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در پیام تبریک پرزیدنت اوباما به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کانون فرهنگی ایرانیان آمده است: 
»در آمریکا تاریخ  را تنها رئیس جمهورها و ژنرال ها نمی سازند. تحول وقتی به وجود می آید که گروهی از افراد 
برای ساختن آینده ای روشن تر و محکم تر، برای خود و نسل های آینده، دست به دست هم می دهند. شما 
سال هاست که این سنت غرور آفرین را پاس داشته اید. شما با شهامت دنیایی را آن چنان که باید تجسم کردید 
و با تالش خستگی ناپذیر سعی در تحقق این تصویر و کمک به ایجاد آمریکایی بهتر برای فردا نمودید.« پیام های 
زیادی از افراد و ارگان های مختلف به مناسبت بیست و پنجمین سال فعالیت کانون به دفتر ما رسیده ولی 
پیام پرزیدنت اوباما هم به خاطر این که از طرف باالترین مقام سیاسی کشور ارسال شده و هم به خاطر محتوای 
پرمعنی آن جایگاه خاصی دارد. واقعیت این است که ما آن چنان درگیر کارهای روزمره و فعالیت های مختلف 
می شویم که در بسیاری موارد یادمان می رود که چرا این کارها را انجام می دهیم. روزها و شب هایی بوده که 
به خاطر مشکالت جاری و یا برخوردهای ناشایست برخی هموطنان سردرگریبان برده و فکر کرده ایم که این 
فعالیت ها برای چیست و آیا ارزش دارد که از وقت و زندگی و خانواده خود بزنیم برای این که خدمتی انجام داده 
باشیم. ولی به زودی با این اندیشه که این خدمات و این دست به دست هم دادن ها و فداکاری ها برای ساختن 

آینده ای روشن تر و محکم تر برای خودمان و نسل های آینده است، دوباره نیرو می گیریم. 
بیست و پنج سال از تاسیس کانون فرهنگی ایرانیان می گذرد. در سال 1989 گروهی از والدین دانش آموزان 
مدرسه تازه تاسیس ایرانیان بر آن شدند که در کنار مدرسه سازمانی را تشکیل دهند تا پاسخگوی نیاز والدین 
و بقیه ایرانیان شهر باشد و خدمات فرهنگی را به شکلی پویا تهیه و ارائه دهد. کانون سرانجام به صورت یک 
سازمان غیرانتفاعی، غیر مذهبی و غیر سیاسی به ثبت رسید و مدرسه ایرانیان به عنوان یکی از نهادهای آن 
تثبیت شد. کانون در طول این مدت توانسته است رسالتی را که به عهده گرفته به نحو احسن انجام دهد. ما 
این موفقیت را مدیون ده ها نفر ایرانی و ایرانی دوست سن دیگو می دانیم که در هیات مدیره کانون خدمت 
کرده اند، به هدف های آن پایبند بوده و از وقت و زندگی خودشان گذاشته اند تا بتوانند خدمتی درخور جامعه 

ایرانی سن دیگو انجام دهند. 
در زمانی که کانون شکل گرفت، یعنی اواخر دهه هشتاد میالدی، بسیاری از ایرانیان هنوز بر این باور بودند که 
به زودی به ایران باز خواهند گشت. اغلب تشکل ها "سیاسی" و در برگیرنده تعداد محدودی از ایرانیان بودند. 
با فروکش کردن فعالیت های سیاسی، این تشکل ها هم از بین رفتند. دلیل موفقیت و بقای کانون را، گذشته 
از اعتقاد به هدف و خدمت خالصانه، می توان پایبند بودن به اصول غیرسیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی 
دانست. در تمام این مدت مدرسه ایرانیان به عنوان ستون فقرات کانون نقش تعیین کننده ای داشته است. 
بدون شک هدفمندی و دور اندیشی رمز موفقیت هر دو سازمان است. متاسفانه در این سی و چند سال شاهد به 
وجود آمدن بسیاری از سازمان ها و گروه ها و حتی مدارس بوده ایم که بعد از چندی گردانندگان آنها دلسرد شده 
و سازمان ها از بین رفته اند و یا در حد کوچکی باقی مانده اند. از سوی دیگر، خوشبختانه کم نیستند سازمان 
ها و مدارسی که از کوره راه پرمخاطره بقا جان سالم به در برده اند و موفق شده اند. بدون شک دلیل موفقیت 

آنها پایبندی به بینش و دور اندیشی بوده است، هدف نهایی را مد نظر داشته و گرفتار روزمرگی نشده اند. 

در این جا شاید بی مناسبت نباشد که به عوامل دیگری که در بقا و موفقیت کانون نقش داشته اند اشاره کنیم:
 ـ  اعتقاد به اصول دمکراسی و این که هر فرد فقط یک رای دارد همیشه در هیات مدیره و کمیته ها مد نظر 
بوده است. اعضای هیات مدیره کانون هر ساله به طور دمکراتیک و با رای مستقیم اعضا انتخاب می شوند. دوره 
خدمت آنها سه سال است. پس از دو دوره پشت سر هم عضو هیات مدیره باید از سمت خود کناره گیری کنند. 
این امر باعث می شود که هیچ کس نقش عضو مادام العمر را در هیات مدیره پیدا نکند و افراد جدید با افکار و 

ایده های جدید فرصت پیدا کنند به هیات مدیره بپیوندند.
 ـ  مدرسه ایرانیان سن دیگو نقش تعیین کننده و اساسی را درکانون ایفا می کند و شاید بزرگترین خدمتی است 
که کانون به جامعه ایرانی ارائه می دهد. هر ساله حدود دویست و پنجاه دانش آموز در کالس های فراگیری 
فارسی و فرهنگ ایرانی شرکت می کنند. نقش مدرسه نه تنها آموزش زبان فارسی بلکه کمک به شناخت و یافتن 
هویت دانش آموزان است. از این گذشته پدران و مادران دانش آموزان نیز محیط مدرسه را محیطی صمیمی و 

خالص می یابند و به صورت پشتیبان و حامی کانون و مدرسه در می آیند.
 ـ  مجله پیک پل ارتباطی کانون با اعضا است که با پخش وسیع در سراسر امریکا دامنه موثری درباز تاب فعالیت 
های کانون به عهده دارد.. از سال 1991 که اولین شماره خبرنامه کانون فرهنگی ایرانیان در دو صفحه چاپ و 
در اختیار اعضا قرار گرفت، بیست و سه سال می گذرد. در این مدت پیک به صورت یکی از مطرح ترین نشریات 
فرهنگی دو زبانه درآمده که نه تنها در جنوب کالیفرنیا بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا، که ایرانیان حضور 

چشمگیر دارند، پخش می شود. پیک از طریق اینترنت هم به دست بسیاری از هموطنان می رسد. 
                                                                                                            

                    بقیه در صفحه 23

یادداشت 
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اخبار کانون

گشایش مرکز ایرانیان بدون شک نقطه عطفی برای جامعه ایرانی ـ آمریکایی 
سن دیگو است. در طول این چند هفته که از گشایش رسمی مرکز می گذرد 
و در برنامه هایی که در آن برگزار شده، فرهنگ دوستان و شرکت کنندگان در 

این گردهم آیی ها آن را محیطی گرم، دوستانه و از خود یافته اند. 

کتابخانه که هر روز به تعداد کتابهای اهدایی آن افزوده می شود، به زودی با 
امانت دادن کتاب و دی وی دی به  آماده  افتادن سیستم کامپیوتری  راه  به 

دوستان خواهد شد. 
عده زیادی از دوستان برای اولین بار در روز نهم مارس که نوروز بازار و مراسم 
آمادگی نوروز در ساختمان و پارکینگ مرکز برگزار شد، با این محیط صمیمی 

آشنا شدند. 
در روز نوروز، تلویزیون کانال 5 برنامه صبحگاهی خود را از مرکز پخش کرد. در 
آنجا هفت سین بسیار زیبایی همراه با غذا و شیرینی های نوروزی چیده شده 
بود. در سن زیبای مرکز، موسیقی و رقص های زیبای محلی اجرا شد که به 

طور مستقیم از تلویزیون فاکس پخش گردید. 

گشایش رسمی مرکز در روزهای پنجم و ششم آوریل صورت پذیرفت، همزمان 
با گشایش مرکز نمایشگاه نقاشی هنرمندان محلی در سالن اصلی که به صورت 
یک گالری حرفه ای آذین شده است، به نمایش درآمد. در ایام عید و روزهای 
گشایش مرکز از میهمانان پذیرایی شد. طنین خوش ساز چند گروه موسیقی 

در دو روز، فضایی فرح بخش را در مرکز به وجود آورد.
گروه فیلم و گفتگو تاکنون دو فیلم را برای عموم به نمایش گذاشته است. پس 

از نمایش فیلم حاضران به بحث و گفتگو در باره فیلم نشستند.
اولین شب شعر و موسیقی یا »ُجنگ فرهنگی« در جمعه شب 11 آوریل برگزار 
شد و با استقبال کم سابقه ای روبرو گردید. قرار است این برنامه در دومین 

جمعه شب هر ماه برگزار شود. 
انجمن دوست داران کتاب در روزهای شنبه آخر ماه در مرکز نشست های خود 
را انجام می دهد. در حال حاضر سمینارهای آموزشی مدرسه ایرانیان نیز در 

مرکز تشکیل می شود.
به زودی  از مرکز هستند که  افراد و گروه های دیگری هم خواستار استفاده 
زیاد دیگری هم در دست  برنامه های  داد.  ارائه خواهند  را  برنامه های خود 
بررسی و تهیه هستند، مانند برگزاری شب های بینگو، بازی و سرگرمی برای 
بزرگساالن، یوگا، کالس های موسیقی انفرادی و گروهی. کالس های نقاشی 
به همه  توجه  با  افتاد.  راه خواهد  به  تابستان  در  بزرگساالن  و  برای کودکان 
فعالیت ها و برنامه مشاهده می شود که مرکز به عنوان بخشی از بافت فرهنگی 
شهر سن دیگو در حال جا افتادن است. از دیگر برنامه های در دست اجرا، 
مشاوره روانشناسی و مشاوره حقوقی است که جزییات آن به زودی از طریق 

وب سایت و یا فیس بوک کانون اعالم خواهد شد. 

ایرانیان در دو جلسه رسمی هیئت مدیره  اعضا هیئت مدیره کانون فرهنگی 
شرکت کردند و برنامه های بهار و تابستان کانون را مورد بررسی قرار دادند.

کلوپ فیلم و گفتگو مرکز ایرانیان به سرپرستی آقای بهنام حیدری وخانم المیرا 
محبعلی در ماه مارس با نمایش فیلم دونده اثر امیر نادری و در ماه آوریل با 
نمایش فیلم باشو، اثر بهرام بیضایی کار خود را آغاز کرده است. شرکت بیش 
از سی تن از اهالی سن دیگو در هر برنامه، نشان از استقبال عالقه مندان به 
تماشای فیلم و بحث و گفتگوی پس از نمایش فیلم دارد. کلوپ فیلم و گفتگو 
در اولین یکشنبه هر ماه در محل مرکز ایرانیان برای نمایش فیلم منتخب و 

گفتگو و پرسش و پاسخ گردهم آیند.
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فراخوان 
از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود 

تا در نشست ساالنه و انتخابات کانون در روز یکشنبه 18 
ماه می 2014 در محل مدرسه ایرانیان حضور به هم رسانند. 
انتخابات برای جایگزینی چند تن از اعضای هیات مدیره، که 

دوره خدمتشان سپری شده، برگزار خواهد شد.
به ما بپیوندید اگر مایل به خدمت در هیات مدیره کانون 

هستید، لطفا مشخصات خود را هرچه زودتر به آدرس کانون 
یا از طریق ایمیل به pcc@pccsd.org ارسال فرمایید. 

داوطلبان می بایست عضو کانون بوده و از اقامت قانونی در 
آمریکا برخوردار باشند. اعضای هیات مدیره برای مدت سه 

سال انتخاب می شوند.

استقبال  با  آوریل  ماه  جمعه  دومین  در  ایرانیان  مرکز  فرهنگی  ُجنگ  اولین 
با سرپرستی  و  ایرانیان  مرکز  در محل  کننده عالقمند  پنجاه شرکت  از  بیش 
آقای رضا خبازیان برگزار شد. این جلسه با ارائه شعر و موسیقی ایرانی و گپی 
با هنرمندانی چند از شهر سن دیگو نقطه آغازی مجدد در برگزاری برنامه ای 

این چنین در شهر است. 

گشایش همگانی مرکز ایرانیان به سرپرستی کانون فرهنگی در روزهای پنجم و 
ششم آوریل با آوای خوش موسیقی ایرانی و پذیرایی از سوی هیئت مدیره کانون 
و شرکت دوستان و عالقمندان فرهنگ و هنر ایران زمین انجام پذیرفت. مرکز 
ایرانیان خانه شماست، در برنامه های متنوع فرهنگی این خانه شرکت کنید.

مرکز ایرانیان در ماه آوریل میزبان نمایشگاه آثار هنر نقاشی جمعی از هنرمندان 
شهر سن دیگو است. دیدار از نمایشگاه برای همگان آزاد است. 

انجمن دوستداران کتاب به سرپرستی خانم نوشین خورسندیان و آقای 
سعید نوری بوشهری گردهمایی های منظم خود را در آخرین شنبه هرماه 

در محل مرکز ایرانیان برگزار می کند.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

هیچ فکر کرده اید که:
دنیا و زندگی ما مردمان تا چه اندازه خوش و خرم بود اگر می توانستیم "ماست 

خود را بخوریم و حلیم حاج عباس را هم نزنیم؟"
دلیل اصلی اش هم اینست که این شخصیت حقیقی و حقوقی ای که با نام  
"حاج عباس" می شناسیم ، موجودی است خطرناک با درونی  پیچیده و پر از 
"شیشه خورده" بسیار  . حلیم ایشان هم، گرچه از نظر ظاهر شکل و رنگ و 
بو،  حلیم است و ویژه گی های حلیم را دارد ولی در عمل سمی است مهلک 
که اگر به آن لب بزنیم نتایج اسف باری خواهد داشت که روح و روان ما را از 

تعادل انسانی خارج خواهد کرد.
کسانی که قبال از این حلیم نوش جان کرده اند به روزگار فالکت باری افتاده 
اند که با تمام کوشش شان نتوانسته اند این "سم" را از وجودشان بزدایند. این 

افراد "خواسته یا ناخواسته" بر این باورند که نظراتشان واقعی بوده و 
وحی منزلی است که خود به تنهایی به آن رسیده اند فارغ از اینکه 

بدانند بدون آگاهی دارند نظرات "حاج عباس" را بلغور می کنند.
سوری"  "چهارشنبه  جشن  در  که  شد  محرز  برایم  زمانی  نکته  این 
پیشباز  به  دیگر  ایرانی  هزاران  مانند  و  بودم  کرده  شهرمان شرکت 
"بهار" میرفتم. حتما همشهریهای من اطالع دارند که سالهاست سه 
سازمان فرهنگی شهر سن دیگو، کانون فرهنگی ایرانیان – انجمن 
متخصصین و خانه ایران با بودجه سازمانی خود و صرف انرژی چند 
ماهه، محلی را از شهرداری سن دیگو کرایه می نمایند تا ایرانیان در 
کمال نظم و آرامش به بزرگداشت اعیاد ملی خویش بپردازند. در این 
گردهمایی، فروشندگان مواد خوراکی گوناگون فرصتی می یابند تا به 
جمعیتی متجاوز از سه هزار نفر سرویس های خود را عرضه نمایند و 
جناب "دی جی" محبوب شهرمان، »جولیوس« با پخش آهنگ های 

شاد نوروزی همشهریهایمان را به وجد آورد.
"ای  آهنگ  با پخش  بود که جناب دی جی،  رسیده  نیمه  به  شب 
اتفاق  به  غریب  اکثریت  کرد.  همنوایی  تقاضای  جمعیت  از  ایران" 
تاریکی شب ترجیح میدادند  که خوردن آش و کباب کوبیده را در 
با  اشامیدن و صحبت  و  به خوردن  این سرود ملی  به  توجه  بدون 
یکدیگر مشغول بودند و عده دیگری نیز با احترام ایستاده و سرود 
را زمزمه میکردند. دیدن این صحنه که حاکی از بی حرمتی جمعی 
از ما ایرانیان به این سرود مردمی بود، حال مرا در ان تاریکی شب 
دگرگون کرده بود که چرا بخش عظیمی از ما ایرانیان تا این حد به 

مبانی اتحاد خویش بی توجه هستیم.  
 بگذریم، سرود به پایان رسید و برنامه رقص ادامه یافت. من نیز با 
حالی غمزده در حال قدم زدن بودم که شنیدن نام خود  از زبان 
دوستی سر جا میخکوبم کرد. دوست من با حالتی بسیار برافروخته 
خود را به من نزدیک کرد و با استفاده از کلماتی ناشایست از من 
برسانم. حاال  این گردهمایی  گردانندگان  به  را  پیامش  خواست که 
دلیل اینکه چرا در میان تاریکی شب قرعه فال به نام من اصابت 

کرده بود را باید در داشتن موی سپید و سابقه زندگی فرهنگی چندین ساله ام 
در این شهر بدانم. ایشان با عصبانیت کامل به نبودن پرچم شیر و خورشید در 
این گردهمایی معترض بودند و انرا نشانه بارز ایرانی نبودن مسووالن گردهمایی 
میدانستند. در جواب، پس از اندکی مکث برای فرو نشستن دلگیریم از رفتار 
غیر محترمانه عده ای از همشهریهایم در زمان پخش سرود مردمی "ای ایران" 

به استحضار دوستم رساندم که:
 ـ  مگر چند لحظه قبل پخش سرود "ای ایران" را نشنیدی؟

 ـ پخش سرود بدون وجود پرچم شیر و خورشید مفت نمی ارزد
ولی متاسفانه  ایرانیان است  ما  اتحاد  نماد  ایران"  "ای  عزیز: سرود  ـ دوست   
ارزش  اتحادمان  نماد  روی  باید  کنی  نمی  فکر  ماست.  اختالف  نماد  "پرچم" 

بگذاریم و از نماد اختالفمان دوری جوئیم؟
 ـ  من را باش که فکر کردم تو یکی آدم هستی. نمیدانستم که تو هم جزو آنانی
و بدین ترتیب، با حالتی برافروخته تر از من دور شد و مرا در میان تاریکی شب، 
خسته تر و درمانده تر از پیش، رها ساخت. در این لحظه بود که هر چه بد و 
بیراه در ذهن داشتم روانه "حاج عباس" کردم که گویا حلیم اش را به دوست 

من هم خورانده   است .

بحث شیرین "پرچم" و حضور و یا عدم حضورش سالیانی است که گاه و بیگاه به 
سطح می آید و مشکالت عدیده ای را برای جمعی از دست اندرکاران فرهنگی 
و اجتماعی شهرمان به بار می آورد. اکثریت به این نکته توجهی نمی نمایند 
که در فرهنگ ایرانی ما – برخالف ملل دیگر – پرچم، یک نماد ملی نیست و 
کم و بیش سنبل دولت هایی است که بر ما حکومت می نمایند. اگر یک نماد 
ملی می بود نمی بایست با تغییر دولت ها در شکل و شمایل پرچم تغییری 
حاصل شود. برای مثال در کشور آمریکا همانند اکثر کشورهای جهان، پرچم 
یک نماد ملی و دولتی است. مردم این سرزمین پهناور حق خود میدانند که 
در روزهای ملی، پرچم امریکا را بر سر در خانه های خویش به اهتزاز در آورند. 
هم چنین بر سر در کلیه ساختمان های دولتی نیز این پرچم، خودنمایی دارد. 
در ضمن، همین مردم نیز حق خود میدانند که از پرچم خویش 
لباس تهیه نمایند و به فرمهای گوناگون از شورت و زیر پیراهنی 
بگیرید تا کاله و کت و شلوار بدوزند و بر تن کنند. آنان این عمل 
را نیز نشانه میهن پرستی خویش میدانند و آنرا به هیچ عنوان 
حمل بر بی احترامی به این نماد ملی  ـ دولتی خویش به حساب 
به  اعتراض  برای  دیگری  عده  که  است  توجه  قابل  آورند.  نمی 
عملکرد دولت خویش، سوزاندن همین پرچم را نیز حق قانونی 
خود می انگارند. در امور رسمی دولتی از همین پرچم استفاده 
می شود و حتی تابوت قربانیان جنگ های گوناگون این سرزمین 
نیز در همین پرچم مورد احترام قرار می گیرند. در نتیجه کار برد 
پرچم در کشور امریکا و کشورهایی همردیف این سرزمین کاربردی 
متنوع میباشد که به همه شهروندان خود اجازه میدهد که آنرا یا 
برای احترام بر سر در منازل خویش به اهتزاز در آورند یا آنرا برای 

اعتراض بسوزانند.
دلیل این اعمال متنوع و گاه متضاد ترکیب "ملی – دولتی" پرچم 
در این سرزمین است. اما در کشور ما، که من نیم کمتری از عمر 
خود را در آن زیسته ام، پرچم جایگاهی بس متفاوت داشته و 
دارد. برای مثال بر این عقیده ام که هیچیک از مردم سرزمین 
من، در ایام عید نوروز یا سیزده به در و یا هیچ عید رسمی و غیر 

رسمی دیگری، از پرچم استفاده ننموده ونمی  نمایند.
از  پرچم  وجود   ، ما  سرزمین  در  دولتی  رسمی  مراسم  در  ولی 
واجبات بوده و می باشد. در نتیجه ، پرچم یک نماد دولتی است 
و نه ملی. در ثانی تغییر شکل و شمایل پرچم با تغییر دولت ها 
تاریخ  از دروازه  با گذر خود  رابطه مستقیم دارد. گویا دولت ها 

سرزمین ما، پرچم خود را نیز با خود برده و یا آورده اند. 
اگر نگاهی به همین دوران معاصر خود بیندازیم به راحتی در می 
یابیم که حتی روز بزرگداشت " مادر" برای ما ایرانیان نیز تحفه 
حکومت است. در یک رژیم 25 آذر به سراغ مادرانمان می رفتیم 
و در یک رژیم دیگر چندم نمیدانم ذی الفالن. از این نکته کوچک 
میتوان سرنوشت پرچم را نیز تعیین نمود و بر این باور رسید که نمادهای ملی 
ما نیز اگر مورد بازبینی واقعی قرار گیرند در اصل نمادهای دولتی هستند و در 

نتیجه طول عمرشان بستگی به طول عمر حکومت ها دارند.
حال که چنین است، چرا ما باید از خوردن ماست خود چشم بپوشیم و حلیم 

"حاج عباس" را هم بزنیم؟
چرا باید مبانی اتحاد، یکرنگی، با هم بودن، دوستی را فدای جر و بحث ها و 
دعواهای زرگری بنمائیم که "حاج عباس" ها برایمان تعیین و خط کشی کرده اند؟
نماد ملی خود  به  انرا  و  باشیم  پرچم مشترک  رنگ  نباید همگی در سه  چرا 

تبدیل کنیم؟
چرا نباید مارک وسط پرچم را به دولت ها واگذار کنیم و تحت لوای سه رنگ 

ساده سبز و سپید و سرخ به دنبال هویت مشترک خود باشیم؟
چرا نباید بگذاریم حاج عباس حلیم خود را هم بزند و ما ماست خود را بخوریم.

واقعا حیف نیست؟
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معرفی کتاب                   
          از: مریم ایروانیان

خداحافظ گاری کوپر: رومن گاری 
مترجم: سروش حبیبی

چاپ اول 1351 ـ  چاپ پنجم1383 
انتشارات نیلوفر

 
به گمان من انسان های اثر گذار در پهنه هنر، کسانی هستند که خود دربستر 
نابرابری های جامعه رشد و نمو یافته اند و با آموختن ازسختی ها، راهبردهای 

انسانی خویش رادر قالب داستان های دل انگیز به یادگار گذاشته اند.
های  انسان  دست  ازاین  کوپر  گاری  خداحافظ  برگزیده  اثر  خالق  گاری  رومن 
اندیشمند است که دل در گرو عدالت و آشتی وآرزوی جهانی عاری از پلشتی 
را  آمریکائی  ساله  بیست  جوان  لنی  کتاب  این  در  او  داشت.  سیاست  های 
در سویس  آند  کوه های  زده  یخ  ارتفاعات  به  پرهیاهوی دهه شصت  ازجامعه 
پرتاب می کند تا از زاویه دید اوبه جهانیان نشان دهد که مردم اسیر در چنگ 
جنگ و ملعبه دست سیاست چگونه هویت شخصی واجتمائی خود را از دست 
می دهند.لنی قلندر وار در ارتفاع دوهزارمتری درکومه اسکی بازانی زندگی می 
کند که آن ها نیز متاثر از بحران جامعه جهانی از اقصای گیتی گریخته و به 
هیچ و پوچ روی آورده اند تا فلسفه زندگی را ازدید گاه خویش مورد تجزیه و 

تحلیل قرار دهند و دریابند.
قد  بلند  ناشناس  دید جسی"..جوان  از  و  لنی،  جذاب  قصه  داستان،  سرآغاز 
وحشی صولت و بسیار برنزه موطالئی.." است و چوب اسکی هائی که از تخم 
چشمش بیشتر دوست دارد .او تابستان ها مجبور است از ارتفاع دل بکند وبه 
ژنو بیاید و کاری پیدا کند. زمستان ها دور ازچشم سوئیسی ها بازار گرمی از 
اسکی نزد زن ها دارد.همه دوستش دارند چون به یک گاری کوپر جوان می 

ماند:
کرد. می  دفاع  حق  از  و  جنگید  می  ناکسا  با  که  خونسردی   "...امریکائی 
دوره  هاست  دانشگاه  شورش  .دوره  ویتنامه  دوره  دوره،  حاال  خداحافظ! 

دیوارکشیدن دور سیاه محله هاست.چاو.خداحافظ گاری کوپر."
جسی دختر زیبا و روشنفکر کنسول آمریکا در ژنو لنی را می بیند که به شماره 
cc ماشین او که مصونیت دیپلماتیک دارد خیره شده، و داستان عاشقانه آن 
ها از آن جا آغاز می گردد؛ با پیچ و خم های شگرف و دل انگیز، با غوغای 
با قاچاقچیان و قاتالن و  دانشجویانی که می خواهند دنیا را دگرگون کنند، 
روسپیان، و نیز با آدم هائی که در دنیا دلشان برای انسانیت می طپد اما حرف 
اول را نمی زنند. آلن پدر جسی از آن دیپلمات های نادری است که نمی توانند 
صدای شلیک جوخه های تیر باران را بشنوند وبعد اسمو کینگ بپوشند و در 
ضیافت رسمی دژخیمان شرکت کنند ؛ و الجرم کارش به اعتیاد و ورشکستگی 
می کشد و دختر برای خالصی پدر از این ورطه به هر دری می زند وسر انجام 

جنازه اش روی دست دختر می ماند:
"..مصونیت سیاسی چیز مقدسی است.آدم را به قدری خوب از همه بالیا حفظ 
می کند که عاقبت زیرابتان از داخل زده می شود. حباب شیشه ای که حافظ 
نماینده  ها  آلیست  ایده  بگذارند  کند.نباید  می  تان  آخر خفه  شماست دست 

کشورشان در خارج بشوند.."
سال  چهار  یعنی   ،  1351 در  بار  اولین  برای  ایران  در  کوپر  گاری  حافظ  خدا 
پس از انتشار در فرانسه، به چاپ رسیده وشش بار تجدید چاپ نشان دهنده 
محبوبیت این گونه آثار در ایران است. کتاب از سیزده بخش تشکیل شده و 
شیوه روایت برای خواننده ای که با ویژگی های زمان وقوع داستان یعنی زمان 
جنگ ویتنام نا آشنا باشد کمی گیج کننده است. عصیان گری قهرمانان کتاب 
و عدم رعایت مالحظات اخالقی درنوشتار، شاید یکی از جاذبه های کتاب است 

که خواننده را وا می دارد تا کتاب را تا نقطه پایان ازدست نگذارد.
درنوجوانی  آمد.  بدنیا  پاشیده  هم  از  ای  خانواده  در  لیتوانی  در  گاری  رومن 
آن کشوربه مسند خلبانی نشست  درنیروی هوائی  و  فرانسه مهاجرت کرد  به 

و پس از حمله نازی ها به نیروهای آزادی 
خواه ژنرال دوگل پیوست. او پس از جنگ 
فرانسه در سازمان  از کشور  نمایندگی  به 
ملل به خدمت پرداخت و به دلیل عالقه 
بر  را  گاری  نام خانوادگی  کوپر  گاری  به 
خود گذاشت. اولین رمان او بنام "ریشه 
رسید  بچاپ  در1951  بهشتی"  های 
جایزه  برنده  او"  روی  "درپیش  ورمان 
گنکور شد. ازاین نویسنده کتاب های 
بسیاری بیادگار مانده است که اغلب 

به فارسی ترجمه شده است. از کتاب "پرندگان می 
روند و در پرو می میرند" که توسط استاد ابوالسن نجفی ترجمه شده 

است فیلمی نیز ساخته اند.
سخن را با سپاس و تجلیل از مترجمان ایرانی به پایان می بریم که با تالش 
ادیبانه خویش چشم مارا به ادبیات جهان گشوده اند. خداحافظ گاری کوپر با 
ترجمه بی بدیل سروش حسینی به بازار ادب ایران عرضه شد. سروش حسینی 
متولد 1312 تهران ودانش آموخته کشور آلمان است و اینک در کشور فرانسه 
اقامت دارد و می گوید که در ایام کهن سالی نیز هنوز از زخم ممیزی در رنج 
 . انگلیسی، روسی و فرانسوی مسلط است  آلمانی،  زبان های  به  است. وی 
بیش از پنجاه سال است که بکار ترجمه و ویراستاری اشتغال دارد و به علت 
احاطه به چند زبان از وسعت دید واحساس عمیق تری برخوردار است که این 
مهم در ترجمه آثار او بخوبی آشکار است.هدف این مترجم ارجمند همواره آن 
بوده است که شاهکارهای ادبی دنیا را به چند زبانی که می داند بخواند وارزنده 

ترین آن ها به فارسی برگرداند وبرای خواننده ملموس تر سازد.
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زیر نظر مریم ایروانیان

با سپاس از خوانندگان عزیزی که با ارسال آثار خود ما 
را مورد لطف قرار می دهند

این شماره را به درج آثار ایشان اختصاص داده ایم:

ای عشق اگر به دیدنت می آیند
چون گل به هوای چیدنت می آیند
هشدار در این میانه با خنجربغض

جمعی پی سر بریدنت می آیند

ای عشق اگر به قبله رو باید کرد
تا چند به درد خویش خو باید کرد

دیریست که حرمت حرم می شکنند
برخیز که فکر آبرو باید کرد

ای عشق اگر دو دست بر در نزنند
فریاد مرا  به حلق خنجر نزنند

پیداست که شب خیال ماندن دارد
ای وای اگر سپیده ای سر نزند

ای عشق بخوان بخوان که چاووشی نیست
دیریست صدای ُپری از یوشی نیست

پس کیست که این چنین سخن می گوید؟
گر زمزمه خون سیاووشی نیست

ای عشق به عرش با ملک بودی دوش 
همراه  دو محرم  و صلیبی بر دوش

تا خواست کسی سینه بر آرد  به خروش
در حنجره خنجری فرو ُشد که:خموش!

ای عشق پرنده را پری باید و نیست
در بودن خویش باوری باید و نیست

در کنج قفس غریب ضربت زده را
در غایت درد خنجری باید و نیست

ای عشق من و غریب شب هم وطنیم
ما دربدراِن  خسته ی  شهِر  تنیم

تلخ است چه تلخ این که در خانه ی خویش
ما خانه بدوش غربت خویشتنیم

ای عشق مرو که با تو غم خواهد رفت
همراه تو حرمت حرم خواهد رفت

ای باد سخن به گوش نادان مرسان 
برباد سِر سبز قلم خواهد رفت

ج شدی ای عشق تو خونبهای حالاّ
هر فتنه ِز ره رسید آماج شدی

یک روز به نام دین به دارت دیدم
یک روز به نام کفر تاراج شدی

                           شاپور یساوند ـ  شیراز

من فصل ها را باختم
آنگاه بهار

بهار همیشه سبز
عقیم شد

برگ های زرد ریشه دار گشتند
زمستان بارور شد

و مرگ زیر پوستم نفس کشید
قلبم سرد شد

دریافتم که در اتاق کوچکم
با وسعت دنیایم

هم چنان تنها خواهم ماند
                                  

                  سمیرا نوذری ـ  الس و گاس                   

بر لب پرتگاه می نگریستم
ارتفاع گل های ارغوانی وحشی را،

با خارهای زهرآگین،که تن را می درند
و جان را می آالیند.

هوس انگیز بودی ای دشت ارغوانی،
هرچند که بوی مرگ از تو بر می خاست.

بستر گل های یاس ارزانی خواب های سپید باد!
تو را می خواستم ای دشت ارغوانی،

چون به تو رسیدم
 درازای راه چنانم فرسوده بود،

که بستری می خواستم برای خفتن،
هرچند که خواب مرگ باشد.

گفتم که خواب باغ سپیدارها دروغ بود.
افسوس! درازای راه و غول بیابان

و نجوای مردمان بی ایمان،
مقصد را دور می کند.

چون به قصرهای مجلل می رسی، می گوئی:
مگر آن چهار دیوار سیاهپوش چه بیش از این دارد؟

 و این گونه است که کسی به خانه می رسد،
و کسی را غول های بیابان می دزدند

بر ارتفاع تو ایستاده ام
ای پرتگاه زیبای ارغوانی

دیوانه وار از درازای راه خسته ام
و به خواب  باغ سپیدارها می اندیشم 

          تهران – نیکتا عباس زاده                                

تصحیح و پوزش: 
در شماره گذشته، پیک 150، در مورد نام شاعر مخمس بهاریه 

اشتباهی روی داده است که بدین وسیله تصحیح می گردد.
مخمس بهاریه از  میرزا محمد نعیم سدهی )1334 _1272 ه.ش.(، 
برگرفته از مجموعه گلزار نعیم یا احسن التقویم است که در1337 ه.ش. 

در هندوستان به چاپ رسیده.

*****                                           
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سرگذشت شعر پارسی
پرواز ما بر فراز آسمان شعر پارسی  در قرن سیزدهم ه.ش. بدانجا رسید که در 
محضر فرمانروایان قاجار شعر و ادب فارسی مورد تشویق و تکریم قرار می گرفت. 
گرچه در آثار منظوم این دوره به ابتکار مضامین و معانی توجه کمتری شده، 
سستی،   و  ابتذال  از  کالم  رهانیدن  و  فارسی  سره  زبان  احیای  جهت  از  اما 
خدمات ارزنده ای صورت گرفته است. از دیگر سو، دراین عصر با آغاز مراودات 
مابین ایران و اروپا تغییراتی بنیادین در همه شئونات مملکت روی داد. اعزام 
کارشناسان نظامی وفنی و ایجاد مدارس کار آموزی و اعزام دانشجو و کارآموز 
به اروپا معمول گشت و گروهی از فرزندان این آب و خاک را با زبان و ادبیات 
انگلیس و فرانسه آشنا نمود.  در همین دوران ترجمه کتاب های مختلف به 
تقی خان  میرزا  به همت  دارالفنون  تاسیس مدرسه  گردید.  آغاز  فارسی  زبان 
امیر کبیر، ایرانیان را با علوم و فنون جدید آشنا ساخت. روزنامه نگاری نیز کم 
کم راه خود را باز کرد و از همه مهمتر رواج صنعت چاپ در کشور موجبات 
آشنائی مردم را با آثار ادبی امکان پذیر نمود. با دست به دست دادن تمامی این 
عوامل وبنا بر ضرورت زمانه، جمعی از اندیشمندان عقاید سیاسی و اجتماعی 
خودرا با زبانی ساده نگاشتند وبدست مردم رساندند. طبقات مختلف مردم با 
مطالعه کتب و اطالعات جدید و بحث و تحقیق سعی در کم کردن فاصله خود 
با ممالک مترقی کردند و اندیشه مشروطیت نضج گرفت و مشروعیت یافت. در 
این برهه از زمان، ادب فارسی لباس صنعت و بالغت را اندک اندک از تن بیرون 
کرد و به سادگی رو آورد. نطق و خطابه برای مخاطب ساده اندیش ملموس تر 
شد، روزنامه های بسیاری منتشرشدند و تاسیس مدارس جدید رونق بیشتری 
گرفت. داوطلبان تحصیل زبان های اروپائی رو به ازدیاد نهادند و ادبیات بدون 
پایبندی به دربار و محافل اشرافی روانه خانه ها و کوچه و بازارشد و مقبولیت 

عام یافت. 

بزرگ مردان و بزرگ زنانی که این راه دشوار را پیمودند و تالش ها و پیکارها و 

آثار خود را برای ما به یادگار گذاشتند، بی شمارند و وصف آنان در این مختصر 
نمی گنجد. ما به ناچار به ذکر تنی چند از آنان بسنده می کنیم و مجال تحقیق 

بیشتر را به عهده دوستداران این آثار می گذاریم:

علی اکبر شیدا )1285–1211( در زمانه پرتالطم  سلطنت محمد شاه قاجار در 
شیرازچشم به جهان هستی گشود. نه سالگیش با قتل امیر کبیر تالقی یافت 
و64 سال زندگیش با دوسلطان قاجار مقارن شد و همزمان با امضای فرمان 
مشروطیت چشم از جهان فرو بست. شعر شیدا در سنوات اوج جنبش ادبی 
رشد نمود. در خوش نویسی دست داشت و موسیقیدان و ترانه سرائی توانا بود. 
شیدا اگرچه در بهره گیری از سعدی و حافظ تحت تاثیر جنبش بازگشت ادبی 
است، اما رویکرد او به ساختن تصنیف  این امکان را به وجود آورده است که از 
قید و بند های دشوار شعر کالسیک رها شود و به نوعی آزادی در کالم دست 

یابد که شاید تا قبل ازظهور شعر آزاد نیما یوشیج کم نظیرباشد.
ازاشعار و ترانه های او که به همت اساتید موسیقی چون روح اهلل خالقی تنظیم 
و اجرا شده وبه صورت بخشی از خاطرات جمعی ایرانیان درآمده است می توان 

از دل شیدا، ماه غالم رخ زیبای تو، ای مه من و...نام برد: 
 

از غم عشقت دل شیدا شکست 
شیشه می در شب یلدا شکست

بس که زدم ریگ بیابان به پای خار
خار مغیالن همه در پا شکست

پیرهن عصمت یوسف درید
 ازغم آن پشت زلیخا شکست

کشتی ما برلب دریا رسید 
خیر نبیند که دل ما شکست
بس که جفا دیده ز اغیار تو 

عهد تو را جامی شیدا شکست
                                                      ادامه در شماره بعد

ران وارث  آب  و خرد    و  روشنی اند شاع
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بچه های خوب سالم،

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 بیاد داشته باشید به ترتیب زیر هستند:

هفته آموزگار از یکشنبه 4 می تا جمعه 9 می
روز مادر یکشنبه 11 می

روز پدر یکشنبه 15 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.

Ms. Parisa Amini awarded for 
the Cultural Person of the Year
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جشن پایان سال  تحصیلی مدرسه 
یکشنبه 8 ماه جون 2014 ، از ساعت 10 تا 12 

ویدئوی
برنامه نوروزی 

 را از دفتر مدرسه تهیه فرمایید. 

UNICEF 2013-2014 
Winners of Trick or Treat 
 
Mazarei Parisa $250.00
Ghazi Navid 169.84
Mostowfi	 Kimia	 69.82
Brocious Aasha 27.71
Purtee Roxana 24.22
Naraghi Calvin 21.96

Name Last name  
        
Jahanbin Raaya 
Karimi	Farjad	 Arshia	
Azmoodeh	 Shayan	
Shojaei	 Pooria	
Arbabi	 Rahmina	
Adreen		 Fazel	 		
Armita		 Fazel	 		
Nina  Tarighati   
Niki  Tarighati   
Leanne		 Mahmoudi	 		
Hafezi Behrad 
Ellia		 Ezami	 		
Bagheri Dariyan 
Mazarei Parisa 
Hafezi Donya 
Anita  Taha   
Arteen		 Mahmoudi	 		
Sam		 Mahdavi	 		
Blume	 Elias	
Eslamian	 Cameron	
Mahasseni Aryana 
Asadi Pariya 
Motarjemi	 Bahar	
Eslamian	 Kayla	
Khossravi	 Emily	
Khossravi	 Ava	
Ogden Payton 
Blume	 Jasper	
Aivati Arteen 
Ghazi Navid 
Taleghani	 Cameron	
Esmailpour	 Noor	
Nick  Taha   
Taleghani	 Naseem	
Kimia		 Mostawfi	 		
Hosseini Parsa 
Tafreshi	 Amin	
Rafii	 Aydin	
Rafii	 Ryan	
Zarmahd	 Arshia	
Faridani	 Mojdeh	
Hosseini	 Maryam	
Shayan		 Alavi	 		
Esmailpour	 Ali	
Jannesari	 Parmida	
Derakhshan Ida 
Rezaei Tara 
Purtee Roxana 
Haghgoo Bardia (Brandon) 
Rezaei Ryan 
Rajaei	 Vala	
Alex  Parker   
Haghgoo Dara (Nathan) 

Salazar	 Kamran	
Rahbar Mateen 
Rafii	 Leila	
Amani	 Yaasamin	
Ava		 Nematolahi	 		
Jannesari	 Parmis	
Soraya-	Mahroian	Niyaz	
Ben  Parker   
Jahanpour	 Ilene	
Melody  Abouzari   
Darya		 Abolmaali	 		
Baha	 Kevon	
Poya  Hafezi   
Aryana  Jahangir    
Wu Jet 
Honarvar	 Saba	
Arya  Zokaei   
Soltani	 Keon	
Jalisi Mina 
Ardebilianfard Parastou 
Pirouzian	 Shayda	
Feizi	 Sasha	
Arya		 Abolmaali	 		
Baha	 Kayla	
Bordbar Nika 
Ida		 Shamsassef	 		
Zari		 Salimitari	 		
Donya		 Sharifi	 		
Pirouzian Ehson 
Mohammadinejad	Koosha	
Alexa		 Fakhimi	 		
Nader  Nourbakhsh   
Zokaie	 Keyan	
Khansari	 Ava	
Armaan		 Shamsaasef	 		
Jahanpour	 Doreen	
Ettefagh Neeki 
Pajohesh	 Sarah	
Khodadad	 Salar	
Omid		 Fouladpouri	 		

List	for	Reading	Olympics	winners:
First	semester:

Name Last name  

ISSD Scholarship Recipients

Ida Beikzadeh
Darya	Farahanchi
Navid Ghazi
Doreen	Jahanpour
Arshia Mehraz
Bahar	Sabouri
Nick Taha
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داستان کوتاه

ساعت وست ِاند واچ
آفتاب تند و گرمای نمی دانم  افتاده بود و زیر  شرجی سنگینی روی ِجتی 
چند درجه، بابابزرگ مشغول ُارد دادن به کارگرها بود. پیرهن سفید آستین 
کوتاهش خیس عرق بود و دستمال جیبی چهارگوش را که چهارتا می کرد 
مرتب از جیب شلوار خاکی رنگش بیرون می آورد و به روی پیشانی و صورت 
می کشید. آب سبز رنگ شط، نور آفتاب را که حاال تقریبا از باال می تابید دو 
چندان می کرد و چشم را می زد. بابابزرگ کوتاه کوتاه نفس می کشید تا بوی 
الشه ی ماهی های کنار شط اذیتش نکند. گاه گاهی تک سرفه ی خشکی 

البالی دستورهایش می آمد و نفسش را بند می آورد.
از  و  َچندن؟«  ساعت  حسین...  »میشتی  آمد،  پایین  ِکِرن  از  عباس  کل 
پشت سر به بابابزرگ نزدیک می شد. بابابزرگ انگشت اشاره اش به طرف 
ُارد می داد. »میشتی حسین، گفُتِمت ساعت چندن؟«  بود و هنوز  جهاز 
به کل عباس کرد.  رو  بازگشت.  به تن خود  و  از جتی خارج شد  بابابزرگ 
»ِسالم عامو«. »سالم... ساعت چندن؟« بابابزرگ دسته کاغذهای زرد رنگ 
را دست به دست کرد و مچ چپ ش را پیچاند. شیشه ی ساعت وست ِاند 
واچ از داخل کمی بخار کرده بود و بند ساعت در میان موهای بور مچ ش 
فرو رفته بود. چشمان سبزش را کمی تنگ کرد و ساعت را دورتر گرفت و 
نگاه کرد. پشت پلک هایش خیس بود. چند بار چشمک زد تا سوی چشمش 
باز گردد. »ساعت یازده الی ربعه«. کل عباس حاال دیگر به بابابزرگ رسیده 
و  بود  رفته  فرو  تنش  های  چربی  در  سفید  رکابی  زیرپیرهن  بندهای  بود. 
زیرپیرهن اندام درشت ش را به سختی می پوشاند. دستی به شانه بابابزرگ 
زد. »ُگموُنم ساعتت ِخراِبن میشتی حسین« و لبخندی رو صورت آبله رویش 
به کل  نگاهی  بابابزرگ  زدند.  بیرون  از شکاف دهان  دندان طال  دو  دوید. 
عباس انداخت. لبخندش را که دید، خون تا ته صورتش دوید و سرخی رگ 
ها از زیر ته ریش سیاه و سفیدش نمایان شد. با شتاب بند فلزی ساعت را از 
زیر مچ باز کرد و ساعت را از دست بیرون کشید و در مشت فشار داد. دستش 
را چرخاند و ساعت را به درون آب شط انداخت. نفسش را با گفتن »اوف« 
بیرون داد و دوباره نگاه را داد به طرف کل عباس. چشم های کل عباس گرد 
شد. انگار لبخندش هم با ساعت بابابزرگ پرت شد توی شط. »عامو ِچِتن؟ 
چرا َجعِلت گرفت؟ ... سی چه ساعت کو انداختی تو ُاو؟« بابابزرگ نگاهی به 
دست خود انداخت. بند ساعت روی پوست ش جا انداخته بود. با خود فکر 
کرد که دیگر مجبور نیست بفهمد چند ساعت دیگر باید در جهنم جتی بماند 
و روز را به پایان ببرد. کاغذهای زرد رنگ را با دو دست محکم گرفت و شروع 
رفت  انگشتش  دوباره  و  کرد  دیگری  ها. تک سرفه ی  آن  وارسی  به  کردن 
به سوی جهاز. کارگرها دستورهایش را شنیدند و به این طرف و آن طرف 

دویدند. دستمال جیبی چهارگوش، پیشانی خیس بابابزرگ را پاک کرد.

                                                             سعید نوری بوشهری
                                          سن دیگو، کالیفرنیا 23  مارچ 2014
                                                                          نگارش دو
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به طرف می گن شیرین تر از عسل چی خوردی؟ می گه ترشی مجانی !!
...                                                     

یه مثل جدید هست که می گه: حق به حقدار نمی رسه حق به پولدار، 
شانس دار، پارتی دار، گردن کلفت دار می رسه!

...                                                     
گرگه می ره دم خونه شنگول َمنگول در میزنه یه دفعه خرسه گریه کنون می 
آید بیرون می گه: بابا تو ما رو کشتی اآلن اینا بیست ساله از این جا رفتن! 

بابا ولمون کن دیگه!
...                                                     

کالس اول دبستان بودم. با خوشحالی دست تو نمرم بردم و 9 رو کردم 19 
بردمش پیش بابام گفتم 19 شدم جایزه می خوام .. اونم گوشم رو گرفت و 

گفت حاال برای 91 ای که گرفتی چی می خوای...؟؟!!
...                                                     

یه بار نزدیکی های ونک تو یه ترافیک بدجور گیر کرده بودم یهو فرعی و 
انداختم تو یه کوچه گازش رو گرفتم. ملت هم خیال کردم من بلدم مثل 

اسب راه افتادن دنبال من!
یک این ور اون ور پیچیدم آخر خوردم به بن بست. خیلی ریلکس ماشین رو 

ته کوچه پارک کردم!! 
رفتم نشستم یجا. تا نیم ساعت بعد اون ماشین ها داشتن سر و ته می کردن 

که از کوچه در بیان. اصن یه وضعی!!!
...                                                     

دانشمندان به یه نتیجه منطقی رسیدن: از یه جایی به بعد بحث کردن دیگه 
فایده ای نداره، باید فحش بدی!

...                                                     
تلفن مدرسه زنگ زد و مدیر گوشی را برداشت. 

مدیر: بفرمایید.
صدا: آقای مدیر، پسرم امروز نمی تواند به مدرسه بیاید. 

مدیر: شما کی هستید؟
صدا: من پدرم هستم.

...                                                     
سال ها برای برابری زنان و مردان تالش کردیم و باالخره توانستیم حق مش 

کردن مو، سوراخ کردن گوش و برداشت ابرو را به آقایان تقدیم کنیم!
...                                                   

دیکتاتور کیست؟
دیکتاتور اون بچه ی دو ساله ست که بیست نفر مجبورند به خاطر اون 

کارتون نگاه کنند.
...

ولم کن تا ولت کنم!!!... جمله استراتژیک در زمان دعواهای بچگی!!
...                                                        

میگن تو بهشت نیم ساعت که درس خوندی مامانت میاد با یه لیوان چایی و 
یه کیک شکالتی می گه عزیزم خسته شدی دیگه بسه برو فیسبوکت رو چک 

کن...
...                                                  

از وقتی دیه شده 126 میلیون، دیگه وقتی داریم از خونه می زنیم بیرون 
هیچ کسی نمی گه مراقب خودب باش.

...                                                       
دیروز تا تو تاکسی نشستم دیدم دوست پدرم عقب تاکسی نشسته، به روی 
خودم نیاوردم که دیدمش. 5 دقیقه بعد اومد کرایه رو حساب کنه و گفت: 

آقا 2 نفر حساب کنین لطفا!
من بسی خجالت زده دستشو گرفتم و کلی باهاش کشتی گرفتم که تو رو 
خدا شرمنده نکنین! آخه این چه کاریه و این حرفا... بعد این که پولو داد 

دوباره یک کرایه دیگه هم حساب کرد و گفت: این هم مال این آقا!
تازه فهمیدم دفعه ی اول کرایه خودش و پسرش رو حساب کرده بود...!

پسر داییم بعد از 10 سال از آمریکا اومده نشسته بودیم داشتیم حرف می زدیم 
حرف شد از گرونی و قیمت دالر. 

مامانم می پرسه: دالر االن تو آمریکا چنده ؟؟؟
...                                                     

بابام اومده با عصبانیت می گه: »این یارو زبون آدمیزاد حالیش نمی شه. بیا 
تو باهاش حرف بزن...«

نفهمیدم داره به من فحش می ده یا به یارو.
...                                                     

یه بار از دبیر ریاضی پرسیدم برای چی ریاضی می خونیم؟
گفت: برای حفظ جون آدما

گفتم: چه جوری؟!
گفت: خوندن ریاضی باعث می شه منگل هایی مثل تو نرن دانشکده پزشکی!

...                                                     
رفتم از عابر بانگ پول بگیرم.

می گه: در حال حاضر دستگاه حاضر به ارائه سرویس نمی باشد. 
بعد می نویسه آیا درخواست دیگری دارید؟!

گفتم آره سالم ما رو برسون.
...                                                     

پسر آدم که قاتل بود، پسر نوح هم که با بدان بنشست و دودمانش به باد 
رفت، ابراهیم که می خواست پسرشو بکشه، پسرای یعقوبم که یکی شون 

آدم بود، بقیه شارالتان! این حاصل تربیت پیغمبرا بود، دیگه از بابای من چه 
انتظاری دارین؟

...                                                     
هر بار از بیرون میام بابام می پرسه کجا بودی. منم هر بار می گم بیرون بودم. 

بعدش دیگه هیچی نمی پرسه. دوست داره فقط مطمئن شه خونه نبودم!
...                                                     

یادش به خیر بچه بودیم می بردنمون حموم. با یه کیسه آبی رنگ کبریتی اول 
تا می تونستن می سابیدنمون در حدی که زیر پوستمون پیدا می شد. بعد یه 

تشت آب جوش می ریختن رو سرمون. خالصه، جهنمی بود حموم ما...
این جوری می شد که وقتی می اومدیم بیرون تا دو روز خواب بودیم.

...                                            
بچه 7 ساله آیفون فایو اس دستشه. خدا شاهده من همسن این بودم تنها 

خواستم از خانوادم این بود که وقتی خیار پوست می کنن منو صدا کنن 
پوست خیارا رو بخورم.

...                                                     
تو کارتونای بچگی ما...

تارزان که همیشه لخت بود
سیندرال نصفه شب برمی گشت خونه

پینوکیو همیشه دروغ می گفت
بت من با 200 تا رانندگی می کرد

عالالدین که دزد بود
سفید برفی هم با 7 تا مرد کوتوله می خوابید

خدا وکیلی معجزه بود که ما سر سفره ننه بابامون بزرگ شدیم!
وای به حال اآلنیا!!!

...                                                     
هیچ چی رو چشم بسته نپذیرید! حتی سخنان بزرگان را، مثال:

سحرخیز باش تا کامروا شوی دروغه باور نکن.
دور و بر ما، سحر خیزها یا نانوا شدن یا کله پز

...                                                        
اگه به یه کچل بخندی حتما کچل می شی، ولی اگه به یه میلیاردر قهقه هم 

بزنی هیچ اتفاقی نمی افته! کار خدا روببین.
...                                                     

من یه عمه دارم خیلی مهربونه و خوبه! خداییش حقش بود خاله باشه نه 
عمه!!!

                                                   
بچه  به باباش می گه بابا امال شدم بیست باباش می گه: مگه ده چه 

عیبی داره که این همه بی خودی خودکار مصرف می کنی؟
...                                                     

حرف مردم
حرف مردم

حرف مردمحرف مردمحرف مردم
حرف مردم
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سقف بلند سقف کوتاه

بود. پدرم مخالف  خونه ی ما نمونه ی کوچک یک جامعه ی دموکراتیک 
سر سخت این بود که »بچه ها جلوی بزرگ تر ها حق ندارند حرف بزنند.« 
ما همیشه و همه جا حق داشتیم که حرف بزنیم، درست مثل آدم بزرگ 
ها. بیشتر چیزهای مهم مثل خریدن ماشین، عوض کردن خونه و یا حتی 
آزاد به رای گذاشته می شد. رای ها هم  اختالفات پدر مادرم در جلسات 
مساوی بود. به یاد ندارم که گفته باشند که فالن جا نرو یا فالن جور لباس 
دروغ  داشت:  قرمز  خط  یک  فقط  پدرم  نکن.  معاشرت  فالنی  با  یا  نپوش 
نباید می گفتیم. چیز دیگه ای یادم نیست که یادمان داده باشد جزاین که 
خودمان فکر کنیم و بی دلیل چیزی را نپذیریم. حریم خصوصی خیلی محترم 
بود، با این که بچه بودیم کسی بدون در زدن وارد اطاق ما نمی شد. خالصه، 

ما این جوری بزرگ شدیم.
***                                            

پدرم دوستی داشت که دخترش همسن من بود. ما بهش می گفتیم عمو. 
دختر عمو محمود درست برعکس ما تربیت شده بود. توی خونه شان حرف 
کردند. دختر عمو  توی همه کارش دخالت می  زد.  پدر می  را  آخر  و  اول 
محمود هیچ حریم خصوصی نداشت، تا سال های آخر دبیرستان تلفن هایش 
چک می شد و اطاقش تفتیش. یک بار داشت دوش می گرفت و مادرش 
در حمام را باز کرد. دختر جیغی کشید ولی مادرش به جای این که در را 
ببندد با لحن طلبکاری گفت: »کوفت! برای چی جیغ می زنی؟ حاال مگه 
چی شده؟ من مادرتم!« من دهانم باز مانده بود. به هر حال عمو محمود و 
خانمش این جوری دختر تربیت می کردند. هجده سالگی هم دخترشان را 
شوهر دادند؛ صد البته شوهری که عمو محمود برایش انتخاب کرده بود. آنها 

هنوز هم با هم زندگی می کنند و ظاهرا خوشبخت هستند.

آدم ها، سقف آزادی های متفاوتی دارند. سقف آزادی آدم ها را خانواده، 
تجربیات شخصی، روحیات و افکارشان شکل می دهد. سقف من از دختر 
عمو محمود باالتر بود. برای همین وقتی آزادی هایم محدود می شد احساس 
ابتدا آزادی را لمس نکرده بود که  از  خفگی می کردم. دختر عمو محمود 
برای محدود شدنش دلتنگی کند. همه چیز را آسان تر می پذیرفت. وقتی 
از ایران می آمدم برای خداحافظی آمد. با لحن معصومانه ای پرسید: »حاال 
برای چی داری می ری؟« این را جوری پرسید که انگار توی ایران زندگی نمی کرد. 
انگار هرگز هیچ چیزی توی این سرزمین آزارش نداده بود. او آن قدر به سقف 
آزادی کوتاه عادت کرده بود که هیچ وقت سرش به طاق نخورده و عربده 
اش هوا نرفته بود. من در عوض آن قدر پررو بودم که سقف آسمان را هم 

می خواستم بشکافم.
***                                       

گوجه  پرتاب  ها  ملت  بعضی  آزادی  دارند. سقف  آزادی  ها هم سقف  ملت 
فرنگی به باالترین مقام سیاسی کشور است، سقف آزادی بعضی ملت ها هم 
تیر خوردن در خیابان بدون هیچ دلیلی. در این سقف های آزادی متفاوت، 
آزادی هم معانی متفاوتی پیدا می کند. برای یک ملت آزادی نقد کردن همه 
چیز )دین، سیاست، اقتصاد، زندگی شخصی و مالی مسئولین( است. برای 
بعضی ملت ها نزدیک ترین تجربه ی آزادی، چند نشریه ی توقیف شده با 
حکم حکومتی و چند روزنامه نگار زندانی است. برای بعضی ملت ها حریم 
خصوصی بی قید و شرط است، مثل آزادی خوابیدن کنار دریا با بیکینی، 
برای بعضی ها پوشیدن روپوش باالی زانو و روسری رنگی که یک کم عقب 

رفته باشد کلی آزادی است.
وقتی سقف آزادی کوتاه باشد، آدم های دراز سرشان آن قدر به سقف می خورد 
که حذف می شوند، آدم های کوتوله اما راحت جوالن می دهند. بعضی از 
آدم های دراز هم برای بقا آن قدر سرشان را خم می کنند که کوتوله می 
شوند. آن وقت سقف ها هی پایین تر و پایین تر می آید و مردم هی بیشتر 
و بیشتر قوز می کنند. قهرمان شان می شود آقای خاتمی، آزادی شان می 
شود راه رفتن توی پارک با دختر همسایه، زندگی شان می شود همینی که 

می بینید.

                                                  نسرین ستوده  وکیل دادگستری
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www.pccus.org

                   نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود
                       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 152( مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا 31می  

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

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی  ـ آمریکایی    

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

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(
6790 Top Gun St. #7, San Diego,  CA 92121
Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین:  6232  ـ
www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

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

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

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

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

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

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

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

شبکه ایرانی ـ  آمریکایی علوم زیستی 
  www.ialsn.org

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858(   

نشست ساالنه و انتخابات کانون
 یکشنبه 18 ماه می 2014 در محل مدرسه ایرانیان

گروه فیلم و گفتگو
 اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان 

ساعت 6 بعد از ظهر  در محل مرکز ایرانیان 

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

ُجنگ فرهنگی 
دومین جمعه هر ماه  در ساعت 8 شب در مرکز ایرانیان

تلفن تماس: 9355 ـ 552 ـ 858
Top Gun St. #7 6790

San Diego, CA  92121

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

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

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

کارگاه دف   سه شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 
 در محل دفتر کانون فرهنگی  زیر نظر علی صدر

تلفن: 9355ـ552 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

جشن پایان سال  تحصیلی مدرسه 
یکشنبه 8 ماه جون 2014 ، از ساعت 10 تا 12

کالسها:
شعبه اول:  روز های یکشنبه از  9:30 صبح تا  1 بعد از ظهر

شعبه دوم:  روزهای پنجشنبه 6 ـ 8 بعد از ظهر
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
For more information: 858-552-9355

 آکادمی رقص های ملی 9355 ـ552 )858(

ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM   1:00 PM
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خوانندگان گرامی، همانطور که در شماره های قبل به اطالع رسید این 
صفحه را  اختصاص داده ایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نام 
های هابیل و قابیل.  این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف 
دارند و با وجود اینکه در یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند، 
نقطه نظرات  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 
هیچگونه قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم. و قضاوت را به عهده 
شما می گذاریم. اگر خوانندگان گرامی نظراتی به طرفداری با مخالفت یا 
هر یک دارند می توانند با آدرس ای میل پیک ما را در جریان قرار دهند. 

گفتار این بار در رابطه با "انتخابات آزاد و سوپریم کورت" می باشد

به  را  حراج  چوب  واقعا  اخیرش  تصمیم  این  با  کورت  سوپریم  هابیل: 
سیستم حکومتی آمریکا زد. آگر تا حاال محدودیتهایی را قانون برای مقدار 
این  با  بود،  کرده  ایجاد  بده  کاندیداها  به  تونست  می  فرد  هر  که  پولی 
تصمیم جدید، افراد می تونند به طور نامحدود به کاندیداها کمک مالی 
و جمهوری  نیوز  فاکس  بالفاصله  که  دیدی  بخرن.  نفوذ  و طبیعتا  کنن 
یه  اونو  نیروهای مترقی  اکثر دمکراتها و  خواها جشن گرفتن. در عوض 
فاجعه دیگه، زاییده این سوپریم کورت راست افراطی قلمداد کردن. ببینم 
تو هم با نامحدود بودن مقدار کمک های انتخاباتی موافقی؟ از نظر تو 
اشکالی نداره که این نماینده ها جیره خور میلیونرهای قد و نیم قد بشن؟

قابیل: این تصمیم سوپریم کورت نبود. اونا فقط میگن که محدود کردن 
اساسیه،  قانون  مقایر  بدن  کاندیداها  به  تونن  می  افراد  که  پولی  مقدار 
یعنی این بر می گرده به حق آزادی بیان و محدود کردن اون به هر بهانه 
ای. پولی که یه فرد برای یه کاندیدا یا هر چند کاندیدا می تونه خرج کنه 
نباید محدود باشه. محدود کردن اون، محدود کردن آزادی بیانه و این 
خالف قانون اساسیه. البته که من هم با اون موافقم. چون قانون اساسی 
و متمم هاش اساس این سیستم هستن و اینکه هر کس نمی تونه با هر 
بهانه و روشی مقدار آزادیها رو تفسیر کنه و محدود کنه. از اون گذشته 
اگه کسی بخواد اعمال نفوذ کنه و نماینده ها رو بخره در واقع جنبه رشوه 
پیدا می کنه که طبیعتا غیر قانونیه و قابل مجازات، مثل همین دوک 

کانیگهام شهر خودمون که به خاطر رشوه هشت سال زندان کشید.

داری  اگر سرمایه  کنی  می  فکر  که  لوحی  اینقدر ساده  واقعا  آیا  هابیل: 
پولی برای انتخاب نماینده ای خرج می کنه فقط واسه خوش قلبیه که 
اینکارو می کنه و انتظار هیچ چیزی از اون نداره؟ آخه این فقط به افراد 
از راست ترین  هم ختم نمی شه. سوپریم کورت که متاسفانه اکثریتش 
جناح های سیاسی این مملکت هستن، چند سال پیش هم رای دادن 
که "کمپانی ها هم آدمند" و بنابر این همه حقوقی که قانون اساسی برای 
افراد قائله مثل آزادی بیان شامل کمپانی ها هم می شه. یعنی شرکت 
های گردن کلفت همون حقی را دارن که من و تو. اگه من و تو می تونیم 
هر چقدر خواستیم خرج این نماینده و اون نماینده کنیم، اونام می تونن 
این کار رو بکنن و محدودیتی ندارن. یعنی کسانی مثل برادران کوک و  
شلتون ادلسون نه تنها خودشون می تونن میلیونها دالر خرج کاندیداهای 
دست راستی و تی پارتی بکنن کمپانی هاشون هم به همین ترتیب توی 

انتخابات اثر می ذارن. 

اینارو می گی  اوناست. چرا فقط  قانونه دیگه و حق  قانون  خب  قابیل: 
همین قانون به کسانی مثل آقای سوروس شما و اتحادیه های کارگری 
هم حق می ده که میلیون ها دالر خرج کاندیداهای لیبرال بکنن. پول 
خودشونه و هرجور می خوان می تونن خرجش کنن. بنیان این کشور روی 
این آزادی ها گذاشته شده. همینه که آمریکارو از کشورهای دیگه متمایز 
می کنه. فکر می کنی اینهمه پیشرفت عملی بود اگر اینقدر این کشور و 

قانون گذاراش روی حقوق فردی تاکید نمی کردن؟

هابیل: مساله حقوق فردی نیس. مساله سوء استفاده و تعبیرهای من 
درآری از این قوانینه و اثراتی که این قوانین روی زندگی روزمره مردم داره. 
اینجا صحبت ازیه بحث انتزاعی نیست، صحبت از اینه که قوانین به نفع 
سرمایه دارهای بزرگ تفسیر می شه. اونان که از این قوانین سوء استفاده 
می کنن و انتخابات و نمایندگان رو می خرن. سوپریم کورت ازیه طرف نه 
تنها محدود یتهای انتخاباتی رو برای اقلیت ها از بین نبرده، بلکه قوانینی 
رو هم که در این چند دهه واسه ایجاد امکانات بهتر برای حقوق اقلیت ها 
وضع شده بود رو ملغی کرده. با این توجیه که اجحافات انتخاباتی در این 

ایالتها خیلی کمتر شده. خب دلیل اینکه کمتر شده وجود این قوانین 
انسانی  حقوق  حفظ  ژست  من  برای  خواد  نمی  این  بنابر  دیگه.  بوده 
بگیری. حقوق انسانی که این پنج نفر محافظه کار سوپریم کورت در نظر 

دارن فقط واسه دست راست ترین جناح هاست.

قابیل: نه خیر اصال اینطور نیس. همه تصمیمات سوپریم کورت هم قابل 
دفاع نیس. مثال همین پارسال که اوباما کر رو قانونی دونسن، می دونی 
چه ضربه ای وارد کردن؟ یعنی کشورو ده ها سال به عقب بردن. یعنی 
باز به بدهی کشور اضافه کردن. یا اینکه قانون سقط جنین و "ابورشن" رو 
هنوز نگه داشتن یا همین مساله حقوق همجنسگراها. این ها چیزهاییه 
که محافظه کارا به شدت روش موضع دارن. پس نمی تونی بگی همیشه 
به نفع اونا رای می دن. فقط وقتی رای اونارو دوست ندارین به جیغ و 

داد می افتید.

هابیل: خودت هم می دونی که دلیل اینکه این رای ها اینطوری دراومده 
فقط یکی از نه تا قاضی یعنی کندیه که بعضی وقتها اینوری رای می ده 
تا قاضی محافظه کارها همیشه برخالف منافع ملت رای  اگه نه چهار 
تنها طی  نه  که  بوش هستیم  آقای  مدیون  رو هم  بدبختی  این  دادن. 
هشت سال دو تا جنگ  رو به مردم آمریکا و دنیا تحمیل کرد و اقتصاد 
آمریکا رو به او وضع اسفبار بی سابقه انداخت، بلکه با انتخاب این قضات 
محافظه کار تداوم فالکت اقلیت ها و طبقه متوسط رو هم تضمین کرد. 

قابیل: ای بابا تا کی می خواین همه چیز رو گردن جورج بوش بندازین؟ 
دست  هم  سنا  و  سرکاره  اباما  که  ساله  شش  االن  گذشت.  دیگه 
دمکراتاس. خب وقتی وعده های الکی می دن بعد نمی تونن عمل کنن 
دنبال یه نفرن که گناه رو بندازن گردنش. شش ساله جورج بوش رفته 
و اوباما سرکاره. وضع اقتصادی هنوز خرابه، نرخ بیکاری هنوز اینقدر 
باالس، گوانتانامورو هم که تعطیل نکرده، گندش درومد که جاسوسی 
روی مردم آمریکا را هم به اوج خودش رسونده. مساله مهاجرت رو هم 
نه تنها نتونست درست کنه بلکه بیشتر از هر موقع توی تاریخ مهاجرین 
دادن  توخالی  وعده  و  قول  بوشه؟  جورج  تقصیر  اینام  شدن.  دیپورت 
همینه دیگه. فقط اوباماکر رو تونست یه جوری  با هزار اشکال و بدبختی 
پیش ببره. اونم حاال کو که گندش دربیاد و مردم بفهمن که چه کاله 
گشادی سرشون رفته. نه تنها سیستم بهداشتی رو بهتر نمی کنه بلکه 
مث بقیه کارهای دولت می شه و کلی هم به کسر بودجه اضافه می کنه. 
هابیل: خیلی خنده داره که عدم انجام وعده های اوبامارو به گردن اون 
می ندازی. خب دلیل اینکه این وعده ها از گوانتانامو گرفته تا مهاجرت 
مردم  اکثریت  قوی  خیلی  پشتیبانی  وجود  با  اسلحه  کنترل  قوانین  و 
شکست خورد، اینه که در کنگره خفه شدن! سی چهل نفر فراکسیون 
تی پارتی االن چند ساله که کنگره رو مضحکه خاص و عام کردن، جلوی 
همه کارا رو می گیرن. یعنی در واقع براشون مردم اهمیتی ندارن. تمام 
اونا حتی  بگیرن.  اوبامارو  کارهای  همه  جلوی  که  اینه  غمشون  و  هم 
محافظه کارای سنتی مثل میچ مک کانل رو هم قبول ندارن و براش 
رقیب علم کردن. یعنی یه مشت آنارشیست جلوی همه کارها رو تونستن 
اونان، و  اقشار مردم هم دنباله روی  ترین  افتاده  بگیرن و چون عقب 
بقیه حزب جمهوریخواه رو به گروگان گرفتن. واسه اونا سازش و مذاکره 
وجود نداره. یعنی همین دیالوگی هم که من با تو دارم واسه اونا غیر 

قابل تصوره.

قابیل: ببین منم با بعضی کارهایی که تی پارتی می کنه موافق نیستم ولی 
خیلی از کاراشونم درسته. بعضی از اعضای قدیمی کنگره دستورالعمل 
یارو چهل  اونا هدف حفظ  وضع موجوده.  واسه  دارن.  کار خودشونو 
ساله توی کنگره ست. آدمای خودشو و بند وبست های خودشو داره. 
اینارو بفرستی به  با احترام  جا خوش کرده، خب چه اشکالی داره که 

بازنشستگی و جارو واسه آدمای جوون با ایده های جدید باز کنی؟

های  ایده  اینا  کنی  می  فکر  که  درهمینجاست  هم  تو  اشتباه  هابیل: 
جدید می آرن توی کار. اینا ممکنه جوون تر باشن ولی ایده هاشون عصر 
پردازاشون هم پد یده هایی مثل راش لیمبا، گلن بک  حجریه! نظریه 
و فاکس نیوز و پشتیبان مالیشون هم برادران کوک و شلتون ادلسون 
هستن. اینا از نظر تاریخی بازنده و محکوم به فنان! چه ایده جدیدی 
با سد کردن همه اصالحات  اینا  بوده؟  به نفع مردم  آوردن که  اینا  رو 
حزب  متاسفانه  هستن.  کی  خدمت  در  که  دادن  نشون  خودشونو 

انتخابات آزاد و سوپریم کورتهابیل و قابیل
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جمهوریخواه هم فکر می کنه به اونا احتیاج داره. در صورتیکه تی پارتی 
در طوالنی مدت باعث سقوط و ایزوله شدن بیشتر حزب خواهد شد. 
وظیفه آدمای متعادل مثل توست که اونارو توی حزب منزوی کنی. البته 
واسه خودت می گم. اگه نه واسه من که هرچه زودتر از هم متالشی 
وبی اثر بشن بهتره! ولی قبل از اینکه به اونجا برسن ضربه خودشون رو 

مرتب خواهند زد.

قابیل: خیلی ممنون که به فکر ما هم هستی!! نمی خواد واسه ما دل 
بسوزونی. حزب جمهوریخواه حزب لینکلنه و خودش خیلی بهترمی دونه 
چکار کنه. توی این چند سال هم بطور جدی تونسته جلوی اسراف اوباما 
و دمکراتها رو بگیره جلوی مالیات بیشتر رو هم بگیره. بودجه نظامی رو 
تامین کنه و موقعیت آمریکا رو در دنیا بعنوان تنها ابرقدرت تضمین کنه. 
اگر دست دمکراتا باز باشه جز خرج تراشی و اصراف و قرض باال آوردن 
کاری ازشون بر نمی آید! از هر فرصتی هم استفاده می کنن که مالیاتهای 
مردم رو زیاد کنن که جواب خرج تراشی هاشون روبده. اکثریت مردم 
که  اینن  مخالف  مردم  دن.  می  رای  کارا  محافظه  به  واسه همین  هم 
دولت هی بزرگ بشه. هی چپ و راست  از مردم مالیات بگیرن و خرج 
الکی بکنن. واسه همینه که خواهی  برنامه های  یک مشت مفتخور و 
دید توی انتخابات میون دوره ای که درپیشه نه تنها اکثریتشون رو توی 
کنگره تثبیت می کنن که سنا رو هم از دست دمکراتها در خواهند آورد.

می  بزرگتر  دولت  کارن  سر  دمکراتها  هروقت  که  ادعا  این  اوال  هابیل: 
شه و مخارج دولت از درآمدش بیشتر می شه، ادعای کامال غلطیه. و 
تراشی  و خرج  دولتی  رشد دستگاه  بیشترین  که  دونی  خودت هم می 
موقع جمهوریخواه ها بوده. از زمان ریگان بگیر تا همین جورج بوش که 
وضع اقتصادی رو به اون افتضاح کشید. دوم در مورد اینکه مردم طرفدار 
شونن واسه همین در انتخابات برنده می شن هم باید بگم که متاسفانه 

در مورد قسمت هایی از کشور نظرت درسته، چون مردم خیلی سطحی و 
تحث تاثیر تبلیغات و احساسات مذهبی برخالف منافع طبقاتی خودشون 
به جمهوریخواه ها که همیشه مدافع پولدارها و ماشین نظامی بوده و 
هستند رای می دن. ولی از اینها گذشته در اغلب ایالتهایی که فرماندار 
جمهوری خواه دارند با اجرای "جری مندرینگ" خط کشی های مناطق 
رو طوری تنظیم کردن که اکثریت نمایندگان بطور اتوماتیک "انتخاب" می 
شن. با این کلکهاست که "مردم" به شما رای می دن. ولی اینو بدون که 
محافظه کارا طرف بازنده تاریخند. در همین انتخابات آینده هم بهت ثابت 
خواهد شد که حتی با این کلکها هم کاری از پیش نمی برین. فکر میکنی 
اضافه  تمام وجودتون جلوی  با  که  بدن  رای  به شما  پایین جامعه  اقشار 
شدن حداقل حقوق رو گرفتید؟ یا زنها بهتون رای بدن که جلوی تساوی 
تمام وجودتون  با  اقلیتها و مهاجرین که  یا  را گرفتید؟  با مردان  زنان  درآمد 
جلوی رفورم قوانین مهاجرت و سرو سامان گرفتن مهاجرین رو گرفتید؟ تقالی 
شما مذبوحانه است. من آینده روشنی برای این طرز تفکر نمی بینیم. تی پارتی 
ایزوله شدن جمهوریخواه ها کمک خواهد کرد. جوون هایی که توی این  به 
شرایط تنوع نژادی و فرهنگی دارن رشد می کنن، محافظه کار و نژاد پرست 
نخواهند بود. بیشتر طرفداران جمهوریخواه افراد سفید پوست میان سال و 
مسن هستند که روز بروز بنابر جبر طبیعت از تعدادشون کم می شه! کسانی 
هم نیستند که جای اونارو پر کنن. واسه همینه که می گم شماها در طرف 

بازنده تاریخ هستید.

بر  مردم چطور  که  دید  آینده خواهی  نوامبر  همین  در  دید!  خواهیم  قابیل: 
علیه اوباماکر بلند می شن و به این بازی مسخره خاتمه می دن. سنا و کنگره 
به دست جمهوریخواه ها خواهد افتاد و اوباماکر رو باالخره جمع می کنن و 
انتخابات ریاست  ام  سیستم اقتصادی رو بهش نظم می دن. دو سال دیگه 
جمهوریه. دوباره پاندول به این طرف خواهد اومد. تنها راهی که آمریکا بتونه 

بصورت یک قدرت جهانی و ابر قدرت باقی بمونه همینه. 
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بوسیدن روی ماه
کارگردان: همایون اسعدیان

ساِل تولید: 1392

"بوسیدن روی ماه" یک مادرانه ی امروزی است. 
این مادرانه درست موقعی به چشم می آید که "مادر" 
مادرانه های  تمام  ی  کلیشه  حاتمی  علی  ساخته 
ایران است. همایون اسعدیان که پیش  سینمای 
از این فیلم، با ساختن "طال و مس" نشان داد می 
خواهد کارگردانی مولف باشد، با ساخت "بوسیدن 
روی ماه" ثابت کرد در این مسیر استوار تر شده و 
با اسعدیانی که فیلمی هم  قصد دارد فرسنگ ها 
چون "ده رقمی" را در کارنامه دارد، فاصله بگیرد. 
بصری،  جلوه های  لحاِظ  از  شاید  مس"  و  "طال 
از  تری  باال  جایگاِه  در  داستان  و حتی  ها،  بازی 
"بوسیدِن روی ماه" باشد، اما صداقت، سادگی  و 
روی  "بوسیدِن  بین شخصیت های  که  صمیمیتی 
و  است،  فرد  به  منحصر  بسیار  دارد  وجود  ماه" 
باشد.  فیلم  موفقیِت  دلیِل  بزرگترین  شاید  این 
احترام السادات ) شیرین یزدان بخش ( و فروغ 
) رابعه مدنی ( دو مادر سالخورده ای هستند که 
سالها چشم به راه بازگشت فرزندانشان از جبهه 
ی جنگ هستند و حاال در غم دوری فرزندانشان، 
اند.   کرده  پیدا  یکدیگر  با  نزدیکی  بسیار  دوستی 
شیرین یزدانبخش و رابعه مدنی ایفاگِر نقش های 
حضورش  اولین  یزدانبخش  هستند.  فیلم  اصلی ِ 
نشوید")محسن  مزاحم  "لطفا  فیلم  با  سینما  در 
ی  جایزه  توانست  و  بود   )1389 عبدالوهاب، 
بهترین بازیگِر نقِش مکمل زن را بگیرد. او سپس 
فرهادی،  )اصغِر  سیمین"  از  نادر  "جدایی  در 

ایفای  به   )1391 معادی،  )پیمان  ها"  کاج  روی  "برِف  و   )1390
نقش پرداخت و این فیلم چهارمین حضورش در سینما است. 
رابعه مدنی نیز که پیش تر برای بازی در نقِش مادر بزرِگ سریال 
قرار  منتقدان  توجِه  مورد  اهلل(  نعمت  حمید  سفیدِ")  "وضعیِت 
سینماگران  گیری  غافل  باعِث  حضورش  با  نیز  بار  این  گرفت، 
شد.  ریتم فیلم کاماًل آرام و منطقی دنبال می شود. اسعدیان 
در معرفی دو شخصیت اصلی داستانش هیچ عجله ای به خرج 
نداده و بسیار آرام و با تکیه بر جزییات زندگی سنتی ایرانی، این 
شخصیت ها را به تصویر کشیده است و به همین دلیل است که 

شخصیت ها بسیار قابِل باور هستند.

بیِن چند نسل  تفاوِت  به تصویر کشیدن  اسعدیان  فیلم  نکاِت  بهترین  از  یکی  
است. ما با سه نسل متفاوت در فیلم روبرو هستیم. احترام السادات و فروغ 
نماینده ی نسِل اول هستند، که کامال درگیِر روزمرگی های یک زندگی ِ سنتی  
زندگی   و  کار  درگیِر  عموما  و  دوم،  نسِل  به  متعلق  ها،  آن   فرزنداِن  هستند. 
اجتماعی خود هستند. سومین نسلی که وجود دارد، نوه ی احترام السادات 
است که متعلق به نسِل سوم است. او دختری کنجکاو و حاضر جواب است 
ارتباط  اول  نسِل  سنت های  با  نه  او  است.  گذشته  کشِف  درحال  دائما  که 
در  هر چند  است.  مادرش سازگار  و  پدر  درگیری های  با  نه  و  برقرار می کند، 
قسمتی  از فیلم می بینیم که رابطه اش با مادربزرگش خیلی  بهتر از رابطه اش 

با مادرش است، و به همین علت، به خانه ی 
مادر بزرگ پناه می برد. در یکی از سکانس ها 
وقتی نوارهای کاست دایی حسین پسر احترام 
السادات که مفقوداالثر شده، توسط خواهر زاده 
24 ساله که در فیلم نماد جوانی امروزی و در 
با لب تاپ و  تماِم مدت  )او  تکنولوژی  با  پیوند 
موبایل خود سرگرم است( و البته حاضر جواب 
به  نوارها  بین  نام هایی  پیدا می شود،  است، 
چشم می آید که تعجب آور است و بالفاصله در 
پاسخ به ابراز تعجب خواهر زاده، دیالوگ مامان 
هرچیزی  گوید  می  که  شنویم  می  را  احترام 
باور  قابِل  غیر  کمی   نوه  برای  دارد.  دوره ای 
است که دایی  اش که رزمنده ی جنگ بوده، 
روزی عاشِق دختِر همسایه بوده است. تعریفی  
که نوه از عشق های امروزی دارد با کاست های 
عاشقی  زماِن  آن  در  دایی حسین  که  `فرهاد` 
و  است،  متفاوت  بسیار  است،  میکرده  گوش 

این تفاوت به زیبایی  نشان داده شده است.

همان طور که اشاره شد، فیلم تاکیدی بر فاصله 
پیش  دهه  چند  انسان های  با  حاضر  نسل  ی 
که در همین کوچه و خیابان های شهر زندگی 
از  اخالق،  با  هایی  انسان  دارد.  اند  کرده  می 
خود گذشته، صمیمی و ایثارگر که امروز تنفس 
السادات  احترام  است.  شده  سخت  برایشان 
هستند،  تنفسی  مشکل  دچاِر  دو  هر  فروغ  و 
می  داده  نشان  مشکل  این  فیلم  در  بار ها  و 
این که می  بر  این مشکِل تنفسی عالوه  شود. 
ناشی   بیماری های  و   ، سناّ کهولت  نشاِن  تواند 
تمثیلی  تواند  دیگر می  عبارِت  به  باشد،  آن  از 
اصلی   دو شخصیِت  این  که  باشد  اصل  این  بر 
تاب و تواِن دنیاِی امروز را ندارند، و به همین 
علت است که نفس کشیدن در چنین شرایطی 
از  برایشان سخت و دشوار است. در سکانسی 
فیلم می بینیم که احترام السادات، در گوشه ی 
خیابان توقف می کند تا نفسش به حالت عادی 
باز گردد. در این حین او با دقت به اطراِف خود 
باور  این  به  می خواهد  که  گویی  می کند  نگاه 
برسد که به راستی  همه چیز در این دنیا تغییر کرده است. فیلم 
تاکیدی بر فراموش کار بودِن این نسل نیز دارد، و بار ها به عناویِن 
که  بار  هر  مثال  طوِر  به  می کند.  بازگو  را  موضوع  این  مختلف 
احترام السادات به بنیاِد شهید می رود، از کناِر دریاچه ی پارِک 
ملت عبور می کند. این پالن ها همه یاد آوِر غرق شدِن دختراِن 
نوجوانی است که چندین ساِل پیش در این دریاچه اتفاق افتاده 
است و حاال هیچ کس این حادثه را به خاطر ندارد، و یادی از 

آن نمی کند.

از دیگر نکات مثبت فیلم، طنز پنهانی است که در الیه هایی از فیلم و به صورت 
زیرپوستی عرضه می شود. رفتارهای مامان فروغ، پرخوری اش و بگومگوهای 
دوستانه دو زن کهن سال، فضاهای بسیار جالبی را در فیلم فراهم آورده اند. 
همین شوخی  های کوچک فضای فیلم را از حالِت درام خالص خارج می کند و 
ریتم فیلم را لطیف و منطقی  می کند.  فیلم تالش قابل تحسینی به شمار می 
آید برای ارائه تصویری متفاوت از دنیای پس از جنگ برای آن هایی که هنوز 
با حال و هوای آن روزها زندگی می کنند. یک فیلم بی ادعا و گرم و صمیمی  

که به روایت بی آالیش قصه ای انسانی و ساده پرداخته و موفق هم بوده است.
فیلم در جشنواره ی فیلم فجر به نمایش در آمد، و هر چند فیلِم چندان موفقی  

نبود، اما در اکراِن عمومی ِ خود، طرفداراِن زیادی را به دست آورد. 

لم
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جدول 151   بقیه سرمقاله

1 ـ آفرین ـ اثری از آندره مالرو، نویسنده، سیاستمدار و خاورشناس فرانسوی     
2 ـسخن موزون ـ  روشندل ـ  ذخیره، پس انداز  3 ـچارچوب  ـ قوی 

هیکل و  تنومند ـ  از اجزای شیرینی  4ـ رغبت ها و خواسته ها ـ تصدیق 
روسی ـ  از سبزی های معطر   5 ـدختر لری ـ نظیر  ـ مفهوم ـ عالمت نفی 

 6 ـسیاستمدار ـ  نام کوچک پاستور ـ  قسمت، نصیب  7 ـگریبان ـ  از 
شهرهای استان تهران ـ سختگیری ، صالبت  8 ـ فرهنگ لغت فرانسوی 

ـ  ایستگاه فضایی روسیه ـ درخشان، نورانی  9 ـ انجیر ـ شهری در استان 
چهار محال و بختیاری ـ زنگ گردن چهارپا  10 ـ معلق ـ شاعر مداح 

پیغمبر ـ  مخفف باریک  11 ـ دندان ـ پایتخت عربستان ـ سوال ـ سطح ـ  
 12حضور داشتن ـ بریدن رگ ـ هنگام عصر  13ـ تخلص حاج مال هادی 

سبزواری ـ  اسب کوتوله ـ سالم  14 ـ بی خبر از پیاده ـ  بدقواره، بدترکیب 
ـ نام پسرانه  15 ـ مربوط به اسطوره شناسی ـ  زمان ها، وقت ها.

1 ـ دسته ای از کشتی های سبک ـ گرفتگی عضالت  2 ـ خونگیری سنتی ـ 
بی بی ـ جهت، طرف 3 ـاستاد سخن فارسی ـ نام رودی در نزدیکی زنجان 

ـ  یکی از فنون کشتی 4 ـ خدای هندو ـ درختی از تیره زیتونیان ـ کثرت آمد 
و شد 5 ـ ماهی کنسروی ـ کشور آسیایی ـ لقب حضرت علی )ع( 6 ـ پایه ـ 
کرکس  ـ زبان تازی ـ شامه نواز 7 ـآغاز شده ـ بیماری ها ـ نخ ابریشم 8 ـ 

باهوش، زیرک ـ  تکیه دادن ـ  لباس زنان هندی  9 ـ ترکیب آهن با اکسیژن 
ـ  از رگ های مهم بدن ـ سیاست  10 ـ هر فصل از کتاب یسنا ـ معلوم و 

مشخص ـ اسفنج مصنوعی ـ کالم شگفتی  11 ـروغن جال ـ تنبل ـ خمیدگی 
کاغذ  12 ـ مغازه مخصوص فروش لوازم خیاطی ـ مخفف شاه ـ  برومند، 

رستگار  13 ـ شوهر خواهر ـ بلدرچین ـ کاغذ فروش 14ـ گویشی در کشورمان 
ـ صاحب اختیار ـ خارپشت  15ـ رفیق ترکی ـ مشهورترین اثر نویسنده 

آمریکایی جروم دیوید سالینجر است. 

با  پنج سال،  و  بیست  این  در طول  کانون  فرهنگ  و  ـ  کمیته هنر   
و  نامدار  هنرمندان  های  کنسرت  ارائه  با  ملی،  های  جشن  برگزاری 
ایجاد  پرورشی، کالس های هنری،  و  آموزشی  یا گمنام، سمینارهای 
نمایشگاه های هنری توانسته در حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر پویای 

ایران و ایرانیان خدمتگذاری کند.
 ـ  کمک به ایجاد روحیه تفاهم و احترام متقابل با سازمان های ایرانی 
دیگر در سطح شهر و پشتیبانی از فعالیت های آنان نیز یکی از عوامل 
موفقیت و ایجاد روحیه مثبت و همکاری بین ایرانیان شهر بوده است. 

از همان سال های اولیه تشکیل کانون، داشتن یک مجتمع فرهنگی 
های  سال  در  بار  چندین  آمد.  در  آرزو  یک  صورت  به  ایرانیان  برای 
مختلف برای عملی کردن این آرزو اقدام کردیم و با شکست رو به رو 
توانستیم  شد  آغاز  پیش  سال  سه  از  که  کمپینی  با  سرانجام  شدیم. 
عمل  جامه  آرزو  این  به  دوستان  ایران  و  ایرانیان  از  ای  عده  یاری  با 
بپوشانیم. ساختمانی تهیه شد تا در خدمت جامعه ایرانی – آمریکایی 
قرار گیرد و خدماتی را که سال هاست به علت نداشتن محل مناسب به 

تعویق افتاده بود عملی کنیم.
ایجاد  به  کمک  و  ایرانی  جامعه  به  خدمت  هدف  با  را  همه  ها  این   
انجام داده و می  آینده  برای خود و نسل های  پویا  و  اجتماعی سالم 
دهیم. آرزوی داریم مشعلی را که ما برافروخته ایم در دست های پرتوان 

نسل های آتی فروزان باقی بماند. 
                                                                            پیروز باشید. 

درج هر نوع آگهی، تبلیغات و نیازمندی های شما در پیک
 تلفن  9355 ـــــ552 )858(   

عمودی
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اینکه مهمانها خداحافظی کردند، بزحمت لباسم  از  شب کریسمس بود. بعد 
را عوض کردم و روی تخت مثل نعش افتادم و بالفاصله بی هوش شدم. نمی 
دانم چقدر خوابیده بودم که با صدای زنگ تلفن ازجا پریدم. چند ثانیه ای طول 
کشید که یادم بیاید کجا هستم. زنگ تلفن ول کن نبود. پیش خودم گفتم 
حتما دوباره از ایران است. صدبار به آنها گفته ام که نصف شب زنگ نزنند. 

کورمال کورمال تلفن را پیدا کردم.
"الو آقای صادقی؟"

"بله خودمم، شما؟" 
من رامینم. آقای صادقی بدبخت شدیم!"”

ناگهان بغضش ترکید و با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن. همهمه و صدای 
گریه چند نفر دیگر هم شنیده میشد.

" رامین جان چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
)با گریه( "آقای صادقی، یه آقایی اومده، فکر می کنم از اداره پلیسه فکر می کنم 
اتفاقی واسه بابام افتاده. ای خدا بدبخت شدیم. نمی فهمم چی می گه. تو رو 

خدا بیاین باهاش حرف بزنین."
"باشه می آم. اخه یارو چی می گه؟"

نمی دونم. نمی دونم )صدای گریه دوباره بلند شد("”
باشه من االن می آم، تا ده دقیقه دیگه اونجام"”

تلفن را قطع کردم و کورمال کورمال دنبال کلید چراغ گشتم. باالخره پیداش 
کردم. لیال هم از خواب پریده بود و با چشمهای از حدقه درآمده به من خیره 
اتفاق  که  داند  می  کند.  سوال  کند  نمی  جرات  بود  معلوم  کامال  بود.  شده 
بدی افتاده. باالخره با صدای خفه ای پرسید. "کی بود این وقت شب؟" تمام 
مستی از سرم پریده بود. یخ کرده بودم . مثل بید می لرزیدم و دور خودم می 
چرخیدم. دنبال لباسهایم می گشتم. باالخره یک چیزی پیدا کردم. آنچنان 
رعشه ای مرا گرفته بود که به زحمت توانستم لباس بپوشم. لیال دوباره سوال 

کرد "چی شده؟ بابام طوریش شده؟ کجا داری می ری؟" 
اومده  پلیس  افتاده.  بدی  اتفاق  اینکه  مث  بود.  اینا  ایرج  پسر  رامین  بابا  "نه 
درخونشون. می رم ببینم یارو چی می گه. تو بگیر بخواب. ساعت چهاره. منم 
زود بر می گردم. امیدوارم چیز مهمی نباشه."  ولی ته دلم می دانستم که چیز 

مهمی است.
"صبر کن منم بیام. شاید کاری از دستم بر بیاد."

"نمی خواد تو بیایی.  شب کریسمسه ناسالمتی. یکی دو ساعت دیگه بچه ها 
بیدار می شن و می خوان هدیه هاشونو باز کنن. نگران می شن اگه هیچکدوم 

نباشیم."
"عیب نداره. یه نوت براشون می زارم. از اون گذشته چند دقیقه بیشتر راه نیست. 

تا اون موقع بر می گردیم، تازه مگه من با این فکر وخیال می تونم بخوابم؟"
در همین حال لباس هایش را پوشید و آماده شد. با عجله روی کاغذی برای 
بچه ها چیزی نوشت و روی در اتاق خواب چسباند. لیال رنگ به صورت نداشت. 
من هم آشکارا دندانهایم بهم می خورد. قبل از اینکه راه بیافتیم، چند نفس 
عمیق کشیدم و هوای سرد را به ریه هایم فرو دادم که آرامتر شوم. خیابانها 
خیلی خلوت بود. تا حاال سانتامونیکا را اینطور خالی ندیده بودم. هیچکد ام 

حرف نمی زدیم. تمام خاطرات این چند ماه با سرعت از سرم گذشت.
 حدود سه ماه پیش اول با رامین آشنا شدیم. اوایل سپتامبر، طبق معمول 
اغلب یکشنبه ها با پسرهایم در پارک مشغول شوت کردن توپ فوتبال بودیم که 
متوجه پسر جوانی شدیم که در کنار زمین ایستاده بود و ما را تماشا می کرد. 
انگار منتظر بود ازش بخواهیم با ما بازی کند. بعد از چند دقیقه یکی از بچه 
ها پیشنهاد کرد که دو به دو گل کوچک بازی کنیم و اشاره کرد به پسر جوان 
و ازمن پرسید که می تواند از او دعوت کند. موافقت کرد م  و پسرک جوان را 
با اشاره دست دعوت به بازی کردیم. پسرک با شوق به سمت ما دوید و قبل 
از هر چیز به فارسی سالم کرد و گفت "شنیدم با بچه ها فارسی حرف می زنید 
فهمیدم ایرونی هستید". معلوم بود خیلی خوشحال است. بعد همگی خودشان 
را معرفی کردند. او گفت که اسمش رامین است و دو هفته است که آمده اند 
به لس آنجلس. گفت که پدرش یک سال زودتر آمده بوده و باالخره توانسته که 

کار او مادر و خواهرش را هم درست که پیش او بیایند. 
یک ریز حرف می زد. انگار که مدتهاست با کسی حرف نزده است. با اشتیاق 
تعریف کرد که اسمش را تازه توی دبیرستان نوشته اند ولی او به شدت ترس 

برادر  و  کوچک  خواهر  گفت  نیست.  خوب  اصال  اش  انگلیسی  چون  دارد، 
است همان  قرار  ها  اند. مدرسه  نوشته  در مدرسه  را  اسمشان  بزرگترش هم 
و  نباشد  نگران مدرسه  او دلداری دادند که اصال  به  باز شوند. بچه ها  هفته 
خیلی زود جا خواهد افتاد. بعد شروع به بازی کردیم.  رامین خیلی تکنیک بلد 
بود و بازیکن خوبی بود. بچه ها با هیجان به او گفتند  که با این سطح بازی به 
راحتی می تواند در تیم محله بازی کند. قرار گذاشتیم سه شنبه عصر دوباره او 

را در پارک ببینیم. اینبار او همه خانواده اش را آورد.
باالخره رسیدیم. قبل ازاینکه  به پارکینگ اپارتمان وارد شویم دو جوان پیراهن 
سفید که به دوچرخه هایشان تکیه داده بودند را در کنار خیابان دیدیم. لیال 
با تعجب گفت "این وقت شب و تو این سرما اینا اینجا چکار می کنن؟" زیر لب 
گفتم "از این مورمن ها پوست کلفت تر ندیدم." آنها انگار که منتظر ما باشند 
نفری  چند  ایرج  آپارتمان  جلوی  که  شدم  متوجه  تاریکی  در  افتادند.   راه  به 
پرسه می زنند. ماشین را پارک کردم و سراسیمه به سمت آنها رفتیم. رامین 
و خواهر و برادرش به مجرد دیدن ما به سمت ما دویدند. بی فایده بود از آنها 
اطالعی بدست بیاوریم. تقریبا در حال دو ما را نزد مامور پلیس بردند که مرد 
نسبتا مسنی بود با موهای نقره ای و قیافه ای بی تفاوت و خواب آلود. چند تن 
از همسایه ها هم خواب آلود آمده بودند بیرون در پارکینگ و گیج و ویج دور 
خودشان می چرخیدند. کسی در آن حوالی فارسی بلد نبود. نمی دانستند چه 
کار باید بکنند. خودم را به مامور پلیس بعنوان دوست خانواده معرفی کردم و 

پرسیدم چه اتفاقی افتاده است.
پیرمرد با خونسردی کارت خودش را نشان داد، آشکارا زانوانم می لرزید ولی 
همه تالش خودم را می کردم که خود را آرام و در کنترل نشان دهم. مهین 
خانم مادر بچه ها هم حاال آمده بود بیرون و فقط ناله می کرد. کارت طرف را 
خواندم و فهمیدم که او پلیس نیست و برای پزشک قانونی کار می کند. از او 
پرسیدم چه اتفاقی افتاده. بچه ها و مهین خانم دور ما حلقه زده به دهان ما 
چشم دوخته بودند. او با صدای یک نواخت و بی تفاوت گفت " حدود ساعت 
یک و نیم صبح در اتوبان 405 یک تصادف رخ داده. دو اتومبیل شاخ به شاخ 
در باند شمالی اتوبان بهم برخورد می کنند و هر دو راننده در جا از بین می 
روند."  آمدم بپرسم آیا ایرج بوده که مرا به سکوت دعوت کرد. بچه ها بی طاقت 
شده بودند و مرتب با گریه می پرسیدند" آقای صادقی تو رو خدا بگو چی شده؟" 
منهم با دست به آنها اشاره کردم که صبر کنند. ناگهان متوجه شدم که دو 
جوان دو چرخه به دست پشت سر بقیه ایستاده به حرفهای ما گوش می دهند.  
طرف ادامه داد "شاتل فرودگاه که ظاهرا توسط آقای ایرج شاهنده رانندگی می 
شده به سمت شمال در حرکت بوده که اتومبیلی که توسط پلیس دنبال می 
شده از اتوبان 10 وارد باند شمالی 405 می شود وبا چراغهای خاموش به سمت 
جنوب می رود و بعد از چند مایل با شاتل تصادف می کند. از روده درازی او 

"مرگ یک مورمن"
علی صدر
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کالفه شده بودم. دست طرف را گرفتم و با التماس ازش خواستم که بگوید چی 
شده. او با تعجب گفت " گفتم که هر دو راننده درجا مرده اند". همه به دهان 
من نگاه می کردند. لیال به گریه افتاد. چند تا ازهمسایه ها که جمع شده بودند 
هم جریان را فهمیدند و با خودشان مشغول صحبت شدند. حاال من چطور 
خبر را به آنها بگویم. دیدم الپوشانی بی فایده است. حال نزاری داشتم. معده 
ام بشدت بهم خورده بود و نزدیک بود باال بیاورم. سرم مثل پتک می کوبید. 
از لیال کمک  دندانهام بشدت بهم می خورد. برگشتم به سمت مهین خانم. 
خواستم و باالخره خبر را به آنها دادم. صدای گریه و مویه همه فضا را پر کرد. 
همه را با زحمت به سمت  آپارتمان هل دادم. بچه ها و مهین خانم توی سر 
و صورت خودشان می زدند.مامور پزشک قانونی به دنبال ما آمد، و چیزهایی 
بمن می گفت که اصال یادم نیست. فقط به کارتش اشاره کرد که روز بعد با او 
تماس بگیریم. در آپارتمان را بستم. لیال مرتب لیوان آب سرد به همه می داد. 
مهین خانم غش کرد و نقش زمین شد. بچه ها به کمک آمدند. حالش که 
جا آمد دوباره شروع کرد به مویه که  "چه غلطی کردیم اومدیم آمریکا. بدبخت 

شدیم. بچه هام یتیم شدند."
 من به دوتا ا ز دوستانم که شب گذشته منزل ما بودند و از طریق ما با ایرج و 
خانواده اش آشنا شده بودند زنگ زدم و با معذرت خواهی که شب کریسمس 
است از آنها کمک خواستم. آنها هم قول دادند بالفاصله بیایند. دائما چهره 
ایرج جلوی چشمم بود و باور نمی کردم از بین رفته باشد. شب گذشته هم 
از او و خانواده اش دعوت کرده بودیم.  منتها بعد از شام سریع رفتند. چون 
که  می بایست سرکار می رفت. می گفت هرچه کرده بود شب کریسمس رو 
آف بگیره نداده بودند و مجبور بود کار کند. البته از همان اول خیلی گرفته 
بود. بعد از دو سه پیک به بهانه کشیدن سیگار مرا به حیاط برد و به درد دل 
پرداخت. گفت "همیشه آرزو داشتم به آمریکا بیام  ولی زود ازدواج کردم و قبل 
از اینکه بخودم بیام  سه تا بچه گیرم اومد. دو سال پیش به توصیه یکی از 
دوستام به استامبول رفتم و با کلیسای مورمن تماس گرفتم و باالخره مورمن 
شدم.  بعد هم از طریق اونا تقاضای پناهندگی کردم. اول خودم اومدم.  بعد 
از یکسال هم زن و بچه ام رو آورم." سکوت کرد و پس از دو سه پک محکم به 
سیگارش ادامه داد " حاال هم بشدت پشیمونم.  راه برگشت ندارم.  کلیسا هم 
مثل اینکه شک کرده. بعد از چند اخطار تهدیدم کردن که دیپورتم می کنن." 
بعد از مکث بلندی گفت "کاش بتونید کمکم کنید. بدگیری افتادم. راستش 
پشیمون نیستم که چرا اومدم آمریکا، پشیمونم که چرا زن و بچه ام رو آوردم." 
من تعجب کردم و گفتم  "ماهرچه می کنیم واسه بچه ها مونه.  اینجا امکانات 
برای اونا خیلی بیشتر از ایرونه. مطمئنم تو هم واسه همین اونارو آوردی. اینجا 
آینده بهتری دارن". حرفم را قطع کرد و گفت "هفتاد میلیون آدم دارن اونجا یه 
جوری زندگی می کنن اینهام مثل اونا."  پکی به سیگارش زد و گفت "اوضام 
بدتر از ایناست. من االن 8 ـ 7 ماهه عاشق یکی دیگه ام." من از جایم پریدم. 
اصال انتظار این را نداشتم. گفت "حق دارید. خودم هم از خودم بدم می آد 
دانشجویه.  اسمش کیمه، همون  تو خونمون.  دیدید  رو  ایه  کره  .اون دختره 
ما االن هفت هشت ماهه با هم رابطه داریم. نمی دونم چکار کنم می تونید 
کمکم کنید؟"  منکه هنوز از شوک درنیامده بودم. گفتم "این گندیه که خودت 
آب گرفتی. من چکار می تونم بکنم؟"  بعد با عصبانیت  گفتم  "تو یارو دختره 
رو آوردی تو خونه خودت بعنوان اکسچنج استیودنت که برای زبان بچه هات 
خوب بشه . بابا ایوال. اینجوریشو دیگه ندیده بودیم." می خواستم برگردم توی 
ساختمان. می خواستم به او بگویم که گورش را گم کند. ولی زن و بچه ی 
بدبختش چی؟ دستم را بزور گرفت و گفت" تو رو خدا اینا بین خودمون بمونه تا 
من یه فکری بکنم. خواهش می کنم." من کامال وارفته بودم. نمی دانستم چه 
بگویم و چه بکنم. وقتی برگشتم داخل اتاق پذیرایی ظاهرا رنگم آنچنان پریده 
بود که همه متوجه شدند و فکر کردند حالم به هم خورده. ایرج و خانواده اش 
زود رفتند.  ولی من تمام شب  مشروب خوردم. من حتی نمی توانستم اینها 
را با لیال درمیان بگذارم. گفتم صبر کنم ببینم خودش چکار می کند. تمام 
اینها مثل فیلم از جلوی چشمانم می گذشت لیال یک لیوان چای بدستم داد و 
دوباره مرا به حال برگرداند. مهین خانم دوباره پس افتاده بود. بچه ها زار می 
زدند. کیم دختر کره ای برای تعطیالت کریسمس به کشور خودش رفته بود. 
کم کم داشت سپیده می زد. از دوستانم هنوز خبری نبود. ناگهان داغ شدم 
به لیال گفتم دو دقیقه می روم در پارکینگ که راه را به دوستان نشان دهم . 
ولی می خواستم بهر قیمتی شده از آن چهار دیواری بزنم بیرون. در پارکینگ 
نفس عمیق کشیدم. چطور می توانم به بچه هاش بگویم که پدرشان آنچه آنها 
فکر می کردند نبوده. به مهین خانم بیچاره چه بگویم؟ که شوهر عزیزش سرش 
هوو آورده و آنرا ور دلش نشانده است. چطور به آنها بگویم که این تقصیر آمریکا 
نیست که آنها به این روز افتاده اند. و اینکه شاید این سرانجام بهتری بوده تا 

آنچه ایرج برای آنها تدارک دیده بوده است.

روی پله ها نشستم و سیگاری گیراندم.  متوجه دو جوان دو چرخه ای شدم که 
به فاصله بیست متری ایستاده به من نگاه می کردند.  ناگهان سروکله مامور 
پزشک قانونی دوباره پیدا شد. یکراست پیش من آمد و گفت "شما باید جسد 
ایم ولی  از جیبش درآورده  را  نامه  راشناسایی کنید! درست است که گواهی 
لطفا بیایید توی خیابان او را ببینید که ما مطمئن شویم."  من همینطور با 
ناباوری به طرف نگاه می کردم. گفتم " اگر مطمئن نبودید بیخود آمدید و زن 
و بچه بدبختش را نصف شب زابه را کردید." طرف با شرمندگی گفت. "درسته 
ولی لطفا بیایید توی خیابان ماشین روی تو تراکه" من دیگر اینطوریش را نه 
شنیده و نه دیده بودم!  از دست یارو عصبانی بودم که اینقدر بی خیال و بی 
احساس است. می خواستم سرش داد بزنم. ولی بی اراده دنبال او راه افتادم 
هوا گرگ و میش بود. به خیابان که رسیدیم دو  جوان پیراهن سفید هم همراه 
بادوچرخه هایشان به دنبال ما راه افتادند. .یک ون سفید مخصوص فرودگاه 
روی تراک بود. جلویش کامال بهم کوبیده شده بود. دست و پایم سست شد. 
نمی توانستم راه بروم. مامور مرا به سمت تراک هل داد و گفت "لطفا برید باال و 
شناسایی کنید." داغ شده بودم. عرق از پیشانی ام سرازیر بود. دو جوان مورمن 
به کمک من آمدند و قبل از اینکه نقش زمین شوم زیر بازوهایم را گرفتند. یکی 
" ایرج برادر ماست می خواهیم مطمئن  شان با لهجه ترکی استامبولی گفت 
شویم که خودش است قبل از اینکه او را به کلیسا ببریم." می خواستم به او 
بگویم که او به شماهاهم کلک زده ولی زبانم مثل سرب سنگین شده بود. من 
نمی خواستم پیش بروم. آنها هرسه شروع کردند به هل دادن من. بعد مرا بزور 
از تراک باال کشیدند. سر ایرج را در تاریک و روشن خیابان می دیدم که روی 
سینه اش خم شده بود. تقال می کردم که از دست آنها خالص شوم. ولی ول 
کن نبودند داد می زدند "نگاه کن فقط یک نگاه ببین خودشه؟" من با تمام نیرو 
می خواستم از دستشان در بروم، الل شده بودم و صدایم در نمی آید. یک باره 
صدای لیال را شنیدم که می گفت " چی شده چرا اینقدر تقال می کنی؟  ای 
وای خیس عرق شدی! پاشو پاشو بچه ها اومدن بیدارمون کنن که بریم هدیه 
هاشونو بازکنن. من مبهوت به او خیره شده بودم و بشدت نفس نفس می زدم. 
صدای ضربه های به در اتاق خواب بلندتر شد بچه ها می گفتند" پاشین دیگه 

چقدر می خوابین؟"
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