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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یکبار منتشر می شود
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فکس و پیغام: 7335ـ374 )619(
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 تیراژ   6000

کانون فرهنگی ایرانیان
 یک سازمان غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
 در سال 1989 در سن دیگو  ـ  کالیفرنیا تاسیس شده است.

اعضای هیات مدیره
 افشین عسگریان نهاوندی، آناهیتا بابایی، بهار باقرپور، 

گیتی نعمت اللهی، حمید رفیع زاده، فریده رسولی فاضل، 
علی صدر، شهال صالح، عبدی سلیمی، گلسا ثریا، بهنام حیدری

  شورای نویسندگان
مریم ایروانیان، رضا خبازیان، شهری استخری

شهرزاد جوالزاده، بهنام حیدری، آناهیتا بابایی
آریا فانی و  راشل تیت

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

روزهای یکشنبه از ساعت 9/5  تا 1 بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام: 7407  ـ374)619(
madreseh@pccsd.org
www.pccsd.org/issd

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 
تلفن: ـ  9355ـ552 )858(

فکس و پیغام: 7335  ـ374 )619(
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی 

ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله

بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:

مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.

شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب 
رسیده اختیار تام دارد.

طرح روی جلد: سعید جاللی

150
 علی صدر

 

هموطنان گرامی

فرا رسیدن بهار و نوروز را به شما تبریک گفته، برایتان بهروزی و سالمت آرزو می کنم.

در ایران هیچ زمانی مانند ایام نوروز عمق فقر و عدم برابری به چشم نمی خورد. زمانی که بسیاری از مردم 
توانایی خرید لباس نو برای فرزندانشان را ندارند، پدران و مادرانی که از دادن عیدی به فرزندانشان عاجزند، 
در حالی که سبزی پلو و ماهی شب عید به یک افسانه بدل شده و ماه هاست که خانواده ها رنگ گوشت 
را ندیده اند و این در جایی است که قشر کوچکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست یافته اند، آیا این 
زمان مناسبی است که از شکاف عمیق بین دارا و ندار صحبت کنیم؟ پدیده اختالف وحشتناک طبقاتی 

فقط منحصر به ایران نیست و متاسفانه جنبه جهانی دارد.
در گردهمآیی اخیر اقتصادی جهان که در شهر داووس سوئیس و با شرکت رهبران اقتصادی و سیاسی 
کشورهای مختلف برگزار شد، موضوع اصلی گردهمآیی بررسی و برخورد با نابرابری اقتصادی اعالم شده 
بود. در واقع اذعان به این که فقرا فقیر تر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند و باید در باره آن کاری کرد. یعنی 
"آش آن قدر شور بوده که آشپز هم فهمیده است". تا زمانی نه چندان دور هرگاه کسی از نابرابری اقتصادی 
و اختالف طبقاتی دم می زد، فورا با برچسب »سوسیالیست« طرد می شد. پس چه عاملی باعث شده که 
امروز سران سیاسی و کالن سرمایه داران مطرح جهان موضوع بحث خود را به یافتن راه های برون رفت 
و کم کردن این نابرابری اختصاص داده اند؟ بدون شک دلیل آن عمیق تر شدن تاریخی این شکاف است. 
به چند آمار توجه کنید. امروز ثروت هشتاد و پنج نفر از ثروتمندترین های دنیا برابر است با ثروت نیمی از 
جمعیت دنیا یعنی 3/6 میلیارد نفر. یک درصد از جمعیت دنیا صاحب 46 درصد کل سرمایه جهان است. 
توجه داشته باشید که این آمار جهانی است و به یک یا دو کشور بستگی ندارد. در ظرف 35 سال گذشته 
در اغلب کشورها بخش عمده سرمایه های ملی نصیب کمتر از یک درصد جمعیت شده است، در جایی 
که قدرت خرید اقشار پایین جامعه ظرف این مدت از نصف هم کمتر شده است. در این مدت در چین 
یک میلیون میلیونر به وجود آمده در جایی که صدها میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. طبق آمار 
مختلف دولتی در ایران کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند بین 30 تا 50 درصد کل جمعیت را تشکیل 
می دهند، در حالی که قشر محدودی میلیاردرها دالر به جیب زده اند. اگر در کشورهای جهان سوم این 
سرمایه اندوزی ها عمدتا به طور غیر قانونی و با بند و بست و رشوه صورت می گیرد، در کشورهای به 
اصطالح پیشرفته این سرمایه اندوزی ها در دامن سیستمی هرچند فاسد ولی قانونی عمل کرده و می کند. به 
عنوان مثال، در آمریکا کالن سرمایه داران بیشترین و باالترین نفوذ را روی سیستم سیاسی دارند. به همین 
ترتیب با ایجاد تشکیالت سیاسی ـاجتماعی، افکار عمومی را هم شکل می دهند. با این نفوذ، آنان قوانین 
مالیاتی را به نفع ثروتمندان تنظیم می کنند و از تصویب قوانینی که احیانا اختیارات آنها را در مال اندوزی و 
استثمار محدود می کند جلوگیری می کنند. این سیستم بی رویه به ناچار بحران آفرین هم هست. منطقی 
است فکر کنیم که بحران های اقتصادی به کالن سرمایه داران هم صدمه می زند، ولی اینطور نیست. در 
بحران اقتصادی اخیر که از آمریکا شروع شد و گریبانگیر بسیاری از کشورهای دیگر هم گردید، میلیون ها 
نفر خانه و کاشانه و کار خود را از دست دادند و به ورشکستگی کشیده شدند. حدود 60 درصد از شغل 
های قشر متوسط برای همیشه ناپدید شد و افراد به ناچار به کارهای کم در آمد و پایه ای مشغول شدند. 
این در جایی است که 95 درصد پولی که بین سال های 2009 تا 2012 به جامعه تزریق شد دوباره به جیب 

همان یک درصد باالی جامعه سرازیر شد که بحران را در ابتدای کار به وجود آورده بودند!
با این تفاسیر، این سوال پیش می آید که چرا مسولین از پرزیدنت اوباما گرفته تا بخش عمده ای از کنگره 
و بیلیونرهای قد و نیم قد، از عدم برابری و اختالفات عمیق طبقاتی سخن می گویند. آیا این بدان دلیل 
است که احیانا این بیلیونرها سیر شده اند و دلشان به حال میلیاردها نفر، که در فقر غوطه می خورند، 
سوخته است و خواستار بهبود وضع آنان شده اند؟ پاسخ به این سوال منفی است. چند تن از سخنرانان 
نشست داووس و برخی از سیاستمداران دلیل آن را به وضوح توضیح داده اند. یک دلیل ترس از شورش و 
انقالب است. آنان به درستی مطرح می کنند که فشار بیش از حد به اقشار فقیر، از بین رفتن طبقه متوسط 
و شکاف عمیق طبقاتی، مردم را به خشم آورده به خیابان می کشاند. دلیل دیگر آن کم شدن قدرت خرید 
جامعه به علت فقر است و این برای یک جامعه با اقتصاد مصرفی فاجعه آمیز است. وقتی مردم نتوانند 
بنجل هایی را که هر روز بازار را پر می کند بخرند، تولید کم می شود و در نتیجه سود کالن سرمایداران به 
خطر می افتد. بنابر این وقتی پرزیدنت اوباما افزایش حداقل دستمزد را مطرح می کند، بخش عمده ای از 
سرمایه دارهای بزرگ و اقتصاددانان از آن حمایت می کنند. طبیعتا عده ای هم با این تحلیل مخالفند و با 
بوق و کرنا مردم را از تورم و گران شدن همبرگر می ترسانند! اینان خواستار حفظ وضع موجودند و تنها به 

یادداشت 

                                          بقیه در صفحه 23 
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اخبار کانون

هیات مدیره کانون طی دو جلسه خود در تاریخ های 6 ژانویه و 5 فوریه 
های  ماه  برای  ریزی  برنامه  به  جاری  های  فعالیت  بررسی  از  گذشته 
آینده پرداخت، مهمترین این ها برنامه های نوروزی از قبیل چهارشنبه 
سوری، سیزده بدر، جشن نوروز، هماهنگی با برنامه های مدرسه ایران 

بوده است که در این گزارش ذکر شده است.
از سوی دیگر کارهای تعمیراتی و تجهیزاتی مرکز ایرانیان نیز همچنان 
ادامه دارد و امیدواریم که تا اول ماه مارس خاتمه پیدا کرده و مرکز برای 
بهره برداری کامل آماده شود. در همین رابطه هیات مدیره تهیه قرار 
داد و شرایط استفاده از امکانات مرکز را در دستور کار خود قرار داده 
که به زودی برای متقاضیان اعالم خواهد شد. گشایش رسمی مرکز به 
صورت خانه گشایی در روزهای شنبه 5 و یکشنبه 6 ماه آوریل تعیین 
شده است. در این روزها همه دوستان و پشتیبانان می توانند در مرکز 
حضور یافته و از امکانات آن دیدن کنند. برنامه های ماه های مارس و 

آوریل به شرح زیر به آگاهی می رسد:

ـ  اول مارس کنسرت موسیقی ایرانی هنگام در محل فوروم هال در یو 
تی سی

ـ  2 مارس سمینار آموزش مدرسه ایرانیان: برای اولین بار این سمینار 
برگزار می  آموزگاران مدرسه  آموزگاران و کمک  برای  ایرانیان  در مرکز 

شود.

ـ  9 مارس نمایش فیلم : کمیته تازه تاسیس فیلم فعالیت خود را در روز 
یکشنبه نهم ماه مارس با نمایش فیلم دونده از امیر نادری آغاز می 
کند. برنامه فیلم که همراه با بررسی و نقد فیلم است در اولین یکشنبه 

هر ماه در مرکز برگزار خواهد شد.

ـ  نمایشگاه آثار هنری و برنامه شب شعر )جنگ فرهنگی( از ماه آوریل 
فرصت  اولین  در  دقیق  اطالعات  شد.  خواهد  برگزار  ایرانیان  مرکز  در 

اعالم خواهد شد.

ـ  22 مارس جشن نوروزی کانون و انجمن متخصصین ایرانی در هتل 
هایت با هنرمندی گروه بالک کتس برگزار می شود به آگهی این برنامه 

در صفحات بعدی مراجعه فرمایید.

انجمن متخصصین، خانه  با همکاری  مارس چهارشنبه سوری   18 ـ  
ایران در پارک NTC برگزار می شود. ورود برای عموم آزاد است.

ـ   30  مارس سیزده بدر با همکاری انجمن متخصصین، خانه ایران در 
پارکNTC  برگزار می شود. ورود برای عموم آزاد است.

ـ   5 و 6 آوریل خانه گشایی مرکز ایرانیان از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر.

ـ 9 مارس تدارکات نوروزی، سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن از ساعت 
10 تا 12 در مرکز ایرانیان و نوروز بازار سازمان خیریه یک دالر در ماه هم 

در همان محل و همان زمان خواهد بود.

ـ  16 مارس جشن نوروزی مدرسه ایرانیان از ساعت 4/5 تا 7 بعد از ظهر 
در محل مدرسه ایرانیان

یکی از یاران جوان ما که خود سال ها قبل شاگرد مدرسه ایرانیان بوده 
دست به کار جالبی زده است. وی تی شرت هایی را طراحی کرده که 
عالوه بر آرم مدرسه ایرانیان نام دانش آموزان به فارسی در جلوی آن 
نوشته شده است. این تی شرت ها با رنگ زیبای فیروزه ای به رایگان در 

اختیار دانش آموزان مدرسه قرار خواهد گرفت. 

کانون فرهنگی ایرانیان جهت تقاضا از یارانه های دولتی و خصوصی نیاز 
به یک Grant Writer" دارد. کسانی که مایل به همکاری در این زمینه 

هستند می تواند با دفتر کانون تماس حاصل نمایید. 
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با آرزوی صلح ، سالمت و شادی در سال 1393

8 مارس روز جهانی زن
                به همه مبارک باد

Persian Cultural Center
6790 Top Gun St. #7

San Diego, CA  92121
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

جدال »عقل« با »عشق« قصه امروز نیست و ریشه در تاریخ تفکر بشر دارد. 
نمونه  و  کرد  دنبال  توان  قبل می  هزار سال  پنج  تا  را  اش  که سابقه  تفکری 
برداری نمود. اگر چنین جدالی، تاریخی قدیم تر هم داشته باشد  ـ که امکان 
وجودیش نیز بسیار است  ـ حداقل نمونه هایی از آن در اختیار بشر امروز برای 
استناد نیست. هر چند که شاید قدمت این جدال در اصل موضوع نیز تفاوت 

چندانی پدید نیاورد.
آن چه که در اثر مطالعه تاریخ رشد انسان به دست می آید، حاکی از آن است 
که گویا پدیده »عشق« به معنای یک جهان بینی، در شرق پای گرفته است و 

پدیده »عقل« در غرب که آن را با نام یونان باستان می شناسیم.
با  و شرقیان  با »عشق«  غربیان  که  آورد  بوجود  را  توهم  این  نباید  گفته  این 
»عقل« بیگانه بوده اند. بلکه، نگاه به پدیده های »عقل« و »عشق« اگر فقط از 
جنبه جهان بینی مورد نظر قرار گیرد می تواند »غربیان« را در رده پایه گزاران 
برای  نماید.  معرفی  مکتب »عشق«  دلباختگان  را  و شرقیان  »عقل«  مکتب 
مثال، اگر رنگ »قرمز« را برای نمایاندن »عشق« و رنگ »آبی« را برای بیان 
عقل مورد استفاده قرار دهیم، می توان زیربنای فرهنگ را در غرب به رنگ آبی 
و در شرق به رنگ قرمز ببینیم. البته در هرکدام نیز اثری، هر چند کم رنگ، از 

رنگ دیگر موجود می باشد. 
آن دست  پی  در  و  بکشاند  وادی »علم«  به  را  انسان  توانست  پدیده »عقل« 
آوردهای عظیم علمی و تکنیکی را به بشر ارزانی دارد تا جایی که »هستی« و 
»کائنات« نیز با چنین منظری نگریسته شده و رازیابی گشتند. در صورتی که 
پدیده »عشق«، پایه گذار »عرفان« گردید و انسان را در این وادی، حیرت زده 

»هستی« نمود.
و  غرب؛  در  هگل  کانت،  ارسطو،  سقراط،  افالطون،  چون  نامدارانی  وجود 
پیامبران گوناگون و عاشقانی چون مولوی، حافظ، ابوالخیر، عطار در شرق می 

تواند دلیل بارزی براین گفته باشد.
نماییم  بررسی  را  متفاوت  بینی  دو جهان  این  پیامدهای  و  کنیم  اگر حوصله 
خواهیم دید که حتی در روابط عاطفی نیز، غربیان عقل و منطق را به خانه 
دعوت کردند و واژگان تفاهم و تساوی را حاکم بر روابط خویش ساختند ولی 
شرقیان، عشق را به خانه بردند و از واژگان تحمل و گذشت و ایثار برای پایداری 

روابط عاطفی خویش یاری جستند. 
با زیربنای  در رویارویی با مشکالت یک رابطه، عقل به یاری آمد و قوانین را 
مدنی و حق و حقوق فرد در جامعه غرب، حاکم ساخت حال آن که خشونت، 

انتقام، و آرزوی نیستی و نابودی عشق را در شرق، به جنون رهنمون شد.
را در وضع قوانین و در  توانست وجودش  نیز، عقل  در حال و هوای مدنیت 
فرمان  و  اطاعت  »عشق«،  ولی  سازد  نمودار  »دموکراسی«  تشکل  نهایت، 
برداری بی چون و چرا را تا آن جا پیش برد که سرنوشت جامعه مدنی را نیز در 

اختیار دیکتاتورهای گوناگون قرار داد. 
این دو روش، تا قرن ها تصاویر متفاوت و متضادی را از شرق و غرب در اذهان 
تاریخ ترسیم نمودند و در دل ساختار فرهنگی هر دو خطه، جای دادند. با مرور 
زمان، دستاوردهای علمی و تکنولوژی غربی، راه را برای نزدیک شدن این دو 
جهان پر رمز و راز مهیا ساختند. تا جایی که امروز دیگر نه با دو جهان بلکه با 
»دهکده جهانی« روبرو هستیم. برخورد آرا و عقاید، بحث و تبادل نظر، داد و 
ستد هنری ـفرهنگی در صدر قرار گرفته و جهان را هر روز کوچک و کوچکتر 

می نمایاند.
آن چه که گاه به عنوان »برخورد تمدن ها« می شنویم تیتر بجایی است که در 

نهایت »دهکده جهانی« را مورد خطاب قرار می دهد.
امروز من و شما در این راه، حتی ناگزیر، قدم گذاشته ایم و به همین خاطر 
در حال تبدیل و تبادل عجیبی به سر می بریم. این حالت فقط مخصوص به 
ما شرقیان نیست بلکه در غرب نیز این تحول به چشم می خورد. مطرح شدن 
موالنای شرق و نام گذاری سال مخصوصی در سازمان ملل برای بزرگداشت 
این »ورا انسان«  ـ که با ترجمه اشعار وی و قرار گرفتن کتاب اشعار وی در 
این امر  بر  رده پرفروش ترین کتاب سال، همراه بوده است  ـ دلیل واضحی 
می باشد. در نتیجه رویارویی بیش از حد »عقل« با »عشق« آغاز شده است 

و »جدال عقل و عشق« را در زمره یکی از مطرح ترین موضوعات فکری قرار 
داده است.

مسلم است که شرقیان با تکیه بیش از حد بر »عشق« سعی در حل مسائل بشر 
امروز بنمایند و غربیان »عقل« را ارجح بدانند، ولی هر دو گروه به این آگاهی 
رسیده اند که دیگر هیچ یک از این دو به تنهایی قادر به حل مسائل انسانی 
نیستند بلکه ترکیبی از هر دو را می پسندند. به عبارت دنیای نقاشی و رنگ 
ها، دیگر نه قرمز است و نه آبی، بلکه رنگی جدید با نام »ارغوانی« کلید حل 

مسائل را به دست دارد.
تا این جای مقوله را می توان یک نظریه دانست و حال باید دید که در مرحله 
عمل چه می شود. زمانی که ما در مقابل موقعیتی قرار گرفته ایم که احساس 
و عواطفمان ما را به سویی می کشانند و عقل و منطق مان ما را به سویی 
دیگر می رانند چه باید بکنیم؟ کدام راه را باید انتخاب کنیم؟ بگذارید مثالی 

عملی بزنم:
فرض کنید که نوزادی به همراه دارید و در بیابانی پرت و بال، سر در گم شده 
اید. تنها راه نجات تان را در گذر احتمالی یک شخص یا گروه می دانید و یا 
گذر یک هلیکوپتر که شما را ببیند و به یاری تان بشتابد. در ساعات طوالنی 
انتظار هر چه آذوقه و آب در اختیار داشته اید مصرف نموده اید و اینک به 
آخرین جرعه های آب رسیده اید. آیا آب را به کودک خود خواهید داد یا خود 

را سیراب می نمایید؟
مسلما اگر از »عشق« کمک بگیرید احتمال این که وجود کودک خود را سیراب 
کنید بسیار است و اگر به سراغ »عقل« بروید خود را سیراب می نمایید تا جانی 

در بدن داشته باشید که بتوانید کودک خود را در نهایت نجات دهید.  
آتشی  ناگاه  به  و  دارید  در خانه  نوزادی  نگاه کنید.  دیگری  به سناریوی  حال 
مهیب در خانه در می گیرد که امکان مرگ دارد. عشق فرمان می دهد که به 
سراغ نوزاد بروید و وی را با خود به بیرون از خانه بکشانید و عقل حکم می کند 
که بدون هیچ گونه تاملی خود را نجات دهید. تصور در این است که اکثریت 
قریب به اتفاق راه اول را بر می گزینند و راه دوم بدون رهرو خواهد ماند ولی 
قرار گرفتن در آن لحظه، فرمان نهایی را صادر خواهد کرد و نه نشسته در حالت 

صلح و نگریستن به یک تصور.
در این جدال »عقل« و »عشق« با پدیده دیگری آشنا می شویم. پدیده ای 
که در یک سناریو »عقل« را و در سناریوی دیگر »عشق« را پشت فرمان می 
نشاند. این پدیده را قرن ها قبل از این حکیم ابوالقاسم فردوسی شناخته و 
شاهنامه اش را با آن آغاز می نماید و می فرماید: »به نام خداوند جان و خرد«.
»خرد« است که در این روزگار به عنوان دستورالعمل »عشق« و »عقل« وارد 

صحنه می شود و پروسه ای به نام »تجزیه و تحلیل« را معنا می بخشد.
زمانی که کشمکش »عقل« و »عشق« سراپای وجود شخص را در بر می گیرد، 
میزان تجربه، مطالعه، و تفکر است که فرد را در پروسه تجزیه و تحلیل می 
برد تا با درکی واقعی تر به مساله مورد نظر خویش بنگرد و در نهایت یا به نفع 

»عشق« و یا »عقل« رفتار خویش را تعیین نماید. 

جدال »عقل« و »عشق«
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معرفی کتاب                   
          از: مریم ایروانیان

احمد غالمی در مقدمه چاپ دوم جیرجیرک خود را این گونه معرفی می کند: 
آغاز شد. مجموعه  نویسی  کار جدی داستان  ندارد  اسم  "با چاپ کتاب فعال 
داستانی با  فضاها و فرم های متفاوت. بعد ازآن مجموعه داستان  کفش های 
شیطان را نپوش را نوشتم و بعد از گذشت سه سال مجموعه داستان تو می 
گی من اونو کشتم را چاپ کردم. و آخرین کتابم تا قبل از انتشار جیرجیرک 
مجموعه داستان آدم ها است. کار روزنامه نگاری هم  بسیارکردم و در روزنامه 
های مختلفی  بوده ام. سر دبیری ضمیمه سیاسی ـ فرهنگی روزنامه اعتماد 
و سردبیری  روزنامه شرق نمونه ای از آن هاست. یکی از ستون هائی که در 

روزنامه شرق نوشتم که بعدها کتاب شد تذکره االنسان بود."
زادگاه این نویسنده شهر ساوه است و به ضرورت شغل پدر سال های بسیاری را 
درشهرها و روستاهای ایران به سر برده است. او کار با مطبوعات را از 1360  
ایران و عراق سپری  آغاز کرد. احمد خدمت سربازی را در جبهه های جنگ 

نمود و خاطرات این نبرد تلخ در بیشتر آثارش نمودی پررنگ دارد.
آدم ها در مجموعه داستان های آدم های غالمی جا ندارند و سرشار از زندگی 
و  زنی  می  ورق  را  کتاب  وقتی  که  ای  گونه  به  اند.  جوشیده  جامعه  بطن  از 
اقدس  از  انگارهمین االن  می خوانی، آن ها را در کنار خود حس می کنی؛ 
دستفروش، سرچارسوق کوچک بازار تهران روسری خریده ای ویا با بچه های 
یا بوی  کیش و مات شده ای، و  باز  با عمو مصطفای شطرنج  نوجوان کوچه 
و نشان گم شده  نام  بی  به جای همه یوسف های  را در جبهه  ناصر  پیراهن 
به مشام کشیده ای. قهرمانان داستان ها آشنایانی هستند که با رنج هاشان 

غمگین و از شادی هاشان شاد می شویم. 
مجموعه داستانی آدم ها  حاوی 62 داستان کوتاه در250 صفحه است. بررسی 
شخصیت ها که به نظر می رسد حقیقی باشند، براساس گذار ژرف نویسنده از 
الیه های جوامع متوسطِ فرودین و فقیر شناسائی شده اند. احمد غالمی آدم 
های قصه هایش را دوست دارد، از آن ها فرشته یا دیو نمی سازد وسیمای آنها 

را همان گونه که هستند نقش می زند.
شیوه نگارش غالمی ساده وسلیس و در عین رعایت فرم عاری از پیچیدگی های

کالمی است . و این کار ورزی نتیجه کار مطبوعاتی و روزنامه نگاریست  که 
درعین سادگی سخت است و ممارست فراوانی را طلب می کند. نوشته های 
غالمی می تواند مخاطبین عام داشته باشد و در عین حال نخبگان را راضی 

نگه دارد و در هر حال از ابتذال بری باشد.
تجربه در کارهای این نویسنده نقش اصلی را بازی می کند. او مستند و تخیل 
را به هم می آمیزد و به شیرینی بکارمی گیرد. مثال در داستان مسافر چهره مرد 

را آن گونه به تصویر می کشد که خواننده نیز به ترس و توهم دچار می شود:
" یه چاقو خورده بود زیر چشمش. نمی دانستم خالفکار است و گر نه سوارش 
پوشانده  کامال  را  پائینش  لب  سبیل،  و  داشت  تنومندی  هیکل  کردم.  نمی 

بود..."
در این کتاب یازده داستان ازجنگ سخن می گوید که از استحکام و زبان قوی 

تری برخوردار است و به  روایت هزار و یک شبی بیان می شود.
آدم های قصه های آدم ها رویائی ندارند مثل سلطان. توش و توانی دارند که 
خودشان هم از آن آگاه نیستند وهمین ها زندگی را برایشان آسان و گاه دلپذیر 
می کند مثل سیما طبسی . رضایت و راضی بودن قوت غالب مردمان است 

و تقابل طنز و درد تمامی داستان های این کتاب را به هم مربوط می کند.

جیرجیرک اولین رمان  احمد غالمی است. تجربه حضور در جبهه های جنگ، 
هم در طول خدمت سربازی و هم در قالب یک ژورنالیست، نویسنده را در به

 تصویر کشیدن تمامی لحظه های ترس و اضطراب نبرد و عوارض دردناک
آن که همواره گریبانگیر انسان  است موفق می سازد. ترس از آدم های در گیر

دوست و دشمن نمی شناسد و هرکدام از این آدم ها نقاب که از چهره برگیرند 

و  فردی  مشکالت  از  فرار  برای  یا  اجبار  به 
جمعی در جمع نامتجانسی گرد هم آمده اند.
می  پدرش  که  است  جوانی  رضائی  بابک 

خواهد از او یک قهرمان فوتبال بسازد و
او از این بازی متنفر است و فقط بوی چمنش 

ازدست می  را درسلطه پدرساالری  او کودکی  را دوست دارد. 
دهد وجوانیش با خاطره خون و وحشت ومرگ عجین می شود؛ و حاصل آن 
که بنشیند واز سیاست های جاری به صراحت  و مداوم حرف بزند و در عین 

حال از سیاست و عشق چیزی حالیش نباشد:
"...وقتی صندوق های جنوب و جنوب شرقی تهران را باز کردند، این واقعیت 
آشکار شد که "ملت کار را تمام کرد"...خیلی دوست داشتم بدانم این تیتر را 
چه کسی زده.. پدرم می گفت :"االغ، این بازی را باید ببریم." عاشق فوتبال 

بود.."
جیر جیرک سبک است و مثل کاه، یا کاغذ کاهی. تا تمامش نکنی نمی توانی
به زمین بگذاریش. بعد جیر جیرکی در ذهنت آفریده می شود که مدام جیر 
می زند: از لحظه های بازجوئی و بازجو که همرزمت  درجبهه بوده، از دختری 
که تو را به تحقیر پسریدی زاگالو خوانده و گور عشق را در قلبت کنده و از 

بیهودگی و از مرگ:
" پاکت را از جیبم درآوردم و شروع کردم به خواندن آن: " پایان هرچیزی  یعنی 
مرگ و مرگ چیزی است که تا کسی آن را تجربه نکند، نمی فهمد و وقتی 
تجربه کرد، تجربه اش برای خودش و دیگران فایده ای ندارد." فرمانده همین 
چند خط را نوشته بود. چند خطی که خبر ازمرگ خودش می داد. پاکت را 

گذاشتم توی جیبم.
بیندازمشان  آوردم. می خواستم  بیرون  از توی ساک  را  کفش های فوتبالم 

دور، نتوانستم.آن هارا دوباره توی ساک گذاشتم و زدم زیر گریه.

جیرجیرک
چاپ دوم ۱۳۹۲ نشرچشمه

 و  

آدم ها
چاپ پنجم ۱۳۹۱ نشر ثالث، برنده بهترین مجموعه داستان سال

جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری
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زیر نظر مریم ایروانیان

بهار آمد و آورد بوی یاسمنم
پیام مهر ز نوروز و خاهن کهنم

 
مگر هب باد بهاری امید بندد دل

که دور مانده زمانی رداز از وطنم
 

نشد ز حال دل من خبر سلیمانم

چو آن نگین فتاده هب دست اهرمنم

 
من آن شقایق تنهای رسته رببامم

که جای همچو خسی نیست رد رب چمنم
 

ریب رباندیم ز رد دوست ات دیار غ
ربآن سرم که رد یار دیگری زننم

 
مرا بحسن چو شیرین کسان همی خواندند

غلط بود که چو آن پاکباز کوه کنم
 

ر که آتش چنین هب سر دارم عجب مدا

 چو شمع زبم نسوزد کسی ز سوختنم
 

بسوخت خرمن جانم اگر شراره عشق

چه غم که نیست کالمی هب گرمی سخنم
 

تو عارف از دل مریم مگر سخن گفتی

" محیط گرهی و انوه و غّصه و محنم"
                                                                                                      مریم اریوانیان

فّرِ  جوانی گرفت طفل رضیع بهار          لب ز لبن شست باز شکوفه شیر خوار

بازردختان شدند بارور و باردار            ِسرِّ نهان هر چه داشت کردعیان روزگار

کار   تو گوئی امروز شد ِسّرِ  خدا آش

فصل   بهاری گذشت باِد  ایازی وزید            فواکه رنگ رنگ ِز َهر شجر شد پدید

بنفش و زرد وکبود سیاه وسرخ وسپید       ز حسرت بی ربی خاک هب سر ریخت بید

     ز داغِ دست تهی انر هب خود زد چنار

باز شده بوستان رکش بهشت ربین             صورت هستی گرفت لطیفه ماء و طین

هب صورت گوهن گون آمده ماء معین             پسته وبادام وجوز فندق و زیتون و تین

     رتنج و انرنج و سیب آبی و امرود وانر

ش رنگ رنگ باغ توانگر  نگر  ِشّکِر او  تنگ تنگ              سیم و زرش گوهن گون لعل وردرُ

شت  رداریش چنگ چنگ شت مرُ ِزرَبجدش ِکیل کیل زمّردش سنگ سنگ               َلئالیش مرُ

    خزائنش کوه کوه جواهرش بار بار

چو دید دهقان که تیرتیغ رب آافق زد                انرهب شش کاخ ریخت شعله هب هنرُ طاق زد

ّتاب گفت طعنه هب اوراق زد خاهن ز قشالق کند خیمه هب ییالق زد                  سخره هب کرُ

    ز شهر رب بست رخت هب باغ افکند بار

شکوفه رد نوبهار گر هب ردآورد شاخ             کنون شکوفه ربیخت چون ثمر آورد شاخ

رب    ارث  یکدگر    بار  ربآورد  شاخ                 داهن  ربآورد بیخ   بیخ  ربآورد  شاخ

     شاخ ربآورد ربگ ربگ ربآورد بار

ردی اوالد داد            پس آنکه اردیبهشت هب دست خرداد داد هب باغ بس َفرودین هب ارُ

پس مه خردادشان هب تیر و مرداد داد                 گاه  هب داهی سپرد  گاه  هب استاد داد

   ات  همه  اطفال باغ شدند کامل عیار

مخمس بهارهی: فصیح الزمان شیرازی
                                                              از 

عید رب عاشقان مبارک باد                 
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ران وارث  آب  و خرد    و  روشنی اند شاع

سرگذشت شعر پارسی
در ادامه گفتار پیشین ، دوره بازگشت ادبی را که موجد دمیدن روحی تازه در 
کالبدشعر پارسی شد مورد بررسی قرار دادیم ؛  و شاعرانی زبده را که با رجوع 
به آثار گذشتگان آثار نوینی را بوجود آوردند معرفی کردیم و نمونه هائی از اشعار 

به نظر صاحبدالن رسید.
دوره دوم بازگشت ادبی از اواسط قرن سیزدهم آغاز گردید و شعرا در این برهه 
از زمان سبک و سیاق سخنوران قرون چهارم و پنجم و ششم را نیز در ّمد نظر 
داشتند. این راه وروش در زمان فرمانروائی زندیه و قاجاریه نیز معمول بود و 
دامنه آن به ادبیات مشروطه هم کشیده شد و تا عصر حاضر نیز ادامه یافته 
است. شعرای زمان قاجا ر در غزل بیشتر به سعدی و حافظ اقتدا می نموده 
و در مثنوی های حماسی  پیرو  راه فردوسی و  در سرایش ادبیات غنائی از 
نظامی پیروی می نموده اند موضوع شعر نیز بیشترتوصیف و مدح، وعظ و اندرز 
و مراثی، داستان های حماسی و تاریخی و عاشقانه بوده است. ناگفته نماند 
که سالطین قاجار همگی طبع شعر داشتند و بعضی صاحب دیوان بودند و با 
تأسی به پادشاهان ادب پرور قدیم به تشویق شعرا و نویسندگان می پرداختند. 
در اکثر شهرهای بزرگ کشور مراکز ادبی بر پا بوده و از این دوران منظومه های 

بسیار به یادگار مانده است:

معاصر  سرایان  غزل  از  اصفهانی  هاتف  فرزند  اصفهانی  سحاب  محمد  سید 
فتحعلی شاه وپیرو سبک انوری وخاقانی بوده است وفات وی را 1222 ه.ق. 

نگاشته اند.

مجمر اصفهانی متوفی به سال 1225ه.ق. که در جوانی وفات یافته و در غزل و 
قصیده قدرت و مهارت فراوان داشته، پیرو سبک سعدی بوده و از اشعار حافظ 

نیز استقبال می نموده است.

میرزا شفیع وصال شیرازی  متوفی به سال1262 ه.ق. در مرثیه سرائی،
 مثنوی و قصیده و غزل صاحب نام بوده و در خوشنویسی چیره دست.

 وی مثنوی  مشهوری بنام بزم وصال دارد و فرهاد وشیرین وحشی بافقی را   
که به  علت فوت او ناتمام مانده بود به اتمام رسانده است: 

.....
پی صنعت کمر بر بست چاالک         به ضرب تیشه کرد آن کوه را چاک
چنان تمثال آن گلچهر پرداخت         که بر خود نیز آن را مشتبه ساخت
به نوعی زلف عنبرسا کشیدش          که آن دل کاندر آن گم کرد دیدش

از آتش غنچه لب ساخت خاموش        کز آن حرف وفا ناکرده بد گوش
لبی پر خنده یعنی آشناییم                 سری افکنده  یعنی با وفاییم

دلش را ساخت سخت و بی مدارا           بعینه چون دلش یعنی که خارا
چو فارغ شد از ان صورت نگاری          به پایش سرنهاد از بی قراری
فغان برداشت کای بت کام من ده         ببین بی طاقتی آرام من ده

چنان عشق فسونگر بسته دستم        که خود هم بت گر و هم بت پرستم

مشهور  غزلسرایان  ق.از  ه.  سال1270  به  متوفی  شیرازی  قاآنی  حبیب  میرزا 
او  وشعر  داشت  تازه  سبکی  سرائی  درقصیده  است.  قاجاریه  حکومت  اواسط 
به روش  را  پریشان  بدیع است.کتاب  افکار  و  نو  ترکیبات  و  تازه  دارای معانی 

گلستان سعدی نوشته است.

میرزا عباس فروغی بسطامی متوفی به سال 1274 ه.ق. معاصر با سه پادشاه 
قاجار بود. استاد غزل است و اشعار عارفانه اش در عین لطافت، سادگی ویژه 

ای دارد و با در هم سرشتن واژه های بکر و زیبا روشی تازه پدید آورده است:

مردان خدا پرده پندار دریدند             یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند
یک طایفه را بهر مکافات سرشتند        یک سلسله را بهر مالقات گزیدند

یک فرقه بعشرت درکاشانه گشادند    یک زمره به حسرت سرانگشت گزیدند
جمعی به در پیر خرابات خرابند          قومی به برشیخ مناجات  مریدند
فریاد که در رهگذر  آدم خاکی       بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

همت طلب از باطن پیران سحر خیز    زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند
زنهار مزن دست به دامان کسانی       کز حق ببریدند و به باطل گرویدند
چون خلق در آیند به بازار حقیقت      ترسم نفروشند مطاعی که خریدند

کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است   کاین جامه به اندازه هر کس نبریدند
مرغان نظر باز سبک سیر فروغی          از دامگه خاک  بر افالک  پریدند
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به آخر فصل زیبای زمستان که در شهر آفتابی ما، سن دیگو، بیشتر 
طالیی  است تا سپید نزدیک می شویم. ما خانواده های ایرانی  با نزدیک 
با  توّلد دوباره زمین، در همراهی  و  بهار و نفس کشیدن خاک  شدن 
طبیعت، خود را برای سال خورشیدی جدید آماده می کنیم. ما برای 

استقبال از سال نو در اسپند ماه سرگرم رسوم زیر هستیم:
1ـ  خانه تکانی منزل. با شکستن کمر سرما و در آستانه گرم شدن هوا، 
خانه را پاک و پاکیزه می کنیم و گرد و غبار سال گذشته را از همه جا 

میروبیم.
پیشنهاد: در این زمان از سال وقت آن است که وسائل اضافی و بی  
مصرف خود را جمع آوری کرده و دور ریختنیها را دور بریزید و بخشیدنیها 

را ببخشید. سال نو را همیشه با کوله بار سبک شروع کنید.
از دوستانی که مدتیست بی خبریم خبر میگیریم  2ـ  خانه تکانی دل . 
و احوال خویشان و عزیزان را می پرسیم. دید و بازدید عید در امتداد 

همین رسم است.
پیشنهاد: چنانچه از کسی  دل  شکسته شده اید زمان آن است که او را 
ببخشید. چنانچه دل  کسی  را شکسته ا ید زمان آن است که ازو دلجوئی 

کنید. سال نو را با دل  و خاطری سبکبار شروع کنید. 
3ـ چهارشنبه سوری. سور در فارسی یعنی  جشن و چهارشنبه سوری، 
جشن پایانی سال خورشیدی است، و در شب پیش از آخرین چهارشنبه 
ایرانیان، آتش روشن می کنیم  سال برگزار میگردد. در این جشن، ما 
از من”.  تو  تو، سرخی  از  از روی آن میپریم و میگوئیم “زردی من  و 
آتش مظهر روشنی و گرمی ست و ما ازو می خواهیم که سال گذشته و 
مشکالت آنرا با خود ببرد و سالی  نو و روشن به ارمغان بیاورد. در ایران 
به هنگام چهارشنبه سوری بچه ها به قاشق زنی  میروند که بی  شباهت 
 136 شماره  پیک  به  بیشتر  جزئیات  برای  نیست.  هالووین  مراسم  به 

مراجعه کنید.
دیگو  مراسم چهارشنبه سوری شهر سن  در  خانواده خود  با  پیشنهاد: 
هم  چهارشنبه سوری  مخصوص  خوشمزه  رشته  آش  و  کنید  شرکت 

نوش جان کنید.
4ـ  هفت سین. ما برای جشن نوروز سفره زیبایی  می چینیم از آینه، 
شمع، تنگ آب و ماهی  و نارنج، سبزه، ًگل سنبل، سیب، سیر، سمنو، 
سنجد، سماق، سرکه و همینطور سکه و سپند و تخم مرغ رنگی  و برنج 
یا گندم یا جو به همراه شیرینی  و میوه و آجیل برای پذیرایی . یکی  دیگر 
یا کتاب  و  پاره های سفره هفت سین کتاب است، شاهنامه، حافظ  از 

آسمانی که خانواده انتخاب میکنند.
آرایش سفره هفت سین کمک  و  برای چیدن  پدر  و  به مادر  پیشنهاد: 
عهده  به  را  هفت سین  سرخ  ماهیهای  از  نگهداری  مسئولیت  و  کنید 
هم  را  سربلندی  و  سعادت  و  سالمتی  خود  سفره  بر  امسال  بگیرید. 

بچینید.
نوروز  از  پیش  که شب  است  این  رسم  عید.  5ـ  سبزی پلو ماهی  شب 
سبزی پلو با ماهی سپید و گاهی کوکوی سبزی میپزند. بعضی  مناطق 
رشته پلو  پختن  بپزند.  رشته پلو  عید  شب  برای  دارند  رسم  هم  ایران 
بیشتر در مناطق خشک و مرکزی ایران مرسوم است که در کنار دریا یا 
رودخانه نیستند. همانطور که میدانید در گذشته ها حمل و نقل مثل 

امروز آسان نبود و دسترسی  به ماهی  در این مناطق ممکن نبود.
پیشنهاد: جالب است که در کنار خوراک مرسوم هر سال، امسال غذای 

منطقه دیگر ایران را هم که همیشه نمیپزید، تهیه و امتحان کنید.
6ـ  جشن نوروز. ما ایرانیها نوروز را در لحظه دقیق “تعادل بهاری” با 
و  میگیریم،  توپ جشن  بلند  و سپس صدای  تیک تاک ساعت  صدای 
به آن لحظه “حلول سال نو” میگویم. پس از آن همه خانواده به هم 

تبریک می گویند، روی قشنگ یکدیگر را میبوسند، همدیگر را در آغوش 
میگیرند و سالی  خوش برای هم آرزو میکنند. بسیاری از ما ایرانیان پس 

از لحظه حلول سال نو فال حافظ میگیریم.
پیشنهاد: امسال روی رادیو یا کامپیوتر ایستگاهی پیدا کنید که لحظه 
حلول سال نو را اعالم می کند و آن لحظه را دور هم با خانواده جشن 
بگیرید. به یاد داشته باشید لحظه حلول سال 1393 خورشیدی در سن 
دی گو ساعت 9:57 صبح پنجشنبه بیستم ماه مارس  سال 2014 است.
7ـ  دید و بازدید. دید و بازدید از بزرگتر ها و خانواده و دوستان از رسوم 
مهم نوروزی است. بچه ها باید مواظب باشند زیاد در این دید و بازدید ها 

آجیل و شیرینی  نخورند که مایه دل  درد است.
به پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و عمه و خاله  پیشنهاد: امسال حتما 
و دایی و دیگران که دوستشان دارید سر بزنید و چنانچه در شهر شما 
تبریک  آنها  به  الکترونیکی   پیام های  یا  نامه  یا  تلفن  با  حتما  نیستند 

بگویید.
8ـ  همه شما ًگل های نو شکفته را دوست داریم و برایتان نوروزی خوش 

و خرم و پیروز آرزو داریم.
 

Winners of UNICEF 
     
Branch I 
First name Last name Amount
Parisa  Mazarei  $250.00
Navid  Ghazi  $169.84
Roxana  Purtee  $24.22
       
Brnch II      
Kimia  Mostowfi  $69.82
Aasha  Brocious  $27.71
Calvin  Naraghi  $21.96
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Nowruz Celebrations
Sunday March 16, 2014

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

Iranian School of San Diego

For more information: 

858-552-9355

CELEBRATING 26 YEARS
OF SERVICE

Persian Cultural Center
CELEBRATING 26 YEARS

OF SERVICE

Persian Cultural Center

Iranian-American Center
6790 Top Gun St. #7, San Diego CA 92121
Tel: (858) 552 9355
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جشن نوروز آشوریان در کردستان عراق
شمیران بت عمران نویسنده و پژوهشگر

برگرفته از سایت فارسی بی بی سی

سال  تا  روند  می  بهار  استقبال  به  که  ایران  روستاهای  و  شهرها  با  همزمان 
خورشیدی جدیدی آغاز کنند، در دهوک کردستان عراق بزرگترین عید سال 
در خیابانها جشن گرفته می شود. بر خالف مراسم نوروز که بین اکراد شمال 
عراق هزاره هاست در خانه ها با سفره نوروزی پاس داشته می شود، این جشن 

حضوری برونگرایانه دارد: جشن، پایکوبی و رژه در خیابان.
“اکیتو” یا جشن “خا ب نیسان” همچنان پس از گذشت هفت هزار سال اعتدال 
این  اتحاد  برای  ای  بهانه  کلدانیان  و  آشوریان  سال  مبدأ  عنوان  به  را  بهاری 
مردم ورای گرایشهای مذهبی، قومی و پاتریارکی می کند. این جشن با قدمت 
گذر حکومتهای متعدد تاریخی بر این جغرافیا، از سومری، آکدی، عیالمی و 
بابلی گرفته تا آشوریان و کلدانیان و مادها و هخامنشیان، روم شرقی و خلفای 
اسالمی، حیات خود را تنها در اتحاد بر سر یک اصل حفظ کرده است: سنت 

کهن.
اکیتو، سنتی کهن

اقوام آشوری  ـ کلدانی  ـ سریانی که امروزه تحت عنوان واحد آتوری )آسوری/ 
آثوری( شناخته می شوند، در جابجای خاورمیانه که پس از کشتار آوریل 1914 
)سیفو( مسکن آنها شد از اقلیتهای مسیحی به شمار می آیند. گرچه جمعیت 
کثیر آثوریان مسیحی اند، گرایشهای قومی و مذهبی آنها متعدد است. شاخه 
های ارتدکس )پیروان کلیسای شرق آشور(، کاتولیک )کلدانیان( و پروتستانها 
و حتی انجیلی ها در کنار جمعیت نه چندان کمی از آثوریانی که مسلمان شده 

اند، یکپارچگی مذهبی این قوم را تضعیف می کند.
طرح بریتانیایی  ـ فرانسوی پاتریاتیسم که مبلغان مسیحی در منطقه غرب و 
قومیت  اساس  بر  را  آثوری  دادند، مسیحیان  رواج  خاورمیانه  و  زاگرس  شرق 
کشیش  رهبری  تحت  کلدانی  یا  سریانی  نصرانی،  باشند،  آشوری  خواه  آنها، 
اعظم کلیسای پاتریارک آن قوم قرار داد و منجر به شکل گیری “امت ها” بین 
آثوریان شد. آنچه پس از گسترش پاتریارکها بین آثوریان تنها عنصر اتحاد آنها 
شد، سنتهای کهن پیش از گرویدن آنها به مسیحیت بود. اکیتو، عید آغاز سال 
نوی خورشیدی آثوریان، مهمترین و باشکوهترین نمود این اتحاد سنتی است.

در واقع اکیتو با تمام مراسم قومی اش هیچ ارتباطی به مذهب مسیحی آثوریان 
ندارد. برخی از محققان قوم شناس مانند مهرداد بهار و کتایون مزداپور ریشه 
اکیتو را در داستان گیلگمش و الهه ایشتار می جویند. ایشتار، الهه عشق و 
تموز )تابستان( آنگاه که به دنیای مردگان زیر زمین می رود، زمین از سبزه تهی 
می شود و از باروری می افتد. بازگشت ایشتار بر روی زمین در گرو جانشینی 
با  او، »دوموزی« است که  این جانشین همسر  او در دنیای مردگان است و 
لباسی قرمز و دایره و ساز نی لبک )یا ساز قرنا/ سرنا که در فرهنگ آشوری 
برای مراسم تحویل سال اکیتو نواخته می شود( نیمی از سال به دنیای مردگان 
تبعید می شود. این اتفاق همزمان با اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی صورت می 
گیرد. سومریان اعتدال بهاری را »اکیتو« به معنی برداشت جو می نامند که در 
عهد بابلیان به »ریش شاتم« یا رأس السنة، سال تحویل، تغییر نام داد و البته 

اعتدال پاییزی َزگموگ نام داشت.
جشن  این  زمان  و  است  آمیخته  رویش  مفهوم  با  »اکیتو«  آکدی  واژه  اینکه 
هم بین بیست و یکم آذار تا اول نیسان )ششم تا سیزدهم فروردین در تقویم 
جورجیان و بیست و پنجم اسفند تا اول فروردین در تقویم بابلیان( همزمان 
با تغییر فصل صورت می گیرد، باوری اسطوره ای را بین اقوام آثوری رواج می 
دهد که به اعتقاد بنجامین سامر، باستانشناس و استاد دانشگاه نیو وسترن، 

باوری طبیعتگرایانه است.
عنوان  به  را  اکیتو  تاریخ  بیدمید،  جولی  و  اسمیت  جی  چون  مورخینی  اما 
مراسمی کاماًل مذهبی به مردوخ، خدای بابلیان نسبت می دهند. از آنجایی 
که مراسِم دوازده روزه اکیتو تمامًا حول پرستش مردوخ شکل گرفته، این ادعا 

بیشتر مورد توجه است.

مردوخ خدای باروری و آفرینش، پس از حمورابی بین بابلیان و حتی آشوریان 
جایگاه بلندی داشت. در اکیتو، ششگالو، کاهن بزرگ، از معبد بزرگ مردوخ، 
»اسگالیا« در شمال شهر باِبل با اعالن سال نو، مراسم دعا را به مدت یک 
هفته آغاز می کرد. همزمان پادشاه باید به معبد َنبو می رفت و پس از به جا 
آوردن آیینهای مذهبی به معبد َنبو در شهر بورسیپا، در هفده کیلومتری جنوب 
تا در  باز می گشت  باِبل  به  به دعا،  از گذران یک شب  باِبل می رفت و پس 

مراسمی در برابر ُبت مردوخ به گناهان خود اعتراف کند.
ششگالو سیلی محکمی بر صورت پادشاه می زد تا اشک در چشمان پادشاه 
حلقه زند، به نشانه کفار دروغ و گناهان صغیره. در آن هنگام، در حالی که 
پادشاه در برابر مردوخ زانو زده بود، بر او نوید سالی خوش داده می شد و وی به 
همراه ششگالو تا غروب آفتاب به نیایش نرگاو سفید می پرداخت. در روز ششم 
از اکیتو ُبت َنبو به معبد »نینورتا«، جایی که َنبو بر دو اهریمن پیروز شده بود 
آورده می شد و به همراه بقیه بتها به باِبل و نزد مردوخ برده می شد. در روز 
هفتم خدایان ُرفته و پاکیزه می شدند و به میان جمعیت آورده می شدند تا در 
حضور آنها سیاست سال جدید به مردم عرضه شود. پس از این مراسم، خدایان 
را در شهر می گرداندند و مردم به پایکوبی و خواندن آواز می پرداختند. و این 

مراسم تا روز یازدهم نیسان ادامه داشت.
هنری فرانکفورت، باستانشناس دانشگاه شیکاگو، گستره اکیتو را ورای سرزمین 
بابل می داند. وی در کتاب “پادشاهی و خدایان” تاثیر اکیتو را به عنوان قدیمی 
ترین آیین زنده بر فرهنگ بشری بالمنازع می داند و همچون فرد آپریم که در 
پادشاه  ضحاک،  داستان  و  اکیتو  های  ریشه  کردی،  با  پارسی  نوروز  مقایسه 
آشوری را منعکس می کند، صراحتًا ریشه ی نوروز را که به هزاره چهارم یا پنجم 
پیش از میالد مسیح می رسد، بسی پیشتر از حتی اولین مهاجرت اقوام آریایی 
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از ماوراء النهر به فالت ایران بر می شمرد. کارل وان در تون نیز با استناد به 
کتاب تاریخ هرودوت گستره مراسم اکیتو را طی دوره های تاریخی سلوکیان، 
رومیان و تا اواخر سده سوم میالدی تا سوریه و روم شرقی متذکر می شود.
آنچه امروزه به عنوان سال نو خورشیدی در اعتدال بهاری همچنان مبدأ 
تاریخ تقویمی است، به ریشه مشترک نوروز ایرانی و اکیتوی آثوری باز می 
گردد. پس از سلطه آشوریان به سرزمین بابل، اکیتو به نام »خا ب نیسان« 
مشهور شد و مبدأ آن از اول فرودین بر اساس تقویم گریگوری به اول آوریل 

تغییر یافت.
مراسم خا ب نیسان از اواسط دهه پنجاه میالدی به طور منظم و با مراسمی 
نو هر ساله بین آثوریان برگزار می شود. بزرگترین این جشنها در دهوک عراق 
توسط حزب چپ میانه »زوعا« یا جنبش دموکراتیک آشور برگزار می شود 
که تنها حزب از میان هجده حزب آشوری است که سه نماینده در مجلس 

عراق و دو نماینده در مجلس کردستان عراق دارد.
آشوریان  کرمانشاه،  و  تهران  سلماس،  و  اورمیه  شهرهای  در  نیز  ایران  در 
ایران نیز مانند آشوریان عراق با افروختن آتش در چهار سو و نواختن سرنا 
)قرنا( و خواندن سرودها و رقص شیخانی، خا ب نیسان یا همان اکیتو را 
جشن می گیرند. آنها از یک هفته پیش از اکیتو به خانه تکانی، سبز کردن 
گندم، و زیارت مقابر درگذشتگان می پردازند و در طول دوازده روز اکیتو، 
درست مانند ایرانیان، به دیدار اقوام و آشنایان می روند. امسال، آشوریان 
سال 6763 آشوری، و کلدانیان که به تقویم بابلی پایبند اند سال 7313 
را آغاز می کنند. سال در پیش رو برای آشوریان ایران رنگ و بوی منحصر 
بفردی خواهد داشت، زیرا عالوه بر برگزاری جشن نوروز و اکیتو، عید پاک 
اکنون شور و شوق  از هم  و  ایام مصادف شده است  این  با  نیز  مسیحیان 

خاصی بین آنان برای جشن امسال برپاست.
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داستان کوتاه

بازهم عشق !                                              از منصور زالی 
) یک خاطره ( 

 
می خواستم بگویم : روزی روزگاری توی این شهر خراب ، آدمی بود بیقرار 
را  بود و کمی هم سرتق ، بعد هم خواننده  وبی تاب که همیشه عاشق 
ببرم به کوچه پسکوچه های پیچ واپیچ که گم وگور در حدس و گمان هیچ 
نشانی از او پیدا نکند . اما حیفم آمد آدرس عوضی بدهم و نابجا حدیث 
عشق و عاشقیم را راوی دیگری غیر از خودم روایت کند . چرا خودم را 
با  بیان خاطره  آن گذشته  از  نکنم ؟  را دوباره مزمزه  لذتش  و  قایم کنم 
راوی اول شخص الفت بیشتر و حال و هوای بهتری دارد . و اما .......
و  یی  بودم ، غالبا دراوج شیداِِ را شناختم همیشه عاشق  از وقتی خودم 
بندرت سودایی . حاال هم یکی شاید هم دو تا از تب و تابهایی را که مدتها 
بیتابم کرده بود برایتان میگویم :  بیشتراز سالی دو سه بار گذارم به آنجا 
نمی افتاد ، اما از وقتی اورا دیدم یکشنبه ها را به آنجا می رفتم ، او کار 
میکرد و میگفت منهم نگاهش میکردم و می شنیدم . از خودش گفته بود 
و از اطرافیانش ، قرار و مدارمان را گذاشته بودیم کارش که تمام میشد 
منهم از بقیه خداحافظی میکردم و با هم بیرون می آمدیم ، من اورا تا 
ایستگاه اتوبوس همراهی میکردم . سوار میشد و میرفت و من بی تاب تا 

دیدار بعد .  یکی از روزهای یکشنبه که به آنجا 
رفتم غیراز او کسی خانه نبود . روبرویش نشستم 
چشمهایش راپائین انداخته بود و تعریف میکرد 
، منهم بر و بر نگاهش میکردم وکلمه ها را می 
، چشمهایم  میکرد  بلند  که  را  قاپیدم چشمش 
را پائین می انداختم . پاک عاشقش شده بودم 
عاشق چینش و عاشق کمانش . با خودم گفتم 
مگر  شمردم  شمردم،  بشمرم،  باید  را  ها  چین 
میشد انگار هزار چین . دل من البالی چین ها 
گم شده بود . البد می پرسید چین زلف یا دامن 
؟! نه عزیزان من ، من عاشق چین های صورت 
ننه معصومه و کمان قامت تکیده اش شده بودم 
پاک  لپه   ، شوری  زمین  از  خسته  روز  آن  که 
سالته  چند  معصوم  "ننه  پرسیدم  وقتی  میکرد. 
" هفتادهم بیشتر ، سجلدم گم شد ،  ؟" گفت 
میگفت  را  زهرا  بوئین  زلزلۀ  آوار  ماند".  آوار  زیر 
او  از  را  پسرش  تنها  و  کارش  و  بیشتر کس  که 
گرفته بود و دوتا نوه ده ساله و هشت ساله به 

نام های علی ونرگس برای او گذاشته بود . ننه معصوم هم بچه ها را به 
دوش گرفته بود و آمده بود تهران و توی یک اطاق اجاره ای اطراق کرده 
بود . روزها می رفت خانه مردم کار میکرد ، جاروکشی ، زمین شوری ، 
پاک کردن شیشه ها . هر کاری که داشتند و غروب که برمیگشت از پولی 
که گرفته بود چیزی می خرید برای سد جوع بچه ها و کمی هم برای اجاره 
خانه کنار میگذاشت. یکشنبه ها خانه یکی از منسوبان من می آمد. یک 
روز دم ایستگاه اتوبوس گفتم "ننه معصوم میشه منهم باهات بیام " گفت " 
نه مادر خونۀ ما قابل شما را نداره راه هم دوره تا نصف شب هم نمیتونی 
واصرار   " ببینم  رو  بچه ها  " میخوام  " گفتم  مادر  برگردی، خسته میشی 
کردم ، قبول کرد . با اتوبوس رفتیم میدان انقالب که آنوقتها بیست وچهار 
اسفند میگفتند. از آنجا سوار اتوبوس شدیم رفتیم میدان گمرک، از آنجا 
سوار اتوبوس شدیم رفتیم سه راه آذری ، از آنجا سوار اتوبوس شدیم رفتیم 
انتهای امامزاده حسن، از آنجا پیاده رفتیم پشت خط آهن . از آنجا رفتیم 
 ، بیرمق  و  زرد  ها  رفتیم چهره   ، ها  بچه  میلولیدند  توی خاک  ...رفتیم 
رفتیم دیوارهای کاهگلی وخراشها و زخم های داغمه بسته بردست وصورت 
بچه ها و رسیدیم . دو پسر بچه الغر گآلویز شده بودند بقصد دعوا ، یکی 
از آنها که یقه دیگری را گرفته بود بچنگ ، ما را که دید رها کرد و دوید 
بطرف ما و سالم کرد. ننه معصوم که خمیده بود خم تر شد و اورا بوسید 
و پرسید " علی جان نرگس کجاست؟ " علی گفت " تو اطاق خوابیده " به 
اطاق رفتیم . اطاقکی تک افتاده گوشۀ حیاط که قبال انباری بوده و ننه 
معصوم به ماهی چهارده تومان اجاره کرده بود . زیر لحافی پاره و چرک 
گرفته موجودی می پیچید و تاب می خورد ، ننه معصوم هراسان ببالینش 
رفت و لحاف را پس زد ، دخترک دست هایش را گره کرده بود و بر شکمش 
می  نفس  بریده  بریده   ، لرزید  می  عرق  و خیس  پریده  رنگ   ، فشرد  می 
کشید ، ننه معصوم دستپاچه کنارش چهار زانو نشست دستش را گرفت و 
با دست دیگر پیشانیش را لمس کرد، لحظه ای انگار همه چیز از حرکت 
ایستاد بعد سرش را باال آورد گنگ و مات . یکباره وهمی به ذهنم خلید 
نکند تندیس درد است که آنجا نشانده اند و یا ننه معصوم قالب تهی کرده 
است . و بعد ... مبهوت خط نگاهش بر دیوار کاهگلی نیم دور چرخید و 
برگشت به من که رسید ضجه زد " نرگسم داره میره ... میره پیش باباش 
" وگریه اش ترکید و آسمان را نشانه رفت که " این را هم به من روا ندیدی 
نزدیک  پرسیدم گفتند  را  را روی دست گرفتم ونشانی دکتر  "  دختر بچه 
خط آهن . ننه معصوم را قسم دادم که نیآید و دویدم . می دویدم و می 
پرسیدم ، می دویدم و می پرسیدم. در مطب دکتر ساالرتاش که نرگس را 
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روی تخت گذاشتم آن چنان نفس نفس می زدم که نتوانستم به سوال های 
دکتر جوابی بدهم . دکتر معطل من نشد ، گوشی گذاشت ، نقطه به نقطه 
همه اعضای بدنش را معاینه کرد فشارش را اندازه گرفت ، رو بمن گفت 
سوء تغذیه است اگر نمی آوردید . . . و حرفش را ناتمام گذاشت . آمپول 
زد چند تا خودش تزریق کرد ، به او آب میوه خوراند ... قرص داد در چند 
نوبت وبا فاصله های متفاوت ، سرم وصل کرد دو بار ، به دیوار مطب که 
نگاه کردم داخل قابی چوبی ، ساعت کار دکتر را نوشته بود : ) سه تا هفت 
بعد از ظهر( ساعت را دیدم از نه گذشته بود . دکتر بازهم مشغول بود . 
کارهای دکتر را مرور کردم و جیبم را . همان روز حقوق گرفته بودم . پس 
از کسر مساعده و پرداخت اجاره و خرید مختصری برای خانه و نفری ده 
تومان پول تو جیبی ماهانۀ پسرهام ، صد و شصت تومان بیشتر نمانده بود 
این بود، دستمزد چندین  از  . بهای داروهائی که دکتر مصرف کرد بیش 
ساعت تالش بی وقفه دکتر هم به آن اضافه میشد ، با خودم کلنجار میرفتم 
" صد وشصت تومان را میدم ساعتم را هم گرو میذارم که بقیه اش را فردا 
تهیه کنم وبیارم ، اگه قبول کنه؟" ساعت یک ربع از ده گذشته بود که دکتر 
با مهربانی نرگس را از روی تخت بلند کرد بوسید و زمین گذاشت . صورت 
نرگس گل انداخته بود قبراق و سرحال . دکتر لبخندی زد و نشست پشت 
میزش و نسخه نوشت بلند باال . دلم لرزید ، به رویم نیآوردم و بعد بلند 
شد رفت طرف قفسۀ داروها ، نسخه را نگاه می کرد و داروها را یکی یکی 
آورد ، در مورد هرکدام توضیح می داد  از قفسه های مختلف بیرون می 
و روی جعبه یا پوشش دارو می نوشت و به تأکید سفارش می کرد بموقع 
را در کیسه ریخت و به دستم داد. گفتم شرمنده  مصرف کنیم. دارو ها 
آقای دکتر شما ساعت هفت می بایست تشریف می بردید و حاال ساعت ده 
و نیم است ، خسته شدید ! گفت " مزدم را که بگیرم خستگیم در میره ". 
به جیبم فکر کردم و سردم شد. پرسیدم چقدر تقدیم کنم ؟ گفت باید حساب 
کنم. منتظر ایستادم. دفتری را از داخل کشو درآورد ، داروها را یک به یک 
با دفتر مقابله کرد و روی یادداشت چیزی نوشت ، بعد جمع بست ، دل 
توی سینه ام تنگی میکرد و دهنم خشک شده بود، لحظه ها چقدر سنگین 
می گذشت. سربلند کرد و گفت چهل وپنجزار. مغزم ورم کرد، داغ شد و 
می خواست شقیقه را بشکافد و نپرسیدم که چهل وپنج هزار چی ؟ تومان 
یا ریال !؟.  هاج و واج نگاه کردم ، بخودم که آمدم پرسیدم ، گفت چهار 
تومان و پنج قران ، گفتم آقای دکتر آخه ... گفت ببین تمام داروهائی که 
مصرف کردم و بهتون دادم ببرین یا اشانتیونه و یا اشخاصی که خودشون 
خواستند و توانائیش را داشتند تأمین کردند غیر از دوقلم که قیمت اون 
هم همان چهار تومان و پنج زاره . گفتم چهار ساعت و نیم زحمت خودتان 
چی؟ من میتونم مقداری پرداخت کنم گفت " من صبح ها جائی کار می 
کنم که زندگیم را تأمین می کنه و بعد از ظهرها هم اینجا هستم وقف این 
محله و مردمش ، تا هر موقع مریض داشته باشم میمانم ، من مزدم را 
گرفتم ، مزد من سالمت این خانم کوچولو است ، اجرم را ضایع مکن ". چه 
می توانستم بگویم ، نمی توانستم که چیزی بگویم ، گلویم گرفته بود ازدر 
که بیرون آمدیم نرگس که دستش توی دستم بود سرش را باال گرفت و با 
لحن بچه گانه اش گفت " آقاهه واسه چی گریه می کنی " چه جوری بهش 
می گفتم که این صاحب مردۀ هزار پاره یک تکه اش هم اینجا جا ماند ، 
چه جورمی گفتم که باز عاشق شدم. بقیه سرگذشت ننه معصوم و بچه ها 
سهم خودم و مرثیه ی تنهائی خودم اما ماجرای ساالرتاش قصه نیست . 
توی این شهر خراب من این آدم را دیدم ، دکتر ساالرتاش را ، که مطبش 
انتهای امامزاده حسن پشت خط آهن بود . این اسم را بخاطر بسپارید و 
اگر روزی از سر اتفاق اورا دیدید بگوئید یک نفر بیدل سال ها عاشقت بود 
وهنوز هم هست. من سالهاست در اندیشه ام که در قبال انسانیت عظیم 

این عزیز چگونه می توان ادای دین کرد؟ شما بگوئید.
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www.pccus.org

                   نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود
                       نظرات مطرح شده در مقاالت، الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.

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

           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 151( مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا 30مارس  

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

    

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858(   

شنبه 1 مارس 2014ساعت 8 شب
 UTC کنسرت هنگام       در سالن

9 مارس ساعت 6 بعد از ظهر 2014
نمایش فیلم )دونده( در محل مرکز ایرانیان 

سه شنبه 18 مارس 2014 از ساعت 7 بعد از ظهر
چهارشنبه سوری با همکاری خانه ایران و انجمن متخصصین ایرانی 

    NTC Park:  2455 Cushing Rd, San Diego, CA  92106در

شنبه22 مارس 2014 
جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان و انجمن متخصصین ایرانی 

تلفن تماس: ۹۳55 ـ 55۲ ـ 858

یکشنبه 30 مارس 2014 از ساعت 10 صبح 
سیزده بدر با همکاری انجمن متخصصین و خانه ایران 

NTC Park:  2455 Cushing Rd, San Diego, CA  92106

5 و 6 آوریل از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر
گشایش مرکز ایرانیان 

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن: 9634ـ735 )858( 

آموزش سنتور زیر نظر آرش دانا   تلفن: 1851ـ278 )619(
کارگاه دف   سه شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 
 در محل دفتر کانون فرهنگی  زیر نظر علی صدر

تلفن: 9355ـ552 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

یکشنبه 9 مارس 2014 
جشن سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن در مرکز ایرانیان

از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر 
15 مارس 2014 جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو 

کالسها:
شعبه اول:  روز های یکشنبه از  9:30 صبح تا  1 بعد از ظهر

شعبه دوم:  روزهای پنجشنبه 6 ـ 8 بعد از ظهر
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
For more information: 858 9355ـ552 ـ

 آکادمی رقص های ملی 9355 ـ552 )858(
ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM   1:00 PM

روز های یکشنبه از  9:30 صبح تا  1 بعد از ظهر
Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road   San Diego, CA 92129

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی  ـ آمریکایی

    www.iasfund.org)858( 552تلفن  9355 ـ   

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(
بازار خیریه  یک دالر در ماه      یکشنبه 9 مارس 2014 

 10 صبح تا 12 ظهر   درمحل مرکز ایرانیان
6790 Top Gun St. #7, San Diego,  CA 92121
Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
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 ۱۲ تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک

روز ایران در پارک بلبوا    یکشنبه 23 مارس   از ساعت 11 تا 5 بعدازظهر

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

 انجمن کتاب  آخرین شنبه  هر ماه
Iranian ـAmerican Center (IAC)
6790 Top Gun St. #7, San Diego,  CA 92121
Tel (858) 552 9355ـ

Center for World Music                 مرکز دنیای موسیقی
         www.centerforworldmusic.com
Coast Blvd. La Jolla, CA  92037 1133
http://nakhnamaa.blogfa.com

شبکه ایرانی- آمریکایی علوم زیستی 
جشن نوروز ی    8 مارس  در محل تاالر صوفی

  www.ialsn.org
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هابیل: شنیدی توی شیراز دو نفر رو در مال عام اعدام کردن؟ ماشاال توی این 
وانفسا از نظر رکورد اجرای حکم اعدام در سطح جهانی فقط با چین رقابت می کنیم. 
در مالء  نفر   50 اینا حدود  از  اعدام شدن.  نفر   400 از  بیشتر  ایران  تو  پارسال 
عام حکمشون اجرا شده. می دونی یعنی چی؟ یعنی این که مردم جمع شدن 
و اعدام یه بنده خدا رو تماشا کردن. این که مردم چرا جمع می شن و جون 
کندن یه بدبختی براشون جالبه یه بحث دیگه اس. ولی آیا واقعا خجالت نداره 
که توی این دوره و زمونه این شیوه های قرون وسطایی رو هنوز اجرا می کنن؟

قابیل: خوب قانونه دیگه. اگه قانون رو اجرا نکنن که داد و بیدادت می ره به 
فلک که چرا قانون رو کسی رعایت نمی کنن . حکم اعدام هم توی شرع و هم 
تو قوانین کیفری کشور به رسمیت شناخته شده. وقتی طرف محاکمه شده و 
حکم اعدام گرفته، خب چکارش کنن؟ می دونی جرم اون دو نفر چی بوده؟ 
یکی شون یک دختر 8 ساله رو می دزده بهش تجاوز می کنه بعد می کشه. بعد 
هم که می گیرنش اعتراف می کنه. اون یکی دیگه به چند تا زن تجاوز کرده و 
اونا رو کشته. هر دوشون محاکمه شدن و حکم گرفتن. نه سیاسی بودن نه چیز 
دیگه. قاتل های وحشتناکی بودن که باید مجازات می شدن. بعد هم مقابل 
مردم اعدام می شوند که برای بقیه درس عبرت بشه. یه جوری می گی اعدام 

کردن که انگار بی گناه بودن. 

هابیل: نه اصال منظور من این نیست که بی گناه بودن. البته که منم دلم می 
خواد این آدمایی که به این وضع فجیع آدمای دیگه رو از بین بردن محاکمه و 
مجازات بشن. مشکل من خود نفس اعدامه. به عقیده من هیچ کس حق نداره 
تحت هیچ عنوانی جون کس دیگه ای رو بگیره.  من با این گفته که نمی دونم 
هم از کیه اعتقاد دارم که می گه »کسی که انسانی رو می کشه در خودش انسان 
بودن رو می کشه.« این که اجرای حکم اعدام باعث می شه که دیگران عبرت 
بگیرن، همه اش چرته! همه اینهایی که آدم کشتن آیا نمی دونستن که اگه گیر 
بیفتن اعدام می شن. آیا این باعث شده که در کارشون تجدید نظر بکنن؟ همه 
آمار و ارقام نشون می ده که کسی که در اون مرحله عصبانیت که جون یکی 

دیگه رو گرفته، اصال به این فکر نکرده که حکمش اعدامه یا حبس ابد؟

قابیل: خیلی خب. به فرض این که حرف تو درست باشه و اون کسی که ناگهانی 
دچار عصبانیت و جنون می شه به آخر کارش فکر نمی کنه. پس تکلیف اون 
کسی که از قبل واسه کشتن و تجاوز برنامه ریزی می کنه چیه؟ یا اون کسی که 
مثال واسه پول اجیر می شه که بره یکی رو سر به نیست کنه؟ آیا لطف سرکار 
شامل حال اونام می شه؟ آیا نباید این آشغاال رو از بین برد؟ زنده بودن اونا چه 
نفعی واسه جامعه داره؟ حاال به فرض که تا آخر عمرشونم توی زندون بمونن. 
واسه خیلی از اینا زندگی توی زندون خیلی بهتر از زندگی سگی ایه که بیرون 
دارن. تو که این قدر دل رحمی، چرا دلت واسه خانواده اون بیچاره ای که کشته 
شده نمی سوزه. کسانی که عزیزشون توسط این جونورها از زندگی محروم شده، 

آیا اینا سزاوار مجازات و انتقام نیستن؟

هابیل: ببین همون طور که گفتم من مخالف مجازات این افراد نیستم. معتقدم 
بپوسن. هر جامعه  تا  بمونن  زندان  در  و  بشن  برداشته  از جامعه  باید  اینا  که 
متمدنی همین کار رو می کنه. با کشتن این افراد چه نفعی به جامعه می رسه؟ 
جز این که به بچه ها مون یاد می دیم که کشتن درسته و فقط شرایط فرق می 
کنه که کدوم ور معادله باشی؟ آیا فقط این کار و می کنیم که دلمون خنک 
بشه؟ یا این که کشتن این افراد، شرایط اون کسانی رو که عزیزانشون کشته 
شده رو راحت می کنه؟ این تفکرات قرون وسطایی ای حتی عصر حجریه. توی 
ایران فشار رو می ذارن روی خانواده مقتول ، یعنی به اصطالح »صاحب دم«. 
اگه صاحب دم راضی بشه طرف حبس می گیره، اگه نه اعدام می شه. حاال تنها 
سیستم قضایی نیست که در مورد عاقبت افراد تصمیم می گیره، بلکه تصمیم 
می افته گردن خانواده و صاحب دم که قانون رو اجرا کنه. سیستمی به وجود 
اومده که جون آدم اصال ارزشی نداره. این قدر از چپ و راست مردم زیر ضربه 
اند که مردن و زنده بودن دیگه تفاوتی رو که باید نداره. در حالی که جون آدم 

ارزشمندترین پدیده ایه که وجود داره. واسه همین اآلن تقریبا همه کشورهای 
پیشرفته دنیا غیر از یکی دو تا، مجازات اعدام رو گذاشتن کنار. طبق فلسفه 
تو توی این کشورها باید مردم چپ و راست همدیگه رو بکشن، چون مجازات 
اعدام وجود نداره. در صورتی که اصال این طور نیست و اصوال تعداد قتل و 

تجاوز بیشتر که نیست کمتر هم شده.

قابیل: قانون مجازات ایران حرف آخر رو در رابطه با اعدام به »صاحب دم« 
داده. خوب این فراد اگه مخالف مجازات اعدام هستن می تونن رضایت بدن 
و طرف بره حبس ابد. ولی چرا این کار رو نمی کنن، چون می خوان انتقام 
بگیرن. چه چیز انتقام گرفتن بده؟ طرف اومده عزیز اونا رو از زندگی محروم 
قانون  من  نظر  به  کنن.  محروم  زندگی  از  اونو  خوان  می  که  طبیعیه  کرده. 
خوبیه. حاال برگردیم به کشورهای به اصطالح »متمدن«.  توی همین آمریکا 
که پیشرفته ترین کشور دنیاست، مجازات اعدام وجود داره، حاال نه توی همه 
ایالت ها. فکر می کنم توی بیست و سه ایالت، مجازات اعدام رسمیت داره. 
چند بار هم اونو به رفراندوم گذاشتن و باز اکثر مردم رای دادن که اعدام وجود 
داشته باشه. خوب این حق مردمه. مگه دمکراسی همین نیست؟ البته به نظر 
من سیستم اون جور که باید و شاید کار نمی کنه. چون خیلی وقتا از وقتی که 
طرف به اعدام محکوم می شه تا وقتی حکم اجرا بشه ده بیست سال طول می 
کشه،.که به نظر من همه اش وقت تلف کردن و هرز دادن پول مالیات مردمه. 
باید زد و کلک کارو کند. می افته گیر این وکیال. اونام تا جون دارن سیستم 

رو می دوشن.

قانون  باید  قانونه.  مملکت  جا  این  نیست.  سیستم  دوشیدن  مساله  هابیل: 
رو حتی عقب افتاده و ارتجاعی هم باشه رعایت کرد. اونام همه راه ها رو، از 
تقاضای فرجام به دادگاه باالتر گرفته تا محاکمه مجدد، باید امتحان کنن. چون 
حتما دالیل محکمه پسند دارن. از طبیعی بودن حق انتقام صحبت می کنی. 
آره حق طبیعیه، ولی ما که توی طبیعت زندگی نمی کنیم. دوران قانون جنگل 
خیلی وقته سپری شده. ما توی تمدن و با قوانین مدرن زندگی می کنیم. قانون 
حقوق بشر حق زندگی همه افراد بشر رو محترم می دونه و هیچ کس حق زیر 
آره متاسفانه هنوز توی  آمریکا رو مثال می زنی.  نداره.  رو  پا گذاشتن قانون 
بیست و سه ایالت حکم اعدام رسمیت داره. ولی توی همین ایالت ها هم غیر 
از تگزاس که احتماال هنوز پیرو قوانین طبیعیه، حکم اعدام به ندرت اجرا می 
شه. توی این ده پونزده سال گذشته حدود هشتاد و پنج حکم اعدام لغو شده و 
حتی طرف از زندان آزاد هم شده. معلوم شده که برای او پرونده سازی کردن یا 
شهادت غلط دادن. در حال حاضر تا اون جایی که من می دونم گروهی وکیل 
ها هستند.  پرونده  این  دنبال  گناهی«  بی  »پروژه  زیرعنوان  دانشگاه  تا  دو  با 
اونا با آزمایش های مجدد و استفاده از دی ان ای تونستن بی گناهی این همه 
آدم رو ثابت کنن. متاسفانه بعضی از این پرونده ها بعد از اجرای اعدام و مرگ 
محکوم به نتیجه رسیده. خوب جواب اینا رو چی می دی؟  این که چقدر مردم 
بی گناه که عمدتا هم از سیاه ها واقلیت ها هستند به غلط به اعدام محکوم 

شدن و از بین رفتن؟
قابیل: خوب همه سیستم ها اشتباه می کنن ولی صدها مورد دیگه هم حتما 
هست که طرف گناه کار بوده و به سزای اعمالش رسیده. من باز تاکید می کنم 
معیار رای مردمه. اگه مردم طرفدار حکم اعدام هستن حتما دلیل خودشونو 
هم دارن. حاال چون با نظر جناب عالی مخالفن طرفدار قانون جنگلن؟ ببینم 
تو واسه یه لحظه خودتو جای اون آدمی بذار که یه جعلق عزیزتو ازت گرفته. 
تو خودت نمی خوای طرف رو خفه کنی؟ خیل راحته آدم دور بشینه و به همه 
درس اخالق بده! یا اون تروریستی که بمب گذاشه و یا یک عده مردم بی گناه 
رو به رگبار بسته یا اون گنگای ریز و درشت، که واسه جا انداختن خودشون 
توی محله ها، آدم های بی گناه رو به گوله می بندن. به خدا مجازات اعدام 
هم واسه اینا کمه. چون یه بار اعدام می شن و راحت. ولی داغی رو به دل این 
همه آدم گذاشتن تا ابد می مونه و با هیچی از بین نمی ره. منم موافقم که 
جون آدم گرانب ها ترین چیزهاست. واسه همین این گرانبهاترین دارایی اونا رو 

باید ازشون گرفت.

مجازات اعدامهابیل و قابیل
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این فقط  و  برخورد کنی همین جوریه  با قضیه  احساسی  اگه  آره،  هابیل: 
جنبه دل خنک شدن و انتقام داره. اگه من خودم خدای نکرده توی اون 
شرایط قرار بگیرم فقط امیدوارم که بتونم به احساساتم غلبه کنم و منطقی 
عمل کنم. می دونم خیلی سخته. به نظر من خواستن حکم اعدام واسه هر 
کسی فقط همین جنبه انتقامی رو داره، و اال اون تروریست و یا اون عضو 
فالن گنگ به تنها چیزی که فکر نمی کنه اینه که اگه گیر افتاد چی می شه. 
اونا جون باخته ان. مرگ با اونا زندگی می کنه. می خوای اونارو از مرگ 
بترسونی؟ بعد هم از رای مردم حرف می زنی. از کی تا حاال رای مردم مطلق 
شده؟ مگه مردم اشتباه نمی کنن؟ چند هزار نمونه می خوای برات ردیف 
کنم که مردم ضد منافع خودشون رای دادن؟ مردم رو باید آگاه کرد. همون 
طور که توی همین آمریکا در بیست و هفت ایالت حکم اعدام لغو شده و 
حتی از اون بیست و سه ایالت هم خیلی از احکام معلق شده. توی خود 
ایران اآلن جنبش ضد اعدام خیلی قوی شده. آدم های سرشناسی هم اونو 
رهبری می کنن. آگاه کردن مردم تنها راهه. اون تماشاچیایی هم که می رن 
صحنه های اعدام رو تماشا می کنن صرفا از ناآگاهی شونه. در نظر داشته 
باش که توی همین ایران تعداد کمی از اعدام ها در مالء عام انجام می شه. 
به خاطر این که کم کم دارن به جنبه غیر انسانی اون واقف می شن. توی 
آمریکا هم در اون ایالت هایی که هنوز مذهب دارای قدرته از اعدام دفاع 
می کنن. از یه طرف سقط جنین رو در هر مرحله ای رد می کنن و از جنین 
به عنوان یک انسان دفاع می کنن، از طرف دیگه ابایی ندارن که آدم های 

گنده رو بکشن. اگه این هیپوکراسی نیست پس چیه؟
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) بهروز شعیبی، ۱۳۹۲(
» بخشیدن یا نبخشیدن؛ مساله این است«

دهلیز اولین فیلم بلنِد بهروز شعیبی در مقاِم کارگردانی است. پیش از این او 
به عنواِن بازیگر و دستیار کارگردان فعالیت داشت. از مهم ترین فیلم هایی که 
شعیبی در آن ها حضور داشت می توان دو فیلم را نام برد که هر یک سر آغاز دوره 
ی جدیدی در زندگی  هنری او بود. نخست، حضورش در فیلم »آژانس شیشه 
ای « )ابراهیم حاتمی کیا، 1376( بود که به خوبی  در نقش سلمان )پسِر حاج 
کاظم، پرویز پرستویی( درخشید و توجه بسیاری از منتقدان را به خود جلب 
کرد. حضوِر او در فیلم حاتمی کیا باعث آشنایی اش با بزرگاِن سینما شد و او 
را با حرفه دومش یعنی  دستیاری کارگردانی آشنا کرد. سپس او با کارگردانانی 

فرزاد  معتمدی،  احمدرضا  چون 
شالیزه  و  جیرانی  فریدون  موتمن، 
پر  حضوِر  دومین  کرد.  کار  عارفپور 
رنگ شعیبی در فیلم »طال و مس« 
)همایون اسعدیان، 1387( بود؛ او 
در این فیلم نقِش طلبه ای  را بازی 
تهران  به  تحصیل  برای  که  می کرد 
همسرش  بیماری  درگیر  و  آید  می 
می شود. حضور او در این فیلم نه 
تنها توجه منتقدان و سینما گران را 
به خود جلب کرد، بلکه تماشاگران 
با استعدادی جوان و پر انرژی روبرو 
به  ورودش  ابتدای  در  که  شدند 
سینما تماِم توجه را از آن خود کرده 
شعیبی  موفقیت،  این  از  پس  بود. 
در  کیا  حاتمی  ابراهیم  با  دیگر  بار 
 »1389 جشن،  یک  »گزارش  فیلم 
همکاری کرد که متأسفانه این فیلم 

هیچ گاه رنگ پرده را ندید و هم چنان توسِط وزارت ارشاد توقیف است. پس از 
آن فیلم، او دیگر درنگ نکرد، و شروع به پیش تولیِد اولین فیلم بلندش کرد. 
»دهلیز« حاصِل تماِم تالش های شعیبی بود؛ فیلمی که هم در جشنواره و هم 
در اکراِن عمومی  به یکی  از مهم ترین فیلم های سال های اخیر تبدیل شد و برنده 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو 

)مسابقه فیلم های اول( شد.
فیلم زندگی  شیوا )هانیه توسلی( را به تصویر می کشد که در تالش برای جلوگیری 
از حکِم قصاِص همسرش )رضا عطاران( است. رودر رویی او با مشکالِت زندگی ، 
بزرگ کردِن پسرش، و گرفتن رضایت مواردی است که شیوا را به چالش می 
کشانند. اولین نکته ی مورِد بحِث فیلم، داستاِن آن است. ما بار ها قصه ای  
شبیه به »دهلیز« را در سینما و تلویزیون دیده ایم. فیلم هایی مثِل »دِم صبح«، 
خیلی   و  هستم«  مادر  »من   ، پایان«  »سوِت  بسته«،  چشماِن  با  »زندگی  
فیلم های دیگر، همگی  موضوع قصاص و رضایت گرفتن را به تصویر کشیده اند. 
اما نکته ای  که در خیلی  موارد »دهلیز« را متمایز می کند، این است که فیلم 
به هیچ عنوان وقتش را صرِف پروسه ی رضایت گرفتن، و عذاب وجداِن قاتل 
نمی کند، بلکه تماِم تمرکِز خود را بر روی نشان دادِن تاثیراِت این حادثه بر 
اخالقیات افراد می گذارد. مضمون ملتهب و حساس و خطیر فیلم یعنی قصاص 
آن چنان دستمایه فیلم قرارگرفته که نه از آن بوی مقاومت و مقابله با آموزه ها 
زمینه  یک  بلکه  رسد،  نظر می  به  نمایی  نه سیاه  و  آید  برمی  دینی  احکام  و 
اجتماعی با فضایی عاطفی را به نمایش می گذرد. به طوِر مثال، یکی  از مهم 
ترین شخصیت های فیلم امیر علی ، فرزنِد خانواده است. او به تازگی به کالِس 
اول رفته است، و بعد از گذشِت پنج سال به او گفته شده که پدرش در زندان 

است. با شنیدِن این واقعیت دنیای کودکانه اش به هم می ریزد، زیرا او توانایی 
درک این قضیه را ندارد. او به هیچ عنوان نمی تواند قبول کند که پدری را که 
سال ها فکر می کرد رفته است حاال باید در زندان ببیند. در عین این ناباوری، 
او تصمیم به شکست نمی گیرد، و سعی  می کند شرایِط جدید خود را درک کند؛ 
به همین دلیل او تبدیل می شود به تکیه گاهی برای مادر، و پسری شیرین و 
مهربان برای پدر. سکانس های مقابله او و پدرش در زندان از قوی ترین و در عین 
حال دلپذیرترین قسمت های فیلم است. سادگی  و صمیمیت رابطه پدر و پسر 
پس از گذشت پنج سال به زیبایی  به تصویر کشیده شده است. بازی محمدرضا 
شیرخانلو در نقش امیرعلی که سعی  دارد دنیای آدم بزرگ ها را به چالش بکشد 
ستودنی است. رضا عطاران که نقِش پدِر خانواده را بازی می کند، به زیبایی  از 
پِس اجرای نقش خود بر آمده است. عطاران که غالبأ با نقش های کمیک به 
مخاطب ایرانی  شناسانده شده، این بار در نقش یک معلم که در یک درگیری 
خیابانی به طور غیر عمد باعث کشته شدن فردی شده ظاهر شده است. بازی 
عطاران بیشتر بر مبنای نگاه های سرد و طوالنی  است که خود نشان از بهت و 
ناباوری است. در کنار شخصیت های پدر و پسر، شخصیت مادر نیز پرداختی 
مناسب دارد. مادر نقشی محوری و پس زمینه دارد و همه کارها را مرتب می 
کند. این نقش جذاب به راحتی می توانست فرصت بسیار بیشتری از متن را 
اشغال کند اما قدرت این نقش به پس زمینگی آن بود. عشق بین مرد و زن نیز 
بدون اغراق، واقعی و قابل لمس است. 
هانیه توسلی که برای بازی در این فیلم 
بازیگر نقِش اول  بلوریِن بهترین  سیمرغ 
زِن جشنواره را از آن خود کرد، به زیبایی  
سختی ها و چالش های شیوا را به تصویر 
می کشد. او می تواند نمونه ی خوبی  از 
یک زِن ایرانی  باشد. زنی  که با تالش و 
کوشش سعی  در به وجود آوردِن آرامش 
دارد. به طور ّکل می توان نتیجه گرفت 
»دهلیز« چه در ریتم و روایتش و چه در 
شخصیت پردازی و درامش، فیلم پخته 
و آرام و در عین حال ملتهب و سختی به 
نظر می رسد که قوت و دقت کارگردانی 
و فیلمنامه درست و بازی های روان و به 
اندازه اش، کمک کرده تا این مجموعه 
به درستی و اصالت، کنار هم گرد آمده 
و نتیجه ی درخشان و آبرومندی را رقم 

زده است.
یکی  دیگر از نکاِت مثبت فیلم طراحی صحنه آن است. به عنوان مثال فضای 
زیبایی   یا برف  اتفاقات آن جاست.  اتاق مالقات خنثی کننده سنگینی  سفید 
که در زمین فوتبال در حال باریدن است، فضای سرد و خشک آن جا را بسیار 
لطیف و شاعرانه کرده است. اما انتخاب اسم »دهلیز« از دیگر نکات کلیدِی 
از دوران  از فیلم، پدر در حال تعریف کردِن خاطره ای   فیلم است. در جایی  
کودکی اش است؛ این که چطور از راهروی تاریک خانه ی مادر بزرگ که به آن 
ترسیده  آن می  از  رد می شده، چون که همیشه  به سرعت  دهلیز می گفتند 
است. و حاال تماِم فیلم در مورد ترس است: ترِس شیوا برای از دست دادِن 
شوهرش، ترس امیرعلی برای از دست دادِن پدرش، ترس پدر برای از دست 
دادِن خانواده ش اش، و حتی ترس خانواده ی مقتول برای پایمال شدِن خوِن 
فرزندشان. دهلیز یک شاهکار به تمام معنا نیست اما یک شروع فوق العاده 
است. یک قدم کوچک ارزشمند. دهلیز یک فیلم موفق است چرا که قبل از هر 
چیز فیلم است و مخاطب را تا انتها می نشاند. موفق است چرا که می تواند 
بارها تماشاگر را همراه خود کند. دهلیز فیلم موفقی است چرا که ادعایی بزرگ 
ندارد بلکه همان محدوده کوچک را خوب شخم می زند. چرا که به موضوعی 
حساس و پیچیده می پردازد. چرا که آن موضوع حساس را به شایستگی به 

نمایش می گذارد.

پوزش: در شماره گذشته در صفحه بررسی فیلم نام خانم تانیا احمدی به عنوان 
نویسنده به اشتباه درج نشده بود.
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جدول 150  

1ـ شهری در استان گیالن  ـ کفش ترکی 2 ـ قاتل ، جانی  ـ آخر، سرانجام  
ـ گفت و گو 3 ـ مقابل پایین ـ بیست و یکمین سوره قرآن  ـ خداحافظی 4 ـ 

نشان و مدال  ـ حرص و طمع ـ دستگاه پمپاژ 5 ـ سایه ـ مار آذری ـ نوعی 
ترشی 6 ـ مادر عرب ـ چهره زیبا را به آن تشبیه کنند ـ متاع ، جنس ـ خط 
کش مهندسی 7 ـ پول کم ارزش قدیمی ـ مخترع سینما ـ جمع دولت 8 ـ 

حضور داشتن  ـ چست و چاالک  ـ قلعه و حصار 9 ـ فریاد عدالت  ـ مشاور  
ـ از انواع ریواس 10 ـ حرف زیادی  ـ شادمانی  ـ زنگ چارپا  ـ گرداگرد لب 
11 ـ منطقه تفریحی تهران ـ سازگار، هم رای  ـ اثر چربی 12 ـ نوعی زمرد ـ 

ضد کهنه ـ مخفف تاتار 13 ـ واحد پول کانادا ـ ناقص و نادرست ـ بچه 14 ـ 
دستور سکوت ـ اقرار کننده ـ رنگ گیاهی 15 ـ جدا از دیگران ـ نوعی کاغذ 

ضخیم که برای ساختن جلد کتاب استفاده می شود 

1ـ در حمام پیدا می شود  ـ اثری از ویلیام شکسپیر 2 ـ کتاب مقدس 
هندوان  ـ کوهی در استان سمنان ـ برگه ورودی سینما 3 ـ آکنده، سرشار  
ـ دودل، دچار تردید  ـ فیلسوف هلندی 4 ـ پیشه تصویر بردار ـ درخت زبان 
گنجشک ـ صاحبخانه 5 ـ مخفف هوش ـ اشاره ـ می دهند و می گیرند تا 

مدرک شود ـ نت سوم 6 ـ دیکته ـ کوهی در استان مازندران ـ  عزیز کننده 
7 ـ قسمتی از پا، خاندان پیامبر اکرم )ص( ـ ستایش، وصف 8 ـ کیسه 

چرمی ـ کشت و زرع ـ  ـ از رگ های مهم بدن 9 ـ برا، برنده ـ سرباز همه 
فن حریف ـ ضد جفا 10 ـ قیمت ـ سزاوار و شایسته ـ مستمری 11 ـ دویار 

بلند قد! ـ نوعی ماشین کشاورزی ـ مهربانی ـ شهر حضرت عبدالعظیم 
12 ـ مخترع پیل الکتریکی ـ حرف نداری ـ طبق اصل صدو پنجاه و نهم 

تشکیل دادگاه ها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم ... است 13 ـ پیش 
گفتار  ـ نوعی ناهنجاری کروموزومی  ـ عرصه بوکس 14 ـ بازگشت ـ کاغذ 

معروف اسید ـ کشتی جنگی 15 ـ یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان 
هرمزگان در جنوب ایران است ـ کالنتر.

منافع کوتاه مدت خود می اندیشند. به همین دلیل با هر پدیده و قانونی 
آنها را محدود کند مخالفند، چه قوانین حفظ  که نفوذ سیاسی و مالی 
محیط زیست باشد یا تامین بهداشت و آموزش برای اقشار مختلف مردم.
این که به چه دلیلی این روزها همه از اختالف عمیق طبقاتی و نابرابری 
اقتصادی و اجتماعی دم می زنند مهم نیست، مهم این است که از 
هر طریقی که امکان دارد فقر و نابرابری را باید کاهش داد. مبارزه با 
فقر هم ممکن نیست مگر آن که همراه باشد با مبارزه علیه نابرابری 
اقتصادی و اجتماعی، تامین بهداشت و آموزش رایگان برای همه. این 
هم آرزویی است دیرینه که رسیدن به آن بسیار بعید به نظر می رسد. 
ولی به هر حال ما هم باید از مسوالنی که جهت بهبود وضع مردم کار 

می کنند حمایت کنیم.
 متاسفانه در شرایط حاضر و به دلیل محاصره اقتصادی و وجود قوانین 
عجیب و  غریب، حمایت و کمک به اقشار تهی دست در ایران برای 
ما عملی نیست. اما در همین شهر خودمان خانواده های ایرانی وجود 
دارند که به خاطر شرایط بد اقتصادی، نوروزی بسیار کم رنگ خواهند 
داشت. بیایید درحدی که می توانیم به کمک این خانواده ها بشتابیم. 
اگر مایل به کمک هستید، لطفا با دفتر کانون فرهنگی ایرانیان سن 

دیگو تماس ربگیرید. 
                                               

         پیروز باشید

بقیه سرمقاله
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و  بازار  و  کوچه  در  افتاد  می  راه  ظهر  سر  که  اش  جارچی  و  بود  مغازه  یک 
مردان محله را به ناهار دعوت می کرد. مردها جمع می شدند توی دکان و 
روی سکوهایی که دور تا دورش ساخته بودند، می نشستند تا سینی معروف 
چلوکبابی جلویشان گذاشته شود. یک سینی بزرگ با بشقاب و نان سنگگ و 

پیاز و سماق و دوغ و گاهی شربت آبلیمو.

بعد »چلوبیار« از راه می رسید، برنج را روی ظرف بزرگی که سر دست گرفته 
بود می آورد و توی بشقاب هر کس می ریخت. بعد از آن ظرفی پر از قطعات 
کره به دست “متصدی کره” که بیشتر آن کره های حیوانی بود آورده می شد 
و یک قطعه را در ظرف برنج می گذاشت و پشت سر او هنوز مشتری برنج و 
کره خود را مخلوط نکرده »کباب بده« سیخ کباب را روی برنج می کشید. در 
بعضی از چلوکبابی ها این سیخ کشیدن ها آنقدر ادامه داشت تا مشتری اعالم 

کند که سیر شده و دیگر چشمش به دست کباب بده نیست. چلوکبابی های 
قدیم تهران برای هر تعداد کباب اضافه ای که می خواستید، پول همان پرس 

اولیه را حساب می کردند نه سیخ اضافه.

در آن زمان چلوکباب برای مشتريان خارج از چلوكبابي هم به وسيله یک ظرف 
مسی در دار برای اینکه كه از دهن نيفتد و سرد نشود برده می شد. اين كار را 
معمواًل شخصی که به آن »بيرون بر« مي گفتند، انجام مي داد؛ يعني خوراکهاي 
بيرون را در يك سيني قرار مي داد و در بعضي مواقع كه دو نشاني هم مسير بود، 
دو سيني را به صورت دو طبقه روي سر مي گذاشت و با پاي پياده به در خانه يا 
مغازه مشتری مورد نظر مي برد. بعدها در دوران پهلوي دوم كه دوچرخه بيشتر 
در دسترس مردم قرار گرفت، بیرون برها اين کار را با دوچرخه انجام مي دادند.

 

هفت کچلون در باغ فردوس

شهاب حاجی عباسی، یکی از بازمانده های نسل همان چلوکبابی های قدیم 
است که حاال شنیده ها و دیده هایش را برایمان روایت می کند. می گوید که 
پدربزرگش 70 سال قبل چلوکبابی »برادران حاجی عباسی« را در محله باغ 
فردوس مولوی باز کرده و بعدها اهالی محل نام »برادران هفت کچلون« را روی 
آن گذاشتند: »پدر بزرگ من آسیابی در منطقه امجدیه تهران داشت و خودش 
در این محله به شغل نانوایی مشغول بود. بعد از آنکه فرزندانش بزرگ شدند به 
حرفه قهوه خانه داری روی آورده و بعد از مدتی این چلوکبابی را راه انداخت.« 
برادران حاج عباسی در واقع 8 نفر بودند که همه از لوطی های قدیم و هم دوره 

طیب حاج رضایی و رمضان یخی به حساب می آمدند.

شهاب حاجی عباسی از زمانی برایمان تعریف می کند که یکی از عموهایش به 
نام حاج محمود برای اولین بار “لقمه مخصوص” را در چلوکبابی طراحی می 
کند. او با تغییر دادن برش کباب ها آن را به صورت لقمه ای در می آورد و از 

آن زمان کباب لقمه باب می شود.

می گوید: »در قدیم رسم بود چلوکباب را با دست بخورند. حتی تا همین اواخر 
که هنوز رستوران ها به شکل غربی در نیامده بودند و قاشق چنگال در کار 

نبود، مردم با دست خوراک می خوردند.«

او از دورانی حرف می زند که هنوز میز صندلی برای خوراکخوردن استفاده نمی 
شد و زن ها حق ورود به چلوکبابی ها را نداشتند. دوره ای که جعفر شهری در 
کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم درباره اش می نویسد: »از آنجا که 
حکم حاکم شرع حضور زنان را در مجامع مردان منع کرده بود در آن تاکید که 
حتی جای سوا برایشان نمی شد در نظر گرفته شود.... هر چند زن بیچاره در 
بازار از گرسنگی از پا در می آمد، تنها زمانی می توانست از چلوکباب بهره ببرد 
که مردش آن را در ظرفی خریده و به خانه ببرد و یا خبر کرده چلوکبابی برایشان 

به خانه بفرستد که البته هرگز به پای خوراکی داغ داخل دکان نمی رسید.«

 فضای مردانه آن روزهای چلوکبابی ها، اجازه نمی داد زنان پا به این دکان ها

در را  مردانه سنتی  این فضای  ردپای  توانید  اما همین حاال هم می   بگذارند 
 چلوکبابی های قدیمی تهران ببینید. نمونه اش کبابی »ممد چلویی« که هنوز
 در همان چهار راه مولوی نزدیک ایستگاه سعادت قرار دارد و روی در و دیوار
با از عکس هایی است که مالک آن، حاج محمد بهرامی  پر   مغازه اش هنوز 
 طیب و لوطی های قدیم گرفته است. لوطی هایی که به قول خودش روزگاری
 پاتوقشان کبابی »ممد چلویی« بوده و حاال از هیچ کدام جز عکس های روی

.در و دیوار دکان، یاد و نامی نمانده است
 

یک خوراک کامال سیاسی

چلوکباب با همه حس نوستالژیکی که دارد، یک خوراک کامال سیاسی است! 
مشغول  تبریز  در  گرایان  مشروطه  از  یکی  وقتی  مشروطه  دوره  در  گویند  می 
سخنرانی بوده است یکی از افرادی که چلوکبابی داشته است می پرسد مشروطه 

 تاریخچه کباب در ایران
برگرفته از سایت فارسی روزانه آنالین
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یعنی چه؟ سخنران می گوید مشروطه یعنی چلوکباب ارزان و سپس با دستش 
طول کباب را نشان می دهد و می گوید کبابی به این طول خواهد بود و سپس 
بازویش را نشان می دهد و قطر کباب هم به اندازه قطر بازوی من خواهد بود!

 
گرچه  چلویی«  »رحيم  بنام  بود  چلوکبابی  فروشان،  کاله  بازار  در  تبريز  در 
دکانی کوچک بود ولی ظهر ها گاهی جا برای پذيرایی نبود که گاهی از پذيرش 
مشتريان شرمنده میشدند. دکانی بود کوچک که در سمت راست در ورودی 
يک ميز کوچک همانند پوديوم های امروزی سخنرانی ها گذاشته بودند و در 
راست همين پيشخوان دو ميز آنطرفتر راه پله کوتاهی به طبقه دوم که به اندازه 
يک بالکن بود میرفت. پايين و همکف بازار شايد بيست ميز وطبقه دوم شايد 
8-5 ميز بيشتر نداشت. تا مشتری می نشست، پارچ بزرگی دوغ )آيران( با 
ليوان پراز يخ حاضر میشد. يکی دوری )بشقاب بيضی بزرگی( را جلوی مشتری 
میگذاشت. دوری خالی بود، هنوز ليوان را پر از دوغ نکرده بوديد که چلو بيار با 
سينی بزرگ چلو می رسيد و با کفگيری که به بزرگی يک بشقاب بود دو کفگير 
برند در دوری مشتری میريخت پشت سر او کباب بيار با کباب هایی که هنوز 
از داغی جز وولز میکرد سر میرسيد و دوکباب اندازه همان کبابی که مشروطه 
چی گفته بود در آن دوری می انداخت و کره ويژه دريان و تبريز هم به اندازه 
حاضر بود... هنوز خوراک دوری به نيم نرسيده بود چلو بيار و کباب بيار دوباره 
سرميرسيدند اگر غافل شده بوديد باز هم همان داستان تکرار میشد. سبزی 
خوردن و پياز و سماق ويژه تبريز گذشتنی نبود. پول را در همان ميز کوچک دم 
در ميگرفتند انعام و اين حرف ها هم خبری نبود. اگر قيمت را می پرسيديد می 
گفت 20 ريال... آری بيست ريال... امروز اگر چنين چلویی و چنين کبابی پيدا 

شود بيست هزار تومان هم برايش پول کمی باشد... ح-ک[[

همچنین روایت می شود که در سال 1324 وقتی قیمت قند وارداتی به خاطر 
جنگ بین روسیه و ژاپن باال رفت عالءالدوله، هاشم قندی و اسماعیل خان 
را که جزء تجار قند بودند و قیمت آن را باال برده بودند احضار کرد و مشغول 

مذاکره با آنها شد.

بعد از کمی صحبت عالءالدوله که مسئول وقت تهران بود دستور داد تا آنها را 
شالق بزنند و هنگامی که می خواستند آنها را شالق بزنند پسر هاشم قندی 

پیش عالءالدوله آمد و خواست تا او را به جای پدرش شالق بزنند و عالءالدوله 
دستور داد تا او را 500 ضربه شالق بزنند.

وقتی که موقع نهار خوردن فرا رسید عالءالدوله بالفاصله دستور توقف شالق 
زدن را داد و به سه متهم گفت هنگام شالق زدن باید شالق بخورید و هنگام 
باید چلوکباب  است پس  االن چون چلوکباب حاضر  و  بخورید  نهار  باید  نهار 

بخوریم و بعد از خوراک بقیه شالقها را باید بخورید!

کباب شاهکار چه کسی بود؟

این طور که میرزا محمدرضا معتمدالکتاب نویسنده کتاب تاریخ قاجار نوشته، 
دستور شخصی  به  گویند  می  کرد.  باز  ایران  به  شاه  ناصرالدین  را  کباب  پای 

ناصرالدین شاه که اصلیتی قفقازی داشته و نوعی خوراک قفقازی به ایران وارد 
شده است که بعدها آشپزهای درباری شیوه پخت آن را کمی تغییر داده اند و 

کباب امروزی به عنوان یک خوراک کامال ایرانی ماندگار شده است.

بعدتر، کباب از یک خوراک درباری کم کم به یک خوراک بازاری تبدیل شد و 
3 تا 4 مغازه چلوکبابی در بازار باز شدند. مثل کبابی شمشیری که در اوائل 
حکومت محمد رضا شاه در ضلع جنوب شرقی سبزه میدان افتتاح شد و بعدها 

پاتوق متجددین و اداری های آن زمان شد.
 

نسیه و وجه دستی داده می شود!

»نایب« یکی دیگر از این قدیمی ها است که موسس آن، حاج علی که اهل تبریز 
بوده به تهران و دربار ناصرالدین شاه می آيد و بعد از مدتی تمام  همراهان او به 
تبریز بر می گردند ولی حاج علی چون در تهران با یکی از اقوام ازدواج می کند 
برنمی گردد و چون شغلی هم نداشته یکی از آشپزان دربار در تبریز را با خود به 

تهران می آورد و اولین چلوکبابی ایران را در بازار تهران برپا می کند.

بعدتر، یکی دیگر از چلوکبابی های معروف تهران هم راه افتاد که مردم نام آن را 
»مرشد چلویی« گذاشته بودند. مرحوم حاج میرزا احمد عابد نهاوندی معروف 
خوراکفروشی  تهران  بازار  جامع  مسجد  شرقی  ضلع  در  چلویی«  »مرشد  به 
داشت. او که به خاطر داشتن درجات عرفانی و شاعر بودنش مورد احترام مردم 
بود، روی تابلوی مغازه اش نوشته بود: »نسیه و وجه دستی داده می شود حتی 

به جنابعالی به قدر قوه.«

که  صورتی  به  است  مانده  یادگار  به  زیادی  های  روایت  چلویی  مرشد  درباره 
مرحوم مرشد گفته بود، کسانی که می خواهند خوراک بیرون ببرند، هدایت 
کنید تا از نزد او بگذرند چون بیشتر کسانی که خوراک بیرون می بردند، بچه 
ها و نوجوانانی بودند که برای کارفرمایان و صاحبان مغازه های بازار خوراک 
می گرفتند و می بردند و خودشان از آن خوراک محروم بودند. مرحوم مرشد 
کودکی که با ظرف خوراک در دست، نزد او می آمد قدر پلوی زعفرانی روی 
بادیه او می ریخت و ظرف را کامل می کرد و بعد تکه کباب یا لقمه گوشت یا 
اگر تمام شده بود، ته دیگی زعفرانی داخل روغن می کرد و دهان آن پسربچه 

یا نوجوان می گذاشت.

همین طور فقرا صفی داشتند که از داخل راهرو شروع می شد و به اول سالن 
مغازه ختم می گشت. افراد فقیری که معمواًل عائله مند بودند و بعضی مورد 
شناسایی مرحوم مرشد قرار داشتند، هر روز می آمدند و به نسبت تعداد عائله 

خود خوراکی رایگان و خرجی یومیه می گرفتند.

حاال امروز شاید دیگر خبری از آن چلوکبابی های قدیمی که با ورود هر مشتری 
و به حرمت او صدای زنگ باالی در مغازه به صدا در می آمد نباشد. شاید دیگر 
کسی سکوهای فرش شده اطراف مغازه و آن آدم های قدیمی با آن اخالق و 
مرام هایی که دیگر امروز کمتر پیدا می شود را به یاد نداشته باشد. شاید دیگر 
چلوبیار و کباب بده باالی سرتان نایستند و کره بیار، روی برنجتان زرده تخم 
مرغ نگذارد، اما عطر و بوی کباب داغ، ریحان تازه و نان برشته سنگک خاطره 
مشترک همه مردم ایران است. چه سن شان به مرشد چلویی و شمشیری قد 

بدهد و چه نه.


