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علی صدر

دوستان گرامی ،آغاز سال  2015میالدی را به شما عزیزان تبریک گفته ،سالی با صلح و صفا و سالمت برای
همه آرزو می کنم .جا دارد که در این فرصت یک بررسی اجمالی از وقایع سال گذشته داشته باشیم .به خصوص
اتفاقاتی که می توانند در سال آینده و حتی بعد از آن در زندگی ما اثر گذار باشند.
شاید مهم ترین واقعه بین المللی در سال گذشته پیدایش دولت اسالمی عراق و شام (داعش) بود که بسیاری را
غافلگیرکرد .این دولت که قسمتی از عراق و سوریه را اشغال کرده است ،ادعای «آزاد سازی» کشورهای اسالمی
منطقه و تشکیل حکومتی بر اساس الگوی خلفای صدر اسالم را دارد .این حکومت از ائتالف گروه های رادیکال
مخالف رژیم سوریه و عده ای از بعثیون عراق تشکیل شده است .آنان با ماشین تبلیغی وسیع با سر بریدن های
در مالء عام و قتل عام مخالفین و معترضین در منطقه تحت اشغال وحشت عظیمی در کشورهای منطقه ایجاد
کرده اند .ائتالفی متشکل از حدود  60کشور به رهبری آمریکا تشکیل شده که مانع پیشرفت آنان شوند .دولت
ایران هم مستقیما و با هدف حمایت از عراق با داعش در نبرد است.
اتفاق مهم دیگر در سطح جهان شروع گفتگوی دیپلمات های ایران و آمریکا بر سر محدود سازی ایران در به
دست آوردن بمب اتمی و کاهش محاصره اقتصادی از طرف آمریکا و غرب بود .هر چند این مذاکرات در مدت
تعیین شده به نتیجه نرسید و تا نیمه سال آینده تمدید شد ،ولی این اتفاق تحولی بزرگ برای هر دو کشور ایران
و آمریکا به حساب می آید .مخالفان این مذاکرات که از محافظه کاران هر دو کشور و دولت اسرائیل تشکیل می
شوند از هر فرصتی برای به بن بست کشاندن این مذاکرات استفاده می کنند تا سیاست های برخورد مستقیم
و جنگ طلبانه خود را حقنه کنند.
واقعه بین المللی دیگر آغاز مرحله جدیدی از جنگ سرد بین روسیه گسترش طلب از طرفی و آمریکا و ناتوی
گسترش طلب از طرف دیگر بود .صحنه اصلی این برخوردها فعال اوکراین است ولی احتماال به زودی به سایر
جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی کشیده خواهد شد .فعال تنها سودی که این مقابله برای مردم داشته
ارزان شدن بنزین در بازار آمریکا بوده است .دولت آمریکا و یارانش با اضافه تولید نفت ،قیمت آن را در بازار
جهانی به شدت پایین آورده اند ،تا کشورهایی مانند ایران و روسیه را که اقتصادشان بستگی مستقیم به نفت
دارد زیر فشار بگذارند.
اجازه بدهید در این جا به چند واقعه داخلی بپردازیم که اثرات مهمی در زندگی روزمره همه ما داشته و خواهند
داشت .شاید مهم ترین این حوادث پیروزی حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان
و سنا در ماه نوامبر گذشته بود .در دو سال آینده نمایندگان جمهوری خواه اکثریت را در هر دو مجلس خواهند
داشت .یعنی مجلس و تمام کمیته ها توسط آنها رهبری شده و قوانینی که به رای گذاشته می شود و سیاست
هایی که به پیش برده می شود همگی در دست آنان خواهد بود .این اتفاق در پی پیاده کردن سیاستی حساب
شده و دقیق توسط نمایندگان جمهوری خواه در کنگره اتفاق افتاد .آنها جلوی تصویت قوانین و رفورم هایی را
که توسط پرزیدنت اوباما و دموکرات ها ارائه می شد گرفتند .به طوری که کنگره کامال به بی عملی کشیده شد و
مردم از کارایی دولت به طور کل نا امید شدند .در نتیجه اکثر مردم در انتخابات اخیر شرکت نکردند .و آنان بدون
ارائه برنامه خاصی برای اداره کشور اکثریت را در هر دو مجلس به دست آوردند .به نظر می رسد جدلی شدید
بین کنگره و رییس جمهور در پیش باشد .ولی از طرفی هم ممکن است جمهوری خواهان در کنگره ،که دیگر
اپوزیسیونی درخور در مقابل خود نمی بینند ،مجبور به تصویب قوانینی شوند که خواست مردم است .افزایش
حداقل دستمزد ،تساوی حقوق زنان با مردان در برابر کار مشابه ،اصالح قوانین مهاجرت و تعیین تکلیف بیش
از دوازده میلیون مهاجر بدون مدرک ،اصالح قانون کاهش کربن و بهبود محیط زیست از قوانینی است که در
مقابل کنگره است .باید دید رهبران حزب جمهوری خواه در مقابل این خواست ها چه خواهند کرد.
حادثه مهم دیگری که در ماه های آخر سال گذشته رخ داد درگیری های نژادی بود که با قتل مایکل براون جوان
سیاه پوست توسط یک پلیس سفید پوست در فرگوسن از حوالی سن لوئیز در ماه آگوست شروع شد .این حادثه
تظاهرات گسترده ای به دنبال داشت که با برخورد خشن پلیس روبرو شد .این برخوردها با اعالم رای هیات
منصفه بر عدم تعقیب پلیس سفید پوست اوج گرفت و به بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا کشیده شد .حادثه
دیگری که مکمل آن شد خفه کردن اریک گارنر سیاه پوست توسط یک پلیس سفید پوست دیگر در نیویورک
بود که ویدیوی آن را همه دیدند .این حادثه در ماه جوالی اتفاق افتاد ولی هیات منصفه دوباره بر عدم تعقیب
پلیس سفید پوست رای داد .وقوع رویدادهای مشابه در این اواخر گروه زیادی از مردم را به اعتراض به خیابان
ها کشاند .مساله خشونت بی حد پلیس به خصوص در مقابل سیاه پوستان و عدم تساوی نژادی در مقابل قانون
در جامعه مسائل جدیدی در آمریکا نیستند .به نظر می رسید انتخاب آقای اوباما که به عنوان اولین رییس
جمهور سیاه پوست نور امیدی برای پایان برخوردهای نژادی در این کشور باشد ولی برخورد های صورت گرفته
از طرف عده ای با آقای اوباما ،که در باالترین مقام ممکن دولتی در آمریکا قرار دارد ،نشان داد که مساله نژادی
و نژادپرستی ریشه های عمیقی در این کشور دارد .نسل ها طول خواهد کشید تا بتوان از شر آن خالص شد.
پیروز باشید
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تیراژ 6000
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
تلفن9355 :ـ)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 نوامبر و دسامبر تشکیل شد.
• َُجنگ فرهنگی 14 ،نوامبر  ،2014به سرپرستی آقای رضا خبازیان با موضوع
بررسی شرایط اجتماعی ایران و خصوصا حقوق زنان برگزار شد .از مهمانان
این برنامه می توان از آقای دکتر بدیعی که شرکت کنندگان را به شنیدن
اشعار زیبایی میهمان کرد نام برد .بخش عمده ای از برنامه به مصاحبه
با آقای دکتر فرهنگ مصور رحمانی در باب باورها ،شیوه ها و رفتارهای
اجتماعی ایرانیان اختصاص داشت .موسیقی این برنامه ،موسیقی مقامی
کردی بود که توسط آقایان کورش و فرود خاموشیان اجرا شد.
• کنسرت گروه دورناب 16 ،نوامبر  ،2014در مرکز ایرانیان با هنرمندی آقای
فرهاد بهرامی و بقیه هنرمندان گروه دورناب برگزار شد .بینندگان این برنامه
از موسیقی ایرانی و «جز» اجرا شده توسط این گروه لذت بردند.
• کارگاه تصنیف خوانی آقای کورش تقوی در  5دسامبر  2014در مرکز
ایرانیان تشکیل شد .شرکت کنندگان به تمرین تصنیف های «نگارا» در
چهارگاه ،گوشه زابل با ریتم شش و هشت سنگین« ،از دلم بی خبری» در
چهارگاه با اشاره به گوشه زابل و با ریتم شش و هشت« ،ز من نگارم» از
سروده های ملک الشعرای بهار با موسیقی درویش خان در دستگاه ماهور،
گوشه فیلی و «تا شد دل من» در همایون ،گوشه بیداد پرداختند.
• نمایشگاه نقاشی مرکز ایرانیان با همکاری این هنرمندان در ماه دسامبر
و ژانویه جهت بازدید عموم برقرار است :آریانا ایازی ،عباس دریسی ،نسرین
خیری ،سوسن نیامی ،نگار نکوئی ،نسیم ،نادر رستاخیز ،علی صدر ،لودمیال
صدر و کمال تهرانی.
• جشن شب یلدای کانون در شنبه شب  20دسامبر در رستوران صوفی
برگزار شد .برنامه با هنرمندی خانم رویا صبا و گروه موسیقی شان با شام و
پذیرایی خوب رستوران صوفی تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت
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نمایشگاه گروهی نقاشی مرکز ایرانیان جهت بازدید عموم

گزارش جنُگ فرهنگی  12دسامبر 2014
برنامه ای دیگر از ُجنگ فرهنگی سن دیگو ،جمعه دوازدهم دسامبر 2014
در مرکز ایرانیان سن دیگو ،ویژه بزرگداشت نجف دریابندری و یادمان
فروغ فرخزاد برگزار گردید .مجریان بخش اول برنامه ،نوشین خورسندیان
و سعید نوری بوشهری ،ابتدا به معرفی مترجم ،منتقد ،و نویسنده معاصر
ایرانی ،نجف دریابندری ،پرداختند و ضمن اشاره به زندگی نامه و آثار
وی ،بخشی از مقاله طنز نجف دریابندری با عنوان « يادداشت های يک
سفر تابستانی به بندر بوشهر» یا «بندر ِنه بندر ِ
زیتری یِن» را برای شرکت
کنندگان در برنامه ارائه کردند .این مقاله در هفته نامه «گل آقا» شماره
 ،27پنجشنبه دوم آبان ماه سال  1370به چاپ رسیده است.
در بخش دوم ،آناهیتا بابایی و رضا خبازیان زندگی شاعر نامدار معاصر،
فروغ فرخزاد ،و دوره های فکری و ادبی او را شرح دادند و چند شعر او
را دکلمه کردند .هم چنین به خصوصیات بارز شعر فروغ ،از جمله بروز
احساسات زنانه و بی پروا اشاره شد و مجموعه های شعر او« ،اسیر»،
«دیوار» و «عصیان» در قالب شعر نیمایی؛ مجموعه «تولدی دیگر»؛ و
سپس مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» معرفی گردید.
پایان بخش برنامه ،اجرای موسیقی توسط رضا خبازیان بود که با سه تار
قطعاتی از موسیقی ایرانی را اجرا نمود .شرکت کنندگان شاهد اجرای
ترانه ای زیبا از وی به همراهی فریده خبازیان بودند.

ُجنگ فرهنگی سن دیگو

جلسه نقد و بررسی فیلم در مرکز ایرانیان
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

انسان و طبیعت
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مکان :مرکز ایرانیان سن دیگو

ندا

برنامه به زبان فارسی برگزار میشود و هزینه ثبت نام  ۱۰دالر میباشد

اطالعات و ثبت نام )۸۵۸(۵۵۲-۹۳۵۵

رد و

D esign ed b y S aeed Ja la li

در دو ماهی که گذشت ،دو سخنرانی در دو
سازمان فرهنگی شهر سن دیگو ایراد گردید
که بدون هماهنگی قبلی بحث در مورد
«علم و عرفان» و همچنین «علم و انسان
فردا» را در مد نظر قرار داد .آقای دکتر
علی اسدی در انجمن متخصصان ایرانی و
آقای دکتر مصور رحمانی در برنامه جنگ
فرهنگی کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
به ترتیب به موضوعات فوق پرداختند .این
دو سخنرانی بار دیگر ذهن مرا به این نکته
معطوف داشت که:
انسان امروز ،نسبت به انسان دیروز ،دارای
مزیت چشمگیر و راه گشایی است که
دنیای «علم» با یافته های گوناگون خود
به وی ارزانی داشته است .پیشرفت شتاب
انگیز انسان در زمینه دانش و علم ،باعث
شده است تا پرده ابهام از روی مقوله ها
و مسایل سوال برانگیز و گاه حیرت آور بسیاری برداشته شود .کوشش انسان
در شناخت راز و رمز کیهانی گرچه به تاریخی بسیار کهن برمی گردد ولی در
اصل ،با کشف نیروی جاذبه و حرکت دورانی زمین به گرد خورشید وارد مرحله
بسیار نوینی گشته است .از آن تاریخ تاکنون ،که زمانی در حول و حوش سیصد
سال می باشد ،دنیای علم با طرح تئوری های گوناگون و مشاهدات متنوع
علمی بشر امروز را در مرحله اعجاب آوری در دنیای اندیشه قرار داده است که
با زندگی انسان در قرون گذشته تفاوتی عظیم داشته باشد.
طرح این گونه مسایل و تفکر در مورد آنها ،بنا بر گفته دکتر مصور رحمانی،
نقش انسان فردا را در فهم علم و آماده شدن برای پذیرش علم و تطبیق زندگی
کوتاه مدت و دراز مدتش بر پایه یافته های علمی مسلم می سازد .هر چند بنا
به گفته های دکتر علی اسدی ،علم امروز راه درازی برای توضیح مسایل شگرف
جهان هستی در پیش دارد.
هر چند دانشمندان امروز به گونه ای یک صدا بر این باورند که توانایی علم امروز
بشر ،به شناخت فقط چهار درصد از جهان شگفت انگیز کیهانی محدود می
باشد و هنوز در راه شناخت  96در صد باقیمانده جهان در کوشش خستگی ناپذیر
قرار دارند ولی یافته های کنونی نیز چنان شگرف می باشند که قادرند پاسخگوی
سواالت بیشماری باشند.
آن چه تفکر در مورد این مقوله را جالب تر می نماید ،برخورد انسان به
عنوان یکی از موجودات زنده در جهان خاکی است .بر اساس آن چه تا به
امروز دستگیر شده است ،در بین تمامی موجودات زنده در کره خاکی ،گویا
انسان تنها موجودی است که برخالف موجودات زنده دیگر ،به مرگ خویش
آگاه است .به همین خاطر ،در کشف رمز و راز جهان هستی گویا به دنبال
یافتن راهی است تا بتواند با مقوله نیستی به نوعی دست و پنجه نرم کند تا
شاید بتواند راهی برای فرار از این راه بی برگشت بیابد و خود را به گونه ای
جاودانه سازد .تصویر سازی انسان از جهان دیگر و ابدیتی که در آن جهان
برای خویش قایل است می تواند ریشه در نیاز روحی و روانی انسان در زیست
مدام و یا جاودانگی داشته باشد .ادامه همین تفکر است که فلسفه های
گوناگون فکری را در مقابل بشر قرار داده است و زیر مایه جنگ ها و جدال
های گوناگون گشته است که با تعجب بسیار در زندگی امروز تا جایی پیشرفت
معکوس نموده ایم که شاهد شکسته شدن مرزهای خشونت می باشیم و از
رویت تعدادی از این گونه از اعمال توحش ،انگشت به دهان می مانیم.
ارایه فلسفه های عرفانی از یک سو قصد در آرام نمودن بشر و تشویق وی به
درک مقوله زیبا و بی نظیر «وحدت وجود» دارند و از سوی دیگر انسان را به

آرامشی خارق العاده رهنمون می سازند که ابدیت مورد نیاز وی را صورتی
حقیقی بخشند.
ولی یافته ها و تحقیقات علمی سعی در یافتن پاسخ هایی منطبق بر مشاهده
دارند تا از طریق آگاهی از اصول علمی موقعیت انسان را در جهان به تصویر
بکشند و وی را به قبول این نکته وادارند که انسان نیز چون دیگر موجودات
زنده در کره خاک تابع و فرمانبردار از قوانین مشخص علمی است .اهل علم،
آرامش انسان را در«شناخت و قبول یافته های علمی» می دانند در صورتی
که فلسفه های عرفانی انسان را به سوی تعبدی آرام بخش رهنمون می شوند.
سوالی که ذهن مرا به خود داشته است این است که :
بهتر نیست که کشف رمز و راز هستی را به دانشمندان و عالمان بگذاریم و به
فرمان اولین معلم اخالق انسانی ،کنفسیوس ،نگاه خود را از آسمان برگیریم
که نه توان درکش را داریم و نه علم شناخت اش را و به جای آن تیر نگاه
خویش را به زمین برگردانیم و به این نکته توجه نماییم که چگونه می توان
بدون دغدغه فکری بی مورد با آرامشی نسبی از حیات خویش بهره مند شویم؟

معرفی کتاب

از نوشین خورسندیان

نام کتاب :خانم نویسنده

نام نویسنده :طاهره علوی
انتشارات :آگاه
نوبت چاپ :چاپ یکم پاییز 1384

آن کس که خندیدن نمی داند همان به که کتاب مرا نخواند( .من و نیچه)
«خانم نویسنده» روایت زندگی نویسنده ای از دید راوی ناشناس و به زبان طنز می
باشد .ناهید ،نویسنده روشنفکر اما بدبختی از طبقه متوسط جامعه است که سال
ها در انزوا زیسته و به شرایط خود خو گرفته است .این انزوا با ورود یک مرد با نام
سهراب و دختر بچه پنج ساله اش به اسم پرستو شکسته می شود .مردی که از
آن پس نقش شوهر را بازی می کند و دختر بچه ای که می تواند در حکم فرزندش
باشد .ناهید تا کمر خم می شود و به آنها خوش آمد می گوید تا منت بگذارند و کف
کفش های کثیفشان را بر روی چشمان گریانش بگذارند .آنها آن قدر اسباب و اثاثیه
دارند که ناهید مجبور می شود آنها و اثاثشان را در یک طرف و خود و اثاثش را در
طرف دیگر خانه جا دهد ،مثل دو لشکر متخاصم در میدان نبرد! صدای شیپور
حمله می آید و هلهله جمعیتی که به پشتیبانی آمده اند.
ناهید تمام تالش خود را به خرج می دهد تا جایگاهش را در خانه حفظ کند اما نقش
او یک باره به «زن بابا» تغییر می کند .پرستو در فقدان مادر ،نقش «سیندرال» را
بازی می نماید .پدر و دختر به سرعت تمام خانه را اشغال می کنند .ناهید برای
کنترل پرستو از خانم روانشناس کمک می گیرد ،چون اصرار دارد به پرستو ثابت
کند که قصد جایگزینی مادرش را ندارد ،هر چند تا انتهای داستان نمی تواند ارتباط
مناسبی با پرستو برقرار کند .پرستو در واقع جوجه کالغ سیاه الغر و زردنبویی است
که خانم نویسنده را بر سر انگشتانش می چرخاند ،در عوض رابطه اش با همسایه
ها و حتی سرایدار افغانی ساختمان دوستانه است .پرستو برای همسایه ها قصه
های «من و زن بابام» را تعریف می کند .او از کتک ها و گرسنگی هایش به قصد
جلب دلسوزی ،برای همه قصه می بافد .پرستو را همه باور دارند اما خانم نویسنده
نه تنها جایگاه خود را در خانه ،بلکه در بین همسایه ها و در جامعه اش پیدا نمی
کند .یکی از همسایه ها خانم مظفزی است که از کشته مرده های پرستو است .او
به خاطر آرتروز چارچنگولی شده .ناهید از خانم مظفری و نعره هایش می ترسد ،اما
جربزه تالفی کردن ندارد ،پس طرف مقابل را ،هر کاری که کرده باشد با بزرگواری
می بخشد .خانم نویسنده می داند که این دنیا اعتباری ندارد و مثل حضرت علی
دنیا را چند طالقه کرده .پرستو به برکت زندگی با مادربزرگ پیرش ،خوب بلد است
از اصطالحات بزرگ تر ها استفاده کند و خود را در دلشان جا دهد .او می داند که
بزرگترها یک دل نه صد دل عاشق خودشان هستند .خانم آشتیانی همسایه دیگر
آنهاست و پرستو با دخترشان ،گلی ،همبازی است .موقعیت پرستو در کل مجتمع
بهتر از گلی است ،چرا که زن بابا دارد .رابطه خانم آشتیانی با ناهید خیلی رسمی
است تا روزی که متوجه می شود گرفتار هوویی جوان شده .از آن روز به بعد تالش
می کند تا دل ناهید را به دست آورد و از او کمک بخواهد ،چرا که تصور می کند از
آه ناهید گرفتار هوو شده است .ناهید نقش َح َکم را بین خانم آشتیانی و شوهرش
بازی می کند اما پشیمان می شود .آقای آشتیانی با همسر جدیدش در شهرهای
مختلف ساکن می شود ،اما خانم آشتیانی با بچه هایش سایه به سایه آنها به همان
شهر ها می رود .رفتار خانم و آقای آشتیانی بازی گرگم به هوای بچه های تخس
و بازیگوش را به یاد می اندازد .در نهایت آقای آشتیانی با همسر جوانش به خارج
می گریزند و خانم آشتیانی در اوج بدبختی خود را در سرزمین ابا اجدادی اش گم
و گور می کند ،چون معتقد است خانم نویسنده او را چشم زده یا آه کشیده است.
خانم نویسنده از «اوشو» طرفداری می کند اما سهراب برای اعتقادات او پشیزی
ارزش قائل نیست .پرستو مرکز توجه است و شب زفاف خانم نویسنده مرتبا به
تعویق می افتد .خانم نویسنده خود را در قالب افسردگی ارادی فرو می برد ،اما
دردی درمان نمی شود .اقدام او برای گرفتن عکس های خانوادگی تاثیری در
صمیمیت افراد خانواده نمی گذارد .ناهید شوهر کرده است تا روزی که احتیاج
دارد شوهرش لیوان آبی بدون ترکیبات دیگر به دستش دهد! انتظار دارد پرستو او
را «مامان»« ،ناهید جون» یا «ناهید خانم» صدا کند اما پرستو با لحن کشدارش
او را «اون خانمه» می نامد .ناهید دلش می خواهد به جای اشک ،خون گریه
کند ولی می داند که دردهای بزرگ را فقط باید به دل کشید .او مثل گاندی الل
می شود با این تفاوت که گاندی فقط دوشنبه ها الل بود و او تمام روزهای هفته.
سهراب اهل زمزمه های عاشقانه نیست ،اصال به خاطر رفتن به جبهه یک گوشش

کر است و گوش دیگرش پنجاه درصد
شنوایی دارد .سهراب مجروح جنگی
است و شرط ازدواجش ،بچه دار
نشدن است .خانم نویسنده بارها
تصور می کند باردار است ولی این
آرزو هرگز محقق نمی شود .پدر و
مادر نویسنده حامیان خوبی برای
دخترشان نیستند .طی آتش
سوزی خانه ،خانم نویسنده
سهراب و پرستو را نجات می
دهد و همگی مدتی با پدر و
مادر ناهید اجبارا در یک
خانه زندگی می کنند .خانم
نویسنده موقع را مغتنم
شمرده و داستانش را می
نویسد .در این فاصله روابط
خانوادگی متشنج تر می شود.
سهراب خانه سوخته را پس از مدت زیاد تعمیر می
کند و ناهید متوجه می شود فضای بیشتری در خانه به سهراب و پرستو
تعلق گرفته است.
سهراب دستگیر و زندانی می شود .خانم نویسنده از سیاسی بودن همسرش مفتخر
است و برای آزادی و مالقاتش تالش می نماید .پس از مدتی متوجه می شود جرم
سهراب اختالس است و این جرم باعث سرشکستگی همه است .پس از آزادی،
سهراب اسیر توهم شده و تصور می کند توسط افراد مرموزی زیر نظر است...
از ایرادات این داستان یکنواختی نثر و کم عمق بودن آن است ،اما خانم طاهره
علوی تالش کرده تا با طنز این کاستی را جبران کند و اکثرا موفق بوده است .راوی
داستان تا انتها مشخص نمی شود و خواننده می تواند او را وجدان بیدار ناهید
تصور نماید .راوی در یک گفتگوی یک طرفه تا انتها ،داستان را پیش می برد.
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گردآوری از سعید نوری بوشهری
آذر  1377بود .کتابی از اشعار حمید مصدق را خریده بودم تا به
رسم هدیه به همسرم ،که عاشق ادبیات است ،بدهم .او کتاب را
از گل و عطر بیشتر دوست دارد .صدای رادیو پیام در اتومبیل می
پیچید و تحمل ترافیک عصر تهران ،حوالی میدان آزادی ،را کمی
قابل تحمل می کرد .موسیقی بود و اخبار و مطالب ادبی و هنری.
از موسیقی اش لذت می بردم .اخبار را کوتاه می گفت و من
منتظر خبرهای ترافیک بودم .نام حمید مصدق را که شنیدم از
حسن تصادف خرید کتاب شعرش در آن روز شگفت زده شدم.
ولی تصادفی نبود که در آن ُحسنی دیده شود« .امروز حمید
مصدق ...به علت بیماری قلبی در تهران درگذشت».

سینه ام آینه ای ست،
با غباری از غم .
تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار .
من چه می گویم ،آه ...
با تو اکنون چه فراموشی ها؛
با من اکنون چه نشستن ها ،خاموشی هاست .
تو مپندار که خاموشی من،
هست برهان فراموشی من .
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه برمی خیزند
حمید مصدق
عشق برخاست و گریخت
به هم پناه بردیم
و عشق از جای تکان نخورد
به فاصله پناه بردیم
و عشق از جای تکان نخورد
به زمان پناه بردیم
و عشق از جای تکان نخورد
از درد به آغوش هم گریختیم
زیر موهای هم پنهان شدیم
و بر هم غلتیدیم تا التیام کوتاهی از اندوه بتواند
زخممان را از چشم هایمان پنهان کند
و عشق از جای تکان نخورد
در آخر
روبروی هم ایستادیم
و اعتراف کردیم به دوست داشتن

چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم
من به خود می گویم:
چه کسی باور کرد
جان مرا
ِ
جنگل ِ
عشق تو خاکستر کرد؟
آتش
ِ
ِ
با من اکنون چه نشستن ها ،چه خاموشی ها؛
با تو اکنون چه فراموشی هاست.
چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم؟
خانه اش ویران باد !
من اگر ما نشوم ،تنهایم
تو اگر ما نشوی ،ـ خویشتنی
از کجا که من و تو شور یکپارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟
از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم؟
عشق برخاست
من اگر برخیزم
و گریخت
تو اگر برخیزی
ساره سکوت
همه بر می خیزند
من اگر بنشینم
لحظه ای بود که می گذشت
تو اگر بنشینی
پک می زدی به سیگار،
چه کسی برخیزد؟
بسان اندوهی
چه کسی با دشمن بستیزد؟
که تمام ابرها گوشه ی بالکنی جمع می شدند و می گریستند
چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟
با آنسان خشمی
دشت ها نام تو را می گویند .
که می شد از لبه ی بالکنی پرید بیرون.
کوه ها شعر مرا می خوانند .
دستت را می کشیدی روی موهایم
کوه باید شد و ماند،
و فکر می کردی
رود باید شد و رفت،
زندگی
دشت باید شد و خواند .
همان لحظه ای بود که می گذشت.
در من این جلوه اندوه ز چیست؟
ساره سکوت
				
در تو این قصه پرهیز ـ که چه؟
در من این شعله عصیان نیاز،
پنهان شدم ز ترس تو
در تو دمسردی پاییز ـ که چه؟
حرف را باید زد!
پنهان شدم ز ترس تو در سایه زمان
درد را باید گفت!
هرگز زمان نبوده چنین تلخ ،بی گمان
سخن از مهر من و جور تو نیست.
از وحشت حضور تو ای اژدهای قرن
سخن از
گم کرده ایم خانه ی خود را در این جهان
متالشی شدن دوستی است،
تو سایه ای ز وحشت و تردید بر سرم
و عبث بودن پندار سرور آور مهر
10

شماره  155بهمن  -اسفند 1393

من همچو مرغ بی پر و بالی در این میان
در دخمه های تنگ تو تحلیل می رویم
با جرم جستجوی مداوم برای نان
ِ
خشک به خون جگر زده
یک لقمه نان
محصول خودفروشی و پستی است در دهان
بگذار بگذریم از این شعر لعنتی...
از فقر و حصر و سختی و امثال این و آن!

آرزو نوری

مسمط معروف علیاکبر دهخدا در سوگ
میرزا جهانگیرخان شیرازی ،مدیر روزنامه
صوراسرافیل ،یکی از درس های دوره دبیرستان
ما بود .در مقدمه درس آمده بود که در دوران
استبداد صغیر انقالب مشروطه ،بعد از اعدام
میرزا جهانگیر خان در باغ شاه تهران در تیرماه
 1287و تبعید دهخدا به اروپا و گذران زمانی
در پاریس ،او به همراهی گروه صوراسرافیل
به سویس نقل مکان می کند .در همان جا،
دهخدا شبی میرزا جهانگیرخان را در خواب می
بیند که به او می گوید «ز شمع مرده یاد آر» ...بعد از اتمام
درس ،دبیرمان عینک را از صورت برداشت و با چشمانی خیس
و در حالی که کتاب ادبیات فارسی در دستش می لرزید گفت:
«اگر دهخدا تنها همین شعر را سروده بود باز شاعری بزرگ بود».

یادآر ز شمع مرده یادآر
بگذاشت زسر سیاهکاری
ای مرغ سحر چو این شب تار
رفت از سرخفتگان خماری
وز نفحه ی روحبخش اسحار
محبوبه نیلگون عماری
بگشود گره ز زلف زرتار
و اهریمن زشتخو حصاری
یزدان به کمال شد پدیدار
یادآر زشمع مرده ،یادآر
تعبیر عیان چو شد تو را خواب،
ای مونس یوسف اندر این بند
دل پر ز شعف ،لب از شکر خند محسود عدو ،به کام اصحاب
آزادتر از نسیم و مهتاب
رفتی بر یار و خویش و پیوند
در آرزوی وصال احباب
زان کو همه شام با تو یک چند
اختر به سحر شمرده ،یادآر
ای بلبل مستمند مسکین
چون باغ شود دوباره خرم
آفاق نگارخانه چین
وز سنبل و سوری و سپرغم
گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم تو داده زکف زمام تمکین
نا داده به نار شوق تسکین،
زان نوگل پیشرس که در غم
از سردی دی فسرده ،یادآر
بگذشت چو این سنین معدود
ای همره تیه پورعمران
بنمود چو وعد خویش مشهود
وان شاهد نغز بزم عرفان
هر صبح شمیم عنبر و عود
وز مذبح زر چو شد به کیوان
در حسرت روی ارض موعود
زان کو به گناه قوم نادان
بر بادیه جان سپرده ،یادآر
ای کودک دوره طالیی
چون گشت زنو زمانه آباد
بگرفت ز سرخدا خدایی
وز طاعت بندگان خودشاد
گل بست زبان ژاژ خایی
نه رسم ارم ،نه اسم شداد
ماخوذ به جرم حق ستایی
زان کس که زنوک تیغ جالد
تسنیم وصال خورده ،یادآر
علیاکبر دهخدا
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ISSD NEWS

International Children’s Day:

Yalda Celebration:
The Sunday before Yalda the Iranian School of San
Diego had their annual celebration of Yalda in the quad
of Mount Carmel High School. Towards the last period
of the day, students and their families, alongside with
their teachers and other individuals, all went towards
the grass field area situated by classroom buildings
to partake in many ideas and talk a little about the
holiday of Yalda and its tremendous significance. As
the activities underwent normal procedures, kids were
answering questions regarding the history behind Yalda
and other trivia questions about the holiday. At the end
of celebration, everybody received trail-mix, since trailmix type snacks were customary for the Yalda night
celebration. Alongside with the celebration at school,
the school also celebrates Yalda at Rancho Bernardo
Swim and Racquet Club every year. This year about 150
people attended the celebration. Kids enjoyed different
activities, won prizes and danced to music from the DJ.
While children enjoyed these activities parents danced,
as well as participated in a raffle. The Celebration is a
potluck style and there were a lot of delicious Iranian
food. Overall, it was a great night for all!

Sunday, November 16, 2014, in collaboration with the
Child Foundation and Dollar a Month Fund, we celebrated
the International Children’s Day. It was an exciting day
for the children of Iranian School. Towards the end of
the school day students, families, and instructors went to
the plaza to watch students perform theater, traditional
Iranian dances, and take part in several festivities. It
was a fun day for kids to relax and enjoy themselves
for a day, for all the hard work they had performed
throughout the year.
 يك روز هيجان انگيز براى شاگردان مدرسه۲۰۱۴  نوامبر۱۶ ،روز يكشنبه
 مدرسه ایرانیان این روز را جشن.ی کودک بود
  چون که روز جهان.ایرانی بود
 پدر و مادران برای دیدن، شاگردان، ساعت آخر مدرسه آموزگاران.گرفتند
 و بازی های، شاگردان با خوردن پیتزا.تئاتر و رقص به میدان مدرسه رفتند
 همه برنامه را دوست داشتند و روز خوبی.مختلف این روز را جشن گرفتند
.برای دانش آموزان بود

. دسامبر جشن گرفت14 مدرسه ایرانیان سن دیگو یلدا را در تاریخ
ٔ
مدرسه رفته و در
در ساعت آخر مدرسه بچه ها به قسمت چمن
 از شاگردان پرسش هایی درباره یلدا.فعالیت های یلدا شرکت کردند
 در آخر برنامه به شاگردن آجیل داده.شد و به برندگان جایزه دادند
 همچنین مانند هر سال مدرسه ایرانیان در کلوپ رنچو برناردو.شد
. نفر در این جشن شرکت کردند۱۵۰  امسال.شب یلدا را جشن گرفت
 و رقص بود، جایزه ها،همه از برنامه که شامل بازی های مختلف
 به خاطره این که برنامه پاتالک بود غذاهای رنگین و.لذت بردند
    . در مجموع همه لذت بردند.خوشمزه زیادی بود
By: Borna Naini and Omid Ghazi
 برنا نائینی و امید قاضی:گزارش از

www.pccus.org
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بچه ها سالم،
هوا سرد شده و فصل زمستان در راه است .ایرانیان آخرین شب از فصل پاییز
که بلندترین شب سال است را شب چله بزرگ یا شب یلدا می نامند و آن
را جشن می گیرند .ایرانیان در این شب با خانواده و دوستان دور هم جمع
می شوند ،قصه می گویند ،شعر می خوانند و شب زنده داری می کنند .از
خوردنی های مرسوم در جشن شب یلدا می توان به هندوانه ،انار و آجیل
شیرین یلدا اشاره کرد .من این جا یک قصه برای شب یلدا برای شما می نویسم.

قصه بابا برفی

«برگرفته از بابا برفی نوشته جبار باغچه بان»

زمستان ،زمستان سختی بود .نه گل مانده بود ،نه سبزه ،درخت ها مثل شاخ
بز ،خشک و قهوه یی رنگ شده بودند .آب هم از رفتن خسته شده بود ،یخ
زده بود .همه جا سفید بود ،آسمان شده بود آسیاب ،اما به جای آرد ،برف
می ریخت همه جا.
یک روز تعطیل ،نزدیکی های ظهر ،بچه ها ،پسر و دختر ،به خانه پدر بزرگ
رفتند تا هم پدر بزرگ پیر را ببینند و هم در حیاط بزرگ مدرسه ،که خانه پدر
بزرگ آنجا بود برف بازی کنند .پدر بزرگ ،که موهایش مثل برف سفید بود،
تمام بچه ها را دوست داشت.
بچه ها از پدر بزرگ اجازه گرفتند تا در حیاط بزرگ مدرسه ،که پر از برف بود،
بازی کنند و وقتی به حیاط رسیدند ،گفتند :به جای گلوله برف بازی ،چرا
نیاییم یک آدم برفی درست کنیم؟
یکی پارو آورد ،یکی جارو آورد ،هر کدام هرچه به دستشان رسید ،پارو و جارو
و زغال و هویج و پرتقال ،برداشتند و آوردند.
آن قدر شاد بودند که با شعر به همدیگر می گفتند چه کار کنند و چه کار
نکنند و همه بچه ها می خندیدند .بعد از آن که تنه و شانه و سر و گردن
آدم برفی را درست کردند ،نوبت چشم و گوش و دماغ شد و بچه ها گفتند:
«چشم بسازیم از زغال« ،».گوشش پوست پرتقال« ، ».هویج به جای دماغ».
و خوشحالی بچه ها بیشتر شد وقتی که دیدند آدم برفی ،درست شکل پدر

بزرگ شده که آن همه دوستش دارند .فقط یک کاله کم داشت .این بود که
یکی از بچه ها رفت و یک گلدان خالی آورد و سر آدم برفی گذاشت و دیگر
آدم برفی شد مثل خود پدر بزرگ .بچه ها هم اسمش را گذاشتند بابا برفی و
دست های همدیگر را گرفتند و دور او چرخیدند و با خنده و شادی خواندند:
بابا برفی! بابا برفی!
چه کم حرفی! چه کم حرفی!
آن شب بچه ها خسته ی خسته بودند و از بس به بابا برفی فکر کرده بودند،
همه شان خواب بابا برفی را دیدند .دیدند نانوایی بزرگی هست و تنور روشن
داغی دارد و بابا برفی کنار تنور آستین هایش را باال زده و با دست های
سفیدش نان می پزد و یکی یکی به مردم می دهد .بابا برفی آن قدر نان
پخت و به مردم داد که کوچک شد و آخر سر هم از آتش تنور ،آب شد .بچه
ها صبح که از خواب بیدار شدند گفتند :ظهر بریم ببینیم بابا برفی چه کار داره
می کنه .اما همین که به حیاط بزرگ مدرسه رسیدند دیدند آفتاب ،بابا
برفی را آب کرده ،گلدان و زغال و هویج و پرتقال هم هر کدام در گوشه یی افتاده
اند .بچه ها از آب شدن بابا برفی غصه دار شدند ،اما از دیدن پدر بزرگ
خوشحال! بچه ها و پدر بزرگ به یاد بابا برفی خواندند:
سرت رفت و کالهت موند،
بابا برفی ،بابا برفی!
دلت آب شد و آهت موند،
بابا برفی ،بابا برفی!
دو چشم ما به راهت موند،
بابا برفی ،بابا برفی!

شماره  155بهمن  -اسفند 13 1393

Persian Cultural Center presents:

PERSIAN CLASSICAL MUSIC
DES IGNED

LIVE IN CONCERT

Maestro Hossein Alizadeh

BY
S AEED
J ALALI

January 24, 7pm - Iranian-American Center
Information: 858-552-9355 • 6790 Top Gun Street, Suite 7 • San Diego, CA 92121 • E-mail: pcc@pcsd.org
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سعادت بندری

داستان کوتاه از نوشین خورسندیان

از پنجره به بیرون نگاه کرد ،زنی دید چادر کودری برسر با گل های ریز ،دست
دختر بچه ای را در دست گرفته بود .با چشم آنها را دنبال کرد .وارد دفتر
مدرسه شدند .دخترک دمپایی الستیکی به پا داشت .بالفاصله به طرف میز
مدیر رفتند .باالی سر مدیر نوشته شده بود«:خدا ،شاه ،میهن».
زن شروع کرد به حرف زدن و چادر کودری از دندانش بیرون آمد« :برای ثبت
نام آمدیم».
صدای خشک آدم آهنی شناسنامه خواست.
زن پرسید« :شناسنامه خودم یا بچه؟»
آدم آهنی نگاهی عاقل اندر سفیه به زن انداخت و گفت« :شناسنامه خودت
رو می خوام چکار؟ شناسنامه بچه رو بده».
از زیر چادر دستی درآمد و چند شناسنامه روی میز افتاد.
«خانم سواد ندارم .نمی دونم کدومش مال این بچه است .خودت بزرگی کن
و پیداش کن».
مدیر ،ناظم را صدا کرد .ناظم پشت یک کابینت پرونده ها را جاسازی می
کرد ،کارش را رها کرد و جلو آمد .حرف ها را شنیده بود .شناسنامه ها را
دسته کرد و پشت میزش نشست .شناسنامه های قدیمی را کنار گذاشت.
جدیدها را برداشت ،از دخترک پرسید« :اسمت چیه عزیزم؟»
دو چشم درشت دختر پشت چادر کودری پنهان شد.
مادرش گفت« :کنیز شماست ،سعادت بندری».
ناظم پرسید« :امسال می ری کالس چندم؟»
دخترک بیشتر پنهان شد.
مادر خم شد و آهسته گفت« :خانم ناظم ،امسال می ره کالس اول».
اندامش برای کالس اول کمی درشت بود.
ناظم شناسنامه ها را زیر و رو کرد .از زن پرسید« :سعادت بندری که باید
پارسال یا حتی سال قبلش می اومده .چرا دیر آوردیش برای ثبت نام؟»
دست های دخترک ظاهرا بدون هیچ دلیلی به هم مالیده می شد.
مادر بیشتر خم شد و گفت« :خانم ناظم این بچه سقف دهنش خالیه!»
مدیر که صدا را شنید گفت« :حرف می زنه؟»
مادر با شرم جواب داد« :تا حاال نه ،حرف نزده».
مدیر از پشت میز بلند شد و به طرف زن آمد .شناسنامه ها را با یک حرکت
تند جمع کرد و به دست زن داد و گفت« :ببرش مدرسه بچه های کر و الل.
ما این جا بچه های عادی رو ثبت نام می کنیم».
مادر نالید« :کر نیست .حرف ها رو می شنوه».
مدیر تشر زد« :الل که هست .نیست؟»
اشک از گوشه چشم زن سرید پایین« .خانم تو رو به خدا ،اسمشو بنویس.
شاید به حرف بیفته .خدا برات خوش بخواد».
مدیر صداشو کشید سرش« :خانم این جا که ضریح امام رضا نیست که ما
بچه رو دخیل ببندیم شاید شفا پیدا کنه!»
ناظم دفتر اندیکاتور را باز کرده بود و چیزی یادداشت می کرد .نفهمید زن و
دخترک کی از دفتر بیرون رفتند.
روز بعد دوباره از پشت پنجره آنها را دید که به طرف دفتر می آیند .آسمان از
گرد و غبار پوشیده شده بود .باد چادر کهنه کودری را با خود این طرف و آن
طرف می برد .تا وارد دفتر مدرسه شدند ،مدیر از جای خود بلند شد و فریاد
زد« :بازم برای ثبت نام اومدی؟ مگه نگفتم ما بچه های کر و الل رو ثبت نام
نمی کنیم؟ دستوره .برو دیگه هم نیا».
زن گریه سر داد ،آرام و بی صدا .صورت آفتاب خورده اش بیشتر شخم خورد.
ناظم برگه ها را روی میز رها کرد .لیوانی آب برای زن آورد .دستش را برشانه
زن گذاشت .زن زیر فشار دست ناظم به سختی نشست .لباس کهنه اش
از زیر چادر نمایان شد .چشم ها ،چشمه التماس به ناظم نگاه کردند .کی
توانسته بود تاللوالماس چشم کسی را ببیند و دم نزند؟
آهسته پیش مدیر رفت و گفت« :بذارید ثبت نامش کنیم».
نعره مدیر بلند شد« :آخه به کدوم مجوز؟»
16
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ناظم یکه خورد ،قدمی عقب رفت .باز جلو آمد و گفت« :با مسئولیت من .اگر
مشکلی پیش اومد ،من گردن می گیرم».
صدای زنگ تلفن در دفتر پیچید .مدیر دستش را باال برد و گفت« :به من
ربطی نداره .با مسئولیت خودتون .اگر مشکلی پیش اومد ،شما باید جوابگو
باشید نه من».
اول جیم .اشک و خنده قاطی شدند .مادر دختر را به
سعادت بندری ،کالس ِ
سینه فشرد .نفهمید اشک مادر به صورت دختر نشست یا این که دختر هم پا
به پای مادر گریه می کرد.
روپوش مدرسه آبی روشن بود با دور یقه سفید .ناظم روزهای اول مدرسه
سخت گیری نمی کرد تا روپوش ها آماده شوند .دخترکی را در حیاط مدرسه از
دور دید با لباسی مندرس و دمپایی .صدایش کرد ،برگشت .اسمش را پرسید.
همان دختربچه بود .فقط مغموم نگاه می کرد.
ناظم پرسید« :تو سعادت بندری نیستی؟»
سر دخترک چندین بار به عالمت تایید پایین آمد .ناظم داستان «بز اخفش»
که دیشب برای دخترش خوانده بود به یاد آورد .خم شد و به دخترک گفت:
«باید روپوش آبی بپوشی .به مادرت بگو برات روپوش بخره .می تونی بهش
بگی؟»
سر دخترک به عالمت نفی باال رفت .ناظم دستش را گرفت و به دفتر برد .روی
برگه ای نوشت «لطفا برای دخترتان روپوش آبی روشن تهیه کنید».
فردا صبح زود مادر برگه در دست وارد دفتر شد.
«خانم این برگه چیه؟»
«دادم به دخترت تا به شما یادآوری کنه باید براش روپوش بخرید».
مادر پا به پا کرد .گوشه افق هنوز گرد و خاک دیده می شد .اصال گرد و غبار
بخشی از آسمان جنوب بود انگار.
«خانم ،ندارم .چکار کنم؟»
«اگه روپوش نداشته باشه ،بیرونش می کنن از مدرسه .می دونی؟»
«خانم .دستم به دامنت .یه کاری کن براش .به خدا ندارم».
«شوهرت چکاره س؟»
«شوهرم کجا بود .مرده بدبخت».
«کی نون تون می ده؟»
«خودم شب های جمعه آب رو قبرها می ریزم».
ناظم سرش چرخید .به قبرستان پشت مدرسه نگاهی انداخت .تک و توک آدم
روی قبرها بودند .گرد و غبار باالی قبرها راحت دیده می شد .هوا خاکستری
بود .ناظم یادش آمد تلویزیون دیشب گفته بود« :سبک امپرسیونیسم ،سبک
مبهم!»
موقع دعا و ورزش صبحگاهی ،در بلندگو اعالم کرد« :هرکس روپوش اضافی و
قدیمی داره فردا بیاره دفتر».
فردا هیچ کس روپوشی نیاورد .دوباره در بلندگو اعالم کرد« :کسی روپوش
اضافه داره بیاره و جایزه بگیره».
زنگ تفریح دختر سبزه تپلی به طرفش آمد و گفت« :اجازه خانم ناظم ،ما
روپوش اضافه داریم اما نمی تونیم مجانی بدیم .مادرمون اجازه نمی ده .مال

پارساله از ما کوچیک شده».
«بگو مادرت روپوش رو فردا بیاره ،ازش می خرم».
سعادت بندری هنوز دمپایی الستیکی به پا داشت ،اما همرنگ بقیه روپوش
پوشیده بود و لبخند به لب داشت .زنگ تفریح ناظم او را به دفتر برد و پایش
را روی کاغذی گذاشت .دورش خط کشید .عصر از کفش ملی ،کفش و
جورابی خرید .حاال سعادت بندری مثل همه بود ،تنها حرف نمی زد.
ناظم وقتی زنگ را زد و آبخوری را چک کرد ،سعادت را دید که تند و تند آب
می خورد.
«چقدر تشنه ای ،سعادت!»
دست های سعادت شیر آبخوری را رها کرد .دختری هم قد خودش در
کنارش بود.
«اجازه ،نه خانم ،انگار گشنه است! آب می خوره هی».
ناظم سعادت را با خودش به دفتر برد .دختر ناظم پشت پنجره نشسته بود و
درس می خواند .مادر را که دید پرسید« :مامان ،غذا بخوریم؟ من گشنم».
«تو بخور .من االن سیرم».
در کیفش را باز کرد ،ساندویچی به دخترش داد .ساندویچ دوم را در دست
ِ
پنهان کرد و به طرف سعادت بندری آمد .او را به آبدارخانه برد .ساندویچ را
که به سعادت داد ،دخترک بدون تعارف گاز بزرگی به آن زد .اشک در چشم
های ناظم حلقه زد .سعادت را بغل کرد و بوسید .او را روی صندلی نشاند.
از سماور چای ریخت .پنج حبه قند در استکان انداخت .تند و تند به هم
زد .چای را در نعلبکی ریخت و فوت کرد .چای در نعلبکی جابجا شد ،سبیل
های ناصرالدین شاه کلفت و مشکی برجا ماندند .دستش را دراز کرد و گفت:
«بخور .سرده».
همه را هورت کشید .گاز دوم .هورت .گاز بعدی.
«سیر شدی؟»
سرش را تکان داد ،یعنی که «بله».
«برو سر کالس .هر وقت هم گشنه بودی آب نخور ،بیا پیش خودم».
فردا سعادت گل سرخی در دست به سراغ ناظم آمد .آن را روی قلبش
گذاشته بود و دستش را به طرف ناظم دراز کرد .ناظم برگل بوسه ای زد و

برقلبش گذاشت .سعادت را بغل کرد و بوسید.
«کتلت می خوری؟»
«»...
کتلت ،چای شیرین.
«سیر شدی؟ بدو برو سر کالس».
«»...
ناظم در حیاط راه می رفت و بچه ها را زیرنظر داشت .مدت ها بود که می دید
سعادت بندری سایه به سایه اش از پشت سر با او می آید .یک بار برگشت و
نگاهش کرد .با هم خندیدند.
«سعادت چرا حرف نمی زنی؟»
«»...
«می دونی من آرزو دارم تو حرف بزنی؟»
«»...
«شنیدم درس هات خیلی خوبه .دست خطت عالیه .مهم نیست که خوب
حرف نزنی ،مهم اینه که حرف بزنی .می تونی جیغ بزنی؟»
دختر دهانش را باز کرد .غاری سیاه در سقف دهانش دیده شد .جیغی کوتاه
کشید.
«آفرین سعادت ،می تونی جیغ بزنی .حتما می تونی حرف بزنی .یه چیزی بگو.
بگو آب .اول آ ،بعد ب ،می شه آب ،بگو آب .بگو سعادت جون».
سعادت خندید و گفتِ « :اداده ،آنم ِ
ددیم !..می تَدیم بِدیم همه
نادم ،ما َاف َب َ
سد ِده کنن!!!»
َم َ
ابروهای ناظم آن چنان باال پریدند که به موهای زیتونی اش نزدیکتر شدند.
سعادت را بغل کرد و تا دفتر مدرسه یک نفس دوید .سعادت ترسیده بود .قلب
گنجشکی اش زیر دست ناظم می تپید .او را کنار میز مدیر زمین گذاشت و
گفت« :سعادت بندری حرف می زنه! خودم شنیدم».
مدیر نگاهی به دخترک انداخت« :خوب که چی؟ هنر کرده؟»
ناظم او را غرق بوسه کرد .قلقلکش داد .هر دو می خندیدند .دختر ناظم
پشت پنجره نشسته بود و درس می خواند .موضوع اختیاری انشای امروزش را
انتخاب کرد.
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شنبه  21مارس 2015

جشن نوروز

کانون فرهنگی ایرانیان و انجمن متخصصین ایرانی

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

PCC and AIAP present:

Nowruz Celebration
Saturday March 21, 2015
La Jolla Marriott Hotel

For more information and tickets,
please contact PCC (858) 552-9355

PERSIAN CULTURAL CENTER (PCC) PRESENTS:

Art Exhibition
Open to Public
Monday to Friday
From 9:00 am to 3:00 pm
Iranian- American Center
6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
Info: 858-552-9355
Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند

Persian Cultural Center Presents

فیلم
و گفتگو
اولين يكشنبه هر ماه

Film & Discussion

Design: Saeed Jalali

Every First Sunday of the Month
Show Time: 6:00 9:00 pm
Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7
San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org

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

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند،

خدمات مشاوره ای از قبیل :زوج درمانی ،خانواده درمانی
و مشاوره روانی برای کودکان ،نوجوان و بزرگساالن در
مرکز ایرانیان.

روان درمانی چیست؟

بررسی مشکالت شخصی و روابط اجتماعی برای مثال :صمیمیت،
ارتباط و رابطه والدین و فرزندان ،افسردگی ،اضطراب ،پیری و اثرات
روانی مرگ و بیماری ،مشکالت روانی و روابط اواسط زندگی ،کنترل
اضطراب ،مسایل کودکان.
این خدمات با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان در مرکز ایرانی بوسیله مشاوران مرکز

San Diego Psychological and
Educational Services, Inc.

زیر نظر دکتر سیروس نخشب در اختیار عموم قرار می گیرید.

هیچ نوع بیمه درمانی پذیرفته نمی شود .ویزیت  30دالر
برای وقت مشاوره لطفا با تلفن
تماس حاصل فرمایید.
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858-552-9355

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود

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  )156مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30
ژانویه به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

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

6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
کنسرت موسیقی محلی گروه سوران

شنبه  17ژانویه 2015 ،ساعت  8بعد از ظهر در کوالکام

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

ُجنگ فرهنگی

جمعه  13فوریه  2015ساعت  7/5شب

نمایش فیلم کوتاه سینمایی توقع در الس وگاس
کنسرت موسیقی استاد علیزاده

شنبه  24ژانویه 2015 ،در مرکز ایرانیان

گروه فیلم و گفتگو

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

ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

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

تصنیف خوانی در مرکز ایرانیان
جمعه  ۲۰فوریه ۲۰۱۵ساعت  8شب

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

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

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

شعبه 1

شعبه 2

یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  1بعد از ظهر
پنجشنبه 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 1

یکشنبه 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

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

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

شماره  155بهمن  -اسفند 19 1393

هابیل و قابیل
نژاد ،خشونت و قانون
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 «مساله
نژادی» است.
هابیل :من هنوز توی شوکم که چطوری هیت منصفه رای به بی گناهی کسی
می ده که جلوی مردم رهگذر و دوربین به دست اریک گارنر بدبخت رو به جرم
فروش سیگار خفه کرده بود .آخه از این واضح تر چی می تونه باشه همه مردم
این ویدیو رو دیدن .حاال اون قضیه مایکل براون رو بگی خوب شاید یه شک و
تردیدهایی توی داستان هایی که شاهدها دیده بودن وجود داشت ولی این یکی
دیگه اصلن شک نداشت! بی خود نیست مردم به پلیس بد بینن و نمی تونن
به اونا اعتماد کنن .اصلن انگار توی این همه سال از اون قضیه رادنی کینگ
تا حاال هیچی عوض نشده .مساله نژادی حاال حاالها از بین نمی ره .اینم که
می گن همه در مقابل قانون مساوی اند هم کشکه! در این که اقلیت ها و به
خصوص سیاها به طور مساوی بهشون اجحاف می شه شکی نیس .شاید در
اینه که میگن در مقابل قانون مساوی ان.
قابیل :تو دوباره احساساتی شدی؟ مسایل رو طبق معمول قاطی می کنی و
نتیجه گیری خودتو می کنی .تو فقط می آیی ظاهر قضیه رو می بینی .کاری
نداری که مایکل براون چند دقیقه قبل از این که کشته بشه از یه مغازه ای دزدی
کرده بود .اصلن اون با قانون همیشه مساله داشته .پلیس می خواد چه کارش
کنه؟ دیدی چه هیکلی داشت؟ خوب حاال شاید نباید می کشتنش ،ولی مجرم
که بود .اون یکی اریک گارنر هم همیشه با پلیس مساله داشته .اینا که آدمای
بی گناهی نبودن! همه شون خالف کار بودن! خب درگیری می شه دیگه .شما
لیبرال هام که انگار منتظر همین فرصت ها هستین .فورا از اونا رهبر مبارزات
ضد نژاد پرستی می سازین و می ریزین تو خیابونا که پلیس جنایتکاره و دادگاه
نژاد پرسته و اصلن همه سیستم نژاد پرسته .این مساله نژاد پرستی نیس .خب
هیات منصفه اومده شواهد رو دیده و تصمیم گرفته که اگر افسر پلیس رو بکشن
به محاکمه ،شواهد محکمه پسند نیستن و طرف اونا محکوم نمی شه .واسه
همین رای به عدم تعقیب دادن .خب قانونه دیگه .مطمئن باش اگه به قول
معروف «کیس» داشتن ،اونارو به محاکمه می کشیدن.
هابیل :مساله محکمه پسندی و شواهد نیست من اصلن نمی خوام وارد موارد
تکنیکی و قانونیش بشم .این جا دو تا چیز هست .یکی این که چرا پلیس که
کارش باید حفظ امنیت برای همه باشه این جا برای جرم های خیلی جزیی
از این همه زور و خشونت استفاده می کنه ،که طرف رو که اسلحه هم نداره،
دستاش رو هم برده باال ،به گلوله ببنده .یا اون یکی دیگه در مقابل چشم مردم
که دارن فیلم هم می گیرن با اجرای حرکتی که خود پلیس هم اونو غیرقانونی
می دونه یک انسان رو خفه می کنه .به این می گن انجام وظیفه و حفظ
امنیت؟ خب حاال با اعتراضات مردم باالخره قرار می شه که طرف خاطی رو
به مواخذه بکشن .بعد دادستان واسه این که کارو از سرخودش وا کنه اونو به
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گردن هیات منصفه محول می کنه .ولی همه شواهد و برخوردها یک جانبه
است .چون وکیل مقتول در این جا نقشی نداره .رای هم طبیعتا ناعادالنه
است .خب مردم معلومه عکس العمل نشون می دن .فکر می کنی اگه قضیه
برعکس بود و یه پلیس سیاه یه سفید رو کشته بود با قضیه همین جوری
برخورد می شد؟ بعدش هم اینا که یکی دو تا نیس ،شاون بل ،آمادئو دیالو،
سم شیرد و یه عالمه دیگه .بچه دوازده ساله ای که به خاطر داشتن تفنگ
اسباب بازی به گلوله بسته می شه یا اون یکی که با تیرزگان اون قدر بهش زدن
که سنکوپ کرد ،اون قضیه ترور مارتین....
قابیل :حاال تو هی می تونی شعار بدی و با تئوری توطئه فکر کنی که همه اینا
به هم ربط داره .همه هم بر اساس نژاد پرستیه .چرا نمی گی که این پلیس ها
چطوری واسه حفظ امنیتی که من و تو ازش برخورداریم با جونشون بازی می کنن،
با این همه خطری که هر روز و هر شب با اون دست به گریبونن .این که محیط
زندگی تحصیل و کار همه مون این امنیت رو داره به خاطر فداکاری اوناس.
عادالنه نیس که به خاطر چند تا اتفاق کوچیک این همه فداکاری اونارو ندیده
بگیری و همه رو با یه چوب بزنی! مساله نژادی دیگه اون جوری که تو می
گی نیس .مردم عوض شدن ،اصلن از این باالتر که رییس جمهور سیاه پوست
انتخاب شده .اونم نه یه بار ،دو بار به اون رای دادن .آخه مردم نژاد پرست به
قول تو حاضرن این کارو بکنن؟
هابیل :اولن واسه من جالبه که همه سیستم دست راستی مطبوعات و رادیو
و تلویزیون توی این موارد از پلیس حمایت می کنن .فاکس نیوز ،راش لیمبا و
همپالکی هاشون یک دست به حمایت از پلیس و رای هیات منصفه مشغول
شدن .اینام همین مطالبی رو که تو می گی طرح کردن .برام جالبه که سیاست
های راست به برنامه های اقتصادی و سیاسی ختم نمی شه .می بینی که
خط کشی در تمام سطوح هست .دائما دم از حمایت «مردم» در مقابل افکار
لیبرالی می زنن ولی توی این موارد نژادپرستی شون رو می شه .در مورد پلیس
و فداکاری و این حرفا ،اونا دارن به وظیفه شون عمل می کنن ،کارشون اینه.
منتی نداره .ولی اگه یه فردی به خاطر رنگ پوستش یا اعتقادش نتونه به
پلیس اعتماد کنه ،همه اون رشته ها پنبه می شه .وقتی اقلیت ها می بینن
که پلیس ها در مقابل اعمال غلطی که انجام می دن مصونیت قانونی دارن،
چطور می تونن اونارو از خود بدونن؟ در مورد رییس جمهور هم ،آره ،خیلی راه
اومدیم .از اون وقتی که توی جامعه نژادپرستی علنی برقرار بود کمتر از پنجاه
سال گذشته .سیاه ها واسه تساوی حقوق خیلی مبارزه کردن .اون موقع هم
زور دولت مرکزی بود که این قوانین رو عوض کرد .ولی مگه طرز فکر مردم رو
می شه عوض کرد؟ یادت هم باشه نه تنها خیلی ها به اوباما رای ندادن ،توی
این شش سال هم هر کاری که از دستشون براومده ،چه توی کنگره و چه در
سازمان های دولتی و غیر دولتی برای ضربه زدن به اون کوتاهی نکردن .خیلی
وقت ها مخالفت با اوباما ،مخالفت با سیاست های اون نیس .مخالفت با خود
اوباماست که مثل یک خار توی چشمشونه!

قابیل :تو چند بار دیگه هم منو به نژاد پرستی متهم کردی .من نژاد پرست
نیستم ،من طرفدار قانونم .هر کس قانون رو زیر پا بذاره من باهاش مخالفم.
من که خودم سفید نیستم که بخوام نژاد پرست باشم! من مخالف سوء استفاده
از سیستم ام .وقتی می بینم یه عده ای به جای این که تن به کار و تحصیل
بدن سیستم رو می دوشن ،این که از پول مالیات ما به اونا حق و حساب می
دن من ناراحت می شم .از اون گذشته اینا اصلن خشن هستن .اصلن می دونی
بیشتر سیاها به وسیله خود سیاها کشته می شن .بی خود نیس که زندان ها پر
از سیاها و اقلیت های دیگه ان .حاال می خوای بگی که اینا قرن ها مورد ستم
قرار گرفتن و حقشون ضایع شده .حاال با این کارهایی که می کنن فکر می کنی
کمک می کنه که وضعشون بهتر بشه؟ کی جلوی اونارو گرفته که تو مدرسه
درس بخونن و یه کاره ای بشن؟ این همه هم بورس تحصیلی و امکانات بهشون
می دن .تا کی می خواین با کارت «نژاد» مسایل رو توجیه کنین؟
هابیل :برای تو آسونه که ادعا کنی مساله نژاد دیگه توی این جامعه حل شده.
به قول جان استوارت سعی کن یه روز سیاه پوست بشی .بعد می فهمی که
آیا مساله نژادی حل شده یانه .وقتی پلیس همین جوری الکی نگهت بداره و
ازت باز خواست کنه که چرا مثال این ماشین رو می رونی و یا توی این محله
چکار می کنی؟ یک خورده هم پر رویی کنی و از حقت دفاع کنی می افتی تو
هلفدونی ،می فهمی که مساله نژادی واقعیت داره .در مورد سیستم قضایی هم
هزاران نمونه وجود داره که یه سفید پوست و یه سیاهپوست برای یک جرم به
مجازات های کامال متفاوت محکوم شدن .واسه اینه که زندان ها پر از اقلیت
ها و مخصوص سیاهاست .چرا این مملکت با این پیشرفت اقتصادی و صنعتی
باید باالترین تعداد زندونی رو داشته باشه؟ نزدیک سه میلیون نفر توی این
کشور زندونی ان .آدمای بدبختی توی زندونن که واسه یه جرم کوچیک بیست
وپنج سال زندان گرفتن .چون اومدن یه قانون مسخره گذاشتن که اگر کسی
سه بار خطا کنه به حداکثر مجازات محکوم می شه بدون این که نوع جرم رو
در نظر بگیرن و یا اصلن قاضی بتونه نقشی داشته باشه .چون البی زندان ها
این جا خیلی قویه و هرچی تعداد زندانی بیشتر باشه واسه اونا بهتره .زندان در
این جا یه بیزنس پول سازه.
قابیل :خب آره منم قبول دارم که یه جاهایی افراط می شه ولی نمی تونی منکر
بشی که همین باعث شده که مقدار جرم و جنایت چقدر پایین بیاد.
هابیل :یه جاهایی افراط شده؟ این همه اش افراطه! فکر کنی با این پول که
خرج زندان و زندانبانان می کنن چقدر مدرسه می تونستن درست کنن و چقدر
معلم استخدام کنن .اون وقت می دیدی که واقعا چطوری جرم و جنایت کم
می شه .در مورد پلیس هام من نمی خوام عمومیت بدم ولی خیلی از اونا
مساله دارن .یا از جنگ برگشته ان و از ماشه کشیدن خوششون می آید و یا
اصوال نژاد پرست ان .با سیستم نظامی ای هم که درست کردن مرتب کم می
آرن و هی استخدام می کنن .حاال اگه حسن نیت هم در کار باشه با این وضعی
که استخدام می کنن مسلما آدمای عوضی و تشنه قدرت بهترین جا رو برای
خودشون پیدا می کنن و این جوری کارشون رو می شه.
قابیل :تو نمی تونی منکر این بشی که این جامعه به نیروی پلیس قوی احتیاج
داره .تو خودت همیشه می نالی که چرا این قدر اسلحه تو دست مردمه و این
همه روانی تو جامعه ول می گردن .این جریانات تروریستی هم اضافه شده.
معلومه که پلیس باید کنترل اوضاع رو در دست داشته باشه .حاال چند تا ناجور
هم ممکنه توشون پیدا بشه ولی وجود پلیس قدرتمند تضمین کننده همین
امنیتی که من و تو داریم و راحت زندگی می کنیم.
هابیل :من منکر نیاز به نیروی پلیس نیستم .من با این میلتاریزه شدن و این
همه قدرتی که به اونا داده می شه مسئله دارم .االن هر چی اسباب و ادوات
جنگی بعد از عراق و افغانستان رو دست دولت مونده دارن می دن به پلیس ها.
وقتی جلوی تظاهران می آن به عنوان به اصطالح «ضد شورش» ،انگار رفتن
فلوجه .سرتا پا مسلح ،با نفربرهای زره پوش .اینا واسه ایجاد ترسه .تا صداها
رو خفه کنن .ولی خوشبختانه هنوز قانون و حق اعتراض وجود داره و از طریق
قانونی و انتخاب مسئولینی که به دمکراسی و نه به نظامی گری اعتقاد داشته
باشن ،می شه خیلی کارا کرد.

گزارش انجمن کتاب
گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در ماه نوامبر
به خاطر هم زمانی با کارگاه داستان نویسی منیرو روانی پور در سن دیگو،
گردهمایی انجمن دوست داران کتاب در ماه اکتبر برقرار نگردید.
در گردهمایی ماه نوامبر کتاب های زیر معرفی شدند:
•خانم نویسنده ،نوشته طاهره علوی
•زنان سایه روشن ،نوشته مهدخت صنعتی
•جهان های موازی ،نوشته میچیو کاکو ـ در مورد مفاهیم علم فیزیک به
زبان ساده
•سرگذشت موسیقی در ایران ،نوشته عزت اهلل الوندی
•جین ایر ،اثر شارلت برونته ـ داستانی تاثیرگذار در مسایل حقوق کودکان
و زنان و در سبک ناتورالیسم و گاتیک
دو تن از شرکت کنندگان نیز نوشته ها و داستان های کوتاه خود را
خواندند و سایرین در مورد آن به بحث و گفتگو پرداختند.
برنامه با دکلمه دو شعر از شرکت کننده دیگر پایان یافت.
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.
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بررسی فیلم
بررسی فیلم

تانیا احمدی

«به خاطر پونه»
کارگردان :هاتف علیمردانی
سال تولید١٣٩٢ :
هاتف علیمردانی در تازه ترین فیلم خود «به خاطر
پونه» داستان مهمی را روایت می کند :تقابل دو
فرهنگ کامال متفاوت .مجید (فرهاد اصالنی) مرد
میانسالی از خانواده ای بسیار سنتی است که بر خالف
میل خانواده اش با پونه (هانیه توسلی) ازدواج کرده
است .پونه درست در مقابل مجید قرار دارد :زنی آزاد
و فارغ از سنت هایی که فرهنگ ایرانی بر دوش زنان
می گذارد .آن ها به ظاهر زندگی خوب و آرامی دارند،
تا این که مجید در دام اعتیاد می افتد و به قصد ترک
به بیمارستان می رود .پس از ترک ـ که ما بعد ها می
فهمیم ناموفق بوده و او همچنان معتاد است ـ مجید
متوجه تغییرات رفتاری پونه می شود و به او شک
می کند .در این قسمت از فیلم ما به تدریج متوجه
اختالفات فرهنگی آنها می شویم ،و علیمردانی به
خوبی این تفاوت را به تصویر می کشد .یکی از بهترین
این نمونه ها سکانسی است که پونه در خانه کالس
کامپیوتر دارد .معلم او مردی شوخ طبع است که
دائما در حال خندیدن است .درست در روز و ساعتی
که پونه کالس دارد ،مادر و خواهر مجید برای مالقات
به خانه ی آنها می آیند .پونه از مجید می خواهد که
برای حفظ آبرو مادر و خواهرش را در اتاق خواب نگه
دارد .علیمردانی در این سکانس با جدا کردن این دو
گروه آدم در دو اتاق مختلف تفاوت آنها را بازگو می کند:
مجید ،خواهر ،و مادر در اتاق خواب روی زمین نشسته اند ،و هنگامی که
مادرمجید متوجه می شود که معلم پونه مردی غریبه است ،دائما به مجید تشر
می زند که از نظر عرف چنین چیزی قابل قبول نیست و چون این مرد نا محرم
است مجید حتما باید در اتاق در کنار همسرش باشد .فرهنگ مردساالری در
خانواده ی مجید صرفآ به خود او و مادرش ختم نمی شود ،بلکه خواهر مجید
نیز به شدت تحت تاثیراین سنت هاست .به عنوان مثال زمانی که مجید از
خواسته های بیش از حد پونه شکایت میکند و می گوید« ،پونه یه روز کامپیوتر
می خواد ،یه روز معلم ،فردا معلوم نیست چی می خواد؟!!» خواهر مجید در
پاسخ می گوید« :خب گوش نکن برادر ...اون زنه» .در این جا ،خواهر مجید
فردیت یک زن ایرانی را کامال فراموش کرده است .او نیز همانند برادرش بر
این باور است که زن خوب زنی است که کارهای خانه را انجام دهد و بیرون از
خانه شاغل نباشد .از دید سنتی او زن همواره باید از شوهرش اطاعت کند و
حرف اول و آخر خانه از آن مرد است.
ازطرفی دیگر در اتاق پذیرائی پونه و معلمش در حال تمرین فوتوشاپ هستند.
آنها غافل از سنت هایی که در اتاق کناری مشغول محاکمه آنهاست ،روی
کارشان متمرکز هستند .پونه به عنوان یک زن بالغ ،مستقل و آزاد دوست دارد
زودتر کار خودش را در بیرون از خانه آغاز کند و همین سر آغاز اختالفش با
مجید است .او بعد از چندین سال از این که همیشه نقش زن مطیع را بازی
کرده است خسته است .اختالف فرهنگی مانند سیلی بر صورتش فرود آمده
و او را بیدار کرده است .پونه از زندگی با مجید ،از خلقیات او ،از اعتیاد او و
از شک هایش به ستوه آمده است .این خستگی پونه را مجبور به ترک خانه
می کند و مخاطب را به این باور می رساند که مجید مقصر اصلی فیلم است.
اما اشکال فیلم ـ از نظر من ـ دقیقا در سکانس آخر است :سکانسی که پونه
ایران را به قصد آلمان ترک می کند؛ جایی که معلم کامپیوتر اش به تازگی به
آن جا مهاجرت کرده است .در این سکانس مخاطب تمام شک های مجید
(کارت معلم ،کسی که یواشکی به منزل می آمده و پونه مجید را متهم به
خیال بافی می کرده ،خانه معلم ،و غیره) را پازل وار در کنار هم قرار می دهد،
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و به این نتیجه می رسد که مجید در طول داستان
راست می گفته ،و این پونه بوده که خیانت می کرده
است .درست است که با رو شدن این داستان ،شاید
پایان بندی یا خود فیلم ،فیلم هوشمندی به نظر
برسد و یا حتا اشاره به این داشته باشد که قضاوت
کار دشواری است ،اما مشکل اصلی من با این فیلم
نوع نمایش دادن زن ایرانی است .مشکل این جاست
که پونه در کل داستان سعی دارد استقالل خود را
به دست بیاورد ،او فردیت خود را به عنوان یک زن
باسواد ،صبور و منطقی ثابت می کند ،اما در پایان این
اوست که خیانت کرده است .این نمونه ها در سینما
و تلویزیون ایران زیاد است .به طور مثال در «مرگ
تدریجی یک رویا» (فریدون جیرانی )١٣٨٧ ،تمام
زنان باسواد و مستقل آنهایی هستند که در زندگی
زناشویی خود شکست خورده اند .بیشتر آنها یا طالق
گرفته اند و یا خانه را ترک کرده اند و بدون ازدواج
با مردان دیگری زندگی می کنند .به عالوه تمام این
زنان یا مادران خوبی نیستند و بچه ها با پدر هایشان
زندگی می کنند ،و یا اصال مادر شدن را مانعی برای
پیشرفت می دانند .نمونه دیگر ،فیلم «محاکمه در
خیابان» (مسعود کیمیائی )١٣٨٨ ،است که داستان
مرد جوانی است که به او در شب عروسی اش گفته
می شود که همسر آینده اش به او خیانت کرده است.
تمام فیلم گره گشایی داستان است که آیا این زن
خیانت کرده یا نه .در همین گره گشایی ها زن دیگری
پیدا می شود که به خاطر پول همسر خود را ترک کرده
است .در آخر پسر جوان تصمیم می گیرد که همسرش
را باور کند و با او به مراسم عروسی برود .اما دوربین
در لحظه آخر برای ما آشکار می کند که دختر خیانت
کرده است .در نتیجه بزرگترین ضعف «به خاطر پونه»
نگاه «ضد زن» آن است .با در نظر گرفتن پایان بندی،
زن خوب خواهر مجید است که پایبند خانه و شوهر
است .به بچه ها و شوهرش می رسد و پایش را از خانه
بیرون نمی گذارد ،و زن بد پونه است چون مستقل
است و می خواهد بیرون از خانه کارکند و بدتر از همه
این ها ،او به شوهرش خیانت کرده است .متاسفانه
این نگاه ضد زن در بسیاری از فیلم ها و سریال ها
همواره وجود دارد.

فیلم از دیدگاه بصری ،ساختار قابل توجهی دارد .فیلمبرداری و نورپردازی فیلم
قابل قبول است .تدوین غیر خطی فیلم گاهی غیر ضروری است و بیننده را
گیج می کند ،چون در چنین داستان هایی بازی با زمان کامال غیر ضروری
است .بازی بسیار خوب فرهاد اصالنی چشمگیر است و بدون شک یکی از
مثبت ترین نکات فیلم است« .به خاطر پونه» نسبت به فیلم قبلی هاتف
علیمردانی« ،راز دشت تاران» ،فیلم بسیار بهتری است ،اما می توانست با نگاه
عادالنه تری به زن فیلم ماندگار تری باشد .به گفته ی کارگردان ،فیلم هفت ـ
هشت باری ممیزی خورده است و از این جهت علیمردانی به شدت متأثر است.
هم چنین به دالیلی نا معلوم فیلم از جشنواره بیرون کشیده شد ،اما در اکران
عمومی موفق بود.
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کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند

ُجنگ فرهنگی
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نمایش فیلم کوتاه سینمایی

توقف در الس وگاس

ساخته اسماعیل میهن دوست

با شرکت رامین فتحی  ،آناهیتا نعمتی و ناتاشا نیکل توکل

نشست و گفتگو با کارگردان
و معرفی کتاب رو در رو با اصغر فرهادی

همرا با نمایش فیلم کوتاه "جایزه"

با شرکت اسماعیل داورفر  ،فیروز بهجت محمدی و نادیا گلچین

جهت اطالعات بیشتربادفتر کانون حاصل فرمایید
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افقی
 1ـ دچار واهمه و ترس شده ـ باطراوات ـ سقف دهان  2ـ آستانه در ـ راه
داخل شدن ـ پسوند مثل و مانند  3ـ گل معطر شب بو ـ کاغذ جعبه ـ
نوعی برش در خیاطی  4ـ زاری از درد سوز دل ـ زیبا چهره افسانه ای ـ
موش خرما  5ـ دشمنی و عداوت ـ پایتخت بنگالدش – آسمان ـ پوستین
 6ـ عشق و محبت ـ در بر گیرنده ـ از گل های زینتی  7ـ شتر بی کوهان
ـ گدایان سمج ـ واحد پول ایران قدیم  8ـ پیگیری ـ خالص و ناب ـ گوشه
هندسی  9ـ نابینا ـ از لهجه های زبان آرامی که در سوریه و بین النهرین به
کار می رفت ـ روز آینده نزدیک  10ـ تدابیر جنگی ـ کاغذ فروش ـ از چاشنی
های غذا  11ـ پرسید کجاست ـ خالی ـ شهری در استان مرکزی ـ بازنده
شطرنج  12ـ دودمان ـ کامال محرمانه ـ نا امید  13ـ اصل و منشا هر چیز
ـ یکی از سه حالت موجود در طبیعت ـ سیب آذری  14ـ از حروف شرط ـ
فیلسوف هلندی و مولف کتاب مدح دیوانگی ـ واحدی در وزن معادل سیصد
کیلو  15ـ آرمیدگی ـ ترازنامه – آخرین روز هفته.

عمودی

 riter and Director:
W
Esmaeil Mihandoost
with Ramin Fathie, Anahita Nemati
Nateasha Nicole Tuggle

 1ـ شهری در عربستان ـ توفان در هوای برفی ـ پنهان داشتن راز  2ـ کشوری
در قسمت مرکزی قاره آمریکا با پایتختی پورت آو اسپاین()Port of Spain
 3ـ خراب و از هم پاشیده ـ فیزیکدان و سیاستمدار فرانسوی در قرن هجدهم
ـ وسیله ای برای بلند کردن اجسام سنگین  4ـ خوف انگیز ـ خوراک شبانه
ـ ظرف آبجوش  5ـ فلز رسانا ـ با اصول همراه است ـ قسمت مرکزی اتم
ـ وسیله بازی کودکان در بوستان ها  6ـ مرکز بحرین ـ باال دست مرئوس ـ
چهارمن تبریزی  7ـ آرزومندی ـ از اقسام موسیقی ـ فالگیر  8ـ از قاره ها
ـ داخل شو ـ دریاچه ای در تانزانیا  9ـ گردان ـ از غنایم نادرشاه افشار از
کشور هندوستان ـ خجستگی به فال نیک  10ـ شادی بی سر و ته ـ طرف
چپ ـ سنگ های ریزه سفید و درخشان  11ـ درخت لرزان ـ عالمت اعداد
اعشاری ـ کلمه خطاب به مردان ـ کتف و شانه  12ـ دریاچه ای در شرق
قزاقستان ـ کرانه آسمان ـ واحد طول انگلیسی  13ـ جنس و متاع ـ از
ترکیبات شیمیایی ـ شاعر فیه مافیه 14ـ کتابی از آمبروزبیرس نویسنده
آمریکایی 15ـ از فرشتگان مغضوب ـ بزرگی و هیبت ـ دست ابزار نجارباشی.

Interview with the director
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لبخندی برای «کیا رستمی»
دکتر علی معتمدی
من و تو متولد و بزرگ شده دوران هیچ جنگی هم که نباشیم ،حتما
پدر یا پدربزرگی داریم که تجربه اش کرده باشد تا از تلخی هایش
برایمان مرثیه بخواند و از روزهای دلهره و شب های وحشت اش
داستان بگوید .آدم ها به بهانه و انگیزه های گوناگون می جنگند و
همدیگر را می کشند تا به دیوار خانه شان مدال افتخار آویزان کنند.
یکی برای وطن ،یکی برای خدا ،دیگری برای بهشت و آن یکی از روی
اجبار و وظیفه می جنگند و برادر می کشد .من می گویم بیا تعارف را
بگذاریم کنار ،بیا روراست باشیم .رضای خدا و جنگ مقدس و حق و
باطل ،بهانه ای بیش نیست ،جنگ اساسا کثیف است ،کثیف !

عباس کیارستمی ،در یکی از کار گاه های فیلم اش به بیرون درز کرده
است .در حرف هایش گفته بود که «مدیون رزمنده های جنگیم،
با این که اساسا جنگ را بیهوده می دانم» و از فیلم هایش در برابر
کارگردان دیگر ،ابراهیم حاتمی کیا ،دفاع کرده بود .گفته بود که مثل
تو فیلم جنگی نساخته ام چون به نجنگیدن بهای بیشتری می دهم ،و
عده ای طبق معمول برآشفته شده اند که به ارزش های جنگ و دفاع
مقدس اهانت شده است.
من می گویم هنر باید برای زیبایی بنوسید ،بخواند و بازی کند.
کیارستمی «خانه دوست کجاست» را می سازد تا دوستی را به یادمان
بیاورد و «طعم گیالس» را می نویسد تا طعم شیرین زندگی را به
من و تو بچشاند .جنگ و رزم را مقدس نمی کند و هاله نور دورشان
نمی کشد تا فردا ،فرزندانمان بهانه ای داشته باشند تا دشمنی کنند.
شرافت و امانت را در دفترچه کودک ساده روستایی حک می کند تا
دوستی تا ابد یادگار بماند و این همان معنای حقیقی هنر است .کاش
یادمان نرود تا بیش از این به کیارستمی و کیارستمی ها افتخار کنیم.
alm.motamedi@gmail.com

اخیرا خواندم و شنیدم که تکه ای از حرف های کارگردان سینما،
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