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در این شماره

فرا رسیدن سال  2016میالدی را تبریک می گوییم

یادداشت
سال پر ماجرایی در پیش است!

علی صدر

قبل از هر چیز اجازه می خواهم فرارسیدن سال  2016میالدی را تبریک گفته ،سالی پر از شادی ،سالمت و امنیت
برای شما آرزو کنم .معموال در آرزوی سال نو ،موفقیت و بهروزی و  ...هم ذکر می شده ولی این بار امنیت را برایتان
آرزو می کنم ،چرا که متاسفانه با شرایط جاری مساله امنیت اولویت یافته ،که به آن خواهم پرداخت .سنت است که
در اولین شماره مجله در سال نو بررسی اجمالی داشته باشیم از وقایع و حوادث سال گذشته ،وقایع و حوادثی که از
زندگی ،و عزیزانمان تاثیر گذار بوده اند .بدون اغراق مهم ترین پیش آمد سال گذشته برای ما به ثمر رسیدن مذاکرات
ایران با کشورهای  5+1بر سر مسایل اتمی و شروع روند عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا بود که سرانجام در ماه
جوالی به نتیجه رسید .درباره کم و کیف این موافقت نامه قبال به تفضیل نوشته ایم ،ولی جنبه تاریخی این موافقت
نامه باز قابل تاکید است ،چرا که بعد از سی و شش سال برای اولین بار دولت هایی در ایران و آمریکا بر سرکار بودند
که بتوانند واقع بینانه تر به مسایل برخورد کنند و راه حلی عملی و درازمدت را در پیش بگیرند .عادی شدن روابط
ایران با آمریکا و دیگر کشورهای جهان به نفع مردم ایران و به نفع صلح جهانی است.متاسفانه در سال گذشته سایه
شوم داعش در منطقه خاورمیانه گسترده تر گشته و به اروپا و آمریکا هم کشیده شد .گذشته از فجایعی که داعش در
منطقه اشغالی سوریه و عراق به بار آورده ،در ماه های آخر سال سقوط هواپیمای مسافری روسیه و کشتارهای پاریس
و سن برنادرینو این تروریسم کور و این تفکر مطلقا ارتجاعی را برای همه مردم جهان ملموس تر کرده است .متاسفانه
سیاست های غلط آمریکا و کشورهای اروپای غربی نقش تعیین کننده ای در گسترش و نفوذ این پدیده داشته است.
داعش در حال حاضر محدود به منطقه اشغالی آن نیست؛ اکنون همه افرادی که طرفدار این ایدئولوژی هستند به
صورت بالقوه و بالفعل در بسیاری از نقاط جهان به خصوص اروپای غربی مسئله سازند .منظورم از سیاست های غلط،
برنامه های امروزی و شیوه مقابله با داعش نیست .سیاست گزاران این کشورها از دید ریشه های داعش و شیوه رشد
و گسترش آن عاجزند .آنان طوری به قضیه برخورد می کنند که انگار این پدیده ظرف دو سه سال گذشته و با ندانم
کاری رژیم عراق و سوریه به وجود آمده است .آنان از دیدن نقش کشورهای دیگر منطقه مثل ترکیه ،شیخ نشینان
جنوب خلیج فارس و به خصوص عربستان سعودی در به وجود آوردن و دامن زدن به این حرکت خودداری می کنند.
داعش میوه متعفن نهال هایی است که عربستان سعودی از دهه هشتاد میالدی و با اطالع و تایید دولت ریگان در
کشورهای آفریقایی ،پاکستان ،افغانستان و در مجامع مسلمان اروپای غربی کاشت .این نهال ها به صورت تاسیس
مساجد و مدارس مذهبی بودند که به تدریس و ترویج ایدئولوژی وهابی و سلفی می پرداختند .ثمرات آن القاعده،
طالبان ،الشباب ،بوکوهرام ،داعش و هسته های تروریستی در میان مجامع مهاجر اروپای غربی بوده است .گذشته از
این ،سیاست های جنگ افروزانه دولت پرزیدنت بوش ،جنگ افغانستان و عراق ناامن کردن منطقه ایجاد شرایط رشد
این پدیده ها نقش تعیین کننده داشته است .تا همین اواخر قطر ،امارات عربی و عربستان علنا از گروه های مخالف
رژیم سوریه که با افکار آنها همخوانی داشتند و در واقع همین گروه های پیوسته به داعش را حمایت مالی و نظامی
می کردند.هرچند در اروپا اقال به صورت تلویحی این حمایت ها را نقد می کنند ولی دولت آمریکا به طور کامل آن را
نادیده می گیرد و کوچک ترین انتقادی به هیچ کدام از این دولت ها نمی کند .نقش دولت ترکیه در این وقایع قابل
توجه است .ترکیه تا همین اواخر از گرفتن موضع علیه داعش خودداری می کرد و تنها دشمنی اش با رژیم اسد بود.
در طول چند سال رزمنده های داعش از مرزهای ترکیه به سوریه می رفته اند .حتی نفت تولیدی داعش را هم ترکیه
خریداری کرده است .هر وقت هم ترکیه به دخالتی نظامی دست زده برای سرکوب کردها بوده .با تمام اینها آمریکا و
اروپای غربی به خاطر این که ترکیه عضو ناتو است کوچک ترین برخوردی با آن نکرده اند و نمی کنند .اینها همه عوامل
به وجود آوردنده و حمایت کننده این بازی نحس است.دستاورد و نمود دیگر سیاست های غلط آمریکا و غرب ،اظهار
وجود و رشد نیروهای راست افراطی و فاشیستی در خود این کشورها است .کسانی مثل لوپن در فرانسه و ترامپ در
آمریکا نمود این سیاست ها هستند .عده زیادی از عقب مانده ترین اقشار مردم که جرات اظهارات افراطی و نژادپرستانه
خود را نداشتند اکنون پشت علم این افراد سینه می زنند .اگر زمانی سخنان قصار آقای ترامپ را جدی نمی گرفتیم
و به آن می خندیدیم ،اکنون دیگر خنده ای در کار نیست ،وقتی می بینیم این نظرات راست افراطی در قانون گزاران
این کشور چه تاثیری دارد .چند هفته پیش وقتی الیحه تجدید نظر و محدود کردن ویزای ورود به آمریکا که به عنوان
عکس العمل به عملیات تروریستی سن برناردینو تنظیم شده بود در هاوس به تصویب رسید 96،درصد نمایندگان به آن
رای مثبت دادند .در این قانون طبق معمول اسمی از پاکستان که زادگاه تروریست ها بوده نیست ،اسمی از عربستان
به عنوان بزرگ ترین حامی داعش و القاعده نیست ،اسمی از ترکیه که اکثر رزمنده های داعش از آنجا به جهان خارج
رفت و آمد می کنند نیست .به جای آنها ایران به عنوان کشور حمایت کننده تروریست ذکر شده و ایرانیان مورد تنبیه
قرار گرفته اند .در حالی که از بدو پیدایش داعش نیروهای ایرانی (حال با هر انگیزه ای) به جنگ با داعش برخاسته
اند.حرکت اعتراضی متشکلی که بالفاصله بعد از تصویب این الیجه در جامعه ایرانی ـ آمریکایی شکل گرفت بسیار
شایان توجه بود .ایرانیان چه از طریق سازمان هایی نظیر نیاک و پایا و چه به صورت انفرادی با امضای پتی شن و به
کارگیری همه جانبه سوشیال مدیا توانستند افشاگری کرده و روی کاخ سفید و سنا فشار بگذارند که از تصویب این
قانون تبعیض گرایانه و غیر اصولی جلوگیری کنند .مقاالت بسیاری به خصوص از جانب نسل دومی ها در نشریات مهم
به چاپ رسید که در آنها این جوانان به این که به وسیله این الیحه به شهروند درجه دو بدل می شدند اعتراض می
کردند .متاسفانه با وجود همه این تالش ها الیحه « اچ آر  »158تصویب گردید و به صورت قانون در آمد .تصویب این
قانون دو نکته را روشن کرد .یکی این که ایرانیان با تمام موفقیت هایی که در این کشور به دست آورده اند هنوز ضربه
پذیرند و به راحتی می توان حقوق شهروندی آنان را زیر پا گذاشت .از طرف دیگر حرکت اعتراضی که به وجود آمد نشان
داد جامعه ایرانی – آمریکایی به راحتی این تحقیر را نمی پذیرد و توانایی آن را دارد تا صدای اعتراض خود را به گوش
گرداندگان مملکت برساند .این قضیه به اینجا ختم نخواهد شد .در سال جاری که سال انتخابات است ،بسیاری از
کاندیداها با افشاندن تخم نفاق ،نژاد پرستی ،تبعیض و ترس کار خود را پیش خواهند برد .نباید ساکت نشست .جامعه
ایرانی ـ آمریکایی باید با نیروهای مترقی و مجامع که هدف این تبلیغات و سیاست ها هستند متحد شده و از انتخاب
این پدیده ها و تصویب این قوانین جلوگیری کنند .سال پرماجرایی در پیش است.
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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
افشین عسگریان نهاوندی ،سارا عالقه بند،
آناهیتا بابایی ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،بهار باقرپور،
لیسا هیلدرت ،گیتی نعمت اللهی ،محمود رضا پیروزیان،
فریده رسولی ـ فاضل ،عبدی سلیمی و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی،
سعید نوری بوشهری ،لیسا هیلدرت 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

تلفن9355 :ـ)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
موضوع :الیحه « اچ آر »158
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اخبار کانون
گزارش فعالیت های کانون فرهنگی ایرانیان
در ماه نوامبر و دسامبر 2015

بنیانگذار هنر نقاشی متحرک ایران نورالدین زرین کلک

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو در دو ماه گذشته در
تاریخ های چهارم نوامبر و دوم دسامبر برگزار شد.

جنگ نوامبر ـ کودکان کارگر ،مس نگاری ـ انیمشن در ایران

جنگ فرهنگی ماه نوامبر به تاریخ جمعه سیزدهم در محل مرکز ایرانیان
به سرپرستی علی صدر برگزار شد .این برنامه با پخش فیلم کوتاهی درباره
«کودکان کار» و مقدمه علی صدر در باب کودکان کارگر بازار بزرگ و بازار
شوش تهران آغاز شد .بخش بعدی برنامه به مصاحبه با هنرمند مس نگار
منصور عابدینی نژاد اختصاص داشت .هنر مس نگاری زاییده خالقیت این
هنرمند در امتداد انواع دیگری هنرهای فلزکاری ایرانی است .چهار قطعه از
آثار هنری ایشان طی این برنامه نمایش و مورد بحث و بررسی و معرفی قرار
گرفتند.
بخش موسیقی این جنگ با هنرنمایی هنرمندان جوان حسام عابدینی نژاد با
پیانو و آواز و نیلوفر شیری با کمانچه انجام گرفت.
بخش دوم به گفتگوی علی صدر با بنیانگذار هنر نقاشی متحرک ایران
نورالدین زرین کلک اختصاص داشت.
استاد زرین کلک با نمایش سه اثر کوتاه انیمیشن به تفضیل درباره تاریخچه
هنر نقاشی متحرک در ایران صحبت کرده و سپس به مناسبت پنجاهمین
سالگرد تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جایگاه آن در اشاعه
فرهنگ و هنر ایران در مورد آن به گفتگو پرداخت.
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جنگ دسامبر ـ طراحی و نقاشی ،انقالب مینا ،داستان خوانی
برنامه ُجنگ فرهنگی در روز یازدهم ماه دسامبر در مرکز ایرانیان سن دیگو
برگزار گردید .در بخش اول برنامه ،ابتدا با فردوس ملکی ،نقاش و طراح ،
گفتگو انجام شد.
فردوس ملکی متاثر از حافظ و موالنا و مطالعه عمیق شعر و فلسفه ،نقاشی
را وسیله ای برای بیان معنویت می داند .او در این گفتگو در مورد منبع الهام
در آثارش و تاثیر مراقبه در آنها توضیح داد .او سبک کاری خود را ابسترکت
می داند و در استفاده از تکنیک ها و مدیاهای مختلف خود را در قیدی نمی
پندارد .از او درباره یکی از نقاشی هایش« ،آواز پر جبرییل» ،پرسش شد و این
که چرا توجه مجله های هنری را به خود جلب کرده است .او پاسخ را در قصه ای
از شیخ شهاب الدین سهروردی می داند که همراه آن اثر است و منبع الهام آن.
فردوس ملکی فارغ تحصیل رشته جامعه شناسی دانشگاه ملی ایران است و
بعد ازمهاجرت به آمریکا تحصیالت خود را در کالیفرنیا با تمرکز بر مراقبه،
هنرهای تجسمی و طراحی مد ادامه داد و از سال  2000تدریس در موسسه
طراحی مد ( )FIDMرا شروع کرد .او هم چنین موسس Ambience
 Studioاست ،مرکزی هنری با تمرکز بر نقاشی و نوآوری های هنری.
بعد از آن ،نوبت به رونمایی کتاب تازه منتشر شده مهرنوش مزارعی رسید.
 Mina’s Revolutionاولین داستان بلند مهرنوش مزارعی و به زبان
انگلیسی است .داستان در مورد دختری است به نام مینا که زندگی اش توسط
آشوب های سیاسی و شخصی دچار تالطم می شود .سعی مینا بر این است که

در کنار زندگی در عصر آشوب زده به آرامش درونی برسد .داستان در مورد رشد
و بالندگی ،انتخاب راه درست در تنگناها ،مبارزه با مشکالت و پیامدهای اصول
اخالقی ،و یافتن آسودگی در دورنمای شورش و انقالب است.
مهرنوش مزارعی توضیح داد چرا بعد از نوشتن و انتشار چهار مجموعه
داستان کوتاه ،این بار سراغ داستان بلند رفته ،آن هم به زبان انگلیسی،
داستانی که نوشتن آن ده سال به طول انجامیده است .او داستان را متاثر از
وقایع زندگی خود و آشنایان خود می داند.
داستان های کوتاه مهرنوش مزارعی به عنوان داستان های برجسته نوگرا
در کتاب «داستان کوتاه در ایران» مورد بررسی قرار گرفته اند و یکی از این
داستان ها در مجموعه داستان های برتر در سال  2004در ایران انتخاب و
چاپ شده است .او فصلنام ه ادبی فروغ را برای معرفی ادبیات زنان به اتفاق
یکی از دوستانش در لس آنجلس بنیان گذاشت و بین سال های  1989تا
 1991به انتشار آن پرداخت.
بخش دوم برنامه به داستان خوانی اختصاص داشت و طی آن چهار داستان
توسط نویسندگان آنها خوانده شد ،داستان های «پنج» نوشته آزیتا ممقانی« ،با
یک دالر چه می شود کرد» نوشته نوشین وحیدی« ،من ،علیرضا ،آن عصر»
نوشته سعید نوری بوشهری ،و «گل های کاغذی» نوشته نوشین خورسندیان.
مجریان بخش اول برنامه نوشین خورسندیان و سعید نوری بوشهری بودند.
آناهیتا بابایی اجرای بخش داستان خوانی را به عهده داشت ،ضمن آن که در
ابتدا از شاعر فقید ،رحیم معینی کرمانشاهی ،تجلیل کرده و بخش داستان
خوانی را با شعر معروف «عجب صبری خدا دارد» معینی کرمانشاهی زینت داد.
بخش پایانی برنامه ُجنگ فرهنگی ماه دسامبر ،اهدای لوح امضا شده اعضای
کانون فرهنگی ایرانیان به رضا خبازیان ،فعال عرصه فرهنگی در سن دیگو و
یکی از مجریان ُجنگ فرهنگی ،به مناسبت بهبود حال وی بود.
جلسه فيلم و گفتگوی ماه نوامبر حال و هوای متفاوتی با جلسات قبل
داشت .اين برنامه با عنوان فيلمووين ،شامل مسابقات مختلفی از جمله
اطالعات عمومی سينمای ايران ،موسيقى متن فيلم ،ديالوگ های ماندگار،
نقاشی نام فيلم و بازيگری بود .همچنين برای شرکت در مسابقه گریم و لباس
شکل یکی از شخصیتهای
از شركت كنندگان تقاضا شده بود كه خود را به
ِ
سینمای ایران بیارایند كه با استقبال كم نظيری روبرو شد .به تمامی برندگان
اين مسابقات ،بليط جشنواره فيلمهای آسيايی در سن ديگو اهدا شد .از
حاضرين با شام و نوشيدنی و دسر پذيرايی گرديد .با توجه به نظر سنجی در
پايان جلسه ،اين برنامه در سال های آينده نيز برگزار می گردد .اين برنامه
توسط گروه فيلم و گفتگو (سودابه رحمان خواه ،مرجان حاذق ،سارا عالقه
بند ،فائزه غالمی ،ميالد جهادی و محمود رضا پيروزيان) و با كمك و
همكاری خانم شهرزاد جوالزاده و يحيی جهادی برگزار گرديد.
برنامه ماه دسامبر به نمايش فيلم «زير پوست شهر» به كارگردانی رخشان
بنی اعتماد اختصاص داشت كه در قسمت اول نمايش داده شد .قسمت
دوم برنامه با پخش فيلم کوتاه «سرمه» به كارگردانی خانم آزاده قچاق و
ی قیدی ،آغاز شد و به دنبال آن ایشان به
فيلمبرداری همسرشان آقای مرتض 
سئواالت حاضران پاسخ دادند .سپس به روال معمول بحث و بررسی در مورد
فيلم «زير پوست شهر» با حضور شركت كنندگان صورت گرفت.

کنسرت زمستانه

گروه همنوازان به سرپرستی کورش تقوی به تاریخ شنبه پنجم دسامبر 2015
کنسرت زمستانه را به روی صحنه مرکز ایرانیان بردند .هنرمندان این برنامه
میالد جهادی ـ تنبک و دف ،نیلوفر شیری ـ کمانچه و آواز ،حسام عابدینی
ـ آواز و دایره و کورش تقوی ـ سه تار بودند .این برنامه از روزها قبل ،پیش
فروش شده و سالن اجتماعات مرکز ایرانیان از استقبال دوستداران موسیقی
همنوازان پرشور و حال بود .برنامه های موسیقی مرکز ایرانیان به دلیل
نزدیکی شرکت کنندگان به صحنه و تماس صمیمانه هنرمندان با شرکت
کنندگان از لطف و صفای خاصی بهره مند است.

شب یلدا

کانون فرهنگی ایرانیان نوزدهم دسامبر شب یلدا را در تاالر صوفی با استقبال
مشتاقانه شهروندان سن دیگو جشن گرفت .شب یلدا با پذیرایی شام و
هنرنمایی خانم رویا شب شاد و فراموش نشدنی دیگری در تقویم 2015
ایرانیان سن دیگو بود.
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

چه باید کرد؟
در آشفته بازار جهان امروز ،چه باید کرد؟
به ترسی که «دیوان نفرت» پراکنده اند تن داد؟
جام زهر آگین «اضطراب» را نوشید؟
در زیر «ابر تیره نومیدی» خاموش ماند؟
«لبخند» را در اعماق وجود زندان نمود؟
«شادمانی» را در سبزه زار خاطرات تنها رها کرد؟
از «اجتماع» برید و به گوشه «تنهایی» خزید؟
در آشفته بازار جهان امروز ،به راستی ،چه باید کرد؟

باید اندیشید:
به آنچه که بر روال غلط رفته است
و به آنچه فاجعه بار از راه رسیده است
به «کمر بند سبز» که درآخرین دهه های قرن بیستم بر اریکه قدرت نشست
تا منافع کوتاه مدت اقلیتی قدرتمند را تامین نماید
و امروز قرن بیست و یکم را که بنا بود سرآغاز بهزیستی انسان باشد
به جهنمی فاجعه بار تبدیل نماید
قرنی که قرار بود:
گرسنگی و بیماری رخت بربندد
عدالت و برابری بر انسان سایه گستر شود
ایدیولوژی منسوخ شود
و جای خود را به اعالمیه جهانی حقوق بشر بسپارد
به قرنی تبدیل نماید که:
حرمت معابد و مساجد و کلیسا و بیمارستان و دانشگاه و مدرسه و میدان بازی
و سالن کنسرت و رستوران و بازار و
وسایل نقلیه همگانی هتک شود!
و انسان های امیدوار و مهربان و صلح دوست و عاشق
در هر ساعت و دقیقه و در هر مکان و موقعیت
به دست باد نفرت و جهالتی باور نکردنی
در زیر شالق«کمر بند سبز»
به گل های پرپری تبدیل شوند

باید سئوال کرد که:
چه کسانی این گرد خاکستری غمناک را به روی شهر پاشیده اند؟
و چه باید کنیم ما؟
من و تو که می خواهیم پیام آور شادی باشیم
که زندگی را ارج بگذاریم
که حیات را گرامی بداریم
که انسان را مقدس شماریم
که عاشق شویم
که عشق بورزیم
که دست در دست مهر و مهربانی فاصله بین دو عدم را سپری نماییم
و جهانی مهربان تر ،زیباتر ،و آسوده تری را به فرزندان خویش بسپاریم
چه باید کنیم ما؟
راهی نیست جز آن که جهان را تنها نگذاریم
اسیر ترس نشویم
فرد را بر جمع ارجح نشماریم
8
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لبخند بزنیم
بذر شادی پراکنیم
مهربانی کنیم
عاشق بشویم
عشق بورزیم
به «آفتاب سالمی دوباره» نماییم
و «نه» بگوییم به خشونت
و «نه» بگوییم به نفرت
و دوست بداریم
و دوست بداریم
و دوست بداریم.

معرفی کتاب

تهیه از نوشین خورسندیان و
سعید نوری بوشهری

عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک
– یا – از این قطار خون می چکه قربان!

حسین مرتضاییان آبکنار

نشر نی – 1385

حسین مرتضاییان آبکنار داستاننویس ،فیلمنامهنویس و مدرس داستاننویسی
است .او متولد  1345است و در رشته هنرهای نمایشی با گرایش طراحی
صحنه تحصیالتش را به پایان برده ولی بعد از آن به فیلم نامه نویسی پرداخته
است .حضورش در جبهه های جنگ در زمان خدمت سربازی بین سال های
 1365تا  1367بر داستان هایش تاثیر گذاشته است .او از شاگردان کارگاه
داستاننویسی هوشنگ گلشیری است و در دانشگاه هنر تهران سابقه تدریس
دارد .تدریس آزاد داستان نویسی یکی از فعالیت هایی است که آبکنار در آن
بسیار خبره است .او در سال  2013موفق شد تا از دانشگاه هاروارد فلوشیپ
بگیرد و هم اکنون در ایالت نوادای آمریکا ساکن است.
ِ
بلند کوتاه است ،در  19فصل و  83صفحه .در ابتدای
عقرب یک داستان
کتاب ،نویسنده می گوید «تمام صحنه های این رمان واقعی است».
سرباز وظیفه ،مرتضا هدایتی دوره خدمتش به پایان رسیده و در یک شهر در
منطقه جنگی ،کیسه انفرادی بر دوش ،روی پله های ایستگاه قطار منتظر
است تا بیایند و او را دستگیر کنند .داستان در زمان جنگ است ولی در مورد
جنگ نیست .در آن از عملیات نظامی و از فداکاری و ایثار صحبتی نمی شود.
جنگ یک واقعه مقدس و حماسی نیست بلکه در آن شخصیت های داستان
نمود پیدا می کنند و همان طور که هستند تصویر می شوند؛ سربازی عکس
دختر دلخواه خود را زیر بالش پنهان کرده ،هم سنگری گرما زده شده و بی
حال افتاده و پنکه قارقارو باد گرم به صورتش می زند ،حسن گاوه لباس های
کثیف خود را در قابلمه غذا می شوید ،دیگری در سنگر نشسته و سوزن در
دست گوبلن می دوزد ،دو سه نفری که دور نشسته اند و تریاک می کشند ،یا
دو سربازی که بر روی یک تخت همدیگر را در آغوش گرفته و صورت شان به
هم نزدیک است و یکی دست در گردن دیگری انداخته و ...سربازان جاسوسان
خودی را «آنتن» و چاپلوس ها را «دستمال» خطاب می کنند .در جنگ
دشمنی در کار نیست ،حتی از سربازان عراقی به عنوان «آن طرفی ها» نام
برده می شود که پنج سال است هنوز سربازند و موهایشان سفید شده و زن و
بچه دارند .اگر جنگی هست بین دژبان هاست و سربازهای فراری:

توجه آبکنار به مقوله زبان شناسی و
بکارگیری تکنیک های آن ،باعث به
وجود آمدن نثری زیبا شده است که در
آن می توان به بهم ریختن جمالت،
تکرار کلمات و عبارات ،و استفاده
نکردن از نقطه و ویرگول اشاره کرد.
در بعضی از بخش های داستان،
جمالت طوالنی بدون نقطه انگار افکار
کسی را بی پروا بیرون می ریزند یا خوابی را تعریف می کنند یا
گزارشی می دهند که با آن خواننده ریتم سریع داستان را در می یابد.
داستان از چند زاویه دید روایت می شود و این خود تاثیر داستان را بیشتر
می کند .توهم شخصیت اول در تمامی داستان در خواب و بیداری ،حالت
های روحی او را به بهترین نحوی به نمایش می گذارد :تشنگی در روز و دیدن
استخری پر از زنان سفید و فربه و الغر در کابوس که به آتش کشیده می شود.
نام داستان بسیار طوالنی و نامتعارف است اما شاید این خود باعث ایجاد
کشش در خواندن آن شود .عکس روی جلد با محتوای داستان همخوانی دارد،
عقربی که لبه خون ایستاده است .به باور یکی از سربازان در جبهه ،عقرب ها
ما را نیش می زنند و ما دیگران را و وقتی که در محاصره آتش باشند باید دید
که چه می کنند.
در سال  ،۱۳۸۵عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک برنده عنوان بهترین
رمان جایزه ادبی گلشیری شده است.

کنار ُکناری دژبانی با باتوم می کوبید توی سر سربازی که به
«کمی آن طرف تر ِ
زانو نشسته بود ،می کوبید توی سر سربازی که به زانو نشسته بود ،می کوبید
می کوبید می کوبید توی سر سربازی که روی زمین افتاده بود ...خون از زیر
کاله سرباز راه افتاد و آمد ،آمد ،آمد ،تا رسید به پله ها و از پله ها باال آمد و
روی پله چهارم جلو پای او متوقف شد .عقرب تکانی خورد و جلوتر رفت و لبه
خون ایستاد».
ِ
سرد جنگ در آن
عقرب را می توان یک داستان ضد جنگ دانست .خشونت
آشکار است .یک لباس خاکی از تشنگی سه روزه می میرد و راننده زیر لب
زمزمه ای می کند و او را از آیفا به بیرون پرت می کند .از این لحاظ عقرب را
می توان با داستان های همینگوی مقایسه کرد که در جبهه های جنگ می
گذرند و سیاهی و تلخی را به وجود خواننده سرازیر می کنند .همان گونه که
داستان های همینگوی ساده اند و از گزارش در آنها خبری نیست ،در عقرب
هم ساده و عمیق با حقایق جنگ روبرو می شویم.
فصل های داستان به ترتیب نیستند و از لحاظ زمانی پس و پیش می شوند.
گویی هر فصل خود می تواند داستانی باشد کوتاه و مستقل .نبود ترتیب به
بیان داستان و تصویر فضایی که داستان در آن جاری است کمک شایانی می
کند .آبکنار در گفتگوهای بین شخصیت های داستانش از لهجه های مختلف
شهرها و اقوام بهره می برد .اعتقاد او بر این است که استفاده از لهجه در
نوشتن داستان تا بدانجا جایز است که نیازی به پانوشت نداشته باشد .از دیگر
شگردهای او بازی های زبانی است ،مانند تکرار سه مرتبه کلمات و عبارت ها:
«بدنه آیفا سوراخ ،سوراخ ،سوراخ بود».
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گردآوری از سعید نوری بوشهری
چندی پیش از دوست شاعری پرسیدم آیا شاعران جدیدی می شناسد که
کارشان ارزشمند و در خور باشد .او که خود شعرهای بسیار زیبا دارد پاسخ داد
شاعران بسیاری هستند که شعر خوب می سرایند و به قولی متاع شان مرغوب
است ولی در هیاهوی بازار و غوغای زمانه صدای شان به جایی نمی رسد .این
شماره را به شعر نو و شاعران معاصر و جوان اختصاص داده ایم تا هوایی تازه
کنیم و به دور از قیل و قال ،صدای خوش آنها را به گوش و روح مان برسانیم.
حسن عالیزاده شاعر متولد  1323است و به تازگی انتشارات رشدیه کتاب
دوچرخه آبی (دفتر شعر) او را منتشر کرده است .شما را به شعری از این کتاب
میهمان می کنیم:
آن صحنه از کدام جهت نور میگرفت؟
از جمعه تا سهشنبه
کم کم تو اخت میشدی از زور بیکسی
با او ،همان غریبهی دلواپس
(هر عصر زنگ میزند از راه دور!)
دست و دلت به کار نمیرفت.
گیرم کتابها ،رفقا،
خالی
روشن
اتاقها.
اما چه خوب شد که درین خانه آینهیی نیست.
میگفت روی دست خودم ماندهام
برگشتم
و دوباره
میگشتم الی کتابها
ی آن عکس دسته جمعیی خاموش
پ
یا دستکم َپ ِر طاووس
خل میشویم کم کم و مانوس.
میبینمت که میروی از پلههای خانهیی با یاس شیروانی باال
با کودکی که پیرتر از چشمهای توست
و میزند دوباره دلت پشت در ،همان در باغ سبز.
ـ «دیر آمدید ،رفتهاند .این دسته گل برای شماست».
هر بار تازه میشود این بازی.
شاید که رفتهاند همانجا که او
دلواپس نیامدنت بودهست
از جمعه تا سهشنبه (همین امروز)
در خانهیی
که خالی
خالی چه سالها
روشن چه سالها که هنوز.
«حسن عالیزاده»
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سعید اسکندری متولد  1360اهواز است و در رشته علوم سیاسی فارغ تحصیل
شده است .او دو مجموعه شعر دارد ،به نام های صفحاتی از تو در کتاب خانه ی
من نفس می کشند (انتشارات بن )1387 ،و دستم ستاره ی دریایی ست
(آهنگ دیگر.)1389 ،
سیاره ی تاریک
تنگ تر از نفس های من
سیاره ی تاریک توست
با مهتاب مصنوعی و
گل های شیشه ایش
ای شهریار کوچک !
که چشم هایت اتفاقی آبی است .
کوتاه تر از نفس های من
خیابانی یک سویه است
که تو را تنها
به انتهای خویش باز می گرداند
تو را که چشم هایت روزی
آوازی آبی بود .
«سعید اسکندری»
آخرین سفر سندباد
از مجمع الجزایر افسانه ای سبز
وقتی که باز می گشتم
از سفر سندباد
سال دوال پا
بر گرده ام
هنوز سنگینی می کرد
باالی آسمان
اتراق گاهی آسان تر بود
فرشته ها صدایم می کردند.
به روزگار گفتم :
ـ بگذار بگذرم !
و خواب رخصت داد.
«سعید اسکندری»
علیرضا آبیز متولد  1347آبیز در جنوب خراسان است .او در حوزه شعر ،نقد
ادبی و ترجمه فعالیت می کند .از او مجموعه شعر از میز من صدای درختی
می آید توسط انتشارات نگاه منتشر شده است.
گنبدهای قرمز و سفید
گنبدهای آبی و فیروزه ای
گنبدهای خشتی و گلی
این گنبدها
که در جای جای زمین روییده اند
چه مادرانه زیبایند
با انحنای زنانه شان
به آسمان تجاوز نکرده اند

آهسته و نرم در آن خزیده اند
بر بستر هوا چون رویایی آرمیده اند
از آسمان که فروبنگری
زمین چون گاوی هزارپستان به نظر می آید
با گنبدهای قرمز و سفید آبی وفیروزه ای خشتی و کاهگلی
در زیر سقف این گنبدها
زندگی چون شیری گرم در رگ های زمان جاری است.
«علیرضا آبیز»
عادل بیابانگرد جوان شاعر ،زبان شناس و مترجم معاصر و مقیم کالیفرنیا است.
از او دو کتاب مجموعه شعر به چاپ رسیده است :ناممان در هوا سرگردان است
(انتشارات نیلوفر  )1392 ،و پشت این صدای تازه (نشر ثالث .)1380 ،
آمدی
کنارم ایستادی
لرزاندی ام
کاله از سرم پراندی
نشاندی
لبخندی بر لبانم
و بعد
دور شدی
دور
دور
مثل خاطره ی یک روز تابستان
که از پشت پنجره ای بخار گرفته
به یادش می آورم
و دلگرم می شوم .

خروس همسایه قاطی کرده است
هروقت دلش بخواهد
مژده ی صبح می دهد
دم غروب
نیمه های شب
اصلن هر ساعتی که بخواهد
خروس همسایه قاطی نکرده است
بعضی چنین می گویند و باور دارند
که او می خواهد صبح را تکثیر کند
در فواصل شب
حاال قضاوت با شماست
ما که از خیر صبح گذشتیم .

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند

Persian Cultural Center Presents

فیلم
و گفتگو

اولين يكشنبه هر ماه

Film & Discussion

Every First Sunday of the Month

Show Time: 6:00 9:00 pm
 American Centerـ Iranian
6790 Top Gun St. #7
San Diego، CA 92121

«عادل بیابانگرد جوان»

«عادل بیابانگرد جوان»
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On The 15th of November at Mount Carmel High School،
Iranian School of San Diego celebrated Universal Children's Day. It was the third year where the parents
and students were treated with entertainment including
dance performance، pizza، magic show and discussion on
what Universal Children's Day is and why it's celebrated.
Other than all the fun activities we as students and
parents got background on Dollar a Month Foundation
and Child Foundation. A representative of Child Foundation، Mr. Bafandeh talked about how their organization
works. They help needy children by adopting them and
help them. Mr. Sadr talked about Dollar a Month Foundation and how we can help working children in Tehran.
They have two centers in Tehran، Iran where they also
provide and support children on the streets by getting
them education food and health care.

اخبار مدرسه
مدرسه ایرانیان سن دیگو و بنیاد کودک و خیریه یک دالر در ماه روز یکشنبه
. روز جهانی کودک را در محل مدرسه ایرانیان جشن گرفتند، ماه نوامبر15
بعضی بچه ها برنامه های شادی تدارک دیده بودند که برای دوستان خود
. مسئولین مدرسه نیز با پیتزا و نوشیدنی از همه پذیرایی کردند.اجرا کردند
 دسامبر هم دانش آموزان مدرسه22  دسامبر و روز یکشنبه17 شب پنجشنبه
.ایرانیان یلدا را در صحن مدرسه جشن گرفتند
ثنا صیف
 به شما2016  تعطیالت کریسمس و سال نوی مسیحی،بچه های عزیز
.حسابی خوش بگذرد

-Makan Farahani

Persian Dance
Academy at
the County
of San Diego
holiday party

www.pccus.org
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Helping Street Children of Tehran

Charity Fundraising Project:

Parents/students:
It has been a tradition at the Iranian School of San
Diego to encourage students to participate in charitable
activities and cooperate with other charitable organizations working for children، such as Mahak، Unicef and
DMF.
As you may know، we are starting a fundraising campaign
to help street children in Iran. This work is being done
in cooperation with our sister organization “Dollar a
Month Foundation (DMF)”. The first phase of campaign
ends on December 20th. All students will receive a box
to fill with money. There would be a healthy competition between classes as well as individual students. The
more money they raise، the more chance they have to
win prizes and be recognized. Each class is named after
a famous Iranian Poet، like Hafez، Ferdowsi، Shamlu،
Forough، etc. The names were chosen by the teachers.
When we announce the progress and/ or the results، we
would refer to the poet’s name rather than “beginner
1، branch 2، etc.”. Last time ISSD participates in such
campaign، we raised over $6,000.
DMF is planning to support 200 street children for
one year. There are two centers in south of Tehran
that are being operated by “the Society for Protecting
Children’s Rights”. These centers are located in “Naser
Khosrow” and “Shoush-Darvazeh Ghar”. Working
children are sheltered in these two centers for three
hours per day to learn reading and writing، have a meal
and rest، before going back to work. These centers are
open seven days a week. When you go to Iran، please
find time to go and visit these centers.
Each student will receive a box this week. Please make
sure the student's name and the class name are written
on it. The boxes are small and easy to carry around. The
students can be very creative، especially with holidays
coming up. They can take the box to their regular
schools، talk to their teacher and other students to join
the campaign، reach out to the relatives، friends and
neighbors to raise money for the good cause. As soon as
the student fills up the box، please bring it back and get
a new one to fill.
If you have any questions regarding this campaign،
please do not hesitate to ask the administration staff.
Please watch this video clip and share with your student، if you like.
https://www.youtube.com/watch?v=DxLRBy_lYqQ

Universal Children's Day at ISSD

Thank you،
Ali Sadr – Principal
P.S. we are extending the deadline to the end of February
2016. Join us، together we can make great improvement
for the future of so many children.
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Persian Dance Academy at House of Iran,
Fall Festival at Balboa Park, San Diego

فاجعه سن برناردینو و الیحه اچ آر 158

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 آن که در یک
خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند ،نقطه نظرهای 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 هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم و
قضاوت را به عهده شما می گذاریم .اگر خوانندگان گرامی نظراتی به طرفداری
یا مخالفت با هر یک دارند می توانند این نظرات را ،از طریق فرستادن ایمیل
به آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار در رابطه با «فاجعه سن
برناردینو و عکس العمل کنگره » است.
قابیل :دیگه نمی تونی بگی که جمهوری خواها فقط نژاد پرستن و مسایل رو
نمی تونن حالجی کنن .دیگه نمی تونی بگی دانلد ترامپ ضد مسلموناس.
وقتی کنگره هول هولکی داشت الیحه تجدید نظر در ویزا رو روز هشتم دسامبر
به قول خودشون بررسی می کرد به فکر تو بودم .دیدی چطوری چهارصد و
هفت نفر به اون رای دادن؟ فقط  19نفر رای مخالف دادن .یعنی تقریبا همه
دمکراتا و جمهوری خواها بهش رای دادن .توشم ایرانو گذاشتن بغل عراق،
سوریه و سومالی ،یعنی اصلن گندشو درآوردن .اینم از قوه مقننه.
هابیل :متاسفانه در این مورد باهات موافقم .خیلی دردناکه .اینا آخه نماینده
های مردمند؟ من باهات شرط می بندم اکثر قریب به اتفاقشون اصلن اونو
نخوندن ببینن چی هست .فقط جوگیر شدن .درست بعد از اون فاجعه سن
برناردینو به خیال خودشون می خوان جلوی اومدن تروریستارو بگیرن .دفه
اولشون نیست که قانون رو نخونده تصویب کردن .مگه یادت نیس«پترایوت
اکت»رو که یکی از فاجعه آمیز ترین قوانین محدود کننده حقوق مدنی آمریکا تو
پنجاه سال گذشته اس رو همه نخونده تصویب کرده بودند ،چون جوگیر فاجعه
یازده سپتامبر شده بودن .واقعا خجالت داره!
قابیل :من که هی بهت می گم بیخودی به این سیستم دل خوش کردی .اینا
همه شون همین جوری ان .یعنی اینا بعد از این همه سال فرق ایران و عراق
رو نمی دونن؟ اینا به خیال خودشون می خوان جلوی وارد شدن تروریست
های داعش را بگیرن .حاال پاسپورت های عراقی و سوری یه چیزی .سودان
چرا؟ ایران چرا؟ یعنی اینا نمی دونن این تروریست ها اکثرا از ترکیه می رن و
می آن؟ چرا ترکیه نه؟ این دو تا تروریست سن برناردینو پاکستانی بودن .همه
هم می دونن که پاکستان پایگاه طالبان و القاعده اس .چرا پاکستان نه؟ اکثر
تروریست ها مال عربستان و شیخ نشینان و هیچ اسمی از اونا نیس .پونزده تا
از نوزده تروریست یازده سپتامبر مال عربستان بودن .یکی تا حاال به عربستان
نگفته باال چشت ابروس.
هابیل :چرا اینو میگی؟ اصلن ایدئولوژی داعشی ها همون وهابی و سلفیه
که عربستان مبلغ اونه .این مذهب ظرف سی چهل سال گذشته به وسیله
مفتی های عربستان و شاگردای اونا توی کشورهای آفریقایی و آسیایی و حتی
اروپایی تبلیغ شده .مطمئن نیستم که این رای از روی ناآگاهیه .یعنی کسی
بعد از سیزده چارده سال جنگ افغانستان و عراق ،هنوز فرق شیعه و سنی رو
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نمی دونن .یعنی نمی دونن دشمنی این داعش ها با شیعه ها خیلی بیشتر از
دشمنی اونا با مسیحی ها و یهودی هاس .یعنی نمی دونن تنها کشور منطقه
که از اول پیدایش داعش داره باش جنگ می کنه ایرانه .کلی هم کشته دادن.
یعنی اینا رو نمی دونن؟
قابیل :من جدا مطمئن نیستم که می دونن یا نه ،یا این که سیاستشون اینه.
یعنی اگه سیاستشون این باشه بدتره چون دارن شیپور رو از ته گشادش می
زنن .من مرتب دارم نا امیدتر می شم .من جدا مطمئن نیستم که حتی پلیس
و اف بی آی هم می دونه داره چه کار می کنه .عکس این تروریست ها رو که
موقع ورود به آمریکا چاپ کردن اصلن تابلو بود .مرده با اون ریش و قیافه ،زنه
هم با اون چادر و روبند داد می زد که یه کلکی تو کارشون هست .یعنی چه
طوری به اونا مشکوک نشدن .این داعشی ها این قدر متعصبن که ظاهرشون رو
هم نمی خوان عوض کنن که تابلو نشن .بعد اینا رفتن این همه اسلحه خریدن
و رفتن توی زمین تیرانداری و کلی هم تمرین کردن .یعنی یکی به اینا شک
نکرده؟ من نمی گم هرکس ریش داره و چادر روبند داره مشکوکه .ولی وقتی
داره اسلحه می خره و می ره تمرین یه جورایی دیگه باید شک کرد .واسه همینه
من برخالف تو اعتقادی به سیستم ندارم نه کنگره اش نه رییس جمهورش و نه
سیستم قضایی و امنیتی اش.
هابیل :آره بعضی وقتا آدم همین جوری مات می مونه از حماقت بعضی ها
و سوء استفاده از این حماقت ها ،ولی چه باید کرد؟ آیا باید جا زد؟ آره من
امیدوارم ،چون می بینیم خیلی از مردم این جوری فکر نمی کنن .نماینده
های آگاه تر رو باید انتخاب کرد .باید اون رو توی مواردی که خراب می کنن
با ایمیل و هر وسیله دیگه زیر فشار گذاشت .نمونه اش رو بارها دیدیم که رای
شون عوض شده .باید بهشون نشون داد که حواسمون هست .اگه کاری نکنیم
راه رو باز کردیم واسه پدیده هایی مثل ترامپ و بن کارسون و اونای دیگه .وقتی
ترامپ شکر پراکنی می کنه که باید مسلمونا رو راه نداد یا اون یکی بوش که
می گه فقط پناهنده های مسیحی رو راه بدیم و نه مسلمونا رو ،دیدی سرو
صدای همه دراومد .من با طرفداراش کاری ندارم .اونا توی حماقت خودشون
غرق شدن .اصلن به نظر من ترامپ خیلی خوب کار کرده ،نه به نفع آدمای
عقب افتاده و ارتجاعی بلکه به نفع مردم عادی و لیبرال ها .افکاری مثل ترامپ
همیشه وجود داشته ولی هیچ وقت سخنگوی خوبی نداشته .اونا توی این چهل
پنجاه سال جرات نمی کردن حرفاشونو بزنن .ترامپ باعث شده که بیان بیرون.
وقتی حرف می زنن معلوم می شه که عقب افتاده ترین اقشار جامعه سفیدان.
همین باعث می شه اکثر مردم قضیه انتخابات رو جدی بگیرن و فعاالنه شرکت
کنن .تصور این که ترامپ یا بن کارسون رییس جمهور آمریکا بشن مردم رو به
وحشت می اندازه.
قابیل :اشتباه تو در اینه که فکر می کنی آدمای طرفدار ترامپ یه اقلیتن یعنی
به قول تو «وایت ِت َرش ها» .همه آمریکا نیویورک و سن فرانسیسکو و سن دیگو
نیس .توی همین سن دیگو از مناطق ساحلی رد بشی و بری به طرف شرق
همه اون جوری فکر می کنن .همه قهرمانشون ترامپه .ممکنه بهش بخندن
ولی حرف دل اونارو می زنه .حاال من به ایالت های جنوبی و مرکزی کاری
ندارم که به قول تو نمره حماقتشون خیلی باالتره .به نظر من همون طور که
این داعشی ها ثمره بذر وهابیه که عربستان سی چهل سال پیش کاشته و حاال

دراومده ،به نظر من این مردم عقب افتاده هم ثمره سیستم احمق گرایی یا
«دامی فیکیشن» ای هست که از زمان ریگان شروع شد .این تئوری توطئه
نیس .بعد از جنگ ویتنام و جنبش های لیبرالی و حقوق انسانی دهه های
شصت و هفتاد اومدن به طور سیستماتیک مردم رو بی خیال کردن .اتحادیه
ها رو از بین بردن ،ناامنی شغلی رو دامنگیر کردن ،نفس جنبش دانشجویی رو
گرفتن .دانشجوها که همیشه و توی همه دنیا پیش قراول جنبش های مدنی
ان این قدر مقروضن که نمی تونن تکون بخورن .وقتی دانشجویی اون شهریه
سنگین رو باید بده دیگه نمی تونه همه چیزش رو ریسک کنه .خبرگزاری ها
و رسانه ها هم که شده فاکس نیوز و راش لیمبا و روپر مرداک .روزنامه ها و
مجالت یکی یکی ورشکست و ناپدید شدند .برنامه های تلویزیون پر از بازی های
احمقانه ،فیلم های احمقانه و اخبار احمقانه شده .اونا تو این کارشان موفق
بودن .تضمین کننده این موفقیت هم رشد مذهب فناتیک بین مردم بوده.
بنابر این تو با این مردم طرف هستی .من نمی فهمم امید تو به چیه.
هابیل :من با خیلی از این صحبت ها موافقم ،اختالف ما در نتیجه گیریه.
درسته که خیلی از مردم اون جوری فکر می کنن ولی جوونا اغلب این طوری
نیستن ،جوونا اغلب نژاد پرست نیستن .اگه واقعا اکثر مردم به قول تو «دامی
فای» شدن پس چطوره که توی این هفت هشت سال این همه دستاورد
داشتیم .دیدی با همه مخالفت و پول خرج کردن ها ،ازدواج همجنس ها
االن تقریبا در اکثر جاها قانونی شده ،چطوری مسایل محیط زیست و کنترل
آلودگی با همه مخالفت های راست ها به نتیجه داره می رسه ،مساله غیر
جنایی کردن علف یا ماری جوانا تجدید نظر محکومیت های اجباری ،اوباما کر
و خیلی چیزهای دیگه .در این که خیلی از مردم نماینده تفکر و آرزوهاشون رو
در نژادپرستی و افکار کابویی ترامپ می بینن شکی نیست ولی اینا اقلیتن .حتی
خیلی از جمهوری خواها با اون مساله دارن .یادت نره همین مملکت هشت
سال پیش اولین رییس جمهور سیاه پوستش رو با اسمی آفریقایی انتخاب
کرد .االن ببین که اکثر جوونا از برنی سندرز حمایت می کنن .چون حرفش
به دلشون می چسبه .اینا ترس از تابوی سوسیالیزم ندارن .اینا خیلی امیدوار
کننده است خوشبختانه اکثر مردم تحصیل کرده اند و در شهرهای بزرگ زندگی
می کنن .اون عقب مونده ها ،نژادپرست و عاشقای اسلحه اکثریت نیستن.
قابیل :به فرض که حرفت درس باشه و اکثریت مردم این جوری مثل ترامپ و
کروز فکر نکنن ،ولی باز همه طرفدارای اونا و همین فناتیک ها همیشه خدا می
رن رای می دن و همینان که نماینده هاشون می رن توی کنگره .حاال اونایی
که به قول تو اکثریت مردمن و کم و بیش درس و حسابی فکر می کنن چرا
نتونستن اکثریت کنگره رو بگیرن .یادته  2014چی شد؟ حاال هرچی هم دلت
می خواد لیبرال و مترقی باش ،وقتی رای نمی دی چه انتظاری داری؟ خب
معلومه پدیده هایی مثل ترامپ و کروز انتخاب می شن .حاال هی بشینن ترامپ
رو مسخره کن .هی به بالهت بن کارسن و کروز بخند ولی خنده آخر رو اونا
خواهند کرد .یه خورده واقع بین باش .این مردم رو خیلی دست باال گرفتی.
اینا نماینده هاشونم هنوز فرق ایران و عراق،شیعه و سنی و کرد رو نمی دونن
با وجود این که دوازده سیزده ساله همه منطقه رو داغون کردن.
هابیل :فکر نکن که من از روی کار آمدن کسایی مثل کروز و ترامپ ترس ندارم.
منم ترس دارم از این که دموکراتا رای ندن .توی  2014هم همین شد .هر وقت
دموکراتا خونه می شینن ،جمهوری خواها برنده می شن .چون با وجود این که
از نظر تعداد اقلیتن ولی فعالن و توی انتخابات همیشه شرکت می کنن .من
فقط امیدوارم با رو شدن این افکار ارتجاعی و این همه پشتیبانی از این افراد،
دمکراتا ترس ورشون داره و بیان و رای بدن .این انتخابات یکی از مهم ترین
انتخابات این نسله .مساله فقط رییس جمهور نیس .هر کس رییس جمهور
بشه روی ترکیب سوپریم کورت هم اثر گذار می شه .اگه بیان و رای بدن ترکیب
کنگره هم عوض می شه .امیدوارم این تفکرات نژادپرستانه و عقب افتاده به
اندازه کافی سیاه ها ،هیسپانیک ها و زن ها رو عصبانی کنه که بیان و رای
بدن .من فقط به این امیدوارم.
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود

www.pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552
آدرس مرکز ایرانیان:

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

بازار سالیانه

شنبه  23ژانویه  2016بازار سالیانه در مرکز ایرانیان
از ساعت  11صبح تا  3بعد از ظهر

کنسرت مهسا و مرجان وحدت

یکشنبه  24ژانویه
از ساعت  6:30بعد از ظهر در مرکز ایرانیان

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

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

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار اخباری برای
نشریه آینده (شماره  )162مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا  31ژانویه به وسیله
ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

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

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA 92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

جشن نوروزی

کانون فرهنگی ایرانیان و انجمن متخصصین ایرانیسن دیگو
در روز شنبه  5مارچ  2016به پیشواز نوروز می روند.
برای اطالعات بیشتر با دفتر کانون فرهنگی  9355ـ  552ـ  858تماس
حاصل فرمایید.

ُجنگ فرهنگی

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان

 8ژانویه و  12فوریه ساعت 7:30شب

گروه فیلم و گفتگو

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان ،ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

سوم ژانویه و  7فوریه

Expressive Arts Workshop

اولین شنبه هر ماه از ساعت  1:30تا  3بعد از ظهر در IAC

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 پیانو زیر نظر فرید افشاری تلفن1913 :ـ)858( 349
کارگاه دف یکشنبه ها از ساعت  11تا  12ظهر
در محل مدرسه ایرانیان تلفن9355 :ـ)858( 552

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

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

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

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

نایاک www.niac.org NIAC
موزه هنر سن دیگو

«سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن»
یکشنبه  6مارس  2016در محل مدرسه ایرانیان از ساعت  10ـ  12صبح

انجمن دوست داران کتاب آخرین شنبه هر ماه
)American Center (IACـ Iranian
6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
Tel (858) 552 9355

جشن نوروزی

یکشنبه  13مارس  2016در محل مدرسه ایرانیان از ساعت  4:30ـ  7:30بعد از ظهر

شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  12ظهر
شعبه  2پنجشنبه ها از 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

شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  1بعد از ظهر

National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook: San Diego Museum of Art
twitter: @SDMA • Tel: 619.232.7931

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

مراسم استقبال از نوروز و نوروز بازار

www.aiap.org

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

Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road، San Diego، CA 92129
For more information: 858 552 9355
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انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب

در ماه های اکتبر و نوامبر

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در سی و یکم اکتبر و بیست
و هشتم نوامبر در مرکز ایرانیان سن دیگو تشکیل شد و دوستان
شرکت کننده این کتاب ها را معرفی کردند:
• کیمیاگر ،اثر پائولو کوئیلو با دو ترجمه از دل آرا قهرمان و آرش
حجازی
• در بندر آبی چشمانت (مجموعه شعر) اثر نزار قبانی (شاعر سوری)،
ترجمه احمد پوری
• شهرزاد سکوت (داستان بلند) نوشته مختار پاکی
• عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک – یا – از این قطار خون می چکه
قربان! (داستان بلند) نوشته حسین مرتضاییان آبکنار
• مردی با کبوتر (داستان بلند) اثر رومن گاری ،ترجمه لیلی گلستان
• بعد از پایان (داستان بلند) نوشته فریبا وفی
• دیر یا زود (داستان بلند) نوشته آلبا دسس پدس ،ترجمه بهمن
فرزانه
• این سگ می خواهد رکسانا را بخورد نوشته قاسم کشکولی
(انتشارات بوتیمار)
• دراکوال اثر برام استوکر
• مجازات اعدام – منشأ ،تاریخ ،قربانیان نوشته کارل برونو لدر،
ترجمه اکبر فالح زاده
در ماه نوامبر ،اکثریت شرکت کنندگان داستان بلند عقرب روی پله
های راه آهن اندیمشک را خوانده و به طور مفصل در مورد آن به
بحث و بررسی پرداختند.
در این دو گردهمایی ،یکی از شرکت کنندگان نیز دو داستان کوتاه
خود را خواند و در مورد آنها گفتگو شد.
گردهمایی انجمن دوست داران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز
ایرانیان سن دیگو برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان
است.
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داستان کوتاه

گل های کاغذی

نوشین خورسندیان

ِ
تاریک روبرویم دهان باز کرد .تو خود
داالن
در با فشار اندک دستانم باز شد.
ِ
در آن خانه بزرگ شده ای ،می دانی چه می گویم .داالن را با قدم های آهسته
طی کردم ،به سمت روشنایی رسیدم ،نور چشمانم را زد .پلک ها را چندین بار
هم زدم .به نور که عادت کردم ،تو را دیدم از پله های زیرزمین به حیاط می
آمدی .برگشتم به حوض کاشیکاری آبی و گل های کاغذی ارغوانی حیاط چشم
دوختم تا از نگاهت فرار کنم .با تمام تالشی که برای گریز از چشمانت داشتم
عاقبت نگاهم به نگاهت گره خورد .سبز چشمانت را به چشمانم دوختی،
لبخندی ملیح و کمی یک سویه بر صورتت نشست .هنوز هم وقتی گل های
کاغذی را نگاه می کنم به من می خندند ،با لبخندی ملیح و کمی یک سویه.
لبخند مانند قایقی بر ساحل لبانت َلمبر می خورد ،همچون گل های کاغذی
که با باد کج و معوج می شوند .بر پله های حیاط نشستی و تارت را به دست
گرفتی .پنجه باز کردی و زخمه زدی ،هم بر تار و هم بر دل من .دفم را برداشتم
و همراهی ات کردم .لبخندت در یادم می آمد و می رفت .چشمان سبزت در
خیالم با رنگ عسل درمی آمیخت .این همه شکوه مگر ممکن بود؟ گفته
بودی ممکن است و من دل به همین امکان خوش کرده بودم .حسی عجیب
در درونم موج می زد .موج ها برصخره های قلبم کوبیده می شدند و من غرق
امواج چشمانت بودم .وصالت خواستنی بود ،وصالی ابدی .باید می فهمیدی
که نمی شود به وصال زمینی رسید .وصال زمینی عین مرگ ما بود ،چرا که
از هر سو فقط بادهای مخالف می وزید .تو سراسر نیاز بودی و من راز .عطش
تو با وصال سیراب می شد و من با هجر .زخم خورده و غمگین خود را کنار
کشیدی .می دانستی آن روزها چه می کشیدم ازغم تو؟ نمی دانستی .مرا ظالم
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می دیدی و من برای بقای عشق مان هر کاری کردم .روزی که زیر گل های
کاغذی دستم را در دستان مهربانت گرفتی و آهسته در گوشم از وصلت و میوه
این وصال که نامش پیمان خواهد بود گفتی ،به یاد داری؟ هنوز تمامی آن
لحظات را به خاطر دارم .از پیمان وصال ما فرزندی به دنیا می آمد که نامش
پیمان بود .هنوز بوی عطر پیمان مان را در ذهن دارم .در تمام این سال های
دوری در مورد من چه فکر کردی؟ یک نارفیق؟ یک بی وفا؟ اما از من رفیق تر
چه کسی؟ از من باوفاتر به تو ،کی؟ جایگاهت همیشه برایم خاص بود ،پاک و
دست نخورده .عشقت آسمانی بود و آسمانی ماند.
در وصالت با دیگری نام فرزندت را پیمان ننهادی و من گرفتم که پیمان فقط
از آن من و تو است.
خبر مرگت را که شنیدم ،کاخ آرزوهایم یکباره فرو ریخت .دیگر سبز چشمانت را
نمی دیدم .دیگر صالبت نگاهت را حس نمی کردم .اما فقط یک سال ،یک سال
کافی بود تا به مرگت عادت کنم .امروز در سالگرد مرگ تو به پیمان خود می
اندیشم .من هرگز در این دنیای فانی به تو نرسیدم .اکنون که در دنیای باقی
روزگارت را طی می کنی ،خودم را به عقد ازدواج تو درمی آورم .خطبه عقد ما
را هیچ کس نخواهد خواند .خطبه عقدمان را خودمان با هم خواهیم خواند ،با
صدای بلند .سفره عقدمان ،سفره دلمان خواهد بود .شمع های سفره نور قلب
عاشق مان ،و آینه سفره حوض کاشیکاری حیاط خانه تان .من در چشمان
سبزت سعادت را خواهم دید و لبخند خواهم زد .عقد ما بر زیر طاقی از گل
های کاغذی خواهد بود .لب های شیرین مان عسل سفره می شود .فرزندی
خواهیم داشت که نامش پیمان است .پیمان به وفاداری .وفایت را عاشق بودم
و هستم .صدای تارت می آید ،صدای دفم را بشنو .در بزم عروسی ما چه خوش
تار می زنی .حوض کاشیکاری حیاط خانه تان از آب زالل آبی لب پر می زند و
من سایه گل های کاغذی و کنگره های تیغه پشت بام را در آبی آب حوض می
بینم و تصویر خودم و تو را.
دیگر برای مرگت گریه نخواهم کرد ،اشک نخواهم ریخت ،ماتم نخواهم گرفت،
جشن می گیرم .مرگ تو جشن وصال ماست .پیراهن سپید عروسی من ،کفن
توست .گل های دست عروس گل های کاغذی است .پیوندمان مبارک .پیمان
مان خجسته .تمام عمر در آرزوی این بودم که بگویم «دوستت دارم» و حاال
می گویم .چرا که عشقمان ابدی شده و هیچ کس ،دیگر مانع وصال ما نخواهد
شد .در باز کن و به داالن قلبم پا بگذار .نور چشمانت را خواهد زد اما من قول
یک عمر شادی را به تو خواهم داد .مرا با خود ببر .همین.
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افقی
1ـ رمان گوگول ـ وسواس 2ـ روز ـ جد رستم ـ تشنگی 3ـ رمق ـ رازینه،
پلکان سیار ـ هنر هفتم 4ـ لشکر ـ اشعه مجهول ـ مخترع انگلیسی با نام
کوچک سرتاتیس که ماشینی برای تبدیل پشم خام به نخ اختراع کرد 5ـ ابوی
ـ شالوده ـ خالق ایلیاد ـ حسود 6ـ کاریز و قنات ـ سرگیجه ـ تارک 7ـ جاده
ـ فیلم علی حاتمی ـ سمک 8ـ تروتازه ـ زردک ـ وام ،قرض 9ـ مادر ـ تنوع
ـ کتاب هرمان ملویل 10ـ راز ـ مهتابی ـ اطراف 11ـ سفره چرمی ـ سنه ـ
فوق 12ـ خالق کتاب های فدرا و ایفی ژنی از فرانسه ـ از کتاب های مقدس ـ
حلقوم 13ـ گیرنده امواج ـ جوی خون ـ دنباله روی عروس ـ نیلوفر هندی 14
ـ آوا ـ ابر باران زا ـ درد چشم 15ـ همایش ـ حارس

عمودی

 1ـ گیتار ـ اولین انسانی که روی کره ماه پا نهاد ـ میوه هزار دانه ـ یاور ـ
درون 3ـ همسر مرد ـ همسر بهرام گور ـ مدرس دانشگاه 4ـ گرو ـ دروازه
بدن ـ دینداری 5ـ برگزیده ـ سودای ناله ـ جرثقیل فیلمبرداری ـ زهر 6ـ رادار
ـ حشره گزنده ـ تزویر 7ـ ورزش خشن ـ بانی تلگراف ـ خیلی سرد  8ـ بنیاد،
شالوده ـ پرستار کودک ـ طرف ـ جانشین او 9ـ ـ گودال ـ کجاوه ـ مرکز
فرانسه 10ـ مادر عرب ـ راکب از شهراهای مهم ایتالیا 11ـ سامر ـ درخت ـ
یخچه 12ـ کارگردان فیلم بن هور با نام کوچک ویلیام ـ سقا ـ تمام و کلیه
13ـ نرمی ـ کارکرد و بهره ـ خرس عرب 14ـ اسب قاصد ـ یاوند ـ غذای
چهارپایان 15ـ امام سوم شیعیان ـ الیاف مصنوعی که از نفت ساخته می شود.
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داستان کوتاه

من ،علیرضا ،آن عصر

سعید نوری بوشهری

یکی گفت« :جواب ندید ،جواب ندید»...
دورمون شلوغ شده بود .حرارت تنشون رو حس می کردم .فریاد می زدند و
مشت گره کرده شون رو به طرف ما نشونه می رفتن .بهمون گفته بودن ساکت
باشیم و عکس العمل نشون ندیم .ما هم چیزی نگفتیم .جلوتر اومدن .حتی
می تونستم تو دهن شون رو ببینم .صداشون گوش مو آزار داد .مشت شون در
چند وجبی صورتمون باال و پایین می رفت .یکی با صدای بلند گفت« :جواب
ندید ،جواب ندید»...
همیشه همین طوری بود ،زیاد حرف نمی زد .ولی حاال می شه توی صورتش
سر کجش با اون موهای پرپشت و
فصل اول یه داستان غم انگیز رو بخونیِ .
فرفری و ِ
خط لباش ،که دو طرفش رو به پایین بود ،سیگاری که الی دو انگشت
گرفته بود و خاکسترش قد یه بند انگشت شده بود ،منو با خودش برد به جایی
که مدت ها نرفته بودم ،نخلستانی که وقتی بچه بودم موقع شروه خوندن بی بی
تو خیالم می دیدم ،یا کنار شط سبز رنگ با اون همه نی زاری که بوی سبزی
شون منو غمگین می کرد.
خوب تقصیر من نبود که این جوری شد .تقصیر اونم نبود .پیش اومد ،یهویی.
تف بر اون عصر مرده شور برده! پیرهنم به تنم چسبیده بود و عرق از سر و کولم
پایین می اومد .سینه م سنگین شده بود .دلم یه نوشابه تگری می خواست
ولی بهمون گفته بودن صف رو ترک نکنیم و پالکاردها رو تو دستمون نگه
داریم .دیدن صندوق آهنی پر از نوشابه و یخ در بیست قدمی وسوسه م کرد ولی
علیرضا دستمو کشید و گفت نرو ،بمون .منم موندم.
پاهام می لرزید .چوب پالکارد تو دستم نشسته بود .علیرضا هم لبش سفید شده
بود .هیکل درشتش خیس عرق بود .کفش کتونی ش روی آسفالت خیابون پهن
شده بود .توی صف به هم دیگه نزدیک تر شدیم و شونه هامون به هم خورد.
هنوز مشت های گره کرده شون دور صورتم می چرخید و فریادشون بلندتر و
بلندتر می شد .یکی فریاد زد« :جواب ندید ،جواب ندید»...
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از جایی موجی شروع شد ،نمی دونم از طرف ما بود یا اونا .توی هم فرو رفتیم.
اول هم دیگه رو هل دادیم ،بعدش هم مشت و لگد .ندیدم کی پالکارد ما رو
پاره کرد ،ولی چوب کلفت پالکارد با پاره مقوا چسبیده به اون تو دستم باقی
موند .اول فکر کردم چوب رو بندازم زمین ولی علیرضا رو دیدم که چوب اون
سر پالکارد توی دستش بود و داشت باقی مقوای منگنه شده به چوب رو می
کند .یکی با پاره سیمانی به اندازه یه سنگ پنج کیلویی ترازو به طرف ما اومد
و اون رو پرت کرد .به ما نخورد .جلوی پای من و علیرضا افتاد و ما از روش
پریدیم .طرف سنگ دیگه ای بلند کرد ،این دفعه کوچکتر .مطمئن نبودم
که بازم بتونیم جاخالی بدیم .سر جام خشکم زده بود .چوب رو محکم تر تو
دستم فشار دادم .همین که دست طرف رفت عقب ،چوب علیرضا دوری زد و
رو صورت طرف نشست .صدای زوزه مانندی ازش بلند شد .سنگ از دستش
افتاد .دیر شده بود ،چوب منم چرخید و خورد پشت سرش .این دفعه صدایی
ازش بیرون نیومد و پهن زمین شد .نمی خوام بگم چی شد و چی دیدم ،یعنی
دلشو ندارم .همون جا ولش کردیم .صف رو هم ول کردیم .اونای دیگه رو هم
ول کردیم و در رفتیم .قایم شدیم .نمی دونم کجا.
حاال هم این جا ،دو تایی نشستیم ،رو به روی هم .علیرضا زل زده به رادیو ضبط
سر کج .نگاهش انگار از بلندگو وارد شده و تا ته رادیوضبط فرو
کنار دستش ،با ِ
رفته .اما رادیو ضبط خیالش نیست اصال .نوار کاست رو همین طور می چرخونه
و صدای آواز دشتستونی رو می ده بیرون ،با یه کم ِخش ِخش .انگار یکی داره
تو اون دور دورا شروه می خونه ،از توی یک نخلستان.
مامور بند می آد و با لگد می زنه به در آهنی و رو به علیرضا نعره می کشه:
«خفهش می کنی یا ببرمت تمشیت!؟»
خاکستر سیگار علیرضا توی هوا پخش می شه .می خواد از روی زمین بلند
بشه .دستش رو می گیرم و آهسته تو گوشش می گم« :بشین! جواب نده،
جواب نده»...
از سر و صورت علیرضا می شه تا آخر یه داستان غم انگیز رو بخونی.

مجموعه داستان های «کولی ها» منتشر شد
به کوشش منیرو روانی پور

چاپ اول کتاب دوم و سوم «کولیها» به کوشش منیرو روانیپور ،توسط
اچانداس مدیا منتشر شد .این دو جلد ،همراه با جلد اول این مجموعه،
حاوی داستان هایی است که توسط شرکت کنندگان در کارگاه های داستان
نویسی کولی ها نوشته شده اند .سیزده سال پیش ،شرکت کنندگان در
کارگاه های داستان نویسی منیرو روانی پور نام کولی ها را برای گروه انتخاب
کردند ،زیرا جای مشخصی برای گردهمایی های هفتگی خود نداشتند؛ جلسه
ها در پارک ها ،کافی شاپ ها ،و سایر محل های عمومی در شهر تشکیل می
گردید .سال ها بعد ،زمانی که منیرو روانی پور – مدرس و مدیر گروه – به
آمریکا مهاجرت کرد ،این پروژه را به صورت آنالین با شاگردان فارسی زبان
خود در سراسر دنیا ادامه داد .این کتاب ها ثمره کالس های آنالین این
نویسنده معروف ایرانی است.
شایان ذکر است که کارگاه ششم کولی ها در سال  2014در سن دیگو به
صورت حضوری و با شرکت جمعی از عالقمندان به نوشتن داستان تشکیل
گردید .در جلد دوم و سوم مجموعه داستان کولی ها ،چهار داستان از چهار
نویسنده مقیم سن دیگو به چاپ رسیده است:
سعادت بندری ـ نوشین خورسندیان
چرتکه گناه ـ آزیتا ممقانی
مرگ یک مورمن ـ علی صدر
علی پهلوون – سعید نوری بوشهری
این نویسندگان بی صبرانه منتظرند تا نظر خوانندگان را در مورد داستان های
خود بدانند .کتاب می تواند هدیه خوبی برای این ایام باشد ،برای آنهایی که
عاشق کتاب هستند و یا قرار است عاشق کتاب خواندن بشوند .نسخه چاپی
این کتاب ها را میتوانید از فروشگاههایآمازون و مراکز مجهز به دستگاه
چاپاسپرسو در آمریکای شمالی ،اروپا ،آسیا و استرالیا تهیه کنید .نسخه
الکترونیک کتاب از طریق فروشگاه گوگلبوکز ارائه شده است.

لینک کتاب دوم

http://www.amazon.com/dp/1780835434
http://goo.gl/xu488x

لینک کتاب سوم

http://www.amazon.com/dp/1780835442
http://goo.gl/0loqen
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

تاکسی

کارگردان :جعفر پناهی

سال تولید۱۳۹۴ :

جعفر پناهی به همراه عباس کیارستمی نمایندگان سینمای ایران هستند .اگر
کیارستمی را با فیلم های هنری و رئالیستی اش بشناسند ،پناهی را با فیلم
های سیاسی اش می شناسند .تمام فیلم های پناهی تصویری انتقادی از ایران
است .چندین سال پیش ،هنگامی که در حال همکاری با محمد رسول اف
بود دستگیر شد و مدت ها به زندان افتاد .پس از آن نه تنها اجازه نداشت که
فیلم بسازد ،بلکه اجازه نداشت (ندارد) از ایران خارج شود .اما حتی چنین
شرایطی هم او را از فیلم ساختن باز نداشت« .این یک فیلم نیست» فیلمی
بود که پناهی با تلفن همراه خود و در منزل شخصی اش ساخت .فیلم چه در
ایران و چه در جشنواره های جهانی دست به دست چرخید و دیده شد .این
دیده شدن فیلم پناهی ،بدین شکل ،نا خودآگاه من را به یاد حرف رخشان بنی
اعتماد هنگام توقیف فیلمش« ،قصه ها» می اندازد .او در این باره گفت»:
هیچ فیلمی توی کمد نمی مونه ،باالخره یه روزی ،یه جایی مردم اون فیلم رو
می بینن«.این دیالوگ در پایانبندی فیلم اشاره ای مستقیم به سرنوشت فیلم
«قصه ها» داشت ،و حاال در مورد فیلم پناهی نیز صدق می کند .فیلمی که
با کمترین سرمایه ،و بدون هیچ تجهیزاتی ساخته شد ،دیده شد (که این دیده
شدن بزرگترین دستاورد فیلم است) و مورد توجه دنیا قرار گرفت.
پناهی فعالیت خود را به عنوان دستیار کارگردان آغاز کرد .او دستیار عباس
کیارستمی در «زیر درختان زیتون» و کامبوزیا پرتوی در فیلم «ماهی» بود.
اولین فیلم موفق او «بادکنک سفید» بود که عباس کیارستمی به عنوان
نویسنده او را همراهی کرد .تاکسی ،آخرین ساخته ی او ،ساختاری مستند
گونه دارد .در این فیلم پناهی خود به عنوان راننده تاکسی در شهر مسافر سوار
می کند و با مسافران گفت و گو می کند .بیشتر مسافران متوجه دوربین جلوی
ماشین نمی شوند و خیلی راحت درباره ی مسائل خود صحبت می کنند .به
عنوان مثال اولین گروه مسافران در مورد اعدام در ایران صحبت می کنند و
جالب اینجاست که برخی موافق و برخی مخالف اعدام هستند و همین عدم
تفاهم موضوع را حساس و قابل تامل می کند.

زندانیان ،شرایط آنها ،و خانواده های آنها غافل نیست .ستوده که خود مدت
زیادی را در زندان سپری کرده بود ،هم اکنون در حال تالش برای پس گرفتن
پروانه ی وکالت خود می باشد .اما این مشکل موجب نمی شود که او به دیگران
فکر نکند .در پاسخ پناهی ،او به مساله غنچه قوامی اشاره می کند .به این که
او کماکان در زندان است ،و دست به اعتصاب غذا زده است .در ادامه ،ستوده
می گوید که در حال رفتن به منزل غنچه قوامی است تا شاید بتواند با کمک
مادرش راه حلی پیدا کند تا غنچه دست از اعتصاب غذا بردارد  .بیان کردن
این قضیه ،صحبت از زندانیان زن که به دلیل دفاع کردن از حقوق اولیه خود
به زندان می افتند (غنچه قوامی برای بودن در استادیوم والیبال دستگیر شد)
یک تابو است ،اما پناهی این ریسک را پذیرفته و مستقیما این مورد را بیان
می کند .نکته قابل توجه دیگر این قسمت ،حرف های پایانی نسرین ستوده
است؛ او در آخر از جعفر پناهی درخواست می کند که برای این که مشکلی
برای فیلم به وجود نیاید ،قسمت های او را از فیلم در بیاورد .ستوده صریحا
به این مسئله اشاره می کند که در ایران دو راه برای هر انسان باقی می ماند.
راه اول این که تمام دوستان یک فرد را به دشمن تبدیل می کنند و همین
سبب این می شود اعتماد از بین برود ،و دوم این که فرد را مجبور به ترک
ایران می کنند .پناهی در نسخه ی نهایی؛ هیچ کدام از این قسمت ها را حذف
نکرد«.تاکسی» در بخش رقابتی شصت و پنجمین دوره از جشنواره فیلم برلین
در کاخ برلیناله به نمایش درآمد و در نهایت برنده جایزه خرس طالی این دوره
جشنواره فیلم برلین شد .پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن نتوانست در این
جشنواره حضور یابد و جایزه او توسط حنا سعیدی ،خواهرزاده اش دریافت شد.

جعفر پناهی فیلمساز جسوری است .با وجود این که تمام فیلم هایش در ایران
قربانی سانسور و حذف شده اند ،هم چنان به ساختن فیلم های جنجالی ادامه
می دهد .اگر تا قبل از این او درفیلم هایش اشاره های کوچکی به مسائل
سیاسی در ایران می کرد («دایره» و «طالی سرخ») ،در «تاکسی» با جسارتی
باور نکردنی دغدغه هایش را به نمایش می گذارد .به عنوان نمونه« ،تاکسی»به
صورت مستقیم به «زندان» و «شرایط زندانیان» در ایران اشاره می کند.
شاید برجسته ترین قسمت فیلم حضور نسرین ستوده باشد .در یکی از این
خیابانگردی ها نسرین ستوده به عنوان مسافر سوار ماشین پناهی می شود؛
پناهی هنگامی که دسته گل را در دستان ستوده می بیند ،از او می پرسد،
«دیدن کسی میری ،یا برای دلداری میری؟» پس از پرسیدن این سئوال ما به
عنوان مخاطب متوجه می شویم که این سنت و روش ستوده است :این که از
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ژاک الکان ،فیلسوف فرانسوی ،در نظریه ی «مرحله ی آینه» ادعا می کند که
کودک بین شش تا هیجده ماهگی ،زمانی که برای اولین بار خود را در آینه می
بند ،متعجب می شود ،چرا که او همواره خود را در آغوش مادر و بخشی از او
می دیده ،و وقتی برای اولین بار خود «مستقل» را می بیند ،تامل می کند.
دوربینی را که با آن پناهی در «تاکسی» مسافرانش را نظاره می کند می توان
همانند نظریه مرحله ی آینه ی الکان بررسی کرد .با این که دوربین بازتاب
شخص را به خود او نشان نمی دهد ،اما هنگامی که هر یک از مسافران تاکسی
از بودن دوربین آگاه می شوند ،همان واکنشی را نشان می دهند که کودک
شش تا هیجده ماهه در مقابل آینه از خود نشان می دهد؛ با همان تعجب و
بهت .اما پس از مدتی ،حضور دوربین را فراموش می کنند ،و دوباره حرف می
زنند .گاهی که دوباره حضور دوربین را متوجه می شوند سعی در نقش بازی
کردن می کنند ،که این خود به این معنا است که حضور دوربین حس نقش
بازی کردن را به مسافران القا می کند.
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