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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یکبار منتشر می شود
تلفن9355 :ـ)858( 552

شنیدن خبر فوت محمد علی ،مثل شنیدن از دست رفتن شخصیت های محبوب دیگر برای من و بدون شک
برای میلیاردها نفر مردم جهان فقط با یک آه کوتاه و احساس تاسف ،همراه نبود .علی سمبل استواری و مبارزه
به خاطر عقاید و باورهایش بود .همساالن من به یاد دارند که چگونه نیمه های شب همه اعضای خانواده به دور
تلویزیون جمع می شدند تا مسابقه مشت زنی او را تماشا کنند .مردم نذر و نیاز می کردند و آرزوی پیروزی اش
را داشتند .هیچ شخصیت و قهرمانی قبل از او و بعد از او از این همه محبوبیت برخوردار نبوده است .محمد
علی فقط یک قهرمان سیاه پوست نبود که فقط به آمریکا تعلق داشته باشد .او متعلق به همه جهان بود .کسانی
که در جهان مورد ظلم و اجهاف قرار گرفته بودند او را الگوی مبارزه و قهرمان خود می دانستند .محمد علی
در چشم اکثر مردم دنیا و به خصوص جهان سومی ها نه تنها یک مشت زن بی همتا بلکه یک مبارز بود .کسی
که به قول خودش به دور دشمن مثل پروانه می چرخید و مثل زنبور نیش می زد .او نه فقط یکی از الگوهای
مبارزات علیه تبعیض نژادی در آمریکا ،بلکه نمونه ای شد از مبارزه علیه جنگ ویتنام .او مورد احترام همه بود
زیرا توانست به خاطر اعتقاداتش به همه منافع مالی خود پشت پا بزند و حتی حاضر شد به زندان برود .البته
مسلمان بودن او در کشوری نظیر ایران نقش تشدید کننده این محبوبیت را داشت.
کاسیوس کلی در هجده سالگی مدال طالی المپیک را از آن خود کرد و با سرعت به عنوان یک مشت زن حرفه
ای به قهرمانی جهان رسید .در سال  1964اسالم آورد و نام خود را به محمد علی تغییر داد .این در اوج مبارزات
تساوی طلبانه سیاهان بود .باید توجه داشت که حتی در اوج تبعیض نژادی در آمریکا دو گروه از سیاهان،
هنرمندان و ورزشکاران موفق می توانستند از موقعیت مالی و اجتماعی خوبی برخوردار باشند و به اصطالح بر
سر میز سفیدان بنشینند ،به شرط این که سر خود را پایین بیندازد و از موقعیتی که نصیب شان شده سپاسگزار
باشند .ولی علی گونه ای کامال متفاوت بود .او از به زبان آوردن تبعیض و ظلمی که به همنوعانش می شد ابایی
نداشت .در اوج موفقیت و ثروت به محله های فقیر سیاهپوستان می رفت با آنان می گفت و می خندید و برای
شان شعبده بازی می کرد .برای همه بچه ها و جوانان نقش برادر بزرگتر و نقش سرمشق را داشت .جنگ ویتنام
اوج گرفته بود و از طریق خدمت اجباری ،جوانان فقیر سیاه پوست اولین طعمه های آن بودند .نیمی از مردم
علی را در حد پرستش دوست داشتند و نیمی دیگر در پی آن بودند که «پوزه درازه گویش را به خاک بمالند».
وقتی او را برای سربازی خواستند گفت «من هیچ دشمنی با ویت کنگ ها ندارم»« ،آنها هیچ وقت مرا نیگر
نخوانده اند» ،و از رفتن به سربازی سرباز زد .همه می دانستند که رفتن به سربازی برای او جنبه نمادین دارد
و محال است که او را به ویتنام بفرستند ،او می تواند هم چنان از مقام قهرمانی جهان خود دفاع کند و میلیون ها
دالر بسازد .ولی او نرفت .وی را محاکمه کردند .مقام قهرمانی جهان را از او گرفتند ،به پنج سال زندان محکوم
و به مدت سه سال از دادن مسابقه محروم کردند .می گفت «وجدان من به من اجازه نمی دهد که به برادر
خودم و یا کسانی که از من تیره ترند شلیک کنم» .او به یک قهرمان و یک الگوی مبارزه بدل شده بود .هرچند
در سال  1971محکومیت او توسط دادگاه عالی آمریکا لغو شد ولی به هر حال سه سال از دادن مسابقه محروم
شده بود ،یعنی درست در اوج قدرت فیزیکی اش .علی دوباره به رینگ بازگشت و دوباره مقام قهرمانی جهان
را از آن خود کرد .با مکای
آخرین نبرد محمد علی با بیماری پارکینسون بود که بیش از سی سال طول کشید .آن دست های قوی و سنگین
که کوهی را می خواباند ،دیگر بدون کنترل می لرزیدند و آن زبان تیز و برنده توان بیان ساده ترین کلمات را از
دست داده بود .با علم به این که راه فراری از این حریف قدر نمی دید ،تا آنجا که توانست مبارزه کرد .در تمام
این مدت هم آرام نداشت .از هر طریقی که می توانست در کارهای خیریه و در اموری که می توانست اثر گذار
باشد شرکت می کرد .جیسون رضایی خبرنگار واشنگتن پست که همین اواخر در ایران گرفتار شده بود می گفت
رفتار زندانبانان پس از نامه محمد علی به مسئولین ایران کامال عوض شد.
او یک قهرمان ملی و بین المللی بود و در زندگی میلیون ها نفر اثر گذاشت .مراسم بدرود و یادبود او که در
زادگاهش به طور زنده توسط شبکه های جهانی پخش می شد بیانگر محبوبیت جهانی او بود و به نوعی خط
بطالنی را بر روند فکری کسانی می کشید که تبعیض نژادی و سیاست های ضد مهاجرین و ضد اقلیت ها را
رهبری می کنند .یادش گرامی باد
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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
نیکو عاطفی،حمید رفیع زاده ،آناهیتا بابایی،
فریبا باباخانی ـ قاضی ،بهار باقرپور ،فرهاد نوربخش
گیتی نعمت اللهی ،محمود رضا پیروزیان،
فریده رسولی ـ فاضل و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی،
سعید نوری بوشهری ،لیسا هیلدرت ،راشل تیت
و با همکاری مریم رئیس دانا
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
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اخبار کانون
گزارش فعالیت های کانون فرهنگی ایرانیان
در ماه می و جون 2016
کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو در جلسه یازدهم می  2016با
هیئت مدیره خدمتگزار  2016ـ  2015خداحافظی کرد.

جلسه مجمع عمومی

انتخابات اعضای جدید هیئت مدیره یکشنبه بیست و دوم می در محل
مدرسه ایرانیان برگزار شد که شرح آن به تفصیل در این شماره آمده است.
هیئت مدیره جدید کانون فرهنگی ایرانیان روز چهارشنبه هشتم ماه جون
اولین جلسه خود را برگزار کرد.

کنسرت گروه دستان

کانون فرهنگی ،گروه دستان و ساالر عقیلی جمعه سیزدهم می در محل
تاالر کیو کوالکام میزبان جمع گرمی از عالقمندان موسیقی کالسیک ایرانی
بودند .کنسرت «میخانه خاموش» کار مشترک سعید فرج پوری و حسین
بهروزی نیا با صدای ساالر عقیلی ،و همراهی همین هنری و حریر شریعت
زاده شبی به یاد ماندنی برای شرکت کنندگان این برنامه آفرید.

تئاتر شهر قصه

تئاتر شهر قصه بیست و یکم ماه می به روی صحنه سالن تئاتر دان پاول
دانشگاه سن دیگو استیت رفت .شهرقصه شاهکار بیژن مفید با کارگردانی
ژرژ چهاربخش و هنرنمایی گروه تئاتر  TheatrInSerchبرای بیش از چهار
صد شرکت کننده مشتاق ،از پیر و جوان شبی فراموش نشدنی آفرید .این
گروه تئاتر مستقر در شمال کالیفرنیا با ترکیبی از هنرپیشگان حرفه ای و
آماتور خاطره ی این اثر جاودانه ی را با برداشتی نو ،صدای زنده و موسیقی
سرصحنه زنده کردند.

جنگ فرهنگی به تاریخ دهم ماه جون در مرکز ایرانیان
سن دیگو به میزبانی علی صدر برگزار شد.
مهمان نخست برنامه ،دکتر تورج دریایی ،سرپرست مرکز ایرانشناسی دانشگاه
کالیفرنیا در ایرواین ،با نمایش تصاویر دست نوشته های تازه یافته باستانی به
تفصیل به بررسی زندگی مردمان فالت ایران در دوره ساسانیان و آغاز تسلط
اسالم از دید تاریخ دانان پرداخت .به توضیح دکتر دریایی ،تاریخ شناسی
مدرن با نگرشی کامال علمی به گذشته نگاه می کند و بر داشته های آن بر
وقایع و شواهد استوار است .مهمان بعدی برنامه آقای مجید روشنگر ،بنیان
گذار و سردبیر فصلنامه بررسی کتاب ،به بررسی ادبیات مهاجرت پرداخت.
وی با احاطه چشمگیر بر عرصه ادبیات ایران و با تکیه بر ادبیات مهاجر به
تجزیه و تحلیل نویسندگان و آثار ادبی مهاجران نسل معاصر ایران پرداخت.
به گفته مجید روشنگر ادبیات مهاجرت بازوی نیرومند و ژانر اثر گذار ادبیات
روز ایران است.
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داكيونايت

داكيونايت عنوان برنامه ای است كه هم زمان در اولين چهارشنبه هر ماه در
بيش از بيست شهر آمريكا و كانادا اقدام به پخش فيلم مستند می نمايد .اين
فيلم های مستند توسط فيلمسازان ايرانی ساخته شده و يا مضمون آنان در
رابطه با ايران و يا ايرانيان می باشد.
مستند «فيلمی ناتمام برای دخترم ،سميه» ( ١٣٩٤ـ  ٩٠دقيقه) به
كارگردانی مرتضی پایهشناس در ماه می نمايش داده شد.
همچنين در ماه جون دوفيلم مستند «بازار» ( ١٣٩٤ـ  ٤٢دقيقه) به
كارگردانی رضا خانلری و «پرو آخر» ( ١٣٨٨ـ ٣٣دقيقه) به كارگردانی رضا
حائری به نمايش گذاشته شدند.

گزارش فيلم و گفتگو

گروه فيلم و گفتگوی سن ديگو در ماه مى اقدام به پخش فيلم چهارشنبه
سوری ( )١٣٨٤ساخته اصغر فرهادی كرد .این فیلم درجشنواره فیلم فجر
 ۱۳۸۴نامزد دریافت نُه جایزه بود ،که در نهایت موفق به کسب سیمرغهای
بلورین بهترین کارگردانی ،بهترین بازیگر نقش اول زن ،بهترین تدوین و
همچنین سیمرغ بلورین فیلم محبوب تماشاگران شد .این فیلم همچنين برنده
هوگو طالیی جشنواره بینالمللی فیلم شیکاگو و نامزد پلنگ طالیی جشنواره
فیلم لوکارنو در سال  ۲۰۰۶شده است .در ابتدای برنامه ميالد جهادی ،مجری
برنامه ،اقدام به معرفی اصغر فرهادی نمود و پس از نمايش ،به روال معمول
بحث و بررسی در مورد فيلم با حضور شركت كنندگان صورت گرفت.
برنامه ماه جون فیلم و گفتگو به نمایش فیلم مهمان مامان اختصاص
داشت .این فیلم به کارگردانی داريوش مهرجويی و بر اساس کتاب
هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است .این فیلم نیز مانند فیلم اجاره
نشین ها ،گوشههایی از جامعه ایرانی و عادات و رفتار آنان را با استفاده از
شخصیتهای گوناگون که نماینده قشرهای مختلف جامعه ایرانی هستند ،به
تصوير می كشد .در ابتدای این جلسه محمود رضا پيروزيان ،مجری برنامه،
توضیحاتی در مورد كارگردان و آثار وی به حاضرین ارائه نمود .در پایان فیلم
حضار به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداختند.

فیلم
و گفتگو

اولين يكشنبه هر ماه
در مرکز ایرانیان

DOCUNIGHT
SAN DIEGO

برنامه ويژه فيلم و گفتگو

یکشنبه نوزده ماه جون در ساعت پنج و نیم بعدازظهر در مرکز ایرانیان سن
دیگو ،گروه فيلم و گفتگو در جلسه اى ويژه ،ميزبان هنرمند گرامی ،پارسا
پیروزفر بود .در اين جلسه ،فيلم تئاتر «سنگ ها در جیب هایش» كه توسط
او کارگردانی شده بود ،نمايش داده شد .این نمایش بر اساس داستانی از
ن رضا بهبودی و پارسا پیروزفر به ایفای نقش نوزده
مری جونز بوده و در آ 
شخصيت متفاوت (بازيگر ،کارگردان ،سیاهی لشگر ،دستیار کارگردان و)...
پرداختهاند .نمایش «سنگ ها در جیب هایش» داستان دو مرد ايرلندی
است که در نقش های متفاوتی از یک فیلم هالیوودی به عنوان سیاهی
لشگر بازی می كنند .اين نمايش تضاد آشکار میان زندگی واقعی با فضاسازی
فیلم را نشان می دهند...
در قسمت دوم ،مجری برنامه ،محمود رضا پيروزيان ،پس از خوش آمد گويى به
پارسا پیروزفر ،به طرح پرسش هايی در رابطه با اين نمايش و نمايش های ديگر او
نظير ماتريوشكا پرداخت .همچنين زمانی نيز به پاسخگويی به سئوال های شركت
كنندگان اختصاص داده شد.

Documentary films
about Iran or by Iranians
First Wednesday of the month
Iranian-American Center (IAC) 7pm
858-552-9355
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اخبار کانون
نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان
نشست ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان در بیست و دوم ماه می سال 2016
میالدی در محل مدرسه ایرانیان سن دیگو واقع در دبیرستان مانت کارمل با
حضور جمعی از اعضای کانون برگزار شد.
جلسه با خوشآمد به اعضا توسط خانم فریبا باباخانی ـ قاضی ،رئیس هیئت
مدیره دوره گذشته ،آغاز و با ارائه گزارش های دوره ای کمیته های مختلف
کانون اعم از مالی ،مدرسه و پیک توسط سرپرستان و همکاران این کمیته ها،
خانم رزیتا باقری ،آقای علی صدر و خانم فریبا باباخانی ـ قاضی ادامه یافت.
سپس کاندیداهای دوره جدید هیئت مدیره کانون به معرفی خود پرداختند.
هیئت مدیره کانون در سال گذشته عبارت بودند از:
 1ـ افشین عسگریان نهاوندی ـ  2سارا عالقه بند  3ـ آناهیتا بابایی
 4ـفریبا باباخانی ـ قاضی  5ـ بهار باقرپور  6ـفریده فاضل  7ـگیتی نعمت اللهی
 8ـحمود رضا پیروزیان  9ـ عبدی سلیمی  10ـگلسا ثریا  11ـلیسا هیلدرت
هیئت اجرایی:
رییس هیئت مدیره:فریبا بابا خانی ـ قاضی
نایب رئیس :آناهیتا بابایی
منشی :فریده رسولی ـ فاضل
مدیر خزانه داری :بهار باقرپور
مدرسه ایرانیان :علی صدر
اعضای مشاور:
 1ـشهربانو استخری  2ـسعید جاللی  3ـرزیتا باقری  4ـشهال صالح
 5ـحمید رفیع زاده
هیئت مدیره در سال گذشته ،برای دستیابی به اهداف کانون جمع ًا دوازده
جلسه برگزار نمود.
کمیته های کانون و اعضای آن در سال گذشته عبارت بودند از:
کمیته آموزش :علی صدر ،رزیتا باقری و فریبا باباخانی
کمیته فرهنگی و هنر :عبدی سلیمی ،گلسا ثریا ،علی صدر ،آناهیتا بابایی،
گیتی نعمت اللهی ،سارا عالقبند و محمود رضا پیروزیان
کمیته عضویت و روابط عمومی :فریبا باباخانی ـ قاضی ،محمود رضا
پیروزیان ،بهار باقرپور ،فریده فاضل ،علی صدر ،سارا عالقبند و شهرزاد جوالزاده
کمیته انتشارات :علی صدر ،سعید جاللی ،شهری استخری ،آناهیتا بابایی،
بهنام حیدری ،شقایق هنسن ،مریم ایروانیان ،شهرزاد جوالزاده ،رضا خبازیان،
آریا فانی ،سعید نوری بوشهری و ریچل تیت.
کمیته بورس های دولتی :بهار باقرپور ،حمید رفیع زاده ،شقایق هنسن،
رزیتا باقری و شهرزاد جوالزاده.
کمیته گلریزان :فریده فاضل ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،آناهیتا بابایی ،گیتی
نعمت اللهی ،شهال صالح ،شهری استخری و شهرزاد جوالزاده
کمیته خیریه :گیتی نعمت اللهی ،شهری استخری ،فریبا باباخانی ـ قاضی،
فریده رسولی ـ فاضل ،شهال صالح ،شهرزاد جوالزاده و عبدی سلیمی
کمیته نوروز :بهار باقرپور ،حمید رفیع زاده ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،سارا
عالقبند ،آناهیتا بابایی و شهرزاد جوالزاده
کمیته ساختمان :فریبا باباخانی ـ قاضی ،شهال صالح ،علی صدر ،سعید جاللی،
رزیتا باقری ،عبدی سلیمی ،حمید رفیع زاده ،و شهرزاد جوالزاده

8

شماره  164مرداد ــ شهریور 1395

 1ـ کانون فرهنگی ایرانیان سال پربار و بسیار موفقی را با برگزاری یا
همکاری در برگزاری برنامه های زیر پشت سرگذاشت .این فعالیت ها برای
اگاهی مجمع عمومی اعالم می شود:

سال  2016ـ 2015
 1ـ بزرگداشت استاد لطفی
 2ـ نمایش مهره سرخ با همکاری بخش هنر دانشگاه یو سی اس دی
 3ـ برنامه ماز جبرانی با همکاری آمریکن کمدی کالب
 4ـ نمایش نامه خوانی «بگو مگو» اثر اوژن یونسکو با کارگردانی محمود بهروزیان
 5ـ کنسرت گروه دستان و مهدیه محمدخوانی
 6ـ جشن مهرگان با همکاری موزه هنر سن دیگو
 7ـ نمایش فیلم تاکسی با همکاری دیجیتال جم سینما
 8ـ فیلمووین (هالووین و فیلم)
 9ـ نمایش فیلم تاکسی و قلب اتمی با همکاری جشنواره فیلم های آسیای ـ پک آرت
 10ـ شب یلدا در رستوران صوفی با هنرنمایی خانم رویا
 11ـ کنسرت زمستانه به سرپرستی کورش تقوی
 12ـ برگزاری جشن «روز جهانی کودک» با همکاری بنیاد کودک و «خیریه
یک دالر در ماه» در مدرسه ایرانیان
 13ـ نمایش فیلم ایران برگر با همکاری سهراب اخوان
 14ـ کنسرت مهسا وحدت
 15ـ بازار سالیانه کانون فرهنگی ایرانیان
 16ـ نمایشنامه خوانی « »13توسط گروه ماسک سفید
 17ـ سبزه کاری و رنگ کردن تخم مرغ در مدرسه ایرانیان
 18ـ جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
 19ـ چهارشنبه سوری با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران
 20ـ جشن نوروزی کانون فرهنگی و انجمن متخصصین ایرانی در هتل وست این
 21ـ جشن نوروزی در کتابخانه های پاووی ،فورست رنچ و ال کاهن
 22ـ سیزده بدر با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران
 23ـ برپا کردن هفت سین و نمایشگاه تاریخ ،ادبیات و هنرهای ایرانی در
هفت کتابخانه عمومی سن دیگو
 24ـ شرکت در فستیوال فرهنگ های گوناگون در بلبوا پارک
 25ـ شرکت در روز فرهنگ های گوناگون در میرا کوستا کالج
 26ـ برگزاری دوازده نمایش فیلم و گفتگو در اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان
 27ـ برگزاری دوازده ُجنگ فرهنگی در دومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان
 28ـ برگزاری چهار جلسه کارگاه تصنیف خوانی با کورش تقوی
 29ـ برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرمندان محلی
 30ـ کالس های هنردرمانی در مرکز ایرانیان دومین شنبه هر ماه
 31ـ برگزاری کارگاه دف توسط میالد جهادی
 32ـ برگزاری کالس های سه تار با کورش تقوی
 33ـ برگزاری کالس های تنبک با میالد جهادی
 34ـ کالس های یوگا با دکتر نهاوندی در مرکز ایرانیان
 35ـ شرکت در روز فرهنگ های گوناگون در لیندا ویستا
 36ـ نمایش فیلم مستند یویوما و گروه موسیقی جاده ابریشم در جشنواره
بهاری فیلم های آسیایی در سن دیگو
 37ـ سخنرانی دکتر نیری با همکاری دانشجویان دانشگاه ایالتی سن دیگو (ایستا)
 38ـ برگزاری کنسرت دستان و ساالر عقیلی
 39ـ برگزاری تئاتر شهرقصه

 2ـ مدرسه ایرانیان
مدرسه ایرانیان بیست و هفتمین سال فعالیت خود را در دو شعبه به پایان
رساند .امسال در مدرسه ایرانیان  235دانش آموز به فراگیری زبان فارسی و
هنرهای ایرانی پرداختند .مدرسه ایرانیان عالوه بر آموزش زبان فارسی ،برنامه
های سالیانه نوروزی خود را با موفقیت بسیار برگزار نمود .مراسم جشن پایان
سال تحصیلی در دوازدهم ماه جون اجرا می شود .امسال نیز هر دو شعبه مدرسه
(پنجشنبه ها و یکشنبه ها) در یک محل ،در مدرسه مانت کارمل تشکیل شد.
در شعبه اول مدرسه جمعا هفده کالس برای دانش آموزان وجود دارد که در سه
سطح ابتدایی ،میانه و پیشرفته فارسی می آموزند .یک کالس نیز برای بزرگساالن
و دو کالس کودکستان تخصیص داده شده است .کالس های فوق برنامه نظیر
رقص ،تئاتر و اورف نیز ارائه می شوند .در شعبه دوم جمعا شش کالس درس
وجود دارد که در سطوح ابتدایی ،میانه و پیشرفته به آموزش زبان و فرهنگ
فارسی اشتغال دارند .مدرسه ایرانیان در نظر دارد با ایجاد شبکه ارتباطی فعال
با دیگر مراکز آموزش فارسی در آمریکا و نهایتا نقاط دیگر جهان به تبادل تجربه
و مطالب آموزشی اقدام کند .گروه آموزش مدرسه مشغول بررسی و تهیه کتاب
های آموزش فارسی می باشد .مدرسه ایرانیان سن دیگو از طرف مدارس ناحیه
سن دیگو و سن دیگیتو پذیرفته شده است و در سال گذشته سیزده دانش آموز با
شرکت درکالس های مدرسه ایرانیان توانستند برای مدرسه خود به عنوان زبان
دوم کردیت بگیرند .برای دومین سال ،مدرسه ایرانیان کالس رهبری برای سی و
پنج کمک معلم که قبال دانش آموز مدرسه بوده اند ترتیب داد .وب سایت جدید
مدرسه ایرانیان  Issd.pccsd.orgمی باشد و می توانید مدرسه ایرانیان را در
فیس بوک نیز دنبال کنید.
 3ـ هنرستان رقص های ملی ایران با بیش از چهل هنرآموز به فعالیت خود
در زمینه ترویج هنر رقص ایرانی ادامه داد و در برنامه های زیر هنرنمایی کرد:
ـ جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان
ـ جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
ـ جشن کانتی سن دیگو
ـ جشن پایان سال تحصیلی مدرسه ایرانیان
 4ـ مرکز ایرانیان :این مرکز ،طی سال گذشته ،میزبان برنامه های فرهنگی
متنوع کانون و دیگر سازمان های غیرانتفاعی بوده است .کتابخانه کانون با
متجاوز از چهار هزار جلد کتاب در خدمت فرهنگ دوستان عزیز است .این مرکز
برای برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری آماده همکاری می باشد.
 5ـ روابط عمومی و اجتماعی کانون فرهنگی ایرانیان :کانون فرهنگی ایرانیان
با تالش و کوشش دست اندرکاران کمیته انتشارات توانست «پیک» را که مهم
ترین رسانه گروهی کانون می باشد با محتوایی پربارتر در دسترس همگان قرار
دهد .هم اکنون «پیک» هر دو ماه با تیراژ  6000نسخه در چندین مرکز در
سراسر سن دیگو و در بخشی از اورنج کانتی ،لس آنجلس ،شمال کالیفرنیا،
واشنگتن دی سی ،مریلند ،داالس ،شیکاگو و بسیاری شهرهای دیگر پخش
می شود .با باال بردن کیفیت چاپ و محتوای مقاالت« ،پیک» به صورت یکی
از شناخته شده ترین و پرخواننده ترین رسانه های فرهنگی و اجتماعی ایرانی
در جنوب کالیفرنیا درآمده است
• عضویت ـ در سالی که گذشت کانون تبلیغ در وب سایت خود را برای جذب
اعضای جدید ادامه داد .اعضا کانون با داشتن کارت عضویت مشمول تخفیف های
ویژه برای برنامه های مختلف کانون و تخفیف از بعضی از مراکز تجاری شدند.
لیست کامل این مراکز در وب سایت کانون به ثبت می رسد.
• رسانه های دیگر در سالی که گذشت ـ بسیاری از برنامه های کانون در رادیو
«کی پی بی ِاس» در سن دیگو و ِ
ِ
«کی آی آر ِان ـ رادیو ایران» در لس آنجلس و
همچنین در سایت آرت اند سول سن دیگو ،کدوم دات کام ،چه خبر دات کام
و ایران هات الین اعالم شد .این برنامه ها ،نه تنها برای ایرانیان ،بلکه برای
جوامع فرهنگی دیگر نیز اجرا می شود.
کانون فرهنگی ایرانیان در سال گذشته همکاری خود را با سازمان برق و گاز
شهر سن دیگو در مورد صرفه جویی انرژی و کاهش هزینه و همچنین اطالع
رسانی همگانی ادامه داد.

• وب سایت ـ هزاران نفر در سراسر دنیا با دیدار از وب سایت کانون در جریان
فعالیت های آن قرار گرفته و توانستند مجله پیک را به صورت الکترونیکی
دریافت کنند .مراجعه کنندگان به وب سایت کانون می توانند حق عضویت،
خریداری بلیط و پرداخت کمک های مالی خود را انجام دهند .کانون همچنین
هفته ای یک بار خبرنامه ای شامل اعالم برنامه های جاری و آتی را به هزاران
نفر به صورت ایمیل ارسال می کند.
 6ـ بنیاد خیریه کانون فرهنگی ایرانیان ،یکی از نهادهای کانون می باشد
که برای جمع آوری کمک های مالی برای کارهای خیریه به وجود آمده است.
در سالی که گذشت این نهاد یاری رساندن به دو نوجوان بی سرپرست در سن
دیگو را که در سال گذشته آغاز گردیده بود ادامه داد .این پروژه در تقویم کانون
فرهنگی ایرانیان یک پروژه طوالنی مدت است .همچنین با کمک همیاران،
کانون پروژه کمک به کودک سه ساله بیمار و مهاجر ایرانی را ادامه داد.
پس از پایان رای گیری ،شمارش آرا آغاز گردید و نتایج آن به شرح زیر اعالم گردید.
خانم نیکو عاطفی و آقای حمید رفیع زاده به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره
و خانم گلسا ثریا و آقای فرهاد نوربخش در سمت اعضای علی البدل انتخاب
شدند.
کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو به این دوستان خوشآمد گفته و امید است سه
سال آینده با همکاری این عزیزان پر بار و ثمر بخش باشد.
سپاس ویژه:
ِ
بدین وسیله از اعضای هیئت مدیره دوره گذشته که دوره خدمت آنها در هیئت
مدیره کانون رسم ًا به اتمام می رسد صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نماییم
و آرزومند پیروزی آنان می باشیم .امید است این افراد ،با عضویت در کمیته
های مختلف اجرایی به کمک های خود به کانون فرهنگی ایرانیان ادامه دهند.
اسامی این افراد به قرار زیر است :خانم ها :گلسا ثریا ،لیسا هیلدرت و آقایان
افشین عسگریان نهاوندی و عبدی سلیمی.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اولین جلسه ماهیانه هیئت مدیره کانون پس از انتخابات هشتم ماه جون 2016
برگزار شد .کمیته های جدید تشکیل شدند و رای گیری برای انتخاب هیئت
اجرایی انجام پذیرفت.
هیئت اجرایی کانون فرهنگی ایرانیان عبارتند از
رئیس هیئت مدیره  :فریبا باباخانی ـ قاضی
نایب رئیس هیئت مدیره :آناهیتا بابایی
رئیس امور مالی :حمید رفیع زاده
منشی هیئت مدیره :فریده رسولی ـ فاضل
شماره  164مرداد ــ شهریور 1395
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

معنای حیات
در مجلسی بودم که صحبت از شعر بود و هر کس با خواندن شعری از شاعر
دلخواهش به گرمای مجلس می افزود.
آن شب مرا تفکرات خیام درگرفته بود و چند رباعی از وی را برای حاضرین
خواندم.
دوستی که مرا مخاطب قرار داده بود بر این باور بود که دلیل خواندن چند
رباعی از خیام همگون بودن نظرم با نگاه خیام به حیات است .ضمن موافقت
ضمنی ،بحث بر سر معنای حیات درگرفت و نکته هایی اشاره شد که بد
نیست با هم مروری بر آن نکته ها بنماییم.
برای ما ایرانیان اهمیت شعر امری آشکار است و شاید تا زمان های طوالنی
شاعران خود را به عنوان فیلسوفان فرهنگ خود شناخته ایم .این تفکر
در شاعران سبک عروضی بیشتر قدرتمند بوده است تا در مورد شاعران نو
پرداز .محتوای اشعار سبک عروضی که حاصل تفکر شعرای قدیم ما بوده
است به خوبی نشان از تسلط آنان به علوم و فنون زمان خود می دهد .به
همین دلیل مقوالتی چون معنای حیات موضوع و سرمشق محوری اشعار
آنان بوده است ،از فردوسی که اخالق و خرد را محور اشعار خویش قرار داده
است تا موالنا که در حول و حوش محور عشق و نگاه عارفانه و عاشقانه به
هستی به سرایش نشسته است ،از سعدی که پند و اندرز را همراه با غزلیات
زیبای عاشقانه خود نموده است تا حافظ که شور و سرمستی و نگاه عاشقانه
به خلقت را در غزلیات زیبا و جاودانه خود برایمان به ارمغان گذاشته است،
و از نظامی که مجموعه اشعارش گنجینه با ارزشی در ستایش خرد و بیان
زیبای داستان های دل انگیز عاشقانه است تا خیام که با لحنی زیبا ،ساده و
دلنشین به معنای حیات پرداخته است.
با گذشت زمان و نیاز مبرم به تغییر شکل ساختمان شعری ایران به یک باره
نگاه از آسمان به نگاه به زمین و مسایل زمینی معطوف شده است و سیل
عظیم شاعران نوپرداز ظهور کرده اند که هر چند ممکن است به میزان
شاعران کهن نیاز به تبحر در علوم و فلسفه را نداشته اند ولی تمرکزشان بر
روند مسایل اجتماعی آنان را بیشتر به مردمان صاحب ایدئولوژی و شناخت
اجتماعی نزدیک کرده است .در نتیجه توجه به تاریخ سرایش اشعار آنان
اهمیت خاص پیدا کرده است چرا که همگام با تاریخ تحوالت اجتماعی و
سیاسی ایران معنا و مفهوم بهتری پیدا می نمایند.شاید بهترین مثال ،شعر
«زمستان» از مهدی اخوان ثالث باشد که در سال های  1334و  1335بیان
کننده شرایط اجتماعی ایران بعد از واقعه کودتای مرداد سال  32است.
به نظر می رسد با انقالب سال  57و روی کار آمدن دولت اسالمی شعر و
شاعری نیز دستخوش تغییرات شگرف گردیده و سیل شاعران نوپرداز امروز،
نگاه را از آسمان و زمین برگرفته اند و به درون خویش سوق داده اند .اشعاری
که امروزه به عنوان ساخته ها و پرداخته های شعری می خوانیم بیش از
هر چیز بیانگر حسی درون گرای انسانی است و داستان سرخوردگی ها و
بیان تمایالت گاه شخصی و خصوصی است .شاعر امروز کمتر به دنبال شور
آسمانی و بازتاب نظرات ایدئولوژیک می باشد و بیش از هر چیز به نوعی به
شناخت خویشتن نشسته است .در نتیجه زمانی که من خواننده در پی یافتن
معنای حیات به غور و تفحص می پردازم بیدرنگ به سراغ اشعار عروضی
و ساخته های شاعرانی می روم که مقوله حیات و زندگی دغدغه روزها و
شب های آنان بوده است .به همین ترتیب زمانی که در حال و هوای مسایل
اجتماعی و سیاسی قرار می گیرم به مجموعه های شعری شاعران نو پرداز
نیمایی سر می زنم و در مواقع نیاز به داشتن خلوت خویشتن سراغ شاعران
امروزی می روم و آثار آنان را مورد باز بینی قرار می دهم.
با این مقدمه انتخاب رباعیات خیام می تواند بیانگر نیاز آنی خواننده به تفکر
در معنای حیات باشد که از یکسو نشان از موافقت با نظریات خیام است و
از سوی دیگر تطبیق آن نظریات با حال و هوای انسان امروزی است که در
بسیاری از موارد با انسان زمان خیام تفاوت های شگرف دارد.
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بیان ساده و بی غل و غش خیام شاید در نگاه سطحی این معنا را القا نماید
که جهان مجموعه ای است هیچ در هیچ و زندگی شانسی است موقت که
تنها راه چاره آن خوشی و لذت بردن از لحظات است .این گونه نگرش که
گاه می تواند امر تفکر را بسیار ساده نماید ،در دل خویش خطر بزرگی را
نیز می تواند به وجود آورد و آن حس عدم تعلق و احساس بی بند و باری
است .انسان امروز با نگاه به آثار شاعرانی چون خیام توان آن را دارد که
معنای عمیق شعر را به مرحله باالتر و واالتری نیز ببرد و در حالی که شانس
«حیات» را به فال نیک می گیرد ،آن را با حس مسئولیت و وظیفه انسانی
پیوند بزند تا به معنای انسان امروزی نزدیک تر گردد.
در اشعار عروضی گویا انسان در مورد خالق خویش مسئول است و در اشعار
نیمایی در قبال جامعه خویش و در اشعار به قولی «سپید» درگیر با درون
خویشتن است .در حالی که سرلوحه معنای انسان امروزی لیست مسئولیت ها
بسیار فراتر از هر زمان دیگر است .مسئولیت نسبت به طبیعتی که در آن
زندگی می کند،احترام به حقوق حیواناتی که به روی کره زمین با وی همسایه
و همجوارند ،اهمیت به حقوق کودکان و نگاه مساوی به زنان جامعه ،ایجاد
محیط رشد و پرورش برای کلیه آحاد جامعه همه و همه در لیست مسئولیت
انسان امروز قرار دارند که در نتیجه بار مسئولیت انسان امروزی را سنگین تر
از هر دوره دیگری از حیات انسانی نموده اند .خواندن رباعیات خیام یادآوری
مثبت به گذرا بودن حیات و فرصت اندکی است که در اختیار انسان است و
وی را ملزم می سازد تا کوشش مداومی برای دست یابی به دیگر زاویه های
مسئولیت انسانی بنماید.

معرفی کتاب

مریم رییسدانا

تقابل اندیشه و عمل
نگاهی به کتاب جهان زندگان ،نوشته محمد محمدعلی
«جهان زندگان» ،کتابی ست با ساختار مدرن ،و بارزترین ویژگی این مدرنیته
ایجاز کالم .اگر قرن حاضر را قرن پایان آهستگی و زمانه سرعت فرض کنیم،
«جهان زندگان» این ضرورت زمان را به درستی درک کرده است ،چراکه خط
روایی داستان مانند یک اثر کالسیک از ابتدای داستان شروع نمیشود تا به
انتها برسد ،که در آن صورت کتابی داشتیم حدود سه یا چهار جلد.
زمان واقعی داستان مربوط است به زمان گذشته ،ولی داستان از وسط آغاز
میشود یعنی ،دقیقن از «فوت پدر» ،بعد در زمان جلو می رود ،به سوی آینده،
یعنی آینده در گذشته .این بخش ،حکایت راویست و مرگ وارگیاش .آنگاه
شرح اوقات پدر است در گور و گفتوگویش با خانواده .به این ترتیب شالوده
«جهان زندگان» ،استوار بر رفت و بازگشتهای زمانی ،بسان آکاردئونی ست
که به راست جمع میشود بعد به چپ ،آنگاه کاملن باز و بسیط ،سپس کاملن
بسته ،بعد نیمه باز و به سرعت نیمه بسته .این زمان آکاردئونی ،به تکرار و
توالی ،چین میخورد و دامن میگسترد تا نوایی بسازد با محوریت یک تفکر«ما
وارث درگذشتگان خویشیم ،اما به این معنا نیست که گوشهای بنشینیم ،و
دست روی دست بگذاریم ،و چون وارث درگذشتگان خویشیم ،درپی تغییر
سرنوشت خود و اطرافیان خویش نباشیم .یا حتا ندانیم چه بر سرمان آمده که
نتیجه گرفتهایم ،ما وارث سرنوشت درگذشتگان خویشیم».
تالش این تفکر ،تغییر سرنوشت در مفهوم هویت است .راوی میکوشد با
نیروی تولید و نوشتن این هویت تازه را تولید کند« :من به دلیل داشتن اجازه
نوشتن  ...قادرم بگویم  ...اگر برای رسیدن به هر چیزی تالش نکنیم.»... ،
او با اعتقاد به تالش و تغییر و با ترجیع بند «ما وارث درگذشتگان خویشیم،
اما به این معنا نیست که گوشه ای بنشینیم ،و دست روی دست بگذاریم»... ،
ضرورت دگردیسی سرنوشت و هویت را یادآوری میکند.
اما مگر این میراث چیست که راوی (نویسنده) مدام درپی یادآوری برای تغییر
آن است؟ یکی از این میراث شوم «آبروداری» ست ،و این که چگونه این
فرهنگ پنهانکاری و عواقبش موجب نابختی مردمان میشود و پایانی نمی
سازد جز توهم ،شک ،قتل ،و سرآخر قصاص .مریم ،خواهر راوی ،به او میگوید
«واقعیت این است که من و تو در این خصوص هیچ چیز نمیدانیم از بس پدر
و مادرمان آبروداری کردند».

نسلها ،نشانی از زیست دوگانه فرد ایرانی،
حتا درمقام روشنفکر :هویت دوگانه ای که در
ذهن اهل گفتوگوست و در عین ادامهدهنده
میراث گذشتگاناش« .نوشتن برای من
نوعی پرواز عینی و ذهنی است .نوعی کنده
شدن از دلبستگیهای زمینی و فراموش
کردن هر چه آسمانی است .البته گاهی
هم عکس آن اتفاق می افتد .گاهی هم
این میانهها خودم را پیدا میکنم».
کوشایی راوی برای گذر از دنیای ذهن
و عین و کنده شدن از دلبستگیهای
زمینی ،ازجمله کینه جوییها ،ثمر ندارد چراکه مرعوب
و مغضوب سنتی ست با ریشههایی سترگ و همهخواه .از این روست
که راوی مرده انتخاب شده ،و چه هوشمندانه ،چرا که شاهدیست از الکن
بودن این کوشش.
ِ
مسعود نویسنده ،با وجود مرده بودنش آرام ندارد ،پس از میان
اما خوش آن که
گور برایمان مینویسد «من به دلیل داشتن اجازه نوشتن قادرم بگویم »...آری،
او قادر است بگوید ،این ادیب ناکام .وجدان آگاهش او را وامیدارد تا از اعماق
گور سردش برخیزد ،نبش قبر مردگان و چرایی مرگشان کند ،کالبدشکافی درد
و رنجهای تحمیل شده بر آنان تا نوشتارش فریادی باشد برای آمدن دوستی
و صلح ،برقراری آرامش و مدارا ،انجام آرزوهای کوچک و روزمره زندگی ،تمام
آنچه که با کینه و جهل میسوزد و خاکستر میشو د «بهتر است در این دشت
مهتابگون ،لم بدهیم تا به خیاالت خود قوت ببخشیم .مثال بخواهیم در
جویباری کوهستانی پرسه بزنیم ،یا در شهری شاد با مردمانی بینیاز از نیرنگ
و دروغ ساکن شویم .فرزندانی داشته باشیم .برای هر کدام دفتر و مداد و
توپی بخریم .یا نه ،پدری داشتیم که دستمان را میگرفت .در کوچه باغها
راه میبرد .نام درختها و گلها و میوهها را میگفت .دوچرخهسواری یادمان
میداد .یا نه ،روی تنه دوچرخهاش مینشاند .و ما برای بچههای محل دست
تکان میدادیم .یا زنگ میزدیم تا ببینند ما سواره هستیم و آنها پیاده»...

میراث آبروداری چون سالخی از هر نسل به پشتوانه پایبندی به این فرهنگ
بیفرهنگی برههایش را به قربانگاه میبرد .قتل پشت قتل .قصاص بعد از قصاص،
سلسله وار روی میدهد .آن کس که لذت قصاص در وجودش دارد ،لذت
ترساندن ،لذت میراندن ،هویتش بر پایه شر است.
غافلگیری تکاندهنده بخش دوم کتاب  ،کشف این واقعیت است که راوی مردهای
بیش نیست« :گاهی که بادهای سرد ،دور پاهایم میچرخد ،دلم میخواهد به
قبرستانی زمینی با سنگ قبرهای سیاه و سفید تیشهای یا مرمری سر بزنم».
مسعود ،این راوی مرده ،در هنگام حیات نویسنده بوده است ،کتاب مینوشته
یا فیلمنامه ای .او وارد بازی قصاص میشود و حکم به اعدام قاتل پدرش
میدهد ،خواستهای مطابق قانون .برادر فرد اعدامی نیز ،به انتقام خون پدر،
قصد جان مسعود میکند :چرخهی کینه جویی و کشتار ،انسانهای بیعاقبت،
بیسرنوشت ،بدبختهای ناآگاه .راوی ،از زبان یکی از همین کشتگان میگوید:
«من برخالف برادر بزرگم خیلی پشیمانم که آزارت دادم ،ولی متعجبم تو که
معتقد به قهر و زور نبودی و از حکمت مدارا سخن میگفتی ،چرا خودت مرا به
قصد کشت زدی و سر آخر دادی دست همسایههایت تا قطعه قطعهام کنند!»
این عبارت از زبان کسی که خودش نیز یکی از چرخ دندههای کینخواهی بوده
به مسعود ،نمادی از قشر تحصیلکرده و متفکر اجتماع ،اعالم سونامی اخالق
و فرهنگ است .چنانچه اهل نخبه و متفکر جامعه که باید پیشرو و سازنده
بخش فرهنگی جامعه باشد ،و پایه گذار روشنگری ،راضی به قصاص و اجرای
آن باشد ،یعنی عمل با اندیش ه یگانه نیست ،یعنی هویت دوگانه ،یعنی زندگی
عینی و ذهنی همخوان نیست ،یعنی حرف و عمل یکی نیست ،یعنی تسلط
بخش سنتی وجود بر بخش فرهنگی ،و این یعنی سونامی .او که باید بسترساز
فرهنگ باشد با محوریت مدارا ،تحلیل گر واقعه و آسیب شناس ،میشود
اجراکننده میراثی که از گذشتگان به او رسیده است :قصاص.
این سونامی این سقوط این هویت دوگانه و ناهمخوان قشر اهل متفکر جامعه،
نشانیست از ناکامی آموختههای آدمی در تقابل با سنت .نشانی از واماندگی
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نارنجی این برگ ها
صدای شکسته ای دارد
یواش آینه
و دلهره ی
ِ
آنجا
همان جا...
گردآوری از سعید نوری بوشهری
از دفتر اداره بیرون آمدم ،برای پیاده روی بعد از ناهار .در که به خیابان باز
شد ،روشنایی آفتاب چشم هایم را زد .عینک آفتابی زدم .بوی سبزه تازه آب
خورده می آمد و بوی دیوار داغ .خط حاشیه سایه های دیوار و درخت ،کبود
و پررنگ بود و انگار داشت سطح آسفالت و چمن و خاک را با تیزی اش می
برید .آفتاب به پشتم نیشتر می زد .نفسم را به نهایت تو دادم ،وقتی بیرون آمد
این شعر را با خود آورد:
«ظهر تابستان است .سایه ها می دانند ،که چه تابستانی است»...

در گلستانه

دشت هایی چه فراخ!
كوه هایی چه بلند!
در گلستانه چه بوی علفی می آمد!
من در این آبادی ،پی چیزی می گشتم:
پی خوابی شاید،
پی نوری ،ریگی ،لبخندی.
پشت تبریزی ها
غفلت پاكی بود ،كه صدایم می زد.
پای نی زاری ماندم ،باد می آمد ،گوش دادم:
چه كسی با من ،حرف می زند؟
سوسماری لغزید.
راه افتادم.
یونجه زاری سر راه،
بعد جالیز خیار ،بوته های گل رنگ
و فراموشی خاك.

لب آبی

گیوه ها را كندم ،و نشستم ،پاها در آب:
«من چه سبزم امروز
و چه اندازه تنم هوشیار است!
نكند اندوهی ،سر رسد از پس كوه.
چه كسی پشت درختان است؟
هیچ ،می چرد گاوی در كرد.
ظهر تابستان است.
سایه ها می دانند ،كه چه تابستانی است.
سایه هایی بی لك،
گوشه ای روشن و پاك،
كودكان احساس! جای بازی اینجاست.
زندگی خالی نیست:
مهربانی هست ،سیب هست ،ایمان هست.
آری
تا شقایق هست ،زندگی باید كرد.
در دل من چیزی است ،مثل یك بیشه نور ،مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم ،كه دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت ،بروم تا سر كوه.
دورها آوایی است ،كه مرا می خواند».
سهراب سپهری – از دفتر «حجم سبز»
شبیه همین ورق که می شویم ،بر می گردانیم
12
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چقدر کم بود
باران چرا نمی ِ
بارد این پاییز
در
ِ
بغض من.
این ِ
چیزی کم بود
مثل شعری که به تو نمی رسید
در گلوی زنی
که با من مرده بود.
شیدا محمدی – از مجموعه «یواش های قرمز»
سحر نقدی ـ متولد شهریور  1356در بندر کیاشهر استان گیالن ـ لیسانس
خود را از دانشگاه تبریز در رشته زیست شناسی گرفته و دارای مدرک ممتاز در
رشته خوشنویسی است .نقدی از دوره ی نوجوانی سرودن شعر را آغاز کرده و
زمینه اصلی فعالیت هنری او سرودن شعر سپید است.
در مرغزار سینه ام
یله
مادیان سیاهی ست
با یال هایش
توامان نسیم سحرگاه
از سم ضربه اش
قلبم ،تپنده
رگ هایم سرخ
چشمانش
مخمور شمیم پونه ی وحشی
شیهه ی عصیانش
پژواک رعد و باران
در کوهسار بی اندوه
بر پیکرش ،اما،
زخم کهنه ی مهمیزی ست
با هر نفسم
تیر می کشد
جوانه می زند
برگ می دهد.

سحر نقدی

خون و جنون
کسی با سکوتش
مرا تا بیایان بی انتهای جنون برد
کسی با نگاهش
مرا تا درندشت دریای خون برد
مرا باز گردان
مرا ای به پایان رسانیده
ـ آغاز گردان
حمید مصدق – از دفتر «سال های صبوری»

دوست
می رسد از راه
گل سرخی را
در دهانم می رویاند
سرخ می خوانم
و صدا
از خیابان ها می گذرد
از باران ها ...
صبح
خیس می رسد از راه
و جهان
گل سرخ فریاد است.
عادل بیابانگرد جوان ـ از مجموعه در دست انتشار «بادبان کوچک»
کورش رنجبر ـ متولد  1350در رشت ـ شاعر ،نویسنده و عکاس است .کتاب
های شعرش با نام «مغز مادرم» در سال  1380به وسیله نشر اكنون و «دست
چپم خواب موهای تو را میبیند» در سال  1390توسط نشر ایلیا ،و کتاب عکس
ش با عنوان « وقتی پروست با كیارستمی چای مینوشد» در سال  1389از
سوی نشر هزاره سوم اندیشه به چاپ رسیده اند .در این شماره دو شعر او را
آورده ایم:
گوزن پیری هستم
كه روح پلیكان خست ه ای در من قدم می زند گاهی
از كجا تا كجا مرا دنبال می كند
تبت می رود
با راهبان بودایی
به مشرق
به دور پرواز می كند
با دسته ای پرنده باز می گردد
عشق بازی می كند
ی شود ،می میرد
پیر م 
گوزن پیری هستم
با ارواح اجدادم
از شفق در مصر باستان حرف می زنم
با اندام انسانی می رقصم
عاشق زنی می شوم
كه صدایش را در خواب هایم شنیده بودم
ی رویم و گم می شویم
به نیل م 
ی كشم
سال هاست انتظار م 
با روح پلیكان خست ه ای از خواب بیدار می شوم
كه در من پیر می شود
ی كند.
ی میرد و پرواز م 
م
کورش رنجبر ـ برگرفته از سایت پیچک
		
از باران دیشب
به اندازهی یك سینی كوچك
آب روی پلهها جمع شده است
كمی ابر و چند شاخهی درخت سیب در آن پیداست
نه كالغی روی آن نشست
نه بادی وزید
نه آسمان آبی شد
سیگار میكشم و به آن نگاه میكنم
دوستش دارم
شبیه تنهایی من است
کورش رنجبر ـ برگرفته از سایت فرهیختگان
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روز یکشنبه دوازدهم ماه جون 2016مدرسه ایرانیان سن دیگو در
جشن پایان سال آموزشی خود را برگزار کرد و دانش آموزان رسما
تعطیالت تابستانی خود را آغاز کردند .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 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.

اسامی فارغ التحصیالن سال تحصیلی  2015ـ 2016

Class of 2016

RAHMINA ARBABI
SHAHAB ASGARI
SHAYAN AZMOODEH
NIKA BORDBAR
LEILI JACQUELINE DELORME
JASMIN DETRA
CAMERON ESLAMIAN
ALI ESMAILPOUR
ALEXA FAKHIMI
JOSHUA FATAHI
ARMITA FAZEL
DARA (NATHAN) HAGHGOO
DARIAN HAMIDI
LANA KABAKIBI
ARSHIA KARIMI FARJAD
SOROUSH MAHDAVI
ARIANA NAZARI
ROMINA NAZARI
NURA NEJAD
NADDAH NOURBAKHSH
SHAYDA PIROUZIAN
TARA REZAEI
KEON SOLTANI
AMINPOUR TAFRESHI
ANITA TAHA
CAMERON TALEGHANI
NIKI TARIGHATI
NINA TARTIBI
SIAMAK ZEREHPOUSH

آگهی ثبت نام سال  2017ـ 2016
شعبه  1یکشنبه  11سپتامبر  2016از ساعت  9:30تا  12ظهر
شعبه  2پنجشنبه  8سپتامبر  2016از ساعت  6تا  8بعد از ظهر
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follow us in Facebook

www.issd.pccsd.org

آگهی ثبت نام سال 2015 – 2016

شعبه اول یکشنبه  11سپتامبر  2016از ساعت  9:30تا  12ظهر
در مدرسه مونت کارمل اتاق C_1

شعبه دوم پنجشنبه  8سپتامبر  2016از ساعت  6تا  8بعد از ظهر
در مدرسه مونت کارمل اتاق C_1

ـ ISSD Registration 2016 2017

pmـ Branch I Sunday September 11, 2016 at 9:30am 12
pmـ Branch II Thursday, September 8, 2016 at 6 8
Mt. Carmel High School

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

ـ  552ـ For more information: 858 9355

برندگان مسابقه کتابخوانی نیمه دوم سال تحصیلی

End of The Year Reading Olympics
Branch I & II
HARMONY MOUSSIGHI
RIHANNA ALFEKRI
AVA KHOSSRAVI
ANISS HASANI
NOOR ESMAILPOUR
BENJAMIN NAJMABADI
PAYA SEIF
ARSHIA NAYEBNAZAR

ARSHIA KARIMI FARJAD
ILYA GOLBADINEJAD
ARYASB KONT
RAAYA JAHANBIN
POORIA SHOJAEI
ROMTEEN AZMOODEH
SHAYAN AZMOODEH
SHERIN SHIRZADI
DONYA HAFEZI
KAMRAN SALAZAR
KALARA SALAZAR
TINA KHADEM
BARZIN KHAZIAN
ARYSSA BAGHERI
DARIYAN BAGHERI
EMILY KHOSSRAVI
TARA REZAEI
RONICA NAJMABADI
PARISA MAZAREI
ARMITA DERAKHSHAN
HALEY TOWNS
PAYTON ODGEN

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
به در کنید .ما مشتاق دیدار صورت های خندان شما در ماه سپتامبر
هستیم .تا آن زمان ،روز و روزگار خوش و ایام به کام.

جوک
فاصله
دانش آموز :آقا ،چرا در امتحان حساب به ما صفر دادید ،آقا؟
معلم :برای اینکه تو با حل مسئله خیلی فاصله داشتی.
دانش آموز :آقا ،باور کنید کسی که مسئله را حل کرد بغل دست ما
نشسته بود!
اتومبیل بیسواد
چرا وقتی که اتومبیلت را دزدیدند ،توی روزنامه آگهی نکردی؟
آخر ،اتومبیل که سواد ندارد.
بیمار
آقای دکتر ،این درست است که می گویند هویج برای دید چشم خوب است؟
چشم پزشک :باید راست باشد ،برای اینکه تا حاال خرگوشی ندیده ام
که عینک زده باشد.
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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 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 «انتخابات» است.

قابیل :دیدم جلوی خونه ت عالمت هیلری رو زدی .تو که تا دو هفته پیش
برنی برنی می کردی و می گفتی هیلری قابل اعتماد نیس .پس چی شد؟ یادت
رفته می گفتی هیلری «هاک» و طرفدار ماشین نظامیه .امید داشتی برنی
سندرز بیاد باال و جلوی ترامپ وایسه .پس چی شد؟ حاال افتادی به تبلیغ واسه
هیلری .به همین زودی یادت رفت؟ من فکر می کنم این نهایت فرصت طلبیه
که همه ش طرفدار طرف برنده باشی .فکر می کردم از این با پرنسیب تری.

قابیل :مساله ترامپ نیس .مساله اینه که مردم به هیلری اطمینان ندارن ،این
از مسئله ایمیل هاش اونم از قضیه بن قاضی که هنور رو هواس .با وال استریت
هم که دس تو کاسه اس .کسی که این قدر به وال استریت نزدیکه چطوری می
تونه علیه به قول خودتون یه درصدی ها کارکنه؟ کسی که از کمپانی های بیمه
حمایت می شه چطوری می تونه با یه سره کردن خدمات پزشکی و بهداشتی
به منافع کمپانی های بیمه لطمه بزنه؟ همه آمارگیری ها نشون داده که اکثر
مردم فکر می کنن یه کلکی تو کارشه.

هابیل :این عالمت بی پرنسیپی نیس .واقعیت امر اینه که برنی مبارزه جانانه
ای کرد و تونست روی حرکت و موفقیت حزب دمکرات اثر بذاره و اونو به چپ
یعنی به طرفداری اقشار محروم و به طرف طبقه متوسط بکشونه .البته امیدوار
بودم توی دور مقدماتی برنده بشه و بعد هم تو پاییز ترامپ رو با همه برو و بیاش
ناک اوت کنه .واقعیت اینه که نشد و هیلری تونست اکثریت رو به دست بیاره.
اصلن هم اعتقاد ندارم که توطئه ای در کار بوده و با تقلب و فشار تونسته برنده
بشه .به نظر من مبارزه عادالنه بود .حاال سئوالت اینه که به نظر من هیلری
کاندیدای ایده آلیه؟ نه! البته که نیس .حاال چون من طرفدار سندرز بودم نمی
تونم از هیلری طرفدار کنم؟

هابیل :واسه من جالبه که این به قول تو «آمارگیری ها» از کیا شده .نماینده
های جمهوریخواه کنگره تو این چهارسال هر کاری از دست شون براومده واسه
ایمیل ها و بن قاضی کردن ولی چیزی نتونستن گیر بیارن .ترامپ و همپالکی
هاش تو فاکس نیوز هم بدون وقفه می گن به هیلری نمی شه اعتماد کرد .می
دونی من جدا فکر می کنم تنفر اونا از هیلری به خاطر زن بودنشه .اونا از زنای
باهوش ،زن هایی که بیشتر از اونا می دونن و می فهمن می ترسن .براشون
خیلی ثقیله که یک زن رئیس جمهور بشه .هنوز کمرشون از هشت سال رئیس
جمهور بودن یه سیاه پوست راست نشده .تو مسئله شونیسم و نژاد پرستی رو
دست کم نگیر .اینا ریشه های عمیقی توی بخش هایی از جامعه دارن.

قابیل :نه ،می تونی .مملکت آزاده و تو از هر کی هر وقت خواستی می تونی
حمایت کنی! ولی مگه خودت نمی گفتی هیلری با ایران و ایرانیا مسئله داره؟
مگه خودت نمی گفتی موقعی که وزیر امور خارجه بود سیاست های غلطش
باعث متالشی شدن لیبی شد و سوریه رو به این روز انداخت؟ یادته توی یکی از
مناظره ها وقتی ازش پرسیدن دشمنش کیه گفت غیر از جمهوریخواه ها ایرونی
ها .داره علنا می گه چه خوابی واسه ایران دیده .آخه چه جوری می تونی از یه
همچی آدمی طرفداری کنی .من که محاله به اون رای بدم.

قابیل :حاال به فرض همه این مسایل هم به کنار .تو این سیاست نظامی گری
رو چطور توجیه می کنی .این ضد ایران و ایرانی بودنشو؟

هابیل :خب به کی رای می دی؟ به ترامپ؟
قابیل :نه به ترامپ هم رای نمی دم .مگه عقلم کمه؟ اون از همه بدتره ،من
به احتمال زیاد اصلن رای نمی دم.
هابیل :خب می خوای رای ندی؟ خودت می دونی که رای ندادن خودش یه
جور رای دادنه .یعنی در واقع رای می ره به حساب ترامپ .آره به نظر من
هیلری «هاکه» ولی هیچ کس رو فقط با یک موضع نمی شه تایید یا تکذیب
کرد .از نظر من توی سیاست داخلی اون همون سیاست های اوباما رو دنبال
می کنه ،حتی در مواقعی شاید رادیکالتره .سر مسئله بهداشت عمومی اوباماکر
رو می تونه بهتر کنه .روی مسئله قرض دانشجوها و روی حمایت از محرومین
و طبقه متوسط می تونه بهتر از اوباما هم بشه چون توی مبارزه انتخاباتی ش
با برنی واسه حفظ طرفدارای اون ،مواضعش بهتر شده .ولی توی سیاست
خارجی و استفاده از سالح و نظامی ها باید مواظبش بود .به هر حال با ترامپ
قابل مقایسه نیس.
16
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هابیل :توجیه الزم نداره .من که منکر سیاست های غلط اونا نمی شم .من
بارها گفتم که بعضی از سیاست های غلط اوباما ضربات سنگین زیادی به صلح
جهانی زده .مث سوریه ،مث لیبی یا حمایت از عربستان تو یمن .مهم تر از
همه ،این دامن زدن به شروع جنگ سرد دومه .اوباما قبل از اومدن روی کار
و حتی همون اوایل کارش از حرکت در جهت خلع سالح اتمی حرف می زد.
ولی االن گندش دراومده که در تمام این مدت نه تنها کاهش در کار نبوده بلکه
بمب های جدید مدرن تر جای قدیمی ها رو گرفتن و یه سری مسئله دیگه.
قابیل :خوبه خودت می گی .اگه سیاست هاشون اینه چرا باید از اونا حمایت
کنی و این جوری سنگ اونارو به سینه بزنی؟ همه شون سروته یه کرباسن .همه
اش توی خدمت وال استریت و ماشین نظامی ن.
هابیل :نه این جوری نیس .تو که زمان بوش یادته .می تونی اونو با دوره اوباما
مقایسه کنی؟ از همه نظر ،یعنی اقتصادی ،امنیتی ،سیاسی و اجتماعی .یا
اگه ترامپ برنده انتخابات بشه! اینا کامال با هم فرق می کنن .صحبت من اینه
که هر پدیده رو باید به طور کلی بررسی کرد .در کل باید دید که کی واسه کشور
بهتره یا بدتره؟ هم مردم اینجا احساس امنیت کنن هم بقیه مردم دنیا .کی
واسه حمایت از حقوق اکثر مردم کار می کنه و نه «یه درصدی ها»  .همه چی
نسبیه! از همه اینا گذشته باالخره یک زن رئیس جمهور آمریکا می شه .اینم
خودش خیلی مهمه.

داستان کوتاه
قابیل :مث این که حسابی خودتو فورموله کردی که جواب رفیقای دیروزتو بدی
که علیه کلنیتون خط کشی داشتن .من هنوز هم قانع نشدم و نمی تونم به
هیلری رای بدم .حاال تا موقع انتخابات جریانات هزار جور می چرخن.
اصلن می دونی چیه؟ رای دادن و ندادن من کوچک ترین تاثیری در کل
قضیه نداره .در نظر بگیر که کالیفرنیا و بقیه ایالت های «آبی» طبق معمول
همه دمکرات رای می دن ،ایالت های «قرمز» هم دوباره جمهوریخواه رای می
دن .می دونی آخر سر تصمیم می افته به دس کی؟ به سه چهار تا ایالت که
معلوم نیس کدوم ور می رن؛ مث فلوریدا ،اوهایو ،پنسیلوانیا .حاال توی اون
ایالت ها هم حتما اونایی که دمکراتن به کاندیدای دمکرات و جمهوریخواهام به
کاندیدای خودشون رای می دن ولی تصمیم می افته به رای پنج درصد از مردم
اونجا که هنوز تصمیم نگرفتن به کی رای بدن .یعنی آدمایی که بعد از یک سال
و نیم مبارزه انتخاباتی هنوز نفهمیدن کی به کیه! این دردناکه .این سیستم
الکترال کالجه که یه سیستم من درآوردی اهل دقیانوسه که تو هیچ جای
دیگه نمی بینی .همه جا هر کی رای بیشتر آورد انتخاب می شه .ولی اینجا
یه سیستمی درست کردن که بشه توش دست کاری کرد ،مثل انتخابات سال
 2000و اون مسخره بازی فلوریدا .آخر سر هم با وجود اینکه ال گور بیشترین
رای رو آورده بود بوش رو انداختن گردن مردم .تو خیلی خوش بینی!
هابیل :منم اینارو می دونم .آره امکان این هست که یه دفعه با یه اتفاق ساده
به قول تو تصمیم بیافته به اون پنج درصدی ها که الزاما سمبل هوش و ذکاوت
هم نیستن .ولی این سیستمه ،چکارش می شه کرد؟ یا باید خونه نشست و غر
زد یا این که دست به کار شد که کار به اونجا کشیده نشه .اوباما دوبار تونست
بدون اتکا به رای اون پنج درصدی ها برنده بشه .تنها راه همینه.

رهگذر آرام خیابان آله زیا

از :دکترشهین سراج

دکترشهین سراج ،فارغ التحصیل از دانشگاه سوربن در رشته ی ادبیات
تطبیقی ،و پایه گزار انجمن کرال بهار و سایت بهار در پاریس می باشد.
هرچهارشنبه می دیدمش ،روز هفتگی بازار روز ،می گذشت ،آرام ،با سبدی
خالی و وقتی بازمی گشت ،چند عدد سیب   ،چند دسته سبزی تازه،
احتماال فقره ای نان و شک دارم ،اما قطعه ای پنیر...و حتما روزنامه و نه
بیشتر در سبد داشت.
ِ
سپید به پشت سر رانده ،و پالتویی سیاه و بلند ،و
بلند قامت بود ،با مویی
شالی پیچاپیچ به دورگردن که راز سردی و گرمی تن را می پوشانید و شاید
بسیاری رازهای ِ
دیگ ِر فروبسته درسینه را.
تنها بود .همیشه تنها .گویی با خود روایت هزار ساله ی یک تنهایی را به
میان جنجال رهگذران می آورد .کهنسال بود .اما همیشه با قامتی راست
و استوار قدم برمی داشت .روزهای چهارشنبه ،در بازار روز رژه ی آدمیان
بود از هر تبار و نژادی ،هیچ یک جلب نمی کرد .اما او ،نمی دانم چرا او،
متمایز بود .وقتی او می گذشت ،خیابان رنگ یک حضور را می گرفت.
حضوری آرام و رازآلود ،حضوری پرمعنا .شاید خموشانه می گفت که بسی راه
ها پیموده است و بسی روزگاران دیده است ،شاید رفته تا زیارتگاه پوچ و
تا دیدار فنا ...و حال این جستجوی مذبوحانه برای «بیشتر» را به سخره
می گرفت.
همه تند می رفتند .با ولع یافتن .بشتابیم به سوی انباشتن سبزی ،میوه،
نان ...و دیگر مائده های زمینی .اما او ،به آرامی مه ای زمستانی پیچیده در
قامت دره ای عمیق ،قدم برمی داشت .نگاهش دور می رفت ،بسیار دور.
فراتر از مرز سبزی ،میوه ،نان ،پنیر ...گاه می گذشت و می رفت فراسوی
مرز هستی .تنی می خواست که هیچ نخواهد و می رفت تا واژه ی جستجو
را با امالی یافتگی بنویسد و قدم هایش روئین تنی را در نبرد با سماجت
زندگی ،بر پاشنه هایش مهر بزند و گام زدن او درمیان خواسته ها ،شاید
صدور روادیدی بود برای اجبار بودن.
چرا هر چهارشنبه انتظار عبورش را می کشیدم .نمی دانم؟
هر چهارشنبه می گفتم این بار می روم به دنبالش به فراخوانش .این بار
می گویمش که تنهایی رازآلودش می تواند سرشت یک شعر باشد و سبد بی
نیازش طرح یک تابلوی نقاشی برای طبیعت بی جان .این بار خواهمش گفت
که سکونش مانند یک نت سر گشته می ماند در سرنادی برای ستایش زندگی
که جای خود را نیافته ،نه در آغاز و نه در میان و نه در پایان!
اما باز تردید .اما باز شک« :غریبه ست چه فکری خواهد کرد؟ خواهدم پرسید:
اصال تو خود کیستی؟ از کدامین سرزمینی؟ با این پرسش ناموزون ،که
انسانی ناشناس چه می کند و چه می جوید ،آن هم درمیان موج هرکس به
کارخویش؟ ازچه رو می خوانی مرا چنین بی پروا ،برای صرف یک تنهایی؟!»
و تردید غلبه می کرد و او محو می شد در پیچ مه آلود خیابان آله زیا.
چندین چهارشنبه گذشت و رهگذر یی تشویش در میان آزمندان مائده های
زمینی گم شد .و چهارشنبه ای دیگر گفتند ،بازار روز همچنین آورده است غیر
سبزی و میوه ،بسی تابلوها و اجناس عتیقه ،بازمانده از ساکنی بی وارث در
پیچ خیابان آلزیا .دستفروشی می فروخت تابلوهای غبار گرفته ،شمعدان های
فرسوده وکتاب های کهن ...رهگذر آرام خیابان آلزیا آنجا بود .دستی کشیده
بود سبد تنهائی او را با چند عدد سیب ،چند دسته سبزی تازه ،فقره ای نان
و قطعه ای پنیر و روزنامه و نه بیشتر .و به زیرش نوشته بود:
«سرنادی برای ستایش زندگی».
( Alésiaاله زیا) یکی از محالت پاریس است در محله ی چهاردهم در بر دارنده کلیسا و
موزه های باستانشاسی  ...و یکی ازبلندترین خیابان های پاریس است.
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ماتریوشکا
کار پارسا پیروزفر
تاریخ اجرا  30آوریل  2016در سالن آوو ،ویستا

از رانا سلیمی
در نمایش تک نفره ماتریوشکا ،پارسا پیروزفر بیش از پانزده شخصیت پیر و
جوان ،زن و مرد را بر روی صحنه جان می بخشد .نمایشنامه ماتریوشکا،
اقتباسی از هشت داستان کوتاه آنتوان چخوف( ،)1نمایشنامه نویس و داستان
نویس روسی اواخر قرن نوزدهم است .پیروزفر زمان داستان ها ،محیط
جغرافیایی آنها ،و نام شخصیت ها را تغییر نداده است .اما با بسط صحنه
های نمایشی ،داخل کردن شخصیت های جانبی ،و تغییراتی در جزئیات ،به
خصوص در انتهای داستان ها ،به جنبه های کمدی آنها افزوده است .عالوه
بر این ،شخصیت های هر داستان ،همچون عروسک های چوبی نقاشی شده
درهم (ماتریوشکا) ،در داستان های یکدیگر پدیدار می شوند و با حضور خود،
داستان های تازه ای می آفرینند .بازگرداندن شخصیت یک اپیزود در اپیزود
های بعدی ،این هشت داستان کوتاه را به یکدیگر پیوند زده ،نمایشی می آفریند
که هر صحنه آن گوشه ای از زندگی شخصیت های اصلی را نمایان می کند.
این تکنیک ،یعنی مرتبط کردن داستان ها ،به پیروزفر این امکان را داده است
که شخصیت ها را بپرورد و آنها را از جوانب متفاوت به تصویر بکشد.
با وجود آن که اسامی ،لباس ها ،طرح صحنه و اشاره به وسایل نقلیه گواه
روسیه قرن نوزده است ،اما نمایش با تماشاچی امروزی ارتباطی نزدیک برقرار
می کند .شاید این یکی از خصوصیات بارز همه شاهکارهای ادبی و هنری
جهان باشد که از قید زمان و مکان آزاد هستند و در طول قرن ها با بشر در حال
تغییر و پیشرفت ارتباط پیدا می کنند .آثار آنتوان چخوف همانند آثار بزرگان
دیگری چون سوفکل( ،)2ویلیام شکسپیر( ،)3و هنریک ایبسن( )4که معاصر
چخوف بوده اند ،دربرگیرنده مفاهیمی جهانی هستند که از مرز های جغرافیایی
به راحتی می گذرند .موضوعاتی ساده ،در دید نخستین پیش پا افتاده ،ولی
در عین حال پیچیده و ماندگار که هر کسی با هر فرهنگ و بینشی می تواند به
نوعی تجربه کرده باشد ،در نمایشنامه های چخوف به زیبایی بیان می شوند .بن
مایه هایی چون تقابل فرد با دنیای در حال تغییر ،عشق ها و امیدهای یکسویه
و بی سرانجام ،خوش بینی افراد ساده لوح ،و دورویی سردمداران در آثار وی
غالب هستند .اما الزم به توجه است که ترجمه صحیح ،کارگردانی و اجرای این
نمایش به انتقال مفاهیم و معناها کمک بسزایی کرده است .پیروزفر از یکسو،
با استفاده از زبان فارسی روزمره شخصیت ها و مسایل شان را ملموس تر و
جذاب تر کرده است .به طوری که تماشاچی فارسی زبان ،نمایش ماتریوشکا و
آدم های آن را جدای از خود نمی بیند .از سوی دیگر ،وی با اجرای هنرمندانه
خود بخش کمدی داستان های چخوف را پررنگتر و بسیار جذاب تر از اصل آنها
بازآفرینی می کند.
با آن که چخوف نمایش های خود را کمدی می نامد ،اما غالب ًا اجراهای
باغ آلبالو ،مرغ دریایی ،دایی وانیا و سه خواهر ،که از معروف ترین کارهای او
هستند ،با ته مایه ای از تراژدی اجرا می شوند .معمو ًال نمایش های چخوف را
برداشتی واقع گرایانه از اضمحالل جامعه اریستوکراسی روسیه در اواخر قرن
نوزده تعبیر می کنند .از این رو اکثر اجراهای مدرن از آثار چخوف ،رنگ و بویی
پوچگرایانه ،آمیخته با اضافات کمدی ناهنجار ،به خود گرفته است .ماتریوشکا،
اما حکایت دیگری است .طنزی است که در حین مفرحی ،حکایت دنیای امروز
ماست .این طنز آمیخته با مسائل جدی برداشتی موشکافانه و موفق از آثار
چخوف است که تماشاگر را هر چه بیشتر با نمایش همراه می کند.
پیروزفر با مهارتی قابل تحسین ،گاه چهار یا پنج شخصیت را همزمان روی صحنه
می آورد و با تغییر صدا ،فرم بدن ،و جابجایی جزیی روی صحنه ،هر شخصیت را
از دیگری متمایز می کند .با وجود آن که لباس و آرایش بازیگر تقریب ًا ثابت است ،و
ماسکی هم در کار نیست تا شخصیت تازه ای را بیافریند ،اختالف فردی آدم های
نمایش ،سن و شغل شان و جنسیت آنها کامال واضح است.
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ماتریوشکا به روی صحنه قاب عکسی پروسنیوم ( )5اجرا می شود که مهم ترین
ویژگی اش  ،دیوار مجازی چهارم( ،)6یا فاصله میان تماشاگر و بازیگراست.
پروسنیوم صحنه ای است که بلندتر از جایگاه تماشاچیان قرار دارد و به ناچار
مرزی بین بیننده و نمایش دهنده ایجاد می کند .معمو ًال چنین صحنه ای
وقتی به کار گرفته می شود که دکورهای عظیم و پیچیده،جزیی ترین المان های
مکان های مختلف نمایش را در بر داشته باشند.تماشاگر از ورای چهارچوبی
که صحنه را احاطه می کند ،دنیا شخصیت های نمایش را از دور شاهد است.
این در حالی است که ماتریوشکا دکوری بسیار خالصه دارد و سعی نمی کند
تصویری عکس مانند از مکان ها ارائه دهد .بی شک اجرای این نمایش بر
روی صحنه ای با این خصوصیات ،ناشی از اجبارهای گوناگون می تواند باشد.
انتخاب اسباب صحنه و چیدمان ساده آن با اجرای تک نفره این نمایش سازگار
است .این انتخاب هوشمندانه نه تنها کار بازیگر را محور نمایش قرار می دهد
بلکه به طریقی استادانه تماشاچی امروزی را به دنیای نمایش وارد کرده ،او را
 ۹۰دقیقه تمام سرگرم می کند .صحنه با یک میز کار ،یک چراغ رو میزی ،یک
صندلی ،وتعدادی خرده ریزهای روی میز آرایش شده که هر کدام از این لوازم،
در طول اجرا استفاده های متفاوتی می یابند .در جاهایی ،پیروزفر به جای وارد
کردن اسباب صحنه ،با استفاده از تکنینک پانتومیم ،شی مورد نظر را نمایش
می دهد .در اینجا ،بر خالف دکورهای رئالیستی بسیار سنگین و پرخرج
موزیکال ها یا دیگر نمایش های عامه پسند ،نبود وجود دکور ثابت و صحنه
پردازی واقع گرایانه ،تماشاچی را به تخیل کردن وا می دارد .به جای آن که
همه و هر عنصر صحنه از پیش تعیین شده و پیش روی ما قرار داده شده باشد،
تماشاگر موظف می شود بخش های ناپیدای دکور را در ذهن خود بسازد .البته
این کار وقتی بازیگری توانمند روی صحنه باشد ،بسیار خوشایند است و ارتباط
بیننده را با نمایش دوچندان می کند .چرا که ذهن خالق تماشاگر بیدار می
شود و صحنه را آن گونه که می خواهد ترسیم می کند و لذا از آفریده خود
بیشتر لذت می برد .البته نور و صدا در فضاسازی ماتریوشکا به کمک بیننده
می شتابند و او را در تجسم مکان ها یاری می دهند .
اسباب صحنه در فضاسازی مکان ها نقش به سزایی دارند هر چند که پیش از
شروع هر اپیزود ،عنوان آن اعالم می شود .جابجایی تنها صندلی روی صحنه،
به عنوان مثال ،تماشاچی را از روزی به روز دیگر ،از فضایی به فضای دیگر
راهنمایی می کند .با تغییر موقعیت صندلی روی صحنه اداره به سالن اپرا،
خانه دمیتری کولدارف به دفتر ژنرال بریزژالف  ،خیابان به ویالی کندراشکین
و آبجو فروشی به مطب دکترکشلکف تبدیل می شود .این نوع اعالم صحنه و
تغییر صحنه ها با استفاده از جابجایی اشیا ،فضای رئالیستی کار را می شکند.

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
این تکنیک بی شباهت به تکنیک ابداعی برتولت برشت ( ۱۹۵۶ـ )۱۸۹۸
آلمانی که آن را فاصله گذاری( )7در تئاتر می نامید ،نیست .همان گونه
که برشت امید داشت ،به واسطه این تکنیک ،تماشاچی از قید نمایش
واقع گرایانه که ذهن وی را تصاحب می کرد خالص شود و بتواند در سالن
تئاتر به تفکر واداشته شود .در واقع برشت با خلق این نوع تئاترسعی داشت
بیننده خود را به تفکر و تصمیم گیری و در نتیجه به یک انقالب فکری
وادارد .ماتریوشکا هم بی شک زمینه های تفکر تماشاگرش را فراهم می
کند و با فاصله گیری از فضاهای رئالیستی ،او را به تجسم ،تفکر ،و انتقاد
از شخصیت ها و موقعیت های آنان دعوت می نماید
کار تک نفره( )8معمو ًال حکایت فرد است .فرد نمایشنامه نویس یا درد دل
می کند و یا تجربیات و تحقیقاتش را دوباره ،بازی می کند .در اجراهای
تکنفره معمو ًال رسم بر این است که دیوار مجازی میان بازیگر و بیننده
(همان دیوار چهارم ) برداشته شود ،تماشاگر مورد خطاب مستقیم قرار
گیرد ،و یا حتی به روی صحنه دعوت شود .پیروزفر این دیوار مجازی
و در نتیجه حد میان خود و تماشاگر را نگاه می دارد و هرگز بیننده را
مورد خطاب مستقیم قرار نمی دهد .اما در عین حال ،شخصیت پردازی
او همیشه رئالیستی نیست .در بعضی مواقع از کاریکاتورسازی برای خلق
شخصیت مورد نظر استفاده می کند .هم چنان که پیرمرد در قبرستان و
آشپز ژنرال هر دو کاریکاتورهایی از این شخصیت ها هستند .این کاریکاتور
سازی نه تنها بار کمیک نمایش را افزون می کند و تنوعی در اجرا پدید می
آورد بلکه تماشاگر را از فضای واقعی تئاتر بیرون می آورد .این هم تکنیک
ماهرانه دیگری است برای آن که بیننده از محیط نمایش فاصله بگیرد و از
خارج به داوری مسائل بنشیند .این در حالی است که ماتریوشکا ،به واسطه
بار معنایی خود ،قادر به عبور از دیوار چهارم و عجین شدن با تماشاگر
است .داستان ماتریوشکا حکایت همه انسان ها است که به نوعی در هر یک
از شخصیت ها و در هر یک از داستان ها متبلور می شود
( Anton Chekhov, Russia, 1860 )1ـ 1904
(.Sophocles, Greece, 500 B.C )2
( william Shakespeare, England, 1582 )3ـ 1616
( Henric Ibsen, Norway, 1828 )4ـ 1906
(Procsenium )5
(The fourth wall )6
(Alienation techniwue OR Verfremdung )7
(Solo Performance )8

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در سی ام آوریل و بیست و هشتم می
در مرکز ایرانیان سن دیگو تشکیل شد .از کتاب های معرفی شده در این
گردهمایی ها می توان به عنوان های زیر اشاره کرد:
• شهرزاد سکوت ،نوشته مختار پاکی (رمان) – با اشاره به داستان های دیگر
نویسنده« ،لیلی و من» و «شرحی بر حادثه میدان احمدیه»
• کلنل ،محمود دولت آبادی (رمان به زبان انگلیسی و ترجمه Tom
)Patterdale
• از شیطان آموخت و سوزاند ،نوشته فرخنده آقایی (رمان) – برنده جایزه
هفتمین دوره کتاب سال نویسندگان و منتقدان مطبوعات 1385
•جامه دران ،نوشته ناهید طباطبایی (مجموعه داستان کوتاه)
• خانم بلوز آبی ،فریبا صدیقیم (داستان کودک و نوجوان)
• انقالب  ،57اثر مریم زندی (مجموعه عکس های انقالب اسالمی)
• تاریک خانه ی آدم ،نوشته فرشته مولوی (رمان)
• دلهره های خیابان وحید ،نوشته محمد رضا مرزوقی (رمان)
• سه داستان کوتاه از مژگان جعفری به نام «تناردیه»« ،ثبت احوال» ،و
«خروس سبز»
• گزارشی بر داستان و داستان نویسی ،نوشته سعید هنرمند
• عطر فرانسوی ،حسین مرتضاییان آبکنار (مجموعه داستان های کوتاه)
• تنهایی پر هیاهو ،نوشته بهومیل هرابال (رمان) ،ترجمه پرویز دوایی
• برکه های باد ،نوشته رضا جوالیی (مجموعه داستان کوتاه)
• زنی با زنبیل ،نوشته فرخنده آقایی
در گردهمایی ماه آوریل ،به معرفی آثار فریبا صدیقیم ،شامل ادبیات کودک
و نوجوان ،شعر ،و داستان های کوتاه پرداخته شد .همچنین یکی از شرکت
کنندگان داستان کوتاه خود را به نام «جن در عمارت ارباب رستم» بازخوانی
کرد.
در گردهمایی ماه می ،فصلنامه بررسی کتاب از مجید روشنگر معرفی گردید و
یکی از دوستان ،شرکت کنندگان را به داستان کوتاهی از خود میهمان کرد.
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.

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  9355ـ)858( 552
Membership or Subscription Application
……… Name: ……………………. …………………………. ………………………….

…… Address:……………………. …………………………. ………………………….City:……………………. ………………State……………Zip …………………….
……  Mail: ……………………. ………………………….ـ ) ……………………. …… E
r $20 Students r $30 Senior

r $40 Individual

r $ other

r $100

( ) ……………………. …… Fax:

( Tel:

Membership: r $55 Family
r $500

Donation: r $1,000

Peyk Subscription: r $30
r Check enclosed
…… r MC r Visa r Card #: ……………………. …………………………. …… Expiration Date: …………………….

r Credit Card:
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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

تئاتر پول نمی دم

شنبه  9جوالی  2016ساعت  7:30در مرکز ایرانیانIAC
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
 8جوالی و  12اگوست ساعت 7:30شب

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  )165مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا  30آگوست 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

گروه فیلم و گفتگو

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان ،ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان
3جوالی و  7اگوست

داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه ساعت  7بعد 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

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

آگهی ثبت نام سال 2016ـ 2017

شعبه  1یکشنبه  11سپتامبر  2016از ساعت  03:9تا  21ظهر
شعبه  2پنجشنبه  8سپتامبر  2016از ساعت  6تا  8بعد از ظهر

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

Persian Dance Academy presents

Dance Workshops

آكادمی رقص ايرانی تقديم می كند:

كارگاه آموزش رقص

ـ رقص های تركی (مبتدی و پيشرفته)
آذری ،لزگی ،باكويی

ـ رقص های ايرانی
سنتی و محلی

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

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232
یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

روز ایران یکشنبه  27مارچ  2016بلبوا پارک از ساعت  11صبح تا  5بعد از ظهر

پایا www.paaia.org PAAIA
Public Affairs Alliance of Iranian American

نایاک www.niac.org NIAC
موزه هنر سن دیگو

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

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
داکیونایت اولین چهارشنبه هر ماه
DOCUNIGHT
First Wednesday of the month

ـ رقص باله ايرانی

 American Center (IAC) at 7 pmـ at the Iranian

 ٢5تا  ٣١جوالی و  ١تا  ٧اگوست ٢٠١6
در مركز ايرانيان

برای اطالعات بيشتر با دفتر كانون فرهنگی ايرانيان تماس حاصل فرماييد

ـ  552ـ 858 9355

Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

www.ialsn.org

6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
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 1ـ کارگردان فیلم «آواز گنجشک» ـ بسندگی  2ـ دارای سالمتی
ـ عایدی ـ آز آنزیم های گوارشی  3ـ نامه بلند لوله ای ـ جانشین ـ
سبیل  4ـ عقب و پس ـ صفت سرو ـ تکنوازی در موسیقی به زبان
ایتالیایی ـ از آهنگ های موسیقی ایرانی  5ـ دست یافته ـ نوه فرزند
زاده ـ باال بر ماشین  6ـ کل و تمام ـ رفتار سازش کارانه ـ قدرت
خواندن  7ـ به اندازه کم ـ کاال برگ ـ عزیز و دوست داشتنی  8ـ باال
و فراز ـ علم مربوط به فلزات ـ هذیان  9ـ پایتختی در قاره آسیا ـ
بدهی ها ـ باغی معروف در شیراز  10ـ دانش مربوط به ارقام و نمودارها
ـ واحد اندازه گیری نیروی الکتریسیته ـ آخرین نازی  11ـ فرورفتگی
سطوح فلزی ـ سپهر نیلگون ـ ناگهان و به یک باره  12ـ نیروها ـ میوه
نارسیده ـ همنشین ناموافق نمک ـ با «اصول» همراه است 13ـ موش
خرما ـ گونه ای مسلسل سبک ـ نمایشنامه نویس فرانسوی «طبیب
اجباری»  14ـ دین منسوب به حضرت عیسی ـ جان و روان ـ جنگ
ابزار هراس آور  15ـ تحتانی ـ از جزایر کوهستانی «فیلیپین»

عمودی

 1ـ نمونه تجارتی ـ کتابی از «استریندبرگ» سوئدی  2ـ صاحب جا و مکان
ـ پول حق و حساب ـ کوه های بلند و استوار  3ـ ضرب شمشیر ـ گذرگاه
آب ـ گرفتار و دربند  4ـ درجه حرارت و گرمی ـ ظرف مرکب ـ کالم شرط
ـ ندای غیبی  5ـ برگه دریافت وجه ـ اعمال حج ـ پول ژاپن  6ـ نیا ـ
مرگ و نیستی ـ تیر انداختن 7ـ خوارک گوشت آب پز ـ زمین پر آب و علف
ـ میوه تلفنی  8ـ سطل آبکشی از چاه ـ تبعید جزیره «سنت هلن» ـ پارچه
زربفت  9ـ حیوان اصیل ـ داستان کوتاه به شیوه جدید ـ فغان و فریاد  10ـ
ابلیس ـ علم و وراثت ـ اندازه  11ـ پیش درآمد شب و روز ـ راه داخل شدن
ـ بزرگوارتر  12ـ از جزایر ایرانی خلیج فارس ـ سرسرا ـ دریایی در غرب
ترکیه ـ حوضچه حمام  13ـ سعی و کوشش ـ معلم دبیرستان ـ پایتخت
کشور «مالت»  14ـ شهری در شرق استان خراسان شمالی ـ پیک کاغذی ـ
زراعت با آب باران  15ـ متنی را به خاطر سپردن ـ طرح و داستان فیلم.
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هم امضاء شدن با شخصی دیگر جهت دریافت هرگونه وام

پرسش و پاسخ در مورد کردیت

از آرین اقبالی متخصص در ترمیم و بهبود کردیت

کردیت چیست ؟

پاسخ :کردیت همان اعتبار شما در آمریکا است که با دارا بودن اعتبار خوب،
می توانید از خدمات مالی خوبی چون گرفتن وام برای خرید خانه ،ماشین و
لوازم منزل و غیره بهره مند شوید .حتی کردیت برای اجاره منزل و خیلی از
مواردی که یک شرکت باید به شما اعتماد کند به کار می آید ،.برای مثال وقتی
شما برای اجاره آپارتمان اقدام می کنید اول کردیت شما را چک می کنند تا
ببینند شما شرایط اجاره آپارتمان را دارید یا نه.
توجه :کردیت کارت ،یک کارت برای پرداخت های مالی شما است و در اصل
ابزاری برای ساختن کردیت (اعتبار) شما می باشد .دبیت کارت هم اصال به
عنوان کردیت کارت به حساب نمی آید و در اصل همان دفترچه بانکی شما به
صورت الکترونیک است که هر وقت خواستید می توانید از پول خودتان خرج
کنید .

کسب امتیاز اعتباری برای تازه واردین به آمریکا

سئوال :امتیاز اعتباری من پایین است و هیچ مؤسسهای به من وام نمیدهد.
چگونه میتوانم امتیاز اعتباریام را در این حالت باال ببرم؟
پاسخ :این مشکل بین تاز ه واردین به آمریکا یا کسانی که به علت بدهی امتیاز
ی که وجود دارد این است که میتوانید برای
ی دارند بسیار رایج است .راه حل 
پایین 
کردیت کارت تضمینی اقدام کنید .به این ترتیب بانک مبلغی را که شما تعیین
میکنید به عنوان وثیقه در حسابتان بلوکه میکند و به همان مقدار روی کردیت
کارت به شما اعتبار میدهد .به این صورت شما صاحب کردیت شدهاید و از این
لحظه با پرداخت به موقع قبضهای کردیت کارت خود به تدریج امتیاز اعتباری
خود را باال میبرید .در نهایت پس از گذشت چندین ماه ،اگر مشکل جدیدی
در سابقه اعتباریتان وجود نداشته باشد ،معموال بانک مبلغ بلوکه شده را آزاد
میکند و شما میتوانید کماکان از کردیت کارت تان استفاده نمایید.
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سئوال :من تصمیم دارم به خاطر کمک به دوستم جهت دریافت وام ،با او
همامضا شوم .آیا چنانچه دوست من بدهی خود را به موقع پرداخت نکند روی
سابق ه اعتباری من هم تاثیر دارد؟
پاسخ :بله .همامضا شدن با شخصی دیگر ،جهت دریافت اعتبار یا وام نه تنها
روی سابقه اعتباری شما تاثیر میگذارد ،بلکه در صورت عدم پرداخت به موقع
بدهی توسط دوست تان ،شما نیز جهت پرداخت بدهی مسئول هستید.
به همین جهت بسیار مهم است تا قبل از شراکت با دوستان تان جهت دریافت
وام ،همه جوانب آن را بسنجید.

تسویه قبوض کردیت کارت ها

سئوال :آیا بهتر نیست شخص قبض کردیت کارت خود را به طور کامل پرداخت
نکند و در عوض فقط حداقل قسط آن را بپردازد تا امتیاز او به مرور زمان
افزایش یابد؟
ی از رایجترین شایعات در مورد کردیت
پاسخ :خیر .متاسفانه این باور غلط یک 
است .پرداخت نکردن کامل قبض کردیت کارت ،نه تنها کمکی به افزایش امتیاز
شما نمیکند ،بلکه با پرداخت سود اضافی و غیر ضروری به خالی شدن جیب
شما نیز می انجامد.

رابطه الین آف کردیت و امتیاز اعتباری

سئوال :آیا داشتن الین ـ آف ـ کردیت امتیاز اعتباری را کاهش میدهد؟
پاسخ :هم بله و هم خیر .چنانچه شخص همه اعتبار موجود در الین ـ آف ـ
کردیت خود را مصرف کند (بدهکار شود) امتیاز وی کاهش مییابد ،در حالی
که اگر الین ـ آف ـ کردیت شخص به مقدار کمی مصرف شده باشد و یا دست
ی آن کمتر و یا هیچ خواهد بود.
ی بماند  ،تأثیر منف 
نخورده باق 

رابطه فاینانس و امتیاز اعتباری

سئوال :آیا خرید اتومبیل یا اجناس به صورت فاینانس روی امتیاز اعتباری
تاثیر دارد؟
پاسخ :بله .خرید اجناس به صورت فاینانس در واقع نوعی وام یا بدهی محسوب
میشود و هر چه مجموع مقدار وامهای شخص (یا بدهی های او) بیشتر باشد
امتیاز اعتباری وی بیشتر کاهش مییابد.

تانیا احمدی

بررسی فیلم

خانه ی پدری

کارگردان :کیانوش عیاری

اواسط ماه می در برنامه ی «بازنگری سینمای
ایران» ()Rethinking of Iranian Cinema
در نیویورک اسم فیلمی دیده می شد که مدت ها
در مورد توقیفش در ایران جنجال ها به پا بود.
«خانه ی پدری» کیانوش عیاری به مهم ترین فیلم
سانسوری دهه ی گذشته در ایران تبدیل شد.
فیلمی تمیز ،خوش ساخت و درجه یکی که در
پس روایت داستانی درام ،فرهنگ سنتی ایران را
تحلیل می کند و به نوعی پیروی کور کورانه ی این سنت را عامل اصلی ویرانی
خانه ی پدری یعنی ایران معرفی می کند« .خانه ی پدری» از سرکوب زن در
تاریخ ایران می گوید .فیلم داستان زنی را روایت می کند که در خانه ی پدری
اش به خاطر تعصبات پوچ و کورکورانه پدر ،برادر و عمویش کشته شده و توسط
پدر در زیرزمین خانه دفن می شود .از این جهت «خانه پدری» شروع طوفانی
و غافلگیر کننده دارد .ده دقیقه ابتدایی فیلم که با تعقیب و گریز پدر و دختر و
در نهایت قتل وحشتناک دختر به دست پدر همراه است ،به راحتی می تواند
هر تماشاگری را شوکه کند .فیلم اشاره ی مستقیمی به ارتباط خانه ی پدری
و ایران دارد .ایران نیز همانند زیرزمین «خانه پدری» به قبرستانی می ماند که
درآن افکار و رویای نسل ها خاک شده اند .نسل های آینده بی تفاوت از مسائل
نمی گذرند؛ و نسل های آینده در فیلم نیز از این قتل به آسانی عبور نمی کنند.
نمایش زمان یکی از زیباترین دست آوردهای عیاری در این فیلم است .عیاری
پیش از این در سریال «دکتر قریب» گذر زمان را به قشنگی نمایش داده بود .این
گذر زمان در انتخاب لوکشین ،چیدمان صحنه و دکور ،نور ،و گریم به خوبی نمود
پیدا می کند .در «خانه پدری» نیز ما شاهد همچین نبوغی هستیم .جنایتی در
سال  ۱۳۰۸اتفاق می افتد ،و با گذشتن زمان نه تنها اثری از این جنایت پاک
نمی شود بلکه نسل به نسل تاثیر آن هولناک تر و شوم تر می شود :شومی و
هولناکی که سالیان سال ادامه دارد و فیلمساز پنج برهه زمانی آن را برای بیننده
روایت می کند .در هر دهه شخصیت های جدیدی با شناسه های جدیدی وارد
داستان می شوند .رنگ ها ،نور صحنه ،تغییرات فضاهای درونی به خصوص
زیرزمین همگی ندای دهه ی جدید را در فیلم می دهند.
عیاری مانند ساخته های پیشین ش ،که واقع گرایی از ویژگی های برجسته
آنها بوده ،در «خانه پدری» نیز تصویری برگرفته از حوادث روزنامه ها و اتفاقات
جامعه مرد ساالر ایران را به تصویر کشیده و با هوشمندی در این راه به سال
 ۱۳۰۸گریزی می زند و قتل فجیع دختر را در فرهنگ اشتباهی که در آن دوران
حکم فرما بوده به تصویر می کشد« .خانه پدری» نشان می دهد که حتی پس
از قتل دختر ،اعضای مرد خانواده تمایلی به پذیرش اشتباه خود ندارند و هم
چنان طی زمان های مختلف به جای پذیرش اشتباه خود ،سعی در سرپوش
گذاشتن بر آن با قفل کردن زیرزمین و اقدامات دیگر دارند.
کیانوش عیاری داستان جذاب و تکاندهندهاش را چنان روان و بی نقص روایت
میکند که تماشاگر لحظهای متوجه گذر زمان نمیشود و حدود دو ساعت
فیلم را با همهی الیههای معنایی و مفاهیم اجتماعی و اخالقی مطرحشده در
آن با اشتیاق دنبال میکند .آنچه تجربهی تماشای خانهی پدری را به طرز
مضاعفی خوشایند میکند یادآوری این نکته است که کارگردان این فیلم یکی
از قدیمیهای نسلی از فیلمسازان سینمای ایران است که عمدت ًا در سالهای
اخیر آثار قابلتوجهی نساختهاند .اما عیاری با هوشمندی و تمرکزی مثالزدنی
همهی اجزای فیلمش را کنترل میکند و حتی از یک دیالوگ یا نمای کوتاه هم
غافل نمیماند .کار او در «خانه پدری» همانند ساختههای قبلیاش نمونهی
قابل اشارهی بازی گرفتن در سینما است و ثابت میکند که اهمیت کارگردان
در کیفیت بازیها اگر بیشتر از بازیگران نباشد کمتر نیست؛ مثال بارزش حضور
چند بازیگر کودک و نوجوان و جوان است که همگی بازی یکدست و خوبی
دارند و استانداردهای مشابهی را رعایت میکنند.از این جهت ،باور پذیری
شخصیت ها ،روبرو شدن با ترس ها و تردیدهایشان برای تماشاگر سخت
نیست چرا که عیاری با کنترل کامل بر همه چیز ،بیننده را چنان وارد گره
های داستان می کند که جدا شدن از فضای داستان حتا پس از اتمام فیلم
کاری مشقت بار است .شخصیت پردازی کامل و درست فیلمنامه هم کمک
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میکند که خیلی زود به دنیای درونی و خصوصیات
هر شخصیت نزدیک شویم و داستان را از زاویهی
دید آنها تعقیب کنیم .یکی دیگر از امتیازات فیلم
همراهی و همدلی بی جنجال درونمایهی فیلم با
حرکت برابریخواهانه و مشارکتجویانهی زنان امروز
جامعه است .زنان پرتعداد داستان فیلم نه با بیانیه و
جدلهای خودآگاهانهی مساواتطلبانه که با نمایش
روزمرگی ضرورت منطقی این خواست برابری را فریاد
میزنند .آنها به هیچ عنوان منفعل نیستند .همگی
آنها سنت های پدرساالرانه را مورد سئوال قرار می
دهند و به هیچ عنوان تسلیم آن نمی شوند.
زمزمههای رفع توقیف فیلم «خانه پدری» در حالی
به گوش میرسد که صدور پروانه نمایش این اثر تنها
با اصالح یک سکانس در دسترس خواهد بود؛ سکانسی درباره یک حادثه که
نقش کلیدی در آخرین ساخته این کارگردان است و ظاهر ًا عیاری هنوز راضی به
اصالحش نشده است .به نقل از عیاری حذف این سکانس به اثرش چنان ضربه
جبران ناپذیری میزند که ارتباط بیننده با «خانه پدری» را به کل دستخوش
آسیب می کند و به همین دلیل ،او هم چنان بر حفظ آن سکاسن حساس در
فیلمش تأکید دارد.
در آخر ،فیلمنامهی بسیار خوب «خانه پدری» مهم ترین دلیل موفقیت فیلم
است .فیلمنامه پر از جزییات است و مکانیسمهایی برای روایت داستانش در
نظر گرفته شده که عم ً
ال برای اجرای آن به تمهیدی جز انتخاب ساختاری ساده
و سرراست و قاببندیهای کالسیک نیاز نبوده است و عیاری هم با انتخاب
درستترین شیوه ،بدون جلوهگری و زیادهروی در استفاده از تکنیکهای
فرمگرایانه ،قصهی غنی و پرجزییاتش را به زبان تصویر روایت کرده است .امتیاز
مهم خانهی پدری این است که مفاهیم عمیق و گستردهی اجتماعی و اخالقی
را مطرح میکند و از اساس برای انتقال پیامی اجتماعی ساخته شده ،بی آن
که برای انتقال آن مفاهیم و این پیام ،به شعارزدگی متوسل شود .فیلم حرفش
را میزند و تأثیرش را میگذارد و از هیچ مرزی هم عبور نمی کند.

