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خبر خوبی داریم برای همه هموطنان ،بخصوص آن دسته ای که که معتقدند ایرانی ها اهل کار گروهی نیستند.
زمانیکه حدود دو سال قبل اعالم کردیم که بفکر ایجاد مرکزی برای ایرانیان شهر هستیم و مشغول جمع کردن
هر دو ماه یکبار منتشر می شود
پول برای این منظور شدیم ،این دوستان با ناباوری به ما نگاه کردند و به خوش خیالی ما خندیدند .خوشبختانه
ما سرانجام توانستیم با یاری بسیاری از شما ساختمانی برای مرکز ایرانیان خریداری کنیم و به این آرزوی دیرینه
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جامه عمل بپوشانیم.
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تیراژ 6000
باشد .افتخار داریم به اطالع برسانیم که مرحله اول این آرزو بر آورده شد .در اواخر ماه جوالی کانون توانست
ساختمانی را خریداری کند که نیازهای حداقل یک مرکز را برآورده کند .اعضای قدیمی کانون بخاطر دارند که
کانون فرهنگی ایرانیان
از اوایل دهه نود ،به فکر تهیه ساختمانی برای ایجاد مرکز ایرانیان و رفع نیازهای جامعه روبه رشد ایرانی در سن
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
دیگو بوده ایم .ابتدا از ارگانهای دولتی ،شهری و ایالتی شروع کردیم بلکه بتوانیم با استفاده ازاین کمک ها به
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
این فکر جامه عمل بپوشانیم .ولی خیلی زود دریافتیم که تنها راه رسیدن به این هدف تکیه به همت و کمک
اعضای هیات مدیره
مردمی است ،و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که این رسالت بر دوش ما ،نسل اول مهاجر ،است و اگر در زمان
افشین عسگریان نهاوندی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور،
حیات ما این آرزو به عمل نیانجامد بعید خواهد بود که نسل دوم و سوم به این نیاز مهم بپردازند.
گیتی نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده ،فریده رسولی فاضل،
در طول دو سال گذشته با کمک های مالی شما یاران همیشگی و فعالیت هائی نظیر  Thonـ  Aـ  Walkو
 thonـ  aـ  Danceبرنامه مخصوص ماز جبرانی در سپتامبر گذشته ،و فعالیت های دیگر توانستیم حدود پانصد علی صدر ،شهال صالح ،عبدی سلیمی ،گلسا ثریا ،بهنام حیدری
هزار دالر جمع آوری کنیم .با توجه به حرکت صعودی بازار امالک در شش ماه گذشته کمیته ساختمان کانون
شورای نویسندگان
به تکاپو افتاد که هر چه زودتر محل مناسبی را پیدا کند .خوشبختانه در زمانی که تقریبا نا امید شده بودیم
مریم ایروانیان ،رضا خبازیان ،شهری استخری
که با این سرمایه محدود بتوانیم محلی درخور و در ناحیه ای مرکزی ،برای ایرانیان بیابیم این ساختمان را که
شهرزاد جوالزاده ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی
واحدی از یک مجموعه اداری است یافتیم و توانستیم بدون اینکه زیاد مقروض شویم آنرا خریداری کنیم .رسیدن
آریا فانی ،شقایق هنسن ،راشل تیت
به این آرزو هنوز هم برای ما باور نکردنی است .فضای  2500فوت مربعی این ساختمان شامل همان حداقل
هایی است که پیش بینی کرده بودیم .سه اتاق ،یک آشپزخانه ،یک انبار و یک سالن نسبتا بزرگ .در حال
سردبیر :علی صدر
حاضر ما درگیر تعمیراتی در داخل ساختمان هستیم که امکانات موجود را گسترش دهیم .این مرکز بزودی و
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
رسما برای خدمت به هموطنان عزیز گشایش خواهد یافت .در محل ورودی این ساختمان ،شاهد نمایش اسامی
دوستانی که ما را در این مهم یاری نموده اند ،خواهید بود .همانطور که اشاره شد این ساختمان فقط جوابگوی
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
مرحله اول ایجاد مرکز بزرگ ایرانیان می باشد ،بنابر این ،تا زمانیکه بتوانیم زمین مناسبی خریداری کرده و
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
ساختمان و امکانات نهایی را در آن بنا کنیم جمع آوری پول ادامه خواهد داشت .ایجاد مرکز ایرانیان قدم بزرگی
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
در رشد و تکامل جامعه ایرانی ـ آمریکایی می باشد .شاید این اولین باری باشد که جامعه ایرانی بدون کمک
Mt. Carmel High School
های دولتی و بدون دخالت مذهب و سیاست ،با همت جمعی ،توانسته است مرکزی برای فعالیت های فرهنگی
9550 Carmel Mtn. Rd
خود ایجاد کند .من خود به عنوان عضوی از این جامعه پویا احساس غرور و افتخار می کنم .جامعه ایرانیان سن
روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School
دیگو یک جامعه نمونه است .جامعه ای که در آن چندین سازمان فرهنگی و اجتماعی و غیر انتفاعی وجود دارد
9550 Carmel Mtn. Rd
که پشتیبان یکدیگرند .جامعه ای که در آن انجمن متخصصین ،خانه ایران ،سازمان دانشجوئی ایستا ،سازمان
فکس و پیغام 7407 :ـ)619(374
بورس های تحصیلی ،سازمان خیریه یک دالر در ماه ،کانون فرهنگی ایرانیان شامل بزرگترین مدرسه ایرانی در
madreseh@pccsd.org
آمریکا ،مشغول خدمتگزاری هستند .اینها همه نشانگر بلوغ فکری این جامعه است .ایجاد مرکز ایرانیان نشان
www.pccsd.org/issd
داد که این جامعه تا چه حد در حفظ و اشاعه فرهنگی پویای ایرانی کوشا و جدی است .مرکزی که نه تنها در
بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
خدمت اولین نسل مهاجرین و والدین آنها بلکه فرزندان و چه بسا نوه های آنان ،و همچنین مهاجرین جدید و
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
آینده هم خواهد بود.
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ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
بیابند و مورد مطالعه قرار دهند .ایجاد ایستگاه های کامپیوتری و مجهز به اینترنت و تشکیل کالسهای آشنایی
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
با امکانات کامپیوتری .از سالن این ساختمان می توان در طول روز برای گردهم آیی و فعالیت های مختلف مثل
توجه:
کالس های هنری و فنی استفاده نمود .و با ایجاد یک کلوپ سینمایی می توان به نمایش فیلم و بحث و بررسی
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
فیلم پرداخت .هنرمندان نقاش و عکاس می توانند کارهای خود را در فضای مناسب مرکز به نمایش بگذارند.
شده است با خود نویسنده است.
سالن مرکز می تواند میزبان جلسات سخنرانی ،شعر خوانی و کنسرت موسیقی باشد .در موارد دیگر می توان
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
از سالن برای یوگا و یا تشکیل کالس های موسیقی و نقاشی استفاده به عمل آورد .امیدواریم که همه اقشار
رسیده اختیار تام دارد.
جامعه ایرانی بتوانند به نحوی از این مرکز بهره برداری نموده ،این ساختمان بیجان را جان بخشیده و آن را به
طرح روی جلد :سعید جاللی
قلب پرتپش جامعه ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو بدل نمایند .ایجاد مرکز ایرانیان را به جامعه فرهنکی سان دیاکو
منشور کورش کبیر
تبریک می گویم و امیدوارم دوستان بدبینمان هم شاهد باشند که ایرانیان در کارهای گروهی و عام المنفعه از
پیروز باشید.
توانمندی ها بیشماری برخوردارند.
نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
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اخبار کانون

مرکز ایرانیان

Cyrus Cylinder Tour
Visit Cyrus the Great Cylinder

at Getty Villa Museum
Saturday October 12

دوستان گرامی

همانطور که آگاهی دارید ،سرانجام توانستیم ساختمانی را جهت مرکز
ایرانیان خریداری کنیم .این مرکز بزودی گشایش خواهد یافت و در
خدمت جامعه ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو قرار خواهد گرفت .در اینجا
جا دارد از دوستانی که با کمک های مالی خود این مهم را عملی
ساختند صمیمانه قدردانی کنیم .اسامی این دوستان در شماره های
قبلی پیک و بطور مرتب اعالم گردیده است ولی در اینجا سعی کرده ایم
اسامی دوستان را بر اساس سطح کمک مالی آنها تقسیم بندی کنیم.
جمع آوری پول هنوز ادامه دارد .ما برای خرید این ساختمان مجبور
به گرفتن وامی به مبلغ  50.000دالر شدیم که ظرف چند ماه آینده باید
بازپرداخت شود .از این گذشته برای تجهیز ساختمان و تغییراتی که
الزامی است نیز به کمک های مالی شما نیاز داریم .کمک های شما
می تواند برای یکی از موارد خاص زیر باشد یا در مجموع جهت باز
پرداخت وام فوق الذکر که به هر روی می تواند جایگاه حمایت شما را
به عنوان حامیان و بنیانگذاران این مرکز ارتقا دهد .اگر هم تاکنون
فرصت نیافته اید که در این امر مهم فرهنگی و اجتماعی شرکت کنید،
هم اکنون بهترین فرصت است که که نام خود و عزیزانتان را به این
لیست پرافتخار اضافه فرمایید.
در این جا سعی کرده ایم که فهرست مخارج  ،اعم از خرید وسایل مورد
نیاز و کارهائی که می بایست انجام گردد را به ااستحضار برسانیم و
امیدوار باشیم که وجوه مذکور هرچه زودتر به لطف هموطنان همدل
تامین و پرداخت گردد .با انجام این مهم می توانیم امیدوار باشیم که
در ماه اکتبرجاری ،افتتاح مرکزی که آرزوی دیرینه همه ما بوده است
امکان پذیر خواهد گردید:

One day fun trip to LA

به کمک های شما برای تامین این موارد نیاز است:
 50.000دالر
 1ـ باز پرداخت وام به مبلغ پنجاه هزار دالر
 20.000دالر
 2ـ تغییرات و تعمیرات داخلی ساختمان
 3ـتهیه وسایل از قبیل میز و صندلی کتابخانه و سالن اجتماعات  10.000دالر
 3.000دالر
 4ـ خرید و نصب دستگاه پروژکتور و اسکرین
 5.000دالر
 5ـ خرید و نصب دستگاه صوتی و نور
 5.000دالر
 6ـ قفسه کتابخانه برای کتابخانه و میز مخصوص
دوستان می توانند بطور فردی و یا گروهی هر یک از موارد باال را تهیه
کنند و نام خود و عزیزانشان را به لیست بنیانگزاران اضافه کنند و
یا مبلغ آن به کمک های قبلی شما اضافه شده و رده کمک شما را
افزایش دهد .منتظر کمک های شما هستیم .سواالت و نظرات خود را
از طریق ای میل  pcc@pccsd.orgبا ما در میان بگذارید..
با سپاس
حمید رفیع زاده – رییس هیات مدیره کانون فرهنگی ایرانیان

برای مشاهده لیست کامل دوستانی که تا کنون کمک مالی برای
تهیه مرکز نموده اند به صفه  5قسمت انگلیسی مراجعه فرمایید.
6
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858-278-8889
Pick up time 8am at Balboa Market Parking lot
Saturday October 12, 2013
Visiting Museum,
Lunch at Shahrzad Restaurant in West Wood
Back to San Diego at 8 PM
Ticket price:
$75 PCC members
$85 For non members
Students $55 with valid ID.
Tickets and Info:
858-278-8889 or 858-552-9355
Sponsored by
Persian Cultural Center and E-Travel

Discovered in 1879, the Cyrus Cylinder is an ancient
written declaration of religious freedom of the newly
conquered people by Cyrus the Great (660 B.C.E.- 530
C.E.) after the conquest of Babylon in the sixth century
BCE under the Achaemenid Empire. Referred by some
as “the first charter of human rights,” the Cylinder is
one of the most iconic artifacts about ancient rights to
have survived from ancient Persia. In this educational
event, we explore the history of the Cylinder in the
context of ancient history and we will discuss possible
influences of the Cylinder on modern liberties and
contemporary conceptions of human rights.

Saturday, September 28, 2013
5:30 – 8:00 pm

University of California,
San Diego | The Great Hall
9500 Gilman Dr,
La Jolla, CA 92093
Parking:
Pangea Parking Structure

Speakers:
Guillermo Algaze (University of California, San Diego)
Anthony Edwards (University of California, San Diego)
Ali Gheissari (University of San Diego)
Afshin Marashi (University of Oklahoma)
Moderator:
Babak Rahimi (University of California, San Diego)
Persian Music:
Kourosh Taghavi, Ali Sadr and Milad Jahadi
and Refreshments
Limited Seating
RSVP at: brahimi99@hotmail.com
Department of Literature, UCSD;
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زیر نور مهتاب
Photo by Keith Harris

از :رضا خبازیان

چرا چنین است
پیر مردی در کنار یکی از خیابانهای شهر از درد به خود می پیچد .نای صحبت
کردن را هم ندارد .من رهگذر نمی توانم از کنارش بگذرم و به خود بگویم که
وی را ندیده ام.
زندگی پیچیده شده است .علم و تکنولوژی از یک طرف ،حرص و آز انسانی
از سوی دیگر ،رنگ و روی زندگی را در تغییری مداوم قرار داده اند .اگر در
فاصله نه چندان دور از زمان  ،به دنبال واژه هائی می گشتیم و نمی یافتیم،
امروز این واژه های جدید به وفور در حول و حوش ما خود نمائی می کنند.
آنچه درد ناک است عادت ماست به دیدن این صحنه ها و قبول کردن آنها به
عنوان بخشی از زندگی.
قدیم تر ها اینگونه نبود .اگر هم بود به این حد رایج نبودند .صحنه ها به قدری
تکرار شدند که واژه ی خود را آفریده اند و واژه ها جزئی از مکالمات روزمره
شده اند .به آنها عادت کرده ایم تا حدی که گاه بدون تفکر و تفاوت از کنارشان
میگذریم .نباید اینطور باشد .اگر هست باید چاره ای برای درمان و اصالحشان
بیابیم .باید کاری کرد تا زمان باقی است.
با تاثری عمیق به وی نزدیک می شوم و آمادگی خود را برای کمک اعالم می
کنم .با سختی آخرین رمق خود را به کار می برد و به من می فهماند که بسیار
گرسنه است .عجله ام برای رسیدن به اداره مورد نظر و انجام کاری که میتواند
برایم حیاتی باشد به یکباره از سرم می پرد و بی اختیار پاهایم میدوند تا به
اولین دکان برسانندم.
بچه های خیابانی ،مردمان بی خانمان که در گوشه و کنار شهر وول می خورند
و در میان کاغذ پاره ها خود را می پیچانند عالئم نا سالمتی جامعه انسانی اند.
میوه های تلخ جوامع صنعتی .فراموش شده های جامعه که سرعت و صنعت و
حرص و آز آنان را در حد یک تفاله به گوشه ای پرتاب کرده است و به راحتی
آنان را به بوته فراموشی سپرده است.
غذا و نوشابه را نمی خورد  .می بلعد  .گویا روزهاست که لقمه ای از گلویش
پائین نرفته است .با فرو دادن هر لقمه  ،جان ،به گونه نوری ضعیف در
چشمانش نمایان می شود .دندانهایم را روی هم فشار میدهم تا از ریختن
اشکهایم جلوگیری کنم .تاثری عمیق وجودم را فرا می گیرد .به سالهای دور
گذشته بر می گردم.
پیرمرد سالخورده امروز را می بینم که با موهای شانه کرده و لباس های مرتب
با ولع و شادی به دنبال توپی در جائی مثل یک پارک می دود .صدای خنده
اش را می شنوم .مادرش در گوشه ای نشسته  ،به وی خیره شده است و از
شادمانی فرزندش دلشاد است .مادر با خود می اندیشد:
" ده سال گذشت .هر چند بسیار سخت بود .بزرگ کردن فرزند با در آمد اندک
کار ساده ای نبود .فقط ده سال دیگر باقی است .فرزندم بزرگ می شود ،به
مدرسه می رود ،درس می خواند و حتما شغل خوبی پیدا خواهد نمود .حتما
سر پای خودش خواهد ایستاد و مزد مرا هم خواهد داد .دیدن موفقیت او رنج
سالیان را از تنم دور خواهد نمود".
سپس پسر جوان و شادابی را می بینم که عصر روز شنبه دست در دست
محبوبش گذاشته و به زیبائی غروب آفتاب خیره شده است .او در آغاز بهترین
سالهای جوانی است و در این غروب دل انگیز باید محبوبش را ببوسد و با
وی وداع کند .آتش جنگ را جنگ افروزان شعله ور ساخته اند تا ته مانده
انبارهایشان را به منفعتی شگرف تبدیل نمایند .هر دو با تاثر بسیار از هم جدا
می شوند و فردا پسر جوان با تمامی آرزوهای زیبای آینده اش باید به مهره ای
فرمانبر تبدیل شود و پشت اسلحه ای وحشتناک کمین کند و مرگ را بباراند
هرچند خود نیز در خوف مرگی نامعلوم و بسیار محتمل به طپش قلب نا آرامش
گوش فرا دهد.
خوف از مرگ وی را به مصرف داروهای خطرناک تری می کشاند تا تحمل
روزهای سخت و جانفرسائی را که هیچگاه در آینده خویش تصویر نمی کرده
است فرو بنشاند.
سالها می گذرد و وی جسمش را به سرزمین مادریش برمی گرداند .جسمی که
دیگر نه شادابی جوانی را دارد و نه روح سرکش جستجوگر را .جسمی که برای
8
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زنده ماندنش اسیر داروهائی شده است که روزی نجات بخش اش بوده است.
جنگ افروزان به خواسته خود رسیده اند .انبارهای باروتشان را خالی کرده اند
و منافع سرشارش را در مشت می فشارند .آنان پسر جوانی که شادابیش را به
رای ایشان فروخته بود را از یاد برده اند .او دیگر برایشان وجود خارجی ندارد.
جسمی است دردمند و مبتال با افکاری هراس آور .او دیگر به تفاله ای تبدیل
شده است که مسیر آینده اش را از این گوشه خیابان به گوشه دیگر می کشاند
و با اندک جیره و مواجبی که می گیرد بار تن دردمند و مبتالی خویش را به
دوش می کشد.
او امروز در مقابل من رهگذر ته مانده غذا را با ولع می بلعد و بسیار بعید می دانم
اگر روزی در گذشته اش چنین روزگاری را برای خود تصویر می کرده است.
این پیر مرد سالخورده ،یا آن پیر زن دردمند ،و یا آن گروه عظیم بچه های
خیابانی همه در اثر یک اتفاق ساده به چنین سرنوشتی دچار آمده اند .آنان
میوه های تلخ جامعه انسانی اند .حاصل تن پروری ها ،حرص ها ،آزها ،بیشتر
خواستن های قشر اندکی از جامعه انسانی اند.
می توان به همین جا خاتمه داد .برایشان ابراز تاثر کرد و به دنبال گرفتاری
های خود رفت یا حداکثر یک وعده غذای گرم به آنان رساند .ولی مشگل از بین
نمی رود ،هر روز شکل حاد تری به خود می گیرد.
به راحتی میتوان جامعه انسانی را خط کشی کرد و به خوشبخت ها و بد بخت
ها تقسیم نمود ولی نباید از نظر دور داشت که این گونه تقسیم بندی بنیانی
غیر انسانی دارد .جامعه انسانی تقسیم پذیر نیست .ماشین عظیمی است که
هر جزئ از آن به همان میزان دارای اهمیت است که جزئ دیگر آن .سالمت
جامعه در رفاه و آسایش همه اجزائ جامعه است .جامعه انسانی شبیه بدن
انسان است  .هر عضوی کار خودش را میکند و مرکزی با نام دستگاه گوارش
نیاز هر عضوی را تامین می نماید .در جامعه انسانی  ،بدون شک ،حق حیات
با حق نان و آب و هوا و آرامش و بهداشت عجین شده است .از کنار این بخش
از جامعه به آسانی نگذریم  .قدری بیندیشیم .سکوت و فراموشی ما بچه های
خیابانی امروز را به مردان و زنان آواره فردا تبدیل خواهد کرد .آنان از همان
حرمت انسانی برخوردارند که هر انسان دیگری .به راحتی از کنار آنان نگذریم
و به صحنه دردناک زندگی آنان عادت نکنیم .از خود بپرسیم که :چرا چنین
است؟

معرفی کتاب

اخبار کانون
دون کیشوت

اثر میگل دو سروانتس

از :مریم ایروانیان

ترجمه محمد قاضی
از برگردان ترجمه فرانسوی لوئی ویاردو

انتشارات نیل ـ هدایت ـ  ...با مقدمه موریس باردن ادیب و زبان شناس اسپانیائی
شمارگان صفحه 1286
نوبت چاپ  :پنجم پائیز1369

در سفری که به اسپانیا داشتم  ،خویشاوند خوش ذوق و ادب دوست میزبان که از
عالقه من به دن کیشوت آگاه بود ترتیب سفری را به زادگاه سروانتس داد .گشت
و گذار هرروزه ما در مرکز شهر نیز همواره به پارک ....ختم می شد که در بلندای
برجی ،مجسمه ای از سروانتس نصب شده بود که اندیشمندانه بر دن کیشوت سوار
بر رسی نانت و سانکو پانزای مهترخیره می نگریست.
ونیز صدمین سال تولد محمد قاضی ،انسان آزاده و نویسنده و مترجم اندیشمندی
که چند نسل پیاپی را با کتاب و کتابخوانی آشنا نمود مرا برآن داشت که با زحمت
بسیار نسخه فارسی دن کیشوت را پیدا کنم و ارمغانی از این سفر برای دوستان
داشته باشم.
دن کیشوت اثر جاودانه سروانتس ،یکی از ده رمان برتر دنیاست .بیش ازچهارصدسال
از خلق این اثرمی گذرد و هنوز یکی ازکثیر االنتشارترین و پر فروش ترین کتاب های
دنیا محسوب می شود .سروانتس با ارائه دن کیشوت همه حصارهای جغرافیائی،
نژادی ،اجتماعی و طبقاتی را شکسته ونام و اثر خویش را با انسان و انسانیت
هماورد ساخته است .براساس آمار این رمان به بیشتر از سی زبان زنده دنیا ترجمه
و بیش از هر اثر دیگری در جهان چاپ ومنتشر گردیده است .از این داستان سرشار
ازشادی و شگفتی ،نمایشنامه و باله و اپراهای بی شماری ساخته اند و علیرغم
تحوالت وتغییراتی که در طی چند قرن گذشته درسبک نوشتاری و ذوق ادبی رخ
داده این اثر هنوزدر ردیف پر فروش ترین کتاب های جهان قرار دارد.
گرچه از دیدگاه بزرگان ادب و قلم ،دن کیشوت دارای تکنیک و فن بیان گزیده ای
نیست و قلم سروانتس اشتباهات وفراموشی های چندی را داشته؛ اما غنای اثر آن
چنان در حد کمال است که ما فوق قدرت خالقه انسان قرار می گیرد و شاید بدین
سبب است که از حد کمال ادبی دور می شود.
ِ
سروانتس دو سآودرا ( 1547ـ  )1616درشهر آلکاالی اسپانیا به دنیا آمد.
میگل دو
در کودکی بهمراه پدر که طبیبی دوره گرد بود بسیارسفر کرد .هرگز به مدرسه نرفت
و همچون ماکزیم گورکی مدرسه و دانشکده ای جز صحنه اجتماع ندید.
او در زندگانی پر فراز ونشیب خود بارها به خدمت نظام در آمد ودر بازگشت از
یکی از نبردها بدست اعراب اسیر گردید و در الجزیره به غالمی رفت و آسیب بسیار
دید .در 34سالگی بر آن شد که قلم خویش را بیازماید و از راه نوشتن امرار معاش
کند .کتابی بنام گاالیتا و چندین نمایشنامه غیر موفق نوشت و درعین خردمندی
و آزادگی ،بیکاری و استیصال و زندگی ناسازگار چنان بر او استیال یافت که حتّی
پول جامه خویش را به قرض می گرفت.
قسمت اول دن کیشوت درسال 1605به چاپ رسید و در اسپانیا و پرتغال مورد
استقبال بی سابقه ای قرار گرفت .در قسمت دوم که پس از ده سال انتشار یافت؛
روش نگارش سروانتس تکامل بیشتری یافت وطنز و هجای آن پخته تر وظریف تر
به رشته تحریر درآمد .با انتشار کلیات دن کیشوت ،سروانتس به اوج شهرت رسید؛
اماهمچنان سربازی پیر و فقیر باقی ماند ویک سال پس از آن در سن شصت وهشت
سالگی چشم از جهان فروبست .و اما داستان:
آورده اند که درروستائی از سرزمین مانش نجیب زاده ای فقیر وناتوان ـ کیژانا
نام ـ زندگی می کرد که جنون خواندن کتب پهلوانی چنان بر او مستولی شد که
حتی گندمزارهای خویش را که از عایدی آن زندگی می کرد فروخت و وجه آن را
صرف خرید کتاب کرد .سرانجام چنان عقل از او ضایع گشت که آئین منسوخ شده
عیاری قرون وسطائی را هدف خویش برای احقاق حقوق مردم ستمدیده قرار داد؛
از قطعات زنگ زده و قراضه ای که در گوشه انبار داشت زره و کالهخود ساخت
و شممشیر به کمر آویخت و یابوی مفلوک و الغر خود را با بوسفال اسکندر و
رخش رستم همسان می پنداشت رسی نانت نامید وخود را دن کیشوت ـ پهلوان
سرگردان افسرده سیما ـ نام نهاد .سپس دهقان ساده دل همسایه سانکو پانزا که
عقلش پاره سنگ بر می داشت را با وعده و وعید فرمانروائی وکامرانی با خود همراه
ساخت تا در التزام رکاب او پا در راه نهد و مهتر وی باشد .آن دو در بامدادی مستور

از نگاه دیگران به دشت و دمن می تازند و با خاطرات و خطراتی روبرو می شوند که
رویه ظاهری کتاب را تشکیل می دهد.
دن کیشوت کاروانسراهای مخروبه را قلعه های مستحکم ،رهگذران بی آزار را
جادوگران نابکار و زنان خدمتگار وروسپیان را شاهزاده خانم ها و آسیاب های بادی
را دیوان افسانه ای می پندارد و به نبرد دست می یازد و جان و تن خویش را می
فرساید .سانکو پانزا ،اسلحه دار و مهتر دن کیشوت با همه ساده لوحی و عبودیت
خود واقعیت اندکی را در مد نظر دارد ،اما رفیقی صادق و همسفری فداکار است .به
دیگر سخن پانزا وسیله ایست برای این که نقاط ضعف دن کیشوت بهتر و نمایانتر
جلوه کند.
ارباب ومهتر هردو هدف های انسانی وآرمان های بشر دوستانه را دنبال می کنند
و تا پای جان بر سر ایمان خویش می رزمند و حوادثی تلخ و شیرین می آفرینند و
به قول لرد بایرون'':دن کیشوت از هر رمانی غم انگیز تر است .از آن رو غم انگیز
است که ما را به خنده می آورد .قهرمان آن مردی است درستکار و همیشه طرفدار
حق و عدالت :تنها هدف او مبارزه با ظالمان است''.....
با غور در ادبیات پهلوانی فارسی ،دن کیشوت را می توان با امیر ارسالن نامدار،
حسین کرد شبستری و شاید رستم دستان شاهنامه مقایسه کرد و آئین پهلوانی
را در یافته های تاریخی از ابومسلم خراسانی ،یعقوب لیس صفاری و ابن مقفع
جستجو نمود .دائره المعارف بریتانیکا جامع ترین تعریف را در مورد این اثر جاوادنه
سروانتس به یادگار نهاده است:
''محبوبیت آنی دن کیشوت بیشتر ناشی از تنوع حوادث آن و غنا وفراوانی کمدی
ومضحکه های آن و شاید هم ناشی از تازیانه هائی بوده است که دراین کتاب
برتن معاصرین برجسته وممتاز فرود آمده است؛ غم نهفته و بی سر وصدای آن،
انسانیت عظیم آن ،و انتقاد نافذی که درآن از زندگی شده است  ،به کندی مغتنم
شمرده شده است''.
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که درختان حماسی پیداست،
رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند.

زیر نظر مریم ایروانیان

یک نفر باز صدا زد :سهراب!
کفش هایم کو؟
سهراب سپهری ـ از کتاب حجم سبز

در آینه
ندای آغاز
کفش هایم کو،
چه کسی بود صدا زد  :سهراب؟
آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ
مادرم در خواب است
و منوچهر و پروانه ،و شاید همه مردم شهر.
شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد
و نسیمی خنک از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد.
بوی هجرت می آید:
بالش من ُپر آواز َپر چلچله هاست
صبح خواهد شد
و به این کاسه آب
آسمان هجرت خواهد کرد.
باید امشب بروم.
من که از باز ترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم
حرفی از جنس زمان نشنیدم.
هیچ چشمی به زمین خیره نبود.
کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد.
جدی نگرفت.
هیچکس زاغچه ای را سر یک مزرعه ّ
من به اندازه یک ابر دلم می گیرد
وقتی از پنجره می بینم حوری
دختر بالغ همسایه
پای کمیاب ترین نارون روی زمین
فقه می خواند.
چیز هائی هم هست
(مثال شاعره ای را دیدم
آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش
آسمان تخم گذاشت.
وشبی از شب ها
مردی از من پرسید
تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟)
باید امشب بروم.
باید امشب چمدانی را
که به اندازه پیراهن تنهائی من جا دارد ،بردارم
وبه سمتی بروم
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برگدان روزهایم
با باد خاطره ها
ورق می خورد.
خم می شوم در آینه
و در زالل آب
روزهای گمشده در غبار کوچه
ته نشین می شود.
خم می شوم در آینه
گلی شفاف را می چینم
و به خانه همسایه می اندازم
و عصر دلتنگ را
با مجله ئی قدیمی
و رویائی مکرر
فراخ می کنم.
خم می شوم در آینه
و می یابم پیاله ای را
که کفایت نکرد
تمامی عطش را
وباد ورق می زند
برگدان روز هایم را
تا به اکنون
که اسب سپید عشق
ّ
یکه
بر جاده ای خلوت
در پی نشانی یله می رود.
برگدان روز هایم
ورق می خورد
در برگ آخر
خاک می خوان ََدم
چنانکه دانه ئی را
ردم
وباد می َب َ
چنان که شیونی را.
و من
خم می شوم در آینه
و می یابم زمین را
با نوائی مانا
که تنها کشتکاران به هنگام درو می شنوند.
فرشته ساری ـ از کتاب پژواک سکوت

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
سرگذشت شعر پارسی در قرن دهم
آن گونه که در بار پیشین نگاشته شد ،شهزاده پر آوازه شعر ما در دربار
تیمور و ترکمانان آق قویونلو وجانشینان و والیان آن ها در سرزمین پارسی
زبانان ارج وقرب شایانی یافت .سالطین و حکمرانان به تشویق شعرا وبسط و
اشاعه شعر پارسی همت گماردند و دربارهای هنرپرور هرات ،سمرقند،
شیراز ،تبریز و اصفهان محل تجمع و آیند و روند ادیبان برجسته روزگار
گردید .با استیالی سلسله صفویه ( قرن نهم تا یازدهم قمری ) بر ایران و نضج
گرفتن مذهب تشیع ،معماری و خوش نویسی و نقاشی در درجه اول اهمیت
قرارگرفت و به دیگر روی شعر در حاشیه قرار داده شد .اما علیرغم جبر زمان،
قرن دهم هجری قمری ،سده درخشیدن شاعرانی همچون امیر علیشیر نوائی،
وحشی بافقی ،هاللی جغتائی ،میررضی آرتیمانی ،مکتبی ولسانی شیرازی،و
محتشم کاشانی است که هریک به گونه ای در اعتالی انواع شعر پارسی سعی
وافر نمودند و آثاری جاویدان به یادگار گذاشتند.
دراین مختصر به ذکر نمونه هائی از غزل ،مثنوی  ،رباعی و مرثیه از شعر
شعرای قرن دهم می پردازیم:
کمال الدین محمد متخلص به وحشی بافقی در 939ه.ق .در روستای کویری
بافق از توابع یزد چشم به جهان گشود .وی معاصر با سه تن از پادشاهان
صفوی ،شاه تهماسب ،شاه اسماعیل دوم و سلطان حسین خدابنده بوده
است .درجوانی به یزد عزیمت نمود وپس از تکمیل تحصیل و کسب فیض
از محضر بزرگان ادب به کاشان رفت و مکتب داری پیشه نمود .گرچه روزگار
وحشی باعسرت و تنگدستی گذشت اما هرگز شعر خویش را به زر نفروخت و
مداحی پیشه نکرد.دوستداران شعر او را با ترجیع بند مشهور دوستان شرح
پریشانی من گوش کنید می شناسند؛ اما او غزلسرائی بی بدیل ودر ساختن
انواع مختلف شعر پارسی چیره دست بوده است .مثنوی فرهاد و شیرین او
که با استقبال از شیرین و فرهاد نظامی گنجوی ساخته شده از شاهکارهای
دراماتیک ادبیات پارسی است که ناتمام مانده وبعد به کوشش وصال شیرازی
در سده سیزدهم به اتمام رسیده است:
ای سرخ گشته ازتو به خون روی زرد ما
مارا زدرد کشته وغافل زدرد ما
از تیغ بی مالحظه آه ما بترس
اولی است آن که کس نشود هم نبرد ما
در آه ما نهفته بهار وخزان حسن
تاثیرهاست در نفس گرم و سرد ما
وحشی گرفت خاطر ما ازحریم دیر
رفتیم تا کجاست دگر آبخورد ما
رضی الدین محمد ( 1037ـ  978ه .ق ).در آرتیمان از توابع تویسرگان پا
به عرصه هستی گذاشت .از میرزایان دربار شاه عباس صفوی بود ولقب میر
را بدان جهت بدو داده اند .پس از چندی میرزائی را ترک یار ودیار نمود وبه
سیر آفاق و انفس پرداخت وبه کماالت عرفانی دست یافت وبعد به زادگاهش
بازگشت .آرامگاه او در همینه تویسرگان زیارتگاه عارفان است:

بدرالدین هاللی جغتائی زاده آستراباد –گرگان کنونی ـ پرورده مکتب امیر
علیشیر نوائی است .غزل هائی پرمضمون و لطیف از او به یادگار مانده و
مثنوی شاه و درویش از برجسته ترین آثار اوست که به زبان های دیگر ترجمه
شده است .هاللی درشهر هرات به جرم شیعه بودن آزار و شکنجه گردید و در
چهارسوق بازار بقتل رسید:
گه درپی آزار دل و جان باشی
گاهی ز پی غارت ایمان باشی
با این همه دعوی مسلمانی چیست؟
کافر باشم گرتو مسلمان باشی
کمال الدین علی محتشم کاشانی ( 905ـ  996ه.ق ).زاده کاشان است .او در
جوانی به دربار شاه تهماسب صفوی راه یافت و به خاطر غزل ها و قصیده های
زیبایش مورد توجه بسیار قرار گرفت؛ اما به علت جو شیعه گری حاکم در دربار
صفویان ونیز اعتقادات شخصی به مرثیه سرائی دست یازید .شعر ترکیب بند
باز این چه شورش است که در خلق عالم است از معروف ترین مراثی عاشورائی
در ادبیات فارسی است.

الهی به مستان میخانه ات
به عقل آفرینان دیوانه ات
الهی به آنان که در خود گمند
نهان از دل و دیده مردمند
به نور دل صبح خیزان عشق
زشادی به انده گریزان عشق
قلم بشکن و دور افکن سبق
بسوزان کتاب و بشویان ورق
به میخانه وحدتم راه ده
دلی زنده و جانی آگاه ده
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Registration for Branch (I) is on Sunday September 8th and for Branch (II) on Thursday September 5th. The classes for each branch start
exactly one week later.
Our Persian language program consists of three
levels, Beginner, Intermediate and Advanced. Each
level takes two years to complete. We are also offering adult classes for Persian learners as well as
Kindergarten and Preschool classes. The minimum
age to attend school is 4.5 years.
Beside the language classes, we offer extracurricular activities such as Folk Dancing, Theater and
Music. The classes on Sunday start at 9:30 consist
of three sessions of reading, writing and one hour
of applied Persian which includes culture and communication. The classes for Branch II remain the
same, from 6 to 8PM.
Please note the following changes for the upcoming year:
• Due to popular demand, the “music appreciation
workshop” will be presented throughout the year.
• We will continue to offer Persian Music classes
along with Dance and Theater. We do however
need a minimum of 5 registered students for each
class. These classes are for the Sunday sessions
only.
• Beginner 1 & 2 classes will have a new colored
text books.
• There will be a $50 late registration fee after
9/15(Branch I) and 9/12 (Branch II)
For more information regarding registration, tuition and payment methods, please visit our website http://www.pccsd.org/issd/ or call 858-5529355
You can register on line to avoid the registration
rush.
Please Note:
Our Persian Language Program is accredited by
San Diego Unified School District and the San
Deguito School District. High school students
can take Persian to fulfill their second language
requirements. Persian would be transferable and
honored by the University of California and the
California State systems. For more information
please contact our office at 858-552-9355

www.pccus.org

برنامه جدید امسال

آموزش موسیقی به کودکان به روش ارف
 این روش را کارل ارف.ارف روش جدید آموزش موسیقی به کودکان است
 کودکان با فراگیری این روش می توانند با.آهنگساز المانی ابداع کرده است
سرعت موسیقی را آموخته و با استفاده از سازهای بسیار ساده و با قابلیت
اجرایی باال به راحتی تکنیک های الزم برای نوازندگی را یاد بگیرند و به دنیای
: از جمله.جدیدی وارد نشوند که توانایی های بسیاری به آنها هدیه خواهد داد

ـ آشنایی با تئوری موسیقی و کسب توانایی نت خوانی و ریتم خوانی1
ـ آشنایی با روش های انرژی زا و شادی آفرین از طریق بازهای ریتمیک2
ـ کسب قابلیت های گروهی3
ـ شریک در گروه موسیقی ارف و اجرای برنامه های مفرح و هماهنگ4
ـ فراگیری نغمه ها و اشعار ملی و محلی ایران زمین و شناخت ملودی های ایرانی5
ـ ترویج فرهنگ پربار ملی از طریق اجرای موسیقی محلی6
ـ آشنایی با موسیقی سایر ملل با استفاده از گونه هایی از رقص موزون7
)ـ فراگیری فلوت ریکوردر (مناسب ترین ساز برای فراگیری موسیقی8
ـ حفظ زبان مادری از طریق فراگیری اشعار فارسی و اجرای ترانه های گروهی9
ساز های اصلی از طرف مدرسه تامین خواهد شد

New Activity

Children Orchestra
This year we are adding a new music class based
on Orf system. Classes would be on Sundays
from 12 noon to 1:00 pm. Students, in any age
can attend these classes.
The music instruments would be provided by
School. No prior knowledge of music is necessary.
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ISSD Registration
Branch I

Sunday September 8, 2013 at 10am 12 ـpm

Branch II

Thursday, September 5, 2013 at 6 8 ـpm
Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road • San Diego, CA 92129
For more information: 858 0336 653 ـ

13 139۲  آبان-  مهر147 شماره

2014 – 2013 آگهی ثبت نام سال
شعبه اول

2013  سپتامبر8 روز یکشنبه
 ظهر12  صبح تا10 ساعت
C_2 در مدرسه مونت کارمل اتاق

شعبه دوم

2013  سپتامبر5 روز پنجشنبه
 بعد از ظهر6  ـ8 ساعت
C_2 در مدرسه مونت کارمل اتاق

انجمن دوستداران کتاب
مقدمه:

چندی پیش انجمن دوستداران کتاب ارائه صدمین کتاب خود را درسایت نخ
نما جشن گرفت .کوشش بنیانگذاران این انجمن ـ نوشین خورسندیان و سعید
نوری بوشهری ـ که از سالهاست با برپائی جلسه های ماهانه (آخرین شنبه
هرماه) وایجاد سایت نخ نما درمعرفی ادبیات داستانی وگردهم آوردن ادب
دوستان و عالقمندان کتاب سعی وافر داشته اند درخورتحسین و تقدیراست.
امید است که هموطنان گرامی با شرکت در جلسات ومراجعه به تارنمای انجمن
موجب دلگرمی بیشتر دست اندر کاران و اشاعه ادب فارسی گردند.
				

نام کتاب :ماه کامل می شود

پیک

نام نویسنده :فریبا وفی
انتشارات :نشر مرکز
نوبت چاپ :اول اسفند ۱۳۸۹
چاپ :عالمه طباطبایی
نوع کتاب :داستان های فارسی – قرن ۱۴
ماه کامل می شود روایت سفر است به نیت عاشقی .آیا در این سفر عشق پیدا
می شود؟ به گفته راوی ،سفر ما را به جای تازه نمی برد ،جای قبلی را برایمان
تازه می کند .حکایت سفر برای هر کس تعریف شود ماجرا عوض خواهد شد.
یکی با بی عالقگی داستان را بی مزه می کند ،یکی با پیش داوری ماجرا را اخته
می کند ،یکی هم با اعتمادش داستان را از جزئیات شیرین پر می سازد .آن چه
از خود سفر مهم تر است ،همسفر است .برای بعضی ها سفر یعنی فرار ،چون
معتقدند باید به دل مشکالت حمله کرد ولی سفر به نوعی فرار از مشکالت
است .اما گاهی فرار کردن بد نیست ،یک جور دور زدن مشکل است .وقتی بر
می گردی ،چیزهایی جا به جا شده ،چیزهایی عوض شده ،دیگران فرق کرده
اند ،بنابراین کل مسئله عوض شده .فرار حتی گاهی اخالقی تر است .خوبی
سفر این است که بدانی چه کسانی به تو نزدیک ترند وقتی این قدر از آن ها
دوری .بهاره دختر سی و پنج ساله ای است که در خانه ای کوچک در تهران با
برادرش بهادر زندگی می کند .بهادر شاعر و مترجم اشعار عربی است .دوستان
بهاره ،فرزانه و شهرنوش ،گاهی او را به جلسات «استاد خانی» می برند تا با
ادبیات ،شعر ،عرفان ،موسیقی وغیره مانوس تر شود .به نظر آنها بهاره انسان
خاصی است .بهاره ماشین نویس است و برای مترجمی کار می کند که او را
«دوست عزیز» می نامند« .دوست عزیز» از همسرش جدا شده ،در دفتر فرزانه
و شوهرش ،مهندس ناجی ،کار می کند .آدم صریحی است که همیشه چای،
موسیقی و سیگارش به راه است .او به همه توصیه می کند به سفر بروند تا برای
زندگیشان بهتر تصمیم بگیرند .بحث های داغ بین بهاره ،بهادر ،دوست عزیز،
فرزانه  ،شهرنوش و مهندس ناجی پیش می آید .بهاره به پیشنهاد فرزانه به
استانبول می رود تا با بهنام آشنا شود شاید که مرد فرداهایش را بیابد .بهنام
جوانی سبزه رو است که از اروپا به دیدار بهاره آمده .در ترکیه بهاره از فاصله
دور نظری به زندگی خود می اندازد .به مادر می اندیشد که در تمام عمر فقط
به سوریه سفر کرده و نهایتا به سفر آخرت رفته .به پدر فکر می کند که مرتب
شغل عوض کرده ،کوهنورد بوده ،تنها سفرش سیر و سیاحت در عکس های
سربازی آلبومش بوده و او نیز مثل مادر به سفر آخرت رفته .به یاد برادرش
بهادر می افتد که گاهی با هم به پارک می روند و زمانی به سفرهای داخلی .در
14
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ترکیه بهاره بهنام را مالقات می کند و درمی یابد که افق هایشان کامال متفاوت
است .بهنام خود را به بهاره نزدیک می کند ،حتی سعی می کند دستش را
در دست بگیرد اما نمی تواند به قلبش راه یابد .بهاره در آن جا در می یابد با
«دوست عزیز» مانوس تر است ،او برایش مثل ماهی است که کامل می شود.
در بازگشت از سفر بهاره به دیدار «دوست عزیز» می رود.
در داستانی از موالنا آمده که درویشی دست نوشته ای یافت که در آن نوشته
بود« :اگر طالب گنج هستی از شهر بیرون رو و در فالن محل تیری در کمان
گذاشته و رها کن ،محل سقوط تیر همانا محل گنج خواهد بود ».درویش از
شهر خارج می شود ،در محل مذکور تیری در کمان گذاشته ،زه را تا بناگوش
کشیده و رها می کند .تیر بعد از طی مسافتی بر زمین می افتد .همان جا را
می شکافد اما اثری از گنج نمی یابد .هاتفی او را ندا می دهد« :گفتند تیر را در
کمان بگذار و رها کن ،اما تو تیر را در کمان گذاشتی ،زه را کشیدی و بعد رها
کردی ».درویش در می یابد که اگر تیر را در کمان گذاشته و رها کند ،تیر به
پیش پای خودش می افتد یعنی که خود گنج خویشتن است و او نابجا در خارج
از خود به دنبالش گشته است .رمان ماه کامل می شود به قلم زیبای فریبا وفی،
با سفری کوتاه ما را به گنج درون نزدیک تر می سازد.
بالی سفر به که در خانه جنگ تهی پای رفتن به از کفش تنگ
«سعدی»

آثار فریبا وفی:
راحت شدی پدر ـ مجله آدینه
در عمق صحنه ـ مجموعه داستان ـ نشر چشمه 1375
حتی وقتی می خندیم ـ مجموعه داستان ـ نشر مرکز 1378
پرنده من ـ رمان ـ نشر مرکز  – 1381برنده جایزه هوشنگ گلشیری و جایزه ادبی یلدا
و ترالن ـ رمان ـ نشر مرکز ـ  1382تقدیر شده در دومین دوره جایزه ادبی اصفهان
 1384و رویای تبت ـ رمان ـ نشر مرکز 1384
رازی در کوچه ها ـ رمان ـ نشر مرکز  1386و در راه ویال ـ رمان ـ نشر چشمه
 1386و ماه کامل می شود ـ رمان ـ نشر مرکز  1389و همه ی افق ـ مجموعه
داستان ـ نشر چشمه 1389
برای خواندن فرازها و خالصه داستان به سایت نخ نما در آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://nakhnamaa.blogfa.com

کالبد شکافی
همیشه فکر می کردم آدمهایی که کالبد گشایی می کنند ،عجب آدمهای
عجیبی هستند !!!...اولین روز کالس کالبد شکافی رو خوب به یاد دارم؛ که با
اما اکنون مدتهاست از آن
چه اضطرابی یک ساعت زودتر آنجا حاضر شدمّ !!!...
روز می گذرد و من چه درسهایی که گرفتم ،ندیده ها رو دیدم ،زیبایها رو لمس
کردم ،سفر شناختن خودم را آغاز کردم و هیچگاه تصورش را هم نمی کردم
روزی به عنوان استادیار نمونه کالبد شکافی در دانشکده پزشکی برگزیده شوم.
و امروز دوست دارم از این طریق عرض ارادت و احترام خودم را به بدن و
جسم تمامی عزیزانی که در سرتا سر این مدت مورد مطالعه قرا دادم ،را
بیان کنم .متشکرم برای اهداء بدن و جسمتان به علوم و دانش پزشکی.
چقدر بخشنده وباسخاوت بودید که حتی جسمتان ،تنتان ووجود بی جانتان
را هم مضایقه نکردید و آن را بخشیدید به آن دسته افرادی که حتی فرصت
مالقات آنها را هیچگاه نداشتید .من هرگز اسمتان را نفهمیدم .ولی صورتتان
را خوب میشناسم .بازوانتان ،دستانتان ،پاهایتان را خوب میشناسم .من تورا
میشناسم چه از درون ،چه از برون...و میدانم که تو صد در صد جسمت را
اهداء کردی که من پزشک بهتری شوم .چگونه میشود از تو تشکر کرد؟؟؟
این متن را تقدیم میکنم به تو و تمامی انسانهایی که با اهداء بدن و جسم
بی جان خود کمک میکنند که پزشکانی مصمم تر در مسیر خدمت به جامعه
انسانی ،تعلیم و تربیت شوند.
شناختن تو!!!...
نمی دانم ،نمی شناسم تمامی آن مسیر هایی را که در طی مسیر زندگی ات
انتخاب کردی و پیمودی ،ولی همه فایبرهای ماهیچه هایت را که تو را در آن
مسیر حمل کردن ،احساس کردم.
نمی دانم چه چیزهایی باعث شدند قلبت بارها و بارها به لرزه دربیاد،ولی
تصویری از جریان خونت در چهار حفره قلبت در ذهنم نقش بست.
حتی نمیدانم چه آرزوهایی در زندگی در سر داشتی ،ولی با دنبال کردن
اعصابت دیدم چگونه امکان داشت مغزت آنها را تشخیص دهد.
نمی خواهم و دوست ندارم هرگز پی ببرم به آن لحظاتی در زندگی ات ،که

باعث شدن آه بکشی از ته دل برای تسکین و یا حتی از روی نا امیدی و یأس،
اما من آن ریه هایی که نفس ات را در خود محبوس کرده بودند لمس کردم.
نمی دانم و نمی شناسم همه آن دستهایی را که عاشقانه فشردی در دست ،اما
من قدرت بند بند انگشتانت را احساس کردم.
نمی دانم و نمی شناسم تمامی آن بار مسئولیتی را که بر روی شانه هایت حمل
کردی ،ولی شکافتم و رد شدم از داخل همه آن گیرهایی که حمل شدن در
آنجا.
نمی دانم و نمی شناسم پیروزی و شکستهای تو را ،که گواهی بودن در دوره
زندگیت ،ولی دیدم که تو چگونه قادر بودی دنیا را تماشا کنی.
نمی دانم حتی چطور تغذیه می کردی؛ اما مالقات کردم تمامی اعضایی را که
سخت کار میکردن تا از تو حمایت کنند.
نمی دانم و نمی شناسم بچه هایی را که تو زندگی را به آنها هدیه کردی ،ولی
مبهوت بودم از کار کرد داخلی کیسه رحم تو.
نمی دانم چند دفعه قلبت شکست ،ولی باز کردم کیسه ای را که خانه اشکهای
تو بود.
نمی دانم و نمی شناسم عاشقانی را که تو را به خوبی میشناختن ،ولی من آمدم
تا بشناسم تمامی الیه ها و فضاهای بدنت را.
اسمت را نمی دانم؛ اما قبل از اینکه اینجا را ترک کنی تو به من اجازه دادی تا
باز کنم و بشکافم معجزه بدن انسان رابه وسیله تو.
شناختن را ،تو به من هدیه کردی.
ازت ممــــــــــــنونم.
نیوشا صرافها ـ مبین
موسس و بنیانگذار مرکز یوگا درمانی شفا
دانشجوی پزشکی ـ تخصص در درمانهای طبیعی

شماره  147مهر  -آبان 15 139۲

__________

کارگاه داستان سن دیگو

در ماه آوریل گذشته فرصتی دست داد تا شهر سن دیگو میزبان یکی از چهره
های برجسته ی هنر نویسندگی باشد .با همت کانون فرهنگی ایرانیان،
انجمن متخصصین ایرانی و انجمن دانشجویان ایرانی سن دیگو در یو سی
اس دی(ایستا)  ،آقای عباس معروفی برای برگزاری یک دوره ی فشرده ی
کارگاه نویسندگی به شهر ما سفر کردند .این دوره کالس ها که با استقبال
نسبت ًا خوبی روبرو شد ،سبب گشت تا جمعی از عالقمندان به هنر نویسندگی
گرد هم آیند .روند کالس ها به این ترتیب بود که آقای معروفی فنون و بایدها
ونبایدهای نویسندگی را برای هنرجویان مطرح می کردند و برای درک بهتر
مطلب در آن زمینه مثال هایی از آثار برجسته ی ادبیات و سینما ارائه می
کردند .سپس با طرح تمرین های فردی و گروهی فرصتی را برای هنرجویان
فراهم می آوردند تا آموخته های خود را به کار گیرند و نتیجه را در معرض نقد
یکدیگر قرار دهند.
در آخرین جلسه ی کارگاه که در روز یکشنبه  21آوریل برگزار شد ،اتفاق عجیب
و جالبی افتاد .عنوان جلسه «شرطی شدن و انگیزه سازی» در نوشتن بود.
بحث به آنجا رسید که آقای معروفی به نقش موسیقی در خلق یک اثر هنری،
در اینجا نثر ،اشاره کردند؛ بدین معنا که اگر نویسنده در حین نوشتن به
نوع خاصی از موسیقی گوش فرا دهد ،نه تنها به صورت ناخودآگاه از نواها و
فرازهای آن تاثیر می پذیرد ،بلکه اگر به هر دلیل کار نوشتن را نیمه کاره رها
کند و بعد از مدتی آن را از سر بگیرد ،گوش دادن به همان موسیقی آشنای
قبلی به او کمک می کند تا حس قبل را بازیابد و اثر دچار گسست نشود .به
بیان دیگر و به قول آقای معروفی ،موسیقی دیواری گرد نویسنده می کشد تا
او به کار نگارش اثر تمرکز کند وهیچ دیواری قوی تر از دیوار موسیقی نیست،
حتی دیوار سیمانی.
سپس به عنوان تمرین ،ایشان نام تعدادی از احساساتی که انسان می
تواند در زندگی تجربه کند را روی تخته نوشتند .عشق ،نفرت ،حسادت،
تنهایی ،خستگی ،ترس ،امید ،یأس ،ناتوانی ،گرسنگی ،بی حوصلگی و ...
نمونه هایی از آنها بودند .بعد از آن یک قطعه موسیقی  17دقیقه ای از النی
کارییندرو(، )Eleni Karaindrouآهنگساز یونانی ،با نام اولیسس('Ulysses
 )Gazeرا پخش کردند و از ما خواستند که در حال گوش دادن به آن قطعه
به صورت فی البداهه در مورد یکی از آن احساسات بنویسیم .تجربه ی بسیار
جالبی بود .اکثر هنرجویان بسیاری از مالحظاتی که انسان معمو ًال در برخورد
با دیگران دارد را کنار گذاشته ،به اصطالح گارد خود را باز و از ته دل شروع به
نوشتن کردند .در پایان ،هنگام خواندن کارها جوی دوستانه و عاطفی کالس
را فراگرفت و گویی همه به یکباره به دوستانی صمیمی تبدیل شدیم و از نهان
ترین احساساتمان برای هم خواندیم.
به پیشنهاد آقای معروفی و با موافقت عده ای از دوستان در این شماره چند
نمونه از آن کارها را با خوانندگان پیک در میان می گذاریم.
پیک
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آناهیتا بابائی

بچه که بودم تصور درستی از ابعاد نداشتم چه زمان ،چه مسافت ،کوچکی و
بزرگی ،دست یافتنی و نیافتنی ،به نگاهم به عقیده پدرم هنوز هم ندارم! دنیای
من هنوز هم مثل دنیای ذهنی کودکی ام اغراق آمیز تر و بزرگتر و پر رنگ تر از
دنیای واقعی باقی مانده است.
پس از سفری که به نظر من خیلی طول کشیده بود ،به میدان شهر که
میرسیدیم ،پدرم انتظار داشت که دیگر پیچ و واپیچ های راه را بیاد داشته
باشیم و ،بعدها پس از التماس بسیار و شکایت از تنهائی صاحب برادری شدم
که زیباترین چشم های دنیا را داشت ،فهمیدم که این انتظار خیل بزرگی هم
نبوده .برادر کوچک من که هنوز مدرسه نمی رفت و چند سالی کمتر از من راه
و نیمه راه زندگی و نشانی ها را تجربه کرده بود ،همه را خوب بخاطر می سپرد.
پس از عبور از آن نشانی هائی که بخاصر سپردنشان برای من مشکل بود ،به
سرکوچه کوتاه منزل خانم که می رسیدیم زندگی برای من آسان می شد .کوچه
سنگفرشی نامنظم از سنگ های خاکستری غبار پوشیده بود با دو دیوار بلند
گلی که بعدهایشان زیر بار شاخه های تاک های انگور جابجا پنهان بد .گرچه
در بزرگسالی هم به دفعات از این کوچه گذشته ام ،در دل این دیوارها من فقط
یک در را به یاد دارم ،یک در سنگین سبز رنگ با دو کوبه که من فکر می کردم
برای تفریح بچه ها هر کردام یک صدا می دهند .در که رو به بیرونی منزل باز
می شد .زندگی من دیگر آسان آسان می شد ،می توانستم چشم هایم را ببندم
و اتاق ها و تیرهای سقف ،باغچه ها و درخت ها و حوض و پلکان و پشت بام
و قامت خمیده خانم در پیچ و واپیچ ذهن من در جای خود قرار می گفرتند،
می توانستم در مقطع نامعینی از زمان با چشم های بسته در حیاط قدم بزنم.
نفس بکشم و از بوی پیچیده در فضا حدس بزنم چه فصلی است ،کدام درخت
به چه میوه ای نشسته و چه خوراکی سر اجاق خانم می جوشد.
__________

رضا خبازیان

اگر ساختمان ،کهنه نبود .اگر دیوارها جرز نداشتند و اگر سیمان الی جرزها
نریخته بودند ،شانسی برای دو باره دیدنت نداشتم .در آن تاریکی سیاه می
ماندم و می مردم .جائی که صدا ،گذر ،زمان ،حرکت ،باد و فصل همیشه برایم
فراموش می شدند.
روزهائی با شمار وعده های غذا گذر زمان را می شمردم و لی از آنروز که پذیرش
غذایشان را چون پذیرش ایده و فکرشان از خود رانده بودم میدانستم که یا
مرگ را خواهم دید و یا رنگ فصول زندگانی را از این سوی دیوار لعنتی مرموز.
باز هم جرزها ،باز هم سیمان های ریخته شده که با همه انجماد شان همراهم
شدند تا فصول را گم نکنم تا امروز هم نفس فریاد هائی باشم که نابودی دیوار
را خواستارند.
__________

بهنام حیدری

برخواستم .آهسته و با شک .در چوبی بود ،با ترکی میان پیکرش .نور ،خفیف
از آن سوی ،ترک را برجسته میکرد .دستگیره را چرخاندم .لوال آرشهای شد بر
قامت آن کهنه ساز تا از برابر دیدگانم کنار رود .پیش رو چمن زاری بود تنک،
غبار گرفته در نوری محو .چارچوب در بدرقهام کرد .هوا راکد بود و کمینمناک.
گهگاه بادکی دست بر سکوت دشت میسایاند .پیش رفتم .سواری چالک در
آنسوی دشت میتاخت .شاید مرا دیده بود .دمی پرمایه گرفتم تا فریادی شود
که شاید بدین سو آید .اما چه سود که تمام رمقم به سان بازدمی بیرنگ در هوا
گم شد .سوار آن دشت بیافق ،پیش چشمانم چون دود بیخط و کمرنگ شد.
آسمان نبود ،زمین نبود ،خاکستر بود آنجا ،پاشیده یکدست در فضا .و بعد در
بیکرانگیش رنگ باخته بود .باز گشتم .دشتی بیافق بود در برابرم با چمنی
تنک و چارچوبی و دری نیمه باز .و باد بیرمق که مینواخت در را...

__________

ملوس مشتاق شهمیری

اتاق که پر از موسیقی شد ،به ثانیه نکشید که دستیاز ال به الی نتهای سخت
آشنا بیرون آمد و گریبانش را گرفت و چون برگی رها شده از سر شاخهای
سپردش به جریان پر تالطم سیل خاطرات .به گذشته ،به خاطره ی روزهای
وهم آلود که با فزونی روزهای عمرش رنگ میباخت و خاکستری می شد  .به
سالهای دور تنهایی و هراس ،به تالشهای بیهوده برای متفاوت بودن و دگرگونه
زیستن  ،به همه ی آن رویاهای دور و دراز که دلپذیر و دست یافتنی می
نمودند .به حس مبهم و آشفته ی نوجوانی..
چون خوابگردی مبهوت ،پردههای غبار گرفته ی زمان را کناری زد  ،و از
پشت شیشههای خیس از فراموشی خاطره ،به تماشای شبح آن دختر نوجوانی
نشست که از تماشای "پری" باز میگشت ،آسمان  ،دلچرکین و پر از خشم
پیوسته میغرید  ،و دخترک ،خیس از بارانی بیامان پاکشان و مبهوت از کنار
دیواری کاهگلی و مرطوب میرفت و میرفت  .گاه بیآنکه ببیند  ،علفهای هرز
رسته از شکافهای دیوار را لهمیکرد و گاه مبهوت از کشف حقیقت هستیبه
زعم خود ،گونه از اشک و باران میسترد .تنها و پر از تردید ،امید به فردای
روشن داشت و گاهیشاد و گاهیغم زده  ،برای دگرگونه اندیشیدن و متفاوت
زیستن کتاب میخواند و مطلب مینوشت  ،و با ادبیات و موسیقیدنیای سردش
پیرامونش را گرما میبخشید .دست دراز کرد و غبار بیشتری از شیشه ی زمان
پاک کرد ،دختر را دید که با گونههاییگلگون و نگاهیپر حرارت ،قلم در دست،
عشق نو یافته ااش را روی برگهای دفتری مینوشت  .دنیای خاکستریش رنگ
تازه ایی گرفته بود و هراس تکرار جایش را به حسی غریب و شیرین داده بود .
چشمهایش را بست و دوباره گشود ،قاب نگاهش لبریز از دستانی شتابزده شد
که گیسوان دختر را میاراست .چراغ آن عشق آتشین مدتها بود که خاموش شده
 ،و چشمان بیتفاوتش در آینه به ته مانده ی خودش خیره مانده بود که زیر
دستانی چاالک به زنیغریبه بدل میگشت  .غریق گرداب تکرار ،دست از مبارزه
شسته و تنبه تقدیر و اجبار سپرده  .چشمانش را باز بست و صدای لهشدن نقلها
را زیر پاشنه ی کفشهای دختر شنید که دست غریبه ایی در دست به راه رفته
ی همه ی زنهای سرزمینش پای مینهاد  ..باران  ،غبار باقیمانده ی خاطره را
شست و زنیرا دید که معصوم و مبهوت نبود و راه میرفت ،میدوید ،کار میکرد
 ،غذا میپخت  ،کودکی را ترو خشک میکرد  ،هنوز هم با روز مرگیها مبارزه
میکرد ،و گاه گاه نوشته ایی  ،کتابیو یا نوای موسیقیآشنایی به دختر نوجوان
شبیهش میکرد  .باران بند آمده بود ،و نسیمی دلپذیر ،شعله ی لرزانی که از
گذشته در دلش روشن مانده بود به نرمی میرقصاند .پرده را کشید ،هنوز هم
امیدی بود.
__________

تارا قاضی

فضای دل انگیزاواخربهاربود به پشتی ای که درپائین اطاق قرارداشت تکیه
داده بودم وبه زیبای خفته ام که درخواب هم شیرینی وزیبائیش دوچندان
شده بود نگاه می کردم .روبرویم پنجره سراسرئی بودکه بطرف حیاط نسبت ْا
کوچک وباصفائی بازبود وبا حوضچه ای که پربودازآب وآفتاب صبحگاهی مزین
شده بود.عطر اقاقیهاوشمعدانیهای اطراف آن همراه با چهچه پرندگان به
داخل دعوت می شدند .دست نوازشگرباد که زیر دامن پرنقش ونگارپرده اطاق
افتاده بود و مرا هم با پروازش به سالهای دوری می برد که فضائی کشنده
و سنگینی داشت .با رواکردن حکمی ناعادالنه سرنوشت سخت و غیرقابل
باوری را برایمان رقم زده بودند که دست مایه اش جدائی چندین ساله بین
من وعزیزکم ازهمدیگربود .حاالاوبزرگ شده وبا پائی که بزورازاوگرفته بودند
بکنارم آمده بودتاباهرزبانی که درتوانش بودبه آنها بفهماندکه ماهمیشه مشتاق
ونیازمند یکدیگربوده ایمچه کسی می تواندما راازهم جدانگه دارد؟!شرم آن
برپیشانی شما سنگین دالن خواهد ماندوشمائید که منفورتاریخ خواهیدشد.
با غلطیدنش روی تختمرا ازهجوم خاطرات مهجوری ازاودورمی کندوهمینطور
که روی اوخم شده بودم تا نیمه خالی ازپتورا روی تنش پرکنم هرم نفسهایش
دوباره گرمم کرد .احساس کردم تشنه شنیدن حرفها خندها و داستانهای
عاشقانه اش بودم تا خألهای بوجود آمده را پرکنم و او آماده جاری شدن بود.
__________ بهار داوری
دیروز زیر سقف ایوان خانه ما
دو قمری کوچک خاکستری النه ساختند
پیش از آن هر دو چند بار آمدند و رفتند ،نشستند ـ نگاهی به این سو و آن
سو....
رفتند و آمدند و دوباره پر کشیدند سری به هر سوی ایوان زندند
می گویند قمری نر جفتش را برای انتخاب النه به هر طرف می برد ،محل نهایی

النه را اما فقط قمری ماده خواهد دانست .جوجه قمری ها را با هم بزرگ می
کنند.
همانروز که این دو قمری النه ساختند ،النه ما از هم پاشید.
از نسبت بین این د از من نپرس  ...نسبتش را نمی دانم.
شاید هم هیچ تناسبی بین این دو اتفاق نباشد  ....نه حتما مناسبتی هست،
مگر نه اینکه در هر نابودی تولدی و نو شدنی است .هزار بار سعی کردم
عکسشان را بگیرم ولی هر وقت دست به دوربین بردم یکی شان غایب شد،
عکس ها را مرور کردم ،دوباره مرور کردم ،باور نمی کنی در هیجکدام شان
هر دو قمری کوچک با هم مصور نبودند .بغضم ترکید و گریستم  ...در میان
گریه خندیدم  ....فکر کردم.....درست بر خالف ما که توی کاغذ و مقوا با هم،
حتی بعضی از اینها را توی قابهای قشنگ هم گذاشته ام ولی حمع حضورمان
خالصه می شود در همانجا.

به یاد او

__________

عبدی سلیمی

دیدن او درین حالت برایم خیلی دشوار بود ،ای کاش می توانستم کاری برایش
انجام بدهم .عزیزم بیا اینجا کنار تختش بنشین و با این قاشق قطره قطره آب
در دهانش بریز تا گلویش یک کمی تازه بشه .سه ماه پیش وقتی برای اولین بار
در همین بیمارستان یو سی اس دی او را مالقات کردم دختری بسیار جوان و پر
انرژی بنظر می رسید ،دلش می خواست هرچه زودتر مرخص بشود و سرخونه و
زندگی موقتش برگردد .مدت کوتاهی بود که با دوست پسرش از یک ایالت دیگر
به کالیفرنیا آمده بود و نزد یک مادر فداکار ایرانی که با خلوص نیت خانه خود را
در اختیار او گداشته بود زندگی می کرد .او به علت از کار افتادن کبدش تحط
مراغبت شدید پزشکی بود ،پزشکان برای زنده ماندن او بجز تعویض کبد راه
دیگری را نمی دیدند .او با بی صبری منتظر دریافت پیوند کبد بود و به همین
دلیل مجبور بود هر هفته به بیمارستان بیاید تا توسط کمک های پزشکی که به
او می دادند کم کاری کبدش را جبران کنند .سخت محو تماشای صورت گندم
گونه او بودم ،براحتی می توانستم نفس های او را بشمارم ،سرمی به دستش
وصل بود و قطره قطره و به آهستگی زندگی را وارد بدن او می کرد .با صدای
پرستار او به خود آمدم" ،ببخشید لطفا چند دقیقه از اطاق خارج شوید من می
خواهم مالفه تخت او را عوض کنم ".به همراه همسرم اطاق او را موقتا ترک
کردیم" .عزیزم من می رم پایین از تریا یک قهوه بخرم تو هم چیزی میل داری؟
آره ،می توانی یک لیوان آب پرتقال برای من بگیری؟ آب پرتقال؟ مگر نمی
گفتی هر وقت آب پرتقال می خوری معدات اسیدی می شود آب پرتقال برای
چه می خواهی؟ "قبل از اینکه او به این سوال جواب بدهد خودم متوجه شدم
که همسرم آب پرتقال را برای او می خواهد ،آب پرتقال آب میوه مورد عالقه
او بود و من خوب می دانستم که همسرم می خواهد در این روزهای آخر عمر
او هر کاری که می تواند برای خوشحالی او انجام بدهد .دیگر قادر به صحبت
نبود ،امروز صبح وقتی با دکتر معالجش صحبت کردم او به من گفت که کبدی
برای او پیدا نشده است و متاسفانه او شانس زنده ماندن را اصال ندارد .دلم
نمی خواست حرف دکترش را باور کنم آخه قبول از دست دادن او بعد از اینهمه
تالش از طرف بسیاری از اعضای اجتماع شهر سن دیگو کار ساده ای نبود.
این دختر  24ساله بدشانس کسی را در این شهر نداشت او به کانون فرهنگی
ایرانیان پناه آورده بود و آخرین امیدش ما بودیم .نمی دانستم این خبر ناگوار
را چگونه به او بدهم .بعد از تعویض مالفه،خانم پرستار مجددا ما را به داخل
اطاق دعوت کرد .بعد از ورود به اطاق متوجه شدم که سوزن سرم از دست او
خارج شده ،سراسیمه به طرف میز پرستار دویدم "خانم پرستار ،خانم پرستار،
سوزن سرم از دستش خارج شده عجله کنید و دوباره سوزن را به دستش وصل
کنید ".خانم پرستار با خونسردی کامل جواب داد" سوزن اتفاقی از دستش
خارج نشده ،دستوره دکترش است ،او دیگر به این سرم احتیاجی ندارد ".عرق
سردی سرتاسر وجودم را در بر گرفت ،زانووانم می لرزیدند و دیگر توان ایستادن
نداشتم و دوباره شاهد یکی دیگر از نابرابری های جهان هستی بودم و مغز
من قادر به جواب برای چراهایی که در سر داشتم نبود .از خودم پرسیدم من
چگونه به او بگویم که به آخر خط رسیده ای و باید بار سفرت رو ببندی و عازم
اونجا بشوی .یادم آمد چند روز پیش قبل از اینکه حالش زیاد بد بشود از او
یک ویدیو کوتاهی تهیه کردم ،و چون خبر داشتم که چند روزی بیش مهمان
ما نخواهد بود دلم می خواست در این آخرین روزهای زندگی اش از این طریق
هرچه دلش می خواهد به خانواده اش بگوید .پدر و مادرش در ایران زندگی
می کردند و قادر به گرفتن ویزا و آمدن به این شهر را نداشتند و من امیدوار
بودم که این ویدیو خاطره او را برای خانواده اش زنده نگه دارد فردای آنروز او
با به هاس پس منتقل کردند ،خانه ای که ساکنین آن با آرامشی موقت در انتظار

رسیدن مرگ سانیه ها را پشت سر می گذارند تا به آرامشی ابدی دست یابند .او
رفت و ما با خاطره او بجا ماندیم.
ادامه در صفحه 23
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www.pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 858-552-9355
شنبه  28سپتامبر

سخنرانی و موسیقی .منشور کورش در UCSD

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود

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@pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار اخباری
برای نشریه آینده (شماره  )148مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا
 30سپتامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

(برای اطالعات بیشتر به آگهی این برنامه در صفحه  7مراجعه فرمایید)

شنبه  12اکتبر
سفر یک روزه به لس آنجلس برای دیدن منشور کورش کبیر
ساعت  8صبح حرکت از سن دیگو

(برای اطالعات بیشتر به آگهی این برنامه در صفحه  6مراجعه فرمایید)

شنبه  16نوامبر 2013
کنسرت گروه همنوازان با همراهی پریسا

TSRI: 10640 John Jay Hopkins Dr.
San Diego, CA 92122
Tickets: 858-552-9355

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی
www.iasfund.org 858-552-9355

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552
P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150
FundـMonthـaـhttp://www.facebook.com/pages/Dollar
CASINO NIGHT
Friday NOV. 15, 2013

انجمن متخصصین 6232 :ـAIAP )858( 207

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی تلفن 6008 :ـ)858( 243

جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن 9634 :ـ)858( 735

انجمن دانشجویی ایستاwww.istaucsd.org :

آموزش تار زیر نظر علی نوری تلفن2774 :ـ)310( 262

کارگاه دف سه شنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
در محل دفتر کانون فرهنگی زیر نظر علی صدر
تلفن تماس  9355ـ)858( 552

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

آگهی ثبت نام سال  2014ـ 2013
شعبه اول :روز یکشنبه  8سپتامبر  2013ساعت  10صبح تا  12ظهر
در مدرسه مونت کارمل اتاق  1ـ C
شعبه دوم :روز پنجشنبه  5سپتامبر  2013ساعت 6تا  8بعد از ظهر
در مدرسه مونت کارمل اتاق  1ـ C
Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
For more information: 858-552-9355

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

ثبت نام سال  2014ـ ـ ـ ـ ـ 2013

روز یکشنبه  8سپتامبر  2013ساعت  10صبح تا  12ظهر در مدرسه مونت کارمل

اتاق C 2

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

www.aiap.org

)ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego

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

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

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

نایاک www.niac.org NIAC

National Iranian American Councel

موزه هنر سن دیگو

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

انجمن کتاب آخرین شنبه هر ماه

Sufi Mediterranean Cuisine
5915 Balboa Ave، San Diego, CA 92111
http://nakhnamaa.blogfa.com

جهت درج آگهی لطفا با تلفن

858-552-9355

 email: pcc@pccsd.orgتماس حاصل فرمائید
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هابیل و قابیل
خوانندگان گرامی ،همانطور که در شماره های قبل به اطالع رسید این صفحه
را اختصاص داده ایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نام های هابیل
و قابیل .این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود
اینکه در یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند ،نقطه نظرات متفاوت و
حتی مخالف یکدیگر دارند .از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح
کنند و نقطه نظرات خود را بگویند .ما بدون هیچگونه قضاوتی این دیدگاه ها
را ارائه می کنیم .و قضاوت را به عهده شما می گذاریم .اگر خوانندگان گرامی
نظراتی به طرفداری یا مخالفت با هر یک دارند می توانند با آدرس ای میل پیک
ما را در جریان قرار دهند .گفتار این بار در رابطه با "تبعیض نژادی" می باشد.
هابیل :دیروز رفته بودم پیش دکتر جعفری واسه چک آپ .کم مونده بود
حرفمون بشه و یه چیزی بهش بگم .اصال انتظار نداشتم طرف اینجوری فکر
کنه .از دیروز تا حاال همش تو فکرم.
قابیل :چی شده اونکه آدم خوبیه .دکتر منم هست .چیکار کرده مگه؟
هابیل :کاری نکرده .فقط حرفاش و اون طرز فکرش برام خیلی عجیب بود.
االن چند ساله دکترمه تا حاال هیچ مساله ای نداشتیم .معاینه اش رو می کرد
و سرش به کار خودش بود .حرفی چیزی هم پیش نمی اومد .یکی دوبار فقط
پیش اومد که از مریضای ایرانی اش گالیه می کرد و از این حرفها.
قابیل :ای بابا ،جون به لبمون کردی .چه کار کرده مگه؟ بهت توهین کرده؟
چی شده آخه؟
هابیل :نه بابا با من کاری نداشت .من رفته بودم جواب آزمایشامو باش چک
کنم ،دیدم یه خورده دمغه .پرسیدم چی شده؟ گفت این شرکتای بیمه اذیت
می کنن .گفتم خوب درست می شه .از سال دیگه اوباماکر که به کار می افته
کارا احتماال بهتر میشه .آقا ما این حرف رو نزده ،آنچنان از جا پرید که فکر
کردم می خواد یقه ام رو بگیره .خیلی جا خوردم .با حال خیلی عصبانی گفت:
اصال شماها نمی فهمید همینجوری الکی از این مردیکه حمایت می کنین .این
اوباماکر پدر همه رو درمی اره .دیگه واسه یک آزمایش و یک ویزیت دکتر باید
نوبت بگیرین .می گفت :دیگه اصال فایده ای نداره دکتر بودن و بیمار دیدن.
دولت واسه همه تعیین تکلیف می کنه که چه دارویی بدی ،چه تستی انجام
بشه.
قابیل :خوب البته یه چیزایی رو راست می گه .ولی تعجب می کنم که اینجوری
یه دفعه از جا در رفته.
هابیل :آخه چه چیزایی رو درست می گه .خوب ما هم می دونیم که اوباماکر
سیستم ناقصیه .همچنین مث شیر بی یال و دم و اشکم شده .ولی خوب از قبل
که اصال سیستمی نبود که بهتره .اقال یه قدمیه در جهت درست.
قابیل :خب مساله اش فقط همین بود؟
هابیل :کاش فقط همین بود .من گفتم که باالخره سی چل میلیون مردمی
که هیچ بیمه ای نداشتند حاال دارای بیمه میشن .جوونهایی که بیمه نمی
گرفتن حاال مجبور می شن بیمه بگیرن .بهش گفتم اونایی که بیمه نداشتن
مگه مریض نمی شدن؟ خب به جای اینکه برن پیش دکتر معمولی و خودشونو
مداوا کنن می رن اتاق اورژانس و بیمارستان که خرجش به مراتب بیشتره .خب
بیمارستان ها هم این خرج رو که از جیب نمی دن می کشن روی صورتحساب
من و تو .حاال بهتر نیس که همه یه جور بیمه داشته باشن که اقال خیلی از
امراض رو پیش گیری کنن؟ دوباره پرید به من که اینا افکار سوسیالیستیه.
می گفت ببین بلوک شرق و اروپا چی می کشن .اگه بخوای یه آپاندیس عمل
کنی یه سال دیگه بهت نوبت می دن .من گفتم که اینجوری هام نیست .دیدم
ول کن نیس و صداش رفته باال .یه دفه یاد حرف بابامون افتادم که می گفت
با دو نفر درنیفت یکی دکترا یکی سلمونی ها .می گفت جونت زیر تیغشونه یه
حرکت اضافه ترتیبت داده اس .کوتاه اومدم گفتم نمی دونم شاید حق با شما
باشه .بلکه ول کنه.
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قابیل :خوب ول کرد؟ اصال انتظار نداشتم اینجوری باشه .خب خیلی ها
مخالف اوباماکر هستند .چه از راست و چه از چپ .اصال همینه دیگه .وقتی
سروته قضیه رو اینقدر می زنن و اینقدر پیچیده اش می کنن نتیجه اش همین
می شه دیگه .این سیستم نیم بند همه اش به نفع شرکت های بیمه اس.
اصال بهترین خدمته به اونا .سی چل میلیون مجبورن بیمه بخرن اگه نه جریمه
می شن .خب شرکت بیمه از خدا چی می خواد؟ اینکه همه مجبوربشن بیمه
بخرن .راه چاره همون سیستم کامال دولتیه مثل مدی کر .منتها کسی جربزه
اش رو نداره .بعد از اینهمه بیا و برو تازه سیستمی رو می خوان اجرا کنن که
ریچارد نیکسون فلک زده سال  73می خواست به کار بندازه.
هابیل :اصال حرف اینا نیس .دکتر وقتی که فکر کرد منو قانع کرده .شروع کرد
به بد و بیراه گفتن به مهاجرین "غیر قانونی" و اینکه دوازده میلیون توی این
مملکت دارن سیستم رو می دوشن .می گفت :نمی خوان ،یعنی دولت دلشو
نداره ،اگه نه مگه واسه دولت کاری داره اینارو جمع کنه و بیرون کنه .می
گفت :مملکتو داغون کردن .می گفت :بعد این همه سال انگلیسی که یاد نمی
گیرن هیچی ،از مدارس هم همینجوری مفتی استفاده می کنن .بعد هم مریض
که می شن بیمارستانا مجبورن مداواشون کنن .می گفت :اینه که سیستم
اقتصادی مملکت رو داره بزانو در میاره.
حاال من نشستم اونجا هی خون خونمو می خوره .آخه چی بگم .می خواستم
چیزی نگم ...
قابیل :عجب .که اینطور این آقا که خودش ده سالم نیست که از ایران اومده .حاال
اومده صابخونه رو هم می خواد بیرون کنه .خیلی جالبه .اصال فکر نمی کردم!
هابیل :آره منم فکر نمی کردم ،باالخره همینو بهش گفتم .گفتم آقای دکتر
شما دیر اومدین ،زود می خواین برین .بهش گفتم اصال می دونین چرا اسم
همه شهرهای کالیفرنیا و جنوب غربی آمریکا اسپانیاییه؟ می دونستی که اینا
تا وسطای قرن نوزدهم جزو مکزیک بوده؟ بهش میگم حاال اینا به کنار ،توی
مزارع فکر می کنی سفیدها دارن کار می کنن؟ کالیفرنیا و سنترال ولی رو
باصطالح " سبد نون آمریکا" می گن فکر می کنی کی این محصوالت رو می
کاره و برداشت می کنه؟ بهش می گم می دونی نود درصد کارگرای ساختمانی
رو همینا تشکیل می دن؟ می دونی اگه اینارو جمع کنن و به قول شما بریزن
بیرون چه فاجعه ای ببار می آد؟
همینجوری بروبر منو نگا می کرد .می دونی آدم فکر می کنه ایرانیا نژاد پرست
نیستن واسه همین آدم زورش می آد که یه آدم تحصیل کرده یه همچی طرز
تفکری داشته باشه .من که دیگه پیش اون نمی رم!
قابیل :آره نمی شه گفت که این طرز تفکر رو اینجا یاد گرفته .چون خب یه
سری آدما مثل راش لیمبا و گلن بک و فاکس نیوز این تفکرات رو اشاعه می
دن حتما خود آدم هم مایه اش رو داره .فکر نمی کنم نژادپرستی چیزی باشه
که آدم یاد بگیره .فکر می کنم توی بعضی آدما بخاطر محیط خانواده و طبقه
اجتماعی  ،این طرز تفکر پرورش پیدا می کنه .ولی خوب آدما عوض می شن.
البته اگه بخوان عوض بشن!
یک نمونه همین بهمن خودمون .پریشب رفته بودیم خونه اش .خیلی وقت
بود اصرار می کرد .یه زوج آمریکایی از همکارای خانمش هم اونجا بودن .بعد از
شام من با مهمون اونا درباره حکم دادگاه فلوریدا و زیمرمن صحبت می کردیم.
هر دو معتقد بودیم که حکم غیرعادالنه بوده و اینکه نژاد پرستی هنوز در خیلی
جاهای آمریکا به شدت وجود داره .یک دفعه بهمن پرید وسط بحث که نه خیر!
زیمرمن برای دفاع از خودش تروون مارتین رو کشته و اصال نباید محاکمه می
شده .ما هر دو جا خوردیم .بعد هم ادامه داد که "لیبرال ها" همه چیز رو گردن
نژادپرستی می زارن .ادعا می کرد که کدوم نژاد پرستی؟ االن قرن بیست و
یکمه و همه از حقوق مساوی توی کشور برخوردارن .دلیلش هم اینکه دادگاه
عالی یعنی سوپریم کورت اخیرا یکی از قوانین انتخاباتی که براساس تبعیض
نژادی بوده رو رد کرده .بخاطر اینکه بعد از اینهمه سال دیگه تبعیض در موقع
انتخابات بر علیه سیاه ها و اقلیت های دیگه صورت نمی گیره.
هابیل :خوب اگه حرفشون راست باشه ،دلیل اینکه صورت نمی گیره ،وجود
همین قوانینی بوده و هست .قوانین رو بردارند و یا شل کنند ،همون آش و
همون کاسه می شه .
قابیل :دقیقا حرف منم همین بود .یعنی اینکه وجود این قوانین الزمه چون
نتونسته تبعیض رو از بین ببره .همون هم شد هنوز جوهر حکم خشک نشده،
چند تا ایالت انگار سالهاست منتظرند بالفاصله به پاس کردن قوانین محدود
کننده حقوق انتخاباتی اقلیت ها بخصوص سیاها مشغول شدن .چون بهمن
هنوز اصرار می کرد که تبعیض علیه سیاها و اقلیت های دیگه از بین رفته

شروع کردم یه خورده سربسرش بذارم .گفتم تو ماشاهلل وضعت خوبه و توی
الهویا زندگی می کنی .دخترت هم االن سال آخر الهایا های اسکول هست.
اگه دخترت دوست پسر سیاه پوست بگیره ،تو برات مساله ای هست یا نه؟
یه دفعه ساکت شد .بعد گفت البته بستگی به خودش داره ولی خب مسلما
مشکل میشه! اصال چه کاریه؟ چرا آدم شر بپا کنه؟ پسر که قحط نیست.
بعد ادامه داد که من اصال نژادپرست نیستم .می گفت خودم هم دوستای
سیاه پوست دارم و هم مکزیکی.
هابیل :آره همه همینو می گن که من بهترین دوستم سیاه پوسته و اینجور
چیزا .ولی معموال دوستیا در همون حد مدرسه و زمین فوتبال و همکاری
اداری تجاوز نمی کنه .جالبه که ادعا می کنن که ایرانیا اصوال نژادپرست
نیستن .در صورتیکه اینطورا نیس .اینا فکر می کنن نژادپرستی فقط بر علیه
سیاه پوستاست .حاال توی ایران اصوال سیاه پوست کمیابه ،ولی دیگران چی؟
هی به آدم موعظه می کنن که کورش کبیر توی منشور حقوق بشر از تساوی
حقوق اقلیت ها گفته و ایرانیا م فرزندان کورشن .بنابر این اصال اهل تبعیض
و این حرفا نیستن.
قابیل :جالبه بهمنم منشور کورش رو مطرح کرد و کلی سعی کرد به اون
دوست آمریکایمون بفهمونه که نه تنها او بلکه ایرانیا اصال اهل تبعیض
نیستن .این هم سندش! بهش گفتم ایرانیام مثل همه مردم دیگه دنیا در
این موارد می لنگند .حاال ما سیاه پوست نداریم ولی عرب و ترک و گیلک و
کرد که داریم .این تنفر عمیقی که بعضی ایرانیا نسبت به عرب ها دارند پس
چیه؟ مگه کم علیه افغانی ها اجحاف می شه؟ حاال اون جنبه های مذهبی
جای خودش .بهش گفتم مگه نه اینکه علیه بهایی ها و ادیان دیگه تبعیض
قایل هستن؟ بحث حسابی باال گرفته بود .خانم ها هم وارد بحث شدن.
جالبه که همسر بهمن هم دل پری داشت و حرف های منو تایید می کرد.
بهمن بیچاره انگار پیش مهمون آمریکایش کنف شده باشه دیگه چیزی نمی
گفت .همسر بهمن می گفت خودش بارها توی بازار میوه توی ایران دیده بوده
که میوه فروش از خریدارای یهودی و مسیحی می خواسته به میوه ها دست
نزنن .اگه میوه ای رو اونا دست می زدن ،همون جا جلوی چشم اونا می
انداخته تو سطل آشغال ،که نجس شده! می گفت یکی از همسایه هاشون
تو ایران یه خانم ارمنی بوده .می گفت با وجود اینکه سالها با هم دوست و
همسایه بودن ،هر وقت می اومده خونه شون ،مادرش با هر ترفندی از قاطی
شدن ظروف اونا با بقیه جلوگیری می کرده و ظروف اونارو بعد از رفتنشون
جدا آب می کشیده .می گفت همیشه از این کار مادرش خجالت می کشیده.
هابیل :کامال درسته .ما اون موقعا بچه بودیم و متوجه این چیزا نمی شدیم.
ولی آدم االن بهش فکر می کنه خجالت می کشه .می تونی تصور کنی که
این بچه های اقلیت های قومی و مذهبی تو ایران چطوری با این وضع مواجه
می شن و چه زجری می کشن؟ اصال می تونی تصور کنی که چی از فکر این
بچه می گذره؟ که توی مملکت خودش زندگی می کنه ،ولی اکثریت مردم
اونو نجس می دونن .باهاش دست نمی دن .لیوانی رو که از اون آب خورده
هفت دفعه آب می کشن .این تربیت ها خیلی ریشه داره و به قول امروزی
ها در مردم "نهادینه" شده .همین جوک هایی که برای اقلیت ها درست می
کنن هم ریشه در همین چیزهای نژادی داره .فارس ها به عنوان نژاد اکثریت
و شیعه تا اونجا که تونستن به اقلیت های دیگه اجحاف کردن و می کنن.
نمی دونم در زمان های قدیم  ،حتی در همان زمان هخامنشیان و کورش
بزرگ که بزرگترین امپراتوری تاریخ را راه انداخت ،وقتی به قول خودشون
کشورگشایی می کردن ،یعنی کشورهای دیگه رو اشغال می کردن ،مردم اون
کشورهای اشغال شده چه احساسی داشتن؟ آیا اونا هم در شادی سربازان
پیروز شرکت می کردن؟
قابیل :ای بابا تاریخ ما پره از این کشورگشایی ها .یا ما رفتیم ممالک دیگه
رو اشغال کردیم و امپراتوری راه انداختیم یا دیگران اومدن و اشغال کردن و
امپراتوری خودشون رو راه انداختن .بحث سر تاریخ و ریشه ها جای خودشو
داره .برگردیم به کسایی مث بهمن و دکتر جعفری که یه کپی طالیی از
منشور کورش بزرگ رو هم گذاشته توی ویترین دفترش.
هابیل :چاره ای نیس .اینا آدمای بدی نیستن .تنها کاری که می شه کرد
آگاهی دادن به ایناس .ایرانی های سن دیگو درکل آدمای روشنی اند و این
طرز فکرهای نژادپرستانه در اقلیت هست .دلیلش هم شاید ایزوله بودن این
افراده .اونا رو در جمع کمتر می بینی .بهر حال اونام به عنوان شهروند حق
دارند عقاید خودشان رو داشته باشن .ولی اینکه ادعا کنن که ایرانیا اهل
تبعیض نژادی نیستن ،یه کمی خنده داره!
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بررسی فیلم

تانیا احمدی

قاعده تصادف

کارگردان :بهنام بهزادی
سال تولید۱۳۹۱ :
ِ

قاعده تصادف ،دومین فیلم بلند بهنام بهزادی است که پس از گذشت پنج سال
ازنمایش اولین فیلمش« ،تنها دو بار زندگی میکنیم» ساخته شده و در سی
و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد .موضوع تازهترین اثر بهزادی بر
نسل قبل می چرخد :اعضای يک گروه آماتور
محور جوانان و رویاروئی آنها با
ِ
ِ
برای اجرای نمايشی در خارج کشور آماده ميشوند و قرار است به سفر بروند .اما
رفتن دخترش
ی از اعضای گروه (شهرزاد) با
تنها یک روز مانده به سفر ،پدر یک 
ِ
به این سفر مخالفت میکند.
قاعده تصادف در نگاه اول مثل بسياری از فيلمهای سالهای اخير به موضوع
تقابل سنت و مدرنيته و در ادامه به شکاف و اختالف نظرهای والدين با فرزندان
توجه دارد .دغدغه فیلم ،دغدغهای مهم و شایع است .شکافی که بین والدین
و فرزندان وجود دارد .درک متقابلی که نیست و نبودش حس میشود .در چند
سال گذشته اين تقابل بهطور عموم موضوع متن و حاشيه بسياری از فيلمهای
ايرانی بوده است .هر چند رويکرد تکراری و کليشهای و بعضا سطحی برخی
فيلمسازان به اين موضوع در نهايت به لوث کردن صورت مسأله منجر شده
است ،اما در قاعده تصادف رويکرد بهزادی به اين موضوع تکراری ،متفاوت
سایر فیلمهای این
است .تفاوتی که در فیلم بهنام بهزادی است و فیلم را از
ِ
ِ
نسبت به این شکاف است؛ بهزادی مخاطب
چنینی متمایز می سازد ،نگرش او
را قاضی فرض میکند و هیچ کدام از شخصیتهای فیلمش را قضاوت نمی
کند و حق را به هیچ گروه نمی دهد .اولین نتیجه ی رضایت بخش این کار،
سکانس بحث کردن شهرزاد با پدرش است که به کشمکشی سخت منجر می
ِ
فرصت کافی به هر دو طرف می دهد (شهرزاد به
شود؛ در این سکانس بهزادی
نسل قبل) تا فکرها و
عنوان نماینده ی نسل سوم ،و پدرش به عنوان نماینده
ِ
ِ
گروه سنی درد و
دغدغههای خود را بیان کنند .در این سکانس مخاطب از هر
دلهای شهرزاد با پدرش را می فهمد ،و دلسوزیهای پدر را نیز درک میکند.
ِ
موفقیت بعدی فیلم مربوط به دیالوگ نویسی فیلم است .دیالوگ هایی که این
هشت دانشجو در رابطه با یک دیگر استفاده می کنند بسیار ساده ،صمیمی،
قابل باور است .جدا از مسأله ی تئاتر که موضوع اصلی ِ
ِ
بحث آن هاست،
و
ِ
سایر موارد بحث تازه ،واقعی ،و به طور ّکل مسائل و دغدغه هایی است که
ی از مصاحبههایش به
پیرامون خود می بینیم .بهزادی در یک 
ما هر روزه در
ِ
نوشتن دیالوگهای فیلم هشت ماه در مکانهایی
این امر اشاره کرده که برای
ِ
مثل کافی شاپ و رستوران که محل رفت و آمد بسیاری از جوانان است ،وقت
عنوان
گذرانده ،و صدای حرف زدن این جوانها را ضبط کرده ،و از صداها به
ِ
منبع اصلی در نوشتن دیالوگها استفاده کرده است
عالوه بر ِ
ِ
ی که در فیلم نهفته است ،بهنام
موضوعات مختلف 
خط داستان و
ِ
ساخت فیلم از منظر بصری نیز بسیار موفق بوده است .از آن جا که
بهزادی در
فیلم یک فیلم رئالیست اجتماعی است ،او حد اکثر تالش خود را کرده است تا
ِ
عنوان مثال استفاده از
نمود بیشتری داشته باشند .به
عناصر رئال در فیلمش
ِ
طول قابهای مختلف (نمای
تکنیک دوربین روی دست و استفاده نکردن از
ِ
ی به جا گذشته است.
طوالنی ،نمای متوسط ،و کلوز آپ) نتیجه بسیار خوب 
ِ
صورت نمای متوسط فیلمبرداری شده؛ دوربين هرگز
بیشتر نماهای فیلم به
به آدمها و وسايل و اسباب صحنهها نزديک نميشود .حتی بر خالف رويه
معمول در سينما که کنشهای درونی را با تامل و تاکيد دوربين روی صورت
و افههای مشابه بازسازی می کنند ،دوربين حتی در چنين فرايندهای درونی
تدوین کند ،کاتهای بسیار
نيز از نزديک شدن به آدمها خودداری می کند.
ِ
محدود ،موسیقی سر صحنه (به اصطالح به این نو موسیقی آن اسکرین گفته
می شود ،و به به این معناست که موسیقی در استدیو ساخته نمیشود ،و
ِ
توسط صدا بردار ضبط می شود؛ در این جا
سر صحنه فیلمبرداری ساخته و
ساختن موسیقی تئاتر را نیز به عهده دارد،
مارتین شمعون پور ،که وظیفه ی
ِ
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ِ
فلوت خود و صداهای ضبط شده در لبتاپاش موسیقی ِ فیلم را میسازد،).
با
گریم بسیار کم و غیره همگی به نوعی طراحی شده اند که فیلم بسیار رئال به
نظر میرسد .صحنه نیز بسیار با فکر چیده و طراحی شده است؛ لوکيشنها
تداعي کننده صحنه نمايش است که بازيگران بر اساس يک ميزانسن صحنهاي
و تئاتری بايد در آن چارچوب به روند حرکت روی سن ,وضعيتی زيباشناسانه
بازیگران تئاتر رفته است تا آنها ایفاگر نقشهای
بدهند .بهزادی این بار به سراغ
ِ
قابل قبول بوده
اصلی ِ فیلمش باشند و باید گفت که بازی بازیگرانش تا حدی
ِ
ِ
نقش پدر با بازی بسیار
شخصیت فیلم،
است .اما موفقترین و گل درشترین
ِ
ماندنی امیر جعفری است .امیر جعفری که با نقشهای طنزش از
زیبا و به یاد
ِ
کردن
سریالهای تلویزیونی به شهرت رسیده بود ،چند سالی است که با ایفا
ِ
نقشهای درام ،بعد جدیدی از تواناییهای خود را به نمایش گذشته است.
حسن فتحی در "میوه ی ممنوعه"" ،پستچی  ۳بار
شروع موفقیتش با کارهای
ِ
بار دیگر ثابت کرده که
در نمیزند" ،و "کیفر" بوده است ،و اینک با
فیلم بهزادیِ ،
ِ
پس چنین نقشهای چالش بر انگیزی .به خوبی بر میاید
از ِ
جنس کارهای
فیلم چه از لحاظ داستان ،و چه از لحاظ ساختار بسیار به
ِ
اخیر اصغر فرهادی نزدیک است .فیلم با جمع جوانها شروع میشود ،که
ِ
مثل قصهی "دربارهی الی" ،در میانههای داستان ،یکی از اعضایش را از دست
میدهد .و گروه انسانی ،در موقعیتی قرار میگیرد که بین فروختن یا نفروختن
رفیقشان ،باید یکی را انتخاب کنند .فیلم روی یک تناقض و شکست اجتماعی
دست میگذارد و ماجرای پدری را روایت میکند که دخترش را دوست دارد؛
اما حاضر نیست او را برای دقایقی هم که شده ،آزاد بگذارد تا همراه یک گروه
نمایش ،به خارج از کشور برود .اما در ادامه ،با یک پیچ داستانی به موقع،
داستان از رابطه میان پدر نسبتا سنتی متعلق به یک قشر اجتماعی محافظه
کار و دختر عصبی و ناآرامش ،خارج میشود و مرکز ثقل داستان را روی گروه
باقیماندهی دوستان دختر میگذارد که باید میان تحویل دادن یا ندادن دختر
ِ
موقعیت داستان درست همانند
به پدر خشمگیناش ،یکی را انتخاب کنند .این
شدن
وضعیت الی و علیرضا در فیلم "درباره الی" است .همچنین پس از ناپدید
ِ
الی،فرهادی تمرکز فیلم را روی بقیه شخصیت ها ،تصمیمات و قضاوتهایشان
ِ
ِ
معرف
فیلم بسیار ارزشمندی است که می تواند
جدید بهزادی
فیلم
میگذارد.
ِ
ِ
امروز ایران باشد.
جوانان
فیلمی با صدا و دغدغه ی
ِ
ِ
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__________ علی صدر
نمی خواهم به خانه بروم .تا حاال دوبار از جلوی خیابانمان رد شده ام .خیابان
در این یکشنبه عصر خلوت است .گاه اتومبیلی به سرعت می گذرد و آب را به
اطراف می پاشد .سراپایم خیس شده .از نوک دماغم آب می چکد .ولی مهم
نیست .آنچنان حسی دارم که هیچ چیز برایم مهم نیست ...عجب موسیقی
زیبایی است! نمی دانم از کیست ولی چه حالی دارد! دوباره از سر خیابانمان
می گذرم و به راهم ادامه می دهم .هدفونم را دوباره سفت می کنم .می خواهم
همه نت ها را خودم به تنهایی بشنوم .چهره تو تماما جلوی چشمم است .چقدر
اشک ریختم! ترس از اینکه دوباره نخواهمت دید ،دیوانه ام می کرد .لعنت به
این جنگ! نمی دانی در این شش ماه بر من چه گذشت .چطور جای خالی تو
را در هر گوشه ی خانه می دیدم .چطور هر وقت از جلوی کمد لباس هایت
رد می شدم بی اختیار بغضم می گرفت .هر وقت تلفن بی موقع زنگ می زد
مثل فنر می پریدم .در عین حال که می دانستم ممکن است تو باشی ،باز اکراه
داشتم که مبادا از پادگان باشد و خبر بدی برایم داشته باشد .ولی االن باید
همه را فراموش کنم ...دارم بلند بلند می خندم ،ولی کسی در خیابان نیست
که مرا ببیند .طاقت دیدن جای خالی تو را در خانه دیگر ندارم .همینجا اینقدر
راه می روم تا بیایی ...وای چه موسیقی زیبایی است! تا حاال سه بار آنرا از اول
گذاشته ام .چطور آنرا تا حاال نشنیده بودم ؟ ...نه دیگر نمی گذارم بروی .بهر
قیمتی شده نمی گذارم بروی .محال است! نمی گذارم! می خواهی خود خواهم
بدانی ،بدان .تو متعلق به منی ،تو نیمه دیگر منی .بدون تو من وجود نخواهم
داشت .نه ،نمی گذارم بروی  ...چقدر همه چیز ناگهان زیبا شد .حتی سیالب
کوچک توی پیاده رو .حتی آن کالغ های خیس با صداهای قار قار سرماخورده
شان! همه چیز ناگهان زیبا شد .چهره خندان تو با آن رگ درشت وسط پیشانی
ات در جلوی چشمم است .چطور این یکساعت را تحمل کنم؟ آه  ..چقدر تو
را در آغوشم خواهم فشرد .دیگر رهایت نخواهم کرد ...آه چه موسیقی زیبایی!
چه دنیای زیبایی!

شوق وصال

__________ سعید نوری بوشهری

تو می آیی و چشمانت را باور می کنم .لبخندهایت را می بلعم .چشمان مورب ات
را می پویم ،به ابدیت می رسم .گریه ام می گیرد وقتی نامت را با خود تکرار
می کنم .راستی نامت چیست؟ می خواهم باز هم گریه کنم .انگشت های
نازک و کشیده ات را روی شانه ها و گردنم حس می کنم .تابلویی پر از رنگ
در ذهنم می دود .من رنگ خوش یک بوسه پنهان را از رنگ های دیگر بیشتر
دوست دارم .بوی آغوش ات مستم می کند ،می راندم از شهر تنهایی و می َب َردم
به دشت ُپر گل وصال .پرواز می کنم ،به سوی تو ولی ترا در کنارم پرواز کنان
می یابم .این تویی یا خیال تو؟ سایه ام روی دشت سرسبز می لغزد و نسیم
قلقلک ام می دهدُ .پر می شود در َپ َرم نگاه تو و تو می آیی و چشمانت را باور
می کنم ،مثل دیروز.

بی نیازی

__________

نوشین خورسندیان

در زیر نور ماه کاروان را دید که آهسته می رفت .صدا از کسی بیرون نمی آمد.
همه خواب بودند یا توان حرف زدن نداشتند؟ کاروان هم چنان آرام به پیش
می رفت .نگاهش به آسمان بود .ماه محجوب و صبور خود را از لباس ابر رها
می کرد .چه حس عجیبی! در وسط این برهوت هرگز چنین رها نشده بود .هیچ
حصاری را حس نمی کردِ ،
آزاد آزاد بود .هوا ساکن بود .گاهی نسیمی مالیم می
وزید .نگاهش تا دوردست ها می رفت و برمی گشت .هیچ نبود .زمان متوقف
شده بود .کاش سال ها پیش می دانست که روزی در چنین زمانی به چنین
آرامشی می رسد .کاش نگران بودن ها و نبودن ها نبود .اگر اکنون زندگی به
پایان برسد غمی نیست .به آن چه باید برسد رسیده است .کاروان می رود.
دستی به مرکب می کشد .خواب نمی بیند .سوار مرکب است .به پیش می رود.
چنین متعادل؟ چه خوب است که نه سیر است و نه گرسنه ،نه خسته است و نه
کامال هوشیار .جایی در مرز واقعیت و مجاز .شناور است .نه خسته از گذشته،
نه نگران آینده .باید بود .لحظه ها را می بیند ،می جوید ،می بوید ،می شنود.
رنگ آرامش دارند .گاهی سبز ،گاهی آبی ،فقط صدای پای مرکب ها می آید.
خنکای سحرگاه را در ریه فرو می دهد .چه خوشبخت است .با محیط اطراف
یکی شده است .جسمش با جان پیوند خورده است .در بیابان است اما تپه ای
سرسبز می بیند با گل های رنگارنگ .دامنی سپید پوشیده است و خرامان راه
می رود .وه چه خوشبخت است!
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