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هادی ابراهیمی  رودبارکی سیدبیی:  

شهروند بی سی ناری:  

 

نظیات  تنوا  رویگان،  هفته نامه  دش  گفت وگهها  دش  رده  ابیاز  مهاضع  و  نهرسندگان  نظیات  و  دردگاه ها   -  
نهرسندگان آن      هاست و الزاما منعکس کننده ی دردگاه ها، نظیات و را مهاضع هفته نامه رویگان نیست.

 - رویگان دش وریارش ادبی و انتشاش آثاش دشرافتی آزاد است.

 - رویوند بی سی نسبت به آگوی های چاپ  رده دش نشیره هیچگهنه مسئهلیتی شا نمی پذرید.

1626
در شماره

ناشر:  شهروند بی سی

می خوانید:    کا

javadiravani@shaw.ca  
javadiravani.ca

جواد ایروا�ن جواد ایروا�ن 
�اور شما در امور خ�ید و �اور شما در امور خ�ید و 

فروش امال�فروش امال�

604-726-4258604-726-4258

New ListingNew Listing

1087 PROSPECT AVE, North Van, BC V7R 2M6

قابل توجه عالقمندان برای ساخت یک یا دو واحد مسکونی با ٤٢٩٠ 

 ،CANYON HEIGHT اسکوارفیت و زمین با عرض ٣٣ فیت در منطقه

نورت ونکوور، نزدیک مدرسه هندزورد، کوه گراس، سد کلیولند و پارک. 

این خانه در حال حاضر با ماهی ٤٠٠٠٫٠٠ دالر اجاره داده شده.

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت قبلی لطفا تماس بگیرید. 

$2,888$2,888,,000 000 

ویژهییادنامهی
مهریجعفری؛
شاعر،کوهنورد،
حقوقدانو

فعالحقوقزنان
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ویژه  ی یادنامه ی مهری جعفری؛ شاعر، کوهنورد، حقوق دان و فعال حقوق زنان

  ٩٩١٧٩٩١٧ -  - ٦٤٩٦٤٩ -  - ٦٠٤٦٠٤
www.alirahmani.com چنانچه تصمیم به خرید و یا فروش ملک مسکونی یا تجاری دارید.  برای حصول بهترین نتیجه  با من تماس بگیرید. 

گاهی و پیش خرید آخرین پروژه های ساختمانی در مرکز نورت ونکوور با من تماس بگیرید.  گاهی و پیش خرید آخرین پروژه های ساختمانی در مرکز نورت ونکوور با من تماس بگیرید. برای آ برای آ

مشاور شما در کلیه امور مربوط به خرید و فروش امالک مسکونی و تجاریع�ی ر�ما�ی 
2020

SOLD

آپارتمان ١ اتاق خوابه + ١ سرویس بهداشتی،
اپالینس  تاپ،  کانتر  گرانت  اسکوارفیت،   ٦٩٣  
استانسیل استیل، دسترسی به بالکن از اتاق نشیمن،  
تنیس،  زمین  جاکوزی،  ورزش،  اتاق  روباز،  استخر 
الفارج  پارک  به  نزدیک  کوکیتالم،  مرکز  در  واقع 
ترن،  اسکای  کالج،  داگالس  و  سنتر  کوکیتالم  و 

پارکینگ و انباری، . . .
209-3050 Dayanee Springs Boulevard, Coquitlam

$420,000.00$420,000.00 $1,549,900.00$1,549,900.00

منزل ٣ اتاق خوابه + یک سرویس بهداشتی، زیربنا ٩٧٠ اسکوارفیت 
و زمین با وسعت ٦٩١٠ اسکوارفیت، ایده ال برای کسانی که اولین 
بار ملک خریداری می کنند و می خواهند سرمایه گذاری کنند و خانه 
رویایی خود را بسازند. امکان دیدن منظره شهر در ساختمان نوسازی 
پیاده روی،  محل  به  نزدیک  و  خانوادگی  منطقه  بود.  خواهد  شده 
مرکز خرید، وسایل ایاب و ذهاب، رستوران، های وی و ١٥ دقیقه تا 

دان تاون ونکوور و . . . 
723 W 20th St. North Vancouver, BC

NEW

میدان  و  زنان  بیای  همیشه  جوان  میتفع  قله های 
فیاوانی  جاذبه های  طبیعت،  و  کههنهشدی  عارق 
دارته و صعهد بی بام های بلند جوان، شورای رییرن 
آن ها بهده و هست. دش ارن عیصه  چه  شوراهاری که به 
تحقق پیهست و چه جان هاری که دش شسیدن به ارن 

شورا دش سپیدی رخ و بیف جان باخت. 
لیال  از  می تهان  آن ها  نام داشتیرن  به  زنان،  میان  از 
اسفندراشی  دش سقهط گاری بیوم و تازه تیرن مهشد نیز 
از راعی و حقهق دان بیجسته ی اریانی ساکن لندن - 

مویی جعفیی  - دش سقهط کهه پهبدا نام بید.  
از مویی جعفیی آثاش رعیی زرادی دش آشریه رویگان 
به رادگاش مانده است و همچنین گفتگهری که تهسط 
سپیده جدریی با ارن انسان راعی و عارق طبیعت 

صهشت پذریفته است.
مویی جعفیی شا به نام و آفیرده هارش می رناختم و 
نیز با فعالیت هارش دش حهزه های زنان، حقهق بشی 

و صدالبته کههنهشدی و جساشت های قله نهشدی اش. 
ورژه  ی  شا  آن  داشم  دوست  که  پیش شو  ورژه نامه 
هستی نامه ی مویی جعفیی بنامم، به همت سپیده 
جدریی عزرز گیدآوشی رده که بخش فنی و اجیاری 

آن شا نیز تیم رویگان بعوده گیفته است. 
چله ی کهه سپاشی مویی جعفیی راعی و دلداده ی کهه 
و درت شا به همه دوستان و آرناران به ورژه خانهاده 

محتیم و صبهش او تسلیت  می گهریم. 
»شهرگان«

-------------------------

هادی ابراهیمی رودبارکی
 )شاعر و سردبیر شهرگان آنالین(

دش فیاز و نیستی
دش فیود و هستی

چیخ می زنم ُو 
جوان شا می چیخانم.

دل و جان
ارن پا و آن پا می کند

دل ارن سه
جان آن سه.

 
شاه آمده ارم با هم

کناش همیم و من دوباشه 
»سازم شا کهک می کنم«

کلید سل
نتی به نوارت اعماق

 
دل تپید

جان به لیزه افتاد
دش دل، مویی

دش جان، دشدی
دش سی، آه...

 
نت خهاب می  باشد:

سپید و سپید ُو
سپید…

شوی کیسه  ی سبزی
که بی خهاب است.

وقتی دِر قفس باز شد
و  کوهنورد  شاعر،  جعفری،  مهری  یادنامه ی 

فعال حقوق زنان

راعی،  جعفیی،  مویی  ردن«  »جاودانه  از  شوز  چول 
کههنهشد حیفه ای، وکیل پاره رک دادگستیی و فعال 
حقهق زنان، که دش آخیرن صعهدش شخ داد، می گذشد. 
»رویگان« باشها گفت وگههاری شا با او دشباشه ی رعی، 
مسائل زنان و کهدکان انتشاش داده بهد و دشرغ و دشد 
که ارن باش به جای سخن تازه ای از او، بارد فیاق نامه  ی 
دوستان و دوستداشانش شا که حاصل چول شوز زرستِن 

بدون اوست، منتشی  کنیم.  

»پرش«

وقتی دش قفس باز رد
بی انصافی بهد

پاهارم بی حیکت ماند
و بال هارم

باز نشد.

وقتی دش قفس باز رد
بی انصافی بهد
پیهارم شرخت

و چشم هارم
هم چنان

دش میان مهشچه ها
خییه ماند.
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وقتی پیاندنم
بی انصافی بهد

پیردنم شا ندردم.

رعیی از کتاب »بی هیچ تیسی از جاذبه ی زمین« اثی 
مویی جعفیی

***

نام  الفباری  تیتیب  به  ورژه نامه  ارن  دش  ما  همیاهان 
خانهادگی افیاد و عنهاِن گیوه ها عباشتند از: 

هادی ابیاهیمی شودباشکی، الشی اوشست، فیرته اقبالی، 
تفتی،  شورا  بونام،  علییضا  خسیوراهی،  بیادشان  راوش 
سپیده جدریی، فیناز جعفیزادگان، آتفه چواشمحالیان، 
میرم  آذرن،  ش  شضا  خیسندی،  هادی  حسینی،  ناهید 
شئیس دانا، پیرهش ریرفی، امیی قاضی پهش، فیزانه قهامی، 
کمیته ی دفاع از مویان شئهف، میکز زنان تیک، داشرهش 
)حسین  نانام  مویگان،  کیهان  ملکهتی،  بی تا  معماش، 

ماشتین فاضلی(، محمد حسن نجاشران، نیما نیا

Larry Everest

In Memory and Appreciation of Mehri 
Jafari 
Posted:  https://www.freeiranspolitical-
prisonersnow.org/global-movement 

August 21, 2021 
 
It was with great shock and sadness 
that we in the International Campaign 
to Free Iran’s Political Prisoners learned 
that Mehri Jafari had been lost while de-
scending the 24,400-foot Peak Pobeda in 
the Central Asian country of Kyrgyzstan 
and is presumed to have died.   
 
This is a terrible loss for the people, and 
we offer our deepest condolences to her 
family, friends, colleagues, and all who 
fight for a better world.   

 

Mehri Jafari was a dual British-Iranian cit-
izen living in London, an attorney, a poet, 
and a human rights activist – “champion-
ing the rights of #women, #children and 
#LGBTQ,” as she wrote on her Twitter 
page.  I had the pleasure and good for-
tune of meeting and working with her by 
phone earlier this year.  Already a mem-
ber of the campaign supporting politi-
cal prisoner Mehran Raouf, she quickly 
signed the Campaign’s Emergency Ap-
peal and promoted it on social media.  
She was one of its earliest endorsers.   
 
Mehri was a warm, helpful and engaged 
person, ready to do what she could for 
this vital cause, including press inter-
views and outreach to friends and col-
leagues.  She had a deep understanding 
of the crucial importance of active, vo-
cal support for political prisoners, telling 
Iran Wire )Feb 8, 2021), “When a social 
activist is in detention, the silence of the 
wider community provides the condi-
tions for his or her repression, and he or 
she may be left at risk of harsh interro-
gation, forced confessions and torture.”  
This was something we learned from 
and promoted. 
 
Mehri was also committed to exposing 
and stopping the nightmare of honor-
related crimes against women in Iran 
and the Iranian community, and worked 
closely with Kurdish, Afghan, and other 
activists. 
 
Mehri was a highly accomplished moun-
taineer, and as an avid hiker I share her 
love of the mountains – the challenges 
they present and the awesome beauty 
and vistas they offer – and appreciate 
her seeing in climbing a way to break out 
of the suffocation of today’s world and 
struggle to ascend to something higher 
and better.  Let us all remember Mehri, 
by dedicating ourselves to that daunting, 
but exhilarating climb to a brighter, liber-
ating future.     
 
Larry Everest, on behalf of the Interna-
tional Emergency Campaign to Free 
Iran’s Political Prisoners

ویژه  ی یادنامه ی مهری جعفری؛ شاعر، کوهنورد، حقوق دان و فعال حقوق زنان
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سیاست

 فرشته اقبالی (راعی(

*برای مهری جعفری که در پوبدا جاودانه شد*

نامهرِی پوبدا

از شاه های  نامیئی پهبدا
صعهد کیدی به خهدت 

به
کههستانی از خهدت

 

مویی!
که مویت به جان شسید و به کهه زدی!

سپیدی سنگ از آفتاب باال می شود 

همین کناشها کمپ کن دختی!
تمام تنم از پیتاب پاهارت دشد می کند

پهبدا. جان-پناهی بیای دست هارت ندارت

صعهد کن به زمین

صعهد کن به
همین که شاه شا شفته باری و 

کهشه شاه از کفش هارت نلیزرده بارد 
از تیس

صعهد کن به خهدت

شاه ها دش ته نامیئی ردند
را ته گلهگیی گیدنه ها ردی؟

اریان با پاهای ته شاه می شود

 تنت
سقهط می کند به باال

 به پایین صعهد کیده ای

پهبدا دلتنگ است
مویی گلهگییش رده

سینه گستیده تا سنگ
تا آفتاب

کمپ کن دختی
بیف گهنه ات تاب تمهز نداشد

مویی نامیئی
جان ما و  خستگی پاهارت!

بی بام آسمان آشام بگیی
کهه ها نیز می شرزند

* * * 

(هنیدشمانگی( خسروشاهی  برادران   یاور 

نازنین  جعفیی  مویی  با  که  دارتم  شا  ارن   سعادت 
دش چند سفی همیاه بارم. هم سفیی با مویی رکی از 
دلنشین تیرن تجیبه های من بهد. رادابی و انیژی او 

تاثیی خهبی شوی گیوه دارت.
دش رکی از سفیها دش ژنه بیای نشست های سازمان 

ویژه  ی یادنامه ی مهری جعفری؛ شاعر، کوهنورد، حقوق دان و فعال حقوق زنان



Vol. 28 / No. 1626 - Friday, Sept. 10, 2021سال 28 / رماشه 1626 - جمعه 19 رویرهش 1400 6 6

و  شرز  گل های  با  سبزی  پییاهن  که  بهدرم  ملل 
پاشچه ای حیریی بی تن دارت. به قدشی بوش می آمد 
بوش  سیرع  و  بگییم  شا  خهدم  جلهی  نتهانستم  که 
خنده  با  میاد.  بوت  پییهنت  چقدش  وای  که  گفتم 
دلنشینش جهابم شا داد و باز ادامه دادم که نه جدا 
لطافت پاشچه ش به لطافت شوحت میاد و مویی با 
همان پییاهن حیری سبز شنگ با گل های شرز شنگی دش 

ذهنم حک رد.
مویی زحمات بسیاشی بیای جامعه دگیباران اریانی 
کشید چه وقتی که داخل اریان بهد و دش ریارطی که 

پیونده هاری  همچین  گیفتن  به  حاضی  وکیلی  کمتی 
بهد او بهد که وکالت ها شا بیعوده گیفت. چه وقتی که 
خاشج از اریان بهد. دش تویه دفتیچه شاهنمای حقهقی 
دش  همیشه  و  بهد  همیاهمان  اریان  دگیباران  بیای 
و  تمام  شا  نشست ها و مصاحبه ها حمارت خهدش 

کمال انجام می داد.
او  از  دارتم  نازنین  مویی  با  که  تماسی  آخیرن  دش 
پیسیدم که چطهش با ارن همه فعالیت تهانستی دشسی 
و پاران نامه ای به ارن سختی شا از سی بگذشانی. بوم 
تهصیه کید که نت بیداشی ها شا به زبان مادشی انجام 

تیکی بعضی  به  بهد خهدش  بیارم جالب  بدهم، که 
از نت بیداشی ها شا دارت، و نکته درگیی که به راد 
راوش  کهه مثل بچه من می مهنه و من  داشم گفت: 
بیای تمام کیدن کاش مدتی از کهه شفتن زدم و به درداش 
بچه م نیفتم ته هم بوتیه که فعالیت هاری شو که داشی 
بیای مدتی تعطیل کنی و پاران نامه ت شو تمهم کنی 
بعد بیگیدی. چه حیف که درگی نیست که از هم فکیی 

و مشهشت هارش بتهانم استفاده کنم.
رادش ماندگاش

* 

دو نقاشی اثر یاور برادران خسروشاهی به یاد مهری جعفری

 علیرضا بهنام (راعی، داستان نهرس، متیجم(

دهان که باز می کند

دوش و خیال ساره می زنند بیهم و دشهم
وقتی رکاف رخ

آواش می رهد بی خیال زنی
دش رویی چنان دوش که 

و چنان

از میزهای قلوک شد می رهد

زبان می کند باز به زبان دوش و روی می رهد مدام 
می خهاند و باز خهانده می رهد به خیال

از خیال خهدش باال می شود با دست هاری تکه پاشه
باال می شود بی
باال می شود دش
باال می شود تا
باال می شود با

از میزهای زن می زند باال زن

دهان که باز می کند رخ 
زنی بییون می زند با دست های خیال

خیال زن بی زن خیالی ساره می زند

بازخوانی مجموعه شعر »بی هیچ ترسی 
از جاذبه ی  زمین« سروده ی مهری جعفری

روایت دهلیزهای ذهن

علیرضا بهنام

که  بپذریرم  شا  نصیی طهسی  گفته ی خهاجه  ارن  اگی 
رعی شا از نگاه منطقیهن کالم مخیل می نامد1 ناگزری 
بارد آن شا امیی سهبژکتیه را ذهنی به حساب آوشرم. 
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به ارن معنا رعی چه دش مطالعات میبهط به آفیرنش 
رعیی و چه دش محدوده ی تعامل با خهاننده از مدلی 
است  پیدازی  خیال  را  تخیل  مدل  که همان  ذهنی 
گفته ی  پذریفتن  با  درگی  بیان  به  می کند.  پییوی 
رعی  رک  تحلیل  بیای  است  الزم  طهسی  خهاجه ی 
رعیی  آفیرنش  که  کنیم  تشیرح  شا  ذهنی  فیارندی 
دش  است.  وابسته  آن  به  خهد  بقای  و  ارجاد  بیای 
رعیهای  که   ) narrative ) مداش  شوارت  رعیهای 
عنهان  به  شوارت  آن جمله اند،  از  نیز  مویی جعفیی 
چهن  و  چند  که  می رهد  رناخته  اصلی  عنصیی 
شابطه ی آن با عنصی خیال رکل دهنده ی اشزش ادبی 
متن به رماش می شود. دش ارن جا قصد ما ارن است 
که با بیرمیدن ورژگی های شوارت ذهنی نمهنه هاری 
از آن شا دش رعیهای دفتیی که مهضهع بحث ما دش 

ارن نهرتاش قیاش گیفته است نشان بدهیم.
پیش از ریوع بحث الزم است منظهش ما از اصطالح 
با  آن  تفاوت های  و  رده  مشخص  ذهنی  شوارت 
عینی  شوارت  نام  آن  بیای  که  شوارت  از  درگیی  نهع 

بیگزرده ارم مشخص رهد.
بیداشی  نسخه  شا  شوارت  خهد  بهطیقای  دش  اشسطه 
ذهن از جوان بییون معیفی می کند. به ارن تیتیب 
از نگاه بهطیقاری شوارت تالری بیای بازسازی جوان 
واقعی بی اساس شسهب هاری است که دش ذهن رک 
ته نشین رده است.  انسانی  افیاد جامعه ی  از  فید 
رکل  دش  ذهن  و  عین  شابطه ی  از  بیدارتی  چنین 
گییی شوارت تا اواخی قین نهزدهم میالدی همچنان 
معتبی رمیده می رد. ارن دش حالی است که تحهالت 
جوان اندرشه امیوزه به ما ارن امکان شا می دهد تا از 
منظیهای درگیی نیز به تمارا و تحلیل فیارند شوارت 

بپیدازرم. 
باب چگهنگی  دش  دش مطالعات خهد  بیگسهن  هانیی 
اشسطه  بیخالف  جوان  از  انسانی  دشک  گییی  رکل 
بی  تمیکز  با  او  نمی دهد.  واقعی  جوان  به  شا  اصالت 
جوان  از  انسان  ذهن  پیدازش  مختلف  جنبه های 

ذهنی  پیدازش  ارن  کننده ی  تعیین  نقش  و  اطیاف 
آنجا پیش می شود  تا  از دنیا  دش رکل گییی فوم ما 
که جوان شا رکسیه ساخته و پیداخته ی ذهن انسانی 

قلمداد می کند.2  
از ارن جاست که نهع درگیی از شوارت زاده می رهد 
که می تهان آن شا شوارت سهبژکتیه را شوارت ذهنی نام 
نواد. دش ارنجا بی خالف شوارت عینی تالش رخص بی 
حد  سی  تا  خهد  شوارت  دش  که  نمی رهد  متمیکز  ارن 
امکان به بازسازی آن چه از واقعیت دشک کیده است 
دش قالب شوارت دست بزند. به جای آن دشرافت های 
فید از جوان واقعی دش ذهن او تغییی رکل می دهند 
با تغییی نقش، تغییی جارگاه، و جا به جاری های  و 
آن  خاص  که  می سازد  شا  جوانی  تداعی  بی  مبتنی 
شوارت است و دش مقام قیاس با جوان واقعی قابل 

بازرناسی نیست.
ارن  از  نمهنه هاری  جعفیی  مویی  رعی  مجمهعه  دش 
نهع شوارت رعیی به وفهش درده می رهد. دش ارن جا 
بیای شورن تی ردن بحث به چند نمهنه از ارن رعیها 

اراشه خهاهیم کید.
شوارت  داش«۳  تهان مهج  ارن  از  دوش  دش رعی »جاری 
ذهنی دشست از عنهان رعی آغاز می رهد.عباشت تهان 
مهج داش که از صفت و مهصهف قیاش گیفتن تهان که 
کمیتی فیزرکی است و مهج داش که بی کیفیتی فیزرکی 
داللت می کند ساخته رده، خهد مفوهمی شا می سازد 
به  بارد.  رده  ساخته  نمی تهاند  ذهن  از  خاشج  که 
عباشت بوتی ارن عباشت هیچ مفوهم معنی داشی شا دش 

جوان واقعی نمارندگی نمی کند.  
که  است  تشکیل رده  تعابییی  از  رعی  ارن  شوارت 
تنوا دش رک جوان ذهنی و دش میان شوابط تغییی رکل 
رافته ی کلمات می تهانند وجهد دارته بارند. دش متن 
رعی نیز اصطالحات هندسه، فیزرک، ریمی و زرست 
رناسی دش کناش هم دنیاری درگیگهن شا رکل می دهند 
که دش آن هیچ چیز سی جای خهدش نیست و هیچ 
دالی بی مدلهل آرنای خهد داللت نمی کند. ارن نکته 

که  می کند  تبدرل  ذهنی  شوارتی  به  شا  رعی  شوارت 
مفاهیم و اریائی چهن داریه، تک سلهلی، اتصال و 
از تک  آخیالزمانی  القای فضاری  بیای  شا  مغناطیس 
افتادگی انسان مدشن به کاش می گیید. ارن دش حالی 
است که هیچ رک از ارن کلمات شبط آرنای خهد شا با 

رکدرگی دش ذهن مخاطب بازتهلید نمی کنند.
دش ابتدای رعی عبهش4 دوباشه با وضعی مشابه شو به شو 

می رهرم.

بیوم
نگاهم شا 

از دش بیداشم
و بکهبم 
به درهاش

که  درهاش  و  دش  مهقعیت  تغییی  و  نگاه  ردگی  ریء 
از دست داده اند. دش ارن  شا  کاشکیدهای آرنای خهد 
رعی به ساخته ردن جوان جدردی کمک می کند که 
بیای دشک آن به فیامهش کیدن شوابط دنیای واقعی 

نیازمندرم .
شوارت ذهنی دش ارن کتاب رعیهاری شا پدرد آوشده 
و  مکان  تغییی  دچاش  شا هم  ذهنی  مفاهیم  که  است 
با  بازی  است  جمله  آن  از  کیده اند.  مهقعیت  تغییی 

مفوهم میگ دش رعی »بی راخک مگس های سبز« 

بکشیدم را نه
من کشان کشان
کشیده می رهم

به عوده نمی گییم
اما هیچ

ارن وزنی که از من
کنده می رهد
و باش می رهد

بی راخک مگس های سبز
بی تن لزج کیم ها ۵

به ارن تیتیب شوارت ذهنی از دل رعیهای ارن کتاب 
حال  عین  دش  و  می دهد.  نشان  خهاننده  به  شا  خهد 
مصالحی شا دش اختیاش او می گذاشد تا خهد شوارت های 
خاص خهدش شا از میان ارن شوارت ها بییون بکشد.
بازی بی پاران متن عاملی است که به خهاننده لذت 
می دهد و ارن لذت از لذت شهاری ( کاتاشسیس( که 
اشسطه آن شا نتیجه ی شوارت عینی دانسته بهد بیای 

انسان امیوزی جذاب تی به نظی می شسد.

-------------------
1 مجمهعه مقاالت مودي اخهان ثالث، چاپ اول، ص22۳

به  بیگسهن دشباشه ی اصالت دشرافت ذهنی  با بحث  بیای آرناری   2
منبع زری میاجعه کنید

 Henri Bergson. "Of the Selection of Images For Conscious
 Presentation. What Our Body Means and Does". Chapter 1 in
 Matter and Memory,  translated by Nancy Margaret Paul and
.8۵-W. Scott Palmer.  London: George Allen and Unwin )1911): 1

۳  جعفیی، مویی – بی هیچ تیسی از جاذبه ی زمین – نشی آشورج - 
ض 9 -10-  11

4  همان - ص 20
۵  همان – ص 24
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رویا تفتی (راعی(

گودال
 

 
کاش من رکی که نیست

ارن خبی دادنش سخت است
گیفتنش

به نزدرکان دوش
با فاصله اعالم کنید

که سخت تی است
اعالم کنید من به جای ران گیره می کنم

بگهیید گیره شا به هی زبانی مسّلطم
بلد رده ام جای ته هم تهی خهدم

با چند لوجه گیره کنم
ته گیره نکن

قبیستان رده ُمشاع مملکتم
و مسلطم

گیره نکن ته
 

همین دریوز بهد انگاش
مدشسه ی من پشِت همین مزاش
آدم مدشسه اش پشت مزاش بارد

تجدرد می رهد از تعلیمات درنی و مدنی
انقالب هم تازه ممکن است بشهد

جنگ هم
و شانش کند زمین تا پشت همین درهاش

و فاصله دش فاصله بیفتد
ارن رکاف نشانه ی آن است

 
خشک نشده هنهز

رک قدم اما،
جلهتی است از ما

جهاب گیفته آرا ؟
را بیای خهدش هم ههلناک بهده خبی!؟

تمارلش آن لحظه بیشتی به کدام سمت شفته؟
به کی؟

 
باصفا رده حاال

دشخت هارش بزشگ
با صدای زنگ مدشسه هم به تهی همساره هاش دش 

نمی آرد
بیای ما که عادت کیده ارم شوی چیزها شا ببینیم

و می بینیم
مثل همیشه است

شوی مهشچه ها
شوی سنگ ها
شوی چویه ها
شوی ارک ها

شورش کشیده است

مالقاتش کیده میگ
من عین رکالت چسبیده ام به شرشه های شوسیی ام

دنبال دانه ای که گشته بهدم می کاشم
ارن گسل نشانه ی آن است

 
دش هی حال

بهی باشوت هم بیارد
مالفه هم »شاحت رد« بگهرد

غافلگیی می کند
اکسیژِن بازمانده شا

و منتظی است
 

هیچ وقت درده نمی رهد
پشت بعضی چیزها

هی جا بارد
هی چقدش هم که طهل بکشد

از درنی و مدنی بیست هم بگیید
سیش شا کامل نمی تهاند بیگیداند کسی

دانه ها کاشران شا می کنند
و ارن گهدال نشانه ی آن است......

*** 

سپیده جدیری

 (راعی، متیجم، فعال حهزه ی زنان(

او که دش قبی می لیزد
می شقصد

می ستاند دل
چهن خاطیه ای سبک بال،

به خداوندی خدا چشم می دوزد.

»عارقی« از کسی شخت می بندد به شوحی

و تن ها به جماعت ارستاده اند

باشقه ای دش کاش نیست

همه چیز 
به لیزردن پا گیفته است

ظویی دش کاش نیست که خهاب ببیند
ناب ببهسد
رهش بگیید
شوز بیرزد

راد بپارد
شاه بگیید
به تن ها.

* 
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مهری ای که من می شناختم

سپیده جدیری

جای  به  خهدکههنهشدپنداش،  عهام  بعضی  شوزها  ارن 
ارنکه تسالری بارند، نمک به زخممان می پارند با 
ارن استدالل که، تصمیم مویی به ارن صعهد، شسما 
بارد  اطالع ران  محض  بهده!  خهدکشی  حکم  دش 
تصهری  ارن  دش  که  شا  عزرز  شستم پهش  مودی  دردگاه 
گناه  لطفا  بگهرم  و  رهم  رادآوش  می کنید،  مالحظه 

درگیان شا نشهیید!

مویی ای که من می رناختم به ارن سادگی ها 
تن به میدن نمی داد، دش واقع بارد بگهرم حتی 
رک باش نشده بهد بشنهرم دشباشه ی میگ حیفی 
بزند، بیخالف من که کال میگ اندرشم. مویی 
با  که  به حدی  بهد  زندگی  به  امید  از  سیراش 
وجهدی که حدود سه سال از من بزشگتی بهد، 
مطمئن  چهن  رهد  فیزندم  قیم  دارتم  امید 
که  چیا  کید  خهاهد  عمی  بیشتی  من  از  بهدم 
هم وشزرکاش و سالم بهد و هم آن میزان رهش 
شفتن  از  حکارت  وجه  هیچ  به  زندگی  اش، 

زودهنگام ندارت.

بسیاش  زحمت  می رناختم  من  که  مویی ای 
و  بیابی من  ده   زندگی اش کشید، رارد  بیای 

رما. 
مشگین روی  حهالی  شوستاری  دش  که  مویی 
شرته ی  دش  قبهلی  از  بعد  بهد،  آمده  دنیا  به 
حقهق، دش همان سنین نهجهانی به تنواری به 
تویان نقل مکان کید و کامال شوی پای خهدش 
دش  و  می کید  کاش  تحصیل،  حین  دش  ارستاد؛ 
امتحان کانهن وکال نیز پذریفته رد و تهانست وکیل 
پاره رک رهد و دفتی وکالتی دش تویان بیای خهدش 
اجاشه کید که بعدها که من جارزه ی رعی زنان اریان 
و  مشهشتی  نشست های  انداختم،  شاه  شا  (خهشرید( 
مطبهعاتی جارزه شا آنجا بیگزاش می کیدرم. مویی عضه 
منتقد  و  راعی  هم  چهن  بهد  جارزه  داوشان  هیئت 
ادبی خهبی بهد و هم دردگاه هارش دش حهزه ی زنان، 

بسیاش پیشیو بهد.

مویی ای که من می رناختم وکیل بسیاش مهفقی بهد 
و با ارن حال، به بسیاشی به شارگان مشاوشه می داد و 
بیارشان داوطلبانه وقت می گذارت و ارن خصلتش 

شا البته دش ارن سهی آب ها هم حفظ کید.
سال هشتاد و هفت از دانشگاهی دش لندن پذریش 
حقهق  کید،  ریوع  صفی  نقطه ی  از  دوباشه  و  گیفت 
انگلستان  وکالی  کانهن  امتحان  دش  بعدها  و  خهاند 
هم قبهل رد و تهانست دوباشه وکیل پاره رک رهد. 
رادم می آرد وقتی بیای آن امتحان دشس می خهاند 
دشسی اش  قطهش  کتاب های  از  عکسواری  بیارم 
می فیستاد و می گفت سپیده ببین بارد دوباشه چقدش 

دشس بخهانم! 

مویی ای که من می رناختم تمام دوشان تحصیلش 
دش لندن شا با زحمت کشی و کاش خدماتی بیای افیاد 
زمیه ی  دش  که  سالمندان،  و  ذهنی  معلهلیت  داشای 
مانند  و  گذشاند  زندگی  است،  درهاش  بسیاش  کاشهای 
اغلب  که  بشیی  حقهق  فعاالن  اصطالح  به  آن 
می رناسیم، کاسب حقهق بشی و مفت خهش نبهد، با 
وجهدی که دانشش دش ارن حهزه، رک سی و گیدن 

باالتی از آنوا بهد.

مویی ای که من می رناختم، حیف رد.

 دو شعر از فرناز جعفرزادگان (راعی(

از اتفاق کدام جوانی 
از جوان کدام اتفاق

 از کدام فاصله ی نمی دانم ها
که سخن گیج می شود

دش پیچاپیچ هیچ
ای وصله ی مدام پذریش
ای زارش زنده ی هی نبهد

چنگی از زندگی بینتافتیم 
و ندانستیم 

میگ آن قدش خسته است
 که به انتظاش میگ خهد
 دست از زندگی رسته

* 

آن سه با صداری می وزد 
ارن سه از صدا می شرزد 

کهشسهری نمی خهاند 
 سهسهی نگاه شا

پینده های مواجی 
  باد از کدام سه وزرد 

که از رانه ی هی دم
 کبهتیی پی می کشد

* * * 
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آتفه چهارمحالیان (راعی(

شعری از روزگاران دور 
برای مهری

با نخ دشستت می کیدم
و رکل ته هی  تا  می خهشد که نیرزد از انگشت هام

خهنی تی از وسِط پنبه زری گیسههات
مشکالت حل می رهد

- سمت ته چیزی آورزان است؟
صداری به ضیبِ  اندوه می نهازد

و گهنه های ته دش بنزرن به بهسه های ته خندرد!

رعله دش سکهت و سیاشه آدم های خهدش شا داشد
دشخت آدم های خهدش شا. 

متالری، لحنِ  ته شا می خهاهد پشتِ  پیشانیِ  
امشب. 

- همه چیز دشست می رهد! 
وسطِ  گیسههای مادشم می گهرم

و میگ دش ستهنِ  شوزنامه کهچه شا می بندد.
درگی اوست

که بخشی از پلک های من است
که حالتِ  هیستیرکِ  نخ شا هی تهی انگشت هام 

می لهالند
و دوست

الی انگشت هام زخمی می ماند.

***

ناهید حسینی 
(پژوهشگی امهش زنان و آمهزش(

مهری جعفری را باید دوباره شناخت!

و  بهد  دادگستیی  وکیل  هم  که  جهانی  زن  مویی، 
ارن  از  هم کههنهشد و هم راعی؛ دش غالب هی کدام 
به  تهانا  و  مهفق  فیدی  عنهان  به  او  رخصیت ها، 
نبهد  نفی  رک  مویی  واقع  دش  رعنی  می آمد،  حساب 
بلکه سه نفی به رماش می شفت. به همین دلیل، امیوز 
وهم  وشزری  جامعه  هم  بشیی،  حقهق  جامعه  هم 
از  عضهی  می کنند  احساس  کدام  هی  ادبی،  جامعه 

جامعه خهد شا از دست داده اند.
مویی به عنهان رک وکیل دش عیصه حقهق بشی و به 
نوادهای  دش  دارت،  فعالیت  زنان،  خصهص حقهق 
داوطلبانه  و  می کید  سخنیانی  و  ریکت  بین المللی 
با گیوه های مختلف زنان به عنهان مشاوش حقهقی، 
همکاشی دارت. خهد او نمهنه رک زن مباشز بهد که 
دش  بهد،  خاصی  وفکیی  رخصیتی  استقالل  داشای 
تصمیم گییی، سنجیده و حساب رده نظی می داد. 
او رغلی دارت که مهشد حمارت فیهنگ میدساالش 
اریان  شا دش  نبهد، اما سیسختانه ههرت رغلی خهد 
حفظ کید و حتی دش طهل مدت کهتاه زندگی خهد دش 

لندن، تهانست به عنهان رک رویوند مسهل و مهفق، 
خهد شا دش جامعه جا بیندازد. مویی بیای ارجاد تغییی 
شا  خهد  بوتیرن  همیشه  دارت  تالش  اطیافش،  دش 

عیضه کند.

او رک دهه  بهد،  نیز  با سابقه  کههنهشد  مویی رک 
قبل، صعهد انفیادی به قله 7000 متیی خانتانگییی 
کهه  عارق  او  دارت.  خهد  دشرناسنامه  پامییشا  دش 
شرته  مانند  نیز  بارد گفت کههنهشدی  بهد،  و سنگ 
است.  مقیشات خاص خهد  و  داشای ضهابط  حقهق، 
خطی  استقبال  به  آمادگی  و  شرزی  بینامه  بدون  او 
نمی شفت. بیای شفتن به کهه های پابدا، با بینامه شرزی 

قبلی، دو ماه وقت بیای سفیش دش نظی گیفته بهد.
 مویی به همان اندازه که عارق سختی سنگ بهد، 
دشگیی سیودن ارعاش لطیف با مضمهن های اجتماعی 
و  و مضمهن  به رکل  نیز  دش سیودن رعی  بهد.  نیز 
مفوهم لغات تهجه دارت، دشست مثل تنطیم پیونده 
را  و  دارت  بینی  نکته  و  دقت  به  نیاز  که  حقهقی 
مثل سنگ نهشدی، که دقت دش انتخاب جای مناسب 
نکته  می دانست.  ضیوشی  شا  پا  سنجیده  حیکت  و 
موم ارن است که مویی دش هی سه عیصه از خهدش، 
رادگاشی به جا گذارته است. تجاشب مویی، حاوی 

دشس هاری اشزرمند بیای جنبش زنان اریان است.

ویژه  ی یادنامه ی مهری جعفری؛ شاعر، کوهنورد، حقوق دان و فعال حقوق زنان
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***
هادی خرسندی )طنزنویس و شاعر(

یاد مهری

------
دامنه  در  جعفری  مهری  کیسه خواب  شدن  پیدا  با 
خبر  سرانجام  قرقیزستان،  در  شان  تیان  کوه های 

درگذشت او باور شد.
------------------------------

مویی
دش بیههتی از بیف و سنگ و اشتفاع

آن  کیسه خهاب رخزده سبز
خهاب تیا می بیند.

آن کیسه خهاب پیرشان
عطی منجمد تیا

از دستبید بیفباد مواجم
دوش میکند.

مویی
قله پهبدا ریمگین از بی وفائی با تهست

اما جای پای ته
بی سینه بسیاش قله ها

دش ریلی و پامیی
تا همیشه راد دختیی شا گیامی می داشد

که از شوستای چپقان اشدبیل
به ارنجا آمد

با دلی داغ و تنی سید
و بازگشت به غیب لندن

تا دش دفتی وکالتش
همچنان راوش پناه جهران

و دش ادبیاتش، دش مصاحبه هارش
منادی بزشگی های زن اریانی

و پاسداش حق همه زنان بارد.

***

رضا ر . آذین
 (از طیف کمپین اضطیاشی بیای آزادی تمام 
اریان( مدنی  عقیدتی،  سیاسی،   زندانیان 

امیدواشم ارن چند خط قطیه ای از ادای احتیام 
من شا گهرا بارد۔    

با سالم و احتیام به خهاننده و رنهنده ارن تسلیت نامه 
و رادنامه بیای عزرز شفته از کناش و به سیما پیهسته ما 

مویی عزرز۔
از  بعد  متاسفانه  عالرقش  و  مویی،  ریفتگی  با   
معضالت  با  شابطه  دش  شفتاشش  ردم۔  آرنا  او  شفتن 
جامعه ریرده رده انسانی، از مباشزه زنان، قتل های 
با  بخصهص  کهدکان  دگیباران،  زندگی  نامهسی، 
خهاسته های به اصطالح غیی معمهلی ۔۔۔و دش بندان، 
زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی۔۔۔ چه قلبی بیای 
جنگیدن تمامی ارن ها که هی کدام کههی ست بس 
وشای  به  خهاهان  مویی  اما  مخاطیه...  پی  و  بلند 
تمامشان شفتن بهد ۔چه دش رکل و چه  دش محتها۔۔۔ 
چه دری ارن آرنای دری آرنا شا رناختم۔۔۔ من از کاشزاش 
افکاشش،  خاطی  به  فقط  که  شئهف   مویان  از   دفاع 
دستگییی  از  بعد  فعالیت هارش  و  تیجمه هارش 
زندان  سال  ده  از  بیش  به  ریمانه   بی  رکنجه،  و 
مباشزه  کاشزاش  از  جزئی  من  که  است،  رده  محکهم 
با  نه  اریان،  زندانیان سیاسی  آزادی  بیای  اضطیاشی 
طیرق  از  موم  ارن  دش  فعالیتش  با  بلکه  مویی  خهد 
نهرته هارش و مصاحبه های شک و بی پیده و ابوام 
و مهضع گییی های بی پیوارش آرنا ردم... و باالی 
همه ارن ها رعی و راعیی ۔۔۔به نظی من بقهل رامله 
انسانی با اسطهشه ای درگی شا طلب می کند۔  بیایید 
از میان ما شفته است و اشج  قبهل کنیم چه گههیی 
گذاشرم با ریکت به شفتن فیای آن همه کهه ها با هم 
بیای دنیاری بوتی که مطمئنم که قلب مویی و عملش 
دش آن شاستا و بیای فتح آن قله ها بهد ۔ بیاد او۔ رادوز 

ساز اولسهن،  رهلهز ارشخ۔
 مویبان مویی۔  شضا ش. آذرن

 مریم رئیس دانا (نهرسنده، راعی، متیجم(

نه مطمئن هستیم هستی تا منتظیت 
بنشینیم

نه خبی می شسد نیستی تا به سهگت بنشینیم
نه از میدگانی ته نه از زندگانی

ته دش میانه ارن دو جوان، فیاسهی قله های 
سپیدی

و ما ارن پایین
بی نصیب از ته

فیامهرت نخهاهیم کید.

* 

عشق آسان ندارد

هفتم آگهست 2021

مریم رییس دانا

میاحلی که انسان پس از رنیدن خبی میگ پشت سی 
می گذاشد به تیتیب انکاش، خشم، دشگیی ردن با خهد، 

افسیدگی و دش نوارت پذریش است. 
و من فکی می کنم بارد به ارن تیازوی ناعادل حیات و 
میگ چیزی اضافه کنم تا تعادلی حاصل رهد تا فید 
بتهاند انگیزه ای بیای تداوم زرست به دست آوشد، و 
آن چیزی نیست جز انتقام، انتقام از خهد زندگی، با 
خهب ماندن، سالم ماندن، خهش گذشاندن با کتابی، 
فیلمی، عارق ردن و تیبیت احساسات بیای عارق 
ماندن را دوست دارتن زندگی به رکل تمام وقت، 

و ارن آخیی ورژگی باشز مویی جعفیی بهد.
 خبی میگ ناگوانی دوست واالمقام، مویی جعفیی، 
چنان  دوش از انتظاش بهد که با وجهد نظیات حیفه ای و 
تخصصی دوستان نزدرک صخیه نهشد بی محال بهدن 
قطیه ای امید به زنده بهدنش، ناخهدآگاه ما میگش 
شا انکاش می کید. و گیچه میگش کماکان دش هاله ای از 
ابوام و تیدردهاست، اما آن چه تسکین دل رکسته 
دوستانش است ارن که مویی به گهنه ای از میان ما 
دش  آشمیدن  است،  نهشدی  هی صخیه  آشزوی  که  شفت 
دل کههستان های پیبیف و رخچال های عظیم و نه 
به گهش شفتن و دش آن به میوش پهسیدن. او به ابدرت 
کهه پیهست. به قهل خهدش که دش رعی نفس سیوده 
»آن جا کسی هنهز/ زری آن صخیه ها کمی دوشتی، تا 

ابد ارستاده است«.
اشزش آدمی نه به مکانی است که دش آن زندگی می کند 
و نه به اریا و آدم های پی زشق و بیقی که دش اطیافش 
هستند. ارن ها همه الره سطحی زندگی است. آدمی 
بارد طهشی زندگی کند که ابتدا خهدش احساس زنده 
اطیافش  رعاع  بی  تاثییی  احتمااًل  آنگاه  کند  بهدن 
بگذاشد. از ارن شو مویی الگهی خهبی است بیای هی 
زن و مید جهانی که دش ریارط درهاش زندگی می کنند 
چیا که او جنگجهری بهد که از اوان کهدکی تا آخیرن 
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او  نفس ها بیای دستیابی به اهدافش مباشزه کید. 
متهلد شوستاری دش مشکین روی بهد. با پشتکاش مهفق 
رد شرته حقهق دانشگاه تویان شا به پاران بیساند 
تحصیل  با  همزمان  نظیی  بی  کهرش  با  سپس  و 
دش دانشگاه لندن و کاش تمام وقت تخصص خهد شا 
گیفت و بعد دش آن روی رلهغ پیشقابت هفتاد و دو 

ملت مشغهل به کاش رد. 
بی رک شوحیه عدالت خهاهش انگیزه او رده بهد 
بیای انتخاب شرته حقهق و وکالت. دشواقع مویی به 
اقتضای شوحیه اش زرست، و آن چه دش غارت جود او 
بهد کهرید. بخشی از تهان و دانش خهد شا مصیوف 
دستیابی به بیابیی دش حهزه هاری چهن حقهق زنان، 
کهدکان و همجنس خهاهان کید. وریجینیا وولف دش 
خاطیاتش می نهرسد هی کتاب بارد چند سانت به 
قد نهرسنده اضافه کند. به سوهلت می تهان گفت 
مویی با رخصیت چند بعدی خهد چند سانت به 

قد زنان کهرا و هدفمند اریانی اضافه کید. 
وجه درگی رخصت مویی عالقمندرش به رعی بهد. 
رعیهارش تقطییی از تمامیت اوست به کههستان، 
ادبیات، و عدالت. و هیچند آفتاب رعیش به همان 
سیعت که طلهع کید به غیوب نشست اما عشقش 
به کههستان و جان سپیدن بیای آن مصداق زنده 
اول  از  »عشق  مهالناست  از  بیت  ارن  ملمهس  و 
سیکش و خهنی بهد/ تا گیرزد آن که بییونی بهد«. 

کههستان او شا فیاخهاند و او با جان و خهنش پاسخ 
داد.

*** 

پریوش شریفی (رویوند بواری(

شا  جعفیی  مویی  خانم  که  است  سالی  چند 
می رناسم.  کسی که با پیوازش از ارن عالم خاکی 
و دوستان و  بازماندگان  بی دل  فیاقی جانسهز  دشد 
آرنارانش گذارت. هیگز تصهشش شا هم نمی کیدم 
که رک شوزی قلم به دست می گییم و دش باشه ی او  
می نهرسم و حال که چنین مقدش رده،  امیدم چنان 
است که بتهانم حق مطلب شا آنچنان که رارسته ی 

اوست ادا کنم.

قابل  خصهصیات  و  صفات  جعفیی  مویی  خانم   
اراشه  آنوا  از  بیخی  به  که  تحسین بسیاشی دارت 

نهع  ارشان،  صفات  مومتیرن  از  رکی  می کنم. 
هیگهنه  از  عاشی  که  بهد  انسانی  افیاد  به  نگاهش 
تعصب بهد. قلب شئهف و مویبانش بیای همنهعانش 
را  بهدند  مید، خیدسال  را  بهدند  زن  ارنکه  از  فاشغ 
بالغ، به چه مذهب را  قهم را ملیت را نژادی تعلق 
دارتند، می تپید. مویی بسیاش نهع دوست بهد و با 
فداکاشی،  فکی و انیژی و وقتش شا دش مسیی خدمت 
افیاد  از حقهق  دفاع  به همنهعانش صیف می کید. 
مظلهم بیای او تنوا دش حهزه ی کاش وکالت و کسب 
وطن،  از  دوشی  وجهد  با  نمی رد.  خالصه  دشآمد 
شا  آنوا  و  بهد  اقلیت و مظلهمش  صدای همهطنان 
حمارت می کید و  از حقهق از دست شفته ران بدون 

سی و صدا و قیل و قال دفاع می کید.

ویژه  ی یادنامه ی مهری جعفری؛ شاعر، کوهنورد، حقوق دان و فعال حقوق زنان
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  مویی اگیچه دش دشجات عالی علمی مهفقیت های 
بسیاش کسب کیده بهد ولی علم بیای او حجاب اکبی 
ارن دنیا نبسته  بی حقارق  شا  بهد و درده اش  نشده 
بهد. بیای خهدش مقامی قائل نبهد و بیعکس بسیاش 

فیوتن و خاضع و خارع بهد.

مویی هیگز سعادت خهد شا دش کسب نام و رویت و 
بلکه کسب  نمی کید  ثیوت و قدشت جستجه  و  مال 
اشزش های واالی انسانی شا مومتیرن هدف زندگانی 

خهد قیاش داده بهد.

 و دش پاران مویی عارق کههنهشدی بهد. گهری آزادی 
و  کههستان  طبیعت  دش  شا  بلندش  شوح  آشامش  و 
صعهد به قلل مختلف دنیا جستجه می کید و عاقبت 
هم وقتی شوحش به عالم باقی صعهد کید، جسمش 
دش کههستان آریانه و ماوا گیفت. شوح عزرزش آشام 

و رادش تا ابد ماندگاش.

***

امیر قاضی پور (راعی(

تقدیم به مهری جعفری 
که به کوه پیوست 

تعداِد رخ ها و پینده ها فارده ای  نداشد
از من  نهازش کنی. زودتی  شا  تویان  از دوش، کهه هاِی 

کف می بینی 
چشم هاِی خهدت »فاصله از نزدرک«

کلمه هاری هست که دوباشه تکیاش می رهد 
صداِی ضیباِت آخِی سطی

وقتی قفل نبارد 
گید و خاک نبارد 

تا جاِی خالی ات
»تماِم شوز«

ماِل ستاشه هاری که
شو به گیما می شود

افقی : لهله
عمهدی : لهله

گستیش 
میگ 

      سه پله
                پایین تی

                           از ماه بهد.

***

فرزانه قوامی (راعی(

غم نامه ی ریواس

از سیحهن و جیحهن و هی میز آبی و خاکی گذش کیدم
از شودهای خیوران و چند دهان بسته به خشم

از ههای بسته ی اتاقم دش ربی آلهده به موتاب
از آتش نزاع و وداع با لحظه های خاص

گذش کیدم
ستاشه  و  می بست  دل  نهش  به  که  باکیه ای  شورای  از 

می زایید
از چنگال اوهام الی درهاشها و چند پینده که هها شا 

نمی خهاستند
از صدای ته که هی باش می خهاندی و رهق شا می دشاندی 

و کهه بی سینه ام می لیزاندی
از کهدکی که شهارش کیدم و گفتم

باش تا ابدرتت فیا بیسد
گذش کیدم

از دشدی که به دامانم آورخته بهد و عشقم که ناریانه 
می وشزردم و می وشزردم 

از جاری که خالی اش وسیع بهد و پونای دلم شا تنگ تی 
می کید

از آن پنجیه که با خهد به هی جا می بیدم و باز نمی رد 
و باز می بیدم

گذش کیدم
رب هارم کهتاه

شوزهارم کهتاه

زبانم شا بیردم
و به نهشی دش میکز زمین پیهستم

درگی باش بیخاستم و گفتم
دش هیئت اسبی نجیب دست بی گیده ام بسایید 

شوزهای تییه تی از تییه ای دش شاه است
رب هیگز انس نخهاهد گیفت با ما

می گهرند جوان شا که آفیردند
ته بهدی و ما نبهدرم 

شرهاس بهد و کیفس و گل دانه
کیفس بهد و شرهاس و گل دانه

با جامه ی خهنین دش هیاههی میدان گم  چه کسی 
رد 

چشمانش  به  و  کید  پنوان  شا  دستانش  کسی  چه 
گفت:آشام!

چه کسی دش خلهت خامهران فیو شفت
و دهان کجش شا به ما نشان داد

چه کسی شوی سکه ی قلب خهد نهرت
خط میا به زش بگییرد و به دل بسپاشرد؟

چه کسی رانه ی میا به وقت دشد تکان داد و گفت 
ته می تهانی

ته بهدی و ما نبهدرم 
شرهاس بهد و کیفس و گل دانه
کیفس بهد و شرهاس و گل دانه
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کمیته ی دفاع از مهران رئوف
به یاد مهری جعفری

»گاهی جوان بیش از اندازه کهچک می رهد به نحهی 
که حتی نمی تهانی نفس بکشی؛ خفه کننده می رهد 
چنان که اگی هی چه زودتی به سمت چالش جدی بیای 
شهاری از آن چه که جسم و جوان سیمانیت شا ساخته 
نیوی، دش وضعیتی خفت آوش و زری رکنجه و اساشت 
آزادتی  خهاهی مید. وقتی به طهش مستمی به فضای 
می شسی ارن نیاز خیلی ردت عذاب آوشی نداشد، اما 
وقتی دشگیی شوزمیگی و کاش می رهی، می بینی قفس 
باز تنگ تی و تنگ تی رده، جوانت کهچک تی و محقیتی 
رده و وقت آن شسیده که از همه چیزی فیاش کنی و 

از همه موم تی از من کهچک خهدت.«
به نقل از رکی از مصاحبه های مویی جعفیی با شادره 

فیدا

تاشرخ 4  دش  با خبی ردرم که  نوارت تأسف ودشد  با 

آگهست، مویی جعفیی وکیل، راعی و ادرب، فعال 
زنان و حقهق بشیو کههنهشدی ماهی هنگام  حقهق 
کهه  شرته  دش  »پهبدا«  متیی   74۳9 قله  به  صعهد 
»تینشان« دش آسیای میانه دش کشهش قیقیزستان طی 
حادثه ای جان خهد شا از دست داد و جست وجههای 

راشانش بیای پیدا کیدن پیکیش ثمیی نداد.
شا  مباشز  زن  ارن  با  آرناری  افتخاش  و  رانس  ما 
زندانی سیاسی  از  او دش کمیته دفاع  با  و  دارته ارم 
از  کاشگیی  جنبش  کمهنیست  فعال  شئهف  مویان 
نزدرک همکاشی دارته ارم. مویی به ما و همچنین 
»کاشزاش اضطیاشی بیای آزادی زندانیان سیاسی اریان« 
دش آمیرکا بی دشرغ راشی شساند. او زمانی که مویان 
شئهف دش بند دو الف سپاه دش انفیادی به سی می بید و 
زری بازجهئی های مدام قیاش دارت، صدای مویان رد 
نوادهای حقهق  تهجه  و جلب  با مصاحبه هارش  و 
بشیی به شسانه ای کیدن ارن بیدادگیی راشی شساند.

مویی نسبت به تمامی ارکال ستم دش جامعه حساس 
ستمدردگان  صدای  دارت  کهرش  همهاشه  و  بهد 

و  می خهاست  درگی  گهنه ای  به  شا  جوان  او  بارد. 
به اندازه همت و فیصتی که دارت بیای تغییی آن 
تالش کید. به قهل خهدش »امیدواشم که به قله بیسم 
اما بدون شسیدن به قله هم چالش موم، کههنهشدی 
من خهاهد بهد.« بارد تا همگان همچهن مویی دش 
به  مباشزه جیئت صعهد  و  زندگی  تمامی عیصه های 

قله ها شا به خهد دهند.
ما فقدان او شا به مباشزان شاه آزادی، فعالین حقهق 
به  و  وشزری  و  ادبی  جامعه  زنان،  جنبش  و  بشی 
ورژه خانهاده و دوستان نزدرکش تسلیت می گهییم 
دش غمشان ریرک  شا  ارن ریارط سخت خهد  دش  و 

می دانیم.

رادش همهاشه با ماست!

 1۳ /  1400 22 میداد   – شئهف  از مویان  دفاع  کمیته 
آگهست 2021

***

مرکز زنان ترک

مهری جعفری کوهنورد و اکتیویست ترک 

تبار از ایران در سانحه سقوط از کوه های 

تیان شان )تانری داغالری( درقرقیزستان 

درگذشت !

مویی جعفیی، وکیل و فعال فیهنگی تیک تباش مقیم 
کهه های  دش  آگهست   4 چواشرنبه  شوز  از  انگلستان، 
تیان ران (تانیی داغالشی( دشقیقیزستان مفقهد رده 
بهد. ارن خبی شا بارگاه کههنهشدی لندن و بستگان 
کههنهشد دش شسانه های اجتماعی گزاشش داده بهدند.

مویی جعفیی، راعی، کههنهشد، وکیل و فعال حقهق 
حیفه ای  کههنهشدی  سابقه  دهه  سه  حدود  با  زنان 
قصد صعهد به قله 74۳9 متیی پهبدا (قله رئنگیش/

از چواشرنبه سیزدهم  شا دارت اما  رئنیش = ظفی( 
میداد ماه دش کههستان تیان ران (تانیی داغالشی( 
مفقهد رد. حدود 10 سال پیش، او به تنواری از خان 

تنگیی (خان-تنقیی( 7010 صعهد کیده بهد.
متهلد 1352  که  بهده  دادگستیی  پاره رک  وکیل  او 
شوستاری دش مشکین روی اشدبیل بهد. او عالقه زرادی 
به کههنهشدی دارت. تیمی که شوز دورنبه هجدهم 
میداد ماه بیای رافتن او عازم ناحیه ای ردند که گفته 
می رد مویی جعفیی به آنجا سقهط کیده است، دش 
عملیات خهد، کیسه خهاب متعلق به او شا دش همان 
الکسیس استهن،  محل پیدا کیدند. فیدای آن شوز، 
گزاشری  دش  نفیه جست وجه،  سه  گیوه  اریانی  عضه 

دشگذرت خانم جعفیی شا تایید کید.
مویی جعفیی لیسانس خهد شا از دانشگاه تویان و 
فهق لیسانسش دش شرته حقهق تجاشت بین الملل شا 
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از دانشگاه UWL لندن اخذ کیده بهد و بیای کسب 
بهد  تحصیل  مشغهل  انگلستان  دش  وکالت  پیوانه 
وست   دانشگاه  دش  شا  بیرتانیا  حقهقی  دوشه های  و 
مینستی لندن سپیی می کید که متاسفانه عمیش به 

دنیا باقی نبهد و نیمه کاشه ماند.
مویی جعفیی شا از حضهش او دش کناش مدافعان حقهق 
بشی فعاالن تیک آذشبارجان و تیک ها دش نشست های 
دش  مومان  عنهان  به  شا  او  ملل می رناسیم.  سازمان 
شسانه ها دش شابطه با تحقیی های ملیتی و جهک های 
به   201۵ سال  دش  سی  بی بی  پیگاش  بینامه  دش  قهمی 
خهد  کاشرناسانه  ذکاوت  با  که  داشرم  راد  به  خهبی 
سیچشمه  و علل ارن کلیشه ها شا دش صحنه اجتماعی 
اریان به دست گیفت و از طیف تیک، عیب و… چهن 

وکیل مدافعی بی نظیی سخن گفت.
فعال  و  راعی  جدریی،  سپیده  که  مصاحبه ا ی   دش 
حهزه ی  زنان با او دش سال 2016 بیای مجله ی رویگان 

انجام داد، می خهانیم:
»او رک فمینیست است؛ چه دش مباشزه هارش، چه دش 
عبهش از چالش ها و چه دش الوام گیفتن از ارن تجیبیات 
دش سیودن رعی. چنان که خهد می گهرد: »من همهاشه 
به نظیره هلن سیکسه دش مساله ورژگی های نهرتاش 
زنانه تهجه ورژه ای دارته ام و بی ارن اعتقاد هستم 
به وسیله  الزامًا  که  ارن معنا  به  نه  زنانه  نهرتاش  که 
زنی  نهرته هی  الزامًا  را  و  بارد،  نهرته رده  زن ها 
به طهش  حال  هی  دش  اما  بارد،  راخصه ها  آن  داشای 
عمهم مشخصه های خهد شا داشد که از جمله غییخطی 
بهدن آنواست رعنی همهاشه پیچیدگی دش بیخهشد با 

زوارای جوان عینی از دردگاه زن جوان او شا و دشنتیجه 
نهرتاش او شا چند بعدی و غیی خطی می کند.«

رعیهای مویی جعفیی نیز چنین است؛ چند بعدی 
از وجهِد مباشزش به  آنوا بخشی  و غیی خطی. و دش 
نابیابیی های  تمام  که  زنی  فمینیست،  زن  عنهان 
دش  آن که  از  بیش  به چالش می کشد،  شا  ارن جوان 

مضامین، دش ساختاش رعی به چشم می خهشد. 
-مویی جعفیی، خهد شا بیشتی رک راعی می داند، را 
رک کههنهشد و سنگ نهشد، را رک فعال حقهق بشی و 
رک وکیل؟ با تهجه به ارن که دش تمام ارن عیصه ها 
مهفق عمل کیده ارد، دوست داشم نظی خهدتان شا دش 
ارن باشه بدانم. و ارن که، به قهلی ارن مالتی فانکشن 
حد  چه  تا  و  چالش بیانگیز  بیارتان  چقدش  بهدن، 

لذت بخش بهده است؟
-شاستش من به هی سه ارن حهزه ها وابستگی دشونی 
ادبی  را متن  و  نگهرم  اگی مدتی رعی  کیده ام.  پیدا 
ننهرسم احساس می کنم تمام آن مدت به بیوهدگی 
و تنبلی خهابیده ام هیچند دشاصل دلیل آن پیداختن 
به حهزه درگی مثاًل وکالت و را فعالیت های اجتماعی 
بیای  دشانگلستان  وکالت  مدشک  گیفتن  بارد.  بهده 
زمانی  دش اصل  و  بهد  شورای دست نیافتنی  من رک 
شا  خهد  اشرد  کاشرناسی  دوشٔه  مواجیت،  از  پس  که 
تمام کیدم به ارن نتیجه شسیدم که بارد به ارن شؤرا 
جامه عمل بپهرانم و باوجهد مشکالت مالی و مهانع 
رغل هاری  گیفتن  دش  مواجی  رک  بیای  که  مختلفی 
که  کیدم  داشد، حس  وجهد  انگلستان  دش  ارن  ربیه 
بارد تالش خهدم شا بکنم. دش ارن دوشه تمام زندگی 

من بیای شسیدن به ارن هدف صیف رد. حاال حس 
می کنم تمام ارن مدت به بطالت خهاب بهده ام رعنی 
می کیده  فعالیت  بارد  که  من  دشون  از  بخشی  آن 
دش  رعیهارم  مجمهعه  انتشاش  است.  مانده  بیکاش 
اصل دش زمانی اتفاق افتاد که من درگی آماده بهدم 
و  کنم  متعادل  ادبی خهد  دش سهره  شا  زندگی خهدم 
امیدواش هستم با انتشاش مجمهعه نقدهای ادبی که 
دش دست کاش داشم حضهش بیشتیی دش حهزه های ادبی 
احساس کنم. ارن چالش هم همیشه با من بهده که 
بازمانده ام.  کههنهشدی  جدی  فعالیت  انجام  از  مثاًل 
دش  خانتانگییی  مثل  قله سختی  که  باشی  آخیرن  از 
قیقیزستان شا به عنهان اولین زن اریانی و به صهشت 
انفیای صعهد کیدم حدود 7 سال می گذشد و دش همه 
ارن مدت فکی می کیدم دش اولین فیصت به صعهدی 
امیدواش  هنهز  باز هم  زد.  آن دست خهاهم  هم وزن 
هستم که دوباشه بتهانم شاهی رک صعهد جدی رهم 
که نیازمند پس انداز مالی و وقت کافی است رعنی 
تعطیل کیدن زندگی به مدت حداقل رک ماه. با ارن 
اوصاف من دش اریان شاحت  تی می تهانستم به هی سه 
حهزه بپیدازم چهن زندگی آن جا چالش های سخت 

و طهالنی زندگی رک مواجی شا ندارت.«
رکی از آخیرن صعهدهای او قله آتشفشانی 6 هزاش 
و ۳80 متیی پاشرناکهتا دش شرته کهه های آند ریلی 
بهده که ریح آن شا دش مصاحبه ای با احسان عابدی 

دش شادره فیدا نیز دش میان گذارت.
مهری جعفری در این مصاحبه از مخاطرات صعود و مبارزه 
این  از  در بخ�ش  راه سخن گفت. وی  این  در  با مرگ  �ب امان 
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گفت وگو یم گوید: »گایه جهان بیش از اندازه کوچک یم شود 
؛ خفه کننده یم شود  نفس بک�ش نحوی که ح�ت نیم توا�ن  به 
چنان که اگر هر چه زودتر به سمت چالش جدی برای رها�ی 
در  نروی،  ساخته  را  سیمانیت  جهان  و  جسم  چه که  آن  از 
وضعی�ت خفت آور و زیر شکنجه و اسارت خوایه مرد. وق�ت 
به طور مستمر به فضای آزادتر یم ریس این نیاز خییل شدت 
یم شوی،  کار  و  روزمر�گ  درگ�ی  وق�ت  اما  ندارد،  عذاب آوری 
تنگ تر شده، جهانت کوچک تر و  و  تنگ تر  باز  یم بی�ن قفس 
محقشتی رده و وقت آن شسیده که از همه چیزی فیاش 

کنی و از همه موم تی از من کهچک خهدت.«
دش   ،)92 اسفند   14(  2014 سپتامبی   ۵ چواشرنبه  شوز 
رهشاى  اجالس  پنجمین  و  بیست  از  شوز  دومین 
غییدولتى  سازمان  متحد،  ملل  سازمان  بشی  حقهق 
»سهدورند« دش صحن علنى رهشا، دش پنل گفت وگه دش 
خصهص »مجازات اعدام«، به اریاد مهضع پیداخت.
کاشزاش  فعاالن  از  و  دادگستیى  وکیل  مویى جعفیى، 
از  نمارندگى  به  اریان،  دش  اعدام  لغه  تا  گام  به  گام 
سهدورند، نسبت به افزارش آماش اعداموا دش اریان، 
اجیاى  و  دش صدوش  قهانین  نقض  و  نهجهانان  اعدام 
ارن احکام دش جموهشى اسالمى اریان، سخنیانى کید. 
به  مویى جعفیى  وردئهى سخنیانى  و  متن  تیجمه 
به  که  »سهدورند«  دولتى  غیی  سازمان  از  نمارندگى 
است: »سهدورند  زری  به ریح  اریاد رده،  انگلیسى 
نگیانى خهد شا از تعداد شو به افزارش اعدام ها، اعدام 
نهجهانان و اعدام هاى دش مال عام دش جموهشى اسالمى 
اریان اعالم مى کند. شوندى که از تاشرخ انتخابات 2013 
هیچ تغیییى نکیده است. فقط از ابتداى سال 2014، 
1۵۵ تن اعدام رده اند که تنوا ٨4 اعدام تاکنهن مهشد 
ارن  از  تن  دو  حداقل  گیفته اند.  قیاش  شسمى  تایید 
افیاد اعدام رده کسانى بهده اند که زری سن 1٨ سال 
میتکب جیم رده اند. کهدکانى که به اعدام محکهم 
مى رهند دش زندان ها نگوداشى مى رهند تا به سن 
 ۵ حداقل  رهند.  اعدام  سپس  و  بیسند  سال   1٨
نهجهان زری سن 1٨ سال دش حال حاضی منتظی اجیاى 
ارستاده اند.  اعدام  صف  دش  و  هستند  اعدام  حکم 
کناش  دش  کهدکان  اریان  دش  محتیم:  کنندگان  ریکت 
سال  از  مى ارستند.  اعدام  تماراى  به  بزشگساالن 
از  اریان پس  2013 سه کهدک دش رویهاى مختلف 
تماراى صحنه اعدام، دش حال اعدام بازى خهدران 
دادشسى هاى  از  بسیاشى  دش  آورخته اند.  داش  به  شا 
پیونده ها، حاکمیت قانهن، نقض مى رهد. دش رکى 
و  معلم  دو  بهده،  مطیح  اخییا  که  پیونده هارى  از 
که  آورخته ردند  داش  به  حالى  دش  اجتماعى  کنشگی 
وکیل و خانهاده هاى آنوا از زمان اعدام آنوا بى اطالع 
بهدند. حکم هاى اعدام ها بیاى اشتکاب اعمالى صادش 
مى رهد که طبق استانداشد اعمال مستهجب اعدام، 
جیارم جدى محسهب نمى رهند، بخصهص دش شابطه 
با اعدام افیادى که دش حاریه جامعه قیاش مى گییند 
آماش  از خهد هستند.(  دفاع  دش  کافى  تهان  فاقد  (و 
اعدام ها دش حال افزارش است و حدود 6۵0 اعدام 
دش سال 2013 به وقهع پیهسته است. سهدورند نگیان 
ارن واقعیت است که هزاشان زندانى دش حال حاضی 
زری تودرد قیرب الهقهع اعدام قیاش داشند. ما از رهشاى 

حقهق بشی سازمان ملل مى خهاهیم تا 
جموهشى اسالمى اریان شا واداش کند تا 
هی چه زودتی ارن اعدام ها شا بخصهص 
اعدام نهجهانان و اعدام دش مال عام شا 
متهقف کیده و لغه اعدام ها شا استقیاش 

نمارد.«
بدون رک، از دست شفتن ارن انسان 
اشزرمند ضیبه ای جبیان ناپذری هم به 
کل  تیک،  بشی  حقهق  فعاالن  جامعه 
جامعه فعاالن فمینیست آذشبارجان و 
اریان، همچنین جامعه ادبی و حقهقی 

محسهب می رهد.
ضارعه  ارن  تیک  زنان  میکز  دش  ما 
جانگداز شا به خانهاده و تمام نزدرکان 
تسلیت گفته و خهد شا دش ارن غم بزشگ 

ریرک می دانیم.
 

میکز زنان تیک
14 آگهست 2021

***

داریوش معمار (راعی(
خاطره رنگ ها

تقدرم به خاطیه مویی جعفیی، راعی زندگی 
و بلندی ها

⬛ 

ارن شنگ ها
دش قلبم هم نشسته اند

مانند زنی با گهرهاشه های طالری
و مههای ریابی

که چشم هارش شا از دست دادم

و دست های معجزه گیش شا

ارن شنگ ها
دش شگ هارم هم نشسته اند

و جیران داشند دش حهاس خسته ام
که به راد می آوشد عالقه ای شا

دش پیوازهای ربانه
میان آسمان و پنجیه که شوراها

از کابهس ها بیشتی بهدند

ارن شنگ ها منم
شها رده دش شنگ ها

بی حافظه و بی قیاش
بیای همه آنوا که از دست داده ام

بیای همه آنوا که از دست می دهم

*** 
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 بی تا ملکوتی (راعی و داستان نهرس(

بهمنت بی زمستان است
                                                             

چقدش ارن زمستان به من می آرد
ارن راخه های خشک گل سیخ

 شوییده بی گیدن
ارن کیرستال های رفاف دو دست

ارن بیگ بلهشآجین لب
و بیفی که ربانه از دو سینه ام می باشد

بی زمین باری لباس مومانی

کهالک جاشی چشمم
و رخچال های قطبی جای پاها 

که روی شا به رمالی تیرن عیض جغیافیاری کهچ 
داده اند

گلهرم بی ماه حامله است
و شوباه های همساره

 اسب های خهنی شا از راد بیده اند

چقدش ارن زمستان به من می آرد
هی قصه دش سیم می ماسد

و هی کلمه دش دهانم مه می رهد
 با مه نمی رهد کلمه نجات شا نهرت

شوی نافت
و آیین روادتین شا

شوی رانه هارت
و  متن مقدس بهسه شا

بی زمین مثله
بی ساعتی که از زمان سیپیچی می کند

و بی شاهی که قانهن شا قاچاق 
و بی دهانت که آواز شا دزدی

و میگ شا الالری

می خهاهم
ارن زمستان

زمستانم شا دشبیاوشم
ارن چشم و لب و دست و سی شا

بگذاشم شوی طاقچه بیزخ
پیت رهم قعی جونم

آب رهم
تکه تکه

و تکه هارم
آزاد مواجیت کنند

ارن باش بی بوت
به سهی بومنت

که بی زمستان است

***

کیوان مهرگان (راعی، مستندساز(

انسان ها اما
گاهی از فتح بینمی گیدند

میگ شفتن است
بینگشتن نیست...

از کتاب »من سکهت انسانم«

*** 
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 نانام )حسین مارتین فاضلی( – (راعی و فیلمساز(

ای داد، ای بیداد! نبیدی درگی و رکستی درگی!... 
به اول باش دش لندن دردمش. سه را چواش سال پیش. دشست به راد نمی آوشم که 

چگهنه و به چه مناسبتی. به گمانم به بینامه ای که دارتم آمده بهد و بعد از 
بینامه رب با دوستان دوش هم جمع رده بهدرم و مویی هم بهد. 

نیم ساعتی با هم صحبت کیدرم. دختی پی، تیز و رجاعی بهد. هم وکیل بهد، هم 
نهرسنده و هم کههنهشد. آن هم کههنهشد دشجه رک! از آن ها که جان بی سی کاش 

می گذاشند.  قله های ۵ هزاش متیی و 6 هزاش متیی فتح می کید. آن هم به تنواری! 
همانجا هم به او گفتم زندگی و فلسفه ی زندگی اش بارد ماره ی افتخاش همه ی 

ما بارد. 
بعد درگی ندردمش. 

الکسیس استهن، کههنهشد اریانی-بیرتانیاری و از اعضای گیوه کههنهشدی “آشش“  
که مویی هم عضه آن بهده دش ربکه ارنستاگیام خهدش نهرته که دش عملیات 
شوز دورنبه کیسه خهاب مویی شا دش محلی که گفته می رد سقهط کیده، پیدا 

کیده اند .
روامت زرستن دارت مویی! الوام بخش بهد. هم دش زندگی و هم دش میگ.

می ماند 
تا باز ببیمنت ریی دختی ! 

محمد حسن نجاریان (کههنهشد(

مویی 
رعنی همهن جعفیی خانم

از نادش کسانی بهد که خیلی چیزاش با هم جهش رده بهد.
ته طبیعت بسان پینده ی عارق بال می گشهد. بال می گشهد و لذت می بید. 

لذت می بید و عشق به اطیافیان می داد.
 حین صعهد درهاشه بیستهن ره بز کههی جلهی ما َشمید. آشوم و بی صدا جیغ 
بنفش می زد، ِچشاش بیق می زد و ُپی عشق بهد و هم رادی »بگیی، عکسش 
گیفتی« وای خدای من، بعد ارن صحنه علییغم خستگی صعهد قلل سبالن و 

ِهیم کسیه رده بهد غزال تیز پا.
عده ای شاهزن با تفنگ شاه شا نزدرک قله بی ما بسته بهدند. بی اساس مواشت 

آمهخته رده دش ارن زرست بهم گیرختیم. 
وقتی پایین شسیدرم، درد داشم از محلی ها پیس و جه می کنم، گفت »حسن 

دنبال چی هستی؟« گفتم آدشسی، نامی را نشانی از آنوا.
گفت »بیا بیرم عمه دش ارن کالف سی دش گم بیکاشی و فقی اونم دنبال لقمه 

نانی ست گی چه آلهده، البته از نظی ما رارد آلهده و از نظی ارشان نه“.
مویی و مویی ها حیف بهدند بیش از ارن نظی؛ که می رد به آنوا تکیه کید. 

می رد بهی خهش زندگی واقعی شا با آنوا مزرد. وقتی کتاب بی فیاز خهشریدم 
که مجمهعه عکسی ست از هیمالیا به دو زبانه هدره رده به بیماشان  مبتال به 

سیطان چاپ رد، زنگ زد.
”حسن ته هدره صعهد اوشست، فیی سله و همه ی هشت هزاش متیی هارت شا 

به بوتیرن رکل خیج کیدی“.
مویی شفت تا نوال موی، دوستی و عقالنیت و پاکی جان بگیید تا قانهن بقا شا 

دشست بیامهزرم. 
دشود به شوح پاکش

و سالم بی راشان سبزش 
محمد حسن نجاشران

6سپتامبی 2021

 نیما نیا (راعی(

هی میگی به میگ های درگیم اضافه می کند
هی باش که گهره ای تمام می رهد

دش من صدای افتادن، 
صدای بیردن،

صدای آورختن می پیچد.

از هی میگ، رک مشت 
از هی مشت، رک انگشت دش خهدم شوانه می کنم

دش بیابی میگ چیزی به جز فیو کیدن،
چیزی بجز دشآوشدن رکسته ها 

از هفته ها نداشم.

شوزمیگی ها دش من دمی می رهند
و دماش از اشتفاع وقتم دشمی آوشند.

زمان تنگ است 
و گهره هارم به صداری بلند افتاده اند.
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Command electric
خدمات برق رسانى کوماند

مسکونى - تجارى
(با سال ها تجربه برقکاری در کانادا)

تعمیرات - اضافه کردن برق ورودى - برق کشى  
ساختمان جدید

- New house wiring
- Renova�ons
- Upgrade service

Command_electric@yahoo.com
Phone: 604-218-1033

 هرگونه مشاوره در امور امالک

Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd.

shahinshahmirzadi@gmail.com

���� ��� ����

T: 604.780.4050

شهین  شهمیرزادى
 (مشاور امالک)

fax: 778 - 373 - 1902

contact@accountech.ca

لطفاً برای قرار مالقات تماس بیرید

Salman Bazogh CPA, CMA

خدمات حسابدارى و مالیاتى

شعبه کوکیتالم:

Unit 18 
1161 The High Street

Coquitlam, BC V3B 7W3

Tel:604-245-2200

شعبه نورت ونکوور:

1578 Marine Dr. 
West Vancouver, 

BC. V7V 1H8

Tel: 604-944-9292                  

 Accountec Business Services

• خدمات حسابداری

• مالیات اشخاص و شرکتها   

• حسابداری حقوق و دستمزد

• حسابداری مدیریت و مشاوره امور شرکتها

• Accounting
• Tax
• Payroll
• Consulting
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Hammerberg ما خوشحالیم که اعالم می کنیم که رسماً نام خود را از وکالی 

همربرگ  به وکالی Hammerco همرکو تغییر داده ایم.

  نام جدید ما بازتاب دهنده آنچه که  هستیم و تعهد  ما به موفقیت شماست.

ما همیشه به هدف اصلی خود ، ارائه راه حل های حقوقی قدرتمند 

برای مشتریانی که به آنها اعتقاد داریم ، وفادار خواهیم ماند.

ما خدمات حقوقی مانند اختالفات بیمه ای ، دعاوی تجاری ، دعوای جراحات شخصی و دعاوی 

مربوط به امالک را ارائه می دهیم.  مامی توانیم به فارسی و انگلیسی ارتباط برقرار کنیم.

.  آسیب شخص

.  قانون تجارت

·  وصیت نامه، امالک و امانتها 

·  دادخواست تجاری

·  شکایات عمومی  

·  امالک و مستغالت

·  دادخواست امالک

  از اعتماد مداوم شما به قوی ترین و جذاب ترین شرکت حقوقی در استان متشکریم. 

خدمات بیمه و سرمایه گذاری ما شامل: 

بیمه عمر

بیمه وام مسکن

بیمه مسافرتی و روادید ویژه برای والدین

بیمه درمانی و دندانپزشکی شخصی و گروهی 

بیمه از کار افتادگی و بیماری های سخت درمان

پس انداز تحصیلی برای خود و فرزندانتان 

پس انداز بازنشستگی شخصی 

منصور خلیلی
 مشاور امور بیمه
 و �مایه گذاری
با ٣٠ سال تجربه

mansour@muneris.com
www.muneris.com

همراه: 
۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲

محمدرضا کاردی
مشاور امور بیمه

 و �مایه گذاری
با سالها تجربه

envoierfs@gmail.com
www.envoier.com

همراه:
 ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶

Email: tri-citytransla�ons@outlook.com
www.motarjemrasmi.com    www.tricitytransla�ons.com

3 - 86 Moody St. Port Moody, BC. V3H 2P6

سهیل حاتمی سهیل حاتمی ((دارالترجمه رسمی ترای سیتیدارالترجمه رسمی ترای سیتی))
Tri-City Translation ServicesTri-City Translation Services

نخستین دفتر ترجمه رسمى 

در ناحیه تراى سیتى

برای خدمت به ساکنین کوکیتالم، پورت کوکیتالم، 

پورت مودی و مناطق مجاور 

جهت ترجمه کلیه مدارک رسمی و دولتی

 (Certified Translator) مترجم رسمی
عضو رسمی انجمن مترجمین 

بریتیش کلمبیا و شورای مترجمین کانادا
 ICBC مترجم مورد تأیید

با بیش از ۳0 سال تجربه در زمینه های 

مالی، حقوقی و مدیریت اداری 

در آمریکا و کانادا

Certified Member of STIBC Tel: 604 - 492 - 0666
Cell: 604 - 338 - 7364
Fax: 604 - 402 - 0656




