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یادداشت

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان

یکی از مشکالتی که اکثر خانواده ها در آمریکا با آن دست به گریبان هستند ،مشکل مخارج دانشگاهی است.
اکثر ما تا وقتی خودمان درگیر این مشکل نشده ایم آن را نادیده می گیریم .اگر در ده بیست سال گذشته
تلفن9355 :ـ)858( 552
به دانشگاه رفته اید و یا فرزندانتان برای ادامه تحصیل از وام استفاده کرده اند و یا می کنند ،می دانید وام
فکس و پیغام7335 :ـ)619( 374
دانشجویی یکی از ناعادالنه ترین سیستم های مالی است که در این کشور وجود دارد .حتما از این هم اطالع
www.pccus.org
دارید که هزینه و شهریه دانشگاه ها به طور نجومی هر سال باال و باالتر رفته و می رود .بنابر این اگر هم آینده نگر
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بوده اید و برای فرزندانتان «کالج فاند» به کنار گذاشته اید ،می بینید که از پس شهریه های سرسام آور امروز
تیراژ 6000
بر نمی آیید و مجبورید از منابع دیگر کسری آن را تامین کنید.
جالب توجه است که تقریبا همه رهبران سیاسی و اجتماعی این کشور از بحران عقب ماندگی علمی و فنی نسل
کانون فرهنگی ایرانیان
جوان دم می زنند .این که چرا آمریکایی ها کمتر دنبال رشته های مهندسی و علوم می روند و می نالند از این
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
که این رشته ها پر شده از دانشجویان آسیایی .بخشی از این «بحران» بر می گردد به سیستم نارسای آموزش
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
دبیرستانی ،ولی بخش دیگر آن هزینه های سنگین آموزش عالی است .شهریه بعضی از دانشگاه ها به قدری باال
است که فقط قشر خاصی از جامعه از پس آن بر می آید .تحصیل در دانشگاه های «مردمی تر» هم دیگر بدون
اعضای هیات مدیره
گرفتن وام تقریبا غیرممکن است.
افشین عسگریان نهاوندی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور،
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کرده و می کنند که
حمید رفیع زاده ،فریده رسولی ـ فاضل ،عبدی سلیمی و گلسا ثریا
برسند .ولی در سال های اخیر آنها هم اکثرا از تامین کامل مالی فرزندان وامانده اند و به جمع عظیم مقروضین
شورای نویسندگان
پیوسته اند .لطفا به چند آمار توجه فرمایید:
هر دو ماه یکبار منتشر می شود

• در حال حاضر بیش از چهل میلیون نفر در آمریکا زیر قرض وام دانشجویی هستند.
• هم اکنون مقدار کل قرض دانشجویی  1.2تریلیون دالر است .یعنی بعد از وام مسکن دومین مقام بدهی را
تشکیل می دهد.
• بین سالهای  2007تا  2012دولت فدرال مبلغ  66میلیارد دالر فقط از بهره این وام ها سود برده است.
• دولت فدرال به بانک های مختلف بدون بهره و یا با بهره نزدیک به صفر قرض می دهد ولی از وام هایی که به
دانشجویان می دهد از  3.8تا  12درصد بهره می گیرد.
• افرادی که مشکل شدید مالی دارند طبق قانون می توانند اعالم ورشکستگی کنند و از باز پرداخت بدهی های
خود معاف شوند .تنها بدهی ای که شامل این قانون نمی شود وام دانشجویی است که هیچگونه بخشودگی به
آن تعلق نمی گیرد و دولت تا پنی آخر آن را با بهره پس می گیرد.
در این کشور همان طور که می دانید مقروض بودن یکی از بدیهی ترین پدیده های زندگی است .همه به هر نحوی
زیر قرض خانه ،اتومبیل ،کسب و کار و غیره هستند .همه افراد و حتی شرکت ها می توانند درجایی که بهره
کمتری می گیرد وام های قبلی خود را به اصطالح «ری فایننس» کنند .تنها وامی که از این قاعده مستثنا است
وام دانشجویی است .بدین معنی که اگر مثال وام دانشجویی شما دارای بهره  10درصد است ،نمی توانید از بهره
پایین امروز استفاده کنید .امروزه دانشجویانی که دوره چهارساله دانشگاه را می گذرانند به طور متوسط بین 20
تا  80هزار دالر بدهی دارند .برای دوره های فوق لیسانس و دکترا بهره متوسط باالتر نیز می رود .برای این افراد
متوسط مقدار قرض در هنگام گرفتن مدرک به دویست تا سیصد هزار دالر می رسد .یعنی جوانی که با تالش
بسیار توانسته تحصیالت خود را به پایان رسانده و وارد بازار کار شود ،باید این قرض کالن را از ابتدای زندگی
حرفه ای خود به دوش بکشد .این پدیده اثری مخرب در اقتصاد و زندگی اجتماعی افراد دارد .فرد مقروض را
از تحرک و دست زدن به ریسک وا می دارد و عدم امنیت شغلی و مالی را در او نهادینه می کند و او را وابسته
به شرایطی می کند که الزاما مورد عالقه او نیست.
خوشبختانه اخیرا حرکتی از طرف برخی مسولین کشوری برای تغییر این سیستم به وجود آمده که به نظر
من باید از آن حمایت کرد تا به نتیجه برسد .پرچمدار این حرکت مترقی خانم سناتور الیزابت وارن از ایالت
ماساچوست است که خواستار تغییر این وضع شده است .وی اخیرا در مصاحبه ای می گفت که این بدهی های
کالن دانشجویی باعث ترمز و کند شدن تحوالت اقتصادی در کل جامعه می شود ،قدرت تحرک ،سرمایه گذاری
در پدیده های مدرن و توان ریسک را در افراد محدود می کند .در سال گذشته کنگره با حمایت هر دو حزب
توانست سقفی برای بهره وام های دانشجویی در مقطع لیسانس تعیین کند .این سقف  3/86درصد است .طرح
جدید خانم وارن به سنا در رابطه با قرض های موجود است که افراد بتوانند قرض های دانشجویی خود را بر
اساس نرخ روز «ری فایننس» کنند .طبق الیحه ایشان کسری ای که این تغییر در بودجه و درآمد دولت می گذارد
را از افزایش مالیات کالن ثروتمندان تامین می کنند.

								

مریم ایروانیان ،رضا خبازیان ،شهری استخری

شهرزاد جوالزاده ،شقایق هنسن ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی
آریا فانی ،سعید نوری بوشهری 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  9/5تا  1بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

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

9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام 7407 :ـ)619(374

madreseh@pccsd.org
www.pccsd.org/issd

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

تلفن :ـ 9355ـ)858( 552
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.
طرح روی جلد :سعید جاللی

بقیه در صفحه 23
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اخبار کانون
نشست ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان در تاریخ  18ماه می سال  2014میالدی
در محل مدرسه ایرانیان سن دیگو واقع در دبیرستان مانت کارمل با حضور
جمعی از اعضای کانون برگزار شد.
جلسه با خوشامد به اعضا توسط آقای حمید رفیع زاده ،رییس هیات مدیره
دوره گذشته ،آغاز و با ارائه گزارش های دوره ای کمیته های مختلف کانون
اعم از ساختمان ،مالی ،مدرسه و پیک توسط سرپرستان و همکاران این
کمیته ها ،خانم شهال صالح ،آقای علی صدر و خانم فریبا باباخانی ـ قاضی
ادامه یافت .سپس کاندیداهای دوره جدید هیات مدیره کانون به معرفی خود
پرداختند.
پس از پایان رای گیری ،شمارش آرا آغاز گردید و نتایج آن به شرح زیر اعالم
گردید.
خانم ها فریبا باباخانی ـ قاضی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور و گیتی نعمت
اللهی به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و خانم ها فریده رسولی فاضل ،نگار
نکویی و لیسا هیلدرت در سمت اعضای علی البدل انتخاب شدند.
کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو به این دوستان خوشامد گفته و امید است
سه سال آینده با همکاری این عزیزان پر بار و ثمر بخش باشد.
******
اولین جلسه ماهیانه هیات مدیره کانون پس از انتخابات در بیست و هفتم
ماه می  2014برگزار شد .کمیته های جدید تشکیل شدند و رای گیری برای
انتخاب هیات اجرایی انجام پذیرفت.
هیات اجرایی کانون فرهنگی ایرانیان ـ تابستان 2014
رییس هیات مدیره  :حمید رفیع زاده
نایب رییس هیات مدیره :فریبا باباخانی ـ قاضی
رئیس امور مالی :بهار باقرپور
منشی هیات مدیره :گلسا ثریا
سایر اعضای هیات مدیره :افشین عسگریان نهاوندی ،آناهیتا بابائی ،بهنام
حیدری ،گیتی نعمت اللهی ،عبدی سلیمی.
اعضای علی البدل :فریده رسولی ـ فاضل ،نگار نکویی و لیسا هیلدرت
هیات مشاوران کانون :شهری استخری ،سعید جاللی ،رزیتا باقری ،شهال
صالح و شقایق هنسن
مدیر مدرسه ایرانیان سن دیگو :علی صدر
سرپرست هیات تحریریه پیک :علی صدر
رییس دفتر کانون :شهرزاد جوالزاده
سرپرست کمیته فرهنگ و هنر :عبدی سلیمی
سرپرست کمیته عضویت و روابط عمومی :فریبا باباخانی ـ قاضی
سرپرست کمیته وام دولتی :حمید رفیع زاده
سرپرست کمیته امور مالی :بهار باقرپور
سرپرست کمیته گلریزان  :آناهیتا بابایی
سرپرست کمیته قوانین و اساسنامه :فریده رسولی ـ فاضل
سرپرست کمیته ساختمان :فریبا باباخانی ـ قاضی
سرپرست کمیته امور خیریه :گیتی نعمت اللهی
سرپرست کمیته نوروز :بهار باقرپور
هیات مدیره کانون از تمامی اعضای عالقمند دعوت می کند که با توجه به
عالقه و استعدادهای خود به کمیته های مختلف کانون بپیوندند.
6
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تیم ملی فوتبال ایران درجام جهانی  -برزیل2014
با شروع مسابقات جام جهاني فوتبال در ماه جون هيجان بي سابقه اي ايران
وايرانيان دور أر ايران را فراگرفت .أين هيجان به خاطر حضور تيم ملي ايران در
أين مسابقات بود .ايرانيان سن ديگو هم از اين هيجانات به دور نماندند .در
زمان پخش مسابقات ايرانيان در مراكز مختلف گردهم آمده به تشويق تيم ملي
مي پرداختند .متاسفانه با وجود بازي ارزنده ،تيم ملي به دور دوم راه نيافت
و از دور مسابقات حذف شد .با وجود أين لحظات خاطره انگيزي را برايمان به
جا گذاشت .مركز ايرانيان سن ديگو نير يكي از مراكز گردهمايي ايرانيان براي
تماشاي مسابقات تيم ملي بود.

اخبار کانون

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند

Persian Cultural Center Presents

فیلم
و گفتگو

در کانون چه گذشت:

در جلسه فیلم و گفتگو در چهارم ماه می در محل مرکز ایرانیان در ادامه بررسی
فیلم های دهه شصت ایران ،جمعی از شهروندان به تماشای فیلم اجاره نشین
ها کار داریوش مهرجویی نشستند و پس از پایان فیلم به نقد آن و بحث و گفتگو
راجع به فیلم پرداختند.

Movie Nights,
Screening & Discussion

در نهم ماه می در محل مرکز ایرانیانُ ،جنگ فرهنگی با عنوان «باز فرو ریخت
عشق» از در و دیوار من با سرپرستی مریم ایروانیان و موسیقی کورش تقوی،
میالد جهادی و گروه دف نوازان میزبان جمع بزرگی از شهروندان بود.
به تاریخ سی و یکم ماه می بزرگداشت استاد محمد رضا لطفی در سالن
سخنرانی کمپانی کوال کام برگزار شد .برنامه به دعوت کانون فرهنگی ایرانیان
سن دیگو و انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و با اجرای کورش تقوی ،رضا
خبازیان ،سعید نوری بوشهری و دکتر حسین عمومی برگزار شد .در این برنامه
بیش از صد و پنجاه نفر حضور داشتند .این برنامه مروری بود بر اثر گذاری
عمیق استاد لطفی بر موسیقی معاصر ایران در زمینه های تولید ،ارائه و اجرا و
آموزش موسیقی اصیل .طی این مجلس ،شاگردان مکتب استاد لطفی با اجرای
قطعات موسیقی یاد ایشان را گرامی داشتند.

Every First Sunday of the Month

July-06-2014
August-02-2014
Show Time: 6:00-9:00 pm

Iranian-American Center
6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA 92121

در جلسه فیلم و گفتگو در یکم ماه جون در محل مرکز ایرانیان ،دوستداران
فیلم به تماشا و نقد و بررسی فیلم عروسی خوبان به کارگردانی محسن
مخملباف نشستند.
در سیزدهم ماه جون در محل مرکز ایرانیان ُجنگ فرهنگی با عنوان "طنز در
ادبیات ایران" با سرپرستی علی صدر و موسیقی آرش دانا و میالد جهادی برگزار
شد.
نمایشگاه آثار نقاشی بطور منظم در محل مرکز ایرانیان برقرار و برای دیدار عموم
آزاد است.

برنامه های آینده:

با عضویت در کانون فرهنگی ایرانیان ما را در پیشبرد فعالیت های فرهنگی یاری
کنید.
اگر خواستار دریافت اخبار و برنامه های کانون از طریق ای میل هستید لطفا از
طریق  pcc@pccsd.orgو یا تلفن  5535ـ  552ـ  858با ما تماس بگیرید.
از صفحه ما در فیس بوک دیدن فرمایید.

Design: Saeed Jalali

یکشنبه  6جوالی ،مرکز ایرانیان ،جلسه فیلم و گفتگو ،با ما به تماشا و نقد و
بررسی فیلم نرگس به کارگردانی رخشان بنی اعتماد بنشینید.
جمعه  11جوالی ،مرکز ایرانیان ،جنگ فرهنگی ،برای گشت و گذار دیگری در
باغ هنر و ادبیات فارسی به ما بپیوندید.
شنبه  19جوالی ،کنسرت موسیقی ایرانی با هنرمندی سپیده رییس سادات .به
آگهی این کنسرت در صفحات بعد مراجعه فرمایید.
یکشنبه  2آگوست ،مرکز ایرانیان ،جلسه فیلم و گفتگو
جمعه  8آگوست ،مرکز ایرانیان ،جنگ فرهنگی
Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7
San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

معیار ارزش ها در چیست؟
بارها با خود اندیشیده ام که به راستی چه عامل یا عواملی در ارزش گذاری
ملت ها وفرهنگ ها در بازار تصورجهانی به کار می آیند؟ چگونه ملتی دارای
ارزش و احترام می گردد و ملتی دیگر در رده پایین تری قرار می گیرد؟ آیا ارزش
ملت ها و فرهنگ ها به میزان ثروتی است که در آن سرزمین اندوخته بانک ها
و حساب های سپرده است؟ آیا میزان ذخایر زیرزمینی در ارزش گذاری ملت
ها نقشی به سزا دارند؟ آیا قدرت دولت ها در فرمانروایی و حکومت بالمنازع،
ارزش ملت ها را تعیین می کنند؟
و هر بار به این نتیجه رسیده ام که عوامل باال هر یک در دوره ای از ادوار می توانند
ارزشی گذرا داشته باشند ولی در دراز مدت عامل مهمی برای ارزیابی ملت ها
نیستند .این عوامل به همان گونه که یک روز در صدر جدول می نشینند می توانند
روز دیگر وجود خارجی نداشته باشند.
بنابراین برای ارزش گذاری ملت ها عواملی مورد توجه قرار می گیرند که ماندگار
باشند و تاثیر خود را در ذهن جهانیان در دراز مدت تاریخ رشد بشری بگذارند.
به گمان من ،آن چه در این ارزش گذاری مورد توجه و استناد است میزان
تفکری است که در یک سرزمین به خصوص شکل می گیرد .تفکری که می تواند
گاه به گونه ای از گونه گونی هنر تجلی یابد و گاه بصورت تئوری های علمی در
آزمایشگاه های یک سرزمین به بازار جهانی عرضه شوند و گاه به صورت رفتار
و کنش فردی ،جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
همانگونه که زنده یاد نلسون ماندال آبرو و ارزش آفریقای جنوبی می شود که
در تاریخی نه چندان دور به خاطر حکومت نژاد پرست
خود ،مورد سرزنش جهانیان بود .به همین روال کنش
و زندگی مهاتما گاندی که به کشوری چون هندوستان،
ارزشی جهانی بخشید و ویلیام شکسپیر که انگلستان را
به شهرتی نیک رساند و مارکز که به کشور کلمبیا ارزش
و اعتباری شگرف داد و باخ و موتزارت و بتهوون که
اروپا را با عنوان مهد هنر به جهانیان شناساند.
اگر به تاریخ سرزمین خود نیز بنگریم با نام بزرگان بی
شماری روبرو می شویم که نام ایران و ایرانی را در بازار
تفکر جهانی به عزت و احترام پیوست نموده اند .از آن
جمله ابوعلی سینا ،ذکریای رازی و عمر خیام در علم،
کورش و داریوش هخامنشی در تاریخ و حقوق بشر،
فردوسی و مولوی و سعدی و حافظ در شعر ،صادق
هدایت و سیمین دانشور در ادبیات.
در تاریخ معاصر خود نیز هنرمندان و عالمان بسیاری
این مهم را به دوش داشته اند که بدون شک ،جانشین
بر حق بزرگان تاریخ ما گشته اند .این نوشته را به دو
نفر از این بزرگان تقدیم می کنم که در ماه گذشته
فقدانشان را شاهد بودیم ،استاد محمد رضا لطفی و
استاد هوشنگ سیحون که هریک در زمینه های هنری
به آبروی فرهنگی ما ایرانیان افزودند و از خود یادگاران
ارزنده ای را به جای نهادند .استاد محمد رضا لطفی،
در زمینه موسیقی اصیل ایران و استاد زنده یاد هوشنگ
سیحون در زمینه معماری.
نگاهی ،حتی گذرا ،به این سوال که انگیزه انسانی
چگونه باعث به وجود آمدن چنین افرادی در فرهنگ
یک سرزمین می شود را می توان به گونه های متفاوت
مورد بررسی قرار داد و سررشته را در خصوصیت بارز
هنری جستجو کرد .بدون شک در زندگی هنرمندان و
مردمان فرهنگ ساز ،پدیده ای رخ می دهد که شاید
کمتر در زندگی دیگر مردمان نقشی بدین اهمیت می
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یابد .این بزرگان ،در طول حیات خویش با تماسی تنگاتنگ با روح و روان
خویش نیاز مبرمی را برای بیان حاالت درونی خویش حس می کنند که آنان
را به فراگیری یکی از زمینه های هنری وامی دارد.
نتیجه سال ها مرارت و سختی و برخالف جریان روز شنا کردن ،آنان را به
غالب شدن در زمینه هنری سوق می دهد تا توان بیان احساس خویش را به
بهترین وجه موجود بیابند .در روند کسب این مهارت های هنری است که
به ناگاه دریچه ای به روی آنان گشوده می شود تا یافته های خود را با روان
بزرگتر با همنوعان خویش در میان بگذارند .به بیان دیگر ،آنان با خلق آثار
جاودانه ای از خود ،به اندوخته داشته های مردمان یک سرزمین می افزایند
و به اندیشه همنوعان خود تعالی می بخشند .با این عمل نه تنها به فرهنگ
مردمان سرزمین مادری خویش می افزایند بلکه در بازار هنر جهانی عزت و
آبروی بسیاری را برای کشور خویش کسب می نمایند.
فقدان چنین عزیزانی به ناگاه بسته شدن دریچه های تعالی را به روی مردمان
به همراه می آورد و دلیل بارزی می گردد تا جای خالی آنان برای همیشه در
فرهنگ سرزمین مان خالی بماند .سوگ عمیقی بر دل هنر دوستان سایه می
افکند و فرهنگ با ضایعه ای جبران ناپذیر روبرو می گردد.
مسلم است که برای دست یابی به چنین مرحله واالیی از فرهنگ سازی،
گذشت ،مردم دوستی ،اعتقاد به تاریخ و فرهنگ در کنار میل به جاودانگی از
آنان انسان هایی واال می سازد که در اکثر اوقات توانسته اند از بهره های مالی
و نفع شخصی چشم پوشی نمایند و آثار خود را با دقت
کیفی بی نظیری ارایه نمایند که در نگرشی اقتصادی
و بازاری کاری عبث می نماید .سعی آنان در ترویج و
آموزش هنر و تجربیات خویش نیز در همین راستا از
ارزشی بی مانند برخوردار می گردد.
فرهنگ دوستان جامعه ،با حمایت از هنر و آثار هنری
آنان ،دوری جستن از خدشه دار نمودن شخصیت این
عزیزان به بهانه های واهی و نگرشی عمیق تر به تاثیری
که این عزیزان در پیشبرد و تعالی فرهنگ جامعه داشته
اند همواره یاد آنان را گرامی می دارند .جای دارد در
انتهای این نوشته فقدان استاد محمد رضا لطفی و
استاد هوشنگ سیحون را به تمامی ایرانیان فرهنگ
دوست تسلیت بگویم .یادشان همیشه گرامی است و
خواهد بود.

بررسی کتاب
کارنامک فرهنگ مهر

دکتر حسین علی رونقی
همزبانان من،

دکتر فرهنگ مهر یکی از دولتمردان بسیار خوشنام ایران است که سال های
دراز درمیهن ما مسئولیت اداره بسیاری از امور کشوری را به عهده داشت و در
تمام این سال ها با امانت و راستی و درستی بیشترین میزان پیشرفت را برای
مجموعه خود به وجود آورد.
دکتر مهر ،استاد دانشکده بیمه در ایران بود و مدرسه عالی بیمه را در ایران
بنیان گذاشته و سال ها ریاست آن را به عهده داشته است .دکتر مهر را
می توان پیشرو بیمه در ایران دانست .با فعالیت ها و پشتکار وی ،بیمههای
گوناگونی که قبال در ایران سابقه حضور نداشتند ،به وجود آمدند.
دکتر مهر در مقام های مدیریتی در شرکت نفت به کار گمارده شد و در آن جا
بود که با امیرعباس هویدا آشنا شد .هویدا وقتی وارد دولت منصور شد ،دکتر
مهر را به همکاری دعوت نمود .آغاز این همکاری قبول پست معاونت وزارت
دارایی از سوی دکتر مهر بود.
یقینا دکتر مهر بیش از هر شخص دیگری شایسته وزارت و حتی نخست وزیری
بود ،ولی از آن جا که پیرو آیین زرتشت بود ،معاونت نخست وزیر باالترین پستی
بود که به او واگذار شد ،زیرا قانون اساسی وقت ایران اجازه نمیداد تا پیروان
دگر آیینها به مقام وزارت برسند.
دکتر مهر در مقام معاونت نخست وزیر و معاونت وزارت دارایی ،کاردانی و
شایستگی خود را نشان داد و پس از آن که اسداهلل علم از ریاست دانشگاه
پهلوی شیراز کنار رفت ،دکتر منوچهر اقبال پیشنهاد کرد که چون دانشگاه
پهلوی در حالت بحرانی بسر میبرد او را به ریاست دانشگاه منصوب کنند .دکتر
مهر در سال  1350ریاست دانشگاه پهلوی شیراز را پذیرفته و راهی شیراز شد.
از کارهای درخشان دکتر فرهنگ مهر بین سال های  1350تا سال  1357در
دانشگاه شیراز ،می توان به افزودن چندین دانشکده به این دانشگاه اشاره
داشت .هم چنین آغاز فعالیت دانشکده های پزشکی فسا و جهرم در دوران
تصدی او بود .زمانی که دکتر مهر ریاست دانشگاه شیراز را پذیرفت دانشگاه
از نظرمالی در وضع نابسامانی به سر می برد .دکتر مهر با جلوگیری از ریخت
وپاش ها و سر و سامان به وضعیت مالی  ،گسترش زیادی در دانشگاه به
وجود آورد.
دکتر فرهنگ مهر در کتاب « کارنامک فرهنگ مهر» به گونهای گسترده از
رازهای پنهان دولتمردان و زد و بندهایی که برخی از مقامات کشوری داشتند
پرده برمیدارد.
در این کتاب افزون بررسی سیاست های کشور و همچنین مناسبات دولت
ایران با کشورهای غرب ،به ویژه انگلستان و آمریکا ،چگونگی رفتار دیپلمات
های این دو کشور در ایران ،به گونه ای بسیار دقیق مورد موشکافی قرار گرفته
است.
فشار سازمان امنیت (ساواک) به دانشگاه و استادان و دانشجویان و ایستادگی
های دکتر مهر در برابر این فشارها در این کتاب بازگو شده است.
در ادریبهشت و آبان ماه هر سال محمدرضا شاه دو سفر به شیراز انجام می
داد .در این کتاب در مورد این سفرها و اقدامات اسداهلل علم نکات بسیار
خواندنی آمده است .این کتاب روند سیاسی فرمانروایی محمد رضا شاه و کم
و کاست های سیستم پادشاهی ایران را به مورد کند کاو قرار داده است .این
کتاب برای ایرانیانی که مایلند از جزئیات سیستم دولتی ایران آن روز آگاهی
پیدا کنند بسیار آموزنده است .هم چنان در کتاب از دولتمردان آگاه و میهن
پرست و قانونمندی که در برابر دستورهای خالف قانون شاه ایستادگی کردهاند
به نیکی یاد شده است و از کارهای ناشایست دولتمردانی که چندان پای بند
قانون نبوده و هر کاری را برای چاپلوسی مقامات انجام میدادند ،بدون هیچ
پرده پوشی صحبت به میان آمده است.
کارنامک فرهنگ مهر کتابی است با آگاهیهای بسیار گسترده که خواننده را
شگفت زده می سازد .شاید اگر مردم پیش از انقالب این آگاهی ها را داشتند
سرنوشت کشورمان خیلی بهتر از آن چیزی می شد که امروز با آن رو به رو
هستیم.
کارنامک فرهنگ مهر در  440برگ همراه با عکسهای رنگی و سفید و سیاه در
لس آنجلس توسط «چاپخانه نیو ِارا» چاپ و منتشر شده است.
New Era Communications

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند،

خدمات مشاوره ای از قبیل :زوج درمانی ،خانواده
درمانی و مشاوره روانی برای کودکان ،نوجوان و
بزرگساالن در مرکز ایرانیان.

روان درمانی چیست؟

بررسی مشکالت شخصی و روابط اجتماعی برای مثال :صمیمیت،
ارتباط و رابطه والدین و فرزندان ،افسردگی ،اضطراب ،پیری و اثرات
روانی مرگ و بیماری ،مشکالت روانی و روابط اواسط زندگی ،کنترل
اضطراب ،مسایل کودکان.
این خدمات با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان در مرکز ایرانی بوسیله مشاوران مرکز

San Diego Psychological and
Educational Services, Inc.

زیر نظر دکتر سیروس نخشب در اختیار عموم قرار می گیرید.

هیچ نوع بیمه درمانی پذیرفته نمی شود .ویزیت  30دالر

برای وقت مشاوره لطفا با تلفن 858-552-9355
تماس حاصل فرمایید.
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هفتمين روز سفر است می دانم
قاصدک
پنجره را باز کن!
توفان فرو خواهد نشست
سکان را به سوی سواحل روشن بگردان
زیر نظر مریم ایروانیان
و به سوی زيباترين سرزمين جهانم
نوبت خدايان گذشت
راز جاودانگی تنها در کشتی ما مانده
و در شقيقه ی نيکوترين زنان و مردان
پنجره را باز کن!
بشنو!
گام اسب ها بر سواحل شنی
نت سمفونی فردا را می نوازند:
خوش ...ست ،خوش ...ست ،خوش ...ست
خوش است فردا را!
شکوه میرزادگی
قاصدک را به حرف آوردم
گفت :از دور دست ،آمده است.
نازکی نسيم
چون خيالی به
ِ
به بهانه ی بهاران ،سبدی ترانه جويم
مهتاب مست ،آمده است.
مثل
ِ
بنگر چه شاعرانه ،مدد از بهانه جويم
گفتم از دل ،خبر ،چه آوردی؟
دل ابریـم چو اللهِ ،
پــ َرم به دست ژاله
سـ ُ
از خبرهای تر ،چه آوردی؟
و چو شسته شد ز ماتم  ،ره ِ آشيانه جويم
که چکد اگر چه تلخی ز غم آسمان ِ غربت
گفت :آواز عاشقان ،امروز ـ
همه شهد واژه ها را به هوای خانه جويم
آبی عشق را معطر کرد.
ِ
بدهــم به کام دفــتر ،ز کالم خود شرابی
ارغوان تازه شکفت
هر کجا
ِ
که چو نوشی اش بدانی ،ز وطن نشانه جويم
از برايم به غير عشق ،نگفت.
قراری ما ـ
شبنم باغ بی
ِ
ِ
گذرم به بال خورشيد ،ز سراب َوهـم و تهديد
کرد.
بر
در
سپيده،
آرزوی
برسـم به شهر جمشـيد ،ره ِ آستـانه جويم
به فسانه پا گذارم ،غم کهنه جا گذازم
باز باران ،ترانهخوان شده است
و حقيقت نهان را ،ز دل فسانه جويم
با غزلهای شادمانهی سبز ـ
دو سه جرعه ای بنوشم ز لبان ِ جام جادو
مهربان جان شده است.
معنی
ِ
ِ
و به روز ِ نو مرامی دگر از زمانه جويم
گفتمش از درخت حرفی نيست؟
چو جوان شود جهان با نفس نجيب باران
سيب سرخ ،شاداب است؟
ريشهی
ِ
به خطاست گر مسيحی به جز آن يگانه جويم
خزان بلند ـ
درين
شادا
گفت
ِ
ببرم ز ياد غربت ،ندهم به رنج مهلت
روشنايی آب است.
ريشه را
ِ
و پی نجات شادی ،نظر جوانه جويم
منت ،خبر بودهست؟
از
قاصدک
َ
دل و دين به حکم سبزش بدهم به نو بهاران
هيچ دانی دلم چه آشفتهست؟
ز طريقت طراوت ،مدد ،عارفانه جويم
ازبرنج ُو تُرنج ُو نارنجم
ویدا فرهودی
داستانی ،شگفت میخوانم؟
همصدا با سرودهی " نيما"
ِ
سرود سپيده ،میرانم؟
تا
چشم من ـ اين جزيرهی پاييز ـ
پرده در پرده ،آب میگيرد؟
دل من
با خيالی قشنگ ،اين ِ
ِ
شعر ناب میگيرد؟
رنگ يک
ِ
جنبش مشروطیت با به لرزه درآوردن ارکان سیاسی و اجتماعی ،موجد
الهيجان
"
باغ
جان
در
گفت:
"
ِ ِ
تغییراتی سرنوشت ساز در تاریخ ایران گردید و تحوالت ناشی ازآن بنیاد
يک ُگ ِل بیقرار ،روييدهست.
جامعه را دگرگون ساخت .آزادی قلم و بیان از حیطه شعار پا فراتر نهاد و
آسمان سياه
چشم
چشم در
به همت پایه گذاران صنعت چاپ ،میرزا صالح شیرازی،فرخ خان غفاری،
ِ
ِ
میرزا ملکم خان ،طالبوف ،آخوندزاده ودیگر دست اندرکاران به کوچه وبازار
بيدار عشق را ،چيدهست.
عطر
ِ
پا نهاد .شعر پارسی نیزدر تالطم امواج آزادی خواهی و تجدد رنگ و معنای
آن ُگ ِل بیقرار ،در غم توست.
دیگر گرفت و فکر و زبانی تازه یافت.
شاعرا! عاشقانه ،همدم توست
مقصدی
رضا
ایرج میرزا  1304ـ  1251از پیشگامان تجدد درعصر قاجار و اوایل حکومت

قاصدک

شاع ران وارث آب و خرد و روشنیاند

سرگذشت شعر پارسی

پهلوی است .اشعار او دارای مضامین انتقادی ،اجتماعی و تربیتی است.
شعرایرج زالل و روان است و از زاویه میهن پرستی به مشروطه نگاه می کند.

10

شماره  152مرداد  -شهریور 1393

انتقاد از اوضاع سیاسی ،تشویق جوانان به تحصیل ،ترغیب مردم به وطن
پرستی و انتقاد از زاهدان ریایی از نکات برجسته شعر او است .قطعه زیر که
در رثای کلنل تقی خان پسیان سروده شده بیانگرعقاید سیاسی ایرج است:
دلم به حال تو ای دوستدار ایران سوخت
که چون تو شیر نری را در این کنام کنند
			
به چشم مردم این مملکت نباشد آب
و گرنه گریه برایت علی الدوام کنند
			
مرام تو همه آزادی و عدالت بود
پس از تو خود همه ترویج این مرام کنند
			
کسان که آرزوی عزت وطن دارند
پس از شهادت تو آرزوی خام کنند
			
تو را سالمت از آن دشت کین نیاوردند
کنون به مدفن تو رفته و سالم کنند
			
از این سپس همه مردان مملکت باید
برای زادن شبه تو فکر مام کنند
			
سزد که هرچه به هرجا وطن پرست ُب َود
پس ازتو تا به ابد جامه مشک فام کنند
			
عارف قزوینی  1312ـ  1261میرزا ابوالقاسم عارف شاعر و ترانه سرا و
موسیقی دان عصرمشروطه است.بیشتر اشعار ،سروده ها و تصنیف های
این شاعر آزاده دارای مضامین سیاسی تبلیغ آزادی خواهی  ،وطن پرستی
و مبارزه با استبداد است.
هنگام می و فصل گل و گشت وچمن شد
این باغ بهاری تهی از زاغ و زغن شد
			
از ابر کرم ّ
خطه ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد
			
ازخون جوانان وطن الله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
			
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده
			
خوابند وکیالن و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
			
ما را نگذارند به یک خانه ویران
یارب بستان داد فقیران ز امیران
			
از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن
مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن
			
غیرت کن واندیشه ایام ِ بتر کن
اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن
			
عارف از ازل تکیه بر ایام نداده ست
جز جام به کس دست چو خیام نداده ست
			
دل جز به سر زلف دالرام نداده ست
صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست
			

گوییم که بیدار شدیم این چه خیالست؟
بیداری طفلی است که محتاج به الالست
گویند بهار از دل و جان عاشق غربی است
ما بحث نرانیم درآن نکته که پیداست

بیداری ما چیست
از ماست که بر ماست
یا کافر حربی است
از ماست که بر ماست

فرخی یزدی  1318ـ  1268میرزامحمد فرخی یزدی شاعر و روزنامهنگار
آزادیخواه و دموکرات صدر مشروطیت است .وی سردبیر نشریات حزب
کمونیست ایران ازجمله روزنامه طوفان بود .شاعری را از سنین کودکی
آغاز کرد و در نوجوانی بخاطر شعری که برای حاکم یزد سروده وبرای مردم
خوانده بود دهانش را دوختند .او بیشتر عمر خود را به جرم آزادی خواهی
در زندان های مخوف گذراند و سرانجام با تزریق آمپول هوا به شهادت
رسید.
ترســـم ای مرگ نیــایی تو و من پیر شـــوم
وین قدر زنده بمانم که زجان سیر شوم
			
جوهرم هست و ُبرش دارم و ماندم به غالف
چون نخواهم کج و خون ریز چو شمشیر شوم
		
میر میـــــراث خـــوران هـــــم نشوم تا گویم
َمردم از جور بمیرند که من میر شوم
			
گوشــــه گیــــــری اگـــرم از اثـــر انــدازد بـه
که من از راه خطا صاحب تاثیر شوم
			
پیش دشمن سپـر افکندن من هست محال
در ره دوست گر آماجگه تیر شوم
			
شهره شهـــــرم و شهریه نگیرم چون شیخ
که بر شحنه و شه کوچک و تحقیر شوم
			

محمد تقی ملک الشعرای بهار  1332ـ  1261از کودکی در شعر و ادبیات
سرآمد همگان بود .دربیست سالگی به صف مشروطه طلبان خراسان
پیوست و اولین آثار ادبی ـ سیاسی او در روزنامه خراسان چاپ می شد و
در افت و خیزهای سیاسی روزنامه بهار را با عناوین مختلف به چاپ می رساند.
مجله دانشکده از دست آوردهای اوست که مکتب تازه ای در نظم و نثر
پدید آورد و اقبال آشتیانی ،رشید یاسمی و سعید نفیسی با این نشریه
همکاری داشتند .اولین کنگره نویسندگان ایران درسال 1324به ریاست
او تشکیل شد.
این دود سیه فام که از بام وطن خاست
وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست
جان گر به لب ما برسد از غیر ننالیم
از خویش بنالیم که جان سخن این جاست
ده سال به یک مدرسه گفتیم و شنفتیم
وامروز بدیدیم که آن جمله معماست

از ماست که بر ماست
از ماست که برماست
باکس نسگالیم
از ماست که بر ماست
تا روز نخفتیم
از ماست که بر ماست
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بچه ها سالم،
اگر هر زمان و هرجایی رنگی داشته باشد ،تابستان شهر سن دیگو قطعا
طالیی است .روز یکشنبه هشتم ماه جون  2014خانواده مدرسه ایرانیان
سن دیگو در جشن پایان سال آموزش  2014شرکت کردند و آماده شروع
تعطیالت طالیی تابستانی خود شدند .در این جشن حیاط مدرسه ایرانیان
سرشار از شادی و نشاط شد .دانش آموزان دوره پیشرفته با غرور و افتخار
مدرک پایان تحصیالت خود را دریافت کردند .دانش آموزان برنده مسابقه
کتاب خوانی جایزه گرفتند .از کمک معلم ها جوان مدرسه قدردانی شد،
گروه های رقص و تئاتر برای حاضرین برنامه های شاد و دیدنی اجرا کردند
و بچه ها در کنار خانواده و دوستان بازی کردند ،مسابقه دادند ،جایزه
گرفتند ،کارنامه و کتاب سال گرفتند ،غذا و بستنی خوردند و .....
روز بسیار خوش و خرمی بود .کانون فرهنگی و مدرسه ایرانیان برای شما
تابستان طالیی شادی را آرزو دارند
بچه ها ،تابستان فصل تفریح و استراحت است و به دلیل تعطیلی مدارس
زمان مناسبی برای مسافرت ،کالس های تابستانی ،ورزش های آبی،
مطالعه بیشتر و کمک به پدر و مادر در خانه است .به شما پیشنهاد می
کنیم از این فرصت استفاده کنید و کمی در اداره امورخانه کمک کنید،
کتاب های جالب جدید بخوانید ،با خانواده به دیدن فیلم های خوب
سینمایی بروید ،از شهرهای جدید دیدن کنید ،به دیدار دوستان و خانواده
بروید ،ورزش و بازی کنید ،خیلی زیاد! از روزهای بلند و آفتابی تابستان
لذت ببرید و خستگی سال گذشته را از تن و فکر بدر کنید .ما مشتاق
دیدار صورت های خندان شما در ماه سپتامبر هستیم .تا آن زمان ،روز و
روزگار خوش و ایام به کام.
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www.pccus.org

ISSD Registration 2014-2015

2014 – 2015 آگهی ثبت نام سال

Branch I

شعبه اول

Sunday September 7, 2014 at 9:30am-12pm

 ظهر12  تا9:30  از ساعت2014  سپتامبر7 یکشنبه

Branch II

C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

Thursday, September 11, 2014 at 6-8pm

شعبه دوم

 بعد از ظهر8  تا6  از ساعت2014  سپتامبر11 پنجشنبه

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

C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

For more information: 858-552-9355

ISSD SUMMER CAMP
August 2014

From 8:30 to 4:30 Monday through Friday

Music, Painting, Handcraft, Yoga,
Acting, Dance and Language Arts
For Children 6 to 12 years old
Tuition $250

Only 12 students per session
Hurry up and register today
Location:
The Iranian-American Center
6790 Top Gun Street #7
San Diego, California 92121
For registration contact: pcc@pccsd.org
or call (858) 552-9355
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Reading Olympic Winners for End of the year
First Name 	

Last Name

Karimi Farjad
Jahanbin
Shojaei
Azmoodeh
Adreen
Shayan
Armita
Hafezi
Hafezi
Hooshmand
Hooshmand
LeAnne
Arteen
Asadi
Niki
Nina
Eslamian
Esmailpour

Arshia
6018
Raaya
4340
Pooria
3000
Shayan
2030
Fazel   	
1019
Alavi
983
Fazel
809
Donya
692
Behrad
596
Ava
575
Ryan
573
Mahmoudi 	 536
Mahmoudi 458
Pariya
427
Tarighati 	 359
Tarighati 359
Cameron 290
Ali
248

Page Read

First Name 	

Last Name

Esmailpour
Pirouzian
Taleghani
Taleghani
Derakhshan
Tafreshi
Bagheri
Zarmahd
Purtee
Faridani
Eslamian
Rajaei
Hosseini
Melody
Nick
Mahmoudi
Haghgoo

Noor
248
Shayda
211
Cameron 197
Naseem
197
Ida
191
Amin
188
Dariyan
171
Arshia
140
Roxana
129
Mojdeh
127
Kayla
120
Vala
114
Parsa
91
Abouzari 	 90
Taha
78
Donna
77
Dara (Nathan) 71

Page Read

Class of 2014 2014 اسامی فارغ التحصیالن سال تحصیلی
Oliver Bijan Detra
Meeina Ehya
Nilufar Ehya
Navid Ghazi
Paymon Haddad
Behrad Hafezi
Doreen Jahanpour
Shakiba Mahmoudi
Arshia Mehraz
Shadi Mohebbi
Keyan Zokaie
Arman Agahi
Kourosh Amani
Ida Beikzadeh
Nikita Bordbar
Amin Derakshan

Darya Farahanchi
Mateen Golchin
Borna Naini
Roxana Purtee
Athena Ramezani
Farhan Vafaee
Roya Ghaseminejad
Rushin Aryan
Isabella Fakhimi
Kimia Habibi
Hana Julazadeh
Benyamin
Pourkhosravani
Bahar Sabouri
Soraya Shams
Nick Taha

به یاد مایا آنجلو

مایا آنجلو رفت

4 April 1928 - 28 May 2014
مایا آنجلو رفت ،اما کتاب هایش ،خاطراتش و نوشته هایش نرفته است
و«می دانیم چرا پرنده در قفس می خواند» با دانسته هایش ،انسان ها را به
اندیشیدن فراخواهد خواند و با «چرا» یش ،پرسش را که مادر همه ی دانایی
هاست به همنوعانش هدیه کرده است و «پرنده» را می شناخت ،برای اینکه
پرواز را درک کرده بود و «قفس» و زندان را حس می کرد ،چرا که با آزادی و
آزادی خواهان جهان همدردی می کرد و آواز را تجربه کرده بود که هم شعر
می نوشت و هم رمان ،هم خاطرات می نوشت و هم در جامعه یک عنصر
اجتماعی پویا و فعال بود .در نتیجه او نرفته است و انسان های بی شماری
.هم مسیر او هستند .او الهام بخش زندگی بوده و خواهند بود
اثری از مایا آنجلو ،ترجمه ی پرتو یازان

می دانم چرا پرنده ی محبوس می خواند

پرنده آزاد بر پشت باد می پرد
و بال می گشاید تا انتهای جریان رود
بالهایش را در پرتو نارنجی خورشید فرو می برد
و با شهامت ،آسمان را از آن خود می نامد
اما پرنده در تنگنای قفسی حقیر
تنها گاهی از میان میله های بیداد
به نظاره می نشیند
با بال هایی چیده
و پاهایی دربند
از این روست که نغمه سر می دهد
پرنده محبوس می خواند
با آوایی هراسناک
از ناشناخته ها
اما همچنان امیدوار
و آوازش به گوش می رسد
بر فراز تپه ای دوردست
چرا که پرنده محبوس
نغمه آزادی سر می دهد
پرنده آزاد به نسیمی دیگر می اندیشد
به بادهای بسامان که از میان حسرت درختان می گذرند
و به کرم های فربه در انتظار چمن روشن سپیده دمان
و او آسمان را از آن خود می نامد
پرنده محبوس اما بر فراز گور رویاها می ایستد
و سایه اش بر جیغ کابوسی فریاد می کشد
با بال هایی چیده شده و پاهایی در بند
از این روست که نغمه سر می دهد
پرنده محبوس می خواند
با آوایی هراسناک
از ناشناخته ها
اما همچنان امیدوار
و آوازش به گوش می رسد
بر فراز تپه ای دوردست
چرا که پرنده محبوس
نغمه آزادی سر می دهد
14
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I know Why The Caged Bird Sings
Maya Angelo
4 April 1928 - 28 May 2014

The free bird leaps
On the back of the wind
And floats downstream
Till the current ends
And dips his wings
In the orange sun rays
And dares to claim the sky.
But a bird that stalks
Sown his narrow cage
Can seldom see through
His bars of rage
His wings are clipped and
His feet are tied
So he opens his throat to sing.
The caged bird sings
With fearful trill
Of the things unknown
But longed for still
And his tune is heard
On the distant hill
For the caged bird
Sings of freedom
The free bird thinks of another breeze
And the trade winds soft through the sighing trees
And the fat worms waiting on a dawn-bright lawn
And he names the sky his own.
But a caged bird stands on the grave of dreams
His shadow shouts on a nightmare scream
His wings are clipped and his feet are tied
So he opens his throat to sing
The caged bird sings
With a fearful trill
Of things unknown
But longed for still
And his tune is heard
On the distant hill
For the caged bird
Sings of freedom.
منبع :اینترنت

PERSIAN CULTURAL CENTER (PCC) PRESENTS:

Art Exhibition
Sun. July 6 - Sun. August 2, 2014

April Artists:
Ariana Ayazi (Saeb), Houshang Foroutan, Nahid Ghaderi
Saeed Jalali, Nasrin Kheiri, Negar Nekouei, Nader Rastakhiz,
Bahzad Nazari, Ali Sadr and Ludmila Sadr
Open to Public From 9:00 am to 3:00 pm (Monday to Friday)
Iranian- American Center
6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
Info: 858-552-9355
Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.
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بهنام حیدری

میزان ،خمش گردن ملت است.

به تصویر شماره  ١دقت کنید .حتما این عکس را تا به حال در فیس بوک و
یا ازطریق ایمیل های فورواردی دیده اید .عکسی از مرحوم تختی که پس از
پیروزی در مسابقات پهلوانی کشور ،از دست شاه مدال و بازوبند پهلوانی می
گیرد .این عکس عموما با متنی با این مضمون پخش می شود که « درود بر
شرف و مردانگی تختی که پیش شاه گردن خم نکرد» .یا اینکه بعد از مراسم
عده ای نگران پیش تختی رفتند و پرسیدند «مشکلی برایت ایجاد نشود ،چرا
گردنت را خم نکردی هنگام مدال گرفتن؟» و تختی پاسخ می دهد «من جز
در برابر مادرم گردن خم نمی کنم» و در ادامه :درود بر شرافت و مردانگی این
بزرگ مرد صحنه ها و عرصه ها و  ...ها و هاهای بسیار که دیگر اینقدر شنیده
ایم از شنیدنشان حالم پریشان می شود .اینجا ابدا قصد قضاوت در مورد
شخصیت مرحوم غالمرضا تختی را که قطعا جایگاه خاصی را در میان اهالی
ورزش و در کل میان اکثر ایرانیان دارد ندارم .در اینجا قصد قضاوت در مورد
رفتار اکثر ایرانیان در قبال اشخاصی چون تختی و دیگران را هم ندارم! اين كار
را به شما خواننده ی عزيز محول مى كنم.
تصویر شماره ١

سوال اولم این است که این چه ارزشی است که
شخصی که در مراسمی که برای تجلیل از وی
برگزار شده و دارد به اصطالح لقب پهلوان پهلوانان
را دریافت می کند ،هنگام گرفتن مدال سرش
را خم نکند؟ حال برای مثال اگر خم کند مگر
چه می شود؟ مردانگی اش زیر سوال می رود؟ از
پهلوانی اش کم می شود؟
آیا تمام آنهایی که سر خم نکردند پهلوان به حساب
می آیند؟ یا آنهایی که اینچنین کردند انسان
های پستی بودند؟ آیا میزان خمش گردن معیار
مناسبی برای قضاوت در مورد کلیات شخصیت
یک انسان است؟ اگر این چنین است که کار
انسان شناسی بسیار آسان می شود و با یک نقاله
می شود افراد را شناخت.
حال با فرض اينكه خمش گردن ارزش باشد ،آيا با
يكبار گردن خم كردن يا نكردن مى توان در مورد
شخصيت افراد قضاوت كرد؟ خمش گردن تنها يك
مثال است كه توجه شما را به يك رفتار عمومى
جلب كنم .مطمئن هستم شما مثال هاى فراوانى
در خاطر داريد كه شخصى با يك حركت قهرمان و محبوب قلب ها مى شود و يا
برعكس ،تمام دشنام هاى موجود در زبان فارسى ،كه كم هم نيستند ،نثارش
مى شود .سوال ديگرم اين است كه چرا وقتى به سبك “عادالنه” مان (ترجيح
مى دهم قبلش يك “نا” بگذارم) شخصى را روسياه يا رو سفيد كرديم ،كارمان
همانجا تمام نمى شود و تا مى توانيم به او به اصطالح پيله مى كنيم و گير مى
دهيم(توجه داشته باشيد كه ما اصوال توانايى بااليى داريم)  .اگر كارنامه اش را
دست چپش داده باشيم ،ديگر تمام رفتارها و اعمالش بد و غير قابل قبول خواهد
بود .در طرف ديگر اما وقتى كارنامه را به دست راست كسى داديم و به شرط
اينكه آن شخص مرده باشد ،خودتان مى دانيد كه چه مى كنيم .در تاریخ ما
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بسیارند از نام هايى که به نیکی ازشان یاد می شود .بعد از مدتی شیفته ی
آنها می شویم و کمی بعد چرخ تخیالتمان به حرکت در می آید .از صفات خوب
دیگر چیزی نمی ماند که ضمیمه شان نکنیم .بعد از مدتی شاید چند سال
یا حتی چند قرن ،به داستان سرایی روی می آوریم .چنان قصه ها و روایات
و افسانه هایی را به آنها نسبت می دهیم که بعد از مدتی اگر از بیرون گود
به آنها بنگریم سوالی که مطرح می شود این است که آیا تمام این صفات مگر
ممکن است در یک شخص جمع شوند؟ یا اساسا مگر ممکن است یک انسان
چنین مشخصاتی داشته باشد؟ و چون خودمان آنها را ندیده ایم ,باورشان می
کنیم .مثال های قدیمی ترش را همه می دانیم .برای درک جدیدترهایش می
توانید ،برای مثال ،پای صحبت های ایرج حسابی ،فرزند دکترمحمود حسابی،
بنشینید تا حسابی متحیر شوید .از کوچکترین حرکات آن افراد قصه های
بزرگ و پند آموز می سازیم ،طوری که از کاه کوه .و صد البته که در بسیاری
از موارد ،در صحت آن نشانه های نخست نیز جای شک و شبهه است .و در
نهایت این انسان های شریف و ابر انسان را چماقی می کنیم بر سر دیگران
و یکدیگر ،چرا که هیچ انسانی توان برابری با
استاندارد های جدید انسان بودن را ندارد .از
سوی دیگر به همین روش “یک دانه (به جای
یک مشت) نشانه ی خروار است” ,با کوچکترین
خطا و حرکت مغایر آن استاندارد ها چنان افراد
را زیر مشت لگدمان می گیریم و لجن مال می
کنیم که گویی قصد داریم انتقام تمام بدی های
همه ی نا اهالن تاریخ را از آن فرد بگیریم .تمام
اینها در شرایطی اتفاق می افتد که کوچکترین
توجهی به خودمان و عملکردمان نداریم .معموال
با پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از معضالت
و مشکالت بشر رفع و برطرف می شوند .حال اگر
فکر می کنید که نسل جدید قدری بهتر در این
مورد عمل می کند,
باید بگویم که سخت در اشتباهید .این قضاوت
های آنی و بدون فکر به قدری زیاد شده است
و واکنش ها به اندازه ای شدید شده اند که
گاه لجن برای لجن مال کردن کم می آید .اين
اتفاق در فيسبوك به كرات مى افتد كه بحثش
طوالنيست و اين صفحه تقريبا پر .و اما داستان
خمش گردن تختی در برابر پادشاه:
اگر عکاس محترمی که این عکس را گرفت،
کمی ،در حد چند ثانیه ،دیرتر دکمه ی شاتر را فشار داده بود ،امروز شاید عده
ای می گفتند تختی درباری بود .تا کمر جلوی شاه خم می شد .دست بوسی
ماجرایش فرق می کند و در بيشتر موارد عملی نکوهیده ،شنیع و پاچه ماالنه
است .ولی سر خم کردن برای گرفتن مدال را دیگر ه حال خود بگذارید .شرح
کامل ماجرا را می توانید در یوتیوب ببینید .اما برای دیدن چکیده ی ماجرا به
تصویر زیر توجه فرمایید .قضاوت با شما

گزارش
در گذشت ناگهانی استاد محمد رضا لطفی ،ضایعه ای برای هنر موسیقی
متعهد سرزمین و فرهنگ ما هست و خواهد بود .تالش پیگیر استاد لطفی
برای اعتالی هنر موسیقی در شرایطی آغاز شد که کالبد موسیقی ما در زیر
شالق شرع و عرف ضربات سنگینی را متحمل شده بود و عنقریب بود که
کلیت موسیقی ما در جدال با تکرار مکررات از یک سو و نبود عالقه به فراگیری
و پیمودن مسیر هنری خرقه تهی نماید و چون بسیاری از پدیده های هنری
دیگر ،در موزه های خاطرات اندکی از ایرانیان جای گیرد.
وی در چنین حال و هوایی به کوششی خستگی ناپذیر پرداخت و با بینشی
اجتماعی و هنری ،این هنر بسیار ارزشمند ایران را به میان هم نسالن جوان
خود آورد و به زیباترین روش آن را مطرح ساخت .وجود اساتید بسیار ارزنده ای
چون استاد دوامی ،امکان مرور بر تاریخ و آثار گذشتگان را فراهم آورد و دست
در دست فضای تازه ای گذاشت که حضور استاد پیرنیا و استاد ابتهاج در رادیو
ایران فراهم نموده بودند.
با پخش آثار متنوع و منسجم استاد محمد رضا لطفی از رادیوی سراسری و
پی ریزی سازمان حفظ و اشاعه موسیقی و موقعیت طالیی جشن هنر شیراز،
توجه بسیاری از ایرانیان به موسیقی سرزمین خود جلب شد و هنرمندان
بسیاری را به کار در این زمینه فراخواند و در نتیجه به انقالبی در موسیقی
ارزشمند سرزمین ما منجر گشت.
فقدان چنین هنرمندی به یقین برای تمامی ایرانیان فرهنگ دوست و هنر پرور
بسیار دردمند خواهد بود .از این رو در اکثر جوامع فرهنگی ایران و کشورهای
جهان مراسمی در بزرگداشت استاد برگزار شد که در آن هنرمندان و فرهنگ
دوستان بیشمار شرکت جستند تا خاطره عزیزش را گرامی بدارند.
در شهر سن دیگو ،دو سازمان فرهنگی – انجمن متخصصین ایرانی و کانون
فرهنگی ایرانیان – با اختصاص برنامه ای ویژه به سوگ استاد لطفی نشستند
که با استقبال کم نظیر ایرانیان در این نقطه از جهان روبرو گشت.
برنامه با شعری از زنده یاد ،سهراب سپهری که در رثای شاعر نامی ایران –
فروغ فرخزاد – سروده شده بود آغاز گشت .رضا خبازیان ،مجری برنامه ،این
سروده را بدان جهت انتخاب نموده بود تا هم سنگی اهمیت استاد لطفی
در هنر موسیقی و تاثیر فروغ فرخزاد در شعر امروز ایران را خاطرنشان سازد.
برنامه بزرگداشت با حضور استاد حسین عمومی و صحبت های ایشان ادامه
یافت .وی عشق را در پیشبرد هنر موسیقی به عنوان نیروی محرکه مطرح
کرده و در پایان با بیان چند خاطره ،اشاره ای به مشکالت گوناگون این هنر
نمود.
سپس خانم مریم ایروانیان شعری را که در رثای استاد محمد رضا لطفی
سروده بود قرائت نمود که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و زمینه ای
فراهم نمود تا مجری برنامه نیز شعر دیگری را که در فقدان دوست ساخته
شده بود چاشنی حال و هوای شعر نماید و از گروه هنرمندان موسیقی شهر
سن دیگو برای اجرای قطعاتی از موسیقی دعوت نماید.
در بخش موسیقی آقایان فرهاد بهرامی ،علی صدر ،محمود شمشیری ،مرتضا
یداللهی ،بهنام حیدری ،پدرام حیدری و میالد جهادی به سرپرستی کورش
تقوی چند ساخته استاد محمد رضا لطفی را اجرا نمودند .هر یک از این
قطعات یادآور تاثیر به سزایی بود که استاد بر موسیقی سرزمین ما گذاشته بود.
بخش پایانی برنامه ،نمایش قطعه های موسیقی-تصویری بود که در سه
بخش ،زندگی هنری استاد لطفی را در بر گرفت .بخش اول از شروع فعالیت
استاد تا زمان وقوع انقالب سال  ،57بخش دوم سال های مهاجرت استاد
از ایران و بخش سوم فعالیت های استاد در سال های پایانی و ایجاد مکتب
خانه میرزا عبداهلل و تشکیل گروه های شیدا را به تصویر کشیده بود .قطعات
تصویری را کورش تقوی و سعید نوری بوشهری با صرف انرژی بسیار تهیه کرده
بودند با توضیحات کورش تقوی – از شاگردان استاد – همراه شد تا اطالعات
ارزنده ای به حاضرین در جلسه ارائه شود.
آخرین بخش از برنامه موسیقی-تصویری به اثر جاودانی استاد محمد رضا
لطفی – تصنیف سپیده – اختصاص داشت که با نوای کوبنده و خاطره
انگیزش ،یاد استاد لطفی را در ذهن حاضرین جاودانه ساخت و همگان را
برای بخش پذیرایی بدرقه نمود.
هر کس به زبانی سخن از وصف تو گوید
بلبل به غرلخوانی و قمری به ترانه
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود

www.pccus.org

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.

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار اخباری
برای نشریه آینده (شماره  )153مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا 30
جوالی به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

کنسرت موسیقی ایرانی با هنرمندی سپیده رییس سادات

شنبه  19جوالی ساعت  7:30بعد از ظهر در

گروه فیلم و گفتگو

Qualcomm Building Q Auditorium
6455 Lusk Blvd, San Diego, CA 92121

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

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

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552

6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان

Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

ساعت  6بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان
6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA 92121

ُجنگ فرهنگی

دومین جمعه هر ماه در ساعت  8شب در مرکز ایرانیان
تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858
6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA 92121

نمایشگاه نقاشی

در مرکز ایرانیان دوشنبه تا جمعه از ساعت  9صبح تا  3بعد از ظهر

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

آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن9634 :ـ)858( 735
آموزش سنتور زیر نظر آرش دانا تلفن1851 :ـ)619( 278

آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری تلفن1913 :ـ)858( 349

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

www.aiap.org

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

بنیاد فرهنگی مهرگان 7000 :ـ )858( 673
www.mehrganfoundation.org
سمینار ساالنه  29اگوست تا اول سپتامبر

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

پایا www.paaia.org PAAIA

Public Affairs Alliance of Iranian American

کارگاه دف دو شنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
در محل دفتر کانون فرهنگی زیر نظر علی صدر
تلفن9355 :ـ)858( 552

نایاک www.niac.org NIAC

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

موزه هنر سن دیگو

شعبه  1یکشنبه  7سپتامبر  2014از ساعت  9:30تا  12ظهر

www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook: San Diego Museum of Art
twitter: @SDMA • Tel: 619.232.7931
انجمن کتاب آخرین شنبه هر ماه

آگهی ثبت نام 2014-2015

شعبه  2پنجشنبه  11سپتامبر  2014از ساعت  6تا  8بعد از ظهر
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
For more information: 858-552-9355

آکادمی رقص های ملی  9355ـ)858( 552
آگهی ثبت نام  2015ـ 2014
شعبه  1یکشنبه  7سپتامبر  2014از ساعت  9:30تا  12ظهر
شعبه  2پنجشنبه  11سپتامبر  2014از ساعت  6تا  8بعد از ظهر
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129

National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art

)American Center (IACـ Iranian
6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
ـTel (858) 552 9355

مرکز دنیای موسیقی

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

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی
www.ialsn.org
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هابیل و قابیل
خوانندگان گرامی ،همان طور که در شماره های قبل به اطالع رسید این
صفحه را اختصاص داده ایم به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام
های هابیل و قابیل .این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف
دارند و با وجود این که در یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند،
نقطه نظرات متفاوت و حتی مخالف یکدیگر دارند .از آنها خواسته ایم که
در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرات خود را بگویند .ما بدون
هیچگونه قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم ،و قضاوت را به عهده
شما می گذاریم .اگر خوانندگان گرامی نظراتی به طرفداری با مخالفت با
هر یک دارند می توانند با آدرس ای میل پیک ما را در جریان قرار دهند.
گفتار این بار در رابطه با شروع "جنگ سرد" است.
هابیل :دوباره داره جنگ سرد راه می افته .فقط امیدوارم به جنگ گرم بدل
نشه! همین جوری الکی الکی عجب شرایطی به وجود آوردن! خیلی اوضاع داره
بحرانی می شه! اولین باره که بعد از فروپاشی پیمان ورشو و شوروی تا این
حد بحران آفرینی شده .کی فکر می کرد که در اثر تظاهرات خیابونی ،دولت
اوکراین سقوط کنه و دولت طرفدار غرب بیاد روکار؟ بعد مردم کریمه رای می
دن که به روسیه بپیوندن .پوتین هم کریمه رو اشغال کنه .و یه دفعه آمریکا
به روسیه اخطار بده و تهدید کنه .بعد همین جوری دوباره جنگ سرد شروع
بشه .سوال من اینه که اصال به آمریکا چه که تو امور داخلی کشورهای دیگه
دخالت می کنه؟
قابیل :خوب چه انتظاری داشتی؟ ابر قدرت همینه دیگه! االن آمریکا دیگه
قدرت مطلقه .همه کشورهای دوست ازش انتظار کمک دارن .وقتی پوتین
یه دفعه میاد شبه جزیره کریمه رو می گیره ،اونا احساس خطر می کنن .اگه
اوکراین رو هم بگیره چی؟ کی باید جلوش وایسه؟ تازه به نظر من اوباما خیلی
داره مماشات می کنه .به نظر من خیلی قوی تر و اساسی تر می تونست و می
تونه قدرت نمایی کنه .پوتین و امثال اون فقط در مقابل قدرته که جا می زنن.
اگر خال باشه همین جوری میان و چیزی جلودارشون نیس .هیچکس حق نداره
به خاک یه کشور دیگه حمله کنه و اونو اشغال کنه.
هابیل :با این حرف آخرت منم موافقم .هیچ کشوری حق نداره کشور دیگه ای
رو اشغال کنه .به هر دلیلی که می خواد باشه ولی به نظر تو این استاندارد
دوگانه نیس؟ آمریکا داره این حرف رو که کامال درست هم هست می زنه در
حالی که خودش اقال توی این بیست سال گذشته کارنامه ای خیلی "درخشان"
تر از والد یمیر پوتین نداره .از کوزوو بگیر تا اشغال افغانستان  ،عراق ،تجاوز
به لیبی ،و حاال هم دخالت در امور سوریه و اوکراین .کسی که کارنامه خودش
پره از این تجاوزات ،به دیگران درس اخالق نمی ده .منم موافقم که باید جلوی
پوتین رو گرفت ولی از راه درست و با پشتیبانی بین المللی .امثال پوتین از این
تشنجات سواستفاده می کنن .ببین محبوبیتش چقدر باال رفته .این تجاوز رو
به یک ماموریت وطن پرستانه تبدیل کرده .اکثر مردم روسیه هم ازش حمایت
می کنن.
قابیل :به من مربوط نیست که مردمش از این سیاست ها حمایت می کنن یا
نه .این در غلط بودن سیاست که تغییری نمی ده .مگه هیتلر کم محبوبیت
داشت؟ حاال می خوای از طریق سازمان ملل بری جلوی این جور آدمارو
بگیری؟ اینا فقط زبون زور رو می فهمن .از اون گذشته شرایطی که آمریکا به
افغانستان و عراق رفت فرق می کرد .توی کوزوو که زمان کلینتون هم بود،
اگه آمریکا دخالت نمی کرد و صرب ها رو بمباران نمی کرد ،اونا به قتل عام
هاشون ادامه می دادن .طالبان ،صدام و قذافی هم هر کدوم مورد خودشونو
دارن .فکر نمی کنم کسی دلش واسه اونا تنگ شده باشه .ولی مورد پوتین فرق
می کنه .چی شد که یه دفعه راه می افته و کریمه رو اشغال می کنه؟ جلوش
رو نگیری اوکراین بعدیه .بعدش هم لهستان و کشورهای دیگه اروپای شرقی ،تا
دوباره امپراتوری خودشو علم کنه .اگر جلوی هیتلر هم یکی در اومده بود پنجاه
میلیون نفر کشته نمی شدن.
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جنگ سرد
هابیل :همون طور که گفتی اینا با هم فرق می کنن .ولی مگه آمریکا آژان
دنیاست؟ آژانی که سابقه زیاد خوبی هم خودش نداره .از اون گذشته باید
دید چه کسی زمینه رو برای این تجاوزات فراهم می کنه و چه نفعی ازش می
بره؟ نمی شه به این پدیده ها به صورت ایزوله و جداجدا نگاه کرد .متاسفانه
دست آمریکا توی بحران اوکراین هم بوده و هست .نمی دونم یادت هست یا
نه که هفت ـ هشت ماه پیش ای میل های فرد دوم سفارت آمریکا در کی
یف به بیرون درز کرد؟ طبق این ایمیل ها که به سران مخالف رژیم بود دقیقا
به آنها خط داده بود که چه کنند .طرف نه تنها از کار برکنار نشد ،قضیه هم
ماست مالی شد .بعد قضیه رای پیوستن به اروپا پیش اومد و آمریکا و غرب با
دخالت در امور داخلی اوکراین به بحران دامن زدند .تا رژیم عوض شد و آدمای
دلخواهشون سرکار اومدن.
قابیل :آره بعد هم پوتین اومد و کریمه رو گرفت .توجیه خوبیه .پس حتما از
اول تقصیر اونایی بود که چندین هفته توی سرمای وحشتناک کی یف تظاهرات
می کردن! حتما می دونی که همون موقع هم شایع شده بود که روس ها و
سازمان جاسوسی اونا در این تظاهرات دس دارن و بعد هم که بهانه دادند
دست پوتین برای اشغال کریمه .می گفتند از اول خود روس ها دست داشتن.
که البته می دونی این جور تحلیل های الکی و تئوری های توطئه همیشه
هست .ولی این که تو از اشغال کریمه حمایت می کنی برام تعجب آوره.
هابیل :من به هیچ وجه از پوتین و اشغال کریمه حمایت نمی کنم فقط منظورم
اینه که تو جوانب دیگه قضیه رو هم ببینی .می دونی در زمان جنگ سرد،
هر دو طرف بودجه های نجومی برای مسابقه تسلیحاتی اختصاص می دادند.
این مسابقه در واقع رقابت بین ماشین نظامی کشورهای غربی تحت رهبری
آمریکا بود با پیمان ورشو تحت رهبری روسیه شوروی .وقتی بلوک شرق از هم
پاشید و پیمان ورشو از بین رفت ،ناتو شروع کرد یکی یکی از کشورهای اروپای
شرقی مثل مجارستان ،لهستان ،رومانی و لیتوانی رو به عضویت گرفتن و هم
مرز شد با روسیه تا به اوکراین رسید .بزرگترین ناوگان دریایی روسیه در شبه
جزیره کریمه قرار داره و با رفتن اکراین ،این پایگاه حیاتی هم می رفت .بنابر
این اشغال کریمه برای پوتین نه از موضع قدرت و کشورگشایی بلکه از موضع
ضعف و العالجی بود .از اون گذشته این جور وقایع به نفع مردم و صلح جهانی
نیست و فقط جنگ طلبا و گردانندگان ماشین نظامی از اون حمایت می کنن
ـ اونم صرفا واسه توجیه بقای خودشون .خب باید توجیه کنن چرا هنوز بعد از
 70سال از جنگ جهانی باید  50هزار سرباز آمریکایی توی آلمان داشته باشن،
توجیه کنن که همه تانک و توپ و ناو هواپیما بر رو واسه کی می خوان ،اگه
دشمن فقط القاعده و طالبان باشن که این همه تجهیزات عجیب و قریب نمی
خواد.
قابیل :پس قهرمان صلح طلب تو و برنده جایزه صلح نوبل هم یه بخشی از
همین ماشین جنگیه!

هابیل :معلومه .ماشین نظامی خیلی قدرت داره و رییس جمهور طبیعتا نمی تونه
از اون جدا و یا در مقابل اون باشه ولی می تونه مهار به گردنش بزنه یا در مورد
بوش اونا به گردنش مهار بزنن .این که رییس جمهور چقدر بتونه اونو کنترل
کنه ،بستگی به خیلی عوامل داره .شاید برای کنترل این هیوال بعضی وقتا باید
با اون همراهی کنی .نمی دونم .ولی اگه توی این شرایط بوش و چینی سرکار
بودن شاید قضیه شکل دیگه ای پیدا می کرد .اینکه دو تا جنگ ناخواسته
باالخره تموم داره می شه و توی جنگ سوریه هنوز وارد نشدن جای شکرشش
باقیه.
قابیل :پس در واقع به نظر تو اوباما داره دو دوزه بازی می کنه .از یه طرف ژست
حمایت از جنبش های آزادی خواه و مخالف دیکتاتوری رو می گیره ،بعد پاش
که می افته به کمک اونا بره ،جا می زنه و دست اونارو تو حنا می ذاره .خوب
حرف منم همینه دیگه! از همون اول که تظاهرات ضد دولتی سوریه راه افتاد،
آمریکا و غرب به طور کل از اونا حمایت کردن و گفتن بشار اسد باید بره و تغییر
رژیم رو مطرح کردن .االن بیشتر از  160هزار نفر اونجا تلف شدن و بیشتر کشور
داغون شده اینا هنوز دارن دو دوتا چارتا می کنن .خدا رحم کرد تو ایران مردم
با طناب اینا توی چاه نرفتن.
هابیل :در مورد سوریه حرفت درسته .االن همه توش موندن .اگه حمایت
نظامی بکنن و دولت رو سرنگون کنن ،احتمال آمدن یه دولت بدتر و رادیکال
تر خیلی بیشتره .یادت باشه که نظامی ها و راست ها بدشون نمی آد این بحران
رو کش بدن .اصوال هرچی بحران بیشتر وجود داشته باشه ،دلیل وجودی اونا
قوی تر می شه .البته من امیدوارم اوباما به همین سیاست مماشات خودش
ادامه بده .احتمال داره بین دولت اسد و مخالفین میانه رو یه جور صلحی
برقرار بشه و رادیکال ها و القاعده ایزوله بشن .واسه همینم فکر نمی کنم کار
به جنگ گرم و لشکرکشی بکشه .اینا فقط میخوان حالت بحرانی رو حفظ کنن.
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بررسی فیلم
بررسی فیلم
تانیا احمدی

کالس هنرپیشگی
ِ

کارگردان :علیرضا داوودنژاد

سال تولید۱۳۹۲ :
ِ

علیرضا داوودنژاد را میتوان یک فیلمساز مولف
سیاق خود را در
دانست .او همواره سبک و
ِ
منظر داستان،
از
چه
فیلمسازی داشته است.
ِ
نظر جلوههای بصری ،داوودنژاد همیشه
و چه از ِ
ِ
سراغ
همیشه
او
؛
است
کرده
حفظ
را
سبک خود
ِ
ِ
ِ
روابط انسانی و به
موضوعات ساده می رود ،و
ِ
داستان
روابط خانوادگی را در بستر این
خصوص
ِ
ساده به چالش می گذارد.اگر چه داوودنژاد در
ساختن فیلمهایی
سازی خود با
دوره ی فیلم
ِ
ِ
مسیر
هوواز
و
پا
هشت
،
ی
طوط
با
چون مالقات
ِ
سازی همیشگیاش دور شد ،اما سالها
فیلم
ِ
کالس هنرپیشگی به
و
مرهم
ساختن
با
بعد،
ِ
ِ
ِ
کالس
محبوب همیشگیاش باز گشت .در
جایگاه
ِ
ِ
هنرپیشگی داوو دنژاد به سراغ عالقه ی خود رفته
فیلم
است و به گفته ی خودش لذت بخشترین
ِ
زندگیاش را ساخته است .فیلم با تصویری از
خود فیلمساز شروع میشود که خانوادهی خود را
در کالسی جمع کرده تا به آنها درس هنرپیشگی
بدهد .در این کالس ،طی یک دیالوگ کلیدی
داوودنژاد خطاب به خانوادهاش اعالم میکند که
اولین درس هنرپشگی این است که جلوی دوربین
ن باید یکجور باشند .سپس هر
و پشت دوربی 
بازیگران اصلی
واقع
در
که
خانواده
یکی از اعضای
ِ
نقش خود فرو می روند؛
قالب
در
فیلم هستند،
ِ
ِ
حضور دوربین را نادیده می گیرند ،و زندگی
ِ
روزمره را بازی می کنند .ما میدانیم که قرار است در مرزی از رابطهی واقعی
بین خانوادهی داوودنژاد و قصهی فیلمی که میخواهد بسازد حرکت کنیم و
فیلمساز با تیزهوشی تا آخر فیلم هم مشخص نمیکند که این اتفاقات فیلم
است یا لحظاتی بین خانوادهی خود اوست که با دوربین به ثبت رسیده است.
از اواسط فیلم دیالوگگویی و مخصوص ًا استفاده از دوربین به سمت آثار مستند
درگیر فیلم میشویم .در
میرود و درست در همین نقطه است که ما به شدت
ِ
ِ
اواسط
تمام شخصیتهای فیلم آشنا میشویم ،و از
سکانسهای اولیه ،ما با
ِ
ِ
اختالفات آنها درگیر میشویم ،و درست در همین لحظات
فیلم با مشکالت و
میان همین
در
شنویم.
ی
م
ها
ت
شخصی
از
را
وقفه
ی
ب
فریاد
و
مدام صدای داد
ِ
موضوع فیلم را متوجه میشویم .فیلم
ما
که
هاست
کشمکش
دغدغهها و
ِ
قصهی پیرزنی است که فرزندان خود را یکجا جمع میکند تا خانهی خود را
بفروشد و به آنها ارثشانرا بدهد تا با پول آن سکه بخرند و از قافلهی نوسانات
ارزی عقب نمانند .اما بحران وقتی شروع میشود که همه به دنبال سهمی
ِ
روابط انسانی ،که در
بیشتر به هر روشی هستند .در این درگیری ها ،ارزش
ِ
فرزندان آنها است ،از بین
روابط خواهر و برادری و
فیلم بیشتر متمرکز بر روی
ِ
می رود و ارزشهای مادی جایگزین می شود .اما این فقط ظاهر مساله است.
هنرنمایی داودنژاد وقتی است که با این بستر داستانی ،روابطی را بین اعضای
یک خانواده ,چه خانوادهی خودش باشد چه خانوادهی قصه فیلمش,عریان
میکند .نمایش حرص و طمع برای به دست آوردن پول و ثروت از طریق خرید
سکه و عوض کردن طبقه اجتماعی خانواده ،بیننده را به صندلی میخکوب می
کند ،یک جنگ تمام عیار برای ثروت.
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ی از مهمترین ویژگیهای فیلمهای داوودنژاد
یک 
ِ
افراد خانواده ی او چه در جلوی
تمام
حضور
ِ
ِ
ِ
پشت دوربین است .مدت
دوربین و چه در
بازیگران اصلی ِ فیلمهای داوود نژاد
هاست که
ِ
اعضای خانواده ی او هستند ،و همین می تواند
ِ
روابط خانوادگی در
ی بر واقع بودن
دلیل 
ِ
حضور
امتیازات
از
دیگر
ی

یک
باشد.
او
های
فیلم
ِ
ِ
افراد خانواده صمیمیتی است که همواره در
احساس
صمیمیت
این
دارد.
وجود
او
های
م
فیل
ِ
خوبی به بیننده میدهد گویی که او مشغول
ِ
حرکت
دیدن ویدیوهای خانوادگی است.
ِ
دوربین همواره به سینمای مستند شبیه است
ِ
دوربین روی دست
تکنیک
و بیشتر اوقات از
ِ
استفاده شده است .موسیقی فیلمهای داوود
ِ
دست خواهر زاده ی او ،یحیی
نژاد همیشه به
سپهری شکیب ،ساخته می شود که موسیقی
ی و
سنتی ایران 
ای تلفیقی است از سازهای
ِ
جنس موسیقی همیشه با
سازهای غربی.
ِ
فیلمهای داوود نژاد همخوانی دارد که همین
ِ
ِ
مثبت فیلم است .لوکیشن اصلی
نکات
از دیگر
ی در شمال
آخر داوود نژاد ،ویالی 
های
فیلم
ِ
ِ
خود اوست و همین
است که در واقع خانه ی
ساختار واقعی و مستند گونه
ی بر
امر نیز دلیل 
ِ
ی فیلم است .در آخر احساس تنفر و انزجار
از بیاخالقیهای بین این خانواده به حدی
میرسد که بیننده را به تفکر فرو می برد که آیا
ِ
خود ما نیستیم؟ این وضعیت
به راستی اینها
خود ماست .این وضعیت اخالق و فرهنگ
ماست که به پرتگاه سقوط رسیده است .ما در
واقع از رفتار خودمان متنفریم! داوودنژاد انگار
آینهی تمامقدی را روی پردهی سینما قرار داده
و بستری را فراهم کرده تا بیطرفانه خودمان را
قربانیان این داستان
در این آینه ببینیم .و اما
ِ
ی از فیلم می بینیم
چه کسانی هستند؟ در جای 
که علی ،کوچکترین نوه ی خانواده ناراحت ،عصبی ،و پرخاشگر است چرا که
قرار است عشقش را به خاطره پول و بدهی پدرش از او بگیرند و در واقع بخرند.
هیچ کس به فکر او نیست و برایش کاری انجام نمیدهد.
انجام
او و عشقش که باهم فامیل هم هستند ،باید منتظر باشند تا بینند که سر
ِ
ِ
سرنوشت این
این کشمکشها به کجا ختم می شود و کدام گروه برنده است.
ِ
افراد این معرکه
دو نفر به همه این درگیریها بستگی دارد .آنها بی گناهترین
ی در
هستند ،اما بزرگترین تاوان را پس می دهند .و اما شیرینی داستان جای 
فیلم است که همگی تصمیم می گیرند یکدیگر را ببخشند ،و درست در آخرین
سکانس فیلم ،جایی که قرار است همه کشمکشها و دعواها تمام شوند ،مادر
ِ
ِ
بزرگ خانواده که نظاره گر جنگ پول و قدرت بوده است ،با حالتی بسیار جدی
عروسان خانواده میگوید،
و
دختران
به
رو
و
دهد،
می
خاتمه
ها
ش
کشمک
به
ِ
فکر ناهار باشید.
باشید
زود
ِ
در آخر باید گفت که داودنژاد قب ً
ال در فیلم مصایب شیرین ( )۱۳۷۷این نوع از
فیلمسازی خانوادگی را تجربه کرده و فیلمی با بازی اهالی خانواده خود ساخته
کالس هنرپیشگی
بود که تم داستانیاش بسیار شبیه به این فیلم بود .اما
ِ
ِ
ِ
رخشان بنی
قول
به
قدرت نمایش باالتر از فیلمهای دیگر اوست و
لحاظ
از
ِ
ِ
اتفاق مبارکی برای سینما ی ایران است .فیلم
هنرپیشگی
کالس
فیلم
اعتماد،
ِ
ِ
ِ
توجه داوران را به خود
در جشنواره ی فیلم فجر به نمایش در آمد ،و اگر چه
محبوب سینماگران و منتقدان شد.
ی از فیلمهای
جلب نکرد ،اما یک 
ِ
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بقیه سرمقاله
هر چند این الیحه مشکل وام دانشجویی را حل نمی کند ولی قدمی
مثبت است .حرکتی است عام المنفعه و به این حزب و آن حزب
بستگی ندارد .جامعه ایرانی ـ آمریکایی هم می تواند با تماس با دفاتر
نمایندگان خود در کنگره آنان را به حمایت از این الیحه تشویق کند.
همانطور که گفته شد این رفورم ها قدم های مثبتی است که همه از آن
سود خواهند برد ولی مشکل اصلی باال رفتن روز افزون شهریه هاست
که باید به نوبه خود مورد توجه قرار گیرد .از وظایف دولت باید این باشد
که دانشگاه ها را از نظر مالی تقویت و تامین نماید .طبق معمول این
سوال مطرح می شود که در جایی که دولت تا این حد مقروض است،
بودجه آن از کجا تامین می شود و باز طبق معمول جواب این است که
از بودجه بی حد و حصر نظامی .با تخصیص فقط  5درصد از بودجه
نظامی مشکل افزایش روز افزون شهریه و در نتیجه وام های کالن
دانشجویی حل شدنی است.
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1ـ اثری از ریچارد اوانز ( )2009ـ ادات تشبیه 2ـ شاعر مداح پیغمبر (ص) ـ
رهایی ـ تهمت و افترا 3ـ از مراکز استانی ـ دار فانی ـ مستمری 4ـمحبت
ـ طایفه غرب ایران ـ وبا ـ خالص  5ـ گیاه تو خالی ـ شتر مرغ امریکایی ـ
سقف دار  6ـدر دسترس بودن ـ با پریدن آن برق می رود ـ همراه آشغال
7ـ پس انداز ـ محروم ـ خرید و فروش  8ـبانگ و فریاد کردن ـ شیوه
رفتار ـ از فرزندان حضرت آدم (ع) 9ـ مخفف از آن ـ گردنکش ـ رسم
مغولی 10ـدلیر ـ سرزمین ـ یار ویس 11ـاندرزگوی ـ امتحان ـ گشاده
12ـ حرکات موزون ـ ویران کننده ـ کمبود آن باعث گواتر می شود ـ شب
عرب 13ـ ناب ،اصل ـ از القاب حضرت مهدی (عج) ـ دیدن 14ـیگانگی،
یکپارچگی ـ کیسه پول قدیمی ـ عرصه بکس 15ـخاک بتونه ـ جدیترین
فیلم کریس کارتر با هنرنمایی دیود داکاونی و جیلیان آرمسترانگ (محصول
 2009آمریکا و کانادا).

عمودی

 1ـ بازیگر نقش فرمانروای مصر در سریال به یاد ماندنی یوسف پیامبر (ع)
ـ مرمر 2ـ روزنامه ژاپنی ـ آب گوارا ـ آدمکش 3ـ سالخ شتر ـ امپراتور
دیوانه ـ اصالح کننده 4ـ امر به شنیدن ـ فرود آمدن ـ مروارید ـ هموار
5ـدژخیم ـ دائم ـ تصدیق روسی 6ـ درختی پایا از تیره زیتونیان ـ نوعی
هورمون که توسط سلول های خاصی که در کلیه جای دارند تولید شده و به
داخل جریان خون آزاد می شود ـ اوالد پیامبر اکرم (ص) 7ـ عزت و جالل
ـ واحد اندازه گیری طول برابر ده متر ـ اسبابی فلزی برای ورزش 8ـ آش
هفت دانه ـ سقا بر دوش دارد تا تشنگان را سیراب کند ـ مهیا 9ـحشره
سمی ـ نامی در شاهنامه ـ ضمیر مفعولی 10ـ از انبیا ـ سنگ انداز ـ به
طور مستمر 11ـ بزرگ منشی ـ دارای سکون و آرامش ـ دوستی 12ـ مخفف
گوهر ـ ابریشم خام ـ رسم و روش ـ با هرج آید 13ـ دریغ خوردن ـ چوپان
ـ قشر و پوسته 14ـ پوشاننده ـ چاهی متبرک در جنوب مدینه ـ خدای
هندی 15ـ میوه هندی ـ از آثار دیدنی و باستانی استان گلستان.
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