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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.

181  علی صدر

 

یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی

کورش بزرگ و پرزیدنت ترامپ
بدون شک یکی از افتخارات ایرانیان از هر مرام و مذهب و نژاد، کورش بزرگ است. کسی که در بیش از دو 
هزار و پانصد سال پیش با متحد کردن و یا سرکوب دولت های کوچک و قبایل ساکن در فالت ایران توانست 
بزرگ ترین امپراطوری زمان را  ـ که از هندوکش شروع می شد و تا آسیای کوچک و مدیترانه ادامه می یافت  ـ 
پایه گذاری کند. کسی که بعد از پیروزی بر بابل، به اسیران از جمله یهودیان آزادی داد تا به والیت خود بروند 
و آیین، دین و زبان خود را حفظ کنند. برای همین، او یکی از معدود شاهان غیریهودی است که در تورات از 
او نام برده شده است. حتی به قولی تعداد دفعاتی که از کورش اسم برده شده از حضرت موسی بیشتر است. 
منشوری که حکایت فتح بابل را روایت می کند و دادگری کورش را در مورد یهودیان و حقوق اقلیت ها به ثبت 
رسانیده نیز یکی از اسناد مورد افتخار ایرانیان است. شاهان زیادی پس از کورش بزرگ آمدند و رفتند ولی 
هیچ کدام او نشدند. ایرانیان نسبت به کورش، آزادی طلبی و عدالت خواهی او حساسیت عمیق و حتی تعصب 
دارند. برای همین وقتی در چند ماه گذشته در برخی از مطبوعات آمریکا و اسراییل پرزیدنت ترامپ را با کورش 
کبیر مقایسه کردند من هم مثل خیلی های دیگر داشتم شاخ در می آوردم. زیرا از این دو متضادتر نمی توانستم 
کسی را پیدا کنم. ابتدا فکر کردم این هم احتماال بخشی از جنگ دیپلماتیک آمریکایی ها و اسراِییلی هاست که 
حرص ایرانیان را در بیاورند. ولی به زودی متوجه شدم که قضیه فراتر از این حرف هاست. ابتدا اشاره کنم که 
در آمریکا کلیسای اوانجلست که به روایتی بیش از پنج میلیون عضو دارد، این ارتباط را مطرح کرده و به آن 
دامن می زند. بر آن شدم تا تجسسی در این زمینه انجام دهم و ببینم شاید اشتباهی رخ داده است. آیا این 
فقط نظری گذرا بوده یا دامنه دار و ریشه ای است؟ حاال اگر با یکی از پرزیدنت های مرده مقایسه می کردند، یک 
چیزی، ولی چرا ترامپ؟ او که اظهرمن الشمس است. هیچ گونه وجه مشترکی که نمی دیدم هیچ تا بخواهید 

وجه افتراق می دیدم.

تا آنجایی که من توانستم ته و توی قضیه را درآورم قضیه از این قرار است که اوانجلیست ها به »رسالت ترامپ« 
اعتقاد دارند. در اواسط سال گذشته آنها فیلمی را در محافل خود نشان دادند به نام »رسالت ترامپ« که 
داستان شخصی است که ادعا می کند در سال 2011 خدا به او گفته که ترامپ رئیس جمهور خواهد شد. در 
اوج داستان فیلم، زمانی که هنرپیشه فیلم به حال خلسه می رود، کتاب مقدس را به دست می گیرد و آن را 
باز می کند فصل 45 »آیزایا« می آید که خداوند در آن اشاره می کند که چگونه دست راست کورش را گرفته و 
او را فاتح همه کشورها کرده است. اوست که بنی اسراییل را آزاد کرده تا به سرزمین خود باز گردند. نکته قابل 
توجه اینجاست که این مطلب در فصل 45 آورده شده و ترامپ هم پرزیدنت شماره 45 است. شما بگویید از 

این رابطه مشخص تر چیست؟!

ابتدا فکر کردم که حمایت »نشنالیست اوانجلیست«ها از آقای ترامپ به خاطر حمایت بدون قید و شرط او از 
اسراییل است، یا به خاطر تسریع آخر زمان »آرماگدن«. اینها ممکن است اثرات جانبی باشد، اما اصل آن چیزی 
دیگر است. فیلم مذکور توسط دانشگاه لبیرتی تحت رهبری جری فالول ساخته شده است و هدف آن عمدتا 
جلب حمایت بدون قید و شرط برای پرزیدنت ترامپ است. او را نجات دهنده ای مثل کوروش معرفی می کند. 
آنان روی مفهوم »شاه« و تفاوت آن با »پیامبر معصوم« تکیه می کنند. شاه می تواند خاطی باشد، می تواند 
باشد. سابقه و خصوصیات  باشد، ولی می تواند منجی هم  نژاد دیگری  از  باشد، می تواند  پیرو دین دیگری 
اخالقی آقای ترامپ بر کسی پوشیده نیست و کسی نمی تواند آنها را انکار یا از آن دفاع کند، ولی به عنوان 
»شاه« کامال می تواند مورد قبول قرار گیرد. حتی تعدادی از اوانجلیست ها که به قول خودشان دماغشان را 
گرفتند و به ترامپ رای دادند خود را توجیه می کنند که او ضد »ابورشن« است و برای چپاندن قاضی های 
آنها اوتوکراسی را به دمکراسی  محافظه کار به »سوپریم کورت« و دادگاه های دیگر وجودش حیاتی است. 

ترجیح می دهند. این است که به کورش بند کرده اند. 

نمی دانم این بند بازی تا کی ادامه پیدا کند. سوءاستفاده به اینجا هم ختم نمی شود. در اسراییل به نام کورش 
سکه زده اند. دولتی که نشانگر آپارتاید و زیر پا گذاشتن حقوق ابتدایی میلیون ها فلسطینی و شاید در حال 
حاضر بزرگ ترین ناقض حقوق بشر است نیز از این نمد برای خود کالهی درست کرده و از کورش بزرگ قدردانی 
می کند. من فکر نمی کنم در این دو هزار و پانصد سال هیچ گاه از کورش کبیر تا این حد سوءاستفاده شده 
باشد. مهاجمین  ـ از اسکندر مقدونی گرفته تا اعراب، ترکان و مغوالن  ـ نتوانستند خدشه ای به نام او وارد 
کنند و حال جلوی چشم ما او را به چه روز انداخته اند! به قول یکی از دوستان »ما از این تاریخ یک کورش 

داشتیم که آن را هم به ما ندیدند!«
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اخبار کانون

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

کانتی سن دیگو ـ 2 مارس 2019
در روز دوم مارس گروهی از مسئوالن سازمان های ایرانی ـ آمریکایی در جلسه 
هیات سرپرستان حضور یافتند. آقای نیتن فلچر عضو هیئت سرپرستان کانتی 
به  نوروز و شادباش  به رسمیت شناختن  بر  اعالمیه کانتی مبنی  طی مراسمی 
ایرانیان کانتی سن دیگو را ارائه کرد. در این مراسم شهری استخری به نمایندگی 

از طرف حاضران مراتب سپاس را ابراز داشت. 

برنامه های نوروزی
جشن چهارشنبه سوری  ـ دوازدهم مارس 2019

جشن چهارشنبه سوری امسال در سه شنبه شب دوازده مارس در پارک ان تی 
کانون  به دعوت  دیگو  از شهروندان سن   تن  برگزار شد. هزاران  دیگو  سی سن 
فرهنگی ایرانیان ، انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران گرد هم آمدند 
تا با موزیک دی جی جولیوس و پذیرایی رستوران های بلبوا و سوپرمارکت اطلس 

چهارشنبه سوری را دور هم جشن گیرند.

جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو  ـ شانزدهم مارس 2019 
و  هنرنمایی ساسی  با  مریت الهویا  در هتل  ایرانیان  فرهنگی  کانون  نوروز  جشن 
دی جی ال برگزار شد. هنرجویان آکادمی رقص سن  دیگو طبق رسم هر ساله در این 
مراسم هنرنمایی کردند. این برنامه پذیرای چند تن از مسئولین و شخصیت های شهر 

سن دیگو از جمله لورنا گونزالس، نیتن فلچر و باربارا برای بود.

سیزده بدر  ـ سی و یکم مارس 2019
 برنامه سیزده بدر امسال در تاریخ سی و یکم مارس در پارک ان تی سی برگزار 
ایرانی  متخصصین  انجمن  ایرانیان،  فرهنگی  کانون  دعوت  به  برنامه  این  شد. 
سن دیگو و خانه ایران برگزار شد. شرکت کنندگان این برنامه با موزیک دی جی 

جولیوس و پذیرایی توسط رستوران بلبوا این روز را جشن گرفتند.

جنگ فرهنگی سن  دیگو  ـ مارس 2019
جنگ فرهنگی این ماه به دلیل تداخل با برنامه های نوروزی برگزار نشد.

جنگ فرهنگی سن  دیگو ـ دوازدهم آوریل 2019
برنامه این ماه به میزبانی علی صدر برگزار شد. میهمان این برنامه رضا دقتی 
عکاس و فعال اجتماعی بود. رضا دقتی کار عکاسی را از سن سیزده سالگی 
آغاز کرده و تاکنون چندین جایزه بین المللی در زمینه عکاسی دریافت نموده 
است. در ابتدا یک فیلم کوتاه شش دقیقه ای با عنوان »در چشم توفان« پخش 
شد. در بخش دیگر، رضا دقتی با نمایش عکس هایی که در طول سفرهای خود 
به کشورهای مختلف گرفته بود در مورد تاریخچه عکس ها سخنرانی کرد. در 

قسمت پایانی برنامه به پرسش های حضار پاسخ داده شد.
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نمایش فیلم بمب یک عاشقانه  ـ بیست و هفتم فوریه 2019 
با  و  معادی  پیمان  کارگردانی  به   )1397 )محصول  عاشقانه  یک  بمب  فیلم 
همکاری شید فیلم در ریدینگ سینمای سن  دیگو به نمایش درآمد. لیال حاتمی 

و پیمان معادی از بازیگران این فیلم بودند.

نمایش فیلم کلمبوس  ـ چهارم آوریل 2019
فیلم کلمبوس به کارگردانی هاتف علیمردانی در ریدینگ سینمای سن  دیگو با 
همکاری شید فیلم به نمایش درآمد. فرهاد اصالنی ، سعید پورصمیمی ، شبنم 
مقدمی و هانیه توسلی از جمله بازیگران این فیلم بودند. بعد از نمایش فیلم 

جلسه پرسش و پاسخ با حضور هاتف علیمردانی برگزار شد.

نمایش فیلم ویژه شیواتیر ـ اول مارس 2019
فیلم شیواتیر به نویسندگی و کارگردانی هیال صدیقی در اول مارس در کانون 
فرهنگی ایرانیان به نمایش درآمد.این فیلم چهل دقیقه ای برگرفته از داستان 
آرش کمانگیر به روایت سیاوش کسرایی می باشد.این فیلم در چندین شهر آمریکا 
و اروپا به نمایش درآمده است. بعد از نمایش فیلم در ارتباط تصویری خانم هیال 
صدیقی بعد از توضیحات در مورد ساخت فیلم به پرسش های بینندگان پاسخ 
دادند. ایمان ارجمندی، شینا صدیقی و پارسا شرف االسالمی بازیگران فیلم بودند 

و کیوان معتمدی فیلمبرداری این فیلم را به عهده داشت.

داكیونایت
داكیونایت عنوان برنامه ای است كه هم زمان در اولین چهارشنبه هر ماه در 
بیش از بیست شهر آمریكا و كانادا اقدام به پخش فیلم مستند می نماید. این 
در  آنان  یا مضمون  و  ایرانى ساخته شده  فیلمسازان  توسط  فیلم هاى مستند 

رابطه با ایران و ایرانیان می باشد.

داکیونایت ویژه ۵۴  ـ ششم مارس 2019
کامران حیدری  کارگردانی  به  دیگر  آقا« مستندی  فیلم »علی  مارس،  ماه  در 
به نمایش درآمد. این مستند محصول سال 1395 و سومین کار آقای حیدری 
می باشد. این فیلم زندگی مردی هفتاد ساله ای را نشان می دهد که به خاطر 
دلبستگی با کبوترهایی که همه فکر و ذکر او شده اند با خانواده خود و اطرافیان 
از  فیلم  بررسی  و  نقد  به  بینندگان  فیلم  این  نمایش  از  بعد  است.  جدال  در 

جنبه های مختلف از قبیل هنری، روانشناسی و موضوع پرداختند. 

داکیونایت ۵۵  ـ یازدهم آوریل 2019
فیلم »سیزدهم اکتبر 1937« به کارگردانی آبتین بکتاش محصول 1397 فیلم 
مستند انتخابی ماه آوریل بود. این فیلم گذری است به زندگی و فعالیت های 
چکنواریان  آقای  ارکستر.  رهبر  و  آهنگساز  چکنواریان  لوریس  زندگی  هنری 
رهبری  و  است  ایران  و  ارمنستان  در  فرهنگی معروف  از شخصیت های  یکی 

ارکسترهای زیادی را در بسیاری از کشورهای جهان به عهده داشته. بعد از 
نمایش فیلم بحث و گفتگو توسط بینندگان انجام شد

.
کارگاه آموزشی سه تار  ـ دوم مارس 2019 

اولین جلسه کارگاه آموزشی سه تار )سه ساعت با سه تار( توسط کوروش تقوی 
برگزار شد. این سری کالس های آموزشی برای افرادی طرح ریزی شده است که 
هیچ زمینه قبلی در نواختن سه تار ندارند. در این جلسه ده نفر از عالقه مندان 

فراگیری سه تار شرکت کردند.

کنسرت ُدرناب  ـ سوم آوریل 2019 
به مناسبت سال جدید شمسی و آغاز بهار، گروه موسیقی ُدرناب با همکاری 

کانون فرهنگی ایرانیان، کنسرتی در مرکز هنری شهر اسکاندیدو برگزار کرد. 
با  ایرانی  و محلی  اصیل  از موسیقی  ترکیبی  اجرای  با  که  ُدرناب سال هاست 
موسیقی جز ُپلی بین موسیقی ایرانی و موسیقی های دیگر بر قرار کرده است. 

جلسه های هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو  ـ مارس و 
آوریل 2019 

هیئت مدیره کانون در روزهای سیزدهم مارس و هفدهم آوریل جهت بحث و 
بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون گرد هم آمدند.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

انشای امروز
هر روز صبح که از خواب برمی خیزیم، گویا سپاهی متشکل از دغدغه های 
گوناگون به ذهن ما هجوم می آورند و در طول ساعات بیداری، فکر ما را به 

خود مشغول می سازند.

 ـ روابط فرزندان مان با یکدیگر
 ـ پرداخت مالیات های عقب افتاده

 ـ ایجاد تعادلی بین درآمدها و مخارج زندگی
 ـ غصه تصاویر وحشت آوری از جنگ ها و نابسامانی های خانمان برانداز

 ـ فقر و گرسنگی توده عظیمی از مردم جهان
 ـ رفتار نامهربان همسایه دست راستی

 ـ مشکالت الینحل محل کار
 ـ تعمیر ضروری خانه

 ـ رنگ و رو رفتگی دیوارها
 ـ کمبود انرژی برای حرکت

 ـ انتخاب نامناسب رشته تحصیلی
 ـ حرکت سریع عقربه ساعت

 ـ دیر جوش آمدن آب 
 ـ کپک زدن پنیر

 ـ بیماری العالج درخت های حیاط
 ـ بی توجهی فرزندان به اندرزها

 ـ و...
هزاران هزار درد بی درمان دیگر که گاه هر یک به تنهایی و گاه به صورت 
گروهی هجوم خود را آغاز می کنند و گویی به سان موضوع انشای آن روز، 
در باالی تخته سیاه ذهن ما نوشته می شوند و ما را با سوال هر روزه »چه 

باید کرد« روبرو می سازند.
با هجوم افکاری از این دست دوش می گیریم، لباس می پوشیم، اصالح و آرایش 
می کنیم، صبحانه می خوریم، خرت و پرت های مورد نیاز آن روز را به زیر بغل 
می زنیم، چراغ گاز را خاموش می کنیم، از بسته بودن پنجره های بسته اطمینان 
حاصل می کنیم، پرده ها را می کشیم، چند ثانیه مات و مبهوت می ایستیم، 
از وجود وسایل مورد نیاز آن روز خاطر جمع می شویم، در را قفل می کنیم ، 

ماشین را روشن می کنیم و روز را با موضوع انشای آن روز آغاز می نماییم. 
هنوز فاصله چندانی را نپیموده ایم که با هجوم دیگری روبرو می شویم:

 ـ عدم رعایت حق تقدم به وسیله راننده کناری 
 ـ چراغ های قرمز و طوالنی چهارراه ها

 ـ ترافیک سنگین
 ـ آلودگی هوا

 ـ قیافه عبوس رئیس اداره
 ـ مشکالت خانوادگی همکاران

 ـ تنگدستی دوست
 ـ اختالس های میلیاردی

 ـ به بازی گرفته شدن انسان در بازار سیاست های جهانی
ـ  تیراندازی در اماکنی که تا چند سال پیش از تقدسی و احترام برخوردار بودند
روی  به  تمرکز  برای  را  و کوشش خود  این دو سپاه گیج می شویم  بین  در 
مهم ترین عامل سپاه مهاجم به کار می بندیم. هر چه بیشتر می اندیشیم، 
و  رها  می سازیم  لحظه ای  را  فکر  که  اینجاست  و  می جوییم  کمتری  چاره 
دکمه ضبط یا پیچ رادیوی ماشین را فشار می دهیم تا نوایی خوش، ما را 
از چنگال سپاه مهاجم بیرون کشد و به دنیای امن و امان رویاها بسپارد. 
فشار حاصل از هجوم موضوع انشای امروز لذت شنیدن را از ما می گیرد و 
به ناگاه پی می بریم که دقایقی پیش از محل کار خود نیز گذشته ایم و باید 

راهی را برای بازگشت بیابیم.

لحظه ای  روز  انشای  موضوع  می زنیم،  که  دری  هر  به  و  می کنیم  چه  هر 
آرام مان نمی گذارد.

چاره ای نمی بینیم جز آن که شانه ها را باال بیندازیم و با جمله ای کوتاه به 
خویش بقبوالنیم که دنباله فکر را رها سازیم و به روی مسئولیت کاری خود 

متمرکز شویم و دنباله موضوع را به بعد از ساعت کاری موکول نماییم.
و شب و روز و شب های بعد و روزهای بعد را به همین منوال پشت سر می گذاریم 

بدون آن که به مهم ترین موضوع انشای زندگی حتا لحظه ای بیندیشیم. 
روزها و ماه ها و فصل ها و سال ها یکی پس از دیگری سپری می شوند. چین و 
چروک ها ظاهر می شوند. موهای مان رنگ می بازند. توان و انرژی مان تحلیل 
می روند، دردهای گوناگون ظاهر می شوند، هورمون ها جای خود را به قند 
و چربی می سپارند تا روزی رسد که نگاهی از سر غبطه به گذشته بیندازیم 
زندگی  انشای  موضوع  مهم ترین  شاید  که  بیندیشیم  موضوعی  به  آنگاه  و 
بوده است. عنوانی که شاید هیچ گاه به ذهن مان هم خطور نکرده است. 
جوانی  پربار  روزهای  ابتدای  از  اگر  که  حیاتی  و  بسیار جدی  موضوعی 
به آن اندیشیده بودیم چه بسا بسیار شادمانه تر از آن چه زیستیم 
زندگی می کردیم. موضوع حیاتی انشای هر روزه و هر لحظه مان 
یک کلمه است. کلمه ای ساده، روان، پرمعنا و برعکس معنای 

روبنایی و ظاهری اش زندگی ساز. 
به  راسخ  اعتقاد  است.  »میرایی«  ما  زندگی  انشای  موضوع 
گذران بودن زندگی خاکی ما، به حیات موقت و نبودنی که 
دیر یا زود، روزی از راه خواهد رسید و ما را با خود خواهد 
حیاتی  انشای  موضوع  به  باور  و  عمیق  تفکر  شاید  برد. 
زندگی بتواند ما را در مقابل مالیات های عقب افتاده، رفتار 
آب،  آمدن  جوش  دیر  راستی،  دست  همسایه  نامناسب 
طوالنی،  قرمزهای  چراغ  سنگین،  ترافیک  پنیر،  زدن  کپک 
قیافه عبوس رئیس اداره، انتخاب نامناسب رشته تحصیلی، 
بودن وزن،  اضافه  بودن قد،  کوتاه  فرزندان،  رفتار غیردوستانه 
پا  و هزاران موضوع پیش  راننده کناری  به وسیله  تقدم  رعایت حق  عدم 
افتاده دیگر ضدضربه نموده و به نوعی برهاند و به اندیشه در باره مسائلی 
مشغول دارد که بتوانیم دنیای انسان های آینده را محلی آسوده تر برای زندگی 
بنماییم. دنیایی بدون فقر، بدون اضطراب، در خور مقام واالی انسانی. نگاه 
کردن به رنگ ها، لذت از امواج سرکش دریاها، یکی شدن با هیجان نسیم، 

تماشای طلوع و غروب زیبای آفتاب و...
ایستاده است.  و  زندگی همواره قد کشیده  زیبای  پدیده  میرایی در مقابل 
گرچه زندگی، هدیه زیبا و گرانبهای طبیعت است به تمامی موجودات زنده 
ولی در این میان تنها انسان است که به نقطه پایانی زندگی واقف است. 
گیاهان،  می گذرانند.  روزگار  غریزه  فرمان  تحت  تنها  دیگر  زنده  موجودات 
همواره ریشه های خود را به دل تاریکی خاک سوق می دهند و شاخه هایشان 
نور خورشید را دنبال می کند. آنها هدیه طبیعت را بر اساس غریزه به کار 
می گیرند، رشد می کنند، شکوفه می دهند، به زیبایی طبیعت می افزایند، 
میوه می دهند و حیات فرزندان خود را با تشکیل بذر بقا می بخشند و بعد 
آرام پژمرده می شوند. حیوانات نیز به همین منوال هدیه زیبای طبیعت را 
مصروف به رشد می کنند و در برهه ایی از دوران زندگی، فرزندانی می آورند 
پژمرده  یا  باشند،  داشته  آگاهی  خویش  سرنوشت  از  خود  که  این  بدون  و 
به سالخ  انسان  به دست  یا  و  می گردند  باز  دامان طبیعت  به  و  می شوند 
خانه ها رانده می شوند تا آنچه را اندوخته اند به بقای انسان ببخشایند. ولی 
انسان، این موجود برتر، به سرانجام خویش وقوف کامل دارد و این آگاهی 
هیچ مانعی را در سر راه وی برای انسانی بهتر شدن، حرص و آز نداشتن، 
اذیت و آزار نرساندن به همنوع و طبیعت و جانوران باز نمی دارد. انسان با 
علم به میرایی خویش تالشی بسیار می نماید تا زندگی خویش و گاه خانواده 
خویش را جال و رونق بخشد. در این میان نیز انسان هایی می زیند که با علم 
به میرایی خویش، به اکتشافات و اختراعات گوناگون نایل می شوند و زندگی 

همنوعان خود را بهبود می بخشند. 
از میرایی نیست ولی راه های بسیاری در مقابل  برای انسان، راهی برای فرار 
انسان برای نحوه زندگانی وجود دارند. ما، خود موضوع انشای زندگانی مان را 
تعیین می کنیم و خود به راهی می رویم که دلخواه ماست. چه نیک است که 
واژه میرایی را از نظر دور نداریم، شاید که از زندگانی مهربان تری برخوردار شویم..
انشای  موضوع  است. شما  »میرایی«  که  من، سال هاست  انشای  موضوع 

حیات خود را چه انتخاب می کنید؟ میرایی؟ یا ... ؟
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معرفی و نقد کتاب        
از نوشین خورسندیان

بقیه در صفحه 20

تصرف عدوانی
داستانی در باره ی عشق

لنا آندرشون
برنده ی جایزه ی »بهترین رمان سال 2013 سوئد«

ترجمه از سوئدی: سعید مقدم
نشر مرکز 

چاپ اول 1395، چاپ بیست و پنجم 1397

او خارج  بی رضایت  دیگری  از تصرف  را  مالی  غیرقانونی،  به شکل  هر کس... 
اتهام تصرف عدوانی محاکمه  به  را حیف و میل کند،  آن  به هر نحو دیگر  یا 
خواهد شد... همچنین اگر کسی بی آن که مال را از تصرف خارج کند، در آن 
ایجاد اختالل کند، با نصب یا شکستن قفل، یا به هر صورت دیگر، به شکل 
غیرقانونی، به ملک دیگری دست اندازی کند، یا به زور یا با تهدید به کار بردن 
زور، مانع از آن شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند، به اتهام تصرف 

عدوانی محاکمه خواهد شد.
»قانون مدنی سوئد، ماده 8، بند 8«

شخصیت اول این داستان، استر نیلسون شاعر و مقاله نویس سی و یک ساله ای 
است که تاکنون هشت رساله کوتاه منتشر نموده و می کوشد هستی را دریابد. 
می پندارد که واقعیت جهان همانی است که خود او آن را تجربه کرده است. 
در هجده سالگی پی برده که باید در زندگی مالل و دلزدگی را از خود دور کند 
اندیشه را بیان نماید. در دانشگاه صنعتی  لذا سعی کرده جدایی بین زبان و 
استکهلم فلسفه خوانده و پس از آن در نشریه های گوناگون به شکل نویسنده 
مستقل مقاالتی نوشته است. وی سیزده سالی است که زندگی ساده ای دارد و 
چند سالی است که با مردی به نام َپر زندگی آرامی را می گذراند تا این که یک 
تماس تلفنی این آرامش را به هم می ریزد. از او می خواهند در ازای دستمزدی 
مناسب در باره هنرمندی مشهور به نام هوگو َرسک سخنرانی کند. هوگو کسی 
است که تصاویر متحرک و متن را با هم ترکیب می کند و از این طریق ترکیبی 
باشکوه و منحصربفرد می آفریند. هوگو به اخالق مداری، مسئولیت و همبستگی 
پذیرِی  آسیب  و  این است :»کسی که جامعه  و جمله معروفش  معروف است 
نادیده می انگارد، شایسته نیست  این هستِی بی رحم در هنرش  را در  انسان 

خود را هنرمند بنامد.«

یک هفته تمام، استر با وسواس بر روی متن سخنرانی تمرکز می کند تا جدای 
او در  ایراد کند.  اندیشه های رایج و عبارات کلیشه ای، یک سخنرانی عالی  از 
خیال برای هوگو احساس احترام دارد اما کم کم این حس به اشتیاق و دلتنگی 
عهده  از  به خوبی  استر  برگزار می شود؛  مقرر سمینار  تاریخ  در  بدل می شود. 
وظیفه اش برمی آید؛ هوگو صمیمانه از استر تشکر کرده و او را به صرف نوشیدنی 
دعوت می کند اما استر قرار شام دارد و قول می دهد که وقتی دیگر به کارگاهش 
سر بزند. دو هفته بعد که استر به کارگاه هوگو می رود احساس می کند که از 
دوست پسرش فاصله گرفته است. نه تنها خودش می داند که به نرمی جذب 
هوگو شده ، که حتی دوستانش این را می دانند. پیغام های دیر وقت شبانه هوگو 
از استر  را بیشتر به سمتش سوق می دهد. زمانی که سردبیر گاهنامه غار  او 
َپر  می خواهد با هوگو مصاحبه ای داشته باشد و استر جواب مساعد می دهد، 
متوجه می شود استر دل در گرو دیگری دارد. استر دوست پسرش را ترک کرده 
و مصاحبه با هوگو را شروع می کند. در حین مصاحبه با هوگو به او نزدیک و 
نزدیک تر می شود. خانه ای می گیرد و هوگو را برای شام به خانه اش دعوت کرده 
و با او می آمیزد. »وقتی آدم عاشق است و عشقش پذیرفته شده، تنش احساس 
پاسخ می ماند، تن احساس می کند  برعکس، وقتی عشق بی  راحتی می کند. 

وزنش سه برابر شده است. عشق نوپا روی لبه ی باریکی می رقصد. « 

هوگو، استر را دو بار برای شام به خانه اش دعوت می کند و تا صبح در کنار هم 
به سر می برند. اما استر با دیدن بلیط قطار پی می برد که هوگو َرسک برخالف 
گفته خودش، آخر هفته ها به کلبه تابستانی خود در لکسند نمی رود، یا حتی به 
مادرش سر نمی زند بلکه با قطار به مالمو می رود. شاید در مالمو زنی را می بیند. 

»همنشینی شان فقط ظاهر همنشینی داشت. هیچ محتوایی نداشت.« »عشق 
به کلمه نیاز دارد. مدتی کوتاه می توان به حس بی کالم اعتماد کرد، اما در دراز 

مدت، عشِق بی کالم و کالِم بی عشق دوام نخواهد آورد.« 

از این رمان عاشقانه، گفتگوی ذهنی استر با خودش دررابطه  بخش اعظمی 
با احتماالت است. استر عاشقی ناراضی است و روز به روز انتظاراتش از هوگو 
بیشتر می شود. هرچند می کوشد انتظاراتش را کاهش دهد تا نشانی کوچک از 
امید موجب شادی اش شود. هوگو نقاش است و اکثرا به سبک ُترنپولی نقاشی 
می کشد. سبکی که چشم را فریب می دهد و نمایی واقعی به نمایش می گذارد. 
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

بیا بشنو حدیث گربه و موش اگر داری تو عقل و دانش و هوش 
بخوانم از برایت داستانی             که در معنای آن حیران بمانی

***                                        
این دو بیت ابتدای کتاب مصوری بود که در کودکی یا نوجوانی خواندم. کتابی 
که با نقاشی های زیبا زینت داده شده و شرکت ملی نفت ایران به کارمندان 
پاالیشگاه آبادان هدیه داده بود؛ چیزی شبیه به کتاب های ُکمیک امروز ولی 
فاخرتر و با طعم و چاشنی ایرانی. از دیدن نقاشی ها می توانستم باور کنم که 
داستان در یک شهر قدیمی ایرانی اتفاق افتاده است، در کرمان، همان گونه که 

در خود شعر کتاب آمده بود:

قصه ی موش و گربه برخوانا ای خردمند و عاقل دانا  
گوش کن همچو ُدر غلطانا قصه ی موش و گربه ی منظوم  

بود چون اژدها به کرمانا از قضای فلک یکی گربه  
شیر دم و پلنگ چنگاال شکمش طبل و سینه اش چو سپر 
شیر درنده شد هراسانا از غریوش بوقت غریدن  
شیر از وی شد گریزانا سر سفره چون نهادی پای  
از برای شکار موشانا روزی اندر شرابخانه شدی  

همچو دزدی که در بیابانا در پس خم می نمود کمین  
جست بر خم می خروشانا ناگهان موشکی ز دیواری  

مست شد همچو شیر غرانا سر به خم برنهاد و می نوشید  
پوستش ُپر کنم ز کاهانا گفت کو گربه تا سرش بکنم  

که شود روبرو بمیدانا گربه در پیش من چو سگ باشد  
چنگ و دندان زدی بسوهانا گربه این را شنید و دم نزدی  

چون پلنگی شکار کوهانا ناگهان جست و موش را بگرفت  
عفو کن بر من این گناهانا موش گفتا که من غالم توام  

...

خواجه نظام الدین عبیداهلل زاکانی یا عبید زاکانی شاعر، نویسنده و طنزپرداز 
فارسی زبان سده هشتم هجری است که به قولی در اواخر سده هفتم یا اوایل 
سده هشتم هجری در یکی از توابع قزوین به دنیا آمده است. او در قزوین دانش 

آموخت و تا پایان عمر در این شهر زندگی کرد.

وحید زاده ـ  نسیم دستگردی، مدیر مجله ارمغان در مقدمه کلیات عبید زاکانی )با 
تصحیح و مقدمه عباس اقبال آشتیانی، از روی نسخه مجله ارمغان( آورده است:

از شرح حال و وقایع زندگانی عبید زاکانی بدبختانه اطالع مفصل و مشبعی در 
دست نیست، اطالعات ما در این باب منحصر است به معلوماتی که حمداهلل 
مستوفی مؤلف تاریخ گزیده )سال تالیف 730 هجری( همشهری و معاصر عبید 
در یکی دو سطر راجع به او نوشته و پس از او دولتشاه سمرقندی در تذکره ی 
خود که به سال 892 تالیف شده شرحی مخلوط به افسانه در باب او به دست 
داده و عبداهلل افندی مولف کتاب نفیس ریاض العلما )تاریخ تالیف آن 1106( 
هم اگر چه در باب عصر عبید دچار اشتباه عظیمی شده باز معلومات گرانبهای 

دیگری در باب بعضی تالیفات او ذکر کرده است...
عبید شاعر و نویسنده بوده است، اما وقتی از او نام برده می شود طنز و هزل 
او به ذهن می آید و اغلب مردم او را با لطیفه هایش می شناسند. کلیات دیوان 
عبید زاکانی که شامل قصیده ها، غزلیات، قطعات، رباعیات، و عشاقنامه این 
قالب  در  بذله گو است در سال 1321 شمسی  و  و شاعر شیرین زبان  نویسنده 
ضمیمه سال بیست و دوم مجله ارمغان در تهران به چاپ رسید. به هر حال، 
عبید زاکانی را من با منظومه موش و گربه شناختم، نسخه ایرانی تام و جری، 

کارتون محبوب بچه های عصر ما.

این هم پایان ماجرای موش و گربه:
...

داد فرمان به سوی میدانا لشگر گربه چون مهیا شد  
لشگر گربه از کهستانا لشگر موش ها ز راه کویر  

رزم دادند چون دلیرانا در بیابان فارس هر دو سپاه  
هر طرف رستمانه جنگانا جنگ مغلوبه شد در آن وادی  

که نیاید حساب آسانا آنقدر موش و گربه کشته شدند  
بعد از آن زد به قلب موشانا حمله سخت کرد گربه چو شیر  

گربه شد سرنگون ز زینانا موشکی اسب گربه را ِپی کرد  
که بگیرید پهلوانانا اهلل اهلل فتاد در موشان  

بهر فتح و ظفر فراوانا موشکان طبل شادیانه زدند  
لشگر از پیش و پس خروشانا شاه موشان بشد به فیل سوار  

با کالف و طناب و ریسمانا گربه را هر دو دست بسته بهم  
این سگ روسیاه نادانا شاه گفتا بدار آویزند   

غیرتش شد چو دیگ جوشانا گربه چون دید شاه موشان را  
کند آن ریسمان به دندانا همچو شیری نشست بر زانو  

که شدندی به خاک یکسانا موشکان را گرفت و زد بزمین  
شاه از یک جهت گریزانا لشگر از یک طرف فراری شد  

مخزن و تاج و تخت و ایوانا از میان رفت فیل و فیل سوار  
یادگار عبید زاکانا هست این قصه ی عجیب و غریب 

***                                  
که شوی در زمانه شادانا جان من پند گیر از این قصه 
مدعا فهم کن پسر جانا غرض از موش و گربه برخواندن 

دامِن کوتاه پوشیده ای

دامِن کوتاه پوشیده ای
کفش های پاشنه بلند

در دستت
پابرهنه روی شن های صحرا ایستاده ای

زیر سایه موی پریشانت
می نوشی و لبخند می زنی

هیچکس
واحه ای به این زیبایی

در هیچ بیابانی
سراغ ندارد...

               »افشین یدالّلهی  ـ روزشمار یک عشق )مجموعه ی سپید(«

نیشابوری  عّطار  شیخ  به  را  نیشابوری  عطار  محمد  ابوحامد  فریدالدین 
سده  پایان  در  فارسی  ادبیات  پرآوازه ی  ایرانی  شاعران  و  عارف  می شناسیم، 
منطق  الهی نامه،  اسرارنامه،  اوست  آثار  از  هجری.  هفتم  سده  آغاز  و  ششم 
الطیر، مصیبت نامه، مختارنامه، تذکرةاالولیا، و دیوان اشعار. الهی نامه حاوی 
اصلی  داستان  یک  بین  در  همگی  که  است  بلند  و  کوتاه  زیبای  داستان های 
آمده اند. این کتاب روح انسان را مورد خطاب قرار می دهد و برای او شش فرزند 

ذکر می کند: نفس، شیطان، عقل، فقر، علم، و توحید.

الهی نامه، به تصحیح فؤاد روحانی، به خوانندگان  از  این شماره یک شعر  در 
هدیه می کنیم:

حکایت سنگ و کلوخ
به دریایی درافتادند ناگاه مگر سنگ و کلوخی بود در راه  

کنون با قعر گویم سرگذشتم« به زاری سنگ گفتا: »غرقه گشتم 
ندانم تا کجا رفت و کجا شد ولیکن آن کلوخ از خود فنا شد  

شنود آواِز او هر کو خبر داشت کلوخ بی زبان آواز برداشت  
وجودم یک سر سوزن نمانده ست که »از من در دو عالم نمانده ست 

همه دریاست روشن می توان دید« ز من نه جان و نه تن می توان دید 
شوی در وی تو هم ُدّر شب افروز اگر همرنِگ دریا گردی امروز  

نخواهی یافتن جان و خرد را ولیکن تا بخواهی بود خود را  

»عّطار نیشابوری  ـ الهی نامه، به تصحیح فؤاد روحانی«
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نانسی موریگون، شاعر، روزنامه نگار، منتقد ادبی، کنشگر حقوق زنان، سخنگو 
و ... در سال 1944 میالدی در هاوانا، کوبا به دنیا آمد. او صدای سیاه پوستان 
کوبای انقالبی و شناخته شده در سطح جهانی است که به نمایندگی از کشورش در 
بسیاری از گردهمایی های فرهنگی و سیاسی بین المللی شرکت داشته است. وی 
به عنوان سردبیر »الگزتا دی کوبا« و مجالت ادبی مختلف موفق شد آثار ترجمه 
را به گوش مردم اسپانیایی زبان  آمریکای التین  شده ی شاعران بزرگ جهان و 
به خصوص  و  ادبی  ارزشمند  پژوهش های  نویسنده ی  موریگون  نانسی  برساند. 
آفرینندگی  در  شایان  نقشه  وی  است.  گی ین«  »نیکالس  چون  اندیشمندانی 
فرهنگی کوبا و کارائیب به ویژه حفظ و پرورش آگاهی نژادی سیاه پوستان در کوبا 
بازی کرده است. آثار شاعرانه وی از معتقدات و دلواپسی های او نسبت به مسائل 
نژادی، جنسیتی، و سیاست های جهان سومی سرچشمه می گیرند.  به راستی 
هم آثار ادبی یا سیاسی او بیشتر بر مسئله قومیت و ایستادگی در برابر موانع 
متمرکز شده اند. وی به ویژه در ایجاد فضای مناسب بحث و گفتمان جهت تعریفی 
تازه از موضوع زنیت تالش بسیار کرده است. بی تردید این دیدگاه در شعری به 
نام »زن سیاه« در کتابی به همین نام که در حکم امضای اوست به خوبی آشکار 
می شود. در این اشعار او تاریخ بردگان سیاه پوست زن را درمی نوردد، زنانی که 
استثمار شدند، از نظر جنسی، بدنی، و ذهنی ـروانی در آمریکا زجر کشیدند. 
او نه تنها زن سیاه را در مرکز تاریخ کوبا قرار می دهد، بلکه مهم تر آن که تعهدی 
سنگین به آنها می سپارد که عبارت است از مبارزه برای آفرینش جهانی که در آن 

برابری جنسیتی و نژادی واقعیت می یابد.

است  معتقد  گوتیه رز«  »ماریال  ـکانادایی،  کوبایی  ادبی  منتقد  اساس،  این  بر 
که اشعار او نمودار آن است که وی به عنوان یک زن شاعر آفریقایی ـکوبایی، 
است.  زنان  حقوق  از  مترقی  بسیار  آگاهی  نیز  و  نژادی  کامل  آگاهی  صاحب 
می توان گفت که دل مشغولی و چشم انداز شاعر همیشه زن بوده است. صدای 
زنان او بر اعتماد به نفس و تعهدی برآورده شده استوارند. ]دو نیمه ی من، 

آثاری از زنان داستان نویس آمریکای التین، گردآوری و ترجمه فریده شبانفر[

زن سیاه
) Nancy Morejónنانسی موریگان  ـ(

من هنوز بوی کف دریا را حس می کنم
که مجبور به گذر از آنم کردند.

شب! به یادم نمی آید
خود اقیانوس هم یادش نمی آید

اما نخستین پرنده
که در دوردست تشخیص دادم

فراموشم نمی شود.
ابرها، بر فراز آسمان

چون شاهدانی بی گناه ما را به چشم خود دیدند.
به گمانم،  ساحل گمشده ام فراموشم نشده،

یا زبان اجدادیم.
این جا مرا گذارده اند
و من این جا زیستم.

و چون به سان حیوان بار کشیدم،
هم این جا به دنیا آمدم.

تا نیرومند شوم،
به جستجوی رزم نامه ها،

در »ماندینگا«،
خاک و زبان بومی ام، برآمدم.

طغیان کردم.  

جناب شهردار مرا در میدان شهر خرید.
من ردای جناب شهردار را بافتم،

و برایش فرزندی مذکر به دنیا آوردم.
پسرم اسم نداشت.

و جناب شهردار کشته شد،
به دست یک لرد بی گناه انگلیسی.

به راه افتادم.  

این سرزمینی است که در آن رنج بردم،
با دهانی در خاک و شالقی بر پشت.

من راستای همه رودهایش را پیمودم.
زیر آفتابش دانه ِکشتم،
محصولش را درو کردم،

حاصلش را اما هرگز نچشیدم.
کلبه های بردگان خانه ام بود،

که سنگ هایش را،
گاِه خواندن نغمه ی پرندگان بومی،

با خود حمل کرده بودم.
من به پا خواستم.  

در همین سرزمین، من،
خون تازه را لمس کردم،

و استخوان پوسیده ی دیگرانی
که همچو من به بردگی به این دیار آورده شدند

و شاید نه.
من جاده ای را که به گینه می رود دیگر در خواب ندیدم.

جاده ی گینه بود؟
یا جاده ای که به بنین می رود؟
به ماداگاسکار؟ یا کیپ ورده؟

من کار و باز کار کردم.
من شالوده ی آوازهای آسیابانی خود،

و امیدم را محکم ساختم.
این جا، من دنیایم را این جا ساختم.

راهی تپه شدم  

سنگر برده ی آزاد،
استقالل واقعی ام بود،

و همراه با سپاه ماِسئو پیش تاختم.
فقط یک سده بعد،

همراه با اوالدانم از کوهی آبی رنگ،
از کوه های »سیه را« سرازیر شدیم.

تا به سرمایه داری و نزول خوارِی
ژنرال ها و اشراف خاتمه دهیم.

حال من هستم  

امروز ما صاحب مال خود،
و آنچه می آفرینیم هستیم.

هیچ چیز برایمان بیگانه نیست.
خاک از آِن ماست،

دریا و آسمان از آِن ماست.
جاده و راز از آِن ماست.

از این جا مردم را می بینم که مثل من
دور درخت عدالتی که ما کاشته ایم می رقصند.

شگفتا، که جنگل، رؤیا را جذب کرده است.

»نانسی موریگان  ـ دو نیمه ی من، آثاری از زنان داستان نویس آمریکای التین،

                                         گردآوری و ترجمه فریده شبانفر«
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نوروز در مدرسه ایرانیان

شد.  برگزار  مدرسه  در  مارچ  سوم  یکشنبه  روز  در  نوروز  برای  تدارک 
مسئولین انجمن خانه و مدرسه مواد الزم برای سبزه کاری و تخم مرغ 
رنگ کردن را تهیه کرده بودند. دانش آموزان دسته دسته با همکالسی ها 
را نشا  را رنگ کرده و سبزه خود  آموزگاران شان تخم مرغ های خود  و 
می زدند. در همین روز سازمان خیریه یک دالر در ماه هم بازار نوروزی 

خود را در محل مدرسه برگزار کرد.

محل  در  مارچ  ماه  دهم  یکشنبه  روز  در  مدرسه  یکمین جشن  و  سی 
سالن اجتماعات مدرسه ایرانیان با شرکت نزدیک پانصد تماشاگر برگزار 
شد. برنامه های بسیار متنوع از اجرای آهنگ های محلی گرفته تا اجرای 
دانش  خود  توسط  همه  و  همه  گوناگون  و  زیبا  رقص های  و  موسیقی 
آموزان اجرا گردید. شرکت کنندگان از سفره هفت سین زیبایی که خانم 
رویا امینیـ  خورسندیان تهیه کرده بود دیدن می کردند و عکس یادگاری 
می گرفتند. سفره هفت سین سپس برای گلریزان به حراج گذاشته شد 
و از فروش آنها و اقالم دیگری که توسط چند تن از والدین در اختیار 
مدرسه قرار گرفته بود و همچنین حراج شام با مدیر بیش از بیست ودو 
هزار دالر جمع آوری شد. مسئولیت نور و صدا مانند سال های گذشته 
برنامه به عهده  از  به عهده جولیس نموی بود. فیلمبرداری و عکاسی 
آرش طبی بود که ویدئوی زیبای آن هم اکنون موجود است. در چند 
قسمت از برنامه، جوایز بورسیه دانش آموزان ممتاز و دانش آموزان برنده 
مسابقات کتاب خوانی به آنها اعطا شد. هر سال در جشن نوروزی، به 
نفر که فعالیت فرهنگی فوق العاده ای داشته است جایزه ای تقدیم  یک 
می گردد. امسال خانم سروناز داوودی، آموزگار مدرسه، این جایزه را به 

دست آوردند. از داوطلبان و انجمن خانه و مدرسه نیز قدردانی شد. 

المپیک  برندگان  تحصیلی،  بورس  برندگان  اسامی  دلیل کمبود جا  به 
کتابخوانی و گزارش پروژه 200 در شماره آینده خواهد آمد.
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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 نظرهای 
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 این نظر خود را، از طریق فرستادن ایمیل به آدرس 

پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار هم در رابطه با گزارش مالر است.

قابیل: دیدی که گزارش مالر هم بیرون آمد و آب از آب تکون نخورد؟ این همه 
رو سرکار گذاشتن که مثال  نزدیک دو سال همه تون  این همه هیاهو!  خرج، 
ثابت کنن که روس ها در انتخابات رخنه کردن و ترامپ جلوی اجرای قانون رو 
گرفته. چهار صد صفحه گزارش، و آخرش چی؟ هیچی! حتی من هم انتظار 
نداشتم جریان این قدر توخالی باشه. می دونم می خوای بگی که دادستان کل 
»ویلیام بار« نتیجه گیری خودش رو کرده و فقط چهار صفحه گزارش داده و این 
حرفا. ولی اگه مالر نتیجه گیری قطعی کرده بود »بار« نمی تونس نتیجه گیری 
دندون گیری  اصطالح  به  چیز  که  می گیریم  نتیجه  بنابراین  بکنه.  رو  خودش 

نبوده. شماها هم این قدرامید بسته بودید! واقعا براتون متاسفم!

هابیل: در این که »ویلیام بار« نتیجه گیری خودش رو اعمال کرده و از افشای 
کلی گزارش طفره می ره شکی نیس. اون مهره دست چین ترامپه و غیر از این 
انتظاری نمی رفت. این که دمکرات ها خیلی روی این گزارش امید داشتند و 
انتظار دیگه ای داشتند رو باهات موافقم. ولی در نظر بگیر زمانی که این تحقیق 
شروع شد یعنی ماه می 2017 اوضاع متفاوت بود. اصال توی این مدت ترامپ 
این قدر گند زده، این قدر چرت و پرت گفته و هر روز داستان دیگه ای رو دامن 
زده که مردم نتیجه گیری خودشونو کرده ان. وابستگی به روسیه و جلوگیری از 
اجرای قانون هم تو ردیف یه عالمه گند دیگه اون قرار می گیره. مردم تا حدی 
کرخ شدن و منتظر انتخابات 2020 اند. این گزارش توی طرفدارای ترامپ هم 
هیچ تاثیری نداشت. قبل از بیرون آمدن گزارش 41 درصد طرفدار داشت بعد از 
گزارش هم 41 درصد. در صورتی که طبق تئوری تو باید ناگهان مجبوبیت ترامپ 
باال می رفت. این نشون می ده که اونایی که به اون اعتقاد دارن یعنی متاسفانه 
41 درصد مردم این کشور، اگه ترامپ به قول خودش بیاد وسط خیابون پنجم 
نیویورک با تیر بزنه توی کله یکی، توی طرفداراش اصال اثری نداره. گزارش مالر 

که جای خود داره. 

قابیل: باز داری کم لطفی می کنی! یعنی فرض تو بر اینه که طرفدارای ترامپ 
همه آدمای عقب افتاده، ابله و بی سوادن که هر کاری ترامپ بکنه و هرچی بگه 
رو دربست قبول می کنن. یعنی این همه آدم یعنی بقول تو 41 درصد از مردم از 
خودشون عقل ندارن و یه مشت گوسفندن که دنبال ترامپ راه افتادن. که اگه 
اون فجیع ترین کارها رو هم بکنه در عالقه و اعتماد اونا تاثیری نداره. خب اگه 
این جوریه ممکنه »لطف بفرمایید« و از لحاظ جامعه شناسی و اقتصادی توضیح 
بفرمایید که آیا این دنباله روی محض به خاطر عالقه شخصی به ترامپه یا منافع 
اقتصادی اونا ایجاب می کنه ازش طرفداری کنن. یعنی چی باعث شده که این 
همه آدم زحمتکش وسط کشور عاشق ترامپ بیلیونر بشن و این قدر واسش 
سینه چاک بدن؟ آیا غیر از این که اون حرف دل شونو می زنه؟ آیا غیر از اینه که 

این همه کارخونه ها بسته شدن و رفتن به مکزیک و چین و ویتنام؟ و یا معادنی 
که بسته شد؟ دمکراتا نیومدن به اینا بگن خرتون به چنده. حاال یکی پیدا شده 
که مث اونا فکر می کنه و از اونا دفاع می کنه. فقط این نیست. توی طبقات 
و  دولت  کنترل  مخالف  اون  داره.  مالیاتی اش طرفدار  مرفه هم سیاست های 
و  تولیدی  کمپانی های  کار  روی  که  غریبه هستن  و  »رگولیشن«های عجیب 
خدماتی اثر گذاشته. اونام ازش حمایت می کنن. دشمنی با ترامپ دشمنی با 
اوناست، بنابراین طرفداراش نه تنها آدمای عقب مونده و بی سواد نیستن، بلکه 

از همه اقشار و طبقات هستن.

هابیل: حرف من اصال این نیست که طرفداری ترامپ همه پس مونده و بی سوادن. 
و  کارگرها  زحمتکش،  اقشار  اقتصادی  منافع  می گی  تو  که  طور  این  ولی 
آیا به نظر تو تا  معدنچی ها هست که اون بهشون قول داده نجات شون بده. 
حاال کاری واسه اونا کرده؟ آیا به عقل سلیم تو کارخونه های بسته شده دوباره 
اقتصادی  تولید مشغول شدن و منافع  به  افتادن؟ معادن متروکه دوباره  راه 
بنابراین  شده.  هم  بدتر  خیلی  نه.  که  البته  شده؟  تامین  ترامپ  طرفدارای 
من  بشه.  رو  هم  روسیه  به  اون  وابستگی  حتی  که  نیست  مهم  براشون  اونا 
اینو می دونم که پدیده ترامپ، پدیده  نه اقتصاددانم و نه جامعه شناس، ولی 
منحصر به فرد آمریکا نیس. همون طور که می دونی توی انگلیس برگزیت یه 
نمونه دیگه از این طرز تفکره. توی انتخابات برزیل و یا چند تا کشور دیگه نشونه 
این جور حرکات و رهبرای پوپولیستی مشخص بود. البته یه جورایی هم اینا به 
هم وصلن و از هم تغذیه می کنن. من امیدوارم که توی انتخابات 2020 وقتی 
طرفدارای اون توی اقشار زحمتکش و پایین جامعه ببینن که نه تنها ترامپ 
گلی به سر اونا نزده بلکه اوضاع اقتصادی شون بدتر هم شده، سر عقل بیان. 
تعداد معادنی که در همین دوره دو سال و نیم ترامپ بسته شدن از تعداد تمام 
معادن دوره هشت ساله اوباما بیشتر بوده. با وجود این که کمپانی های بزرگ 
از برنامه مالیاتی ترامپ سودهای کلون بردن ولی اون سودها رفت توی جیب 
سهامدارا و پاداش های مدیران و هیچ کدوم از کارخونه های بسته باز نشد و 
هیچ کار جدیدی تولید نشد. امیدم اینه که مردم بفهمن که کلک خوردن و 

دمکرات ها بتونن این آگاهی رو به اونا بدن.

توی  اونا  خودشونن.  دنیای  توی  دمکراتا  نکن.  حساب  روش  زیاد  قابیل: 
شهرهای بزرگ متمرکزن و درگیری های خانوادگی خودشونو دارن. به فکر مردم 
»میدوست« و شهرای کوچک هم نیستن! اصال اونا رو آدم حساب نمی کنن. 
فقط  ترامپ  طرفدارای  مسئله  نمی بینی؟  اینو  چطور  تو  که  می کنم  تعجب 
اقتصادی نیس. آدمای توی شهرهای کوچک و میدوست نسبت به شهرهای 
و  از خودراضی  روشنفکر  اونارو یک مشت  ان.  بدبین  و ساحل نشینان  بزرگ 
ازما بهترون می بینن. یه مشت آدمی که فکر می کنن جواب همه چیز رو دارن 
و خودشونو باالتر از مردم میدوست و شهرهای کوچک می دونن. می گن اون 
اجازه  خودشون  به  همین  واسه  »رو«  جمله  از  دارن  چی  همه  ساحل نشینا 
می دن واسه ما تعیین تکلیف کنن که چه چیزی توی مدرسه یاد بدیم و چی 
اجتماعی تون  روابط  کنین،  محافظت  جوری  این  زیست  محیط  از  ندیم.  یاد 
اینجوری باشه و اونجوری نباشه. این باعث شده که یک جور دشمنی و شکاف 
بیاد.  به وجود  آمریکا  بقیه وسط  و  بزرگ  و شهرهای  ایالت های ساحلی  بین 

 گزارش مالر
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مطلبی رو که من می گم اینه که دمکراتا، طرفدارای ترامپ رو ابله و عقب افتاده 
و واپس گرا می دونن که حتی ارزش ندارن که بخوای اونا رو روشن کنی. بیخود 
نمی گم! به تو کار ندارم ولی ازت خواهش می کنم برو توی این شهرها وسط 
کشور ببین چه تنفری از ساحل نشینا دارن. حاال یکی رو پیدا کردن که با وجود 
این که خودش هم بیلیونره ولی شبیه اونا فکر می کنه. حرف اونا رو می زنه. 
حرف تو رو هم قبول دارم که ممکنه از لحاظ اقتصادی وضع اونا فرق نکرده 
باشه. شاید بدتر هم شده باشه، ولی باز بهت قول می دم دوباره به ترامپ رای 
می دن. و اگه اوضاع به همین ترتیب باشه ترامپ واسه دوره دوم هم انتخاب 

می شه.

هابیل: متاسفانه حرفت تا حدودی درسته. این شکاف وجود داره. نکته ای رو 
که باهات مخالفم اینه که این شکاف الزاما جنبه جغرابیایی نداره. این شکافیه 
الزاما هم  و  و محافظه کار  واپس گرا  نیروهای  و  پیشرو  و  مترقی  نیروهای  بین 
طبقاتی نیست. توی هر جبهه از کارگر و زحمتکش تا اقشار میانه و مرفه وجود 
آزادی طلبه، به احقاق  آینده نگره،  اینه که یک طرف  دارن. فرق اساسی در 
حقوق بشر اعتقاد داره، سکوالره، یعنی دین و دولت رو از هم مجزا می خواد، به 
مهاجرین و پناهنده ها به چشم دشمن نگاه نمی کنه، به حقوق زن ها واقلیت ها 
بهداشت عمومی  پایبنده،  آیندگان  برای  زیست  به حفظ محیط  داره،  اعتقاد 
رو حق بشر می دونه، به آینده و پیشرفت اعتقاد داره. در طرف مقابل کسانی 
هستن که واپسگران. یعنی چی؟ یعنی در گذشته زندگی می کنند و ایده آل شون 
تاثیر  تحت  به شدت  کنن«،  عالی  دوباره  رو  »آمریکا  است. می خوان  گذشته 
مذهب هستن، ابورشن یعنی حق انتخاب زن و کنترل بدن رو قبول ندارن، 
به حفظ محیط زیست اعتقاد ندارن، به علم اعتقاد ندارن، نژادپرستی در اونا 
رنگین پوست  بوده و هست، موجودیت خودشونو در خطر مهاجرین  ریشه ای 
دینی  نوع  سیاست  به  می ندازن،  راه  َبن«  »ُمسلم  می کشن،  دیوار  می بینن، 
اعتقاد دارن، دین براشون همه جواب ها رو می ده، توی دست »ِمگا چرچ« ها و 
سیاستمدارا هستند و از اونا خط می گیرن، و برای همه کاراشون توجیه دینی 
و مذهبی دارن. این مال اقشار زحتمکش پایین و یا حتی میانه جامعه است. 
پولداراشون ـ  چه به این اصول معتقد باشن یا نه ـ  سود اصلی رو می برن. واسه 
همین طرفدار این طرز فکرن. توی این جامعه در حال حاضر این دو خط فکری 
به شکل حزب دمکرات و حزب جمهوریخواه نماد پیدا کرده. مطمئنم که توی 

کشورهای دیگه رو هم نگاه کنی این تقسیم بندی کلی رو می بینی. 

قابیل: خیلی ممنون که ما رو هم جزو عقب افتاده ها و واپس گراها جا دادی!! 
این دیدگاه به نظر من غلطه و در بهترین حالت ساده نگریه. مِن جمهوریخواه 
نه خودم رو مذهبی می دونم نه واپسگرا. اینجا هم نمی خوام دوباره توضیح بدم 
که چرا من جمهوریخواه هستم. فکر می کنم دمکرات ها در رویا زندگی می کنن. 
فقط اینو بگم که ما مخالف این هستیم که مرزها باز باشه و هر کی از هر کجا که 
می خواد پاشه بیاد اینجا و از امکانات این کشور که با زحمت آدمایی مث من و 
تو درس شده استفاده کنه. مهاجرت باید روی حساب باشه و اگه نمی تونه روی 
حساب باشه باید جلوش گرفته بشه. قدرت دولت مرکزی کنترل بشه. مخالفم 
که همه مردم برن زیر پوشش »مدی کر« چون پولشو ما باید بدیم. می دونی چه 
هزینه ای داره؟ مالیات کم و کمتر بشه. چرا پولی که از زحمت من و تو در می آد 

هزینه ولخرجی های عجیب و قریب دولت بشه؟

هابیل: خیلی خب، حاال کسانی هم مثل تو ممکنه باشن که به خاطر انگیزه های 
دیگه محافظه کار شدن ولی صحبت من جنبه کلی داره نه استثناء. این مسئله 
پیروزی  باعث  گذشته  ساله  چند  توی  مردم  توی  انداختن  ترس  و  مهاجرت 
برگزیت توی انگلیس شد و توی یه سری کشورهای اروپایی باعث قدرت گرفتن 
نیروهای دست راستی و حتی شبه فاشیستی شده. من جدا تعجب می کنم که 
چطور تو نفوذ فاشیزم و نژاد پرستی رو در ترامپیزم، برگزیت، ایتالیا، مجارستان 
که خوشبختانه  کنم  اشاره  باید  هم  رو  این  نمی بینی؟  دیگه  جاهای  و خیلی 
ولی  پیشرو هستن  نیروهای  از  کمتر  تعداد خیلی  لحاظ  از  واپس گرا  نیروهای 
متاسفانه محافظه کارا با کلک های عجیب و قریب مثل استفاده از دروغ پراکنی 
و  تونستن  و رسانه های تحت کنترل خود  اجتماعی، کلیساها،  در شبکه های 

هنوزهم می تونن روی یه عده به اصطالح »میانه رو« تاثیر بذارن و وزنه رو به 
نفع خودشون بکشونن. اونا خوب می دونن که در اقلیت هستن ولی سیستم 
رو خوب می شناسن. توی انتخاب ترامپ از تکنولوژی به بهترین وجه استفاده 
کردن. تمرکز کردن روی چهار تا ایالت حیاتی. با وجود سیستم الکترال کالج 
تونستن انتخابات رو به نفع ترامپ کنن در حالی که اکثر مردم به هیلری رای 

داده بودن.

ترامپ دوباره می تونه  ناامید شدی و فکر می کنی  قابیل: می بینم که حسابی 
برنده بشه! 

هابیل: نه، ناامید نشدم و امیدوارم که این اتفاق نیافته. ولی بر خالف 2016 که 
این احتمال را خیلی بعید می دونستم اآلن می بینم که امکان اون کامال وجود 
می باخت.  فضاحت  با  ترامپ  که  می دونم  نبود مسلم  کالج  الکترال  اگه  داره. 
و  می دن  نشون  خودشون  از  ذکاوت  و  هوش  چقدر  دمکرات ها  که  دید  باید 
روی اون چهار پنج ایالت »آویزون« کار می کنن که نتیجه رو به نفع خودشون 
عوض کنن. متاسفانه این سیستم »دمکراسی« نیست که طبق تعریف حکومت 
اکثریت باشه. چه در زمان بوش دوم و چه ترامپ حکومت اقلیت بر اکثریت بوده 
که با کلک تونستن به مردم حقنه کنن. چون سیستم را به این آسونی نمی شه 

عوض کرد. دمکراتا باید یاد بگیرن از همون کلک ها استفاده کنن.
امیدی نیست که 41 درصد طرفدارای ترامپ نظرشون عوض بشه. اونا نه به 
نیویورک  گزارش مالر اهمیت می دن و نه دعواهای قضایی که در دادگاه های 
نیوز و  از فاکس  اگه خبری هم بخوان بگیرن  اونا  و جاهای دیگه در جریانه. 
کانال های خودشون می گیرن که اصلن این مطالب روپوشش نمی دن. ولی این 
خبرهای می تونه روی اون چهار پنج درصد »میانه رو« و »تصمیم نگرفته« اثر 

بذاره و نتیجه انتخابات رو عوض کنه.
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به نام انسانیت
)نام نمایشگاه رضا دقتی در سن دیگو( 

سارا وزیرزاده   
گر بریزی بحر را در کوزه ای       چند گنجد قسمت یک روزه ای 

نمایشگاه عکس رضا دقتی در دانشگاه سن دیگو برپاست. جمعه دو هفته پیش 
هم در کانون فرهنگی ایرانیان سخنرانی داشت. مدت ها بود که در رسانه ها آثارش 
دیگر  دیدنش  از  بعد  حاال،  است.  بزرگی  انسان  می دانستم  و  می کردم  دنبال  را 
مطمئن شده ام اگر نمی دیدمش قسمتی از عمرم را زندگی نکرده بودم. از آن دسته 
آدم هایی است که به قول دکتر مظفر بختیار »مثل کوه است؛ هر چه نزدیک ترش 
بروی، بیشتر متوجه بزرگیش می شوی«، نه به خاطر این که تکنیکش در عکاسی 
بی نظیر است و عکس هایش بر روی جلد مجله نشنال جئوگرافی چاپ شده و نه 
حتی به خاطر دریافت چندین جایزه بین المللی و نشان شوالیه از دولت فرانسه. 
انسان هنوز اشرف  اگر  انسان کوچک است.  این  انسانیت  این ها در مقابل  همه 

مخلوقات باشد، به خاطر تفکر، رفتار و انسان دوستی چنین آدمی است . 

بین  زیستن  تجربه ی  ندیده ام؛  دیگری  آدم  در  قبال  را  گفتارش  و  رفتار  فروتنی 
تاریخ و  به گنجینه ی  را  طبقات مختلف مردم سرزمین های گوناگون، سخنانش 

جغرافیا و فرهنگ تبدیل کرده است . 

خودش می گوید: »از سیزده سالگی فهمیدم که با عکس می توانم حرفم را به آدم های 
دیگر بگویم« و حاال دوربین برایش نه تنها زبان سخن، که ابزار صلحی است که به 
بچه های دنیا هدیه می دهد. انسانی است که رویکرد آموزشی دارد و آموزش کودکان 
و زنان را پایه های رشد و صلح برای دنیا می داند و با این باور، سال هاست که یک تنه، 

در افغانستان برای زنان و کودکان رادیو و مجله برپا کرده است . 

در  کرده؛  زندگی  کرد  و  افغان  مردم  به خصوص  خاورمیانه  مردم  با  مدت ها 
کشورشان، در تبعید و در اردوگاه ها با آن ها زیسته است . 

در کانون ایرانیان از خاطراتش با احمد شاه مسعود گفت که وقتی روس ها تمام 
افغانستان را – غیر از سه روستا – اشغال کرده بودند، او ایمان داشته که افغانستان 
را پس می گیرد. بعد از پس گرفتن کابل در جلسه ای بین فرماندهانش سخنرانی کرده 
و به تفنگی اشاره کرده و گفته تا حاال با این می جنگیدیم از اآلن با این می جنگیم و 
خودکارش را از جیبش در آورده و نشان داده است. رضا دقتی، نمایشگاه عکسی که 
قول برگزاری اش را به احمد شاه مسعود داده بوده، در اولین فرصت ممکن – پس از 

مرگ شاه مسعود –در یک روستای کوهستانی افغانستان برگزار کرده است . 

اگر  ببینم  »می خواستم  بود:  این  دقتی  رضا  حرف های  قسمت  بهترین  از  یکی 
دولت ها دخالت نکنند، مردم ادیان مختلف چگونه باهم زندگی می کنند و بهترین 
نمونه هایش را در آذربایجان شوروی و کردستان دیدم.« او عکسی از یک کلیسا در 
آذربایجان نشان داد؛ قاب عکس تزئین شده ای از مردی مسلمان روی دیوار کلیسا 
و جلوی عکس پر از شمع های روشن، همانند یکی از قدیسان مسیحی. وقتی در 
مورد مرد پرسیدم، گفتند تاجر مسلمانی بوده که در این محله در همسایگی کلیسا 
از فروپاشی شوروی هزینه تعمیر کلیسا را – که مخروبه و  زندگی می کرده، بعد 

تبدیل به انباری شده بوده – متقبل می شود . 

یا زمانی که داعش در کردستان عراق قصد حمله به یک صومعه را داشته، چند نفر 
از پیش مرگه های کرد مسلمان از آن دفاع کردند. شانزده نفر از آنها جانشان را به 
خاطر حفظ صومعه از دست داده اند، اما نگذاشتند صومعه به دست داعش بیفتد و 
تخریب شود. طوری می گفت »شانزده نفر« که واقعا شانزده نفر را حس می کردم، نه 

آن طوری که در اخبار اعالم می کنند، انگار آدم ها صرفا عدد و آمار هستند.   

عکاس ما از کردستان ایران و محاصره مردم در اوایل انقالب نیز عکاسی کرده، 
جایی که خبرنگاران اجازه ورود نداشته اند و چه صحنه های تکان دهنده ای را ثبت 
کرده است. بعد از چهل سال هنوز انسان های داخل تصویر را به نام می شناسد. 
زندگی  را در کردستان عراق  او مدتی  زمان حمله داعش  و  آمریکا  از حمله  بعد 
کرده، هم در خانه های مردم و هم در اردوگاه ها کنار پناهندگان. از مهمان نوازی 
کردهایی می گفت – که در عین فقر و نداری – در زمان حمله داعش اندازه نصف 

جمعیت خود، مهاجران را در خانه هایشان پذیرفته اند.  

سردبیر محترم مجله پیک،

این جانب در تمام عمرم به »علی بی غم« معروف بوده ام. نه این که اسم و 
فامیلم این باشد، به خاطر این که همیشه چیزی را در خور ناراحتی نمی دیدم 
من  مورد  در  می کرد  عصبانی  و  ناراحت  مرا  خانواده  و  دوستان  که  هرچه  و 
اثری نداشت. همیشه آنها را هم به بی خیالی دعوت می کردم. شعارم این بود 
که چرا آدم برای کارهایی که به او ربط ندارد و نمی تواند آنها را تغییر بدهد 
خودش را ناراحت کند. این خصیصه من مرا به »علی بی غم« معروف کرد. 
خیلی سال پیش هم وقتی رفته بودم مشهد، یک انگشتر خریدم برای خودم. 
صاحب مغازه گفت اگر دعا و یا ذکری می خواهم روی آن برایم بنویسید. گفتم 
دنیا  ذکر  بهترین  گفتم  نیست.  ذکر  که  این  گفت  »بی خیال«. طرف  بنویس 
است. بنابراین هر وقت هم شک می کنم و شرایط رویم فشار می گذارد یک نگاه 
کوچک به انگشترم دوباره به قول معروف »ری ست م« می کند. با این مقدمه 
طوالنی مطالبی را می خواستم با شما در میان بگذارم. البته این موضوع جدید 
نیست و اقال چهل سال است که در جریان است و تا حاال به زور انگشتر به 
از  را  انگشتر خواص ش  یا  و  ام  پیر شده  یا من  بودم ولی اآلن  بی خیالی زده 
دست داده و دیگر کار نمی کند. برای همین خواستم این مطلب را با شما در 

میان بگذارم.

سال ها است ایرانیان مهاجر هر جا جمع می شوند، به خصوص در جشن ها و 
گردهمایی ها، سرود »ای ایران« را می خوانند. خیلی ها هم موقع اجرا دست روی 
قلب شان می گذارند و اشک در چشم هاشان جمع می شود ولی همین چهار خط 
شعر را هم از بر نیستند. حتما خودتان هم دقت کرده اید. اغلب خط اول را بلدند 
بعد بقیه را یویویویو می کنند و چند تا لغت پراکنده دیگر اینجا و آنجا. هر دفعه 
در این محافل هستم فقط به انگشترم نگاه می کنم که نکند چیزی از دهنم در 
برود. آخر این چهارتا خط شعر که کاری ندارد. یعنی این قدر هم همت ندارند 
که این چهارتا خط را یاد بگیرند. حاال بندهای دوم و سوم را کار ندارم. همان 
بند اول را که می توانند یاد بگیرند. فقط کافی است یک سرچ ساده در تلفن های 
هوشمندشان بکنند و این شعر را پیدا کنند و حفظ کنند. آخر با این همت و 

اراده دل شان برای وطن می تپد؟

از این بدتر »شعر تولد« است. هرکدام از ما در سال در چند جشن تولد شرکت 
می کنیم؟ پنج تا؟ ده تا؟ بیست تا؟ همیشه هم اول نوع انگلیسی آن را همه 
می خوانند. بعد هم بدون استثنا نوع فارسی آن که اقال پنجاه سال است در 
ایران و هر جا ایرانی ها هستند می خوانند. ولی باور کنید بیش تر از 90 درصد 

مردم شعر را بلد نیستند. همه می خوانند:

 تولد، تولد، تولدت مبارک / مبارک، مبارک، تولدت مبارک

بیا شمعا رو فوت کن که صد سال زنده باشی / بیا شمعا رو فوت کن که صد 
سال زنده باشی

جالبه که همه هم می دانند که مصرع اول بیت دوم آن چیز دیگری هست و 
وقتی آن را می خوانند به همدیگر پوزخند می زنند که دیدی من بلد نیستم، 
تو هم بلد نیستی و هیچکس آن را بلد نیست؟ چقدر سخت است برای این 

هموطنان که آن مصرع را از بر کنند:
لبت شاد و دلت خوش چو گل پر خنده باشی / بیا شمعا رو فوت کن که صد 

سال زنده باشی
آیا خیلی سخت است یک بیت را یاد گرفتن؟ باور کنید آقای سردبیر چهل 
سال تحمل کردم و همیشه سعی کردم درست آن را به همه یادآوری کنم ولی 

باز همان آش و همان کاسه.

اگر بی ربط می گویم نامه را پاره کنید و بریزید دور. ولی اگر درست می گویم 
لطف کنید آن را در مجله چاپ کنید. لطفا بند اول سرود »ای ایران« را هم 
بنویسید که دوستانی هم که به ابزار جدید دسترسی ندارند شعر را یک جایی 
در کیفشان بگذارند و گاهی زمزمه کنند. به این دوستان یادآور می شوم که 
حفظ کردن شعر، آن هم اشعار با شعور مثل »ای ایران« که تاریخ و حسی 
عمیق در آن نهفته است از آلزامیر جلوگیری می کند، به خصوص آن هم آلزایمر 

تاریخی! 
                                                      با تشکر،   علی بی غم

پی نوشت:
سرود »ای ایران«

ای ایران، ای مرز پر گهر / ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان / پاینده مانی تو جاودان

ای، دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم / جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون، شد پیشه ام / دور از تو نیست، اندیشه ام

در راه تو، کی ارزش دارد این جان ما / پاینده باد خاک ایران ما
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فراخوان
نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان

از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود تا در 
نشست سالیانه و انتخابات کانون در روز یکشنبه 19 ماه می 2019 در 
محل مدرسه ایرانیان حضور به هم رسانند. انتخابات برای جایگزینی 

چند تن از اعضای هیئت مدیره، که دوره خدمتشان سپری شده، 
برگزار خواهد شد.

به ما بپیوندید: اگر مایل به خدمت در هیئت مدیره کانون هستید، 
لطفا مشخصات خود را هرچه زودتر به آدرس کانون یا از طریق ایمیل 

به pcc@pccsd.org ارسال فرمایید.
داوطلبان باید عضو کانون بوده و از اقامت قانونی در آمریکا برخوردار 
باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

دوستانی که مایلند عضو کانون شوند و عضویت آنها سپری شده است 
می توانند از طریق وبسایت کانون عضویت خود را تجدید نمایند.       

www.pccsd.org

گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب
گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب در روزهای دوم و سی ام آوریل 

در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار شد. محورهای اصلی بحث و گفتگو در 
این دو گردهمایی رمان طریق بسمل شدن، نوشته محمود دولت آبادی 

و مجموعه داستان های کوتاه مرگ و پرگار، نوشته لوئیس بورخس  ـ 
نویسنده، شاعر و ادیب معاصر آرژانتینی  ـ بودند.

همچنین، کتاب  مردی که گورش گم شد )مجموعه داستان های کوتاه(، 
نوشته حافظ خیاوی توسط یکی از شرکت کنندگان معرفی شد. شرکت 
کننده دیگر به  معرفی کرت وانه گت )Kurt Vonnegut( نویسنده ی 

آمریکایی رمان های گهواره گربه )1963(، سالخ خانه شماره  پنج )1969( و 
صبحانه قهرمانان )1973( پرداخت.

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

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
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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.

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

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 

IAC :آدرس مرکز ایرانیان
6790 Top Gun St. #7 • San Diego, CA  92121

چهارشنبه  اول می
سخنرانی ندا مقبوله )حدود سفیدی ایرانیان( 

ساعت 7 بعد از ظهر در مرکز ایرانیان

پنجشنبه دوم می
سخن در باره تنبور   علی اکبرمرادی

UCSD Conrad Prebys Music Center

چهارشنبه  8 می و 4 جون داکیونایت   
در مرکز ایرانیان ساعت 7:30 بعد از ظهر

 جمعه  10 می و 14 جون جنگ فرهنگی
  ساعت7:30بعد از ظهر  در مرکز ایرانیان 

شنبه 11 می 
کنسرت  ایرانی شب موزیک جاز ، ساعت 8 بعد از ظهر

بلیط: 9355 ـ552 ـ858 
At Dizzy’s 1717 Morena Blvd, San Diego, CA 92110 

جمعه 17  می  فیلم و گفتگو 
در مرکز ایرانیان ساعت 7:30 بعد از ظهر

شنبه 18 می 
کالس سه تار با کورش تقوی

ساعت 11 صبح تا 2 بعد از ظهر در مرکز ایرانیان 

بلیط: 9355 ـ552 ـ858 

یکشنبه 19 می 
انتخابات و نشست ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان 

در مدرسه ایرانیان از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر

شنبه 1 جون 
هنرجویان موسیقی با کورش تقوی در مرکز ایرانیان

شنبه 2 جون  
استنداپ کمدی با کیوان در مرکز ایرانیان 

ساعت 7 بعد از ظهر

بلیط: 9355 ـ552 ـ858 

شنبه 8 جون و یکشنبه 16 جون 
نمایش نامه مرغ سحر با محمود بهروزیان 

ساعت 7:30 بعد از ظهر در مرکز ایرانیان
بلیط: 9355 ـ552 ـ858 

مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355ـ 552)858(
جشن پایان سال تحصیلی یکشنبه دوم جون 

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

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

آکادمی رقص های ایرانی   9355 ـ 552 )858(

ISSD Branch I: Sunday at 9:30AM1:00 ـPM

                                Center for World Music            مرکز دنیای موسیقی
www.centerforworldmusic.com         
1133 Coast Blvd. La Jolla, CA  92037

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

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(
Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA  92150     www.facebook.com/DollaraMonthFund

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین ایرانی:  6232  ـ
www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.istaucsd.org   :انجمن دانشجویی ایستا
ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego)

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )858(
www.mehrganfoundation.orgا

www.thehouseofiran.com :خانه ایران
شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت 12 ظهر تا 5 بعدازظهر. بلبوا پارک 

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  (619) 232  7931

 انجمن دوست داران کتاب  آخرین شنبه  هر ماه
Iranian ـAmerican Center (IAC)
6790 Top Gun St. #7، San Diego،  CA 92121
Tel (858) 552  9355

DOCUNIGHT    داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه               
Iranian ـ American Center (IAC)
www.docunight.com

 www.ialsn.org    شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

IABA      کانون وکالی  ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو
  www.iaba.us             email: sandiego@iaba.us
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بقیه صفحه 9

معرفی و نقد کتاب       

»نوعی نقاشی است که در آن نسبت چیزها را تحریف و به اندازه هاِی کوچک 
نقاشی می کنند، طوری که بیننده تصور می کند تصویر واقعی چیزها را می بیند. 
شهرهای بزرگ یا چشم اندازهای گسترده به اندازه ی یک قوطی کبریت تصویر 
می شوند.« »هدف این سبک این است که چشم را بفریبد و فاصله، اندازه و 
در نهایت، کل هستی را غیرواقعی بنمایاند. اینها حقایقی شاعرانه اند. برای این 
ساخته می شوند که جهان را چنان که در حقیقت هست، به چشم نشان دهند. 

هر چند کل آن دروغین یا صحنه پردازی شده است.«
از  »دراگان  است.  یوگسالوی  زاده  و  هوگو  صمیمی  دوستان  از  یکی  دراگان 
 ،1979 سال  در  غرب  ِهژمونِی  طلبیدن  چالش  به  دلیل  به  ایران  روحانیان 
حمایت کرده و پس از آن هم هرگز دلیلی نیافته که در باره ی این موضعگیری 
با افتخار و غروری  توضیح بدهد یا در آن تجدید نظر کند.«»دراگان و هوگو 
کرده  حمایت  صربستان  در  میلوسوویچ  ضِدغربی  سیاسِت  از  مبارزه جویانه، 
بودند.« همین دو پاراگراف اخیر ویژگی خاص شخصیت گونه گون و چند وجهی 

هوگو و دوستان نزدیکش را به روشنی عیان می سازد. 

استر ساعت ها و روزها منتظر هوگو می ماند و نتیجه ای عایدش نمی شود. وقتی 
به کارگاهش می رود و علت عدم تماسش را می پرسد، هوگو آنچه بین شان رخ 
داده را فقط شور و شهوت می داند. استر احساس غبن می کند، چون تصرف 
صورت گرفته و هوگو وارد حریمش شده اما اجازه نمی دهد که استر هم وارد 
حریمش شود. استر شهر را ترک می کند و در پاریس اقامت می گزیند تا دردش 
را کاهش دهد. اما »آدم وقتی دردش را همراه خود می برد، هیچ چیز به او 
کمک نمی کند.« در برگشت هم امیدی به هوگو نیست. تماس با دوست پسر 
سابقش َپر کمکی نمی کند. استر برای فرار از وسواس فکری خود را به تمرین دو 
مارتن مشغول می کند، نامه هایی برای هوگو می فرستد، کتاب می خواند، فیلم 
قهوه خانه ای  در  را  استر  پیدا می کند. هوگو  برای خود  می بیند، هم نشینانی 

مشغول مطالعه می بیند و اقرار می کند که زن دارد.

و  می کند  همکاری  درخواست  هوگو  از  بشر  حقوق  از  دفاع  برای  سازمانی 
استر به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره دعوت می شود ولی دعوت را رد 
می کند. هوگو غیبت استر را برنمی تابد و ایمیلی برایش می فرستد؛ او از آن 
دسته مردانی است که در صورت توجه، بی تفاوتند اما در صورت عدم توجه 
عکس العمل نشان می دهند؛ پس سعی می کند استر را ببیند و وی را برای 
فیلم،  این  مورد  در  استر  نظر  می کند.  دعوت  مستندش  فیلم  پیش نمایش 

مساعد نیست. 
در انتها واقعه ای ساده ولی جانگداز رخ می  دهد و استر متوجه می شود که 
در رابطه اش با هوگو ، چیز دیگری برای فهمیدن نیست و امیدی باقی نمانده 

است.

لنا آندرشون در این رمان می کوشد کمتر قید و صفتی را مستقیما در ارتباط 
با هوگو َرسک به کار گیرد تا خواننده اسیر پیش قضاوت نشود، هر چند که با 
بیان خط مشی اجتماعی، سیاسی و عقیدتی هوگو، نوع شخصیت هوگو را 
به خوبی آشکار می سازد. اما در مورد استر امید عبث به آینده به وضوح در 

داستان بیان می شود.

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

PLEASE WRITE TO US
We welcome your suggestions 

and opinions.
www.pccsd.org
Email: pcc@pccsd.org
Call 858 9355ـ552 ـ  
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همه می دانند
فیلم اصغر فرهادی
محصول سال 2018

آخرین فیلم اصغر فرهادی، همه می دانند، اکران موفقی در دنیا داشته است. 
فیلم در چند کشور مهم اروپا از جمله فرانسه و اسپانیا به نمایش گذاشته شد و 
سپس به شهرهای مهم آمریکا رسید. این هفته نیز در ترکیه اکران خود را آغاز 
می کند. اما چرا بازخوردها نسبت به فیلم های فرهادی به تدریج به سمت دو 
قطبی بودن می رود؟ بدین معنا که در چند سال گذشته عده ای فیلم درباره ی 
ایران  سینمای  استاندارد  از  باالتر  را  فیلم  دیگر  عده ای  و  می ستودند  را  الی 
می دانستند. در نتیجه هر دو گروه معتقد بودند که فیلمسازی که درباره ی الی و 
چهارشنبه سوری را ساخته است، قطعا فیلمساز مهمی است و ارزش فیلم های 
اما  بود.  نوسان  بین »خوب«، »خیلی خوب« و »عالی« در  فرهادی معموال 
سیل برخوردها نسبت به فیلم های فرهادی بعد از فیلم جدایی نادر از سیمین 
را  می دانند  همه  و  فروشنده،  گذشته،  فیلم های  گروهی  شد.  متفاوت  بسیار 
بسیار خوب می دانند، گروهی این سه فیلم را خیلی معمولی می بینند، و گروهی 
دیگر به شدت مخالف این فیلم ها هستند. اما علت این اختالف سلیقه چیست؟

توقع  از سیمین سطح  نادر  الی و چهارشنبه سوری و سپس جدایی  درباره ی 
مخاطب را نسبت به فیلم های فرهادی به شدت باال برد. مخاطبی که سینمای 
فرهادی را دوست دارد، همیشه به دنبال یک گره گشایی جاندار در درام های 
کارگردانان  از معدود  یکی  فرهادی  است.  فرهادی  مرموز  و  پیچیده  اجتماعی 
سینمای ایران است که به شعور مخاطب احترام می گذارد. او همیشه بیننده را 
جزیی از فیلم می پندارد و تصمیمات مهم فیلم را بر عهده ی او می گذارد. یکی 
این است که  بودن سینمایش  و موفق  از مهم ترین عوامل محبوبیت فرهادی 
او سئواالت زیادی در فیلم هایش مطرح می کند و سرنخ های مهیجی دراختیار 
مخاطب قرار می دهد؛ به همین دلیل فیلم هایش همچنان بکر و مهیج هستند. 
اما در دو  ـ سه فیلم اخیرش او نه تنها سرنخ های بیش از حد نیاز به مخاطب 
می دهد، بلکه جواب های واضحی را در بین پالن ها و شخصیت ها می گذارد و 
همین امر جذابیت سینمایش را کمرنگ کرده است. مخاطب امروز سینمای 
فرهادی دیگر با یک فیلم پر معما و رمزآلود مواجه نمی شود، چرا که فرهادی تا 
حد ممکن تمام گره های داستان را بسیار راحت در اختیار بیننده می گذارد. در 
فیلم های اولیه فرهادی، تماشاگر با یک شوک مواجه می شود، اما این شوک در 

فیلم های اخیر او در ورطه ی تکرار افتاده است.

هشتمین ساخته ی فرهادی یک تریلر معمایی است که به زبان اسپانیایی ساخته 
به  که  می کند  بیان  را  کروز(  لوپه  )پنه  لورا  داستان  می دانند  همه  است.  شده 
اسپانیا  به  آرژانتین  از  آنا  در عروسی خواهرش  برای شرکت  فرزندش  دو  همراه 
می آید. در شب عروسی، ایرن دختر لورا، به طرز عجیبی ربوده می شود. لورا برای 
پیدا کردن دخترش از پاکو )خاویار باردم(، دوستی قدیمی که زمانی دلباخته ی 
لورا نیز بوده کمک می گیرد. در این بین، رازهایی از گذشته فاش می شوند که 
زندگی لورا، پاکو، و الخاندرو )ریکاردو دارین(  ـ همسر لورا  ـ را تحت تاثیر قرار 
می دهند. آنها برای نجات ایرن مجبور به بازگو کردن این رازها می شوند؛ رازهایی 
که ظاهرا همه می دانند. همان طور که از داستان فیلم پیداست. فرهادی این بار 
نیز درامی پیچیده را به نمایش می گذارد، اما این بار سرنخ های زیادی به مخاطب 
می دهد. در پالن آغازین فیلم، کلوزآپ هایی از تکه های روزنامه ی محلی نمایش 
داده می شود که خبر از ربوده شدن دختری در یک دهکده است. راز این روزنامه 
در نیمه ی اول فیلم آشکار می شود و بیننده فرصت سر و کله زدن با این معما 
را پیدا نمی کند. رابطه ی میان پاکو و لورا خیلی زود آشکار می شود، در صورتی 
که رابطه ی پنهانی مژده و مرتضی در چهارشنبه سوری به تدریج برای بیننده 

مشخص می شود. فیلم شخصیت های پراکنده و بیهوده دارد؛ مثال آناـ  خواهر لورا 
ـ هیچ کمکی در روند داستان نمی کند، اما همواره در پس زمینه ی فیلم است. 
در صورتی که تمام شخصیت های فیلم درباره الی به روند داستان کمک می کنند. 
سکانس جنگل که ماجرای آدم ربایی در آن مطرح می شود، سکانسی است که 
باید حذف می شد. فرهادی در فیلم های دیگرش از گذاشتن چنین سکانس گل 
درشتی که تمام معمای فیلم را لو می دهد، پرهیز کرده بود و به جای آن چند 
نشانه در اختیار تماشاگر قرار داده بود تا خود او پایان فیلم را رقم بزند. در مقابل 
این کاستی ها، بازی های فیلم بسیار چشمگیر هستند. فرهادی این بار به سراغ 
بازیگران مطرح جهان رفته و نتیجه ی خیلی خوبی گرفته است؛ بازی های فیلم 
نقطه ی قوت فیلم است. داستان فیلم همچنان جذاب است و بیننده را تا آخر 
همراه می کند. سکانس های اولیه فیلم که مربوط به گردهمایی خانواده و مراسم 
دهکده ی  یک  انتخاب  هستند.  منسجم  و  ساخت  خوش  بسیار  است  عروسی 
کوچک به عنوان لوکیشن اصلی فیلم، انتخاب بکری است چرا که این فرصت 
را به تماشاگر می دهد که به راحتی با شخصیت های اصلی و روابط تو در توی 
آنها آشنا شود. اطالعاتی که در مورد کاراکترها داده می شود قابل تامل است؛ به 
عنوان نمونه دو مردی که در زندگی لورا وجود دارند شخصیت های متمایزی از هم 
دارند: الخاندرو یک مرد مذهبی و با ایمان است که سال هاست خوردن مشروبات 
الکلی را ترک کرده و در مقابل پاکو در مزرعه ی خود شراب تولید می کند. این 

تضاد فکری میان آنها مسیر داستان را به سمت جالبی پیش می برد.

اصغر فرهادی همچنان یک فیلمساز بسیار موفق چه در ایران و چه در سطح 
می دانند(  همه  و  )گذشته  ایران ساخته  از  خارج  که  فیلمی  دو  است.  جهان 
فیلم هایی هستند که بازخوردهای مثبت زیادی از سوی جهان داشته اند. هر 
دو فیلم طبق استانداردهای سینمای جهان ساخته شده اند و هر دو نمونه ای 
هستند که توانایی خارق العاده فرهادی را بازگو می کنند. بر خالف عده ای که 
می پندارند فرهادی فیلمساز بهتری در ایران است زیرا او جامعه ی ایرانی را به 
خوبی می شناسد، فرهادی نشان داد که برای ساختن فیلم هایش می تواند به 
شناخت نسبی محیط و افراد در هر جای جهان دست پیدا کند. شاید بهترین 
راه برای لذت بردن کامل از سینمای فرهادی این است که مقایسه ی آثار او را 

فراموش کنیم و با خیالی آسوده همچنان از درام های او لذت ببریم. 
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افقی
1 ـ رشک بردن ـ نحس ـ هوشیاری 2 ـ ساز زهی هندی ـ شن درشت ـ 
جمعیت خارجی مقیم یک شهر ـ مستعمره 3 ـ زنهار ـ کشوری در قاره 

آفریقا با پایتخت »ماسرو« ـ معدنش در سرچشمه است 4 ـ حشره کوچک و 
ناقل بیماری ـ نیم صدای مرغ ـ ماده ضد عفونی آب ـ چهارپا 5 ـ کتابی از 

»رابیندرانات تاگور« ـ مربوط به آرایشی 6 ـ گروه موسیقی همسرایان ـ توپ 
بیرون از زمین بازی ـ پیامبر خیاط 7 ـ بی بنیان ـ حزن و اندوه ـ وسط ـ 

زوبین کوتاه 8 ـ مایه کوبی شده ـ درست کردن و تزیین ناخن دست
9ـ نقطه خرابی بر پوست میوه ـ نگهبان گله گوسفند ـ قعر ـ خوردنی رنج آور 

10 ـ موسسه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، وابسته به سازمان ملل متحد ـ 
پارچه سوراخ سوراخ وسط زمین والیبال ـ موی مجعد 11 ـ دریاچه ای در 

کشور قزاقستان ـ خوش عاقبت یا عاقبت به خیر 12 ـ عرف و عادت ـ زنگ 
شتر کاروان ـ هنگام تاریکی ـ هوش و حافظه 13 ـ آوای تعجب ـ به آدم شوخ 

طبع می گویند ـ مال التجاره 14 ـ موسسه انتشار کتاب ـ از خود راضی ـ 
کالم تند و اهانت آمیز 15 ـ خنک ـ دانش و فرهنگ ـ ناپسند از نظر شرع

عمودی
1 ـ درک عاطفی ـ عدد تنفسی ـ نور اندک ـ سایبان چشم 2 ـ شماره ماه ـ 
وسیله راه رفتن ـ پسوند همانندی ـ جد اردشیر بابکان 3 ـ وابسته کارمند 
سفارت خانه ـ منحصر به فرد ـ سبزی بقچه ای ـ شالوده، بنیاد 4 ـ حیوان 

اهلی ـ قورباغه درختی ـ پوست کن کشتارگاه ـ آدمیزاده 5 ـ دیوار بلند و 
محکم ـ کنایه از شخصی که در درستی عقیده و حرف خود بیش از اندازه 
اصرار کند 6 ـ تغییر جا و مکان ـ ضمیر وزنی ـ خجلت 7 ـ فتنه جو ـ از 

مقیاس های متری ـ وجود دارد ـ شهری در استان »لرستان« 8 ـ عمیق ترین 
چاه دوزخ ـ بیم و هراس ـ گیاه کتیرا ـ شبه قاره آسیایی 9 ـ قطعه نشانه روی 

لوله تفنگ ـ بهترین نوع اختیار ـ موی صورت مردان ـ پروردگار 10 ـ واحد 
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لحظه ـ فرمانده ـ گونه ای زغال سنگ خوش سوز ـ گوهری گرانبها 14 ـ هر 

چیز منسوب به یمن ـ پوستین  ـ از حروف ندا ـ نخستین سلسله شاهان 
کشور چین 15ـ  کالم روان و فصیحـ  حرف صریحـ  مخفف مگرـ  جواب سر باال
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گنجی بهتر از هنر نیست 
و دشمنی بتر از خوی بد نیست

گذری در ادبیات کهن
دکتر سارا وزیرزاده

ادامه مطلب از شماره قبل.

اما آیین پذیرایی از مهمان که در قابوس نامه آمده، با پذیرایی امروزه ایرانیان 
هماهنگ است:

»چون مهمانان به خانه تو آیند، هرکسی را پیشباز برو و شایسته وی با او خوش 
و بش کن. اگر وقت میوه بَود، پیش از غذا از میوه های تر و خشک برایشان 
بیاور. همراه مهمانان سر سفره منشین تا مهمانان بگویند که بیا و با ما همراهی 
کن، اما تو بگو اجازه بدهید من خدمت کنم. اگر یک بار دیگر تکرار کردند، با 
آنها سر سفره بنشین، اما پایین سفره بنشین و سر سفره بابت غذا از مهمانانت 
عذرخواهی نکن چرا که این عادت بزرگان نیست. این سخن کسانی است که 
چند سال یک بار مهمانی می دهند، مانند بازاریان و باعث می شود مهمان تو 

شرم کند و غذا نخورد.«

از نظر وی، مزاح )شوخی( اشکالی ندارد، اما فحش نباید گفت، اما اگر می خواهی 
را  از خودت فحش نده تا حشمت )بزرگی( خودت  تر  پایین  فحش بدهی، به 
خرج او نکنی. اگر مجبوری که فحش دهی، به هم ردیفان خودت بگو تا اگر 
جوابی دهند، عیب نباشد و از پسر خود می خواهد: »تا می توانی از مزاح سرد 
کردن )شوخی خنک( پرهیز کن و از مزاح ناخوش و فحش شرم دار در مستی و 
هشیاری. به زیاد بازی کردن نرد و شطرنج عادت مکن. اگر با انسان محتشم تر 
از خود بازی می کنی، در هر دو بازی، ادب آن است که تو دست به مهره نزنی، 
نخست اجازه بده او آنچه می خواهد بازی کند. اگر بازی نرد است، ابتدا طاس 
را به او بده و در شطرنج در دست اول بازی را به او واگذار کن. در عدد طاس 
با حریف دعوا نکن و قسم نخور که تقلب نکردی که اگر چه راست بگویی، همه 

می پندارند که دروغ می گویی.«

در باب جمع كردن مال می گوید: »از جمع كردن مال غافل مشو، ولى خود را 
به خطر مینداز تا هرچه جمع می کنی، از بهترین روش باشد و بر تو گوارا باشد 
و وقتی مالی جمع کردی، نگه دار و بیهوده از دست مده، زیرا نگه داشتن پول 
از جمع کردن آن سخت تر است. اگر هنگام ضرورت خرج می کنی، تالش کن 
تا آن پول را زود برگردانی، چرا که اگر آن را برنگردانی، اگر گنج قارون هم باشد، 
روزی به پایان میرسد. در عین حال، آنقدر دل در چیزی نبند که وقتی به پایان 
رسید، غمگین نباشی. من ترجیح می دهم مال زیادی از تو باقی بماند تا اینکه 

به مقدار اندک نیازمند باشی.«

اما راجع به عاشقی نظر مثبتی ندارد: »جهد کن که عاشق نشوی. از عاشقی 
بپرهیز که عاشقی بال است. از آنچه مردم در عشق یا در وصال باشند یا در فراق. 
بدان که راحت )راحتی( یکساله وصال به یک ساعته رنج فراق نیرزد.« اما در 
آخر به قدرت عشق اعتراف می کند و می گوید: »اکنون ای پسر هر چند که 
این قصه )نصیحت( بگفتم، اگر ترا اتفاق عشق افتد )عاشق شوی(، دانم که به 

حرف من عمل نمی کنی.«

در باب نگه داشتن امانت این حکایت را نقل می کند: »مردی در سحرگاه از 
خانه خارج شد تا به گرمابه )حمام( رود. در راه دوست خود را دید و به او گفت: 
مرا همراهی می کنی تا به گرمابه رویم؟ او گفت: تا در گرمابه با تو می آیم، اما 
نمی توانم داخل گرمابه بیایم، چرا که کاری دارم و باید انجام دهم. تا نزدیک 
گرمابه آمد. به سر دو راهی که رسید، بی آن که به دوست خود خبر دهد، به راه 
دیگر رفت. اتفاقًا دزدی به دنبال مرد اول می رفت. مرد دزد را دید و پنداشت 
که دوستش است، صد دینار در آستین داشت. به دستار )سربند( بست و به 
این دزد داد و گفت: ای برادر این امانت به دست تو. وقتی از گرمابه بیرون 
آمدم آن را به من بازگردان. دزد آن دستار را گرفت و همان جا ماند تا آن مرد از 

گرمابه درآمد. دیگر، روز روشن شده بود. دزد او را صدا کرد و گفت: ای برادر، 
َزَرت را بگیر و برو که من امروز به خاطر امانت تو از شغلم بازماندم. گفت: تو که 
هستی و این زر چیست؟ گفت: من دزدم و تو این زر را به امانت به من دادی. 
گفت: اگر تو دزدی چرا زر مرا نبردی؟ دزد گفت: اگر مشغول کارم بودم، حتی 
اگر هزار دینار هم بود، اصاًل به تو فکر نمی کردم و زر را بازنمی گرداندم، ولی 
تو به امانت به من دادی و امانت دار نباید امانت خوار باشد که امانت خواری 

از جوانمردی به دور است.«

برای خرید خانه توصیه می کند خانه ای بخر که بامش از بام های دیگر بلندتر 
باشد تا همسایه ها به خانه تو دید نداشته باشند. و از پسرش می خواهد با نگاه 

کردن به درون خانه همسایه، وی را عذاب ندهد.
در آیین دوست یابی میگوید: »مرد اگر بی برادر باشد، ِبه )بهتر( که بی دوست، 
از آنچه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟ گفت: برادر هم دوست به 
)برادر هم بهتر است که دوست باشد(. چون دوست نو گیری، پشت به دوست 

کهن مکن که دوست نیک گنجی بزرگ است.«

نگاه او به زن، البته مطابق با نگاه امروز نیست: »چون زن کنی )می گیری(، 
طلب مال زن مکن. طلب زیبایی بسیار وی مکن که برای زیبایی معشوقه می گیرند. 
زن پاک روی و پاک دین و کدبانو و شوهردوست و پارسا و کوتاه دست و کوتاه 
عافیِت  نیک،  زِن  اند  گفته  که  بَود  نیک  تا  باشد  که  باید  نگهدار  و چیز  زبان 
یکباره  تو  باشد،  پسندیده خو  و  خوبروی  و  مهربان  زن،  اگرچه  بود،  زندگانی 

خویشتن را بر دست او مده و زیر فرمان او مباش.«

بازرگانی،  خوانى(،  روضه  و  )واعظى  مذّكرى  از  مختلف  هاى  پیشه  ذکر  در 
نویس  )نامه  دبیری  شاعری،  خنیاگری،  شناسی(،  )ستاره  منجمی  طبیبی، 
دربار(، سپهساالری و پادشاهی سخن می گوید و شرایط و مقتضیات هر کدام 

را بیان می کند.

جایى كه رسوم مذكرى )واعظى و روضه خوانى( صحبت می كند، در مورد این 
شغل به پسرش می گوید كه »مطالب زیادى را حفظ كن و هرگز باالى منبر 
مجادله و مناظره نكن، مگر بدانى طرف مقابل ضعیف است. باالى منبر هر چه 
خواهى ادعا كن، چرا كه همه از تو سئوال می كنند و كسى غیر از تو قرار نیست 
به سئواالت پاسخ بدهد. راحت سخن بگو و همواره با خود پیروان و نعره زنانى داشته 
باش، تا براى هر نكته اى كه می گویى، نعره بزنند و مجلس را گرم كنند. وقتى 
مردم گریه می كنند، تو هم گاه گاهى گریه كن و اگر جواب چیزى را نمی دانى، 

نترس، با صلوات و عوض كردن موضوع، سخنرانى را بگذران.
خواهد  می  تو  از  مخاطب،  اگر  بگیر.  نظر  در  را  مخاطبانت  خواسته  همیشه 
برایش نكته بگویى، نكته بگو و اگر افسانه می خواهد، افسانه بگو. تو هیچ گاه 
نمی دانى مردم عوام خریدار چه سخنى هستند، بدترین سخن را به وقت قبوِل 
مخاطب می توانی به بهترین قیمت بفروشى، اما همیشه دقت كن كه حرفت 
مورد قبول باشد، چرا كه حرف واعظ باید مورد قبول خلق واقع شود. هرگاه 
سئوالى از تو بپرسند، اگر می دانى جواب بده و آن را كه نمی دانى، بگو كه 
جاى این مسئله بر سر منبر نیست، به خانه بیا تا جوابت را بدهم. معموال كسى 
به خانه نمی آید و اگر اصرار كرد و زیاد نامه نوشت، نامه را پاره كن و بگو این 
سئوال ملحدان )کافران( است. كسى كه این سئوال را می پرسد، از دین خارج 
شده، تا همه او را ملحد بدانند و كسى دیگر جرأت نكند آن مسئله را بپرسد.«
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هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز

در باب شغل مذّكرى )واعظى( نمی دانیم مطالبى را كه مى آورد، جنبه اى از 
ُخلق ایرانى بدانیم یا این گونه تعبیر كنیم كه عنصرالمعالى می كوشد ویژگی هاى 
یك واعظ خوب را بیان كند. به عبارت دیگر، در ذات شغل واعظى نوعى 

دروغ و ریا و به قول امروز، شارالتانیزم وجود دارد.

او بازرگانی را از رسوم پیشه وری می شمرد و آنان را مردمانی می داند که 
آبادانی جهان به آنها وابسته است.

علم طب را سودمندترین علم و شرط پزشک خوب بودن را تجربه بسیار می داند و 
تأکید می کند که تجربه بر مردم معروف نکند. )تجربه پزشکی اش را از طریق 
درمان انسان های معروف کسب نکند( باید مریضی های عجیب را ببیند و 
با آنچه در کتابها خوانده، مواجه شود تا در معالجه درنماَند و باید وصایای 
بقراط را خوانده باشد تا در معالجه بیماران، شرط امانت و راستی را به جا 
آوَرد و چون بر سر بیمار رود، با بیمار، تازه روی و خوش سخن باشد و بیمار 
را دلگرمی دهد که دلگرمی پزشک مقاومت بدن بیمار را در مقابل بیماری 

زیاد می کند.
در شاعری توصیه می کند که تالش کن که سخن تو سهل ممتنع )آسان فهم 

و دور از دسترس( باشد و از سخن پیچیده خودداری کن.
و  می کند  تشبیه  پادشاه  به  را  نظم  و  رعیت  به  را  نثر  او  دبیری،  در شغل 
میگوید: آن چیزی که در نثر خود نمی گویی در شعر خود مگو، چرا که آنچه 

رعیت را نشاید، پادشاه را هم نشاید.

نویسنده، روی باز و خوی نیکو را مهم ترین ویژگی خنیاگر برمی شمرد و الزمه 
کار دبیری را مداومت و پیوستگی در کار می داند و در این مورد نقل قولی از 
صاحب بن َعّباد )وزیر دانشمند و نویسنده دیلمیان در قرن چهارم هجری( نقل 
می کند که می گوید: »هر روز شنبه در کاتبی خود نقصان )کمبود( می بینم؛ 
چرا که روز جمعه به دیوان )وزارتخانه( نیامدم و چیزی ننوشته ام. آن یک روز 
در من اثر می کند« و پسرش را نصیحت می کند که پیوسته به نوشتن مشغول 
باش. با خطی گشاده )نیکو( بنویس و معنای بسیار را در سخن کم به کار ببر.
»اگر پادشاهی یارت باشد، چشم و دست از حرم و مال مردم دور دار و پاک 
شلوار باش و اندر هر کاری رای )اندیشه( را فرمانبرداِر خرد کن و اگر می خواهی 
کاری را شروع کنی، از همان اول پایان آن را ببین. با سیاست باش. خود 
را به سلیم قلبی )مهربانی( به وزیر منمای )نشان مده( و یکباره محتاج رای 

او مباش.«
فرهنگ  چکیده  را  کتاب  این  کتاب سبک شناسی  در  بهار  الشعرای  ملک 
اسالمی پیش از مغول می خواند، به نظر می رسد این کتاب به طور گسترده 

مؤلفه های فرهنگ ایرانی را در خود دارد.
قابوسنامه اولین بار در سال 1285 در تهران با تصحیح رضاقلی خان هدایت 
به چاپ رسیده و در حال حاضر بهترین چاپ آن را انتشارات علمی و فرهنگی 

با تصحیح دکتر غالمحسین یوسفی منتشر کرده است.

سارا وزیرزاده فارغ التحصیل دکتری زبان و  ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 
فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  به  تهران،  در  پانزده سال  از  بیش  او  است. 
به دانش آموزان و  دبیران مشغول بوده و  از سال 2011 استاد رشته زبان و 

ادبیات فارسی در دانشگاه سمنان بوده است.

     آش رشته
     مژده بهرنگ

این متن جهت روشن شدن علت تغییر مسیر برخی از نوشته های من است 
که در آینده خواهید خواند!

با  ارتباط  در  یا  دارند  رضایت شغلی  دنیا  از جمعیت  که چه درصدی  این 
تحصیالت خود کار می کنند را نمی دانم. به شخصه، اولین باری که متوجه 
دانشگاه   9 ترم  نیست  آرزوهای من  و  آمال  غایت  بودن  دندانپزشک  شدم 
بودم. زن جوان تپلی با التهاب شدید لثه به کلینیک پریودنتولوژی مراجعه 
کرده بود که نیاز به جرم گیری عمیق داشت. حدود بیست سال است که 
از مغز  او روی پرونده ی تک برگی دانشگاه در قسمتی  دستخط بچگانه ی 
دهانش  سفید.  خاک  ساکن  و  بود  پروانه  نامش  است.  شده  ذخیره  من 
که  پفکی  و  قرمه سبزی  ذرات  با  عفونت مالیم همراه  بوی  کرد  باز  که  را 
البالی دندان ها مانده بود جوری دلم را به هم زد که از جایم بلند شده و 
به دستشویی پناه بردم. از آنجا که نه اعتقاد راسخی به آخرت و ثواب دارم 
و نه به خدمت به گونه ی آدمیزاد، همانجا داخل دستشویی دانشگاه دندان 
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران متوجه شدم هیچ انگیزه ای در من آن 
قدر قوی نیست که اشمئزازم از بوی خون و بزاق را از بین بَبرد. در طی 
سال ها یاد گرفتم این حس را کنترل و تعدیل کنم ولی همیشه همراهم بوده 
است. تا دلتان بخواهد در طی بیست سال بعد از آن روز واقعه در بازار کار 
چرخیده ام. به نظرم به دلیل اعتقاد راسخم به مرام تشیع، دست کائنات به 
یاری ام آمده تا یک بار دیگر بتوانم بار سفر ببندم و از مسیری کاماًل جدید 

راهی صحرای کربال شوم. این بار بوی قهوه، وانیل و هل راهنما هستند!

افتتاح خواهم کرد که در گوشه ی دنج  را  به زودی کافه قنادی کوچکی 
آن می توانید مفهوم جدیدی از کافه را تجربه کنید. همراه با شیرینی های 
متفاوتی که در محل پخته می شوند می توانید فنجانی قهوه ی خوش طعم 
ایتالیایی بنوشید و از انواع سرگرمی های جانبی نیز  لذت ببرید. به طور مثال 
بعضی روزها خانم یاسی به عنوان باهوش ترین و بااستعدادترین سگ دنیا 
شیرین کاری خواهد کرد. گاهی چمران همراه با حرکات پارکور بدون ریختن 
یک قطره از قهوه آن را سر میزتان خواهد آورد. در مواقعی نادر و فقط با 
از قبل پرنیان هفت رنگ استندآپ کمدی اجرا خواهد کرد.  اعالم برنامه 
گاهی که در میان حضور در جلسات مدرسه و دندان پزشک بودنم وقت 
کنم، خودم با تعیین وقت قبلی فال ورق می گیرم، با استناد به تجربیات 
برای  و  و گاهی هم فقط گوش می دهم  موفقم مشاوره ی عشقی می دهم 

همراهی اشک می ریزم.

در حال حاضر به دنبال یک پزشک عمومی متبحر جهت همکاری هستیم 
که در صورت تمایل بتوانید در محل گوشتان را هم سوراخ کنید. در صورت 
طریق  از  را  خود  معتبر  سوءپیشینه ی  عدم  و  رزومه  همکاری،  به  تمایل 

دایرکت ارسال بفرمایید.

هدف آن است که کاری کنیم خاطره ی سیرک خلیل عقاب در یادها رنگ 
ببازد و در طی سال های آتی مردم با استشمام بوی هل، وانیل و قهوه بدون 
یاد کافه ی ما  به  باشند  این که خاطره ی دقیق و روشنی در ذهن داشته 

بیفتند و ناخودآگاه لبخند بزنند.




