از سالن سینما به بیرون میفرستاد« .دارکوب» تا به
امروز کاملترین فیلم شعیبی است ،اما از نظر فیلمنامه و چفت و بست درام،
«دهلیز» – فیلم اول او – فیلم کاملتری است.

Your Donations are Tax Deductible
Membership or Subscription Application
Name: ..............................................................................................
Address:.......................................................................................................................................................
City:...................................................................................................
State.................................................................................................
Zip.....................................................................................................
( ) ……………………. …… Fax:

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

( Tel:

 Mail: ........................................................................................................................................................ـ E
Membership:
r $45 Individual

r $65 Family

r $25 Students r $40 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:
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Expiration Date:............................................................................
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1ـ مهم و در خور توجه ـ از امراض بینایی در سنین باال 2ـ صدمه و
آسیب ـ واحد شیشه ـ دام پهن کردن ـ همکار  3ـ از عوامل مهم در
تقسیم گروه های خونی ـ پایتخت قبرس  4ـ برای پرواز احتیاج است ـ
اشاره به دور ـ هواکش آشپزخانه ـ سطح هر چیزی  5ـ بسیار بخشنده ـ
نافرمانی ـ یک جا جمع شده  6ـ خودستایی و الف زنی ـ دستور دادن
ـ شیشه آزمایشگاهی  7ـ نماد روشنایی ـ سرسرای خانه ـ بی گناه ـ
پست و فرومایه  8ـ کنایه از دست به کار خطرناک زدن  9ـ اجاره خانه ـ
واحد شمارش انسان و شتر ـ نیتروژن ـ برجستگی ته گیوه  10ـ آینده ـ
کتابی از «استیفن گرین» نویسنده آمریکایی ـ تیز رفتار  11ـ خرده های
ریز چوب یا فلز ـ مقایسه و سنجش ـ سرای باقی  12ـ به جای او ـ
یاری کننده ـ طناب حلقه ای ـ چوب اسارت  13ـ ورزش توپ و تور ـ
شهر استان مازندران  14ـ شرکت اتوبوسرانی شهری ایران ـ عدد دریاچه
ـ گروه سیاسی ـ حرف صلیب  15ـ بنیانگزار دانش استاتیک ـ کتابی از
«آنتوان چخوف» نویسنده روسی.

عمودی
1ـ به طور مشروح و مفصل توضیح دادن ـ اعالم وضع جغرافیایی و
اقلیمی 2ـ ناخوشایندی در کار ـ گونه ای عامل بیماری ـ اگر شاعرانه
3ـ کشته شدن در اثر حادثه ـ مقصد رودهای بزرگ ـ جانور غیر اهلی
4ـ بذله گویی شعری ـ رب النوع هندوان باستان ـ در لحظه های پیاپی
5ـ چکاندنی اسلحه ـ کلمه حسرت ـ کالم بیهوده  6ـ بحر ـ فیلسوف و
نویسنده بلژیکی «زنبور عسل و مورچگان» ـ قطعه اکترونیکی  7ـ ماده
رنگ بر ـ از درندگان جنگلی ـ آحاد  9ـ محفظ چشم ـ متمول ـ دقت
کردن در امری  10ـ نام خدای یگانه در تورات ـ تنظیم جای استقرار
هنرپیشگان و وسایل صحنه ـ آزاده 11ـ زیارت کنندگان ـ شهر استانی
کویری ـ خیاط سال های دور 12ـ امتحان کردن طعم غذا ـ از درجات
باالی تحصیلی ـ رنگ آسمانی 13ـ خرید و فروش ـ کریستال ـ دشوار و
ناگوار 14ـ نت سوم ـ کشوری در قاره آفریقا با مرکز «کیگالی» ـ محل
زندگی کشاورز 15ـ کتابی از «زیگموند فروید» روانکاو اتریشی ـ امدادگر
در دریا یا استخر.
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داستان کوتاه

قاب عکس
شهین سراج

صبح اول وقت به عزم جستجو و خرید یک قاب عکس راهی میشوم .هنوز یک
خیابان را گذر نکردهام که احساس میکنم کسی دارد مرا تعقیب میکند .شاید
وهم است ،شاید هم یک آرزو .قاب را برای یک عکس مخصوصی میخواستم.
یک تصویری که جایگاه خاصی در زندگیام داشت .برای همین هم دنبال قاب
عکسی بودم که برازندهاش باشد .از خیلیها نشانی یک قاب فروشی معتبر را
پرسیده بودم .تا آن موقع به خیلی از قاب فروشیها سرزده بودم .دهها نوع قاب
عکس دیده بودم .چوبی ،فلزی ،شیشهای ،با حاشیهی طالیی ،نقرهای ،گل
و بتهای ...اما هیچ کدام دلخواهم نبود .روی این موضوع حساس شده بودم.
دلم میخواست کادری باشد که با خود تصویر تجانسی داشته باشد ،ولی هرچه
میگشتم کمتر مییافتم.
آخر سر دوستی نشانی بازار مکارهی پاریس را به من داد .مونت روی که در
شرق پاریس و درفاصلهای بسیار دور از محل سکونت من واقع شده .باید سه
خط مترو عوض میکردم و یک اتوبوس ،تا به آنجا میرسیدم .راه طوالنی
است ،ولی به رفتنش میارزد چون همه جور کاالیی از قدیمی و جدیدی ،دست
اول و دوم ،عتیقه و تازه ساخت را میتوان در آنجا یافت.
آدم در طول زندگیش عکسهای زیادی میگیرد .تکی ،پاسپورتی ،دسته
جمعی ،با همشاگردیها ،همکاران ،در جشنها ،مناسبتها ،سفرها ...اما
به ندرت میشود عکسی را بیابی که واقعا خودت باشی یا آن طور که دلت
میخواهد باشی .و آن عکس چنین بود .خودم بودم .و شاید چیزی فراتر از
خودم .هیچ وقت در هیچ عکس دیگری آن قدر خودم نبودم یا نشدم .ولی این
را بسیار بعد وقتی عمری چند دههای از من گذشت دریافتم .ازآن به بعد هرچه
سعی کردم به آن «من» که در آن عکس بود برسم نرسیدم.
عکس مال دوران کودکیام بود .هفت سالم بود و روزی را که آن عکس از من
گرفته شد به خوبی به یاد دارم .عازم یک مجلس عروسی بودیم .مجلسی که
در یک باشگاه برگزار میشد .اولش اصال امید نداشتم که مرا هم دعوت کنند.
میگفتند زیر کارتهای دعوت نوشتهاند:
« شب نشینی و از آوردن اطفال خودداری فرمایید».
میگفتند مجلس باشکوهی است .میگفتند ارکستر ایتالیایی دعوت کردهاند.
میگفتند لباس عروس را از فرنگ آوردهاند ،شام در باغ خواهند داد ،قرار است
زنها و مردها با لباسهای مجلل و با آهنگهای فرنگی دست در دست هم
برقصند ،درست عین فیلمهای سینمایی خارجی.
از وقتی کارتهای عروسی رسیده بود ،درخانوادهی ما ولولهای به ویژه در
میان بانوان و دوشیزگان درافتاده بود .اولین عروسی خاندان ما بود که در یک
باشگاه برگزار میشد .خانمها در تشویش این که چه بپوشند و زلفکانشان را
کجا میزامپلی کنند و چه جواهری بر سینه و گردن بیاندازند که شایستهی آن
جشن با شکوه باشد ،شب و روز آرام و قرار نداشتند.
همهی حرفها ونقلها برای یک دختربچهای که من بودم ،رؤیاآفرین بود .شبی
مهتابی و پر از ستاره را مجسم میکردم ،مجلس عروسی بامهمانانی با لباسهای
با شکوه که در باغ زیر نور ماه با ارکستر ایتالیایی میرقصیدند ،عین فیلمهای
خارجی .بعد مینشستم همان صحنهها را نقاشی میکردم و درکنارش بچهی
هفت سالهای را هم میکشیدم که درخانه تنها نشسته و زانوی غم در بغل گرفته.
انگار تنهاترین کودک دنیا است .انگار بر دریچهی آرزو یک مهرمحکم ورود ممنوع
زده اند .و گاهی هم به پروپای مادرم میپیچیدم و بهانه میگرفتم.
«حاال که گفتن از آوردن کودکان خودداری فرمایید تو هم نباید بری .اصال اگه
تو بری کی میخواد پهلوی من بمونه؟»
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گاهی هم نقشههای شیطانی میکشیدم .چطور است همان شب خودم را به
مریضی بزنم .از حساسیت مادرم نسبت به حال و روزو سالمتیم خبر داشتم.
اگر تب میکردم زمین و زمان را به هم میریخت .خودش هم با من تب میکرد
و تا از سالمتی من مطمئن نمیشد به حالت عادی باز نمیگشت .دوتا سرفه
و یک درجه تب زیر آب جوش کارساز میتوانست باشد ...این طوری مجبور
میشد پهلوی من بماند و دلم خنک میشد.
عکس را گذاشتهام الی کتابم و مرتب نگاهش میکنم .انگار همین دیروز
گرفتهاند .تکان نخورده بعد از گذشت شصت و اندی سال .ولی من؟!!!
از اتوبوس پیاده میشوم و مسیرم را به طرف بازار ادامه میدهم .این بار دیگر
مطمئن میشوم که کسی دارد تعقیبم میکند .یک حس غریبی است .دو دفعه
صندلیم را در اتوبوس عوض کردم .همان وقت حس کردم کسی هم دو ردیف
صندلیش را عوض کرد .کتابی را که عکس را در آن گذاشتهام به سینه فشار
میدهم .نکند کسی آن را از من بدزدد .نه محال است بعد از این همه سال
که پیدایش کردم .چند بار با وسواس الی کتاب را نگاه میکنم .نکند موقع
جابجایی از الی کتابم افتاده باشد .نه .عکس آنجا است .هیچ وقت این قدر بهش
نزدیک نبودم .ولی آن سایه .آن که مرا تعقیب میکند .در پی چیست؟ شاید
فکر میکند این کتاب چیز قیمتی است .آخر این محلهها چندان هم محلههای
جالبی نیستند .وقتی دوستم نشانی بازار را میداد ،به من گفت مواظب باش .آن
محله پر است از دزد و جیب بر و قاچاقچیهای مواد مخدر که میان فروشندهها
و خریدارها میپلکند .خندهام میگیرد از ترس خودم .یک عکس ،یک عکس از
کودکی من به چه درد کسی میخورد؟ راهم را ادامه میدهم.
شاید معجزهای شد و شاید تأثیر نقاشیها بود .شاید مادرم پادرمیانی کرد.
نمیدانم .گفتند استثنائا چند تا از کودکان خاندان جلیل برگزیده شدهاند تا
دامن عروس را بگیرند .فقط لباس دختر بچههایی که دامن عروس را خواهند
گرفت باید از تافتهی سفید باشد .روی سرشان هم باید یک نیم تاجی از مروارید
گذاشته شود .یکی از آن کودکان نیکبخت من بودم.
از شادی در پوستم نمیگنجیدم .تافته سفید ،نیم تاج مروارید ...مادرم در
انتخاب و دوخت لباس سنگ تمام گذاشت .ده بار روی تنم آزمایش کرد .آن
شب بیش از خودش به من رسید .موهایم را فر زد ،لباسم را اکلیل پاشی کرد
و نیم تاج مروارید را با یک مدل
خوشگل به موهایم گره زد .اولین
لباس شب ،اولین مجلس رقص و
عروسی بزرگانه و من که قرار نبود
بروم و حاال در ردیف اول بودم و
دور عروس...
وقتی خودم را در آینه نگاه کردم
یک برق مخصوصی در چشمانم
دیدم .شادی و غرور و زیبایی،
حضور ،احساس بودن و با جلوه
بودن ،برآورده کردن یک آرزو...
چنان در ذهنم ثبت شد و جا
گرفت که تصمیم گرفتم همهی
عمرم همان طور باشم ولی مگر
شد؟!!!
پدرم آن لحظه را ثبت کرد .روی
یک تکه مقوا با سایه روشنهایی
که اسمش عکس بود .کاش
میشد همه چیز را مانند عکس
ثبت کرد و برای همیشه نگاه
داشت .همان موقع ،پدرم که
عکاسی آگفا خریده بود گفت «وایسا آنجا ،کنار گلهای
تازه یک دوربین
ِ
نسترن باغچه تا ازت یک عکس بگیرم ».من عجله داشتم ،بی تاب بودم .دلم
میخواست هرچه زودترخودمان را به مجلس عروسی برسانیم .میترسیدم فر
موهایم باز شود یا لباسم چروک بردارد .اما پدرم میخواست هنر عکاسیش را
روی من امتحان کند و چه هنری .بعد که عکس را نشانم داد عاشقش شدم.
آن چهره ،آن نگاه ،آن برق خوشحالی و  ...بعدها در طول زندگیم صدها عکس
گرفتم در مدرسه ،دانشگاه ،محل کار ،با دوستان در جشنها ،عکس تکی،
پاسپورتی ،نیمرخ ،تمام رخ ...اما درهیچ کدام آن قدر خودم نبودم .آن عکس
همه من بود.
سعی میکنم به سایهای که دارد تعقیبم می کند بی اعتنا باشم .سر پیچ

یک خیابان اندکی مکث میکنم .سایهاش روی دیوار میافتد .حاال یقین پیدا
میکنم که خیاالتی نشده ام .میدانم که یک زن است که مرا از صبح از درخانه
تا اینجا تا بازارمکاره دنبال کرده ولی زیرکانه خودش را در البالی جمعیت پنهان
میکند .از من چه میخواهد؟...
آن عکس زیبا را مدتها گم کرده بودم .نمیدانم چند وقت .بعضی از زمانها
را نمیشود با بیان ریاضی و اعداد اندازه گرفت .شاید به اندازهی یک از خود
بیگانگی ،شاید به درازای یک خود فراموشی ،و یقینا به مقیاس حل شدن در
زندگی و به عمق یک ماسکی که آدم به چهرهاش میزند تا کس دیگری غیر از
خودش بشود .حاال که دوباره یافتمش ،دلم نمیخواهد یک لحظه ازش جدا
بشوم .برای همین دنبال قابی بودم که برای همیشه زندانیش کنم .تا دیگر
کسی نتواند آنرا از من بگیرد .نه آن عکس را و نه آن کودک را .باید همیشه در
برابر دیدگانم باشد .باید همیشه با من باشد .من باید همان بشوم .آن دخترک
مغرور و زیبا با لباس تافتهی سفید ،آمادهی پرواز رفتن به سوی آرزوها ،تخیالت
شیرین .بلند پرواز و اگر الزم باشد جادوگر .ولی آن سایه ،آن که مرا تعقیب
میکند!؟ نکند بخواهد عکس را از من بدزدد .نکند نگذارد درقاب خوشگلی
پهلوی خودم نگهش دارم .آنها که پای کارتهای دعوت نوشته بودند از آوردن
کودکان خودداری فرمایید ،آنها که جلوی آرزوها را میگیرند ،هنوز هستند.
فقط ممکن است شکلشان عوض شده باشد...
از اتوبوس پیاده میشوم و راهم را به طرف بازار مکاره دنبال میکنم .قیامت
است .سر آدم از فشار جمعیت وآدمهای جور و واجور گیج میرود .ولی آن
احساس ،احساس این که کسی دارد مرا تعقیب میکند از ذهنم بیرون نمیرود.
شاید هم احساس ترسی است از تنهایی و شاید ناخودآگاه دلم میخواهد کسی
مواظبم باشد .محلهی عجیب و غریبی است .آدمهایش هم مانند کاالهایش
جورواجور هستند .گو این که کاالهای عرضه شدهاش حتی بیشتراز آدمهایش
تعجب آورند .مثل یک قصر ویران شده که هرتکهاش دست کسی افتاده باشد،
هرگوشه یک قطعه از پازل یک زندگی که شاید زندگی منسجمی بوده به
فروش میرسد .هرکس اطاق زیرشیروانی داشته یا ثروت مادربزرگی را به ارث
برده ،برای عرضه به بازار آورده و به فروش گذاشته .از سرویسهای چینی
دربارهای باشکوه فرانسه تا کمدهای چوبی کنده کاری شده ،شمعدانهای
نقرهای ،و مجلههای مد سالهای
رونق مجله ،صفحههای کائوچویی
 45دور و  33دور از خوانندههای
قدیمی که خیلیهایشان دیگر
نیستند ...گوبلنها ،گلدانها
و باالخره قاب عکسها ...هر
چیزی و هر شیئی یک زندگی را
بیان میکند .آدم دلش میخواهد
ساعتها بایستد و هر یک را به
دقت نگاه کند .چه آدمهایی که
با این چیزها زندگی کردهاند .اگر
زبان داشتند چه چیزها که برایمان
نمیگفتند .مثال آن شمعدانهای
نقره ،که حاال در اثر رطوبت و
گذشت زمان رنگشان به سبزی
گراییده ،و در گوشهی بساط یک
فروشندهی عرب در کنار صد
جور کاسه بشقاب برای فروش
آن مثال
گذاشته شده ،شاید از ِ
یک کنتس ثروتمند بوده .چه بسا
شبها در ضیافتهای مجلل بر
روی میز شام پر از تشریفات کنتس نورافشانی میکردهاند و شکوه شب را
ده برابر میساختهاند ،ولی حاال؟ خاموش وافسرده ،در گوشهای چشم به راه
نشستهاند تا چه کسی به یک دهم یا شاید هم یک صدم قیمت آنها را بخرد
و تازه معلوم نیست بتوانند آن شکوه گذشته را بازیابند .یا آن صندلی راحتی
با آن روکش مخملینش ،چه بسا از آن یک خاندان مرفه و صاحب نامی بوده
و شاید عالیجنابی هر شب ،گریزان از ماجراهای جاه طلبانه روزمره ،در کنار
شومینهای بر آن میآرمیده و فکرش به دورها ،به آن دور دورهای خاطره سفر
میکرده .خود را بازمییافته ،عشقهایش را ،دلدادگیهایش را ،شاید بر روی
تاب آن صندلی پی میبرده که چه قدر ازخویشتن خویش فاصله گرفته ،زندگی
بر سر نبردهای فرسایشی تلف کرده ...و یا آن قلمدان با آن قلم َپردارش ،شاید

آن یک رمان نویس بوده و چه شبها و روزها که با همان پیکر ظریفش
از ِ
مانند خدایی توانا دهها بازیگر خلق میکرده و به روی صحنهی سپید کاغذ
میفرستاده تا نقش خود را بازی کنند .دستهای نویسنده چه راز نیازها که
با آن قلم داشته است...
راهم را ادامه میدهم .سرم با دیدن آن همه اشیای قدیمی و آنتیکهای رنگ و
وارنگ و ...که کنار هم چیده شده پر از داستان شده .کنار هر دکه چند لحظهای
میایستم به امید آن که دلخواهم را پیدا کنم ولی گویی قحطی قاب عکس شده.
یک بار تمام طول بازار را طی میکنم اما از قاب دلخواهم خبری نیست .آن سوتر،
اما کمی دورتر از جریان بازار ،یک مغازه عتیقه فروشی نظرم را جلب میکند.
حسی به من میگوید که آنجا است .دلخواهم را آنجا میتوانم بیابم .راهم را به
سوی مغازه دنبال میکنم .ولی درست پیش از من زنی با مانتوی سیاه و موی
سپید داخل مغازه میشود .قد و قوارهاش بی شباهت به سایهای که مرا تعقیب
میکند نیست .از پشت شیشه او را میبینم که با فروشنده گپ میزند .شاید
دارد بر سر کاالیی چانه میزند .پشت شیشه در میان کاالهای گوناگون یک قاب
عکس نظرم را جلب میکند .یک قاب ساده است ،ولی بسیار خوش تراش از
چوب .بیشتر که نگاه میکنم عکس درون آن است که چشمگیراست .به یک
نقاشی بیشتر شبیه است تا عکس .تصویر ،زنی را نشان میدهد که لباسی از
تافتهی سپید بر تن دارد؛ چهرهاش درخشش خاصی دارد ،گیسوانش را فر زده
به مدل سالهای سی ،و نیم تاجی از مروارید بر سر دارد ،کنار یک بوتهی گل،
گلی شبیه به نسترن ایستاده و عکس گرفته .اضطراب گیرایی در چهرهاش دیده
میشود .محو آن میشوم .عکس مرا به رؤیاهای آن زن میکشاند .شاید او هم در
آرزوی شبی رؤیایی بوده ،شاید عازم شب نشینی مفصلی بوده ،شبنشینی در یک
باغ رؤیایی ،با ملودیهای زیبا ،تراویدن مهتاب و نوید عشق ...در نگاهش شوقی
احساس زیبایی ،حضور ،احساس بودن و باجلوه
نشسته .یک نوع غرور ،شادی،
ِ
بودن ،برآورده کردن یک آرزو...
همین است من همین قاب را میخواهم .روی قاب هیچ چیز نوشته نشده.
اتیکت قیمت ندارد .ولی مهم نیست هر قیمتی باشد پرداخت خواهم کرد.
مصمم میشوم که وارد مغازه بشوم و قاب را بخرم .ولی حضور آن زن سیاه
پوش سر سپید مرا به وحشت میاندازد .حسی به من میگوید که او همان است
که از صبح مرا از دم خانه تا اینجا تعقیب کرده.
بر آن میشوم که چرخی در محله بزنم شاید آن زن رد مرا گم کند .دوباره
وارد شلوغیها میشوم .دو نفر فروشندهی عرب دارند بر سر یک کاالیی با هم
دعوا میکنند .گویا مورد دعوا یک لباس است .شاید هم یک پارچه! البد چیز
قیمتی و عتیقهای است .نمیدانم .این بکش و آن بکش .جماعتی دورشان
جمع شدهاند .از کنارشان که رد میشوم تکههایی از آن پارچه و شاید آن لباس
را روی زمین میبینم .گردآلود شده .ولی هنوز برق سپیدی پارچه درخششی
چشم گیر دارد ،مانند لباس آن زن در تصویر.
سایه دیگر نیست .دوباره به سوی مغازه عتیقه فروشی بازمیگردم .دریغا ،آن
قاب ناپدید شده .دیگر پشت ویترین نیست .از مغازهدار میپرسم.
«آن قاب ،آن که تصویر زنی را در لباس تافتهی سپید در برگرفته بود؟...
هرقیمتی باشد پرداخت میکنم»...
اظهار بی اطالعی میکند...
«شاید به آن زن ،آن زن سیاه پوش موسپید فروختهاید؟»
«کدام زن؟!»
ولی من میدانم .میدانم که تصویر را او ربوده .به دنبالش میگردم .این بار
من هستم که او را تعقیب میکنم .این سو و آن سو ،در میان دکهها ،البالی
کاالهای ولو شده ،پشت آنتیکها ،شمعدانها ،صندلیها ...اما هیچ نشانی از
سایهی آن زن سیاه پوش تعقیب کننده نمییابم .حاال دیگرهمهی آدمها سایه
شده اند .احساس میکنم همه دارند مرا تعقیب میکنند .شاید در دلشان به
من میخندند.ها ها!!! قاب ،قاب عکس ،قاب عکس کودکی!!! آن کودک،
آن کودک شاد با لباس تافتهی سپید ،با یک رؤیا در سر ،شاد و مغرور و زیبا،
آماده کشف زندگی !!!...ناامیدانه راه بازگشت را در پیش میگیرم .به خانه باز
میگردم .روی مبل کنار شومینه ،پایین طاقچهای که برای قاب درنظرگرفته
بودم ،ولو میشوم .خوابم میبرد .نزدیکیهای صبح است که چشم باز میکنم.
میبینم آن قدر خسته بودم که حتی مانتوی سیاهم را از تن در نیاوردهام .وهم
است یا رؤیا ،نگاهم به طاقچه سر بخاری میافتد .قاب عکس آنجا است .روی
طاقچه سر شومینه ،همان جایی که برایش در نظرگرفته بودم .و عکس درون
آن؟؟؟
و آن منم درآستانهی فصلی سرد.
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