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

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

توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج

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

رسیده اختیار تام دارد.

169  علی صدر

 

یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی

صد روز آزگار

رسم است که دستاوردهای رؤسای جمهوری را در صد روز اول به قدرت رسیدن شان مورد بررسی قرار می دهند. 
اکنون صد روز از ریاست جمهوری آقای ترامپ می گذرد. من هم در اینجا سعی می کنم یک بررسی اجمالی را 
از این صد روز، بیشتر از جنبه هایی که به جامعه مهاجر ایرانی مربوط می شود، ارائه دهم. دلیل این بررسی 
صد روزه این است که وقتی رئیس جمهور جدید روی کار می آید از گشتاور ناشی از انتخابات استفاده کرده و 
خواست رای دهندگان را جامه عمل می پوشاند. این یا از طریق صدور فرمان های ریاست جمهوری و یا با کمک 
کنگره صورت می گیرد. شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ عمدتا عبارت بودند از: ساختن دیواری عظیم در مرز 
جنوبی که دولت مکزیک هزینه آن را پرداخت کند، توقف پذیرفتن مسلمانان به کشور به هر صورت، واخوانی 
اوباماِکر و جایگزینی آن با برنامه ای بهتر، انتخاب یک قاضی محافظه کار در دادگاه عالی کشور، مبارزه با قوانین 
دست و پاگیر محیط زیستی برای تولید کنندگان صنعتی و معدنی، مقابله با معاهدات تجاری و صنعتی آمریکا 
با کشورهای دیگر، برهم زدن توافقنامه اتمی با ایران، و بسیاری دیگر. پرزیدنت ترامپ در رسیدن به بعضی از 

این اهداف موفق و در برخی ناموفق بوده است. این در حالی است که کنگره هم در اختیار حزب او می باشد.
تا آنجا که به ما به عنوان یک جامعه تازه در حال پا گرفتن مهاجر مربوط می شود، تقریبا هیچ کدام از هدف ها 
و شعارهای انتخاباتی پرزیدنت ترامپ به نفع ما نبوده است. یکی از اولین حرکت های آقای ترامپ صدور فرمان 
جلوگیری از ورود مسلمانان هفت کشور، از جمله ایران، بود. این فرمان با مقاومتی آن چنانی از جانب مردم 
و ارگان های قضایی مواجه شد و بالفاصله شکست خورد تا آن که مجبور شدند آن را دوباره نویسی کرده و با 
اعمال تغییراتی دوباره به اجرا بگذارند که باز هم با حکم دادگاه متوقف گردید. این شکست بزرگی برای دولت 
جدید بود. آقای ترامپ گفته بود که توافقنامه بین ایران و پنج کشور اروپایی و آمریکا »ننگ آور« است و آن را 
پاره خواهد کرد. در این مورد هم به ایشان فهمانده شد که این کار عملی نیست. واخوانی اوباماِکر شکست مهم 
دیگری نه تنها برای آقای ترامپ بلکه برای رهبران کنگره بود که بیش از شصت بار خواسته بودند این قانون را 
ملغی کنند. اکنون که ظاهرا همه مهره ها در جای خود بودند آقای پاول راین و میچ مک کانل قصد داشتند به 
آرزوی دیرینه خود برسند و بیست میلیون نفری را که بیمه شامل حال شان می شد به امان خدا رها کنند، که 
این نیز به شکست انجامید. اینها همه خبرهای خوبی برای ایرانیان و مهاجرین در کل بود. ساخت دیوار عظیم 
در مرز جنوبی هم همان طور که همه پیش بینی می کردند هنوز به نتیجه نرسیده است. ولی سیاست های 
دولت جدید ترس بی سابقه ای را به جوامع و خانواده های مهاجر بدون مدرک مستولی کرده است. البته همه 
برنامه های آقای ترامپ ناموفق نبوده و ایشان موفقیت هایی هم به دست آورده اند، مانند پر کردن جای خالی در 
سوپریم کورت )دیوان عالی( با یک قاضی اصول گرای راست. یکی از فرمان های اولیه پرزیدنت ترامپ لغو قانونی 
بود که پرزیدنت اوباما به عنوان حمایت از بازنشستگان و سرمایه گذران جزء به تصویب رسانده بود تا از طریق 
مشاورین مالی صورت پذیرد. برطبق آن قانون این مدیران و مشاورین موظف بودند منافع سرمایه گذاران را در 
مقابل منافع خود اولویت بخشند. این قانون با فرمان آقای ترامپ به نفع وال استریت لغو شد. دولت آقای ترامپ 
موضعی کامال ارتجاعی در مقابل علم و به خصوص علوم محیط زیست و راه های مقابله با گرمایش روزافزون 
زمین در پیش گرفته است. یکی از پدیده های جالب این دولت این است که افراد کابینه از کسانی انتخاب شده اند 
که یا کوچکترین اطالعی در مورد آن وزارتخانه یا سازمان ندارند و یا از دشمنان قسم خورده آن هستند. آقای 
پی روئت به عنوان رئیس سازمان حفظ محیط زیست از این نمونه است. ایشان بالفاصله به تسویه متخصصین 

پرداخت و حتی مطرح کردن موضوع گرمایش زمین را ممنوع اعالم کرد.
شاید بهترین راه برای بررسی اهداف رژیم جدید، نگاهی به بودجه پیشنهادی پرزیدنت باشد. در بودجه پیشنهادی، 
افزایش بودجه نظامی به میزان حدود 56 بیلیون دالر تقاضا گردیده و در مقابل، بودجه بنگاه های علمی، هنری 
افزایش  نمایانگر روندی است که دولت جدید در پیش گرفته است.  این  و فرهنگی به شدت کم شده است. 
میلیتاریسم، کاهش مالیات کالن سرمایه داران و وال استریت، افزایش فشار بر روی اقشار متوسط و محروم، 
مقابله با پاکسازی محیط زیست و حمایت از آلوده گران، به طور خالصه برنامه های این دولت است که در چهار 
سال آینده می تواند خسارات غیرقابل جبرانی به این جامعه وارد کند.                                                                                                              
برای پیشبرد این برنامه ها مسلما به ترفندهای معمول و نامعمول هم دست خواهند زد. دشمن تراشی داخلی و 
خارجی از این ترفندها است که همیشه از طرف دولت های توتالیتر و پوپولیست اجرا می شود. حمله به روزنامه 
نگاران به خاطر افشای حقایق و آنها را »دشمن مردم« خواندن ترفند جدیدی نیست. حمله ناگهانی به کشوری 
که قادر به دفاع و مقابله نیست. حمله اخیر موشکی به سوریه و یا ماجراجویی های نظیر آن برای تهیج مردم و 
کشاندن توجه به جاهای دیگر از ترفندهای امتحان شده است. با این وجود و طبق آمارهای متعدد حدود یک 
سوم جامعه هنوز از آقای ترامپ حمایت می کنند یا به او امید دارند. یعنی دو سوم مردم مخالف روند فعلی 
هستند. افشاگری های پیوسته در رو کردن دست مسئولین، رو کردن روابط مشکوک با مسکو، اعتراض گسترده 
مردم و خواست آنها از نمایندگان شان برای حمایت از اوباماِکر، و تظاهرات مردم در مقابل سیاست های ارتجاعی 
همه در این امر موثر بوده است. به زودی اقشار زحمتکش میانه کشور و کسانی که امید خود را به آقای ترامپ 

بسته بودند تا کارخانه ها و معادن آنها را راه اندازی کند نیز به ُکنه قضیه و فریبی که خورده اند پی می برند.
ما با پدیده یگانه ای روبرو هستیم. همان طور که وقایع شش ماه گذشته را هیچ کس پیش بینی نکرده بود، وقایع 
از این پس را هم نمی توان به درستی پیش بینی کرد. آیا از دست دادن طرفداران، پرزیدنت را به ماجراجویی 
های داخلی و بین المللی می کشاند؟ آیا جریان ها و وابستگی ها به روسیه می تواند در آینده این رژیم اثر قطعی 
داشته باشد؟ آیا آقای ترامپ به کنار رانده خواهد شد؟ هیچ چیز مشخص نیست و وقایع شش ماه گذشته نشان 
داده که هیچ چیز غیرممکن نیست. این گونه دولت ها به درستی یک عامل را ضامن بقای خود می دانند و آن 
هم بی تفاوت شدن و عادت کردن مردم است. باید حتی المقدور این امتیاز را به آنها نداد. در نظر داشته باشیم 

که آینده ما، فرزندان ما، محیط زیست و بشریت می تواند لطمه های جبران ناپذیری بخورد.
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اخبار کانون

گزارش جنگ فرهنگی
نزدیک به سه سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامه ای با نام جنگ 
فرهنگی در مرکز ایرانیان اجرا می شود، برنامه ای که در ذهن عالقمندان به 
برنامه های فرهنگی به خوبی جای خود را باز کرده است. حال و هوای برنامه 
به طور کلی گذری است به عناوین مختلف هنری و فرهنگی که با دعوت 
از هنرمندان و اندیشمندان در رشته های گوناگون هنری، ادبی و اجتماعی 

برنامه ریزی و اجرا می گردد.

جنگ فرهنگی سن دیگو – دهم مارچ ۲۰۱۷
جنگ فرهنگی ماه مارچ به دلیل تراکم برنامه های نوروزی برگزار نشد.

 
جنگ فرهنگی سن دیگو – چهاردهم آوریل ۲۰۱۷

این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای علی صدر برگزار شد. میهمان 
نخست برنامه آقای دکتر سیروس نخشب، روانشناس ساکن سن دیگو، به 
از  و اجتماعی پس  از تحوالت سیاسی  ناشی  روانی  پیامدهای  گفتگو درباره 
موسیقیدان  ظلی،  بیژن  دکتر  پرداخت.   2۰17 جمهوری  ریاست  انتخابات 
»زریاب«  درباره  که  بود  برنامه  بعدی  میهمان  دیگو،  سن  مقیم  نوازنده  و 
موسیقیدان قرن هفتم و هشتم میالدی و تبادل فرهنگی بین شرق و غرب 
به گفتگو نشست . در فاصله دو قسمت آقای ظلی با ویولون سل و خانم النا 

ادگار با پیانو قطعاتی اجرا کردند.
 

جشن سبزه کاری و رنگ آمیزی تخم مرغ 
در مدرسه ایرانیان سن دیگو و بازار نوروزی 
صندوق یک دالر در ماه – پنجم مارچ ۲۰۱۷

ایرانیان با حضور دانش آموزان در جشن سبزه کاری و رنگ  صحن مدرسه 
آمیزی تخم مرغ حال و هوای نوروز گرفت. در همین روز دانش آموزان، پدر 
و مادرها و همشهریان با استقبال از بازار نوروزی صندوق خیریه یک دالر در 

ماه، از این صندوق حمایت کردند.

جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو – یازدهم مارچ ۲۰۱۷
جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان در هتل مریات الهویا با پذیرایی آشپزخانه 
جی  دی  شاد  موسیقی  و  )کمدین(  تهران  وهنرنمایی  میزبانی  به  و  امیر 
جولیوس، در کنار سفره هفت سین نوروزی برگزار شد. گروه رقص مدرسه 

ایرانیان طبق رسم هر ساله در این مراسم هنرنمایی کردند.
 

 فراخوان 
نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان
از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود تا در 
نشست ساالنه و انتخابات کانون در روز یکشنبه 21 ماه می 2۰17 در 
محل مدرسه ایرانیان حضور به هم رسانند. انتخابات برای جایگزینی 

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

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

ایمیل به pcc@pccsd.org   ارسال فرمایید.
داوطلبان می باید عضو کانون بوده و از اقامت قانونی در آمریکا برخوردار 

باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند. 
دوستانی که مایلند عضو کانون شوند و عضویت آنها سپری شده است 
 می توانند از طریق وبسایت کانون عضویت خود را تجدید نمایند.       

www.pccsd.org 
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جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو – دوازدهم مارچ ۲۰۱۷
ایرانیان  مدرسه  های  سرپرست  و  آموزگاران  ها،  خانواده  آموزان،  دانش 
فرارسیدن نوروز 1396 را در محل سالن اجتماعات دبیرستان مانت کارمل 
این  گرفتند.  جشن  مدرسه  سین  هفت  سفره  سر  بر  و  یکدیگر  کنار  در 
از  پذیرایی  و  جوایز  اهدای  تئاتر،  موسیقی،  سرود،  اجرای  شامل  جشن 

شرکت کنندگان بود.
 

جشن چهارشنبه سوری ـ  چهاردهم مارچ ۲۰۱۷
هزاران تن از شهروندان شهر سن دیگو، در آخرین سه شنبه شب زمستان، 
به دعوت کانون فرهنگی ایرانیان، انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و 
خانه ایران در پارک ان تی سی گرد هم آمدند تا با موزیک دی جی جولیوس 
و پذیرایی رستوران های بلبوا و کباب النج، چهارشنبه سوری را دور هم 

جشن بگیرند.

جشن نوروز کتابخانه فور اس رنچ – پانزدهم مارچ ۲۰۱۷
کانون فرهنگی ایرانیان و کتابخانه فور اس رنچ با هنرنمایی آکادمی رقص 
کتابخانه  اجتماعات  سالن  در  را  نوروز  جشن  دیگو  سن  ایرانیان  مدرسه 

برگزار کردند.
 

سیزده بدر – دوم آوریل ۲۰۱۷
چندین هزار نفر از شهروندان سن دیگو برای مراسم سیزده بدر در پارک ان 
تی سی به پیک نیک رفتند. موزیک سیزده بدر توسط دی جی جولیوس و 

پذیرایی توسط رستوران بلبوا انجام شد.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

شریک دزد یا رفیق قافله
به یاد می آورم زمان نوجوانی خویش را که عاشق سینما بودم. در آن سال های 
اولیه نوجوانی از هر فرصتی برای رفتن به سینما و غرق شدن در داستان فیلم 
های گوناگون استفاده می کردم. جالب است که چندین روز بعد از دیدن یک 

فیلم، با داستان فیلم در خیال و رویای خویش زندگی می نمودم.
اتالف وقت می  را  و عاشقانه  رمانتیک  فیلم های  تماشای  آن سال ها،  در 
دانستم و در عوض فیلم های جنگی را با ولع بسیار تماشا می کردم. از دیدن 
صحنه هایی که آرتیست فیلم با یک ضربه جانانه چندین سرباز را لت و پار 
می کرد غرق در لذت می شدم و اگر در نبردی زخمی می شد غم سنگینی را 
احساس می کردم.  در آن سال ها معنای جنگ را به درستی نمی فهمیدم و 

بی صبرانه در آرزوی برنده شدن شخصیت اول فیلم بودم. 
باید سال های زیادی می گذشت و خود صاحب خانواده و فرزند می شدم تا 
به این نکته واقف شوم که از بین بردن اساس یک خانواده تا چه درجه ای 
می تواند فاجعه آور باشد. از آن هنگام، عالقه ام به تماشای فیلم های جنگی 
کم و کمتر شد و اگر در فرصتی به تماشای آن ها می نشستم با نگاه دیگری 
داستان را دنبال می کردم. برای مثال، ذوق و شوقم را از لت و پار شدن چند 
آرتیست فیلم از دست داده بودم و به فکر غروب آن روز  سرباز به دست 
می افتادم که خبر مرگ این سربازها به خانواده آنها می رسد. آرام آرام دنبال 
کردن داستان های رمانتیک و عشقی و مطرح شدن مسایل انسانی جای فیلم 
های خشونت بار جنگی را گرفتند به طوری که امروز وقت خود را به هیچ وجه 

صرف تماشای این گونه داستان های خشونت بار نمی کنم.
در عوض به سئواالت بی شماری می پردازم تا بتوانم صحنه های خشونت 
بار سال های قبل را مورد تجزیه و تحلیل عمیق تری قرار دهم. صف منظم 
سربازانی را به خاطر می آورم که با آرایش کامال رزمی در مقابل صف منظم 
سربازان دیگر قرار گرفته اند. از خود می پرسم که چه نیروی قدرتمندی در 
کار بوده است تا سربازان را، با علم به این که تا چند لحظه دیگر به الشه ای 
بی جان تبدیل خواهند شد، با این گونه اعتقاد راسخ به یورش سوی سربازان 

مقابل می کشاند.
 آیا آنان می دانسته اند که بازیچه دست افرادی قرار گرفته اند که در کوتاه 
مدت، برندگان نهایی این خشونت خواهند بود؟ آیا آنان به سرنوشت محتوم 
خود و خانواده خویش آگاه بوده اند؟ آیا امروز نشانه ای از برندگان آن گونه 

خشونت ها باقی مانده است؟
نکته قابل تاسف این است که این سئوال ها هنوز هم بدون جواب مانده اند، 
گرچه جواب های احتمالی آنها در ذهن ما به گونه ای نیم بند، نقش بسته 
باشند. اگر جواب ها آشکار شده بودند در اصل نمی بایست امروز نیز شاهد 

همان صحنه ها، به شیوه ای بس پیشرفته تر، بوده باشیم.
امروزه روز، با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی، هر چند صف آرایی سربازان در 
مقابل یکدیگر به گونه آن روزها انجام نمی گیرد ولی خواست و هدف درونی 
جنگ افروزان به همان قوت سابق خویش پابرجا مانده است. آنان، در این 
روزگار، در اتاق های بسیار شیک و مدرن می نشینند و با امضای یک فرمان، 
ویرانی، انهدام، مرگ و فاجعه را به منطقه ای از جهان روا می دارند. با اعالم 
یک دستور، هزاران پیر و جوان و خردسال را از نعمت حیات محروم می سازند 

تا کسانی را از میان بردارند که دیروز خود بر کرسی قدرت نشانده بوده اند.
نکته ای که طی سالیان هم چنان به قدرت خویش باقی مانده است، دلیل 
این گونه یورش ها است که همیشه به بهانه نام »آزادی « و یا تصویر دروغین 
»صلح« انجام گرفته و می گیرد. انسان متفکر امروز حق دارد تا این پرسش 
را مطرح سازد که »آزادی برای که؟« و » صلح برای چه منظوری؟« و بپرسد 
که از چه تاریخی واژه های آزادی و صلح برای ما و آنان دارای معنای واحدی 

شده است؟
نکته غم انگیز دیگر که این روزها بخش اعظم تفکر مرا به خود واداشته این 
است که این گونه فرمانروایان، برعکس قرن های گذشته، نه با زور شمشیر 
بلکه با رای مستقیم مردمان است که در اریکه قدرت قرار می گیرند. آنان، 
در تئوری، اعتبار خویش را از مردمان جامعه خویش به دست می آورند تا در 

عمل، مقاصد خویش و هم ردیفان خود را دنبال نمایند.
انتخابات امسال در کشور میزبان ما نمونه بارزی بر این گفته است. انتخاباتی 
که با هجوم قشری از مردمان جامعه میزبان و خانه نشستن قشری دیگر انجام 
یافت تا سرآغاز ویرانی دست آوردهای انسانی و دمکراتیکی باشد که مردان و 
زنان بسیاری با کوشش شبانه روزی خویش به صورت قانون سرزمین در آورده 

بودند. 

با گذشت فقط دو ماه، ضربه های سنگینی بر پیکر جامعه مدنی فرود آمده 
است. ملغا کردن فرامین مربوط به حفظ محیط زیست در راس مسائل است 
که به وضوح زندگی نسل های آینده را نه تنها در کشور میزبان ما بلکه در 
کره زمین برای قرن ها به خطر خواهد انداخت. شرم آور است گوش سپردن 
به سخنگویان این سیاست که در وسایل ارتباط جمعی با بی شرمی کامل 
سخن از این می گویند که »ما دیگر بودجه مملکت را برای این گونه مسائل 

تلف نخواهیم کرد!!«
قطع و یا تقلیل بودجه های مربوط به آموزش و پرورش، بنیادهای حمایت 
تهدید  زنان،  به  پزشکی  و  بهداشتی  الزم  های  کمک  هنرمندان،  و  هنر  از 
شهروندان مکزیکی به دستگیری و خروج اجباری، منع ورود مهاجرینی که 
خود زاییده جنگ افروزی های آنان هستند فقط اشاره ای به خروار است که 

هر یک سرآغاز فاجعه ای است سهمگین تر از دیگری.
چگونه است که شخصی در اطاق شیک خویش می نشیند و با امضای یک 
دستور ترس و وحشت را در دل بیست میلیون انسانی قرار می دهد که برای به 

دست آوردن لقمه نانی مجبور به جالی وطن خویش شده اند.
سئوال مهم این است که آیا عبور از یک مرز جغرافیایی، بدون داشتن اجازه 
رسمی، ارزش و اعتبار انسانی را نیز به زباله دانی می فرستد؟ آیا این گونه 
افراد، که مطابق با آمارهای رسمی، بخش اعظمی از نیروی کار ارزان را فراهم 

نموده اند، دارای اعتبار انسانی نیستند؟
بتاباند  نور مهتاب«  تونل »زیر  انتهای  در  را  نوری  بتواند  پایانی که  نکته  و 
حضور بیشمار مردمانی است که با تظاهرات خویش در فرودگاه ها و دادگاه 
ها استوارتر از همیشه ایستاده اند تا خواب خوش را بر جنگ افروزان حرام 
نمایند. ما نیز، در این روزگار آشفته امروزی با دو راه متفاوت روبرو هستیم 
که یا »شریک دزد« باشیم و یا »رفیق قافله«. جهان امروز دیگر راه سومی را 

ندارد. یا این است و یا آن!
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معرفی و نقد کتاب        نوشین خورسندیان

»دنباله مطلب در صفحه 17«

 دل فوالد 
)رمان(

منیرو روانی پور
نشر قصه، چاپ پنجم، زمستان سال ۱383

است.  بوشهر   1333 متولد  ایرانی  معاصر  نویس  داستان  پور  روانی  منیرو 
نویسنده ای چیره دست و صاحب سبک که اکثر آثار او فضای زادگاهش  را 
منعکس می نماید. به جرات می توان او را یکی از پیشروان رئالیسم جادویی 
عجیب  های  کابوس  و  رویاها  ها،  افسانه  راوی  او  که  چرا  نهاد  نام  ایران  در 
مردمان جنوب کشور است. اهل غرق، دل فوالد و کولی کنار آتش، رمان های 
روانی پورند. گنجشک و آقای رئیس جمهور، کنیزو، سنگ های شیطان، سیریا 
سیریا، زن فرودگاه فرانکفورت، نازلی، و عاشقان عهد عتیق داستان های کوتاه 

و یا مجموعه داستان های وی هستند.
 دل فوالد با این کلمات آغاز می شود: »به پشت بام که رسید صدای نعره مرد 
را شنید، شنید که به دنبال چشمانش می گردد و نعره می کشد و باد بود، باد 
پاییزی و آذرماه بود، آذرماه پنجاه و شش. زن گوشهایش را گرفته بود و از 
پشت بامها می گریخت، می گریخت تا برسد به نرده ای، تیر برقی و از همانجا 
پائین بیاید، در یکی از کوچه باغهای شیراز و صدای پدر امانش را بریده بود...
کتاب  این  از  صفحه  دویست  از  بیش  باید  طبال...«  طبال...خواجه  خواجه 

خوانده شود تا دلیل این فرار و گریز مشخص گردد.   
نویسنده شخصیت اصلی داستانش را با استعاره ای به جا، »افسانه سربلند« 
دهه  در  شیراز  شهر  ساکن  سرکش  ولی  آگاه  و  تنها  مطلقه،  زنی  نهاده.  نام 
است.  شده  گم  زمانه  حقایق  و  خاطرات  البالی  که  روانشناس  زنی  شصت. 
می  گم  خاطرات  البالی  همیشه  گوید:»حقیقت  می  نویسنده  که  طور  همان 
شود. حقیقت می تواند جوری گم شود که انگار اصال نبوده است.« قهرمان 
داستان، از چارچوب های معمول جامعه پا را فراتر نهاده و عاصی از مردساالری 
نویسد.  می  فقط  و  کند  می  زندگی  تنها  ای  خانه  در  جامعه،  ستیزی  زن  و 
پیرزن صاحبخانه که زمانی زیبا بوده و اکنون عروسکی پیر به نظر می رسد، 
مراقب خور و خواب اوست. در سراسر این رمان، دیکتاتور و سوارکار، تناتنگ 
پروتاگونیست داستان حضور دارند، همچون فرشتگان شانه چپ و شانه راست. 
دیکتاتور و سوارکار ساخته ذهن پویای قهرمان داستانند. »خودش به دیکتاتور 
ستاره داده بود. همینطور که قد می کشید و بزرگ می شد به او ستاره می داد 
و حاال ستاره های روی شانه اش زیاد شده بود و قدش آنقدر بلند که سرش به 

سقف زندگی او می خورد.« 
قهرمان داستان از تاریخ و وقایع اطرافش خسته است. نویسنده این خستگی 
را علنا به تصویر می کشد: »بلند شد و سیگاری روشن کرد. بیزار از همه چیز 
از حلزون ها و الک پشت ها و ناله های ابلهانه زنان و مردانی که معلوم نبود 
کنند.«  نمی  رها  چرا  و  بندند  می  دخیل  یکدیگر شبانه  به جسم خاکی  چرا 
هیچ.«  ندارد،  قدرتی  هیچ  عرضه.  بی  و  دروغگو  است.  دروغ  سراسر  »تاریخ 
از  را  یا قدرتش  یا وجود ندارد،  »تاریخ وقتی می تواند متهم کند که محکوم 
دادگاهی  »هیچ  مسخره...«  بازی  یک  یعنی  هیچ،  یعنی  است،  داده  دست 
نیست که محاکمه کند، تاریخ بی عرضه است و زمان همیشه از دست می رود 
و دادگاه فقط برای مرگ ناگهانی و آشکار تشکیل می شود.« افسانه سربلند 
پدری دارد که تاریخ را می شناسد و کتاب های تاریخی  می خواند، اما با وصف 
این، مردساالر است و زن ستیز. احمد کریمی حکاک در »بود و ُنمود سخن« 
می گوید: »در میان رمانهایی که در سی و چند سال گذشته در ایران مجال 
انتشار یافته اند، دل فوالد اثر منیرو روانی پور یکی از پیچیده ترین و ظریف 
ترین طرح های داستانی را داراست. همین پیچیدگی و ظرافت از یک سو رمان 
را حائز اهمیت تاریخی می سازد و از سوی دیگر موانعی جدی بر سر راه درک 
درست و دقیق از آن ایجاد می کند – خصلت هایی که ممکن است این رمان 
را همیشه به صورت اثری برای نخبگان بنمایاند، گیرم چنین قصدی در ذهن 
نویسنده نبوده باشد. حضور توامان دو خصلت فوق در یک اثر ادبی چندان که 
تصور می رود دور از انتظار نیست، به ویژه در دوران های جدید که از یک سو 
مفهوم واقعیت گسترش یافته، تا آنجا که رویاها و کابوس های انسانی را نیز 

دربرمی گیرد، و از سوی دیگر گریز از هنجارهای 
جوی  و  جست  از  بخشی  واقعگرایانه  روایتگری 

نوآوری و بدایع آفرینی شده است.«
تنها  نه  فوالد  دل  »داستان  گوید:  می  حکاک 
نقد تاریخ ایران است از لحظه ای که پیکر نیمه 
دستور  به  و  حضور  در  زند  خان  لطفعلی  جان 
قرار  نوکران  تجاوز  مورد  قاجار  خان  محمد  آقا 
گرفت تا روزگار زندگی زنی به نام افسانه سربلند، 
گونه  حکایت  بلکه  داستان،  مرکزی  شخصیت 
گونه های ماهوی همه روایت هایی نیز هست که 
نمی توان آنها را در صفی به خط کرد و کت بسته تحویل نظاره گران امروز و 
آینده داد.« دالور زند در قمار زندگی به آقا محمد خان قاجار )خواجه طبال( 
باخت و از نعمت بینایی محرومش ساختند و مورد تجاوز قرار گرفت. شخص 

اول داستان تشابهات زیادی با دالور زند دارد.
افسانه سربلند دنبال طرحی نوین است، نمی خواهد همچون خواهرانش فقط 
باردار و بافنده باشد. خانم سربلند در یک موسسه انتشاراتی در تهران کار می 
دیکتاتور  اما  دارد  کودکان  برای  نوشتن  به  رغبت  است،  نویس  داستان  کند، 
نهیب می زند که: »بیخود، این حلزون های ریغو و الک پشت های مسخره... 
بیخود.« »یک روز باید تمام مردم این سرزمین غریب کتابهای تو را بخوانند.« 
خانم سربلند در موسسه انتشاراتی برای همکارانش داستان زیبایی را نقل می 
کند: »شاید قصه اش را یه جایی خوانده باشین و شاید هم نه! روی این کره 
خاکی بعضی ها اعتقاد دارن که ُرز طالیی خوشبختی می آره و یک روز مردی 
فقیر که می خواد دختربچه ای را خوشبخت کنه و اونو از غصه نجات بده به 
زرگری ها می ره و سالهای سال در آنجا رفتگری می کنه، شبها خاک را برمی 
تا زمانی که پیر می شه و  بره، همونجا غربال می کنه  داره به کلبه اش می 
رفتگر  بسازه.  ُرز طالیی  اونها یک  با  داره که  آنقدر ذرات طال  بینه  یکروز می 
ُرز رو درست می کنه، به دنبال دختربچه  ای می ره که دیگه جوونه و  این 
همزمان با درست شدن ُرز طالیی بزرگ شده و به خوشبختی رسیده، رفتگر که 
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

دیشب لبش چو غنچه تبسم به من نمود
اما چه سود؟ زانکه به یک گل بهار نیست

فرهاد یاد باد که چون داستان او
شیرین حکایتی ز کسی یادگار نیست

ناصح مکن حدیث که صبر اختیار کن
ما را به عشق یار ز خویش اختیار نیست

برخیز دلبرا که در آغوش هم شویم
کان یار یار نیست که اندر کنار نیست

امید شیخ بسته به تسبیح و خرقه است
گویا به عفو و لطف تو امیدوار نیست
بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن این روزگار نیست
بگذر ز صید و این دو سه مه با »عماد« باش

صیاد من بهار که فصل شکار نیست! 
                                   » عمادالدین حسنی برقعی )عماد خراسانی(«

این از شعر عماد خراسانی نیز به ضرب المثل تبدیل شده است. 
عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر 

به جز از امشب و فردا شب و شب های دگر

اما همیشه بهار موسم گل و سبزه نیست، وقتی شاعر عرصه را تنگ می بیند 
و نشاطی در کس نمی یابد. بهار خاموش، شرح احوال مردمان است در دوره 

سیاه سکوت شاید، وقتی بهار می آید اما درون شان مهیای بهار نیست. 

بهار خاموش
بر آن فانوس که ش دستی نیفروخت

بر آن دوکی که بر رف بی صدا ماند
بر آن آئینه ی زنگار بسته

بر آن گهواره که ش دستی نجنباند

بر آن حلقه که کس بر در نکوبید
بر آن در که ش کسی نگشود دیگر

بر آن پله که برجا مانده خاموش
َکَس ش ننهاده دیری پای بر سر ـ 

بهار منتظر بی مصرف افتاد!
به هر بامی درنگی کرد و بگذشت
به هر کویی صدایی کرد و ِاستاد

ولی نامد جواب از قریه، َنز دشت.

نه دود از کومه ای برخاست در ده
نه چوپانی به صحرا دم به نی  داد

نه گل روئید، نه زنبور پر زد
نه مرغ کدخدا برداشت فریاد.

به صد امید آمد، رفت نومید
بهار ـ  آری بر او نگشود کس در.

درین ویران به رویش کس نخندید
کسی تاجی ز گل ننهاد بر سر.

کسی از کومه سر بیرون نیاورد
نه مرغ از النه، نه دود از اجاقی.

هوا با ضربه های دف نجنبید
گل خودروی برنامد ز باغی.

 نه آدم ها، نه گاوآهن، نه اسبان
نه زن، نه بچه... ده خاموش، خاموش.

نه کبکنجیر می خواند به دّره
نه بر پسته شکوفه می زند جوش.

بهاران را نوبتی دگر آمد.
این بار با آمدن نوروز و بهار دلم چندان نگرفت. نه این که یاد و خیال سبزه و 
صحرا در وطن به سراغم نیامد، نه. این بار خودم را در بهاری جهانی یافتم. 
یعنی وقتی بهار شد همه جا بهار می شود و وقتی نوروز آمد به تمام جهان 
سرمی زند و خاک خفته را در هر نقطه کره خاکی از خواب سنگین زمستانی 
بیدار می کند. دوستان لطف می کنند و عکس های جای جای وطن را که 
در گردش های بهاری گرفته اند با همدیگر سهیم می شوند. از این شراکت 
و  نوجوانی  و  کودکی  یاد خاطرات شیرین  و  بریم  می  ما هم سهمی  فرخنده 
جوانی و ... را زنده می کنیم. عکس ها زیباترند وقتی با یک شعر هم مزین می 

شوند و چه بهتر از زینتی با شعرهای بهاری.

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است  
در صحن چمن روی دلفروز خوش است 

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست 
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

                                                                 »خیام نیشابوری«

َعَلم دولت نوروز به صحرا برخاست 
زحمت لشکر سرما ز سِر ما برخاست

بر عروسان چمن بست صبا هر گهری 
که به غواصی ابر از دل دریا برخاست

تا رباید کله قاقم برف از سر کوه 
َیَزک تابش خورشید به یغما برخاست

طبق باغ پر از نقل و ریاحین کردند 
شکر آن را که زمین از تب سرما برخاست

...
                                                                            »سعدی«

َیَزک = جلودار، پیشرو سپاه، پیشتاز لشکر، پیش قراول

عطر نرگس، رقص باد،
نغمه شوق پرستوهای شاد،

خلوت گرم کبوترهای مست،
نرم نرمک می رسد اینک بهار،

خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار... 
                                                                  »فریدون مشیری«

عماد خراسانی، به نظرمن، بهترین غزل سرای معاصر است. شعر عماد عالوه 
بر ساختار استوار و بیان سلیس و استادانه، آنی دارد که به شعر او جانی دیگر 
و  معاصر  غزل های  بهترین  از  یکی  از وی  زیر  غزل  بی شک  است.  بخشیده 
در شمار شاهکارهای ادب فارسی است. ]از صفحه فیسبوک عادل بیابانگرد 

جوان[

ما عاشقیم و خوشتر از این کار، کار نیست
یعنی به کارهای دگر اعتبار نیست

دانی بهشت چیست که داریم انتظار؟
جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست

فصل بهار، فصل »جنون« است و این سه ماه
هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست

سنجیده ایم ما، به جز از موی و روی یار
حاصل ز رفت و آمد لیل و نهار نیست

خندید صبح بر من و بر انتظار من
زین بیشتر ز خوی توام انتظار نیست



11 شماره  169   خرداد  ــ تیر  1396

به هیچ ارابه ای اسبی نبستند
سرود پتک آهنگر نیامد

کسی خیشی نبرد از ده به مزرع
سگ گله به عوعو در نیامد.

کسی پیدا نشد غمناک و خوشحال
که پا بر جاده ی خلوت گذارد
کسی پیدا نشد در مقدم سال
که شادان یا غمین آهی برآرد.

غروب روز اّول لیک، تنها
درین خلوتگه غوکان مفلوک

به یاد آن حکایت ها که رفته ست
ز عمق برکه یک دم ناله زد غوک...

 بهار آمد، نبود اما حیاتی
درین ویرانسرای محنت آور
بهار آمد، دریغا از نشاطی

که شمع افروزد و بگشایدش در! 
                                                    »هوای تازه  ـ  احمد شاملو«

کبکنجیر = کبک انجیر، دراج )نوعی پرنده(.

جست و جو بی پایان است، تکرار است ولی نه در دایره ای بسته، گردشی رو 
به بلندای نور و روشنایی است، پایان ندارد، همواره باید جستن و جوییدن 
را. شعر »جست و جو«ی سیاوش کسرایی پایان ندارد. پایانش شروع دیگری 
است. با »شبی تاریک بود و موج های سخت بر دریا« شروع می شود و در 
پایان با »و شب تاریک بود و موج های سخت بر دریا« شروع دیگری را رقم 
می زند. انگار از تو می طلبد شعر را دوباره بخوانی تا عاقبت »شبچراغ روشنی 

افزا« را بیابی.

جست و جو
شبی تاریک بود و موج های سخت بر دریا 

به ساحل شبروان آشنا با من
ولی نا آشنا با شب 

برای شستن تن در زالل روشنایی 
برای یافتن از این سیاهی ها رهایی

فراز ماسه های تر پی شب تاب می گشتند 
و از سوسوی خردش در شب تاریک

ز شادی بانگ می کردند و بس بی تاب می گشتند 
من اما هم چنان با باد در غوغا 

شتابان رهسپر تنها
همآهنگ سرود موج می خواندم 

واندر جست و جوی شبچراغی روشنی افزا
به روی موج راندم 

و شب تاریک بود و موج های سخت بر دریا
                                                  »خون سیاوش  ـ  سیاوش کسرایی«

ایرانی و متولد دهرود در دشتستان  آتشی، شاعر و مترجم معاصر  منوچهر 
استان بوشهر است. آهنگ دیگر، آواز خاک، دیدار در فلق، بر انتهای آغاز، 
گزینه اشعار، وصف گل سوری، گندم و گیالس، زیباتر از شکل قدیم جهان، 
چه تلخ است این سیب، خلیج و خزر، باران برگ زوق: دفتر غزل ها، اتفاق 
آخر، حادثه در بامداد، ریشه های شب، و غزل غزل های سورنا مجموعه های 
شعری وی می باشند. در این شماره شعری از دفتر شعر دیدار در فلق را به 

خوانندگان محترم پیک تقدیم می کنیم.

جاده یعنی
 جاده گفتی یعنی رفتن؟

جاده یعنی تکرار همین واژه؟

دریغ 
دوست دانایم دانا باش

که حقیقت بس غمناک تر است 
جاده رفتن نیست 

که تو بتوانی با آسانی 
چند کمند 

سوی آفاقی چند 
از پی صید ابعاد زمان اندازی 

که به دام آری آهوهای می روم و خواهم رفت و خوا...
که به بند آری  آهوهای چست زمان را 

جاده رفتن نیست 
جاده مصدر نیست 

جاده تکرار یک صیغه ی غربت بار است 
جاده یک صیغه که تکرارش 

گردبادی است که با خود خواهد برد
که برد 

هر چه برگ و بر باغ دل تو
هر چه بال و پر پروانه ی پندار مرا 

جاده رفتن نیست 
جاده طومار و نواری نه و جوباری

جاده یعنی رفت 
رفت 
رفت 

همین
                                    »دفتر شعر دیدار در فلق  ـ  منوچهر آتشی«
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 تعطیالت بهاری به پایان رسید. آیا تعطیالت به شما خوش گذشت؟ نوروز چطور؟ از مراسم 
چهارشنبه سوری گرفته تا شب عید سال نو ایرانی و سبزی پلو ماهی و نوروز و اسکناس 

نوی عیدی تا سیزده بدر و تعطیالت بهاری مدرسه چطور بود؟ 
دو ماه پایانی سال تحصیلی است و این روزها مدرسه ها برنامه های جالب بسیاری دارند، 
همچنین زمان آن فرا رسیده که از نتیجه تالش های سال گذشته خود بهره برداری کنید 

بنابر این زمان مهمی برای توجه شما به درس ها و وظایف مدرسه است.
گذشته از کارهای مدرسه، روزهای مهمی که در دو ماه آینده خوب است به یاد داشته 

باشید به ترتیب زیر هستند:

هفته آموزگار از یکشنبه ۷ می تا جمعه ۱۲ می
روز مادر یکشنبه ۱4 می

روز پدر یکشنبه ۱8 جون

چه خوب است که با یک کارت و نوشته پرمهر، چند شاخه گل و یا هدیه ای کوچک از 
آموزگار و مادر و پدر خود در این روزها یاد کنید.

بیست نهمین جشن مدرسه در روز 12 ماه مارس در محل سالن اجتماعات مدرسه ایرانیان 
با نزدیک به پانصد شرکت کننده برگزار شد. برنامه های بسیار متنوع از اجرای آهنگ های 
محلی گرفته تا اجرای موسیقی  و رقص های زیبا و رنگارنگ و تئاتر همه و همه توسط 
خود دانش آموزان اجرا گردید. مردم دسته دسته از سفره هفت سین زیبایی که خانم رویا 
امینی _ خورسندیان تهیه گردیده بود دیدن می کردند و عکس یادگاری می گرفتند. مواد 
سفره هفت سین بعدا برای گلریزان به حراج گذاشته شد و از فروش آنها و اقالم دیگری 
که توسط چند تن از والدین در اختیار مدرسه قرار گرفته بود حدود دوازده هزار دالر جمع 
آوری شد. مسئولیت نور و صدا مانند سال های گذشته به عهده جولیس نموی بود. فیلم 
برداری و عکاسی از برنامه به عهده آرش طبی بود. در چند مقطع از برنامه جوایز بورسیه 
دانش آموزان ممتاز و دانش اموزان برنده مسابقات کتاب خوانی به آنها داده شد. در هر 
سال جشن نوروزی به یک نفر که فعالیت فرهنگی فوق العاده ای داشته است تقدیم می 
گردد. امسال خانم ستاره ماندگاریان آموزگار مدرسه این مقام را به دست آورد. در این 
جشن همچنین از خانم گیتی نعمت الهی عضو هیات مدیره کانون به خاطر فعالیت های 
فوق العاده در کمک رسانی به نیازمندان قدردانی شد و لوحه ای که توسط مدرسه تهیه 

شده بود به ایشان تقدیم گردید.

 اسامی برندگان بورس تحصیلی و برندگان المپیک کتابخانی در همین صفحه آمده است. 
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Ilya Golbadinejad 2861
Raaya Jahanbin 2346
Shadi Coenen 1937
Delshad Coenen 1937
Nina Tarighati 1483
Romteen Azmoodeh 1296
Tina Khadem 1227
Kourosh Sadeghizadeh 1163
Ava Hooshmand 888
Adreen Fazel 801
Helen Afshar 736
Aryasb Kont 727
Kalara Salazar 647
Dariyan Bagheri 602
Aryssa Bagheri 602
Nava  Taghavi 570
Sherin Shirzadi 507
Kamran Salazar 499
Hanna Hajisattari 462
Sameen Khatibi 443
Sam Mahdavy 322
Laila  Ferrer 306
Chloe Ferrer 306
Roxana Arezi 279
Roxana Khamoshian 278
Ava Khossravi 241
Darina Elahimehr 214
Emily Khossravi 183

Samina Mohammadi 159
Parisa Mazarei 154
Payton Ogden 132
Ashton Brocious 118
Kayla  Eslamian 118
Bardia Zahiri 110
Ilee Assadian 106
Jet Wu 105
Sarina Donyaee 102
Cyrah Khazian 101
Barzin Khazian 101
Noor Esmailpour 94
Darya  Abolmaali 89
Arya Abolmaali 84
Raiti Namirnian 83
Sofia Rahbar 80
Mateen Rahbar 66
Arman Malekpour 64
Raya Tehranchi 58
Melody Sistani 55
Salena Sadri  54
Sania Zerehpoush 49
Fliana (Ellie) Mahooti 47
Tara Mani 34
Arya Zokaei  31
Raika Namirnian 12

Scholarship Recipients
Darya Abolmaali
Mojdeh Faridani
Ilene jahanpour
Adib mazloom
Arya Zokaei  

Reading Olympics Award Recipients

جشن پایان سال  تحصیلی مدرسه 
یکشنبه 11 ماه جون 2017  

از ساعت 10 صبح تا 12
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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 
یا  طرفداری  به  نظراتی  گرامی  خوانندگان  اگر  گذاریم.  می  شما  عهده  به  را 
مخالفت با هر یک دارند می توانند این نظرات را، از طریق فرستادن ایمیل به 
آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار هم در رابطه با »اوضاع بعد 

از انتخابات« است. 

هابیل: یادته چند هفته پیش داشتیم صحبت می کردیم، من بهت گفتم بعید 
تا  بکنه  یا کره شمالی  یه جایی مثل سوریه  به  یه حمله نظامی  ترامپ،  نیست 
محبوبیت به دست بیاره؟ تو می گفتی ترامپ محاله این کار رو بکنه چون که گفته 
من رئیس جمهور آمریکا هستم و نه رئیس جمهور دنیا و نباید آمریکا خودشو در 
درگیری های کشورهای دیگه دخیل کنه. کاش باهات شرط بسته بودم. دیدی چه 
ناشیانه صد میلیون دالر موشک تاماهاک رو توی یه فرودگاه خالی سوریه ریخت 
که مثال انتقام بچه هایی رو که با گاز کشته شده بودن بگیره! چه نمایش مسخره 
ای؟ این بابا حاضره سر به تن بچه های سوری هم نمونه. مگه این پناهنده هایی 
که توی این بدبختی ها کشته می شن بچه های سوریه ای نیستن؟ چرا نمی خواد 

یکی شون ام به آمریکا بیاد؟ حاال دلش واسه اونا سوخته.

قابیل: آره من گفتم که این کار رو نمی کنه. ولی آخه اون عکس ها رو دیدی؟ 
دل سنگم آب می کرد. از اون گذشته اصال این برنامه حمله موشکی زمان اوباما 
طرح شده بود. منتهی او جرات نکرد این کار رو بکنه. وقتی سال 2۰13 اوباما خط 
قرمز رو کشید که اگه بشار اسد از اون رد بشه که همون استفاده از سالح شمیایی 
بود آمریکا چه کار و بهمان می کنه. بشار اسد کرد و آب هم از آب تکون نخورد. 
یعنی در واقع اوباما خالی بست. آبروی آمریکا هم رفت چرا که دیدن فقط حرف 
می زنه و پای عمل که می آد جا می زنه. حاال می بینی که دفه دیگه اسد جرات 
نمی کنه از سالح شمیایی علیه مردمش استفاده کنه. تو حاال می خوای بگی که 
اینا نمایش بوده و ترامپ واسه پرت کردن حواس مردم و جلب محبوبیت این 

کار رو کرده. تو همه اش دنبال این تئوری های توطئه هستی.

هابیل: تئوری توطئه چیه! اوال دلیل این که اوباما اون سال حمله موشکی نکرد 
رو انگار یادت رفته. اون قانونی عمل کرد. رفت به کنگره و گفت بشار اسد از 
»خط قرمز« گذشته، مجوز خواست که برخورد نظامی کنه. همون موقع 98 
سناتور رای دادن که مبادا این کار رو بکنی و جنگ تازه ای راه بیندازی در 
حالی که آمریکا هنوز توی اون دوتا جنگ دیگه گیر کرده. حاال همون سناتورا 
َبه َبه و َچه َچه می کنن به شهامت پرزیدنت ترامپ که غیر قانونی و بدون نظر 
کنگره به یه کشوری که با ما جنگ هم نداره حمله کرده. بعد هم قبل از حمله 
به روسیه خبر دادن که ما داریم فالن جا رو با موشک می زنیم. انگار روسیه 
هم که اونجا داره واسه حفظ رژیم اسد می جنگه خبر رو به اونا نداده. خوب 
معلومه که هم روس ها و هم سوریه ای ها خبر داشتن که داره حمله می شه. 
اونام خوب خالی کردن رفتن. واسه همین می گم مسخره بازیه. تازه اصلن خود 

حمله شیمیایی هم مشکوکه! انگار زمینه سازی بوده.

قابیل: ِد همینه دیگه! تو حتی حمله شیمیایی رو هم داری می زنی زیرش.

هابیل: آخه این قدر سناریو ضعیفه که آدم شک می کنه. اصلن تو بگو به چه 
دلیل اسد که اآلن دست باال رو داره می آد بمب شیمیایی بندازه با علم به این 
که چقدر این کار به ضررشه. خود اونا گفتن در اثر بمباران یه مقر چریک های 
اونا داشتن منفجر شدن. توی این جنگ  مخالف دولت حتما بمب هایی که 
این  از  بودم. حاال  باهات شرط بسته  بعید نیس. ولی کاش  کثیف هیچ چیز 
بگذریم نظرت درباره نیل گورسچ و سوپریم کورت چیه؟ دیدی چطوری اونو زور 

چپون کردن؟ میچ مک کانن اصال از هولش قانون سنا رو عوض کرد!

اون  انتخاب  از  خواسن  می  ای  وسیله  هر  به  دمکراتا  معلومه  خوب  قابیل: 
جلوگیری کنن. در واقع انتقام گیری بود. چون کاندیدای اوباما رو سنا قبول 
رو  جمهوریخواه  کاندیدای  جلوی  شده  هرجور  خواستن  می  اونام  بود  نکرده 
داره جای  اون گذشته  از  قاضی خوبیه.  و  باهوش  آدم خیلی  بگیرن. گورسچ 
اسکولیا رو می گیره که اونم محافظه کار بود. بنابراین ترکیب سوپریم کورت 
تغییر نمی کنه. میچ مک کانل هم همون کاری رو کرد که هری رید وقتی رئیس 
سنا بود کرد و فلو باستر رو ورداشت. چاره ای نبود. االن سوپریم کورت چهارده 

ماهه که یک قاضی کم داره و کلی کاراش به همین دلیل مونده.

هابیل: به نظر من گورسچ آدم خشک و واپسگراییه. اون نمونه کامل کسانیه 
که قانون اساسی و به اصطالح نظرات بنیانگذاران این کشور رو آیه ُمنَزل می 
کتاب  که  طور  همون  یعنی  دارن.  اساسی  قانون  به  مذهبی  دید  اینا  دونن. 
مقدس رو می پرستن و اونو غیر قابل تفسیر و تغییر می دونن، قانون اساسی رو 
هم بدون نقص می دونن. اگه دست اینا بود برده داری هنوز برقرار بود و زن ها 
و اقلیت هام هنوز حق رای نداشتن. اسکولیا هم از همین قماش بود. اینا رو 
ما به زبون خودمونی می گیم ارتجاعی و وامونده. متاسفانه یه همچین پدیده 
ای سی چل سالی توی سوپریم کورت خواهد بود. چون فقط پنجاه و خورده 
ای سالشه. درباره شکستن فلوباستر هم باید بگم که به نظر من دیر یا زود این 
اتفاق می افتاد. فلوباستر پدیده ایه که مدافع حقوق اقلیته توی سناست. حزبی 
که توی اقلیته به این وسیله می تونه جلوی رای گیری روی لوایحی رو که با 
اونا مخالفه بگیره. با این اوضاعی که این طور همه چیز قطبی شده انگار روند 
به سمت اینه که اقلیت از این حقم محروم بشه و هر کی اکثریت رو داره دیگه 

کسی جلودارش نباشه.

قابیل: بنابر این اآلن جمهوریخواه ها که توی سنا اکثریت رو دارن هر الیحه ای 
رو که می خوان باید اکثریت نسبی می تونن ببرن؟

هابیل: نه این فقط تا حاال واسه قاضی های دادگاه های منطقه ای و اآلن هم 
سوپریم کورت صادقه. واسه قوانین و لوایح دیگه هنوز فلوباستر برقراره ولی به 
نظر من اونم به زودی و موقع رای گیری روی لوایح مالیاتی ور می افته این 
در طوالنی مدت به ضرر جمهوری خواه ها بیشتر تموم می شه. توی سنای 
قبل یعنی زمان اوباما، جمهوری خواه ها که در اقیلت بودن 79 بار از این حق 
استفاده کردن که جلوی انتخاب قضات و الیحه های اوباما رو بگیرن، یعنی 
بیشتر از تمام تاریخ سنا. در نظر داشته باش که جمهوریخواه ها حزب اقلیت 
اونا همه سوار ترامپ شدن نگاه نکن. اگه  انتخابات اخیر که  این  هستن. به 
ترامپ نبود باز هم در اقلیت می موندن. اونا با این کارشون نون خودشونو آجر 
کردن. اآلن محبوبیت ترامپ زیر سی و پنج درصده. به زودی از این هم پایین 

تر می ره. اوضاع این جوری نمی مونه.

قابیل: هنوز خوش خیالی و فکر می کنی دوباره اکثریت به دست دمکرات ها 
می افته. این که آمار رو به رخ من می کشونی که مثال فقط سی پنج درصد 
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از ترامپ حمایت می کنن و جمهوریخواه ها در اقلیت هستند همه اش قصه 
است. من هیچ اعتمادی به این آمارها ندارم. تازه به فرض که این آمار ها هم 
درست باشه، مگه واسه حفظ قدرت چه درصدی الزمه. اگه توی یک مملکت 
5۰ درصد براشون اصال مسایل سیاسی مهم نیست و در انتخابات شرکت نمی 
انتخابت شرکت می  و  فعالیت های سیاسی  و فقط 5۰ درصد مردم در  کنن 
کنن، 35 درصد اکثریت مطلقه. تو خودت بارها می گفتی توی هر مملکتی ده 
اینو  درصد فعال سیاسی باشن می تونن حکومت کنن. من دیگه نمی خواد 
بهت بگم. واسه اکثر جمهوری خواه ها مسایل سیاسی جنبه مذهبی داره چه 
از لحاظ ابورشن یا مسایل دیگه. اونا همیشه فعالن و اثرگذار. حتی اگه به قول 
تو تعدادشون کمتر بشه. اونا مرتب از فاکس نیوز، راش لیمبا، شان هنی دی و 
امثالهم تغذیه می شن. خیلی هاشون از ترامپ هم دل خوشی ندارن به خاطر 
این که اونو محافظه کار واقعی و مذهبی نمی دونن، ولی به خاطر فرستادن 
افرادی مثل گورسچ به سوپریم کورت به اون رای دادن. اونا از زمان ریگان رفتن 
توی انجمن های خانه و مدرسه و محلی و شهری و اومدن باال. اونا سی ساله 
روی این برنامه کار کردن. فکر می کنی بعد از یه دوره ول می کنن برن؟ اونم 
در حالی که حزب دمکرات یک چنین شکستی خورده و توی یه همچی بحرانیه.

هابیل: قدرت رو به دست آوردن خیلی آسون تره تا اونو نگه داشتن. جمهوری 
خواها نشون دادن که به عنوان اپوزیسیون خیلی موثرترن. اونا با تمام برنامه ها 
و رفورم های اوباما مخالفت کردن. اونا بیشتر از 6۰ دفعه سعی کردن اوباماکر 
رو لغو بکنن. حال که سر قدرتن دیدی که نتونستن حتی این کار رو بکنن. 
بهت قول می دم که گند بزرگی آب می گیرن. از همین چند ماه مشخصه که 
چه جور حکومتی دارن. این دولت یه سیاست راست افراطی رو پیش گرفته. 
از مخالفت با حفظ محیط زیست گرفته تا رفورم مالیاتی به نفع سرمایه دارای 
بزرگ و به ضرر طبقه متوسط و زحمتکش و مخالفت با علوم و دانش و هنر 
و فرهنگ. از طرف دیگه آلودگی مسئولین و حواریون ترامپ و دست روسیه، 
نشون می ده که این سیاست ها تنها در حالتی می تونه دوام پیدا کنه که یا 
به یه دیکتاتوری مطلق فاشیستی کشیده بشه و با زور به حکومت ادامه بدن 
یا تعدیل کنن. که در اون صورت پایه محافظه کارشونو از دست می دن. من 

جدا از تو که آدم تحصیل کرده ای هستی و به علوم انسانی، اجتماعی و محیط 
زیستی معتقدی تعجب می کنم که چطور می تونی از این سیاستا حمایت کنی؟ 
آدمای خطرناکی دور بر ترامپ هستن. اونا دستور کارای خودشونو واسه کشور 
و اوضاع دنیا دارن. ترامپ معلومه که گیر افتاده. واسه همین فقط به دختر و 

دامادش اعتماد داره. این وضع نمی تونه دوام بیاره.

قابیل: منم با بعضی از کارهایی انجام می دن موافق نیستم. مث اون قانون 
جلوگیری از ورود مسلمونا، مث لغو قانون مسئولیت متخصصین مالی در مقابل 
مشتریان شون. با بودجه پیشنهادی ترامپ هم مشکل دارم. ولی همه می گن 
و  داده  انتخابات  از  قبل  تظاهرات  توی  که  رو  شعارهایی  اون  مجبوره  اون 
قول هایی رو که داده مطرح کنه. حاال اگه با اونا مخالفت شد و یا غیر قانونی 
اعالم شدن، اون اقال کار خودشو کرده. آره من علم و دانش رو قبول دارم و 
گرمایش زمین رو هم قبول دارم و عقیده دارم باید یه کاری درباره اش کرد. 
دلیل جمهوری خواه بودن من سیاست های مالی و مالیاتی اوناس. به نظر منم 
باید جلوی حیف و میل های ادارات دولتی رو گرفت، باید مالیات ها رو کم کرد 
و از هرز رفتن پول مردم جلوگیری کرد. از لحاظ بین المللی هم باید در سطح 
دنیا آمریکا رو قبول داشته باشن و به قدرتی که داره متکی باشن. توی زمان 
اوباما همه احترامی رو که آمریکا طی ده ها سال به دس آورده بود از دس داد. 
دیگه حرف آمریکا رو کسی جدی نمی گیره. اینا هم می تونه درس بشه و می 

شه و باید صبر داشت. توی هشت سال آینده خیلی کارا می شه کرد.

ترامپ یه سالم  هابیل: هشت سال؟ خیلی خوش خیالی! من فکر نمی کنم 
بکشه. دولتم با خودش می کشه پایین. دمکراتا با این کارهایی که توی این سه 
ماه کردن نشون دادن می تونن اثر گذار باشن و پایه خودشون و میانه روها رو 
که ضد ترامپ هستن متشکل کنن و 2۰18 سنا رو پس بگیرن. اون وقت می 
بینی که ترامپ اگه تا اون موقع رو کار باشه چه کار می کنه. من ترسم از اینه 
که به خاطر حفظ موقعیت خودش یک جنگ جدی جایی برپا کنه. امیدوارم 
باالخره یه آدم بزرگ توی کاخ سفید و کنگره پیدا بشه که یه خورده منطقی 

فکر کنه و از نوک دماغش جلوتر رو ببینه و جلوی این دیوونه بازیا رو بگیره.



شماره  169   خرداد  ــ تیر  161396

پیک: در بسیارى از صحنه ها تمرکز دوربین روى شخصیت های فیلم است و 
فضای اطراف تیره و تار. دلیل این امر و استفاده از لنز تله چه بود؟

صاحب زمانی: ایده اصلی این بود که هیچ چیزی از تهران در فیلم نبینیم ولی 
بدانیم که فیلم در تهران می گذرد؛ تهرانی که در طول شب مخوف تر و مهاجم 
تر هم به نظر می آید. لنز تله به ما کمک می کرد که وقتی در ماشین علی 
هستیم، او را از بک گراند و پس زمینه اش جدا کنیم، درست مثل وضعیت 

روحی اش و احساسی  که نسبت به جامعه و اطراف خود دارد.
پیک: داستان فیلم با وجود سادگی ظاهری دست روی موضوع پیچیده ای می 
گذارد و آن هم سرخوردگی و رخوت یک نسل است. ولی به نظر من یکی از 
نقاط قوت فیلم است. با وجود این که کاراکترها ایرانی هستند و محیط فیلم 
هم ایران است، داستان فیلم می تواند در هر جا و هر زمانی اتفاق بیافتد. آیا 

این برداشت درست است؟
صاحب زمانی: وقتی فیلمنامه را می نوشتیم، می خواستیم برای کاراکتر علی، 
شخصیتی بسازیم که یکه باشد و ـ  به جز خود نویسندگان که شاید طبیعی 
باشد که ویژگی هایی از خود را به کاراکتر وام می دهند  ـ  شبیه هیچ کس 
بعد  اما  باشد،  از جامعه  یا گروهی  نماینده کسی  نمی خواستیم علی  نباشد. 
به  شبیه  خیلی  که  گفتند  می  که  بودند  تماشاگرانی  بسیار  فیلم،  نمایش  از 
هم  بسیاری  تماشاگران،  این  از  که  بدانید  باشد  جالب  شاید  و  علی هستند، 
خانم بودند. این ها که می گویم داخل ایران بودند، اما در جاهای دیگر هم 
دارد،  ای که علی  انزوای خودخواسته  فیلم و حس  در  بودند که  تماشاگرانی 

وجوه اشتراکی از احساس خود و جامعه شان می یافتند. 
پیک: در کنار جریان اصلی داستان اتفاقاتی در حاشیه می افتد که هر کدام 

خود می تواند داستانی باشد. چرا شما آنها را رها می کنید؟
نوشتیم  می  که  افرادی  و  اپیزودها  همه  برای  نوشتن،  موقع  زمانی:  صاحب 
داستانی کامل طراحی می کردیم تا بهتر بشناسیم شان و واکنش ها و دیالوگ 
هایشان را بتوانیم بهتر و درست تر بنویسیم. اما آنچه برای ما اصل بود این 
بود که تماشاگر هر آن چیزی را ببیند و بشنود که علی به عنوان راننده آژانس 
برای  که  نیست  فیلم  در  دیالوگی  فهمد. هیچ  رفتارشان می  یا  ها  دیالوگ  از 
تماشاگر و دادن اطالعات توضیحی به او نوشته شده باشد. همین کمک می 
کند که دیالوگ ها طبیعی تر باشند. مثال ما از نوع رابطه میان دکتر غفاری و 
زِن همراهش هیچ نمی دانیم )درست مثل علی(، نمی دانیم همسرش است 
یا دوست دخترش، شاید حتی دخترش باشد. اما باز درست مثل علی که ناظر 
است، متوجه تنشی شدید همراه با احساس نارضایتی در رابطه شان می شویم. 
نتیجه همذات  به نظرگاه علی و در  تر شدن  نزدیک  برای  این تمهیدی است 

پنداری بیشتر با او.
پیک: شما سال ها پیش فیلمنامه »راننده تاکسی« مارتین اسکورسیزی را به 
اید. در یک جای فیلم هم مسافری که مترجم است به آن  فارسی برگردانده 

اشاره می کند. آیا در نوشتن این فیلمنامه تحت تاثیر آن فیلم بوده اید؟
صاحب زمانی: تنها نقطه اشتراک میان این دو فیلم، شخصیت تنهای هر دو 
فیلم است و البته شغل شان و با این که آن فیلم را خیلی دوست دارم اما تاثیر 
مستقیم و آگاهانه ای از آن نگرفته ام. شیطنت یا شاید بشود گفت شوخی ای 
که در آن صحنه که به ترجمه فیلمنامه »راننده تاکسی« اشاره می شود، کرده ایم 
این است که آن مترجم شاید ذره ای از همه شخصیت هایی را که در فیلم دیده ایم 

در خود دارد، از جمله خود فیلمساز. 
انتظار  در  و  گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم  ما  اختیار  در  که  وقتی  از  پیک: 

دیدن کارهای آینده شما هستیم.

گفتگو با  فردین صاحب زمانی
کارگردان فیلم »چیزهایی هست که نمی دانی«

فیلم  ایرانیان  فرهنگی  کانون  گفتگوی  و  فیلم  گروه  آوریل۲۰۱۷  اول  روز 
»چیزهایی هست که نمی دانی« به کارگردانی فردین صاحب زمانی را به نمایش 
گذاشت. این فیلم یکی از فیلم های مطرح سال ۲۰۱۰ بود و در فستیوال های 
آن  از  را  کارلووی وری  توانست جایزه فستیوال  و  درآمد  نمایش  به  متعددی 
خود کند. در این فیلم علی مصفا، لیال حاتمی و مهتاب کرامتی ایفای نقش 
کرده اند. سناریوی فیلم کار مشترک فردین صاحب زمانی و پیام یزدانی است. 
تماشاگران حضور فردین صاحب زمانی را در هنگام نمایش فیلم و پس از آن 
در بخش گفتگوی بعد از نمایش مغتنم شمرده و پرسش هایی را از کارگردان 
فیلم مطرح نمودند که با پاسخ های کارگردان همراه شد. فرصتی پیش آمد تا 

ما هم با وی به گفتگو بنشینیم.
 پیک: آقای صاحب زمانی، خیلی خوشحالیم که این فرصت را دادید تا گفتگویی 
با شما داشته باشیم. این اولین فیلم بلند شما است. ایده اولیه این فیلمنامه 

چگونه به ذهن شما رسید و چقدر زمان برای آن صرف کردید؟
نوشتیم  دوستی  سفارش  به  یزدانی  پیام  و  من  را  اولیه  ایده  زمانی:  صاحب 
برای این که خودش فیلم را بسازد. اما نسخه اول را که نوشتیم، او گفت که 
فیلمنامه با آن چه او در ذهن داشته خیلی فاصله گرفته و از ساختنش انصراف 
داد. بنابراین ما هم به سلیقه خودمان دست به کار شدیم و نسخه های بعدی 
را آن طور که خودمان دوست داشتیم نوشتیم. در طول مدتی که سعی کردیم 
امکانات ساخت فیلم را فراهم کنیم چندین بار فیلمنامه بازنویسی شد و این 

خودش یعنی شش سال!
پیک: آیا این فیلمنامه براى بازیگر یا بازیگران خاصى نوشته شده بود یا بعد از 

اتمام فیلمنامه به انتخاب بازیگران پرداختید؟
صاحب زمانی: از ابتدا سه نقش اصلی، یعنی اقای مصّفا، خانم حاتمی و خانم 
کرامتی را برای همین نقش هایی که در فیلم می بینید در نظر داشتیم و بخت مان 
بسیار بلند بود که موقع شروع کار هر سه نفر آزاد بودند و توانستند در فیلم 
حضور داشته باشند. بازیگران نقش های دیگر را هم از میان بازیگران حرفه ای 

تئاتر انتخاب کردیم. 
پیک: با توجه به سابقه شما در صداگذاری، لطفا اهمیت استفاده از آن را به 
استفاده  فیلم  این  در  ابزار  این  از  دهید. هم چنین چگونه  توضیح  کلی  طور 

کردید؟ 
صاحب زمانی: در طول سالیانی که به صداگذاری و تدوین مشغول بودم، در 
هایی  در سکانس  فیلمنامه،  در  کردم  می  کردم سعی  می  کار  که  فیلمی  هر 
که اجازه این کار را می داد، صدا را از نو طراحی کنم تا حس فیلم را تقویت 
کند. بنابراین در فیلم خودم، طراحی صدا را در زمان نوشتن فیلمنامه در نظر 
اتمام  با علی  از سکانس کافه دنیس که سیما  برای مثال می شود  داشتیم. 
حجت می کند که مثال می خواهد ارتباط  شان را حفظ کند یا نه، صدایی که 
شما می شنوید، صداهایی مربوط به ساختمان سازی است که سال ها است 
در هر گوشه تهران به گوش می رسد. این صدا از ضربه های برخورد پتک به 
تیرآهن در خانه علی شروع می شود و در کافه ادامه می یابد و موقع رویارویی 
سیما با علی، به شکلی نرم و تدریجی تبدیل می شود به صدای برش سنگ. 
این تمهید، هم به کاِر تنشی که میان دو شخصیت جریان دارد می آید و هم 
احتماال حس درونی شخصیت ها را به تماشاگر منتقل می کند، شاید بدون این 

که تماشاگر متوجه اش شود.
پیک: در این فیلم با صحنه آرایی و میزانسن هایی قوى برخورد می کنیم. به 
طور مثال خانه على با رنگ پردازى آبی و فضاسازی ساده یکى از نکات قوى این 

فیلم به شمار می رود. لطفا در این مورد توضیح بیشتری بدهید. 
صاحب زمانی: تنها جای امن در زندگی علی خانه اش است و البته ماشینش. 
با کامیاب امین عشایری، که طراحی صحنه و لباس ها را بر عهده داشت، به 
یادآور تحلیل شخصیتی باشد که  باید  این نتیجه رسیده بودیم که خانه علی 
سیما )و بعدتر تماشاگر( از علی دارد: »تو رو که هر کی ببینه می فهمه چته! 
یه روز قرار بود جهان رو زیر و رو کنی... حاال رفتی تو غاِرت... از اونجا فقط 
نگاه می کنی... می تونستی نگاه هم نمی کردی.« یعنی از نظر سادگی و فضای 
حسی سرد و همان غار را تداعی کند. غاری که پنجره اش به دیواری سیمانی 
باز شود و تنها نشانه های امیدش گلدان های شمعدانی ایوان و پیچک سبزی 

باشد ُرسته بر سیماِن چشم انداز. 
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سالهای جوانیش را از دست داده ُرز را به او می ده... کار هنری ساختن ُرز 
طالئیه...« »سالها باید گشت. کلمه به کلمه. تصویر به تصویر جمع کرد تا 
یک روز بتونی قصه ای بنویسی و به مردم بدی. آنوقت دیگه پیر شدی اما 

ُرز طالیی را ساختی...« 
گاهی تمایز بین نویسنده و قهرمان داستان مشکل است: »این چه مسخره 
بازیست که بعد از سه بار و یا پنج بار می گویند بله! احمقانه است من همان 
بار اول می گویم بله و چرا بگویم با اجازه پدر و برادر! ما که حرفمان را زده 
ایم، بقیه اش مسخره است، من از هیچ کس اجازه نمی گیرم...« »وقتی 
به انتهای قصه ای می رسی همین حال و هوا گریبانت را می گیرد. دلتنگ 
و غصه دار! دلت می خواهد هزار کار بی دلیل برای خودت بتراشی تا قصه 
را تمام نکنی...« »زنهای خانه دار! تا چشم باز می کنی می بینی داروندار 
ذهنت را برده اند...زبردست ترین بازجویان جهان...خیلی ساده از دهانت 
حرف می کشند و تو بی آنکه بخواهی همه چیز را می گویی بعد... خواری 
اعتراف! وقتی گفتی سیرابشان کردی... پچ پچ ها شروع می شود و تو می 
شکنی...دیگر هیچ کس نیستی، هیچ کس و بعد رهایت می کنند و تا چیزی 
از تو نمی دانند دوربرت می پلکند.« »همه بر سر دیگران قمار می کنند. 
دیده ای کسی خودش را توی ُبرد و باخت بگذارد... هر چند سرانجام هر 

برنده ای خودش را می بازد.« 
نویسنده شخصیت اصلی را خشن نشان می دهد اما گاهی سررشته از کف 
اش بیرون می رود و خوِد خودش را می نمایاند: »هوای سرد و خنک به 
صورتش می خورد. آسمان آبی بود و آفتاب مثل گربه ای سر و گوشش را به 
شهر می مالید و دختر کاتب می خندید شهر آرام بود... زنها به حمام می 

رفتند. و مشاطه ها سرگرم کار بودند و صدای تار همه جا پیچیده بود.« 
از عناصر مشخصه این روایت، عنصر تکرار است. تکراری که متن را  یکی 
خوب  داستانی  های  شخصیت  سازد.  می  نمایان  تر  پخته  و  تر  جاافتاده 
پردازش شده اند. می توان با شخصیت های داستان همزاد پنداری کرد و 

همین باورپذیری روایت را ممکن می سازد. 
شرح پریشان حالی در جای جای متن خود را نشان می دهد. هر چند که در 
نهایت از درون خاکستر پریشانی، ققنوسی سر بلند می کند. نام این کتاب 
از شعر »دل فوالد« نیما یوشیج گرفته شده است و تکه ای از این شعر در 
متن داستان آمده: »منم که از هر که در این بادیه غارت زده تر  ـ  همه چیز 

از کف من رفته به در«. 
این کتاب از طریق آمازون قابل خریداری است.

زنان پیشرو ایران  ــــ دکتر فوزیه طاهباز
گلرخ گلشن ـ کاشی راد

همه ما بارها و بارها این جمله معروف را شنیده ایم که در زندگی هر مرد موفقی 
زنی مشوق و فداکار وجود دارد. من با اجازه تمام بانوان گرامی می خواهم این 
جمله را کمی عوض کنم و بگویم در زندگی هر انسان موفقی همسر و همراهی 
مشوق و فداکار نقش اساسی دارد. در گفتگوهایم با خانم دکتر طاهباز  ـ که 
افتخار آشنایی با او را در شمال کالیفرنیا پیدا کرده ام  ـ  ایشان بارها به کمک 
های همسرشان آقای دکتر قوام زاده برای ادامه تحصیالت در فرانسه و کار تمام 
وقت در دانشگاه تهران اشاره داشته اند. برای مثال پس از ازدواج با همکاری 
و موافقت همسر به تنهایی برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شدند که در شرایط 
آن زمان چنین کاری و از خود گذشتگی برای پیشرفت همسر، کمیاب و نادر 
بود. در مسافرت های علمی متعدد به فرانسه و دیگر کشورها باز هم همسر 
اند.  بوده  فرزندان همواره مشوق وی  از  نگهداری  قبول مسئولیت  با  مهربان 
به قول خود ایشان می توان اذعان داشت که دکتر قوام زاده یکی از بهترین 

همسرها بوده است.
خانم دکتر فوزیه طاهباز در سال 1318 در یک خانواده ارتشی در شهر تبریز به 
دنیا آمد. پس از به پایان رساندن تحصیالت متوسطه در دبیرستان رضا شاه 
کبیر و با موفقیت در کنکور در دانشکده علوم دانشگاه تهران در رشته بیولوژی 
به تحصیل ادامه داد. در سن بیست و یک سالگی به سمت دبیر در بخش گیاه 
امتحان  در  بعد  گردید. یک سال  کار مشغول  به  دانشکده کشاورزی  شناسی 
بورس تحصیلی دانشگاه سوربن فرانسه به موفقیت رسید. ناگفته نماند که این 
از بورس دولت  آقایان شرکت کننده برای استفاده  امر موجب اعتراض شدید 
فرانسه شد، زیرا یک خانم و آن هم برای تحصیل در رشته کشاورزی انتخاب 

شده بود.
در سال 134۰ پس از پیوند زناشویی با دکتر گودرز قوام زاده برای ادامه تحصیل 
عازم فرانسه شد. او با اخذ دو دیپلم تخصصی و دکترا از دانشگاه سوربن در 
رشته فیزیولوژی گیاهی با درجه بسیار افتخارآمیز به ایران بازگشت و با گذراندن 
امتحان به سمت استادیاری دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق در رشته های 
بیولوژی علف های  و  آناتومی گیاهی، مورفولوژی گیاهی،  فیزیولوژی گیاهی، 
به  انتشارات علمی  و  آوردن مدارک  فراهم  با  پنج سال  از  پرداخت. پس  هرز 
قابل  نکته  رسید.  تهران  دانشگاه  استادی  مقام  به  و سپس  دانشیاری  سمت 
توجه این است که دکتر طاهباز در میان تمامی اساتید، جوان ترین و اولین 

استاد زن در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بود.
و  خارجی  های  ژورنال  در  علمی  متعدد  مقاالت  بر  عالوه  طاهباز  دکتر  خانم 
داخلی دو کتاب در زمینه بیولوژی علف های هرز، هورمن های گیاهی و رشد 
گل نیز تالیف کرده اند که از انتشارات دانشگاه تهران می باشد. دو کتاب اخیر 

بارها تجدید چاپ شده و سال ها در دانشگاه های ایران تدریس شده اند.
ایشان مشارکت در امور اجتماعی را با کاندیداتوری نمایندگی مجلس شورای 
ملی گسترش داد که به علت شرایط خاص زمان موفق نشد ولی دو سال بعد 
در انتخابات شورای شهر کرج شرکت کرد و سال ها در سمت معاونت، خدمات 
تهران  از طرف دانشگاه  انجام داد. در سال 1357  برای شهر کرج  درخشانی 
دیویس  دانشگاه  در  سال  یک  مدت  به  علمی  تحقیقات  برای  یافت  ماموریت 

کالیفرنیا به کار بپردازد. او به همراه همسر و دو فرزند به آمریکا آمد.
چند ماه پس از انقالب اسالمی با اتهامات سیاسی از دانشگاه تهران اخراج شد 
و به ناچار به اقامت خود در آمریکا ادامه داد. بیش از بیست سال در دانشگاه 
برکلی کالیفرنیا در سمت های مختلف مشغول به کار بوده و تالیفاتی در مورد 
گیاهان کالیفرنیا انجام داده است. در سال 1998 مبتکر و مجری طرح برقراری 
روابط علمی بین گیاه شناسان ایران و آمریکا در دانشگاه برکلی بود. این طرح 
در ادامه برنامه گفتگوی تمدن های رئیس جمهوری وقت ایران بسیار موفقیت آمیز 
بود. در چهارچوب این طرح، اساتید گیاه شناس دانشگاه های آمریکا ضمن 
چهار بار مسافرت به ایران با سخنرانی های علمی و بازدید از دانشگاه های ایران 
با اساتید ایرانی روابط علمی برقرار کردند. ناگفته نماند در هر بازدید دانشجویان 

سابق که اکنون در سمت های باالی دانشگاهی کار می کردند از دیدار استاد 
دعوت  با  ایرانی  اساتید  این طرح  اساس  بر  بسیار خوشحال می شدند.  خود 

شخصی از دانشگاه برکلی بازدید و سخنرانی داشتند.
پس از بیست سال اخراج بدون دلیل منطقی، دکتر طاهباز مجددا به کار در 
ادامه  او قدردانی به عمل آمد. چون  از خدمات  دانشگاه تهران دعوت شد و 
خدمت در ایران امکان نداشت با درخواست بازنشستگی ایشان موافقت شد. در 
خاتمه باید یادآور شوم که ایشان ضمن مسافرت به ایران ارکیده تازه ای را در 

جنگل های کالردشت کشف و به نام خود ثبت و منتشر کرد. 
به امید پیشرفت های بیشتر برای همه ایرانیان و مخصوصا برای همه بانوان 

پیشرو ایرانی.
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متولد 6۵
به کارگردانی مجید توکلی، تولید ۱393

»متولد 65« روایت دختر و پسر جوانی است که با رویای پولدار شدن خود را 
به جای شخصیت های مهم و ثروتمند جا می زنند. همه چیز برای آن ها حکم 
شوخی دارد تا این که برحسب اتفاق و به طور ناخواسته درگیر اتفاقی می شوند 
که راه فرار برای آن ها غیر ممکن می شود. شروع جذاب فیلم، نوید این را 
به بیننده می دهد که با فیلمی متفاوت مواجه است. فیلمی که در سینمای 
مستقل ایران، جایگاه خود را پیدا کرده است. درست زمانی که سینمای ایران 
الگوی اصغر فرهادی  از  برداری  تکراری )که معموال کپی  با بحران فیلم های 

و  است(  آن  داستانی  های  گره  درک  بدون 
است،  مواجه  هنری  ارزش  فاقد  های  فیلم 
»متولد 65« مجید توکلی در مسیر مخالف 
این تکرار و بی ارزشی حرکت می کند و حرف 
هایی برای گفتن دارد. فیلم، فیلم بی نظیر و 
درجه یکی نیست، اما بدون تردید جای فکر، 

بحث و دفاع دارد. 

بسیار منسجم،  نامه ی  فیلم  »متولد 65« 
از  فیلم  دارد.  مهیجی  و  کننده،  سرگرم 
شخصیت  از  خوبی  ی  شناسنامه  ابتدا 
ـ  این دو جوان  فیلم می دهد.  اصلی  های 
آمال،  ـ  نماینده دهه ی شصت هستند  که 
آرزوها، کمبودها و دغدغه های این نسل را 
عنوان  به  اند.  گذاشته  نمایش  به  خوبی  به 
نمونه، سکانس اول فیلم در سوپر مارکت اتفاق 
می افتد: دو جوان اصلی فیلم در حال خرید 
کردن در یک سوپر مارکت لوکس در شمال 
حد،  از  بیش  نشاط  با  آنها  هستند.  تهران 
کیسه های خرید را پر می کنند و زمانی که 
برای پرداخت پول وارد صف می شوند، تلفن 
دختر زنگ می خورد و او وانمود می کند که 

اتفاق بدی افتاده است؛ به این ترتیب هر دو از سوپر مارکت بیرون می آیند. در 
سکانس بعدی، بیننده متوجه می شود که صحنه ی داخل مارکت یک بازی 
از پیش تعیین شده از سوی دو شخصیت فیلم بوده و به این ترتیب این دو نفر 
بیننده را با خود وارد دنیای آرزوهای خود می کنند. دنیایی که با دنیای واقعی 
این دو نفر تفاوت های بسیار دارد. فیلم، در هیچ سکانسی، تلنگر مشهودی 
به اختالف طبقاتی که در جامعه وجود دارد نمی زند، اما با کنار هم قرار دادن 
دنیای خیالی و واقعی این دو جوان به این اختالف طبقاتی نجومی که در تهران 

وجود دارد، اشاره می کند. 
 

در جایی از فیلم این دو جوان تصمیم می گیرند که در نقش یک زوج پولدار، 
یک خانه ی لوکس در شمال تهران را که صاحبانش می خواهند به کانادا بروند 
اجاره کنند. زمانی که وارد خانه می شوند، صاحب خانه به پسر جوان شک 
کرده و او را سئوال پیچ می کند و پسر هم برای حفظ ظاهر، مرتبا دروغ می 
گوید تا این که خود و نامزدش را در یک موقعیت خطرناک قرار می دهد. بهترین 
غافل گیری فیلم، جایی اتفاق می افتاد که بیننده متوجه دروغ پسر جوان به 
نامزدش می شود، درست جایی که پسر برای رهایی از موقعیت گیر افتاده به 
صاحب خانه می گوید که متولد 1365 است. آنجا است که دروغی که او سال 
ها به نامزدش گفته، رو می شود. زمان آشنایی، دختر به او می گوید که متولد 
1363 است و پسر از ترس از دست دادن دختر به او می گوید که متولد 136۰ 
است. همین دروغ، تمام مسیر فیلم را عوض می کند و دو شخصیت فیلم را 

مدام در معرض آزمایش قرار می دهد. این گره ی داستانی، هر چند ساده به 
نظر می رسد، اما پتانسیل فیلم را برای داستان های بعدی فراهم می کند. 
را دارند، به یک  از اول قصد سر کار گذاشتن همه  این دو جوان که  شوخی 
داستان درام تبدیل می شود که در درجه ی اول زندگی خود آنها را تحت تاثیر 
قرار می دهد. نشان دادن این پیچیدگی داستان و تاثیر آن بر روی تمام اتفاقات 

فیلم، عاملی است که به فیلم جان می بخشد. 

به  زاده  حمید  هنگامه  و  شریفی  پدرام 
خوبی از اجرای نقش شان بر آمده اند. قرار 
این دو در مقابل هم تصمیم بسیار  گرفتن 
هوشمندانه ای بود چرا که سیر نزولی رابطه 
شان به خوبی به تصویر در آمده است. بقیه 
هستند  قبول  قابل  نیز  فیلم  بازیگران  ی 
روی  بر  فیلم  اصلی  بار  من  اعتقاد  به  اما 
دوش این دو بازیگر است که بسیار توانمند از 
عهده ی نقش شان بر آمده اند. به جز بازیگری، 
نکته ی قابل توجه دیگری در کارگردانی فیلم 
چشمگیر نیست و به همین دلیل ـ به نظر 
من ـ موفقیت »متولد 65« بیشتر مدیون 
فیلمنامه ی خوب جمیله دارالشفاهی است 
تا کارگردانی مجید توکلی. حتی در بعضی از 
سکانس های فیلم )سکانس آخر که این دو 
جوان راهی برای بیرون رفتن از خانه پیدا 
عنوان  هیچ  به  فیلم  کارگردانی  کنند(  می 
قابل قبول نیست چرا که چیدمان صحنه و 
بازی بازیگران دیگر فیلم، داستان را لو می دهد 
و یک پایان بندی نسبتا ضعیف را به بیننده 

تحویل می دهد.

فیلم همچنین، یک دید انتقادی به تهران دارد. این روند رو به جلو و بسیار 
سریع به سمت مدرنیته و فرار کردن از ارزش ها و در عین حال وانمود کردن 
به پایبند بودن به سنت ها کمابیش در فیلم های اخیر وارد حیطه ی نقد شده 
بود. »فروشنده«ی اصغر فرهادی، به عنوان نمونه، یکی از فیلم هایی است که 
به خوبی تهران مدرن و انسان هایی را که درگیر سنت ها و ارزش ها هستند 
واکاوی می کند. فیلم، به طور مستقیم نیز، تلنگری به این تضاد مشهود در 
جامعه می زند: عماد  ـ  شخصیت اصلی فیلم  ـ  با دوستش بابک روی پشت 
بام مشغول صحبت کردن هستند و عماد در حالی که نظاره گر تهران است، 
خطاب به دوستش می گوید که کاش می شد این شهر را خراب کرد و دوباره 
از نو ساخت. »متولد 65« نیز به این موضوع اشاره ی مستقیمی می کند که 
شهر تهران به سرعت به سمت مدرنیته می رود و شاید این سرعت، ارزش هایی 
را که در جامعه وجود دارد زیر سوال می برد. این که برای نسل جوان )حداقل 
نیمی از آن( ارزش ها در جایی دیگر پیدا می شود و به نظر من ارزش ها )سنت 
ها( و مدرنیته به هیچ عنوان در تضاد نیستند، فقط در شهری مثل تهران بیشتر 
یکدیگر را دفع می کنند تا جذب. »متولد 65« اولین فیلم بلند مجید توکلی 
تلقی می شود و فیلم سرگرم کننده ای است که در جشنواره ی فیلم فجر توجه 

بسیاری را به خود جلب کرد. 
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فیلم و گفتگو ـ پنجم مارچ ۲۰۱۷
گروه فیلم و گفتگوى سن دیگو در ماه مارچ اقدام به پخش فیلم درباره الى 
ساخته اصغر فرهادى )محصول ١٣٨٨(  كرد. در ابتدا توسط برگزارکنندگان 
و  گردید  ارائه  به حاضرین  وی  آثار  و  كارگردان  مورد  در  توضیحاتی  برنامه 
سپس فیلم به نمایش درآمد. در قسمت دوم برنامه به بحث و تبادل نظر 

در مورد فیلم پرداخته شد. 

   فیلم و گفتگو ـ  یکم آوریل ۲۰۱۷
برنامه ماه  آوریل به نمایش فیلم »چیزهایى هست كه نمی دانى« اختصاص 
داشت. گروه فیلم و گفتگو افتخار میزبانى کارگردان و نویسنده این فیلم، 
فردین صاحب زمانى را داشت. این فیلم محصول سال ١٣٨٩ بوده و برنده 
از  است. پس  ورى چک شده  كارلووى  داوران جشنواره  ویژه هیئت  جایزه 
نمایش فیلم در قسمت دوم، مجرى برنامه – محمود رضا پیروزیان – به 
هم  پرداخت.  ایران  سینماى  و  فیلم  این  با  رابطه  در  هایى  پرسش  طرح 
اختصاص  كنندگان  های شركت  پرسش  پاسخگویى  به  نیز  زمانى  چنین 
در همین  ها  پاسخ  و  ها  پرسش  با  همراه  گزارش  این  داده شد. مشروح 

شماره آمده است. 
 

داکیونایت شماره 36 ـ  یکم مارچ ۲۰۱۷
داكیونایت عنوان برنامه ای است كه هم زمان در اولین چهارشنبه هر ماه 
مستند  فیلم  پخش  به  اقدام  كانادا  و  آمریكا  شهر  بیست  از  بیش  در 
می نماید. این فیلم هاى مستند توسط فیلمسازان ایرانى ساخته شده و 

یا مضمون آنان در رابطه با ایران و ایرانیان می باشد. 
امید  كارگردانى  به  دقیقه(   ٧٧ ـ    ٢٠١٦ )محصول  مستند  »سهراب« 
عبداللهى در ماه مارچ نمایش داده شد.  این فیلم به زندگى و آثار فیلمساز 

فقید و مشهور ایرانى، سهراب شهید ثالث می پردازد. 
 

داکیونایت شماره 3۷ ـ  پنجم آوریل ۲۰۱۷
آوریل  فیلم »سونیتا« )محصول ٢٠١5 ـ ٩١دقیقه(  به  هم چنین در ماه 
نمایش  دیگو به  سن  ایرانیان  مرکز  مقامى در  قائم  رخساره  كارگردانى 
گذاشته شد.  این فیلم جایزه بزرگ بهترین فیلم مستند هیئت داوران و 
تماشاگران جشنواره فیلم ساندنس ٢٠١6 را به خود اختصاص داده است. 

 
 

جلسات هیات مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
جلسات هیئت مدیره کانون در تاریخ های هشتم مارچ و دوازدهم آوریل در 

محل دفتر کانون در مرکز ایرانیان برگزار شد.

اخبار کانون

 فیلم مستند »سهراب«

فیلم »سونیتا« در جشنواره فیلم ساندنس
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www.pccus.org

    

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 
IAC :آدرس مرکز ایرانیان

               6790 Top Gun St. #7
               San Diego, CA  92121

 یکشنبه14 می2017 
کنسرت سنتور و تار با همکاری فراز مینویی و بهفر بهادران به 

مناسبت روز مادر  ساعت۷ بعد از ظهر  در مرکز ایرانیان 
تلفن تماس: 9355 ـ 55۲ ـ 858

شنبه 20 می 2017 
تئاتر برناردا آلبا در مرکز ایرانیان از ساعت ۷ بعد از ظهر

تلفن تماس: 9355 ـ 55۲ ـ 858

نشست ساالنه و انتخابات کانون
یکشنبه 21 ماه می 2۰17 در محل مدرسه ایرانیان

ُجنگ فرهنگی 
دومین جمعه هر ماه  در ساعت  7:3۰ شب در مرکز ایرانیان

جمعه 12می و 7 جون در مرکز ایرانیان، مجری برنامه رضا خبازیان

گروه فیلم و گفتگو
اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان، 

7 می و 4 جون ساعت 5:3۰ بعد از ظهر  در محل مرکز ایرانیان 

داکیونایت
اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت 7 شب در مرکز ایرانیان

3 می و 7 جون 2۰17 

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 پیانو زیر نظر فرید افشاری     تلفن: 1913ـ349 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

کالس ها: شعبه 1 یکشنبه  ها از ساعت 9:30 تا 12 ظهر
کالس ها: شعبه 2 پنجشنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر

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

DOCUNIGHT
First Wednesday of the month 
at the Iranian ـ American Center (IAC) at 7 pm
Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 9355 ـ552 )858( 

برای درج آگهی لطفأ با تلفن  9355  ـ  552)858(تماس بگیرید

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

از ساعت ۱۰ صبح تا ۱ بعد از ظهر    9355ـ55۲ـ858

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین:  6232  ـ

www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی
جشن نوروزی انجمن متخصصین،شنبه ۲5 مارس در هتل شرایتون سن دیگو 

www.istaucsd.org   :انجمن دانشجویی ایستا

ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego)

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )858(

www.mehrganfoundation.org جلسات ماهیانه یکشنبه اول هر ماه  

www.thehouseofiran.com :خانه ایران
یکشنبه ها از ساعت ۱۲ تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  (619) 232-7931

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

داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه                

شبکه ایرانی ـ  آمریکایی علوم زیستی 
  www.ialsn.org

جشن پایان سال  تحصیلی مدرسه 
یکشنبه 12 جون از ساعت 10 صبح تا 12

                   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 169( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق 

فکس تا 3۰ می به وسیله ارگان های غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.
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خانم پریسا در سن دیگو
خانم پریسا، خواننده مشهور، که به دعوت دانشگاه کا لیفرنیا سن دیگو  )UCSD(   و بنیاد رقیه چهره آزاد برای تدریس به سن دیگو آمده، 
در روز چهارم آوریل به دعوت دانشگاه، کانون فرهنگی ایرانیان و ایستا در نشستی با حضور تعداد زیادی ازعالقمندان شرکت کرد. وی پس 

از سخنرانی و پاسخ به پرسش های حاضرین، چند قطعه آوازی اجرا نمود.

اخبار کانون

خانه ی برناردا آلبا آخرین سوگینه از سوگینه های سه گانه ی نمایشنامه نویِس اسپانیایی  »فدریکو گارسیا لورکا« است. این سوگینه به همراه  
»یرما« و »عروسی خون« با نام »سوگینه های روستایی« شناخته شده اند. 

لورکا خود این نمایشنامه را بیاِن تراژیکی  از زندگی زنان روستاهای اسپانیا می داند. این آخرین نمایشنامه ی لورکا است. حوادث نمایشنامه 
در خانه ی برناردا اتفاق می افتد. پس ازمرگ شوهر برناردا او و پنج دختر و مادِر پیرش به همراه دو خدمتکار قرار است سوگواری دراز مدتی را 
برگذار کنند اما دختران برناردا به ویژه کوچکترینشان )آدال( سر به شورش بر می دارند . این نمایشنامه به کارگردانی محمود بهروزیان و با استفاده 

از ترجمه های نجف دریا بندری و احمد شاملو در تاریخ بیستم می 2۰17 در مرکز ایرانیان سن دیگو نمایش خوانی می شود.
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جدول 169  
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حل جدول 168  
123456789101112131415

نارامجXناتسودنه1
ینتXندناشنXیسرا2
مجXنXلافتXکرتXر3
بیرختXسیراپXهما4
ندXاوراXبویاXلگ5
دXیللیXمXارساXی6
XدوهیXدوکرXایور7
مالXدابارهمXمشی8
9XازایXزییتXانام
نXفلکمXغXهلانXض10
دحXتلورXنیزوXبی11
وردXانایدXیردام12
لXانمXدوباXاXلر13
یروسXرابعرتXدنا14
نارادبرسXنابهگن15

افقی
1 ـ بی آالیش ـ بیرون راندن از کار ـ جوان 2 ـ عزیز ـ از آثار سعدی ـ قرض

3 ـ  دایر ـ آغاز ـ زیارت کننده 4 ـ شهر زیره ـ مدرک ـ رویداد 
5 ـ نوپرداز معاصر ـ گشاینده 6 ـ بجا آوردن ـ پیوست ـ انحراف ـ خواهر پدر 
7 ـ صبر ـ سرور و نشاط 8 ـ آرزومند ـ ناروا 9 ـ همیان ـ پنکه 1۰ ـ قسمتی 

از پا ـ جوش ریز ـ پیشتاز لشکر ـ دام 11 ـ شهرها ـ قسمتی از لباس
12 ـ  آرزوی بزرگ ـ فنا و نیستی ـ برادر حضرت موسی 13 ـ همدم ـ پستی ـ 

باهوش 14 ـ کشوری در آفریقا ـ رادار ـ روزها 15 ـ فریبنده ـ لیست ـ  زاری.

عمودی
 1 ـ ماهیگیر ـ حرکتی مهم در والیبال ـ از درختان هندی با میوه طبی

 2 ـ  بزرگ ـ طول ـ خیال 3 ـ  نمایش جدی ـ  مذاهب ـ مخزن
4 ـ  اکباتان ـ  گاو ـ باکتری دراز 5 ـ نوعی کرم دست و صورت ـ نهنگ

6 ـ  درون دهان ـ کشور فراعنه ـ جد ـ می خوانند تا موفق شوند
7ـ  کودکی ـ  بیماری 8 ـ  تروتازه ـ  مورد عنایت حق 9 ـ نوید دهنده ـ

از گیاهان گره دار که در مرغزار می روید 1۰ ـ پسوند جمع ـ لیک ـ مقابل ـ  
ضایع 11 ـ  پابند ـ  گوی گریبان 12 ـ محل عرضه کاال ـ دوستدار ـ جاهل 

13 ـ  بازار پر رونق ـ  پس دادنی ـ  پیشرو 14 ـ رمنده ـ خانه ها ـ بخشنده 
15 ـ  فرماندهان ـ  وقار و ابهت ـ  نصف هر چیز. 

Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7

San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org

 

D
esign: Saeed Jalali
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خانه سالمندان
همراه با مراقبت های ویژه 

Membership or Subscription Application

Name: ……………………. …………………………. …………………………. ………

Address:……………………. …………………………. ………………………….City:……………………. ………………State……………Zip ……………………. ……

Tel: (         ) ……………………. …… Fax: (        ) ……………………. …… E- Mail: ……………………. …………………………. ……

Membership:    r  $55 Family      r  $40 Individual      r  $20 Students    r  $30 Senior

Donation:   r  $1,000      r  $500     r  $100      r $ other

Peyk Subscription:   r  $30    

  r  Check enclosed   

  r  Credit Card:      r MC    r Visa   r Card #: ……………………. …………………………. …… Expiration Date: ……………………. ……

PCC – CALL TO ACTION 
WE NEED YOUR HELP TO SUPPORT THE ARTS GRANT 

Mayor Kevin Faulconer has proposed to cut arts and 
culture funding from $15.1 million to $10.4 million. This 
devastating 31% cut will dramatically impact 134 arts and 
cultural organizations including PCC GRANTS, museums, 
symphonies, theaters, historic sites, and community 
organizations. As the San Diego Union-Tribune recently 
reported, Arts groups are voicing their concerns about San 
Diego budget cuts.

PCC & San Diego need your help. The Mayor's proposed 
budget cuts threaten the existence of organizations 
that serve the people of our community. Therefore, we 
encourage you to contact your Councilmember to continue 
supporting arts and culture.

Please contact members of the San Diego City Council 
today. Tell them your story and why they should continue 
to support the Commission for Arts and Culture. Be sure to 
include this message: I respectively request that you urge 
the Mayor to continue supporting Penny for the Arts and 
to not make cuts to arts and culture funding in the FY18 
budget.

And visit San Diego Regional Arts & Culture Coalition to 
stay up to date on funding for San Diego arts and culture  

District 1
Council President Barbara Bry
barbarabry@sandiego.gov 

District 2
Councilmember Lorie Zapfl
oriezapf@sandiego.gov 

District 3C
ouncilmember Chris Ward
christopherward@sandiego.gov

District 4
Council President Myrtle Cole
myrtlecole@sandiego.gov 

District 5
Councilmember Mark Kersey
markkersey@sandiego.gov 

District 6
Councilmember Chris Cate
chriscate@sandiego.gov 

District 7
Councilmember Scott Sherman
scottsherman@sandiego.gov  

District 8
Councilmember David Alvarez
davidalvarez@sandiego.gov 

District 9
Councilmember Georgette Gomez
georgettegomez@sandiego.gov

      To find your district please go to City Councilmembers | City of San Diego Official Website
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رابطه فاینانس و امتیاز اعتباری

سئوال: آیا خرید اتومبیل یا اجناس به صورت فاینانس روی امتیاز اعتباری 
تاثیر دارد؟ 

پاسخ: بلی، خرید اجناس به صورت فاینانس در واقع نوعی وام یا بدهی 
محسوب می شود و هر چه مجموع مقدار وام های شخص )یا بدهی های او( 

بیشتر باشد امتیاز اعتباری وی بیشتر کاهش می یابد.

آشنایی با اصطالحات مربوط به کارت های اعتباری
آرین اقبالی 

از اولین سئوال هایی که برای یک مهاجر در آمریکا به وجود می آید: 

کردیت چیست ؟
پاسخ: کردیت همان اعتبار شما در آمریکا می باشد که با دارا بودن اعتبار 

خوب، شما می توانید از خدمات مالی خوبی چون گرفتن وام برای خرید خانه، 
ماشین و لوازم منزل و غیره بهره مند گردید. حتی کردیت برای اجاره منزل 

و خیلی از مواردی که یک شرکت باید به شما اعتماد کند به کار می آید.برای 
مثال وقتی شما برای اجاره آپارتمان اقدام می کنید اول کردیت شما را چک 

می کنند تا ببینند شما شرایط اجاره آپارتمان را دارید یا نه .
توجه : کردیت کارت، یک کارت برای پرداخت های مالی شما می باشد و 
در اصل ابزاری برای ساختن کردیت )اعتبار( شما است و دبیت کارت هم 

اصال کردیت کارت به حساب نمی آید و در اصل همان دفترچه بانکی شما به 
صورت الکترونیک می باشد که هر وقت خواستید می توانید از پول خودتان 

خرج کنید . 

کسب امتیاز اعتباری برای تازه واردین به آمریکا
سئوال: امتیاز اعتباری من پایین است و هیچ مؤسسه ای به من وام نمی دهد. 

چگونه می توانم امتیاز اعتباری ام را در این حالت باال ببرم؟

پاسخ: این مشکل بین تازه  واردین به آمریکا یا کسانی که به علت بدهی امتیاز 
پایینی  دارند بسیار رایج است. راه حلی  که وجود دارد این است که می توانید 
برای کردیت کارت تضمینی اقدام کنید. به این ترتیب بانک مبلغی را که شما 

تعیین می کنید به عنوان وثیقه در حسابتان بلوکه می کند و به همان مقدار 
روی کردیت کارت به شما کردیت می دهد. به این صورت شما صاحب کردیت 
شده اید و از این لحظه با پرداخت به موقع قبض های کردیت کارتتان به تدریج 
امتیاز اعتباری خود را باال می برید. در نهایت پس از گذشت چندین ماه، اگر 
مشکل جدیدی  در سابقه اعتباری تان وجود نداشته باشد، معموال بانک مبلغ 
بلوکه شده را آزاد می کند و شما می توانید کماکان از کردیت کارتتان استفاده 

نمایید.

هم امضاء شدن با شخصی دیگر جهت دریافت هرگونه وام
سئوال: من تصمیم دارم به خاطر کمک به دوستم جهت دریافت وام، با او 
هم امضا شوم. آیا چنانچه دوست من بدهی خود را به موقع پرداخت نکند 

روی سابقه  اعتباری من هم تاثیر دارد؟
پاسخ: بله، هم امضا شدن با شخصی دیگر، برای دریافت اعتبار یا وام نه تنها 

روی سابقه اعتباری شما تاثیر می گذارد، بلکه در صورت عدم پرداخت به موقع 
بدهی توسط دوستتان، شما نیز جهت پرداخت بدهی مسئول هستید.

به همین جهت بسیار مهم است تا قبل از شراکت با دوستانتان جهت دریافت 
وام، همه جوانب آن را بسنجید.

تسویه قبض کردیت کارتها
سئوال: آیا بهتر نیست شخص قبض کردیت کارت خود را به طور کامل 

پرداخت نکند و در عوض فقط حداقل قسط آن را بپردازد تا امتیاز او به مرور 
زمان افزایش یابد؟

پاسخ: متآسفانه این باور غلط یکی  از رایج ترین شایعات در مورد کردیت است. 
پرداخت نکردن کامل قبض کردیت کارت، نه تنها کمکی  به افزایش امتیاز 

شما نمی کند، بلکه با پرداخت سود اضافی و غیر ضروری به خالی  شدن جیب 
شما نیز کمک می کند.

 
رابطه الین آف کردیت و امتیاز اعتباری

سئوال: آیا داشتن الین ـ اف ـ کردیت امتیاز اعتباری را کاهش می دهد؟ 
پاسخ: بلی و خیر، چنانچه شخص همه اعتبار موجود در الین ـ اف ـ کردیت 

خود را مصرف کند )بدهکار شود( امتیاز وی کاهش می یابد در حالی  که 
اگر الین ـ اف ـ کردیت شخص به مقدار کمی  مصرف شده باشد و یا دست 

نخورده باقی  بماند ، تأثیر منفی  آن کمتر و یا هیچ خواهد بود.

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب

در بیست و پنجم ماه فوریه، گردهمایی انجمن دوستداران کتاب برگزار 
شد و شرکت کنندگان کتاب های زیر را معرفی کردند:

•زنی با زنبیل، نوشته فرخنده آقایی 
•دل فوالد، نوشته منیرو روانی پور

•مسخ، اثر فرانتس کافکا، ترجمه فرزانه طاهری
My Name Is Lucy Barton: A Novel by Elizabeth Strout•

•خیابان ها همیشه عریض نیستند، نوشته رحیم رستمی، انتشارات هلیله
•نگاهی به شاه، نوشته عباس میالنی

 سه داستان کوتاه نیز به نام های » ممد مسگر«، »داستان به نام«، و 
»زیر درخت توت«  توسط نویسندگان آنها بازخوانی شد.

گردهمایی بعدی انجمن در بیست و پنچ ماه مارس برقرار گردید. کتاب 
سووشون اثر سیمین دانشور، نویسنده و مترجم ایرانی، موضوع اصلی 

این گردهمایی بود و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کتاب های زیر نیز 
معرفی شدند:

•For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway )زنگ ها برای 
که به صدا در می آیند، اثر ارنست همینگوی(

•داستان شنیداری »رساله ممو سیاه«، نوشته احسان عبدی پور
  The Caucasian Chalk Circle  نمايشنامه اى از برتولت برشت به نام•

)دایره گچی قفقازی( از کتاب
  Nine Plays of the Modern Theatre by Harold  Clurman 

•مسخ، اثر فرانس کافکا
•رمانی از هاروکی موراکامی به نام جنوب مرز، غرب خورشيد یا 

South of the Border, West of the Sun
یک داستان کوتاه نیز به نام »بهترین و بدترین هدیه« از کتاب آیا او به 

شما خیانت می کند؟ نوشته نویسنده آن، خانم شهناز برومند، بازخوانی 
گردید.

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.




