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ابتدا از طرف خودم و کارکنان پیک فرارسیدن نوروز را به شما عزیزان تبریک گفته و برایتان شادی ،بهروزی و
سالمت روز افزون آرزو می کنم .دوباره نوروز فرا می رسد و حال و هوای عید همه جا را فرا می گیرد .حتی در
شهر «همیشه بهار» سن دیگو هم عطر شکوفه های رنگین ،تپه های سبز مخملین و گل های رنگین شیب های
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کنار اتوبان ها ،همه خبر از رسیدن بهار می دهند .سازمان های ایرانی شهر دوباره در تکاپوی برنامه ریزی جشن
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های نوروزی می افتند تا دوباره جشن ها و گردهمایی های خاطره انگیز را به جامعه ایرانی سن دیگو تقدیم کنند.
www.pccus.org
حال و هوای عید همه را ایرانی تر می کند .دلمان بیشتر برای ایران و عزیزانمان تنگ می شود .ما هم به نوبه
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خود خانه تکانی ،سبزه کاری و تدارکات دیگر نوروزی را در دستور کارمان قرار می دهیم .هوس آهنگ های
تیراژ 6000
نوروزی را می کنیم .بستگی به سن و سالمان از «گل اومد بهار اومد» پوران گرفته تا «روزهای آخر اسفند»
فرهاد و یا «بهار دلکش» شجریان را در ذهنمان مرور می کنیم .در مدرسه ایرانیان از اواسط ژانویه تمرین های
کانون فرهنگی ایرانیان
سرود ،تئاتر ،موسیقی و رقص برای جشن نوروزی مدرسه شتاب می گیرد .بچه ها مطالب مربوط به نوروز را برای
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
چندمین بار مرور می کنند .هفت سین نقاشی می کنند ،سبزه می کارند و تخم مرغ رنگ می کنند .خیلی ها
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
در مدارس آمریکایی شان هفت سین می چینند و درباره نوروز و آداب آن به همکالسی های خود آموزش می
دهند و به این که ایرانی ها چه مراسم خوب و هیجان انگیزی دارند پز می دهند .همکاران غیر ایرانی بزرگترها
اعضای هیات مدیره
هم کم کم عادت کرده اند .می دانند که روز نوروز ،آسمان به زمین بیاید روز تعطیل ماست .می دانند که بعد از
افشین عسگریان نهاوندی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور،
عید با باقلوا و شیرینی از آنها پذیرایی می کنیم .رادیوی کی پی بی اس هم که پر شنونده ترین رادیوی شهر است
فریبا باباخانی ـ قاضی ،لیسا هیلدرت ،نگار نکویی ،گیتی
از چند هفته قبل از عید ،در فواصل مختلف ،آمدن نوروز جشن ملی ایرانیان را ارمغان می دهد و پیام نوروزی
نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده ،فریده رسولی ـ فاضل،
کانون را به گوش شهر می رساند .شهرداری و پلیس شهر می دانند که در چهارشنبه سوری و سیزده بدر چندین
عبدی سلیمی و گلسا ثریا
هزار ایرانی در پارک لیبرتی جمع می شوند و جشن می گیرند .می دانند که در این بیست ـ سی سال این مردم
شورای نویسندگان
بدون آن که آزارشان به کسی برسد ،با صلح و صفا و صمیمیت دور هم جمع می شوند و عید دیدنی می کنند و
مریم ایروانیان ،رضا خبازیان ،شهری استخری
به رقص و پایکوبی می پردازند .سال هاست که دیگر این مراسم جا افتاده و فکر این که اگر روزی این مراسم اجرا
شهرزاد جوالزاده ،شقایق هنسن ،بهنام حیدری،
نشود از تصور خارج است .این همه آسان به دست نیامده .افراد و سازمان هایی طی سال ها در اجرای بی نقص
آناهیتا بابایی  ،آریا فانی ،سعید نوری بوشهری و راشل تیت
این برنامه ها پیشقدم بوده اند و هزینه های آن را تامین کرده اند .برای ما اجرای مراسم نوروزی به این شکل
عادی و مرسوم شده است .برای اغلب مردم این که این مراسم با آن چه در ایران اتفاق می افتد تفاوت دارد،
سردبیر :علی صدر
دیگر اهمیتی ندارد .ولی برای هموطنانی که تازه از ایران می آیند این تفاوت ها چشمگیر است.
نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یکبار منتشر می شود

مهاجرین نسل اول برای حفظ و اشاعه فرهنگ مجبور به ایجاد تغییرات و مالحظاتی شده اند .در مدرسه ایرانیان
آموزگاران مجبورند به دانش آموزان توضیح دهند که آن شیوه ای که در کتاب ها نوشته شده که مردم ایران
نوروز را جشن می گیرند و مراسمی که اجرا می کنند اصل است و شیوه بزرگداشت ما از نوروز و جشن های دیگر
برداشت مهاجران از این پدیده هاست .به عنوان مثال ،در چهارشنبه سوری ،بچه ها می خوانند که مردم آتش
درست می کنند و از روی آن می پرند و شعر زردی و سرخی می خوانند .مردم قاشق زنی می کنند و فالگوش
می ایستند .در این جا اکثر مردم در یک پارک جمع می شوند و با نوای موسیقی دی جی می رقصند .آتش نمی
توان افروخت چرا که شهرداری اجازه نمی دهد .بعد هم همگی ساعت  10شب به خانه هایشان برمی گردند .در
روز عید در ایران مردم بعد از تحویل سال به دیدن بزرگترها ،اقوام و دوستان می روند .این دید و بازدیدها دو
هفته ،یعنی تا سیزده بدر ،طول می کشد .این جا مردم در یک سالن مجلل هتل جمع می شوند و شب نشینی
می کنند .دید و بازدیدی هم اگر بکنند به یک آخر هفته و حداکثر به دو سه خانواده از دوستان ختم می شود،
سیزده بدر و شب یلدا و جشن مهرگان هم به همین ترتیب .بنابراین می بینید که ما برای حفظ آیین و سنت ها،
در آن ها تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده ایم .این تغییرات نه از روی اختیار بلکه از روی اجبار بوده ولی اثراتش
ماندنی است .با این وجود نه تنها جای انتقاد نیست ،بلکه شایسته دست مریزاد است که توانسته ایم ،با این
همه مشکالت ،این پدیده ها را زنده نگهداریم و به فرزندانمان منتقل کنیم .این ها بخشی از هویت آنان خواهد
شد .آنها هستند که باید این راه را ادامه دهند و به نوبه خود آنرا به فرزندانشان منتقل کنند .حفظ و اشاعه آیین
های فرهنگی ،که در باال اشاره شد ،جنبه های عمومی و اجتماعی دارد .ولی ما خود در محدوده خانه و کاشانه
نقش مهم تری برای حفظ این آیین ها داریم .شرکت فرزندانمان در این آیین ها بقای آنها را تضمین می کند.
برای مثال پدیده خانه تکانی را در نظر بگیرید که ما و بچه ها با پالوده کردن خانه و جمع کردن لباس ها و وسایل
فرسوده که دیگر به دردمان نمی خورند و اهدای آنان به بنگاه های خیریه ،خانه را پاک سازی کرده و برای سال نو
آماده می شویم .هیچ چیز مثل باغچه های پر از گل های بنفشه فضای نوروزی ایجاد نمی کند .با کمک بچه های
گل های بنفشه و گل های رنگارنگ دیگر بکاریم و محیط زیست خود را زیباتر کنیم .کاشتن سبزه و چیدن سفره
هفت سین را به عهده آنان بگذاریم .روز عید را تعطیل کنیم و به مدارس فرزندانمان توضیح دهیم که دلیل آن
چیست .به آنها عیدی بدهیم .حتما آنها را به عید دیدنی با دوستان و اقوام ببریم .این خاطرات خوب از اجرای
این آیین ها ،برای همیشه در ذهن آنان حک می شود .و آنان را برای رسیدن نورزهای آینده مشتاق می کند.
هر روزتان نوروز و نورزتان پیروز باد!

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
داستان هاى كوتاه چخوف با اجراى پارسا پيروزفر
يكشنبه هفتم فوريه ،شهر سن ديگو در مركز ايرانيان ميزبان هنرمند خوب
سينما ،تئاتر و تلويزيون ايران ،آقاى پارسا پيروزفر بود.
وى فارغ التحصيل رشته نقاشى از دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران است
و بازيگرى با متد استانيسالوسكى را نزد مهين اسکویی و بازيگرى و كارگردانى
تئاتر را در كالس هاى حميد سمندريان ٓاموخته است .بازيگرى را از سال ١٩٩١
در تئاترهاى دانشجویی ٓاغاز كرد .فيلم پرى به كارگردانى داريوش مهرجويى اولين
حضور حرفه اى او در سينما محسوب مى شود .از كارنامه باال بلند بازيگرى و ٓاثار
سينمايى او مى توان به فيلم ميهمان مامان اثر داريوش مهرجويى ،فيلم هاى
ضيافت ،مرسدس و اعتراض اثر مسعود كيميايى ،و فيلم اشك سرما اثر عزيزاهلل
حميدنژاد اشاره كرد .او هم چنين به عنوان كارگردان تئاتر ،تاكنون نمايشنامه
اثرديويدم ِمت ،سنگ ها در جيب
هاى هنر اثر ياسمينا رضا ،گلن گرى گلن راس
َ
مروژك را به روى صحنه برده
اسالومير
هايش اثر مرى جونز و بر پهنه دريا اثر
ِ
است.
اين برنامه همانند برنامه هاى ديگر ايشان در ايران با استقبال فراوان روبرو شد،
به طوری كه عده ای از حاضران به صورت سرپايى به ديدن برنامه پرداختند.
برنامه با معرفى فعاليت هاى كانون فرهنگى ايرانيان آغاز شد و سپس مجرى
برنامه به معرفى آقاى پيروزفر پرداخت و ايشان را به اجرای برنامه دعوت كرد .او
در ابتدا چخوف را بدين شرح معرفى كرد.
« ٓانتون پا ُولويچ چخوف ،داستان سرا و نمایشنامه نويس برجسته روسی ،در ژانويه
 ١٨٦٠به دنيا ٓامد .در سال  ١٨٧٩وارد دانشكده پزشكى دانشگاه مسكو شد .از
نخستين سال تحصيل در دانشگاه ،به نويسندگى در مطبوعات پرداخت؛ به

طورى كه هم زمان با پايان تحصیالت ،به نويسنده اى تمام عيار مبدل شده بود.
وى در سال  ١٨٨٠به دريافت جايزه ادبى پوشكين نایل ٓامد .چخوف را مى توان
يكى از پركارترين نويسندگان عصر خودش شمرد .او در طول عمر نسبتا كوتاهش،
در كنار حرفه اصلى خود طبابت ،ده ها نمايشنامه كوتاه و بلند ،نزديك به ششصد
داستان كوتاه و بلند ،صدها مقاله و يادداشت و هزاران نامه به رشته تحرير در
ٓاورد .وى در سال  ١٩٠٤در سن چهل و چهار سالگى بر اثر ابتال به بيمارى سل
درگذشت».
او سپس با بيانى روان به خواندن داستان ها پرداخت .در بخش اول برنامه،
قيم ،به نقل از يك پرونده و در بخش
داستان هاى مرگ يك كارمند ،بى عرضهّ ،
دوم ،داماد و پدر جان ،در پستخانه ،و بوقلمون صفت به صورت نمايشى براى
حضار خوانده شد.
نحوه بيان ،اجراى صداهاى متفاوت برای شخصیت هاى مختلف داستان ها و
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هم چنین تغيير چهره و عضالت صورت براى رساندن هر چه بهتر حال و هواى
داستان ها را می توان از نکات برجسته اين اجرا برشمرد .استفاده از توانايى هاى
هنرى ،صوتى و فيزيكى در زمان هاى بجا و مناسب ،حس زيبايى به اجرا داده و
آن را صمیمی كرده بود .تشویق هاى مکرر شرکت كنندگان موید این نکات بود.
م.ر.پيروز
						

ُجنگ فرهنگی سن دیگو

دوستداران فرهنگ و هنر در سن دیگو چندی است شاهد اجرای سری برنامه
های ُجنگ فرهنگی هستند که از سوی کانون فرهنگی ایرانیان در مرکز ایرانیان
سن دیگو برگزار می گردد .شعر ،ادبیات ،داستان نویسی و داستان خوانی،
موسیقی ،فیلم ،نقاشی و ...بخش های متنوع این برنامه فرهنگی هستند که به
فراخور مناسبت های فرهنگی ـ هنری هم زمان با برنامه های ُجنگ در قالب های
گوناگون و توسط مجریان مختلف اجرا می گردند.
مصاحبه با چهره های شاخص هنری و فرهنگی بخش پرطرفدار برنامه های ُجنگ
است .تا به حال چند مصاحبه با هنرمندان و دست اندر کاران مسایل فرهنگی،
چه آنان که ساکن سن دیگو و شهرهای اطراف هستند و یا آنانی که مدتی کوتاه
میهمان شهرمان می باشند در برنامه گنجانده شده تا عالقه مندان عرصه های
هنری و فرهنگی با آثار و فعالیت های این چهره ها آشنایی بیشتری پیدا کنند.
آخرین برنامه ُجنگ فرهنگی در روز جمعه سیزدهم فوریه  2015با استقبال
قابل توجه شرکت کنندگان برگزار شد .میزبان این برنامه علی صدر بود و بخش
های متنوع برنامه به کارها و فعالیت های اسماعیل میهن دوست ،فیلمساز،
کارگردان ،فیلمنامه نویس و منتقد ایرانی سینما اختصاص داشت .در ابتدا،
پس از معرفی کوتاه فیلمساز ،یکی از فیلم های کوتاه وی به نام «توقف در الس
وگاس» به نمایش درآمد .بخش اول مصاحبه در ارتباط با کتاب «رو در رو با اصغر
فرهادی» بعد از نمایش فیلم برگزار شد .این کتاب که توسط اسماعیل میهن
دوست نوشته شده ،خود حاوی مصاحبه نویسنده با اصغر فرهادی ،دیگر فیلمساز
ایرانی است و برای اولین بار در آمریکا در شهر سن دیگو رونمایی شد.
در بخش دوم ،یکی دیگر از فیلم های کوتاه میهن دوست به نام «جایزه» به
نمایش گذاشته شد و پس از آن در بخش دوم مصاحبه ،این فیلمساز نکاتی دیگر
از فعالیت های خود را تشریح کرد .در پایان مصاحبه شرکت کنندگان ،پرسش
هایی را در مورد فیلم ها و فعالیت های سینمایی میهن دوست مطرح کردند که
میهمان ُجنگ به آنها پاسخ داد.
در پایان برنامه اسماعیل میهن دوست کتاب های خود را برای عالقه مندان
شرکت کننده در برنامه امضا کرد.
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به همه مبارک باد

کنسرت استاد علیزاده را چگونه دیدم
در ماهی که گذشت ،استاد حسین علیزاده میهمان کانون فرهنگی ایرانیان سن
دیگو بود .فرصتی گرانبها تا جمع بسیاری از دوستداران هنرش در دو شب متوالی
سالن مرکز ایرانیان سن دیگو را با گرمای وجود خود سرشار از شادی نمایند.
حضور استاد بی بدیل موسیقی ایران بدون شک اعتباری برای مرکز ایرانیان تازه
تاسیس شهر ما بود و به نوعی قدردانی از زحمات کسانی که در خرید و آماده
سازی این سرپناه خودمانی و دوست داشتنی کوشش نموده بودند.
با این که موسیقی در سرزمین و فرهنگ ما رابطه ای بسیار نزدیک با شعر فارسی
دارد و خود را حتی در صحنه های جهانی مطرح کرده است ،کوشش های پیگیر
هنرمندانی چون استاد علیزاده در نمایاندن شخصیت مستقل هنر موسیقی به
عنوان یک هنر ملودیک ،بدون اتکا به کالم ،دارای ارزش واالیی است .این نوع
نگرش به موسیقی ایران ،رو به رشد است و شاید در آینده نزدیک بتوانیم موسیقی
سرزمین خود را با شمایلی نو به جهانیان و از جمله ایرانیان عرضه نماییم .رهایی
از کالم شانس گسترش موسیقی ما را در صحنه های بین المللی افزایش خواهد
داد.
استاد حسین علیزاده برنامه خود را در دوقسمت تک نوازی با سه تار و تار در هر
دو شب اجرا کرد و با خلق ملودی های زیبا چون بند بازی ماهر در گوشه ها و
دستگاه های متفاوت موسیقی ،سفری جان بخش را به شنوندگان مشتاق خود
هدیه نمود.
سخن از مهارت نوازندگی و استادی استاد علیزاده و تجزیه و تحلیل سفرهای
ملودیک را باید در اصل به کسانی سپرد که از درجه آگاهی باالتری در هنر
موسیقی برخوردارند .آن چه که مرا به عنوان یک شنونده آثار ایشان و عالقمند به
هنر موسیقی ایران ،بیش از هر عامل دیگر ،تحت تاثیر قرار داد ،شخصیت دوست
داشتنی و فروتن استاد حسین علیزاده بود.
حضور ایشان در روی صحنه و صحبت با حاضرین رفتاری بسیار بدیع و تاثیر گذار
بود .این رفتار در اصل نمایانگر ارزش و احترامی است که یک شخصیت واالی

هنری در حد استاد علیزاده برای دوستداران و عالقمندان خود قایل است.
مروری برخاطرات بجا و ماندگار خود از شهر سن دیگو و نام بردن از کسانی که
سال هاست زمینه ساز برگزاری این گونه برنامه ها در شهر سن دیگو بوده اند
نشان دیگری از خلوص و فروتنی استاد بود.
حضور باور نکردنی جوانان و استقبال آنان از برنامه تک نوازی استاد علیزاده
بسیار چشمگیر و قابل توجه بود و تصویر زیبایی را از آینده ای روشن برای هنر
موسیقی ایران مجسم می نمود.
در پایان جای دارد از کانون فرهنگی ایرانیان به خاطر به وجود آوردن چنین
فرصتی و از جامعه فرهنگی سن دیگو به خاطر استقبال پرشور از چنین برنامه
ای تشکر خود را ابراز نمایم.
رضا خبازیان
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

عاشقی
طبیعت را همیشه دوست داشته ام .تمامیتش برایم مظهر زیبایی بوده است.
خالق وهم کوهساران ،طراوت دشت ها ،رقص گندمزارها ،عطر گل ها ،شور
و شوق پرندگان.
حیران گشته ام در مقابل عظمت طوفان ها ،نسیم فرح بخش صبحگاهان،
آرامش دریاها ،غرور موج ها ،زیبایی طلوع ،نگاه راز آلود غروب ،جلوه مهتاب.
به وجد آمده ام از پاکیزگی برف ،آرامش صدای ریزش پیگیر باران ،آواز نهرها و
سرود دل انگیز چشمه ساران.
تنوع موجودات ،لطافت پوست ها ،زیبایی لبخندها ،گرمای جان بخش بوسه
ها ،سفر گیسوان در باد،
و هر آنچه در ذهن ،یاد آور زیبایی است.
دوست داشتنم را همیشه در خصوصی ترین بخش درونم با خود داشته ام و در
گذر روزها و سال ها و رنگ باختگی زلف و خوش آمد چین ها و چروک ها هم
صحبتی اش را گرامی داشته ام.
از آفتاب اش که از یک سو مظهر رشد است و نمو و از سوی دیگر عامل تخریب
و پوسیدگی است به همان اندازه لذت برده ام که از شامگاهان اندوهناک
تنهایی اش و سکوت و آرامشی را که با خود داشته است.
امشب که به دفتر این عشق جاویدان می نگرم خود را عاشق تر از پیش می بینم
با کوله باری که حاصل سفر شصت و چهار سالگی ام در متن عظمت جاویدان
چنین معشوقی است.
گوشه ای نشسته ام دنج به دور از هر گونه دیوار و حصار و خیره گشته ام به
کوله بارم تا داده های این عشق جاودان را مروری جان بخش کنم و طعم
حاصل از جوشش لحظاتم را در مزه مزه نمایم.
در کوله بارم خرت و پرت های خاطرات را یکی پس از دیگری پس می زنم تا
به گرانبهاترین یافته هایم دست یابم و به ذهن دلباخته ام بیاموزم که معشوقم
چنین به من آموخته است:
 ...در روند تکامل خویش است و در راه رسیدن به آن از هیچ کوششی فروگزار
نمی کند.
زمین اش را به لرزه های عظیم وامی دارد تا معادنش دهان بگشایند.
پنجه های بادهای موسمی اش را در گیسوان ابرها می کشد تا ریزش مداوم
بارانش ،سیالب را روانه سازد تا زمین های بایرش را به حاصلخیزی وادارد.
با خودسوزیش ،آفات و امراض را به نیستی می کشاند تا رشد ،دوباره جان
گیرد.
موجش را روانه میکند تا سر سخت صخره ها را به تعظیم وادارد و با نرمش و
ریزش آشنا سازد.
در آفتابش گرما را روانه میکند که رشد را تضمین نماید و با سوزش جانکاهش،
کهنگان را بدرد تا به نوباوگانش فضای بالندگی ببخشاید.
طبیعت ،معشوق من ،این مهم را با دو خصوصیت فناناپذیر همگون و همساز
می نماید:
اول آن که نظمی بی چرا و چرا دارد و در دوری خستگی ناپذیر بدون هیچ
واهمه ای از دایره نظم خویش پا را فراتر نمی گذارد.
می زاید و می زایاند.
کهنه می کند و می پوساند.
می برد و می آورد با تالشی پیگیر و نظمی حیرت آور که پشتوانه تکامل خویش
نموده است.
دوم آن که خود مسئول خود است.
ویرانی اش را با آبادانی و سوزاندنش را با ساختن به عالج می نشیند.
انگشت اشاره اش ،برعکس آدمیان ،به روی خود است و به هیچ نیرویی گالیه
و شکایت نمی کند.
عاشقم و خالق خویش را به حمد و ثنا نشسته ام .ایمان دارم که بودش ادامه
من است و نبودش نابودی ام.
بیهوده به بیلیون ها سال قبل نمی نگرم تا خود را در راهی تیره و بی پایان
سرگردان نمایم و در عوض ،آرامشم را با کالم کنفسیوس به اوج می رسانم و
پژواک کالم وی را در رباعی خیام و شعر سهراب نیوش می کنم.
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گاه در هراسی دلهره آور چگونگی برخورد هم نفسانم را جویا میشوم که چگونه
است که خود را مرکزیت این جذبه می دانند و نه جزیی الینفک از آن.
حیران میشوم که:
چگونه است که نمی توان از روند طبیعت «نظم» را آموخت؟
چگونه است که نمی توان چون وی ،خویشتن را مدیر و مسئول اعمال خویش
دانست؟
چرا باید در مقابله با ناآرامی ها انگشت اشاره را به سوی دیگران گرداند و خود
را که باالترین مسئول اعمال خویشتنیم مبرا به حساب آورد؟
چگونه است که خویش را باید از فهم روند متعادل و تنگاتنگ طبیعت محروم
نمود و در بستر هر رابطه ای ،مظلوم وار ،به دنبال ظالم گشت؟
طبیعت خالق من است ،مادری منظم با تالشی پیگیر و خستگی ناپذیر برای
دست یابی به تکاملی ناشناخته.
مادرم را عاشقانه دوست می دارم.
به وی عشق می ورزم و از استقامت و نظم و بردباری اش می آموزم.
بر این باورم که چون او ،انگشت اشاره را به سوی خویش برگردانم.
معشوق من ،کار امروز را به فردا نمی افکند.
از چهار چوب نظم خویش پا فراتر نمی گذارد.
سکون را فنای خویش می داند.
تکامل را هدف خویش قرار داده است.
و خود را تنها مسئول اعمال خویش می داند.
چرا من ،چنین نباشم؟

معرفی کتاب

گرنیکا

از نوشین خورسندیان

نوشته فرشته توانگر

فرشته توانگر در سال  1345در شهر آبادان به دنیا آمد .تحصیالت خود را در رشته
زبان انگلیسی دانشگاه آزاد شیراز ادامه داد .پس از آن راهی تهران شد و اکنون
مقیم شیراز است و این شهر را برای سکونت انتخاب کرده است .عالوه بر چاپ
کتابها و مقاالتی در نشریات مختلف کشور به تدریس داستاننویسی در شهر
شیراز مشغول است .از آثارش می توان «همین جا روی زمین» نشر مرکز« ،خانه
ها و خیابان ها» نشر نیم نگاه« ،گرنیکا» نشر ققنوس و«کانادا جای تو نیست»
نشر چشمه را نام برد .فریبا توانگر تاکنون «تاج نقره ای» و «چند داستان برای
کودکان» ترجمه نموده است .در کارنامه اش می توان جایزه اول جشنواره ادبی
زنان استان فارس ،جایزه دوم مقالهنویسی در جشنواره مهر و ماه را شاهد بود.
داستان کوتاه «صاحب مرده ها» برگزیده جایزه ادبی اصفهان و کتاب «گرنیکا»
برگزیده منتقدان جایزه ادب مهرگان در سال 1383می باشد.
فرشته توانگر رمان گرنیکا را در سال  1383به چاپ رسانده است .طرح روی ِ
جلد
این کتاب ،تابلو گرنیکا  ،Guernicaیکی از مهم ترین آثار پابلو پیکاسو است .گرنیکا
شهر کوچکی در شمال اسپانیاست ،شهری که در بمباران هوایی ارتش آلمان نازی
به طرفداری از ژنرال فرانکو  1600نفر از  7000نفر سکنه خود را از دست داده است.
آن اسپانیا می دانست .بی شک فرشته توانگر که متولد آبادان
پیکاسو این تابلو را از ِ
و ساکن شیراز است این رمان را متعلق به شهری می داند که در جنگ ایران و
عراق بمباران شده است .هر چند تابلو پیکاسو نام شهر گرنیکا را با خود یدک می
کشد اما در مذمت هر جنگی در دنیا به تصویر کشیده شده است .رمان توانگر نیز
برخاسته از جنگ عراق است اما آشفتگی پس از هر جنگی را به تصویر می کشد.
تابلو گرنیکا اثری شلوغ ،سیاه و سفید با تن های خاکستری است که داستان های
ِ
سیاه تو در تو در بطن
بسیار در درون خود دارد .این رمان نیز داستان های تلخ و
خود می پروراند .در تابلو گرنیکا ،پیکاسو جنگ ،ظلم و آوارگی زنان و کودکان را
به تصویر کشیده است .در رمان توانگر ،شاهد سال های پس از جنگ و اثرات و
تابلو عظیم پابلو
آسیب های آن ،خصوصا بر زنان و کودکان هستیم .در گوشه ای از ِ
پیکاسو زنی را می بینیم که خانه اش در آتش می سوزد ،مادری را می بینیم که
فرزند مرده ای را بر دست دارد و ضجه می زند ،اسبی محتضر که سمبل مردم
است و گاوی نر که سمبل اسپانیا و نشان ظلم و قدرت است .بدن مردی زیر سم
اسب تکه تکه شده و شمشیری شکسته در دست دارد و ُگلی بر آن روئیده است.
در این تابلو ساده ،نمادها و نشانه های فراوان دیده می شود ،رنجی واقعی را می
توان شاهد بود ،رنجی که انسان بر انسان روا داشته است .این تابلو از مصائب جنگ
سخن می گوید.
سیما آزرم قهرمان رمان گرنیکاست؛ این داستان روایت زندگی دانشجویی سیما
است در کنار داستان هایی از پدر و مادر و برادرش ،ناپدری ،آقای یزدانی استاد
دانشگاه ،طهماسب پایدار دوست نویسنده مکاتبه ای ،آروین آریا همکالس
دانشگاه ،نوژان (نجمه) هم خانه ،طلعت دوست دوران بچگی و همسرش اردالن.
سیما دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی است .او پدرش را در اثر نارسایی کلیه از
دست داده و مادرش در شهری دیگر در چنگال ازدواج ناموفق دوم اسیر است.
سیما در خانه مادری اش و در شهر شیراز زندگی می کند .او اهل کتاب است و
در همین راستا به کمک استادش آقای یزدانی ،نویسنده ای را یافته و با او توسط
نامه ،ایمیل و تلفن ارتباط برقرار می کند .سیما کم کم به دوست نویسنده مکاتبه
ای خود ،طهاسب پایدار عالقه مند می شود وعکسی از خود برای او می فرستد .از
مجله ،تصویر گرنیکا را جدا کرده و به دیوار هال نصب می کند .آقای پایدار عالقه
چندانی به تابلوهای نقاشی ندارد ،چون هم گران هستند و هم عقاید افراد خانه را
لو می دهند! سیما در ابتدا قصد دارد از جیمز جویس ،چخوف و ویرجینیا ولف با
دوست نویسنده اش حرف بزند؛ اما کم کم حرف های آنها حکم درددل پیدا می
کند .طهماسب آخرین کتابش را برای سیما می فرستد تا از نظر او باخبر شود.
سیما برای رفع تنهایی ،یکی از اتاق های خانه اش را به نوژان دانشجوی پزشکی
کرایه می دهد .نوژان به نرمی تمام خانه را به اشغال خود در می آورد و وارد حیطه
سیما می شود .سیما مسائل و مشکالتش را با آقای پایدار ،دوست مکاتبه ای اش،
در کمال صداقت در میان می گذارد ،اما متقابال همین دوستی و صمیمیت را
در او نمی بیند و حتا احساس می کند گاهی حرف های او ضد و نقیض هستند.
طهماسب پایدار از سیما می خواهد به شهر تهران بیاید و پرده از این معما بردارد.
در بخش اول و سوم کتاب ،نویسنده با یک نامه نگاری ساده بین سیما و آقای
طهماسب پایدار ،داستان را توسط اول شخص پیش می برد اما این روند تا انتها
ادامه نمی یابد .در بخش های بعد راوی داستان سوم شخص است .گاه و بیگاه
حضور دانای کل را در این نوشته می توان دید.
از آنجا که هر داستان یا رمانی باید چهار ستون زمان نقل ،مکان نقل ،دلیل نقل

و طرف نقل را داشته باشد تا کامل باشد ،این
اثر کامل است و لنگ نمی زند .زمان دراماتیک
یا همان بستر زمانی رمان کامال مشخص است،
دوم اسفند هزار و سیصد و هفتاد و دو تا اول
مهر هفتاد و سه .زمان داستانی که در طول
زمان دراماتیک گشوده می شود ،می تواند از
بچگی سیما تا زمان حال یعنی بیست و هفت
سال باشد چرا که داستان از داالن خاطره سیما از
گذشته تا حال در رفت و آمد است .این زمان را می
توان تغییر داد ،چون که سیما جایی از خاطرات
مادر پنجاه و هشت سال اش حرف می زند .مکان
این داستان در شهر شیراز و تهران است.این اثر
مصائب پس از جنگ خصوصا برای زنان و کودکان
برای بیان
نوشته شده ،بنا براین دلیل نقل و مخاطب نقلش مشخص است .ساختار این رمان
خطی است یعنی یک حادثه اصلی در طول راه در جریان است اما وقایع دیگر مثل
جاده های فرعی این حادثه را به پایان می رسانند .دوربین گیری به شکلی است
که می توان به راحتی صحنه ها را در ذهن به تصویر کشید :خانه سیما ،خانه
طهماسب ،محیط دانشگاه ،سالن فرودگاه ،بیمارستان ،بازار و مانند آنها.
نقطه ضعف این رمان در صفحه اول خود را نشان می دهد .سیما خود را خواننده
داستانی از آقای پایدار معرفی می کند و کافی است اشاره ای به نام این داستان
داشته باشد ،اما با شرح کامل آن برای آقای پایدار که خود نویسنده داستان است
و می داند چه نوشته است ،کیفیت نوشته را پایین می آورد.
فریبا توانگر دانشجوی زبان انگلیسی بوده است و در این داستان سیما آزرم
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی است .می توان به راحتی فریبا توانگر نویسنده
گرنیکا را جایگزین سیما آزرم قهرمان داستان دانست .این نوشته با عالقه ای که
بین سیما و طهماسب در حال شکل گرفتن است کشش الزم را در ذهن خواننده
ایجاد می کند .هر چند کشش های دیگری همانند رابطه بسیار نزدیک نوژان با
نامزدش این خصیصه را افزایش می دهد .نویسنده از شهر تهران و شیراز و حتی از
ِ
شگرد راست نمایی خواننده را مجبور
معالی آباد و تنگ بوالحیات حرف می زند و با
می کند داستان را باور کند .همان طور که در تابلو گرنیکا در کنار جنازه و شمشیر
شکسته اش گلی روییده است ،این داستان هم با امید ره به پایان می برد.
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گردآوری از سعید نوری بوشهری
بهار و نوروز یادآور خاطره های ناب و شیرین است ،از کودکی و
نوجوانی ،از جوانی و میان سالی ... ،و از هر جایی به کنون .اولین
باری که بهار را فهمیدم طفلی بیش نبودم .در کوچه دنبال یک توپ
پالستیکی دوان بودم ،پا پتی با چند همبازی هم سن و سال .طبق
قراردادی نانوشته باید پاپتی بازی می کردیم تا مبادا لگد کنیم پایی
را که یارای خرید کفش ش نیست .زمین سرد نبود .گرم هم نبود.
یک جور دیگر بود .تازه بود ،نفس می کشید و کف پایمان را قلقلک
می داد .آسمان هم ابری نداشت ،صاف بود و آبی .نسیمی هم می
وزید و عرق بازی را از سر و صورت مان می چید .تعجب می کردم
که چرا دیگر سردم نیست .همسایه ای از در خانه اش بیرون آمد
و با پسرش گفت و گویی داشت .توجه ای به آن ها نداشتیم .توپ
مان رفت طرف آنها و از بین شان گذشت .من هم دنبال توپ از
بین آن دو گذشتم ...« .بهت گفتم که بیست روز دیگه نوروزه».
«نوروز یعنی چی؟» «یعنی اول بهار».
بهاران را باور کن
باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میالد اقاقی ها را
جشن می گیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها
برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیالس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامان کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست؟
که زمین را عطشی وحشی سوخت؟
برگ ها پژمردند؟
تشنگی با جگر خاک چه کرد؟
هیچ یادت هست؟
توی تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد؟
با سر و سینه گل های سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟
هیچ یادت هست؟
حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میالد اقاقی ها را
جشن می گیرد
خاک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی؟
تو چرا این همه دلتنگ شدی؟
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن

«فریدون مشیری»
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رباعی

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
بر طرف چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و مگو ز دی که امروز خوش است
«خیام نیشابوری»

صبح نوروز

بگشای در سرای بستان
برخیز که میرود زمستان
منقل بگذار در شبستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
زحمت ببرد ز پیش ایوان
وین پرده بگوی تا به یک بار
در باغچه میکند گل افشان
برخیز که باد صبح نوروز
در موسم گل ندارد امکان
خاموشی بلبالن مشتاق
در زیر گلیم و عشق پنهان
آواز دهل نهان نماند
و آواز خوش هزاردستان
بوی گل بامداد نوروز
بس خانه که سوختست و دکان
بس جامه فروختست و دستار
آنک سر دشمنان و سندان
ما را سر دوست بر کنارست
چشمی که به دوست برکند دوست بر هم ننهد ز تیرباران
سهلست جفای بوستانبان
سعدی چو به میوه میرسد دست

				

«سعدی»

بهار آمد

بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم
به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم
به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاییم
که ما خود درد این خون خوردن خاموش می دانیم
نسیم عطر گردان بوی خون عاشقان دارد
بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم
شرار ارغوان واخیز خون نازنینان است
سمندر وار جان ها بر سر این شعله بنشانیم
جمال سرخ گل در غنچه پنهان است ای بلبل
سرودی خوش بخوان کز مژده صبحش بخندانیم
گلی کز خنده اش گیتی بهشت عدن خواهد شد
ز رنگ و بوی او رمزی به گوش دل فروخوانیم
سحر کز باغ پیروزی نسیم آرزو خیزد
چه پرچم های گلگون کاندر آن شادی برقصانیم
به دست رنج هر ناممکنی ممکن شود آری
بیا تا حلقه اقبال محرومان بجنبانیم
اال ای ساحل امید سعی عاشقان دریاب
که ما کشتی درین توفان به سودای تو می رانیم
دال در یال آن گلگون گردن تاز چنگ انداز
مبادا کز نشیب این شب سنگین فرومانیم
شقایق خوش رهی در پرده خون می زند ،سایه
چه بی راهیم اگر همخوانی این نغمه نتوانیم
					

«هوشنگ ابتهاج»

نوروز در زمستان

سالی
نوروز
بیچلچله بی بنفشه میآید،
ِ
سرد ِ
برگ نارنج بر آب
جنبش
بی
ِ
گردش ُمرغانه رنگین بر آینه.
بی
ِ
سالی
نوروز
گندم سبز و سفره میآید،
بی
ِ
خموش ماهی از ت ِ
ُنگ بلور
پیغام
ی
ب
ِ
ِ
ِ
عفیف شعله در مردنگی.
بی رقص
سالی
نوروز
ِ
ی مردانی
همراه بهدرکوب 
بار سالهاشان بر دوش:
سنگینی ِ
تا الله سوخته به یاد آرد باز
نام ممنوعاش را
ِ
و تاقچه گناه
دیگر بار
احساس کتابهای ممنوع
با
ِ
تقدیس شود.
قتل عام
در
معبر ِ
ِ
شمعهای خاطره افروخته خواهد شد.
دروازههای بسته
به ناگاه
فراز خواهد شد
دستان اشتیاق
ِ
از دریچهها دراز خواهد شد
لبان فراموشی
ِ
به خنده باز خواهد شد
و بهار
در معبری از غریو
شهر خسته
تا
ِ
پیشباز خواهد شد.
سالی
آری
بی گاهان
نوروز
چنین
آغاز خواهد شد.
				

«شاملو»
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ISSD Talent Show

بچه های نازنین،

بهار و جشن بزرگ شروع سال ایرانی ،نوروز ،به زودی از راه می رسد .از رسوم
ایرانی این است که برای نوروز خانه و کاشانه را پاک و پاکیزه می کنیم ،سبزه
سبز می کنیم ،تخم مرغ رنگ می کنیم .ماهی قرمز در تنگ بلور می اندازیم و
هفت سین زیبا می چینیم ،لباس نو می پوشیم و به دیدار خانواده و دوستان
می رویم .از رسوم دیگر نوروز که بچه ها آن را خیلی دوست دارند این است
که بزرگ ترها به بچه ها هدیه نوروزی یا «عیدی» می دهند .بچه ها فکر خوبی
ست که رسوم نوروز را به بزرگ ترها یادآوری کنید و در کارهای آمادگی برای
نوروز به آنها کمک کنید .ایرانی ها درست پیش از نوروز یک جشن دیگر هم
دارند ،چهارشنبه سوری ،در شب چهارشنبه سوری همه خانواده از روی آتشی
که باید به اندازه و با توجه به نکات ایمنی باشد ،می پرند و می گویند« :زردی
من از تو ،سرخی تو از من» .ایرانی های مقیم سن دیگو معموال چهارشنبه
سوری را در یکی از پارک های شهر جشن می گیرند.

Our 2nd annual ISSD talent show was a major
success! The children were extremely talented and
energetic. They showcased their many different talents
ranging from playing musical instruments, reading
Iranian poems, and even dancing! We are so proud of
everyone and cannot wait until next talent show! We
would like to thank all of the parents who came out to
show their support for our 2nd annual talent show.

جور کن

تنگ ماهی
سمنو
سنجد
سبزه
سکه
تخم مرغ رنگی

Small oval fruit
Sprouts
Coin
Colored egg
Sweet brown pudding
Gold fish in a bowl

Unicef trick or treat project

برندگان امسال از این قرارند:

Unicef Winner
Branch I
Parisa Mazarei
Shayan Azmoodeh
Ramtin Azmoodeh
جمع آوری پول برای یونیسف همه ساله به
هنگام هالویین قلک هایی در اختیار دانش
آموزان قرار می گیرد که به منزله
Trick or Treatدر آن پول جمع کنند.
دانش آموزان براساس مقدار پولی که از این
طریق جمع آوری می کنند از یونیسف جایزه
می گیرند و همراه با مدیر مدرسه پیتزا
نوش جان می کنند

Branch II
Kimia Mostofi
Aryana Jahangir
Adrin Fazel

امسال در کل 1481  دالر جمع آوری شد.
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www.pccus.org

گفتگو اختصاصی با
استاد حسین علیزاده

علی صدر

در روزهای  25و  26ژانویه گذشته ،کانون فرهنگی ایرانیان میزبان هنرمند
گرامی استاد حسین علیزاده بود .طی دو شب کنسرت ،عاشقان موسیقی
از وجود ایشان بهره بردند .فرصتی پیش آمد تا به گفتگویی کوتاه با ایشان
بنشینیم .توجه تان را به این مصاحبه جلب می کنیم.
علی صدر :استاد علیزاده خیلی خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا بعد از دو شب
کنسرت موفق در مرکز ایرانیان سن دیگو ،که برای همه ما خاطره انگیز بود،
نشستی داشته باشیم و نظرات شما را در چند مورد جویا شویم .سوال اول من
در مورد تجربه شما در سفرهایتان به نقاط مختلف ایران و اجرای کنسرت در
شهرهای دور افتاده ای هست که هیچ گاه موقعیت میزبانی چنین کنسرت هایی
را نداشته اند .ممکن است توضیح بدهید که چطور به این فکر افتادید و این
کنسرت های چه اثری در روند کار شما گذاشته است؟
استاد علیزاده :با تشکر ،خوشحالم که در جمع هموطنان عزیز شهر سن دیگو
هستم .باید بگویم که این حضور چه قدر برای من محترم و با ارزش است.
دوستانی که سال هاست در شهر سن دیگو زندگی می کنند ،با دور هم بودن
در این کانون ،توانسته اند فعالیت های مهمی انجام دهند ،و من در جریان این
فعالیت ها از دور و نزدیک بوده ام .هر وقت هم از من دعوت شده با کمال میل
آمده ام .ولی این بار برنامه حس و حال دیگری داشت .این بار برنامه در مرکز
ایرانیان اجرا شد که ثمره سال ها فعالیت و از خود گذشتگی این دوستان بوده
است .البته من به این مطلب بعدا مفصل تر می پردازم چون می بینید که در
رابطه با همین سوال شماست.
ببینید ،در ایران متاسفانه همه چیز در رابطه با تهران است و شهرستان ها،
حتی مراکز استان ها هم ،از خیلی چیزها محرومند و یا دسترسی برایشان
سخت است .در کنسرت هایی که در تهران برگزار می کردیم همیشه تعداد
زیادی را می دیدیم که از شهرستان ها آمده اند و پشت در مانده اند .در بعضی
مواقع از مسولین می خواستم تا آنها را به داخل سالن راه بدهند ولی اغلب
این کار عملی نبود .در مورد آموزش هم همین بود .عالقمندان مجبورند به
تهران بیایند و این خیلی مشکل است .با امکانات محدود ،این که این جوانان
عالوه بر دور شدن از خانواده  ،با هزینه زیاد مجبور بودند برای آموزش موسیقی
به تهران بیایند .این ها برای ما انگیزه ایجاد کرد .حاال که مردم تا این اندازه
لطف دارند چرا ما به دامن آنها نرویم؟ در واقع چهار سال پیش شروع کردیم.
اول به مرکز استان ها رفتیم و برنامه اجرا کردیم .ولی باز دیدیم که امکانات
در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتراست .قرار گذاشتیم به شهرهای کوچک
هم برویم .تصور آن که هنرمندان برای کنسرت به این شهرهای کوچک ،که
حتی سالن مناسب هم نداشتند ،بروند
برای خیلی ها غیر قابل تصور بود .در در سفرمان به این شهرها من
بسیاری موارد از سالن سینماها استفاده واقعا فهمیدم واژه ایران و
می کردیم .این تجربه را شروع کردیم و
اصال هموطن یعنی چه.
نتیجه اش برای ما فوق العاده بود .این
باعث شد تا نه تنها مردم از نزدیک با
هنرمندانشان آشنا شوند بلکه ما هم با هنرمندان این شهرها آشنا شویم .از
طرفی با این همه عشق و محبت باعث شد تا انرژی بیشتری نیز کسب کنیم.
بدون اغراق می گویم به دروازه هر شهر که می رسیدیم ،جمعیت زیادی با دسته
گل به استقبال می آمدند که خیلی زیبا بود به طوری که بغضمان می گرفت .هر
وقت هم که می خواستیم از آن شهر برویم باز به همان ترتیب برایمان ترک شهر
سخت بود ،از بس محبت می دیدیم .در شهرهای کوچک این قدر این حس
مهربانی و مهمان نوازی زیاد بود که انگار این افراد را سال هاست می شناختیم.
در سفرمان به این شهرها من واقعا فهمیدم واژه ایران و اصال هموطن یعنی
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چه .نه این که تا حاال حس نمی کردیم ،ولی این چهار سال تجربه دیگری بود
و سرشار شدیم .در ضمن فهمیدیم که در این شهرها تا چه حد از موسیقی
استقبال می شود و چه قدر جوان های هنرمند با این همه محدویت فعاالنه به
کار مشغولند .اتفاقا در هر شهری که فشار و ممانعت بیشتر بود ،تعداد نوازنده
های خوب و با استعداد هم بیشتر بود .مثال پارسال در فستیوالی که در ایران به
عنوان جشنواره جوان برگزار شد یک دختر دوازده ساله از یکی از شهرستان ها
هم مقام اول تار را به دست آورد هم جایزه ویژه فستیوال را گرفت ،و یا دختران
11ـ 10ساله که از بوشهر در رشته «نی» شرکت کرده بودند و ممتاز شدند.
وقتی این را مقایسه می کنیم با قبل از انقالب که امکانات خیلی هم بیشتر
بود می بینیم برخالف آن چه درباره نسل جوان گفته می شود ،تعداد زیادی
هستند که به طور جدی دارند کار می کنند .قطعا این کار نتایج خوبی خواهد
داشت .این سفرها برای من واقعا الزم بود .در خیلی از این سفرها دوستان من
هم که در گروه هم آوایان که چهارده یا پانزده نفر هستند شرکت می کردند.
در بعضی از شهرها از حضور خانم ها در صحنه جلوگیری می کردند .ما هم به
طنز اسم گروه را گذاشته بودیم «گروه هم آقایان» .البته معترض بودیم ولی
نمی خواستیم این جریان قطع شود .این اشکاالت را صرف نظر از آن که مجوز
هم داشتیم ایجاد می کردند ،که به هرصورت این هم بخشی از برنامه است!
در زمینه آموزش هم ،اآلن من حدود هزار شاگرد دارم .به هرحال این تماس
برای خود من و همکارانم خیلی مفید بوده و خیلی زیاد قدر آن را می دانیم.
علی صدر :استاد ،اخیرا در خبر گزاری ها مطرح شد که شما جایزه «شوالیه» را
که دولت فرانسه قصد داشت به شما بدهد قبول نکردید .این جایزه هر سال به
تعدادی از چهره های هنری و فرهنگی و اجتماعی از طرف دولت فرانسه داده
می شود .به نظر می رسد قبول نکردن این جایزه سر و صدای بیشتری داشت
تا قبول کردن آن .لطفا برای خوانندگان ما توضیح بفرمایید که چرا این جایزه و
مقام را قبول نکردید؟ و آیا این بی حرمتی به دولت و ملت فرانسه نبود؟
استاد علیزاده :البته من بعد از آن که تصمیم به قبول نکردن این مقام گرفتم،
طی نامه ای سرگشاده دالیل آن را توضیح دادم .نه توهینی در کار بود و نه خود
باختگی .در واقع این دالیل مجموعه ای است که به سوال اول شما ربط پیدا
می کند .من از شما خواهش می کنم که متن آن نامه را هم در مجله تان چاپ
کنید .این اولین بار است که بعد از آن اتفاق من دارم درباره اش صحبت می
کنم .تا حاال همه را رجوع داده ام به آن نامه .من حتی تلفنم را در ایران قطع
کردم ،چون نمی خواستم هر خبرگزاری و ارگانی برداشت خودش را از قول من
بنویسد .در واقع باید از روزنامه ها و خبرگزاری های ایران تشکر کنم که در هر
طیف فکری که بودند نامه مرا عینا چاپ کردند .تیتر یکی از روزنامه ها خیلی
جالب بود نوشته بود «سرباز وطن شوالیه فرانسه نشد».
ببینید من اکنون پنجاه سال است که در کار موسیقی هستم و حداقل حدود
چهل سال است که در جامعه مطرح هستم و کار می کنم .با تمام فراز و نشیب
هایی که زندگی من و جامعه داشته ،من مزد معنوی خودم را از جامعه گرفته
ام .جامعه نتیجه هر زحمتی را که من کشیده ام صد در صد به من داده است.
وقتی این مقام به من پیشنهاد شد در موردش خیلی فکر کردم .من هیچ وقت
نگفته ام که جایگاه من کجاست .شما هیچ جا کالمی از من نمی بینید که
ادعایی کرده باشم .چون فکر می کنم با یک استعداد متوسط با این همه سال

کار کردن باالخره یک کارهایی کرده ام .وقتی نام من برده می شود ،این نام برای
جامعه آشناست و مردم به آن ارزش می دهند .وقتی نامه را می نوشتم حس
عجیبی داشتم .چند روز نخوابیدم .باالخره تصمیم گرفتم نظراتم را به صورت
یک نامه منتشر کنم .اول از همه به طور خیلی عاطفی از پدر و مادرم یاد کردم
که در آن شرایط این امکان را برای من به وجود آوردند که به تحصیل موسیقی
بپردازم .باالخره به این اشاره کردم که اگر اسم علیزاده برده می شود این اسم
آیا دارای ارزشی هست یا نه .اگر هست این ارزش را مردم به آن داده اند .نام
من به هیچ پسوند و پیشوندی احتیاج
ندارد .در واقع القاب چه اجتماعی ،چه اصال همین سفرهای اخیر من
هنری ،علمی و یا مذهبی برای بزرگ به جاهای مختلف ایران ،و
کردن افراد است .هموطنان من چه در محبتی که از مردم دیدم باعث
ایران و چه در جاهای دیگر دنیا همه جور شد تا بتوانم این تصمیم را به
این افتخاری را به من داده اند .حاال من این شکل بگیرم.
بیایم در ایران ،با این همه بی توجهی که
به موسیقی شده و می شود این جایزه را بگیرم؟ در کشوری که ما داریم کار می
کنیم ،که البته من به مردمش افتخار می کنم ،بیاییم در خاک خودمان سینه
مان را در مقابل سفیر فرانسه سپر کنیم که مدال به سینه مان بچسباند .نه این
که کار آنها را بی ارزش کنم .اتفاقا در طول نامه خیلی از سفیر فرانسه ،دولت
و مردم خوب فرانسه تشکر کردم که این کارشان خیلی ارزش دارد ولی من به
آن احتیاج ندارم .من همان اسم حسین علیزاده را می خواهم که مردم به من
داده اند و مرا به آن می شناسند .االن این اسم در جامعه مفهوم دارد .البته
این به نوعی اعتراض هم بود به شرایط جامعه .اگر شرایط خوبی در ایران بود،
این حالت پیش نمی آمد که آدم در خاک خودش نیاز به محبت دیگران داشته
باشد .این مساله سخت و حساسی است .حاال از فردا بگویند «شوالیه حسین
علیزاده» ،اصال در دهانم هم نمی چرخد .آیا این توهین و کم ارزش کردن این
همه محبت نیست؟ این جایزه با تمام ارزش هایش مرا کوچک می کند .اصال
همین سفرهای اخیر من به جاهای مختلف ایران ،و محبتی که از مردم دیدم
باعث شد تا بتوانم این تصمیم را به این شکل بگیرم.
علی صدر :ما در سن دیگو سال هاست که افتخار دوستی و آشنایی با شما را
داریم .شما همیشه لطف خودتان را شامل ما کرده اید .از همان  27سال پیش
که با زنده یاد استاد لطفی همراه با آقای عمومی و آقای قوی حلم به سن دیگو
آمدید و آن کنسرت فراموش نشدنی را اجرا کردید ،اثری ماندگار برای ایرانیان
شهر گذاشتید .از آن تاریخ هر بار که به سن دیگو آمده اید به ما محبت داشته
اید و در جریان رشد ما بوده اید .می خواستم اوال از صحبت های محبت
آمیزشما قبل از کنسرت در مورد ما و کانون تشکر کنم .دوم این که شما به
خیلی نقاط دنیا سفر کرده اید و با ایرانیان با فرهنگ و فرهیخته آن مناطق
آشنا شده اید .می خواستم نظرتان را به عنوان صاحب نظری که از بیرون نگاه
می کند در مورد جامعه ایرانی سن دیگو جویا شوم.
استاد علیزاده :همان طور که اول صحبت اشاره کردم می خواستم به این
موضوع برگردم .از همان اولین سفری که با دوستانی که اسم بردید برای اولین
به آمریکا آمدیم و به دعوت شما در شهر زیبای سن دیگو هم کنسرت دادیم،
این جمع گرم و صمیمی برای همیشه در ذهن من حک شد .البته من و شما

سابقه دوستی مان به دانشگاه تهران و زمان دانشجویی بر می گردد .از همان
موقع هم آن انرژی ،مسولیت پذیری و رهبری را من در شما می دیدم .به
هر حال من این جمع صمیمی را در کمتر جایی دیده ام .من به اکثر جاهای
امریکا که گروهی ایرانی دور هم جمع شده اند رفته ام و مجامع مختلف را
دیده ام .من این جمع صمیمی را در کمتر جایی دیده ام ،در شهرهایی که در
آنها ایرانیان به مراتب خیلی بیشتر از سن دیگو زندگی می کنند ولی تشکیالت
خاص و متمرکزی وجود ندارد ،کارها تداوم ندارند .شاید آن اوایل در جاهایی
سعی شد و تشکیالت فرهنگی به راه افتاد .ولی متاسفانه جایی ندیدم که این
تداوم پیدا کرده باشد .اآلن در خیلی از این مجامع حضور و فرهنگ ایرانی
خیلی کم رنگ شده است و نسل بعدی رابطه اش با فرهنگ ایرانی قطع شده
و اصال نمی داند ایران کجاست .حاال ممکن است بعضی ها بگویند که خوب
بچه ها این جا بزرگ می شوند و احتیاجی به آن فرهنگ ندارند .ولی این را
در نظر نمی گیرند که انسان ها در هرجایی که باشند به یک جایی وابستگی
دارند .بچه ها باید دارای هویت باشند ،به خصوص در این کشور! این جا افراد
را در مدرسه و دانشگاه تشویق می کنند که به اصل خودشان برگردند و فرهنگ
خودشان را حفظ کنند .البته من خیلی جاها رفتم و دیدم که مردم خیلی ادعا
می کنند و شمایل کورش را روی دوش می کشند .ولی وقتی در خانواده ها
می روی می بینی بچه ها فارسی صحبت نمی کنند و فرهنگ ایرانی تا چه
اندازه کمرنگ شده است .حاال نه این که بخواهم از شما تعریف کنم .واقعیت
این است که اگر هدف درست باشد
و تدارم در کار باشد باالخره به نتیجه خوشبختانه می بینم که در سن
می رسد .خوشبختانه می بینم که دیگو ،که جمعیتش از خیلی از
در سن دیگو ،که جمعیتش از خیلی شهرهای دیگر هم کمتر است،
از شهرهای دیگر هم کمتر است،
ایرانی ها دارای هویت هستند .این ایرانی ها دارای هویت هستند.
تداوم باعث شده که حتی آنهایی که
اوایل با ناباوری نگاه می کردند حاال می بینند که بچه ها دارند در مدرسه
زبان ،موسیقی ،تئاتر و فرهنگ ایرانی را یاد می گیرند .من فکر می کنم این
کار در خود ایران هم با بچه هایی در این سن به طور خود به خودی انجام نمی
شود .به جرات می توانم بگویم که نه تنها در آمریکا ،بلکه در اروپا هم نظیر
این تشکل را ندیده ام .می دانم هم که با چه سختی و از خود گذشتگی این
کار صورت گرفته و اکنون ثمره هایش و آن گل هایش به نتیجه رسیده است.
االن در همین مرکزی که شما دارید ،این صمیمیتی که در آن وجود دارد
خیلی بزرگ است ،هر چند ممکن است خود مرکز خیلی بزرگ نباشد! وقتی
کانون مرا دعوت می کند و این برنامه در مکان خودش انجام می شود ارزشش
خیلی بیشتر می شود .در شب های کنسرت یک موجی از صمیمیت ،عشق و
فرهنگ ،یک بوی آشنا بود که همه کسانی که در سالن بودند آن را حس کردند.
به شما تبریک می گویم و آمادگی خودم را اعالم می کنم که هر وقت هر کاری
از دست من بر بیاید برای این مرکز فرو گذار نکنم .این مرکز شوقی را برای همه
به وجود می آورد تا در این موفقیت سهیم شوند.
علی صدر :بی نهایت ممنونم از لطف شما .تشویق ،دلگرمی و صمیمیت شما
به ما توان و امید می دهد که به کار خودمان ادامه دهیم .سپاس از وقتی که
در اختیار من گذاشتید.
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نامه سرگشاده حسین علیزاده پیرامون اهدای نشان شوالیه از سوی دولت فرانسه

به نام حسین علیزاده قناعت می کنم
حسین علیزاده ،آهنگساز و موسیقیدان ،پس از مدت ها سکوت خبری،
موضع روشن خود را نسبت به اهدای نشان شوالیه از سوی دولت فرانسه ،
طی نامه ای مطرح کرد .متن نامه به شرح زیر است:
به نام آن که هنر را آفرید

شاید نوشتن این نامه ،دشوار ترین و زیباترین لحظه عمرم را رقم می زند.
از روزهایی دور ،از کوچه پس کوچه های خیابان خیام تا دبستان حافظ ،از
خیابان خواجه نظام الملک تا هنرستان موسیقی و از خیابان درختی تا مسیر
دانشگاه تهران و از مسیری تا مسیری سیر شد...
از صدها کوچه و شهر و دیار گذشتم اما به شوق هفت شهر عشق در خم کوچه
ای به انتظار ماندم و می مانم .چه با شکوه است یاد مادرم و یاد پدرم که برایم
خودآموز عشق اند .و چه با شکوه است ستایش آموزگارانی که واژه مقدس هنر
را در من دمیدند .سال هاست به پاس حق شناسی شان دل می نوازم و چه
بزرگ مردمی که دل می دهند ،می سازند و می پرورانند هنرمندشان را.
هنر فراتر از هر مرزی حکایتی است آشنا برای هر انسان .پیام آور عشق ،صلح،
دوستی ،برادری و برابری .نقشی است تا ابد برای هر دلی که می تپد در دیار من
و دیاری دگر .هنرمند در دیار خود ساخته می شود تا بپروراند جهانی را.
موسیقی کهن ایران ،طنین تاریخ مردمی است با شکوه .عشق ،شجاعت و ایثار
از تک تک نغمه هایش جاری است.
افتخار واژه ایست که مردم به هنرمند هدیه می دهند؛ همان طور که ما به
هنرمندان بزرگ خود و جهان افتخار می کنیم ،مردم هنردوست جهان نیز به
بزرگان ما افتخار می کنند .مرا مردم هنردوست و هموطنان عزیز و بزرگم بارها
به اوج افتخار رسانده اند .افتخاری که در بلندای وجود و در دستان گرمشان
بود و حاال...
نغمه عشق و محبت و سپاس از دیاری دگر با عنوان و معنی خاص .نه در
ستایش من ،بلکه در ستایش هنر و هنرمند و چه زیباست نام ایران بر بال هنر،
در پرواز از دیاری به دیاری و از مردمی به مردمی .اگر سیاهی جنگ و کینه و
نابرابری در دنیای قدرت حاکم است ،نغمه های عشق در دل مردم جهان فراتر
و با قدرتی جاودانه نیز حاکم است .اگر سفیر سیاسی و فرهنگی کشور فرانسه،
هدیه ملت با فرهنگ فرانسه را به سینه هنرمندان بزرگ ما نصب می کند ،آن را
ارج می نهیم و ما نیز ستایش می کنیم ستارگان پر افتخار تاریخ خود را.
شاید اگر در دیار ما توجه و درک از هنر واالی موسیقی همان طور که نزد مردم
است ،نزد مسئوالن ـ که باید خدمتگزاران تاریخ و فرهنگ و هنر باشند ـ
می بود ،یک هدیه و عنوان غیر خودی این همه انعکاس نداشت.
وقتی در فضای هنری نور کافی نباشد ،چراغی کوچک خورشید می شود.
و اما من ضمن قدردانی از مسئوالن کشور و سفارت فرانسه ،به احترام مردم
هنر پرور و هنر دوست ایران ،به نام حسین علیزاده قناعت کرده و تا آخر عمر به
آن پیشوند و یا پسوندی نخواهم افزود.
در آخر ضمن تبریک به تمام بزرگان ایران و جهان که نشان با ارزش شوالیه را
دریافت کرده اند ،خود را بی نیاز از دریافت هر نشانی دانسته ،هم چنان اندر
خم کوی دوست و به شوق عشق تا آخر عمر خواهم نشست.
با سپاس از تمام مردم هنردوست ایران و جهان
حسین علیزاده
 7آذرماه 1393
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود

www.pccus.org

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

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

چهارشنبه سوری

با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان ،خانه ایران و انجمن متخصصین ایرانی سه شنبه
 17مارس  2015از ساعت  7بعد از ظهر در

جشن نوروزی

 San Diego, CA 92106وNTC Park: 2455 Cushing Rd

کانون فرهنگی ایرانیان و انجمن متخصصین ایرانی شنبه  21مارس  2015با
هنرمندی دی جی جولیس و کمدین تهران
در هتل مریات شهر الهویا تلفن تماس :ـ  552 9355ـ 858

سیزده بدر

با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان ،انجمن متخصصین و خانه ایران یکشنبه  29مارچ
از ساعت  10صبح
 San Diego, CA 92106و NTC Park: 2455 Cushing Rd

ُجنگ فرهنگی

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان

گروه فیلم و گفتگو

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان ،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
کارگاه بازيگرى پارسا پيروزفر در مرکز ایرانیان
در روزهاى شنبه  ٤آوريل ،شنبه  ١١آوريل و شنبه  ١٨آوريل ،از ساعت  ٣تا  ٧بعد از ظهر

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

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

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  )157مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا  30مارس 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
بازار خیریه یک دالر در ماه یکشنبه  8مارس 2015
 10صبح تا  1بعد از ظهر در محل مدرسه ایرانیان

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

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

جشن نوروزی

یکشنبه  15مارس  2015در محل مدرسه ایرانیان از ساعت  4:30ـ  7:30بعد از ظهر
یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  1بعد از ظهر
کالسها شعبه 1
پنجشنبه ها از ساعت  6تا  8بعد از ظهر
شعبه 2
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

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552
مراسم استقبال از نوروز “سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن”
یکشنبه  8مارس  2015در محل مدرسه ایرانیان از ساعت  10ـ  12صبح

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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یک فاجعه محیط زیستی دیگر

ماجرای ساخت سد گتوند و
موزه عبرت محیط زیست

سد گتوند در استان خوزستان که خشت اول آن کج گذارده شد ،یک فاجعه زیست
محیطی برای جنوب ایران را رقم زده است .سدی که تنها دستاوردش امروز شور
کردن کارون است ،باید به «موزه عبرت محیط زیست» تبدیل کرد.

از همان ابتدای ساخت سد گتوند بسیاری از اساتید حوزه آب و زمینشناسی ،به
ویژه اساتید دانشگاه اهواز ،خواستار توقف روند اجرا و ساخت این سد شدند .آنها
علت مخالفت خود را وجود تپه نمکی به نام گچساران اعالم کردند که در امتداد
مخزن این سد وجود داشت.
اصرار بر ساختن سد گتوند که به عنوان «پرهزینهترین» سد ایران شناخته شده،
هنگامی قابل فهم میشود که بدانیم چه نهادهایی در آن دخیل هستند.
کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (وابسته به آستان قدس رضوی)
پیمانکار :گروه سپاسد (وابسته به قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران انقالب اسالمی)

در ابتدا مسئوالن متولی ساخت سد گتوند ،تمامی ادعاهای مطرح شده را رد کردند
و اعالم شد که سازند نمکی گچساران در محدوده این سد وجود ندارد .آنها پس از
رسانهای شدن مشکل نمک در محدوده سد ،هنگامی به وجود نمک اعتراف کردند
که عمال میلیاردها تومان بودجه صرف شده بود و تخریب یا عدم آبگیری سد با
سئواالت بیشتر و «آبروریزی» همراه میشد.
مسئوالن سد گتوند در صدد برآمدند تا با ساخت دیواری حائل از خاک رس که
اصالحا «پتوی رسی» نامیده میشود از برخود آب با نمکهای سازند گچساران
جلوگیری کنند .بار دیگر بدون توجه به صحبتهای کارشناسان که ساخت این
«پتوی رسی» را بیفایده میدانستند ،این پروژه نیز آغاز و با صرف هزینههای کالن
انجام شد.
کار ساخت سد گتوند و «پتوی رسی» در میان تمامی اعتراض ها به اتمام رسید و با
حضور محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهوری وقت ،این پروژه آبگیری شد .با آبگیری
سد ،فاجعه زیستمحیطی وارد فاز جدیدی شد که میتواند سرنوشت خوزستان را
تغییر دهد.

تنها  ۱۰روز از زمان آبگیری سد نگذشته بود که خبر رسید شکافهایی در «پتوی
رسی» ایجاد شده و نمکهای سازند گچساران وارد دریاچه سد گتوند شده است و
این آغازی بر مصائب استان خوزستان و رودخانه کارون بود.
با نشست بیش از  ۵متری «پتوی رسی» ،در صورت وارد شدن تنها بخشی از صدها
ن تن نمک موجود در معدن به رودخانه کارون ،شوری این رودخانه میتواند به
میلیو 
چند برابر شوری خلیج فارس برسد.

میزان نمک حل شده در عمق پایین دریاچه پشت سد گتوند اکنون بیش از ۱۰برابر
شوری آب اقیانوس برآورد میشود( .نمک اقیانوس  ۲۸تا  ۳۰گرم در لیتر است ،ولی
در الیه های تحتانی سد گتوند به ۳۰۰ گرم در هر لیتر میرسد).

رودخانه کارون که در طول سالیان گذشته آب شیرین با شوری ()EC
حداکثر  ۴۰۰تا  ۵۰۰میلی موس در آن جریان داشت ،اکنون از زمان آبگیری سد
گتوند تقریبا ۱۷میلیون تن نمک از این سد خارج شده و وارد کارون میشود.

زمینهایی که تحت آبیاری سد گتوند هستند بیش از  ۴۲۰هزار هکتار است که
محصوالت متنوع از قبیل گندم ،ذرت و نیشکر در این زمینها کشت میشوند .تداوم
روند شور شدن آب سد گتوند و آبیاری با آب شور ،تولید و عملکرد کشاورزی منطقه
را نابود میکند و در کمتر از چند سال زمینهای زراعی پایین دست سد گتوند شور
و غیرقابل کشت میشوند.

یکی از اهداف تعریف شده برای سد گتوند تولید انرژی برق آبی به میزان  4500گیگا
وات در سال (ظرفیت نیروگاه دو هزار مگاوات) است .افزایش میزان خوردگی در
توربینها مهمترین آسیبی است که ورود آبشور به آن ایجاد میکند و دیری نخواهد
گذشت که کار توربینها تعطیل میشود.

اخبار غیررسمی منتشر شده در رسانههای ایران حکایت از آن دارد که شرکت خارجی
گارانتی کننده تأسیسات نیروگاه سد گتوند ،با استناد به این که قرار بود میزان شوری
آب ورودی به نیروگاه  ۴۰۰باشد و اکنون میزان شوری در بهترین حالت  ۱۶۰۰است،
از گارانتی کردن تأسیسات سر باز زده است .با این حال با پافشاری طرف ایرانی مقرر
شد تا نهایت ًا تأسیسات به مدت دو سال (تا پایان دولت دهم) گارانتی شوند.
حاال طرح دیگری برای مقابله با شوری آب پشت سد ارائه شده و قرار است این
آب از طریق احداث خط لوله حدود  ۲۰۰کیلومتر به درون خلیج فارس انتقال داده
شود .تاکنون  ۱۰کیلومتر لوله خریداری شده و عملیات حفاری و لولهگذاری به طول
سه کیلومتر اجرایی شد ه است .اگر سرعت اجرای پروژه به همین شکل باقی بماند،
کشیدن این لوله سالها به طول میانجامد.
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انتقال آب شور سد گتوند به خلیج فارس ،اکوسیستم محدوده ورودی لوله و نهایتا
مناطق کمعمق اطراف را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حیات آبزیان را با خطر
روبرو خواهد کرد.

دکتر اسماعیل کهرم ،کارشناس محیط زیست با اشاره به اعتراض کارشناسان
میگوید« :اما این سد ساخته شد و زمینهای کشاورزی ،دامداری و چاهها و
باغهای تمام مردم منطقه نابود شد ،گورستان هزار ساله بختیاری از بین رفت
و امروز تنها دستاوردش حل شدن تپههای نمکی در این سد و شور شدن کارون
است».

به قول دکتر اسماعیل کهرم ،ایران درس عبرت کشورهای همسایه شده است .وی
میگوید« :اینجاست که دل هر ایرانی میشکند و اشکش جاری میشود ».دکتر
کهرم میگوید« :در آیندهای نزدیک آیندگان ما بسیاری از این سدها را تخریب
خواهند کرد ».شاید هم آن نسل ،این سد را ،هم چون نسل کنونی که زندان قصر
را به «باغ موزه عبرت» تبدیل کرده ،به «موزه عبرت محیط زیست» تبدیل کند.
به قول دکتر اسماعیل کهرم ،ایران درس عبرت کشورهای همسایه شده است.
وی میگوید“ :اینجاست که دل هر ایرانی میشکند و اشکش جاری میشود”.
دکتر کهرم میگوید“ :در آیندهای نزدیک آیندگان ما بسیاری از این سدها را تخریب
خواهند کرد” .شاید هم آن نسل ،این سد را همچون نسل کنونی که زندان قصر را
به “باغ موزه عبرت” تبدیل کرد به “موزه عبرت محیط زیست” تبدیل کند.

گزارش انجمن کتاب
گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب
در گردهمایی ماه دسامبر  2014کتاب های زیر معرفی شدند:
• افسانه گیلگمش ،ترجمه منشی زاده
• بیگانه ای در دهکده ( ،)The Mysterious Strangerنوشته مارک تواین ،ترجمه
نجف دریابندری
• Republic of Imagination by Azar Nafisi

بررسی ادبیات آمریکا و این که چرا ادبیات آمریکا این قدر در  Fictionقوی است –
عمده کتاب (یک فصل) در مورد مارک تواین (هکلبری فین) است و به خوبی آن را
تحلیل می کند و آن را سمبل ادبیات آمریکا می داند.
• پر ،نوشته شارلوت مری ماتیسن ،ترجمه میمنت دانا
• و نیچه گریه کرد ،نوشته اروین د .یالوم ،ترجمه مهشید میرمعزی ،نشر نی
داستانی است بر اساس زندگی فردریش نیچه
یکی از شرکت کنندگان مطلبی را در مورد مقایسه بین ترجمه های افسانه گیلگمش
ارائه داد .دو تن از شرکت کنندگان دیگر نیز داستان های کوتاه خود را خواندند و
سایرین در مورد آن به بحث و گفتگو پرداختند.

در گردهمایی ماه ژانویه  2015کتاب های زیر معرفی شدند:
• گرنیکا (داستان بلند) ،نوشته فرشته توانگر
• کانادا جای تو نیست (مجموعه داستان) ،نوشته فرشته توانگر
• در ستایش داستان ،مقالهها و گفت و گوها ،نوشته حسن میرعابدینی؛ نشر چشمه
یکی از نکات بارز کتاب ،بررسی اقلیمی داستان نویسی در ایران است.
• مهر و مهتاب ،تکین حمزه لو
• این یاداشت ها را برای تو می نویسم ،نوشته فریده نجفی مشیری
• Human of New York by Brandon Stanton

نشریه بررسی کتاب و کتاب «هنر نویسندگی» توسط یکی از شرکت کنندگان معرفی
شد و در پایان شرکت کننده ای دیگر انشایی با نام «عاشقی» را ،در مورد طبیعت،
برای سایرین دکلمه کرد.
گردهمایی انجمن دوست داران کتاب در شنبه آخر هر ماه ،از ساعت  1تا  4بعد از ظهر
در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

PERSIAN CULTURAL CENTER (PCC) PRESENTS:

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند،

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

تلفن 552ـ 858 9355
برای وقت مشاوره لطفا با ـ
تماس حاصل فرمایید.

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

Design: Saeed Jalali

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

Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7
San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org

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

Every First Sunday of the Month

Show Time: 6:00 9:00 pm
 American Centerـ Iranian
6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA 92121
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افقی

 1ـ کنایه از درباره هر موضوع و مساله ای صحبت کردن است  2ـ از گیاهان
علفی و زینتی ـ برگه ای که در آن نوع کاال ،وزن و مشخصات گیرنده نوشته
شده باشد  3ـ آشوب و غوغا ـ کمک رسان ـ اسرار  4ـ عالمت مصدر جعلی
ـ اندازه ها ـ یک لحظه ـ رودی در روسیه  5ـ حرف افسوس ـ آهو ـ برنج
فروش ـ شامل همه می شود  6ـ کشته شده در راه خدا ـ خوراک ساده ای
از تخم مرغ و شکر  7ـ راهنمایی و ارشاد ـ اتاقی که در زیر زمین سازند ـ
شبانگاه  8ـ آزاد و بی قید ـ درجه ای نظامی در ارتش ـ شکاف کوه  9ـ یاد
کردن ـ محل خرید و فروش کاال ـ گرفتگی رگ های پا  10ـ شاکی ـ رودی
در عراق  11ـ تلفظ حرف هشتم ـ آشفته و پریشان ـ توبه کننده ـ خودم 12
ـ شهر صنعتی آلمان ـ آبدیده ـ آبزی خطرناک ـ بانگ درازگوش  13ـ دو
رنگ ـ وضو ـ مارکی بر موتور سیکلت  14ـ نام دیگر بیماری حصبه ـ دوره
تحصیالت دانشگاهی دو ساله  15ـ نویسنده کتاب «جک دایموند».

عمودی

 1ـ از عناصر اربعه ـ ابزار نجاری– زنده و دارای جان  –2از شهرهای «لیبی»
که امروزه دستخوش اغتشاشات است ـ فهم و شعور ـ پیامبران  3ـ کوچ
کردن ـ شریانی است ضخیم که خون را از قلب به سر می رساند ـ انس و
عادت  4ـ اسب رستم ـ فراهم کردن ـ تکیه کردن ـ سخن  5ـ مروارید ـ
آزادگی ـ سرای نیکوکاران ـ پهلوان  6ـ ویزا ـ جنگجوی ژاپنی  7ـ نگهبان
چماق به دست ـ نکوهش و مالمت ـ عوض و جانشین  8ـ رفوزه ـ از ماه
های بهاری ـ پیش شماره  9ـ آگاهی و اطالع ـ ردیاب ـ درختی است
جنگلی با برگ های نسبتا پهن  10ـ ناموافق ـ قصه و حکایت  11ـ شعله آتش
ـ جانشین ـ نیکو رو و زیبا ـ صورت  12ـ جهنده فلزی ـ همسر مرد ـ غلبه
کننده ـ رستگاری  13ـ اندیشه کردن ـ همیشه و همواره ـ لگام  14ـ الگو
و مدل ـ مرموز ـ کنایه از بسیار ضعیف و بی حال  15ـ جانوری از شاخه بند
پایان ـ دیدنی از رژه ـ «بنوش» در گویش آذری.
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بررسی فیلم

آذر ,شهدخت
پرویز و دیگران

کارگردان :بهروز افخمی
سال تولید۱۳۹۳ :

آخرین ساخته ی بهروز افخمی در سی و دومین جشنواره ی فیلم فجر تهران
موفق به کسب جایزه ی بهترین فیلم شد« .آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران»
شروع بسیار خوب و غافلگیر کننده ای دارد .پرویز ،هنرمند پیشکسوت سینما
و تئاتر ،درشرف بازی در آخرین فیلم سینمایی اش« ،در تاریکی» است که
ناگهان کارگردان فیلم پیشنهاد بازی نقش مقابل پرویز را به همسر پرویز،
شهدخت ،می دهد .هردوی آنها از شنیدن این پیشنهاد شوکه می شوند
چون که شهدخت یک مهندس است و تجربه ای در بازیگری ندارد .اصرار
های کارگردان شهدخت را وسوسه می کند ،اما ناگهان پرویز با حالتی بسیار
مغرورانه کارگردان را مجاب می کند که شهدخت از پس این کار بر نمی آید.
نقطه عطف داستان درست در همین جا شکل می گیرد؛ جایی که غرور
شهدخت جریحه دار می شود .شهدخت در حضور تمام عوامل فیلم ،با حالت
مقتدرانه ای ،پیشنهاد بازی در فیلم را قبول می کند .هدف او دیگر محک
زدن توانایی هایش در انجام کاری تازه نیست ،بلکه او به عنوان همسر یک
بازیگر مطرح تمام عزم خود را جزم کرده است تا به پرویز ثابت کند که او از
پس اجرای این نقش برمی آید.
نیمه اول فیلم بر پایه کلیشه ی معروف «زن نمی تواند بعضی کارها را انجام
دهد» شکل گرفته است؛ با این تفاوت که افخمی شیوه ی جدیدی را انتخاب
کرده است .در تمام داستان فردی به عنوان راوی داستان پرویز و شهدخت را
روایت می کند .در پاره ای از مواقع راوی طنز را چاشنی داستانش می کند و
به همین دلیل داستان فیلم شیرین و گوشنواز می شود .زندگی شهدخت پس
از بازی در فیلم «در تاریکی» دچار تغییر و تحول می شود .او به عنوان بهترین
بازیگر زن در جشنواره شناخته می شود ،در حالی که که پرویز فقط نامزد
دریافت جایزه می شود .همچنین پیشنهاد های کاری زیادی به شهدخت داده
می شود که همگی حسادت پرویز را بیشتر برانگیخته می کنند .کشمکش بین
شهدخت و پرویز باعث جمع شدن تمام افراد خانواده می شود ،و کم کم همه
در تکاپوی آشتی دادن آن دو می افتند .در این بین ابعاد دیگری از زندگی این
دو به نمایش گذاشته می شود .به عنوان مثال وابستگی این دو به یک دیگر در
سکانس های قهر از نکات قابل توجه فیلم است .در تمام دوران قهر شهدخت
خانه را ترک می کند و به باغ پدری خود در نیاک می رود ،اما روزی چندین
بار به پرویز زنگ می زند تا ساعت مصرف داروهایش را به او یادآوری کند.
اما در نیمه دوم فیلم ،آمدن آذر ،دختر پرویز و شهدخت ،از لندن همه چیزرا
دستخوش تغییر می کند .او پس از دو سال به بهانه ی دلتنگی وارد خانه
پدری می شود و از بدو ورود متوجه اختالف پدر و مادر خود می گردد .پس از
فهمیدن این اختالف ،آذر به تمامی افراد خانواده زنگ می زند و همه را در باغ
نیاک گرد هم می آورد .در این میان برادر و خواهرآذر به همراه خانواده های
خود و خاله پری که یکی از شخصیت های طناز فیلم است به نیاک می آیند و
از این جهت آذر سمبل آشتی و گرمی خانواده می شود .به خاطر حضور آذر،
پرویز نیز پا بر روی غرور خود می گذارد و اوهم به باغ می آید .اما این تمام
ماجرا نیست؛ آذر به دلیل دلتنگی به ایران نیامده است .نیمه دوم فیلم زندگی
آذر را موشکافی می کند ،و مسئله حساسی را مطرح می کند .آذر به دلیل
جدا شدن از همسرش که یک بایو سکشوال است دچار افسردگی حاد شده
و پناه بردن به خانواده اش در ایران آخرین راه حل برای مبارزه با این مشکل
است .مطرح کردن بایو سکشوال بودن همسر آذر موضوع بسیار تازه و تامل
برانگیز در سینمای ایران است .به طور کل می توان نتیجه گرفت مطرح کردن
مسائل جنسی در سینمای ایران تابو شکنی است و به ندرت فیلمی با دغدغه
های جنسی مطرح می شوند .پیش از این در فیلم هایی چون «جایی دیگر»
(مهدی کرم پور )۱۳۸۳ ،و «آتش بس» (تهمینه میالنی )۱۳۸۵ ،از ترنس
سکشوال ها صحبت شده است ،اما حرف زدن و یا نشان دادن بایو سکشوال
ها موضوع جدیدی است.
اما ایراد اصلی فیلم این است که این بحران به هیچ وجه موشکافی نمی شود،
و به عمق آن پرداخته نمی شود .افخمی تصویر بسیار تیره ای از شوهر آذر به
مخاطب نشان می دهد ،و آذر را تنها قربانی این ماجرا معرفی می کند .افخمی
به هیچ عنوان از مشکالت یک بایو سکشوال ها ،دغدغه ها ،و خواسته هایشان
حرفی به میان نمی آورد و تنها به این که همسر آذر در آن واحد هم عاشق
آذر بوده ،و هم عاشق یکی از شاگردانش بسنده می کند .تنها بعد مثبت این
داستان نشان دادن واکنش یک خانواده ایرانی به این ماجرا است .شهدخت
و پرویز این ماجرا را به هیچ یک از افراد خانواده نمی گویند ،چرا که برا این
باور هستند این یک «سرکوب بزرگ» برای دخترشان است .این واقعیت که
همسر آذر هم عاشق اوست و هم عاشق یکی از شاگردان مذکرش ،برای آنها
یک شکست تلخ و غیر قابل باور است .لمس کردن چنین موضوع حساسی
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اگرچه قدم بزرگی در سینما است ،اما فیلم افخمی را ناهمگون کرده است .دو
داستان فیلم هیچ ربطی به یکدیگر ندارند ،و زمانی که داستان اول به اوج خود
رسیده است ،بدون پایان بندی در هوا معلق می ماند .به عالوه پایان بندی
ضعیف فیلم بزرگترین ضربه را به فیلم می زند؛ این که پرویز از مردی که در
نیاک مجسمه ساز است و آذر کارهایش را دوست دارد تقاضا می کند که با
دخترش ازدواج کند تا مانع برگشت او به لندن شود ،و مجسمه ساز بی چون
و چرا این پیشنهاد را قبول می کند.
فیلم افخمی می توانست فیلم بهتری باشد اگر داستان های شلوغ نداشت ،و
یا اگر قرار بر بودن دو داستان در فیلم بود ،ای کاش افخمی با نظم بیشتری
این دو داستان را چیدمان می کرد .فیلم های درخشانی همچون «گاوخونی»
و «شوکران» در کارنامه بهروز افخمی هستند ،اما «آذر،شهدخت ،پرویز و
دیگران» در جایگاه پایین تری از آن دو فیلم قرار می گیرد .از نکته های خوب
فیلم بازی بازیگران فیلم است .مهدی فخیم زاده در نقش پرویز بسیار خوب
درخشیده است .تغییر لحن صدا و میمیک صورت او در مسیر داستان پرویز را
جسور ،مغرور ،حسود و دلسوز کرده است .شهین تسلیمی در نقش خاله پری
بازی زیبایی به نمایش گذاشته است .اختالفات پی در پی او با پرویز از لحظه
های خاطره انگیز فیلم است که طنز شیرینی درون این لحظه ها نهفته است .و
در آخر انتخاب مانی حقیقی در نقش کارگردان فیلم «در تاریکی» یکی از جذاب
ترین نکات فیلم است (مانی حقیقی کارگردان فیلم های «کنعان »« ،پذیرایی
ساده» و «کارگران مشغول کارند» است).

یکی از خوانندگان

عجب شبی بود !
منظورم شنبه شب هفتم فوریه است که برنامه نمایش خوانی در کانون
فرهنگی ایرانیان داشتیم.
اسم آقای پارسا پیروزفر را تا روز اعالم برنامه نمایش خوانی ایشان درکانون
نشنیده بودم ودرنتیجه با کارهایشان هم آشنانبودم وشاید به همین دلیل آن
شب از تعداد جمعیتی که اکثرا سر وقت هم آمده بودند حیرت کردم.
معرفی ایشان وفعالیت های هنری شان درسینما وتاتر کافی بود که شرکت
کننده های نا آشنا مثل مراهم مشتاق دیدارواجرای برنامه شان کند.
متانت وتواضع تحسین برانگیز آقای پیروزفر دراجرای برنامه اشان چه درابتدا
که شرح مختصری اززندگی چخوف دادندوچه دراجرای هنرمندانه داستان
خوانی شان بسیار دلنشین ودلچسب بود.
دردیدارنزدیک وکوتاه با این هنرمند ارزنده گیرایی وخوش قیافه بودنشان هم
چشمگیر بود وچه بسا این خود تعداد کثیر شرکت کنندگان درجلسه نمایش
خوانی را هم تا حدی توجیه می کرد!
در راه بازگشت به خانه ازاین که با کار این هنرمند با ارزش کشورمان
آشنا شده ام و بادیدن برنامه شان و داستان های کوتاه چخوف که مقاطعی
از زندگی مردم کشور همسایه شمالی مان را هم با طنزی دلنشین به
تصویرکشیده است (صدالبته ترجمه واجرای هنرمندانه پارسافرنقش موثری در
این تصویرسازی داشت) خوشحال بودم وسپاسگزار کانون فرهنگی ایرانیان .
مختصربوق وناله میکروفون وبلند گوهاهم به نظرمن به این دلیل بود که
بدانیم هیچ چیز هیچ وقت صد درصد وکامل نمی تواند باشد هرچند که شنبه
شب خیلی به کامل وبی عیب بودن نزدیک شده بود.

