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ایران های کوچک

بار  چندین  ایران  طوالنی  تاریخ  در  است.  شده  عادی  پدیده ای  گذشته  دهه  چهار  در  ایرانیان  برای  مهاجرت 
مهاجرت های نسبتا کالن به وقوع پیوسته است که عمدتا در مواردی بوده که کشور به اشغال نیروهای خارجی 
درآمده و عده ای از مردم که جان و مالشان را در خطر می دیدند و توانایی مهاجرت را داشته اند به این کار دست 
زده اند. ولی در تاریخ معاصر مهاجرت چند میلیون نفری بی سابقه بوده است. این مهاجران چه به اجبار و چه به 
اختیار بنه کن کرده و در کشورهای دیگر سکنی گزیده اند. هرچند عمده مهاجرین سرانجام سر از آمریکا و اروپا و 
کانادا درآورده اند ولی کمتر کشوری را می توان در جهان یافت که ایرانی ها در آن نباشند، از آفریقای جنوبی گرفته 
تا آمریکای جنوبی، روسیه و کشورهای همجوار. گسترش ایرانیان مهاجر در شهرهای مختلف دنیا ممکن است 
از چند خانواده تا چند هزار نفر باشد. اگر اولین نسل مهاجر اوایل انقالب به خاطر مسایل سیاسی و اعتقادی 
و جنگ و ناامنی دست به مهاجرت زدند، بعدها مهاجرت بیشتر اختیاری و برای یافتن زندگی بهتر و تامین 
آینده بهتر و مطمئن تر بوده و هست. پدیده جالب این است که اکثر مهاجران ایرانی صرف نظر از این که کی به 
مهاجرت دست زده اند و دلیل آن چه بوده و در کجا وطن دوم خود را ساخته اند، احساس پیوندی ناگسستنی با 
ایران را حفظ کرده اند و با فرهنگ، زبان و تاریخ ایران پیوند دارند و هنوز حتی سیاست های جاری دولت ایران 
و موقعیت بین المللی آن را دنبال می کنند. آمارگیری های متعددی که از طرف سازمان پایا در چند سال گذشته 
این آمارها قبال در پیک  ایرانیان ساکن آمریکا صورت گرفته نتایج جالبی به دست داده است. درباره  در بین 
نوشته ایم و خوانندگان عزیز اگر عالقه دارند می تواند نتایج این آمارگیری ها را در سایت پایا مطالعه کنند. یکی از 
سئواالت طرح شده این بود که فرد خودش را ایرانی یا امریکایی و یا به اصطالح »خط در میان« می داند )ایرانی 
ـ  آمریکایی(. پاسخ ها همه گونه و از پراکندگی قابل توجهی برخوردار بود. همه خود را در جایی از طیفی که یک 
طرفش ایرانی و یک طرفش آمریکایی است سرگردان می دیدند. بحث روی این مطلب خیلی مفصل تر از این است 
و بر دوش جامعه شناسان و روانشناسان قرار می گیرد. هدف من از طرح این مطلب این است که حس ایرانی 
بودن و وابستگی به ایران در کل جامعه و به خصوص نسل اولی ها و دومی های مهاجر، صرف نظر از آن که کی 
به مهاجرت دست زده اند، هنوز خیلی قوی است. لذا اینان سعی می کنند ایرانی کوچک برای خود درست کنند 
که در آن راحت باشند. این در مورد ملیت ها و اقوام دیگر هم که سابقه بسیار طوالنی تری در مهاجرت دارند کم 
و بیش صادق است. در بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکا شاهد وجود شهر چینی ها، توکیوی کوچک، سایگون 
کوچک، ایتالیای کوچک و غیره هستیم. آیا ایرانیان هم سرانجام از لحاظ جغرافیایی و اقتصادی ایران کوچک یا 
تهران کوچک برپا خواهند کرد؟ تفاوت عمده ای که ایرانیان مهاجر با دیگر مهاجران دارند این است که ایرانیان 
از لحاظ زبان، درآمد و موقعیت شغلی و اجتماعی معموال در موقعیت بهتری قرار دارند و زیاد به یکدیگر تکیه 
نمی کنند. اگر هم روزی شاهد به وجود آمدن تهران های کوچک باشیم، احتماال بیشتر از لحاظ بازاریابی و جلب 

مشتری غیرایرانی خواهد بود.
ایرانیان راحت تر دور هم جمع می شوند. حتی در معیار  از این نظر  از لحاظ فرهنگی ولی وضع فرق می کند. 
کانون  و  محفل  مدرسه،  باالتر  معیار  در  می کنند.  جمع  خود  دور  را  دوستان  و  خانواده ها  از  گروهی  کوچک 
فرهنگی و هنری به را می اندازند و در آن محدوده احساس راحتی می کنند. با نمایش فیلم های وطنی و اجرای 
کنسرت های موسیقی و شب شعر دور هم جمع می شوند. در مرحله اول این جمع ها به خاطر رفع تنهایی و 
آمریکا کانون ها و  از شهرهای  ایجاد حس تعلق و هویت است. در برخی  باالتر  سرگرمی است ولی در مرحله 
انجمن های فرهنگی به وجود آمده اند تا این نیاز را برآورده کنند. برخی سال ها است که به خدمت مشغولند و 
برخی به تازگی شکل گرفته اند. به هر طریق گروهی انسان وارسته و از خود گذشته و فرهنگ دوست گرد هم آمده 
و این مراکز را به راه انداخته و اداره می کنند. در واقع در این شهرها ایران های کوچکی شکل گرفته که مردم را 
گرد هم می آورد. ولی آیا این مراکز پاسخگوی همه نیازهای فرهنگی مهاجران ایرانی هست؟ پاسخ به این سئوال 
مسلما منفی است. چرا که این نیازها از طیف گسترده ای برخوردار است و توانایی این سازمان ها محدود است 

به قدرت مالی و نیروی داوطلب آنها.
کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو  ـ که امسال سی ساله شد  ـ یکی از موفق ترین سازمان های فرهنگی خارج 
از ایران است. مدرسه ایرانیان سن دیگو  ـ که یکی از ارگان های کانون است  ـ سی سال است که به فرزندان 
مهاجرین و دیگر عالقمندان، زبان فارسی و فرهنگ ایران را آموزش می دهد. پیک  ـ ارگان دیگر کانون  ـ بیست 
و هفت سال است که تدریجا به یکی از مهم ترین نشریات فرهنگی دو زبانه درآمده و در سن دیگو و بسیاری از 
شهرهای دیگر آمریکا پخش می شود. مرکز ایرانیان سن دیگو نیز نزدیک پنج سال است که به مرکز تجمع ایرانیان 
و ایران دوستان تبدیل شده  و به طور مرتب برنامه های متنوع شامل نمایش فیلم، تئاتر، کنسرت موسیقی، و 
نمایشگاه نقاشی در آن اجرا می شود، در عین حال که کتابخانه ای دارد با بیش از چهار هزار جلد کتاب و در 
دسترس عموم عالقمندان. افزون بر این کانون میزبان کنسرت ها و برنامه های متنوع دیگر در سطح بزرگ تر نیز 
می باشد. برگزاری جشن نوروز، مهرگان و یلدا نیز همه ساله به تنهایی و یا با همکاری سازمان های خواهر برگزار 
شده است. اکنون سال ها است که چهارشنبه سوری و سیزده بدر با همکاری دیگر سازمان های شهر و با شرکت  

  بقیه در صفحه13         
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اخبار کانون

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

ُجنگ فرهنگی سن دیگو
چهار 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 
از هنرمندان  با دعوت  گذری است به عناوین مختلف هنری و فرهنگی که 
و اندیشمندان در رشته های گوناگون هنری، ادبی و اجتماعی برنامه ریزی و 

اجرا می گردد.

ُجنگ فرهنگی ـ هشتم می ۲۰۱۷
این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای علی صدر برگزار شد. میهمان 
نخست برنامه خانم بیتا اشتری، مدیر کانون وکالی ایرانی ـ آمریکایی بخش 
سن دیگو به گفتگو درباره خدمات کانون به جامعه ایرانیـ  آمریکایی، مشکالت 
برنامه  بعدی  بخش  پرداخت.  کانون  به  دسترسی  نحوه  و  جامعه  در  رایج 
اجرای شاهنامه خوانی به سرپرستی هنرمند تئاتر اهل سن دیگو آقای محمود 
بهروزیان و گروه شاهنامه خوانی بود که با موسیقی زنده  کورش تقوی  ـ سه 
تار، و علی صدر  ـ ضرب زورخانه  همراه گردید. در بخش دوم برنامه، علی 
صدر با خانم فریده شبانفر، نویسنده و مترجم، راجع به فعالیت ها و آثار او 
به گفتگو پرداخت. در بخش پایانی، داستان »یوغ« از مجموعه داستان های 
خوانی  داستان  برای  شبانفر،  فریده  نوشته  تارزن«،  طوبای  »عروج  کوتاه 
نوری  سعید  و  خورسندیان  نوشین  همراهی  به  و  او  توسط  و  شده  انتخاب 

بوشهری اجرا گردید.

نمایشگاه و رژه ی فرهنگ های گوناگون در لیندا ویستا
این نمایشگاه در روز بیست و هشتم آوریل 2۰18 برگزار گردید. غرفه ی کانون 

فرهنگی ایرانیان در این نمایشگاه پذیرای دیدارکنندگان بود. 

ریتم های ملودیک  ـ پنجم می ۲۰۱۸
بداهه نوازی کورش تقوی با سه تار و مایلز شروبری با تبال، به تعبیر کورش تقوی 
یک گفتگوی موسیقایی بین موسیقی ایرانی و هندی بود. هر دو موزیسین 
به  اجرای مشترک  این  به  و تصمیم  نوع موسیقی خود  به  راجع  توضیحاتی 
شنوندگان ارائه کردند. این برنامه با استقبال گرم روبرو شده و به طور کامل 

پیش فروش شد. 

کنسرت تک نوازی و تک خوانی کینگ رام
بیست و پنجم می ۲۰۱۸

کینگ رام به دعوت مرکز ساموئل جردن دانشگاه کالیفرنیادر ایرواین و کانون 
فرهنگی ایرانیان، در میان استقبال گرم شهروندان سن دیگو بر صحنه ی مرکز 

ایرانیان رفت. 

نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان
 این نشست با شرکت هیئت مدیره، اعضای کانون فرهنگی ایرانیان و با حضور 
داوطلبان شمارنده ی آرا در روز یکشنبه بیستم ماه می 2۰18 در محل مدرسه 

ایرانیان برگزار شد. گزارش کامل این نشست در همین شماره آمده است.

برنامه ویژه  ـ نمایش فیلم »خورشید نیمه شب« 
سیزدهم می ۲۰۱۸

فیلم خورشید نیمه شب به نویسندگی و کارگردانی شبیر شیرازی و با حضور 
ستاره ی سینمای ایران شهاب حسینی )به عنوان تهیه کننده و بازیگرفیلم( و 
با حضور ستاره ی سینمای ایران شهاب حسینی بر روی پرده ی مرکز ایرانیان 
سن دیگو رفت و با استقبال کم نظیر شهروندان سن دیگو روبرو شد. این فیلم 
محصول کار سینماگران جوان سینمای ایران است و شهاب حسینی به منظور 
را تحت حمایت خود  پروژه  این  ایران  و جوان  از سینمای غیرتجاری  حمایت 
گرفته است. فیلم خورشید نیمه شب در این تور در شهرهای مختلف آمریکا به 

نمایش درآمد. 
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فیلم و گفتگو
گروه فیلم و گفتگوی کانون فرهنگی ایرانیان با هدف بررسی سینمای ایران در 
سومین جمعه ی هر ماه به پخش فیلم می پردازد. پس از هر فیلم بینندگان به 

بحث و بررسی فیلم می نشینند. 

فیلم »ملکه«  ـ  هجدهم می ۲۰۱۸
آهنگر )محصول 139۰(  باشه  نویسندگی محمدعلی  و  به کارگردانی  »ملکه«، 
فیلم انتخابی ماِه می گروه فیلم و گفتگو بود. این فیلم نامزد چهارده جایزه در 
سی امین جشنواره ی فیلم فجر و برنده  سه جایزه از این جشنواره بود. استاد 
برنده  بلوندی  بهترین موسیقی، عباس  بلورین  برنده سیمرغ  علیزاده،  حسین 
دیپلم  برنده  ایزدی  حسن  و  لباس،  و  صحنه  طراحی  بهترین  بلورین  سیمرغ 
افتخار بهترین جلوه های ویژه بصری برای این فیلم شدند. ملکه همچنین موفق 
از سه سال  )پس  از جشن خانه ی سینما در 1393  تندیس  یازده  دریافت  به 
در ششمین  بسیاری  جوایز  برنده ی  و  نامزد  و  سینما(،  خانه  اجباری  تعطیل 
و  کرمان  مقاومت  جشنواره ی  دوازدهمین  و  ایران  سینمای  منتقدان  جشن 

همچنین جشنواره ی بین المللی مذهب امروز ایتالیا شد.

فیلم »حوض نقاشی«  ـ  پانزدهم جون ۲۰۱۸
»حوض نقاشی« )محصول ١٣91( به کارگردانی مازیار میری، و با بازی شهاب 
حسینی و نگار جواهریان  در ماه جون به نمایش در آمد. این فیلم در سی  و 
بهترین  و  تماشاگران  فیلم  بهترین  جوایز  برنده   فجر  فیلم  جشنواره ی  یکمین 
فیلم در سال های  این  نامزد چند جایزه دیگر شد.  و  لباس  و  طراحی صحنه 
2۰13 و 2۰14 برنده  جایزه ویژه بهترین بازیگر نقش مرد جشنواره فیلم لیسبون، 
برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم کودک شارجه، و برنده جایزه 

یونسکو آسیا و اقیانوسیه شده است.

داكیونایت
داكیونایت عنوان برنامه ای است كه هم زمان در اولین چهارشنبه هر ماه در 
بیش از بیست شهر آمریكا و كانادا اقدام به پخش فیلم مستند می کند. این 
در  آنان  یا مضمون  و  ایرانى ساخته شده  فیلمسازان  توسط  فیلمهاى مستند 

رابطه با ایران و ایرانیان می باشد. 

داکیونایت ۴۵  ـ  نهم می ۲۰۱۸
دو مستند »والسی برای تهران« )محصول ٢٠١6  ـ ٥3 دقیقه( به کارگردانی 
کارگردانی  به  دقیقه(  ـ 43    ٢٠١5 )محصول  و »شیفت شب«  تبریزی  زینب 
امیرمحمد خوارزمی به نمایش درآمدند. »والسی برای تهران« درباره  موسیقی 

خیابانی در ایران و »شیفت شب« درباره شب کاران در شهر تهران است. 

داکیونایت ۴۶  ـ  ششم جون ۲۰۱۸
مستند »متهمین دایره بیستم« )محصول ٢٠١٧  ـ 73 دقیقه( به كارگردانى 
دوربین،  شد.  گذاشته  نمایش  به  سن دیگو  ایرانیان  مرکز  در  اسالمی  حسام 
گروهی سارق نوجوان اتومبیل را در بستر زندگی واقعی برای شش سال دنبال 
تندیس طالیی  و  فیلم فجر  بلورین جشنواره  برنده سیمرغ  فیلم  این  می کند. 

جشنواره بین المللی فیلم رشد شده است.

همراه با جام جهانی روسیه
با شروع جام جهانی روسیه تب فوتبال در سراسر دنیا باال گرفته است. مرکز 
ایرانیان کانون فرهنگی نیز میزبان تعدادی از ایرانیان شهر سن دیگو بود که 
ملی کشور خود  تیم  تشویق  به  و همه جهان  ایران  همپای هموطنان ساکن 
مراکش،  ملی  تیم های  با  ایران  بازی های  زنده  پخش  از  استقبال  پرداختند. 
انرژی  از  سرشار  و  هیجان انگیز  محیطی  و  بود  زیاد  بسیار  پرتغال  و  اسپانیا 
برای طرفداران تیم ملی کشورمان از هر سن و گروه به وجود آمد. بازی ایران 
پذیرایی  )با  صبح  هشت  ساعت  در  جون  پانزدهم  جمعه،  روز  در  مراکش  و 
صبحانه(؛ بازی ایران و اسپانیا در روز چهارشنبه، بیستم جون در ساعت یازده 
صبح )با سفارش ناهار(؛ و بازی ایران پرتغال در روز دوشنبه، بیست و پنجم 

جون در ساعت یازده )با سفارش ناهار( پخش گردید.

به ما بپیوندید
اگر مایل به همکاری با کانون و یا خدمت در دوره های آتی هیئت مدیره کانون 

هستید، لطفًا با ارسال فرم عضویت خود به آدرس ایمیل کانون 
pcc@pccsd.org و یا تکمیل فرم عضویت در تارنمای کانون

www.pccsd.org به ما بپیوندید. داوطلبان باید از اقامت قانونی در آمریکا 
برخوردار باشند.  
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چکیده ای از فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی کانون در سال گذشتهاخبار کانون

مجموع  در  کانون  اهداف  به  دستیابی  جهت  گذشته،  سال  در  مدیره  هیئت 
و  اجرایی  فرهنگی، هیئت  کانون  اولین جلسه  در  نمود.  برگزار  دوازده جلسه 

کمیته های مختلف کانون انتخاب گردیدند.
کانون فرهنگی ایرانیان سال پربار و بسیار موفقی را با برگزاری یا همکاری در 

برگزاری برنامه های زیر پشت سرگذاشت:
1 ـ نمایش فیلم »رویاهای دور« با همکاری دیجیتال سینما و آنجلیکا سینما

2 ـ تصنیف خوانی با کورش تقوی
3 ـ دومین کارگاه داستان نویسی با مرتضی آبکنار

4 ـ کنسرت محسن نامجو
5 ـ نمایش »عزرائیل وارد می شود« با منصور تایید و محمد اسکندری 

6 ـ کنسرت گروه ترایتون
7 ـ سخنرانی آقای فالحی، وکیل دادگستری در مورد اوفک با همکاری کانون 

وکالی ایرانی سن دیگو
8 ـ روز حافظ با همکاری کتابخانه شهر سن دیگو

9 ـ نمایش فیلم های سینمایی »سارا و آیدا« و »ابا جان« با همکاری شید فیلم 
1۰ ـ همکاری در نمایش فیلم در جشنواره آسیایی سن دیگو  ـ  پاسفیک آرت

11 ـ برنامه استندآپ کمدی ایرانی با کیوان 
12 ـ جشن شب یلدا در رستوران صوفی با آرمین ویگن

13ـ  برگزاری جشن روز جهانی کودک با همکاری بنیاد کودک و خیریه یک دالر 
در ماه در مدرسه ایرانیان

14 ـ کارگاه بازیگری با محمود بهروزیان
ـ کنسرت لیلی افشار با همکاری دپارتمان موسیقی دانشگاه ایالتی سن دیگو   15

و گروه دانشجویان ایرانی دانشگاه ایالتی سن دیگو
16 ـ بازار سالیانه کانون فرهنگی ایرانیان

با  ویلیام شکسپیر  اثر  تابستان«  نیمه شب  »رویای  نامه خوانی  نمایش  ـ   17
کارگردانی محمود کریمی حکاک

18 ـ کنسرت گروه سی برگ
19ـ   معرفی کتاب دکتر عباس امانت با همکاری دانشگاه سن دیگو، دانشگاه ایالتی 
سن دیگو، سازمان ایرانی آمریکایی بورس های تحصیلی و انجمن متخصصین ایرانی
2۰ ـ نمایش نامه خوانی »انقالب مینا« اثر مهرنوش مزراعی به زبان انگلیسی

21 ـ سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن در مدرسه ایرانیان
22 ـ جشن نوروزی مدرسه ایرانیان

23ـ   چهارشنبه سوری با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران
24ـ   جشن نوروزی کانون فرهنگی در هتل مریات الهویا با شرکت کامران و هومن

25 ـ جشن نوروزی در کتابخانه فور ِاس رنچ 
26 ـ سیزده بدر با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران

27ـ   برپا کردن هفت سین و نمایشگاه تاریخ، ادبیات و هنرهای ایرانی در هفت 
کتابخانه عمومی سن دیگو در ایام نوروز

28 ـ شرکت در فستیوال فرهنگ های گوناگون در بلبوا پارک
29 ـ شرکت در روز فرهنگ های گوناگون در میرا کوستا کالج

3۰ ـ کنسرت گروه موسیقی درناب
31 ـ مراسم عید دیدنی در مرکز ایرانیان

32ـ   تئاتر عارف نامه با همکاری شاهرخ مشکین قلم و دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو
33 ـ برگزاری فسیتوال فیلم کارستان در مرکز ایرانیان

34 ـ شب خانوادگی با بازی و سرگرمی در مرکز ایرانیان  ـ چهار بار در سال
35ـ   نمایش فیلم و گفتگو در سومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان ـ  دوازده جلسه

36 ـ ُجنگ فرهنگی در دومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان  ـ ده جلسه
37 ـ برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرمندان محلی

38 ـ روز فرهنگ های گوناگون در لیندا ویستا
39 ـ برگزاری فیلم های مستند با همکاری داکیونایت در اولین چهارشنبه هر 

ماه در مرکز ایرانیان 
4۰ ـ شب فرهنگ های گوناگون در دل سور

41 ـ کنسرت ریتم های ملودی با کورش تقوی
42ـ  نمایش فیلم »خورشید نیمه شب« با حضور تهیه کننده فیلم، شهاب حسینی 

30 سال خدمت 
گزارش گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان 

با  برابر   ،1397 ماه  اردیبهشت  سی ام  یکشنبه  روز  در  کانون  ساالنه  نشست 
بیستم می 2۰18 در محل مدرسه ایرانیان واقع در دبیرستان مانت کارمل با 
به اعضا توسط  با خوشآمد  برگزار شد. جلسه  از اعضای کانون  حضور جمعی 
خانم فریبا باباخانی ـ قاضی، رئیس هیئت مدیره دوره گذشته، آغاز و با ارائه 
گزارش کمیته های مختلف کانون اعم از مالی، مدرسه و پیک به ترتیب توسط 
آقای حمید رفیع زاده، و آقای علی صدر ادامه یافت. سپس کاندیداهای دوره 

جدید هیئت مدیره کانون به معرفی خود پرداختند.

اعضای هیئت مدیره کانون در سال گذشته:
اعضای اصلی: 1 ـ  نیکو عاطفی 2 ـ  سارا عالقبند 3 ـ  امیر فرشاد باباخانی 
4 ـ  فریبا باباخانی ـ  قاضی 5 ـ  گلسا ثریا 6 ـ  فریده فاضل 7 ـ  گیتی نعمت 

اللهی 8 ـ  محمود رضا پیروزیان 9 ـ  حمید رفیع زاده
عضو علی البدل: 1 ـ  ونوس صفایی

اعضای مشاور هیئت مدیره کانون در سال گذشته:
1 ـ  رزیتا باقری 2 ـ  شهربانو استخری 3 ـ  شقایق هنسن 4 ـ  سعید جاللی 

5 ـ  شهال صالح 6 ـ  عبدی سلیمی 7 ـ  آناهیتا بابایی

هیئت اجرایی: رئیس هیئت مدیره: فریبا باباخانی ـ  قاضی، نایب رئیس:نیکو 
مدرسه  مدیر  زاده   رفیع  حمید  دار:  خزانه  فاضل،  فریده  منشی:  عاطفی، 

ایرانیان: علی صدر

کمیته های کانون در سال گذشته:
کمیته آموزش: علی صدر، رزیتا باقری، شهناز احمدیان و فریبا باباخانی  

کمیته فرهنگ و هنر: محمود رضا پیروزیان، عبدی سلیمی، گلسا ثریا، علی 
صدر، سارا عالقبند، آناهیتا بابایی، نیکو عاطفی، امیر فرشاد باباخانی، ونوس 

صفایی و فریبا باباخانی ـ قاضی
کمیته عضویت: فریده فاضل، فریبا باباخانی ـ  قاضی، سارا عالقبند، ونوس 

صفایی، فرشاد باباخانی و شهرزاد جوالزاده
باباخانی  فریبا  پیروزیان،  رضا  محمود  عالقبند،  سارا  عمومی:  روابط  کمیته 
فریبا  باباخانی،  فرشاد  عاطفی،  نیکو  ثریا،  گلسا  جوالزاده،  شهرزاد  قاضی،  ـ 

باباخانی قاضی و علی صدر 
بابایی،  آناهیتا  انتشارات: علی صدر، سعید جاللی، شهری استخری،  کمیته 
شقایق هنسن، شهرزاد جوالزاده، رضا خبازیان، آریا فانی، سعید نوری بوشهری 

و ریچال تیت.
رزیتا  زاده،  رفیع  حمید  قاضی،  ـ  باباخانی  فریبا  دولتی:  های  بورس  کمیته 

باقری، شرول اینسل و شهرزاد جوالزاده.
نیکو  بابایی،  آناهیتا  قاضی،  ـ  باباخانی  فریبا  فاضل،  فریده  گلریزان:  کمیته 

عاطفی ، امیر فرشاد باباخانی و شهرزاد جوالزاده 
باباخانی ـ قاضی،  اللهی، شهری استخری، فریبا  کمیته خیریه: گیتی نعمت 
شهرزاد  باباخانی،  فرشاد  امیر  سلیمی،  عبدی  صالح،  شهال  فاضل،  فریده 

جوالزاده و نیکو عاطفی
کمیته ساختمان: حمید رفیع زاده، فریبا باباخانی ـ قاضی، علی صدر، محمود 

رضا پیروزیان، عبدی سلیمی و شهرزاد جوالزاده.
ـ  باباخانی  فریبا  زاده،  رفیع  باقرپور، حمید  بهار  عاطفی،  نیکو  نوروز:  کمیته 

قاضی، امیر فرشاد باباخانی، ونوس صفایی، شهال صالح و شهرزاد جوالزاده
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ایرانیان با تالش و کوشش  نشریه پیک در سالی که گذشت: کانون فرهنگی 
دست اندرکاران کمیته انتشارات توانست »پیک« را که مهم ترین رسانه گروهی 
کانون می باشد با محتوای بهتر در دسترس همگان قرار دهد. »پیک« هر دو 
ماه با تیراژ شش هزار نسخه برای بیش از سه هزار و دویست خواننده پست 
می شود و در چندین مرکز در سراسر سن دیگو و در بخشی از اورنج کانتی، لس 
آنجلس، شمال کالیفرنیا، واشنگتن دی سی، کانزاس سیتی، مریلند، داالس، 
شیکاگو و بسیاری شهرهای دیگر پخش می گردد. با باال بردن کیفیت چاپ و 
محتوای مقاالت، »پیک« به صورت یکی از شناخته شده ترین و پرخواننده ترین 

رسانه های فرهنگی و اجتماعی ایرانی در جنوب کالیفرنیا درآمده است.

بیافزاید  اعضا خود  تعداد  به  موفق شد  کانون  که گذشت  در سالی  عضویت: 
فرهنگی  کانون  در  عضویت  به  تشویق  به  سایت  وب  در  تبلیغ  با  همچنین  و 
ادامه دهد. اعضای کانون با داشتن کارت عضویت مشمول تخفیفات ویژه برای 
برنامه های مختلف کانون و تخفیف از بعضی از مراکز تجاری شدند. لیست کامل 

این مراکز در وب سایت کانون به ثبت می رسد. 

رادیو  در  کانون  برنامه های  از  بسیاری  گذشت:  که  سالی  در  دیگر  رسانه های 
»ِکی پی بی ِاس« در سن دیگو و »ِکی آی آر ِان  ـ رادیو ایران« در لس آنجلس 
و همچنین در سایت آرت اند سول سن دیگو، کدوم دات کام، چه خبر دات 
کام و ایران هات الین اعالم شد. این برنامه ها نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای 

جوامع فرهنگی دیگر نیز پخش می شود. 

کانون فرهنگی ایرانیان در سال گذشته همکاری خود را با سازمان برق و گاز 
شهر سن دیگو در مورد صرفه جویی انرژی و هزینه آن و همچنین اطالع رسانی 

همگانی ادامه داد.

)وب سایت(  تارنمای   از  دیدار  با  دنیا  در سراسر  نفر  هزاران  کانون:  تارنمای 
کانون در جریان فعالیت های ما قرار گرفته و توانستند مجله پیک را به صورت 
الکترونیکی دریافت کنند. مراجعه کنندگان به تارنمای کانون می توانند از طریق 
این شبکه، حق عضویت، خریداری بلیط و پرداخت کمک های مالی را انجام 
برنامه های  اعالم  شامل  خبرنامه ای  بار  یک  هفته ای  همچنین  کانون  دهند. 
جاری و آتی را به هزاران نفر به صورت ایمیل ارسال می کند. اعالم برنامه های 

کانون از طریق فیس بوک و تلگرام نیز صورت می گیرد.

ایرانیان به صورت  با همکاری گالری یلو سالن اصلی مرکز  نمایشگاه نقاشی: 
نمایش آثار هنری درآمد و چندین نمایشگاه عمومی با شرکت هنرمندان سن 

دیگو در این محل برگزار گردیده است. 

مرکز ایرانیان
این مرکز میزبان برنامه های فرهنگی متنوع کانون و دیگر سازمان های غیر انتفاعی 
طی سال گذشته بوده است. کتابخانه کانون با بیش از چهار هزار جلد کتاب در 

خدمت فرهنگ دوستان عزیز است. 

مدرسه ایرانیان سن دیگو: مدرسه ایرانیان سی امین سال فعالیت خود را در دو 
شعبه برگزار کرد. امسال در مدرسه ایرانیان دویست و چهل و پنج دانش آموز 
به فراگیری زبان فارسی و هنرهای ایرانی پرداختند. مدرسه ایرانیان عالوه بر 
آموزش زبان فارسی، برنامه های سالیانه نوروزی خود را با موفقیت بسیار برگزار 
نمود. مراسم جشن پایان سال تحصیلی در دهم ماه جون اجرا می شود. امسال 
نیز هر دو شعبه مدرسه )پنجشنبه ها و یکشنبه ها( در یک محل، در مدرسه 
مانت کارمل تشکیل شد. در شعبه اول مدرسه هفده کالس برای دانش آموزان 
و نوجوانان وجود دارد که در شش سطح فارسی می آموزند. در روزهای یکشنبه 
دو کالس نیز برای بزرگساالن و دو کالس کودکستان در مدرسه ایرانیان تشکیل 
می شود. کالس های فوق برنامه، نظیر رقص و تئاتر و سه تار نیز ارائه می شوند. 
در شعبه دوم جمعا شش کالس درس وجود دارد. مدرسه ایرانیان در نظر دارد 
با ایجاد شبکه ارتباطی فعال با دیگر مراکز آموزش فارسی در آمریکا و در نقاط 
دیگر جهان به تبادل تجربه و مطالب آموزشی اقدام کند. مدرسه ایرانیان در 
حال حاضر توسط تمامی ادارات آموزش و پرورش منطقه به رسمیت شناخته 
شده و دانش آموزان دبیرستانی می توانند زبان فارسی را به عنوان زبان دوم در 

مدرسه ایرانیان بگذرانند. 

هنرستان رقص های ملی ایران: این هنرستان با بیش از شصت و پنج هنرآموز 
به فعالیت خود در زمینه ترویج هنر رقص ایرانی ادامه داده و در برنامه های زیر 

هنرنمایی کرده است:
 ـ  جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان

 ـ  جشن نوروزی مدرسه ایرانیان 
 ـ  جشن نوروزی در کتابخانه فور اس رنچ 

 ـ  جشن مهرگان خانه ایران  ـ  روز ایران در خانه ایران

بنیاد خیریه کانون فرهنگی ایرانیان: این بنیاد یکی از نهادهای کانون می باشد 
که برای جمع آوری کمک های مالی برای کارهای خیریه به وجود آمده است. در 
سالی که گذشت این نهاد موفق به یاری رساندن و ادامه کمک به دو نوجوان 
بی سرپرست در سن دیگو را  ـ که در دو سال گذشته آغاز گردیده بود  ـ ادامه 
داد. این پروژه در تقویم کانون فرهنگی ایرانیان یک پروژه طوالنی مدت است. 
همچنین با کمک همیاران، کانون پروژه های کمک رسانی را مورد بررسی قرار 

داده است.
سپاس ویژه: بدین وسیله از اعضای هیئت مدیره دوره گذشته که دوره خدمت 
و  سپاسگزاریم  صمیمانه  می رسد  اتمام  به  رسمًا  کانون  مدیره  هیئت  در  آنها 
آرزومند پیروزی آنان می باشیم. امید است این افراد، با عضویت در کمیته های 
مختلف اجرایی به یاری رسانی کانون فرهنگی ایرانیان ادامه دهند. اسامی این 

افراد به  این قرار است:
سارا عالقبند، فریده رسولی ـ فاضل، ونوس صفایی و محمود رضا پیروزیان

معرفی خود  به  کاندیداها  کانون،  گزارش ساالنه  ارائه  از  بعد  کانون:  انتخابات 
پرداختند و انتخابات برای انتخاب اعضای جدید برگزار شد و نتایج به این شرح 

اعالم گردید:
اعضای اصلی: آیدا خدامی، ونوس صفایی و حسین حاجی موالنا 

اعضای علی البدل: شهال صالح، فریده فاضل، پرنیان بدیعی و حمید بیک زاده

اولین جلسه ماهانه هیئت مدیره کانون پس از انتخابات
این جلسه در سیزدهم جون 2۰18 در دفتر کانون برگزار شد. در این نشست 
ابتدا پیشنهاد افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره از نه نفر به یازده نفر به رای 
گذاشته شد و تصویب رسید. در نتیجه خانم ها صالح و فاضل به اعضای اصلی 
شرح  به  اجرایی  هیئت  اعضای  و  تشکیل  جدید  کمیته های  سپس  پیوستند. 

زیرانتخاب شدند:
رئیس هیئت مدیره: فریبا باباخانی ـ قاضی

نایب رئیس: نیکو عاطفی
منشی: فریده فاضل 

خزانه دار: حمید رفیع زاده  

مختلف  کمیته های  در  فعالیت  داوطلب  که  دوستانی  از  کانون  مدیره  هیئت 
کانون هستند تقاضا می کند با شماره 93۵۵ ـ ۵۵۲ )۸۵۸(

و یا از طریق وب سایت کانون تماس بگیرند.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

درکجایزمینایستادهاید؟

این روزها تب بازی فوتبال جهان را به خود مشغول کرده است. طبق آمار، حدود 
دو میلیارد از مردمان جهان تماشاگران این مسابقات هستند. به طور یقین، هیچ 
رشته ورزشی دیگر و حتا وقایع حاد سیاسی نمی توانند چنین انبوهی از مردمان را 
به تماشای خود بنشانند.مسابقات فوتبال جام جهانی 2۰18 در کشور همسایه و 
»دشمن« ما روسیه در حال برگزاری است.انجام این مسابقات هیجان  انگیز تعداد 
بسیاری از عالقمندان را از کار و کاسبی انداخته است. تماشای بازی ها به طریق 
زنده هیجانی چند برابر دارد. از آنجا که زمان بازی ها با ساعات کاری ما برخورد 
جلوی  شدن  میخکوب  و  روزمره  امور  انداختن  تعویق  به  جز  چاره ای  لذا  دارند 
صفحه جادویی را نداریم.در پرانتز باید بگویم که قصدم از اطالق واژه »دشمن« به 
همسایه شمالی مان سهو نیست و عمدی است که با استناد به تاریخ حداقل صد 
و پنجاه سال گذشته سرزمین مادریمان آورده شده است.مراجعه به تاریخ ایران 
اتحاد  امروز،  به  تا  قاجار  فتعلیشاه  زمان سلطنت  از  که  آن است  بیانگر  به خوبی 
جماهیر شوروی سوسیالیستی که روز و روزگاری »روسیه تزاری« خوانده می شد 
و امروز با نام »روسیه« می شناسیمش، نگاه استیالگری به خاک ما داشته است 
و از هر فرصت تاریخی برای جدا کردن بخشی از خاک ایران و عقد قراردادهای 
ننگین و دخالت در امور داخلی ایران استفاده نموده است. گذشته از این پرانتز 
باعث شده  و  است  فوتبال  جام جهانی  بازی های  میزبان  روسیه  امروز  دردناک، 
است تا تب بازی فوتبال جهان ما را در بر بگیرد. من هم مانند بسیاری از شما، با 
عالقه عجیبی بازی ها را دنبال می کنم. امروز، در حال تماشای بازی بودم و غرق 
در نحوه رفتار بازیگران متفاوت که تفکرم مرا به نکاتی سوق داد که شاید برای 
شما هم خواندنش جالب باشد. من، بازی فوتبال با تمامی مردمانی که در گیرش 
هستند را نمایی از کل زندگی بشر تصور کردم.عده ای تمایل به نام آوری دارند و در 
خط مقدم زندگی یا »فوروارد« بازی می کنند. حرکات این گروه و نتایجی را که 
به بار می آورند از چشم هیچ تماشاگری به دور نمی ماند. آنان هستند که افتخار 
می آفرینند و با نشاندن گل در دروازه حریف به چهره »ماندگار« تبدیل می شوند. 
عکس و تفصیالت آنان در مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط همگانی درج می گردد. 
مردمان نام آنان را به خاطر می سپارند و چه بسا تصویر آنان را در اطاق کار خود 
می آویزند. این گروه در صورت بروز خطا شاید بسیار زودتر از دیگر بازیکنان، به یمن 
افتخاراتی که آفریده اند، بخشیده می شوند.گروه دیگر به همان اندازه گروه فوق نیاز 
به ماندگاری و افتخارآفرینی دارند ولی از بد حادثه، به نگهبانی از دروازه گمارده 
و  پایمال می شود  راحتی  به  اشتباه  اثر یک  در  آنان  افتخارآفرین  اعمال  شده اند. 
تمامی نتیجه بازی و غم حاصل از باخت به فشاری روی شانه آنان تبدیل می گردد.
بازی  را  »دفاع«  نقش  فوتبال  بازی  در  و  آسیا هستند  زیرین  گروه سوم، سنگ 
می کنند. با تمامی اهمیتی که نقش آنان دارا است، مردمان کمتر توجهی به این 
گروه می نمایند. در صورت ارتکاب اشتباه، این دروازه بان بخت برگشته است که 
باید تاوان باخت را بپردازد و کمتر کسی به اشتباه بازیکنان دفاعی توجه می نماید. 
این گروه اکثر لگدها را نوش جان می کنند و شاید دل شان بیشتر از هر بازیکن 
دیگری در تالطم است ولی افتخار نهایی نصیب گروه دیگر می شود.گروه دیگری، 
مهم نیست که در کجای زمین به بازی مشغولند، ولی در هر لحظه ای لگد جانانه ای 
را  به جانب طرف مقابل  با چهره بسیار حق  نثار می کنند و فورا  به حریف خود 
گناهکار جلوه می دهند. برعکس این گروه، عده بسیاری با رعایت احترام انسانی 
آغوش  در  و  رقیب  با فشردن دست  بازی  پایان  در  و  ایفا می کنند  را  نقش خود 
کشیدن وی صحنه را ترک می کنند.گروه دیگر، با تمامی عالقه ای که به شرکت 
در بازی زندگی دارند، ترجیح می دهند که در گوشه ها به اجرای نقش بپردازند. 
اگر توپی نصیب شان شود تا نیمه زمین حریف، جان نثاری می کنند و در نهایت 
توپ را به گروه اول واگذار می نمایند تا نامشان در تاریخ ماندگار شود.گروه دیگر، 
قضاوت را بر هر کار دیگر ترجیح می دهند و در مقام »داور« در زمین زندگی انجام 
وظیفه می نمایند. این گروه، ریاست و فرماندهی را بسیار می پسندند و در مقابل 
اگر  می دانند.  بری  خود،  تصمیم های  مقابل  در  جوابگویی  مسئولیت  از  را  خود 

بازیکنی به مقام شامخ آنان اعتراض نماید با در جیب داشتن کارت های زرد و قرمز 
آن بازیگر را به جای خود می نشانند.گروه اعظم دیگری که عالقه شدید به این بازی 
دلچسب نشان می دهند توان تمرین های سخت و صرف انرژی بسیاری به شرکت 
در بازی زندگی را ندارند. این گروه عظیم به روی صندلی های استادیوم های ورزشی 
می نشینند و با پرداخت بهای گاه گزاف بلیط های ورودی، ورزش مورد عالقه خود 
را تشویق و ترغیب می نمایند. میزان انرژی که این گروه از خود بروز می دهند گاه 
بر روی  بیشتر است ولی نشستن  زندگی  بازیگران داخل زمین  انرژی تک تک  از 
صندلی تماشاگران را به هر کار دیگری ترجیح می دهند. بخشی از این گروه، حتا اگر 
بازی زندگی در شهر و دیار خودشان هم در حال انجام باشد، همت بخش نخست 
را هم ندارند و ترجیح می دهند تا در خلوت خانه خود، با لم دادن روی مبل های 
راحت منزل و در حال نوشیدن نوشابه مورد عالقه خود بازی ها را تماشا نمایند. 
این بخش، چنان در مقابل صفحه تلویزیون فریاد می کشند و طرز صحیح حرکت 
را به بازیگران داخل زمین فرمان می دهند که گویی اگر کار به عهده آنان بود بسیار 
صحیح تر به انجام می رسانندش.باالخره گروهی نیز کارشان فیلمبرداری و گزارش 
است و کاری به کار هیچ کسی ندارند. ممکن است عالقه ای هم به این یا آن داشته 
باشند ولی بر اساس »ز هر طرف که شود کشته، سود اسالم است« کار خودشان 
را می کنند و دستمزد خودشان را دریافت می کنند.در پایان، با این که هیچ گاه به 
بازی فوتبال این گونه نگاه نکرده بودم فکر کردم خودم نیز در جمع آخر هستم. 
گاه نق نقی می کنم و شاید سر شما را هم به درد می آورم ولی خداییش می خواهم 

سئوالی از شما بپرسم و آن این است که:»شما، در کجای زمین بازی می کنید؟«
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از نوشین خورسندیانمعرفی و نقد کتاب        

نان سال های جوانی
)رمان(

هاینریش ُبل  ـ برنده جایزه نوبل ادبیات ۱9۷۲ و گئورگ بوخنر ۱9۶۷
ترجمه محمد اسماعیل زاده
نشر چشمه، چاپ دهم سال 138۰

»... گرسنگی قیمت ها را به من یاد داد. فکِر ناِن تازه مرا کامال 
از خود بی خود می کرد، من غروب ها ساعت های متمادی بی هدف 
به  به هیچ چیز دیگر فکر نمی کردم  و  پرسه می زدم  در شهر 
جز نان. چشم هایم می سوخت، زانوهایم از ضعف خم می شد 
وجودم  در  درنده  گرگ  مثل  چیزی  می کردم  حس  و 

هست. نان.«
هاینریش ُبل در پایان جنگ جهانی اول در دسامبر 1917 در 
شهر ُکلن آلمان به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم به خدمت 
را در جنگ سپری  از عمرش  سربازی رفت. هفت سال 
آنه ماری ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد  با  نمود. 
مجروح  در جنگ  داد.  دست  از  را  آنها  از  تای  دو  که 
زبان  و  ادبیات  رشته  در  از جنگ  پس  زندانی شد.  و 
آلمانی تحصیل نمود. آثار زیادی به چاپ رساند. »نان 
نیم«،  و  نه  ساعت  در  »بیلیارد  جوانی«،  سال های 
»عقاید یک دلقک«، »سیمای زنی در میان جمع«، 
و »آبروی از دست رفته کاترینا بلوم« از آثار معروف 
وی هستند. هاینریش ُبل به مدت سه سال رئیس 
جایزه  جمله  از  بسیاری  جوایز  و  بود  قلم  انجمن 
نوبل ادبیات و گئورگ بوخنر را از آن خود کرد. 
ُبل در سن 76 سالگی درگذشت و در بورنهایم  ـ 
مرتن در نزدیکی زادگاهش به خاک سپرده شد. 

»نان سال های جوانی« داستان سال های قحطی و گرسنگی را 
از زبان مرد جوانی مطرح می سازد که خود در بحبوحه ی این دوران زندگی نموده 

و تمامی این زمان را پشت سر گذارده است. در کنار این مضمون یک عشق پاک و 
زیبا را به دور از مادی گرایِی زندگی روزمره لمس می کند. این اثر در سال 1955 چاپ 

و منتشر گردید.«
مشخصه اصلی داستان، زمان دراماتیک یا بستر زمانی رمان است که در یک روز 
دوشنبه اتفاق می افتد و در همان روز به پایان می رسد. اما زمان داستانی که داستان 

در طول زمان دراماتیک گشوده می شود به بیش از بیست و هفت سال می رسد. 
در این روایت راوی اول شخص است. والتر صبح روز دوشنبه با صدای صاحبخانه 
از خواب بیدار می شود و تلگرامی از پدرش، آقای فندریش، دریافت می کند که به 
او یادآور می شود ظهرهمان روز هدویک مولر، دختر مدیر مدرسه )همکار پدر( با 
قطار وارد شهر می شود و باید او را به اتاقی که از پیش برایش تهیه کرده، ببرد. 
هدویک دختر جوان بیست ساله ای است که باید در دانشسرا درس معلمی بخواند. 
او شهر را نمی شناسد و تمام عمر با خانواده اش در ده زندگی کرده است. والتر، 
سر و صورتش را صفا داده و به استقبال هدویک به ایستگاه قطار می رود. خانم 
والتر که  نکند.  فراموش  را  نهار  و  او گوشزد می کند که خرید گل  به  صاحبخانه 
قحطی و کمبود غذایی زمان جنگ را تجربه کرده است و در وجودش آرزوی سیری 
ناپذیر به نان پدید آمده، در نگاه اول عاشق هدویک می شود و با خود قرار می گذارد 
او را برای یک عمر زندگی در کنار خود داشته باشد چون کشف می کند که عشق 

هدویک وی را بیشتر از هر نانی سیر می کند. 

والتر دوران کارآموزی  را پشت سر گذاشته و مدتی کارآموز بانک، فروشنده و نجار 
بوده اما در حال حاضر متخصص تعمیر و نگهداری ماشین های رختشویی اتوماتیک 
در شرکت ویک وبر است و روزی دوازده ساعت کار می کند. سال ها پیش، مستخدم 
برای  او  اما حاال  نخواهد رسید  به جایی  داده که هرگز  او هشدار  به  شبانه روزی 
خودش کاره ای است، صاحب ماشین است و پس انداز خوبی دارد. هر چند مادرش  
کلر را در اثر بیماری از دست داده اما پدرش در قید حیات و ناظم دبیرستان است. 
با پدرش عصرها  یاد می آورد که در بچگی و در زمان جنگ  به  را  روزهایی  والتر 
ته  این  فوندال  بگیرند.  شیرینی  و  نان  ته مانده  تا  می زدند  سر  فوندال  نانوایی  به 
مانده ها را به خاطر پسرش که شاگرد مدرسه پدر بوده به آنها می داد اما از 
زمانی که متوجه شده آقای فندریش قصد ندارد نمره خوبی 
به پسر تنبلش بدهد این ته مانده ها را قطع  
خاطر  به  کارآموزی،  دوران  در  است.  کرده 
بیمارستان  به  والتر  حد،  از  بیش  گرسنگی 
از  غذا  قدری  تا  می رفته  وینتسنتس  سنت 
فروخته  را  کتاب هایش  پدر  گاهی  بگیرد.  آنها 
و قدری پول برایش فرستاده که همه اش خرج 

خرید نان شده. 
والتر برای قطع هر نوع ارتباطی با کارش، به امید 
آینده روشن و برای دوری از کلماتی نظیر »مناسب 
و ارزان«، همه موجودی خود را از بانک می گیرد، و 
ابتدا برای هدویک زیبا، گلهای گران قیمت خریداری 
می کند. در حالی که منتظر است هدویک از در خانه 
بیرون آمده  و با هم برای صرف غذا بروند، حافظه اش 
و  پریشان  افکارش  را مثل »آستری کت« می شکافد. 
مغشوش است، لغاتی را که نمی دانسته به یاد می آورد، 
مسائل ریاضی را در ذهن به جواب می رساند، مناظر قدیم 
پیش چشمش متصور می شود. ناگهان احساس می کند 
از شغل خود متنفر است. متوجه می شود که تا به حال 
چقدر سخت و با مشقت کار کرده و تالش خود را به بهایی 
ناچیز فروخته است. می داند که هنوز کار خود را در زمینه 
تعمیر رختشویی های اتوماتیک دارد اما دیگر ارزشی برای این 
کار قائل نیست، چون از صاحبکارش که قانونی کالهبرداری 
می کند راضی نیست. او به مستخدمه های هتل فکر می کند که 
اغلب فاتحانه تجربیات شان در مورد ملحفه های اعضای حزب، 

در اختیار همدیگر می گذاشتند، ملحفه هایی با لکه های رژ لب وزرا و هنرپیشگان را 
وعطر معشوقه هایشان. ناگهان احساس می کند که تا چه حد وزرا و اعضای حزب 
برایش بی تفاوت هستند. حتی زندگی خصوصی آنها هم اصال جالب نیست، و اسرار 
خصوصی زندگی شان می توانست با آب کف صابون از ماشین رختشویی خارج شود. 
وان  در  که  پالستیکی  عروسک های  به  و  شدند  خفه  زیرزمین  در  که  بچه هایی  به 
حمام شناور بودند فکر می کند. به پدرش فکر می کند که عکاسی  و ظهور عکس را 
دوست دارد، نسبت به مصرف کاغذ خسیس بوده و هست. به مرگ مادر بیمارش 
در بیمارستان می اندیشد. والتر جوان به اوال دختر صاحبکارش فکر می کند که قصد 
او حس  به  نسبت  خود  در  عالقه ای  کمترین  حاال  اما  برگزیند  همسری  به  داشته 
نمی کند. او آهی می کشد و به زندگی زناشویی بی پایانی که چیزی نمانده بود با اوال 
داشته باشد فکر می کند، به سرزنش هایی که در مدت سی، چهل سال بر او می بارید 
و باید تحمل می کرد. سرزنش های ویک وبر، دخترش اوال و پسرش ولف، به خاطر 

دزدی از محل کار در ذهن والتر تکرار می شوند.
هاینریش ُبل در این داستان، کوشش می کند تا تقابل با گرسنگی و تاثیر آن بر ذهن 
و احساسات را به تصویر کشد. شخص اول داستان  والتر به گونه ای از نان حرف 
می زند که انگار تمام جهان حول محور نان می چرخد اما با عاشقی یکباره اش ، غم 

نان و گرسنگی دیگر برای او مسئله ای نیست.
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

متولد  نویسنده  و  شاعر  خاکسار،  منصور 
همراه  به  او  است.  آبادان  در   1318 سال 
ناصر تقوایی در ایران در سال های دهه 134۰ 
سردبیری نشریه ادبی »هنر و ادبیات جنوب« 
از اعضای  را به عهده داشت. منصور خاکسار 
گروه  در  و  بود  ایران«  نویسندگان  »کانون 
شرکتی  آنجلس  لس  در  شنبه«  »دفتر  ادبی 
فعاالنه داشت. او در روز هیجده مارس 2۰1۰ 
خودخواسته  مرگی  در   )1388 اسفند   27(
پایان داد.  به زندگی خود  ارواین کالیفرنیا  در 
مجموعه های شعر او »کارنامه خون«، »حیدر 
دانش عشق«،  طره  »با  شاعر«،  »سرزمین  »شراره های شب«،  انقالب«،  و 
»لس آنجلسی ها«، »تا این نقطه«، »آن سوی برهنگی«، »و چند نقطه دیگر«، 
و »و با آن نقطه« هستند که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده اند. 
در این شماره بخش آغازین »قصیده سفری در مه« را برای خوانندگان گرامی 

انتخاب کرده ایم.

قصیده سفری در مه
آینه ی ِمه روشن است.

انگار نخل
ُتخس و ستبر

در پوشِن جالِل جنوبی
با بادباِن صبح سفر می کنم

گویی صالبِت گلبرگ های سرخ
   و جاذبه عشق
   در من است.

کمانه می زنم
   آنسوی بام
   در کاِم راه

و پرسه می زنم
   هر سایه را

      در چشِم روز
و شاخ و برِگ قرق

از سر راهم می گذرد
گویی خدنِگ دشتم

در بارِش بهار
   و بوی علف

   و اشتهایی گستاخ
   از پیله ی نگاهم

      می گذرد
در می نوردم

 آینه ی هر شط را
خیس و برهنه

   در شکوه توانستن
و در خماِم هر پندار

   نابردبار
      به شیهه ی فالخن

سر می زنم به هر دِر ممنوع
   پا در کالِف وهِم رهیدن!

* * *      

می رقصم
در چارسوی پیرهِن باد

و خط اهتزاِز غریزه
      برمی آشوبدم

         مدام
   در بازُجسِت روزن دیگر

شب ذله است
      از ناآشتی

و حلقه ای که گرداگردش می سازم
   از روشناِی کودکِی باور

                                   »منصور خاکسار، قصیده ی سفری در مه«

قبال  را  بوشهر  استان  متولد  و  ایرانی  معاصر  مترجم  و  شاعر  آتشی،  منوچهر 
معرفی کرده ایم و شعر »جاده یعنی« او را آورده ایم. در این شماره شما را به دو 

شعر دیگر او میهمان می کنیم. 

نقاشی
چه پازن کوهی باشد چه آهوی دشتی

گلوله میان دو چشم زیبا زیبا نیست

اگر که می توانی
دو شاخ بلنِد برجسته ترسیم کن  ـ فراز دره

که آسمان را
مانند تاج فیروزه در میانه گرفته باشند

یا نه، دو چشم خم شده بر مرتع
که دشت سبز را

تا دوردست سایه زنند
. . .

گلوله در میان  دو چشم بینا زیبا نیست
 ـ چه دختر دشتستانی باشد چه رهزن کوهستانی ـ 

زیبا فقط
خاِل زمردیِن میان دو ابروی کولی است. 

تابستان 71
»منوچهر آتشی، چه تلخ است این سیب؟«

حادثه
در برج گردباد می گذرد

   ـ  کیست؟
بذر تمام کنعان
لیلی دشت آهو

صیادی از پی رمه ی مجنون؟
یا صبح ناشکیبایی، در آفتاِب نان؟

کیست؟    
. . .
. . .

با هر دو سوی جاده
اسب و سوار و هودج، افتاده

خوابیده ساقه های بالنده روی خاک
با هر دو سوی جاده

. . .
بادی گذشته آیا

گلگون سواری از طرِف خشم
یا گردباد می گذرد

. . .
در هودج شکسته مغرب

این کیست کز مزارع گندم چو باد می گذرد؟

                               بوشهر، 1359    »منوچهر آتشی، وصف گل سوری«
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آنچنان کز رفتن گل خار می ماند به جا
از جوانی حسرت بسیار می ماند به جا    

آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است
آنچه از عمر سبک رفتار می ماند به جا   

کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی
در کف گلچین ز گلشن، خار می ماند به جا   

جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست
پیش این سیالب، کی دیوار می ماند به جا؟   

هیچ کار از سعی ما چون کوه کن صورت نبست
وقت آن کس خوش کزو آثار می ماند به جا   

زنگ افسوسی به دست خواجه هنگام رحیل
از شمار درهم و دینار می ماند به جا   

نیست از کردار ما بی حاصالن را بهره ای
چون قلم از ما همین گفتار می ماند به جا   

عیش شیرین را بود در چاشنی صد چشم شور
برگ، صائب! بیشتر از بار می ماند به جا   

صائب تبریزی )محمد علی بن میرزا عبدالرحیم(
»قدر مجموعه گل«، مرتضی کاخی 

شهرام شیدایی یکی از داستان نویسان، شاعران و مترجمان نام آشنای دهه 7۰ 
ایران، روز دوشنبه به دلیل ابتال به بیماری سرطان در سن 42 سالگی در کرج 

درگذشت. ]رادیو فردا، سه شنبه 22 خرداد 1397 تهران[

شعر زیر پس از مرگ شاعرش، شهرام شیدایی، منتشر شده است . شعر با مرگ 
زودهنگام شاعر ُبعدی پیشگویانه به خود می گیرد. روایت شیدایی از مرگ آن 
هم از زبان راوی مرده، روایتی بدیع و در عین حال تلخ و غم انگیز است. شعر 
با پایان غریبش ما را مجبور به بازخوانی خود می کند. ]از صفحه فیسبوک عادل 

بیابانگرد جوان[

می دیدم که می میرم 
کوشیدم با »کلمه ها« به جهان برگردم 

و از یاد ببرم که روزی چهره ای داشتم، صدایی و حرکاتی 
بدنی زنده که به تمام زندگی پاسخ می داد 

از یاد ببرم مزه گندم نان را 
بودِن ماه را بودِن يك خانه بودِن يك شهر 

و به ناگاه قلب می ايستد 
فکر کردن 

بودن 
همه می ایستند 

اسمی که روی تو بود 
بر خاک می افتد 

همه چیز برای کسی که تو بودی پایان یافته.
کوشیدم به کسی، چیزی سوگند بخورم

ـ بیهوده ـ
. . .

کوشیدم برای پیدا کردن یک »نه« 
نه ای که بزرگ باشد 

آن قدر که بتوانم پشت آن بخزم و بگریم 
ـ بیهوده ـ

کوشیدم. و به یاد آوردم که مرده ها 
نمی توانند حرف بزنند.

و به یاد آوردم که همواره
در »مرزها« زندگی کرده ام، نه در چیزها 

در مرز »من« با همه چیز 
و به یاد آوردم 

که همیشه کلمه »من« مرزی بوده 
مرزی میان دو فاصله.

مرزی که از روی زمین کنده شود 
مرزی زندانی که میان تمام فاصله ها 

حرکت می کند.
 . . .

این جا، زیر خاک 
خاموشی، مرزی آزاد است.

تو »من« جامانده میان این صفحات را آرام کن!

                                       شهرام شیدایی ۱۷/۱۰/۱3۷۴
                                         روزنامه شرق، ۲9 تیر ۱39۱

چندین هزار نفر برگزار می شود. این ایران کوچکی است که ما برای خود 
در غربت به وجود آورده ایم؛ ایرانی که قانون گذار و مجری آن اعضایش 
هستند و هر ساله تعدادی را از بین خود انتخاب می کنند و به خدمت 
می گمارند؛ بودجه آن را تعیین می کنند و به فعالیت آن نظارت دارند.                                                                                                                    
نیرویی  به کسی و  ایران کوچک اعضا اختیار دارند بدون آن که  این  در 
پاسخگو باشند خود جنبه های بالنده فرهنگ ایران را پاس داشته و ترویج 
این سی ساله  از جنبه های منفی و مخرب آن دوری کنند. در  دهند و 
رهبرانی را از بین خود انتخاب کرده اند که پاسدار شیوه های دمکراتیک 
بوده و از درگیری و دخالت در امور سیاسی و مذهبی پرهیز کنند. اینان 

دالیل موفقیت کانون بوده و هست.
جامعه  به  مجددا  را  ایرانیان  فرهنگی  کانون  تاسیس  سالگرد  سی ُامین 
ایرانی ـ  آمریکایی تبریک گفته و آرزو می کنم که فعالیت های گسترده آن 
دوستان و هموطنانی را که هنوز در حاشیه نشسته اند نیز جذب کرده و 
میزبان نسل های آتی باشد تا این مهم را پیش ببرند. همچنین آرزو دارم 
در شهرهای دیگر که ایرانیان متمرکز هستند سازمان های مشابه به وجود 

آید و این شهرها نیز ایران کوچک خود را داشته باشند. 

بقیه سر مقاله



www.issd.pccsd.org    follow us in Facebookشماره  176   مرداد  ــ شهریور 141397

    
    

روز یکشنبه دهم ماه جون 2۰18 مدرسه ایرانیان 
سن دیگو جشن پایان سال آموزشی خود را برگزار 
تابستانی  تعطیالت  رسما  آموزان  دانش  و  کرد 
پیشرفته  دوره  آموزان  دانش  کردند.  آغاز  را  خود 
را  پایان تحصیالت خود  افتخار مدرک  و  با غرور 
دریافت کردند، دانش آموزان برنده مسابقه کتاب 
از کمک معلم های جوان  خوانی جایزه گرفتند، 
مدرسه قدردانی شد، گروه های رقص و تئاتر برای 
حاضرین برنامه های شاد و دیدنی اجرا کردند و 
بازی کردند،  بچه ها در کنار خانواده و دوستان 
مسابقه دادند، جایزه گرفتند، کارنامه گرفتند، غذا 
و بستنی خوردند و... روز بسیار خوش و خرمی 
بود. کانون فرهنگی و مدرسه ایرانیان برای شما 

تابستان طالیی و شادی را آرزو دارند.

)DMF( برای پروژه ۲۰۰ حمایت از کودکان خیابانی تهران و همکاری سازمان یک دالر در ماه  )Fundraising ( گزارش گلریزان

دانش آموزان مدرسه ایرانیان در کل نزدیک 42۰۰ دالر جمع آوری کردند. در شعبه اول  دانش آموزان کالس خانم هاشمی  
و کالس خانم مهراز از شعبه دوم برنده این مسابقه شدند. سازمان یک دالر در ماه در مراسمی از این دانش آموزان قدردانی 

کرده و آنان را به پیتزا با مدیر مدرسه میهمان کرد. سمین خطیبی و رایان رضایی نیز که بیشتر از همه پول جمع کرده 
بودند در مراسم شرکت کردند.

جشن پایان سال تحصیلی
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 آگهی ثبت نام سال 2019  ـ 2018
شعبه اول یکشنبه 26 آگوست 2۰18 از ساعت 9:3۰ تا 12 ظهر

C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

شعبه دوم پنجشنبه  3۰ آگوست 2۰18 از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر
C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

 

Class of 2018

Ilee Assadian
Melody Abouzari
Ellia Ezami
Mona Govari
Donya Hafezi
Paya Hafezi
Bardia (Brandon) Haghgoo
Raaya Jahanbin

Winners of Reading Olympics Branches I & II
First Semester

برندگان مسابقه کتابخوانی نیمه اول سال تحصیلی

ISSD Registration 2018 2019 ـ
Branch I    Sunday August 26, 2018 at 9:30am 12 ـpm 
Branch II   Thursday, August 30, 2018 at 6 8 ـpm
Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School 
9550 Carmel Mountain Road • San Diego, CA 92129
For more information: 858 552 9355 ـ

Melody Abouzari 
Roxana Arezi 
Natasha Asgari
Bahar Atrian
Romteen Azmoodeh
Aryssa Bagheri 
Dariyan Bagheri
David Brentzel 
William Brentzel
Alarycia (Delshad) Coenen 
Angelia (Shaady) Coenen 
Nickan Esmaili 
Noor Esmailpour
Nikki Fadaiian 
Ryan Fadaiian 
Melissa Farshchi
Laila Ferrer 
Chloe Ferrer
Kiana Foroudi
Seena Govari
Hanna Hajisattari
Radeen Hami 
Donya Hafezi
Raayan Jahanbin 
Jameson Kashani
Tina Khadem 
Roxana Khamooshian
Sameen Khatibi
Ava Khossravi
Emily Khossravi 

Barzin Khazian
Cyrah Khazian 
Arman Malekpoor 
Sam Mahdavy 
Leanne Mahmoudi
Chloe Massire
Ryan Mavavizadeh 
Parisa Mazarei
Artin Mazloom
Samina Mohammadi
Saina Niknazaryazdi
Helen Parandeh Afshar
Elika Sabouri 
Kourosh Sadeghizadeh
Ryan Sadighi
Salena Sadri
Kamran Salazar
Klara Salazar
Sofie Samiei
Kian Samiei
Ali Samadi
Hajar Sattarzadeh
Yashar Shahfari
Melody Sistani
Nava Taghavi
Nina Tarighati
Suri Tassoudji
Mana Vaziri
Sania Zerehpoush 
Bardia Zahiri

Melody Abouzari
Rahden Afzali
Mana Ajideh
Rihanna Alfekri
Roxana Arezi
Natasha Asgari
Bahar Atrian
Romteen Azmoodeh
Aryssa Bagheri
Dariyan Bagheri
William Brentzel
David Brentzel
Laila Ferrer
Chloe Ferrer
Kiana Foroudi
Radeen Hami
Aiden Hoss 
Anahita Karamloo

Emily Khossravi
Ava Khossravi
Chloe Massire
Parisa Mazarei
Arian Mirzaghavam
Samina Mohammadi
Kiana Sabouri
Kourosh Sadeghizadeh
Kamran Salazar
Klara Salazar
Ali Samadi
Kian Samiei
Sofie Samiei
Ryan Tahmasebi
Nina Tarighati
Mana Vaziri
Jet Wu

Parmida Jannesari
Aryo Kharrati
Ahva Mahdavi
Donna Mahmudi
Arya Naini
Mateen Rahbar
Jet Wu

فارغ التحصیالن سال تحصیلی ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷

Winners of Reading Olympics Branches I & II
2nd Semester

برندگان مسابقه کتابخوانی نیمه دوم سال تحصیلی
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هابیل و قابیل

قابیل: نه الزاما! ولی از رژیم هم حمایت نمی کنم. می دونی تو ایرون اآلن چقدر 
آیا فکر می کنی خود  نفت کجا می ره؟  پول  این همه  اقتصادی خرابه؟  وضع 
مردم تو ایران موافق فرستادن سرباز و پول به سوریه و عراق واسه حفظ حرم 
ائمه ان. چرا باید جوون ایرونی بره از عراق و دولت بشار اسد حمایت کنه و 
کشته بشه؟ چرا این همه دالر باید خرج حزب اهلل و خرج لبنان بشه؟ به ایران 
چه که توی کار یمن دخالت کنه؟ آیا همه اینا همون صدور انقالب نیس؟ آیا 
به نظر تو عجیب نیس که اردشیر زاهدی یعنی داماد شاه و وزیر خارجه سابق 
ایران بیاد و از حکومت ایران طرفداری کنه و بهش دست مریزاد بگه که این قدر 
قدرتش تو خاورمیانه زیاده و این قدر تو حکومت عراق و سوریه و لبنان حرفش 
در رو داره؟ اون از دید کشورگشایی و قدرقدرتی می بینه قضیه رو، دولت هم از 
دید خودش. این رژیم از مردم جداست و به نفع مردمه عوض بشه، چرا که نه؟

هابیل: واقعا ازت تعجب می کنم که از تاریخ درس نمی گیری. اونم نه از تاریخ 
پنجاه یا صد سال پیش، همین تاریخ بیست سال گذشته! مگه ندیدی سیاست 
تغییر رژیم توی افعانستان، لیبی، عراق و همین آخری سوریه چه نتیجه ای 
داده؟ چطوری انتظار داری توی ایران نتیجه ای متفاوت داشته باشه؟ مسئله 
اینجا حمایت از رژیم یا عدم حمایت نیس. مساله اینه که اینایی که اآلن اینجا 
سر کارن اینقدر ابله هستن که به دام اسرائیل و شازده سعودی بیافتن و جنگ 
ایران چکار می کنن؟  بکنن مردم  ای  اینا حمله  اگه  پا کنن. فکر می کنی  به 
حاال هر چقدر می خوان با رژیم مسئله داشته باشن. آیا به استقبال نیروهای 
و  می شن  جمع  ایران  دولت  پشت  یا  می رن  آمریکایی  و  سعودی  و  اسراییلی 
نه، راستی چی فکر می کنی؟ در عین حال که یک  از کشور دفاع می کنن؟ 
صلح  تنها  نه  می بلعه.  خودش  در  رو  منطقه  همه  زود  خیلی  جنگی  چنین 
جهانی رو نابود می کنه بلکه اقتصاد دنیا رو هم نابود می کنه، در جایی که توی 
کاخ سفید یه آدم بزرگ و عاقل پیدا نمی شه که سیاست و کشورداری سرش 
بشه. یه مشت بچه هشت ساله دارن سیاست ها رو تعیین می کنن.  تا وقتی 
که جمهوریخواها توی کنگره جرات نمی کنن با ترامپ دربیافتن، این سناریو 

می تونه عملی بشه.

قابیل: من فکر نمی کنم یه جنگ تمام عیار بشه. اینا می خوان روی 
ایران فشار بذارن. محاصره اقتصادی رو بیشتر کنن و ایران رو مجبور به مذاکره 
ایران نتونه از لحاظ مالی به سوریه  کنن. باور کن این به نفع مردمه. وقتی 
کمک کنه یا اسلحه و پول به لبنان و یمن نفرسته، پول نداشته باشه روی 
موشک ها و برنامه اتمی خرج کنه، می آد پای میز مذاکره و مجبوره امتیاز بده. 
مردم هم همین رو می خوان. مردم دیگه جون به لب شدن. ببین تو دو ماه 

سر انجام برجام

خوانندگان گرامی،
اختصاص  را  این صفحه  آگاهی رسید  به  قبل  در شماره های  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 
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 

رابطه با »سر انجام برجام« است. 

قابیل: اینم از برجام که این قدر دلتو بهش خوش کرده بودی. دیدی چطوری 
اروپا  باالخره جرش داد. همه سران  و  انتخاباتیش عمل کرد  به وعده  ترامپ 
هم جمع شدن، یکی یکی اومدن باش صحبت کردن، هرکاری کردن نتونستن 
نظرش رو عوض کنن. باالخره کار خودشو کرد. واسه همینه که مردم دوستش 

دارن. حرف حرف خودشه.

هابیل: خیلی جای تاسفه. ولی نفهمیدم تو از این قضیه خوشحالی؟ یعنی این 
که ترامپ به حرف دیارالبشری گوش نمی ده و همه متحدان آمریکا اومدن و 
ازش خواستن این کار رو نکنه و  کرد، خوبه به نظر تو؟ این که هم دنیا می گن 
به نفع صلح جهانیه که این قرار داد با همه کاستی هاش بمونه و مسابقه اتمی 
تو خاورمیانه راه نیفته. باز این کار رو بکنه به نظر تو خوبه؟ درس عین قرار 
داد پاریس که همه دنیا اونو امضا کردن و ترامپ ازش اومد بیرون. یعنی این 

رفتاربه نظرت عقالنی می آد؟

قابیل: من بین اینا فرق می ذارم. من توی بعضی مسائل با ترامپ مخالفم، مث 
همین قرار داد پاریس. ولی در مورد برجام راستش مطمئن نیستم که کار بدی 
از برجام گذاشته بودن بیرون،  باال رو عمدا  برد  با  کرده. مسئله موشک های 
مسئله دخالت ایران توی کشورهای منطقه و حمایت از حزب اهلل و حماس رو 
از برجام گذاشته بودن بیرون. تازه خود برجام هم معلوم نبود از طرف ایران 
رعایت بشه. اگر هم شد بعد از ده سال ایران دوباره می تونه دنبال بمب اتمی 
بره. اینا ضعف های برجام بود. ترامپ می گه اینام باید توش گنجونده بشه. واسه 
همین فکر می کنم الزمه باالخره یکی جلوی ایران دربیاد که این همه سرمایه 
مملکت رو نفرستن لبنان، سوریه و عراق. در جایی که خود مردم کشور با این 

وضع بد اقتصادی روبرو ان.

هابیل: خب تو فکر می کنی این همه دیپلمات شش کشور که سال ها نشستن و 
باالخره سر برجام موافقت کردن، هیچ کدوم عقلشون نمی رسید که اینها رو که 
تو گفتی توی قرارداد بذارن؟ همه اینا در زمان خودش مطرح شد. ولی مسئله 
اصلی جلوگیری از دست پیدا کردن ایران به بمب اتمی بود و این که به همین 
خاطر محاصره اقتصادی رو بردارن. قضیه موشک ها و سوریه و لبنان هم قرار 
بوده مورد مذاکره قرار بگیره ولی جدا از برجام. آخه مسئله به این سادگی که 
تو می گی نیس. اومدن جان بولتون و مایک پمپئو عامل مهمی بود. اینا جنگ 
طلب و از دست راستی ترین سیاستمداران آمریکان. در واقع »گل بود به سبزه 
نیز آراسته شد«. اینا با نتانیاهو و عربستان می خوان عامل تشنج ایران رو زنده 
نگه دارن. اینا علنا از جنگ با ایران و تغییر رژیم حرف می زنن. فکر نمی کنم تو 

از جنگ و لشکرکشی با ایران طرفداری کنی! 
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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

گذشته دالر چی شده. باال رفتن قیمت دالرم یعنی تورم! یعنی خیلی چیزها 
که  هم  اآلن  کنن.  تحمل  می تونن  مردم  کی  تا  شدن.  برابر  دو  ماه  دو  توی 
می بینی تو خیلی از شهرها تظاهرات شروع شده. درخواست هاشون هم همه 
اقتصادیه. این باعث می شه دولت دست و پاشو جمع کنه. البته دولت ترامپ 
هم از موضع »تغییر رژیم« اومده پایین. نمی دونم مصاحبه پومپئو رو با صدای 
آمریکا دیدی یا نه؟ تو اونجا اون دوباره از دوازده شرط شروع مذاکرات صحبت 
کرد. و در مورد »سیاست تغییر رژیم« گفت از گروه های اپوزسیون ایرانی که 
خواهان تغییر رژیم هستن حمایت نخواهند کرد و اصرار روی شروع مذاکرات 
روی توقف همه جانبه تحقیق و ساخت سالح اتمی، توقف ارسال سالح و سپاه 

و  پول به لبنان، یمن، سوریه و عراق داشت.

هابیل: خب فکر می کنی ایران هم همه این پیش شرط ها رو قبول می کنه!؟ 
همه کشورهای دیگه امضا کننده برجام گفتن که برجام رو دست نزنن و واسه 
که  می بینه  داره  دنیا  وقتی  آخه  کنن.  مذاکره  و  بشینن  دوباره  مطالب  بقیه 
دولت آمریکا به امضای خودش هم پایبند نیس و قول و قرار و قرارداد رو ندیده 
می گیره، با چه اطمینانی پای هر مذاکره ای بره. اگه بخوایم ساده تر به قضیه و 
از دید یه بچه هشت ساله به برجام نگاه کنیم، شاید تنها دلیل به هم زدن اون، 
بود و همه  اون  پای  اوباما امضاش  نباشه. فقط چون  تحلیل هایی که گفتیم 
زیرش. شاید  زد  ترامپ  اوباما می دیدند،  از دستاوردهای مهم  رو یکی  برجام 
قضیه به همین سادگی باشه! اما گسترش تحریم ها، تو خودت خوب می دونی 
که تحریم ها بیشترین اثرش روی مردم عادیه. سران رژیم و خواص از تحریم ها 
استفاده می کنن. از اون گذشته اآلن چهل ساله همه جور تحریم رو روی ایران 
پیاده کردن و طوری نشده. حاال که دیگه بقیه کشورهای برجامی مث روسیه 

و چین دارن از ایران در مقابل آمریکا دفاع می کنن.

قابیل: پس این هم نارضایتی و تظاهرات واسه چیه؟ مردم دیگه جون به لب 
شدن. چه سر حجاب و چه سر کمبود آب. چه سر حقوق عقب افتاده و چه 
به خاطر سوء استفاده های میلیاردی و هزار مسئله دیگه. به نظر من یکی از 
دالیلی که می تونه تحریم ها رو موفق کنه و ایران رو تو تنگنا بذاره اینه که آمریکا 
ایران معامله می کنن.  با  اروپایی که  بانک های  و  داره می ره دنبال کمپانی ها 
حاال هر چقدر هم بقیه کشورهای برجام و ایران بخوان برجام رو نگه دارن، 
امریکا می ره دنبال او بانک ها و شرکت ها. این قدر اقتصاد دنیا تو هم تنیده س 
که اون شرکت ها ریسک نخواهند کرد. در نظر داشته باش که اروپا، روسیه و 
چین هم از توسعه نفوذ ایران توی کشورهای منطقه راضی نیستن. االن روسیه 
داره فشار می ذاره تا ایران هم همزمان با روسیه نیروهاش رو از سوریه خالی 
کنه. روی کار اومدن مقتدا صدر  ـ  در عراق هم که از ایران دل خوشی نداره 
ـ  مسئله مهمیه. بعید نیس آمریکا با مقتدا صدر همکاری کنه تا نوک ایران رو 

بچینه. بنابراین اوضاع داره عوض می شه.

از  خیلی  که  می دونی  باش.  نداشه  معجزه  به  امید  ولی  ممکنه،  هابیل: 
اعتراضاتی که تو ایران می شه از طرفدارای احمدی نژاد و سپاه و جناح راست 
رژیمه که فشار روی روحانی بذارن تا ول کنه بره. برنامه خودشون روهم که 
دیدیم که هشت سال کشور رو به کجا رسوندن. اگه فکر می کنی دری به تخته 
می خوره و رضا پهلوی یا مجاهدین می تونن مصدر کار بشن هم تو رویایی! اوال 
اینا پایه ای ندارن تو مردم! ثانیا فقط با دخالت نظامی آمریکاست که این چنین 
امکانی رو ممکنه پیدا کنن. هرچی هست و اگه قراره تغییری صورت بگیره باید 

به وسیله خود مردم باشه.
 

قابیل: اگه نمی شناختمت می گفتم داری از رژیم دفاع می کنی!

هابیل: من مخالف جنگم! جنگ جز بدبختی و خرابی چیزی نداره. فکر می کنی 
ایران فکر  به منافع مردم  ترامپ  نتانیاهو، شازده سعودی و  دیوونه هایی مث 
می کنن؟ احمقانه س اگه کسی فکر کنه لشکرکشی و بمباران ایران نتیجه ای 

متفاوت با کشورهای  دور و برمون داشته باشه. 
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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

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب در روزهای بیست و 
هشتم آوریل و بیست و ششم می 2۰18 در مرکز ایرانیان سن 

دیگو برگزار گردید.

تمرکز گردهمایی ماه آوریل برای روی کتاب »توپ مرواری«، آخرین رمان 
صادق هدایت بود. یکی از شرکت کنندگان خالصه داستان را بازگو کرد 
و سپس در مورد این اثر به بحث و گفتگو پرداخته شد. مایه  اصلی این 

داستان، طنز با هدف تقدس زدایی از مسایل و وقایع تاریخی، سیاسی، 
و مذهبی است و در آن نویسنده با بیان داستانی خیالی سعی دارد تا 

اتفاق های آن را با وقایع تاریخی روبرو کند و سپس همه چیز را به تیغ 
نقد بسپارد.

یکی از شرکت کنندگان نیز عبدی ناظمیان، نویسنده و فیلمنامه نویس 
ایرانی و آثارش را معرفی نمود:

 In Closet by Abdi Nazemian ـ The Walk ـ 
The Authentics by Abdi Nazemian ـ 

کتاب مورد بررسی گردهمایی ماه می »همنوایی شبانه ی ارکستر 
چوب ها« نوشته  رضا قاسمی بود. روش نگارش داستان، شخصیت 

پردازی، راوی های داستان، فضایی که داستان در آن اتفاق می افتد، و... 
به بحث و کاوش گرفته شد. همچنین، یکی از شرکت کنندگان کتاب 

دیگر رضا قاسمی با نام »وردی که بره ها می خوانند« را معرفی کرده و به 
مقایسه این دو داستان پرداخت.

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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www.pccsd.org

    

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

کانونفرهنگیایرانیان:تلفن9355ـ552)858(

برایدرجآگهیلطفأباتلفن9355ـ552)858(تماسبگیرید

                   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 177( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق 

فکس تا 3۰ جوالی 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

جمعه27جوالیشببازیوتفریحخانوادگی
درمرکزایرانیان

تلفن تماس:5593 ـ552 ـ8586

نمایشگاهدائمینقاشیـمرکزایرانیان
تلفن تماس:5593 ـ552 ـ8586

جنگفرهنگی
دومین جمعه هر ماه ساعت 7:3۰ بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان 

گروهفیلموگفتگو
سومین جمعه هر ماه ساعت 7:3۰ بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان 

داکیونایت
دومین  در  داکیونات  آمریکا  استقالل  روز  تعطیالت  علت  به  جوالی  ماه  در  استثنا 

چهارشنبه 11 جوالی برگزار خواهد شد.

آموزشسهتار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزشتنبکزیر نظر میالد جهادی   تلفن: 9634ـ735 )858( 
کالستاروگیتار: زیر نظر فرهاد بهرامی تلفن: 1286ـ318 )619(

آموزشپیانو زیر نظر فرید افشاری     تلفن: 1913ـ349 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

آگهیثبتنامسال2019ـ2018
شعبه1یکشنبه26آگوست،2018ازساعت9:30تا12ظهر

شعبه2پنجشنبه30آگوست،2018ازساعت6تا8بعدازظهر

کالسها:شعبه1یکشنبههاازساعت9:30تا1بعدازظهر
کالسها:شعبه2پنجشنبههاازساعت6تا8بعدازظهر

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  ـPM

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 ۴ 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

IABA      کانون وکالی  ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو
  www.iaba.us             email: sandiego@iaba.us
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نمایشفیلمخورشیدنیمهشب
وحضورشهابحسینىدرسندیگو

گروه فیلم و گفتگو  ـ  سن دیگو

یکشنبه سیزدهم  روز  در  که  است  فیلمى  عنوان  نیمه شب«  »خورشید 
ایرانیان سن دیگو نمایش داده شد. نویسنده و کارگردان  جون در مرکز 
این فیلم شبیر جوانبخش شیرازى و تهیه کننده آن شهاب حسینى است. 
این فیلم محصول سینماى مستقل ایران است و بازیگران این فیلم آرمان 
سمانه  سجادی،  سیدعلی  زاده،  مهدی  آزاده  اعظمی،  سنبل  درویش، 
اسماعیلی، شهاب حسینی و رضا یزدانی هستند. مجموعه شهر فرش با 
مدیریت فرهنگی شهاب حسینی در راستای حمایت از استعدادهای جوان 
این  و  برعهده گرفته  تماما  را  نیمه شب«  فیلم »خورشید  سرمایه گذاری 

فیلم اولین تولید اثر هنری این مجموعه است.

داستان این فیلم اقتباسى است از نمایشنامه »داستان خرس های پاندا 
دارد«  فرانکفورت  در  دختری  دوست  که  ساکسیفونیست  یک  روایت  به 
اثر نویسنده معاصر ماتئى ویسنى. تم داستان عاشقانه و فلسفى بوده و 
زمان داستان در »ُنه روز غیرواقعى« اتفاق می افتد که عالوه بر به تصویر 
کشیدن بخشى از زندگی خواننده اى جوان و معرفى شخصیت او، تماشاگر 
را به تعمق در مقوله عشق، زندگى، و مرگ بر مى انگیزد. فیلم »خورشید 
نیمه شب« که اولین کار آقاى شبیر جوانبخش شیرازى است از کیفیتى 

در خور اولین کار برخوردار است. 

تمامى بلیط هاى این برنامه در عرض کمتر از بیست و چهار ساعت به 
فروش رفت و دلیل آن چیزی نبود به غیر از حضور شهاب حسینى! نمایش 
فیلم در ساعت هفت بعدازظهر انجام شد و بالفاصله جلسه پرسش و پاسخ 
توسط محمود رضا پیروزیان برگزار گردید. بخش مصاحبه این برنامه به 
طور کامل در صفحه فیسبوک کانون فرهنگى ایرانیان سن دیگو قرار دارد. 
پشت  در  حسینى  شهاب  هواداران  فراوان  حضور  ذکر،  شایان  نکات  از 
درهاى بسته و صبر و تحمل شان تا پایان برنامه براى دیدار با وى بود. 
همچنین پس از پایان برنامه، شهاب حسینى زمان زیادى را به هوادارانش 

براى عکس گرفتن با او اختصاص داد.



شماره  176   مرداد  ــ شهریور 241397

لم
فی

ی 
رس

بر
ی

مد
اح

یا 
تان

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

پل خواب
به کارگردانی اوکتای براهنی

در چند سال اخیر، سینمای ایران شاهد فوران 
استعداد های جدیدی است. نسلی از  فیلمسازان 
که  کرده اند  فیلم ساختن  به  بسیار جوان شروع 
آبرومند  و  خوب  سینمایی  از  نویدی  آنها  همگی 
را می دهند. امروزه کمتر جشنواره ی فیلمی در 
سراسر جهان وجود دارد که فیلمی از ایران برای 
باشد. حضور  نداشته  به مخاطب غیرایرانی  ارائه 
شک  بدون  دنیا  در  ایران  سینمای  چشمگیر 
به  دین  ادای  با  که  است  کارگردان هایی  مدیون 

جعفر  قبادی،  بهمن  کیارستمی،  عباس  همچون  ـ  عرصه   این  پیشکسوتان 
در  دنیا  نوین خلق کرده اند که همسوی سینمای  ـ سینمایی  و غیره   پناهی 
و  هستند  خارج  از  کرده  تحصیل  جوانانی  اکثرا  نو،  نسل  این  است.  حرکت 
این  از  یکی  دیده اند.  سینما  آکادمیک  تحصیالت  ایران  در  که  فیلمسازانی  یا 

 فیلمسازان اوکتای براهنی است که فیلم اول بسیار قبولی ساخته است. 
»پل خواب« قصه ی زندگی شهاب است که در یک معامله ی تجاری شکست می خورد 
و شریکش که دایی ناتنی او است به همراه پول ها فرار می کند. شهاب که در 
آستانه ی ازدواج است زیر این بدهکاری بزرگ می ماند، افسرده می شود، و 
به کشیدن مواد مخدر روی می آورد؛ اعتیاد به شیشه برای جستن مرهمی و 
فراموشِی گذرا. پس از مدتی شهاب تصمیم می گیرد در یک آژانس مشغول به 
کار شود و به دلیل درستکاری اش راننده ی همیشگی خانمی پولدار و جاه طلب 
می شود. یک شب که زن پولدار به مناسبت رفتنش از ایران مهمانی ترتیب داده 
است، شهاب و نامزد شهاب را نیز دعوت می کند. شهاب به تنهایی به مهمانی 
می رود، اما آنجا متوجه می شود که او به عنوان مهمان به آن مهمانی دعوت 
نشده و زن پولدار او را به عنوان مستخدم )گارسون( دعوت کرده است. شهاب 
در شب مهمانی هر کاری را که آن زن از او می خواهد انجام می دهد: او خانه را 
تمیز می کند، غذا را سرو می کند، ظرف ها را می شوید و در پایان بسیار غمگین 
خانه را ترک می کند. پس از مدتی او از فرط استیصال بدهی هایش و توهینی 
که به شخصیت ش شده به خانه ی زن پولدار می رود و با زدن ضربه ای به سرش، 
او را می کشد. در هنگام وقوع حادثه، دوست زن به خانه اش می آید و شهاب 

از روی ترس او را نیز به قتل می رساند.
»پل خواب« برداشتی آزاد از کتاب جنایت و مکافات اثر داستایوفسکی است.  
قهرمان کتاب داستایوفسکی به خاطر اصول خود دست به قتل زنی رباخوار و 
خواهرش که به صورت تصادفی در آنجا حضور داشته می زند. پول های زن را 
می دزدد اما هرگز به آن پول ها دست نمی زند. شهاب فیلم براهنی نیز فردی 
است که بر اصول خود به شدت پایبند است. انگیزه ی قتل زمانی در او ایجاد 
می شود که توسط زن پولدار )همان زن رباخوار کتاب( تحقیر می شود. شهاب 
تاب و تحمل این حقارت را ندارد و به عالوه او تحت تاثیر شیشه  ـ که مصرفش 
را چندین برابر کرده  ـ می باشد. شهاب نیز همانند قهرمان جنایت و مکافات 
هرگز به پول هایی که از زن می دزدد دست نمی زند و درست مثل قهرمان کتاب 
از ترس و عذاب وجدان بیمار می شود. شهاب یک انسان مثله شده از شخصیت 
راسکولنیکِف جنایت و مکافات است که بی پناه و بدون هیچ اصل یا قاعده ای 
در کشاکش زمانه ای بی رحم و بی پروا دست به ُکنش می زند، زمانه ای که برای 
او هیچ گونه فضیلتی یا مهارتی برای زیستن به ارمغان نیاورده است. با وجود 
این که تاکنون فیلم های زیادی بر اساس جنایت و مکافات ساخته شده است 
)یک نمونه ی ایرانی آن فیلم جنایت به کارگردانی محمد علی سجادی است(، 
با این حال حاصل کار براهنی فیلمی شسته و رفته و خوش ساخت است که بی لکنت 
و  شده  ایرانیزه  خوبی  به  فیلم  طرفی  از  می کند.  تعریف  را  دشوارش  قصه ی 

جزئیات کوچکی که براهنی در فیلم استفاده کرده 
است )مانند کار کردن شهاب در آژانس و یا سوء 
بسیار  شهاب(  موقعیت  از  پولدار  زن  استفاده ی 

متناسب با شرایط ایران است. 
ساعد سهیلی )در نقش شهاب( در فیلم به درستی 
انتخاب شده و توانسته نقش یک جوان را که به 
شیشه اعتیاد دارد و دچار بحران روحی حاصل از 
کند. سهیلی  ایفا  به خوبی  است  مالی  بد  شرایط 
را  شخصیت  با  برقراری  برای  الزم  استانداردهای 
بازی کرده است که  با چشم هایش  از سکانس ها  بعضی  در  درک کرده است. 
القا  و درستی  به خوبی  تماشاگر  به  را  روی ذهن  بر  آن  تاثیر  و  اعتیاد  فرآیند 
می کند. به عنوان نمونه، سکانسی که در مقابل آینه دچار توهم ذهنی است 
نشان دهنده ی بازی خوب و به قاعده ی سهیلی است. اما اگر در سکانس قتل 
تمرکز بیشتری در شکل گیری شخصیت از جانب فیلمساز اعمال می شد بازی 
بهتری را از سهیلی شاهد بودیم. با این حال سکانس قتل به خوبی توانسته به 
تماشاگر شوک وارد کند. اکبر زنجان پور و هومن سیدی )پدر و دوست شهاب( 
تنها  اصل  در  آنها  گذشته اند.  جای  به  خود  از  ماندگاری  بسیار  همبازی های 
یاران شهاب در فیلم هستند که تمام تالش خود را می کنند تا به شهاب کمک 
کنند اما در پایان خود را در استیصال کامل می بینند. سکانس اعتراف شهاب 
و  موثرترین  از  یکی  )هومن سیدی(  پیش دوستش محسن  پیرزن  دو  قتل  به 
درخشان ترین لحظه های فیلم است. در این سکانس هر دوی آنها روی پله هایی 
قدیمی نشسته اند، و شهاب از انزجار خود از حس تحقیر حرف می زند. اعتماد 
و صداقتی که بین محسن و شهاب وجود دارد شاید تنها قسمت شیرین این 

روایت تلخ است.  
»پل خواب« روایتی است از مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران و براهنی به 
ملموس ترین شکل و محسوس ترین صورت، تعفن زمانه ای را که در آن زندگی 
می کنیم به تصویر کشیده است؛ تعفن سود و سودا که انسان را به ورطه ی جنون 
و مرگ می کشاند. آنچه که فیلم را به یک اقتباس ناب و موفق سینمایی از یک 
شاهکار بزرگ ادبی تبدیل کرده است، وابستگی و وفاداری عمیق آن به اصل 
اثر است. براهنی با بازخوانی جنایت و مکافات از دریچه ای دیگر پرسش هایی را 

مطرح می کند که بازتابی است بر اصل و زمانه ی ما.
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حل جدول 175   

12345678910111213

XنکسXتوکلمXبت1

مXوبXشادادXرش2

تفلاXورXیرلاک3

ویرXایندXناوی4

افXمرشXوتXXرل5

6XیسردادXلاصتا

یXداسکXتایبXگ7

XاعنتماXفورعم8

انXXهرXتینXجا9

یدمکXوهاکXخیش10

ولالتXجوXهابت11

ایXبابراXمسXه12

13XارکXهجیتنXنب

افقی
 1 ـ مکر و حیله  ـ به خود بالیدن 2 ـ دوست ـ مشک پوستی ـ آداب 3 ـ 

اهرم ـ ماتم ـ شهر زلزله زده کشورمان ـ گروه مردم 4 ـ خاطر  ـ مقدمه کتاب 
ـ جواهر 5 ـ بحر ـ شکاف ـ غوزه پنبه 6 ـ سبزی خوردنی ـ میراث 7 ـ اندوه  
ـ بی خبر از گرسنه ـ شهر  ـ والده 8 ـ فهمیدن ـ کامپیوتر 9 ـ هنر و صنعت 
ـ آب دیده ـ سایبان 1۰ ـ موضوع ـ بیماری روحی ـ گهواره 11 ـ عمیق ـ شانه 

و کتف ـ آواز مهیب ـ مظهر الغری 12 ـ پول کشورمان ـ آخرین نازی که در 
زندان درگذشت ـ آشکار 13 ـ سرمای سخت ـ فروغ.

عمودی
1 ـ گرامی داشتن ـ تاراج کننده 2 ـ شایسته و سودمند ـ انگور خشکیده

3 ـ قیمت بازاری ـ بشقاب بزرگ ـ طاقچه باال ـ تله 4 ـ برگ و نان خشک ـ 
داستان ـ زیر پا مانده 5 ـ سالم ـ خوب ـ آب منجمد 6 ـ از آالت موسیقی ـ 

روزنامه ژاپنی 7 ـ مغز ـ ساختمان بلند ـ مرکز استان گیالن ـ راز نهفته
8 ـ نترس ـ دوشیزه 9 ـ قسمتی از دست ـ ناسیونال ـ انتظار و چشمداشت

1۰ ـ همه و تمام ـ حامی ـ میوه تلفنی 11 ـ نام ـ  پراکندگی ـ خواب ـ غذای 
رقیق 12 ـ زاییده شدن ـ جاده ریل گذاری شده 13 ـ انباشته شده ـ دیرینه.
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جشنواره فیلم هاى مستند 
کارستان

گروه فیلم و گفتگو  ـ  سن دیگو

در روزهاى بیست و هشتم و بیست و نهم آوریل جشنواره فیلم هاى 
مستند کارستان در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار شد.

»کارستان« سری فیلم های مستندی است که برنامه ریزی و تولید 
آن در بخش خصوصی از سال 1393 آغاز شده و در حال حاضر 
شش مستند آن ساخته شده است و مستند هفتم از این مجموعه 
به زودى آماده نمایش می شود. ایده ی ساخت مجموعه فیلم هایی 
رخشان  که  زمانی  پیش  سال ها  ایران،  کارآفرینان  درباره ی 
بنی اعتماد توسط دوست قدیمی اش فیروزه صابر به »بنیاد توسعه 

کارآفرینی زنان و جوانان« دعوت شده بود، متولد شد. ایده ایی که از سال 92 
در همفکری با مجتبی میرتهماسب و رسیدن به دغدغه های مشترک، هدف دار 
شد و سمت و سویی مشخص پیدا کرد. برای اجرایی شدن این طرح، »بنیاد 
می توانست  که  بود  غیردولتی  نهاد  بهترین  جوانان«  و  زنان  کارآفرینی  توسعه 
پشتوانه ی پژوهشی ـ کارشناسی این پروژه باشد. بنیادی که مهم ترین هدفش 
ترویج و توسعه فرهنگ خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در سطح کشور است. در 
بهار 1393 شورای راهبردی پروژه با شش عضو شکل گرفت. حاصل بررسی ها و 
نشست های متعدد این شورا، شکل گیری پروژه »کارستان« در بهار سال 1394 
)مجتبى  اجرا  مدیریت  گروه  است:  بدین شرح  شورا  این  اعضاى  ترکیب  بود. 
میرتهماسب و رخشان بنى اعتماد(، مدیریت پژوهش )زهرا عمرانى و فیروزه 

صابر(، و مشاوران )محمود نظارى و حسین اکبرى(. 

پروژه ی »کارستان« با مأموریت ترسیم تصویری از کارآفرینان جامعه و انتقال 
این الگو به جامعه ی ُپرنیاز کشور ایران، به ویژه جوانان ایرانی طراحی شده است. 
مأموریتی که نه تنها استراتژی مجموعه را شکل داده، بلکه سایر اهداف این 

پروژه ملی را زیر چتر خود می برد. این اهداف عبارتند از:
١. تالش در جهت ثبت و الگوسازی از شخصیت هایی که بی اتکا به موقعیت ها 
و امتیازهای خاص، در بهبود بخشی به زندگی شخصی، اجتماعی و توسعه ی 

کشور نقش مهمی ایفا کرده اند.
٢. ایجاد انگیزه و امید برای تقویت توانمندی های فردی، با توجه به این که در 
شرایط فعلی جامعه انبوه موانع پیش رو، قدرت تصمیم گیری و هدف مندی را 

ضعیف و در بسیاری موارد منتفی می کند.
مسیرهای  و  بومی  کارآفرینان  عمل  تا  ایده  شکل گیری  تجربه های  انتقال   .٣

توسعه و روش ها و نوآوری های آنها به جامعه به ویژه نسل جوان ایران.
در نتیجه، یک گروه بزرگ تمام انرژی و زمان خود را گذاشته اند تا شعار »کاری 
کنیم، کارستان« را به مرحله اجرا ببرند. محصول این فعالیت، ساخت شش 

مستند سینمایى بود. در زیر به شرح مختصر این شش فیلم می پردازیم. 

١. »شاعر زندگى«، نویسنده و کارگردان: شیرین برق نورد )٢٠١٧ ـ  ٧٣ دقیقه(
خالصه فیلم: شیرین پارسی یک شالی کار است اما از نوعی متفاوت. او پس از 
فارغ التحصیلی از رشته ادبیات فرانسه در پاریس به ایران بازگشت و به همراه 
همسرش ساکن گیالن شد. خانم پارسى و همسرش تصمیم به اقامت دائم در 
روستای شاندرمن و کار بر روی زمین های آبا و اجدادی پدر همسرش گرفتند. 
برنج،  تولید  در  نوآوری  به  پسرهایشان  با همکاری  آنها طی سال های گذشته 
به محصول  پایدار و حذف سم و کود شیمیایی و دستیابی  توسعه کشاورزی 
روزبه روز  کشاورزی  به  گرایش  که  جایی  شاندرمن،  در  پرداخته اند.  ارگانیک 
کم تر می شود و زمین های کشاورزی با قیمت هایی ارزان به ویال سازان فروخته 
می شوند، شیرین به همراه خانواده اش و با شیوه زندگی که اختیار کرده اند، نماد 

حفظ ارزش های ملی و بومی هستند.
عالوه بر شالی کاری، شیرین پارسی به فعالیت های اجتماعی نیز می پردازد و به عنوان 

داوطلب با چندین انجمن صنفی همکاری می کند. او با زنان روستایی ارتباط پررنگی 
دارد و همواره از جایگاه خود برای ارتقا و حفظ حقوق آن ها تالش کرده است.

مزرعه  در  برنج  برداشت  و  داشت  کاشت،  پروسه  با  فیلم، حین همراهی  این 
شیرین پارسی، گوشه ای از فعالیت ها، دغدغه ها و تالش های اجتماعی و محیط 

زیستی او را منعکس کرده است.

٢. »طبرستانى ها«، نویسنده و کارگردان: محسن عبدالوهاب )٢٠١٧ ـ  4٩ دقیقه(
خالصه فیلم: چند مهندس جوان که با هم دوست بودند، در سال ١٣6٢ در 
در  فوالد  ریخته گری  کارخانه  یک  انقالب،  پس از  مشکالت  و  جنگ  بحبوحه 
نزدیکی ساری احداث می کنند. هدف آن ها کسب درآمد برای خود و دیگران از 

طریق تولید بود. آنها نام خود را طبرستانی ها گذاشتند.
طبرستانی ها در طول سالیان گذشته توانسته اند با کمک یکدیگر بر مشکالت 
خود که ناشی از بحران های اقتصادی کشور بود، غلبه کنند. آن ها کارخانه فوالد 
طبرستان را توسعه دادند و در چند منطقه دیگر کشور نیز کارخانه های مختلف 
تأسیس کردند. طبرستانی ها سال ها است که جمع دوستانه و خانوادگی خود 
آینده  فکر  به  و  رسیده اند  بازنشستگی  به سن  اکنون  آن ها  کرده اند.  را حفظ 

مجموعه خود هستند.
فیلم با سفر غالمرضا رسولیان  ـ مدیر عامل فوالد طبرستان  ـ برای بازدید 
از کارخانه آغاز می شود. در طول فیلم با تک تک طبرستانی ها آشنا می شویم 
همچنین  فیلم  درمی یابیم.  فعالیت هایشان  توسعه  و  رشد  در  را  آنها  نقش  و 

می کوشد تا روابط دوستانه طبرستانی ها را به تصویر بکشد.

ـ 5٧    ٢٠١٧( کاگردان: محسن عبدالوهاب  و  نویسنده  ٣. »دنیاى محک«، 
دقیقه(

داد.  تغییر  را  مادرش  زندگی  مسیر  دوساله،  کیانای  بیماری  فیلم:  خالصه 
دردهای دختر، چشم های »سعیده قدس« را به سوی کودکان و خانواده های 
تهی دستی باز کرد که در بیمارستان ها با سرطان دست و پنجه نرم می کردند. 
وقتی کیانا به دلیل تشخیص به موقع پزشکان مسیر بهبودی کامل خود را طی 
می کرد، سعیده قدس به فکر پیدا کردن راهی افتاد که از مرگ و میر کودکان 
مبتال به سرطان به علت دسترسی نداشتن به امکانات درمانی و مالی جلوگیری 

کند.
او در پایان دهه شصت، بزرگ ترین مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
)محک( را بنیان گذاشت و چند سال بعد در کنار گروهی از خیرین، مجهزترین 

بیمارستان اختصاصی درمان سرطان کودکان را در تهران تأسیس کرد.

۴. »مادر زمین«، نویسنده و کارگردان: مهناز افضلى )٢٠١٧  ـ 5٣ دقیقه(
خالصه فیلم: هایده شیرزادی در حوزه زنان کارآفرین و حافظان محیط زیست 
و  او  کاِر مشترک  و  زندگی  به  دارد  نگاهی  فیلم  این  است.  آشنا  نامی  ایران، 
شهری  زباله های  دفن  کامل  قطع  برای  آنها  تالش  و  لمپگز  ادموند  همسرش 
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بیوکمپوست  به  پسماند  تبدیل  و 
کشاورزی  برای  آلی  کود  تولید  و 

ارگانیک.
در  را  بازیافت  دانش  شیرزادی 
و  آموخت  آلمان  دانشگاه های 
به  بازگشت  از  او پس  کرد.  تجربه 
مدیران  زیاد،  پافشاری  با  ایران 
دولتی را راضی به همراهی با خود 
بازیافت  سایت های  بتواند  تا  کرد 
زادگاهش  در  نخست  را  پسماند 
کرمانشاه  در  بعد  و  غرب  گیالن 
ایران  دیگر  شهر  چند  سپس  و 
تربیت  با  همچنین  او  کند.  ایجاد 
نیروهای کارشناس و آموزش خانه 
به خانه توانست مردم کرمانشاه را 
مبدأ  در  زباله  تفکیک  موضوع  با 
آشنا کند و این طرح را نیز به اجرا 
ادامه  در  شیرزادی  هایده  برساند. 
سرنوشت  برای  خود  نگرانی های 
نخاله های  بازیافت  سایت  زمین، 
کرمانشاه  در  را  ساختمانی 

راه اندازی کرده است.

۵. »پنبه تا آتش«، نویسنده و کارگردان: بهرام عظیم پور )٢٠١6  ـ 5٢ دقیقه(
خالصه فیلم: روایتی از زندگی و کاِر صنعت گر و کارآفرین نخبه کشور، علی اصغر 
حاجی بابا است، کسی که کار خود را از دوران کودکی و با شغل لحاف دوزی آغاز 
کرد و در جریان زندگی پرتالطم و پرفراز و نشیب خود توانست راه کسب و کار 
مستقل و شخصی خود را در صنعت پیدا کرده و حرفه خود را به همراه خانواده 
توسعه دهد تا جایی که او را به عنوان بنیان گذار صنعت ریخته گری و فروآلیاژها 
تالش  و  زندگی  سال  چهار  و  هشتاد  روایت  فیلم  این  می شناسند.  ایران  در 
بی وقفه علی اصغر حاجی بابا در کوران کار، مبارزات سیاسی، مشکالت اقتصادی 

و موانع اجتماعی گوناگون از زبان خود او، نزدیکان و همکارانش است.

۶. »پازلى ها«:، نویسنده و کارگردان: مهدى گنجى )٢٠١٧  ـ  ٧٠ دقیقه(
خالصه فیلم: پازلی نام گروهی چهار نفره از دانشجویان دانشگاه بیرجند است که 
با وجود فرصت های شغلی مناسب نمی خواهند جایی استخدام شوند و علی رغم 
مخالفت نزدیکانشان دوست دارند کسب و کار خودشان را داشته باشند. آنها به 
یک ایده جدید در صنعت رایانه می رسند؛ اما چون در شهرستان زندگی می کنند 

و تجربه و دانش کافی ندارند، نمی دانند که چطور باید آن را عملی کنند و از آن 
پول درآورند. از دانشگاه مرخصی می گیرند و به امید این که به آرزویشان برسند به 

تهران می آیند؛ ولی زندگی در تهران، خود چالش جدیدی برای آنها است. 

در اولین روز از جشنواره، فیلم هاى »شاعر زندگى«، »طبرستانى ها« و »دنیاى 
محک« در مرکز ایرانیان سن دیگو به نمایش گذاشته شدند. پس از پخش فیلم ها، 
جلسه پرسش و پاسخ از طریق اسکایپ با حضور مجتبى میرتهماسب، محسن 
عبدالوهاب، شیرین برق نورد و شیرین پارسى که توسط محمود رضا پیروزیان برگزار 
شد فضاى صمیمانه نزدیکی را با دست اندکاران فیلم ها براى تماشاگران فراهم نمود.

تماشاگران با ابراز مراتب قدردانى، قادر به پرسش و بیان نظرهای خود شدند. 
سنگینى محور گفتگو به دور فیلم هاى شاعر زندگى و دنیاى محک بود. فیلم 
شاعر زندگى به کارگردانى خانم شیرین برق نورد، فیلمى وراى فیلم مستند بود. 
تصویر بصرى فیلم، سکانس هاى نفس گیر شالیزارهاى شمال کشور و کار ارزشمند 
و شخصیت خستگى ناپذیر خانم شیرین پارسى، این فیلم را به درجه اى وراى 
فیلم مستند ارتقا داده بود. موسیقى متن انتخابى فیلم یکى  دیگر از نقاط قوت 

این فیلم بود. 

آوریل، سه فیلم »مادر زمین«،  در روز دوم جشنواره، یکشنبه بیست و نهم 
بار دیگر جلسه  آن  از  تا آتش« و »پازلى ها« نمایش داده شدند. پس  »پنبه 
اسکایپ  طریق  از  پیرویان  رضا  محمود  برنامه،  مجرى  توسط  پاسخ  و  پرسش 
افضلى، مهدى گنجى، هایده  اعتماد، مهناز  بنى  با حضور رخشان  بار  این  و 

شیرزادى و محمد حسین محسنى برگزار شد.
تمرکز بحث و گفتگو در این شب بر روى فیلم مادر زمین بود. کارگردانى با درایت 
و شخصیت هاى  زمین«  »مادر  با مسماى  اسم  برگزیدن  افضلى،  مهناز  خانم 
را،  فیلم  این  دیدن  تبارش  آلمانى  و همسر  برجسته دکتر شیرزادى  و  متمایز 
على رغم به تصویر کشیدن فاجعه موجود، براى تماشاگران دلپذیر و در نهایت 

امیدوار کننده و مملو از انگیزه می کرد.
فیلم »پازلى ها«، على رغم موج تبلیغات منفى درباره ایران در خارج از کشور، 
با به تصویر کشیدن فضاى به امروز علم تکنولوژى در ایران ارمغان خوبى براى 
معرفى بعضى از واقعیت هاى ایران به دوستان غیرایرانى می باشد. حضور محمد 
حسین محسنى در دفتر جدید پازلى ها و گزارش رشد و گسترش فعالیت هایشان، 

پایان زیبایى براى این دو روز جشنواره کارستان  در سن دیگو بود. 

این برنامه به همت وتالش گروه فیلم و گفتگوى کانون فرهنگى ایرانیان )کمیته 
فرهنگ و هنر( برگزار شد. اعضاى این گروه عبارتند از سودابه رحمان خواه، 
میالد جهادى، سارا عالقه بند، مرجان حاذق، على پیروزیان، فرشاد باباخانى 

و محمود رضا پیروزیان.

www.karestanfilm.com منبع: وب سایت کارستان


