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نوروز بر همگان خجسته باد

لحظه حلول سال  ۱۳۹2خورشیدی در سن دیگو
ساعت  4:03سحرگاه چهارشنبه
بیستم ماه مارس سال ۲۰۱3

• زیر نور مهتاب
از ویترین تا پستو

• معرفی کتاب

دختر ِ
خاله ون گوک

• بخوان بنام گل سرخ
سرگذشت شعر پارسی

• ماهی فلزی قرمز

• حاجی فیروز آتش افروز
• او مرا برد به باغ گل سرخ....

• هابیل و قابیل

«به امید روزی که هر آمریکایی اقال یک مسلسل داشته باشه»
• جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان شنبه  16مارس
• جشن نوروزی مدرسه ایرانیان یکشنبه  10مارچ 2013

• در حاشیه کنسرت بداهه نوازی

• معرفی فیلم آفریقا
• شور ،سرد ،زبر

با آرزوی صلح  ،سالمت و شادی در سال 1392

یادداشت
بهارا زنده مانی زندگی بخش

علی صدر

به فروردین ما فرخندگی بخش

فرا رسیدن بهار و نوروز را به همه انسان های خوب به خصوص شما عزیزان شادباش گفته و برایتان بهروزی آرزو می کنم.
با آمدن بهار نه تنها گل و چمن و طبیعت نو می شوند و رنگ زندگی می یابند ،بلکه انسان ها نیز فرصتی می یابند که
دل خود را نو کرده ،کینه ،دشمنی و سیاهی را بدور ریخته و امید ،مهربانی و عشق را جایگزین کنند .البته انسان ها،
نه مثل گیاهان ،در هر وقت سال می توانند این کار را بکنند و نباید منتظر بهار شوند ،ولی به هرحال رسیدن بهار و
نوروز بهانه ی مناسبی است که نباید از دست داد .دوستی که در یکی از ایاالت سردسیر زندگی می کند می گفت شما
که در شهر «همیشه بهار» سن دیگو زندگی می کنید چون زمستان های دهشتناک پوست کن را نمی بینید ،قدر بهار
را هم نمی دانید .می گفت« :ما با تمام وجود و همه ی سلول های بدنمان این زمستان سرد را تحمل می کنیم به
امید بهار .وقتی اولین شکوفه ها بیرون می زند ،همه ی سلول های وجودمان این گرما و امید را با عشق و شعف می
بلعند» .حرف درستی است .ولی آیا واقعیت دارد که ما قدر بهار را نمی دانیم؟ آیا واقعیت دارد که با ندیدن این تضاد،
کرخت شده ایم و اگر جشنی و نوروزی برگزار می کنیم فقط از روی عادت است و سنت؟
به هر دلیلی که هست ،نوروز پدیده ای یگانه است! در همین شهر «همیشه بهار» هم رسیدن بهار کامال مشهود است.
از اوایل مارس گل های کنار اتوبان ها با رنگ های مختلف نمایان می شوند .گل های زرد خردل در زمینه سبز پر رنگ
تمام تپه های اطراف شهر را پر می کنند و شکوفه های میوه در باغ ها و گل های وحشی ،دشت های اطراف شهر را
غرق رنگ می کنند .درست است که در اینجا زمستانی آنچنانی نداریم ولی بهارمان به همان زیبایی جاهای دیگر است.
من وقتی به کوه های الگونا در شرق سن دیگو می روم ،دشت و تپه های غرق در گل آن مرا بی اختیار به یاد کالردشت
و یا دشت ارژن می اندازد هوا هم حتی همان بوی و مزه آشنا را دارد .اینجاست که دلم می گیرد و به اصطالح «هوم
سیک» می شوم .دلم هوای وطن می کند و بیاد آن خاطرات عیدهای کودکی می افتد .یاد لباس های نوی شق ورق
و کفش های براق .یاد اسکناس های تانخورده ی عیدی ،یاد شیرینی های رنگارنگ و سبزی پلو ماهی ،دید و بازدید
آدمهایی که فقط سالی یکبار می دیدیم .من اصوال اهل نوستالژی نیستم که در گذشته زندگی کنم .ولی بهار و نوروز
موقعیتی متفاوت اند و برگشتن و مرور خاطرات این ایام را اجتناب ناپذیر می کنند.
آیا وقتی به ایران فکر می کنید ،دلتان نمی گیرد؟ برای عزیزان و هموطنانی که هنوز در ایران هستند ،شاید مرور این
خاطرات تنها دلخوشی شان باشد .اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر روز بدتر از بد شده است .آلودگی هوا بقدری است
که حتی زور طبیعت هم نمی رسد که از شر آن خالص شود .دیگر نفس کشیدن هم حالت نوستالژیک پیدا کرده است.
مرگ و میر جوانان بدلیل «ایست قلبی» دیگر به عنوان یک بیماری همه گیر جا افتاده است .فقر و گرانی روز افزون
دارد پوست مردم را می کند.
دردناکتر اینکه این فجایع به خاطر وقایع طبیعی مثل زلزله ،سیل و خشکسالی نیست ،بلکه همه ساخته دست کسانی
است که سال هاست بطور تدریجی و به عمد این شرایط را برای ملت خود بوجود آورده اند .عالوه بر تمام این ها ،ایجاد
شرایط اختناق ،بگیر و ببند بخاطر حجاب و قیافه ،به بند کشیدن روزنامه نگاران و روشنفکران ،اعدام ها و دست
و پا بریدن در مال عام ،همه و همه نفس مردم را گرفته است .اگر زمانی کسانی امید داشتند که «اگر برخیزند ،همه
بر می خیزند» و اوضاع عوض خواهد شد .این روزها با وضعی که در سوریه ،مصر و لیبی می بینند ،همین شرایط و
اوضاع فعلی را با این ثبات نسبی که وجود دارد به آن جنگ داخلی و برادر کشی ترجیح می دهند .دیگر کسی از قیام
و شورش حرف نمی زند .اغلب دیگر کاری هم به دولت و رژیم ندارند .همه در تالش و جانفشانی برای یک لقمه نان
اند .دیگر اغلب زندگی نمی کنند بلکه زنده ماندن هدف شده است.
حاال با وجود همه این شرایط ناگوار فکر می کنید مردم دیگر حال عید و نوروز را ندارند؟ باور کنید این روزها که نسیم
بهاری وزیدن گرفته ،شور بهاری دوباره در مردم بیدار شده است .مردم به خانه تکانی و کاشتن سبزه ی سفره ی عید
مشغول شده اند .امسال هم دوباره چند روز قبل از عید ظرف های بزرگ پر از ماهی های سرخ کوچک ،نارنج و میوه
های رنگارنگ زیر نور شدید چراغ زنبوری به خودنمایی مشغول خواهند شد.
نوروز که در این سی و چند سال حکومت اسالمی با همه وجود سعی در نابودی اش داشته ،هنوز زنده و پویا است.
اکنون می فهمیم که چرا نوروز در طول تاریخ پر فراز و نشیب و در زیر حمله ها ،اشغال های چند صد ساله سلوکی
ها ،اعراب ،ترک ها و مغول ها جان سالم بدر برده است .نوروز همیشه نماد هویت و مقاومت بوده است .اینست که
امسال همه مردم با وجود شرایط کشنده ی موجود ،نوروز را زنده نگه خواهند داشت .سفره های هفت سین شاید
کوچکتر باشد ،عیدی ها شاید کمتر باشد ،میوه ها و شیرینی ها هم قدری ریزتر ،ولی همه سر سفره هفت سین
خواهند نشست و برای تحویل سال ثانیه شماری خواهند کرد .همه با تحویل سال دهان را شیرین کرده و بهترین ها
را برای عزیزان خود آرزو خواهند نمود.
نوروز پدیده ای یگانه است .نوروز همیشه نماد پایان بخش روزهای تاریک و سرد و آغازگر روزهای گرم ،زیبایی ،چهره
نو کردن و امید به آینده است .از این روزهای تیره در تاریخ ما کم نبوده است ،ولی همیشه ،اقال در نوروز امید در دل
مردم زنده می شود و این باور در آنها مستحکم تر که پایان حتی سردترین زمستانها ،بهار است .و تیرگی باالخره به
روشنی ختم می شود .با امید روزهای بهتر
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تیراژ 6000
کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
اعضای هیات مدیره
مژگان امینی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور ،شقایق هنسن،
گیتی نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده،
علی صدر ،شهال صالح ،عبدی سلیمی ،گلسا ثریا
شورای نویسندگان
مریم ایروانیان ،رضا خبازیان ،شهری استخری

شهرزاد جوالزاده ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی
آریا فانی ،شقایق هنسن ،راشل تیت
سردبیر :علی صدر
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام 7407 :ـ)619(374

madreseh@pccsd.org
www.pccsd.org/issd

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

تلفن :ـ 0336ـ)858( 653
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.
طرح روی جلد :سعید جاللی
سال نو مبارک
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BUILDING THE DREAM

گزارش

$2,000,000
$492,000

مرکز ایرانیان
یاران گرامی:
به اطالع می رسانیم که کمیته "مرکز ایرانیان" کانون ،طی جلسات متعدد با
بررسی اوضاع بازار امالک و قیمت های موجود ،به این نتیجه رسید که با در
نظر گرفتن میزان پول جمع آوری شده ،عملی ترین راه رسیدن به هدف ایجاد
مرکز ایرانیان ،اقدام "مرحله ای" می باشد .کمیته تصمیم گرفته است که در
مرحله اول به تهیه ساختمانی که در برگیرنده یک سالن گرد هم آیی و چند اتاق
که بتوان برای کتابخانه ،اتاق کامپیوتر و دفتر باشد اکتفا کنند .هدف مراحل
بعدی ،با توجه به جمع آوری پول بیشتر ،تهیه ساختمانی است که نهایتا در
برگیرنده مدرسه ایرانیان باشد .کمیته در حال حاضر در حال بررسی امالکی
است که بتوانند جوابگوی نیازهای مرحله اول ایجاد مرکز ایرانیان باشند .با
توجه به قیمت ها (بیش از یک میلیون دالر) ،مقدار جمع آوری شده حاضر،
حتی برای این مرحله هم کافی نیست .ما امیدواریم با یک خیزش دوباره برای
جمع آوری پول بتوانیم حداقل  80درصد بودجه را تامین کرده و برای بقیه از
وام استفاده کنیم.
بنابر این از شما مجددا تقاضا می کنیم که اگر به این مهم اعتقاد دارید ،اگر
داشتن مرکزی برای خدمت به جامعه ایرانی ـ آمریکایی در سن دیگو را الزم می
دانید ،اگر به داشتن محلی که پدران ،مادران و سالخوردگان جامعه بتوانند در
آن حتی برای چند ساعت در روز جمع شوند و از امکانات آن استفاده کنند،
مرکزی که بتوان در آن با برگزاری شب های ادبی ،موسیقی ،نمایش فیلم و
کالس های هنرهای ملی به جامعه خدمت کرد ،به ما کمک کنید .بدون کمک
های شما این مهم عملی نخواهد شد .کمک های مالی مجدد شما به کمک
های قبلی اضافه خواهد شد .اگر تاکنون به این مهم کمک نکرده اید وقت آن
است که نام خود را به لیست بنیانگذاران مرکز ایرانیان اضافه نمایید.
برای دیدن لیست یارانی که تاکنون برای این منظور کمک کرده اند به صفحه
 7قسمت انگلیسی مجله مراجعه فرمایید.

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
Fax & Message: (619) 374–7335
Web site: www.pccus.org

Tel : (858) 653–0336
Email: pcc@pccsd.org

نام کلیه کسانی که برای ایجاد مرکز ایرانیان کمک کرده اند در
لوحی در ورودی ساختمان ذکر خواهد شد .افزون بر آن کمکها
در سطوح مختلف طبق جدول باال ثبت خواهد گردید .این مرکز
نه تنها در خدمت شما ،پدران و مادران و فرزندان شما خواهد
بود ،بلکه یادگاری است از شما به نسلهای مهاجر آینده و ایران
دوستانی که بخواهند با فرهنگ و زبان ایران آشنا شوند
6
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All donors’ names will be recognized prominently on a plaque posted at the entrance of
the Center and entitled, “Founders’ Circle.” In addition, at certain donation levels special
recognition applies as indicated.
This Center will not only serve you, your loved ones, and the community, but it will also
benefit future generations and those who want to reach out and learn about Iranian
Culture and the Persian language. As an established and respected community, we owe it
to ourselves, our children, and the survival of our heritage to achieve this goal.

Happy International Women’s Day
March 8

اخبار کانون
اعضاء هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان در جلسات ماهیانه کانون در
محل دفتر کانون شرکت کردند .موضوع اصلی مورد بحث جلسات جدا از
مسایل روزمره کانون همچنان تهیه محلی برای «مرکز ایرانیان» بود.
کنسرت بداهه نوازی استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی روز شنبه 26
ژانویه در سالن فرم هال شرکت کنندگان را به شنیدن نغمه جادوئی سازهای
خود دعوت کردند .گشایش این برنامه توسط گروه
 The Land Trioاجرا شد ،و این سه نوازنده جوان با توانایی که درخور این
برنامه بود شنوندگان را غافلگیر کردند.
کانون فرهنگی ایرانیان به اطالع هموطنان عزیزی که ما را در کمک به خانم
خاطره یاری داده اند می رساند که مادر ایشان طی تماس با مسولین کانون
از توجه و همیاری کانون و همراهان کانون تشکر کرده و به ما اطالع دادند
که با کمک های بی دیریغ خانم دکتر مرجان داوودی حال روحی خاطره روبه
بهبود است و برای ایشان بهبودی و شادمانی آرزو داریم.
کمیته عضویت کانون از هموطنان و عالقه مندان عزیز دعوت می کند که با
عضویت و تجدید عضویت و همچنین کمک به حساب «مرکز ایرانیان» کانون
فرهنگی ایرانیان را برای دسترسی به این مهم یاری کنند.
کمیته فرهنگ و هنر در نظر دارد پس از ایام نوروز یک کلوب فیلم ایجاد
کند .اعضای کلوب در برنامههای ماهانه با نمایش فیلم به بررسی و نقد
فیلمها خواهد پرداخت .چنانکه مایل به شرکت در کلوب فیلم هستید،
لطفا با دفتر کانون تماس حاصل فرمائید.

معرفی:

معرفی یکی دیگر از اعضای
هیئت مدیره کانون

عبدی سلیمی
او همراه با همسر و دو پسر خود از سال  1988ساکن سن دیگو
می باشد .عبدی مهندس برق است و شرکت خود را اداره می کند.
او فعالیت های داوطلبانه زیادی انجام داده است از جمله :بیشتر از
 13سال است که برای سازماندهی نمایشگاه ساالنه اتاق بازرگانی
رنچو برناردو ،کلوپ دختران و پسران سن دیگو ،مترجم کاسا کونلیا
 Casa Corneliaاز سال  ،1996و همچنین در بسیاری از برنامه های
کانون فرهنگی ،بنیاد مهرگان و خانه ایران همکاری داشته است.
او فردی مسؤل و شایسته و آشنا به امور مالی و اداری می باشد.
عبدی سه سال است که به عنوان عضو هیات مدیره و مسؤل بخش
فرهنگی و هنری کانون خدمت می کند.
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زیر نور مهتاب

رضا خبازیان

از ویترین تا پستو
خانه ای که پدر و مادرم با زحمت بسیار ساخته بودند حدود پنجاه سال سر پا
ایستاد و سرانجام ماه گذشته در هجوم شهر ویران شد تا جای خود را به بیغوله
ای سر به آسمان کشیده بدهد  .خانه ای که یادگار روزگار کودکیم بود و هر
گوشه و کنار آن یاد آور خاطره های تلخ و شیرین بسیار .
خانه ای با دیوارهای بلند ،درب آهنی بزرگ ،حیاط موزائیک شده ،یک حوض
کوچک و یک داربست بزرگ برای انگور خوش رنگ تابستانی .با خاطره روزها
و شب های چراغانی شده ،شور و حال مجلس های متفاوت میهمانی وعروسی
تا شب های سکوت تلخ و گریستن های پی در پی در غم از دست دادن پدر.
هر چه بود ،چه کوچک و چه بزرگ ،بخشی از خاطراتم بود و تخریب اش باور
تلخ گذر زمان و فرسودگی حاصل از آن .به همین جهت از بستگانم خواستم
که قبل از تخریب خانه عکس هائی از گوشه ها و زوایای خانه بگیرند و برایم
بفرستند و آنان نیز چنین کردند .چندین شب را به مرور عکس ها گذراندم و
تجدید خاطرات دور.خانه ی ما همانند خانه های شما یک اطاق برای پذیرائی
از میهمانان داشت .با مبل ها و صندلی های زیبا که بیشتر عمرشان را زیر
ملحفه های سپید در انتظار میهمان گذرانده بودند و طبعا یک اطاق سردستی
که بیشترین استفاده را داشت و محل تجمع هر روز و هر شب افراد منزل
بود .یک آشپزخانه نقلی ،یک حمام و دستشوئی ،دو اطاق خواب و حتما یک
اطاق برای انبار وسائل زائد و رختخواب های
اضافه برای شب های میهمانی .این اطاق در
هر خانواده ای نامی بخصوص دارد ولی ما آن
را با نام «اطاق عقبی» می شناختیم .اطاقی
تاریک و به غایت ترسناک که در آن از شیر مرغ
تا جان آدمیزاد روی سر هم تلنبار شده بود.
وسائلی که سالها پیش شکسته و فرسوده شده
بودند و به قول مادر «حیف بود که دور انداخته
شوند» در این اطاق روی سر هم ریخته شده
بودند .به یاد دارم که وقتی به مادر اعتراض می
کردیم که سر و صورتی به این اطاق باید بدهیم
جواب اعتراض را با یک ضرب المثل جانانه
که « هر چیز که خوار آید یک روز به کار آید»
می داد و موضوع رتق و فتق این اطاق منتفی
می شد .از قضا شبی که با هوار همسایه مان
که «آی دزد ،آی دزد» سراسیمه از خواب پریده
بودی ،پدر را دیده بودم که به همان اطاق عقبی رفته بود و با پایه شکسته یک
صندلی در دفاع احتمالی از خانه و خانواده اش بر آمده بود و مادر که بچه ها
را تنگ در آغوش گرفته بود ملتمسانه از پدر می خواست که « مواظب باشد
تا بی گدار به آب نزند چه که دزد آدم خطرناکی است و ممکن است چاقو یا
اسلحه ای همراه داشته باشد !»
خاطره بسیار است ولی متاسفانه باید بگذرم تا زودتر به اصل مطلب برسم.
عکس ها را روبرویم گذاشته بودم و ضمن مرور بر خاطرات دور به مقایسه ای
دست زدم از تصویر اطاق میهمان و اطاق عقبی که دو دنیای متفاوت را در
ذهن مجسم میکردند .اطاق میهمانی بسیار منظم و تمیز بود با پنجره های
بزرگ و نور بسیار که زیبا ترین تصاویر طبیعی زینت بخش دیوارهای سفید و
تمیزش بودند و اطاق عقبی بسیار در هم ریخته بود و تاریک بدون هیچ روزنه
ای برای نور .گویا دو ذهن متفاوت با دو روحیه گوناگون وسائل این دو اطاق
را کنار هم قرار داده بودند .یک ذهن شاد و سرحال و با سلیقه و دیگری ذهنی
درهم و بی حوصله .این تفاوت به طرز عجیبی فکر مرا به خود واداشته بود و
گوئی بدنبال جوابی منطقی می گشتم که چگونه می شود این دو روش را در
مورد این دو اطاق به همراه هم در ذهن داشت  .از قضا فردای آن شب پس از
مدت های مدید هوس خرید به سرم زده بود و کشیده شده بودم به بازار شهر
و دیدار از ویترین های متفاوت مغازه های گوناگون .ویترین هائی که با سلیقه
بسیار تزئین شده بودند و کاال های ناب با رنگ آمیزی بسیار چشمگیر در زیر
نورهای مالیم و خوش رنگ در دست مانکن های زیبا خود نمائی جانانه
8
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ای می کردند .فروشنده جوان و مودبی که گویا تنها هدف زندگیش بر آوردن
خواسته من است با حوصله بسیار در وصف کاالی مورد نظر من داد سخن
داده بود و بدون اینکه خود بداند مرا مسحور زیبائی و آرامش کالمش کرده
بود .صحبت ها ی رفت و برگشتی بدان جا رسید که ذهنم را برای خرید کاالی
مورد نظر آماده کرده بودم به شرطی که فروشنده بتواند رنگ دلخواهم را در
انبار فروشگاه بجوید.
پس از چندین رفت و برگشت سرانجام فروشنده مرا به انبار فروشگاه برد.
و این آغاز ماجرا شد...
اطاقی درندشت ،بدون پنجره ،نسبتا تاریک ،با کوهی از جعبه های تلنبار
شده بدون هیچ شباهتی به آرایش و آرامش ویترین فروشگاه .عجب! پس فقط
اطاق عقبی ما نبود که ترسناک بنظر می رسید .گویا همه ی خانه ها و همه ی
فروشگاه ها را ما آدمیان بهمین گونه آرایش می کنیم .از اطاق میهمان تا اطاق
عقبی و یا از ویترین تا پستو.
در این صورت شاید بتوان نتیجه گرفت که ما آدمیان جمله بر این باوریم که
خانه ها و مغازه ها و حتی سر و روی خود را باید به دو نوع مختلف تزئین
و آرایش کنیم .جائی برای نمایش و جلب مشتری و جائی خصوصی که فقط
خود به آن راه داریم و میهمان و یا مشتری را در آن راهی و جائی نیست .به
عبارت دیگر ،ما آدمیان همسان همیم و شبیه
خانه هامان و فروشگاه هامان  .چه که آنها را نیز
همگون خودمان بوجود می آوریم  .یک بیرون
داریم و یک درون .بیرون را برای دیگران می دانیم
و درون را برای خود .شاید الزامی نمی بینیم که
درون و بیرون را یکسان کنیم و شاید این دلیل
دل تنگی ها و غصه ها مان می شود .راستش را
بخواهید ممکن است دیگران فقط ظاهرمان را
ببینند و قضاوت خوبی در مورد ما داشته باشند
ولی مشگل اینست که خودمان از وجود این پستو
آگاهیم ومحفوظات این پستو درون ما را رنجور
میسازد .ساعت ها را مقابل آینه سپری می کنیم
و با وسواس آرایش روی و موی را وارسی می کنیم
تا از پشت ویترین به چشم دوست و آشنا و غریبه
خوش جلوه کنیم ولی ساده ترین و بی آالیش
ترین لباس ها را در خانه می پوشیم .با سر و روی
آشفته از این اطاق به آن اطاق میرویم چه که اینجا پستوی خانه است و کس
را بدان راه نیست .در بیرون با ادبیم و با لبخند ملیح برای یکدیگر دست و سر
تکان میدهیم تا خوش بدرخشیم و این حرکات را نشانی از ادب میدانیم  .البته
که هیچ اشکالی هم در آن نیست ولی فقط یک سوال را در ذهن من بوجود
می آورد و آن اینکه آیا درون خود را به انباری برای مسائل حل نشده ،کینه ها
و حسادت ها ،قهر ها و بغض ها و هر آنچه که یاد آوریشان آزار دهنده است
تبدیل نکرده ایم؟ .اگر چنین است نباید از خود سوال کنیم این انبار مخفی که
هر روز و هرشب آن را با خود به کوچه و بازار می بریم نتیجه ای غیر از دلتنگی
برای ما ندارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که سری به این انبار بزنیم و آنچه را که
بدرد نخور است دور بیندازیم و با خاطری آسوده تر روزهای زندگی را بگذرانیم؟
چند هفته پیش سال  2012میالدی سپری شد و جای خود را به  2013بخشید.
چند روز دیگر نیز با حلول بهار ،سال  1391خورشیدی جای خود را به 1392
خواهد بخشید .خانه تکانی در راه است و رسم زیبای ایرانی است .امسال در
کنار آرزو های گوناگونی که برای خود و خانواده و دوستان و آشنایان می کنیم
بد نیست به یاد داشته باشیم که تا فکری برای نزدیک کردن درون و بیرونمان
بنمائیم .اگر به همان اندازه که به آراستگی بیرونمان اهمیت میدهیم درون
را نیز بیارائیم شاید این گفته ی بزرگان مصداق پیدا کند که می گویند آرامش
بهارتان
واقعی در گرو این همگونی است .دروغ و راستش گردن خودشان.
خوش

معرفی کتاب
از :مریم ایروانیان

دختر ِ
خاله ون گوک

نویسنده  :فریده خ ّرمی

انتشارات ققنوس 1385
چاپ اول

" فکرکردم اگر دختر خاله ون گوگ بودم و او به من پیشنهاد ازدواج می داد
چه می گفتم؟ حتما پیشنهاد را در کنار دریاچه ای آرام یا دشتی سبز و بی
انتها می داد .نه مثل محسن که وسط تونل وحشت شهر بازی گفت دوستم
دارد و کنار پمپ بنزین بزرگراه از من خواستگاری کرد".
بازگو کردن دغدغه های زنانه در جامعه مرد ساالر ،با نثری سلیس و دلنشین
از زبان زنانی ساده و بعضا خانه دار محور اصلی این مجموعه داستان است.
تنها ماندن زنان در خانه ،درآشپزخانه و در دیگر عرصه های زندگی مجالی برای
بروز استعدادها و احساس راستین آنان باقی نمی گذارد .حضور مردان درقالب
معرف بی اعتنائی ،خشونت ،خیانت ،الابالی
همسر ،فرزند ،برادر و معشوق ّ
گری وعدم توجه به زن بعنوان انسانی شریک و همراه است که دلی مهربان
و آسیب پذیر دارد و خاموش ماندنش دلیل ندانستن و عدم درک او از زندگی
نمی باشد.
کتاب حاوی دوازده داستان کوتاه است که از "روز زن" آغاز می شود و با
"دایره" پایان می یابد .شاید رقم دوازده نشانی از گذران سال باشد و دایره
نمودار اسارتی که مانند تارهای عنکبوت به دست و پای راویان این داستان
مرگی بردارند و خطی بر بطالن این دور
ها پیچیده تا نتوانند گامی فراتر از روز ِّ
باطل بکشند.
در "روز زن" برعکس عنوان دهن پرکنش خبری از تبریک وستایش نیست .
مادری دختر خردسال بیمارش را به دکتر وسپس به آزمایشگاه می برد .انسان
از تصور این همه پلشتی دلش می گیرد و از رفتار مردمی که همه دارای درد ی
مشترکند و الاقل دراین مکان با هدف مشترکی گرد آمده اند درعجب می مانَد:

گرچه داستان کامال زنانه است اما حضور
مرد ساالری چنان پررنگ است که درازای
قرن ها را نیز درخود دارد:
" ...نفس بچه را روی صورتم حس می کردم.
دهانش بوی تند مشروب می داد و زبری
سبیل هایش پوست گردنم را می خراشید.
نگاهش کردم .او بود .کنار جوی آب زیر همان
درخت سپیدار نشستم و شیرش دادم"...
اگرچه جنبش های ادبی و اجتماعی زنان از صدرمشروطیت آغاز گردیده
است ،اما از عمر زن ،قلم زدن زنانه و ازاندیشه زنانه سخن گفتن و نوشتن
زمان زیادی نمی گذرد .زنان داستان های خرمی نیز از محدوده مادرها و مادر
بزرگ های خود در آمده و زبانی متفاوت یافته اند .گرچه همتای همجنسان
فاضل و جسور خود نیستند و هنوز در عرصه زندگی خانوادگی سکوت پیشه
کرده اند وجرات مخالف خوانی ندارند اما می خواهند وارد اجتماع شوند و
سنت شکنی کنند :
" ..همان شب خواب دیدم از پله های لیز ونمناک آب انباری کهنه پائین
می روم .تشنه بودم اما هر قدر پائین تر می رفتم پله ها لیز تر و تاریک تر
می شدند .صدای چکه های آب از ته آب انبار می آمد ،اما پله ها بی انتها
بودند"....
فریده خرمی متولد 1338شهرستان گرمسا ر و کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
است .اوهمراه با نوشتن مقاالت ادبی و اجتماعی ،نقد فیلم و مصاحبه در
روزنامه های صبح تهران داستان نویسی را آغاز کرده است .ترجمه الالئی های
تایلندی وآخرین اثر این نویسنده بنام " ِد َرختم دلشوره دارد" را به دوستداران
کتاب توصیه می کنیم .

" ..نازنین بی قراری می کرد وآزمایشگاه را گذاشته بود روی سرش .بغلش
کردم و راهش بردم؛ فایده نداشت.صدای مردانه خشنی پشت سرم داد زد":
خانم بچه تو ساکت کن ،مردم مریضن ،حوصله ندارن!" و بعد آهسته تر گفت:
"زنیکه بی عرضه"".
در داستان بعد زنی روایت می شود که خاموش است و دربند گفتار و
رفتارهمسر؛ اما در درون از این حالت گله مند است و از نگفتن عذاب می
کشد .زن لیسانس زبان فرانسه دارد و باسواد است واهل نوشتن؛ شاید سایه
ای از خود نویسنده.اما اکنون درچنگ آشپزخانه و آبگوشت پختن ونگهداری
فرزندان گرفتار است:
"زنگ زدند ،محسن بود با سه مرد دیگر .دوباره مهمان دعوت کرده بود ،این
بار هم بی خبر ازمن! "
ِ
خاله ون گوگ" زن خسته ازتالش های روزانه تمیز کاری و جمع وجور
در"دختر
و غذادادن به بچه های بهانه گیر ،دم کنی قابلمه پلورا زیر سر می گذارد و کتاب
خاطرات ونگوگ را بر می دارد تا بخواند اما خستگی او را به خواب و رویا می
کشاند و خودرا به جای زنی می بیند که محبوب نقاش است:
" ..یک دسته گل وحشی چیده بود و در خورجین اسبش گذاشته بود ،اما به من
که رسید مشتی یونجه پالسیده تعارفم کرد .ازجایم بلند شدم و فریاد زدم"....
نوشتن از زبان اول شخص مفرد ممارست فراوانی را می طلبد که فریده خرمی
به وفور از آن برخوردار است .شخصیت های یازده داستان این کتاب چنان
در درون نویسنده نهادینه شده اند که به راحتی خود را بجای آنان می گذارد.
دراین مجموعه تنها داستان "آقا عزیز" است که اززبان دانای کل روایت می
شود .زنان داستان از طبقه متوسط جامعه و درقالب مادر ،همسر ،دختر وگاه
معشوق عرض اندام می کنند.
در داستان قند شکن نویسنده از یک راوی مرد استفاده کرده است .مردی
که گستاخ و بد زبان است و دست بزن دارد وگاه قصد جان زن را می کند.
شماره  144فروردین  -اردیبهشت 139۲
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زیر نظر مریم ایروانیان

باشادی تو شادم و با غصه ات غمین
آری همه به جان توبسته است جان من
هنگامه می کند سخنم در حدیث عشق
وا کرده تا کلید تو قفل ِ زبان من
بگشای سینه تا که درآئینه گل کنند
با هم امید تازه و بخت جوان من
دستی که می نوشت براوقات سرنوشت
پیوست داستان تو با داستان من

پرنده گفت:
چه بوئی چه آفتابی آه بهار آمده است...
آستان بهارانم
من آن درخت زمستانی ،در
ِ
که جز به طعنه نمی خندد ،شکوفه برتن عریانم
زنوشخند سحر گاهان ،خبر چگونه توانم داشت
ِ
منی که درشب بی پایان ،گواه ِ
گریه بارانم
شکوه سبز بهاران را ،براین کرانه نخواهم دید
که رنگ زرد خزان دارد ،همیشه خاطر ویرانم
چنان زخشم خداوندی ،سرای کودکیم لرزید
ِ
گاهواره جنبانم
مبدل شد ،به
که خاک خفته ّ
در این دیار غریب ای دل  ،نشان ره ز چه کس پرسم؟
ِ
پنجه طوفانم
که همچو برگ زمین خورده ،اسیر
میان نیک و ِ
بد ا ّیام ،تفاوتی نتوانم یافت
ِ
که روز من به شبم ماند ،بهار من به زمستانم
نه آرزوی سفر دارد ،نه اشتیاق خطر کردن،
دلی که می طپد از وحشت ،دراندرون پریشانم
غالم همت خورشیدم ،که چون دریچه فرو بندد
نه از هراس من اندیشد ،نه از سیاهی زندانم
کجاست باد سحرگاهان ،که در صفای پس از باران
کند به یاد تو ای ایران ،به بوی خاک تو مهمانم

نادر نادرپور
عید گلت خجسته گل بی خزان من
یاس سپید وا شده دربازوان من
باد بهار کز سر زلف تو می وزد
با گل نوشته نام تو را بر خزان من
ناشکری است ،غیر مهر تو از خدا
َ
چیزی دگر بخواهم ،ای مهربان من

گل می کند به شوق تو شعرم در این بهار
ای مایه ِ
شگفتی این واژگان ِ من
ِ
اما مرا نمی رسد از راه عید گل
تا بوسه تو گل نکند در دهان من

حسین منزوی
چگونه از تمامی زمین گذشتی؟
سراسر جاده ها ،سراسر پل ها،
تنها چراغی می رفت،
که زمزمه های تلخش در یادها می ماند.
چگونه از تمام حرف های کودکی،
که در کوچه ها دویدند؛
و از تمامی روزنامه های دنیا،
چیزی به یادت نمانده است
تا در جائی آرام بنویسی  :خانه؟
درسراسر جاده ها وپل ها،
تنها چراغی می رفت.
وقطارهای سیاه،
که از تونل ها پیش می آمدند و
در سوتی تلخ می رفتند  .دور می شدند.
سراسر شب،
تنها چراغی می رفت؛
که از حرف های کودکی و روزنامه های نمور،
چیزی بیادش نمانده بود.
سراسر این همه پل ،این همه راه
این همه شب زمین.
تنها چراغی بودن؛ با زمزمه ای تلخ که دریاد می ماند
بی آنکه بر دیوار جائی نوشتن :خانه!
مرا به خانه صداکن ،مرا به خانه صداکن
سیب های سرخ درمهتابی های تاریک از یاد رفته اند.
وجوراب های گلی دختران،
از بند رخت رها شده است.
بند رخت خطی بر آسمان می کشد؛
وتو از همه روزهای رفته که تاب آوردی،
خانه را آرزو می کنی .
و ماه را،
ماه سبز را که سبز می درخشد.

هیوا مسیح
10
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شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
سرگذشت شعر پارسی
قرن هفتم هجری
اگر چه قرن هفتم هجری ،زمان حمله خونریز مغول وتاراج وطن است  ،اما
ِمهین بانوی بلند باالی شعر پارسی ،پاورچین پاورچین قدم به این قرن می
گذارد و در گلستان وبوستان استاد سخن سعدی شیرازی( 691ـ  ،)606دامانی
از گل های این باغ همیشه بهار ورمی چیند تا به عالمیان هدیه کند:
به چه کار آیدت ز گل طبقی
از گلستان من ببر ورقی
گل همین پنج روز وشش باشد
وین گلستان همیشه خوش باشد
زر
درسده هفتم ،شعر در اوج جالل و شکوه است .سخن پارسی همچون ِ
تمام عیار بر سربازار گوهرفروشان ادب می درخشد .شعر درسخن سعدی به
اعجاز می رسد .غزل واالترین مقام خودرا پیدا می کند و می آید تا در راستای
اعصار وقرون در مدارس و دارالعلم ها تدریس شود وبر سر درهر کجا که نشانی
از آدمیت دارد مکتوب گردد .تا درکوچه وبازار بر زبان ها جاری شود وبگوش
مردمان برسد:
همه عمر برندارم ،سرازاین خمار مستی
که هنوز من نبودم ،که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی ،که حضور وغیبت افتد
دگران روند و آیند و ،تو همچنان که هستی

تبارک اهلل از آن قصد من به زلف دراز
کنون چه گیسوی مشکین مرا چه مار سیاه
کنون چه شعله آتش مرا چه شمع تراز
اورا خالق المعانی لقب داده اند وادبیات عثمانی بسیار متاثر از آثار اوست .وی
دو سال بعد از حمله مغول در 635ه.ق .بدست آنان به قتل رسید.
از دگر شاعران نامدار قرن هفتم همام تبریزی ،اوحدی مراغه ای سراینده مثنوی
جام جم ،و امیر خسرو دهلوی شاعر پارسی زبان هندی بوده اند.

آسودگی خاطری که برای سعدی و برخی از ادیبان این برهه از تاریخ در
دربار اتابکان فارس بوجود آمده هر صاحب اندیشه و ذوقی را به دربار آنان فرا
می خواند تا از تیغ بالخیز تاتاران بگریزند و در دربار سعد بن زنگی که برای
جلوگیری از هجوم مغوالن به فارس ،به آنان خراج می پرداخت ،آسوده خاطر
به شعر وادب بپردازند.
برخی دیگر از ایرانیان فاضل که خطرحمله مغول به تمامیت ایران را جدی می
بینند به مهاجرتی ناگزیر تن در می دهند تا در والیتی کم خطرتر به کار خویش
بپردازند .موالنا جالل الدین محمد دوازده ساله است که در رکاب پدر خویش
بهاء الدین ولد ملقب به سلطان العلما ترک وطن می کند .شیخ عطار پیش از
آن که در حمله مغول به نیشابورهالک گردد او وفرزندش را به حضور می پذیرد
و با دیدن جالل الدین محمد نوجوان می گوید« :دیری نپاید که این کودک
آتش در همه عالم زند».
موالنا ( 672ـ  )604در ارض روم یا ترکیه امروز در کنف لطف و حمایت سلطان
عالء الدین کیقباد ،پادشاه ادب پرور سلجوقی ،شعر عرفانی را که از سنائی
وعطار به امانت گرفته به اوج می رساند .آثار او از غزلیات و رباعیات و مثنوی
معنوی از آسیب های رایج مصون می ماند وبه اکثر زبان های زنده دنیا ترجمه
می شود تا امروز دستمایه مکتب عرفان وشعرعرفانی باشد:
ُمرده ُبدم زنده شدم ،گریه ُبدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
گفت که دیوانه نه ای ،الیق این خانه نه ای
رفتم و دیوانه شدم ،سلسله بندنده شدم
گفت که شیخی و سری ،پیش رو و راهبری
شیخ نیم ،پیش نیم ،امر تو را بنده شدم
از شعرای دیگر این قرن کمال الدین اسماعیل است .شعر کمال  ،نغز و لطیف
ودارای معانی ایجازی و پوشیده است:
تبارک اهلل از آن میل من به روی نکو
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بچه های نازنین،

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود ،مردی بود بنام عمو نوروز که هر
سال صبح سحر روز اول بهار کاله و کمرچین و شال و شلوارش را می پوشید،
گیوه تخت نازک به پا می کرد ،از کوه و دشت و دمن می گذشت .سر راه
دسته ای گل بهاری می چید و به سمت دروازه ی شهر راه می افتاد.
کنار دروازه ی شهر خاتونی زندگی می کرد سپید روی و سپید پوش
و سیمین گیسو بنام ننه سرما ،که روزهای آخر زمستان خانه تکانی
می کرد ،حیاط را آب و جارو می کرد ،باغچه سپیدش را به شکوفه و
گل های بهاری می آراست ،سرو صورتی با سرمه و سرخاب و سفیداب
بزک می کرد .موهایش را گیس می بافت .جلیقه ترمه و شلیته پرچین
می پوشید .ایوان را فرش می کرد ،فواره های نقره ای حوض را باز می
کرد .در هفت بشقاب چینی سنجد و سمنو و سکه و سبزه و سیب و
نقل و نبات می چید ،تنگ بلور را برای ماهی قرمز از آب پاک باران
پایان زمستان پر می کرد و نارنجی و یک چند شکوفه یاسی سر تنگ
می انداخت و آینه و شمعدان سر سفره می گذاشت ،سپس بر پشتی
مخملی تکیه می داد و به انتظار از راه رسیدن عمو نوروز می نشست.
همچنان که مشغول تماشای رقص ماهی قرمز و نارنج و شکوفه های
یاس در تنگ بلور بود کم کم پلک هایش سنگین می شد و به خواب
می رفت.
در این میان ،صبح روز اول بهار ،عمو نوروز از راه می رسید .اما دلش
نمی آمد خاتون را بیدار کند ،دسته گل بهاری را کنار بالشتش می
گذاشت ،نارنج را از میان قاچ می کرد ،یک پاره اش را با قنداب می
خورد و یک پاره اش را در نعلبکی گل سرخی می گذاشت ،آفتاب که
تا میان ایوان پهن می شد عمو نوروز گونه خاتون را می بوسید ،پاشنه
ی گیوه هایش را ور می کشید و باز به سمت شهر راه می افتاد تا مژده
رسیدن نوروز و فصل بهار را به همه اهل دنیا بدهد.
آفتاب یواش یواش به باالی آسمان می رسید و پلک های ننه سرما را
قلقلک می داد ،او بیدار که می شد می دید که مهمان گرامی از ایوان
گذشته است و باز خاتون بی قرار می ماند و پاره نارنجی و تک بوسه
ای بر گونه  ...و باز سال دیگری و چشم براهی و امید دیدار عمو نوروز
بر دل خاتون .طی روزهای بهاری هر بار که دل خاتون می گرفت ،دل
آسمان هم می گرفت و اشک که سرخاب و سفیداب گونه های خاتون
را می شست ،باران بهاری هم شکوفه بر دامن باغچه می پاشید.
قصه ما به سر رسید ننه سرما به عمو نوروز نرسید.

بهار و جشن بزرگ شروع سال ایرانی ،نوروز ،بزودی از راه می رسد.
از رسوم ایرانی این است که برای نوروز خانه و کاشانه را پاک و پاکیزه
می کنیم ،سبزه سبز می کنیم ،تخم مرغ رنگ می کنیم .ماهی قرمز
در تنگ بلور می اندازیم و هفت سین زیبا می چینیم ،لباس نو می
پوشیم و به دیدار خانواده و دوستان می رویم .از رسوم دیگر نوروز
که بچه ها آنرا خیلی دوست دارند اینست که بزرگ ترها به بچه ها
هدیه نوروزی یا “عیدی” می دهند .بچه ها فکر خوبیست که رسوم
نوروز را به بزرگ ترها یادآوری کنید و در کارهای آمادگی برای نوروز
به آنها کمک کنید .ایرانی ها درست پیش از نوروز یک جشن دیگر هم
دارند ،چهارشنبه سوری ،در شب چهارشنبه سوری همه خانواده از
روی آتشی که باید به اندازه و با توجه به نکات ایمنی باشد ،می پرند و
می گویند“ :زردی من از تو ،سرخی تو از من” .ایرانی های مقیم سن
دیگو معموال چهارشنبه سوری را در یکی از پارک های شهر در کنار
اقیانوس جشن می گیرند.

تقویم
جشن سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن و بازار نوروزی
جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو

Sunday March 3, 2013
Mt. Carmel High School
Sunday March 10, 2013
Mt. Carmel High School

جور کن
تنگ ماهی
سمنو
سنجد
سبزه
سکه
تخم مرغ رنگی

12

Small oval fruit
Sprouts
Coin
Colored egg
Sweet brown pudding
Gold fish in a bowl
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داستانکوتاه

ماهی فلزی قرمز

نوشین ساالری

شهرکوچک بود و تا آخرین مدار زمین پانزده دقیقه فاصله داشت .صبح شنبه بود و
باد بهاری دانه های باران را بر پنجره اتاق او می ریخت  .نشسته بود و داشت نامه می
نوشت  .گاه که سر بلند می کرد بر پنجره خیس چشم اندازی از خیابان پیدا می شد با
ایستگاه اتوبوس و نیمکت چوبی قرمز در زیر باران که هیچ کس بر آن منتظر ننشسته
بود  .در آخر نامه مثل همه نامه های دیگر نوشت که برای همه سالم دارد  .اما مثل
همه نامه های دیگر ننوشت که مرد هم خوب است و به همه سالم میرساند .سالی
بود که جدا شده بودند.
چهارسال پیش بود که به این سوی دنیا آمده بود .در فرودگاه مرد به انتظارش بود .با
چتری سرمه ای در دست .تابستان قبل از آن ازدواج کرده بودند و سالی طول کشیده
بود تا مرد او را به این سوی دنیا بیاورد.
بر روی سکوی گردون چمدانها چرخ می خوردند .مسافرها یک به یک چمدان هایشان
را بر می داشتند و می گذشتند .او در کنار مرد منتظر ایستاده بود.
مرد گفته بود که یک چیزی توی صو رتش عوض شده است.و او فکر کرده بود چقدر
به زن آرایشگر دم خانه شان– آن سوی دیگر دنیا ،گفته بود که ابرو های هاللی به او
نمی آیند و زن آرایشگر گوش نکرده بود.آن وقت او توی آیینه مدور روی دیوار دیده
بود که ابروهایش مدام دارند هاللی و هاللی تر می شوند .بر روی سکوی گردون فقط
چمدانی آبی مانده بود که به دور خودش چرخ می خورد .ناگهان به یادش آمد که این
چمدان خودش است .مرد چمدان رابه دست گرفت و راه افتادند .ماجرا به خنده اش
می انداخت .دختری که چهار سال پیش در زیر چتر سرمه ای مرد در این سوی دنیا
رو به جایی می رفت که نمی دانست کجاست و نگران ابروی هاللیش بود  ،دختری
که با ابرو های پیوندی در آرایشگاه الله در آن سوی دیگر دنیا نشسته بود و زیر چشمی
خط ابرو هایش را می پایید حاال دیگر خیلی دور بود .آنقدر دور که انگار برای همیشه
فقط صورتی دلواپس بود در آیینه ای مدور.
فردای روزی که آمده بود با مرد به دیدن اقیانوس رفته بودند .صبح بود .او و مرد
ناگهان به هم نزدیک تر شده بودند .دست مرد بر شانه او بود و در حاشیه اقیانوس
راه می رفتند .اولین بار بود که اقیانوس را از نزدیک می دید ،تا چشم کار می کرد
اقیانوس بود ،با بوی نمک و بادهایی که تمام فصل ها می وزید .دلش می خواست تن
به آب بسپرد .اما هواسرد بود .با مرد در زیر چتر سرمه ای در حاشیه اقیانوس راه رفته
بودند .زوج های جوان پر سر و صدا می گذشتند یا گاهی می ایستادند تا برای پرنده
های دریایی غذا بریزند .مرد و زن میانسالی پشت به اقیانوس رو به خیابان های شهر
می رفتند .آدم های آنسوی دیگر دنیا ناگهان خاطره شده بودند ،پدر  ،مادر ،عمه
منیر و خانه ای که در آن بزرگ شده بود ،خانه ای که پنجره هایش رو به کوچه ای
باریک و پیچ درپیچ باز می شد .خانه او حاال در شهری در این سوی دنیا بود ،شهری
که دو فصل ،بهار و زمستان در آن تکرار می شد.
پرسیده بود :آن ور اقیانوس چیست؟
مرد گفته بود که شهر تا آخرین مدار زمین پانزده دقیقه فاصله دارد .اما درست نمی
دانست که آن ور اقیانوس به کجا می رسد .اسم های چند کشور را که در کارخانه
کشتی سازی شنیده بود ،یک به یک و نا مطمئن گفته بود .زن داشت به آن چه
مرد گفته بود فکر می کرد .شهر در آخر جهان بود؟ مگر زمین مدور نبود؟ البد بعد از
اقیانوس روی دیگر زمین شروع می شد.
آرام راه رفته را برگشته بودند و او دیده بود یا شاید خیال کرده بود که پرنده ای
خاکستری مثل سایه شومی دارد به دنبالشان می آید.
نامه اول را فردای همان روزی که آمده بود نوشته بود .دسته ای کارت پستال خریده
بود که هر کدام شهر را در ساعتی از روز نشان می داد .برای پدر ومادر کارت پستالی
از شهر در صبح بهاری فرستاده بود .می دانست که مادر عینک پدر را می زند و کارت
پستال را بارها می خواند .مادر هنوز جوان بود .فقط وقتی عینک میزد که
می خواست چیزی بخواند.
دلش می خواست بیاید این سوی دنیا را ببیند .برای عمه منیر که بعد از طالقش
با آن ها زندگی می کرد کارت پستالی از ساعت قدیمی در مرکز شهر فرستاده بود با
پرنده های سفیدی که بر پایه های سیاه و بلندساعت نشسته
بودند .عمه منیر سال ها بود که می گفت دیگر پای بند زمان نیست و هیچکس نمی
فهمید که منظورش چیست .عمه منیر روز عقدکنانش ساعتی به او هدیه داده بود.
ساعتی که میان زنان خانواده پدری از نسلی به نسل دیگر میرسید .کارت پستال هایی
از اقیانوس هم برای دوست هایش فرستاده بود .میان آن ها او اولین نفری بود که
ازدواج می کرد.
عصر تابستان بود و بوی مرداد ماه در هوا بود .مادر گفته بود که عجله کند  .او یک
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بار دیگر درآیینه به خودش نگاه کرده بود .مردی از آن سوی دنیا آمده بود .تمام راه را
از آن سوی دنیا آمده بود تا کسی را با خودش ببرد .آن کس او بود  .دست به ساسون
های لباس صو رتی اش کشیده بود  .همان وقت عمه منیرآمده بود .باریک و بلند در
پیراهن سرمه ایش آمده کنار او ایستاده بود و توی آینه دیده بود که عمه منیر دارد به
تصویر او در آیینه لبخند می زند .لحظه ای رو بروی آیینه مانده بودند و بعد عمه منیر
گفته بود که همه منتظرند .آن وقت او پا به آن اتاق دیگر گذاشته بودکه ردی ازبوی
گل مریم در آن پیچیده بود .مرد در کنار پدر نشسته بود  .سایه ای بود که می دانست
در کنار پدر نشسته است .با برادر هایی که در سکوت لبخند می زدند و خواهرهایی
که در کنار مادر نشسته بودند .زن همسایه که خویشاوند دور مرد بود دنباله حرف را
گرفته بود .داشت راز درست کردن حاجی بادام رابا بقیه زن ها قسمت می کرد .از آن
جا که او نشسته بود می توانست نیمرخ مرد را ببیند که حاال داشت با پدر حرف میزد.
بوی گل مریم حاال تمام اتاق را پر کرده بود.
کسی این همه راه را از آن سوی دیگر دنیا آمده بود تا او را با خودش ببرد.
فکر کرده بود  :چرا من ؟
تنها بودند .او و مادر و عمه منیر .دسته گلی که مرد آورده بود روی میز بود .مرد و
خانواده اش رفته بودند.
عمه منیر گفته بود :چه سوالی! و گذشته بود.
گفته بود که مرد را نمی شناسد .وباز گفته بود « من که او را نمی شناسم ».مادر
گفته بود »:مگر من پدرت را می شناختم؟»
در آن عصر مرداد ماه در اتاقش نشسته بود و فکر کرده بود که آن کس می تواند او
باشد.
همان وقت که دسته ای کارت پستال خریده بود ،مرد هم یک ماهی فلزی قرمز گرفته
بود که آن را در ایوان آپارتمانشان آویزان کرده بود .باد های فصل ماهی را تکان می
دادند ،گاهی به رقص مالیم و گاهی آنقدرتند که دهان کوچک ماهی مدام در باد و
بوی نمک باز و بسته می شد .بعد ها نامه نوشته بود .ازشهر نوشته بود واز اقیانوس
که چه بزرگ بود و از پرنده ها که در هجرت مدام بودند و از زن های پیر که به لب
هاشان ماتیک قرمز پر رنگ می زدند و روسری های توری نازک سر می کردند که باد
کاله گیسشان را نبرد .ازمغاه عرب مراکشی هم نوشته بود که می شد از آن زعفران و
باقلوا و حتی سبزی خشک شده خرید .نوشته بودکه آشپزی اش دارد بهتر می شود.
از کالس زبانش هم نوشته بود که آدم هایی ازچهار گوشه جهان به آن می آمدند و به
زبان مرد م این سوی دنیا فقط می توانستند به هم بگویند «سالم « و «خداحافظ».
در یکی ازنامه ها حتی از ماهی فلزی هم نوشته بود و هر نامه را با مرد به پایان برده
بود که برای همه سالم داشت.
جواب نامه ها که می رسید ،پدر بر روی یک صفحه کاغذ می نوشت ومادر روی دیگر
صفحه .عمه منیر در حاشیه باریک هر دو صفحه می نوشت و در حاشیه باریک یکی
از همین نامه هاعمه منیر خبر داده بود که دارد یک شال بزرگ سبز رنگ برای او می
بافد .همین شال پشمی که حاال او آن را به دور خودش پیچیده بود.
زمستان ناگهان آمده بود .با بادهایی که در یک لحظه در شش جهت می وزیدند.
ماهی فلزی روی ایوان پیچ و تاب می خورد .آدم های توی کالس حاال یاد گرفته بودند
به این زبان تازه به هم بگویند که از کجا آمده اند .اما هنوز نمی توانستند بگویند که
چرا آمده اند .مرد غروب ها به خانه می آمد .دیگر برای قدم زدن در حاشیه اقیانوس
نمی رفتند .هوا سرد بود و مرد شروع کرده بود به درست کردن قایقی کو چک ،به
اندازه کف دستی که می گفت آن را برای دل خودش درست می کند .گاهی در باره
یکی از شهرهایی می گفت که در آن زندگی کرده بود و او می دانست که مرد چه سفر
درازی داشته تا سال ها قبل که به این شهر در این سوی دنیا رسیده است .او از
خیابان الله به شهری در انتهای جهان آمده بود .فکر می کرد قصه های زیادی برای
گفتن ندارد .آن روز که مرد به خانه شان آمده بود قصه ای بود که تا آخر عمر می
توانست تکرارش کند .حاال دوستانی داشت .دخترانی که از آن سوی دیگر دنیا مردانی
آن ها را به این سوی دنیا آورده بودند گاهی دور هم جمع می شدند .قصه هایشان را
برای هم می گفتند ور یز ریز می خندیدند ،همان طور که در غذایی که بر اجاق می
پختند تمام ادویه هایی را که از مغازه عرب مراکشی خریده بودند ،امتحان می کردند.
بهار و تابستان تکرار می شدند و او نامه می نوشت .حاال در فروشگاهی در قسمت
لوازم آ رایش کار می کردو و زن هایی با سن و سال های مختلف می آمدند و در آیینه
های کوچک ماتیک های رنگارنگ را امتحان می کردند .یا به مچ دست هایشان نمونه
عطر ها را می زدند و بو می کشیدند .یک روز برای مادر و عمه منیر بسته کوچکی
فرستاده بود .می دانست که مادر ماتیک ها را امتحان می کند ومثل هر زنی در هر
گوشه جهان در آیینه به خودش نگاه خواهد کرد .اما می دانست عمه منیر دو باره
پیراهن های سرمه ای تیره خواهد دوخت و فقط به یقه اش عطر خواهدزد .حاال دیگر
چیزهایی بود که در نامه ها نمی نوشت .مثال هیچ وقت از ا ولین شبی ننوشت که مرد
به خانه نیامد و نزدیک صبح که آمد ،یکراست رو به پنجره رفت .روی صندلی پشت
پنجره نشست با لیوان آبی در دستش .هیچ نمی گفت و او از آنجا که دراز کشیده

بود ،روی کاناپه می توانست مرد را ببیند که به بیرون خیره مانده است .قایق مرد
نیمه کاره کنار کاناپه بود و مرد انگار به ماهی فلزی نگاه می کرد که در تاریک روشنای
یخ زده این سوی دنیا داشت غوطه می خورد.
نمی خواست به یاد بیاورد که چرا او و مرد جدا شدند ،حتی حاال که یکسال گذشته
بود .به هیچ کس هم نگفت .حتی به دسته دخترهایی که مردانی آن ها را به این
شهر آورده بودند .چه فرقی می کرد .چیز هایی بود که با گفتنش دردت سبک تر نمی
شد .تازه می شد .چیزی بود که اگر سر بر می گرداندی تا دوباره ببینی اش سنگ می
شدی و دیگر نمی توانستی جلو تر بروی.
در سکوت کاغذ ها را یکی یکی امضا کرده بود .کاغذ هایی که او را از مردی جدا می
کرد که او را به این سوی جهان آورده بود .مرد نگاهش نمی کرد .پیش از این که از
دفتر بیرون بیاید یکبار دیگر به مرد نگاه کرده بود .او به دنبال این مرد تا شهری در
آخر دنیا آمده بود؟
آمده بود بیرون .نامه نوشته بود و شب تلفن کرده بود .عمه منیر گوشی را درآن سوی
دیگر دنیا برداشته بود .گفته بود «سالم» .و عمه منیر صدایش را که شنیده بود
قربان صدقه اش رفته بود .بعد پدر حرف زده بود .آن وقت مادر و همه حال مرد را
پرسیده بودند و او سکوت کرده بود .بعد گفته بود که نامه داده است .هر روز سر کار
می رفت و دوستانش حاال زنانی تنها بودند که از آن سوی دنیا به این سوی آن آمده
بودند .جمع عروسان را دیگر کم تر می دید.در خانه زنی که او هم در فروشگاهی کار
میکرد و از هزار شهر گذشته بود تا به این شهر برسد ،به قصه های زن گوش می کرد.
چای بهار نارنج می نوشیدند و او فکر می کرد که خودش هم قصه هایی برای گفتن
دارد .گاهی با دخترک زن مار و پله بازی می کردند .تاس می انداختند .مهره ها را
در خانه ها جلو می بردند  .از نردبان ها باال می رفتند  .از کله مارها پایین می آمدند.
و منتظر بود .منتظر جواب نامه اش .هر روز در قسمت لوازم آرایش می ایستاد .در
میان بوی تمام عطر های دنیا کرم هایی می فروخت که بنا به نوشته بر چسب هاشان
رد زمان را از صورت ها پاک می کنند .به زن هایی نگاه می کرد که در آیینه های
کوچک لب هایشان را رنگ می کردند و انگار به دنبال رنگ گمشده ای می گشتند که
پیدا نمی شد .گاهی بی هیچ خریدی از مغازه بیرون می رفتند .فکر می کرد که چرا
اینجا ایستاده است؟ باید بر می گشت به اتاقش .به اتاقی که کنار اتاق عمه منیر بود
و پنجره هایش رو به کوچه ای باریک و پیچ در پیچ باز می شد .آن وقت یک روز عصر
در خانه دوستش چای بهار نارنج نوشیده بودند و او گفته بود که دارد کارهایش را می
کند تا برگردد.
یک شب تلفن زنگ زده بود .پدر گفته بود که نامه اش رسیده است .گفته بود که به
سر خانه و زندگیش برگردد .گفته بود که می خواهند با مادر به دیدنش بیایند .گفته
بود که وقتی بیایند دوست دارند به خانه او و مرد بیایند .بعد مادر گوشی را گرفته بود
و مدام پرسیده بود که حاال او کجاست .بعد صدای عمه منیر آمده بود که می پرسید
آیا حالش خوب است .آن وقت همه با هم حرف زده بودند و او فقط گفته بود که یکی
از همین روز ها بر می گردد .فردای همان روز به سر کار رفته بود .نزدیک عصر مدام
به ساعتش نگاه می کرد .دلش می خواست بیرون بیاید .باید خود را آماده رفتن می
کرد .تمام راهی را که تا این سوی دیا آمده بود باید بر می گشت .زن مسنی داشت
جلو آیینه ماتیک عنابی به لب هایش می زد .بعد به او لبخند زد و گفت که چقدر این
رنگ را دوست دارد اما نمی تواند تصمیم بگیرد .بی حوصله در کنار زن ایستاد .در
آیینه قدی به تصویر زن نگا ه کرد که داشت لب های عنابیش را پاک می کرد و می
گفت که فکر هایش را می کند و وقتی دیگر بر می گردد .دیگر گوش نکرد .این زن
دیگر که بود که در عمق آیینه ایستاده بود ،خسته و کوچک و با چشم های درشت و
غمگین داشت نگاهش میکرد.
این زن که بود که تصویرش در عمق آیینه های تو درتو داشت تکرار می شد؟ لحظه
ای طول کشیده بود تا خودش را در ته آیینه به جا بیاورد .این زن خودش بود .جلو
و جلوتر رفت .به آیینه نزدیک ونزدیک تر شد .آن وقت دست پیش برد و بر تصویر
خودش در آیینه دست کشید .این زن خود او بود.
بیرون آمد .در اتاقک شیشه ای ایستگاه  ،منتظر اتوبوس ساعت شش ماند .به خانه
که رسید ،هنوز داشت به تصویر زنی خسته و کوچک در آیینه های مکرر فکر می کرد.
در هر آیینه ای می توانست خود را ببیند که با چشم های درشت به خودش خیره
شده است .فر قی نمی کرد کجا برود ،کجا باشد ،آیینه اتاقش درآن سوی دیگر دنیا
هم همین زنی ر ا نشا ن می داد که تنها ایستاده است و و به عمق آیینه نگاه می
کند .یادش به تصویر دراز و باریک عمه منیر در آیینه افتاد که در آیینه های آن سوی
دیگر دنیا داشت پیر می شد .آن وقت یادش آمد که شهر تا آخرین مدار دنیا پانزده
دقیقه فاصله دارد وفکر کرد بعد روی دیگر زمین شروع می شود ..رویی که در آن هم
می توانست به تصویر خودش درآیینه خیره بماند و بر آن دست بکشد.
مانده بود در شهری که تا آخرین مدار زمین پانزده دقیقه فاصله داشت .در قسمت
لوازم آرایش کار می کرد .زن هایی با سن و سال های مختلف می آمدند و در آیینه
های تو در تو به تصویر های خود نگاه می کردند .گاه لبخند می زدند و گاه اخم می

کردند .تصویر هایشان به شتاب در آیینه ها می لغزید .گاهی به دیدن دوستش می
رفت .چای بهار نارنج می نوشیدند و حرف می زدند .گاهی در حاشیه اقیانوس تنها
قدم می زد .یک بار اتوبوس گرفته بود و از شرق شهر تاغرب واز شمال تا جنوب همه
ایستگاه ها را رفته بود .در یکی از ایستگاه ها زنی هندی منتظر اتوبوس بود .ساری
زرد رنگی بر تن داشت و باران داشت بر خال قرمز پیشانیش می ریخت.اتوبوس که براه
افتاد هنوز منتظر ایستاده بود .چرا تصویر آن زن مدام به ذهنش می آمد؟ گاهی در
یادش دهان یک ماهی کوچک مدام باز و بسته می شد .دهان یک ماهی کوچک که
انگار هوا برای نفس کشیدن نداشت...و در اتاقش مثل گذشته نامه می نوشت .می
نوشت که حالش خوب است و دارد کار می کند .از اتاقش واز ایوان کوچک که در آن
یک صندلی رو به اقیانوس گذاشته بود .می نوشت که چقدر منتظر دیدن آن هاست.
پدر ومادر هر دو با نگرانی می پرسیدند که چرا بر نمی گردد .فقط عمه منیر بود که
در حاشیه یکی از نامه ها نوشته بود که می خواهد شال پشمی تازه ای برایش ببافد و
پرسیده بود شال را چه رنگی دوست دارد.
امروز هم نامه ای نوشته بود .صبح شنبه بود .باد بهاری دانه های باران را بر پنجره
اتاقش می ریخت .بر پنجره خیس چشم اندازی از خیابان پیدا بود با ایستگاه اتوبوس و
نیمکت چوبی قرمز در زیر باران که هیچ کس بر آن منتظر ننشسته بود .باید به سر کار
می رفت .زود حاضر شد و پیش از بیرون آمدن ،نامه را در کیفش گذاشت .هوا سرد
بود .بهار داشت به آخر می رسید .می دانست که زمستان ناگهان می آید .اتوبوسی از
راه رسید  .روی صندلی ،کنار پنجره نشست .اتوبوس خلوت بود.
راننده داشت به مسافری میانسال می گفت که هوا دوباره دارد سرد میشود .زبان این
سوی دنیا را با لهجه حرف می زد .مسافر سر تکان داد.
راننده گفت »:یکی از همین روزها می روم یک جایی که هم آفتاب باشد وخیال آدم
راحت باشد».
مسافر پرسید »:مثال کجا؟» مسافر هم لهجه داشت.
همه ایستگاه ها را رفتند .حاال جلو فرو شگاه بودند .پیاده شد .راننده شاید سوال
مسافر را نشنید .شاید هم نمی دانست که آنجا کجاست که هم آفتابی است و هم
خیال آدم راحت است .او زنی در این سوی دنیا چنین جایی را نمی شناخت .اصال
مگر چنین جایی هم وجود داشت؟ چترش را باز کرد و رو به درهای گردان
فروشگاه رفت.
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حاجی فیروز آتش افروز !
حاجی فیروزه ،بعله!
سالی یه روزه ،بعله!
همه می دونن بعله
من نمی دونم؟! بعله()1
ارباب خودم سالم علیکم
ارباب خودم سر تو باال کن
ارباب خودم به من نیگا کن
ارباب خودم لطفی به ما کن
ارباب خودم بزبز قندی
ارباب خودم چرا نمی خندی؟!
بشکن بشکنه بشکن!
من نمی شکنم بشکن
اینجا بشکنم یار گله داره
اونجا بشکنم یار گله داره
این سیاه چقدر حوصله داره
حاجی فیروزه ........
حاجی فیروز از پیشقراوالن و پیام آوران نوروز است که در آخرین روزهای سال
با آرایش عجیب به کوچه و خیابان می زند و با ترانه خواندن ،رقصیدن ،تنبک
زدن و بازی در آوردن موجب شادی مردمان می شود.
این قاصد بهار برخالف عروسان چمن سیاه است و اگر نباشد روی خود را سیاه
می کند و جامه سرخ می پوشد و زنگوله به خود می آویزد تا خبر دهد که بهار
در راه است.

ظاهرا این سیاهی باید نماد سرما و سیاهی زمستان باشد اما مهرداد بهار می
گوید «حاجی فیروز بازمانده آیین بازگشت ایزد شهید شونده یا سیاوش است.
چهره سیاه او نماد بازگشت او از جهان مردگان است و لباس سرخ او نیز نماد
خون سرخ سیاوش و حیات مجدد ایزد شهید شونده ،و شادی او شادی زایش
دوباره آنهاست که رویش و برکت با خود می آورند»)2( .
علی بلوک باشی در «نوروز ،جشن نوزایی آفرینشگ «نخست از آتش افروزها
سخن به میان می آورد که در ایام نوروز با آتش بازی (مشعلی در دست داشتند
و در آن می دمیدند) و خواندن شعر و تصنیف و رقص و پایکوبی و شیرینکاری
مردم را می خنداندند و سرگرم می کردند .مردم نیز به آنها انعام می دادند.
سپس حاجی فیروز را جانشین آنها می داند و می نویسد «در این زمان اتش
افروزها جای خود را به حاجی فیروزها داده اند .حاجی فیروزها هم مانند آتش
افروز ها لباس سرخ یا رنگارنگ با زنگ و منگوله می پوشند و صورت و گردن
را سیاه می کنند ،ولی بدون آتش و مشعل به خیابان می آیند و با ساز و آواز و
زدن دف و دایره و رقص و شیرینکاری به استقبال نورز می روند».
هاشم رضی در «نوروز ،سوابق تاریخی تا امروز» در کشف ریشه های حاجی
فیروز ،نخست از رسم رکوب الکوسج یا کوسه برنشین آغاز می کند که بر طبق
آن مردی شوخ و بذله گو بر خری چوبین سوار می شد و در کوچه و بازار می
گشت و رقص کنان اشعاری می خواند و از مردم انعام می گرفت .این رسم تا
همین اواخر در ایران رواج داشت اما جنبه های تمثیلی آن فراموش شده بود
و فقط شکل تفریحی آن بر جای مانده بود .سپس می نویسد ... « :این جنبه
رسم ،ویژه غالمان سیاهی در روزگار ساسانی و دوره اسالمی بوده که ملبس به
لباس های رنگارنگ شده و با آرایش ویژه و لهجه شکسته و خاصی که داشتند،
دف و دایره می زدند و ترانه های نوروزی می خواندند .حاجی فیرزهای امروزه
که مقارن نوروز و سال نو در کوی و برزن مردم را به طرب می آورند از بقایای
آن رسم کهن است .با این تفاوت که امروزه چون غالم و سیاهانی نیستند که
چنین کنند دیگران خود را سیاه کرده و به زیب آنان آرسته و تقلیدشان می
کنند».
جعفر شهری در «تهران قدیم» حاجی فیروز را از بقایای سیاهان دوره ارباب –
نوکری و خواجه سرا نگهداری می داند و می نویسد« :به سبب خصی یا اخته
بودن و بی مویی صورت و سیاهی چهره این غالمان و نداشتن برخی مخرج های
صدا ،مردم آنها را مسخره می کردند .بعدها لوطی های تنبک زن و دوره گرد و
مطرب های رو حوضی این غالمان سیاه را برای سرگرم کردن مردم و سودجویی
در دسته های خود و نمایش های رو حوضی به کار گرفتند .با از میان رفتن
غالمان سیاه ،بازیگران و مسخرگان با سیاه کردن سر و صورت و پوشیدن لباس
سرخ و برگرداندن زبان و لهجه ،با نام سیاه در نمایش های رو حوضی و حاجی
فیروز در دسته های نوروزی آتش افروز و حاجی فیروز آشکار گردیدند».
احمد شاملو نیز در کتاب کوچه ،حاجی فیروز را ساخته و پرداخته سالهای اخیر
می داند و می نویسد در گذشته هر یک از متمکنان شهر غالم سیاه یا خواجه
ای را از اندرون خانه خود به شکل و هیات آتش افروز یا حاجی فیروز کنونی می
آراست تا آتش شب چهار شنبه آخر سال را بیفروزد.
محمود روح االمینی در «آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز» در توضیح
حاجی فیروز نخست از برگزاری مراسم میر نوروزی سخن به میان می آورد و
نامه ای را از عالمه قزوینی درباره برگزاری مراسم میر نوروزی در بجنورد نقل
می کند و سپس نتیجه می گیرد که «امروز کسانی را که در روزهای نخست
فروردین ،با لباس های قرمز رنگ و صورت سیاه شده در کوچه و گذر و خیابان
می بینیم که با دایره زدن و خواندن و رقصیدن مردم را سرگرم می کنند و پولی
می گیرند ،بازمانده شوخی ها و سرگرمی های انتخاب «میر نوروزی» و «حاکم
پنج روزه» است که تنها در روزهای جشن نوروزی دیده می شوند ،نه در وقت و
جشنی دیگر ،و آنان خود در شعرهایی که می خوانند ،می گویند :حاجی فیروزه،
عید نوروزه ،سالی چند روزه».
 1ـ برخی نوشته اند «من هم می دونم»

 2ـ جستاری در فرهنگ ایران
برگرفته از بخش فارسی بی بی سی
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او مرا برد به باغ گل سرخ....

مریم ایروانیان

با آرزوی صلح  ،سالمت و شادی در سال 1392

دربستر اجبار ماندن ،افزون بر احساس درد و ناتوانی این امکان
بیمار بودن و
ِ
رابه انسان می دهد که یا اوقات نقاهت را با نومیدی و بیهوده اندیشی سپری
کند؛ از درد فریاد بکشد و پرستارش را بیازارد؛ و یا بنشیند و مخمور و مست
ِ
برزخم بزرگ تن و زخم بزرگتر دل
شنده درد ،مرهمی
از تخدیر کننده های ُک
ِ
خویش بگذارد ،یعنی قلم به دست بگیردو بنویسد .پس من می نویسم:
«امروز اولین روز سال نو میالدی است .بختم بلند است که با وجود آنکه
بیمارم و ناتوان از برخاستن از بستر ،خواهر مهربان از دوردست ها آمده تا
پرستاریم کند و دوستان یکدل چون پروانه ِ
بگردم بچرخند و مهر ومحبت نثارم
کنند  .پاهایم را روی راحتی دراز می کنم  ،پشتم را به بالش های نرم تکیه می
دهم ومی نشینم به تماشای رژه گل سرخ یا  . Rose Paradeفستیوالی لبریز
ازهنرو کار ،وتالشی مستمر برای بزرگداشت آن چه خوبی و زیبائی است.
جمع کثیری ازمردمان این سرزمین ونیز همه انسان هائی که دلی درسینه
دارند هنوز از رویداد تلخ کشتارجمعی و پرپر شدن کودکان مدرسه سندی
هوک کا ِنتی کت داغدارند ،و رسانه ها لبریز از خبرهای ِدلگداز این حادثه.
اما کاروان گل سرخ مثل هرسال دربستر آرام خود پیش می رود وهمان
مردم داغداراز گوشه وکنار این قاره بزرگ  ،درسرمای بامدادی روز ا ّول سال
در خیابان های مسیر گرد آمده اند تا قهرمانان خویش را تکریم کنند ،یاد
درگذشتگان را گرامی دارند ،و به فرزندان خود که دراین راه پیمائی بزرگ
شرکت کرده اند درس صبر و ظفر بیاموزند .مجریان نیویورکی کانال ا.بی.
سی .برفرازی ایستگاه فرستنده خود را بر پا کرده اند و پس از سالم نخست
از همکار خود خانم رابین رابرت یاد می کنند که اکنون بیمار است و در
مرخصی استعالجی .بانوی جوانی با فرزندی خردسال که از ایالتی دوردست
به دعوت ارتش امریکا به کالیفرنیا آمده درمیان مدعوین است .خبرنگار از
او در مورد همسرش می پرسد که جواب می شنود سپاهی است و در حال
حاضر درافغانستان مامور .از او می خواهند که پیامی برای همسر خود بفرستد
کاروان گلباران ِ ارتش به این جایگاه می رسد و همسراو از آن
 ،اما همزمان
ِ
پیاده می شود؛ زن وفرزند را درآغوش می گیرد وبعد همگی به کاروان می
پیوندند وبراه ادامه می دهند.
اشک هایم را پاک می کنم وباز به صحنه برمی گردم .از پرستاران قدردانی
می شود .زیر طاق نصرتی از گل زن ومردی پیمان ازدواج می بندند .و سوژه
ها آنقدرمتفاوت و فراوانند که حساب از دستم در می رود».
سرسبز روان ،اختالف و تقابل مفهوم انتزاعی خود را از دست
باغ
ِ
در این ِ
داده است .همه در یک صف درکنار هم ایستاده اند تا محبت و ستایش را
قبل پیک می افتم واشاره ای که سردبیر
گلباران کنند .یاد سرمقاله شماره ِ
به درستی در مورد عدم یکدستی جامعه ایرانی ـ آمریکائی کرده بود .کسانی
که دوستدار «شاهان سانست اند» و دیگرانی که در خیابان منهتن درایام
سوگواری دینی علم و کتل برمیدارند و زنجیر و قمه می زنند .همگان در ابراز
عقیده آزادند و از حقوق دمکراتیکی که کشور میزبان برای آنان قائل است
استفاده می کنند و باز به قول ایشان ،تنها خود ما ایرانیان هستیم که قدرت
تحمل خودمان رانداریم.
ماهی از سال نو میالدی گذشت و اینک بهار ونوروز درراه است .بیائید ما
وروزگار نو به
هم در آغاز بهاری دیگرنیکی ها را بیازمائیم .بیائید دراین روز
ِ
احترام شادی و تفاهم و کرامت کاله از سر برداریم و کاروانی عطرآگین از این
دست براه اندازیم و به خویشتن وبه دیگران هدیه کنیم .تا روز ونوروزی دیگر
باغ دلتان سرسبز وایام عمرتان همواره بهاری باد.
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www.pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  0336ـ)858(653

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
ـ * Fax (619) 374 7335ـTel (858) 653 0336
Email: pcc@pccus.org

کنسرت گروه جاز حافظ مدیرزاده در رستوران صوفی
دوشنبه  4مارس ساعت  8:30بعد از ظهر در رستوران صوفی
5915 Balboa Ave, San Diego, CA 92111

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار اخباری
برای نشریه آینده (شماره  )14۵مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا
 30مارس به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

چهارشنبه سوری با همکاری خانه ایران و انجمن متخصصین ایرانی
سه شنبه  12مارس  2013از ساعت  7بعد از ظهر در
NTC Park: 2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی

جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان
شنبه  16مارس  2013با هنرمندی فرشید امین در هتل مریات الهویا
تلفن تماس 0336:ـ  653ـ 858
سیزده بدر با همکاری انجمن متخصصین و خانه ایران
یکشنبه  31مارچ از ساعت  10صبح
NTC Park: 2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106
آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی تلفن 6389 :ـ)858( 717
آموزش تار زیر نظر علی نوری تلفن2774 :ـ)310( 262
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن 9634 :ـ)858( 735
آموزش دف در محل دفتر کانون فرهنگی زیر نظر علی صدر
سه شنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
تلفن تماس )858( 653–0336

مدرسه ایرانیان سن دیگو  0336ـ)858( 653

در تدارک نوروز
برنامه سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن یکشنبه  3مارچ 2013
از ساعت  10تا  12صبح در مدرسه ایرانیان سن دیگو

جشن نوروزی مدرسه ایرانیان یکشنبه  10مارچ 2013

ساعت  4/5تا 7/5بعد از ظهر

در مدرسه ایرانیان سن دیگو

کالسها:

تلفن تماس )858( 653–0336

شعبه اول یکشنبه ها ساعت 9/5صبح تا  1بعد از ظهر در مدرسه مونت کارمل
شعبه دوم پنجشنبه ها ساعت  6تا  8بعد از ظهر در مدرسه مونت کارمل

 PMـ Branch I: Sundays at 9:30 AM 1:00
Mt. Carmel High School
 PMـ Branch II: Thursdays at 6:00 PM 8:00
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  0336ـ)858( 653
PMـ ُISSD Branch I: Sunday at 9:30AM 1:00
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129

 0336ـ www.iasfund.org )858( 653
خیریه یک دالر در ماه  0336ـ)858( 653
P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150
FundـMonthـaـhttp://www.facebook.com/pages/Dollar

بازار نوروزی
یکشنبه  3مارس از ساعت  10صبح تا  12ظهر در محل مدرسه ایرانیان

انجمن متخصصین 6232 :ـAIAP )858( 207
جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.aiap.org

جشن نوروزی شنبه  23مارس

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

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

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

یکشنبه  24مارس روز ایران در پارک بلبوا از ساعت  12تا  5بعد از ظهر

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

نایاک www.niac.org NIAC

National Iranian American Councel

موزه هنر سن دیگو

San Diego Museum of Art
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
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هابیل و قابیل
«به امید روزی که هر آمریکایی اقال یک مسلسل داشته باشه»
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 یا هر
یک دارند می توانند با آدرس ای میل پیک ما را در جریان قرار دهند .گفتار این بار در
رابطه با «حمل اسلحه» می باشد.

هابیل :بعد از کشتار مدرسه سندی هوک دائما به فکر اون بچه های بی گناه و
خانواده ها شون هستم .تو خودت بچه داری می فهمی که بدترین درد از دست
دادن فرزنده .اصال تصورش هم برام ممکن نیست که چطور یه نفر با اون حالت
روانی به همین راحتی دسترسی به انواع سالح هارو داشته باشه و بدون هیچ
دلیلی خون این بچه های بی گناه رو بریزه .متاسفانه طوری شده که هر از چند
ماه یکی از این اتفاقا در گوشه ای از این کشور صورت می گیره و هیچ انتهایی هم
براش نیست .چند ماه قبل هم اون یارو تا دندون مسلح رفت توی اون سینما
توی کالورادو و اون کشتاررو کرد .بنظر می آد که روند این اتفاقات سریعتر هم
شده .آخه چرا باید اینقدر اسلحه توی دست مردم باشه ،اونهم اسلحه هایی که
فقط به جبهه جنگ تعلق دارن.
قابیل :آخه اشتباه تو در همینجاست .اسلحه نیست که این کشتارها رو می کنه.
یک مشت آدم روانی که واقعا جاشون فقط توی تیمارستانه اینکارا رو می کنن .تا
حاال دیدی که یک آدم سالم به این کارا دست بزنه ،حاال هرچقدر هم می خواد
اسلحه داشته باشه؟ باید مرض رو درست تشخیص داد بعد براش نسخه نوشت.
اگه این ها رو تحت مداوا قرار بدن و یا اونایی را که مداوا پذیر نیستند توی
تیمارستان ها نگه دارند ،این اتفاقا نمی افته .مشکل اینجاست که زمان ریگان
اومدند تمام این بیمارستان های روانی رو تعطیل کردند و مریضاشونو ریختند تو
خیابونا که باصطالح صرفه جویی کنن .از اون به بعد هم هرکی سرکار اومده از
جمهوری خواه تا دمکرات به این مساله برخورد نکرده .یه عالمه از اینا بدبختایی
اند که توی جنگ به این روز افتادن .خیلی هاشون هم باالخره بیمارن و احتیاج
به کمک دارن .مساله این جاست نه اینکه چرا اسلحه تو دست مردمه.
هابیل :این یه قسمت از قضیه است .بفرض اینکه همه حرف های تو درست
باشه ،اگه اسلحه به این آسونی در دسترس اینا نباشه چکار می خوان بکنن؟
می خوان با چاقو به جون مردم بیافتن .مگه اون بابا نبود توی چین یه دفه زد
به سرش و رفت توی یه مدرسه با چاقو چند نفر رو زد .حاال اگر او هم مسلسل
و انواع اسلحه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک داشت نتیجه اش خیلی فرق می
کرد .همین کسی که این بچه ها و معلم ها رو توی مدرسه سندی هوک به خاک
و خون کشید ،اگه اسلحه نداشت آیا نتیجه اش فرق نمی کرد؟ البته که فرق می
کرد .شاید اصال به فکر چنین کاری هم نمی افتاد .چون این اسلحه است که این
حس قدرت رو به اینا میده .کسی مخالف این نیست که باید امکانات درست برای
بیمارای روانی ایجاد کنن و اونا رو یا مداوا یا از جامعه دور کنن .اوناهم خودشون
عامل نیستن خود اونام معلول این جامعه اند .صحبت بر سر مردمی هست که
یک نوع شیفتگی عجیب و قریب به اسلحه دارن.
قابیل :مساله شیفتگی نیست .مساله اینه که حق قانونی مردمه که اسلحه داشته
باشن .قانون اساسی آمریکا این حق رو به اونا داده و کسی نمی تونه این حق رو
بگیره .بارها و بارها سیاستمدارای مختلف سعی کردن این حق رو از بین ببرن
یا اونو محدود کنن .بنظر خود من هم داشتن اسلحه الزمه ،چون تا وقتی این
آدمای روانی همینجوری ول می گردن ،کی می دونه شاید فردا یکی شون اومد
توی خونه من .اگر اسلحه نداشته باشم من چکار می تونم بکنم؟ چطوری از زن
و بچه ام محافظت کنم؟ حتی اگه شده خودم تیر بخورم ولی اقال تونستم دفاع
بکنم .از اون گذشته فلسفه ای که خیلی ها بهش اعتقاد دارن اینه که همونطور
که بنیانگذارای این کشور فکر می کردن تا وقتی مردم مسلح هستن ،دولت نمی
تونه به مردم زور بگه و دیکتاتوری علم کنه.
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هابیل :ببین اینجا دوتا مطلب هست یکی این عشق به اسلحه است و یکی متمم
دوم قانون اساسی آمریکا .بنظر من این متمم قانون اساسی در واقع بهانه و کاله
شرعی بیشتر نیست .این متمم در سال  1791اضافه شده و ترجمه متن کاملش
همه اینه :متمم دوم ،مصوبه  15دسامبر  « ،1791برای امنیت کشور ،وجود یک
ملیشیای منظم الزم است .حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه نباید انکار
شود» .خیلی خوب ،اوال اینجا از یک ملیشیای منظم حرف می زنه که برای
اون زمان این کامال قابل درکه .مردم هم حق دارن اسلحه داشته باشن که از
خودشون و کشور دفاع کنن .حاال این چه ربطی داره به اینایی که اسلحه انبار
می کنن .اونم اسلحه های اتوماتیک با قدرت عجیب و قریب .کدوم ملیشیا االن
وجود داره که باید از کشور دفاع کنه .از اون گذشته بفرض اینکه اینو هم قبول
کنیم ،قانون واسه اونوقت نوشته شده .یعنی زمانی که تفنگ ها سرپر بود و بین
دوتا شلیک باید حداقل پنج دقیقه سنبه می زدی! اگه االنم با اون اسلحه ها می
خواستن کار کنن من هیچ مشکلی باهاشون نداشتم ولی این صرفا کاله شرعیه و
دخلی به اوضا و احوال امروز نداره.
قابیل :کاله شرعی کدومه؟ داشتن و حمل اسلحه حق مردمه .حاال یه عده نمی
خوان از این حق استفاده کنن به خودشون مربوطه ولی اونایی که قوانین جاری
مملکت رو رعایت می کنن چرا باید محدود بشن .یکی واسه دفاع از خودش و
خانواده اش اسلحه می خواد اون یکی برای شکار .به کسی چه ربطی داره .تا
وقتیکه اون فرد قوانین رو رعایت می کنه ،چرا باید این حق رو که قانون به اون
داده ازش گرفت؟ اکثر قریب به اتفاق آدمایی که اسلحه دارن آدمای معمولی مثل
من و تواند .قانون اساسی به اذعان خودتم این رو گفته ،این قانون رو هم که نمی
شه عوض کرد .نمی شه بخاطر یه اقلیت خطاکار همه مردم رو تنبیه کرد باید این
خطاکارا رو بگیرن و بندازن زندون یا اونایی که مساله روحی دارن رو مداوا کنن.
هابیل :باشه قبول دارم ولی به من بگو ببینم از کی تا حاال برای شکار از مسلسل
و اسلحه های آنچنانی استفاده می کنن؟ توی کشورهایی مثل کانادا ،استرالیا
و نروژ و خیلی کشورهای دیگه هم مردم اسلحه شکاری دارند ولی اینهمه کشتار
وجود نداره .به آمار توجه کن :در سال  2011تعداد کسانی که در هر یک از
کشورهای باصطالح متمدن با اسلحه گرم کشته شدند از  60ـ  50نفر در سال
تجاوز نمی کنه ،ولی ماشاال در آمریکا بیشتر از یازده هزار نفر کشته شدند .اغلب
کسانی که در آمریکا اسلحه دارند بیشتر از یکی دارند .بسیاری  30ـ  20تا اسلحه

دارند .توجه داشته باش ،از زمانی که اوباما رییس جمهور شده فروش اسلحه
چندین برابر شده .در حال حاضر بیش از  300میلیون اسلحه بین مردم وجود
داره .تازه اینا ثبت شده هاشن .این کامال جنبه سیاسی داره .چرا زمان جورج
بوش اینقدر اسلحه نمی خریدن.
قابیل :توهم که همه چیزو دوباره ربط می دی به جمهوری خواه و دمکرات.
ایالت های قرمز و آبی .دلیل اینکه از زمان اوباما مردم اینقدر اسلحه خریدند
اینه که فکر می کردن اوباما می خواد اسلحه ها رو جمع کنه .دیدی که زیاد بی
خودی هم ترس نداشتن؛ باالخره اومد سراغشون .حاال هم تا مردم هنوز در مورد
کشتار مدرسه سندی هوک داغند ،این قضیه رو روزنامه ها و تلویزیون بهش دامن
می زنن و ازش استفاده می کنن .برگردیم سر لزوم داشتن اسلحه برای دفاع.
اکثر مردم اسلحه را برای دفاع می خوان .در جامعه ای که بقول خودت این همه
اسلحه دست مردم هست ،آیا حق من نیست که برای دفاع خودم و خانواده ام
اسلحه داشته باشم؟ من با اسلحه ام احساس امنیت می کنم .باید این امنیت رو
به بچه های بی پناهی که توی مدرسه هستند هم داد .بنظر تو چه اشکالی داره
که دم در مدارس یک گارد مسلح بگذارن .مسلم بدون هر کسی هر چقدر هم که
روانی باشه به جایی که گارد مسلح داره حمله نمی کنه.
هابیل :آخه اینکه عالج درد نشد .که جلوی هر مدرسه ،جلوی سالن اجتماعات،
جلوی سینماها و غیره گارد مسلح بگذارند .آخر که چه؟ این روزها دیدی که
مسولین «ان آر ای» و جریانات دیگه البی اسلحه از این نسخه ها می دن که اگر
مدیران مدارس اسلحه داشته باشن می تونند جلوی مهاجمین رو بگیرند .اونا
با وقاحت می گن «جواب یک آدم بد با اسلحه یک آدم خوب با اسلحه است».
خب طبیعیه ،اونا می خوان اسلحه بفروشن .اونا واقعا امیدوارند که روزی همه
تا دندون مسلح بشن .ببین با این شرایط کسی قصد نداره اسلحه ها رو جمع
کنه ولی آیا تو مشکلی داری که اسلحه ها را ثبت کنن و هر کس از هرجا اسلحه
می خره اونو ثبت کنه و کسانی که می خوان اسلحه بخرن ،سابقه شون رو چک
کنن ،ببینن که سابقه جرم نداشته باشن؟ اگر مساله بیماری روانی داشته باشن
اسلحه به اونا فروخته نشه؟ یکی سری اسلحه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
و یا خشاب های بزرگ چند ده تیری روهم ممنوع کنن .چون مسلما کسی که
مسلسل و یا خشاب های بزرگ داره قصدش ،تمرین تیراندازی و شکار نیست،
آدم کشتنه.
قابیل :مشکل ثبت کردن اسلحه ها و خرید و فروش ها اینه که دولت از همه
سروسر افراد سر در می آره .می فهمه هر کسی چند تا اسلحه داره .اگه تقی به
توقی بخوره راحت برن همه رو جمع کنن .تازه محدود کردن اسلحه ها و خشاب
هم قانونی نیست .منی که همه قوانین رو رعایت می کنم چرا باید محدود بشم
که چی بخرم و چی داشته باشم.
هابیل :مساله شما ها نیستید .االن هر کسی می تونه بره توی نمایشگاه های
سیار اسلحه ،هرچی می خواد بخره ،بدون اینکه کسی اصال چک کنه که طرف
کی هست و از لحاظ روحی و روانی در کجاست .اصال در حال حاضر یک سری
قوانین درست برای کنترل و فروش وجود داره ولی متاسفانه رعایت نمی شه.
سازمانی که قراره این جور امور زیر نظرش باشه «ای ،تی اف» هست می دونی
که باید الکل ،تنباکو و اسلحه را تحت نظر داشته باشه .االن چند وقته که مسول
نداره و با پرسونلی حدود  2000نفر می خواد تمام این قوانین رو در سطح کشور
پیش ببره .می دونی کی جلوی انتصاب مدیرش رو گرفته و بودجه هاش را مرتب
کم و کمتر کرده؟ « ان آر ای» ،با فشاری که روی کنگره گذاشته .اینا دلشون
نه برای اون بچه های بی گناه مدرسه سندی هوک می سوزه ،نه برای اون
بیچاره هایی که توی سینما از بین رفتند و نه برای حفظ قانون اساسی .اینا البی
کمپانی های اسلحه سازی اند .متاسفانه از قدرت زیادی هم برخوردارند و خیلی
از نماینده های کنگره هم توی دستشونند .حاال تا کجا اوباما موفق بشه تغییری
ایجاد کنه .باید صبر کرد و دید.
قابیل :آره باید صبر کرد و دید .اگر دیدی کاری از پیش برد! قانون اساسی طرف
ماست و طبق قانون دولت و یا هیچکس دیگه ای نمی تونه به مردم بگه اسلحه
نداشته باشن یا چه نوع اسلحه ای داشته باشن.
هابیل :یعنی چی؟ یعنی تو االن می تونی آرپی جی یا تانک یا بمب و بازوکا داشته
باشی .البته که نه .خب این محدودیت ها رو کی گذاشته؟ دولت .پس دولت می
تونه داشتن اسلحه اتوماتیک و یا خشاب رو هم ممنوع بکنه و خواهی دید که
اینکارو خواهد کرد .مردم از این وحشیگری ها خسته شدن .جامعه عوض شده.
نباید اجازه داد یک عده عقب افتاده و سودجو این نا امنی رو ایجاد کنن.
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ِ
ی دیگر از سکانسهای دل نشین فیلم
دست او جلو گیری میکند .یک 
و از خون ریزی
نواختن پیانو میکند ،و ما می بینیم که شهاب ،شهرام
ی است که شیرین شروع به
جائ 
ِ
ی این سکانس
زدن شیرین هستند .زیبای 
و حتا کسری آرام
ِ
مشغول گوش دادن به پیانو ِ
حال گرم شدن است.
در این است که رابطه ی سرد بین شیرین و سه جوان به تدریج در ِ
ی بر این باور هستند که چیزی که باعث این وضعیت شده،
انگار که در این لحظه همگ 
جبر زمانه است.
نه خواسته ی گروگان ها نیست ،بلکه ِ

معرفی فیلم :آفریقا

کارگردان :هومن سیدی

تانیا احمدی
آب جوش میریزن .قورباغهها نمیتونن
«سه تا قورباغه رو می اندازن توی وان .توی وان ِ
ترس جونشون میپرن بیرون .دوباره قورباغهها رو می اندازن
تحمل کنن .میترسن .از ِ
آب سرد .این بار کم کم آب جوش را اضافه می کنن .قورباغه ها نمی ترسن..
وان ِ
توی ِ
ِ
فیلم
دیالوگ شیرین (آزاده صمدی) در
ی از
نمی فهمن  ..می میرن ...»...این قسمت 
ِ
ی این دیالوگ را میگوید که
«آفریقا» است .شیرین ،گروگان داستان ،درست زمان 
چشمان گروگان گیرها نگاه
دادن جانش ندارد .مستقیم به
ی برای از دست
دیگر ترس 
ِ
ِ
داستان قورباغه
گفتن
بدون امید این دیالوگ را میگوید .شیرین با
میکند ،و با حالتی
ِ
ِ
ِ
ِ
ی میکند.
چشمان گروگان گیرهایش پیش بین 
سرنوشت (شاید تلخش) را جلوی
ها،
ِ
فیلم بلند هومن سیدی بعد از ساختن چندین فیلم کوتاه است .فیلم در
«آفریقا» اولین
ِ
ِ
منتقدان
توجه بسیاری از
بیست و نهمین جشنواره ی فیلم فجر به نمایش در آمد و مورد
ِ
داستان
سینما قرار گرفت و متاسفانه هیچ گاه رنگ پرده ی سینما را در ایران ندید.
ِ
فیلم درباره ی سه جوان به نامهای شهاب (شهاب حسینی) ،کسرا (امیر جدیدی) ،و
شهرام (جواد عزتی) است که به ناچار دست به یک گروگانگیری میزنند .آنها وظیفه
دارند که شیرین را برای چند روز در ویال یی در کوچه ی آفریقا در لواسان نگه دارند.
ی تازه و نو و بدون کلیشه در سینما ی ایران است .با این که ۹۰
قصه ی فیلم ،قصه ا 
مخاطب به هیچ عنوان خسته نمیشود و تا لحظه
درصد فیلم در یک ویال میگذرد ،اما
ِ
هومن سیدی ،فضای فیلم را از حالت یک
خوب
کارگردانی
ی آخر جذب داستان است.
ِ
ِ
ِ
نواختی در آورده است
«آفریقا» فیلم جذاب و خوش ساختی است و نحوه کارگردانی هومن سیدی در این فیلم
جوان
نشان دهنده پایبندی او به اصول فیلم سازی مدرن است .استفاده از بازیگران
ِ
تئاتر ،نورپردازی مناسب ،میزانسن (چیدمان صحنه)های زیبا ،حرکت درست و به جای
دوربین ،موسیقی کم و مناسب ،گریم طبیعی ،همگی در کنار هم باعث شده تا «آفریقا»
ِ
ی ندارد و
جایگاه ویژه ا 
فیلمی بسیار منسجم باشد .در سینما ی امروز ایران که دوربین
جهان
بیشتر فیلمها محدود به قابهای ساکن هستند (حرکت وجود ندارد)« ،آفریقا»
ِ
حال گردش در ویال است
تازه ا 
ی از دنیای مدرن را برای ما خلق میکند .دوربین مرتبا در ِ
دوربین روی دست
ی که بازیگران در حال صحبت هستند ،از شیوه ی
و حتا در صحنههای 
ِ
حس تشویش و استرس را
استفاده شده که همین باعث پرشهای 
ی در تصویر است که ِ
ی دیگر از ویژگیهای
پردازی فیلم ،یک 
تا آخرین لحظه ی فیلم به همراه دارد .شخصیت
ِ
ی هستند
ی فیلم همگی دارای شناسنامه ی خاص 
خوب فیلم است .چهار شخصیت اصل 
ِ
پایان فیلم بر این خصوصیات پایبندند .شهاب مرموزترین فرد این جمع است .او
که تا
ِ
در طول فیلم تنها دو دیالوگ میگوید و بیشتر با نگا ه منظورش را می فهماندِ .
علت
ِ
ی از فیلم ،کسری ،داستانی را
سکوت او هیچ گاه مشخص نمیشود .و تنها در قسمت 
ی میکند به این که قبال برادرش با شهاب کار می کرده،
تعریف میکند که در آن اشاره ا 
ی تلخ برای برادرش میافتد و از آن به بعد شهاب دیگر حرف نمیزند.
و در حین کار اتفاق 
ِ
شخصیت پرخاشگر داستان است .او مرتب در
نقطه ی مقابل شهاب ،کسری است که
سکانس فیلم با شهاب ،شهرام و شیرین
حال بحث کردن با بقیه افراد است و در چندین
ِ
ی است و دائم ًا در این وهم به سر می برد که از
درگیر میشود .او دچار خود بزرگ بین 
ِ
حضور شهرام،
ی تر به نظر میآید.
سایر افراد منطق 
حرف
همه عاقل تر است و حرف او از
ِ
ِ
ِ
فضای داستان
سوم داستان ،حضوری طنز آلود است .او در قصه هست تا
شخصیت
ِ
ِ
ی بر
تمام موقعیت هایی که کسری خشونت را انتخاب میکند ،او سع 
را آرام کند .در
ِ
جوانی بسیار ساده و شوخ طبع ،و تنها ِ
ِ
فرد داستان است که
تلطیف اوضاع دارد .او
ِ
ِ
شخصیت شیرین ،دختری که اسیر این سه جوان شده
با شیرین خوب رفتار میکند.
سکانس اول فیلم ،او به شدت ترسیده و دائم ًا سعی
ی آرام است .در دو
است ،شخصیت 
ِ
میکند که با گریه به سه جوان ثابت کند که هیچ کاره است .او حتا در دو جای فیلم
ِ
اواسط داستان ،بسیار آرام میشود ،گوئی تسلیم شرایط
ی میکند که فرار کند ،اما از
سع 
ی زیبایی که در رابطه ی بین شیرین و این گروگان ها به وجود می آید
شده باشد .نکته 
ی از فیلم ،او حاضر می شود به
مانوس شدن و اطمینان تدریجی او به آنها است .در جائ 
دختری که شهرام دوست دارد ،زنگ بزند ،و برای این که خانواده ی دختر شک نکنند،
ی که شهاب و کسری دعوا می
ی کند ،یا زمان 
دوستان دختر معرف 
ی از
خود را جای یک 
ِ
ِ
دست شهاب می شود ،این شیرین است که
بریدن
کنند ،و آینه ی شکسته شده باعث
ِ
ِ
ِ
دست شهاب را میبندد
شال سرش،
اتاق شهاب میشود و در سکوت با قسمت 
ی از ِ
وارد ِ

فیلم در چند جای داستان بیننده را به شدت غافل گیر میکند و این غافل گیریها
ِ
ِ
ی رخ میدهد
مثبت کارگردانی به شمار می رود .اولین غافل گیری زمان 
امتیازات
نیز از
ی که شیرین در آن به یک صندلی بسته است وارد میشنوند.
که سه جوان ها به اتاق 
ِ
ی هوش روی
پشت صندلی قرار گرفته است ،و ما می بینیم که شیرین ب 
دوربین دقیقا
ی در به هوش آوردنش دارند .اما هر چه
صندلی نشسته است ،و کسری و شهرام سع 
ِ
تحت
شیرین را صدا میزنند ،او به هوش نمیآید .در این شرایط که بیننده به شدت
ِ
ی هوش به
سرد داستان است ،و کم کم دارد هضم میکند که دختری ب 
تاثیر فضای
پشت سر کسری و شهرام ِ
ِ
وارد کادر می شود ،و ضربه ای
صندلی بسته شده ،شهاب از
محکم به صندلی می زند که باعث واژگون شدنش میشود ،و شیرین به هوش می آید.
ِ
ی سر و صدا در فیلم است .واکنشهای
شهاب ساکت و ب 
حرکت
این غافل گیری اولین
ِ
ی به همراه دارد؛ مثال دعوای او
بعدی شهاب نسبت به کارهای کسری نیز غافلگیریهای 
ِ
با کسری به خاطر شیرین.
ِ
ی که بین شهاب و شیرین به
ی ِ دیگری نیز دارد؛ رابطه ی زیبای 
نکات ظریف 
«آفریقا»
زدن با تلفن است ،و شهاب به آن
وجود میآید،
ِ
دختر همسایه که دائم ًا در حال حرف ِ
هومن سیدی برای فیلمش انتخاب کرده،
ی ِ آرام و غمگینی که
توجه میکند ،موسیق 
ِ
همه و همه فیلم را دوست داشتنی و با ارزش میکند« .آفریقا» از آن دسته فیلم هایی
مجذوب خود میکند .هومن سیدی،
است که مخاطب را از همان چند دقیقه ی اول
ِ
کارگردان
عنوان
ساختن «آفریقا» جایگاه خود را به
جوان فیلم ،پیش از
کارگردان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سطح آب « و
مستقل در سینما ی ایران ثبت کرده بود .فیلمهای کوتاهش ۳۰« ،متری
ِ
«دندان آبی» جوایز متعددی را از آن خود کردند« .آفریقا» به تازگی به شبکه ی خانگی
ِ
آمده است .هومن سیدی با فیلم «آفریقا» سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم اولی
ی برای
را از بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر بدست آورد .همچنین آزاده صمد 
بازی در این فیلم ،دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن را از این جشنواره دریافت
نام « »۱۳است و
ساختن دومین
هومن سیدی در حال
کرد .این روزها
ِ
ِ
ِ
فیلم بلندش به ِ
فیلم فجر آماده می کند.
ی و یکمین جشنواره ی
آن را برای س 
ِ
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افقی
 1ـ تهیه و تنظیم سندهای دروغین برای متهم یا گرفتار کردن کسی ـ
هنرمند است ـ  2پیدا نشدنی ـ از صفات خدا به معنی مهربان و بخشاینده
ـ هر یک از خشکی های بزرگ عالم ـ  3پول مشترک اروپا ـ شهر ساحلی
ـ عرصه نبرد ـ  4مکر و فریب ـ پایان حیات ـ شهر صنعتی آلمان ـ جراح
صورت ـ  5از اعضای ثابت سفره نوروزی ـ اطراف چیزی ـ حرف جمع ـ 6
ناشنوا ـ بهتان زدن ـ مملکت ـ  7گواهینامه پایان دوره متوسطه ـ پسر
مازنی ـ گل باغچه ای ـ  8دریاچه حمام ـ نوشته ای مربوط به پیمان دو
یا چند دولت ـ بانگ و نغمه ـ  9آشنا ـ پارازیت و طفیلی ـ خانم فرانسوی
ـ  10مرد بخشنده ـ کاالها ـ انتهای چیزی ـ  11حرارت باالی بدن ـ الگو
ـ مساحتی از زمین برابر ده هزار متر مربع ـ  12واحد الکتریکی ـ مادر
آذری ـ مسیر و طریق ـ روز عرب ـ  13معالجه ـ جمع بشیر به معنی مژده
دهندگان ـ آشکارتر ـ  14ماشینی برای بارکشی ـ لقب شیطان ـ ابزار
توزین ـ  15با مال می آید ـ کشوری آفریقایی با مرکزیت آنتاناریو.

عمودی

1ـ از محصوالت شیری ـ طبق این اصل رییس دیوانعالی کشور و دادستان
کل را رییس قوه قضاییه منصوب می کند ـ  2روایت کننده ـ وسط ـ فرزند
ابر ـ  3عامل بیماری ـ حفظ و حمایت – خواهش و درخواست ـ  4کشتی
جنگی ـ نی تو خالی ـ چاق و فربه ـ با «مثل» همراه است ـ  5خرس
سماوی ـ محل اجتماع ،جای گرد آمدن ـ زینهار خواستن ـ  6بنده
زرخرید ـ دشت و صحرا ـ گریز ـ  7وسیله تزریق ـ کشوری عربی در آسیا
ـ بی موقع و بی مورد ـ  8یکتا ـ جایی که در آنجا برای شکار مخفی شوند
ـ آفتاب و خورشید ـ  9تحتانی ـ مدرسه عالی ـ خدای هندو ـ  10دریا ـ
نامراد و بی بهره ـ درودگر ـ  11آهنگ نظامی – دائم و همیشه ـ لنگه 12
ـ پاک و پاکیزه ـ ترس و وحشت ـ غمگین ـ رود مرزی ـ  13توانا ـ واحد
مشتزنی ـ نترس و دلیر ـ  14نشان دادن ـ ظرف مرکب ـ روادید ـ 15
اثری از فتحعلی خان صبا ـ نورانی و درخشان.
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گزارش

رضا خبازیان

چهارشنبه سی ام ماه ژانویه جلسه انجمن متخصصین در شهر سن
دیگو بنا بر روند همیشگی اش تشکیل شد .با تشکر از دوستانمان در
انجمن متخصصین که انجام طرح مسائل انسانی را ممکن می سازند
گزارش خود را بهمراه نقدی کوتاه عرضه می دارم.
سخنران این جلسه آقای دکتر اردشیر بابک نیا بود که نتیجه مطالعات
پانزده سال خود در حول و حوش مساله بغرنج و درد آور «نسل
کشی» را با شرکت کنندگان مرور کرد.
ایشان با چاپ چهار جلد کتاب با عنوان «هولوکاست» سعی در زنده
نگهداشتن خاطرات تلخ اینگونه فجایع انسانی داشتند و بر این عقیده بودند که
انسان با یاد آوری دائمی آنها می تواند از تکرار این جنایات جلوگیری نماید.
دو عامل مهم انجام چنین اعمالی ،از دیدگاه سخنران یکی وجود یک دیکتاتور
قدرتمند در یک ناحیه از کره خاکی و دیگری سهل انگاری دیگر دولتمردان و
وسائل ارتباط جمعی در افشا و اعتراض به موقع اینگونه اعمال بوده است.
ایشان به درستی بر این عقیده بودند که سکوت ,بی تفاوتی و از همه مهمتر
فراموشی دیگر مردمان کره زمین امکان تکرار اینگونه فجایع را باالتر خواهد برد.
سخنرانی ایشان با این جمله برتولت برشت به پایان رسید که اگر انسان در مقابل
ظلمی که به انسانهای دیگر میشود سکوت اختیار کند مسلما در زمانی که خود
مظلوم قرار گیرد کسی وجود نخواهد داشت که صدای اعتراضش را به گوش
جهانیان برساند.
در بخش پایانی برنامه که به پرسش و پاسخ اختصاص داشت چندین تن از
حاضرین سعی نمودند که محترمانه توجه ایشان را از گذشته به حال معطوف
دارند و به دیگر جنایات انسانی که هم اکنون در حال انجامند اشاره نمایند .آقای
دکتر اردشیر بابک نیا از جواب مستقیم به این سواالت امتناع داشتند هر چه که
قبال مطرح نموده بودند برای بحث در مورد مسائل امروز باید گذشته از اطالع،
دارای دانش هم بود .ایشان خود را فاقد دانش در این موارد معرفی می کردند.
آنچه که کمبودش در این سخنرانی بسیار مشهود بود عدم بررسی دقیق علل
انجام این فجایع بود .هر چند وجود یک دیکتاتور قدرتمند و سکوت دیگر
دولتمردان را می توان از عوامل مهم انجام این تراژدی های انسانی دانست،
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ولی نباید فراموش کرد که در نهایت فقط طرح و دستور نسل کشی ها به تنهائی
قادر به انجام این فجایع نیست بلکه در صحنه واقعی این انسان مزدبگیر و جیره
خوار است که اینگونه دستورات را با سنگدلی تمام انجام میدهد .خواه اعدام یک
جوان خردسال باشند و خواه سنگسار زنی که در پی ارضائ غرایز جنسی اش با
مردی هم آغوش شده است .خواه زدن کلید ورود گاز به کوره های انسان سوزی
باشد و خواه بستن راه ورود دارو و مواد الزم غذائی به روی مردمان یک ناحیه
از جهان .دلیل این بی رحمی و شقاوت را میتوان در فلسفه و ایدئولوژی انسان
باورمند جستجو کرد .تنها اعتقاد به ایدئولوژی و تعبیر خاصی از آن است که می
تواند چشم وجدان و منش اخالقی را چنان کور نماید که انسان بتواند دست به
چنین اعمال غیرانسانی بزند.
بغض و کینه ای که بنا بر دالیل اعتقادی در دل انسان نهادینه می شود براحتی
وجدان بشری را به خوابی مرگبار می کشاند که از درک عمیق فاجعه عاجز میشود
و دستش را به غیر انسانی ترین اعمال آلوده می سازد.
هرچند که ،بنا به گفته سخنران این جلسه ،تعلیم و تربیت شرط الزم جلوگیری
از وقوع چنین فجایعی است ولی بنظر می رسد که شرط کافی نباشد .در مطالعه
دقیق تر اینگونه فجایع به وضوح می توان اشخاصی را سراغ گرفت که از باال ترین
مدارک تعلیم و تربیت برخوردارند ولی اعتقادشان اجازه عبور آنها از مرز انسانیت
می گردد .آنچه که به مراتب بیش از سکوت و بی تفاوتی انسانهایی که مستقیما
در معرض اینگونه جنایات مورد صدمه قرار نگرفته اند مرا به تعجب وامیدارد،
رفتار و اعمال حکومت اسرائیل است که خود از زجر کشیدگان و قربانیان این
جنایات بوده اند .بخاطر دارم که یکی از خاخامان اسرائیلی در کتابی که بهمین
منظور نگاشته بود خود این نکته را یاد آور شده بود که اگر کتاب آسمانی مورد
استناد باشد پس ملت فلسطین نیز با استناد به کتاب آسمانی خود حق دارند که
حاکمیت این سرزمین را از آن خود بدانند.
عقل سلیم با گذر از ایدئولوژی است که به دنیای فکری بازتری دسترسی پیدا می
کند و هولوکاست را به معنای عام آن که عدم احترام به حقوق انسانی است درهر
مکان و هر زمان و به دست هرکس که انجام گیرد با هوشیاری و وجدان بیدار
انسانی منکوب و محکوم می نماید.

شور ،سرد ،زبر
پنج صبح با صدای باز شدن در چرتم پاره شد .چشم هایم از بی خوابی می سوخت
و پلک هایم به هم چسبیده بود .به زحمت از هم بازشان کردم .زنم کنارم نبود.
شاید او در را باز کرده باشد .به خودم آمدم و بلند شدم .دم در رفتم .پشت در دو
نفر سراپا مشکی پوش ایستاده بودند .نفر اول الغر اندام و قد بلند و جوان بود .یک
سینی پالستیکی نسبتا بزرگ در دست داشت که تکه ای نان سنگک ،مقداری پنیر
و یک لیوان چای در آن بود .نفر دوم مردی میانسال بود با عینک و ته ریش وکمی
عبوس .با تعجب طوری نگاهشان کردم که یعنی کله ی سحر چه می خواهند .آن
که مسن تر بود گفت ماشین پایین منتظراست و باید عجله کنیم .و نفر دیگر که
جوان تر بود گفت که صبحانه بخورم و حاضر شوم و سینی پالستیکی را به من داد.
ظاهرش متین و آرام بود.
سینی را با تردید گرفتم .معلوم بود دستش در راه لرزیده است چون لیوان سر خالی
بود و چای کف سینی نان را خیسانده بود .گفت منتظر می مانند ولی باید عجله
کنم ،دیر می شود .به داخل برگشتم و نشستم .چراغ بیرون سایه ی آنها را تا وسط
اتاق آورده بود .خیسی های نان را جدا کردم و لقمه ای کم رمق گرفتم .شوری پنیر
و نان سنگک ،یاد کودکی ام افتادم .چقدر از پنیر تبریزی بدم می آمد .در عوض
عاشق مربای به بودم .یادش بخیر مادرم خودش می پخت .با سوسن و پروین صبح
تا ظهر کف آشپز خانه می نشستند و به پوست می کندند و خورد می کردند .من
و احمد هم راه و بیراه می رفتیم و ناخنک می زدیم .مادر هم چشم غره می رفت
و می گفت « بسه دیگه ،اینا واسه مراباس ...وردارین از این به دونه ها بمکین.
واسه سینه تون هم خوبه ».دورانی بود .راحت ،بی مسوولیت ،فکر آزاد ،نه زنی،
نه بچه ای ،نه قسطی ،نه اجاره خانه ای ،نه طلب کاری ...خیلی زود گذشت ...تا
به خودم آمدم دیگر بزرگ شده بودم.
مرد میانسال با صدای بلند گفت که عجله کنم .گفت که دارد دیر می شود .دلم
نمی خواست بروم .آخر اینها کیستند؟ زنم کجاست؟ جریان چیست؟ من که
ماشین نخواسته بودم .دوباره تکرار کرد « زود باش دیگه .دیر شد .چه کار می
کنی؟» این چه کار مهمیست که اینقدر تاکید دارند به موقع برسیم .دست و
صورتم را شستم و لباس عوض کردم .تخت را آمدم مرتب کنم که به داخل سرک
کشید و گفت « الزم نیست ،بیا بریم».
از ساختمان که بیرون آمدیم هوا ترد و خنک بود .نفسم بخار می شد و پاهایم یخ
می کرد .یک ون مشکی در حیاط پارک بود که پنجره هایش نرده داشت .آخر مگر
پنجره های ماشین را هم نرده می کشند؟ در و پنجره های خانه هم نرده هایش با
قفلبر به راحتی می برد ،چه برسد به ماشین .سوار شدیم.
در راه تازه دستگیرم شد که چرا پاهایم یخ می کند .یادم رفته بود کفش بپوشم.
با دمپایی آمده بودم .آخر مگر در زمستان هم کسی با دمپایی بیرون می رود؟ آن
هم این وقت صبح .خیابان ها خلوت بودند و هوا هنوز تاریک بود .گیج شده بودم.
من این خیابان ها را نمی شناختم .اصال هنوز نمی دانستم اینها کیستند و به کجا
می رویم.
ماشین در یک خیابان پیچید و ابتدای ورودی یک پارک ترمز کرد .نگهبان زنجیر
را انداخت .انگار که انتظارمان را می کشید .داخل پارک شدیم .انصافا پارک هم
آن وقت صبح صفای خاصی داشت .چند خانم میانسال با لباس های ورزشی در
حال قدم زدن و نرمش صبحگاهی بودند .از کنارشان که رد شدیم به ماشین زل
زدند .احتماال آنها هم تعجب کردند که ماشین آن وقت صبح در پارک چه می کند.
از شیشه ی جلو انبوهی از جمعیت را دیدم که ایستاده بودند .برایم جالب شد
ببینم چه اتفاقی افتاده که آنجا جمع شده اند .آخر یک جرثقیل هم میان جمیعت
بود .نزدیک تر که شدیم همه به سمت ما برگشتند .راننده بوق زد و راهی از میان
جمیعت باز کرد.
میدانگاهی با داربست ساخته بودند و جمیعت دور آن حلقه زده بود و جرثقیل
وسط میدان ایستاده بود .تا دم داربست ها جلو رفتیم .چند نفر با لباس نظامی
دو تا از تیر ها را برداشتند و وارد میدان شدیم .راننده کنار جرثقیل پارک کرد.
شخصی نزدیک ماشین شد .او هم سراپا مشکی بود و حتی سرو صورتش را هم
پوشانده بود .ظاهر دزد های بانک را داشت .در را باز کرد و گفت که پیاده شوم.
برگشتم از همراهانم بپرسم جریان چیست که دیدم آنها هم صورتشان را پوشانده
اند .پیاده شدیم .همهمه ی جمیعت زیاد بود .پرسیدم اینها کیستند و این وقت
صبح اینجا چه می کنند .مرد میانسال عبوس پوزخندی زد و گفت «آمده اند تو
را ببینند ».تازه علت تعجیلش را فهمیدم .آن همه آدم منتظر ما بودند .ولی چرا؟
مگر من کیستم؟ مگر چه اتفاقی قرار است بیافتد؟ دو نفر دیگر با همان ظاهر سیاه
پوش آمدند و دستهایم را از پشت بستند .زیر بازوهایم را گرفتند و به سمت جرثقیل
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راه بردند .مردم را نگاه کردم .همه من را تماشا می کردند .احساس کردم شخص
مهمی هستم .کمی اما دست و پا یم را گم کردم .آخر هیچگاه اینطور مرکز توجه
نبودم .اگر از اولش می گفتند که این همه آدم به دیدنم می آیند الاقل یک شانه
به موهایم می زدم و کفش هایم را فراموش نمی کردم .ناگهان کسی اسمم را فریاد
زد .به سمت جمیعت برگشتم .احمد بود .مثل اسفند روی آتش در جای خود
می پرید .نگاهمان به هم گره خورد .چشمانش خیس بود .او آنجا چه می کرد؟
آمدم چیزی بگویم که شخصی پشت بلندگو شروع به صحبت کرد .لحنش جدی و
صدایش بلند بود .گوش ندادم چه می گوید .به احمد خیره بودم .خیلی ناراحت
به نظر می رسید .خواستم کمی جلوتر بروم تا حرف بزنیم .اما دو نفری که کنارم
بودند بازو هایم را گرفتند و مانع شدند.
همانطور که بازوهایم را فشار می دادند یکی از آنها گفت « برو باال « و به يک
صندلی اشاره كرد .خیلی رمق نداشتم .دیشب اصال خوابم نبرده بود .جمیعت به
من زل زده بود و من به جمیعت .باال رفتم .چیزی زبر دور گلویم افتاد .نفسم در
سینه گیر کرد .و پا هایم از صندلی جدا شد .در بین جمیعت مرد جوانی با یک
دست بچه اش را بغل کرده بود و با دست دیگر با موبایل از من فیلم می گرفت.

سالم؛
ضمن تشکر از مقاله بسیار زیبا و جالب شما در پیک  ،۱۳۴خواستم مطلبی رو به شما
عرض کنم .باالخره بعد از  ۱۶سال زندگیدر سن دیگو حرف ما رو با قلمی زیبا به گوش
جامعه ایرانیامریکا رساندید .وقتیمیبینیم که ایرانیان با چه افتخاری از موفقیتهایشان
در این جامعه صحبت میکنند بسیار خرسند میشویم ،ولیوقتیمیبینیم که همین جامعه
تحصیل کرده چگونه ایرانیان دیگر رو به خاطره عقایدشان تحقیر کرده یا به قول آقای صدر
به قضاوت مینشینند به آنچه در این جامعه آمریکایی یاد گرفته اند شک میکنیم .اگر قرار
باشد قدرت تحمل خودمان را باال ببریم چه خوب است یاد بگیریم افراد را با درجه انسانیت
آنها قضاوت کنیم ،نه تحصیالت ،نه عقاید ،و نه موقعیت اجتماعی آنها .تا وقتیخودمان
برای این جامعه ایرانیآمریکایی احترام قائل نشویم چطور میتونیم از سایر فرهنگها انتظار
احترام داشته باشیم .از ماست که بر ماست .آقای صدر  ،باز هم به خاطره سخنان
هوشمندانه شما ،متشکرم.
لیال گرامیپور
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گزارش

رضا خبازیان

در حاشیه کنسرت بداهه نوازی
روز شنبه  26ژانویه کنسرت بداهه نوازی استاد حسین علیزاده و هنرمند
مطرح موسیقی ما آقای پژمان حدادی در سالن فوروم هال شهر سن
دیگو به اجرا در آمد .این برنامه را کانون فرهنگی ایرانیان به دوستداران
موسیقی تقدیم کرده بود.
برنامه با استقبال خوب همشهریان سن دیگو روبرو شد .این کنسرت
بوسیله هنرمندان جوان افتتاح شد و سپس استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی
بداهه نوازی خود را در دوبخش اجرا نمودند .
موسیقی بدون آواز گرچه سالیان بسیاری است که در فرهنگ موسیقی ما ایرانیان
وجود داشته و به صورت های گوناگون در متن فیلم ها و نمایش ها شنیده شده است
ولی باید اشاره کرد که اجرای مستقل آن حرکت تازه ای است که کم و بیش آغاز شده
و جای دارد که شنوندگان مخصوص خود را نیز بیابد.
قدرت و عظمت شعر در زبان و فرهنگ ایران موسیقی ایرانی را چنان در سلطه خود
گرفته است که تا چند سال پیش تصور اجرای موسیقی بدون آواز چندان کار ساده
ای نبود .در آثار مرسوم موسیقی ما ایرانیان ،خواننده و نوازنده هر دو در خدمت شعر
و پیام اشعار بوده اند .به همین رو اکثر ما موسیقی را در محور خواننده که منتقل
کننده پیام شعر است می شناسیم و ارزیابی می کنیم  .در موسیقی بدون آواز بدلیل
عدم وجود کالم و خواننده ،این پیام بایستی در حال و هوای ملودی ها قابل انتقال
باشد .به عبارتی دیگر پیام کار در این نوع اجراها را بایستی که با گوش دل شنید
نه گوش سر.
در نخستین بخش از قسمت اول هنرمندان جوانی با نامهای صبا علیزاه ،جواد بوتا
و جرومیو راچنبرگ به اجرای سه قطعه موسیقی پرداختند .این قطعات ساخته و
پرداخته اعضائ گروه بود که بوسیله سازهای کمانچه  ،گیتار و تابال اجرا شد .مخرج
مشترک این قطعات گوناگون عدم وابستگی ملودی ها به اقلیم خاصی بودند .هر
چند که ورود کمانچه ،گاه ملودی ها را به آب و خاک ایران نزدیک میکرد ولی پس
از چند لحظه توجه شنونده را از یک سرزمین خاص به فراسوی مرزها میکشاند و
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جائی در فضا متمرکز میکرد .فضائی که همگانی است
و به همه انسان ها تعلق دارد .هنرمندان جوان در
نحوه اجرای موسیقی خود قدرت چشمگیری داشتند
و کارهای خود را با صداقتی دوست داشتنی ارائه
نمودند .دارا بودن ملیت های مختلف این نوازندگان
در بطن ملودی ها به زیبائی پنهان شده بود که بدون
شک نکته قوت این کار بود.
در دومین بخش از قسمت اول ،تار استاد علیزاده و تنبک پژمان حدادی به گشت
و گذاری در دستگاه «چهارگاه» پرداختند که بدون شک نمودار قدرت نوازندگی
و ساخت ملودی استاد علیزاده وتوان اجرای ریتم بسیارزیبا و دل انگیز پژمان
حدادی بود .اشاره ملودی ها به قطعه معروف و دوست داشتنی «صبحگاهی»
ساخته شادروان استاد کسائی موج زیبا و محسوسی را در سالن پدید آورد و باعث
ایجاد ارتباط نزدیک بین شنوندگان و هنرمندان نوازنده شد .استاد علیزاده از همین
شگرد در قسمت دوم برنامه که به سه تار نوازی استاد به همراه تنبک آقای پژمان
حدادی اختصاص داشت استفاده نمود و سه تار نوازی خود را با اشاره ای بسیار ملیح
و دوست داشتنی از آواز «گلچهره» در فیلم «دلشدگان» ،ساخته با ارزش شادروان
علی حاتمی ،آغاز نمود .گشت و گذاری در دستگاه شور قسمت دوم برنامه بداهه
نوازی شد و در پایان با تشویق بسیار شرکت کنندگان ،قطعه بسیار زیبای «ترکمن»
که از ساخته های استاد علیزاده است اجرا گردید.
حس و حال سالن حاکی از رضایت خاطری بود که شنوندگان از اجرای زیبای موسیقی
داشتند و گمان میکنم همگان بر این باور بودند که بدون وجود کالم هم میتوان به
موسیقی ایرانی گوش داد و لذت برد.
در حاشیه این کنسرت دوست دارم به نکته ارزشمند و دلپذیر دیگری هم اشاره کنم .
استاد حسین علیزاده در آغاز برنامه خود از حضور استاد حسین عمومی در سالن قدر
دانی نمود و فرصتی پیش آورد که حاضرین در سالن نیز مراتب احترام خود را به استاد
حسین عمومی ابراز دارند .در جائی خوانده بودم که استاد علیزاده در اجرای دیگری
نیز با دیدن آقای محسن نامجو در بین شرکت کنندگان حضور وی را نیز اعالم داشته
و در پایان برنامه قطعه ترکمن را با بداهه خوانی آقای محسن نامجو به پایان برده اند.
امید است هنرمندان جوان ما در کنار فراگیری تکنیک های نوازندگی اینگونه رفتار
انسانی را نیز مد نظر قرار دهند .نتیجه این توجه بدون شک هنر آنان را بسیار دلپذیر
تر به میان مردم خواهد برد.

