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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
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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  

با بهترین شادباشهای نوروزی
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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

 

 

100% Customer Satisfaction!
www.cosmicsolar.com

Solar Energy Consultant
Cosmic Solar, Inc.
760-617-1710 Cell
760-749-1111 Office 
Ken@cosmicsolar.com

Licence # 831831
C-10 & C-46 Solar

Your Local Solar Experts!
System Designed By Masters of Engineering

 نوروزاتن      ریپوز

 نوروزاتن      مبارک
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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یک بار منتشر می شود

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

Top Gun St. #7 • San Diego, CA  92121 6790
www.pccsd.org
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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، حمید رفیع زاده، فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی، حمید بیک زاده، فریده فاضل، 

حسین حاجی موالنا، علی صدر،
ونوس صفایی، شهال صالح و محمود رضا پیروزیان

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

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

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

هوشیار افسر، 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 1۰ صبح  تا 12 ظهر

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

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   9355ـ552 )858(
فکس: 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

خوانندگان گرامی، اجازه دهید پیشاپیش فرارسیدن نوروز و سال 14۰۰ خورشیدی را از صمیم قلب به شما 
تبریک بگویم. برای تان آرزوی بهروزی، سالمت، صلح و خوشی دارم. با آغاز بهار، قرن جدیدی شروع می شود 
ولی متاسفانه به خاطر وجود پندمی آغاز چندان خوشی ندارد! امید است که هرچه زودتر این پندمی از سراسر 

جهان رخت بربندد تا مردم بتوانند به گرفتاری های قبل از پندمی خود بپردازند!
در آمریکا فصل نو از بیستم ژانویه شروع شده است. سرانجام آقای جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا 
سوگند خورد. در چند ماه گذشته شاهد وقایع بی سابقه ای بوده ایم، وقایعی تاریخی، ترسناک و به یادماندنی که 
بدون شک به عنوان فصلی سیاه در تاریخ این کشور باقی خواهند ماند. در نظر داشته باشید که این اتفاقات 
سیاسی در دوران پندمی کووید ـ 19 پیش آمده اند که با شتابی هولناک موجب بیماری میلیون ها نفر و کشته 

شدن صدها هزار انسان در این کشور شده است.
 به یاد داریم که انتخابات ریاست جمهوری در سوم نوامبر 2۰2۰ برگزار شد ولی تا هفتم نوامبر نتیجه قطعی 
طور  به  هستند.  انتخابات  برنده  هریس  خانم  و  بایدن  آقای  که  شد  اعالم  رسما  روز  این  در  سرانجام  نبود. 
طبیعی و منطقی در اینجا باید قضیه فیصله می یافت و گذار به دولت جدید آغاز می شد. ولی پرزیدنت ترامپ 
نتایج انتخابات را قبول نکرد و در چندین ایالت آن را به چالش کشید. قصد این نیست که به بازگویی وقایع 
بپردازم، چرا که خوانندگان گرامی بدون شک در جریان اخبار و 
ژانویه  به نتیجه نرسید و در روز ششم  بوده اند. چالش ها  وقایع 
که قرار بود مراسم شمارش نمایشی آرای الکترال کالج در کنگره 
صورت گیرد، هزاران نفر از طرفداران آقای ترامپ که به دعوت 
کنگره  به ساختمان  وی  رهبری  با  بودند،  آمده  واشنگتن  به  او 
حمله کرده و آن را اشغال کردند. این افراد بعضا مسلح بودند و 
آنان خواستار  رهبری می شدند.  افراطی  راست  گروه های  توسط 
دستگیری و قتل عده ای از نمایندگان و مایک پنس معاون آقای 
ترامپ بودند. این وقایع در حالی صورت می گرفت که عده ای از نمایندگان و سناتورها نیز، به تبعیت از آقای 
صورت  تلویزیون  دوربین های  مقابل  در  وقایع  این  همه  می زدند.  باز  سر  انتخابات  نتیجه  پذیرفتن  از  ترامپ 

می گرفت و در تمام کشور و دنیا پخش می شد. 
در این یورش چندین نفر، از جمله یک پلیس، به قتل رسیدند. پلیس و ماموران امنیتی اعضای کنگره را به 
محل های امن منتقل کردند. مهاجمان ضمن زد و خورد با پلیس، به غارت و خرابکاری در دفاتر نمایندگان و 
سالن ها پرداختند. هر چند با روند حکومت آقای ترامپ در چهار سال گذشته وقوع چنین حرکاتی دور از انتظار 
نبود ولی باور کردنش سخت دشوار بود. سرانجام ساختمان از مهاجمین تخلیه شد و مراسم شمارش آرا ادامه 
یافت. در نظر داشته باشید که بعد از این افتضاح تاریخی، هنوز هم عده زیادی از نمایندگان طرفدار رئیس 
جمهور سابق از پذیرفتن نتایج انتخابات خودداری کردند. تعدادی حتی در جریان حمله و اشغال، مهاجمین را 
تشویق و رهبری می کردند. این که سیستم قضایی و اداری چگونه با تروریست های داخلی برخورد کند مشخص 

نیست. چون ظاهرا قانونی در این باب وجود ندارد! ولی تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.
با  برگزارشد.  ژانویه  بیستم  روز  در  کاماال هریس  و معاون وی خانم  بایدن  پرزیدنت  تحلیف  مراسم   سرانجام 
انتخاب دو نماینده دموکرات از ایالت جورجیا، سنا نیز تحت رهبری دموکرات ها درآمد. پاندول قدرت از یک 
سو به سویی دیگر حرکت کرد. پرزیدنت بایدن طی دو روز یازده 
مصوبات  رد  جهت  در  صرفا  همه  که  کرد  امضا  حکومتی  فرمان 
رئیس جمهور سابق بودند. همان طور که ترامپ در اولین روزهای 
به قدرت رسیدن و پس از آن، تقریبا تمام فرامین پرزیدنت اوباما 
این  دو قطبی شدن جامعه جز  با  متاسفانه  بود.  کرده  را خنثی 
و  این شدت  به  اما هیچ گاه  داشت. قطبی شدن  توقع  نمی توان 
حدت نبوده است. آقای ترامپ بر خالف عرف و اصول در مراسم 
تحلیف پرزیدنت بایدن شرکت نکرد. طرفداران او در کنگره هنوز 
نتایج انتخابات را قبول ندارند. با اکثریت ضعیفی که دموکرات ها 
در کنگره دارند باید دید آقای بایدن تا چه حد قادر خواهد بود نظرها و قول های انتخاباتی خود را به قانون بدل 
کند. از این گذشته آیا مخالفان مسلح دولت آرام خواهند نشست یا به اعمال تروریستی خود ادامه خواهند 
داد؟ نقش آقای ترامپ در سازماندهی و استفاده از این گروه ها چه خواهد بود؟ آیا کنگره سرانجام قادر خواهد 
بود قوانینی را برای مقابله و تنبیه تروریست های وطنی تصویب کند؟ پاسخ این سئوال ها دیر یا زود مشخص 
خواهد شد. به هر طریق، وظایف بسیاری پیش روی دولت پرزیدنت بایدن قرار دارد که عمده ترین آن تحت 
کنترل گرفتن پندمی و واکسینه کردن مردم است که بعد از یک سال مدیریت غلط به بحرانی همه جانبه بدل 
شده است. فعال آقای بایدن از راه قوانین ویژه ای که صادر کرده و می کند و به کارگیری افراد آگاه و کارکشته، 

حرکت های درستی را در زمینه داخلی و خارجی آغاز کرده است.

آنچه گذشت و آنچه در پیش است

در چند ماه گذشته شاهد وقایع 
بی سابقه ای بوده ایم، وقایعی تاریخی، 

ترسناک و به یادماندنی که بدون شک 
به عنوان فصلی سیاه در تاریخ این کشور 

باقی خواهند ماند.

مراسم تحلیف پرزیدنت بایدن و معاون 
وی خانم کاماال هریس در روز بیستم 

ژانویه برگزارشد. با انتخاب دو نماینده 
دموکرات از ایالت جورجیا، سنا نیز تحت 
رهبری دموکرات ها درآمد. پاندول قدرت 

از یک سو به سویی دیگر حرکت کرد.
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اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
جلسه های هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

ژانویه و فوریه ۲۰۲1
برای  فوریه  یازدهم  و  ژانویه  در روزهای هفتم  کانون  مدیره  جلسه های هیئت 

بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار گردید. 

کالس مجازی شیرینی پزی – هشتم ژانویه ۲۰۲1
کالس مجازی آموزش شیرینی پزی توسط گروه نوجوانان کانون فرهنگی ایرانیان 

در روز هشتم ژانویه برگزار گردید.

جنگ فرهنگی – پانزدهم ژانویه ۲۰۲1
برگزار  صدر  علی  میزبانی  به  و  مجازی  صورت  به  ژانویه  ماه  فرهنگی  جنگ 
گردید. سخنران این برنامه آقای آریا فانی، استادیار دانشگاه واشنگتنـ  سیاتل، 
بود که تحت عنوان ایران شناسی و جامعه ایران  ـ آمریکایی »درجستجوی یک 

ارتباط« به سخنرانی پرداخت. بخش پایانی برنامه پرسش و پاسخ بود.

جنگ فرهنگی – نوزدهم فوریه ۲۰۲1
ایران شناسی  بخش  همکاری  با  مجازی  صورت  به  فوریه  ماه  فرهنگی  جنگ 
دانشگاه واشنگتن و به میزبانی آریا فانی، استادیار دانشگاه واشنگتن ـ سیاتل، 
ادبیات فارسی  اینجنیتو استادیار  برنامه دومینیکو  این  برگزار گردید. میهمان 
در دانشگاه کالیفرنیا ـ لس آنجلس ))UCLA بود که در باره آخرین کتاب خود 
»تماشاگه حسن: سعدی شیرازی و زیباشناسی عشق در شعر کالسیک فارسی« 

به سخنرانی پرداخت. در پایان سخنرانی قسمت پرسش و پاسخ برگزار گردید.

شعر و شب های قرنطینه – بیستم ژانویه ۲۰۲1
برنامه شبی با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های 
از مهستِی  برنامه شعرهایی  این  برگزار گردید. در  ژانویه  تاریخ 2۰  قرنطینه در 
برای  را  خود  انتخابی  شعرهای  عالقمندان  همچنین  شد.  خوانده  شاعر 
و  باباخانی  فرشاد  اجرای  با  برنامه  این  خواندند.  برنامه  این  شرکت کنندگان 

همکاری گروه شعر و ادب برگزار شد.

کمیته نوجوانان کانون فرهنگی ایرانیان
کمیته نوجوانان کانون  یک برنامه جمع آوری غذا و اسباب بازی برای نیازمندان 
تدارک دید. این کمیته موفق شد یک صد و هشتاد پوند غذا و تعداد زیادی 

اسباب بازی جمع آوری کرده و به نیازمندان اهدا کند. 
سن دیگو  رستوران های  از  یکی  در  گل ریزان  برنامه  یک  دسامبر  در  همچنین 

تدارک دیده شد که درآمد حاصل آن به کانون فرهنگی اهدا گردید.
در حال حاضر نوجوانان این کمیته در سطوح درسی مختلف به دانش آموزانی 

که احتیاج دارند، به صورت آموزش خصوصی کمک می کنند. 
در هفته اول ژانویه، این کمیته برنامه شیرینی پزی آنالین داشت که در آن نحوه 

آماده سازی و پخت نان نخودچی را آموزش داد. 
با تشکر فراوان از نو جوانان عضو این کمیته و هم یاری آنها برای کمک به جامعه 

ایرانیان سن دیگو

شعر و شب های قرنطینه – 17 فوریه ۲۰۲1
این برنامه به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های قرنطینه در هفدهم 
فوریه برگزار گردید. گردانندگان برنامه در نظر دارند شعرهای کمتر شناخته شده 
عالقمندان  برنامه  طی  در  کنند.  معرفی  شرکت کنندگان  به  را  فارسی  شعر 
و  باباخانی  فرشاد  اجرای  با  برنامه  این  خواندند.  را  خود  انتخابی  شعرهای 

همکاری گروه شعر و ادب برگزار شد.

برنامه فیلم و گفتگو – ۲۸ ژانویه ۲۰۲1
زمستانی«  »خواب  ژانویه  ماه  مجازی  جلسه  در  بررسی  برای  انتخابی  فیلم 
محصول 2۰14 و به کارگردانی نوری جیالن و به بازیگری بیلگینز، ملیسا سوزن 
و دمت آکباغ بود. میهمان این برنامه خانم تانیا احمدی بود که به بررسی و نقد 

فیلم پرداخت. اجرای این برنامه به عهده محمود پیروزیان بود.

برنامه فیلم و گفتگو – ۲5 فوریه ۲۰۲1
فیلم انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی ماه فوریه »زمانی برای زندگی و 

زمانی برای مردن« محصول 1985 و به کارگردانی هو شیائو ـ شین 
 ،)Brian Hu( بود. میهمان این برنامه آقای برایان هو )Hou Hsiao-Hsien(
استاد فیلم و تلویزیون در دانشگاه ایالتی سن دیگو، بود که به بررسی و نقد فیلم 

پرداخت. این برنامه توسط محمود پیروزیان اجرا گردید.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

من نبودم، دستم بود

که »فرهنگ شان« سرآمد  باشند  باور  این  بر  مردمان جهان  اگر  ندارد  تعجب 
فرهنگ های مردمان دیگر جهان است و چه بسا از این بابت به خود ببالند و 
فکر کنند که در بازار فرهنگ های جهان، یک سر و گردن از دیگر مردمان واالتر 
و باالترند. این تصور نابجا، به خصوص در مورد ما ایرانیان نیز بسیار رایج است. 
ایرانیان گرچه به عنوان یکی از اولین مردمانی که زندگی بدوی را رها کرده و به 
شهرنشینی روی آورده اند توانسته اند اولین دستورالعمل تمدن را، البته در کنار 
چند قدرت دیگر جهانی ، به جهانیان عرضه دارند ولی تصوری بسیار نابجاست 

که اظهار کنیم فرهنگی واالتر از دیگر مردمان جهان را دارا می باشیم.
اشکال بزرگ، در درجه اول، در امر مقایسه است. فرهنگ یک سرزمین را نباید 
با فرهنگ سرزمین دیگر مقایسه نمود زیرا »فرهنگ«، بخشی از هویت مردمان 
اقتصادی،  و هوایی،  آب  گوناگون  بسیار  عوامل  اثر  در  که  است  یک سرزمین 
باورها و سنن و ساختار اجتماعی در طول هزاره ها شکل می گیرد و به عنوان 
به طور  مثال،  برای  کار می رود.  به  مردمان یک سرزمین  تعریف  برای  محک 
قطع، مردمان قبایل اسکیمو با مردمان جنگل های آمازون دارای فرهنگ بسیار 
متفاوتی هستند ولی اگر یک اسکیمو را چندین و چند سال با مردمان آمازون 
دمخور سازیم، چه بسا به هویت مردمان اقلیم آمازون در آید. زندگی امروز و 
نیاز به ساختن »دهکده جهانی« روز به روز چنان فرهنگ ها را در هم ادغام 
مطرح  جهانی  و  انسانی  هویت  دور،  چندان  نه  زمانی  در  شاید  که  می نماید 
می گردد و حضور فرهنگ های گوناگون تنها به رنگ آمیزی هویت جهانی منجر 

خواهد شد بدون آن که هیچ یک را بر دیگری ارجحیتی باشد. 
بر مردمان جهان سایه  و قاطع  به طور کامل  زمانی که هویت جهانی  تا  ولی 
افکن نشده است بد نیست که مروری در فرهنگ خود کنیم و موارد ناشایست 
را در اثر تفکر و به مرور زمان از خود و فرهنگ مان بزداییم تا فردای بهتری را 

به جهانیان عرضه داریم.
آشنا  بود«  آستینم  تقصیر  بود،  دستم  نبودم،  »من  اصطالح  با  شک  بدون 
هستیم و اگر حتا خود از آن استفاده نکرده ایم حداقل شاهد و ناظر استفاده از 
این ضرب المثل بوده ایم. این گفته زمانی به کار می رود که ما با شرایط ناگواری 
روبرو هستیم و به هیچ وجه حاضر به قبول مسئولیت در به وجود آوردن این 
موقعیت ناگوار نیستیم. به عبارت دیگر، می خواهیم دیگران را مسئول و باعث 
و بانی موقعیتی بدانیم که یا به گونه شخصی و یا به گونه اجتماعی با آن روبرو 
هستیم. البته که ساده ترین راه برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیز 
همان است که انگشت اشاره را نه به سوی خود بلکه به سوی دیگران نشانه 
مبرمی  دلیل  ایرانی خود  فرهنگ  و  زبان  در  رویم. حضور چنین ضرب المثلی 
که  را  مثالی  ساده ترین  شاید  می دهد.  مسئولیت  عدم حس  از  خبر  که  است 
نمره بیست  بیاوریم که  از دوران تحصیل خود  باید  اشاره کرد  آن  به  می توان 
همیشه گرفتنی بوده است و نتیجه کوشش ما، ولی نمره هفت را همیشه به 
ما داه اند. »قبول« شدن حاصل کار خودم بوده است ، ولی »مردود« شدن 

نتیجه کار دیگران.
 به خاطر دارم که در چندین و چند ماه قبل، در همین صفحه مطلبی نوشته 
بودم با عنوان »دایره در دایره« که بارها پس از آن، در موقعیت هایی قرار گرفتم 

که آن متن را به یاد آوردم. خالصه مطلب این بود که:
اگر ساختمان یک اتم را در نظر بگیرید، از یک هسته و چندین مدار در اطراف 
هسته تشکیل شده اند. ما انسان ها نیز در این جهان هستی، همچون ساختمان 
یک اتم، در مرکزی ایستاده ایم با چندین دایره با شعاع های گوناگون در گرداگرد 
خود. دایره اول که بسیار به ما نزدیک است، دنیای بسیار خصوصی ما است 
که با هیچ کس، حتا با همسر خود، آن را مطرح نمی سازیم. کمی دورتر دایره 
این  از  دارند و الغیر. دورتر  قرار  ما  فرزندان  و  آن همسر  دیگری است که در 
محدوده، دایره دیگری هست که کمی وسیع تر است و در آن، والدین و خواهر 
و برادران ما در آن جای می گیرند. بعد از این، دایره وسیع دیگری است که در 
آن دوستان بسیار صمیمی و افراد فامیل جای دارند. بعد از این دایره، دایره 
وسیع دیگری است که در آن دوستان و آشنایان ما جای دارند و به همین روال 

دایره بعد همزبانان و هموطنان و بعد مردمان کره زمین و در دایره بسیار وسیع 
نهایی، جهان هستی است با تمامی عظمت خویش.

یک  به  نیاز  و  بی حوصلگی  تنهایی،  از جمله  دالیلی  به  که  می افتد  اتفاق  گاه 
هم صحبت، به سراغ دایره دوستان و آشنایان می رویم و شخصی را به سرای 
به  را  شخص  این  آرام،  آرام  برهیم.  تنهایی  غم  از  تا  می کنیم  میهمان  خود 
دایره دوستان بسیار صمیمی نقل مکان می دهیم و مراودات و رفت و آمدهای 
از  اتفاقی می افتد بسیار غیرمنتظره.  بعد،  انجام می دهیم.  با وی  را  بیشتری 
ما  خانواده  یا  ما  به  گوناگون  زمینه های  در  بزرگی  آسیب  شخص  این  طرف 
می رسد. اکثریت ما ایرانیان، در چنین موردی، با ناباوری بسیار وی را از خود 
رفته است  بر ما  آنچه که  از  تا  به دنبال شخص دیگری می گردیم  و  می رانیم 
با وی به اصطالح، درد دل نماییم و تمامی گناه را به گردن وی بیندازیم که 
»دیدی چگونه از مهربانی و نیکی من سوء استفاده نمود؟«. مطلب تاسف بار 
این است که چه بسا شخص جدید هم در آینده ای نه چندان دور ما را به همان 
تاسفی روبرو کند که شخص اول دچار کرده بود. به همین روال در یک سیر 
تسلسل بیهوده خود را گرفتار می کنیم و در نتیجه یاس و نومیدی بر ما غلبه 
می نماید. ولی اگر در همان اولین مرحله، در مقابل آینه خویشتن می نشستیم و 
گناه چنین تاسفی را به گردن می گرفتیم، چه بسا از پیامدهای تاسف آور بعدی 
جلوگیری می نمودیم. راستش را بخواهید، اشکال از شخص مزبور نبوده است 
بلکه از ما بوده است که وی را از جایگاه خود به دایره ای ارتقا داده ایم که با 

کمال تاسف لیاقت آن جایگاه را نداشته است.
زمینه های  در  متاسفانه  بلکه  شخصی،  زمینه های  در  تنها  نه  مشکل،  این 
اجتماعی و سیاسی نیز گریبانگیر جمع بسیاری از ما ایرانیان است. برای مثال، 
بیش از چهل سال از واقعه انقالب ایران می گذرد و کتاب های مختلف توسط 
صاحب نظران گوناگون در این باره نوشته و به چاپ رسیده است. شاید تعجب 
کنید که هنوز بخش بزرگی از ما ایرانیان، کنفرانس »گوادالوپ« را باعث و بانی 
آن چه می دانیم که گریبانگیر سرزمین مادری ما است. این گروه متاسفانه کثیر، 
کافی است به چند ماه قبل از برگزاری کنفرانس مزبور برگردند و شاهد حضور 
ملیونی  در جمعیت های  که  باشند  آشنایان خود  و  دوستان  و  بستگان  خود، 
آن چه را که می خواستند به زبان می آوردند و در خیابان ها فریاد می زدند. تنها 
در صورتی که انگشت اشاره را به طرف خویش بگیریم است که می توان از تکرار 
این گونه فجایع جلوگیری نماییم و اال دیروز سران گوادالوپ در سرنوشت ما 

مقصر قلمداد می شوند و فردا سران دیگری در نقطه دیگر دنیا.
بود.  آینده ما خواهد  بدون شک، کلید سعادت  پندآموزی  و  قبول مسئولیت 
برعکس، مظلوم نمایی و گناه را به گردن دیگری انداختن هر روز بیش از دیروز 
ما را در چاه ویل نابسامانی فرو خواهد برد. سخن در این باره بسیار است و 

حوصله این صفحه ناچیز.
به  را  بود«  آستینم  تقصیر  بود،  دستم  نبودم  »من  که  باشد  یادمان  فقط 
ضرب المثل مفیدی تغییر دهیم که می گوید: »کس نخارد پشت من، جز ناخن 

انگشت من«.

جناب آقای سعید جاللی

ابتکار و هنر گرافیک شما در تهیه لوح یاد بود پدرم چنان زیبا و 
دقیق است که نه تنها ما را بسیار خرسند نمود، بلکه مورد تحسین 

کمپانی آمریکایی مجری طرح قرار گرفت.

با سپاس، سعید رحیم زاده
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برای همه ما پیش آمده که با خبر ناگواری روبرو شویم، به عنوان مثال، خبر 
از دست دادن یک عزیز. هر چه آن عزیز به ما نزدیک تر باشد، شوک حاصل 
از شنیدن خبر سخت تر خواهد بود. واقعا عکس العمل هر یک از ما با شنیدن 
خبر فقدان یک عزیز چه خواهد بود؟ باور نکردن؟ انکار کردن؟ فریاد کشیدن؟ 
گریه کردن؟ خود را زدن؟ خشمگین شدن؟ یا ضجه زدن؟ نفیسه موسوی در 
داستان »َبعِد نزدیک« نگاه خاصی به مرگ دارد: »وقتی بهم خبر دادند علیرضا 
مرده اولین فکری که به سرم زد این بود که من نمرده ام.« »انگشت سبابه ام 
روی عدد هفت بود و انگشت کوچکم روی سه. دیروز هفتصد و سی و سه کرون 
باز حواسش  بودیم... ذهنم توی آن حالت عجیِب گسیخته  سوسیس خریده 
با تعجب به  نباید  را بهش رسانده اند  بیوگی اش  بود زنی که همین حاال خبر 

دست ها، پاها، شکم و پستان هایش خیره شود.«

برود و سوسیس های  علیرضا پشت فرمان بود و قصد داشت به سراغ یوهان 
علت  تا  می زند  زنگ  علیرضا  به  یوهان  کرد.  تصادف  که  بگیرد  را  سفارشی 
تاخیرش را بپرسد، اما پلیس جواب می دهد. یوهان به محمود، دوست علیرضا 
خبر می دهد تا همسرش نسترن را هر چه زودتر در جریان بگذارد. مرگ آنی! 
نمی گفت  این قدر  کاش  می گوید:»  خودش  با  می شنود  را  خبر  وقتی  نسترن 
مرده. این همه کلمه. بگو نفس نداشته ، قلبش نمی زده، تمام کرده.« آیا فرقی 
هم داشت؟ برای محمود قطعا فرقی نداشته اما برای نسترن چرا. این قدر تصور 
صحنه تصادف دلخراش است که نسترن می خواهد با استفاده از کلمات مالیم تر 
واقعه را برای خودش باورپذیرتر کند اما جمله »علیرضا مرده« در ذهنش مرتب 
تکرار می شود همان طوری که انگشتش روی شماره هشت ماشین حساب مانده 
و عدد هشت را تکرار کرده است. تحمل از دست دادن ناگهانی علیرضا برای 
نسترن بسیار سخت است، به همین دلیل خود را با آخرین تصویر او سرگرم 
می کند. تصویری بس واقعی و تا حدی خنده دار. »دم ورودی غذاخوری، دست 
راستش را به دستگیره در ماشین چفت کرده بود و زانوی چپ را داده بود باال و 
انگشت انداخته بود پاشنه کفشش و داشت صافش می کرد. حواسش نبود من 
دارم رومیزی میزها را پهن می کنم و کنار پنجره ام و یک چشمم هم به اوست – 
به کاپشن زرد پاییزه اش که سر آستین ها و حلقه بازوهاش چرک ُمرد شده بود – 
و طبق معمول با خودم فکر می کردم اینجا مردها زرد نمی پوشند. چهره اش یک 
طوری بود که انگار خیلی عمیق رفته توی فکر ولی من می دانستم دارد می گوزد 
و زور می زند صدا نداشته باشد. خیلی هم موفق نشد. بعد پرید توی ماشین و 
رفت.« لحظه تصادف، نسترن در حال سرویس دادن به مشتری های غذاخوری 
بوده و روحش خبر نداشته که درست همان موقع همسرش در حال جان دادن 
است و این فکر آزارش می دهد. او هرگز نمی دانسته در کشوری غریب، مردن 

چه شکلی است و مدام با خود تکرار می کند:»حاال باید چکار کنم؟« 

طومار زندگی علیرضا برهانی ، به همین سادگی در عرض چند دقیقه پیچیده 
می شود و نسترن طوماری از خاطرات دوازده ساله با او را در ذهنش باز کرده 
و مرور می کند، هم خوابگی ها، حمام کردن با هم و بگومگو بر سر آب سرد و 
گرم، شوخی ها، سختی های مهاجرت، زندگی در کمپ. مغز نسترن در حال 
نشده؛  برآورده  هرگز  که  داشته  کوچکی  آرزوی  علیرضا  است.  شدن  متالشی 
داشتن خانه ای نقلی و حیاط دار که او را به یاد ایرانش می انداخته. سوئدی ها 
نام او را به اشتباه علیرضا بورانی می گفتند. »های دو چشم« تنها تفاوت بین 

برهانی و بورانی است که علیرضا را به ایران وصل می کند.

همسر  است،  آگا  می آید  نسترن  سراغ  به  سخت  ایام  این  در  که  کسی  تنها 
لهستانی یوهان. آگا، نسترن را به خانه خودش می برد تا از محیط خانه دور 
باشد. غذا را تدارک می بیند و از او مراقبت و پرستاری می کند. قرص خواب در 

َبعِد نزدیک
نفیسه موسوی

منبع داستان: سایت پوئتیکا

اختیارش می گذارد و محل خوابش 
را مهیا می کند. تعجب می کند که 
علیرضا تنها مرد زندگی نسترن بوده 
است. خودش سال ها پیش به یوهان 
خیانت کرده اما پشیمان و سرخورده 
همه  کرده  کشف  که  چرا  بازگشته، 
مردها اکثرا مثل هم  هستند. آگا یک 
سقط جنین هم داشته و در حال حاضر 
تاتو آرتیست است. آگا واقع بین است و 

تا  می کند  زور تالش  نیست که  نیازی  بفهماند  نسترن  به 
او  به  را  نسترن  کارهای  مختلف  مراحل  کند.  باور  را  شوهرش  مردن  و  بزند 
یادآور می شود، عزاداری، خاک سپاری یا سوزاندن جسد، تعیین تکیف وسایل 
شخصی علیرضا، تصمیم برای گرداندن کافه، راه دادن مرد دیگر به زندگی اش. 

نسترن صراحت و بی رحمی را در وجود آگا می بیند. 

آگا از امکانات محدود خود استفاده می کند تا نسترن به حرف بیاید و عاقبت 
اشک بریزد و آرام شود. نسترن از زندگی با علیرضا در آپارتمان بیست و چهار 
متری حرف می زند، از رفتن به کالس زبان، خوابیدن ها و بیدار شدن ها در کنار 
هم، درس خواندن و غذا خوردن. در انتها هم تصمیم می گیرد یاد علیرضا را با 
تاتوی حرف »های دو چشم« بر روی دستش برای همیشه با خود داشته باشد. 
و  سوئد  کشور  در  است،  مشخص  مکان  و  زمان  دارای  کوتاه،  داستان  این 
بعد از انقالب. داستان بسیار ساده و عمیق است و باورپذیری آن باال است. 
شروع داستان همچون گزارش یک مرگ اثر گابریل گارسیا مارکز ناگهانی است. 

 نوروزاتن      ریپوز
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

این غزل بهاری از موالنا پر از حرکت است، پر از نشاط، و پر از شور و شیدایی. 
و  جا  از  پریدن  هوس  دلش  و  بشنود  کسی  را  غزل  این  دارد  امکان  چطور 
دست افشانی و سراندازی نکند. ما هم آمدن بهار را خجسته می شماریم و سال 

نو را بهتر از سالی که گذشت برای همگان آرزو داریم. 

آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم 
گرد غریبان چمن خیزید تا جوالن کنیم            

امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل
تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم  

آمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن
ما طبل خانه عشق را از نعره ها ویران کنیم  

بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان
جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم  

زنجیرها را بردریم ما هر یکی آهنگریم
آهن گزان چون کلبتین آهنگ آتشدان کنیم  

چون کوره آهنگران در آتش دل می دمیم
کآهن دالن را زین نفس مستعمل فرمان کنیم  

آتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم
وین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان کنیم  

کوبیم ما بی پا و سر گه پای میدان گاه سر
ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیم  

نی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده
تا صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیم  

خامش کنیم و خامشی هم مایه دیوانگی ست
این عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنیم  

 »مولوی – دیوان شمس«

نوروز مژده زمین است به چشم انتظاران بهار. سبزی است و رویش، باران است 
و تازگی، بوی خوش گل است و دیدار عاشقان. چند شعر نوروزی عیدی ما است 

به خوانندگان خوب پیک.

چشمه قاف
از همه سوی جهان جلوه او می بینم

جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم  
چشم از او جلوه از او ما چه حریفیم ای دل

چهره اوست که با دیده او می بینم  
تا که در دیده من کون و مکان آینه گشت

هم در آن آینه آن آینه رو می بینم  
او صفیری که ز خاموشی شب می شنوم

و آن هیاهو که سحر بر سر کو می بینم  
چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل

آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم  
تا یکی قطره چشیدم منش از چشمه قاف

کوه در چشمه و دریا به سبو می بینم  
زشتئی نیست به عالم که من از دیده او

چون نکو می نگرم جمله نکو می بینم  
با که نسبت دهم این زشتی و زیبائی را

که من این عشوه در آیینه او می بینم  

در نمازند درختان و گل از باد وزان
خم به سرچشمه و در کار وضو می بینم  

جوی را شده ئی از لؤلؤ دریای فلک
باز دریای فلک در دل جو می بینم  

ذره خشتی که فراداشته کیهان عظیم
باز کیهان به دل ذره فرو می بینم  

غنچه را پیرهنی کز غم عشق آمده چاک
خار را سوزن تدبیر و رفو می بینم  

با خیال تو که شب سر بنهم بر خارا
بستر خویش به خواب از پر قو می بینم  

با چه دل در چمن حسن تو آیم که هنوز
نرگس مست ترا عربده جو می بینم  

این تن خسته ز جان تا به لبش راهی نیست
کز فلک پنجه قهرش به گلو می بینم  

آسمان راز به من گفت و به کس باز نگفت
شهریار این همه زان راز مگو می بینم  

»محمدحسین بهجت تبریزی )شهریار(  ـ  گزیده غزلیات«

چون الله به نوروز قدح گیر بدست
با الله رخی اگر تو را فرصت هست  

می نوش به خرمی که این چرخ کهن
ناگاه تو را چو خاک گرداند پست  

»خیام  ـ  رباعیات«

نوروز
وزید و کرد گیتی را معنبر سپیده دم، نسیمی روح پرور 
به باغ و راغ، بد پیغام آور تو پنداری، ز فروردین و خرداد 

عروسان چمن را بست زیور به رخسار و به تن، مشاطه کردار 
سترد از چهره، گرد بید و عرعر گرفت از پای، بند سرو و شمشاد 

بسیط خاک شد پرلؤلؤتر ز گوهرریزی ابر بهاری 
درختان را بتارگ، سبز چادر مبارک باد گویان، در فکندند 
نپوشاندند رنگین حله در بر نماند اندر چمن یک شاخ، کانرا 
هوا گردید مشکین و معطر ز بس بشکفت گوناگون شکوفه 
زمرد، همسر یاقوت احمر بسی شد، بر فراز شاخساران 

به سر بنهاد نرگس، افسر زر به تن پوشید گل، استبرق سرخ 
به کردار پری رویان کشمر بهاری لعبتان، آراسته چهر 

زمین، چون صحف انگلیون مصور چمن، با سوسن و ریحان منقش 
گهی پیدا و دیگر گه مضمر در اوج آسمان، خورشید رخشان 

جهان، زالوده کاری ها مطهر فلک، از پست رائی ها مبرا 

»پروین اعتصامی – دیوان اشعار«

شعر »نوروز وطن« عیدی خانم زهره رستگار است به خوانندگان پیک. خانم 
پیک  در  است.  دی سی  واشنگتن  ساکن  محترم  خوانندگان  از  یکی  رستگار 

شماره 186 شعر دیگری از ایشان به نام آشیانه من آورده ایم.

نوروز وطن
روز نو آمد و دل یاد وطن کرده دوباره

یاد ایام خوش بچگی و سکه نو
یاد شیرینی و بوئیدن ُگل
یاد بوسیدن دست مادر

یاد آن لحظه ی خوش
»یاد چشمان پر از مهر پدر کرده دوباره«

یاد آداب و رسوم
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یاد آن سفره رنگین
یاد پیراهن نو

یاد آن باغچه ها
بوی سنبل، عطر محبوبه و دست محبوب

یاد آن احساس لطیف
یاد آن بوسه پاک

یاد شیراز و گل و مستی و می
یاد آن عشق نخستین

یاد حافظ
یاد نوروز خوش بگذشته

»یاد آن خاطره ها کرده دوباره«

»زهره رستگار «

ایرانی مقیم لس آنجلس، سال  نقاش، و مترجم  عباس صفاری شاعر، طراح، 
133۰ در یزد زاده شد و متاسفانه روز سه شنبه هفتم بهمن 1399 )بیست و 
و  ملتقای دست  او کتاب های در  از  آمریکا درگذشت.  ژانویه 2۰21( در  ششم 
سیب )نشر کارون، لس آنجلس(، دوربین قدیمی و اشعار دیگر )نشر ثالث(، 
کبریت خیس، مجموعه شعر سال های 1۳۸1–1۳۸۳ )نشر مروارید(، و بسیاری 
»اگر  و  رفتگان«  »حضور  شعر  دو  باد!  گرامی  یادش  است.  مانده  باقی  دیگر 
می دانستی جایت سر میز صبحانه چقدر خالی است...« را از صفحه فیسبوک 

آقایان کورش یزدانی و عباس مخبر آورده ام. 

حضور رفتگان
نام رفتگان را

دلم نمی آید
از دفتر نازک تلفن

خط بزنم.

در این پسین گرفته ی سپتامبر
اگر به دیدار شما نیز بیایند

خواهید دید
که فرق چندانی نکرده اند.

فقط کمی رنگ پریده
الغر

و کم حرف شده اند

در برابرتان می نشینند
قهوه ی سیاه شان را

به آرامی هم می زنند
و به حرف های شب مانده شما

گوش می سپارند

به حضورشان
نیازی اگر نباشد

بی هیچ گله ای بر می خیزند
کفش های خاکی شان را می پوشند

و به شناسنامه های باطل شده ی خویش
باز می گردند.

»عباس صفاری «

اگر می دانستی جایت سر میز صبحانه چقدر خالی است...
ساعاتی پس از صبحانه

در این صبح سراسر تعطیل
چه فرق می کند تن

به آن ساتِن لغزان و خنک بسپاری

یا به تکه ای از آفتاب پاییزی که دارد
در به در و پنجره به پنجره

دنبالت می گردد
از طرز نگاهم باید حدس می زدی

که من ظاهرن فراموش کار و سر به هوا
خطوط کشیده ی اندامت را دقیق
تا مرز نامریی شدن هر چه پیراهن

از َبر کرده ام

اگر می دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است

و قهوه منهای شیرین زبانِی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی پروا را
آن قدر چشم انتظار نمی گذاشتی

قهوه ات دارد سرد می شود
و طاقت آفتاب نشسته بر صندلی ات طاق

مگر چقدر طول می کشد
انتخاب پیراهنی که ساعتی دیگر

باید از تن درآوری
»عباس صفاری «

... و شاید ترانه اسیر شب را با صدای فرهاد مهراد شنیده باشید. شعر این ترانه 
از عباس صفاری است، آهنگ آن را محمد اوشال ساخته، و اسفندیار منفردزاده 

آن را تنظیم کرده است. 

اسیر شب
زیر دیوار بلندی یه نفر جون می کنه جغِد بارون خورده ای تو کوچه فریاد می زنه 
پای برده هاِی شب اسیِر زنجیِر غمه کی می دونه تو دل تاریِک شب چی می گذره 

همه ی درها به روم بسته شده دلم از تاریکی ها خسته شده 

شب اسیر تور سرد آسمون من اسیر سایه های شب شدم 
همه شب به شهِر تاریِک جنون پا به پای سایه ها باید برم 
همه ی درها به روم بسته شده دلم از تاریکی ها خسته شده 

بین مرگ و زندگی اسیر شدم باز دوباره چراغ ستاره ی من رو به خاموشی می ره 
توی خاک سرِد قلبم بذِر کینه می کاره تاریکی با پنجه های سردش از راه می رسه 

همه ی درها به روم بسته شده دلم از تاریکی ها خسته شده 

خودش و این ور و اون ور می زنه مرغ شومی پشت دیوار دلم 
ترِس مردن داره پرپر می زنه تو رگای خسته ی سرِد تنم 

همه ی درها به روم بسته شده دلم از تاریکی ها خسته شده 
»عباس صفاری «

 نوروزاتن      مبارک
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Please follow us on 

Facebook, Instagram and our website: 

issd.pccsd,org 

ره روزاتن نوروز و نوروزاتن      ریپوز
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Nowruz (New Day)
The arrival of Spring Equinox

The First Day of Spring is a Non-Religious Celebration of New Year 
for More Than 300 Million Celebrants Around the World.

HAFT-SEEN
A major part of the Nowruz/New Year’s ritual is the setting of a 
special table with seven specific items known at the haft-seen 
(“haft” means 7 or “seen,” in Persian). The items should be edible 
and grown with roots in the ground. In ancient times, each of 
the seven dishes and other items on the table is symbolic of the 
various attributes of life. These are:

• Seeb (apple, representing beauty), 
• Seer (garlic, representing health), 
• Sabzeh (seed sprout, representing rebirth), 
• Serkeh (vinegar, representing patience), 
• Sumagh (sumac berries, representing joy),
• Senjed (fruit of jujube tree, representing happiness), 
• Samanoo (boiled malt with flour, representing 
prosperity).

In looking at twenty million Farsi words, there is not 
another item that fits the requirements for the actual 
haft-seen except for the above-mentioned seven. 
Today, some families add to these original seven items, 
including Sekeh (coins, representing prosperity), colored 
eggs (fertility equal to the number of family members), 
a bowl with live goldfish (life and the sign change of 
Pisces), candles (enlightenment and happiness), and 
perhaps a holy book or a book of poetry, such as Divaan 
e Hafez or Shahnameh e Ferdowsi. At the exact time to 
the minute and second when the season changes, all 
family members gather around the table to greet the 
New Year and the elderly give money or coins to the 
younger members of the family. 

This year, Nowruz begins on Saturday, March 20, at 2:37:28 a.m., 
which is the exact time when Winter turns into Spring, i.e., 
the Spring Equinox.

         با بهترین تبریک ها

بچه ها، بهار
گل ها وا شدند.
برف ها پا شدند

از رو سبزه ها
از روی کوهسار

                  بچه ها بهار!
داره رو درخت

کی می خونه به گوش:
»پوستین را بکن،

قبا را بپوش.«
              بیدار شو، بیدار

                            بچه ها بهار!
دارند می روند،
دارند می پرند،

زنبور از لونه
بابا از خونه

همه پی کار،  
             بچه ها بهار!

                              نیما یوشیج
 

سی و سومین جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو
19 به صورت آنالین برگزار می شود   به خاطر پندمی کووید ـ 

یکشنبه ۲1 مارچ ۲۰۲1، ساعت 4 بعدازظهر
اجرای سرود و آهنگ های ایرانی، اجرای موسیقی ایرانی و 

اجرای رقص های ایرانی

Iranian School of San Diego Presents: 

33rd Nowruz Celebration
This year due to the COVID-19 pandemic, the celebration 
will be virtual and by ZOOM

Songs, Music, and Dances will all be 
performed by students

Sunday, March 21, 2021, at 4 pm.
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هابیل و قابیل

استثنایی گرایی آمریکایی 

خوانندگان گرامی،

همان طور که در شماره های قبل به آگاهی تان 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 
فرستادن ایمیل به آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار هم در 

رابطه با »استثنایی گرایی آمریکایی« است.

هابیل: بابا این چه افتضاحی بود راه انداختید؟ به حق چیزای نشنفته! کودتا؟ 
به سمبل  مسلحانه  یعنی حمله  کنگره؟  به  مسلحانه  آمریکا؟ حمله  تو  اونم 
شاید  و  پنس  مایک  و  کنگره  نماینده های  گرفتن  گروگان  قصد  دموکراسی؟ 
حتی اعدام اونا؟ بابا واقعًا که دست مریزاد! من پای تلویزیون میخ کوب شده 
بودم. از یک طرف شوکه شده بودم از طرف دیگه انگار ته دلم انتظارش رو 
چهارسال  این  توی  البته  بود.  سخت  برام  خیلی  باورش  بازم  ولی  داشتم. 
حکومت ترامپ عادت کرده بودیم که انتظار همه چیز رو داشته باشیم ولی 

این یکی دیگه ِانِد قضیه بود.
قابیل: اول از همه جمع نبند و این قضیه رو به گردن همه جمهوری خواه ها 
ننداز. خیلی ها این حرکت رو محکوم کردن و خواستن بررسی بشه. آره منم 
انتظارشو نداشتم که به این صورت عمل کنه. بعضی هام می گن این یه دام 
بوده. مخصوصًا جلوی تظاهر کننده ها رو خالی کردن و به اندازه کافی پلیس 
نذاشتن که اونا توی تله بیافتن و اون کارای افراطی رو بکنن. اگه پلیس به 
اندازه کافی اونجا بود از همون اول جلوی اونا رو گرفته بود، نمی تونستن برن 
تو و اون همه خراب کاری کنن. باید ته و توش در بیاد معلوم بشه چرا فقط 
پونصد پلیس کاپیتال رو واسه مراقبت گذاشته بودن در حالی که می دونستن 

این همه آدم واسه تظاهرات دارن می رن اونجا.
حمایت  اونا  کار  این  از  انگار  که  می زنی  حرف  جوری  طرف  یه  از  هابیل: 

نمی کنی. از طرف دیگه بازم داری توجیه می کنی. 
قابیل: معلومه که از این کار اونا حمایت نمی کنم. تو تا حاال کی دیدی من از این 
گروه های فاشیستی و ضد دولتی حمایت کنم؟ اونا مسئله شون دولت مرکزیه؛ 
انتخابات واسه شون  ترامپ و  فقط می خوان دولت مرکزی رو سرنگون کنن. 
بهانه س همون طور که دیدی خواستن مایک پنس رو هم بگیرن و آویزون کنن.
نمی اومد.  در  گروه ها می کردن صدات  این  کاری  تا حاال هر  هابیل: جالبه! 
حاال که گندش دراومده داری خودتو جدا می کنی! مگه اینا به دعوت ترامپ 
از دو هفته  به واشنگتن نیومده بودن؟ مگه ترامپ و نوچه هاش نبودند که 
قبل شروع کرده بودن طرفداراش رو توی سوشال مدیا بسیج می کردن که برن 
توی واشنگتن کار رو یکسره کنن؟ مگه ترامپ یه ساعت واسه شون سخنرانی 
نکرد؟مگه نگفت برین به کنگره و زورتون رو نشون بدین؟ حاال اومدی می گی 
اگه پلیس به اندازه کافی بود این جوری نمی شد. واقعًا که! چرا همیشه شیپور 

رو از سر گشادش می زنید؟
قابیل: مسئله شیپور و این حرفا نیس. تو خودت می دونی که من از همون 
اول نتیجه انتخابات رو قبول کردم. مرتب هم با دوستام مخصوصًا ایرونی های 
طرفدار ترامپ بحث می کردم که به هر حال انتخابات تموم شده و ما باختیم. 
از کارای ترامپ و طرفداراش توی کنگره هم سر در نمی آوردم. حاال ترامپ 
نتیجه  که  می دونن  کنگره هستن خوب  و  توی سنا  که  اونایی  ولی  کنار  به 
انتخابات رو نمی شه عوض کرد. فکر می کردم که یه جورهایی دارن واسه حفظ 
اکثریت حزب طرفدار  که  دفاع می کنن چون همه می دونن  ترامپ  از  حزب 
باهاش مخالفت کنن چون  نماینده ها می ترسن  ترامپه و  بدون قید و شرط 

توی انتخابات بعدی زیرآب شون رو می زنه. واسه همین فکر می کردم باالخره 
جدا  خودشونو  نمی کنن  جرات  هنوز  خیلی هاشون  ولی  می آن.  راه  به  کم کم 
کنن. این که تا کجا و تا کی این کارو ادامه بدن اصال نمی دونم ولی فکر می کنم 

در طوالنی مدت حزب مجبوره خودشو از ترامپ جدا کنه.
ترامپ  نظر می آد که  به  زود می افته.  یا  دیر  اتفاق  این  باهات موافقم.  هابیل: 
حزب جمهوری خواه رو به گروگان گرفته چون »پایه« به اصطالح توده ای داره و 
حرف های پوپولیستی می زنه حزب بهش احتیاج داره. ولی به نظر من ترامپ هم 
گروگان اون گروه ها و اقشار راست افراطیه. می گی نه؟ اگه ترامپ یه قدم به این 
طرف می اومد یا مثال نتیجه انتخابات رو قبول می کرد یا در مراسم تحلیف بایدن 
شرکت می کرد، سکه یه پولش می کردن. این گروه ها همونایی ان که می خوان 
حزب جمهوری خواه هم نابود بشه. اصاًل به کل مخالف دولت هستن. همیشه 
هم بودن. حاال یا به خاطر مسائل مذهبی مث ابورشن و این حرفاس یا عشق 
اسلحه س یا این که اصواًل آنارشیستن. با این گروه ها بازی کردن خیلی خطرناکه. 
تا قبل از ترامپ اینا وجود 
داشتن ولی درخفا کاراشونو 
بهشون  ترامپ  می کردن. 
و  تروریستن  اینا  داد.  رو 
باید  براندازی؛  طرفدار 
قاطع  طور  به  باهاشون 

برخورد کرد.
قابیل: با خیلی از حرفات 
موافقم. منم این گروه ها رو خطرناک می دونم. فکر می کنم باید اونایی رو که 
می خوان دولت رو به طور مسلحانه سرنگون کنن مجازات بشن. اگه می خوان 
فعالیت سیاسی بکنن، حقشونه؛ می تونن حزب خودشونو راه بندازن و فعالیت 
سیاسی کنن. مطمئنم طرفدار هم اونقدر دارن که بتونن یه وزنه ای بشن. ولی 
نمی تونی هم طرفدار فعالیت سیاسی باشی هم بخوای مسلحانه دولت رو چپه 
آدم  آستین  توی  و چوب  غیرقانونیه  کار  این  و کشوری  توی هر جامعه  کنی! 

می کنن.
هابیل: صحبت مبارزه سیاسی و کشورهای دیگه رو کردی، می خوام بدونم بعد 
 American“از این دو سه ماه گذشته نظرت درباره »استثناگرایی آمریکایی« یا
Exceptionalism”  چیه؟ این مسئله خیلی فکر منو مشغول کرده. ده ها ساله 
که ایدئولوگ ها و سیاستمدارای آمریکا اعتقاد دارن که دموکراسی نوع آمریکا 
استثنایی و متفاوت با دموکراسی های دیگه ست. از طرف دیگه به خودشون حق 
می دن که این دموکراسی رو واسه جوامع دیگه هم پیاده کنن. من فکر می کنم 
اگه کسی تا قبل از این وقایع دو سه ماه گذشته به خطا بودن این تئوری شک 
داشت، دیگه باید یقین پیدا کرده باشه که هیچ استثنایی وجود نداره. این که 
رئیس جمهور بازنده انتخابات نتیجه رو قبول نکنه خیلی استثناییه؟ یا این که 
نمایندگان حزب بازنده توی کنگره نتایج انتخابات رو نپذیرن خیلی استثناییه؟ 
آیا راه انداختن کودتای مسلحانه و اشغال کنگره به تحریک رئیس جمهور بازنده 
»استثنایی بودن آمریکا« رو نشون می ده؟ اینها کجاش استثناییه؟ مگه دائم 

اینا رو توی کشورهای جهان سوم نمی بینیم؟
قابیل: خب قبول دارم که این وقایع ضربه زننده بودن. خیلی از ماها با این کارها 
به کل مخالفیم. با این جور آدم ها هم همین طور. ولی فکرشو بکن، همین 
ترامپ  کارهای  وجود  با  که 
و  گذشته  ماه  سه  دو  توی 
آب  کنگره  اشغال  و  حمله 
این که  نخورد،  تکون  آب  از 
بایدن هم اومد و قسمش رو 
زیر حکومت  خورد، هر چند 
در  قوانینی  این که  نظامی، 
امضا شد،  ترامپ  قوانین  رد 
کنگره سرکار خودش  این که 
برگشت، به نظر تو همین ها 
نشونه استثنایی بودن دموکراسی آمریکا نیست؟ تو هر کشور دیگه االن حمام 
»کودتای  اصطالح  به  یه  که  پیش  سال  چند  ترکیه  تو  بود.  شده  پا  به  خون 
نافرجام« داشتن، نصف کارمندهای دولت رو اخراج یا زندانی کردن. کلی ها رو 

American Exceptionalism

به نظر می آد که ترامپ حزب جمهوری خواه رو به 
گروگان گرفته چون »پایه« به اصطالح توده ای 
داره و حرف های پوپولیستی می زنه حزب بهش 
احتیاج داره. ولی به نظر من ترامپ هم گروگان 

اون گروه ها و اقشار راست افراطیه.

ترامپ توی دو سه  با وجود کارهای  همین که 
از آب  و اشغال کنگره آب  ماه گذشته و حمله 
تکون نخورد، این که بایدن هم اومد و قسمش 
این که  زیر حکومت نظامی،  رو خورد، هر چند 
این که  ترامپ امضا شد،  قوانینی در رد قوانین 
کنگره سرکار خودش برگشت، به نظر تو همین ها 
نشونه استثنایی بودن دموکراسی آمریکا نیست؟
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هم کشتن. یا توی کشورهای دیگه. مگه یادت نیس خودت موقعی که جورج 
بوش با اون برنامه فلوریدا ال گور رو شکست داد چقدر عصبانی بودی که چرا 
ال گور و دموکراتا قبول کردن و آب از آب تکون نخورد. البته قبول دارم که 
هیچ وقت مث این دفعه نبوده ولی بازم همه سرکارشون رفتن. استاک مارکت 
و ادارات و ارتش سرکارشون رفتن. از این استثنایی تر چی می خوای؟ اف بی آی 

یه تعدادی از مسئولین حمله رو دستگیرکرده و قضیه به زودی تموم می شه.
هابیل: آره، شاید حق با تو باشه. واسه کشوری که هنوز قانونی واسه مقابله با 
تروریسم خانگی نداره و نمی دونه با اینایی که مسلحانه می خوان دولت رو سرنگون 
کنن چه کار کنه، کارش به اینجا ختم نمی شه. من فکر می کنم اوضاع عوض 
بشه. اواًل هیچ وقت کشور این جوری دوقطبی نبوده. اآلن هنوز سی درصد مردم 
یا هشتاد درصد جمهوری خواه ها دولت بایدن رو قبول ندارن. به نظر من کارت ها 
همه دست مسئولین حزب جمهوری خواهه. این که چطوری می خواد با ترامپ 
و هفتاد و شش میلیون نفری که بهش رای دادن برخورد کنه اصل قضیه ست. 
احتمال این که سایه ترامپ سبک تر بشه و گرفتار دعواهای قانونی و دادگاه بشه 
زیاده. ولی توی حزب کسی نیست که بتونه جای اونو بگیره. آیا آدم های مشنگی 
هست  کیوانان  طرفدارای  از  که  جورجیا  نماینده  گرین«  تیلور  »مارجوری  مث 
که هرچی  باش  داشته  نظر  در  رامنی؟  میت  یا  کنه  رهبری  رو  می خواد حزب 
جمهوری خواه ها به راست بکشن، دموکرات ها به چپ می کشن. اآلن دستورالعمل 
دولت بایدن و کابینه اش رو ببین؛ یکی از مترقی ترین برنامه هاییه که تا حاال توی 
از این بابت ندارم! برنامه های اعالم  البته من شکایتی  این کشور مطرح شده. 
شده اش و قوانینی رو که امضا کرده مث برگشتن به قرار داد پاریس و برجام، لغو 
»مازلم بن« جلوگیری از حفاری های نفتی در زمین های فدرال، لغو ساخته شدن 
خط لوله نفت کانادا، رفورم قوانین مهاجرت و امثال اینا خیلی بیشتر از اونیه که 
ماها انتظار داشتیم. از این بابت من خیلی هم خوشحالم. ولی ترسم از اینه که 

چهارسال دیگه دوباره همه چی اونوری بشه و همه رشته ها پنبه.
به  حزب  رهبرای  کم کم  صحنه  از  ترامپ  رفتن  با  می کنم  فکر  من  قابیل: 
حزب  از  ممکنه  افراطی ها  این که  برگردن.  حزب  اصول  به  و  بیان  خودشون 
جدید  حزب  یه  یا  بشه.  دوشقه  حزب  بذارن  نباید  موقتیه.  من  نظر  به  بُبرن 
بخونن،  رو  رسیدن  قدرت  به  فاتحه  باید  دیگه  صورت  اون  در  بشه.  درست 
چون آرا می شکنه. اگه میانه روها رو متمرکز نگه دارن، موقع انتخابات همیشه 
می تونن روی جناح های راست تر و مذهبی ها حساب کنن. چون اونا به هر حال 
جمهوری خواه ها رو ترجیح می دن. خیلی از رهبرای حزب واقع بین ترن. اونا هم 
می بینن که دموکراتا کم کم چپ تر و سوسیالیستی تر می شن. اگه اونا بخوان از 
راست های افراطی حمایت کنن خیلی از میانه روها و تحصیل کرده ها حزب رو 

ول می کنن و خونه نشین می شن. باید یه کاری بکنن. 
هابیل: بایدن می خواد با جمهوری خواهای کنگره کار کنه و اوضاع رو درست 
کنه. فکر می کنی بتونه؟ می شه با کسایی که اصاًل ریاست جمهوری اونو قبول 
پارتیزان« اصاًل می تونه وجود  ندارن کار کرد؟ به نظر تو چیزی به اسم »بای 
داشته باشه؟ جواب خود من اینه که نه! به نظر من این پدیده دیگه وجود خارجی 
نداره. بایدن نباس اشتباه اوباما رو تکرار کنه. توی تمام دوره اوباما، میچ مکانل 
و بقیه جمهوری خواه ها همکاری که نکردن هیچ، جلوی همه کارهاش رو هم 
گرفتن. جمهوری خواه ها توی این چند ساله نشون دادن که خودشون هیچ طرح 
دموکرات هاس.  با  مخالفت  فقط  کننده شون  متحد  عامل  ندارن.  برنامه ای  و 
واسه همین امیدوارم بایدن و دموکرات های کنگره تا اکثریت دارن قوانین به 
نفع مردم، محیط زیست، بهداشت عمومی و مهاجرت و سیاست خارجی ضد 

جنگ رو تصویب کنن و پیش ببرن.
قابیل: شاید حرفت درس باشه. به نظر من حزب جمهوری خواه اول از همه باید 
وضع رهبری شو با ترامپ مشخص کنه، که به زودی می کنه. بعد هم بهت قول 
می دم توی انتخابات میان دوره ای که سال دیگه ست، هم هاوس و هم سنا رو 
پس می گیره و رشته های بایدن رو پنبه می کنه. دوباره همون آش و همون کاسه!

با یاد دوست
در اولین روزهای ماه گذشته، با کمال تاسف، جامعه ایرانیان سن دیگو یکی 
از یاران همیشگی خود را از دست داد. آقای مهندس مرتضی انصاری یکی از 

شخصیت های بارز فرهنگی شهر ما بود.
مهاجرتی  به  تن  انقالب  از  پس  سال های  اولین  در  ما،  اکثریت  چون  وی، 
اولین  از  انصاری  مهندس  شد.  ساکن  سن دیگو  شهر  در  و  داد  ناخواسته 
ماه های زندگی مهاجرت خویش، گوشه نشینی و ناله و ندبه را کنار گذاشت و 
با هدف تجمع ایرانیان در زیر لوای فرهنگ ایران، موفق شد تا در سال1988 
ایرانیان  بنای مدرسه  اولین سنگ  از هم فکران خویش،  تنی چند  با کمک 

سن دیگو و متعاقب آن کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو را بنا نهد.
ایشان در دو دوره دو ساله ابتدای تشکیل کانون فرهنگی ایرانیان، با سمت 
خزانه دار، به عضویت هیئت مدیره کانون فرهنگی در آمد و پس از به پایان 
رسیدن دوره عضویت خویش، همچنان به عنوان حامی حرکات فرهنگی شهر 

سن دیگو حضوری بسیار ارزشمند داشت. 
متین،  آرام،  داشتنی،  دوست  بسیار  شخصیتی  انصاری،  مهندس  آقای 
کم حرف و بسیار متواضع داشت و به انجام رساندن امور فرهنگی را بدون 
جلسات  در  وی  حضور  می برد.  پیش  متواضعانه  سکوتی  در  و  قال  و  قیل 
فعالیت های  در  و چه  بنیاد فرهنگی کمال  فرهنگی، چه در شب های شعر 
مدرسه ایرانیان و کانون فرهنگی ایرانیان، بدون هیچ تعارف و مداحنه ای به 
ارزش و وقار جلسات می افزود. بدون شک فقدان وی برای جامعه فرهنگی 

ایرانیان سخت و سنگین خواهد بود.
نکته ای که بیش از هر چیز غم فقدان چنین عزیزانی را سنگین تر نماید این 
است که با تاسف بسیار، با مرگ هر یک از این عزیزان، یک صندلی دیگر در 
عرصه فعالیت های فرهنگی برای همیشه خالی می شود و خالی می ماند و این 
معضل بزرگی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان دارد. عدم توجه 
به آنچه که در گذشته انجام گرفته است تا ما را به حال برساند در سراسر 
تاریخ، عدم وجود نگاه ساختاری به  به  فرهنگ ما جاری است. عدم توجه 
آینده، در اکثر موارد، ما را به گذران امروز و تصمیم گیری های مرحله ای و 

زودگذر واداشته است. 
آیا می توانیم در این دیرگاه مسیر، به جبران این نقیصه بزرگ بپردازیم؟

با  قابل  جوانان  کردن  درگیر  خود،  از  پس  نسل  با  مشارکت  فضای  ایجاد 
حرکت های ساختاری فرهنگی، در هر زمان که آغاز گردد بسیار مفید خواهد 
بود. شاید که سوگ شخصیت دوست داشتنی و به یاد ماندنی آقای مهندس 

مرتضی انصاری بتواند توجه ما را به این امر مهم وادارد.
به  را  انصاری  مرتضی  مهندس  فقدان  سن دیگو،  ایرانیان  فرهنگی  کانون 
خانواده محترم انصاری به خصوص به بانو انصاری و فرزندان شان شیدا، ژیال 
و صنم انصاری تسلیت می گوید و با اطمینان ابراز می دارد که یاد ایشان در 
کنار تاثیر شگرفی که در تجمع ایرانیان فرهنگ دوست داشته است همیشه با 
ما خواهد بود. به گفته سعدی بزرگ، »سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز، مرده 

آن است که نامش به نکویی نبرند«
روان ایشان شاد باد.

 نوروزاتن      مبارک
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اولین سکانِس »ناگهان درخت« این گونه آغاز می شود: فرهاد روِی ملحفه ای 
سفید دراز کشیده و نوزادی تازه به دنیا آمده را در آغوش دارد. او به دوربین که 
درست باالی سرش قرار دارد خیره شده. صدایش در پس زمینه شنیده می شود 
که می گوید: »آخیش، باالخره زاییدم«. این آغاز متفاوت، نوید فیلمی پرکشش 
در  کند.  مشغول  خود  به  را  بیننده  فکر  است  قرار  که  می دهد  را  پیچیده  و 
همین سکانِس اول، صفی یزدانیان زایش را به عهده شخصیت مرد می گذارد؛ 
او را بارور می کند؛ نماد حیات را به او می بخشد و تریبون فیلم را به او واگذار 
می کند. »ناگهان درخت« روایت فرهاد است که در جست و جوی سرگذشت 

خود به دنبال بهانه ای است که او را به زندگی وصل کند. 
دومین فیلم بلند صفی یزدانیان داستان فرهاد، مردی 5۰ ساله است که در 
حضور روانکاو خود، مشغول تعریف کردن روایت زندگی خود از کودکی تا به 
نشان  را  فرهاد  از کودکی  روایِت غیرخطی خود، بخشی  با  فیلم  است.  امروز 
و  میانسالی  جوانی،  دوران  به  بعد  و  می آید،  حال  زمان  به  سپس  می دهد، 
کودکی باز می گردد. این چیدمان به هم ریخته فیلم، ما را با ذهنیت پیچیده 
فرهاد آشنا می کند؛ این که نقطه عطف زندگی او مشخص نیست و ممکن است 
جایی در کودکی، نوجوانی، جوانی، حال و حتی آینده باشد. یزدانیان در خالل 
این تکه های پراکنده در فیلم، شناخِت بسیار خوبی از شخصیت اصلی به ما 
ارائه می دهد. فرهاد یک مرد بسیار احساساتی است و خصلت های رایج مردانه 
کمتر در او دیده می شوند. به عنوان نمونه، او از رانندگی بیزار است و هیچ گاه 
آن را را یاد نگرفته. او عاشق شعر و داستان است و زندگی برایش بیشتر شبیه 
به شعر است؛ او بسیار عاشق پیشه است و تمام خاطرات زندگی خود را – از 
اولین عشق زندگی اش در مدرسه، تا رابطه نزدیک با مادرش، عشق به سینما 
و ادبیات، دوران زندان و عشق به همسرش – با دقتی باور نکردنی به زبان 
می آورد. درست مانند شهرزاِد قصه گو که در هزار و یک شب با داستان گفتن 
فضای ملتهب را آرام می کند، فرهاِد ناگهان درخت با بازگو کردن داستان های 
زندگی اش فضای فیلم را لطیف می سازد. یک سکانس بسیار درخشان در فیلم 
را  فرزندشان  سونوگرافی  عکس های  و همسرش  فرهاد  آن  در  که  دارد  وجود 
نگاه  را صرف  فرهاد مدتی طوالنی  اینجا،  در  نشان می دهند.  فرهاد  مادر  به 
کردن به عکس ها می کند، آنها را به آرامی وارسی می کند؛ در صورتی که مادر 
و همسرش در گوشه ای دیگر مشغول صحبت هستند. این نگرش حساس و 
لطیف یزدانیان به شخصیِت فرهاد نگرشی بارز و متفاوت به شخصیت مرد در 

سینمای ایران است. 
»ناگهان درخت« از منظر فرم بسیار شبیه به فیلم قبلی یزدانیان، »در دنیای 
تو ساعت چند است« می باشد. دیالوگ ها مینیمال و خاص و قاب ها چشم نواز 
هستند. همانند فیلم قبلی، فیلم در شهر رشت می گذرد و استفاده بی نظیر از 
طبیعِت شمال زیبایی فیلم را دو چندان کرده است. موسیقی ساده و گوشنواز 

کریستف رضاعی نیز حس مطبوعی به تمامی فیلم می بخشد. 
فیلم دو شخصیت زن دارد که ارتباط شخصیت اصلی با این دو زن فضای فیلم 
را به چالش می کشد. اولی مادر فرهاد است که شاید یکی از بهترین نمونه های 
نمایش مادر در سینمای ایران باشد: مادری مستقل و تنها که فرزندش را با 
عشق بزرگ کرده، و دوم همسر فرهاد که زنی سرد و درون گرا است و درست 
در نقطه مقابل فرهاِد احساساتی قرار می گیرد. مسئله زایش و حیات چندین 
بار در فیلم بین این سه شخصیت تکرار می شود: فرزندی که همسِر فرهاد سقط 
می کند در مقابل نوزادی که در ابتدای فیلم به دنیا می آید؛ یا کودکی که در 
سکانس آخر هرگز زاده نمی شود اما در ذهن فرهاد حیاتی معنوی دارد و درست 
در لحظه مرگ متولد می شود تا هر آن چه که هیچ وقت حس نخواهد کرد را 

ناگهان درخت
به کارگردانی صفی یزدانیان

محصول سال 1۳97

حس کند. حیاِت فرهاد به شدت در احاطه این دو زن است؛ گویی هر دو زن 
برای فرهاِد احساساتی و برون گرا نقش مادر را بازی می کنند؛ مثال زمانی که 
فرهاد از زندان آزاد می شود، همسرش به او می گوید که دیگر کامال مرد شده؛ 

این حرف گواه این است که همسر او نیز نقش مادر بودن را پذیرفته است.
در آخر، همان طور که از عنوان فیلم، »ناگهان درخت« پیدا است، فیلم بیشتر 
شبیه به شعر است تا فیلم. صفی یزدانیان با دو فیلمی که در کارنامه هنری 
خود دارد ثابت کرده که سبک او سینمایی است نمادین و شاعرانه. داستان 
فیلم هایش بسیار ساده هستند و محور اصلی شخصیت ها هستند که با کمک 
تصویر و موسیقی به بیننده شناسانده می شوند. نداشتن انسجام در کل روایت 
و پرش های زمانی که از دید بعضی نقطه ضعف فیلم به شمار می آید، از دید من 
نقطه قوت فیلم است چرا که در ابتدا به ما گفته می شود که قرار است داستان 
فرهاد را در حین جلسات روانکاوی بشنویم، و انسجام در تحلیل و تجزیه روانی 
کمی به دور از ذهن است. شخصیت های زیاد مثل برادر و زن برادر فرهاد شاید 
تنها نکته زائد فیلم باشند چرا که داستان را پیش نمی برند. »ناگهان درخت« 

هم اکنون در پلتفرم فیلمو قابل نمایش است.
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بیست و چهارم آوریل روز جهانی یادبود نسل کشی بیش از یک میلیون نفر از 
این روز  آواره ساختن یک میلیون دیگر توسط دولت عثمانی است.  ارامنه و 
تقریبًا در همۀ کشورهای جهان به رسمیت شناخته می شود. از جمله کشورهایی 
که این روز را به رسمیت نمی شناسند ـ   در واقع مهم ترین آن ها ـ   کشور ترکیه 
است. رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما در دومین کارزار انتخاباتی خود 
قول داده بود دولت ترکیه را وادار کند تا این جنایت علیه بشریت را به رسمیت 
بشناسد اما متأسفانه از عهدۀ این کار بر نیامد و نهایتًا با پایان دورۀ ریاست 
جمهوری اش این مسئله به کل فراموش شد. امروز، با گرم تر شدن بازار اخبار 
دروغین، خطر تحریف تاریخ و حتی فراموش شدن هولناک ترین وقایع نسبت به 
هر زمان دیگری بزرگ تر است؛ وقتی کسی بتواند به راحتی وقوع هولوکاست 
آمریکا توسط  یا نسل کشی سرخپوستان قارۀ  اروپا توسط رایش سوم  یهودیان 
انکار قتل عام ارامنه دور از ذهن نیست.  انکار کند،  مهاجرین سفیدپوست را 
اهمیت گردآوری کتاب دادخواهی ارامنه توسط جناب ُاوانس ُاوانسیان نیز در 
همین است. جای دارد از ایشان بابت زحماتشان در به سرانجام رسانیدن این 
کار سترگ و همین طور برای فرستادن نسخه ای از کتاب برای تحریریۀ پیک، 

تشکر کنیم. این کتاب توسط نشر شرکت کتاب چاپ شده است.
اولین جذابیت این کتاب این است که روایت عینی است و مؤلف آن، شیخ فائز 
بن زعل الغصین شخصی بسیار کاریزماتیکی بوده که، طبق زندگینامۀ مختصری 
که از او در ابتدای کتاب نگاشته شده، زندگی پر فراز و نشیب و ماجراجویانه ای 
داشته. او که در دمشق قائم مقام بوده، به دلیل تسویه حساب های بین قبایل، 
راهی  تبعید  به  اعدام  با تخفیف حکم  اما  اعدام می شود  به  زندانی و محکوم 
دیاربکر می شود. پس از مدت کوتاهی ایشان از دیاربکر گریخته و در بصره ساکن 
می شود. سرانجام در سال 1916 به جّده رفته و به عنوان رئیس دبیرخانه به 
ملک فیصل خدمت می کند و در کنفرانس صلح به عنوان وکیل در کنار او قرار 
می گیرد. سرباز تی.ای. الرنس )لورنِس عربستان( در کتاب زندگی نامۀ خود، 

هفت رکن حکمت، شرح دیدار خود با شیخ فائز الغصین را نوشته است.
ارامنه  آواره بوده قتل عام  الغصین در طول سالیانی که در منطقه  شیخ فائز 
توسط امپراتوری عثمانی را به چشم دیده و به رشتۀ تحریر درآورده تا سندی 
باشد برای آیندگان؛ مبادا که این جنایت به دست فراموشی سپرده شود. متن 
عربی این کتاب ترجمۀ نوشته های او است که از عربی به هفت زبان دیگر – از 
جمله فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ارمنی شرقی و ارمنی غربی – 
برگردانده شده و در این کتاب به چاپ رسیده است. متن کتاب از ابتدا تا انتها 
گزارشی تکان دهنده و هولناک است از قتل و غارت وحشیانۀ ارامنۀ بی دفاع 
توسط دولت مرکزی امپراتوری عثمانی و عوامل آن؛ از فروش دختران و پسران 
راهپیمایی های  به  ناتوانان  و  سالمندان  واداشتن  تا  گرفته  بازارها  در  ارمنی 
از  هم  روایاتی  فجیع،  جنایات  این  تشریح  از  غیر  اما  بیابان.  میان  از  مرگبار 
همبستگی میان مسلمانان غیرترک و یهودیان ساکن در منطقه با ارامنۀ آواره 
نوشته شده که، خصوصًا در شرایط کنونی، مایۀ دلگرمی است و شاید الگویی 
برای بازگشت به دوستی های کهنه را به دست دهد. عالوه بر اینها، به موازات 
شرح جنایات عثمانیان، گاه گریزی هم به وقایع تاریخی در باقی جهان زده شده 

که به حّس جهت یابی تاریخی مخاطب یاری می رساند.
این کتاب صرفًا به منظور مطالعۀ مورخین چاپ نشده، بلکه همۀ کسانی که 
پاسداری از حقیقت و اعادۀ حقوق از مردمان ظلم دیده را عزیز می دارند موظفند 

آن را بخوانند تا خون بیش از یک میلیون نفر ارامنه پایمال نشود.

دادخواهی ارامنه
به تألیف شیخ فائز الُغصین، 

ترجمۀ نورایر هامبارچیان
مقدمه و کوشش ُاوانس ُاوانسیان

از علی صاحب الزمانی

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

Make the rest of your life the Best of Your life

 نوروزاتن      ریپوز
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در آخرین مقاله ام دربارٔه بدنامی خدمات روان درمانی در جامعٔه ایرانی نوشتم. 
گفتم که بسیاری از مهاجران و پناهندگان در درجٔه اول بر بقای خود تمرکز 
می کنند و اغلب قادر به پرداخت هزینه های خدمات سالمت روان نیستند. 
نقلیه  وسیلٔه  یا  اینترنت  به  دسترسی  عدم  شامل  می تواند  دیگر  چالش های 
متخصصین  از  کمی  تعداد  هم چنین  باشد.  قرارهایشان  به  رسیدن  برای 
سالمت روان هستند که در مورد حساسیت های فرهنگی، آموزش دیده اند 
که  نوشتم  واقعیت  این  دربارٔه  قباًل  دارند.  مترجم  مراجعین خود  برای  یا  و 
ایرانی ـ  آمریکایی ها با چالش های سالمت روان روبرو هستند و نیز نوشتم که 
چگونه باید صحبت کردن دربارٔه سالمت روان را عادی کنیم تا بتوانیم توجه 
فراهم  نیازمند حمایت هستند  برای کسانی که  را  منابع الزم  و  و رسیدگی 
آوریم. در این مقاله به معنای اصطالح معروف »مراقبت از خود« می پردازم و 
این که چگونه تعداد بی شماری از رسوم و هنجارهای فرهنگ ایرانی می تواند 
به عنوان شیوه های مراقبت از خود به حساب آید. جوامع بومی در سرتاسر 
دنیا به طور طبیعی به تمرینات مراقبت از خود می پردازند چرا که شیوه های 

زندگی آنان تعادل میان ذهن، جسم، روح و احساسات را تعلیم می دهند.
انجام می شد که  توسط مردمی  از خود«  استعمار »مراقبت  از دوران  پیش 
به خود، جامعٔه خود و سرزمینی که با آن در هماهنگی می زیستند احترام 
می گذاشتند. در دهٔه هفتاد حزب پلنگ سیاه )بلک پنتر( مراقبت از خود را به 
عنوان حرکتی برای دوام آوردن در میانٔه نژادپرستی و خشونت سیستماتیک 

آن دوران تشویق می کرد.
ایجاد کلینیک های سالمت جمعی نمونه ای است از این که حزب بلک پنتر به 
عنوان حرکتی برای بقا و مقاومت، به مراقبت از خود می پرداختند. مراقبت 
از خود عملی است که با پرداختن به آن به بهبود وضعیت روحی، احساسی و 

فیزیکی خود اهمیت و ارجحیت می دهید.
که  است  این گونه  می بالد.  انعطاف پذیری خود  و  به سخت کوشی  ما  جامعٔه 
باید مشخص کرد که اختصاص زمانی به استراحت و آسوده بودن به معنای 
تنبلی و یا فقدان همت بلند نیست. با در نظر گرفتن تعریف جدید استراحت، 
به عنوان ابزاری قدرتمند برای موفقیت و نیک بختی، دلیل دیگری که برای 
دست کم گرفتن »مراقبت از خود« در جامعٔه ایرانی ـ   آمریکایی می توان ذکر 
کرد این است که ما فرهنگی جمعی داریم، فرهنگی که در آن دوستی، ارتباط 
و توجه و رسیدگی به دیگران ارجحیت دارد. طرز فکر ما برای جمع ارزش 
بیشتری قائل است تا فرد. به نظر من مراقبت از خود به معنای نادیده گرفتن 
بتوانی  تا  است  خود  از  مراقبت  به  تعهد  نشان دهندۀ  بلکه  نیست،  اجتماع 

هنگامی که جامعه به تو نیاز دارد حاضر باشی.
مادربزرگ من نمونٔه کاملی است از کسانی که از خود و نیز از جامعٔه خود 
مراقبت کرده است. او از زمانٔه خود جلوتر بود و این برای من مایٔه مباهات 
است که بدانم او بعد از مهاجرت به آمریکا مدت زمان خاصی را اختصاص 
باشد.  جامعه  برای  بهتری  عضو  و  دوست  مادر،  همسر،  بتواند  تا  داده 
و  مهاجرت  جنگ،  انقالب،  گذراندن  سر  از  با  ما  جامعٔه  در  مختلفی  افراد 
فرهنگ پذیری، درجات گوناگونی از تراژدی را تجربه کرده اند. مادرم داستان 
تلخی را به یاد می آورد که مادربزرگم در چند ماه ابتدایی مهاجرت به آمریکا 
هر روز در حالی که بارانی بلندی روی پیژامٔه خود پوشیده بوده او را از مدرسه 
به خانه می آورده. او در چند ماه اول مهاجرتش همواره پیژامه به تن داشته 
چرا که سوگوار بوده. مادربزرگم سوگوار از دست دادن کشورش، دوستانش، 
جامعه اش و تمام چیزهایی بوده که در زندگی برایش آشنا و نزدیک بوده اند. 
یکی از راه هایی که او این احساس فقدان را هدایت کرده ارتباط با جامعٔه تازه 
شکل گرفتٔه زنان ایرانی مهاجر بوده است. او با گروهی از مادران ایرانی آشنا 
شد که چند بار در هفته برای ورق بازی و »درد دل« دیدار می کردند. آنها 
دربارٔه موضوع های مختلفی که همگی مرتبط با وضعیت شان به عنوان مهاجر 
بوده حرف می زدند؛ چقدر دل شان برای سرزمین شان تنگ شده، چگونه در 
کشور جدیدشان دوام بیاورند و چگونه به فرزندان شان کمک کنند تا در این 
فرهنگ جدید پیش بروند در حالی که همچنان آداب و رسوم و ارزش های 

بازیافتن مفهوم مراقبت از خود
نوشته: لیلی مژدهی

ترجمه از انگلیسی: مرسده بصیریان

ایرانی را محترم شمارند. این گروه هم چنین اطالعات و منابع خود را به اشتراک 
می گذاشتند، از شماره تلفن دکتر و وکیل مهاجرت گرفته تا کالس های انگلیسی 
و آشنا شدن با سیستم مدارس فرزندان شان. این گروه به تجربٔه جمعی فقدان 
ایرانی، مهاجرت و  افراد در زمینٔه هویت  از تجربٔه تک تک  و  احترام می گذاشت 

جامعٔه مهاجرین ایرانی حمایت می کرد.
در آمریکا ممکن است نسل جوان تر این کار را »گروه درمانی« بنامد. صرف نظر 
یاد  به  باید  است.  جامعه  در  عشق  و  حمایت  یافتن  اصلی  هدف  اسمی،  هر  از 
داشته باشیم که ما راه های زیادی برای مراقبت از خود داریم که شاید در نظریٔه 
»مراقبت از خوِد« غربی تعریف نشده باشند اما در بستر فرهنگی ما جای دارند. 
فرهنگ ایرانی پر است از رسوم غنی فرهنگی و معنوی که سالمت و حال خوش 
مانند  مراسمی  گفت  می توان  می دهند.  پرورش  انسانی مان  جامعیت  در  را  ما 
نوشیدن چای بعد از ظهر با یکدیگر، گرفتن فال قهوه، و گروه خوانی اشعار حافظ 
و موالنا، دورهمی های خانوادگی و دوستانه و دود کردن اسپند، همه کارهایی در 
راستای مراقبت از خود به حساب می آیند. برای من کشف تمرین های قدیمی به 
منظور یافتن شادمانی و سالمتی روح و جسم که اجداد من به آن می پرداختند، 
و  طبیعی  داروهای  ضرب المثل ها،  دعاها،  دانستن  است.  بوده  روشنگر  بسیار 
درمان هایی که مادر مادربزرگم در زندگی روزمرٔه خود انجام می داده بسیار جالب 
است. او فرهنگ و آداب و رسوم را می زیسته و با آن زنده بوده. برای من مایٔه 
مباهات است که دربارٔه تاریخچه و فرهنگ خانواده ام بدانم که دیدی واقع بینانه 

از آنچه هستم و جایی که از آن آمده ام به من می دهد.
مراقبت  از  بخشی  به  شده  تبدیل  گذشته  داشتن  خاطر  به  و  حفظ  من  برای   
روز  ایرانی هر  فنجان چای  نوشیدن یک  و  درنگ  لحظه ای  از خودم. هم چنین 
صبح تبدیل شده به بخشی از سیستم من در یافتن حال خوش. برای من سایر 
کارهای آیینی مثل گفتن دعایی کوتاه هنگام شروع رانندگی و نیز غذا پختن برای 
خانواده ام، شیوه ای است در مراقبت از خود. فارسی حرف زدن و آموختن اشعار 
فارسی برای من راهی است که از طریق آن از خودم مراقبت می کنم. دانستن این 
مسئله که بسیاری از آداب و رسوم خاص فرهنگی به بهبود سالمت روح و جسم 
کمک می کند توانایی زیادی به من داده است. از همٔه کسانی که وقت گذاشته و 

این مطلب را مطالعه کردند دعوت می کنم این شیوه ها را امتحان کنند.

8 مارس 
روز جهانی زن

به همه مبارک باد
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کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 

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

مرکز ایرانیان             9355 ـ 552 ـ 858 

به خاطر وجود پندمی کووید ـ19 تمامی برنامه ها به صورت آنالین و با زووم 
برگزار می شود. 

جشن نوروز کانون فرهنگی به صورت آنالین  
جمعه 19 مارچ ساعت 8 شب  و شنبه 2۰ مارچ ساعت 1۰:3۰ صبح  

آشپز که سه تا بشه!!
برنامه جدید آشپزی کانون

سبزی پلو ماهی مخصوص شب عید 
شنبه سیزدهم مارچ 2۰21 ساعت دو بعدازظهر با زوم

جنگ فرهنگی
جمعه 16 آوریل 2۰21 ساعت 6 بعد از ظهر  

شب شعر و ادب
چهارشنبه 21 آوریل ساعت 6 بعد از ظهر   

فیلم و گفتگو
پنجشنبه 15 آوریل ساعت 7:3۰ بعد از ظهر  

مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355ـ 552)858(

جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو  
یکشنبه 21 مارچ بصورت آنالین  

کالس های فارسی:
یکشنبه ها از 1۰ صبح تا 12

پنجشنبه ها از 6 تا 8 بعد از ظهر
کالس سه تار:  یکشنبه ها از 1  تا 2 بعد از ظهر

کالس های رقص: یکشنبه ها از 12 تا 2 بعد از ظهر به خاطر وجود پندمی 
ـ 19 کلیه برنامه ها به صورت آنالین و با زووم برگزار می شود.  کوود  

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

آکادمی رقص های ایرانی   9355 ـ 552 )858(
Sundays from 12 noon to 2 PM

Learn about 
Persian cuisine
and more 
Saturday March 13, 2021 at 2pm

Special for Nowruz
Main course: Sabzi polo- Maahi 
Dessert: Loze
Find the recipes on pccsd.org

Three Chefs in the Kitchen 

Join our virtual program
Meeting ID: 839 2615 6984

Financial support is provided by the City of San Diego 
Commission for Arts and Culture.

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

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

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

AIAP  )858( 215انجمن متخصصین ایرانی:  2427ـ
www.aiap.org 

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

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

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

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

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

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

DOCUNIGHT    داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه               
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 اینده )شماره 193( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 3۰ 

مارچ به وسیله ارگان های غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.



شماره  ۱92  فروردین  ــ اردیبهشت  20۱۴۰۰

Learn about 
Persian cuisine
and more 
Saturday March 13, 2021 at 2pm

Special for Nowruz
Main course: Sabzi polo- Maahi 
Dessert: Loze
Find the recipes on pccsd.org

Three Chefs in the Kitchen 

Join our virtual program
Meeting ID: 839 2615 6984

Financial support is provided by the City of San Diego 
Commission for Arts and Culture.

شخصیت پردازی ها خوب صورت گرفته. علیرضا با کاپشِن زرد چرک ُمرد و پشت 
با  کاری اش، محمود  با دست های  نسترن  بزرگش،  و دست های  بلند  موهای 
سلفونش و بگومگوهایش با شیما، مخصوصا یوهان با تاتوهایش و همچنین آگا 

بامهربانی ها و واقع بینی هایش. زاویه دید کامال مشخص است.

غذا خوری، آخرین صحنه دیدار نسترن با همسرش، دیدار جسد، خانه آگا، همه 
و همه تصویری هستند. در این داستان گاهی طنز تلخ را می توان دید. نویسنده 
بی پروا از حس زنانگی در نسترن و رابطه ی او با تنش می گوید. تشخیص جسد 
علیرضا یکی از سخت ترین بخش های این داستان است. »یک لحظه فکر کردم 
وقتی پارچه را کنار زد چشم هایم را ببندم و نبینمش، اما دیر شده بود. ترسناک 
هم نبود. علیرضای خودم بود با گونه ای کبود. تن له شده اش را نمی دیدم و 
می توانستم به روی خودم نیاورم و فکر کنم خواب است. پرسیدم می توانم بهش 
دست بزنم؟ زن کمی جا خورد و گفت البته. اول سبابه ام را تند کشیدم روی 
ته ریش دو روزه اش و اصطکاک زبری ها نگذاشت یخ بودنش را حس کنم. بعد 
ببینم چند درجه  انگار بخواهم  را گذاشتم روی پیشانی اش.  انگشتم  تا  چهار 
تب دارد. هزار درجه سرما داشت. سرما توی دستم دوید باال و حلقم را گرفت. 
دستم را پس کشیدم و روم را کردم آن طرف. گمان کنم تصویر صورت مرده 
علیرضا به آخرین تصویرم ازش تبدیل نشد. رفت یک جا توی گره های ذهنم گم 
شد.«  های دو چشم، شبیه یک گره، بخش ایرانی علیرضا است که نسترن 
با تاتو روی دست آن را حفظ می کند. داستان بسیار زنانه و پر احساس است. 
گریه اولین واکنش طبیعی در قبال مرگ است اما در این داستان آشنازدایی 
می شود. هبت واکنش اول نسرتن در برخورد با مرگ علیرضا است. بعد از 

گذر از این بهت، نسترن به سوگ مرگ همسر خود می نشیند.

ما از فرهنگی می آییم که برای مرده ارزش زیادی قائل است. اما در این داستان 
نسترن به کمک آگا یاد می گیرد اول به فکر خودش باشد. احترام مرده را نگه 
دارد اما خودش را هم فراموش نکند. جالب است که در مهاجرت تنها کسی که 
به کمک نسترن می آید و او را در نبود همسر، در پناه خود می گیرد یک زن 
لهستانی است که خود غریب است و درد غریبان را می داند.محمود که هموطن 
نسترن است فقط بیوه بودن او را می بیند. شیما همسر محمود هیچ صنمی با 

نسترن ندارد و حتی با او تماس نمی گیرد. 

تحصیلی  مدارک  و ساکن سوئد.  است  مهرماه 1366  متولد  موسوی،  نفیسه 
ارشد  کارشناسی  و  فرانسه  ادبیات  کارشناسی  فارسی،  ادبیات  کارشناسی  او 
انسان شناسی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی از دانشگاه 
ادبیات تطبیقی دانشگاه  او هم اکنون دانشجوی دکترای  آمستردام می باشد. 
و  کودک  حوزه  در  کتاب هایی  مترجم  موسوی  نفیسه  است.  سوئد  لینائوس 
نمایشنامه کلیدداران از میالن کوندرا است. تاکنون از وی چندین داستان و 

مقاله پراکنده در نشریات مختلف به چاپ رسیده است.

اینترنتی  تارنمای  نفیسه موسوی را می توانید در  َبعِد نزدیک، نوشته  داستان 
پوئتیکا به طور کامل بخوانید. آدرس صفحه داستان در زیر آمده است:

  https://poetica–project.com/داستان–بعد–نزدیک،–نوشته–نفیسه–موسوی 

معرفی و نقد کتاب        

بقیه از صفحه 9
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جدول 192   
123456789101112131415

1XX

2X

3XX

4XXXX

5XXX

6XXX

7XXX

8X

9XXX

10XXX

11XXX

12XXXX

13XX

14X

15XX

123456789101112131415

غارXردپXفلتXازا1

اناواهردامرومام2

باداXاینغاXراجن3

هرXمخXرایXناجره4

5XXXهزامXجیسروXX

یماXرازاXرمXارت6

نابدابXبرعXبذاک7

8XماردXرسیXهلانX

راقوXرشتXرادناج9

سناXبسXهرهشXورد10

11XXنایرشXالاکXXX

لادباXرادXهوXها12

امیرXنایاشXاینخ13

موبوزرمهناتسارد14

اراXمختXهماXمیر15

حل جدول 191    

  

افقی

1 ـ  شکارچی پهن می کند ـ  زمین شوره زار ـ  مزیت مایه برتری 2 ـ  کار بدون 
دقت ـ  بدنامی و بی آبرویی 3 ـ  مخزن بزرگ نگهداری مایعات ـ  قطب منفی 
جریان برق ـ  قیمت نامطلوب 4 ـ  خاکستر ـ  گونه سرخ کن ـ  پرچم 5 ـ  یکی 
از حیوانات با وفا ـ  صدای واضح ـ  سمت راست ـ  واژگونی 6 ـ  گل خوشبو 
ـ  مردمان ـ  بدهی به بانک ـ  مقابل زن 7 ـ  جانوران زهردار ـ  ترکیبی از آب 
و سیمان و ماسه ـ  راه رونده 8 ـ  فیلمی از بهرام بیضایی همراه با بازی »هما 
روستا« ـ  خودکامگی حکومت 9 ـ  میانگین ـ  گاهی از پای بست ویران است ـ  
گواه حاضر 1۰ ـ  اسم ترکی ـ  قارچ غیرقابل مصرف ـ  خیلی بزرگ ـ  فریاد عدل 
11 ـ  میوه چهار فصل که انواع گوناگون دارد ـ  قرارگاه موقت نظامی  ـ  پاپوش 
ـ  چسبنده به دیوار 12 ـ  زمان بی انتها ـ  مرحله ـ  افراد درستکار و معتمد 13 ـ  
ستاره ـ  نادرست ـ  بروز دادن 14 ـ  کجستگ مقدونی ـ  روش بحث و استدالل 
15ـ   جاوید و پایندهـ   نام هشت تن از پادشاهان انگلیسـ   قطعه ای از هر چیز.

عمودی

1ـ   امکان حصولـ   به یکدیگر ساییده شدهـ   خم زلف 2ـ   از اماکن دیدنی شیراز 
ـ  پسوند مثل و مانند 3ـ   خوشگوارـ   قدرت خواندنـ   معادل رمزینه در فارسی 
4 ـ  رنجیده خاطر ـ  تهی دست تر ـ  لقب خانم ها 5 ـ  خودنمایی ـ  افسانه گو 
ـ  اولین سلسله پادشاهان ایران ـ  بنیاد 6 ـ  درخت زبان گنجشک ـ  دیدنی از 
رژه ـ  واپسین ـ  شادمان 7 ـ  اسباب و ابزار اضافی ـ  فرزندان پسر ـ  به بیماران 
می دهند 8 ـ  نویسنده واقع گرا ـ  درخور سرزنش 9 ـ  گروه ورزشی ـ  بخشنده 
ـ  بنیان گذار حکومت کمونیستی در شوروی 1۰ ـ  در پختن شیرینی به کار رود ـ  
پیامبری در شکم ماهیـ   تنهاست و کس نداردـ   واحد سطح 11ـ   فلز برق رسان 
ـ  رودی در سیبری روسیه ـ  شرفیابی ـ  مبحثی در شیمی 12 ـ  کشور در غرب 
آفریقا ـ  از اجزای صبحانه ـ  شماره استاندارد بین المللی کتاب در ایران 13 ـ  
دوستان صمیمی ـ  مرغ حضرت سلیمان ـ  با نظم و ترتیب 14 ـ  حرف پرسش 
ـ  نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان 15 ـ  سوار بر آن نشیند ـ  نغمه و 

بانگ ـ  حالتی در تیراندازی

گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب 

همان گونه که می دانید، به دلیل فراگیری کووید ـ 19 تا آگاهی بعدی 
گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب برگزار نخواهد شد.

کماکان 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:

• َبعِد نزدیک )داستان کوتاه(، نفیسه موسوی
• خون خورده، مهدی یزدانی خرم

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

شاهد برگزاری دوباره گردهمایی انجمن دوستداران کتاب باشیم.
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.Colchicines و Irezmectin داروهایی که بی تاثیر نبوده اند عبارتند از

دوره بهبودی
آن،  خفیف  نوع  در  است.  متفاوت  بسیار  مختلف  افراد  برای  بهبودی  زمان 
عفونت کمتر از دو هفته به طول می انجامید، در حالی که نوع وخیم آن ممکن 

است دو تا سه ماه طول بکشد.
آثاری که ممکن است کووید از خود به جای بگذارد عبارتند از خستگی، تنگی 

نفس، سینه درد، سرفه و مشکالت مغزی و فعالیت آن.

جلوگیری
از  واکسیناسیون  و  بهداشت  رعایت  ماسک،  زدن  اجتماعی،  فاصله گذاری 

راه های جلوگیری هستند. 

انواع واکسن ها
واکسن
واکسن

شایعات رایج در مورد واکسن که نادرست هستند:
واکسن m ـ RNA باعث تغییر بافت ژنتیکی بدن ما خواهد شد. واکسن    •

     می تواند خودش باعث عفونت شود. 
واکسن باعث عقیم شدن می شود.  •

اگر قبال کووید گرفته اید، پس دیگر احتیاجی به واکسن ندارید.   •
محققین در تهیه واکسن عجله کرده اند، در نتیجه باید در سالمت و اثر    •

     آن شک داشت. 
حاال که واکسن زدیم، دیگر نیازی نیست که ماسک بزنیم.   •

واکسن عوارض خطرناکی دارد   •
این تکنولوژی )m ـ RNA( کامال جدید است.  •

باالخره پایان این بیماری همه گیر چه خواهد شد؟
ما باید به مصونیت »گله ای« برسیم. تا امروز فقط 1۰% جمعیت آمریکا این 
بیماری را گرفته اند. باید حداقل 7۰% تا 8۰% جمعیت واکسینه شوند و برای 
نفر واکسینه شوند. موانعی که  روزانه 1/5 میلیون  تا  نیاز است  این منظور، 
افرادی که  تبلیغات منفی  از کمبود واکسن،  راه ما وجود دارند عبارتند  سر 
به واکسن اعتقادی ندارند و همین طور این واقعیت که ما نمی دانیم که طول 
زمان مصونیت چقدر است، چرا که واکسن ها 1۰۰% مصونیت ایجاد نمی کنند، 
و باالخره این مسئله که حتی افرادی که واکسینه شده اند می توانند ناقل این 

بیماری باشند.

جهش های این ویروس
تاکنون چندین جهش در مورد کووید ـ 19 مشاهده شده است. از جمله، نوع 
انگلیسی آن که 7۰% قدرت سرایت بیشتری دارد و احتماال 3۰% هم کشنده تر 
موثر  جهش  نوع  این  روی  می تواند  فایزر  واکسن  که  می رسد  نظر  به  است. 
باشد؛ نوع آفریقای جنوبی که آن هم مسری تر بوده و احتماال به آنتی بادی ها 
و واکسن ها مقاومت نشان می دهد؛ نوع برزیلی، که آن هم مشابه نوع آفریقای 

جنوبی است.

زندگی بعد از دوره کرونا
به قول معروف »این نیز بگذرد!« ولی به احتمال زیاد کووید ـ 19 هرگز کامال 
ریشه کن نشده ولی به صورت یک بیماری موسمی تغییر شکل خواهد داد و 

بیماری ماندگاری خواهد شد، نظیر سرماخوردگی معمولی.

ویروس های  این  برای  تکمیلی  واکسن های  تا  می کند  تالش   Moderna
جهش یافته و جهش های آینده آنها بسازد. به نظر می رسد که این یک تالش 

مداوم و پی گیر خواهد بود.

ویروس کووید ـ 19، ریشه انسانی و حیوانی داشته و انواع شش گانه ای دارد که 
چهار نوع آن باعث ایجاد سرماخوردگی معمولی می شود، ولی دو نوع دیگر آن 

باعث بیماری های حاد تری مانند SARS و MERS می شوند.
در سال 2۰19، این ویروس در »ووهان« چین پیدا شد و باعث ایجاد مجموعه ای 
از ذات الریه هایی شد که بسیار مسری بودند و در زمانی اندک، تمام دنیا را آلوده 
کردند. تاکنون صد میلیون نفر در جهان به آن مبتال شده و دو میلیون نفر بر 

اثر ابتالی به آن، جان خود را از دست داده اند.

طریقه سرایت بیماری
ویروس کووید ـ 19 از طریق تماس نزدیک یعنی فاصله ای کمتر از دو متر با 
فرد مبتال پخش می شود. متاسفانه بعضی از افراد مبتال عالئم ظاهری ندارند. 
گاهی سرایت از طریق پخش ذرات آب دهان از طریق عطسه و سرفه در هوا 
بافت های مخاطی بدن، مانند دهان و بینی و چشم ها،  آنها توسط  و جذب 
صورت می گیرد. سرایت این بیماری اکثرا از طریق پخش ویروس در هوا است. 

دوره نهفتگی کووید چه مدت است؟
تا  نهفتگی  روز می باشد ولی گاهی دوره  تا شش  بین چهار  این دوره معموال 
چهارده روز هم دیده شده است. بعد از این دوره عالئم بیماری عفونی کم کم 
در شخص ظاهر می شود که آن هم در یک دوره هشت تا ده روزه است. شروع 
عفونت این بیماری در واقع یک تا سه روز قبل از ظهور عالئم آن می باشد. 
بعد از اتمام دوران عفونت، اگر شخص سه روز پیاپی عالئمی از بیماری نداشته 

باشد، می تواند از قرنطینه خارج شود. 
تست مولکولی با برداشتن نمونه آب بینی و گلو انجام می شود و برای تشخیص 
عفونت فعال در بدن بوده و آزمایش قابل اطمینانی است. نمونه هایی از این 

. PCR و NAAT ، LAMP :تست عبارتند از
اگر چه  انجام می شود و  برای تشخیص عفونت فعال در بدن  آنتی ژن  تست 

سریع تر انجام می گردد ولی به دقت تست قبلی نیست.

گروه خونی و کووید ـ 19
گروه های خونی چهار نوع هستند: A ،B ، AB و O. طبق گزارش سالنامه 
شد،  منتشر   2۰2۰ نوامبر  چهارم  و  بیست  تاریخ  در  که  داخلی  بیماری های 
 SARS منفی هستند خطر ابتالی کمتری به O بیمارانی که دارای گروه خونی
و کووید دارند. در مطالعه ای که روی 225 هزار بیمار کرونایی از پانزدهم ژانویه 
 O تا سی ام جون صورت گرفت، کاشف به عمل آمد که کسانی که گروه خونی
منفی داشتند فقط 2/1% دچار این عفونت شدند، در حالی که افرادی که گروه 
خونی B مثبت داشتند 4/2% این گروه را تشکیل می دادند. داشتن بار منفی 

گروه خونی هم بی اثر نبوده است.

درمان
برای درمان بیماران سرپایی  ـ  آنتی بادی Monocolonal خطر بستری شدن 

را کم می کند.
را باال برده و  Remedegein سرعت بهبود  برای درمان بیماران بستری  ـ  
Dexamethozone میزان  مدت زمان اقامت در بیمارستان را کم می کند. 

مرگ و میر را در بیماران بستری پایین می آورد.
درمان هایی که کارساز نیستند:

HydroxiChloraqui در بیمارانی که حالشان وخیم است.  •
Lopinariz/Ritonaza که داروهای HIV هستند.  •

•    Tociligumah ـ IL ـ  6
Inhibitor    •

برگرفته از سخنرانی دکتر علی داد زاده در بیست و هفتم ژانویه 2۰21 
)AIAP( در انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو

ASSOCIATION OF IRANIAN AMERICAN PROFESSIONALS حقایقی در مورد کووید ـــ ۱9

(m ـ RNA) Pligen Bio NTech
(Vilal Vector) Astroganica
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درنگی بر ادبیات داستانی ضدجنگ ایران
عسگر حسن پور

با تحسین و تمجید  تاریخ عمدتًا  تاریخ بشر است و در طول  از  جنگ بخشی 
مواجه بوده است و داستان های مربوط به جنگ همواره از برگ های زرین ادبیات 
ملل بوده اند. البته در گذشته نبرد میان انسان و نیروهای ماورالطبیعه یا نبرد 
خدایان در اسطوره ها و نبرد اقوام و ملل در حماسه ها مایۀ تکوین هویت انسان 
و کشورها بوده اند. در دورۀ معاصر اما انسان به شیوۀ دیگری به واقعیت جنگ 
نگریسته است. به این معنا که دیگر نه عنصری مطلوب برای حفظ بقای ملت ها 
این که  ویژه  به  است  سلطه جویی  و  وحشی گری  برای  بهانه ای  که  انسان ها  یا 
جنگ ها نه برای تامین نیازها، که بهانه ای برای تحمیل ایدئولوژی و استثمار 
بی گناه  انسان های  کشتار  و  سیاستمداران  برای  ابزاری  به  جنگ  است.  بوده 
تبدیل شده است. »در هیچ عصری جنگ برای توجیه علت وجودی خویش، 
اگر  است.  نشده  سیاسی  و  علمی  عرفانی،  دالیل  دامان  به  دست  چنین  این 
نمی دانست که لحظه های واپسین اش فرا رسیده و تردید به اذهان وفادارترین 
خدمتگزارانش راه یافته است، هیچ گاه به این دالیل توسل نمی جست« )روالن، 
1382، 289( با چنین نگرشی ادبیات جنگ نیز کارکردهای دیرین خود را از 
دست داده است. برای انسان امروز روایت جنگ دستمایه ای برای نفی خشونت 

و تالش در راستای حذف جنگ از زندگی بشر . 
در ادبیات قدیم ملل نیز صلح و آشتی مضمونی ستوده و مقبول بوده است اما 
بیشتر رویکردی فردی و خیرخواهانه بوده و از نفی مبانی فکری جنگ و تاکید 
بر گسترش این اندیشه به دور بوده است. اما در دورۀ معاصر رویکرد عمده به 
معنای طرح نگرشی نو و استفاده از آن در ادبیات جریانی گسترده بوده است. 
در روایتی از عبید زاکانی بر یکی از مضامین عمدۀ ادبیات ضد جنگ تاکید شده 
به خدا سوگند که من  نروی؟ گفت  به جنگ  را گفتند: چرا  است. »سربازی 
یک تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز مرا نشناسند، پس دشمنی میان ما 
چون صورت بندد؟« )عبیداهلل، 1379، 41۰(. اما مسئله اندیشۀ ضد جنگ در 
ادبیات امروز رویکرد گسترده ای است که با نگرش انسان امروزی به زندگی و 
جنگ گره خورده است و سرشار از مایه های معنوی و انسانی است. نگرش نو 
و ادبیات نوین ضدجنگ با طرح پرسش های نو دربارۀ جنگ، انسان، زندگی و 
تاریخ، منظر تازه ای به هستی گشوده و آثار ادبی را در مسیر تازه ای قرار داده 
است. حال بررسی می کنیم که این اندیشه در ادبیات داستانی ایران چه نمودی 
داشته است: به عبارتی در ادبیات امروز ایران این اندیشه چه جایگاهی داشته 
است. برای جست وجوی ادبیات ضد جنگ ایران باید مشروطه را سرآغاز قرار 
داد چرا که اندیشه و ادب پیش از آن مانند بیشتر جوامع نگاهی مثبت به جنگ 
و دفاع و حماسه دارد و باید چنین ادبیاتی را به مقتضای اندیشۀ سنتی نگریست 
تحول  دستخوش  امور  دیگر  مانند  نیز  ادبیات  بعد  به  مشروطه  از  امروز.  نه 
گسترده ای شد که گسترش آراء و عقاید از آن جمله است. در ادب مشروطه نیز 
نبرد یا مبارزه با استبداد ستایش ایستادگی در برابر ظلم و جنگ با حکام جائر 
است و اندیشۀ ضدجنگ چندان جایگاهی ندارد. همچنان که نبرد با حکومت 
پهلوی نیز چنین ادبیاتی را دامن زده است. شاید درگیری با حکومت یا دشمن 
داخلی مجالی برای تردید در جنگ و قداست آن باقی نگذاشته باشد. تجربۀ 
عبارتی  به  یا  ادبی مجال ظهور  و  اندیشه  به چنین  که  بزرگی  و  مهم  تاریخی 
سرچشمه ای برای آن شده، جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس است که اندیشمندان 
و ادیبان را در مسیر تفکر و انتخاب درونمایه از میان الیه های معنایی جنگ قرار 
داده است. از این منظر جنگ هشت ساله در تاریخ ایران سرآغازی در اندیشه و 

ادب است که در نوشتۀ حاضر تنها به درنگی در داستان اکتفا می شود. 
ادبیات داستانی جنگ یا دفاع مقدس از مضامین ضدجنگ برخوردار است و 
اندیشه و خردورزی در نفس مسئلۀ جنگ.  این رویکرد، رویکردی است برای 
اندیشه در ماهیت جنگ، ضدیت و نفی آن در این ادبیات شاید برای نخستین 
فکری جلوه  یا شاخۀ  یک جریان  عنوان  به  این شکل  به  ایران  ادبیات  در  بار 
می کند و این امر در برخورد با یک تجربۀ ملموس شکل می گیرد و انتخابی است 
از میان رویکردها و گرایش های گوناگون به مضامین متنوع جنگ. درونمایه ای 
که روایت متفاوتی از جنگ را پیش چشم می گذارد و معیار دیگری برای ادبیات 
پیش روی مطرح می کند. در برخی از این آثار خود اندیشۀ ضدجنگ طرح شده و 
مورد مناقشه قرار گرفته است. »تو هم همچون دیگران معتقد بودی جنگ کریه 

است؛ جنگ غیر انسانی ست؛ و خنده دار است که انسان در آخر قرن بیستم، 
انسان دیگری را دانسته و آگاهانه بکشد؛ اینها درست، اما جنگ با صدام از 
نوع دیگری بود. صدام آمده بود و به خانه و خانواده ات دست درازی می کرد.« 
)بیجاری، 1373، 135(. یا منیرو روانی در توصیف شخصیت سیاوش در دل 
در  برود  اول جنگ  ماه های  آن  باور کند  فوالد چنین می آورد: »نمی توانست 
یک گروه پارتیزانی و از دشمن اسلحه بدزدد و بعد اسیر شود و در بیمارستانی 
بستری شود و روزها شکنجه و شب که پرستاری ایرانی االصل به او مرفین بزند 
و بعد فرارش بدهد« )روانی پور، 1371، 213( این اندیشه که ادبیات باید معنای 
ایران و عراق شکل  ضدجنگ داشته باشد در رویکرد به تجربۀ تاریخی جنگ 
گرفته و بالیده و دوام داشته است و یکی از وجوه بارز اندیشه یا درونمایه در 

ادبیات ایران است. برخی از مضامین این اندیشه چنین است:

جنگ به منزلۀ فاجعه 
 در برخی از آثار داستانی جنگ تصویری چندش آور و مشمئز کننده از جنگ 
است.  شده  تاکید  جنگ  میدان  تلخی های  و  زشتی ها  بر  و  است  شده  ارائه 
همچنین بر تلخی زندگی مردم در دوران جنگ به ویژه موشکباران تاکید شده 
است. »نویسندگان حرفه ای بیشتر به توصیف حال و هوای شهرهای جنگ زده 
و آشفتگی ها و گرفتاری هایی پرداخته اند که در نتیجۀ هجوم دشمن دامنگیر 
مردم شده است« )میرعابدینی، 1387، ج3، 91۰(. در چنین آثاری به خاطر 
نزدیک  ناتورالیسم  وادی  به  و  گذشته  رئالیسم  عرصه  از  آثار  فاجعه  تند  رنگ 
می شوند. »تانک پر گاز می آید طرف علی. علی چند قدم قیقاج می رود و... 
شنی تانک او را فتیله می کند و می کشد زیر خودش. این نگاه ناباور علی است 
که چشم دوخته به من. می نشینم. تانک از روی کمر او رد شده هنوز شاهرگش 
دل دل می کند و چشم چپش می پرد او نصف شده؛ نصف نصف.« )دهقان، 
1387، 148( در چنین نگرشی همه چیز رنگ و بوی فاجعه به خود می گیرد. 
»با حرکت دادن اولین جنازه، چند موش درشت، شناکنان رفتند میان نی ها. 
و از آن به بعد، کابوس موش ها شروع شد. موش هایی که گوشت آدم را با ولع 
نگرش  در   .)15 )غفارزادگان، 1386،  می شوند.«  پروارتر  روز  هر  و  می خورند 
ضدجنگ، جنگ سیاهی و تباهی است و تصویری تیره از جنگ ارائه شده است، 
مانند نگاه احمد دهقان به لحظه ای از جنگ: »جنازۀ پسرتان را گیر انداختیم 
میان سیم خاردارها تا جزر و مد او را به سمت دریا نکشاند. فرزندتان هم چون 
مسیح مصلوب میان سیم خاردارها مانده بود، دستانش به دو طرف کشیده 
شده و سرش کج افتاد روی شانه اش. من قاتل پسرتان هستم و باید مجازات 
افشای  که  لحظه هایی  و  تصاویر   )187  ،1375 )دهقان،  کنم.«  تحمل  را  آن 

تباهی جنگ است.

قربانیان جنگ
 از معانی و مفاهیم شاخص در ادبیات ضد جنگ ایران تاکید بر زندگی تلخ یا 
قربانی شدن انسان ها به ویژه زنان و کودکان است. وحشت و هراس یا فشار 
انسان  از  امور وحشتناکی  و  دیوانگی می شود  یا  باعث جنون  روانی در جنگ 
سرمی زند. یکی از این صحنه های بسیار تلخ و موثر در زمین سوخته اثر احمد 
محمود روایت شده است. »گالبتون بچۀ خردسالش را باالی سر برده است. 
تا بخواهم تکان بخورم و تا زن جسد خواهر گالبتون را دور بزند بچه را محکم 
به زمین می کوبد و فریاد کنان بنا می کند به دویدن.« )محمود، 138۰، 328( 
یا مولود چنین  یا این که این زنان و کودکان خود مورد تجاوز قرار گرفته اند 
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زندگی  فرهاد حسن زاده  نوشتۀ  رمان حیاط خلوت  در  بزرگی هستند.  فاجعۀ 
یکی از قربانیان تهاجم دشمن و تجاوز نظامیان به شریفه و تولد شاهد به نحو 
عالی بیان شده است. »به خاطر شاهد که نفهمد پدرش یک افسر عراقی است 
و مولود لحظه ای است آمیخته از شقاوت و مظلومیت.« )حسن زاده، 1386، 
3۰7( همچنان که خودکشی آشور یا رنج و عذابش نمود دیگری از این رنج روانی 
است. یا تاثیر مخرب آن بر روان شاهد امری آشکار. »شریفه گفت نه آبادان، 
نه ایران، نه کشورهای خارجی، شاهد از کره زمین بیزاره. دوست داره فضانورد 
بشه. سوار موشک بشه بره سیاره دیگه.« )حسن زاده، 1386، 144( در این 
نگاه، انسان ها همه قربانی جنگ هستند و روح و روانشان از آن آسیبی جبران 

ناپذیر می بیند. 

پرهیز از کشتن دیگران 
ایران تاکید بر جوالن مرگ  از دیگر مایه های ضد جنگ در ادبیات داستانی   
برابر کشتار دیگران است. مرگ  در  انسان ها  ایستادگی  و  نابودی در جنگ  و 
با  یارای مقابله  را  و هیچ کس  تنها قدرت میدان جنگ است  یا  تنها موجود 
او نیست؛ مرگی که هیچ معنا و مفهومی ندارد و مصادف با نیستی است. در 
بخشی از رمان فال خوِن داوود غفارزادگان شخصیت ستوان چنین می گوید: 
اگر  سهیم اند.  همه  مردن  تو  فقط  نیست.  هیشکی  مال  هیچی  جنگ  »تو 
منصفانه تر  قدیمی  است. جنگ های  نوشته اند، کشک  کتاب ها  تو  چیزی  هم 
تباهی و سیاهی  اثر سراسر  این  بود.« )غفارزادگان، 1386، 54(  انسانی تر  و 
ترسیم حضور و به عبارتی رقص مرگ در میدان نبرد است و هیچ کس از چنگال 
آن رهایی نمی یابد. در چنین آثاری مسئله کشتن برای زنده ماندن نفی شده 
احمدزاده شخصیتی  نوشته حبیب  قیامت  ماشین  با  رمان شطرنج  در  است. 
در عمرم  را  می زند: »من کسی  تن  یا کشتن  از مرگ  نام مهندس چنین  به 
نکشته ام ولی شما می خواهید بکشید. االن جوونید و مغرور. به هیچ آینده ای 
فکر نمی کنید.« )احمدزاده، 1387، 154( در داستان کوتاه طاقت حرف راستو 
روبه رو  از  »عراقی ها  است:  بیان شده  غالمی چنین مضمونی  احمد  از  داری 
اومدن و یکی رو نشونه گرفتم، افتاد زمین. یکی از عراقی ها اومد بردش. تازه 
کاری  نیستم... مثال می خواستم  آدم کشتن  اهل  بود که فهمیدم  اون موقع 
واسه وطنم کرده باشم. بعد فهمیدم همین که باغچۀ خودم را بیل بزنم کلی 
کار کردم.« )غالمی، 1386، 12 و 14( باز هم احمد غالمی در داستان کوتاه تو 
می گی من اونو کشتم چنین می نویسد: »می ترسیدم کسی و بکشم. مردن که 
راحته، کشتن خیلی سخته. از توی جیب اون جنازه یه پاکت نامه برداشتم. 
می خوام بعد از جنگ برای خونواده اش بنویسم کجا خاکش کردم.« )غالمی، 
اشتهای  بر سیری ناپذیری  ایران  داستان های ضدجنگ  در  و 94(   92 ،1386
شده  تاکید  خود  جان  قیمت  به  حتی  امری  چنین  با  افراد  مخالفت  و  مرگ 
است. به عبارتی در داستان های ضدجنگ کشتن امری مذموم و مردود است 
و اشخاص از آن تن می زنند. در این آثار اختیار و اراده و آگاهی انسان در برابر 

مرگ و جنگ و استحاله به ماشینی مرگبار برجسته شده است.
در چنین رویکردی نه جنگ، بلکه ستایش صلح و پرهیز از ادامه جنگ امری 
پایانی  روزهای  در  دولت آبادی  محمود  چون  بزرگی  نویسندۀ  و  است  مطلوب 
جنگ آن را چنین بیان کرده است: »از آنچه ضد انسان است می توان نفرت 
داشت، فقط نفرت. دلم می خواهد به داستانی فکر کنم که قهرمان هایش دو 
سرباز ایرانی و عراقی باشند. دو سربازی که در صحنۀ پایانی یکدیگر را از غرقاب 
خلیج نجات بدهند.« )اصغری، 138۰، 136( سربازانی که نه نمایندۀ دو کشور 

یا آرمان آن که نمایندۀ انسانیت و متعلق به جهان واحدی هستند که به هستی 
هم احترام می گذارند. دستمایه ای چنین در رمان نیمه های فراموشی مهرداد 
از  نیز در همدلی سربازان جنگ های مختلف آمده است و در جایی  غفارزاده 
است:  آمده  ویتنام  در  جنگ  از  نفرت انگیز  صحنه ای  وارساس  زبان  از  رمان 
توی  رنگ  بی  مایع  برگرداند.  زخمی  کنگ  ویت  سر  روی  را  شیشه  »فرمانده 
شیشه، قطره قطره پایین ریخت و ال به الی موهای سیاه و مجعد سرباز گم شد. 
لحظه ای نگذشت که پیشانی سرباز زخمی، پوسته پوسته شد و گونه هایش ترک 
برداشت. چشم هایش سرخ شدند و در حالی که مانند دو پرندۀ نیمه جان پرپر 
می زنند، از حدقه هایش به بیرون تراویدند.« )غفارزاده، 1389، 347( همدلی 
و گفتگوی سربازان جنگ به عنوان قربانیان تقبیح جنگ و ستایش صلح است. 
گزینش  و  جنگ  نفس  در  درنگ  و  تامل  ایران  ضدجنگ  داستانی  آثار  در 
درونمایه های انسانی و معنوی حائز اهمیت است و آثار داستانی ضدجنگ را 
آثاری که بر آالم یا سوگواره ها  با  که با چنین رویکردی نگاشته شده اند نباید 
یا خرابی ها و ویرانی های جنگ پرداخته اند یکی انگاشت؛ گرچه برخی چیزها 
مشابه هم باشند مسئله نفس انتخاب درونمایه و خردورزی در نگرش به یک 
اندیشه  این  تاریخی است. به سخن دیگر  بر تجربه ای  تاکید  با  انسانی  مسئلۀ 
و تفکر است که از جنگ مایه ای برای آفرینش اثری صلح طلبانه و مخالف با 
هرگونه ویرانی و تباهی و کشتار ساخته و پرداخته است و اصل وجه اندیشه 
است. امری که بر غنای ادبیات امروز ایران افزوده است. این که این امر چه قدر 
با ادبیات ضد جنگ همسو یا به عبارتی با آن در تعامل است، مجال بیشتری 
برای  و معیاری  آثاری میزان  اما وجود چنین  و تحقیق می طلبد  برای گفتگو 
بررسی آراء و عقاید و نقد مضمونی ادبیات ما است. البته وجود اندیشۀ مشابه 
در ادبیات داستانی خود عراق نیز می تواند بر غنای معنوی ادبیات ضدجنگ 
جهان بیافزاید. چنان که مرتضی سرهنگی گفته است: »آثاری كه نظامیان و 
نویسندگان عراقی در خارج از كشورشان می نویسند شباهت زیادی به ادبیات 
ضد جنگ آلمان ها دارد. آثار ضد جنگ عراق ما را با واقعیات تازه ای از دفاع 
هشت ساله مان آشنا می كند« )زاهدی مطلق 1384، 23۰(. در کل، ادبیات 
دارد  عام  و  انسانی  که سرشتی  است  بشری  دستاوردهای  از  یکی  ضد جنگ 
که می تواند در بهتر ساختن جهان مؤثر باشد. ادبیات ضد جنگ ایران ابزاری 
این گفته  را می آفریند؛ شاید  نوینی  انسان  اندیشۀ صلح و مدارا است و  برای 
که: »مهم ترین فایدۀ ادبیات ضدجنگ و گسترش این بخش از ادبیات جنگ 
فرو ریختن مفهوم و اسطورۀ قهرمان است.« )یاوری، 1388، 388( مایه ای 
برای شناخت جایگاه واقعی انسان و رسالت او برای آشتی و صلح در سراسر 

جهان باشد. 
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