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ایمان بیاوریم به آغاز فصل «گرم»!!
در روز  21سپتامبر گذشته ،همزمان با برگزاری گردهمایی سران کشورهای جهان در سازمان ملل ،بزرگترین
تظاهرات محیط زیست در نیویورک در حوالی سازمان ملل برگزار شد .در همان روز در بسیاری از شهرهای دیگر
آمریکا ،از جمله سن دیگو ،و در نقاط دیگر جهان هم تظاهرات گسترده به همین منظور برگزار شد .در تظاهرات
نیویورک تعداد زیادی از سیاستمداران از بانکی مون ،دبیر کل سازمان ملل گرفته تا هنرپیشگان مشهور سینما
شرکت داشتند .صدها هزار نفر خیابان ها را پر کرده و با شعار و مصاحبه های مختلف به آگاه سازی مردم از
خطر تغییرات شدید جوی ،از گرم شدن زمین ،از ذوب شدن سریع یخ های قطب ،از به زیر آب رفتن قریب
الوقوع بسیاری مناطق و کشورهای جزیره ای و از بی خانمان شدن میلیون ها نفر هشدار دادند .جالب توجه این
که یک چنین واقعه ای و چنین گردهمایی بی سابقه ای فقط حداکثر  2تا  3دقیقه از وقت شبکه های خبری را
به خود اختصاص داد .چرا که برای شبکه های خبری سر بریدن های داعش الویت داشت و حتی اخبار شیوع
و کشتار ایبوال در آفریقای غربی برای آنها جالب تر از این هشداری بود که میلیون ها نفر برای آن به میدان آمده
بودند .بعد از آن هم کمتر خبری از این تظاهرات و اعتراضات دیده یا شنیده شد .این پدیده جدی ترین خطری
است که دیر یا زود گریبان همه  7میلیارد نفر انسان ساکن کره زمین و همه جانوران و گیاهان را خواهد گرفت.
سال هاست شماری از دانشمندان در سراسر دنیا زندگی خود را در راه فهمیدن دالیل این تغییرات و یافتن
راهبردهایی برای جلوگیری و یا حداقل کاهش سرعت آن وقف کرده اند .نتیجه گیری کلی محققین این بوده
است که از زمان انقالب صنعتی آلوده ساختن جو شروع شده و رشد روز افزون پیدا کرده است .اکثر قریب به
اتفاق دانشمندان بر این باورند که بشر نقش عمده ای در ایجاد این شرایط داشته و به همین ترتیب می تواند
نقش موثری در جلوگیری از گسترش و کاهش آن داشته باشد .ولی همان طور که می دانید قضیه به اینجا ختم
نمی شود .نیروی عظیمی به عنوان منکران تغییرات مخرب جوی وجود دارد ،که از قدرت زیادی هم برخوردارند،
همه هم و غم خود را به کار گرفته اند تا خالف آن را ثابت کنند .این عده یا کال منکر این پدیده هستند و آن را
به مسخره گرفته و ساخته و پرداخته عده ای دانشمند بی کار و لیبرال می دانند و یا این که بعضا این تغییرات
را منکر نشده ولی آن را ناشی از تغییرات طبیعی و دوره ای کره زمین می دانند و چند به اصطالح دانشمند را
هم به عنوان شاهد خود اجیر کرده و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می دهند.
عده زیادی از مردم به صورت فردی به سهم خود تالش می کنند از این روند مخرب جلوگیری کنند .ولی همه
می دانیم که این کوشش های فردی هر چند الزم است ولی کافی نیست و دولت ها هستند که با وضع قوانین و
اجرای آن می توانند از آلودگی بیشتر اتمسفر جلوگیری کنند .متاسفانه آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و
قدرتمندترین دولت دنیا ،نه تنها یکی از آلوده گران عمده جهان بلکه یکی از منکران عمده تغییرات مخرب جوی
است .در نشست های عمده محیط زیست در جهان ،آمریکا نه تنها از امضای قرار دادهای کاهش دهنده آلودگی
خودداری می کند ،باعث می شود که آلوده گران عمده دیگر نظیر چین و هند هم به این پیمان های جهانی
نپیوندند .کنگره آمریکا در حال حاضر با خودداری از وضع قوانین کاهش کربن و آلودگی با بهانه های واهی،
مانند رشد بیکاری و کاهش رشد اقتصادی ،جلوگیری کرده و می کنند .واقعیت این است که این نمایندگان
سردر آبشخور شرکت های عظیم نفتی ،زغال سنگ و صنایع سنگین دارند و حفظ منافع آنان را وظیفه خود
می دانند و نه دفاع از منافع مردم حوزه انتخابی خود را .برای من جالب بود که ببینم چه کسانی در کنگره و با
چه سابقه علمی منکر گرمایش زمین و تغییرات مخرب جوی هستند .در مجلس نمایندگان ،کمیسیونی تحت
عنوان علوم و تکنولوژی وجود دارد .اگر قرار است الیحه ای برای بهبود شرایط جوی به مجلس بیاید باید از
طریق این کمیسیون ارائه شود .در نشستی که چند هفته قبل ،نماینده پرزیدنت اوباما با این کمیسیون داشت
و شبکه سی اسپن آن را پخش می کرد با واقعیتی دردناک روبرو شدم ،و آن کم سوادی و درک علمی ناچیز
برخی از نمایندگان بود که حتی بعید می دانم بتوانند درس علوم کالس سوم ابتدایی را قبول شوند .این که آیا
این نمایندگان که سیاست گذاران علوم و تکنولوژی کشور هستند واقعا بی سوادند یا تظاهر به بالهت می کنند
تفاوتی در کل معادله ایجاد نمی کند .ای کاش نمایندگان مجلس هم مانند رانندگان «نزکار» برچسب و عالمت
صاحبان خود را بر روی لباس های خود می چسباندند که قضیه دست کم برای مردمی که هنوز شک دارند
روشن شود .خالصه کالم این که تا چنین نمایندگانی در این مصدر نشسته اند ،تصویب قانونی که بتوانند آمریکا
را وادار به پیروی از دیگر کشورهای پیشرفته دنیا و ایجاد سیاست های ریشه ای برای کم کردن کربن و بهبود
وضع آتمسفر کنند ،عملی نخواهد شد و دیگر آلوده گران بزرگ دنیا هم به همین بهانه به سیاست های مخرب
خود ادامه خواهند داد .تنها راه مقابله با اینان و تخریبی که برای بشریت ایجاد می کنند افشاگری و آگاه سازی
است .باید اهمیت تغییر و تصحیح را نشان داد .نباید اجازه داد که پدیده هایی مقطعی مثل ایبوال و داعش از
اهمیت بهبود محیط زیست بکاهد.
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کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
اعضای هیات مدیره
افشین عسگریان نهاوندی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور،
فریبا باباخانی ـ قاضی ،لیسا هیلدرت ،نگار نکویی ،گیتی
نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده ،فریده رسولی ـ فاضل،
عبدی سلیمی و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
مریم ایروانیان ،رضا خبازیان ،شهری استخری
شهرزاد جوالزاده ،شقایق هنسن ،بهنام حیدری،
آناهیتا بابایی  ،آریا فانی ،سعید نوری بوشهری و راشل تیت
سردبیر :علی صدر
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام 7407 :ـ)619(374

madreseh@pccsd.org
www.pccsd.org/issd

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

تلفن :ـ 9355ـ)858( 552
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.
طرح روی جلد :سعید جاللی
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اخبار کانون
جلسات هیات مدیره کانون فرهنگی ایرانیان در محل مرکز ایرانیان در ماه
های سپتامبر و اکتبر تشکیل شد.
کارگاه تصنیف خوانی کورش تقوی با همکاری میالد جهادی در  22آگوست
 2014در محل مرکز ایرانیان برگزار شد .شرکت کنندگان در این کارگاه ،به
ِ
«پرند شوشتری» در دستگاه شور و «امشب شب
تمرین بر روی سه تصنیف
مهتابه» و "ماه غالم رخ زیبا" در آواز اصفهان پرداختند.
برنامه دیگری از کارگاه تصنیف خوانی کورش تقوی با همکاری میالد جهادی
در  3اکتبر  2014در محل مرکز ایرانیان تشکیل شد .در این جلسه ،شرکت
کنندگان سه تصنیف «نه قدرت» در آواز افشاری« ،از خون جوانان وطن الله
دمیده» در آواز دشتی و «ناوک مژگان» در آواز شوشتری را تمرین کردند.
فضای کارگاه های تصنیف خوانی عالوه بر آن که سرشار از خاطره است،
شاد ،پر تحرک و آموزنده نیز می باشد و به هنرجویان یادآوری می کند که
موسیقی اصیل ایرانی از روح ،نشاط ،احساس و خرد بسیار غنی است.
برنامه جنگ فرهنگی 12 ،سپتامبر  ،2014به سرپرستی سعید نوری بوشهری،
به بزرگداشت بانو سیمین بهبهانی اختصاص داشت .این جلسه با خواندن
زندگی نامه کوتاهی از سیمین بهبهانی آغاز شد و با خواندن چند قطعه از
اشعار وی ادامه یافت .موسیقی این برنامه توسط کورش تقوی (سه تار) و
آقای میالد جهادی (تنبک) اجرا شد .در بخش دوم برنامه ،خانم هما احسان
به تفصیل با شرکت کنندگان از زندگی و آثار سیمین بهبهانی سخن گفت.
جنگ فرهنگی 10 ،اکتبر  2014به سرپرستی علی صدر با موضوع جشن
مهرگان برگزار گردید .برنامه با معرفی تاریخی و اسطوره ای جشن مهرگان
آغاز شد و با خواندن اشعاری درباره مهرگان و فصل پاییز ادامه پیدا کرد.
موسیقی این برنامه توسط آقایان فرید افشاری (پیانو) و مسیح سال افزون
(دف و تنبک) اجرا شد .در این برنامه دو مصاحبه نیز انجام گرفت ،اول با
هنرمند نقاش و گرافیست آقای آرام سلطانی ـ که به تازگی به شهر سن
دیگو نقل مکان کرده است ـ و دیگری با دکتر علی قیصری در باب تاریخ طنز
در ایران ،خصوصا پس از نهضت مشروطه.
موزه هنر سن دیگو در بلبوا پارک با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان در شبی
زیبا و طی یک مهمانی خصوصی «پرشن هال» ( )Persian Hallرا افتتاح
کرد .تعدادی آثار خطی و سفالی باستانی که نیاز مبرم به ترمیم و مرمت
داشتند برای مشاهده میهمانان از خزانه موزه خارج شده و به نمایش درآمدند.
کمک قابل توجهی برای مرمت تمامی این آثار در این شب به یاد ماندنی جمع
آوری شد .موزه هنر سن دیگو برای نگهداری از پرشن هال نیاز به همکاری و
کمک مستمر شهروندان ایرانی ـ آمریکایی دارد
نمایشگاه نقاشی هنرمندان محلی در محل مرکز ایرانیان برقرار است .نمایشگاه
ماه سپتامبر شامل کارهایی از عباس دریسی ،مریم شفیع ،نسرین خیری،
لودمیال صدر ،نگار نکویی ،نادر رستاخیز،علی صدر ،آریانا ایازی ،کمال تهرانی
و نسیم می باشند .از خوانندگان گرامی دعوت می شود از این نمایشگاه دیدن
کنند.
کارگاه داستان نویسی با منیرو روانی پور نویسنده مشهور از تاریخ  23تا 26
اکتبر در مرکز ایرانیان برگزار شد.

کارگاه داستان نویسی با منیرو روانی پور نویسنده مشهور از
تاریخ  23تا  26اکتبر در مرکز ایرانیان برگزار شد.
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در شهر چه خبر!
جنگ فرهنگی

وجود ساختمانی به نام مرکز ایرانیان در اصل سرپناهی شده است برای
عالقمندان به نشست های فرهنگی که بدون دغدغه های مرسوم از قبیل
محدویت های محل اجرا و هزینه های مربوط به آن با آسودگی بیشتری زیر
سقفی که برای آنان تدارک دیده شده است گرد هم آیند .از زمان احداث مرکز
ایرانیان ،روند برنامه های فرهنگی در شهر سن دیگو شتابی چشمگیر یافته
است .محلی برای برگزاری جلسات "انجمن کتاب" در آخرین شنبه هر ماه،
انجمن فیلم در اولین یکشنبه هرماه ،نمایش تابلوهای نقاشی دوستان هنرمند
شهر سن دیگو به طور دایم ،و باالخره اجرای برنامه هایی متنوع تحت نام
"جنگ فرهنگی" در دومین جمعه هر ماه در زیر این سقف امکان یافته است.
جنگ فرهنگی ،کوششی در راستای ایجاد محیطی ادبی و هنری است که از
ماه آوریل  2014آغاز گردیده است و تاکنون شش برنامه متنوع و متفاوت را به
فرهنگ دوستان شهر سن دیگو تقدیم نموده است.نکاهی حتی گذرا به روند
این برنامه و استقبال خوب همشهریان سن دیگو بیانگر نیازی است که در
جامعه فرهنگی ما وجود داشته است.
گرچه "جنگ فرهنگی" در زیر پوشش کانون فرهنگی ایرانیان و بر مبنای
اساسنامه این بنیاد فرهنگی طرح ریزی و اداره می شود ولی در بطن اجرایی
خود زیر نظر پنج نفر از اعضای کانون فرهنگی ایرانیان به گونه ای مستقل عمل
می نماید .خانمها مریم ایروانیان و آناهیتا بابایی و آقایان سعید بوشهری ،علی
صدر و رضا خبازیان امور تصمیم گیری و اجرای برنامه ها را با رایزنی یکدیگر
اداره می نمایند.

برای گردانندگان این برنامه فرهنگی ،وجود هنرمندان شهر سن دیگو چون
آقایان کورش تقوی ،میالد جهادی ،بهروز صادقیان ،فرید افشاری و آرش دانا
و مسیح سال افزون مزیتی ارجمند بوده و می باشد که با خلوص نیت و بدون
هیچگونه چشمداشتی محفل ادبی را با نوای موسیقی دلپذیر خود گرمایی کم
نظیر می بخشند .همچنین هنرمندان و ادیبان گوناگون که تاکنون دعوت گروه
برگزار کننده را پذیرفته و عالقمندان امور فرهنگی را با بیان نظرات خویش
پربار نموده اند .جای دارد از خانمها هما احسان و از آقایان دکتر فرهنگ مهر،
علیرضا خواجوی ،دکتر علی قیصری ،آرام سلطانی و دیگر عزیزانی که فرصت
گفتگو در این برنامه را فراهم آوردند تشکر بنمائیم.
برای ایجاد تنوع در اجرای برنامه های "جنگ فرهنگی" ،گروه گردانندگان رای
بر این داده اند که هر یک به سلیقه مورد نظر خویش به تنظیم و اجرای برنامه
بپردازند .گرچه همگان بر این نکته واقف بودند که در ابتدای امر ممکن است
روال برنامه دستخوش ناهمگونی باشد ولی امید اینست که در مجموع و در
گذر زمان به تنوعی دلپذیر بدل گردد.
بدون شک تنوع در اجرا قدمی موثر در جهت نهادینه ساختن این حرکت فرهنگی
است که وجود یا عدم وجود یک شخص نتواند بنیان و اساس این حرکت فرهنگی
– همانند حرکت های مشابه در سالهای نه چندان دور -دچار خدشه گردد .عالوه
بر این ،امکان کار گروهی ،آموختن از کمی و کاستی ها ،توجه به نظرات و خواست
های یکدیگر در کل امری الزم و مفید می باشد و امید بهبود در کارهای گروهی را
به وجه قابل توجهی باال می برد.
امید است دوستان دیگری که تاکنون فرصت شرکت در اینگونه برنامه ها را نداشته
اند مورد تشویق قرار بگیرند تا با وجود خویش به گرمای اینگونه نشست ها بیافزایند.
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

بر انسان امروزی چه می گذرد؟
وقایع جهان امروز ،هر انسان متفکری را به حیرت واداشته است .صحنه
هایی حاکی از توحش انسان که روزی در برگ های تاریخ گذشته بشری جای
داشت و گاه تصور آنها نیز ،حتا در برگ های تاریخ ،ممکن نبود ،امروزه در
مقابل چشم های حیرت زده بشر انجام می گیرند .این صحنه های تاسف آور
و دردناک ،امید انسان متفکر امروز را برای رسیدن به نیم سعادتی که در سال
های اولیه قرن بیست و یکم آرزویش را داشت ،به نومیدی تبدیل کرده است.
اگر قرن نوزدهم میالدی را به خاطر ظهور ایدئولوژی «ماتریالیسم دیالکتیک»
قرن تکمیل تنوع ایدئولوژیکی انسان بنامیم به ناچار قرن بیستم را قرن تجربه
انواع ایدئولوژی ها و قرن بیست و یکم را قاعدتا قرن فروپاشی ایدئولوژی و
برقراری احترام و اعتبار انسانی باید نام بگذاریم .بنا بر این تئوری ،قرار بر این
بود که در طول سال های قرن بیست و یکم با رهایی از بند ایدئولوژی ،به دنبال
حرکتی سریع تر از زمان های قبل برای رسیدن به دروازه هایی باشیم که در آن
«انسان» فارغ از هرگونه تقسیم بندی های قراردادی ،دارای ارزش و احترام
انسانی باشد .ولی آن چه که امروز در مقابل چشمان حیرت زده مردم جهان
به اجرا در می آید چنان دردناک و تاسف آور است که به ناچار انسان متفکر
امروزی را به تعریفی دوباره از انسان و انسانیت فرا می خواند .این نوشته،
کوششی در این راستاست.
انسان ،واژه ای است با بار معنایی گوناگون .در اصطالح علمی به موجودی
اطالق می شود که قادر به تکلم است ،روی دوپا راه می رود ،و دارای قدرت
خالقیت است .ولی در زبان محاوره ،گاه به جای واژه «آدم» می نشیند و دارای
بار اخالقی می شود و گاه درجه ای ورای آدمی می یابد و به عنوان موجود
برتر از نظر اخالق و کنش قرار می گیرد .به همین دلیل ،قبل از طرح مطالب
مخصوص به انسان ،بایستی بتوانیم تعریف و تعبیر خود را از این واژه بیان
نماییم تا مشخص شود آیا از نقطه نظر علمی به این واژه می نگریم یا از زاویه
عرفی و اخالقی .در این نوشته ،انسان را به نگاه علمی می نگرم  .موجودی که
به محض تولد ،دارای حقوقی می شود که جامعه انسانی،
قبل از تولد وی ،برایش تعیین نموده است .حق آزادی
بیان ،استفاده از مواهب زندگی ،آزادی عقیده ،انتخاب
شغل ،مسکن ،تابعیت و مذهب همراه و همگام با تولد
انسان به وی تعلق می گیرند .این گونه حقوق ،به طور
قطع ،با رنگ ،نژاد ،ملیت و جنسیت رابطه ای ندارند و
در هر دادگاه منصفانه قابل دفاع می باشند .بدون شک،
این موجود ،در متن زیستن و زندگی است که به وسیله
کنش و رفتار خود راه به سوی معنایی عمیق تر از جسم
فیزیکی و بیولوژیکی می یابد و وارد حیطه جدیدی به نام
«انسانیت» می شود .حالتی که شاید شعارگونه به نظر
برسد و به همین دلیل نیاز به باز بینی و باز شکافی دارد
تا معنای عمیق خود را نمایان سازد و از ردیف یک شعار
احتمالی خارج گردد.
زمانی که این موجود نوین ،در خط زمان ،شروع به
رشد و تکامل جسمی و فکری می نماید با عوامل بسیار
متنوعی روبرو می گردد که در مجموع در شخصیت و
کنش وی نقش اساسی بازی می نمایند .عوامل محیطی در کنار عوامل تربیتی
و داده های اجتماعی ،ساختار فکری وی را می سازند و در حقیقت ،وی را
در چهارچوبی قرار می دهند که به زبان علوم اجتماعی «جهان بینی» وی می
گردد و تا آخرین دم حیات وی را در تصمیم گیری ها ،انتخاب ها ،و رفتار با
خود و دیگران رهنمون می سازد.
در مرحله ای از این سفر اعجاب آور است که انسان می تواند ،در صورت
خواست نهانی خویش ،به تجزیه و تحلیل داده های تربیتی و اجتماعی خویش
بنشیند و به نوعی مسیر باقیمانده راه زندگی خویش را تایید نماید یا تغییر
دهد .به عبارت دیگر ،قادر است تا از خود انسانی متفاوت از آن چه عوامل
محیطی و تربیتی ساخته اند به وجود آورد .بدون آن که آماری علمی در اختیار
داشته باشم ،گمان می کنم در صد بسیاری از انسان ها از ورود به این مرحله،
8
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به دالیل گوناگون ،خودداری می نمایند و سعی می کنند با داده های اجتماعی
و گرفته های تربیتی و محیطی خویش کنار بیایند و مجموعه خصوصیات خود
را به عنوان عقیده و نُرم خویش بپذیرند.
اگر در احتساب آماری دچار اشکال نشده باشم ،باید بگویم که این گروه عظیم،
باورها ،اعتقادات ،رفتارها ،و رسم و رسوم و یا در مجموع ،فرهنگ محیط
پرورش خود را می گیرند و به عنوان مجموعه عقاید و کنش خویش به حساب
می آورند و اجرا می کنند .شاید بتوان این گونه تصور کرد که برای آنان،
دستاوردهای جدید ،چه در زمینه علمی و چه در زمینه های اجتماعی ،چندان
تاثیری در تغییر رفتار آنان ندارند و به طور کلی« ،کپی برابر اصل» پیشینیان
خویش می باشند .یافته های علمی و تکنیکی در اکثر مواقع ،ممکن است
صورت ظاهر زندگی آنان را دچار تغییر نماید ولی کنش و رفتار آنان کمتر
دستخوش تغییر قرار می گیرد.
برعکس این گروه اکثریت ،اقلیتی از انسان ها نیز وجود دارند که در جریان
و کوران زندگی ،به دالیل گوناگون ،لزوم بازنگری به اعتقادات ،داده ها و
گرفته های محیطی و تربیتی خود را در می یابند و با گام نهادن به این مرحله
حساس و درد آور ،به تجزیه و تحلیل می پردازند .در نتیجه ،قادر می شوند که
چهارچوب جدیدی را که خود در ساختار آن نقش اساسی را بازی می کنند به
وجود آورند و از خود ،انسان هایی متفاوت از پیشینیان به وجود آورند .مسلما
این تغییر شگرف ،اگر همراه با مطالعه گسترده و بدون تعصب صورت گیرد و در
کنار نشست و برخاست های گروه های پیشرو و متفکر جامعه انجام یابد نتایج
گهرباری را حاصل خواهد کرد .در غیر این صورت ،چه بسا ،انسان را گرفتارتر
از پیش به سرمنزلی نامطمئن و مخرب بکشاند.
شانس این که انسان های گروه اول ،از درک نیازهای امروز جامعه بشری
غافل بمانند و یا آنها را به دیده تمسخر بنگرند بسیار بیشتر از پیروان گروه دوم
است .جهان بینی آنان ،در اکثر مواقع ،نه تنها به حفظ موقعیت های کنونی،
بلکه به رجعت به جهان پیش از خود ختم می گردد .در
صورتی که در گروه دوم ،شانس نوآوری و در بیشتر موارد،
اعتالی اجتماعی خود و دیگران بیشتر به نظر می رسد.
انسان های گروه اول ،مجموعه اعتقادات خود را در قالب
«ایدئولوژی»های کامل و غیر قابل انعطاف می نگرند که
قادر است کلیه مسائل و مشکالت و نیازهای انسانی را در
هر دوره ای از تاریخ بشری پاسخ گو باشد .در حالی که در
گروه دوم می تواند به از هم پاشیده شدن «ایدئولوژی»
های بسته و غیر قابل انعطاف و جایگزینی آن با قوانین
قابل تغییر مدنی و اجتماعی منجر گردد .قوانینی که در هر
دوره از تاریخ زندگی اجتماعی انسان ،قادر به جوابگویی به
خواسته های زمان خواهند بود و با تغییر شرایط زمانی نیز
به تغییر تن خواهند داد.
در بافت اعتقادی گروه دوم ،انسان دارای معنای عمیق
تری از ساختار فیزیکی و بیولوژیکی خود می شود .این
گروه از مردمان با توجه به نیازهای انسان امروزین ،شانس
تعالی و ترقی فکری خود را باال می برند و واژه «اخالق»
را ،نه به عنوان نُرم از پیش دیکته شده و ساخته شده ،بلکه به عنوان معیار
نوین ارزش گذاری در روند فکری خود قرار می دهند و کنش و رفتار خود را
مطابق با آن انتخاب می نمایند .با این عمل شگرف قدرت می یابند تا تعریف
انسان را از حیطه بیولوژیکی خود خارج ساخته و در صورت کمال خود را در
حیطه «انسانیت» قرار دهند.
الزم به تذکر است که این نوشته ،نباید بدین گونه مورد تعبیر قرار گیرد که
مردمان گروه اول ،با تبعیت از نُرم های از پیش ساخته شده اجتماعی ،راه
ورود به حیطه انسانیت را بر خود بسته اند و تنها افراد گروه دوم را می توان
در حیطه انسانیت ارزیابی نمود ،بلکه شانس ورود به حیطه انسانیت به طور
کلی با درجه تفکر و میزان مطالعه و داشتن دید فکری بازتر و بدون تعصب
همیشه باالتر می باشد.
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معرفی کتاب

از نوشین خورسندیان

کارگاه داستان نویسی منیرو روانی پور ،نویسنده ایرانی خالق کنیزو و نازلی ،از  23تا
 26اکتبر در سن دیگو برگزار شد .پیش نیاز شرکت در این کارگاه ،خواندن چند کتاب
و داستان کوتاه بود ،از جمله «پیرمرد و دریا»ی ارنست همینگوی .به همین بهانه ،و
با توجه به این که «پیرمرد و دریا» یکی از اثر گذارترین داستان های همینگوی است
تصمیم گرفتیم تا در این شماره آن را با سبکی دیگر به خوانندگان محترم پیک معرفی
کنیم .در این تصمیم گیری تنها نبودیم و مترجم کتاب ،نجف دریابندری ،نیز ما را یاری
نمود .از دید دریابندری« ،پیر مرد و دریا» آخرین اثر حقیقی همینگوی است .او در
مقدمه کتاب ،عقیده دارد که داستان نویسی معاصر چه در آمریکا و چه در خارج آن،
و بالطبع در ایران ،مدیون و مرهون نثر و شیوه داستان نویسی نوین است که یکی از
بانیان آن ارنست همینگوی می باشد .دریابندری در مقدمه  87صفحه ای خود به نقش
همینگوی در تحول داستان نویسی مدرن می پردازد و مشخصات نثر و شیوه نگارش
وی را تشریح می کند.

همینگوی و پیرمرد و دریا
نگاهی به زندگی و سبک نوشتاری همینگوی در داستان پیرمرد و دریا

برگرفته از کتاب پیرمرد و دریا( )The Old Man and the Seaاثر ارنست همینگوی،
ترجمه نجف دریابندری

در  1914که جنگ جهانی اول درگرفت ارنست همینگوی با پانزده سال سن ،آرزوی
نویسندگی را در سر می پروراند .او برای نویسندگی نیازمند تجربه های نابی مانند جنگ
بود ،اما به خاطر آسیب چشمش در مشت زنی ،معاینه پزشکی را با موفقیت پشت سر
نگذاشت .شش ماه بعد داوطلبانه راننده صلیب سرخ آمریکا در جبهه ایتالیا شد .خدمات
او در جبهه ممتاز بود اما زخمی شد و او را نیمه جان به بیمارستان رسانند تا زخمهای
ناشی از دو گلوله مسلسل و بیش از صد تکه ترکش توپ را معالجه کنند .وقتی با پای
لنگ از بیمارستان بیرون آمد جنگ پایان یافته بود ،اما تاثیر جنگ چهل و پنج سال بعد
در خودکشی با تفنگ شکاری خود را نشان داد .پس از مرخصی از بیمارستان مدتی کوتاه
با پدر و مادرش زندگی کرد .پدرش پزشکی مرفه و سرشناس بود و مادرش زنی کاتولیک
و سخت گیر  .فضای خانه محیط یک خانواده بورژوای امریکایی بود و با روحیه جوانی که
ِ
رمانتیک اروپای جنگ زده زیسته بود سازگاری نداشت .پس به شهر
آزادی
چندی در هوای
ِ
کانزاس رفت و خبرنگار شد .در همین روزها با َهدلی ازدواج کرد و با معرفی نامه دوستش
شروود اندرسن به تنهایی به پاریس رفت ،اما در سن بیست و دو سالگی با َهدلی در پاریس
اقامت گزید .پاریس شهر موسیقی ،نقاشی و نشریه های ادبی رنگارنگ و کافه های ارزان
بود .فضای شهر برای ولگردی جان می داد اما همینگوی ،که حاال او را ِهم صدا می
کردند ،جوانی بود خوش تیپ و با تجربه و عالقمند به مشت زنی و می ،که هرگز بدمستی
نکرد و به قول خودش سرگرم «کار تمام وقت آموختن نثرنویسی» بود .او به زبان های
فرانسوی ،ایتالیایی و اسپانیایی حرف می زد .نویسنده ای ولخرج  ،جدی و پیرو جوانمردی
بود .نثر همینگوی ،که بعدها یکی از بزرگترین وجوه امتیاز او از سایر نویسندگان زمانه
شد ،در این دوران پرورش یافت .بعدها از زنی که روزهای سخت پاریس را با او گذرانده
بود جدا شد و با یک خانم بسیار شیک و نه چندان زیبا که فرزند یک خانواده ثروتمند و
خبرنگار بود ازدواج کرد .سپس در زمان جنگ داخلی اسپانیا او با دختر خبرنگاری به نام
مارتا گلهورن ازدواج نمود.
همینگوی نویسنده ای بود که در همان نخستین گام های نویسندگی توانست سبک
تازه ای بیاورد .نوشته های او واقع گرایانه و خالی از عنصر زمانی است ،به شکلی که با
گذشت زمان هنوز نوشته هایش معتبر است .او در نوشته هایش سعی کرد استفاده از
صفت و قید را به حداقل برساند .همینگوی روش خبرنگاری تلگرافی را آموخته بود ،که
بنای آن بر این بود که هر کلمه ای را که خواننده بتواند استنباط کند از خبر حذف کنند.
او این روش را در نثر نویسی به کار برد .در مورد مسایل جدی و خشن مثل جنگ؛ نثرش
شیرین ،ساده ،غیر پیچیده و زالل است .در نوشته های همینگوی معموال نویسنده غایب
است .نثر همینگوی متاثر از گرترود استاین و جیمز جویس است .مدرنیسم را از گرترود
استاین آموخت و کاملترش کرد و از جیمز جویس آموخت که نویسندگی سخن پردازی
نیست بلکه ضبط کردن تجربه انسانی است به ساده ترین و زالل ترین زبان ممکن نه به
زبان مصنوع و مزین .همینگوی هنرمندی حساس بود که روح زمانه را دریافته بود .او
شعر می گفت اما هرگز شاعر بزرگی نشد .دیدن تابلوهای نقاشی را دوست داشت .آن
روزها که نقاشی مدرن با سزان شروع شده بود؛ به شکلی که در سیب کره می دید و
در گالبی مخروط؛ تصویرهای داستانی همینگوی نیز ساده اما عمیق شدند چون او از
سزان آموخته بود که دیدی تراشنده و پیراینده به طبیعت داشته باشد .همینگوی گاهی
بعد از ظهرها می رفت تا در جاده های شنی پارک لوکزامبورگ پیاده روی کند و سری
هم به موزه می زد و تابلوهای سزان و مونه را تماشا می کرد و با خود می اندیشید که
همان کاری را که خودش تمام صبح کوشیده بود با کلمات بکند این ها با رنگ کرده اند.

داستان هایش تقریبا هرگز به آن لحظه ای نمی
رسد که «بزنگاه داستان» نامیده می شود .او
پیرو صناعت گفتگو نویسی بود .در داستان های
همینگوی گفت و گو از یک طرف برگزیده و
حساب شده یا منضبط است و از طرف دیگر
واقعی و اتفاقی .دستاورد واقعی همینگوی
سازش این دو کیفیت ناسازگار است .او
شگردهای چخوف را پیرایش و پاالیش نمود.
داستان های همینگوی مانند کوه یخ است
که فقط یک هشتمش از آب بیرون است،
باقی را باید خواننده خود بیابد .داستان های
او از البالی کلمات درز می کند ،چون به شکل کوالژ هستند.
نثر همینگوی مانند امپرسیونیسم خطی یا یک بعدی است؛ به عنوان مثال جنگ از دور
رمانتیک اما از نزدیک زشت و زننده است .تصویرهای همینگوی در داستان های کوتاه
او تابلوهای دوبعدی محدود نیستند ،بلکه در عمق و در جهات بیرون از چارچوب تابلو
نیز گسترش می یابند .همینگوی قراردادها را نادیده می گیرد و تالش اندوختن و ضبط
کردن تجربه تازه و زنده را از نو بنا می گذارد .پس آنچه او را ممتاز می سازد سبک یا نثر
او نیست ،بلکه آزادی او از قید سبک و نثر است .همینگوی همیشه در خط مستقیم
حرکت می کرد و از جمله های معترضه و مکمل پرهیز می نمود .این روش ،نثر او را
«بی حجم» جلوه می داد .اما همینگوی آن چه را از لحاظ ساختمان و حجم کم داشت
با توالی تصویرها جبران می کرد .او از شکاف بین رفاه طبقه متوسط و فقر طبقه پایین
می نوشت ،یعنی پیرو ادبیات پرولتاری بود .بعضی او را فاشیست می دانند چون مرگ
غیرطبیعی برای انسان و حیوان ،یعنی کشته شدن و از دست دادن خون را ،طبیعی
می دانست .اینگرید برگمن معتقد بود که همینگوی بیش از یک آدم است؛ او یک نحوه
زندگی است .به نظر جان اوهارا ،همینگوی مهم ترین نویسنده زنده امروز و برجسته ترین
نویسنده پس از مرگ شکسپیر است .ویلیام فاکنر می گفت زمان ممکن است نشان دهد
که «پیرمرد و دریا» بهترین نوشته همه ماست.
«پیر مرد و دریا» آخرین اثر حقیقی همینگوی است .این اثر می توانست به گفته خود
همینگوی بیش از هزار صفحه داشته باشد اما او شگرد حذف را به کار گرفت تا آنچه را
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حریق خزان بود

پاییز ،خزان و مهرگان
وقتی پاییز می رسد ،احساساتی چند گانه گریبانم را می گیرد.
نمی دانم شادم یا غمگین ،دوست دارم در خانه بمانم و خود
را در یک روانداز بپیچم و یا آن که شوق دارم از خانه بزنم
بیرون و در خیابان پر درختی پیاده بروم و قدم بر روی برگ
های خشک ریخته بر زمین بگذارم و از صدای خش خش
آن لذتی کودکانه ببرم .پاییز موسم مدرسه رفتن است ،بعد
از تعطیلی تابستان؛ هنگام فراغت است بعد از برداشت
محصول؛ فاصله بین اعتدال است و انقالب زمستانی .پاییز
شروع خزان برگ درختان است ،هنگامه زرد و نارنجی و
سرخ .و پاییز هنگام جشن است ،مهرگان یا جشن مهر،
یکی از بزرگترین جشن های ایران ،که آن را را پس از نوروز
بزرگترین جشن ایرانیان باستان دانسته اند.
پاییز طبع واالی بسیاری از شاعران و ادیبان و موسیقی
دانان را نوازش داده و آنها را بر آن داشته تا بی بدیل
ترین آثارشان را به این فصل تقدیم بدارند .بی راه نیست
که بگوییم پاییز بهار عاشقان است ،و شاعران و ادیبان و
موسیقی دانان عاشقان بازیگوش عرصه این فصل زیبایند.
مهرگان نو
بگشاییم کفتران را بال
بفروزیم شعله بر سر کوه
بسراییم شادمانه سرود
وین چنین با هزار گونه شکوه
مهرگان را به پیشباز رویم
رقص خوش پیچ و تاب پرچم ها
زیر پرواز کفتران سپید
شادی آرمیده گام سپهر
خنده نو شکفته خورشید
مهرگان را درود می گویند
گرم هر کار مست هر پندار
همره هر پیام هر سوگند
در دل هر نگاه هر آواز
توی هر بوسه روی هر لبخند
بسراییم
مهرگان خوش باد
هوشنگ ابتهاج
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همه برگ ها آتش سرخ ،همه شاخه ها شعله زرد
درختان همه دود پیچان به تاراج باد
و برگی که می سوخت ،می ریخت ،می مرد
و جامی سزاوار چندین هزار نفرین که بر سنگ می خورد
من از جنگل شعله ها می گذشتم
غبار غروب به روی درختان فرو می نشست
و باد غریب ،عبوس از بر شاخه ها می گذشت
و سر در پی برگ ها می گذاشت
فضا را صدای غم آلود برگی که فریاد می زد
و برگی که دشنام می داد
و برگی که پیغام گنگی به لب داشت
لبریز می کرد،
و در چشم برگی که خاموش خاموش می سوخت
نگاهی که نفرین به پاییز می کرد
حریق خزان بود،
من از جنگل شعله ها می گذشتم،
همه هستی ام جنگلی شعله ور بود
که توفان بی رحم اندوه
به هر سو که می خواست می تاخت،
می کوفت ،می زد ،به تاراج می برد
و جانی که چون برگ
می سوخت ،می ریخت ،می مرد
و جامی سزاوار نفرین که بر سنگ می خورد
شب از جنگل شعله ها می گذشت
حریق خزان بود و تاراج باد
من آهسته در دود شب رو نهفتم
و در گوش برگی که خاموش می سوخت گفتم
مسوز این چنین گرم در خود ،مسوز
مپیچ این چنین تلخ بر خود ،مپیچ
که گر دست بیداد تقدیر کور
تو را می دواند به دنبال باد
مرا می دواند به دنبال هیچ
فریدون مشیری

باز آمد بوی ماه مدرسه
باز آمد بوی ماه مدرسه
بوی بازی های راه مدرسه
بوی ماه مهر ،ماه مهربان
بوی خورشید پگاه مدرسه
از میان کوچه های خستگی
می گریزم درپناه مدرسه
باز می بینم ز شوق بچه ها
اشتیاقی درنگاه مدرسه
زنگ تفریح و هیاهوی نشاط
خنده های قاه قاه مدرسه
باز بوی باغ را خواهم شنید
از سرود صبح گاه مدرسه
روز اول الله ای خواهم کشید
سرخ ،برتخته سیاه مدرسه

قیصر امین پور

پادشاه فصل ها پاییز
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر با آن پوستین سرد نمناکش
باغ بی برگی روز و شب تنهاست،
با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران ،سرودش باد
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
جامه اش شوالی عریانیست
ور جز اینش جامه ای باید
بافته بس شعله زر تار پودش باد
گو بروید یا نروید ،هر چه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد
باغبان و رهگذاری نیست
باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست
گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت
پست خاک می گوید
باغ بی برگی
خنده اش خونیست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن
پادشاه فصل ها ،پاییز
مهدی اخوان ثالث
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بچه ها سالم،

ما در روز یکشنبه دوازدهم اکتبر مهرگان را در مدرسه ایرانیان سن
دیگو جشن گرفتیم .به شما خوش گذشت؟
آش رشته خوردید؟ مدیر مدرسه برای بچه ها و پدر و مادرها توضیح
داد که جشن مهرگان روز مهر از ماه مهر برابر با شانزدهم مهرماه و
پنجم اکتبر است .این روز روز جشن برداشت محصوالت کشاورزی
است و طبق افسانه های کهن روز پیروزی فریدون بر ضحاک مار دوش
است .می توانید از پدر یا مادرتان بخواهید که این داستان جالب را
برای شما تعریف کنند .قصه گویی از سنت های قدیم ماست.
جشن ملی بعدی ما جشن پایان فصل پاییز و آغاز فصل زمستان ،جشن
یلدا است.

ت .من از وقتی پنج سالم بود تا اكنون ،هر
سال م .اسم من ثنا  ُمع ّزی هس 
سال ،روزهای یکشنبه را با معلمهاى بسیار زحمتكش ایرانی گذرانده ا م.آنها،
به من بسیار کمک کردند ،و من مدیون زحمت هاى انها و دیگر کارمندان
مدرسه ی ایرانی سان دیاگو هست م .من به سه علت عالقه دارم که امسال هم
مثل سه سال گذشته کمک معلم بش م .یکی این که بتونم زحمتهايی که معلم
ن کن م.دوم
ن كشيدن د جبرا 
ی م 
ى ديگ ر مدرس ه برا 
ی  و کارمندها 
ب ایران 
ی خو 
ها 
این که من خیلی به بچه ها عالقه دارم ،و از کمک کردن به انها لذت میبرم.
سوم این که من فرهنگ ایرانی را بسیار دوست دارم و میخوام با بچه هایی
که ایران را دوست دارند باشم و فرهنگ و ادبیات ایرانى را بیشتر تجربه كنم.
من در سه سال گذشته که کمک معلم بودم ،سعی کردم که همیشه بچه
های کالس را سر گرم كنم تا اموزش زبان فارسى همرا ه  با تفريح باش د .در
این تابستان ،من دو ماه كه در ایران ميمونم مشغول ياد گيرى خط تحريرى
هستم و اميدوارم بتوانم خط تحريرى را به بچه هاى ايرانى ياد بد م .اينشا َاهلل
امسال هم مثل سال هاى گذشته بتونم کمک معلم خوبی برای یکی از معلم
های دلسوز ایرانی باش م.
با کمال احترام و تشکر
ثنا معزی
12
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Mehregan Celebration
By: Borna Naini - TA Student

First Day of School
By: Borna Naini, TA student
September 14th marked an extremely remarkable day for the
Iranian-American community of San Diego. The second Sunday
of the month marked the opening day, for Branch I, of the
2014-2015 school year for the Iranian School of San Diego.
This date served as the start of a new chapter for certain
children, as for some it was the first time they were attending the learning institution. For others, however, students
were returning to continue their studies into mastering the
language of Farsi. Many kids were very optimistic on learning
a second language and learning even more about the Iranian
culture by devoting their Sunday mornings to education and
building up an increased knowledge. At approximately 9:30am,
kids with their families arrived at Mount Carmel High School
and walked towards the office room to find out what class
they are enrolled in. Lots of children had great smiles on their
faces, as they conversed with their friends before heading
off to their classes to start off the new school year. Here’s
to a year of prosperity and success to all!
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Sunday, October 12, was a very important day for Iranian families residing in the San Diego metropolitan area. The second
Sunday of the month of October was the date that the Iranian School of San Diego had organized their annual Mehregan
celebration. Maintaining the annual tradition of organizing this
Mehregan celebration has been a customary observance by the
Iranian School of San Diego and each and every year, the Iranian School of San Diego’s committee strives to improve and
enhance the event, as it includes positive benefits. The Mehregan Celebration is an ancient Persian, Zoroastrian, festival
that celebrates friendship, love, and affection towards all. It
also is generally referred to as the Persian Festival of Autumn,
as the commemoration takes place yearly in the fall season of
the year. At around 11am on the given date, excited students
began exiting their classrooms and approached the grass quad
and received further instructions from Iranian School yard
duties. Parents and elders then concluded their conversations
and quietly reached the premises. Shortly later, the Mehregan
celebration commenced. It began with the principal of the
Iranian School of San Diego, Mr. Ali Sadr, welcoming the individuals and presenting a brief history on the celebration of
Mehregan and then asking children comprehension questions
and awarding rewards for correct responses. Shortly after
the activities, hungry individuals patiently waited until they
were able to eat some delicious Ash reshteh with their friends
and family. Once the festivities concluded, nearly everybody
in attendance rushed to receive their Ash and converse with
others. At approximately 12pm, individuals started leaving the
premises with great smiles on their faces, reflecting on the
great event that had just occurred!

بیست و پنجمین همایش بنیاد پژوهش های زنان ایران در سن دیگو برگزار شد

گزارشی از کنفرانس زنان برای تغییر،
همکاری و مشارکت سیاسی

ثریا فالح

برگرفته از سایت برابری

ماه جوالی ،شهر سن دیگو شاهد یک رویداد تاریخی دیگر بود .موزه هنرهای
زیبا «شروود» در شهر الهویا برای سه روز میزبان زنان و مردان ایرانی از سراسر
جهان شد .کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران معموال محلی برای دیدارهای
سالیانه فعاالن حقوق زن و معرفی هنرمندان تازه به میدان آمده است که با بهره
جستن از تجارب پیشکسوتان جالی خاصی به این کنفرانس می دهند .سخنرانان و
شرکت کنندگان ،قاره ها را برای دیدار یکدیگر می پیمایند و میهمانداران از آمدن
میهمانان در تب و تاب هستند .کنفرانس امسال بنیاد به زعم بسیاری از شرکت
کنندگان پربار و موفقیتآمیز بود .بنیاد امسال میهماندار بیش از  300نفر بود که
بیش از  70در صد آنان را زنان تشکیل می دادند .در این کنفرانس بیش از 20
نفر سخنرانی و بیش از  12هنرمند هنرنمایی کردند .کنفرانس از صبح روز جمعه
یازدهم تا شب یکشنبه سیزدهم جوالی ادامه داشت.
افتتاحیه کنفرانس با یک ترانه سمبلیک قدیمی و به افتخار بیست و پنجمین سالی
که زنان ایران از هر ملیت و مذهبی گرد هم می آمدند به زبان کردی و بدون اطالع
قبلی شرکت کنندگان آغاز شد .پس از خوشامدگویی و اعالم برنامه ،عشا مومنی
در مورد روند برگزاری این برنامه در سن دیگو صحبت کرد .در این روز هم چنین
زرین شقایقی کتابهای تازه به زبان فارسی در حوزهی زنان را معرفی کرد .کتاب
«خرچنگها در ساحل» نوشته شریفه بنیهاشمی ،روایتی از آوارگی و غربتزدگی
زنان؛ کتاب «بدرجان ـ هفت شهر عشق» نوشته ژاله محمدی ،که داستان یک
زن از نوادههای خاندان قدیمی و ثروتمند کرمان را بازگو می کند؛ و کتاب «زنان
زندان» روایت ژیال بنییعقوب از زنان زندان اوین.

روزاول کنفرانس

نخستین سخنرانی کنفرانس توسط دکتر هوما احمد کش ،استاد دانشگاه ایالتی
سندیگو با عنوان «پیچیدگیها و دشواریهای فمینیستها و فمینیستهای
اسالمی و سکوالر» با ترجمه سهیال وحدتی انجام شد و پس از آن جلسه پرسش و
پاسخ برگزار گردید.
سخنران بعدی دکتر شهال طالبی استاد دانشگاه آریزونا بود .او در مورد «زنان،
تولید زندگی و تحول عزاداری در ایران بعد از انقالب» به زبان انگلیسی سخنرانی
کرد.
صفورا رفیعی زاده گزارش خالصه ای از دستاوردهای بیست و پنجمین کنفرانس
پژوهشهای زنان ایران با تاکید بر زنانه بودن کنفرانس ها ارائه داد .در روز اول
کنفرانس ،فیلم مستند کوتاهی هم از دستاوردهای بنیاد پژوهش های زنان ایران از
ابتدا تا کنون به نمایش گذاشته شد.
در بخش هنری ،صفورا رفیعی زاده به معرفی سه هنرمند هنرهای تجسمی پرداخت
که کارهایشان در سالن نزدیک محل کنفرانس به نمایش گذاشته شده بود .آفرین
رحمانیفر ،نقاش و استادیار دانشگاه که در آمریکا زندگی میکند ،نقاشی هایش
بیشتر راجع به زنان است و احساسات آنان .مریم نقشینه ،ساکن آمریکا ،گرافیست
و نقاشی است که زنان سوژه اصلی نقاشیهایش هستند و پیکر زن در کارهای وی
به صورت آبستراکت به نمایش درمیآید .هنرمند سوم مهتدی زارع میرکآبادی از
هنرمندان خطاش (خط ـ نقاشی) بود .وی  ۱۵سال است در این عرصه کار میکند.
آذر مزارعی تئاتری پانزده دقیقهای با نام «تیلههای شفاف شیشهای» (از کتاب
صحبت کردن با )...نوشت ه جین مارتین را به زبان انگلیسی روی صحنه آورد که
خود نقشآفرین آن بود .این نمایش در مورد زن بیماری است که با نگهداری از
تیلههای شیشهای سعی میکند روزها را طوالنیتر کند .نسل بعدی تیله ها را که
نماد ارثیه های زنانه است ،او را برای مقابله با مشکالتش یاری می کند.
شب اول کنفرانس با نمایشنامه تکپردهای بهرام بیضایی با عنوان «شب هزار و یکم
– بخش نخست شهرناز و ارنواز با ضحاک» با هنرنمایی خیرهکننده و نمایشخوانی
مژده شمسایی به پایان رسید .نمایش بر اساس داستان هزار و یکشب نوشته شده
است .در پایان نمایش این دو هنرمند به سئواالت حاضرین پاسخ دادند.

روز دوم کنفرانس

روز دوم کنفرانس ،شنبه  ۱۲جوالی ،با پیام گلناز امین ،بنیانگذار بنیاد پژوهش
های ایران شروع شد .گلناز امین در پیام خود با اشاره به راهی که  ۲۵سال پیش
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بنیاد آغاز کرد .او گفت«:مژده که نهالهای ما به بار نشستهاند و میوههای ما همراه
با نسل بعدی رسیدهاند… امروز بیش از همیشه در این اطاق عزیزانی هستند که
همسن و سال بنیاد ما هستند» .او در ادامه ،هدف بنیاد را نه رسیدن به قدرت،
پول و کشورگشایی ،بلکه تغییر ساختارهای بنیادی سیاسی و اجتماعی دانست و
بر لزوم توافق و اتحاد بر این اصول تاکید کرد .گلناز امین از تفاوتها گفت و لزوم
احترام به تفاوتها ،و اینکه تفاوتها میتوانند به نقط ه قوت تبدیل شوند .وی در
ادامه با اشاره به مشکالتی که بنیاد با برخی همراهان سالیان داشته« ،بیانیه صادر
کردن علیه همدیگر ،بایکوت و بدخواهی» را سنگ اندازی به همدیگر دانسته و همه
را از انجام این کارها برحذر داشت.
اولین سخنران روز شنبه ،دکتر ژانت آفاری پژوهشگر و استاد دانشگاه سانتا
باربارا بود .موضوع سخنرانی آفاری «عشق در مصر ،ایران و ترکیه :تضادهای روابط
عاشقانه و جهان فیسبوک» بود .ژانت آفاری همراه با همکاران خود در دانشگاه
سانتاباربارا پرسشنامهای را به زبانهای فارسی ،عربی ،ترکی و اردو در رابطه با
نقش عشق ،سکس ،مذهب ،تضادهای روابط عاشقانه و جهان فیسبوک تهیه و
در سال  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳از طریق فیسبوک به کشورهای مصر ،الجزایر ،فلسطین،
تونس ،ترکیه ،ایران فرستادهاند .در این پرسشنامه از اهمیت نقش مذهب ،میزان
مذهبی بودن افراد و اهمیت مذهبی بودن همسر ،اهمیت حجاب و اهمیت پیاده
شدن قانون شریعت نزد افراد پرسش شده است.
نخستین پانل کنفرانس با عنوان «تاثیرات و چالشهای مشارکت و همکاری
کنشگران در حوزهی زنان» ،با شرکت اعظم بهرامی ،شراره شاهرخی و امیر
یعقوبعلی برگزار شد .کیانا کریمی گرداننده این میزگرد بود و اعظم بهرامی از ایتالیا،
چگونگی تاثیر منفی یک حکومت مذهبی و ایدئولوژیک را بر کنشگری مؤثر زنان
بررسی کرد .با توجه به آماده نشدن ویزای بهرامی ،وی از طریق اسکایپ با حاضرین
سخن گفت .به اعتقاد اعظم بهرامی ،اگر زنها در کشورهای اسالمی با تالش به
تحصیالت عالی هم برسند ،به دلیل قوانین اسالمی ضد زن ،باز هم به صورت ابزار
اجرایی باقی میمانند.
شراره شاهرخی از آمریکا ،مشکالت و موانع شکلگیری ائتالفی سازنده بین گروهها
و سازمانهای فعال حوزهی زنان را برشمرد .از نظر شاهرخی ،امروز نمیتوان
تفاوتهای اساسی موجود بین زنان را نادیده گرفت و یا وانمود کرد که فقط یک
لیست مشخص از خواستهها وجود دارد .وجود این تفاوتهای عینی در بین
زنان از یک سو و جهانی شدن مسائل زنان از سوی دیگر ،در حوزه فکر نیز تنوع
و چندگانگی ایجاد کرده است .به این ترتیب نمیتوان فقط یکی از دیدگاههای
فمینیستی را «برحق» دانست و بقیه را باطل دید.
امیر یعقوبعلی به بررسی جنبش زنان و لزوم بازگشت زنان به عرص ه سیاسی
پرداخت .او با تمرکز بر کمپین یک میلیون امضا از انتقادهایی گفت که به عدم
حضور این کمپین در انتخابات  ۸۸و در جنبش سبز مربوط میشود .به باور او،
کمپین شناخت درستی از دولت ایران نداشت.
تالقی هویت ها و چالش های ارتباطی کنشگران عنوان دومین پانل این کنفرانس
بود .دکتر علی اکبر مهدی ،استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا،
این پانل را اداره کرد .در این میزگرد سمیه رشیدی در سخنرانی خود با عنوان
«فاصلههایی که باید پیمود :بررسی همکاری بین فعاالن جنبش زنان داخل و خارج
ایران پس از انتخابات  ،»۸۸به بررسی تاثیر روی کار آمدن دولت پس از انتخابات ۸۸
بر روی جنبش زنان و بحرانهایی که برای آن به وجود آورد پرداخت .وی همچنین
به بررسی رابطه بین «داخلیها» و «خارجیها» پرداخت و گفت که بعد از انتخابات
 ۸۸بررسی این رابطه برای فعاالن جنبش زنان پررنگتر شد .سپس افسانه کالنتری
از آمریکا در مورد «به چالش کشیدن مفهومی متجانس از زنان مهاجر ایرانی»
بحث کرد .او که پیش از این نیز در مقالهای مفهوم «زنان مهاجر» را نقد کرده بود،
معتقد است که اکثر زنان مهاجر به صورت یک گروه همگون بررسی میشوند ،در
صورتی که زنان مهاجر هم دارای اختالفات و تفاوتهای بارزی هستند .پس از آن
کاوه کرمانشاهی دانشآموخت ه حقوق و فعال مدنی از آلمان در زمین «رابط بین
جنبش زنان و جنبش ملیتهای غیرفارس در ایران» سخن گفت .تمرکز بحث او
روی رابطهی «کمپین یک میلیون امضا» و «کردها» بود .او به ساختار «مرکزمحور
فارس ـ شیعهگرا»ی جنبش زنان مانند سایر جنبشهای ایران اشاره کرد و معتقد
بود که جنبش زنان تاکنون نگاهی انتقادی به مرکزمحوری خود نداشته است به
همین دلیل نتوانسته به جنبشی واقع ًا سراسری برای تمام زنان ایرانی تبدیل شود.
«بررسی رابطهی جنبش زنان ایران با سازمانها و گروههای کار بینالمللی حامی»،
عنوان سخنرانی تارا نجد احمدی بود .او در بخشی از سخنان خود به نگاه انتقادی
به جوايز ارائه شده به کمپین یک میلیون امضا پرداخت و گفت که چگونه این
جوایز بر روی فعاالن و فعالیتهایشان تاثیر گذاشت .به نظر او برخالف تصور عموم
جایزهها الزاما تاثیرات مثبت بر روی جنبشهایی از این دست ندارند .این میزگرد
نیز با پاسخ به سئواالت شرکت کنندگان به پایان رسید.
لیال فرجامی نویسنده ،شاعر و روانکاو از مجموع ه در حال انتشار خود به نام
«پیش از غرق شدن» چند شعر را برای حاضرین دکلمه کرد .در پایان روز دوم

برنامه هنری از ساعت هشت و نیم شب آغاز شد .در این برنامه سارا

کنفرانس،
نائینی ترانههایی شاد اجرا کرد که رضا روحانی (آهنگساز) با پیانو و آندر ویول با
درام و احمد ترکمن اغلو با باس ،او را همراهی کردند.

روز سوم کنفرانس

یکشنبه  ۱٣جوالی با میزگردی با عنوان «چگونه مذهب ،سیاست ،قومیت ،زبان و
جنسیت ،فعالیت زنان ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است؟» نیره توحیدی به عنوان
گرداننده میزگرد و با معرفی ثریا فالح آغاز شد .در این میزگرد جلوه جواهری،
نیکزاد زنگنه و دالرام علی ،فعاالن حوزه حقوق زنان که هرسه از ایران در کنفرانس
حضور داشتند ،نظرات خود در مطرح کردند .اولین سخنران جلو ه جواهری بود.
به باور او که عنوان بحثش «در جستوجوی سیاستی مسئولیتپذیر برای تضمین
مشارکت مدنی زنان در گرهگاههای قومیت ،ملیت ،طبقه و مذهب در ایران»
بود ،جنبش زنان از سال  ۸۸ـ  ۸۵شکوفا شده است .اما زنان با وجود تجربه
مشترک ستم جنسیتی ،در موقعیتهای نابرابر و متفاوت نسبت به هم قرار دارند و
همین امر آنان را در بسیاری از این موقعیتها ناخودآگاه و یا خودآگاه در برابر هم
قرار میدهد .نیکزاد زنگنه ،دومین سخنران میزگرد پیش از ورود به بحث اصلی
میزگرد ،ضمن محکوم کردن بمباران غزه ،شعری را با عنوان «آیا این سیاره به
ما تعلق دارد؟» برای مردم غزه خواند .وی سپس بحث خود را با عنوان «واکاوی
تجربیات زیستهشناسی اجتماعی زنان در مناطق جنگزدهی خوزستان ایران در
دوران پساجنگی» پی گرفت .به باور او ،تالقی جنسیت و هویت در دوران پساجنگی
باعث شده است که این زنان در مقایسه با زنان دیگر ،از فرصتهای کمتری برای
پیشرفت برخوردار باشند و با موانع و چالشهای بیشتری مواجه شوند که این خود،
منجر به تقلیل نقششان شده است .عنوان بحث آخرین سخنران میزگرد ،دالرام
علی «نقش زنان در شکلگیری و پیشبرد فعالیتهای مدنی حقوق کودکان در
ایران» بود .دالرام علی بر این باور است که فعالیتهای مدنی در حوزهی حقوق
کودک در ایران ،یکی از حوزههایی است که نه تنها توسط زنان شکل گرفته ،بلکه
طی دو دههای که از آغاز آن میگذرد نیز عمدت ًا توسط زنان مدیریت و هدایت شده
است .با وجود تمام محدودیتها و موانع موجود در شکلگیری و پیشبرد این
فعالیتها ،میتوان آن را یکی از دستآوردهای زنان در بیست سال گذشته دانست
که البته با چالشهای متعددی که از جنسیت آنان تاثیر گرفته نیز همراه بوده است.
نیر ه توحیدی نیز به عنوان گردانند ه میزگرد ،نظرات خود در رابطه با مبحث میزگرد
و چگونگی تاثیر مذهب ،سیاست ،نژاد ،زبان و جنسیت و قوم بر فعالیتهای زنان با
حاضران در میان گذاشت .توحیدی معتقد است که در جنبشهای مدنی ـ اجتماعی
شکست معنا ندارد ،ممکن است در برخی از هدفها ناکام بمانند ،اما جنبش
مدنی در حال جنگ نیست و هدفش هم کسب قدرت دولتی نیست که شکست
بخورد .به نظر او ،ما هنوز در مرحلهی اول جنبش زنان هستیم .این جنبش هنوز،
جنبش حقوق زنان است و در همین حد هم میتوان از آن انتظار داشت و برایش
مأموریتهای سخت و ناممکن قائل نشد.

اهدای جوایز زن برگزیده و حامد شهیدیان

بنیاد هر ساله لوح سپاس به زن و یا زنان برگزیده تقدیم می کند .لوح امسال به
پاس خدمات و دستاوردهای  25ساله به کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران
تقدیم شد.
«جایزه حامد شهیدیان در زمینه پژوهش های فمینیسم انتقادی» از سوی ناهید
شهیدیان ،خواهر حامد شهیدیان به گلوریا یعقوبی اهدا شد .گلوریا یعقوبی استادیار
ادبیات بینالمللی در دانشگاه جورجیا است .این جایزه برای مقالهای با عنوان
«نقدی بر داستان ابراهیم گلستان سفر عصمت» به او تعلق گرفت.

میزگرد پایانی و ارزیابی کنفرانس

روز سوم پس از آخرین میزگرد ،نوبت به بخش ارزیابی و اختتامیه کنفرانس رسید.
در ابتدا پیام مرکز بررسی مسائل زنان کرد ،که به صورت ویدیوی  10دقیقه ای از
سوی خانم گلرخ قبادی از سوئد فرستاده شده بود ،پخش گردید .سپس پیام چند
تن از اعضای اولین کمیته محلی برگزاری کنفرانس که در ماه می کناره گیری کرده
بودند ،توسط شهال بی بی خوانده شد .این افراد در پیام خود با اعالم خشنودی از
فرصت ارائه کارهای تحقیقی فعاالن و کنشگران جنبش زنان در کنفرانس ،دالیل
خود را برای عدم همکاری با بنیاد توضیح داده بودند.
پس از آن دستاندرکاران برگزاری بیست و پنجمین کنفرانس بنیاد پژوهش
زنان ،گزارشی از چگونگی عملکرد کمیت ه برنامهریزی به حاضرین ارائه دادند و به
پرسشهای آنان پاسخ گفتند.

جشن پایان بیست و پنج سالگی کنفرانس در یک رستوران ایرانی انجام شد.
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گزارش فیلم و گفتگو

نگار نکویی

برنامه نمایش فیلم و بحث و گفتگوی ماه سپتامبر با نمایش فیلم پرده آخر
ساخته واروژ کریممسیحی در کانون فرهنگی ایرانیان سندیگو برگزار شد.
دربارهی فیلم:
کارگردان و نویسنده :واروژ کریم مسیحی
تهیه کننده :مجید مدرسی و محمدمهدی دادگو
بازیگران :داریوش ارجمند ،فریماه فرجامی ،نیکو خردمند ،سعید پورصمیمی،
جمشید هاشم پور ،ماهایا پطروسیان ،غالمحسین لطفى ،مرتضى ضرابى ،
حسین محجوب و ...
موسیقی :بابک بیات ،مدیر فیلمبرداری :اصغر رفیعی جم ،تدوین :ژیال ایپکچی
و واروژ کریم مسیحی ،طراح صحنه و لباس :حسن فارسی ،صدابرداران :پرویز
آبنار و حسین غفاری ،گریم :مسعود ولدبیگی و مژده شمسایی
مدت زمان ۱۱۰ :دقیقه ،محصول سال ١٣٦٩
برنده بهترین کارگردانی ،بهترین بازیگر نقش اول ،بهترین بازیگر نقش دوم زن،
بهترین بازیگر نقش دوم مرد ،بهترین صدابرداری ،بهترین فیلمبرداری ،بهترین
چهرهپردازی ،بهترین صحنهآرایی و بهترین گریم از نهمین جشنواره بین المللى
فجر
خالصه داستان
تاج الملوك و كامران میرزا ،تنها بازماندگان دودمان رفیع الملك ،برای تصاحب
مجدد خانه موروثی خانواده كه پس از غرق شدن برادرشان حسام میرزا در
رودخانه به همسرش فروغ الزمان به ارث رسیده ،دست به توطئه می زنند.
نقشه توطئه این است که با اجرای نمایشی که کامران میرزا سناریوی آن را
نوشته ،ثابت کنند که فروغ الزمان مجنون است و احتما ًال بعد ًا او را از سر راه
بردارند .یک گروه تئاتردورهگرد را استخدام می کنند تا در نقش خدمه خانه،
در اجرای توطئه کمک کنند.
معرفی فیلمهای مرتبط
«داگ ویل» محصول سال  ۲۰۰۳ساخته الرس فون تریِیر نویسنده و کارگردان
دانمارکی است .این فیلم اولین فیلم از سهگانه فون ترییِ ر به نام آمریکا سرزمین
فرصت هاست .داگ ویل با نمایش حداقل صحنهپردازی و میزانسنی تئاترگونه
داستان زن جوانی را بازگو میکند که در فرار از گروهی
گانگستر به شهر کوهستانی داگویل در کلرادو پناه میجوید.
«گراند هتل بوداپست» هشتمین فیلم بلند ِوس اندرسون
نویسنده و کارگردان آمریکایی ست .گراند هتل بوداپست
داستان پیچیدهایست برگرفته از نوشتههای استفان تسوایگ
نویسنده اتریشی ـ لهستانی در نیمه اول قرن بیستم .فیلم به
روایت خاطراتی از داستان یک معمای جنایی در قالبی کمدی
میپردازد .تصاویر دکور گونه ،رنگآمیزیهای اغراق شده و
صحنهپردازی تئاتری این اثر را در ژانر فیلمهایی قرار میدهد
که با جذابیتی خاص سعی در آشتی میان سینما و تئاتر دارند.
«پرده آخر» واروژ کریم مسیحی و «مسافران» بهرام بیضائی
نیز از جمله این فیلمها هستند.
***
در ادامه نمایش فیلم ،جلسه بحث و گفتگویی پیرامون فیلم
برگزار شد .در این جلسه عدهای از دوستان از عدم برقراری
ارتباط با فیلم سخن گفتند و یا فیلم را اثر ضعیفی دانستند.
تماشاگران این فیلم از دیدن آن لذت برده و آن را
اما ،بیشتر
ِ

فیلم
و گفتگو

اولين يكشنبه هر ماه
در مرکز ایرانیان

اثر قابلتوجهی دانستند .بعضی از دوستان بیان کردند آن قدر غرق فیلم بودند
که مجالی برای یادداشتنویسی نیافتند.
هماهنگی و انتخاب درست بازیگران و بازى آنها ،نقش مهم و تعیینكننده
فیلمبردار ،طراح صحنه و لباس ،آهنگساز ،تدوینگر و صدابردار ،از نقاط قوت
و ارزشمند این فیلم بودند که درباره آنها گفتگو شد.
از همان آغاز فیلم بر «صحنه» بودن مكان تاكید میشود .پرده روی یكی از
پلههای اصلی اندرونی ،رو به پایین ،باز میشود .در صحنههای بعد هم آن پرده
را در آن جا نمیبینیم تا انتهاى فیلم كه پرده بسته میشود.
یکی دیگر از مسائل مطرح شده ،معماری عجیب عمارتی بود که لوکیشن اصلی
فیلم بود .ناموفق بودن بیننده برای تجسم ارتباط فضاهای عمارت ،به رمزآلود
بودن فیلم کمک شایانی کرده است .شاید بتوان مدعی بود که کارگردان به
عمد ارتباط فضاها را مبهم خلق کرده تا فیلم مجموعهای از صحنههای تئاتری
باشد و باز تأکیدی بر «صحنه» بودن فیلم .همین طور تاریکی گوشههای
تصویر که باز یادآور فضای تئاتری است.
در این فیلم ،كارگردان به شیوهاى زیبا و با بهكارگیرى طراحى صحنه دقیق،
به خوبى نشان داد كه در این داستان همه زندگی «بازی»ای بیش نیست.
با آمدن گروه تروپ هنری جامی صحنه بودن و «بازی در بازی شدن» کار
تشدید می یابد و کم کم همه ،حتی بازرس رکنی و همراهانش ،وارد این
بازی میشوند .بر این اساس كارگردان به خوبى بیننده را در ابهامى طوالنى
تا انتهاى فیلم قرار میدهد .همه در فیلم نقش بازى میكنند .در تمام فیلم
شاهد آن هستیم که نمایش نامه توسط کامران میزرا نوشته میشود ،اما پرده
آخر را بازرس کارگردانی میکند.
كریممسیحی در فیلم بعدی خود «تردید» نیز به این وجه نمایشی «منتها نه
با ظرافت پرده آخر» اهمیت میدهد.
اشاره چندباره به میخچه پای بازرس رکنی در فیلم قطع ًا اتفاقی نمی باشد .در
جایی از فیلم بازرس به کامران میزرا میگوید که اشکال از کفش نیست ،از نوع
راه رفتن است .در حالی که در آخر فیلم بازرس تسلیم شده و پوتیناش را با
گیوههایی که کامران میرزا به او میدهد عوض میکند.
برداشتهای گوناگونی از عوض کردن کفش بازرس در جلسه گفتگو مطرح
شد .بعضی دوستان اشاره به بازگشت از مدرنیته (پوتین سربازی) به سنت
(گیوه) داشتند .بعضی معتقد بودند که بازرس با پوشیدن گیوه ها خود وارد
«بازی» می شود .شاید این تعویض حتی اشارهای باشد به این که زندگی را
نباید خیلی جدی گرفت .شاید هم هدف کارگردان این بوده
که نشان دهد بازرس تاکنون در نقش بازرس بازی میکرده
و حاال تصمیم می گیرد با پوشیدن گیوهها به دنیای واقعی
برگردد.
زندگی خود صحنه ای است که همه در آن در حال بازی
کردن هستیم .سخت است پیدا کردن مرز میان آن چه
که واقع ًا خودمان هستیم و آن چه مجبور به بازی کردن
هستیم .پرده آخر بازی میان واقعیت و نمایش را به خوبی
به تصویر می کشد.
و در آخر باید گفت بازى هنرپیشگان در این فیلم قابل تقدیر
است .فریماه فرجامى در نقش فروغ ،سعید پورصمیمى
(جامى) در چهار نقش مختلف و «ماهایا پطروسیان» با
اجرای نقش دوگانه ،بسیار موفق در این فیلم ظاهر شدند.
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود

www.pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552
آدرس مرکز ایرانیان:

6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
کنسرت گروه دُ رناب

یکشنبه  16نوامبر 7:30 ،بعد ازظهر
در محل مرکز ایرانیان

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  )155مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30
دسامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

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

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552

6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

گروه فیلم و گفتگو

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان ،دوم نوامبر و  7دسامبر

ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

ُجنگ فرهنگی

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان
 14نوامبر و  12دسامبر

نمایشگاه نقاشی

در مرکز ایرانیان دوشنبه تا جمعه از ساعت  9صبح تا  3بعد از ظهر

کالس های یوگا

اولین و سومین سه شنبه ساعت  6ـ  7:30بعد از ظهر کالس های
یوگا در مرکز ایرانیان زیر نظر دکتر افشین نهاوندی

جشن شب یلدا

شنبه  20دسامبر ساعت  7شب در رستوران صوفی

کارگاه تصنیف خوانی با کورش تقوی

جمعه  5دسامبر ساعت  8شب در مرکز ایرانیان
تلفن  9355ـ )858( 552

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

آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن9634 :ـ)858( 735
آموزش سنتور زیر نظر آرش دانا تلفن1851 :ـ)619( 278

آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری تلفن1913 :ـ)858( 349

شب بازی و سرگرمی به نفع کودکان نیازمند شنبه  22نوامبر
ساعت  8ـ  12در مرکز ایرانیان  9355ـ  552ـ 858

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
موزه هنر سن دیگو

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

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

آکادمی رقص های ملی  9355ـ)858( 552
شعبه  1یکشنبه از ساعت  9:30تا  1بعد از ظهر
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129

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

کارگاه دف دو شنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
در محل دفتر کانون فرهنگی زیر نظر علی صدر تلفن9355 :ـ)858( 552

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

www.aiap.org

انجمن دوست داران کتاب آخرین شنبه هر ماه
)American Center (IACـ Iranian
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

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

www.ialsn.org
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هابیل و قابیل
آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نه؟
خوانندگان گرامی ،همان طور که در شماره های قبل به اطالع رسید این صفحه را
اختصاص داده ایم به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام های هابیل و قابیل.
این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در یک
خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند ،نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف
یکدیگر دارند .از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرات
خود را بگویند .ما بدون هیچ 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 این نظرات را ،از طریق فرستادن ای میل به آدرس پیک ،با ما در
میان بگذارند .گفتار این بار در رابطه با «انتخابات میان دوره ای» است.

هابیل :من خیلی نگرانم که مردم توی این انتخابات میان دوره ای نرن رای
بدن .اگه این جوری بشه نتیجه دقیقا به نفع جمهوری خواه ها در می آد و
دوباره همون آش و همون کاسه رو داریم واسه اقال دو سال دیگه .دوباره همه
قوانین توی کنگره خفه می شن و هیچ کاری از پیش نمی ره .اصال برنامه شون
اینه که هیچ کاری نکنن و جلوی همه کارها و اصالحات رو بگیرن .همین باعث
می شه که مردم پاسیو و منفعل بشن .واسه همینه که االن درصد محبوبیت
کنگره فقط  8درصده .یعنی پایین ترین در تاریخ .من موندم اون  8درصد کیان؟
تی پارتی؟ تو که ایشاال رای می دی؟
قابیل :نه فکر نمی کنم .آخه چه فایده ای داره؟ به نظر من این جوری چیزی
عوض نمی شه .اقال با رای ندادن باعث می شه اونا اکثریت «سنا» رو هم
بگیرن .اقال یه پارچه می شن دیگه بهانه ای واسه کار نکردن ندارن .شاید
اون موقع دیگه مجبورشن یه سری قوانین رو تصویب کنن .دیگه چه بهانه ای
ممکنه داشته باشن که جلوی تصویب قانون مهاجرت رو بگیرن .دیگه مجبور
می شن درباره حداقل حقوق قانون بگذرونن .دیگه مجبورن درباره آلودگی هوا
و تولید انرژی غیرفسیلی موضع بگیرن .مجبورن درباره حقوق مساوی زن و مرد
در مقابل کار مساوی تصمیم بگیرن .اون موقع دیگه همه شون یه جنسن و
مجبورن قوانین رو تصویب کنن.
هابیل :خوب به فرض که این جوری بشه و اونا اکثریت رو توی هاوس و سنا
بگیرن ،فکر می کنی چه جور قوانینی رو تصویب کنن؟ طبیعیه که این قوانین
به نفع مردم نخواهد بود .فکر می کنی اونا قانونی برعلیه بانک ها ،وال استریت،
کمپانی های بزرگ و میلیاردرها تصویب کنن؟ به خصوص از زمان ریگان به
این ور نشون دادن نماینده کی هستن .خب این قوانین چون به نفع مردم
نیست ،اوباما مجبور می شه اونارو وتو کنه .یعنی چی؟ یعنی دوباره همون آش
و همون کاسه .این دفه هم نتیجه کار این می شه که هیچ کاری صورت نمی
گیره و مردم باز هم بیشتر منفعل می شن .یعنی درست موقع انتخابات ریاست
جمهوری  2016دوباره لیبرال ها و مستقل ها خونه نشین می شن و جمهوری
خواها بر خر مراد سوار.
قابیل :شاید منم از اون پاسیوهایی باشم که تو می گی .من امیدی به بهتر
شدن وضع ندارم .من فکر می کنم جمهوری خواها خیلی باهوش تر و با برنامه
ریزی بهتر از دمکراتا عمل می کنن .ببین همین سی چهل تا فراکسیون تی
پارتی چطور عمل کردن؟ اینا ممکنه اکثریت رو در کل جامعه نداشته باشن ولی
خیلی با برنامه عمل می کنن .اصال توی همین انتخابات میوندوره ای می دونی
از  435کرسی نمایندگی که قاعدتا همه هر دو سال یه بار باید توی انتخابات
شرکت کنن فقط سرنوشت حدود  50کرسی معلوم نیس بقیه همه شون جاشون
محفوظه؟ یعنی در واقع با اجرای طرح معروف به «جری مندرینگ» اومدن
حوزه های انتخاباتی رو مهندسی کردن .یعنی انتخاب دوباره نماینده های اون
حوزه ها رو تضمین کردن ،فقط دو سه ایالت از این قضیه مثتثنی هستن .با
این خط کشی ها همیشه اکثریت با جمهوری خواها خواهد بود .حاال شرکت
من و تو چه تاثیری داره؟
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هابیل :خوب دقیقا به همین دلیل .که باید این قوانین رو دور ریخت و انتخابات
واقعا آزاد انجام داد .در نظر داشته باش که تنها راه پیروزی جمهوریخواه
ها شرکت نکردن مردم به طور وسیعه .چون اونا اون سی درصد معتقدین
خودشونو دارن که رای دادن رو مثل وظیفه شرعی خودشون می دونن .تنها
راهی که می شه جلوی کارای اونا رو گرفت تشویق بقیه مردم به شرکته.
قابیل :تو خیلی ایده آلیستی فکر می کنی .انگار به همین سادگی می شه
مردمو تشویق کرد که پای صندوق رای بیان؟ اونا همه چیز رو قبضه کردن.
سوپریم کورت هم دست اوناس و دیدی که با قانون «سیتی زن یونایتد»
چطوری تونستن باالنس قدرت رو به نفع کمپانی های بزرگ بچرخونن .آیا غافل
از اینی که برادران کوک و همپالکی هاشون چقدر خرج کردن .به هر نماینده
و کاندیدای خودشون در هر نقطه که هستن پول رو سرازیر کردن .تنها مشکل
اونا اوباماست که اونم تا دو سال دیگه تحملش می کنن .ولی دست و پاشو تو
پوست گردو می ذارن و کاری می کنن که به عنوان بی عرضه و کسی که کاری
ازش بر نمی داد معرفی بشه .اوضاع خیلی خراب تر از اونه که فکر می کنی.
جالبه که ما به همه دنیا درس دمکراسی و آزادی می دیم ،بعد توی انتخابات
خودمون نماینده های تضمینی داریم و برنده ها قبل از انتخابات مشخص
شدن .با همه اینا به این هم اکتفا نمی کنن همه جور محدودیتی واسه رای
دادن اقلیت ها علم می کنن .خب معلومه مردم دلسرد می شن .چون می بینن
حریف اینا نیستن.
هابیل :حرفات کامال درسته ولی نتیجه گیریت غلطه .فکر می کنی اونا این کار را
رو از موضع قدرت می کنن؟ اینا همش از موضع ضعفه .اونا خودشون به خوبی
می دونن که در طوالنی مدت بازنده ان .واسه همین با هزار کلک به قدرت
آویزون شدن .دموگرافی کشور داره عوض می شه ،اقلیت ها روبه روشد هستن.
نسل جوون اون معیارهای پوسیده رو قبول نداره .از طرف دیگه صاحبان افکار و
ایدئولوگ هاشون دیگه سنی ازشون گذشته و کم کم از چرخش زندگی خارج می
شن .واسه همین تقال می کنن .اکثر مردم خواستار تساوی حقوق ان؛ اختالف
وحشتناک بین یک درصدی ها و  99درصدی ها اونارو اذیت می کنه؛ آلودگی
محیط زیست برای اونا آزار دهنده است؛ طرفدار جنگ و نظامی گری نیستن؛
می خوان دولت به وظیفه خودش که حمایت از اقشار ضعیف مملکت است عمل
کنه؛ می خوان قانون مالیات عادالنه بشه؛ می خوان بودجه عظیم نظامی رو کم
کنن و بیشتر در رفاه اجتماعی آموزش و پرورش ،علم و دانش و ساختار پایه ای
سرمایه گذاری بشه .این روند ترقیه .اکثریت مردم اینارو می خوان و کاندیداهایی
را که با این اهداف هماهنگن حمایت می کنن و خواهند کرد .البته نه این که
اون افکار عقب افتاده از بین می ره .توی خیلی از ایالت ها و مناطق آمریکا اون
افکار یا به خاطر مذهب و یا فرهنگ خاص وجود داره و خب اشکال نداره اونام
نماینده های خودشونو داشته باشن .از حقوقشون هم باید دفاع کرد .ولی دیگه
در اکثریت نخواهند بود.
قابیل :همونطور که گفتم خیلی خوش خیالی .فکر می کنی اینا از بودجه
نظامی کم می کنن؟ دیدی که تا دوتا سر بریده توی تلویزیون نشون دادن از
راست و چپ مسابقه گذاشته بودن که کی لشکر کشی کنن .دوباره اکثریت
مردم «صلح دوست» و «ضد جنگ» هم ازشون حمایت کردن!
هابیل :آره متاسفانه هنوز می تونن مردم رو هیجان زده کنن .هرچند موضوع
داعش خیلی فرق می کنه .اما در مورد انتخابات .به نظر من اشتباهه اگه
در انتخابات شرکت نکنی .باید همه دوستان و آشناها رو تشویق کنیم توی
انتخابات شرکت کنن .نباید میدون رو خالی کرد .این دقیقا چیزیه که اونا می
خوان .انتخاباتم به همون حوزه خودت وکاندیدای خودت ختم نمی شه .به نظر
من باید از کاندیداهای شهرهای دیگه هم که مترقی اند و شانس دارن حمایت
کرد .جدا امیدوارم که تجدید نظر کنی و بری رای بدی.

گزارش انجمن کتاب
گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در ماه های آگوست و سپتامبر

در گردهمایی ماه آگوست کتاب های زیر معرفی شدند:

•شب هزار و یکم نوشته بهرام بیضایی با اشاره ای به کتاب های دیگر او ،هزار
افسان کجاست و ریشه یابی درخت کهن
•با قلب خود چه خریدید نوشته سیمین بهبهانی (داستان های کوتاه).
داستان هایی از این مجموعه به نام «جهان و کار جهان» در مورد قربانی
شدن یک عشق – و «جنت الملوک» به طور خاص بررسی شد .هم چنین
خواندن کتاب «مرد من ،مرد همراهم» نوشته سیمین بهبهانی به شرکت
کنندگان توصیه گردید.
•دفترچه ممنوع نوشته آلبا دسس په دس ،ترجمه ی بهمن فرزانه
•تازه عروس نوشته آلبا دسس په دس ،ترجمه بهمن فرزانه
•چرکنویس نوشته بهمن فرزانه
هم چنین دو تن از شرکت کنندگان داستان های کوتاه خود را روخوانی
کردند و سایرین در مورد آن به اظهار نظر پرداختند.
در بخش اول گردهمایی ماه سپتامبر ،تمرکز شرکت کنندگان بر روی رمان
ها و داستان های کوتاهی بود که خانم روانی پور ،به عنوان پیش نیاز شرکت
در کارگاه داستان نویسی ،معرفی کرده بودند:
•بلندی های بادگیر ،امیلی برونته – با نثر مزین ،یکی از شاهکارهای ادبیات
کالسیک محسوب می شود.
•پیرمرد و دریا ،ارنست همینگوی – با مقدمه بسیار زیبا از نجف دریابندری؛
داستان حدیث نفس پیرمرد ماهیگیری که به جدال با دریا می پردازد .در
این داستان ،دریا نشانگر عمق و ژرفای دنیای ماست.
ادبیات همینگوی متاثر از جنگ و تبعات ناشی از جنگ است .نثر او ساده و
بر اساس اصول خبرنگاری تلگرافی است ،واقع گرایانه است و خالی از عنصر
زمان با به حداقل رساندن کاربرد قید و صفت .در داستان های همینگوی
نویسنده غایب است .توجه همینگوی به مدرنیته به همراه سادگی و عمق
است ،او پیرو صناعت گفتگو نویسی است.
•یک گل سرخ برای امیلی ،ویلیام فاکنر – تمام داستان های فاکنر در
سرزمینی به نام «یوکناپاتوفا» اتفاق می افتد با جمعیت  15611نفر با دو شهر
ممفیس و جفرسون ،بن مایه داستان رفاه حاصل از دست رنج سیاه پوستان
است ،همراه با نثر معماگونه.
•داستان های کوتاه :مرگ در جنگل اثر شروود آندرسن (اسلوب نوین
داستان نویسی)؛ شاه سیاه پوشان اثر هوشنگ گلشیری؛ اندوه اثر آنتون
چخوف؛ آدم خوب کم پیدا می شود اثر فالنری اوکانر؛ و کهن ترین داستان
جهان اثر رومن گاری (مظلوم مقهور ظالم می شود)
در بخش دوم کتاب چند روز ،همه ما (با نگاهی به کهن الگوهای پانزده گانه
اسطوره زنان و مردان در روان شناسی تحیلی) نوشته نیلوفر نواری معرفی
گردید .داستان خوانی یکی از شرکت کنندگان و بحث و گفتگو پایان بخش
دوم بود.
گردهمایی انجمن دوست داران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان
سن دیگو برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

بقیه سر مقاله
برای شروع باید با انتخاب نمایندگانی که برای مردم کار می کنند و نه برای
صنایع بزرگ و بزرگ سرمایه داران ،عنان اختیار را از نمایندگان واپسگرا گرفت.
این اولین قدم در راه طوالنی و پر جدالی است که در پیش است .این زمین
متعلق به ما یا شرکت های ِشوران و شل نیست .این زمین متعلق به فرزندان
ما و نسل های آینده است .ما فقط مهمانانی هستیم که برای مدتی بسیار کوتاه
از آن استفاده می کنیم .بنابراین نباید اجازه داد این میهمانان خانه را از پای
بست ویران کنند .می توان و باید جلوی این روند مخرب را گرفت.

بقیه زیر نور مهتاب
ورود به حیطه «انسانیت» با خود مسئولیت های شگرفی را نیز به ارمغان می
آورد .احترام به انسان و رعایت حق و حقوق طبیعی وی از مهمترین نکاتی
هستند که باید در نظر گرفته شوند .از بین بردن و یا مخدوش کردن حق
انتخاب ،عدم احترام به باورها و عقاید دیگران ،تحمیل باورهای اجتماعی و
عقیدتی به راحتی انسان را به بیراهه خواهند کشاند و چه بسا ارزش انسانی وی
را از بین خواهند برد .گرچه در روزگار کنونی و مشاهده اعمال خارج از تصوری
که گاه و بیگاه شاهد و ناظر آنیم ،گاه رعایت حقوق انسانی را برای دسته ای از
انسان ها غیر قابل تصور می نماید ،ولی باید در نظر داشته باشیم که تخطی از
اصول انسانی می تواند راه را برای بی ارزش نمودن این اصول گرانبها باز نماید و
چه بسا جهان آشفته تری را به وجود آورد.
آن چه که در ذهن انسان متفکر امروزی ،در رابطه با خشونت و درنده خویی
بخشی از همنوعان خود ،نقش بسته است سوال مهمی است که برای پاسخ به
آن نیاز به همفکری و مشاورت بسیار دارد .سوال این است که آیا همنوعانی که
کوچکترین حق و حقوقی برای انسان های دیگری ،به جز گروه اندک خویش،
قایل نیستند می بایست به همان گونه مورد حمایت قانونی قرار بگیرند که در بدو
تولد به همه انسان ها ارزانی شده است؟ معضل بزرگی است که باید با درایت
بسیار با آن برخورد کنیم .کاش پاسخی ساده و قابل درک برای این سوال داشتم!
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تانیا احمدی

دربند

نازنین دانشجوی سال اول رشته ی پزشکی از شهرستان به تهران می آید و از بدو
ورودش درگیر مشکالت خوابگاه می شود .به او گفته می شود که در خوابگاه جای
خالی وجود ندارد و او به ناچار با سحر ،که در یک عطر فروشی کار می کند ،هم
خانه می شود« .دربند» آخرین ساخته ی پرویز شهبازی بر محور آشنایی دو دختر
در تهران بزرگ می گذرد که هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند و بنا بر جبر زمانه با
یکدیگر زندگی می کنند .شهبازی به زیبایی تنش و چالش بین سحر و نازنین را به
تصویر کشید است .سحر و نازنین از دو قشر متفاوت جامعه هستند و هنگامی که
در کنار یکدیگر قرار می گیرند ،درک متفاوتشان از زندگی آشکار می شود .نازنین،
دختر ساده ی شهرستانی ،فردی است که به سادگی به شخصیت های اطرافش
اعتماد می کند و زمانی که آن ها در خطر می افتند ،تنها کسی است که برای
نجات آن ها تالش می کند .زمانی که وارد خانه ی سحرمی شود ،شروع به تمیز
کردن خانه می کند .او سعی می کند آرامش را به مکان شلوغ و آشفته ی سحر
باز گرداند .هنگامی که شب اول سحر از سر کار برمی گردد ،نازنین همه جا را
حسابی تمیز کرده و برای هر دویشان شام درست کرده است .تمام تالش نازنین این
است که خانه را به مکانی آرام و امن تبدیل کند .در نقطه ی مقابل نازنین ،سحر
قرار دارد .برای او آرامش و امنیت خانه هیچ اهمیتی ندارد .او نه تنها به خواسته
های نازنین توجه نمی کند ،بلکه به حریم خصوصی او بی احترامی می کند .سحر
هرشب دوستانش را به خانه دعوت می کند ،و حتی بارها شاهد آن هستیم که این
دوستان سحر کلید خانه را هم دارند و به دفعات با کلید خود وارد خانه می شوند،
و از این حیث به حریم خصوصی نازنین وارد می شوند .این اختالفات شدت می
گیرد ،تا جایی که یک شب ،نازنین دیگر تحمل نمی کند و درگیری شدیدی بین این
دو به وجود می آید .در این درگیری هر دوی آن ها بسیار عصبانی هستند و برای
همین به یکدیگر پرخاش می کنند .سحر بارها به نازنین می گوید که او یک دختر
شهرستانی است ،و نازنین نیز سحر را دختری بی قید و بند می نامد .درگیری آن
ها نشانگر اختالف طبقاتی و فرهنگی بین نازنین و سحر است.
یکی از مشخصات بسیار خوب فیلم روایت داستان آن است .قصه ی فیلم شامل
فراز و نشیب های زیادی است و شهبازی به خوبی از عهده این کار بر آمده است .او
همگام با مسیر شخصیت اصلی داستان ،اطالعات را در اختیار مخاطب می گذارد
و همین میزان همدلی تماشاگر را با نازنین دوچندان می کند .ما همراه نازنین
از تمام تلخی ها و نابسامانی های داستان با خبر می شویم .از دروغ های مکرر
سحر گرفته تا شرایط عجیب شاگردان نازنین ،همه و همه ،به طورهم زمان برای
مخاطبان و نازنین به نمایش گذاشته می شود و از این جهت می توان گفت که
مخاطب چشم دوربین است و همه چیز از دید او شرح داده می شود .از طرفی دیگر
فیلم به هیچ عنوان شخصیت هایش را قضاوت نمی کند .در اصل قضاوت اصلی
فیلم نه روی آدم ها که بیشتر درباره ی موقعیت ها و مناسبت هاست .به عنوان
مثال ،درسکانس آخر فیلم تصویر ترحم آمیز مرد طلبکار دیده میشود که سوگوار
و ناراحت کنار تراس بازارچه ایستاده است و به تصویر پسر از دست رفته اش می
نگرد .شهبازی وضعیت نا بسامان جامعه را به خوبی به تصویر می کشد .جامعه ای
که در آن چه طلبکار و چه بدهکار قربانی اند.او جامعه ای را به تصویر می کشد که
جوانانش را برای ادامه ی حیات مجبور به انجام هر کاری می کند .پرویز شهبازی
پیش از این در فیلم «نفس عمیق» تصویری از زوال زندگی دو پسر جوان را در
تهران بزرگ را نشان داد و این با «دربند» داستان گرفتاری یک نسل چهارمی را در
دامی نا خواسته به نمایش می گذارد .جوانان «نفس عمیق» در همین باتالقی فرو
می روند که نازنین در آن درحال غرق شدن است .گویی ظاهر بی رحم و تلخ شهر
تغییر نمی کند و همواره در حال بلعیدن جوانان اش است.
پرویز شهبازی از آن دسته کارگردانانی است که نه تنها به داستان فیلم هایش
اهمیت بسیاری می دهد ،بلکه ساختار فیلم و جلوه های بصری فیلم هایش همواره
حائز اهمیت بوده اند .به همین دلیل او در آخرین ساخته ی خود سراغ بهترین
های سینما ی ایران رفته است .به طور مثال از نکات چشمگیر فیلم می توان به
فیلم برداری آن اشاره کرد .هومن بهمنش پیش از این جوایز بسیاری را ،چه در
جشنواره های داخل ایران و چه درخارج ،از آن خود کرده است .پس از موفقیت
فیلم های «پذیرائی ساده» (مانی حقیقی )١٣٩٠ ،و «زندگی خصوصی آقا و خانوم
میم» (روح اهلل حجازی )١٣٩٠ ،بهمنش جایگاه خود را در میان بهترین فیلم
برداران سینما ایران ثبت کرد و در جشنواره سال گذشته برای فیلم «دربند» جایزه ی
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بهترین فیلمبرداری را گرفت .حرکت های منظم و روان دوربین به تدریج با بحران
های نازنین تشدید می یابند و از اواسط فیلم حرکت های دوربین آشفته و نامنظم
می شوند .این تغییر حرکت دوربین که با توجه به احواالت شخصیت های اصلی
شکل می گیرد یکی از هوشمندانه ترین انتخاب های بهمنش است .در جایی از
فیلم خبر بدی به نازنین داده می شود و او در حال پایین آمدن از پله هاست.
بهمنش با هوشیاری تمام دوربین را در جایگاه صورت نازنین قرار داده است ،گویی
مخاطب فیلم در حال پایین آمدن است .با هر تکان دوربین استرس و ناراحتی
نازنین به خوبی حس می شود .همچنین در این حالت صدای نفس های نازنین
شنیده می شود که این نیز سکانس را پر تنش می کند .نازنین بیاتی در اولین تجربه
بازیگری خود بسیار خوب درخشیده است .بدون شک یکی از معیارهای شهبازی
برای انتخاب نازنین بیاتی در نقش نازنین چهره ساده و معصوم اوست ،اما توانایی
های او برای نشان دادن پیچیدگی های شخصیت نازنین بسیار قابل توجه است.
پس از نامزد شدن نازنین بیاتی برای بهترین بازیگرنقش اول زن ،خیلی ها او را با
ترانه علیدوستی مقایسه می کردند .حضور پرقدرتش نوید آمدن یک بازیگر خوب را
به سینما گران می داد .همچنین پگاه آهنگرانی که ایفاگر نقش سحر بود ،موفق
به کسب بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد .از عنوان فیلم می توان دو برداشت
متفاوت کرد :در بند می تواند به این معنی باشد که نازنین گرفتار شده است و به
نوعی در بند است (بند = زندان ،گرفتار) و دوم این که دربند نام یکی از محله های
تهران است و اشاره به مهاجرت نازنین از شهرستان به تهران دارد« .دربند» فیلم
مهمی در سینما ی امروز ماست ،چرا که در آن شهبازی نگاه متفاوتی به جوانان
دارد .او آنان را در موقعیت هایی مصیبت بار قرار می دهد و مشاهده گر تغییرات و
تحوالت آنهاست .او جوانان را قضاوت نمی کند ،به آن ها فرصت زندگی می دهد.

کنسرت بسته نگار در سن دیگو
کنسرت موسیقی ایرانی « بسته نگار» در روز شنبه  18اکتبر برگزار گردید.
این کنسرت با استقبال هنر دوستان شهر سن دیگو  ،در دو بخش به اجرا
در آمد .در بخش اول ،ابتدا «گروه موسیقی نوجوان» قطعاتی را – از ساخته
های کورش تقوی – در دستگاه ماهور اجرا کردند .سپس ،شرکت کنندگان
شاهد دو نوازی کورش تقوی (سه تار) و میالد جهادی (تنبک) بودند .دو نوازی
در آواز اصفهان با پیش درآمدی از استاد محمد رضا لطفی شروع شده و با
چهارمضراب و ضربی نوا – از ساخته های کورش تقوی – ادامه یافته ،و با ِرنگ
استاد محمد رضا لطفی پایان گرفت.
در بخش دوم« ،گروه همنوازان» اجرای خود را در آواز ابوعطا با پیش درآمد
هوس» ساخته
استاد محمد رضا لطفی آغاز کرده و در ادامه تصنیف «دل
ِ
عارف قزوینی ،چهار مضراب استاد علی اکبر شهنازی ،چهار مضراب استاد
حسین علیزاده ،تصنیف «بهار دلکش» ساخته درویش خان و شعر ملک
الشعرای بهار ،ضربی «بیات راجه» استاد علی اکبر شهنازی ،و «چهار پاره»
با شعر هاتف اصفهانی را اجرا نموده و برنامه را با تصنیفی از استاد محمد رضا
لطفی به پایان رساندند .به پاس تشویق حاضران ،کارعمل استاد محمد رضا
لطفی بر اساس شعر موالنا توسط گروه همنوازان اجرا گردید.
گروه همنوازان ،به سرپرستی کورش تقوی ،تا به حال چند کنسرت موسیقی
ایرانی را در شهرهای مختلف کالیفرنیا به روی صحنه برده است .این گروه را
افراد زیر تشکیل می دهند:
کورش تقوی (سرپرست گروه) :سه تار
میالد جهادی :تنبک و دف • پژمان مهرفر :عود • جواد گنجینه :خواننده
بهراد حسین زاده :سه تار • فائزه غالمی :سه تار • پدرام حیدری :کمانچه
هم چنین این افراد ،اعضای گروه موسیقی نوجوان بودند:
علی علیپور :سه تار • ندا نوربخش ـ اوتیس :تنبک • ارشیا زرمهد :سه تار
سیامک زره پوش :تنبک
برپاکننده کنسرت ،انجمن دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا – سن دیگو )(ISTA
و محل برگزاری آن  Price Centerدانشگاه کالیفرنیا – سن دیگو بود.

بقیه معرفی کتاب
از لحاظ نقل تجربه به خواننده ضرورت ندارد ،کنار بگذارد« .پیر مرد و دریا» پیش از هر
چیز یک اثر رئالیستی است ،و اگر در آن سوی معنای ساده و آشکار آن تعبیر دیگری هم
از آن عاید بشود ،این تعبیر از برکت رئالیسم آن حاصل می شود .همینگوی پس از دهه
چهل ،بعد از تالش های بیهوده برای چسباندن معانی مرموز به داستان هایش ،بار دیگر به
سادگی و پیراستگی دوران نخستین خود باز می گردد .باید گفت که او پس از طی کردن
یک دور تمام ،باز از همان جایی سردرمی آورد که حرکت خود را آغاز کرده بود .با آفرینش
سانتیاگو ،قهرمان «پیرمرد و دریا» ،همینگوی به مرتبه تازه ای از آگاهی می رسد .پیش
از این او از ضعف و زخم پذیری آدم های سر سخت سخن می گفت ،اکنون از سرسختی
یک پیرمرد ضعیف سخن می گوید؛ پیش از این قهرمان او روشنفکر حساسی بود که از
جنگ می گریخت ،اکنون قهرمانش ماهیگیر ساده ای است که هر روز به جنگ طبیعت
می رود؛ پیش از این قهرمان او می کوشید احساسات خود را بروز ندهد ،اکنون سانتیاگو
مدام فکر می کند و حتی با دریا و پرنده و ماهی حرف می زند .بدین ترتیب کمابیش همه
مشخصات «قهرمان همینگوی» وارونه می گردد .مرتبه تازه آگاهی نویسنده ،نفی کامل
مراتب پیشین است .در ادبیات غربی ،از «اودیسه» گرفته تا «موبی دیک» ،دریا جایی
است که واقعیت های ژرفی را در باره انسان و جهان در بردارد؛ هیوالیی است (به معنای
فلسفی کلمه) که اشکال گوناگون هستی از آن بیرون می آید؛ انسان سرنوشت و هویت
خود را در میان امواج این هیوال (این سیاله بی شکل و بی کران) جست و جو می کند.
سانتیاگو باید بهای کار خود را بپردازد؛ چنان که با طلوع آگاهی ،با عروج انسان به مرتبه
ِ
خورشید آگاهی انسان برمی آید
انسانی ،تاریخ دردناک انسان آغاز می شود .وقتی که
ناگهان فضای تاریک هستی روشن می شود ،و در سراسر پهنه طبیعت تنها موجودی که
زیبایی و شگفتی این خورشید را می بیند خود انسان است .به نظر می آید که با برآمدن
این خورشید ،با انسان شدن انسان ،دوران زندگی بهیمی به پایان رسیده است؛ زیرا که
اکنون در پرتو آگاهی ،به حکم «عقل» ،می توان زندگی را سامان داد .سانتیاگو نیز گمان
می کند با صید ماهی بزرگش قوت زمستانی خود را تامین کرده است .اما این سرمستی
لحظه فریبنده ای بیش نیست؛ چنان که انسان خیلی زود پی می برد که در برابر تعارض
های عینی و خارجی زندگی ،از «عقل» تنها ،کاری ساخته نیست و آن چه در کش مکش
زندگی از این «عقل» زیبا برجا می ماند پیکری است از هم دریده و خفته در آب های
آلوده .سانتیاگو از همه ماهیگیران دیگر دورتر می رود و صید او از همه صیدها بزرگ تر
است .برنده بازی او است؛ به همین دلیل باخت او هم ناگزیر است؛ زیرا که بازگشت او
به سالمت از آن راه دور در آن دریای پر از بمبک های گرسنه ممکن نیست .برنده کسی
است که به جای دور برود؛ اما هر کس به جای دور برود ناگزیر بازنده می شود .پس برنده
همان بازنده است و بازنده همان برنده .سانتیاگو می داند که بمبک ها نخواهند گذاشت
که او ماهی اش را سالم به بندر برساند ،اما چون ماهیگیر است چاره ای جزاین ندارد که
ماهی خود دفاع کند؛ فقط وقتی از پا می نشیند که تمام توان و امکان
تا آخرین نفس از
ِ
خود را به کار برده است .او ماهیگیری است که از «حد» گذشته است؛ از جای دورتری
می آید ،پس معیار پیروزی و شکست او این نیست که از راه دور چه آورده است؛ معیار
این است که با مخاطرات این راه چگونه رو به رو شده است .او بازنده ای است که درعین
حال ،و به همین دلیل ،برنده است؛ شکست خود را وقتی می پذیرد که به پیروزی کامل
رسیده است .اما این سرگذشت شهدا است؛ زیرا که شهید نماینده مالزمت پیروزی و
شکست است؛ شهید آن کسی است که از راه شکست به پیروزی می رسد .در این داستان
او نشان می دهد که دریا ،به عنوان یک واقعیت ژرف از زندگی است و راه انسان شریف
در این مسیر هموار نیست .سانتیاگوی ماهیگیر را می توان کنایه ای از مسیح دانست ،یا
از طبقه کارگر ،یا از ملتی در تالش برای به دست آوردن و از دست دادن آزادی .در این
داستان ظاهرا انسان از طبیعت شکست می خورد اما در عمل پیروزی از آن پیرمردی است
که برای خواسته و اعتقاد خود تا پای جان پیش می رود .پیرمردی که فلسفه شهادت
را در ذهن بیدار می کند .اما شهادت به معنای مرگ جسمانی قهرمان داستان نیست.
زندگی سانتیاگو ،انسان محرومی که هر روزی که دست خالی از دریا بازگردد باید بدون ذره
ای تلخی سر بی شام زمین بگذارد ،شهادت مدام است .صحنه آخر آرامش بعد از توفان
است :غرش و بارش پایان یافته و آب در گودال ها زالل شده است .سانتیاگو با این امید
به خواب رفته است که به زودی زخم دست هایش خوب می شود و باز با شاگرد دوست
داشتنی اش ،مانولین ،به دریا می رود .باز شیرهای بازیگوش ساحل آفریقا را به خواب می
بیند ،که خاطره روزهای نوجوانی او است .ضمیر ناهشیار پیرمرد فرسوده همیشه خود را
نوجوانی می بیند که عمر درازی در پیش دارد.
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