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یادداشت
آیا جای نگرانی هست؟

علی صدر

چند هفته قبل وقتی کنگره آمریکا مجبور به تصمیم گیری درباره ادامه برنامه استراق سمع بود ،موارد بسیاری،
که ناگفته هم نبود برمال شدند .برنامه استراق سمع بخشی از مصوبه قانون «پتریات اکت» بود که هر از چندی
باید ادامه آن به تصویب کنگره برسد وگر نه ملغی می شود .این قانون که ترجمه فارسی آن شاید «قانون
وطنخواهی» باشد بالفاصله بعد از فاجعه یازدهم سپتامبر با دستپاچگی نوشته شد و توسط اکثر نمایندگان ،که
به اعتراف خودشان فرصت خواندن آنرا هم نداشتند ،به تصویب رسید .این قانون ،به خصوص قسمت استراق
سمع عمومی آن ،بارها و بارها به چالش قانونی کشیده شده است .یادآور می شوم که آقای اسنودن ،که اکنون در
مسکو پناه گرفته ،عامل موثری بود در برمال شدن این قانون .در این جا قصد نیست که به کم و کیف این قانون
بپردازم ،تنها می خواستم اشاره کنم در دفاعی که دولت از این قانون می کرد معلوم شد که در عمل تنها حقوق
شهروندی عموم مردم زیر پا گذاشته شده و گرنه حتی یک نمونه قابل توجه از کارآیی این قانون برای جلوگیری
از «تروریسم» هم ذکر نگردیده است .در تمام این چهارده سال ،دولت توجه مردم را به «افراط گرایان اسالمی»
جلب کرده است .وحشت و ترسی که از آنها ،به درست یا غلط ،در دل مردم از طریق رسانه ها و سیاستمداران
ایجاد کرده اند توجیه گر بسیاری عملکردهای غیرقانونی از جمله زندانی کردن و شکنجه افراد گرفته تا جاسوسی
و استراق سمع عمومی بوده است .مطلبی که کمتر در رسانه ها مطرح می شود و یا نمایندگان و سیاستمداران
به آن اشاره می کنند ،وجود عملیات گروه های دست راستی افراطی است که به ویژه طی سال های اخیر ،نه
تنها کنترل و متوقف نشده بلکه رشد فوق العاده ای هم داشته اند .طبق آمار اداره امنیت ملی آمریکا تعداد
عملیات تروریستی که بین سال های  2002تا  2013در آمریکا صورت گرفته رقمی حدود  67مورد بوده است .از
این تعداد فقط سه نمونه کار گروه های افراطی اسالمی و بقیه کار گروه های نژادپرست و «نفرت» بوده است.
ممکن است تصور شود که گروه های نفرت و نژادپرستان سفید پوست همیشه بوده اند و حداکثر کاری که می کرده
اند در حد کتک زدن سیاه پوستان ،قهوه ای پوستان یا هم جنس گرایان ها بوده است .ولی در مصاحبه ای که
یکی از مسئولین اف بی آی در مورد گروه های نفرت انجام شده وی به توطئه ای اشاره می کند که در سال 2009
خنثی شده بود .طی آن قرار بود یکی از این گروه ها پاالیشگاهی را در تگزاس منفجر کند که در صورت موفقیت،
شدت انفجار باعث انهدام شهر مجاور با بیش از سی هزار نفر جمعیت می شد .یعنی رقمی به مراتب باالتر از
فاجعه یازدهم سپتامبر! مطمئنم اکثر شما این قضیه را در هنگام وقوع نشنیده اید.
از زمان روی کار آمدن پرزیدنت اوباما تعداد گروه های نفرت به طرز بی سابقه ای افزایش یافته اند .طبق آمار
منتشر شده توسط * SPLCدر زمان پرزیدنت بوش تعداد این گروه ها در کشور بین  130و  170نوسان می کرده
است .در سال  2009با انتخاب آقای اوباما تعداد به  512و در سال  2012به  1360می رسد ،یعنی ده برابر .بر
طبق همین آمار تعداد گروه های ضد دولتی در سال جاری  874برآورد شده است .این گروه ها عمدتا مسلح هم
هستند ،آن هم با سالح های جنگی! صحبت از اسلحه کمری و تفنگ شکاری نیست ،صحبت از تیربار و نارنجک
انداز و انواع مسلسل و بمب است .سال گذشته در جنوب ایالت نوادا یک نمایش قدرت به اجرا در آمد که رسانه
ها برای یک دو روز به آن پرداختند ،و دوباره به فراموشی سپرده شد .قضیه بر محور شخصی به نام «کالیوباندی»
بود که از پرداخت اجاره زمین های دولتی که برای گاوچرانی استفاده می کرد سرباز زد .دولت برای اجرای حکم
تعدادی از گاوهای او را به حکم دادگاه مصادره کرد .با اعتراض وی و اظهار این که او اصال دولت مرکزی را
قبول ندارد و با انتشار این خبر از رادیوهای راست گرا ،طی چند روز صدها نفر مسلح برای دفاع از او به منطقه
آمدند و سرانجام دولت را به عقب نشینی واداشتند .دلیل این که چرا به این گروه های مسلح «تروریست» اطالق
نمی شود را نمی دانم ،ولی می دانم که گروهی از سیاستمداران و برخی سازمان های با نفوذ مثل ان آر ای از
این گونه افراد و گروه ها ،اگر نه به طور علنی بلکه بطور ضمنی ،حمایت می کنند.
باید اعتراف کنم که در این هفت هشت سال گذشته به همان نسبت که گروه های راست افراطی ،از گروه های
نفرت گرفته و یا ضد دولتی ها ،رشد کرده اند ،جامعه ما و بخصوص اقشار میانی آمریکا به آینده امیدوارتر شده
و دیدگاه مثبتی را به شرایط اجتماعی و دولت پیدا کرده اند .بهبود وضع اقتصادی ،کاهش تنش های اجتماعی،
پایان یافتن جنگ های عراق و افغانستان و نظایر آن باعث خوشبینی به روند سیاسی ـ اجتماعی گردیده است.
آیا این خوش خیالی است؟ آیا واقعا قانون و سیستم حاکم بر آمریکا قادر است همیشه از حقوق اقلیت ها حمایت
کند؟ آیا نیروهای انتظامی ،به خصوص پلیس ،که این روزها در شهرهای مختلف آمریکا به خاطر رویکردهای
نژادپرستانه به زیر ضرب رفته است ،قادرند از حقوق ما و اقلیت های دیگر دفاع کنند؟ قصد من به هیچ وجه
ایجاد بدبینی و ترس نیست ،بلکه نیت این است که توجه شما را به وقایعی که در اطراف ما می گذرند ـ و توان
آن را دارند که در زندگی ما اثر گذار باشند ـ جلب کنم .آیا صلح و آرامش نسبی حاکم پوسته نازکی است که با
افتادن آن چهره خشن ،نژاد پرست ،تبعیض گرا و نفرت از غیر آشکار می شود .و یا این که با اتکا به قانون و
حمایت از نمایندگانی که طرفدار تساوی نژادی ،جنسی و مدافعین اقشار میانه و محرومین جامعه هستند می
توان فرصت رشد و غالب شدن افراطیون را از آنان گرفت؟ این کاری است کامال عملی .بزرگترین عامل رشد
گروه های نژادپرست و نفرت ناآگاهی است .می توان با حمایت کردن از سازمان های مدافع حقوق بشر به مردم
آگاهی داد و روی سیاستمداران فشار گذاشت تا زمینه رشد گروه های افراطی و نفرت را هرچه بیشتر محدود
کنند .دیدیم که فشار روی نمایندگان کنگره باعث شد تا قوانین مغایر با آزادی های فردی و اجتماعی ـ مثل
همین قانون استراق سمع ـ نتواند به تصویب برسد .بنابراین جای امیدواری وجود دارد ،فقط باید هشیار بود.
)*SPLC (Southern Poverty Law Center
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کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
اعضای هیات مدیره
افشین عسگریان نهاوندی ،سارا عالقه بند،
آناهیتا بابایی ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،بهار باقرپور،
لیسا هیلدرت ،گیتی نعمت اللهی ،محمود رضا پیروزیان،
فریده رسولی ـ فاضل ،عبدی سلیمی و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی،
سعید نوری بوشهری ،لیسا هیلدرت و راشل تیت
سردبیر :علی صدر
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

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

9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام 7407 :ـ)619( 374

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

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

تلفن9355 :ـ)858( 552
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.
طرح روی جلد :سعید جاللی
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اخبار کانون
گزارش ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
نشست ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان در تاریخ  17ماه می سال  2015میالدی
در محل مدرسه ایرانیان سن دیگو واقع در دبیرستان مانت کارمل و با حضور
جمعی از اعضای کانون برگزار شد.
جلسه با خوشآمدگویی به اعضا توسط آقای حمید رفیع زاده ،رییس هیئت
مدیره دوره گذشته ،آغاز و با ارائه گزارش های دوره ای کمیته های مختلف
کانون اعم از ساختمان ،مالی ،مدرسه و پیک توسط سرپرستان و همکاران
این کمیته ها ،آقای حمید رفیع زاده ،آقای علی صدر و خانم فریبا باباخانی ـ
قاضی ادامه یافت .سپس کاندیداهای دوره جدید هیئت مدیره کانون به معرفی
خود پرداختند .پس از پایان رای گیری ،شمارش آرا آغاز گردید و نتایج آن به
شرح زیر اعالم گردید:
خانم ها سارا عالقه بند ،فریده رسولی ـ فاضل و آقای محمود رضا پیروزیان به
عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و خانم ها گلسا ثریا و لیسا هیلدرت به عنوان
اعضای علی البدل انتخاب شدند.
کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو به این دوستان خوشآمد گفته و امید است
سه سال آینده با همکاری این عزیزان بسیار پر بار و ثمر بخش باشد.
هیئت مدیره کانون در سال گذشته
1ـ افشین عسگریان نهاوندی 2ـ آناهیتا بابایی 3ـ فریبا باباخانی ـ قاضی 4ـ بهار
باقرپور 5ـ فریده فاضل 6ـ گیتی نعمت اللهی7ـ حمید رفیع زاده 8ـ عبدی
سلیمی 9ـ گلسا ثریا 10ـ لیسا هیلدرت 11ـ نگار نکویی
اعضای مشاور
1ـ شهربانو استخری 2ـ سعید جاللی 3ـ رزیتا باقری 4ـ شهال صالح

هیئت مدیره در سال گذشته ،جهت دستیابی به اهداف کانون جمع ًا دوازده
جلسه برگزار نمود و در اولین جلسه هیئت اجرایی و کمیته های مختلف کانون
را بدین شرح انتخاب نمود:

هیات اجرایی
رییس هیات مدیره :حمید رفیع زاده
نایب رییس :فریبا باباخانی ـ قاضی
منشی :گلسا ثریا
خزانه دار :بهار باقرپور
مدیر مدرسه ایرانیان :علی صدر

کمیته آموزش :علی صدر ،رزیتا باقری و فریبا باباخانی
کمیته فرهنگی و هنر :عبدی سلیمی ،سعید جاللی،گلسا ثریا ،علی صدر،
آناهیتا بابایی و نگار نکویی

کمیته عضویت و روابط عمومی :فریبا باباخانی ـ قاضی ،گیتی نعمت اللهی،
بهار باقرپور ،لیسا هیلدرت ،علی صدر و شهرزاد جوالزاده

کمیته انتشارات :علی صدر ،سعید جاللی ،شهری استخری ،آناهیتا بابایی،
بهنام حیدری ،شقایق هنسن ،مریم ایروانیان ،شهرزاد جوالزاده ،رضا خبازیان،
آریا فانی ،سعید نوری بوشهری و ریچال تیت
کمیته بورس های دولتی :حمید رفیع زاده ،شقایق هنسن ،رزیتا باقری و
شهرزاد جوالزاده

کمیته گلریزان :حمید رفیع زاده ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،آناهیتا بابایی ،افشین
عسگریان نهاوندی ،علی صدر ،شقایق هنسن ،شهال صالح ،شهری استخری
و شهرزاد جوالزاده کمیته خیریه :گیتی نعمت اللهی ،شهری استخری ،فریبا
باباخانی ـ قاضی ،فریده فاضل و عبدی سلیمی
کمیته قوانین :فریده فاضل ،شقایق هنسن و بهار باقرپور

کمیته مالی :بهار باقرپور ،حمید رفیع زاده ،فریبا باباخانی ـ قاضی و شهرزاد
جوالزاده
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کمیته ساختمان :فریبا باباخانی ـ قاضی ،شهال صالح ،علی صدر،سعید جاللی،
فریده فاضل ،عبدی سلیمی ،حمید رفیع زاده ،رزیتا باقری و شهرزاد جوالزاده
گزارشی از فعالیتهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی کانون در سال گذشته:
1ـ کانون فرهنگی ایرانیان سال پربار و بسیار موفقی را با برگزاری یا همکاری
در برگزاری برنامه های زیر پشت سرگذاشت .این فعالیت ها برای اطالع مجمع
عمومی اعالم می شود:
سال  2015ـ2014
1ـ بزرگداشت استاد لطفی با همکاری انجمن متخصصین
2ـ کنسرت موسیقی ایرانی با هنرمندی خانم سپیده رییس سادات
3ـ همکاری با انجمن زنان در برگزاری بیست سال کنفرانس پژوهش های زنان
4ـ کالس آشنایی با قوانین اقامت و تابعیت آمریکا
5ـ جشن مهرگان در مرکز ایرانیان
6ـ کنسرت گروه ُدرناب در مرکز ایرانیان
7ـ کنسرت سنتور همکاری با آکادمی هنر هند
8ـ جشن یلدا در رستوران صوفی با هنرمندی رویا
9ـ دو شب کنسرت استاد حسین علیزاده در مرکز ایرانیان
10ـ بازخوانی داستان های کوتاه چخوف با پارسا پیروزفر
11ـ همکاری در برگزاری کنسرت سوران با انجمن متخصصین ایرانی
12ـ برگزاری جشن روز جهانی کودک با همکاری بنیاد کودک و خیریه یک دالر در ماه
13ـ همکاری با یکی از مدارس سن دیگو برای برگزاری بازار خیریه هنری
14ـ سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن در مدرسه ایرانیان
15ـ جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
16ـ چهارشنبه سوری با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران
17ـ جشن نوروزی کانون فرهنگی و انجمن متخصصین ایرانی در هتل مریات الهویا
18ـ جشن نوروزی در کتابخانه های پاوی ،فوراس رنچ و الکاهن
19ـ سیزده به در با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران
20ـ روز فرهنگ های گوناگون در میرا کوستا کالج
21ـ برپا کردن هفت سین و نمایشگاه تاریخ ،ادبیات و هنرهای ایرانی در هفت
کتابخانه عمومی سن دیگو
22ـ سری کالس های بازیگری با پارسا پیروزفر در مرکز ایرانیان
23ـ فستیوال فرهنگ های گوناگون در بلبوا پارک
24ـ دوازده جلسه نمایش فیلم و گفتگو در اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان
25ـ دوازده جلسه ٌجنگ فرهنگی در دومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان
26ـ شش جلسه کارگاه تصنیف خوانی توسط کورش تقوی
27ـ برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرمندان محلی
28ـ کالس های هنردرمانی در مرکز ایرانیان دومین شنبه هر ماه
29ـ برگزاری کارگاه دف توسط علی صدر
30ـ برگزاری کالس های سه تار توسط کورش تقوی
31ـ برگزاری کالس های تنبک توسط میالد جهادی
32ـ کالس های یوگا توسط دکتر نهاوندی در مرکز ایرانیان
33ـ همکاری با موزه هنر سن دیگو ،بلبوا پارک برای گشایش سالن پرشیا در موزه
34ـ همکاری با موزه هنر سن دیگو ،بلبوا پارک برای ترمیم آثار باستانی ایران
در سالی که گذشت کانون فرهنگی ایرانیان با تالش و کوشش دست اندرکاران
کمیته انتشارات ،توانست «پیک» را که مهمترین رسانه گروهی کانون می باشد
با محتوای بهتر در دسترس همگان قرار دهد .هم اکنون پیک هر دو ماه با تیراژ
 6000نسخه در چندین مرکز در سراسر سن دیگو و در بخشی از اورنج کانتی،
لس آنجلس ،شمال کالیفرنیا ،واشنگتن دی سی ،مریلند ،داالس ،شیکاگو و
بسیاری از شهرهای دیگر پخش می شود .با باال بردن کیفیت چاپ و محتوای
مقاالت ،پیک به صورت یکی از شناخته شده ترین و پرخواننده ترین رسانه های
فرهنگی و اجتماعی ایرانی در جنوب کالیفرنیا درآمده است
عضویت ـ در سالی که گذشت کانون تبلیغ در وب سایت خود را برای تشویق
به عضویت در کانون فرهنگی ادامه داد .اعضای کانون با داشتن کارت عضویت

مشمول تخفیف های ویژه برای برنامه های مختلف کانون و تخفیف از بعضی
از مراکز تجاری شدند .لیست کامل این مراکز در وب سایت کانون به ثبت می
رسد.
در سالی که گذشت بسیاری از برنامه های کانون در رادیو ِکی پی بی ِاس در
سن دیگو و ِکی آی آر ِان در لس آنجلس و همچنین در سایت آرت اند سول سن
دیگوُ ،کدام دات کام ،چه خبر دات کام و ایران هات الین اعالم شد .این برنامه ها
نه تنها برای ایرانیان ،بلکه برای جوامع فرهنگی دیگر نیز اجرا می شود.
کانون فرهنگی ایرانیان در سال گذشته همکاری خود را با سازمان برق و گاز
شهر سن دیگو در مورد صرفه جویی انرژی و هزینه آن و همچنین اطالع رسانی
همگانی ادامه داد.
هزاران نفر در سراسر دنیا با دیدار از وب سایت کانون در جریان فعالیت های
ما قرار گرفته و توانستند مجله پیک را بصورت الکترونیکی دریافت کنند.
مراجعه کنندگان به تارنمای کانون می توانند از طریق این شبکه ،حق عضویت،
خریداری بلیط و پرداخت کمکهای مالی خود را انجام دهند.
مرکز ایرانیان طی سال گذشته میزبان برنامه های فرهنگی متنوع کانون و دیگر
سازمان های غیر انتفاعی بوده است .کتابخانه کانون با بیش از چهار هزار جلد
کتاب در خدمت فرهنگ دوستان عزیز است.
مدرسه ایرانیان بیست و هفتمین سال فعالیت خود را در دو شعبه برگزار کرد.
امسال در مدرسه ایرانیان  225دانش آموز به فراگیری زبان فارسی و هنرهای
ایرانی پرداختند .مدرسه ایرانیان عالوه بر آموزش زبان فارسی ،برنامه های
سالیانه نوروزی خود را با موفقیت بسیار برگزار نمود .مراسم جشن پایان سال
تحصیلی در هفتم ماه جون اجرا شد .امسال نیز هر دو شعبه مدرسه (پنجشنبه
ها و یکشنبه ها) در یک محل ،در مدرسه مانت کارمل تشکیل شد .در شعبه
اول مدرسه جمعا  17کالس برای دانش آموزان و نوجوانان وجود دارد که در
سه سطح ابتدایی ،میانه و پیشرفته فارسی می آموزند .یک کالس نیز برای
بزرگساالن و دو کالس به کودکستان و همچنین کالس های رقص و دف نوازی
برای بزرگساالن (والدین) تخصیص داده شده است .کالس های فوق برنامه
نظیر رقص و تئاتر ،اورف و سه تار نیز ارائه می شوند .در شعبه دوم جمعا 5
کالس درس وجود دارند که در سطوح ابتدایی ،میانه و پیشرفته به آموزش
زبان و فرهنگ فارسی می پردازند .مدرسه ایرانیان در نظر دارد با ایجاد شبکه
ارتباطی فعال با دیگر مراکز آموزش فارسی در آمریکا و نهایتا نقاط دیگر جهان،
به تبادل تجربه و مطالب آموزشی اقدام نماید.
3ـ هنرستان رقص های ملی ایران با بیش از  40هنرآموز به سرپرستی خانم
صبا برجیان به فعالیت خود در زمینه ترویج هنر رقص ایرانی ادامه داد و در
جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان ،جشن نوروزی مدرسه ایرانیان ،و جشن
نوروزی ایستا در یو سی اس دی هنرنمایی کرد.
4ـ بنیاد خیریه کانون فرهنگی ایرانیان یکی از نهادهای کانون می باشد که
برای جمع آوری کمک های مالی برای کارهای خیریه به وجود آمده است .در
سالی که گذشت این نهاد موفق به یاری رساندن به خانواده های مهاجر نیازمند
ایرانی شد .همچنین همیاران کانون ،کمک به دو نوجوان بی سرپرست در سن
دیگو را که در سال گذشته آغاز شده بود ،ادامه دادند .این پروژه در تقویم کانون
فرهنگی ایرانیان یک پروژه طوالنی مدت است .همچنین با کمک همیاران،
کانون پروژه کمک به کودک سه ساله بیمار و مهاجر ایرانی را آغاز کرده است.

اولین جلسه ماهیانه هیئت مدیره کانون پس از انتخابات هفدهم ماه می 2015
برگزار شد .کمیته های جدید تشکیل شدند و رای گیری برای انتخاب هیات اجرایی
انجام پذیرفت.
هیات اجرایی کانون فرهنگی ایرانیان 2015
رئیس هیات مدیره  :فریبا باباخانی ـ قاضی
نایب رئیس هیات مدیره :آناهیتا بابایی
رئیس امور مالی :بهار باقرپور
منشی هیات مدیره :فریده فاضل
سایر اعضای هیات مدیره :افشین عسگریان نهاوندی ،سارا عالقه بند ،محمود رضا
پیروزیان ،گیتی نعمت اللهی ،عبدی سلیمی.
اعضای علی البدل :گلسا ثریا و لیسا هیلدرت
هیات مشاوران کانون :شهری استخری ،سعید جاللی ،رزیتا باقری ،شهال صالح،
شقایق هنسن و حمید رفیع زاده
مدیر مدرسه ایرانیان سن دیگو :علی صدر
سرپرست هیات تحریریه پیک :علی صدر
رئیس دفتر کانون :شهرزاد جوالزاده
سرپرست کمیته فرهنگ و هنر :عبدی سلیمی
سرپرست کمیته عضویت و روابط عمومی :فریبا باباخانی ـ قاضی
سرپرست کمیته وام دولتی :بهار باقرپور
سرپرست کمیته گلریزان  :فریده فاضل
سرپرست کمیته مرکز ایرانیان :فریبا باباخانی ـ قاضی
سرپرست کمیته امور خیریه :گیتی نعمت اللهی
سرپرست کمیته نوروز :بهار باقرپور
هینت مدیره کانون از تمامی اعضای عالقمند دعوت می کند تا با توجه به عالقه و
استعدادهای خود به کمیته های مختلف کانون بپیوندند.

سپاس ویژه
ِ
بدین وسیله از اعضای هیئت مدیره دوره گذشته ،که امروز دوره خدمت آنها
در هیئت مدیره کانون رسم ًا به اتمام می رسد ،صمیمانه تشکر و سپاسگزاری
می نماییم و آرزومند پیروزی آنان هستیم .امید است این افراد ،با عضویت در
کمیته های مختلف اجرایی به همکاری با کانون فرهنگی ایرانیان ادامه دهند.
اسامی این افراد به این قرار است :خانم ها :فریده فاضل ،گلسا ثریا ،لیسا
هیلدرت و نگار نکویی و آقای :حمید رفیع زاده.
افرادی که می توانند خود را دوباره کاندیدای هیئت مدیره کانون بنمایند به قرار
زیر است :خانم ها فریده فاضل ،گلسا ثریا و لیسا هیلدرت
****************
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

تجدد یا مدرنیته؟
چند روزی است به این دو واژه پر معنای "تجدد و مدرنیته" می اندیشم که در سالهای
اخیر موضوع بحث های بسیاری نیز هستند .قبل از پرداختن به اصل موضوع ،بد نیست
با هم مروری کنیم به تصویری که در ذهن ما از انسان دیروز و امروز نقش می بندد.
انسان دیروز یا به عبارتی انسان خوب دیروز ،انسانی بود که سرش کم و بیش ،در
کار خودش بود .صبح ها از خانه بیرون می زد تا با تالشی پیگیر ،لقمه نانی به
کف آورد و به غفلت نخورد .وی با همسایگان همزیستی مسالمت آمیزی داشت و
با اهل خانه اش با دلسوزی و مهربانی رفتار میکرد .هیچکس صدای بلندش را در
بیرون از حریم خانه نشنیده بود .جانش بود و خانواده اش .روزهای تعطیل ،دست
زن و بچه را می گرفت و با بقچه ای در زیر بغل راهی صحرا می شد .با بچه ها الک
دولک بازی می کرد یا آنها را چندماه یک بار به سینما می برد .در مجموع ،انسان
خوب دیروز در خدمت خانواده بود .گاه نیز جارو به دست می گرفت و جلوی در
خانه را جارو میزد یا اگر ماشین لکنته ای هم برای ایاب و ذهاب اش تهیه کرده
بود ،روزهای تعطیل به شستن و تمیز کردن اتومبیل اش می پرداخت .در کل ،ادم
دست و پا به خیری هم بود و بارها در نیمه های شب که همسایه ای مریض میشد
در رساندن وی به درمانگاه چند خیابان پایین تر ابایی نداشت .این انسان دیروز،
خانم مهربانی هم داشت که نه تنها با خانمهای در و همسایه سالم و علیک گرمی
رد و بدل می نمود بلکه دست پخت اش هم زبانزد بود .اگر گاهی غذای نوبری هم
تهیه دیده بود مقداری را در بشقاب می گذاشت و برای چند همسایه دور و بر تحفه
می برد .صحبت اش هم این بود که شاید بوی غذای نوبری اش در کوچه پیچیده
باشد و خدای نکرده دهان کسی آب افتاده باشد .بر و بچه های این خانواده نمونه
نیز همیشه به همسایگان بزرگ تر سالم میکردند و هیچگاه در ساعات بعد از ظهر
در کوچه فوتبال گل کوچیک بازی نمی کردند تا خواب و راحت دیگر همسایگان را
مخدوش نمایند .شکستن شیشه ها و یا زبانم الل به صدا درآوردن زنگ در خانه
ها و فرار را بر قرار ترجیح دادن هم اصال و ابدا در کارشان نبود .درس و مشق
شان هم خوب بود و اگر هم گاه یکی یا دوتا تجدیدی می آوردند ،مادر با سیاست
خاص خود تجدید بودن آنان را "الپوشانی" می کرد و با به میان کشیدن "کالس
های تقویتی تابستانه" رفت و آمد آنان را به کالس در ماه های تابستان مجاز جلوه
می داد .گاه هم که اتفاق می افتاد و بچه ها سر "ته دیگ" دعوایشان می شد ،پدر ،
بدون دعوا و مرافعه ،باد دوچرخه آنان را خالی می کرد و آنان را به مدت یک هفته
از سوار شدن دوچرخه شان محروم می فرمود .در مجموع ،خانواده بی آزاری بودند
و سرشان در کار خودشان بود.
روزگار گذشت و گذشت تا باد مفرح "تجدد" وزیدن گرفت و با خود حال و هوای
دیگری را آورد .در نتیجه وزش این باد ،زندگی به رسم و سیاق گذشته دیگر
نمودی نداشت .پدیده های بسیاری فراموش شدند و جای آنها را پدیده های جدید
گرفتند .اول اینکه واژه "فرد" وارد گفتمان رایج روز شد و به سرعت جای واژه
دوست داشتنی "جمع" را گرفت .همین تغییر به ظاهر کوچیک ،دیوار خانه ها را
باال برد تا دیگر هیچیک از همسایگان به حیاط منزل انسان امروزی مشرف نباشند.
پدر نیز دیگر مجبور به کار طاقت فرسای از صبح تا غروب نبود و بیشتر امور مربوط
به نان شب را با تلفن همراهش انجام میداد .این امر سبب شد تا ساعات بیشتری
را در خانه بماند و در امور آشپزی و خانه داری موی دماغ همسر نازنین اش بشود
وناگهان با داشتن دو بچه قد و نیم قد ،به این نتیجه برسد که با همسر نازنین
اش "تفاهم " ندارد و از همین نقطه غر و لند و دعوا مرافعه شروع شود .بچه ها هم
دیگر راضی به زندگی در یک اطاق نشدند و هر یک اطاق مخصوص خود را تقاضا
کردند .مادر هم که طاقت دوری بچه ها را نداشت با پدر وارد مذاکره شد و یک
طبقه به پشت بام خانه برای اطاق بچه ها اضافه شد .اطاقهای جدا ،دلیل قانع
کننده ای برای داشتن تلویزیون جدا ،تخت جدا ،کمد جدا را به میدان آورد .بازی
فوتبال گل کوچیک هم از بین رفت و به جایش کامپیوتر با سالم و صلوات وارد شد
و به بچه ها امکان داشتن صفحه های جدای "فیس بوک" را نیز داد .از ان به بعد
مشاجره بچه ها سر ته دیگ پایان گرفت و در سر موضوع تعداد دوستان فیس بوکی
جر و بحث آغاز شد .آنان برای یکدیگر در صفحه فیس بوک کامنت های بی ربط
میگذاشتند و به موضوعات پست شده در صفحه های همدیگر
ایراد می گرفتند .مادر هم که از یک طرف دلش از دست مرد
خانه خون بود و مدام با تلفن برای خواهر بزرگترش درد دل
می کرد در نهایت برای تامین مخارج هنگفت چهار ماشین
و چهار قسط و چهار بیمه و چهار تعویض روغن ماهیانه و
شاید برای کمتر دیدن شوهر غر غرومجبور به کار در بیرون از
خانه شد و دست پخت جانانه خودش رو با پیتزای بی رمق
مغازه محله به عنوان غذای محبوب خانواده باالجبار جانشین
کرد .پدر هم دوچرخه زنگ زده گوشه حیاط را که اول در نظر
داشت به سمساری سر محل بفروشد ،نفروخت و آن را روز
شنبه به همراه مقداری خرت و پرت دیگه درست جلوی در
آبجو تگری
گاراژ خانه حراج کرد و با پول آن شش بطری
خرید و نوش جان کرد .در مهمانی ها و دیدارهای فامیلی هم
نقل مجلس بحث در رابطه با رفاه و آسایش در نتیجه وزش
باد "تجدد" شد.
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اگر داستان را به همین جا خاتمه دهیم بدون شک ،به نتیجه گیری اشتباهی
خواهیم رسید که تصویر ناحق و نا بجایی از "تجدد" که خود بازتاب "مدرنیته" است
را در ذهن خویش و خواننده یا شنونده نقش بسته ایم .بی گمان ،چنین نتیجه
ناخوشایندی تجدد را در زمره دشمنان بافت خانواده و انسان در نظر مجسم خواهد
کرد که اساس رابطه انسانی و بروز مهر و محبت را دگرگون کرده است .البته باید
در نظر داشت که چنین تصور نابجایی دیگر قادر به بازگشت انسان به دوره قبل از
وزش باد تجدد نخواهد داشت چه که روند تکامل تفکر انسان با گذر از یک مرحله
و ورود به مرحله دیگری از تکامل فکری به مثابه ورود به یک خیابان "یک طرفه"
است که امکان بازگشت در آن وجود ندارد.
آنچه که می تواند به ما یاری رساند تا برداشت بهتر و سازنده تری از وزش باد تجدد
در زندگی اجتماعی انسان داشته باشیم تفکری جامع تر در مقوله تجدد است .در
این غور و تامل است که توان آن را می یابیم که واژه "تجدد" را نه بعنوان یک کلیت،
بلکه بخشی از تنه بزرگتری به نام "مدرنیته" در نظر آوریم که خود نتیجه و بازتاب
اندیشه انسانی در راستای زندگی بهتر است.
"مدرنیته" در اصل نگاهی تازه به انسان است .انسانی که از یک طرف دارای حقوق
محترم فردی است و از سوی دیگر دارای مسولیت اجتماعی .انسانی که از صورت
"امت" به گونه "ملت" ارتقای مقام داده است و از صورت "رعیت" به گونه "ارباب" در آمده
است .انسانی که دارای حق انتخاب است و منتخب خود را با تفکر و رای آزاد خود
به تشکیل "دولت" وامی دارد و در هر زمان قادر به باز پس گرفتن رای اعتماد خود نیز
می باشد .انسانی آگاه و متفکر که جزیی جدا نشدنی از پیکر اجتماع می باشد و در
سرنوشت جمعی مردمان همنوع خود نیز سهیم و شریک است.
چه بسا "کاخ نشینانی" را می شناسیم که مظاهر تجدد از سر و رویشان می بارد و از
تمامی وسایل اسایش بهره می برند ولی هنگامی که با بینش آنان مواجه می شویم
بی اختیار به هزاران سال قبل برمی گردیم .برعکس ،گاه به "کوخ نشینانی" برمی
خوریم که از توان بهره جویی از ساده ترین امکانات تجدد محرومند ولی بینش انسانی
آنان چون الماس ،بر پیکر تفکر آنان می درخشد .اینان اند که فرزندانی را به جهان
عرضه می کنند که افتخارات بشری را می آفرینند چه که در فضایی مملو از حرمت
انسانی رشد کرده اند و آنان حتا استفاده از آخرین امکانات رفاهی تجدد را نیز وقتی
به کار می برند تا توحش و ارعاب ایدیولوژیکی خود را به نظر مردمان جهان برسانند.
در نتیجه :زمانی که تجدد بدون نگرش و فهم زیر بنایی خود در جامعه ای مطرح
شود بدون شک جامعه را "مدرن" می نمایاند ولی خبری از "مدرنیته" در آن جامعه
نخواهد بود .ولی زمانی که "مدرنیته" در بینش جمعی جامعه پابرجا شود هر چند
منتج به ورود مظاهر تجدد خواهد گشت ولی حتا بدون این مظاهر نیز جامعه
محلی برای رشد استعدادهای انسانی خواهد گشت.
به زبان ساده تر ،انسان در نگاه "مدرنیته" دارای احترام انسانی می شود .بدون
شک چنین موجود جدیدی در فضای آرام تر و بدون دغدغه و نگرانی مربوط به
بقای خویش ،در راه بهبود زندگی خویش و همنوعان خود به تالش می پردازد و با
بهره گیری از یافته های علمی و فکری خویش دست به اختراع و اکتشاف می زند.
ثمره چنین برخوردی به خویش و خویشتن است که سیل وسایل اسایش زندگی
مادی انسان را در اجتماع بزرگ انسانی روانه می سازد .با اختراع تلفن  ،تلویزیون،
ترن ،اتومبیل ،هواپیما ارتباط انسانی را سرعتی اعجاب آور می بخشد .با کشف
داروهای موثر و تحقیقات شبانه روزی بهداشت و سالمت انسان را بهبود می بخشد
و باالخره با ارایه تئوری های گوناگون فلسفی و اجتماعی انسان را در کلیه زمینه
های متفاوت زندگی به مرحله تعالی رهنمون می سازد.
بدون نگاه "مدرن" به هستی و جامعه  ،انسان به گونه مصرف کننده بی شکلی در می
آید که به جای استفاده از حیوانات برای ایاب و ذهاب روزمره  ،از اتومبیل استفاده
می کند ولی بینش وی در مورد همنوعان خویش و مردمان اجتماع همچنان عقب
افتاده باقی خواهد ماند .برای مثال ،نگاه وی به حقوق زنان ،به حقوق کودکان
نگاهی متحجر باقی میماند هرچند که به ظاهری "متجدد" در جامعه حاضر شود.
انسان فردا ،که ساختارش در دنیای امروز شکل می گیرد ،انسانی است که نه تنها
از فرآورده های فیزیکی دوران "تجدد" استفاده می نماید و
سود می برد بلکه توجه عمیقی به زیر بنای "تجدد" که همان
"مدرنیته" باشد می نماید .انسانی که فراتر از امروز حرکت
خواهد کرد و عالوه بر احترام به حقوق زنان و کودکان،
به حقوق حیوانات و نگهداری از محیط زیست و احترام به
طبیعت و دوست داشتن هستی مبادرت میورزد و جهانی به
نسل بعد از خود تحویل می دهد که به مراتب از جهانی که
تحویل گرفته است زیباتر و سالم تر می باشد .جهانی که در
آن انسان ،مقدس می شود و طبیعت با آنچه که در دل خود
حمل میکند محترم و قابل حفظ و نگهداری.
انسان فردا ،انسانی به مراتب آزادتر و به مراتب شادتر و
آسوده تر زندگی خواهد کرد و وزش باد تجدد را با نگرشی
"مدرن" نظاره خواهد نمود.

معرفی کتاب

از نوشین خورسندیان

بررسی سه گانه دو قلوها

(دفتربزرگ ،مدرک ،دروغ بزرگ)
اثر آگوتا کریستوف
معرفی نویسنده

آگوتا کریستف در  1935در روستایی نزدیک بوداپست مجارستان به دنیا آمد .پدرش
تنها آموزگار روستا بود و مادرش ،کشاورز .خواندن را از چهار سالگی آموخت و
از چهارده سالگی شعرهایی به زبان مادری سرود .دوره کودکی کریستوف مصادف
شد با جنگ جهانی دوم ،غیبت پدر که به اجبار در جبهه بود ،و زندگی سختی
که او به همراه مادر و دو برادرش می گذراند ،سال های اشغال مجارستان توسط
ارتش آلمان و پس از آن ،آزادی کشورش به دست نیروهای روسی و آغاز دیکتاتوری
کمونیسم .در این دوران ،تنها مونس آگوتا برادرش ،یانو ،بود .برادری که یک سال
از او بزرگتر بود و آنها لحظه ای از هم جدا نمی شدند ،از این رو تمام بازی ها و
شرارت های کودکانه آگوتا پسرانه بودند .او در چهارده سالگی مجبور شد از برادرش
جدا شود .در همان سنین به زبان مادری شعر می سرود.
در  1956به همراه شوهرش از لهستان به سوئیس رفت و در بخش فرانسه زبان این
کشور مقیم شد .در بیست و یک سالگی ،نوزادی چند ماهه در بغل و یک لغت نامه
تنها سالح او بودند در مواجه با تبعید ،تنهایی ،و زبان فرانسه که ناگزیر بود آن را
یاد بگیرد؛ زیرا که مطمئن بود نویسنده خواهد شد .در یک کارخانه ساعت سازی
کار کرد .شانزده سال طول کشید تا زبان فرانسه را یاد بگیرد .از  1970نوشتن را
شروع کرد .نمایشنامه هایش به روی صحنه رفتند و بعضی در رادیو اجرا شدند .در
همه آثارش طنز وجود دارد ،حتی اگر فضای سیاهی داشته باشد .نمایشنامه های
او در کتابی به نام «زمان خاکستری» و داستان هایش در کتابی به نام «فرقی نمی
کند» به چاپ رسیدند.
آگوتا پس از آن رمان «دفتر بزرگ» را چاپ کرد« .دفتر بزرگ» جلد اول از تریلوژی
یا سه گانه «دوقلوها» بود که با رمان «مدرک» و «دروغ سوم» کامل شد و آگوتا
کریستف را به یکی از معروف ترین نویسنده های فرانکفون دنیا بدل کرد .این
تریلوژی خیلی زود به  33زبان ترجمه شد .خوانندگان بی شمار این سه رمان هم
زمان مجذوب و مبهوت نثری شدیدا مینی مالیست می شوند که سر سختانه همه
ی تصنع ها را رد می کند تا خشونت و سیاهی زندگی را آن گونه که آگوتا کریستف
حس می کند ،در نزدیک ترین حالت ممکن به مخاطب ارائه دهد .رمان بعدی
«دیروز» نام گرفت .آخرین آثاری که آگوتا کریستوف چاپ کرد ،کتابی حاوی یک
داستان و یک نمایشنامه کوتاه به نام «کجایی ماتیاس» و مجموعه ی نمایشنامه ی
«هیوال» بودند .او برای مجموعه ی آثارش جایزه ی معتبر شیلر کشور سوئیس را
دریافت کرد و پس از چند سال بیماری و عزلت در  17ژوئیه  2011در شهر نوشاتل
درگذشت.

« مدرک »
رمان « مدرک» ،قسمت دوم تریلوژی ،درست از لحظه ی جدایی دوقلوها آغاز
می شود .این رمان نیز خطی است .در این رمان دیگر همه اشخاص نام دارند.
لوکاس ،پسری که می ماند ،اوایل نمی تواند با غیبت برادر دوقلوی خود کالوس
کنار بیاید ،اما با گذشت زمان ،از الک تنهایی بیرون می آید ،دوستانی پیدا میکند
و عشق هایی را تجربه می نماید .سال های جوانی او مصادف است با سال های
رمان سراسر حادثه و اتفاق ،لوکاس
سخت اختناق و دیکتاتوری کمونیسم .در این
ِ
به نوشتن «دفترهای بزرگ» ادامه می دهد ،اما در انتهای رمان ،نویسنده کاری
می کند که همه ی دنیایی که در این دو رمان ساخته است ،دچار تزلزل شود .دیگر
هیچ چیز قطعی نیست.
«دروغ سوم»
در رمان «دروغ سوم» ،یعنی در قسمت سوم تریلوژی دوقلوها ،برخالف دو قسمت
اول که داستانی خطی دارند ،نویسنده چنان گذشته و حال ،و دروغ و واقعیت را
با هم در می آمیزد که موقع خواندن آن ،باید حواس مان جمع باشد تا گم نشویم
و شخصیت ها را با هم عوضی نگیریم .در این رمان ،دوقلوها پنجاه ساله اند و هر
کدام یک فصل از رمان را می نویسند.
نظرات
اصغر نوری مترجم توانای تریلوژی دو قلوها ،در حال ترجمه رمان «دیروز» از همین
نویسنده است .او تابستان  1388شمسی این شانس را داشت که آگوتا کریستف

بقیه در صفحه 15

« دفتر بزرگ»
رمان «دفتر بزرگ» قصه ی زندگی دو پسربچه دوقلوست که طی جنگ مجبور می
شوند شهر بزرگ را ترک کنند و در شهر کوچک ،در خانه ی مادربزرگ مادری شان
ساکن شوند؛ پیرزن سخت دلی که در ازای سرپرستی بچه ها ،آنها را به دشوارترین
کارها وا می دارد .بچه ها برای زنده ماندن در شرایط سخت جنگ که کشور به
اشغال نیروهای دشمن درآمده است ،و همین طور شرایط سخت تر دوره ی پس از
جنگ که نیروهای آزادگر دیکتاتوری تازه ای را در کشور حکمفرما می کنند ،دست
به تمرین های دشوار می زنند که همه ی احساسات و معصومیت کودکانه را درون
آنها می کشد .بچه ها به موجوداتی سخت دل تر از مادربزرگ تبدیل می شوند و در
عین حال اخالقی خاص برای خود دارند و هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند به آنها
آسیب برساند .آنها تمام خاطرات و رویدادهای خود را در «دفتر بزرگ» می نویسند.
از خصوصیات بارز «دفتر بزرگ» این است که هیچکدام از شخصیت های داستان
نام ندارند .شخصیت ها با نام کلی مادر ،مادربزرگ ،دوقلوها ،پدر ،گماشته،
افسر خارجی ،خدمتکار ،کشیش ،کتابفروش ،همسایه ،لب شکری ،سرباز فراری،
پدربزرگ ،نامه رسان ،کفاش ،دوست افسر ،مامور پلیس ،پیرمرد ،آقای پیر ،دختر
عمو و خاطرخواهش ،خواهر و پدر مشخص می شوند .حتی نویسنده برای بیان
جمع از بچه های دیگر ،گله های انسانی و خارجی های تازه اسم می برد .مکان ها
با نام شهر کوچک ،شهر بزرگ ،رودخانه ،جنگل و مرز تعیین می شوند .آگوتا قصد
داشته داستان جنگ را بیان نماید؛ مکان ها  ،زمان ها و افراد مهم نبوده اند .این
جنگ می توانسته هر جنگی باشد ،در هر کشوری و برای هر کسی اتفاق بیفتد.
هر چند می توان فهمید کدام جنگ را می گوید و کشورهای درگیر جنگ کدامند.
رمان ساده و خطی ،زمان حال است و چون دوقلوهای نه ساله ای آن را
زمان این
ِ
تعریف می کنند ،خواننده منتظر منطقی کودکانه است اما با خالف آن روبرو می
شود .اتمام این داستان چنان عجیب و تکان دهنده است که خواننده در سادگی
بیان آن شک می کند.
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قصیده
َقصیده یا َچکامه یک قالب شعر کالسیک فارسی است .قصیده
ـ که معمو ًال بیشتر از  ۱۴بیت است ـ بیشتر برای مدح ،ذم،
سوگواری ،بزم ،وصف طبیعت و موعظه سروده می شود .در این
نوع شعر ،مصراع اول با مصراع های زوج هم قافیه است .تفاوت
قالب غزل در تعداد ابیات و موضوع شعر است .کمی
قصیده با
ِ
یا زیادی بیت های قصیده ها به اهمیت موضوع ،قدرت و ق ّوت
طبع شاعر و نوع قافیه و اوزان شعری بستگی دارد .از همین
روست که در دیوان شاعران قصیده سرا به قصیده های کمتر از
بیست بیت یا بیش از دویست بیت برمی خوریم .شاعر می تواند
الدین.
قصیده را در وزن های گوناگون بسراید[ .همایی ،جالل ّ
فنون بالغت و صناعات ادبی ،جلد ا ّول ـ صنایع لفظی بدیع و
اقسام شعر فارسی ،چاپ سوم ،انتشارات توس ،تهران]۱۳۶۴ ،
در این شماره ،می خواهم قصیده ای را بیاورم که پدرم ،زمانی
که از ما نافرمانی می دید یا آن چنان که انتظار داشت وفاداری
نمی دید و یا تصور می کرد نسبت به او نمک نشناسی روا داشته
ایم ،بیت معروفش را برایمان می خواند:
«ما بارگه دادیم ،این رفت ستم بر ما
بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذالن»
این قصیده از خاقانی است که گویا زمانی که در راه سفر به
بغداد ،از کنار مدائن گذشته و بقایای طاق کسری را دیده آن را
سروده است .الزم نیست بگویم که در آن سن و سال چندان
درک درستی از معنای شعر نمی کردیم ولی از لحن پدر درمی
یافتیم که موضوع شعر باید پند و نصیحت عتاب آلود باشد .آن
چه را که در مدرسه از این قصیده خواندیم خالصه ای بود که
کامل آن را پیشکش تان می کنیم:
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هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آیینه عبرت دان
یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن		وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران
خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی		کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان
بینی که لب دجله کف چون به دهان آرد		گوئی ز تف آهش لب آبله زد چندان
از آتش حسرت بین بریان جگر دجله		خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان
بر دجله گری نونو وز دیده زکاتش ده		گرچه لب دریا هست از دجله زکات استان
گر دجله درآموزد باد لب و سوز دل		نیمی شود افسرده ،نیمی شود آتش دان
تا سلسله ایوان بگسست مدائن را		در سلسله شد دجله ،چون سلسله شد پیچان
گه گه به زبان اشک آواز ده ایوان را		تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان
دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو		پند سر دندانه بشنو ز بن دندان
گوید که تو از خاکی ،ما خاک توایم اکنون		گامی دو سه بر مانه و اشکی دو سه هم بفشان
از نوحه جغد الحق مائیم به درد سر		از دیده گالبی کن ،درد سر ما بنشان
آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی		جغد است پی بلبل ،نوحه است پی الحان
ما بارگه دادیم ،این رفت ستم بر ما		بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذالن
گوئی که نگون کرده است ایوان فلک وش را		حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان
بر دیده من خندی کاینجا ز چه می گرید		گریند بر آن دیده کاینجا نشود گریان
		نه حجره تنگ این کمتر ز تنور آن
نی زال مدائن کم از پیرزن کوفه
		 از سینه تنوری کن وز دیده طلب طوفان
دانی چه مدائن را با کوفه برابر نه
این است همان ایوان کز نقش رخ مردم		خاک در او بودی دیوار نگارستان
این است همان درگه کورا ز شهان بودی		دیلم ملک بابل ،هندو شه ترکستان
این است همان صفه کز هیبت او بردی		بر شیر فلک حمله ،شیر تن شادروان
پندار همان عهد است از دیده فکرت بین		در سلسله درگه ،در کوکبه میدان
از اسب پیاده شو ،بر نطع زمین رخ نه		زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان
نی نی که چو نعمان بین پیل افکن شاهان را		پیالن شب و روزش گشته به پی دوران
ای بس پشه پیل افکن کافکند به شه پیلی		شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان
مست است زمین زیرا خورده است بجای می		در کاس سر هرمز خون دل نوشروان
بس پند که بود آنگه بر تاج سرش پیدا		صد پند توست اکنون در مغز سرش پنهان
کسری و ترنج زر ،پرویز و به زرین		بر باد شده یکسر ،با خاک شده یکسان
پرویز به هر بزمی زرین تره گستردی		کردی ز بساط زر زرین تره را بستان
پرویز کنون گم شد ،زان گمشده کمتر گو		زرین تره کو برخوان؟ رو کم ترکوا برخوان
گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک		ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان
بس دیر همی زاید آبستن خاک آری		دشوار بود زادن ،نطفه ستدن آسان
خون دل شیرین است آن می که دهد رزبن		ز آب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان
چندین تن جباران کاین خاک فرو خورده است		این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان
از خون دل طفالن سرخاب رخ آمیزد		این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان
خاقانی ازین درگه دریوزه عبرت کن		تا از در تو زین پس دریوزه کند خاقان
امروز گر از سلطان رندی طلبد توشه		فردا ز در رندی توشه طلبد سلطان
گر زاده ره مکه تحقه است به هر شهری		تو زاد مدائن بر سبحه ز گل سلمان
این بحر بصیرت بین بی شربت ازو مگذر		کز شط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان
اخوان که ز راه آیند آرند ره آوردی		این قطعه ره آورد است از بهر دل اخوان
بنگر که در این قطعه چه سحر همی راند		مهتوک مسیحا دل ،دیوانه عاقل جان
«خاقانی»

برای این که تنوع این صفحه را حفظ کنیم ،شما
را به دو شعر «یاد» و «آزادی» از مجموعه «خواب
آفتاب»سروده عباس عارف میهمان می کنیم:

یاد

چشمانم سبز شده اند
بس که از آسمانت بهار می چکد بر کوه،
یأسم سبز شده است
زردی تو تنها آفتابگردان!
ای
ِ
گام هایم سبک تر می پویند
و روحم
پرنده ی آبی
هوای گالبت ،مازندران!
چرخان در
ِ
جوانه جوانه درخت
ِ
رنگارنگ جنگلی در اندام های ِ من
قیام
ِ
بس که خاکت َله َل ِه آسمان می زند،
شادا
سرزمین سینه سرد
سبز
سر ِ
ِ
ِ
مازندران!
چشمان مرا می شوید
دریای تو
ِ
ِ
ساران پنهانت در جانم می سرایند،
چشمه
ِ
وجوانی
ُگل ُگل در ترانه ام،
حرص شکفتن است
بس که
ِ
در تو
زندگانی.
و ناگهان
نفسم سنگین و سبزم کبود،
آه ،بلوچستان!

آزادی

های دوگانه ی آتش
ستون ِ
فصلی شمشیر
کان َم
با پ ّل ِ
ِ
پا بر شانه ی دماوند و
سر در چرخ،

بی اتّکایی
به کنگره ی هیچ ستاره.ـ
پای برهنه در زنجیر
ِ
خلقی خلقستان
بر نردبانی ازین گونه عروج می کنند
خدای هر آن چه هست،
سوی
ِ
ِ
خونین و
سرودخوان.
کهکشان ها را
یک یک
به ُجست وجو
آفتاب ِ
نگاه خویش می گذرانند،
از
ِ
و خود
ذره کاو و روشن
ّ
به ق ّله ی آسمان َبر می شوند،
داری بزرگ
دوش شان ...
بر
ِ
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روز یکشنبه هفتم ماه جون  2015مدرسه ایرانیان سن دیگو در جشن پایان
سال آموزش  2015شرکت کردند و آماده شروع تعطیالت طالیی تابستانی
خود شدند .در این جشن حیاط مدرسه ایرانیان سرشار از شادی و نشاط
شد ،دانش آموزان دوره پیشرفته با غرور و افتخار مدرک پایان تحصیالت خود
را دریافت کردند ،دانش آموزان برنده مسابقه کتاب خوانی جایزه گرفتند،
از کمک معلم ها جوان مدرسه قدردانی شد ،گروه های رقص و تئاتر برای
حاضرین برنامه های شاد و دیدنی اجرا کردند و بچه ها در کنار خانواده و
دوستان بازی کردند ،مسابقه دادند ،جایزه گرفتند ،کارنامه گرفتند و غذا
خوردند و .....
روز بسیار خوش و خرمی بود .کانون فرهنگی و مدرسه ایرانیان برای شما
تابستان طالیی شادی را آرزو دارند.

12
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Class of 2015 2015 اسامی فارغ التحصیالن سال تحصیلی

End of The Year Reading
Olympics Branch I & II
Sofie Samiei
Arshia Karimi Farjad
Ronica Najmabadi
Raaya Jahanbin
Sameen Khatibi
Pooria Shojaei
Tina Khadem
Aryasb Kont
Niki Tarighati
Aria Sabzehgar
Nina Tarighati
Armita Fazel
Nava Taghavi
Romteen Azmoodeh
Benjamin Najmabadi
Amir Tabatabaei
Hanna Hajisattari
Adreen Fazel
Aunia Champiri
Aryssa Bagheri
Dariyan Bagheri
Klara Salazar

Harmony Moussighi
Kasra Amir  ـMostofiyan
Payton Ogden
Shayan Alavi
Sherin Shirzadi
Kamran Salazar
Melody Abouzari
Maryam Hosseini
Cyrah Khazian
Parsa Hosseini
Ava Ranji
Nika Bordbar
Saba Honarvar
Mojdeh Faridani
Naseem Taleghani
Cameron Eslamian
Kayla Eslamian
Saba Bouzarjomehri
Ryan Sadighi
Decklen Richardson
Yazmene Assadian
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Shania Ahmadi
Parastoo Angelica Asadi
Pariya Ashley Asadi
Yazmene Assadian
Neek Azar
Pasha Bouzarjomehri
Sam Darandeh
Ida Derakhshan Horeh
Paya Farahanchi
Maya Kabakibi
Shayan Kalantar

Kian Kalantar
Neusha Kharrati
Nava Mavandadi
Nasha Mavandadi
Ehson Pirouzian
Pouya Rassouli
Shayan Rassouli
Darya Rostami
Naseem Taleghani
Arshiya Zarmahd

2016  ـ2015 آگهی ثبت نام

 ظهر12  تا9:30  از ساعت2015  سپتامبر13  یکشنبه:1 شعبه
 بعد از ظهر8  تا6  از ساعت2015  سپتامبر10  پنجشنبه:2 شعبه

هابیل و قابیل
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 «نقش
پلیس درجامعه » است.

قابیل :حاال که توی شهر گل و بلبل زندگی می کنی دردت چیه؟ اینجا که از
این خبرا نیس .پلیس اینجا کلی احترام داره .اصال پلیس همه جا باید احترام
داشته باشه .مردم باید حرف پلیس رو بخونن .اونا دارن به وظیفه شون عمل
می کنن .حاال بعضی وقتا ممکنه تحریکشون کنن و یکی دوتاشون جنبه
نداشته باشن و عکس العمل ناجور نشون بدن .بعد دیگه می افته چاک و دهن
خبرگزاریها و اینترنت .دیگه اون چهار نفری هم که احترامی واسه نظم و امنیت
قایل بودن ،اونام بدبین می شن .می دونی اصال من فکر می کنم این طرح که
پلیس ها رو به دوربین ویدئو مجهز می کنه خیلی خوبه .من اولش مخالف بودم
ولی همین داشتن دوربین باعث می شه برخورد اونایی هم که شروع کننده این
بل بشووها هستن ضبط بشه و همه ببینن.

هابیل :فهمیدی چه بالیی سر محسن اومده؟

هابیل :آره منم موافقم .دیگه پلیس ها وقتی می خوان حقوق بعضی ها رو
ضایع کنن می دونن که دستشون رو می شه و نمی کنن .آره پلیس باید محافظ
جون و مال مردم باشه .نمی شه منکر شد که توی بعضی شهرها اوضا بهتره.
ولی در کل به نظر می رسه که این یه فرهنگه .انگار آدمایی جلب این حرفه می
شن که تنشون می خاره واسه درگیری .خیلی هاشون هم عمیقا نژاد پرستن.
خیلی هاشون عشق آرتیستی و کابویی دارن .بگذریم از اونایی که وامونده های
ارتشن و مشکالت روحی و روانی خودشون رو به حرفه می آرن.

قابیل :نه ،چی شده؟
هابیل :جمعه پیش وقتی از سر کار می خواسته بره خونه ،جلوی محل کارش،
دو نفر از ماشین می کشنش بیرون و حسابی به قصد کشت می زننش .شانس
که آورده یه ماشین می پیچه توی پارکینگ و اونا در رفتن .محسن هم با
بدبختی زنگ می زنه به  .911پلیس ظرف یه دقیقه می رسه و اون نجات پیدا
می کنه .اون دو تا رم می گیرن.
قابیل :عجب! آخه واسه چی؟ دعوای شخصی بوده؟ از مشتریاش بودن؟ آخه
کی بودن؟
هابیل :نه اصال اونارو نمی شناخته .اونا فکر کرده بودن محسن عراقیه .واسه
همین می زدنش .می گفت قیافه ها و سر و وضعشون به نظامی ها می اومده.
انگار اومده بودن دق دلی شون رو از عراقیا و عراق سر محسن در بیارن .ممکنه
اصال قضیه ربطی به جنگ و عراق هم نداشته و صرفا جنبه نژادپرستی داشته و
قرعه بخت به نام محسن بنده خدا می افته .ولی این می تونس من یا تو باشیم!
قابیل :نه بابا آخه الکی که نیس حتما چیز دیگه ای بوده .حتما سر معامله ای
چیزی بوده که اومدن انتقام بگیرن .آخه الکی آدم نمی ره یکی رو کتک بزنه!
هابیل :نه به جان تو .اصال آشنایی نداشتن .شانسی که آورده باالخره پلیس به
دادش رسیده .اگه نه احتماال می کشتنش.
قابیل :خوب ،دیدی پلیس الزمه و بدرد می خوره؟ تو همیشه به پلیس بدبینی.
من کاری ندارم که اون دیوونه ها واسه چی محسن رو نشون کردن .ولی باالخره
پلیسه که جونشو نجات می ده و اون عوضی هارو هم می گیره.
هابیل :آره خب شانس آورده .ولی پلیس هم به وظیفه خودش عمل کرده .کار
پلیس مثال حفظ امنیت مردمه! آیا اوضاع طوری شده که اگر پلیس به وظیفه
خودش عمل کنه باید واسش دست بزنیم؟ اگه منم توی یه همچین مخمصه
ای گیر می کردم مسلم به پلیس زنگ می زدم ولی باور کن من هنوزم خودم از
پلیس می ترسم.
قابیل :یعنی چی؟ آخه تو که کاری نکردی واسه چی از پلیس باید بترسی؟ می
دونی اگه پلیس نباشه و خودشو نشون نده ،مردم از داعش هم بدتر می شن.
وسط روز روشن سر همدیگه رو می برن .به بین ترس تو از پلیس احتماال بر می
گرده به ایران ،خب اونجا همه از پلیس و پاسدار می ترسن .اونجا قراره مردم از
اونا حساب ببرن و دس از پا خطا نکنن .ولی اینجا حساب کتاب داره.
هابیل :اگه تو هم دو سال تو بالتیمور زندگی کرده بودی همین احساس رو
داشتی .هر وقت پلیس رو می دیدی ترس و حس نا امنی یقه ات رو می گرفت.
اونجاهمیشه سعی می کردیم دور ور پلیس ها پیدامون نشه .اگه گیر می دادن
دیگه ول کن نبودن .اصال انگار کرم داشتن .خب اونجام اکثرن سیاهن .همین
که پلیس وارد محله می شه می دونستیم یه شری به پا می شه .یه جوری
تحریک می کردن که این بچه ها و جوونای سیاه به کاری بکنن بعد میافتادن به
جونشون و بزنن و دستگیر کنن .توی بعضی محله ها انگار حکومت نظامی بود.
اون موقع اینجوری بود االن هم که می بینی ،چیزی عوض نشده.
14
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قابیل :اینجوری که تو می گی نیس .اکثر اونایی که به این حرفه وارد می شن.
قصدشون خدمته .خیلی هاشون تحصیل کرده و با خانواده ان حاال یه چندتایی
ناجور ممکنه توی اونا بر بخوره وهمه رو بدنام کنه .مشکل اینجاست که با این
بوق و کرنایی که راه می افته درباره فالن حادثه ،نه تنها اعتماد مردم به پلیس
در کل کم می شه ،بلکه پلیس هم وقتی می بینه حادثه ای داره اتفاق می افته،
اصال خودشو درگیر نمی کنه .واسه همین شرط می بندم آمار جنایات باال بره.
هابیل :ممکنه ،ولی پلیس ناجور فقط بخشی از قضیه است .ریشه اصلی این
همه وقایع ناجور وجود عمیق نژادپرستی توی این کشوره که هر وقت فرصت
پیدا کنه می زنه بیرون .پلیس هم از این قضیه دور نیس .البته می دونی که
آمار نشون می ده نژادپرستی توی جوونا خیلی کمتره .از “اوپرا” پرسیدن پس
کی نژاد پرستی تو مردم تموم می شه؟ گفت بزودی .وقتی این نژادپرستا بمیرن
دیگه کسی جاشون رو پر نمی کنه .اما نژادپرستی هم یه قسمت قضیه اس
هرچند قسمتی خیلی مهم .ولی یه شق دیگه کار نظامی گری پلیسه .در نظر
بگیر که توی اروپا در خیلی از کشورها پلیس حتی اسلحه کمری هم نداره .ولی
اینجا هرچی بنجل و اضافه تولید ارتش هست می دن به پلیسها .اونام که کشته
قدرت .همه اونارو می گیرن به کار .تو تظاهرات های چند ماه اخیر از فرگوسن
بگیر تا بالتیمور و کلمبوس .وقتی پلیس رو نشون می دن که واسه مقابله با
چهارتا تظاهر کننده اومده ،آدم وامیمونه .انگار دارن می رن فلوجه رو بگیرن،
سرتاپا مسلح با زرهپوش و نفربر .خب مردم که اینا رو می ببینن چطوری می
تونن به پلیس اعتماد کنن .عین یه نیروی اشغالگر می ریزن تو خیابون .بنابر
این قضیه سر دراز داره.
قابیل :شاید ،ولی فقط مجسم کن اگه پلیس نباشه یه سری از این جونورها
مثل نازی ها و این گنگ های دیگه جنگ صلیبی راه می اندازن .اونوقت می
فهمی نا امنی یعنی چی؟ می دونی چند تا گروه ضد دولتی ،یعنی اونایی که
اصال دولت مرکزی رو قبول ندارن و چند تا گروه مشخص فاشیست وجود
دارن؟ اگه دری به تخته بخوره می دونی چه نفسی از مردم می تونن بگیرن.
ایونوقت قدر پلیس رو می فهمی .خیلی این گروه ها سالح های بزرگتر و مجهزتر
از پلیس هم دارن .بنابر این شکایت از تجهیزات پلیس نکن چون خواهی دید
که روزی بکار می آن.
هابیل :آخه صحبت سر همینه .خشونت که دوای خشونت نیست .خشونت
خشونت می آره .اصال واسه همینه که می گن مردم همه باید مسلح بشن .حاال
به فرض مردم هم شدن بعد فقط می مونه درگیری مسلحانه و جنگ خیابونی.
این که زندگی نشد! اینجا می شه لیبی ،می شه سوریه .به نظر من نباید مقابله
به مثل کرد .باید با اون گروه ها و افکارشون از طریق درست عمل کرد .باید به
مردم آگاهی داد .وقتی محسن رو برده بودن بیمارستان ،بعضی دوستان بهش

می گفتن ،اگه اسلحه داشتی این اتفاق نمی افتاد .محسن خودش به شدت با
این نظر مخالف بود .می گفت حتی اگه اسلحه هم داشتم ،این توی من نیست
که کسی رو بکشم.
قابیل :خوب اشتباه تو و اون هم همینجاست .قانون به تو حق دفاع می ده.
با این گروه های عجیب و غریب و به قول تو این نژادپرستی ریشه دار این
دیوونه هایی که ریختن تو خیابون ،آدم باید آماده باشه .مساله دفاعه .ما که
نمی خوایم با اسلحه به مردم زور بگیم .ما فقط می خوایم آماده باشیم که به
وقت اگه بقول تو در به تخته خورد و حتی اونم نه اگه یه شب یه عوضی بیاد تو
خونه ،آدم بتونه از خودش و زن و بچه اش دفاع کنه.
هابیل :خوب همینه دیگه .غرب وحشی ،هر کسی تفنگش گنده تره حاکمه.
آخه االن ناسالمتی قرن بیست و یکمه .این طرز تفکر قاعدتا نباید دیگه جایی
داشته باشه .من از تفنگ و تفنگ چی متنفرم .من اصوال با خشونت مخالفم
فکر می کنم با آگاهی دادن به مردم و روش های صلح آمیز و ضد خشونت ،باید
فرهنگ مردم رو برد باال .اینجاست که آمریکایی ها باید از کشورهای دیگه یاد
بگیزن .اونوقتا می گفتی مستشارای آمریکایی که می اومدن ایران ،حق توحش
می گرفتن .اگه اینجوری پیش بره ،بقیه مردم که به آمریکا بیان باید حق
توحش بگیرن!

بررسی کتاب
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را در خانه اش مالقات کند .بخشی از گفتگوی مترجم و نویسنده در پایان کتاب
«دفتر بزرگ» آمده است .اصغر نوری می گوید« :در تئاتر و سینما ،شما بیشتر
بیرون و عمل شخصیت ها را می بینید و درون آن ها را نمی بینید ،مگر این که
حرفی بزنند و درونیات خود را بیان کنند .در ادبیات اما نویسنده می تواند قصه را
نگه دارد و از درون آدم ها حرف بزند و از ذهنشان بگوید .کریستف در هیچ کدام
از کارهایش از این عامل استفاده نکرده و فقط عمل ها را می گوید .با این همه می
توانیم با همین بیان اعمال بیرونی ،به درون آدم هایش برسیم».
مترجم می افزاید« :نثر مینی مالیستی آگوتا کریستف را بسیار دوست دارم .این نثر
واقعی است و کریستف در تولید آن ،ادا در نمی آورد .با کارهای کریستف بود که
فهمیدم یک رمان  200صفحه ای می تواند مینی مالیستی باشد .وقتی او را مالقات
کردم ،مریض بود و داشت دیالیز می شد .هربار که برای تنظیم قرار مالقات زنگ می
زدم و حالش را می پرسیدم ،در پاسخ این سوال که خوبی؟ می گفت :نه .ولی با این
حال ،هر وقت در کنارش بودم ،این بدی حال را نشان نمی داد و سعی می کرد با
شوخی کردن ،فضا را به سمتی ببرد که به جمع خوش بگذرد .این روراستی را در همه
کارها و شخصیت های کارهای کریستف می بینیم».
فرشته نوبخت منتقد ادبی می گوید« :در دروغ سوم با یک اثر بسیار متفاوت روبرو
هستیم که واقعا می توان آن را اثری ادبی دانست .ساختار و فرم در این اثر ،کامال با
دو رمان دیگر متفاوت است و به همین خاطر ،به جذابیت دو رمان قبلی نیست .دروغ
سوم نیازمند این است که با تمرکز و دقت بیشتری خوانده شود اما از لحاظ ادبی،
تکمیل کننده این سه گانه است .شاید کریستف نمی خواسته از اول دروغ سوم را این
گونه بنویسد اما قطعا در مسیر نوشتن به این جا رسیده است .این نویسنده در این
رمان ،چنان راست و دروغ را در هم تنیده که تمام پیش فرض های ما را به عنوان
مخاطبی که با دفتر بزرگ وارد این سه گانه شدیم ،به هم می ریزد .به نظرم نویسنده
این کار را به عمد انجام داده است».
محمد حسن شهسواری ،نویسنده و خبرنگار« ،دفتر بزرگ» را داستان زنده ماندن،
«مدرک» را داستان زنده بودن و «دروغ سوم» را داستان فروپاشی می داند.
در این سه کتاب اگوتا کریستوف نشان می دهد که جنگ می تواند باعث رواج خیانت
و بی تفاوتی ،بی مسئولیتی و سنگدلی ،حتی بین اعضای خانواده ها شود.
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گزارش گردهمایی سازمانهای
غیرانتفاعی ایرانی سن دیگو
جامعه مهاجر ایرانی ساکن آمریکا در میان اقلیت های قومی ساکن این کشور
جامعه جوانی است .بیشترین تعداد مهاجرین ایرانی ـ آمریکایی در پی تحوالت
سیاسی ـ اجتماعی کشور ایران طی چهار دهه گذشته به آمریکا مهاجرت
کرده اند .شهر سن دیگو با آب و هوای دلپذیر ،اقتصاد پر رونق و دانشگاه
های معتبر و بنام میزبان جمعی چند ده هزار نفری ( )1از این مهاجرین است
و حضور ایرانی ـ آمریکایی های ساکن سن دیگو به نوبه خود چشم انداز
فرهنگی شهر سن دیگو را رنگین تر کرده است .این جمعیت مهاجر جوان به
طور پویا در پی فراگیری راهکارهایی است که بهترین پل ارتباطی را بین جامعه
میزبان و جامعه مهاجر بسازد .پلی برای درک هر چه عمیق تر جامعه میزبان،
برای معرفی غنای فرهنگی جامعه مهاجر به جامعه میزبان و همچنین استوار
نگاهداشتن پیوند بین نسل اول مهاجر و نسل های آتی و باالخره پاسداری از
هویت فرهنگی و خلق دیدگاه های نو که بر غنای این هویت بیفزایند .تشکل
های مختلف جامعه ایرانی ـ آمریکایی ساکن سن دیگو دارای یک ویژگی قابل
ستایشند و آن پیوند دوستی و حس همیاری دیرینه و نو بین این تشکل
هاست .سالیان سال است که گروه های مختلف ایرانی فرهنگی ،تخصصی و
خیریه در شهر سن دیگو در برگزاری جشن های ملی ،سمینارهای مختلف و یا
کمک به نیازمندان با یکدیگر همکاری و مشارکت می کنند .در همین راستا
مدیران چندین گروه فرهنگی ،تخصصی و خیریه فعال در سن دیگو ،پنجشنبه
شب یازدهم ماه ژوئن  ،2015در محل مرکز ایرانیان ( )2برای معرفی اهداف
خود و همفکری و تبادل اندیشه گرد هم آمدند.

شرکت کنندگان این گردهمایی عبارت بودند از:
•انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو ()3
•بنیاد مهرگان ()4
•خانه ایران ()5
•سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی ()6
•کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو ( )7و مدرسه ایرانیان سن دیگو ()8
•کانون وکالی ایرانی در آمریکا ،سن دیگو ()9
•موسسه خیریه یک دالر در ماه ()10
•)11( •IALSN
هر یک از این گروه ها که عمدتا تشکل های های غیرانتفاعی هستند،
فعالیت های خود را بر محور یک یا چندی از اهداف زیر متمرکز کرده اند:
•سازماندهی شبکه های تخصصی
•برگزاری سخنرانی ها ،کارگاه ها و سمینارها با موضوع های فرهنگی،
هنری و یا تخصصی
•برگزاری کنسرت ،تئاتر و نمایشنامه؛ نمایش فیلم
• مطالعه و تشکیل گروه های مطالعاتی
•طبیعت گردی
•آموزش و پرورش
•چاپ نشریه
•جمع آوری اعانه برای امور عام المنفعه و خیریه
•برگزاری جشن های ملی و معرفی آداب و رسوم قومی
•ایجاد ارتباط در میان جامعه مهاجر ایرانی ـ آمریکایی
•ایجاد ارتباط بین جامعه مهاجر و جامعه میزبان
طی جلسه  11ژوئن ،مدیران هر یک از گروه ها به معرفی گروه خود پرداختند
و تصویر روشنی از فعالیت ها و اهداف خود ارائه دادند .از دغدغه های
خاطر و عالیق مشترک شرکت کنندگان جلسه می توان به این موارد اشاره
کرد:
•درک بهتر از انتظارات جامعه مهاجر ایرانی ـ آمریکایی
•گسترش بستر فعالیت گرو ه ها در جهت برآوردن هرچه بیشتر این انتظارات
•جلب حمایت بیشتر شهروندان و جذب نیروی جوان
•فعالیت هدفمند و موثر و معرفی وسیع و فراگیر هر گروه از طریق مشارکت
با یکدیگر این گردهمایی به طور فصلی با هماهنگی همه گروه ها صورت
خواهد پذیرفت.
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1ـ بدلیل فقدان اطالعات دقیق آماری  ،این گزارش از ذکر آمار دقیق شهروندان
ایرانی تبار ساکن منطقه ی شهری سن دیگو معذور است
2ـ مرکز ایرانیان IAC
Iranian American Center
9355ـ 552ـ 858
6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA 92121
3ـ انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو AIAP
Association of Iranian American Professionals
www.aiap.org
4ـ بنیاد مهرگان
Mehregan Foundation
www.mehregansandiego.com
5ـ خانه ایران HOI
House of Iran
www.thehouseofiran.com
6ـ سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی IASF
 American Scholarship Fundـ Iranian
www.iasfund.org
7ـ کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو PCC
Persian Cultural Center
www.pccsd.org
8ـ مدرسه ایرانیان سن دیگو ISSD
Iranian School of San Diego
www.pccsd.org/issd
9ـ کانون وکالی ایرانی در آمریکا ،سن دیگو IABA
Iranian American bar Association, San Diego Chapter
www.iaba.us
10ـ موسسه خیریه یک دالر در ماه DMF
Dollar a Month Fund
www.dmfund.org
11ـ IALSN
Life Science Networking Group
www.ialsn.org

گزارش برگزاری ُجنگ فرهنگی سن دیگو
در هشتم می  2015شاهد برنامه دیگری از ُجنگ فرهنگی در مرکز ایرانیان
سن دیگو بودیم که اجرای آن به عهده علی صدر بود .ابتدا مصاحبه ای با
مهرنوش مزارعی انجام گرفت که محور آن فعالیت های فرهنگی و ادبی و
نیز آثار این نویسنده مقیم سن دیگو ،به ویژه مجموعه داستان «غریبه ای
در اتاق من» بود .مهرنوش مزارعی فارغ تحصیل رشته کامپیوتر است و یکی
از دغدغه های وی ،پرداختن به زنان و احساسات زنانگی است که در اغلب
داستان ها و ترجمه هایش موضوع اصلی می باشد.
آقای بهزاد نظری ،هنرمند دیگری از شهر سن دیگو ،میهمان برنامه بود .او
که مهندس صنایع است ،کار نقاشی را به طور جدی از سال  1358شروع
کرده و آثارش در نمایشگاه های گروهی و اختصاصی شرکت داشته اند .هم
اکنون نیز چند نقاشی از بهزاد نظری در مرکز ایرانیان سن دیگو به نمایش
گذاشته شده است .گفتگوی با ایشان شامل سوابق هنری ،سبک کاری ،و
فعالیت های این هنرمند هم شهری بود .در انتهای گفتگو ،بهزاد نظری به
پرسش شرکت کنندگان در برنامه پاسخ گفتند.
بخش پایانی برنامه ،مصاحبه با رضا بیات ،نوازنده سنتور بود .در این گفتگو،
وی از صاحبان سبک سنتورنوازی در ایران و مقایسه اجمالی روی تکنیک
های مختلف سنتورنوازی صحبت به میان آورد .بخش پایانی برنامه ُجنگ
فرهنگی ،اجرای قطعاتی از موسیقی کالسیک ایرانی توسط رضا بیات به
همراه میالد جهادی ،نوازنده تنبک بود.

حسن ختام برنامه هم اجرای موسیقی بود که با شرکت دخترخانم هنرمند
محجوب ـ نیلوفر شیری ـ که بی اختیار کلمه  charmingرا به خاطر می آورد و
عضو همیشه در صحنه و پر تالش کانون آقای میالد جهادی به ترتیب با کمانچه
و ضرب با کمال استادی صورت گرفت .به خاطر سئوال و جواب کوتاهی که قبل
از اجرای برنامه به لطف سعید نوری بوشهری انجام شد ،معلوم شد که نیلوفر
شیری فارغ التحصیل هنرستان موسیقی تهران هستند و پنج سال است که به
آمریکا آمده اند و در حال حاضر دانشجوی رشته آهنگ سازی دانشگاه کالیفرنیا
درسن دیگو می باشند.
جا دارد ازهمه دست اندر کاران و فعاالن کانون فرهنگی ایرانیان سپاسگزار باشیم
که با پشتکار و صمیمیت و آگاهی برنامه های این چنینی را برای ما تدارک می
بینند .خسته نباشید و دمتان گرم.
سعید مینوکده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظر یکی از شرکت کنندگان در برنامه ُجنگ فرهنگی ماه جون 2015

کارگاه یک روزه ی داستان ورزی توسط شهریار مندنی پور در سن دیگو

ایمیلی از یکی از دوستان عزیز شرکت کننده در برنامه ُجنگ فرهنگی
دوازدهم ماه جون  2015دریافت کردیم .ایشان با مهر و محبت فراوان از این
برنامه یاد کرده اند .میزان لطف ایشان به برنامه آن قدر بود که خواستیم
محبت ایشان را با خوانندگان محترم پیک قسمت کنیم:
هرچند جای زیادی درسالن باقی نمانده بود ،ولی ای کاش همه ایرانیان سن
دیگو در جلسه دیشب ،جمعه ۱۲جونُ ،جنگ فرهنگی کانون حضور داشتند.
برگزارکنندگان و مجریان آگاه و پرتالش برنامه دیشب ،نوشین خورسندیان
وسعید نوری بوشهری و یارانشان ،با نهایت تواضع و بی ادعایی در طرح و اجرا
و انتخاب هنرمندان کاری کرده بودند کارستان.
درقسمت شعر خوانی برنامه شعری از آقای مهدی اخوان ثالث و چند ترجمه
شعر از زنده یاد احمد شاملو که دوست عزیز ،آقای خورسندیان ،انتخاب کرده
بودند به وسیله خود ایشان به صورتی تاثیرگذار و پراحساس خوانده شد.
میهمان این ماه جنگ فرهنگی ،آقای شهریار مندنی پور ،نویسنده ای
فرهیخته با کوله باری از تجربه و فعالیت های ادبی در زمینه داستان نویسی
بودند .ایشان با وجود موفقیت در کار داستان نویسی و انتشار کتاب ها
ومقاالتی که همه مورد استقبال خوانندگان واهل ادب قرارگرفته و جوایز با
ارزشی را هم از آن خود کرده اند ،به خاطرکلنجار رفتن با مشکالت موجود
نویسندگی و چاپ کتاب درایران ـ که دستخوش سانسور سیاسی و سانسور
به اصطالح اخالقی شدید است ـ از ایران خارج شدند و در حال حاضر در
آمریکا زندگی و فعالیت می کنند .ایشان که تحصیالت دانشگاهی شان علوم
سیاسی از دانشگاه تهران است ،باعالقه و آگاهی از سیر سینمای ایران ،مدت
کوتاهی هم به تدریس موج نو سینمای ایران پرداخته اند.
آقای مندنی پور در سخنرانی کوتاهی ،خود را نویسنده نسل سوم خواندند و
از آن چه در ایران بر سر انتشار کتاب آمده است و تعداد بسیار کم کتابخوان
به نسبت جمعیت اظهار تاسف کردند .اگر اشتباه نکنم از آقای مندنی پور
یاد گرفتم که در داستان نویسی «ادبیت» ( )literarinessضروری است و
بسته به نوع داستان و شخصیت داستانی ،نثرنویسنده باید انعطاف کافی
برای تغییر داشته باشد.
در قسمت دوم برنامه ،آقای مندنی پور قسمت هایی از داستان شان* را
خواندند که به لطف نوشین خانم خورسندیان ـ که قبال از سخت و ثقیل
بودن نثر ایشان در عین زیبایی آگاهی داده بودند ـ برای مان غیر منتظره
نبود ،ولی اگرکتابشان دست من بود دوباره و چند باره خوانی را با بضاعت
ناچیز من ضروری می کرد.

شهر سن دیگو به مدت دو روز میزبان نویسنده معروف ایرانی ،شهریار مندنی پور
بود .وی که در تور داستان خوانی خود به کالیفرنیا سفر کرده بود ،به شهر سن دیگو
آمده و بعد از ایراد سخنرانی و داستان خوانی در ُجنگ فرهنگی جمعه دوازدهم
جون ،کارگاه یک روزه ی داستان ورزی را در روز شنبه سیزدهم جون برگزار کرد.
این کارگاه با حمایت کانون فرهنگی ایرانیان و در مرکز ایرانیان سن دیگو تشکیل
شده و جمعی از مشتاقان داستان نویسی در آن شرکت کردند.
پیش از شروع کارگاه ،چند داستان معرف دنیا به عنوان نمونه های مناسب در
اختیار شرکت کنندگان گذاشته شده بود تا با خواندن آنها بحث تئوریک کارگاه با
زمینه قبلی مهیا گردد .هم چنین شرکت کنندگان از دو سه هفته قبل از برگزاری
کارگاه ،داستان های خود را برای شهریار مندنی پور فرستاده بودند تا وی فرصت
بررسی و اظهار نظر بر روی هر داستان را داشته باشد.
کارگاه در دو بخش برگزار گردید .در بخش اول عناصر داستان با تمرکز بر روی زاویه
دید و تنوع خالقانه و مدرن آن اختصاص داشت .در بخش دوم به بازخوانی و تحلیل
چند داستان از شرکت کننده های کارگاه پرداخته شد .به جز نظر کتبی و شفاهی
مندنی پور ،سایر شرکت کنندگان نیز نظر خود را در مورد داستان های بازخوانی
شده ارائه دادند تا طیفی از نقد بر هر داستان به دست آید.
امیدواریم در آینده ای بسیار نزدیک این توفیق فراهم آید تا دوباره شهریار مندنی
پور را در جمع ایرانیان سن دیگو داشته باشیم و بتوانیم کارگاه داستان ورزی او
را به صورت دوره ای کامل برگزار کنیم.
از مندنی پور داستان ها و نوشته های زیادی به چاپ رسیده است .رمان «سانسور
یک داستان عاشقانه ایرانی» وی به زبان انگلیسی توسط انتشارات ناپ ()Knopf
در سال  2009به چاپ رسیده است .این اثر مورد استقبال فراوان قرار گرفته و
توسط نیویورکر به عنوان کتاب منتخب منتقدان سال  ،و توسط ان پی آر به
عنوان یکی از مطرح ترین رمان های سال 2009معرفی گردیده است .از سایر آثال
وی می توان به مجموعه داستان های سایههای غار ،هشتمین روز زمین ،مومیا و
عسل ،ماه نیمروز ،شرق بنفشه ،آبی ماوراء بحار؛ راز (داستان های کودک) و هزار
دل دلدادگی؛ و کتاب ارواح شهرزاد در آموزش
و یک سال (رمان نوجوانان)؛ رمان ِ
شگردهای داستاننویسی نوین اشاره کرد.
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www.pccus.org

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

مهره سرخ

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

 15آگوست  2015در UCSD

ماز جبرانی

Saturday, August 15, 2015, 8:00pm
Mandell Weiss Forum at UCSD

سپتامبر  19ـ 17ماز جبرانی

www.americancomedyco.com

619-795-3858
818B 6th Ave, San Diego, CA

ُجنگ فرهنگی

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  )159مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا  30جوالی 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
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

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

Expressive Arts Workshop

اولین شنبه هر ماه از ساعت  1:30تا  3بعد از ظهر در IAC

تصنیف خوانی

سومین جمعه ،یک ماه در میان تصنیف خوانی از ساعت  8بعد از ظهر در IAC

نمایشگاه نقاشی

در مرکز ایرانیان دوشنبه تا جمعه از ساعت  9صبح تا  3بعد 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 سه شنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
در محل دفتر کانون فرهنگی زیر نظر علی صدر تلفن9355 :ـ)858( 552

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

آگهی ثبت نام 2016ـ 2015
شعبه  1یکشنبه  13سپتامبر  2015از ساعت  9:30تا  12ظهر
شعبه  2پنجشنبه  10سپتامبر  2015از ساعت  6تا  8بعد از ظهر
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
ـ 552ـFor more information: 858 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

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

www.aiap.org

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

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

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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ادبیات مردمی
مسلما شما هم پیامک ها و ایمیل هایی که معلوم نیست از کجا
و ازچه کسی شروع شده اند را می گیرید .اینها بخشی از ادبیات
روزمره مردم است که گاه به صورت طنز و لطیفه و یا پند و اندرز
بین مردم پخش می شوند .مردم آنها را در جا می خوانند برای
یکدیگر تعریف می کنند و به دیگران می فرستند .به غیر از آنهایی
که جنبه های قومی دارند بقیه بخشی از ادبیات این زمان است و
باید در جایی ثبت وحفظ شوند .در اینجا چند نمونه را که اخیرا به
دستمان رسیده می آوریم:
ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ ...
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ... .
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ... .
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ... .
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ " ﺍﺻﻼ " ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ... .
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ... .
ﺗﺎﺯﻩ :ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ... .
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ... .
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ.
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ.
ﻋﺠﺐ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ!!
----------------------------خدايا ماه رمضان را هم مثل جام جهانى هر چهار سال يكبار و هر
بار در يك كشور قرار بده  .ما را هم در دور مقدماتى حذف بفرما.
گرمه بخدا!
------------------------------اینجا ایران است..
ببخشید پرواز17:45چه ساعتی میشینه؟
ببخشید اتوبوس 9:30ساعت چند حرکت میکنه؟
ببخشید کارت شارژ دو تومنی دارید؟چنده؟
اینجا ایران است...
مردمش در مقابل تورم
فقر
فساد
تجاوز
بدبختی
فقط
سکووووت
میکنن
اینجا ایران است...
میری زن بگیری میگن خونه داری؟
میری مسکن مهر ثبت نام کنی میگه زن داری؟
حاال اینو گوش کن:
میری دنبال شغل میگن متاهلی.؟
میری متاهل بشی
میگن شغلت چیه؟
اینجا ایران است...
منطق؛ تقلید است
کتاب؛ دکور است
*اینجا ایران است*
است
روزنامه تبلیغ
جایی که مایه دار شدن عامل
است
،میدان
ازادی
بی بند و باری مردهاست
جمهوری،خیابان است
استقالل تیم است
و بی مایه شدن
شعار اسان است
عامل هرزگی زنها....
است
شعور نایاب
تفاوت غوغا میکند ..
*عار*است
دست
پینه های
اینجا ایران است....
پینه بر پیشانی افتخار است
مردانش شرافت ها دریده اند
دروغ حالل است
اما در صف سینه زنی به یاد مظلومیت
است
شادی حرام
حسین مثال خون گریه میکنند.

یمدرم تایبدا

شرح واقعی قبض برق خرداد94
12000
مبلغ مصرف
2000
آبونمان
6000
کمک به یمن
کمک به فلسطین 6000
کمک به حزب اهلل 6000
6000
کمک به عراق
کمک به سوریه 6000
کمک به کشورهایی که یهو محتاج کمک میشن 6000
عوارض برق 6000
ذخیره جهت اختالس بعدی6000
مالیات برارزش افزوده6000
جمع

68000تومان
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انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
گردهمایی ماه آوریل 2015

ابتدا شرحی از کارگاه بازیگری پارسا پیروزفر در کانون فرهنگی ایرانیان سن
دیگو توسط یکی از شرکت کنندگان در گردهمایی داده شد و سپس در مورد
سرگذشت نمایشنامه ایرانی مطلبی بیان گردید .در این شرح گفته شد تئاتر
مدرن ایران سابقه  50ساله دارد و شاید بتوان اولین نمایشنامه مدرن ایرانی
را «جعفرخان از فرنگ برگشته» ،اثر جعفر مقدم ،دانست که در سبک کمدی
سبک یا  Light Comdeyتولید شده است .هم چنین مقایسه ای بین تئاتر
مدرن و تئاتر سنتی ایران به خصوص تعزیه صورت گرفت .اشکال های ترجمه
متن نمایشنامه هایی که از زبان دیگر به فارسی برگردانده شدند ،مورد دیگری
بود که دوست شرکت کننده بدان اشاره داشت .در انتهای مطلب ،نمایشنامه
های «معمای ماهیار معمار» اثر رضا قاسمی و «طومار شیخ شرزین» اثر
بهرام بیضایی به عنوان نمونه های برجسته ای از متن قوی در نمایشنامه
های ایرانی معرفی گردیدند.
کتاب هایی که در این گردهمایی معرفی شدند:
•نام من سرخ ـ اورهان پاموک (نویسنده و رمان نویس ترکیه)
•فرزند پنجم ـ دوریس لسینگ (نویسنده انگلیسی)
•فرشتگان بوی پرتقال می دهند ـ حسن بنی عامری (صورت خوانی در سه
معرکه :ـ معرکه اول ،معرکه ی دالویز :فرشته با بوی پرتقال؛ معرکه دوم،
دلربا :بابای آهوی من باش؛ معرکه سوم ،معرکه ی دالرام :خانه ی
معرکه ُ
شبگردها دورست)
•نمایشنامه النه خرگوش ( –)Rabbit Holeدیوید لیندزی آبر
•چشم اندازی دیگر ـ رضا دقتی (کتاب عکس)
پایان بخش گردهمایی ،داستان کوتاه نوشته یکی دیگر از شرکت کنندگان بود
که بعد از خواندن آن بحث و گفتگو بر روی داستان انجام گرفت.

گردهمایی ماه می 2015

یکی از شرکت کنندگان در مورد زن و ادبیات داستانی ایران صحبت کرد.
مطلب این شرکت کننده با معرفی داستان های «علویه خانم» اثر صادق
هدایت و «شوهر آهو خانم» اثر علی محمد افغانی و برگزیده ای از نمایشنامه
های فرانکا رامه و داریوفو در مجموعه ای به نام «یک زن ،تنها» ترجمه
مهرنوش مزارعی همراه بود:
هم چنین این کتاب ها معرفی شدند:
•آبی ماوراء بحار ـ شهریار مندنی پور(مجموعه داستان های کوتاه)
•ما ـ مهناز عطارها
•به یاد یار و دیار ـ ایرج پزشکزاد
•چند نگاه کاربردی به آینده ایران ـ حسن مکارمی
•نگاهی راهبردی به دوران سبز ـ حسن مکارمی
•وجدان های بی عذاب ـ مسعود کدخدایی (داستان کوتاه)
دو داستان کوتاه نیز خوانده شد .اولین داستان نوشته یکی از شرکت
کنندگان و داستان دوم «آتش زیر خاکستر» نوشته رضا ستار دشتی بود .رضا
ستار دشتی ،نویسنده کتاب « در آینه ی خاطر» است که در سوئد زندگی
می کند .از این داستان استقبال فراوانی شد و بحث و گفتگو در موردش
بسیار داغ بود.
گردهمایی انجمن دوست داران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان
سن دیگو برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.
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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1ـ دانشمند سوئدی مخترع دینامیت ـ شهری در خراسان 2ـدرازترین رشته
کوه جهان ـ حفره ای در کوه 3ـرزم و پیکار ـ دانش و اطالع ـ مونس و
همنشین  4ـدورویی ـ حرارت ـ از نخستین سلسله های پادشاهی در ایران
ـ در مثل بعضی ها از چاله در می آیند اما بدان می افتند 5ـ ـخاطر ـ
پایتخت کشور عزیزمان ایران ـ احترام و بزرگداشت 6ـشهر و استانی در ایران
ـ پدر بزرگ رستم دستان  7ـ نمناک و مرطوب ـ از فصل های سال  8ـ جشن
سال نو ویتنامی ها ـ نوعی شیرینی ایرانی که بویژه در اصفهان تولید می شود
 9ـ تالش و سعی ـ آشیانه ی پرندگان شکاری  10ـ از خطوط هندسی ـ از
ورزش ها  11ـ انقطاع ـ نادر ـ از ضمیرهای مفعولی 12ـ زمان و هنگام ـ
ویژه ـ اولین ماه فصل تابستان ـ برای سواری گرفتن بر پشت ستوران می
نهند  13ـ غنی و ثروتمند ـ تبسم ـ معصیت  14ـ ستایش و مدح ـ مادر
باران  15ـ اختر ـ سخاوت و بخشندگی.

عمودی

1ـ اسب نر ـ نقصان  2ـ از حبوبات ـ از شهرهای مهم خراسان بزرگ قدیم
که اینک شهری است نه چندان بزرگ در جمهوری ترکمنستان ـ کوشش
دو یا چند تن برای پیش افتادن از یکدیگر  3ـ از انواع رسانه های همگانی
ـ از شهرهای قدیمی ایران در استان خوزستان که زمانی نیز پایتخت بود
4ـجوانمرد ـ پیامبر ایرانی ـ آنچه از کسی یا چیزی بجای مانده باشد
 5ـاز رودخانه های مهم روسیه که به دریای آزوف می ریزد ـ از اعداد یکان
6ـ پشیمانی ـ متاع  7ـزمان و وقت ـ دهانه و محل پیوستن رودخانه به
دریا 8ـ نوی مار زهرآگین ـ شهری در بلوچستان ایران 9ـمرغ خوشبختی
ـ پایتخت یونان  10ـ خشمناک و غرنده ـ ظلم و ستم  11ـاز ویتامین ها ـ
نوعی میوه  12ـ بله عامیانه ـ وسیله ـ دلیر و پهلوان 13ـصفت کاغذ یا
چیز دیگری که در دست به هم فشرده شده باد ـ بوکسور  14ـاندازه ـ میوه
تلفنی ـ رنج و سختی بر خود هموار کردن برای تهذیب نفس 15ـجدا و
دور افتاده ـ نغمه و سرود.
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گفتگو با خدا

از زبان هالو (محمدرضا عالی پیام)
.
.

چی میشد اص ً
ال تو بهشت نداشتی
خلقو به حال خودشون میذاشتی؟

میگم اگه بهشت پر از حوریه
تکلیف این زنای مؤمن چیه؟

اآلن تو دنیا هر چی کار زشته
برای رفتن به همون بهشته

شنیدم اونجا بی فرودگاهه
بدون جاده و بزرگراهه

دست یه عده آدم طمعکار
یه عدهای دیگه شدن گرفتار

اونجا بریم باید شتر سوار شیم؟
توی بیابوناش باید قطار شیم؟

بیخودی گیر میدن به موی مردم
ف پا میرن تو آبروی مردم
ُج 

وقتی بهشت کامپیوتر نداره
هر کی بخواد ،باید خودش بیاره؟

آخه بهشتتم که چیزی توش نیس
فقط چهار تا نهره توی پردیس

وقتی وسایل رفاهیش کمه
پس چرا تبلیغ میکنن این همه؟

شیر و شرابشم که توی جوبه
بازم همین که هست خیلی خوبه

اینجا که ما کلی وسایل داریم
با این همه هزار تا مشکل داریم

چقد میشه رف لب چشمه آب خورد؟ اونجا میگن هزار سال نوری
چقد میشه فقط نشس شراب خورد؟ آدم باید سر کنه با یه حوري
راستی ،شراب و حوری و میکده
اونجا خوبه ،پس چرا اینجا بده؟
مردا که دورشون پر از حوریه
شرایط زنا هم این جوریه؟
زن تو بهشت هر جوری خواست میگرده؟
یا نه ،بازم تابع حرف مرده؟
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ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﺸﻮﻥ ﺗﻮﯼ
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ
ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ !
شب ﺍﻭﻝ ﻗﺒﺮ !
ﺭﻭ ِﯼ ﻧﮑﯿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮ
ُِ
ﭘﺮﺍﭘﺮﺗﻴﺲِ ،
ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ....
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﮕﺎﺗﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﺮﻥ!
طرف برای امارگیری اومده خونمون به بابام میگه :چندتا بچه دارین؟ بابام میگه دوتا.
یارو میگه ولی تو شناسنامه که زده سه تا؟
بابام میگه :هاا اینو میگی!! این دکوره هر وقت اینترنت قطع بشه میاد تو حال یه دور میزنه
و میره تو اتاقش ..در همین حد
-----------------------دیشب نرفتم خونه...
صبح که رفتم بابام گفت  :دیشب کجا بودی ؟
گفتم  :خونه دوستم!
برداشت به ده تا از دوستام زنگ زد ؛ خدا خیرشون بده ،
هفت تاشون گفتن  :دیشب خونه ما بوده!
دوتاشونم گفتن االن اینجاست
ولی خوابه بیدار شد میگم زنگ بزنه

تانیا احمدی

بررسی فیلم

بیگانه

کارگردان :بهرام توکلی
اقتباسی از نمایشنامه ی
«اتوبوسی به نام هوس» اثر تنسی ویلیامز
سال تولید۱۳۹۳ :

اقتباس سینمایی از نمایشنامه ها و رمان های خارجی از دیرباز در سینمای
ایران باب بوده است .در برخی موارد این تجربه ها نتایج قابل قبولی نداشته
اند چرا که بسیاری از این آثار با توجه به فرهنگ ملی آن سرزمین نگاشته
شده اند و درک درست این آثار مستلزم شناخت دقیق آن فرهنگ و سرزمین
است .به عنوان مثال فیلم ها و نمایش های زیادی بر اساس «عشق سال های
وبا»ی گابریل گارسیا مارکز ساخته شدند ،اما موفق ترین آنها فیلمی بود که
به سینمای امریکای التین تعلق داشت ،چرا که درک درست تری از فرهنگ
وموقعیت های آن سرزمین داشت و بیننده به راحتی با اثر ارتباط برقرار می
کرد .البته نا گفته نماند که برخی اقتباس ها بسیار قابل قبول و موفق هستند
و اثر مربوطه همانند پلی عمل می کند که فرهنگ های مختلف را یکسان و
همگون می سازد.
سال ها قبل بهرام توکلی موفق ترین فیلم خود را بر اساس یکی از نمایش های
تنسی ویلیامز ساخت« .این جا بدون من» برداشتی آزاد از نمایشنامه ی «باغ
وحش شیشه ای» بود .نمایشنامه های تنسی ویلیامز از طرفی بحران های
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی زندگی در آمریکا را مورد توجه قرار می دهند،
و از طرف دیگر به آسیب های روانی می پردازند و موقعیت شکننده ی انسان
های روان پریش را مطرح می کنند .شخصیت های نمایشنامه های ویلیامز غالبا
دچار از خود بیگانگی می شوند و خود را از جامعه تفکیک می کنند و دنیایی
شبح آسا برای خود به وجود می آورند .بهرام توکلی با درک درست این موضوع
به خوبی توانست با فیلم «این جا بدون من» ،نمایشنامه ی «باغ وحش شیشه
ای» را با فرهنگ ایرانی تطبیق دهد و فیلمی باورپذیر و تاثیرگذار بیافریند.
اما فیلم جدیدش «بیگانه» که اقتباسی ا زیکی دیگر از نمایشنامه های تنسی
ویلیامز به نام «اتوبوسی به نام هوس» است نتوانست موفقیت «این جا بدون
من» را کسب کند.
آخرین فیلم توکلی داستان زندگی امیر و ستاره را مطرح می کند که زن و
شوهر هستند و در انتظار به دنیا آمدن اولین فرزند خود ،روزهای سختی را می
گذرانند .امیر به تازگی از کارخانه ی سنگ تراشی اخراج شده و چشم به راه
ارثیه همسرش است تا با آن سنگ های چینی وارد کند .زندگی طاقت فرسای
این دو نفر دستخوش بحران های بیشتری می شود هنگامی که خواهر ستاره،
نسرین ،به بهانه ی سفر تفریحی به منزل ستاره و امیرمی آید .اوابتدا ادعا می
کند که تمام دارایی خانواده را خرج دوا و درمان مادرش کرده است ،اما امیر
پس از تحقیق متوجه می شود که اصل ماجرا چیز دیگری است .دروغ های
نسرین روز به روز بیشتر می شود و بعد ها معلوم می شود که او از روان پریشی
و اختالل های روانی رنج می برد.
«بیگانه» فیلمی سرد و پر مالل است ،چرا که داستان فیلم خوب بنا نشده
است .فیلم نقطه عروجی ندارد و گره های داستان خیلی بی منطق و غیر مهیج
شکافته می شوند .به طور مثال ،زمانی که دلیل دروغ گفتن های نسرین بر
مال می شود ،هیچ تغییر خاصی در شخصیت ها ایجاد نمی شود و این به این
معناست که شخصیت ها به درستی پرورده نشده اند .با این که ستاره یکی
از شخصیت های اصلی داستان ماست ،ما بی هیچ عنوان دلیل سرد بودن،
بی حوصله رفتار کردن و نا امید بودن او را نمی فهمیم و با او ارتباط برقرار
نمی کنیم .یکی از مواردی که به فیلم بسیار لطمه می زند انتخاب بازیگران
فیلم است .به عنوان مثال استنلی (در نمایشنامه) /امیر در اصل اثر به شدت
خشونت ورز است و مدام با خواهر زنش در حال کشمکش و درگیری است و
حتا در نمایش و اقتباس الیا کازان به خواهر زن تعرض نیز می کند .اما امیر
جعفری در فیلم نقش امیر را بسیار آرام و خوددار اجرا می کند ،و حتی زمانی
که پی به دروغ های نسرین می برد ،آن ها را دور از چشم دیگران با او مطرح می
کند .با این حال امیر جعفری قابل قبول ترین بازی را در میان بازیگران این فیلم
دارد .پانته آ بهرام ،که ایفا گر نقش نسرین است ،بیشتر شبیه زنی به تصویر در
می آید که انگار دچار سرطان بوده و شیمی درمانی کرده و یا این که در بعضی از
قسمت های فیلم شبیه زن های خیابانی است .مثال به جای این که در سکانس
های مختلف طرز لباس پوشیدن و یا آرایش نسرین عوض شود ،دائما کاله گیس
های او عوض می شوند .اما در اصل اثر این زن ،زنی با فرهنگ است که اهل
شعر بوده و هر چند وقت یک بار به کسی دل می بسته و او را رها می کرده .در
روایت ویلیامز ،این شخصیت ،زیبای پژمرده ای است که هنوز خود را زیبا می
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انگارد و فکر می کند عشاق زیادی دارد ،اما پانته آ بهرام به جای آن که تالطم
های روانی شخصیت را بیافریند ،بیشتر الیه ی هوس بازی نقش را برجسته می
کند .و یا این که مهناز افشار در نقش ستاره تنوعی به نقش خود نمی دهد و
در طول فیلم گفتار و کردار و کنش های قابل پیش بینی و کامال ثابتی دارد.
شاید برای بیننده ای که اجرای سینمایی این نمایشنامه را به کارگردانی الیا
کازان دیده باشد ،فیلم توکلی کمی بیشتر سرد و غیر قابل قبول به نظر بیاید.
در فیلم کازان بالنش/نسرین نماد شعر ،آراستگی ،تمدن و احساسات انسانی
است که در دوران ورشکستگی اقتصادی آمریکا عزت و شکوه خود را از دست
می دهد ،اما در فیلم توکلی اثری از شکوه نسرین نیست .هر چه هست احساس
درماندگی و تحقیر است .توکلی در «بیگانه» چند گام به عقب برداشته و
نتوانسته درام روانشناسانه ی ویلیامز را با فرهنگ ما تطبیق دهد و اثری
باورپذیر ارائه دهد .با این وجود جرات او برای رفتن به سراغ همچین داستانی
ستودنی است .او همواره یکی از بهترین کارگردان های سینما ی ماست.
«بیگانه» می توانست فیلم بهتری باشد اگر که بازیگران بهتری برای کار انتخاب
می شدند و اگر ساختمان داستان کمی محکم تر شکل می گرفت .یک فیلم
متوسط رو به پایین همانند «بیگانه» نقطه پایان کارگردان موفق و خوش ذوقی
چون بهرام توکلی نیست .فیلم جدید او «من دیگو مارادونا هستم» با استقبال
چشمگیری مواجه شده است و بسیاری آن را بهترین فیلم او و حتی چند پله
باالتر از «این جا بدون من» می دانند.

کانون فرهنگی ایرانیان تقدیم می کند،

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

روان درمانی چیست؟

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

San Diego Psychological and
Educational Services, Inc.

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

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

858–552–9355

