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I n s u r a n c e

برنا  افتخاری 
مشاور متخصص در امور وام های مسکونی و تجاری در سراسر کالیفرنیا

خدمات ما شامل
1- وام های مسکونی و تجاری

2- وام های  FHA و  VA   )تا 96.5 درصد فقط با 3.5درصد پیش قسط(
3- تجدید وام با نرخ بهتر  

4- وام های بزرگ تا  10 میلیون دالر
5- وام های بازسازی و نوسازی مسکونی و تجاری

6- وام های بدون ارایه اوراق مالیاتی و درآمد

BORNA J. EFTEKARI
Senior Mortgage Advisor

 
   858-225-8586
      E-FAX: 858-225-1818
          CA NMLS # 1853714

       11417 W. Bernardo Ct, Ste I
       San Diego, CA 92127

• Residential Loans
• Commercial Loans
• Conventional Loans
• Construction Loans
• FHA, VA and USDA Loans
• NO Tax Returns and NO Income Loans

LO
A

N
S

Call us for Free Consultation
Tel: 858-225-8586

Fax: 858-225-1818
www.farmersagent.com/beftekari

4144 Avenida De La Plata, Ste A
Oceanside, CA 92056

Borna Eftekari Agency, CA Lic# 0F38487

EstalishEd sincE 2002

We offer all types of insurance:
•  Auto 
•  Home
•  Business Insurance
•  Workers Compensation 
•  Life Insurance
•  Health Insurance

بیمه اتومبیل
بیمه منازل مسکونی و اماکن تجاری

بیمه محل کار و رفاه کارگران
بیمه از کار افتادگی

بیمه عمر
بیمه سالمتی

Farmers Insurance is not affiliated with Federal Capital Funding Group. Farmers Insurance does not offer any lending services.

Apply Securely Online @
www.FedCapFund.com  

All loans offered by Borna Joseph Eftekari 
DBA: Federal Capital Funding Group, CA 

NMLS # 1853714 and are subject to credit 
approval and certain restrictions may apply. 

Please contact us for details.

CrEDIt SCorE
AS LOW AS 580

  وام مسکونی 30 ساله  ثابت
با کمترین نرخ بهره

tEL  



3 شماره  ۱88  مرداد  ــ شهریور ۱۳۹۹

درآ

I n s u r a n c e

برنا  افتخاری 
مشاور متخصص در امور وام های مسکونی و تجاری در سراسر کالیفرنیا

خدمات ما شامل
1- وام های مسکونی و تجاری

2- وام های  FHA و  VA   )تا 96.5 درصد فقط با 3.5درصد پیش قسط(
3- تجدید وام با نرخ بهتر  

4- وام های بزرگ تا  10 میلیون دالر
5- وام های بازسازی و نوسازی مسکونی و تجاری

6- وام های بدون ارایه اوراق مالیاتی و درآمد

BORNA J. EFTEKARI
Senior Mortgage Advisor

 
   858-225-8586
      E-FAX: 858-225-1818
          CA NMLS # 1853714

       11417 W. Bernardo Ct, Ste I
       San Diego, CA 92127

• Residential Loans
• Commercial Loans
• Conventional Loans
• Construction Loans
• FHA, VA and USDA Loans
• NO Tax Returns and NO Income Loans

LO
A

N
S

Call us for Free Consultation
Tel: 858-225-8586

Fax: 858-225-1818
www.farmersagent.com/beftekari

4144 Avenida De La Plata, Ste A
Oceanside, CA 92056

Borna Eftekari Agency, CA Lic# 0F38487

EstalishEd sincE 2002

We offer all types of insurance:
•  Auto 
•  Home
•  Business Insurance
•  Workers Compensation 
•  Life Insurance
•  Health Insurance

بیمه اتومبیل
بیمه منازل مسکونی و اماکن تجاری

بیمه محل کار و رفاه کارگران
بیمه از کار افتادگی

بیمه عمر
بیمه سالمتی

Farmers Insurance is not affiliated with Federal Capital Funding Group. Farmers Insurance does not offer any lending services.

Apply Securely Online @
www.FedCapFund.com  

All loans offered by Borna Joseph Eftekari 
DBA: Federal Capital Funding Group, CA 

NMLS # 1853714 and are subject to credit 
approval and certain restrictions may apply. 

Please contact us for details.

CrEDIt SCorE
AS LOW AS 580

  وام مسکونی 30 ساله  ثابت
با کمترین نرخ بهره

tEL  



شماره  ۱88  مرداد  ــ شهریور ۱۳۹۹

  

شماره  ۱۸۷  خرداد ــ تیر 4۱3۹۹

110 West A Street, Suite 1100, San Diego, CA 92101  

(Front and A, Downtown San Diego) 

www.shariffaust.com / 619-233-6600 / info@shariffaust.com

WE HANDLE:
  

CIVIL BUSINESS,  
CRIMINAL DEFENSE, 
FAMILY PROCEEDINGS,  
APPEALS IN FEDERAL  
& STATE COURT

   
Yasaman Sharif, Esq., Matthew J. Faust, Esq., Khodadad “Ko” Sharif, Esq., Blake W. Berger, Esq., 

Lawyers. Ltd.

INITIAL CONSULTATION WILL BE HELD IN THE OFFICE

با مدیریت ایرانی
خداد اد  شریف   •  متیو فاست  •  یاسمن شریف   •  بلیک برگر

 مسابقه عکاسی
با موضوع حفظ محیط زیست

Dear Parents and students:
 
We are planning to have a photo contest for all ISSD 
students. The deadline to submit images is August 31, 
2020. The subject of this project is “My Planet, My Home”. 
The theme is the environment, global warming, nature, 
pollution, etc. The contestants can submit up to three 
photographs. Their photographs will be judged based on 
the concept and artistic quality. The photographs must be 
taken by the student. Parents of younger students may 
only help them in sending the pictures. The size of each 
photograph should be at least 1 MB. 
 
There will be two categories for the participants: 12 
years and younger and older than 12. Please encourage 
your students to participate. The winning photos 
will receive the following prizes:
 
1st Place: $100
2nd Place: $75
3rd Place: $50

 
The winning photographs will be printed and exhibited at 
the Iranian American Center in the spring of 2020. They 
will be also printed in the Peyk magazine.
 
Please email your pictures to iranianschoolsd@gmail.
com before August 31, 2020. Please indicate the 
complete name and age of the participant.

Thank you,
Ali Sadr, Principal
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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یکبار منتشر می شود

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

Top Gun St. #7 • San Diego, CA  92121 6790
www.pccsd.org

www.PeykMagazine.com 
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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 )6۱9(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   9355ـ552 )۸5۸(
فکس: 7335 ـ374 )6۱9(

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.

۱۸۸

 

طرح روی جلد: سعید جاللی

»زانوی سفیدپوستان چندین قرن است بر 
گردن سیاهان فشار گذاشته و راه تنفس 
آنها را گرفته است. آنها به این آسانی زانو 

را بر نخواهند داشت.«

پندمِی کووید ـ 19 و وقایع یک ماه اخیر نشان داد که جامعه آمریکا با پدیده پندمی غریبه نیست. پندمی هایی 
طبقاتی  اختالف  و  نژادی  تبعیض  پندمی های   .19 ـ  کووید  از  تر  عمیق  و  تر  گسترده  مراتب  به  دارند  وجود 
قرن هاست گریبان این جامعه را گرفته است. فرق آنها با کووید ـ 19در این است که آنها ناگهان پدید نیامده و 
با واکسن هم از بین نخواهند رفت. این پدیده ها در بافت جامعه تنیده شده اند. مانند زخم هایی هستند که رو 
گرفته اند و هر از چندی حادثه و اتفاقی روی آن را می خراشد و درد دیرینه آنها دوباره از ریشه پدیدار می گردد. 
قتل فجیع جورج فلوید در روز مموریال در مینیاپولیس مینه سوتا دوباره روی این زخم را کند و عفونت آن را 
برمال کرد. قتلی که در روز روشن، در مقابل شاهدان عینی ثبت و ضبط شد و در معرض دید جهانیان قرار 
گرفت. حادثه ای ساده و روزمره به چنین فاجعه ای دردناک تبدیل شد. جرم او به ظاهر استفاده از یک بیست 
دالری تقلبی برای خرید سیگار بوده که به حضور چهار افسر پلیس و دستگیری او می انجامد. او را به زمین 
زدند و رویش نشستند. یکی روی کمرش و دیگری با زانو روی گردن او قرار گرفتند. نزدیک ُنه دقیقه او می گفت 
نمی تواند نفس بکشد و با خواهش و التماس می خواست گردنش را رها کنند. سرانجام آمبوالنس رسید و او را 

با اکراه به بیمارستان فرستادند ولی او در اثر صدمات وارده فوت کرد.

این یک حادثه استثنایی و منحصر به فرد نبود. فکر می کنید در روز، هفته و ماه چند تا از این حوادث اتفاق 
می افتد ولی ثبت نمی شود؟ کسی نیست که از آنها فیلم بگیرد و به آگاهی عموم برساند. نژاد پرستی و خشونت 
پلیس متاسفانه در بافت این جامعه نهادینه شده ولی در نقاط مختلف و در زمان های مختلف با شدت و ضعف 
نمود پیدا می کند. قتل جورج فلوید یکی از آخرین نمونه های آن بود. دو ماه پیش در لوئی ویل بریونا تیلور 

پلیس  توسط  خودش  آپارتمان  لباس شخصی به گلوله بسته شد در 
گذشته  فوریه  در  رسید.  قتل  به  حالی و  در  آوبری  احمد  آتالنتا  در 
پسر  و  پدر  یک  توسط  می دوید  به که  سابق(  )پلیس  سفیدپوست 
ادامه دارد.گلوله بسته شد و لیست هم چنان 
جنگ های  مردم  از  بخشی  خونین داخلی به برده داری پایان برای 
یا  و  به طور علنی  آنها  غیرعلنی دیدگاه و عملکرد برتری نداده است. 
نشان  را  خود  نژادپرستانه  و  منکر طلبی  نمی توان  البته  می دهند. 

شد که مبارزات خونین علیه تبعیض نژادی، به خصوص از دهه 6۰ به این سو، دستاوردهای انکار ناپذیری داشته 
است. به خصوص در یکی دو دهه اخیر گروه های نژادپرست و برتری طلب در موضع دفاعی قرار گرفته بودند، 
هر چند ظاهرا از تنفرشان چیزی کم نشده بود. با روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ این افراد و گروه ها جان تازه 
گرفته اند به طوری که به صورت علنی به تظاهرات و اعتراض پرداختند. آنها به طور علنی از دولت آقای ترامپ 

حمایت کرده و می کنند. او هم با اعمال و گفتارش نشان داده که این حمایت بی دلیل نیست.

اعتراضاتی که پس از قتل جورج فلوید در همه ایاالت آمریکا رخ داد در پنجاه سال اخیر بی سابقه بوده است. 
مردم از هر رنگ و نژاد خواستار پایان تبعیض نژادی و پایان خشونت پلیس شدند. این اعتراضات محدود به 
آمریکا نبود و در بسیاری از شهرهای دنیا هم اعتراضات گسترده صورت گرفت. در نظر داشته باشیم که این 
اعتراضات در زمانی اتفاق می افتد که جهان درگیر یک پندمی و بیماری کشنده  است و کسانی که به خیابان 

خوردن آمده و دست به تظاهرات زدند –  کتک  خطر  از  گذشته 
گلوله  و  آور  اشک  گاز  پلیس،  به از  ابتال  خطر  با   – پالستیکی 
19هم مواجه هستند. یعنی  که کوویدـ  بود  قدری  به  فاجعه  عمق 
به جان  را  این خطرات  خریدند. گسترش این اعتراضات معترضان 
نبوِد  بیانگر  همچنین  تظاهرات  برای و  مرکزی  دولت  توان  و  اراده 
حمایت از خواست های مردم بود.

تا به حال پندمی کووید ـ 19در آمریکا منجر به مرگ بیش از صد و بیست هزار نفر شده است. آقای ترامپ و 
19به خوبی نشان داده، حال با معضل  دولتش که عدم درک موقعیت و سوء رهبری را در مقابله با پندمی کوویدـ 
دیگری روبرو است و آن برخورد درست با اعتراضات مردم است. خط و نشان کشیدن برای معترضان و سرانجام 

تهدید به سرکوب مردم توسط ارتش بارزترین نشانه ضعف رهبری است.
از اینها که بگذریم سئوال این است که آیا این اعتراضاِت گسترده نقطه عطفی در رفع تبعیض نژادی خواهد بود؟ 
آیا این اعتراضات مکمل اعتراضات حقوق اجتماعی دهه 6۰ خواهد بود؟ آیا این اعتراضات نیز مانند اعتراضات 

مراتب  به  دارند  وجود  پندمی هایی 
گسترده تر و عمیق تر از کوویدـ  19. 
پندمی های تبعیض نژادی و اختالف 
این  گریبان  هاست  قرن  طبقاتی 

جامعه را گرفته است 

ادامه در صفحه 2۷
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خانه ایران در بلبوا پارکجلسه فیلم و گفتگو

 جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو ـ می و جون2020

جلسات هیئت مدیره کانون در روزهای سیزدهم می و دهم جون برای بررسی 
و برنامه ریزی فعالیت های کانون  برگزار گردید.  این جلسات به دلیل شیوع 

 ویروس کرونا به صورت اینترنتی برگزار شد.

 لغو اکثر برنامه های کانون برای ماه های مارس، می و جون 2020

اکثر برنامه های کانون شامل جنگ فرهنگی، شب شعر و فیلم و گفتگو برای 
ماه های می و جون به دلیل اپیدمی ویروس کرونا لغو گردید. برنامه داکیونایت 

 در ماه های می و جون به صورت آنالین برگزار گردید.

 برنامه فیلم مستند ـ  بیستم می2020

»نسا« و »کمی باالتر« دو فیلم مستند به کارگردانی لقمان خالدی منتخب 
برنامه شب فیلم مستند ماه می بودند. مستند نسا محصول 1389  داستان 

دختر جوانی است که در استان کرمانشاه زندگی  می کند و در آرزوی هنرپیشه 
شدن و فعالیت های هنری با خانواده خود در جدال است. این جدال که در 

اکثر مواقع با خشونت همراه 
است او را بر سر دوراهی یک 
انتخاب بزرگ قرار می دهد. 

دومین فیلم این برنامه 
کمی باالتر محصول 139۰  

داستان زندگی مردی به نام 
شهریار است که در شهرداری 

کرمانشاه زباله جمع کن 
است و دارای همسر و فرزند 

می باشد. او عالقه شدیدی 
به نوشتن رمان دارد و باید 

با جامعه و خانواده خود در مسیر آرزوی رسیدن به یک نویسنده مشهور و 
چاپ آثار خود مقابله کند. جلسه بحث و گفتگو به صورت آنالین و به مدیریت 

 محمود پیروزیان انجام شد. 

 برنامه فیلم مستند، داکیونایت می 2020

اولین پخش جهانی فیلم مستند میدان جوانان سابق، ساخته مینا اکبری 
اولین برنامه داکیو نایت پس از وقفه چند ماهه بود. برنامه های ماهیانه 

داکیونایت به دلیل پندمیک تعطیل شده بود. این برنامه پر طرفدار هم اکنون 
با شکل جدیدی اجرا می شود. به این ترتیب که عالقمندان فیلم مورد نظر را 
در وبسایت داکیونایت تماشا می کنند و در زمان مشخص شده از طریق زوم 
با فیلمساز و دیگران به گفتگو می نشینند. فیلم میدان جوانان سابق در باره 

گروهی از خبرنگاران و مسئولین روزنامه ای است که توسط دولت ایران بسته 
شده و این افراد مجبور به تغییر شغل و یا مهاجرت شده اند. مینا اکبری که 

خود نیز یکی از این خبرنگاران بوده و اکنون به فیلمسازی رو آورده با این 
گروه به گفتگو می نشیند. در پایان کسانی که باقی مانده اند سعی می کنند 

عکسی را که در زمان اوج روزنامه در »میدان جوانان« گرفته شده بود 
بازسازی کنند. در نشست زوم خانم اکبری و دو تن از خبرنگاران با شرکت 

کنندگان به گفتگو نشستند. 

 برنامه فیلم مستند،  داکیونایت  جون 2020

خرامان محصول 1398 و به کارگردانی آرش 
اسحاقی فیلم منتخب شب مستند  ماه جون 
بود.  این فیلم درباره مرد زن پوشی است که 

برای چندین دهه قبل از انقالب 1357 در حوزه 
نمایش مشغول به فعالیت بوده و بعد از انقالب 
از هر گونه فعالیت منع می شود. برنامه پرسش 
و پاسخ به صورت آنالین با حضور کارگردان در 

 تاریخ چهاردهم جون برگزار گردید.

این مستند سال گذشته جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره 
یاماگاتای ژاپن دریافت کرد  و پیش از این نیز در جشنواره های نیواورلئان و 
یوتای آمریکا و سیدنی استرالیا روی پرده رفت. همچنین  از دهمین جشن 
مستقل سینمای مستند، جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد و نامزد بهترین 
فیلم بلند در بیستمین جشن بزرگ خانه سینما و نامزد بهترین مستند در 

 دومین آکادمی سینما بود.

 برنامه فیلم و گفتگو  جون 2020

برنامه فیلم و گفتگوی کانون نیز که به خاطر پندمیک تعطیل شده بود 
نیز با شکل جدید دوباره بر قرار گردید. اولین فیلم این سری فیلم  شبکه 

)Network( ساخته سیدنی لومت 1976 بود. عالقمندان جداگانه فیلم را 
تماشا کرده و در روز 25 جون در جلسه مجازی حضور یافته و به بحث و 

گفتگو پرداختند.

میهمان این برنامه آقای محمود بهروزیان بود. 

خبر های کانون فرهنگی ایرانیان
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 دوستان و همراهان گرامی،

امیدواریم در این روزگار سخت در سالمت و امنیت به سر برید. روزگار 
غریبی ست! ما در کانون فرهنگی ایرانیان و مدرسه ایرانیان سن دیگو نهایت 

تالش خود را می کنیم تا این نهادهای فرهنگی و عام المنفعه را از این کوره راه 
پر تالطم به سالمت به در بریم و کماکان به شما عزیزان خدمت کنیم.  اما در 

این شرایط بیش از هر زمان دیگری به یاری شما نیازمندیم.

همانگونه که آگاهی دارید، بخش مهمی از بودجه ساالنه کانون از گرانت 
شهرداری سن دیگو تامین می شود ولی متاسفانه به دلیل شرایط ویژه و پندمی 

موجود، شهرداری اعالم کرده است که گرانت ها امسال نصف خواهند شد. 
عالوه بر این، جشن نوروزی که هر سال منبع درآمدی برای ما بود، امسال 
دچار ضرر و جریمه های ناشی از لغو برنامه گردید. این  وضع کانون را دچار 

مشکالت مالی کرده و ممکن است در پیشبرد اهداف فرهنگی  ما وقفه ایجاد 
 نماید.

 در این شرایط شما می توانید به یکی از راه های زیر ما را یاری نمایید:

ـ اگر عضو نیستید به عضویت کانون در آیید. عضویت کانون سطوح مختلف 
دارد: انفرادی، خانوادگی، دانشجویی، برنز، نقره، طال و پالتین. هر یک از این 

سطوح مزایای خاص خود را دارند. برای اطالعات بیشتر و عضویت لطفا به 
 pccsd.org/membership    :سایت کانون مراجعه فرمایید

ـ اگر عضو هستید، عضویت خود را تجدید فرمایید.

ـ کمک مالی به هر مقدار موجب سپاس است. تمامی این کمک ها از معافیت 
مالیاتی بر خوردار خواهند بود.   

ـ اگر دارای بیزنس هستید، با آگهی دادن در مجله پیک و یا پیک آنالین و یا 
در خبرنامه دیجیتال هفتگی کانون به ما کمک کنید تا بیزنس شما را تبلیغ 

کنیم.

برای اطالعات بیشتر لطفا با ایمیل  یا تلفن با ما تماس بگیرید.
 pcc@pccsd.org    (858) 552 9355   

 با سپاس         
 کانون فرهنگی ایرانیان

Membership or Subscription Application
Name:  

Address: 

City: 

State: 

Zip code 

Tel: (         ) ……………………. …… Fax: (        )  ..........................................................

E- Mail:  

Membership:   
q $65 Family     q $45 Individual     
q $25 Students   q $40 Senior

q Platinum $1000      q Gold $500  

q Silver $250        q Bronze $100         q Donation:

q Peyk Subscription $20    

q Check enclosed   

q Credit Card:      q MC   q Visa   

q Card #:  

Expiration Date: 

Your Donations are Tax Deductible

or go to pccsd.org/membership

فراخوان
نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان

از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود تا در نشست 
ساالنه و انتخابات کانون در روز یکشنبه 2۰ ماه سپتامبر  2۰ 2۰ حضور به  هم 
رسانند. همانگونه که آگاهی دارید، نشست عمومی کانون همیشه در ماه می 
بر گزار می شود ولی امسال به دلیل وقوع پندمی کووید ـ 19 به تعویق افتاد. 

نشست ماه سپتامبر، در صورت برقراری شرایط مناسب در محل مدرسه 
ایرانیان و یا به صورت آنالین برگزار خواهد شد. در این نشست انتخابات برای 

جایگزینی چند تن از اعضای هیئت مدیره، که دوره خدمتشان سپری شده، 
نیز انجام 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

 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 
  www.pccsd.org     می توانند از طریق وبسایت کانونعضویت خود را

تجدید نمایند.

هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان

STOP
DREAMING

PLACE YOUR AD ONLINE
PEYKMAGAZINE.COM
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

زهی خیال باطل
زمانی که شماره قبل مجله پیک زیر چاپ می رفت، ویروس کرونا تازه ویرانگری خود 
را آغاز کرده بود و درجه ویرانگری و سرعت پیشرفت اش مردمان جهان را در بهت و 
شگفتی غیر قابل باوری فرو برده بود. فضای مجازی و برنامه های گوناگون وسایل 
ارتباط جمعی پر شده بود از نظرات گوناگون صاحب نظران متفاوت برای پاسخ به 
سئوالی که ذهن همگان را به خود مشغول کرده بود. همگان در پی آن بودند تا در 

یابند که »جهان بعد از کرونا« چگونه جهانی خواهدبود؟!
من نیز به نوبه خود، نه تنها در جستجوی جواب بودم بلکه پا را از آن نیز فراتر 
گذاشته بودم و با شادی درونی بسیار به خود وعده می دادم که به زودی شاهد 
تغییرات شگرفی در روند تفکر و عملکرد بشر خواهیم بود. به همین دلیل، مطلب 

زیر نور مهتاب را نیز به همان دلخوشی ام اختصاص داده بودم که: 
به حقایقی متوجه  را  تا چشم بشر  آمده  اید که کرونا  ایهالناس، چه نشسته  ای 
نماید که تا چندی قبل از آن حتا امکان تصورش هم نبوده است. اضافه کردم که 

دوران  که  داد  نشان  ما  به  ناچیز  ویروس  این 
بی خبری مردمان به پایان آمده است و از این 
پس احترام به قوانین طبیعت ُنرم زندگی آدمیان 
خواهد شد و خرافات جای خود را به قوانین 
علمی خواهند داد و شر خود را از سر بشر کم 
خواهند نمود. دیگر الزم نیست به سخنان صد 
تا یک غاز دین فروشان باور داشته باشیم و یا 
فریب سردمدارانی را بخوریم که با کت و شلوار و 
کراوات در وسایل ارتباط جمعی ظاهر می گردند 
و با کلمات زیبا ولی توخالی خود، ما را به پای 
صندوق های رای بکشانند تا با دست خود آن 
جماعت را به امروز و آینده خود و فرزندانمان 

چیره نماییم.
ولی چه رویای شیرینی؟ 

چون به زودی دریافتم که باید از خواب این رویای شیرین به درآیم و قبل از هر چیز از 
خوانندگان نوشته ام عذر بخواهم که نوشته ام فقط بازتاب یک رویای شیرین بوده است 
که با واقعیت جهان انسانی انطباقی ندارد. آنچه مرا از خواب شیرین ام به دنیای تلخ 
واقعیت کشاند حوادث متعددی بود که در اوج ویرانگری ویروس کرونا در پیرامون مان 

به وقوع پیوست. 
تا  واداشت  را  مملکت  کرونا سردمداران  ویروس  به  ابتال  مادری، خطر  در کشور 
و  قاچاقچیان  و  دزدان  کلیه  و  کنند  خالی  زندانیان  اکثر  از  را  کشور  زندان های 
تا از صدمات احتمالی این  دیگر بزهکاران را به مرخصی طوالنی مدت بفرستند 

ویروس کشنده در امان بمانند ولی از آزاد کردن زندانیان 
عقیدتی، فعاالن حقوق بشر، اقلیت های مذهبی نه تنها 
خودداری نمودند بلکه در همان گیر و دار ویرانگری تنی 
چند از اقلیت های مذهبی را بازداشت نموده و به زندان 

فرستادند.
باز نیز در کشور مادری مان، پدری دختر چهارده سال خود، 
رومینا را، به جرم »عشق و دوست داشتن« به قتل رساند 

و در کوچه و خیاباِن خیالش با سری افراشته به راه افتاد تا از دین و آیین و فرهنگ 
با تاسف بسیار  نماید.  آنها دفاع  از  و  پیروی کرده  امروز  بر جامعه  ارتجاعی حاکم 
دریافتیم که بر اساس همان قوانین ارتجاعی و غیرانسانی حاکم بر جامعه مادری، هیچ 

مجازاتی شامل حال آن پدر نیز نخواهد بود.
در کشور میزبان مان، پلیس سفیدپوست زانوی خود را به روی گردن یک مرد سیاه 

پوست گذاشت و آن قدر فشار بر گردن وی وارد آورد تا »جورج فلوید« جان باخت.
باز نیز در کشور میزبان و در گیر و دار ویرانگری ویروس کرونا، اجبار دولت ها به 
بستن تمامی مراکز مذهبی می توانست این امید را به ارمغان بیاورد که از این پس 
نگاه آدمیان به سوی علم و دانش متوجه خواهد شد و از باور به خرافات دور خواهند 
شد. ولی رئیس جمهور کشور میزبان فرمان برخورد تند با تظاهرکنندگان صلح آمیز را 
صادر می کند تا بتواند – در روزهایی که مردمان این سرزمین با آمار رو به ازدیاد جان 
باختگان کرونا روبرو هستند و در اعتراض به تبعیض نژادی به خیابان ها ریخته اند – در 

مقابل یک کلیسا بایستد و کتاب انجیل را باال ببرد و عکس بگیرد.

از سوی دیگر، در همین سرزمین، چشمم به پستی در فضای مجازی می افتد که 
یک خانم جوان، که از قضا به شغل طبابت نیز مشغول است، پستی گذاشته است 
و خوانندگان بی شمار صفحه اش را این گونه نوید داده است که بیست و ُنه روز 
است که روزه داری کرده و در روز سی ام روزه داریش، از طرف یک موسسه بنام 
فرهنگی دعوتنامه ای برای سخنرانی دریافت کرده است. ایشان این دعوت را، طبق 

گفته خود، حاصل روزه داری و »تزکیه نفس« خویش می داند. 
نگاهی به چند مورد باال می تواند این سئوال ها را در ذهن شکل بدهد که:

چرا فعاالن حقوق بشر، دگر اندیشان، معتقدین به ادیان دیگر باید در زندان ها، 
افرادی که مضر  و  بزهکاران  بدون رعایت احتیاط های الزم نگهداری شوند ولی 

جامعه انسانی اند آزاد گردند؟
چرا پدری دست خود را به خون فرزند خود گلگون می سازد؟ کدام شریعت به وی 

اجازه چنین جنایتی می دهد؟ چگونه این پدر از مجازات بری خواهد بود؟ 
عمق تبعیض نژادی در سرزمینی که خود را آقای 
دنیا به حساب می آورد چرا چنین عمیق است که 
تواند  در مقابل چشم جهانیان، می  پلیس،  یک 
گردن یک مرد سیاه پوست را زیر زانوی خود تا آن 
اندازه بفشارد که یک انسان جان ببازد و وی روز 
بعد نیز همچنان به زندگی روزمره خود مشغول 

شود که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است؟!
کشور  در  که  بانوی طبیب  یک  که  است  چگونه 
نمی تواند  می کند  زندگی  آمریکا  چون  مدرنی 
دعوت  که  دهد  جای  را  نکته  این  مخیله اش  در 
یک موسسه فرهنگی هیچ ربطی به روزه داری یا 
روزه خواری ایشان نمی تواند داشته باشد؟ چگونه 
قادر به درک این نکته نیست که اعتقاد مذهبی 
وی در اجرای مناسک مذهبی مورد عالقه اش یک امر کامال خصوصی است و نیازی 
به بوق و کرنا و دمیدن آن در صفحه دنیای مجازی اش ندارد، مگر این که هدف، 
تظاهر است که دیگران وی را شخصی با تقوا بدانند و هیچ چیز دیگر و دوستان هم 
پالکی اش کامنت بگذارند که »خانم دکتر عزیز، روزه هاتون قبول باشد« که گویی 
روزه، امتحان رانندگی است که قبولی و رفوزگی دارد؟! آیا ایشان بیماران خود را با 
تشویق آنان به نماز و روزه معالجه می کند یا دعای چهل بسم اهلل به یقه آنان آویزان 

می کند یا آنان را به آزمایشگاه ها و داروخانه ها روانه می سازد؟ 
تمامی موارد باال است که نشان می دهد کاری از دست این ویروس اعجاب آور هم 
ساخته نیست. تمایل به تبعیض نژادی، رغبت به تظاهر مذهبی، سعی در فریب 
دادن مردمان، نداشتن اعتقاد به حق حیات برای همه 
انسان ها معضلی روبنایی نیست که یک شبه آمده باشد 

و یک شبه هم رخت بندد.
اگر در اوج ویرانگری کرونا، خانم طبیب روزه داریش را به 
رخ مردم بکشاند، پلیس عمق نژادپرستی خود را نشان 
کلیسا  مقابل  در  به دست  انجیل  رئیس جمهور  دهد، 
عکس بگیرد، پدری فرزند خود را هالک کند، ارزش جان 
فعاالن حقوق بشر و دگر اندیشان و اقلیت های قومی و مذهبی برای سردمداران 

هیچ باشد، آیا جهان بعد از کرونا می تواند جهانی بهتر باشد؟!
آیا تغییراتی که اکثریت ساکنین کره زمین به دنبال آن هستند و عدالتی را که 
تظاهرکنندگان چند هفته گذشته در خیابان های اکثر کشور های جهان فریاد 
کرده اند چگونه به وقوع خواهد پیوست؟ این نخواهد بود مگر که به طور جدی 
ساختار فکری خویش را دگرگون سازیم و خود و افکارمان را در مقابل آینه زالل 

علم و دانش و منطق باز بینی و بازسازی نماییم.
آیا خواهد شد؟ یا این هم زهی خیال باطل است؟

چه خوش سروده است استاد شفیعی کدکنی که:

»... آه از این قوم ریایی که در این شهر دوروی
روزها  شحنه  و  شب  باده فروشند  همه...«

دوران  که  داد  نشان  ما  به  ناچیز  ویروس  این 
این  از  و  است  آمده  پایان  به  مردمان  بی خبری 
پس احترام به قوانین طبیعت ُنرم زندگی آدمیان 
خواهد شد و خرافات جای خود را به قوانین علمی 

خواهند داد
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بقیه در صفحه 2۰

معرفی و نقد کتاب        
از نوشین خورسندیان

َهَرس
)رمان(

نسیم مرعش
نشر چشمه 1395  ـ  چاپ بیست و سوم

 www.SanDiegoAccidentLawCenter.com 

Offices in Scripps Ranch & Chula Vista

Auto Accidents • Bike Accidents 
Medical Malpractice • Work Injury 

Workers Compensation 

Ali Golchin, Esq.
619.827.8777

golchinlaw@gmail.com

خواندن  برآمده ام،  خوزستان  خطه  از  که  من  برای 
داستان َهَرس دو سویه بود. از یک سو با مکان و زبان روایت آشنا 

اول  را مرور می کردم. رسول شخص  از سوی دگر خاطرات مهاجرت  و  بودم 
داستان، مردی  است خرمشهری، کارمند شرکت نفت اهواز و از قوم عرب. 
لباس های مارکدار می پوشد، عینک ریبون به چشم و ساعت کویتی به دست 
دارد. عصرها به دانشکده نفت آبادان می رود تا درسش را ادامه بدهد. می خواهد 
که دخترانش درس بخوانند و به جایی برسند، کالس موسیقی، شنا و نقاشی 
بروند. فرزند اولش پسری بوده به نام شرهان که رسول را در خرمشهر به مقام 
پدری نائل کرده است. رسول از زندگی چیز زیادی درخواست نمی کرده؛ راضی 
بوده به سخت کار کردن برای زن و فرزندانش. نوال، همسر رسول نیز زیاده 
خواه نبوده. یک زندگی آرام آنها را می  برده تا ایام پیری و بازنشستگی. اما جنگ 
تمام محاسبات آنها را به هم می ریزد. آوارگی درد کمی نیست اما می توان با آن 
کنار آمد اگر همه سالم باشند. امان از روزی که کسی در بین خانواده نباشد؛ 
معادله زندگی تغییر می کند. بعد از جنگ همان طور که نخلستان ها سوخت و 
نخل ها بی سر شدند، مادران و پدران زیادی به داغ فرزندانشان نشستند؛ آن 

که جنگ زده شد، آن که داغدار شد تا ابد در این ماتم ماند. 

»َهَرس روایتی است برآمده از دِل تاریخ جنِگ طوالنی ایران و عراق. داستان 
مردی که سال ها بعد از پایاِن جنگ پِی همسِر گمشده اش می گردد و او را در 
مکانی عجیب پیدا می کند. زنی که در گذشته اش پِی آن بوده تا پسر بزاید و 
می شود...  او  نفریِن  شاید  که  می زند  عجیب  رفتاری  به  دست  کار  این  برای 
مرعشی با استفاده از فضاهای متعدِد روایی سرنوشِت این خانواده را در دوره ی 
زمانِی طوالنی ای روایت می کند. قصه ی آدم هایی که برای گذر از خاطراتی دور 
َهَرس رمانی است  به همین خاطر  آنها.  بازخوانِی  به  ناچار شده اند  نزدیک  یا 
قصه گو با چندین روایت فرعِی مهم که مخاطبش را در عیِن تماشای شهر به دِل 
طبیعِت مرموِز خوزستان هم می برد. رمانی برای روایت وجدان های ناآرام...«

 داستان با این جمالت از سوی دانای کل آغاز می شود:
»شش سال پیش از این اگر کسی عصرهای بهار، حوالی ساعت چهار و نیم، 
آخر کوت عبداهلل کنار جاده ی اهواز ـ آبادان می ایستاد، رسول را می دید که 
بلند و کشیده و کت و شلوار براق آبی نفتی به تن، کیف چرمی انگلیسی با آرم 
شرکت نفتش را بسته بود پشت موتور و در آن گرما می راند تا آبادان. وقتی 
می رسید شانه ای از جیبش بیرون می آورد، موی مشکی اش را از راست به چپ 
شانه می زد، کت و شلوارش را می تکاند و سرش را خم می کرد تا از چهارچوب 
در رد شود. اما حاال رسول با شانه های خمیده، شکم آویزان، جای سه دندان 
خالی روی فک باال، پیرهن چرک خاکستری خیس از عرق، با مویی که انگار به 
عمد این طور رقت انگیز از پِس سرش ریخته بود، سوار رنِو اسقاط زردش هفتاد 
کیلومتر داشت تا آبادان. ساعت چهار و نیم بود.« همین پاراگراف خواننده را 
تشویق می کند تا بداند در عرض شش سال چه اتفاقی افتاده که شخص اول 

داستان این همه تغییر اساسی داشته.
در این روایت نه تنها با زنانی آشنا می شویم که تنها، عقیم و بی دنباله هستند 
روبرو  عقیم  و  سر  بی  نخلستانی  با  بلکه  ساکنند،  شادگان  دارالطلعه  در  و 
نه  پس  آن  از  و  به طویله شان خورده  که خمپاره  گاومیش هایی  با  می شویم، 
زایمان می کنند، نه شیر می دهند و نه حتی می میرند. »ام عقیل گفت:  ئی جا 
همه مثل همیم؛ گاومیشا، زنا، نخال. همه عقیم، تنها، بی دنباله. همین چند 

روزیم. بمیریم تموم می شیم...«
نوال،  و همسرش  رسول  از  غیر  به  نیستند.  زیاد  داستان  این  شخصیت های 
می شوند.  داستان  وارد  مهزیار  و  تهانی  انیسه،  َاَمل،  شرهان،  بچه هایشان 
ام     رسول و دختران مجردش نسیبه و احالم هم حضور دارند. شبیب بلم ران 
عقیل،  ام  هستند:  دارالطلعه  زنان  داستان  مابقی شخصیت های  هم هست. 

ام   ضیا، خدوج و ... زنانی راست و بلند و کشیده، مثل نخل.

نوال زن زیبایی بوده که قبل از جنگ خانه اش را با عشق 
می آراسته، لباس های رنگین می پوشیده، نارنجی و لیمویی 
و از هر کجا رد می شده آنجا را آباد می کرده. ولی  بعد از 
دارد  سعی  و  دارد  خاکستری  و چشمانی  موها  نوال  جنگ 
بی دفاعی  زن  نوال  ببخشد.  تازه  جانی  را  سر  بی  نخل های 
است که همیشه گرفتار مالنکولی است. او هرگز فرصت نکرده 

برای پدر، فرزندان و اقوام از دست رفته اش عزاداری کند.  
نفرین  ما  رسول.  زیاده  زندگی  ئی  برا  »امیدت  گفت:  ضیا  ام 
شده یم. یه چیزاییه آدم نباید ببینه. زن نباید ببینه بچه هاش 
بمیره.  باید  بمونه.  نباید  دید  اگه  پکیده.  زمینش  رمبیده،  خونه ش  ُمرده ن، 
زندگی ئی طور نبوده که بچه ها برن مادرا بمونن. که مردا برن زمینا بمونن. ما 
آدم نیستیم رسول، برده ن مون ته تِه سیاهیه نشون مون داده ن و آورده ن مون 
زمین. ما از جهنم برگشته یم. نگاه مون کن؛ ما ُمرده یم. خودمون، زمین مون، 
اینایه گفتم که فکر نکنی نوال  گاومیشامون؛ همه مرده یم. فقط راه می ریم. 
همون زنیه که داشتی. فکر نکنی دستشه می گیری، می بریش تموم. اول برو 
ببینش، بعد قصه بساز برا زندگیت. برا خودت می گم رسول. سختت می شه.«

یا  که  است  کودکانی  زندگی  داستان  می گوید:»َهَرس  فیض آبادی  راضیه 
زندگی شان زیر آوار جنگ ماند و یا آوار جنگ تماِم کودکی شان را گرفت و دود 
کرد و آن ها ماندند و یک عمر اضطراب و اندوه، آنها ماندند و چشمانی همیشه 

خیس، آنها ماندند و خانه ی که دیگر برایشان خانه نبود.«
با مهارت  نویسنده  اما  دارالطلعه شادگان است.  در  روایت، عمدتا  این  مکان 
گریزی می زند به زندگی پیش از جنگ در خرمشهر، درس خواندن رسول در 
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

در شرایط اکنون جامعه ـ چه در کشور اول مان و چه در دومی ـ شرایط سخت 
و ناگواری برقرار است. به دور از بحث های سیاسی و غیر هنری ـ  فرهنگی، که 
همیشه از آن پرهیز کرده ام، حال به جایی رسیده ام که نمی توانم این شرایط 
را نادیده بگیرم. مرگ و میر ناشی از بیماری فراگیر کووید ـ 19، خشونت های 
خانگی، و ناآرامی های اجتماعی اخیر دامنه انتخاب شعر مرا بسیار محدود کرده 

و چاره ای ندارم به جز آن که فریاد شاعران دردمند را بازفریاد کنم.
شعر اول، شعری دوزبانه ای است از شاعر مقیم لس آنجلس، مجید نفیسی. از 
 I Can’t Breathe« او تا به حال چندین شعر در نشریه پیک آورده ایم. شعر
– نمی توانم نفس بکشم« را نفیسی در سال 2۰14 سروده است. انگار که این 

داستان تمامی ندارد.

Can’t Breathe
By Majid Naficy

In Memory of Eric Garner

“I can’t breathe! 
I can’t breathe!” 
What a painful statement! 
For the first time 
I heard it from my own tongue. 
I jumped from my sleep in panic 
And ran toward my dad’s bedroom 
He put my head 
On his chest, 
Caressed my face 
And said: “Majid! 
Be calm 
Be calm.”

Today I hear that statement 
From the tongue of a black man on YouTube 
Who is being choked 
Held by a white policeman. 
No one puts the black man’s head 
On his chest, 
Caresses his face 
And says: “Eric! 
Be calm 
Be calm.”

Hundred years of slavery, 
Hundred years of brutality 
Press on the black man’s throat 
And do not let White America 
Hear his voice: 
“I can’t breathe! 

I can’t breathe!”

        December 4, 2014

  
نمی توانم نفس بکشم

مجید نفیسی
به یاد اریک گارنر

 »نمی توانم نفس بکشم!
 نمی توانم نفس بکشم!«

 چه کالم دردناکی!
 نخستین بار آن را

 از زبان خود شنیدم
 سراسیمه از خواب پریدم

 و به سوی خوابگاه پدر دویدم.
 او سَرم را

 بر سینه اش گذاشت
 گونه ام را نوازش کرد

 و گفت: »مجید!
 آرام باش

آرام باش.«
 امروز آن کالم را

 از زبان مرد سیاهپوستی
 در یوتوب می شنوم

 که در بنِد افسری سفیدپوست
 دارد خفه می شود.
 هیچ کس سر او را

 بر سینه ی خود نمی گذارد
 گونه اش را نوازش نمی کند

 و نمی گوید: »اریک!
 آرام باش

آرام باش.«
 صدها سال بردگی

 صدها سال قساوت
 بر گلوی مرد سیاهپوست فشار می آورد

 و نمی گذارد که آمریکای سفید
 صدای او را بشنود:

 »نمی توانم نفس بکشم!
نمی توانم نفس بکشم!«

        
چهارم دسامبر دوهزار  و  چهارده

»مجید نفیسی – سایت ایرون دات کام*«

* https://iroon.com/irtn/blog/15384/i ـ can ـ t ـ breathe/
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مقابِل هر آتشی که افروخته ام
بیش از حد انتظار کشیده است

بر هر پلی که با احتیاط قدم هام را بر آن پیش بردم
در کنار هر سوسیس فالو3یی که آنرا تکه کرده ام

مرگ ایستاده است
و رو به لبه ی تیز این کارد گران قیمت

معنادار
سر تکان می دهد

»کریستینا لوگن – ترجمه مهشید بیورمن شریفیان، به نقل از سایت خانه ی شاعران جهان *«
/http://poets.ir  *

Ikea – شرکت معروف مبلمان فروشی است.. 1
Mnkarbo – نام دهی در سوئد است.. 2
 Falu– یک نوع سوسیس قطور است.. 3

شاید بتوان مرهم دل را از خواجه شیراز طلبید که هیچ گاه ما را در ایام غم 
رها نخواهد کرد. به امید رهایی مان از قفس رنج و محنت.

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
سرود مجلس جمشید گفته اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر  ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

»خواجه شمس الدین محمد شیرازی، حافظ  ـ  غزلیات«

به یاد رومینا اشرفی که در ایران به دست پدرش قربانی »قتل ناموسی« شد.

شب شوم
در وحشت و کبودی شب،

داسی به تیِغ جهل و خشم و تعصب
آهسته تیز می شود...

»نیلوفری«
با صد امید و به صد بیم و آرزو

خوابیده همچو گل یاس

در بستر خیال،
که از طپش قلب عاشق و

طوفان اشک او
امشب تمام دهکده

لبریز می شود...

در سبز، سبزبهاران
در موسم شقایق و باران

که فصل شکار نیست،
افسوس

تا دمیدن صبح و ستاره نیز
او را مجال سالمی دوباره نیست...

برقی ز داس خشم و تعصب
در آسمان جهید.

خشمی چو مار
در رگ و جان پدر خزید،

خونی به پاکی گل های ارغوان
از دشت دهکده

تا دورتر ستاره های شاهد،
آن نیمه شب

پرید...

»فرهاد رستگار«

تنهایی 1
زمزمه های عجیب و دست های عجیب

در تنهایی زندگی می کنند
گیاهان عجیب تنهایی را

لحظه ای زینت می بخشند و می میرند
وقتی که برنامه های تلویزیون تمام می شود

مرگ شیوه ای غریب دارد
که ناگهان چون خواستگاری نجات دهنده

نشسته بر کاناپه ای ساخِت ایکیا 1 ظاهر می شود
وقتی که همه ی مغازه های کشیک شب تعطیلند

و فرزندت در دهی در چهار مایلی مونکاربو 2
در کنار مادرخوانده ای متعادل

زندگِی بهتری دارد
که به من گفته است

کاسه ی صبر مرگ دیگر
به سر آمده

که مرگ
در عرض هر خیابانی که از آن گذر کرده ام
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MS. HASSANZADEH

ALAMDARI, ALI
GOLBADI, ILYA
HASANI, ANISS
HOSSEINI, PARSA
KHAZIAN, BARZIN
KHOSSRAVI, EMILY
KIRKA, ARDALAN
MOUSSIGHI, HARMAONY
NAJMABADI, RONICA
REZAEI, RYAN
SADEIGHI, RYAN
SHIRZADI, SHERIN
TAJBAKHSH, ALEXANDER
TAJBAKHSH, MINA

The following are the students who have completed
 the Persian language courses at ISSD.
We congratulate them and wish them all the best.

اسامی فارغ التحصیالن سال تحصیلی 2020 ـ 2019
   ISSD Class of 2020 

جشن پایان سال تحصیلی

جشن پایان سال آموزشی مدرسه ایرانیان سن دیگو قرار بود در روز یکشنبه 
31 ماه می برگزار گردد ولی به خاطر وجود پندمی کووید–19  این جشن انجام 

نشد. در عوض مراسم پایان تحصیالت دانش آموزان دوره پیشرفته به صورت 
مجازی انجام شد و این دانش آموزان مدرک خود را از طریق پست دریافت 

کردند.  کارنامه های دانش آموزان برای آنان ایمیل شد. 

---------------------------------------
گزارش گلریزان )Fundraising( برای پروژه 200، حمایت از کودکان 

 :)DMF( خیابانی تهران و همکاری سازمان یک دالر در ماه
دانش آموزان مدرسه ایرانیان در کل نزدیک 23۰۰ دالر جمع آوری کردند. در 

شعبه اول  دانش آموزان کالس خانم هاشمی و دانش آموزان کالس خانم 
کالنتری از شعبه دوم برنده مسابقه شدند. هاجر ستارزاده از شعبه اول و 

ثمین خطیبی از شعبه دوم نیز که بیشتر از همه پول جمع کرده بودند هم 
برنده مسابقه شدند. تقدیر نامه آنان برایشان ارسال گردید.   

LILY ZADEH

ARMIN NAGHSHINEH- POUR

ASHKAN MAHAND

AVA KHOSSRAVI

MANA VAZIRI

SAAM TAHMASEBI

LUCA AKBARNIA

BITA JAHANBEEN

PARISA MAZAREI

LIYA JAVAHERI

SAHAR BAHREINI

SHAKIBA MAHMOUDI-TA
PARMIDA JANESSAR-TA
MELODY KHOSHNEVISZADEH-TA
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SAMEEN KHATIBI

RAMTIN AZMOODEH

NEEKU NEMATI

SARA MAHDAVY

SECOND PLACE:

ARVIN VAKHSHOURI

KLARA SALAZAR

KAMRAN SALAZAR

ALI SAMADI

ILIYA SAMADI

ARYSSA BAGHERI

ROXANA KHAMOOSHIAN

POYA GHASEMINEJAD

DANIYAL GHASEMINEJAD

SURI TASSOUDJI

THIRD PLACE:

DORINA ELAHIMEHR

SKYE BLUREEN BAHREMAN

ROXANA AREZI

SEBASTIAN SEPEHR BAHREMAN

DAVID BRENTZEL

WILLIAM BRENTZEL

HANNA HAJISATTARI

SHENA HAFEZI

Reading Olympics record for the entire year 2019-2020
FIRST PLACE: 

LILIAN TOLOEI

ARTIN PARVIZ

ARMIN PARVIZ

DANYAL KATROV

MAKSYM KATROV

FOURTH PLACE

NORA AZARLI

DARA TASSOUDJI

DELSHAD COENEN

ARMAN NAZARI

NEEMA NOURBAKHSH

RYAN ALAVI

SEPIDEH ZELLI

ARIA NAZARI

ANEES DERAKSHAN

ELOISE MASSIRE

BARDIA ZAHIRI

ATRINA KHANI

MANELI REZAEI-SARRAF

ARYANA NASIRI

ARMAN NASIRI

SAKIBA MOHAMADI

ARMAN MALEKPOOR

CHLOE MASSIRE

برندگان مسابقه کتابخوانی سال تحصیلی 2020ـ 2019

KOUROSH SADEGHIZADEH

KYLE BOTTELBERGS

SHAADY COENEN

BAHAR ATRIAN

KYRA BOTTELBERGS

LAILA FERRER

CHLOE FERRER

KIANA SABOURI

MELODY HASHEMI

SAHAR SABOURI

SOFIA RAHBAR

CYRAH KHAZIAN

NIKKI FADAIIAN

SHIREEN SABOURI

 آگهی ثبت نام سال 202۱ – 2020
 

ISSD Registration For Academic Year 2020-2021
The registration would be fully online this year
Monday August 24 through Friday August 28, 2020

Issd.pccsd.org/registration

LILY ZADEH

ARMIN NAGHSHINEH- POUR

ASHKAN MAHAND

AVA KHOSSRAVI

MANA VAZIRI

SAAM TAHMASEBI

LUCA AKBARNIA

BITA JAHANBEEN

PARISA MAZAREI

LIYA JAVAHERI

SAHAR BAHREINI
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هابیل و قابیل

چرا آمریکا که با فقط چهار درصد جمعیت 
دنیا، بیست و هشت درصد مرگ و میر 
دنیا رو داره؟ این به خاطر رهبری درسته؟ 

خون این همه آدم پای کیه؟ 

دونی  می  بخوره  زمین  اقتصاد  اگه 
تلفاتش خیلی بیشتر از کرونا می شه. 
یعنی به قول یکی که می گفت پادزهر 

از خود زهر کشنده تر می شه! 

قابیل: می دونستم دوباره می خوای همه چیز رو بندازی گردن ترامپ. تو خودت 
از یه طرف می گی چرا این قضیه سالمت و بازگشایی سیاسی شده، از طرف دیگه 
ترامپ رو باعث و بانی اش می دونی. شماهائین که فکر می کنین دمکرات ها همه 
می خوان خونه بمونن و جمهوریخواه ها می خوان بیان بیرون. ماسک هم نزنن، 
که  شماهائین  کنه!  مریض  رو  کی  که  حالیشه  ویروس  انگار  نکنن!  هم  رعایت 
همه چیز رو سیاسی می بینین. همه چیز یا ترامپیه یا ضد ترامپه. من حتی فکر 
می کنم این همه قانون های افراطی رو هم علم کردین که با مردم خط کشی کنین. 
بیچاره  بگه  ترامپیه! هر کی  باشه، حتما  نزده  و ماسک  بیاد  تو خیابون  هر که 
شدیم بزارین بریم سرکار و اقتصاد رو دوباره راه بندازین، 
ترامپیه! مگه غیر از اینه؟ اصال من حتی شنیدم تعداد 
مبتالها و مرگ و میر رو هم تقصیر ترامپ می اندازن. 
من نمی خوام از ترامپ دفاع کنم ولی شماها همه چیز 
رو قطبی می بییند. خوبه اقال توی این مورد کرونا آمریکا 
درگیرش  جوری  یه  دنیا  کشورهای  همه  و  نیس  تنها 
هستن. مرگ و میرها رو هم می خواین بگین به خاطر 
ترامپه؟ مشکل خودتونین و این خبرگزاری هایی که مرتب آتیش بیار معرکه ان. واال 

به نظر من که خیلی خوب رهبری کرده.

دیگه  کشورهای  با  کنی  مقایسه  می خوای  که  حاال  کرده؟  رهبری  هابیل: خوب 
مقایسه کن. می تونی به من توضیح بدی که چرا آمریکا که با فقط چهار درصد 
جمعیت دنیا، بیست و هشت درصد مرگ و میر دنیا رو داره؟ این به خاطر رهبری 
درسته؟ مرکز کنترل بیماری های آمریکا اعالم کرد که اگه یک هفته زودتر پروتکل 
»در خانه بمانید« را به کار انداخته بودند 38 درصد کمتر تلفات داشتند و اگه دو 
هفته زودتر این کار رو کرده بودند درصد تلفات هشتاد درصد کمتر می شده. خب 
این »رهبری خردمندانه« به قول تو باعث مرگ ده ها هزار آمریکایی شده. یعنی دو 
برابر جنگ ویتنام. بیشترش قابل پیش گیری بوده. یعنی که آمریکا چهل و سه روز 
بعد از این که سازمان بهداشت جهانی خطر رو اعالم کرد قضیه رو جدی گرفت. 
خون این همه آدم پای کیه؟ ترامپ و فاکس نیوز چقدر تقال کردن موضوع رو سر هم 
بندی کنن و جدی نگیرن؟ سخنرانی هاش رو که حتما یادت هست؟ من هم یادمه. 

دنیا هم یادشه. اینا توی تاریخ می مونه. خون این همه آدم پای کیه؟

قابیل: نمی تونی این جوری همه این بیماری ها و مرگ و 
میر رو گردن ترامپ بذاری. اوال این اتفاقی بود که هیچ 
کس آمادگی شو نداشت. تو خودت می گی که این پندمی 
حساب و کتاب همه رو به هم زد و دنیا رو عوض کرد. 
این که اگه کس دیگه ای هم سرکار بود شاید زیاد  یعنی 
فرق نمی کرد. یه مسئول، یه رئیس جمهور باید همه جوانب رو در نظر بگیره. اگه 
اقتصاد زمین بخوره می دونی تلفاتش خیلی بیشتر از کرونا می شه. یعنی به قول 
باید نون بخورن.  از خود زهر کشنده تر می شه. مردم  یکی که می گفت پادزهر 
یه باالنس باید باشه. سوئد هیچ کدوم از این کار را رو نکرد. تعطیل هم نکرد و 
تلفاتش هم از کشورهای دوربرش بیشتر نشد. اقتصادش رو هم حفظ کرد. هر کی 
یه جور تجربه کرده. من قبول دارم که ترامپ بعضی وقتا حرف هایی می زنه که 
شاید اگه نزده بود بهتر بود، مثال در مورد اون داروی ماالریا و یا مثال توئیت هاش 

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 نظر خود را، از طریق ایمیل به آدرس پیک، با ما درمیان بگذارند. 

گفتار این بار هم در رابطه با »رهبری« است.

هابیل: من نمی فهمم که چرا مسئله مقابله با کووید و حفظ سالمتی مردم توی 
این مملکت جنبه سیاسی پیدا کرده. یعنی در جایی که یک همچی اپیدمی ای به 
وجود اومده که صد و بیست هزار تا کشته هم داده، یه عده با دستورالعمل هایی 
که دولت واسه مردم تعیین کرده – تا جلوی شیوع بیشتر اونو بگیرن و از تلفات 
می کنند.  مقابله   – کنن  جلوگیری  آسیب پذیر ترن  که  اونایی  خصوص  به  مردم 
قوانین  دولت  و می خوان  دولتی  مراکز  به  می رن  زور  و  اسلحه  با  عده ای حتی 
رو برداره و به اصطالح بازگشایی کنن، چرا؟ چون که می خوان برن سلمونی! 

یا می خوان رستورانا و بیزنس ها زودتر باز بشن بدون 
قائل بشن. من جدا  واسه جون مردم  ارزشی  که  این 
نمی فهمم ویروس که فقط مال دمکرات ها نیس. مگه 

جمهوری خواه ها مصونیت دارن؟

قابیل: موضوع اعتقادات سیاسی و حزبی اصال نیس. 
مردم خسته شدن از خونه نشستن. یه عده هم اصوال 

دوس ندارن دولت بهشون امر و نهی کنه. می گن این یه مسئله شخصیه. اگه 
کسی می خواد مواظب باشه، سر کار نره و معاشرت نکنه به دولت ربطی نداره که 
واسه مردم تعیین تکلیف کنه. از همه اینا مهم تر وضع اقتصاده. با بسته موندن 
وضع  می شن.  ورشکسته  شرکتا  می زنه.  آسمون  به  سر  بیکاری  نرخ  بیزنس ها 
بازار بورس رو هم که دیدی. مث سنگ سقوط کرد. اینا پول های مردمه که دود 
می شه می ره هوا. اینا پول های بازنشستگی من و توئه. خب، یعنی می گی مردم 
سابق  وضع  به  اوضاع  زودتر  هرچی  می خوان  که  طبیعیه  نباشن؟  وضع  نگران 
برگرده. ترامپ هم واسه همینه که اصرار می کنه.مردم تا یه حدی می تونن فشار 

اقتصادی رو تحمل کنن.

هابیل: طوری حرف می زنی که انگار این مسئولین بهداشتی مث دکتر فاوچی 
و مسئولین دیگه مریضن و می خوان مردم رو سرکار بذارن! خب معلومه همه 
می خوان زودتر برگردن سرکار و زندگی شون. معلومه که همه زیر فشارن. فکر 
نمی کنم یه نفر رو پیدا کنی که از این شرایط و محدودیت ها لذت ببره. واسه همه 
سخته توی خونه موندن، هی بشور، هی ضدعفونی کن، عزیزاتو نبین، دوستاتو 

نبین، با بچه ها که قرار بود مدرسه باشن سروکله بزن، کار 
مدرسه و معلم اونها رو هم انجام بده در حالی که خودت 
هم – اگه شانس داشته باشی – داری از خونه کار می کنی. 
هیچ کی منکر این مشکالت نیس ولی سالمت و بهداشت 
باالتر از ایناس. نمی شه ریسک کرد. از اینها گذشته فقط 
مسئله سالمت خودامون نیس. شخص می تونه حامل باشه 

و بدون این که خودش بدونه ویروس رو منتقل کنه. آمار که گرفتن اکثر مردم 
حاضر بودن تحمل کنن تا این بیماری تحت کنترل در بیاد. ولی ترامپ – که 
فقط استاک مارکت واسه ش اهمیت داره – این اعتراضات رو دامن می زنه. از 
بازکنن گذاشته به عهده فرماندارهای  این که کی و کجا رو  یه طرف تشخیص 
ایاالت، از طرف دیگه می گه بازکنن که اقتصاد رو به قول خودش نجات بده و 
واسه انتخابات اوضاع روبراه باشه. او واسه سالمت مردم کمترین اهمیتی قائل 

نبوده و نیس.
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داره  ترامپ  دولت  که  فشاری  این 
می زاره که اقتصاد دوباره راه بیافته، 
نفعش مال اقلیت ها و اقشار فقیره که 

برن سر کار و زندگی شون 

طریق  از  فقط  پلیس  خشونت  مسئله 
محلی می تونه حل بشه. یعنی مردم موقع 
انتخابات مقامات محلی مثل شهرداری، 
به  اگه  دادستان  و  شهر، ِشریف  شورای 
آدمای درستکار و مترقی رای بدن که زیر 
ِدین اتحادیه پلیس نباشن می شه امید 
اینو داشت که پلیس های خاطی مجازات 

بشن و کنار گذاشته بشن. 

در مورد بازگشایی میشیگان وغیره. ولی خوب ترامپه دیگه در نهایت همون طور 
که گفته بود مسئولیت گردن فرمانداران ایاالت و مسئولین محلی افتاد که طبق 

تشخیص خودشون بازگشایی کنن. اقتصاد هم داره تکون می خوره.

همیشه  آمریکا  نیستن.  آزمایشگاهی  خوکچه  که  مردم  عزیزم،  ببین  هابیل: 
بهترین  دانشمندها،  بهترین  داشته.  رو  دنیا  همه  رهبری  نقش  موارد  این  توی 
موسسات علمی و عملی اینجان. توی پندمی های قبلی رهبری آمریکا مبارزه رو 
پیش برد. آقای ترامپ با رهبری خردمندانه شون اول از همه دِر موسسات بررسی 
بیماری های واگیر رو تخته کرد. بعد هم بودجه سازمان بهداشت جهانی رو قطع 
کرد. آمریکا نقش رهبری شو نه تنها توی این زمینه که توی همه زمینه های دیگه 
هم از دست داده و مضحکه و مسخره دنیا شده. همه اش هم به خاطر رهبری 
مسایل  توی  رهبری  پیشکشش،  حاال  جهانی  رهبری  بوده.  ایشون  خردمندانه 
کشوری هم وجود نداره و اگه وجود داره به بدترین وضع عمل می کنه. آخرین 
نمونه اش همین قتل جورج فلوید تو مینیاپولیس. وقتی میلیون ها نفر به عنوان 
که  این  جای  به  می کنن  اعتراض  پلیس  خشونت  و  نژادی  تبعیض  به  اعتراض 
رهبری کنه و مردم رو آروم کنه و قول بررسی بده و موضع گیری درست داشته 
باشه، بدتر می آد مردم رو تهدید می کنه که سگ به جونشون می اندازه و ارتش رو 
می خواد بیاره مردم رو سرکوب کنن. آخه رهبری و منویات خردمندانه که یکی 

دوتا نیس. چهار ساله توی همه موارد خودشو نشون داده.

از  می کنم  تعجب  واقعا  قابیل: 
صلح  اعتراض های  همین  تو! 
درباره اش  داری  که  آمیزی 
نریختن  مگه  می کنی،  صحبت 
غارت  رو  بانک ها  و  مغازه ها 
کشیدن؟  آتیش  به  و  کردن 
رو  قضیه  طرف  یه  فقط  چرا 
می بینی؟ آیا به نظر تو واسه مبارزه با تبعیض نژادی و خشونت پلیس باید بریزن 
غارت کنن و آتیش بزنن؟ ترامپ هم بشینه و به خاطر این که به تریش قبای 
سیاه ها برنخوره کار اونا رو توجیه کنه؟ خیلی از این بیزنس ها مال مردم عادی و 
بدبختی هست که نه تنها به خاطر کرونا بیچاره شدن حاال بقیه زندگی شون رو 
هم غارت کردن و به آتیش کشوندن. پلیس ها و رهبرهای محلی هم که جرات 
نمی کنن. همین جوری وایسادن و تماشا می کنن. آیا نباید ترامپ دخالت کنه؟ 
اول از همه هم که اومد از قتل جورج فلوید اظهار تاسف کرد و به خانواده اش 
تسلیت گفت. از اون گذشته مگه تبعیض نژادی و خشونت پلیس همین چهارساله 
هم  حاالها  حاال  و  داشته  رو  مشکل  این  آمریکا  دارم  یاد  تا  من  شده؟  شروع 
حل نخواهد شد. وقتی می گم شماها همه چیز رو سفید و سیاه می بینین، یا 
ترامپ هر جور  واسه همینه.  یا جمهوریخواه  یا دمکراته  ترامپ،  یا ضد  ترامپیه 
این  به  اگه  می کردین.  یه جوری محکومش  می داد شماها  نشون  عکس العملی 
غارتگری ها و آتیش زدن ها برخورد نکنه، می گین چه بی عرضه است. اگه بکنه 

می گین دیکتاتوره.

هابیل: کسی نمی تونه منکر این شه که مسئله نژادی چهارصد ساله که یقه این 
کشور رو گرفته و با ترامپ شروع نشده و بعد از ترامپ هم تموم نخواهد شد. ولی 
برتری طلبی سفیدهای  ترامپ  با گفتار و اعمال  ترامپ و  با آمدن  می شه گفت 
نژادپرست جون تازه گرفته. خشونت پلیس هم یه نمونه از نژادپرستی سفیدهاس. 
نژادپرستی مخالفه سئوال  با  مثال  که  ترامپ  یه طرفدار  عنوان  به  از خودت  آیا 
کردی که چرا همه سازمان های نژادپرست توی آمریکا از ترامپ حمایت می کنن 
و اونو رئیس جمهور خودشون می دونن و دیوید دوک، رئیس کوکالس کلن، علنا 
اونو ناجی می دونه؟ به خاطر این که اونو از خودشون می دونن. توی این چهار 
سال عملکردش با سیاست های »ُمسلم َبن«، دیوارکشی، مخالفت با پناهنده ها 
و مهاجرین مشخص بوده. کسی از اون غارتگرا و آتیش زن ها حمایت نمی کنه. 
اکثرشون هیچ ربطی به تظاهرات ضد نژادپرستی ندارن. خیلی هاشون حرفه ای ان، 
خیلی هاشون نفوذی ان و آب رو گل آلود می کنن. توی خیلی اعتراض ها خود مردم 

جلوی اونا رو می گیرن. توی خیلی جاها که غارت کردن، پلیس که باید مواظب 
اموال و جون مردم باشه جاخالی داده و اونا رو ول داده. حاال رهبری که نتونه 
تهدید  رو  و همه  بذاره  تفاوت  غارتگر  یک مشت  و  مردم  به حق  تظاهرات  بین 
کنه و با یک چوب بزنه، درست عمل کرده؟ متاسفانه این رهبرتون هیچ ارزشی 
واسه حقوق و سالمت مردم و قانون قائل نیس. دیدی که مردمی رو که توی 

تظاهرات  آرام  الفایت  پارک 
اشک آور  گاز  با  می کردن 
بیرون  پالستیکی  گلوله  و 
کردن تا ایشون بره کلیسای 
مقدس  کتاب  با  جورج  سن 

عکس یادگاری بگیره!

دیگه  بابا!  ای  قابیل: 
هر  و  هرچیزی  از  شماهام 
پیرهن  می کنه  اون  کاری 
عثمون درس می کنین. خب 
کاخ  بغل  که  رو  کلیسا  این 

سفیده روز قبلش آتیش زده بودن و خیلی هم از لحاظ تاریخی مهمه. می خواست 
بره حمایت شو نشون بده. همه این انتقادها و ایرادها رو می گیری ولی یه کلمه از 
رفورم قانون مجازات که اون امضا کرد و باعث شد خیلی از زندانی ها با جرم های 
سبک بخشیده بشن و بیان بیرون پی زندگی شون حرف نمی زنی. تو خودت بهتر 
می دونی که اکثر زندانی ها که توی زندان ها هستند سیاه ها و اقلیت های فقیرن 
که این قانون شامل حال شون شده. اینا رو نمی گین؟ برگردیم سر بحث اول مون. 
این فشاری که دولت ترامپ داره می زاره که اقتصاد دوباره راه بیافته نفعش مال 
اقلیت ها و اقشار فقیره که برن سر کار و زندگی شون. من و تو ممکنه بتونیم شش 
ماه هم که شده دووم بیاریم ولی اقشار فقیر نه از خونه می تونن کار کنن نه پس 
اندازی دارن که زندگی شونو حفظ کنن. هرچی زودتر زندگی عادی بشه واسه همه 
بهتره. از لحاظ تبعیض نژادی و خشونت پلیس هم باید بدونی که ترامپ نیس که 
پلیسا رو به خشونت دعوت می کنه بلکه اتحادیه های قوی پلیس هاست که از این 
نژادپرست و وحشی حمایت می کنه و نمی ذاره دست قانون بهشون  پلیس های 
برسه. سیاستمدارهای محلی هم توی مشت این اتحادیه ها هستن و عرضه ندارن 
جلوی اونا در بیان چون توی انتخابات محلی رای این اتحادیه ها و این که ثابت 
کنن طرفدار قانون و مجازات هستن براشون حیاتیه. جرات نمی کنن با اتحادیه ها 

در بیافتن. مشکل اینجاست نه دولت فدرال و ترامپ.

رویه ها  این  تشویق  باعث  سیاست هاش  و  ترامپ  می کنم  فکر  چند  هر  هابیل: 
می شه ولی باهات در اینجا موافقم که مسئله خشونت پلیس فقط از طریق محلی 
شهرداری،  مثل  محلی  مقامات  انتخابات  موقع  مردم  یعنی  بشه.  حل  می تونه 
شورای شهر، ِشریف و دادستان اگه به آدمای درستکار و مترقی رای بدن که زیر 
ِدین اتحادیه پلیس نباشن می شه امید اینو داشت که پلیس های خاطی مجازات 
بشن و کنار گذاشته بشن. اگه قانون و سیستم درست و قابل اعتمادی وجود 
از  داشته باشه خود پلیس ها اون وصله های ناجوره رو دفع می کنن. همه چیز 
همین پایین شروع می شه. خوب شد اقال توی یه مورد با هم موافق بودیم. در 
مورد کووید و پندمی و بازگشایی هم به نظرم هنوز اول راهیم. این که این پندمی 
بعد از ترامپ چطور بشه و امواج بعدی چی به سر مردم و اقتصاد بیاره، هیچ 
پندمی  این  از  بعد  دنیا  اوضاع  اینه که  تنها چیزی که مشخصه  نمی دونه.  کس 
شغل ها  از  خیلی  شد.  خواهد  عوض  چیزها  خیلی  بود.  خواهد  متفاوت  کامال 
دیگه برنمی گرده. من از یه جنبه خوشبینم که مردم همت می کنن و سوم نوامبر 
ترامپ رو می فرستن ماراالگو، از طرفی نگرانم که طرفداراش و پلیس های زخم 

خورده ش به آسونی خالی نکنن و اوضاع رو بی ریخت کنن.
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ترجمه بازمانده روز – نوشته کازو ایشیگورو
ترجمه آنتیگونه – اثر سوفوکل

ترجمه چنین کنند بزرگان – نوشته ویل کاپی
ترجمه سه کتاب قدرت، تاریخ فلسفه غرب، و عرفان و منطق – نوشته برتراند راسل 

ترجمه تاریخ سینما – نوشته آرتور نایت
ترجمه قضیه رابرت اوپنهایمر – نوشته هاینار کیپهارت

ترجمه در انتظار گودو، دست آخر: نمایشنامه های بکت – نوشته ساموئل بکت
ترجمه تاریخ روسیه شوروی، انقالب بلشویکی، 191۷ تا 1923 – نوشته ادوارد هلت کار

ترجمه خانه برناردا آلبا – نوشته فدریکو گارسیا لورکا

...

خوانندگان عزیز می توانند به لینک های زیر در سایت بی بی سی فارسی 
مراجعه کنند و در مورد نجف دریابندری بیشتر بدانند:

 اندر احواالت نجف دریابندری؛ ...  ـ  سیروس علی نژاد
https://www.bbc.com/persian/iran ـ features ـ 52539143 

 ویدیو، در گذشت دریابندری؛ از وداع با اسلحه تا وداع با زندگی
https://www.bbc.com/persian/arts ـ 52537954 

 نجف دریابندری؛ از دیدار با برتراند راسل تا ...  ـ  رضا نوری
https://www.bbc.com/persian/arts ـ 52547978 

 نجف دریابندری که بود و چه تاثیری بر ادبیات معاصر ایران گذاشت؟
https://www.bbc.com/persian/iran ـ 52580182 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  

*  ِدی نجف = مادِر نجف، به گویش بوشهری

 
 

نجف دریابندری درگذشت
)13۰8 آبادان – 15 اردیبهشت 1399 تهران(

خالو نجف رفت! باید دیگر سراغش را از »فردریک هنری« بگیریم، وقتی 
با »اسلحه اش« »وداع« می کند.

سعید نوری بوشهری

برای من نجف دریابندری همان پیرمرد داستان ارنست همینگوی بود، داستان 
»پیرمرد و دریا«. وقتی دوازده سیزده ساله بودم فارغ از توجه به فضا و مکان 
داستان ها و فارغ از درِک عمق و الیه های آنها »پیرمرد و دریا« را به دست 
گرفتم و خواندم. زبان ترجمه و اصطالحاتی که در داستان به کار گرفته شده 
بود در من هیچ شکی باقی نگذاشت که داستان در بوشهر گذشته بود و پیرمرد 
از اجدادم در بوشهر که شاید ماهیگیری  یا یکی  یا خود نجف است  داستان 
استفاده  را  اصطالحات  این  و  می زدند  حرف  زبان  همین  به  و  می کردند 
می کردند. وقتی یک دهه بعد فیلم »پیرمرد و دریا« را با بازی اسپنسر تریسی 
دیدم خیلی جا خوردم که فهمیدم منظور از هاوانا، پایتخت کشور کوبا است نه 

یکی از محله ها یا روستاهای اطراف بوشهر!
همینگوی  ارنست  اسلحه«ی  با  »وداع  با  دریابندری  نجف  اسم  ما  خانه  در 
عجین شده بود. پدرم همیشه با تحسین از او می گفت، از او و نوشته هایش، از 
آگاهی اش به فلسفه، و از ترجمه های خیلی خوبش. پدرم معتقد بود او به جرم 
 A Farewell عقایدش و به بهانه استفاده از کلمه »اسلحه« در ترجمه کتاب
to Arms ابتدا به مجازات اعدام و سپس به زندان ابد محکوم شد و اگر به 

خاطر پیگیری های مداوم ِدی نجف* نبود معلوم نبود چه بر سرش می آمد.
اتفاق  به  داشتم.  را  دیدارش  توفیق  بار  یک  می گفتیم.  نجف  خالو  او  به  ما 
همسرم به خانه او و همسرش  ـ  فهمیه راستکار ـ رفتیم، حدود بیست و پنج 
سال پیش. خانه ای را که برای اولین و آخر بار دیدم ولی نمی دانم چرا برایم 
غریبه نبود و جای جایش نشان آشنایی می داد. آن موقع از کامپیوتر استفاده 
می کرد. روی مبلی لم داده بود و با هر چیزی که می گفت دری را باز می کرد، از 
ادبیات سخت و خشن آمریکا )یا تعبیری دیگر به همین مضمون(ـ و به همین 
خاطر آن را دوست داشت  ـ  گرفته تا ترجمه کتاب های عامه روانشناسی آن 
روزهای ایران و کتاب های آموزش نویسندگی که هیچ گاه نویسنده ای تربیت 
نکرده و نمی کنند و فقط به درد آن می خورند که نویسندگان دیگِر کتاب های 
آموزش نویسندگی بسازند! می گفت اگر می خواهید نویسنده بشوید شروع کنید 
به نوشتن و بنویسید و بنویسید و بیاورید تا من هم بخوانم. مطمئن  باشید که 
نوشته های اول تان را دور می ریزید ولی بنویسید و بنویسید. بیشتر بخوانید تا 

بدانید بقیه چگونه می نویسند و ...
به گفته اساتید فن، نجف دریابندری در سه زمینه بسیار آگاهی داشت و موفق 
عمل کرد: ترجمه، فلسفه، و نقد ادبی. بسیار در مورد کارها و فعالیت های او 
گفته شده که قصد ندارم مطالب دیگران را بازتکرار کنم، فقط به فهرستی از 

آثار برجسته این نویسنده، مترجم، عکاس، و نقاش اشاره می کنم:

از این لحاظ، مجموعه مقدمه های دریابندری بر ترجمه هایش
کتاب مستطاب آشپزی، با همکاری فهیمه راستکار

به عبارت دیگر: مجموعه مقاله ها
در عین حال: مجموعه مقاله ها

درد بیخویشتنی: بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب
ترجمه وداع با اسلحه، پیرمرد و دریا، و برف های کلیمانجارو – نوشته ارنست 

همینگوی
ترجمه سرگذشت هاکلبری فین و بیگانه ای در دهکده – نوشته مارک توین

ترجمه گور به گور و  یک گل سرخ برای امیلی – نوشته ویلیام فاکنر
ترجمه رگتایم و  بیلی باتگیت – نوشته ای.ال. دکتروف

ترجمه پیامبر و دیوانه – نوشته جبران خلیل جبران



۱۷ شماره  ۱88  مرداد  ــ شهریور ۱۳۹۹

جوی عمر
)داستان کوتاه(
روح انگیز ثبوتی

چشم  را  برش  و  دور  می رفت.  پیاده  باید  را  مسافتی  دشت،  به  رسیدن  برای 
چرخاند. آن نزدیکی جایی یا چیزی را که بتواند روی آن بشیند پیدا نمی کرد. به 
نشستن روی شاخه نابجای تنه درختی که کمی دورتر بود و در کودکی و نوجوانی 
به راحتی از آن باال می رفت و پایین می آمد هم راضی بود. اما حاال... دشت را 
در ذهنش مرور می کرد تا خستگی باال رفتن از سرباالیی را کمتر احساس کند. 

راه طوالنی نبود ولی هر تکه آن آه و ناله ی خود را داشت. آرام آرام و هن هن 
کنان خود را باال کشید. دشت زیر پاهای خسته اش نمایان شد. دشت تغییری 
نکرده و همچنان زیبا و سرسبز بود. روی تپه روبرویش شبحی تکان می خورد. 
چشم هایش را نازک کرد تا شاید از پشت عینک بهتر ببیند، فایده نداشت تصویر 
تعادلش  را روی حفظ  پا کرد، تمام تمرکز خود  پا و آن  این  نبود. کمی  روشن 
گذاشت و مانند کودک نوپایی که در سراشیبی افتاده باشد به طرف دشت سرازیر 
از  الهام  با  را  شد. به دشت رسید. کوه روبرویش بود. در کودکی نقاشی هایش 
دشت که در دامن کوه قرار داشت می کشید. آنجا را »دشت من« نام گذاشته 
بود. کوه را مانند زن کمر باریکی – در پیراهن بلند و چین دار با گل های ریز و 
درشِت رنگارنگی که میان علف های سبز می رقصد و خودنمایی می کند – تصور 
می کرد. صدای ُشرُشر جوی آب او را به طرف خودش کشید. جوی از جایی که 
او ایستاده بود کمی فاصله داشت و باید باز هم چند متری راه می رفت. پاهایش 
رفیِق نیمه راه شده بودند، همراهی نمی کردند. چاره ای نداشت، باید می رفت. 
او  پایین می آمد و به  از تپه  آن قدر خسته بود که صدای شادی پسرکی را که 
نزدیک می شد نمی شنید. به جوی آب رسید. جوی هنوز پر آب، زالل و برای 
خوردن هوس انگیز بود. باد مالیم و خنکی که از روی علف ها می گشت، صورتش 
را نوازش می داد. لب هایش را روی هم گذاشت، پره های بینی اش را گشاد کرد 
تا همراه نفس عمیق، بوی تازگی و شادابی دوران شیطنت های خود و دوستانش 
به  نرسیده  مژک ها  نوک  به  هنوز  باد  بیاورد.  یاد  به  بینی اش  مژک های  در  را 
استراحت  لحظه  چند  کالفه شد. همگی  ناله ها  و  غرغر  از هجوم  افتاد.  سرفه 
می خواستند. باید روی زمین خاکی می نشست؟ خاکی شدن لباس هایش اهمیت 

نداشت. برای او چیِز دیگری مهم بود! کم کم داشت به زانو در می آمد. 

سنگ کنار جوی آب، شیب مالیمی به طرف جوی داشت، انگار سنگ و جوی با 
همدیگر نجوا می کردند. گوشه لبش باال رفت هنوز خیالپردازی می کرد. پسرک در 
چند قدمی او بود. نگاهی به سنگ انداخت، از آن فاصله برای نشستن، مجبور 
بود زانوهایش را خم کند. چند بار مانند کسی که شک دارد خم و راست شد. 
زانوهایش عین لوالهای آهنی زنگار گرفته خم نمی شدند. نیاز به تکیه گاه داشت. 
دلتنگی باعث شده بود ناگهانی تصمیم بگیرد و بدون تجهیزات از خانه بیرون 
بیاید. فکر کرد اول دست هایش را روی زمین بگذارد و بعد روی سنگ بشیند ولی 

کمردرد به او یادآوری کرد که نمی تواند این فکر را عملی کند!

با سالم پسرک که پشت سرش ایستاده بود از دنیای درماندگی بیرون پرید و با 
درنگ چرخید. پسرک سرش را باال گرفت و به چشم های او ُزل زد. از نگاهش 
هیجان و انرژی می بارید. پوستش سفید و گونه هایش گل انداخته بود. موهای 
فرفری قهوه ای داشت و همرنگ آن چشم هایش که از آنها شیطنت می بارید. پسر 
هر چند ثانیه چوبی را که به مانند اسب سوار شده بود جابجا می کرد. سالمند 
محو تماشای پسر بود و سالم او را با لبخند جواب داد. پسر را می شناخت؟ پسر 

پرسید:

می خواهی بنشینی؟ 
به سنگ اشاره کرد. سالمند سر تکان داد. پسر از اسبش پایین آمد، چند قدمی 

جلوتر رفت.
به این تکیه کن. 

چوب را به طرف سالمند دراز کرد. سالمند بی اراده چوب را گرفت. در ذهنش 
دنبال زمانی و مکانی می گشت تا به یاد بیاورد پسرک را کجا دیده است. پسرک 

دست دیگر سالمند را گرفت.

بنشین! کمکت می کنم.
و  نکرد  پسرک گفت مخالفتی  هر چه  بچه حرف گوش کن،  مانند  سالمند 
نشست. پسرک بعد از این که مطمئن شد سالمند روی سنگ نشسته و راحت 
است، پیتیکو پیتیکوُکنان رفت. همین که سالمند آرام گرفت، صدای غرغر و 

آه و افسوس ها بلندتر شد.
زانو خود را صاف کرد و با آِخ کشیده ای گفت:

دیگر توان و تحمل سنگینی او را نداشتم. آخ...!
کمر با اخم و ُغرُغرکنان گفت:

تا نشست یک عمر به من گذشت. مهره هایم داشتند عین زنجیر در هم گره 
می خوردند.

قلب از دیدن پسرک به تاپ تاپ افتاده بود. مغز انگار از خواب سنگینی بیدار 
شده باشد، خسته و ناتوان گفت:

 ـ  چهره پسرک چقدر آشنا بود!...
گمان کرد پسرک ناپدید شده است. با نگرانی ادامه داد:

... کو، کجا رفت؟ 
سالمند به سختی پسرک را میان ُگل ها پیدا کرد. چشم ها چند بار پلک زدند 

و با طعنه گفتند:
می بیند که خوب نمی بیند، اما اصرار دارد با تماشای پسر، آشنایی را در او 

ببیند.
قلب چیزی نگفت، آه کشید. عقل کالهش را قاضی کرد : 

نباید تنها می آمد...
صدایش را توی گلو انداخت:

... توی این سن و سال، تنهایی هر جور که فکر کنید خطرناک است.
معده قار و قوری کرد و با دلخوری گفت:

گرسنه ام، دارم غش می کنم. باز هم وقت خوردن داروها گذشت.
زبان که از خستگی و ضعف عین چوب خشک شده بود خود را به دیواره لپ ها 

مالید تا غده های بزاق راه بیفتند. با ِمن و ِمن و دلسوزی، گفت:
حواس تان هست با چه حسرت و نگاه پرسش گرانه ای دور شدن پسرک را 

دنبال می کند؟ کمی انصاف...!
قلب سردتر آه کشید. چشم ها که از دنبال کردن و خیره ماندن به پسرک خسته 
شده بودند احساس درد می کردند. پسرک پای تپه ایستاد، دست هایش را از 

دو طرف باز کرد و چرخید. سالمند خود را جلو کشید. مغز با خود خندید:
من هم همین کار را می کردم!!!
زبان چرخی زد و با ذوق گفت:

آه! کم کم به یاد...
تارهای صوتی هم که آرام سِر جای خود نشسته بودند به صدا درآمدند:

بعضی از خاطرات را از گذشته های دور به یاد می آورد ولی اتفاقی یا حرفی یا 
کاری را که چند روز بیشتر از آن نگذشته فراموش می کند!

قلب از طعنه تارهای صوتی ضربانش باال رفت. پسرک از تپه باال رفت و ناپدید 
شد. پیشانی خجالت کشید و عرق کرد. یک قطره عرق از الی ابروهای کم 
از شوری  افتاد. چشم  از چشم ها  لیز خورد و یکراست توی یکی  پشت مرد 

اشک خود را جمع کرد و نالید:
َاه! سوختم! تا کی باید به چیزی که و جود ندارد ُزل بزنم؟!

قلب احساس سنگینی کرد و ذوقی را که از آمدن به دشت داشت، از دست 
سال های  و  روزها  مانند  آب  انداختند،  آب  جوی  به  نگاهی  چشم ها  داد. 

زندگی، روان و با شتاب می رفت.
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در رابطه با بیمارى همه گیر ویروس کرونا و به منظور کمک رسانى به افراد 
احتیاج  تًامین  براى  فروشگاه ها  به  مراجعه  به  قادر  که  نیازمند  و  سالمند 
روزانه خود نمی باشند، مدتى است به ابتکار سه تن از دانشجویان دانشکده 
امدادگر  نفر  هشتاد  حدود  عده اى  کمک  و   UCSD دانشگاه  داروسازى 
داوطلب، گروهى به نام COVID ـ Community Outreach 19 راه اندازى 

شده است.
از این که به نحوه کار و کمک رسانى این گروه و هم چنین همیارى  قبل 
انجمن متخصصین ایرانى سن دیگو با این گروه بپردازیم، الزم است مختصرى 
درباره تاریخچه به وجود آمدن انجمن متخصصین ایرانى سن دیگو، برنامه ها 

و فعالیت هاى متعدد این انجمن اشاره اى داشته باشیم.
انجمن متخصصین ایرانى سن دیگو

حدود   (AIAPـ  Association of Iranian American Professionals)
بیست و هفت سال پیش به منظور ایجاد آشنایی، گردهمایى، و تبادل نظر 
میان متخصصین ایرانى با تخصص در رشته هاى مختلف پزشکى، مهندسى، 
تکنولوژى، روانشناسى، وکالت، حسابدارى خبره و غیره تشکیل گردید .این 
از  با دعوت  انجمن که سازمانی غیرانتفاعى است، در جلسات ماهانه خود 
سخنرانان و متخصصین در زمینه هاى متفاوت، برنامه هاى فرهنگى، علمى، 

و اجتماعى را برای اعضاى انجمن و سایر ایرانیان سن دیگو تدارک می بیند.

عالوه بر آن AIAP در عرض سال برنامه هاى تفریحى و هنرى مختلف دیگرى 
از جمله جشن نوروز، پیک نیک ساالنه، جشن شب یلدا، برنامه کوهنوردى 

ماهانه و غیره را نیز برگزار می کند.
در  ایرانى  دیگر  فعال  سازمان  دو  با  دیگرى  مشترک  برنامه هاى  همچنین 
سن دیگو، کانون فرهنگى ایرانیان (PCC) و خانه ایران (HOI)  مانند چهار 

شنبه سورى و سیزده بدر برگزار می گردند.
از جمله فعالیت هاى دیگر انجمن متخصصین می توان به گردآوری به کمک هاى 
مالى و استفاده از این وجوه برای دستگیرى و کمک به افراد نیازمند – از 
قبیل کمک هزینه تحصیلى به سازمان بورس تحصیلى دانشجویان ایرانى ـ 
آمریکایى و کمک هزینه بیمارى و کمک به سازمان کودکان بى سرپرست – 

اشاره داشت.
گفتنی است که تمامی اعضاى هیًىت مدیره این انجمن داوطلبانه وقت خود 
را در اختیار انجمن قرار می دهند و همانند بقیه اعضاء حق عضویت ساالنه 

پرداخت می کنند.

 ،Community Outreach 19 ـ COVID یکى از سه دانشجوى بنیان گذار
خانم افروز صبورى، در مصاحبه ای با رادیو همراه  ـ  یکى از رادیو هاى فارسى 

زبان لس ّانجلس – انگیزه راه اندازی این گروه را این گونه بیان می کند:
»این موضوع از زمانى شروع شد که همکالسی من به من زنگ زد و گفت 
یک عکس غم انگیز از یک خانم مسن در فیس بوک دیده که این خانم به یک 
قفسه خالى یک مغازه نگاه می کرد و خیلى مضطرب بوده از این که نمی تونه 
چیزهایی را که الزم داره خریدارى بکنه. ما خیلى ناراحت شدیم و تصمیم 

گرفتیم یک کمپین راه اندازى بکنیم.«
نیازمند به  این گروه فعالیت خود را شروع می کند و اشخاص  ترتیب  بدین 
ایمنى ضعیف  با سیستم  افرادى  افراد سالمند، تنها، و  کمک – که بیشتر 
هستند – با تماس تلفنى و یا از طریق ایمیل لیست مواد خوراکى و دارویى 
خود را دراختیار گروه قرار می دهند و سپس گروه با همکارى بیش از هشتاد 
کلدانى،  عربى،  فارسى،  از جمله  مختلفى  زبان هاى  به  که مسلط  داوطلب 
اشورى، اسپانیایى و حتى زبان اشاره براى افراد ناشنوا هستند، مواد تهیه 
شده را با هزینه اى ناچیز و در بعضى موارد رایگان به در منزل نیازمندان 
می رسانند. تاکنون این گروه به بیش از صد نفر کمک رسانى کرده وهمچنان 

به فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهد.
و  اهداف  از  با اطالع  ایرانی  انجمن متخصصین  راستا هیًىت مدیره  این  در 

همیارى  به  تا   گرفت  تصمیم  گروه  این  خیرخواهانه  و  دوستانه  انسان  فعالیت 
با این گروه در جهت پیشبرد اهداف شان بپردازد. با آرای قاطع اعضاى هیًىت 
مدیره، حسابى تحت نام COVID ـ 19 در وب سایت انجمن باز شده و از تمامی 
افراد خیراندیش و مهرورزان دعوت شد تا در این امر نکوکارانه شرکت نموده و 
هدایاى خود را به هر میزان و مبلغ به این حساب واریز نمایند. وجوه جمع آورى 
شده تمامًا در اختیار این گروه قرار داده می شود تا انها بتوانند آن را به مصرف 
هزینه هاى جارى خود – از قبیل تامین هزینه سوخت اتومبیل داوطلبان و خرید 
مواد خوراکى و مایحتاج براى عده اى از نیازمندان که توانایى گذران زندگى روزانه 

خود را ندارند – برسانند. 
تا کنون تمام وجوه جمع آورى شده به حساب گروه واریز شده است. به عالوه، بر 
حسب موافقت هیًىت مدیره انجمن و با وجود محدودیت مالى، مبلغى از محل 

بودجه انجمن به گروه مزبور هدیه شده است.
همچنین مدیر مالى انجمن  ـ  که عهده دار انتقال وجوه جمع آورى شده به گروه 
با رسانه هاى  انجمن متخصصین چند مصاحبه  از طرف  نمایندگى  به  است – 
  KIRN 670AM گروهى انجام داده است. در مصاحبه ای با رادیو فارسی زبان
لس آنجلس، اطالعات مربوط به هموطنان ایرانی ارائه شده و آنها را ترغیب نموده 

تا در این امر خیر شرکت کنند. 
عالقمندانى که مایل به شنیدن مصاحبه های مدیر مالى انجمن و مصاحبه خانم 
مراجعه   AIAP سایت  در  موجود  لینک هاى  به  می توانند  افروز صبورى هستند 

نمایند.
آماده  همواره  که  افرادی  تمامی  از  و  دوست  انسان  و  خیرخواه  خوانندگان  از 
دستگیرى از نیازمندان جامعه هستند دعوت می شود تا در این روزهاى بحرانى 
با مراجعه به سایت www.aiap.org از راه های گوناگون مانند پرداخت با کارت 
اعتباری و یا با ارسال چک به آدرس انجمن متخصصین در این امر خیر و انسان 
دوستانه یاراى ناتوانان باشند.نحوه پرداخت با کارت اعتباری و آدرس آدرس چک 

در سایت AIAP موجود است.
شکرانه بازوى توانا، بگرفتِن دسِت ناتوان است.

است،  غیرانتفاعى  سازمان  یک  متخصصین  انجمن  چون  می گردد  یادآوری 
کمک هاى مالى افراد شامل بخشودگى مالیاتى صد در صد خواهد بود.

با سپاس فراوان،
انجمن متخصصین ایرانى سن دیگو

American Professional (AIAP ـ Association of Iranian) 

این نوشته را انجمن متخصصین ایرانی در اختیار ما گذاشتند
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www.pccsd.org

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )۸5۸(         

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

داکیو نایت 
دومين هفته جوالی و آگوست

روز و ساعت برنامه اعالم خواهد شد 
www.docunight.comجلسه آنالين خواهد بود. 

فیلم و گفتگو  پنجشنبه ٣٠ جوالی و ٢٧ آگوست
اسامی فيلم ها و ساعت گردهم آيی در خبر نامه هفتگی كانون اعالم خواهد شد. 

اگر خبر نامه هفتگی كانون را دريافت نمی كنيد لطفا با تلفن
 9355ـ552ـ۸5۸ و يا ايميل pcc@pccsd.org تماس حاصل فرماييد. 

مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355ـ 552)۸5۸(

ثبت نام برای سال ٢٠٢١ـ٢٠٢٠
از دوشنبه 2۴ تا جمعه ٢٨ آگوست

www.issd.pccsd.orgMt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Roa, San Diego, CA 92129
For more information: 858 552 9355

آکادمی رقص های ایرانی   9355 ـ 552 )۸5۸(

                                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 )۸5۸(
Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150     www.facebook.comDollaraMonthFund

AIAP  )۸5۸( 207انجمن متخصصین ایرانی:  6232  ـ
www.aiap.org

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

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )۸5۸(
www.mehrganfoundation.org

www.thehouseofiran.com :خانه ایران

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 
(Iranian-American Center (IAC
6790 Top Gun St. #7, San Diego,  CA 92121
Tel (858) 552  9355

DOCUNIGHT  داکیونایت               
Iranian - 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

                   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 189( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 3۰ 

آگوست به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

STOP
DREAMING

PLACE YOUR AD ONLINE
PEYKMAGAZINE.COM
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Make the rest of your life the Best of Your life

Taraneh Naraghi

(858) 205-7025 • (818) 309-0395
National Certified Legal Assistant
e-mail: taranehnaraghi@yahoo.com

San Diego, California, USA

Affordable and Professional Consulting 
Document Preparation & Paralegal Services

Family & Immigration Laws

One and Only Persian Certified Paralegal/Legal Assistant 
with 15 years of experience in Family and 

Immigration Laws in California
Free 15 minute consultation/ installment payments available

آبادان، و بعد زندگی در حین و پس از جنگ در اهواز و خانه خواهر رسول در 
مالثانی. »از ماشین که پیاده شد نفهمید کجاست. آن جا خرمشهر نبود. اصال 
شهر نبود. خاک بود. خلوت و خالی. بیابانی که دیوارهای نصفه، جا به جا، 
مثل تن های ناقص از آن درآمده بود و دهن کجی می کرد به نوال. آسمان زرد 
بود. زرد و داغ و شرجی و بیمار. صد خورشید نیمه جان با هم می تابیدند و 
سرتاسر زمین حتا یک تکه هم سایه نبود. نوال فکر کرد اینجا زمین نیست. 
آخر زمان است. اگر دنیا انتهایی داشته باشد حتما همین جاست. همین لحظه 
است.« پالت اصلی این داستان غیرخطی است با شاخه های جانبی و فرعی 

متعدد.    
در اکثر گفتگوها و واگویه های این داستان کلمات عربی جنوب ملموس است: 
عینی، یوما، لگاح، َبَلم، هور، ُمضیف، چفیه، عالگه، ولچ، سعف، یزله. زبان 
عرب هایی که از ایرانند.  مرعشی در این روایت استفاده به جا از زبان و لهجه 
عربی دارد. زبان های متعدد در این نوشته به چشم می خورد اما زبان و منطق  
هور  مهزیار  دریای  و  داره؟«  کوسه  دریا  ئی  »بابا،  زیباست:  مهزیار  کودکانه 
زبان  به  را  ما  اداره،...  ِتیم  ِگِرید،  ِاستور،  َفنس،  کلماتی مثل  است.  فالحیه 
انگلیس ها و تسلط آنها در سال های پیشین در جنوب می رساند؛ کلماتی که 

حاال جزیی از فرهنگ جنوب هستند.
نخل های بی سر که برای همیشه مرده اند به ناگاه در روی زمین جوانه 
تا شاید  آب می رساند  آنها  به  نگهداری می کند.  آنها  از  نوال  می زنند. 
این بخش  آنها شعر می خواند.  برای  روزی سبز شوند و خرما دهند. 
داستان بسیار نمادین است. چرا که شباهت بسیار زیادی بین انسان 
و نخل هست. واحد شمارش هر دو، نفر است. اگر نخل در آب فرو 
رود، و آب از سرش بگذرد می میرد، همان طور که انسان اگر در آب 

فرو رود می میرد. میوه نخل؛ خرما شیرین است. خارک، میوه نارس درخت 
نخل و حتی خوشه های نخل، گس ولی دلپذیرند. میوه نخل فرزندان دلبند و 
شیرین را به ما یادآور می شوند. غالف خوشه های نخل، یعنی لگاح، وعرق آن، 
یعنی تارونه همه و همه خوش بو و آرامش بخش هستند. نخل های این روایت 

با این که جان ندارند اما شخصیت دارند.    
به راحتی می توان در این داستان تاثیر مصیبت های جنگ را بر پدران و مادران، 
فرزندان  روی  بر  تاثیر  این  که  البته  و  کرد  خانواده حس  بچه های  و خصوصا 
خانواده یکسان نیست. سه نسل را در این نوشته شاهد خواهیم بود. نسل اول 
یا نسل مادربزرگان؛ ام عقیل، ام رسول، و ام ضیا. نسل دوم؛ رسول و نوال 
و خدوج. نسل سوم یا نسل بچه ها؛ َاَمل و آنیس و تهانی و مهزیار. نسل اول 
صبورانه می سوزند و می سازند. نسل دوم غمگینند و گیج. نسل سوم ملغمه ای 
است از بیماران روحی مانند َاَمل، مهر طلبانی همچون انیس و بی تفاوت هایی 

مانند مهزیار و فناشدگانی همچون تهانی. 
»دومین رماِن نسیم مرعشی تجربه ای است متفاوت از رمان نخستش. اگر پائیز 
فصل آخر سال است روایت بالتکلیفی و تردیدهای یک نسِل آرمان خواه بود و 
سرگشتگی شان، َهَرس رازهایی را روایت می کند که سرنوشت پسران و مادرانی 

را رقم زد که در الیه های تاریخی غلیظ گم شدند...«

معرفی و نقد کتاب        
ادامه ی صفحه 9

َهَرس
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حل جدول ۱۸۷   

  

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

افقی

1ـ بسیار کسب کننده ـ مزروع و زراعت ـ  زراعت ـ مفصل 2ـ  از رواج 
افتاده، کساد ـ  قروض ـ کجای کارد تیز است؟ 3 ـ کالم موسیقی ـ اثر 

استاندال 4 ـ  باال و برتر ـ حرف نگفتنی 5 ـ  پزشک ـ  مشاور 6 ـ نیزه ـ 
ساکت ـ  کلک زدن 7 ـ  نوعی یقه ـ  جناح چپ لشگر ـ  کتاب مقدس 
هندوان 8 ـ متحرک ـ  سستی و کرختی ـ  مکر و تزویر 9 ـ در دسترس 
ـ کامل 1۰ ـ  پسوند مانند ـ  از شهرهای استان خراسان 11 ـ  نویسنده 

بابا لنگ دراز ـ  بدیع و نوظهور 12 ـ  مقابل ـ  کبوتر کلیله و دمنه ـ  
کاغذ فروش 13 ـ شهرها ـ  جاده معروف شمال ـ صف. 

عمودی

1ـ حرف تردید و ابهام ـ  نقشه کش ـ پیاله 2 ـ  فتراک اسب ـ  پیدا و 
نمایان ـ  شهر کویری 3 ـ بدرود ـ پنجگانه اش در بدن ماست ـ  برکت 

سفره 4 ـ مینایتوریست سرشناس و معاصر ایرانی ـ خالق اعترافات 
5 ـ بی شرم و بی حیا ـ  عالقه و پیوند 6 ـ اکسید قلع ـ کرکس ها 7 ـ 

مزه نمکی ـ  مس یا روی سوخته ـ  پرهیز کاری 8 ـ دیر کشیدن و یا به 
پایان رسیده ـ  از آثار مولیر 9 ـ صاف و مسطح ـ  هر دو لحظه 1۰ ـ  نقاش 

معروف فرانسوی ـ  تمرین جنگی 11 ـ  جواب مثبت ـ کمک کننده ـ  محل 
داد و ستد اوراق بهادارو پول 12 ـ اخبار ـ بیماری یرقان ـ ابزار کار

 13 ـ یک سوم ماه ـ معاونان ـ سپر چرمی. 

به دلیل فراگیری کووید ـ 19 تا آگاهی بعدی گردهمایی های انجمن 
دوستداران کتاب برگزار نخواهد شد. ولی کتاب و کتاب خوانی به سان 

آشپزی و »مانند مشروطۀ سابق تعطیل بردار نیست«. 
]نجف دریابندری – از پیش گفتار کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز[

به هر حال بانیان و شرکت کنندگان انجمن دوستداران کتاب در ایام 
قرنطینه بیکار ننشسته و کتاب هایی را که خوانده اند و پسندیده اند به 

دیگران هم معرفی می کنند:

اعترافات هولناک الک پشت مرده، نوشته مرتضی برزگر
هرس، نوشته نسیم مرعشی
ناتمامی، نوشته زهرا عبدی

بهار برایم کاموا بیاور، نوشته مریم حسینیان

امیدواریم با برطرف شدن خطر فراگیری کووید ـ 19 و با رعایت مسائل 
مربوط به حفظ تندرستی خودمان و شرکت کنندگان، شاهد برگزاری 

دوباره گردهمایی انجمن دوستداران کتاب باشیم.
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ُهجوم 
فیلمی از شهرام مکری 

»سه سال از شروع تاریکی می گذرد و خورشید به بخشی از زمین نتابیده. برای 
جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی از تاریکی، همه جا را حصار کشیده اند.« 

آخرین ساخته شهرام مکری،»هجوم« همانند فیلم قبلی او ،»ماهی و گربه« 
فیلمی منسجم، خوش ساخت، بکر و کامال مسحور کننده است. فیلم تالشی 
آن  بر  خورشید  سال هاست  که  سرزمینی  در  است.  تاریک  گذشتۀ  فهم  برای 
به جرم قتل سامان  را  نتابیده و شهری که دور آن حصار کشیده شده، علی 
دستگیر کرده اند. او به پلیس اعتراف کرده که سامان دو نفر از دوستان شان را 
کشته و بعد به او حمله کرده که به این علت، ناگریز مجبور به کشتن سامان 
شده است. حاال پلیس ها علی را به صحنۀ قتل که یک باشگاه ورزشی است 
پیش  سادگی  همین  به  ماجرا  اما  کنند.  بازسازی  را  قتل  صحنۀ  تا  آورده اند 
نمی رود؛ در خالل فیلم روایت و شخصیت ها بارها تغییر می کنند، وقایع بارها 
تکرار می شوند. حرکت دایره وار و بدون قطع دوربین زمان را در ورطۀ تعلیق 

می گذارد؛ گویی زمان روی خودش خم می شود. 
اولین برگ برندۀ فیلم، فیلمنامۀ پرپیچ و تاب آن است. داستان با یک راوی اول 
شخص آغاز می شود که همان علی است، اما از اواسط فیلم به نظر می رسد که 
مظنون به قتل شخِص دیگری است، و در یک سوِم پایانی فیلم شخص سومی 
در مقام مظنون قرار می گیرد. در نتیجه در طول فیلم شاهد رویدادهایی هستیم 
بیننده  افتاده اند.  اتفاق  کسی  چه  توسط  و  زمانی  چه  در  نمی دانیم  دیگر  که 
مدام حدس می زند قاتل و شریک جرم چه کسانی هستند، و در هر مرحله با 
توجه به نشانه ها شخصیتی را به عنوان قاتل تجسم می کند ولی در طول فیلم 
نظرش بارها تغییر می کند. آیا »هجوم« داستان وجدان معذب علی نیست که 
با محرکی مثل بازسازی صحنۀ جرم شروع به احضار گذشتۀ تاریکش کرده؟ او 
به درون یک گرداب ذهنی کشیده  آرام  آرام  تاثیر یک اضطراب دائمی،  تحت 
فیلِم  در  که  )کاری  می کند  دایره  زمانی  نظر  از  را  داستانش  مکری  می شود. 
کوتاهش »محدودۀ دایره« و فیلم بلندش »ماهی و گربه« نیز انجام داده بود( و 
آدم ها و ماجراها را روی یک نوار قرار می دهد تا بیننده شاهد یک چرخۀ زمانی 
با فرمی بسته باشد. فیلم نه تنها می خواهد ما حساسیت ویژه ای به گره های 
داستان و تغییر و جابجایی شخصیت ها داشته باشیم، بلکه مهم تر آن تالش 
می کند مدام ما را با نشانه هایی جدید روبه رو کند. در نتیجه ما بیشتر از آن که 
با یک فیلم پلیسی ـ جنایی همراه باشیم، شاهد یک فیلم معمایی درجه یک 

هستیم که لحظه به لحظه پیچیده تر می شود. 
طراحی صحنه و لباس فیلم ستودنی است. فضای وهم آلود فیلم، این کسوف 
بی پایان و بخاری که همه جا را گرفته است، حس خفگی و مرگ را در لحظه به 
لحظۀ فیلم جای داده است. تمامی افراد گروه سیاه پوش هستند؛ آنها همگی 
رئالیستی دور  از فضاِی  بر پشت دارند. فیلم  بازو و نقِش ماری  بر  خورشیدی 
است؛ ما در واقع با یک جهاِن بسیط با وسعت ذهنی عمیقی همراه هستیم. 
پردازش جذاب فیلم، فرم پالن ـ سکانس که با حرکت های روی دست و دوربین 
سیال، و در نهایت بازی های تئاتری و خوب همۀ بازیگران، بیننده را به شدت 
در فضای فیلم غرق می کند. به راستی علی، این پسر استخوانی و رنگ پریده چه 
در سر خود دارد؟ آیا تمام اتفاقاتی که در فیلم شاهد آن هستیم، به نوعی ذهِن 
علی نیست، یعنی طوری که او حوادث را به یاد می آورد و یا طوری که او دوست 

دارد اتفاقات گذشته را به یاد آورد؟
نوشته های نخستین  قابل بحث در فیلم است. در  ُبعد دیگِر  مفهوم »حصار« 
فیلم، ما درمی یابیم که این باشگاِه ورزشِی در کسوف مانده، دورش حصاری 
کشیده شده است و بیشتر مردم دغدغۀ رفتن به آن سو را دارند. اما زمانی که 
نگار – خواهر دوقلوِی مقتول – از آن سوی حصار به قسمت تاریکی می آید، به 
طور مکرر یادآوری می کند که آن طرف حصار نیز دیگر تاریک شده است و هیچ 
فرقی بین این دو نیست. این نیز می تواند اشارۀ مستقیمی به سیل مهاجرت در 

ایران باشد؛ این که به تدریج همه جا شکل هم می شود و انسان ها برای حفِظ 
است.  مهاجرت  نماد  از چمدان  مکرر  استفادۀ  می افتند.  یکدیگر  به جان  بقا 
تمام افراد گروه از چمدان حرف می زنند چرا که مصرانه به دنبال فرار از این 
جغرافیای نفرینی اند. علی اما در این وانفسا، رویای رفتن به آن سوی حصار 
را ندارد. او رویایی دیگر دارد؛ جایی می گوید »می خوام بال هام زودتر در بیاد، 
صخره نوردی بلد باشم… بال هام دارن بزرگ می شن، می خوام که یه پرندۀ قوی 
باشم.« او آرزوی پرواز و رهایی از دو دنیا را دارد. دنیای دلخواه علی بی تردید 

دنیایی روشن است.
 در آخر »هجوم« فیلم جسورانه ای است که با صراحت دربارۀ همجنس بازان 
آن  پشت  در  اما  است،  فیلمی جنایی  که  این  با  مکری  فیلم  می گوید.  سخن 
داستانی عاشقانه نهفته که با ظرافت و لطافت بیان شده. مکری فضایی وهمناک 
را تخیل کرده و با تنظیِم اپرایی از نور، رنگ، و سایه بیننده را درگیر مناسبات 
این دنیا می کند. این فیلم کامل ترین و بهترین فیلم اوست. بی تردید شهرام 
مکری نوِع جدیدی از سینما را وارد ایران کرده است؛ سینمایی که به شدت 
با سینمای بدنه در تضاد است و تاثیرش با گذر زمان بیشتر درک خواهد شد. 
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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
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Call 858  9355 ـ 552  ـ
www.peykmagazine.com
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Visit our weekly ad at

Daily Lunch Buffet
Includes: International Food • Appetizers • Salad Bar • Dessert Bar • Soft Drink • Hot 

Tea and Coffee
Monday  •  Saturday: 11:30am   3:00  ـpm

Join us on FaceBook at 
Su� Club San Diego
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گذری در ادبیات کهن
سارا وزیر زاده

سیاست نامه  ـ  قسمت دوم

نظارت بر کار امیران و گماشتگان 

درستکاری  باشد،  آن  مراقب  باید  همواره  پادشاه  که  مهمی  نکات  از  یکی 
پاسبانان.  و  قاضیان  و  و گماشتگان  امیران  مانند  افرادی  زیردستانش است، 
شاه باید در هر شهری فرد دین دار و خداترسی را بیابد  و از او بخواهد بر اعمال 
امیران و قاضیان و فرماندهان نظارت کند. این حکایت را در تأیید این معنی 

با هم بخوانیم: 
»یکی از فرماندهان معتصم عباسی فردی از نزدیکان خود را فراخواند و گفت: 
»برای من کاری پیش آمده که نیاز به پول دارم. آیا در شهر کسی را می  شناسی 
که من بتوانم از او مبلغی قرض بگیرم و هنگامی که پولی به دستم رسید آن 
بازار معامالت کوچک  را معرفی کرد که در  آشنایی  آن وکیل  را پس دهم؟« 
امانت  او  به  او خواست که هزار دینار  از  و  را فراخواند  او  امیر  انجام می  داد. 
دهد و گفت: »پس از چهار پنج ماه هنگامی که پول به دستم برسد قرض را 
گفت: »من  مرد  می   گذارم.«  آن  بر سر  هم  لباس  یک دست  و  می  دهم  پس 
ششصد دینار بیشتر ندارم و این سرمایه   ای است که به زحمت آن را به دست 
آورده   ام و با آن روزگار خود را می   گذرانم.« امیر به او گفت: »ششصد دینار را 
به من بده و رسیدی به مبلغ هفتصد دینار از من بگیر.« مرد پذیرفت و پول 
را به امیر داد. هنگامی که موعد ادای قرض رسید، مرد به دیدار امیر رفت و 
دو ساعتی نشست، اما چیزی نگفت. امیر هم او را دید و حرفی نزد. دو ماه به 
این منوال گذشت وقتی مرد دید امیر به روی خود نمی   آورد، نامه   ای نوشت و 
برایش فرستاد. امیر به او نوشت که بیشتر صبر کن تا مبلغ را آماده کنم و برایت 
بفرستم. مرد دو ماه دیگر صبر کرد و باز به نزد امیر رفت. امیر باز هم به او 
وعده داد. هشت ماه دیگر هم گذشت. مرد هر کس را که از بزرگان می   توانست، 
واسطه کرد تا پولش را پس بگیرد. اما فایده   ای نداشت. او حتی راضی شده 
بود که صد دینار کمتر از مبلغ اصلی پس بگیرد ولی امیر پول را برنمی  گرداند. 
مرد ناامید به مسجد رفت و با صدای بلند به درگاه خداوند ناله و زاری  کرد. 
فردی ناله او را شنید و ماجرا را از او پرسید. مرد گفت: »فقط خلیفه مانده 
که ماجرای من را نمی   داند. همه را به نزد امیر شفیع کردم تا پول خود را پس 
بگیرم. اما موفق نشده   ام.« مرد به او گفت در فالن محله، کنار مسجد خیاطی 
مغازه دارد به آن جا برو و مشکل خود را به او بگو. مرد با خود گفت هیچ   کدام 
از بزرگان شهر نتوانستند مشکلم را حل کنند و یک خیاط می  تواند؟ اما چون 
چاره   ای نداشت به مغازه خیاط رفت و ماجرا را برایش گفت. خیاط به یکی از 
شاگردانش گفت: »به منزل آن امیر برو و به هرکس که از منزل بیرون آمد، 
خبر بده شاگرد فالن خیاط برای امیر پیغامی دارد. وقتی تو را به داخل بردند، 
به امیر بگو فردی از تو هفتصد دینار طلب دارد و یک سال از موعد ادای آن 
گذشته است. می   خواهم پول را به او برگردانی و از او عذرخواهی کنی.« شاگرد 
خیاط  خدمت  به  من  داد  پاسخ  »امیر  بازگشت:  پیغام  این  با  و  رفت  خیاط 
خواهم آمد و مبلغ را تقدیم می   کنم و عذر می   خواهم.« ساعتی نگذشته بود 
که امیر آمد. دست خیاط را بوسید و کیسه زر را به مرد داد و گفت: »من 
از تو عذرخواهی می   کنم. این کار به خاطر غفلت زیردستان من اتفاق افتاده 
انجام دهی  را  با تعجب به خیاط گفت: »چگونه توانستی کاری  است.« مرد 
که هیچ کس نتوانست انجام دهد؟« خیاط گفت: »مگر ماجرای مرا با خلیفه 
نمی   دانی؟ من سی سال است که مؤذن این مسجدم. روزی برای نماز عصر به 
مسجد می   رفتم. امیِر شهر را مست دیدم که چادر زنی را می   کشید و با خود 
می   برد و زن فریاد می   زد و می   گریست و می   گفت من دختر فالنی و زن فالنی 

هستم و فالن جا خانه دارم و این مرد دارد مرا به زور می   برد و هیچ   کس جرأت 
نمی   کرد به او نزدیک شود. من فریاد کشیدم. اما فایده   ای نداشت و امیر زن را 
به خانه خود برد. من خشمگین ریش سفیدان محل را جمع کردم و برای امر 
به معروف به در خانه   اش رفتیم و فریاد زدیم که اگر این زن را رها نکنید ما به 
درگاه خلیفه می   رویم و از او دادخواهی می   کنیم. امیر وقتی این سخن را شنید 
نگهبانان چماق به دست را فرستاد و همه ما را کتک زدند. من به یاد آوردم که 
قباًل شنیده بودم شراب خواران وقتی مست می   شوند چرتی می   زنند و وقتی بیدار 
می   شوند، نمی   دانند چه وقتی از روز است. فکر کردم اگر من به مسجد بروم و 
اذان بگویم این مرد می پندارد که روز شده و از خانه بیرون می   آید. من در مسیر 
راهش می   ایستم و پس از عبور وی، به خانه   اش می   روم و زن را نجات می   دهم. 
به مناره رفتم و اذان گفتم. معتصم بیدار بود و صدای مرا شنید. به دربانش 
دستور داد برو و مؤذن را دستگیر کن و بیاور چرا که مردم را به زحمت انداخته 
است. هنگامی که دربان خلیفه پیش من آمد و گفت خلیفه دستور داده که تو 
را دستگیر کنم و به نزد او ببرم، گفتم من به دلیل موجهی این کار را کرده   ام. 
مرد گفت چه دلیلی گفتم مرا به نزد معتصم ببر تا دلیل را به او بگویم. او مرا به 
نزد خلیفه برد و من ماجرا را برایش گفتم . خلیفه به دربان خود گفت: با صد 
مرد به خانه فالن امیر برو و او را به اینجا بیاور. آن زن را به خانه خود بفرست و 
به شوهرش بگو معتصم شفاعت این زن را می   کند. وقتی امیر را حاضر کردند، 
معتصم به وی گفت در حکومت من چه بر سر عدالت آمده که تو جرأت می   کنی 
زنی را به زور به خانه ببری؟ دستور داد تا او را در کیسه کنند و آن قدر با چماق  
بزنند که استخوان   هایش خرد شود و او را در دجله اندازند. از آن پس خلیفه به 
من گفت که هر گاه بی عدالتی   ای دیدی به مناره برو و بی  وقت اذان بگو من تو 
را صدا می   کنم و دلیل را جویا می   شوم و با ستمگر همان کاری را می   کنم که 
با این کردم. حتی اگر فرزند و برادر من باشد و این امیر به خاطر حرمت من 
نیست که پول تو را پس داده است بلکه به خاطر ترس از چماق و دجله است.«

مسئله قابل تأمل در نمونه   هایی که خواجه نظام   الملک می   آورد، اجرای عدالت به 
واسطه ترس از پادشاه است. ظالم در این داستان   های عبرت   آموز با عقوبت  های 
مجازاتی،  چنان  ترس  از  دیگران  که  طوری  به  می   شود،  مواجه  بسیار سخت 
درستکار می   شوند! این روش تربیتی مبتنی بر ترس هنوز در جای  جای جامعه 

ایرانی قابل مشاهده است.

جاسوسان پادشاه
پادشاه باید از احوال مردم خود در همه جای سرزمین خبر داشته باشد تا بتواند  
متناسب با آن واکنش نشان دهد. اگر بداند و کاری نکند نشان دهنده ستم  کاری 
باید همیشه  پادشاه  بنابراین  نشان دهنده غفلتش.  نداند  اگر  و  بود  او خواهد 
کسانی را داشته باشد  که از سراسر کشور برای او خبرهای مردم را بیاورند و 
حقوق آنها هم باید از خزانه پرداخت شود تا بتوانند با فراغ بال خبرها را به پادشاه 
برسانند. وقتی مردم بدانند که پادشاه از احوال مردم سرزمین آگاه است و به 
از پادشاه مشتاق اطاعت  طور مناسب واکنش نشان می   دهد، مردم مشتاقانه 
خواهند کرد و از ترس عقوبت جرأت اعمال خالف و سرکشی نیز نخواهند داشت. 
پادشاه باید در تمام سرزمین جاسوسانی در لباس بازرگان و گردشگر و درویش 
و داروفروش داشته باشد تا برای او از گماشتگان و بزرگان و امیران خبر بیاورند 
و قبل از این  که هر کدام از این ها بخواهند به حکومت صدمه  ای بزنند، پادشاه 

گنجی بهتر از هنر نیست 
و دشمنی بتر از خوی بد نیست
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سارا وزیرزاده  فارغ التحصیل دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. او بیش از پانزده 
سال در تهران به آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانش آموزان و دبیران مشغول بوده و از سال 

2۰11 استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سمنان می باشد.

آگاه شود و چاره  ای برای آن بیندیشد. حکایت زیر از دوره عضدالدوله دیلمی در 
اهمیت کار جاسوسانی است که برای شاه این امکان را فراهم می   کنند تا بر کار 

صاحبان مشاغل  بزرگ و حساس نظارت کند:
جوانی  ماموریت   هایش  از  یکی  در  دیلمی  عضدالدوله  خبررسان   های  از  »یکی 
ماجرا  او  از  برود.  شاه  نزد  به  دادخواهی  برای  می   خواست  که  دید  را  غمگین 
به  پدرم  مرگ  از  بعد  هستم.  معروفی  بازرگان  پسر  »من  گفت:  او  پرسید.  را 
خوش  گذرانی مشغول بودم. پس از مدتی بیماری سختی گرفتم چنان  که امیدی 
به زنده ماندنم نبود. در آن بیماری نذر کردم که اگر سالمتی خود را بازیابم به حج 
و جهاد با کفار بروم. از بستر بیماری که برخاستم، همه کنیزان و غالمانم را آزاد 
کردم، اموال خود را فروختم به پنجاه هزار دینار. با خود فکر کردم سفر پرخطری 
پیش رو دارم. بردن این مقدار طال عاقالنه نیست. رفتم و دو آفتابه مسی خریدم 
و در هر کدام ده هزار دینار نهادم. از تمام مردم شهر به قاضی  القضات شهر اعتماد 
کردم و فکر کردم او کسی است که هرگز در امانت خیانت نمی   کند. طالها را به او 
سپردم و راهی حج و سپس جهاد گشتم در جنگ زخم خوردم و اسیر شدم و پس 
از چهار سال آزاد گشتم. مدتی سرگردان بودم. سرانجام بعد از ده سال به خانه 
بازگشتم. به منزل قاضی رفتم و دارایی  ام را طلب کردم. قاضی گفت: تو دیوانه 
هستی و هذیان می   گویی. من نه تو را می   شناسم و نه می   دانم چه می   گویی. هر 
چه اصرار کردم نپذیرفت و گفت اگر بیش از این اصرار کنی حکم می   کنم که تو را 
به دار  المجانین ببرند. من از ترس این  که مرا به آن جا بفرستد حرفی نزدم و اکنون 
می   خواهم  شکایت ببرم نزد شاه.« خبررسان او را به خانه خود برد و در نامه   ای 
احوال جوان را برای عضدالدوله شرح داد. عضدالدوله پیام داد جوان را همین 
امشب به نزد من بیاور. وقتی عضدالدوله ماجرا را از زبان جوان شنید به او گفت: 
»این مشکلی است که من باید آن را چاره کنم، نه تو. این قاضی در ابتدا مردی 
درستکار بود و به امور مردم رسیدگی می   کرد و دستمزدی که می   گرفت چند برابر 
خرجش بود، ولی امروز چندین زمین و ملک در اطراف بغداد دارد و این چیزی 
نیست که با حقوقش بتواند تهیه کند. معلوم است که با افراد دیگر هم چنین 
می  کند. تا پول تو را از او نگیرم، خیالم آسوده نخواهد شد. تو این پول را از من 
بگیر و به اصفهان به منزل فالن آشنای من برو و تا وقتی که پولت را پس بگیرم 
آن جا بمان. شاه در این فکر بود که چگونه می   تواند پول این مرد را پس بگیرد. با 
خود فکر کرد اگر به زور متوسل شوم اعتراف نمی   کند و پول مرد را پس نمی   دهد. 
باید تدبیری بیندیشم تا بتوانم پول را بگیرم. روزی هنگام ظهر، شاه آن قاضی را 
در خلوت صدا کرد و به او گفت: می   خواهم فکری برای آینده دختران خود بکنم 
تا پس از مرگ من محتاج به کسی نباشند. در نظر دارم دو میلیون دینار طال و 
جواهر به تو دهم تا پس از مرگم آن را برای دخترانم خرج کنی. به خانه   ات برو 
و قسمتی از زیرزمین خانه را برای طالهایی که می   خواهم به تو دهم آماده کن. 
هنگامی که برای طالها مکان مناسبی فراهم کردی به من خبر بده تا فرمان 
دهم شبی، دور از چشم دیگران، به طوری که کسی از آن باخبر نشود، آن ها را به 
خانه   ات ببری. قاضی پذیرفت و شاه دویست دینار به او داد و گفت این مبلغ را 
برای آماده   سازی خانه   ات خرج کن. قاضی خوشحال شد و با خود اندیشید پس از 
مرگ امیر کسی قباله و نوشته   ای برای این پول ندارد و همه آن متعلق به من و 
فرزندانم خواهد شد. صاحب آن دو آفتابه طال که زنده است نتوانسته طالها را از 
من بگیرد چه برسد به بازماندگان شاه زمانی که او دیگر زنده نیست. قاضی پس 
از آن که خانه را آماده کرد، به دربار شاه رفت تا به او خبر دهد. شاه گفت من 

می   خواهم مبلغی بیش از آن چه گفته بودم، به  تو بدهم و این هفته همه آن آماده 
می   شود. منتظر باش که نیمه شبی صدایت کنم تا اموال را به خانه خود ببری. 
در این فاصله شاه مرد مال باخته را از اصفهان حاضر کرد و گفت به نزد قاضی برو 
و بگو من مدتی صبر کرده   ام و احترام تو را نگه داشته   ام اگر اکنون مال مرا ندهی 
به نزد عضدالدوله از تو شکایت می  کنم. مرد پیش قاضی رفت و حرف شاه را به 
او گفت. قاضی با خود اندیشید اگر من به این مرد پولش را ندهم به شاه شکایت 
می   کند و شاه دیگر به من اعتماد نخواهد کرد. از طرفی مبلغی که شاه می   خواهد 
به من بدهد چندین برابر پول این مرد است. رو به مرد کرد و گفت تو جای فرزند 
من هستی من به دنبال تو می   گشتم، تا به حال کجا بودی؟ پول تو آماده است و 
دستور داد دو آفتابه مسی پر از سکه   های طالی مرد را به او بدهند مرد با آفتابه   ها 
به درگاه عضدالدوله رفت. شاه گفت تو به حق خود رسیدی و خیانت قاضی بر من 
معلوم شد. دستور داد قاضی را سر برهنه و دستار در گردن حاضر کنند. قاضی تا 
مرد را در محضر عضدالدوله دید گفت فهمیدم که هر چه شاه به من وعده داده 
همه برای پس گرفتن پول این مرد بوده. شاه گفت معلوم شد که هر چه داری 
رشوه و از پول مردم است. همه اموالش را از او پس گرفت و هرگز کسی را برای 

قضاوت پیش او نفرستاد.«
جای جای کتاب سیاست   نامه پر از نکاتی است که تجربه   های یک سیاستمدار 
کهنه   کار را بیان می   کند. برای مثال، در مورد فرستادن رسول به سرزمین   های 
دیگر می   گوید: »منظور از فرستادن پیک و رسول به سرزمین   های دیگر فقط 
آب راه   ها  و  راه   ها  اوضاع  می   خواهند  بلکه شاهان  نیست  آوردن خبر  و  رساندن 
زیردستان  و  عامالن  زندگی  نحوه  از  نیز  و  بدانند  را  کشاورزی  محصوالت  و 
پادشاه آگاه شوند؛ این  که چقدر لشکر دارند، دربارشان چگونه اداره می   شود، 
نکات  و  نه«  یا  هستند  راضی  زیردست  شان  مردم  چگونه   اند،  هم  نشینانشان 
باریکی مانند »باید پادشاه به طور دائم فرد مهمی از هر کدام از اقوام کشور 
یا یکی از نزدیکان هر گماشته یا امیری در دربار داشته باشد و اگر این افراد 
بخواهند بعد از مدتی به سرزمین خود بازگردند، باید ابتدا جانشینی در همان 
رتبه و مقام به دربار بیاید.« و نکات مشابه بسیاری که آوردن همه آنها در یک 

مقاله ممکن نیست.
تبیین اصول کشورداری  از منابع مهم در  این کتاب یکی  به طوری که دیدیم 
قدیم است و در بازخوانی آن نه تنها  نحوه کشورداری که برخی از بنیادی   ترین 
از نظر زمانی در  ایرانی دیده می   شود. اگرچه ما  رویکردهای تربیت در فرهنگ 
دوران مدرن و حکومت   های مردم   ساالر زندگی می   کنیم، عناصر سازنده فرهنگ 
ما همچنان ریشه در سنت   هایی دارد که در کتبی از این دست آمده است. تأمل 

در این کتاب  ها ما را در تحلیل هویت ایرانی امروز آگاه  و تواناتر خواهد کرد.
انتشارات اساطیر  اقبال  به تصحیح عباس  از کتاب سیاست  نامه  این مقاله  در 

استفاده شده است.

قبلی مثل فرگوسن و یا اعتراض به قتل اریک گارنر و دیگر اعتراض ها خواهد 
بود. دوباره سیاستمداران و مسئولین به هیجان آمده و نطق های غّرا کرده، 
وعده و وعید داده و بعد دوباره همان آش و همان کاسه؟ به نظر می رسد 
که اعتراضات اخیر تا حدود زیادی متفاوت از قبلی ها بوده است. از یک طرف 
گستردگی جغرافیایی، از طرفی دیگر وجود گسترده جوانان از تبارها و اقشار 
مختلف اجتماعی و از خودگذشتگی و خشم آنان، این اعتراضات را اثرگذارتر 
کرده است. ولی اشتباه است که فکر کنیم این نقطه عطفی بوده که ده ها سال 
است سیاهان و اقلیت های دیگر در انتظارش بوده اند. این جامعه از این نقطه 
عطف ها فراوان داشته و باز هم الزم است داشته باشد. هر کدام از این نقطه 
عطف ها تنها قادر است چند درجه مسیر را بهبود دهد. هنوز راهی طوالنی 
در پیش است. یکی از سخنرانان در مراسم یاد بود جورج فلوید گفت زانوی 
سفیدپوستان چندین قرن است بر گردن سیاهان فشار گذشته و راه تنفس 
آنها را گرفته است. آنها به این آسانی زانو را بر نخواهند داشت. این فرهنگ 
باید عوض شود. الزمه آن هم وجود قوانین مترقی و رهبران آگاه و مترقی 
است. و اینها به دست نمی آیند مگر با شرکت گسترده در انتخابات محلی، 

ایالتی و کشوری.
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