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مقصر کیست؟
بعد از کشتار کودکان در نیوتاون در سال  ،2012آن چنان خشمی در مردم برانگیخته شد که به نظر می رسید
باالخره زمان آن رسیده که قوانین کنترل سالح در کنگره مطرح و تصویب شود .طبق آماری که در آن زمان
منتشر شد ،بیش از نود درصد مردم آمریکا خواهان برقراری نوعی کنترل برای تهیه و استفاده از سالح گرم
بودند .ولی همان طور که اطالع دارید «ان آر ای» (سازمان اسلحه کشوری) آن چنان کمپینی راه انداخت که
این طرح در نطفه خفه شد .بعد از آن هم شاهد کشتارهای جمعی زیادی در اقصی نقاط این کشور بوده ایم ،از
جمله کشتن نه نفر سیاه پوست در کلیسایی در ایالت کارولینای جنوبی یا همین اواخر ،کشتار در کالجی در ایالت
اورگان که جوانی با خونسردی و با دالیلی که روشن نیست به قتل نه دانشجو دست زد .در واقع روزی نیست که
خبری وحشتناک از کشتارهای این گونه در شهرهای مختلف این کشور به گوشمان نرسد ،از کشتارهایی جمعی
که نمونه آن در باال رفت تا کشتن دختر بچه هشت ساله توسط همبازی یازده ساله اش.
بعد از کشتار اخیر در اورگان ،پرزیدنت اوباما در پیامی به مردم آمریکا ،در حالی که به شدت متاثر بود ،گفت این
به عهده مردم است که جلوی این فجایع را بگیرند .او که از کنگره قطع امید کرده است گفت :در انتخابات آینده
مردم اگر واقعا طرفدار کنترل سالح و پایان دادن به این فجایع هستند ،آن را باید در پای صندوق رای نشان
دهند و به کاندیداهایی که با کنترل سالح مخالفند رای ندهند .ولی آیا این عملی خواهد شد؟ بعد از هر کشتاری
مردم احساساتی می شوند و خواستار پایان دادن به این فجایع ،که تعداد تلفات ناشی از آن به مراتب از تلفات
جنگ و حمالت تروریستی بیشتر است .بعد مسئولین طرفدار آزادی سالح به توجیه این فجایع می پردازند و آنها
را ناشی از بیماری روانی افراد معرفی می کنند .عده ای حتی بالهت را به حدی می رسانند که اعالم می کنند
دلیل وقوع چنین اتفاقاتی این است که مردم به اندازه کافی اسلحه ندارند و اگر همه اسلحه داشته باشند چنان
افرادی جرات انجام چنین کارهایی را پیدا نمی کنند .بنابر این آموزگاران ،مسئولین مدارس ،دکترها ،کشیش
ها همه باید مسلح شوند تا جلوی چنین کشتارهایی گرفته شود!
در باره این که «ان آر ای» و طرفداران اسلحه چگونه متمم دوم قانون اساسی را تفسیر می کنند و هیچ گونه
کنترلی را برای خرید ،فروش و حمل اسلحه از هر نوع روا نمی دارند ،و یا این که چگونه این البی پرقدرت،
نمایندگان و قانونگذارانی را که موافق این نظر هستند حمایت می کند و با تطمیع و تهدید نمایندگان دیگر،
حرف خود را به کرسی می نشاند ،بارها و بارها صحبت شده است .برای آشکار شدن عمق فاجعه توجه شما را
به این آمار جلب می کنم:
به طور متوسط ساالنه در آمریکا سی هزار نفر با اسلحه گرم جان خود را از دست می دهند .نیمی از این افراد بین
هجده تا سی و پنج سال هستند و یک سوم زیر بیست سال .وقتی این آمار را با کشور های پیشرفته دیگر مقایسه
می کنیم می بینیم که در ژاپن تعداد تلفات ساالنه کمتر از پنجاه ،در آلمان ،فرانسه و ایتالیا کمتر از یکصد و
پنجاه و در کانادا کمتر از دویست نفر است .نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است که چگونه ارگان
هایی مثل فاکس نیوز« ،ان آر ای» و یا کسانی مثل راش لیمبا با جوسازی حتی مطرح کردن هرگونه کنترل سالح
را منع می کنند .برای آنان و طرفدارانشان این که تعداد جنایات و کشتار با سالح گرم در آمریکا ده ها و صد ها
برابر کشور های دیگر است مهم نیست .برای آنان داشتن سالح جنبه بنیادی و شبه مذهبی پیدا کرده است .از
طرف دیگر این کاراکترها و ارگان ها از هشت سال پیش آن چنان پارانویایی در بخشی از مردم ایجاد کرده اند،
مبنی بر این که بزودی اوباما سالح ها را جمع خواهد کرد که تعداد اسلحه ای که در این زمان در آمریکا فروش
رفته چند صد برابر دوره های سابق بوده است .برای اغلب سالح داران ،داشتن فقط یک سالح هم کافی نیست
و هر یک دارای چندین نوع اسلحه و حتی سالح های جنگی هستند .چند روز بعد از حادثه اورگان در میان
جمعی از دوستان آمریکایی صحبت می کردم .وقتی گفتم که جوانی که عامل این کشتار بوده هفده نوع سالح با
خود و یا در خانه داشته است ،جوانی که در میان جمع بود گفت «هفده تا که چیزی نیست .من سی تا اسلحه
در خانه ام دارم و حتی چند نوع مسلسل اتوماتیک را هم که در کالیفرنیا قدغن است در آریزونا نگه می دارم».
از او پرسیدم این همه سالح برای چیست؟ اگر قصد دفاع از خود باشد ،یکی یا دو تا باید کفایت کند .او گفت
که خیر ،باید آماده بود .پرسیدم آماده برای چه؟ گفت «برای آنها ،اگر بیایند آماده خواهم بود».هرچه پرسیدم
چه کسی قرار است بیاید و کی ،پاسخی نداشت .جالب این که بعد از این گفتگو دوستی به کنارم آمد و با اشاره
به آن جوان گفت« :من از ترس این هاست که اسلحه خریده ام»!
جای تاسف است که در قرن بیست و یکم و در پیشرفته ترین کشور صنعتی و اقتصادی جهان با این تفکرات
کابویی و وامانده غرب وحشی روبرو هستیم .به نظر من افراد و گروه هایی مثل «ان آر ای»  ،راش لیمبا یاکمپانی
های اسلحه سازی که با ایجاد این پارانویا و ترویج تنفر ،سالح های خود را می فروشند و جیب خود را پر می
کنند ،دستشان به خون قربانیان این جنایات آلوده است .این افراد چه در مقام سیاسی و اجتماعی ،و چه
کاندیدای ریاست جمهوری یا شخصیت رادیویی و یا اسلحه فروش ،همگی شریک این جرم ها هستند و باید به
محاکمه کشیده شوند و پاسخگو باشند.
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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
جشن مهرگان در موزه هنر سن دیگو
یکی از اهداف کانون فرهنگی ایرانیان ،ترویج فرهنگ ایران زمین در جامعه
میزبان است .در امتداد چنین هدفی است که کانون فرهنگی ایرانیان سال
هاست برای مرمت و نمایش آثار هنری و گنجینه باستانی ایران با موزه هنر
سن دیگو در بلبوا پارک همکاری می کند .این همکاری از سال گذشته رنگ و
بوی تازه ای گرفته و وارد مرحله جدید و ثمر بخشی از همکاری و فعالیت این
دو موسسه شده است .موزه هنر و کانون فرهنگی ایرانیان ،جمعه شب دوم ماه
اکتبر ،مهرگان را در موزه هنر جشن گرفتند .موسیقی گروه «درناب » تمام شب
با دیدار کنندگان همراه بود ،سفره زیبای مهرگان زینت بخش سالن موزه بود
و موزه با غذاهای متنوع ایرانی و مدیترانه ای و انواع نوشیدنی ها از میهمانان
پذیرایی کرد .حضور فعال بیش از  180شرکت کننده و موفقیت چشمگیر این
گردهمایی ،جشن مهرگان را بر تقویم سالیانه موزه هنر ثبت نمود و ما چشم
به راه برگزاری منظم جشن مهرگان در موزه هنر سن دیگو باشیم.
رکسن وله کوئز مدیر موزه و ماریکا سردار سرپرست مرمت هنرهای آسیایی
و هنرهای اسالمی موزه اعالم کردند که استقبال از این گردهمایی و هدایای
نقدی دوست داران موزه ،نه تنها امکان مرمت بعضی از آثار باستانی ایران را
که در پیک تابستانی معرفی کرده بودیم ،فراهم آورده بلکه موزه تا پایان سال
آینده آماده گشایش گالری جدیدی برای نمایش تاریخ و هنر ایران خواهد بود.
این موفقیت را به عالقمندان هنر و عالقمندان هنر و فرهنگ ایران شاد باش
می گوییم  .
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گروه دستان و
مهدیه محمدخانی
شهر سن دیگو و کانون فرهنگی ایرانیان،
یک بار دیگر میزبان گروه موسیقی دستان،
این بار با حضور مهدیه محمدخانی بود.
مهدیه محمدخانی ،خواننده جوان ایران
است که برای اولین بار در سال  2013با
گروه ماه بانو به سرپرستی مجید درخشانی
به روی صحنه رفت ،و این بار با یک کار
جدید ساخته حمید متبسم بر روی اشعار فروغ فرخزاد از ژانویه  2015همکاری
خود را با گروه دستان آغاز کرده است .این کنسرت شنبه هفدهم اکتبر در
آمفی تئاتر  Qشرکت کوالکام به عنوان برنامه دیگری از مجموعه مهرگان کانون
فرهنگی ایرانیان سن دیگو به روی صحنه رفت.
در ابتدای برنامه ،علی صدر در مورد مناسبت مهرگان صحبت کرد و سپس
به معرفی اعضای گروه موسیقی پرداخت ،هنرمندانی که هریک به نوبه خود
در عرصه موسیقی ایرانی استاد هستند .سعید فرج پوری با کمانچه ،حسین
بهروزی نیا با بربط ،حمید متبسم با تار و پژمان حدادی با سازهای کوبه ای،
مهدیه محمدخانی را در اجرای «یک دریچه » که برداشتی از موسیقی کالسیک
ایران بر روی اشعار فروغ فرخزاد است همراهی کردند .بخش دوم برنامه با یک
بداهه نوازی توسط گروه آغاز شد و با اجرای چند تصنیف قدیمی ایرانی توسط
مهدیه محمدخانی پایان پذیرفت .گروه به دلیل اظهار شوق بی پایان شرکت
کنندگان برای اجرای یک تصنیف دیگر به روی صحنه بازگشتند .امضای سی
دی های برنامه توسط هنرمندان و گرفتن عکس با حاضرین مشتاق اختتامیه
شیرینی بر این برنامه بود .کانون فرهنگی از طرف شهروندان از همکاران پر
لطف کوالکام که استفاده از این مجموعه را برای امور فرهنگی مقدور می سازند
کمال تشکر را دارد.

نمایش خوانی

"بگو مگو"

اثر اوژن یونسکو
کار محمود بهروزیان

شنبه  26سپتامبر در مرکز ایرانیان ساعت  8بعد از ظهر
ورودی  ١٠دالر

برنامه نمايشنامه خوانی «بگو

مگو»

برنامه نمايشنامه خوانی «بگو مگو» اثر اوژن يونسكو ،با كارگردانی و اجرای
محمود بهروزيان شنبه  ٢٦سپتامبر در مركز ايرانيان اجرا شد و با استقبال
تماشاگران واقع شد .درخشش نازنین قاضی یاری كه برای اولين بار به روی
صحنه رفته بود در اين اجرا قابل تقدير بود .در اين كار رانا سليمی ،علی
پيروزيان و فرشيد بازماندگان نيز نقش اجرا كردند .موسيقی و طراحی صدا كار
عليرضا خواجوی بود .اميد است شاهد اجراهای ديگری از اين گروه در آينده
باشيم .محمود بهروزيان از هنر پيشگان با سابقه تئاتر و سينمایی ايران است.

گروه فيلم و گفتگو

گروه فيلم و گفتگوى سن ديگو در ماه سپتامبر
فيلم گبه ( )١٣٧٤را نمایش داد .این فیلم از
ساخته های محسن مخلملباف بوده و به سفارش
سازمان صنایع دستی ایران ساخته شده است.
كارگردان با تركيب كردن داستان عشقى دختر
ايالتى به همراه نمايش صحنه هايى زيبا و
مستند از زندگى ايل قشقايى و فرش دستباف
آنان ،گبه مى پردازد.
موسيقى اين فيلم توسط استاد حسين عليزاده
ساخته شده است .در قسمت دوم برنامه
قسمت هايى از مصاحبه با استادعلیزاده كه
در رابطه با اين فيلم و ساخت موسيقى فيلم
انجام شده بود ،پخش شد و سپس بحث و
بررسى توسط شركت كنندگان انجام شد.
در ماه اكتبر ،شاهد نمايش فيلم باران ( )١٣٧٩ساخته
مجيد مجيدى در مركز ايرانيان سن ديگو بوديم .اين فيلم در جشنواره هاى
متعددى شركت كرده و از افتخارات آن می توان به نامزدی هوگو طالیی
جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو و دریافت سيمرغ بلورين بهترين نقش
مكمل مرد برای حسين عابدينى اشاره کرد .هم چنین ،اين فيلم براى سومين
بار جايزه بهترين فيلم جشنوارهاى مونترال را براى مجيدى به ارمغان آورده
است .پس از نمايش ،به روال معمول بحث و بررسى در مورد فيلم و موضوع
مهاجرت با حضور شركت كنندگان صورت گرفت.
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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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

در شماره گذشته ،مقدمه ای در امر مهاجرت را با شما در میان گذاشتم و سعی
کردم تا با ارایه تعریفی جامع ،طیف وسیع مهاجران را از یکدیگر تفکیک بنمایم.
با توجه به تعریف ،مهاجر را در صحبت خویش ،کسانی دانستم که «در سرزمین
غیر مادری زندگی می کنند و هم چنان به سرزمین مادری می اندیشند» .این
بخش از مهاجرین ،عموما مهاجرت خود را به طور ناگهانی و بدون برنامه ریزی
دقیق انجام می دهند و چه بسا در سرزمین میزبان با مشکالت عدیده مالی
نیز روبرو می شوند .نداشتن راه برگشت آنان را در مرحله سختی از زندگی قرار
می دهد و مجبور می نماید تا تمامی قدرت و توانایی خویش را برای استقرار در
سرزمین میزبان به کار گیرند .مسلما درک وضعیت این گونه از مهاجرین برای
کسانی قابل هضم تر است که یا در زمان های گذشته در چنین وضعیتی زیسته
اند و یا از نزدیک شاهد استقرار دوستان و افراد فامیل خود در سرزمین های
میزبان بوده اند.
عالوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکالت بسیار مالی ،تطبیق با فرهنگ جدید
سرزمین میزبان ،آموختن زبان رایج ،یافتن شغلی مناسب با تجربیات و سواد
آنان ،بزرگترین فشار بر شخص مهاجر را فشارهای عاطفی باید دانست .دور ماندن
از خانه و خانواده و عزیزانی که در کنار آنان احساس امنیت وآسایش به مهاجرین
دست می داده در زمره بزرگترین معضالت مهاجرت قلمداد می گردد .نکته غم
انگیز در این رابطه از بین نرفتن این احساس در طول سال های مهاجرت است.
دورادور شاهد رشد و نمو کودکان فامیل و برادران و خواهران قرار گرفتن ،تحمل
شنیدن خبرهای ناگوار بیماری و مرگ عزیزان ،و مسایل مشابه ،سایه ای از غمی
پنهان در چهره شخص مهاجر می نشاند که در هیچ لحظه ای از عمر مهاجرت،
وی را رها نخواهد ساخت.
انباشته شدن این گونه فشارهای عاطفی است که شخص مهاجر را ،در طول سال
های مهاجرت خویش ،به دنبال یافتن جوابی برای «دلیل مهاجرت» خود می
کشاند .نبود شرایط معقول برای ادامه زندگی در سرزمین مادری ،شخص مهاجر
را وادار می نماید تا وقایع روزمره در سرزمین مادری را دنبال نماید ،هر گونه
خبر خوشایندی را به فال نیک بگیرد و از شنیدن اخبار ناخوشایند متاثر شود.
به زبانی دیگر ،شخص مهاجر تا پایان عمر ،در انتظار وصل به ریشه های هویت
خویشتن است و در آرزوی در آغوش گرفتن خاک و فرهنگ سرزمین مادری است
که متاسفانه گاه با قطره اشکی در آخرین دقایق عمر می تواند به مهاجرتی ابدی
بدل گردد.
شرکت فعال در امور فرهنگی ،ایفای نقشی موثر در امور خیریه مربوط به سرزمین
مادری ،رساندن کمک های مالی به ساختن بیمارستان ها و مدارس ،قبول
قیمومیت و سرپرستی کودکان نیازمند در اصل شخص مهاجر را به نوعی از
شادمانی روانی وا می دارد که در طی آن خود را هم چنان فردی مفید برای
جامعه مادری خود قلمداد کند.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مهاجرین ایرانی ،در طی سالیان
مهاجرت خویش ،با حضور فعال خود در گردهمایی های فرهنگی ،سالن های
کنسرت ،جلسات بحث و بررسی ،برگزاری و ادامه انجمن ها و کانون های
فرهنگی توانسته اند به وزنه مهمی برای حفظ و اشاعه هنر سرزمین مادری تبدیل
شوند و امکان حضور هنرمندانی را فراهم آورند که گاه برای اجراو نمایش هنر
خویش در سرزمین مادری با اشکال روبرو هستند.
عالوه بر ان چه نوشته شد ،باید در نظر داشت که دوران مهاجرت ،برای شخص
مهاجر می تواند دوران مفید خود سازی فکری نیز باشد .استفاده از دموکراسی
(حتا نیم بند) در سرزمین های میزبان ،امکان بازبینی فرهنگی با ارزشی را برای
شخص مهاجر به وجود می آورد .در نتیجه تفکرات وسیع شخص مهاجر ،فرهنگ
سرزمین مادری نیز می تواند به تجزیه و تحلیل و پاالیش احتمالی کشانده شود
و تصویری روشن تر از قوانین حاکم بر جامعه انسانی را در ذهن شخص مهاجر
نهادینه نماید .به همین دلیل است که امکان ارتباط با هموطنان در سرزمین
مادری ،راه بحث و گفتگو و تبادل نظر را به وجود می آورد که در نتیجه آن ،یافته
های مهاجرت ،نه به عنوان نسخه ای از بیرون گود ،بلکه به عنوان راه کاری
پیشنهادی می تواند به بهبود اوضاع در سرزمین مادری بینجامد.
مسلما هموطنان ما در سرزمین مادری که در کارزار گرفتاری ها و معضالت
گذران زندگی دست و پنجه نرم می کنند می توانند به سادگی از کنار یک سری
از مشکالت و معضالت جاری جامعه خویش گذر نمایند .فقط در صورت یک
دیالوگ بدون جبهه گیری است که نگاه خارج از کشور می تواند با حقیقت زندگی
در داخل کشور تلفیق شود و در نهایت به تلطیف احتمالی قوانین منجر گردند.
برای مثال ،اشاره ای به وضعیت اسفبار «مهاجرین افغانی» در سرزمین مادری
و شنیدن اخبارناگواری در زمینه طرز رفتار ایرانیان با این گروه از مردمان (عدم
پذیرش کودکان افغانی در مدارس ،وجود تابلوهای توهین آمیز بر سر در پارک
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ها دال بر منع ورود آنان) به راحتی در نظر یک مهاجر به عنوان یک نارسایی
بزرگ اجتماعی و انسانی تصویر می گردد در صورتی که هجوم مشکالت زندگی
می توانند چشم هموطنان داخل کشور را از این فاجعه انسانی دور نگاه دارند.
شخص مهاجر ،در مقابل دریافت چنین اخباری ،به راحتی به سال های مهاجرت
خویش می اندیشد و امکانات گوناگونی را به یاد می آورد که در سرزمین های
میزبان مورد استفاده قرار داده است .تمایل وی به ایجاد و برقراری یک دیالوگ
سازنده در فضایی دور از خشم و تعصب بین ایرانیان داخل و خارج از کشور،
افزون می شود و این دیالوگ را به چشم آغازی برای یک تغییر سازنده در امری
انسانی به حساب می آورد.
آن چه که این رابطه موثر را دچار مشکل می نماید ،به طور قطع ،جداکردن
ایرانیان به دو گروه «داخل» و«خارج» است .تفکری که مهاجرت را از حالت
یک اجبار ،به یک «گریز» معرفی می نماید و شخص مهاجر را به فردی تبدیل
می نماید که دیگر هموطنان را در شرایط سخت زندگی تنها رها کرده است .در
صورتی که ماندگاری بخش عظیمی از این گونه مهاجران در سرزمین مادری،
خطرات گوناگونی را می توانست برای آنان به بار آورد.
گرچه مهاجرت را با نام های گوناگونی چون «غربت» نیز خوانده اند ،که کلمه ای
با بار منفی و تاثر انگیز است ،ولی می توان مهاجرت را یک «موقعیت استثنایی»
نیز تلقی نمود که طی آن فرهنگ و داده های فرهنگی می توانند مورد تجزیه و
تحلیل قرار گیرند و چه بسا از شخص مهاجر ،شهروندی موثر تر و مسئول تر برای
جامعه احتمالی در سرزمین مادری ساخته شود.
حیف است که به تقسیم بندی داخل و خارج بیش از یک تقسیم بندی جغرافیایی
بها دهیم و بجاست که با باز نگه داشتن باب مراوده فکری و دیالوگ نه تنها
مهاجرین را در جریان واقعی امور در سرزمین مادری قرار دهیم بلکه یافته های
احتمالی مهاجرین را نیز به سرزمین مادری صادر نماییم.
این نوشته را با درود بیکران به آن دسته از هموطنان در داخل کشور به پایان می
برم که با همت واالی خود در امر بهبود موقعیت انسان های نیازمند و توجه به
امر آموزش و فن آموزی کودکان خیابانی مشغول می باشند و هم چنین تشکر
فراوان از مهاجرانی که با شرکت فعال ،هموطنان خود را در پیشبرد این گونه
اعمال یاری می رسانند.

معرفی کتاب

تهیه از نوشین خورسندیان

معرفی دو رمان از پرینوش صنیعی:
«سهم من» و «پدر آن دیگری»
(انتشارات روزبهان)

پرینوش صنیعی در سال  1328شمسی در محله شاپور تهران چشم به دنیا
گشود .پدرش کارمند وزارت امور اقتصاد و دارایی بود .در دبیرستان رشته
ادبی و در دانشگاه تهران ،رشته روانشناسی را دنبال نمود .پرینوش پس از
اتمام تحصیالت ،در مرکز آموزش مدیریت دولتی استخدام شد .پس از آن
در علوم تربیتی با تخصص مشاوره فوق لیسانس گرفت .او ازدواج کرده و دو
فرزند دارد.
«سهم من» و «پدر آن دیگری» دو رمان مطرح پرینوش صنیعی هستند.
«سهم من» در سال  1382شمسی برنده جایزه بین المللی بوکاچو شد .این
کتاب به بیست و هفت زبان ترجمه شده است« .پدر آن دیگری» در سال
 1383به چاپ رسید.
مردان زندگی پرینوش یعنی پدر ،برادر ،همسر و پسرش همه مردانی خوب
و همراه هستند ولی پرینوش به خاطر رشته تحصیلی اش و تحقیقات در
زمینه روان شناسی و مشاوره متوجه شد که اکثریت مردان جامعه ما ،مردان
سرسختی هستند که در خانواده های پدرساالر رشد یافته اند ،مردانی که
حافظ سنت های خانواده به شمار می روند.
پرینوش به گفته خویش از آمار استفاده کرده و آثار را از خود به جا گذاشته که
ارزش تعمق دارد.
کتاب «سهم من» پرینوش بیش از هفتاد شخصیت داستانی دارد .داستان،
روان ،الیه الیه و صادقانه بیان می شود آن چنان که باورش خواهید کرد.
راوی داستان دختری به نام معصومه است که به همراه خانواه اش در سال
 1340از قم به تهران مهاجرت می کند ،عاشق می شود و عاشقی اش جرمی
نابخشودنی است .او را به اجبار به عقد کسی درمی آورند که بعدها معلوم
می شود فعال سیاسی است .پرینوش به بهانه این داستان عشقی ،تاریخ را
از زمان دهه چهل تا دهه هفتاد روایت می کند و زنانی را به تصویر می کشد
که در این چند دهه بار شوهران ،برادران و پسران سیاسی شان را به دوش
کشیده اند .در طی داستان او گریزی هم به فعاالن سیاسی دهه سی می زند.
به راحتی می توان فضای انقالب ،جنگ و پشت جبهه را در آن شاهد بود .این
داستان بیشتر جنبه های سیاسی زمان خود را مشخص می نماید .بسیاری
بر پرینوش صنیعی ایراد گرفته اند که چرا پایان داستان را به گونه ای نوشته
که شخص اول داستان بعد از تحمل سختی های شدید ،نتوانسته برای خود
تصمیم درستی بگیرد .واقعیت این است که در جامعه مرد ساالر تصمیمی جز
این بعید است .معصومه در این داستان قربانی است؛ زمانی قربانی فعالیت
های سیاسی همسرش ،زمانی در گیر فعالیت های سیاسی پسرش ،و زمانی
به دنبال آرمانخواهی پسر دیگرش در جبهه جنگ .در انتها نیز نمی تواند از
زیر بار فشار فرزندانش بیرون بیاید .او با وجود این که درجا نزده و مرحله به
مرحله خود را باال کشیده ،اما درگیر سنت است و به جریان روشنفکری جواب
مثبت نمی دهد.
داستان «پدر آن دیگری» روایت پسری به نام شهاب است که مادر کارمندش،
اجبارا او را به دست زنی می سپارد تا در غیابش نگهدار فرزند باشد .زن به زبان
آذری حرف می زند و شهاب به خاطر بچگی اش نمی داند کی باید به فارسی
حرف بزند و کی به آذری .این است که تصمیم می گیرد اصال حرف نزند و همه
گمان می کنند او دچار نارسایی ذهنی است .از طرفی آرش برادر بزرگش نابغه
است و خواهر کوچکش شادی ،شیرن زبان .یعنی هر دو در کانون توجه پدر
هستند .شهاب بین این دو گم است و به همین دلیل پدرش را پدر آرش یا پدر
آن دیگری می داند .شهاب دو دوست خیالی به نام های َاسی و َببی در ذهنش
می سازدَ .ببی جنبه مهرپرور وجودی شهاب است و َاسی جنبه عصیانگر و
پرخاشگرش .شهاب اغلب خود را ضعیف می پندارد و دنبال راهی برای کسب
قدرت است ،با افکار بچگانه اش تصور می کند تنها راه نجاتش توهین کردن
و فحش دادن است .در کتاب «پدر آن دیگری» پرینوش از پدرانی حرف می
زند که عشق شان با قید و شرط است و مادرانی که بی قید و شرط عاشق
فرزندانشان هستند .مادر طرفدار واقعی شهاب است ولی بقیه او را خنگ می
دانند .عجبا که مادر بزرگ مادری اش می تواند راهگشای زندگی شهاب باشد.
پرینوش بیش از سی شخصیت را وارد این داستان می کند .نویسنده از کسانی
که به جوانان و نوجوانان بد کرده اند ،حرف ها به میان می آورد .پرواضح است
که رشته روانشناسی پرینوش در نگارشش موثر افتاده اما این نشان ،نقطه قوت

است نه نقطه ضعف .راوی گاه شهاب جوان بیست ساله است که در جشن تولد
به یاد گذشته پرتالطمش می افتد و گاه مادرش مریم .این داستان بیشتر جنبه
اجتماعی ـ روانی دارد.
هر دو داستان حس تعلیق و کشش را در خواننده برمی انگیزند.
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گردآوری از سعید نوری بوشهری
سروده ی زیر را از صفحه فیس بوک یکی از دوستان برداشتم ،اما نام شاعرش را نمی دانستم.
دست به دامان اینترنت شدم .ده ها صفحه را یافتم که این سروده یا بخشی از آن را آورده بودند،
بدون نامی از سراینده.
اگر اهل فیس بوک هستید ،یا هر شبکه اجتماعی مجازی دیگر ،شاید به این مورد برخورد کرده
باشید که افراد سروده ای را – بدون آوردن نام سراینده – با عکسی زیبا در صفحه خود می گذارند
و دوستان و آشنایان هم آن را می پسندند و «الیک» می کنند .یکی دو نفری هم هستند که در
زیر مطلب همیشه این سئوال را می پرسند« :شاعر این شعر کیست؟» در ابتدا شاید این پرسش
– خصوصا وقتی تکرار می شود – کمی آزار دهنده جلوه کند ،ولی به نظرم جای پرسیدن دارد.
ما از چه کسی برای این سروده ها باید تشکر کنیم؟ از چه کتاب یا مجموعه شعری آمده؟ آیا حق
استفاده و درج آن را بدون آوردن نام تولید کننده داریم؟ و...؟
به هر حال ،تصمیم گرفتم سروده زیر را – با علم این که سراینده اش را نمی دانم – در این صفحه
بیاورم ،به دو دلیل .اول آن که زیباست و به فصلی که در آن هستیم می آید .دوم ،به قصد آن
که اگر کسی سراینده اش را می شناسد ،به ما نیز اطالع دهد تا در شماره بعد از او و سراینده
تشکر کنیم.
برگ های پاییزی
شعور درخت اند
سرشار از
ِ
ِ
خاطرات سه فصل را بر دوش می کشند،
و
آرام قدم بگذار...
بر چهره ی تکیده ی آن ها
این برگها ُحرمت دارند.
ِ
ِ
،درد «دانستن» است ...
درد پاییز
نه بهار با هیچ اردیبهشتی،
نه تابستان با هیچ شهریوری،
ونه زمستان با هیچ اسفندی،
اندازه پاییز به مذاق خیابان ها خوش نیامد،
پاییز مهری داشت که َبر دل هر خیابان می نشست.

ابر است و اعتدال هوای خزانی است 		
		
در زیر ابر ساغر خورشید شد نهان
ساقی بیا و جام می مشکبو بیار		
		
می هست و اعتدال هوا هست و سبزه هست
		
یاری به دستآر موافق تو وحشیا

خانه ات را باد برد
وزش باد ،در موی منی!؟
نگران
تو هنوزم
ِ
ِ
اصحاب كدامین غاری؟
مسخ افیونی افسانه ی
ِ
ِ
در كدامین خوابی؟
چشم تو ویرانی صد طایفه است
خواب در
ِ
ِ
دزدان امارت افتاد
تشت رسوایی
ِ
شال مرا
سر
ِ
تو نگهدار ،هنوزم دو ِ
ساقی بیا که وقت می ارغوانی است
روز قدح کشیدن و عیش نهانی است
این دم که باد صبح به عنبر فشانی است
چیزی که نیست صحبت یاران جانی است
کان یار باقی است و خود این جمله فانی است
غزل از «وحشی بافقی»

رسید یار و ندیدیم روی یار افسوس		
گذشت عمر گرانمایه در فراق دریغ		
گریست عمری آخر ز بیوفایی چرخ		
خزان چو بگذرد از پی بهار میآید		
به خاک هاتف مسکین گذشت و گفت آن شوخ

گذشت روز و شب ما به انتظار افسوس
نصیب غیر شد آخر وصال یار افسوس
ندید روی تو را چشم اشکبار افسوس
خزان عمر ندارد ز پی بهار افسوس
ازین جفاکش ناکام صد هزار افسوس
غزل از «هاتف اصفهانی»
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باور نمی کنم رازمان را به باد گفته باشی
یا به پرنده ای مهاجر که از شهر تو می گذشت
این روزها همه جا نام تو را می شنوم
در زمزمه های باد
در گوش سپیدارهای بلند
و درالبالی نت های آواز پرندگان
در چکاچک ناگزیری ابرهای سرگردان
و در عاشقانه های رودهای وحشی با کوهساران
پس از این رازمان را به هیچ بادی نگو
و به هیچ مرغ مهاجری
و به هیچ ابری
و به هیچ رودی
و به هیچ کوهی.
من از پاییز می ترسم
و از گم شدن مرغان مهاجر در شهرهای غریب
و از عصیان رودهای وحشی
و از بغض ابرهای پر باران
من از ویرانی کوه های پر خاطره ی خاموش می ترسم
من از زمزمه هایی که نام تو در آنهاست می ترسم
«سحر نقدی»
شهریور 1394

ِ
پشت این پرده ی پوسیده ،تو در خوابی و من
ِ
زلفك ممنوعه ی خود
با همین
نردبانی به بلندای سحر می بافم
تا برآرم خورشید
و تو در خوابی و آب
از سرت می گذرد
و ندیدی هرگز
توی جنگل ،كاج را
شب به شب ،جای سپیدار زدند
و نبودند پلنگان ،وقتی
ِ
دماوند اساطیری را
كه
از كمر ،دار زدند
و به هر دانه برنجی كه به رنج
سر سفره ی ما آمده بود
بر ِ
توی شالیزاران
آهن و آجر و دیوار زدند

بیتا امیری ـ دانش آموخته رشته مهندسی برق ـ کتاب شعری به چاپ رسانده
که زیر بارانی که نیست نام دارد و در برگیرنده  39قطعه شعر با مضامین
اجتماعی و عاشقانه است .به گفته خود او ،هیچ کدام از قطعه شعرهای آمده
در این مجموعه عنوان ندارند .کتاب در فروردین  1394به چاپ رسیده است و
ناشر آن ،انتشارات فصل پنجم است که درحال حاضر به عنوان ناشر تخصصی
شعر کشور شناخته شده است.
(منبع :باشگاه خبرنگاران جوان ـ  ۱۲بهمن  ۱۳۹۳و آدینه بوک)

و تو در خوابی و آب
تشنه ی هامون شد
خون زاینده برید
ِ
شب شرجی هور
و نفس های ِ
زیر ِگل ،مدفون شد
خانه ات را باد برد
ِ
تشت رسوایی و غارت افتاد
شب گیسوی مرا
چنگت،
به
نگهدار
تو
ِ
شب قحطی زده ی سفره ی ما
تا مبادا ِ
ِ
مشت خالی ترا باز كند
تا مبادا كه ببینند همه خوی ترا
موی مرا
من حجابم
تن آزاده ی خود
نه
ِ
حجاب ِ
خواب توام
و
زده
یغما
تن
حجاب
من
ِ
ِ ِ
ِ
پشت این پرده ی پوسیده تو در خوابی و من
ِ
زلفك ممنوعه ی خود
با همین
نردبانی به بلندای سحر می بافم
تا برآرم خورشید
«هیال صدیقی»
اسپند ٩٣

در خیاالت خودم در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه ،از خیابانی که نیست
می نشینی روبرویم خستگی در می کنی
چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست
باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است؟
باز می خندم که خیلی !...گرچه می دانی که نیست
شعر می خوانم برایت ،واژه ها گل می کنند
یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست
چشم می دوزم به چشمت ،می شود آیا کمی
دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست؟
وقت رفتن می شود با بغض می گویم نرو
پشت پایت اشک می ریزم در ایوانی که نیست
می روی و خانه لبریز از نبودت می شود
باز تنها می شوم با یاد مهمانی که نیست
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خبر های مدرسه:

از شکیبا محمدی و ثنا صیف

سال جديد

سال جدید مدرسه شروع شد و همه به فضای گرم
و آموزنده مدرسه ايرانيان بازگشتند .بچه ها دوست
هاشون را ديدند و دوستهای جديد پيدا كردند .هـمه
ميخواستند معلم های جديدشان را ببينند.ما از چند
ن ََفر نظرشون رو در مورد مدرسه پرسيديم
ما با آوا صحبت كرديم  .آوا  ١٠سالشه و کالس
پنجمه .اين اولين ساليه كه مدرسه ايرانيان مياد .او
گفتش مدرسه رو دوست داره .ادرين  ١٤سالش است.
اول دبيرستان است و روز اول خوبی داشت .رايان ١٠
ساله است و پنجم دبستان است .رايان گفت خيلی
چيزها توی مدرسه ايرانيان ياد گرفته.

جشن مهرگان

مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشنهای ایران است که در مهر

روز از برج مهر برگزار میشود .مهرگان پس از نوروز بزرگترین جشن
ایرانیان باستان بودهاست .این جشن در جوامع ایرانی خارج از ایران نیز
به گستردگی برگزار می شود.

این جشن در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار میشود .زرتشتیان ایران
و خارج از ایران آن را در دهم مهر یا نزدیکترین زمان به دهم مهر و
یا پیش از آن برگزار میکنند .این جشن درمهرروز آغازمیشود و شش
روز به درازا میانجامد و در روز رام روز به پایان میرسد .نخستین روز
جشن ،مهرگان عامه (همگانی) و واپسین روز جشن ،مهرگان خاصه
نامیده میشود.در زمان ساسانیان بر این باور بودند که اهورامزدا
یاقوت را در روز نوروز و زبرجد را در روز مهرگان آفرید ه است و از دیر
باز ایرانیان بر این باور بودند که در این روز کاوه آهنگر علیه ضحاک به
پاخواست و فریدون بر اژی دهاک (ضحاک) غلبه کرد .مردم ایران از
هزاره دوم پیش از میالد آن را جشن میگیرند .مهرگان نیز همانند نوروز با
آیین یگانه و آداب و رسوم ویژه برگزار میشود .مهر یا میترا در زبان فارسی
به معنای فروغ ،روشنایی ،دوستی ،پیوستگی ،پیوند و محبت است و ضد
دروغ ،دروغگویی ،پیمانشکنی و نامهربانی کردن .فلسفه جشن مهرگان
سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمتهایی است که به انسان ارزانی داشته و
استوار کردن دوستی و مهرورزی میان انسانها است.
امسال برای اين جشن مدرسه را تزیين كردند و با آش خوشمزه جشن
گرفتند.خيلی ممنون از همه كسانی كه برای جشن كمك كردند.
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با هم بخندیم:
درد دل با پدر

پسر :پدر ،خیال نمی کنم که مادرم چیزی از بچه داری سرش بشود.
پدر :این چه حرفی است که می زنی! چطور شد که به این فکر افتادی؟
پسر :آخر ،شبها که من خوابم نمی آید و می خواهم بنیشینم و تلویزیون
تماشا کنم ،می گوید« :برو بخواب!» صبح ها هم که من خوابم می آید و
نمی توانم چشم هایم را از زور خواب بازکنم ،بیدارم می کند و می گوید:
«زود باش ،پاشو! مدرسه ات دیر می شود».

اتومبیل بیسواد

چرا وقتی که اتومبیلت را دزدیدند ،توی روزنامه آگهی نکردی؟
آخر ،اتومبیل که سواد ندارد.

پالتوی پوست

خریدار :آقا ،پوست این پالتو توی باران خراب نمی شود؟
فروشنده :این چه حرفی است ،آقا! تا حاال دیده اید که بره ای توی باران
چتر روی سرش گرفته باشد؟

فداکاری

We Celebrate
International
Children’s Day
November 15

خبرنگار :خوب  ،آقا ،چه چیز سبب شد که شما به این فداکاری بزرگ
دست بزنید و این مرد را از توی آتش بیرون بیاورید؟
آخر لباس های من تنش بود
اگه پول رو درخت سبز می شد ،فصل مورد عالقه همه چی بود؟
پاییز!
چرا پرنده های مهاجر در پاییز به جنوب پرواز می کنند؟
آخه پیاده خیلی راهه!

روز جهانی کودک را جشن می گیریم

امسال با همکاری سازمان یک دالر در ماه و بنیاد کودک جشن روز
جهانی کودک را در حیاط مدرسه در روز  15نوامبرهمراه با بازیها و
نمایشهای سرگرم کننده،رقص و صرف پیتزا جشن می گیریم.

زنده باد بچه های دنیا
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محافظه کار و لیبرال
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 ایمیل به آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار در
رابطه با «محافظه کار و لیبرال » است.
هابیل :چند روز پیش داشتم به این فکر می کردم که این بحث هایی که
من و تو با هم داریم ،معموال به نظر می آد که از دو دیدگاه کامال متفاوت
سرچشمه می گیره .درسته که تو جمهوری خواهی و من دمکرات ولی اگر در
آمریکا نبودیم و مثال در انگلیس بودیم من حتما طرفدار حزب کارگر می شدم
و تو محافظه کار یا اگه تو ایران بودیم به احتمال زیاد من مثال طرفدار اصالح
طلبان می شدم و تو اصول گرایان .خیلی جالبه که من و تو در یک خانواده
بزرگ شدیم ولی دیدگاه هایی تا این حد متفاوت داریم .جالب تر از اون اینه
که ما هنوز با هم حرف می زنیم و به نظرات همدیگه احترام می ذاریم ولی
خیلی از مردم این طوری نیستن و این توی رهبراشون خیلی مشخص تره.
قابیل :نمی دونم با این صحبت ها کجا می خوای بری ولی چه لزومی داره
که مردم رو این جوری دسته بندی می کنی .من و تو نقاط مشترک هم
با هم داریم .همون چیزایی که واسه تو مهمه واسه منم مهمه .امنیت،
سالمت ،حق تحصیل ،بهداشت ،مالکیت ،دمکراسی و خیلی چیزای دیگه.
خب اختالف نظرم داریم .منم مثل تو می خوام در امنیت زندگی کنم .می
خوام که بچه هام تحصیل کنن ،دسترسی به دکتر و دارو داشته باشیم.
منتهی تو می خوای اینا رو دولت برات فراهم کنه  ،اونم نه واسه تو واسه
همه .من می گم خود مردم باید حق انتخاب داشته باشن .من می گم دولت
نمی تونه بدون این که پشتوانه داشته باشه مرتب قرض بکنه و به مردم بده
که صداشون درنیاد .حاال ممکنه تو انگلیسم این جوری باشه ،من نمی دونم.
ولی می دونم که تو این کشور دولت وبال گردن مردمه .مرتب هم بزرگ و
بزرگتر می شه .منتهی این قضیه اصال تو رو آزار نمی ده.
هابیل :من نمی خوام تو جزییات برم .چیزی که فکر منو مشغول کرده اینه
که انگار دو نوع طرز تفکر عمده وجود داره و بقیه عقاید و طرز تفکرها یک
جایی بین این دو تا هستن .این دو یکی دیدگاه مترقی و یا پروگرسیو و یکی
محافظه کار یا کانسرواتیو .نه تنها امروز و با خط و مرزهای احزاب سیاسی
در کشورهای مختلف ،بلکه توی تاریخ معاصر ،چه توی آمریکا و چه توی ایران
و یا اروپا ،اینا رو می بینی .به طور کلی می شه گفت که مترقی ها طرفدار
پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ان و محافظه کارا طرفدار حفظ موقعیت یا
حتی بازگشت به عقب .االن نمی خوام روی این که کدوم درسته و کدوم غلط
حرف بزنم .فقط می خوام ببینم که آیا تو هم این دو قطب رو می بینی؟
قابیل :نه اصال این طوری نیست .این داستان رم سرهم می کنی که به
خودت برچسب مترقی بزنی و به کسایی مثل من برچسب محافظه کار و
ارتجاعی .من اصوال با این جور برچسب ها مخالفم .به نظر من خیلی ساده
انگارانه است که بخوای مردم رو با دوتا برچسب گنده تعریف کنی .اکثر مردم
نه محافظه کارن نه مترقی و لیبرال .اونا به یک سری اصول معتقدن که
یا جنبه مذهبی داره یا سیاسی .یا اصال هیچ کدوم اینا رو هم ندارن .نمی
تونی مردم رو برچسب بزنی و خودتو راحت کنی .ولی چیزی که مسلمه اینه
که مردم از دولتی که هیچ کاری ازش بر نمی آد خسته شدن .اونا این همه
حقوق بگیر رو که پول مالیات من و تو رو می گیرن و مرتب قانون روی قانون
درس می کنن که زندگی رو واسه همه سخت تر کنن نمی خوان.
هابیل :از یه جنبه حرفت درسته ،خیلی از مردم نه مترقی ان نه محافظه
کار .اونا دنبال یه لقمه نونن و یه سرپناه و پی دادن قسط های بی پایان که از
14
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هابیل و قابیل
همه طرف اونارو محاصره کرده .بزار اول همین آمریکا رو مثال بزنم .خودت
می دونی که حدود سی درصد جمهوری خواهن و سی درصد دمکرات .بقیه
چهل درصد بین این قطب و اون قطب آویزونن .درگذشته این دو قطب سعی
می کردن به وسط بیان یعنی مواضعشون رو به «میانه » بکشن که اکثر اون
میانه روها رو جذب کنن .متاسفانه در 10ـ  15سال گذشته و به خصوص
از زمان انتخاب پرزیدنت اوباما کشور دو قطبی شده .قبال با وجود این که
رهبرای اجرایی و کنگره از احزاب مخالف بودن ولی با هم کنار می اومدن و
کار رو پیش می بردن .این قضیه از زمان جورج بوش و بعد از یازده سپتامبر
و شروع جنگ افغانستان و عراق شروع شد و اوج گرفت .با شکل گرفتن تی
پارتی و قدرت گرفتن اونا تو کنگره کارها خوابید .چرا؟ چون حدود چهل تا
نماینده تی پارتی تونستن کارها رو بخوابونن .چرا که اونا مخالف سازش و
مذاکره هستن .افکار اینا چیه؟ یک سری افکار ارتجاعی در مورد ابورشن،
حقوق همجنس گراها ،اسلحه ،حقوق فردی ،سیاست خارجی و محیط
زیست دارن که با افکار عمومی مردم هم تطابقی نداره .در مقابل اینا یعنی
اون قطب دیگه ،طرفدار آزادی زنان ،حقوق مساوی ،حفظ محیط زیست،
عدالت اجتماعی و بهداشت و آموزش همگانی هست .یه قطب واپس گرا و یه
قطب پیشرو.
قابیل :خب تکلیف اکثریت مردم چی می شه؟ منم مخالف کارهای تی پارتی
ها هستم .به نظر من اونا در طوالنی مدت به موقعیت حزب جمهوری خواه
لطمه می زنن .من اوایل خوشحال بودم که باالخره مردم عادی هم که به
اصول معتقدن به صدا دراومدن و حرف خودشونو می زنن ،ولی به مرور
دیدم که انگار می خوان با کارشکنی دولت رو فلج کنن و ثابت کنن که دولت
مرکزی عرضه نداره .اونا نماینده همه جمهوری خواه ها نیستن .ما به یه

اصولی معتقدیم که لینکلن و ریگان نماینده های اونن .من نمی خوام دوباره
برات قطار کنم که ما به چه اصولی معتقدیم.
هابیل :نه نمی خواد ،ولی اقال بگو که اگه به قول تو اکثر جمهوری خواه ها
با این تی پارتی ها مخالفن چرا این شکلی گروگان اونا و بازیچه دست اونا
شدن .از این هم که بگذریم صحبت من این بود که چرا تو تفاوت این قطب
ها را نمی بینی؟ این که یک طرف هنوز درگذشته سیر می کنه و غبطه
روزهای«خوش» گذشته رو می خوره و می خواد گذشته رو تکرار کنه ،حاال
این گذشته می خواد زمان جنگ سرد و ریگان باشه یا زمان عیسی مسیح .یا
واسه بعضی دیگه زمان حضرت محمد و صدر اسالم و خلفا و یا سلطنت ،زیاد
فرق نمی کنه .توی لغت به اینا میگن واپس گرا و ارتجاعی ،در مقابل اونایی
که طرفدار پیشرفتن و دنبال حل مسایل و رفاه و عدالتن رو میگن مترقی.
توی تاریخ ایران اینو خوب می تونی ببینی که از زمان انقالب مشروطیت،
چطوری مبارزه واسه تجدد و ترقی در مقابل سنت و مشروعیت بود که تا
همین امروز هم ادامه داره .اینه که می بینی چه شباهت های زیادی بین
محافظه کارا و واپس گراها توی اغلب جوامع وجود داره .هر چند به ظاهر
دشمن خونی همدیگه ان.
قابیل :این که منطق نشد! تو انگار داری می گی میز چهارتا پایه داره گربه
هم چهار تا پا داره ،بنابر این میز گربه است .خودتم می دونی که این سفسطه
اس .آخه من چه وجه مشترکی ممکنه با به قول تو اصولگراها یا مشروعه
خواها داشته باشم؟ اتفاقا ما خیلی خط کشی محکم تری با این جور تفکرات
داریم تا شماها .به نظر من هیچ ربطی بین اونا و ما نمی تونی پیدا کنی .از
اون گذشته اگه حرف تو درست باشه ،یعنی اآلن که کنگره دست جمهوری
خواهاس اکثر مردمی که به اونا رای دادن به قول تو واپسگران.
هابیل :همون طور که گفتم این تفاوت ها فقط ظاهریه .ریشه مذهب تو
این تفکرات خیلی قویه ،چه اونایی که دوره ایده آلشون صدراسالم هست یا
اونایی که یه کشور دیگه رو اشغال می کنن و ادعا می کنن که سند اون توی
کتاب آسمونی شونه یا اونایی که واسه هرچه زودتر رسیدن آخر الزمان هر
کاری رو جایز می دونن ،اما مالکیت رو بی قید و شرط رو محترم می دونن،
حتی در مورد برده داری ،مخالف برابری زن و مردن ،دشمن همجنسگرایی
ان ،طرفدار اعدام ان ،مخالف ابورشن و طرفدار جنگ و خشونت ان و واسه
به کرسی نشوندن حرفشون به هر کاری دست می زنن .آره شاید تو با همه
اینا موافق نباشی ولی با این اصول فکری مخالفتی هم نداری .اما در مورد
کنگره و اکثریتی که به اون رای می دن ،خودتم می دونی که در انتخابات
 2014جمهوری خواها انتخابات رو نبردن ،دمکرات ها باختن! چون نرفتن
رای بدن .به نظر من محافظه کارا در کل جمعیت در اقلیت مطلق هستن.
منتهی با این کلک هایی که پیاده کردن مث «جری مندرینگ» و «سیتی زن
یوناتید» انتخابات رو به نفع خودشون می کنن .ولی تاریخ نشون می ده که
نیروهای مترقی هستن که پیش می رن و پیشرفت می آرن ،حاال بعضی وقت
ها ممکنه دچار عقب نشینی بشن .تاریخ پره از این نمونه ها.
قابیل :می دونستم آخر سر کار به شعار دادن می کشه .تو که اینقدر ادعا می
کنی که طرفدار مردمی ،خب به رای مردم احترام بزار و به اونا برچسب ابله و
واپسگرا و ارتجاعی نزن .اآلن آمار رو نگاه کن .اکثر مردم از اوضاع ناراضی ان
و طرفدار تغییرن .اینو من نمی گم .همه می گن .ببین اوباما چه افتصاحی
توی سیاست خارجی باال آورده .وضع داخل هم که از اون بدتر .اگه مردم
می خوان دوباره آمریکا رو مثل گذشته در مقام اول تو دنیا بکنن ،این واپس
گراییه؟
هابیل :اوال این آماری که داری می گی چیزاییه که فاکس نیوز پخش می
کنه .ولی خودت کالهت رو قاضی کن و ببین بین این کاندیداهای ریاست
جمهوری واقعا کدومشون لیاقت و توان رهبری دارن .مناظره جمهوری خواها
رو که نگاه می کنی انگار مسابقه حماقته .خودشون رو درحد عقب افتاده
ترین اقشار جامعه پایین می آرن .آیا فکر می کنی اگه ترامپ یا بن کارسون
رییس جمهوربشن کارها درست می شه؟ زمان بوش یادت رفته؟ آمریکا
مضحکه همه دنیا شده بود .اینا به مراتب از اون بدترن .بذار صحبت درباره
انتخابات رو بذاریم واسه دفعه بعد .هنوز یک سالی وقت هست .خیلی چیزا
عوض می شه.
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به مناسبت یکصدمین سال تولد
امانوئل ملک اصالنیان استاد بنام پیانو
امانوئل ملک اصالنیان در سال  1294خورشیدی ( 1915مسیحی) در تبریز در
یک خانواده ارمنی مسیحی بدنیا آمد .تنها فرزند خانواده بود .در  12سالگی
به هامبورگ رفت و در آکادمی «برامس» به فراگیری موسیقی مشغول شد.
بعد از به پایان رساندن دوره پیانو در آن آکادمی در  18سالگی به برلین رفت.
در آنجا به فراگیری آهنگ سازی و رهبری ارکستر مشغول شد .او تمام فنون
موسیقی را نزد استادان بزرگ آن زمان آلمان فرا گرفت .استاد پیانوی او
در ابتدا  Conrad Ansorgeو بعد از فوت او همسر و پسر او بودند« .پل
هیندمیت» استاد آهنگسازی اصالنیان بود.
اصالنیان در دوران پرتالطم هیتلری و جنگ جهانی دوم کنسرت های زیادی در
آلمان اجرا کرد و نظر منتقدان را جلب نمود .او اولین ایرانی است که در اروپا
روی صحنه رفت و نوازندگی کرد.
اصالنیان برای مدتی رییس کنسرواتوار هامبورگ بود .او در سال  1952به ایران
بازگشت و به تدریس پیانو و آهنگسازی پرداخت .شاگردان او هم اکنون از معلمان
خوب پیانو هستند .اصالنیان قطعات متعددی برای پیانوی تنها و همچنین برای
ارکستر بزرگ نوشته است که همه برخوردار از سطوح عالی موسیقیایی بوده و
نشانگر تسلط کامل او در تصنیف قطعات پیچیده موسیقی است.

در نتیجه یک هنرجوی ایرانی به طور مثال سونات های بتهوون را با انطباق بر
اشعار موالنا بهتر می توانست درک کند .دیگر آن که اجرای قطعه فقط نت زدن
نبود بلکه موسیقی بود که از جان و روح نوازنده سرچشمه می گرفت.
کوروش تقوی ـ جهان بينی فلسفی وی و شيوه تدريس او چه ارتباطی با هم داشتند؟
هما مسیح ـ او یک فیلسوف موسیقیدان بود .آشنایی و ادارک او نه تنها
در برگیرنده اندیشمندان ایرانی ،مثل موالنا ،سهروردی ،عطار ،حافظ و یا
فیلسوفان غربی چون نیچه ،شیلر ،گوته و غیره بود ،بلکه شناختش از فالسفه
یونان مثل سقراط و افالطون و تا خاور دور مثل کنفسیوس وسعت پیدا می
کرد .کالس درسش بیشتر کالس فلسفه بود تا کالس موسیقی .طبق تعلیمات
اصالنیان ،نهایتا نواختن ساز وسیله ای می شد برای شناخت اصل زندگی و
رسیدن به مکتب وحدانیت در وجود خود انسان ( اناالحق).

ملک اصالنیان آخرین کنسرت خود را در سن  81سالگی در تاالر وحدت تهران
اجرا نمود .این کنسرت در سال  1375خورشیدی ( 1996میالدی) اتفاق افتاد
که به مدت سه شب با استقبال فوق العاده مردم روبرو شد.

کوروش تقوی ـ اصالنیان چه نکاتی را در شخصیت هنرمند مهم می دانست؟

از مشخصات بارز اصالنیان ،انس و الفت با عارفان بزرگ ایران و آشنایی با
اندیشه آنان بود .این امر در گفتار و کردار روزانه او مشهود بود .وی به اصل
اندیشه عرفانی می پرداخت و به ظواهر و آداب رسمی آن توجهی نداشت.
برخالف بسیاری از مردم ،اندیشه عارفانه را بسیار مثبت ،پرتحرک و انسانی می
انگاشت .این موسیقیدان برجسته در سال  1382خورشیدی ( 2003میالدی)
در سن  88سالگی در تهران درگذشت.

هما مسیح ـ آمیخته ای از عرفان موالنا و تعالیم یوگا .اصالنیان معتقد بود
اخالق و معنویت جدا از وضع بدنی نوازنده نیست .تعالیم «یوگا» و «ذن
بودیسم»را همراه با فلسفه ذهنی عرفان موالنا در قالبی ساده و قابل فهم به
شاگردان نوازنده اش القا می کرد .او می گفت (من) باید کشته شود تا (آن)
حکومت کند .نوازنده باید جسما و روحا هماهنگ بوده و از نوازندگی لذت
ببرد ،تا بتواند پیام موسیقی را به شنونده برساند.

یکصدومین سال تولد او در کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو جشن گرفته شد.
یادش گرامی و زنده باد!

کوروش تقوی ـ اصالنیان اعتالی نوازندگی را برای خود و شاگردانش چگونه
می دید؟

به این بهانه آقای کورش تقوی دوست و همکارمان مصاحبه ای با خانم هما
مسیح نوازنده چیره دست پیانو که حدود  37سال افتخار شاگردی استاد
اصالنیان را داشته است انجام داده است که در زیر مالحظه می فرمایید .الزم
به اشاره است که در جنگ فرهنگی روز  9اکتبر  2015در مرکز ایرانیان این
مصاحبه به صورت زنده انجام گرفت .در این برنامه خانم مسیح دو قطعه بسیار
زیبا از ساخته های استاد ملک اصالنیان را نیز اجرا کرده و توضیحاتی درباره
آنها به تماشاگران ارائه کردند:

هما مسیح ـ راه عرفان و کشف و شهود :ملک اصالنیان همواره در جستجوی
راه های جدید برای تکامل نوازندگی خودش و شاگردانش بود .هیچ گاه قانع به
یادگیری های گذشته نبود .پیوسته در جستجو و ابداع و نوآوری و خلق نوعی
«کریو گرافی» در پیانو بود .او آنچه را که به آن رسیده بود پنهان نمی کرد و
با طبق اخالص همه کشفیاتش را در اختیار شاگردان می گذاشت و شاگردان
را هم به روش جستجوگری و کشف کردن تشویق می کرد .تمثیل هایش راه
دشوار تکامل نوازندگی را آسان می نمود.
مثال می گفت که «همه ما چشمه ای در درون داریم که نباید بگذاریم این
چشمه خشک شود» .به شاگردانی که ادعای اشتیاق می کردند ولی تمرین
درست انجام نمی دادند ،از خواجه عبداهلل انصاری نقل قوی می کرد« .در
کودکی بازی در جوانی مستی و در پیری سستی ،پس کی خدا شناسی»؟
برای شاگردانی که گله از کمبود وقت می کردند ،مثال «قطره قطره جمع شود
وانگهی دریا شود» را می زد .می گفت مهم نیست که چقدر کار کنیم ،همان
لحظه های کوتاه پرداختن به تمرین در دراز مدت تبدیل به دریایی از یادگیری
خواهد شد.
کوروش تقوی ـ چه تمرین هایی را برای شاگردانش توصیه می کرد؟

کورش تقوی ـ شما چه مشخصات بارزی در شیوه تدریس اصالنیان مشاهده کردید؟
هما مسیح ـ ملک اصالنیان عالوه بر این که پیانیست برجسته ای بود ،آهنگساز
بدعت گذار و دارای سبک منحصر به فرد نیز در تدریس نوازندگی پیانو در ایران
بود .قبل از مراجعت اصالنیان از آلمان ،در تهران در هنرستان عالی موسیقی،
استادان و پیانیست های شناخته شده ای تدریس می کردند .اگرچه در تایید
استادی و معلومات همه آنها در نوازندگی پیانو شکی نبود ،اما شیوه تدریس
متفاوتی با اصالنیان داشتند .آنها فقط آموخته های خودشان را در غرب به
شاگردان منتقل می کردند ،بدون در نظر گرفتن تفاوت فرهنگی یک هنرجوی
ایرانی به طور مثال با یک شاگرد روسی یا آلمانی .اصالنیان اولین کسی بود که
موسیقی کالسیک ،موسیقی باخ ،بتهوون ،برامس و غیره را در فضای فلسفی
عرفانی شاعران ایرانی تدریس می کرد .با شناخت عمیق اش از موالنا و حافظ
و اطالع وسیع اش از فلسفه غرب و شرق ندای مشترک بین همه بزرگان دنیا
را دریافته بود .به عقیده او بتهوون و موالنا هر دو به ما یک پیام را می رسانند.
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هما مسیح ـ تمرین ذهنی ،شاگردان را تشویق می کرد که قدرت ذهنی شان را
توسعه دهند .معتقد به تمرین های ذهنی بدون استفاده از پیانو بود .در واقع
نوعی  ،Meditationآرام قرار گرفتن و خود را خالی از مسایل دنیوی حس
کردن و بدون دسترسی به پیانو قطعه را در مغز نواختن .خودش می گفت «اگر
پیانو را از من بگیرند .ناراحت نمی شوم چون در فکر می توانم بنوازم».

کوروش تقوی :ـ آخرین درس از اصالنیان چگونه بود؟
هما مسیح :ـ تا آخرین دم زندگی اش پیانو نواخت .اصالنیان در ماه جوالی
 2003در سن  88سالگی بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت .چند
روزی قبل از فوتش به عیادتش به بیمارستان آراد در تهران رفتم .در راه
بیمارستان وجودم را اندوهی عمیق ،همراه با نوعی ترس برگرفته بود .فکر
می کردم چگونه با انسانی که همیشه منبع قدرت برای شاگردانش بوده در
بستر مرگ مواجه شوم؟
ولی برخالف تصوراتم با ورود به اطاقش اندوه و ترس مبدل به نوعی شادی
شد که هیچ وقت در زندگی تجربه نکرده بودم .آنچه از رقص و شادی موالنا
در استقبال مرگ شنیده بود برایم به شکل حقیقی و واقعیت درآمد.
اصالنیان که زمانی برازندگی و خوش سیمایی اش زبانزد همه بود ،حال به
صورت پیرمردی نحیف با جثه ای کوچکتر از یک بچه ده ساله بر روی تخت
بیمارستان آرمیده و دختر و پسرش اطراف تختش را احاطه کرده بودند.
شگفتی در این جا بود که هیچ کدام از این دردهای جسمانی خدشه ای به
روح متعالی اش وارد نیاورده بود .با همان هیجان و شادی کودکانه از تمرین
های ذهنی پیانو که در بیمارستان انجام می داد ،صحبت می کرد و پیشنهاد
می داد چه روش جدیدی را به کار ببرم تا نوازندگی ام بهتر شود.
چند روز قبل از آن روز دو بار به حالت کما رفته بود و به صورتی مرگ را تجربه
کرده بود .شاید به همین دلیل با قاطعیت به من تاکید کرد «آن طرف خبری
نیست .هرچه هست همین جاست .سعی کن خوب کارکنی و لحظات زندگی
را به طور مثبت استفاده کنی».

این آخرین دیدار من با اصالنیان پس از  37سال شاگردی و آشنایی با او بود.
وقتی از بیمارستان خارج شدم اگر اشکی به گونه داشتم از اندوه بر پیکری نیمه
جان نبود بلکه شگفتی از تعالی روح یک انسان بود .انسانی که توانسته بود به آن
حالت روحی برسد که با وجود آگاهی به ضعف جسمانی و سرانجام بیماری اش،
باز اتصال داشته باشد به یک نقطه شادی آفرین ابدی .در این حالت حس کردم
که زمان و مکان و حتی مرگ نیز دیگر معنایی ندارد .دریافت این حالت آخرین و
مهم ترین درسی بود که من در آن روز در بیمارستان از اصالنیان گرفتم .اصالنیان
در آثارش و در شاگردانش همیشه زنده است.
هما مسیح نواختن پیانو را از  8سالگی در هنرستان عالی موسیقی تهران نزد خانم گوهر
آبیانس آغاز کرد.
در خرداد  1358درست بعد از انقالب ایران دوره موسیقی دانشکده هنرهای زیبای تهران
را به پایان رساند و به دریافت لیسانس در موزیکولوژی و اجرای پیانو نائل گردید .خانم
مسیح از همان بدو ورود به آمریکا عضو انجمن معلمان موسیقی کالیفرنیا () MTAC
شد .وی برای مدت  6سال از اعضا بورد و دو سال هم پرزیدنت شاخه سن دیگوی آن
انجمن بوده است.

گزارشی از جنگ فرهنگی سن دیگو
 9اکتبر 2015

با مقداری ادویه دلخوری

از رضا خبازیان

اجرای جنگ فرهنگی را  ،که در دومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان سن دیگو
برگزار می گردد ،در ماه اکتبر به عهده داشتم.
این برنامه به سه میهمان اختصاص داشت .سرکار خانم هما مسیح و آقایان
دکتر فریدون شوکت فر و دکتر حسن پورافضل.
خانم مسیح ،با همیاری آقایان هوشمند یزدانی و کورش تقوی ،بخش هنری
برنامه را به بزرگداشت استاد خویش ،آقای امانوئل اصالنیان اختصاص داد که
از آهنگ سازان و نوازندگان برجسته پیانو بودند .خانم مسیح با تبحری چشم
گیر دو اثر از ایشان را همراه با توضیحی بسیار آموزنده اجرا کردند که بسیار
مورد تشویق و توجه حاضرین قرار گرفت .جای دارد عالوه بر خانم هما مسیح و
همسرشان آقای یزدانی ،از آقای کورش تقوی نیز به خاطر معرفی خانم مسیح و
تشویق ایشان برای اجرا در برنامه جنگ فرهنگی تشکر بنمایم.
آقای دکتر شوکت فر به عنوان موسس بنیاد خیریه به منظور کمک به کودکان
سرطانی و باال بردن روحیه این کودکان در یکی از سرسخت ترین مراحل زندگی،
سخنان گیرا و تاثیر گذاری را با حاضرین در میان گذاشتند.
نام نویسی تعدادی از حاضرین برای شرکت در این عمل انسان دوستانه،
نمایانگر تاثیر سخنان و همت ایشان بود .وظیفه خود می دانم که ضمن تشکر
بسیار از اقای دکتر شوکت فر ،موفقیت روز افزون ایشان را در پیشبرد اهداف
خیرخواهانه خود آرزو نمایم.
آقای دکتر حسن پورافضل در رابطه با کتاب تازه منتشر شده خود به صحبت
پرداخت .این کتاب به گونه ای اعتراض به نظرات استاد هوشنگ ابتهاج در باره
شعر و شخصیت تعدادی از هنرمندان شعر و ادب و موسیقی ایران نوشته شده
بود.
این برنامه به خصوص ،به دالیل گوناگون ،از جمله طیف و ارج سخنوران و
هنرمندان ،تبلیغات کانون فرهنگی ایرانیان و استفاده از شبکه های اجتماعی
جهت خبر رسانی  ،با استقبال بی نظیری روبرو شد که به طور قطع باعث
دلگرمی گروه برگزار کننده جنگ فرهنگی می باشد .با آرزوی ادامه این حضور
در برنامه های بعدی.
و اما ادویه دلخوری.....
دکتر پورافضل ،دست به موضوع بسیار حساسی زده بود .کتابی که در ابتدا به

گمان نقد معرفی کرده بودم ،در اصل از اصول جاری نقد ،پیروی ننموده بود .در
روند نقد ،نویسنده منتقد بایستی با دو نگرش به موضوع مورد نقد بپردازد و کتاب
را با توجه به نکات مثبت و مفید و همچنین عیب و ایراد احتمالی مورد بررسی قرار
دهد .به خصوص اگر کتاب در مورد سخنان شخصیتی به واالیی هوشنگ ابتهاج
باشد که امروز به حق به عنوان یکی از اسطوره های شعر فارسی شناخته شده
است ،شخصیتی که در دنیای غزل و همچنین شعر مدرن ایران سراینده آثاری
جاودانه و به یاد ماندنی است.
مسلما چنین کتابی می تواند بحث انگیز باشد و نظرات موافق و مخالف بسیاری
را برانگیزد .هم چنان که در پایان جلسه از طرف دوستان شرکت کننده هم مورد
تشویق قرار گرفتم و هم مورد انتقاد که هم قابل فهم است و هم قابل انتظار.
ادویه دلخوری را از آنجا چشیدم که تعدادی از شرکت کنندگان با ناشکیبایی بسیار،
در حین سخنرانی سخنان انتقادی آقای پورافضل را به مثابه توهین به استاد سایه
قلمداد نمودند و بنای اعتراض گذاشتند .برای پیشگیری از بی نظمی ،راهی به
جزاشاره به محدودیت وقت و قطع سخن را نداشتم .گرچه اظهار نظر تنی چند
از حضار را به عنوان کوشش برای حفظ شخصیت با ارج و قرب استاد سایه می
شمردم ولی افسوس می خوردم که چرا این ناشکیبایی سدی شده بود تا تنی چند
از شرکت کنندگان مطالب مندرج در کتاب آقای پورافضل را به عنوان دلسوزی
نویسنده در جهت حفظ حرمت دیگر هنرمندان و شاعران بنام ایران ببینند .چگونه
است که بی صبری و دچار احساسات رقیق شدن اجازه این سوال را نمی دهد که
به جز مهر و عالقه به دیگر اساتید شعر و ادب ،چه دلیل دیگری هست که یک
ایرانی که نه جوان است و نه جویای نام تحمل پرداخت مخارج چاپ کتابی را بنماید
و بدون هیچ گونه چشمداشت مادی ،کتاب را به رایگان در اختیار عالقمندان قرار
دهد؟.
آیا حفظ حرمت شاملو و سپهری و فروغ و کسرایی و شهریار نباید در یک کفه ترازو
برابری کند با حفظ حرمت استاد سایه؟
آیا بهتر نیست که به خود و دیگران امکان اظهار نظر آزاد و بدون مانع را بدهیم؟
آیا بهتر نیست که برای حفظ احترام به جمع ،صبوری پیشه کنیم و نظرات خود را
در بخش سوال و جواب مطرح نماییم؟
مسلما اگر روزی گذاری از میدان «حرف از دمکراسی» به میدان «عمل به
دموکراسی» داشته باشیم ،شایسته است که از شاهراه تحمل ،گوش سپردن به
نظرات مخالف و ایجاد محیطی برای گفتگو گذر نماییم که به گفته شیخ اجل
سعدی شیراز:
دالیل قوی باید و معنوی
نه رگ های گردن به حجت قوی
و چه مکانی مناسب تر از جلسات فرهنگی؟
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود

www.pccus.org

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

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

کنسرت زمستانه

 5دسامبر  2015ساعت  7شب در مرکز ایرانیان

جشن شب یلدا

 19دسامبر  2015ساعت  7شب

در رستوران صوفی با هنرمندی خانم رویا

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  )161مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا  30دسامبر 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

گلریزان برای کودکان خیابانی ایران شنبه  21نوامبر 2015

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

Balboa Ave, San Diego, CA 92111 5915
تلفن  9355ـ)858( 552

ُجنگ فرهنگی

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

13نوامبر و  11دسامبر ساعت  7:30در مرکز ایرانیان

گروه فیلم و گفتگو

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

اول نوامبر و  6دسامبر در مرکز ایرانیان

Expressive Arts Workshop

اولین شنبه هر ماه از ساعت  1:30تا  3بعد 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 یکشنبه ها از ساعت  11تا  12ظهر
در محل مدرسه ایرانیان تلفن9355 :ـ)858( 552

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  12ظهر
شعبه  2پنجشنبه ها از ساعت  6تا  8بعد از ظهر
جشن روز جهانی کودک یکشنبه  15نوامبر

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

آکادمی رقص های ملی  9355ـ)858( 552

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

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

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

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232
یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

جشن مهرگان خانه ایران  15نوامبر 2015

در خانه ایران در بلبوا پارک از ساعت 11صبح تا  5بعد از ظهر

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

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

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

www.aiap.org

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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انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در
ماه های آگست و سپتامبر
گردهمایی های انجمن در بیست و نهم اگست و بیست و ششم سپتامبر
با حضور عالقه مندان به کتاب در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار شد و این
کتاب ها معرفی شدند:
•قصه گویی (چگونه از داستان برای کمک به کودکان در رفع مشکالت
زندگی بهره ببریم) نوشته آرتور روشن ،ترجمه بهزاد یزدانی و مژگان
عمادی
•قصه درمانی نوشته میلتون اریکسون ،ترجمه مهدی قرچه داغی
•آدم سازی در روانشناسی خانواده نوشته ویرجینیا ساتیر
•زیر پلک های بسته نوشته فریده رازی
•عشق روی پیاده رو نوشته مصطفی مستور (مجموعه داستان کوتاه)
•برف و نرگس نوشته ناهید طباطبایی (مجموعه داستان کوتاه)
•سیب سرخ گرد غلتان نوشته آذر معصومی
•سنگ صبور نوشته عتیق رحیمی نویسنده افغان؛ برنده جایزه گنکور
2008
•قلعه حیوانات اثر جورج اورول ،ترجمه مهندس حجت امامی
•مالوا اثر ماکسیم گورکی (داستان کوتاه) ،ترجمه کارن
•گواهینامه رانندگی نعمت اهلل ()Het rijbewijs van Nematollah
نوشته ماریا فوشیه ( )Marja Vuijsjeنویسنده هلندی ،ترجمه پروین
شهبازی
• From Reagan to Bush by Matt Taibbi
•خانه خاموش ( )Silent Houseنوشته اورهان پاموک (نویسنده اهل
ترکیه) ،ترجمه سارا مصطفی پور
•کشتی سفید ( )White Steam Boatنوشته چنگیز آیتماتوف
( )Chinghiz Aitmatovنویسنده اهل قرقیزستان ،ترجمه
منصورصفوتی
•سهم من نوشته پرینوش صنیعی
•پدر آن دیگری نوشته پرینوش صنیعی
•تيرهاى سقف ﺭﺍ باال بگذاريد ،نجاران و سيمور :پيشگفتار ،نوشته
جى .دى .سلينجر ،ترجمه امید نیک فرجام
گردهمایی انجمن دوست داران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان
سن دیگو برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.
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گزارش برگزاری ُجنگ فرهنگی سن دیگو
 11سپتامبر 2015

روز یازدهم سپتامبر ،مرکز ایرانیان سن دیگو شاهد برگزاری برنامه ُجنگ
فرهنگی بود .این برنامه در دو بخش پیش بینی شده بود .در بخش اول ،ابتدا
ویدیویی از شرح زندگی و فعالیت های هنری کورش یزدانی آهنگساز ،خواننده
و نوازنده گیتار مقیم جنوب کالیفرنیا به نمایش گذاشته شد .کورش یزدانی
که تحصیالتش را تا مقطع لیسانس در ایران گذرانده و برای ادامه تحصیل به
آمریکا آمده ،در حال حاضر برنامه نویس دانشگاه  USCدر لس آنجلس است.
عالقه او به موسیقی و نواختن گیتار او را به عضویت در گروه های راک اند
رول کشاند .سپس به استخدام تاالر رودکی درآمد و به مدت سه سال در ُکر
اپرای ایران به فعالیت پرداخت .عالقه به ادبیات ،به ویژه شعر کالسیک و شعر
مدرن و آشنایی با موسیقی غربی او را به این فکر انداخت تا بر روی این اشعار
موسیقی بسازد و خود بخواند.
بعد از ویدیو ،یزدانی بر روی صحنه رفت و سخنرانی کرد .عنوان سخنرانی
او «موسیقی آوازی برای شعر مدرن ایران» بود .دو آهنگ از آلبوم موسیقی
«ماهی» ساخته یزدانی پخش شدند و او در مورد ساخت موسیقی این آهنگ
ها با توجه به معنا و فضای احساسی اشعار آن توضیحاتی ارائه داد .این دو
آهنگ روی شعرهای« ماهی» ،سروده احمد شاملو و «عکس فوری» ،سروده
نادر نادرپور ساخته شده اند.
در پایان بخش اول ،یزدانی آهنگ «به آرامی آغاز به مردن می کنی» را با گیتار
اجرا کرد .شعر این آهنگ از پابلو نرودا است و احمد شاملو آن را ترجمه کرده
است.
در فاصله بین دو بخش برنامه ،خانم ماریکا سردار ـ سرپرست مرمت آثار
هنری اسالمی و آسیای جنوبی موزه هنر سن دیگو ـ با معرفی خانم آناهیتا
بابایی ـ کالنتر چند کالمی در مورد اهداف تازه اش برای ارائه فرهنگ جنوب
آسیا ،ایران و کشورهای اسالمی در موزه صحبت کرد .هدف او ایجاد ارتباط
بیشتر بین بازدیدکننده موزه و اثر هنری است .خانم سردار ،ضمن ابراز تشکر،
خواستار ادامه حمایت جامعه ایرانی از موزه شد .او گزارشی از پروژه در حال
انجام مرمت مجموعه پارسی موزه و تالش برای تهیه اقالم جدید ارائه داده
و از کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو به خاطر تالش و همیاری در این امور
قدردانی کرد.
گفتگو با مریم رئیس دانا ،نویسنده و مترجم در عرصه نقد و داستان و شعر،
بخش دوم برنامه را تشکیل داد .در آغاز این بخش ویدیوی یک ترانه به نام
«من همینم که هستم» اثر ژاک پره ور نمایش داده شد .این ترانه توسط
ونده استایجر در سال  1968اجرا شده و حاال شعر آن را مریم رئیس دانا به
فارسی ترجمه کرده است .بعد از نمایش این ترانه ،مجریان ُجنگ – نوشین
خورسندیان و سعید نوری بوشهری – رئیس دانا را دعوت کردند تا گفتگویی
در مورد طنز و خاستگاه آن در ادبیات فارسی داشته باشند .رئیس دانا ابتدا
در مورد تفاوت طنز ،کمدی و جوک صحبت کرد و این که طنز محصول چه
روندی در جامعه است و خاستگاه آن کجاست .او بین طنز قبل از مشروطه و
بعد از آن تفاوت قایل شده و در مورد وجه تمایزشان توضیح داد .طنز در آثار
هنری ـ خبری امروز ایران ،مانند سینما ،تئاتر ،ادبیات ،و ژورنالیسم بخش
دیگری از گفتگو بود که رئیس دانا بدان پرداخت.
22

شماره  160آذر ـ دی 1394

معرفی کتاب تازه منتشر شده مریم رئیس
دانا« ،متلک پتلک» بخش پایانی ُجنگ
فرهنگی ماه سپتامبر بود .این کتاب
مجموعهای است از کاریکلماتورهای رئیس
دانا .طنزها به حوزه سیاست ،فرهنگ،
اخالق و بهطور کلی اجتماع مربوط
هستند  ،و در این کتاب با قشرهای
مختلف جامعه شوخی شده است .به
اعتقاد نویسنده ،پشت تمام شوخیها
طنزی النه دارد که قصدش انتقاد
است ،انتقاد به قصد ساختن و بهتر
شدن آنچه نقد شده است .او می گوید
متلکپتلکها ،از یادداشت های او برداشته شده اند،
زمانی که در ایران زندگی می کرد ،یادداشت هایی که بعد از دیدن یک فیلم،
خواندن یک کتاب ،شنیدن یک آهنگ ،و یا همکالمی با یک آدم در دفترچه
همراهش به ثبت رسیده اند« .متلک پتلک» را می توان از طریق سایت
آمازون خریداری کرد.
مریم رئیس دانا دارای مدرک لیسانس مترجمی زبان فرانسه است و با زبان
انگلیسی آشناست .از سال  1369تا  1379او با روزنامه ها و مجالت مستقل
تهران ،مانند آدینه ،زنان ،صبح امروز ،مناطق آزاد ،همشهری ،فصل سبز،
سبز در به عنوان روزنامه نگار و مترجم متن های سینمایی ،ادبی و هنری
همکاری داشته است.
از فعالیت های دیگر وی در این سال ها ،می توان به تهيه ،گردآوری و انتشار
سه كتاب به نام های نوشته های فراموش شده ی صادق هدايت ،ارزيابی آثار
و آرای صادق هدايت ،و صادق هدايت در بوته ی نقد و نظر اشاره داشت.
رئیس دانا مجموعه داستان «عبور» را در سال  1382و ترجمه  82شعر از
ژاک پره ور – شاعر سورئالیت فرانسه – را در سال  1386منتشر کرده و هم
چنین در سال  1382برای نوشتن داستان «جزيرهای در دل تهران بزرگ»
برنده تنديس جایزه صادق هدايت در دور ه دوم شده است.
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اولین قوم ایرانی 12ـ شرنگ ـ موش خرما ـ ضمیر انگلیسی ـ مایه براق کننده پارچه
13ـ گروه ورزشی ـ طایفه غربی ایران ـ جنگجو ـ درخت انگور 14ـ جدید ترکی ـ
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صورت می گیرید 2ـ طبق این اصل عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما از
اختیارات رهبر است ـ برابر و مقابل ـ شیشه و آبگینه 3ـخرس آسمانی ـ تیز و
قاطع ـ کمترین ـ از ادات شرط 4ـ خانه کنار دریا ـ کسی که مسوول نوشتن،
تنظیم و ثبت نامه ها و  ....در یک موسسه است ـ دهن کجی 5ـ روشنایی بخش
آسمان در شب ـ شعر گفتن ،آواز خواندن ـ میوه نارس 6ـ نوین و نقیض کهنه ـ
خواننده قرآن ـ سوغات زمستان 7ـ ریخته گر ـ غذای مجردی ـ نیمتنه مردانه یا
زنانه 8ـ مقیاس اندازه گیری ـ درس خوانده ـ سود و فایده بویژه از جنبه معنوی ـ
شهری در خراسان قدیم 9ـ زینت موی خانم ها ـ الهه جنگل ـ جانشین 10ـ چند
امین ـ جدا کننده حق و باطل ـ آهسته و آرام 11ـ عملی که در اشتقاق و صیغه
های کلمات عربی بحث می کند ـ پیامبری ـ شش 12ـ مجازات شرعی ـ کسی که
کارهایش را در زمان تعیین شده انجام می دهد ـ شرم و حیا 13ـ اهلی ـ عقیده و
نظر ـ رساندن آن به عهده پستچی است ـ مساوی 14ـ نوعی میمون ـ بی دوام و
بی بنیان ـ عدم امنیت ،آشوب 15ـ خسوف ـ صوفی.
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غباری از روزمرگی و بی تفاوتی رویشان نشسته است .اما از همه تاثیرگذارتر ،به
حتم آهنگ «اینجا شهر من نیست» بود که با موضوع جنگ و نمایش تصاویر
صحنه های نبرد و بمباران کاری را با مخاطب می کرد که با تمام وجود فریاد
خواننده را همراهی می کردند که «شاید اشتباهی شده ،اینجا شهر من نیست».
یکی از نکت جالبی که در این کنسرت مشاهده کردم ،تنوع شرکت کنندگان بود.
بر خالف روال اکثر برنامه هایی که توسط موسسات فرهنگی در سن دیگو ترتیب
داده می شود که غالبا طیف مشخص و خاصی از مخاطبین را جذب می کنند،
در کنسرت پالت با طیف جدید و اکثرا جوانی روبرو بودیم که گویی پیوند عمیق
تر و مستحکم تری از نسل های پیشین مهاجر با ایران امروز داشت .ایرانیانی
که در سال های اخیر به این جا آمده اند و فرهنگ و زبان دیگری را به همراه
دارند .علتش شاید تغییرات بزرگی است که جامعه ی ایران حداقل در یک دهه
ی گذشته از سر گذرانده است .بررسی دالیل این تفاوت ها در این متن کوتاه
نمی گنجد و به کنکاش بیشتر نیاز دارد.

گزارش یک کنسرت

بهنام حیدری

برای رفتن به کنسرت گروه پالت که چندی پیش در سن دیگو برگزار شد بسیار
شک داشتم .از یک سو با کارهایشان آشنا نبودم و از آن مهم تر اینکه تجربه
ی نه چندان خوشایند کنسرت گروه دنگ شو را هنوز در خاطر داشتم .با این
وجود بلیت تهیه کردیم و رفتیم با این پیش فرض که حتی اگر خوب هم نبود
دست کم با دوستان و آشنایان تجدید دیداری می شود .کنسرت که در سالن
موزه ی هنر های معاصر ال هویا بود با کمی تاخیر آغاز شد .سالن کامال پر بود و
به گفته ی خانم حامی برنامه ،تمام بلیت ها هرچند دیر و تا لحظه ی آخر ،اما
تمام و کمال فروش رفته بود.
صحبت های حامی برنامه که تمام شد ،نوازندگان گروه هر کدام با انرژی خاصی
وارد صحنه شدند و در جای خود مستقر .سازها شامل ویولون سل ،کنترباس
الکرتیک ،کالرینت ،گیتار و درامز بود .گروه بالفاصله کارش را با اجرای ریتمی
تند شروع کرد .متاسفانه صدا برداری به اندازه ای ضعیف بود که جز صدای
درامز به گوش نمی رسید .کمی بعد و در میانه ی آهنگ ،امید نعمتی ،خواننده
ی گروه وارد شد .با وجود بدی صدای سالن که مشکلی جدی در اغلب کنسرت
های ایرانی است و کمتر به آن توجه می شود ،موسیقی پالت پویا ،پرنغمه و
دلنشین بود .نوازندگان گروه پراحساس و با مهارت ساز می زدند و در اجرایشان
برای کار خود و آثارشان احترام قائل بودند که همین کارشان به دلم می نشست.
شعر اغلب کارها از سروده های امید نعمتی بود و باقی آنها از اشعار کالسیک و
نوی ایران انتخاب شده بود.
گروه پالت متشکل از برخی اعضای گروه دنگ شو است .دنگ شو که چند سال
پیش در سن دیگو هم اجرا داشت ،با ایده ای جالب کار خود را آغاز کرد اما
خیلی زود گرفتار تکرار مکرر و مالل آور یک قالب شد .اجرای سن دیگوی آنها
گواه این مطلب است .پالت اما خالقانه تر و زیباتر کار می کند ،حداقل تا االن.
این خالقیت نه فقط در موسیقی ،بلکه در اجرای آنها نیز کامال مشهود است.
تلفیق شعر ،موسیقی و تصویر تجربه ای نو( دست کم در برنامه های ایرانی) ،به
یاد ماندنی و تاثیر گذار را برای مخاطب به ارمغان می آورد .منظورم از تصویر،
فیلم های کوتاه و تصاویر متحرکی بود که هنگام اجرای بعضی از آهنگ ها روی
پرده ی پشت سن به نمایش درمی آمد .این تصاویر به درستی و زیبایی موسیقی
را همراهی و تکمیل می کردند .برای نمونه در آهنگی با عنوان«شهر من بخند»،
تصاویر روی پرده ،متروی تهران و آدم های هر روزش را نمایش می داد که گویی
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ملودی برخی از کارها ،با اینکه قبال نشنیده بودم برایم آشنا بود .بدبینانه اش
این است که خدای ناکرده از جایی کپی شده اند ،که صنعت کپی کاری در بین
اهالی موسیقی این روز ها بسیار پرطرفدار است .اما تصور من این است که شاید
آن کارها با الهام از نغمه هایی آشنا ،مخصوصا برای نسل بچه های دو دهه ی اول
انقالب ساخته شده باشند .ملودی هایی که یاد آور کارتون های دوران کودکی
ماست .برای مثال شروع آهنگ «نیمی از ما» موسیقی زیبای «بچه های آلپ»
را به خاطر می آورد .یا که در«هزار تا قصه»« ،خانه ی مادر بزرگه» تضمین می
شود .شاید همین توجه پالت به کودکی خودش و هم نسالنش است که این گونه
با لمس خاطرات مشترک ،مخاطبش را ارتباط جذب می کند.
این که ارزش موسیقایی کارهای پالت در چه حد بود را به کارشناسان این امر
می سپارم ،اما به عنوان یک شرکت کننده تجربه ی خوبی داشتم و رفتن به
کنسرتشان را به دوستانم توصیه کردم.

تانیا احمدی

بررسی فیلم

مستانه

کارگردان :حسین فرح بخش
سال تولید۱۳۹۳ :

مستانه بازیگر مشهور سینما درست در اوج
محبوبیت خود ،مورد تجاوز توسط معلم موسیقی
خواهرش قرار می گیرد .فیلم به طور خالصه داستان
زنانی است كه قربانی تجاوز جنسی میشوند .این
زنان به دلیل ترس از آبرو ،قضاوت و نگاه بد جامعه،
این اتفاق وحشتناك را تا سالها در سینه خود
نگه میدارند و تا مدتها با احساس گناه ،ترس،
حقارت ،خجالت ،عصبانیت ،اضطراب و کابوس
شبانه ،روزگار میگذرانند .اما مستانه در اقدامی
جسورانه میخواهد این تابو را بشكند .مستانه برای
جبران احساس تحقیر خود ،تصمیم میگیرد از
خسرو (معلم موسیقی) شكایت كند؛ چراكه نمیتواند قبول كند خسرو بدون
هیچ مجازاتی رها شود .اما مشکل زمانی آغاز می شود که به جز دوستش ترانه
که وکیل او نیز هست ،کسی دیگری حامی او نیست.
فیلمنامه ی شلوغ و بی نظم مستانه بزرگترین ضربه را به فیلم زده است .فیلم
به هیچ عنوان از شخصیت های خود دفاع نمی کند ،و آنها را بدون هیچ گونه
حمایتی در منجالب قرار می دهد .داستان فیلم به مراتب پیچیده تر می شود،
اما شخصیت ها به جای همگون شدن با داستان ،به مرز پوچی می روند .به
عنوان مثال اگر بخواهیم اینطور فکر کنیم که فیلم دارد تالش می کند که از
بازیگران زن و یا از زن دفاع کند ،باید چیزی در فیلمنامه باشد که نه تنها
جذاب بلکه متقاعد کننده باشد .در جایی از فیلم ،خسرو به مستانه میگوید
شنیده است كه زنان در سینما خیلی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند ،مستانه
باحالتی پرخاشگر و عصبی جواب میدهد« :چه ربطی به سینما داره ،هر زنی
تو هر شغلی میتونه اجازه نده ازش سوءاستفاده بشه ».در این جا نکته ای که
ذهن را به شدت مشغول می کند ،جواب کلیشه ای و فاقد از فکر مستانه
است .همچنین سحر دولت شاهی که در کل بازی درخشانی ارائه نمی دهد،
به بدترین شکل ممکن این قسمت را اجرا می کند .حالت پرخاشگر او در این
سکانس مخاطب را به جای این که درگیر متن کند ،بیشتر به خنده می اندازد.
مردم این روزگار به خوبی می دانند که هر زنی از هر قشر و فرهنگی ممکن است
درمعرض سو استفاده قرار بگیرد .نویسنده ی اثرباید جمله ی بهتری برای این
قسمت انتخاب می کرد .جوابی که نه تنها دهان شخصیت اصلی فیلم را ببندد،
بلکه تلنگری به مخاطبی باشد که در حال فرار از کلیشه هاست .اما متاسفانه
مستانه مملو از کلیشه هاست .یکی دیگر از کلیشه های فیلم شخصیت فرهاد
(آتیال پسیانی) است .مستانه به توصیه ترانه موضوع را با فرهاد ،شریك زندگی
آیندهاش ،در میان میگذارد .اما فرهاد بهجای آنكه مردانه پشت او بایستد،
عقب نشسته و آشفته اظهار میدارد که «چرا این اتفاق باید برای ما بیفته؟
شكایت نه ،نباید علنی بشه ما باید قضیه را خاك كنیم ،نه همش بزنیم تا بوی
گندش همهجا پخش بشه ".فرهاد مانند بسیاری از مردان برای حفظ آبروی خود
و بدون توجه به آسیبهای روحی وارده به مستانه ،خواهان فراموشی قضیه
ِ
خود مستانه را گناهکار
و سرپوش گذاشتن بر آن است .بدتر از این که فرهاد
میداند و خطاب به ترانه میگوید" ،تا زنی نخواد هیچ مردی نمیتونه بهش
نزدیک بشه ».و در پایان داستان نیز مستانه را رها کرده و به خارج از کشور
میرود .اما عیب کار کجاست؟ خب به طور طبیعی این جور افراد در جامعه ی
ما کم نیستند ،و همه ی ما سر و کارمان با این تیپ آدم ها افتاده است ،اما
چرا این قدراصرار به کلیشه داریم؟ چرا مثال به جای این که فرهاد این حرف
های کلیشه ای و فاقد از مفهوم را بزند ،او را فردی به ظاهر خوب و همراه
نشان ندهیم ،و در آخر فیلم ،زمانی که مستانه را ترک کرد ،به این نتیجه
نرسیم که او نیز حامی مستانه و امسال مستانه نبوده است .حرف من این است
که حتا اگر فیلم حرفی برای گفتن داشت ،حرف هایش میان تمام دیالوگ های
گل درشت و تکراری گم شد.
روی مثبت فیلم میتواند کنایه های باشد که به سمت نظام قضاوت معطوف
است .فیلم با مطرحكردن بحث خشونت علیه زنان ،كنایهای هم به قانون و
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روند دستگاه قضایی برای حمایت از این قربانیان دارد.
متاسفانه دستگاه قضایی کشور بسیار سهل انگارانه با
این قضیه برخورد می کند .بهترین راه اثبات جرم از
سوی قربانی مراجعه به پزشكی قانونی است ،اما آثار
این نوع جنایت سریع و آسان پاك میشود .مشکل
اصلی اینجاست :زنانی که مورد تجاوز واقعشدهاند،
باید ظرف هفتاد و دو ساعت جهت انجام معاینات به
پزشک قانونی مراجعه کنند؛ درحالیکه زنان قربانی تا
چند روز و حتی تا ماهها هم چنان در شوك به سر برده
و نمیتوانند تصمیم درستی بگیرند .به عنوان مثال،
در حین تجاوز ،دست و صورت مستانه به شدت زخمی
می شوند ،اما زمانی که او برای شکایت می رود ،تمام
آثار جرم از بین رفته اند .به همین دلیل اونمی تواند
جرم را ثابت کند .مرد متجاوز گناهکار شناخته نمی
شود ،و پس از دادگاه نیز مستانه را تهدید می کند.
نقش فرهاد اصالنی به عنوان وکیل خسرو شاید از
دیگرنکات تامل بر انگیز فیلم باشد .كوشكی (اصالنی)
برای مخاطب حتی نفرتانگیزتر از خسرو است.
خسرو با المانهای شخصیتی چون حاالت هیستریك ،فردی روانی به مخاطب
معرفی میشود ،اما كوشكی بهعنوان فردی مذهبی و دیندار كه به قول ترانه
پشتش حسابی گرم است ،مغرضانه حق مستانه را ضایع میكند .او از نبود
دالیل مستند علیه خسرو استفاده كرده و با سفسطه در دادگاه و حمله به
وضعیت پوششی و ظاهری زنان بازیگر در فضای مجازی و حتی محافل عمومی،
تحریکشدن خسرو را امری طبیعی قلمداد میكند .در آخرجرم تجاوز کامال
حذف می شود .مستانه به دلیل عجز در اثبات تجاوز به عنف ،به تعزیر و خسرو
به جرم ضرب و شتم ،به جزای نقدی و دیه و به خاطر رابطه نامشروع به صد
ضربه شالق محكوم میشود.
مستانه فیلمی است مملو از شعارزدگی و به همین دلیل فیلم خوب و موفقی
نیست .سال ها بعد مخاطبان سینما این فیلم را به خاطر نمیاورند ،چرا که
فیلم تکرار فیلم هائی چون هیس ! دختر ها فریاد نمیزنند (پوران درخشنده)،
من مادر هستم (فریدون جیرانی) ،و … خیلی فیلم های دیگر سینما ی ماست
که درباره ی تجاوز حرف زده اند .مستانه فیلم موفقی میشد اگر داستان
محکم تر وجذاب تری داشت؛ هرچند پایان فیلم ومرگ نابهنگام خسرو در
تصادف ماشین ـزمانی که در حال اذیت کردن مستانه است ـ می تواند پایانی
درخشان برای یک فیلم بد باشد.

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

