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وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

روزهای یکشنبه از ساعت 9/5  تا 1 بعد ازظهر در
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 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 
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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.

175  علی صدر

 

یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی

وقتی خبر کشتار دانش آموزان و معلمان مدرسه ای در پارکلند فلوریدا در روز والیتن منتشر گردید، قلب همه 
انسان های با وجدان فشرده شد. یک کشتار جمعی دیگر! خشم مردم دوباره برانگیخته شد. ولی مسئوالن کشور 
از کنگره تا کاخ سفید فقط اظهار تاسف کرده و برای آنها دعا کردند. دوباره ندای مردم برای کنترل بیشتر فروش 
و حمل سالح اوج گرفت. مثل هر بار دیگر، دوباره مسئولین دولتی وعده هایی دادند و انتظار می رفت این خبر 
هم بعد از چند روز در زیر انبوه خبرهای بنگاه خبرسازی کاخ سفید به فراموشی سپرده شود، ولی این بار متفاوت 
بود. دانش آموزان مدرسه مارجوری استونمن داگالس، که هفده تن از همکالسی ها و معلمین خود را از دست 
داده بودند، به پا خاستند و به گردهمآیی و تظاهرات پرداختند. گفتند ما به دعای شما احتیاج نداریم. گفتند 
وقت تغییر است. اِما گنزالس، یکی از دانش آموزان این مدرسه، در حالی که مرتب اشک های خود را پاک می کرد 
گفت: سیاستمدارانی که با حمایت »ان آر ای« در صندلی های طالیی خود در هاوس و سنا نشسته اند و می 

گویند هیچ کاری نمی شود کرد ما می گوییم »بی اس«. 

به زودی چهره و سخنان این دانش آموزان در شبکه های اجتماعی و تلویزیون ها پخش شد. خیلی ها پا به 
پای آنان گریستند. این پدیده ای متفاوت بود. نمایندگان دانش آموزان به کنگره و کاخ سفید رفتند و به طور 
خالصانه سیاستمداران را به چالش کشیدند. به رهبری آنان در روز چهاردهم مارچ در اکثر مدارس کشور دانش 
آموزان به مدت هفده دقیقه از کالس ها به عنوان اعتراض بیرون ریختند. در بیست و چهارم مارچ در پیش 
از هشتصد شهر آمریکا و چندین شهر دنیا تظاهرات گسترده بر علیه »ان آر ای« و برای وضع قوانین محکم تر 
برای خرید و استفاده از اسلحه برگزار شد. میلیون ها نفر در سراسر دنیا به سخنان این دانش آموزان گوش فرا 
دادند.در گردهم آیی میلیونی واشنگتن دی سی، دیوید هاگ گفت به سیاستمداران طرفدار »ان آر ای« که اجازه 
چنین جنایاتی را داده اند باید بگویم که رزومه خود را آماده کنند. کمرن کاسکی خطاب به مسئولین گفت یا 
واقعا نماینده باشید و خواست مردم را پیش ببرید یا بزنید به چاک. اِما گنزالس در پشت تریبون نام دوستان و 
هم مدرسه ای های از دست رفته اش را گفت و بقیه وقت خود را به سکوت گذراند، به این نشان که نمی توان 
سکوت کرد. همراه با او میلیون ها نفر گریستند. دانش آموزی از جنوب لس آنجلس از همان تریبون گفت اگر 
شما هر از چندی از یک تیراندازی در مدرسه ای باخبر می شوید و احساساتی می شوید، ما هر روز در میدان 
جنگ زندگی می کنیم. دیگر خسته شده ایم از بس سرهر کوچه و خیابان شمع و گل و بادکنک دیدیم. این ها 

بچه های این کشورند که هر روز با اسلحه درو می شوند.

برای من و مطمئنم برای بسیاری از شما این نسیمی جانفزا در این دوران وانفسا بود. یک موج و حرکت غافلگیر 
کننده و خارج از انتظار. این حرکت از بسیاری جنبه ها تازگی داشت و سیاستمداران را غافلگیر کرد. این بار بچه ها 
و نه پدر و مادرهایشان، به اعتراض همه جانبه پرداختند. آنها خالصانه و بدون درگیر شدن در سیاست بازی 
حرف خود را زدند و اثر هم گذاشت. همان طور که دیدید در فلوریدا، که یکی از پایگاه های مهم »ان آر ای« 
است و بسیاری از قوانین عقب افتاده درباره سالح از آنجا منشا گرفته، چند قانون کنترل سالح را به تصویت 
رساندند و فرماندار همیشه طرفدار »ان آر ای« آن را امضا کرد. در کنگره هم قوانینی در کنترل فروش اسلحه 
و نوع اسلحه در دست تصویب است. آقای ترامپ که خود سی ملیون دالر از »ان آر ای« برای کمپینش دریافت 
کرده، نمایندگان جمهوریخواه را افشا کرد و گفت آنها از »ان آر ای« می ترسند. دمکرات ها هم که عمدتا پس 
از کشتار سندی هوک در 2012 به خیل طرفداران وضع قوانین کنترل سالح پیوسته اند، این بار و در این موج 
اکثرا با خواست مردم همراهی کردند. در نظر داشته باشید که طبق آمار منتشر شده بیش از نود درصد مردم 
خواستار کنترل بهتر و وضع قوانین محکم تر نظیر کالیفرنیا هستند ولی نمایندگان جمهوریخواه و کاخ سفید در 
مقابل آنها ایستاده اند. این موج جدید تاثیر خود را در جنبه اقتصادی هم گذاشته است. همان طور که دیدید وال مارت و 
فروشگاه ورزشی دیکز، خود قوانین محکم تری را در پیش گرفتند و فروش سالح های کشتار جمعی را محدود 

کردند. بسیاری از شرکت های مهم با »ان آر ای« خط کشی کردند. اینها اثرهایی نیست که از بین برود. 

این جوانان اثر خود را گذاشتند. آینده از آن آنان است. در نظر بگیرید که نسل ما و قبل از ما در مورد آنان کوتاهی 
کرده است. محیط زیستی آلوده، جنگ های خانمان برانداز، آموزش و پرورش ورشکسته، دنیایی نا امن و دولت 
هایی واپسگرا و در خدمت یک در صدی ها برای آنان به ارمغان آورده ایم. باشد که خود این جوانان سکان را به 

دست گیرند و آینده روشن تری برای خود ایجاد کنند.

نوه ده ساله مارتین لوتر کینگ در گردهم آیی بزرگ واشینگتن گفت پدربزرگم رویایی داشت که روزی خواهد 
رسید که انسان ها نه بر اساس رنگ پوست بلکه بر اساس منش و سرشت خویش قضاوت شوند. من هم رویایی 

دارم و آن این است که روزی در جهانی بدون اسلحه زندگی کنیم.
باشد که در این رویا سهیم شویم و در تحقق آن بکوشیم. 
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اخبار کانون

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
نوروز

فضای اجتماع ایرانیـ  آمریکایی سن دیگو طی دو ماه گذشته آکنده از بوی بهار 
و عطر نوروز بود و ما با برگزاری جشن های متعدد به استقبال سال نو ایرانی 
رفتیم: برنامه های گوناگون اجرای موسیقی ایرانی در کتابخانه های سراسر شهر، 
جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان در هتل مریات الهویا، جشن سبزه کاری 
مدرسه ایرانیان و جشن نوروز مدرسه ایرانیان در مدرسه مانت کارمل، جشن 
چهارشنبه سوری و سیزده بدر در پارک ان تی سی و البته روز ایران و جشن 

نوروز خانه ایران در بلبوا پارک.

جشن چهارشنبه سوری – سیزدهم مارچ ۲۰۱۸
هزاران تن از شهروندان شهر سن دیگو در آخرین سه شنبه شب زمستان به 
خانه  و  دیگو  ایرانی سن  متخصصین  انجمن  ایرانیان،  فرهنگی  کانون  دعوت 
ایران در پارک ان تی سی گرد هم آمدند تا با موزیک دی جی جولیوس و پذیرایی 

رستوران های بلبوا و کباب النج، چهارشنبه سوری را دور هم جشن بگیرند.

جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو – هفدهم مارچ ۲۰۱۸
جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان در هتل مریات الهویا با هنرنمایی کامران و 
هومن و با اجرای برنامه شلی زمردی و موسیقی شاد دی جی ال در کنار سفره 
هفت سین نوروزی برگزار شد. هنرمندان آکادمی رقص کانون فرهنگی ایرانیان 

طبق رسم هر ساله در این مراسم هنرنمایی کردند.

عید دیدنی – بیست و سوم مارچ ۲۰۱۸
کانون فرهنگی ایرانیان برای نخستین بار نوروز را در مرکز ایرانیان با مراسم عید 
دیدنی، رقص و موسیقی و در کنار سفره هفت سین جشن گرفت. شرکت در این 

مراسم برای عموم آزاد بود. 

سیزده بدر – اول آوریل ۲۰۱۸
چندین هزار نفر از شهروندان سن دیگو برای مراسم سیزده بدر در پارک ان تی 
سی به پیک نیک رفتند. موزیک سیزده بدر توسط دی جی جولیوس و پذیرایی 

توسط رستوران های بلبوا و اطلس انجام شد.
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گزارش جنگ فرهنگی
ُجنگ  نام  با  برنامه ای  ماه  هر  دومین جمعه  در  که  است  از چهار سال  بیش 
به  در ذهن عالقمندان  برنامه ای که  اجرا می شود،  ایرانیان  مرکز  در  فرهنگی 
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 – مارچ ۲۰۱۸
به دلیل تراکم برنامه های نوروزی برگزار نشد.

ُجنگ فرهنگی سن دیگو – سیزدهم آوریل ۲۰۱۸
این برنامه در مرکز ایرانیان و با اجرای رضا خبازیان برگزار شد. میهمان نخست 
برنامه خانم شهری استخری – شهروند نمونه شهر سن دیگو، مدیر خیریه یک 
دالر در ماه و اسکالرشیپ  فاند – به گفتگو درباره خدمات اجتماعی و خیریه و 
برنامه اجرای  پرداخت. بخش بعدی  ـآمریکایی  ایرانی  نقش پیشکسوتان جامعه 
شاهنامه خوانی به سرپرستی هنرمند تئاتر اهل سن دیگو آقای محمود بهروزیان و 
با همکاری خانم دکتر رانا سلیمی و آقای علی پیروزیان بود. در بخش آخر برنامه، 
آقای دکتر آرش کمالیان – موسیقیدان و نوازنده مقیم اورنج کانتی – درباره آموزش 
موسیقی به شیوه پیش ردیف و موقعیت موسیقی در جامعه امروز ایران به گفتگو 

نشست. او سپس قطعاتی از موسیقی کالسیک ایرانی را بر روی تار اجرا نمود.

نمایشنامه خوانی Mina’s Revolution )انقالب مینا( – 
بیست وچهارم فوریه ۲۰۱۸

بر  و  هالم  دیوید  پاول  کارگردانی  به   Mina’s Revolution نمایشنامه خوانی 
اساس کتابی به همین نام نوشته  نویسنده اهل سن دیگو خانم مهرنوش مزارعی 

در مرکز ایرانیان و به زبان انگلیسی روی صحنه رفت. 

کنسرت گروه ُدرناب – سوم مارچ ۲۰۱۸
گروه ُدرناب با گروهی از نوازندگان سازهای ایرانی و غیرایرانی بر روی صحنه 

مرکز ایرانیان رفت.

فيلم و گفتگو
مياد  فيلم خوابم  پخش  به  اقدام  مارچ  ماه  در  کانون  گفتگوى  و  فيلم  گروه 
ساخته رضا عطاران )محصول ١٣٩٠( كرد. در ابتدا مجرى برنامه، محمودرضا 
پيروزيان به معرفى رضا عطاران پرداخته و اعالم كرد كه اين فیلم اولين کار 
او در مقام كارگردانى يك فيلم بلند است. عطاران موفق شد سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانی بخش نگاه نو را در سی امین دوره جشنواره فیلم فجر براى 
اين فيلم كسب كند. همچنين اكبر عبدى سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد و ناصر گيتى جاه لوح تقدیر بهترین بازیگر مرد را از اين جشنواره 
دريافت كردند. پس از نمايش فيلم، در قسمت دوم برنامه، به بحث و تبادل 

نظر در مورد فیلم پرداخته شد. 

جشنواره فیلمهای مستند کارستان در روزهاى  ۲۸و ۲۹ آوریل 
برگزار شد.  

شیرین  کارگردانی  به  زندگی«  »شاعران  کارستان  مجموعه  مستند  شش 
برق نورد، »پازلی ها« به کارگردانی مهدی گنجی، »مادر زمین« به کارگردانی 
کارگردانی محسن  به  »بنیان گذار محک«  و  »طبرستانی ها«  افضلی،  مهناز 
تهیه کنندگی  و  عظیم پور  بهرام  کارگردانی  به  آتش«  تا  »پنبه  و  عبدالوهاب 
از نمايش سه فيلم  بعد  مجتبا میرتهماسب نمایش داده می شوند. هر شب 
جلسه پرسش و پاسخ با خانم رخشان بنى اعتماد، آقاى مجتبى ميرتهماسب 

و كارگردانان فيلم ها برگزار گردید.

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان طی دو ماه گذشته در تاریخ های 
چهاردهم مارس و هجدهم آوریل در محل مرکز ایرانیان برگزار شد. 
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

درون گرایی و برون گرایی
سال های دبستان و دبیرستان را اگر به یاد داشته باشید می دانید که از میان 
دروس متفاوتی که در برنامه های تحصیلی گنجانده شده بودند شاید هیچ 
کالسی همانند کالس انشا نویسی برای دانش آموزان عذاب آورتر نبود. نوشتن 
در باره موضوعی که شاید زیاد هم مورد عالقه نبود کار آسانی به نظر نمی 
رسید، از موضوعات بسیار پیش پا افتاده ای مثل »فواید گاو را بنویسید« 
گرفته تا موضوعات متعالی تری همانند بیتی از سعدی و حافظ و موالنا و 
یا موضوعات بسیار مطرح اجتماعی و سیاسی همانند »کاپیتوالسیون« که 

موضوع انشای سال دوم دبیرستانی بود که من در آن تحصیل می کردم.

اگر به دنبال دلیل واقعی این عذاب بگردیم شوربختانه به یک معضل بزرگ 
فرهنگی و اجتماعی خواهیم رسید که همانند بختکی روی دوش فرهنگ 
ایرانی سنگینی می کرده و خواهد کرد. بختکی که فقط با نگاه خردمندانه 

و آموزش مداوم می تواند نسل های بعد از ما را رها سازد.

مهم ترین نگرانی که ذهن یک دانش آموز را از انشا و انشا نویسی مخدوش 
می کرد عالوه بر یافتن مطالب قابل نگارش، ایستادن در مقابل دیگر دانش 
آموزان در زمان خواندن انشا بود . به عبارت دیگر، نداشتن سواد و اطالعات 
کافی و شنیدنی با کم رویی و خجالت در هم مخلوط می شد و کالس های 

انشا نویسی را عذاب آور می نمود.

در  آموز  دانش  تشویق  عدم  در  ریشه  شنیدنی  و  کافی  اطالعات  نداشتن 
مطالعه داشت که همچنان یک معضل بزرگ در فرهنگ ماست. ولی کم 
رویی و خجالت در بافت خانواده شکل می گرفت که عموما اظهار نظر و 
بیان و بروز افکار برای نوجوانان نه تنها تشویق نمی شد بلکه مورد تشر و 

حتا تمسخر نیز قرار می گرفت. 

نوجوانی که در چنین بافت فرهنگی رشد می کرد و می کند می آموزد که 
بیان نظرات و بروز افکار کاری ناپسند است که باید از آن دوری جوید که در 
نتیجه شخص در سال های آتی زندگی خویش راهی را به جز »درون گرایی« 

برای گذران زندگی خویش نمی یابد.

نگاهی به آموزه های فرهنگی در قالب ضرب المثل ها نیز تاییدی بر این 
یا  و  باد«  بر  دهد  می  سبز  سر  »زبان سرخ  است. جمالتی چون  موضوع 
»زبان در دهان پاسبان سر است« نمایانگر این است که در فرهنگ ایرانی 
»درون گرایی« تشویق می شود و در نتیجه »برون گرایی« مورد مذمت قرار 
می گیرد. نگاهی که به شکل گرفتن و رشد »عرفان ایرانی« در فرهنگ ما و 
تفاوت فاحش آن با »عرفان هندی و یا عرفان غربی« به خوبی دلیل دیگری 

برای تشویق درون گرایی و نکوهش برون گرایی است.

با تمامی سعی و کوششی که در بافت فرهنگی به کار می رود ولی از آنجا که 
روان انسانی بسیار پیچیده است اشخاص بسیاری مبتال به این یا عادت به آن 
گشته و در اجتماع به انسان های درون گرا و برون گرا طبقه بندی می شوند.

جو  فرهنگی،  بافت  بر  عالوه 
موجود سیاسی و مذهبی نیز 
آیند  و می  یاری می آمدند  به 
که شخص را به گوش سپردن 
در  کشانند.  اطاعت محض  و 
نهایت مغز انسان در حال رشد 
در چنین جامعه و فرهنگی از 
نوشتن و یا بیان افکار خویش 
ترجیح  و  شود  می  گردان  روی 
می دهد که این گونه نظرات و 
افکار را فقط در درون خویش 
آنان  اظهار  از  و  نماید  حفظ 
به سرنوشت  نگاهی  بپرهیزد. 
به  این،  خالف  بر  که  کسانی 

بیان افکار خویش روی آوردند و مشکالت عدیده ای را که در اثر بیان نظرات 
خویش متحمل شدند آنها را بیش از پیش مصمم می سازد تا درون گرایی را 

پیشه کنند و از برون گرایی پرهیز نمایند.

جامعه  از  که  است  هنر  یک  افکار  و  نظرات  گرا حفظ  درون  اشخاص  برای 
خویش آموخته اند و آن را کلید موفقیت در زندگی خویش می شناسند. برای 
آنان، اشخاص برون گرا به نوعی ساده، کم عقل، و حراف به شمار می آیند که 
به سادگی می توان به درون آنان نگریست و به هر شکل ممکن آنان را مورد 

بهره برداری قرار داد.

برای اشخاص برون گرا نیز بیان نظرات، هر چند به ضرر مالی و اجتماعی 
آنان،  برای  گرا  درون  اشخاص  است.  زندگی  صادقانه  راه  تنها  بیانجامد، 
اشخاصی »آب زیر کاه« و »نم پس نده« هستند که با منقاش هم نمی توان 

از آنان کلمه ای شنید.

صد البته که افراد یک جامعه را نیز نمی توان فقط به این دو گروه تقسیم 
نمود. طیف وسیعی در میان این دو قطب متضاد وجود دارد که تنوع رفتاری 
بسیاری را نیز در جامعه پدید می آورد. افرادی بیشتر به این قطب و افراد 
بیان  به  نیز  ای  آن قطب متمایل می باشند. عده  به  بیشتر شبیه  دیگری 
در زبان انگلیسی Selective یا »انتخابی«« عمل می نمایند. برای مثال، 
در مسائل اجتماعی بسیار برون گرا و در مورد مسایل شخصی و خانوادگی 

بسیار درون گرا می باشند. 

یک فیلم ساز انگلیسی در سال های پیش فیلمی ساخته به نام »چگونه 
دروغ اختراع شد«. این فیلم جامعه یک شهر کوچک را نشان می دهد که 
نبود.  افراد جامعه جاری  از  زبان هیچ یک  بر  ای جز حقیقت  آن کلمه  در 
اگر از کسی نظرش را در مورد رنگ لباس یا آرایش موی خود می پرسیدید 
به راحتی می گفت که این رنگ یا این آرایش مو به هیچ وجه برازنده شما 
نیست. اگر رئیس اداره نظر شخص را در مورد روش ریاست خود می پرسید، 
آن کارمند بدون هیچ برو و برگردی از روش ریاست رئیس خویش انتقاد و یا 

تعریف می کرد.

مسلم زندگی در چنین جامعه خیالی بسیار دلچسب بود ولی متاسفانه در 
اثر یک نیاز مبرم، فردی از افراد آن شهر کوچک مجبور شد تا کلمه ای بر 
زبان براند که فاقد حقیقت بود. بیان این کلمه، شخص را از مشکل بزرگی 
که پیش رو داشت نجات بخشید. این آغاز اختراع دروغ بود و تاثیر بسیار 
مخربی در زندگی مردمان این شهر به وجود آورد و به آنان آموخت تا مکنونات 

قلبی خویش را بر زبان نرانند و درون گرایی را بر برون گرایی ترجیح دهند.

نیست  دیگری  آن  نکوهش  یا  روش  این  تشویق  نوشتار،  این  از  من  هدف 
بلکه بیشتر به دنبال ریشه یابی رفتارهای فرهنگی خویش هستم تا از این 
ریشه یابی به این نکته برسم که از خویش انسان بهتر و با آرامش بیشتری 
هستم  گرا  برون  اگر  بسازم. 
بسیاری  تفاوت  که  بیاموزم 
»بتمرگ«  و  »بشین«  بین 
از  که  هرچند  دارد،  وجود 
مورد  رفتار  یک  فقط  دو  هر 
گرا  درون  اگر  و  است،  نظر 
هستم نیز بیاموزم که تفاوت 
بیان  عدم  بین  بسیاری 
قلب  و  کتمان  و  حقیقت 

حقیقت وجود دارد.
باشد که کوشش هر یک از ما 
در راستای زندگی بهتر برای 
شهروندان مان  دیگر  و  خود 
کاری هر روزه و پیگیر باشد.
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از نوشین خورسندیانمعرفی و نقد کتاب        

خدای من، خدای من
رمان

روح انگیز شریفیان 
نشر اچ اند اس مدیا، چاپ اول ۱3۹۱

آینه چون نقش تو بنمود راست
خودشکن، آینه شکستن خطاست

روح انگیز شریفیان را که در ایران متولد شده و تحصیالت دانشگاهی خود را در 
رشته روانشناسی و تعلیم و تربیت دانشگاه وین گذرانده، اکثرا با رمان »چه کسی 
ایران، جایزه  ادبی  رمانی که معتبرترین جایزه  باور می کند، رستم« می شناسند؛ 
او در  این است که  از آن خود کرد. واقعیت  را در سال1383  هوشنگ گلشیری 
کارنامه خود دو رمان دیگر به نام های »کارت پستال« و »خدای من، خدای من« 
و دو مجموعه داستان های کوتاه به نام های »دست های بسته« و »روزی که هزار 
بارعاشق شدم« و پنج مجموعه مقاله تربیتی به نام های »مامان من تو را دوست 
ندارم«، »آخ آخ باز دعوا کردی؟«، »بدو بدو کالست دیر شد«، »اخم هایت را باز 
کن، دلم گرفت« و »بچه چرا اینقدر نق می زنی« را دارد. روح انگیز شریفیان عالوه 
بر خواندن و نوشتن، به موسیقی عالقمند است و نواختن را فرا گرفته است. او هم 

اکنون همراه همسر و دو فرزندش در انگلستان بسر می برد. 
رمان »خدای من، خدای من« با این مقدمه شروع می شود: »تنها چیزی که آنها را به 
هم وصل می کرد یک آینه بود، یک آینه که یکدیگر را در آن می دیدند، فقط همین. آن 

آینه نه شکسته بود، نه گم شده بود، و نه حتا جابجا، اما آنها با هم نبودند.« 
دانای کل، راوی رمان »خدای من، خدای من« است.  قهرمان داستان دختری 
زیبا و دو ملیتی به نام »آیینه« است. پدرش »نبی« دندانپزشکی ایرانی و مسلمان 
زاده است. مادرش »لیلیان« کاتولیکی انگلیسی است که در ایران بزرگ شده و 
ازدواج کرده است. پدربزرگ ها و مادر بزرگ های آیینه هر کدام در کشور خود و در 
با »نبی« مسلمان  ازدواج  برای  و مذهب خود متعصب هستند. »لیلیان«  مرام 
شده و »نبی« هم برای ازدواج با »لیلیان «مسیحی شده، اما خودشان می دانند 
که نه اعتقاد واقعی به اسالم دارند و نه مسیحیت. ازدواج آنها از ابتدا با عشق 
همراه بوده اما مشکالت کم کم خود را نشان داده اند، به گونه ای که با وجود دو 
فرزندشان »آیینه« و »آلبرت« باالخره از هم جدا شده اند. »لیلیان« دو فرزندش 
را با خود به انگلستان برده، در حالی که »آیینه« ایران را دوست داشته و دارد، 
و برادرش انگلیس را. »آیینه« نمی تواند »آقا جون« و »عزیز«، پدربزرگ و مادر 
بزرگ ایرانی اش را فراموش کند. او عاشق عمه هایش »آسیه« و »آمنه« است. نماز 
خواندن آنها را دوست دارد و در کنار آنها به آرامش می رسد، اما »آلبرت« کامال از 
ایران دل کنده است. » لیلیان« در انگلیس با مردی از طبقه خود ازدواج می کند 

ولی »نبی« تالشی برای ازدواج  مجدد ندارد. 
»آیینه« در انگلیس پزشکی خوانده و همه گمان می کنند به خاطر پدرش این 
رشته را انتخاب کرده اما در واقع او پسری به نام »داور« را در ایران دوست دارد 
که قصد داشته پزشکی بخواند. »آیینه« به طور اتفاقی با یک یهودی روشنفکر 
به نام »جاناتان« در قطار آشنا می شود و با او ازدواج کرده و صاحب سه فرزند 
می شود. شوهرش سال ها بعد در اثر بیماری از بین می رود و پس از آن، »آیینه« 
به اصرار پدر تابستان به ایران می آید. به شکلی کامال اتفاقی »داور« را می بیند. 
دنبال  به  »داور«  ندارد،  مذهبی  اعتقاد  و  شده  پزشک  که  »آیینه«  خالف  بر 
الهیات رفته. اوج داستان صحبت های بین »آیینه« و »داور« در ماشین »داور« 
است. آنها از درون آینه ماشین یکدیگر را می بینند و با هم حرف می زنند. دنیای 
آنها با هم خیلی متفاوت است. »داور« اصرار دارد که »آیینه « را متوجه خدا و 
مسلمانی کند اما »آیینه« زیر بار نمی رود. بحث های مذهبی، سیاسی و اجتماعی 
این دو بسیار تامل برانگیز است. روح انگیز شریفیان اسامی این دو را بی دلیل 
انتخاب نکرده، چرا که یکی همچون آینه روراست است و دیگری مدام در حال 
قضاوت و داوری. مهم ترین تم این داستان به نقل از ناشر کتاب، تقابل فرهنگ ها 

است. 
حس تعلیق، رفت و آمدهای زمانی، جریان سیال ذهن، شخصیت پردازی و زاویه 
دید در این روایت پسندیده و بجا است. از همان ابتدای رمان خواننده دوست 

دارد بداند که عاقبت چه خواهد شد.
ماجرای  آیا  رفت؟  خواهد  انگلیس  به  داور  آیا  برمی گردد؟  ایران  به  »آیینه«  آیا 
»نبی« و »لیلیان« برای دخترشان تکرار خواهد شد؟ در نبرد بین دو دلداده، 

دین و مذهب پیروز می شود یا عقل و منطق؟

می توان در دریا با قانون خشکی زندگی کرد یا بالعکس؟
آیا عشق جوابگوی همه مشکالت است؟ عشق دارویی مسکن 
بی  آیا عشق  ببرد؟  بین  از  را  ترس  و  تنهایی  است که می تواند 

خبری و رهایی است؟
آدم های یک ملیتی راحت تر نیستند؟

فرق جدایی و طالق مانند تفاوت تعصب و ایمان است؟
آیا شایسته است دیگران را بفهمیم یا بهتر است خود را به دیگران 

اثبات کنیم؟ 
باید روراست بود یا باید پرده پوشی کرد؟ آیا باید از داشته ها لذت برد یا 

باید به دنبال بهترین ها بود؟
آیا رنج انسان بزرگترین شکست بشریت است؟

زیبایی چیست؟ زیبایی شانس است یا امتیاز؟ آیا زیبایی مثل پول است و 
اگر متوجه نباشی، خیلی راحت می تواند مزاحمت باشد؟

که  است  همان  همیشه  می رود  و  می کند  مهاجرت  که  آن  چیست؟  مهاجرت 
برمی گردد یا در برگشت کس دیگری است؟

»آیینه گفت: انیشتین می گوید: موقعیت ما در این زمین بسیار عجیب و غریب 
است. هر یک از ما برای مدت کوتاهی به اینجا می آییم بدون این که بدانیم چرا. 
با این حال هدف مقدسی در آن نهفته. از دید زندگی روزانه، آنچه ما می دانیم این 
است که انسان به خاطر دیگر انسان ها اینجا است. باالتر از آن، برای آنهایی که 

شادی و خوشبختی شان به خوشبختی ما وابسته است.« )صفحه 197(
اما  هم چسباند،  به  می شود  گذاشت،  هم  کنار  می شود  را  آینه  یک  »تکه های 
نه  و  نه محوشان کرد  پاکشان کرد،  نه می شود  نمی شود کرد.  کاری  ترک ها  با 

می شود ندیده شان گرفت.« )صفحه 215( 
»علم در هر مرحله یا هر زمان، وقتی متوجه اشتباهی شود، فورا، بدون تعصب 
نظر خود را عوض می کند. این ارزش علم است. علم خودش را محدود نمی کند. 

انعطاف پذیر است.« )صفحه 219(
مقاومت  می شوند،  سائیده  بیاورند.  دوام  که  نیستند  آدم ها  مثل  »ماشین ها 
می کنند و یک روز در جا می مانند و دیگر راه نمی روند. آن وقت، باید عوضشان 
کرد. اما آدم ها را نمی شود عوض کرد. وقتی فرسوده شدند، یا از دست رفتند، 

رفته اند.« )صفحه 272(
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

عطیه عطارزاده نقاش، سینماگر، نویسنده و شاعر ایرانی است. عطیه 
کارشناسی سینما خوانده است و شعر می گوید. مجموعه شعر »اسب 
را در نیمه ی دیگرت برمان« و رمان »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« 
از کارهای او است. فیلم »شب خوانی« وی موفق به دریافت تقدیرنامه 
اولین دوره جشنواره فیلم دانشگاه تهران در سال 1389 شد. هم چنین 
عطیه عطارزاده نمایشگاه نقاشی انفرادی اش را با موضوع و محوریت 
زنان برگزار کرده است. سه شعر را از مجموعه شعر »اسب را در نیمه ی 

دیگرت برمان« برای این شماره انتخاب کرده ایم.

نیمی از خودت را پاک کن
نیمی از خودت را پاک کن

اسب را در نیمه ی دیگرت برمان
حقیقت است که حفره ها از بطن چپت آغاز می شوند و به

ته نمی رسند
شترها در رگ هایت کوهان می سوزند و به آب نمی رسند

کرم ها پای حنجره ات پیله می تنند و پروانه نمی شوند
حقیقت است که ماهیان در سرداب گلویت ُمرده اند

و در شریان هایت دوزیستانی با ُشش های شیاطین زهر آلود
نفس می زنند     

و این که گاهی خیال می کنی
جانوری هستی با دو بال سپید

خطی از نور
و تنی که در ابتدای زمین محو می شود

حقیقت است که کسوف پشت پیرهنت اتفاق می افتد

نیمی از خودت را پاک کن
اسب را در نیمه ی دیگرت برمان.

    
  »عطیه عطارزاده، مجموعه شعر اسب را در نیمه ی دیگرت برمان «

کشف نهنگ
به زبان جدیدی محتاجیم
با هفت هزار حرف مشابه

که نبودن مان را بر پوست زمین بنویسیم
با حروف واحدی که ابتدایش زنی ست که برای مان نی لبکی

چوبین می تراشد     
انتهایش کالغی که وقت کشتن هابیل بر شانه مان به 
خواب می رود     
آن وقت می توانیم به مردی که هفت هزار سال بعد

استخوان حلق مان را می تراشد بگوییم:   
»گاهی به این که نهنگ خدای دوزیستی بود  

که ما را الی دنده هایش نگه می داشت  
شک نکن  

ما فقط فهمیدیم  
چطور با قامتی ایستاده روی دو پای مان بایستیم  

و به دندان گرازی که توی سینه مان گیر کرده  
عادتی عجیب کنیم.«  

»عطیه عطارزاده، مجموعه شعر اسب را در نیمه ی دیگرت برمان «

چیزهای کوچک
بعضی می میریم

بعضی ُخرد می شویم
بعضی زنده زنده می سوزیم

گاه به چهارمیخ مان می کشند
گاه زبان مان را می برند

گاه ناخن مان را می کشند
بعضی فقط می نشینیم
سیگاری دود می کنیم

زیر لب می گوییم:
»چیزهای کوچک اهمیتی جاودانه دارند«؛

و بعد با سرفه ای زندگی مان را از سر می گیریم.
      »عطیه عطارزاده، مجموعه شعر اسب را در نیمه ی دیگرت برمان «

»نوآوری های نیما در زمینه ی موسیقی کالم، صوِر خیال و مضامین شعر 
امروز کم و بیش از سوی جامعه ی روشنفکری ایران به رسمیت شناخته 
شده است ولی مشکل زبان شعر او هم چنان پابرجاست...« این اولین 
جمله مقدمه کتاب »بهترین های نیما«ی مجید نفیسی، شاعر و محقق 
ایرانی ساکن لس آنجلس، است. او در این مقدمه به هفت علت مشکل 
زبان در شعر نیما پرداخته است. مجید نفیسی می گوید سنجش او فقط 
در محدوده گزینش واژه ها و چیدن آنها در کنار یکدیگر است و اگر نه 
ابهام در تصویرسازی و پیچیدگی در مضامین موضوعی کامال جدا است 

و به مسئله زبان برنمی گردد... 
در این مجموعه، سی شعر از نیما برگزیده شده که معیار گزینش آنها، 
کیفیت ادبی آنها، مراحل تاریخی تحول کار شاعر، و به حساب آوردن 
انواع و شیوه های گوناگون شعر نیما است. سه شعر از نیما را به انتخاب 

مجید نفیسی می آوریم.

ترا من چشم در راهم شباهنگام
ترا من چشم در راهم، شباهنگام

که می گیرند در شاخ تالجن سایه ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانتراست* اندوهی فراهم

ترا من چشم در راهم

شباهنگام، در آن دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام

َگَرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم
ترا من چشم دار راهم.

                                 زمستان ۱336
                             

                             »نیما یوشیج  ـ بهترین های نیما، مجید نفیسی «

تالجن = درخت ارژن، درختچه بادام کوهی
* در اصل » دلخستگانت راست« به معنای » دلخستگان تو را هست« 

که به ضرورت وزن به هم چسبیده  است.
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همچو زندانی شِب چون گور
مرغ از تنگی قفس، َجسته است

در بیابان و راه دور و دراز
کیست کو مانده؟ کیست کو خسته ست؟

آبان ۱3۲5   
      »نیما یوشیج  ـ بهترین های نیما، مجید نفیسی«

ُدروج = دیو دروغ
* در اصل »صداش«

** در اصل »نقشه ی«

خانه ام ابری ست
خانه ام ابری ست

یکسره روی زمین، ابری ست با آن

از فراز گردنه، خرد و خراب و مست
باد می پیچد

یکسره دنیا خراب از اوست
و حواس من!

آی نی زن که ترا آوای نی برده ست دور از ره کجایی؟

خانه ام ابری ست، اما
ابر بارانش گرفته است

در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم
من به روی آفتابم

می َبرم در ساحت دریا نظاره
و همه دنیا خراب و خرد از باد است

و به ره، نی زن که دائم می نوازد نی در این دنیای ابراندود
راِه خود را دارد اندر پیش.

     »نیما یوشیج  ـ بهترین های نیما، مجید نفیسی«

فراخوان
نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان

از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود 
تا در نشست ساالنه و انتخابات کانون در روز یکشنبه بیستم 
ماه می ۲۰۱۸ در محل مدرسه ایرانیان حضور به هم رسانند. 
انتخابات برای جایگزینی چند تن از اعضای هیئت مدیره، که 

دوره خدمتشان سپری شده، برگزار خواهد شد.
به ما بپیوندید: اگر مایل به خدمت در هیئت مدیره کانون 
هستید، لطفا مشخصات خود را هرچه زودتر به آدرس کانون 

یا از طریق ایمیل به pcc@pccsd.org ارسال فرمایید.
در  قانونی  اقامت  از  و  بوده  کانون  باید عضو  می  داوطلبان 
آمریکا برخوردار باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه 

سال انتخاب می شوند.
دوستانی که مایلند عضو کانون شوند و عضویت آنها سپری 
شده است می توانند از طریق وبسایت کانون عضویت خود 

را تجدید نمایند.       
www.pccsd.org

خروس می خواند
قوقولی قو! خروس می خواَند

از درون نهفِت خلوِت ده
از نشیب رگی که چون رگ خشک

در تن مردگان دواند خون
می تند بر جدار سرد سحر

می تراود به هر سوی هامون
با نوایش از او ره آمد ُپر

مژده می آورد به گوش، آزاد
می نماید رهش به آبادان

کاروان را در این خراب آباد.

نرم می آید
گرم می خواند
بال می کوبد
پر می افشاند

گوش بر زنگ کاروان به صداش*
دل بر آوای نغز او بسته است
قوقولی قو! در این ره تاریک

کیست کو مانده؟ کو کیست خسته ست؟

گرم شد از دم نواگر او
سردی آور شب زمستانی
کرد افشای رازهای مگو
روشن آرای صبح نورانی

با تن خاک، بوسه می شکند
صبح تازه، صبح دیر سفر

تا وی این نغمه از جگر بگشود
و ز ره سوِز جان کشید به در

قوقولی قو! ز خطه ی پیدا
می گریزد سوی نهان، شبکور

چون پلیدی ُدروج کز در صبح
به نواهای روز گردد دور

می شتابد به راه مرد سوار
گرچه اش در سیاهی اسب رمید
عطسه ی صبح در دماغش بست
نقشی** از دلشگای روز سفید

این زمانش به چشم
)همچنان که روز

ره بر او روشن(
شادی آورده است

اسب می راند

قوقولی قو! گشاده شد دل و هوش
صبح آمد، خروس می خواند.
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نوروز در مدرسه ایرانیان

تدارک برای نوروز در روز پنجم مارچ در مدرسه برگزار شد. مسئولین 
رنگ  مرغ  تخم  و  کاری  سبزه  برای  الزم  مواد  مدرسه  و  خانه  انجمن 
با همکالسی ها  آموزان دسته دسته  بودند. دانش  را تهیه کرده  کردن 
و آموزگاران شان تخم مرغ های خود را رنگ کرده و سبزه خود را نشا 
می زدند. در همین روز سازمان خیریه یک دالر در ماه هم بازار نوروزی 

خود را در محل مدرسه برگزار کرد.
سالن  محل  در  مارچ  ماه  یازدهم  روز  در  مدرسه  جشن  امین  سی 
اجتماعات مدرسه ایرانیان با شرکت نزدیک پانصد تماشاگر برگزار شد. 
اجرای  تا  گرفته  محلی  آهنگ های  اجرای  از  متنوع  بسیار  برنامه های 
دانش  خود  توسط  همه  و  همه  گوناگون  و  زیبا  رقص های  و  موسیقی 
که  زیبایی  سین  هفت  سفره  از  شرکت کنندگان  گردید.  اجرا  آموزان 
خانم رویا امینی ـ خورسندیان تهیه کرده بود دیدن می کردند و عکس 
یادگاری می گرفتند. مواد سفره هفت سین سپس برای گلریزان به حراج 
گذاشته شد و از فروش آنها و اقالم دیگری که توسط چند تن از والدین 
در اختیار مدرسه قرار گرفته بود و همچنین شام با مدیر حدود نوزده 
هزار دالر جمع آوری شد. مسئولیت نور و صدا مانند سال های گذشته 
به عهده جولیس نموی بود. فیلمبرداری و عکاسی از برنامه به عهده 
آرش طبی بود که ویدئوی زیبای آن هم اکنون موجود است. در چند 
قسمت از برنامه، جوایز بورسیه دانش آموزان ممتاز و دانش آموزان برنده 
مسابقات کتاب خوانی به آنها اعطا شد. هر سال در جشن نوروزی، به 
یک نفر که فعالیت فرهنگی فوق العاده ای داشته است جایزه ای تقدیم 
می گردد. امسال خانم مهرناز یزدانی، آموزگار مدرسه، این مقام را به 

دست آوردند. از داوطلبان و انجمن خانه و مدرسه نیز قدردانی شد.

Nowruz is the Persian celebration of a new year, when 
spring arrives and the earth emerges from its winter 
stasis. To commemorate this wonderful holiday, ISSD held 
its own Nowruz celebration. Amongst the crowd were 
students and their parents, staff, and volunteers serving 
food and giving away raffle tickets! So for the Nowruz 
2018 special edition, I went out and asked them what 
makes this beloved New Year event so special.

1. What's your favorite Nowruz activity? 

Watching the kids sing and dance during the Sorood 
practice.             ـNami, Student TA

I like to color the eggs and see all the different designs 
other kids come up with.  ـArya, 4th Grade

2. Does your family celebrate Nowruz at home? 

Yeah, we set up the haftseen and my uncle and our 
friends come over.         ـNickaam, 2nd Grade

We make the haftseen like most people, and it›s cool 
because it›s a time for all of us to sit down and talk with 
each other. We even have special food too!      ـEssham, TA

3. How many people volunteer for the Nowruz event?

We have 25 30ـ parents rotating and volunteering just 
at the egg stand, plus even more serving food and 
drinks!         ـSara Taghavi, PTA President

4. What makes Nowruz special for you?

That it's just a whole new year, everything is restarting 
in life and you can set new goals for yourself.      ـRyan, 
3rd Grade

My friends. Getting closer to them, seeing some that I 
haven't seen all year long, and calling them to say how 
much they mean to me.  
Kourosh Taghavi, Music Teacherـ                         

Kian Kalantar
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هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی،
اختصاص  را  این صفحه  آگاهی رسید  به  در شماره های قبل  که  همان طور 
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 
را مطرح  ایم که در هر شماره بحثی  آنها خواسته  از  دارند.  یکدیگر  مخالف 
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 نظر خود را، از طریق 
فرستادن ایمیل به آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار هم در 

رابطه با »آینده آمریکا« است. 

هابیل: ما خیلی شانس آوردیم که توی کالیفرنیا زندگی می کنیم. دو هفته 
پیش واسه کار رفته بودم آالباما و می سی سی پی. می دونی، وقتی به صورت 
آمریکا فرقی  با شهرهای دیگه  زیاد  یا جکسون،  توریستی می ری بیرمنگام و 
ندارن ولی یه خورده که توشون می ری فقر و بدبختی رو اونچنان عریان می بینی 
که شک می کنی توی آمریکایی و یا توی جهان سوم؟ از روابط بگیر تا قوانین 
همه تو ذوق آدم می زنه. بعد با کالیفرنیا مقایسه می کنی می بینی که تفاوت 

خیلی زیاده!
قابیل: من اون ورا نرفتم ولی میدِوست بودم. آره تفاوتا رو می تونی ببینی. 
ولی معیار نمی تونه کالیفرنیا باشه. می دونی که اکثر مردم آمریکا تو میدِوست 

و جنوب زندگی می کنن. اونجاها مردم خیلی مذهبی ترن و محافظه کارتر.
هابیل: اضافه کن نژاد پرست تر و عقب افتاده تر!

متروپولیتن  بیشتر  بزرگ  بزرگ. شهرای  توی شهرهای  نه  ولی  شاید،  قابیل: 
توی  بهترن.  خیلی  بینن،  می  بیشتر  رو  دیگه  عقاید  و  افراد  چون  و  هستند 
کالیفرنیا هم از همین شهرای ساحلی که بگذری مردم همونجور هستن. من 
قضاوت نمی کنم که کدوم بهتره و کدوم بدتر. به هرحال حق اون آدماست که 
عقاید و رفتار خودشونو داشته باشن و فکر کنن که مردم ساحل نشین دشمن 
معیارهای اونان، چه اونایی که توی نیویورک و بوستن هستن یا اونایی که تو 

سن فرانسیسکو و ال ِای.
هابیل: من از تو خیلی تعجب می کنم. تو خودتو محافظه کار می دونی ولی 
لیبرال تر می شی! یعنی چی قضاوت نمی کنی  لیبراال  از  اینجا که می رسه 
که کدوم بهتره و کدوم بدتر؟ یعنی تو فرق بد و خوب رو نمی دونی؟ یعنی 
نمی دونی افکار و رفتار عقب افتاده بده؟ یعنی فکر، اندیشه، ترقی، پیشرفت 
های  زمینه  تو همه  اینا  یکیه؟  واپسگرا  و  متحجر  افکار  و  عقاید  با  تساوی  و 
خودشونو نشون می دن که چقدر متفاوتن. درباره یکی یکی این پدیده ها می تونم 
باهات بحث کنم. روی تساوی حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و نژادی 
روی نقش دولت در زندگی مردم، نقش مذهب در زندگی مردم، دیدگاه شون 
در مورد محیط زیست، در مورد سالح و قوانین کنترل سالح و هر پدیده دیگه 
ای اونا با هم تفاوت دارن. یکی ش خوبه و یکی ش بده! واسه من خیلی ساده 
این دلیل  به  تو شاید  رفتارها خط کشی کنم. واسه  افکار و  اون  با  است که 
مشکله که تو بعضی زمینه ها خودتو همسو با اونا می بینی. چون اونام اکثرا 
جمهوریخواهن. یعنی در واقع حزب جمهوریخواه روی اونا و واسه اونا استوار 

شده.
متهم  سفید  و  سیاه  دیدن  به  منو  همیشه  که  تو  که  جالبه  برام  قابیل: 

یعنی  کنی.  می  تقسیم  بد  و  خوب  به  رو  مردم  همه  خودت  اآلن  کنی،  می 
کالیفرنیا خوبه آالباما و می سی سی پی بده. چطور می تونی این جوری نظر کلی 
بدی؟ دمکرات خوبه، جمهوریخواه بده. همین جوری به مردم نگاه می کنین 
که هیلری کلینتون می آد و طرفدارای ترامپ رو »آشغال« می خونه. همین 
جوری می شه که اونام ترامپ رو انتخاب می کنن. آیا اون مردم حق ندارن به 
مذهب خودشون اعتقاد داشته باشن و اونو تبلیغ کنن؟ حق ندارن عقیده و 
خط سیاسی خودشونو داشته باشن؟ چرا فکر می کنی همیشه شماها درس 
می گین؟ من خودمو جمهوریخواه می دونم ولی با خیلی از اون مسائل مثل 
حقوق فردی و اجتماعی یا مثال کنترل فروش اسلحه و یا مسائل نژادی با اکثر 
اونایی که خودشونو جمهوریخواه می دونن مسئله دارم. در مورد محیط زیست 
و گرمایش زمین من هم علم رو قبول دارم و با خط حزبی مخالفم. پس همه 

رو نمی تونی با یه چوب بزنی.
هابیل: درسته من نباید همه رو با یک چوب بزنم ولی وقتی حزبی که تو ازش 
طرفداری می کنی و اآلن هم همه شعبه های قدرت رو در دست داره و یک 
چنین قوانین ارتجاعی در مورد مهاجرت، محیط زیست، سالح و همه موارد 
دیگه تنظیم و پیش گرفته، نشونه ی چیه؟ درسته که هر فردی مختاره به چیزی 
اعتقاد داشته باشه. مشکل وقتیه که اول افکار و عقاید رو به صورت قانون در 
می آرن و به بقیه مردم حقنه می کنن. وضع اقتصادی و اجتماعی اون ایالت 
ها رو نگاه کن، وضع کالیفرنیا رو هم ببینن. سئوال من اینه که آیا آینده آمریکا 
رو در کالیفرنیا می بینی یا آالباما؟ آیا توضیح بیشترم باید بدم؟ کالیفرنیا اآلن 
ششمین اقتصاد دنیاست و آالباما ورشکسته. یعنی در واقع پول دولت فدرال 
آالباما رو سر پا نگه داشته. یعنی نفقه بگیر ایالت های به قول تو ساحلی ان. 

حاال با این وضعی که پیش می ره آینده آمریکا رو چطوری می بینی؟
هم  کالیفرنیا  خوب  ولی  بشه.  آالبامایی  خوام  نمی  که  معلومه  خب  قابیل: 
مشکالت خودشو داره. اینجا یکی از باالترین مالیات ها رو از مردم می گیرن. 
قوانین دست و پاگیرش پدر مردم رو در آورده. میلیون ها دالر خرج می شه که 
فالن سوسک و فالن وزغ رو حفظ کنن. یه خونه می خوای بسازی باید دو سه 
سال دوندگی کنی و ده ها هزار دالر خرج کنی تا فقط جواز بهت بدن. دائما هم 
مشکل تراشی می کنن. مسئله مهاجرین غیرقانونی هم که خودت بهتر می دونی. 

آیا کالیفرنیا آینده آمریکاست یا آالباما؟
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Membership or Subscription Application
Name:  .............................................................................................

Address: ......................................................................................................................................................

City: ..................................................................................................

State ................................................................................................

Zip ....................................................................................................

Tel: (         ) ……………………. …… Fax: (        ) ..........................................................

E ـ Mail:  .......................................................................................................................................................

Membership:   

 r  $65 Family      r  $45 Individual     

 r  $25 Students    r  $40 Senior

Donation:   r $1,000      r $500     r $100      r $ other

Peyk Subscription:   r $30    

r Check enclosed   

r Credit Card:      r MC    r Visa   

r Card #:  .................................................................................................................................................

Expiration Date: ...........................................................................

Your Donations are Tax Deductible

یارو سرشو می اندازه پایین از مرز می آد تو و کالیفرنیا بهش پناهندگی می ده که 
مامورای اداره مهاجرت نتونن بگیرنش. بعد امثال من و تو که قانونی می خوایم 
بیایم باید ده دوازده سال توی خط باشیم. آیا اینا عادالنه س؟ خیلی ها مث من 
با این سیاست ها مخالفن. اآلن هم که از فرماندار گرفته تا مجلس همه دس 
دمکرات هاست، می ُبرن و می دوزن و واسه واشینگتن خط و نشون می کشن. 

خرج این السوت ها رو هم من و تو باید بدیم.
هابیل: نمی تونی اینا رو از هم جدا کنی. اون قوانین به قول تو دست و پاگیر 
محیط  حفظ  قراول  پیش  همیشه  کالیفرنیا  زیسته.  محیط  حفظ  از  قسمتی 
از  همه  فسیلی  سوخت  و  زیست  محیط  حفظ  قوانین  هست.  و  بوده  زیست 
کالیفرنیا شروع شده و ایاالت دیگه دنبال کردن. بعد هم دولت فدرال پذیرفته. 
در مورد مهاجرت هم همین طور. همه در رابطه با رعایت حقوق شهروندی و 
حقوق بشره. کالیفرنیا یکی از محکم ترین قوانین فروش و داشتن اسلحه رو 
داره. من فکر می کنم ترامپ بعد از اوباما از کالیفرنیا بیشتر از همه چیز متنفره. 
کالیفرنیا نشون داده که چطور باید با ترامپ و ترامپیزم مقابله کرد. کالیفرنیا 
در همه جنبه های سیاست های ترامپ جلوش وایساده. این اولین بار نیست 
که کالیفرنیا جلوی دولت مرکزی می ایسته. همون طور که گفتم، همه قوانین 
مترقی از کالیفرنیا شروع شده ولی این بار خیلی فرق می کنه. چون با دولتی 
طرفیم که قصد معکوس کردن همه قوانینی رو داره که سال ها طول کشیده 

تا به عمل بشینن. 
تاون شو  باید  ما  رو  تو مترقی  به قول  این سیاست های  ُخوب، خیلی  قابیل: 
بدیم. با دولت فدرال که نمی شه درافتاد! قول بهت می دم همه این درگیری ها 
باعث باال رفتن مالیات می شه. آخر سرهم راه به جایی نمی بره . توی همه این 
سیاست ها اصال نظر جمهوریخواها نقشی نداره. اون چنان قدرت رو دمکراتا 
قبضه کردن که جای اعتراض و اظهار نظر نذاشتن. یعنی دمکرات ها دارن تو 
اینجا همون کاری رو می کنن که جمهوریخواها تو کنزاس و آالباما و تکزاس می کنن. 

اگه اون ُدُرس نیس خب اینم ُدُرس نیس. 
هابیل: اینجا قضیه از دمکرات و جمهوریخواه فراتره. اینجا دعوا واسه ترقی 
ترامپ  جلوی  که  قدرتیه  تنها  کالیفرنیا  زدنه.  درجا  و  عقبگرد  یا  پیشرفت  و 
دراومده. کنگره جمهوریخواه که گندش رو در آورده. یا با ترامپ هم عقیده 
ان یا جرات نمی کنن جلوش وایسن، یا فرصت طلبن، که ماهیتن زیاد فرقی 

نمی کنه. 
کالیفرنیا به عنوان بزرگترین ایالت با سی و ُنه میلیون جمعیت و اقتصادی که 
به تنهایی از بیشتر کشورهای اروپایی جلوتره می تونه و باید جلوی اونو بگیره. 
ترامپ و کابینه اش هم اینو خوب فهمیدن. همه می دونن که ِجف ِسِشن با 
دو تا چیز خیلی دشمنی داره، یکی پناه دادن به مهاجرین و یکی قانونی شدن 
ماری جوانا. اون همه ی هم و غمشو گذاشته تا کالیفرنیا رو به زانو در بیاره. از 
اون طرف اسکات پرویت، رئیس سازمان محیط زیست یا »ای پی ای«، اومده 
و داره همه قوانین ضد آلودگی هوا و حفظ محیط زیست رو، که اغلب هم از 
کالیفرنیا شروع شده و در زمان اوباما به سطح کشور گسترده شده بود، لغو 
کالیفرنیا  رهبری  به  کالیفرنیا!  نخیر!  کنگره؟  وایساده؟  جلوش  کی  کنه.  می 
دوازده ایالت دیگه هم دارن دولت فدرال رو »سو« می کنن. وقتی ترامپ از 
کالیفرنیا  دادستان  مونیم.  می  ما  گفت  کالیفرنیا  اومد  بیرون  پاریس  قرارداد 
»هاویربسرا« – این اسم یادت باشه، آینده درخشانی داره – چندین »السوت« 
گردن کلفت بر علیه دولت ترامپ علم کرده. اینجا واقعا مسئله جمهوریخواه و 
دمکرات نیس. اینا واسه آینده کشوره. هیچ دولتی تو تاریخ معاصر آمریکا مثل 
دولت ترامپ واپسگرا و خطرناک نبوده. کالیفرنیا چاره ای جز این نداره که جلوی 
خرابکاری های اونو تو کالیفرنیا بگیره. به رهبری کالیفرنیا بقیه ایاالت هم که 
این خطر رو درک کرده و می کنن، این مقاومت رو ایجاد کردن و جلوشون 
وایسادن. حتما خودت هم قبول داری که کارهای ترامپ باعث شده که ضربه 
محکمی به جمهوریخواهای کالیفرنیا هم زده بشه و به احتمال زیاد بعضی از 
نماینده های جمهوریخواه کنگره از اآلن دارن دنبال کار دیگه ای می گردن ولی 

بازم جرات نمی کنن جلوش وایسن! 
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انجمن دوستداران کتاب سن دیگو•

فیلم و گفتگو

 کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند 

Persian Cultural Center Presents

Film & Discussion 
Every Month
Iranian ـ American Center
6790 Top Gun St. #7
San Diego، CA  92121

گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب

دو گردهمایی انجمن دوستداران کتاب سن دیگو در بیست و چهارم 
فوریه و سی و یکم مارچ 2018 در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار گردید و 

کتاب های زیر معرفی شدند:
• بارداری بی هنگام آقای میم، نوشته محمدرضا مرزوقی

• ملکوت، نوشته بهرام صادقی
• هذیان عقربه ها، نوشته فریبا خادمی

• مردگان )داستان کوتاه(، نوشته جیمز جویس 
• یک بعالوه یک، نوشته جوجو مویز، ترجمه مریم فتاحی

• میوه خارجی، نوشته جوجو مویز، ترجمه مریم فتاحی
• چهارشنبه ها، فریدون تنکابنی

• داستان کوتاه درباره این که گروتسک چیست از مجموعه قصه های یک    
دقیقه ای، نوشته ایشتوان ُارکنی، ترجمه کمال ظاهری

• چون رود جاری باش )مجموعه داستان های کوتاه(، نوشته پائولو کوئیلو

• Refuge by Dina Nayeri
• Britt ـMarie Was Here: A Novel by Fredrik Backman
• My Grandmother Asked Me to Tell You She's Sorry: A  
  Novel by Fredrik Backman

هم چنین یکی از شرکت کنندگان، سه داستان کوتاه خود را به نام های 
»هذیان«، »رویای شیرین «، و»غم« از کتاب زیر درخت توت بازخوانی کرد.

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان 
سن دیگو برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7

San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org

 

D
esign: Saeed Jalali
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www.pccsd.org

    

DOCUNIGHT
at the Iranian ـ American Center (IAC)
Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 9355 ـ552 )858( 

برای درج آگهی لطفأ با تلفن  9355  ـ  552)858(تماس بگیرید

                   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.

           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 176( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق 
فکس تا 30 می به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 
IAC :آدرس مرکز ایرانیان

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

شنبه 5می 2018 کنسرت ملودیک ریتم 
در مرکز ایرانیان

تلفن تماس:5593 ـ552 ـ8586

یکشنبه بیستم ماه می 2018 انتخابات کانون
 از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر در مدرسه ایرانیان 

9550Carmel Mt. Rd. San Diego, CA 92129  

نمایشگاه دائمی نقاشی- مرکز ایرانیان 

جنگ فرهنگی
دومین جمعه هر ماه ساعت 7 بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان 

گروه فیلم و گفتگو
سومین جمعه هر ماه ساعت 7:30 بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان 

داکیونایت
چهارشنبه نهم ماه می و ششم ماه جون در ساعت 7 شب در مرکز ایرانیان

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی   تلفن: 9634ـ735 )858( 
کالس تار و گیتار: زیر نظر فرهاد بهرامی تلفن: 1286ـ318 )619(

آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری     تلفن: 1913ـ349 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

یکشنبه 10 جون 2018
جشن پایان سال تحصیلی در مدسه ایرانیان

از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر 

کالس ها: شعبه 1 یکشنبه  ها از ساعت 9:30 تا  1 بعد از ظهر
کالس ها: شعبه 2 پنجشنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر

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

آکادمی رقص های ایرانی   9355 ـ 552 )858(
ُISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM- 1:00 PM

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

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(

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

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین ایرانی:  6232  ـ

www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.istaucsd.org   :انجمن دانشجویی ایستا

ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego)

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )858(

www.thehouseofiran.com :خانه ایران
یکشنبه ها از ساعت ۱۲ تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  (619) 232  7931

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

داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه               

شبکه ایرانی ـ  آمریکایی علوم زیستی 
  www.ialsn.org
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لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را  با  ما
 در  میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US
We welcome your suggestions 

and opinions.

     www.pccsd.org
     Email: pcc@pccsd.org
     Call: 858 9355 ـ 552 ـ

ایتالیا ایتالیا 
کارگردان: کاوه صباغ زاده 

سال تولید: 1395

تجربه  این،  از  پیش  او  است.  زاده  کاوه صباغ  بلند  فیلم  اولین  ایتالیا  ایتالیا 
و  کارگردان  اول  آنها دستیار  کنار  در  و  را داشته  کوتاه  فیلم  ساختن چندین 
برنامه ریز بسیاری از فیلم های سینمایی )به ویژه فیلم های پدرش مهدی صباغ 
زاده( بوده است. فیلم، قصه نادر و برفا را از زمان آشنایی تا بعد از ازدواج روایت 
می کند. لحظه های شیرین دوران آشنایی، ازدواج، بحران رابطه، و سرانجام 
شکست این رابطه را در یک ساعت و چهل و پنج دقیقه به قدری زیبا، دقیق، 
و موشکافانه به تصویر کشیده شده است که کمتر کسی در حین نمایش فیلم 
زمان را حس می کند. فیلم های متعددی در زمینه روابط بین زوج ها ساخته 
شده است اما ایتالیا ایتالیا که در تیتراژش ذکر شده اقتباسی آزاد از یکی از 
داستان های جومپا الهیری – نویسنده هندی تبار سرشناس – است، دارای 
ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر فیلم های این چنینی متمایز 
می سازد. صباغ زاده با درایتی مثال زدنی فضای فیلم را به فضای ایرانی نزدیک 
از پر  کرده و با به کار بردن جزئیاتی درباره شخصیت ها، فیلمش را به یکی 
مخاطب ترین و جذاب ترین فیلم های سال تبدیل کرده است. نادر و برفا که در 
آپارتمانی کوچک زندگی می کنند، به مدت چند روز مجبور به تحمل قطع برق 
به مدت دو ساعت در شب می شوند. آنها برای گذران وقت، تصمیم می گیرند 
که یک بازی کنند: هر شب که برق قطع می شود، آنها در نور شمع داستانی 
از زندگی شان را برای هم تعریف می کنند که تا به حال نتوانسته اند به یکدیگر 

بگویند. این بازی به تدریج منجر به ایجاد شکاف در رابطه شان می شود. 
فیلم در برخورد اول، یک ادای دین به فیلم هامون داریوش مهرجویی است. 
برفا و نادر، درست مانند هامون و مهشید فیلم هامون، پس از آشنایی ابتدایی 
در یک کتاب فروشی قرار می گذارند و در آنجا با هم کتاب رد و بدل می کنند 
تا با سالیق یکدیگر آشنا شوند. طرز قرار گرفتن برفا و نادر  و سعی می کنند 
در کادر، برقراری ارتباط از طریق کتاب، نگاه ها، و زوم کردن دوربین بر روی 
عناوین بعضی از کتاب ها یادآور آن سکانس دلنشین هامون است که در کتاب 
دستیار  که  برفا  با  فیلم  روشنفکر  عنوان  به  نادر  آشنایی  گذرد.  می  فروشی 
کارگردان است و در شرف ساختن اولین فیلم بلندش، دوباره یادآور آشنایی 
هامون ـ که نماد روشن فکری دهه 60 و 70 بود ـ و همسر نقاش او مهشید 
است. سه اصل اساسی که در رابطه هامون و مهشید بود ـ آشنایی، عشق و 
دوری ـ در رابطه نادر و برفا هم دیده می شود. نادر نیز همانند هامون نمی تواند 
شکست رابطه زناشویی ش را قبول کند و تا آخرین لحظه سعی دارد زندگی اش 

را حفظ کند. 
یکی از نکات قابل بحث فیلم شخصیت پردازی بسیار کامل فیلم و بازی بسیار 
جذاب حامد کمیلی )نادر( و سارا بهرامی )برفا( می باشد. در بسیاری از فیلم 
ها، ما متاسفانه شاهد این هستیم که به جای شخصیت پردازی خوب و بجا، 
»تیپ«های مختلفی ساخته می شود. به عنوان نمونه ما شاهد فوران »تیپ« 
معتاد در سینما هستیم: افرادی که همگی یک شکل گریم می شوند، لباس 
های ژنده می پوشند، صورتی زرد دارند و زیر چشمانشان سیاه است. معموال 
نبود  تیپ،  این  به  وارده  مشکل  بزرگ ترین  دارند.  لب  کنار  در  سیگاری  هم 
به  به عنوان شناسنامه شخصیت معرفی کرد.  بتوان  ویژگی خاصی است که 
مرور زمان این تیپ سازی )و نه شخصیت سازی( به یکی از بزرگ ترین مشکالت 
سینمای ما تبدیل شده است. اما ایتالیا ایتالیا فاقد این مشکل است چرا که 
صباغ زاده به خوبی دو شخصیت اصلی داستانش را برای ما تعریف می کند. 
نادر که مترجمی زبان ایتالیایی خوانده است، بسیار تحت تاثیر فرهنگ ایتالیا 
است. هر چیزی که ربطی به ایتالیا داشته باشد را به شدت تحسین می کند: 
غذا، موسیقی، سینما، کتاب و … به همین دلیل هر چیزی که او را به یاد 
ایتالیا بیاندازد، در خانه اش است. او صبح ها با موسیقی ایتالیایی از خواب 
بیشتر شب ها  و  ایتالیایی درس می دهد،  زبان  روز  بیدار می شود، در طول 

غذای ایتالیایی درست می کند. برفا نیز به عنوان دستیار کارگردان و کسی که 
می خواهد اولین فیلم سینمایی اش را بسازد به عنوان یک سینه فیل )واژه ای 
فرانسوی است که به فردی گفته می شود که عشق سینما است( نشان داده 
شده است. او از صبح زود به سر صحنه فیلمبرداری می رود و تمام دغدغه اش 
سینما است. به عالوه پوسترهای فیلم های زیادی به در و دیوار خانه آنها است. 
حامد کمیلی حساسیت های نادر را به خوبی بازی می کند. او نسبت به برفا 
شخصیت درونگراتری دارد، سر به زیر است، و گاه دست از خواسته های خود 
می کشد. کمیلی با درایت این مشخصه ها را اجرا می کند. فیلم داستان تحول 
این دو شخصیت است. نادر در ابتدای فیلم پر از شور و انگیزه است اما در پایان 
فیلم خسته و بی اراده می نماید. این تغییر بسیار با ظرافت در بازی کمیلی به 
چشم می خورد. سارا بهرامی نیز فروپاشی برفا را بسیار موشکافانه بازی می کند. 
پختگی برفا در بازی بهرامی شکل می گیرد. پیش از این سارا بهرامی و حامد 
کمیلی در دو فیلم هم بازی بوده اند، اما ترکیب آنها در این فیلم کامال بی عیب 

و نقص است و شاید بزرگ ترین عامل موفقیت فیلم بازی این دو نفر باشد. 
دقت و سخت گیری صباغ زاده در روایت موسیقیایی فیلم ستودنی است. تمام 
موسیقی فیلم انتخابی است و این انتخاب در نهایت دقت، وسواس و ظرافت 
انجام گرفته است و بار دراماتیک فیلم را به  خوبی به دوش می کشد. همراهی 
روایت  ایتالیا ورای موسیقی متن است و کاماًل در جریان  ایتالیا  موسیقی در 
داستان نقش تعیین کننده ای دارد. صباغ زاده با استفاده از موسیقی فضاسازی 
بار  به  کاماًل  فیلم  در  که  است  نوین  نسبتًا  و  اقدامی جسورانه  این  و  می کند 
می نشیند و نقش مهمی در حفظ انسجام و هماهنگی ایجاد می کند. کاوه صباغ 
زاده فیلم بسیار مهمی ساخته است و اعتبار مهمی برای خودش درست کرده 
است. بدون شک بسیاری از سینماگران بی صبرانه منتظر دیدن فیلم دوم او 
هستند. دقت و ذکاوت او در انتخاب متن، اقتباس از آن، انتخاب بازیگران و 
موسیقی و در آخر یک کارگردانی درجه یک، نوید آمدن یک کارگردان جوان 
خوب را به سینمای ایران می دهد. بدون شک ایتالیا ایتالیا از بهترین فیلم های 

اول تولید شده در سینمای ما است.
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XفارتعاXمخارت1

الیوXکنXواسXب2

سالXزاXفرشXتر3

کحXدرسنوخXنوی4

رXجلXیارXسفرک5

6XزاینیبXیهیدب

منXارتXنادXیم7

XدادسناXلیجنا8

تبیهXکوشXکتXت9

جاتXفیجاراXلر10

رلXورسXدقXدای11

بXملبXجاXکابس12

13XربماسدXهیواه

افقی
1ـ عالمت بیماری ـ عالم فرشتگان ـ ساکن شدن و ماوا گزیدن 2ـ فتنه ـ 

برادر ـ رایحه 3ـ واحد مقیاس وزن ـ سطح ـ خو گرفتن4ـ پول کشور چین 
ـ جهان ـ اتومبیل ارتشی 5ـ از عشایر ایران ـ داخل ـ حیا ـ نت چهارم 6ـ 

محاکمه ـ پیوستگی 7ـ نان مانده ـ بازار بی رونق 8ـ نامدار ـ خودداری کردن 
9ـ برجستگی ته کفش ـ عزم و اراده ـ راه میانبر ـ رمق آخر 10ـ مرشد ـ سبزی 

ساالد ـ نمایش خنده دار 11ـ ضایعه ـ سوسن زرد ـ درخشندگی 12ـ زهر ـ 
کتابی از ماکسیم گورکی ـ نشانه تردید 13ـ اجاره خانه ـ حاصل ـ ریشه و 

بنیاد.

 عمودی
1ـ سازمان دادن ـ عامل و مامور 2ـ تخمین زدن ـ شگفت آور 3ـ نه عرب ـ 

سحاب ـ زیان دیده 4ـ تازه و امروزی ـ وام ها ـ مرغ سعادت 5ـ گل ته حوض 
ـ راه بندان 6ـ شماره ویژه ـ رفیق ـ غرامت 7ـ آرنج ـ کوچ کردن 8ـ آشفتگی 

ـ خجالتی ـ حرف نداری 9ـ مرتب و منظم ـ کاله پادشاهی 10ـ سرزمین 
بلقیس ـ از گازها ـ آلونک 11ـ وسیله خنک کننده ـ آواز ـ میر جمع 12ـ 

فدراسیون بین المللی فوتبال ـ بلبل 13ـ پی در پی ـ پیشگاه اتاق. 
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دیر وقت بود که از حمید خداحافظی کردم. حمید اصرار داشت که برایم »اوبر« 
بگیرد. می گفت مشروب زیاد خورده ای ریسک نکن. به زحمت او را قانع کردم 
نیاوردم که حتی نمی دانم ماشینم  که حالم سرجایش است. به روی خودم 
را کجا پارک کرده ام. وقتی دکمه کلید را زدم چراغ های ماشین خودش مرا 
پیدا کرد. قدری دودل شده بودم که نصیحت او را قبول کنم و راید بگیرم ولی 
کله شقی همیشگی باالخره غالب شد. فاصله منزل من و حمید زیاد نبود. مه 
پایین آمده بود. خیلی با احتیاط و با تمام حواس رانندگی کردم که پلیس گیر 
ندهد. وقتی وارد خیابانمان شدم وضع را کمی غیرعادی دیدم. در آن وقت 
شب یک تاکسی در جلوی خانه ما ایستاده بود. راننده در حال گذاشتن چمدان 
بزرگی در صندوق عقب بود. مادرم هم داشت در صندلی عقب می نشست. خودم 
را به او رساندم. پرسیدم کجا؟ با دیدن من حسابی شوکه شد. گفت »کجایی 
داشتم  نمی دی؟  چرا جواب  زدم.  تکست  همه  این  زدم،  تلفن  بهت  اینهمه 
دیوونه می شدم.«  گفتم ببخشید تلفنم باطری نداشت. حاال کجا داری می ری؟ 
بابا کجاست؟. گفت »نمی دونم، خوابه حتما! منم دارم می رم پیش مهشید. 
دیگه نمی تونم تحمل کنم.« مستی از سرم پرید. گفتم بیا پایین. ببینم چی 
شده. دعواتون شده دوباره؟ گفت:»آره دیگه تحمل ندارم ولم کن برم. توام   
که هیچ وقت خونه نیستی! بذار برم پیش مهشید. هرچی به اونم زنگ زدم که 
بیاد دنبالم جواب نداد. گفتم: مامان جون بیا پایین. سعی می کردم صدایم 
خیلی پایین باشد که همسایه ها بیدار نشوند. در آن وقت شب حتما کنجکاو 
می شدند ببینند چه خبر شده. آهسته گفتم بیا پایین حاال، فردا یه فکری می کنیم. 
دیدم همینطور ساکت در صندلی عقب نشسته و خیره جلو را نگاه می کند. 
راننده تاکسی تظاهر می کرد که اصال به گفتگوی ما توجه ندارد. دست مادرم 
را گرفتم و او را پیاده کردم. با صدای ناله مانندی گفت »بذار برم پیش مهشید«  گفتم 
حاال بیا پایین این آقا رو هم معطل نکنیم. سرم گیج می رفت. گفتم بیا بریم 
تو. فردا هرجا خواستی می برمت." بدون مقاومت به راه افتاد. به راننده توضیح 
دادم که اشتباهی شده. کمکم کرد چمدان را از صندوق عقب در آوردم. تعجب 
کردم، چمدان انگار خالی بود! پول راننده را دادم و راهیش کردم. چمدان به 
دست به طرف در ورودی آمدم. دیدم مادرم همانجا در تاریکی ایستاده. کمکش 
کردم وارد خانه شدیم. گفتم برو بخواب صبح درباره اش حرف می زنیم. ناگهان در 
همان اطاق نشیمن روی مبل ولو شد و زد زیر گریه. پهلویش نشستم دستش 
را گرفتم. گفتم چیزی نشده، خب آدم یادش می ره. گفت:»چی چی رو یادش 
می ره؟  مگه می شه آدم یادش بره؟ هی به روش نمی آرم. اصلن انگار نه انگار. 
اون روز بهت گفتم این بابای تو یه چیزیش می شه ها! گفتی چیزیش نیس. 
گفتی حاال یه خورده شنگوله و شعر و غزل می خونه، بد که نیس.  قربون اون 
وقتاش که از صب تا شب یا پای این تلویزیونای کوفتی بود. آخه چه می دونستم 
توی این سن و سال فیلش یاد هندسون می کنه. آخه آدم به کی بگه؟« گفتم 
حاال عیب نداره دفه اولتون نیس که حرفتون شده.  صبح پا می شه اصال یادش 

ام نیس. حاال برو بگیر بخواب. استراحت کنی حالت خوب می شه.

»حال من دیگه خوب بشو نیس.  نمی خوام دیگه قیافه شم ببینم اه. مرده 
شور! همین جا می خوابم روی این سوفا. فردا تکلیفمو  معلوم می کنم. اصلن 
چرا من برم؟ اون بره! اونه که عاشق شده و فیلش یاد هندسون کرده.« من 
رفته بودم از آشپزخانه آب بیاورم، دم یخچال وارفتم. برگشتم دیدم هنوز اشک 

می ریزد. گفتم چی شده؟ عاشق شده؟ اینو دیگه از کجا درآوردی؟ برگشت به 
طرف من و با تمسخر گفت: "تورو باش! یعنی نفهمیده بودی این دو سه ماهه 
راه می ره و آهنگ زمزمه  با دمش گردو می شکنه. توی خونه  چه جوری 
می کنه؟  روزشماری می کنه که بره جلسه موالنا! حدس می زدم که یه کلکی 
توی این جلسه ها هست. قبلنا رفقاش به زور می بردنش جلسه. همیشه می 
گفت اینام یه مشت الکی خوشن که حاال به موالنا بند کردن. حال تو این دو سه 
ماهه روزای جلسه حسابی ریش و دوش می کنه، ادکلن می زنه و از یک ساعت 
قبل آماده می شه که بیان دنبالش.«قدری آب خورد و سکوت کرد. گفتم خب؟ 
ادامه داد: »کم کم کنجکاو شده بودم ولی می دونی که من خودم از این جور 
جلسه ها بیزارم. بیچاره موالنا!« سرش را نزدیک آورد و شمرده شمرده گفت: 
»دیروز خانم اسفندیاری زنگ زد. بعد از حال و احوال، پرسید چرا به جلسه 
نمی رم. بهش راسته حسینی گفتم چرا. گفت بهتره این دفه برم. یه جوری 
اصرار کرد که شک کردم. گفتم باشه. آقا از صبح که پاشد همینجوری سرحال 
و خندون بود. وقتی بهش گفتم منم می خوام بیام جلسه، دیدم یه دفه رم کرد. 
گفت به درد تو نمی خوره. گفتم می خوام بیام دوستامو ببینم. گفت برو مرکز 
اونارو ببین. گفتم تو که پا و راه منو از مرکزم بریدی. هی می گی اونجا یه مشت 
گدا و گوده ان که واسه ناهار مفت میان! حسابی اصرار کردم که شب منم میام. 
گفتم اتفاقا این دفه چون خونه اسفندیاریه خانمش مخصوصا دعوتم کرده. یه 
باره بغ کرد و رفت تو اتاق درو بهم زد.« دوباره سکوت کرد. گفتم همین؟ تموم 
شد؟ گفت »نه بابا. خیلی عصبانی شدم شکم یقین شد که یه کاسه ای زیر نیم 
کاسه اس. زنگ زدم به خانم اسفندیاری. بهش خیلی خودمونی گفتم نمی دونم 
تو جلسه ها چه خبره ولی من حسابی به شوهرم شک کردم ـ برام آسون نبود 
اینو گفتن، ولی خب باالخره دندون رو جیگر گذاشتم و گفتم. گفت واال چیزی 
نیست که بتونم بگم.  واسه همین ازتون دعوت کردم خودتون بیاین و ببینید. 
پرسیدم خب چه کار می کنن مگه؟ می شینن تریاک می کشن؟ آخه چه کار می کنن؟ 
بیچاره گفت نه خانم از این خبرا نیس. حقیقتش اینه که چند ماهه یکی از 
دوستای نزدیک من که البته از من جوونتره و خیلی هم اهل شعر و ادبه به 
دعوت من اومده توی جلسات. گفت اون بنده خدا پارسال شوهرش رو از دس 
داد. یه دختر داره که اونم دانشگاه می ره خیلی تنهاست. خواستم بیاد تو جمع 
اومده اصلن جلسات عوض شده  از وقتی  یه خورده حالش عوض بشه.  ولی 
همه مردا که بعضی هاشون دو برابر سن شهال هستن افتادن به موس موس، 
ازخود استاد بگیر تا پایین، از جمله ـ ببخشیدها ـ آقای توکلی. گفتم پس این 
طور؟ گفت شهال هم بدش نمی آد که این جوری مرکز توجه شده. اصلن من 
خودمو مقصر می دونم که چرا از اول ازون دعوت کردم. گفت خانم نمی دونید 
این مردای گنده چه کار می کنن که توجه شهال رو جلب کنن. عین بچه ها! 
واسه همین ازتون خواستم که خودتون بیاین جلسه بلکه اینا یه خورده خجالت 
بابات. گفتم خب واسه  اتاق پیش  تو  این که قطع کردم رفتم  از  بکشن. بعد 
خاطر شهال خانمه که نمی خوای من بیام جلسه؟ یه دفه از جا پرید و شروع کرد 
به بد و بیراه گفتن. گفتم حاال دیگه حتما باید بیام این شهال خانم رو ببینم.«

تشر  با  مادرم  خنده.  زیر  زدم  بودم  نشسته  مادرم  روبروی  که  طور  همین 
گفت:»خنده داره؟ سر پیری معرکه گیری! « گفتم: آخه مامان جون ولش کن 
بنده خدارو بذار دلش خوش باشه. من صبح باهاش صحبت می کنم. مادرم 

علی صدر  شبی از شبها

داستان کوتاه
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رویش را برگرداند و با کنایه گفت:»اصلن همتون سرو ته یه کرباسین! ببین 
چطوری طرف باباش رو می گیره.« گفتم مامان جون طرف نمی گیرم. میگم 
جدی نگیر این چیزا رو. خودتو اذیت می کنی؟ آخه شماها پنجاه ساله با هم 
دارین زندگی می کنین،  سنی ازتون گذشته. اون بنده خدا بدون تو نمی تونه 
تنبونشو بکشه باال. آخه این فکر و خیاال چیه؟  گفت: »درد منم همینه. بهش 
گفتم منو باش که فکر می کردم اون شعر و غزل رو واسه من گفتی دادی مجله 
چاپ کنن. کلی پیش این و اون پز دادم. نگو همه می دونستن اال خود خرم! 
یه  و  خوردم  قرصامو  بیافتم.  پس  هو  یه  ترسیدم  بودم،  شده  عصبانی  خیلی 
ساعتی استراحت کردم. حالم که بهتر شد دوباره رفتم پیشش گفتم عیب نداره 
برو جلسه،  منم نمی آم، به یه شرط. گفت چه شرطی؟ گفتم این دفه که رفتیم 
ایرون قال این قضیه اداپشن بهزاد رو بکن. باز دوباره سرشو برد تو کتاب که 
یعنی نمی خواد دربارش حرف بزنه. گفتم ببین اون یادگار خواهر خدا بیامرزمه. 
یتیمه. کاراش رو هم وکیل تموم کرده فقط مونده امضای تو. قول بده بریم قال 
قضیه رو بکنیم. دوباره شروع کرد. که من از اول مخالف بودم. ما که خودمون 
بچه داریم. گفتم بچه های ما  دیگه بزرگن و واسه خودشون زندگی دارن. گفتم 
که  مهردادم  درآورده.  تخمدوناشو  که  نمی خواد؟ مهشید  نوه  دلت  تو  یعنی 
چمی دونم بچه اش نمی شه. بریم این پسره رو به فرزندی بگیریم که آخر عمری دور 
و برمون شلوغ بشه. یه دفه دوباره شروع کرد به داد و بیداد که نمی خوام صد 
دفه گفتم نمی خوام. هرچی می خوای واسش پول بفرس ولی من نمی خوام 
اسممو رو اون بذارم. اینو که گفت دیگه اون روی سگ منم باال اومد و هرچه به 

دهنم اومد بهش گفتم. دیگه تحملشو ندارم. یا جای من یا جای اون.«

برخاستم. کم کم داشت مرا هم عصبانی می کرد. مامان به چیزی که بند می کرد 
دیگر ول کن نبود. سعی کردم اعصابم را کنترل کنم. گفتم مامان جون بهزاد 
االن سی سالشه،  زن و بچه داره. کیو میخای اداپت کنی؟  االن خسته ای، منم خیلی 
به سمت  برگشت  ناگهان  رفته.  یادت  بگیر بخواب صبح همه اش  ام.  خسته 
من و خیره بمن زل زد. گفت »منظورت چیه که صبح همه چی یادم می ره؟ 
من حواسم خیلی هم جمعه.« بعد با صدایی که ترکیبی از استیصال و خشم 
بود فریاد زد.»چرا همتون سعی می کنید بگید من به سرم زده و فراموشی 
گرفتم؟«  دستش را گرفتم، گفتم مامان جون تورو خدا نصف شبه. بگیر یه 
خورده استراحت کن. دستش را از دستم کشید،  رویش را از من برگرداند و 
گفت:»همه تون دست یکی کردین.«  گفتم عزیزم یعنی چی دست یکی کردین. 
آخه این که چیز عجیب غریبی نیس، واسه خیلی ها پیش می آد. باید داروها تو 
مرتب بخوری تا جلوی پیشرفتشو بگیره. پاشو تو رو خدا برو استراحت کن. بزار 
منم یه چرت بخوابم. صبح می شینیم با بابا صحبت می کنیم. از جایش تکان 
نخورد. برخاستم گفتم خیلی خوب همین جا بخواب، بذار برم برات پتو بیارم. 
به  را  هایش  و دست  ایستاده  هال  دیدم وسط  آوردم.  برایش  بالش  پتو  رفتم 
کمرش زده. تا مرا دید گفت.»منو بفرست پیش مهشید.« با بی حوصلگی گفتم 
باشه. گفت: »الکی نگو، قول بده.« دیگر طاقتم داشت تمام می شد. گفتم آخه 
تو که با اونم آبت توی یه جوب نمی ره. می ری زندگی اونم به هم می ریزی. اصلن اونا 
واسه همین موو کردن نیویورک. ولشون کن بذار زندگی شونو بکنن. سکوت 
کرد. فهمیدم زیاده روی کرده ام. خودش را روی مبل انداخت و با صدای ناله 
مانندی گفت »پس این طور! پس زندگی تو رو هم من به هم ریختم، ها؟« 
گفتم تو رو خدا دوباره شروع نکن. بگیر بخواب. گفت:»پس زنت واسه خاطر ما 
بود که ولت کرد و رفت، آره؟ شما اصلن قبل از اینکه ما بیایم هیچ مساله ای 
نداشتین، ها؟ اینکه بچه دار نمی خواس بشه، این که همه پول تو رو حیف و 
میل می کرد، این که اخالق نداشت، این که از ایرونیها بدش می اومد، هیچ 
کدوم مسئله ای نبود، ها؟ من باعث جداییتون شدم آره؟« گفتم دوباره گیر 
دادی ها! ما صد دفه در باره اینها حرف زدیم. ول کن دیگه!  برافروخته گفت: 
»ول کن چیه؟ حرفی رو که می زنی پاش وایسا. اگه ما باعث بدبختی ات شدیم 
خب می ریم. بر می گردیم. ایرون.« من هم نشستم.  حداکثر تالشم را می 
کردم که اعصابم را کنترل کنم. گفتم ببین مادرجون شما تو ایرون دو ماه هم 
دووم نمی آرین. اآلن یه روز درمیون یا تو رو باید ببرم دکتر یا بابا رو. با این 
همه این زندگی مونه!  تو رو جون هر کسی دوس داری بگیر بخواب. فردام روز 
خداست. بلند شدم ولی به جای این که به اتاقم بروم از در خانه زدم بیرون. مه 
غلیظی همه جا را پر کرده بود. به زحمت چیزی دیده می شد. پیاده سرباالیی 

خیابان را گرفتم و رفتم.

      

  اکتبر 2015  

Music Matters 
Good News for San Diego from Our Community 

For many years now, I have been encouraging parents in our 
community to PLEASE get their children involved in learning a 
musical instrument and to encourage their children to join a youth 
orchestra that would open the door to the magnificent works of the 
world masters of music.

Music is the greatest nourishment for one’s soul.  Music is the 
pathway to peace within and to better thinking and decision-
making. Participation in school orchestras might be most 
affordable and accessible for everyone and a great method of 
introduction to the world of music. As an added benefit, every 
participating child will have the opportunity to be part of a team 
while learning music.

For the past five years Darya (17), Sahra (14) and Ava (12) 
Daneshmand, and their cousins, Saba (14) and Tara (10) 
Daneshmand, all students of the piano, have performed in recitals 
in Las Vegas, Los Angeles and San Diego to benefit the homeless 
youth organizations of these cities. This program was started by 
their mother/aunt, Ladan Alavi Daneshmand.

At this annual event’s reception where guests are welcomed 
with warm smiles and appetizing refreshments, the attendees 
are introduced to the beneficiary organization. In the past the 
organizations have included Los Angeles Youth Network, Nevada 
Partnership for Homeless Youth, and San Diego Youth Services.  
The leading executive of the annually selected youth organization 
is introduced and a short film depicting the unspeakable horrors 
of the realities facing the homeless youth is shown. This impactful 
introduction is followed by a classical piano recital featuring 
masterful works of various highly esteemed composers of different 
periods of classical music.  Those in attendance are asked to make 
an optional monetary contribution directly to the organization 
with no deductions whatsoever. It is a wonderful uplift of spirit 
to see these young people bringing about this program and the 
financial results that follow as a great humanitarian achievement.  

I was able to attend one of their recitals in San Diego and it 
was so beautifully arranged with every detail. I have promised 
myself not to miss any performances in San Diego in the future.  
Congratulations to all involved.  I am hoping that we can encourage 
Mrs. Alavi Daneshmand to look for other talented young people in 
our community to form a quartet or a small orchestra to help with 
this vital cause. Kian Mehrayin, the youngest son of Mehrayin 
family, is a great violinist. One by one, I hope our young people 
will come forward and make us proud. Here is to a time in the near 
future when our community will be supporting such performances 
and the homeless youth of San Diego. Our homeless youth need 
our support.

Shahri Estakhry
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جام جهانی 2018 روسیه
از چهاردهم جون تا پانزدهم جوالی مسابقات جام جهانی فوتبال در 

روسیه برگزار می شود. تیم ملی ایران یکی از سی و دو تیم برگزیده شرکت 
در این مسابقات می باشد. هر چند متاسفانه در قرعه کشی تیم ایران 

در سخت ترین گروه قرار گرفته، ولی همانا شرکت جستن در این صحنه 
جهانی خود افتخاری کم نظیر است.

گروه ایران که به گروه مرگ لقب گرفته شامل مراکش، اسپانیا، پرتغال 
و ایران است شاید برایتان جالب باشد که رنکینگ اعضای این گروه را 

که بعد از بازی های مقدماتی و بازی های دوستانه در ماه های اخیر شکل 
گرفته را مرور کنیم.

مراکش، »شیرهای اطلس«: در جام جهانی اولین حریف ایران هستند. 
آنها از تاریخ اول دسامبر 2017 که قرعه کشی جام جهانی انجام شد، در 

رقابت های جام ملت های آفریقا به مقام قهرمانی رسیدند. در ماه مارچ هم 
تیم های صربستان و ازبکستان را شکست دادند. با این وجود رنکینگ 

مراکشی ها از ماه دسامبر تاکنون از 40 به 42 رسیده است.

ستاره ها: مهدی بن عطیه )یوونتوس(، حکیم زیخ )آژاکس( و خالد 
بوعطیب )ینی ماالتیا اسپور(

اسپانیا: دومین حریف ایران در جام جهانی یکی از مدعیان قهرمانی این 
جام است. از ماه دسامبر تا حاال با تساوی با آلمان و برد قاطع در مقابل 

آرژانتین در ماه مارچ حاصل این مسابقات بوده است. رنکینگ اسپانیا 
که تا قبل از این رتبه ششم بود در رده بندی اخیر به هشتم سقوط کرده 

است.

ستاره ها: ایسکو )رئال مادرید(، آلواریو راتا )چلسی( و داوید سیلوا 
)منچستر سیتی(

پرتغال: آخرین حریف ایران در گروه پرتغال است که مدعی دیگر قهرمانی 
جام است. پرتغال پس از قهرمانی جام ملت های اروپا ، در دو بازی 
دوستانه مصر را شکست داد و از هلند شکست سختی خورد. یاران 

کریستیانو رونالدو در رنکینیگ فیفا از مقام سوم به چهارم نزول کردند.

ستاره ها: کریستیا نورونالدو )رئال مادرید(، آندره سلوا )میالن( و ویلیام 
کاروالیو )اسپورتینگ لیسبون(

ایران: تیم ملی ایران در سه دیدار دوستانه در مقابل سیرالئون، تونس و 
الجزایر دو پیروزی و یک شکست را تجربه کرده است. در رده بندی فیفا 

تیم ملی ایران ابتدا از رده سی و دو به سی و چهار افت کرد و بعد به رده 
سی و سه، و در حال حاضر در رده سی و شش است.

ستاره ها: سردار آزمون )روبین کازان(، مهدی طارمی )القرافه( و احسان 
حاج صفی )المپیاکوس(

برنامه بازی های ایران:

ایران در اولین دیدار خود در پانزدهم جون )بیست و پنجم خرداد( 
ساعت 18:30 به وقت ایران در سن پترزبورگ با مراکش روبرو می شود. 

سپس ملی پوشان ایران در دومین دیدار در بیستم جون )سی خرداد( در 
ورزشکاه کازان به مقابله با تیم اسپانیا می روند. سومین بازی ایران در 

مقابل تیم پرتغال در روز بیست و پنجم جون )چهارم تیرماه( در سارانسک 
برگزار می گردد.

برای تیم ملی کشورمان آرزوی موفقیت داریم.


