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 تیراژ   6000  

کانون فرهنگی ایرانیان
 یک سازمان غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیر مذهبی است که 

در سال 1989 در 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، علی صدر،

ونوس صفایی، شهال صالح و گلسا ثریا

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

شقایق هنسن، آریا فانی، سعید نوری بوشهری، راشل تیت، 
علی صاحب الزمانی و حسین حاجی موالنا

همکاران نویسنده: 
تانیا احمدی، محمد اهرار، نوشین خورسندیان، 

سارا وزیرزاده و ساناز مجد

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

روزهای یکشنبه از ساعت 9/5  تا 1 بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mtn. Rd

فکس: 7335 ـ374 )619(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   9355ـ552 )858(
فکس و پیغام: 7335 ـ374 )619(

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.
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طرح روی جلد: سعید جاللی

قهرمانان واقعی این نبرد پزشکان، 
پرستاران و کادر بهداشتی 

بیمارستان ها در آمریکا و در سایر 
نقاط جهان بودند

عجب سالی را شروع کرده ایم! ویروس کرونا کاری کرد که هیچ پدیده ای تاکنون و با این سرعت نکرده بود. جایی 
نبوده که از گزند آن در امان مانده باشد. از یک طرف ترس از ابتال، از طرفی بیم از دست دادن عزیزان، و همراه آن 
نگرانی های مالی و کاری و خانه نشینی همه دست به دست هم دادند و راه و روند زندگی جدیدی را برای همه به ارمغان 
آوردند. این که این ویروس در کجا به وجود آمد، چه مشخصاتی دارد، چگونه به این سرعت و شدت در همه دنیا پخش 
شد، و اثرات مرگبار و راه های مبارزه با آن کدام است موضوع بحث ما نیست. چرا که مطمئنم در این یکی دو ماهه 
همه تئوری ها و پژوهش های مختلف را شنیده و خوانده اید. انواع و اقسام تئوری های توطئه، بی نهایت انواع روش های 
مداوا، از داروهای سنتی گرفته تا جن گیری و دعا و توسل به این و آن، همه را دیده و شنیده اید. ولی اگر این ویروس 
لعنتی یک دستاورد داشته باشد، آن است که دست خیلی از دست اندرکاران را رو کرد. نشان داد که هیچ یک از آن 
ترفندها کار نمی کند. توهمات خیلی ها فرو ریخت. شارالتان هایی که یک عمر مردم را فریفته و چاپیده اند نشان دادند 
که حنایشان رنگی ندارد. جادو و جنبل، ِوردها و دعاهایشان موجب خنده و مسخره مردم شده و دستشان رو شد. 
بسیاری از مردم دیگر به دام آنها نخواهند افتاد. در مقابل کادرهای پزشکی در تمام دنیا با فداکاری و از خود گذشتگی 
در مقابل ویروس قد علم کرده و به نجات مردم پرداختند. بسیاری از آنها هم جان خود را از دست دادند. دانشمندان 
و کارکنان آزمایشگاه ها در سراسر دنیا تمام هم و غم خود را گذاشتند تا دارو و واکسن برای مقابله با این پدیده مرگ آور 

بیابند. اینان نشان دادند که قهرمانان واقعی هستند. 

ضربه این پندمیک ناگهانی و همه گیر بود. سقوط اقتصادی عالم گیر شد. این دیگر با رکود دهه سِی قرن قبل و یا رکود 
ده سال پیش قابل مقایسه نبود. در عرض چند هفته نرخ بیکاری چندین برابر شد و این تقریبا درهمه کشورها عمومیت 
داشت. در آمریکا نرخ بیکاری از زیر چهار درصد به بیست درصد رسید. اثر این ضربه صد البته برای اقشار زحمتکش 
و طبقه متوسط پایین جامعه محسوس تر و کشنده تر بود. البته بسیاری از دولت ها سعی کردند با تزریق پول به 

دالر جامعه از سقوط اقتصادی جلوگیری  تریلیون  دو  آمریکا  در  کنند. 
بپردازند به این کار اختصاص داده شده تا به  شهروندان  به  سرانه  طور 
و کارخانه ها کمک  به شرکت ها  یا  خود و  کارمندان  و  کارگران  تا  کنند 
از این کمک ها نیز محروم خواهند را حفظ کنند. ولی بسیاری از مردم 
که چهل و شش درصد از خانواده ها بود. در نظر داشته باشید در کشوری 
اختصاص حتی پانصد دالر پس انداز ندارند تا به  نشده  پیش بینی  مخارج 
به پی چک« زندگی می کنند و یا در دهند، یعنی به قول معروف »پی چک 

واقع روز مزدند، این ضربه اقتصادی چقدر خرد کننده بوده است. میلیون ها نفر نمی توانند از خانه کار کنند. کسانی 
که در کارهای خدماتی هستند – مثل کارکنان رستوران ها، بارها، هتل ها، رانندگان، کارگران کشاورزی و ساختمانی 
– به وضع بسیار بدی دچار شده اند. در این کشور یک پنجم بچه ها غذایشان همان یک وعده ای است که در مدرسه 
به آنها داده می شود. با بسته شدن مدارس آن را هم از دست داده ند. بنابراین روشن است که چرا بیشتر مبتالیان و 
جانباختگان به کووید ـ 19 از اقلیت های نژادی و اقشار فقیر هستند. اینان هستند که برای یک روز حقوق مجبورند از 
وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و فاصله گیری اجتماعی برایشان عملی نیست، اگر کار نکنند از گرسنگی می میرند، 
و نه بیمه بیکاری دارند و نه بیمه سالمتی. شرم آور است که این اتفاق در پیشرفته ترین و ثروتمند ترین کشور جهان 

می افتد.

این واقعه فراموش نخواهد شد. سال کرونا به یاد همه ما خواهد ماند و در تاریخ ثبت خواهد شد. پدیده دیگری که در 
تاریخ ثبت خواهد شد برخورد رهبران سیاسی، قدرت و درایت آنان برای کنترل گسترش بیماری و کاهش مرگ و میر 
خواهد شد. این رهبران مانند ناخدایان کشتی ها را در دریای پرتالطم و طوفانی هدایت می کنند. برای سرنشینان خیلی 
مهم است که به ناخدایی که سکان را در دست دارد و این نبرد را هدایت می کند اعتماد کنند. و اما ناخدای ما نشان 

اتوبوس  یک  هدایت  توان  که  جان داد  که  درجایی  ندارد.  هم  را 
عالیم و اخطارها را نادیده گرفت. تا میلیون ها نفر در خطر بود او تمام 
بود و آن را زاییده تخیل خبرنگاران مدت ها منکر وجود چنین طوفانی 
سازمان و توطئه گران معرفی می کرد. چهل  که  این  از  بعد  روز  سه  و 
را اعالم کرد، کاخ سفید آن شرایط بهداشت جهانی شرایط فوق العاده 
دادند. را پذیرفت. در اثر این کاهلی هزاران  دست  از  را  خود  جان  نفر 
بودجه   2۰18 سال  از  ما  مرکز کنترل بیماری ها را 8۰ درصد ناخدای 

کاهش داده بود وچند ماه قبل اداره بیماری های واگیردار را تعطیل کرده بود. کنفرانس های مطبوعاتی روزانه را ـ که 
قرار بود به ارائه آخرین اطالعات در مورد پندمیک بپردازدـ  به کارزار انتخاباتی و دروغ پراکنی و حمله به خبرنگارانی که 
سئوال های جدی مطرح می کردند تبدیل کرد. خوشبختانه فرمانداران ایاالت مثل آندره کومو در نیویورک و گوین نوسم 
در کالیفرنیا، یعنی پرجمعیت ترین ایالت ها، با کارآیی و با وجود کاستی هایی که دولت فدرال ایجاد کرده بود توانستند 
سکان را به دست گرفته و جلوی مرگ و میر بیشتر را بگیرند و ناتوانی ناخدا را تا حدودی جبران کنند. این هم در تاریخ 
ثبت خواهد شد. ولی از همه اینها گذشته، قهرمانان واقعی این نبرد پزشکان، پرستاران و کادر بهداشتی بیمارستان ها 
در آمریکا و در سایر نقاط جهان بودند که با فداکاری با این بال سرشاخ شده اند و بعضا جان خود را هم از دست داده اند. 

ما سر تعظیم در مقابل اینان فرود می آوریم و فداکاری هایشان را فراموش نخواهیم کرد. 

چهل و سه روز بعد از این که 
سازمان بهداشت جهانی شرایط 

فوق العاده را اعالم کرد، کاخ 
سفید آن شرایط را پذیرفت.
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جلسه فیلم و گفتگو خانه ایران در بلبوا پارکجلسه فیلم و گفتگو

به کوشش کانون فرهنگی ایرانیان بنر هایی برای آگاهی رسانی در باره 
آمارگیری سراسری در سوپر مارکت های ایرانی سن دیگو نسب شد.

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

ـ  مارس   و آوریل۲۰۲۰  جلسه های هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو  _

جلسه های   هیئت مدیره کانون در   روزهای   یازدهم مارس و هشتم آوریل   برای 
بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار گردید. جلسه ماه آوریل به دلیل 

شیوع ویروس کرونا به صورت اینترنتی برگزار شد . 
  

لغو تمامی برنامه های کانون برای ماه های مارس، آوریل و می ۲۰۲۰ 

تمامی برنامه های کانون، شامل چهارشنبه سوری، نوروز، سیزده بدر، جنگ 
فرهنگی، شب شعر و فیلم و گفتگو برای ماه های مارس، آوریل و می به دلیل 

اپیدمی ویروس کرونا لغو گردید. 
  

 جشن فرهنگی و هنری موزه سن دیگو ـ ششم مارس ۲۰۲۰

در ششم مارس امسال برنامه باشکوهی برای بزرگداشت فرهنگ و هنر ایران 
با همکاری موزه فرهنگی و هنری سن دیگو و کانون فرهنگی ایرانیان برگزار 

گردید. در این برنامه که در محوطه بیرون موزه در پارک بلبوا برگزار شد 
هنرمندان ایرانی محصوالت هنری خود را به عالقمندان عرضه کردند. کوروش 
تقوی قطعاتی از موسیقی سنتی ایرانی را اجرا نمود.   همچنین گروه دورناب به 

سر پرستی فرهاد بهرامی چند آهنگ محلی اجرا کرد. در فواصل برنامه   گروه 
رقص مدرسه ایرانیان سن دیگو رقص های زیبایی را اجرا کردند. در قسمت پایان   

برنامه فیلم بچه های آسمان در سالن موزه به نمایش درآمد . 
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نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان

اعضای محترم کانون،
همان گونه که آگاهی دارید کانون فرهنگی ایرانیان به طور معمول نشست 
ساالنه خود و انتخابات برای اعضای جدید هیئت مدیره را در هفته سوم 

ماه می بر گزار می کند. با نگرانی های روز افزون به گسترش بیماری 
کووید ـ19 و با درک اولویت ایمنی و سالمت اعضای و خانواده های آنها، 

هیئت مدیره کانون تصمیم به تعویق جلسه ساالنه و انتخابات
امسال گرفته است. تاریخ جلسه و انتخابات به احتمال زیاد در اطراف 
پایان ماه سپتامبر خواهد بود. امیدواریم در آن موقع بتوانیم نشست 

همگانی خود را برای بحث پیرامون برنامه های کانون و پرسش و پاسخ با 
نامزدهای هیئت مدیره برگزارکنیم.

کانون هنوز پذیرای نامزد برای انتخابات امسال می اشد. عالقمندان 
می توانند با دفتر کانون تماس بگیرند. از مهر و پشتیبانی همیشگی شما 

همواره سپاسگزاریم.
با آرزوی سالمت و بهروزی،

هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان

کووید ـ ۱۹
در این روزهای دشوار شاهد چالش های بسیار برای همه مردم دنیا به 
ویژه جامعه ایرانی ساکن سن دیگو هستیم. بسیاری از ایرانیان ممکن 
است با بیکاری و مشکالت مالی مواجه شوند و به یاری و کمک نیاز 

داشته باشند. اگر شما کسی را می شناسید که نیاز به کمک دارد، لطفا 
به ما اطالع دهید. اگر مایل به یاری رساندن به این عزیزان هستید نیز 

با ما تماس بگیرید. ما از کمک های مالی شما به هر اندازه که باشد 
استقبال می کنیم.

هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان
pcc@pccsd.org

858-552-9355

PCC Youth Committee 

گزارش کمیته جوانان کانون فرهنگی ایرانیان
• کمیته جوانان آخرین برنامه گرد هم آیی خانوادگی را در ماه فوریه برگزار کرد.
• کمیته جوانان دو جعبه مواد غذایی جمع آوری و به بانک غذای سن دیگو 

ارایه کردند.
• متاسفانه به خاطر شیوع کووید ـ 19 اعضاء نتوانستند مانند گذشته از 

خانه سالمندان دیدن کنند.
• کمیته جوانان به این وسیله اعالم آمادگی می کند که به طور رایگان 

کالس های تقویتی )Tutering(برای دانش آموزانی که احتیاج دارند ارایه کند. 

برای آگاهی بیشتر با ایمیل pcc@pccsd.org و یا 
تلفن 9355ـ553ـ858 تماس بگیرید.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

شانس و ما آدم ها
ما آدم ها عادت داریم که به همه چیز عادت کنیم. 

البته دیگر جانداران هم در ذات همین گونه اند با این تفاوت که، دیگر جانداران فقط 
به شرایط محیطی است که عادت می کنند ولی انسان ها عالوه بر شرایط محیطی، در 

مورد دیگر پدیده های زندگی این رویه را ادامه می دهند. 
با شهر  که  دارید  نماید. حتما دوستانی  روشن  بهتر  را  شاید یک مثال منظورم 
سن دیگو، که محل زندگی ما است، از طریق عکس ها و کارت پستال هایی که یا 
شما برایشان فرستاده اید یا در فضای مجازی دیده اند آشنا شده اند. آنان، اکثرا، 
با نگاهی حسرت بار به ما گفته اند که ما ساکنین این شهر افسانه ای، تا چه حد 
انسان های خوشبختی هستیم که در شهری با آسمانی آبی، هوای تمیز، مناظر 
طبیعی زیبا، ساحلی دل انگیز در کنار اقیانوسی بی نظیر زندگی می کنیم. تصور 
آنان از ما شاید این باشد که من و شما، هر روز با نشاطی وصف ناپذیر از خواب 
بیدار می شویم و به به کنان بی صبرانه از خانه خارج می شویم و چه چه زنان از 
کنار همه این زیبایی ها می گذریم و با دنیایی از انرژی به محل کار خود می رسیم و 
مشغول به کار می شویم. در ساعات کاری هم منتظریم تا هر چه زودتر بیرون بزنیم 

و باز به سیر و سیاحت زیبایی ها بپردازیم.
ولی آیا حقیقت این است؟

آیا ما به تمامی این زیبایی ها عادت نکرده ایم؟
آیا ما عالوه بر محیط زیست مان، به عمق دوستی ها، 
به سالمتی خود و خانواده، به موفقیت های شغلی، به 
راحتی منزلی که در آن زیست می کنیم، به برنامه های 
انجام  ماهه  در همین شهر خودمان هر  که  گوناگونی 
می گیرند، به همتی که پشت برگزاری همین برنامه ها 
است، به همین مجله ای که در دست داریم، به لطف و 
مهربانی همسایه، به لبخند مفازه دار محل، به نظم و 
ترتیبی که در کلیه امور اداری و شهری در جریان است 

عادت نکرده ایم؟
برایم جالب است که ما انسان ها حتا به پدیده های بد 
زندگی هم عادت می کنیم. مثال به شلوغی، به ترافیک، 
به آلودگی هوا، به گرانی، به نابکار بودن دولت ها، به 

غیر منصفانه بودن قوانین، به شنیدن اخبار ناگوار، به جنایت ها، به بمباران های 
مردم بی گناه.

راستش را بخواهید، تا آنجا که به عوامل محیطی مربوط می شود، عادت بخشی از 
ژنتیک ما است برای سازگاری با محیط. واال باید هر چند ماه در یک شهر و یک 
کشور متفاوت زندگی می کردیم. ولی عادت به دیگر پدیده های زندگی را می توان 
بخشی مربوط به گرفتاری های زندگی دانست که بیشتر از هر کس، خود برای خود 
به وجود آورده ایم، و آن احساس بد ناتوانی در تغییر است. بخش دیگر را باید در 
شکل گیری خاصیتی به نام توقع و بدتر از آن، حق خود دانستن دانست. دوست، 
همیشه باید مهربان بوده و صد در صد در راه برآورده کردن نیازهای گوناگون ما 
آماده به خدمت باشد. سالمتی، همیشه باید برقرار باشد، شغل ما باید برای مان به 
طور دائم موفقیت به ارمغان آورد، فروشنده محل باید لبخند بزند، نظم و مقررات 
باید برای سهولت خواسته های ما در جریان باشد. ما، داشتن خانه ای مرفه را حق 
خود می دانیم و شاید به همین دلیل است که آن احساس رضایتی را که باید داشته 
باشیم از ما سلب شده است. غمگین هستیم و دلیل اصلی اش را نمی دانیم. نگران 
آینده هستیم و نمی دانیم که با چه سرعتی داریم حال را از دست می دهیم. از 

محیط خانه مان گریزانیم و مرغ های همسایه را غاز می دانیم.
نتیجه این گونه نگرش به زندگی می تواند ما را بدان جا برساند که خود را مرکز 
آفرینش بدانیم و فکر کنیم که قادر مطلق هستیم و همه پدیده های جهان باید 
برای ما و در اختیار ما باشند. از همین رو است که گاه در خلوت خود، با این که 
از امکانات گوناگونی برخورداریم، ولی به دلیل نداشتن دید صحیح، احساس یک 

نواختی و غمگینی به ما دست می دهد ولی دلیل آن را نمی دانیم.
جای دارد که از گلستان سعدی بزرگ یاری بگیرم که نتیجه این گفتار را در یک 

بیت شعر زیر خالصه کرده است:
»ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی

کین ره که تو می روی به ترکستان است« 

آیا راه گریزی هست؟
آیا می توان عادت هایمان را با احساس لذت از آنچه داریم جایگزین کنیم؟

آیا می توانیم توقعات مان را به تشکرات خود بسپاریم؟
خوشبختانه جواب مثبت است. سهراب سپهری این سئوال را با جمله ای واضح 
بیان می کند که »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید«. گر چه ما این شعر 

را بارها شنیده ایم ولی شاید بیشتر آن را »شعار« دانسته ایم تا »شعور«.
ولی امروز، با آنچه که جهان در گیر و دار آنست، به راحتی می توانیم آن شعار را 

به شعور تبدیل نماییم.
امروز طبیعتی که ما را به وجود آورده است  ـ  و سال ها است که از عملکردهای 
بی رویه ما در رابطه با نحوه زندگی مان، توقعات مان، و رفتارمان با دیگر انسان ها 
دمار از روزگارش در آمده  ـ  به فریاد آمده تا یک بار دیگر به ما شانس اصالح خود 

را بدهد.
طبیعت، راهی نداشت جز آن که ما را در خانه هایمان زندانی کند، بازار جهانی را 
که تا دیروز حرف آخر را می زد، ذلیل و خوار گرداند، مشت دین فروشان را  ـ  که 
قرن ها با تحمیق مردمان به نان و نوایی رسیده بودند  
ـ  باز نماید تا همگان به پوچ بودن مشت شان پی ببریم. 
دولت مردان نادان را با نادانی شان روبرو سازد و در 
مقابل جشم جهانیان »سکه یک پول« گرداند.به ما 
بزرگ تر نیست  بیاموزد که شادی در داشتن خانه ای 
بلکه در داشتن قلبی مهربان در کنار کسانی است که 
فراموش شان کرده بودیم. به ما یاد دهد که گرسنگی و 
درماندگی همسایه ما به ما مربوط است. ما را تشویق 
کند که به بیرون از دایره خویشتن روانه شویم و شادی 
خود را در شادی دیگران بجوییم. به ما یادآور شد که 
آلوده کردن هوا و آب نتیجه ای جز نابودی ما نخواهد 

داشت.
طبیعت، با پخش کردن یک »ویروس« جهان انسانی 
را لحظه ای متوقف ساخته است تا بیندیشد، چشم ها 
مسیری  در  را  راهش  و  ببیند  دیگر  جور  بشوید،  را 
درست انتخاب کند تا به جای »ترکستان« به سوی »کعبه« ی آمال و آرزوهای 

جهانی قدم بردارد.
در یک کالم، ما به این هشدار طبیعت نیاز داشتیم. شاید که بیاموزیم و از نابودی 
خود و جهان زیبایی که در آن زندگی می کنیم دست برداریم. شانس فقط یک بار 

در خانه ما را می زند. این شانس را قدر بدانیم!
شاید!

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  9355 ـ 552  ـ
www.peykmagazine.com
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بقیه در صفحه 15

معرفی و نقد کتاب        
از نوشین خورسندیان

ناتمامی
رمان

زهرا عبدی
نشر چشمه، چاپ نهم ۱3۹8

)برنده ی تندیس بهترین رمان سال ۱3۹5 از جایزه ی ادبی هفت اقلیم(

است.  عجیب  ماجرای  یک  راوی  ناتمامی،  رمانش،  دومین  در  عبدی  »زهرا 
عبدی که پیش از این رماِن روز حلزون را منتشر کرده و به نسبت بازخوردهای 
مثبتی گرفته است، برای نوشتن این رمان زمانی بیشتر صرف کرده است. رماِن 
ناتمامی در یک فضای دانشگاهی شکل می گیرد، در تهران. محور رمان درباره ی 
که  است. دختری  دانشجوی جنوبی  مرموِز یک دختر  و  ناپدید شدِن عجیب 
چند روز است »غیبش« زده و دوست و هم اتاقی اش پِی یافتِن او دست به 
با  راز و سوظن ساخته که  از شک،  هر کاری می زند... عبدی فضایی مملو 
انگاره های سیاسی و تاریخی نیز گره می خورد و همچنین با گذشته ی قهرماِن 
غایب رمان. او برای ساختِن این فضا رو به قصه گویی می آورد، تند و بی وقفه، 
و مدام مخاطب را با اتفاق های تازه در باره ی این دختِر گمشده که سری داغ 
هم داشته و شوری وافر مواجه می کند. آیا او را دزدیده اند؟ از قصد خودش را 
گم کرده؟ ُمرده؟ و ده ها موقعیت دیگر که می توان نموِد روایی آن ها را در این 
رماِن جذاب به خوبی مشاهده کرد. زهرا عبدی در هر فصِل خود پرده ای از این 
راز برمی دارد و با استفاده از فضاسازی و وارد کردِن نام ها و آدم های تازه به 

ماجرای دختِر گمشده هیجاِن دوچندانی می بخشد.«
قاصدک  در  مارِکز  است.  واضح  و  صریح  بسیار  رمان  این  داستانی  قاصدک 
از کشته شدن جوانی به  پاراگراف اول،  داستانی رمان گزارش یک مرگ، در 
به هوا  بالونی  که  انگار  برادر خبر می دهد،  به دست چند  ناصر  نام سانتیاگو 
فرستاده می شود. پس از آن مرحله به مرحله به شرح ماجرا می پردازد، انگار که 
با هر شرحی سوزنی به این بالون زده می شود. تا جایی که در انتها، همزمان 
در  نیز  عبدی  زهرا  می افتد.  زمین  بر  سانتیاگو  نعش  سوراخ،  بالون  نعش  با 
قاصدک داستانی رمان ناتمامی می گوید:»امروز درست یک هفته است که لیان 
جفره ای، دانشجوی ارشد ادبیات فارسی، ناپدید شده. یک هفته است هم اتاقی 
بوشهری من به خوابگاه برنگشته. دانشجوی محبوب همه ی سال های دانشگاه، 
مسئول آموزِش کودکان کار دروازه غار تهران، گم شده. وقتی می خوابم سقف 
کالس  در  لیان  خالی  جای  امروز  بینی ام.  ُنوک  به  می چسبد  و  می آید  اتاق 
اسطوره شناسی به من فهماند، گیل گمش بودن، جنگیدن با هوم بابا غول 
از یک دختر دانشجوی شهرستانی بودن در  آتش خوار، خیلی راحت تر است 
تهران. خیلی راحت تر از من سولماز صولتی بودن است.« و از آن پس به شرح 
ماجرا می پردازد؛ به صورتی که در هر فصل پرده از رازی برمی دارد. اما این شرح 
ماجرا خطی نیست و همراه با رفت و برگشت های زمانی است. پایان این روایت 

اما بسیار متفاوت از گزارش یک مرگ است.
زهرا عبدی در این رمان نه تنها ماجرای شخصیت اول و دوم، لیان و سولماز را 
به تصویر می کشد، شخصیت های زیادی را وارد داستان می کند که گاه آنها را 
به خوبی می پروراند؛ مانند دکتر شمسائی، و گاه سرسری از کنارشان می گذرد؛ 
معمول  بسیار  روایت  این  در  شدن  گم  مرکزی.  حراست  رئیس  همتی  مانند 
است. از لیان، پدر و برادرش گرفته تا استاد دانشگاه، دکترشمسایی و دخترک 
بدترین  شدن،  گم  که  رسیدم  نتیجه  این  به  »امشب  تنسگل.  کولی،  زیبای 
اتفاقی است که ممکن است برای کسی بیفتد. حتی از مرگ هم ناامیدکننده تر 

است. یک پایان باز برای یک ماجرای کامال بسته.« 
یکی از زیبایی های این رمان تغییر راوی در فصل های کتاب است؛ در فصل های 
فرد راوی اول شخص مفرد است اما در فصل های زوج راوی دانای کل است. 
یکی دیگر از زیبایی های این رمان استفاده از داستان های طوفان نوح، عصای 
موسی، عیسای مصلوب، شیخ صنعان، تهمتن، اسپارتاکوس، قدیس مانوئل، 
میرزا  و  مشروطه  داستان  وزیر،  حسنک  و  زوزنی  بوسهل  بودلف،  و  افشین 
جهانگیر خان صوراسرافیل، امیر کبیر و مهد علیا، و اسطوره ها خصوصا اسطوره 
گیل گمش و ِانکیدو و مقایسه آن با شرایط حاضر در دانشگاهی در شهر تهران 
است: »خدایان دوست ندارند آدمیزادگاِن دون مایه به قلمرِو آنها نزدیک شوند. 
لرزش  که  پیری  بازهای  فاش شود. مثل شعبده  اسرار خدایی شان  می ترسند 
دست شان را زیر شنل های سیاه شان پنهان می کنند. خدایان در گروه های 
دانشگاه هم می ترسند مثال بی سواد بودن شان لو برود و هیچ دانشجوی خود 
راه نیفتد برای کیف کشی.« »همه خاطرشان  باخته ای هم حتا دنبال شان 

هست که جعفری حکم تعلیق شمسایی را خودش دوان دوان برده 
تا بدهد دستش. نگذاشته بود مراحل اداری نامه طی بشود.  بود 
از اتاق رئیس امضا را گرفته بود و خودش حمال نامه شده بود. البته قبلش 
شمسایی رفته بود و جعفری از لذِت دادن حکم تعلیق محروم مانده بود. همان 
موقع جهانگیر مطلبی در باره ی این کاِر خاِم جعفری نوشته بود و آن را تشبیه 
کرده بود به کار مهد علیا و نامه ی قتل امیر کبیر که دقیقا به همین شیوه خود 
مهد علیا، نامه به دست، سرسرای کاخ را دویده بوده که مبادا شاه پشیمان 

شود.« 
نویسنده با اشعار کهن نیز آشناست. در انتهای کتاب از قصیده خمریه رودکی 
سخن به میان آورده است. این قصیده به افتخار بزرگ مردی به نام ابوجعفر 
صفاری توسط رودکی در مجلس بزم امیر نصرابن احمد سامانی سروده شده و 

در حقیقت دستور تهیه شراب است. 
تصویر  به  را  دانشجویی  خوابگاه های  نانوشته  قانون  سه  رمان  این  در  عبدی 
می کشد: عادت، بی رحمی و فراموشی. »توی خوابگاه همه تخم مرغ دزدهایی 
هستند که اگر فرصتی پیدا کنند، با همه ی ظاهر آکادمیک شان، محض شوخی 
هم که شده شتردزدهای قابلی می شوند. یاد می گیرند که اگر به موقع انگشت 
توی مربای کسی نکنی، مربای خودت رفته. منطق خوابگاه یک منطق فراگیر 
است. مربا نباشد انگشت توی مقاله ی کسی می زنی. لیان حق داشت عاشق 
ننوشت،  سیستم  در  جاری  حماقت  اثبات  برای  مقاله  یک  بشود؛  شمسایی 
انگشت توی مقاله ی هیچ دانشجویی نزد. دختر همان ناخدایی که از دریای رو 
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

این  روبرو هستیم، شاید  آن  با  زمان همه گیری کووید–19 و شرایطی که  در 
مطلب در ذهن ما شکل گرفته باشد که چه جای شعر و شاعری است؟! که 
ایران، مانند مردم  را دارد؟!... مردم  دل و دماغ سرودن شعر و خواندن آن 
باقی دنیا، همواره شاهد بالیا و مصیبت های فراوان در طول تاریخ بوده اند و 
هنوز هم هستند. ادبیات و به ویژه شعر همیشه مرهمی بوده بر زخم انسان. 
گاه درد او را تسکین داده و شکیبایی اش را باال برده، گاه او را تشویق کرده تا 
از حال افسردگی به درآمده و چاره ای ساز کند، و گاه او را پند و حکمت داده 
تا در دوران گرفتگی به فکر هم نوعان خویش باشد و نوع بشر را از یاد نبرد. 
شاید معروف ترین شعری که در باب صلح خواهی و انسان دوستی شنیده باشیم 
و بدانیم سه بیت مشهور حکایت مشرف الدین مصلح بن عبداهلل شیرازی ملقب 

به سعدی است در گلستان او:
بر بالین تربت یحیی پیغامبر علیه السالم معتکف بودم در جامع دمشق که 

یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منسوب بود اتفاقا به زیارت آمد و نماز و 
دعا کرد و حاجت خواست.

و آنان که غنی ترند محتاج ترند درویش و غنی بنده این خاک درند  

آن گه مرا گفت از آن جا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان خاطری همراه 
من کنید که از دشمنی صعب اندیشناکم. گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن 

قوی زحمت نبینی.
خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست به بازوان توانا و قوت سر دست  
که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید  
دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت 
وگر تو می ندهی داد روز دادی هست ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده  

که در آفرینش ز یک گوهرند بنی آدم اعضای یک پیکرند  
دگر عضوها را نماند قرار چو عضوی به درد آورد روزگار  

نشاید که نامت نهند آدمی تو کز محنت دیگران بی غمی  
                           

 »سعدی، گلستان ـ باب اول، در سیرت پادشاهان«

مهشید بیورمن شریفیان در سال 1349 )1971( در بوشهر به دنیا آمده و بیشتر 
عمرش را در بوشهر و شیراز گذرانده است. او در ایران در رشته زبان و ادبیات 
فارسی تحصیل کرده و در سال 1379 )2۰۰1( به سوئد مهاجرت نموده. در سوئد 
علوم اطالعات و کتابداری خوانده و اکنون در کتابخانه ای در استکهلم مشغول 
اشعار شاعران  ترجمه  او  نوشتن است.  به کار است. عالقه ی اصلی شریفیان 
مورد عالقه خود را در سایت خانه شاعران جهان منتشر می کند. مجموعه اشعار 
شریفیان به فارسی و سوئدی در دست انتشار است. او در حال نوشتن مجموعه 

داستان های کوتاه خود است و رمانی را هم در دست تحریر دارد.

قطارم زمین را می دود
قطارم زمین را می دود

پشت پنجره خیره ام
و در انتظار

مبادا برسی و من نباشم
من

که به انتظار نشسته ام
همه عمر

فقط برای این که هر بار گونه هایت را ببینم
که در انفجار هزاران شکوفه ی شاد 

دست تکان می دهند
و غنچه ی لب هایت

که بوسه می شوند
آواز می خوانند

و آرام از من دور می شوند.

»مهشید بیورمن شریفیان«

بر کمرگاه بهار
چراغ را که خاموش می کنی

بر کمرگاه بهار
جوان می شود

فندق پیر؛
جام الله را از هوش زمین پر می کند

و از نسیم ُترد کالهی می دزدد
به وسعت شکوفۀ َکم خیالی که

هم اکنون
از جشنواره ی آفتاب بیآید.

آی،
جام شرابم کو؟

بدین سرخوشی که من از مدار آفتاب می گذرم
نام تو بر ماهواره ها سرود سفر خواهد شد...

بدین عاشقانه نفسی در نسیم گیسوان تو جاری ست
صحرا

در سروده های من
سراب و شراب را از پیوندی کهنه می رهاند...

آی...
بدین خرمی که بهار از کوچه نوروز می گذرد

درخت فندق پیر از رویاهای تلخ تهی خواهد شد.

تهی شده از شب
خالی از سرمائی که از خان زال می گذرد

ایمن از تیر اسفندیار
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پاورچین می گذرد
تمنای بهر

از رگ فندق:
تا زایش گرهی سپید و چوبین
در صدفی قهوه ناک و چاکیده
که از روزن دگردیسی ی خویش

به عمر پروانه های رنگین می اندیشد و 
در طلوع رنگین کمان

منفجر خواهد شد؛
تا لبخنده ای کوچک از تو

که در گلویم به چابکی فرو می چکد و
ستاره ای را در رگ سرخم می گشاید

که پنجره ی آینده را
از تصویر گل میخ های کهن پر می کند.

بدین سرخوشی
در بهاری که منتظر هیچ کس نمانده است

در بارانی که صلیب های گمشده را شستشو می دهد
و صورت گلدسته ها را می چرخاند

به سوی ماهواره ای که هم اکنون از مدار ما می گذرد...

بدین سرخوشی
در ترانه عشقی

که از هفت سین زبان رد می شود
و روز نو را

مثل کبوتران نقاشی
در کیسه ی پستچی ها خالی می کند...

آی،
جام شرابم کو؟

کیست که این گونه آسیمه سر به در می کوبد و
از ما عیدی می خواهد؟

کیست این که پشت چشم های پنجره می نشیند و در فرهنگ ها
معنای نام ما را به هم می دوزد؟

کیست این که بر کمرگاه بهار
از هفتمین خان انتظار بیرون می آید و

مویش، همه، به نقره ی بافته می ماند؟

آی...
فقط بوسه ای وامم ده

تا صد چندانش را به پای خنده ی بی باک تو
بهار کنم،

که شراب بوسه ی تو
از تنگ خواب مست تا است

وقتی چراغ را خاموش می کنی
و سبزه بهاری را

به خانه ی بازوان من
می سپاری...

لندن  ـ  مارس ۱۹۹4
»اسماعیل نوری عال 

 نشریه پویشگران،
 شماره های 8 و ۹«

ای جان آفتابی عشق
آری شبی ست شسته به تاریکی و به خون

در خاطرم ولی
شمعی چراغداری خود را

در راه سرخ صبحدم آغاز می کند
اینجا سرای بسته خاموشی ست

اما
در من پرنده ای ست که آزادی تو را

یکریز در ترانه اش آواز می کند
پاییز قلب هاست

اما دلم به حوصله مندی درین هوا
پروردن بهار دگر ساز می کند

با شمع و با پرنده و با عطر نوبهار
حبسم به یک قفس

ای جان آفتابی عشق   ای سپید فام
دست بلند تو

کی تیغ می کشد
کی در به بستگان غمت باز می کند؟

»سیاوش کسرایی  ـ  هوای آفتاب«

می توانیم به ساحل برسیم
اندهت را با من قسمت کن

شادیت را با خاک
و غرورت را با جوی نحیفی که میان سنگستان

مثل گنجشکی پر می زند و می گذرد.
اسب لخت غفلت در مرتع اندیشه ما بسیار است

با شترهای سفید صبر در واحه تنهایی
می توانیم به ساحل برسیم

و از آنجا
ناگهان

با هزاران قایق
به جزیره های تازه برون جسته مرجان

حمله ور گردیم.
تو غمت را با من قسمت کن

علف سبز چشمانت را با خاک
تا مداد من

در سبخ زار* کویر کاغذ
باغی از شعر برانگیزد

تا از این ورطه بی ایمانی
بیشه ای انبوه از خنجر برخیزد

»منوچهر آتشی  ـ  آواز خاک«
سبخ  ـ  زمین رس شوره بسته که از زیر آب دریا خارج شده

صدای زاینده رود می آید
کبوتران کوچک بی نشان

هزاران بال بسته
شما را به عاشقان ایران سوگند

تصویر پروازتان
بر زنجیر سلول های نقره ای

شکست سدهای سنگی 
رسیدن به لب های آزاد است. 

صدای زاینده رود می آید
زاینده رود.

»مریم رئیس دانا  ـ  سایه آسوریک«
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www.issd.pccsd.org    follow us on Facebook and Instagram

در روز 8 مارچ 2۰2۰، برنامه ای برای آماده سازی مقدمات جشن نوروزی در مدرسه برگزار 
برای سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن  انجمن خانه و مدرسه مواد الزم  شد. مسئولین 
را تهیه کرده بودند. دانش آموزان دسته دسته با همکالسی ها و آموزگارانشان به میز های 

مربوطه می رفتند و تخم مرغ های خود را رنگ کرده و سبزه خود را نشا می زدند. 
  

در شامگاه روز جمعه 6 مارچ 2۰2۰، گروه های رقص مدرسه ایرانیان چندین رقص زیبا در 
ورودی موزه هنر سن دیگو اجرا کردند. 

جشن نوروزی مدرسه ایرانیان به دلیل پند میک کووید ـ 19 برگزار نشد. 

به دلیل پند میک کووید ـ 19و بسته شدن مدارس، کلیه 
کالس های مدرسه به صورت آنالین در روزهای پنجشنبه 

و یکشنبه برگزار می شود.
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هابیل و قابیل

اگه توی همین شهر خودمون یا توی کل 
کشور یه همه پرسی بکنن که آیا ایرانی ها 

سفیدن یا نه، جوابش چی درمی آد؟ 

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 تا 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 »حدود سفیدی ایرانیان« است.

هابیل: از دیدنت خیلی خوشحالم! عجب اوضاع و احوالی شده! هیچ کس فکر 
نمی کرد یه همچی روزی رو ببینه. این ویروس لعنتی همه دنیا رو به هم ریخت. 
توی خونه پوسیدم. البته از یه جنبه هایی هم چیزای مثبتی ازش بیرون اومد که 
خود من هنوز نتونستم برای خودم حالجیش کنم. خیلی دلم برات تنگ شده 

بود؛ گفتم بیای بریم یه قدمی بزنیم.

قابیل: منم همین طور. من که تا همین چند وقت پیش هنوز سر کار می رفتم 
ولی باالخره از باال دستور اومد که همه از خونه کار کنن. به هرحال هفته ای یکی 
دوبار یه سری به شرکت می زنم.. دو سه بار خواستم بیام ببینمتون که خودت 
با   داری  کارت  روزا سوای  این  باال س. شنیدم  ریسکش  نیام چون خیلی  گفتی 

سرشماری هم کار می کنی. بابا تو عجب حالی داری! 
آمارگیریه؟ خب  فکر  به  کی  احوال  و  اوضاع  این  توی 
پارک غیر  توی  اینجا که  بردار.  رو  حاال دیگه ماسکت 

من و تو کسی نیس.

هابیل: نه ماسک سر جاش می مونه. این ماسک واسه 
حفاظت توِهه ولی حاال که ماسک نمی زنی لطف کن فاصله تو حفظ کن. آره، 
مردم  به  داوطلبانه.  البته  می کنم.  کار  سرشماری  سازمان  واسه  شبا  و  عصرا 
ایمیل می زنم یا پیغام می فرستم که مطمئن بشم ایرانی ها توی سرشماری شرکت 
می کنن. خیلی ها متاسفانه فکر می کنن دیگه با این َپندمیک خبری از آمارگیری 
نیس. خوشبختانه مهلتش رو تا آگوست تمدید کردن. خیلی اهمیت داره که همه 
ایرانی ها شرکت کنن؛ بلکه یه سرشماری نسبتا دقیق تری به دست بیاد. می دونی 
که آمارگیری ها هر ده سال باید انجام بشه. از یه طرف مهمه که همه شرکت 
کنن چون به دولت فدرال کمک می کنه تا بتونه بودجه درستی بر اساس آمار 
درست اختصاص بده. از طرف دیگه، واسه ما ایرانی ها هم مشخص بشه چند 
نفر هستیم. وقتی تعداد واقعی روشن بشه آدم می تونه صدا داشته باشه و حقش 

ضایع نشه. تو فرم خودت رو پر کردی؟

قابیل: نه راستش! حالشو نداشتم. همین روزا می کنم، چون می دونم اگه نکنم 
میآن در خونه ام. دفعه پیش هم اومدن در خونه مون. بعدش هم چه فایده داره 
که بنویسم ایرانی؟ دفعه پیش منو مجبور کردی بنویسم ایرانی–آمریکایی، چه فایده 
داشت؟ این دفعه هم من فرم رو دیدم. هیچ جا نمی گه »ایرانی«. من که می نویسم 
از اون گذشته من  از باکس های دیگه به ما نمی خوره.  سفید. چون هیچ کدوم 
نمی فهمم تو چه اصراری داری که ثابت کنی ایرانی ها سفید نیستن! ما به خدا 
از خیلی از اینایی که اینجا هستن سفیدتریم. باورکن این بار هم اکثر مردم می 

و  آریایی  رو  ایرانیا خودشون  اکثر  اوال  نویسن سفید. چون 
سفید پوست می دونن. دوم این که توی این اوضاع و احوال 
مگه عقلم پاره سنگ می زنه بنویسم ایرانی؟ ما همه ش سعی 
می کنیم قاطی بشیم، تو هی می گی ایرانی بمونیم. تو خودت 
حتما می دونی که خیلی ها نمی نویسن ایرانی چون می دونن 
در  آمریکا  و  ایران  بین  جنگی  و  بخوره  تخته  به  دری  اگه 

بگیره اول کاری که می کنن اینه که ایرانی ها رو جمع کنن توی کمپ که زیر نظر 
بگیرنشون. مگه این کار رو با ژاپنی ها نکردن؟ حاال ژاپنی ها نمی تونستن ِبِلند بشن، 

ما که می تونیم.

هابیل: خوب شد گفتی. آره اواًل حتما ُفرِمت رو پر کن و بفرست. خیلی راحت بود، 
ده دقیقه هم طول نکشید. اگه پرنکنی یه کرونایی می فرستیم درخونه ت!! دومًا، 
توی فرم هم اون جوری که گفتی جایی واسه »ایرانی« در نظر گرفته نشده و باید 
دستی نوشت. چون ما جزو هیچ کدوم از اون نژادهایی که نوشته شده نیستیم، 
یا »Others« عالمت زدم و نوشتم  اون باکس که نوشته »دیگران«  من روی 

»ایرانی«. اما در مورد سفید بودن ایرانی ها، خیلی از ایرانی ها جدًا به اشتباه فکر 
می کنن سفیدن. البته این رو هم بگم که دولت فدرال هم ایرانی ها رو سفید می 
دونه؛ ولی فکر می کنی اگه توی همین شهر خودمون یا توی کل کشور یه همه 
پرسی بکنن که آیا ایرانی ها سفیدن یا نه، جوابش چی درمی آد؟ تا حاال چند دفعه 
توی فرودگاه به خود تو گیر دادن؟ مگه  خودت پارسال نمی گفتی دلیل این که 
نذاشتن رئیس بخش بشی ایرانی بودنت بود؟ تو هم می دونی که توی این مملکت 
و  پرت  بودن همه  آریایی  جریان  اون  می دونن.  رو سفید  اروپایی  نژادهای  فقط 
پالس. اینا رو زمان رضاشاه درآوردن که یه غرور الکی تو مردم به وجود بیارن و 
خودشون رو از همسایه ها جدا کنن. اون بنده خدا خودشم فکر می کرد پسر خاله 

هیتلره. اصال این بحث ها غلطه.

قابیل: یعنی چی غلطه؟ از نظر تاریخی مگه آریایی ها به ایران نیومدن؟ اصال مگه 
اسم ایران به معنی »سرزمین آریایی ها« نیست؟ خوب حاال شاید اون مامور فرودگاه 
یا رئیس من تاریخ ندونه، ما که می دونیم! باید بهشون آموزش بدیم. با الپوشانی 
کردن که چیزی درست نمی شه. من سر کار یا توی مدرسه بچه هام همیشه این 
بحث رو پیش می کشم که ما آریایی هستیم و با این عرب پرست هایی که توی ایران 
سر کار هستن فرق داریم. همه شون قانع می شن. توی این مملکت این حق رو 

داریم که از واقعیت دفاع کنیم و آگاهی بدیم. مگه نه؟

هابیل: ببین عزیزم، اواًل هیچ نژادی از نژادهای دیگه بهتر یا بدتر نیست. یعنی 
امیدوارم این حرف هایی که می زنی از روی نژادپرستی 
جور  این  و  بقیه  از  بهترن  ها  آریایی  مثال  که  نباشه 
اراجیف. ثانیًا، ازت خواهش می کنم یه کتاب به اسم 
»حدود سفیدی« که نویسنده اش هم یه استاد جوون 
ایرونیه رو بخون. مطالب فوق العاده جالبی داره و پر از 
مصاحبه و بررسی های علمیه که خیلی مطالب رو روشن 
می کنه. حاال بذار از آریایی ها برات بگم. البته قصد من به هیچ وجه باال بردن 
و یا توی سرزدن هیچ نژاد و گروهی نیست. فقط از جنبه تاریخی می خوام برات 

چند تا سئوال مطرح کنم که خودت بررسی و تحقیق کنی. 
به  پیش  سال  هزار  سه  حدود  بودند،  گردآورنده  و  شکارچی  که  آریایی،  اقوام 
ایران خالی بود یا قبال کسانی  آیا فالت  ایران اومدن. اولین سئوال اینه:  فالت 
زندگی می کردن!   ایران  در فالت  دیگه  اقوام  که  زندگی می کردن؟معلومه  اونجا 
شهرنشین هم شده بودن؛ یعنی پیشرفته تر بودن. تمدن ها و شهرهای بزرگی در 
شرق ایران، مثل شهر سوخته در نزدیکی زابل و جاهای دیگه در ایالم و ناحیه های 

مختلف اون روز ایران وجود داشت.
سئوال بعد اینه: ایران چند بار مورد هجوم اقوام و نژادهای مختلف قرار گرفته. 
فکر می کنی این نژادها و ملت ها بعد از این که دولت های ایرانی را شکست دادند 
کجا رفتن؟ آیا برگشتن به والیت خودشون و »آریایی«ها رو به حال خودشون رها 
کردن؟ چه بر سر سلوکی ها اومد؟ چه بر سر اعراب اومد؟ چه بر سر مغول ها 
اومد؟ چه بر سر اقوام ترک آسیای مرکزی، که هشتصد سال در ایران حکومت 
می کردن، اومد؟ آیا اینها همه برگشتن خونه هاشون یا موندن در ایران و قاطی 

مردم دیگه شدن؟

قابیل: من نمی دونم. تاریخی رو که ما توی مدرسه می خوندیم این بود که آریایی ها 
از شمال دریای کاسپین به ایران اومدن، بعد هم مادها و هخامنشیان امپراطوری 
راه انداختن و ایران هم یعنی سرزمین آریایی ها. بعد هم 
با همه حمله ها و هجوم هایی هم که به ایران شده هنوز 
تونسته هویت ایرانی خودش رو نگه داره و زبان و فرهنگ 
خودش رو حفظ کنه. هنوزم ایران با همه کشورهای دور 
و برش فرق داره. تا اونجایی هم که من یادمه، درسته که 
خیلی ها به ایران هجوم آوردن و اون رو اشغال کردن ولی 

فرهنگ و زبان ایرانی رو یاد گرفتن و موندن.

هابیل: قربون دهنت. موندن. یعنی این نژاد اون قدر قاطی شده که از همه چی 
توش هست. خوبیش هم در واقع به همینه.  بذار نقشه ای رو که چند وقت پیش 
توی اینترنت دیدم بهت نشون بدم. ببین چقدر رنگارنگه. ببین چه قدر نژادهای 
مختلف توش هست. چرا باید آدم به این دام بیافته که مثال آریایی از قوم های 
دیگه سره؟ هر جای ایران می ری رنگ خودش رو داره، آداب خودش رو داره، 
حتی زبون خودش رو داره و شاید هم دین خودش رو. آیا باز هم فکر می کنی ما 

سفیدیم و آریایی خالص؟

حدود سفیدی ایرانیان

اقوام آریایی، که شکارچی و گردآورنده 
بودند، حدود سه هزار سال پیش به 

فالت ایران اومدن.
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یکی از دالیلی که می خواهیم تعداد ایرانی 
ها معلوم بشه همینه که وقتی ببینن یه 
میلیون یا دو میلیون ایرانی توی کشور 
هست به فکرشم نمی افتن که بخوان اونا 

رو جمع کنن.

قابیل: نکته جالبیه! ولی از بحث مون دور افتادیم. برگردیم سر آمارگیری. 
خوب اگه به فرض همه بنویسن »ایرانی« این خیلی کار رو واسه دولت 
آسون می کنه که اگه بخوان بیان جمعمون کنن . مردم اطمینان نمی کنن! 
قانون  طبق  می گی  که  دونم  می  »ایرانی«.  نویسن  نمی  همین  واسه 
نمی تونن به این اطالعات دسترسی پیدا کنن. یعنی مثاًل اداره سرشماری 
اطالعات مردم را به اداره مهاجرت نمی ده یا اگه کسی واسه شغل حساس 
تقاضا می کنه نمی رن ته و توش رو در بیارن ببینن یارو نوشته ایرانی. با 
وجود این که قراره این اطالعات هفتاد سال در دسترس دیگران نباشه ولی 
خب دولت ها عوض 
قانون ها  و  می شن 
هم عوض می شن. 
خودم  واسه  من 
این  مردم  نمی گم. 
جوری فکر می کنن 
و نمی تونن به دولت 

اعتماد کنن.

رو  این کار  قانون نمی تونن  اشاره کردی که طبق  هابیل: خب خودت 
بکنن. اگه کسی این کار رو بکنه جریمه نقدی و زندان داره. این که آیا 
تا حاال دولت یا کسی این کار رو کرده یا نه، نمی دونم! ولی بذار دو تا 
نکته رو بگم: اول این که این مملکت خوشبختانه قانون داره. همون طور 
که دیدی وقتی دولت ترامپ می خواست سئوال سیتیزن شیپ رو هم 
توی فرم ها بذاره سوپریم کورت نذاشت. بعد هم اون دوره که ژاپنی ها 
رو ریختن توی کمپ گذشت. یکی از دالیلی که می خواهیم تعداد ایرانی 

ها معلوم بشه همینه که وقتی ببینن یه میلیون یا دو میلیون ایرانی توی کشور 
هست به فکرشم نمی افتن که بخوان اونا رو جمع کنن. از طرفی با این تعداد، 
سیاستمدارها، کاندیداها و دولت ها چاره ای ندارن جز این که ما رو جدی  بگیرن. 

همیشه گفتن که تعداد قدرت می آره.
توی این فرم ها می تونی جلوی هر باکسی رو که فکر می کنی در موردت درسته 
عالمت بزنی یعنی سفید، آسیایی، سیاه و غیره بعد توی اون جایی که برای توضیح 
تعیین شده بنویسی »ایرانی«. خیلی ها می نویسن »سفید« بعد می نویسن ایرانی. 
من فکر می کنم وقتی ما می نویسیم »سفید« خودمون رو از حقوق اقلیت بودن 

محروم می کنیم. می شیم سفید مث بقیه مردم. 
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به رویش به اندازه برمی داشت. شاید برای همین هم گم شد.« 

 در این روایت اتفاق های متعددی شکل می گیرند. نویسنده خود به این قضیه 
اشراف دارد و می گوید: »حجم اتفاق های باورنکردنی به قدری زیاد است که 
گاهی فکر می کنم زندگی ما این جا شده یک بداهه نوازی بی پایان.« در این 
روایت بسیاری از شخصیت ها، مهاجرند؛ شمسایی از ترکیه به ایران مهاجرت 
کرده، پناه صادقی دانشجوی ایرانی پناهنده به سوئد است، کولی های دروازه 
شادداشت  تا  شدند  کوچانده  ایران  به  هند  از  و  بودند  مهاجر  اجدادشان  غار 
ایرانیان را فراهم کنند، لیان از جفره به تهران مهاجرت کرده و قصد برگشت 
ندارد، سولماز از اهر به تهران آمده تا درسش را به پایان برساند. »اصال هر کسی 
که مجبور شود از جایی به جایی کوچ کند، خودش را از خودش جا می گذارد و 
می شود دیگری و دیگری یعنی تویی که تصمیم می گیرد چه قدر از خودت، ته 

کاسه ات، باقی بماند.«
ناتمامی مملو از کلماتی است که در گویش تهرانی معنا دارند: چپه تراش، تاقال 

بازی، لرگیده، گیجگالو.
اما  می بیند  جونده  چشم های  با  را  موجودی  بیداری  در  بیگاه  و  گاه  سولماز 
زده  او  به  توهم  برچسب  بگوید  سخن  دیگران  با  موجود  این  از  اگر  می داند 
می شود. این موجود عجیب همیشه همراه اشاراتی است که نشان می دهد قبل 
یا بعد دیدنش اتفاقی می افتد. خواب ها نیز در این اثر نشانه هایی هستند که 

باید دنبال شوند.
از لیان چندین دفتر خاطرات به جا مانده و در جایی گفته که تمام زندگی ها 
از قصه این است که تکرارش  انتقام  و ماجراها قصه های تکراری اند و بدترین 
کنی. سولماز اما معتقد است که با انبوه ماجراها روبروست و دارد به آنها عادت 
می کند. او می گوید:» همه فکر می کنند یک زندگی آرام و بی دردسر، بزرگترین 
مشکلش عادی بودن همه چیز است. اما وقتی زندگی ات ُپر می شود از ماجرا 
هم دوباره قصه همین است. حتا هیجان انگیزترین ماجراها هم عادی می شوند. 

خود هیجان هم عادی می شود. آن کسی که بانجی جامپینگ می کند، بعد از 
دوبار پریدن، دیگر از ترشح آدرنالین خبری نخواهد بود. برای ترشح آدرنالین، 
بار باید واقعا بپری. مغزت خیال می کند دوباره آن ِکش، لحظه ی زمین  این 
خوردن نجاتت می دهد و دوباره بعد از تاب خوردن می کشندت باال. تا بیاید 
آخرین  برای  و  قدرت  نهایت  با  را  آدرنالین  ترشح  دستور  و  بفهمد  را  واقعیت 
از عادی شدن جان سالم به در ببرد.  بار بدهد، پکیده. هیچ کس نمی تواند 
همیشه عادت می کنی؛ اول به خودت، بعد هم به هر چه پیش آید، تا لحظه 
ای که مغز جا بماند از حادثه. تا لحظه ی که مغز یک ناتمام باقی می ماند.« 
عادت می کنیم حرف تازه ای نیست؛ قبال زویا پیرزاد در کتابی به همین نام از 
آن حرف زده است. نام رمان را زهرا عبدی ناتمامی گذاشته و در جای جای 
کتاب این کلمه بارها تکرار شده است. در جای دیگر می گوید: »هیچ فرمانده ی 
از  برای شان  با کسانی که  امید زندگی  به  برگردد  زنده  از جنگ  نباید  دالوری 
از جنگ زنده برمی گردد محکوم می شود به  جان گذشته بود. فرمانده ای که 
یک ناتمامی بی پایان.« در صفحات پایانی داستان، خواننده متوجه می شود که 
هنوز نمی داند لیان کجاست. نویسنده داستان را با این نوشته به پایان نزدیک 
با  را  ناتمام می گذارند و اسمش  را  نویسنده ها آخر قصه  می کند: »... بعضی 
حقه بازی می گذارند پایان باز. با ناتمام گذاشتن قصه، در واقع بر ناتوانی شان 
در برابر ناتمام ماندن سرپوش می گذارند. این استدالل شان مسخره است که 
شارالتان!  بازهای  حقه  داشت.  خواهد  پایان  خواننده  هر  تعداد  به  داستان 

خواننده اگر خیلی همت کند، ناتمامی های خودش را به جایی برساند.« 
مسلم است که سولماز حتا در نبود لیان در حال یادگیری از او است، چنان که 

در انتهای این رمان دیگر همان آدم سابق نیست.

به عنوان اقلیت، ما از حقوق خاصی برخوردار می شیم. چه واسه بچه هامون، چه 
واسه سهمیه دانشگاه و وام گرفتن و استخدام شدن. واسه همین من به همه 
می گم باکس »دیگران« یا »Others« رو عالمت بزنن. ولی در نظر هم باید داشت 
که اآلن نسل دوم و سوم مهاجر با مردم میزبان قاطی شدن و خیلی ها رو می بینیم 
که آسیایی–آمریکایی–ایرانی هستن یا آفریقایی–آمریکایی–ایرانی یا سفید آمریکایی–
ایرانی. ولی به هرحال همین قدر هم که تعداد ایرانی ها مشخص بشه خیلی غنیمته. 

خب دیگه باید بریم. مواظب خودت باش.

قابیل: تو هم همینطور تا بعد. 
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مصاحبه با

خانم سناتور تونی اتکینز
 )رهبر سنای کالیفرنیا(

 درباره آمارگیری سال ۲0۲0 و جامعه ایرانی –آمریکایی

ایرانیان،  فرهنگی  کانون  اعضای  طرف  از  مایلم  اتکینز،  سناتور  صدر:  علی 
در  شما  شرکت  از  آمریکایی  ـ  ایرانی  جامعه  کلی  طور  به  و  خوانندگان مان، 
این مصاحبه صمیمانه تشکر کنم. این مصاحبه درباره آمارگیری سال 2۰2۰ و 
موانع موجود بر سر راه شرکت فعال و کامل اقلیت هایی مانند ما در آن است. 
اجازه دهید تا سابقه کوتاهی درباره جامعه خودمان و موانعی که به نظرم بر 
طرف  از  که  را  سئوال هایی  سپس  بگذارم.  شما  اختیار  در  است  راهش  سر 
خوانند گان مان دریافت کرده ام از شما می پرسم. مایلیم بدانیم شما به عنوان 
یکی از عالیرتبه ترین مقامات ایالت کالیفرنیا، برای جلب اطمینان مردم و در 

نتیجه شمارش واقعی جامعه ایرانی–آمریکایی چه پیشنهادی دارید.
اکثریت  است.  آمریکا  در  جوانی  نسبتًا  قومِی  جامعه  ایرانی–آمریکایی  جامعه 
قابل توجهی از ما در چهل سال گذشته به آمریکا آمده ایم و اینجا را به عنوان 
کشور  در  ما  اقتصادی  مشارکت  و  سواد  سطح  کرده ایم.  انتخاب  خود  وطن 
آمارگیری می رسد عدم  این حال وقتی نوبت به  با  باالترین ها است.  در میان 
اعتماد را شاهدیم. بر اساس دسته بندی فدرال، ایرانیان نژاد »سفید« محسوب 
می شوند. با این حال عماًل ادارات دولتی و به طور کلی جامعه، افراد با نژاد 
ایرانی را »سفید« به حساب نمی آورند. ما در مرزها، صف های بازرسی امنیتی 
در مبادی مسافرتی، محل کار و غیره مورد تبعیض و بررسی سخت و موشکافانه 
قرار می گیریم. ما اقلیت هستیم بدون بهره مندی از حقوق اقلیت ها. ما البته 
متوجه ایم که همه اینها به دلیل رفتار حکومت فعلی ایران است. اما آن حکومت 
یکی از دالیل اصلی حضور ما در این جا است. حدودًا یک تا دو میلیون ایرانی 
آمارگیری  در  مردم  که  چرا  نمی داند،  را  دقیق  عدد  آمریکا هستند. کسی  در 
مانند  مبادا  که  می ترسند  آنها  نیستند.  خود  واقعی  خاستگاه  بیان  به  مایل 
ژاپنی–آمریکایی ها در دوران جنگ دوم جهانی در اردوگاه ها جمع آوری شوند. 
متاسفانه سیاست ها و رفتار دولت فعلی کمکی در این مورد نکرده است. با این 

سابقه اولین سئوالم را مطرح می کنم:
آیا در آمارگیری امنیت افراد حفظ می شود؟ اگر من در آمارگیری نژاد و ملیت 
خود را اعالم کنم امکان بررسی و بازخواست از سوی مراجع محلی، ایالتی و 

فدرال وجود دارد؟

سناتور اتکینز: خیر، شما مورد بررسی و سئوال از سوی هیچ یک از مقامات 
و  است  امن  کاماًل   2۰2۰ آمارگیری  به  پاسخ  گرفت.  نخواهید  قرار  حکومتی 
پاسخ های افراد، محرمانه و براساس قانون محفوظ است. این یک پرسشنامه 
کوتاه است درباره افرادی که در خانواده شما زندگی می کنند و نسبت آنها با 
یکدیگر، سن، نژاد و قومیت هر شخص. اداره آمار ایاالت متحده اطالعات شما 
را در اختیار هیچ مرجع محلی، ایالتی یا فدرال قرار نمی دهد. این پرسشنامه 
درباره اطالعات مالی یا شماره تأمین اجتماعی شما چیزی نمی پرسد و هیچ 

سئوالی درباره تابعیت در آمارگیری 2۰2۰ وجود ندارد.

علی صدر: حتی وقتی به عنوان یک ایرانی–آمریکایی می خواهم نژاد و خاستگاه 
خود را بیان کنم هیچ یک از گزینه های موجود در آمارگیری معرف من نیست. 
چه کارهایی در سطح ایالتی و ملی در حال انجام است تا نهایتًا قسمتی برای 
ایرانیان یا حتی نزدیک به آن مثل »اهل خاورمیانه« یا »نژاد آسیای غربی و 

آفریقای شمالی« در پرسشنامه گنجانده شود؟

هستم،  آن  عضو  من  که   2۰2۰ آور«  حساب  به  »مرا  ائتالف  اتکینز:  سناتور 
گروهی غیرحزبی متشکل از صد و پنجاه سازمان شهری و جامعه نهاد است 

از کانتی های سن دیگو و شهرداری های امپریال. سازمان های عضو، متعهد به 
ایالت  انجام شمارش کامل و دقیق چهارده گروه جمعیتی هستند که توسط 
کالیفرنیا به عنوان »دشوار برای شمارش« شناخته شده اند؛ این مورد شامل 
سئواالت  به  پاسخ  هنگام  می شود.  هم  شمالی  خاورمیانه–آفریقای  جمعیت 
دارند  شمالی  خاورمیانه–آفریقای  خاستگاه  که  کسانی  همه  از  نژاد–قومیت، 
خانواده  مبدا  بعد  و  کنند  انتخاب  را  دیگر«  »نژادهای  گزینه  که  می خواهیم 
خود را بنویسند )مثال ایرانی، لبنانی، فلسطینی، مصری و غیره(. اگر شما با 
هر نژاد دیگری که در فرم درج شده هم هویت هستید لطفًا آن را هم عالمت 
و خانواده تان  بنویسید شما  که  باشید  داشته  به خاطر  رأس همه،  در  بزنید. 
اهل کجا هستید. این کار پیام مشخصی به دولت فدرال می دهد که آنها باید 
طبقه بندی های خود را گسترش بدهند و به وضوح خاورمیانه و آفریقای شمالی 

را به حساب آورند.

علی صدر: کانون فرهنگی ایرانیان و بسیاری از ایرانیان دیگر توصیه می کنند 
که ایرانیان هر کدام از گزینه ها در سئوال 9 را انتخاب کنند اما در جای تعبیه 
شده بنویسند: »ایرانی«. آیا در آمارگیری این موارد شمرده و اعالم می شوند؟ 

نژادها«  »سایر  بخش  در  موارد  این  آمارگیری  در  بله  اتکینز:  تونی  سناتور 
محسوب می شوند.

علی صدر: بسیار سپاسگزارم از این که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید. 
برای من مایه افتخار است که در این گفتگو حضور داشتم. 

درباره سناتور تونی اتکینز
تونی ج. اتکینز در سال ۲۰۰۰ به عنوان نماینده شورای شهر سن دیگو از منطقه ۳ انتخاب شد. 
اتکینز در دوران تصدی هشت ساله خود موفق شد به عنوان شهردار موقت سن  دیگو رهبرِی با 

ثباتی ارائه دهد، زمانی که دوران پرچالش و آشفته ای در شهرداری بود.
در سال ۲۰۱۰ با آرای مردم به مجلس ایالتی راه یافت و شش سال در آنجا خدمت کرد. همکارانش در 
سال ۲۰۱۴ او را به عنوان سخنگوی مجلس انتخاب کردند و او به عنوان اولین سن دیگویی و اولین 

همجنسگرا این مقام را به عهده گرفت. 

اتکینز در ۲۰۱۶ به عنوان نماینده منطقه ۳۹ در سنای ایالتی انتخاب شد و عالوه بر عضویت در 
در  آب،  و  طبیعی  منابع  روابط صنعتی،  و  کار  مسکن، سالمت،  نقل،  و  های حمل  کمیسیون 

کمیسیون معتبر قوانین نیز مأموریت یافت. 

در سال ۲۰۱۸ بعد از فقط یک سال حضور در سنا، با انتخاب همکارانش، او به عضویت رهبری 
 LGBTQ بعدی سنا درآمد. در ماه مارچ ۲۰۱۸ او سوگند خورد و بدین ترتیب او اولین زن و اولین

آشکار در رهبری سنا شد.

ترجمه به فارسی: مرسده بصیریان



۱۷ شماره  ۱۸۷  خرداد ــ تیر ۱۳۹۹

علی صدر: برای من این فرصت مهمی است تا برخی نگرانی ها را در مورد آمارگیری 
2۰2۰ با شما در میان بگذارم. جامعه ایرانی–آمریکایی یک از جوامع »دشوار برای 
شمارش« است. به نظر می رسد اینجا حداقل دو موضوع وجود دارد. از یک سو، 
اعتماد نسبت به دولت فدرال برای اعالم هویت به عنوان ایرانی–آمریکایی وجود 
ندارد. از سوی دیگر، از آنجا که هیچ گاه در فرم ها، محلی برای ابراز هویت ایرانی 
وجود نداشته هیچ شمارش مشخص و واقعی از ما وجود ندارد. بنابراین نمی توان 
با اطمینان گفت که ما واقعا »دشوار برای شمارش« هستیم. سئوال های من 
پرسش ها و نگرانی هایی است که از سوی افراد جامعه مطرح شده است. من این 
امکان را داشتم تا این سئوال ها را با سناتور تونی اتکینز در میان بگذارم. با این 
حال به نظرم رسید مطرح کردن برخی از این سئواالت با شما تجربه مستقیمی 

خواهد بود با پاسخ هایی تکمیلی.

سئوال اول: آیا در آمارگیری امنیت افراد حفظ می شود؟ اگر من در آمارگیری 
نژاد و ملیت خود را اعالم کنم، آیا امکان بررسی و بازخواست از سوی مراجع 

محلی، ایالتی و فدرال وجود دارد؟

میشل سیلورتورن: همان طور که گفته شده اطالعات آمارگیری محفوظ است و 
نمی بایست با هیچ مرجع دیگری در میان گذاشته شود. همچنین نباید در اختیار 
اینترنتی، اطالعات  بگیرد. ما هنگام خرید  قرار  یا صاحبخانه ها  قانون  ماموران 
داده های   .2۰2۰ آمارگیری  در  هنگام شرکت  تا  می گذاریم  میان  در  را  بیشتری 
جمع آوری شده برای تولید اطالعات آماری استفاده می شوند. اداره آمار نمی تواند 
هیچ گونه اطالعاتی را که سبب شناسایی شما و یا افراد خانواده شما شود در 

اختیار دیگری قرار بدهد.

علی صدر: حتی وقتی به عنوان یک ایرانی–آمریکایی می خواهم نژاد و خاستگاه 
خود را بیان کنم هیچ یک از گزینه های موجود در آمارگیری معرف من نیست. 
چه کارهایی در سطح ایالتی و ملی در حال انجام است تا نهایتًا قسمتی برای 
ایرانیان یا حتی نزدیک به آن مثل »اهل خاورمیانه« یا »نژاد آفریقای شمالی« در 

پرسشنامه گنجانده شود؟

میشل سیلورتورن: اگر هیچ کدام از موارد موجود در فرم در مورد شما صدق 
نمی کند می توانید نژاد و خاستگاه خود را در آمارگیری 2۰2۰ بنویسید. تالش های 
بسیاری در سرتاسر کشور در جریان است که از همه ما می خواهد دقیق پاسخ 
پویش توسط  این  ایرانی« است.  پویش »بنویس  فعالیت ها  این  از  بدهیم. یکی 
از شمارش  تا  ایجاد شده  پارس  برابری  مرکز  و   )PAAIA( آمریکا  ایرانیان  اتحاد 

دقیق افراد ایرانی آمریکایی اطمینان حاصل شود.

علی صدر: کانون فرهنگی ایرانیان هم عضو اتحاد »ایرانیان به حساب می آیند« 
است که توصیه می کند ایرانیان هر کدام از طبقه بندی نژادی در سئوال 9 را که 
مناسب شان است عالمت بزنند، اما در جای تعیین شده بنویسند »ایرانی«. آیا 

این موارد در آمارگیری شمرده و گزارش می شوند؟ 

میشل سیلورتورن: از نظر تاریخی این جمعیتی است که دقیق شمارش نشده و 
این نخستین باری است که اداره آمار آمریکا شرکت کنندگان را تشویق می کند 
تا خاستگاه ملی خود را زیر دسته بندی نژادی ای که انتخاب می کنند بنویسند. 

علی صدر: آیا در این پاندمی ما باید به آمارگیری اهمیت بدهیم؟

میشل سیلورتورن: بله البته. پاندمی کوید–19 یک یادآوری جدی است برای ما تا 
از طریق شرکت در آمارگیری 2۰2۰ مطمئن شویم که جوامع ما منابع مالی فدرال، 
ایالتی و محلی الزم را در اختیار خواهند داشت تا بتوانند به نیازهای پزشکی و 
بهداشتی سن دیگو پاسخ دهند. شرکت در سرشماری باعث بیشتر دیده شدن 
جمعیت خاورمیانه ای و شمال آفریقا می شود و به ما کمک می کند تا برای موارد 

اضطراری مربوط به سالمت افراد در آینده بیشتر آماده باشیم.

علی صدر: افراد چگونه می توانند در تشویق مردم به شرکت در سرشماری کمک 
کنند؟

با  آنالین  می توانید  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  امسال  سیلورتورن:  میشل 
تبلت، لپ تاپ یا تلفن هوشمندتان پرسشنامه را برای خانواده تان پر  کنید. 
می توانید آنالین یا با تلفن به یکی از 13 زبان ممکن پاسخ دهید و از راهنمای 
کنید.  استفاده  بریل  خط  و  درشت  حروف  زبان،  ُنه  و  پنجاه  برای  موجود 
اگر پیش از پر کردن پرسشنامه سرشماری 2۰2۰ سئوالی دارید می توانید به 
CountMe2020.org مراجعه کنید و فهرستی از شماره تلفن های مجانی و 
سازمان های مستقر در سن دیگو را بیابید که آموزش و کمک ارائه می دهند. 
سازمان های مردم نهاد ما شصت و سه زبان را پوشش می دهند و به احتمال 
زیاد می توانید کسی را بیابید که به زبانی که برایتان مناسب است با او صحبت 
کنید. تا به حال بیشتر خانواده ها سه اعالن دریافت کرده اند که آن ها را 
به شرکت در آمارگیری 2۰2۰ دعوت می کند. از این هفته اگر هنوز آنالین یا 
تلفنی پاسخ نداده باشید پرسشنامه با پست به دست شما می رسد. هنگام پر 
کردن پرسشنامه هر کس را که تا اول آوریل در خانه شما زندگی می کرده ذکر 
کنید. لطفا اطمینان حاصل کنید که نوزادان و بچه ها را چه نزدیک و چه 
خویشاوند دور )در هر سنی که هستند( به حساب آورید؛ و نیز افرادی که از 
بستگان شما نیستند و کسانی که با شما زندگی می کنند ولی محل سکونت 
دائمی دیگری ندارند. اطالعات بیشتر در باره موارد خاص و این که چه کسی 

را محسوب کنید می توانید در وبگاه
 https://2020census.gov/en/who–to–count.html ببینید.

افزار  نرم  دانلود  و  ایرانی«  »بنویس  پویش  باره  در  بیشتر  اطالعات  برای 
می توانید به لینک https://paaia.org/census/individuals مراجعه کنید.

اگر مایل هستید با ائتالف »مرا به حساب آور 2۰2۰« همکاری کنید و افراد 
بیشتری را به شرکت در آمارگیری 2۰2۰ تشویق کنید با یکی از سازمان های 

همکار ما تماس بگیرید تا درباره کارهای آموزشی آنها در
https://www.countme2020.org/coalition–partner–portal 

 آگاه شوید.

علی صدر: اطالعات چه موقع گردآوری و منتشر می شوند؟

پایان  به   2۰2۰ آگوست   14 در   2۰2۰ رسمی  سرشماری  سیلورتورن:  میشل 
می رسد. در نتیجه اطمینان حاصل کنید که پیش از آن فرم خانواده خود را 
پر کرده باشید. در ماه دسامبر اداره آمار آمریکا شمارش رسمی خود از سراسر 
کشور را طبق قانون در اختیار رئیس جمهور و کنگره قرار می دهد. در سی 
و یکم مارچ 2۰21 اداره آمار نتایج سرشماری را به ایالت ها می فرستد. این 
تغییرات جمعیت  اساس  بر  قانون گذاری  برای جابجایی حوزه های  اطالعات 

مورد استفاده قرار می گیرند.
براساس »قانون–72 سال« آرشیو ملی، اسناد سرشماری را هفتاد و دو سال 
بعد از روز آمارگیری در اختیار عموم قرار می دهد. در نتیجه اسناد سرشماری 
193۰ در اول آوریل 2۰۰2 و اسناد 194۰ در دوم آوریل 2۰12 منتشر شدند. 
ترتیب،  این  به  منتشر خواهد شد.  آوریل 2۰22  در   195۰ اسناد سرشماری 

اسناد 2۰2۰ در آوریل 2۰92 منتشر خواهد شد.

علی صدر: آیا کسی می تواند به اطالعات کلی دسترسی داشته باشد؟

میشل سیلورتورن: اطالعات کلی در دسترس همه هست. در حال حاضر 
شما می توانید نرخ عمومی مشارکت در کشور و سیر سرشماری را در آدرس 
https://2020census.gov/en/response–rates ببینید. هر کس می تواند 
اطالعات   https://2020census.gov آدرس  در   2۰2۰ سرشماری  درباره 
بیشتری بیاموزد. برای دریافت کمک در پر کردن فرم سرشماری، پاسخ به 
سئوال های شما یا مشارکت در تالش های ما برای اطمینان از شمارش همه 

افراد به وبگاه CountMe2020.org مراجعه کنید.

علی صدر: سپاسگزارم از این که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید. موفق 
باشید.

ترجمه به فارسی: مرسده بصیریان
 
 

گفتگو با

میشل سیلورتورن
)مقام برجسته توسعه و آموزش در کانتی های سن دیگو و امپریال(
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ننگ مشکالت روانی در جامعۀ ایرانی ــ آمریکایی
)قسمت اول(

نوشتۀ لی لی مژدهی
ترجمۀ مرسده بصیریان

به  دادن  اهمیت  ایرانی  فرهنگ  ارزش های  ترین  مهم  و  زیباترین  از  یکی 
دوستان و خانواده است. به عنوان یک فرهنگ جمعی، گروه در مرکز بسیاری 
از آداب، جشن ها و رسوم ما قرار دارد. پدر و مادر من هر دو به یاد می آورند و 
همچنان شگفت زده مهمان نوازی باورنکردنی پدر بزرگ و مادر بزرگم هستند 
و این که چگونه تقریبا هر روز هفته دِر خانه شان به روی مهمانان گشوده بوده 
است. هیچ چیزی لذت بخش تر از دور هم بودن نیست. مهمانی ها به آنها 
احساس آرامش و آسایش می داد چرا که یادآور زندگی شان در ایران بود و در 

ارتباط مدام بودن با دیگران.

من از بزرگ ترهایم یاد گرفته ام که وقتی از زندگی نهایت لذت را می بری که 
دوست  یک  هرگاه  باشی.  که »خانواده« شده اند  دوستانی  و  با »خانواده« 
خانوادگی ایرانی را می بینم آنها اول از همه می پرسند »مامان چطوره؟ پدر و 
برادرت چطورن؟« در اصل چیزی که می خواهند بپرسند »حالت چطوره؟« 
این که من  به  اوضاع و احوال خانوادۀ من مستقیما ربط دارد  است چون 
در چه حالم. من تنها معرف خودم به عنوان یک فرد نیستم بلکه نمایندۀ 

خانواده ام و جمعی بزرگ تر به صورت گروهی هستم.

تأثیر مثبتی بر سالمت روان ما می گذارد  زندگی درون یک فرهنگ جمعی 
چرا که آگاهی از وجود این شبکۀ حمایتی، آرامش بخش است. با این حال 
عشق ما به معاشرت و دوره کردن خودمان با خانواده و دوستان این حقیقت 
را کم رنگ نمی کند که بسیاری از ایرانیان در آمریکا دچار چالش های روانی 

می شوند.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالمت روان به وضعیتی اطالق 
می شود که در آن فرد از توانایی های خود آگاه است و می تواند با فشارهای 
عادی زندگی مواجه شود، به صورت مفید کار کند و قادر است برای جامعه ای 
که در آن زندگی می کند مثمر ثمر باشد. از سوی دیگر بیماری روانی، توانایی 
فرد به اندیشیدن و ارتباط با دیگران و زندگی روزانۀ آنها را خدشه دار می کند.

دائمی  فشار  احساس  فرهنگی جمعی،  در  زندگی  برانگیز  یک جنبۀ چالش 
برای محترم، شاد، موفق و قوی نشان دادن خود و خانواده است. خیلی 
ساده می شود گفت که شادمانی و در کنترل بودِن همیشگی، اصال انسانی 
را تجربه  آنها آسیب های مختلفی  فرزندان  و  به عنوان مهاجران  ما  نیست. 

کرده ایم و نقاط آسیب پذیر خاصی داریم.

سالمت روان هم مانند سالمت جسمانی، فردی و ذهنی است. سالمت ما و 
حال خوش ما به طور کلی با گذشت زمان و حتی در طول یک روز می تواند 
تغییر کند. برای مثال خیلی عادی است که با حال زار از خواب بیدار شویم 
ولی تا آخر روز سِر حال بیاییم. هم چنین طبیعی است که لحظات غمگین، 
از  پر  و  را شادمانه  روزهایی  و  یا لحظات  باشیم  خشمگین و عصبی داشته 
انرژی مثبت تجربه کنیم. اگر این لحظات یا روزهای غم، بی حالی و یا با 
سایر عالئم افسردگی بیش از دو هفته ادامه پیدا کنند ضروری است که از 

متخصصین سالمت روان و گروه های مورد اعتماد آنها کمک بگیریم.

سالمت روان در هر فرد شکل و احساس متفاوتی دارد و این یکی از دالیلی 
است که نشان دهندۀ اهمیت توجه ما نه تنها به سالمت فیزیکی بلکه به 
بیماری  است. معموال  یکدیگر  با  ما  روان  و  ارتباط سالمت جسم  چگونگی 
به شکل  اغلب  نشانه ها  این  می دهد.  نشان  فیزیکی  عالئم  با  را  خود  روان 
سردرد، دل درد، و درد در ناحیۀ پشت و یا خستگی مزمن بروز می کنند. 
زبان فارسی عباراتی دارد که ارتباط متقابل ذهن و جسم را توصیف می کنند. 
مثال »خفه شدم« که در ترجمۀ تحت الفظی »نمی توانم نفس بکشم« معنی 
می دهد و به طور تلویحی »از تحملم خارج است« ترجمه می شود. این عبارت 
نشان می دهد چگونه عالئم جسمی ـ مانند احساس هراس از فضای بسته 
ـ با عالئم سالمت روان مربوط به عصبی بودن، ناراحتی و تحت فشار بودن 

مرتبط است.

همان گونه که عالئم بیماری در هر شخص متفاوت است طرح های درمانی 
از طریق  تواند  می  روان  می کنند. سالمت  تغییر  دیگر  فرد  به  فردی  از  نیز 

شکل های مختلف درمان مانند تغییر در رژیم غذایی، تحرک، شرکت در اجتماع، 
دارو، مشاوره، هنرهای بیانی و انواع بی شمار روش های سالمتی به دست بیاید 

و حفظ شود.

بیماری روحی رایج و درمان پذیر است. در ایاالت متحده در هر سال از هر پنج 
نفر یک نفر دچار اختالل در سالمت روانی می شود. بر اساس مطالعات انجام شده 
توسط روانشناسان بالینی در ایران، حدود یک پنجم کودکان و نوجوانان ایرانی با 
چالش های سالمت روان روبرو می شوند که اختالل اضطرابی از جملۀ شایع ترین 
آنها است. متاسفانه جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی کمتر در تحقیقات سالمت روانی در 
نظر گرفته شده است و به همین جهت تعداد دقیق ایرانی ـ آمریکایی هایی که 

چالش ها و مشکالت روانی را تجربه می کنند در دست نیست. 

صحت و سالمت روان بنا به دالیل متعدد موضوعی نیست که در جامعۀ ایرانی 
آشکارا مورد بحث قرار بگیرد. یکی از این دالیل ننگی است که به این موضوع 
متصل می شود. ننگ را می توان به صورت مواضع و باورهایی تعریف کرد که منجر 
به طرد و اجتناب می شود و یا هراس از کسانی که متفاوت به شمار می آوریم. 
تجارب شان  یا  افراد  به  اغلب  که  است  منفی  برچسب  یک  ننگ  دیگر  بیان  به 
چالش  دچار  که  کسی  توصیف  برای  شنیده ام  که  رایج  برچسبی  می شود.  زده 
های روانی و یا تجربۀ سختی است استفاده می شود »خل« یا »دیوانه« است؛ 
اصطالحی با بار منفی. این ننگ ممکن است باعث شود در جامعۀ ما کسانی که 
از مطرح کردن احساسات خود دچار  دچار چالش ها و مشکالت روانی هستند 
ننگ بشوند و در نتیجه به انزوا رانده شده و این مانع تقاضای کمک از سوی آنان 
شود. برای ممانعت از به وجود آمدن چنین وضعیتی مهم است که صحبت کردن 

دربارۀ مشکالت روحی و روانی به طور کلی عادی تلقی شود.

امیدوارم این مقاله به ما به عنوان یک جامعه کمک کند تا نگرانی دربارۀ ننگین 
راه  بر سر  موانع  توانیم  این طریق می  از  را کاهش دهیم.  روانی  بیماری  بودن 
تقاضای کمک را کاهش داده و یا حتی از بین ببریم. از شما می خواهم به جای 
این که از خود بپرسیم »مردم چه خواهند گفت؟ یا دربارۀ من چه فکری خواهند 
کرد؟« بپرسیم »چطور می توانم صادقانه و به درستی نیاز خودم را با دیگران در 
میان بگذارم؟« ما می توانیم پاسخگوی نیازهای یکدیگر به عشق و ارتباط انسانی 
اگر یک لحظه وقت بگذاریم و فکر کنیم »چه احساسی دارم؟« و  باشیم فقط 

»چگونه می توانم کمک کنم؟«

از شما تمنا می کنم تا به هم نزدیک شویم و توجه و اهمیت بیشتری به جامعۀ 
خود بدهیم. بگذارید روابط اجتماعی را داشته باشیم در حالی که آگاهانه به افراد 

نیز اهمیت می دهیم.

----------------------------------------
لی لی مژدهی زاده و ساکن سن دیگو است که از کودکی عضو آکادمی رقص کانون فرهنگی 
ایرانیان سن دیگو بوده. او اخیرا از کالج بارد در نیویورک در رشتۀ جامعه شناسی فارغ 
تحصیل شده و اکنون به عنوان هماهنگ کنندۀ بخش خاورمیانه ای »به زانو در آوردن 
موانع« مشغول فعالیت است. »به زانو در آوردن موانع« برنامه ای است با هدف کاهش 
ننگ از مشکالت روانی از طریق ارائه برنامه های آموزشی و پیشگیری که بودجۀ آن توسط 

کانتی سن دیگو تامین می شود.
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آش رشته
مژده بهرنگ

مخاطب این نوشته تو هستی، بچه من. شاید شخص تو را مخاطب قرار می دهم 
از  زرورق قسمت هایی  اول  از  اگر  به فهمیدن هایت عادت کرده ام. شاید  چون 
را  این  هرگز  بیافتد،  قیمتش  از  ناکرده  خدای  که  بودی  نکرده  باز  را  مغزت 

نمی نوشتم. 
این چندمین نسل از ما ایرانیان است که به فنا می رود. به صالح اعصاب همه 
است قاجارها را کاًل فاکتور بگیریم که سال هاست تشت رسوایی شان از بام به 
زیر افتاده است. بعد از آنان، اجرای حکم هجرت اجباری از سنت به مدرنیته در 
جامعه ای که از هیچ نظر آمادگی پذیرش نداشت، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، 
پدران و مادران مان را تحت تأثیر قرار داد. خدا بیامرز پدربزرگ من که مرد به 
نسبت روشنفکری محسوب می شد اجازه داد دخترش از دانشگاه پهلوی شیراز 
مدرک بگیرد، به زور شوهرش نداد؛ اتفاقات متداولی که برای خیلی های دیگر 

افتادند. ولی همان ها بر علیه غرب زدگی و هجوم مینی ژوپ ها شوریدند. 
بارها با هم به این نتیجه منطقی رسیده ایم که از نسل من نمی توان توقع عادی 
بودن داشت. اثرات خوب و بد حوادث اجتماعی روی کسی که از پرحاشیه ترین 
انقالب قرن خاطره دارد، هشت سال جنگ را زیست کرده، و بریدن از این آب 
و خاک را آزموده غیرقابل انکار است. می دانم که روزهای سختی است برای 
بیشتر  که  کسانی  برای  همیشه  کردن  زندگی  باش  مطمئن  و  بودن  تین ایجر 
با  عمده  تفاوت  یک  شما  نسل  ولی  بود.  خواهد  سخت تر  می فهمند  بقیه  از 

نسل های پیش دارد و آن دسترسی وسیع به اطالعات است.
بدون تردید اگر تو و امثال تو هم مانند نسل ما تصمیم بگیرید روزهایتان را در 
افسردگی این روزهای سخت غرق کنید، همان چرخه  معیوب #وطنم ـ پاره ـ 
تنم تکرار خواهد شد. می دانم در حالی که خودم اسپند بر سر آتش هستم گفتن 
این که تو بپا از جریان زندگی جا نمانی عادالنه نیست. ولی من و تو می دانیم 
هیچ آدم عاقلی هرگز ادعا نکرده قرار است زندگی عادالنه باشد! در ضمن فرق 
بزرگ دیگری بین من و تو وجود دارد: من سال های سرنوشت ساز عمرم را در 
خشم طی کردم، سال های موشک باران، اوج اقتدار بسیج های محلی، گفتگوی 

تمدن ها، سال های سازش و... اما تو تازه اول راهی. یک راه طوالنی که هرکس 
را  خواندن  درس  مفهوم  نیست«  شدن  موفق  دلیل  خواندن  »درس  می گوید 
نمی فهمد. تاریخ این مملکت را به چشم درس نگاه کن، دختر من. اقتصادمان 
را به چشم یک بیمار محتضر ببین. هیچ می دانستی وقتی کسی به سن و سال 
تو چنین دقیق از تأثیر وقایع اجتماعی روی شعر و فلسفه ایران می گوید قند در 

دل هر بزرگسالی آب می شود چه رسد به این که مادرش باشد؟!! 
تو و خیلی های دیگر از هم نسل هایت قابلیت عوض کردن این ناآگاهی جمعی 
را دارید. تلف کردن روزها و ساعت ها پای تلویزیون و رسانه های جمعی همان 
تو  سالگی  چهار  از  ما  دهیم.  انجام  می خواهد  عامدانه  »ماتریکس«  که  است 
بارها با هم این فیلم را دیده ایم و درباره اش گپ زدهایم. تو هم مختاری و هم 
حق داری در خشم و ناامیدی این روزها غرق شوی ولی مطمئن باش حاصلی 
جز بدبختی بیشتر برای نسل بعد از خودت نخواهد داشت. مطمئن باش که 
مهاجرت هم این درد را آرام نمی کند. درد فرزند مهاجرت بودن را تحمل کردن 
آن  در  بچه من.  نیست،  در فضای همین جا  از درد جهل مرکب موجود  کم 
یا روی سرت ایستاده بودی یا  صورت هم اآلن برای مقبول جمع واقع شدن 
شرمسار از لهجه و رفتارهای مادر و پدرت؛ مال من که لهجه نیست، یک ته 

مزه تلخ نامحسوس است.
برخی رفتارها طبیعی ولی خودتخریب گر هستند، درست مثل خوردن نیم دست 
کله پاچه در تنهایی، آن هم از سر اندوه، استیصال و خوابزدگی ناشی از آن برای 
منی که دو سال است هر کالری کوفتی را می شمارم. تو هوای خود و آینده ات 
را داشته باش که من به عشق تو و آینده تو قادرم از این روزهای نزدیک به چهل 
و پنج سالگیم که آکنده به نوع جدیدی از اندوه هستند بگذرم. من نمی توانم 
تو را بِکشم چون تو به عنوان اشرف مخلوقات صاحب اختیاری. فقط دوست 
دارم بدانی تحمل نظاره کردن به فنا رفتن نسل های بعدمان کشنده تر از نابود 
شدن جوانی خودمان است. من برای تو قصه می گویم، قصه خودم را، چون تنها 
راهی است که بلدم نه چون روان شناسی می گوید بهترین روش گفتمان است. 

این مطلب از سایت »آش رشته« به قلم خانم مژده بهرنگ گرفته شده است. 
aashereshteh@
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افقی

1ـ کتابی از آنتوان چخوف ـ وحشی گری و درنده خویی 2 ـ اولین ماه پاییز ـ 
نادانی و بی سوادی ـ بخشی از ویدئو 3 ـ سیاهدانه خوشبوی گیاهی ـ محو 

کردن ـ سومین نسل ـ سایه گاه 4 ـ بزرگ ترین صحرای کشور  ـ  بیماری 
مرگبار ـ نام پنج تن از شاهان اشکانی  ـ  سطح دست و پا 5 ـ نابغه نابینا 

و ناشنوای امریکایی و نویسنده کتاب »خارج از دنیای تاریکی« ـ نمره عالی 
امتحانی  ـ  دور از هم 6 ـ سوخت چوبی ـ خانه بزرگ ـ همکار »هاردی« 
7 ـ تکان و جنبش ـ مولد صمغ کتیرا ـ منظره خارجی ساختمان ـ گندم 

8 ـ حرف بیهوده ـ کتابی نوشته »ویرجینیا وولف« بانوی نویسنده انگلیسی ـ 
طاقت و توان 9 ـ خرس فلکی ـ واحد شمارش کاغذ بسته بندی استوانه ای  ـ  
پارچه زربفت ـ باران اندک 1۰ ـ به سرعت ـ پارسنگ ترازو ـ بخشی از جمجمه 

11 ـ سود ناروا ـ حلقه الستیکی بین پیچ و مهره ـ شکوهمند
 12 ـ جایگزین او  ـ  فرزندان پسر ـ از حاالت سه گانه مواد ـ حجم هندسی 

13 ـ سلیقه ـ اسب زین کرده بدون سوار ـ موی صورت آقایان ـ من و 
جنابعالی 14 ـ بی نشان از نور ـ تله ماهیگیر ـ فرمان، دستور 15 ـ بیماری 

روانی اختالل حواس ـ شرکتی متشکل از چند شرکت کوچک تر.

عمودی

1ـ فریاد جشن و شادی ـ اجیر و مزدور 2 ـ میله توخالی ـ منسوب به خداوند 
ـ کلمه ندا 3 ـ هنوز پیدا نشده ـ ورزش راکت به دست ـ نشانه مفعول 

بی واسطه ـ الفبای تلگراف مغناطیسی 4 ـ فلز ساختمان ـ نوعی تعلل در 
انجام وظایف ـ پیرایش نوشته 5 ـ بسته پستی ـ داخل ـ شبکه رایانه ای ـ 

گروه آواز به صورت جمعی 6 ـ چاپ شدنی مطبوعاتی ـ فیزیکدان ایتالیایی و 
کاشف مغناطیس حیوانی 7 ـ اعمال زیارت خانه خدا ـ راندن ـ دالوری 

8 ـ گروی ـ محل شالی کاری ـ تنظیم ساز 9 ـ از دانه های خوراکی ـ باغ 
بهشتی ـ رودی در اروپا 1۰ ـ پایتخت کشور »فنالند« ـ محموله 11 ـ عریان ـ 
پیش در آمد آشغال ـ آدم دقیق پیچش آن را بیند ـ دلیر مرد طبرستانی عهد 

عباسیان 12 ـ بصیرت ـ تو در تو و نوعی شیرینی حلوایی ـ خورشید 
13 ـ طریقه و اسلوب ـ نور و روشنایی اندک ـ شماره استاندارد بین المللی 

کتاب در کشورمان ـ شهری باستانی در جنوب تهران 14 ـ واحد پولی در قاره 
آسیا ـ جریان هوا ـ شهری در استان فارس 15 ـ نبرد دریایی میان »ناپلئون« 

و انگلستان که در سال 18۰5 میالدی اتفاق افتاد ـ حمله و یورش آوردن. 

گردهمایی  انجمن دوستداران کتاب در شنبه بیست و نهم فوریه 2۰2۰ 
در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار شد. کتاب اتوبوس پیر، نوشته ریچارد 

براتیگان )با عنوان اصلی
 )Revenge of the Lawn: Stories 1962–1970 by Richard Brautigan 

موضوع اصلی بحث و گفتگوی گردهمایی ماه فوریه بود.

همچنین کتاب های زیر معرفی و بررسی شدند:
• اعترافات هولناک الک پشت مرده، نوشته مرتضی برزگر

• هرس، نوشته نسیم مرعشی
• آدمخواران، نوشته ژان تولی

• داستان تو، صحرا، نان، از مجموعه داستان های کوتاه اصال هم 
ناگهان نبود، نوشته مظاهر شهامت

• باز به بیراهه رفته ام )مجموعه داستان های کوتاه(، علی رادبوی
نگران نباش، مهسا محب على

 No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison by     •
Behrouz Boochani
در این گردهمایی، شعری از یغما گلرویی به نام »دو قدم مانده که پاییز 

به یغما برود« توسط یکی از شرکت کنندگان خوانده شد.

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در ماه مارس برگزار نگردید.
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شنیدم نقاش ساختمانی1
فردین صاحب الزمانی

اسکورسیزی2  مارتین  سینمایی  فیلم  ششمین  و  بیست  ایرلندی«  »مرد 
می سازد.  فیلم  دارد  است  و شش سال  کم سی  که دست  فیلمسازی  است، 
اسکورسیزی به شخصیت های خاص و خیلی خاص بسیار عالقمند است چه 
از دنیای واقعی آمده باشند، مثل مخترع و تهیه کنندۀ هالیوود، هاوارد هیوز3 
در فیلم »هوانورد«4، فیلمساز پیشگام فیلم های علمی خیالی در طلیعۀ ظهور 
سینما، ژرژ ِملیه یس5 در فیلم »هوگو«6، ِجیک الموتا7، مشت زن حرفه ای در 
فیلم »گاو خشمگین«8، و فرانک شیراِن9 گانگستر در همین فیلم و چه از خیال 
نویسندگان آمده باشند، مانند تراویس بیکل1۰ در »راننده تاکسی«11، آمستردام 
آدم های  به  او  و...  نیویورک«14  بیل قصاب13 در »دار و دسته های  و  والون12 
خیلی خاص عالقمند است چون خودش یکی از آنها است. همچنان در هفتاد 
و هشت سالگی تجربه گر است و نوگرا. با آن تسلط حیرت انگیزش بر تکنیک 
و تاریخ سینما هنوز همچون جوانی که تازه دارد سینما را تجربه می کند، با 
شیطنت و بازیگوشی از ظرفیت های تکنیکی و روایی استفاده می کند و فیلم 

می سازد. 

از جمله رویکردهای تجربی و نوگرایانۀ این فیلم می توان به نمونه هایی اشاره 
کرد از مدل استفاده از عنوان فیلم، نوع روایت، تدوین، استفاده از جلوه های 

ویژه، دکوپاژ یا همان شیوۀ کارگردانی و... 

نام فیلم همه جا »مرد ایرلندی« )The Irishman( ثبت شده اما در عنوان بندی 
ابتدای فیلم در میان چند تصویر از آسفالت جاده ها نام دیگری نوشته می شود: 
»شنیدم نقاش ساختمانی«. در عنوان بندی پایانی نیز هر دو عنوان می آید، 

ابتدا »مرد ایرلندی« و بعد بالفاصله »شنیدم نقاش ساختمانی«. 

این عنوان رمانی است که فیلم براساس آن ساخته شده، رمانی که چارلز بَرنت15 
اتحادیۀ  بلندپایۀ  مقامات  از  نوشته. شیران  فرانک شیران  اعترافات  اساس  بر 
کارگری در دهه های 6۰ و 7۰ بوده و نیز یک آدم کش که در این کتاب او ادعا 
می کند دوست دیرینۀ خود جیمی هافا16 را در سال 1975 کشته است در حالی 
که در آن سال ها هیچ نشانه ای از قتل هافا به دست پلیس کشف نشده بود. 
شیران )رابرت دنیرو( داستان خود و فیلم را با سفری شروع می کند که همراه 
دیترویت  به  و همسران شان  پشی18(  )جو  بافالینو17  راسل  نزدیکش  دوست  با 
کرده اند، برای شرکت در عروسی یکی از بستگان راسل. شیران در طول این 
حکایت، با فلش بک هایی داستان زندگی خود را هم تعریف می کند: چطور با 
راسل و گروه مافیایی او آشنا می شود و در آن رشد می کند، داستان آشنایی اش 

با هافا و در نهایت چگونگی قتل او.

روایت فیلم رویکردی است شبیه به آن چه ما با عبارت »قصه تعریف کردن« 
می شناسیم. دوربین در راهروهای یک خانۀ سالمندان پیش می رود و به سالنی 

1  The Aviator
2  Martin Scorsese
3  Howard Hughes
4  The Aviator
5  Georges Méliès
6  Hugo
7  Jake LaMotta
8  Raging Bull
9  Frank Sheeran
10  Travis Bickle
11  Taxi Driver
12  Amsterdam Vallon
13  Bill the Butcher
14  Gangs of New York
15  Charles Brandt
16  Jimmy Hoffa
17  Russell Bufalino
18  Joe Pesci

کاری هستند.  آن هر یک سرگرم  کنار  و  در گوشه  افراد سالمند  که  می رسد 
از پشت سر پیرمردی را می بینیم و وقتی دوربین دور او می چرخد می فهمیم 
رابرت دنیرو است در هیبتی هشتاد ـ نود ساله بر روی یک صندلی چرخدار. 
صدای روایتش روی چهره اش شروع می شود: »وقتی جوان بودم فکر می کردم 
همین  در  اینجا  می کنن...«  رنگ  رو  ساختمون ها  ساختمون،  نقاش های 
ابتدای فیلم، تمهیدی نبوغ آمیز از اسکورسیزی می بینیم: دو سه جملۀ دیگر 
در مورد این که رانندۀ یک شرکت حمل و نقل بوده می گوید و جملۀ بعدی 
را خوِد بازیگر ادامه می دهد: »یکی از هزاران کارگر سختکوش بودم تا وقتی 
راه دیگری رفتم.« نوع روایت جالب و نوآورانه ای که اسکورسیزی در این فیلم 
انتخاب کرده، کامال پیوندهایش را با کتاب قطع می کند: هیچ کس مخاطب 
شیران نیست. با حرکت دوربین یکسره ای که اشاره شد، دیده ایم که هیچ کس 
جلوی او در سالن ننشسته است. کتاب در واقع بر اساس اعترافات شیران به 
فیلم،  طول  در  که  حالی  در  گرفته  سابق شکل  جنایی  کارآگاه/دادستان  یک 
شیران حاضر به اعتراف به هیچ کس نمی شود: نه کارآگاهان پلیس که در اواخر 
عمرش نزد او می آیند و نه حتی کشیشی که مرتب به او سر می زند و کم مانده 
التماسش کند تا اعتراف کند. با این تمهید، گویی اسکورسیزی به تماشاگرانش 
می گوید او تنها برای شما است که حاضر شده اعتراف کند. در عین حال با 
هشیاری از گزند منتقدین کتاب و کسانی که یکسره اعترافات شیران را منکر 
شیران  می ماند:  امان  در  است،  خیالپردازی  کامال  که  شدند  مدعی  و  شدند 
برای  را  روایت خودش  دارد  او  نمی کند.  و هم  می کند  اعتراف  فیلم، هم  در 
ما تعریف می کند، خواه حقیقت باشد خواه زادۀ خیال یک پیرمرد )ابتدا که 

لب هایش بسته اند گویی داریم صدای ذهن خیالپردازش را می شنویم(.

تعریف کردن« می بینیم. هر گاه  روایت مدل »قصه  از  نشانه های دیگری هم 
نوشته ای  و  ثابت می شود  آشنا می شویم تصویر  با شخصیت جدیدی در قصه 
شیران  می کند.  اشاره  شدنش  کشته  یا  مرگ  چگونگی  و  سال  به  تصویر،  بر 
در آستانۀ ورودش به دار و دستۀ بافالینو، در رستورانی آنجلو برونو19 )هاروی 
کایتل( را می بیند. می گوید او رئیس بزرگ است؛ نمای دونفرۀ کایتل و پشی 
ثابت می شود و نوشته، درست مثل یک پانویس می آید: »آنجلو برونو ـ در 
سال 198۰ در حالی که بیرون از خانه اش در ماشین نشسته گلوله ای در سرش 
خالی می شود«. انگار کسی دارد برای مان تعریف می کند و ناگهان می گوید: 
»راستی اینی که گفتم، آخرش این جوری کشته شد!« عاقبت همۀ آدم های 

قصه را درست وقتی با آنها آشنا می شویم می فهمیم.

اما فیلم نه در بارۀ زندگی یک گانگستر است و نه دربارۀ چگونگی قتل جیمی 
هافا و کشف راز مرگش پس از 5۰ سال. فرانک در اوایل فیلم، به خانه می آید و 
می بیند پگی، دختر هفت ـ هشت ساله اش پکر است، همسرش می گوید بقال 
سر کوچه دخترشان را هل داده. فرانک جلوی چشمان دخترش، مردک بقال 
را جلوی مغازه اش به شکل وحشیانه ای کتک می زند. پگی در طول داستان 
و طی سالیانی دراز نمی تواند تصویر پدر وحشی را از خود دور کند. دیگر تنها 
پدرش را به هیبت گانگستری خشن از جنس دور و بری های راسل ـ که در 
مراسم غسل تعمید فرزند جدید فرانک در کلیسا حاضر شده اند ـ می بیند. بر 
خالف تالش پدرش و راسل که می خواهند پگی به راسل به چشم عموی خود 
بنگرد، بعدتر با آشنایی فرانک و هافا، پگی به او عالقمند می شود، هافا هم به 
او. اواخر فیلم، وقتی خانوادۀ شیران، همه جلوی تلویزیون نشسته اند، خبر 
مفقود شدن هافا پخش می شود. پگی ـ که حاال دختر جوانی شده ـ به پدرش 

نگاه می کند: می داند کار او است.

تمام فیلم دربارۀ حس از دست دادن رابطۀ پدر و دختر است. فرانک در تمام 
طول فیلم از این که دخترش را از دست داده، افسوس می خورد. در صحنۀ 
آخر فیلم، در خانۀ سالمندان پرستاری دارد فرانک را معاینه می کند و فرانک 
از  است  عکسی  آخرین شان  می کند.  تماشا  را  خانواده اش  قدیمی  عکس های 
دخترش  فرانک  هافا.  جیمی  کنار  در  سالگی  ـ هشت  هفت  در  خندان  پگی 
فرانک  ندیده مش.«  ورها  پرستار می گوید »این  نشان می دهد.  پرستار  به  را 
پاسخ می دهد »زیاد نمی آد.« پرستار می پرسد »تنها دخترت است؟« و فرانک 

می گوید: »نه، من چهار دختر دارم.«

فرانک چهار دختر دارد اما تنها پگی است که آرزو داشت ببخشدش و روزی به 
دیدارش بیاید. هیچ چیز نمی تواند سنگینی این غم، این حسرت سالیان را از 

دل او بردارد.

19  Angelo Bruno




