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آگهی ثبت نام 2015 ـ 2016
شعبه اول :  یکشنبه 13 سپتامبر 2015 از ساعت 9:30 تا 12 ظهر

شعبه دوم :  پنجشنبه 10 سپتامبر 2015 از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر

•توافقنامه تاریخی بین ایران و کشورهای 5+1
• معرفی کتاب  قصه گویی
•مهاجرت
•مبارزات انتخاباتی
•داستان کوتاه باد ها و َمرَکب ها در مسلِخ برزخ
•پهلوان نامه گیلگمش
 •بررسی فیلم سیزده
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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یکبار منتشر می شود

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

www.pccus.org
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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
افشین عسگریان نهاوندی، سارا عالقه بند،

 آناهیتا بابایی، فریبا باباخانی ـ قاضی، بهار باقرپور، 
لیسا هیلدرت، گیتی نعمت اللهی، محمود رضا پیروزیان، 

فریده رسولی ـ فاضل، عبدی سلیمی و گلسا ثریا 

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

شقایق هنسن، بهنام حیدری، آناهیتا بابایی، آریا فانی، 
سعید نوری بوشهری ،لیسا هیلدرت و راشل تیت

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

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

روزهای یکشنبه از ساعت 9/5  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 و پیغام: 7407 ـ374 )619(
madreseh@pccsd.org
www.pccsd.org/issd

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

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

کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی 
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.

چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.

توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج

شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب 

رسیده اختیار تام دارد.
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بزرگترین خطر هفتاد سال قبل در روز ششم آگوست 1945 آمریکا اولین بمب اتمی را در هیروشیما منفجر کرد و 
سه روز بعد  بمب دیگری را در شهر ناگازاکی انداخت. در اثر انفجار این دو بمب در همان روزهای اول، بیش از 
دویست هزار نفر جان باختند ولی تلفات مستقیم و غیر مستقیم این دو انفجار تا سال ها و حتی دهه ها ادامه 
داشت. این بمب ها در زمانی استفاده شد که جنگ عمال پایان یافته بود. ولی آمریکا مترصد بود در پایان رسمی 
جنگ از این بمب ها استفاده کند تا مهر رهبری خود را برجهان بکوبد. بمب ها استفاده شد و ژاپن رسما تسلیم 
شد، ولی دوره رهبری مطلق دیری نپایید. چون شوروی با فاصله چند هفته اولین آزمایش اتمی خود را انجام 
داد و این آغازگر مسابقه تسلیحاتی دامنه داری شد بین این دو ابر قدرت. این مسابقه تا آن جا کشید که ظرف 
چند سال هزاران موشک دوربرد مسلح به کالهک های هسته ای با قدرت تخریب هزاران برابر بمب هیروشیما در 
دو سوی جهان به روی یکدیگر قراول رفتند. دیری نپایید که کشورهای دیگر اروپای غربی و بعدها چین، هند، 
پاکستان و اسرائیل هم به خیل کشورهای بمب دار پیوستند. تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، دو ابر قدرت هر 
کدام بیش از چهار هزار بمب هسته ای به سمت یکدیگر نشانه رفته بودند. در آن سال ها چندین بار هم تنش آغاز 
یک جنگ هسته ای بین دو ابر قدرت پیش آمد.در طی هفتاد سال گذشته و در اثر فشار مردم، معاهدات و قرار 
دادهای متعددی برای کاهش تعداد کالهک ها و کاهش و توقف آزمایش های هسته ای صورت گرفته است. با 
وجود این در حال حاضر هنوز هم هر طرف بیش از هزار و هفتصد موشک آماده انفجار به شهرها و مراکز نظامی 
و اقتصادی طرف مقابل نشانه رفته است. شکی نیست کشورهای دیگر »بمب دار« هم به همین ترتیب شهرهای 
دشمنان خود را هدف قرار داده اند. همه می دانند که فقط چند بمب کافی است که اگر نه همه بشریت را، بلکه 
بخش اعظمی از آن را نابود کرده و اثرات مخرب غیرقابل جبرانی به محیط زیست، حیوانات و گیاهان بگذارد. 
بر اساس برآوردی که »اتحادیه دانشمندان نگران« ارائه داده است، اگر جنگ محدود هسته ای بین پاکستان و 
هند صورت بگیرد بیش از یک میلیارد نفر جان خود را از دست خواهند داد و اثرات تخریبی و کشتار جانبی آن 
دامنگیر بخش بزرگی از جهان خواهد شد. فقط حماقت و یا یک اشتباه کافی است که این فاجعه اتفاق بیافتد. 
آیا این بزرگترین خطری نیست که همه بشریت و جهان را تهدید می کند؟ من شخصا به بسیاری از رهبرانی که 
دستشان روی ماشه انفجار سالح هسته ای این کشورها است اعتمادی ندارم. بسیاری از آنها بارها از خود ضعف 
در قضاوت را نشان داده اند. آیا وجود سالح های اتمی بالقوه ترین خطر برای بشریت و جهان نیست؟ از کشورها 
و رهبران آنها بگذریم، آیا می توانید تصور کنید اگر داعش و یا گروهای نظیر آن دستشان به این بمب ها برسد 
چه خواهند کرد؟ آنها نشان داده اند که در استفاده از چنین سالحی ابائی نخواهند داشت. آیا امکان این نیست 
مثال طالبان، که روابط بسیار نزدیکی هم با دولت پاکستان دارد، به یکی از این بمب ها دسترسی پیدا کنند؟ 
مسئولیت حفاظت انبارهای این موشک ها در روسیه و آسیای مرکزی به عهده کیست؟من خیلی خوشحالم که 
می بینم رهبران کشورهای پیشرفته و مردم جهان در راه حفظ محیط زیست و جلوگیری از گرمایش زمین دور هم 
جمع شده و برنامه ریزی می کنند و امیدوارم موفقیت های زیادی هم بدست بیاید. ولی در مقام مقایسه گرمایش 
تدریجی زمین با خطر نابودی بالقوه آن قابل مقایسه نیست. این را به این دلیل عرض می کنم که در حال حاضر، 
متاسفانه برخالف دهه های قبل، جنبش و اپوزیسون قوی و موثری برای نابودی سالح های اتمی وجود ندارد. 
در گذشته در سالگرد فاجعه هیروشیما و ناگازاکی تظاهرات وسیع در کشورهای مختلف به خصوص در کشورهای 
»بمب دار« انجام می شد. فشار مردم و وسایل ارتباط جمعی باعث فشار روی قانون گذاران می شد تا کالهک 
های اتمی را محدود و نابود کنند. ولی امسال در این سالگرد شوم جز چند مقاله و یکی دو تظاهرات کم رنگ 
اتفاقی نیفتاد. شاید برای نسل من و قبل از من دیدن تصاویر هیروشیما و تصور ابعادی که این فاجعه می تواند 
داشته باشد ملموس تر بود. نسل جوان ولی متاسفانه این خطر را نمی بیند. و چون از مردم حرکتی صورت نمی 

گیرد، وسایل ارتباط جمعی و سیاستمداران نیز به راحتی از کنار آن می گذرند.

***
در همین رابطه توافقنامه تاریخی بین ایران و کشورهای 1+5 می تواند قدم مثبتی باشد در جهت جلوگیری از 
توسعه سالح های اتمی. مسلح شدن ایران به بمب اتمی، می توانست باعث مسابقه تسلیحاتی گسترده ای در 
خاورمیانه گردد. به زودی عربستان، امارات عربی و کشورهای نفت خیز دیگر نیز به جهت مقابله با ایران به دنبال 
تامین سالح هسته ای می رفتند. برای آنها احتماال رسیدن به تکنولوژی و ساختار پایه هم لزومی نداشت، چرا 
که احتماال آمریکا و یا کشورهای »پیشرفته« دیگر برای به اصطالح برقراری تعادل، تکنولوژی و یا حتی بمب 
های حاضر و آماده را در اختیارشان می گذاشتند، در نتیجه اوضاع از آن چه امروز هست هم وخیم تر می شد. 
این توافقنامه گذشته از جنبه های مثبت دیگر – مانند برداشته شدن تحریم ها و محاصره اقتصادی و حرکت در 
راه عادی شدن روابط با آمریکا و کشورهای دیگر  ـ از لحاظ »اتانت« و جلوگیری از اتمی شدن منطقه حساس 

خاورمیانه نیز قدمی مثبت است.  به هر طریق هدف نهایی باید نابودی همه سالح های اتمی باشد.

یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی

بزرگترین خطر!
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اخبار کانون

گروه فیلم و گفتگوی سن دیگو در ماه جوالی، میزبان عزیز ساعتی، عکاس 
فیلم مستند »فیلمبرداران  این جلسه،  در  بود.  ایران  آشنای  نام  فیلمبردار  و 
تاریخ سینمای ایران« که توسط وی ساخته شده، نمایش داده شد. این فیلم با 
عکس هایی از تهران قدیم آغاز شده و سپس با معرفی اولین فیلمبردار )میرزا 
سینمای  تاریخ  مهم  فیلمبرداران  تمام  معرفی  به  باشی(  عکاس  خان  ابراهیم 

ایرانی می پردازد.

پس از نمایش فیلم، عزیز ساعتی توضیح مختصری درباره چگونگی ساخت این 
مستند ارائه داد و سپس جلسه پرسش و پاسخ آغاز گردید. سئواالت متنوعی 
و عکاسی مطرح شد. ساعتی  فیلمبرداری  تکنیک های  او،  فیلم های  درباره 
در جواب پرسش یکی از حضار مبنی بر عدم معرفی فیلمبرداران جوان در این 
فیلم، اظهار امیدواری کرد که مستند دیگری در ادامه این فیلم، برای معرفی 
فیلمبردارانی که پس از سال 2000 وارد این عرصه شده اند، ساخته شود. جلسه 
اتمام  به  ایرانیان به عزیز ساعتی  از طرف کانون فرهنگی  با اهدای لوح تقدیر 

رسید.

ایمیل یکی از حضار پس از جلسه فیلم و گفتگو:

به خاطر جلسه خوب و آموزنده امشب که با نمایش فیلم مستند »فیلم برداران 
تاریخ سینمای ایران« آغاز و با پرسش و پاسخ در زمینه سینمای ایران و نقش 
فیلم برداران و عکاسان سینمای کشورمان پایان گرفت از همه دست اندرکاران 

این برنامه سپاسگزارم.

شخصیت میهمان هنرمندی که برای شناساندن همکارانش در تاریخ سینمای 
ایران احساس مسئولیت کرده و بی آن که به نقش خود حتی اشاره ای کرده 
باشد در نهایت تواضع و فروتنی ماندگاری نام آنها را باعث شده است تحسین 
آمیز و دوست داشتنی بود. آقای عزیز ساعتی که اطالعات وسیعی در حرفه و 
هنر خود داشتند در پاسخ به سئوال ها بر واقعیات موجود تکیه کرده و در نهایت 
صمیمیت آن چه را که باورشان بود می گفتند. دیدن فیلم مستند و گفته های 
بعد از فیلم احساس غرور و آرامشی را القا می کرد که در زندگی در غربت به 

ندرت حاصل می شود. با تشکر مجدد به خاطر شب خوبی که داشتیم.
                                                                     سعید مینوکده

در اولین یکشنبه ماه آگوست، فیلم »زیر درختان زیتون« سومین فیلم از سه 
گانه معروف زلزله ساخته عباس کیارستمی، کارگردان صاحب سبک ایران به 
نمایش درآمد. کیارستمی به زیبایی تمام در این فیلم، امید به زندگی و عشق را 
پس از زلزله در روستاهای شمال ایران همراه با نمایش طبیعت زیبا و با استفاده 
از بازیگران حرفه ای و غیر حرفه ای به تصویر کشیده است. پس از نمایش، به 
روال معمول بحث و بررسی در مورد فیلم و کارگردان با حضور شرکت کنندگان 

صورت گرفت.

اکیدا  برتر  فیلم   100 از  یکی  عنوان  به  تورنتو  توسط جشنواره  فیلم  این  دیدن 
توصیه شده است.
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گزارش برگزاری ُجنگ فرهنگی سن دیگو – 14 آگست 2015

چهاردهم مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت است که در صد و نه سال 
پیش توسط مظفرالدین شاه قاجار به امضا رسید و برای نخستین بار حکومت 
مشروطه در ایران تأسیس شد. به مناسبت همزمانی این رویداد  تاریخی، ُجنگ 
فرهنگی در ماه آگست با همین تم، در چهاردهم ماه آگست در مرکز ایرانیان 
سن دیگو برگزار گردید. در ابتدای برنامه علی صدر، مجری برنامه، درباره تاریخ 
مشروطه و وقایع مهم آن شرحی ارائه کرد. میهمان برنامه این ماه، دکتر احمد 
کریمی حکاک  بود که در رابطه با ادبیات مشروطیت به ایراد سخنرانی پرداخت. 
از نکته های دارای اهمیت در سخنان دکتر کریمی حکاک می توان به چند 

مورد زیر اشاره داشت:

از طریق چاپ  انقالب مشروطه  به  به سرعت بخشیدن  • کمک صنعت چاپ 
نشریه ها و گسترش ادبیات

از آن بیشتر  بار؛ چه قبل  اولین  ایران برای  • پیدایش حس وطن دوستی در 
رابطه خونی در جوامع گسسته  ساکنان ایران برقرار بود.

• تغییر کاربرد شعر فارسی و گذر آن از فضای احساسی به عرصه های اجتماعی 
و سیاسی

• باز تولد زبان فارسی؛ فارسی رایج امروز مدیون انقالب مشروطه است. تحوالت 
ادبی در مشروطه، فارسی را به یک زبان سره تبدیل کرد.

در بخش موسیقی برنامه کوروش تقوی و همراهانش، میالد جهادی و سامان 
فتح پور، سه تصنیف دوره مشروطیت را بازسازی و اجرا کردند؛ تصنیف های »از 
خون جوانان وطن الله دمیده« و »ملت ار بداند ثمر آزادی )تصنیف مشروطه(« 
از ساخته های عارف قزوینی و »ایران، هنگام کار است« سروده ملک الشعرای 

بهار و موسیقی درویش خان.

حضور پرتعداد شرکت کنندگان در برنامه ماه آگست ُجنگ فرهنگی سن دیگو 
بسیار چشمگیر بود.

اجرای برنامه جنگ ماه جوالی به عهده رضا خبازیان بود. وی ابتدا گفتگویی 
فریدون مشیری. سپس  با شاعر محبوب  رابطه  در  داد  انجام  بدیعی  دکتر  با 
چند نمونه از اشعار وی خوانده شد. در قسمت دیگر ساره سکوت شاعر جوان 
دو شعر زیبا از کارهای خود را اجرا کرد. ميهمان ديگر برنامه دكتر آریاندخت 
فطروس بود كه در باره شگفتي هاي علم سخن گفت. پایان بخش برنامه اجرای 
چند قطعه موسیقی توسط رضا مهینی بود که مورد تشویق شرکت کنندگان 

قرار گرفت.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

بی اختیار به یاد »فروغ فرخزاد« می افتم که سروده است:

من از زمانی که قلب خود را گم کرده است می ترسم
من از تصور بیهودگی این همه دست

و از تجسم بیگانگی این همه صورت می ترسم

در  زندگی  روند  دغدغه  که  مهاجر  یک  عنوان  به  توانستم  نمی  شک،  بدون 
سرزمین مادری را دارم تاثر خود را با سکوت و شانه باال انداختن پنهان نمایم. 
در نتیجه سئوال خود را در زمینه ریشه یابی بی تفاوتی در صفحه فیس بوک 
شخصی خود مطرح نمودم و متوجه تفاوت فاحشی بین دوستان ساکن ایران 
و دوستان دیگر مهاجرم گشتم که در نوع خود می تواند در شماره بعدی مجله 
پیک موضوع جالب برای بحث و بررسی باشد. دوستان مهاجر به ذکر دالیل 
گوناگون پرداخته بودند و شرایط فقر اقتصادی و فشارهای سیاسی و حکومتی 
و دالیل فرهنگ روز را با تاثر بسیار مطرح نموده بودند، ولی دوستان ساکن 
ایران حتا اجازه چنین سوالی را به ایرانیان مهاجر نمی دادند. چه که به نظر 
آنان ایرانیان خارج از کشور با عدم حضور خود در ایران در شرایطی نیستند که 
بتوانند در مورد جامعه ایران دست به هیچ گونه قضاوتی بزنند. جالب است، 

نیست!؟

مهاجرت
مهاجرت، درد نابهنگامی است که عوامل خارج از کنترل انسان برای شخص 
بر سر دو  زندگانی خویش،  از  ای  برهه  انسان مهاجر، در  آورد.  به وجود می 
راهی غریبی قرار می گیرد که از یک سو، حفظ هویت فیزیکی و روانی خویش 
و مسئولیت حیاتی زندگانی همسر و فرزندان را مد نظر دارد و از سوی دیگر 
مادری،  زبان  خانواده،  و  خانه  عاطفی  های  وابستگی  و  ها  بستگی  و  عالیق 
فرهنگ، آب و هوا و محیط مانوس جغرافیایی خویش را مورد تفکر قرار می 
انتخابی  به  ناگزیر  متمادی  های  شب  و  روزها  از  پس  مهاجر،  شخص  دهد. 
ناخواسته می گردد و سرزمین مادری را با هر آنچه پیوند عاطفی است پشت سر 

می گذارد و راهی دیاری می شود که سخت ناآشناست.

تاملی بر روی تعریف واژه »مهاجرت« ادامه این نوشتار را معنا بخش می نماید. 
طبق تعریف، »مهاجر شخصی است که در سرزمین غیر بومی خویش زندگی 
این  نتیجه ی  اندیشد.« در  به سرزمین مادری می  نماید ولی هم چنان  می 
تعریف، نمی توان به هر شخصی که در خارج از مرز و بوم خویش روزگار می 
گذراند واژه »مهاجر« را اطالق کرد. شرط »اجبار برای خروج« و هم چنین 
»اندیشیدن به سرزمین مادری« است که بر اساس این تعریف معنای مهاجر را 
روشن می نماید. خروج بخش عظیمی از ایرانیان در نتیجه وجود شرایط خاصی 
در سرزمین مادری بوده است که در صورت عدم وجود آن شرایط به طور قطع 

مهاجرتی نیز انجام نمی گرفت.

دست یابی به رفاه اقتصادی و یا بودن در کنار فرزندان و یا بهره بردن از مزایای 
زندگی نوین در کشورهای پیشرفته جهان گرچه از نظر اعالمیه جهانی حقوق 
بشر حق محترم تمامی مردمان است ولی در اکثر موارد با دلهره و دغدغه فکری 
در مورد روند زندگی در سرزمین مادری نیز می تواند همراه نباشد. بر عکس، 
خود  نزدیک  خانواده  و  خویش  منظور حفظ  به  ناخواسته  که  اشخاصی  برای 
مجبور به انتخاب این راه می شوند، افت و خیزهای سرزمین مادری هم چنان 

به عنوان یک دغدغه تمام وقت فکری باقی می ماند.

بعد از این مقدمه الزم، در نظر دارم تا شمای خواننده را به تجسم صحنه ای 
متاسفانه دلخراش ببرم تا بتوانم سئوالی را که ماه هاست در ذهن خود با آن 
روبرو هستم در میان بگذارم. این صحنه را به صورت ویدیو در فیس بوک شاهد 
بودم. داستان از این قرار است که بانویی در یکی از شهرهای میهن با همسر 
خویش وارد مشاجره می شود و در نتیجه ادامه مشاجره، این بانو با استفاده از 
چاقوی آشپزخانه به جان همسر خویش می افتد. برای گریز از ضربات بعدی، 
همسر به خیابان می گریزد ولی این گریز در تصمیم این بانو برای ادامه ضربات 
از لحظه ورود همسر به خیابان گرفته  این ویدیو، که  تاثیری نمی گذارد. در 
شده، به وضوح تصمیم قاطع این بانو را مشاهده می کنیم که هم چنان با وارد 
از وارد  را دنبال می کند. پس  پیاپی قصد قتل همسر خویش  آوردن ضربات 
آوردن چندین ضربه، کارد آشپزخانه می شکند و بیننده قصد می کند تا نفس 
راحتی بکشد که این بانو به داخل منزل می رود و پس از چند لحظه با چاقوی 
دیگری در خیابان ظاهر می شود و به امر هالک نمودن همسر خویش ادامه می 
دهد. نکته تاسف آور این است که جمعیتی در حدود صد نفر دورادور همسر 
جمع شده و مشغول تصویر برداری می باشند بدون هیچ گونه کوششی برای 

جلوگیری از انجام این فاجعه!!

نکته تاسف آورتر این که یکی از ناظرین نیز پاسبان شهربانی است که با لباس 
پاسبانی ناظر بی حرکت این جنایت است.

زمانی در حدود ده دقیقه سپری می شود و همسر در نتیجه ضربات پی در 
پی در مقابل چشم جمعیت نظاره گر جان می سپارد و من مهاجر را با تاثری 
عمیق روبرو می نماید که ریشه این همه بی تفاوتی را چگونه باید ارزیابی نمایم؟
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تهیه از نوشین خورسندیانمعرفی کتاب                   

قصه گویی، چگونه از داستان برای کمک به 
کودکان در رفع مشکالت زندگی بهره ببریم

نوشته دکتر آرتور روشن
ترجمه بهزاد یزدانی و مژگان عمادی

انتشارات جوانه رشد

گویند روزی اینشتین به مادری برخورد که از او راهنمایی می خواست. مادر شکوه 
می کرد که پسرش در یادگیری علوم چندان موفق نیست. دانشمند بزرگ در جواب 
گفت: »برایش قصه بگویید.« مادر گفت: »ولی آقا، او درس علومش خوب نیست.« 

اینشتین توصیه اش را تکرار کرد: »برای او قصه بگویید«. )از متن کتاب(

او  کاناداست.  واترلوی  آموخته دانشگاه  و دانش  روان درمانگر  آرتور روشن،  دکتر 
استاد مدعو بین المللی است و پیش از این، کتاب مدیریت استرس را منتشر کرده 
است. وی فرزند عبدالکریم روشن و پری روشن است. پدر و مادرش نهال عشق به 
داستان را در دل فرزند خود کاشتند. دکتر آرتور روشن خود پدر دختری خردسال 

است که برای تربیتش از قصه گویی سود برده است.

کتاب قصه گویی صرفا کتابی در باب داستان و داستان گفتن نیست، بلکه باالتراز 
آن تالیفی با ارزش در باره هنر پرورش فرزند است. نویسنده قصه گویی را یک مرحله 
پیشتر برده و آن را به ابزاری آموزشی و تربیتی تبدیل کرده که با آن می توان فضیلت 
هایی چون صبوری، بخشندگی، خودباوری، مشارکت و بسیاری دیگر را به بچه ها 
آموخت. او نشان می دهد که چگونه می توان تمثیل و استعاره را به عنوان روشی 
ادراری، ناخن  از مشکالت معمول، نظیر پرخاشگری، شب  برای بسیاری  درمانی 
جویدن، مکیدن انگشت، ترس و دعواهای میان خواهران و برادران به کار برد. در 
زمانه ای که شاهد تاکید بر مادی گری هستیم، مطالعه کتابی که بر ابعاد معنوی 
تربیت فرزندان تاکید می کند، دلگرم کننده و روحیه بخش است. نویسنده در این 
کتاب، چیستی تمثیل و چگونگی استفاده از آن را در درمان شرح می دهد و روشن 
می سازد که تمثیل، در سطوح خودآگاه و ناخودآگاه، چگونه عمل می کند. عالوه 
بر این، شیوه خلق عملی داستان، اجزای سازنده و نحوه تعریف کردن آن به تفصیل 
توصیف شده است. بسیاری از کارشناسان اصالح و درمان کودکان دریافته اند که 
برای گفتگو در باره مسائل و مشکالت بچه ها باید از روش های غیرمستقیم ارتباط 
استفاده شود. داستان گویی راهی بسیار موثر برای ایجاد چنین رابطه ای است، به 
ویژه، وقتی با نمایش عروسکی همراه شود. همچنین وقتی کسی بخواهد به بچه 
ها پیام یا آموزشی بدهد، تمثیل به نحو جالبی کارآیی دارد. مشخص ترین گروه 
مخاطبان این کتاب، والدین هستند اما حتی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، معلم 
ها و بقیه افراد حرفه ای نیز، که از نظر تربیتی با بچه ها سروکار دارند، از خواندن 

چنین اثری بهره ها خواهند برد.

به کودکی که از تاریکی می ترسد چگونه کمک می کنید؟ به کودکی که اسباب بازیش 
را به بچه های دیگر نمی دهد چگونه آموزش می دهید؟ مرگ عزیزان را چگونه برای 

کودک توضیح می دهید؟ چه می کنید تا بچه ها به حرفتان گوش بدهند؟

ارتباط موثر یکی از مهم ترین مهارت های پرورش فرزند است. ارتباط به خودی خود 
یک رشته درگیری بین بزرگساالن ایجاد می کند. اما وقتی بزرگساالن می خواهند 
با کودکان ارتباط برقرار کنند، این درگیری ها به مراتب شدیدترند. زمانی که دکتر 
آرتور روشن پدر شد تحقیقاتش را در زمینه قصه گویی شروع نمود. تحقیقاتش او 
را به میلتون اریکسون، برونو بتلهایم و ویرجینیا ساتیر هدایت کرد. در آن مرحله، 
عشق به قصه و قصه گویی که از دوران کودکی در وجود دکتر روشن پنهان بود 
دوباره زنده شد. او می گوید: »زمانی که پی رنگ مسحور کننده داستان، مرا به 
سرزمین های شگفت و خیال انگیز می برد دوباره کودک می شدم. برای من این 
تماس با کودک درون، خود تجربه ای شفابخش بود. من در حدود هفت سالگی به 
قصه عالقه مند شدم. به یاد دارم وقتی پدرم از کار برمی گشت به اصرار ما بچه ها، 
برای مان قصه می گفت. چیزهایی که تعریف می کرد صرفا قصه نبود، بلکه درهایی 
بود که ما را به دنیایی جادویی می برد؛ دنیایی ساخته پدرم، برای سرگرم کردن ما. 
من و خواهر کوچک ترم با حیرت می نشستیم و به قصه گو – که پرده از دنیایی 

خیالی و شگفت انگیز برمی داشت – چشم می دوختیم.

به یاد می آورم که پدرم چطور در ذهن ما نمایشی را با جزئیات رنگارنگش به تصویر 
می کشید. او صدایش را باال و پایین می برد. لحنش را عوض می کرد، با چهره اش 
حالت ها را نشان می داد، دستانش را به حرکت درمی آورد و خیلی کارهای دیگر 
می کرد تا جهانی از داستان خلق کند. هر یک از ما در ذهن، فیلم شخصی خود 
را با رنگ و شکل و اندازه موردپسند خلق می کرد. تعریف کردن اصل یک افسانه 
برای کودک، از نسخه کارتون هالیوودی آن آموزشی تر است. وقتی داستان از طریق 
فیلم یا کارتون تعریف می شود، بچه ها تقریبا هیچ امکانی برای بکارگیری تخیل 
خود ندارند. کارتون تخیل بچه ها را به کار نمی اندازد، زیرا رنگ، اندازه، شکل و 
صدا از قبل برای شان مشخص شده، اما وقتی گفته شود »آنها در قلعه ای زیبا 
زندگی می کردند...«، هر کودکی تجربه ای متفاوت و خاص از این جمله خواهد 

داشت و در خیال خود قلعه ای متفاوت 
خواهد ساخت.

حقیقتا  پدرم،  نفره  تک  های  نمایش 
گفتاری  سنتی  از  بودند  شاهکارهایی 
است.  شدن  محو  حال  در  امروزه  که 
بعدها وقتی تلویزیون به خانه مان وارد 
تلویزیون  پدر ورشکست شد!  تئاتر  شد، 
تماشاگران با وفای او را ربوده بود. یادم 
می آید وقتی پدر به خانه می آمد و می 
ایم،  شده  تلویزیون  میخکوب  که  دید 

چقدر ناراحت می شد.
داستان  شدیم،  می  تر  بزرگ  چه  هر 
قصه  می شد.  تر  پیچیده  هم  پدر  های 
ما  به  ارزشمندی  های  درس  او  های 
آن  از  بزرگتر  دیگر  وقتی  آموخت.  می 
بودیم که داستان ها را برای مان نمایش 
که  کرد  می  تعریف  هایی  قصه  بدهد،  
فهمیدم  خواندم  روانشناسی  وقتی  بود. بعدها  مناسب  بزرگسال  مخاطبان  برای 
قدرت داستان چقدر می تواند زیاد باشد. کتاب های فراوانی را در باره تاثیر درمانی 
استعاره، داستان و افسانه مطالعه کردم. با خواندن داستان برای مراجعان می توان 
به نتایج حیرت انگیزی رسید. به تدریج دریچه ای به دنیایی جدید پیش چشمانم 
گشوده شد و فهمیدم داستان های مناسب نه تنها می توانند جلسه درمان را مفرح 

و لذت بخش کنند، بلکه باعث تسریع فرایند درمان نیز می شوند.«

این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول شامل پنج فصل می باشد: 
سواالت  و  فعال،  های  استعاره  گویی،  قصه  هنر  استعاره،  جوهر  کودک،  تربیت 
متداول. بخش دوم شامل نمونه داستان هاست و در سه فصل آورده شده است: 
داستان هایی برای کمک به حل مشکالت معمول، داستان هایی برای بهبود ارتباط 
کودکان، و داستان هایی برای تشویق رشد درونی کودکان. در پایان کتاب بیش از 

سی داستان همراه با کاربرد و گروه سنی مخاطبان آنها آورده شده است.

می  انسان  در چشم  را  تصاویر  فیلم،  گفت:»  می  که  معلمی شنیدم  از  بار  یک 
نشاند، ولی قصه تصویر را به ذهن وارد می کند!« تا به حال سخنی درست تر از 

این در باره تفاوت قصه گویی و فیلم گفته نشده است. )از متن کتاب(



شماره  159   مهر  ـ  آبان 101394

گردآوری از سعید نوری بوشهری

نامدارترین  و  هجری  یازدهم  سده  غزل سرای  تبریزی  صائب  محمدعلی  میرزا 
شاعر زمان صفویه است. او در حدود سال 980 هجری شمسی در اصفهان به 
دنیا آمده و در سال 1048 از دنیا رفته است. صائب سبکی را به کمال رساند 
که چند سده پس از او سبک هندی نامیده شد. )هرمان، محمد. مجموعه 

رنگین گل(
نازکی خیال و لطافت اندیشه و مضمون سازی های ظریف و معنی های بیگانه 
و باریک در شعر وی دیده می شود. ابیات غزل وی استقالل معنایی دارند و در 

یک غزل از چندین موضوع سخن گفته است.

حضور دل نبود با عبادتی که مراست     تمام سجدهٔ سهوست طاعتی که مراست

متی که مراست نفس چگوهن ربآید ز سینه ام بی آه؟      ز عمر رفته هب غفلت ندا

زرتست       ز فوت وقت هب دل داغ حسرتی که مراست ز داغ گمشده فرزند جانگدا

اگر هب قدر سفر فکر توهش باید کرد       نفس چگوهن کند راست، فرصتی که مراست؟

گاهن مملکت را نیست  ز آشنایی مردم کدورتی که مراست ز گرد لشکر بی

چو کوتهی نبود رد رسایی قسمت         چرا رداز شود دست حاجتی که مراست؟

گان بادهی نیست      ز میزبانی مردم خجالتی که مراست سراب را ز جگر تشن

هب هم، چو شیر و شکر، سنگ و شیشه می جوشد              اگر ربون دهم از دل محبتی که مراست

چو غنچه سر هب گریبان کشیده ام صائب     نسیم راه نیابد هب خلوتی که مراست

زل از» صائب تبرزیی«                                                                                                   غ

دو مجموعه شعر چاپ  او  است.  ترانه سرای معاصر  و  آذر شاعر  علیرضا 
شده دارد: اسمش همین است و آتایا. مجموعه اثرانگشت او زیر چاپ است.

 
شعر چه کردی که به هم ریختم؟ روز و شبم را به هم آمیختم 

خون بطلب، سینه ی آماده من یک قدم از تو همه ی جاده من 
مهر خیانت به دهانت زدند شعر تو را داغ به جانت زدند 

ناسره را با سره پیوند نیست هر که قلم داشت هنرمند نیست 
خوب و بدی را به هم آمیختند لغلغه ها در دهن آویختند 
هرزه ی هر دست درازی شدی ملعبه ی قافیه بازی شدی 
دست به هر دار و ندارت زدند کنج همین معرکه دارت زدند 

لب بگشایید اگر دیده اید سرخ تر از شعر مگر دیده اید؟ 
دست، طبیعی است قلم می شود تا که به هر واژه ستم می شود 

زیر قدم ها تله تبلیغ کن واژه ی در حنجره را تیغ کن 
شهر من از قونیه تبریز تر شعر اگر زخم زبان تیزتر 

محو نشو ماه ترین ماه من زنده بمان قاتل دلخواه من 
هی! چقدر دست برایت زدند! ُمردی و انگار به هوش آمدند 

   
»علیرضا آذر«      

 
 
 

آبادان و فارغ التحصیل رشته دریانوردی است.  ناصر ندیمی متولد 1357 
این  غروب  است:  کرده  منتشر  شعر  مجموعه  هفت  تاکنون  ندیمی  ناصر 
شناسنامه  این  آبادان،  ششدانگ  مردم،  گردن  دروغش  و  راس  حوالی، 
رسمی و معتبر، جناب جنگ، آبادان 5 کیلومتر، و به زنی در حوالی تهران.

 
می خواستم از تو
غزلی داشته باشم

در باغچه ام، اسم تو را، کاشته باشم
   

از دست خودم راضی ام
ای کاش تو باشی

لبخند تو را در بغلم داشته باشم
   

تصویر قشنگی است به جرم تو شکستن
وقتی نفسم را ز تو انباشته باشم

   
تو کوه بلندی

که مه آلودی و ابری ! 
در دامنه ات پرچمی افراشته باشم

   
یعنی که جهان

مردی از این دست ندارد
گفتم : 

قدمی سرزده برداشته باشم
   

تقدیر تو این است خداوند بمانی
هر چند تو را حادثه پنداشته باشم

   
دیدم که نیازی به خداوندی من نیست
گیریم که گل کرده و گل کاشته باشم

   
هر چند

غزل های مرا دوست نداری
می خواستم از تو
غزلی داشته باشم

»ناصر ندیمی«
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زمانه با من است
تا تو با منی زمانه با من است

بخت و کام جاودانه با من است
تو بهار دلکشی و من چو باغ

شور و شوق صد جوانه با من است
یاد دلنشینت ای امید جان

هر کجا روم روانه با من است
ناز نوشخند صبح اگر توراست

شور گریه ی شبانه با من است
برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست

رقص و مستی و ترانه با من است
گفتمش مراد من به خنده گفت

البه از تو و بهانه با من است
گفتمش من آن سمند سرکشم
خنده زد که تازیانه با من است

هر کسش گرفته دامن نیاز
ناز چشمش این میانه با من است

خواب نازت ای پری ز سر پرید
شب خوشت که شب فسانه با من است

                 »هـ. ا. سایه )امیر هوشنگ ابتهاج(«

زبان نگاه
نشود فاش کسی آنچه میان من و تست  

تا اشارات نظر، نامه رسان من و تست

گوش کن! با لب خاموش سخن می گویم؛             
پاسخم گو به نگاهی که به زبان من و تست

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید،              
حالیا چشم جهانی نگران من و تست

گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید،               
همه جا زمزمۀ عشق نهان من و تست

این همه قّصۀ فردوس و تمنای بهشت                 
گفت و گویی و خیالی ز جهان من و تست

نقش ما گو ننگارند به دیباچۀ عقل،                    
هر کجا نامۀ عشق است، نشان من و تست

سایه! ز آتشکدۀ ماست فروغ مه و مهر،                     
وه از این آتش روشن که به جان من و تست

                  »هـ. ا. سایه )امیر هوشنگ ابتهاج(«
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 آموزش موسیقی به کودکان به روش ارف 

 آموزش موسیقی به کودکان به روش ارف روش جدید آموزش موسیقی به 
کودکان است. این روش را کارل ارف آهنگساز المانی ابداع کرده است. 

کودکان با فراگیری این روش می توانند با سرعت موسیقی را آموخته و با 
استفاده از سازهای بسیار ساده و با قابلیت اجرایی باال به راحتی تکنیک های 

الزم برای نوازندگی را یاد بگیرند و به دنیای جدیدی وارد شوند که توانایی 
های بسیاری به آنها هدیه خواهد داد. از جمله:  ـ آشنایی با تئوری موسیقی 

و کسب توانایی نت خوانی و ریتم خوانی 

1 ـ آشنایی با روش های انرژی زا و شادی آفرین از طریق بازهای ریتمیک 
2 ـ کسب قابلیت های گروهی 

 3 ـ شریک شدن در گروه موسیقی ارف و اجرای برنامه های مفرح و هماهنگ 
4ـ  فراگیری نغمه ها و اشعار ملی و محلی ایران زمین و شناخت ملودی های ایرانی 

5 ـ ترویج فرهنگ پربار ملی از طریق اجرای موسیقی محلی 
6 ـ آشنایی با موسیقی سایر ملل با استفاده از گونه هایی از رقص موزون 

7 ـ فراگیری فلوت ریکوردر )مناسب ترین ساز برای فراگیری موسیقی( 
8ـ  حفظ زبان مادری از طریق فراگیری اشعار فارسی و اجرای ترانه های گروهی 

9ـ ساز های اصلی از طرف مدرسه تامین خواهد شد 

ORFF SYSTEM
This year we are adding a new music class based on 
Orff system. Classes would be on Sundays from 12 
noon to 1:00 pm. Students, in any age can attend these 
classes. The music instruments would be provided by 
School. No prior knowledge of music is necessary. In 
these classes students would learn:  general concept 
of melody and rhythm, rhythmic games, team work and 
Iranian folk songs, 

Dear Parents and Students:
Iranian School of San Diego is starting its 28th 
year of activities.

Registration for Branch (I) is on Sunday September 13 
and for Branch (II) on Thursday September 10, 2015.  
The classes for each branch start exactly one week after. 
Our Persian language program consists of three levels, 
Beginner, Intermediate and Advanced. Each level takes 
two years to complete. We are also offering adult classes 
for Persian learners as well as Kindergarten and Preschool 
classes. The minimum age to attend school is 4.5 years. 
Beside the language classes, we offer extracurricular 
activities such as Folk Dancing, Theater and Music. The 
classes on Sundays start at 9:30 consist of three ses-
sions of reading, writing, listening and speaking. There 
is also one hour of applied Persian which includes culture 
and communication. The classes for Branch II remain the 
same, from 6 to 8PM. Please note the following:

•	 Due to popular demand, the “music appreciation work-
shop” will be presented throughout the year.  

•	 We will continue to offer Persian Music classes along 
with Dance and Theater. We do however need a mini-
mum of 5 registered students for each class. These 
classes are for the Sunday sessions only. 

•	 Beginner 1  classes will have a new colored text books.  

•	 There will be a $50 late registration fee after 9/13 
(Branch I) and 9/10 (Branch II). 

 For more information regarding registration, tuition and 
payment methods, please visit our websitehttp://www.
pccsd.org/issd/  or call 858-552-9355.  You can register 
on line to avoid the registration rush. 

Please Note: Our Persian Language Program is accredited 
by San Diego Unified School District and the San Deguito 
School District. High school students can take Persian to 
fulfill their second language requirements. Persian would 
be transferable and honored by the University of Califor-
nia and the California State systems. 

For more information please contact our office at  
858-552-9355.

دینگ دانگ!
 این صدای چیست؟ زنگ مدرسه. گرچه از فصل تابستان هنوز یک ماه باقی 
مانده است، تعطیالت تابستانی مدرسه به روزهای پایانی خود رسیده است و 
به زودی کالس های درس از صدای پای بچه ها و هیاهوی دانش آموزان پر 
می شوند. مدرسه ایرانیان سن دیگو منتظر حضور شاد و پرنشاط شماست.
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 نمونه از در خواست های دانش آموزان سابق مدرسه برای کمک آموزگاری: 
 

به عقیده ی من، یاد گرفتن زبان فارسى درهای زیادی را برای من باز 
کرده است. برای مثال، من توانستم به زبان فارسی با تمام فامیل هايم 

در ایران ارتباط بر قرار کنم. بعالوه، قادر به خواندن و نوشتن متن 
های فارسی هستم. با یاد گرفتن زبان فارسی، با فرهنگ ایرانی بیشتر 
آشناشدم و میتوانم زبان فارسی را به عنوان زبان دوم برای پذیرش در 

دانشگاهها استفاده کنم. وقتی فامیل هایم از ایران میایند به آمریکا 
و میخواهند بروند خرید یا بروند دکتر، من میتوانم برای آنها ترجمه 

بکنم. و همینطور به ایران که میروم،  وقتی در بازار های ایران خرید 
میکنم به راحتی میتوانم چونه بزنم.

 من با افتخار میتوانم بگویم که 4 سال به عنوان كمك معلم  در مدرسه 
ی ایرانی ها خدمت کردم. ودلم ميخواهدباز هم كمك معلم بشوم تا 

همانطور كه  این در ها به روی من باز شد،  برای بقیٔه بچه های ایرانی 
هم باز شود.  

                                                 با احترام،         ثنا معّزی
   

 اين سومين سالى هست كه ميخواهم T.A      بشوم، و هر سال با 
خوشحالى كه مدرسه ايرانيان داره شروع     ميشه اين ايميل را ميفرستم. 

دو سالى كه من تجربه داشتم، يك سالش كمك معلم بودم و سال 
ديگرش در كتاب     خانه مدرسه كار ميكردم. و از ين دو تجربه خيلى 

چىزها ياد گرفتم. و به اين نتيجه رسيدم كه معلم ها كارشون اسون 
 بشم كه كارشون را كم كنم،  T.A  نيست، و براى همين دوست دارم  
 بودن نه تنها كمك  T.A و كمكشون بكنم  هر جورى كه الزم باشه  .      
به معلم هست بلكه براى بچه ها هم خوب هست، چونكه اونها هم 

ميتوانند با كسى حرف بزنند كه مدرسه ايرانيها را تمام كرده و ميبينند 
كه تمام يكشنبه ها يا پنجشنبه ها كه      به مدرسه رفتند چقدر آخرش 
در همچين موقع هايى به دردشان ميخورد. در هر صورت من دوست 

  دارم همه زحمتهاى معلم ها را جبران كنم .
                                                                      شیدا معّزی

آگهی ثبت نام سال 2016   – 2015
شعبه اول  یکشنبه 13 سپتامبر 2015 از ساعت 9:30 تا 12 ظهر

C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

شعبه دوم  پنجشنبه 10 سپتامبر 2015 از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر
C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

ISSD Registration 2015-2016
Branch I    Sunday September 13, 2015 at 9:30am-12pm 
Branch II   Thursday, September 10, 2015 at 6-8pm
Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School 
9550 Carmel Mountain Road • San Diego, CA 92129
For more information: 858-552-9355
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هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی، همان طور که در شماره های قبل به اطالع رسید این 
صفحه را اختصاص داده ایم به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام 
های هابیل و قابیل. این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف 
دارند و با وجود آن که در یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند، 

نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف یکدیگر دارند. از آنها خواسته ایم که 
در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرات خود را بگویند. ما بدون 

هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم و قضاوت را به عهده شما می 
گذاریم. اگر خوانندگان گرامی نظراتی به طرفداری یا مخالفت با هر یک دارند 
می توانند این نظرات را، از طریق فرستادن ای میل به آدرس پیک، با ما در 

میان بگذارند. گفتار این بار در رابطه با »مبارزات انتخاباتی« است. 

هابیل: باور کن خیلی سعی کردم که جلسه برخورد و مناظره کاندیداهای 
ریاست جمهوری جمهوری خواه ها رو تا آخر بینم ولی نشد. یعنی طاقتم 

تموم شد. حتما تو تا آخر نشستی و تماشا کردی؟ خیلی جای تاسفه! آخه 
اینا کی هسن دیگه؟ یعنی اینا بهترین آدمایی هسن تو حزب شما که کفایت 

رییس جمهور شدن دارن؟ من فکر می کنم اگه ترامپ توشون نبود هیچ کس 
دیگه رو نداشتن که مردم عالقمند بشن و بشینن و تماشا کنن. خیلی ها 

نشسته بودن ببینن ترامپ دوباره پاچه کیو می گیره. در واقع اینترتینمنت 
بود نه مناظره. توی این هفده نفر یکی نیست که سرش به تنش بیارزه.

قابیل: تو چرا شکایت می کنی؟ تو که باید با دمت گردو بشکنی. خب این 
خودش دمکراسیه دیگه. منم قبول دارم که بعضی هاشون حرف جدیدی 

واسه گفتن ندارن. ولی خب حقشونه که شانس شون رو امتحان کنن. توی 
همین برنامه هاس که مردم اونارو می بینن و سره و ناسره رو تشخیص می 

دن. دمکراتا خیالشون رو راحت کردن. یه کاندیدا علم کردن که هم پول داره 
و هم معروفیت. اون دو سه تای دیگه ام ول معطلن. ترامپ هم طرفدارای 

خودش رو داره. همین که با سیاستمدارای دیگه تفاوت داره و هرچی تو 
دلشه می گه، واسه مردم تازه س. واسه همین، اآلن بیشترین طرفدارو داره. 

ولی به نظر من بادش می خوابه و حرفاش عادی می شه. بعد مردم می رن 
دنبال کسی که حرف و برنامه داره.

هابیل: حرفت درسته که انتخاب نهایی رو مردم می کنن. ولی حرف من اینه 
که اینا، یعنی همه هفده تاشون همه یه حرف می زدن. همه با هر کاری که 
اوباما کرده مخالفن، همه با توافقنامه بین ایران و آمریکا مخالفن، با »اوباما 
ِکر« مخالفن. یعنی اینا فقط مخالفن، ولی هیچ کدوم طرحی ندارن، حرفی 

برای گفتن ندارن. انگار مسابقه محافظه کاریه. هی رو دس هم دیگه می 
خوان بیان. ببین اینو شخصی نگیر، ولی به نظر من مشکل جمهوری خواها 

کمبود آی کیو هس. یعنی رهبران خودشون رو در حد پایین ترین و عقب 
افتاده ترین اقشار جامعه پایین می آرن. یادته در زمان بوش می گفتن »بوش 

یکی از ماست. ما انو می فهمیم اونم مارو می فهمه«؟ خب این که رهبری 
نشد. اینا چشم دیدن آدم های باهوش تر از خودشونو ندارن.

قابیل: یعنی چی مشکل آی کیو دارن؟ یعنی چی اینا آدمای اسمارت رو قبول 
ندارن. اآلن توی همین جمع کاندیداها چند تا دکتر و وکیل و سیاستمدار 

موفق می خوای برات بشمرم؟ اینا همه شون توی کارخودشون موفق هسن. 
اگه نبودن به این جا نمی رسیدن. ولی در عین حال آدمای معتقدی هم 

هستن. آره خوب، اکثرا مسیحی های معتقدن که راه کارشون رو از اون جا 
می گیرن. این که اشکال نداره. خیلی راحته که بشینی و همه رو با یه چوب 
بزنی. اینا مخالف اینن که  هی دولت رو بزرگ و بزرگتر بکنن و مرتب مالیات 
مردم رو باال ببرن. یعنی مخالف حیف و میل هسن. می گن کسی نباید مفت 

بخوره و بخوابه و از دولت مواجب بگیره. می خوان سیاست خارجی کشور 

مبارزات انتخاباتی

روی ترس و انفعال نباشه. می خوان آمریکا به صورت تنها قدرت بزرگ دنیا 
بی رقیب باشه، نباید از خودش ضعف نشون بده. اینا کجاش عقب افتادگیه؟

هابیل: ببین مشکل دیدگاه و یا بهتر بگم جهان بینی نیس. مردم مختارن 
که به یک اصولی معتقد باشن. بزار فقط به این مسئله اشاره کنم و زود ازش 

بگذرم که در زمان هایی که به قول تو محافظه کارها، مثل ریگان و بوش، 
سرکار بودن دولت رشد خیلی بیشتری داشته و دخالت دولت تو زندگی 

مردم خیلی بیشتر بوده. بودجه نظامی و حیف میل رکورد داشته و کشور رو 
به مرز ورشکستگی کشوندن. ولی با تمام قدرت جلوی ابورشن وایستادن، 
جلوی بهداشت همگانی وایستادن، جلوی اتحادیه های کارگری وایستادن، 

جلو اضافه شدن حقوق وایستادن، وضع عموم مردم، به خصوص طبقه 
متوسط کارگر، بدتر شده ولی جیب افراد خاصی پر شده. اونا تمام هم و غم 

شون حمایت از پولدارا بوده. منتهی می آن از عقاید مذهبی مردم و اقشار 
پایین جامعه سوء استفاده می کنن و خودشونو نماینده اونا معرفی می کنن. 

متاسفانه همیشه هم تونستن با محدود کردن افکار به »گاد«، »گانز« و »ِگی ز«، 
این اقشارو به طرف خودشون بکشن. اونام بر ضد منافع طبقاتی خودشون 

رای دادن. جدا جای تاسفه!

قابیل: چه تو خوشت بیاد یا نه این معیارها واسه اکثریت مردم مهمه. مساله 
خانواده مهمه. فساد مهمه، قرض تریلیون دالری کشور و مصرف بی رویه 
پول مالیات مردم مهمه. اینا ممکنه واسه تو و امسال تو مهم نباشه، ولی 

اینا چیزایی یه که پایه های این مملکت روش بنا شده. اینا معیارهایی یه که 
آمریکا رو آمریکا کرده، یعنی بزرگترین و قوی ترین کشور دنیا. چرا آمریکا باید 
به کشورهایی مث ایران یا روسیه باج بده، در حالی که بزرگ ترین و پیشرفته 

ترین ارتش دنیا رو داره؟ این معیارها مهمه و باید به هر قیمتی حفظ بشن.
هابیل: من نمی خوام باهات بحث ایدئولژیک بکنم. می خوام برگردم سر 

کاندیداها و انتخابات آینده، ولی همین رو بگم که این معیارهایی که از اونا 
دم می زنی، معیارهای سفید پوست هایی یه که هنوز تو خواب خرگوشی 

هسن. دموگرافی کشور عوض داره می شه. به زودی با رشد اقلیت ها و به 
خصوص مهاجرینی که با افکار خیلی بازتری تو گوشه و کنار این کشور دارن 
جا می گیرن اینم عوض خواهد شد. اما برگردیم سر کاندیداها. به نظر من 

توی این مناظره، دلیل کاندیداها در عرض ارادت به بنیان های محافظه کاری 
و مخالفت بی قید و شرط با اوباما، جلب حمایت میلیاردرهای گرداننده این 
نمایش بود. هفته قبل از این گردهمآیی، اکثر این کاندیداها  در همین اورنج 
کانتی به دست بوس برادران کوک رفته بودن. حتما می دونی که اونا نهصد 

میلیون دالر سرمایه گذاری کردن تا رییس جمهور »محافظه کار« به کاخ 
سفید بفرستن. چند وقت پیش هم همین کاندیداها به دیدار آقای شلتون 

ادلسن، کازینودار میلیاردر معروف که یکی از بزرگ ترین طرفدارای نتانیاهو 
رهبر اسرائیله رفته بودن. این افراد پیش برنده معیارهای »محافظه کاری« 
هستن. اینا هستن که می خوان رئیس جمهور آینده را تعیین کنن. قانونی 

سیتی زن یونایتد هم که دست اونا رو واسه خرج کردن واسه کاندیداها کامال 
باز گذاشته. اونام دیگه محدودیتی نمی شناسن.
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قابیل: این هایی که تو میگی من نشنیدم. اصال نمی دونم این شلتون فالن 
کی هست. ولی نمی تونی این کاندیداها رو محکوم کنی که از امکاناتی 

که قانون در اختیار اونا گذاشته استفاده می کنن. مگه این امکانات واسه 
هیلری کلینتون نیس؟ و یا کاندیداهای دیگه؟ خوب اونام دارن استفاده می 

کنن. فکر می کنی این همه مخارج کمپین رو از جیب خودشون می دن؟ 
خوب میلیونرهای اون طرفی هم از کاندیداهای خودشون حمایت می کنن و 

واسشون خرج می کنن. اوباما هم از همین قانون استفاده کرد. افراد مختلف 
و اتحادیه های کارگری این همه پول ریختن توی کمپین اون. البته منم 

قبول دارم که حزب جمهوریخواه واسه جذب اسپانیش ها و سیاه ها مشکل 
داره. ولی اآلن توی همین جمع می بینی که یه کاندیدا هندیه و یکی هم یه 
دکتر سیاه پوست. به هرحال فکر می کنم هنوز خیلی زوده که این کاندیداها 
خودشون رو نشون بدن. من فکر می کنم اسکات واکر یا جب بوش می تونن 

از هیلری  ببرن.  وضع دمکرات ها مشخص تره.

هابیل: اتفاقا زیاد هم این طوری نیس. اآلن برنی سندرز خیلی تونسته از توی 
جناح چپ دمکراتا محبوبیت جلب بکنه. من فکر می کنم برای هیلری مشکل 
ایجاد کنه. حرف هایی رو می زنه که مردم رو به فکر انداخته. عمدتا محورکارش 
روی طبقه متوسط و کارگره. اون علنا می گه که سوسیالیسته. می خواد شهریه 
دانشگاه های دولتی رو برداره، بهداشت عمومی رو گسترش بده، حداقل حقوق 

رو افزایش بده، محدودیت هایی روی یک درصدی ها بگذاره... اینا واسه قشر 
جوون تحصیل کرده که تا خرخره زیر وام دانشجویه، کارم گیرش نمی آد و 

پوشش بهداشتی هم نداره خیلی ملموسه. من فکر می کنم وجودش خیلی توی 
کمپین مهمه. اگه حتی انتخاب هم نشه اقال می تونه مسایل مردم رو بیاره توی 
بحث و کاندیاها رو مجبور کنه روی اونا موضع بگیرن. مردم می بینن که رئیس 
جمهور قراره مدافع حقوق کیا باشه؟ مردم یا برادران کوک؟ یه نکته دیگه ام در 

نظر بگیر، شاید دفعه بعد درباره اش صحبت کنیم. اونم اینه که برات عجیب 
نیس که محافظه کارای این جا با به اصطالح محافظه کارای ایران و یا اسراییل 
زیاد توفیر نمی کنن. در ظاهر این همه با هم دشمنند، ولی انگار همه از یه جا 

آب می خورن، درباره اش فکر کن!

نمایش خوانی 

"بگو مگو" 
اثر اوژن یونسکو 

کار محمود بهروزیان
یکشنبه 26 سپتامبر در مرکز ایرانیان ساعت 8 بعد از ظهر

ورودی ١٠ دالر
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داستان کوتاه

باد ها و َمرَکب ها در مسلِخ برزخ
رضا ستار دشتی
 Kungsbacka، سوئد 

 
سِر ظهِرعاشورا بود و گرمای »ُخرما َپزون« بیداد می کرد؛ وسِط قبرستان 

کهنه ی آبادان. محشری به پا بود که مُپرس و معرکه ئی برقرار بود که میانداِر 
میدانش، »فخرو گاّلف« بود ــ  جلوداِر »ِسنج«زن های دسته ی بوشهری 

ها ــ افتاده بود روی زمین و َدهنش کف کرده بود. »ُمختار ُبرازگونی« 
اول، دسماِل دورگردن و خیِس عرِقی ش را َچلوند و باِل همان دستمال را 

زورچپون کرد میان دندان های فخرو که توی هم قفل شده بود.

بعدش از َپِر لیفه ی »َلنگوته«ش چاقوی ضامن دارش را در آورد و دور تا 
دورش خط کشید. هرکی از راه می رسید ــ البد محِض رضای خدا ــ نسخه 

ی ُمفتکی ــ البته آبکی ــ می پیچید. پیرمردی ــ گالبپاش به دست ــ 
گفت: »باید باِد "َمشایخ" باشه، َبخِت فخرو بلنده که مسلمونه و َچموش نیس 

وعالِجش فقط تو دِس "ماما" نصرِت بوشیریه.«

»کل بشیر« ــ لیموناد فروش ــ گفت: »نه خیرا، نه ئیجوره. از مو بُپرس! 
سره َمگه  ُحکمنی باِدش "نوباِن" نیمه مسلمون هم هّس و َدرمونش نه مُیّ

برسونیِمش خونه ی یه ماما یا بابای زار.«

غریبه ئی، پیش کشید تو معرکه و گفت: »هیشکدوم از ئینا نیس، یه چن 
ِپِشنگه ی ُاِو خُنک یا گالب بزنین به صورِتش، بعِدش ببرین برسونینش به ُاو 

پی دی. همی که یه باد کوندیِشن ی ُبخوره به جوِنش، حالش جا میات.«

 َدّمامَزِن معروِف بوشهری ها ــ »نا خدا ِخِدر« ــ پا گذاشت  جلو و خودش 
را جا کرد وسط جماعت. اول رو به غریبه کرد و گفت: »ِانگار خیلی ُاوتی 

خالو«. بعد خطاب به حاضران اضافه کرد: »اصال و َابدا، اگه ُاِو خُنک ُبخوره 
به جوِن ش َمرَکِب ِجِن ش، که خالو فخرو باشه، َرم می کنه و می شه واویال. 
ئو وخت خر بیار و ِجّنای کافر، بارکن. َبس خوُدم خبر داُرم چیه که همساَده 
ُشم و می دوُنم بادش زاره و خیلی یم ُکفریه. دوتا تون، زودتری، ِبره از مرده 
شور خونه، تابوِت بیاره تا ببریمش خذمت حّجی قادِر َسلخی که "بابا"ی زاره 

ــ  که فقط خدا می دونه تا حاال چن نوبت خوِن قربونی خورده   ــ فقط 
هموِنه که می تونه ئی باِد زاِر کافِر از َمرَکِب ش پیاده  ُکنه؛ خوِدَمم میُرم 

دینداش«.
 

طولی نکشید که به جای تابوت، نرِدبان زهوار دررفته ی چوبین رسید و 
انداختنش مثل جسد روش و یا علی گفتن و سوارش کردند روی تخِت روان. 
َدم در قبرستان  وانت جاداِر »جمس«ی، انگار    ُکن »ِاستمبای«؛ منتظربود. 

استارت زد و جا َکن شد و راند.

»عبدو   سیا« دوید دمباِل وانت و پایش را گذاشت رو سپر و کشید باال و کناِر 
نعِش فخرو، جا گرفت. کَمرِکِش راه، بی هوا، جمس کج کرد توی لین دِه 

احمدآباد – روز بد نبینی ــ نعِش فخرو، کنده شد و ُرمبید رو پاهای عبدو. 
زورش نمی رسید، َبِرش گرداند سِرجاش. زد رو ترمز و میخکوب شد ماشین. 

شوفر آمد و پرسید: »په ِبچه سی چه ِچّلپ گرفتی؟« عبدو گفت:»ُخب می 
خواُسم خالوم، تینا نباشه«.

پیادش کردند تا »بابا قادر« – بابای زار – سوارش را پیاده ُکند از روی َکت و 
کوِل »َمرکب« ــ که فخرو بود ــ و ِخالص ش ُکند از سنگینِی باِر زار. 

پیرمردی ــ شاید دستیاِر بابا ــ چفیه به سر و ِدشداشه ی سفیِد »ُچویت« 
زده َبِرش بود، آمد جلو و گفت: »اقباِل فخرو بلنده، آِخه پیاده ُکنون داریم 

ِامرو سی ئی َپنش تا جوونی که تو سایه ی ُکنار نشّسن زیِر سوباط. زبون بّسه 
ها، َهف روزه اینجان. روِز آِخرشونه ِامرو، اگه خدا بخوات، همی چن ساعِت 
دیگه، می َشن اهِل هوا و ِخالص.« واشاره کرد به پنج کفن پوش و معّطر به 
عطِر ُتنِد عربی و ادامه داد: »منتظِر بابا قادرن، ِدراِزش کنین بغل دّسشون.«

انداختند ش حاشیه ی نمد، کنار پنج تن گرفتار، که به حالت ُسجود نشسته 
بودند و شمد سفیدی ازفرق سر، تا نوک پایشان را پوشانده بود. فخرو ی ننه 

مرده، دراز به دراز، بی حرکت افتاده بود. پیره زن ی آمد و َملَمِل سفیدی انداخت 
ـ سفیدپوش بودند. ـ غیر از فخرو و مشایعیِن اوـ  روش. همه ی حاضرانـ 

َحّجی قادرــ بابای زار ــ صداش چاق کرد و رو به عبدو گفت: »هرکی ندیده 
بره بیرون«. از جاش َجم نخورد عبدو. اِزش پرسید: »یعنی ِبچه، تو تا حاال 

شاهِد پویین ُاُوردن بودی؟« دورغکی گفت: »ها، ئوَنم نه یه َدِفه، بلکت چن 
َدفه؛ دیُدم.«

حّجی قادر، َتَشِرش زد و گفت: »جیک نزنیا ِبچه و گه نه، ُمبتال می شی.« زِن 

حّجی ــ که صداش می کردند »ماما حلیمه« ــ خیزران به دست آمد و شد 
پاسبان و ایستاد باالی سِر عبدو.

بابا نَشست جلِو پاهای فخرو و ازش پرسید: »ها فخرو، چه خیرته ِامرو؟ سی 
مو ُبگو اهل کجان، نوِمش ِچِنه؛ نمی گه سی چه اسیرت ِکرده، آِخه چی می 
خوات از جوِنت؟ بپرس اِزش، چی طلب می ُکنه تا پیاده ِبشه ازَمرکِبش؟« و 
بنا کرد به کشیدن شست پاهای فخرو. چند تا ترق و تروق پیچید تو خلوت 

حیاط. بعد با »َبنَدل«ی از مو ــ بلکه ماِل ُبز ــ پاهای فخرو را گره زد به 
هم. خروس ی خوش آب و رنگ، از چینه ی بام پرید وسط حیاط و اذاِن 
بی ِهنگام گفت. ماما، نوک خیزرانش را زد به فرق تاجداِر خروس و گفت: 

»کیش، حروم ِبشی، حرومزاده« و صدای خروس را گره زد بیِخ گلوش.

طولی نکشید که »ماما حلیمه« رفت تو تاریکای اتاق و با کاسه ئی ُپر از روغِن 
ماهی آمد و داد دسِت بابا. اوهم با دوسه تا پِر رنگین کماِن خروس، می مالید 
زیر دماغ فخرو. بوی ِزفِر»موئی موتو« پیچید تو کاسه ی سِرعبدو که مجبورش 

کرد ِدماِغش را محکم بگیرد میان شست و اشاره.

هر دو بال و پاهای خروس، رفت زیِرنعلیِن شیخ ی بی عمامه و سرش جدا 
شد از تن و توی ُخل و خاک، پر و بال می زد به تقاّلی جان. خوِن خروِس 
َمذبوح را در کاسه ئی، ساّلخ آورد و دادش دست بابا، او هم انگشتش را به 

خون آلود و لیسیدش و دو قاشق از همان خون، ریخت تو دهِن فخرو.

همچون خوشه ی افشان ُگل ی که بر تاُرک ساقه ی باریِک نِی تنها که روئیده 
باشد بر کرانه ی »حوِرُدورق«، که درهجوم باد می لرزد؛ می ِدکید تمام َتن و 
بلکه جاِن عبدو و دندان هاش، ِکِرچ ِکِرچ صدا می کردند و می خائیدند گاهی 

زبانش را. دوید و رفت گوشه ی حیاط تا ُتف کند گرمای خون ی که جمع 
شده بود در دهانش، اما چنان َغثیان ی کرد که پاشید به در ودیوار و ُپر و 

پای خودش.

بابا به زبان ی نامفهوم، َقرو قاطی از عربی، بوشهری و افریقائی می خواند و 
آن پنج َتِن گرفتاِر زار ــ دو زن و سه مرد که بنا بود به جمع »اهل هوا«ی 

مصیبت زده بپیوندند ــ تکرار می کردند وردهای بابا را، فخرو اما صداش در 
نمی آمد از گلو. بعد رو به »ِجن«ی که نمی دیِدش عبدو، َتَحّکم کرد بابای 

زار: »حاال دیگه به قدر الزم خون خوردیم. َپه هر چی زودتری از َمرکبت پیاده 
ُبشو تا فخرو ی َمغضوب خالص بشه ازُحکِمت.« بعد با خیزرانش اول ضربه 

هائی چند، زد توی سِر »از ما بخترون« ــ که هیچ کس نمی دیدش ااّل بابای 
زار ــ و بعد با نرمه ضربه هائی زد روی شکِم َوَرم کرده ی فخرو که ِمثل بشگه 

ی آبجو قوس برداشته بود روی تنش و گفت:» ِیاّل بُجم فخرو وگه نه دوباره 
سوارت می شه ها.«

ماما حلیمه    رو به جوان ی گفت: »برو ُویسا بیرون حیاط، نذارهیشکی بیات 
داخل.« و خودش ُکلوِن دروازه را انداخت و ُمحکم کرد. بعد همراه شد با 

چند زن جوان و آمدند و دوِر فخرو و همبنداِن او حلقه زدند. دختراِن کم سّن 
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و سال، افزوده شدند به آنان و شروع کردند به نرمه های شیون ی موزون. 
 بابا فرمون داد: »موُدندوِم بیارین!«. نوجوانی، َدّمام کوچِک َتک پوسته ئی 

آورد و داد به دستش. بابا، نشست روی ُکرسِی پایه کوتاه ی ــ پائین پای 
فخرو ــ و گردن کشید به پشت سرش و گفت: »کل حسین، تو َگپوِت بیار 

و بزن، ُمندو، توَنم با کسری ت همپاش ُبشو . «

میانساله مردی با یک دّمام دو َوِر بزرگ و جوانکی با دو پوسته ئی کوچک، 
بنا کردند همراهی کنند بابا را و بکوبند گوئی از سِرخشم.

همان دختران و زنان جوان، آمدند و دوِر نعش حلقه زدند و به اشاره ی سِر 
ماما حلیمه، خوش خوشک، »َشروه«ئی خواندند که جز اصوات چیزی نمی 

شنید عبدو. ِورد هائی خواندند آنان که فقط »فو« و»فوتی« می رسید به 
گوِش او.

به ناگه پشت دِر حیاط الک و لیک ی برخاست. زن ی آمد و به ماما حلیمه 
گفت: »ننه و هر دوتا َدِدی فخرو، اومدن.« گفت: »برو ُبگو صبر داشته 

باشن تا بابا ازکاِرش ِخالص ِبشه.« 

از آن پس، دختران ی، آمدند که نشانه های ُبلوغ شان، جوجه کبوتراِن 
بی تجربه و نوَپر، بال بال می زدند و میِل پرواز داشتند از پرچیِن سینه ها. 

آمدند به میان و رقص ی نرم و نازِک بندری آغازکردند. نگاِه نوبالِغ عبدو، به 
َتک و ُدو افتاد واسیِر َتب شد و بی تاب. چشماِن سرگشته ی او، گرفتاِر»باِد 
زار« شد و همراِه ُهرِم گرمائی که می پیچید زیرجامه های گشاد، خزیدند و 

به آرامی رفتند زیِر ِجلِد رقصندگان.

ماهیچه های فخرو، هرَازگاهی می پرید از جا و برمی گشت سِرجاش که 
می دید؛ عبدو. خیلی آرام، ُخرُخِر بّره ئی نیمه ِبسِمل  که می پیچید دروِن 

سینه ی فخرو، می شنید عبدو. وزان پس، ُقل ُقِل قلیان ی چاق؛ می 
شنید عبدو از تنگنای گلوگاِه فخرو.

 پشت سِررّقاصان، دو کاره زن ی سفید پوش ایستاده بود که با سینی ورشو 
بّراق ی به دست، آمد وسط. گوشه ی سینی ش، سِرتاجداِرخروس، میان 

َنعلبکی افتاده بود خونین. کناِر سِر رنگ پریده، چن َپِر ریحان بود و بشقاب 
ی ُپر از ُرطب و ُمشتی »ُکناِر« پوک و ُچروک و باریکه ترکه هائی خوشبو 

همنشیِن سبزی هائی بودند که نمی شناخت؛ عبدو.

بابا گفت: »نفس توِن حبس کنین که می خوام َمتوری بخوُنم . «
مثل َمشک دوغ، تن بابا، ُجمبید به چپ و راست و با صدائی َخشدار؛ 

َعزایم ی ُلندید. اما چنان نا مفهوم بودند، که یک کلمه ــ حتا ــ نفهمید از 
اوراِد آن َلبالب؛ عبدو.

بیخ گوِش عبدو، ناخدا ِخِدر گفت: »ِچَقد، ُمنگ ُمنگ می ُکنه حّجی!«
مغرب که نزدیک شد و تاریکای کمرنگش را ریخت توی خالِی حیاط، رنگ از 
ُرِخ حاضران و »اهل هوا« پرید. پنج تِن رها از بند تحّصِن هفت روزه و چّله 
نشینِی تلقین و اوراِد  نامفهوم، برخاستند از جای و دست بابا را بوسیدند و 
او دست  گذاشته بود روی سِر هریک و پشت دست خودش را می بوسید. 
بابا درآمد و اول رو به همراهاِن پنج تنان ــ به ظاهر رها اما اسیراِن حلقه 

ی تنِگ »اهل هوا« ــ گفت: »خاطرجمع باشین، َمشّرف شدن.«

سر به گریبان ُبرد، بابا و بنا کرد ُلنده دادن و ِپچ ِپچ  ُگنگ ی؛ با مخاطِب 
درون خویش. سر برآورد و خطاب به ناخدا ِخِدر ــ قّیِم فخرو ــ گفت: 

»جوری که ئی نا مسلمون می گه، گویا دیشو امر ِکرده بوده به فخرو که 
ِامرو یه دِل سیری عرق و آبجو ُبخوره تا غلط ُغلوط سنج بزنه و نظم سینه 

زنا، به هم ُبخوره. فخرو هم گفته رو چیُشم. الِکن امروز همو جور که 
خوتون می دونین، ُخلِف وعده ِکرده.

 
می گه موَنم سزاِش داُدم. امشو باَیس همین جا بست بشینه و فلفل سرخ 

هندی بماله پشت ِپلک چیشاش تا نتونه چیش بذاره رو هم تا َدمَدمای 
خروسخون، بعدش میام و محض خاطِر شریِف خوت می بخُشِمش و از 

َمرکُبم میام دوَمن . «
نفِس ُپرجونی کشید فخرو، مثل غّواص ها. ِپلک هایش را به آرامی َگشود.
زاُنواِن نوجواِن عبدو، خمید و همان جا که ایستاده بود، همچو َمخروبه 

دیواری؛ توی خلوِت خودش ُرمبید.
 

معرفی نویسنده

رضا ستار دشتی، نویسنده کتاب »در آینه ی خاطر« است که شرح و معرفی آن 
در یکی از گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب سن دیگو آمده است. ستار 

  Kungsbacka  دشتی به گفته خود آموزگار بازنشسته ای است که در شهر
سوئد به بازسازی خاطراتش می پردازد. کتاب »در آینه ی خاطر«، شامل هفتاد 

سال خاطره است که بیش از چهل سال ش در آبادان و تهران می گذرد و 
مابقی در شیراز، مسجد سلیمان، هفتگل ، زرند کرمان ، بستان خوزستان و 

روستا هایش، گناوه، بوشهر، برازجان و کنگان؛ و سرانجام سوئد.
آشنایی من با رضا ستار دشتی باز می گردد به سال 1356، زمانی که دانش 

آموز سال سوم ریاضی در دبیرستان امیرکبیر آبادان بودم و او دبیر درس »آیین 
نگارش«مان بود و بر خالف جریان معمول آموزش ادبیات و آیین نگارش، 

سبکی مستقل و مخصوص به خود داشت در تدریس. ما را به دیدن فیلم می 
برد، از سبک داستان های کوتاه می گفت، شعر نو می خواند، و برای ما در 

کالس موسیقی می گذاشت. او شاگردانش را تکلیف می داد تا داستان کوتاه 
بنویسند.

رضا ستار دشتی قلم زیبایی دارد و داستان هایش حاوی بار عظیمی از فرهنگ 
مردم جنوب است. او شاهدی است بر تاریخ و فرهنگ عامه ی مردم، آن بخش 
هایی که به غفلت یا به عمد آورده نشده یا کمرنگ شده است. »باد ها و مرکب 

ها در مسلِخ برزخ« یکی از این داستان هاست.
                                                                   سعید نوری بوشهری 

آلبوم سه گاه گروه درناب نامزد جایزه 
موسیقی ملل سن دیگو شد!

درناب، که بیش از 25 سال پیش به اسم داروک به هّمت 
تشکیل شد،  بهرامی  فرهاد  و  علی  صدر  خبازیان،  رضا 
آمریکایی  و  ایرانی   جوان  نوازندگان  از  بسیاری  با  امروز 
به کار خود ادامه میدهد. این گروه سعی  بر آن  دارد که 
موسیقی دستگاهی ایران را اشاعه دهد، و پلی باشد برای 

نزدیکی  فرهنگها. 

سه گاه درناب را اینجا بشنوید:
http://www.cdbaby.com/cd/dornob2

Local music group Dornob's album SEGAH has 
been nominated for a San Diego Music Award 
(Best World Music Album)! If you remember, 
Dornob performed at the Iranian American Center 
in November of 2014.

Dornob are a multicultural collective of musicians 
- now spanning two generations - who've been 
playing Iranian music(s) in San Diego since 1985. 
Their goals include learning the musical tradition, 
fostering creativity, and crossing cultural bridges.

Listen to Dornob:SEGAH here: 
http://www.cdbaby.com/cd/dornob2
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www.pccus.org
                   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 160( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30 سپتامبر به 

وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

    
سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی  ـ آمریکایی

         www.iasfund.org)858( 552تلفن  9355 ـ   

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(

Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین:  6232  ـ

www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

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

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )858(

www.mehrganfoundation.org   

خانه ایران: )IRAN( 4726 ـ232 )619(
یکشنبه ها از ساعت 12 تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  619.232.7931

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

Center for World Music                 مرکز دنیای موسیقی
         www.centerforworldmusic.com
Coast Blvd. La Jolla, CA  92037 1133
http://nakhnamaa.blogfa.com

شبکه ایرانی ـ  آمریکایی علوم زیستی 
  www.ialsn.org

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 
Top Gun St. #7, San Diego, CA  92121 6790 آدرس مرکز ایرانیان:

ماز جبرانی
سپتامبر 19 ـ17 برنامه کمدی با ماز جبرانی

www.americancomedyco.com

619-795-3858 
818B 6th Ave, San Diego, CA  

 بگو مگو" اثر اوژن یونسکو"
کار محمود بهروزیان

یکشنبه 26 سپتامبر در مرکز ایرانیان ساعت 8 بعد از ظهر

جشن مهرگان در موزه هنر سن دیگو
شنبه 2 اکتبر در موزه هنر سن دیگو بلبوا پارک

كنسرت دستان با مهديه محمد خاني
 Q Auditorium , Qualcomm   شنبه 17 اکتبر  در

تهیه بلیط 858-552-9355

ُجنگ فرهنگی 
دومین جمعه هر ماه  در ساعت  7:30 شب در مرکز ایرانیان

11سپتامبر و 9 اکتبر ساعت 7:30 در مرکز ایرانیان

گروه فیلم و گفتگو
 اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان، ساعت 5:30 بعد از ظهر  در محل مرکز ایرانیان 

6 سپتامبر و 4 اکتبر در مرکز ایرانیان

Expressive Arts Workshop
IAC اولین شنبه هر ماه از ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر در

تصنیف خوانی
IAC سومین جمعه، یک ماه در میان تصنیف خوانی از ساعت 8 بعد از ظهر در

نمایشگاه نقاشی 
در مرکز ایرانیان  دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن: 9634ـ735 )858( 

آموزش سنتور زیر نظر آرش دانا   تلفن: 1851ـ278 )619(
آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری   تلفن: 1913ـ349 )858(

کارگاه دف   سه شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 
 در محل دفتر کانون فرهنگی  زیر نظر علی صدر  تلفن: 9355ـ552 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

آگهی ثبت نام 2016ـ 2015
شعبه 1 یکشنبه 13 سپتامبر 2015 از ساعت 9:30 تا 12 ظهر

شعبه 2 پنجشنبه 10 سپتامبر 2015 از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
For more information: 858-552-9355

 آکادمی رقص های ملی 9355 ـ552 )858(
شعبه 1         یکشنبه از ساعت 9:30 تا   1  بعد از ظهر

Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road   San Diego, CA 92129
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گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب 
در ماه های جون و جوالی

در دو گردهمایی ماه های جون و جوالی، این کتاب ها معرفی شدند:

• قصه گویی  ـ دکتر آرتور روشن: برای تربیت و پرورش کودکان؛ بهره گیری 
از داستان برای کمک به کودکان در رفع مشکالت زندگی

•  شوهر آهو خانم – علی محمد افغانی )داستان بلند(؛ رمانی که در سال 
1340 منتشر شده و با استقبال کم نظیری در بازار کتاب ایران رو به رو شد.

• خاتون در آینه – انتخاب و مقدمه تورج رهنما؛ تصویر زن در آثار داستان 
نویسان معاصر ایران

• تکت التری – عزیز حکیمی )داستان کوتاه از نویسنده افغان(

• چراغ ها را من خاموش می کنم  ـ زویا پیرزاد )داستان بلند(؛ با معرفی 
نویسنده، آثارش و خالصه داستان

داستان در مورد زندگی یک زن ارمنی ساکن آبادان در دهه 1340 است. او 
با این اعتقاد پدرش که »... بحث کردن با آدم ها بی فایده است« زندگی را 

سپری کرده و با روزمرگی روبرو می شود. به اعتقاد معرفی کننده کتاب، الزم 
نیست زن باشی تا حس شخصیت اول داستان را درک کنی. یکی از مشخصه 

های بارز داستان، حضور نامحسوس نویسنده در آن است.

•  گربه های آدمخوار – هاروکی موراکامی، ترجمه مهدی غبرایی )مجموعه 
داستان های کوتاه(؛ راوی در اکثر داستان ها اول شخص است و داستان ها 

تم تنهایی و جدایی دارند. در داستان »گربه های آدمخوار«، گربه ها نقش 
اساسی در بیان قصه های درون داستان ایفا می کنند، شاید بتوان گفت 

موتیف های داستان هستند.

• یک آسمان شقایق سرخ – زهره قهرمانی )داستان بلند، ترجمه فارسی(

• شازده کوچولو – آنتوان دوسنت اگزوپری، ترجمه احمد شاملو

• چاه به چاه – نوشته رضا براهنی )داستان بلند(؛ این داستان با داستان 
»گیله مرد« بزرگ علوی قابل مقایسه است.

• سه گانه دوقلوها )دفتر بزرگ، مدرک، دروغ سوم( – آگوتا کریستف 
)داستان های بلند(؛ این سه داستان مسایل و مصائب مردم در اثنای جنگ 
جهانی دوم و اشغال کشور توسط قوای بیگانه و هم چنین برقراری حکومت 
کمونیستی را بعد از جنگ مطرح می سازد. خوی غیر انسانی شخصیت ها 

در داستان مینیمالیستی »دفتر بزرگ« و هم چنین فضای تاریک داستان در 
»مدرک« و فروریزی شخصیت ها در »دروغ بزرگ« قابل تامل است. صحبت 

به میان آوردن از مصائب و مشکالت جامعه فاجعه زده – مانند ارتباط 
جنسی با محارم – و پرداختن به آنها در سایه وقایع اصلی داستان، از نکاتی 
است که معرفی کننده کتاب مطمئن نیست که از روی قصد توسط نویسنده 

صورت گرفته و یا ناشی از تنگنای ترجمه باشد، اما هم چنان داستان ها را از 
کشش نینداخته  و از جذابیت آن ها نکاسته است.

• ما – مهناز عطارها؛ داستانی خوب از لحاظ شخصیت پردازی و ایجاد حس 
تعلیق

• خانه خاموش – اورهان پاموک )نویسنده  اهل ترکیه(، ترجمه سارا 
مصطفی پور؛ هر فصل توسط یک راوی مجزا و مشخص، حتی از لحاظ لحن، 

و از زاویه دید شخص اول مطرح می شود. داستان از دهه میالدی1900 
شروع شده و تا زمان معاصر ادامه می یابد. دیالوگ های روان و پشت سر هم 

هستند بدون نقل قول و استفاده از »گفتم« و »گفت«.

• ملکوت – بهرام صادقی )داستان بلند(؛ در ابتدا این داستان با داستان 
»بوف کور« صادق هدایت مقایسه شد. منطق داستان از جمله اول آن پیدا 

می شود. نویسنده از مسئله عدم توازن روانی شخصیت ها و هم چنین از 
تکنیک  foreshadowing  در روند داستان استفاده ای بجا و موثر کرده 

است. بن مایه داستان فرزند کشی است از روی حسد. این داستان در پنج 
فصل نوشته شده است.

چند تن از شرکت کنندگان تمام یا بخشی از داستان های خود را خواندند 
و در موردشان بحث و گفتگو انجام گرفت. یکی دیگر از دوستان نیز شرکت 

کنندگان را به شنیدن متن زیبای ادبی خود میهمان  کرد.

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

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
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Film & Discussion 
Every First Sunday of the Month
Show Time: 6:00 9:00 pm

Iranian ـ American Center
6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA  92121

اولين يكشنبه هر ماه

فیلم
و گفتگو

 کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند 

Persian Cultural Center Presents

پهلوان نامه گیلگمش و داستان عشق و انتقام   
 نوشته تیفانی فاکس 

   
 

افسانه گیلگمش، متنی قدیمی که به عنوان نخستین نوشته ی ادبی تاریخ 
بشر شناخته شده است خوانشی نوین و امروزی یافته!

پنجشنبه بیستم آگوست 2014، کوالکام انستیتوت در دانشگاه کالیفرنیا در  
سن دیگو فیلم کوتاه ساخته المیرا محبعلی را نمایش داد به نام پهلوان نامه 

گیلگمش، داستان عشق و انتقام. محبعلی به این داستان باستانی که 2800 
سال قبل از میالد مسیح در بین النهرین نوشته شده نگاهی دوباره انداخته 

و مشابهت های میان این افسانه و اتفاقات روزمره زندگی امروز را بررسی 
 می کند. محبعلی در این بررسی سئواالتی درباره روابط زن و مرد برمی انگیزد

او می گوید: »وقتی در حال تحقیق در مورد متن بودم متوجه شدم که هویت  
من به عنوان یک زن در این افسانه قدیمی نادیده گرفته شده است.« او ادامه 
می دهد: »فرهنگ معاصر ایران و متن بابلی پهلوان نامه شباهت های بسیاری 

دارند. بسیاری از مشکالت فرهنگی  ما که تازه و معاصر به نظر می رسند 
 »ریشه در این افسانه ی قدیمی دارند«.

برخی از مسائلی که در کارهای محبعلی و بازخوانی اش از افسانه کهن  
گیلگمش مطرح می شود اشاره به سحرآمیز نمایی شخصیت زن شرقی در 

 دوران پسااستعماری و ساختارهای دوگانه قدرت دارد.

محبعلی در مقایسه نسخه های سومری و بابلی این پهلوان نامه می گوید:  
»نسخه اصلی و قدیمی تر افسانه که در الواح زبان سومری است بر جهان بینی 

مادرتباری تاکید دارد و داستان را با احترام نسبت به شخصیت ایزدبانوان 
روایت می کند«.

 
محبعلی که در سال 2002 از ایران به آمریکا آمده، زبان اکدی را در دانشگاه  

کالیفرنیا در سن دیگو آموخته است. او در خصوص بررسی نسخه آکدی 
پهلوان نامه گیلگمش چنین ادامه می دهد: »تغییر در لحن و شیوه برخورد 

با ایزدبانو ایشتار در نسخه اکدی این افسانه بسیار تعجب برانگیز بود. نه 
تنها در نسخه بابلی )آکدی( نحوه برخورد پادشاه نیمه خدا با ایزدبانو ایشتار 
توهین آمیز است، بلکه دالیل موجه رفتار بی رحمانه ایشتار حذف و یا تغییر 
یافته است. گفتار گیلگمش در وصف شخصیت غیرقابل اعتماد و بیرحمانه  

ایشتار در مقایسه با نسخه های قدیمی تر بسیار مغرضانه می نماید.
 

در فیلم کوتاه »داستان عشق و انتقام« تعدادی بازیگر را در نقش های 
خدایان و ایزدبانوان در حال تصمیم گیری می بینیم. هرچند در خلق 

سکانس هایی مانند »نشست خدایان« باید محبعلی را ستود، اما فیلم در 
مجموع بازتاب بخش هایی است از نسخه  باستانی پهلوان نامه گیلگمش .

 
از نظر المیرا محبعلی این فیلم نقل داستان گیلگمش نیست، بلکه کوششی 
است بر نقل بخش هایی از نگاه ایزدبانو در این افسانه  قدیمی. او بر این باور 
است که در نسخه های ترجمه شده توسط زبان شناسان غربی، جای خالی 

مذاهب زن مدار و جایگاه تحقیر شده  ایزدبانوان مشکوک به نظر می رسد.

Source: UC San Diego News Center
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1 ـفهم و دریافت ـ دهستان بخش الموت باالی استان قزوین 2 ـ خویشی 
داشتن ـ سالح کاشتنی ـ گیاهی است از تیره سوسنی ها که مصرف خوراکی 

نیز دارد  و با چلو کباب خورده می شود 3 ـ اثر پا ـ بسته کوچک مدار 
مجتمع شامل تعداد زیادی عنصرهای منطقی که در کامپیوترها به کار می 

رود ـ گوشت ترکی ـ دیوار بلند 4 ـ همراه پیچ و مهره ـ ساز چوپان ـ مقصود 
و هدفـ  پرگویی 5ـ  طایفه کریم خانـ  جارو جنجال – چروک پارچه 6ـ  ویرانگر 
ـ ثبات و بقا ـ میوه نرسیده 7 ـ بی دین ـ نوعی زغال سنگ 8 ـ رها ـ نشانه 
های قرآنی ـ دانشها ـ تولد 9 ـ سایکولوژیست ـ وسیله پرواز 10 ـ واحد طول 

انگلیسی ـ جاده شمال ـ بزرگ جثه 11 ـ حشره بی دست و پا – درخت 
خاردار کوچکی از نوع کومیفورا که در آفریقا و عربستان می روید ـ عضو پا 12 
ـ من و تو ـ بیماری سگ و گربه ـ ماه سریانی ـ قلعه 13 ـ نهر بزرگ ـ پنهان 
کردن ـ تئاتر ـ شراب یا پنجمین ماه میالدی14 ـ جزیره ایرانی ـ واحد اندازه 
گیری فشار برق ـ فلزی است نقره ای رنگ در طب و صنعت به کار می رود 

15 ـ موسسه ای دولتی که زیر نظر یک وزیر اداره می شود ـ کشتی 

ـ بعد از دیروز ـ فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی که فعالیتی نیز باسارتر   1
در مجله زمانهای جدید داشت 2 ـ کنگره سر دیوار ـ پرچم ـ نغمه و سرود 

3ـ خدای خورشید ـ سازنده بهشت ارم ـ قلعه حکومتی ـ زنگ چارپا 4 ـ یابو 
ـ خمیازه ـ گوشش نمی شنود 5 ـ خودبینی و غرور ـ باجناق ـ نخستین قوم 

ایرانی 6 ـ تاخیر و درنگ ـ تخم کتان ـ استواری و پایداری 7 ـ کالهبردار ـ 
نرده جلوی ایوان ـ میان 8 ـ از بستگان پدری ـ گاز تنفسی ـ پرنده آش سرد 
کن ـ بوی گند 9 ـ نوعی شلوار جین ـ بازدارندگان – عنان اسب 10 ـ جای 

روشنایی ـ سخن نیش دار ـ گوشت برشته 11 ـ درخت انگور ـ کوه های بلند 
و استوار ـ گل نومیدی 12 ـ عضو صورت ـ اختراع آلفرد نوبل ـ بزرگوارتر

13 ـ نشانه قرآنی ـ از حشرات خونخوار ـ بزدل و جبون ـ حرف دهن کجی 
14ـ فالنی ـ خرد و کوچک ـ اکاردئون 15 ـ بلبل ـ زاویه ای که عمود شده. 
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سیزده
به کارگردانی هومن سیدی

محصول سال 1۳92

" من بمانی، سیزده سال دارم."

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند،

خدمات مشاوره ای از قبیل: زوج درمانی، خانواده درمانی 
و مشاوره روانی برای کودکان، نوجوان و بزرگساالن در 

مرکز ایرانیان.

 روان درمانی چیست؟
بررسی مشکالت شخصی و روابط اجتماعی برای مثال: صمیمیت، 

ارتباط و رابطه والدین و فرزندان، افسردگی، اضطراب، پیری و اثرات 
روانی مرگ و بیماری، مشکالت روانی و روابط اواسط زندگی، کنترل 

اضطراب، مسایل کودکان.

این خدمات با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان در مرکز ایرانی بوسیله مشاوران مرکز

  San Diego Psychological and
Educational Services, Inc. 

زیر نظر دکتر سیروس نخشب در اختیار عموم قرار می گیرید. 
هیچ نوع بیمه درمانی پذیرفته نمی شود.   ویزیت  30 دالر

برای وقت مشاوره لطفا با تلفن          
9355–552–858 تماس حاصل فرمایید.

ی
مد
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یا 

تان

»بمانی« نوجوان سیزده ساله ای است که درست در آغاز سن بلوغش با یک 
بحران خانوادگی مواجه می شود. دعوای پی در پی والدینش با یکدیگر و قهر 
مادر و رفتنش از خانه، بمانی را به نوجوانی تندخو و از خود بیگانه تبدیل می 
کند. شاید داستانی که هومن سیدی به آن پرداخته، قصه ای تکراری باشد، 
اما نگاهی که او به »بحران سن بلوغ« داشته، نگاهی جدید، متفاوت، و بسیار 
نزدیک به واقعیت است. درست زمانی که مادر »بمانی« خانه را ترک می کند، 
به  را ندارد و  توانایی درک وضعیت جدید  او  او دچار بحران روحی می شود. 
همین دلیل به بیرون از خانه پناه می برد. برخورد او با چند جوان بیکار در 
ورودی ساختمان سر آغاز راه زندگی جدید اوست. با این که بمانی سنخیتی با 
این جوانان ندارد، اما روز به روز به این جوانان نزدیک تر می شود و برای فرار از 
تنهایی به آنها پناه می برد. ادبیاتی که این جوانان به کار می برند کوچه بازاری 
و »الت« گونه است و بمانی برای نزدیکتر شدن به آنها تمام تالش خود را می 
کند تا همانند آنها شود. او به تدریج مانند آنها راه می رود و حرف می زند. ورود 
او به دنیایی که نمی شناسد باعث بروز اتفاق هایی می شود که خود و خانواده 

اش را درگیر می کند.
 

اما   موضوعی که   هومن سیدی بسیار زیبا به آن پرداخته است، و شاید مهمترین 
نکته ی فیلم باشد، نگاه او به حساسیِت   سن بلوغ است. به عنوان مثال نگاهی 
نگاهی درست  است،  فیلم شده  نوجوان سیزده ساله ی  غریزه جنسی  به  که 
کردن  زخمی  به جرم  که  این جوانان دختری هست  میان  در  است.  دقیق  و 
فردی تحت تعقیب است. دختر این قضیه را انکار می کند، اما در انتهای فیلم 
اثر  بر  اصل  در  و  دارد،  فرد زخمی شده وجود خارجی  که  مشخص می شود 
حمله ی دختر در کما به سر می برد. بعد از چندین رفت و آمدِ   بمانی و این 
چند جوان، رفته رفته عالقه ای یک طرفه بین بمانی و دختر به وجود می آید. 
این نکته از این جهت حائز اهمیت است چرا که معموال نوجوانان پسر در سن 
بلوغ خود عالقمند دختران بزرگتر از خود می شوند، و این عشق برایشان خیلی 
مهم   است  . دختِر خالفکار بیشتر قصد سو استفاده از بمانی را دارد و دائما او 
را دست می اندازد. حتا زمانی که یکی دیگر از جوانان به دختر گوشزد می کند 
که  بمانی عاشقش شده است، دختر پوزخند می زند و با حالت تمسخر می 
گوید که بمانی همانند فرزند اوست. اوج داستان هنگامی اتفاق می افتد که 
دختر بمانی را طرد میکند؛ درست در همین لحظه خشم  بمانی آغاز می گردد. 
او بسیار خشمگین تر و عبوس تر از گذشته می شود. در سکانسی از فیلم، می 
بینیم که او از خانه خارج شده و با حالتی بسیار عصبی در خانه ی همسایه 
های دیگر را می کوبد، فریاد می زند، و به این شکل عصبانیت خود را بروز می 
دهد. اما بروز این خشم به این جا ختم نمی شود؛ در سکانس بعدی  بمانی 
جای دختر و دوستانش را به فردی که در تعقیب دختر بوده لو می دهد و خود 
و جوانان فیلم را در دردسر بزرگتری می اندازد. سیدی بسیار هوشمندانه   بروِز 
خشم  بمانی را در الیه های فیلمش پنهان می کند و به این شکل مخاطب را 
متوجه حساسیت سن بلوغ می نماید. حتا پیش از نشان دادن موضوع دختر 
فیلم، عصیان بمانی به شکل دیگری نشان داده می شود. به عنوان مثال، در 
ابتدای فیلم و در سکانس مدرسه متوجه می شویم که  بمانی با یکی از هم 
مدرسه ای هایش مشکل دارد. روز اول از دست هم مدرسه ای فرار می کند، 
اما روز دوم با گذاشتن چاقویی در کیفش قصد آسیب رساندن به پسر را دارد که 

با دخالت مسئولین مدرسه مسئله ختم به خیر می شود.

همه ی آن چه که به عنوان خشم و عصیان در رفتار  بمانی شاهد هستیم، 
بازتاب رفتار پدر و مادر یعنی کشمکش های بی حاصل آنهاست. هرچند  بمانی 
تمام تالش خود را می کند تا نسبت به این کشمکش ها بی تفاوت باشد، اما 
تغییر شخصیت او قابل انکار نیست. فیلم با دعوای پدر و مادر آغاز می گردد؛ 
آنها در آشپزخانه مشغول جر و بحث هستند و  بمانی در حمام است. به محض 
داخل  را  خود  هدفون  دعوا،  بمانی  صدای  شنیدن  و  حمام  از  آمدن  بیرون 
گوشش قرار داده و مشغول گوش کردن آهنگ با صدای خیلی بلند می شود. 
در سکانس بعدی مادر با گریه وارد اتاق  بمانی می شود، در اتاق را قفل می 
کند و مشغول جمع کردن وسایل  بمانی می شود تا او را هم با خود از خانه 
ببرد. پدر با حالتی پرخاشگرانه در اتاق را می شکند، وارد اتاق شده و سعی 

می کند مانع رفتن  بمانی گردد. در طول مدت این سکانس،  بمانی پشت به 
پدر و مادر نشسته است. او بسیار بی تفاوت است؛ گویی صدای آنها را نمی 
او می پرسد که او دوست دارد پیش پدرش  از  شنود. حتا زمانی که مادرش 
بماند و یا با او خانه را ترک کند، بمانی تنها سکوت می کند. اما سکوت  بمانی 
نشانه ی بی تفاوتی نیست، بلکه تاثیر این کشمکش ها بر روی اوست.  بمانی 
به تدریج سرد و بی روح می شود، خشن می شود، و نگاهش خالی از دوست 

داشتن می گردد.  

»سیزده« فیلم تلخی است، اما تلخی فیلم به هیچ عنوان بی منطق نیست. 
هومن سیدی موقعیت های اسفناک را کنار هم نگذاشته است تا سیاه نمایی 
کند و یا اشک مخاطب را در بیاورد، بلکه این موقعیت های تلخ و درام بیانگر 
حساسیت سیزده سالگی هستند. یکی از رسالت های سینما به تصویر کشیدن 
نمایش  با  بنابراین  آنها است،  و تحلیل  نقد  و  اجتماعی  معضالت و مشکالت 
تلخی ها و خشونت هایی که در جامعه وجود دارد می توان مسئوالن و خانواده 
ها را آگاه کرد تا به فکر راه حلی برای این مشکالت باشند. »سیزده« با محور 
قرار دادن زندگی یک نوجوان به طرح دغدغه های اجتماعی می پردازد وتالشش 
را می کند که راه حلی نیز ارائه دهد. هومن سیدی جایزه ويژه هيئت داوران 

برای این فیلم را در سی و دومین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.
   




