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یک تجربه موفق 
در روزهای 25 و 26 ماه می گذشته سمپوزیومی از دست اندرکاران آموزش زبان فارسی و مدارس ایرانی 

در امریکا برگزار شد. این گردهمایی در شهر نیویورک و با همت گروه ایاب )IAAB( شکل گرفت. تدارکات 
این سمپوزیوم حداقل از 6 ماه قبل از آن تاریخ توسط چند تن از دست اندرکاران آموزش فارسی، از جمله 

اینجانب، آغاز گردیده بود. دلیل اصلی این گردهمآیی، که برای اولین بار در آمریکا انجام گردید، به اشتراک 
گذاشتن تجارب، و تالش در ایجاد نوعی هماهنگی بین این موسسات بود. در آمریکا متجاوز از 50 موسسه 

آموزش زبان فارسی وجود دارد که در سال های اخیر بوجود آمده اند. تعداد دانش آموزان و سطح  آموزشی در 
این مدارس متفاوت و تقریبا هیچگونه هماهنگی بین آنها وجود ندارد. مدرسه ایرانیان سن دیگو با 250 دانش 

آموز بزرگترین و شاید قدیمی ترین  این مدارس باشد. مدارس بزرگ دیگری نیز در شیکاگو و واشنگتن دی 
سی در کنار مدارس دیگر به امر مهم آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به دانش آموزان ایرانی ـ آمریکایی 

مشغولند. در این میان مدارسی هم با پیشینه ی مذهبی در بسیاری از شهرهای آمریکا وجود دارند.
این مدارس اکثرا بر اثر نیاز جامعه، و توسط عده ای فرهنگ دوست بوجود آمده اند و هر کدام با مشکالت 
خاص خود دست به گریبان اند. بسیاری از این مشکالت، بین این مدارس مشترک است. مشکالتی نظیر: 

تهیه متن آموزشی مناسب، شیوه ی آموزش و پداگوژی، تربیت آموزگار، مشکل مکان، چگونگی جلب و حفظ 
دانش آموزان، نقش والدین، مشکالت مالی و از این  قبیل.   بنا براین لزوم برقراری چنین گردهمایی کامال 

محسوس بود . سمپوزیوم مذکور اولین تالش در این جهت بود. نمایندگان حدود دوازده مدرسه در نیویورک 
گرد آمدند و دو روز کامل را به بحث و گفتگو در جنبه های مختلف فعالیت آموزش فارسی پرداختند. در روز 
اول محور سخنرانی ها حول شیوه های آموزش زبان موروثی یا  Heritage Language دور می زد. در روز 

دوم بحث حول فعالیت های فرهنگی در مدارس و مشکل هویت صورت گرفت. گفتارهای جالب و جامعی 
در زمینه کمک به شکل گیری هویت نوجوانان و جوانان ایرانی ـ آمریکایی انجام شد. ایجاد محیط آموزشی 

مناسب، جریان یافتن فعالیت های فوق برنامه ی هنری، و نقش برگزاری مراسم فرهنگی در شکل گیری 
هویت دانش آموزان و ایجاد حسن تعلق به مدرسه و جامعه در کل به بحث گذاشته شد.

 از مدرسه ایرانیان سن دیگو گذشته از من دو تن از آموزگاران مدرسه، خانم ها احمدیان و داوودی هم در 
این گرد همآئی شرکت داشتند. ما توانستیم تجربیات موفق مدرسه ایرانیان را که   محصول 25 سال تالش 

و فعالیت  مستمر ماست،  را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهیم.   برای شرکت کنندگان جالب بود با 
وجودیکه در شهرهای دیگر آمریکا   جوامع ایرانی بسیار بزرگتری وجود دارد چگونه نتوانسته اند  چنین 

موفقیتی  به دست بیاورند.  همچنین نقش پرچمداری مجموعه کانون فرهنگی ایرانیان،  مدرسه ایرانیان 
ومجله پیک در فعالیت های هنری و فرهنگی و همکاری نزدیک این مجموعه با سازمان های فرهنگی و 

اجتماعی دیگر  نظیر انجمن متخصصین، خانه ایران، بنیاد مهرگان، ایستا و ارگان های دیگرکه هر کدام 
ستونی   در بر پا داشتن و برقرار نگهداشتن این فعالیت ها هستند، مورد توجه بسیاری قرار گرفت.  به 

دوستان توضیح می دادیم که در طول سال ما چندین برنامه مشترک با یکدیگر داریم  و محور کارمشترک ما 
بر اساس احترام متقابل و حمایت از یکدیگر است.  و از این طریق یاد گرفته ایم که چگونه می شود و باید در 

جهت منافع جامعه بزرگ  ایرانی ـ آمریکایی شهر، از منافع سازمانی و گروهی گذشت.
در این راستا ما نیز از تجربیات گرانقدر همکارانمان در شهرهای دیگر آمریکا مثل شیکاگو، نیویورک، برکلی، 
واشنگتن و... بسیار آموختیم. نکته ی دیگری که در این گردهم آیی  مرا تحث تاثیر قرار داد وجود سازمان 
ایاب )IAAB )Iranian Alliance Across Borders بود. این سازمان از تعدادی جوان از خود گذشته و 

پرشور تشکیل شده است. عمده ترین فعالیت این سازمان برگزاری کمپ های تابستانی برای جوانان و نوجوانان 
است. شرکت در این کمپ ها برای شرکت کنندگان اثرات عمیق و غیر قابل انکار داشته و دارد. بسیاری از 

گردانندگان ایاب در حال حاضر کسانی هستند که خود قبال در این کمپ ها شرکت کرده بودند. این سازمان 
در چند سال گذشته توانسته سمینارها و کنفرانس های موفقی هم در زمینه های فرهنگی برگزار کند. در 
فرصت های دیگر به معرفی بیشتر این گروه خواهیم پرداخت ولی از شما دعوت می کنم از سایت این گروه 

حتما دیدن کنید و از آنان حمایت کنید.
در خاتمه این سمپوزیوم قرار بر این شد که ظرف چند هفته آینده سایتی براه بیافتد که کلیه مدارس فارسی 
بتوانند به عضویت آن در آمده ومطالب و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از این طریق، و با همکاری 

اعضای دیگر مشکالت خود را چاره جویی کنند.
من به نوبه خود   تجربه ی این گردهمایی را بسیار گرانبها یافتم و بسیار امیدوارم که بتوانیم شبکه ای پویا 
از سازمان های آموزشی و فرهنگی در سطح کشور ایجاد کنیم تا مدارس و سازمان های فرهنگی عضو  با 

استفاده از تجارب موسسات دیگر  از تکرار اشتباهات بپرهیزند و نیرو و انرژی خود را در خدمت جامعه ایرانی 
در حوزه فعالیت خود قرار دهند و محیطی ایجاد کنند که کودکان و نوجوانان ایرانی _ آمریکایی به آن احساس 

تعلق کنند. و بتوانند نقش موثری در شکل گیری هویت این نوجوانان بازی کنند. 

یادداشت 
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اخبار کانون

نشست ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان در تاریخ 19 ماه می سال 2013 
میالدی در محل مدرسه ایرانیان سن دیگو واقع در دبیرستان مانت کارمل با 

حضور جمعی از اعضا کانون برگزار شد.
جلسه با خوشامد به اعضا توسط خانم شقایق هنسن رییس هیئت مدیره 

دوره گذشته آغاز و با ارائه گزارش های دوره ای کمیته های مختلف کانون 
اعم از ساختمان، مالی، مدرسه و پیک توسط سرپرستان و همکاران این 
کمیته ها آقای حمید رفیع زاده، آقای علی صدر و خانم فریبا باباخانی  ـ 
قاضی ادامه یافت. سپس کاندیداهای دوره جدید هیئت مدیره کانون به 

معرفی خود پرداختند.
پس از اختمام جلسه رای گیری، دوستان معتمد و آقایان مرتضی انصاری، 
محمود ماهرالنقش، رحیم محمدی، خانم مهناز ابراهیمی و خانم شهرزاد 

جوالزاده رئیس دفتر کانون به شمارش آراء پرداختند.
آقایان عبدی سلیمی، افشین عسگریان نهاوندی و بهنام حیدری به عنوان 

اعضا اصلی هیئت مدیره و خانم ها گیتی نعمت اللهی و فریده رسولی فاضل 
در سمت اعضا علی البدل انتخاب شدند.

کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو به این دوستان خوشامد گفته و امید است 
سه سال آینده با همکاری این عزیزان پر بار و ثمر بخش باشد.

گزارش انتخابات و گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان سال 2013

در روز اجالس عمومی به اطالع حاضرین در جلسه رسید. اعضای هیات 
مدیره کانون در سال گذشته عبارت بودند از: 

خانم ها و آقایان: 1 ـ شقایق هنسن   2ـ  بهار باقرپور   3ـ حمید رفیع زاده 4ـ 
گلسا ثریا  5ـ  علی صدر  6ـ  آناهیتا بابائی 7ـ  شهال صالح 8ـ  عبدی سلیمی 

9ـ گیتی نعمت اللهی 10_  مژگان امینی  11_  علی طاها  12ـ مجید نخجیری  
اعضاء مشاور: 1 ـ شهربانو استخری   2ـ سعید جاللی  3 ـ رزیتا باقری

 4ـ فریبا باباخانی  ـ قاضی

هیئت مدیره در سال گذشته، جهت دستیابی به اهداف کانون جمعًا دوازده 
جلسه برگزار نمود.  در اولین جلسه کانون فرهنگی هیات اجرایی و کمیته 

های مختلف کانون بدین شرح انتخاب گردیدند:
هیات اجرایی: رییس هیات مدیره – شقایق هنسن، نایب رییس – بهار 

باقرپور، منشی  ـ گلسا ثریا خزانه دار  ـ حمید رفیع زاده  و مدیر مدرسه 
ایرانیان  ـ علی صدر

کمیته آموزش   ـ علی صدر، رزیتا باقری و فریبا باباخانی   
کمیته فرهنگ و هنر  ـ  عبدی سلیمی، بهار باقرپور، آناهیتا بابایی، گلسا 

ثریا و علی صدر
کمیته عضویت و روابط عمومی  ـ آناهیتا بابایی، فریبا باباخانی،حمید رفیع 
زاده، علی صدر، شقایق هنسن، شهرزاد جوالزاده، گلسا ثریا، شهال صالح و 

سارا عالقبند. 
کمیته انتشارات  ـ علی صدر، سعید جاللی، مریم ایروانیان، رضا خبازیان، 
شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، آریا فانی، ریچال تیت، شقایق هنسن، 

بهنام حیدری و آناهیتا بابایی.
کمیته بورسهای دولتی  ـ حمید رفیع زاده، شقایق هنسن، رزیتا باقری و 

شهرزاد جوالزاده.
کمیته گلریزان  ـ  شهال صالح، فریبا باباخانی، علی صدر، عبدی سلیمی، 

محمد عیاری، شقایق هنسن،شهری استخری، شهرزاد جوالزاده و سها 
صادقی. 

کمیته خیریه  ـ شهال صالح ، شهری استخری، گیتی نعمت اللهی و عبدی 
سلیمی. 

کمیته قوانین  – شقایق هنسن، بهار باقرپور، شهال صالح و علی صدر  
کمیته مالی  ـ فریبا باباخانی،حمید رفیع زاده و شهرزاد جوالزاده

گزارش زیر چکیده ای از فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کانون در سال 
گذشته می باشد:

 1ـ  کانون فرهنگی ایرانیان سال پربار و بسیار موفقی را با  برگزاری یا 
همکاری در برگزاری برنامه های زیر پشت سرگذاشت. این فعالیتها جهت 

اطالع مجمع عمومی اعالم می شود:
سال 2013  ـ2012   

1ـ  26آوریل، همـکاری با میرا کوستا کالج به مناسبت چهارمین جشن 
سالیانه کالج میرا کوستا  

2ـ  3 جون، راه پیمایی برای گلریزان مرکز ایرانیان در مدرسه ایرانیان  
3ـ   10 جون، برنامه پایانی سال تحصیلی در مدرسه ایرانیان  

4ـ  26  ـ17 آگوست، نمایشگاه نقاشی "هوای تازه"
5ـ   9 سپتامبر، گلریزان برای مرکز ایرانیان با همکاری ماز جبرانی 

6ـ  29 سپتامبر، کنسرت زخمه همکاری با دانشجویان ایستا 
7ـ   12 اکتبر، جشن مهرگان کنسرت ساالر عقیلی و گروه همنوازان 

8ـ  2 نوامبر، نمایش فیلم ایران جاب همکاری با فسیتوال فیلم آسیایی
9ـ   4 نوامبر، نمایش فیلم ماتم زدگان همکاری با فسیتوال فیلم آسیایی
10ـ   18 نوامبر، همکاری با خیریه کودکان و خیریه یک دالر در ماه برای 

جمع آوری کمک برای کودکان 
11ـ   21 دسامبر، جشن شب یلدا در رستوران صوفی

12ـ   26 ژانویه، کنسرت پژمان حدادی و حسین علیزاده
13ـ   24  ـ23 فوریه، کالس دف زیر نظر پژمان حدادی در دفتر کانون 

14ـ   3 مارچ، سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن در مدرسه ایرانیان
15ـ   4 مارچ، کنسرت بداهه نوازی دوتس در رستوران صوفی 

16ـ   10 مارچ، جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
17ـ   12 مارچ، چهارشنبه سوری با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن 

دیگو و خانه ایران
18ـ   16 مارچ، جشن نوروزی کانون فرهنگی در مریات هتل الهویا

19ـ   20 مارچ، جشن نوروزی با همکاری کتابخانه نورت سیتی کامیونیتی 
20ـ   31 مارچ، سیزده به در با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو 

و خانه ایران
21ـ  6  آوریل، همکاری در برگزاری کنسرت گروه هندی ریشتا  

22ـ   13 آوریل، جشن نوروزی با همکاری دانشجویان دانشگاه ایالتی سن 
دیگو

23ـ   21  ـ13 آوریل، کالس های داستان نویسی عباس معروفی با همکاری 
انجمن متخصصین و دانشجویان ایستا

24ـ   17 آوریل، کنسرت مامک خادم با همکاری آرت پاور
25ـ   برپا کردن هفت سین و نمایشگاه تاریخ، ادبیات  هنرهای ایرانی در 

هفت کتابخانه عمومی سن دیگو
 26ـ   برگزاری کارگاه دف توسط علی صدر در دفتر کانون فرهنگی 

27ـ   برگزاری کالسهای سه تار با کورش تقوی
28ـ   برگزاری کالسهای تار با علی نوری

29ـ   برگزاری کالسهای تنبک با میالد جهادی
30ـ   کالس های یوگا با دکتر نهاوندی
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ـ  در سالی که گذشت کانون فرهنگی ایرانیان با تالش و کوشش دست 
اندرکاران کمیته انتشارات توانست "پیک" را که مهمترین رسانه گروهی کانون 
می باشد با محتوای بهتر در دسترس همگان قرار دهد. هم اکنون "پیک" هر 
دو ماه با تیراژ 6000 نسخه در چندین مرکز در سراسر سن دیگو و در بخشی 
از اورنج کانتی، لوس آنجلس، شمال کالیفرنیا، واشنگتن دی سی، مریلند، 
داالس و بسیاری شهرهای دیگر پخش می شود. با باال بردن کیفیت چاپ و 

محتوای مقاالت، "پیک" به صورت یکی از شناخته شده ترین و پرخواننده ترین 
رسانه های فرهنگی و اجتماعی ایرانی در جنوب کالیفرنیا درآمده است

 ـ عضویت در سالی که گذشت کانون تبلیغ در مجله پیک و وب سایت 
کانون را برای تشویق به عضویت در کانون فرهنگی ادامه داد. اعضاء کانون با 
داشتن کارت عضویت مشمول تخفیفات ویژه برای برنامه های مختلف کانون 

و تخفیف از بعضی از مراکز تجاری شدند. لیست کامل این مراکز در وب 
سایت کانون به ثبت می رسد. 

ـ در سالی که گذشت
 ـ هزاران نفر در سراسر دنیا با دیدار از وب سایت کانون در جریان فعالیت 

های ما قرار گرفته و توانستند مجله پیک را بصورت الکترونیکی دریافت 
کنند. مراجعه کنندگان به تارنمای کانون می توانند از طریق این شبکه، حق 

عضویت، خریداری بلیط و پرداخت کمکهای مالی خود را انجام دهند.
ـ کمپین برای مرکز ایرانیان در سالی که گذشت کانون فرهنگی اقدام به جمع 

آوری کمک برای بوجود آوردن مرکز ایرانیان در سن دیگو را آغاز کرده است. 
تاکنون 495 هزار دالر جمع آوری شده است.

ـ مدرسه ایرانیان : مدرسه ایرانیان بیست و پنجمین سال فعالیت خود را در 
دو شعبه برگزار کرد. امسال در مدرسه ایرانیان 250 دانش آموز به فراگیری 

زبان فارسی و هنرهای ایرانی پرداختند. مدرسه ایرانیان عالوه بر آموزش زبان 
فارسی،  برنامه های سالیانه نوروزی خود را با موفقیت بسیار برگزار نمود. 

مراسم جشن پایان سال تحصیلی در 9ماه جون اجرا می شود. امسال نیز هر 
دو شعبه مدرسه )پنجشنبه ها و یکشنبه ها( در یک محل، در مدرسه مانت 
کارمل تشکیل شد. در شعبه اول مدرسه جمعا 16کالس برای دانش آموزان 
و نوجوانان وجود دارد که در سه سطح ابتدایی، میانه و پیشرفته فارسی می 
آموزند. یک کالس نیز برای بزرگساالن و یک کالس به کودکستان تخصیص 
داده شده است. کالس های فوق برنامه نظیر رقص و تئاتر، تنبک و سه تار 

نیز ارایه می شوند. در شعبه دوم جمعا 5 کالس درس وجود دارند که در 
سطوح ابتدایی، میانه و پیشرفته به آموزش زبان و فرهنگ فارسی اشتغال 

دارد. مدرسه ایرانیان در نظر دارد با ایجاد شبکه ارتباطی فعال با دیگر مراکز 
آموزش فارسی در آمریکا و نهایتا نقاط دیگر جهان به تبادل تجربه و مطالب 

آموزشی اقدام کند.
ـ هنرستان رقص های ملی ایران با بیش از 30 هنرآموز به سرپرستی خانم 

اعظم فرسودی به فعالیت خود در زمینه ترویج هنر رقص ایرانی ادامه داد و  
در برنامه های زیر هنرنمایی کرد.

 1ـ  جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان    2 ـجشن  نوروزی مدرسه 
ایرانیان 3 ـجشن بهاری در دانشگاه یو سی اس دی  4ـ جشن نوروزی خانه 

ایران در بلبوا پارک 
ـ بنیاد خیریه کانون فرهنگی ایرانیان یکی از نهادهای کانون می باشد که 
برای جمع آوری کمکهای مالی برای کارهای خیریه بوجود آمده است. در 

سالی که گذشت این نهاد موفق به یاری رساندن دو خانواده مهاجر نیازمند 
ایرانی شد. همچنین با کمک همیاران کانون موفق به کمک به خاطره دختر 

دانشجوی ایرانی که در اثر تصادف قادر به حرکت نمی باشد شد.

                                                                     ادامه در صفحه 9
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

این بار می خواهم از "خود محوری" بگویم.   واژه ای آشنا که کم و بیش در روان 
هر یک از ما ، جا خوش کرده و نشسته است. این واژه، حتما باقیمانده ای از 
ساختار حیوانی ماست که به قول عالمان علم "تکامل" از جد حیوانیمان و یا به 
گفته رهروان عالم روحانی، از بخش خاکی وجودمان سر چشمه گرفته است. 
شاید از این رو است که منتهای کوشش رهروان عرفان، ارائه راه کارهائی برای 

پاالیش روان انسانی از این "نا خالصی" است .  
  اگر در مکالمات روزمره از شخصی به عنوان "خود محور" یاد می کنیم، این 
بدان معنا نیست که وی،  درست برعکس ما، "خودمحور" و خود خواه است ولی 
ما نیستیم ،  بلکه بدین معناست که شخص نامبرده بسیار بیشتر از آنچه ما " 

خود محوریم" به فکر خویش و عاشق رفتار و کردار خویش است. 
با این مقدمه، با هم سری به یک داستان واقعی بزنیم:

از  بعد  درست  که  کردند  می  زندگی  مسنی  آقای  و  خانم  ما،  همسایگی  در 
هر یک  و  بودند  کرده  مهاجرت  آمریکا  به  و دختران خود  پسران  با  انقالب،  
از آنان در یکی از آپارتمان های مجموعه محل زیست ما، زندگی می کردند. 
بالطبع، شب که فرا می رسید نان و پنیر و کباب و ریحان و بچه های قد و نیم 
قد خود را بغل می زدند و راهی آپارتمان پدر و مادر مسن خود می شدند که هم 
آنان را از تنهائی در آورند و هم از  آخرین اخبار رسیده از ایران مطلع شوند. آن 
زمان هنوز ما ایرانیان خارج از کشور دچار شر تلویزیون های ماهواره ای نشده 
بودیم و بهترین سرگرمی مان همین جلسات تکراری ولی زیبای خانوادگی بود.
زمان زیادی از اقامت ما در این مجموعه نگذشته بود که با این خانم و آقای 
آنان در  ثابت مجالس شبانه  از آن پس به صورت پای  مسن دوست شدیم و 
آمدیم. با اینکه اطاق نسبتا کوچک پذیرائی آنان به سختی می توانست جمعیت 
حاضر را در خود جای دهد ولی لطف "با هم بودن" به زحمت تحمل شلوغی 
اطاق می چربید و کمتر کسی نگران جائی برای نشستن و لمیدن بود که خود 
بر صفای تجمع افزوده بود. صحبت ها – گر چه در هم و باهم و برهم – بود 
ولی بیشتر در حول و حوش اخبار و مسائل ایران، سختی آموزش زبان کوفتی 
انگلیسی، بد شانسی پرونده های باز و نیمه باز در اداره مهاجرت، اجازه کارهای 
نیم بند و تمام بند، راه رفتن های شبانه در کوه های ترکیه و پاکستان، زجر 
و خفت روبرو شدن با ماموران مرز بان شغل های نان و آب دار و در آمدهای 
کالنی که پشت سر مانده بودند و وحشتی عمیق از آینده ای بسیار نامعلوم بود. 
در این میان فقط "بابا" بود که در تمامی شب ها، که دیگران موضوع صحبت 
های خود را عوض می کردند، فقط از موضوع واحدی سخن می گفت و آن ناله 

و گالیه از دست دردی بود که امانش را بریده بود.  
وی ترجیح می داد که همه ساکت و آرام بنشینند تا وی از درد دستش بنالد 
ودیگران با وی ابراز همدردی نمایند. از شما چه پنهان که وی تا حدی هم در 
این کار موفق شده بود بطوریکه در هرشب تجمع، هر کس، حد اقل یک بار، 
خود را به بابا نزدیک می کرد و با یک سوال تمایل خود را به دانستن وضعیت 

دست درد بابا ابراز می داشت.
" بابا جون !  وضع دست امشب چطوره؟"

" قربون لطفت پسرم. میدونی دیگه، امانمو بریده"
"امروز رفته بودی دکتر . نه؟"

" آره بابا . ولی چه فایده؟ درد که سر جاشه"
" دعا می کنم امشب دست دردتون ساکت باشه!"

"ممنونم دختر خوبم. ممنونم"
" بابا هر وقت خواستین برین فروشگاه خوار و بار بخرین حتما منو خبر کنین. 

صالح نیست با این دست درد مندتون این پاکتای سنگینو بیارین"
" خدا از بزرگی کمت نکنه جوون"

مشاهده این منظره توجه من را بطور عجیبی به بابا جلب کرده بود. در یکی 
از این شب ها که روحیه بابا را بهتر دیدم، خود را به وی رساندم و از ایشان 
بابا، که شاید  برایم شرح دهد.  را  این گرفتاری مزمن  تا علت اصلی  خواستم 
سالها منتظر چنین لحظه ای بود، برق در چشمانش درخشیدن گرفت. روی 
صندلی اش جا به جا شد. دست سالمش را به سوی آسمان برد و شروع کرد:

" خدا بگم باعث و بانی شو ذلیل کنه"
"چه کسی رو بابا جون؟"

"اون مهندس احمدی خدا نشناسو"
"مگه چیکار کرده بابا جون؟"

" نشسته بودیم تهرون و داشتیم نون و ماست خودمونو می خوردیم که مث اجل 
معلق سر و کله اش پیدا شد"

"مهندس احمدی رو میگین ؟"
" اسمش رو هم که می شنوم تنم میلرزه"

"ببخشید بابا جون. ادامه بدین"
" مرتیکه بی همه چیز اومد نشست بغل گوش من و یه بند وراجی کرد"

"در مورد چی؟"
"یه زمین دیدم توی شمال. جون میده برا شما. مرتیکه دالل بی معرفت!"

"خب"
"حال یکی نبود به من بگه آخه آدم عاقل نونت نبود، آبت نبود، شمال زمین 

خریدنت چی بود؟"
" پس باهاش رفتین شمال که زمینو ببینین!"

"رفتم شمال؟ دلت خوشه  ؟ منو کشوند و به زور برد. به همین سوی چراغ،  
اصال دلم راه نمی داد که برم"

"پس چرا رفتین؟"
"خریت. بال نسبت شما. حماقت!"

" ببینم این آقا مهندس ساختمان هم بود؟"
"نه مرده شورشو ببرن! بنگاهی بود. معامالتی بود"

" پس چرا بهش مهندس میگفتن؟"
"از بس به هر عمارت و ساختمونی که می رسید ایراد می گرفت، اهل محل 

اسمشو – برا خنده  ـ   گذاشته بودن مهندس.!"
"خب،  رفتین شمالو..."

"   صد دفه بهت گفتم که نرفتم. ذلیل شده به زور منو برد "
" زمینو دیدین و بعدش؟"

" مارو برد توی یه جای پرتی و یه تیکه زمینو نشونمون داد و اصرار که این زمین 
آینده اش از طال هم بهتره"

"جاش خوب بود؟"
"عالی بود. نزدیک آب، سر سبز، بکر، خلوت، بی سر و صدا"

"پس از زمینه خوشتون اومد؟"
"آره. زمینه حرف نداشت. خریدیمش. "

"تا اینجاش که آدم خوبی بوده بابا جون!"
"کجاش خوب بوده ذلیل مرده؟ کجاش خوب بوده؟! داللیشو میخواسته بگیره. 

تومنی شیش تومن!"
"داستانو ادامه بدین بابا جون"

"زمینو دیدیم و من به خانم نیگا کردمو خانم به من و یهو دوتائی گفتیم می 
خریم. اون مرتیکه هم از خوشحالی تو پوستش جا نمی گرفت و فوری و فوتی 

گفت پس بریم محضر"
"خب"

"آقایی که شما باشین ما هم قبول کردیمو راه افتادیم که بریم محضر که یهو 
مرتیکه در اومد و گفت بذارین تاکسی بگیریم. من هم اصرار که تا محضر که 
راهی نیس پیاده بریم و اونم انکار که خسته میشین و بذارین تاکسی بگیریم. 
تا من اومدم به خودم بجنبم یه تاکسی صدازد و اون نشست جلو بغل راننده و 

من و خانمم نشستیم ردیف عقب"
"خب ! تا اینجاش که خیلی عالی بوده"

"حاال ساعت شده چهار بعد از ظهره  و محضر هم تا پنج،  بیشتر باز نیست"
"پس کار خوبی کرده که تاکسی گرفته"

امان از دست بابا

ادامه در صفحه 23  
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اخبار کانون

سپاِس ویژه:

بدینوسیله از اعضای هیئت مدیره دوره گذشته که امروز دوره خدمت آنها در 
هیئت مدیره کانون رسمًا به اتمام می رسد صمیمانه تشکر و سپاسگزاری 

مینماییم و آرزومند پیروزی آنان می باشیم. امید است که این افراد، با عضویت 
در کمیته های مختلف اجرایی به کمکهای خود در کانون فرهنگی ایرانیان 

ادامه دهند. اسامی این افراد به قرار زیر است: خانم ها: شقایق هنسن و گیتی 
نعمت اللهی و آقای عبدی سلیمی. خانم مژگان امینی ، آقایان علی طاها  و 
مجید نخجیری  به علت گرفتاری های شغلی از عضویت در هیات مدیره کناره 

گیری کردند.   

انتخابات هیات مدیره کانون با نظارت، آقای مرتضی انصاری، آقای محمود 
ماهرالنقش، آقای رحیم محمدی و خانم مهناز ابراهیمی به انجام رسید. 
در این مراسم پس از معرفی نامزدهای انتخاباتی و جمع آوری آرای غیابی 

و حضوری شمارش آرا ادامه پیدا کرد. اعضای جدید هیات مدیره بگونه زیر 
انتخاب شدند:

آقایان عبدی سلیمی، افشین عسگریان نهاوندی و بهنام حیدری به عنوان اعضا 
اصلی و خانم ها گیتی نعمت اللهی  و فریده رسولی ـ فاضل  به عنوان اعضا 

علی البدل.

بسیار بجاست که از خانم شقایق هنسن  که با تالش و کوشش خود کانون را 
یاری کردند کمال سپاسگزاری را بجا آوریم و برای اعضای جدید هیات مدیره 

آرزوی پیروزی و موفقیت داریم.

***
در اولین نشست هیات مدیره که در تاریخ 5 ماه جون 2013 برگزار شد. اعضای 

هیات اجرائی کانون به ترتیب زیر انتخاب شدند.
رئیس هیات  مدیره: حمید رفیع زاده    معاون: بهار باقرپور

خزانه دار: شهال صالح      منشی: گلسا ثریا
به دنباله انتخابات مسئولین و رابطین کمیته های مختلف نیز مشخص شدند 

که پس از تشکیل کمیته های خود، گزارش و برنامه ریزی خود را برای سال 
آینده در جلسه آتی هیات مدیره اعالم خواهند کرد. 

کمیته ها:
کمیته آموزش: علی صدر، فریبا باباخانی  ـ قاضی و رزیتا باقری

کمیته فرهنگ و هنر: عبدی سلیمی، گلسا ثریا، علی صدر، آناهیتا بابایی، 
گیتی نعمت اللهی و بهنام حیدری.

کمیته عضویت و روابط عمومی: بهار باقرپور، فریبا باباخانی  ـقاضی، فریده 
رسولی فاضل، بهنام حیدری، علی صدر، شهرزاد جوالزاده، افشین عسگریان 

نهاوندی و آناهیتا بابایی.
کمیته انتشارات: علی صدر، سعید جاللی، شهری استخری، آناهیتا بابائی، 

بهنام حیدری، شقایق هنسن، مریم ایروانیان، شهرزاد جوالزاده، رضا خبازیان، 
آریا فانی و ریچال تایت.

کمیته بورس های دولتی: حمید رفیع زاده، رزیتا باقری، شقایق هنسن، 
شهرزاد جوالزاده و گیتی نعمت اللهی.

کمیته گلریزان: حمید رفیع زاده، شهال صالح، شهری استخری، فریبا 
باباخانی، افشین عسگریان نهاوندی، شهرزاد جوالزاده و شقایق هنسن

کمیته ساختمان: حمید رفیع زاده، فریده رسولی فاضل، علی صدر، شهال 
صالح، عبدی سلیمی، فریبا باباخانی  ـ قاضی و آناهیتا بابایی

کمیته خیریه: شهال صالح، فریبا باباخانی، گیتی نعمت اللهی، عبدی سلیمی 
و شهری استخری

کمیته قوانین: شقایق هنسن،حمید رفیع زاده و بهار باقرپور.
کمیته مالی: حمید رفیع زاده، شهال صالح، فریبا باباخانی  ـقاضی و شهرزاد 

جوالزاده.
از دوستانی که مایلند در هر یک از این کمیته ها فعالیت 

کنند دعوت می شود با مسولین کمیته ها یا با دفتر کانون 
تماس حاصل فرمایند.

تلفن:0336 ـ653 )858(
Email: pcc@pccsd.org
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زیر نظر مریم ایروانیان

عین القضات من
زندگی جنازه ی بردار شده ای است

که از پی شعله شمعی بر افروخته باشند
این جا برای خدایان حیاتی نمانده

تا از مرده بستانند
و مرده ها هنوز انتظار تو را می کشند

هر چقدر تاریک
باز تو خدای منی

هرچقدر تاریک
جنازه ها را

به جستجوی زندگِی فروهشته
با تو پوست خواهم کند...

جنازه ها را 
 از کاه پر می کنی یا از خود؟

" کار عشق آنگاه تمام شود
که عاشق،معشوق شود

و ورق بگردد.
بی آن که از عشِق عاشق

چیزی بکاهد
یا درحسن معشوق

چیزی بیفزاید."
ومن 

آخرین نگاه را
به رفتنت بال وپر می زنم

پر ازعشق
پر ازپروانه های رنگی

از این باور سر می زنم
به من بگو چه کنم
نزدیک ساعت پایان

نزدیک تر ازنبض ساعد ت به گردنم
به من بگو چه کنم

در واپسین نفس امید
در آن سوی رود

آیا آیا آیا
صدای پای تو بود؟
که چاالک می رفت

پشت طاقه های دود؟
چادرش را به سر کشیده بود

می رفت آنجا که خانه شبلی بود؟
به من بگو چه کنم

حاال دیگر...
به آسمان هم نگاه نمی کنم

تا ابد
دلتنگی ام را آه می کنم...

راستی بگو
شعله چند هزار شمع را 

بر بدنم می رقصی؟...
                                            از منظومه عین القضات و عشق

                                               سروده های عباس معروفی

با طلوع دست های مهربانت
از خواب سنگین دیروز برخاستم

درانتظار لحظه پر امید فردا
دقایق را پشت سر نهادم

به یاریم بیا
اگر یارایش را داری

نبض احساسات پاکت را
با تپش های بی روح قلبم در آمیز

تا شاید امیدی درمن پیدا شود
برای دوباره زیستن

و برای گنجشک های پر شکسته امروز
با دست های مهربان دیروزت

دانه عشق فردا را بپاش
برایم معنا کن زیبائی را

عشق را
تا تنفسی دوباره

ستاره باران کن مرا که سال هاست آسمانی نبوده ام
                                                              سمیرا نوزری

من و تو 
درانتظار قهرمانی هستیم

کمان گیری
که با کمان بلندش

تیری به عرصه تاریخ بیفکند
من و تو هنوز

درانتظار آن سوار بی چهره ایم
که پا در رکاب نمایان شود
و کشتی در آب رفته مان را

به یال های اسبش ببندد
 وبه خشکی رساند
من و تو چه بیهوده

به انتظار آنیم
که هرگز نخواهد آمد

چرا که من و تو
همان کمان گیریم

وهمان سوار بی چهره
که خود را باز نشناخته ایم

و به امیدی واهی
چشم به افق های دور دوخته ایم

 وبر این پندار همچنان
با کشتی خویش در آب فرو می رویم

                                                   بهزاد دولتشاهی
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سرگذشت شعر پارسی 
کثرت  دوران  را  دهم  قرن  ابتدای  از  بخشی  و  نهم  سده  هشتم،  سده  اواخر 
نثر  و  نظم  تاریخ  و  النفایس  السیر، مجالس  تاریخ حبیب  نامند.  شاعران می 
ایران از بیش از هزار شاعر ایرانی دارای آثار و دیوان نام برده اند . زنان شاعر 
و دانشمند دراین دوران نیزحضوری چشم گیر داشته اند. شاعران این برهه از 
تاریخ، اگرازادیبان برگزیده وصاحب سبک و پیرو سنت استادان پیشین بودند 
خود به سرودن و تعلم می پرداختند؛ و اگر ازصاحبان کسب و پیشه و طبقات 
متوسط جامعه، بیشتر به مدد قریحه و ذوق خدادادی می سرودند. به عبارت 
دیگر شعر از دربار شاهان و مدارس عالی ادبی پا به ژرفای جامعه گذارده و در 
دل همگان رسوخ نموده؛ به گونه ای که مردم با زبان شعر با یکدیگر سخن می 
گفته اند و در محضرامیرعلیشیر نوائی و جامی شب شعر بر پا می گردیده است. 
از طرف دیگر تیموریان و ترکمانان با پارسی گویان در آمیخته و فرهنگ و زبان 
فارسی را آموخته و مشوق هنرمندان بوده اند؛ چنان که تیمور  دراندیشه آن 

بوده که شهر سمرقند را خانه علم و ادب فارسی جهان آن روز نماید. 
شعر در این برهه از زمان گستردگی فراوان یافته و دارای مضامین و استعارات 
بکر و زیبا شده است. اشعار هم در قالب قصاید غّرا و هم در غزل های ناب و هم 
به سادگی در قالب مثنوی و چهارپاره سروده شده.از غزلسرایان معرف این عهد 
می توان از بابا فغانی شیرازی، کمال خجندی، شمس مغربی وعصمت بخارائی 
نام برد. ابواسحاق شیرازی معروف به شیخ اطعمه نیز از شاعران مبتکر و کم 
نظیر قرن نهم است که در اشعار خود به وصف انواع اطعمه و اشربه می پردازد 
ومثنوی معروف به کنزاالشتهای او مشتمل برنام و وصف غذاهای آن زمان و 

آداب ورسوم و اصطالحات قدیمی آشپزی تا عصر شاعر بوده است. 
از جمله زنان شاعر بیجه منجمه شاعر و دانشمند علم نجوم در دربار سلطان 
حسن بایقرا صاحب عزت و حرمت بوده است که از او درتاریخ ادبیات با عنوان 
خواهر موالنا عالء الدین کرمانی یاد کرده اند. جمیله اصفهانی نیز از شعرای این 
دوران است که اشعارش اقبال عامه یافته و در قهوه خانه ها همپای شاهنامه 

خوانده می شد. متاسفانه از این دوبانوی شاعر، دیوانی بجای نمانده است.
عبدالرحمن جامی ملقب به خاتم الشعرا، موسیقی دان و ادیب و صوفی نامدار 
قرن نهم است. تخلصش بواسطه زادگاهش در شهر جام از توابع هرات و نیز 
ارادتش به شیخ االسالم احمد جام بود. او پس از طی مقامات ادبی و عرفانی 
خلیفه دراویش نقشبندیه گشت و با اشعار و آثارش به محبوبیتی عظیم در میان 
مردم دست یافت. از آثارمنظوم او هفت اورنگ، سالمان و ابسال،تحفه االبرار 
و خردنامه اسکندری و از آثار منثور او بهارستان ،رساله ای در وحدت وجود، 

نفحات االنس را می توان نام برد:
بودم آن روز در این میکده از دردکشان

 که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان
از خرابات نشینان چه مدد می طلبی

بی نشان ناشده زایشان نتوان یافت نشان
در ره میکده آن به که شوی ای دل خاک

شاید آن مست بدین سو گذرد جرعه فشان
نکته عشق به تقلید مگو ای واعظ

بیش از این باده بچش چاشنی جان بچشان
جامی این خرقه ی پرهیز بیانداز که یار

همدم بی سر وپایان شود ورند وشان

شاه نعمت اهلل ولی  سید نورالدین نعمت اهلل بنانی کرمانی از شعرای نامدار 
و عرفان  در مجالس شعر  پدر  بهمراه  از خردسالی  او  نهم هجری است.  قرن 
حضور می یافت در نوجوانی در محضر محی الدین ابن عربی کسب کمال کرد و 
جهت پیشرفت در علم و ادب به شیراز سفرنمود و درمحضر بسیاری از بزرگان 
صاحب نام دارالعلم شیراز به کسب علوم وآداب پرداخت.سفر به مصر وحجاز 
و هند و اقصای عالم آن روز و سال ها ریاضت وسیر وسلوک بر قامت او خرقه 
پوشانید و پس از آن به عمران و آبادانی در ماهان کرمان و نشر عرفان و تصوف 
پرداخت. آوازه شهرتش کران تا کران عالم را چنان فرا گرفت که که از تمامی 
جهان آنروز دست ارادت بسوی او دراز کردند و بدین روی  سلسله نعمت اللهی 
بنیان گزاری شد. ارادت خواجه حافظ شیرازی را  به ایشان در مطلع این غزل 

می توان یافت :
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند......آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

غزلیات،  قصائد،  نمود شامل  می  تخلص  به سید  گاهی  که  وی  اشعار  دیوان 
ترجیعات مثنوی، دوبیتی ها و رباعیات می باشد:

ما عاشق مستیم کرامات چه باشد
ما باده پرستیم مناجات چه باشد

ما همدم رندان سرا پرده ی عشقیم
در مجلس ما حالت طامات چه باشد

گفتیم چنان بود و چنین بود که گفتیم
این نیست کرامات کرامات چه باشد

ما عاشق مستیم زجام می وحدت
خود کثرت معقول خیالت چه باشد

چون خلوت ما گوشه میخانه عشق است
با منزل ما راه و مقامات چه باشد

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
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دیگو  سن  ایرانیان  مدرسه  حیاط   2013 جون  ماه  نهم  یکشنبه  روز 
پایان سال تحصیلی  از شادی و نشاط شد. در مراسم جشن  سرشار 
2012 ـ2013 دانش آموزان، پدر و مادرها، خانواده ها و دوستان شاهد 
فارغ  مراسم  و  کتابخوانی  ارائه جوایز  تئاتر،  و  رقص  گروه های  برنامه 
با  ها  بچه  آن  از  پس  بودند.  پیشرفته  دوره  آموزان  دانش  التحصیلی 
شرکت در مسابقات و بازی های مختلف، صرف یخ در بهشت و غذا، 
موسیقی و پایکوبی و بازی و جایزه و بازی و جایزه ... روز بسیار خوشی 
برای  ایرانیان  کانون فرهنگی و مدرسه  با دوستان خود گذراندند.  را 

همه خانواده های گرامی تابستان خوشی را آرزو دارند. 

 

جور کن

تابستان                   آب
استخر                   تعطیل
درخت                   گرما 
مدرسه                  میوه 

جوک

درخت چه  از  میوه  برای چیدن  وقت  ترین  مناسب  ها!  "بچه  آموزگار: 
موقع است؟" 

دانش آموز: "وقتی سگ در باغ نیست و صاحبخانه خواب است." 
******                                             

بچه ای روی پشت بام خوابیده بود که غلت زد و افتاد توی کوچه.
مردم جمع شدند و یک نفر در میان شلوغی پرسید: "پسر جان چه شد؟" 

بچه جواب داد: "نمیدونم، منم االن رسیدم." 
******                                           

بدجنس: " من تو رو به اندازه ستاره های تو آسمون دوست دارم." 
بچه: " االن وسط روزه، ستاره تو آسمون نیست." 

بدجنس: " آفرین به بچه چیزفهم" 

اسامی فارغ التحصیالن سال تحصیلی 2013
Class of 2013: 
Samantha Fakhimi, Parsa Hafezi, Yasmain Pakzad, 
Sielen Ahmadi, Dara Arbab, Sarah Cheney, Shadan Irani, 
Arman Irani, Nami Rajaei, Shayda Moezzi, 
Nusheen Baradaran, Anahita Emami, Makan Farahani, 
Arman Fouladpouri, Bahar Fouladpouri, Shireen Garroosi, 
Melody Khoshneviszadeh, Deana Moghaddas, 
Sarina Sabouri, Sepanta Sarraf. 

آگهی ثبت نام سال ۲013   ـ ۲014

شعبه اول
روز یکشنبه 8 سپتامبر 2013

ساعت 10 صبح تا 12 ظهر
C_2 در مدرسه مونت کارمل اتاق

شعبه دوم
روز پنجشنبه 5 سپتامبر 2013

ساعت 8  ـ 6 بعد از ظهر
C_2 در مدرسه مونت کارمل اتاق

ISSD Registration
Branch I 
Sunday September 8, 2013 at 10am 12 ـpm 

Branch II
Thursday, September 5, 2013 at 6 8ـ pm

Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School 
9550 Carmel Mountain Road • San Diego, CA 92129

For more information: 858  0336 653 ـ
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Last Name First Name Total pages
Karimi Farjod Arshia 3620
Arbabi Rahmina 2578
Azmoodeh Shayan 1855
Azmoodeh Shayan 1855
Shojaei Pooria 1592
Tarighati Niki 1022
Hafezi Behrad 588
Hafezi Donya 558
Khadem Tina 387
Mazarei Parisa 380
Eslamian Kayla 318
Eslamian Cameron 318
Ogden Payton 291
Bagheri Dariyan 277
Assadian Yazmene 250
Abolmaali Arya 223
Mostowfi	 Kimia	 201
Abolmaali Darya 193
Mazdeh Parmis 178
Esmailpour Noor 163
Esmailpour Ali 163
Emami Anahita 158
Nejad Nura 156
Purtee Roxana 155
Ardebilianfard Parastou 155
Honarvar Saba 143
Rahbar Mateen 142
Haghgoo Nathan 140
Mehrayin Kian 131
Jahanpour Ilene 116
Ghazi Navid 109
Oskoorouchi Ayla 95
Brocious Ava 79
Bordbar Nika 79
Malek nejad Nikki 64
Brocious Aasha 61
Haghgoo Brandon 59
Pirouzian Shayda 42
Jannesari Parmis 30
Zarmahd Arshiya 16

End of the Year Olympics
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گريه مان گرفت. روزهای آخر از پدرم پوست 
و استخوانی بيش نمانده بود با زخم بزرگي 
در پشت. با گريه ی ما خاله جان هم بيدار 
شد و باز هم ترجيع بندش را تكرار كرد. اتاق 

دوباره شلوغ شده بود. سميه خانم قرآنی را از 
كيفش بيرون كشيد و مشغول خواندن شد. كاوه 
بايد  "امشب  گفت:  آرام  عمويم  نشست.  كنارش 
چهل بار سوره ی تبارك را بخونه. كاوه هم قراره 
كه كمكش بكنه." عمويم صورت جسد را دوباره 
پوشاند. بقيه را به حال خودشان گذاشتيم و من و 

عمويم به اتاق ميهمانی برگشتيم. هر دو در دو طرف 
آقامجتبی نشستيم. 

عليرضا پسر آقا مجتبی سيب و هلوها را چيده بود روی زمين بازی می كرد. 
آقامجتبی تشری به عليرضا زد، رو كرد به من و گفت: "يادش بخير دلش مثه 
آينه پاك بود." ديدم بوی عرق آقامجتبی بدجوری توی صورتم می زند. سرم را 
انداختم پايين. خياری پوست كندم و دادم دستش. گفت: "بعض شما نباشه، 
حاجيت  از  يادی  بار  يه  وقت  چند  هر  بود.  الرج  و  مشتی  خيلی  مرحوم  اون 
می كرد. می گفت: "ُمجی جون صفاتو دوست دارم. بار دوم كه از بيمارستان 
برگشت، زنگ زد خونه. ديدم صداش از ته چاه در می ياد. گفت، ُمجی جون 
هوس شمال كردم. بيا ماشين منو از تو گاراژ وردار بريم شمال. گفتم، نوكرتم 
حاجی. يه پوست و استخون ازش باقی مونده بود. از والده اجازه گرفتم. اون  
مرحوم ساكشو واز كرد، يواشكی يه بطری از اون آب شنگوليا گذاشت توش. 
راه افتاديم. غروب رسيديم ساحل خزرشهر. تو راه با اون حال خرابش خيلی 
حال كرديم. گفت، ُمجی جون تو خوبی و پسر بزرگه م. دلش از دنيا گرفته بود. 
زيربغلش رو گرفتم، بردمش دم ساحل، رو يه نيمكت نشستيم. يه پتو انداختم 
رو شونه هاش. يكی دو پيك آب شنگولی زد. والده سفارش كرده بود، من از 
تندتند خوردم. داشتيم حال می كرديم  زياد نخوره خودم  اونكه حاجي  ترس 
كه ديديم دو تا تيكه ی دبش و مشتی اومدن رو نيمكت پهلويي نشستن. حِق 
حق. يه نيگاهی به ما انداختن يه نيگاهی به پيرمرد. بدجوری نخ می دادن. 
من رفته بودم تو نخ آسمون و كار روزگار، ديدم يه ضبط كوچولو از تو كيفشون 
نوارهای مشتی گذاشتن و شروع كردن رو صندلی قر  اون  از  درآوردن، يدونه 
اومدن. روسری يكيشون رفته بود كنار. شروع كرد بشكن زدن. حاجی چرتش 
برده بود. بيدارش كردم. به دخترا نگاه كرد. اونا هم خنديدن. دو تا دستشو برد 
باال انگشت وسطی رو قيچی كرد تو هم كه از اون بشكنای معروفش بزنه. هر 
كاری كرد صدايی از توی انگشتا بلند نشد." ديدم دو سه دقيقه ديگر پهلوی آقای 
مجتبی بنشينم، من را هم وسوسه می كند.رفتم توي كوچه. شوهر خواهرم 
و آقا مجتبی عصبي و كالفه سيگار می كشيدند. به جاي راننده، یداهلل خان 
توی آمبوالنس نشسته بود و با فرمان بازي مي كرد. كسبه هنوز مغازه ها را باز 
نكرده بودند. خواهرزاده ام نتوانسته بود به جز اوست هادي نجار كس ديگری 
"اوست هادی كه نود و اندی سالشه. يكی  را پيدا كند. شوهر خواهرم گفت: 
بايد اونو بپاد كه زير تابوت تلف نشه." آقا مجتبی يك دستش را گذاشت روی 
شانه ی من و دست ديگرش را روی شانه شوهر خواهرم. دو زن را ديدم كه از 
خم كوچه باال آمدند. يكی شان جوان تر بود با مانتوی سفيد و روسری صورتی، 
آن يكي مسن تر با مانتو و روسری سياه. جلوي در به پرچم سياه خيره شدند. 
با هم چيزی گفتند و نزديك تر آمدند. با خواندن اعالميه تسليت و ديدن من، 
زنجوان تر آمد جلو، لبخندی زد، گفت: "تسليت می گم. منومی شناسين؟" زير 
نيستين؟ شما هم خانم  بود. گفتم: "شما مريم خانم  افتاده  چشمهايش گود 
سرهنگ باقری؟ منظورم مرحوم سرهنگ باقريه." حدسم درست بود. سرهنگ 
باقری زمانی همسايه ی ديوار به ديوارمان بود. مريم دوست خواهرم بود. شنيده 
بودم كه در سوئد زندگی می كند. با پسرهايش از دست شوهرش فرار كرده بود. 
سال ها پيش خانه شان را فروخته بودند و كسی جای خانه شان، ساختمانی 
هفت طبقه ساخته بود. خانم باقری گفت: "آمده بوديم بازديد يكی از اقوام مون 
كه هنوز توی اين كوچه زندگی می كند. مريم تازه دو هفته است كه آمده ايران. 

عجب دنياييه. خدا بيامرز مرد خوبی بود. بهتون تسليت می گم."
مريم شكسته شده بود. سيزده چهارده سالم كه بود، عصرهای تابستان با گلهای 
توی  انداختم  ديوار می  از  بستم،  نخ می  كردم،  باغچه دسته گل درست می 
باغ همسايه. مريم برش می داشت و بعد مي آمد خانه ی ما. نمی دانستم چه 
بگويم. صدا زدم خواهرم آمد. او هم با ديدن مريم و خانم باقری خيلی تعجب 

آمبوالنس                                           خسرو دوامی 
بقیه از پیک شماره پیشین 

توی حياط، از اتاقك سرايدار، حمزه علی و زنش حاج خانوم گريه كنان به طرف 
از دست داده  را چند ماه قبل  آمدند. حمزه علی و حاج خانوم پسرشان  من 
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 اصاًل 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 حاج خانوم فيلم می گرفت. آقای احمدی 
برايمان چاي و خرما آورد.حاج خانوم گفت: " دو سه بار برده بودنش تو مسابقه. 
يزد تشييع جنازه ای گذاشتن  براش توی  از بچگی يه صدای ملكوتی داشت. 
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 گرما، قبرَكنه اومد بيرون گفت: حاج خانوم چه سعادتی. مثل اين كه 
برای اون  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. 
شوهر خواهرم نگراِن آمدن كسبه بود. به خواهرزاده ام گفت: "اين اعالميه ها 
رو ببر بده به اوست هادی نجار و حسن كفاش و آقارضا و اخوان سعادت. بگو 
كه حاج آقا ُمردن. اعالميه را بزن روی شيشه ها و روی تيرهای چراغ برق، به 
همه بگو تا يك ساعت ديگه اينجا باشن كه می خوايم تشييع جنازه كنيم." نوار 
عبدالباسط را برداشته بودند و جايش صداي يك نفر را گذاشته بودند كه دف 
می زد و شعرهایی در غم مادر می خواند. خواهرم برگشت رو به من گفت: "خاله 
جون و مامان می گن كه تو هم بهتره بری اين پيرهن زردو از تنت دربياری سياه 

بپوشی." 
صدای الاله اهلل آمد. آقای مهدوی وكيل پدرم با يك آقاي ديگر وارد شدند و كناری 
نشستند. آمدم پهلوی آقای مهدوی بنشينم كه ديدم عموتقی م همراه همسرش 
سميه خانم با پسری قدبلند و با بينی چسب زده وارد شدند. حدس زدم كه پسر، 
بايد پسرعمويم كاوه باشد. سميه خانم كاوه را به من معرفی كرد. پرسيدم: "كاوه 
جان دماغت چی شده؟" به جای كاوه زن عمويم جواب داد: "از بس كه بسكتبال 
دوست داره، با توپ زدن دماغشو كج كردن. چند روز طول می كشه تا خوب 
بشه." وارد اتاق پدرم كه شديم، عمويم مالفه ی سفيد را كناری زد. همه هم زمان 

داستان کوتاه
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كرد. تعارف كرديم بيايند تو. اول قبول نمی كردند. بعد قرار شد بيايند، چند 
دقيقه ای بنشينند و بروند. در همين فاصله آقا جواد آقای احمدی را فرستاد 
بلكه بتواند كسبه و اهل محل را برای تشييع جنازه بسيج كند. یداهلل خان هم 
رفت و از توی خانه با ديس خرما و حلوا برگشت و جلو راننده آمبوالنس گرفت. 
داخل خانه كه رفتم خاله جان اختر داشت با صداي بلند خوابي را كه شب پيش 

ديده بود تعريف می كرد. 
رفتم پهلوی آقای مهدوی نشستم. دسته گل بزرگي را آورده بود كه به زحمت از 
در خانه تو می آمد. تشكر كردم. آقا جواد درخواست صلواتی بلند كرد. صلواتی 
نصفه نيمه فرستاده شد. دوباره از حضار تقاضای فرستادن صلوات كرد، اين بار 
به ياد همه ی دل های داغديده و همه ي بچه های يتيم. آقای مهدوی بغل 
دستی اش را معرفی كرد و گفت: "ايشون مهندس جهانشاهی يه. از دوستان 
قديمی مرحوم پدرتون. سال ها پيش اون مرحوم زمينی رو وكالتی به اسم ايشون 
كردن. ايشون هم رو حساب دوستی هيچوقت قطعی ش نكردن. گفتم با هم 
آشنا بشين. شايد شما بتونين براشون كاری بكنين كه اون مرحوم هم اون دنيا 

خدای نكرده زير دين كسی نباشن."
ديدم خواهرم رفت و با يك روسری مشكی برگشت. مريم روسری اش را برداشت. 
موهای مش كرده اش پيدا شد و بعد روسری سياه را روی سرش انداخت. آقای 
مهدوی سرش را آورد جلو، آرام، طوری كه كس ديگری نشنود گفت: "كارهای 
مربوط به ثبت و محضر و نقل و انتقاالت را تمام كردين؟" گفتم: "تقريبًا." گفت: 
"حاال  گفت:  نرسيد."  وقتمون  يعنی  نشد.  كارها  "يكسری  گفتم:  تقريبًا؟"  "چرا 
اشكالی نداره. رديفش می كنيم." از آقای مهدوی عذرخواهی كردم. رفتم، دیس 
ميوه را گذاشتم جلوی مريم و مادرش. خواهرم داشت با خانم باقری حرف می 
زد. پهلوی مريم نشستم. بچه كه بوديم، می آوردمش ته حياط خانه، زير درخت 
گردو. دو سه بطری كوكا و كانادا و بابل آپ می گرفتيم، با هم قاطی شان می 
كرديم و می نوشيديم. فكر مي كردم اينطوری مستش می كنم. پرسيدم: "توی 
سوئد چيكار می كنين؟" گفت: "خياطی. مغازه خودم را دارم." پرسيدم: "عادت 
كردين؟" گفت: "اوايل خيلی سخت بود. اونم با دست خالی و دو تا بچه. حاال 

ديگه راحت تر شدم."
ديدم ياسر آمده جلوی ما، دوربين را زوم كرده روی هردويمان. صدايش زدم. 

گفتم: "برو يه كمی هم از بابات فيلم بگير."
پرسيدم: "دوباره ازدواج كردين؟" اول كمی سكوت كرد. بعد گفت: "ازدواج كه 
نه. با يه نفر زندگی می كنم. اينجوری راحت تره." بعد پرسيد: "شما چی؟" گفتم: 
"منم بله." گفت بچه؟" گفتم: "سه  ـ   چهار تا " خنديد. چروكهای دور چشمش 

بيشتر شدند. 
اسمش را روی تنه ی درخت های خانه كنده بودم. يكبار هم همين كار را با 

نيمكت كالس كردم و كتك مفصلی از ناظم مدرسه خوردم. 
مادرم آمد سمت ما. با اخم نگاهم كرد. گفت: "برو پهلوی علی آقا بشين. بده. 
از اول مهمونی تنها نشسته." بلند شدم. مادرم جايم نشست. رفتم پهلوی علی 
آقا. ديدم با آقامجتبی گرم صحبت هستند. سرم را بردم جلو. آقامجتبی گفت: 
"گفتم كه، روشت غلطه. تو به محض اين كه آينه می شه ورش مي داری. اين 

راهش نيست." 
ديدم بحث شان خيلی تخصصی شده. بلند شدم. پسرعمويم كاوه از توي اتاق 
پدرم با طناب سفيد بلندی در دست آمد بيرون. صدايش زدم. آمد كنار من. 
"اين  را گره مي بست، گفت:  "اين چيه؟" همانطور كه گوشه ی طناب  گفتم: 
پارچه چلوار آب نديده اس. برای هر بار خوندن سوره تبارك يه گره بايد بزنيم. 
چهل تا كه شد می گذاريمش كنار كفن عموجان." سر طناب را گرفتم، كمكش 
كردم كه بنشيند. پرسيد: "شما نظرتون راجع به تركيب امسال تيم ليكرز چيه؟" 
گفتم: "ُخب، امسال خيلی با سال پيش فرق كرده. بايد ديد چيكار می تونن 

بكنن." گفت: "به نظر من همه ش تقصیر اين "كوبی" االغ بود. "
تلفن زنگ زد. مادرم گوشی را چسباند به گوشش. ديدم يك انگشتش را هم 
كرد توی گوش ديگرش، با صدای بلند پای تلفن گريه كرد. از خارج تلفن كرده 
بودند. چند دقيقه ای به حرف های طرف مقابل گوش داد و گقت: "همين كار رو 
بكنين! دستت درد نكنه" بعد گريه كنان مرا صدا زد و گوشی را داد دستم. زنم 
بود. تسليت گفت. بغض كردم. گفت: "البته راحت شد" بعد بدون آنكه منتظر 
جوابم شود گفت: "نگران اينجا نباش. همه كارها را رديف كردم. حساب كردم. 
بيست و پنج نفر فاميل منن، حدود بيست نفر فاميل خودت، چهل – پنجاه نفر 
هم كه دوستا و آشناهان. رستوران بهار را برای فردای روزي كه برمی گردی رزرو 
كردم. قرار شده آقای فروزان راجع به پدرت حرف بزنه. البد جمشيد و مسعود 

هم چند تا شعر می خونن." ديدم ياسر دارد از من فيلم می گيرد. اشاره كردم كه 
برود آنطرف. گفتم: "عزيرم. می شه حاال يه چند روزی دست نگهداری؟" گفت: 
"منظورت چيه؟" گفتم: "ببين، از فاميالی تو كه ما با بیشتر از دو سه تاشون 
رابطه نداریم. فامیالی من هم که همینطور. پنج شيش تا دوست و رفيق نزديكم 
داريم كه همه رو با هم يه شب دعوت می كنيم خونه." صدای زنم تندتر شد. 
گفت: "اگه فكر می كنی اينجا ايرانه و منم موندم كه دو سه هفته از اين و اون 
پذيرايی كنم كه..." ديدم بحث دارد تغییر می کند. گفتم: " عزیزم، هر کاری را 

صالح دانستی انجامش بده. "
بقيه ی  آقامجتبی  خانم همسر  مطهره  ای صدای  لحظه  براي  رضا!"    علی   "
صداهای خانه را تحت الشعاع خود قرار داد. من ضبط را خاموش كردم و بعد 
سكوتی سنگين بر خانه حاكم شد. مطهره خانم رو كرد به آقامجتبی كه هنوز 
گوشه ای، آرام گرم صحبت با علی آقا بود، گفت: "مجتبی، هر چی می گردم علي 
رضا رو پيدا نمی كنم. حتمًا دزديدنش." بعد زار زار گريه كرد و گفت: "پاشو اقاًل 
كاری بكن." خواهرم با خونسردی دست گذاشت پشت مطهره خانم. گفت: "نگران 
نباش! همين دوروبرهاست. پيدايش می كنيم." ياسر دوربين را جلو مطهره خانم 
گرفته بود. مطهره خانم جلوی دوربين با صدای بلندتر عليرضا را صدا زد و بعد 
بلند شد. رفتم، دستم را گذاشتم جلوی لنز دوربين.  دوباره صدای گريه اش 
گفتم: "هر كدوم يه جای خونه رو می گرديم، پيدايش می كنيم." ميان گريه، 
مطهره خانم رو كرد به آقا مجتبی كه مات و مبهوت ايستاده بود و گفت: "اونقد 
بيخيالی و بی فكر كه بچه مونو بردن." آقا مجتبی گفت: "خانم چرا اينقدر خودتو 
ناراحت می كنی؟ مطهره خانم گفت: " حتمًا تا به حال كليه شو كندن بردن 
بفروشن." و جيغ كشيد. كاری نمی شد كرد. هر كدام گوشه ای رفتيم. رفتم 
توی كوچه. یداهلل خان زير آمبوالنس را نگاه می كرد. رفتم توی حياط. حمزه 
علی داشت باغچه ها را آب می داد. رفتم ته حياط. الی بوته های گوجه فرنگی 
و ذرتی كه مادرم كاشته بود، ُكپه ای سفيد رنگ توجهم را جلب كرد. برای يك 
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لحظه قلبم ريخت پايين. نزديك تر كه شدم، علی رضا را ديدم كه دوزانو، لبخند 
بر لب الی بوته ها قايم شده. گوشش را گرفتم، از الی بوته ها كشيدمش بيرون. 
اخمهايش توهم رفت. نگاه كردم كه پدر و مادرش اطراف نباشند. يك پس گردنی 
بهش زدم كه سگرمه هايش بيشتر توهم رفت. بعد دستش را گرفتم و مثل فاتح 

جنگی نابرابر داخل خانه رفتيم. 
ضبط  خواهرم  برگشتند.  دوباره  خانه  صداهای  ی  همه  عليرضا  شدن  پيدا  با 
خداحافظی  مادرم  با  شدند.  بلند  مادرش  و  مريم  ديدم  كرد.  روشن  را  صوت 
كردند. من و خواهرم تا جلو در همراهی شان كرديم. از مريم پرسيدم: "تا كی 
ايران هستين؟" گفت: "تا يه هفته ديگه. شما؟" گفتم: "تا يكی دو هفته ديگر، تا 
ببينم اوضاع چه جوری می شه." خواهرم گفت: "بعد از ختم برای شام تشريف 

بياين رستوران رفتاری."
خداحافظی كرديم و رفتند. روی پله، جلوی در نشستم. از همه ی صداها و آدم 
های خانه خسته بودم. شوهر خواهرم دستش را گذاشت روی شانه ام، گفت: 
روسری  با  خواهرم  ديدم  خانه.  توی  رفتم  بنشينی."  پله  روی  اينجوری  "بده، 
صورتی مريم در دست، وسط سالن ايستاده. رفتم، روسری را از خواهرم گرفتم و 
از خانه بيرون زدم. توی خيابان اثری از مريم و مادرش نبود. به جز اوست هادی 
سيدرضا  خانه  جلوی  بودند.  نكرده  باز  را  دكانشان  كسبه  از  هيچكدام  نجار، 
خواربار فروشی محل ايستادم. هرچه در زدم كسی در را باز نكرد. خياطی حميد 
و آجيل فروشی ترانه و حسين كفاش و انتشارات آشتيانی، همه بسته بودند. 
خواهرزاده ام روی كركره و شيشه ی مغازه ها اعالميه ی فوت پدرم را زده بود. 
از خيابان باال رفتم ديدم سعيدخان، سلمانی محل روی چارپايه ای جلو مغازه 
نشسته سيگار می كشد. روسری و اعالميه ها را گذاشتم توی جيبهام. رفتم 
جلو مغازه. سعيدخان مرا شناخت. حال پدرم را پرسيد. گفتم: "سالم رسوندن." 
بعد پرسيدم: "وقت دارين سرمو اصالح كنين؟" نشستم روی صندلی آرايشگاه. 
سال ها بود كه پيش سعيدخان نرفته بودم. صندلی های چرمی سلمانی هنوز 
همان صندلی های سابق بود. قيچی را از توی كشو برداشت و شانه را از توی 
محلول ضدعفونی بيرون كشيد. يكطرف مغازه، پنجره ی كوچك مربعی بود كه 

رو به امامزاده صالح باز می شد. آنوقت ها اگر از پنجره خم می شدی، رودخانه 
و آلونك های گردو فروش ها را در پايين آن می ديدی. سعيد خان مشمای سبز 
را پيچيد دور گردنم. قيچی و شانه را دست گرفت و پرسيد: "چه مدلی بزنم 
مهندس؟" گفتم: "يه جور خوشگل. فردا می خوام برگردم." همه چيز آرايشگاه 
بوی كهنگی و مالل مي داد. صندلي ها، مجله های كهنه و مستعمل، آينه 
ی روبروم، قيچی و ماشين اصالح و فرچه و چرمی كه سعيدخان با آن لبه ی 
تيغ را تيز می كرد و خوِد سعيد خان با آن موهای ژوليده و ريش نيمه تراشيده 
و روپوش سفيد و ُپرلكه ای كه به تن داشت. كارش كه تمام شد آينه ای آورد 
و من نيم رخ و پشت سرم را ديدم. پرسيد: "مهندس، اجازه بدين، يه چايی 
در خدمتتون باشيم؟" گفتم: "بايد بروم." رفت پول خورد كند كه رفتم جلوی 
پايين.  انداختم  را  مريم  صورتی  روسری  باز  ی  پنجره  از  و  شدم  خم  پنجره، 
روسری چرخيد و چرخيد و روی شاخه ی چناری بلند نشست. پايين تر رودخانه 
بود با خرابه ها و زباله هايی كه در دو طرفش ريخته بودند. از آرايشگاه بيرون 
كه آمدم، مغازه ها يكی يكی كركره های شان را باال می كشيدند. از سرازيری 
كه پايين رفتم آمبوالنس خاكستری را ديدم كه از كوچه مان بيرون آمد و آرام  
خالف جهت من به طرف پايين رفت. پشت آمبوالنس جمعيت سياهپوش بود 
و صدای همهمه ای گنگ. به طرف جمعيت دويدم. نفس ـ نفس می زدم. 
اوست هادی عصا به دست از مغازه بيرون آمده بود و می خواست خودش را به 
جمعيت برساند. منصورخان و آقامجتبی جلوی تابوت را گرفته بودند و آقاجواد 
عقب تابوت را. بقيه بينشان بودند. زن ها از پشت سر می آمدند. طناب چهل 
گره ی كاوه ازكنار تابوت آويزان بود. خواهرم زير بغل خاله جان را گرفته بود و 
دو نفر هم زير بغل مادرم را. خودم را به جمعيت رساندم. به زحمت رفتم زير 
تابوت. آقامصطفی گفت: "الاله االهلل." گفتيم: "الاله االهللِ." گفت: "محمدًا رسول 
اهلل." گفتيم: "محمدًا رسول اهلل." صدای گريه ی مادرم می آمد. عمه ام جيغ 
كشيد و خاله جان گفت: "محسن من!". سرعت جمعيت زياد شد. آمبوالنس با 
فاصله ای كم جلويمان حركت می كرد. شانه هايم زير تابوت خم شده بود. حاال 
دست های آدم هايی كه نمی شناختمشان می آمدند و زير تابوت را می گرفتند. 
ماشينی كه از روبرو مي آمد افتاد توی چاله چوله های خيابان و ُكپه ای آب 
گل آلود را پاشيد توی جمعيت. آقامجتبی زیر لب فحشی داد. آقاجواد گفت: 
"الاله االهلل." گفتيم: "الاله االهلل." جمعيت تابوت را با سرعت چپ و راست می 
برد. پايم رفت الی طناب چهل گره. حس كردم همين االن است كه بيفتم توي 
يكی از چاله چوله های خيابان. پايم را كشيدم باال و برای لحظه ای به دسته 
ی تابوت بين زمين و هوا آويزان شدم. ديدم شانه ی جلويی ها هم خم می 
شد. آقاجواد با صدای بلند گفت: "والفاتحه الصلوات" و ايستاديم. از زير تابوت 
بيرون آمدم. آمبوالنس جلويمان ايستاده بود. تابوت را زمين گذاشتيم. یداهلل 
خان با دستمال گل و الی شلوارش را پاك كرد. تابوت را بلند كرديم. راننده دِر 
پشت آمبوالنس را باز كرد. یداهلل خان گفت: "الاله االهلل." گفتيم: "الاله االهلل" و 
تابوت را آرام هل داديم توی آمبوالنس. راننده ی آمبوالنس دِر پشت را بست. 

كاغذي را امضاء كرديم و رفت. 
خود  های  خانه  سمت  به  پراكنده  و  خورده  شكست  لشگري  مثل  جمعيت 
بازگشتند. آقامجتبی دستش را روی شانه ام گذاشت و راه افتاديم. از سربااليی 
كه باال رفتيم برگشتم. یداهلل خان را ديدم كه جای آمبوالنس ايستاده، كتش را 
دست گرفته و جهتی كه آمبوالنس می رفت را نگاه می كند. نگاه آقامجتبی هم 
همراه نگاه من چرخيد. گفت: "حيوونكی، حسابی قاطی کرده ها"  سِر كوچه 
كه رسيدم، اوست هادی صدايم زد. به طرفش رفتم. گفت: "پسرجون! بيا توی 
دكون بشين يه چايی بخور حالت جا بياد." گفتم: "نمی تونم اوس هادی! بايد 
بروم. امشب موندیم بايد جای پدرم بخوابم." دستش را گذاشت روی شانه ام. 
شانه ام را پايين كشيد. ديدم من هم مثل او قوزدار شدم. سرش را آورد نزديك 

گوشم. آرام گفت: "اناهلل وانااليه راجعون".
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معرفی کتاب                   

چون منتقدی آگاه قلم می زند 
دویست  تاریخی  درازنای  از  و 
آن  در  و  کند  می  عبور  ساله 

جام جهان بین ما را به خودمان می نمایاند 
و تردستانه قضاوت را به خودمان وا میگذارد. روایت عشقی که به 

شوریده سری می انجامد از انقالبی به انقالب دیگر ادامه می یابد پزشک فرنگ 
رفته اشرافی برسر در مریضخانه ای که به رایگان برای مردم دردمند دایر نموده 
تابلو مطبعه و تحریریه روزنامه راستا را باال می برد که« مرض و ناخوشی این 
ملت مستور در جمود فکریشان است، نه در امعاء و احشایشان.«. و روزی 
خود جامه و کاله می کند و تپانچه موروثی آویخته از دیوار را بر می دارد تا با 

فوج مردم به دارالشورائی برود که قّزاق ها به گلوله توپش کوبیده بودند. 

پنگوئن های سرگردان خود می تواند یک داستان کامل مجّزا باشد. عمارتی 
مجلل و قدیمی با آجر فرش ها وشن ریزی های حیاط ودرخت های کهن سر 
به فلک کشیده که اینک کتابخانه ایست دنج برای استفاده عامه. با کتابداری 
و  قیونلوها  پای  رد  اما در جای جای کتاب ها  دار.  و مردم  آگاه  و  سرشناس 
افسانه شوریدگی شان چنان موج می زند که  کتاب خوان و کتابدار را با خود 
می کشاند ومی برد وشریک ترس حاشیه نویسان کتاب ها می کند. اگر چه سی 
سال حکومت پهلوی ها، نشانی ازشازده ها و مشیران دربارهای ساقط شده  و 
باغ های خرمالو و انارستان باقی نگذاشته، اما نشانی ها کتابدار را می کشاند 
به کافه باغ بلور شاه آباد تا زیر نور اغوا کننده سر در کافه، بنشیند به انتظار زنی 

که اسرار قیونلوها را می داند:

» مطمئنم این باران سمج تا فردا صبح بند می آید و آن وقت همه این ها را 
بیرون کنج دیوار حیاط می سوزانم و همین جا پشت میز تاالر می نشینم تا 
صدای پای تو را بشنوم که پا روی آجرهای لق شده حیاط می گذاری و می آئی 

تا وحشت کابوس این همه سال را از من بگیری....«

و  وارثین عشق  ثانیه ها« در فصل پنجم عبور می کند؛  »غبار  از روی  رمان 
جنون حول و حوش انقالب اسالمی در شیرازند و بعضی شان در تخت جمشید 
به دنبال صدائی راهگشا بیتوته کرده اند . صدائی که بگوید سرتان را به عقب 
بر گردانید تا بگویدچه شد که حاال این جا هستید . ِمن بعد هم حمله افرادی 
ضد سلطنت به آن ها و به سر ستون های تاالر ملل. و بعد پیام عیسی از میدان 
جنگ ایران وعراق در فصل خطاب به تاریکی، و واگویه های منیر دختر شازده 
آقا در بستر که خواهرش لیلی آمده استبه یاری کودک ترس خورده دو ساله او؛ 

ومنیر بیاندیشد به دستبند سبزی که برای شوهر دوخته بود !

وسرانجام جنون پدر راویِ  موخره ، بخش پایانی کتاب که در هزار توهای تونل 
جنونش  و  گردد  می  اش  گمشده  پدر  دنیال  به  لندن  متروی  زیرزمینی  های 

شباهتی تام با مالیخولیای قیونلو های آغاز داستان دارد .
بارها بخوانی  از آن دست که  شاهرخ گیوا رمانی نوشته است شایسته تقدیر. 
زبان مهمترین عامل  که  تامل کنی. وخود می گوید:«من همیشه معتقدم  و 
برای ساختن فضاست نوع کلمات و گفتار آدم ها چیزی است که می تواند به 
ساختن فضا بسیار کمک کند. باید کشف کنم که چه زبانی وچه کلماتی من یا 
خواننده ام را می تواند به آن زمان ببرد تا مخاطب من با تمام دلبستگی هایش 

باور کند که در مقطع زمانی خاصی ایستاده است.«

          از: مریم ایروانیان

مونالیزای منتشر
شاهرخ گیوا

انتشارات  ققنوس
چاپ دّوم 1389    

» شاه عباس آمد گفت ریشتان را بتراشید و سبیل بگذارید؛ گذاشتیم!
آن هم تا بنا گوشش را. آن یکی روبند و شلیته و کاله نمدی برمان کرد
گفتیم مبارک است! دیگری آمد گفت: زن ها چادر بردارند؛ برداشتند.

مردها سبیل کوتاه کنند، کاله شاپو و پهلوی بگذارند؛ ما هم گذاشتیم!
حاال هم که این شکلی شده ایم. همیشه دنبال شکل خودمان، شکل 

حقیقیمان می گردیم، اما نمی دانیم آن شکل چه شکلی است!«

همزمان با رویداد انقالب، کمی زودتر، فرزند راستینی در خانه ادبیات داستانی  
برانگیخته  را  بسیاری  قلمش شگفتی  اعجاب  با  که  نهاده  عرصه هستی  به  پا 

است. 
جایزه  برتر  رمان   ،1355 سال  متولد  گیوا  شاهرخ  نوشته  منتشر،  مونالیزای 
مهرگان  ادب و تقدیر شده جایزه واو 1388، اثری وزین و در خور تامل است که 

آیندگان در مورد آن به قضاوت خواهند نشست. 
استحکام نثر و شیوه نگارش، وسعت واژگان، و اشراف این نویسنده جوان به 
تاریخ و آثار پیشینیان در زمانه ای که رمان های موفقی که در ایران به چاپ 
می رسد و منتشر می شود از انگشتان دست تجاوز نمی کند؛ کمیاب وشاید 

نایاب باشد. 
کتاب را تا پایان نمی توان بر زمین  گذاشت و بعد مبهوت از تالش و کوشش

نویسنده؛ به قول ویلیام فاکنر باید به احترام این عرق ریزی روح کاله از سربر 
داشت و از خود پرسید که برما چه گذشته است؟

نگاره ای از زنی با لبخندی نیشخند مانند درتمامی فصول ُنه گانه کتاب بر دیوار 
خاطرات قهرمانان آویخته است که عاقبت آنان را به وادی جنون می کشاند. 
قیونلوها اشراف زاده های قجری تبارند که داستان عشق و جنون موروثی شان 
گریبانگیر  و  یافته  ادامه  زمان حاضر  تا  فقید  از سلطنت خاقان  نسل  به  نسل 
مردان و زنان طایفه است.گاه انگشتان بوریائی  )فصل اول ( دستی به سپیدی 
یاس، از قراباغی که ازآغوش میهنش جدا ساخته اند، پیشانی فیروز خان سردار 

را می نوازد و خود  می رود تابه کابین سرداری روس در آید:

»...می بایست به ِاشعار خویش شهادت به صدق این خرافه بدهم و به این که 
تاریخ اندود از حوادثی است که نسل به نسل تا به دمیده شدن صور اسرافیل، 
ِقَبل  از  اقرار کنم که  این واقعه  بر صحت  بایست  اکنون می  مکرر می شود. 
نگاه زنی ابخازی است که ذائقه بی تکلف من دگرگون گشته و حالی که بر من 

مستولی شده، همان نیست که سابق بر من می گذشته است.«

» رجعت به عهد ماضی«  فصل دوم رمان یکی ازدرخشان ترین فصل های کتاب 
است. در جشن میالد همایونی ) شهر رجب سنه 1273 ه.ق. ( که در سفارت 
خانه ایران در فرانسه بر پاست، سر چارلز سمسون طبیب خلوت حضور درباری 
از  پاریس به تحصیل ّطب اشتغال دارد، پرده  برای شکراهلل خان قیونلوکه در 
بخشی از این راز سر به مهر بر می دارد و راز هادی خان پدر شکراهلل را برای او 
فاش می کند.شکراهلل از پس مراجعه به وطن ومرگ پدر در داالن های تو در 
تو و زاویه های بی شمار اندرونی وبیرونی  پی کشف حقیقت وحدیث زوال عقل 

پدرش هادی خان می گردد:

» بر زبان عوام جاری است که همین شبانه ها می شده صدای بلورین زنی را 
از پشت تجیرهای مرتفع باغ بشنوی که تا به سحر لمحه ای ازخواندن باز نمی 
ایستاده و ماکیان شبخوان نیز این آواز عتیق راهمراهی می کرده اند. اما این 
فقره را خود به دفعات مستمع بوده ام که نیمه های شب از حیاط کاخ گلستان 

آواز جفتی هوبره بر می خیزد.«

شاهرخ گیوا با اشراف بر تاریخ، راوی روایت ویژه ای ست؛ گاه با زبان طنز وجائی 
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ل 
دو

افقیج

1 ـ  به آدم خوش ظاهر و بد باطن می گویند ـ  خشکی 2 ـ از ماه های 
سریالی ـ   مخفف تاتار ـ   هال، کریدور 3 ـ  نمایان ـ   مفهوم ـ کار نسنجیده 

4 ـ نوشتن مطبوعاتی ـ   ضمیر جمع ـ  میل خانم باردار ـ   فلز موجود در 
خون 5 ـ عریان ـ  سرخ رنگ ـ  آشکار بودن 6 ـ  لذیذ ـ   گریختن ـ  تیر 

پیکاندار 7 ـ   روایت کننده ـ   اهل قاره کهن ـ  بم ترین صدای مرد در 
موسیقی 8 ـ  یکی از قطعات خودرو ـ عموی ابراهیم نبی )ع( ـ   بازرگانی، 

سوداگری 9 ـ درس نخوانده ـ   ماهر، چاالک ـ  قشنگ 10 ـ  میوه مربایی ـ  
چارچوب زیرین خودرو ـ   التهاب گلو 11 ـ جمع وکیل ـ پرنده ای خوش آواز 

ـ گشاده 12 ـ  مقابل باخت ـ  کشور آمستردام ـ  دایره ـ   میدان جنگ 13 ـ  
پوشیده، مخفی ـ  نجوم ـ  رازها 14 ـ مردان نیکوکار ـ  سالح دار ـ  پادشاه 

15 ـ  تلخ ـ  از بایگران خانم سریال جدید در حال پخش »ستایش«.

عمودی
1 ـ  اثری از پرویز ناتل خانلری ـ   مشهور 2 ـ ام الشرائین ـ  جمع امام ـ   

هدایتگر 3 ـ مرسوم ـ  پارچه گیاهی ـ  دوستی و محبت 4 ـ بینش ـ   ناطق 
ـ   گاه نمار را باطل کند ـ  سوره مردم 5 ـ  دیکته ـ  چیز درهم فشرده 
ـ   پارچه شلواری محکم 6 ـ   پراکندگی ـ   آش آرد ـ   نوشته پژوهشی 

7ـ   سرانجام، فاتحه خوانی ـ   گیاهی از تیره شب بوها که ریشه آن مزه ای 
بسیار تند از نوع خردل دارد ـ   پدر شعر نو 8 ـ   بیماری مرگ سیاه ـ   شهر 

بادگیرها ـ   پاکی، طهارت 9 ـ   روغن جال ـ   شهری در استان چهار محال و 
بختیاری ـ   نخ دوات 10 ـ   نصرت ـ   از هم رمیدن ـ   آزاده کربال 11 ـ   پایه 
ـ   خوشنودی ـ  عمق 12ـ   یکی از القاب اروپایی ـ   پرحرفی ـ   مقابل کلی 
ـ   کالم، حرف 13 ـ   جهانگرد ـ   گونه ای طالق ـ   دودل 14 ـ   کشوری 

در آسیا ـ   پروردگارا ـ   جمع وصیت 15 ـ   رودی در آلمان ـ   تاج خروس. 
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www.pccus.orgنشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود                   
                       نظرات مطرح شده در مقاالت، الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.

                      و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
                       با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

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

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری 
برای نشریه آینده )شماره 147( مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا

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

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی  ـ آمریکایی    

www.iasfund.org     )858(  653 0336 ـ

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

http://www.facebook.com/pages/DollarـaـMonthـFund

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

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

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

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

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  619.232.7931

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

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 0336 ـ653)858(

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن : 6389ـ717 )858(
آموزش تار  زیر نظر علی نوری   تلفن: 2774ـ262 )310(

آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن: 9634 ـ735 )858( 
کارگاه دف   سه شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 
 در محل دفتر کانون فرهنگی  زیر نظر علی صدر

تلفن تماس 0336–653 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 0336 ـ653 )858(

آگهی ثبت نام سال ۲014-  ۲013
شعبه اول:  روز یکشنبه 8 سپتامبر ۲013  ساعت 10 صبح تا 1۲ ظهر

C در مدرسه مونت کارمل اتاق 1 ـ

شعبه دوم:  روز پنجشنبه 5 سپتامبر ۲013  ساعت 6تا  8 بعد از ظهر
C در مدرسه مونت کارمل اتاق 1 ـ

Mt. Carmel High School
 Mount Carmel High School
Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129 9550
For more information: 858-653-0336

)آکادمی رقص های ملی 0336  ـ653 )858 

ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM 1:00   ـ PM
ثبت نام سال ۲014-  ۲013ـ    روز یکشنبه 8 سپتامبر ۲013  ساعت 10 صبح تا 1۲ 

ظهر در مدرسه مونت کارمل اتاق Cـ   ۲
Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road   San Diego, CA 92129

جهت درج آگهی لطفا  با  تلفن
858-653-0336
 email: pcc@pccsd.org       تماس حاصل فرمائید   
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خوانندگان گرامی، همانطور که در شماره های قبل به اطالع رسید این صفحه 
را  اختصاص داده ایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نام های هابیل 
و قابیل.  این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود 
اینکه در یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند، نقطه نظرات  متفاوت و 
حتی مخالف یکدیگر دارند. از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح 
کنند و نقطه نظرات خود را بگویند. ما بدون هیچگونه قضاوتی این دیدگاه ها 
را ارائه می کنیم. و قضاوت را به عهده شما می گذاریم. اگر خوانندگان گرامی 
نظراتی به طرفداری با مخالفت یا هر یک دارند می توانند با آدرس ای میل پیک 
ما را در جریان قرار دهند. گفتار این بار در رابطه با “تجاوز به حقوق فردی” 

می باشد. 

تجاوز به حقوق فردی
هابیل: من که خیلی نا امید شدم. اصال باور نمی کردم که در زمان اوباما هم 
افراد رو هم کنترل کنن. آخه کسی که  ایمیل های شخصی  تلفن ها و حتی 
خودش با این پالتفرم میاد جلو که حقوق فردی و اجتماعی افراد نادیده گرفته 
نمی شود و کسی که خودش تخصص در تفسیر قانون اساسی داره چطور اجازه 

کاری رو می ده که دقیقا بر خالف قانونه؟

قابیل: حتما می دونی که به اینجا هم ختم نمی شه، هر جورِ ِسرچی که کردی، 
هرچی که خریدی، طوری که خریدی، اطالعات همه رو جمع می کنن. البته 
می گن ما بخاطر مبارزه با تروریسم داریم این کار رو می کنیم ولی  تلفن ها رو 
گوش نمی دیم و ایمیل ها و مکاتبات دیگه رو هم فقط جمع می کنیم.بقول 
خودشون فقط در موارد خاص از اونا استفاده خواهند کرد. این ادعا دیگه خیلی 
مسخره اس. اصل قضیه اینه که طبق قانون کسی نمی تونه به حریم شخصی 
افراد تجاوز کنه. مث اینه که طرف از دیوار خونه ات بیاد باال بیاد همه خونه ات 
رو بگرده بعد هم بیاد تو اتاق خوابت، به خصوصی ترین حریم تو، بعد بگه اصال 

نگاه نکردم. یعنی چی؟ واسه چی اصال اومدی؟

هابیل: اصال برام قابل تصور هم نیست که نه تنها کنگره در جریان بوده بلکه 
االن راست ترین افراد کنگره هم به دفاع از این قضیه بلند شدن. چطور می شه 
باور کرد که لنزی گرام و مک کین به دفاع از رئیس جمهور بپردازن؟ یه جای 
کار خیلی خرابه! تازه معلوم شده که از 7 سال پیش و از زمان بوش این کارو 
می کردن. خب زمان بوش خیلی کارهای دیگه هم می کردن. دلیل اینکه مردم 
اوباما رو انتخاب کردن این بود که نمی خواستن اون کارا انجام شه. حاال گندش 
دراومده که همه انگار خبر داشتن اال مردم آمریکا. بعد هم با  استفاده از حربه  

مبارزه با تروریسم ، اکثر مردم صداشون در نمی آد.

قابیل: تو می دونی که من با سیاست های اوباما مشکل دارم. اینجا هم به هیچ 
وجه قصد دفاع از اونو و دولتشو ندارم. اما این که حاال تو اینقدر نا امید شدی 
رو نمی فهمم. مگه تو از پشت کوه اومدی؟ یعنی اینقدر ساده لوحی که فکر می 
کنی کنگره ای که پتریات اکت رو بعد از فاجعه یازده سپتامبر، بدون اینکه اونو 
بخونه ، دربست قبول می کنه و بهش رای می ده میاد االن جلوی استراق سمع 
و کنترل های غیر قانونی رو بگیره؟ این کارا همیشه توی این مملکت بوده. از 
زمان ادگارهوور که اف بی آی نه تنها به اصطالح “دشمنان” رو کنترل می کرد 
و بلکه زندگی همه ی”دوستان” رو هم  زیر نظر داشتن بگیر تا االن. اینا زیر 
تخت خواب مارتین لوترکینگ ضبط صوت می ذاشتن. آیا واقعا فکر می کردی 
اگر صحبتی توی تلفن می کنی و یا ایمیلی می فرستی همینطور خصوصی می 
مونه؟ اگه اینجوریه واقعا ساده لوحی! برای من و تو که تو ایران بزرگ شدیم و 
همیشه می دونستیم یکی داره مارو می پاد یا تلفونمون تحت کنترله چرا تعجب 

می کنیم؟    اینجا هم همون آش و همون کاسه اس. تازه مگه من و توچی می گفتیم 
یا می گیم که ترس داشته باشیم یقه مون رو بگیرن؟

هابیل: مساله یقه گرفتن نیس. مساله ایرانم خیلی فرق می کنه. اینجا خیر 
سرش قانون داره ! اینجا قابل مقایسه با ایران نیست. مساله این نیس که منو 
و تو چیزی نداریم که پنهان کنیم، مساله اینه که طبق قانون اساسی که اینا 
بهش قسم خوردن، نمی شه حق مردم رو ندیده گرفت و به حریم شخصی اونا 
تجاوز کرد. متمم چهارم صریحا می گه بدون دلیل قانونی دولت نمی تونه به 
حریم خصوصی افراد وارد بشه. این مساله ی ساده ای نیس. این دولت ماهیتا 
باید با دولت جورج بوش فرق کنه. و فرق هم می کنه، واسه همین نباید از 
این جور مسایل، ساده گذشت که چون همیشه دولت ها این کارو می کردن 

حاالم می تونن بکنن.

قابیل: خب ببین چکار می تونی بکنی. اینا نبض مردم رو دارن. هر کاری می 
مردم ساکت می شن.    بهش می چسبونن،  را  تروریسم  تا قضیه  بکنن  خوان 
ببین توی این دوازده سال ماموران تی اس ای توی فرودگاه ها همه ی جون 
ناخن گیر و موچین هم نمی گذرن، حاال دیگه  از  تنها  نه  مردمو می گردن. 
با اکس ری همه جا تو، حتی استخوناتو، می بینن. مگه این تجاوز به حریم 
خصوصی افراد نیس؟ تا حاال دیدی کسی اعتراض کنه؟ تا حاال   یکنفر رو هم 
نتونستن گیر بدن که مثال با موچین می خواسته زیر ابروی خلبان رو برداره! 
وقتی مردم رو ترسوندی دیگه هر کاری دلت می خواد می تونی بکنی، کسی 

هم صداش در نمی آد.

هابیل: من بر خالف تو فکر می کنم اوضاع عوض شده. همینقدر که االن این 
آزادی وجود داره که این تجاوزات افشا بشه و مردم از اون اطالع پیدا کنن! 
باید فشار گذاشت. باید نشون داد که خیلی ها حالیشونه. باید نشون داد که 
نمی تونن قانون رو هر جور دلشون خواست تفسیر کنن. اینا دو سه ماه پیش   
متمم دوم قانون اساسی رو که مثال حق داشتن اسلحه را برای مردم ـ البته 
طبق تفسیر خودشون ـ محترم میدونه   مثل آیه منزل غیر قابل تفسیر و تغییر 
می دونستن. حال متمم چهارم همون قانون رو به نرخ روز تفسیر می کنن. 
من خیلی امیدوار بودم که اوباما تو دوره دومش خیلی کار را رو که قرار بود 
بکنه انجام بده. ولی انگار نه انگار. گوانتانامو هنوز بسته نشده. قانون کنترل 
فروش اسلحه بعد از اون همه هیجان و تنفری که بخاطر کشتار مدرسه سندی 
هوک ایجاد شده بود در نطفه خفه شد. حاالم برنامه قانون مهاجرت رو احتمال 
داره دوباره شیر بی یال ودم واشکم کنن. البته من همه اینا رو تقصیر کنگره و 
جمهوریخواه ها می دونم که از هر فرصتی استفاده می کنن که از این رفورم ها 
جلوگیری کنن و نذارن اوباما پیروز بشه ولی اوباما و دمکراتها هم باید یه خورده 

مایه بزارن و اینجوری وا ندن.

هابیل و قابیل
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قابیل: حاال که داری لیست تهیه می کنی پس به لیستت اضافه کن که دولت 
نمی تونه شهروندای آمریکایی رو بدون محاکمه بکشه. حاال کاری نداریم که 
دولت حق نداره هیچکس رو بدون ثابت شدن جرمش در دادگاه به “مجازات” 
برسونه بعد هم با انگ تروریست زدن به فرد و اینکه ما در جنگ با تروریسم 
پاکستان،  در  شماری  بی  تعداد  حال  تا   . کنه  مالی  ماست  رو  اون  هستیم 
افغانستان، یمن و خدا می دونه چه جاهای دیگه ای با “ٍدرون” از راه دور و 
بدون دخالت دست هدف قرار گرفتن و از بین رفتن. در کنارشون هم کلی 
آدمهای دیگه فنا شدن که البته دولت توجیه خودشو داره. آقای دادستان کل 
چند روز پیش خودش اعتراف کرد که تا حاال سه تا شهروند آمریکایی هدف 
“درون” قرار گرفتن و دود شدن رفتن هوا. یکی شون پسر شونزده ساله کسی 
تروریستی می کنه هدف قرار  تبلیغ  اینکه  بود که چند وقت قبل   بعنوان 
داده بودن. ولی پسر طرف اصال با باباش ارتباطی هم نداشت. خب اینم توی 
لیستت بنویس. همونطور که گفتم اینا واسه هرچی تفسیر و توجیه  خودشونو 

دارن. مردمم گیر بدبختی های خودشونن و اصال براشون اهمیتی نداره.

هابیل: اشتباه تو همینجاست که فکر می کنی اونا هر کاری دلشون بخواد 
می کنن. همین که این مسائل درز می کنه همین که در سطح جامعه مطرح 
ایمیل های  و  ها  تلفن  این  امضا می شه.  که  پتی شن هایی  این  می شه. 
اعتراضی که به مسولین زده می شه، بی تاثیر نیست. خوبی این جامعه اینه 
داره  جامعه  انتخاباته.  دیگه  سال  دوباره  گیره.  دمبشون  کنگره  اعضای  که 
عوض  می شه.   اونهایی که بر عیله قانون اسلحه رای دادن و یا احیانا درباره 
قانون مهاجرت و یا قوانین دیگه مخالفت کردن باید جواب بدن. من امیدم 
اینه که سال دیگه این افرادی که توی این پنج سال جلوی رفورم ها رو گرفتن 
برن پی کارشون و آدمایی بیان توی کنگره که بتونن حرف مردم رو بزنن و حق 

مردم رو حفظ کنن. باید امیدوار بود.

قابیل: امیدوار باش! ولی واقع بین بودن هم بعضی وقتا بد نیست! تو فکر 
می کنی ماشین نظامی ای که اینقدر در این کشور قدرت داره و زندگی اش 
این سیرک نیست؟  ایجاد تشنج و جنگ وابسته است، گرداننده واقعی  به 
و  ترس  ایجاد  بفروشه.  اسلحه  بتونه  که  کنه  ایجاد  تشنج  باید  ماشین  این 
ناامنی در مردم تخصص اوناست. دیدی از این قضیه ماراتون شهر ُبستن چی 
ساختن؟ دو تا  جوعلق جنایتکار می آن دو تا بمب باسمه ای دست ساز رو 
منفجر می کنن و چند نفر بی گناه رو به خون می کشن. چند هفته هم اخبار 
کشور تحت شعاع این کار میشه . اینکه این کار اصال طبق تعریف خودشون 
تروریستی بوده یا نه هنوز قابل بحثه. چون کارهای تروریستی اوال بر اساس 
ایدئولوژیه. بعد هم تشکیالتی دنبال قضیه ست و دنبال دست آورد خاصی هم 
باید باشه. دیدی که این کار براحتی تروریسیتی اعالم شد و مسلمون ستیزی 
دوباره علم شد. در حالی که در همون موقع اگه یادت باشه توی تکزاس در 
اثر انبار کردن غیر قانونی مواد شیمیایی و اون انفجار وحشتناک 16 نفر که 
دوازه نفرشون مامور آتش نشانی بودند دود شدن و رفتن هوا. مردم نه تنها 
اسم اون شهر یادشون نیست حتی اسم یک نفر از اون کشته شده هارو هم 
نشنیدند، خوب این یه سیستمه. حاال تو دلت خوش باشه که پتی شن امضا 

می کنی و نامه می نویسی!

هابیل: ببین من خیلی از این چیزهایی رو که می گی قبول دارم ولی نتیجه 
گیریم با تو کامال فرق داره. من می گم اگه فشار مردم نبود فکر نمی کردی 
که تا حاال همین ماشین نظامی   توی سوریه دخالت مستقیم کرده بود و 
ها”  “نئوکان  یا  تو  نظامی  ماشین  اون  بود؟  داده  قرار  مورد حمله  رو  ایران 
نمی خواستن از عراق یا افغانستان بیان بیرون ولی دیدی که مجبور شدن. 
من می گم درسته که سیستم ایده آل نیست ولی براساسی بنا شده که می 
شه روش تاثیر گذاشت. انتخاب اوباما، اونهم دوبار،   یکی ازهمین تاثیرات  

هست. مطمئن باش که آینده از این بهتر خواهد بود. 
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تانیا احمدی 

کارگردان: مانی حقیقی
 سال ساخت: ١٣٩١

لیال و کاوه که معلوم نیست نسبت شان با هم چیست، پشت صندوق ماشین 
بدانیم  بی آنکه  و  دارند  پول  از  پر  کیسه هایی  هستند،  سوارش  که  مدل باالیی 
دلیلش چیست، آن را بین اهالی مردم ناکجاآباد، با قاعده و قانون های خودشان 
قسمت می کنند. دغدغه اصلی مانی حقیقی ، کارگرداِن فیلم ، آن طور که در 
مصاحبه ها گفته، پرداختن به آفت های دارایی و نداری است؛ تحقیری که قشر 
به خرج می دهد و سستی و  بی پول  افراد  به  دارا در فکر و عمل خود نسبت 
ضعفی که قشر ندار در مواجهه با پول می تواند از خود بروز دهد. فیلِم "پذیرایی 
ساده" یکی از بحث انگیز ترین فیلم های امساِل سینما ی ایران است چرا که نه 
از تحلیل  بلکه بسیاری  را بهمراه داشت،  از منتقدان  تنِد بسیاری  انتقاِد  تنها 
به  تلقی کردند.  مردم"  به  "توهینی مستقیم  را  فیلم  دیگر،  در عرصه های  گران 
عنواِن مثال، شهریار زرشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی و از منتقدان روشنفکر نقدی درباره ی فیلم نوشت که توجه بسیاری از 
مردم و سینماگران را به خود جلب کرد. در بخشی از نقد خود، او این گونه به 
فیلمی اشاره می کند، "به نظر بنده فیلمی که مانی حقیقی ساخته است بیشتر 
بیانگر یک نوع ذهنیت بسیار منفی است که او نسبت به انسان ها در این کشور 
دارد. در هر جامعه سرمایه داری، باالخره پول نقش اصلی و محوری دارد و اغلب 
آدم ها نیز به دنبال پول می روند اگر این سوسیالیست تخیلی ما، می خواهد این 
مسئله را تخطئه کند باید می آمد انسان ها را مقابل یک نوع اهدای پول به شیوه 
سوسیالیست های تخیلی قرار می داد و بعد آن ها را شکسته، تمسخر و تحقیر 
می کرد!" از سویی دیگر، تعدادی از منتقدان، "پذیرایی ساده" را فیلم با ارزش بر 
شمردند، و به اعتقاِد آن ها این فیلم بهترین فیلم مانی حقیقی است و یک سر 
و گردن باالتر از فیلم های ایرانی است. اما مساله ی مشترکی که در نظِر هر دو 
گروِه موافق و مخالف وجود دارد، ریتِم نو، تازه، و خوش ساخت فیلم است؛ 
حقیقی با انتخاب کردِن داستانی جذاب و به کار بردِن جلوه های بصرِی مناسب 
بودِن  بر خوب  دلیِل  تنهائی میتواند  به  تازه می  آفریند که خود  و  ریتمی جدید 

فیلمش باشد.
با  بازیگران  اسِم  که  است  آن  اولیه  تیتراِژ  فیلم،  بحِث  مورِد  ی  نکته  اولین 
استفاده  آینه  از  باید  آن ها  برای خواندن  برعکس ظاهر میشوند که  فونت های 
کرد) اولین کلیشه شکنی(. بعد از ناِم عوامل فیلم، ما عنواِن فیلم را میبینیم 
که عینًا دچاِر تغییر شده به طوری که الِف کلمه ی "ساده" در "پذیرایی ساده" 
موسیقی   است.  شده  کشیده  پائین  طرِف  به  باشد،  باال  طرِف  به  آنکه  بجای 
و  ریخته  بهم  را  فیلم  فضای  کرده،  انتخاب  فیلمش  حقیقی برای  که  شلوغی 
بی نظم می کند. فیلم، فیلِم پر دیالوگی است؛ تفاوِت موقعیت های فیلم و نوع 
بینش افراد مختلف در مواجه با این موقعیت ها همگی تابع زباِن فیلم یا همان 
دیالوگ است. مانی حقیقی ، این بار، به سراغ یکی از بهترین نمایش نامه نویسان 
این بخش  به جرات می توان گفت که  و  رفته  ایران  تئاتر معاصر  و کارگرداناِن 

از فیلم موفق ترین و پر قدرت ترین عنصر فیلم است. امیر رضا کوهستانی که 
به تازگی نمایِش آخرش در ایران، "دیواِر چهارم"، به عنوان یکی از  د ه  اثر موفق 
عرصه نمایش انتخاب شد، پیش از این با تئاتر های "در میاِن ابر ها"، "رقِص روی 
لیوان ها" و "17 دی کجا بودی؟" جایگاِه خود را به عنوان یکی از خالق ترین و 
پر استعداد ترین کارگرداناِن جواِن تئاتر تثبیت کرده بود. مهم ترین ویژگی تئا تر 
کوهستانی در تجربه های او در صدا و دیالوگ است. او زبانی ساده و معاصر 
را برای نمایشنامه هایش برمی گزیند و اعتقادی به زبان پراستعاره و نمادین 
ندارد. او با اتکا به همین ویژگی  و کمِک حقیقی دیالوگ های فیلم را نوشت؛ 
دیالوگ هایی که در عیِن سادگی بیانگِر تفاوِت قشر، فرهنگ و به طوِر ّکل زباِن 
مردم است. بازِی بسیار رئال ترانه علیدوستی در نقِش لیال و مانی حقیقی در 
نقِش کاوه از دیگر نکاِت چشمگیِر فیلم است؛ همچنین به واسطه همکاری با 
بازیگراِن  ی  عهده  به  را  فیلمش  نقش های  کوهستانی، حقیقی سایِر  رضا  امیر 
این نیز فضای فیلمش را بهتر و واقعی تر کرده  خوِب تئاتر گذاشته است که 
است. حتی ریسِک بزرگ حقیقی در انتخاِب صابر ابر به عنوان یکی از نقش های 
منفی فیلم خیلی خوب جواب داده است و آن تصویر جواِن عاشق پیشه، ساده 
از نکاِت مثبت و  ابر را به کلی از بین برده است. یکی دیگر  و گاه غیرتی ِ صابر 
مفیِد فیلم استفاده ی درست زمان است؛ فیلم به هیچ عنوان سکانِس بی مورد 
و زائد ندارد. حقیقی تماِم اطالعاتی را که ممکن است زمانگیر باشد از داستاِن 
لیال  و  کاوه  گذشته ی  ای از  زمینه  پیش  گونه  هیچ  ما  می کند.  روایت حذف 
نداریم، اصال نمی  دانیم که از کجا آمده اند، به کجا میروند، رابطه شان چیست 
و اصال برای چه این کار را می کنند. ممکن است در نیمه ی اول فیلم، تماِم 
این موارد سوال هایی باشند که ذهن تماشاگر را به خود مشغول می کند، اما در 
نیمه ی دوم تماِم این سوال ها به گونه ای رنگ می بازند، و تماشاگر صرفًا دچاِر 

تلخی موقعیت های آزار دهنده ی فیلم می شود.
و  شده  غلو  الیه های  پِس  در  ساده"  "پذیرایی  چیست؟  اصلی فیلم  چالش  اما 
طنز آمیزش، سعی در سنجش ظرفیِت انسانی در موقعیت های مختلف را دارد؛ 
حقیقی تالش می کند تا نشان دهد که چه قدر ما انسان ها می توانیم در برابِر 
پول واکنش های مختلف داشته باشیم؛ بعضی اوقات چه قدر می توانیم ضعیف 
باشیم، چه مقدار می توانیم بر روابِط خانواد گی مان چشم بپوشیم، تا چه حد 
می توانیم دروغ بگوئیم، و چه قدر تحمل تحقیر داریم و در سویی دیگر چه قدر 
می توانیم خوب و قوی بمانیم، و اصال ظرفیِت انسانی ِ ما تا کجاست؟ به چه 
اندازه است؟ لیال و کاوه شخصیت های دلچسب و دوست داشتنی نیستند و 
به قوِل خیلی از منتقدان، در موقعیت های فیلم سعی در تحقیر قشر فقیر دارند، 
این  دهنده  نشان  خود  این  و  شوند  می  حقارت  دچاِر  آخر  در  آن ها  خوِد  اما 
است که در این جامعه حتی آدم های بدتر و ظالم تر از آن ها نیز وجود دارند. 
اگر تماِم فیلم را یک بازی فرض کنیم، در آخر می بینیم که خوِد آن ها گرفتاِر 
بازنده به شمار می آیند. از سویی دیگر می توان به  بازی می شوند و به نوعی 
این نتیجه رسید که "پذیرایی ساده" بیش از هر چیز باز نما ی فضای خشمگین 
است. خشم اصلی  ترین حِس فیلم است، خشمی که با نوعی خودآزاری همراه 
است؛ چرا که میزاِن بیرونی شدنش بسیار کمتر از میزاِن فرو خوردنش است 
و بر اساِس همین استدالل این خشم خود آزار و بیمار گونه است )سرنوشِت 
کاوه و لیال(. و در آخر، فیلم هایی هستند که به خاطر یک سکانس شان می توان 
همه عیب های شان را نادیده گرفت و به آن ها پنج ستاره داد. "پذیرایی ساده" از 
این فیلم هاست. آن سکانِس مواجه ی کاوه با معلم روستائی که در آخر معلم، 
درمانده، تسلیِم خواسته ی کاوه می شود، و در صحنه ی بعد می بینیم که 
خوِد کاوه نیز آن استحکام قدرتش را از دست می دهد و جنون وار حرکتی بر 
خالِف تماِم منطق هایش انجام می دهد، از به یاد ماندنی ترین لحظه های فیلم 

است که بخاطرش می توان فیلم را به شدت دوست داشت.
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زیر نور مهتاب
بقیه از صفحه 8

" رفتیم محضر و زمینو قولنومه کردیم"
" به به. به مبارکی"

" البته چند سال بعدم زمینو به ده برابر قیمتش فروختیم"
" عالی"

"از محضر اومدیم بیرون که ذلیل مرده دوباره هوس تاکسی گرفتن به سرش 
زد. هر چی گفتم مهندس تا مسافرخونه ما چند قدم بیشتر راه نیست، گفت: 

نه خسته میشین. با تاکسی میریم"
" واال آدم خوبی بوده بابا جون"

نمی  تاکسی  بود.  نزدیک  راه  گرفتنش.  تاکسی  اون  با  ببرن  شورشو  "مرده 
خواس"

" حتما فکر سن و سال شمارو کرده بابا جون!"
" آخه اینم تاکسی بود که ذلیل شده صداکرد؟"

"مگه چی شد؟"
"راننده تاکسی نگو حیوون بگو. مرتیکه عینهو االغ رانندگی می کرد. تند و 

بی احتیاط"
"خب"

"کاش قلم پام شیکسته بود و سوار اون تاکسی لعنتی نشده بودم"
"چطور مگه؟"

"چپ برو و راس برو و قیژ و ویژو رسیدیم سر چهار راه. چراغ هم قرمز  قرمز 
بود، مث این اناری که رو میزه.سر چهاراه از چراغ قرمز رد شد و یک کامیون 

گنده اومد و محکم کوبید به تاکسی"
"ای بابا. عجب بد شانسی اوردین"

"تاکسی له و لورده شد. دماغ خانم له شد .دست منم شیکست و از اون روز 
تا حاالم دارم درد میکشم و ناله می کنم"

"عجب. راننده و مهندس هم زخمی شدن؟"
" زخمی؟ اونا که دو تائی جا به جا کشته شدن"

"چی؟! مردن؟!"
" مهندس که در جا کشته شد. راننده هم تا به بیمارستان برسه تموم کرد. 

حال من موندم و این دست درد!!!!"
گیج شده بودم. باورش برایم بسیار مشکل بود. نمیدانستم باید قهقهه بزنم و 
بخندم یا جیغ بکشم و گریه را سر بدهم. پس آن مرتیکه ذلیل شده بی همه 
چیز بیچاره فلک زده که یک قطعه زمین مثل طال را برای شما پیدا کرده  
در نهایت برای بدست آوردن تومنی شیش تومن جان خود را در این معامله 
تباه کرده است ، خانمش بیوه شده. بچه هایش یتیم و بی سرپرست شدند، 
مادرش داغدار شده و بایستی ظالم این ماجرا شناخته شود و آوردن نامش 
هم کفر بابای ما را در می آورد و "بابا"  که از این مهلکه جان گداز با یک دست 

درد مختصر نجات پیدا کرده است مظلوم ماجرا است؟
خود محوری که می گفتم یعنی این.

چند نفر از این گونه افراد را در کنار خود می شناسید. یکی، دو تا، صد تا، 
هزارتا، میلیون تا؟

چند نفر را می شناسید که برای درمان یک سر درد ساده شان همه مردم 
شهر باید بسیج شوند ولی آنان ککشان هم از قتل عام و کشتار و ظلم به  

جامعه انسانی هم نمی گزد؟
آیا فکر می کنند که  این کهکشان با آنهمه عظمت فقط برای شخص آنها 

ساخته شده است؟
دیگران کجای این عظمت قرار دارند؟

حق و حقوقشان چیست؟
 چه راهی به نظرتان می رسد که این پدیده را در وجودمان بکاهیم؟

بد نیست به یاد داشته باشیم که در مقابل عظمت خلقت، اگر تمام قدرت 
خالقیت خود را هم به کار بریم،  شاید بتوانیم در زندگی چندین نفر روی یکی 
از میلیون کرات این کهکشان تاثیر بگذاریم و باز با آنهمه ،   پشیزی بیشتر 
نخواهیم بود. برای خود آن بخواهیم که برای دیگران نیز می خواهیم. به قول 

بزرگ شاعر ایران، زنده یاد فریدون مشیری:
عشق بورزیم

دوست بداریم.

$2,000,000

$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 
با  باشند.  ایرانیان  ایجاد مرکز  اول  نیازهای مرحله  بتوانند جوابگوی  است که 
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 80 درصد 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 

7 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

Tel : (858) 653–0336                   Fax & Message: (619) 374–7335
Email: pcc@pccsd.org               Web site: www.pccus.org 

گزارش

نام کلیه کسانی  که برای ایجاد مرکز ایرانیان کمک کرده اند در 
لوحی در ورودی ساختمان ذکر خواهد شد. افزون بر آن کمک ها 
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




