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بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع کیست؟

منزل نو مبارک !

بزرگترین مانعی که بشر را از دست یابی به آرامش و آسایش محروم می کند
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گزارش سخنان آقای داریوش آشوری

آشنایی با عالئم سکته مغزی

سکندرشاهنامه
داستان
ِ
ِ

معرفی کتاب نازلی ،کنیزو ،و منیرو
هابیل و قابیل و اوباما کر
فیلمسینماییپرویز

یادداشت

بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع کیست؟

علی صدر

148

در سی و چهار سال گذشته روابط بین دولت های ایران و آمریکا پر تالطم و در کل منفی بوده است .ولی با
انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور ایران در ماه خرداد گذشته امیدهایی برای بهبود و احتماال عادی
نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
شدن روابط پیدا شده است .آقای روحانی از ابتدای پیدایش جمهوری اسالمی با خدمت در قسمت های مختلف
هر دو ماه یکبار منتشر می شود
سیستم حکومتی از نمایندگی مجلس گرفته تا مسولیت مذاکرات هسته ای ،از معدود افرادی است که توانسته
تلفن9355 :ـ)858( 552
خود را به خوبی حفظ کند و از جمله افراد مورد اعتماد آقای خامنه ای و دیگر مسوالن رژیم باشد .امید عادی
فکس و پیغام7335 :ـ)619( 374
شدن روابط با شرکت آقای روحانی و وزیر امور خارجه اش در نشست ساالنه سازمان ملل ،بطور جدی تری هم
www.pccus.org
در ایران و هم در آمریکا و سراسر جهان بازتاب داشت .مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی وی در سازمان ملل
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باعث شد که بقیه مسایل و مسئولین کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار گیرند .ظاهر و شیوه برخورد ایشان با
تیراژ 6000
مسایل و مطالب ،درست نقطه متقابل آقای احمدی نژاد رییس جمهوری قبلی بود .بهمین دلیل حتی شکاک
ترین افراد نیز توجهشان به این شرایط جدید جلب شد .برخی این تحوالت را ظاهرسازی و راه فرار رژیم از
کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
محاصره اقتصادی می دانند و اطمینان دارند به مجرد کم شدن فشار دوباره اوضاع به حال قبلی بر می گردد.
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
برخی امید دارند که ظرف شش ماه آینده روابط عادی شده و حتی هواپیماهای ایران ایر در نیویورک و لوس
آنجلس به زمین خواهند نشست .عده ای هم هر چند دو طرف مذاکره را در این امر جدی می بینند ولی می دانند
اعضای هیات مدیره
که ارگان های قدرتمندی از هر دو طرف مانع عادی شدن روابط هستند.
افشین عسگریان نهاوندی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور،
ایران
بود.
دوستانه
بسیار
آمریکا
و
ایران
تا قبل از انقالب اسالمی ایران در سال  1979روابط بین دولت های
گیتی نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده ،فریده رسولی فاضل،
در
ایران
حامی
بهترین
و
ایران
نفت
خریدار
"سکوی ثبات و آرامش" در منطقه به حساب می آمد .آمریکا بزرگترین
علی صدر ،شهال صالح ،عبدی سلیمی ،گلسا ثریا ،بهنام حیدری
منطقه بود .ایران هم به نوبه خود یکی از بزرگترین خریداران جنگ افزارهای آمریکایی و مدافع منافع آمریکا و
شورای نویسندگان
غرب در منطقه به حساب می آمد .با وقوع انقالب اسالمی روابط به سردی گرایید و بعد از اشغال سفارت آمریکا
مریم ایروانیان ،رضا خبازیان ،شهری استخری
به طور کامل قطع و به شدت رو به وخامت گذاشت .در این سال ها عامل اسرائیل هم نقش بسیار مهمی بازی
شهرزاد جوالزاده ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی
کرده است .تا قبل از انقالب ،آمریکا ،ایران و اسرائیل منافع مشترک و دشمنان مشترکی داشتند .دشمنان عمده
آریا فانی و راشل تیت
آنان اتحاد جماهیرشوروی و عراق بودند .بنابر این حتی با قطع روابط ،اسرائیل هنوز با وجود تمام شعارهای
مرگ بر اسرائیل در ایران خواستار روابط عادی با ایران بود .بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست
سردبیر :علی صدر
عراق از آمریکا در سال  ،1990دشمنی از هر جانب شدت گرفت .وارد شدن فاکتور امکان دستیابی ایران به
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
سالح اتمی نیز تدریجا به صورت عمده ترین عامل در کشمکش های سیاسی بین سه کشور شکل گرفت .اکنون
سالهاست که مذاکرات بین اروپا و ایران و بطور غیر مستقیم آمریکا حول متوقف کردن ایران برای دستیابی به
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
بمب اتمی صورت می گیرد .رهبران ایران بر این باور بوده و هستند که آمریکا و اسرائیل خواهان سرنگونی آنان
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
و تغییر رژیم اند .اسرائیل اعتقاد دارد که ایران سرانجام بمب اتمی را بر علیه آنان استفاده خواهد کرد .عالوه بر
Mt. Carmel High School
آن نیروهای دست نشانده ایران یعنی حزب اهلل و حماس هم بطور مستقیم با اسرائیل درگیرند .آمریکا هم که
9550 Carmel Mtn. Rd
تنها مدافع اسرائیل در منطقه است بر همین اساس و اینکه ایران اتمی "تعادل" و "امنیت" منطقه را به خطر می
روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
اندازد ،تمامی تالش خود را می کند که ایران را منزوی و برنامه هسته ای آنرا متوقف کند .بنابر این اساس توقف
Mt. Carmel High School
ایران برای دستیابی به سالح اتمی و عادی شدن روابط بین آمریکا و ایران ،کم شدن تشنج و امکان جنگ می
9550 Carmel Mtn. Rd
فکس و پیغام 7407 :ـ)619(374
بایست به نفع همه طرفین دعوا باشد ،ولی به هیچ وجه اینطور نیست .شاید به جای سوال اول که بهبود روابط
madreseh@pccsd.org
به نفع کیست باید سوال را اینطور مطرح کنیم که بهبود روابط به نفع چه کسانی نیست .متاسفانه این لیست
www.pccsd.org/issd
طوالنی تر است ولی در این مختصر سعی شده به عمده ترین آنها در هر کشور اشاره شود:
بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
در
را
سیستم
بقای
اینان
1ـ در ایران بخش عمده حکومت مخالف هرگونه مذاکره و عادی شدن روابط است.
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
حکومت
ادامه
اصلی
عامالن
وجود تشنج می ببینند .وجود دشمن "همیشه در صحنه" و قهار و مظلوم نمایی،
تلفن :ـ 9355ـ)858( 552
برای آنان هستند .آنها با این وسیله توانسته اند سال ها جلوی خواسته های مردم بایستند و به بهانه مبارزه با
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ابر قدرت جهانخوار آنها را سرکوب کنند .این بخش از رژیم اعتقاد دارند که حکومت باید بر اساس قوانین دین
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
باشد .همچنین بر این باور هستند که عادی شدن روابط همان روند پروسترویکای گورباچف خواهد شد و باعث
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
متالشی شدن حکومت خواهد گردید.
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
2ـ اسرائیل برخالف آنچه که تبلیغ می کند به شدت ضربه پذیر و ناپایدار است .بزرگترین مشکل آن هم وجود
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
چندین میلیون فلسطینی است که در برزخ سرزمین های اشغالی زندگی می کنند .سیاست های تبعیض نژادی
شده است با خود نویسنده است.
در مورد فلسطینی ها باعث شده که بطور تاریخی اسرائیل در جهان در انزوا قرار بگیرد .راستهای اسرائیل در طول
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
تاریخ این کشور توانسته اند با ایجاد ترس دائمی از دشمن (که در حال حاضر ایران است) خواسته های دمکراتیک
رسیده اختیار تام دارد.
مردم خود را بی پاسخ گذاشته و در سطح بین المللی سیاست های خود را توجیه کنند .عادی شدن روابط آمریکا
طرح روی جلد :سعید جاللی
و ایران و از بین رفتن خطر بمب اتمی ایران ،برای آنان گران تمام خواهد شد .آقای بنجامین نتانیاهو در مصاحبه
ها و سخنرانی هایش در نیویورک با دستپاچگی تالش زیادی کرد که امکان عادی شدن روابط ایران و آمریکا را
بقیه در صفحه 23
بی ارزش جلوه دهد و به مردم آمریکا هشدار دهد که مبادا او را فراموش کنند.
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اخبار کانون

منزل نو مبارک!

"مرکز ایرانیان"

ـ سرانجام آرزوی دیرینه ی ایرانی ها و ایرانی ـ آمریکایی های سن دیگو جامه
عمل پوشید و ساختمان مرکز ایرانیان خریداری شد .کانون فرهنگی ایرانیان
در دو ماه گذشته سرگرم نوسازی و آماده سازی این ساختمان برای استفاده
عموم بوده است.
 ـ هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان ،مشاوران هیئت مدیره تابستان بسیار
پرکاری را با جلسات پی در پی پشت سر گذاشتند .خرید ساختمان ،اسباب
کشی ،تنظیم فعالیت های آینده و انتخاب نام ساختمان جدید از جمله فعالیت
های این مدت بوده اند طبق تصویب هیئت مدیره این محل جدید "مرکز
ایرانیان"  ”Iranian-American Center“،نام گرفته است .محل همایش و
برگزاری بسیاری فعالیت های فرهنگی آینده ایرانی ـ آمریکایی های شهر ما
خواهد بود .کمیته مستقلی با تمرکز بر اداره امور این مرکز تشکیل شده و از
برنامه های آینده مرکز می توان از شب شعر ،کلوپ فیلم ،کلوپ کتاب ،کالس
یوگا و مدیتیشن ،کنسرت های موسیقی ،انواع کالس ها و کارگاه های فرهنگ
و ادبیات و فعالیت های کهنساالن از جمله کتابخوانی ،فیلم و تخته نرد و
شطرنج نام برد.
کمیته های متعدد کانون سخت سرگرم فعالیت برای اداره مدرسه ،امور خیریه،
برنامه ریزی گردهمائی ها ،کنسرت ها ،یلدا و نوروز هستند .ما همیشه از کمک
های دواطلبانه شما به کمیته های متعدد تحت پوشش کانون فرهنگی ایرانیان
استقبال می کنیم.
 ـ به همت دانشگاه یوسی اس دی ،بنیاد فرهنگ و کانون فرهنگی ایرانیان
جلسه سخنرانی جامعی در باب منشور کورش به نام "منشور کورش ،حقوق
باستانی ،آزادی های نوین" در تاالر بزرگ (تاالر بین الملل) دانشگاه برگزار شد.
چهار استاد خبره نقطه نظرات خود را در باب منشور کورش در زمینه های
حفاری و تاریخچه ،محتوی ،شخصیت کورش از دید تاریخدانان و پیدایش و
مفهوم آن در فرهنگ نوین ایران در اختیار شنوندگان قرار دادند .سخنرانان
عبارت بودند از آقایان دکتر گیرموآلگازو ،دکتر آنتونی ادواردز ،دکتر علی
قیصری ،دکتر افشین مرعشی ،گردانندگی برنامه به عهده دکتر بابک رحیمی
بود .این برنامه با ارائه کم نظیر موسیقی ایرانی توسط کورش تقوی ،علی صدر
و میالد جهادی آغاز و با جلسه پرسش و پاسخ پایان یافت.
 ـ به دعوت کانون فرهنگی ایرانیان و شرکت ای تراول روز شنبه دوازدهم اکتبر
بیش از پنجاه نفر برای دیدن منشور کورش بزرگ راهی لس آنجلس شدند.
این گروه پس از صرف صبحانه در محل آژانس مسافرتی ای تراول با اتوبوس به
سمت ویالی گتی حرکت کردند .این جمع پس از دیدار از منشور و مجموعه
موزه و صرف ناهار و دیدار از فرهنگ سرای شرکت کتاب و دیدن فیلم "شکوه
پاسارگاد" به سن دیگو بازگشتند .بنابر درخواست عده زیادی از هموطنان این
سفر در تاریخ اول دسامبر تکرار خواهد شد.
 ـ کانون فرهنگی ایرانیان یکی از حامیان تئاتر موزیکال
 A Fundamental Changeبا مضمون عشق و دوستی ،ترس و شهامت،
عشق و زیبایی برای انعکاس چالش های زندگی مهاجران – باالخص اهالی
خاورمیانه پس از وقایع یازدهم سپتامبر بود که با استقبال فراوان روبرو شد.
 ـ کانون فرهنگی ایرانیان در روز  28سپتامبر در برنامه تبادل فرهنگ های
گوناگون در بلبوا پارک شرکت کرد.
غرفه زیبایی بوسیله دو تن از اعضا هییت مدیره کانون برای بازدید عموم تهیه
شده بود .روز تابستانی گرم و بسیاری زیبایی بود و جمعیت زیادی از غرفه های
گوناگون دیدن کرده و با فرهنگ و سنن ملیت های مختلف آشنا می شدند.
غرفه کانون فرهنگی هم با نشان دادن کتاب های گوناگون از قسمت مختلف
ایران ،بروشور ،صنایع دستی و مجله پیک تزیین شده بود .از دیدار کنندگان با
چای و شیرینی پذیرایی گردید.
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برنامه های آینده
 1ـ کنسرت موسیقی گروه همنوازان و پریسا
زمان  16نوامبر در محل انستیتو نورو ساین 
س
 
 2ـ کارگاه نویسندگی عباس معروفی
زمان  18تا  30نوامبر در محل مرکز ایرانیان
 
 3ـ داستان خوانی با منیرو روانی پور و عباس معروف 
ی
شنبه  23نوامبر در محل مرکز ایرانیان
 4ـ جشن شب یلدا جمعه  20دسامبر  2013در رستوران صوفی
 

خوانندگان گرامی،

برای دیدن لیست کامل کسانی که تاکنون برای مرکز ایرانیان کمک مالی داده
اند به صفحه  5قسمت انگلیسی مراجعه فرمائید .اگر احیانا اسم شما بدرستی
درج نشده حتما با دفتر کانون تماس بگیرید که قبل از اینکه لیست بصورت
دائم در ورودی مرکز نصب شود تصیحیح گردد.
اگر نام شما و عزیزانتان در این لیست وجود ندارد ولی مایل هستید نام شما
درج شود حتما با دفتر کانون تماس حاصل فرمائید.

برای مشاهده لیست کامل دوستانی که تا کنون کمک مالی برای
تهیه مرکز نموده اند به صفه  5قسمت انگلیسی مراجعه فرمایید.

مرکز ایرانیان

Cyrus Cylinder Tour
Visit Cyrus the Great Cylinder

at Getty Villa Museum
Saturday December 1st

One day fun trip to LA

858-278-8889

دیدار از منشور کورش بزرگ
لس آنجلس

دانشگاه یوسی اس دی
بنیاد فرهنگ و کانون فرهنگی ایرانیان
جلسه سخنرانی در باب منشور کورش
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Ticket :
$75 PCC members
$85 For non members
Students $55 with valid ID.
Tickets and Info: 858-278-8889 or 858-552-9355
Sponsored by
Persian Cultural Center and E-Travel

برنامه تبادل فرهنگ های گوناگون در بلبوا پارک

زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

بزرگترین مانعی که بشر را از دست یابی به
آرامش و آسایش محروم می کند چیست؟
کمبود آب آشامیدنی؟
آلودگی هوا و محیط زیست؟
نبود بهداشت همگانی؟
نبود توزیع عادالنه مواد غذائی؟
نبود حکومت قانون؟
یا ..................؟
این روزها در حول و حوش یافتن جوابی برای این سوال با خود کلنجار می روم
و در نشست های کوچک دوستانه نیز این سوال را مطرح می کنم.
بدون شک هر کدام از خوانندگان نیز جوابی برای این سوال دارند که امیدوارم
پس از خواندن این نوشته به جواب خویش بیشتر
بیندیشند.
تا شمای خواننده مشغول به منظم کردن جواب خود
هستید می خواهم سری به شاهنامه فردوسی بزنم تا
با هم به یکی از درس هائی که من از شاهنامه اموختم
نگاهی بیندازیم.
اختالفات مرزی بین تورانیان و ایرانیان به اضافه کشته
شدن سیاووش (شاه زاده ایرانی) به فرمان افراسیاب (
امپراطور تورانی) سر رشته نبرد های متعدد و خونباری
شد که بخش اعظم فصل حماسی شاهنامه را تشکیل
می دهد .این نبرد ها سرانجام با کشته شدن افراسیاب
و برادرش (گرسیوز) و وزیرش (پیران ویسه) به پایان
می رسد .به جاست که خواننده شاهنامه تصور کند که
دوران جنگ و خون ریزی سرانجام به پایان رسید و
بایستی دوران سازندگی و تعالی آغاز شود.
آیا چنین می شود؟
با تاسف باید بگویم که خیر .چنین نمی شود .پس از گذر چند سال گشتاسب
(نوه سیاووش) به تخت می نشیند که همزمان با ظهور زرتشت است .گشتاسب
به دیانت جدید می گرود و با کمال تعجب نامه ای به امپراطور چین می فرستد
و وی را به قبول دیانت زرتشت می خواند .گشتاسب سر پیچی از این دعوت را
برابر با اعالن جنگ می شمرد و کار زار از سر گرفته می شود.
گرچه این بخش از شاهنامه استاد طوس را می توان استثنا خواند ولی به گمان
من قاعده ای است که در سراسر تاریخ بشری حکمرانی کرده است .قاعده ای
که بشر تفکرات و اعتقادات خویش را تنها راه رستگاری می پندارد و در راه
ترویج آن نیز دست به هر گونه عمل ولو غیر انسانی می زند.
در نتیجه ،کمبود آب آشامیدنی ،گرچه بسیار خطر جدی است ،و یا آلودگی
هوا و محیط زیست و دیگر مقوله هایی که فکر انسان امروزی را به خود واداشته
اند را باید مشکالتی عظیم ولی قابل حل دانست .همانگونه که پیشرفت
چشمگیر علم و دانش در صد سال اخیر توانسته است بشر را از امراض
مهلکی چون وبا ،آبله و طاعون برهاند و با اختراعات مهمی چون نیروی برق
و اکتشاف های مهمی چون نیروی جاذبه رنگی از آسودگی به زندگی انسان
امروزی ببخشند ،بدون شک قادر خواهند بود که مشکالت عمده دیگری چون
کمبود آب آشامیدنی را نیز مرتفع نمایند.
دور از حقیقت نخواهد بود تصور روزی در آینده نزدیک که مشکالت نامبرده
به درجه ای رسیده اند که علم و تکنولوزی راهی جز کمک به انسان امروزی
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را نداشته باشند و با صرف تحقیقات گسترده بتوانند آب اقیانوس ها را به
آب آشامیدنی تبدیل نمایند ،با اختراعات اعجاب آوری مصرف سوخت های
فسیلی برای تولید انرژی را به حد اقل برسانند ،کشاورزی را در سراسر نقاط
جهان گسترش دهند ،بهداشت را در دستور کار دولت های جهان قرار دهند،
و حکومت قانون را نیز همگانی نمایند .
سوال اصلی در اینجاست که آیا در آن روز بشر می تواند به آسودگی و آرامش
برسد؟
و باز جواب در این است که خیر .مشکل عظیمی که سر راه سعادت بشری است
و در طول تاریخ چندین هزار ساله مانعی برای آرامش و آسودگی بشر بوده است
نه در بیرون از وجود انسانی بلکه در درون نهاد فکری انسان النه کرده است.
این مشکل عظیم در باورها و اعتقادات انسان است که برای شناخت هستی
و یافتن راهی برای آسودگی ،قرن هاست که از این شاخه به آن شاخه پریده
است و سعی در تبیین جهان و فهم چند و چون حیات نموده است و در بین
چند کتاب هاج و واج قرار گرفته است .روزی جواب سواالت خود را در یک
دستورالعمل و روز دیگری در دستورالعمل دیگری میداند .وی در راه رسیدن به
سعادت نه تنها به دستورالعمل های یک آئین دلبستگی
پیدا می نماید بلکه تا این جای قضیه هیچ اشکالی هم بر
آن نمی رود ـ ولی متاسفانه به این نکته بسنده نمی کند
و ترویج و ترغیب دیگران را برای باور یافتن به آئین مورد
عالقه خویش آغاز می نماید .و این سرآغاز پنبه شدن
تمامی رشته ها ای است که تاکنون بافته است.
به عبارت دیگر ،به آسودگی خویش قناعت نمی نماید و در
راه تغییر باور دیگران قدم می گذارد و در این راه با جنگ
ها و خون ریزی های بی شمار خواب و خوراک را بر خود
و دیگران حرام می سازد .حال این عمل می تواند در پاک
ترین هوا و وفور آب آشامیدنی و با دارا بودن بهداشت عالی
و همگانی باشد.
این جاست که باید با عقلی سلیم در مقابل آینه بایستد و
توان آن را داشته باشد که نسخه مورد عالقه خود را فقط
برای مصرف خویش بپیچد و به دیگر آدمیان نیز این فرصت را بدهد که هر یک
به طبیب خاص خود مراجعه نمایند و دستورالعملی منطبق بر فرهنگ ،سلیقه،
و بافت زندگی اجتماعی و سیاسی خویش بر گزینند.
ایدئولوژی که در اصل مجموعه باورهای معنوی انسان است در عین حال که به
ساختمان فکری انسان نظم و نسخ می دهد ولی همچون هر عامل دیگری در
حیات انسانی اگر از راه تعادل خود خارج شود به ویرانگرترین افکار تبدیل می
شود و راه رسیدن انسان به آرامش ،سعادت ،همزیستی  ،مساعدت و معاونت
را از بین میبرد .چاره فقط در تفکر است و صرف وقت برای مطالعه و جرات
برای باز بینی اعتقادات و باورها.

معرفی کتاب
از :مریم ایروانیان

نازلی ،کنیزو ،و منیرو

معرفی آثار منیرو روانی پور

از وقتی منیرو را دوباره پیدا کرده ام ،دلشوره غریبی به دلم چنگ انداخته
که در دیدار دوباره مان چه خواهد گذشت .از آخرین دیدارهای شبانه مان در
آبشار روبروی پارک ساعی حدود بیست سال می گذرد .آیا گفتگوهایمان
کوچه
ِ
را به یاد می آورد:
پاپتی
چشم طال گیسو که دست در دست بچه های
گلپر فیروزه
ـ هنوز آواز
ِ
ِ
ِ
خیس ،داخل آب های دریای بوشهر حلقه زده اند و آواز می خوانند در گوشم
طنین می اندازد .کجا بود؟
ـ در کتاب کنیزو .یادت رفته؟
اسم ها را ،پاره ای از یادها را ،وشاید زمان ها و مکان ها را فراموش کرده ام .اما
آن حس ناب وسوزان گرمای دوستی و آتش از کالم برخاسته و برجانم نشسته
را ،هرگز؟! انگار من بودم که در دل پوالد ،کتک خورده و بی پناه ،بام به بام از
ترس جان می گریختم و پیرزنی چرتکه به دست در چارچوب پنجره اش می ایستاد
وکشیک می داد تا رفت و آمد یک زن جوان تنها را که من باشم محک بزند و برای
دیگر همسایگان تعریف کند .از منیرو می پرسم که منتقدین دل فوالد را جریان
سیال ذهن خوانده اند و نگرش تورا هولناک توصیف کرده اند و به نوعی شاهد و
گرنهائی تاریخ خود خویشتن بودن .خنده مخصوصش را سر می دهد و می
تایید ِ
گوید بگذار هرچه دلشان می خواهد بگویند و بنویسند .بقول سیمین دانشور،
نویسنده تاریخ نویس دل آدمیان است.
جمعه ها ،تاریک روشن است که کوله بردوش ازکوچه باغ های اوین می گذریم واز
دامنه های کوه باال می رویم .ساکت است وچینی میان ابروها انداخته و دررویاهای
خود غرق است .از اهل غرق می پرسم :راست است که تو دلبسته دنیای خیالی
و جادو زده روستای جفره ای؟ و راست است که ساحل نشینان آن سامان ترس
خورده ازخشم نیروهای نامرئی و مهاجم طبیعت ،از ترس بوسلمه غول زشت و
بدکردار راهی دریا می شوند تا برای جشن عروسی او با پری دریائی شادمانی کنند؟
ومه جمال را برای نی زدن بر می گزینند که در دنیای زیر آب ،اهل غرق را دیده
است که درآرزوی بازگشت به ساحل زندگان تالش می کنند؟

از پنجره های باز به درون می آید دور وبرمان موج می زند .جوابم را نمی دهد.
وبعد من می روم و درغبار گم می شوم .بی نشان .و بی نشانه ای برای هیچ کس.
ِ
جفره بوشهر چشم به جهان گشود.
منیرو روانی پور دوم مردادماه  1333در
تحصیالت ابتدائی و متوسطه را در بوشهرگذرانید واز دانشگاه پهلوی شیراز دررشته
روانشناسی فارغ التحصیل گردید .اولین مجموعه داستانی او به نام کنیزو در1367
منتشر شد وپس ازآن رمان اهل غرق را به دوستداران ادبیات داستانی هدیه نمود.
مجموعه داستان های سنگ های شیطان ،رمان دل فوالد ،مجموعه داستان
سیریا سیریا ،رمان کولی کنار آتش ،از نخستین آثاری است که در ده های شصت
و هفتاد به بازار ادبیات داستان نویسی عرضه نموده و به قولی آوائی است که رنج
و تنهائی زن ایرانی را هنرمندانه و جسورانه فریاد می کشد .دراین داستان ها رد
پای یادهای کودکی و سفرهای نویسنده به زادگاهش به روشنی نمودار و جانمایه
این نوشته ها ،شگفتی های زندگانی مردمان دور افتاده ترین سواحل جنوبی ایران
است .قهرمانان این داستان ها فضای اجتماعی و عاطفی و سبک ادبی یکسانی را
عرضه می کنند که روانی پور را در زمره نویسندگان پیرو رئالیسم جادوئی گابریل
گارسیا مارکز قرار می دهد.
زن فرودگاه فرانکفورت ،نازلی ،فیلمنامه ها ونمایشنامه ها وآثاری نیز برای کودکان
در کارنامه ادبی منیرو روانی پور قرار گرفته است .منیرو که ازسال  2007به همراه
خانواده خود در نوادای آمریکا بسر می برد تمامی آثار نخستینش را بازنویسی نموده
و درسایت های الکترونیکی در دسترس عالقمندان قرار داده است  .گرچه داستان
شرکت کردن روانی پور در کنفرانس برلین در 1379و پی آمدهای ناشی از آن در
روند زندگی او تاثیر بسزائی داشت اما او هرگز حمایت های بی دریغ خویش را از
میهن مالوف خویش دریغ نداشته و از اولین حامیان کمپین یک میلیون امضا برای
تغییر قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان ایران است.
..می گویم به امید دیدار.به امید دیداری می گوید و تمام .شاید تا انتشاراین
نوشتارشما هم اورا در مرکز ایرانیان دیده و به داستان خوانیش گوش سپرده باشید.

می گوئی یک نویسنده می تواند یک سیاستمدار شکست خورده ای هم باشد.
گاهی میدانی برای حرف زدن نیست.این است که آدم حرف هایش را توی قصه
هایش می نویسد.
..وگه گاه که فرصتی زمستانی دست می دهد به خانه ام می آید .روبروی آتش
بخاری دیواری می نشینیم.ساعت ها .چای داغ را به دستش می دهم و از "آینه"
می پرسم :
ـ همراهش بوده ای مگر که آنقدر جاندار توصیفش کرده ای؟ سرمه دانش ..پیراهن
گالبتونیش..گوشواره های شرابه دار نقره ای و خرمهره های گردنش .و جرنگ
جرنگ خلخال هایش را وقتی که می رقصید .کولی کنار آتش:
"آینه بقچه کوچکش را باز می کند ،شناسنامه ای از توی آن در می آورد ،به مرد
می دهد .مرد نگاه می کند.
ـگناوه ای هستی و...خوب طالق هم گرفتی.
جمله دوم را آهسته با خودش می گوید ،تایید و طنین شادمانی در آن آشکار است.
راننده شناسنامه را به آینه پس می دهد ،در حال حرکت چند بار به صورت او نگاه
می کند.
ـ رو چه حسابی طالقت داده؟
و دست آینه را می گیرد .آینه دستش را مانند پرنده ای توی دست های او جمع
می کند...وکامیون به راه خودش می رود ".جاذبه آتش و آواز دارکوب پیر که
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زمی

زیر نظر مریم ایروانیان
زمین به ناخن باران ها
تن پرآبله می خارید
به آسمان نظر افکندم
هنوز یکسره می بارید

بیا که طعنه به شیراز می زند تبریز
شب است و باغ گلستان خزان رویا خیز
به گوشوار دالویز یار من نرسد
ستاره ،گرچه به گوش فلک شود آویز

شب از سپیده نهان می داشت
تالش لحظه آخر را
زپشت شاخه ی مو دیدم
کبوتران مسافر را

به باغ ،یاد تو کردم که باغبان قضا
گشوده پرده ی پائیز خاطرات انگیز
چنان به شوق و نشاط آمدم که گوئی باز
بهار عشق و شبابست این شب پائیز

هنوز از نم پرهاشان
حریر نرم هوا تر بود
هزار قطره به خاک افتاد
هزار چشم کبوتر بود

عروس گل که به نازش به حجله آوردند
به عشوه باز دهندش به باد  ،رخت و جهیز

ظهر خزان ،آرام
نسیم
ِ
چو بال مرغ صدا می کرد
هوا ،سرود کالغان را
به بام شهر رها می کرد

شهید خنجر جالد باد می غلطند
به خاک و خون همه در انتظار رستاخیز
خزان خمار غمین است و ساغر گل زرد
بهار سبز کجا وین شراب سحر آمیز

به زیر ابر مسین ،خورشید
سر از مالل به بالین داشت
زنور مفرغی اش  ،آفاق
لعاب ظرف سفالین داشت
ِ

خزان صحیفه پایان دفتر عمرست
بدین صحیفه رسیده ست دفتر تا نیز

چو قارچ های سفید از جوی
حباب ها همه پیدا شد
چو قارچ های سیاه از بام
هزار چتر سیه وا شد

هنوز خون به دل از داغ الله ام ساقی
بغیر خون دلم باده در پیاله مریز
شبی که با تو سر آمد چه دولتی سرمد
دمی که بی تو بسر شد چه قسمتی ناچیز

غروب گرد بال پاشید
به شاخه ها تب مرگ افتاد
به زیر هر قدم باران
هزار الشه برگ افتاد

پری به دیدن دیوانه رام می گردد
پریوشا ،تو ز دیوانه می کنی پرهیز؟

افق درآن شب ابر آلود
به رنگ تفته آهن بود
ستاره ها همگی خاموش
دریچه ها همه روشن بود
به کوچه ها نظر افکندم
هنوز کفش کسی جز من
به خاک سینه نمی مالید
نسیم کولی سر گردان
کنار کالبد هر برگ
غریب و غمزده می نالید
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نوای باربد ِ خسروانه برخیزد
مگر به حجله شیرین گذر کند پرویز
به عشق پاک تو بگذشتم از مقام َم َلک
که باد عشق تو بادم زند بر آتش تیز
تو هم به شعشعه وقتی به شهر تبریز آی
که شهریار ز شوق طرب کنی لبریز
نادر نادرپور

محمد حسین شهریار

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند

سرگذشت شعر پارسی در قرن یازدهم

قرن یازدهم ،قرن افول شعر و سخنوری است .عدم توجه پادشاهان صفوی
به شعر پارسی موجب جالی وطن بسیاری ازشاعران پارسی زبان گردید و
جمعی از آنان به دربار سالطین گورکانی هند راه یافتند وسبک هندی را
جان تازه بخشیده و رواج دادند .سبک هندی در این دوران با تعبیرات
ظریف و تشبیهات و معانی پیچیده همراه و به عبارت دیگر از صورت گرائی
به معنا گرائی پرداخته بود .گاه درکالم ،واژگان کهن فارسی حذف گردیده
وجایگزین های ساده و عامیانه پیدا کرده بود.
سده یازدهم را قرن افول سخن نامیده اند .پایان اقتدار صفویان ،ترکتازی
عثمانیان و افغانیان ،و ظهور نادر و نبردهای او برای ابقای حاکمیت ملی
ایران زمین ،عرصه شعر و ادب را تاریک و کم بها ساخته بود .ملک الشعرای
بهار این دوران را دوران "انحطاط ادبی" می نامد و از عدم مرغوبیت شعر
پارسی دراین برهه داستان ها دارد.
علیرغم این رویدادها در عالم سخنوری شاعرانی همچون صائب تبریزی،
کلیم کاشانی ،بیدل دهلوی،عرفی شیرازی و طالب آملی با خلق آثاری بدیع
موجب اعتالی شعر پارسی گردیدند:
طالب آملی 994ـ 1036ه.ق .ازبزرگان سبک هندی است که پس از سیر در
کاشان و اصفهان و مشهد به قندهار کوچ کرد و در دربار گورکانیان به لقب
ملک الشعرائی رسید .اوبه علوم زمانه خود احاطه کامل داشت و استادی
مسلم در نوشتن انواع رسم ـ الخط فارسی بود .گرچه طالب آملی را ایرانیان
کمتر به نام می شناسند ،اما تک بیت های دلنشین او هنوز همچون ضرب
المثل ورد زبان هاست :
مردم ز رشک چند ببینم که جام می ...لب برلبت گذارد و قالب تهی کند
پروانه زمن شمع زمن گل زمن آموخت ...افروختن وسوختن وجامه دریدن

پر می شود ز سنگ مالمت سبوی دل
طفل بهانه جو جگر دایه می خورد
بیچاره آن کسی که شود چاره جوی دل
میخانه است کاسه سر پیل مست را
صائب ز خود شراب برآرد سبوی دل
کلیم کاشانی ـ1063 1000ه.ق .ابوطالب کلیم همدانی اوائل قرن یازدهم در
همدان زاده شد اما بیشترعمر خویش را در کاشان بسر برد .او از ممدوحین
شاه جهان و ملک ـ الشعرای دربار او بود و در کشمیر درگذشت وهمانجا به
خاک رفت .او از مشاهیر سبک هندی و غزلسرائی یگانه بود و در شعر او گاه
نابرابری ها اجتماعی و زهد خشک به نقد کشیده می شود:
خست ابنای روزگار..دشوارتر زمرگ گریبان دریدن است
در دور ما ز ّ
نه همین می رمد آن نوگل خندان ازمن
می کشد خار دراین بادیه دامان از من
با من آمیزش او الفت موج است و کنار
روز و شب با من و پیوسته گریزان ازمن
ُقمری ریخته بالم به پناه ِ که روم
تا به کی سر کشی ای سرو خرامان از من
به تکلم به خموشی به تبسم به نگاه
می توان برد به هر شیوه دل آسان ازمن
نیست پرهیز من از زهد که خاکم بر سر
ترسم آلوده شود دامن عصیان از من
اشک بیهوده مریز این همه از دیده کلیم
گرد غم را نتوان شست به طوفان از من

او در سرایش انواع شعر تبحر فراوان داشت و غزلسرائی بی همتا بود:
اگر چه تیغ اجل بی گنه فراوان کشت
خدنگ ناز تو هردم هزار چندان کشت
چمن زنوحه بیاسا که حشر نزدیک است
بهار زنده کند هرکه را زمستان کشت
به خاک رقص کنان می روم که غمزه دوست
اگر چه کشت مرا ،همچو صبح خندان کشت
به خواب کشته فلک عاجزی چو طالب را
گمانش این که مگر رستمی به میدان کشت
صائب تبریزی1000ـ 1080ه.ق .اجداد صائب از هزار فامیلی بوده اند که به
دستورشاه عباس اول از تبریز کوچ کرده و در اصفهان اسکان یافتند .او
درآغاز قرن یازدهم در اصفهان بدنیا آمد ،در جوانی به هندوستان و هرات
و کابل سفر کرد وپس از سیر و سفر بسیار به ایران باز گشت و در اصفهان
مقام گزید .آرامگاه او در محله َلنبان اصفهان در باغچه ای که بنام تکیه
صائب معروف است قرار دارد .از صائب غزل ها و قصیده های فراوان و یک
مثنوی ناتمام بنام قندهار نامه و تعدادی شعر به زبان ترکی به یادگار مانده
است .صائب سبک هندی را به کمال رسانید و مضامین لطیف و نازکی
خیال و معانیگاه پیچیده به شعر های وی ایجازی ویژه می بخشد:
تا چند گرد کعبه بگردم به کوی دل
تا کی به سینه سنگ زنم زآرزوی دل
افتد ز طوف کعبه و بتخانه دربدر
سر گشته ای که راه نیابد به کوی دل
ساحل ز جوش سینه دریاست بی خبر
با زاهدان خشک مکن گفتگوی دل
در هر شکست فتح دگر هست عشق را
شماره  147مهر  -آبان 139۲
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سال تحصیلی جدید با فعالیت  20کالس درسی در شعبه  1و  5کالس
درسی در شعبه  2و کالس های رقص ،تئاتر و موسیقی آغاز شده
است .افزودن کالس آموزش موسیقی به روش ُارف از فعالیت های
جدید مدرسه است.

مدرسهایرانیانبیستوششمینسال
فعالیت خود را آغاز کرد
دانش آموزان و آموزگاران پس از تعطیالت تابستان به کالس های درس
فارسی و فرهنگ ایرانی بازگشتند و مدرسه ایرانیان سن دیگو باز سرشار از
زندگی شد .شعبه های 1و 2مدرسه روزهای پنجشنبه دهم اکتبر و یکشنبه
سیزدهم اکتبر جشن مهرگان را با حضور گرم بچه ها و خانواده های گرامیشان
جشن گرفتند .جشن بعدی مدرسه شب یلدا است و ما بی صبرانه منتظریم که
آنرا در جمع خانواده مدرسه ایرانیان جشن بگیریم.

کالس های مدرسه در این سال تحصیلی از همکاری  21آموزگار5 ،
کار آموز و  35کمک آموزگار در حال آموزش بهره می برند .کمک
آموزگاران مدرسه ایرانیان دانش آموزان فارغ التحصیل ما هستند که
با فعالیت در مدرسه تالش می کنند ارتباط خود را با خانواده مدرسه
ایرانیان حفظ کنند.
جناب آقای سرابی در دفتر مدرسه ایرانیان شعبه اول ساعت  9:30تا
 12آماده ارائه خدمات مشاوره روانشناسی خانواده به دانش آموزان و
پدر و مادرها هستند.

مهرگان یا جشن مهر یکی از جشن های باستانی (قدیمی) و بزرگ ایرانی است
که به مدت شش روز از شانزدهم ماه مهر برابر با مهر روز از مهرماه تا بیست و
یکم ماه مهر برگزار می شود .مهرگان جشن پاسداری از مهر و دوستی ،جشن
برداشت محصول و شکرگزاری از فراوانی و جشن پیروزی فریدون بر ضحاک
(خوبی بر بدی) است.
فریدون چو شد بر جهان کامکار
به رسم کیان تاج و تخت مهی
به روز خجسته سر مهرماه
زمانه بی اندوه گشت از بدی
دل از داوری ها بپرداختند
نشستند فرزانگان ،شادکام
می روشن و چهره ی شاه نو
بفرمود تا آتش افروختند
پرستیدن مهرگان دین اوست
کنون یادگارست ازو ماه مهر

ندانست جز خویشتن شهریار
بیاراست با کاخ شاهنشهی
به سر بر نهاد آن کیانی کاله
گرفتند هر یک ره ایزدی
به آیین ،یکی ،جشن نو ساختند
گرفتند هر یک از یاقوت ،جام
جهان گشت روشن سر ماه نو
همه عنبر و زعفران سوختند
تناسانی و خوردن آیین اوست
به کوش و به رنج ایچ منمای چهر

New Activity
Children Orchestra

This year we are adding a new music class based
on Orff system. Classes would be on Sundays from
12 noon to 1:00 pm. Students, in any age can attend these classes.
The music instruments would be provided by
School. No prior knowledge of music is necessary.
Please Note:
Our Persian Language Program is accredited by
San Diego Unified School District and the San
Deguito School District. High school students
can take Persian to fulfill their second language
requirements. Persian would be transferable and
honored by the University of California and the
California State systems. For more information
please contact our office at 858-552-9355
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بابام کلی دعوا کرد که این شیرهای گرونو که می گیرم چرا نمی خورین
خراب میشه میریزیم دور.
میگم لطف ًا شیر کاکائو بگیر.
میگه نه زود می خورین تموم می شه باز باید بگیرم !!!

** َپ َن َپ یعنی پس نه پس به عالمت طعنه**

با دوستم رفتیم تویه مغازه ی شلوغ و پلوغ که عسل طبیعی می فروشه،
نوبت ما که می شه طرف میگه :شمام عسل می خواین؟
َپ َن َپ دو تا زنبوریم اومدیم استخدام شیم!
میگم :رفتم چشم پزشک ،گفت چشمام ضعیف شدن.
میگه :یعنی باید عینک بزنی؟
میگمَ :پ َن َپ باید بفرستمشون باشگاه بدنسازی ،قوی بشن.

در چند سال گذشته عده ای از دانش آموزانی که مدرسه
ایرانیان را تمام کرده اند به عنوان کمک معلم فعالیتشان را با
مدرسه ادامه می دهند .امسال ما از این دانش آموزان خواسته ایم
دالیل خود را برای کمک معلم شدن برای ما بنویسند .در زیر
چند نمونه از این نوشته ها ارایه شده است.
سالم .اسم من نامی رجایی است .من با این که زیاد به ایران نرفته ام،
به ایران و فرهنگش عالقمند هستم .من فیلم و سریال های ایرانی را
میبینم و همه آن ها را به خوبی میفهمم .من پارسال فارغ التحصیل
شدم .من دوست دارم کمک معلم باشم تا بچه ها را تشویق کنم که
بیشتر فارسی حرف بزنند .من می توانم این کار را انجام بدهم چون
من در خانه همیشه با پدر مادر و برادرم فارسی حرف میزنم و فکر می
کنم این کار باعث پیشرفت من در یادگیری زبان فارسی خواهد شد
پس به قول آن ضرب المثل معروف فارسی با یک تیر دو نشان میزنم   .
با تشکر
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

چطور من می توانم به معلم کمک کنم؟

من از سال  1386شاگرد مدرسه ایرانیان سن دیگو بوده ام .در این
سال ها شاگرد خانوم شوشتری ،خانوم علمی ،خانوم مختاری ،خانوم
هاشمی ،خانوم باران ،و آقای صراف بودم .من از همه این معلم
های دانا تا اندازه ای که می تونستم یاد گرفتم .فارسی زبان مادری
من است و در کالس و خانه روان حرف میزنم ،میتوانم یک الگوی
خوب برای بچه های مدرسه باشم چون با اینکه من هیچ وقت در
ایران زندگی نکردم ،مثل یک بچه در ایران حرف میزنم .اصطالحات،
شوخیها ،و ضرب المثلها را بلدم .من یک برادر دارم ،بلدم چطوری با
بچه ها ارتباط برقرار کنم تا راحت تر فارسی یاد بگیرند .دوست دارم
که برای این مدرسه مفید باشم.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
پارسال ،من در مدرسه فارسی کمک معلم بودم .بسیار لذت بردم و
امیدوارم که بتوانم این تجربه را امسال همچنان تکرار کنم .من به
خاطر دالیل بسیار زیادی می خواهم دواطلب مدرسه فارسی بشوم نه

تنها برای اینکه این مدرسه چیزهای فراوانی به من یاد داده است،
بلکه من را به دوستان بسیاری آشنا کرده است ،و میتوام به یادگیری
زبان فارسی ادامه دهم.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سالم آقای صدر !!! من اسمم شیلن احمدی هست ،و من خیلی
دوست دارم ساله دیگه و هر سال بعدش تی ِا باشم .میدونین چرا؟
برای اینکه من از کالس اول فارسی که فقط  8سالم بود ،همیشه
میخواستم تی ِا بشم برای اینکه خیلی دوست دارم کمک کنم.
همیشه تا آنجا که میتونم صدقه میدهم ،و من خیلی لباس و کفش
به خیریه میدهم .یک دلیل دیگر که میخواهم تی ِا بشوم اینست که
خیلی بچه ها را دوست دارم .مثال دوست دارم در کالس سوم فارسی
کمک کنم ،برای اینکه بیشتره بچه ها خیلی کوچک نیستن و هنوز
بیشترشون تینیجر هم نیستن .دوست دارم کمک کنم بچه ها فارسی
بیشتر یاد بگیرند ،و وقتی بچها سوال داران و معلم داره یک کاره دیگه
میکنه و نمیتونه جواب بده ،من میتونم بجای معلم جواب بدهم .من
تمامه این شش ساله گذشته را صبر کردم و منتظره این روز بودم که
تی ِا بشوم!
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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در زمان رضا شاه با تمایل به فارسی کردن واژه ها به یکباره ماشین به “خود
رو” ،عدلیه به “دادگستری” ،بلدیه به “شهربانی” تبدیل می شوند.

گزارش سخنان آقای داریوش آشوری

از :رضا خبازیان

در نشست ماه سپتامبر انجمن متخصصان ایرانی ،پژوهشگر ،مترجم ،و
زبان شناس مطرح ایران آقای داریوش آشوری تحت عنوان “زبان و مدرنیته”
سخنان بسیار ارزنده ای ابراز داشت .هر چند نام ایشان برای هم زبانانی
که به خواندن دلبستگی دارند بسیار آشناست (مترجم کتاب “چنین گقت
زرتشت”) ولی یادآوری میزان اهمیت وی در شکل گیری و تطبیق زبان فارسی
با دنیای مدرن امروزی الزم به نظر می رسد.
نشستن پای صحبت آقای داریوش آشوری غنیمتی بود که سپاس از
برگزارکنندگان این برنامه را الزم می آورد .به طور یقین ،دعوت از اینگونه
افراد و ایجاد امکان برای دست یابی شهروندان سن دیگو به دانش گسترده
آنان یک کنش با ارزش فرهنگی است.
آقای داریوش آشوری نزدیک به چهل سال از روزگار خویش را در حول و
حوش اعتالی زبان فارسی گذرانده است  .به طور مسلم نام ایشان در زمره
کارگزاران گرانقدر زبان و ادبیات فارسی جاودان خواهد ماند .مطالعات
گسترده ایشان در زمینه ادبیات سخنان ایشان را دل چسب و شنیدن آنها را
پر بار می نماید.
ایشان با ظرافتی بسیار در آغاز سخنان خویش از برگزاران “انجمن
متخصصان” سپاس گزاری نمودند و بدون اینکه مستقیما اشاره ای بنمایند به
شنوندگان خود ،اشتباه بودن کلمه “متخصصین” را تلویحا گوشزد نمودند.
از مجموع سخنان ایشان چنین برداشت می شد که دنیای مدرن با ارائه
اختراع ها ،اکتشاف ها از راه گسترش شگفت انگیز علمی و پیچیده گی روابط
اجتماعی ،سیاسی نیاز به ایجاد واژه های جدید در زبان دارد تا فراورده های
نو بنیاد را در تمامی زمینه ها نامگذاری نماید  .در دنیای سنتی که به طور
مثال اعضائ بدن انسان به آنچه که با چشم معمول دیده می شده است
بسنده می کرده است نام های محدودی برای نامگذاری اعضائ برونی انسان
کافی به نظر می رسیده است .در دنیای مدرن که پیشرفت علم و اختراع
میکروسکپ های قوی امکان تحقیقات ژرفی را به وجود آورده است و راه
انسان را به درون کالبد بشر ،گیاه ،حیوان و جسم ها باز نموده است لزوم
واژه های جدید برای نامگذاری الیه های درونی احساس می شود .این مثال
را می توان حول و حوش مسائل فلسفی ،روانی ،هنری و علوم ارتباطات نیز
گسترش داد.
زبان از یک طرف یک قرداد بین آدمیان یک خطه است و از طرف دیگر چون
رودخانه ای است که هر لحظه از آن گرچه با لحظه های قبل و بعد از خود
در ارتباط است ولی در نوع خود بی نظیر است .به بیانی دیگر زبان در طول
زمان در تغییر دائم است  .این ویژه گی به واژه سازان امکان می دهد که با
بازنگری زبان بر اساس نیاز امروز جامعه به واژه سازی بپردازند.
استفاده مکرر از این واژه های جدید بوسیله قلم بدستان است که در شکل
مقاله ،داستان ،سناریوی فیلم ،شعر و گفتار به واژه “حقانیت” می دهند و
آن را در نظر مردمان یک منطقه قابل قبول می نمایند .بدین گونه است که
14
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آقای آشوری بیان داشت که زبان های بومی گاه فاقد توان واژه سازی می
باشند و زبان دانان گاه مجبور می شوند تا به زبانهای هم ریشه رجوع نمایند
و واژه ها را از زبان های همگون عاریت بگیرند .این اتفاق در زبان انگلیسی به
مراتب اتفاق افتاده است و واژه های گوناگونی از قبیل دموکراسی ،بیو لوژی
از زبان التین قرض گرفته شده اند .این اتفاق در زبان فارسی با مجاورت با
زبان های ترکی و عربی انجام گرفته است و به همین دلیل کلمات بسیاری
در زبان فارسی دارای ریشه غیر فارسی می باشند به نظر می رسد که کلمه
متخصصین که جمع مصدر “تخصص” می باشد از زبان عربی وارد زبان فارسی
شده است .شاید اشکال کار در این باشد که کلمه وارداتی باید بر اساس
دستور زبان فارسی بقیه راه را طی کند .به همین دلیل “متخصصان” جمع
فارسی شده است ولی “متخصصین” جمع بر اساس قواعد زبان عربی است.
در مجموع گفتار آقای آشوری بیانگر تسلط بسیار ایشان به موضوع سخن بود
که سخنان ایشان را برای من بسیار سودمند نموده بود.بار دیگر از انجمن
متخصصان سن دیگو برای برگزاری و دعوت از اینگونه دانشوران سپاسگزارم.
در پایان شما را با این سوال تنها می گذارم که چرا صورت جمع لغت
“انتخاب” را در موارد شخصی “ انتخاب ها” می گوئیم و در موارد جمعی و
اجتماعی به “انتخابات” تبدیل می کنیم .در ذهن من موارد بسیاری از اینگونه
آمده است که مطالعه دقیق تری از زبان فارسی را برایم ضروری می نماید.
شما چطور؟

نیوشا صرافها – مبین

آشنایی با عالئم سکته مغزی
سکته مغزی یک وضعیت اورژانسی پزشکی محسوب شده و درمان سریع
آن برای تمام افراد ضروری و بسيار حائز اهميت است چون وقتی عالئم اين
عارضه آغاز شوند به سرعت پيشروی و زمان را برای امدادرسانی به موقع به
بيمار محدود می كنند،با توجه به اینکه سکته مغزی یک عارضه شناخته
شده است؛ اگر بیمار در مدت زمان کوتاه به مراکز درمانی رسانده شود ،می
توان عوارض آن را درمان کرد ،بنابراين آگاهی از عالئم آن میتواند جان بيمار
را به موقع نجات دهد .عالئم سكته مغزی به طور ناگهانی آغاز می شوند
به همين خاطر توجه به زمان شروع عالئم حائز اهميت است .آزمون سکته
مغزی به شناسایی عالیم و نشانه های این بیماری کمک می کند .این جمله
را به یاد بسپارید:

چهره یا FACE

!ACT F.A.S.T

از بیمار بخواهید که لبخند بزند...آیا یک طرف صورت بی حس است؟
یکی دیگر از نشانه های سکته مغزی این است که از بیمار بخواهید زبانش
را بیرون بیاورد .اگر زبانش کج و معوج بود و یا به طرفین دهان متمایل شد
نشانه سکته مغزی است.

حرف زدن یا SPEECH

از بیمار بخواهید یک جمله ساده را بطور پیوسته بگوید ،مث ً
ال ،امروز هوا
آفتابی است...آیا در به یاد آوردن و بیان کلمات با دشواری روبرو است؟

زمان یا TIME

اگر عزیزی در انجام دادن هر یک از سه مورد فوق با مشکل روبرو شد زمان را
از دست ندهید بالفاصله با اورژانس تماس گرفته و این عالئم را برای مسئول
اورژانس توضیح دهید.
کوتاه سخن اینکه این عالئم را به خاطر بسپارید؛ شاید روزی شما فرشته
نجات عزیزی باشید ،خطر خبر نمی کند!!!...
با آرزوی سالمتی جسم و جان برای همه شما عزیزان،
عشق ،نور و آرامش
نیوشا صرافها – مبین
موسس و بنیانگذار مرکز یوگا درمانی شفا
دانشجوی پزشکی ـ تخصص در درمانهای طبیعی

بازوها یا ARMS

از او بخواهید که هر دو دستش را بلند کند...آیا یک دست پایین تر از دیگری
است؟ آیا احساس ضعف یا کرختی و بی حسی در یکی از دستها مشاهده
میشود؟
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آریا فانی

سکندر شاهنامه:
داستان
ِ
ِ

		

از رهگذر وصف های ادبی

چو خورشید بر زد سر از تیره داغ  /زمین شد بکردار روشن چراغ
یکی از آرایه های ادبی که در نظم و نثر به کار می رود « ِاپی ِثت»)(Epithet
ِ
شعری پرینستون ،مضمون و کاربرد «اپی
نظریات
نام دارد .فرهنگنامۀ شعر و
ِ
مع ِ
بنیادین شخص،
رف خصوصیت های ذاتی یا
کند:
ِثت» را اینگونه تعریف می
ِ
ّ
مضمون یا پیرامونی است ،با اسم به کار رفته و عبارتی وصفی را می سازد.
ِ
برابر
دستورنویسان التینی آنرا
درادبیات یونانی دارد (اپی ِثتان) و
این واژه ریشه
ِ
ِ
با «ادجکتیو» (صفت /لقب) می دانند .دکتر شفیعی کدکنی ،در «با چراغ و
ِ
مقاالت خودف «صفت ،نعت و لقب» را در برار واژۀ « اپی
آیینه» ،مجموعه
ِثت » قرار داده است.
بستر شعر ،با توجه به کابرد بالغی «اپی ِثت» ،معادل آن وصف است .وصف
در
ِ
ها در سنت های مختلف شعری کاربردهای وسیع و گونه گونی داشته اند .به
ِ
ژاپنی ،وصف ها« ،ماکورا
شعر محاوره ای
آغازین
سنت
طور مثال ،در «واکا»،
ِ
ِ
ِ
ُکتُبا» (واژگان بالشین) نام دارند .ادب کالسیک و مدرن فارسی نیز از این
قاعده مستثنی نیست .وصف ها در شاهنامۀ فردوسی طوسی از یک سو با ژانر ِ
خاص شعری شاعر
حماسه ،عناصر درام و غنایی ارتباط بر قرار می کنند ،سبک
ِ
شخصیتی
(گونه ای امضای ادبی) را به ثبت می رسانند و از سوی دیگر خطوط
ِ
پویای افراد داستان را آینگی می کنند .در این نوشتار نگاهی به کاربرد وصف ها
سکندر شاهنامه
داستان
تصاویر ادبی و ارتباط ِ آنها با شخصیت های اصلی
و
ِ
ِ
ِ
(و پاره هایی از داستان های پادشاهی ُهمای ،داراب و پسرش دارا) می پردازیم.
ژانر حماسه سلسله روایت های ِ
بلند پهلوانی و رزمی است که به نظم سروده می
شود .طول ،قالب و درون مایۀ اثر ،سه کفۀ ترازویی است که «حماسی» بودن
نقل وجد آور
یک اثر را مشخص می کند .یکی از ویژگی های برجستۀ حماسهِ ،
دقیق
واژگان
آمیز زرم ها و نبردهای شخصیت های داستان است .با
و مبالغه ِ
ِ
ِ
وصفی گونه گون ،فردوسی تصاویر بدیع
پیکار و نبرد ،و تشابیه و استعاره های
ِ
ِ
ِ
اهمیت
آوردگاه جنگ می آفریند .ابیاتی که در پی می آید نقش و
و ملموسی از
تصاویر به طور خاص و آرایه های کالمی به طور عام را در شاهنامه ُپررنگ می
کند:
« پیش سپاه اندر استاد پیل  /جهان شد بکردار دریای نیل»
ِ
خاک آوردگاه »
« بپوشید دیدار ایران سپاه  /ندیدند جز
« همی رفت منزل بمنزل سپاه  /زمین ُپر سپاه آسمان شد سیاه »
« بهم باز خورد این دو پاره سپاه  /شد از گرد خورشید تابان سیاه »
« سکندر بآئین صفی برکشید  /هوا نیلگون شد زمین ناپدید »
« ز باران ژوپین و باران تیر  /زمین شد ز خون چون یکی آبگیر»
نزاع خونین سربازان ،فردوسی تمام ِ مراحل جنگ را
از صف آرایی سپاهیان تا ِ
بدیع شاهنامه محدود
تصاویر
با تنوع لغوی و کالمی فاخر به تصویر می کشد.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نبرد
محور
عطف داستان حول
آوردگاه نبرد نیست .علی رغم اینکه نقطۀ
به
ِ
ِ
ضرباهنگ طبیعت غافل نمی شود .وصف های
سپاهیان است ،فردوسی از
ِ
تغزلی فردوسی روزنه ای است رو به طبیعت و آفتاب که بی اعتنا به
ظریف و
ِ
لشکرهای بی کرانه ،از شرق به غرب کوچ می کند:
« چو از باختر تیره شده روی مهر  /بپوشید دیبای مشکین سپهر»
« همان پاسی از تیره شب در گذشت  /طالیه پراکنده بر گرد دشت»
« چو زرین سپر برگفت آفتاب  /سر جنگجویان بر آمد ز خواب».
سرگرفتن جهان باشد یا «سوی کوهی رسید{ن}»
چه کنایۀ « چادر قیر» بر
ِ
ِ
درنگ شاعرانۀ فردوسی در طبیعت،
که «دیدار دیده سرش ناپدید» است،
گونه ای از عاطفه و انسانیت را به اقلیم ِ حماسه و ج ِّو شعری اش می بخشد.
ِ
ظرافت ادبی
قالب حماسه را در حریری از
درخشان فردوسی،
وصف های نغز و
ِ
ِ
خاص شعری فردوسی را نیز در تار و ِ
ِ
پود اثر بر جای می گذارد.
سبک
پیچیده،
ِ
16
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یکی از مضامین چندالیه و پیچیدۀ شاهنامه« ،چرخ» است که فردوسی برایش
ِ
گنبد الجورد ،مهر
چرخ گردان ،چرخ روان،
وصف هایی چند دارد :آسمان،
ِ
ِ
ِ
سرنوشت
اختیار آدمی.
نماد جبر است و عدم
چرخ گردان گاه
گردان و غیره.
ِ
ِ
انسان در ِ
سپاهیان
پیروزی
چرخ گردان ،پس از
جبر
ید اوست و بس .به
ِ
ِ
یاری ِ
ِ
ِ
ِ
کامیابی سکندر را از پیش تایین شده پنداشته،
حفط غرور،
سکندر ،دارا با
ِ
ِ
حقارت خود را نیز قدری تقلیل می بخشد:
«دگر گفت کز گردش آسمان  /خردمند بر نگذرد بی گمان»
«کزو شادمانیم و زو با نهیب  /گهی در فرازیم و گه در نشیب»
پی
این نگرش تسلی گاهی برای پیامدهای دلخراش جنگ نیز تواند بود که در ِ
ِ
واقعیت شکست آنوقت دو
آن « پسر بی پدر و پدر بی پسر» شده است .پذیرفتن
ردان ایران را بیاد آرد:
هشدار
پهلو و نیشدار می گردد که دارا
ِ
ِ
«کنون چاره با او مداراست بس  /که تاج بزرگی نماند بکس»
«همین چرخ گردان برو بگذرد  /چنین داند آنگس که دارد خرد».
اما در بستر مرگ به نظر می رسد که دارا نهایت ًا تسلیم ِ چرخ گردون می شود:
آئین چرخ روان  /اگر شهریای اگر پهلوان».
«براینست ِ
کار هشدارهای خرد و کالن نبود ،کنون
دارایی که تا چندی پیش گوشش بده ِ
سکندر را پند می دهد:
« نخستین چنین گفت کای نامدار  /بترس از جهان داور کردگار»
«که چرخ و زمین و زمان آفرید  /توانایی و ناتوان آفرید».
آیا چرخ گردان تنها کنایه از مرگ ،این سرنوشت محتوم آدمی دارد؟ معانی و
یادآوری فانی بودن جهان است .از
کاربردهای چرخ در شاهنامه پیچیده تر از
ِ
سرداران سپاه ،ردان ،و
«آئین چرخ روان» سلسلۀ قدرت (شاه ،وزیر،
طرفی
ِ
ِ
غیره) را یکپارچه و همسطح کرده و فرق میان اقشار مختلف را از میان بر می
ِ
دست حاکمان برای دلسرد کردن خلق
دارد ،و از طرف دیگر ابزاری می گردد در
از رسیدن به تاج و مقام .سکندر در نامه ای به ایرانیان می گوید:

فلسفۀ نوین ِ حکومتی می دهد ،از جنس «متضاد» سیاه و سپید نیست .فهم
مضمون چند الیۀ «چرخ گردان»
روشن
سکندر از توانایی و ناتوانی ،از سایه
ِ
ِ
بر می خیزد .چرخ گردان پیوسته در کار است و آفتاب مرکز و منبع روشنایی
حاصل غیبتش ظلمات است ،هرج و مرج .همواره در چشم است و
آن است.
ِ
طلب خیره را
همواره چشم زننده؛ جلوۀ عظمت است ،عظمتی که چشمان جاه
ِ
می سوزاند ،می شویاند ،در آن واحد بینا و نابینا می کند .آفتاب ،که با وصف
های مختلف در شاهنامه آمده ،همان ُب ِ
عد زمینی و عینی چرخ گردان است.
  کنون بر بساط سخن پروری    

«جز از نیکنامی و فرهنگ و داد  /ز رفتار گیتی مگیرید یاد»
و در جایی دیگر :تو راز جهان تا توانی مجوی  /که او زود پیچد ز جوینده روی
 /بیاموز دانش تو تا ایدری  /که آنجا همه بر ز دانش خوری ».نصیحت های
سنجیدۀ سکندر درست پس از تاجگذاری اش انجام می گیرد« :ز کرمان بیامد
تاج فخر ».در جایی دیگر ،چرخ خود به
بشهر صطخر  /بسر بر نهاد آن کئی ِ
مادر روشنک به
عنوان پاره ای از آئین فرهنگی به کار می رود .در پاسخ دالرا
ِ
ِ
ادب عمومی ذکر می شود:
بستر
نامۀ سکندر ،چرخ در
سنت نامه نگاری و ِ
ِ

زنم کوس اقبال اسکندری

سوختن تخت جمشید و
اسکندر تاریخی در ایران مترادف با واقعۀ
امروز ،نام
ِ
ِ
ِ
یونانیان مهاجم در حافظۀ
تلخ شکست از
واژگونی هخامنشیان است.
ِ
روایت ِ
ِ
اسکندر
مثبت شخصیت
تاریخی ایرانیان ته نشین شده است تا آنجا که وجهۀ
ِ
شاهنامه ـ و همین طور در اسکندرنامۀ نظامی ـ برای بسیاری از ایرانیان
ناسیونالیست سوال برانگیز ،هضم ناپذیر و ناهمگون با تاریخ است .تاریخ پدیده
ایست آشفته ،پویا ،نامطمئن ،درهم و در هر حال تکامل .با هر روشنگری پاره
ای از پرسش های تاریخی از سایۀ جهل بیرون آمده ،از فهم ِ
ِ
فراچنگ دیروز
سوال های نو دیگری پیش رویمان نقش می بندد .اما در این آشفتگی تاریخی،
ِ
ساحت مستقل خود را دارد و حد و مرزهایش
باید به خاطر داشت که ادبیات،
فراتر از خطوط سیاسی میان کشورها و ملت هاست .ابزار بیانش ،کنایه،
ِ
صنعت
جناس ،استعاره ،نماد ،تصویر و تمثیل است .برای درک ادبیات باید با
سکندر شاهنامه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ادبی آشنا بود .داستان
ِ
جستجوی دالیل ضعف و قوت ،ذکاوت و کاهلی ،واپسگرایی و ترقی در ریشه
ِ
سکندر ادبی،
میراث ُادیسۀ
های قومی و نژادی ،عملی است عبث .پاره ای از
ِ
خردگرایی ،جهان پویی و حذر از خشونت است؛ میراثی که هدیۀ هر قوم ،نژاد،
رنگ ،مسلک و مذهبی به انسانیت تواند بود.

«نخست آفرین داد بر دادگر  /خداوند آرا و رای و هنر
دگر گفت کز کردگار سپهر  /کزویست پرخاش و آرام و مهر»
مطلب اصلی را ادا کند به یزدان و گیتی اش احترام
پیش از اینکه دالرا بتواند
ِ
می گذارد .خوانندۀ شاهنامه خواهد یافت که الیه های متفاوت و متمایزی
ِ
ِ
«چرخ گردان» با به هم دقت
بافت
شباهت بسیار در
عین نزدیکی و
در
ِ
ِ
ِ
ابعاد فلسفی ،فرهنگی و
دوخته شده اند .در سطوری که از نظرتان گذشت،
اجتماعی «چرخ گردان» مورد بررسی قرار گرفت .چرخ نمودی زمینی و وجودی
(اگزیستانسیالیستی) نیز دارد .پیش از این سکندر در سفرهایش با تضادی ژرف
مواجه شده بود زمانی که «خروشی» وحی گونه «ز ِ
کوه سیاه» به گوش وی
آمد:
«که هر کس که بردارد از پای سنگ  /پشیمان شود زان که دارد بچنگ
وگر بر ندارد پشیمان شود  /بهر درد دل سوی درمان شود».
خاص خود مواجهند؛ سکندر در این بینش
دارا و ندار با مصائب و مشکالت
ِ
بسیار تامل می کند .گر چه مشکالت در ِ
راه همگان هست ،اما مشکالت همگون
نظر سکندر ،با تمام شاگردی ،جهانگردی ،جهانگیری،
و همسنگ نیست .از ِ
داد گستری و تجربه اندوزی ،هستی هنوز آکند به رمزآلودگی است؛ ریشه در
ِ
خاک جهل دارد .گر چه به بلندترین مقام های ممکن ارتشی و خسروی دست
رنج وجودی
یافته و خود را «سایۀ
ِ
جهاندار پیروز» می داند ،اما باید با درد و ِ
انسان عادی کنار بیاید ،دست و پنجه نرم کند .در نامه ای به مادرش ،می
ِ
نویسد« :ز گیتی مرا بهره این بد که بود  /نکاهد زمانه نشاید فزود ».در پایان
جهل انسان ،و
فرمایش یزدان،
سر تسلیم فرود می آورد بر کار زمانه ،فرمان و
ِ
ِ
ِ
تصدیق جهل است                      .
مستلزم
در نهایت خردی چشمگیر که
ِ
ِ
فردوسی اوج و پستی ،خرد و جهل ،قدرت و ضعف ،دارایی و نداری را در رنگ
ِ
تضاد «ذاتی» میان این مضامین
ها و نیم رنگ ها بینهایتشان نشان می دهد و
را زیر سوال می برد .فهمی که سکندر را برای مقابله با مرگ آماده می کند،
به او هنگام بیماری ،توش و توان دلجویی از مادر ،قدردانی از استاد و طرح
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www.pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن858-552-9355
شنبه  16نوامبر

کنسرت گروه همنوازان با همراهی پریسا
TSRI: 10640 John Jay Hopkins Dr.
San Diego, CA 92122
Tickets: 858-552-9355

 18تا  30نوامبر
دومین کارگاه نویسندگی عباس معروفی
شنبه  23نوامبر
جلسه داستان خوانی با منیرو روانی پور و عباس معروفی
در محل مرکز ایرانیان

IAC: 6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA 92121
858-552-9355

شنبه اول دسامبر
سفر یک روزه به لس آنجلس برای دیدن منشور کورش کبیر
ساعت  8صبح حرکت از سن دیگو
جمعه  20دسامبر
جشن یلدا
صوفی رستوران ساعت  7بعد از ظهر
تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود

نظرات مطرح شده در مقاالت ،الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.
و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
Tel (858) 552 9355 • Fax (619) 374 7335
Email: pcc@pccsd.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار اخباری
برای نشریه آینده (شماره  )149مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا 31
نوامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی
تلفن  9355ـwww.iasfund.org)858( 552

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552

7th Annual Casino Night

 pmـ Friday. Nov 15th 6:30 11
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150
FundـMonthـaـhttp://www.facebook.com/pages/Dollar

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

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

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

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی تلفن )858( 717_6389 :

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232

کارگاه دف سه شنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
در محل دفتر کانون فرهنگی زیر نظر علی صدر
تلفن تماس  9355ـ)858( 552

پایا www.paaia.org PAAIA

آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن 9634 :ـ)858( 735

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552
شعبه اول :روز های یکشنبه از  9:30صبح تا  1بعد از ظهر

شعبه دوم :روزهای پنجشنبه  6-8بعد از ظهر

Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
For more information: 858-552-9355

آکادمی رقص های ملی  9355ـ)858( 552
ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM 1:00 PM
روز های یکشنبه از  9:30صبح تا  1بعد از ظهر
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129

www.aiap.org

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

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

انجمن کتاب آخرین شنبه هر ماه

Sufi Mediterranean Cuisine
5915 Balboa Ave، San Diego, CA 92111

مرکز دنیای موسیقی

Center for World Music
www.centerforworldmusic.com
Coast Blvd. La Jolla, CA 92037 1133
http://nakhnamaa.blogfa.com
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هابیل و قابیل
و اوباما کر

هابیل :ببینم این تعطیل دولت توی کار شما هم تاثیر داشت؟

قابیل :نه بابا بی خودی مساله را بزرگ می کنند .چه تاثیری؟ یه بخش کوچکی
از کارکنان دولت فدرال فقط مرخصی اجباری گرفتن .مطمئنم که اونام بدشون
نیومد چون پولشونو واسه روزایی که کار نکرده بودن هم می گیرن .اصال همش
الکی بود .اوباما واسه اینکه این برنامه اوباما کر رو به مردم بندازه این الم شنگه
رو راه انداخت .گناهشم انداخت گردن جمهوری خواها.
هابیل :به اوباما چه ربطی داره؟ قانون "افوردبل کراکت" یا همون اوباماکر سال
 2009تصویب شد .جمهوری خواها هم تا حاال بیشتر از چهل دفعه خواستن
جلوشو بگیرن و هنوز نتونستن .حتی سوپریم کورت هم اونو مخالف قانون
اساسی ندونست و به صورت قانون دراومد .با این وجود مرتب هم داد می
زنن که این قانون خوب نیس و مردم مخالفشن .دیدی که کاندیدای ریاست
جمهوری تون رامنی هم که اصال روی این پالتفرم کار می کرد که اگه رییس
جمهور بشه اول کاری که می کنه جلوی اوباماکر رو می گیره هم شکست خورد.
باید قبول کنی که شکست خوردید و مثل آدم اونو بپذیرید .همه مملکت رو سر
کار گذاشتین .می دونی همه اشکال اینه که حزبتون ورشکسته اس .کنترل رو
دادین دست این سی چهل تا اعضای تی پارتی .اونام که هوچی گر وآنارشیست
اند و اصال به عاقبت کار فکر نمی کنن .سنگی رو می ندازن تو چاه که صد تا
عاقل هم نمی تونن در بیارن.
قابیل :چرا بدوبیراه میگی .تو که اینقدر دم از دمکراسی می زنی ،خب اینهم
دمکراسیه دیگه! بودجه را می خوان تصویب کنن ،اوباکرم پیاده کنن ،هیچکسم
نگه آخه جلوی این همه مخارج دولت رو کی می خواد بگیره .خب معلومه اونایی
که می ببینن اینهمه مخارج مملکت رو ورشکسته کرده ،جلوش رو اینطوری می
گیرن :با رای یا در این حال با رای ندادن به بودجه.
هابیل :خب نتیجه اش هم این می شه که دولت بخوابه ،مردم ازنون خوردن
بیفتن ،پارک ها رو تعطیل کنن .بیست و چار بیلیون دالر به دولت ضرر بخوره
و دولت مضحکه خاص و عام بشه .آخر سر هم هیچ دستاوردی براشون نداشته
باشه ،چرا؟ بخاطر اینکه سی چهل نفر توی کنگره همه مملکت رو گروگان
گرفتن که قانونی که دوست ندارن رو نذارن اجرا بشه .دیدی که قانون به اجرا
هم دراومد .مردم دارن بیمه می شن .چیزی که نهایتا به نفع همه است .حاال
از همه اینا گذشته تو چرا با این قانون مخالفی؟ تو از طرف کارت بیمه داری و
خیالت راحته .ولی یادته خودت درباره عباس چی می گفتی؟ می گفتی اگه یه
اتفاقی برای اون یا همسرش بیافته بدبخت می شن .اونا این همه سال بیمه
نداشتن .االن می تونن بیمه بشن .نکنه می خوای بگی از لحاظ ایدئولوژیک
برات اشکال داره  .عباس اینهمه سال بیمه نمی تونست بگیره چون همسرش
سرطان داشته .حال همشون می تونن زیر پوشش بیمه برن .این بده؟
قابیل :مساله این نیست .عباسم به من ربط نداره .من می گم اوال دولت هیچ
حقی نداره مردم رو مجبور به کاری بکنه یعنی بیمه بخرن و اال جریمه بشن .دوم
اینکه وقتی دولت همه رو بیمه می کنه ،مطمئن باش دنبال من و تو هم می آد.
وقتی همه زیر پوشش هستند دیگه اونجا دکتر من نیست که تصمیم بگیره چه
آزمایشی بگیره و چه عملی بکنه و چه دوایی به من بده .دولت و شرکت بیمه
اس که واسه کنترل خرج ،تصمیمات رو به جای من و دکترم می گیرن .دولت
اصال توی هر کاری دخالت کنه خرابش می کنه .االن کانادا و اروپا رو ببین که
بیمه اجتماعی دارن .یه عمل آپاندیس بخوای ،باید بری تو نوبت .در حالیکه من
االن هر وقت بخوام می رم دکتر .اگه عملی هم داشته باشم ظرف یه هفته عمل
می شم ،اونم توی بهترین بیمارستان ها .حاال اون هیچ .توی قانون نوشته که
در مورد پیرها هم دولت و یک کمیته تصمیم می گیرن که طرف را مداوا کنن
یا نه .مثال اگه طرف پیر باشه و خرج زیادی واسه دولت داشته باشه می تونن
20
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کارش رو تموم کنن .نمی خوام دولت این همه قدرت واسه خودش قائل باشه
که در مورد مرگ و زندگی افراد تصمیم بگیره .به حساب خودشون منطقی هم
هست .پیرا بخاطر بیماری های زیادشون خرج دارن ،اینجوری جلوی ضررشونو
می گیرن!
هابیل :من همینجوری موندم که تو که آدم تحصیل کرده ای هستی ،خودت
قدرت خوندن داری اصال به خودت زحمت هم ندادی که اقال اصول اساسی
این قانون رو بخونی و این چرندیات رو که یه سری آدمای هوچی گر مثل راش
لیمبا و یا فاکس نیوز پخش می کنن که مردمو بترسونن رو تکرار نکنی .مث
اینکه یکی یکی باید این ادعاهایی رو که کردی جواب بدم .فقط بدون تعصب و
پیش داوری اونارو گوش کن که این چرت و پرت هارو جایی دیگه تکرار نکنی!
ـاول اینکه مساله عباس به همه ما ربط داره .چون حاال سوای اینکه آدمایی
مثل اونا کم نیستن ،بلکه این بال ممکنه سر هر کدوم از ما بیاد .وقتی مهین،
زن عباس سه چهار سال پیش سرطان گرفت ،خوشبختانه از طرف کار خودش
بیمه داشت و رفت زیر مداوا .ولی وقتی کارشو از دست داد ،دیگه نتونست بیمه
بگیره .چون بیمه ها معموال به کسانی که قبال بیماری عمده داشتن می تونن
بیمه نفروشن .عباس هم که واسه خودش کار می کنه از بیمه زنش استفاده می
کرد .توی این سه چهار سال نمی دونی بیچاره ها با چه نگرانی ای زندگی می
کردن که اگه دوباره بیماری زنش برگرده و یا حادثه ای برای خودشون یا بچه
هاشون پیش بیاد به خاک سیاه می شینن! الحمداهلل چیزی پیش نیومد .اما
حال بخاطر اوباماکر اونا به راحتی می تونن بیمه بشن و هیچ شرکت بیمه ای
نمی تونه کسی که بیماری از قبل داشته رو بیمه نکنه .خوب این کجاش بده؟
دوم اینکه می گی دولت نمی تونه افراد رو مجبور کنه بیمه بخرن ،می دونی
که حدود چهل میلیون نفر توی این کشور بیمه ندارن .اینا مریض نمی شن؟
البته که می شن .خیلی هم بیشتر از آدمایی که بیمه دارن .چون من و تو که
بیمه داریم مرتب زیر نظر دکتریم و جلوی بیماری های مهم رو قبل از اینکه
اتفاق بیفته می گیریم .ولی اونا تا وقتی از پا نیافتن نمی رن دکتر .اونم نه دکتر
معمولی میرن ایمرجنسی یعنی واسه یک آنفلوانزا یا دل درد می رن اونجا و
چون ایمرجنسی هم مجبوره اونارو مداوا کنه ،چند هزار دالر هزینه می کنن و
چون پول ندارن اون ضرر رو بیمارستان از من و تو و اونایی که بیمه دارن می
گیره .خوب اگه طرف بیمه داشته باشه که به اینجا کارش نمی کشه از اون
گذشته اکثر جوونا چون همیشه فکر می کنن هیچ اتفاق بدی براشون نمی افته
خودشونو بیمه نمی کنن .حاال اگه همه مجبور باشن بیمه بخرن ،خوب مخارج
بیمار سرشکن می شه و هزینه بیمه همه میاد پایین ،خب این چیش بده؟
قابیل :بفرض اینکه اینایی که می گی درست باشه خوب اینا همه اش به نفع
شرکت های بیمه اس دیگه؟ یعنی در واقع اوباما اومده همه رو مجبور می کنه
که بیمه بخرن که ضرر شرکت های بیمه رو کم کنه.
هابیل :ببین ،من کشته مرده شرکت های بیمه نیستم و قبول دارم که این
به نفع شرکت های بیمه هم هست .سیستمی که من و خیلی های دیگه
طرفدارش هستیم ،همون سیستمیه که تو ازش وحشت داری ،یعنی همه مردم
زیر پوشش بیمه دولتی دربیان .یه چیزی شبیه مدی کر .ولی این واسه این
کشور هنوز خیلی زوده .ببین مدی کر چه خوب کار می کنه و همه تقریبا از
اون راضی ان .یعنی حتی جمهوری خواهای دو آتشه هم نمی خوان بهش دست
بزنن .ما می خواستیم همه برن زیر پوشش "مدی کر" .خب حاال این شد و بعد
از اون همه مذاکره و فشار جمهوریخواها این قانون اوباماکر اومد بیرون که اکثرا
بهش رای دادن و قانون شد .دلیلی هم که اوباما آورد این بود که می گفت االن
هشتاد و پنج درصد مردم زیر پوشش بیمه از طرف کارشون هستن و در کل
راضی هم هستند .نمی خواست این سیستم رو بهم بزنه و فقط می خواست
اون پونزده درصد رو زیر پوشش بگیره .بهرحال از سیستم قبلی بهتر و قابل
دفاعه .شرکت های بیمه هم طبق قانون جدید اگر سود بیشتر از بیست درصد
بیارن باید اونو به بیمه شده ها برگردونن .همین پارسال ،در حالی که هنوز
قانون کامال هم به اجرا در نیامده بود چندین بیلیون دالر به مردم برگردونده

شد .و من حتی در یک موردهم نشنیدم که دوستای جمهوریخواهمون پول
رو قبول نکنن و پس بفرستن!
قابیل :به ما که پولی نرسید .اینو از کجا می گی؟
هابیل :اگه بیمه رو خودت خریده بودی پول رو می دیدی .ولی چون از طرف
کارت بیمه شدی ،اونا پولو گرفتن .از این گذشته از همین امسال اثر این
قانون رو همه می بیینن ،چون بیمه ها اصوال ارزونتر شده.
سوم در مورد دخالت دولت توی مسایل بهداشتیه و مقایسه ای که می
کنی با کشورهای اروپایی و کانادا .اینام باز به شدت چرندیاته که به مردم
میگن بدون اینکه واقعیت داشته باشه .من توی اروپا زندگی کردم ،کلی هم
هردومونم توی این کشورا و کانادا فامیل داریم .خب به خودت زحمت بده
ازشون بپرس .بپرس که آیا دولت در مورد داروها و عمل های اونا تصمیم می
گیره ازشون هم بپرس که آیا اصال نگران این هستند که ممکنه بیمارستان و
دکتری از مداوای اونا سر باز بزنه؟ و آیا این امنیتی که دارن اصال قابل مقایسه
با اینجا هست که مردم مجبورن بخاطر عدم امنیت بهداشتی تن به کاری که
دوست ندارن بدن و دست و پاشون بلرزه که نکنه یه وقت بیمه و کارشونو
از دست بدن؟ خب بپرس اینارو .در عین حال در اونجا اگه نمی خوای توی
سیستم باشی می تونی از جیب مبارک بپردازی و بیمه خصوصی بگیری .یا
بری پیش بهترین دکترها و بیمارستان های خصوصی .مطلب اینه که همه
مردم بدون استثنا زیر پوششن.
قابیل :خوب اینجام اونایی که پول ندارن زیر پوشش "مدی کل" هستن و
دولت خرج مداواشونو می ده .یعنی از جیب من و تو و پول مالیات ما .تازه
توی همین کالیفرینا حدود چهار میلیون مهاجر غیر قانونی هست که همه
این سیستم رو می دوشن .واسه همینه که اینهمه از ماها مالیات می گیرن.

اون بقول تودوستای من که توی کنگره نشستن با این وسیله می خوان جلوی
اینهمه خرج رو بگیرن .تو داری با برچسب زدن به اونا به عنوان آنارشیست ،بی
مسولیت و نژاد پرست قضیه رو لوث می کنی.
هابیل :من هم مخالف کسر بودجه هستم .هر آدم عاقلی طرفدار توازنه .ولی
بذار توجهت رو به این جلب کنم که برخالف اونچه می گن این دمکراتا نیستن
که کسر بودجه ایجاد کردن .این جنگ های بی برنامه  ،غیر قانونی و ناخواسته
است که کسر بودجه درست می کنه .سیستم قرض کردن و مصرف کردن از
زمان ریگان به اوج خودش رسیده .اسمش روهم گذاشته بودن ریگانومیک .اگر
کسری بودجه زمان اوباما بیشتر شده بخاطر اون وضع ورشکسته ای بود که
جورج بوش براش به ارث گذاشت .حال هم نمی خوام روی مسایل اقتصادی
بات بحث کنم و می ذارم واسه یه دفه دیگه .ولی اگه خیلی دلت می خواد
بدونی ازکجا می شه این قرض رو داد فقط به بودجه نظامی یه نگاهی بنداز.
با بیست درصد از بودجه نظامی این مملکت نه تنها آمریکا هنوز ابر قدرت
نظامی دنیا باقی خواهد موند و با اون تریلیون ها دالر ظرف ده سال آینده همه
بدهی ها پرداخت خواهد شد ،بلکه هزینه سیستم آموزش و اقتصاد زیربنایی
ورشکسته هم درحد یک ابر قدرت درخواهد آمد .فقط اینو گفتم که بدونی شاید
یه وقت دیگر مفصل تر به بحث بشینیم .ولی اینم بگم که این گروه تی پارتی با
هوچی گری  .سوء استفاده از نادانی بخشی از مردنم دارن صدمات بزرگی به
حزب شما و مملکت در کل وارد می کنن .متاسفانه بقیه جمهورخواهان از این
پدیده ای که خودشون هم بوجود آوردن می ترسن .باید جلوی اونا بایستید واال
از این هم خرابتر خواهد شد.

هابیل :مساله مهاجرین غیرقانونی یه مطلب دیگه اس که نمی خوام اینجا
قاطیش کنم .فقط بگم که اونام دارن مالیات و سوشیال سکیوریتی می
دن بدون اینکه حق داشته باشن ازش استفاده کنن .اونم بخاطر سیستم
ورشکسته مهاجرت که اون رو هم باز مدیون دوستای خوب جمهوریخواه تو
توی کنگره هستیم که جلوی سر و سامون گرفتن این مساله رو گرفتن .ولی
در مورد مدی کل .حرفت درسته .اونایی که خیلی فقیرن زیر پوشش هستن
ولی خیلی از مردم نه اونقدر فقیرن که زیر مدی کل برن نه می تونن از طریق
کارهای خودشون بیمه بگیرن .چون اکثرا توی جاهایی کار می کنن که بیمه
بهشون تعلق نمی گیره .اینا همون چهل میلیونن که زیر پوشش اوباماکر قرار
می گیرن.
ببین عزیزمن ،مشکل دوستای تو توی کنگره این نیس که چون شرکت های
بیمه توی این وسط سودی می برن با این قانون مخالفت می کنن .مشکل
اونا خود پرزیدنت اوباماست .اونا هنوز این رو که یه سیاه پوست رییس جمهور
شده رو نتونستن هضم کنن .دیدی که هر طرحی و قانونی را اوباما میاره
باهاش مخالفت می کنن .واال این که قانون شده دیگه .اوباماکر یا "افوردبل
کراکت" الیحه نیس که بتونن باش مخالفت کنن .این دیگه قانونه! چه اونا
بخوان و چه نخوان وظیفه اونا اینه که از قانون حمایت و اونو اجرا کنن.
نه اینکه مملکتو گروگان بگیرن و با این آنارشی بازیها کشور رو به این روز
بندازن.
قابیل :مساله ای رو که تو نمی بینی اینه که همین پوشش دادن مردم بوسیله
این قانون یک و دو تریلیون دالر توی ده سال آینده خرج داره .در حالیکه این
کشور این همه زیر قرضه و بودجه اش نه تنها باالنس نمی شه که هر سال
هم به این کسر بودجه اضافه می شه .باز کی می خواد این قرض ها رو بده.
از وقتی اوباما اومده سرکار مقدار کسر بودجه هر سال بیشتر شده .مساله
اینه که شما دمکراتا مرتب می خواین همه چیز رو دولت پوشش بده و مرتب
هم از زمین خرج تراشی می کنین بدون اینکه فکر کنین باالخره این همه
قرض رو کی می خواد بده .باالخره دیر یا زود این کشور ورشکسته می شه.
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بررسی فیلم

تانیا احمدی

پرویز
کارگردان :مجید برزگر
سال تولید۱۳۹۱ :
ِ
ساختن فیلمهای مستند آغاز کرد؛
مجید برزگر ،فعالیت سینمایی اش را با
ِ
عنوان "همچون در یک آینه" ساخت که دربارهی آثار زنده
ابتدا فیلمی تحت
ِ
یاد رسول مالقلی پور بود و پس از ِ
فوت مالقلی پور اجازه ی نمایش گرفت.
فیلم مستندش" ،روشناییهای شهر" جایگاه او را به عنوان یک
سپس دومین
ِ
مستندساز خوب تثبیت کرد" .روشنائیهای شهر" مستندی تحلیلی درباره
تاثیر روانشناسانه ی این فیلم را بر
ی فیلم " من ترانه  ۱۵سال دارم" بود که
ِ
ی می کرد .پس از اتمام این دوره از فیلمسازی های مستند،
نوجوانان بررس 
فیلم ِ
"فصل
داستانی او
بلند
ساختن فیلمهای بلند کرد .اولین
برزگر شروع به
ِ
ِ
ِ
ِ
بارانهای موسمی" نام داشت; فیلمی کامال شهری که تصویری از مالل و دل
فیلم ِ
بلند
ی انگیزه را نشان می داد" .پرویز" ،دومین
پسر نو جوان ب 
مردگی یک ِ
ِ
فیلم طوالنیتر و پخته تری
مجید برزگر است که نسبت به تجربه ی اول او،
ِ
شخصیت اصلی ِ فیلم ،پرویزِ ،
ِ
تمام
ی است که ناگهان
مرد پنجاه ساله ا 
است.
ِ
چیزهای مهم زندگیاش را از دست می دهد و به انسانی دلمرده و رنجور
"فصل بارانهای موسمی"
تبدیل می شود که از این جهت به سینما ی فیلم
ِ
نزدیک می شود .حقیقتی تلخ در فیلم نهفته است و آن این است که پرویز
سطح روابطش را با آدمها باید از نو تعریف کند و در
اندکاندک میفهمد
ِ
جواب هر خشونتی را
جواب تهدید دیگران نباید کوتاه بیاید و یاد میگیرد که
ِ
ِ
ِ
حرف آخر را خودشان نمیزنند
باید با خشونت داد و به آدمها یادآوری کرد که
ِ
تهدید قویتری داشته باشد..
و همیشه حق با کسیست که
به واسطه واقعیت گرایی بیش از ِ
حد فیلم ،پرویز فیلمی متفاوت در سینما
ی ایران است که هر سکانساش برشی از واقعیتهای جامعه ی امروز ایران
است .بسیاری از منتقدان و مردم بر این باورند که "پرویز" در بسیاری از
سکانسها رو به سیاه نمایی پیش میرود .اما باید توجه داشت که پرویز
ِ
دچار تغییر می شود و فیلم تنها
شهروند عادی است که به تدریج
یک
ِ
ِ
اتفاقات تکان دهنده این شهروند را نمایش می دهد .دغدغه ی اصلی برزگر،
کارگردان فیلم ،نشان دادن ِ
طرد آدمها از جامعه و روزگارشان و واکنشی که
ِ
ممکن است نسبت به این بحران از خود نشان بدهند است .یکی از بزرگترین
موفقیتهای "پرویز" ،فیلمنامه منسجم ،خوب ،و دقیق آن است که توسط
ِ
ِ
بستر
صورت ماهرانه ،در
خود مجید برزگر به نگارش در آمده است .او به
ِ
ی که در لحظه لحظه ی فیلم منتظر
درام قصهاش را تعریف میکند؛ به گونه ا 
ی هستیم .مخاطب فیلم از ابتدا با پرویز و دنیای او همراه می
اتفاق مهم 
شود؛ با او میترسد ،گریه میکند ،می خندد ،و حتی شوکه می شود .اما
ی تفاوتی در بازی اش،
تمام این موقعیتها هیچ واکنشی ندارد و ب 
پرویز در
ِ
تمام احساساتش است.
بیانگر
ِ
ی متن ندارد ،اما خس خس نفسهای پرویز که شخصیتی فربه
فیلم موسیق 
و بزرگ است ،به تدریج به موسیقی کم نظیری تبدیل می شود که حتی در
انتخاب صدا بسیار
ترس تماشاگر می شود .این
برخی از سکانسها
ِ
ِ
موجب ِ
بودن فیلم و موقعیتهایش تاکید
هوشمندانه بوده زیرا نه تنها به رئالیست
ِ
ِ
شخصیت پرویز به ما ارائه میکند.
تصویر درست و واضحی از
میکند ،بلکه
ِ
یکی دیگر از نقاط قوت و اصلی فیلم "پرویز" حضور لوون هفتوان بازیگر این
فیلم است که اگر این فیلم با هر بازیگر دیگری به غیر از او ساخته می شد،
نتیجه فیلم این نبود .لوون هفتوان دو کاراکتر را در قالب یک نقش ایفا کرده
است .پرویزی که از سکانس آغازین تا پرویزی که در سکانس آخر می بینیم
متفاوت است .قهرمان خوش قلب و مهربانی که از جامعه و محیط پیرامونش
کنار گذاشته می شود و می خواهد انتقام بگیرد و این کاراکتر با حضور لوون
22
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هفتوان جان می گیرد و پرداخته می شود .در تمامی
سکانس هایی که او راه می رود و نفس نفس می زند،
یک بازی یک دست و درخشان از او می بینیم؛ به
طوری که یک پالن و لحظه ی تکراری از این بازیگر در
فیلم نمی بینیم .او در طول فیلم هیچگاه لبخند نمی
زند ،اشکی نمی ریزد ،عصبانی ،ناراحت یا خوشحال
نمی شود ،لحن صدایش تغییر نمی کند ،حالت صورتش
تفاوتی نمی یابد .انگار از بس همیشه در حاشیه بوده و
توجهی به او نشده ،همه احساسات در وجودش خشک
شده و چهره اش حالت سنگی پیدا کرده است .از زمانی که
به آزار و عذاب دیگران می زند ،این خنثی و بیحالت بودن
دست
چهرهاش بیشتر به چشم می آید و کارهایش را ترسناک تر می کند .مردی که
می تواند طوری درباره دیگران دست به خشونت و شرارت بزند که انگار در
حال انجام دادن بخشی از کارهای عادی روزمرهاش است .اما هفتوان با آن
هیکل درشت و چاقش به کودکی می ماند که همه کارهای شرورانهاش نوعی
لجبازی و سرکشی بچگانه برای جلب توجه دیگرانی به نظر می رسد که به
او بیاعتنایی کرده اند و دست از دوست داشتن وی برداشته اند .به همین
دلیل فیلم بیش از آنکه پرویز را مقصر نشان دهد ،انگشت اتهامش را به سوی
جامعه ی بیتفاوت و بیرحمی می گیرد که می تواند از آدمی دوست داشتنی
و مهربان مثل پرویز موجودی خشن و زورگو بسازد تا به آنها نشان دهد که
اگر همه را دوست داشته و کمکشان می کرده ،از روی عجز و نیاز و ضعف
نبوده است و می تواند مثل همه آدمهای پیرامونش خودخواه و ظالم باشد.
شاید تماشای فیلم "پرویز" بخاطر خشونت تکان دهنده و دردناکش در دل
روایت آرام و مالیم و ساکنش برای بعضیها تجربه خوشایندی به نظر نرسد،
اما فیلمی بسیار دیدنی و به یادماندنی است که قصه تلخ و خشن خود را در
سبک بصری زیبا و شاعرانهای می گنجاند که تا مدتها نمی توان لذت آن را از
یاد برد .این فیلم به تازگی در جشنواره ی فیلمهای ایرانی ِ سن فرانسیسکو به
کسب  ۵جایزه از این جشنواره شدـ
نمایش در آمد و موفق به
ِ

بقیه سرمقاله
3ـ در آمریکا هم بطور عمده دو بخش از حکومت مخالف عادی سازی
روابط هستند .یکی پیروان البی اسرائیل ،چه "ای پک" و چه "کی استریت".
در کنگره اینان عمدتا پیرو راست ترین جناح های سیاسی اسرائیل هستند.
این افراد در زمانی که همه ارگان های خبری از گشایش و نزدیکی روابط
دم می زدند با عجله مشغول جمع آوری امضا در کنگره بودند که محاصره
اقتصادی علیه ایران را شدت بخشند و امکان حمله نظامی را زنده نگهدارند.
بخش دیگر مخالفین و مهمتر از همه گردانندگان ماشین عظیم نظامی
هستند که بقایشان در جنگ است و نه صلح .به یاد داریم که هر بار آقای
احمدی نژاد با سخنان قصار خود تشنج می آفرید ،فورا کشورهای منطقه
به خرید تجهیزات جنگی می پرداختند .اگر جنگ و تشنج نباشد اینان باید
دکانشان را تخته کنند .بنابر این مالحظه می فرمایید که در مقابل همه
انسانهای صلح طلب دنیا که از کاهش تشنج و عادی شدن روابط بین
دولت ها و مردم خوشحال و امیدوارند ،نیروهای متشکل و قدرتمندی
وجود دارند که حفظ وضع موجود و حتی بدتر شدن آنرا خواستارند و از هر
کوششی برای بهم زدن این امید بدست آمده فروگذاری نمی کنند.
پیروز باشید.

جهت درج آگهی لطفا با تلفن

858-552-9355

تماس حاصل فرمائید email: pcc@pccsd.org
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افقی
1ـ گلبول ـ اثری از هانری بیل استاندال  2ـ لیقه دوات ـ روشن و
درخشنده ـ جایگاه  3ـ تاخیر ،سکون ـ کودک بی پدر ـ کشوری جزیره ای
در اقیانوس هند  4ـ فراموشی ـ پسوند نسبت ـ اژدهای زیرزمینی شهرهای
بزرگ  5ـ مرداب ـ باهوش ـ رستگار ـ جسر 6ـ منزل بزرگ ـ شجاع
ـ پسوند زمان  7ـ بیماری مسری ـ نوای خواب ـ مرواریدها  8ـ مومن
– کنار ،پهلو ـ روزنامه ها  9ـ دام ـ جهل ـ اثری از کافکا ادیب چک  10ـ
امر به رفتن ـ دختر مازندرانی ـ گریختن  11ـ کلمه اخطار و تنبیه – کوچ ـ
مجازات ـ جنبش خفیف  12ـ مارکی بر خودروهای سنگین ـ حرف هشتم
ـ کیفر اداری  13ـ تخلص حاج مال هادی سبزواری ـ عضو شنای ماهی ـ
داستانی از کریستوفر فرانک  14ـ شن نرم ـ ورزشگاهی مشهور در لندن ـ
حرف خوردنی  15ـ از مهمترین ترکیب های موجود در سلول های جانداران ـ
از سبک های ادبی.

عمودی

 1ـ نام مجموعه جوایزی است که هر ساله در آمریکا توسط هالیوود به بهترین
تولیدات سینمایی و تلویزیونی اهدا می گردد ـ یاقوت سرخ  2ـ بازدید ـ
پیل خشک ـ ریزه های طال  3ـ نوعی آبگوشت ـ پادگان ـ پل معروف راه
آهن مازندران  4ـ رختشوی ـ آبادی کوچک ـ جانوری با زهری کشنده 5ـ
دستگاه نساجی ـ شهر سودان ـ ناحیه ای در استان مازندران  6ـ برکت
ـ دورویی ،تزویر ـ قدرت و توان – ضمیر فرانسوی  7ـ سبکی در معماری
اروپای باختری ـ یکدنگی و سرسختی ـ خانه شعری  8ـ چسب صنعتی
ـ خرس چینی کمیاب ـ هوادار  9ـ فیلمی از جالل مهربان – از نام های
خانم ها ـ بدن ،جسم  10ـ ناز و کرشمه ـ پول دوست ـ دور کردن – تکان
خوردن و به جلو بردن  11ـ پارچه ای که روی بالش یا لحاف می کشند ـ از
شهرهای استان کرمان ـ ضمیر انگلیسی  12ـ آب سیاه ـ مروارید ـ بیخ
درخت  13ـ فالنی ـ دستور زبان بیگانه ـ عضو شامه  14ـ آخرین حرف
قافیه ـ شهر زیبای اروپا ـ عامل بیماری  15ـ از نقاط دیدنی و جالب توجه
استان گیالن ـ اثری از ایووآندریچ نویسنده شهیر یوگسالوی.
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Dollar a Month Fund

Dollar a Month Fund
www.dmfund.org

7th ANNUAL CHILDREN'S CHARITY FUNDRAISER

CASINO NIGHT
Friday NOV. 15, 2013
6:30 PM - 11 PM

• HOLDE'M POKER CHAMPIONSHIP
• BACKGAMMON CHAMPIONSHIP
• CHAMPIONSHIP GAMES
STARTS AT 7:45 PM

• PLAY AND INTERCHANGE GAMES EXCEPT
CHAMPIONSHIP GAMES
• BINGO
• BEGINNERS POKER TABLE

BUY RAFFLE TICKETS FOR CHANCE TO WIN:
• $100 NORDSTROM GIFT CARD
• TWO $50 COSTCO GIFT CARDS
• TWO $50 TARGET GIFT CARDS
+ And OTHER GREAT PRIZES

SILENT AUCTION

BUFFET DINNER 6:30- 8:30 PM
TICKETS: $100 INCLUDES DINNER
(AT THE DOOR $125)
CALL 858.552.9355 FOR TICKETS
** ( AGE LIMIT 21 IS A MUST) **

DJ JULIUS

All HALLOWS PARISH HALL
6602 LA JOLLA SCENIC DR. S.
LA JOLLA, CA 92037

FOR THE BENEFIT OF OUR CHILDREN

Stand Up To Hunger – Stand Up For Education – Stand Up With Us
EACH DOLLAR CAN DO MIRACLES!
THIS YEAR IN SUPPORT OF OUR GLOBAL ORPHANGES:
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HOUSE OF FLOWERS ORPHANGE – KABUL
FORD ORPHANGE – HAITI
LOVING CONCERN CENTER SCHOOL – SLUMS OF NAIROBI
LOS ANGELITOS ORPHANGE – TIJUANA, MEXICO

داستان کوتاه

سعید نوری بوشهری

اتوبوس

اتوبوس مدرسه را روشن کردم ،دنده یک ،دنده دو ،دنده سه .تا به خودم بجنبم رسیدم
اولین چهارراه .چراغ سبز بود و رد شدم .سید را از آینه بغل سمت شاگرد می دیدم که
می دود و هی با مشت می کوبد به در عقب اتوبوس .کمی گاز دادم و سید جا ماند ولی
هنوز می دوید و صدای موتور اتوبوس مانند نعره دیو بلند بود و نمی گذاشت بد و بیراه
های سید را که با مشت گره کرده نثارم می کرد بشنوم .و بعد دنده چهار.
تقصیر خود سید بود .آن روز ظهر کمی بد اخالق و عنق بود .تحمل بچه هایی را که
سرود انقالبی می خواندند نداشت .بچه ها می خواندند و او زیر لب غرولند می کرد و
بی آن که فرمان اتوبوس را بچرخاند دستانش را روی آن می سراند .بچه ها هم مدام
می خواندند ...« :خون سرخ شهیدان /چون تراود به هر سو /می دهد نوید آزادی»...،
و دست می زدند و پایشان را به کف اتوبوس می کوبیدند .از وقتی مدرسه ها دوباره باز
شده بود این کار هر روزشان بود .می خواندند و اگر کسی همراهی شان نمی کرد سرش
داد می زدند و بهش می گفتند« :طاغوتی ،شاه دوست ،ساواکی ...،می میری اگه
بخونی؟» و ادامه سرود ...« :پتک کارگر /داس برزگر /ریشه امپریالیسم براندازد /کاخ
ارتجااااااااااع ...سرنگون سازد /ال ال ال الالال  »...با هر خط سرودی که می خواندیم
بازی با فرمان سید تندتر و تند تر می شد و مثل شاگرد مکتب خانه های قدیم حرکت
باال تنه اش به جلو عقب سریع تر .دیگر غرولند نمی کرد ،علنا بد و بیراه می گفت .بچه
ها هم خوشحال که سید انقالبی است و از توده زحمت کش حمایت می کند و هر چه
دارد بر سر امپریالیسم و نوکرانش فرو می آورد.
داشتم کلیسای ارامنه را تماشا می کردم و محو سفیدی و تمیزی ساختمانش بودم
که ناگهان اتوبوس سرعتش را کم کرد و در ایستگاه اتوبوس شهری بعد از چهار راه
توقف کرد .اول فکر کردم سید می خواهد دوستی یا آشنایی را سوار کند ،چون اولین
ایستگاه ،سر بوارده جنوبی بود و هنوز خیلی راه داشتیم به اولین ایستگاه .بعد فکر
کردم شاید اتوبوس خراب شده .بچه ها هم شروع کردند ،اول پچ پچ بعد هم همهمه
و آخرش هم داد و فریاد .نشد بفهمم که مشکل چیست .فقط دیدم سید اتوبوس را
خاموش کرد ،در کمپرسی اتوبوس را باز کرد ،پیاده شد و به سرعت رفت توی ایستگاه
اتوبوس ،زیر سایه درخت نشست .سیگاری درآورد و آتش زد ،انگار که نه انگار .به بابک
که کنارم نشسته بود گفتم« :چش شد؟» بابک چشمانش را ریز کرد و با یک لبخند
کجکی ،از همان ها که وقتی می خواست سر کالس یک آشوبی بر پا کند می زد ،گفت:
«مگه نمی دونی؟ امروز سه شنبه اس!» منظورش را نگرفتم .سر و کله زدن با بابک
فایده ای نداشت .به خودم جرات دادم ،از اتوبوس پیاده شدم و به طرف سید رفتم.
سید مرا دید ولی عکس العملی نشان نداد .دستانش کمی می لرزیدند .چشمانش را
از پشت عینک کمی تیره اش درست نمی دیدم .فقط می دیدم که به تندی پلک می
زند و نفس های کوتاه می کشد .گفتم« :آقا سید ،چیزی شده؟» جوابم نداد .کنارش
روی نیمکت ایستگاه نشستم ،در خالف جریان دود سیگارش .دوباره پرسیدم« :چی
شده آقا سید؟ کسی چیزی گفت؟ از دست ما ها ناراحت شدی؟ ما کاری کردیم؟»
سید بهتر دید به جای این که بنشیند و به سین جیم های من گوش بدهد جوابم را
بدهد و خالص .دود سیگارش را داد بیرون و تقریبا هوار زد« :از دس تون خسته شدم.
صد دفعه گفتم آروم باشین ،شعر نخونین .هی می خونین .منم همین جا می شینم و
جایی نمی رم .خودتون برید خونه .امروز از سرویس مدرسه خبری نیس ».جای هیچ
بحثی برای من نماند .به طرف اتوبوس برگشتم .سوار شدم .بچه ها که هیچ کدام جرات
نکرده بودند پیاده شوند و دلیل توقف را از سید بپرسند حاال مرا سوال پیچ می کردند.
گفتم« :هیچی .از این سرود خوندن های شما عصبانی شده .می گه امروز سرویس
بی سرویس .خودتون برید خونه ».همین که نگاهم به نگاه بابک تالقی کرد بابک با
همان لبخند کجکی گفت« :بهت گفتم که امروز سه شنبه اس ،باور نکردی!» انگار
همه می دانستند سه شنبه چه خبر است به غیر از من .یک دفعه دم گرفتند« :سه
شنبه ،سه شنبه /سه شنبه ،سه شنبه .»...دست می زدند و پا می کوبیدند .من که
تا آن موقع امید ناچیزی داشتم که سید برگردد و ما را به خانه برساند با این سه شنبه
سه شنبه گفتن بچه ها امیدم را از دست دادم .سید هنوز در ایستگاه نشسته بود و
سیگار می کشید.
30
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مستاصل بودم و دلم می خواست بتوانم کاری کنم که سید سر عقل بیاید .از بچه
های مدرسه که ناامید بودم .به طرف در اتوبوس برگشتم .سوییچ اتوبوس را توی جا
سوییچی دیدم .ناگهان فکری به خاطرم رسید .هر وقت بابام با دوستی یا آشنایی
بر می خورد و مشغول صحبت می شد ،ما که توی ماشین نشسته بودیم حوصله
مان سر می رفت .کمی طاقت می آوردیم و خودمان را با اندک وسایلی که می شد
توی ماشین یافت سرگرم می کردیم .وقتی به نهایت صبرمان می رسیدیم از بودن
سوییچ ماشین در جا سوییچی استفاده می کردیم و ماشین را روشن می کردیم .بابا
حواسش پرت می شد و از طرف مقابل خداحافظی می کرد و سوار ماشین می شد
و راه می افتادیم .فکر کردم همین کار را با سید تکرار کنم .پشت فرمان اتوبوس
نشستم ،دنده را خالص کردم .سوییچ را پیچاندم و دکمه استارت را فشار دادم.
اتوبوس مانند دیوی که از خواب بیدار می شود به خود لرزید و بعد از چند فشار
روی پدال گاز با غرشی روشن شد .هر دو آینه بغل را می پاییدم تا ببینم سید کی
پیدایش می شود .دود سیاهی از عقب اتوبوس به هوا رفته بود .بچه ها که فریادشان
به آسمان بلند بود به ناگهان ساکت شدند .سید با داد و هوار مثل اجل معلق به
طرف اتوبوس آمد .دست هایش را گره کرده بود و ناسزا می گفت .خواستم صندلی
راننده ترک کنم و سر جای خودم بشینم تا شاید متوجه نشود چه کسی اتوبوس را
روشن کرده است .دیر شده بود .دستپاچه شدم .دکمه در عقب را زدم تا نتواند سوار
شود .بعدش هم دکمه جلو را زدم .کمی وقت می خواستم .دنده را عوض کردم و
راه افتادم تا کمی جلوتر توقف کنم و وقتی بیابم تا سر جایم برگردم و سید نفهمد.
اما سید سمج تر از آن بود که فکر می کردم .دنبال اتوبوس می دوید و با مشت به
در عقب اتوبوس می زد و ناسزا می گفت .من بیشتر گاز می دادم تا سید عقب بماند
ولی او هم تندتر می دوید و از اتوبوس فاصله نمی گرفت .از چهار راه اول که گذشتیم
سید عقب افتاد و دیگر صدایش نمی آمد .بعدش چهار راه دوم و سوم ،تا این که
رسیدیم به فلکه سینما تاج .بعد از آن سکوت سنگین بعد از روشن کردن اتوبوس،
حاال بچه ها مثل این که انرژی تازه ای گرفته باشند ،دست می زدند و سوت می
کشیدند و مرا تشویق می کردند .وارد فلکه که شدیم من سرعت اتوبوس را کم کردم
و فرمان را ابتدا به راست و بعد به چپ پیچاندم .فرمان خیلی سفت بود و به راحتی
نمی چرخید .با هر چرخش فرمان بچه ها دم می گرفتند« :بده دمش ،بده دمش،
بده دمش » ...و من هم فرمان را به نهایت به راست پیچاندم و از فلکه بیرون رفتم.
حاال وارد بوارده جنوبی شده بودیم و من خیالم کمی راحت تر شد .داشتم فکر می
کردم کجا بایستم و اتوبوس را رها کنم .تمام سر و صورتم خیس عرق شده بود.
صدای ضربان تند قلبم را از توی گوشم می شنیدم .یک دفعه بابک از وسط اتوبوس
داد زد« :سعید ،ولک کالنتری!» یک دفعه یادم آمد که سر راهمان از کالنتری بوارده
جنوبی می گذریم .فکر کردم اگر پاسبان های کشیک کالنتری ببینند اتوبوسی به این
بزرگی را یک بچه دبیرستانی می راند چه خواهند گفت و چه خواهند کرد .پاهایم
لرزیدند .دو سه چهارراه مانده به کالنتری در خیابان جامی به سمت چپ پیچیدم.
بچه ها شروع کردند به اعتراض« :چرا مسیر رو عوض کردی؟ مگه نمی خوای ما رو
برسونی؟» توجهی به حرف شان نداشتم .فقط می خواستم یک جوری از شر این
هیکل گنده خالص شوم .بعد از یک گردش به راست و یک گردش به چپ به جلوی
دانشکده نفت رسیدیم .چمن جلوی دانشکده نفت جای خوبی برای توقف اتوبوس
بود .اتوبوس را به باالی پیاده رو راندم و آن را به طرف محوطه چمن هدایت کردم.
توقف کردم ،ترمز دستی را کشیدم و اتوبوس را خاموش کردم .به طرف جایی که
نشسته بودم رفتم .کیف و کتاب هایم را جمع کردم و به طرف در رفتم تا پیاده شوم.
بچه ها هنوز نشسته بودند و تکان نمی خوردند .به در که رسیدم دیدم انگار کسی
خیال پیاده شدن ندارد .برگشتم و فریاد زدم« :یاهلل گم شید پیاده شید برید خونه
تون با این َس ِرتون!» بچه ها با غرولند و اعتراض از جایشان برخاستند و از اتوبوس
پیاده شدند .یکی از بچه های کالس اولی گفت« :حاال چی می شد ما رو تا دم در
خونه مون می رسوندی .گازوئیل کم می آوردی ؟» دستم را به طرف صورتش پرتاب
کردم و داد زدم« :خفه شو با ای صورتت!» جا خالی داد و از زیر دستانم مانند یک
گربه دزد فرار کرد .اما فرصت نکرد تا از اردنگی ای که طرفش پرتاب کردم فرار کند.
بعد از نوش جان کردن اردنگی چند قدم از اتوبوس دور شد و شروع کرد به فحاشی.
من که مشکلی به مراتب بزرگتر از تحمل شنیدن فحش های یک کالس اولی جوجه
داشتم ،منتظر ماندم تا همه پیاده شوند .دکمه درها را زدم ،و تا قبل از بسته شدن
در جلو ،خودم را از اتوبوس به بیرون پرت کردم ،همان طور که سید همیشه از الی
در به بیرون می جهید .تقریبا همه بیرون اتوبوس ایستاده بودند .بابک پرسید« :حاال
چکار کنیم؟» پاسخی نداشتم .شانه هایم را از سر العالجی باال کشیدم .داشتم به
طرف خانه راه می افتادم که بابک با صدای بلند گفت« :دهن شو سرویس می کنم
هر کی بگه کی اتوبوس مدرسه رو بلند کرده ».کمی مکث کرد و نگاهش را روی همه
گرداند« .خفه خون می گیرین! فهمیدین؟»
به خانه که رسیدم مامان داشت ناهار را می کشید .تا مرا دید پرسید« :کجا بودی
مامان؟ چرا این قدر دیر اومدی؟» گفتم« :سالم ،اتوبوس مدرسه خراب شده مجبور
شدم خیلی از راه رو پیاده بیام .تازه باید منو به مدرسه برسونی ،چون بعد از ظهر هم
نمی آد .عصر هم باید بیایی دنبالم ».مامان با لحنی عصبانی گفت« :کلی پول برای
این سرویس مدرسه گرفتن و بعدش هم هر روز یا خرابه یا دیر می آد یا راننده ندارن یا

زهر مار ندارن »...توی حرف مامان پریدم و گفتم« :مامان ،اآلن وقت ندارم .ناهارم
رو زود بده بخورم .بعدشم برسونم مدرسه».
بعد از ظهر در مدرسه مانند یک کابوس گذشت .اصال توی هیچ کدام از کالس ها
حضور نداشتم .همه فکرم توی اتوبوس بود و دویدن سید به دنبال اتوبوس و عوض
کردن دنده و چرخاندن فرمان و چمن رو به روی دانشکده نفت و قیافه بابا و شماتت
های مامان و  ...ولی خبری نشد .هیچ خبری نشد .بچه های مدرسه به من نگاه
می کردند .چیزی به زبان نمی آوردند ولی نگاهشان عمیقا برای من مفهوم داشت.
عصر مامان به دنبالم آمد .آهسته به طرف ماشین رفتم .در را باز کردم ،سالم کردم
و سوار شدم .گفت« :چته مامان ،چیزی شده؟ چرا این قدر گرفته ای؟» پیش خودم
گفتم« :امان از دست این پدر و مادرها .آدم از دستشون نمی تونه جنب بخوره ،فوری
می فهمن یه چیزی شده و بعدش هم سوال و سوال و سوال .اون قدر می پرسن و
می پرسن تا بفهمن که تو چه مرگته و چه غلطی کردی ».نفسی به آرامی کشیدم
و به آرامی هم بیرونش دادم و گفتم« :از کجا فهمیدی چیزی شده؟ من که چیزی
نگفتم ».بدون درنگ پاسخ داد« :حتما چیزی شده .اگه نه اآلن با اون دوستات
درهای ماشینو کنده بودید و هی ازم خواهش می کردی که این دوستمو برسون اون
دوستمو برسون ،اینو ببر اونو بیار »...خیالم کمی راحت شد که فعال از قضیه اتوبوس
مدرسه چیزی نمی داند .آهی کشیدم و گفتم« :با بابک دعوام شده».
«با بابک؟ شما دو تا که خیلی با هم جور بودین .سر چی؟»
«چه می دونم .سر هیچی .شام چی داریم؟»
آن شب بعد از خوردن شام به اتاقم رفتم و خودم را با خواندن درس مشغول کردم.
درس خواندن بهترین پوشش برای من بود .کسی با من کاری نداشت .کسی سوالی از
من نمی پرسید ،و من هم در حالی که به دفتر و کتابم خیره شده بودم صحنه های
آن روز ظهر را مانند صفحه ها مجله تند و تند ورق می زدم.
صبح فردای آن روز هم از سرویس مدرسه خبری نبود .بابا مرا با ماشین اداره شان به
مدرسه رساند .قصد کردم از او بخواهم که دنبال بابک هم برویم ولی اخم های درهم
اش پشیمانم کرد .مثال من با بابک دعوامان شده بود و باالخره چند روزی باید بگذرد
تا به هم آشتی کنیم ،این به کل از یادم رفته بود.
به مدرسه که رسیدیم دلم نمی خواست پیاده شوم .دنبال یک بهانه می گشتم تا از
رفتن به مدرسه سر باز زنم .هیچی پیدا نکردم .موقع پیاده شدن بابا پرسید« :پول
داری؟» دهانم را به سختی حرکت دادم« :آره ،دارم ».بعد هم خداحافظی خشکی
از بابا کردم و به طرف در مدرسه راه افتادم.
وارد مدرسه که شدم بچه ها را مشغول همان کارهای همیشگی شان دیدم .تک و
توکی کتاب دستشان بود و داشتند درسشان را حاضر می کردند .تعدادی داشتند از
سر و کول هم باال می رفتند و عربده می کشیدند .عده ای زیادی هم به دنبال یک
توپ پالستیکی می دویدند و فریاد «پاس بده ،پاس بده» شان تو حیاط مدرسه می
پیچید .دنبال بچه های سرویس خودمان می گشتم ولی هر چه این سو و آن سو می
کردم پیدایشان نمی کردم .از ندیدن شان هراسی به دلم افتاد .هر چیز نامعمولی مرا
مشکوک می کرد ،تا این که بابک را دیدم که وارد مدرسه شد .خوشحال شدم .به
طرفش رفتم .دستم را طرفش دراز کردم و با صدای بلند پرسیدم « :کجا بودی با ای
َس ِرت؟» دستم را فشار داد و جواب داد« :یکی از بچه ها دیروز اتوبوس مدرسه رو
بلند کرده بود ،برای همین امروز اتوبوس نیومد دنبالمون! خیلی رو داری به علی!»
صدایم را پایین آوردم و پرسیدم« :حاال با چی اومدی؟» صورتش را به یک طرف
کشید و گفت« :با ننم».
با بچه های دیگر مدرسه حرف نزدم .آن ها هم خودشان را از من کنار می کشیدند.
احساس می کردم هیچ کس در این مدرسه پر سر و صدا دلش نمی خواهد جای من
باشد .طنین زنگ مدرسه قلبم را لرزاند .صدایش از همیشه بلندتر بود .صدای فوت
فوت آقای قاسمی در بلندگوی مدرسه پیچید .همه را دعوت می کرد که در حیاط
مدرسه صف بکشند .به صف شدیم .هنوز چند نفر این طرف و آن طرف مدرسه
مشغول وول خوردن و دنبال هم دویدن بودند .صدای آقای قاسمی باالتر رفت و آن
چند نفر هم بعد از چند لگدپرانی و خنده و بد و بیراه گفتن به هم به بقیه بچه ها در
صف صبحگاهی پیوستند .یکی از بچه ها پشت بلندگو رفت و شروع کرد به خواندن
قرآن .من داشتم پرواز چند کبوتر را در هوا تماشا می کردم .نسیمی گوشه پرچم
آویزان مدرسه را باال و پایین می کرد .بعد از پایان مراسم صف صبحگاهی داشتیم
خودمان را آماده می کردیم که به کالس برویم و منتظر دستور آقای قاسمی بودیم.
آقای قاسمی با صدای بلند نزدیک به فریاد گفت« :دانش آموزان با رعایت نظم و
ترتیب به سر کالس هاشون برن! ...صف ها رو به هم نزنین لطفا!» ما هم پا پا کردیم
تا به سر کالسمان برویم .دوباره آقای قاسمی این بار با صدای آرام تر توی بلندگوی
مدرسه گفت« :دانش آموزان کالس چهارم ریاضی ...همگی دفتر لطفا!» سر جایم

خشک شدم .به هر کسی که نگاه کردم داشت به من زل می زد .بابک با صدای
آهسته و فشار زیاد گفت« :خیط نکنین! نگاهتون به جلو!» همان طور که توی صف
صبحگاهی بودیم کشان کشان به طرف دفتر مدرسه راه افتادیم .وارد دفتر که شدیم
سید را دیدم که کنار آقای قاسمی ایستاده و چشمانش دو دو می زند .در گوشه کم
نور دفتر ،پشت بچه های کالس خودم را پنهان کردم تا از دید مستقیم سید در امان
باشم .آقای قاسمی گفت« :همه رو به طرف من توی یک خط! ...حرف نباشه!»
خودم را یک وری بین حسام و داریوش به زور جا دادم .قد بلند داریوش و هیکل
تنومند حسام مکان خوبی برای سنگر گرفتن بود .سید سرش به طرف جلو کشیده
شده بود و داشت ما را یک به یک از تیغ نگاهش می گذراند .نمی دانم چرا در آن
گیر و دار یاد پوست گیر آشپزخانه مان افتادم که مامان با آن پوست خیار و سیب
زمینی و هویج را می گرفت .آقای قاسمی تمام سعی اش را می کرد که بچه را به خط
کند .فرزاد هی می خندید و بچه های کنار دستش را اذیت می کرد .آقای قاسمی
تشری زد که باعث شد خنده روی صورت فرزاد بماسد .وقتی بچه ها به آرایش مورد
نظر در یک خط قرار گرفتند ،آقای قاسمی صدایش را پایین آورد و از سید پرسید:
«کدومشون بود؟» دلم می خواست یکی از آقای قاسمی بپرسد کدومشون بود یعنی
چه؟ چه اتفاقی افتاده یا جرمی صورت گرفته؟ اگر هم جرمی صورت گرفته ،چرا
مطمئن است که شخص گناهکار در کالس ماست؟ چرا یقه بچه های کالس چهارم
تجربی را نمی گیرد؟ چرا اصال سراغ کالس سومی ها نمی رود؟ اما هیچ کس سوالی
نپرسید و اعتراضی نکرد .سید مثل باز شکاری که چشم بندش را باز کرده اند یک
دفعه از جا پرید و به طرف ما آمد .نگاهی به تک تک ما انداخت .نگاهم را از روی سید
جمع نکردم ولی مستقیم هم به چشمانش خیره نشدم .سید به انتهای خط رسید.
سر و ته کرد و دوباره برگشت .با دست های به هم گره زده تند و تند راه می رفت
و یک وری نگاه می کرد .یک دفعه ایستاد ،به فرزاد خیره شد و به تندی و با شتاب
گفت« :همین بود ».فرزاد بی معطلی گفت« :آقا ما اصال توی سرویس اینا نمی آیم و
بریم .ما با سرویس پتروشیمی هستیم ».سید معطل نکرد و تا قبل از این که فرصت
شناسایی مجرم از دستش برود نفر بعدی را شناسایی اش کرد .شخص شناسایی شده
بیژن بود .صدایی از یک گوشه در آمد« :آقا این که شاگرد زرنگه ی کالسه!» سید
که حاضر نبود حرفش را عوض کند مصرانه تر گفت« :خودشه آقا ،خودشه!» بیژن
حرفی نزد و این عدم انکار جرم ،سید را مطمئن می کرد .آقای قاسمی پرسید « :شما
مطمئنی؟» «بعله آقا مطمئنم ،خودشه!» انگار که سید ماله بنایی به دست داشت و
آن را با کلمه «خودشه» به دیوار سیمانی می کشید .از شنیدنش چندشم شد .بیژن
حرفی نمی زد و انکار نمی کرد و من ترسم بیشتر می شد از این که آخرش باید خودم
را لو می دادم .آقای قاسمی با ناباوری رو به بیژن کرد و گفت« :نیکزاد؟» همه نگاه
ها به بیژن بود .فکر کردم بیژن دارد فداکاری می کند و خودش را قربانی می کند.
به این کار راضی نبودم .نمی دانستم چگونه می شود از این دام بال به سالمت درآمد.
از طرفی این روحیه را در بیژن سراغ نداشتم که بخواهد به کسی کمکی بکند .مانده
بودم که سکوتش برای چیست .برقی در چشمان سید می درخشید .او بین صف
بچه ها و آقای قاسمی مانند دیواری حائل شده بود .بیژن سکوت را شکست« :آقا
ما دیروز غایب بودیم!» پس این بود که سکوت کرده بود و با این سکوت همه را منتر
خودش کرده بود .به کلی یادم رفته بود .لبخندش را می دزدید ولی خنده از دو طرف
صورتش در حال فوران بود .برق چشمان سید ناپدید شد و پلک زدن های سریع جای
آن را گرفت .دست و پایش را گم کرد و دنبال یک نفر دیگر می گشت که به عنوان
مقصر معرفی کند .شروع کرد به گفتن «این بود آقا ...نه این بود ...این خودشه»...
دیگر سید حسابی به هم ریخته بود و بچه ها هم از به هم ریختگی او خنده شان
گرفته بود .اولش از آقای قاسمی خجالت می کشیدند و نمی خندیدند ولی سید ول
کن نبود و صدای خنده بچه ها بیشتر و بیشتر می شد .من از طرفی خوشحال بودم
که سری سالم از دار عقوبت بلند کردن اتوبوس مدرسه به سالمت به در می برم و از
طرفی تحمل دیدن سید و دست پاچگی اش برایم سخت بود .دیواری که سید بین
ما و آقای قاسمی کشیده بود در حال فرو ریختن بود .آقای قاسمی که فکر نمی کرد
ماجرا این گونه پایان پیدا کند رو به سید کرد و گفت« :من از شما عذر می خوام...
شما تشریف ببرید .من خودم می دونم با اینا! تکلیفشون رو روشن می کنم ».سید
با شانه های افتاده به طرف در دفتر به راه افتاد .انگار به پاهایش زنجیری وصل شده
بود که نمی گذاشت از دفتر مدرسه خارج شود.
بعد از خروج سید ،آقای قاسمی نگاه سنگینی به ما انداخت .بچه ها ساکت شدند.
دیگر کسی نمی خندید .شاهد نیمه عینی از دادگاه خارج شده بود و من در این
فکر بودم که آقای قاسمی چگونه می خواهد تکلیف ما را روشن کند .آقای قاسمی
سکوت کرده بود و چیزی نمی گفت .پیش خود گفتم اآلن است که آقای قاسمی با
لحنی عتاب آلود ما را خطاب قرار دهد و با های و هوی بگوید که شما دانش آموزان
چهارم ریاضی تا چند هفته دیگر از بهترین دبیرستان آبادان فارغ التحصیل می شوید
و شما الگوی مدرسه هستید و باید رفتارتان نمونه باشد و انتظار نمی رود که چنین
رفتارهای زشتی از شما سر بزند و خودتان بگویید کی این کار را کرده و ...ولی باز هم
همان نگاه سنگین بود که برای لحظه های طوالنی ادامه داشت .سرانجام سکوت
شکست .آقای قاسمی با صدایی آهسته و با لحنی شمرده گفت« :آقایون ...به سر
کالسشون برگردند!»
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