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فراخوان

نشست ساالنه و انتخابات کانون در روز یکشنبه  19ماه می 2013
از ساعت  10تا  12در محل مدرسه ایرانیان برگزار می شود

هویت و هنر

•زیر نور مهتاب "از نیاز تا آز"
• معرفی کتاب بر آب و آتش
• بخوان بنام گل سرخ

آمبوالنس
• هابیل و قابیل

به امید دیدار
• معرفی فیلمچیزهایی هست که نمیدانی
از موی سر ارمیا تا سینه های گلشیفته

یادداشت

علی صدر

هویت و هنر
داشتن هویت مشخص و منسجم باعث اعتماد به نفس و موفقیت فرد می شود .متاسفانه برای بسیاری از
هموطنان این مساله اهمیتی ندارد و اصال به آن فکر هم نمی کنند .بعد از انقالب بخش بزرگی از ایرانیان به
اجبار یا اختیار ،ترک وطن کرده و در کشور های مختلف دنیا سکنی گزیده اند .اینان که اکثرا از اقشار آگاه جامعه
بودند ناگهان در کشور میزبان دراقلیت قرار گرفته و گرفتار بحران هویت گردیدند .در دهه هشتاد میالدی ،اغلب
مهاجرین هنوز خود را ساکنین موقت می پنداشتند و به این امید بودند که بزودی به آغوش مام وطن باز می گردند.
از اواخر دهه هشتاد که تدریجا امیدشان از بازگشت قطع شد ،به ایجاد مراکز ایرانی و مدارس زبان فارسی برای
فرزندان شان دست زدند .اینان چون اولین نسل مهاجر بودند باید همه چیز را خود ایجاد و امتحان می کردند.
ابتدا آموزش فارسی به فرزندان را آغاز کردند .آنان این کوشش را در این رابطه می دیدند که اگر احیانا به ایران
باز گردند ،فرزندان شان بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و یا به خاطر اینکه فرزندان شان بتوانند با
پدربزرگ و مادر بزرگ ها صحبت کنند و یا احیانا چند خط برایشان بنویسند .با زیاد شدن تعداد مهاجرین و قطع
امید از بازگشت و اقامت در ایران کم کم القابی مثل ایرانی – آمریکایی جای خود را باز کرد .اغلب نسل اولی ها
بر این باور بودند که مهاجرت با آنها به پایان می رسد .بنابر این فکر می کردند اگر به فرزندانشان کمک کنند که
در جامعه میزبان پذیرفته شوند وظیفه خود را انجام داده اند .برخی اما دور اندیش تر بودند و تالش کردند که
مراکز و سیستمی زیر بنایی ایجاد کنند که به مهاجرین آینده هم جواب دهد و آنها مجبور نباشند همه چیز را از
نو شروع کنند .من فکر می کنم که ما در این شهر و در راستای این هدف تا حدودی موفق بوده ایم.
مدرسه ایرانیان سن دیگو و کانون فرهنگی ایرانیان در بیست و پنج سال گذشته و با طی راهی پر فراز و نشیب
توانسته اند این زیربنا را برای جامعه ایرانی سن دیگو فراهم کنند .تاکنون چندین هزار کودک و نوجوان ایرانی
تبار در مدرسه ایرانیان فارسی آموخته و با بسیاری از جنبه های فرهنگ ایرانی آشنا شده اند .اغلب این دانش
آموزان هم اکنون به موقعیت های اجتماعی باالیی دست یافته اند ،که باعث افتخار ماست .برخی از این جوانان
می گویند مدرسه توانسته آنچنان اشتیاقی در آنان برای شناخت از خود ایجاد کند که در هر فرصتی به مطالعه
تاریخ ،فرهنگ و زبان پرداخته اند و اعتماد به نفسی که در مدرسه و در میان جامعه ایرانی پیدا کرده اند تا چه
اندازه در موفقیت درسی و اجتماعی شان موثر بوده است .آنان می گویند دوستانی را که در مدرسه ایرانیان پیدا
کرده اند ،دوستان تمام زندگی شان شده اند.
یکی از دالیل موفقیت مدرسه ایرانیان در این بوده که ما آموزش فرهنگ ایرانی را به عنوان عمده ترین هدف خود
قرار داده ایم .برای ما آموزش فارسی بیش از آنکه هدف باشد یک وسیله است در راه رسیدن به این هدف .در
نظر داشته باشید فرهنگ ایرانی صرفا منحصر به برگزاری مهرگان ،یلدا و نوروز نیست .بخش مهمی از فرهنگ،
هنر است ،اعم از موسیقی ،تئاتر ،نقاشی ،ادبیات ،سینما و غیره .شانس بزرگ مدرسه ایرانیان در این بوده که
همیشه کانون را به عنوان سازمان مادر در کنار خود داشته است .کانون با میزبانی ده ها کنسرت موسیقی،
تئاتر ،فیلم ،نمایشگاه نقاشی و برگزاری جشن های فرهنگی در سطح شهر مکملی برای مدرسه ایرانیان بوده
است .کانون و مدرسه توانسته اند در ایجاد احساس تعلق به جامعه ایرانی -آمریکایی موثر باشند و این احساس
تعلق و وابستگی است که در شکل گیری شخصیت بچه ها و اعتماد به نفس آنها تاثیری غیر قابل انکار داشته
است .عده ای از هموطنان هنوز این رابطه را نمی بینند و آنها هنر را فقط به عنوان سرگرمی یا «اینترتینمنت»
می شناسند .وقتی از آنان سوال می شود که چرا مثال به فالن کنسرت موسیقی ایرانی نرفته اند و یا فرزندان
خود را نیاورده اند اظهار می کنند که این برنامه ها برای بچه ها «خسته کننده» است یا فالن تئاتر «جدی»
است و یا فالن فیلم «غمناک» است .من بحثی روی این تعاریف ندارم ،چون احتماال درست می گویند ولی چه
اشکال دارد که به تماشای یک تئاتر جدی برویم و یا اینکه سعی کنیم فرزندانمان را با جنبه های جدی هنر آشنا
کنیم؟ فیلم و تئاتر کمدی ،موسیقی و رقص البته جای خود را دارند و الزم هم هستند ،ولی هنرهای جدی را
هم باید دریافت .چه ضرری دارد اگر هر از چندی در کنار شرکت در برنامه های معمولی ،در یکی از این برنامه
های «جدی» و هنری هم شرکت کنیم؟ چه ضرری دارد اگر بچه هایمان بیاموزند که زندگی فقط «اینترتینمنت»
نیست و تا احساس «بورد» شدن پیدا کردند فورا «گیم» هایشان را در نیاورند و به بازی بپردازند؟ چه ضرری
دارد که بچه ها بیاموزند که دو ساعت می شود آرام نشست و به برنامه ای گوش فرا داد یا به دیدن فیلمی جدی
نشست؟ چه ضرری دارد که بعد از آن برنامه با همه اعضای خانواده به بحث در مورد کنسرت و یا فیلم نشست
و دیدگاه انتقادی آنان را توسعه داد؟ تحقیقات زیادی نشان داده که بچه هایی که در چنین محیط هایی رشد
می کنند ،دیدگاه مثبت تری به زندگی پیدا می کنند و انسان های موفق تری می شوند .از این گذشته شرکت
در این برنامه ها و پشتیبانی از سازمان های فرهنگی باعث تشویق این سازمان ها و هنرمندان می شود که
الزمه تداوم کار آنهاست .ما به عنوان یک اقلیت در این جامعه به این سازمان ها و هنرمندان نیاز داریم .اینان
فرهنگ ،هنر و زبان ما را حفظ می کنند و آموزش می دهند .وجود این سازمان ها برای حفظ هویت فرزندان
ما و نسل های آینده حیاتی است.

145

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان

هر دو ماه یکبار منتشر می شود
تلفن0336 :ـ)858( 653

فکس و پیغام7335 :ـ)619( 374

www.pccus.org
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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
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
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گزارش

$2,000,000

BUILDING THE DREAM

$495,000

مرکز ایرانیان
دوستان عزیز:
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 ،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 5
قسمت 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.

اخبار کانون
اولین جلسه ماهیانه هیات مدیره کانون سال  1392در دفتر کانون تشکیل شد و هیات
مدیره به برنامه ریزی برای برنامه های فرهنگی بهاری و تابستانی و نیز بررسی امور خیریه
کانون پرداختند.
با آمدن بهار رنگ و روی شهر سن دیگو همانند دیگر نقاطی که ایرانیان سکنی دارند
جالی دیگری یافت .در دو ماه گذشته جامعه فرهنگی شهر سن دیگو با حضور خود
رونق ویژه ای به برنامه های گوناگون شهر بخشیدند.
سازمانهای فرهنگی شهر سن دیگو با اجرای برنامه های گوناگون مقدم بهار را گرامی
داشتند.
در سوم مارس ،دانش آموزان ،آموزگاران ،پدر و مادرها ،خانوادهها و دوستان در جشن
سبزه کاری و تخممرغ رنگ کردن مدرسه ایرانیان در محل مدرسه شرکت کرده و از بازار
خیریه"یک ـ دالر ـ در ـ ماه" دیدن و خرید کردند.
جشن نوروزی مدرسه ایرانیان سن دیگو در محل مدرسه کارمل مانتن با حضور پرشور
والدین دانش آموزان و جمعی از حامیان مدرسه ایرانیان با اجرای برنامه های متنوع
هنری در روز دهم ماه مارس برگزار شد.
ی با موزیک دی جی جولیوس و
یـ س
چهارشنبه سوری امسال در پارک ان ـ ت 
غرفههای متعدد غذا از سوی کانون فرهنگی ایرانیان ،خانه ایران و انجمن متخصصین
ی برگزار شد.
ایران 
جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان نیز در محل هتل مریات الهویا با حضور جمعی از
فرهنگ دوستان در روز شانزدهم مارس برگزار گردید.
خانه ایران نیز در روز بیست و چهارم مارس جشن نوروزی خود را در بلبوا پارک برگزار
کرده و میزبان جمع کثیری از هم میهنان گرامی بودند.
بنیاد فرهنگی مهرگان نیز در روز سی ام ماه مارس جشن نوروزی خود را برگزار کرده
و میزبان جمع دیگری از فرهنگ دوستان بود .این برنامه در سالن اجتماعات شهر
انسنیتاس برگزار گردید.
انجمن متخصصین ایرانی با دعوت از اعضائ خود و دیگر عالقمندان بر روی کشتی تفریحی
برنامه جشن نوروزی خود را در روز بیست و سوم مارس برگزار کرد.
در بیستم ماه مارس کانون فرهنگی ایرانیان در کتابخانه
 North University Community Branch Libraryبرنامه ساز و آواز ایرانی و
معرفی نوروز و فرهنگی ایرانی را به عالقمندان تقدیم کرد و با شیرینی های نوروزی از
شرکت کنندگان پذیرایی شد.
در روز بیست و هفتم ماه مارس کتابخانه پاوی جشن نوروزی سالیانه خود را برگزار کرده
و شرکت کنندگان از موسیقی دلنواز ایرانی لذت بردند.
ی با موزیک دی جی جولیوس و دی جی محسن و
یـ س
سیزده بدر در پارک ان ـ ت 
غرفههای متعدد غذا از سوی کانون فرهنگی ایرانیان ،خانه ایران و انجمن متخصصین
ی برگزار شد.
ایران 
در روز هشتم آوریل کانون فرهنگی ایرانیان با همکاری گروه راگا راسا کنسرت بداهه نوازی
هندی/ایرانی با شرکت کیهان کلهر ،کاتریک سشادری و آدوپ چاتو پادهای را در ادوتوریم
کوالکام برگزار کردند که بسیار جالب و قابل تقدیر بود.
در روز  13آوریل دانشجویان دانشگاه ایالتی سن دیگو  UCSDجشن نوروزی سالیانه خود
را محل دانشگاه برگزار کردند.
در روز هفدهم آوریل کانون فرهنگی ایرانیان با همکاری آرت پاور کنسرت مامک خادم را
در دانشگاه ایالتی سن دیگو UCSDبرگزار کرد که مورد توجه و تشویق شرکت کنندگان
قرار گرفت.
کانون فرهنگی ایرانیان با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و گروه دانشجویان
ایستا برنامه کارگاه داستان نویسی استاد عباس معروفی را از  13آوریل تا  21آوریل برگزار
کرد .تعداد بسیاری از عالقمندان شرکت کرده و از این کارگاه استفاده کردند.

شماره  145خرداد  -تیر 7 139۲

زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

"از نیاز تا آز"
ماه قبل که همه ما برای بزرگداشت نوروز باستانی در تکاپو بودیم مطلبی
بدستم رسید که خواندنش فکر مرا تا این لحظه به خود مشغول داشته است.
آن مطلب که به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است نتیجه تحقیق و پژوهش
چند تن از دانشمندان اقتصاد دان کشور میزبان ما آمریکاست .این دانشمندان
در یک گزارش مستند علمی خبر بسیار ناگواری را نه تنها به گردانندگان امور
کشوری بلکه به تک تک انسان ها گوشزد می نمایند .بر اساس این گزارش
تحقیقی مهمترین خطری که جامعه انسانی را به شدت تهدید میکند تقسیم
ناعادالنه ثروت در جهان است .آمار نشان میدهد که در صد سال اخیر این
روند به گونه بارزی در حال گسترش بوده است و روزی مجموعه ثروت دنیا
فقط در اختیار افراد بسیار انگشت شماری قرار خواهد گرفت
و اکثریت قریب به اتفاق ساکنان کره زمین در زیر خط فقر به
سر خواهند برد برند.
محققان بر این باورند که تحقق چنین وضعیتی برای سالمت
جوامع بشری بسیار خطرناک است که به راحتی میتواند
نابسامانی های گسترده ای را در سطح جهان بوجود آورد.
قحطی و گرسنگی زمینه های انفجار جوامع بشری خواهند
شد که خود میتوانند بستر مناسبی برای طغیان های عظیم
و در هم کوبیده شدن روال نظم و آرامش باشند.
به نظر میرسد آندسته از مردم که هم اکنون از رفاهی نسبی
برخوردارند این تجمع سرمایه را حق مسلم خویش بپندارند و
بر این گفته پافشاری نمایند که این امر در اثر کار و کوشش و
شب بیداری ها و تالش جانکاه اشان به دست آمده است .در
مقابل کسانی که در حال حاضر نیز با مشکالت فراوان گذران
امر زندگی روبرو هستند با نگرشی بسیار متفاوت از آنان به قضیه بنگرند .این
دسته قرار گرفتن خویش در این دایره نکبت را گناه دسته اول می پندارند که
اکثرا با کنترل بیش از حد معمول در امر قیمت گذاری و نوشتن قوانین کار و
کوشش  ،این پیکان بخت را به طرف و نفع خویش و به دور از آنان قرار داده
اند.

کم و بیش بر این باورند که امکان تکرار این موقعیت ممکن است هرگز وجود
نداشته باشد .این نگرش آنان را بر آن وا می دارد که حداکثر استفاده از این
موقعیت استثنائی را ببرند و به دارائی خویش دو دستی بچسبند و برای بدست
آوردن هر چه بیشتر آن نیز تالشی پیگیر داشته باشند.
اگر بخواهیم این دو گروه را با زبان طنز مورد بررسی قرار دهیم باید بگویم که
افراد این دو گروه دارای جیب های متفاوتی هستند .گروه اول جیب هایشان
مکعب شکل است که سرمایه به همان راحتی که در آن جای میگیرد میتواند
خارج نیز بشود در حالی که جیب افراد گروه دوم به شکل هرم وارونه است که
سرمایه را میتوان در آن جمع کرد ولی راه خروج سرمایه از آن بسیار باریک
و سخت است .شرکت های کالن نفتی این حق را به خود میدهند که بهای
بنزین مصرفی مردم را به شکلی که میل دارند به سوی نفع خویش تغییر
دهند و مسلما برای آنان مادر میان سالی که باید از محله های کم درآمد و
پائین شهر با ماشین مدل پائین اش خود را به شمال شهر
برساند و خانه آنان را الیروبی نماید مطرح نباشد .همین طور
شرکت های سهامی بسیاری که فقط در پی باال بردن در صد
سود سهامشان حاضرند دست به هر کاری بزنند .خواه این
عمل ناشایست و غیر انسانی تالش در سرنگونی دولت های
مردمی کشور های دیگر باشد و خواه زیر فشار قرار دادن
هموطنانی که باید برای پرکردن جیب های هرمی شکل آنان
هزاران سختی را در زندگی روزمره بر خود و خانواده های
خود تحمیل نمایند.
این معضل بزرگ بشری ،همانند دیگر مشکالتی که قرن
هاست ذهن بشر را به خود واداشته است  ،می تواند انسان
را به دو راه متفاوت رهنمون شود.
راه اول ،که بسیار ساده می توان انجام داد ،بی تفاوتی
است .به راحتی می توان شانه را باال انداخت و به راه خویش
ادامه داد .راه دوم ،که انجامش به سعی مدام نیازمند است،
اهدای بخشی از وقت ،انرژی ،و سرمایه خویش برای بر پا
نگه داشتن بنگاه های گوناگون خیریه است .صرف این نیرو ،هر چند بصورت
جزئی ،نه تنها سالمت روان  .روح انسانی را تضمین می نماید ،بلکه در نهایت
با استناد به “قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود” چرخ جامعه را در مسیر
هموارتری به گردش در می آورد .انتخاب با تک تک ماست.

در اینجاست که شاید دو واژه "نیاز" و "آز" کمکی باشند تا تصویر بهتری از این
دو نگرش داشته باشیم.
"نیاز" را  ،ورای معنای ساده و اولیه اش  ،شاید بتوان جمع آوری سرمایه برای
رسیدن به یک رفاه نسبی دانست در حالی که "آز" جمع آوری سرمایه است به
منظور دارا بودن سرمایه بیشتر .در نتیجه " ،نیاز" دارای حد و حدود است ولی
"آز" مرز نمی شناسد .مشکالتی را که این تحقیق بخصوص یاد آور می شود از
"نیاز" بوجود نمی آیند و همگی زائیده "آز" هستند.
هر چند رسیدن به یک رفاه نسبی حق طبیعی انسان است ولی حرص و طمع
جمع آوری سرمایه تنها در صورتی امکان پذیر است که حق و حقوق انسان
های دیگر پایمال شود.
در همین مملکتی که ما زندگی میکنیم به راحتی میتوانیم نمونه های کاملی
از هر دو نگرش را مشاهده کنیم .شاید بتوان به عنوان یک قانون کلی نتیجه
گیری کرد که اگر تمول و دارائی زائیده هوش و ذکاوت و دانش در فرم اختراع
و اکتشاف باشد عموما صاحبان دارائی را از صورت داشتن یک رابطه یک طرفه
با سرمایه به سوی داشتن رابطه دو طرفه سوق میدهد .نمونه آن بخشش های
کالن اینگونه صاحبان سرمایه به بیمارستان ها و موسسات تحقیقی و غیر
انتفاعی است .در صورتی که تجمع دارائی یا به عبارت ایرانی تر "ثروت اندوزی"
اگر از طریق شانس و موقعیت و دوز و کلک و دسته بندی به دست آمده باشد
عموما صاحبان اینگونه سرمایه ها را در رابطه یک طرفه با سرمایه قرار میدهد.
اینگونه افراد که خود به شانس و موقعیت استثنائی تجمع سرمایه آگاهی دارند
8
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فراخوان

از کلیه اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود
که در نشست ساالنه و انتخابات کانون در روز یکشنبه  19ماه می
 2013از ساعت  10تا  12در محل مدرسه ایرانیان برگزار می شود
حضور بهم رساند .انتخابات برای چند تن از اعضای هیات مدیره که
دوره خدمتشان سپری شده برگزار خواهد شد.

به ما بپیوندید:

اگر مایل به خدمت در هیات مدیره کانون
هستید لطفا مشخصات خود را هرچه زودتر به آدرس کانون یا از
طریق ایمیل به  pcc@pccsd.orgارسال فرمائید  .واجدین شرایط
می بایست عضو کانون بوده و از اقامت قانونی در آمریکا برخوردار
باشند .اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

معرفی کتاب

بر آب و آتش

از :مریم ایروانیان

زندگی نامه و خاطرات دکتر فریدون هژبری

ویراستار دکتر گوئل کهن
تاریخ انتشار  1391خورشیدی 2013ـ میالدی

من َ نالفم ور ِبالفم همچو آب
نیست در آتش ُک ّش ّی ام اضطراب
هر که از خورشید باشد پشت گرم
سخت رو باشد ،نه بیم او را نه شرم
امروزه روز ،ما درجهانی زندگی می کنیم که
تشخیص راستی و درستی ـ اگر نه ناممکن ـ
بسیار دشوار است .ازپس باد بالخیز طوفانی که
وطن مالوف ما را درهم پیچید؛ بسیارکسان به
ناچارترک یار و دیار کرده و به هجرتی ناخواسته
تن دادند و همچون ترکش های انفجاری کیهانی
پراکنده و به دامان گیتی پرتاب شدند .هرکس
که دستی برقلم و بضاعتی برای نشر اندیشه خود داشت ،خاطرات و خطرات خود
را در این زمینه نگاشت وبه تاریخ سپرد؛ تا ادبیات مهاجرت شکل پذیرد و آیندگان
برای شناخت این برهه از تاریخ دستمایه ای داشته باشند .با گذشت بیش ازنیم قرن
های رفته بر دیارما و فرونشستن طوفان ،می توان نوشتارها را دسته
فرازو نشیب ِ
بندی کرد :برخی براساس عقاید سیاسی و ایدئولوژیکی ،پاره ای بر گرته خاطرات
شخصی ،و یا ُّحب وبغضی از سر دلتنگی دسته بندی می شوند .بر خواننده هوشیار
راستی مستند برگیرد،
فرض است که بسیار بخواند وبداند وتوشه ای از حقیقت و
ِ
وبتواند ِ
راه اکنون و مسیر آتیه اش را به درستی بپیماید.

خردسال خود به ایران باز می گردد و در دانشکده صنعتی شریف ( آریامهر سابق) به
تدریس می پردازد و زمانی نیز معاونت دانشگاه را عهده دار می شود.
جنبش سازماندهی سازندگی در راستای انسجام یک دانشگاه نوین ،الگوی مدیریت
اشراف ساالنه بر دانشگاه ،وصدها نکته باریک تراز مو درخاطرات دکترهژبری،
روند رو به رشد یک دانشگاه پیشرو را تشریح می کند که گویای گوشه ای از تاریخ
نوین آموزش عالی در ایران است و بخش وسیعی از کتاب را در بر می گیرد:
"..دقت و نوعی توازن ،عملکرد های شخصی وی را با دور اندیشی و حفظ مواضع
عقیدتی نشان می دهد .حضورومشارکت او دراین عرصه ،گونه ای دست زدن بر
آتش است از جانب انسانی که مفهوم مبارزه و به ثمررسانی اندیشه را در کار و
ِ
خدمت درون کشور می داند ( از مقدمه کتاب)."..
دکتر هژبری پس از سیزده سال اشتغال در ایران ـ قبل و بعد از انقالب ـ به
اجبار تن به مهاجرتی ناخواسته می دهد و در کالیفرنیای جنوبی در شهر سن
دیگو سکونت می کند .اودرغربت نیز با نهادسازی ،فعالیت های هدفمند در حفظ
ارتباط علمی و صنفی ،گسترش روابط اجتماعی و دانشگاهی با ایرانیان درون
وبرون مرزی و دفاع از حقوق هم میهنان شهره می شود.
بر آب و آتش در هیجده فصل با ترتیب زمانی تدوین شده و نویسنده سوای روایت
های شخصی و مشاهدات و تجارب  ،تاریخ فشرده ای ازجنبش های دانشجوئی
را ارائه می کند .عکس های بسیار قدیمی نزدیک به یک قرن زندگی ونشیب و فراز
های قومی وسیاسی و اجتماعی را به تصویر می کشد  .پانویس های ارزنده ای که
در ذیل کتاب درج شده حاصل تحقیق و دقت نظر دکتر هژبری و دکتر گوئل کهن
است و می تواند بعنوان یک کتاب مرجع مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته ویراستار کتاب برآب و آتش تالشی است در جهت شناخت اصول و
تشخیص کج اندیشی ها و نیزکارنامه ای است از یک دیدگاه شخصی در پایبندی
عقیدتی و پویائی ومشارکت در راه بهبود وسازندگی که روی به سوی آینده دارد:
هر که نامخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

بر آب و آتش را ورق می زنیم و به خاطرات استاد گرامی مان که افتخار
همجواریش را درشهر سن دیگو داریم می نگریم .در برگ ِ
برگ این کتاب صداقت
وامانتی احساس می شود که خواننده را بی اختیار به تحسین وا می دارد .به
مصداق ":سخن کز دل برآید می نشیند الجرم بر دل" ،می خواهی بخوانی و بدانی
ازج ِوسیاست
که انسان های متعالی چگونه زیسته اند وچگونه توانسته اند فارغ َّ
های حاکم ،حدیث خدمت را پیش ببرند و در دنیای علم و عمل ،فارغ از تنش
های جامعه منشا اثر باشند.
فریدون هژبری نخست موقعیت ،وجه تسمیه نام و فامیل ،و دالیل کوچ خانواده
خود را از شیراز به آبادان شرح می دهد .خانواده او ملی گرا ،ازشور وشوق میهنی
برخوردار و با ادب وفرهنگ آشنا بوده و پیشرفت درعلم و خدمت در این راه را
وجهه همت و هدف خود قرار داده بودند.
همزمان با اسکان آن ها درخوزستان ،حضور پررنگ استعمار بریتانیا جهت احداث
پاالیشگاه نفت در آبادان در شرف وقوع است .فریدون درمحیطی انباشته از
تبعیض نژادی و جداسازی طبقاتی ،جوانی و نوجوانی خود را می گذراند و شاهد
عینی جریان های سیاسی خلع ید و قیام های مردمی علیه استعمارانگلیس
است .جنبش ملی شدن نفت واثرات آن بر اذهان جوانان؛ فریدون نوجوان را برآن
می دارد تا با گرایشی بخردانه تحصیل در رشته شیمی نفت را هدف خود سازد و
بر آن پای بفشرد تا درآینده بتواند در این رشته به خدمت پردازد.
وی علیرغم عدم استطاعت مالی و پس از تالش فراوان عازم آلمان می شود و
تغییر و تبدیل های بسیاری را از سر می گذراند تا سرانجام در شهرمونیخ که هنوز
آثار ویرانی های ناشی از جنگ را در خود دارد به دانشگاه می رود.
جای جای این کتاب با مستندات تاریخی وشرح وتفسیر وقایع سیاسی همراه است؛
اما دانشجوی جوان آن روزگار رنگ تفکر غالب وچالش های سیاسی را به خود
نمی گیرد .او همه جا حضور سازنده دارد؛ شاهد روند شکل گیری کنفدراسیون
دانشجویان ایرانی و تنش های ناشی از آن است ،اما تنها هدف خود را که اتمام
درس و خدمت به وطن است دنبال می کند .آشنائی او باهدی ،دختر زیبای
آلمانی به ازدواجی خوش عاقبت می انجامد .همسر فداکار او درتمامی این سال ها
سبب ساز توفیق بیشتر دکترهژبری می گردد.او پس از طی ماجراهای بسیار و
کار شکنی های سازمان امنیت ،سرانجام سال 1967میالدی با همسر و دو فرزند
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زیر نظر مریم ایروانیان

بی کرانه
در انتهای هر سفر
در آیینه
دار وندار خویش را مرور می کنم
این خاک تیره این زمین
پاپوش پای خسته ام
این سقف کوتاه آسمان
سرپوش چشم بسته ام
اما خدای دل
در آخرین سفر
درآیینه بجز دو بی کرانه کران
بجز زمین و آسمان
چیزی نمانده است
گم گشته ام  ،کجا
ندیده ای مرا؟
<<>>.............
اولین و آخرین
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خویش
ما نیز پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم
هرپسین
این روشنای خاطرآشوب درافق های تاریک دوردست
نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین
مرا به طلوعی دوباره می کشاند؟
ای راز
ای رمز
ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخرین
<<>>.............

آوار رنگ
هیچ وقت
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد
امشب دلی کشیدم
شبیه نیمه سیبی
که بخاطر لرزش دستانم
در زیر آواری از رنگ ها
ناپدید ماند
سه شعر از زنده یاد حسین پناهی
 1383ـ 1335
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شب است
می خواهم مثل همیشه غر بزنم
باکی ندارم که دوستم بازایراد خواهد گرفت
چون شاید نمی داند که ایراد گرفتن هم جوری غر زدن است
کتابی با قطع رحلی را می گذارم روی میز
قوطی کبریت را خالی می کنم روی کتاب
با چوب کبریت ها شروع می کنم به ساختن یک جاده
راه تمام نشده کبریت ها تمام می شوند
ازبالتکلیفی کالفه می شوم
کتاب را برمی دارم و آهسته و لنگان می روم به کنار پنجره
پنجره را باز می کنم
کتاب را می رانم به فضای بیرون
تا ته جاده ناتمام را درتاریکی گم کنم
یک لحظه جاده تا بی نهایت ادامه پیدا می کند درذهنم
ناگهان توازنم را ازدست می دهم
و جاده در تاریکی می ریزد توی باغچه
بر می گردم به پشت میزم
فردا همسایه هم غر خواهدزد
که کبریت ها را پاشیده ام روی گل ها
وباور نخواهد کرد که جاده ای بی انتها
قربانی پای لرزانم شده است
پرویز رجبی
میدان شوش باشد یا تجریش
خیابان ولی عصر باشد
یا شورآباد
پائیز باشد
یا تابستان
کالغ ها بخوانند
یا گنجشک ها
رفتگران
لباس سبزبپوشند
یا نارنجی
گل های الله
زرد باشند یا قرمز
داروخانه های شبانه روزی
ُم ّ
سکن بفروشند
یا خاطرات خوب
ماشین های آتش نشانی
آب حمل کنند
یا عطر یاس
در تقاطع ها
چراغ قرمز باشد
یا گل سرخ بروید
چه اهمیتی دارد؟
بی تو تهران
جای خوبی نیست

شهاب امانی

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
سرگذشت شعر پارسی
درسده هشتم ،میالد َسبک هندی در شعر پارسی را جشن می گیریم .دیدیم
و دانستیم که زبان قدیم ادبی هند یا سانسکریت ،با زبان فارسی باستان
خویشاوند و هم ریشه است .و نیز در راستای تاریخ نخست شاهد مهاجرت
جمعی از هنرمندانی بودیم که از بیم آسیب تازیان بر زبان و ادب فارسی به
هندوستان عزیمت نمودند و موجب رواج زبان فارسی در آن دیار شدند .در
سده های بعد ،بویژه در زمان فرمانروائی غزنویان شعر فارسی در هند قوام
و دوامی بیشتر یافت .با یورش مغوالن مهاجرت از وطن بار دیگر آغاز شد و
ادیبان بسیاری جالی وطن نموده و به هند گریختند.
امیر خسرو دهلوی( 651ـ 705ه.ش ).شاعرایرانی تباری بود که درهند پا به
عرصه هستی نهاد و با کسب کماالت معنوی و غور در ادبیات پارسی در تمام
اوزان شعری به مهارت و ارزشی ویژه دست یافت که این گونه سرایش بعد ها
به سبک هندی معروف شد:
صبا را گاه آن آمد که راه بوستان گیرد
زمین را سبزه در دیبا و گل در پرنیان گیرد
َج َهد از چشمه موج آب ولرزان درزمین افتد
زند برالله باد تند و آتش بر زبان گیرد
زیاد غنچه مرغان را نوا بسته شود تا گل
بسازد پرده نوروز وبلبل خود همان گیرد
سبک هندی در شعر امیر خسرو دهلوی گاه سیاق غزل های عاشقانه بخود می
گیرد و گاه در بحر مثنوی به داستان هایی چون مجنون ولیلی وهفت بهشت و
آیینه اسکندری می پردازد.

یافت و درقلب عارف و عامی راه پیدا کرد و جاودانه شد:
غزل گفتی و ُدر سفتی بیا وخوش بخوان حافظ
که برنظم تو افشاند فلک ِعقد ثر ّیا را
شراره های آتشی که از دل عطار و موالنا زبانه کشیده بر شعر حافظ نیز تابیده
و او ازمعاصرین خود چون سعدی و خواجو وسلمان ساوجی تاثیر پذیرفته ،اما
هرگزدرمقام تقلید نایستاده و با شیوه ای بدیع و روحی لطیف وطبعی روان درغزل
سبکی آفرید که هرکس که بیتی از آن بشنود دیوان خواجه را در خیال بیابد:
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
پری رویان قرار ازدل چو بستیزند بستانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بر بندند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
گرچه حافظ درمقامات عرفانی برقله های رفیع جا دارد ،اما شعر او جام جهان
نما و آیینه تمام نمای چهره سالوسان و ریاکاران است تا عارف وعامی درتمامی
اعصار آنان را بشناسند و رسوا سازند:
صوفی نهاد دام و سر ُحقّه باز کرد
بنیاد مکر با فلک ُحقّه باز کرد
بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
ای کبک خوش خرام کجا می روی به ناز
غره مشو که گربه عابد نماز کرد
حافظ مکن مالمت رندان که در ازل
ما را خدا ز ِ
زهد ریا بی نیاز کرد

خواجوی کرمانی (  679ـ  752ه.ش ) .به گونه ای دیگر می سراید .او با طبعی
به لطافت پرنیان گاه عشق زمینی را عاشقانه می سراید:
تو را که گفت که قصد دل شکسته ما کن
چو زلف سر زده ما را فرو گذار و رها کن
نه عهد کردی و گفتی که با تو کینه نورزم
به ترک کینه کن اکنون و عهد خویش وفا کن
به هر طریق که دانی مراد خاطر ما جوی
به هرصفت که تو دانی تدارک دل ما کن
وگاه در سیر و سلوک دست سالک را می گیرد و از هفت شهر عشق چنانش
می گذراند که عطار از هفت شهر عشق:
هرکه زطوفان بال رخ بتافت
آب رخ نوح پیمبر بتافت
هرکه در این ره شد و خود راندید
راه بدر برده به منزل رسید
وانکه در خانه کثرت ببست
درحرم کعبه وحدت نشست
راه طریقت ز شریعت بجوی
دست حقیقت به طریقت بشوی
شمس الدین محمد ملقب به لسان الغیب یا خواجه حافظ شیرازی( 727ـ
792ه.شُ ،).دردانه دریای گوهربار این قرن است .در مورد او بسیار گفته اند و
جهانی شنیده اند و حاجت به تکرار نیست .غزل درسروده او به اوج ایجازرسید
و با معانی دلنشین وفصاحت عمیق چون رودی زالل در بستر زمان جریان
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مدرسه ایرانیان سن دیگو ،دانش آموزان ،آموزگاران ،همکاران مدرسه،
و پدر و مادرها و بستگان بیست و پنجمین نوروز مدرسه را در جمعی
صمیمانه جشن گرفتند.
مدرسه طی ماه های ژانویه و فوریه به پیروی از رسم همه ساله بخشی
از زمان کالس ها را در هر دو شعبه به تمرین دست جمعی ترانه ها
و سرودهای نوروز  1392اختصاص داد .روز سوم مارس ،در حیاط
مدرسه مونت کارمل در جشن سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن،
کالس های شعبه یک ،یکی یکی به ترتیب و منظم بر سر میزهای
آماده شده رفتند و دانش آموزان با همراهی آموزگارانشان و داوطلبان
سختکوش آن روز ،سبزه و تخم مرغ هفت سین خود را با خود به
ارمغان بردند .جمع بزرگی از پدر و مادرها و بستگان دانش آموزان
و همچنین دانش آموزان شعبه دو نیز به این جشن پیوستند .دیدار
کنندگان از مدرسه از غرفه های غذا و اجناس نوروزی که توسط
موسسه "یک دالر در ماه" بر پا شده بود نیز دیدار و خرید کردند.
جشن بیست و پنجمین نوروز مدرسه در روز دهم مارس مثل همیشه
با استقبال دلگرم کننده جمع بزرگ دوستداران آن و با هنرنمایی
دویست و پنجاه دانش آموز بر صحنه سالن اجتماعات مدرسه
مونت کارمل آغاز شد .دانش آموزان ترانه ها و سرودهای زیبا را که
محصول هفته ها تالش و تمرین آنها بود برای حاضرین اجرا کردند.
در دنباله برنامه شاهد اجرای رقص های متعدد و زیبا توسط آکادمی
رقص مدرسه با طراحی و سرپرستی دلسوزانه خانم اعظم فرسودی،
مربی رقص آکادمی ،بودیم .دانش آموزان و هنر آموزان کالس های
موسیقی مدرسه قطعات زیبایی از موسیقی اصیل ایرانی را با سازهای
تمبک و سه تار و پیانو بطور گروهی اجرا کردند .آقایان کورش تقوی،
سه تار ،و میالد جهادی ،تمبک  ،مربی و سرپرست این هنرآموزان
جوان و تهیه کنندگان این برنامه های زیبا بودند .ما همچنین شاهد
هنرنمایی هنرپیشگان جوان مدرسه ایرانیان سن دیگو بودیم که بار
دیگر داستانهایی جذاب و به یادماندنی را بر صحنه تاتر مدرسه به
تصویر کشیدند ،این عزیزان با سرپرستی و طراحی خانم رانا سلیمی
هفته ها مشغول تمرین برای اجرای برنامه خود بودند .مدرسه ایرانیان
سن دیگو افتخار دارد که یکی از مسولین مدرسه خانم مهری کشفی را
به عنوان شخصیت فرهنگی سال به جامعه ایرانی معرفی کرده است.
همچنین از خانم شوشتری به خاطر چهل سال تدریس و خدمت به
جامعه فرهنگی قدردانی شد .به خاطر بیست و پنجمین سال مدرسه
از خانم استخری یکی از بنیان گزاران و فعاالن مدرسه قدردانی به
عمل آمده و همچنین بسیاری از کسانی که همیشه یار و یاور مدرسه
بوده اند در برنامه شرکت کردند و از آنان تقدیر شد .از میان دانش
آموزان شش تن برنده بورس تحصیلی مدرسه شدند ،این جایزه حاصل
تالش و توجه خاص این عزیزان به زبان پارسی و فرهنگی و هنر ایران
زمین است .تعداد بسیاری از دانش آموزان جوایزی برای کسب رتبه
های قابل تقدیر در مسابقه کتابخوانی دریافت کردند .مسولین مدرسه
هم چنین از طرف خود و پدر و مادرها و دانش آموزان از آن گروه
از یاران مدرسه که دوباره و دوباره بطور منظم و داوطلبانه مسولین
مدرسه را در اداره امور و برگزاری جشن ها و مناسبت های خاص یاری
می دهند قدردانی و تشکر کردند.
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برندگان بورس تحصیلی
سارینا صبوری ،شیرین گروسی ،سامانتا فخیمی ،حنا جوالزاده ،بورنا
نائینی و شکیبا محمودی

www.pccus.org

بچه های خوب سالم،
فصل بهار از راه رسیده و با خود هوای لطیف ،آواز پرنده ها و باران های
بهاری آورده ،دو ماه دیگر از فصل مدرسه باقی است و همه دانش آموزان
باید در این ماه های پایانی مدرسه درس و تکالیف خود را بخوبی انجام
دهند تا از این سال تحصیلی بهترین نتیجه را بگیرند.
خوب است به یاد داشته باشیم که طی دو ماه آینده این مناسبت ها در
پیش هستند:
ـ هفته آموزگار  6ـ  10ماه می 2013
ـ روز مادر  12ماه می 2013
ـ روز پدر  16ماه جون 2013

ویدئوی برنامه نوروزی
را از دفتر مدرسه تهیه فرمایید.

جشن پایان سال تحصیلی مدرسه

یکشنبه  9ماه جون  ، 2013از ساعت  10تا 12
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داستانکوتاه

آمبوالنس

خسرو دوامی

آمبوالنس دو ساعت زودتر از موعد مقرر رسيده بود .مادرم هنوز داشت توي سر
خودش می زد و گريه می كرد .خواهرم با غيظ نگاهی به من انداخت .استكان
دم گوشم گفت:
چايش را نيمه كاره گذاشت روی ميز .آمد اينطرف اتاقِ ،
«باالخره كار خودت را كردی؟ حاال برو بهش بگو وايسته تا همه جمع بشن!»
پدرم مرده بود .ناگهانی؛ پيش از ظهر يكی از روزهای گرم تابستان .من پسر
بزرگ خانواده بودم .نقشی ناخواسته به من محول شده بود .نقشی فی البداهه
و گنگ كه همه انتظار داشتند به بهترين نحوی بازی اش كنم.
مادرم گفت« :همه صبر مي كنيم تا خاله جان اختر بياد .هرچه بزرگ فاميل
گفت ،همان كار را می كنيم».
می خواستند جسد پدرم را تا صبح روز بعد در اتاق نگه دارند تا بستگان و كسبه
و اهل محل جمع شوند.
گفتم« :مادرجان! جسد بابا تا فردا بو می گيره .تازه من از اين كه شب تا صبح
با نعش پدرم در يك خانه بخوابم می ترسم».
ِ
حرف خودش بود .ديدم بهتر است خاله جان بيايد .شايد بتوانم او را
حرف
راضی كنم .گفته بودم آمبوالنس را ساعت سه بعد از ظهر بفرستند ولي
حاال ،رأس ساعت يك ،آمبوالنس آماده بود .پا شدم بروم بيرون.
ديدم خواهرزاده ام اشك ريزان با ضبط صوتی در يك دست و
دو سه سی دی در دست ديگر آمده مي گويد« :دايی كدام را
بگذارم؟» پرسيدم« :شما نوار موسيقی آرام ندارين؟ مث ً
ال
نينوای عليزاده يا...؟» مادرم مثل اين
كه حرفم را شنيد ،از آنطرف اتاق
با صدای بلند گفت« :با صدای
عبدالباسط شروع كن!»
بيرون كه آمدم ،از ديدن
آمبوالنسی به آن شيكی و نويی
تعجب كردم .این دومین آمبوالنسی
بود که طی دو هفته گذارش به خانه مان
می افتاد .راننده داشت با ُلنگ شيشه های دودی آمبوالنس را
پاك می كرد .با ديدن من سالمی گفت و فاتحه ای خواند .انتظار آمدن چنين
آمبوالنسی را نداشتيم .پدرم را در بيمارستان جواب كرده بودند .دكترها با
من و بزرگان خانواده شور كردند و گفتند بهتر است پدرم روزهای آخر عمرش
را در خانه و پيش زن و فرزندانش بگذارند .روزی كه می خواستيم پدرم را
بياوريم ،اول آمبوالنس بنز نويی شبيه همین آمبوالنس را نشانمان داده بودند.
صورتحساب بيمارستان را كه تصفيه كرديم و اجازه مرخصی را كه گرفتيم ،آن
آمبوالنس شيك و تر و تميز جای خود را به آمبوالنس اسقاطی و زهوار دررفته
ِ
خود من هم می ترسيدم بغل دست راننده بنشينم .اما
ای داده بود كه حتی
جايی برای اعتراض نبود .راننده و دستيارش هر دو سيگار می كشيدند .دستيار
از آمبوالنس پياده شد ،ته سيگارش را روی زمين له كرد .كارگران بيمارستان
برانكار را پشت آمبوالنس روي زمين گذاشتند و رفتند .دستيار در پشت را
باز كرد .به من اشاره كرد كه يك طرف برانكار را بگيرم .برانكار را بلند كرديم
و ُهل داديم توی آمبوالنس .دستيار كنار پدرم نشست .من هم كنار راننده و
راه افتاديم .آمبوالنس كولر نداشت .آن روزها هنوز چله ی تابستان بود و هوا
گرم .پنجره های آمبوالنس را پايين كشيديم .راننده مثل کسی كه عهد كرده
باشد ماشين را توی تمام چال چوله هاي خيابان های تهران بياندازد ،دائم باال
و پايين می رفت .برگشتم ،ديدم دستيار راننده كنار پدرم شيشه های عقب
آمبوالنس را كنار زده ،سرش را انداخته پايين و دستش را گذاشته روی پيشانی
اش .پدرم هم با ِس ُرم و ماسك اكسيژن كنارش خوابيده بود .راننده آمبوالنس
پاكت سيگار را جلويم گرفت .تشكر كردم .فندك را روشن كرد و سيگارش را
آتش زد .دو سه ُپك كه زد و از دو سه خيابان كه رد شديم ،مثل اين كه متوجه
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شده باشد ،دارم به مسير خاكستر سيگاری كه از پنجره بيرون می ريخت نگاه
مي كنم ،گفت« :داداش ،نگران نباش .از پشت توی آمبوالنس نمي ره .سر
چراغ قرمزها مي ريزمش روی زمين ».آن ساعت خيابان خيلی شلوغ بود .می
ترسيدم برای پدرم در راه اتفاقی بیافتد .راننده گاه به گاه ،هم آژير می زد و
هم بوق .گاهی هم سرش را از پنجره بيرون مي آورد و به راننده های كناری
بد و بيراهی می گفت .گفت« :ببخشين آقا ،اينجا كه آمريكا نيست .این هم
آمبوالنس ایرانی یه!بالنسبت شما ،فالن فالن شده ها آژير كه مي زنی فكر می
كنن داری چلوكباب مي بری .بيشتر می پيچن جلوت».
حاال ،سیزده روز بعد از آن روز ،آمبوالنس ديگری آمده بود كه پدرم را به خانه
ی ابدی اش ببرد .داشتم با راننده ی آمبوالنس حرف می زدم كه شوهر خواهرم
با يك دسته اعالميه زير بغل به طرف من آمد .يكی از اعالميه ها را بيرون كشيد
و نشانم داد .ديدم باالی صفحه شعر سوزناكی چاپ كرده اند ،عكس سی
سال پيش پدرم را گذاشته اند و پايينش هم نوشته اند :مرحوم مغفور ،بزرگ
خاندان ،حاج سيد محسن ...مصيبت را هم با سين نوشته بودند .به جای
تاريخ هم نوشته بودند :مجلس ختم در مورخ فالن برگزار می شود .گفتم« :
بقیه به کنار ،بابام كه بزرگ خاندان نبود ».شوهر خواهرم دستش را گذاشت
روی شانه ام .گفت« :زياد سخت نگير .اگه ننويسی حاج سيد ،كسبه ی محل
فكر می كنن طرف بي كس و كار بوده ».ديدم بحث بي فايده است .كمكش
در خانه
كردم كه اعالميه ها را روی پرچم سياهی كه از ساعتی قبل باالی سر ِ
َعلم كرده بودند ،نصب كند.
آقای احمدی نفس نفس زنان با كيسه های پر از نوشابه و ساندیس ،وارد خانه
شد .احمدی را دو هفته پيش ،همزمان با بازگرداندن پدرم به خانه ،استخدام
كرده بوديم .بيست و پنج سال داشت با ده سال سابقه ی كار .پرستار مخصوص
بيمارانی بود كه بيمارستان ها جواب می كردند .خودش را متخصص رسيدگی
به بيمارانی كه زخم بستر داشتند می دانست .اگر بهش قيچی و باند و وسايل
جراحی می دادی بدش نمي آمد كه هر روز با زخم پدرم ور برود .كاری كه از
همان روز اول منعش كرده بوديم .صبح تا غروب در خانه ی ما بود و شب ها
در خانه ی ديگری .عصرها می نشست و با من و مادرم راجع به خانواده ی زنش
درددل می كرد .آقای احمدی در همين مدت آچار فرانسه ی خانه هم شده بود
و مادرم از خريد نان سنگك و دبه ی ماست تا پاك كردن سبزی را به بهانه ی
اين كه از كار يكنواخت كسل نشود به او می داد .حاال با مرگ پدرم قراردادش
را يك هفته ی ديگر هم تجديد كرده بودند و قرار بود وظيفه ی پذيرايی از
ميهمانان و شستن ظرف ها به عهده ی او باشد.
قالب گرفته بودم كه دست شوهر خواهرم به باالی پرچم سياه برسد .یداهلل خان
همسايه ی بااليی مان را ديدم ماشينش را با كمی فاصله روبروی در ورودی
خانه پارك كرد .شوهر خواهرم از همان باال گفت« :باز اين جوجه تيغی پيداش
شد ».یداهلل خان را دوسه بار بيشتر نديده بودم .مغازه ای در خيابان جردن
داشت كه هر چند صباحی به كاری می زد .موهای دور سرش ريخته بود .وسط
سرش يك ُكپه موی سفيد داشت كه باال مي زد .عادت داشت لباس های رنگی
عجق وجق بپوشد .آن روز هم كت چهارخانه سبز و كرم پوشيده بود با شلوار
طوسی .آمد جلوی در .مثل اين كه متوجه اعالميه و پرچم سياه نشد .سالم
كرديم .جوابمان را داد .ديدم محو آمبوالنس شده .شوهر خواهرم زير لب چيزی
گفت و رفت تو .منتظر بودم منصورخان به من تسليت بگويد .گفت« :عجب!»
گفتم« :عجب چی؟» گفت« :عجب آمبوالنسی يه ».بعد سرش را برد جلو
شيشه های دودی پشت آمبوالنس .دو تا دستهايش را دو طرف چشمهايش
گرفت و صورتش را تقريب ًا چسباند به شيشه .آقای احمدی با سينی قيمه و
نوشابه از خانه بيرون آمد .سينی را جلو راننده ی آمبوالنس گرفت .ديدم یداهلل
خان خم شده به تاير آمبوالنس نگاه می كند .يك دستش را روی تاير كشيد.
دوباره گفت« :عجب!» دستش را با دستمالی كه از جيب بيرون آورده بود پاك
كرد و بعد مثل اين كه تازه متوجه اوضاع و احوال دور و برش شده باشد ،به
اعالميه ی روی پرچم نگاهی انداخت .دوباره به آمبوالنس نگاه كرد و بی آن كه
در صورتش نشانی از همدردی و غم باشد دستش را جلو آورد ،گفت« :تسليت
می گم ».ديدم عمه ام از خم كوچه دارد مي آيد .جلوی در با ديدن من جيغ
زد و گفت« :داداش» .فكر كردم همين االن است كه بزند زير گريه و من را
هم دوباره به گريه بياندازد .نگاهی به من انداخت .دوباره جيغ زد« :داداش»
و سكوت .بعد رويم را بوسيد و وارد خانه شد .منصورخان نگاهی دوباره به
آمبوالنس انداخت ،سری تكان داد و گفت« :اجازه بدين ،برم لباس عوض كنم
و بعد خدمتتان برسم ».و از پله ها باال رفت.

داخل خانه همه منتظر ورود خاله جان اختر ،بزرگ خانواده بودند .آقا جواد
شادروان ،معتمد فاميل و متخصص تداركات مراسم عروسی و عزا هم قرار بود
برسد .صدای عبدالباسط می آمد .رفتم توی اتاق پدرم .مادر و عمه خانم هر دو
َدم گرفته بودند و گريه مي كردند .مادرم با ديدن من ساكت شد .گفت« :برو،
يه پولی به راننده ی آمبوالنس بده ،ردش كن بره .بگو فردا رأس ساعت هشت
صبح برگرده .عمه ت هم همين رو می گه ».ديدم مادرم از فرصت استفاده
كرده ،عمه را هم نظر خودش كرده .گفتم« :مادرجان! او ًال جسد بو می گيره.
در ثانی ،همه می ترسن توی خونه ای كه تو يكی از اطاق هاش مرده خوابيده،
بخوابن ».مادرم اين بار لحنش مهربان تر شد .گفت« :پسرجان! تو از خارج
اومدی با رسم و رسومات اينجا آشنا نيستی .خوبيت نداره ،قبل از اين كه همه
ی كسبه ی محل بيان و همه ی فاميال جمع بشن تشييع جنازه بشه .اين مرد،
سی و پنج سال توي اين محل با آبرو زندگی كرده ،حاال تو می خوای با اين
كارهای هول ـ هولی ت آبروي چندين ساله ی مارو ببری ،مثل بی كس و كارا
جنازه رو تشييع كنی؟» ديدم عمه ام هم سرش را به عالمت تأييد تكان می
دهد .مادرم گفت« :چاره ش دو سه تا پنكه س ،جسد خنك می مونه .برای
جمال آقا افضلی هم همين كار را كردن .اونا كه جنازه رو دو سه روز تو خونه
نگه داشتن تا پسراش از خارج بيان».
ديدم بحث بی فايده است .گفتم« :حاال صبر كنين ،خاله جان بياد ببينيم اون
چی ميگه .هر چی گفت ،ما هم همون رو می كنيم ».دخترخاله گريه كنان با
دو سينی حلوا در دست آمد .حلواها را گذاشت روی ميز .خواهرم را بوسيد و
گفت« :حلوای فارسی تموم شده بود .تا دو سه روز ديگه هم همه ی حلواهاش
رزرو شده .اين حلوا را از شرف االسالم گرفتم ».علی آقا و همسرش طاهره
خانم با دسته گل گاليلی سفيد در دست آمدند .علی آقا آمد كنار من و تسليت
گفت .طاهره خانم رفت آنطرف اتاق .علی آقا در جوانی خاطرخواه مادرم بوده.
پدرم از او دل خوشی نداشت.
آقای احمدی به همه چای تعارف می كرد .ديدم همه ی مردها از جای بلند
شدند .اول شكم آقاجواد شادروان وارد شد و بعد خودش .دنبالش هم پسرش
ياسر بود كه لنگه ی كوچك شده ی پدر بود با یک دوربين فيلمبرداری روي
شانه .زير بغل آقا جواد دفترچه ای بود .روی دفترچه هم سی چهل تا عم جزو.
با صدای بلند گفت« :والفاتحه صلوات ».همه صلوات فرستاديم .اول با من
روبوسی كرد و پسرش عم جزوها را بين حاضرين تقسيم كرد .حاال چند نفر ديگر
هم آمده بودند كه نمی شناختمتشان .آقا مجتبی شوهر دخترخاله هم آمد.
همراهش هم دختر خاله ام و سه تا بچه ی قد و نيمقد .پدرم به آقا مجتبی
می گفت« :خالی بند ».روبوسی كه كرديم ،ديدم دهانش بوی الكل و خيار
«دمش گرم ،عجب مردی ».آمدم بنشينم كه خواهرزاده ام
می دهد .گفتَ :
آمد گفت« :دايی بدو بيا! خاله جان اختر داره می ياد ».خاله جان اختر ،بزرگ
فاميل ،خالهی پدرم بود .خودش می گفت هشتاد و پنج ساله است .پدرم می
گفت ،باالی نود را شیرین دارد .در جوانی شوهرش يك روز تابستان ساكش را
برداشته بود و به هوای حمام بيرون رفته بود .هفده سال بعد پير و خسته با
قلبی بيمار و با همان ساك در دست برگشته بود .در غياب همسر ،خاله جان
با دست خالی دو پسرش را بزرگ كرده بود .شوهرش هم در آلمان زنی گرفته
بود و بچه ای داشت .پيرمرد آمده بود تا آخرين روزهای عمرش را در كنار خاله
بگذراند .دو سالی هم با هم زندگی كرده بودند تا شوهر خاله مرده بود .از آن
پس خاله جان اختر بداخالق ترين و عبوس ترين فرد فاميل بود .رفتم جلوی
در .خاله جان با ديدن من فرياد زد «محسن من» و غش كرد .زيربغلش را
گرفتيم .مادرم آب آورد و روی صورتش پاشيد .خاله جان بيدار شد و زد زير
گريه .بلندش كرديم .رفت جلوی جسد .مالفه را از روی صورت پدرم كنار زد.
دوباره فرياد كشيد «محسن من» و از حال رفت.
آمدن خاله جان فضای خانه را شلوغ تر و غمگين تر كرد .حاال زن های خانه
همه َدم گرفته بودند .خواهرم برای خاله جان آب قند آورد .رفتم توی اتاق
ميهمانی .آقا جواد با تلفن دستی اش حرف می زد .پسرش هم از گريه ی
میهمانان فيلم می گرفت .با ديدن من اشاره كرد بروم پيشش .گفت« :ميگه
خاك خورش صد و بيست تومن ،سرسبزش هم دو و ششصد به باال ».گفتم:
«چی را می گی؟» گفت« :دارم با آقای محمدی صحبت می كنم .شما نمی
خوای كه خدای نكرده خواهر و مادرتون براي فاتحه خوندن توی خاك و خل
بشينن؟» گفتم« :نه ».خواهرم آمد جلو گفت« :مامان مي گه قطعه  97جای
خالی دارين؟ پهلوی قبر پدر بزرگ ».آقا جواد گفته را منتقل كرد .دستش را
گذاشت روی گوشی ،گفت« :داره توی كامپيوتر چك می كنه».

برگشتم به اتاق پدرم .مادرم با خاله جان و عمه خانم شور مي كردند .با ديدن
من مادرم گفت« :ريش تراش پدرت ».و بعد نگاهشان از گوشه ی در اتاق
چرخيد به طرف آقای احمدی كه داشت ظرف حلوا را دور می چرخاند .مادرم
به آرامی گفت« :هر چی می گردم ريش تراش رو پيدا نمی كنم .معلوم نيست
تو اين مدت چه چيزای ديگه ای گم شده ».آقای احمدی مثل اینکه متوجه ی
نگاه سنگين جمع شده باشد ،توی آشپزخانه برگشت .به زحمت مادرم و بقيه را
متقاعد كردم كه فع ً
ال موضوع را مسكوت بگذارند تا بعد كه من نتايج تحقيقاتم
را به اطالعشان برسانم.
یاسر آمد توی اتاق و گفت پدرش با من کار دارد .رفتم پیش آقا جواد .گفت:
آقای محمدی چند تا جا توی قطعه ی هنرمندا داره .قيمت روزش دو تومنه،
برای ما می تونه درستش كنه به يك و نيم ».گفتم« :آخه بابام كه هنرمند
نبود ».گفت« :ای بابا ،نكير و منكر كه از آدم راجع به هنرش سئوال نمی
كنن ».بعد صدايش را پايين آورد ،گفت« :دور از جون ،شما كه هنرمند
هستين .تازه همه اينا دو طبقه است ».ديدم حوصله اش را ندارم ،گذاشتم
خواهرم چانه هايش را با آقاجواد بزند.
دوباره رفتم توی اتاق .خاله جان اختر روی مبل كنار تخت پدرم خوابش
برده بود و خرخر می كرد .پشت سر من عمه خانم آمد تو ،دوباره جيغ زد
«داداش» .فكر كردم اين يكی هم همين االن است كه بيفتد .زيربغلش را
گرفتم .خاله جان از صدای عمه بيدار شد .دوباره داد كشيد« ،محسن من».
من پهلوی هردويشان نشستم .ماجرای شب اول و توی خانه ماندن جسد را
برای خاله جان شرح دادم .آخرش هم گفتم« :خاله جان! شما چشم و چراغ
فاميل هستين .ستون فقرات همه ی خانواده .من هر حكمی كه شما صادر
بكنين همون رو اجرا می كنم ».خاله جان مثل اين كه از لقب «ستون فقرات
خانواده» خوشش آمده بود .چشمهايش را تنگ تر كرد ،به صدايش ِاكوی
خاصی داد گفت« :البته اشكالی نداره به محض اين كه كسبه و اهل محل و
فاميل اومدن می تونيم تشييع جنازه رو انجام بديم ».صدا زدم مادرم بيايد.
غمی از دلم برداشته شده بود .ولی خاله جان با همان صدا سرش را نزديكتر
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آورد و گفت« :البته می دونی رسم ما اينه كه پسر بزرگ خانواده تا هفت شب
بايد جای پدرش بخوابه؟» آب سردی روی سرم ريخته بودند .مادرم هم باالی
سرم ايستاده بود .خاله جان حال و روزم را ديد و گفت« :ببين پسر جان ،تا
هفت شب روح اون مرحوم سرگردونه .شب اول قبر سخت ترين شبه .نكير
و منكر می يان سراغ آدم .بعدش هم روح آدم بين خونه ی قديم و جديدش
ويلونه .شب می ترسه .پا می شه می ياد خونه ی سابقش .وقتی پسر بزرگ رو
می بينه كه جاش خوابيده ،خيالش راحت تر می شه برمي گرده خونه ی تازه
ش ».مادرم به گريه افتاد .خودم هم از فكر سرگردانی روح پدرم نتوانستم جلويم
را بگيرم .اشك من هم سرازير شد .فكر كردم حتم ًا كه نبايد توی تختش بخوابم.
گفتم« :خاله جان باشه ».بعد به مادرم گفتم« :دو ساعت ديگه خوبه؟» مادرم
گفت« :هر وقت همه جمع شدن ».صدای گريه زنها دوباره بلند شد .آمدم بروم
توی حياط ديدم یداهلل خان آمده با كت و شلوار و كراوات مشكی نشسته كنار
مجتبی.
طرف من آمدند .حمزه علی و حاج خانوم پسرشان را چند ماه قبل از دست
داده بودند .تعارف كردم بروند تو .حاج خانوم گفت« :نمی تونم ».همان جا
روي لبه ی حوض نشست .حمزه علی هم طبق عادتش مشغول كندن علف
های هرز باغچه شد .علی آقا به هوای كشيدن سيگار آمد توی حياط .سيگار را
جلويم گرفت .گفتم« :نمی كشم ».گفت« :چه بهتر ».برای خودش سيگاری
آتش زد .مرا كشيد كنار و گفت« :پسرجان! بايد خيلی مواظب مادرت باشی.
اون مرحوم كه رفته و خدا بيامرزش ولی مادرت به خصوص اين سال های
آخر خيلی رنج كشيد .االن اعصابش داغونه ،بايد هواشو خيلی داشته باشی».
ديدم علی آقا هنوز هيچ چيز نشده دارد وسط دعوا نرخ تعيين می كند .گفتم:
«نگرانش نباشين .بعد از چهلم با خودم می برمش .يكسالی نگهش می دارم
هوايی بخوره .شايد اص ً
ال راضي شد و اونجا موند ».نشستم پهلوی حاج خانوم.
گفتم« :از خبر فوت پسرتون خيلی ناراحت شدم .تلفنی به مادرم هم گفتم كه
بهتون تسليت بگه ».مثل اين كه داغ دلش تازه شده باشد با صدای بلند زد
زير گريه .صدای گريه اش بلندتر شد .ياسر آمده بود توی حياط از من و گريه ی
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 1ـ مجلس نمایندگان ـ از قمرهای سیاره اورانوس  2ـ شیمی کربنی ـ
اوضاع جوی یک منطقه ـ پایین جامه  3ـ حرف تنفر ـ نام آذری ـ خانه
شعر ـ ارزان  4ـ تخلص محمد حسین بهجت تبریزی ـ بهره مند  5ـ
ارض ـ ضمیر غایب ـ مقوای نازک ـ کجاست  6ـ خشت پخته ـ دشت و
صحرا ـ عالمت مخصوص کارخانه  7ـ گل سرخ ـ پرهیزگاری ـ طراوت 8
ـ بهبود زخم ـ محل کار شاطر  9ـ از کوه های مهم کشور ـ اسم ـ نفی
تازی  10ـ موی گوسفند ـ صندلی پارک ـ آموختنی لقمان  11ـ عالمت
بیماری ـ از حروف یونانی ـ حرف صریح ـ سقف فرو ریخته  12ـ هوای
گرفته ـ کشور نوشابه  13ـ تک و تنها ـ مطیع ـ نفی عربی ـ علوفه گاو
 14ـ ضروری ـ خزانه دار ـ موکت دستی  15ـ از شهرهای کرمان – ویار.
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حاج خانوم فيلم می گرفت .آقای احمدی برايمان چاي و خرما آورد.حاج خانوم
گفت « :دو سه بار برده بودنش تو مسابقه .از بچگی يه صدای ملكوتی داشت.
براش توی يزد تشييع جنازه ای گذاشتن كه نگو و نپرس .نذاشتن با آمبوالنس
ببرنش قبرستون .همه پای پياده .هفده تا اسب سفيد راه انداخته بودند با يال
و كوپال .شيش هفت تا هم شتر نابغه دنبالش ».گفتم« :نابغه؟» گفت« :ما به
بچه شتر می گيم نابغه ».ديدم منصورخان با خواهرم آمده اند باالی سرمان.
منصورخان سرش را تكان داد و گفت« :عجب» .توی دستش چهار پنج تا
كراوات مشكی بود .همه شبيه هم .خواهرم گفت« :از منصورخان خواهش
كرديم كراواتهاشونه بيارن .برای فردا و روز ختم و شب هفت انتخاب بكنی».
گفتم« :اينها كه شبيه همه ».خواهرم بدون توجه به من یکی از كراوات ها را
انتخاب كرد و با هم رفتند .حاج خانوم گفت« :به خدا وسط بيابون توی ُهرم
َ
قبركنه اومد بيرون گفت :حاج خانوم چه سعادتی .مثل اين كه برای اون
گرما،
مرحوم ،اون پايين دو تا كولر گذاشتن .يخ يخه »..ديدم گريه ی حاج خانوم بند
نمی آيد .به حمزه علی اشاره كردم .زيربغلش را گرفت و بردش داخل
خانه .آقاجواد شادروان تلفن در دست
آمد جلوم .گفت« :رستوران رفتاری
رو رزرو كردم .برای هر دو نفر يه
سيخ جوجه ،يه سيخ كوبيده،
كه سيخ سوم گوساله باشه
يا دويست و شصت گرمی
گوسفند؟» گفتم« :هرچی
خودت دوست داشتی».
رفتم داخل سالن.

عمودی
1ـ کفش ـ ماه نهم میالدی  2ـ حرف نخست الفبا ـ جدا از هم ـ زمان
خواب ـ محل تغذیه جنین  3ـ شهر رازی ـ از انواع ماهی ـ شیشه
آزمایشگاهی ـ محل کار  4ـ فلز مغناطیسی ـ زه کمان ـ تالفی کردن 5
ـ والده گرامی ـ ملوان و ناخدا  6ـ مایع حیات ـ حرف انتخاب ـ آنچه
برای رفع نیاز از کسی بگیرند و سپس به صاحبش پس بدهند ـ ضمیر جمع
 7ـ تازه به دوران رسیده ـ قابله ـ طناب  8ـ آتش ـ با ـ تنها و منفرد ـ
توفق فیلمبرداری  9ـ میوه شیرین ـ همراه تیر می اندازند ـ قطار شهری 10
ـ حرف آخر ـ میزاب ـ شهر جشنواره ـ اجاق سربسته  11ـ کاروان شادی
ـ جفتک  12ـ انسان بودن ـ باالی خانه ـ به جا آوردن  13ـ تیرانداز ـ
خرس ترکی ـ بانگ ـ بوی ماندگی  14ـ پسر خورشید ـ آب پاک ـ شب
دراز ـ بی خطر  15ـ علم تشریح ـ اسفنج.

www.pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  0336ـ)858(653
نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان
یکشنبه  19ماه می  2013از ساعت  10صبح تا  12ظهر
در محل مدرسه ایرانیان سن دیگو
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

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

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار اخباری
برای نشریه آینده (شماره  )146مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا
 30می به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی

www.iasfund.org )858( 653-0336

جشن پانزدهمین سال تاسیس ،روز  18ماه می  2013در
University of San Diego
Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice Garden

مدرسه ایرانیان سن دیگو  0336ـ)858( 653

خیریه یک دالر در ماه  0336ـ)858( 653

جشن پایان سال تحصیل مدرسه ایرانیان
یکشنبه  9جون  2013در محل مدرسه ایرانیان سن دیگو

P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150

کالسها:

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
ـ  653ـ For more information: 858 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
سرزمین پری در شهر کارلزبد)(Pariland

هر دوشنبه Face Paintingرایگان برای کودکان
هر سه شنبه کالس کاردستی رایگان برای کودکان
هر پنجشنبه قصه خانی فارسی رایگان برای کودکان از  11:30تا 12:30
www.pariland.com
Address: 2614 El Camino Real , Carlsbad, CA 92008
) PARI (7274ـ  720ـ Tel: 760
مرکز دنیای موسیقی
Center for World Music
http://www.centerforworldmusic.com
”50th Anniversary “Experience World-Class Music & Dance
Sat. May 11th 10Am to 4PM
Ellen Browning Scripps Park
1133 Coast Blvd. La Jolla, CA 92037

FundـMonthـaـhttp://www.facebook.com/pages/Dollar

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

www.aiap.org

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

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
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 «حق ازدواج» می باشد.
قابیل :حاال انگار همه مسایل مملکت حل شده که باید در مورد حق ازدواج
«گی ها» بخوان تصمیم بگیرن .به نظر من همش برای ایز گم کردنه! وضع
اقتصادی رو بببین! وضع بیکاری رو ببین! یک عده دیگه دنبال کار گشتن رو
هم اصال ول کردن .بانک ها روی این همه پول نشستن و قرض نمی دن .توی
کنگره که دیگه نپرس .دوباره همون جر و بحث های الکی .خیلی کم مشکل
هست اینام بند کردن که حق ازدواج می خوان.
هابیل :خب هرچی جای خودش .می خوای به مردم بگی اگه حقوقتون رو
زیر پا می ذارن ،عیب نداره ،صبر کنین وضع اقتصادی مملکت درست بشه و
کنگره دوباره راه بیافته ،بعد می شینیم بببینم چی می گین .این مسایل ربطی
بهم نداره .حق یه عده ای داره بخاطر مسایل مذهبی و سیاسی ضایع می شه.
وظیفه ی من و توست که صدای اعتراضمون رو بلند کنیم و از حقشون دفاع
کنیم .اصال به من و تو و از اون مهمتر به دولت چه ربطی داره کی می خواد با
کی ازدواج کنه؟ ازدواج و عشق چیزهای شخصی اند و به هیچکس غیر خود
طرفین ربطی نداره .آخه زشته توی قرن بیست و یکم اونهم توی این مملکت
که ادعا داره از همه دنیا جلوتره بخوان به یکی بگن که تو حق نداری این رو
دوست داشته باشی و بخوای بقیه عمرتو با اون بگذرونی.
قابیل :بابا شما لیبرال ها هم که دیگه گندش رو در آوردین .آخه یه قوانینی
و روابط اجتماعی وجود داره ،سنت وجود داره حاال دین و مذهب به کنار ،تا
بوده زن با مرد ازدواج کرده .این قانون طبیعته .یک زن یک مرد برای تشکیل
خانواده .جامعه اومده یه سری قوانینی تعیین کرده که واسه حفظ نظم باید
رعایتشون کرد .بی نظم و قانون که نمی شه زندگی کرد .این کامال غیر طبیعیه،
غیر مذهبی نمی گم چون می دونم تو نظرت درباره دین و مذهب چیه .ولی
طبیعت رو که قبول داری؟ توی طبیعت هم جنس نر و ماده است که با هم
جفت گیری می کنن .من باز هم فکر می کنم این دولت اوباما واسه الپوشی بی
عملی اش داره این مساله رو علم می کنه که مردم رو به بحث انحرافی بکشونه.
هابیل :می دونی که من به تئوری توطئه اعتقاد ندارم که اینا رو واسه ایز گم
گردن راه اندختن .برگردم سر موضوع «حقوق هم جنس گراها» .واسه من از
قوانین اجتماعی و نورم طبیعی صحبت می کنی .قبول دارم که بشر قوانین
اجتماعی رو درست می کنه برای ایجاد نظم و ترتیب .ولی مگه همین قوانین
اجتماعی نیستند که باعث اجحاف و حق کشی برای عده ای می شن؟ این
قوانین مطلق نیستند .حتی قوانین مذهبی و الهی هم که به اصطالح از باال
اومدن رو هم تغییر می دن وای به حال قوانین بشری .مگه تعدد زوجات و پلی
گامی توی همه ی ادیان وجود نداشته؟ مگه برده داری توی اکثر مذاهب وجود
نداشته و حتی توی قوانین اجتماعی اکثر کشورها به اون احترام نمی ذاشتن؟
مگه تا همین چند دهه پیش حقوق سیاه ها نادیده گرفته نمی شد؟ مگه تا
همین چند سال پیش توی بعضی ایالت ها ازدواج بین نژادی ممنوع نبود؟ خب
این قوانین تغییر پذیرند .من این رو بخشی از تکامل بشر می دونم.
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قابیل :حاال این رو هم به تکامل ربط بده .یعنی ما که هنوز اعتقاد داریم که
دوتا همجنس نباید با هم ازدواج کنن هنوز متکامل نشدیم؟ و هنوز میمون
هستیم؟ خیلی ممنون! ولی آیا من و امثال من حق و حقوقی نداریم؟ آقاجون،
من مشمئز می شم وقتی می بینم دوتا مرد دارن همدیگرو می بوسن و اون ادا
اطوارها رو در میآرن .هر وقت می رم هیل کرست ،اصال حالم بهم می خوره.
اینارو می بینیم که دست به گردن دارن راه می رن .چه این ازدواج ها و روابط
قانونی بشه یا نشه ،نظر من که عوض نمی شه .خب من و امثال من هم حق
داریم توی این مملکت .اصلن آخر این قضیه چیه؟ اگه حاال فردا یه عده پیدا
شدن و خواستن با حیوون وصلت کنن چی؟ آیا از حقوق اوناهم باید دفاع کرد؟
باالخره این خط رو کجا باید کشید؟
هابیل :از تو بعیده این مزخرفات رو تکرار کنی .ببین کیا این چرت و پرت ها
رو مطرح می کنن؟ راست ترین افراد کنگره و رهبران مذهبی کسانی هستند
که این بحث انحرافی رو پیش می کشن که قضیه رو لوث کنن .آدم های
عادی اصال فکر ازدواج با حیوانات رو هم نمی تونن بکنن .البته این رهبران
مذهبی بوده اند که درباره خصوصیات نزدیکی با حیوانات کتاب و رساله نوشته
اند .بگذریم .برگردیم به حقوق فردی که باید رعایت بشه .چند سال پیش که
پروپوزیشن  8در کالیفرنیا با پول و زور کلیسای مورمن قبول شد ،طبق اون
ازدواج بین هم جنس گراها ممنوع اعالم شد .احتماال تو هم به اون رای مثبت
دادی .خب این قانون در دادگاه متوقف شد .چرا که مغایر با قانون اساسی و
تساوی حقوق انسانی بود .حاال هم رفته دادگاه عالی و قراره روش توی ماه

جون رای بدن .به احتمال زیاد هم این قانون و هم قانون فدرال ازدواج که
زمان کلینتون بوجود اومد هر دو لغو خواهند شد .خب تو از حق قانونی خودت
استفاده کردی ولی وقتی رای تو مغایر با قوانین عام تر مثل تساوی حقوق
انسانی قرار می گیره  ،اونه که پیشی می گیره.
قابیل :خب همین دیگه! با وجود اینکه قانونی که من بهش رای دادم رای
اکثریت آورد با این کلک های قانونی دارن اونو ندیده می گیرن و حرف خودشونو
پیش می برن .ببین حتی به فرض که من هم قبول کنم که همجنس ها می
تونن با هم ازدواج کنن ،می دونی چه اثر بدی توی جامعه خواهد داشت؟ از ما
که گذشته .می دونی چه اثر مخربی رو بچه ها می تونه بذاره؟ اگه این مساله
قانونی بشه اونا می تونن بچه اداپت کنن .تکلیف اون بچه های معصوم چی می
شه؟ اونا چی از کار در خواهند اومد؟
هابیل :اوال اینکه توی این دو سه سال گذشته نظر اکثریت مردم عوض شده.
خیلی ها مثل تو این ترس رو داشتن .ولی کم کم با دیدن زوج های «گی»،
چه توی تلویزیون و سینما یا دور و بر خودشون ،ترسشون ریخت .دیدند که اونا
شاخ ودم ندارن و به بچه هاشون اگر نه بیشتر از زوج های معمولی که کمتر
عالقمند نیستن و برای بچه هاشون هر کاری از دستشون بر می آد انجام می
دن .ببین ،این حالت تهوعی که به تو از دیدن زوج های «گی» دست می ده
برای خیلی ها با دیدن زوج های نژادهای مختلف دست می داد .همین صحبت
ها در مورد اون ها هم می شد .قول می دم بعد از چندی واسه تو هم عادی
بشه .حاال اصوال مگه ازدواج بین مردها و زن های به قول تو نرمال ،چه چیز
باالتری داشته؟ مگه غیر از اینه که بیش از  50درصد به طالق منجر می شه .آیا
برای ازدواج یک زن و یک مرد چه امتحانی ازشون گرفته می شه؟ یک مرد و
یک زن در هر محضری ،هر دادگاهی توی این مملکت می تونن برن و در عرض
ده دقیقه به عقد هم دربیان .اگه یکی یا هر دو روانی ،کتک زن و متجاوز باشه
تو این حق رو بهشون می دی که بر اساس عرف جامعه ازدواج کنن؟ نگران
اینهم نیستی که به سر بچه هاشون چی می آد .این اتفاقیه که هر روز هزاران
بار توی این مملکت پیش می آد .حال دو نفر که عاشق هم هستند و سی چهل
ساله با هم زندگی می کنن نمی تونن بخاطر این قانون احمقانه ازدواج کنن واز
حقوق قانونی ازدواج برخوردار بشن؟ آیا این به نظر تو عادالنه اس؟
قابیل :خیلی چیزا توی زندگی عادالنه نیس ،عدالت یه چیز نسبیه .اگه واسه
اونا ازدواج کردن و عادی نشون دادن یه کار غیر طبیعی و غیر نرمال عدالته
برای امثال من ناعادالنه اس .بهرحال ما هم به یک اصولی اعتقاد داریم.
نمی تونین اعتقادات مردم رو به مسخره بگیرین .از نظر من این جور روابط
گناهه و همه ادیان اونو تقبیح کردن .من که نمی تونم با قانونی شدن پدیده
اونو بپذیرم .چه قانونی باشه و چه غیر قانونی ،وقتی دین من طور دیگه ای
منو راهنمایی می کنه ،برای من فرقی نمی کنه .اعتقادات من سرجاش هست.
می دونی که اینهم منحصر به من نیست .اکثر قریب به اتفاق رهبران مذهبی
مخالف قانونی شدن ازدواج همجنسگراها هستند.
هابیل :حق با توست .هیچ قانونی نمی تونه تو و امثال تو رو مجبور کنه که
پدیده ای رو بپذیرید یا رد کنید .این حق تو ست .اتفاقا همون قانون اساسی
و قانون تساوی حقوق انسانی این حق رو برای تو و امثال تو محترم دونسته.
ولی مذهب و اعتقادات تو به شخص تو تعلق داره .این اعتقادات شخصیه.
همون قانون ،جدایی دین از سیاست رو هم تایید کرده .اعتقادات مذهبی افراد
نباید وارد سیاست بشه که همه جامعه را در بر می گیره .تو می تونی به هر
خدایی و هر پدیده ای اعتقاد داشته باشی ولی حق نداری اون اعتقاداتتو به
بقیه جامعه حقنه کنی .صحبت سر این نیست که من به عنوان فرد از این و یا
اون خوشم می آد یا بدم می آید .صحبت بر سر اینه که همه افراد بشر از حقوق
مساوی برخوردارن .همونطور که قانون نمی تونه به تو بگه چه چیز رو بپرست
یا نپرست ،چه چیز رو دوست داشته باش یا نداشته باش ،نمی تونه بتو بگه که
می تونی عاشق این باشی یا نباشی .عشق مثل دین پدیده ای شخصیه و دولت
حق دخالت دراون رو نداره!
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به امید دیدار

گلی امامی

به مناسبت سالگرد درگذشت سهراب سپهری (اول اردیبهشت ،)1359
شاگردان سپهری ،خالی از لطف
خواندن مقاله خانم گلی امامی ،از دوستان و
ِ
نخواهد بود .یادش همواره گرامی باد .پیک.
دانش آموز معصومی را در نظر بگیرید که تازه دیپلم خود را از دبیرستانی در
اصفهان گرفته (و نفس راحتی کشیده چون تمام دوران تحصیل اش را در
شهرستان های گوناگون گذرانده و دیگر از این آوارگی جانش به لب رسیده)،
اکنون ساکن تهران شده باید به تحصیالت عالیه بیندیشد .وی کمترین تصوری
از عالم هنر و فعالیت های هنری در شهر تهران ندارد .فقط می داند از تماشای
نقاشی لذت می برد ،در همان حد محدودی که به چشم اش خورده (در حسین
آباد نیشابور این اقبال را داشته که در اقامتگاه کمال الملک برخی از کارهای
استاد را ببیند) و می داند که عاشق ادبیات است ،این را دیگر می داند چون
از خواندن باز نمی ایستد.
مالقاتی تصادفی با خانم هنرمندی زندگی او را دگرگون می کند .خانم دکتر
شکوه ریاضی پس از دیدن او در یک مهمانی تشویقش می کند برای ادامه
تحصیل به دانشکده هنرهای تزیینی که تازه تاسیس شده (سال پیش) وارد
شود .به او اطمینان می دهد به اعتبار استادان و مدرسانی که آنجا هستند می تواند
بسیار بیاموزد .به او که چیز زیادی نمی داند و کس زیادی را نمی شناسد
توضیح داده می شود که مهندس هوشنگ کاظمی رییس دانشکده است و
کسانی چون دکتر اسد بهروزان ،داریوش شایگان ،یحیی ذکاء ،حسین کاظمی،
پرویز تناولی ،محمود جوادی پور ،صادق کیا ،سهراب سپهری ،کریم امامی و
بسیاری دیگر آنجا تدریس می کنند و این فرصتی طالیی برای دختران جوان
است .اطالعات الزم رد و بدل می شود و دانش آموز جوان خود را در جلسه
آزمون ورودی دانشکده هنرهای تزیینی می یابد.
روزها و هفته های اول را در شگفتی و آشنایی با محیط و همشاگردی ها و
جلسات درس بسیار متفاوت از دبیرستان می گذراند .برای نخستین بار است
که می تواند آزادانه و هم سطح با همشاگردی های پسر و دختر بحث و گفت و
گو کند .شیطنت هایشان برایش تازگی دارد .دانشجویانی که از هنرستان های
هنر آمده اند و طبعا با محیط و آداب و روش دانشجوی هنر بودن آشناترند
برتری خود را بر دانشجویان عادی اثبات می کنند که اگر به خود نجنبند
مقهورشان می شوند.
کالس ها جذابند و پرکشش ،طراحی با زغال ( از مدل زنده) ،مجسمه سازی
با گل مخصوص ،آناتومی ،نقاشی ،ریاضی ،تاریخ هنر ،تاریخ لباس ،میتولوژی،
زبان های باستانی و زبان انگلیسی .در آتلیه نقاشی است که با استاد ریز نقش
و خجولی آشنا می شود که گه گاه کالهی کپی به سر می گذارد و موهای
مجعدش را به طرف پیشانی شانه می کند ،آرام صحبت می کند ،تعلیم زیادی
هم نمی دهد و می گذارد هر کسی هر کاری دلش می خواهد انجام دهد و
فقط هر از گاهی اشتباه های فاحش را گوشزد می کند .از او شناختی نداشته
و ندارد ،ولی روش تدریس (ضد تدریس) ،خلق خوش ،رفتار مالیم ،منش بی
تکلف و رفاقت با دانشجو او را در مقام محبوب ترین استادان قرار می دهد.
دانشجویان هنرستانی سابقه او را دارند .نمایشگاه های نقاشی اش را دیده اند
و از او به عنوان نقاشی هنرمند نام می برند .در میان استادان هم احترام دارد.
این را در پیک نیک هایی که دانشجویان سال باالتر روزهای جمعه ترتیب می
دهند متوجه می شود.
هنوز هم هرگاه به یاد آن پیک نیک ها و ساعات خوش دوستی و رفاقتی که
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بر آنها حاکم بود می افتد دلش تنگ می شود .این پیک نیک ها به منظور
آشنایی و لمس طبیعت برای دانشجوی رشته هنر ترتیب داده می شد و چند
استاد "با حال" هم همیشه در آنها شرکت می کردند ،اسد بهروزان ،کریم امامی
و سهراب سپهری سه استادی بودند که کمابیش پای ثابت این طبیعت گردی
ها بودند .بحث های جدی درباره تاریخ هنر ،نقش هنر در اعتالی جامعه و
بشریت ،هنر برای هنر یا هنر در خدمت خلق با چاشنی شوخی ها و لطیفه ها
به راه بود .ساندویچ ها خورده می شد .با تجربه ترها (معموال فارغ التحصیل
های هنرستان) آتش روشن می کردند و چایی درست می کردند ،از درخت باال
می رفتند و ادای تارزان را در می آوردند .شاید برای جلب توجه دخترهای بی
تجربه تازه از راه رسیده .عصر در راه بازگشت خستگی مان مطبوع بود ،چیزها
آموخته بودیم و روز خوشی بر ما گذشته بود.
هر چند سپهری با همه دانشجوها رفاقت می کرد ،اما همیشه هاله ای شیشه ای
به دورش داشت که رسوخ به آن ناممکن بود .حتی برای همشاگردی عزیزی
که از نیمه دوم سال دیوانه وار عاشق او شد .تا آنجا که من می دانم این عشق
یک طرفه بود و ماند .به خلوتش دعوتت می کرد ولی به درون آن راهت نمی داد.
دوستی می کرد ولی تو حدت را می شناختی و فراتر نمی رفتی .کنجکاوی
های ما برای دیدن نقاشی هایش سرانجام منجر شد به اینکه ناچار به خانه اش
دعوتمان کند .فکر می کنم بیش از چهار یا پنج بار به آپارتمانش که در یکی
از کوچه های فرعی امیرآباد بود رفتیم .معموال پنج یا شش نفر بیشتر نبودیم.
چطور می شود اولین خاطره ورود به اتاق این هنرمند را در طبقه چهارم
ساختمان فراموش کرد؟ آنگاه که هن هن کنان به تک اتاقی که کنار پشت بام
قرار داشت رسیدیم و در اتاقی را باز کرد که داخل شویم .اتاقی بود مستطیل
(شمالی ،جنوبی) با دیوارهای سفید و زیلویی سفید و آبی (با همان نقش و
کیفیت قدیمی زیلوها) و بی نهایت تمیز ،کف اتاق را پوشانده بود .تختخوابی
فلزی ،باریک و آنکادره در ضلع شمال غربی اتاق قرار داشت .کنار در ورودی
(پایین دیوار شرقی) هم کتابخانه کوچکی بود که عبارت بود از چند طبقه چوب
ساده بدون رنگ و چند ردیف آجری که آنها را از هم جدا می کرد.
کنج دیوار جنوب غربی و رو به روی در ورودی هم تک صندلی چوبی ای با
نشیمن و پشتی پارچه ای متقال قرار داشت( .از نوع صندلی هایی که به
صندلی عرشه کشتی معروفند) و همین .دریغ از یک عکس یا نقاشی یا لکه
رنگی بر دیوارها( .سال ها بعد که کریم امامی با تایید خود سپهری برای چند
عکس چهره به آپارتمانش رفت فضای داخلی همان بود ،با این تفاوت که این
بار کنار در یک سه پایه نقاشی و چهار پایه ای هم جلوی آن گذاشته شده بود.
اینها همان عکس هایی هستند که سهراب را با پولووری سفید و به اصطالح
یقه اسکی و اناری در دست نشان می دهد و خدا می داند چند بار در همه نوع
کتاب و مجله و روزنامه چاپ شده است بدون اینکه یک بار نام عکاس اش
آورده شود ،مگر در کتاب "چهره ها" ی خانم مریم زندی).
وارد اتاق که شدیم نمی دانستیم با خودمان چه کنیم .بایستیم ،بنشینم،
کجا و به چه ترتیبی؟ سرانجام یکی از بچه ها روی صندلی پارچه ای ولو شد
(نشستن روی این صندلی ها دشوار است) بقیه هم کنار او روی زمین نشستیم.
برخوردش با ما به گونه ای بود که گویی این طبیعی ترین اتقاق برای پذیرایی از
چند مهمان است .برایمان از طبقه پایین چایی آورد .میوه آورد .پس از چند
لحظه که درخواست دیدن نقاشی هایش را کردیم به صبر و تحمل دعوتمان
کرد .گفت کمی به محیط عادت بکنید ،کمی بیشتر با هم آشنا بشویم ،کمی
بیشتر سرتان گرم شود .در مجموع هم دو سه کار بیشتر نشان نداد( .می گفت
چه قدر چشمتان آزار ببیند و تحمل کنید).
ابراز احساسات نکردن و خودداری در مقابل بوم هایی که نشانمان می داد
دشوار بود .ما دخترها بی اختیار تحسین می کردیم و هنگام ترک خانه اش به
اصرار نقاشی را زیر بغلمان می گذاشت ،انکار ما فایده ای نداشت.
این نشست های استاد و دانشجویی بارها تکرار شد و ما هر بار بیشتر به
هنرمندی ،عمق اطالعات و فروتنی اش پی می بردیم.
در مرور خاطراتمان با همشاگردی و دوستم فرانک به یادم آورد باری که همگی
به همراه استاد به تئاتر رفته بودیم .دخترها پاکتی آجیل شیرین خریده بودند،
به او تعارف کردند ،یک دانه انجیر برداشت تا پایان تئاتر مشغول خوردن آن
بود .در ارتباط با آجیل شیرین باز به یاد آوردیم روزی که به خانه اش رفته بودیم
و ظرفی آجیل شیرین جلویمان گذاشت و چون فرانک به آجیل شیرین عالقه
داشت ،هنگام رفتن بی آنکه متوجه بشویم ،آجیل ها را در دستمالی ابریشمین
و کار ژاپن بقچه بندی کرد و به او داد.
دیدارهایمان که بیشتر شد و رودربایستی ها کمتر برایمان قهوه ترک درست

می کرد و فال می گرفت ،هرچه می گفت استعاره بود و تمثیل و ما کالمی
متوجه نمی شدیم که سرانجاممان چه خواهد شد ،سفر می رویم ،شوهر پولدار
می کنیم ،خوشبخت می شویم و الی آخر.
یک بار که به دیدنش رفته بودیم ،همان همشاگردی دلداره ،دسته گل نرگس
برایش هدیه آورد .گفت یک ساقه آن برایش ارزش بیشتری می داشت.
در یکی دیگر از دفعاتی که مهمانش بودیم فرانک در عین افسردگی گفت که
دیگر خسته شده و تصمیم دارد از ایران برود .سپهری گفت" :می خواهی کجا
بروی؟ هر جا بروی خودت را هم با خودت می بری .فکری برای آن کن".
سال سوم هم او از دانشکده رفت (کار باب طبعش نبود و ترجیح می داد
بیشتر به نقاشی و شعر بپردازد) و هم من .چند سال بعد که ازدواج کرده بودم
و به خانه مان دعوت اش کردیم از وصلت شاگردش و همکارش بسیار ابراز
خوشحالی کرد و تبریک ها گفت .برایمان دوست عزیزی بود و ماند .به کریم
امامی ارادت داشت و مطالبی را که در نقد نقاشی هایش در کیهان انگلیسی
نوشته بود تایید می کرد .کریم هم احترام و عالقه زیادی به او داشت .فروتنی،
(و به وام از خود هنرمند) استغنا و پژوهندگی او را تحسین می کرد و هم از
جهت این ارادت بود که زمان زیادی را صرف ترجمه اشعار او به انگلیسی کرد.
شنیده بودیم بیمار است و برای معالجه به انگلستان رفته .بعد شنیدیم که
بازگشته و در بیمارستان بستری است .برای عیادتش رفتیم .روزهایی بود که
مخالفین حکومت گروه گروه در گوشه و کنار شهر اجتماع می کردند و بعد به
راهپیمایی می پرداختند و یا به جان هم می افتادند .جلوی بیمارستان همسرم
اعالم کرد حاضر نیست او را در حال نزار ببیند .من به تنهایی رفتم .روی
تخت نشسته بود با جثه ای نحیف اما چهره ای خندان و نگاهی مثل همیشه

مهربان ،...سرم را برگرداندم که اشک هایم را نبیند ،نگاهم از پنجره به
بیرون افتاد ،رو به روی بیمارستان در بلوار کرج گروهی با مشت و چماق به
جان هم افتاده بودند .حرفی نزدم .حرفی نداشتم بزنم .لحظاتی به سکوت
گذشت .وقت خداحافظی با تبسم گفت" :به امید دیدار".

از موی سر ارمیا تا سینه های گلشیفته

علی معتمدی

بنده خدایی می گفت " تا حاال هیچ دقت کردی که در رانندگی هر کس از ما
تندتر براند و از کنار ما سبقت بگیرد در ذهنمان دیوانه خطابش میکنیم و هر
کسی که آرام تر حرکت کند از دید ما آدمی دست و پا چلفتی و بی عرضه است
؟"  .انگار اصال مهم نیست که سرعت ما چقدر است ،همین که سرعت رانندگی
دیگران با ما تفاوت داشته باشد ،انگشت اتهام به سوی آنها بر می گردد و
ایرادی هم اگرهست البد از ما نیست! حاال این که فقط یک مثال است ،تنها
کافی است که نگاهی به دور و برمان بیاندازیم تا ببینیم که زندگیمان پراست
از این انگشتان اتهام.
چند وقت پیش هنگامی که گلشیفته فراهانی در کلیپی هنری سینه هایش
را برهنه نشان داد ،حامیان و دلسوزان عفت زن ایرانی صدایشان درآمد که به
مقام و ارزش واالی زن توهین شده است و حتی عده ای او را فاحشه خواندند.
این که هدف گلشیفته چه بود و چه چیزی را می خواست بگوید بماند اما
شخصا آن روزها گمان میکردم که شاید اکثراین معترضان را مذهبیون دگمی
تشکیل می دهند که تا به حال فضای چندان باز فرهنگی را در زندگیشان
تجربه نکرده اند از این رو شنیدن چنین اعتراضاتی برایم چندان غیر قابل
پیش بینی هم نبود.
و باز زمانی که در برنامه آکادمی گوگوش زنی با حجاب به نام "ارمیا" برای اولین
بار در برابر همه حاضر شد و آواز خواند ،باز هم چنین حرکت تابو شکنانه ای
به مذاق خیلی ها خوش نیامد .اما این بار داستان کمی تفاوت داشت .این
بار معترضان نه فقط معتقدینی بودند که آواز خواندن و حجاب داشتن را با
هم در تناقض می دیدند و آن را گناه می دانستند بلکه حتی کسانی که دم
از روشنفکری و بازاندیشی هم می زدند ازنیش و کنایه دریغ نکردند که اصال
حجاب را چه به خوانندگی .حتی کار به جایی رسید که برخی تمام حضور
او در این برنامه را سیاسی بدانند و در فیسبوک و این ور و آن ور دست
به خبرپراکنی و شایعه سازی بزنند که ارمیا عضو فالن گروه و بهمان شبکه

مخالف نظام است! با تمام این ها ارمیا مقام اول را در آکادمی بدست آورد و
این بارعده ای اول شدن او را نقشه ای زیرکانه از طرف جمهوری اسالمی برای
تبلیغ حجاب اجباری دانستند.
شخصا در هردو ماجرای گلشیفته و ارمیا آنقدر شایعه ها و خبرهای گوناگون
و رنگارنگ شنیده ام که تجزیه و تحلیل را برایم دشوارمی کند .اگرچه شاید
این دو داستان ظاهرا متفاوت به نظر برسند ،اما عقیده دارم مشکل یکسانی از
جامعه مان را بازگو می کنند .قضاوت این همه حرف و شایعه و این که حقیقت
چیست وچه کسی راست می گوید دردی را از ما دوا نخواهد کرد و هیچ وقت
هم نکرده است .راستش را بخواهید اگر این "خاله زنک بازی" های همیشگی
می خواست درمان دردی باشد ،تا بحال حتما جوابی گرفته بودیم! معتقدم
که همیشه با گذر زمان هیاهوی این شایعه ها نیز می خوابد و این حرف ها
همگی به دست فراموشی سپرده می شود .اما تنها چیزی که باقی می ماند
مشتی توهین ،ناسزا و دخالت های بیجا است که جز دلسردی هنرمندانمان
حاصلی ندارد .شاید از موی سر ارمیا تا سینه های گلشیفته همه تنها بهانه ای
باشد برای باال بردن تحملمان در برابر نظرات مخالف و اینکه اگر کسی سرعت
رانندگی اش از من و شما بیشتر یا کمتر است ،انگشت اتهامی به سویش دراز
نکنیم.
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چیزهایی هست که نمیدانی
کارگردان :فردین صاحب زمانی
تانیا احمدی
ِ
سبک جدیدی در فیلم سازی ایران رشد کرده است.
چند گاهی است که
رایج اروپایی (موج نوی سینما فرانسه) با
ی
سینما
از
است
سبکی که تقلیدی
ِ
ِ
فرهنگ ایرانی .یکی از فواید این سبک این است که نه تنها مطابق
پیوندهایی از
ی را نیز دارد .شروع
مخاطب ایرانی است ،بلکه سبکهای اکرانهای جهان 
سلیقه
ِ
ساختن فیلمهای همچون "نفس
میگردد؛
باز
هشتاد
ی
دهه
به
سبک
این
ِ
انگشتر
"اشکان،
استرکی)،
(سامان
"
ی

خال
"صندلی
شهبازی)،
(پرویز
عمیق"
ِ
ِ
داستان دیگر" (شهرام مکری) و "طالی سرخ" (جعفر پناهی)
متبرک و چند
ِ
ّ
تنها نمونههایی از ترویج این سبک فیلمسازی در ایران است" .چیزهای هست
که نمیدانی" ،اولین ساخته ی فردین صاحب زمانی است که جایگاهش در
این سبک به اثبات رسیده است .فیلم در مورد یک راننده ی آژانس است که
مسیر
در خیابانهای شهر ،با آدمهای متفاوتی برخورد میکند ،که هر کدام
ِ
داستان فیلم بسیار ساده و بی تکلف است،
داستان را به نوعی عوض میکنند.
ِ
اما در عین سادگی بیانگر مسائل اجتماعی است .به جرات میتوان گفت که
ساختن این فیلم موفق بوده ،و فیلم یکی از بهترین
ی در
فردین صاحب زمان 
ِ
اخیر سینما ی ایران است" .چیزهایی هست که نمیدانی" فیلمی
سال
آثار چند
ِ
ِ
ِ
عاشقانه با ساختاری دقیق و ظریف است که شخصیتهایش به خوبی شکل
داستان فیلم جاری اند.
گرفته اند و در
ِ
های نا
ی
پرداز
شخصیت
ایران،
ی
سینما
های
م
فیل

ی
اصل
مشکالت
یکی از
ِ
درست است .شخصیتها در نیمی از فیلمهای ایرانی بیشتر از آن که عمق،
هویت و شناسههای دقیق داشته باشند ،دارای "تیپ" (در این جا منظور از تیپ
مرور زمان ِ
وارد سینما و فرهنگ شده و امروزه
ویژگی هایی است که عمدتا به
ِ
ِ
ِ
طور
به
هستند.
هستند)
هنری
خالقیت
فاقد
که
به کلیشه ای تبدیل شده اند
ِ
مثال حامد بهداد در فیلم "حس پنهان" بیشتر از این که شخصیتی روانی داشته
ی در فیلم "قصه ی پریا"
ی را دارد ،و یا مصطفی زمان 
کاراکتر روان 
باشد" ،تیپ ِ" یک
ِ
شخصیت معتادی را بازی میکند که ویژگی ِ خاصی ندارد ،و عمدتا کلیشههای
رایج نقش یک معتاد را به نمایش میگذارد .الزم به ذکر است که این تیپ سازی
ِ
اشکال فیلمنامه است.
ربطی به بازی بازیگران ندارد ،و بیشتر
ِ
ی پرداخت شده اند .به
اما در "چیزهایی هست که نمیدانی" شخصیتها به خوب 
ِ
خالف
طور مثال علی (علی مصفا) انسانی تلخ ،افسرده و منزوی است ،اما بر
این گونه شخصیتها که انسانهای خنثا یی هستند ،علی این گونه نیست.
در این جا اشارهای میکنم به فیلم "تنها دو بار زندگی میکنیم"؛ سکانسی در
نظر شخصیت ،بسیار به علی نزدیک است،
فیلم است که در آن سیامک ،که از ِ
در حال راندن مینیبوس خود است که ناگهان دعوا یی سخت در مینیبوس
خواهان ایستادن
حال دعوا و بقیه مردم
شکل میگیرد .با این که چندین نفر در ِ
ِ
بدون توجه به صداها و اتفاقاتی که در اطرافش
مینیبوس هستند ،سیامک
ِ
حال شکل گرفتن هستند ،به ِ
ِ
سرنوشت آدمهای
راه خود ادامه میدهد ،و
در
ِ
مقابل سیامک ،علی
نقطه
ندارد.
برایش
اهمیتی
کوچکترین
بوس
مینی
داخل
ِ
ِ
سرنوشت مسافرانش آگاهی دارد .او به هیچ عنوان کنجکاو نیست،
است که به
اما گوئی مراقب مسافران است ،یا مثال به حرفهای آنها گوش میدهد ،و اگر
ی بخواهند ،از آنها دریغ نمیکند .او اصال حرف نمیزند ،اما این ساکت
کمک 
دلیل بر نبودنش نیست ،بلکه در خیلی از موقعیتهای فیلم همین
بودنش،
ِ
سکوت باعث دلگرمی مسافرانش میشود .مثال در سکانسی که نویسنده ای
سوار ماشینش میشود ،و از این که چه قدر از خیابانها واهمه دارد حرف
ِ
میزند ،علی تنها گوش میدهد .در این قسمت نویسنده به او میگوید" ،ببخشید
ی با حالتی سرد جواب میدهد،
من خیلی حرف زدم ،سرتون رو درد آوردم ".عل 
جواب علی میگوید" ،نمیدونم ولی حرف
"نه ،خواهش میکنم ".و نویسنده در
ِ
که میزنم یه کم ترسم کم میشه ".در این جا علی بیشتر از این که شخصیتی
ناجی آرام و دوست داشتنی است.
تلخ و افسرده باشد ،یک
ِ
«چیزهایی هست که نمی دانی» قهرمان یا ضد قهرمان مشخصی ندارد.
میان همه نقشها هست ،که هیچ کدام را از دیگری متمایز
پیوستگی خاصی
ِ
ِ
بازی درون
با
مصفا
ی

عل
است؛
نقص
بدون
و
طبیعی
بازیگران
نمیسازد .بازی
ِ
ِ
بازی خودش را تا به امروز کرده است .معصومیت
گرایانه و زیر پوستاش بهترین ِ

نقش لیال (یکی دیگر از مسافران) بیشتر از
ی بازی لیال حاتمی در
و سادگ 
ِ
ِ
مثبت فیلم است چرا که
همیشه به چشم میاید و این خود از ویژگیهای
ِ
نقاط ِ
قوت فیلم
آرام داستان همخوانی دارد .یکی دیگر از
شخصیتش با فضای ِ
صحنه پردازی و نور پردازی آن است .با اینکه بیشتر فیلم در درون تاکسی
و در شب می گذرد اما کادرها و نماها به خاطر دقت ویژهای که در طراحی و
نورپردازی آنها صورت گرفته ،خیره کننده و چشم نوازند .تاللوی نورهای رنگی
در پس زمینه نماها و از پشت شیشه باران خورده اتومبیل ،زیبا و شاعرانه
ی از مقالههای خود ،به
است .پرویز جاهد ،منتقد و مدرس سینما ،در یک 
بسیار خوب فیلم اشاره میکند" ،یکی از زیباترین صحنههای فیلم
نورپردازی
ِ
ِ
صحنهای است که علی برای تعمیر برق خانه پدر لیال که قطع شده است به
درون خانه او می رود .همه جا تاریک است و علی سرگرم کار کردن با کنتور
برق است و ناگهان تصویر لیال را در درون قاب شیشهای کنتور برق می بیند
که با شمعی در دست از پشت به او نزدیک می شود .نورپردازی گرم این صحنه
عالوه بر فضای اروتیکی که ساخته ،به خوبی بیانگر ذوب شدن یخهای درون
علی و شعله ور شدن عشق در وجود سرد و غمزده اوست".
دانشگاهی قبلی ِ علی ،از
در قسمتی از فیلم ،سیما (مهتاب کرامتی) ،هم
ِ
ِ
ی از دوستانشان
کالم یک 
ی به تکیه
ی حرف میزند ،و اشاره ا 
خاطرات قدیم 
ِ
میکند که در هر شرایطی میگفت" ،رهاش کن بره رئیس" ،در طول فیلم،
ی چندین بار این تکیه کالم را استفاده میکند .انگار که این حرف بخشی از
عل 
ِ
ی نیز در هر
گذشت سال ها ،عل 
وجودش شده و با آن انس گرفته .حاال بعد از
ی دارد"...رهاش کن بره رئیس!"" .چیزهای هست که نمیدانی"
شرایطی جواب 
فیلم بی ادعایی است .از آن دسته فیلم ها است که ممکن است دلمان بخواهد
ِ
ِ
پشت سر هم نگاهش کنیم ،و دوستش داشته باشیم ،و دلیلی
چندین بار
برای این دوست داشتنمان پیدا نکنیم .میتوانیم ساعتها درباره ی فیلم
ی فیلم همراه شویم و به این فکر کنیم که چه قدر میتوانیم
حرف بزنیم  ،با عل 
شبیهش باشیم.

شماره  145خرداد  -تیر 31 139۲

از خوانندگان:
			
			

ذره ای از "چرک درون" آن کند
که صد هزار "چرک بیرون" نکند

شمس تبریزی

سخنی کوتاه در باره "زیر نور مهتاب" "از ویترین تا پستو"
پیک شماره 144

"جهان چهارم"

مهدی نراقی

رضای گرامی ،با درود
مقاله زیر نور مهتابت "از ویترین تا پستو" را مثل همیشه با عالقه و دقت خواندم
و لذت بردم.
سخن از تضاد درون و بیرون انسان ها کرده بودی و اینکه چگونه انسان ها می
توانند آسوده تر و راحت تر با خانه تکانی پستوی تاریک و نیمه تاریک و بی در
و پیکر درون خویش زندگی کنند.
در حق بودن این سخن شکی نیست لکن نکات بسیار ظریفتری در آن نهفته
است و فقط پرداختن به درد و نپرداختن به درمان نمی تواند راه گشا باشد.
اینطور که تا به حال بوده – "برون" انسان بعد مادی و روبنایی و بیشتر در رابطه
با مسائل اقتصادی انسان است و "درون" انسان ،ارتباط انسان را با ماهیت
درون انسانی او و جدا از ارتباطات مستقیم با مسائل مادی و اقتصادی رقم
می زند.
می دانیم که از دیدگاه اقتصادی جهان را به سه جهان اول ـ دوم و سوم
تقسیم می کنند که تمام این سه جهان در رابطه با مسائل اقتصادی از قبیل
سطح تولید و توزیع تولید می باشد ولی شاید غیر اصولی نباشد که اگر ما
"جهان چهارم" را نیز به این تقسیم بندی اضافه کنیم .جهان چهارم جهانی که
با درون انسان و بدور از مسائل صرفا مالی و اقتصادی سروکار دارد.
نمی توان درون انسان را صرفا به پستوی نیمه تاریک خانه پدری و یا انبار پر
از آت و آشغال آن فروشنده لوازم خانگی مقاله ات تشبیه کرد .اصل درون
انسان بر اساس پر تضادی ،ناهماهنگی و ستیزه جوئی نهادی انسان استوار
است و به همین دلیل است که نمی توان فرض کرد که انسان در اصل و
ماهیت خود موجودی بی تضاد ،هماهنگ ،صلح دوست و نوع پرست است و
اختالفات موجود او فقط ناشی از عامل کمبود نیروی "بیرونی" و یا به عبارت
دیگر اقتصادی برای ادامه زندگی است.
" در حقیقت اگر انسان یعنی خدای اقتصاد را یکسره تابع متغیر از مخلوق خود
یعنی اقتصاد به شمار آوریم و قبول کنیم که هر گونه تغییر "برونی" (اقتصادی)
بشر "درون" وی را دگرگون می سازد ،لکن احتمال ندهیم که هر تغییر "برونی"
خود ناشی از تحولی در درون و اندیشه انسان است راهی به بی راهه رفته ایم".
در اندرون من خسته دل ندانم چیست
که "من" خموشم و "او" در فغان و در غوغاست
تضاد درونی و بیرونی انسان تضادی درونی و همیشگی است و تفاوت انسان ها
نیز نسبت به یکدیگر در کامیابی یا ناکامی آنها در برقراری تعادل میان این دو
تضاد های درون خویشتن است.
در دیوان شمس می خوانیم که
پیر منم ،جوان منم
تیر منم ،کمان منم
دولت جاودان منم ،من نه منم  ،نه من منم
........
کشاکش هاست در جانم
کشنده کیست

می دانم
دمی خواهم بیاسایم ،و لیکن نیست آن امکان
به هر روزم جنون آرد
دگر باره برون آرد –
که من بازیچه اویم ،زبازی های او حیران
چو جامم گه بگرداند،
چو ساغر گه بریزد خون
چو خمرم گه بجوشاند ،چو مستم گه کند قربان
.......
برای رسیدن به هدفی که در مقاله خود بدرستی بدان پرداخته ای و آن برون
رفتن از "پستوهای نیم تاریک و درهم و برهم" درون انسان است احتیاج به
روش و راهی تاثیر گذار و عملی داریم و اینجاست که "جهان چهارم" که همان
"عرفان" است معنی پیدا می کند" .جهان چهارم" به جای توجه به "سطح تولید"
و "توزیع مناسب تولید" و بطور کلی مسائل اقتصادی به "درون" انسان می
پردازد.
"مکاشفه – خود شناسی ـ بررسی حاالت روحی انسان و هر آنچه که به خرد،
به شخصیت ،به هویت ،و به رفتار انسان مربوط می شود را می توان در "جهان
چهارم" و یا "عرفان" یافت .نوسازی انسان و معیار بخشی وی به تنظیم رابطه
های خود با خویشتن و با دیگران ،طرح بهشت سازی در دوزخ روابط کینه
توزانه انسان ،و بازگشت انسان به نظم در برابر احساس نابسامانی هدفهای
اصلی "روانکاوی" و "روانشناسی جدید" است که قرن ها پیش از آن عرفان شرق
بدان پرداخته است".
همه ما با "مکتب موالنا ،شمس تبریزی ،حافظ ،خیام و دیگر عرفای ایرانی کم
و بیش آشنا هستیم مکتب آنان مکتب خویشتن شناسی و خودسازی است که
زنگار تعصب و غرور و "علم زدگی" و "دین زدگی" را از آیینه دل می شوید ،ژرفای
انسان را تا هفت الیه می کاود ،دردهای درون را تشخیص داده و درمان ها را
پیدا می کند".
موالنا می گوید:
ز آنکه زنگار از رخش ممتاز نیست
آینت دانی چرا غماز نیست
پر شعاع نور خورشید خداست
آینه کز رنگ آالیش جداست
روتو زنگار از رخ او پاک کن بعد از آن نور را ادراک کن
تا برون آیی بکلی ز آب و گل
این حقیقت را شنو از گوش دل
بعد از آن از شوق پا در ره نهید
فهم اگر دارید جان را ره دهید
********************************
آقای مهدی نراقی
با تشکر بسیار از توجهی که همواره به نوشته های زیر نور مهتاب دارید.
مطلب مورد اشاره تان را با دقت حالجی کردم .باید اشاره کنم که مراد من
از نوشتن اینگونه مطالب ،پیشنهاد درمان نیست چون بر این باورم که درمان
مشکل از دایره دانسته های محدود من خارج است .از آنجا که مایلم خود را در
تماس عمیقی با مردم جامعه خویش نگه دارم گاه دردها و مشکالتی به نظرم
میرسد که آنرا در این صفحه در معرض دید شمای خواننده میگذارم .البته این
بدان معنا نیست که خود از داشتن این مشکل بری باشم .من نیز چون شما
و دیگر مردمان اگر در هیچ امری همراه و همسفر نباشیم حد اقل در داشتن
اینگونه نابسامانی ها مشترکیم .هدف من یادآوری است و دعوت از خوانندگان
به نگاهی به این منظر .مسلما خوانندگانند که میتوانند درمان را – آنهم برای
خویش ـ رقم بزنند همانگونه که شما عرفان را بعنوان درمان پیشنهاد فرموده
اید .لطفا توجه داشته باشید که در معنای عرفان نیز هر یک از ما متفاوت از
دیگری خواهیم بود .تعجب نکنید که اگر عد ه ای از تصویر شخص عارف به
فردی چون شیخ فضل اله نوری برسند و عده دیگری گاندی و ماندال را تجلی
عارفانه به حساب آورند .در بیان ساده تر هدف من از طرح مقاله "از ویترین
تا پستو" این بود که در ایام شادی بهاری سعی کنیم خود را از (دو رویی) که
به راستی مشگل گریبانگیر اکثر ماست برهانیم  .مسلما شما و همه ما نمونه
های بارزی از این مشگل را روزانه در اطراف خویش می بینیم .کسانی که در
روبروی انسان به تعریف و تمجید می پردازند بدون آنکه ذره ای صداقت در
گفتارشان باشد ولی در پشت سر ،من نوعی را به هزاران عیب داشته و نداشته
مذمت میکنند.
رضا خبازیان
باز هم از لطف و توجه شما سپاسگزارم.
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