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فرارسیدن سال  2022میالدی را به شما تبریک می گوییم

Apply Securely Online @
www.FedCapFund.com

BORNA J. EFTEKARI
Senior Mortgage Advisor

برنا افتخاری

مشاور متخصص در امور وام های مسکونی و تجاری در سراسر کالیفرنیا

LOANS

• Residential Loans
خدمات ما شامل
• Commercial Loans
 وام های مسکونی و تجاری-1
• Conventional Loans
)درصد پیش قسط3.5  درصد فقط با96.5  (تاVA  وFHA  وام های-2
• Construction Loans
 تجدید وام با نرخ بهتر-3
• FHA, VA and USDA Loans
• NO Tax Returns and NO Income Loans
 میلیون دالر10  وام های بزرگ تا-4

TEL

858-225-8586

 وام های بازسازی و نوسازی مسکونی و تجاری-5
 وام های بدون ارایه اوراق مالیاتی و درآمد-6

E-FAX: 858-225-1818
CA NMLS # 1853714

Federal Capital Funding Group
425 W. 5th Ave, STE 205
Escondido, CA 92025

CREDIT SCORE

AS LOW AS 580

 ساله ثابت30 وام مسکونی
با کمترین نرخ بهره

Borna Eftekari Agency, CA Lic# 0F38487
ESTALISHED SINCE 2002

All loans offered by Borna Joseph Eftekari
DBA: Federal Capital Funding Group, CA
NMLS # 1853714 and are subject to credit
approval and certain restrictions may apply.
Please contact us for details.

بیمه اتومبیل
بیمه منازل مسکونی و اماکن تجاری
بیمه محل کار و رفاه کارگران
بیمه از کار افتادگی
بیمه عمر
بیمه سالمتی

We offer all types of insurance:

INSURANCE
•
•
•
•
•
•

Auto
Home
Business Insurance
Workers Compensation
Life Insurance
Health Insurance

Call us for Free Consultation

Tel: 858-225-8586

Fax: 858-225-1818
www.farmersagent.com/beftekari
Farmers Insurance
425 W. 5th Ave, STE 202
Escondido, CA 92025
Farmers Insurance is not affiliated with Federal Capital Funding Group. Farmers Insurance does not offer any lending services.
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با مدیریت ایرانی

خداد اد شریف • متیو فاست • یاسمن شریف • بلیک برگر
WE HANDLE:

CIVIL BUSINESS,
CRIMINAL DEFENSE,
FAMILY PROCEEDINGS,
APPEALS IN FEDERAL
& STATE COURT
Yasaman Sharif, Esq., Matthew J. Faust, Esq., Khodadad “Ko” Sharif, Esq., Blake W. Berger, Esq.,

INITIAL CONSULTATION WILL BE HELD IN THE OFFICE
Lawyers. Ltd.

600 B St. Suite 2490, San Diego, CA 92101
www.shariffaust.com / 619-233-6600 / info@shariffaust.com
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سال نو مبارک

فرارسیدن سال  2022میالدی را به شما تبریک می گویم و برایتان آرزوی سالمتی و بهروزی می کنم .امیدوارم
در سال نو از شر این پاندمی راحت شویم و آرزو می کنم که آگاهی و خرد بر بالهت و خباثت پیروز شوند.
هر سال در شماره ماه ژانویه به طور اجمالی وقایع مهم سال گذشته را مرور کرده و با این نگاه به گذشته سعی
می کنیم که وقایع احتمالی سال آینده را پیش بینی کنیم .در کل می توان گفت که سال  ،2021البته در مقایسه
با چهار سال پر تالطم قبل از آن سال آرامی بود.
• پاندمی :در سال گذشته هر چند هنوز پاندمی قربانی می گرفت ولی دسترسی گسترده مردم به واکسن
فراگیری و به دنبال آن تلفات را کاهش داد .این علی رغم مقاومت قشر وسیعی از جامعه بود که با سیاسی
کردن واکسن ،به ادامه پاندمی و کشتار آن کمک شایانی کردند.
• اصالحات اقتصادی :پرزیدنت بایدن دو طرح اساسی را در جهت توسعه و تعمیر زیر ساخت های اقتصادی
و همچنین در جنبه های رفاهی کل جامعه در برنامه خود داشت که متاسفانه به خاطر مخالفت یک سناتور
(سناتور منچن از ویرجینیای غربی) به تصویب
یکی از بخش های مهم این طرح اختصاص حدود پانصد میلیارد نرسید .این هر دو طرح در کوتاه مدت و طوالنی
دالر جهت حفظ و بهبود محیط زیست بود که شایان توجه است .مدت به نفع مردم بود .یکی از بخش های مهم
این طرح اختصاص حدود پانصد میلیارد دالر
جهت حفظ و بهبود محیط زیست بود که شایان توجه است .این که چگونه یک سناتور می تواند دولتی را به
گروگان بگیرد و اینکه اصوال دلیل وجودی سنا چیست ،بحثی است برای زمان دیگر و جایی دیگر.
• جنگ :یکی از مهم ترین وقایع در سیاست خارجی آمریکا پایان جنگ بیست ساله افغانستان بود .جنگی بی ثمر
با تلفات مالی و جانی بسیار زیاد .جنگی که به شکست مفتضحانه آمریکا و متحدینش و پیروزی طالبان انجامید.
در سرمقاله شماره پیش درباره این موضوع به طور مفصل بحث شد .امید است مسولین از این شکست درس
بگیرند و به سیاست های کشورگشایانه خود پایان دهند .در نظر داشته باشید که آمریکا هنوز در هشتاد کشور
دنیا پایگاه نظامی دارد!
•  :COP 26یکی دیگر از وقایع مهمی که در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد و نتیجه اش برای آینده ما و
نسل های بعد از ما اثر گذار خواهد بود ،بیست و ششمین نشست تغییرات محیط زیست سازمان ملل (سی
او پی  )26بود که از  31اکتبر تا  13نوامبر
هرچند ضمانت اجرائی برای این توافقات وجود ندارد ولی بدون در شهر کالسگو اسکاتلند برگزار شد .در این
شک قدمی است در جهت مثبت.
کنفرانس رهبران و نمایندگان ارشد تقریبا همه
کشورهای جهان و فعاالن حفظ محیط زیست
حضور داشتند و به بررسی جدی گرمایش زمین و طرق کنترل و کاهش آن پرداختند .کشورهای شرکت کننده
در نهایت به توافق رسیدند که تا نیمه قرن روند آلودگی را کنترل کرده و جلوی گرمایش روز افزون را بگیرند و
به  1/5درجه سانتیگراد برسانند .برای رسیدن به این هدف راهکارهای مختلفی را هم پیشنهاد کردند .هرچند
ضمانت اجرائی برای این توافقات وجود ندارد ولی بدون شک قدمی است در جهت مثبت .کشورهای بزرگ و
عمده که نقش اساسی در آلوده کردن محیط زیست دارند مثل آمریکا ،چین و هند ،در انتها توانستند توافقنامه
پایانی را رقیق تر از آنچه باید می بود بکنند .جای بسی تاسف است که کشورهای آالینده درک و بینش این را
ندارند که تنگ نظری و نزدیک بینی آنان فجایعی غیر قابل بازگشت برای همه مردم جهان ایجاد خواهد کرد.
• ایران :انتخاباتی که در ایران انجام شد دولتی راست گرا روی کار آورد که با مجلس راست گرا یکپارچه شد.
بحران اقتصادی ،تحریم ،گرانی و پاندمی همه دست به دست هم داده و شرایط بسیار ناگواری را در سطح کشور
به وجود آورده اند .عالوه برهمه این ها ،خشکسالی و فجایع اقلیمی که طی چندین دهه با سوء مدیریت زمینه
آن ساخته شده بود ،نمود عریانی یافتند .جناحی که هم اکنون همه ارکان قدرت را در دست دارد ،در گذشته
مخالف مذاکره با آمریکا و غرب بوده و توافق برجام را قبول نداشت .ولی هم اکنون باب مذاکره را برای ابقای
برجام یا نوعی توافقنامه که باعث لغو تحریم ها
سیاست های غلط و نزدیک بینی نامعقول ،ایران را به یکی از اولین شود با کشورهای  4+1و نهایتا با آمریکا باز کرده
قرانیان زیست محیطی منطقه تبدیل کرده است.
است .اینکه به نتیجه برسند و برجام احیا شود
و تحریم ها لغو شوند قابل پیش بینی نیست.
ولی به فرض اینکه این اتفاق بیافتد و بده و بستان هایی صورت گیرد و تحریم ها لغو شوند ،ممکن است به
صورت موقت َم َف ّری برای مردم به وجود بیاورد ولی معزل محیط زیست متاسفانه راه فراری ندارد .فجایع غیر
قابل برگشتی که در زمینه آب های زیرزمینی و سطحی در کشور به وقوع پیوسته قابل تعمیر و بازسازی نیست.
نشست زمین و «خشکسازی» پدیده هایی غیر قابل برگشت هستند .این پدیده ها غیر قابل پیش بینی نبودند؛
دانشمندان و صاحب نظران در ایران بیش از چهل سال است که هشدار می دهند ولی سیاست های غلط و
نزدیک بینی نامعقول ،ایران را به یکی از اولین قرانیان زیست محیطی منطقه تبدیل کرده است.
به نظر می رسد که در سال  2022جهان هنوز درگیر پندمی خواهد بود .احتماال شاخه های جدیدی از این ویروس
اینجا و آنجا پدید خواهند آمد ولی مردم یادگرفته اند که با آن همزیستی کنند .امید است در آمریکا با پیاده شدن
اصالحات اجتماعی و طرح های زیرساختی ،وضعیت اقتصادی و رفاهی بهتر شود .انتخابات میان دوره ای برای
کنگره در پیش است و نتایج آن برای آینده این کشور اثراتی تعیین کننده خواهد داشت.
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یک بار منتشر می شود
تلفن9355 :ـ)858( 552
فکس7335 :ـ)619( 374

Top Gun St. #7 • San Diego, CA 92121 6790
www.pccsd.org
www.PeykMagazine.com
شماره  ۱۹۷بهمن ـ اسفند ۱۴۰۰
کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی ،حمید رفیع زاده ،فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی ،حمید بیک زاده ،فریده فاضل،
سارا تقوی ،فریبا باباخانی ـقاضی ،سهیل بیگدلی ،علی صدر،
ونوس صفایی ،شهال صالح و محمود رضا پیروزیان
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،آریا فانی ،راشل تیت و علی صاحبالزمانی

همکاران نویسنده:
تانیا احمدی ،محمد اهرار ،هوشیار افسر ،دانیال گلفروش،
ساناز مجد ،مرسده بصیریان حریری و سپیده شاملوفرد
سردبیر :علی صدر
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
روزهای یکشنبه از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر
فکس 7335 :ـ)619( 374

issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

تلفن9355 :ـ)858( 552
فکس 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.

طرح روی جلد :سعید جاللی
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اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

جلسههای هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱
جلسههای هیئت مدیره کانون در روزهای دهم نوامبر و هشتم
دسامبر برای بررسی و برنامهریزی فعالیتهای کانون برگزار شد.

فستیوال فیلمهای آسیایی در سن دیگو
اکتبر و نوامبر ۲۰۲۱
فیلم جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی محصول  ۲۰۲۱و با بازی امیر سیمیار،
حسن معجونی ،پانتهآ پناهیها و رایان سرالک در سینمای اولترا استار در
تاریخهای  30اکتبر و  2نوامبر به نمایش درآمد.
جنگ فرهنگی
 1۲نوامبر ۲۰۲۱
جنگ فرهنگی ماه نوامبر به صورت
مجازی و حضوری و به میزبانی علی
صدر برگزار شد .مهمان این برنامه
آقای خسرو دوامی بودند .موضوع این
برنامه رونمایی از کتاب «یاس ایرانی»
به قلم ایشان بود .در این برنامه آقای
دوامی قسمتهایی از این کتاب را
برای شرکت کنندگان خواندند .در
پایان سخنرانی قسمت پرسش و پاسخ
برگزار شد.
افتتاحیه فیلم ستاره بازی
 ۱۷نوامبر ۲۰۲۱
جلسه افتتاحیه فیلم ستاره بازی آخرین فیلم هاتف علیمردانی محصول ۲۰۲۱
و با بازی فرهاد اصالنی ،شبن م مقدمی ،مارشال منش ،مایکل مدسن و ملیسا
ذاکری در تاریخ  ۱۷نوامبر در سینمای اولترا استار سن دیگو به نمایش درآمد .در
پایان فیلم جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگردان و عوامل فیلم برگزار گردید.

خوانندگان گرامی:
از شماره پیش صفحاتی را برای درج خبرهای ایرانیان
منطقه اختصاص داده ایم .خبرنگاران ما هم شما
هستید.در صورت اطالع داشتن از خبری که دانستن
آن برای باقی ایرانیان سن دیگو مهم است ،با ما
تماس بگیرید ،چه خوب و چه بد :خبر فوت ،تولد،
ازدواج ،موفقیت و هر آنچه هست را همراه با یک
عکس به آدرس
pcc@pccsd.org
برایما ن ارسال نمایید.
با سپاس
پیک
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کنسرت تکنوازی سهتار
 ۱۹نوامبر ۲۰۲۱
کنسرت تکنوازی سهتار آقای کوروش تقوی در تاریخ  ۱۹نوامبر در مرکز کانون
ایرانیان سن دیگو برگزار گردید.

جشن شب یلدا
 17دسامبر 2021
جشن شب یلدا امسال به صورت حضوری در مرکز ایرانیان برگزار شد .در این
شب به یادماندنی ،شرکت کنندگان در شعر خوانی و مشاعره شرکت کرده از
اجرای موسیقی ایرانی توسط آقایان کوروش تقوی و علی صدر و شاهنامه خوانی
توسط آقای محمود بهروزیان و یاران لذت بردند .سپس با آش رشته و تنقالت از
مهمانان پذیرایی شد .جشن تا پاسی از شب ادامه داشت.

جنگ فرهنگی
 10دسا مبر ۲۰۲۱
جنگ فرهنگی ماه دسامبر به صورت مجازی و حضوری و به میزبانی علی صدر
برگزار شد .مهمان این برنامه آقای فردین صاحب الزمانی ،فیلمساز و پژوهشگر
ادبیات کودکان بودند .موضوع این برنامه ادبیات عامیانه کودکان و رونمایی از
اپلیکیشن «نمکی و فلفلی» بود .در این برنامه آقای فردین صاحب الزمانی مراحل
جمع آوری داستانها و کاربرد اپلیکیشن را برای شرکت کنندگان توضیح دادند.
در پایان سخنرانی قسمت پرسش و پاسخ برگزار شد.
کمیته جوانان

www.pccsd.org

جنگ فرهنگی

جمعه  21ژانویه  2022ساعت 7بعد از ظهر

جمعه  18فوریه  2022ساعت  7بعد از ظهر

فیلم و گفتگو

پنجشنبه  27ژانویه  2022ساعت  7:30بعد از ظهر
پنجشنبه  24فوریه  2022ساعت  7:30بعد از ظهر

شعر و ادب

چهارشنبه  19ژانویه 2022ساعت  7بعد از ظهر

چهارشنبه  16فوریه  2022ساعت  7بعد از ظهر

کنسرت سه نوازی عود الکتریک

یکشنبه  16ژانویه  2022از ساعت  5–6بعد از ظهر

در مرکز ایرانیان
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

عباس قصاب و موتورش

در این ایام مبارک سال نو ،هم دوست دارم سال نوی میالدی را به شما تبریک بگویم
و هم مایلم که کمی از بحثهای جدی فاصله بگیرم و با مطلبی متفاوت شما را به
زیر نور مهتاب دعوت کنم.
هموطنان شیرازی ما تکیهکالم جالبی دارند که در یافتن دلیل اتفاقات زندگیشان به
کار میبرند که میگوید «والو نمیدونم چطو شد که ایطو شد».
من هم با استفاده از این تکیه کالم ،چندی است به این نکته فکر میکنم که چه
اتفاقی در سالهای اولیه نوجوانیم باعث و بانی عالقه وافر من به شعر و موسیقی شده
است .منتها برعکس آنچه از هنرمندان نو پا در مصاحبههایشان شنیدهام که جملگی
ریشه نبوغشان در چهار یا پنج سالگی بیرون زده است ،من با نداشتن شانس نبوغ،
تمامی گناه را به گردن عباس آقا و موتورش میاندازم که در سالهای اولیه نوجوانیم
نقش ساز شدند که شنیدنش شاید خالی از لطف هم نباشد:
در محله نارمک ،که در آن محل ،سالهای نوجوانیم را میگذراندم ،ساختمانی
وجود داشت به نام «چهل دستگاه» که مالکش شهرداری نارمک بود .این ساختمان
از چندین طاق ضربی به هم پیوسته ساخته شده بود که در پناه هر طاق ضربی یک
مغازه وجود داشت .از بقالی و سبزی فروشی و کفاشی بگیرید تا قصابی و قهوه خانه
و لبنیاتی .ابوی گرامی من هم یک مغازه نانوایی داشت که درست در ابتدای این
ساختمان قرار گرفته بود.
حاال چرا نام این مجموعه را «چهل دستگاه» گذاشته بودند؟ شاید برمیگردد به این
نکته که ما ایرانیان در امر غلو کردن ید طوالیی داریم .برای مثال اگر به مدت پنج
دقیقه در جایی منتظر ورود دوستی مانده باشیم به محض رویت آن دوست بنای
اعتراض را میگذاریم که «سه ساعته منتظرتم» یا بنای تاریخیمان که دارای فقط
بیست ستون است را با احتساب تصویر ستونها در حوض بزرگی که در مقابل این بنا
وجود دارد «چهلستون» مینامیم .در مورد نام چهل دستگاه هم شاید چون تعداد
مغازهها زیاد بوده این نام را به کار بردهایم.
عباس آقا هم که به خاطر شغلاش به «عباس قصاب» معروف بود درست در وسط
بازار دکان قصابی داشت و برای ایاب و ذهاباش هم یک موتور وسپای ماشی رنگ
خیلی خوشگلی سوار میشد که از همان نگاه اول دل من را برده بود به طوری که
بدون اغراق اولین باری که در زندگی عاشق شده بودم معشوقم همان موتور وسپای
عباس قصاب بود.
حاال چون در حال بیان خاطرات بسیار خصوصیام هستم و حس میکنم که خیلی هم
با شمای خواننده به قول معروف «عیاق و خودمونی» شدهام باید بگویم که دلیل اصلی
عاشق شدنم به موتور وسپای عباس آقا خیلی هم ربطی به خود موتور نداشت بلکه
دلیل اصلیاش تصاویری بود که از تبلیغات برای فروش این موتور مخصوص ًا در مجالت
مختلف چاپ شده بود .در این تبلیغات از تصویر یک دختر خانم تودل بروی اروپایی
استفاده شده بود که با هزار ناز و عشوه کنار موتور لم داده بود و برای مشتریان آینده
این وسیله نقلیه دست تکان میداد .من نوجوان از دنیا بیخبر هم در این خیال بودم
که این خانم طناز و زیبا هم حتما با موتور میآید و اگر من هم بتوانم چنین موتوری را
خریداری کنم میتوانم از مصاحبت چنین لعبتی هم برخوردار شوم .همین خیال خام
مرا به دشت بیکران رویا برده بود به طوری که شبها در حال دراز کش روی پشت بام
چشم به ستارگان میدوختم و با معشوقم راز و نیاز میکردم .کار به جایی رسید که برای
بیان احساساتم کالم محاوره و مکالمه را ناتوان میدیدم و به دنبال یافتن نوع تازهای از
کالم بودم که از دست قضا ،با کالم موزون آشنا شدم و بدین وسیله ،پای «شعر» به
عنوان زیباترین فرم کالمی به ذهنم باز شد و اشعاری چون:

روز اول که دل من به تمنای تو پر زد
چون کبوتر لب بام تو نشستم ........
و یا:
بپا که به پایت نخلد خار که مو امشو
با جاروی مژگون سر راه توره روفتم

کالم غالب ذهنم گردیدند و آرامآرام مرا به دنیای شعر رهنمون شدند.
البته از شما پنهان نکنم که یک بار هم از خودم سوال کردم که چرا این بانوی دلربا
نصیب عباس قصاب نشده است که بالفاصله این جواب به ذهنم خطور کرد که حتما
از شغل یا سن و سال وی خوشش نیامده ولی از اینکه معشوق یک پسر نانوا باشد
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حتما استقبال خواهد کرد که شغلی به مراتب آبرومندتر از قصاب است بخصوص
که شنیده بودم دخترهای اروپایی عاشق پسرانی با موهای سیاه هستند که کامال با
موقعیت من در آن سالها جفت و جور بود چون هنوز موهایم سفید نشده بودند.
در ادامه گشت و گذار در دشت رویا بود که وی را بر ترک موتور وسپای خود مینشاندم
و به محض فروکش کردن گرمای هوا ،وی را به بازار چهل دستگاه میبردم و از آقا
مهدی برایش یک بستنی نونی میخریدم تا در زیر سایه چنارهای سر به فلک کشیده
خیابان سمنگان کنار جوی آب بنشینیم و نوش جان کنیم و سپس راهی فلکه «هفت
حوض» شویم و با خوردن یک بالل شیر یا دو سیخ جیگر گل بگوییم و گل بشنویم.
صد البته که سالهای بعد با اینکه به این نکته واقف شده بودم که موتور که سهل
است حتی اگر شتر هم میخریدم شانس هم نشینی با آن بانوی جوان دست نمیداد
که نمیداد ولی حداقل فایدهاش آشنایی با دنیای شعر بود و غور و تفحص در شعر و
شاعری که تا امروز هم هنوز ادامه دارد.
حال باید برگردیم به مرحوم عباس قصاب و نقش وی را در مهر و عالقه من به
موسیقی بررسی کنیم.
غروب که از راه میرسید ،مغازههای بازار یکی پس از دیگری میبستند ،جز مغازه
نانوایی ما چون پدر زحمتکش و بزرگوارم معتقد بود که «نان ،غذای اساسی مردم
است و ما باید تا بوق سگ هم که شده باز بمانیم تا خدای نکرده هیچ بنده خدایی
بدون نان نماند ».من هم که همراه و همپای پدرم بودم ،پس از بسته شدن دیگر
مغازهها ،کنار جوی آب مینشستم و به تنه عظیم درختان چنار تکیه میدادم و به
معشوقم فکر میکردم تا آخرین مشتری نانوایی هم ناناش را بگیرد و با پدر راهی
خانه شوم .اما عباس قصاب ،با آمدن غروب و بسته شدن مغازهها ،سوار موتور
وسپایاش میشد و حکمت دوچرخه سوار و اوسا حسن بنا را که شبها را در همان
قهوهخانه بازار چهل دستگاه سپری میکرد بر ترک موتور مینشاند و به طرف میدان
هفت حوض میراند و به اغذیه فروشیای میبرد که در گوشه ضلع شمالی فلکه هفت
حوض قرار داشت .صاحب این دکه بسیار دنج که با ترکیبی از حصیر و پنجرههای
شیشهای آراسته شده بود از قضا معلم ریاضی ما بود که روزها را صرف پر کردن مغز
ما نوجوانان از فرمولهای ریاضی میکرد و شبها را هم در این دکه ،صرف پر کردن
شکم مشتریان از عرق کشمش اعال مینمود.
حدود ساعت ده شب که میشد ،عباس آقا و حکمت و اوسا حسن که حسابی خود
را ساخته بودند و به اصطالح «مست و پاتیل» شده بودند راهی بازار چهل دستگاه
میکرد با این تفاوت که در راه رفتن هر سه سوار بر موتور بودند و در حال برگشتن،
هر سه پیاده راه میرفتند و عباس قصاب موتور را به دنبال خویش میکشید .در
این حال بود که اوسا حسن ،نی را از جیب درمیآورد و مینواخت و در همراهی با
ملودی موسیقی ،میزد زیر آواز و با صدای ملکوتی خود غزل میخواند و چهچه جانانه
و دلپذیری را سر میداد:
«چه دیدی از من ،ای سنگین دل بیاعتبار آخر

که گشتی یار اغیار و ز من کردی کنار آخر

مرا کردی میان عشقبازان زار و خوار آخر

الهی همچو من گردی پریشان روزگار آخر»

در آن ساعت شب و در آن سکوت جان فزای نارمک ،این صدای ملکوتی و بسیار رسا
عالوه بر این که موسیقی متن رویای من و معشوق اروپاییام میشد ،دل هر شنونده
عاقلی را نیز با خود میبرد .هر لحظه که میگذشت ،صدا نزدیک و نزدیکتر میشد و
مرا در خلسهای عمیق و عمیقتر میبرد و به این نکته واقفتر میکرد که بیخود نیست
که میگویند «موسیقی ،روح کائنات است ».راستش را بگویم در عین حال دلم برای
پدرم میسوخت که معتقد بود «موسیقی زبان شیطان است و از گناهان کبیره ».شک
من
نداشتم که با این حرف ،نه تنها خودش را از این نعمت محروم ساخته است بلکه ِ
نوجوان را هم وامیدارد که عالقه وافر خود به موسیقی را از انظار پنهان کنم و در خفا
و هزاران ترس و لرز راهی آموزشگاه تعلیم موسیقی شوم به این امید که روزی بتوانم
همچون اوسا حسن بنا ،احساسات درونیم را بدین وسیله بیان نمایم.
حال ،بیش از شصت سال از آن روز و روزگار میگذرد و من در آستانه سالهای کهولتام
ایستادهام و شعر و موسیقی دو همراه و انیس و مونسم گشتهاند .جای دارد درودی
بفرستم به روح عباس قصاب و آن دلبر دلربای اروپایی و اوسا حسن بنا که بدون آن که

بدانند مرا به این دو دنیای زیبا رهنمون شدند تا بتوانم به همشهریهای شیرازی
خود هم بگویم «حالو فهمیدم که اوطو بوده که ایطو شده».

معرفی و نقد کتاب
مرسده بصیریان حریری

از قیطریه تا اورنج کانتی

ِ
مرگ از پیش تعیین شده»
«وقایعنگاری یک

نویسنده :حمیدرضا صدر

شوق
حمیدرضا صدر برای همه کسانی که از نزدیک می شناختندش پر بود از
ِ
زندگی و عشق به همۀ نشانه های زندگی و در صدر فهرست :فوتبال و سینما.
آنچنان لبریز بود از انرژی و اشتیاق که وقتی خبر بیماری اش رسید نخستین
فکری که به ذهنم آمد این بود که مگر می شود؟ حاال حاالها کار هست که باید
انجام دهد .واقعا آن گونه که تنها فرزندش غزاله صدر اخیرا در تیتر مطلبش در
مجله فیلم امروز نوشته« :نه ،وقت مردنش نبود».
حمیدرضا صدر لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران داشت و کارشناسی ارشد
شهرسازی از دانشکده هنرهای زیبا .از دانشگاه لیدز انگلستان هم دکتری
برنامه ریزی شهری گرفت .برای نشریات سینمایی نقد فیلم می نوشت و
گفت وگوهای یکه ای با سینماگران جهان انجام داد که نشان از دید و عشق
خاصش به سینما داشت از جمله گفت وگو با آنتونی هاپکینز .برای نشریات
دیگر هم از فوتبال می نوشت .به تلویزیون و برنامه های مربوط به فوتبال که آمد
فوتبالی ها همه شیفته اش شدند.
کتاب های حمیدرضا صدر:
ـ روزی روزگاری فوتبال
ـ درآمدی بر تاریخ سیاسی س ینمای ایران ()۱۲۸۰–۱۳۸۰
ـ پسری روی ّ
سکوها؛ وقایعنگاری چهار دهه ای فوتبال ایرانی
ـ نیمکت داغ :از حشمت مهاجرانی تا الکس فرگوسن و ژوزه مورینیو
ـ تو در قاهره خواهی مرد (روایتی از زندگی محمدرضا شاه پهلوی)
ـ سیصد و بیست و پنج (رمانی تاریخی دربارۀ زندگی و مرگ حسنعلی منصور)
ـ پیراهن های همیشه :مردان فوتبال ،تک نگاری ها (دربارۀ ستاره های فوتبال)

در جای جای کتاب با آن صداقت ذاتی و قلم روان آشنا روبه رو می شویم:
«دست بردار از این اطوار ،تنبلی نکن .تلخی نکن و حسود نشو .ماتم نگیر .تو
روزگاری محشر بودی ،پسر از عالم و آدم لذت می بردی .از یک نگاه بی تفاوت.
از یک شوخی بی مزه .از زمین و زمان .دست بردار ...تو در این دوران نکبتی
هم دست از دوست داشتن برنداشته ای .هرگز .هیچ وقت .تومور و درد جلو
خیلی چیزها را گرفت ،جز دوست داشتن .آه دوست داشتن».
از قیطریه تا اورنج کانتی در چهار بخش نوشته شده« :به جای مقدمه»« ،در
تهران»« ،در آمریکا» و «به جای موخره» ،که قسمت آخر را دختر او غزاله
صدر بعد از مرگ پدر نوشته؛ فصلی بسیار دردناک .هم به دلیل شرح رنجی که
حمیدرضا صدر تا آخرین روزها تحمل کرده و هم این که فرزندی شرح از دست
رفتن پدر را می دهد.
در هر حال قصهای است پر آب چشم که خواندنش سخت است اما به همگان
توصیه میکنم تا شاید ببینیم «پسر روی سکوها» چگونه بازی را تا نزدیک پایان
شرح میدهد ،چگونه در طول این بازی ،با مرگ دیگران بسیاری مواجه میشود؛
از کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی میگوید و از عزیزان و گرانمایه کسانی که در
پاندمی کرونا از دست رفتند و باز هم زندگی همه و او را بیش از بقیه غافلگیر کرد.
اما در پایان می خواهم به حمیدرضا صدر عزیز ادای احترام کنم و بگویم که در
مواجهه با مرگ نیز مانند زندگی از هوش سرشار و عشق به انسان بسیار بهره
گرفته است.
«بی خیال مرگ و مردن .زنده باد زندگی .مبارک باد آینده بر آن هایی که
می مانند .زندگی نوش جان تان».

اما اینجا قرار بر این است که به آخرین کتابش بپردازیم؛ کتابی که صدر در آن
از اتفاقاتی مینویسد که از همان روزی که جواب اسکن ریهاش را گرفت شروع
میشود و تا یکسال و نیم پیش از مرگش ادامه مییابد .کتاب را با همان شیوۀ
روایی دوم شخص مفرد نوشته (که مورد عالقهاش بود) و شرح داده که چگونه
به جنگ نابرابر با هیوال رفته است .وقتی این کتاب را میخواندم و شرح رنج و
تالشش را پی میگرفتم بیش هر چیز از فکر میکردم که چطور در آن شرایط
حوصله کرده و نوشته؟ کمتر نمونهای در میان آثار اتوبیوگرافیک میتوان یافت از
کسی که این چنین بیمحابا با بیماری خودش روبهرو شود و در موردش حرف
بزند .این صداقت در روایت به کتاب ارزش روایی خاصی میدهد .وقتی بیماری
حمله میکند همۀ زندگی را حسرت و غبطه فرا میگیرد .در مورد حمید صدر ،هم
حسرت زندگی است و هم دوری از وطن؛ از کوچهها و خیابانهایش ،از جایجای
شهر محبوبش .این که بدانی شاید دیگر هرگز به شهری که اینقدر در آن خاطرات
خوش ساختهای بازنگردی .جایی مینویسد« :هیچ چیز واقعیتر از مرگ نیست،
هیچ چیز .آن لحظه احتماال مهمترین لحظۀ زندگیات بوده :ساعت ده و چهل و
هشت دقیقۀ سهشنبه ،ششم شهریور هزار و سیصد و نود و هفت».

Ali Golchin, Esq.

حمیدرضا صدر در آخرین کتابش که وصیت کرده بود بعد از مرگش چاپ و
منتشر شود از این می گوید که چگونه یک نسیم مخالف ،یک روزه زندگی را زیر
و رو می کند .در کتاب از قیطریه تا اورنج کانتی می بینیم که صادقانه از عالیقش
می گوید ،خود را مورد سوال و نکوهش قرار می دهد و از رنجی که برده برایمان
می گوید .در جایی نوشته« :این بدن زخم خورده انسان نیست و انسانیت را خود
آدم می سازد و نه طبیعت مادی .انسان بیشتر ذات است تا نوع .بیشتر مهربانی
است اگر بتواند آن را ابراز کند».

Auto Accidents • Bike Accidents
Medical Malpractice • Work Injury
Workers Compensation

در البه الی سطور می بینیم که چطور راهی می یابد که در برابر این هیوال بایستد
و آن هنگامی است که تصمیم می گیرد پس از مرگ بدن خود را در اختیار مراکز
تحقیقاتی سرطان بگذارد .اینجاست که می بینیم با وجود آن تن رنجور انگار
راحت تر پیش می رود .شاید خواننده هم از پس پردۀ اشک نفسی می کشد :تو
گویی پیروزی او را در این جدال نظاره گر هستیم.

www.SanDiegoAccidentLawCenter.com

619.827.8777
golchinlaw@gmail.com

Offices in Scripps Ranch & Chula Vista
شماره  ۱۹۷بهمن ــ اسفند ۱۴۰۰
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گردآوری از سپیده شاملوفرد
سیاوش کسرایی فرزند زمستان بود .او زاده  ۵اسفند  ۱۳۰۵و درگذشته ۱۹
بهمن ۱۳۷۴بود .کسرایی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران و از فعاالن
سیاسی چپگرای تاریخ معاصر ایران بود .سیاوش کسرائیُ ،سراینده منظومه
آرش کمانگیر ،نخستین منظومه حماسی در سبک نیمایی است .وی یکی از
شاگردان نیما یوشیج بود که به سبک شعر او وفادار ماند .از جمله مجموعه
شعرهای بر جای مانده از سیاوش کسرائی ،می توان به مجموعه شعر آوا ،مهره
سرخ ،در هوای مرغ آمین ،هدیه برای خاک ،تراشههای تبر ،خانگی ،با دماوند
خاموش و خون سیاوش اشاره کرد.

«خون سیاوش»:
قسمتی از
ِ
پشتگرمی به چه بودت که شکفتی ،گل يخ؟
کمر سرو شکست
و اندر آن عرصه که سرما ِ
نازکانه تن خود را ننهفتی ،گل يخ
سرکشی های تبارت را ،ای ريشه به خاک،
تو چه زيبا به زمستان ها گفتی ،گل يخ
تا سر از سنگ برآوردی ،دلتنگ به شاخ
کالغان سيه بال چه ديدی و شنفتی ،گل يخ؟
از
ِ
آمدی ،عطر وفا آوردی.
همه افسانه بی برگ و بري ها را ُرفتی ،گل يخ
چه شنفتی تو در اين غمزده باغ؟
که چو گل ها همه خفتند ،تو بيدار نخفتی ،گل يخ
راستی را که چه جانبخش به سرمای سياه
شعله گون ،در نگه دوست شکفتی ،گل يخ

«مست»
من مستم
من مستم و میخانه پرستم
راهم منمایید
پایم بگشایید
وین جام جگرسوز مگیرید ز دستم!
می الله و باغم
می شمع و چراغم
عطر دماغم
می همدم من ،هم نفسم،
ِ
خوش رنگ ،خوش آهنگ
لغزیده به جامم
از تلخی طعم وی ،اندیشه مدارید
گواراست به کامم
در ساحل آتش
من غرق گناهم.
همراه شما نیستم ای مردم ُبتگر!
من نامه سیاهم…
با آنکه در میکده را باز ببستند
با آنکه سبوی می ما را بشکستند
با آنکه گرفتند ز لب توبه و پیمانه ز دستم
با محتسب شهر بگویید که هشدار!
می هر شبه هستم!
هشدار که من مست ِ
سیاوش کسرایی
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نادر نادرپور شاعر ،نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی و از اعضای کانون
نویسندگان ایران در  ۱۶خرداد  ۱۳۰۸در تهران به دنیا آمد .او فرزند تقی میرزا
از نوادگان رضاقلی میرزا فرزند ارشد نادرشاه افشار بود .نادرپور پس از گذراندن
دور ه متوسطه در دبیرستان ایرانشهر تهران ،در سال  ۱۳۲۸برای تحصیل
راهی فرانسه شد و در سال  ۱۳۳۱از دانشگاه سوربن پاریس در رشته زبان و
ادبیات فرانسه فارغ التحصیل شد .او پس از پایان درس به ایران بازگشت و از
سال  ۱۳۲۷برای چند سال در وزارت فرهنگ و هنر در مسئولیت های مختلف
مشغول به کار شد .او در سال  ۱۳۵۹مهاجرت کرد؛ مهاجرتی بی بازگشت.
او ابتدا به پاریس رفت که قبال نیز در دوران جوانی در آنجا زندگی کرده بود.
این بار
نادرپور پس از شش سال اقامت در فرانسه ،بار دیگر مهاجرت کرد؛ 
ن ماه  ۱۳۷۸در شهر لس آنجلس
به مقصد لس آنجلس .او روز جمعه  ۲۹بهم 
درگذشت.

«خطبه زمستانی»
ای آتشی که شعله کشان از
درون شب
برخاستی به رقص
اما بدل به سنگ شدی در سحرگهان
ای یادگار خشم فروخورده زمین
در روزگار گسترش ظلم آسمان
ای معنی غرور
نقطه طلوع و غروب حماسه ها
ای کوه پر شکوه اساطیر باستان
ای خانه قباد
ای آشیان سنگی سیمرغ سرنوشت
ای سرزمین کودکی زال پهلوان
ای قله شگرف
ِ
جمشید تیره روز
گور بی نشانه
ای صخره عقوبت ضحاک تیره جان
ای کوه ،ای تهمتن،
ای جنگجوی پیر
ای آن که خود به چاه برادر فرو شدی
اما کاله سروری خسروانه را
در لحظه سقوط
از تنگنای چاه رساندی به کهکشان
ای قله سپید در آفاق کودکی
چون کله قند سیمین در کاغذ کبود
ای کوه نو ظهور در اوهام شاعری
چون میخ غول پیکر بر خیمه زمان
من در شبی که زنجره ها نیز خفته اند
تنهاترین صدای جهانم که هیچ گاه
از هیچ سو ،به هیچ صدایی نمی رسم
من در سکوت یخ زده این شب سیاه
تنهاترین صدایم و تنهاترین کسم
تنهاتر از خدا
در کار آفرینش مستانه جهان
تنهاتر از صدای دعای ستاره ها
در امتداد دست
درختان بی زبان
تنهاتر از سرود سحرگاهی نسیم

در شهر خفتگان
هان ،ای ستیغ دور
آیا بر آستان بهاری که می رسد
تنهاترین صدای جهان را سکوت تو
کان انعکاس تواند داد؟
من نفس زنان
آیا صدای گمشده ِ
راهی به ارتفاع تو خواهد برد؟
آیا دهان سرد تو را،
لحن گرم من
آتشفشان تازه تواند کرد؟
آه ای خموش پاک
ای چهره عبوس زمستانی
ای شیر خشمگین
آیا من از دریچه این غربت شگفت
بار دگر برآمدن آفتاب را
از گرده فراخ تو خواهم دید؟
آیا تو را دوباره توانم دید؟
نادر نادرپور
امیرهوشنگ ابتهاج یا «ه.ا.سایه» در ششم اسفندماه  ۱۳۰۶در شهر رشت زاده
شد .ابتهاج ،شاعر معاصر ایرانی و از محبوب ترین شاعران در میان جوانان و
دوستداران شعر است .از معروفترین آثار او میتوان به شعرهای «ارغوان» و
«زندگی» اشاره کرد .او شاعری توانا است که به هر دو سبک کهن و نو شعر می
سراید .عالوه بر توانایی ها و هنرمندی او ،دالیل دیگری نیز در شهرت و شناخته
شدن آثار او موثر بود ه اند؛ ب ه طور مثال ،شعر او بارها توسط هنرمندان و
خواننده های محبوب ایرانی ،بهصورت ترانه و تصنیف ،اجرا شده است .ابتهاج
عالوه بر شعر و ادبیات ،در زمینه موسیقی نیز فعالیت داشته و از سال ۱۳۵۰
ل ها» در رادیو ایران و پایهگذار برنامه موسیقی
تا  ۱۳۵۶سرپرست برنامه «گ 
«گلچین هفته» بوده است.

شرم و شوق
دل می ستاند از من و جان می دهد به من
آرام جان و کام جهان می دهد به من
دیدار تو طلیعه ی صبح سعادت است
تا کی ز مهر طالع آن می دهد به من

پروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده اعتصامی متولد بیست و پنجم اسفند ماه
 ۱۲۸۵در شهر تبریز است .پدر او یوسف اعتصامی آشتیانی معروف به اعتصام
الملک ( نویسنده و مترجم ) از مردان بزرگ و نامی مشهور اواخر دوره قاجار
بوده است .در کودکی به تهران نقل مکان کردند .او با پسر عمویش ازدواج
کرد ولی این ازدواج ناموفق بود و پس از دو ماه و نیم از هم جدا شدند .پروین
اعتصامی در سال  ۱۳۲۰به علت بیماری حصبه درگذشت و در شهر قم به خاک
سپرده شد.

شاهد و شمع
شاهدی گفت بشمعی کامشب
دیشب از شوق ،نخفتم یکدم
دو سه گوهر ز گلوبندم ریخت
کس ندانست چه سحرآمیزی
ٔ
صفحه کارگه ،از سوسن و گل
تو بگرد هنر من نرسی
شمع خندید که بس تیره شدم
پی پیوند گهرهای تو ،بس
گریهها کردم و چون ابر بهار
خوشم از سوختن خویش از آنک
گر چه یک روزن امید نماند
تا تو آسودهروی در ره خویش
تا فروزنده شود زیب و زرت
خرمن عمر من ار سوخته شد
کارهائیکه شمردی بر من

در و دیوار ،مزین کردم
دوختم جامه و بر تن کردم
بستم و باز بگردن کردم
ه پرند ،از نخ و سوزن کردم
بخوشی چون صف گلشن کردم
انکه من بذل سر و تن کردم
تا ز تاریکیت ایمن کردم
گهر اشک بدامن کردم
خدمت آن گل و سوسن کردم
سوختم ،بزم تو روشن کردم
جلوهها بر درو روزن کردم
خوی با گیتی رهزن کردم
جان ز روی و دل از آهن کردم
حاصل شوق تو ،خرمن کردم
تو نکردی ،همه را من کردم

دلداده ی غریبم و گمنام این دیار
زان یار دلنشین که نشان می دهد به من
جانا مراد بخت و جوانی وصال توست
کو جاودانه بخت جوان می دهد به من
می آمدم که حال دل زار گویمت
اما مگر سرشک امان می دهد به من
چشمت به شرم و ناز ببندد لب نیاز
شوقت اگر هزار زبان می دهد به من
آری سخن به شیوه ی چشم تو خوش ترست
مستی ببین که سحر بیان می دهد به من
افسرده بود سایه دلم بی هوای عشق
این بوی زلف کیست که جان می دهد به من
هوشنگ ابتهاج
شماره  ۱۹۷بهمن ــ اسفند ۱۴۰۰
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مدرسه ايرانيان سن ديگو سال نوی مسیحی

 2022را به شما عزیزان تبریک میگوید.
بچهها سالم،

امیدواریم همگی در کنار خانوادههایتان سالم و شاد و دور از کووید ـ 19
باشید .همینطور امیدواریم جشن شب یلدا ،تعطیالت کریسمس و سال
نوی مسیحی  2022به شما حسابی خوش گذشته باشد.

هالووین

در روز یکشنبه  31اکتبر ،بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران با
لباسهای رنگارنگ و زیبا به مدرسه آمدند .در زنگ تفریح آخر همه
بچهها و آموزگاران در حیاط مدرسه جمع شدند و عکس انداختند.

جشن شب یلدا

شب فصل
هوا سرد شده و فصل زمستان در راه است .ایرانیان آخرین ِ
پاییزکه بلندترین شب سال است را شب چله بزرگ یا شب یلدا مینامند
و آن را جشن میگیرند .ایرانیان در این شب با خانواده و دوستان دور
هم جمع میشوند ،قصه میگویند ،شعر میخوانند و شبزندهداری
میکنند .از خوردنیهای مرسوم در جشن شب یلدا میتوان به هندوانه،
انار و آجیل شیرین یلدا اشاره کرد.
برنامه جشن یلدای مدرسه در روز یکشنبه  19دسامبر  2021در مدرسه
اجرا شد.
به خاطر محدودیتهای کوویدی ،دانش آموزان هر کالس برای خود
سفره یلدا چیدند ،دور آن نشسته ،شعر و قصه خواندند و آجیل و میوه
خوردند.
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Please follow us on Facebook, Instagram and our website: issd.pccsd.org

Happy 2022
We hope you had a great time during the Christmas and
New Year Holidays.

Halloween
On Sunday October 31, 2021, most of students and
teachers came to school with colorful costumes. During
the last recess they all got together and took pictures.

Yalda Celebration
Celebrating Yalda is one of the oldest traditions in Iran
and many other cultures in the region. Yalda is the first
night of winter and corresponds with the Winter Solstice.
Yalda is the longest night of the year, and from that day
forward, the nights get shorter and the days longer. Yalda
means the birthday or rebirth of the sun.
Yalda is based on the ancient Iranian belief of light vs.
dark, good vs. evil. Since the days start getting longer
and the nights shorter, this day marks the victory of light
over dark, and good over evil.

At School:
Due to the limitations caused by the pandemic, this year,
the students and volunteers of each classroom had set
up their own Yalda table. The students and teachers sat
around the table and symbolically recited poetry and
read stories and ate “Ajil” and fruits.
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follow us on Facebook and Instagram

در حاشیه بیست و ششمین

هابیل و قابیل

نشست تغییرات محیط زیست سازمان ملل ( )COP 26

خوانندگان گرامی،
همان طور که در شمارههای قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص
دادهایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نامهای هابیل و قابیل.
این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود
آن که در یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شدهاند ،نقطه نظرهای
متفاوت و حتی مخالف یکدیگر دارند .آنها در هر شماره بحثی را مطرح
میکنند .این دیدگاهها بدون هیچ قضاوتی ارائه میشوند .قضاوت بر
عهده شماست .اگر خوانندگان گرامی نظری به طرفداری یا مخالفت با هر
یک دارند میتوانند نظر خود را ،از طریق فرستادن ایمیل به آدرس پیک،
با ما در میان بگذارند .گفتار این بار در رابطه با «محیط زیست» است.
قابیل :یادته دو سه ماه پیش وقتی داشتیم بحث محیط زیست رو میکردیم بهت
گفتم این بلبشوی محیط زیست مساله مردم نیست؟ یه عده فعال سیاسی واسه
خودشون دوکون واکردن و از سر شیکم سیری مسائل رو الکی بزرگ میکنن.
مردم عادی لنگ یه لقمه نونن؛ اص ً
البه فکر فرداهای دور نیستن .میگی نه،
همین کنفرانس سازمان ملل که با بوق و کرنا دو ماه پیش تو اسکاتلند برگزار شد
آخرش چی شد؟ بعد از اون همه نطقهای آتشین یه قطعنامه آبکی امضا کردن و
رفتن خونههاشون پی گند کاری.
هابیل :خب میخواستی چی کار کنن؟ قول و قرارهائی گذاشتن و هدفهایی رو
مشخص کردن و رفتن پی عمل کردن بهشون .ببینم ،تو که منکر گرمایش زمین
و خطراتی که محیط زیست رو تهدید میکنه نیستی؟ دیگه کسی که به اصطالح
مهندسه و با علم و آزمایش سر و کار داره نمیتونه منکر این پدیده و اینکه باعث
و بانیش آدمهان باشه! اشتباه میکنم؟ تو محاسبههای دانشمندا رو که نشون
میده از زمان انقالب صنعتی ،یعنی از دویست سال پیش تا حاال زمین 3/5
درجه گرمتر شده و این گرم شدن به طور تساعدی داره بدتر و بدتر میشه رو
قبول نداری؟ اینکه این گرمایش باعث ذوب شدن یخ یخچالها و قطبها داره
میشه و سطح آب دریاها داره میآد باال و کلی زمینهای ساحلی قراره زیر آب
برن رو قبول نداری؟ اینکه سیستم آتمسفری عوض شده و همین االن هم خشک
سالی یا سیل و طوفانهای عجیب و غریب داره اتفاق میافته رو قبول نداری؟
اگه قبول نداری که...
قابیل :نه ،حرف من این نیست؛ من گرمایش زمین رو قبول دارم .این تغییراتی
رو هم که تو میگی میبینم .اینکه بشر یه تنه همه اینها رو به سر خودش آورده
به نظرم درست نیست ،ولی گرمایش و اتفاقات زائیده اون رو قبول دارم .حاال
فرض ًا به قول شماها بشر توی این کار دخیل بوده ـ میگم فرض کنیم چون که
همون طور که میدونی خود زمین هم دورههای یخبندان و بین یخبندانی داشته
و داره و اق ً
ال توی دو میلیون سال گذشته رکورد این چرخهها مشخص شده و بشر
هم نقشی توش نداشته .حاال فرض کنیم داره؛ صحبت من اینه که این هفت
میلیارد آدمی که توی این کره زندگی میکنن ،نود درصد شون لنگ نون شبن.
اونا دنیا رو اون جور که تو و اون سیاستمدارا و فعالین میبینن نمیبینن .این
حرفا واسه اونا کشکه .این حرف واسه اونا از سر شیکم سیری و به قول قدیمیها
بورژواییه.
هابیل :خوب شد که اق ً
ال این کلیات رو قبول داری .این هم که بشر چه نقشی
داشته دیگه همه دانشمندا و صاحب نظرها قبول دارن .مهمتر از اون اینه که
هنوز میشه یه کاریش کرد؛ هنوز به نقطه بدون برگشت نرسیدیم .برنامهریزی و
همکاری و همیاری الزمه .اینکه میگن مردم عادی مساله شون نیست و به فکر
یه لقمه نونن رو من هم قبول دارم .اون هم مساله عدالت اجتماعیه و آگاهی
باید داده بشه .جوونا خیلی روی این قضیه جدیترن؛ اونا آیندهشون رو در خطر
میبینن .من قبول دارم که خیلی از سیاستمدارا نه فقط اینجا ،همه جای دنیا
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منافعشون ایجاب نمیکنه موضع درست بگیرن .دست همهشون با شرکت های
نفتی یا زغال سنگ یا صنایع دامداری توی یه کاسهست برای همین از منافع اون
کمپانیها دفاع میکنن .مردم که آگاهی پیدا کنن و موضوع رو جدی بگیرن،
اونایی رو که مزدور این کمپانیها هستن میندازن بیرون .توی همین یکی دو
دهه نگاه کن چقدر آگاهی مردم رفته باال.
قابیل :آگاهی مردم رفته باال؟ انگار یادت رفته که همین مردم پنج سال پیش به
ترامپ رای دادن؛ توی هند به مودی و توی برزیل بولسونارو ...بماند که خیلیها
کال کاری به این کارا ندارن .دیدی که ترامپ تا اومد سر کار از همون نشست
پاریس هم بیرون اومد و اصال از بیخ و بن منکر گرمایش زمین و این حرفا بود.
هابیل :ولی خب ترامپ باالخره باخت؛ به نظر من بقیه هم ور میافتن .مساله
جدیه! این کنفرانس گالسگو کمی محکمتر و قویتر از نشست پاریس بود.
خیلی ّ
تا قبل از پاریس خیلی از دانشمندا میگفتن که اگه کاری نکنیم ،دمای زمین
ممکنه حتی تا  6درجه سانتیگراد گرمتر بشه .میدونی یعنی چی؟ یعنی همه
یخهای قطبی آب میشن ،سطح اقیانوسها باال میاد؛ سه چهارم زمینهای
ساحلی میرن زیر آب و میلیاردها نفر بیخونمون میشن .اونجا قرار گذاشتن که
تا وسط قرن به سه درجه محدودش کنن .توی گالسگو قرار شده به  1/5درجه
برسه .این که همه کشورهای دنیا شرکت کردن و به یه توافقاتی رسیدن خودش
خیلی مهمه .هر چند متاسفانه باز این هم ضمانت اجرایی نداره و اجرای مفاد اون
فقط بر اساس قول و وعده و وعیده .کشور های بزرگ آلوده گر آخر سر با گردن
کلفتی تونستن قطعنامه رو هم آبکی تر کنن ،طوری که رییس کنفرانس آخر سر
اشکش در اومد و از شرکت کننده ها عذر خواهی کرد .حاال چرا به قول تو دیگه
توی خبرها و شبکههای اجتماعی دیگه ازش حرف زده نمیشه ،دلیلش اهمیت
بکش ُ
کمش نیست؛ اینا دنبال خبرهای جنجالی ان ،دعواُ ،
بکش و اینجور حرفا.
محیط زیست مساله کسل کنندهایه تا این که گندش بزنه باال و خبر ساز بشه،
مث ایران.
قابیل :مگه ایران چی شده؟ یعنی چه چیزجدیدی شده؟ تا اونجایی که من
میدونم ایران هم توی پاریس شرکت کرده بود هم تو گالسگو .زیر هر چیزی رو
هم بگی امضا میکنه .بعد میره برای تولید برق مازوت میسوزونه .یعنی خدای
آلودگی! بنزینش بدترین و آلودهترین نوع بنزینه .همهاش رو هم گردن تحریمها
میذارن :میگن اینقدر هوای تهران و شهرهای بزرگ آلودهاس که میتونی هوا
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760-420-6987

Cell:

رو بجوئی و زغال تف کنی! خب چه ارزش داره که زیر این توافقنامهها رو هم
امضا بندازی .خیلی دردناکه! ایران یه نمونهشه؛ خیلی دیگه از کشورهای جهان
سومی هم همینجورن .حاال ایران واقعا امکان اینو داره که این وضع رو عوض
کنه .به نظر من این تحریمها رو خودشون به سر خودشون آوردن .اون هم به
قیمت جون مردم بیچاره.
هابیل :متاسفانه توی ایران وضع از اینا هم بدتره .ایران شاید بتونه به قول تو
با امریکا و غرب به توافق برسه و تحریمها رو وردارن؛ بتونه بنزین بهتر تولید و
مصرف کنه و سوختش رو هم به گاز طبیعی بدل کنه که ذخایر بزرگش رو هم
داره ولی متاسفانه صدمهای که توی چند دهه اخیر به محیط زیست بخصوص
منابع آب وارد کردن غیرقابل برگشت و دائمیه .االن توی دشت اصفهان و
شهرهای حاشیه کویر اوضاع خیلی وخیمه .چیزایی از همکارا و همکالسیهای
قدیمیم میشنفم که ترسناکه .حتما تو هم شنیدی که به خاطر استخراج بیرویه
آبهای زیرزمینی ،توی دشتها زمین نشست کرده؛ ترکها وفروچالهها یهو
دهن وا میکنن .زاینده رود هم که کامال خشک شده .صدها هزار متر مکعب آب
به مصرف تولید فوالد و صنایع خوراکی میشه که وسط این کویر بیآب ساختن.
تو باور میکنی توی این کویر ،کشت برنج راه انداخته بودن؟ حاال زمینها
تشنهان و کشاورزا گرسنه .خرابیای که به بار اومده دیگه درست بشو نیست.
قابیل :من هم شنیدم اوضاع اونورا خرابه ولی فکر میکردم بیشتر به خاطر
خشکسالیه که چندین ساله گرفتارشن .این خشکسالیها هم دورهایه .بعد از
چند سال دوباره آبسالی میشه .حاال به نظر تو اگه آبسالی هم بشه اینا درست
نمیشن؟ یعنی بایس کارخونهها رو جمع کنن ،کشاورزی رو هم تعطیل؟ خب
چه بسر مردم میآد؟
هابیل :میدونی که سفرههای آب زیرزمینی قرنها زمان میخواد تا دوباره
تشکیل بشن .قضیه خشکسالی و آبسالی رو هم دیگه نمیدونم با این وضع
گرمایش زمین به چه صورتی در میآد .به فرض که مخازن سطحی هم پر بشن
و به مصرف برسن ،این باز یه عالج موقتیه .دولت هیچ کاری ازش بر نمیآد جز
سرکوب مردم معترض .جالب اینه که بیشتر این روستائیها طرفدارهای درجه
یک نظام بودن .من ترسم از اینه که مردم رو رودرروی هم قرار بدن .مثال
مردم کهکیلویه اعتراض کنن که چرا آبشون رو به اصفهانیا دادن ،یا یزدیها و
نطنزیها با هم دربیافتن؛ از اون ور وضع کارون و خوزستان ،از اون ور سیستان
و خراسان .نمیدونم میخواد چی بشه ولی اوضاع اص ً
ال خوب نیست.
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ُجنگ ماه سپتامبر
مهمان :محمد متوسالنی
میزبان :علی صدر
موضوع :سینمای ایران
ُجنگ فرهنگی ،یکی از برنامه های کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو است که
از سال  2013به طور مرتب در دومین یا سومین جمعه هر ماه برگزار شده
است .در این سال ها بسیاری از هنرمندان ،صاحب نظران ،دانشمندان ،شعرا و
نویسندگان به عنوان مهمان در این برنامه شرکت کرده اند .برنامه ها یا به صورت
سخنرانی یا مصاحبه انجام می شوند و با جلسه پرسش و پاسخ تمام می شوند.
با آمدن پاندمی اجرای این برنامه ها به طور موقت با وقفه روبه رو شد ولی به
زودی اجرا به طور مجازی دوباره برقرار شد .چکیده نشست ماه سپتامبر 2021
در زیر می آید.
مهمان برنامه ماه سپتامبر ُجنگ هنرمند پیشکسوت سینما آقای محمد
متوسالنی بودند .در ابتدا علی صدر میزبان برنامه به معرفی این هنرمند و بیان
مختصری از سابقه طوالنی وی پرداخت.
محمد متوسالنی متولد  1314تهران است .وی تحصیالت خود را در زبان و
ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران به انجام رساند ،سپس تحصیل خود را در
آمریکا و در رشته کارگردانی سینما ادامه داد .فعالیت سینمایی وی از سال
 1336با فیلم «طوفان در شهر ما» با کارگردانی ساموئل خاچکیان آغاز شد .او
در بیش از  50فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی نقش آفرینی کرده است .اولین
تجربه کارگردانی وی فیلم «ترس و تاریکی» در سال  1341بود .وی کارگردانی
 15فیلم سینمایی و سریال را در کارنامه کارگردانی خود دارد .از سال 1336
مدتی با نشریات سینمایی و مجله های «مهر ایران» و «دختران و پسران»
همکاری داشته است .مدتی هم به عنوان دبیر سندیکای هنرمندان و کانون
کارگردانان فعالیت کرده.
بعد از معرفی ،علی صدر اشاره کرد که موضوع گفتگو به طور کلی سینمای
ایران است و پای صحبت شخصی هستیم که بیش از  60سال در سینمای ایران
تجربه دارد .اولین سوال این است که چرا سینمای ایران این قدر دیر شکل
گرفت؟ یعنی در میان دهه سی شمسی است که سینمای ایران به تولید قابل
توجه می رسد.
آقای متوسالنی پاسخ دادند که درست است .بعد از «هابی و رابی» که در
سال  1309ساخته شد فقط چند فیلم مشخص را می توان نام برد که در ایران
یا هند توسط فیلمسازان ایرانی تهیه شده است .اولین فیلمی که مخاطب
خود را پیدا کرد فیلم «شرمسار» بود .در ابتدا هم بیشتر دست اندرکاران و
هنرمندان از تئاتر به سینما آمدند .در میانه دهه سی انفجار سینمایی اتفاق
افتاد .استودیوهای مختلف شکل گرفتند و تولید باال رفت .از آقای متوسالنی
سوال شد که چگونه به سینما راه یافتند .وی پاسخ داد که از کودکی به سینما
عالقه داشته اند تا اینکه باالخره در بیست و دو سالگی در فیلم «طوفان در
شهر ما» اولین نقش خود را بازی می کند و خیلی زود سینما را به عنوان حرفه
خود انتخاب می کند ولی همیشه بیشتر به کارگردانی راغب بوده اند چون در
کارگردانی خالقیت بیشتری وجود دارد.

با دو شخصیت دیگر از همان فیلم «طوفان در شهر ما» شروع شد که اصال
کمدی نبود .بعد بر اساس فیلمنامه هایی «سه تفنگدار» و «سه نخاله» که
ایشان نوشته بودند آقای میثاقیه و بعد آقای رهبر این فیلم ها را ساختند که
موفقیت فوق العاده پیدا کردند .فیلم «سه نخاله» پرفروش ترین فیلم فارسی تا
آن زمان بود .به خاطر این موفقیت پیشنهادات بیشتری برای ساختن این نوع
فیلم ها سرازیر شد .باالخره در سال  51فیلم «سازش» را ساختند و از آن کار
گروهی فاصله گرفتند و بیشتر روی کارگردانی تمرکز کردند .بعد فیلم «ذبیح» را
ساختند که فیلم بسیار موفقی بود .در سال  56سریال «غارتگران» ساخته شد
که در اوائل  57پخش شد .بعد هم به علت وقوع انقالب همه چیز تعطیل شد.
در اینجا چند کلیپ از اولین فیلم های آقای متوسالنی به نمایش گذاشته شد.
پس از نمایش کلیپ ها ،مجری برنامه سوال کرد که فیلم های بعد از انقالب
شما کامال از «فیلمفارسی» جدا شد و سبک کار کال متفاوت شد .فیلم های
موفقی هم بعد از انقالب ساخته اید مثل «کفش های میرزا نوروز» ،تجربه بعد
از انقالب برایتان چگونه بوده؟ آقای متوسالنی توضیح دادند که بعد از انقالب
همه چیز تعطیل شد و تقریبا همه ممنوع الکار شدند .از سال  63بود که کم کم
فرصت هایی برای کار داده شد .ایشان ادامه دادند که فیلم «کفش های میرزا
نوروز» که بر اساس سناریوئی از سوسن تسلیمی با همکاری بهرام بیضائی بود،
هم در گیشه فیلم موفقی بود و هم به جشنواره های زیادی فرستاده شد .بعد
فیلم «جستجوگر» هم که فیلمی کامال متفاوت بود ساخته شد .ولی شرایط
فیلمسازی ،ممیزی و محدودیت های زیاد کار را خیلی مشکل می کرد.
در پایان ُجنگ حاضرین سواالت خود را مطرح کردند و آقای متوسالنی به آنان
پاسخ دادند .ویدئوی این برنامه در کانال یونوپ کانون موجود است.

علی صدر سوال کرد که در دهه سی و چهل شما بیشتر با دو هنرپیشه دیگر
آقایان گرشا و سپهرنیا فیلم های زیادی را با عناوین «سه تفنگدار»« ،سه
نخاله» و «سه»...های دیگر نقش آفرینی کردید؛ چطور این تیم شکل گرفت؟
چقدر کار کرد و چرا از هم پاشید؟ آقای متوسالنی پاسخ دادند که همکاری
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

شبیه دیگران باش

کارگردان :نازنین اسحاقیان

«شبیه دیگران باش» یا «ترنسکشوال در ایران» مستندی است که در سال
 ۲۰۰۸توسط طناز اسحاقیان ساخته شده است .اسحاقیان مستندساز مقیم
آمریکا ,پس از خواندن مقاله ای درباره قانونی بودن عمل تغییر جنسیت در
ایران در نیویورک تایمز ایده ساخت این مستند را گرفت .او عازم ایران شد و
تماس دکتر بهرام میرجاللی
به کمک مقاله ای که خوانده بود توانست اطالعات
ِ
که یکی از متخصصین عمل تغییر جنسیت در ایران است را به دست آورد.
این مستند شامل مصاحبه هایی است که اسحاقیان با افراد ترنسکشوال و
خانواده های آن ها که مایل به گفتگو بوده اند داشته است .یکی از موضوعات
اصلی که سینمای مستند دنیا به آن توجه خاصی نشان می دهد مسئله
اقليت هاى جنسى و همجنسگرايى است .اين مسئله اجتماعى به خصوص در
جوامع اسالمى اشكال پيچيده اى به خود می گيرد .فيلم «مثل دیگران باش»
ايران امروز مى پردازد.
به اين مسئله در
ِ
در میان افرادی که در فیلم صحبت می کنند زندگی دو نفر بیش از سایرین در
معرض نمایش گذاشته می شود .اولی علی اصغر که ساکن شهرستان است و
از وضعیت خود به ستوه آمده است؛ او عزم خود را جزم می کند و به تنهایی
به تهران سفر می کند .خانواده اش او را طرد کرده اند و حتی در حین عمل
جراحی او را تنها گذاشته اند .علی اصغر یکی از افرادی است که عالقه ای به
رفتن زیر تیغ جراحی ندارد و فقط به علت فشار اجتماعی این کار را انجام
می دهد و به گفته خودش اگر در کشوری جز ایران زندگی می کرد هرگز این
عمل را انجام نمی داد .یکی از مشکالت این مستند این است که شاخه های
ترنسکشوالیسم را به خوبی مورد بررسی قرار نمی دهد .ترنسکشوال کسی است
که تمام وارونگی های خود را متعلق به جنس دیگر می داند و میل شدیدی به
گذراندن مراحل درمانی و جراحی برای تغییر جنسیت دارد اما در فیلم هیچ
اشاره ای به این نمی شود که چرا علی اصغر با عمل مخالف است؟ یا این که آیا
او یک ترنسکشوال است یا متعلق به شاخه دیگری از آن است؟ در نهایت علی
اصغر این عمل را انجام می دهد و پس از عمل نام خود را به نگار تغییر می دهد.
نگار پس از عمل دچار افسردگی شدید می شود و چون خانواده اش به او پشت
کرده اند او تنها و درمانده می ماند و در نهایت تن به خودفروشی می دهد.
نفر دوم انوش بیست ساله است .انوش سال های زیاد است که میل به رفتارهای
زنانه دارد .او در خانه آرایش می کند و برای خود دوست پسر دارد .نکته ای
که قضیه انوش را از نگار متمایز می کند تاثیر وجود خانواده است .در چند
سکانس مختلف ما می بینیم که مادر او همواره در کنار اوست .با وجود این
که این مادر رضایت قلبی ندارد اما هیچ گاه فرزندش را تنها نمی گذارد و به
صحبت هایش گوش می دهد .نقطه اوج قصه جایی است که مادر او در جلسه
ترنسکشوال ها شرکت می کند تا در این مورد اطالعات کسب کند .در جایی از
مستند برادر کوچک ِتر انوش نیز صحبت می کند .برای او پذیرش این موضوع
دشوار است و رو به دوربین می گوید که برایش سخت است کسی را که همیشه
خواهر خود صدا بزند .در این لحظه اسحاقیان
برادر خود می دانسته حاال باید
ِ
از او می پرسد که آیا او می تواند تالش کند که به تدریج این قضیه را درک کند
و برادر کوچک به دوربین خیره می ماند .عمل جراحی انوش با موفقیت انجام
می شود و او بعد از عمل خود را آناهیتا می نامد .در سکانس های پایانی فیلم,
مادرش صحبت می کند و رو به دوربین می گوید که آناهیتا هم اکنون خوشحال
و راضی است و همین باعث خشنودی او می شود.
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یکی از فضاهای اصلی فیلم ,مطب دکتر بهرام میرجاللی است .او که یکی از
پیشگامان این عمل جراحی در ایران است با درکی درست و اخالقی باوقار با
افراد ترنسکشوال برخورد می کند .کلینیک او در خیابان میرداماد ,مکان امن
و مورد اعتماد ترنسکشوال ها می شود .آن ها از نگاه بی مهر جامعه و قضاوت گر
مردم به این مطب پناه می برند .در آنجا خوشحال و سرحال هستند و به آینده
خود امیدوارند .دکتر میرجاللی آخرین نقطه امید برای انسان هایی است که
احساس می کنند در تنی اشتباه به دنیا آمده اند .شخصیت مهم دیگر فیلم ویدا
است .او نیز یک ترنسکشوال است که عمل جراحی اش با موفقیت انجام شده
است .ویدا دائم ًا در مطب دکتر میرجاللی در رفت و آمد است و به نوعی سنگ
صبور کسانی است که این راه را مجبورند به تنهایی طی کنند .زمانی که کسی
حامی علی اصغر/نگار نیست ,ویدا همراه او در مطب ،بیمارستان و اتاق عمل
است .حتی برای مدتی نگار را در منزلش نگه می دارد.
این مستند همچنین خیلی کوتاه به برخورد زننده و بدون آگاهی به مسئله
همجنسگرایی می پردازد .البته به هیچ عنوان این موضوع به روشنی باز
نمی شود که این خود یکی از ایرادات فیلم است .اگر چه فیلم در تالش است
که مسئله ترنسکشوال ها یک بعد انسانی پیدا کند اما مسئله همجنسگرایی
همچنان با جامعه ایرانی بیگانه است و با آن همخوانی ندارد .حتی عده ای از
ترنسکشوال ها در فیلم مسئله همجنسگرایی را بد و در مغایرت با احکام دینی
می دانند .این مستند با این جمله تکان دهنده آغاز می شود« :همجنسگرایی
در ایران غیرقانونی است و مجازات اعدام دارد ولی ترنسکشوالیسم قانونی
است و انجام می شود ».افرادی که در این مستند ظاهر می شوند به شدت
خود را از همجنسگرایان جدا می دانند و این کار را زشت و ناپسند می شمارند.
فیلم به این موضوع مهم اشاره دارد که افراد زیادی در ایران تنها به خاطر
اینکه همجنسگرایی گناه و ناپسند است اقدام به تغییر جنسیت می کنند و
چون ترنسکشوال بودن در ایران راحت تر از همجنسگرا بودن است افراد سعی
می کنند تا خود را ترنسکشوال معرفی کنند .این عدم توجه و آگاهی نرساندن
درباره همجنسگرایی فیلم را کمی یک سویه و غیر واقعی می نماید اما با این
حال ساختن این مستند قدم جسورانه ای در سینمای مستند ایران است.
«شبیه دیگران باش» در سال  ۲۰۰۸موفق شد در جشنواره فیلم ساندنس
کاندید بهترین فیلم شود و در همان سال در فستیوال فیلم برلین سه جایزه
مهم را برد .این مستند هم اکنون در پلتفرم داکیونایت در حال نمایش است.
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افقی
1ـ برای نوشتن به آن احتیاج داریم ـ سربازخانه  2ـ آگاه در امور ـ میهن و
کشور ـ بعد از امروز  3ـ آش نذری ـ فارغ ـ حد  4ـ شبیه و مانند ـ رییس
بزرگ ـ نت هفتم  5ـ پایتخت غنا ـ پشیمان  6ـ به مقصود نرسیده ـ با
ترتیب میآید ـ بانگ و صدا  7ـ پایتخت سوئیس ـ دست نخورده ـ میوه
و ثمر  8ـ دیوار بلند ـ دشمن ـ درس شیرین سرگذشت پیشینیان  9ـ خط
سیر سیارات ـ عصاره  10ـ چه وقت؟ ـ پرگویی ـ خجالتی ـ حیوان نگهبان
و با وفا  11ـ تمام و کامل ـ وسیله معمول آتش بازی  12ـ خراب و ویران ـ
خالی ـ در امان بودن  13ـ کباب نرم ـ مخطط.

عمودی
 1ـ شیرین گفتار ـ تدبیر جنگ  2ـ بلند مرتبه ـ بارانزا ـ اسب بارکش
 3ـ گشادگی بین دو کوه ـ گرامی داشت ـ محل بازگشت  4ـ شماره
مخصوص ـ جایگاه ـ ورزش مادر ـ حرف نداری  5ـ وسیله جابهجایی اجسام
سنگین ـ شاعر و تصنیف سرای معروف  6ـ دهنکده ـ ماه شب چهارده ـ از
آفات درختان میوه  7ـ نام کوه حضرت موسی – پسندیده ـ قسمتی از ترازو
 8ـ اندرز ـ نگاه ـ وسیله جنگی قدیم  9ـ شاعر تبریزی ـ خاندان
 10ـ از سازها ـ سر به انگلیسی ـ دیوار قلعه ـ نفس بلند که از دل برآید
 11ـ با حرارت ـ گلدسته ـ سالخورده  12ـ نشانی – نوعی کبک ـ ره آورد
زمستان  13ـ خوشگل نیست ـ غدای تخم مرغی.

با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

پیک نشریه کانون فرهنگی ایرانیان است و هر دوماه یکبار منتشر می شود.
نظرات مطرح شده در مقاالت الزاما نظر هیات مدیره کانون نبوده و
مسولیت آن به عهده نویسنده آن است.
پیک در رد و قبول ،یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.

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  )۱۹۸مبادرت می ورزد که متن
آن از طریق فکس یا ایمیل تا 30ژانویه به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی
در اختیار این دفتر قرار بگیرد.
شماره  ۱۹۷بهمن ــ اسفند ۱۴۰۰

19

Your Local Solar Experts!

System Designed By Masters of Engineering

Solar Energy Consultant
Cosmic Solar, Inc.
760-617-1710 Cell
760-749-1111 Office
Ken@cosmicsolar.com

www.cosmicsolar.com
100% Customer Satisfaction!

Licence # 831831
C-10 & C-46 Solar

۱۴۰۰  بهمن ــ اسفند۱۹۷ شماره

20

Join us on FaceBook at
Sufi Club San Diego

Visit our weekly ad at
21

۱۴۰۰  بهمن ــ اسفند۱۹۷ شماره

داستان کوتاه

مارتا
علی صدر

از انعکاس نورهای قرمز و آبی روی دیوارها و سقف بیدار شدم .صدای باران
میآمد .بلند شدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم؛ سه ـچهار ماشین پلیس در
خیابان ایستاده بودند .چیز دیگری نمیشد دید .مریم بیدار شد و با صدای گرفته
پرسید« :چه خبره؟» گفتم« :چیزی نیست .انگار واسه یکی از همسایهها پلیس
خبر کردند .تو بگیر بخواب ».هنوز حرفم تمام نشده بود که صدای کوبیدن در
بلند شد :بدون وقفه و محکم .یکی داد زد «باز کن! پلیس سن دیگو .باز کن!»
وحشت کردم .بیشتر به خاطر مریم .هشت ماهش بود و حاملگی سختی داشت.
برگشتم به او نگاه کردم که مطمئن شوم حالش خوب است :دیدم با چشمان از
در ما رو میزنن؟» تنم یخ
حدقه بیرون زده نشسته لب تخت .گفت «چه خبره؟ ِ
کرده بود .سعی کردم خونسرد باشم .گفتم «فکر کنم؛ بذار ببینم چی میخوان.
چیزی نیست ،حتما عوضی اومدن ».داد زدم صبر کنین .بعد با عجله در را باز
کردم و پرسیدم چه خبره؟ دو تا پلیس درشت هیکل درست سینه به سینه من
ایستاده بودند و میخواستند بیایند تو .من جلوی در ایستادم .دوباره پرسیدم
چه خبر است؟ یکیشان پرسید:
ـ با مارتا کار داریم .اینجاست؟
ـ مارتا کیه؟ ما مارتا نداریم.
متوجه شدم صدایم و زانوهایم میلرزند .با یک دست در و با یک دست
چهارچوب در را چسبیده بودم .یکی در پشت سر آنها گفت:
ـ ما میدونیم مارتا اینجاست.
ـ من که گفتم ،ما اینجا مارتا نداریم.
نزدیک بود بگویم بیائید بگردید که صدایی از پشت سر آنها گفت صبر کنید.
دو پلیس به عقب برگشتند .دیدم سه پلیس دیگر هم پشت سرشانند .یک نفر
آدم ریزه غیر نظامی هم بینشان ایستاده بود .همه به سمت غیر نظامی که مرد
میانسال و احتماال فیلیپینی بود برگشتند .او گفت «اینجا نیست .فکر کنم بلوک
بعدی باشه ».یکی از پلیسها که انگار درجهاش باالتر بود پرسید« :مطمئنی؟»
مرد فیلیپینی گفت« :آره مطمئنم اینجا نیست ».یکهو همهشان از در فاصله
گرفتند .همان افسر رو به من کرد و یک کالم گفت «ببخشید ».خودم را جمع
و جور کردم میخواستم بگویم چی رو ببخشم؟ چرا مطمئن نمیشید قبل از
اینکه مردم را از ترس ب ُِکشید؛ من زن حامله دارم .ولی نگفتم .میخواستم خیلی
چیزهای دیگر هم بگویم ولی هیچ کدام از دهانم بیرون نیامدند .طرف دوباره گفت
«ببخشید اشتباه شده ».و راه افتاد و رفت .من در را بستم و پشتم را به آن تکیه
دادم .تازه قلبم شروع کرد به تند زدن .صدای ماشینهایشان را شنیدم که دور
میشدند .ساعتم را نگاه کردم .ساعت سه صبح بود .چند تا فحش آبدار به فارسی
دادم و بلند گفتم اشتباه کردن گوسالهها!
آپارتمان یک اطاق خوابه ما در طبقه همکف یک ساختمان سه طبقه و در
یک مجتمع برای خانوادههای کم درآمد بود .پنجره اطاق خواب رو به خیابان
بود ولی ورودی از طرف پارکینگ پشت ساختمان بود .دو سالی میشد که
اینجا زندگی میکردیم .بعد از یک دوره دو ساله آوارگی و پناهندگی ،باالخره
به سن دیگو آمده بودیم و در این آپارتمانهای دولتی زندگی میکردیم .من کار
میکردم ولی مریم بعد از اینکه حامله شد و مشکالتی برایش پیش آمد ،به
دستور دکتر باید استراحت مطلق می کرد .تا حاال دو بار بچهاش افتاده بود؛ یک
بار در ایران ،شبی که ریختند مرا بگیرند ،یک بار هم در کمپ پناهندگان توی
وان ترکیه .قیدش را زده بودیم که دوباره حامله شود ولی شد .بنا بر این حسابی
ِ
دست و دلمان میلرزید که این یکی از بین نرود.
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نفس عمیقی کشیدم .بلند پرسیدم «خوبی؟» جوابی نیامد .پرسیدم «آب
میخوای؟» به سمت سینک رفتم .چراغ را روشن نکردم چون از پنجره آشپزخانه
نور خوبی میزد تو .یک لیوان پر کردم و به سمت اتاق خواب چرخیدم .دیدم
یکی دم در اتاق خواب ایستاده .قد و قوارهاش از مریم کوچکتر بود .پریدم به
عقب .داد زدم «تو دیگه کی هستی؟» کورمالکورمال کلید برق را پیدا کردم.
داشتم لیوان را می انداختم ،گذاشتمش روی میز .دختری بود حدود 14-15
ساله ،فیلیپینی ،با یک ال پیراهن گلدارکه تا زیر زانویش میرسید ،با موهای
خیس و لباس خیس .پاهایش برهنه بود .رنگش حسابی پریده بود .دوباره
پرسیدم «تو کی هستی؟ اینجا چی میخوای؟» زد زیر گریه .گفتم «صبر کن
ببینم ،توی خونه من چی میخوای؟ چطوری اومدی تو؟» گریهاش شدیدتر
شد .آرامتر گفتم «کاریت ندارم .کی هستی؟» وسط گریهاش گفت:
ـ مارتا
ـ مارتا؟ دارن دنبالت میگردند .االن پلیس اینجا بود.
ـ میدونم .میترسم!
ـ اشکال نداره میبرمت خونهتون .کفش نداری؟ بذار حوله برات بیارم .توی
همین مجتمع زندگی میکنید؟
ـ نه.
ـ پس کجا؟
ـ میرا ِمسا
ـ میرا مسا؟ از میرا مسا تا اینجا همینجوری اومدی؟!
اولین فکرم این بود که به پلیس خبر بدهم .من که نمیتوانستم او را با خودم
راه بیاندازم و ببرم میرا مسا .فکر کردم با مریم مشورتی بکنم .به مارتا گفتم
«همینجا صبر کن تا من حوله برات بیارم ».به طرف اطاق خواب رفتم ،در
حالی که به خودم و اقبالم نفرین میکردم .باید ساعت  6بیدار شوم و سر کار
بروم! دیگر امکان خوابیدن نبود! نگران مریم هم بودم.
مریم توی اتاق خواب نبود .فکر کردم حتما در دستشوئی است ولی آنجا هم نبود.
سراسیمه دوباره به اتاق نشیمن آمدم؛ دیدم مارتا روی لبه یکی از صندلیهای
آشپزخانه نشسته و میلرزد .سرسری همه جا را نگاه کردم .دوباره به اتاق خواب
برگشتم .اثری از مریم نبود .چراغها را روشن کردم .همه چیز مرتب بود .دوباره
برگشتم به اتاق نشیمن از مارتا پرسیدم« :زن من رو ندیدی؟» بغض گلویم را
گرفته بود .مارتا هاج و واج به من نگاه میکرد ،شانههایش را باال انداخت .دوباره
همه جا را زیرو رو کردم .چی شده بود؟ به او گفتم« :زنم گم شده ،نمیدونم
کجا رفته .حامله است ،هشت ماهه! وای خدا کجا رفته؟» چند بار صدا زدم ،نه
خیلی بلند که همسایهها را بیدار کنم .به مارتا گفتم تو همین جا باش ،و با عجله
اورکتم را انداختم روی شانه و با دمپایی رفتم توی پارکینگ .باران سبکتر شده
بود .ماشینمان همان جا که همیشه پارک میکنم بود .هیچ کس در پارکینگ
نبود .رفتم توی خیابان هم سرک کشیدم .باران نور زرد چراغهای خیابان را
هاشور میزد .بغضم گرفته بود .یعنی چی شده؟ فکر کردم به آپارتمان احمد بروم.
با زن و دو دخترش در آپارتمانی که دو بلوک آن ورتر بود زندگی میکرد .زنش با

مریم دوست است .گفتم شاید مریم
رفته آنجا .ولی چرا؟ نصف شب؟
برای چی؟ پشیمان شدم .گفتم اگر
آنجا نباشد چی؟ چرا آن بدبختها
را زابهراه کنم .فکر کردم برگرم و
دوباره آپارتمان را بگردم .چراغهای
آپارتمان همه روشن بود .مارتا دوباره روی صندلی پشت میز ناهارخوری نشسته
بود .تا مرا دید دوباره پا شد .گفتم« :بشین .کسی نیامد؟» شانههایش را باال
انداخت .اتاق خواب و دستشوئی و حتی کمد را سر زدم .اثری نبود که نبود .فکر
کردم به احمد زنگ بزنم .تلفن را برداشتم ولی شماره را نگرفتم .فکر کردم چهار
صبح است .صبر کنم  6که میدانم بیدار میشوند زنگ بزنم .حالم داشت بد
میشد .روی صندلی نشستم .تلفن را کنار گذاشتم و سرم را دو دستی گرفتم.
آخر مگر میشد؟ میخواستم باال بیاورم .دویدم به دستشویی .سرم را در توالت
فرو کردم و عق زدم .چیزی نیامد .صورتم را شستم .از توی آینه دستشویی
تخت را میدیدم .ناگهان برگشتم .عجیب بود طرف مریم تخت مرتب بود .به
طرف کمد پریدم .لباسهای مریم نبود .چمدانش هم نبود .ای خدا دارم دیوانه
میشوم .یعنی چه؟ روی تخت نشستم و سعی کردم تمام حوادث شب را مرور
کنم .پلیسها که آمدند با او حرف زدم .بیدار شده بود .فکر کردم به پلیس زنگ
بزنم .باز احتمال دادم حتما ترسیده و رفته آپارتمان احمد .بی حال روی تخت
ولو شدم .نفهمیدم چقدر گذشت ولی انگار بی هوش شده بودم.

با صدای زنگ ساعت از جا پریدم .چند ثانیه طول کشید تا به خودم بیایم و
اتفاقات شب را یادم بیاید .اولین فکرم این بود که همه را خواب دیدهام .بعد
خودم را در آینه میز توالت دیدم ،ژولیده با اورکت خیس .به تخت نگاه کردم
هنوز طرف مریم دست نخورده بود .دویدم به آشپزخانه دیدم چراغها همه
روشن است و کسی آنجا نیست .در قفل نبود .فکر کردم مارتا حتما رفته .تلفن
را برداشم و شماره خانه احمد را گرفتم .زنش با صدای خواب آلود جواب داد.
سالم کردم و پرسیدم« :مریم اونجاست؟» سکوت کرد .گفتم« :چرا جواب
نمی دی؟» معلوم بود دستش را روی دهنی گذاشته و دارد با کسی حرف
می زند .احمد گوشی را گرفت پرسید:
ـ چی شده؟ حالت خوبه؟
ـ نه ،حالم خوب نیس .مریم اونجاس؟ هرچی میگردم نیست .از ساعت سه که
پلیسها ریختن اینجا گم شده.
ـ خونهای؟
ـ آره کجا میخواستی باشم (بغضم داشت می ترکید) چرا جواب منو نمیدی؟
ـ مریم اونجاست؟
ـ همونجا باش من االن میآم پیشت.
ـ ...
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