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ایرانیان آمریکا و انتخابات
ِ
انتخابات پیش رو کجاست؟ آیا جامعه ایرانی ـ آمریکایی ،جامعهای یکدست
جایگاه جامعه ایرانی ـ آمریکایی در
است و از کاندیدای خاصی حمایت میکند یا مانند جامعه بزرگ آمریکا دارای گروهبندیهای سیاسی خود
است؟ هنوز بیش از شش ماه به انتخابات ریاست جمهوری زمان داریم ولی بازار مبارزات انتخاباتی در اوج خود
بهسر میبرد .آمریکا بدون اغراق طوالنیترین دوره مبارزات انتخاباتی را دارد .این مبارزات تمامی وقایع جاری
ن کاندیداها،
دیگر را تحت الشعاع قرار میدهد .شبکههای خبری بیشترین وقت خود را به پوشش اخبار کمپی 
تحلیل مفسران و صاحبنظران درباره این مبارزات اختصاص دادهاند .در گردهماییهای خودمانی هم تقریبا
محال است صحبتی از این رقابتها نشود .آخرین خط کشیها ،آخرین سوتیها و آخرین برنامههای اعالم شده
توسط کاندیداها را اغلب میدانند .برخی مصرانه طرفدار این یا آن کاندیدا هستند و برخی هنوز تصمیم نگرفته
و منتظرند ببینند نتایج انتخابات مقدماتی چه میشود .برای من جالب است که بدانم جامعه ایرانی ـ آمریکایی
در کل چه موقعیتی دارد ،تا چه حد نسبت به این که چه کسی انتخاب شود حساس است و اصال چه درصدی
در انتخابات شرکت میکنند؟
            خوشبختانه سازمان پایا ) (PAAIAیا سازمان روابط عمومی ایرانیان آمریکا ،چند سالی است که دست
به جمعآوری آماری بین جامعه ایرانی ـ آمریکایی زده و مواضع آنان را در زمینههای مختلف سیاسی و اجتماعی
جویا شده است .این آمارگیری توسط شرکت معتبر زاگبی انجام گرفته است .هر سال بیصبرانه منتظر انتشار
این گزارش هستم که معموال هم در ماه مارچ اتفاق میافتد .دسترسی به این آمار و ارقام برای عموم آزاد است
و عالقمندان میتوانند آن را بهطور مفصل در وبسایت پایا مالحظه کنند .خالصه گزارش امسال در بخش
انگلیسی قابل مشاهده است .من در اینجا سعی میکنم به یک سری نکات برجسته و قابل تعمق این بررسی
اشاره کنم:
            بنابر این گزارش حدود دو سوم جامعه ایرانی ـ آمریکایی از امضای موافقتنامه  5+1و ایران در رابطه با
محدودسازی فعالیتهای اتمی ایران حمایت میکنند .گزارش اشاره دارد که اکثر ایرانیان آمریکا بهطور پیوسته
اخبار و تحوالت ایران را دنبال و حتا حدود یک سوم آنان مرتب به ایران سفر میکنند .همچنین اکثر ایرانیان
آمریکا خواستار بهبود حقوق فردی و اجتماعی در ایران و خواهان تسهیالت سرمایه گذاری در ایران هستند تا
بتوانند در بهبود اوضاع اقتصادی ایران نقش موثری داشته باشند .باوجود آنکه اکثر ایرانیان امریکا برخوردار از
ثبات نسبی اجتماعی هستند ولی بیش از نیمی از آنان نگرانند مبادا مورد تبعیض قرار بگیرند ،به ویژه پس از
دور جدید مبارزات انتخاباتی اخیر و اظهارات ضد ایرانی ،ضد اسالمی و ضد مهاجر برخی کاندیداها .قابل توجه
آنکه  95در صد شرکتکنندگان در آمارگیری اعالم کردهاند تفکرات داعشی میان ایرانیان جایگاهی ندارد.
            جالب آنکه عملکرد رییسجمهور اوباما ،چه در سیاست کالن و چه در رابطه با ایران ،مورد ٔتایید
حدود هفتاد و پنج درصد این افراد بوده است .آمار جالبی نیز در ارتباط با مبارزات انتخاباتی جاری و نامزدهای
ریاستجمهوری وجود دارد :در پاسخ به این سئوال که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه به کدام کاندیدا
رای میدهید ،با وجود پراکندگی گسترده ،باالترین ٔ
ٔ
رای متعلق بوده به جان کیسیک با 13درصد .در پاسخ
همین سوال در مورد حزب دمکرات برنی سندرز  ۴۳درصد و خانم کلینتون  ۳۴درصد رای آورده اند.
            در بررسی پاسخها و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی ،نتایج قابل ٔتاملی به دست آمده است .اهمیت این
بررسی وقتی مضاعف میشود که در مقایسه با آمار کل امریکا و دیگر اقلیتها قرار بگیرد ،مثال درصد کسانی که
در کل آمریکا برای ٔ
رای گیری ثبت نام کردهاند  71درصد و میان ایرانیان  87درصد ،درصد کسانی که به عنوان
حزب دمکرات ثبتنام کردهاند در کل آمریکا  48درصد و میان ایرانیان  52درصد ،درصد کسانی که به عنوان
حزب جمهوریخواه ثبتنام کرده اند در کل آمریکا  34درصد و میان ایرانیان  8درصد است .در عوض حدود
 33درصد یا مستقل هستند یا طرفدار احزاب دیگر 13 .درصد هم اصوال برای انتخابات ثبت نام نکردهاند.
            درصد باالی ٔ
رای دهندگان میان ایرانی ـ آمریکاییها نشانگر آگاهی این جامعه از حقوق خود و
عالقمندی به شرکت فعال در مبارزات انتخاباتی است .به بیانی دیگر این آمار نشان از بلوغ سیاسی اکثریت
جامعه مهاجر ایرانی ـ آمریکایی دارد .این جامعه مهاجر نه فقط موقعیت مستحکمی برای خود و خانواده فراهم
کرده ،بلکه ارتباطش را هم به طور عمده با کشور مادر حفظ کرده است .وقایع و تحوالت سیاسی -اجتماعی را
در آنجا دنبال میکند و میخواهد در روند تحوالت اثر مثبت بگذارد .نکته ای که در آمارگیری پایا بدان اشاره
نشده ،درصد شرکت ایرانیان در فرآیند انتخابات محلی است .به نظر میرسد که هرچند ایرانیان در انتخابات
سراسری شرکت فعال دارند ولی در تحوالت محلی زیاد فعال نیستند .درحالی که نتایج انتخابات محلی در
زندگی روزمره ما ٔتاثیر مستقیم دارد .با وجود شمار قابل توجه ایرانیان در برخی جوامع ولی هنوز از کاندیدهای
ایرانی برای مبارزات محلی خبری نیست .امید است نسل دومی و سومیها بتوانند این خالء را جبران کنند.
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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 ،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 فعالیت های کانون فرهنگی ایرانیان
در ماه مارس و آوریل 2016

جلسات هیات مدیره کانون فرهنگی ایرانیان طی دو ماه گذشته در تاریخ
های نهم مارس و سیزدهم آوریل در محل مرکز ایرانیان برگزار شد .جلسات
هیات مدیره از آغاز سال  2016مسیحی در دومین چهارشنبه هر ماه تشکیل
می شود.

جشن نوروز
فضای اجتماع ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو طی دو ماه گذشته آکنده از
بوی بهار و عطر نوروز بود و ما با برگزاری جشن های متعدد به استقبال
سال نو ایرانی رفتیم ،برنامه های متعدد اجرای موسیقی ایرانی در کتابخانه
های سراسر شهر ،جشن نوروز مشترک کانون فرهنگی ایرانیان و انجمن
متخصصین ایرانی سن دیگو در هتل وستین داون تاون ،جشن سبزه کاری
مدرسه ایرانیان و جشن نوروز مدرسه ایرانیان در مدرسه مانت کارمل ،جشن
چهارشنبه سوری و سیزده بدر در پارک ان تی سی و البته جشن نوروز خانه
ایران در بلبوا پارک از جمله این برنامه ها بود.

گزارش برگزاری ُجنگ فرهنگی سن دیگو –  11مارچ 2016
برنامه ُجنگ فرهنگی در روز یازدهم ماه مارچ  2016در مرکز ایرانیان سن
دیگو در دو بخش و با دو میهمان نویسنده و با اجرای مشترک نوشین
خورسندیان و سعید نوری بوشهری برگزار گردید.
میهمان اول برنامه مختار پاکی ـ نویسنده ،معمار و نقاش ساکن برکلی بود.
در این بخش رمان تازه منتشر شده وی با عنوان «شهرزاد سکوت» رونمایی
شد .این رمان محور گفتگوی مجریان برنامه با مختار پاکی بود .او در مورد
چگونگی تصویر کردن زن داستان توسط یک نویسنده مرد ،تاثیر نقاش ـ معمار
بودن نگارنده در داستان ،منبع الهام آثارش ،بکارگیری المان های اروتیک
در داستان ،و دلیل انتخاب دقیق ساعت ها به عنوان سرفصل ها در رمان
توضیح داد .داستان خوانی ،پایان دهنده این بخش برنامه بود .پاکی بخشی
از رمان تازه خود را برای شرکت کنندگان خواند.
رونمایی مجموعه داستان «در خلوت چمدان ها» نوشته مژگان قاضی راد ـ
پزشک و نویسنده از واشنگتن دی سی ـ فرصتی بود تا در بخش دوم برنامه
با وی گفتگویی صورت پذیرد .تنوع مکانی در داستان ها ،نقش معنویات،
الهام از زندگی حرفه ای خود نویسنده ،استفاده از راوی های نامتعارف در
سه داستان ،تقابل لطافت ها و خشونت ها ،و رئالیسم جادویی مواردی
بودند که در این گفتگو مطرح شدند .قاضی راد بخش هایی از داستان های
شب آبی» و «بوی شکوفه های بهی» از کتاب تازه منتشر شده
«مرثیه های ِ
خود را برای داستان خوانی برگزیده بود.
در پایان هر بخش میهمانان برنامه به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.
جنگ فرهنگی سن دیگو در جمعه دوم هر ماه در مرکز ایرانیان برگزار می شود.
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جنگ فرهنگی ـ  8آوریل 2016
رضا خبازیان مجری برنامه ماه آوریل جنگ را به بزرگداشت یکی از بزرگان و
اسطوره پردازان شعر معاصر ایران سیاوش کسرایی اختصاص داد .سه مهمان
برنامه حسین علیزاده ،کورش تقوی و بی بی کسرایی هر یک از زاویه ای
متفاوت به ابعاد زندگی هنری سیاوش کسرایی پرداختند .استاد حسین علیزاده
از حضور دوست دیرین خود ،سیاوش کسرایی ،در عرصه اجتماعی هنر و
شخصیت او سخن گفت و به گرمی از یار و یاور زندگی او مهری کسرایی همسر
سیاوش کسرایی ،یاد کرد .کورش تقوی هنر سیاوش کسرایی را در ارتباط با
هنرمند امروز مورد بررسی قرار داد .بی بی کسرایی دختر سیاوش به شخصیت
پدر و چالش های زندگی هنری او پرداخت .رضا خبازیان از دو اثر هنری کسرایی
"آرش کمانگیر" و "مهره سرخ" به عنوان دو قله زندگی هنری او نام برد.

داكيونايت

داكيونايت عنوان برنامه ايست كه هم زمان در اولين چهارشنبه هر ماه در بيش
از بيست شهر آمريكا و كانادا اقدام به پخش فيلم مستند مينمايد .اين فيلمهاى
مستند توسط فيلمسازان ايرانى ساخته شده و يا مضمون انان در رابطه با ايران
و ايرانيان ميباشد.
در ماه مارچ دوفيلم مستند «من شوش را ديدم» به كارگردانى بهمن
كيارستمى و «ملف گند» به كارگردانى محمود رحمانى به نمايش گذاشته شد.
همچنين فيلم «آت الن» به كارگردانى معين كريم الدينى در ماه آپريل پخش
گرديد .اين فيلم جايزه بهترين فيلم مستند سى و سومين جشنواره فيلم فجر
را از ان خود كرده بود.

فراخوان
از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود تا در
نشست ساالنه و انتخابات کانون در روز یکشنبه  22ماه می  2016در
محل مدرسه ایرانیان حضور به هم رسانند .انتخابات برای جایگزینی
چند تن از اعضای هیات مدیره ،که دوره خدمتشان سپری شده،
برگزار خواهد شد.

به ما بپیوندید :اگر مایل به خدمت در هیات مدیره کانون
فرهنگی ایرانیان هستید ،لطفا مشخصات خود را هرچه زودتر به
آدرس کانون یا از طریق ایمیل به  pcc@pccsd.orgارسال فرمایید.
داوطلبان می بایست عضو کانون بوده و از اقامت قانونی در آمریکا
برخوردار باشند .اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

DOCUNIGHT
SAN DIEGO

فيلم و گفتگو

گروه فيلم و گفتگوى سن ديگو در ماه مارچ اقدام به پخش فيلم شب يلدا()١٣٨٠
ساخته كيومرث پوراحمد كرد .در ابتدا على پيروزيان ،مجرى برنامه ،با ارائه
بيوگرافى كارگردان گفت كه پوراحمد در اين فيلم كه برگرفته از زندگی شخصى
اش ميباشد ،با رعایت دقیق جزئیات داستان ،استفاده از موسيقى و ترانه هاى
ماندگارو بازى بياد ماندنى محمد رضا فروتن موفق به ساخت يكى از بهترين آثار
خويش شده است .فروتن جايزه بهترین بازیگر نقش اول مرد از پنجمین جشن
خانه سینما و بهترين بازیگر نقش اول مرد سال دوره  ۱۶منتخب نویسندگان و
منتقدان در سال  ١٣٨٠دريافت كرد .پس از نمايش ،به روال معمول بحث و
بررسى در مورد فيلم و موضوع مهاجرت با حضور شركت كنندگان صورت گرفت.
برنامه ماه اپریل فیلم و گفتگو به نمایش فیلم شهر زیبا اختصاص داشت .این
فیلم به کارگردانی اصغر فرهادی داستان نوجوانی به نام اکبر را روایت میکرد
که در سن هجده سالگی و در آستانه اعدام قرار داشت .عال دوست اکبر برای
گرفتن رضایت با خواهر اکبر همراه میشود .در ابتدای این جلسه سارا عالقه بند،
مجرى برنامه ،توضیحاتی در مورد اصغر فرهادی و آثار وی به حاضرین ارائه
نمود .در پایان فیلم حضار به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداختند.

Documentary films
about Iran or by Iranians
First Wednesday of the month
Iranian-American Center (IAC) 7pm
858-552-9355
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

گمان می کنم در فرهنگ ما ایرانیان اشکالی وجود دارد که هر از چندگاه به
گونه ای خودنمایی می نماید .به خصوص زمانی که به اظهار نظر در مورد
شخصیت های تاثیرگذار ملی ،هنری ،اجتماعی و سیاسی می پردازیم .به نظر
می رسد که انتظاری پیامبر گونه از تمامی کسانی داریم که به نوعی در اعتالی
فرهنگی ،هنری و اجتماعی نقش مهمی را دارا بوده اند .با توسل به این
دیدگاه ،اگر خللی در روش های اخالقی یا روابط عاطفی و خانوادگی و یا طرز
فکر سیاسی آنان بیابیم ،کلیت شخصیت مورد نظر را ،بدون توجه به اهمیتی
که در ساختار فرهنگی و اجتماعی داشته اند ،مطرود می دانیم.

های زنجیره ای مک دونالد می اندازد که باالترین رقم فروش همبرگر را در
جهان دارا می باشند ولی طبق نظر صاحب نظران امور غذایی ،دارای بدترین
کیفیت غذایی هستند .حال نمی دانم که باید از سیر شدن شکم ملیون ها
انسان در سراسر جهان به قیمت مناسب شادمانی کنم یا نگران وضع سالمت
آنها در اثر استفاده مدام از این مواد غذایی باشم .داستان بی بی سی هم بدین
گونه است ،نمی دانم باید از تهیه و پخش این مستند در مورد یکی از مطرح
ترین شعرای مدرن ایران شاد باشم یا نگران روشی که بی بی سی در تصویر
نمودن سیاوش کسرایی به کار برده است.

دلیل وجود این اشکال را باید در کمبود جلسات بحث و تبادل نظر دانست.
تنها در تکرار مکرر این گونه جلسات است که می توان طرز فکرهای یک طرفه
را به نقد کشید و ترمیم بخشید.

آنچه که بیش از هر نکته دیگر مرا به تفکر واداشت تاکید بیش از حد تهیه
کننده این برنامه بر روی کشش سیاوش کسرایی به حزب توده بود .این نکته
بخش اعظم برنامه را به خود اختصاص داده بود به طوری که شنونده عادی
می توانست وجود و حضور سیاوش کسرایی را در شعر ایران کامال مرتبط به
وجود حزب توده بداند .به عبارت دیگر به این باور برسد که اگر حزب توده در
ایران فعال نمی شد گویا اثری از شعر کسرایی هم خلق نمی گردید .این گونه
نگرش به کسرایی و گره زدن شخصیت و اشعار وی در نتیجه فرمایش و دستور
سران حزب توده مسلما حق مطلب را در مورد این شاعر ملی رعایت نمی نماید.

باید توجه داشت که در جوامع انسانی مرز ظریف و حساسی وجود دارد که با
هیچ چشم مسلحی نیز دیده نمی شود .ولی وجود این مرز در درازنای تاریخ به
خوبی حس می گردد .این مرز در بین حیطه فنا و وادی بقا کشیده شده است.
اکثر مردمان در گذار زندگی در حیطه فنا می مانند و پس از طی سالیانی اندک
به دست فراموشی سپرده می گردند .ولی معدود انسان هایی نیز هستند که در
نتیجه اعمالی که در طول زندگی انجام می دهند و یا آثاری که از خود به جای
می گذارند وارد وادی بقا می گردند و آثار و نام هایشان سال ها و شاید قرن ها
پس از آنان در جوامع انسانی جاودانه تکرارمی گردند .گذر از حیطه فنا به وادی
بقا را نه می توان منکر شد ،نه می توان تغییر داد و نه می توان نادیده گرفت.
زمانی که یک شخصیت هنری اثری از خود به جای می گذارد که نسل در نسل
زبانزد و سرمشق قرار می گیرد ورود وی به وادی بقا مسلم شده است .بنابراین،
در نقد و بررسی شخصیت های فرهنگ ساز توجه به این گذر می تواند کمک
نماید تا بیشترین سعی خود را در یافتن دلیل این گذار بنماییم و نه در انکار آن.
نکته دیگر در عادت ما ایرانیان به قضاوت است که در اکثر موارد احساس
شخصی بر آن غلبه می کند و نظر مطرح شده ،از منطق و عدالت خارج می
شود .گویا ما انسان ها به راحتی به قضاوت می نشینیم ولی به شدت از مورد
قضاوت قرار گرفتن گریزانیم .مهم ترین بخش در هر گونه قضاوت انتخاب محک
برای قضاوت است و دارا بودن دانش قضاوت .باید توجه داشته باشیم که توان
و دانش ما در چه زمینه ای است تا به خود اجازه دهیم تا در مسند قضاوت
بنشینیم .برای اظهار نظر کردن در مورد یک پدیده ،چه فرهنگی و هنری باشد
و چه سیاسی و اجتماعی ،باید به محک های گوناگون آشنا باشیم .زمانی که
یک پدیده را در دادگاه هنری مورد بررسی قرار می دهیم بایستی از محک
های هنری استفاده نماییم و زمانی که پدیده ای را از نظر رفتاری و عاطفی و
خانوادگی مورد بررسی قرار می دهیم استفاده از محک های مخصوص اخالق و
رفتار خانواده امری الزم است .به همین منوال قضاوت های سیاسی نیز نه تنها
به محک های سیاسی نیازمند است بلکه دانش قضاوت ،وجود وکیل مدافع و
هیئت منصفه بخش بسیار پر اهمیتی از دادگاه سیاسی و عقیدتی است.
با ذکر این مقدمه ،شما خواننده گرامی را به گزارشی کوتاه از برنامه بی بی سی
در مورد زنده یاد شاعر جاودانه ایران سیاوش کسرایی
جلب می کنم.
گاه به گاه ،بی بی سی لندن مستندی در رابطه با
زندگی و آثار شخصیت های گوناگون ایرانی تهیه و
پخش می نماید که برای من ایرانی از یک سو باعث
شادمانی است که باالخره سازمان معتبر و نام آوری
چون بی بی سی دست به چنین کار ارزنده ای زده
است .از سوی دیگر احساس دلگیری از این که چرا
چنین برنامه هایی در تلویزیون های وطنی ساخته نمی شود .به خصوص که
شخصیت هایی این چنین ،سرمایه های ادبی و هنری ارزنده ای هستند که
تعلق به همه ایرانیان دارند .متاسفانه جبهه گیری های سیاسی و عقیدتی
همیشه سایه شوم خود را بر سر هنر و ادبیات سرزمین ما داشته اند که به ناچار
ما ایرانیان را بیننده برنامه شبکه های خبری کشورهایی می نماید که آنان نیز
بر اساس نگرش مورد عالقه خویش دست به تهیه چنین برنامه هایی می زنند.
هرگاه صحبت ازشبکه بی بی سی به میان می آید بی اختیارمرا به یاد فروشگاه
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در آسمان پرخروش ادبیات منظوم ایران شاعران بسیاری ظهور کرده اند که
هر یک به نوبه خود سهم به سزایی را در اعتالی شعر فارسی داشته اند ولی
نمی توان تاثیر خیام و یا فردوسی را در مقبول نمودن شعر عروضی در میان
توده های مردم انکار نمود .بیان ساده و در عین حال پربار و هنری آنان شعر
عروضی را به کوچه و بازار می برد و در همین راستا کسرایی و مشیری همین
نقش را در مقبولیت شعر مدرن ایران بازی می نمایند .همان گونه که فروغ
فرخزاد شعر را به دنیای زنانه و مسایل اجتماعی و سیاسی رهنمون می شود
و سهراب سپهری در بیان هنری خود عرفان آسمانی را به زمین گره می زند،
سیاوش کسرایی با آگاهی از نظم عروض از زمره شاعران معدودی می گردد
که تصویرگر بیان نیمایی می شود و با موسیقی کالم ضرباهنگ جدیدی پدید
می آورد که تعالیم نیما را با شیوایی کالمش در دل مردمان می نشاند .زمانی
که کالم کسرایی زبانزد جمع کثیری از مردمان سرزمین ما قرار می گیرد و در
ذهن ایرانیان با دارا بودن تفکرات گوناگون از پیر و جوان تا خرد و کالن قرار
می گیرد باید به عنوان بزرگ ترین دستاورد زندگی وی به حساب آید .اب
نادیده گرفتن این بخش بسیار مهم از زندگی کسرایی سهل انگاری غیر قابل
بخششی است.
برای شناخت بهتر زنده یاد سیاوش کسرایی بایستی به خویش فرصت داد که
با مطالعه دقیق و جستجوگر ،دو قله رفیع آثار کسرایی را مورد بررسی تازه قرار
داد .منظومه «آرش کمانگیر» و منظومه «مهره سرخ».
آرش کمانگیر نگاه امیدوار سیاوش کسرایی به جامعه شکست خورده ایران پس
از کودتای بیست و هشتم مرداد سال  32است .زمانی که زنده یاد مهدی اخوان
ثالث منظومه «زمستان» را ارائه میدهد که در آن ،موقعیت جامعه اهل تفکر
ایران را به خوبی نمایان می نماید و شاعران دیگر نیز یا به زبان استعاره روی
آورده اند و یا سکوت و پوچ اندیشی را در آثارشان مزه
مزه می نمایند ،سیاوش کسرایی با تحفه عشق وارد
می شود تا در دل سیاهی و ناامیدی گرما بخش دل
های خسته شود.
وی با نگاهی سازنده به تاریخ و فرهنگ ایرانی به دنیای
اسطوره سر می زند و جای خالی حماسه آرش کمانگیر
در شاهنامه فردوسی را به نظم در می آورد و ُپر می
کند .کسرایی داستان آرش کمانگیر را از اوستا بیرون
می کشد و در تنور ایران دوستی و مردم نگری اش آن را با چاشنی عشق در هم
می آمیزد و به صورت یک حماسه جاودانه مطرح می نماید .با این اثر ،سیاوش
کسرایی هنر خویش را به منظور گرما بخشیدن به پیکر جامعه مغموم و شکست
خورده روشنفکری ایران در تنظیم و تصویر حماسه آرش کمانگیر به کار می گیرد و با
همین اثر باعث کمک شایانی نیز به مقبولیت شعر مدرن در جامعه ایران می گردد.
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معرفی کتاب

نوشین خورسندیان

سه مجموعه داستان کوتاه
عاشقی با ژاکت سفید ،خیال فیروزه فام ،در خلوت چمدان ها

مژگان قاضی راد

مژگان قاضی راد در رشته پزشکی دانشگاه تهران تحصیل کرده و دوره تخصص
کودکان و فوق تخصص آی سی یو نوزادان را در آمریکا به پایان رسانده
استادیار
است .هم اکنون در بیمارستان جورج واشنگتن به عنوان پزشک و
ِ
بیماریهای کودکان و نوزادان مشغول به کار است .دوره ی فیلم نامه نویسی
را در حوزه هنری ازسال  1377تا  1379و دو دوره ی داستان نویسی را زیر
نظر عباس معروفی در سال  1392و منیرو روانی پور در سال  1393گذرانده
است .نمایشنامه «بر تارک راست» او بهترین جایزه نمایشنامه نویسی دهه
فجر فرهنگسرای بهمن را در سال  1376از آن خود کرد .او سال هاست که
در تارنمای «خانه ام ابری است» از تجربه های تلخ و شیرین زندگی اش در
آمریکای شمالی می نویسد .از مژگان قاضی راد سه مجموعه داستان با نام های
«عاشقی با ژاکت سفید» در سال  1391در تهران توسط نشر دیبایه و «خیال
فیروزه فام» در سال  1393در برلین توسط نشر گردون و «در خلوت چمدان
ها» در سال 1394در لندن توسط اچ اند اس مدیا به چاپ رسیده است .او از
ژانویه  2016رشته کارشناسی ارشد «نویسندگی خالق» در دانشگاه نیوهمپ
شایر جنوبی آمریکا را آغاز کرده و در حال حاضر با همسر و دو فرزندش در شهر
واشنگتن دی سی زندگی می کند.
مژگان قاضی راد بیست و سه داستان در سه کتاب خود دارد .در این داستان ها
با تنوع مکانی روبرو خواهیم شد .مکان داستان ها گاه ایران است و گاه خارج از
ایران .به عنوان مثال در ایران از کاشان ،تهران ،نیشابور و شهری در سیستان؛ و
در خارج از ایران از شهری در افغانستان سخن به میان می آید و حتی به شهرهای
مختلف آمریکا مانند واشنگتن دی سی ،فینیکس آریزونا سر می زند ،به ایتالیا
می رود و از شهرهای آن کشور گذر می کند ،زمانی هم در دمشق داستانی شکل
می گیرد .این تنوع مکانی حاصل اشتیاق نویسنده به سفر است.
در این داستان ها از امامزاده ،مسجد ،کنیسه و کلیسا و خانقاه حرف هایی
ِ
جدید کتاب مقدس ،دیوان
به میان آمده ،از مزامیر داوود ،عهد عتیق و عهد
شمس صحبت شده و زمانی آیه ای از قرآن خوانده می شود .کال در داستان ها
یهودیت ،مسیحیت ،اسالم و عرفان و حتی پیروان مکتب مورمون حضور دارند.
مثال «عاشقی با ژاکت سفید» داستان دختری است عاشق که در مرحله تصمیم
گیری است .به سفر می رود ،جایی که آدم هایش کمتر و آسمانش بیشتر است،
در حیاط خالی یک مسجد بزرگ می خوابد تا آسمان را بی هیچ مانعی در باالی
سر خود ببیند و زمین را با همه سرمایش درست در انتهای ستون مهره هایش
حس کند ،تا جدا از عشقش برای آینده تصمیم بگیرد و می گیرد .داستان های
این سه کتاب حاصل رشد نویسنده و سفر درونی او در بحران انقالب و جنگ
است .از این رو به نظر می رسد معنویات نقش اساسی در این روایات دارد.

در داستان های «دستبند فیروزه» و «سنگ
روی» از کتاب «خیال فیروزه فام» ،در
«چارضرب» و «بوی شکوفه های بهی» و «در
خلوت چمدان ها» از کتاب «در خلوت چمدان
ها» قاضی راد ارادت خاصی به فیروزه دارد.
حتی عکس های روی جلد دو کتاب گواه این
ادعا هستند .از گنبد فیروزه ،دستبند فیروزه،
کاشی های فیروزه و حجره ی فیروزه تراشی
بارها و بارها حرف به میان می آید چون «می
گویند فیروزه سبب خوشحالی روح می شود .می گویند سوی
چشم را زیاد می کند .بر باور پارسیان بازتاب ماه روی فیروزه
خوش اقبالی می آورد .می گویند سنگی زنده است ،مقدس
است ،نقش دارد در چیرگی نور بر تاریکی».
داستان «سنگ روی» از کتاب «در خلوت چمدان ها» داستانی از نوع رئآلیسم
جادویی است .دختری دستش را بر پرده آویخته بر دیوار آشپزخانه می گذارد
و کسی از آن سوی پرده دستش را بر دست اومی گذارد ،ولی در نهایت پرده
بین آنها پاره و ارتباط قطع می شود .این داستان خواننده را به یاد این شعر
خیام می اندازد که:
هست از پس پرده گفتکوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من
در نوشته های مژگان قاضی راد به راحتی می توان جای پای اسطوره ،استعاره،
و سنت را دید.
شاید بهترین کار مژگان قاضی راد را بتوان آخرین کتاب او «در خلوت چمدانها»
دانست .در این کتاب ،داستان «بر زخم های مسیح» بسیار تصویری است .در
این داستان روغن سنبل هندی را بر زخمهای زندگی می مالند تا زخم التیام
یابد و فراموشی آورد« .مرثیه های شب آبی» به خاطر تصاویر بی پرده و اشعار
ماریا ریلکه جذاب است .آخرین داستان این کتاب به نام «در خلوت چمدان
ها» به لحاظ کشش داستانی ،رفت و برگشت در زمان ،و معماگونه بودنش
بسیار مورد پسند است.

داستان «هم نشین ساده دالن» از کتاب «عاشقی با ژاکت سفید» ،تجارب
واقعی یک خانم پزشک جوان است که در یک کارخانه بزرگ کفش به درمان بیش
از هزار کارگر می پردازد .کارگرانی که به علت جهل ،هنگام کار دستکش به دست
نمی کنند ،گوشی به گوش هایشان نمی گذارند ،مدام سیگار می کشند ،حریم
شخصی را نمی شناسند ،اغلب حمام نمی کنند ،مسواک نمی زنند ،بیماری های
مختلفی از جمله گال دارند ،گاهی به دلیل نیاز دزدی می کنند ،عاطفی اند و
عاشق می شوند ،گاهی بسیار مهربانند و گاه کنترل احساسات خود را ندارند و
به راحتی توهین می کنند ،در فقر و بیسوادی دست و پا می زنند و اغلب دعای
خیر می فرستند .نظام حاکم بر این کارخانه نظام مردساالرانه است.
راوی معموال در روایت های قاضی راد اول شخص یا سوم شخص است اما در
بعضی از آنها راوی نامتعارف است ،مثال در «لباسی با نوار نارنجی رنگ» راوی
«آن شیرین» راوی یک بچه نارس است و در «شکوفه های
یک لباس است ،در ِ
بهی» راوی یک چوب تابوت است .این نوع انتخاب راوی ،کار را گاه سخت و
پیچیده و گاه جذاب می کند.

در ِ
«مهرک» از کتاب «خیال فیروزه فام» جمله ی زنانه لطیفی دیده می شود:
«آرمان آنقدر داستان را بلند تکرار کرده است که جمله هایش مثل رخت های
خیس به طناب ذهنم آویزان مانده است .هنوز خشک نشده است که تا کنم و ته
کمد ذهنم بچینم تا فراموشش کنم ».اما همین داستان اوج خشن و سهمگینی
دارد از بازی اعدام گربه ها و بچه ها .تضاد موجود در لطافت و خشونت این
داستان نشان از تضادهای موجود در زندگی دارد.
شماره  163خرداد ــ تیر 1395
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آنجا که
حتی خیالت هم دستش به آن نرسد
خط میزنم
ن !
اسمت را از این همه سقف که ساختهای پاک ک 

گردآوری از سعید نوری بوشهری با همکاری مریم رئیس دانا
فریبا صدیقیم ،متولد سال  ۱۳۳۸در تهران ،نویسنده و شاعر ،و اکنون                
ساکن لسآنجلس است .او فعالیتش را بیست سال پیش با ادبیات کودکان و نوجوانان
شروع کرد و سپس به شعر و داستان کوتاه روی آورد .فریبا صدیقیم تا به حال سه
مجموعه داستان کوتاه و دو مجموعه شعر به چاپ رسانده است« .این قلب معمولی
.نمیزند» ،با پنجاه و نُه شعر از سوی نشر مروارید در سال  ...به بازار کتاب آمد

شیدا محمدی ،شاعر ،نویسنده ،روزنامهنگار و عضو انجمن قلم آمریکاست                
که از سال  1382در آمریکا اقامت دارد .او دبیر تحریریه صفحه زنان روزنامه ایران،
دبیر صفحه «خشت و سرشت» مجله وطن و دبیر تحریریه مجله «فرهنگستان هنر»
بوده ،و تا به حال مقالهها و گزارشهای بسیاری در زمینه اجتماعی و فرهنگی به چاپ
.رسانده است
از...
بودی
آنجا ایستاده
ُ
ابرها
از روی ماهت می گذشتند،
می گذشتند
روزها
روزها
روزها
از روی ماهت می گذشتند؛
و من
این جا
جا میماندم از تو
و ماه
از...

دو زمستان
چشم میگذاری
من در لباس تنگ نوزادیام پنهان میشوم
یک ...دو ...سه
ُسک ُسک
همه پیدا میشوند
و من در بین دو زمستان گم
آسمان روی ابرها خوابش برده
حتی دیگر چای داغ هم جان زمستان را گرم نمیکند
و کرسی مادر بزرگ
گردنبندی را که از دانههای برف ساختهام
آب نمیکند

شبیه همین ورق که میشویم ،برمیگردانیم
نارنجی این برگها
ِ
صدای شکستهای دارد
ِ
یواش آینه
ی
و دلهره ِ
ِ
آنجا
همانجا...
چقدر کم بود
باران چرا نمی ِ
بارد این پاییز
در
ِ
ن.
بغض م 
این ِ
چیزی کم بود  
مثل شعری که به تو نمیرسید
در گلوی زنی
که با من مرده بود.

چشمهایم را میبندم
یک ...دو ...سه...
همه گم شدهاند

اندام بریدهی ماه
ابرها پشت گنجشکی پناه میگیرند
وقتی که من
مثل سیبی کال
از درخت پرتاب میشوم
کال توی دستهای پدر
گم
کالهی که افتاد
مادر
اندام بریده ماه
سهم دلشورهی آسمان
و این همه قارقار
که روی دستهایم آشیانه کردهاند
نه،
بیهوده سیگار را روشن نکن
این کبریت هم دیگر
آسمان تاریک را نمیگیراند
چقدر تنهاست مترسکی که این همه پرنده را به سوی باد فوت میکند

پاک کن
آرام آرام
مرا به من واگذار میکنی
و نفس روزهایم را بند نمیآوری
آرام آرام
پایت را که بازیگوشانه تا مرزهای من دراز کرده بودی
از لحظههایم پس میکشی
و میگذاری با خودم هم قرار مالقاتی بگذارم
نمیخواهم که بیایی
صدایم را دربست به سفری دور میفرستم
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سید کریم امیری فیروزکوهی ( )1279-1363ملقب به سیدالشعرا ،یکی از چهرههای
فارسی دوره معاصر ،چون شاعران بزرگ دوران قدیم ،یک حکیم بود.
درخشان ادب
ِ
وی به ادبیات عرب ،منطق ،فلسفه و الهیات اسالمی تسلط داشت .امیری به دو زبان
فارسی و عربی شعر می گفت .ارادت او به شعر در سبک هندی و به خصوص صائب
تبریری را در مقدمهاش بر دیوان صائب میتوان دید( .برگرفته از صفحه فیسبوک عادل
بیابانگرد جوان)

آشنای غم
وقت را هدر دادم ،عمر را َهبا کردم
راه نابجا رفتم ،کار ناروا کردم
هر چه کردم و گفتم پیش از این ،کنون گویم
آن چنان چرا گفتم ،این چنین چرا کردم
کس چنان نخواهد کرد کار دوستی کز دوست
هر قدر جفا دیدم ،بیشتر وفا کردم
جز شمار عمر خویش از جهان چه دارم؟ هیچ
عمر و زندگانی را صرف سالها کردم
ترک من مکن ای عشق ،از همه جهان تنها
منت تو را بردم ،خدمت تو را کردم
نام سرخوشی تا رفت روز محنت از یادم
نامی از دعا بردم ،یادی از خدا کردم
آن چه را نباید گفت و آن چه را نشاید کرد
گفتم و خطا گفتم ،کردم و خطا کردم

هر چه بیشتر ماندم در جهان ندانستم
رنج تن چرا بردم ،زندگی چرا کردم
باید از من آموزند شیوه ی فداکاری
کز پی رضای دل جان خود فدا کردم
عشق الیزالم من ،مژده ی وصالم من
من امیر مسکین را با غم آشنا کردم
سید کریم امیری فیروز کوهی

سپیده ُجدیری ،شاعر ،مترجم ،بنیانگذار جایزهی شعر زنان ایران (خورشید) و عضو
ی در لندن است .از او تا کنون نُه کتاب در
هیئت داوران جایزهی شعر ژالهی اصفهان 
ت.
حوزههای شعر ،داستان و ترجمه منتشر شده اس 

 

به ایران
تناسب است این که میبینی
دور سرت نمیچرخد
دنیا ِ
و ستارهها برای همیشه
گوشههای زمین را گرفتهاند
ِسفت
تناسب است این همه آب
که درهاونهای درد
کوبیده میشود
ِسفت
و ُپر میکند کوچههایت را
ین ََفس
با صورتهای ب 
تناسب است این که روز نباشد
و شب هم
تمام شود بیدرنگ
آغوش بیسایهای
مثل
ِ
فشردن ماندن
هراس
در
ِ
ْ
ت.
ِسف 

زیبا کرباسی متولد تبریز ،مؤلف سیزده جلد کتاب در حوزهی شعر و ترجمه است.
اشعار زیبا کرباسی تاکنون به بیش از ده زبان ترجمه شده است .در سال ،2013
تیم تحقیقاتی آموزش و پرورش بریتانیا از دانشگاه بربک نام او را کنار پانزده شاعر
و نویسندهی انقالبی جهان در سه قرن اخیر قرار داد .کرباسی برندهی جایزه سیب
طالیی آذربایجان در سال  2009می باش د .

نزدیک تر از آه۶۳ ،
مانند را همه شب
میخواست بار فهم من کند
دوخت
بافت
رفت و آمد تور حائل الکتریک
بین زیبا و زیبایی
یک تشدید ریزهی سنگین
بر پیشانیی نامم
هیچ نفهمیدم چه می گوید
شما هم نفهمی د.

نزدیک تر از آه۶۴ ،
از آن روزها
که هیچ چیز
راه نمی آید با آدم
راه نمی دهد به ما
حتی

بابک شاكر ،متولد بوشهر ،شاعر ،روزنامه نگار و مترجم ،سال  ١٣٨٢مجموعه
شعری با عنوان «تابوتی كه تویی» توسط نشر شروع روانه بازار كرد .او همچنین
دو جلد شناختنامه شعر عرب و مجموعه شعری با نام «به معشوقههای جهان دیر
میرسم» را زیر چاپ دارد .به گواه نشریات و فضای مجازی ،او با ترجمه آثار زبان
عربی ،تاكنون بیش از هفتاد و شش شاعر معاصر عرب را به فارسی زبانان معرفی
ت.
كرده اس 

تو مادر زمینی
و تمام كودكان دنیا تب دارند
مثل من که تب دارم از ندیدنت
و هیچ پزشكی نمیتواند آن را پایین بیاورد
وهیچ دارویی درمانم نمیكند
تو مادر زمینی
و دستت به هر كودكی كه میخورد معجزه میشود
و لبهایت به هر لبی كه خورد تاریخ ورق میخورد
از ابتدای لب
لغایت انتهای لب
و راه رفتنت مرا یاد دختران كوبانی میاندازند
كه گیسهایشان از كالشنیكف قویتر بود
تو مادر زمینی
كنار دخترت معبدی بزرگ خلق كردهای
به چشمانت ایمان دارم
به هر چه نگاه كند خوب میشود
تنها اگر نگاه كن د.

این قاب قبر.
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در روز  6مارس  ،2016برنامه ای برای آماده سازی مقدمات جشن نوروزی در
مدرسه برگزار شد .مسئولین انجمن خانه و مدرسه ،مواد الزم برای سبزه کاری و
تخم مرغ رنگ کردن را تهیه کرده بودند .دانش آموزان دسته دسته با همکالسی
ها و آموزگارانشان به میزهای مربوطه می رفتند و تخم مرغ های خود را رنگ کرده
و سبزه خود را نشا می زدند .در همین روز سازمان خیریه یک دالر در ماه هم بازار
نوروزی خود را در محل مدرسه برگزار کرد.
بیست و هفتمین جشن مدرسه در روز  13ماه مارس در محل سالن اجتماعات
مدرسه ایرانیان با شرکت نزدیک  500نفر شرکت کننده برگزار شد .برنامه های بسیار
متنوع از اجرای آهنگ های محلی گرفته تا اجرای موسیقی اورف .رقص های زیبا
و گوناگون و تئاترهای خنده دار همه و همه توسط خود دانش آموزان اجرا گردید.
مردم دسته دسته از سفره هفت سین زیبایی که خانم رویا امینی ـ خورسندیان تهیه
کرده بود دیدن می کردند و عکس یادگاری می گرفتند .مواد سفره هفت سین بعدا
برای گلریزان به حراج گذاشته شد و از فروش آنها و اقالم دیگری که توسط چند تن
از والدین در اختیار مدرسه قرار گرفته بود جمع آوری شد .مسئولیت نور و صدا مانند
سال های گذشته به عهده جولیس نموی بود .فیلم برداری و عکاسی از برنامه به
عهده آرش طبی بود که دی وی دی زیبای آن هم اکنون برای فروش در دفتر مدرسه
موجود است .در چند مقطع از برنامه جوایز بورسیه دانش آموزان ممتاز و دانش
اموزان برنده مسابقات کتاب خوانی به آنها داده شد .در هر سال جشن نوروزی به
یک نفر که فعالیت فرهنگی فوق العاده ای داشته است تقدیم می گردد .امسال خانم
رعنا سلیمی آموزگار مدرسه این مقام را به دست آورد.
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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
ایمیل به آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار در رابطه با «آزادی
زنان» است.

قانون اساسی یا کتاب مقدس؟

قابیل :حتما شنیدی که از این به بعد زن ها می تونن نه تنها توی جبهه های
جنگ شرکت کنن بلکه توی خط مقدم و پا به پای سربازا و رنجرها هم بجنگن.
به نظر من این دیگه خیلی زیاده رویه و کار نمی کنه .آخه مگه می شه؟ حاال
به فرض که از نظر فیزیکی هم بتونن پا به پای مردا بیان .اصال می تونی تصور
کنی که بودن اونا چقدر می تونه مساله ساز بشه؟ یکی از ژنرال های ارتش می
گفت اینایی که این تصمیم ها رو می گیرن خودشون یه دفعه هم توی خط
مقدم نبودن .نمی دونن اونجا چه بالیی سر مردا میاد که حاال با آوردن زن ها
مشکالت روچند برابر می کنن .می گفت به طور ناخواسته همه باید حواسشون
به سربازای زن باشه که جا نمونن ،اسیر نشن و خیلی چیزای دیگه .به نظر
منم خیلی ایده آلیستیه که فکر کنی اونا مث سربازای مرد عمل می کنن و
اشکالی پیش نمی آد.
هابیل :اوال از کی تا حاال تو به فکر ارتشی ها و مورین ها افتادی و برات مهم
شده که اونا چطوری بجنگن که زن ها مزاحمشون نشن؟ ثانیا به نظر من اگه
زن ها می خوان برن جبهه و خط مقدم ،به ما چه که با اون مخالفت کنیم.
اونا به خوبی از پس تمرینات و مانورهاش بر می آن .حاال می خوان برن خط
مقدم و یا رنجر بشن ،خوب حقشونه .خود فرده که باید تصمیم بگیره .حاال یه
عده مث تو دلیل می آرن که از نظر توالت رفتن و بهداشت مشکل سازن .یعنی
فکر می کنی مدرن ترین و قوی ترین ارتش دنیا نمی تونه این مسایل رو حل
کنه؟ مشکل اینا نیست ،مشکل اینه که هنوز به تساوی حقوق اعتقاد ندارن.
ممکنه به ظاهر بگن که تبعیض نباید باشه ولی همیشه یه اما و چند تا تبصره
براش قائل می شن .زن ها راه طوالنی و پر مبارزه ای رو طی کردن که ظرف
چند دهه به اینجا رسیدن و در هر مرحله ای هم اکثریت جامعه بر علیه اونا
بودن .این تساوی رو نمی شه با شرط و شروط قبول کرد.
قابیل :من مخالف آزادی و برابری زن ها نیستم .ولی قبول کن یه جاهایی دیگه
متعلق و محدود به مردا باید باشه .زن ها خیلی کارای دیگه می تونن بکنن،
توی همون ارتش یا هرجای دیگه .اصال کارایی می تونن بکنن که از مردا بر
نمی آد .خوب تقسیم کاره دیگه ،زن ها اون کارا رو بهتر می تونن بکنن ،مردا
هم یه سری کارای دیگه رو .اصال چه لزومی داره همه هرکاری رو بکنن .چی رو
می خوان ثابت کنن؟ که مثال قوی تر از مردان! آخه زنی که صد پوند وزن داره
چطوری یه کوله پشتی و مهمات هفتاد پوندی رو می خواد حمل کنه و بجنگه؟
هابیل :به من و تو چه که چطوری می خواد حمل کنه .شاید بتونه شایدم
نتونه ،خودشه که باید این تصمیم رو بگیره .اصال از وقتی ارتش اعالم کرد که
زن ها می تونن در همه امور شرکت کنن تعداد کسانی که خواستن برن رنجر
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بشن و یا تو خط مقدم کار کنن خیلی معدود بوده .اونا
این آزادی رو به دست آوردن ،حاال به خودشون بستگی
داره که استفاده کنن یا نه .این قدم خیلی بلندی بود.
بیین ،تساوی حقوق زن و مرد تو این کشور که یکی از
پیشرفته ترین کشورهای دنیاست وجود نداره .دیدگاه
شوونیستی و برتری طلبی نه تنها توی جامعه هنوز
وجود داره بلکه در دولت های ایالتی و فدرال هم ریشه
داره و خیلی مونده که این تساوی در همه جا و همه
امور جامعه برقرار بشه.
قابیل :البته به این شوری که تو میگی هم نیس .آره یه
جاهایی یه چیزهایی هس که از راه درستش قابل حله.
منتها ،این فمنیست ها به نظر من به طور افراطی عمل می کنن و این مردم
رو علیه اونا شارژ می کنه .البته دودش هم به چشم خودشون می ره .اصلن
من که از دستشون در می رم .اونا دنبال تساوی حقوق نیستن .اکثرشون ضد
مردن .اصلن دقت کردی خیلی از این فمنیست های دو آتشه که این قدر از
مردا بدشون می آد ،خودشونو مث مردا درست می کنن؟ من فکر می کنم
این برخوردها اصال آدمارو به عکس العمل منفی می کشونه .اونا همچی با آدم
برخورد می کنن که انگار من حقشون رو خوردم .من تا اونجا که بتونم از اونا
فرار می کنم.
هابیل :ببین من نمی دونم تو درباره کی ها حرف می زنی و این برخوردها رو
کی باهات کرده .حال به فرض این که یکی اون جوری برخورد کرده باعث
نمی شه که آدم این همه مبارزه فمنیست ها رو ندیده بگیره و از احقاق حقوق
نصف جامعه چشم بپوشه .اینا به نظر من بهانه س .اینکه می گی یه جاهایی
یه چیزهایی هست که باید از راه درستش حل کرد هم الکیه .اوال خیلی چیزها
هنوز مونده  .دوما یکی از موثرترین راه ها اعتراض و مبازه است .چرا توی این
کشور زن ها باید در مقابل کار مساوی با مردا هفتاد درصد حقوق مردا رو
بگیرن؟ چرا زن حق نداره در مورد بدن خودش و سالمتی خودش تصمیم بگیره
که کی بخواد بچه دار بشه و کی نه؟ چرا یه مشت مرد سفید پوست گردن کلفت
باید در مورد سالمت اون تصمیم بگیرن؟ چرا خیلی از مقام ها و شغل های باال
به روی زن ها بسته است .این نه فقط توی بخش خصوصی که توی دولت هم
صدق می کنه و خیلی چیزای دیگه .تو فکر می کنی اگه مبارزه فمنیست ها
نبود زن ها حق رای به دست می آوردن ،یا حق طالق یا حق تحصیل یا حق
داشتن بیزنس و یا حساب بانکی و خیلی چیزای دیگه؟
قابیل :خب خیلی چیزا به بافت اجتماعی جامعه بستگی داره که اونم وابسته
به سنت و به خصوص مذهبه .تو نمی تونی چیزایی رو که به اعتقادات مردم
بستگی داره عوض کنی .مثال همین ابورشن رو در نظر بگیر .هرچند ،حتی
دولت و دادگاه عالی از سال هفتاد و دو اون رو قانونی کرده ،خود مردمن که
ابورشن رو مخالف مذهبشون می ببینن و بهش اعتراض می کنن .خب توی
دولت های محلی و یا کنگره ،نماینده ها از نظرات مردم حوزه خودشون دفاع
می کنن .این که زن ها کمتر از مردا دستمزد می گیرن رو هم نمی شه همین
جوری سرسری گفت ناعادالنه است .البته من خودم معتقدم زن و مردی که
کار عین هم دارن و عین هم کار می کنن باید حقوق مساوی داشته باشن.
ولی خب خودت رو جای مدیر عامل یه شرکت بذار .کارمند زن حتی اگر بخواد
هم نمی تونه مثل کارمند مرد کار کنه .چون باالخره مسئولیت اداره خانواده،
بچه ها ،حاملگی و هزار گرفتاری دیگه داره که کارمند مرد نداره .تو چطوری
می خوای این دو حقوق مساوی داشته باشن؟ ممکنه عادالنه نباشه ولی به هر
حال کارآیی شون فرق می کنه ،به خصوص تو مقام های باال.
هابیل :این حرفا رو قبال هم شنیدم و به نظرم همش توجیه یک باور غلطه.
خب اوال کی گفته اون مسئولیت ها فقط مال زن هاست .دوما توی خیلی
کشورهای پیشرفته برای دوران حاملگی و بعد از اونم فکر کردن و خیلی هم
جلوتر از اینجان .و اما مساله باورهای مذهبی و اجتماعی ،وجود این باورها
دلیل درست بودن اونا نیس .مگه برده داری جزعقاید و باورهای اجتماعی این

بقیه

کشور نبود؟ وظیفه دولت دفاع از حقوق شهروندان شه .دفاع از حقوق فردی
بخشی از قانون اساسی این کشوره و کسایی که انتخاب شدن رفتن توی کنگره
و یا دولت های ایالتی باید اونو مد نظر بگیرن ،نه کتاب مقدس رو .مساله باالتر
از قانون اساسی منشور حقوق بشره  .وظیفه دولت گردان ها احقاق حقوق
فردی و اجتماعی افراده ،نه حمایت از عقب مونده ترین افراد جامعه .اکثر مردم
طرفدار احقاق این حقوق هستن .نمونه مشخص اون حق ازدواج ِگی ها بود.
وقتی تدریجا اکثرا مردم ایالت ها به اون رای مثبت دادن ،سوپریم کورت هم
اون رو در سطح کشور رسمیت داد.
قابیل :این هم از اون چیزاست که من باهاش مسئله دارم .به نظر من از وقتی
اوباما سرکار اومده کلی از ارزش های اجتماعی و سنتی که اساس این مملکت
رو ساخته زیر ضرب رفته.
هابیل :می دونم که تو با ازدواج ِگی ها مخالفی ،خب باش! هیچکس تو رو
مجبور نمی کنه چیزی رو که دوست نداری قبول کنی .این حق توئه .هیچکس
هم نمی خواد تو رو به زور« ِگی» بکنه .ولی حق نداری این آزادی رو از یه
بخش از جامعه بگیری .اونا به توچه کار دارن؟
قابیل :درسته که به من کار ندارن ولی آخه جامعه یه ساختاری داره ،یه سری
معیارهایی داره .یه چیزایی غلطه  ،یه چیزایی درسته .چرا به اعتقادات و نظر
من احترام گذاشته نمی شه .آیا اینجا به من اجحاف نمی شه؟
هابیل :چرا ،به اعتقادات و نظرات همه احترام گذاشته می شه .تو به عنوان
فرد مختاری هر عقیده ای رو می خوای داشته باشی .این هم حق توئه ،ولی
نمی تونی این اعتقادات رو به دیگرون حقنه کنی .ساختار جامعه هم همیشه
در حال تغییره .تغییرش هم رو به تکامله و نه به عقب .مثال تو ده سال پیش
باور می کردی که یک سیاهپوست رئیس جمهور آمریکا بشه؟ البته که نه .منم
باور نمی کردم ،ولی دیدی که شد ،اون هم دو دوره  .حاال می خوام بهت
مژده بدم که تا شش ماه دیگه یا یک زن رییس جمهور آمریکا می شه و یا یه
سوسیالیست! برو از اآلن خودتو آماده کن.

زیر نور مهتاب
سیاوش کسرایی در سال های پایانی عمر خویش ،همچون خیل بسیاری از
متفکران و ایران دوستان با نگاهی به روند انقالب  57خود را متاثر و مغموم
می یابد .ولی تأثر خود را همچنان که پس از کودتای مرداد  32به شادی و امید
تبدیل کرده بود فراموش می کند و این بار نیز به سراغ اسطوره مطرح و آشنای
شاهنامه فردوسی می رود و تراژدی رستم و سهراب را بسیار بجا مورد استفاده
قرار می دهد تا تمثیلی از شرایط روحی و روانی خویش و جمع کثیری از ایرانیان
شود .وی با دست یازی به دامن اندیشه ،ترکیب عشق و خرد را در منظومه
«مهره سرخ» مطرح می نماید .به گمان من ،در مهره سرخ است که می توان
به وضوح راندمان و بازده زندگی هنری و ادبی سیاوش کسرایی را شناخت و
خط بطالنی بر هدف بی بی سی در نشان دادن کسرایی به عنوان شاعری در
خدمت اهداف حزب توده کشید .با هم سری به مهره سرخ بزنیم که در غروب
روز خنجرخوردن سهراب به دست پدر خویش آغاز می شود.
سهراب با پهلوی دریده خویش نقش بر زمین در انتظار نوشدارویی است که پدر دیوانه
وار در فکر تهیه آن است .سیاوش کسرایی به وضوح خود را سهراب پهلو دریده می داند
که با خنجر پدر فرهنگی خویش در دیار غریبی به خون کشیده شده است.
همچنان سهراب که به دنبال یافتن دلیل زخم بر پهلوی خویش ،مادر و پدر
خویش را می خواند و سرانجام با رویت فردوسی بزرگ وی را مورد باز خواست
قرار می دهد ،کسرایی نیز بر پهلوی دریده شده خویش سهراب وار می نگرد و
در فهم دلیل این زخم خوردگی گفتگویی حیات ساز را با وجدان خویش به شعر
می کشد .استفاده از شخصیت پاک و واالی فردوسی در انتهای مجموعه مهره
سرخ در اصل گوش سپردن به ندای وجدان خویش است.
در ابیات پایانی منظومه مهره سرخ ،سیاوش کسرایی با استادی بسیار مهره
سرخی را که به بازوی سهراب جای گرفته بود به درون خورشید پر فروغ آسمان
می برد و آن را در بازوی آسمان می نشاند تا به همه ما تعلق داشته باشد .جان
کالم سیاوش کسرایی در آخرین ابیات سروده شده زندگی پر بارش چنین است:
در چشم نیمروز
بر دشت می رود
اسبی خمیده گردن و دم
لخت
بی لگام
چون مهره ای نشسته به بازوی آسمان
خورشید سرخ فام
کسرایی جوان مردمان خویش را در غم سرای یاس به سفره عشق دعوت می
نماید و کسرایی سالخورده خرد را به این سفره عظیم اضافه می نماید تا به
گفته وی:
تا عاشقان مباد کزین پس خطا روند
با این چراغ سرخ به ره آشنا روند.
دو منظومه در دو دوران متفاوت بیش از هر نکته دیگری تصویر ساز زندگی
سیاوش کسرایی است و همراهی و اعتقاد وی به تعالی زندگی مردمان هم
سرزمین اش باید بیش از هر نکته دیگری مورد تاکید قرار گیرد .کسرایی مهر را
شناخته بود و زبان مهر را در روزگار خویش به کار می بست .او یک شاعر میهن
دوست و انسانی عاشق و شیفته رستگاری مردمان بود .گرایش وی به حزب
توده هیچ گاه محور زندگی کسرایی نشد تا جانشین محور اصلی زندگی وی که
همانا تعالی مردمان سرزمین خویش باشد بشود.
از سیاوش کسرایی مجموعه های متنوع شعر به جا مانده است که تا زنده
ماندن شعر فارسی نام وی نیز در آسمان ادبیات منظوم ایران جاودان خواهد
ماند .روانش شاد و یادش گرامی باد.
امید است که نسل امروز و فردای ایران با نگاه جستجوگری به مستنداتی این
گونه بنگرند و آنها را به هیچ وجه تنها چراغ راه تفکر خویش قرار ندهند که به
قول موالنا
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من

شماره  163خرداد ــ تیر 1395

15

لیال سامانی ،روزنامهنگار حوزهی
فرهنگ و هنر با هفت سال سابقهی
کار مطبوعاتی و همکاری با رسانههای
روزآنالین ،خلیج فارس و رادیو زمانه ،در
حال حاضر تهیه کننده مجله فرهنگی
«چهارسو» است که به صورت هفتگی از
تلویزیون «ایران فردا» پخش میشود.

روایت تصویری پاورقیها

(نگاهی به سریال تلویزیونی شهرزاد)
لیال سامانی

« ...دنیای او همهی دنیا نیست ،دنیای حاصل نیست ،دنیاییست ناهماهنگ،
بیتعادل ،دنیاییست دو بعدی که درازایش چشمانداز اوست و پهنایش لحظهی
امروز او ـ دنیایی محروم از بعدی دیگر ،محروم از آن بلندی یا ژرفایی که بتواند
آفاق دیگر و زمانهای دیگر را در بر بگیرد .او دیروزش را نمیشناسد چون
گمش کرده است ،ازش جدا شده است ،و فردایش را نمیبیند چون آنرا برایش
زدودهاند ،ازش ربودهاند .و اکنون تنهایی است در تنگنایی ،که از گذشته حزنی
دارد و از آینده یأسی».
این جمالت ،بخشی از مقدمهی ابراهیم گلستان است بر ترجمهی گزیده نامههایی
از فلوبر .او در این مقدمه انگیزهاش از انتشار این نامهها را مرهم گذاشتن بر زخم
«آشنا»یی عنوان میکند که بنا به گفتهی خودش ،نه یک تن که نسلیست و
هنرمندیست که حیف است «حقیر ببیند و حقیر بیندیشد و حقیر بماند».
«از نامههای فلوبر» در شهریور سال  ،1337در دهمین شمارهی مجلهی صدف
منتشر شد و مخاطبش نسل روشنفکری بود که در سالهای پس از کودتای
 28مرداد در انفعال و فسردگی به سر میبرد .هنگامهای که آرمانباختگی و
حرمانزدگی روشنفکران ،ادبیات متعهد را به محاق برده و در عوض رمانتیسم،
سمبولیسم و اسطورهگرایی همهگیر شده بود .در همین دوران بود که تب
داستاننویسی انتقادی و اعتراضی فروکش کرد و داستان های پاورقی روزنامهها
با درونمایههای عاشقانه و تاریخی و جنایی میداندار شدند.
شاپور آریننژاد و احمد ناظرزاده کرمانی دو پاورقینویس مشهور این دورهاند
که داستانهای رمانتیک مهیجشان را بر بستری تاریخی میگستراندند.
داستانهایی که از یک سو وامدار شخصیتهای تاریخی و اسطورهای بودند و
از دیگر سو نظری به فیلمهای درام ـ اکشن هالیوودی در آن سالها داشتند.
این آثار که به لحاظ ادبی و فخر کالم و محتوا کممایه بودند با ایجاد ماجراهای
موازی و ایجاد گره و تعلیقهای بسیار و مبالغه در نمایاندن رقابتهای عاشقانه
برای مخاطب عام پرکشش و سرگرمکننده جلوه میکردند.
سریال «شهرزاد» که این روزها ـ به گواه بازتاب در شبکههای اجتماعی ـ
پسندیدهی مردم و برخی روشنفکران و روزنامهنگاران شده است ،در حقیقت
بازنمایی تصویری همین پاورقیهاست .این مجموعه قصهگوی یک داستان
عاشقانهی جذاب است که در سالهای رکود و سرخوردگی روشنفکران پس
از کودتای  28مرداد  1332رخ میدهد و درست مشابه نمونههای داستانی
مطبوعات آن سالها از تاریخ و اسطوره تنها به مثابهی قابی برای جلوه و شکوه
بیشتر بهره گرفته است.
«شهرزاد» قصهی گسستن جبری دو دلداده به حکم یک قدرت «بزرگ» است و
شرحیست بر پریشانحالی و درماندگی یک روشنفکر عاشقپیشه و کشمکشها
و فراز و فرودهای زندگی زنی به نام شهرزاد .انتخاب این نام اسطورهای اشارتی
دارد به کنشمندی این زن در آن جهان وارونه و آدمیان منفعلاش .زنی که به
خوابگه «دیوانساالر» جوان میرود تا استعارهی عشق علیه مرگ و جبر را این
بار برای نجات زندگی مرد محبوبش معنا کند و شاید بناست موجب رستگاری
«قباد» ،این جوان دائمالخمر زنباره هم بشود.
این تمثال اسطورهای اما برای نمایش جسارت ،زنانگی و روایتگریاش از
چارچوب قاب تاریخیاش رهیده و گفتار و کردارش مشابه زنان روشنفکر
پزشکی بالیدهی عصر تکنولوژیست که
امروزیست .گویی او یک دانشجوی
ِ
محکوم است به پوشیدن لباسهای زیبا و رنگارنگ دهههای پیشین و ناگزیر
است به زیستن در خانههایی با حوضهای بزرگ و با روطاقچهایهای ترمه.
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شهرزاد از میان اسطورهها سر بر میکشد و برای در امان ماندن محبوب
«دنکیشوت«مآبش به نبرد با «بزرگ آقا» با شمایل پدرخوانده«دون کورلئونه»
میرود و در این نبرد مدام ،میان این عناصر ناهمساز سرگردان است.
زندگی در این ماکت تاریخی ،دیگرسویههای سریال را هم در برگرفتهاست.
شخصیتهایی که بناست از منظر فرهنگی و تاریخی و سیاسی آیینهدار تعامل
مردمان آن روزگار با جامعه و اصحاب سیاست شوند ،به کنج خانههای آراسته
و زیبایشان خزیدهاند و جز مسیر کافه و خانه راه دیگری را نمیشناسند .از دیگر
سو گفتو گوها ،اصطالحات و روابط اجتماعی ،منطبق با مکالمات و کنشهای
امروزیست و با زبان مردم کوچه بازار در سالهای دههی سی همخوان نیست.
«حسن فتحی» و «نغمه ثمینی» نویسندگان این مجموعه از جمله نامداران
فیلمنامهنویسی در ایراناند و کارنامهی هنری فتحی نشانگر مهارت او در تطبیق
لحن ،فکر و زبان کاراکترها با زمانهشان است .قابلیتی که گویا اینبار به قیمت
جذب مخاطب عام و اطمینان از فروش این پروژه قربانی شده است.
با تمام اینها مخاطب ایرانی با این ژانر از سریال آن قدرها هم غریبه نیست.
مجموعهی تلویزیونی ترکزبان «حریم سلطان» که پیشتر با دوبلهی فارسی از
شبکههای ماهوارهای پخش و با استقبال گستردهی مردم روبه رو شده بود،
نمونهی دیگری از این دست است .این سریال سستبافت که بر محور زندگی
سلطان سلیمان قانونی ،نامیترین سلطان امپراتوری عثمانی میگشت ،سرشار
بود از تحریفها و جعلیات تاریخی .با این همه به سبب داستانهای پرهیجان
عاشقانه ،بازیگران توانا و طراحی صحنه و چهرهپردازی ماهرانه پرطرفدار بود.
«شهرزاد» هم تا حدودی این مولفهها را لحاظ کرده و حتی در گزینش بازیگرها
سعی کرده است سلیقهی طیف وسیعی از مخاطبان را پوشش دهد .شهاب
حسینی ،ترانه علیدوستی ،مصطفی زمانی ،پریناز ایزدیار ،علی نصیریان و
ابوالفضل پورعرب همسو با ذائقهی سینمایی جوانان ،نوجوانان ،سالمندان
و حتی خاطرهبازاناند .همین برترانگاشتن جذب مخاطب نسبت به درنظر
گرفتن حقایق تاریخی و نمایش وفادارانهی شخصیتهای تاریخیست که یک
اثر فاخر را از یک محصول تجاری متمایز میکند.
اما ،همسانی فضای منفعل و زدوده از سیاست این روزهای ایران با روزگار شش
دهه پیشترش ،سبب شده بسیاری از مخاطبین این سریال ،شهرزاد را حدیث
ایامی بدانند که بعد از انتخابات جنجالبرانگیز سال  88بر مردم و بیش از
همه بر جوانان رفت .انگار زیستن در این فضای راکد و غمبار تقدیر همیشهی
آرمانگرایان ایرانیست .آنها که از یک سو با سرخوردگیهای اجتماعی و
سیاسی مواجهاند و از دیگر سو حتی سکان زندگی شخصیشان را هم در دست
ندارند .در این فضای سودازده و سراسر وهم و جنون ،گویی تنها «حصر» و
«قلب مریض» واژگان مشترک میان آدمهای این سو و آن سوی یک قرناند.
با این اوصاف چه جای نغمه زدن طوق «مرغ آمین» بر گردن شهرزاد که« :می
گریزد شب ،صبح می آید»؟

خوانندگان گرامی پیک:

برای ادامه انتشار پیک ،ما به کمک شما نیاز داریم.
از بیست و پنج سال پیش که اولین شماره خبرنامه کانون فرهنگی ایرانیان
به صورت دو صفحه سیاه و سفید منتشر شد ،ما راه طوالنی و پرپیچ و
خمی را طی کرده ایم .با پشتیبانی و تشویق شما خوانندگان گرامی ،پیک
بارور شده است و هم اکنون به صورت تنها نشریه دو زبانه و فرهنگی منطقه
موقعیت خود را تثبیت کرده است .با کمک نویسندگان ،ویراستاران ،طراحی
های زیبا ،مجله پیک به نشریه ایی پرمحتوا با مطالب جالب و مصاحبه های
کم نظیر تبدیل گردیده است .در نظر داشته باشید که همه کارکنان پیک به
خاطر عشق به فرهنگ پویای ایران و ساخت جامعه ای متشکل و موفق به
طور داوطلبانه به خدمت گزاری مشغولند.
آیا می دانید که کتابخانه کنگره یکی از مشترکین پیک است .پیک هم
اکنون نه تنها در سن دیگو و جنوب کالیفرنیا بلکه تا شرق آمریکا حتی در
اروپا و کانادا هم خواننده دارد .عالوه بر این تعداد بی شماری در سراسر
جهان پیک را ازطریق اینترنت مطالعه می کنند .ما به خوبی آگاهیم که
خوانندگان ما از سطح دانش و بینش باالئی برخوردارند .بهمین دلیل تالش
ما همیشه بهبود کیفیت و ارائه مطالبی در خور شما بوده است .ما سعی
کردایم که مقدار آگهی را تا حداکثر یک سوم حجم مجله نگاه داریم که به
کیفیت مجله صدمه ای وارد نشود.
همانطور که اطالع دارید پیک به صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار
می گیرد .یکی از مشکالت عمده ما همیشه تامین مخارج سنگین چاپ
و پخش مجله بوده است که عمدتا از طریق چاپ آگهی های تجاری تامین
گردیده است .متاسفانه بخاطر افزایش هزینه چاپ ،کاغذ ،پست و هزینه
پخش در حال حاضر ما را برای ادامه انتشار پیک دچار مشکل کرده است.
خوشبختانه همیشه امید ما به شما خوانندگان و اعضای کانون فرهنگی
ایرانیان بوده است .کمک مالی شما در این مرحله از حیات پیک ،سرنوشت
ساز است .شما می توانید با عضو شدن و تجدید عضویت ،پیک را مشترک
شوید که ارسال آن دچار وقفه نشود .کمک های مالی شما نه تنها برای
ادامه کار پیک تعیین کننده خواهد بود بلکه از معافیت مالیاتی نیز برخوردار
خواهد شد.
لطفا با پر کردن و ارسال این فرم مجله خودتان را یاری کنید .شما همچنین
می توانید از راه وبسایت کانون حق عضویت و آبونمان پیک را پرداخت
نمایید .از پشتیبانی شما صمیمانه سپاسگزاریم.
برایتان روزهای خوشی را آرزو می کنیم 
هیات تحریه پیک 

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  9355ـ)858( 552
Membership or Subscription Application
……… Name: ……………………. …………………………. ………………………….

…… Address:……………………. …………………………. ………………………….City:……………………. ………………State……………Zip …………………….
…… ) ……………………. …… E- Mail: ……………………. ………………………….
r $20 Students r $30 Senior

r $40 Individual

r $ other

r $100

( ) ……………………. …… Fax:

( Tel:

Membership: r $55 Family
r $500

Donation: r $1,000

Peyk Subscription: r $30
r Check enclosed
…… r MC r Visa r Card #: ……………………. …………………………. …… Expiration Date: …………………….

r Credit Card:
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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 گروه دستان به همراهی ساالر عقیلی

جمعه  13می  2016ساعت  8شب
Qualcomm Q auditorium
6455 Lusk Blvd, San Diego, CA 92121
858-552-9355

برای اطالعات بیشتر با دفتر کانون فرهنگی  9355ـ  552ـ  858تماس حاصل فرمایید.

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  )164مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا  30می 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

تئاتر شهر قصه

شنبه  21می ساعت  7شب

SDSU Don Powell Theater
5500 Campanile Dr. San Diego, CA 92182
858-552-9355

نشست ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان

یکشنبه  22می در مدرسه ایرانیان از ساعت  10صبح تا 12

برنامه هزاران چهره از عشق (موالنا با مدیتیشن)

شنبه  12جون ساعت  7ـ  4بعد از ظهر در مرکز ایرانیان

ُجنگ فرهنگی

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان
 10جون ساعت 7:30شب

گروه فیلم و گفتگو

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان ،ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان
 1می و  5جون

داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه ساعت  7بعد از ظهر در IAC

Expressive Arts Workshop

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

نمایشگاه نقاشی

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

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

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

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

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

روز ایران یکشنبه  27مارچ  2016بلبوا پارک از ساعت  11صبح تا  5بعد از ظهر

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

نایاک www.niac.org NIAC

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 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

جشن پایان سال تحصیلی

یکشنبه  12جون از ساعت  10صبح تا 12
شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  12ظهر
شعبه  2پنجشنبه ها از ساعت  6تا  8بعد از ظهر

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

آکادمی رقص های ملی  9355ـ)858( 552

شعبه  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

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
داکیونایت اولین چهارشنبه هر ماه
DOCUNIGHT
First Wednesday of the month

at the Iranian-American Center (IAC) at 7 pm

Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

www.ialsn.org
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1ـ دارای چهره خندان ـ داستانی از «شاتو بریان» نویسنده فرانسوی 2ـ بسیار
زیاد ـ به مقدار مساوی ـ رازهای پنهان 3ـ پیرایش عکس و فیلم ـ باوقار
و سنگین ـ نتیجه کارت قرمز در بازی فوتبال 4ـ وسیله برای اندازه
گیری اجسام ـ سوزی که از دل برآید ـ به اشتباه انجام شده 5ـ سرسرا و
دهلیز ـ مغازه ـ انبار زیر کشتی 6ـ مادر ـ درخت ـ زاد بوم و سرزمین ـ
دشمن گله 7ـ رنگ و فام ـ خواب وحشتناک ـ شاگرد و محصل
8ـ بزرگترین اقیانوس جهان ـ کاله ایمنی موتور سواران ـ راه رفتن به
قصد تفریح 9ـ دود می کنند تا چشم بد را دور کنند ـ خط نوشتاری اروپا
ـ قطع در موقع فیلم برداری 10ـ طویل ترین رود کشور مصر ـ سنگ سیاه
بزرگ ـ مظهر شکل پذیری ـ مسیر جریان خون 11ـ بلی روسی ـ مورخ و
فیلسوف فرانسوی و نویسنده کتاب « تاریخ مبادی مسیحیت» ـ پس از این
12ـ مسابقه ورزش مشت زنی ـ عالمت جمع فارسی ـ بی نشان از نور
13ـ معطر ـ دردمندی ـ سپاسگزار 14ـ حلقه چرخ اتومبیل ـ میدان
جنگ ـ شیوه و آیین نگارش 15ـ پادشاهی که مقهور ابراهیم نبی شد ـ
کتاب معروف از نویسنده آمریکایی «جک لندن».

عمودی

1ـ کنایه از موافقت نکردن 2ـ رختخواب پهن شده ـ ایالتی در جنوب شرق
اسپانیا ـ گرفتن بدهکارانه 3ـ ریشه ریواس ـ شهر بندری در ایتالیا ـ
مژده دهنده 4ـ مردم فریب ـ ضمیر خودخواه ـ مقابل یکدیگر 5ـ هنوز
پیدا نشده ـ نیست و نابود شونده ـ آش هفت دانه 6ـ دشنام ـ مرکز
استان مرکزی ـ حشره سرخ و کوچک خونخوار 7ـ از تقسیمات کشوری
ـ اختراع برادران «مونگلفیه» ـ ظرف قدیمی فلزی 8ـ جایگزین مادر ـ از
سازمان های سری و جاسوسی ـ نام دیگر ساز چنگ 9ـ قوم «آتیال» ـ لوح
فشرده رایانه ای ـ کشور «کواالالمپور» 10ـ پول فلزی ـ فال نیک گرفتن ـ
قوم و سلسله تاریخ ایرانی 11ـ توهین ـ مهلت و فرصت انجام کار ـ پذیرفته
نشده 12ـ از سبزی های خوردنی ـ رنج و آزار ـ گذران زندگی 13ـ جمله
دستوری ـ اداره مستقر در مرزها ـ حاصل کاسبی 14ـ پرچم ـ مشتری ـ
بی مثل و یگانه 15ـ کنایه از برای رسیدن به هدفی و از مرگ نهراسیدن.
با پوزش از خوانندگان گرامی :جدول پیک شماره  162در موقع چاپ
قسمت عمودی و افقی آن جابه جا شده بود .جدول درست و کامل آن به
شرح زیر است.
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'عاشقانههای مامان شمسی' ،سفری به گذشتههای
دور ترانههای شاد و مردمی ایران

فیروزه خطیبی

روزنامهنگار حوزه فرهنگ و هنر در لس آنجلس

اخیرا مجموعه ای از ترانه و گفتگو با عنوان "عاشقانه های مامان شمسی" توسط مهرداد اعرابی،
نوازنده و تهیهکننده موسیقی ساکن لس آنجلس به شکل سی دی منتشر شده است که یادواره
ای است از آهنگ ها و ترانه های شاد و مردمی پیشتر فراموش شده ایرانی با صدای مادر این
موزیسین ،بانوی خانه داری بنام شمسی خانم که اکنون دوران کهنسالی را می گذراند؛ اثری که
این نوازنده صاحب سبک تنبک آن را "ادای احترامی به همه مادران هنرمند پرور ایران زمین که
جوانه های عشق ،هنروزیبایی را در وجود فرزندانشان شکوفا کردند" می خواند.
هر یک از نغمه های این مجموعه شادی آور ،گشت و گذاری است در حافظه شمسی خانم
که با صدایی شفاف و رسا ،با همان سبک و شیوه ای که از تماشای این ترانه ها از بیش
از  ۷۰سال پیش درخاطرش مانده آن ها را اجرا می کند .ضمن آن که شنونده در گفت و
شنودهای بین مادر و پسر در البالی قطعات موسیقی ،به چند و چون و اهمیت این ترانه ها
درآن زمان خاص از زندگی مردم هم پی می برد.
سی دی "عاشقانه های مامان شمسی" شامل  ۵ترانه دخترچوپون ،سبز کشمیر ،حاجی لی
لی ،مادمازل و گل زری است و کار خواندن ترانه ها و بازسازی و ضبط آهنگ ها هم به طور
جداگانه درتهران و لس آنجلس انجام شده است.
آهنگ های این مجموعه با الهام از ملودی ترانه ها را مهرداد اعرابی بازسازی و با سازهای
گوناگون نواخته و با تنظیمی از حامد پورساعی ،با همخوانی فروغ علیزاده و با تار و کمانچه نوید
کندلوسی (قطعه حاجی لی لی) اجرا و توسط شاهین یوسف زمانی صدابرداری شده است.
ترانه های گوش آشنای مجموعه "عاشقانه های مامان شمسی" که هر یک به گونه ای
خاطره دوردستی از یک واحد مولکولی وراثت یا "ژن" از یاد رفته را در حافظه احساسی ما
لمس می کند ،از درون تاریخ غنی ترانه های مردمی ایران زمین ،سینه به سینه سفرکرده
تا به امروزو به ما رسیده است.
آهنگ هایی ساده ،با زبان و بیانی خودمانی و سرشار ازجنبه های مردم شناسی که تا به
امروز کسی را وسوسه نکرده است تا درمورد آن ها پژوهش های آنچنانی انجام داده و یا
آن ها را در رده بندی خاصی از فرهنگ موسیقایی مردم قرار بدهد .ترانه هایی برخاسته
از شعور جمعی ما که هیچگاه پرسشی دررابطه با پیدایش آواهای شاد و پرتنوع آن و حتی
معانی و مفاهیم آن ها برایمان پیش نیامده است.
انگار این ترانه ها ،با حضوری همیشگی ،بخشی از ایرانیتی است که در طول تاریخ بر زبان
اقوام گوناگون جاری بوده است؛ نغمه هایی که خاطره خودمانی ترین و صمیمی ترین گردهم
آیی های ما را در طول قرون چون شمعی دور از گزند بیگانگان روشن نگاه داشته است.
مهرداد اعرابی ،پایه گذار انستیتو تنبک لس آنجلس و یکی از معدود نوازندگانی که توانسته
به دو شکل سنتی و مدرن از تنبک چه در تکنوازی و چه درگروه استفاده کند ،می گوید:
"این آهنگ ها را ما از همان بچگی از مادرم می شنیدیم .اما طبیعتا در آن زمان ارزش
آن ها و این مسئله که از لحاظ فرهنگی چه گنجینه ای هست را متوجه نبودم .بعدها هم
وقتی موزیسین حرفه ای شدم ،بیشتر درگیر یادگیری موسیقی و خود موسیقی بودم تا این

که بدانم این ترانه ها چه تاثیراتی برفرهنگ و موسیقی ما داشته است".
برخی از ترانه های مجموعه "عاشقانه های مامان شمسی" به دورانی باز می گردد که اهل
موسیقی و مطرب ها به مناسبت های مختلف در خانه های افراد مرفه به اجرای موسیقی
می پرداخته اند.
شمسی سالمت که در خانواده ای آزادمنش در قم به دنیا آمده و بعد در تهران بزرگ شده در
این مورد می گوید" :پدرم دو حیاط بزرگ داشت .اندرونی و بیرونی .وقتی مهمانی داشتیم
دو رن به نامهای "فاطمه فرنگی" و "جمعه بگم" می آمدند .فاطمه فرنگی تشت می زد .خیلی
قشنگ .چارقد و شلیته بپا و چون دف و دایره هم می زد اسمش را گذاشته بودند فاطمه
فرنگی .آن یکی هم جمعه بگم بود که هر دو با رقص مخصوص این آهنگ ها را اجرا می
کردند .وقتی من  ۸یا  ۹ساله بودم اینها می نواختند و می رقصیدند .فاطمه فرنگی آنوقت ها
یک زن شصت – هفتاد ساله بود و چه رنگی می گرفت و شعرهای آنچنانی می خواند" .
"من دخترچوپونم ازاهل این ده/شغلم بود چوپونى اسمم زبیده
روزها میرم بیابون گله چرونى/چندروزه عاشق شدم به یک جوونى
همین االن،اون جوون ،میاد به این سو/سربسرم میذاره اون مرد پررو"

امیرحسین پورجوادی ،استاد دانشگاه و موسیقی شناس ساکن لس آنجلس در یک بررسی
اجمالی از ترانه گنجانده شده در مجموعه "عاشقانه های مامان شمسی" می گوید" :همه این
تصنیف ها ،چه آنهایی که ریشه در سنت شهری داشته و چه آن هایی که ریشه در سنت
های محلی و منطقه ای داشته اند ،با ملودی و ریتم های خاصی اجرا می شده اند .اما از
آنجایی که این تصنیف ها بعدها در مجالس زنانه توسط مجری های غیر حرفه ای و آماتور
اجرا شده اند ،بتدریج دستخوش تغییرشده و مولفه های موسیقایی آن ها رفته رفته کمرنگ تر
شده است".
مقاله کامل در تارنمای بی بی سی فارسی

_http://www.bbc.com/persian arts/2016160425/04/_l51
mamanshamsi_arabi_music
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

جیب بر خیابان جنوبی

کارگردان :سیاوش اسدی

سال تولید۱۳۹۴ :

سیاوش اسدی در سال  ۱۳۸۷اولین فیلم خود« ،حوالی اتوبان» را ساخت.
«حوالی اتوبان» فیلم خوش ساختی بود که مطابق اصول یک درام اجتماعی
ساخته شده بود .فیلم نقطه ی آغاز خوب ،تعریف داستان درجه ی یک ،و لحظه
ی اوج تاثیر گذاری داشت ،اما نکته ای که منجر به شکست فیلم شد و یا به
عبارت دیگر ضعف فیلم محسوب می شد ،پایان دوپاره ی آن بود .به این معنا که
در نیمه ی پایانی فیلم ،اسدی ،داستان دیگری را به فیلم اضافه می کند .سپس
در نقطه ی پایان ،بین این دو داستان سر در گم می ماند .در آخر ،داستان دوم
را به اتمام می رساند و داستان اصلی را با پایانی باز رها می کند.در بسیاری از
مطالعاتی که در زمینه ی سینما انجام شده ،همگی به این نکته اشاره کرده اند
که یک آغاز خوب برای یک فیلم بسیار خوب است ،اما نکته ای که فیلم را در
ذهن ثبت می کند ،یک پایان تاثیرگذار است .بر این اساس «حوالی اتوبان» به
دلیل پایان بد فیلمی است که به سختی در ذهن حک می شود .هر چند فیلم
برداری خیره کننده ی مرتضی غفوری ،موسیقی زیبا ی پیمان یزدانیان و بازی
خوب شهاب حسینی و گلچهره سجادیه قابل انکار نیست.
«جیب بر خیابان جنوبی» ،دومین فیلم سیاوش اسدی ،دوباره اشتباه قبلی را
تکرار می کند و فیلم قربانی همان اشتباه پیشین می شود .فیلم درحین روایت
داستان اصلی ،سر در گم داستان های کوچک می شود که نه تنها به اصل فیلم
کمکی نمی کنند ،بلکه بیشتر باعث پیچیده شدن گره ی اصلی فیلم می شوند.
کاوه ،جیب بری که به تازگی از زندان بازگشته است ،در یک سوپر مارکت ،با
طال آشنا می شود .طال درهنگام دزدیدن یک سی دی توسط حراست دیده می
شود ،اما با کمک کاوه از بحران می گریزد .پس از آن ،کاوه به او پیشنهاد می
دهد که به او جیب بری یاد بدهد ،تا بتوانند با یکدیگر کار کنند و پول خوبی به
دست بیاورند .فیلم شروع رابطه ی آنها را به خوبی نشان می دهد .به عالوه،
شکل گیری یک رابطه ی عاشقانه را نیز به خوبی دنبال می کند .طال که به دلیل
مشکالت خانوادگی ،همیشه درگیر کار کردن بوده ،کاوه را نه تنها به عنوان
یک همراه بلکه به عنوان یک تکیه گاه می پذیرد .در نقطه ی مقابل طال ،کاوه
قرارمی گیرد .او با این که درگیر این رابطه ی عاشقانه شده ،اما در این حال سعی
می کند تا از این رابطه شانه خالی کند ،چرا که نمی تواند هیچ گونه تعهدی به
طال بدهد .برای او رابطه ی عاشقانه داشتن با طال تعریف نشده است .فیلم این
تضاد را ،این نخواستن درعین خواستن کاوه را ،به زیبایی به تصویر می کشد ،و
مصطفی زمانی به خوبی این نقش را بازی کرده است .او نگاه خشن و مردانه ای
به شخصیت کاوه اضافه کرده است؛ نگاهی که هم او را به شدت قابل دوست
داشتن می کند ،و هم فاصله و ترس ایجاد می کند .او در یک لحظه هم می تواند
مهربان و دوست داشتنی باشد ،و هم بی تفاوت و دست نیافتنی.
نکته ی دیگر ،شناسنامه ی شناخته نشده ی شخصیت های فیلم است .به این
معنا که فیلم شخصیت هایی را به ما معرفی می کند که هیچ گونه اطالعاتی
از آن ها به ما نمی دهد .این ندانستن در مورد شخصیت ها ،شکلی رمزگونه
به داستان فیلم نمی دهد ،بلکه ذهن مخاطب را بیشتر درگیر چرایی وجود این
شخصیت ها می کند .به عنوان نمونه ،در یکی ازسکانس ها در خانه ی کاوه،
ما می بینیم که او در حال نگاه کردن به عکس زن جوانی است .در فلش بک
ها ،ما کاوه ی کوچک را می بینیم که با زن در حال دزدی است .به عنوان
مخاطب ،می توانیم فکر کنیم که این زن ،مادر و یا خواهر کاوه هست .اما
برخورد بیشتر از حد عاطفی کاوه با عکس ،طرز نگاه کردن او به عکس و حالت
چشم ها نگرش مخاطب را تغییر می دهد .به عالوه در قسمت پایانی فیلم،
زمانی که کاوه پی می برد زن جوان در زمان حال یک روسپی است ،به شدت
اندوهگین شده و تصمیم به ترک شهر می گیرد .این که ما تا آخرین لحظه نمی
فهمیم که این زن کیست ،چرا مهم است ،و چه هدفی در فیلم دارد از یک
طرف ،و از طرفی دیگر تالش های مکرر کاوه برای پیدا کردن این زن مجهول
همگی از نکته های اضافی فیلم هستند که حواس مخاطب را پرت می کنند .به
عالوه ،کاوه برای پیدا کردن این زن به مکان های مختلف سر می زند ،و با آدم
های مختلف حرف می زند که همگی در فیلم اضافی هستند و قسمت زیادی از
فیلم را درگیر خود کرده اند .این شخصیت های جدید هیچ کمکی به داستان
نمی کنند و در هیچ جای دیگر فیلم حضور پیدا نمی کنند.
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از نظر چیدمان صحنه (میزانسن) فیلم به شدت به مولفه های «فیلم نوآر»
وفادار است .به عنوان مثال ،قهرمان داستان ـ کاوه ـ شخصیتی گوشه گیرو
زخم خورده است که در جریان یک اتفاق معمولی (رفتن به سوپر مارکت) با
زنی زیبا و جذاب آشنا می شود و اغلب نکته ی مشترک هر دوی آنها این است
که از طرف جامعه طرد شده اند و در زندگی شان موفق نیستند .به عالوه پایان
زندگی این دونفر نیز تلخ است .تنها تفاوت ساختمان داستان می تواند این
نکته باشد که شخصیت زن «فیلم نوآر» اغواگر است و با نزدیک کردن خود
به شخصیت اصلی تالش به نجات خود و نابود کردن قهرمان دارد .در حالی
که طال در «جیب بر خیابان جنوبی» به هیچ عنوان منفی و اغواگر نیست ،و
بالعکس سعی می کند خود و کاوه را نجات دهد .او برای بیرون کشیدن کاوه
از منجالب بدبختی از هیچ تالشی شانه خالی نمی کند تا جایی که زندگی خود
را به خطر می اندازد.
در آخر ،قرار دادن «جیب بر خیابان جنوبی» درجایگاه باالتری از «حوالی اتوبان»
در کارنامه ی سیاوش اسدی کار دشواری است .از طرفی ساختمان داستان
منظم تر و سنجیده تر از فیلم قبلی است .به عالوه فیلم از لحاظ کیفیت ساخت
موفق تر عمل کرده است .به عنوان نمونه ،سکانس جیب بری طال و کاوه ،همراه
با تدوین عالی و موسیقی شنیدنی و فیلمبرداری روی دست بسیار خوب از آب
در آمده است .ولی از طرفی دیگر ،ضعف فیلم یعنی همان نداشتن فیلم نامه ای
منسجم و یک پارچه هم چنان بر کل فیلم سایه می افکند .شاید اگر اسدی در
فیلم بعدی دچار روایت کردن داستان های کوچک نشود ،فیلم قابل قبول تری
ارائه دهد؛ فیلمی که تا همیشه در ذهن ها باقی بماند.

