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یادداشت
مدرسه ایرانیان سن دیگو

علی صدر

مدرسه ایرانیان سن دیگو امسال سی ساله می شود .مدرسه نه تنها از قدیمی ترین مراکز آموزشی ایرانیان
در آمریکا ،بلکه یکی از موفق ترین آنان نیز می باشد .وقتی در تابستان  1988خانم شهری استخری به فکر
تشکیل کالس های آموزش فارسی به کودکان مهاجرین ایرانی افتاد ،کسی فکر نمی کرد که این مدرسه
بیش از چند سال دوام داشته و سی سال بعد هنوز در اینجا باشد .در اولین روز مدرسه حدود پنجاه
شصت خانواده حاضر شده و خواستار ثبت نام فرزندان شان شدند .در سال های نخستین ،کالس ها در
محل مدرسه کلیسای ال هالوز تشکیل می شد ولی به زودی مجبور به اجاره مدرسه ای از اداره آموزش
و پرورش شدیم و کالس ها به مدرسه اسنتدلی منتقل شد .بنابر رشد تدریجی سرانجام مدرسه به محل
فعلی ،که دبیرستان مانت کارمل است انتقال یافت .اکنون چندین سال است که کالس هایمان در این
مدرسه در روزهای یکشنبه و پنجشنبه تشکیل می شود و هر ساله حدود  250دانش آموز از سنین مختلف،
در سطوح متفاوت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را می آموزند .بیش از بیست آموزگار کارآزموده ،به همراه
تعدادی کمک آموزگار ،مسئولیت آموزش این دانش آموزان را به عهده دارند .تالش کادر آموزشی پویا و کادر
اداری ورزیده مدرسه عوامل موفقیت روزافزون مدرسه ایرانیان بوده است .مدرسه ایرانیان سن دیگو شاید
تنها موسسه آموزش زبان فارسی باشد که از تمامی ادارات آموزش و پرورش منطقه اعتبار نامه گرفته است
و دانش آموزان دبیرستانی می توانند زبان فارسی را به عنوان زبان دوم در مدرسه ایرانیان بگذرانند .شاید
بعضی از خوانندگان اطالع نداشته باشند که کانون فرهنگی ایرانیان زاییده مدرسه ایرانیان است ،هر چند
اکنون کانون مدرسه را مانند دیگر ارگان های خود (پیک و مرکز ایرانیان) در زیر بال خود گرفته است .در
طول این سی سال بیش از دو هزار دانش آموز در مدرسه ایرانیان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را فراگرفته اند
و این دستاورد کمی نیست! در مدرسه ایرانیان جدا از آموزش فارسی به دانش آموزان وجوه مختلف فرهنگ
ایرانی مانند برگزاری جشن های ملی ،آموزش رقص های محلی ،موسیقی و هنرهای نمایشی نیز آموزش
داده می شود .در سال های اخیر برای فارغ التحصیالن کالس های فارسی ،کالس رهبری ()Leadership
نیز عرضه می شود .چرا که عمیقا اعتقاد داریم این دانش آموزان می توانند رهبران ،مدیران و سیاستمداران
آینده این مرز و بوم باشند .برای این که آنها بتوانند رهبران و مدیران موثر و موفقی باشند باید خود و گذشته
خود را به صورت علمی و نه احساسی بشناسند تا بتوانند آینده خود را برنامه ریزی کنند .ایجاد حس اعتماد
به نفس در دانش آموزان در مرکز توجه و برنامه های مدرسه قرار دارد.
داستان مدرسه را شما ممکن است بارها شنیده باشید ،شاید هم اولین بار است که آن را می شنوید .شاید
سال ها است با مدرسه و کانون از دور و نزدیک در تماس هستید .شاید هم تازه به این شهر و والیت آمده اید.
به هر حال وجود چنین پدیده ای برای همه ما غرور آفرین است .هنوز پژواک صداهایی که می گفتند «ایرانیان
قادر به کار گروهی نیستند»« ،ایرانیان در کارهایشان پیگیر نیستند»« ،ایرانیان فقط به فکر خودشان
هستند» ،و ...در گوشمان طنین انداز است .ما عکس تمام این گفته ها را ثابت کرده ایم .ما این موفقیت ها
را مدیون پدر و مادرهای متعهد و دلسوز و ایرانیان خوب شهر سن دیگو هستیم .اگر این حمایت ها نبود
این مهم صورت نمی گرفت .ولی آیا وظیفه ما به عنوان نسل اول مهاجر پایان گرفته و از این به بعد نسل
دومی ها باید جور این سازمان ها را بکشند؟
هرچند هم اکنون بسیاری از والدینی که فرزندان خود را به مدرسه می آوردند نسل دومی هستند و احیانا
کسانی هستند که خودشان زمانی شاگرد مدرسه ایرانیان بوده اند ،ولی هنوز روی سخن من با نسل اولی ها
است .هنوز وظیفه ما پایان نگرفته است .هنوز به عهده ما است که آینده این سازمان ها را تضمین کنیم.
چرا که هنوز ماییم که ریشه در ایران داریم و حفظ زبان و فرهنگ ایرانی را در غربت وظیفه خود می دانیم.
هنوز کارهایی هست که می توانیم انجام دهیم تا وجود موسساتی مثل مدرسه و کانون و آینده آنان را
تضمین کنیم .بسیاری از شما ممکن است فرزندانی داشته اید که در مدرسه ایرانیان فارسی آموخته و یا
می آموزند .ممکن هم هست که اصال به تازگی با مدرسه و کانون و پیک آشنا شده اید .به هرحال سئوال
این است که آیا شما وجود این ارگان های فرهنگی و آموزشی را الزم می دانید یا نه؟ آیا در شرایط موجود
سیاسی و اجتماعی که از جانب دولت فعلی آمریکا اعمال می شود ،سیاست های ضد ایرانی به طور خاص
و نژادپرستانه به طور عام ،شما را نگران نمی کند؟ وظیفه ای که ما داریم این است که مطمئن شویم ارگان
هایی نظیر مدرسه و کانون از لحاظ مالی تامین و خودکفا شوند .ممکن است سئوال شود چگونه.
اول ،کمک مالی مستقیم است که می تواند با ارسال چک و با کردیت کارد و یا « ِپی پل» صورت گیرد.
آسان تر از آن ،می توانیم با در نظر گرفتن پرداخت ماهیانه از حساب بانکی مان به این سازمان ها کمک
کنیم .پرداخت اتوماتیک ماهیانه ،مثل ماهی ده یا بیست دالر ،حتی به نظر هم نمی آید ولی برای ما می تواند
تامین کننده بخشی از نیازها باشد .نوع اساسی تر این است که ترتیبی دهیم که بعد از ما بخشی از دارایی مان به
مدرسه و کانون برسد .من امیدوارم همه دوستان و دوستداران کانون سال های زیاد با سالمت و سعادت
زندگی کنند ولی با ذکر مدرسه و کانون در وصیتنامه می توانند عمر جاودانه پیدا کنند و اسمشان برای
همیشه در قلب ایرانیان منطقه ماندگار شود .در نظر داشته باشید که تمام هدایای مالی از معافیت مالیاتی
برخوردار خواهد بود .آیا بهتر نیست به جای پرداخت مالیات بیشتر به حفظ و اشاعه فرهنگ ایرانی و زبان
فارسی کمک کنیم؟
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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،فرشاد باباخانی،
فریبا باباخانی ـ قاضی ،ونوس صفایی
گیتی نعمت اللهی ،محمود رضا پیروزیان،
فریده رسولی ـ فاضل و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی،
سعید نوری بوشهری ،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.issd.pccsd.org

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 جنگ فرهنگی سن دیگو

نزدیک به سه سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامه ای با نام جنگ
فرهنگی در مرکز ایرانیان اجرا می شود ،برنامه ای که در ذهن عالقمندان به
برنامه های فرهنگی به خوبی جای خود را باز کرده است .حال و هوای برنامه
به طور کلی گذری است به عناوین مختلف هنری و فرهنگی که با دعوت از
هنرمندان و اندیشمندان در رشته های گوناگون هنری ،ادبی و اجتماعی
برنامه ریزی و اجرا می گردد.

جنگ فرهنگی ـ چهاردهم جوالی ۲۰۱۷

این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای رضا خبازیان برگزار شد .مهمان
نخست برنامه دکتر هنگامه معتقد ،به گفتگو درباره ازدواج در فرهنگ ایران
پرداخت .مهمان بعدی برنامه عکاس جوان کاملیا وه نشان راجع به تجربه های
عکاسی خود در ایران و کتاب جدیدش  Iran Extravaganzaبا حاضرین
سخن گفت .در این برنامه با دکتر ذاکری استاد دانشگاه تهران نیز گفتگویی
صورت گرفت.

جنگ فرهنگی ـ یازدهم آگوست ۲۰۱۷

این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای علی صدر برگزار شد .مهمان
نخست برنامه مجید نفیسی نویسنده ،شاعر و منتقد ادبی ،به گفتگو درباره هنر
و ادبیات عاشقانه در زندان پرداخت .محمود بهروزیان ،هنرپیشه و کارگردان
مقیم سن دیگو ،مهمان بعدی برنامه بود .موضوع مورد بحث مهمان این
بخش برنامه تئاتر ،سینما و نمایش خوانی بود .مهمان بعدی برنامه سیاوش
رحمانی ،نوازنده ی گیتار ،قطعاتی را با گیتار برای حاضرین نواخت.

کارگاه داستان نویسی حسین مرتضائیان آبکنار ـ سری دوم
بیست و دوم و بیست و سوم جوالی ۲۰۱۷

سری دوم کارگاه داستان نویسی حسین مرتضائیان آبکنار توسط کانون
فرهنگی ایرانیان سن دیگو در محل مرکز ایرانیان برگزار شد .این کارگاه به
صورت فشرده در شانزده ساعت و طی دو روز به بررسی ساختار گرایی ،فرم و
محتوا ،جریان سیال ذهن ،رئالیسم جادویی ،رمان نو ،داستان پلیسی ،پالت
و خالصه نویسی و بررسی متون کهن ،به خصوص تذکره االولیا پرداخت.

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

جلسه ماه جوالی هیئت مدیره کانون در تاریخ دوازدهم جوالی برگزار شد.
جلسه ماه آگوست هیئت مدیره کانون در تاریخ نهم آگوست برگزار شد .
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آباجان
آباجان نام فیلمی است که در بیستم جوالی  2017در کانون با همکاری شید
فیلم فستیوال ،در سینمای لند مارک هیل کرست به نمایش گذاشته شد.
در زیر نظریکی خوانندگان را درباره فیلم مالحظه فرمایید:
کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو و شید فیلم فستیوال ،یک دنیا سپاس!
در
آباجان عالی بود .فیلم در صحنه آغاز خود می درخشید .بازار ،کوچهِ ،
خانه ،فرش ایرانی و کوت گل سرخ ...نمی توانی مادری که فاطمه ی معتمد
آریا تصویر کرد را دوست نداشته باشی ،مادری که قبایش را به میخ زندگی و
زنده ماندن می آویزد و افتخار شهادت را به دست امید چال می کند .پالک
کوچه ...بنفشه ...آبا جان دست گلت درد نکند .و گونی آذوقه ای که پشت
در انبار از مادر کتک مفصلی می خورد و دخترک خوشگلک خانه از خنده
ریسه می رود ...آبا جان دست گلت درد نکند .هووها را ،خانه های دو زنه
را دوست ندارم ،این یکی را دوست دارم .آبا جان فیلم زن ها است .فیلم زن
های گردش دار ،قصه زن هایی که زندگی را بر گرده می گیرند ،می خندند،
می ترسند ،می گریند ،عاشق می شوند ،مرز می شکنند و می گریزند .و
مردها ،مردهای کوچکی که در کار بزرگ شدند ،مردهای زمین گیر ،سایه ای از
مرد ،سایه سر یا سایه ای از انسانی که بود یا نبود ،مردهای کفتر باز عاطل،
مردهای پر مدعای باطل .مردهای شهید ،اسیر ،معلول ،مردهای نوجوان،
مردهایی که زنده ماندند .مردهای کوچکی که تریاک را عق می زنند ،باال می آورند،
اعالمیه پخش می کنند ...و شاید روز و روزگاری نو در کنار زن هایی که
عاشق می شوند و کتاب می خوانند رقم بزنند.

آگوست ٢٠١٧

گروه فيلم و گفتگوى سن ديگو در ماه آگوست اقدام به پخش فيلم ْ
خاك آشنا
ساخته بهمن فرمان آرا كرد .اين فيلم سال  ۱۳۸۶تولید و پس از دو سال
توقیف در تابستان سال  ۱۳۸۸اکران شد .در ابتدا على پيروزيان ،توضیحاتی
در مورد كارگردان و آثار وی به حاضرین ارائه نمود و سپس فيلم به نمايش
درآمد .در قسمت دوم برنامه به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداخته
شد .اين فيلم موفق به كسب تندیس بهترین کارگردانی ،بهترین موسیقی متن،
بهترین صداگذاری و میکس و بهترین تدوین از جشن سینمای ایران شده است.

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 هاى مستند توسط فيلمسازان ايرانى ساخته شده و يا مضمون آنان در
رابطه با ايران و ايرانيان می باشد.
مستند « ٧6دقيقه و پانزده ثانيه با عباس كيارستمى» ( ٢٠١6ـ ٧6دقيقه)
به كارگردانى صيف اهلل صمديان به مناسبت سالروز درگذشت عباس كيارستمى
در ماه جوالى نمايش داده شد .صمديان ،فيلمبردار شهيرى كه سابقه
طوالنى همكارى با كيارستمى را در كارنامه خود دارد ،اين مستند زيبا را از
پشت صحنه هاى فيلم هاى او به تصوير می كشد.
همچنين در ماه آگوست فيلم «صحنه هاى از يك طالق» ( ٢٠١6ـ ٧٣دقيقه)
به تهيه كنندگى و كارگردانى مشترك شيرين برق نورد و محمدرضا جهان پناه
در مرکز ایرانیان سن دیگو به نمايش گذاشته شد .اين فيلم جايزه بهترين
فيلم مستند جشنواره بين المللى فيلم هاى زنان افغانستان را در سال ١٣٩5
به خود اختصاص داده است.

فیلم
و گفتگو
اولين هفته هر ماه
در مرکز ایرانیان
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

دیروز ،امروز ،فردا
فکر می کنم که فیلمسازها از نویسندگان بسیار خوشبخت ترند .دلیلش هم
این است که در این روز و روزگار با عادت بسیار بد ما که همانا کتاب نخواندن
است ،حرف نویسندگان در البالی اوراق کتاب ها می ماند ولی پیام فیلمسازها
به کمک تصویر روی پرده سینما در معرض دید بسیاری قرار می گیرد .شاید
هم بر اساس ضرب المثل «مرغ همسایه غاز است» این فکر و خیال من هم
باطل است .در هر صورت این روزها در این فکر افتاده ام که اگر شانس و سواد
و استعداد فیلمسازی را داشتم ،دست به تهیه یک فیلم حسابی می زدم تا
افکار خود را در قالب تصویر در معرض تماشای عموم قرار دهم .اما از آنجا که
چنین استعدادی را در خود سراغ ندارم ،حداقل به نوشتن سناریوی این فیلم
در همین صفحه می پردازم تا شاید دری به تخته بخورد و یکی از خوانندگان
این صفحه یا فک و فامیل فیلمساز داشته باشد یا کسی را در هالیوود بشناسد
و این سناریو را به گوش و چشم ایشان برساند .خدا را چه دیدید شاید بخت با
من یاری کند و در این سال های نزدیک به کهولت ،صاحب مبلغ گزافی بشوم
تا از دست بیل و کلنگ و خاک و گل و به خصوص از شر مشتری های غرغرو
نجات پیدا کنم و با مبلغ حاصل از فروش این سناریوی جاندار ،سفری به دور
دنیا کنم تا در آن دنیا خجالت زده ائمه اطهار نشوم.
سناریوی مورد بحث دارای سه بخش عمده است .بخش اول مربوط به تفکر
ما آدم ها از زندگی گذشته مان است .بخش دوم مربوط به زندگی امروزمان و
بخش سوم مربوط به تخیل من از زندگی در پنجاه و یا صد سال آینده است.
سناریوی بخش اول اختصاص به این موضوع دارد که گویا زندگی در سال های
گذشته ما بی عیب و نقص بوده و یاد آوری آن روزها با آه و حسرت همراه است.
این قدر در این کار استاد شده ایم که اگر کسی از زندگی در دوران گذشته ما بی خبر
باشد می تواند فکر کند که در بهشت برین زندگی می کرده ایم .دوره ای که نان
را دو زار و دهشاهی می خریدیم و گوشت را کیلویی ده تومان .کرایه تاکسی پنج
قران بوده و مسافرت به شمال و آب تنی در دریای خزر با صد تومان امکان پذیر
بوده است .دوره ای که همسایه از حال و روز همسایه خبر داشته و فرزندان
برای والدین خود باالترین درجه احترام را قایل بوده اند.
در این جاست که دوربین فیلم برداری می تواند ما را به گذشته ببرد و چشممان را به
جمال «عیدی امین» روشن سازد که مخالفان حکومت خود را به دست آدمخوران
می سپرده و یا محو جمال بی مثال «هایله سالسی» ،امپراطور اتیوپی ،سازد که
مخالفان خود را در مقابل شیران گرسنه می انداخته و خود به تماشای تکه و پاره
شدن آنان می نشسته است .گذشته ای که اتحاد جماهیر شوروی با توهم مدینه
فاضله زحمتکشان جهان ،کشورهای مختلف دنیا به خصوص کشورهای اروپای
شرقی را به گروگان گرفته بود و همین آمریکای خودمان با مصرف خطرناک ترین
مواد شیمیایی «ویت کنگ»ها را در ویتنام شمالی درو می کرد.
بخش دوم سناریوی این فیلم به زندگی امروز اختصاص دارد که بهای نان به دو
هزار و پانصد تومان رسیده و خوردن گوشت از زمره آرزوها در آمده است .کرایه
خانه و آپارتمان سر به فلک رسانده است و اگر در خانه کنار دستی کسی سر
از بدن کس دیگر جدا کند هیچ احدالناسی خبر نمی شود .فرزندان هر یک در
گوشه ای از دنیا افتاده اند و والدین در غم هجران عزیزان خود چاره ای غیر از
سوختن و ساختن ندارند .صد البته که ماشین های رخت شویی و ظرف شویی و نصب
کولرهای گازی و یخچال های دو در و سه در زندگی را به مراتب بی دردسرتر
نموده اند .درصد مرگ و میر با ساخته شدن داروهای متنوع به حداقل رسیده
است و مکان هایی را که ماه ها و روزها از یکدیگر فاصله داشته اند با سرعت
برق و باد به هم رسانده اند .روزگاری که عیدی امین ها و هایله سالسی ها به
تاریخ پیوسته اند ،اتحاد جماهیر شوروی همچون طبل تو خالی مضمحل شده
است و جانشین خود روسیه را به جان مردم جهان انداخته تا با موش مرده
بازی و دغل کاری از دیکتاتورترین و بی رحم ترین سیستم های جهان امروز
حمایت بی شائبه نماید و با دستکاری در سیستم های کامپیوتر خواب خوش
را از رقیب چندین و چند ساله خود برباید.همین آمریکای خودمان را مجبور
به تخلیه ویتنام نموده و در عوض با لشکرکشی های تگزاسی وار خود به جان
مردم خاور میانه انداخته است.
تفاوت های مهم در بخش اول و دوم این سناریو را باید از دو جنبه بسیار مهم
مورد توجه قرار داد.
اول این که در روزگار قدیم حکومت ها با کودتا سر کار می آمدند و مردمان
نقشی در زندگی سیاسی و سرنوشت اجتماعی خود نداشته اند ولی در روزگار
امروز تمامی حکومت ها با رای و انتخاب مردمان سرزمین خود به روی کار آمده
8
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و خواهند آمد .به عبارت دیگر ،گویا مردمان جهان با دست خود حرام لقمه ترین و
محتکرترین و قصی القلب ترین هموطنان خود را به دارالخالفه ها می رسانند
تا دمار از روزگار خود و هموطنان دیگر خود درآورند.
دوم ،مردمان روزگار قدیم با تصور دردناکی از عدم قدرت جمعی خویش ،میزان
توقع خود را از روزگار محدود کرده بودند ولی در روزگار امروز و مطرح شدن
واژه هایی چون حقوق ملت ،آزادی و دموکراسی ،بدون شک ،میزان توقع نیز
صعود کرده است .به همین دلیل حکومت ها نیز با ترفندهای جدید دست به
کار شده و با تولید فضاهای مسموم تبلیغاتی نه تنها مردمان ساده لوح بلکه
تحصیل کرده ترین اقشار جامعه را نیز به صندوق های رای می کشانند تا با
تصورات واهی انتخاب بین بد و بدتر عمال نقشه های خود را به انجام برسانند.
در نتیجه نه روزگار گذشته چندان چنگی به دل می زند و نه در روزگار امروز
زندگی مردمان بهبودی اساسی یافته است .هر چند سطح توقع ما مردمان
سیری صعودی یافته است و امکانات زندگی مان بهبود یافته است ولی کیفیت
زندگی مان همچنان سیر نزولی داشته و این تازه اول کار است تا در نگاهی
اجمالی به زندگی در آینده نزدیک وحشتی روز افزون ما را فراگیرد.
در بخش سوم این سناریو باید به کمک تخیل و دوربین های فیلمبرداری به سراغ
آینده برویم .آینده ای که ریشه در امروز ما دارد .امروزی که مهم ترین نعمت
زندگی خود را با خطری جدی روبرو ساخته ایم .خطری که خود به دست خود و
با رای خود به فرزندان و نوه ها و نتیجه های خود عرضه داشته ایم .خطری که
گویا گوش هیچ یک از حکمرانان جهان امروز ،یعنی اشخاصی که نامشان را خود
به صندوق های رای می اندازیم بدهکار نیست .خطر عمده ،خطر «گرمایش کره
زمین» نام دارد .خطری که دنیای آینده بشر را کن فیکون خواهد کرد که در آن
دیگر نه ارزان شدن کرایه تاکسی و نان و کرایه خانه تاثیری دارد و نه هیچ یک از
دستاوردهای تکنولوژی می تواند به یاری بشر آن روز در آید.

معرفی و نقد کتاب

نوشین خورسندیان

از خواب می ترسیم

(داستان های کوتاه)

هادی خورشاهیان

نشر آموت ،چاپ اول ،زمستان 1389

هادی خورشاهیان در سال 1352در گنبد کاووس به دنیا آمد و در شهر
نیشابور بزرگ شد .او که مدرک لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه
تهران گرفته است ،اکنون در شهر تهران زندگی می کند .خورشاهیان
تاکنون هفده مجموعه شعر ،پنج مجموعه داستان ،دو رمان ،بیست و سه
اثر کودک و نوجوان ،چهار اثر ادبیات کهن ،یک ترجمه ،یک نمایشنامه و
یک فیلم نامه را به چاپ رسانده است .از جمله آثار او می توان رمان های
«من کاتاالن نیستم» و «من هومبولتم» را نام برد .در مجموعه داستان
«از خواب می ترسیم» با بیست و شش داستان کوتاه از او روبرو می شویم.
راوی اکثر داستان های کوتاه این مجموعه اول شخص ،و گاهی سوم شخص
یا دانای کل می باشد .اما در داستان «دیشب که نگذاشتی بخوابم» و
«وقتی بزرگ شدم» راوی ها نامتعارف هستند .در «دیشب که نگذاشتی
بخوابم» راوی ،همسر متوفی مردی است که دست تنها پسرش را بزرگ
می کند .در «وقتی بزرگ شدم» راوی کودکی شش ماهه ناظر اعمال پدر و
مادرش است .در زیر با چند جمله برگرفته از کتاب آشنا می شویم:
ـ «من سیگار چهارم را از بسته ی کنت قرمز درمی آورم و فندکم را می گیرم
زیرش تا دوتایی روشن شویم( ».صفحه )8
ـ «این جا بندرعباس است .من و لیال داخل یک لنج نشسته ایم و همین
که ناخدا از روی عرشه می رود ساحل تا یک بسته سیگار بگیرد طناب را باز
می کنیم و دنیا را بزرگ( ».صفحه )9
ـ «مامان به بابا می گوید« :بچه با شما نیست شازده .شما فوتبال نگاه
کن .ماهیچه هات قوی شه( ».صفحه )48
ـ «دارم فکر می کنم که کامال خونسرد باشم .تلفن را روی زمین جابجا می کنم و
دوباره دستم را با آن یکی دستم ستون چانه ام می کنم و با خودم می گویم دختر
کامال خونسرد باش .بگذار تلفن چهار پنج بار زنگ بزند .بعد با طمانینه
گوشی را بردار و بگو الو ،بفرمایید .اگر حتی خود اسماعیل هم بود ،از
خودت اصال هیجان نشان نده .این مردها زود پررو می شوند .زود خیاالتی
می شوند و همین که بفهمند دوست شان داری ،فکر می کنند خودشان
ُپ خی هستند ،اصال هم فکر نمی کنند این از بدبختی دخترهاست که راحت
به هر پسری دل می بندند( ».ص )104
ـ «باید یک رمان چهارصد پانصد صفحه ای بردارم و متکایم را بگذارم روی
پتوی تا خورده ام روی تخت تا سرم باال بیاید و شروع کنم به فضولی قهرمان های
بدبخت رمان که به خاطر پول چای و سیگار نویسنده ،خودشان را به آب و
آتش می زنند( ».ص )104
خالصه چهار داستان از این کتاب را در زیر به عنوان نمونه می خوانید:

از خواب می ترسیم

خواب ها راز آلود و شبیه مرگ هستند .در خواب می توانی بهشت و جهنم را
ببینی .گاهی خواب ها را فراموش نمی کنی و زندگی ات را عوض می کنند.
من یک بار از این گونه خواب ها دیدم .در خوابم همه با سختی از صخره ها
باال می رفتند اما به پایین پرت می شدند و آب خروشان جنازه ها را با خود
می برد .کرکس های بزرگ روی صخره ها نشسته بودند و به این صحنه چشم
دوخته بودند .من از صخره ای باال رفتم و به غاری رسیدم که درونش زنی آشنا
را دیدم اما ناگهان کرکسی در دهانه ی غار ایستاد .از خواب پریدم .ترسیده
بودم .گاهی فکر می کنی چیزهایی که در بیداری می بینی خواب است.

دیشب که نگذاشتی بخوابم

می دونم که بعد از نماز صبح و خوردن صبحانه ،دست مهرداد را می گیری و به
پارک می بری .روزنامه و سیگار هم می خری .یک بسته سیگار را یک روزه می کشی.
سیگار برای تو بد است .برای ترک سیگار نه حرف مرا گوش کردی و نه حرف
مادر مرحومت را ،نه نگاه های ملتمسانه مهرداد را .وقتی زنده بودم جای من
روی سرت بود .حاال شدم عکسی توی قاب روی طاقچه .دیروز مهرداد از عکس
من در قاب روی طاقچه نقاشی کشید .نقاشی را از من خوشگل تر کشید اما
بچه را دعوا نکردم .می دونم معلمش زن است و نامحرم عکس را نمی بیند.
دوست دارم تو و مهرداد با من حرف بزنید .اآلن دو ساله من مرده ام و تو هنوز
زن نگرفتی .اوایل خیلی با من حرف می زدی اما حاال فقط شب ها ،شب بخیر
می گویی .شب ها این قدر سرفه می کنی که نمی گذاری بخوابم.

وقتی بزرگ شدم

من شش ماه پیش دنیا اومدم .در این مدت توی گهواره دراز کشیدم و دارم
به ماه و ستاره های چسبیده به سقف اتاق نگاه می کنم .بابا هم در این
مدت همه اش پای تلویزیون داره تخمه می شکنه ،سیگار می کشه و فوتبال
نگاه می کنه .مامان هم مدام کتاب می خونه .من تازه شروع کردم به حرف
زدن .مامان و بابا حرف های مرا به نفع خودشان تفسیر می کنند و بعد
هم این قدر حال همدیگر را می گیرند که دعواشون می شه .از همین اآلن
زندگی داره تکراری می شه .وقتی بزرگ شدم شاید بزنم تلویزیون را بشکنم
و کتاب های مامان را بریزم تو سطل آشغال .شاید هم با بچه ها تو پارک
سیگار بکشم .باالخره یک کاری می کنم.

اقدام به قتل

آقای سفیر ،مرا به جرم اقدام به قتل عمد به حبس ابد محکوم کرده اند.
تو را به خدا جواب مرا بدهید  .من اینجا حمالی کردم ،توالت شستم ،از
سطل آشغال غذا خوردم ،بدبختی کشیدم .سی و چهار سال در ایران زندگی
کردم .دو سال سربازی رفتم .می خواهم به کشورم برگردم .اصال غلط کردم
آمدم اینجا که بهتر زندگی کنم .اینها مرا شهروند خودشان می دانند و به
من گفته اند که ما به تو فرصت شغلی دادیم ،برایت جا پیدا کردیم ،از مترو
و اتوبوس استفاده کردی ،از فضای سبز و آسفالت استفاده کردی .من می
خواهم برگردم وطنم .اونجا قول می دهم که سخت کار کنم .اینها انسانیت
سرشون نمی شه .می گن غلط کردی می خواستی خودت را بکشی ،این
یعنی اقدام به قتل .آقای سفیر کمکم کنید.

داستان های این کتاب ساده ،صریح و روان هستند .در بسیاری از داستان ها
خواننده می تواند با راوی و یا شخص اول داستان همذات پنداری کند .در
انتهای هر داستان می توان به چرایی داستان پی برد.
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کالم جهان است
این نام زیباترین
ِ
آواز استمداد).
و آن صدا غمناک ترین ِ
گردآوری از سعید نوری بوشهری

برای بزرگداشت احمد شاملو

سال اول راهنمایی هستم و در کالس های فوق برنامه موسیقی و شعر در
مدرسه راهنمایی فردوسی آبادان شرکت می کنم ،پنجشنبه ها زنگ آخر ،سال
 .1351هنوز چیزی از موسیقی یاد نگرفته ام ،به غیر از خط های حامل نت و
کلید سل .با شعر نوی ایران هم اصال آشنا نیستم .حتی نمی دانم دکلمه شعر
یعنی چه ،تا این که یک همکالسی داوطلب می شود تا شعری را دکلمه کند.
ما پشت نیمکت کالس نشسته ایم و او روی سکوی زیر تابلوی سیاه می ایستد،
روبروی ما ،کمی باالتر .دست خود را باال می برد و با لحنی خاص و صدایی
بلند می خواند:

«گر بدین سان زیست باید پست
من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را ،به رسوایی نیاویزم»...
شعر را از َبر می خواند .دست ها را به این طرف و آن طرف می برد و
صدای خود را باال و پایین می کند ،انگار دارد تصویر ذهن خود از شعر
را برای ما در هوای اطراف خود رسم می کند:
ِ
« ...بر ِ
خشک کوچه ی بن بست
کاج
بلند ِ
گر بدین سان زیست باید پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه،
یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک!»

آن گاه سکوت می کند و نگاهش بر نقطه ای در انتهای کالس قفل می ماند...
من دوازده سیزده ساله چندان
«از احمد شاملو» .هر چند همه کالم شعر برای ِ
روشن نیست ،ولی احمد شاملو را دیگر می شناسم.
دوم مرداد سالگرد درگذشت شاعر شعر سپید ،احمد شاملو است .خواستم از
زندگی او بنویسم ،که بود و چه کرد .نخواستم بگویم هر آنچه گفته شده و می دانید.
پس بهتر دیدم تا زحمت به خود ندهم و بگذارم شاعر خود را معرفی کند چنان
که کرده است در شعر زیر:

بامدادم سرانجام

من بامدادم سرانجام
خسته
بی آن که جز با خویشتن به جنگ برخاسته باشم.
هر چند جنگی از این فرساینده تر نیست،
که پیش از آن که باره برانگیزی
آگاهی
عظیم کرکسی گشوده بال
ی

ه
سای
که
ِ
سراسر میدان گذشته است:
بر
ِ
تقدیر از تو ُگدازی خون آلوده در خاک کرده است
و تو را
از شکست و مرگ
گزیر نیست.
من بامدادم
شهروندی با اندام و هوشی متوسط.
گان کابل می پیوندد.
نسب م با یک حلقه به آواره ِ
نام کوچک م عربی ست
ِ
نام قبیله ای م ترکی
ِ
ُکنیت م پارسی.
شرمسار تاریخ است
نام قبیله ای م
ِ
ِ
و نام کوچک م را دوستنمی دارم
(تنها هنگامی که توام آوازمی دهی
10
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سنگین برفی بیامان
شب
در ِ
ِ
بدین ُرباط فرود آمدم
هم از نخست پیرانه خسته.
انتظار مرا می کشیدند
در خانه ای دلگیر
ِ
کنار سقاخانه ی آینه
ِ
ِ
ِ
خانقاه درویشان
نزدیک
(بدین سبب است شاید
که سایه ی ابلیس را
هم از اول
کمین خود یافته ام).
در
همواره
ِ
در پنج سالگی
ِ
میالد خویش پریشان بودم
ناباور
هنوز از ضربه ی
ِ
قشقه ی ِ
گان زهرآلود برمی بالیدم
حضور
لوک مست و
و با َش َ
ِ
ارواحی خزنده ِ
ِ
بی ریشه
بر خاکی شور
ِ
غبارآلود آخرین رشته ی نخل ها بر
در برهوتی دورافتاده تر از خاطره ی
حاشیه ی آخرین خشک رود.
در پنج سالگی
بادیه بر کف
نقش سراب می دویدم
دنبال
به
عریان
ریگزار
در
ِ
ِ
ِ
پیشاپیش خواهرم که هنوز
ِ
کهربایی مرد
با جذبه ی
ِ
بیگانه بود.
هابیل مغموم از خویشتن تازیانهخورد
چشمانم
برابر
در
که
بار
نخستین
ِ
ِ
شش ساله بودم.
و تشریفات
سخت درخور بود:
ِ
ِ
سرد شطرنج،
پیادگان
خاموش
آرایش
صف سربازان بود با
ِ
ِ
ِ
ِ
پرچم رنگین رقص
شکوه
و
ِ
سوز طبل
داردار شیپور و ُرپ ُرپه ی فرصت
و
ِ
ِ
زاری خویش زردرویی ن ََب َرد.
شنیدن
تا هابیل از
ِ
ِ
بامدادم من
خسته از با خویش جنگیدن
خسته ی سقاخانه و خانقاه و سراب
خستهی کویر و تازیانه و تحمیل
بردن هابیل.
خسته ی خجلت ازخود
ِ
دیری است تا دم برنیاورده ام اما اکنون
هنگام آن است که از جگر فریادی برآرم
ِ
که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید.
ِ
پیادگان سرد آراسته است
صف
ِ
و پرچم
ِ
هیبت رنگین
با
برافراشته.
تشریفات در ُذروه ی کمال است و بی نقصی
درخور انسانی که برآنند
راست
ِ
تا همچون فتیله ی ُپ ِ
ردود شمعی بی بها
به ِمقراض ش بچینند.
برابر ِ
ردم واداشته اند
در
ِ
صف َس َ
و دهان ِ
بند زردوز آماده است

سینی حلبی
بر
ِ
کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت کوب.
ِ
آنک نشمه ی نایب که پیش میآید عریان
خال ُپرکرشمه ی ِ
انگ وطن بر شرمگاه اش
با ِ
وینک ُرپ ُرپه ی طبل:
تشریفات آغازمی شود.
ِ
تمامت نفرت م را به نعره ای بی پایان تُف کنم.
هنگام آن است که
ِ
ِ
بامداد نخستین و آخرین م
من
هابیل م من
بر سکوی تحقیر
ِ
شرف کیهان م من
تازیانه خورده ی خویش
ِ
سیاه اندوه ام
آتش
که ِ
دوزخ را
ِ
بضاعت ناچیزش شرمسار میکند.
از
«در جدال با خاموشی ،از مجموعه مدایح بی صله ـ احمد شاملو»
این نیز شعری دیگر از احمد شاملو که در اردیبهشت سال  1343سروده است:

میعاد
در فراسوی مرزهای تنت
ترا دوست می دارم.

غبارآلوده ،از جهان
تصویری باژگونه در آبگینه ی بی قرار
باران را
گو بی مقصود ببار!
ِ
لبخند بی صدای صد هزار حباب
در فرار
باران را
گو به ریشخند ببار!
کمانکش باد آزموده تر شود
چون تارها کشیده و
ِ
و نجوای بی کوک به ِمالل انجامد،
باران را رها کن و
خاک را بگذار
تا با همه گلویش
سبز بخواند
باران را اکنون
گو بازیگوشانه ببار!

«از مجموعه ققنوس در باران ـ احمد شاملو»

آینه ها و شب پره های مشتاق را به من بده
روشنی و شراب را
آسمان بلند و کمان گشاده ی پل
پرنده ها و قوص و قزح را به من بده
و راه آخرین را
در پرده ئی که می زنی مکرر کن.
در فراسوی مرزهای تنم
ترا دوست می دارم.
در آن دوردست بعید
که رسالت اندام ها پایان می پذیرد
و شعله و شور تپش ها و خواهش ها به تمامی
فرو می نشیند
قالب لفظ را وامی گذارد
و هر معنا
ِ
چنان چون روحی
که جسد را در پایان سفر،
تا به هجوم کرکس های پایانش وانهد...
«از مجموعه آیدا در آینه ـ احمد شاملو»
ِ
همراه باد و حباب و
باران را شاملو در این شعر به تصویر کشیده است ،بارانی
تصویرهایی از جهان که در آینه باران وارونه اند و به درستی پیدا نیستند:

باران
تارهای بی کوک و
کمان ِ
باد ولنگار
ِ
باران را
گو بی آهنگ ببار!
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!مدرسه ایرانیان سن دیگو سی ساله شد
 گرچه از فصل تابستان هنوز.دینگ دانگ! این صدای چیست؟ زنگ مدرسه
 تعطیالت تابستانی مدرسه به روزهای پایانی خود،یک ماه باقی مانده است
رسیده است و به زودی کالس های درس از صدای پای بچه ها و هیاهوی
 مدرسه ایرانیان سن دیگو منتظر حضور شاد و.دانش آموزان پر می شوند
.پرنشاط شماست

Interview with Mr. Sadr, The principal of
Iranian School of San Diego
By: Kian Kalantar

KK: When did you start getting involved with ISSD?
AS: In 1989, when my son was about 5 years old, he
started going to school here. I liked the idea and decided to join the PTA. Ever since, I've been involved
with the school's programs.
KK: Why did you decide to be the principal at ISSD?
AS: The school's founder and first principal, Shahri
Estakhry, decided to pursue other ventures. Because of
this, I stepped in as temporary principal until a permanent replacement was found. Soon, however, I discovered my passion for the school and have been ISSD's
principal since 1995.
KK: How has this decision affected you over the years?
AS: Over these last 22 years, we branched out into the
Thursday and Sunday classes. I spend a lot of time to
be here at the schools. We all have learned a lot going
through preparing materials and our teacher training
programs, and have discovered new things about teaching Persian as we continuously reform the curriculum.
KK: Who has inspired you and your work?
AS: There is not one specific person, but I have been
influenced by many people such as civil workers and
community activists. I've always looked up to them and
learned from them. I try to emulate their successes,
and more importantly, learn from their failures.
KK: What accomplishments have you made at ISSD
throughout your time as principal?

AS: As with all other programs I am involved in, such as
Peyk magazine, Jong e Farhangi, our success has been
only possible through a team effort, and collaboration with my colleagues and friends at PCC and ISSD.
ISSD is one of the largest and most successful Persian
schools outside of Iran. I am so proud of our teams’ efforts, as first-generation Iranians, to imbue the prevalence of our culture into ISSD students.
KK: Where do you hope to see ISSD in 10 years?
AS: I don't expect any major growth in terms of student population, as our numbers have been very consistent over the last 8-10 years, around 250 students.
However, I do look forward to seeing an online ISSD
program, accessible to people around the world. Everybody, no matter where they are, should be able to see
our success and learn from our culture."
Kian Kalantar is a TA student and historian at ISSD
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2017 - 2018 آگهی ثبت نام سال

 ظهر12  تا9:30  از ساعت2017 شعبه اول یکشنبه بیست و هفتم آگوست
C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

 بعد از ظهر8  تا6  از ساعت2017 شعبه دوم پنجشنبه سی و یکم آگوست

ISSD Registration 2017-2018

C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

Branch I Sunday August 27, 2017 at 9:30am-12pm
Branch II Thursday, August 31, 2017 at 6-8pm
Mt. Carmel High School

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

For more information: 858 552-9355

Iranian School of San Diego is starting
its 30th year of activities.
Registration for current students has been going on
online. For new students for Branch (I) is on Sunday
August 27 and for Branch (II) on Thursday August 24
2017. The classes start on Sunday September 10th and
7th for Branches 1 and 2, respectively. Our Persian language program consists of six levels, Persian 1 through
6. Each level takes one year to complete. We are also
offering adult classes for Persian learners as well as
Kindergarten and Preschool classes. The minimum age to
attend school is 4.5 years. Beside the language classes,
we offer extracurricular activities such as Folk Dancing,
Theater and Music. The classes on Sundays start at 9:30
consist of three sessions of reading, writing, listening,
speaking and applied Persian which includes culture and
communication. The classes for Branch II remain the
same, from 6 to 8PM. Please note the following:

obtain proper forms from their respected high schools
and present it at the time of registration or on the first
day of school. For more information please contact our
office at (858)552-9355.
-----------------------------------------------------------

Music Classes:

This year we are offering music
classes partly based on Orff system. Classes would be on
Sundays from 12 noon to 1:00 pm. Minimum age for participants is 7. The music instruments would be provided
by School. No prior knowledge of music is necessary. In
these classes students would learn: general concept of
melody and rhythm, rhythmic games, team work and Iranian folk songs.

Due to popular demand, the "music appreciation workshop" will be presented throughout the year.
•We will continue to offer Persian Music classes along
with Dance and Theater. We do however need a minimum
of 5 registered students for each class. These classes
are for the Sunday sessions only.
•There will be a $50 late registration fee after August
31, 2017.
For more information and online registration, tuition
and payment methods, please visit our website http://
www.issd.pccsd.org or call 858-552-9355. You can also
fill out the application print and fax to 619-374-7335)
------------------------------------------------------------Please Note: Our Persian Language Program is accredited by all local school districts. High school students
can take Persian at ISSD to fulfill their second language
requirements. Persian would be transferable and honored by the University of California and the California
State systems. In order to participate, students must
13
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www.issd.pccsd.org

follow us in Facebook

رابطه ایران و آمریکا

هابیل و قابیل
خوانندگان گرامی،
همان طور که در شماره های قبل به آگاهی 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 نظرهای
خود را بگویند .ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را
ارائه می کنیم و قضاوت را بر عهده شما می گذاریم .اگر
خوانندگان گرامی نظری به طرفداری یا مخالفت با
هر یک دارند می توانند این نظر خود را ،از طریق
فرستادن ایمیل به آدرس پیک ،با ما در میان
بگذارند .گفتار این بار هم در مورد «رابطه ایران
و آمریکا» است.

قابیل :حتما اسنادی رو که اخیرا از سازمان سیا و
وزارت خارجه آمریکا رو شده دیدی .اآلن دیگه به
قول قدیمی ها «واضح و مبرهن است» که کودتای
بیست هشت مرداد رو آمریکا با همکاری انگلیس
راه انداختند و مصدق رو برکنار کردن .جالبه که
بعد از شصت و چهار سال این اسناد اینجا روشده ولی مردم ایرون و خیلی های
دیگه اینا رو می دونستن.
هابیل :آره بابا دیدم .چیز جدیدی نبود .چرا ،البته دو سه تا خبر جدید داشت
که اقال من ندیده بودم .اولش این بود که بعد از اون که کودتا روز بیست و پنجم
مرداد شکست می خوره ،از آمریکا دستور می فرستن که برنامه رو متوقف کنن
ولی کرمیت روزولت از دستور سرپیچی می کنه و باالخره سه روز بعد کار خودشو
می کنه .نکته بعدی اینه که علنا گفته شد که آیت اهلل کاشانی و آیت اهلل بهبهانی تو
کودتا دست داشتن .جالبه که دیگه سال هاست دولت آمریکا اینو قبول کرده و
حتی «مدلین اولبرایت» وزیر خارجه کلینتون به خاطر اون معذرت خواهی هم
کرده ولی هنوز این هم والیتی های سلطنت طلب خودمون می گن راس نیست
و کودتا نبوده .ولی چه فرقی می کنه که امروز بعد از این همه سال دوباره رو
این کلنجار بریم که کی چکار کرد یا نکرد؟
قابیل :معلومه که فرق می کنه .هیچ فکر کردی که اگه اون کودتا نمی شد اآلن
وضع ایران چقدر فرق کرده بود؟ اگه مصدق سر کار مونده بود ،اگه شاه ،حتی
اگه برمی گشت و فقط سلطنت می کرد نه حکومت ،این که جمهوری اسالمی ای
به وجود نمی اومد ،جنگ با عراق پیش نمی اومد و این همه اتفاقات ،این که
من و تو سه چهار میلیون دیگه آواره نمی شدیم؟ چطوری می تونی بگی هیچ
فرقی نمی کرد؟
هابیل :ببین! من سعی می کنم تو زندگی م دنبال این «اگر» و اون «اگر» نرم،
چون راه به جایی نمی بره .ممکنه این سناریوی «اگر» بازی ای که تو فکر می کنی
درست هم باشه ،که چی؟ ولی چرا همه اش دنبال یه عامل خارجی هستی
که این اتفاقات رو توجیه کنی؟ همه این کار رو می کنن چون راحت تره .چون
نمی خوان قبول کنن که عیب و علت جای دیگه هس .این که آمریکا هر جا
تونسته در امور داخلی کشورهای مختلف دخالت کرده ،کودتا کرده و می کنه،
حتی جنگ داخلی راه می اندازه .اون دنبال منافع خودشه .دقت کن گفتم
هرجا تونسته .جاهایی که نکرده ،نتونسته .یعنی شرایط داخلی اون کشورها
بهش این اجازه رو نداده.
14
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قابیل :از تو تعجب می کنم .یعنی تو به آمریکا
حق می دی که هر جا تونست کودتا بکنه و رژیم
عوض کنه؟
هابیل :ابدا .من اصال حق رو به آمریکا نمی دم.
ولی می گم که آمریکا یه عامل خارجیه .اشکال
اصلی در خود اون کشورهاس .مث اآلن ،همه می
گن روسیه توی انتخابات آمریکا دخالت کرده و
باعث شده پدیده ای مث ترامپ بیاد سرکار .حاال
کرده یا نکرده باعث شده ضعف سیستم اینجا رو
بشه .یعنی «بهرام که گور می گرفتی همه عمر،
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت» .تونسته و کرده.
مگه آمریکا توی انتخابات چند سال پیش اوکراین
دخالت نکرد؟ حاال آمریکایی ها یه خورده علنی تر
کار می کنن ولی روس ها زیر آبی می زنن.
قابیل :ولی خوب این که کار رو توجیح نمی کنه.
یعنی تو می گی هر کی بتونه باید این کار رو بکنه،
رژیم عوض کنه و کودتا کنه؟ پس نظم چی می شه؟
قانون بین الملل چی می شه؟ همین اآلن مسئله
روسیه رو هم این جا دنبالشن و اگه این کار رو
کرده باشه گندش در می آد .فشار و تحریم رو هم برای تنبیه اش زیاد کردن.
درسته که آدمای بی تجربه و ابلهی توی کمپ ترامپ بودن که احیانا به دام
افتادن ولی هیچ از گناه روسیه کم نمی کنه .مساله اوکراین هم این جوری که
تو میگی نبود .بیشتر مردم اونجا طرفدار غرب و رابطه با غرب و ناتو بودن ،عده ای هم
طرفدار موندن توی کمپ روسیه .انتخابات شد ،طرفدارای غرب بردن .طرف
مقابل قبول نکرد و جنگ داخلی راه انداخت .اینا یه جور نیس.
هابیل :من نمی خوام از آمریکا یا روسیه طرفداری کنم .نکته ای که من می گم
اینه ،اگه اون نیروی داخلی نباشه اینا و اونا کاری از پیش نمی برن .در مورد
اوکراین حتما یادت هست که از یک سال پیش از انتخابات ،سفارت آمریکا و
سفیر آمریکا مستقیما در سازماندهی مخالفین دخالت داشتن .طوری که سفیر
آمریکا رو بعد از ده دفعه هشدار ،باالخره اخراج کردن .ببین ،این کار بیشتر توی
جهان سوم وجود داره که همیشه یه عامل خارجی رو عامل بدبختی شون می دونن
و خودشونو از گناه مبری می دونن .صحبت من اینه که عامل داخلی تعیین
کننده س و عامل خارجی ،چه می دونم ،نقش کاتالیزور رو داره ،کاتالیزور رو
که از شیمی یادته؟
قابیل :آره یادمه ولی تو اصال به نقش امپریالیسم اعتقاد نداری؟ یعنی قبول
نداری دولت «فخیمه» انگلیس یه موقعی دور دورش بود و خورشید توی
سرزمیناش غروب نمی کرد؟ هند رو مگه تحت اشغال نداشت؟ مگه خلیج
فارس و جنوب ایران رو در اختیار نداشت؟ مگه روسیه تزاری شمال ایران رو در
اختیار نداشت؟ آیا منکر این همه کشورهای مستعمره هستی؟ می گی تقصیر
خودشون بوده که مستعمره شدن؟ این همه کشور توی افریقا ،آمریکای التین؟
آیا مگه غیر از این بود که همه منابع و ذخایر این کشورها رو چند کشور اروپایی
سال ها بردند و خوردند؟
هابیل :این خیلی فرق می کنه .دوران دولت های امپریالیستی تموم شده .اون
کشورهای تحت اشغال و کنترل کامل دولت های استعمارگر بودن .باالخره هم
بیشتر اون کشورهای مستعمره ،به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم ،استقالل
گرفتن .ولی آیا آخر بدبختی شون بود؟ بیشترین کشتارها و بدبختی ها توی
این کشورها بعد از استقالل شون بوده .خب ،راحته که عامل همه بدبختی ها

رو عامل خارجی بدونی ،ولی این همه فساد و فضاحت و کشتار که توی این
کشورها هست به خاطر فرمانده های ارتش و روسای قبایل شونه .اگه ایران
نصفش زیر نفوذ روس ها بوده و نصفش زیر نفوذ انگلیس ،آیا به خاطر دولت
منحوس قاجار نبوده که برای منافع خودشون مملکت رو به اون روز انداخته
بودن؟ ایران که هیچ وقت مستعمره نبوده .همیشه دولت خودشو داشته!
قابیل :به فرض اینکه ُد ُرس بگی ،برگردیم به بیست و هشت مرداد .این مدارکی
که اآلن داره اینجا رو می شه واسه ما که تازگی نداشته و من تا یاد دارم ،در
زمان شاه ،یواشکی و بعد از انقالب علنی و با بوق و کرنا گفته ن و ما هم می دونستیم.
احتیاجی به این مدارک نداشتیم .آیا قبول نداری یکی از دالیل انقالب و
دشمنی با آمریکا به خاطر کودتا و سرنگونی مصدق و برگردوندن شاه بوده؟
بیست و پنج سال دیکتاتوری شاه عاملش آمریکا بوده که توی این بیست و پنج
سال همه جور از اون حمایت کرد.
هابیل :آره اون موقع همه اونایی که طرفدار سرنگونی شاه بودن و از انقالب
حمایت می کردن این طوری فکر می کردن .حال بعد از سی و هشت سال فکر
می کنی اگه حمایت آیت اهلل کاشانی و آیت اهلل بهبهانی از کودتا نبود ،کودتا
موفق می شد؟ روحانیون همیشه توی موازنه قدرت نقش خیلی مهمی داشتن.
شاه ارتش و طرفدارای خودشو داشت .روحانیت هم به اون اضافه شد .در مقابل
مصدق بود و روشنفکرای چپ و ملی که تازه به هم دیگه هم اعتماد نداشتن.
عامل جنگ سرد و رقابت با شوروی رو هم در نظر داشته باش .بنابراین با
مهندسی آمریکا کودتا انجام شد .آمریکا به طور تاریخی طرفدار رژیم های راست
افراطی و دیکتاتوری بوده ،چون فکر می کنه اونا منافعش رو بهتر حفظ می کنن!

هابیل :این سیاست که از بیخ و بن غلطه .پیش برنده ش هم جناح های راست
هر دو کشورن ،به اضافه فاکتورهای دیگه ،مث اسرائیل .عادی شدن روابط به
نفع هر دو ملته .قطع رابطه و ایجاد تشنج مستقیما به نفع اونایی هس که تو
ایران بقای خودشونو در این مقابله می بینن .توی آمریکا هم باعث فروش کلون
اسلحه به همسایه های ایران می شه .واسه همینه که اآلن با اومدن ترامپ و
دارو دسته اش دوباره می خوان بزنن زیر موافقتنامه «برجام» .فشار اسرائیل
هم هس و مجاهدین و مزدبگیراشون مث گنگریچ و جولیانی هم که خیلی
روی ترامپ نفوذ دارن هم هر کاری از دست شون بر می آد دارن می کنن که
یه جنگی در بگیره .از اون ور هم روی دولت روحانی فشار رو زیاد کردن .به
هرحال شرایط بدی رو به وجود آوردن .هرچند از نظر قانونی آمریکا نمی تونه
بزنه زیر «برجام» ولی با این پدیده ای که اینجا رئیس جمهوره بعید نیس دست
به یه دیونه بازی بزنه که توجه رو از گند کاریاش منحرف کنه.
قابیل :آره ،شرایط ناجوری به وجود اومده ولی بعید می دونم ترامپ جنگ بپا
کنه .چون به نظر می رسه که فرمانده های ارتش ،وزرات خارجه و سی آی ای جنگ
رو به نفع آمریکا نمی دونن .اآلن توی افغانستان بدجور گیر کردن .عراق ،سوریه
و یمن هم به همون ترتیب .از همه مهم تر وضع اقتصادی آمریکا و دنیاس که
داره هنوز رشد می کنه .نرخ بیکاری و نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی هنوز
عالیه .جنگ جدید ،اونم با ایران ،نه تنها آمریکا بلکه دنیا رو به هم می ریزه.
هابیل :امیدوارم ُد ُرس بگی و چند نفر بزرگسال و عاقل اقال باشن که جلوی
دیوونه بازی های احتمالی رو بگیرن .هرچند من جدا فک نمی کنم با این قضیه
روسیه و گند کاری های دیگه که داره رو می شه ،باالخره زیر آب ترامپ رو بزنن
و پنس رو رییس جمهور کنن.

قابیل :پس بنابراین تعجبی نداره که توی این سی و هشت سال دولت ایران
سیاست مقابله رو در پیش گرفته که به قول خودشون با آمریکای جهانخوار قطع
رابطه کرده .آمریکا هم در مقابلش سیاست تحریم و فشار رو در پیش گرفته.
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

پنجاه کیلو آلبالو

به کارگردانی مانی حقیقی
تولید سال ۱۳۹۵
«سقوط بزرگ»

درست بعد از موفقیت فیلم «کنعان» بود که خبر ساخته
شدن فیلم دیگر مانی حقیقی با نام «پنجاه کیلو آلبالو»
اخبار سنیمایی را فراگرفت .منتقدینی که به شدت
از «کنعان» به شعف آمده بودند ،بی صبرانه انتظار
شاهکاری دیگر از حقیقی را داشتند .کارگردانی که با
همکاری اصغر فرهادی درامی را به تصویر کشید که در زمان خود ،حتی به اعتقاد
بسیاری هم اکنون ،از درام های موفق و قابل بحث سینمای ایران محسوب
می شود .حقیقی حتی خبر همکاری مجدد با ترانه علیدوستی را داد که خود نوید
تکرار شکوهمند «کنعان» بود اما چندی پس از این خبر ،فیلمنامه توسط حوزه
هنری توقیف شد .حقیقی دو فیلم «پذیرایی ساده» و «اژدها وارد می شود» را
ساخت؛ فیلم هایی که هر کدام به نوبه خود موفق و قابل دفاع بودند .در این میان
«پذیرایی ساده» به دلیل داستان پیچیده اش ،خشم گروهی را بر انگیخت چرا که
این گروه می پنداشتند حقیقی قشر پایین جامعه را دستخوش تمسخر کرده است.
اما با این حال ،عده ای به شدت فیلم را دوست داشتند و در مقابل گروه اول به دفاع
از فیلم پرداختند .پس از ساختن این دو فیلم ـ و به نوعی همزمان با «اژدها …» ـ
حقیقی موفق به ساختن «پنجاه کیلو آلبالو» شد؛ فیلمی که نه تنها شبیه به هیچ کدام
از فیلم های قبلش نیست؛ بلکه بسیار دشوار است که قبول کنیم چنین فیلمی توسط
کارگردانی ساخته شده که پیش از این تمام فیلم هایش بسیار خوب و موفق بوده اند.
«پنجاه کیلو آلبالو» می خواهد که یک فیلم کمدی باشد ،اما نه موقعیت طنز
دارد و نه زبان خنده و شوخی .فیلم با ریختن آب آلبالو روی پیراهن داوود آغاز
می شود.اتفاقی که باعث آشنایی اتفاقی اش با آیدا می شود .هنگامی که این
دو توسط نیروی انتظامی دستگیر می شوند ،برای رهایی از مهلکه ،به دروغ به
افسر نگهبان می گویند که با یکدیگر نامزد هستند .افسر کپی عقدنامه آنها را
طلب می کند و این امر باعث می شود تا آیدا و داوود عقد سوری انجام دهند.
فیلم پس از این ،کشمکش های این دو جوان را دنبال می کند که با وجود این
که هر کدام نامزد دارند و می خواهند به زودی از شر این عقد دروغین خالص
شوند ،به یکدیگر دل می بندند .همان طور که پیش از این اشاره شد ،داستان
فیلم داستان طنزی نیست ،فقط بعضی از موقعیت های فیلم کمیک از آب
درآمده است که آن هم به دلیل بودن بازیگران طنز است و نه هوش فیلنامه.
به عنوان نمونه ،سکانس افسر نگهبان (با بازی بسیارخوب سیامک انصاری)
موفق است چرا که انصاری بسیار شیرین و دلنشین نقش یک افسر نگهبان
شکاک و سخت گیر را بازی می کند.
سکانس ابتدایی فیلم با عروسی دوست آیدا آغاز می شود که در آن عروس خواهان
ازدواج با داماد نیست .مانی حقیقی که پیش از این در همه فیلم هایش نشان داده بود
که الفبای دکوپاژ را می شناسد ،که این خود امتیازی ویژه محسوب می شود – چرا که
فیلم سازان ما نشان داده اند که هیچ دریافت روشن و فهم درستی از صحنه و چیدمان
ندارند – در این فیلم توجهی چندانی به دکوپاژ ندارد .حقیقی پیش از این نشان داده
بود که فیلمسازی است که افکاری را در ساختار تصویری خود دنبال می کند و قواعد
کالسیک سینما را می شناسد .زمانی که عروسی به هم می خورد و پلیس وارد درگیری
با مردم می شود ،فیلم به شدت آشفته می گردد .حرکت های دوربین بی نظم و فاقد
منطق است .برخورد شخصیت ها به دور از واقعیت است و واکنش های غلو شده ای
ارائه می دهند که حسابی توی ذوق می زند .همه این موارد سکانس اول فیلم را بسیار
دستپاچه و سردرگم می کند .فیلم به هیچ عنوان نقطه اوج ندارد و مرتبا درگیر شرایط
کلیشه ای و فاقد خالقیت می شود .سفر اجباری به جنوب کشور ،هم اتاق شدن آیدا
و نامزد داوود ،و شوخی کردن با میدان مین هیچ کدام مسیر فیلم را عوض نمی کند
و متاسفانه به روند فیلم کمک چندانی نمی کنند.
16
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بزرگترین ضربه فیلم ،پایان بندی کلیشه ای آن است.
درست در لحظه ای که آیدا فکر می کند که باید با
نامزد خود بماند و فکر داوود را از سر بیرون کند،
ما متوجه می شویم که نامزد او یک آدم دروغ گو و
ریا کار است .او سفره عقد را ترک کرده و به داوود
ملحق می شود .در این بین ،حاضرین در مجلس
(به عالوه پدر و مادر آیدا) داوود و آیدا را تشویق
می کنند و داماد ریاکار از شرم سرش را پایین می
اندازد .جالب این جا است که این حرکت آیدا باعث
تعجب هیچ یک از افراد عروسی نمی شود .همه به
گونه ای رفتار می کنند که انگار ترک سفره عقد کاری
عادی و به دور از هیاهو است .بازی افسانه بایگان و
فرهاد آییش (در نقش های پدر و مادر آیدا ) و آزاده
صمدی (در نقش نامزد داوود) به شدت اغراق شده
و گروتسک است .فیلم در نهایت چیزی برای ارائه
به تماشاگر ندارد مگر تکرار بیهوده همه فیلم های
تجاری سال های اخیر که با پایان بندی های این چنینی شعور مخاطب را زیر
سئوال می برند.
از دیدگاه من ،مانی حقیقی یکی از مهم ترین فیلمسازانی است که در سینمای
ایران مشغول به کار است ،چرا که هر کدام از فیلم هایش نوید جنبشی بکر و
تازه را به سینمای ایران داده است .سینما او پر از فکر و چالش است و ذهن
تماشاگر را تا مدت ها درگیر خود می کند« .اژدها وارد می شود» نمونه فیلمی
کامل و بدون نقص در سینمای ما است؛ فیلمی با داستانی مهیج و ساختاری
قدرتمندانه که نمونه اش در ایران انگشت شمار است .با این اوصاف ،به سختی
می توان جایگاهی برای آخرین ساخته حقیقی پیدا کرد .شاید به قول گروهی از
منتقدان سینما ،این فیلم یک شوخی از جانب مانی حقیقی است؛ اما حتی اگر
شوخی باشد ،شوخی قشنگی نیست .با این حساب «پنجاه کیلو آلبالو» یکی از
پرفروش ترین فیلم های تجاری سال گذشته محسوب می شود.

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود
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.

www.pccus.org
کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552
آدرس مرکز ایرانیانIAC :

کنسرت محسن نامجو

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

شنبه  16سپتامبر
در سالن کیو کوالکام در ساعت  7بعد از ظهر

Irwin M. Jacobs Qualcomm Hall
5775 Morehouse Drive • San Diego, CA 92121

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

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار
اخباری برای نشریه آینده (شماره  )172مبادرت می ورزد که متن آن از طریق
فکس تا 30سپتامبر 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

تلفن تماس 9355:ـ  552ـ 858

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

تئاتر عزرائیل وارد می شود

با هنرمندی منصور تایید و محمد اسکندری
یکشنبه  1اکتبر  2017ساعت  7بعد از ظهر
در سالن آوا پلی هاوس

Avo PlayHouse, 303 Main St, Vista, CA 92084

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

کنسرت گروه ترایتون
شنبه  7اکتبر
به مناسبت مهرگان
در مرکز ایرانیان در ساعت  7بعد از ظهر

سمینار افک
چهارشنبه 18

اکتبر در مرکز ایرانیان ساعت  6تا  8بعد از ظهر

ُجنگ فرهنگی

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان
جمعه 8سپتامبر و  13اکتبر در مرکز ایرانیان ،مجری برنامه رضا خبازیان و علی صدر

گروه فیلم و گفتگو

از ساعت  10صبح تا  1بعد از ظهر

9355ـ552ـ858

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
جلسات ماهیانه یکشنبه اول هر ماه www.mehrganfoundation.org

خانه ایرانwww.thehouseofiran.com :

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

جشن مهرگان ،یکشنبه  5نوامبر از ساعت  11صبح تا  5بعدازظهر

پایا www.paaia.www.paaia.org PAAIA

اولین جمعه هر ماه ساعت  7:30بعد از ظهر
در محل مرکز ایرانیان

Public Affairs Alliance of Iranian American

داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت  7شب در مرکز ایرانیان

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

ثبت نام شعبه 1

یکشنبه  27آگوست
از ساعت  09:30تا  12ظهر در مدرسه ایرانیان

ثبت نام شعبه 2

پنجشنبه  31آگوست
از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در مدرسه ایرانیان
کالس ها :شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  12ظهر
کالس ها :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
برای درج آگهی لطفأ با تلفن  9355ـ )858(552تماس بگیرید

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  9355ـ)858( 552

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) 232ـ 7931

انجمن دوست داران کتاب آخرین شنبه هر ماه
)American Center (IACـ Iranian
6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
ـ Tel (858) 552 9355
داکیونایت اولین چهارشنبه هر ماه
DOCUNIGHT
First Wednesday of the month

 American Center (IAC) at 7 pmـ at the Iranian

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

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

www.ialsn.org
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آشنایی با اصطالحات مربوط به کارت های اعتباری
آرین اقبالی

مالکیت مجدد یا  Repossessionچیست؟
اگر کسی نتواند برای دو یا سه ماه متوالی از عهده پرداخت اقساط ماهانه
اتومبیل خود برآید ،چه آن را خریده ( )Purchaseو چه اجاره ( )Leaseکرده باشد،
در این حالت بانک یا مؤسسه مالی وام دهنده ( )Finance Companyاقدام
به پس گرفتن اتومبیل او خواهند کرد؛ چه با اجازه و چه بدون اجازه وی .به
این عمل ،مالکیت مجدد یا ( )Repossessionمی گویند که در اکثر مواقع
به صورت مختصر  Repoنیز از آن یاد می شود.

مخالفت با جنگ

معلم :خوب ،بهرام ،خوشحالم که با جنگ مخالفی ،می توانی بگویی که چرا
جنگ برای همه ملت های جهان زیان آور است؟
بهرام :برای این که هر وقت که جنگ می شود ،علت داستان و نتیجه آن
جنگ را در کتاب های تاریخ می نویسند و سال به سال کتاب های تاریخ برای
دانش آموزان و دانشجویان همه ملت های جهان مشکل تر می شود.

در نمایشگاه نقاشی

این تابلو را دیگر چرا به دیوار این نمایشگاه آویزان کرده اید؟ باور نمی کنم
که حتی یک نفر هم پیدا بشود که از این نقاشی سر در بیاورد.
برای این که هرچه گشتیم ،نتوانستیم نقاش آن را پیدا کنیم ،و گرنه خودش
را به جای این تابلو به دیوار آویزان می کردیم.

اگر در این وضعیت بانک یا مؤسسه مالی وام دهنده طرف قرارداد اتومبیل را
پس گرفته و ضبط کند نباید چنین فرض کرد که موضوع به همین جا خاتمه
یافته است .در این وضعیت نیز فردی که از نظر مالی طرف قرارداد است و
اسناد مربوط به خرید یا اجاره اتومبیل را امضاء کرده ،براساس همان اسناد
و قرارداد امضاء شده ،هنوز موظف به پرداخت باقیمانده اقساط بدهی خود تا
پایان مدت قرارداد ( دو ،سه و یا  5سال) بسته به نوع قرارداد می باشد.

درد دل با پدر

اگر خریدار یا اجاره کننده اتومبیل به هر دلیلی توان پرداخت اقساط ماهانه
مربوط به آن را نداشته باشد و خودش ،زودتر از تاخیرهای آتی در پرداخت،
به فروشنده مراجعه کرده و اتومبیل را پس بدهد یا این که بنا به دالیلی
از خدمات پس از فروش اتومبیل مذکور راضی نبوده و خودش داوطلبانه
ماشین را به فروشنده یا بانک یا مؤسسه وام دهنده عودت دهد ،این عمل
 Voluntarily Repossessionیا «عودت داوطلبانه» خوانده می شود.

گفتگوی دو پدر

پس از  Repoچه اتفاقی رخ می دهد:
بانک یا مؤسسه وام دهنده ،اتومبیل را پس از  Repoکردن ،به حراج یا
مزایده ( )Auctionگذاشته و خواهد فروخت .در اکثر مواقع قیمت حراج
شده اتومبیلی که  Repoمی شود بسیار پایین تر از قیمت واقعی آن است.
در نتیجه پس از فروش ،ما به التفاوت مبلغ به دست آمده از طریق حراج یا
مزایده با قیمت واقعی اتومبیل به اضافه تمامی هزینه های جانبی مربوط به
فروش مجدد به حساب خریدار یا اجاره کننده اولیه گذاشته شده و بانک یا
مؤسسه وام دهنده او را موظف به پرداخت آن مبلغ خواهد کرد.
چنانچه باز هم نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده کوتاهی شود ،پرونده
خریدار یا اجاره کننده اولیه به یک مؤسسه یا کمپانی جمع آوری بدهی ها
( )Collection Companyواگذار شده و آنها درصدد گرفتن بدهی
برخواهند آمد.
به خاطر داشته باشید که تمامی این موارد به سازمان های گردآورنده
اطالعات مالی اشخاص و مؤسسات ( )Credit Bureauنظیر
 ،Transunion، Equifaxو  Experianگزارش شده و در تاریخچه
وضعیت اعتباری خریداران و معامله کنندگان ثبت می شود .یک چنین
وضعیتی ،همچنین ،موجب بروز مشکالت فراوانی در خرید یا اجاره اتومبیل های
بعدی می گردد.
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در داروخانه

مشتری :آقا ،نصف قرص سردرد به من بدهید.
دارو فروش :چرا نصف قرص؟
مشتری :برای اینکه نصف سرم درد می کند.
پسر :پدر ،خیال نمی کنم که مادرم چیزی از بچه داری سرش بشود.
پدر :این چه حرفی است که می زنی! چطور شد که به این فکر افتادی؟
پسر :آخر ،شب ها که من خوابم نمی آید و می خواهم بنیشینم و تلویزیون
تماشا کنم ،می گوید« :برو بخواب!» صبح ها هم که من خوابم می آید و
نمی توانم چشم هایم را از زور خواب بازکنم ،بیدارم می کند و می گوید:
«زود باش ،پاشو! مدرسه ات دیر می شود».
پسرم همیشه غرغر می کند و از من پول می خواهد
خوب ،با این پول هایی که از شما می گیرد چه کار می کند؟
نمی دانم ،برای این که تا حاال پولی به او نداده ام.

بزن عقب

یک روز مردی سوار تاکسی شد .وقتی که به مقصد رسید ،از راننده پرسید:
«کرایه چقدر می شود؟»
راننده گفت« :بیست و پنج ریال».
مرد یک بیست ریالی به راننده داد و گفت« :من بیش از این پول همراه
ندارم».
راننده گفت« :کرایه شما بیست و پنج ریال است و کمتر از آن قبول نمی کنم».
مرد دوباره سوار تاکسی شد و گفت«:حاال که این طور است ،به اندازه پنج
ریال تاکسی را بزن عقب».

جایش گذاشتم

استاد چمدان به دست ،وارد گاراژ شد .بلیتش را نشان داد و سوار اتوبوسی
شد که به اصفهان می رفت .اتوبوس به راه افتاد .چند کیلومتری که از شهر
دور شد ،استاد چشمش را به یک گوشه دوخت و به این فکر افتاد که چیزی
را فراموش کرده است .از آن به بعد ،در تمام طول راه ،همین طور بهت زده،
سرش را می خاراند و فکر می کرد که چه چیز را جا گذاشته است.
استاد هر چه فکر کرد ،چیزی به یادش نیامد ،عاقبت اتوبوس به اصفهان
رسید .استاد سوار تاکسی شد .وقتی که به خانه رسید ،دخترش در را باز
کرد و با تعجب پرسید« :پدر ،پس مادرم کو؟»
استاد فریادی کشید و گفت« :آهان! حاال یادم آمد .دخترم ،یادم رفت که
مادرت را همراه بیاورم .او را توی راهروی مهمانخانه جا گذاشتم!»

Membership or Subscription Application
Name: ..............................................................................................
Address:.......................................................................................................................................................
City:...................................................................................................
State.................................................................................................
Zip.....................................................................................................
( ) ……………………. …… Fax:

) ..........................................................

( Tel:

 Mail: ........................................................................................................................................................ـ E
Membership:
r $55 Family

r $40 Individual

r $20 Students r $30 Senior
r $ other

r $100

r $500

Donation: r $1,000

Peyk Subscription: r $30
r Check enclosed
r MC r Visa

جشن مهرگان

r Card #: ..................................................................................................................................................
Expiration Date:............................................................................

مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن های ایران است که در مهر
روز از برج مهر برگزار می شود .مهرگان پس از نوروز بزرگترین جشن
ایرانیان باستان بوده است .این جشن در جوامع ایرانی خارج از ایران نیز
به گستردگی برگزار می شود.

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند

Persian Cultural Center Presents

Film & Discussion

Every First Sunday of the Month

Show Time: 6:00 9:00 pm

Design: Saeed Jalali

جشن مهرگان در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار می گردد .زرتشتیان
ایران و خارج از ایران آن را در دهم مهر یا نزدیک ترین زمان به دهم مهر
و یا پیش از آن برگزار می کنند .این جشن در مهرروز آغاز می شود و
شش روز به درازا می انجامد و در روز رام روز به پایان می رسد .نخستین
روز جشن ،مهرگان عامه (همگانی) و واپسین روز جشن ،مهرگان خاصه
نامیده می شود .در زمان ساسانیان بر این باور بودند که اهورامزدا یاقوت
را در روز نوروز و زبرجد را در روز مهرگان آفریده است و از دیر باز ایرانیان
بر این باور بودند که در این روز کاوه آهنگر علیه ضحاک به پا خواست و
فریدون بر اژی دهاک (ضحاک) غلبه کرد .مردم ایران از هزاره دوم پیش
از میالد ،مهرگان را جشن می گیرند .مهرگان نیز همانند نوروز با آیین
یگانه و آداب و رسوم ویژه برگزار می شود .مهر یا میترا در زبان فارسی
به معنای فروغ ،روشنایی ،دوستی ،پیوستگی ،پیوند و محبت است و
ضد دروغ ،دروغ گویی ،پیمان شکنی و نامهربانی کردن .فلسفه جشن
مهرگان سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت هایی است که به انسان
ارزانی داشته و استوار کردن دوستی و مهرورزی میان انسان ها است.

r Credit Card:

فیلم
و گفتگو 6790 Top Gun Street, Suite 7
San Diego, CA 92121

 American Centerـ Iranian
6790 Top Gun St. #7
San Diego، CA 92121
Information: 858-552-9355

اولين يكشنبه هر ماه

E-mail: pcc@pcsd.org
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یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد*
شنبه  ۱۵جوالی ـ  ۲۰۱۷ساعت  6:45بامداد

بدون صدای ساعت کوکی و خودبخود از خواب بیدار
می شوم .دیشب حسابی خوب خوابیده ام ،بعد از
چند شب متوالی که کم خوابی داشتم .صبح خیلی
زود روز تعطیل است و این فرصت هست که بیشتر
بخوابم ،ولی بدنم می گوید که استراحت کافی کرده،
و شور و شوقی که برای امروز و برنامه های فشرده اش
دارم ،خیال خواب بیشتر را از چشم هایم به کلی می
رباید .در حالی که نیم خیز می شوم تا این روز دل
انگیز را آغاز کنم ،در حال کش و قوس نگاهی به
گوشی تلفن همراهم می اندازم تا مطمئن شوم تغییری
در قرار مالقاتی که امروز دارم پیش نیامده باشد؛ که
ناگاه چشمم به آخرین مسجی که دوستانم در گروه
مشترکمان در حال رد و بدل کردن هستند می
افتد« ...آری ،خیلی زود بود ،روحش شاد!!» تمام
بدنم یخ می کند چون حدس می زنم موضوع از چه
قرار است ...باز هم باور نمی کنم ،جستی می زنم و
کامپیوترم را روشن می کنم و ایستاده پشت مانیتور،
صفحات اول روزنامه ها را ورق می زنم ،نخستین
ساعات بامداد ،حدود یک صبح این خبر منتشر شده
است« :ملکه ی ریاضی جهان چشم فرو بست »...
هنوز در لباس خوابم هستم با موهای نامرتب و چشمانی اشکبار ،به یکی از
نزدیک ترین دوستانم زنگ می زنم ...فشار این همه ماتم در یک لحظه توانم را
بریده است و نیازمند گوشی برای شنیدن این همه درد هستم اگر که شانه ای
نیست برای گریستن ...بالفاصله گوشی را برمی دارد و اولین جمله ای که به من
می گوید این است که «آری! با خبر شده ام  »...حتی قبل از سالم کردن...
انگار زبان باز نکرده ،او می داند چرا صبح به این زودی به او زنگ زده ام ،که
سخن نگفته باشی ،به سخن رسیده باشد** ...کامال شوکه ام ،به او می گویم
کامال شوکه ام ...تنها ده روز است که خبر بیماریش همه جا پخش شده ،و من
خودم را برای یک بازه ی یک ساله آماده کرده بودم ،و نه ده روز ...تصویر پای
تلفن با لبانی خاموش فقط به پریشانی من می نگرد و بی آن که هیچ بگوید فقط
آه می کشد...

شنبه  ۲۲جوالی  ۲۰۱۷ـ عصر گاه

یک هفته گذشته ،آن جسم ماتم زده و آن روان پراندوه را آماده می کنم تا به
مجلس یادبود برود ...خودم کجا هستم؟ هنوز غرق در عظمت همه ی این
اندوهی که یک شبه پیدا شد؛ این چنین ساکن روان که منم*** ...چقدر
عجیب ،چقدر بیرحم ،چقدر آنی؟ ...آیا بار اولی است که از این هیوالی کشنده
می شنوی؟ مسلما نه!؟ آیا فالن مریض و فالن بیمار و بهمان بیمارستان را یادت
نیست؟ چرا!! پس چرا این همه بهت؟ این همه حیرت؟ راستی کدام لباسم را
بپوشم که تو دوست داشته باشی؟ و زهی دل به امید صدایی که مگر در او رسد*!
همان طور ایستاده پای لباس های آویزان باز پرت می شوم به همه خاطرات
بچگی ،به مدرسه ،به روزهای کنار هم بودن مان .سعی می کنم یادم بیاید
آخرین بار کی دیدمش ...آخرین بار؟ آخرین !!! ...آخ مریم ،آخر چرا؟ چرا این
همه سکوت ...چرا بی هیچ سخن و دیدار و گفتگویی؟ که به وداعی دل غمدیده
ی ما شاد نکردی* قبل از آن که ما را در این همه بهت و حیرت واگذاری؟ این
چگونه رفتنی بود؟! باز به خودم می آیم و هنوز روبروی آینه ایستاده ام و میان دو
انتخاب مانده ام :سفید یا مشکی؟
آرام آرام با یکدیگر و دست در دست هم به سمت مجلس یادبود حرکت می کنیم،
و هیچ کدام مان به این همه آهستگی عادت نداریم ،نه من و نه اتوموبیلم .انگار او
هم در این سوگواری مرا همراهی می کند ...به ترانه ی از همایون گوش میکنم
که می نالد و ناله هایی در آن کوه که فریاد نکرد* و آرام آرام با من می گرید ...این
تصنیف را سیامک آقایی در سوگ استادش پرویز مشکاتیان ساخته و به صحنه
برده چرا که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد* .دکتر فرنودی می گوید آرزو داشت
هم اکنون مریم پشت آن بلندگو نشسته بود و در مدح او سخن می گفت و هربار که
می خواند :گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست* ،بغض عجیبی می کند
ولی ادامه می دهد که :بس حکایت های شیرین باز می ماند زمن* .مهندس
بازرگان از خاطرات مالقات هایش با خانواده ی مریم و خود مریم در ایران می گوید
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و او را خوارزمی و خیام زمان یاد می کند .او نقل می کند
که عالمان زنده هستند تا زمین زنده است**** و آرزوی
دکتر فرنودی را برای خودش تکرار می کند...

شنبه  ۵آگوست ۲۰۱۷

سردبیر مجله با من تماس می گیرد ،هیچ مطلب آماده ای
ندارم ولی هزاران فکر و ایده در کله ام موج می زند؛ کدام
را می خواهید؟ و او با دست و دلبازی تمام می گوید که هر یک
از آنها کار است فقط تا هفته ی دیگر برسان ...چشمانم
را می بندم و لحظه ای فکر می کنم که تا هفته ی دیگر
یک ماه از آن تاریخ می گذرد ...یک ماه لعنتی ...باشد
در مورد او می نویسم با این که برایم سخت است .همه
حرف ها گفته شده و بزرگان و فالسفه زیباترین مرثیه
ها و ستایش ها را برای تو سروده اند و کالم در خور
دیگری باقی نمانده .می دانم که تو در آرامشی ،می دانم
با روسفیدی و با بهترینی از آنچه که می توانست انجام
شود از قلب آتش و پستی و بلندی ،چون ققنوسی
بر آمدی و مفاهیمی چون افتخار ،امید و الهام بخشی
را جان تازه ای دادی .فقط می خواهم بگویم که الزم
نبود کار به اینجا بکشد تا جهان تو را ستایش کند ،تو در تابستان  ۲۰۱۴باالترین
ستایش ها را از طرف همه ی جهانیان من جمله همه ی ما دوستانت شده بودی
ولی اکنون که عزم رفتن کردی پس بدرود!! راهت را ادامه می دهیم و از تو برای
پوالدین اراده و سختکوشی و تبلور هستند
همه ی آنانی که دنبال سرلوحه های
ِ
می گوییم ...یادت گرامی ملکه ریاضی جهان و نامت برای همیشه در دل جامعه
ی علمی جهان زنده است و پر فروغ ،پروفسور مریم میرزاخانی! بدرود!!
* حافظ
** بیدل دهلوی
*** موالنا
**** منسوب به حضرت علی

بیوگرافی مختصرمریم میرزاخانی

دکتر یاسمن جالدت  ۱ ۲آگوست ۲۰۱۷

مریم میرزاخانی ( ۱۳اردیبهشت  ۱۳۵۶ـ  ۲۳تیر  )۱۳۹۶ریاضی دان ایرانی ـ
آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد بود .میرزاخانی در سال  ۲۰۱۴به خاطر کار
بر روی «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه ای آنها» برنده
مدال فیلدز شد ،که باالترین جایزه در ریاضیات است .وی تنها زن و تنها ایرانی
برنده مدال فیلدز است .زمینه تحقیقاتی او مشتمل بر نظریه تایشمولر ،هندسه
هذلولوی ،نظریه ارگودیک و هندسه هم تافته بود .مریم میرزاخانی در دوران
تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران ،برنده مدال طالی المپیاد جهانی ریاضی
در سالهای ( ۱۹۹۴هنگکنگ) و ( ۱۹۹۵کانادا) شد و در این سال بهعنوان
نخستین دانشآموز ایرانی نمره کامل را به دست آورد .وی نخستین دختری بود
که در المپیاد ریاضی ایران طال گرفت و به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت؛ و
نخستین دانش آموز ایرانی بود که دو سال مدال طال گرفت .او سپس در سال
 ۱۹۹۹مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود
را در سال  ۲۰۰۴از دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک مولن ،از دیگر
ذهن جوان
برندگان مدال فیلدز ،گرفت .از مریم میرزاخانی بهعنوان یکی از ده
ِ
برگزیده سال  ۲۰۰۵از سوی نشریه پاپیوالر ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشته
ریاضیات تجلیل شد .میرزاخانی برنده جوایزی چون جایزه ستر از انجمن ریاضی
آمریکا در سال  ۲۰۱۳و جایزه کلی بود .وی از یازدهم شهریورماه ( ۱۳۸۷اول
سپتامبر  )۲۰۰۸در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته ریاضیات
بود .پیش از این ،او استاد دانشگاه پرینستون بود .در تیر  ۱۳۹۶اعالم شد
میرزاخانی به دلیل ابتال به سرطان در بیمارستانی در آمریکا بستری شده است.
میرزاخانی از چهار سال پیش تر به سرطان سینه مبتال بوده و در بیست و سوم
تیر  ۱۳۹۶در چهل سالگی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت.
[برداشت از ویکی پدیا]
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انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
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در این دو گردهمایی کتاب های دیگر معرفی شدند:
• از خواب می ترسیم ،نوشته هادی خورشاهیان
• بنی آدم ،نوشته محمود دولت آبادی
• فیل در تاریکی ،نوشته قاسم هاشمینژاد
• تونل ،نوشته ارنستو ساباتو
• شمایل مانا ،مختار پاکی (رمان) ،نشر علم
• باید حرفای دیشبمو جدی می گرفتی ،محمدرضا مرزوقی
• مثنوی و چند داستان موالنا ،سیروس شمیسا
• تله موش ،نوشته آگاتا کریستی
• اختراع انزوا ،نوشته پل آستر ،ترجمه بابک تبرایی
)(The Invention of Solitude, by Paul Auster
• To Persia, with Love by Doreen Corley
• Plays One by Yasmina Reza
• San Diego Writers, Ink: A Year in Ink,
Anthology Volume 10 – Edited by Judy Reeves
• Forty Rules of Love by Elif Shafak
• History of Future Cycles by Jack London
همچنین داستان کوتاه «علی اکبر خوان» توسط نویسنده آن خوانده
شد و سپس مورد بحث قرار گرفت.
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گردهمایی انجمن دوستداران 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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در گردهمایی ماه جون ،داستان «مرد یخی» هاروکی موراکامی
موضوع اصلی بحث و بررسی شرکت کنندگان بود.
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گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب سن دیگو در بیست و پنجم
جون و بیست و نهم جوالی  2017برگزار گردید.
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 1ـ اسب اصیل نجیب ـ از بازیگران قدیمی خانم در سریال های ایرانی
 2ـ همگانی ـ پابند و گرفتار ـ سالم و سالمت  3ـ خروس صحرایی ـ
مقصود و مطلوب ـ از انجیل های چهارگانه  4ـ غوزه پنبه ـ نامی دخترانه
ـ شتر قوی هیکل ـ قصد و اراده  5ـ کاروانساالر آواز موسیقی اصیل ایرانی
ـ از رشته های ورزش رزمی ـ آدمکش  6ـ ایالتی در هندوستان ـ تشنه
فریب ـ سواره  7ـ چاپارخانه امروزی ـ سترون ـ روز  8ـ شاعر و عارف به
نام ایران در قرون ششم و هفتم و صاحب اثر «تذکره االولیا»  9ـ از انواع
جمله در دستور زبان ـ علم و آگاهی ـ اسباب خانه  10ـ حرکتی در ورزش
ژیمناستیک ـ شهری در استان خراسان رضوی ـ از نوشت افزار
 11ـ از نام های امام زمان ـ عقیده و نظر ـ گلی خوشبو  12ـ لقب
سالطین پیشدادی ـ اسب بارکش ـ خوش اندام ـ سرخود  13ـ عریان ـ
محکم و استوار ـ مرشد  14ـ اتومبیل جهانگردی ـ اولین فصل سال ـ
جوانمرد  15ـ اثری از الکساندر دومای پدر ـ عزیز و ارجمند.
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 12ـ نام آذربایجانی ـ شهری در استان فارس ـ کامل کننده کلیله
 13ـ غذای تزریقی ـ پراکنده و از هم پاشیده ـ طالی سیاه
 14ـ از بین رفته ـ اسبابی برای اندازه گیری میزان تابش اشعه نورانی
 15ـ پدر مرده ـ نوعی طالق ـ نرم و لطیف.

شماره  171مهر ــ آبان 1396

25

