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حادثه مهمی در شرف وقوع است. حادثه ای که کم و بیش می تواند در زندگی ایرانیان مهاجر ساکن آمریکا تاثیر 
مهمی داشته باشد. این حادثه عادی شدن روابط بین آمریکا و ایران است، که به نظر می رسد با روندی که پیش 
می رود از هر زمان دیگری در سی و پنج سال گذشته واقعی تر است. در تمام ایام نوروز خبرهای مذاکرات ایران 
با کشورهای 1+5 در راس خبرها بود. درحاشیه همین اخبار، گزارش های متعدد در مورد ایران و ایرانیان، آن هم 
عمدتا به صورت مثبت، قابل توجه بود. در همین رابطه بود جشن نوروزی در کاخ سفید و پیام پرزیدنت اوباما به 
مناسبت نوروز. امید رسیدن به نتیجه مثبت در زمان ضرب العجل تعیین شده )آخر ماه مارس( هیجان زیادی را 
در سطح جهانی برانگیخته بود. تالش همه جانبه رهبران کنگره آمریکا و آقای نتانیاهو برای شکست مذاکرات نیز 
بر این هیجان افزوده بود. تا باالخره بعد از دو روز اعالمیه ای در چهار صفحه به عنوان تعیین کننده چهارچوب 
مذاکرات نهایی انتشار یافت که با استقبال وسیع مردم صلح دوست ایران و جهان روبرو شد. در این متن، تاریخ 
رسیدن به توافقنامه نهایی آخر ماه جون اعالم شده است. بحث و بررسی این متن از حوصله این نوشته کوتاه 
خارج است ولی نهایتا قرار شده تا محاصره اقتصادی و تحریم ها علیه ایران برداشته شود و در عوض ایران روند 
غنی سازی اورانیوم و مواد دیگر برای دست یابی به بمب اتمی را متوقف کند. هنوز برای نیل به این هدف راهی 
طوالنی در پیش است ولی همین قدر که احتمال جنگ و حمله نظامی به ایران در دستور کار نیست و طرفین با 
احترام متقابل پای میز مذاکره به حل و فصل اختالفات پرداخته اند بسیار مثبت و قابل تقدیر است. به هر حال 
عادی شدن روابط ایران و آمریکا و بیرون آمدن ایران از انزوا نه تنها شرایط اقتصادی را در ایران بهبود خواهد 
بخشید بلکه به احتمال زیاد شرایط اجتماعی و سیاسی را هم در روند خود بهتر خواهد کرد. من بیش از این به 
موضوع نمی پردازم چرا که می دانم همه شما اخبار را دنبال می کنید و به اندازه کافی تحلیل هایی از همه رنگ 
را مرتب در رسانه های عمومی می بینید و می شنوید. تنها نکته ای که می توانم در این موضوع اضافه کنم این 
است که ما با اعمال فشار روی نمایندگان کنگره برای جلوگیری از انحراف مذاکرات و جلوگیری از پیروزی جنگ 

                                                                            طلبان می توانیم تاثیر گذار باشیم.
مطلب دیگری که می خواهم در این یادداشت به آن بپردازم تغییر دموگرافی مهاجرین ایرانی و نقش سازمان های 
فرهنگی از جمله مدارس فارسی در متشکل نگهداشتن جامعه و کمک به حفظ هویت مهاجرین است. هرچند 

این بحث نیازمند زمانی طوالنی تر است من در این جا سعی می کنم به طور مختصر به چند نکته اشاره کنم.
نسل اول مهاجرین که هم زمان با انقالب و در اوایل دهه هشتاد میالدی به آمریکا مهاجرت کردند، سال های 
سال طول کشید تا خود را مهاجر محسوب کنند. آنان عمدتا در انتظار تغییر اوضاع در ایران بودند تا به سر خانه و 
زندگی رها شده شان برگردند.  از اواخر دهه هشتاد کالس ها و مدارس زبان فارسی شکل گرفتند. قصد آنها بیشتر 
آموزش زبان فارسی به فرزندان مهاجرین بود تا بتوانند با پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها و اقوامشان در ایران صحبت 
کنند و چند خطی برای آنها بنویسند. با جدی شدن مفهوم مهاجرت و قطع امید از بازگشت به ایران، مهاجرین 
شروع کردند به اقدام برای آوردن اقوامشان به آمریکا. تعداد مهاجرین ایرانی مرتب در این سال ها رو به افزایش 
بوده و دموگرافی مهاجرین تغییر کرده است. عالوه بر آن نسل اولی های مهاجر، و فرزندان آنها به عنوان نسل 
دومی و سومی،  در سال های اخیر شمار جوانان ایرانی افزایش چشمگیری داشته است. اینان یا از طریق التاری 
آمده اند و یا از دانشجویانی هستند که برای ادامه تحصیل به آمریکا آمده  و ماندگار شده اند، هم چنین افراد و 
خانواده هایی که مشخصا به قصد مهاجرت و اقامت به طور مستقیم از ایران و یا کشورها دیگر به آمریکا آمده اند. 
با تغییر دموگرافی، آموزش زبان فارسی هم دچار تغییرات اساسی شده است. هم اکنون در بسیاری از دانشگاه 
های معتبر آموزش زبان و ادبیات فارسی جزء برنامه های موفق این موسسات است. بسیاری از دانشجویانی که در 
این دانشگاه ها به آموزش مشغولند همان فرزندان مهاجرین هستند که خود بنابر عالقه و نیاز به فراگیری فارسی 
روی آورده اند. عامل دیگر در گسترش آموزش زبان فارسی، نقش دولت فدرال و سرمایه گذاری وزارت خارجه و 

دفاع برای تدریس زبان های »تروریستی« در دانشگاه ها بود که پس از فاجعه 11 سپتامبر شکل گرفت.
در همین راستا، آموزش زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان نیز دچار تغییراتی گردیده است. زمانی بود که 
مدارس با استفاده از کتاب های آموزشی ایران و با روش های سنتی به آموزش فارسی می پرداختند. ولی برای 

پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان، کم کم مجبور به استفاده از روش ها و متون درسی نوین و پویا شده اند.
در کالیفرنیا از سال 2016 دانش آموزان دبیرستانی برای فارغ التحصیل شدن می بایست حداقل دو سال زبان 
خارجی فراگیرند. خوشبختانه زبان فارسی نیز جزء این زبان ها قرار گرفته است. تعدادی از این زبان ها نظیر 
اسپانیایی، آلمانی و فرانسه در اکثر دبیرستان ها تدریس می شود. زبان های دیگر، مانند فارسی، به علت نداشتن 
کادر آموزشی و مطالب و کتاب های درسی مناسب هنوز در دبیرستان ها آموزش داده نمی شوند.  مدرسه ایرانیان 
سن دیگو از سال 2009  توسط اداره مدارس سن دیگو به رسمیت شناخته شده است. دانش آموزان دبیرستانی 
واحدهای درس فارسی خود را می توانند در مدرسه ایرانیان بگذرانند. تا آن جا که من اطالع دارم مدرسه ایرانیان 
سن دیگو تنها موسسه ای است که توانسته این مرحله را طی کند و برنامه آموزش فارسی را به صورت بخشی از 

آموزش عمومی دانش آموزان تدوین نماید.      
امید است که دیگر مدارس فارسی در کالیفرنیا و در ایاالت دیگر بتوانند به چنین اقدامی دست زنند و آموزش زبان 
فارسی را عمومی تر کنند. این کار از یک طرف انگیزه مهمی برای دانش آموزان ایرانی ایجاد می کند تا عالوه بر 
فراگیری زبان و آشنایی با میراثی فرهنگی خود، از امتیاز آن در دبیرستان و گزینش دانشگاهی نیز استفاده کنند. از 
طرف دیگر، مطرح شدن آموزش فارسی در مدارس عادی قدم بسیار مهمی خواهد بود برای خنثی کردن تبلیغات 

منفی درباره ایرانیان و کمک به دانش آموزان ایرانی تبار تا هویت خود را آسان تر بپذیرند و به آن افتخار کنند. 

یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی
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هیات مدیره کانون طی برگزاری دو جلسه خود در تاریخ های چهارم مارس 
و اول آوریل، گذشته به بررسی فعالیت های جاری، و برنامه ریزی برای ماه 
های آینده پرداخت. مهمترین این فعالیت ها، برنامه های نوروزی از قبیل 

چهارشنبه سوری، سیزده بدر، جشن نوروز، هماهنگی با برنامه های مدرسه 
ایران بوده که در این گزارش ذکر شده است.

برنامه های ماه های مارس و آوریل:
ـ نمایش فیلم : کمیته فیلم در روز یکشنبه اول مارس و چهارم آوریل با 

نمایش فیلم های عروس آتش از خسرو سینایی، لیال با من است از کمال 
تبریزی به فعالیت خود ادامه داد. برنامه فیلم که همراه با بررسی و نقد فیلم 

است، در اولین یکشنبه هر ماه در مرکز برگزار می شود.

ـ دومین شنبه هر ماه کالس های هنر درمانی زیر نظر خانم سعیده رحیمی 
در مرکز ایرانیان برگزار می شود.

ـ 21 مارس جشن نوروزی کانون و انجمن متخصصین ایرانی در هتل مریات با 
هنرمندی تهران کمدین معروف. تهران  و دی جی جولیس و همچنین گروه 
رقص مدرسه ایرانیان برگزار شد. هفت سین بسیار زیبایی با هنرمندی خانم 
ونوس صفایی از سازمان خنچه گسترده شده بود که مورد پسند و استقبال 

مهمانان قرار گرفت.

ـ مراسم جشن چهارشنبه سوری امسال نیز مانند سال های گذشته با 
مشارکت کانون فرهنگی ایرانیان، انجمن متخصصین و خانه ایران در محل 

پارک ان تی سی با استقبال فراوان ایرانیان و ایرانی دوستان برگزار شد. مردم 
تا ساعت 10 شب با موسیقی زیبایی که توسط دی جی جولیس اجرا می شد 

به رقص و پایکوبی پرداختند. همچنین از آش رشته و انواع غذاهای خوشمزه 
که در دو غرفه بزرگ رستوران بلبوا و رستوارن دربند ارائه شده بود نوش جان 

کردند و به دیدار عزیزان پرداختند.

ـ مراسم سیزده بدر که به ناچار در روز 29 مارس در محل پارک ان تی سی 
برگزار گردید نیز با استقبال زیاد هموطنان مواجه شد. مردم از حوالی ظهر 

در پارک بساط پیک نیک خود را چیدند و با آهنگ هایی که توسط دی 
جی جولیس و دی جی کیا پخش می شد به رقص پرداختند. جا دارد که از 

هموطنان عزیز برای نظم فوق العاده تشکر کنیم امیدواریم که به تک تک این 
عزیزان خوش گذشته باشد وبرای همه این جشن ها خاطره انگیز بوده باشد. 

برگزاری مرتب این گرد هم آیی ها را مدیون چند نفر از دوستان از هیات 
مدیره سه سازمان برگزارکننده هستیم که با تالش و پشتکار زیاد ماه ها با 

مسولین شهرداری برای گرفتن اجازه تجمع، صدای بلند و غیره کلنجار می 
روند تا این برنامه ها به خوبی برگزار گردند. هزینه این گردهم آیی ها توسط 

این سه سازمان تامین می شود که معموال بوسیله بخشی از فروش غذا و 
کمک مالی دوستان دیگر تامین می گردد.

ـ کالس های بازیگری توسط هنرمند محبوب پارسا پیروزفر در شنبه های 
ماه آوریل در محل مرکز ایرانیان برگزار شد. این کالس ها با استقبال زیاد 

عالقمندان مواجه شد و قرار است دوره های بعدی آن نیز در ماه های آینده 
برگزار شود.

ـ کارگاه تصنیف خوانی نیز از برنامه های موفق کانون است که توسط هنرمند 
گرامی کورش تقوی هر یک ماه درمیان در مرکز ایرانیان اجرا می شود. در این 
برنامه ها گذشته از آشنایی شرکت کنندگان به اصول موسیقی ایرانی، چندین 
تصنیف کالسیک گروه خوانی می شود. برنامه تصنیف خوانی در روز 17 آوریل 

برگزار شد. 

اخبار کانون

گزارش برگزاری ُجنگ فرهنگی سن دیگو
برنامه ُجنگ فرهنگی در روز سیزدهم مارچ 2015 با اجرای  نوشین خورسندیان 
و سعید نوری بوشهری و با موضوع مصاحبه با دو نویسنده و روزنامه نگار زن 

ایرانی در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار گردید.
صنعتی  مهدخت  خانم  و  )کریمی(  عطارها  مهناز  خانم  برنامه  این  میهمانان 
بودند. این جلسه با پرسش و پاسخ مجریان و میهمانان برنامه ریزی شده بود. 
مجریان این برنامه، ضمن معرفی کتاب »ما« نوشته خانم مهناز عطارها و خانم 
فوژان زینی، کتاب »سنج و صنوبر« نوشته خانم عطارها  و کتاب »زنان سایه 
روشن« نوشته خانم صنعتی، از این دو نویسنده در مورد انتخاب نام کتاب، 
مکان  و  زمان  پردازی،  شخصیت  نوشتاری،  سبک  جلد،  روی  طرح  انتخاب 

داستانی، و ... پرسش هایی مطرح کردند.

در کنار این دو مصاحبه، شعر خوانی و اجرای موسیقی برای شرکت کنندگان 
در نظر گرفته شده بود. این برنامه با رونمایی کتاب »ما« و کتاب »زنان سایه 
روشن« به پایان رسید. استقبال شرکت کنندگان از این برنامه شایان توجه بود.

بخش موسیقی برنامه توسط بیژن رضایی و میالد جهادی اجرا شد. در جنگ 
فرهنگی ماه آوریل که مجری آن رضا خبازیان بود، با دکتر سیروس نخشب 
درباره روحیات مهاجرین گفتگو شد. در بخش دوم گفتگویی بود با رامتین 

موحد درباره داکیونایت که هم اکنون در 7 شهر بزرگ آمریکا از جمله سن دیگو 
در آخرین چهارشنبه شب ماه برگزار می شود.  مستندهایی را که توسط ایرانیان 

و یا درباره ایران و توسط ایرانیان ساخته شده است را به نمایش می گذارند و 
بعد به بحث و گفتگو می نشینند. قرار است این برنامه از این به بعد در آخرین 
پنجشنبه شب ماه در سالن »تانگو دل ری« برگزار شود. برنامه موسیقی جنگ 

ماه آوریل توسط بهروز صادقیان، علی مدیری و علی صدر اجرا شد. 
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فراخوان 
از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت 

می شود تا در نشست ساالنه و انتخابات کانون در روز 
یکشنبه 17 ماه می 2015 در محل مدرسه ایرانیان حضور به 

هم رسانند. انتخابات برای جایگزینی چند تن از اعضای هیات 
مدیره، که دوره خدمتشان سپری شده، برگزار خواهد شد.
به ما بپیوندید، اگر مایل به خدمت در هیات مدیره کانون 

هستید، لطفا مشخصات خود را هرچه زودتر به آدرس کانون 
یا از طریق ایمیل به pcc@pccsd.org ارسال فرمایید . 
داوطلبان می باید عضو کانون بوده و از اقامت قانونی در 

آمریکا برخوردار باشند. اعضای هیات مدیره برای مدت سه 
سال انتخاب می شوند.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

شکل ظاهری شعر در غرب را بدون مطالعه دقیق در ساختمان شعر در غرب، 
به فرهنگ خود آورده ایم و آن نگاه سطحی را به عنوان رونوشت برابر اصل الگو 
و مدل قرار داده ایم. این عمل زمانی به صورت قانون در آمد که تنی چند از 
بزرگان ادب ایران از جمله زنده یاد احمد شاملو دست به ترجمه اشعار شاعران 
غربی زدند و بدون توجه به موسیقی کالم، شیفته محتوای اشعار گشته و آنها را 
در مجالت معتبر فرهنگی چاپ و در معرض دید خوانندگان قرار دادند. حضور 
نام این بزرگان در صفحات این مجالت جوانان عالقمند به شعر فارسی را بر آن 
داشته است تا محتوا را بر فرم و موسیقی کالم ارجحیت بخشند و رفته رفته 
پدیده ای به نام »شعر سپید« کلیت شعر در زبان فارسی را نادیده بگیرد و چون 
فرزندی بی نام و نشان رشدی بیش از حد و اندازه بنماید. گویش عالقمندان 
نکته  تنهایی  به  گرچه  برداشت های خود  و  احساسات  کردن  بازگو  به  جوان 
بسیار مثبتی می باشد ولی گرایش نام آوران ادب ایران – که خود از نویسندگان 
و صاحبان سبک در نوشتار می باشند – به حضور در دنیای شعر و چاپ و 
انتشار احساسات خود در صفحات پرخواننده دنیای مجازی خطر شیوع این 
از نظر فرم و نه  روش من درآوردی را باال برده است. این گونه نوشتارها نه 
از نگاه موسیقی کالم هیچ گونه شباهتی به آنچه که در قرون متمادی توسط 
شاعران قدر ایران به رشته تحریر در آمده است ندارند و گاه انسان عالقمند به 
شعر فارسی حیران می ماند که کاش این ادیبان و نویسندگان نام دیگری را 
برای نوشتار خویش برمی گزیدند و آنها را به عنوان »شعر« به خورد جوانان 

عالقمند به بیان احساس شاعری نمی دادند.

بزنم. موسیقی  از روند موسیقی خودمان  برای روشن شدن بد نیست مثالی 
اوایل قرن بیستم و شاید اواخر قرن نوزدهم به  کالسیک سرزمین ما نیز در 
همت خاندان فراهانی به صورت ردیف موسیقی جمع آوری گردید که تا امروز 
نیز با کوچکترین تغییرات ترکیبی در صحنه های ملی و بین المللی اجرا می 
گردد. نام آوران ارزشمندی چون استاد حسین علیزاده با بهره گیری از دست 
آورد ردیفی و استفاده از همان وسایل موسیقی دست به نوآوری های ارزنده ای 
زده اند که به نوع خود در تاریخ موسیقی ما جاودانه خواهند ماند. علت اصلی 
این جاودانگی، ارتباط بسیار تنگاتنگ این گونه نوع آوری با ریشه خویش است. 
این ارتباط و نزدیکی باعث اعتالی موسیقی ایران گشته و خواهد شد. در همین 
زمینه هنرمندان به نام دیگری سعی در تعویض موسیقی ایرانی برای خوشایند 
ساخته  را  هویتی  بی  پدیده  مجموع  در  که  اند  نموده  ایرانی  غیر  شنوندگان 
اند که نه تنها در ایران بلکه در صحنه های بین المللی نیز نتوانستند مطرح 
گردند. انسان امروز به تفاوت ها ارزش می گذارد و نوای متفاوت موسیقی یک 
به کپی کردن موسیقی سرزمین  نیازی  با گوش دل می شنود و  را  سرزمین 
خود را ندارد. در زمینه داستانی نیز در سال های اخیر رمان نویسان متعددی 
قد علم کرده اند که با استفاده از متون بزرگانی چون جمال زاده و هدایت و 
چوبک روند تازه ای در دنیای رمان عرضه کرده اند. گاه در البالی رمان خویش 
نیز جمالت شاعرانه ای آورده اند که به زینت رمان خود افزوده اند. مشکل از 
این جا شروع می شود که روند برعکس شود. بدین معنا 
که نوشتن رمان به دنیای شعر سر بزند و محتوای کالم 
بر فرم و موسیقی ارجحیت پیدا کند و دستاورد گرانقدر 

شعر فارسی را مخدوش نماید.

شاعران جوان به طور قطع با تکیه بر روند گفتار بزرگان 
شعر فارسی و مطالعه دقیق دستاوردها و قوانین شعری 
با  را  خویش  ذهن  تا  بکوشند  باید  اخوان  تا  رودکی  از 
و  عروض  حیطه  در  چه  فارسی،  شعر  مرتفع  ساختمان 
چه در زمینه نیمایی، آشتی دهند و آنگاه محتوای مورد 
نظر خود را در قالب های شعری و رعایت موسیقی نهفته 
در کالم به عالقمندان شعر هدیه نمایند. الزمه این امر 
مطالعه و دقت است. بهتر آن است که اشعاری کمتر با 
ساختمانی محکم عرضه شود تا زیر هم قرار دادن کلمات 

بدون عطر موسیقی کالم.

و  ببرم و در مورد شعر  بیرون  از گلیم خودم  را  پایم  امشب می خواهم کمی 
شاعری در روزگار مدرن کنونی صحبت کنم. دلیلش هم خواندن اشعار زیادی 
است که این روزها به همت دنیای مجازی فیس بوک پست می شوند و به اجبار 

یا از روی اختیار به چشم عالقمندان این هنر ارزنده ایرانی می رسند.

نباشد،  این صفحه  از دوستان  این موضوع ممکن است مورد عالقه بسیاری 
که در همین جا از آنها عذر خواهی می کنم، و از دنبال نکردن موضوع هم 
دلگیر نخواهم شد. ولی برای آن دسته که عالقمند پی گیری مسئله هستند 

باید عرض کنم که:

ما ایرانیان در فرهنگی رشد کرده ایم که در آن فرهنگ، شعر فارسی از قدمت و 
ساختمان و ساختار بسیار زیبا و گرانقدری بهره مند است. این ارزش تا جایی 
برای  زیر ساخت و مبنای محکمی  پیش رفته که ساختمان منسجم شعری، 
موسیقی کالسیک یا سنتی ما نیز شده است. در چنین فرهنگی که رودکی قرن 
سوم هجری ساختمان شعری اش را به منسجم ترین شکلی سر و سامان داده 
و از آن ساختمان فردوسی ها و سعدی ها و نظامی ها و مولوی ها و عطارها و 
حافظ ها سر بر آورده اند، یک اتفاق عظیم دیگر نیز رخ داده است. این اتفاق 
مدرنیته  و  تجدد  ورود  دوران  در  غرب  فرهنگ  با  ایران  فرهنگ  رویارویی  در 
صورت پذیرفته است. در آن هنگام کسانی چون محمد تقی خان رفعت برای 
اولین بار فرم جدیدی در سرایش شعر را وارد فرهنگ ما نموده اند که در چند 
سال بعد ارزنده شاعری مانند نیما یوشیج به نوعی زحمات و تجربیات رودکی 
بزرگ را کامل نموده و راه نوینی را برای بیان امروزی خواسته ها و احساسات 
شاعرانه هموار نموده است. راهی که امروزه ما آن را به نام »شعر مدرن ایران« 

می شناسیم.

در این ساختمان مجلل و جدید که در کنار و متناسب با ساختمان شعر از نظر 
رودکی بنا شده است قواعد و قوانین تکمیلی ارزشمندی پیشنهاد گردیده تا 
شاعران مدرن با استفاده از این قوانین بتوانند برداشت ها و احساسات امروزین 

خود را بیان نمایند و به قول مولوی از مفتعلن مفتعلن در رنج نباشند.

است  توانسته  رودکی  منسجم  ساختمان  همچون  نیز  نیما  پیشنهادی  مدل 
بزرگانی چون اخوان ثالث، ابتهاج، کسرایی، فروغ، سیمین بهبهانی، شفیعی 
کدکنی، مشیری و سپهری را به عنوان شاعران امروز به دنیای ادبیات گرانقدر 
ایران معرفی نماید. مطالعه آثار ارزشمند این هنرمندان ارزنده، که کم و بیش 
در قوانین شعر عروض هم دارای آثار ارزشمندی هستند، نشان از تسلط آنان 
به هر دو دنیای شعر فارسی دارد. تا جایی که به عنوان مثال غزل های ابتهاج 
قدرت برابری با غزل های حافظ را می نماید و غزل های سیمین بهبهانی پا را 
فراتر گذاشته و با طرح اوزانی بسیار بدیع آثار به جا ماندنی بسیاری را نیز برای 

عاشقان هنر شعر ایران به جای گذاشته اند.

مطالعه دقیق این آثار به خوبی نشان از حضور دو خصوصیت 
بارزی دارد که شعر فارسی را از متن و نثر به طور فاحشی 
و  »فرم«  توان  می  را  دو خصوصیت  این  نماید.  می  جدا 
نامگذاری کرد که در آن هنرمند شاعر موضوع  »محتوا« 
ریخته  )فرم(  قالبی خاص  در  را  )محتوا(  تاثیر خود  مورد 
یا به روش مدرن، با  یا به زبان عروض و  از آن طریق،  و 
خوانندگان خود ارتباط برقرار می نماید. نکته ای که این 
و مدرنیته گم شده است،  تکنولوژی  زیر هجوم  روزها در 
تحسین  ظرافتی  با  را  خصوصیت  دو  این  که  است  نخی 
نمای  مشخصه  خود  و  نماید  می  وصل  هم  به  برانگیز 
ارتباطی، »موسیقی  پدیده  این  ساختمان شعر می شود. 
کالم« نام دارد که لذت زاید الوصفی از شعر را به وجود 
بر ذهن  تاثیر بیشتر »محتوا« و »فرم«  باعث  آورد و  می 
خواننده می گردد. این ترکیب به خواننده، تفاوت نثر را از 

شعر و کالم و نوشتار و متن القا می نماید.

به نظر می رسد که ما ایرانیان در گذار از سنت به مدرنیته، 
نگاهی گذرا به روند شکل گیری شعر در غرب داشته ایم و 
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حضور اسماعیل میهن دوست در سن دیگو و نمایش دو فیلم کوتاهش فرصتی 
به جامعه ایرانی سن دیگو داد تا با او و کارهایش آشنا شوند. اسماعیل میهن دوست 
فیلمساز، کارگردان، فیلمنامه نویس و منتقد سینما است و عالوه بر فیلمسازی و 
نقد فیلم، کتابی به نام »رو در رو با اصغر فرهادی« نگاشته است. این کتاب حاوی 
مصاحبه نویسنده با اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی است و برای اولین بار در 
آمریکا در شهر سن دیگو رونمایی شد. این کتاب در سال 1393 و توسط انتشارات 

روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده است.
»رو در رو با اصغر فرهادی« کتابی است در مورد ابعاد شخصیتی و هنری و آثار اصغر 
فرهادی، که محتوای آن در قالب مصاحبه و گفتگو بین نویسنده و فرهادی شکل 
گرفته است. گفتگوها و مصاحبه ها بعد از اکران فیلم چهارشنبه سوری در سال 1384 

آغاز شده و تا اکران فیلم گذشته در مرداد سال 1392 ادامه یافته است. 
کتاب با »به جای مقدمه« شروع می شود و مرور سریعی دارد بر آثار اصغر فرهادی: 
فیلمنامه چند قسمت از سریال داستان های یک شهر، فیلمنامه ارتفاع پست، رقص 
در غبار، و ... میهن دوست در این بخش ایده و انگیزه خود را از نوشتن کتاب بازگو 
می کند، به سیر فیلمسازی فرهادی می پردازد و مشخصات و قابلیت های فرهادی را 
بر می شمرد. نویسنده فرهادی را فیلمسازی مستقل با خاستگاهی خارج از پایتخت 
معرفی می کند که بدون اتکا به رانت های دولتی و حمایت های بخش خصوصی، 
تنها با مدد ذوق و استعداد و پشتکار خود به فیلمسازی پرداخته و به موفقیت های 
چشمگیر دست یافته است. میهن دوست معتقد است که دل مشغولی فرهادی 
»طرح دغدغه و مسائل همه اقشار جامعه« است. ویژگی دیگر آثار فرهادی، »جلب 

توامان مخاطِب به اصطالح عام و خاص، چه داخلی و چه خارجی است.«
فصل بعدی، »نوجوانی، فیلم های کوتاه و سریال«، شروع پرسش و پاسخ های میهن 
دوست و فرهادی است، این که فرهادی چگونه به سینما عالقه مند شده، چگونه 
فیلمسازی را شروع کرده، در چه رشته ای در دبیرستان تحصیل کرده، اولین تجربه 
فیلمسازی اش چه بوده، به کدام دانشگاه رفته، نظرش در مورد کارگردان های بزرگ 

ایرانی قبل از او چیست و از آنها چه تاثیری گرفته، و ...
بعد از آن بحث ها به شش فیلم بلند فرهادی می رسد، رقص در غبار، شهر زیبا، 
چهارشنبه سوری، درباره الی، جدایی نادر از سمین، و  گذشته. میهن دوست فیلم 
رقص در غبار را نوسانی بین سینمای نمایش و میزانسن های تئاتری می داند و 
معتقد است که لحن رئالیستی بازی ها متناسب با مضمون اجتماعی فیلم می باشد. 
ایده فیلمنامه از زندگی عده ای گرفته شده که شغل شان مارگیری است. مارها را 
در بیابان می گیرند و به کارخانه های سرم سازی می فروشند. شغلی خطرناک که 
در راه آن ممکن است جان خود را از دست بدهند. اگر ماری انگشت شان را نیش 
بزند، مجبورند انگشت خود را قطع کنند تا سم وارد تمام بدن شان نشود. فرهادی 
این ایده را مورد توجه قرار داده و به دنبال آن، فیلمنامه رقص در غبار را با همکاری 
فاضلی و بذرافشان نوشته است. داستان فیلم بحث طالق دختر و پسری جوان به 
همراه فقر و مشکالت معیشتی آنهاست. حضور شخصیت دختر در فیلم های بعدی 

فرهادی مشهود است.
شهر زیبا فیلم بعدی فرهادی، تعامل کار یک بازیگر حرفه ای )فرامرز قریبیان( با یک 
بازیگر غیرحرفه ای است که به نظر میهن دوست، کارگردان توانسته از هر دو به خوبی 
بازی بگیرد. به نظر میهن دوست این فیلم به نوعی کشف دوباره فرامرز قریبیان است. 
حتی راه رفتنش نیز در فیلم متفاوت است. انتخاب بازیگران فیلم در کانون اصالح و 
تربیت نوجوانان بزهکار انجام گرفته و گفتگوی جالبی در این باره در این بخش صورت 
می پذیرد. بحث ترجیح »قهرمان اخالقی« در مقابل »ضد قهرمان« یکی از مباحث 

جالب این گفتگوست.
نکته دیگر لوکیشن فیلمبرداری است، خانه ای در حاشیه خط آهن. از نظر فرهادی 
قطار جذابیت فراوانی برای کارگردان ها دارد و احساس می کند قطار در زندگی افرادی 
که در حاشیه خط آهن زندگی می کنند خیلی تاثیرگذار است. به عقیده او افرادی 
که در این محله ها زندگی می کنند به سبب عبور قطار و صدای آن از لحاظ روانی 
دچار مشکل شده و با کوچک ترین مسئله ای با هم درگیر می شوند و چاقوکشی راه 
می اندازند. این مشکل در هنگام فیلمبرداری هم رخ می داد. اما گذشته از سخت تر 

کردن شرایط فیلمبرداری، فرهادی انتخاب لوکیشن را درست و بجا می داند.
فرهادی در فیلم شهر زیبا می خواهد کارگردانی پوشیده و پنهان بماند، دوربین به 
عنوان ناظر با شخصیت ها مواجه می شود. او از حرکت های دوربین که حضور 
دوربین  را لو می دهد اجتناب می نماید و دکوپاژ را ساده برگزار می کند. در عین 
حال با حرکت بازیگران در قاب سعی دارد از بی حرکتی و سختی فیلم های مستند 
دوری کند. فرهادی با انتخاب پالن های بسته سعی دارد فشار روی شخصیت های 
فیلم را بهتر به تصویر بکشد. گره های ایجاد شده در فیلمنامه به نظر می رسد از روی 
عمد باشد به گونه ای که انگار هیچ راه فراری برای هیچ یک از آدم های فیلم قابل 
تصور نمی باشد. از دید فرهادی پایان قصه نمی تواند وجود داشته باشد، چون شرایط 
پیش آمده با قصد و اراده هیچ یک از این آدم ها به وجود نیامده است. »... اگر می 

گذاشتیم این قصه پایان داشته باشد در واقع دروغ می گفتیم.«
چهارشنبه سوری فیلم بعدی فرهادی است که در مورد آن گفتگو می شود. فیلمنامه 
محصول مشترک فرهادی و مانی حقیقی است. تم داستان، ورود یک خدمتکار، 

سرک کشیدن به زندگی خصوصی خانواده و پنهان 
کاری و روابط زناشویی است. در طول فیلم زن 
خانواده در صدد کشف این حقیقت است که آیا 
رابطه ای بین شوهرش با زن دیگر وجود دارد یا 
خیر. نظر میهن دوست این است که چهارشنبه 
سوری فیلم جزییات است و فیلمنامه پر است از 
جزییات مربوط به خصوصیات و ظرایف زنانه. باور 
عمومی این است که فرهادی فیلمسازی اجتماعی 
است که دغدغه اش طبقات پایین جامعه است، 
ولی در چهارشنبه سوری آدم های طبقه متوسط و مدرن شهری به اندازه طبقات 
پایین این فیلم باورپذیرند. فرهادی خود این باور را – که فیلمساز اجتماعی است – 
قبول ندارد و معتقد است که توانسته تصور و تعریف محدود کننده ای را که از وی با 

سریال و دو فیلم قبلی پدید آمده بشکند.
فرهادی برای نمایش اشیایی که در طول فیلم بیش از دوبار تکرار می شوند تعبیری 
خاص دارد، اشیایی مانند فندک، عطر، جارو برقی، هواکش،... او معتقد است این 
تکرار برای تماشاگر جذاب است، چیزی که یک بار دیده و فکر کرده که برای چه آن را 
دیده، اکنون معنا و مفهوم پیدا می کند. فرهادی از قضاوت به عنوان ابزار فیلمنامه 
نویسی استفاده می کند؛ تعلیق موجود در فیلم حاصل ماجراهای آن نیست، بلکه 
حاصل ماجراهایی است که تماشاگر از پیش در ذهن خود می سازد و بعد درمی یابد 
که خالف آن رخ می دهد. فرهادی نمی خواهد به موضوع خیانت نگاه اخالقی داشته 
باشد، در مقابل قصد او ترسیم موقعیت آدم هایی است که همه خیر هستند ولی چاره 
ای جز جنگیدن با یکدیگر ندارند، نبرد خیر با خیر در تراژدی مدرن. جابجایی مدام 
نقطه دید و دوربین این فرصت را به تماشاگر می دهد تا بتواند قضاوت های مختلفی 

در مورد شخصیت های فیلم داشته باشد و همه را از یک زاویه نبیند.
میهن دوست می گوید جنس بازی بازیگران فیلم و دکوپاژ به گونه ای است که دوربین 
در حین درگیر کردن تماشاگر، بیش از اندازه به شخصیت ها نزدیک نمی شود و 
حرکات آن ها را قضاوت و ارزش گذاری نمی کند، لحظاتی با آن ها همراه و همدرد 
است ولی با ظرافت فاصله خود با آنها را نگه می دارد. سکانس پایانی نمایش جدا 

افتادگی تک تک شخصیت های فیلم است.

»رو در رو با اصغر فرهادی«



 شماره  157   خرداد  ــ  تیر  10

گردآوری از سعید نوری بوشهری

خوشّی و خرمّی و کامرانی
کسی دارد که خواهانش تو باشی       

چه خوش باشد دل امیدواری
        که امید دل و جانش تو باشی

همه شادّی و عشرت باشد ای دوست
          در آن خانه که مهمانش تو باشی 

»عراقی« طالب درد است دایم
به بوی آنکه درمانش تو باشی   

                          »عراقی )فخرالدین ابراهیم عمدانی(«

ای  وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد   

آه ز دمی که تنها، با داغ او، چو الله
در خون نشسته باشم، چون باد رفته باشد   

از آه دردناکی سازم خبر دلت را
روزی که کوه صبرم بر باد رفته باشد   

آواز تیشه امشب از بیستون نیاید
گویا به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد   

شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی
گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد   

پرشور از »حزین« است امروز کوه و صحرا
             مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد

               »حزین الهیجی )شیخ علی محمدبن ابی طالب(«

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چو زیان ترا که من هم برسم به آرزویی   

به کسی جمال خود را ننموده ای که بینم
همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گویی   

غم و درد و رنج و محنت همه مستّعد قتلم
تو ِبُبر سر از تن من، ِبَبر از میانه گویی   

به ره تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم
شده ام ز ناله نالی، شده ام ز مویه مویی   

همه  خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی
من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی   

چه شود که راه یابد سوی آب، تشنه کامی؟
چه شود که کام جوید ز لب تو، کامجویی؟   

شود اینکه از تّرحم دمی ای سحاب رحمت
من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی؟   

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت
سر خّم می سالمت شکند اگر سبویی   

همه موسم تفّرج به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی   

                                    »رضوانی )سید محمد فصیح الزمان فسایی(«

به مناسبت سالروز در گذشت اقبال الهوری، اول اردیبهشت 1317
عالمه محمد اقبال الهوری شاعر، فیلسوف، سیاست مدار و 

متفکر پاکستانی است. او اشعار زیادی به زبان های فارسی و اردو 
سروده است. شاید بتوان اقبال الهوری را یکی از سرشناس ترین 

شاعران پارس یگوی دانست. شعری را از او انتخاب کردم که 
تنها دو بیت دارد. نه این که شعرهای دیگر او زیبا نیستند و یا 

این که من آنها را نمی پسندم، بلکه قصدم آن بود که بگویم 
قدر شعر و شاعری او را حتی می توان با همین دو بیت شعر 

دانست.

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم 
                    هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم

موج ز خود رفته یی تیز خرامید و گفت
              هستم اگر می روم گر نروم نیستم

»محمد اقبال الهوری«
از اقبال الهوری چند غزل زیبای دیگر نیز شنیده و خوانده 
ام. فکر کردم بد نباشد بعد از شعری که از او آوردم، سری به 
گنج غزل پارسی بزنم. پس ابتدا تعریفی را از غزل می آورم و 
در پی آن، برای نمونه و به رسم تحفه، چند غزل را پیشکش 

خوانندگان محترم می کنم.
صورت  به  فارسی،  های  فرهنگ  در  »غزل«  کلمه  معنای 
زنان،  با  گفتن  »سخن  به  مجازا  و  »ریسمان«،  »رشتن«، 
سخن  جوانی،  عوالم  و  عشق  از  کردن  حکایت  عشقبازی، 
گفتن در وصف زنان، سرودن و ...« آمده است. شیوه بیان 
در غزل، همچون سایر انواع شعر غنایی و غرامی و بزمی، به 
پیروی از مضمون و موضوع  غزل، تا حدی پوشیده و در پرده 
است. غزلسرا با به کار گرفتن واژه های خوش آهنگ و نرم، 
و با طرز بیان لطیف، مخاطب غزل )خواننده( را ترغیب می 
کند که دنباله تخیالت او را در ذهن و ضمیر خود بگیرد و با 
گشودن گره های پیچیده مضمون و لفظ، التذاذ بیشتری ببرد. 

)از دیباچه »قدر مجموعه گل« – مرتضی کاخی(

من موی خویش را نه از آن می کنم سیاه
       تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه

چون جامه ها به وقت مصیبت سیه کنند
         من موی در مصیبت پیری کنم سیاه

                                           »رودکی سمرقندی«

 خوشا دردی که درمانش تو باشی
 خوشا راهی که پایانش تو باشی
خوشا چشمی که رخسار تو بیند

خوشا ُملکی که سلطانش تو باشی    
خوشا آن دل که دلدارش تو گردی
خوشا جانی که جانانش تو باشی    
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من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید   

فصل گل می گذرد هم نفسان! بهر خدا
بنشینید به باغی و مرا یاد کنید   

عندلیبان! گل سوری به چمن کرد ورود
بهر شادباش قدومش همه فریاد کنید   

یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان!
چون تماشای گل و الله و شمشاد کنید   

هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس
برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید   

آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک
فکر ویران شدن خانه صّیاد کنید   

شمع اگر کشته شد از باد، مدارید عجب
یاد پروانه هستی شده بر باد، کنید   

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه
ای بزرگان وطن! بهر خدا داد کنید   

گر شد از جور شما خانه موری ویران
خانه خویش محالست که آباد کنید   

کنج ویرانه زندان شد اگر سهم بهار
شکر آزادی و آن گنج خداداد کنید   

                            »محمد تقی بهار )ملک الشعرای بهار(«

خواِب دریچه
چون سنگها، صدای مرا گوش می کنی

سنگّی و ناشنیده فراموش می کنی   
رگبار نوبهاری و خواب دریچه را

از ضربه های وسوسه مغشوش می کنی   
دست مرا که ساقه سبز نوازش است

با برگ های ُمرده هماغوش می کنی   
گمراه تر از روح شرابی و، دیده را

در شعله می نشانی و مدهوش می کنی   
ای ماهِی طالیِی مرداب خون من

خوش باد مستی ات که مرا نوش می کنی   
تو، دره بنفش غروبی، که روز را

بر سینه می فشاری و خاموش می کنی   
در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت

او را به سایه از چه سیه پوش می کنی؟   

                                                »فروغ فرخزاد«

بی قراری )در حال  هوای نیما(

ناودان ها ُشرُشِر باراِن بی صبری ست
آسمان بی حوصله، حجِم هوا ابری ست   

کفش های منتظر در چهارچوِب در
کوله باری مختصر، لبریِز بی صبری ست   

پشِت شیشه می تپد پیشانِی یک مرد – 
_ در تب دردی، که مثِل زندگی جبری ست  

َو، سر انگشتی به روِی شیشه هاِی مات  
بار دیگر می نویسد: »خانه ام ابری ست«  

                                                        »قیصر امین پور«

• کارگاه بازيگرى پارسا پيروزفر از ٩ ماه مى ٢٠١5 آغاز و در تاريخ هائى كه 
در ذيل آمده، در كانون فرهنگى ايرانيان سن ديگو تشكيل خواهد شد. اين 
کارگاه به صورت پكيج هاى ٣ جلسه اى در ماه هاى آينده نيز ادامه خواهد 

داشت.  
• كالس ها در روزهاى شنبه ٩ مى، شنبه ١6 مى و شنبه ٢٣ مى، از 

ساعت ٢ تا 6 بعد از ظهر برگزار مى شود؛ در هر جلسه، ٢٠ دقيقه زمان 
براى استراحت بين تمرين ها در نظر گرفته مى شود.
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در روز 8 مارس، برنامه ای برای آماده سازی مقدمات جشن نوروزی در 
مدرسه برگزار شد.  مسئولین انجمن خانه و مدرسه، مواد الزم برای سبزه 

کاری و تخم مرغ رنگ کردن را تهیه کرده بودند. دانش آموزان دسته دسته با 
همکالسی ها و آموزگارانشان به میزهای مربوطه می رفتند و تخم مرغ های 
خود را رنگ کرده و سبزه خود را نشا می زدند. در همین روز سازمان خیریه 

یک دالر در ماه هم بازار نوروزی خود را در محل مدرسه برگزار کرد.
 بیست و هفتمین جشن مدرسه در روز 15 ماه مارس در محل سالن 

اجتماعات مدرسه ایرانیان با شرکت نزدیک 500 نفر شرکت کننده برگزار شد. 
برنامه های بسیار متنوع از اجرای آهنگ های محلی گرفته تا اجرای موسیقی 
اورف.کنسرت سه تار و رقص های زیبا و گوناگون و تئاترهای خنده دار همه 

و همه توسط خود دانش آموزان اجرا گردید. مردم دسته دسته از سفره هفت 
سین زیبایی که خانم رویا امینی ـ خورسندیان تهیه گردیده بود دیدن می 

کردند و عکس یادگاری می گرفتند. مواد سفره هفت سین بعدا برای گلریزان 
به حراج گذاشته شد و از فروش آنها و اقالم دیگری که توسط چند تن از 
والدین در اختیار مدرسه قرار گرفته بود حدود هفت هزار دالر جمع آوری 
شد. مسئولیت نور و صدا مانند سال های گذشته به عهده جولیس نموی 

بود. فیلم برداری و عکاسی از برنامه به عهده آرش طبی بود که دی وی دی 
زیبای آن هم اکنون برای فروش در دفتر مدرسه موجود است. در چند مقطع 

از برنامه جوایز بورسیه دانش آموزان ممتاز و دانش اموزان برنده مسابقات 
کتاب خوانی به آنها داده شد. در هر سال جشن نوروزی به یک نفر که فعالیت 

فرهنگی فوق العاده ای داشته است تقدیم می گردد. امسال خانم فروزش 
برادران آموزگار مدرسه این مقام را به دست آوردند. داوطلب نمونه امسال 

کامران حمیدی از دانش آموزان دوره اول مدرسه ایرانیان که هم اکنون وکیل 
موفقی است به حضار معرفی گردید.  ایشان در دوسال گذشته با صرف ده 
ها ساعت، پروژه های متعددی را برای پیشرفت کار مدرسه به اجرا درآورده 
است. در این جشن لوحه ای که توسط کادر آموزش و اداری مدرسه تهیه 
شده بود به علی صدر مدیر مدرسه برای بیست سال خدمت در این پست 

تقدیم گردید. 



13  شماره  157   خرداد  ــ  تیر  

    
    

    
    

Scholarship Recipients
Shania Ahmadi
Nasha Mavandadi
Kian Kalantar
Ehson Pirouzian
Arshia Zarmahd
Naseem Taleghani 

List of Reading Olympics Winners:
Sofie Samiei
Arshia Karimi Farjad
Raaya Jahanbin
Shayan Azmoodeh
Pooria Shojaei
Rahmina Arbabi
Sam Mahdavi
Tina Khadem
Armita Fazel
Sameen Khatibi
Nina Tarighati
Adrean Fazel
Niki Tarighati
Nava Taghavi
Ellia Ezami
Dariyan Bagheri
Amir Tabatabaei
Arya Babul
Hanna Hajisattari
Leanne Mahvoudi
Anita Taha
Rometten Azmoodeh
Aryssa Bagheri 
Arteen Aivati
Elias Blume 
Mojdeh Faridani 
Klara Salazar 
Jasper Blume 
Maryam Hosseini 
Aria Sabzehgar 
Parsa Hosseini 
Kayvan Soltani 
Keon Soltani 
Naseem Taleghani 
Nikrooz Asadollahi
Barzin Khazian
Ava Khossravi
Ava Ranji
Kamran Salazar
Aunia Champiri 
Cameron Taleghani
Shayan Alavi
Arya Abolmaali
Ali Esmalipour

Noor Esmailpour
Parisa Mazarei
Ida Derakhshan Horeh
Emily Khossravi
Pariya Ashley Asadi
Cameron Eslamian
Parmis Jannesari
Payton Ogden
Darya Abolmaali
Arshiya Zarmahd
Adib Mazloom
Sherin Shirzadi
Melody Abouzari
Ariana Bazadeh
Saba Honarvar
Cyrah Khazian
Mateen Mazloom
Kayla Eslamian
Parmida Jannesari
Yazmene Assadian
Dara (Nathan) Haghgoo
Decklen Richardson
Armita Derakhshan
Bardia (Brandon) Haghgoo
Ilee Assadian
Greyson Richardson 
Vala Rajaei
Zari Salimitari
Ryan Sadighi
Aminpour Tafreshi
Ilene Jahanpour
Sara Emilia
Kian Pasokhi 
Ardalan Kirka
Arya Zokaie
Harmony Moussighi
Shayda Pirouzian
Kamand Habibi
Aryana Jahanghir 
Nika Bordbar
Darian Hamidi
Donya Sharifi
Ehson Pirouzian
Jasmin Detra

جشن پایان سال  تحصیلی مدرسه 
یکشنبه 7 ماه جون 2015 ، از ساعت 10 تا 12 

Nowruz Celebration:
(Seena Zabihi) 

Every year, millions of Iranians around the world join their 
families and friends in celebrating the ancient Persian holiday 
of Nowrooz. This year's wonderful Iranian School of San Diego 
(ISSD) celebration at Mt. Carmel High School featured dancing, 
plays, singing of the Iranian national anthem Ey Iran, organized 
performances of Persian instruments such as the Tar, and much 
more. The performances were done entirely by students of the 
school, but would not have been possible without the selflessness 
and dedication of the school's staff and the students' parents. 

Ever since I started attending ISSD at age 6, taking part in the 
Nowrooz performances with my classmates every year was 
exceptionally enjoyable and gratifying even at a young age. 
Growing up with the Iranian School Nowrooz celebration made 
the holiday an integral part of my life and helped me learn more 
about my Iranian heritage through a different perspective from 
traditional classroom learning. One of the most valuable aspects 
of the Eid celebration at ISSD is that it allows first generation 
Iranian Americans to grow up with the same cultural atmosphere 
that their parents grew up with in Iran. Despite having graduated 
from the school years ago, the experiences and the memories 
created every year during Nowrooz will remain with me forever.

Hundreds of parents from across San Diego county came together 
to celebrate this beautiful tradition this year, and strong sense 
community is maintained each year as parents watch their children 
or grandchildren perform together. This year, an exquisite Sofreh 
Haft Seen was created by Ms. Roya Amini, and was sold at 
auction to raise money for the school. Eide Nowrooz has been 
a Persian tradition for millennia, and thanks to the efforts of the 
Iranian School of San Diego, it will continue to be a cherished 
tradition in the future.

ویدئوی برنامه نوروزی 
 را از دفتر مدرسه تهیه فرمایید. 
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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 »قرداد ایران با گروه 5+1« است. 

عهدنامه ترکمانچای یا حکم دادگاه الهه؟
هابیل: دیدی مردم چه جشنی گرفتند و چه استقبالی از »ظریف« کردند؟ 

جالب بود. مردم انگار تیم فوتبال برنده شده، ریختن تو خیابون. صدای بوق 
و موسیقی شهر رو برداشته بود. نصف شب یه عده جمع شده بودن جلوی 

دروازه باغ ملی که وزارت خارجه هم اونجاس و سرود ای ایران می خوندن. 
با یکی از دوستام تو ایران صحبت می کردم می گفت بسیجی ها و حزب 
الهی ها مونده بودن چه کار کنن. دختر و پسرا ریخته بودن تو خیابون و 

می رقصیدن به طرفداری از قراردادی که دولت با آمریکا و اروپا بسته بود، 
بسیجی ها نمی دونستن آیا باید جلوشونو بگیرن یا نه! همه رو هم مردم فیلم 

می گرفتن و می ذاشتن رو یوتیوب. از این طرف هم فاکس نیوز و محافظه 
کارا فکر می کردن اگه مردم ایران دارن این جوری خوشحالی می کنن حتما 

اوباما به ایران باج کلونی داده و کاله تا ته رفته سر آمریکا و اسرائیل.

قابیل: تو هم معلومه خیلی از این قضیه خوشحالی. اصال خودت این متن 
چهار صفحه ای رو خوندی؟ دیدی چه افتضاحی کردن. جشن مردم و 

شعارای الکی رو نباید جدی بگیری. مردم اگه بدونن چه کالهی سرشون رفته 
و این قرارداد چه قدر یه طرفه و به نفع آمریکاست این قد شاد نمی شدن. 

مردم بی چاره دنبال راه فرارن. هر وقت ُشل بدن می ریزن بیرون و رقص و 
پایکوبی می کنن. مگه جام جهانی یادت نیس؟ تیم ایران می برد می ریختن 

تو خیابون، می باخت می ریختن تو خیابون. رژیم هم همه اش تو تبلیغه. هی 
خط و نشون می کشیدن که از خط قرمز نباید رد شد. خیلی ها شون اصال 

مذاکرات رو محکوم می کردن. بعد یه دفه شدن طرفدار ظریف و روحانی! اینا 
همه اش بازیه. برو متن رو دوباره بخون ببین که این معاهده ترکمانچای نه 

حکم دادگاه الهه واسه ملی شدن نفت!

هابیل: بذار این متن کذایی رو فعال بذاریم کنار. مساله سر اینه که هرچی 
باشه بهتر از جنگه! واسه همینه که مردم هم تو ایران و هم بقیه دنیا 

خوشحالن که یه جنگ دیگه برپا نمی شه. مذاکره و برخورد دیپلماتیک 
هرچی باشه از جنگ بهتره. تو خودت بهتر می دونی و می بینی که چه بالیی 

سر عراق، افغانستان، سوریه، و لیبی آوردن. تو فکر می کنی اگه رامنی 
یا مک کین توی کاخ سفید بودن بازم پای میز مذاکره می رفتن؟ یا اگه 

احمدی نژاد هنوز سرکار بود؟ دیدی که اینا چه راحت جنگ راه می اندازن. 
براشون مهم نیس که بعدش چه طور توی گل می مونن. می تونی تصور کنی 

چه بالیی سر مردم ایران می اومد. مردم عادی هستن که بدبختی جنگ 
عایدشون می شه. یه عده جنگ براشون حیاتیه. هرچی ناامنی و بدبختی 

بیشتر باشه به نفع اوناس. آیا تو واقعا فکر می کنی داشتن بمب اتمی واسه 
ایران مهم تره یا این که مردم توی صلح و صفا زندگی کنن؟ درهای مملکت 

وابشه و اقتصاد راه بیافته؟

قابیل: اوال که من طرفدار جنگ نیستم و فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی 

هابیل و قابیل

طرفدار جنگ باشه. ولی فکر نمی کنی اگه ایران بمب داشته باشه دیگه نمی 
تونن ازش سواری بگیرن؟ دیگه هیچ کدوم از کشورهای منطقه حتی اسرائیل 

فکر حمله ایران رو پیدا نمی کنه. اآلن اسرائیل بمب اتمی داره. می بینی 
کشور به اون کوچکی چه سنبه پرزوری داره؟ این جا داشتن بمب توازن و 

ثبات میاره. این قرارداد بعد از این همه برو بیا و انتظار و این همه خط کشی 
و بگیر و ببند کامال یه طرفه اس. من نمی دونم اصال اسرائیل و جمهوری 

خواه ها واسه چی این قدر هارت و پورت می کنن. کافیه این قراداد رو بخونن 
ببینن که کی برنده این مذاکرات بوده. همه حقوق ایران رو ازش گرفتن و 

فقط اسما می تونه تا سه و نیم درصد غنی سازی کنه و تمام این زیرساخت 
پیشرفته رو که با پول مردم بدبخت ساخته شده باید از بین ببره و سی چهل 

سال از لحاظ تکنولوژی هسته ای بره عقب.

هابیل: این که چرا جمهوری خواه ها مخالف این قرارداد هستن و چرا هنوز 
نتانیاهو و مک کین از حمله نظامی صحبت می کنن یه بحث دیگه س. 

جمهوری خواه ها می دونن که اگه این مذاکرات به نتیجه برسه تمام کردیت 
اونو اوباما می گیره. اونا می خوان اوباما رو به سرنوشت کارتر مبتال کنن. سر 
جریان گروگان ها کارتر شکست خورد و باعث روی کار آمدن ریگان شد. اینا 

اینو می خوان. اگه اوباما توی این قضیه شکست بخوره مسلم بدون 2016 یک 
رییس جمهور جمهوریخواه توی کارخ سفید می ره. اما در مورد فواید داشتن 

بمب اتم، تو واقعا فکر می کنی رژیم ایران رو بذارن به بمب اتم دست پیدا 
کنه؟ مسلما اقدام نظامی می کنن که حاال سوای تلفات جانی و مالی، ضایعه 
محیط زیستی فجیعی هم خواهد داشت. ایران اآلن سی و شش ساله که توی 
انزوای بین المللی قرار داره. اولین باره که توی این مدت این شرایط به وجود 
اومده که این انزوا برداشته بشه و بتونه با کشورهای دیگه دنیا از آمریکا گرفته 

تا روسیه و اروپا رابطه منطقی داشته باشه. تحریم ها برداشته بشه به نفع 
مردمه. جنگ نشه به نفع مردمه. ایران می تونه یه اقتصاد سالم داشته باشه.

قابیل: خیلی خوش خیالی! مث این که یادت رفته چه رژیمی توی ایران 
سرکاره. همچین صحبت می کنی که انگار یه دولت دمکراتیک فرد اعلی اون 

جا حکومت می کنه. خب این شرایط اسفبار رو کی به بار آورده؟ کی پا تو 
کفش همه کشورهای اسالمی کرده؟ کی حتی یه دوست هم تو سطح دنیا 

برای این مملکت نذاشته؟ کی باعث این فقر و بدبختی اکثر مردم و میلیاردر 
شدن عده ای از ما بهترون شده. با این شرایط به این قرارداد ننگین هم امضا 

زده. فکر می کنی یه دفه خواب نما می شن؟ یه دفه اوضاع عوض می شه؟ 
از فردا به حقوق مردم احترام گذاشته می شه؟ از فردا مرگ و نابودی هیچ 
کشور و مردمی در دستور و شعار قرار نمی گیره؟ از فردا جلوی فساد و بند 

وبست گرفته می شه؟ اقصاد سالم به پا می شه و مردم به خیر خوشی زندگی 
می کنن؟ می دونستم خوش خیالی ولی فکر نمی کردم خیاالتی هم باشی.

هابیل: خیاالتی و خوش خیال نیستم، واقعیت ها رو می بینم. قرار داد رو 
منم خوندم. منم معتقدم که یه طرفه اس. منم توخیلی جاهاش به فکر فرو 

می رفتم. اگه دو طرف در شرایط مساوی بودن آره غیرعادالنه بود. تو تمامش 
صحبت از اینه که ایران باید فالن کنه و بهمان کنه. آخر سر جایزه اش اینه 

که اگه همه اون کارا رو بکنه محاصره اقتصادی و تحریم ها رو کم کم بر 
می دارن. بعد اگه دست از پا خطا کنه دوباره تحریم ها بر می گرده. ایران 

فقط می تونه به طورخیلی محدود به فعالیت اتمی »صلح آمیز« بپردازه. آره 
منم اینا رو می بینم. به نظر می رسه قرار داد یک جانبه و به نفع آمریکا و 
اروپاست ولی در واقع برنده واقعی مردم ایران و منطقه ن که به یک جنگ 

وحشتناک تر مبتال نشدن. برنده نهایی صلح جهانیه. می گی ایران توی این 
قرارداد بازنده است؟ آیا برنده شدن اون به چه صورت باید می بود؟ ایا در 
چاله ای که خود ایران واسه خودش کنده بود باید بیشتر فرو می رفت؟ آیا 
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باید اجازه می دادند ایران دارای بمب اتمی بشه؟ آیا اگه حق بمب سازی به 
ایران می دادند اون وقت ایران برنده می شد؟ هیچ کس در »ایران دارای 

بمب اتمی« برنده نیس. نه خود مردم ایران و نه کشورهای منطقه. ایران با 
برداشته شدن محدودیت ها به راحتی می تونه یک قدرت اقتصادی و سیاسی 
تعیین کننده تو منطقه باشه. اونایی که توی دستگاه پراگماتیست هستن اینو 

می فهمن.

قابیل: حاال زیادم تند نرو. یه جا خوندم که نوشته بود این قرارداد مث نامزد 
ُکنونه. تازه دو طرف نامزد کردن و تاریخ عروسی رو سی جون گذاشتن. از 

حاال تا اون موقع چه بسا همه چی به هم بخوره، چون عروس و داماد اصال 
به هم اعتماد ندارن.  به عالوه این که بحث روی مهریه و جهاز و کلی چیزای 

دیگه مونده. این که فامیل عروس و داماد چقدر دخالت کنن اونم عامل 
مهمیه. این که هنوز عروسی سی ام جون سر بگیره هنوز پا در هواست. حتی 
اگه عروسی هم سربگیره چه طور این دو می تونن با هم زندگی عادی داشته 

باشند هم زیر سئواله.

هابیل: کامال حرفت درسته. واسه همین باید از این روند مذاکرات حمایت 
کرد. حاال اگه تا سی جون به قول تو عروسی سرنگرفت بازم مهم نیس. حاال 

هم روحانی و بخش مهمی از دولت به همراه اکثریت مردم می خوان این 
عروسی سربگیره. برای دولت اوباما هم این خیلی حیاتیه که این موفقیت 

تاریخی رو به دست بیاره. به همین نسبت طرفای مقابل هم که با جنگ و 
ناامنی امورات شون می گذره با تمام قوا دارن سعی می کنن این وصلت 

سرنگیره. اینا همه قماشی هستن توی ایران از دولتی های به اصطالح 
»اصول گرا« بگیر تا عده زیادی از سرمایه دارا. برام خیلی جالب بود، چند 
ماه پیش توی لس آنجلس توی یه مهمونی آن چنانی – که حاال نمی دونم 

ما چطور اون جا بر خورده بودیم – با یک آقای دکتر آشنا شدم  که تازه برای 
دیدن بچه هاش اومده بود آمریکا. طرف سهام دار عمده چند شرکت بزرگ 

دارویی تو ایران بود. خیلی روراست می گفت حاضره هر کاری که از دستش بر 
می آد بکنه تا این روابط خوب نشه. می گفت اون و امثال اون که ظاهرا کم 

هم نیستن حاضرند میلیون ها دالر خرج کنن و مردم رو واسه مخالفت بریزن 
تو خیابون. من که حسابی تعجب کرده بودم. اول فکر کردم از موضع سیاسی 

با این »وصلت« مخالفه، ولی خیلی زود خودش توضیح داد که اونا انواع و 
اقسام داروها رو بدون مجوز می سازن. نه تنها برای مصرف داخلی بلکه به 
کشورهای دور و بر از ما بدبخت تر هم می فرستن. اگه اوضاع عادی بشه و 
ایران مجبور به تبعیت از قوانین بین المللی بشه  نون اونا آجر می شه. اون 
وقت مجبورن مجوز بگیرن. بنابراین سودشون هم از بین می ره. می گفت 

مساله حیاتیه، هر کاری حاضریم بکنیم. از این ور نتانیاهو هم تنها چیزی که 
حکومتش رو حفظ کرده همین دشمنی با ایرانه و همینه که به آب و آتیش 

می زنه که این حالت تشنج برقرار بمونه. جمهوری خواه ها هم که واسه 
شکست اوباما حاضرن هر کاری بکنن. پس می بینی که خیلی ها مخالف این 

وصلتن و می خوان این مذاکرات شکست بخوره.

قابیل: من با ایناش کار ندارم. من می گم اگه دولت یه همچین قرارداد یه 
طرفه ای رو امضا می کنه، به خیلی چیزای دیگه هم تن درمی ده. به فرض 
که این وصلت به نتیجه هم برسه، پای رژیم سفت می شه. از یه طرف همه 

ذخایر مملکت رو در اختیار سرمایه های خارجی می ذارن و از یک طرف نفس 
مردم رومی گیرن. اونایی که جیباشون تا حاال پر نشده بود حاال دیگه سر ریز 

می شن و یه سری آقازاده جدید به نوا می رسن. به چه قیمتی؟ به قیمت 
بدبختی بیشتر مردم.

هابیل: شاید، ولی به احتمال زیاد نه! چون وقتی تشنج و محاصره اقتصادی 
و جنگ نباشه، مجبور می شن به مردم برسن. سال هاست به بهانه دشمن 
خارجی و ترس از جنگ و این چیزا مردم مجبور به تحمل می شدن. عادی 
شدن روابط، باز شدن اوضاع اجتماعی رو هم با خودش می آره و سرکوب 
دیگه کارگر نمی شه. دولت مجبور به رفورم می شه. من خیلی خوشبینم. 

فقط اگه این عروسی سربگیره و عروس و داماد از دعوا و شاخ و شونه کشیدن 
دس بردارن، به نفع همه می شه. در مورد بمب اتمی هم من خوشحالم که 
ایران دارای بمب نمی شه. امیدوارم فشار بین المللی باعث بشه کشورهای 

دیگه هم که بمب دارن باالخره بمب ها شونو از بین ببرن.
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بررسی کتاب 
کار بعدی فرهادی مابین دو فیلم چهارشنبه سوری و درباره الی، نوشتن فیلمنامه 
دایره زنگی است، فیلمی که کارگردان آن پریسا بخت آور، همسر اصغر فرهادی است، 

با سکانس های زیاد، شلوغ و پربازیگر و با لحن طنز.   بقیه در صفحه 20
بقیه بررسی کتاب 

 بعد از پایان نگارش آخرین بازنویسی دایره زنگی، او شروع به نوشتن طرح قصه بعدی 
می کند، درباره الی؛ فیلمی که آدم های آن از جنس طبقه متوسط هستند. طرح قصه 
از تصویر غرق شدن زنی در دریا و تالش شوهرش برای پیدا کردن جسد او در ذهن 
فرهادی شکل گرفته است. او معتقد است که باید بتوان داستان فیلم را در سه خط 
نوشت، به صورت یکی بود  یکی نبود و در خالصه ترین شکل ممکن. میهن دوست از 
فرهادی می خواهد درباره الی را در دو خط تعریف کند. پاسخ فرهادی چنین است: 
»تعدادی دوست راهی شمال می شوند، در بین راه یکی از آنها ناپدید می شود و آنها 
نگران این هستند که این موضوع را چگونه به خانواده او خبر بدهند.«. او می گوید 
»ناپدید« و نه »غرق«. فرهادی توضیح می دهد که چه طور این طرح سه خطی، با 
اضافه کردن و توضیح شخصیت ها به طرح یک صفحه ای و بعد به طرح 15 صفحه 
ای، شامل  شخصیت ها و داستان، و پس از آن به سیناپس 30 صفحه ای رسانده 

می شود.
بحث جالبی بر روی شخصیت های داستان بین میهن دوست و فرهادی درمی گیرد، 
خصوصا در مورد دو شخصیت الی و سپیده. سپیده شخصیتی است که به تنهایی تن 
درنمی دهد و از بودن در جمع لذت می برد. در مقابل الی به نظر نمی آید از این که در 
جمع باشد خوشحال است. رابطه سپیده با همسرش امیر خوب نیست و هر دو این 
را متوجه شده اند که به هم نمی خورند. به نظر می آید قبل از امیر، احمد در زندگی 
سپیده وارد شده است و نشانه هایی از این ارتباط به طور صریح در فیلمنامه وجود 
داشته که حذف شده ولی در اتودها روی این رابطه کار زیادی شده تا در عمل به دید 
تماشاگر بیاید. تندی های امیر نسبت به احمد از همین مسایل سرچشمه می گیرد. 
فرهادی از قضاوت شخصیت های فیلمش اجتناب می کند، چون اساس و اصولی 
برای تقسیم آنها به خوب و بد نمی داند. در این فیلم نیز او نمایشگر مواجهه خیر 
با خیر است و به نحوی قضاوت را به عهده تماشاگر می گذارد. او به قضاوت مطلق 
اعتقادی ندارد. بیشتر نماها در فیلم متوسط هستند؛ فرهادی نمای متوسط را نمای 
بدون قضاوت می بیند. »در نمای متوسط دوربین نسبت به همه منصف است.« 
جمله ای زیبا توسط یکی از شخصیت ها پایان فیلم را این گونه تشریح می کند: »یک 

پایان تلخ، بهتر از یک تلخی بی پایان است.«
جدایی نادر از سیمین پرداختن به مسایل امروز است و واکنشی است به روزگاری 

که در آن هستیم. فرهادی به دنبال آن است که یک فیلمی بسازد تا تماشگرش با 
فیلم به عنوان سینما برخورد داشته باشد و از منظر سینمایی آن را ببیند. برای این 
دسته تماشاگر رابطه بین انسان ها در مرکز توجه فیلم قرار می گیرد، مانند رابطه 
پسری که دیگر نمی تواند با پدرش رابطه کالمی برقرار کند، یا زن و شوهری که زندگی 
مشترکشان در حال فرو ریختن است. یکی از مهم ترین چالش های شخصیت مرد 
داستان – نادر – با  در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی  و طبقه ای که در آن قرار دارد، 
حفظ شرافت در شرایط غیرشرافتمندانه است. او در حال گذار از سنت به نوگرایی 
است و یک پایش در گذشته مانده و قادر نیست به راحتی از آن دل بکند، در حالی 
که همسرش – سیمین – در مواجه با مظاهر مدرن راحت تر است. فرهادی می 
گوید مطمئن نیست که دختر خانواده – ترمه – به نمایندگی از نسل آینده، کدام 
شیوه را انتخاب می کند. پرسشی که او در پایان فیلم باید به آن پاسخ دهد، ولی در 
تصمیم گیری از خود تردید نشان می دهد.  به نظر میهن دوست کار سینما طرح 
سئوال است، نه دادن پاسخ و رهنمود. گاهی ممکن است خود فیلمساز هم پاسخ را 
نداند. او این نوع سینما را، که در آن به تماشاگر اجازه فکر کردن می دهد، سینمای 
دموکراتیک می نامد. فرهادی این نوع سینما را رابطه ای دو طرفه بین اثر و تماشاگر 

می بیند.
گفتگوی میهن دوست با فرهادی به انتخاب بازیگران و نحوه بازی آنها کشیده شده 
و نکته های جالبی در این باره مطرح می گردد. فرهادی می گوید که در این فیلم 
صدای همه نقش ها از هر چیزی برایش مهم تر بوده. در واقع این صدای بازیگر است 
که ارتباط بیننده را با نقش پررنگ یا کمرنگ می کند. فرهادی توضیح می دهد که 
چگونه به بازیگران کمک می کند تا نقش شان را پیدا کنند. چیزی که او از بازیگرها 
می خواهد این است که به این توجه داشته باشند که نقش مقابل آنها آدم بی گناهی 
است، وقتی آدم ها با هم درگیری و دعوا دارند، لزوما دشمن نیستند و از هم تنفر 
ندارند. موضوع اصلی فیلم از زاویه اجتماعی، نزاع طبقات اجتماعی است، نزاعی 
که حاصل صف بندی و خط کشی بین مردم است و فرهادی عقیده دارد این دوپاره 
شدن مردم مطلوب اراده ای از باالست؛ خیلی ها نمی خواهند زمینه تعامل و گفتگو 
میان طبقات مختلف اجتماعی شکل بگیرد. فرهادی ناراحتی خود را پنهان نمی کند: 
»علی رغم این که مدعی داشتن یک جامعه ی بسیار مهربان و انسان دوست هستیم، 
یک نفرت پنهان بین مان وجود دارد؛ اما رسانه های رسمی مدام برعکس این قضیه 

را جلوه می دهند و می گویند که همه با هم خوب هستند.«
در آغاز بحث و گفتگو در بخش فیلم گذشته، فرهادی می گوید که نمی تواند فیلمنامه، 
شخصیت پردازی در فیلمنامه و بازی بازیگر، وجه بصری و نوع روایت فیلم را از هم 
تفکیک کند، از این روی ، کارگردان ها را برای داوری فیلم ها در جشنواره مناسب 
نمی داند. از دید او بهترین داورها، ترکیب منتقدان و مردم هستند. در مورد سبک 
بصری به کار برده شده در فیلم گذشته و فیلم های قبلی فرهادی نیز گفتگویی در می 
گیرد. فرهادی می گوید طوالنی شدن یک صحنه روی یک شخصیت ممکن است 
کارکردی برای درام نداشته باشد ولی به شخصیت پردازی کمک می کند و سبب 
می شود تا شخصیت در ذهن تماشاگر به خاطر سپرده شود. هم چنین فرهادی یک 
شخصیت را در فریم تنها نمی گذارد و همیشه چیزی یا کسی همراه آن شخصیت 
است. این جنبه بصری کمک می کند تا فیلم شکل مستند به خود بگیرد و به سبک 
رئالیستی  نزدیک شود. این یکی از تکنیک های زیرمجموعه سبک بصری فیلم است. 
فرهادی در گذشته به این نکته اشاره می کند که در فیلم، زمان حال شخصیت 
ها دیده می شود و این که گذشته چه تاثیر ویرانگری روی زندگی حال آنان دارد. 
او حرکات شخصیت های فیلم را در عمق صحنه و به صورت رفت و برگشت تکرار 
می کند و تلویحا تقابل گذشته، حال و آینده را به نمایش می گذارد. احمد، یکی از 
شخصیت های فیلم، نقش اصالح گری را بازی می کند که همسرش را ترک کرده تا 
به ایران باز گردد و اکنون بعد از چهار سال به فرانسه برگشته است. پرسش فرهادی 
این است که شخص اصالح گر در به وجود آمدن آن شرایط نامطلوب چه قدر سهم 
داشته است. همیشه در بحث اصالح گری و اصالحات این سوال مطرح است. اولین 
قدم اصالح گری، پذیرش سهم خود در به وجود آمدن شرایطی است که می خواهیم 
اصالح کنیم. میهن دوست نیز بر مسئله تقابل وظیفه فردی و وظیفه اجتماعی و آن 
که کدام یک باید در اولویت قرار بگیرد بحثی را با فرهادی پی می گیرد. فرهادی این 
دو مقوله را در مقابل یکدیگر نمی داند، اما معتقد است که وجدان فردی بر احساس 

وظیفه و تعهد اجتماعی تقدم دارد.
میهن دوست در پایان گفتگو با فرهادی این پرسش را مطرح می کند که آیا جوایز و 
موفقیت های جهانی – چه از جنبه شخصی و چه از ُبعد تاثیر در حرفه فیلمسازی 
– تاثیری در اکنون فرهادی گذاشته است. دیگر او نمی تواند مانند گذشته و بدون 
مزاحمت، به زندگی آدم ها در کوچه و خیابان دقیق شود؛ و این در فیلم های بعدی 
او تاثیر می گذارد. اکنون فرهادی مجبور است در دفترش و یا در خانه و بدون تحقیق 
و برخورد عینی با متن اجتماع بنویسد، و این شاید برای سینمای رئالیستی او اثری 
مخرب داشته باشد. میهن دوست اما از فرهادی به عنوان یک کارگردان موفق ایرانی 
با دستاورد های فراوان یاد می کند. کسی که توانست جایزه اسکار را از آن خود کند و 
شادی فراوان در جامعه بیافریند، جامعه ای که به دنبال چیزی برای جبران آن عقده 

و روحیه تخریب شده ملی بود.
 DVD فرهادی قصد دارد تا  فیلم گذشته را دوبله کند و به طور وسیع تری از طریق
در ایران به نمایش بگذارد.  در پایان کتاب، شناسنامه فیلم ها،  به اضافه خالصه ای 
از داستان و جایزه هایی دریافت شده هر فیلم ، آمده است. خواندن کتاب را همراه با 
دو بار دیدن فیلم های اصغر فرهادی – یک بار قبل از خواندن فصل مربوط به هر فیلم 

و یک بار بعد از خواندن آن – توصیه می کنم.

بقیه از صفحه 9
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پیرمرد روی تخت خوابیده و به سقف زل زده بود. افکارش از ازل تا ابد می آمد 
و می رفت.

* * *                                             
زن خم شد، روی دو پا زانو زد. هم قد بچه که شد تو چشم هایش نگاه 

کرد.
– مامان جون، می تونم ازت بخوام زوِد زود لباس بپوشی که بریم بیرون؟

پسرک سرش را پایین آورد. چشم هایش پر از سوال بود. هیچ نپرسید. 
شلوارش را آورد. روی زمین نشست و آن را پوشید. پیراهن چهارخانه قرمز 

و مشکی اش را به زحمت پوشید. تن نرم و نازکش زیر تای لباس خورده 
می شد اما نمی توانست درستش کند. ساکت بود. مادر را توی قاب در دید 

که پالتویش را پوشیده، چقدر این پالتو را دوست داشت. تار و پودش بوی 
مادر، بوی عشق، بوی زندگی می داد. مادر جوراب نازکی به پا کرده بود، 

یک کفشش را پوشیده بود و پای دیگرش را با اصرار توی کفش هل می داد. 
روی پاشنه های نیمه بلند کفش لنگر انداخت. دستش را به دیوار گرفت. 
نگاهی به پسر انداخت و پایش را در کفش جابجا کرد. پالتو کوچکی را از 
روی جا رختی برداشت و آن را به تن پسر کرد. دکمه هایش را تند و تند 

بست. خم شد بوسه ای روی گونه پسر گذاشت.
– به هیشکی هیچی نمی گیم. باشه؟

پسرک ساکت نگاهش کرد. مادر کیفش را از روی کمد برداشت، دو دسته 
اش را به دست انداخت. یکی از دسته ها در دستش ماند و دسته دیگر 

در هوا رها شد. دسته دوم را با عجله به دست کرد. دست های کوچک و 
ظریف پسر را با دست دیگرش گرفت و او را با خود کشید. 

– موهامو شونه نکردم، مامان.
– نمی خواد، وقت نداریم.

در را به هم زدند و بیرون رفتند. از تاکسی که پیاده شدند مادر بند کفش 
های پسر را دید که آواره و سرگردانند. خم شد آنها را بست. 

– باید یاد بگیری بند کفشاتو خودت ببندی. دیگه بزرگ شدی!
در کشویی بازشد. هر دو را بلعید. راهرویی عریض و طویل ظاهر شد. در 

که بسته شد نور سفید چشمش را زد. نگاهی به دیوارهای سفید انداخت. 
عالمت هایی روی دیوار دید که معنی شان را نفهمید. آنها را حفظ کرد. سه 
تا عالمت بودند. یک دایره بزرگ، یک دایره کوچک پایه دار و یک نیم دایره.

– این جا کجاس مامان؟
کفش های مادر را می دید. می دوید تا خودش را به مادر برساند و دستش 

کمتر کشیده شود. به چپ پیچیدند. دستش درد گرفته بود، دلش می 
خواست آن را از دست مادر بیرون بکشد اما از گم شدن می ترسید. تندتر 

دوید. جلوی دری ایستادند. مادر چند تقه به در زد. مردی قدبلند در را باز 
کرد. راه داد تا داخل شوند. لباسش سفید بود و تمیز. پشت میزش نشست.

– وقت گرفته بودید؟
– نه!

مادر شروع کرد به حرف زدن. اشک امانش نمی داد. حرف هایش را خورد. 
مرد قد بلند و موطالیی از جا برخاست و از آب سرد کن گوشه اتاق لیوان 
کاغذی را از آب پر کرد و به دست مادر داد. پسر این لیوان های کاغذی 

چین دار را دوست داشت. فکر می کرد وقتی آب در آن می ریزند انگار چین 
های لیوان کمی باز می شوند. مرد قد بلند و موطالیی نزد پسر آمد و دکمه 

های پالتو پسر را باز کرد و از تنش درآورد و آن را به جارختی آویزان کرد. 
پسر ترسیده بود و نگران مادر را نگاه کرد. مادر جرعه ای آب فرو داد. 

– نترس عزیزم. آقا می خوان کمکمون کنن.
چشم های آبی مرد عین شیشه زالل و شفاف بودند. مرد قد بلند و 

موطالیی با چشمان آبی از زیر نیمکت سبز رنگ، جعبه ای بیرون آورد و 
جلوی پسر گذاشت. جعبه پر از اسباب بازی بود. پسر همه را روی زمین 

ریخت و مشغول بازی شد. یاد گرفته بود در حین کارهایش مواظب اطراف 
باشد. مادر را نگاه کرد، هنوز اشکش بی امان و بی صدا سرازیر بود. مرد 

قد بلند، جعبه قهوه ای رنگ روی میز را به طرف مادر ُسراند. مادر سیگاری 
برداشت، سیگاری نبود. مرد جعبه را به سمت خود کشید و سیگاری برداشت. 

فندک زد و هر دو سیگار را روشن کرد. 
– بکشید آرومتون می کنه. 

مادر پکی به سیگار زد و سرفه خفه ای بیرون پراند. سیگار را تا ته کشید و 
دود غلیظش را بیرون داد. مرد قد بلند و موطالیی چشمان آبی اش را به مادر 

دوخت.
– تعریف کنید چی شده؟

مادر اشک ها را با پشت دست خشک کرد. از کاسه صبرش گفت که لبریز 
شده و از این که نمی تواند تنها جایی برود و بدبینی ایجاد نکند. پسر قطعات 

سرگرمی را روی هم چید و خانه ای درست کرد. رنگ رنگی بود و زیبا. گرم 
بازی بود که مادر را دید لباسش را باال می زند و کبودی ها را نشان می دهد. 

صدایش از دور به صورت مادر پرتاب شد.
– مامان، عیبه! نباید کسی ببینه!

مادر باز هم گریه کرد. مرد قد بلند و موطالیی از پشت میز بلند شد و مقابل 
پسر خم شد. 

– پسرم، من می خوام کمکتون کنم. باید بدونم چی شده. اشکالی نداره ببینم.
– یعنی دوست ما هستید؟

– آره.
– منم دارم از همین ها!

آستینش را باال زد و دست کوچک و کبودش را نشان داد. 
– هر وقت نقاشی می کنم درد می گیره.

مرد از جا بلند شد، از روی میز آب نباتی برداشت و به پسرک داد. دستی بر 
موهای طالیی اش کشید. پسر نگاهی به مادر کرد، در عوالم خودش بود. پسر 

شیرینی را باز کرد و به دهان گذاشت. اگر پای کبودش را هم نشان بدهد حتما 
شیرینی بیشتری می گیرد.

در خانه را باز کردند. هنوز کسی نیامده بود. مادر نفس عمیقی کشید. لباس 
هایشان را تند و تند عوض کردند و لباس خانه پوشیدند. سرویس مدرسه با سر 
و صدای زیاد مقابل خانه ترمز کرد. پسری پیاده شد و دوان دوان به سمت خانه 

آمد. 
– سالم. من اومدم خونه.

– سالم. به کسی نگو ما هم تازه اومدیم خونه. با مامان رفته بودیم پیش یه 
آقای مهربونی که به من اسباب بازی و شیرینی داد. 

– کجا رفته بودید؟ 
– نمی دونم. روی دیوارش سه تا عالمت بود، یک دایره بزرگ ، یک دایره 

کوچک پایه دار و یک نیم دایره. 
– این جوری؟

.OPD و روی کاغذ نوشت
– آره! یعنی چی؟

– رفتید بیمارستان؟ برای چی رفتید؟
– چون مامان دیگه صبرش تمام شده بود. آقاهه کبودی های من و مامان رو 

هم دید، گفت باید شکایت کنید تا ادب بشه! 
...–

* * *                                                      
پیرمرد روی تخت خوابیده و به سقف زل زده بود. افکارش از ازل تا ابد می آمد 

و می رفت. مادری دیگر در کار نیست. پدری وجود ندارد. خاطره ها اما با او 
هستند. کبودی عمیقی بر قلبش نشسته که هنوز از بین نرفته. تشنه بود. کاش 

مثل بچگی ها کسی در لیوان چین دار کاغذی قلبش آب سردی می ریخت و 
چین های قلبش باز می شدند. کاش مادر بود و او به مادر می گفت که دوباره 

نمی تواند بند کفش هایش را ببندد. لحظه ای چشم هایش ثابت ماندند. 

»او پی دی»
داستان کوتاه از نوشین خورسندیان

OPD
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www.pccus.org
                   نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود
                       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 158( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30 می به وسیله 

ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

    
سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی  ـ آمریکایی

    www.iasfund.org)858( 552تلفن  9355 ـ   

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(

Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین:  6232  ـ
www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

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

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

خانه ایران: )IRAN( 4726 ـ232 )619(
یکشنبه ها از ساعت 12 تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  619.232.7931

 انجمن دوست داران کتاب  آخرین شنبه  هر ماه
Iranian ـAmerican Center (IAC)
6790 Top Gun St. #7, San Diego,  CA 92121
Tel (858) 552 9355
Center for World Music                 مرکز دنیای موسیقی
         www.centerforworldmusic.com
Coast Blvd. La Jolla, CA  92037 1133
http://nakhnamaa.blogfa.com

شبکه ایرانی ـ  آمریکایی علوم زیستی 
  www.ialsn.org

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 
Top Gun St. #7, San Diego, CA  92121 6790 آدرس مرکز ایرانیان:

نشست ساالنه و انتخابات کانون
 یکشنبه 17 ماه می 2015 در محل مدرسه ایرانیان

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

گروه فیلم و گفتگو
 اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان، ساعت 5:30 بعد از ظهر  در محل مرکز ایرانیان 

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

کارگاه بازيگرى پارسا پيروزفر     در مرکز ایرانیان
آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن: 9634ـ735 )858( 

آموزش سنتور زیر نظر آرش دانا   تلفن: 1851ـ278 )619(
آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری   تلفن: 1913ـ349 )858(

کارگاه دف   دو شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 
 در محل دفتر کانون فرهنگی  زیر نظر علی صدر  تلفن: 9355ـ552 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

جشن پایان سال  تحصیلی مدرسه 
یکشنبه 7 ماه جون 2015 ، از ساعت 10 تا 12

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

شعبه دوم:  روزهای پنجشنبه 6 ـ 8 بعد از ظهر
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
For more information: 858-552-9355

 آکادمی رقص های ملی 9355 ـ552 )858(

شعبه 1         یکشنبه از ساعت 9:30 تا   1  بعد از ظهر
Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road   San Diego, CA 92129
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Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7

San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org

 

D
esign: Saeed Jalali

Film & Discussion 
Every First Sunday of the Month
Show Time: 6:00 9:00 pm

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

اولين يكشنبه هر ماه

فیلم
و گفتگو

 کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند 

Persian Cultural Center Presents

گردهمایی ماه فوریه 2015 
شرکت کنندگان این کتاب ها را معرفی کردند:

• رو در رو با اصغر فرهادی )مصاحبه در مورد سینما همراه با نقد و تفسیر( – 
اسماعیل میهن دوست؛ حاوی مصاحبه یک فیلمساز و منتقد سینما با اصغر 

فرهادی فیلمساز ایرانی؛ در این کتاب فیلم های اصغر فرهادی مورد بررسی قرار 
گرفته است؛ مصاحبه ها به صورت حضوری انجام شده است. نسخه های کتاب »رو 

در رو با اصغر فرهادی« برای فروش در مرکز کانون موجود است.
• گرنیکا )داستان بلند( – فرشته توانگر؛ همراه با مقایسه تابلوی گرنیکای پابلو    

پیکاسو با روال داستان
• کانادا جای تو نیست )مجموعه داستان کوتاه(– فرشته توانگر 

• افسانه )داستان بلند( – فریده نجفی )مشیری( 
• این یادداشت ها را برای تو می نویسم )داستان بلند( – فریده نجفی )مشیری(

• مهر و مهتاب )داستان بلند(– تکین حمزه لو 

داستان خوانی یکی از شرکت کنندگان پایان بخش برنامه بود. عنوان 
داستان»عاقبت به خیری« بود که توسط فریده شبانفر نوشته شده است.

گردهمایی ماه مارچ 2015 

بخش اول به داستان کوتاه، نوشته یکی از شرکت کنندگان اختصاص داشت. 
داستانی پرکشش و گیرا که خواندنش و بحث و گفتگویش تمامی بخش اول را 

گرفت. 
در بخش دوم کتاب های زیر معرفی شدند:

• پشت دیوار برف )مجموعه انشا( – منصور یاقوتی، 1358؛ مجموعه انشاهای 
جمع آوری شده از کودکان کالس سوم تا پنجم در روستایی در کردستان، کتاب در 

کتابخانه کانون فرهنگی سن دیگو موجود است.
• چنین کنند بزرگان – ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری؛ طنز تاریخی که مقدمه 

مترجم نیز به صورت طنز نوشته شده؛ این مقدمه به همراه بخشی از »خئوپس« 
برای شرکت کنندگان خوانده شد.

• کانادا جای تو نیست )مجموعه داستان کوتاه( – فرشته توانگر؛ داستان آخر، »گربه ها«، 
مورد بررسی قرار گرفت.

• دوقلوهای سه گانه )دفتر بزرگ، مدرک، دروغ بزرگ( – اثر آگوتا کریستف، ترجمه 
اصغر نوری، انتشارات مروارید؛ در مورد کتاب اول )دفتر بزرگ( صحبت شد؛ 

نویسنده این داستان ها را با سبک مینیمالیسم نگاشته است؛ نثر ساده و عجیب در 
بیان وقایع وحشتناک و تکان دهنده مانند هولوکاست؛ طنز تلخ در بیان واقعیت ها؛ 

با ترجمه و نگارش فارسی بسیار خوب و روان
• کلنل – محمود دولت آبادی، ترجمه به انگلیسی توسط  Tom Patterdale؛ 

زیبایی نثر فارسی دولت آبادی در ترجمه انگلیسی چندان پیدا نیست؛ سبک 
نوشتاری مانند »جای خالی سلوچ« است؛ تعلیق در زمان داستان و تک گویی از 
مشخصه های داستان است؛ ماجرای سرهنگی که همسر خود را به دلیل خیانت 

کشته است با بن مایه تجربه از دست دادن فرزند؛ بخشی از بیوگرافی محمود دولت 
آبادی و گزارشی از آثار او نیز ارائه گردید.

در انتهای یک شعر بهاری سروده یکی از شرکت کنندگان توسط وی دکلمه شد.

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.

گزارش انجمن کتاب 
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افقی

جدول 157  

عمودی

1 ـ خفاش ـ  محل نمایش فیلم ـ  مردم تازی 2 ـ  شهاب سنگ ـ  فشار سنج 
3 ـ  چاه کهنه ـ  سفید آذری ـ  دریچه هوا در موتور اتومبیل ـ  اشاره به دور 

4 ـ  آغوش ـ  ناپاکی ـ  شخص مبهم ـ  برگ برنده 5 ـ  داستان کوتاه ـ  حقه 
و کلک ـ  خدشه دار 6 ـ  نیست و نابود ـ  به کار خوشنویس آید ـ  اسباب 
ورزش 7 ـ  از نهاد برآید ـ  تیر و کمان رستم ـ  نوعی ماهی ـ  زانوان 8 ـ  
کسی که در روستا سوار اسب شود 9 ـ  همگی، کل ـ  پوسیده ـ  لباس ـ  

علوفه ای مخصوص گاو 10 ـ  قیصر ـ  نمونه ـ  وسیله پاک کردن بین دندان 
11 ـ  از اجزای شیرینی ـ  قفل قدیمی ـ  خواهش کردن 12 ـ  از جشن های 
باستانی ـ  کدو تنبل ـ  این عدسی نور را پراکنده می کند ـ  چنین بزی گله 

ای را بیمار کند 13 ـ  نوعی خار که از آن کتیرا می گیرند ـ  ارفاق، پیش مزد 
ـ  یازده ـ  دختر لری 14 ـ  غشای خارجی قلب ـ  جلوه ظاهری 15 ـ  زاپاس ـ  

جمع نافله ـ  آخر،پایان.

 1 ـ سیاه زخم ـ  گوش دادن به صدای شش ها و تشخیص عوارض ریوی 
به وسیله گوشی پزشکی 2 ـ  کنایه از سخن بی معنی ـ  اصیل و نجیب 3 ـ  

مظهر سبکی  ـ  آماده شدن برای حمله ـ  بلدرچین ـ  عدد گلر 4 ـ  از حروف 
یونانی ـ  محل فیلمبرداری،استودیو ـ  برکت، افزونی ـ  آسیب، عیب 5 ـ  ماه 
نو ـ  فریاد بلند ـ  از جزایر ایران 6 ـ  ایمان قلبی، اعتماد ـ  برودت ـ  وسیله 

رفت و روب 7 ـ  عدد شش عرب ـ  انصاف، عدل ـ  خطر کردن ـ  صدا و آواز 
8 ـ  از انواع ابرها 9 ـ  خبر تازی – دنبال – گاز تنفسی ـ  گوسفند بی دنبه 

10 ـ  نقاب، روبند ـ  ساز معروف ارامنه ـ  محبوب زیبا 11 ـ  فیلسوف هلندی  
ـ  پابرجا و استوار – نویسنده 12 ـ  اثر ساموئل بکت ـ  رخسار ـ  بندر اوکراین 
ـ  درختی پایا از تیره زیتونیان 13 ـ  باران ریزه ـ  کارمند ـ  مادر تازی ـ  صنم 
14 ـ  بانی ترکیه جدید ـ  از آثار دیدنی و باستانی استان گلستان 15 ـ  اثری از 

آندره مالرو فرانسوی ـ  پیشرفت کردن. 
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در آخرین سکانس فیلم »قصه ها«، حبیب رضایی که نقش یک مستند ساز 
توی  فیلمی  »هیچ  گوید  می  دوستانش  از  یکی  به  کند،  می  ایفا  فیلم  در  را 
کمد نمی مونه، باالخره یه روزی، یه جایی مردم اون فیلم رو می بینن.« این 
دیالوگ در پایانبندی فیلم اشاره ای مستقیم به سرنوشت فیلم »قصه ها« دارد. 
آخرین ساخته رخشان بنی اعتماد هیچ گاه در ایران اکران نشد. بنی اعتماد و 
سایر عوامل فیلم بارها تالش کردند تا فیلم نمایش داده شود، اما هر بار ایراد 
جدیدی به فیلم گرفته شد. حتی چند نمایش محدود آن در جشنواره فیلم فجر 
جنجال آفرید و در آخر وزارت ارشاد فیلم را توقیف کرد. رخشان بنی اعتماد 
در یکی از جلسات مطبوعاتی در مورد توقیف فیلم خود ابراز ناراحتی کرد و در 
آخر خطاب به وزارت ارشاد گفت »هیچ فیلمی توی کمد نمی مونه. بالخره یه 
روزی، یه جایی مردم اون فیلم رو می بینن.« درست یک سال پس از آن جلسه، 
»قصه ها« به بخش رقابت های اصلی جشنواره ونیز راه یافت و رخشان بنی 
اعتماد جایزه بهترین فیلمنامه را در این جشنواره از آن خود کرد. پس از این 
موفقیت چشمگیر، فیلم به جشنواره های دیگری از جمله جشنواره تورنتو، سن 

فرانسیسکو و … راه یافت و واکنش های بسیار مثبتی در پی داشت.
»قصه ها« شامل هفت داستان کوتاه است، و هر داستان در واقع ادامه یکی از 
فیلم های قبلی بنی اعتماد است. شخصیت های »قصه ها« همان شخصیت 
بازی«، و …  آبی«، »خون  فیلم های »نرگس«، »گیالنه«، »روسری  ها در 
هستند، با این تفاوت که مدتی از زندگی شان گذشته است. به عنوان مثال 
اولین داستان فیلم با قصه مرتضی آغاز می شود که به تازگی از زندان آزاد شده و 
برای امرار معاش مسافرکشی می کند. با گوش دادن به درد و دل های مرتضی، 
مواجه شدنش با دختر همسایه و صحبت هایش با طوبی )مادرش( می فهمیم 
که با شخصیت های فیلم »زیر پوست شهر« مواجه هستیم. در واقع ما در »قصه 
ها« سرنوشت شخصیت های فیلم های بنی اعتماد را می بینیم. نکته جالبی که 
در فیلم وجود دارد رویارویی ما با تحوالت شخصیت های فیلم است؛ گویی که 
همه این آدم ها بخشی از زندگی ما بوده اند و هم اکنون درد ها و رنج هایشان 

بیشتر برای مان قابل درک است. 
فیلم اشاره مستقیمی به مشکالت و ناهنجاری های جامعه امروز ایران دارد. 
در یکی از اپیزود ها ما شاهد مشکالت مردمی هستیم که روزهای زیادی را در 
دادگستری سپری می کنند بدون آن که کوچکترین گره ای از کارشان باز شود. 
در همین اپیزود، بنی اعتماد بی مسئولیتی و بی تفاوتی مسووالن رسیدگی به 
پرونده ها را به خوبی نشان می دهد. مثال زمانی که یک کارمند بازنشسته که 
با ظاهری کامال رسمی و مرتب در حال بازگو کردن مشکل اش است، مسئول 
پرونده دائما با تلفن همراه خود بازی می کند، و زمانی که دیگر حوصله گوش 
کردن به فرد مورد نظر را ندارد او را نیم ساعت زودتر از ساعت اداری بیرون کرده 
و هنگامی که با مخالفت او مواجه می شود ماموران حراست را خبر می کند. 
در همین یک سکانس به خوبی می بینیم که چگونه یک نظام بی بند و بار و 
فاسد مسئول رسیدگی به نیازهای مردم است. یا این که درهمان بخش هایی 
از فیلم »قصه ها« که حبیب رضایی در نقش یک مستندساز در حال مصاحبه 
با کارگردان معترض است، ناگهان وقتی یکی از ماموران حراست دوربین این 
مستندساز را می بیند داد می زند »دوربین. این دوربین را بگیرید!« این صحنه 
از فیلم در نمایشی که با حضور تعدادی از کارگردانان و منتقدان مطرح برگزار 
شد با واکنش مثبت روبرو شد و تحسین آنان را در پی داشت. گویی این صحنه 
از فیلم استعاره ای است از همه مشکالتی که مدیران و مسئوالن با سینما و 
دوربین سینما داشته اند؛ مسئوالنی که همیشه از دوربین ترسیده اند. شاید 
همین ترس باعث شده تا »قصه ها« با همان وضعیت عجیب و غریبی که درباره 

پروانه نمایش فیلم ذکر شد مواجه شود.
موج تفکر فمینیسم از دیگرموارد مهم فیلم است. زنان فیلم »قصه ها« قربانی 
ظلم مردان هستند، و فیلم سیاهی وضعیت زندگی زنان در ایران را به خوبی 
به نمایش می گذارد. در اپیزود اول، محبوبه به خاطر برادر معتادش از خانه 
فرار کرده و به یک زن روسپی تبدیل شده است. در اپیزود دوم طوبی، کارگر 
بیسوادی که حقوقش ضایع شده، قربانی خشونت مردان در کارخانه می شود. 
در اپیزودی دیگر صورت نرگس به دست شوهر معتادش سوزانده می شود. و یا 
نوبر با وجود از خودگذشتگی های فراوان، قربانی شک شوهرش می شود. در 
فیلم بنی اعتماد هیچ زن موفقی وجود ندارد، چون این جامعه مردساالر امکان 

زندگی به زنان را نمی دهد. با تمام این اوصاف زنان فیلم به هیچ عنوان زنان 
ضعیفی نیستند؛ آن ها تمام تالش خود را می کنند تا مستقل و استوار باشند. 

قصه  روایت  در  را  اعتماد  بنی  رخشان  سینما  خوب  بازیگران  از  زیادی  تعداد 
های فیلم همراهی کردند. مهدی هاشمی در نقش یک کارمند بازنشسته بسیار 
خوب درخشیده است. اوبا فن بیان مناسب، استیصال یک کارمند که مدت ها 
پیگیرکارش بوده است را به تصویر می کشد. پیمان معادی بیشتر با نگاهش بازی 
می کند؛ به عنوان مثال در آخرین سکانس فیلم، زمانی که از آینه جلوی ماشین 
سارا را نگاه می کند، یکی از زیباترین لحظات فیلم را رقم می زند. در کنار آنها 
صابر ابر با این که فقط در چند دقیقه از فیلم حضور دارد، بسیار خوب نقش یک 
شوهر معتاد و مستبد و در عین حال تنها و عاشق را بازی می کند. فاطمه معتمد 
آریا، که ادامه نقش معروفش را در »روسری آبی« ایفا می کند، بسیار واقع گرایانه 
زنی مستقل و مسئول را به تصویر می کشد. و گالب آدینه بی شک یکی از بهترین 
بازی های عمرش را انجام داده است؛ زنی بیسواد که پس از گذشت چند سال 
هنوز از تالشش برای گرفتن حقوق عقب مانده دست نکشیده است و پا به پای 

مردان در تمام اعتراضات شرکت می کند. 
فیلم »قصه ها« بازگشت رخشان بنی اعتماد به سینما بعد از هفت سال محسوب 
می شود و از این جهت حائز اهمیت است. این بازگشت می تواند نوید این باشد 
که بنی اعتماد فیلم های تازه ای را برای ساخت در نظر دارد. بدون شک او یکی از 
بهترین های سینمای ایران است، و در زمینه زنان فیلم های مهمی ساخته است. 
نگاه عمیقش به زندگی زنان و شناخت درستش از زندگی آنها بنی اعتماد را به 
یک چهره بین المللی تبدیل کرده است. به امید روزی که »قصه ها« در ایران به 
نمایش درآمده و در »کمد« نماند! هر چند که »هیچ فیلمی توی کمد نمی مونه؛ 

باالخره یه روزی، یه جایی مردم اون فیلم رو می بینن! 

قصه ها
کارگردان: رخشان بنی اعتماد 

سال تولید: 13۹0

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  30 دالر

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

ی
مد

اح
یا 

تان




