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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان

هر دو ماه یکبار منتشر می شود
تلفن9355 :ـ)858( 552

آیا فقط آب و هواست؟

فکس و پیغام7335 :ـ)619( 374

www.pccus.org

دوستی که در برنامه گشایش مرکز ایرانیان شرکت کرده بود می گفت" دلیل موفقیت ایرانیان سن دیگو در کارهای
فرهنگی و عام المنفعه چیزی نیست جز آب و هوای خوب سن دیگو!" وی می گفت "جز این نمی تواند باشد .در
حال حاضر چندین میلیون ایرانی در گوشه و کنار جهان پراکنده اند .در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا ایرانیان
کانون فرهنگی ایرانیان
حضور مشخص دارند .حضور مشخص آنها را از طریق وجود و تعداد فروشگاه های ایرانی و چلو کبابی ها می توان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
دید .ولی حضور فرهنگی متاسفانه کم رنگ است .در اورنج کانتی و لس آنجلس صدها هزار ایرانی زندگی می
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
کنند .یعنی در واقع ده ها برابر جمعیت ایرانی سن دیگو .چطور است که در آن منطقه با آن وسعت و جمعیت
اعضای هیات مدیره
نه مدرسه ای مثل مدرسه سن دیگو ،نه سازمانهای متنوع متشکل و متحدی مثل سن دیگو وجود دارد؟" از
افشین عسگریان نهاوندی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور،
نظر لطفش به ایرانیان و سازمان های ایرانی سن دیگو تشکر کردم و گفتم که دلیل آن قطعا آب و هوای سن
گیتی نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده ،فریده رسولی فاضل،
دیگو نیست چرا که اورنج کانتی و لس آنجلس نه تنها آب و هوایی مشابه سن دیگو دارند بلکه بسیاری انسانهای
علی صدر ،شهال صالح ،عبدی سلیمی ،گلسا ثریا ،بهنام حیدری
فرهیخته ،فرهنگ دوست و دانشمند هم وجود دارند بنابر این عوامل دیگری باید دخیل باشند.
بزرگترین
از
یکی
در روز  8دسامبر گذشته مرکز ایرانیان در سن دیگو رسما گشایش یافت .این مرکز بدون شک
شورای نویسندگان
دستاوردهای فرهنگی جامعه ایرانی – آمریکایی سن دیگو می باشد .یک آرزوی بزرگ که سرانجام جامه عمل
مریم ایروانیان ،رضا خبازیان ،شهری استخری
پوشید .کمپین جمع آوری پول برای ایجاد مرکز ایرانیان از نوروز  1390رسما آغاز شد .در طول این مدت کوتاه
شهرزاد جوالزاده ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی
آریا فانی و راشل تیت
توانستیم با فعالیت های مختلف و همیاری عمومی ،حدود نیم میلیون دالر جمع آوری کرده و در اواخر ماه
جوالی گذشته سرانجام ساختمانی را خریداری کنیم .از آن زمان هم تاکنون نیز چندین داوطلب ساعت ها،
سردبیر :علی صدر
روزها و هفته ها وقت گذاشتند تا این ساختمان را به یک مرکز فرهنگی زیبا تبدیل کنند ،بطوریکه مدعوینی که
در روز  8دسامبر برای گشایش مرکز آمده بودند همگی تحث تاثیر قرار گرفتند .چرا که به گشایش مرکزی آمده
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
بودند که برای اولین بار بدون کمک های دولتی و یا فرد و بنیاد مشخصی صرفا با یاری خود مردم ساخته و
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
پرداخته شده بود .مرکزی که به آنان تعلق داشت .محلی که همه می توانند دست فرزندان یا پدر و مادر خود را
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
گرفته به آنجا بیایند .از کتابخانه مجهز آن استفاده کنند ،به تماشای فیلم بنشینند ،از نمایشگاه های نقاشی
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
و هنرهای تجسمی دیدن کنند ،در کالس های موسیقی و نقاشی شرکت کنند ،از کنسرت ها و شب های شعر
Mt. Carmel High School
لذت ببرند .مرکزی که به آنها و نسل های آینده تعلق دارد.
9550 Carmel Mtn. Rd
همان دوست می گفت "لطفا دالیل موفقیت را در پیک برای مردم بنویسید و به آنها که در شهرهای دیگر زندگی
روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School
می کنند نشان دهید که این کارها عملی است .متاسفانه باور عامه هنوز بر این است که ایرانی ها نمی توانند
9550 Carmel Mtn. Rd
با هم کار گروهی کنند .شما در این شهر عکس آن را ثابت کرده اید .حاال اگر آب و هوا نیست پس چیست؟"
فکس و پیغام 7407 :ـ)619(374
انجام
برای ما که همه روزه خود در گیر کارهای فرهنگی و عام المنفعه هستیم فرصتی پیش نمی آید که به دلیل
madreseh@pccsd.org
از
که
کسانی
این کارها فکر کنیم .برای ما این فعالیت ها خود جوش است و عادی بنظر می رسد .ولی برای
www.pccsd.org/issd
نقاط دیگر آمریکا به سن دیگو می آیند دیدن و یا شنیدن در مورد فعالیت های متنوعی که بوسیله سازمان های
بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
مختلف در سطح شهر صورت می گیرد ،عجیب و غیر قابل باور به نظر می رسد .ولی واقعا دلیل آن چیست؟
تلفن :ـ 9355ـ)858( 552
سازمان های مختلف فرهنگی در سن دیگو مثل بنیاد مهرگان ،انجمن متخصصین ،خانه ایران ،سازمان ایستا،
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کانون فرهنگی ایرانیان همچنین سازمان های عام المنفعه مثل سازمان یک دالر در ماه یا سازمان بورس های
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
تحصیلی همگی به فعالیت مشغولند و از احترام متقابل و حمایت یکدیگر برخورد دارند .چرا در سن دیگو این
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
کار شدنی است ولی در شهرهای دیگر سازمان ها و افراد مختلف نتوانسته اند با هم کنار بیایند؟ دلیل عدم
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
موفقیت ها عدم حسن نیت نیست .همه ما تعدادی از این افراد را می شناسیم و می دانیم که انسان های سالم،
توجه:
فرهیخته ،فداکار و خیرخواه در این مناطق کم نیستند .پس چرا سازمان های فرهنگی در این شهرها یا وجود
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
خارجی ندارند یا در حد خیلی محدود فعالیت می کنند؟ آن عدم موفقیت ها برای همه ما ناگوار است و در نسل
شده است با خود نویسنده است.
های آینده هم اثر خواهد گذاشت .در نظر داشته باشید که اگر نسل اولی ها نتوانند پایه های محکمی برای حفظ
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.
فرهنگ و هویت ایرانی ایجاد کنند ،نسل های دوم و سوم توان و حتی خواست خیلی محدودتری خواهند داشت.
من به نوبه خود به جامعه کوچک خودمان در سن دیگو افتخار می کنم و از اعتمادی که به سازمان های فرهنگی
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اخبار کانون

اعضای هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان طبق معمول در جلسات ماهیانه
هیئت مدیره شرکت کردند .موضوعات مورد بحث این جلسات تنظیم دفاتر
مالی کانون ،برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و هنری کانون و جشن های ملی
نظیر یلدا و نوروز ،رسیدگی به گزارشات کمیته مرکز ایرانیان و بطور خالصه
برنامه ریزی ساالنه امور مربوط به کانون می باشد.

هیئت مدیره کانون از شهروندان گرامی عالقمند و اعضا گرامی کانون دعوت
می کند که به کمیته های مختلف کانون بپیوندند .این کمیته ها همواره از
نیروها و نقطه نظرهای نو استقبال می کنند .برای اطالعات جامع تر می توانید با
دفتر کانون تماس بگیرید pcc@pccsd.org .و یا با تلفن 9355 :ـ  552ـ 858
با پیگیری کمیته فرهنگ و هنر کانون گروه همنوازان و خانم پریسا در شب
شانزدهم نوامبر و در محل انستیتو نوروساینس ،شنوندگان را به اجرای دلنشین
و روح نوازی از موسیقی سنتی ایرانی دعوت کردند.کیفیت اجرا مثال زدنی و
کم نظیر ،قطعات نو و تازه و فضای مجلس لذتبخش و دوستانه بود .حضور هنر
و هنرمندان میهمانی این چنین در شهر ما غنیمتی پر قدرو قیمت است ،و ما
شهروندان ایرانی سن دیگو را تشویق می کنیم که از این فرصت های گرانبها
بهره برده و از شرکت در این برنامه ها غفلت نکنند.
کارگاه نویسندگی آقای عباس معروفی از تاریخ  18تا  30نوامبر در محل مرکز
ایرانیان برگزار شد .سوژه های مورد بررسی کارگاه متنوع ،مطالب آموزنده و
خالق و محیط صمیمانه بود .استقبال عالقمندان هنر خواندن و نگاشتن از
این کارگاه درخور قدردانی و تشویق است .امیدواریم بزودی میزبان کارگاه
بعدی این استاد گرامی در سن دیگو باشیم.
جلسه داستان خوانی با منیرو روانی پور و عباس معروفی و نویسنده میهمان
مژگان قاضی راد مجلسی شیرین ،پربار و به زبان شعر ایران مستانه بود .محل
مرکز ایرانیان با حضور بیش از شصت شرکت کننده عالقمند گرم و سرشار از
انرژی بود .برنامه با اجرای "ترانه خوابگونه آرام" توسط آقای کورش تقوی آغاز
شد و خانم مریم ایروانیان پس از خوشامد به معرفی میهمانان برنامه پرداختند.
خانم منیرو روانی پور نویسنده پرآوازه معاصر ایران که از سال  2007مقیم ایالت
نوادا هستند ،فعالیت ادبی خود را بطور فعال و خصوصا با برگزاری کارگاه
های اینترنتی ادامه می دهند .ایشان شرکت کنندگان جلسه کتابخوانی را به
خواندن سه داستان زیبا "کفتر کشته پروندن نداره" و "در میدان سرخ می رقصم"
و "نعره مستانه" میهمان کردند.
خانم دکتر مژگان قاضی راد که از شهر واشنگتن دی سی برای شرکت در این
جلسه رنج راه را برخود هموار کرده بودند به دعوت آقای عباس معروفی ،جلسه
را به خواندن داستان "پای درخت انجیر" میهمان کردند.
آقای عباس معروفی با همراهی نغمه سه تار آقای کورش تقوی ،داستان "راه" را
به شرکت کنندگان هدیه نمودند.
بخش پایانی جلسه ،پرسش و پاسخ و گپ کوتاه هنرمندان با حاضرین بود.
کتاب های متعددی از هنرمندان حاضر و نویسندگان معاصر برای فروش فراهم
بود و داوطلبین کانون با پذیرایی مختصری جلسه را اداره می کردند
تور دوم دیدار از منشور کورش به سرپرستی آقای عبدی سلیمی از طرف کانون
فرهنگی ایرانیان و خانم سهیال لطفی از طرف شرکت ای تراول روز یکشنبه یکم
دسامبر با اتوبوس به سمت ویالی گتی در شهر لس آنجلس حرکت کرد .این
جمع پس از دیدار از منشور و مجموعه موزه ،صرف ناهار ،دیدار از فرهنگسرای
شهر کتاب و فیلم "شکوه پاسارگاد" و صرف بستنی گل و بلبل ،پس از روزی
بازگشتند139۲.
دیگوـــــ اسفند
بهمن
149سن
شماره به
شاد و پربار
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برنامه های گذشته
جشن یلدای کانون در جمعه شب  20دسامبر در رستوان صوفی برگزار شد.
برنامه با هنرمندی خانم رویا و گروه موسیقی شان با شام و پذیرایی خوب
رستوران صوفی تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت.
جشن یلدای مدرسه ایرانیان ،در شنبه  21دسامبردر کلوپ تنیس و شنای رنچو
برناردو مهمانی "پات الک" برگزار شد .در این مهمانی همیشه هم به بچه ها
خیلی خوش می گذرد هم به بزرگترهای خانواده .بچه ها حسابی بازی می کنند
و از موسیقی لذت می برند .خانواده ها هم دور هم در جمع گرمی گپ می زنند
و از موسیقی و بزن و برقص و سفره شام رنگین آن شب حظ می برند.

اخبار کانون
میهمانی گشایش مرکز ایرانیان در تاریخ هشتم دسامبر در محل مرکز ایرانیان
با حضور جمع پرلطف و محبت اعانه دهندگان برگزار شد .گروهی از دانش
آموزان مدرسه ایرانیان سن دیگو با اجرای موسیقی و ترانه برای میهمانان
به جمع شادی و نشاط بخشیدند و گروه پذیرایی امیر کیترینگ با پذیرایی
غذا و داوطلبین کانون با پذیرایی نوشیدنی مهمانی را اداره کردند .آقای علی
صدر از شرکت کنندگان و مهمانان دعوت کردند که با حمایت مستمر از مرکز
ایرانیان ،کانون فرهنگی را در خدمت به جامعه ایرانیان سن دیگو یاری کنند.
این درخواست با استقبال مشتاق حاضرین مواجه شد .امیدواریم مرکز ایرانیان
همیشه مورد لطف و توجه ایرانیان توانمند شهر سن دیگو باشد.

برای مشاهده لیست کامل دوستانی که تا کنون کمک مالی برای تهیه مرکز نموده اند به صفه  5قسمت انگلیسی مراجعه فرمایید.
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

سرنوشت
در این روزگار که زندگی بشر با علم و تکنولوژی عجین شده است ،باور این
نکته که سرنوشت وجود خارجی داشته باشد بسیار غیر قابل باور است .عموما
این طرز فکر که سرنوشت را پدیده ای پیش ساخته می داند از زبان کسانی
شنیده می شود که کمتر با پدیده علم و جهان معرفت امروز آشنایی دارند.
رهروان و باورمندان علم جامعه شناسی ،مجموعه رفتارهای انسانی را در
کنترل دو عامل بسیار مهم ژنتیک و محیط رشد می دانند .آنان بر این نکته
باور دارند که عوامل ژنتیکی با ترکیبی اعجاب آور از ژن های پدر و مادر به فرزند
منتقل می شوند که عموما بشر کنترلی بر روی آنان نمی تواند داشته باشد .در
صورتی که اگر آموزش وپرورش را جزیی از عوامل محیطی بدانیم،که در واقع
باید بدانیم ،باید اذعان کنیم که انسان قادر است که عوامل محیطی غالب بر
رفتارهای خود را کنترل نماید و یا تغییر دهد.
از این رو ،آنچه به عنوان فرهنگ خوانده می شود بخش قابل تغییر و قابل
کنترل در رفتارهای انسانی است.
این مقدمه را از آن رو آورده ام تا بتوانم توجه خوانندگان زیر نور مهتاب را به
نکته ای جلب نمایم که اخیرا در صفحه فیس بوک یکی از دوستانم مشاهده
کرده ام.
در آن قطعه ،مقایسه دردناکی شده است بین روش تربیتی فرزندان در سال
های بسیار ابتدایی تحصیل در کشور ژاپن با آنچه که در سرزمین مادری به
ما آموخته بودند .بر اساس این گزارش می بینیم که در کودکستان های کشور
ژاپن بازی خاصی رایج است بنام صندلی که کم و بیش در کشور ما نیز به اجرا
در می آید .با این تفاوت عظیم که در کشور ما ،ده کودک دارند و نُه صندلی.
در این بازی کودکانه ،به بچه ها گفته می شود که با سوت معلم خود ،روی
صندلی ها جای بگیرند .واضح است که به خاطر کمبود صندلی ،یکی از بچه
ها بدون صندلی می ماند که به عنوان بازنده باید بازی را ترک نماید .در دور
دوم هشت صندلی است و نه کودک تا پایان بازی که یک صندلی می ماند و دو
کودک که یک نفر برنده نهایی خواهد بود.
اما در کشور ژاپن ،بازی از قوانین متفاوتی برخوردار است .بدین ترتیب که نه
صندلی وجود دارد و ده کودک منتها به آنان گفته می شود که به هر شکل
ممکن کوشش نمایند تا تمامی کودکان روی نه صندلی جای بگیرند  .جالب
اینجاست که اگر جمع کودکان قادر به نشستن روی صندلی ها نباشند ،همه
کودکان بازنده بازی خواهند بود .ادامه بازی با قراردادن هشت صندلی است و
ده کودک و بازی با پنج صندلی و ده کودک به پایان می رسد.
نظری اجمالی به این دو روش تربیتی بازگو کننده تفاوت های عظیمی بین رفتار
مردمان در این دو کشور باستانی است.
این روش تربیت به کودکان ژاپنی می آموزد که آنچه را در توان دارند به کار
گیرند تا به صورت جمع زندگی کنند در صورتی که روش بازی در سرزمین ما
کودکان را به محافظت از خود بدون توجه به بود و یا نبود دیگران رهنمون
می سازد .این دو روش ،دو فرهنگ متفاوتند که انسان های متفاوتی و جامعه
متفاوتی را خواهند ساخت.
لذا ابراز این نکته در توجیه روش زندگی ما که سرنوشت را عامل و یا مقصر
رفتار انسانی می شمارد کالمی فاقد اعتبار علمی است .هر جامعه ای برای
ماندگاری و پایداری خویش به تربیت نسل اشتغال دارد که از یک طرف دانسته
های نسل قبل از خود را در کوله بار خاطره دارد و از طرف دیگر تعلیم و تربیت
 149را در
شمارهزمان
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بدین گونه است که جامعه انسانی می تواند
معتبر و محترم بماند .آموزش و پرورش از
ارکان بسیار حیاتی جامعه انسانی است که
می تواند زیر کار و بنیاد فرهنگ جامعه را
ترمیم بخشد ،چه فرهنگ خود زیر بنای
رفتارهای اجتماعی است.
گناه عقب ماندگی و گرفتاری های جامعه
خود را به گردن سرنوشت ،تاثیر نیروهای
خارجی ،این شخص و آن شخص انداختن
به گمان من شانه از زیر بار مسوولیت خالی
کردن است .مسوولیتی که در ابتدا به
عنوان یک پدر یا مادر به تربیت فرزندان
خود داریم و سپس به عنوان یک شهروند
به دیگر شهروندان جامعه.
راه درازی در پیش است و مسائل بنیادی گوناگونی را باید از ریشه مورد تجزیه
و تحلیل قرار دهیم .دیگران چنین کرده اند و چنان شده اند .چرا ما نکنیم؟

معرفی کتاب
از :مریم ایروانیان

این برف کی آمده ؟
معرفی آثار سید محمود حسینی زاد
اهدای جایزه گوته به یک نویسنده و مترجم ایرانی در سال جاری موجبات
افتخار و شادی مردم ایران را فراهم آورد .این مدال تقدیر توسط انستیتوی گوته
در آلمان پایه گذاری شده و از  1975نشان رسمی دولت جمهوری فدرال آلمان
است؛ و به کسانی اهدا می شود که در ارتباط با زبان و ادبیات این کشور ،در
راستای تبادالت فرهنگی بین المللی تالش نموده اند .داوران  ،این جایزه را به
دلیل دقت و حساسیت برای انتخاب واژه ها  ،که سبب ایجاد تفاهم فرهنگی
می شود ،به حسینی زاد اهدا نموده اند.
محمود حسینی زاد نمایشنامه نویس ،مترجم ،نویسنده و منتقد در 1325
در دماوند بدنیا آمد .تحصیالت مقدماتی را در ایران به پایان برد و در هفده
سالگی برای ادامه تحصیل به آلمان رفت ودکترای علوم سیاسی خود را از
دانشگاه مونیخ دریافت نمود .او از نوجوانی به ترجمه آثار کشورمیزبان پرداخته
است .اگر چه طیف وسیع ترجمه های حسینی زاد در برگیرنده آثار کالسیک
نویسندگانی چون برتولد برشت و دورنمات و یودیت هرمان است ،اما رویکرد
وی به ادبیات روز از سال  2000دریچه تازه ای را برای خوانندگان و دوستداران
ادبیات داستانی گشوده است .به باور وی ":ادبیات امروز آلمان زنده تر ،پویاتر،
امروزی تر ،جهانی تر ،خاکی تر،بشری تر وقابل درک تر نموده است  .حسینی
زاد در گفتگوئی بیان داشته است که:
"......فکر می کنم این نوع ادبیات و نوشته ها بیشتر به کار نویسنده های ما
می آید وبیشتر می تواند آن ها را با ادبیات روز دنیا آشنا کند"...
محمود حسینی زاد در داستان نویسی نیز قلمی زیبا و دلنشین و توانا دارد.
استاد روایت است و پختگی و صالبت آثارش نشان از توجه او به اصول داستان
نویسی است:
سیاهی چسبناک شب انتشارات کاروان  90 1384صفحه
حدیث احساس انسان ها ئی که دغدغه های روزگار رهایشان نمی کند؛ مردان
و زنانی که تنهایند و از هم جدا مانده ،در حسرت کالمی که نگفته اند و لحظاتی
که از دست داده اند .کتاب با آغازی دلپذیر که بر دل می نشیند مارا به سرفصل
هائی که در داستان های آن در پیش است رهنمون می شود:
"..می دونی حسین ،شب نشسته بودیم پای تلویزیون که تلفن زنگ زد.گفتن
رفتی .محبوبه نیگام کرد .اون شب می خواست دور وبرم باشه که اگر ترکیدم
جمعم کنه .حسین این که می بینی چاره اش نیست ،مرهم هم نیست .گاهی
آدم ویرش می گیره صورتش رو بگیره جلو آتیش .فکر می کنه ُهرمش کمکش
می کنه"..
این کتاب مجموعه هفت داستان کوتاه است :سیاهی چسبناک شبُ ،هرم
یادها ،آن وقت ،کتک خورده بود ،کافه تریا ،گریه می کرد و ردی سربی.

کتاب به محبوبه تقدیم شده است که "سی و چند سال است هرشب برای رفته
ها دعا می خواند ،قبل از خواب ،بی صدا ".و راوی تک تک آن ها را می بیند
که همان دور و بر هستند و راوی خود مرده ای است که سال ِ پار جهان زندگان
را ترک گفته است.
آسمان کیپ ابر انتشارات زاوش چاپ او ل بهار  130 1392صفحه
ِ
ویژه بیان
این مجموعه در پنج گروه داستانی همسان طرح شده و هر گروه،
احساسی است که با توانائی بسیار چون مروارید به بند قلم کشیده شده است.
درخشان ترین داستان این مجموعه "هنوز هم گاهی است" که درآن و تار و پود
وجود خواننده را به بازی می گیرد و به درد می آورد:
" ..خم شده بود وپیشانی پدر را بوسیده بود ،سرش را ،موهای نرمش را ،اما پدر
دیگر مثل همیشه دستی بلند نکرده تا موها را صاف کند و محمود آرام به موها
دست کشیده و پوست پدر سرد سرد بوده . "...و بعد مادر که کفش عید یش
سر رشته کار به دست
را نپوشیده و رشته پلوی شب تحویل سال را نپخته تا ِ
بیاید و برای عروسش از دردهائی که به لگن شکسته اش مربوط نبود گفته و از
دلی که باید پوالدی باشد تا نشکند .
نمایشنامه های "غریبانه نهاده سر به دیوار" و" تگرگ آمد امسال برسان مرگ"
نویسنده برنده لوح تقدیر جشنواره توس بوده است.

این برف کی آمده نشر چشمه چاپ دوم  112 1391صفحه
این داستا ن نیمه بلند که نویسنده ماهرانه آن رابه یازده بخش تقسیم نموده،
قلمرو مردگان و زندگانی است که در دوسوی دریچه های وهم و خیال با هم
به گفت و گویند و در آن رویا و واقعیت چنان بهم تنیده شده اند که تشخیص
هر یک از دیگری دشوار است.
نویسنده دراین کتاب  ،با ساختار شکنی در خلق دیالوگ های رایج و آمیختن
عناصر حقیقی و مجازی به سبک ویژه ای دست یافته است .کشش داستان
و تاثیر کالم به گونه ای است که خواننده نمی تواند کتاب را بر زمین بگذارد
و در پایان به اندیشه ای ژرف در یافتن معنای زندگی و مرگ فرو نرود .باید
خواند و دید:
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زمی

زیر نظر مریم ایروانیان
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت،
سرها در گریبان است .
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.
نگه جز پیش پا را دید  ،نتواند ،
که ره تاریک و لغزان است.
ِ
دست محبت سوی کس یازی،
و گر
به اکراه آورد دست از بغل بیرون ؛
که سرما سخت سوزان است.
نفس ،کز گرمگاه سینه می آید برون ،ابری شود تاریک
نفس کین است ،پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
مسیحای من ! ای ترسای پیر ِ پیرهن چرکین !
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ...آی...
دمت گرم و سرت خوش باد !
سالمم را تو پاسخ گوی  ،در بگشای !
منم من ،میهمان هر شبت ،لولی وش مغموم.
منم من ،سنگ تیپا خورده رنجور.
منم  ،دشنام پست آفرینش  ،نغمه ی ناجور.
نه از رومم  ،نه از زنگم  ،همان بی رنگ بی رنگم.
بیا بگشای در  ،بگشای  ،دلتنگم.
حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می
لرزد.
تگرگی نیست  ،مرگی نیست .
صدائی گر شنیدی  ،صحبت سرما و دندان است .
من امشب آمدستم وام بگزارم.
حسابت را کنار جام بگزارم.
چه می گوئی که بیگه شد  ،سحر شد  ،بامداد آمد؟
سرخی بعد از سحرگه نیست .
فریبت می دهد  ،بر آسمان این
ِ
حریفا ! گوش سرما برده است این  ،یادگار سیلی سخت زمستان
است.
و قندیل سپهر تنگ میدان  ،مرده یا زنده .
توی مرگ اندود پنهان است.
به تابوت ستبر ظلمت نُه ِ
حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ،شب با روز یکسان است .
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت.
هوا دلگیر  ،درها بسته  ،سرها در گریبان  ،دست ها پنهان ،
نفس ها ابر  ،دل ها خسته و غمگین ،
درختان اسکلت های بلور آجین .
زمین دلمرده  ،سقف آسمان کوتاه ،
غبار آلوده مهر و ماه،
زمستان است .
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مهدی اخوان ثالث

در شب سرد زمستانی
کوره خورشید هم ،چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد
و به مانند چراغ من
نه می افروزد چراغی هیچ،
نه فرو بسته به یخ ،ماهی که از باال می افروزد...
من چراغم را در آمد رفتن همسایه ام افروختم در یک شب تاریک
وشب سرد زمستان بود،
باد می پیچید با کاج،
در میان کومه ها خاموش
گم شد او از من جدا زین جاده باریک
و هنوز این قصه بر یاد است
وین سخن آویزه لب:
که می افروزد؟ که می سوزد؟
چه کسی این قصه را در دل می افروزد؟
درشب سرد زمستانی
کوره خورشید هم ،چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد

نیما یوشیج
هر انسانی سرنوشتی دارد
سرنوشت یکی زندگی است
سرنوشت دیگری عاشقی است
و سرنوشتی مرگ است
همه انسان ها می توانند عاشق شوند
اما کسی نمی تواند عاشقانه زندگی کند
تنها عاشقانه می میرد
فاصله عشق و زندگی مرگ است
این سرنوشت انسانی است

شعر از انسی الحاج
ترجمه بابک شاکر
این چشم انداز
این کومه های کهن سال بر سراشیبی
این درخت ها و گدارها
کمابیش  ،می شود زیست دگر بار
دوباره باد  ،می دمد هوارا
می توانم نفس بکشم باز :
این جا خواهی بود ؛ تو براین خاک
شبا روز سخن خواهی گفت
گوشه کنار خواهی رفت
در گذار زمان  ،کنار تو من باید زنده بمانم .
هم از این پیش تر هم زنده بوده ام
نفس کشیده ام ،
در گذار زمان
تا تو بیائی ،تو بمانی ،
روزها و روزها ،
شب همه شب ،
که کوتاه و کوتاه تر شده است !
من اما اکنون
آمدن رودخا نه ئی  ،و سراشیبی ،
گرم بر
ِ
ِ
کومه های کهن سال
و کوهستان ها و آسمان های آبی
سر به سر برای تو.

آزاد عندلیبی
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شاع ران وارث آب و خرد و روشنیاند

سرگذشت شعر پارسی در قرن دوازدهم

از اواخر حکومت صفویه عدم رضایت ادیبان روزگار از انحطاط ادبی و به ابتذال
گرائیدن سبک هندی موجبات بازگشت به آثار منظوم شعرای گذشته را فراهم
آورد .این نهضت نخست در دو مرکز اصفهان و شیراز آغاز گردید وادیبان و نام
آوران عرصه سخن در اشاعه آن سعی بلیغ نمودند و شاگردان و تربیت یافتگان
آن ها با رجوع به سبک و آثار پیشینیان روح تازه ای در کالبد شعر فارسی
دمیدند .ناگفته نماند که سبک هندی در افغانستان و هندوستان درحدی
مقبول ادامه یافت و طرفداران بی شمار داشت.
اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم را دوره بازگشت ادبی نام نهاده اند و
بازگشت به دوره ای ویژه اطالق می گردد و به معنای سبکی نوین نمی باشد.
شعر در این برهه از زمان در بحرهای روان و آرام سروده شد و مقبولیت عامه
یافت.
دوره بازگشت خود به دوعصر تقسیم می شود :دوره اول که از اواسط قرن
دوازدهم آغاز می شود و تا قرن سیزدهم ادامه می یابد و شعر در قالب غزل
وقصیده و مثنوی به روش شعرای قرون ششم و هفتم و هشتم سروده می
شود ،و دور دوم که دامنه اش به قرن بعد و به ادبیات مشروطه نیز کشیده
می شود.
صبای کاشانی ،طبیب و نشاط اصفهانی و آذر بیدگلی از پیشگامان دوره
بازگشت ادبی هستند :
آذر بیگدلی (  1134ـ  1195ه .ق ).از بنیانگذاران بازگشت ادبی و معاصر با
مشتاق و شعله و هاتف اصفهانی بوده است .عالوه بر دیوان اشعار  ،مثنوی
یوسف و زلیخا را به شیوه یوسف و زلیخای جامی سروده است .مهم ترین اثر
اوتذکره ای بنام آتشکده آذر است که طی سی سال بنام کریمخان زند گردآوری
نموده است:
به شیخ شهر فقیری ز جوع برد پناه
بدین امید که از جود خواهدش نان داد
هزار مسئله پرسیدش از مسائل وگفت
اگر جواب ندادی نبایدت نان داد
نداشت حال جواب آن فقیر وشیخ غیور
ببرید آبش و نانش نداد تا جان داد
عجب که با همه دانائی این نمی دانست
که"حق" به "بنده" نه روزی به شرط ایمان داد
من و مالزمت آستان پیر مغان
که جام می به کف کافر ومسلمان داد

شنیدم یکی موبد سالخورد
تن پاکش از تابش آفتاب
یکی گفتش ای پیر دیرینه روز
نبستی چرا در سرای سپنج
بنالید و گفتا :در این روز کم
بزرگان چنین از جهان رسته اند
چو صاحبدلی بر جهان دل منه

در آن دم که روشن روان می سپرد
چو موم اندر آتش ،چو ّ
شکر در آب
تن از تابش آفتابت ،به سوز
سپنجی سرائی پی دفع رنج
گر آسایش از سایه نبود چه غم
نه چون ما دل اندر جهان بسته اند
به بیهوده گل بر سر گل منه

نشاط اصفهانی ( 1175ـ 1244ه.ق ).از پشتیبانان بزرگ نهضت بازگشت
ادبی و خانه او در اصفهان مرکز تجمع نویسندگان و دانشمندان بوده است.
او و یاران او بودند که به سیاق گذشتکان شعر سرودند و ادبیات فارسی را
حیاتی تازه بخشیدند .نشاط در خوشنویسی نیز سرآمد زمان بود و از فتحعلی
شاه قاجار لقب معتمد الدوله گرفت و گنجینه معتمد از او بیادگار مانده است:
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
منظر دیده قدمگاه گدایان شده است
کاخ دل در خور اورنگ شهی باید کرد
روشنان فلکی رااثری در ما نیست
حذر از گردش چشم سیهی باید کرد
شب ،چو خورشید جهانتاب نهان از نظر است
طی این مرحله بانور مهی باید کرد
خوش همی می روی ای قافله ساالر به راه
گذری جانب گم کرده رهی باید کرد
نه همین صف زده مژگان سیه باید داشت
به صف دلشدگان هم نگهی باید کرد
جانب دوست نگه از نگهی باید داشت
کشور خصم تبه از سپهی باید کرد
گر مجاور نتوان بود به میخانه نشاط
سجده از دور به هر صبحگهی باید کرد

طبیب اصفهانی (در گذشته  1168ه.ق ) .از بزرگان بازگشت ادبی و معاصر
با مشتاق و صبا و در سرودن غزل توانا بوده است و قصاید و غزلیات و قطعات
بسیار دارد.مثنوی محمود و ایاز را در  3000بیت سروده است و غزلی معروف
دارد که بعد از سه قرن هنوز بر زبان ها جاری است:
غمش در نهان خانه دل نشیند
به نازی که لیلی به محمل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
		
که از گریه ام ناقه در دل نشیند
خلد گر به پا خاری ،آسان برآید
چه سازم به خاری که در دل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
زبامی که برخاست مشکل نشیند
بنازم به بزم محبت که آن جا
گدائی به شاهی مقابل نشیند
"طبیب" از طلب در دوگیتی میاسا
			
کسی چون میان دو منزل نشیند؟
فتحعلي خان صباي كاشاني (متوفي به سال  1238هجري) و معاصر با
لطفعلی خان زند است  .ديوان قصائد او مشهور است و عالوه بر آن منظومه
شهنشاه نامه و خداوند نامه و گلشن صبا وعبرت نامه او از آثار درخشان ادبي
ايران و یاد آور بالغت شعر در قرن ششم است:
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مدرسهایرانیان
بچه ها تعطیالت خوش گذشت ؟ چه کردید؟ سفر ،استراحت ،بازی،
مهمانی ،دیدار خانواده؟
امیدواریم که همیشه طی تعطیالت خستگی در کنید ،فراوان بازی
کنید ،با دوستان و خانواده دیدار تازه کنید و چنانچه سفر می کنید از
مناظر و دیدنی های نو بهره ببرید.
از خبرهای دو ماه گذشته بگوییم که مهرگان را در هر دو شعبه مدرسه
جشن گرفتیم .روز یکشنبه  24نوامبر با همکاری سازمان حمایت کودکان
و خیریه یک دالر در ماه روز جهانی کودک را در مدرسه با اجرای برنامه
هایی توسط دانش آموزان و پذیرایی پیتزا جشن گرفتیم .در هر دو شعبه
مدرسه یلدا را جشن گرفتیم و مهمانی “پات الک” یا مهمانی “قابلمه
به دست” شب یلدا را در کلوپ شنا و تنیس رنچوبرناردو برگزار کردیم.
در این مهمانی همیشه هم به بچه ها خیلی خوش می گذرد هم به
بزرگترهای خانواده .بچه ها حسابی بازی می کنند و از موسیقی لذت می
برند .خانواده ها هم دور هم در جمع گرمی گپ می زنند و از موسیقی
و بزن و برقص و سفره شام رنگین آن شب حظ می برند.

شب یلدا چه شبی است؟

شب یلدا یا شب چله بلندترین شب سال و آخرین شب پیش از آغاز
زمستان است .خانواده ها در این شب دور هم می نشینند و قصه و
خاطره می گویند و شعر می خوانند و به نشانه قدردانی از فراوانی و
نعمت طبیعت با میوه هایی نظیر هندوانه و انار و همچنین آجیل شیرین
و شیرینی خانگی و چای داغ از یکدیگر پذیرایی می کنند .خانواده ها این
شب را به امید صبح خجسته و پذیرایی روشنایی صبح بر تاریکی شب
کنار یکدیگر بیدار می نشینند.

ضرب المثل

از گل نازک تر به کسی نگفتن
(در نهایت ادب و مهربانی با کسی گفتگو کردن)
اشکش دم مشکشه
(به کوچک ترین بهانه ای گریه می کند)
از دیوار راست باال میره
(بسیار پر جنب و جوشه ،خیلی شیطونه)

جوک

َپ َن َپ یعنی پس نه پس به طعنه
*ماشینمو بردم تعمیرگاه
مکانیک میگه باید بخوابه
میگم یعنی باید بمونه اینجا؟
میگه َپ َن َپ ببرش آروم بذار تو تختش یه کم استراحت کنه

*دارم تو خونه روی تردمیل میدوم
بابام میاد میگه :داری میدویی که ورزش کنی
میگمَ :پ َن َپ کالسم دیر شده میدوم برم
*زنگ در خونه رو میزنم
مامانم از پشت در میپرسه میخوای بیای تو
میگم َپ َن َپ میخوام امتحان کنم ببینم زنگ سالمه یا نه
*رفتیم بیرون می خوایم عکس دسته جمعی بگیریم
به یه غریبه ای می گم میشه لطفا؟ و دوربینو میدم دستش میگه عکس بگیرم؟
میگم َپ َن َپ دادم یه نگاهی بندازی ببینی دوربین منو میپسندی.
Please Note:

شماره  149بهمن ـــــ اسفند 139۲

12

شماره  149بهمن  -اسفند 139۲

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
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در چند سال گذشته عده ای از دانش آموزانی که
مدرسه ایرانیان را تمام کرده اند به عنوان کمک
معلم فعالیتشان را با مدرسه ادامه می دهند.
امسال ما از این دانش آموزان خواسته ایم دالیل
خود را برای کمک معلم شدن برای ما بنویسند .در
زیر چند نمونه از این نوشته ها ارایه شده است.
من ،وقتی که برای اولین بر به مدرسه فارسی رفتم،
مدرسه فارسی را اصال دوست نداشتم .فکر میکردم که
یادگرفتن زبان فارسی کار سخت و غیر ضروری است.
من حاال فهمیدم که فکر بدم بیشتر ربط به نا آشنا ایم
داشت ،ربطی به یادگرفتن زبان فارسی نداشت .رفتار
کارکنان و معلمهای مدرسه فارسی فکرم را به زودی
تغییر داد .برای اینکه آنها توانستند یک محل لذت بخش
برای من بسازند ،عشق یادگیری زبان فارسی در من
بوجود آمد .یک دلیلی که من در مدرسه فارسی زبان
می خواهم دواطلب بشوم این است که بتوانم کمک کنم
که جایی شادتر برای دانش آموزان جدید ایجاد کنم.
همانطوری که عشق یادگیری زبان فارسی در من بوجود
آمد در آنها هم ایجاد کنم.
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نگاهی به رویکرد دومین کارگاه نویسندگی
عباس معروفی در شهر سن دیگو
ملوس مشتاق شهمیری

عباس معروفی برای داستان نویسان و داستان دوستان ایرانی نام آشناست.
خصوصا برای آن عده که پیگیر و عالقمند به ادبیات داستانی معاصر ـ به ویژه
ادبیات بعد از انقالب ـ هستند .فارغ التحصیل هنرهای دراماتیک دانشکده
هنرهای زیبای تهران ,معلم ادبیات دبیرستان های تهران  ,شاعر و نویسنده
مطبوعات ,رمان و داستان کوتاه که سبک و سیاقش در مطبوعات ادبی
ـ به ویژه نشریه ادبی گردون که خود پایه گذار و سردبیر آن نیز بود ـ به
مذاق دولت وقت خوش نیامد و در پی فشارهای ناشی از بازداشت ,محاکمات
متعدد و سرانجام توقیف نشریه مذکور ناچار به جالی وطن و کوچ اجباری
شد .معروفی اما در طی سالهای تبعید ناخواسته و سکونت در برلین بیکار
ننشست و مستمر ًا به فعالیت در حوزه مورد عالقه اش ادامه داد .تاسیس و
اداره کتابفروشی بزرگ « خانه هنر و ادبیات هدایت » در خیابان کانت برلین
و تشکیل کالسهای داستان نویسی در آن محل ,تالیف دهها داستان کوتاه و
بلند ,بنیان گذاری دو جایزه ادبی «قلم زیر گردون» و «تیر گان» و تشکیل
حلقه های مطالعه و کارگاههای داستان نویسی در شهرهای مختلف آمریکا و
کانادا از جمله فعالیتهای خالق «سمفونی مردگان »است .مردی که علی رغم
تمام مشکالت موجود ,پایه گذار حرکت فرهنگی بی نظیری گشته است و بی
چشمداشت مادی  ,مجدانه تنها در جهت احیای ادبیات داستانی و کشف و
تربیت استعدادهای درخشان این عرصه گام بر میدارد.
شهر سن دیگو در کنار واشنگتن دی سی و لس آنجلس از دیگر شهرهای
آمریکاست که تا کنون دوبار میزبان برگزاری کارگاه نویسندگی عباس معروفی با
محوریت داستان نویسی بوده است .کارگاه اول درماه آپریل گذشته و عموما در
محل دانشگاه «یو سی اس دی » به همت دانشجویان خوب ایرانی «ایستا» ،
کانون فرهنگی ایرانیان و انجمن متخصصان ایرانی و حدود بیست عضو ثابت با
موفقیت برگزار گردید  .در ماه نوامبر ،سن دیگو در کمال خوشحالی بار دیگر
شاهد و میزبان دوره دوم کارگاه با تعدادی از اعضای دوره قبل و عالقمندان
جدید بود که خوشبختانه در مرکز تازه تاسیس ایرانیان تشکیل شد که برای
همگان از جمله خود عباس معروفی جای بسی خوشحالی بود .تعدادی از
جلسات به میزبانی و لطف بعضی اعضا در منازل تعدادی از شرکت کنندگان
با کمال لطف و مهمان نوازی و صرف اوقاتی به یاد ماندنی برگزار گردید که
ضمن تداوم بخشیدن به دوستی میان افرادی با دغدغه مشترک ادبیات,
زمینه ساز تبادل نظر و گفتگو در باب فرهنگ  ,هنر  ,شعر و ادب و خاطراتی
زیبا گردید.

از منظر ارزیابی میتوان گفت:
از آنجا که معروفی بیش از هر چیز یک معلم باحوصله  ,دانش آموخته و آگاه به
کار آموزش است  ,و چون عموما روال معمول این کارگاه ها تدریس مباحث
داستان نویسی بر اساس کتاب « این سو و آنسوی متن » نوشته خود معروفی
ست  ,کارگاه دوم را می توان افزون بر نکات و مطالبی که برای اولین بار عنوان
شد  ,به نوعی ادامه دهنده و تکمیل کننده کارگاه اول دانست .طی این کالسها
 ،شرکت کنندگان با درس ها و تجربه ها ی داستان و رمان از نگاه و تجربه
عباس معروفی آشنا شدند و برخی از اصول پایه ای و اساسی نگارش داستان را
بطور عملی با بررسی آثار مطرح ادبیات جهان  ,تمرین اصول نگارش و قواعد
داستان نویسی  ,نقد آثار یکدیگر و چگونگی تربیت چهارچوب ذهن آموختند.
عالقمندان یاد گرفتند که « هر کس که می تواند چیزی بنویسد لزوما داستان
نویس نیست  .نویسنده با « بودن» تناسبی ندارد بلکه با « شدن» به کفایت
می رسد .نویسنده بودن مهم نیست نویسنده شدن مهم است ( » .نقل از
این سو و آنسوی متن نوشته عباس معروفی ) اعضای کارگاه دوم نویسندگی
اسفند
بهمنو ـــــ
شمارهدر149
139۲چگونه خواندن و چگونه نوشتن ,برای
مبحث
تکمیل
ادامه
همچنین
تمرین بیشتر و بهتر چگونه دیدن  ،به تماشای دو فیلم متفاوت و تامل بر انگیز
ساخته کارگردان های برگزیده سینمای اروپا نشستند  .پیامد خوب دیگر
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این نشستها تشکیل کارگاه فیلم بود که قرار است به طور مستمر با فعالیت
تعدادی عضو ثابت و دعوت از عالقمندان سینمای شعور و تفکر به نمایش آثار
پر ارزش و قابل بحث سینمای جهان در مرکز ایرانیان بپردازد .
اتفاق خوب دیگری که در این دوره افتاد میزبانی کارگاه دوم از منیرو روانی
پور نویسنده ای مطرح از جنوب ایران و ساکن فعلی نوادا بود که به عنوان
نویسنده مهمان یک جلسه از کالس را با حضور صمیمی و بیان نقطه نظراتش
درباره داستان و منطق های داستانی رونق بخشید و همچنین با مهربانی
منحصر به فردش پاسخگوی سواالت اعضای کارگاه شد.
در ادامه مرکز تازه تاسیس ایرانیان عصر دلپذیری را به میزبانی از دوستداران
ادبیات داستانی سن دیگو به مناسبت داستان خوانی نویسندگان مهمان عباس
معروفی ,منیرو روانی پور و نویسنده نو قلم مژگان قاضی راد سپری کرد .شبی
پر بار و صمیمی که با مقدمه پردازی و اجرای مریم ایروانیان نویسنده و شاعر
خوب ساکن سن دیه گو آغاز شد ,با نوای دلنشین زخمه ساز کورش تقوی
ادامه یافت و پس از گوش سپردن به داستان خوانی این نویسندگان خوش
قریحه با جلسه پر بار پرسش و پاسخ حاضرین از نویسندگان مدعو به پایان
رسید .شبی به یاد ماندنی برای ادب دوستان شهر که با پذیرایی و عرضه کتاب
به عالقمندان نیز همراه بود .
جلسه پایانی کارگاه دوم نویسندگی با داستان خوانی تعدادی از اعضا ,نقد و
بررسی این آثار و رو نمایی از آخرین کار نیمه تمام عباس معروفی که توسط
خود او خوانده شد به پایان رسید .استقبال عالقمندان و پیامد پر بار این دو
دوره سبب ساز اندیشیدن و تهیه مقدمات تشکیل دور سوم کارگاه نویسندگی
گردیده است .کارگاهی که زمینه ساز ایجاد دوستی میان اهل قلم و پایه گذار
حرکت های فرهنگی نظیر کارگاه فیلم و کارگاه نویسندگان سن دیگو شده
است  .قرار بر تاسیس وب سایتی جهت ارائه آثار اعضا و بررسی و نقد این آثار
توسط اعضای دیگر و حرفه ای کردن این حرکت فرهنگی گذاشته شد .از دیگر
اقدامات در دست انجام این کارگاه ,ایجاد ارتباط با کارگاههای مشابه در نقاط
دیگر جهان است  ,پیوستن حلقه ای دیگر به زنجیر درخشانی که معروفی
نویسنده و شاعر اندیشمند با صرف وقت و عشق مدتی ست که بافتنش را در
ابعاد وسیع جهانی آغاز کرده ست .زنجیری که با نیروی عشق و قدرت ادبیات
فاخر داستانی جهان مرزهای جغرافیایی را در می نوردد و میرود که کهکشانی
از نسل تازه صاحبان قلم و اندیشه در آسمان ادبیات ایران و جهان بپروراند.

ریه های سیاه

قضاوت با خودتان!!!...

چندی پیش ،جسم بی جان بانوی عزیزی را مورد مطالعه قرار دادم تا علت
مرگ رادریابم .بعد از کالبد شکافی با صحنه بسیار غم انگیزی روبرو شدم!
ریـــــــــــه هاش...کام ً
ال سیاه شده بودند!!!
سیگار شامل ترکیبات خطرناکی ازجمله نیکوتین ،تار ومونواکسید کربن است.
تار ترکیبی صمغ مانند ،قهوهای و چسبناک است واز سوختن تنباکو وسایر مواد
گیاهی که به شکل سیگارمصرف می شوند ،حاصل میشود .ذرات ریز تارهنگام
ُپک زدن به سیگار وارد ریهها شده و مانند دوده ی موجود در دودکش ،درون
ریههای شما را ،به صورت یک الیه چسبناک میپوشاند .بو ورنگ سیگار؛
مربوط به تار موجود در آن می باشد و به علت خاصیت چسبندگی که دارد به
راحتی بر روی لباس یا پوست بدن می نشیند ،و به همین سبب است که بوی
بدن افراد سیگاری کام ً
ال متفاوت است .تار همچنین بر روی پرزهای سیلیا
و یا مژکهای ریهها چسبیده و عملکرد طبیعی آنها را مختل میکند .این
پرزها باعث خارج شدن مواد زائد ،میکروبها  ،گردو غبار و آلودگیها از ریه
ها میشوند.
امــا منواکسید کربن؛ قاتل خاموش ،گاز بی بو و بی رنگی که بسیار سمی و
و ّ
کشنده است .در هنگام تنفس ،منو اکسید کربن موجود در سیگارباعث تقلیل
توانایی حمل اکسیژن توسط گلبول های قرمز خون به بافتهای بدن و مغز می شود.
مواد سمی موجود دردود دست دوم سیگار ،که مخلوطی است از دود سیگار و
بازدم یک فرد سیگاری به یک فرد غیر سیگاری هم آسیب می رساند ،و زمینه
ابتال به بیماریهای مشابه را نیز دراو فراهم می کند .نیمی از کودکان جهان در
معرض استنشاق دود تحمیلی سیگار قرار دارند؛ گناهشــــــــــان چیست؟
بسی تامل!!!...
سیگار یک قاتل حرفه ای است که به جای کشتن سریع مقتول آنرا با آرامی و
سر فرصت و با بدترین شکل خود به دام مرگ و تباهی می کشاند.

سالمتی نعمت واالئی است که به انسان ارزانی شده و هنگام بیماری است که
قدر آن دانسته میشود .قدر دانستن لحظه به لحظه تندرستی  ،غنیمتی است
برای خوب زندگی کردن  ،سالم زیستن و حفظ پرنده جان در قفس تن.
با آرزوی سالمتی جسم و جان برای همه شما عزیزان،
بامهر
نیوشا صرافها – مبین
موسس و بنیانگذار مرکز یوگا درمانی شفا
دانشجوی پزشکی ـ تخصص در درمانهای طبیعی
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داستان کوتاه

بوی روم

از نوشین خورسندیان

در را باز کرد .پیرمردی دید با پوستی تیره .الغر بود و استخوانی .بلوز آبی
آسمانی اش بر جارختی تن آویزان.
با لبخندی به لب ،رو به پیرمرد گفت :سالم.
پیرمرد جواب دادِ :سالمُ ،دختَ ُرم.
دخترک گفت :بفرمایید ،کاری داشتین؟
جواب آمدِ :
مادرتون خونه اس؟
دخترک دستی به کمر زد و گفت :بگم کی باهاشون کار داره؟
آهسته گفتُ :بوی.
ابروهایش باال پریدند :تو ُبوی هستی؟
پیرمرد خودش را جمع و جور کرد و دستی بر موهای پرپشت سفیدش برد:
هاُ ،دختَ ُرم.
بار دیگر نگاهش ُسر خورد از سر تا پا ،و روی دمپایی هایش ثابت ماند.
وی خونه بغلی ،تو هستی؟
دوباره پرسیدُ :ب ِ
مادر از پشت سرش سرک کشید و گفت« :تو» نه« ،شما»! آدم به بزرگتر از
خودش «تو» نمی گه.
دخترک زیر لب نالید :آخه مامان ،می گه من ُبوی خونه بغلی هستم!
مادر چارچوب در را پر کرد و گفت :درست می گن .برو درست رو بخون.
پیر مرد سرخ شده بود .رو به مادر کرد و ابروهای سفیدش را باال بردِ :سالم
پیرن شکافته را بدوزین؟
خانم .شما چرخ خیاطی دارین؟ می شه درز یه َ
خنده صورت مادر را پر کرد و گفت :بله داریم .حتما هم می دوزیم .لباس
خودته یا مال آقاس؟
بیارمش سیت .آهسته لبخندی زد ،لب هایش قیطان
م
میر
ُ
گفت :مال خانمهُ .
مغازه خرازی بازار کویتی ها.
نمی دانست باالخره پیراهن را آورد تا درزش دوخته بشود یا نه ،تنها چیزی که
برایش مهم بود این بود که چرا به یک کسی مثل او می گویند «بوی» .خیلی
از خانه ها کلفت و نوکر و باغبان داشتند .تقریبا همه شان .اما این دیگر نوبر
بود که به این پیرمرد بگویند «بوی»!
پنج شنبه آخر سال بود .در خانه همه مشغول انجام کاری بودند ،خصوصا
مادر .دیروز تعدادی مهمان با ماشین های آخرین سیستم شان از تهران آمده
بودند تا سال تحویل را کنار آن ها باشند .رسم هر سال همین بود .مادربزرگ
«آخرین سیستم» را دوست نداشت و همیشه می گفت «اولین سیستم»!
دیدار بهانه ای بود برای فرار از تهران و لذت از هوای مطبوع جنوب و خصوصا
خرید از بازار کویتی ها و استفاده از امکانات شرکت نفتی ها .این را دیگر هر
خر کوری هم می دانست.
از شلوغی خانه استفاده کرد ،دل را به دریا زد .از خانه بیرون آمد .در باغ را باز
کرد .به محوطه پارکینگ مشترک بین خانه خودشان و همسایه رسید .کسی
نبود .در باغ همسایه را باز کرد .قدم به داخل باغ نهاد .باغی سرسبز ،پر از گل
های اطلسی ،الدن و شب بو .گل های ستاره ای در گلدان چشمک می زدند.
محو گل های صورتی همیشه بهار شد .تاب بزرگی در گوشه ایوان دیده می
شد .وسوسه شد روی آن بنشیند و تاب بخورد اما راهش را کج کرد .پشت به
شمشادهای تازه چیده شده و چمن های سرسبز ،به طرف در پشت ساختمان
رفت .در زد .صدایی شنیده نمی شد .نگاهی به باغچه پشت خانه انداخت.
تَما ِته های کال ،بادنجان های سبز،خیار چنبرهای رسیده ،باغچه سبزیجات؛
همه را در اندک زمانی از زیر نظر گذراند .دوباره در زد .این دفعه محکم تر.
صدای ِلخ ِلخ دمپایی آمد.
شماره  149بهمن ـــــ اسفند 139۲
صدا پرسید :کی یِن؟
دخترک گفت :منم .باز کن لطفا.
در روی پاشنه چرخید .صدای قیژقیژ در آزار دهنده بود .پیرمرد چنان پاها را به
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هم چسبانده بود که می توانست فکر کند دامن پوشیده نه شلوار ،دامنی بس
گشاد .نتوانست خط پاها را در شلوار پی بگیرد.
پیرمرد نگاهش کرد و گفت :هاِ ،سالم ُدختَ ُرم .چه ِ
شدن؟
دخترک دست پاچه و نگران گفت :سالم ،اما بعدش الل مونی گرفت .صدای
پرنده ها را می شنید .آب شلنگ ،کرتی را پر آب می کرد .بوی سبزی تازه در
محیط پخش بود .همه چیز را می دید ،می شنید ،حس می کرد اما از حرف
خبری نبود .معلم دیروز گفته بود« :هر که را اسرار حق آموختندُ ،مهر کردند
و دهانش دوختند».
پیرمرد کمکش کرد و گفتُ :بگو ُدختَ ُرم ،چیزی می خوی؟

دهان باز کرد و گفت :شما این جا زندگی می کنین؟
چین بین ابروانش مانند بیابانی که سال ها آب نخورده و ترک برداشته کمی باز
شد :ها خو این جا هستُم ،توی ُبوی روم.
ـ ُبوی روم که مال پسر بچه های جوونه!
بودم خو .نه مث حاال پیر.
ـ ُم ُنم یه روزی پسر بچه ج ُوون ُ
ـ می تونین کار ُکنین؟
ـ سعی خودمو می ُکنم.
ـ چرا خودتون رو بازنشست نمی ُکنین؟
از ته دل خندید و گفت :نوکری که باز نشستگی ندارهِ ،عزی ُزم.
دخترک این پا و اون پا کرد و ادامه داد :آقا جون ،بابابزرگم رو می گم ،اونم
پیر بود .دیگه کار نمی کرد .نه این که بازنشست شده باشه ،نهِ .ب َلک لیستش
کردن .جواب فحش یه انگلیسی رو داده بود .اخراجش کردن .سر ِجتی کار می
کرد .اما وقتی پیر شده بود بچه هاش کمکش می کردن .تا زنده بود می یومد
به َبنگله ی ما سر می زد .تو چرا نمی ری پیش بچه هات؟
ـ بچه ندارم ُخو!
ـ زنم نداری؟
ـ داشتُم .یه زن قشنگ ،عزیز نازیَ .مقناش تا رو ِزمین می کشید! یه بِچه هم
داشت که گرفتُمش .عمرش به دنیا نبود .زود رفت و ُمنو تنها گذاشت.
ـ برو پیش بچش.
ـ باباش َو ِرش داشت.
ـ یعنی هیچ کس نداری؟
ـ چرا عزی ُزم ،خدا رو دارم .با ای صاحاب!
ـ این که صاحابت نیس یه کارمند معمولیه .آدم خوبیه؟
ـ چه بگم؟ هسش .سایه َس ُرمه.
ـ کاشکی برای ما کار می کردی.
ـ شما که خودتون ننه دارین.
ـ آخه ننه پیره .دیگه نمی تونه کار کنه.
پیرم.
ـ خو ُم ُنم ُ
ـ اما تو مهربونی.
ـ ننه ُخو مهربون ِت ِرن.
ـ آره ،اما دوست داشتم دو تاتون برای ما کار می کردین.
ـ حاال که نمی شه .چه ُکنم.
ـ میذاری خونتو ببینم؟
ـ اگه صاحاب بفهمه قیومت می کنه!
ـ زودی نگاه می کنم ،می رم.
برگشت .هنوز لباس آبی اش بر جا رختی تنش آویزان بود .دمپایی اش را بر
زمین می کشید و می رفت .حیاط تمیز و پاکیزه بود پر از گلدان های کاکتوس.
ردیف آشپزخانه ،دو تا اتاق و بعد دستشویی را در سمت چپ نگاه کرد.
کنار دستشویی را باز کرد و گفت :اینم ُبوی روم.
در
ِ
پیرمرد ِ
آهسته سرش را داخل اتاق کرد ،مقوایی روی زمین بود .باالترش زیلویی پاره
پوره .یک هیتر برقی و رویش یک کتری سیاه .گوشه اتاق روی زیلو یک دست
رختخواب نیمدار بود .بر روی دیوار نوشته شده بود« :خدا بزرگ است».
دستش را برقلب کوچکش گذاشت و پرسیدُ :بوی روم شما اینه؟ ما خیلی هوای
ننه رو داریم .اتاقش کولر داره .بخاری برقی داره .فرش دستباف توش پهنه.
رختخوابش مثل ُگله .من بعضی شبا پیشش می خوابم ،با گیسای سفیدش
بازی می کنم.
با صدای فریادی هر دو از جا پریدند .نفهمید چطور خودش را از حیاط به
محوطه باغچه پرت کرد .کسی او را ندید .به گلدان کاکتوس خورد .نزدیک بود
خار کاکتوس در تنش فرو برود.
صاحاب فریاد زد :کدوم گوری هستی؟ چه می کنی؟ چند دفه صدات کنم؟
بوی!
اومدم صاحاب.
اومدم.
جواب شنید:
ُ
ُ
روز عید خانه شلوغ بود .از خانه بیرون آمد .او را دید که پیرهن نو سفیدی

پوشیده بود اما با همان دمپایی و همان شلوار .شیشه شیری دستش بود.
شیر شرکتی گرفتی؟
دخترک پرسید :رفتی ِ
پیرمرد جواب داد :هاُ ،خو.
ـ عیدت مبارک .راستی اسم راس راسیت چیه؟
ـ ِ
نوکرت ،عبود.
دست دراز کرد و گفت :اینم عیدیت عبود.
ـ ای خو خیلی پو ِلن .بیس ِ
تومنن! عبود دستش را با شرم جلو آورد.
ـ عبود چرا دستت کبود شده؟ خوردی زمین.
ـ نه .خدا َز َدتم.
ـ چی شده .بگو بهم.
ـ ُ
بگم بیشتر می زنن!
ـ کی؟
ـ صاحاب و خانمش .تو رو ارواح خاک بابابزرگت به کسی ِنگی ها!
ـ من به کسی چیزی نمی گم .همیشه می زننت؟
ـ ها.
ـ چرا؟
ـ نمی ُدونم .خدا کسی رو ِنزنه!
نگاهش به آسمان ابری افتاد و ابرهای تیره.
فردا با بچه ها توی باغ بازی می کرد .عبود از پول عیدی سیگار خریده بود،
روی سکوی دم در نشسته بود ،سیگار دود می داد و با استکان چایی اش بازی
انگشتی ابری به پا داشت .ناخن های پایش بلند و نامرتب از
دمپایی
می کرد.
ِ
ِ
زیر شلوار کوتاهش نمایان بود ،قوزک پایش دیده می شد .بچه ها را با خنده
نگاه می کرد .دخترک شعر می خواند و بچه ها تکرار می کردند« :جیغ بنفش،
ابر کبود ـ شیشه شیر دست عبود»...
همه می خندیدند .دخترک آهسته اشکش را پاک می کرد.
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود

www.pccus.org

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  )150مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا 31
ژانویه به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552
شنبه 22مارس 2014

جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان و انجمن متخصصین ایرانی
تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

چهارشنبه سوری با همکاری خانه ایران و انجمن متخصصین ایرانی
سه شنبه  18مارس  2014از ساعت  7بعد از ظهر در

NTC Park: 2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

سیزده بدر با همکاری انجمن متخصصین و خانه ایران
یکشنبه  30مارس  2014از ساعت  10صبح

NTC Park: 2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی تلفن)858( 717_6389 :

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

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

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

یکشنبه  9مارس 2014

جشن سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن در مدرسه ایرانیان

از ساعت  10صبح تا  12ظهر

 15مارس  2014جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو
کالسها:

شعبه اول :روز های یکشنبه از  9:30صبح تا  1بعد از ظهر

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

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552

بازار خیریه یک دالر در ماه یکشنبه  9مارس 2014
 10صبح تا  12ظهر درمحل مدرسه ایرانیان سن دیگو

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150
FundـMonthـaـhttp://www.facebook.com/pages/Dollar

انجمن متخصصین 6232 :ـAIAP )858( 207
جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

انجمن دانشجویی ایستاwww.istaucsd.org :
)ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego

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

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

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

نایاک www.niac.org NIAC

National Iranian American Councel

شعبه دوم :روزهای پنجشنبه  6ـ  8بعد از ظهر

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

آکادمی رقص های ملی  9355ـ)858( 552

ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM 1:00 PM
روز های یکشنبه از  9:30صبح تا  1بعد از ظهر
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129

جهت درج آگهی لطفا با تلفن

858-552-9355

email: pcc@pccsd.org

تماس حاصل فرمائید

www.aiap.org

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
)Iranian-American Center (IAC
6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
Tel (858) 552-9355

مرکز دنیای موسیقی

Center for World Music
www.centerforworldmusic.com
Coast Blvd. La Jolla, CA 92037 1133
http://nakhnamaa.blogfa.com
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هابیل و قابیل
قابیل :دیدی باالخره تحریم ها کار خودش رو کرد و جمهوری اسالمی را پای میز
مذاکره آورد .تو همیشه می گفتی تحریم ها فایده نداره و فقط روی مردم عادی
اثر می ذاره .خودت بارها و بارها گفتی که دولت ایران از این تحریم ها استفاده
می کنه که فشار روی مردمو توجیه کنه .که مثال دشمن خارجی و ابر قدرت
آمریکاس که این فشارهای اقتصادی رو وارد می کنه و ما تقصیر نداریم و به قول
معروف هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید .دیدی چقدر تاثیر داشت؟ اگر
تحریم ها نبودن اآلن ایران بمب اتمی شو ساخته بود و دیگه تنابنده ای حریفش
نبود .قبول می کنی اشتباه می کردی؟ اآلنم به نظر من نه تنها نباید تحریم رو
کم کنن که باید بیشتر کنن تا قال قضیه کنده شه.
هابیل :اوال مطمئن باش اگه اشتباهی کرده باشم خودم این قدر شهامت دارم
که به اون اعتراف کنم .صحبت من کلی تر از این حرف ها بوده و هس .می
گم اصال به آمریکا چه که واسه مردم و کشورهای دیگه خط و نشون بکشه.
اون همه سال تحریم رژیم صدام نتیجه اش چی شد؟ جز این که هزاران نفر به
خاطر کمبود دارو و مواد غذایی از بین رفتن؟ تازه بعدش هم اونایی که جون
سالم به در بردن بمباران و کشتار نصیبشون شد .همینو می خوای؟ می خوای
سرنوشتی مث عراق نصیب ایران بشه؟ مسلم بدون دوستای جنگ طلبت توی
کنگره همینو میخوان .اونا هیچ درسی از عراق نگرفتن .البته اونا درس پذیر هم
نیستن .اونا از یه طرف جنگ های اسرائیل را براش انجام می دن از طرف دیگه
به کارخونه های اسلحه سازی و ماشین عظیم نظامی خدمت می کنن .واسه
اونا اهمیتی نداره هزاران نفر از کمبود دارو و غذا تلف بشن یا زیر بمباران .اونا
جنگ می خوان .تو هم این جوری فکر می کنی؟
قابیل :مغلطه می کنی ها! من کی گفتم طرفدار جنگم؟ می گم اگه ایران
صاحب بمب اتمی بشه همه منطقه رو به خطر می اندازه .اون موقع اینا به
راحتی به آرزوشون که نابودی اسرائیله دست پیدا می کنن و تمام منطقه رو
زیر سلطه می گیرن .می تونن جریان نفت خلیج فارس رو قطع کنن .به هیچ
وجه نباید گذاشت ایران به بمب هسته ای دست پیدا کنه .اگه آمریکا جلوشو
نگیره ،کی بگیره؟ این چرندیاتی هم که می گن ما فقط دنبال استفاده صلح
آمیز اتمی هستیم هم همیشه چرته .هم تو می دونی و هم من که اینا یه روده
راست تو دلشون نیست .من شک ندارم دنبال بمب هستن .اگه دنبال بمب
نبودن چرا این مراکز مخفی رو علم کردن؟ چرا بازرسای سازمان انرژی اتمی رو
راه نمی دن؟ حاال اومدن می گن اصال خالف شرعه و فتوا دادن که بمب اتمی
حرامه .من که یه لحظه هم باور نمی کنم که اینا فقط دنبال مصارف انرژی
و پزشکی باشن .بنابراین نه تنها تحریم ها رو باید سفت تر و طوالنی تر کرد،
بلکه در صورتی که ایران کلک بزنه باید مراکز اتمی رو کوبید .اگه آمریکا نکنه
اسرائیل این کارو خواهد کرد .همون طور که مال عراق و سوریه رو زد آب هم
از آب تکون نخورد!
هابیل :تو می دونی که من نه تنها مخالف بمب اتمی ام ،حاال مال هر کسی که
می خواد باشه ،اصال مخالف انرژی اتمی ام .اعتقاد دارم که انرژی اتمی و راکتور
اتمی فاجعه سازن .همین ژاپن رو ببین ،یعنی یکی از پیشرفته ترین کشورهای
دنیا ،ببین چند سال بعد از سونامی هنوز نتونسته راکتورهاشو بی خطر کنه!
حاال این که رژیم ایران می خواد بمب درست کنه یا فقط دنبال انرژی صلح
آمیزه ،من هم با تو هم عقیده ام ،حتما کاسه ای زیر نیم کاسه هست .اگه نگم
همه مسولین رژیم ،یه قشر پر قدرتش دنبال بمبه .این رو هم تو در نظر بگیر
که ده پونزده ساله که سی آی ای ،موساد و بقیه سازمان های جاسوسی و دولت
هاشون ادعا می کنن که ایران تا  9ماه دیگه صاحب بمب می شه .این هم واسه
ترسوندن مردمه .من مثل هر آدم عاقل دیگه ای طرفدار تشنج زدایی ام .حاال
که دولت ایران حاضره مذاکره بکنه ،دولت اوباما هم حاضر به مذاکره س ،نباید
فرصت رو از دست داد .این که شدت تحریم ها بوده که ایران رو پای میز مذاکره
139۲زیاد اهمیت نداره .مهم اینه که تنش کم
اسفندبوده،
دیگه ای
کشونده و یا اصال دالیل
شماره  149بهمن ـــــ
می شه .وضع اقتصادی ایران بهتر می شه ،فشار روی مردم کمتر می شه .این
کجاش بده؟ تو چرا سنگ جنگ و بمباران رو به سینه می زنی؟ آیا می خوای
ایران به سوریه و مصر و عراق تبدیل بشه؟ ببین چه بالیی سرشون اومده؟ می
20
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مذاکره یا جنگ؟
خوای اسرائیل و یا دیوونه هایی مثل رامزفلد و ِچینی مراکز اتمی رو بمباران
کنن؟ می تونی تصور کنی چه ضایعه وحشتناکی از نشت مواد رادیو اکتیو می
تونه به وجود بیاد؟
قابیل :پس هنوز قبول نمی کنی که تحریم ها باعث این شده که ایران پای
مذاکره بیاد؟
هابیل :تحریم ها بی اثر نبوده ولی به نظرم دلیل مهم تری وجود داره .اونم
اینه که دوره حکومت های پوپولیستی و شعاری مثل چاوز و احمدی نژاد سر
اومده .این رژیم ها از لحاظ ایدئولوژی و اقتصاد به بن بست رسیدن .اینا باید
به سرمایه داری داخلی و خارجی فرصت رشد بدن که بقای خودشونو تضمین
کنن .اینه که چهره های معتدل تر روی کار می آن ،و اال از درون می پاشن.
به نظر من تدریجا فشار روی مردم هم کم می شه .اگه ایران از این ایزوله بودن
در بیاد بزرگترین رقیب کشورایی مثل عربستان سعودی و اسرائیل می شه.
اگه این با رفورم های سیاسی و اجتماعی داخلی هم همراه باشه به نفع مردم
هم خواهد بود .آلترناتیو دیگه ای نیست .بعد از دیدن ثمرات «بهار عربی» در
کشورهای منطقه ،به نظر می آد که هم مردم داخل و هم مهاجرین اکثرا به این
نتیجه رسیده اند که به این رفورم ها دل ببندن بهتره .به نظر من هم خیلی
غیر مسوالنه اس که آدم از جریاناتی حمایت کنه که طرفدار فشار بیشتر روی
مردم و یا ایجاد تشنج و جنگن.
قابیل :اینایی که تو می گی همه اش تئوریه .به نظر من دولت ایران این چهره
رو ساخته که فشار تحریم ها رو کم کنه .همین قدر که فشار کم بشه دوباره
همون موش و گربه بازی ها شروع می شه .واسه همین می گم فشار رو نباید
کم کرد .با اینا باید با زبون زور و فشار طرف شد .تنها زبونیه که می فهمن!
هابیل :آخه این همه سال زبون زور و فشار چه کار کرده؟ می دونی که  10سال
پیش یعنی زمان خاتمی ،دولت ایران خودش پیشنهاد مذاکره و کم کردن تشنج
رو مطرح کرد .اون موقع جورج بوش و کاندولیزا رایس پیشنهاد رو رد کردن و
سیاست فشار رو پیش گرفتن .اون موقع ایران صد تا سانتریفوژ داشت .سیاست
فشار شما باعث شد که االن بیست هزار تا سانتریفوژ داره .سیاست زور و بی
مسولیتی این جوری عمل می کنه .این سیاست توی هیچ کشوری درست و
حسابی عمل نکرده چون دولت ها فشارو منتقل می کنن به مردمشون و بقا
پیدا می کنن .ده ها نمونه ش رو توی چهل پنجاه سال گذشته دیدیم .برعکس،
سیاست درهای باز و عدم تشنج همیشه نتیجه ای درست می ده .اینایی که
مخالف تشنج زدایی اند ،منافع شون این جوری ایجاب می کنه .اونا می خوان
اسلحه شونو بفروشن .اونا محتاج دشمن خارجی ان .تا شوروی بود کارشون
راحت بود .ولی حاال تو هر جای دنیا به خصوص تو خاورمیانه تشنج ایجاد می
کنن .ببین این همه پایگاه نظامی که در سراسر دنیا درست کردن ،این همه
زیردریایی ،ناوهای غول پیکر ،هواپیماهای عجیب و غریب رو می خوان چکار
کنن؟ بیش از نصف درآمد آمریکا هزینه نظامی می شه .خوب اگه تشنج و جنگ
نباشه ،اینا می خوان چکار کنن؟ چارتا ریش پشموی القاعده که کفایت نمی
کنه! اینا جنگ می خوان .برای همین جای تاسفه که آدمایی مث تو توی این
دام می افتن و کارهای اونا رو توجیح می کنن .خوشبختانه اوباما تا حاال جلوی
اونا وایساده .هم در مورد سوریه و هم در مورد ایران .باید از کارهایی که باعث
کم شدن تشنج می شه حمایت کرد .خوشبختانه در سطح دنیا هم داره این
طرف وزنه سنگین تر می شه و من برخالف تو به آینده دوستای جنگ طلبت
زیاد امیدوار نیستم.
قابیل :مساله دنباله روی نیس .مردم امیدوارن که این تحریم ها و احیانا
بمباران محدود و یا اصوال هر جور فشار دیگه ای باعث بشه اوضاع عوض بشه
و اینا برن .سی و پنج ساله اآلن! این همه آدم تو سراسر دنیا پراکنده ان .این
همه فشار روی مردمه .ارزش پول مملکت بیشتر از چهار صد برابر کم شده.
تورم رسمی بیشتر از سی درصده .بیکاری که دیگه نگو .دیگه حتی زحمت
نمی دن که آمارش رو بگیرن .آخه تا کی این وضع ادامه پیدا کنه؟ من نمی

خوام مثل سوریه و عراق بشه .ولی آخر اینم که وضع نشد .این که دلتون
رو خوش کنین که این یکی بیشتر لبخند می زنه و اون یکی بهتر انگلیسی
صحبت می کنه که کار نشد .این جوری شماها الکی دلتونو خوش می کنین
که این رفورمیسته و اون یکی پوپولیسته .اینا همش کشکه! اینا همه سرو ته
یه کرباسن .این جوری ها هم رفتنی نیستن .فقط دارن وقت می خرن .باید
این قدر فشار گذاشت روی اینا که از تو فرو بریزن.
هابیل :ببین ،تجربه نشون داده که هر وقت ایران مورد حمله نظامی قرار
می گیره مردم متحدتر می شن .پشت دولت وا می ایسن .ببین کشورهای
 5+1به رهبری آمریکا چند ساله دارن تالش می کنن که تحریم ها و محاصره
اقتصادی رو بیشتر کنن که ایران رو پای میز مذاکره بیارن .خب حاال ایران
آماده مذاکره هست .پس چرا کنگره و به خصوص اون مواجب بگیرهای ای
پک می خوان تحریم های جدید اعمال کنن .اگه این کار بشه نتیجه اش
این می شه که ایران مذاکره رو ول کنه .کشورهای متحد آمریکا هم وقتی
می بینن آمریکا جدی نیست و زیر حرف خودش می زنه این اعتالف هم به
هم می خوره و دوباره می شه همون آش و همون کاسه .به اضافه این که
نیروهای راست و نظامی توی رژیم ایران هم حرفشون ثابت می شه و دور
می گیرن .بنابراین بهترین راه اینه که مذاکرات روند خودشو طی کنه ،ایران
دست از سر بمب اتمی برداره ،محاصره اقتصادی و تحریم برداشته بشه و
درهای مملکت باز بشه .مسلم بدون بزرگترین ضربه به نیروهای راست و
جنگ طلب در دو طرف ،عادی شدن رابطه ایران و آمریکاست .باز شدن
مملکت امکان گشایش سیاسی رو هم به مراتب بیشتر می کنه .باالخره
درست می شه!!
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بررسی فیلم

بهنام حیدری

ِ
برف روی کاج ها
کارگردان :پیمان معادی
سال تولید۱۳۹۲ :
ِ
ِ
فیلم
"برف روی کاج ها" نخستین تجربه ی پیمان معادی پس از ساختن چندین
ِ
کوتاه است .او پس از نقش آفرینی در فیلم های "جدایی نادر از سیمین )نادر) و
"درباره الی" (پیمان) به عنوان بازیگری صاحب سبک شناخته شده است .اولین
ِ
کوتاه معادی "ماتیک" نام داشت که فیلمی تجربه گرا در سینما ی مستقل
فیلم
ِ
نام رویا است ،که پیانو
محسوب می شد.
"برف روی کاج ها" داستان زنی به ِ
تماس تلفنی متوجه می شود که همسرش
تدریس می کند .او یک روز ،طی یک
ِ
بین این اتفاق تلخ و عرف جامعه ی اطرافش بر
به او خیانت کرده است .حاال او ِ
سر دو راهی قرار می گیرد.
ِ

نقش زن در سینما ی ایران ،چه
ِ
شخصیت فیلم ،و چه در
قالب
در
ِ
قالب کارگردان ،همواره یکی از
ِ
فیلمسازان
بزرگترین دغدغه های
ِ
ایرانی بوده است .در بسیاری از
موارد کارگردانان در نمایش نقش
دچار بحران کلیشه شده اند،
زن
ِ
ِ
تاثیر مرد (که
تحت
و او را شخصی
ِ
در جامعه ی مرد ساالرانه به برادر،
پدر و نهایتان به شوهر ابالغ میشود)
نشان داده اند .در این بین افرادی
چون بیضایی بعد جدیدی از زن را به
سینما ی ایران معرفی کردند .گلرخ
کمالی در "سگ کشی" و چکامه
چمانی در "وقتی همه خوابیم" نمونه
هایی از زنان آزاد و قدرتمند هستند که استقاللشان در داستان نتیجه ی
ِ
جایگاه اجتماعی شان است .اما زن در فیلم پیمان
رفتار هوشمندانه ،دانش و
ِ
معادی وجهه ی دیگری از حضورش را به نمایش می گذرد .معادی ،با این
شخصیت زن در ِ
ِ
"برف روی
فیلم ثابت کرد که به دنیای زنانه کامال آگاه هست.
کاج ها" نمونه یی است که مشابهش را خیلی کم دیده ایم .یکی از نکات بسیار
ارزشمندی که معادی در پرداخت شخصیت رویا از آن استفاده کرده  ،پرهیز از
مغلطه و شلوغ کاری پس از متوجه شدن خیانت همسرش به وی است .رویا
ِ
موقعیت سخت قرار میگیرند ،رفتار نمی
همانند بسیاری از زنانی که در این
کند .او خود را زندانی نمی کند و ارتباطش را با دوستان و خانواده اش قطع
نمی کند .ما با زنی مواجه می شویم که بعد از چنین شک بزرگی به زندگی
عادی خود ادامه می دهد و حتی با وارد شدن به یک رابطه جدید وکنار
گذاشتن ترس های زندگی گذشته اش ،مثل رانندگی ،سعی در دوباره جوان و
آخر آن است؛ جائی
شاداب شدن دارد .اما عمیق ترین نکته ی فیلم،
سکانس ِ
ِ
تمام حس های
پشیمان خود می ایستد ،و شجاعانه از
شوهر
که رویا روبروی
ِ
ِ
ِ
فیلم معادی از
که
است
سکانس
همین
در
درست
و
زند.
می
حرف
درونی اش
ِ
سایر فیلم های این چنینی متمایز می شود .رویا محکم و استوار از خواسته
ِ
ِ
اعتقادت دیگران می بندد.
هایش سخن می گوید ،و چشم بر سنت ها و
139۲
بهمن ازـــــ
دادن 149
شماره
ِ
اسفند ِ
توجه فیلم است که بسیار دقیق و
قابل
نکات
دیگر
روزمرگی
نشان
ِ
درست به آن پرداخت شده است .در سکانسی از فیلم ،ما می بینیم که رویا و
حال
خوردن شام هستند .علی
علی(همسر رویا) در حال
بدون توجه به رویا ،در ِ
ِ
ِ
ِ
22
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بدون توجه به علی در حال خمیازه کشیدن است .ناگهان
مطالعه است ،و رویا
ِ
شدن غذا ی
علی به رویا می گوید که اگر خسته است ،مجبور نیست که تا تمام
ِ
اصرار به ماندن می کند ،اما سپس عذرخواهی می
علی صبر کند .رویا در ابتدا
ِ
تنهائی خود دست از خوردن
میز شام را ترک می کند .سپس ،علی در
کند و ِ
ِ
دادن این سکانس سعی بر
می کشد و به فکر فرو می رود.معادی با نشان
ِ
گفتن این نکته دارد که بعد از چهارده سال زندگی مشترک ،رویا و علی حرفی
ِ
با یکدیگر ندارند ،و تنها از روی اجبار و احترام وقتشان را می گذرانند" .برف
روی کاج ها" همچنین اشاره ای به زندگی های مشترکی دارد که زن و شوهر
در آن آنچنان با یکدیگر غریبه شده اند که حتی از مهم ترین اتفاقاتی که در
زندگی شریکشان رخ می دهد ،آخر از همه خبردار می شوند .رویا آخرین فردی
داستان خیانت خبر دار میشود .بیتفاوتی ،رخوت و نوعی دلزدگی در
است که از
ِ
رفتارهای هر دوی آنها به چشم میخورد؛ گویی زندگی این دو دچار یکنواختی
و بی تفاوتی عمیقی شده است.
ِ
بودن آن است ،که نه تنها فضای
نکات قابل تامل فیلم ،سیاه و سفید
یکی از
ِ
فیلم را رئال نشان نمی دهد ،بلکه ذهن بیننده را درگیر چرایی این مساله می
بودن فیلم ،فضای آن را طبیعیتر جلوه می
کند .برخی معتقدند که سیاه و سفید
ِ
دهد ،اما این مساله باعث می شود در
ِ
طبیعت می گذرد،
سکانس هایی که در
مثل برف کمتر شود .اما
نمود عناصری ِ
بودن
تحلیل دیگری که بر سیاه و سفید
ِ
ِ
فیلم می شود انجام داد این است که
سردی
این امر تالش بر این دارد که
ِ
زندگی معمولی زنی که همیشه در خانه
است را نشان دهد .زندگی خلوت و سرد
که همواره در حال تکرار شدن است.
دو نکته ی بسیار خوبی که در زیبایی
های بصری در آن استفاده شده است،
موسیقی بسیار زیبا ی کارن همایون فر،
و فیلمبرداری چشم نواز محمود کالری
است .موسیقی آرام و هماهنگ کارن
همایونفر بسیار بر فضای فیلم نشسته
است ،و فضا را بسیار درام جلوه می
دهد .همچنین استفاده ی بسیار کم از
این موسیقی) تنها در  ۲سکانس( ،فیلم را در مرز بین درام و رئال نگاه می
دارد .این امر در فیلم برداری نیز بسیار صحت دارد؛ در بعضی موارد از دوربین
ِ
معروف سینما ی رئال است ،و در سکانس
روی دست استفاده شده که تکنیک
های دیگر ،کالری از شیوه ی فیلمبرداری کالسیک استفاده کرده است.
فیلم "برف روی کاج ها" هرچند در جشنواره فیلم فجر ۹۰جوایزی را از آن خود
کرد اما تا اردیبهشت سال  ۹۲اجازه ی اکران پیدا نکرد .این فیلم نامزد سه
جایزه از بخش نگاه نو (فیلم های اول) از جشنواره فیلم فجر بود .بهترین
فیلمنامه ،بهترین کارگردانی ،و بهترین بازیگر نقش اول زن (مهناز افشار) ،که
فقط دیپلم افتخار همین مورد آخر را برد .این فیلم همچنین در بخش سودای
سیمرغ (مسابقه سینمای ایران) نامزد بهترین بازیگر نقش دوم زن (ویشکا
آسایش) بود .در آخر برف روی کاج ها بر حسب آراء تماشاگران توانست سیمرغ
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را نصیب خود کند.
شاید تماشای فیلم "پرویز" بخاطر خشونت تکان دهنده و دردناکش در دل روایت
آرام و مالیم و ساکنش برای بعضیها تجربه خوشایندی به نظر نرسد ،اما فیلمی
بسیار دیدنی و به یادماندنی است که قصه تلخ و خشن خود را در سبک بصری
زیبا و شاعرانهای می گنجاند که تا مدتها نمی توان لذت آن را از یاد برد .این
فیلم به تازگی در جشنواره ی فیلمهای ایرانی ِ سن فرانسیسکو به نمایش در آمد
کسب  ۵جایزه از این جشنواره شد ـ
و موفق به
ِ

بقیه سرمقاله
و اجتماعی خود دارند سپاسگزارم .این اعتماد آسان بدست نیامده و ثمره
سال ها فعالیت خستگی ناپذیر گروه محدودی از هموطنان فعال بوده که در
این سازمان ها از وقت و زندگی خود در راه خدمت به جامعه گذاشته اند.
کانون فرهنگی ایرانیان در بیست و پنج سال گذشته با فعالیت مستمر در
حفظ و اشاعه فرهنگ و زبان پارسی در قالب مدرسه ایرانیان ،مجله پیک و
برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی ،اعتماد جامعه ایرانی را به خود جلب
کرده است .به همین دلیل وقتی برنامه خود را برای ایجاد مرکز ایرانیان مطرح
کرد بالفاصله با حمایت سازمان های دیگر و جامعه ایرانی ـ آمریکای در کل
مواجه شد و توانست طی این مدت نسبتا کوتاه بیش از نیم میلیون دالر جمع
آوری کند .زمانی که در روز گشایش مرکز اعالم شد که برای خرید و تجهیز
مرکز بقیه پول را وام گرفته ایم ،در کمتر از  10دقیقه بیش از هفتاد هزار دالر
جمع آوری شد .آیا بودن در این جامعه افتخار آفرین نیست؟ آیا این اعتماد
و اعتقاد مردم به کاری که ما انجام می دهیم غرور انگیز نیست؟ وقتی بچه
هایی که به مرکز می آیند می بینند که اسم آنها یا والدنیشان جزو بنیانگذاران
مرکز آورده شده ،چه احساس غروری به آنان دست می دهد .آیا این با پدیده
ای دیگر قابل تعویض است؟
به آن دوست عزیز گفتم نمی دانم اگر آب و هوای خوب سن دیگو به تنهایی
عامل گرد آمدن این انسان های خوب در این شهر شده یا نه ،ولی بطور مسلم
عوامل دیگری در این موفقیت ها و ایجاد این محیط سالم موثر هستند .اجازه
بدهید پاسخ این سوال را به شما محول کنیم ،شما چه فکر می کنید؟ شما
چه عواملی در جامعه ایرانی – آمریکایی سن دیگو می بینید که در شهرهای
دیگر کمتر وجود دارد؟ لطفا پاسخ های خود را از طریق ای میل زیر برای ما
ارسال فرمائید.
pcc@pccsd.org
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نیز به حافظ شیرازی داشت  2ـ سم ـ باغی معروف در شهر شیراز  3ـ
وطن ـ سال گذشته ـ توان و نیرو  4ـ بخشی از بدن آدمی ـ در صندوق
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اندیشه و نیت ـ از نوشته های جالل آل احمد.

عمودی
 1ـ شهری در استان گیالن ـ یکی از ایالت های کشور ایاالت متحده آمریکا
 2ـ از رنگ ها ـ برای شخم زمین بر گردن گاو نر می بندند  3ـ طعم ـ
در حال گذار از کودکی به دوران جوانی است ـ رها و از بند رسته  4ـ از
فلزها ـ بندری در جنوب فرانسه  5ـ جنس مذکر ـ مهیا و آماده شده ـ
از حبوبات  6ـ پایتختی در شرق آسیا ـ از رودخانه های مرزی ایران  7ـ
ناگواری و سختی ـ شهر و استانی در ایران  8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ  9ـ مرکز استان کهگیلویه و بویر احمدی ـ برابر  10ـ چین و چروک
چوست صورت ـ قبیله ی نیمه وحشی مغول که به رهبری آتیال نیمی از
اروپا را به ویرانی کشیدند  11ـ حشره ای که آفت کشاورزی است ـ خنده
دار و شوخ طبعانه ـ مروارید  12ـ کشتی جنگی ـ فوت و از میان رفتن
 13ـ روادید ـ به چیزی وابستگی و الزام داشتن ـ از پستانداران گیاهخوار
وحشی  14ـ گل سرخ ـ ضمیر اشاره به نزدیک  15ـ همگام شدن با دیگری
و کمک رساندن به او ـ یکی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی.

شماره  149بهمن  -اسفند 23 139۲

