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"حبابیون"
حتما شما هم دوستان و آشنایانی دارید که به برخی پدیده ها آنچنان اعتقاد دارند که حاضر به شنیدن هیچ نوع 
نظر متفاوتی نیستند. در دوران انتخابات و بخاطر مطرح شدن نظرات متفاوت اشخاص بنابر "عقاید" خود روی 
افراد و نظرها و الیحه ها "موضع" می گیرند. خیلی زود نظرات قطبی می شوند، چرا که باید یا "له" یا "علیه" فرد 
یا پدیده بود. انتخاب محدود می شود به این فرد یا آن فرد، این نظرگاه و یا آن نظرگاه، این قانون و یا آن قانون، 
به هر حال این هم نمادی از دمکراسی است و حق انتخاب به فرد داده شده و وی از این حق خود استفاده 
می کند. طبیعتا انسان انتظار دارد که افراد جامعه نظرگاه های مختلف افراد، گروه ها، و قوانین پیشنهادی را 
بررسی کرده و نظرگاه خود را شکل دهند و بهترین را از دید خود انتخاب کنند. البته این حالت ایده آل است! 
در بسیاری از موارد افراد دیدگاهی کلی را که متعلق به گروه، انجمن و یا حزب خاصی است دنبال می کنند. تا 
جایی که انسان توان این را داشته باشد که نظرات مختلف را اقال بشنود، می تواند سنجیده نظر خود را شکل 
دهد. مشکل وقتی است که افراد برای نشنیدن نظرات مخالف و از ترس اینکه مبادا نظرشان عوض شود در 
حبابی فرو می روند. مهم نیست که طرف در طیف چپ باشد یا راست، "حباب" او را حفظ می کند. او برای خود 
یک سری داستان درست می کند که در بسیاری از موارد با واقعیت هم هیچ ربطی ندارند. بعد آنها را به صورت 

باور در میآورد و از آنها با تمام وجود دفاع می کند. 

ابراز می کند که "گلو بال  معموال جامعه  به افراد کم سواد با گذشت بیشتری می نگرد. وقتی مثال شخصی 
وارمینگ" داستانی است که یک مشت روشنفکر سر هم کرده اند که جلوی شرکت های نفتی و تولید ذغال سنگ 
را بگیرند و مردم را بیکار کنند، کسی انتظار زیادی از او ندارد، ولی وقتی فردی تحصیلکرده با مدارک باالی 
علمی می آید و این نظرات را مطرح می کند حبابش را بر مال می کند. حاال چرا وی حبابی شده، آیا منافع مالی 
است یا چیز دیگری، زیاد مهم نیست. مهم این است که وی با مدارج تحصیلی اش، اصل علم که کاوش و پویش 

است را اصال نفهمیده است.

در چند ماه اخیر تقریبا همه آمار نشانگر این بوده که بحران اقتصادی رو به پایان است، بیکاری کاهش یافته و 
بازار خرید و فروش امالک حرکت کرده است. برای عده ای این ها به جز قصه چیزی نیست! "اقتصاددان" حبابدار 
می آید و با کمال اعتماد به نفس آنچنان تصویر وحشتناکی از اقتصاد نشان می دهد که انگار تا چند روز دیگر 
سقوط اقتصادی اجتناب ناپذیر است. به استناد به این دیدگاه حبابداران، دیگران نتیجه گیری را باور می کنند.

می دانید که بسیاری بر این عقیده اند که داشتن امنیت شغلی، اجتماعی و بهداشتی پدیده بدی است چون 
"سوسیالیستی" است!. حال آنکه اکثرا خود از این امکانات استفاده می کنند و وای به روزی که این منافع خدشه 
ای ببیند! این حبابیون به این اعتقادند که دولت مرکزی پدیده بدی است و باید حتی المقدور کوچک و بی قدرت 
شود. غافل از اینکه همه امکانات رفاهی، امنیتی، بهداشتی، ارتباطی، دفاعی و غیره توسط دولتی که آنها از آن 
متنفرند تامین می شوند. از طرف دیگر اگر توجه کرده باشید، این افراد اغلب بر این اعتقادند که آمریکا بهترین 
کشور دنیاست و اصوال تافته ای جدا بافته است. اعتقاد دارند که دلیل اصلی دشمنی بسیاری از جوامع با آمریکا، 
حسادت  به باال بودن  سطح زندگی و ارزش های سیاسی و اجتماعی آمریکا است. اینکه سیاست های خارجی 
جنگ طلبانه، ماجراجویانه و نفع طلبی ها، کودتاها، داشتن استانداردهای متفاوت در برخورد با کشورهای دیگر 
چه تاثیری بر این عدم اعتماد واحیانا دشمنی داشته را نمی بینند. یعنی در واقع به حباب آنها وارد نمی شود. فرد 
از یک طرف از دولت مرکزی خودش متنفر است و اسلحه جمع می کند که اگر الزم شد با این دولت  بجنگد و 
از طرف دیگر این حق را به دولتش می دهد که در سراسر دنیا پادگان داشته باشد و در امور داخلی و خارجی 

کشورهای دیگر دخالت کند. 

 کسانی که  معتقدند تنها حقیقت آنی است که آنان به آن اعتقاد دارند و بقیه باطلند، در بسیاری از مواقع تا 
آنجا پیش می روند که بخاطر آن می کشند و کشته می شوند.

اند و  حبابیون همیشه وجود داشته و احتماال وجود خواهند داشت. بسیاری آنچنان به حباب خود دلبسته 
آنچنان دیوار ضخیمی برای آن درست کرده اند که هیچ چیز بر آن کارگر نیست. رهبران محافظه کار سیاسی و 
مذهبی بقایشان به حبابیون بستگی دارد.  اینان با ایجاد ترس دنیوی و اخروی از پذیرفتن نظرات متفاوت، با هر 
تغییری مقابله کرده و به ضخیم کردن دیوار حباب ها کمک می کنند. ولی خوشبختانه همه حباب ها سخت و 

نفوذ ناپذیر نیستند و می توان با دانش و آگاهی در آنها نفوذ کرده و مغز را آزاد نمود. 

یادداشت 
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$2,000,000

$450,000

مرکز ایرانیان
یکشنبه 9 سپتامبر 2012 روز بزرگی برای کانون فرهنگی ایرانیان و جامعه 
ایرانی سن دیگو بود. در این روز جشن بیست و پنجمین سالگرد تاسیس 

مدرسه ایرانیان سن دیگو و همزمان با آن گلریزان برای ایجاد مرکز ایرانیان 
با شرکت بیش از دویست نفر از عالقمندان به امور فرهنگی و پشتیبانان 

کانون و مدرسه برگزار شد. این گلریزان توانست مبلغ یکصد و سه هزار دالر 
جمع آوری کرده و به حساب مخصوص مرکز ایرانیان واریز کند. جای دارد از 
کلیه کسانی که با هدایای مالی خود موجب موفقیت بی سابقه ی این برنامه 

گردیدند مراتب سپاس خود را ابراز داریم.

در اواخر ژانویه گذشته، در مراسمی که سازمان پایا برای بزرگداشت ایرانیان 
موفق ترتیب داده بود، مدرسه ایرانیان سن دیگو هم به صورت ویدیوئی 
کوتاه به عنوان یک سازمان موفق معرفی شد. آقای ماز جبرانی کمدین 
و هنرپیشه معروف که مجری برنامه بود آنچنان تحث تاثیر این داستان 

مستند قرار گرفت که قول داد از هر کمکی که از دستش بر می آید برای 
ایجاد مرکز ایرانیان فرو گذاری نکند. ما هم این پیشنهاد را جدی گرفتیم  
و روز 9 سپتامبر را برای جشن و گلریزان انتخاب کردیم. قرار شد که ماز 
گرداننده برنامه باشد. امیر گوهری عهده دار تهیه غذا و تنقالت پذیرایی 

شد و جولیس کارهای صدا و تصویر را بر عهده گرفت. از همان ابتدا کمیته 
ای متشکل از تعدادی از اعضای هیات مدیره و اعضای کانون فرهنگی 

ایرانیان به برنامه ریزی همه جانبه پرداختند تا سرانجام برنامه ای بی نظیر 
در روز موعود در هتل ماریوت دلمار برگزار گردید. ماز جبرانی چه قبل از 
شروع برنامه و چه در هنگام اجرای برنامه و حراج، حضوری فوق العاده 

داشت. رقص های زیبا و موسیقی قشنگی که توسط چند تن از هنرمندان 
فارغ التحصیل  مدرسه ایرانیان اجرا شد، مورد توجه مدعوین قرار گرفت. 
در پایان موفقیت این گرد همایی نه تنها خستگی را از تن گردانندگان این 

برنامه به در برد، بلکه ما را با دلگرمی بیشتری به هدف ایجاد مرکز ایرانیان 
نزدیک نمود.

اسامی دوستانی که تاکنون کمک های 
خود را برای ایجاد مرکز ایرانیان ارسال 
بخش  در   توانید   می  را  اند  نموده 

انگلیسی مجله در صفحه  7 ببینید. 

گزارش

ایجاد مرکز ایرانیان برای ما هدفی دیرینه است و در بیست و چند سال 
گذشته چندین بار به صورت جدی این هدف را دنبال کرده ایم، ولی 

این بار به این باور رسیده ایم که خواهیم توانست  آنرا عملی سازیم. از 
سال های پیش تاکنون هیچگاه این هدف تا این حد نزدیک و ملموس 

نبوده است. این روزها فعاالنه به دنبال ساختمانی هستیم که بتواند 
به عنوان هسته ی اولیه ی مرکز درآید. این مرکز در خدمت همه ی 

ایرانیان و ایران دوستان شهر خواهد بود.  در صورت عالقه مندی 
به کمک به این امر مهم  خواهشمندیم  با دفتر کانون تماس حاصل 

فرمایید. توجه داشته باشید که اگر در سال گذشته کمک کرده اید، 
امسال هم می توانید قبل از پایان سال مالی کمک خود را تجدید کرده  

و از معافیت مالیاتی آن بهره مند شوید

شما می توانید چک های خود را به دفتر کانون به آدرس زیر 
ارسال فرمایید.

Persian Cultural Center
9265 Dowdy Dr. # 105 ، San Diego, CA 92126

Tel : (858) 653–0336                   Fax & Message: (619) 374–7335
Email: pcc@pccsd.org               Web site: www.pccus.org 
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اعضای هیات مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو طی دو ماه گذشته در 

دو جلسه ماهیانه شرکت کردند. صورت جلسات این دو ماه شامل گزارش 
مالی کانون و مدرسه ایرانیان، برگزاری گردهمایی های فرهنگی، هنری و 

بررسی نتایج گردهمایی های گذشته بوده است. هیات مدیره کانون بیشترین 
تالش خود را بر احداث اولین مرکز ایرانیان در سن دیگو متمرکز کرده است 

و در این راستا دست هم یاری خود را به سمت تمامی دوستداران و مشتاقان 
فرهنگ و هنر ایران دراز می کند. . 

ــ به دعوت کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو در تاریخ نهم سپتامبر بیش 
از 200 تن از شهروندان مقیم سن دیگو در هتل مریات دلمار گرد هم آمدند 
تا ضمن شرکت در برگزاری جشن بیست و پنجمین سالگرد تاسیس مدرسه 
ایرانیان سن دیگو، در گلریزان کانون برای احداث مرکزی برای ایرانیان سن 

دیگو مشارکت کنند.

ــ گلریزان کانون با پذیرایی از مهمانان طی برنامه حراج خاموش آغاز شده 
و کمدین بنام آقای ماز جبرانی بقیه برنامه را هدایت کرد. دو تن از دانش 

آموزان مدرسه ایرانیان و گروه پرنیا با اجرای زیبای خود بر غنای این جشن 
افزودند. کانون فرهنگی ایرانیان افتخار دارد به اطالع همشهریان گرامی 
برساند که با جمع آوری ده ها هزار دالر طی این گلریزان، قدم بزرگی به 
سمت احداث مرکزی برای ایرانیان نزدیکتر شده است. دوستان! کانون 

نیازمند کمک های مستمر شماست تا این مهم را به سرانجام برساند.

ــ روز جمعه دوازدهم اکتبر در سالن اجتماعات انستیتو نورو ساینس شاهد 
هنرمندی گروه ساالر عقیلی و همنوازان بودیم و مهرگان خود را با گوش 

سپردن به آوای خوش موسیقی اصیل ایرانی جشن گرفتیم.

ــ دو شعبه مدرسه ایرانیان در روزهای پنجشنبه یازدهم اکتبر و یکشنبه 
چهاردهم اکتبر مهرگان را جشن گرفتند. انجمن خانه و مدرسه هر دو شعبه 

با همیاری پدر و مادرها مراسمی شاد و درخور مهرگان ترتیب دادند و این 
رسم دیرینه ایرانی را در کنار فرزندان ایران زمین جشن گرفتند.

ــ هیات مدیره کانون و مسولین مدرسه از هم اکنون در تالش برنامه ریزی 
جشن یلدا در ماه دسامبر  می باشد. یلدا جشن ملی ایرانیان در آغاز فصل 

زمستان و جشن پیروزی نور بر تاریکی است.

اخبار کانون
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قسمت می کردند. بعدش فانوس فوت می شد و هرکس راهی اطاق خود می شد. 
با هم بودن مساله ای به نام اضطراب و ترس و نگرانی را در خود حل می کرد. 
نه نگران دزد بودند...نه نگران مریضی بچه ها. هر که را دردی داشت همگی 

درمانش می شدند.
یک روز مسافر جدیدی به نام تکنولوژی وارد جمع آنان شد...برق کشید...آب و 

گاز را لوله کشی کرد......و حریم خصوصی را بین آنان تقسیم نمود.
 فردا آن خانه بزرگ آبا و اجدادی کوچک به نظر آمد....هرکسی حریم خود را 
نام گذاری شد....خرج ها سوا شد....سفره ها  و کاسه ها  خواست....ظرف 
جدا گردید.....اطاقها تیغه شد....درب حیاط به چند طرف باز شد....هرکس 
کنتور مخصوص خود را یافت.....و صورت حساب مخصوص خود را. سلیقه 
ها متفاوت شد...یک گوشه خانه رنگ خاکستری شد و گوشه دیگر به سبزی 
گرائید....بخشی از خانه دو طبقه شد و درب ها قفل شد....کلید هر کس در 

جیب خودش قرار گرفت و آرام آرام فاصله رمز ادامه دوستی شد. 
پدر بزرگ و مادر بزرگ از تنهائی دلشان گرفت و نیمه های شب دق کردند....
اطاقشان  برق  نور چراغ  زیر  و  ریختند  فرزندانشان اشک  از دوری  مادر  و  پدر 
خوابشان برد بدون اینکه یادشان باشد که گاز را ببندند....آنها در خواب  به 
دیدن رویای بچه هایشان که یکی در مغرب بود و دیگری به مشرق نقل مکان 
کرده بود دلخوش بودند.....این رویا آنقدر دلنشین بود که برای ادامه دیدنش  

دیگر از خواب بیدار نشدند.
بچه ها که خود به پدر و مادر های جدید تبدیل شده بودند گرفتاری خود را 
داشتند، باید به کالس های کامپیوتر می رفتند تا شغل نان و آب دار تری را 
بجویند....تا بتوانند تلفن های همراه مدل باالتری را بخرند...تا یخچال را که 
دیگر از مد افتاده شده بود تعویض کنند. زنگ تلفن که یک روز هر کس را با 
عجله به خود می خواند دیگر کسل کننده و آزار دهنده شده بود. هر یک در 
اطاقی جدا نشسته بودند و با دوستان راه دورشان چت می کردند و سکوت 

سنگین خانه را با خنده ای که برای دیگران بی معنا بود می شکستند.
همه خسته شده بودند و به روز شماری افتاده بودند تا سه ماه و نیم دیگر که 
را ببندند و به مسافرتی بروند.... بار و بندیل  مدرسه بچه ها تمام می شود 
کجا؟....یک جای دور....جائی که نه برق باشد و نه تلفن....نه صدای زوزه 
ماشین باشد و نه آلودگی هوا....بروند.....دور شوند تا فقط یک هفته ناقابل 
بیابان....سکوت  چادر....در  یک  زیر  باشند.  هم  دور  ارامش  و  در سکوت  را 
را  را دور هم بخورند......فانوس  محض....با یک فانوس کوچولو........شام 
فوت کنند و به دور از سر و صدا با آواز قورباغه ها که از برکه کوچکی در همان 

نزدیکی ها می آمد تا صبح استراحت جانانه ای کنند.
باید به یاد داشته باشند که از مغازه کوچک روستا یک کاسه ای....تنگی.....
لب  بیاورند.....بگذارند  شهر  به  خود  با  و  بخرند  بلوری......دیگی.....چیزی 
طاقچه که هر وقت دلشان گرفت به نقش و نگارش خیره شوند....آهی بکشند 

و بگویند:
آه....عجب روزگاری بود.......

زیر نور مهتاب
عجب روزگاری بود

می خواهم برایتان داستانی بگویم که در جایی....شاید فیس بوک،خوانده ام.با 
این تفاوت که پس از بیان داستان برداشت خودم را نیز همراهش کنم. این 
قطعه از جمله قطعاتی است که بارها از آن یاد کرده ام و در جواب سوال های 

گونا گونم به کار بسته ام.
اول داستان را باهم مرور کنیم:

است.  برخوردار  هوای خوشی  و  آب  از  که  میشود  وارد  روستایی  به  مسافری 
لطافت هوای روستا و مناظر زیبایش شخص را برآن میدارد تا چند روزی را در 
این روستا بگذراند. در حین اقامت   مرد جوانی را می بیند که در ساعات اولیه 
روز به کنار دریا می آید....قایق کوچک خود را سوار می شود......به دریا میزند 
و پس از اندک زمانی به ساحل برمیگردد....قایق را می بندد و با سه ماهی 

کوچک روانه خانه می شود.
دیدن مکرر این صحنه مسافر را بر آن می دارد که به مرد جوان نزدیک شود و 

دلیل کار تکراری هر روزش را از وی جویا شود.
مرد جوان در پاسخ می گوید که به تاز گی ازدواج کرده است و صاحب یک فرزند 
است و در خانه ای ساده با همسر و فرزندش زندگی آرامی را دارد. خوراک هر 

روز آنان سه ماهی است که وی هر روز از دریا صید میکند.
این پاسخ مرد مسافر را به فکر وامیدارد و با تعجب و با لحنی پر از هیجان این 

چنین به صحبت ادامه میدهد که:
که  در شهر می شناسد  را  بسیاری  مردمان  و وی  ماهی  از  است  پر  دریا  این 
را  اگر مرد جوان وی   . باشند  برای صید وی  میتوانند مشتریان بسیار خوبی 
با خود شریک نماید او نیز هر روز با وی به دریا میزند و به وی یاری میرساند 
که ماهی های بیشتری صید کنند و به فروش برسانند و سود سرشاری بدست 
مردمان  و  بخرند  بزرگتری  قایق  شوند  می  موفق  زمانی  اندک  از  آورند.پس 
آورند  را می  بیشتری  بزرگتر سود  قایق های  به استخدام  گیرند.  را  بیشتری 
که قایق را به کشتی تبدیل کنند و پس از گذر زمانی اندک  تنها شرکت صید 
ماهی در این منطقه را به خود اختصاص  دهند  . روزها و هفته های بسیاری 
را سخت کار میکنند و با سود سرشار صید ماهی از معروفترین و قدرتمندترین 

مردمان شهر خوانده میشوند.
مرد جوان که ساکت و آرام به سخنان مرد مسافر گوش سپرده بود با همان 

آرامش می پرسد: خب....بعدش؟
کار  نیم  و  ماه  یازده  سالی  بعدش؟.....بعدش  که:  میدهد  ادامه  مسافر  مرد 
مداوم میکنیم و در آخر سال دوهفته مرخصی میگیریم......به روستای دنجی 
میرویم .....و به دور از ازدحام شهر با آرامش از خواب بیدار میشویم....قایق 
کوچکی را برمی داریم....به دریا میزنیم....سه یا چهار ماهی به اندازه خوراک 
همان روزمان میگیریم و می خوریم و می نوشیم و استراحت جانانه ای می 

کنیم.
مرد جوان لبخندی زد و گفت: آیا این همین کاری نیست که من هم اکنون 

بدان مشغولم؟
آبا و اجداد ما در کمتر از صد سال قبل در گوشه ای از مرز و بوم ایران زمین 
زندگی می کردند. نه برق داشتند...نه آب و گاز لوله کشی....خانه بزرگی بود با 
چندین اطاق که به آن  آلونک می گفتند. در هر اطاقی یک نسل زندگی می کرد 
...پدر بزرگ و مادر بزرگ.....پدر و مادر و بچه ها.......برادر و خواهر بزرگتر با 
همسرانشان و چند بچه قد و نیم قد. زندگی سخت هم بود...هیچکس حریم 
بود در گوشه صندوق خانه که  ای  بانکی کوزه  را نداشت.....حساب  خودش 
افراد خانواده در آمد ناچیزشان را در آن می ریختند تا مادر از آن صندوق خرج 

و برج خانه را بپردازد.
 صبح ها قبل از طلوع آفتاب همه بیدار می شدند. دخترها و زن های خانه 
کار رتق و فتق و پخت و پز را شروع میکردند و مردان نیز تکه نانی را که در 
کشت  به  یکی  میزدند.  صحرا  به  و  داشتند  برمی  بود  شده  بسته  دستمالی 

مشغول می شد و دیگری به دنبال گوسفندان راه می افتاد. 
غروب باز همه دور هم جمع می شدند ....فانوس را روشن می کردند....سفره 
بزرگ را پهن می نمودند و آنچه را که داشتند در میان سفره می چیدند و با هم 

   رضا خبازیان 
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معرفی کتاب                   
خولیاکا نمی فرستن. تعجب هم نکنین. خیال می کنین من نمی دونم شمارو 

به خاطر این قضیه دک کرده اند."
درقرن بیستم، جهان با دوره طالئی ادبیات آمریکای التین آشنا شد.  دخالت 
نظامیان در عرصه سیاست و تبعات شوم آن در عرصه های اقتصادی و اجتماعی  
اذهان روشنفکران تمام عیار را به خود معطوف داشت . در دهه های پنجاه 
رئالیست  شمول  جهان  ادبیات  مارکز   گارسیا  و  فوئنتس  بورخس،  و شصت 
و مردم  ترجمه شد  دنیا  زنده  زبان  به ده ها  آنان  آثار  دادند.  ارائه  را  جادوئی 
سراسرگیتی با گونه ای دیگر از ادبیاتی که در قالب تمثیل، بیانگر  حقایق زندگی 

بخش ناشناخته ای از جهان بود، آشنا شدند.
ماریو بارگاس یوسا به نسلی از نویسندگان جدید تعلق دارد که بیشتر به واقعیت های 
و  کهنه  را  گرا  درون  نویسندگان  نگرش  اینان  دهند.  می  نشان  توجه  بیرونی 
بر  کلی  طور  به  کنند  می  مطرح  که  را  ومسائلی  دانند  می  گذشته  به  متعلق 

وجدان یا روح متکی است.
بارگاس یوسا در1936 در آرکیپای ِپرو به دنیا آمد. دوسالی را که در مدرسه نظام 
لئونسیو پرادو گذراند، تاثیری ژرف و پایا بر او گذاشت. نگرش داروین گرایانه او 
نسبت به زندگی ، حاصل تجربه همین دو سال است، نگرشی که مطابق اصول 
آن، افراد ضعیف زیر پاها خرد می شوند و تنها کسانی زنده می مانند که با سیاه 

کاری های زمانه مجهز شده باشند.
او در سال های سگی ، که در آن، در پرداخت هر رویداد هویت واقعی یکی از آدم 
های اصلی را تا لحظه آخر پنهان نگه می دارد، شعاع های چند الیه بر واقعیت 
می تاباند؛ زیرا معتقد است که رمان به نسبت تعداد سطح واقعیتی که مطرح 

می کند بزرگ تر و جامع تر ارائه می شود.
رئالیسم  از  فراتر  محققین،  از  برخی  عقیده  به  یوسا  بارگاس  نوشتاری  سبک 
جادوئی است که آن را بوم نامیده اند. بر خالف رئالیسم جادوئی تخّیل ماریو 
واقعی، شخصیت  بر اساس تخیل  و  با جادو عجین نمی شود  و  واقعی است 

واقعی، زندگی نامه و دقت های مستند  شکل می گیرد.

از این نویسنده آثار بسیاری مانند عمه خولیا، جنگ آخرالزمانی، میرزا بنویس و 
خانه سبز منتشر و به اکثر زبان ها ترجمه شده است.

          از: مریم ایروانیان

  

"...دست کابا دراز شد و دو شیئ سخت و سرد 
را، که یکی ریز بود، گرفت. چراغ قوه را دست 
کابا  لغزاند.  به درون جیب  را  و سوهان  گرفت 

پرسید : کی نگهبانه؟ .."
در جوامع عقب افتاده ، خشونت اساس ارتباط انسان ها را تشکیل می دهد. 
محل وقوع داستان، دبیرستان نظامی لئونسیو پرادو است؛ جائی که سلسله 
 . است  حاکم  کارگزار  و  کارفرما  روابط  بر  نظامی  دهشتناک  و  مراتب خشک 
تمامی  افراد، اعم از نظامیان اداره کننده و دانش آموزان این مدرسه بر پایه 
اطاعتی کورکورانه برای زیستن و بر جای ماندن می کوشند. نکته حائز اهمیت 
این است که مردمی که در این گونه جوامع به سر می برند ، عاجز از تربیت 
فرزندان خویش، آن ها را به مدرسه نظامی می سپارند تا مرد بار بیایند و به 

اصطالح آدم شوند.
برای  وبوآ،  موفرفری  و  دهاتی  کابای  و  جاگوار  پنجمی،  سال  ی  ها  ...بچه 
خودشان یک باند یا حلقه تشکیل داده اند و همه از آن ها حساب می برند . 
سرکش و قوی و متجاوزند و با ایجاد محیط ارعاب دست به خشونت واعمال 
غیر اخالقی می زنند و سایر دانش آموزان ناگزیر از تن دادن به خواسته های آنها 

روزهای پایانی دوره را به امید رهائی می شمارند.
برده گفت: " اما تو که زیاد دعوا نمی کنی، پس چرا کسی سوارت نمی شه."

آلبرتو گفت:" خودمو به دیوونگی میزنم. می خوام بگم خودمو به حماقت می 
زنم. تو هم همین کارو در پیش بگیر.اون وقت کسی پا روت  نمی ذاره رد بشه. 
اگه با چنگ و دندون از خودت دفاع نکنی، روی گرده ت سوار می شن. این 

قانون جنگله."
آرانا که به خاطر  آموز  بر فرق دانش  با چکش  آرزو کرد که کاش کسی  آلبرتو 
انعطاف و صبوریش به او لقب برده داده بودند می کوبید تا ترس و وحشت را از 
وجودش بیرون کند. جدال بر سر قدرت و ِاعمال این قدرت اساس زیستن در 
مدرسه السینو پرادو بود ولی چون برده با متلک وجنگ و دعوا میانه ای نداشت 

مرتب زور می شنید و سر انجامی شوم یافت.
سلسله مراتب شامل همه گروه ها می شد. دانش آموزان سال اول را سگ ها 

می نامیدند:
صدا پرسید: " تو سگی یا آدم؟"

"سگم ، دانش آموز."
"پس چرا ایستاده ای، خبر مرگت؟ سگ ها چهار دست و پا راه می رن"

افسران بر حسب رتبه ای که داشتند ، ستوان یا سروان  همگی مسئول آموزش 
و مجبور به اطاعت از مافوق بودند. در راس آن ها سرهنگ:

سرهنگ از جا بلند شد.از افسران دیگر بسیار کوتاه تر بود و بی اندازه چاق. 
مویش کمابیش سفید شده بود و عینک به چشم داشت. به تک تک افسرها 

نگاه کرد. همه خبردار ایستاده بودند
سرهنگ گفت:" راحت باشین، بشینین."

ستوان ها صبر کردند تا سروان گاریدو بنشیند و بعد..."
راه بر هرگونه اظهار نظر یا پیشنهاد بسته و ارتقاء درجه، محل خدمت و حتی 
حفظ جان اشخاص در گرو چشم فرو بستن از حقایق بود و سکوت. اگر انسانی 
استثنائی چون ستوان گامبوا  پیدا می شد که در درستکاری و خدمت درخشان 
شهره بود. به محض لب گشودن در مقابل مافوق به اعماق سختی و گمنامی 

پرتاب می شد:
گامبوا گفت: "پرونده آرانا بسته شده. زنده کردن آرانا آسون تر از اینه که به ارتش 

حالی کنی اشتباه کرده."
به  ببرین شمارو  اگه  ببرین پیش سرهنگ؟  ندارین منو  " خیال  جاگوار گفت: 

سال های سگی:
 ماریو بارگاس یوسا 

برنده جایزه نوبل سال 2010
ترجمه احمد گلشیری

موسسه انتشارات نگاه
چاپ دوم 1384
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زیر نظر مریم ایروانیان

 
زیر زخم های کبودم

زبانی است سرخ 
که با لهجه رایج درد سخن می گوید...

به لکنت نمی افتد
هر چند آزادی را جوهر تمام کرده ست...

زبان من
در زندان هائی که حصارش به بلندای نگفتن است

حبس خود را کشیده است

می دانم
دهان که باز کنم

زخم های کهنه هم 
سر باز می کنند
و باد ها ناگزیر

سِر سبِز مرا
در شوره زار های گمنام 

دفن خواهند کرد 

از سکوت من تا سقوط تو
یک فریاد فاصله است

اما بگذار همچنان
زبان در دهان بنشانم

وبر هیزم حنجره ام
کبریت صدا را نکشم

دست شعرهای مرا باز بگذار
برای از تو گفتن
ابزار می خواهم
هزار واژه این جا

برای یک جمله به تو
صف بسته اند

ویک نگاه از تو کافی است
تا به زانو آورم

هجاهای کوتاه و بلند کشیده ام را

پروانه ها که قربانی  هر شمع و ناشمع شوند
این جا 

مگس ها آشیانه خواهند کرد

قلم 
دست های مرا گرفته است

بلندم می کند
من ولی

 روی پای حرف هایم 
نمی توانم بایستم

                  
                                               مینا آقازاده

هیچ وقت از جنگ
شعر ننوشته ام

از میدان های مین که فقط
ماه مى توانست از او بدون فالش دور بزند!

این شهر عجیب نیست؟
باران را اسیر گرفته اند

واز دریا هم حِق سكوت!
چشم ام به دیوارهای خشک که می افتد

لوله ی تانک را نفرین می كنم !
چرا این شهر کندو ندارد

و چرا زنبورهای کارگر
همه سر به خاك شده اند؟!

باید کودك بود تا سادگی را
شبیه خودش دید:

از کوچه ها لى لى کنان عبور می كنم
بس كه مادران دل هایشان را

پشت پای سربازشان جا گذاشته اند!

عشق های امروزی
بوی باروت گرفته است

و تا سكوت می كنم
صدای تفنگى به گوشم می رسد

که مدام برایم ماشه می كشد!

تعجب می كنم به قحطِی پنجره ها
و به پشت بام هایی كه سوراخ شده اند! 

تعجب می كنم از آسمان و
رنگ آبى

که ازسوراخ خانه بر سِر سفره ها چكه نمی كند!
تا به حال شعِر جنگ ننوشته ام

مخصوصا از تفنگ هایی كه رو در رو با آدم صحبت می كنند!
چرا انضباط ام کم شده است

و چرا پشت آفتابى که هنوز در دفتر نقاشی ام نكشیده ام
همه صف کشیده اند؟!
رادیوها موجی شده اند

و صدای آژیرها در آمده است!
به گمانم باید پناه بگیریم در دستهای سردارانی که امروز

پشِت آن داغ گذاشته اند. 
                                       بهرنگ قاسمی
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سرگذشت شعر پارسی

اسارت  و  یافت  روان  های  قالب  ه.ش. شعرفارسی  در سده ششم  که  گفتیم 
دربار شاهان را رها کرد و دردل مردمان جای گرفت و برزبان آنان جاری گشت. 
فرهنگ ایرانی و آداب و رسوم وعالیق توده ها درغزل و قصیده و قطعه سروده 
شد و از زبان نظامی و خاقانی در بستِر روِد قرن ها جاری شد و ایرانیان در 
و  بردیم  نام  را  این سده  بزرگ  و شاعری شهره شدند. شعرای  به شعر  گیتی 
شرحی کوتاه از هرکدام نگاشتیم. با شرح احواالت دو ستاره درخشان دیگر با 

قرن ششم بدرود می گوییم:

عطار نیشابوری
فرید الدین ابوحامد محمدبن ابراهیم کدکنی ، مشهور به عطار، درسال 540 
دارو  پدر  محضر  در  نخست  آمد.  بدنیا  نیشابور  ازتوابع  کدکن  قریه  در  ه.ش. 
شناسی و داروسازی را فرا گرفت و به تربیت شاگردان و مداوای بیماران پرداخت

به داروخانه پانصد مرد بودند
که  تعلیم  و  تعلم می نمودند

عطار به ری ومصر و دمشق و مکه و ترکستان سفر کرد و از سیر و سلوک توشه ها 
بر گرفت و سرانجام در سلک صوفیان در آمد و کمربه خدمت نجم الدین کبری 
و خلیفه او شیخ مجدالدین کبری بست و پس از طی مراحل سلوک از قافله 

ساالران این راه شد.
از شیخ فرید الدین عطار آثار بدیعی به یادگار مانده که به کوشش دانشمندانی 
گرانقدر چون محمدرضا شفیعی کدکنی تصحیح و عرضه گردیده: اسرارنامه، 

الهی نامه، مصیبت نامه، دیوان اشعار، تذکره االولیاء، ومنطق الطیر.
در عظمت آثار عطار همان بس که به بیتی از موالنا جالل الدین بسنده گردد:

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

او چون سلف خود ناصر خسرو قبادیانی از زمانی که به شعر و شاعری پرداخت، 
مدح و ثنای کس نگفت و در همه عمر به ارشاد ودستگیری خلق پرداخت. از 
تعصب بری بود و این خصیصه مذموم را مایه عقب ماندگی و عدم رستگاری 

می شمرد:

ای   گرفتا ر  تعصب   مانده ای
دائما دربغض و در حب مانده ای
گرتو الف از عقل و از لب میزنی
پس  چرا دم در تعصب می زنی

منطق الطیر یکی از منظومه های گرانبهای زبان فارسی و از شاهکارهای اندیشه 
ایرانی است که بصورت مثنوی سروده شده و مجموعه ای است از داستان های 
این  در  عطار  روان سروده شده.  و  نغز  اشعاری  قالب  در  که  عارفانه   شیرین 
کتاب داستان هدهدی را شرح می دهد که راهنمای مرغان جویای سیمرٍغ، 
می گردد و پیشاپیش آنان به پرواز در می آید تا آنان را یه جایگاه سیمرغ یا َقّله 

قاف معنی برساند:
 

...
دختر ترسا چو َبرَقع بر گرفت
بندبند شیخ آتش در گرفت

چون نمود از زیر برقع روی خویش
بست صد زنارش ازیک موی خویش
گرچه شیخ آن جا نظر در پیش کرد

عشق آن بت روی کار خویش کرد
شد به کل از دست و در پای اوفتاد

جای آتش بود و در جای اوفتاد
هر چه بودش سر به سر نابود شد

زآتش سودا دلش چون دود شد
شیخ ایمان داد و ترسائی خرید
عافیت بفروخت رسوائی خرید

...
شیخ فرید الین عطار در 618 ه.ش. در حمله مغول  به شهر نیشابور به قتل 

رسید و مدفنش در محله شادیاخ این شهر زیارتگاه صاحبدالن است.

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
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دانش آموزان عزیز مدرسه ایرانیان سن دیگو،

به سال آموزشی 2013ـ 2012 خوش آمدید. آیا می دانید که مدرسه 
ما امسال روز نهم سپتامبر بیست و پنجمین سال تولدش را جشن 

گرفت؟ تولد مدرسه ایرانیان سن دیگو مبارک.

از روزهای مهم فصل پاییز، جشن مهرگان است که در گاهشمار یا 
تقویم ایرانی روز شانزدهم مهرماه است. ایرانیان قدیم روزهای سال را 
هم مانند ماه های سال نامگذاری می کردند و در ماه روزی را که نام 

روز و ماه با هم یکی می شده است، جشن می گرفتند. به این ترتیب 
مهرگان جشن ماه مهر است که اکنون نیر در میان ایرانیان جشن 

گرفته می شود.
از نقطه نظر داستان های اسطوره ای، مهرگان روز پیروزی فریدون بر 

ضحاک و اسارت ضحاک در کوه دماوند است.

آغاز پاییز هنگام برداشت محصول و پس از برداشت، هنگام 
شکرگزاری است و ایرانیان به هنگام مهرگان زمین و آب و آفتاب را 

گرامی می دارند. مهرگان جشن عشق و دوستی، مهر، و زمان تجدید 
پیمان ها و دوستی هاست.

ما هم از این فرصت استفاده می کنیم و به نونهاالن و نوجوانان 
مدرسه ایرانیان و خانواده های گرامی شان مجددا ابراز مهر و دوستی 
می کنیم و برای همگی، کانون خانواده پر عشق و سفره پر نعمت آرزو 

داریم.      
                                                مهرگان بر شما خجسته باد 
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آن بال های ابریشمیِ  سبز، قهوه ای، فیروزه ای ونّقره ای شان، بدان نیزارها  
پناه می َبَرند و نادیدارند؛  اّما شب هایی که ماِه َبدر، بیدریغ  بر این برکه ام 
می تاَبد، یا بعضی از روزهای آفتابی، برکه می شود ــ ُدرست برعکسِ  تعریف 
"جزیره" ــ یک ُبّته جّقه ی بزرِگ آب ، میانِ  این همه خاک  و ِ گلی که  دورش 
گرفته. آبش کم  و زیاد می شود در فصولِ  مختلف بله؛ اّما همواره و در همه 
فصول و بخصوص شب های مهتابی، آنقدر آب  دارد که، بتوانی سایه ی ماه را 
در هرحالتش و برسفره برکه بشناسی و یا هنوز آنقدر آب دارد که، مرغابی هایش 
کمتر نشود از همان شش تایی که، من همین دیشب هم، برای قناریِ  خانه و 
اینَ پری خانمم شمردمشان. نه! کم نشده اند، زیاد هم نه هنوزــ مثِل  دیروز؛ 

مثلِ  پریروز؛ مثِل  چهارسال پیش.
" بی بی" را پدرِ  َ پری آوردند خانه مان ــ سه سال پیشتر و در یک صبح ِ  آفتابی 
ِ اوایل اکتبر. و این طوری ها بود که ، بی بی آمد به این خانه، و با یاداشتی  
چسبانده شده بر پیشانیِ  یکی از دریچه های  قفسش، به این مضمون که: این 
قناری سالم ست وخرجی هم ندارد. و  وسط  و کفِ  قفس،  یک بسته ی نوِ  

دانه قناری گذاشته بود  صاحبِ  قبلیِ  بی بی. 
و پدر گفته بودند که، می بینید! چه قناری قشنگی یه  وچه قفسِ  َتروتمیزی  
هم داره! نه؟ آخرچطوری دلشون اومده  این بیچاره رو  بذارن ُتو کوچه، َدم ِ  

این سطل آشغالهای ُگنده ی جلوِ  خونه تون؟  
 به هرحال ، من و َپری هدیه ی پدر را به  فال ِ نیک گرفتیم و به پیشنهاِد  
پری، اسمش را گذاشتیم: بی بی.  بعدها  هم  و با آنکه ــ با آنُ سوتهایُ بلبلی 
که  برای زنها می کشید ــ فهمید یم َنرست؛ باز هم اّما نامش عوض نکردیم.          
این   انگار مرا کاری نیست مگر، حاضر و غایب  کردِن  بله! بیکارم دیگر.  و   
ُپوزه های خونی که  با  اغلب  پرنده های حیاطک؛ آن سه"کایوتِی"   مرغابیان؛ 
PREY  و زیِر نوِر این چراغ های پایه بلندش رّد می  بعضی شب ها، ازعرض  ِ
شوند سالنه سالنه و اّولی که می رسد آن طرفِ  خیابان، منتظر می ایستد تا 
دّومی هم بگذَرد وبعد، دوتایی می ایستند ــ  با آن دهان های ُپر دندانِ  یکسره 
سفید که، مثلِ  تیغه ی اّره ای ازعاج  می درخشند ــ به انتظارِ  سومی هم؛  
و بله! پرداختن به همین خیال بافیهای دوست داشتنی ام،  و مثلن این شاید 
خّیال که: آره! من این طوری خانه ام را نه برآب، که برِ  آب  ساخته ام ــ خانه 
ُپر از گرمایی که  مهربانی های   ای با سایه های سوخته گاهی، و گاهی هم  
َپری، و حّتا این آخری ها  َکج ُخلقی هایش، آنرا از یکنواختی نجات می دهد و 
از دور، خانه ای معمولی نشانش می دهد که، مرد و زنی بعد از میان سالگی، 
دارند روزهای رفته شان باهم  را حساب می کنند، واحتماال روزهای نیامده ای 

را که، یکی شان باید  بی آن دیگری َ سر کَند.
پری، همواره و بخصوص این آخری ها، سرزنشم می کند که، آره تو نذاشتی! 
نگاه  کن  حّتا این بی بی هم دیگه پیرشده و همین روز ا ست که ... اّما  دیشب، 
و بعد از آنکه، از کنارِ  برکه برگشتیم و دو / سه  جرعه "ِ هنسی" نوشانیدمش ــ 
بلکه  راحت تر بخواَبد ــ و بعد ش تا رختخواب هم  بدرقه اش کردم، و آنوقت 
لحظاتی  هم نشستم کنارِ  نَفسهای بلندی که درخواب می  کشید، بله! آمدم 
وقفسِ  بی بی را برداشتم و سالنه سالنه آمدم پله ها را پایین. و در حضورِ  شبی 
رنگی ، دریچه های قفسِ  بی بی را گشودم. اّول، چند لحظه  ُپرسان و نگران  
نگاهم  کرد. دسته ای بوته ی سیر، ریزریزکردم زیر هر دو دریچه اش. اّما بی 
بی، حیران  فقُط ُدور وَ بر نگاه  می کرد.  و سر انجام، نمی دانم  بعد از چند  
سال، باچنگالهایی َکج و ُکول ــ که آنقدر بلند شده بود که، هیچ به چنگش 
نمی آمده بود، مگرهمان میله های نازکِ  َقفسش ــ برشبنمها ُسر ُخورد و بر 
سطح آهنیِ  میزک حیاط من. و بعدش، من هم ُتند برخاستم  با  قفسِ  خاّلی 
ِ او  بَرَوم  که، سیگارِ  آخر شبم را کنار آن سطل های آشغال  بزرگ وُ بوگندویی 

ِبِکشم که، سی چهل متری با حیاطک فاصله دارد. 
  دیشب  همان اّول که، خستگیِ  بعد از کار، خواب از چشمان  پری دزدیده 

بود، دعوتش  کردم که: 
 " قناری! بیا بریم آن باال." 

 پرسید:" کجا؟"
از باغچه ها  و  باید  اّول    گفتم: "هیچ جا! همین ُپشِت خانه.  دور نیست. 
بعدش ازهمینPREY ی خودمان ّرد شویم ــ همین بیست سی قدم را. و باید 

از  باال  نگاهش کنی."
 بعد رفتیم و از باال نگاه کردیم  برکه را دیشب و نزدیکی های ساعت یازده، 

 

گفتی که ترا شَوم  مدار اندیشه   
دل خوش کن وبرصبر ُگمار اندیشه 

کوصبرو چه دل  کانچه دلش می خوانند  
 یک قطره خون ست و هزار اندیشه

                                  رباعّیات حافظ
 

    خانه ی ما، اگرچه دریک محله ی اعیان نشین قرارگرفته؛ اّما دور و َبَرش 
را بیاباَنک ها و بوته زارهای َ تک وُ توک سبز، و درختچه هایی فراگرفته  ست 
که بعضی بوته های سیرند؛  بعضی نهال های کاج؛ و بقّیه را البّته من نمی 
دانمشان. و همین بیابانک هاست که، این مجموعه آپارتمانیِ  ما را جدا می 
اّما از طرف ِ دیگر، چون این  کند از آن خانه های اعیان نشیِن این منطقه. 
آپارتمان  ما آپارتمانی ُنقلی ست، " َپری" از پس ِ پرداخت اجاّره اش برآمده تا 
حاال. می دانی؟ آخر من دو سال ست بی کارم و فقط با در آمدِ  َپری ست که 
چرخ  زندگی دونفره مان گذشته تا حاال، و البّته بد هم نگذشته؛ چون انگار 

خیلی زود گذشته اّیام مان.
َپری، هرچند بعضی روزها ناگزیرست بیش از ده ساعت سرپا بایستد ــ  آن هم 
با آن رگهای برآمده ی بنفش و آبیِ "واریس"ی که، تمامیِ  ُپشت عضله ی نرمه 
ی ساقِ  پای  راستش را جاجا کبود کرده ــ  با این همه؛ اّما چون کارکردن 
با بّچه ها را دوست دارد، هیچ شکایتی نمی کند این پری خانِم من که، دریک 
فروشگاهِ  لباس بّچه کار می کند درهمین "اسِپکت ُروم" که، مرکز خریدی ست 

نزدیِک خانه مان. 
خانه ی ما، آپارتمانی ست یک اتاق خوابه  با یک دستشویی و حمامی کوچک  
ــ  الرن"   " خوانده ی  بّچه  ازعکسهای  ها.  بّچه  ازعکس   ُپرست  هم،  خانه  و 
همین دخترِک امریکایی ای که همکار پری ست ــ از دوروزه ی اش  گرفته در 
بیمارستان، تا همین سه روز پیش که، الرن و دوست  پسرش،  دو  سالگیِ " 
مالی" را جشن گرفتند روی  االکلنگی در این پارک نزدیک خانه ی ما.  یا مثلن 
ُپرست از عکس های"نادر"، پسرداییِ  شبنم که دوستِ  برادر پری در ایران ست   
 و... وخانه ی ما، در یک مجموعه ی آپارتمانی قرارگرفته ست، در تقاطع  آزاد 
راِه 405  و همین"PREY"، که با اندکی تغییر در امال یا تلّفظش می شود این 
َپرِی من.    PREY را  در امتداِد آزاد راِه 133 ساخته اند. همان جایی که، 
ازمنتهاالیه جنوب ِغربی ِ آن، یعنی همین حیاطک دوست داشتنی من، می 
شود  بعد از غروب آفتابِ  جنوب کالیفرنیا، آن" اسِپکتُ رومِ " درخشان در نور 
ِ آبی وبنفشِ  نئون هایی را دید که، با خطوطی راست و بی هیچ شکسته گی 
ای سعی می کنند، تاریکی را بیدریغ، جلّوه ای رنگارنگ ببخشند با آن خطوط 

آبی و بنفش در روبه روی من. و نیز، با آن هفت الوار نورِ  آفتابی ای که ، بر 
آسماِن  ُدور و  َبر ِ خانه ی من و َپری می تابانند  نورافکنهای ِ این  ِاسپکت 

ُرومم، و آسمانِ  ما را ُگله ُگله، مهتاب مهتابی می کنند .
در آزاد راِه 405  هم ، مثلِ  این حیاطکم، همواره چشمه های خون و آفتاب  
جاری اند. منتها در 405، خون وآفتاب در دو جهت مخالفِ  هم در حرکتند : 
دو چشِم آفتابی دارند زیرِ  پیشانی، که می آیند و دو چشمِ  خونی در زیرِ   زانو، 
که همیشه هم دارند می روند ــ این ماشین های در  آیند و رونِد  405.  و من 
فقط چشم های خونی و آفتابیِ  آنها را می شمارم ــ چه آنها که دارند می آیند 

و... و چه، بله! رفته ها را: هفت تا خونی... هشت تا طالیی... 
آپارتمان هایی که یکی اش  ِ ردیف  البّته ُپشت  این حیاطک ــ   ِ ِ چپ  سمت 
هم  همین خانه ی ماست ــ یک برکه ی بزرگ ست: بعضی وقت ها که، آبش  
کمترست، و از باال نگاهش می کنم، سطح آب هایش حواصیلی بزرگ را تداعی 
می کند که، در راسته ی گردن دراز و باریکش  و نیز در دلِ  ُگنده اش،  دو  
نیزار سبز شده  وشب هایی که ماه تاریک ست، این شش تا مرغابیِ  من،  با 

 بیژن بیجاری 

گزارش ِ نخجیـــر



15 شماره  142  آذر - دی  1391 

که زیرِ  آن هفت َ الوار ُنورِ  ِاسپیکت  ُروم، و از آن باال، چه خوب دیدار بودند 
هرششن تاشان ــ درزمینه ی آن حواصیلِ  بزرگ و درحضوِر آن هفت َ الواُرنور. 
و ُدوروَ بِر من وَ پری هم،  فقطُ  قوُرقورِ  قورباغه¬ها وُهو ُهوی  آزاد راه بود و آن 
چشمهای خونی که می رفتند وآن چشم هایی که، آفتابی بر می گشتند. و ما 
آنقدر ایستادیم آن باالــ و هرچند بیشتراز چهارپنج دقیقه هم طول نکشید ــ تا 

َپری پرسیدم:" پاهام درد می کنه.  نمی خوای برگردیم خونه ؟ "
جوابش نگفتم تا، باز پرسید:"ِ کی برمی گردیم آخه خونه؟"

 گفتم:" هیچوقت راستش! اّما... اّما باشه حاال که می خوای ِبزن  بریم قناری 
ام." 

داشت راه می افتاد که گفتمش:   
پایین خانه  از آن  اّما فقط نگاه کن به این حواصیل که، روزها و وقتی من   "

نگاهش می کنم رسمن و فقط یک بّته جّقه آبستُ نقره ای و آبیِ  آبی." 
و قناری  مرا پرسید که:

" حواصیل دیگه یعنی چی؟ ربطی هم داره به بواسیر؟"
خندیدیم با هم. اّما  پیش از برگشتنِ  به خانه، باز گفتمش:

" نگاه کن به همین برکه، و این شش تا مرغابی! نگاه  کن که چطوری دارند  
دزدکی انگار، من و ترا شماره می کنند خانمِ  من! اینها جّنی شده اند یامن؟ 
پیغمبردارم   وبه   پیر  به  کن!  نگاه  خوب  ولی  ها؛  اّما  نگی  کسی  توبه  لطفن 

راستش رامی گم."
پری گفت:" راستی راستی پاک ُخل شدی ها!"

 " آره دیوانگی! اّما... امّا چه کنم که نمی توانم کارِ  دیگری بکنم ــ مگر همین 
شمردِن  دو، سه... و همین!"

و بعد هم ،َ پری را دعوت کرده بودم که:
" نگاه ُکن! باز نگاه کن که، انگار این ِ برکه ی ُنقره ام را هم، یخ بسته اند ــ 
ُاون  َپری خانم جانم! خوب نگاه کن که، چطور   ...ِ ُنور  لوار  َا  ِاین هفت   زیر 
توهم  راستی  دارند!  برنمی¬  سَرمان  اَز  دست  هم   اینجا  و  هنوز  الشخورها، 

بشمارشان شش تایند نه؟

گفتم که، این حیاطک نه زشت ست و نه زیبا. بله، همین ست که هست و 
مثلِ  آنچه برپیشانی مان نوشته شده ! و روبه رویش واینجا که من می نشینم 
ــ  وروی معمولن سرمای شبنم های برآهنِ  نیمکت هایی که می سوزاَندُ پوست 
را در زیرِ  شلوارهم حّتا ــ می توانی، هم  دو آزاد راه  ببینی و هم ُپلهایی که، 
آزاد راه های دیگر را به هم وصل می کند  و نیز شاهراه هایی که ازهم جدا می 

شوند و، نیز آن مرکزِ  خریدِ  رنگی را هم  در شبها.
با   پارکینگ های مجموعه،   ِ اند کنار  ِ من، محلی ست که، ساخته  حیاطک 
دو  منقلِ  زغالی برای  کباب کردن جوجه، گوشت و سوسیس و بوقلمون ، و 
دوتا میز و شش نیمکت آهنیِ  ثابت در ُدورِ  میزها. میزها هردو، وسط شان 
سوراخی دایره  تعبّیه شده برای میله ی چترِ  باران و یا آفتابگیر؛ اّما حیاطِک 
من، بی چتر ست. و وقتی من باید، برای کشیدِن  یکی از آن هفت  سیگاری 
ازاین نیمکت ها بنشینم، نه!هیچ  چتری  که پری ام مقّرر کرده، روی  یکی 
باالی  َسَرم نیست و چه بهترهم . اینجا می نشینم  روی همین  نیمکت  و  
ُگرده ام  را تکّیه می دهم به لبه ی این میزوخیّره می شوم به روبه رو. و رو به 
رویم ، این تیغه ی  تابلویی  پیداست که، می دانم  وقتی ازروی  ُپلی بگذری 
که، 405   را می رساند به این سه راه که ، َسمتِ  راستش مجموعه  آپارتمانی 
ِ ما قرار دارد، نوشته  شده: PREY.  و همین  نخجیر یا همین خانه ی ما و 

حیاطکِ  مرا  نشانه گرفته. 
و  آت  و  زباله  های  کیسه  کردن  َپرت  هم،  ما   ِ آپارتمانی  ی  مجموعه  دراین 
آشغالهایی مثلِ  َته یا پاکتهای خالیِ  سیگارو کبریت، به ُپشتِ  نرده هایی که  
بوته زارهای  ُدورو َبرِ  مجموعه را، از محوطه وحیاطکِ  من جدا می کند، قدغن 
آشغال  این سطل   ها،  ازمنقل  یکی  نزدیکِی   اّما درحیاطک، درهمین  ست. 
راتعبّیه کرده اند  که، شده زیرسیگاری من. و راستش اینکه، وجودِ  این سطل 
آشغال، آسودگی ای می بخشد م که ، چشم نوازِی  چشم انداز ِ حیاطکم را 
کامل می کند: بله اینجا  جان می دهد برای َ ور رفتِن باخّیال. و من هم می 
نشینم تا باخّیالِ  راحت، یکی  از آن هفت سیگار را بگیرانم  و بنشینم  به ُمرور 

ِ آنچه جا گذاشته ام درآن خانه ی ویران شده.
 دُر بوته زاران و آسماِن  ُدورو َبِر این خانه، و در هر ساعتِ  شب وروز، پرندگاِن 

ُجور وا ُجوری حضور دارند: از آنها که دانه خوارند و چه در پرواز،  ویا برزمین 
همیشه  پلکند،   می  حّیاط    ِ کاج  این   َبِر  و  ُدور  دارند  وقتی  ومثلن  باشند 
آن  شاهین  مثلن  بگیرتا  تا،  تا شانزده  مثلن،   ازدوتا  زوج ست،   تعدادشان 
وعقاب و ِ قرقی که، گوشتخوارند و همیشه هم تنها. اّما  گفتمت  که من اغلب، 
می آیم ومی نشینم  توی همین حّیاطکِ  با این منقل های خاموشش  ــ چه 
دو ساعت و پنج دقیفه بعد از نیمه شب باشد، یا چه هنوزنیم ساعتی به ظهر 
مانده باشد، و یا هر ساعتی.  و معمولن هم  این پرندگان من، یا خوِد خودشان 
هستند ــ مثل ِ تا وقتی آسمان تاریک نشده ، ومثلن روزها ــ ویا فقط صدا 
وحرف زدنشان بایکدیگر را می شنوی، وقتی آسمان  تاریک  است  و هوا هم 
خاموش. اّما... اّما! بعضی را من، دقیقن  از صدا شان می شناسم. می دانم، 
این  صدای  خفاش  دیشبی یا  ُکوُکومه ی  پریروزی نیست؛ این  صدا، آره همان  
َبغ َ بغو یا ُهو ُهو، یا ُکوُکویی ست که من می شناسمش.  فقط من، می دانمش 

کیست  ونامش  گذاشنه بوده ام. 
یا... یا این یکی، همین پرنده خارزاری که، همین اآلن دارد جلوِ  من وتِو  در 
خّیالم، ِ هی  ُدوروَبرِ  این کاج، خط  می ِکشد. می دانم  باَوَرم نمی کنی؛  اّما 
این، خودِ  خودِ  پدرم ست که، شش سال پیشتر او را درایران جا گذاشتم. یا، 
یا...نگاه کن به این یکی: نه! نه! ازاین ها را اینجا من  ندیده بودم ــ همانطور 
که مثلن الشخور. شاهین و عقاب وِ قرقی وکالغ سیاه آره ؛ اّما این طوریهایش 
را ققط درایران داشتیم. نگاه  کن! چطوری نشسته براین تیغه ی تابلِو روبه روی 
من ــ همینPREY . و...آره! خوِد خودش ست: رسمن یک کالغ ِ  خاکستری، 
که با این منقارِ  زغالی اش  نشسته  روی  سینه ی قنارِی  خوشخواِن  خانه ی 

من ودارد، این َور و آن َورنگاه می کند.

تحریِر نخست :  16 دسامبر 2006/ جنوب کالیفرنیا
ایـن تحریر : 28 دسامبر  2006/ جنوب کالیفرنیا  
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گزارش
 رضا خبازیان

در ماه گذشته دوستداران موسیقی اصیل و یا به قولی کالسیک ایرانی در 
شهر سن دیگو شاهد برگزاری دو کنسرت از سازهای ملی بودند. اولی اجرای 
گروه "زخمه" بود که با همت گروه دانشجوئی "ایستا" در دانشگاه یو سی سن 
دیگو به روی صحنه رفت و دومی به مناسبت جشن مهرگان با همت کانون 

فرهنگی ایرانیان سن دیگو در سالن نوروساینس برگزار گردید.
کنسرت گروه زخمه را دوست هنرمند و همشهریمان آقای کورش تقوی 

رهبری میکرد و نوازندگان عمدتا از میان هنرجویان کالس های متفاوت 
ایشان انتخاب شده بودند، و گروه همنوازان را هنرمند صاحب نام موسیقی 

ایران آقای ساالر عقیلی از میان نام آوران مطرح موسیقی ایران انتخاب 
نموده بود. به همین دلیل نباید در حول و حوش نوایی که در سالن به گوش 
تماشاگران می رسید به مقایسه دست زد که چنین قصدی نیز در کار نیست. 

هدف از این نوشتار نگاهی مختصر و گذرا به این دو برنامه – هر چند با دو 
کیفیت کامال متفاوت  ـ در راستای هدف، بینش  و پیام نهفته در این دو 

اجرا می باشد.
در برنامه ارائه شده توسط گروه "زخمه" همدلی، صداقت و کوشش برای بیان 

بهتر ملودی ها بسیاری را به خود معطوف کرده بود. در انتخاب قطعات 
یکدستی و صالبت وجود داشت و ملودی ها ساخته و پرداخته بزرگان 

موسیقی ایران، از جمله استاد ابوالحسن صبا، بود. این حال و هوا درهر دو 
نیمه برنامه بطور غالب حکمفرمایی داشت و با وجود تنوع قطعات عمدا به 
چفت و بست ردیفی توجه شده بود تا عامل "سرگرمی حضار" که این روزها 

دغدغه بسیاری از هنرمندان مطرح روزگار ماست. 
در برنامه گروه همنوازان با رهبری ساالر عقیلی، استادی نوازنده پیانو خانم 
شریعت زاده به ملودی های انتخاب شده رنگ و طعم  دلنشینی داده بود. 

که همگون با صدای شفاف و رسای آقای عقیلی،  بخش اول را بسیار مطبوع 

و دلچسب نموده بود. در بخش دوم  با وجود استفاده از کالم شاعران مدرن 
و صاحب نام ایران چون سایه و کسرائی و اخوان ثالث ملودی ها یک خط و 

گاه یکنواخت و تکراری ساخته شده بودند و   نبودن نوای هژمونی بخش پیانو 
اجرای کلی گروه را تنزل داده بود. 

در مجموع کار گروه زخمه را باید بیشتر در زمره کارهای فرهنگی ارزیابی نمود  
و آنان را در ادامه کار زیبا و سودمندشان تشویق، یاری و همراهی نمود و کار 
گروه ساالر عقیلی و همنوازان را در راستای یک کنسرت حرفه ای مورد نظر 

قرار داد. مسلما هر یک از ما با توجه به تعریف  و توقع خاص خود از حرفه ای 
بودن موسیقی، به گونه خاصی این برنامه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

آنچه بیش از هر چیز در مورد هر دو برنامه شادی آور بود میزان استقبال هنر 
دوستان شهرمان بود و سکوت زیبائی که در حین اجرای برنامه در هر دو 

سالن حکمفرما بود. این دستاورد گرانقدر نماینده رشد فرهنگی ایرانیان خارج 
از کشور، حد اقل در اقلیم سن دیگو، است که جای تشکر ویژه را برای خود 

محفوظ می دارد.
در پایان نیز یادمان باشد که از دست اندرکاران گروه دانشجوئی "ایستا" و 

کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو تشکر وافر خود را ابراز داریم.
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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.

           9265 Dowdy Dr. # 105, San Diego, CA 92126
           Tel (858) 653 0336ـ  *  Fax (619) 374 7335ـ
           Email: pcc@pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری 
برای نشریه آینده )شماره 143( مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس 
تا 30 نوامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

    
سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی  ـ آمریکایی

www.iasfund.org     )858(  653- 0336

خیریه یک دالر در ماه 0336  ـ653 )858(
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150 

http://www.facebook.com/pages/DollarـaـMonthـFund
Dollar A Month Fund’s 6th Annual
Children’s Charity Fundraiser
Casino Night 
November 10, 2012 at 7.00pm to 11:00pm

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

 Book Club  آخرین شنبه  هر ماه
Sufi Mediterranean Cuisine
5915 Balboa Ave، San Diego, CA 92111
http://nakhnamaa.blogfa.com

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 0336 ـ653)858(

21 دسامبر 2012 جشن شب یلدا
تلفن تماس:0336 ـ653 ـ858

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن : 6389ـ717 )858(

آموزش تار  زیر نظر علی نوری   تلفن: 2774ـ262 )310(

آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن: 9634 ـ735 )858( 

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

تلفن تماس 0336–653 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 0336 ـ653 )858(

International Chilren Day
 بمناسبت روز جهانی کودک 

Sunday, November 18 
at Iranian School of San Diego from 11 AM  to 12 PM

شعبه اول    یکشنبه ها ساعت 9/5صبح  تا   1 بعد از ظهر
 در مدرسه مونت کارمل  

شعبه دوم   پنجشنبه ها   ساعت 8-6 بعد از ظهر 
 در مدرسه مونت کارمل  

Branch I: Sundays  at 9:30 AM - 1:00 PM
Mt. Carmel High School
Branch II: Thursdays  at 6:00 PM- 8:00 PM
Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School 
9550 Carmel Mountain Road 
San Diego, CA 92129
For more information: 858-653-0336

  آکادمی رقص های ملی 0336  ـ653 )858(

ُISSD Branch I: Sunday at 9:30AM- 1:00PM
Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road   San Diego, CA 92129
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هابیل و قابیل
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 یا مخالفت با 
هر یک دارند می توانند با آدرس ای میل پیک ما را در جریان قرار دهند. 

گفتار این بار در رابطه با "انتخابات" می باشد.
 

هابیل: اگر میت رامنی انتخاب بشه باید جمع کنیم و از این مملکت هم 
بریم. به خصوص اگر کنگره هم دست اونا بیافته، دیگه هر سه قوه دست اونا 

خواهد بود و آنچنان یکه تازی بکنند که اونورش ناپیدا!

قابیل: یادمه قبل از انتخاب مجدد جورج بوش در سال 2004 هم همین 
حرف را می زدی. ولی نرفتی و موندی!

هابیل: االن دیگه فرق می کنه. حرفی که می زنم بیشتر از ناامیدی از مردمه. 
یعنی اینا چطوری اون فجایع زمان جورج بوش رو فراموش کردن و چطوری 

یادشون رفته که دوتا جنگ الکی رو چطوری به پا کردند و توش موندن. 
چطوری اقتصادی رو که اضافه درآمد هم داشت به قهقرا کشوندن. چطوری 
مردم اینا یادشون می ره و دوباره به اون افراد و سیاستمدارایی رای می دن 

که امتحانشون رو همین چند سال پیش دادن و رفوزه شدن.

قابیل: خوب جای ناامیدی هست. خیلی از مردم حافظه خوبی ندارن و 
حتی اگر به اشتباه خودشون هم پی ببرن، دوباره همون کارو می کنن به 

امید اینکه نتیجه دیگه ای بده. ولی قضیه به این سادگی ها نیست. بعد از 
انتخابات 2008 و پیروزیی اوباما، حزب جمهوری خواه تقریبا از هم پاشید. 

ولی دیدی که اونا هم ول نکردن برن و دو سال بعد چطوری تونستن مجلس 
رو از دست دموکراتها در بیارن. قدرت محافظه کارا و پشتوانه مذهبی اونارو 

نباید دست کم گرفت.

هابیل: همینه دیگه. ازیه طرف می بینی که محافظه کارا چطوری با هم یه 
دست کار می کنن و حرف خودشون رو هر چند بی ربط و به ضرر جامعه 

به کرسی می شونن ولی دمکراتها هر کدوم ساز خودشونو می زنن. تازه اگه 
واقعا رامنی برنده بشه یه مقدار زیاد تقصیر همین دمکراتها و لیبرال هاست 
که از دست اوباما باصطالح ناراحتند. که چرا فالن و بهمان را که قول داده 
بود انجام نداده و بنابر این قهر کرده اند و خونه نشستند. همون کاری که 

سال 2010 کردند. دلخوری من از جمهوری خواها نیست اونا بهر حال به اون 
چیزی که معتقدن به هر قیمتی شده عمل می کنن. آدم تکلیفشو با اونا می 

دونه. ناراحتی من از دمکراتاس که پیگیری ندارن.

قابیل: تا حدودی بهت حق می دم ولی چاره ای نیس. این دوتا دیدگاه وجود 
دارن و مثل اال کلنگ یه وقت این باالست یه وقت اون. ظاهرا به نظر می آد 

که یکی سر کار می آد با قول و قرارهای آنچنانی. بعد مردم می بینن که قول 
و قرارها عمل نمی شه، می رن به طرف مقابل رای می دن. البته این ظاهر 

قضیه است! واقعیت به این سادگی نیس. این سیستم هرچند یکی از بهترین 

سیستم های موجود دنیاست ولی اشکاالت بنیادی داره. این اشکاالت رو با 
وجود اینکه خیلی ها می بینن و به اون آگاهن، به این سادگی ها نمی شه 
تغییر داد. هر کسی با هر قدر حسن نیت وارد این سیستم بشه قدرت مانور 

محدودی داره.

هابیل: این فقط توجیهه! انتخابات سال 2008 که یادته؟ چه شور و عالقه 
ای توی مردم بود. یک واقعه تاریخی رخ داده بود. امید توی مردم موج می 

زد. طرف مقابل به شدت انتخابات را باخته بود. کنگره یک دست بدست 
دمکراتها افتاده بود. توی سنا اکثریت مطلق رو به دست آورده بودن. دیگه 
مشکلی نبود. تمام ایده های که مردم رو جلب اوباما کرده بود مثل تعطیل 
کردن گوانتانامو، ایجاد سیستم بهداشت عمومی و غیره. همگی به مجلس 
رفت. کی جلوی اونارو گرفت؟ البته جمهوری خواها ولی به کمک عده ای 
دمکرات که از جمهوری خواهاهم راست تر بودند باسم "بلوداگ دمکرات". 

گوانتانامو تعطیل نشد، الیحه بهداشت عمومی به "اوباما کر" تبدیل شد چرا 
که منافع کمپانی های بیمه باید حفظ می شد، بعد هم آنچنان گره ای ایجاد 

کردن که در 2010 با اون شکست مواجه شدن.

قابیل: من به هیچ وجه قصدم توجیه کار دمکراتها نیست. ولی در نظر داشته 
باش که این دو حزب با هم تفاوتهای اساسی دارن حزب جمهوری خواه یک 
دست تره، ممکنه بعضی محافظه کارتر و رادیکال تر باشن، ولی در محافظه 
کاری و در خدمت "بیزنس" بودنشان نباید شک کرد. اونا معموال یک پارچه 
رای می دن، یک سری ایدئولوگ دارن مثل راش لیمبا و یک ارگان حزبی 
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دارن مثل "فاکس نیوز" که اغلب از اون تغذیه می کنن. برای اغلب اونا 
ایدئولوژی و دستور حزب واجب االجراست. حزب دمکرات در عوض با وجود 
اینکه از لحاظ تعداد بیشتره ولی بیشتر شکل جبهه و طیف داره تا حزب. در 
اون از راست های به قول تو "بلو داگ دمکرات" هستند تا لیبرال ها، تا چپها 
و سوسیالیست ها. اینها در کل خودشونو طرفدار "مردم" و در مقابل "بیزنس" 
می دونن. برعکس جمهوری خواها، اینا خودشونو موظف به پیروی از دستور 

العمل های حزب نمی بینن و اغلب بر اساس بینش و درک خودشون رای 
می دن.

هابیل: خوب مشکل همینه دیگه تا وقتی این طرف پراکنده اس و هر کس 
ساز خودشو می زنه و در مقابل اون طرف که مجهز و متمرکز و خط مشی 

مشخصی رو دنبال می کنه، معلومه که کی برنده می شه و کارو از پیش می 
بره. من نمی گم که چرا همه دمکراتها یه جور فکر نمی کنن. ولی ببین که 
اگه متحد نشن و جلوی اونا درنیان، اونا چه بالیی سر مردم و کشور در می 
آرن. دیدیم که توی این دوسال گذشته جمهوری خواها جلوی هر الیحه و 

طرحی رو که از طرف اوباما اومده بود گرفتن. این کار غلطه ولی بعضی وقتها 
دلم می خواد دمکراتها هم یه خورده قدرت نشون بدن نه اینکه هر طرف  

خمشون می کنی خم شن. همین میشه که مردم رو ناامید می کنن.

قابیل: ببین، واقعیت امر اینه که تا فشار روی اونا نباشه چیزی عوض نمی 
شه. اشتباه اکثر ما اینه که فکر می کنیم با انتخابات چه به نفع این و یا 

اون، کار تموم شده. اگه اوباما دوباره انتخاب بشه و حتی کنگره هم دوباره 
به دست دمکراتها بیافته، البته که قدم مثبتیه ولی کار تموم نشده چون 
چهار سال پیش هم همین اتفاق افتاد. متاسفم که اینو می گم ولی باید 

از جمهوری خواه ها یاد گرفت. دیدی با براه انداختن تی پارتی تونستن چه 
فشاری ایجاد کنن. من اثر مخرب کارشون رو تایید نمی کنم ولی شیوه فشار 

از پایین و از طرف مردم رو تونستن نشون بدن و نماینده ها رو مجبور کنن 
حرف اونارو پیش ببرن. جنبش اشغال وال استریت نمونه دیگه حرکت مردمی 

بود که تونست اثر خودشو هر چند محدود بذاره.
هابیل: خوب شد وال استریت رو گفتی. اینهم یه نمونه دیگه از عدم پیگیری 

دمکراتها و لیبرال هاست. دیدی چه شور و هیجانی ایجاد کردن. ولی چی 
شد؟ بعد از یکی دوماه با کارهای عجیب و غریبشون خودشونو مسخره مردم 
کردن. حاال هم احتماال خیلی هاشون توی انتخابات شرکت نمی کنن چون 

باصطالح ناامید شدن.

قابیل: البته به نظر من اثر خودشون رو گذاشتن. ولی فشار از پایین به راه 
های مختلف می تونه باشه. االن با کمک اینترنت، سوشیال مدیا و یوتوب 
خیلی راحت می شه به این کار دست زد. دیگه سرمایه ها و پشتوانه های 
آنچنانی الزمه این کار نیست.  کار سیاسی رو می شه از این راه ها انجام 

داد: یکی آگاهی دادن به مردم و یکی ایجاد فشار برای مسولین مملکتی و 
محلی. راه دیگه کار کردن با گروه های متشکل مثل " مووآن" و "ای سی ال 

یو" و گروه های مشابه اوناس. برای سیاست خارجی و حقوق بشر هم از طریق 
سازمانهایی مثل عفو بین الملل و یا دیده بان حقوق بشر و این قبیل می شه 
کار کرد. بهرحال چه اوباما و دمکراتها ببرن و چه رامنی و دار و دسته اش به 

هیچ وجه پایان کار نیس و تازه کار شروع شده. نه تنها نباید از این مملکت 
رفت بلکه باید موند و مبارزه کرد. این حقیه که ما در اینجا داریم و می تونیم 

از اون استفاده کنیم.
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ل 
دو

افقیج

1 ـ آماده شدن برای کاری ـ معاون هیتلر 2 ـ در ایران ساختمان هایی شبیه 
به این خانه ها در اطراف پیست های اسکی اطراف تهران و برای اسکان 

اسکی بازان به صورت اجاره ای ساخته می شود ـ برگزیده و زبده ـ ده هزار 
متر مربع 3 ـ نیروگاه شمال ایران ـ گل وسط دو آجر ـ سخت ، ناگوار 4 ـ 
سوره ای در قرآن ـ بازگشت ـ خروس مازندانی 5 ـ همه کاره روستا بود ـ 
سرقت 6 ـ مفهومی در ریاضیات معموال به معنای "فراتر از هر مقدار" ـ از 

نمازهای واجب ـ درخت انگور 7 ـ شمالی ترین شهر استان کرمان ـ محلی 
تفریحی در شهر الهیجان استان گیالن ـ شغل 8 ـ یک طبقه از ساختمان 

ـ لقبی در اروپا ـ پیوسته و پشت سر هم 9 ـ ساز ایرانی ـ نزدیک تر از 
خویشاوند ـ عرصه بوکس 10 ـ برابر – راه رفتن کودک ـ رنگ کبود 11 ـ 

گیاهی با سه برگچه که به مصرف چارپایان می رسد ـ نازک، کم قطر 12 ـ 
اشتباه معروف ـ خواب خوش ـ گل پامچال 13 ـکم ـ پارچ سفالی ـ ناپاک، 
پلید 14 ـ زیبایی و محبوبیت ـ زین و برگ اسب ـ فهمیده، دانا 15 ـ نفس 

سوزناک ـ از بازیگران فیلم سینمایی نارنجی پوش به کارگردانی داریوش 
مهرجویی.

عمودی
1ـ غریبه نیست ـ پایتخت اسلواکی 2 ـ مقیم، بی حرکت ـ  نام پسرانه ـ کف 

دست یا پا را گویند 3 ـ سعی ـ خدمتکار مرد ـ نام دخترانه 4 ـ یک عامیانه ـ 
داالن ـ گرمای غیر عادی بدن ـ غار 5 ـ ثروتمند ـ دلیر، جنگاور ـ مرطوب 6 
ـ مرکز ریشه ای ـ دوست ـ بجا گذاشته 7 ـ روترش کردن ـ فقدان هماهنگی 
در حرکت های ماهیچه ای ـ نوعی اسباب بازی 8 ـ گیاه پیچک ـ محلی در 
خانه خدا ـ مفتش 9 ـ خطاب بی ادبانه ـ چیرگی، برتری ـ همان هاگ است 

10 ـ تربیت نمودن ـ ساز سیمی ـ هنوز قاچ نشده! 11 ـ روستا ـ پارچه فروشی 
ـ خوراک روزانه 12 ـ مخفف نیکو ـ دختر ـ نقشه ای که موقعیت محلی را 
نشان دهد ـ قیمت بازاری 13 ـ جهان پهلوان ایران ـ بزرگ ـ تفریق 14 ـ 
ترسناک ـ مثل و همتا ـ پاکسازی گیاهان هرز از زمین زراعت 15 ـ نوعی 

بیماری ـ به صورت جدی و برابر با مقررات و تشریفات. 
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منادیاِن سیاه

زندگی ضربه های کوبنده ای دارد...که من نمی دانم! 
ضربه هایی چو نفرِت الهی 

                که در برابرشان
رنج های ته نشین شده روزگار

جاِن انسان را می گنداند. من نمی دانم! 
معدودند اما هستند

سِر حفره های تیره شان را باز می کنند: 
مقاوم تریِن چهره ها 
     استوارتریِن کمرها

شاید مانند اسباِن اتیالی* وحشی باشند
یا همچون منادیاِن سیاه

          که مرگ را به سوی ما کوچ می دهند
سقوِط ژرِف مسیحِ  روحند

از ایمانی راسخ
که حرمتش را 

سرنوشت در هم شکسته است
این ضربه های بی رحمِ  در هم ُخرد شدِن نانی است

 در دهانه تنوری
 که در مجاورت ما 

        سخت می سوزاند

و بیچاره آدم! 
بیچاره چشمانش را دو دستی پس می دهد.

مثل وقتی که به پشت شانه هایمان می زنند و صدایمان می کنند،
چشماِن جنون زده اش را پس می دهد؛

و تمام روزهای رفته
احساِس گناهیست

که در گوداِل گندیده نگاهش
جمع می شود

زندگی ضربه های کوبنده ای دارد...که من نمی دانم!

                                                    
                                                   ترجمه از اسپانیایی: آریا فانی

* آتیال یکی از مخوف ترین دشمنان رومیان بود و ملقِب به " تازیانه خداوند ".
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از وایه خو به فارسی: " ای کاش همه درها را می زدم " به همِت کیوان نریمانی و علی 
معصومی.

معرفی شاعران آمریکای التین

" ِسزار آبراهام وایه خو " در سال 1892 در 
سانتیاگوی چوکو در کشوِر پرو )آمریکای 

جنوبی( بدنیا آمد. مادربزرگانش از بومیاِن 
" چیمو " بودند و پدربزرگانش  کشیشاِن 

کاتولیک. وایه خو  یازدهمین و آخرین فرزند  
خانواده بود و در محیطی  کاماًل مذهبی 

بزرگ شد. در سال 1910 در دانشکده فلسفه و 
ادبیاِت دانشگاه " تروخیو " آغاز به تحصیل کرد 
اما بدلیِل مشکالت مالی چندین بار مجبور به 

انصراف از تحصیل شد.
وی برای ادامه تحصیل و امرار معاش مجبور 

بود سخت کار کند؛ از تدریس خصوصی گرفته تا حسابداری در شرکِت توسعه 
نیشکر. وایه خو در کشتزارهای نیشکر با واقعیت های دلخراش جامعه روبرو 

شد. شاهد کار طاقت فرسا و کمرشکِن هزاران کارگری بود که از تیغ آفتاب تا 
تنگ غروب بیگاری می کردند. تجارب وایه خو در کشتزارهای نیشکر تاثیری 

عمیقی بر آثار او گذاشت. 
با پشت کاری ستودنی، تحصیالتش را در ادبیات اسپانیایی تا مقطع فوق 

لیسانس به پایان رساند. شهِر تروخیو دیگر برای آمال و آرزوی های وایه خو 
کوچک بود. او که چشم به افق های بازتری دوخته بود شهر دانشگاهیش 

را به مقصد لیما، پایتخِت سیاسی و فرهنگی پرو ترک گفت. در لیما، با 
نویسندگان و شعرای ُپرآوازه پرو، ثابت قدماِن پاتوق های ادبی آشنا شد. در 

سال 1919 دفتر شعِر " منادیاِن سیاه " را به چاپ رساند که مورد استقباِل 
جامعه ادبی قرار گرفت. این اثر نمونه درخشانی از شعر معاصِر اسپانیایی است 

و سرآغاِز گرایشی نو در کارنامه ادبی شاعر. 
در 1922 مهمترین دفتِر شعرش را با عنواِن " تریلسه " به چاپ می رساند که 
توانمندی زبانی اش را به عنوان یک شاعر به نمایش می گذارد. بهار 1923 

برای وایه خو با نکویی آغاز نشد، از سمتِش در لیما برکنار شد و بدلیل تهیه 
گزارِش قتلی در تروخیو که چند سال قبل به چاپ رسانده بود تحِت پیگرد 
قانونی قرار گرفت. حال، خطر زندانی شدن دوباره متوجهش شده بود. در 

ژوئن 1923 به دعوت دوستش، خولیو گال ِوز، لیما را به مقصد پاریس ترک 
گفت. 

دوره اقامتش در پاریس نه تنها پایان مشکالِت مالی وایه خو نبود بلکه آغاز 
کوچ نشینی اش در اروپایی بود که می رفت تا در تِب جنبش ناسیونالیستِی 
حزِب نازِی سال های سی و چهل بسوزد. پس از آگاه شدن از صدور حکم 
جلبش در پرو، از شرکِت انتشاراتی که در پاریس در آن مشغول به کار بود 

استعفا داد. همانند بسیاری از روشنفکران و ادبای آمریکای التیِن سال های 
بیست و سی، آغاز به غور در ادبیات و نظریه های انتقادِی مارکسیستی کرد. 

پس از سفرهای متعددش به روسیه با کمک هموطنانش در تبعید، " حزِب 
سوسیالیسِت پرو " را تاسیس کرد. 

در سال 1934 با همسرش فیلی پارت ازدواج کرد. خیزش های فاشیستی در 
اسپانیا باعث بروز خالقانه  شعرانه وایه خو شد. وی از طریق اشعاِر عوام پسند 

و انسانی اش وقایع دردناِک جنگ را ثبت و رسم می کرد. علی رغِم هرج و 
مرِج ناشی از جنگ داخلی )39 ـ1936(، وایه خو به اسپانیا بازگشت و به 

عنوان نماینده پرو در همایش بین المللی نویسندگاِن پاسداِر فرهنگ شرکت 
کرد. در پایان دوباره به فرانسه بازگشت. 

حال و روِز اسپانیا ذهنش را پریشان کرده بود؛ جنوِن وقایِع خسران آوِر جنگ 
اکنون جسمِ  وایه خو را بیمار و فرتوت ساخته بود. در مارس 1938 سخت 

مریض احوال شد. زمانی که از شکسِت جمهوری خواهان توسِط ملی گرایاِن 
فاشیسِت طرفداِر فرانکو مطلع شد، فریاد زد " می خوام برگردم به اسپانیا! " 

اما دیگر دیر شده بود. او از عفونت روده از دنیا رفت و در گورستانی در جنوِب 
پاریس دفن شد. پیکر او را بعدها به " مونت پارناس " در فرانسه منتقل کردند. 

بناهای یادبوِد وایه خو در سراسِر میهنش، پرو به چشم می خورد.  

Título original del poema: Los Heraldos Negros
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پول نان ما
سروده خانم دکتر صدیقه وسمقی 

)دکتر در حقوق و فقه اسالمی(

این پول نان ماست، که در ویرانه های دمشق در 
کنار آرزوهای گزاف یک قمارباز، دفن می شود

زنی در خیابان
به یک قرص نان 
خود را می فروشد

آن سوترک مردی 
گرده نانی را 

از دست عابری می رباید

ما گرسنه
در کوچه های غربت این شهر

پرسه می زنیم
و می دانیم 

که دست های کثیفی 
نان ما را 

از سفره های مان ربوده است

این پول نان ماست ،
که در هزار توی داالن های پنهان

کیک زرد می شود
برای تزیین بساط بیداد !

پول نان ما ،
موشک هائی است 

که به اسرائیل می رسد
زود تر از آنکه 

آب و نان ، 
به " ورزقان " و "اهر" برسد !

نگاه کن !
این پوکه های گلوله

این الشه های تانک ،
پول نان ماست ،

که در خیابان های حمص ریخته است !
این پول نان ماست ،

که در ویرانه های دمشق 
در کنار آرزوهای گزاف یک قمارباز

دفن می شود

این پول نان ماست ،
که در کوچه های حلب 

پیش چشم جنازه ها
برای یک بازنده هزینه می شود

بازنده ای که قبل از بازی باخته بود ! 

پول نان ما ،
بذرهای دروغ و فساد است 
که بر زمین پاشیده می شود
تا شاید برزگری خام اندیش 

آرزوهای پوچ خود را
از آن درو کند

پول نان ما ، 
هیزم هائیست که در هر سو

آتش می افروزد
و در آتش می سوزد

پول نان ما ،
تفنگ هائیست 

که هدف های اشتباه را نشانه گرفته است
پول نان ما ،

پایگاه اتمی بوشهر است
که غبار یک عمر سفاهت حاکمان

بر آن نشسته است

پول نان ما ،
باج هایی است 

که در جیب های چین و روسیه
ورم کرده است !

پول نان ما ،
مزد سردارانی است

که سرها را به دار می کنند
و لب ها را می دوزند ،

تا گرسنگان نفهمند گرسنگی تقصیر کیست !

پول نان ما ، 
منبری است 

که واعظی ابله بر آن نشسته است
و به ما می آموزد ، 

گرسنگی تقصیر خداوند است
گرسنگی ،

بشارت ظهور یک منجی است !

و ما می دانیم 
این تقصیر ماست

که ابلهی بر منبر نشسته است
این تقصیر ماست

که خیره سری بر مسند نشسته است
ما می دانیم ،

محصول بذرهای دروغ و تزویر 
و خارهای ترس و سکوت

جز قحطی نیست

پول نان ما را قماربازان ،
در قمارخانه های سیاست و قدرت

باخته اند

اکنون 
ما مانده ایم و فرزندانی ،
با آرزو های سبز و جوان
و خانه ای با تیرک نازک

آنقدر نازک
که به لرزیدنی فرو می ریزد

و ما زنده ،
زیر آوارهای آن می مانیم

هان !ا
فردا که از خواب برخیزیم ،

ما را 
و فرزندان ما را 
و خانه ما را نیز

باخته اند




