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یادداشت

علی صدر

امسال بیست و نهمین سال فعالیت مدرسه ایرانیان سن دیگو و کانون فرهنگی ایرانیان است .سال آینده به مناسبت
سی امین سال حتما برنامه های مخصوصی خواهیم داشت ولی این مانع نمی شود که امروز نگاهی هرچند گذرا به
این سازمان ها بیندازیم و ببینیم در کجا قرار داریم .اجازه بفرمایید که با یک تاریخچه کوتاه شروع کنیم.
مطمئنا برای دوستان و خوانندگان همیشگی ما این مطالب ممکن است تکراری باشد ولی شاید الزم باشد هر
از چندی نگاهی به این تاریخچه بیندازیم .توجه داشته باشید که بعد از نزدیک سی سال فعالیت در سطح شهر
و منطقه هنوز ایرانیان زیادی هستند که از وجود کانون و مدرسه بی خبرند.
ما به عنوان اولین نسل مهاجر وظیفه سنگینی برعهده داشتیم .در ابتدا چندین سال طول کشید تا با واقعیت
مهاجرت آشنا شده و به آن خو بگیریم و بعد به این فکر بیافتیم که حال که در اینجا ماندگار شده ایم چگونه
فرهنگ خود را حفظ کنیم .از اواسط دهه هشتاد میالدی انجمن های فرهنگی و شبه فرهنگی از چپ و
راست در اغلب شهرهای مهاجرنشین تشکیل شدند .سپس مدارس زبان فارسی برای کودکانی که در آمریکا
به دنیا آمده بودند شکل گرفتند .تقریبا همه این مدارس توسط پدر و مادرهایی شروع شد که می خواستند
فرزندانشان فارسی فرا بگیرند تا بتوانند با پدربزرگ ها و مادر بزرگ هایشان صحبت کنند یا احیانا برای شان
نامه بنویسند .اکثر این مدارس چون به خاطر یک نیاز مقطعی تشکیل شده بودند ،پس از بزرگتر شدن بچه
های گردانندگان از بین رفتند .فقط تعداد انگشت شماری که توسط فرهنگیان حرفه ای اداره می شدند دوام
پیدا کردند .مدرسه ایرانیان سن دیگو هم بر اساس همین نیاز در سال  1988میالدی تشکیل شد .کار متفاوتی
که بنیانگذاران آینده نگر کردند این بود که کانون فرهنگی ایرانیان را به عنوان سازمان مادر با اهدافی گسترده
تر تشکیل داده و به ثبت رساندند .در این بیست و هشت سال کانون و مدرسه مکمل یکدیگر بوده اند .در واقع
راز بقاء و موفقیت هر دو هم در همین بوده است.
اول از مدرسه شروع کنیم .تاکنون نزدیک به  2500دانش آموز در مدرسه ایرانیان سن دیگو به آموزش زبان
فارسی و فرهنگ ایرانی پرداخته اند .در سال های اخیر تعداد دانش آموزان بین  220تا  250نفر بوده است .در
سال جاری دانش آموزان در سنین مختلف در  25کالس درسی به آموزش فارسی مشغولند .تعداد زیادی از
این دانش آموزان در کالس های تئاتر و موسیقی و رقص هم شرکت می کنند .کتاب های درسی فوق العاده
مدرسه توسط کادر با تجربه و متخصص مدرسه ایرانیان تهیه شده و شاید اولین در نوع خود باشد که فارسی
را به عنوان «زبان میراثی» تنظیم و تهیه کرده است .این کتاب ها در برخی از مدارس ایرانی در دیگر شهرهای
آمریکا هم تدریس می شوند .مدرسه ایرانیان در حال حاضر توسط همه ادارات آموزش و پرورش در مناطق
مختلف سن دیگو «اکردیت» شده است ،به این معنی که دانش آموزان دبیرستانی می توانند نیاز گرفتن زبان
خارجی را از طریق آموزش فارسی در مدرسه ایرانیان تامین کنند .نمرات آنها در آخر هر ترم به دبیرستان آنها
ارسال می شود .این نمرات مورد قبول دانشگاه ها هم هست.
دوم در باره کانون که می دانید ارگانی است دمکراتیک ،غیرانتفاعی ،غیرسیاسی و غیرمذهبی .ما با تمام وجود
به این اصول پایبند بوده ایم .اعضای هیئت مدیره کانون ،که ارگان رهبری کانون است ،هر ساله در اواخر ماه
می توسط رای مستقیم اعضا در مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب شده و در کمیته های مختلف
به کار مشغول می شوند .تعداد اعضای هیات مدیره  9نفر می باشد .تمام تصمیمات در هیئت مدیره به رای
گذاشته می شود و تصمیم اکثریت برای همه اعضای هیئت مدیره الزم االجراست .تاکنون بیش از نود نفر از
همشهریان ایرانی و غیر ایرانی در هیئت مدیره کانون عضویت داشته اند و این سازمان را رهبری کرده اند.
چه در ابتدای تشکیل کانون و مدرسه و چه امروز ،این اعتقاد وجود داشته و دارد که کار گروهی از ایرانیان بر
نمی آید .خوشحالیم که توانسته ایم عکس این قضیه را ثابت کنیم .همه ساله کانون از برگزاری کنسرت های
موسیقی ایرانی و تئاتر و جشن های ملی گرفته تا فعالیت های خیریه و کمک به ایرانیان نیازمند و همکاری و
همیاری با دیگر سازمان های ایرانی تبار و غیر ایرانی نقشی بی بدیل در خدمت به جامعه ایرانی و در پیشبرد و
اعتبار بخشیدن به جامعه ایرانی ـ آمریکایی در منطقه ایفا کرده است.
مجله پیک که در دست شما است از دستاوردهای دیگر کانون است .این مجله تنها نشریه فرهنگی دو زبانه
است که در منطقه چاپ می شود و نه تنها در جنوب کالیفرنیا بلکه در اکثر شهرهایی که ایرانیان تجمع دارند
پخش می شود .پیک امسال بیست و پنج ساله می شود .تنوع و وزن مقاالت که همگی توسط نویسندگان
خوب محلی و غیر محلی برای پیک تهیه می شوند و زیبایی مجله باعث شده که پیک به صورت یک نشریه
وزین در جامعه ایرانی ـ آمریکایی مطرح باشد.
دیگر دستاورد مهم این دو سازمان ایجاد مرکز ایرانیان است که ساختمان آن در سال  2013با همیاری شماری از
دوستداران ایران و ایرانی خریداری شد .این مرکز با کتابخانه مجهز و سالن اجتماعات خود در سه سال گذشته
توانسته به عنوان یک مامن برای اجرای برنامه های هنری ،نمایشگاه نقاشی و گردهمآیی های فرهنگی جا بیافتد.
البته هیچ یک از این دستاوردها عملی نمی شد اگر پشتیبانی مادی و معنوی جامعه خوب ایرانیان سن دیگو
وجود نداشت .حمایت شما از ما و همین طور سازمان های دیگر ایرانی در شهر مثل انجمن متخصصین
ایرانی ،خانه ایران ،بنیاد مهرگان ،سازمان یک دالر در ماه و سازمان بورس های تحصیلی و  ...باعث شده که
ایرانیان سن دیگو زبانزد خاص و عام شوند .از پشتیبانی شما سپاسگزاریم.
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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
نیکو عاطفی،حمید رفیع زاده ،آناهیتا بابایی،
فریبا باباخانی ـ قاضی ،بهار باقرپور ،فرهاد نوربخش
گیتی نعمت اللهی ،محمود رضا پیروزیان،
فریده رسولی ـ فاضل و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی ،سعید نوری بوشهری
،لیسا هیلدرت ،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.issd.pccsd.org

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
جلسات هیات مدیره کانون فرهنگی ایرانیان در تاریخ های
چهاردهم سپتامبر و دوازدهم اکتبر برگزار شد.
گزارش جنگ فرهنگی

کانون فرهنگی ایرانیان و موزه دیسکاوری کودکان

برنامه ماه اکتبر سری ریشه ها  Roots Series،در تاریخ پانزدهم اکتبر در
محل موزه دیسکاوری کودکان در شهر اسکاندیدو به "ایران" اختصاص داشت.
این برنامه شامل قصه خوانی توسط نویسنده کودکان مینا جواهریان ،رقص
توسط گروه رقص کانون فرهنگی ایرانیان و موسیقی گروه دلنوازان و پذیرایی
نان و پنیر و سبزی و شیرینی ایرانی بود .سرپرست این برنامه عبدی سلیمی
از کانون فرهنگی ایرانیان و بیشترین مخاطب برنامه کودکان و خانواده های
آمریکایی بودند.

بیش از دو سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامه ای با نام جنگ
فرهنگی در مرکز ایرانیان اجرا می شود .همانند هر برنامه دیگر مدت ها
طول کشید تا این برنامه در ذهن عالقمندان به برنامه های فرهنگی جای
خود را باز کند .حال و هوای برنامه به طور کلی گذری است به عناوین
مختلف هنری و فرهنگی که با دعوت از هنرمندان در رشته های گوناگون
هنری و ادبی طرح ریزی و اجرا می گردد.

جنگ فرهنگی سن دیگو ـ نهم سپتامبر 2016

برنامه ی جنگ فرهنگی در روز نهم سپتامبر  2016در مرکز ایرانیان در سه
بخش و با اجرای علی صدر برگزار شد.
مهمان نخست برنامه رضا گوهرزاد روزنامه نگار و مفسر سیاسی بود که به
تفصیل به بحث راجع به "حقیقت گویی یا بی طرفی" ،موضوعی که مجددا
توسط خبرنگار به نام کریستین امان پور به بحث گذاشته شده است ،پرداخت.
بخش دوم برنامه به مصاحبه با هانیبال جوزف آهنگساز و رهبر ارکستری که
به تازگی به جنوب کالیفرنیا نقل مکان کرده است اختصاص داشت .هانیبال
جوزف از تشکیل ارکستر فیالرمونیک ایرانی و چالش های آن و برنامه های
کنسرت های آتی خود سخن گفت .بخش سوم برنامه به گفتگو با فرهاد
بهرامی ،نوازنده و آهنگساز آشنا و مقیم سن دیگو سرپرست گروه موسیقی
دورناب اختصاص داشت .فرهاد بهرامی از ترکیب موسیقی ملل مختلف و گروه
همراه خود و معرفی موسیقی ایران به جامعه غیرایرانی و به عکس سخن گفت.

برنامه جنگ فرهنگی در روز چهاردهم اکتبر 2016

در مرکز ایرانیان در سه بخش و با اجرای رضا خبازیان برگزار شد.
مهمان نخست برنامه علی آشوری از همشهریان اهل سن دیگو بود .علی
آشوری و رضا خبازیان به تفصیل در مورد سعدی و مدرنیته و نقش سعدی
در ادبیات ،فرهنگ سیاسی اجتماعی ،واژه شناسی ،زبان شناسی در ایران به
گفتگو پرداختند .مهمان بعدی برنامه ساسان نخشب و باز از همشهریان اهل
سن دیگو بود .ساسان نخشب مهندس ساختمان است و در طراحی فضاهای
مسکونی تجاری ،موفقیت های زیادی کسب کرده است .موضوع مورد بحث
جنگ عالقه او به شعر و موسیقی از دوران جوانی و سعی او در تولید نوعی از
موسیقی بود که پلی بین هنر ایرانی و غربی باشد .مهمان بعدی برنامه فیلمساز
جوان صابره کاشی بود که از از تجربه خود در تولید فیلم های مستند و تالش
خود برای ساختن فیلم بلند  Home yet far Awayسخن گفت .صابره
کاشی در مورد تالش ها و چالش های هنرمندان جوان مهاجر سخن گفت و
از مخاطبین خواست که با پیگیری آثار او در شبکه های اجتماعی مجازی از
فعالیت او حمایت کنند.

تولدی دیگر Rebirth

کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو هر سال مهرگان را با یک اجرای هنری ویژه
جشن می گیرد .برنامه مهرگان  2016در تاریخ دوم اکتبر به روی صحنه موزه
هنرهای معاصر الهویا رفت .تولدی دیگر به کارگردانی و با صدای شیرین مجد
و بازی و رقص شاهرخ مشکین قلم ،همکاری گروه شش نفره نوازندگان کاری
نو و متفاوت بود .استفاده از تصاویر خط نوشته فارسی ،دکلمه به فارسی و
انگلیسی ،نورپردازی ویژه ،صدای اپراتیک شیرین مجد که بین خوانندگان زن
ایران کم نظیر است و البته طراحی بازی و رقص شاهرخ مشکین قلم که باز از
اجراهای کم نظیر هنرهای نمایشی ایران است و موسیقی نوازندگان جوان این
گروه ،مجموعه ای بیادماندنی و تازه بر صحنه آفرید.
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فيلم و گفتگو

برنامه ماه سپتامبر فیلم و گفتگو به نمایش فیلم "خيلى دور ،خيلى نزديك"
اختصاص داشت .این فیلم به کارگردانی و نويسندگى و تهيه كنندگى
رضاميركريمى و محصول سال  ١٣٨٣مى باشد .اين فيلم جوايز بهترين فيلم،
فيلم بردارى ،موسيقى ،چهره پردازى و جلوه هاى ويژه را در بيست و سومين
جشنواره فيلم فجر بدست آورد.
در ابتدا محمودرضا پيروزيان ،مجرى برنامه ،توضیحاتی در مورد كارگردان و
آثار وی به حاضرین ارائه نموده و سپس فيلم به نمايش درآمد .در قسمت دوم
برنامه به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداخته شد.

Design: Saeed Jalali

شش قرن در شش سال ،فیلم مستند

پانزدهم اکتبر فیلم مستند شش قرن در شش سال به کارگردانی و با حضور
مجتبی میرطهماسب به روی پرده مرکز ایرانیان رفت .در این فیلم دوربین
میرطهماسب گروه موسیقی عبدالقادر مراغی به سرپرسیتی محمدرضا درویشی
را دنبال می کند .این گروه برای جمع آوری آثار موسیقیدان برجسته ششصد
ساله ایران عبدالقادر مراغی در ایران و عمدتا ترکیه به جستجو می پردازند و
پس از جمع آوری مجموعه ای از آثار او که با شیوه موسیقی دستگاهی امروز
ایران تفاوت بسیار دارد کمر به اجرای این آثار با همکاری نوازندگان چیره دست
و صدای همایون شجریان و همکاری استاد محمدرضا شجریان می پردازند که
شش سال به طول می انجامد .نتیجه این تالش جمعی غیر انتفاعی فیلم شش
یقرن در شش سال و «آلبوم شوق نامه» است .آقای محمدرضا درویشی نتیجه
تحقیقات خود را به بخش فرهنگی سازمان ملل ارائه کرده و از این رهگذر در
سال  2014نام عبدالقادر مراغی در یونسکو ثبت گردید ،نمایش این فیلم با
پرسش و پاسخ ببینندگان با مجتبی میرطهماسب به پایان رسید.

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

DOCUNIGHT
SAN DIEGO

گروه فيلم و گفتگوى سن ديگو در اكتبر اقدام به پخش فيلم خون بازى ()١٣٨5
ساخته محسن عبدالوهاب و رخشان بنى اعتماد كرد .این فیلم نيز دربيست
و پنجمين جشنواره فیلم فجر موفق به دريافت سیمرغ بلورین بهترين فيلم،
بهترين كارگردانى ،بهترين تدوين ،بهترين چهره پردازى و بهترين هنرپيشه
نقش اول زن گرديد .بازى باران كوثرى در نقش سارا ،دخترى معتاد به مواد
مخدر ،از نقاط قوت فيلم بود.
در پایان فیلم حضار به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداختند.

داکیو نایت

برنامه شماره  30داکیو نایت فیلم ناصرالدین شاه و  84زن او بود که در تاریخ 7
سپتامبر در مرکز ایرانیان به نمایش در آمد .کارگردان با هنرمندی از مجموعه
از عکس هایی که خود ناصرالدین شاه از حرم گرفته بود و انیمیشن توانسته بود
گوشه ای از تاریخ ایران را به نمایش بگذارد.
برنامه شماره  31داکیو نایت نمایش فیلم "همه درختان من" ساخته رخشان
بنی اعتماد در تاریخ  5اکتبر بود .این فیلم درباره فعالیت های خانم مالح بود
که با وجود نزدیک صد سال عمر یکی از فعاالن بنام محیط زیست در ایران می
باشد .در پایان نمایش فیلم ها تماشاچیان به گفتگو در باره فیلم ها پرداختند.

Documentary films
about Iran or by Iranians
First Wednesday of the month
Iranian-American Center (IAC) 7pm
858-552-9355
شماره  166آذر ــ دی 1395
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

ساده نگری
آقای بیل گیت ،که طبعا باید معرف حضور شما باشد ،یکی از بیلیونرهای
موفق آمریکا است که نه تنها با عرضه نرم افزارهای مایکروسافت شهرت
جهانی یافته بلکه به خاطر اهدای مبالغ هنگفتی از ثروت خویش به امور
خیریه زبانزد شده است .او جمله ای پرمعنی و پرنغزی دارد :انجام امور
مشکل را همیشه به کسانی محول کنید که به تنبلی مشهور هستند .وی
در دلیل این گفته معتقد است که افراد تنبل همیشه آسان ترین راه را برای
حل مشکل پیدا خواهند کرد.
اگر با دقت به این گفته بنگریم پی به یکی از خصوصیات بارز انسانی
خواهیم برد ،این که انسان در مجموع موجود ساده نگری است و سعی می
کند برای مسایل بغرنج اجتماعی و سیاسی با یک برچسب ساده و آسان به
میدان بیاید و زحمت مطالعه و تحقیق را کمتر بکشد .مثال بارها شنیده
ایم که فالن شخصیت مهم سیاسی نوکر فالن قدرت جهانی است و یا
موضوع پیچیده و بغرنج انقالب سال  57در ایران ساخته و پرداخته دولت
های قدرتمند جهان بوده است .اصطالح «زیر سر انگلیسی ها» شخصیت
بارز «دایی جان ناپلئون» را می سازد که مثال خوبی بر این ادعا است.
ولی در حقیقت مسایل انسانی ،چه اجتماعی باشد و چه خانوادگی و چه
سیاسی مسایل بسیار پیچیده ای است که نمی توان با در دست داشتن یک
برچسب ساده به عمق مسایل پی برد .تحقیق و مطالعه و نگاهی همه سویه
الزمه موشکافی و تفسیر است .بدون اینها حتما به بیراهه خواهیم رفت.
این روزها در کشور میزبان ما ایرانیان ،مسئله کشته شدن سیاهان در
مقابله با پلیس آمریکا به عنوان معضلی بسیار حساس مطرح است .انسان
ساده نگر به راحتی با برچسب «تبعیض نژادی» رای به محکومیت پلیس
خواهد داد و یا در طرف مخالف این طیف انسان های ساده نگر دیگری
هستند که رفتار خشن پلیس امریکا را مورد تایید قرار می دهند ،صرفا به
این خاطر که همه سیاهان را انسان هایی خطا کار می شناسند .این همان
نگاه غیر معقولی است که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به مسلمانان
دارد .برای وی ،مسلمانان همگی در طیف تروریست ها قرار دارند و چاره را
در اخراج مسلمانان از آمریکا می بیند.
در مورد مسئله تروریسم ،درست است که اکثر قریب به اتفاق افرادی که
دست به این گونه اعمال فجیع می زنند ساخته و پرداخته ایدیولوژی های
تندروی مذهبی می باشند ولی نباید به هیچ وجه دلیلی باشد تا تمامی
مسلمانان را در این گروه بسیار کوچک تندرو قرار داد .همان گونه که اکثر
درگیری های پلیس با افراد سیاه پوست منجر به خشونت و قتل می گردد
نیز نباید مالک قرار گیرد تا رای عمومی بر علیه سیاه پوستان صادر کرد.
مسایل اجتماعی ـ با برخورداری از پیچیده گی های روانی که ریشه در عوامل
بسیاری دارند ـ شخص محقق را مجبور به مطالعه و تحقیق عمیق می
نماید .مسئله فقر ،نبود دسترسی به درمان بیماری ها و مشکالت روانی،
مخارج باالی آموزش های عالی ،جدایی های بی حد و اندازه والدین ،عدم
سرپرستی صحیح و آموزش های خانوادگی از جمله فاکتورهای بسیار مهمی
هستند که در ریشه یابی این معضالت اجتماعی باید در نظر گرفته شوند.
می توانیم جامعه انسانی را به یک اتوموبیل تشبیه کنیم که دارای اجزای
گوناگونی است .این اجزا در یک هامونی با هم به حرکت اتومبیل منجر می
شوند .در یک جامعه پیشرفته نیز قشرها و طبقات مختلفی را می توان دید
که نیاز به برآورده شدن یک سری امکانات عمومی انسانی خواهند داشت.
زمانی که نگاه غالب جامعه به سوی خویشتن خویش باشد و شرایط زندگی
دیگران و نیازهای مبرم یک قشر را به فراموشی بسپارد تولید عدم همگونی
خواهد شد .این عدم همگونی است که انفجارهای کوچک و بزرگ را به وجود
می آورد و تکرار این انفجارها به ساخت یک معضل بزرگ اجتماعی می انجامد.
این که چرا باید قشر سیاه پوست جامعه در زیر خط فقر زندگی کند نه تنها
سئوالی است که دولتمردان جامعه بایستی فکر خود را به آن مشغول دارند
بلکه رهبران و مدیران جامعه سیاه پوست نیز چاره ای جز ریشه یابی مسئله
را ندارند .مسلما بهبود وضع زندگی عمومی اقشار محروم جامعه و سهولت
اشتغال به کار برای آنان تنش زایدالوصفی را که در زندگی این افراد نقش
بارزی را ایفا می کنند کاهش خواهد داد و آرامشی نسبی بر تمامی ساختار
جامعه سایه خواهد افکند.
ساده نگری و در دست داشتن برچسب های ساده و آسان هیچ گاه راه حل موزونی
را برای معضالت و مشکالت جامعه انسانی پیشنهاد نکرده و نخواهد کرد.
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از خوانندگان
بیستم اکتبر 2016

دوستان عزیز در پیک

به جرات می توان گفت مجله ای که شما تهیه و به جامعه ایرانی
ارائه می دهید از ابتدا تا انتها نمونه کاملی است از احاطه و دانش
نویسندگان آن به امور اجتماعی محیط فعلی ما ،فرهنگ و شعر و ادب
ایران.
مقاالت سردبیر ،آقای صدر ،بیانگر حقایقی است که در وطن دوم ما
گریبانگیر ماست .این مقاالت با قلمی توانا به رشته تحریردر می آید
و نشاندهنده واقع بینی نویسنده است .آقای خبازیان نیز "در زیر نور
مهتاب" گفتنی بسیار دارد که با مهارتی بس زیبا آن را بیان می دارد.
آنچه در پیک به تحریر در می آید نشانی از فعالیت های کلیه شما
عزیزان دارد .من و همسرم ،فروز ،بی صبرانه منتظر دریافت آن هر ماه
هستیم تا کلیه مطالب آن را و گاهی بعضی از مقاالت را دوباره بخوانیم
و لذت ببریم.
با تقدیم این یادداشت فقط خواستیم که تشکر و تقدیر خود را نسبت به
زحمات شما ابراز داریم.
با آرزوی موفقیت بیشتر
ایرج خادم

معرفی و نقد کتاب

نوشین خورسندیان

دختری در قطار

نوشته پائوال هاوکینز ،ترجمه مهرآیین اخوت
انتشارات هیرمند ،چاپ نهم 1395
« زندگی جمله نیست و مرگ هم نقطه ی پایانش نیست».
«دختری در قطار کتابی است سراسر عاطفی از زبان شخصیت هایی قربانی و
پایان پیش بینی ناپذیر و
مهاجم و بی نهایت عادی .داستانی است تعلیقی با
ِ
شخصیت هایی چنان ملموس و حقیقی که از همه شان متنفر می شوید؛ حتا
از قربانی ها ».مشخصه اصلی این رمان عاشقانه ِی دلهره آور و روانشناسانه،
جنایی بودن آن است .این اثر در سال های مختلف توسط ناشرین و مترجمین
متفاوت در ایران منتشر شده ،همچنین به زبان های انگلیسی ،فرانسه،
ایتالیایی ،اسپانیایی ،پرتقالی ،آلمانی ،و ترکی در بیش از سی و چهار کشور دنیا
به چاپ رسیده است .این کتاب پرفروش قرار است به زودی به صورت فیلم به
اکران در آید .بسیاری از منتقدان این کتاب را جلد دوم «دختر گمشده» اثر
گیلیان فلین می دانند.
راوی اول شخص حضور دارند :ریچل ،مگان و آنا.
در این رمان سه
ِ
راوی اول ،ریچل سی و چند ساله است؛ زنی دائم الخمر ،افسرده و دارای اضافه
وزن .او باور دارد که زنان صرفا به دو دلیل ارزشمند می شوند؛ ظاهرشان و
نقش شان در مقام مادر .خود هیچ کدام از این دو را ندارد و لذا خواستنی
نیست و اعتماد به نفسش شدیدا پایین است .صبح روز جمعه پنجم ژوئیه 2013
ریچل در قطاری که او را از ّاشبری به یوستن لندن می برد نشسته و به قول
مادرش و هم چنین همسر سابقش تام در حال خیالپردازی است .ریچل عاشق
قطار است ،قطاری که مثل زندگی در گذر است و در ایستگاه هایی می ایستد.
در قطار فرصت دارد با فراغ بال خیالبافی کند .او روزی دو بار زندگی دیگران
را از زاویه ی دید خود می بیند .در ابتدا ،داستان ظاهرا بی هدف و بی انگیزه
پیش می رود اما به یکباره ورق برمی گردد.
منبع آب و پل و طویله و
«قطار می خزد و پیش می رود؛ از کنار چند انباری و
ِ
از کنار خانه های بی پیرایه و ساده ای می گذرد که پشت مربعی شان را به راه
آهن کرده اند .سرم را به پنجره ی کوپه تکیه می دهم و به این خانه ها نگاه
پیاپی فیلم از برابرم می گذرند .طوری که من آنها را
می کنم که مثل شات های
ِ
کس دیگری نمی بیند؛ حتا صاحبان شان احتماال آن خانه ها را از این
می بینم ِ
زندگی دیگران را می بینم؛
زاویه نمی بینند .دو بار در روز من چشم اندازی از
ِ
هر چند فقط لحظه ای کوتاه».
راوی دوم مگان دختری است زیبا و ریز نقش که خاطراتش را از شانزدهم مه
 2012شروع می کند .دختری که با مرگ برادر جوان مسیر زندگی اش عوض
شده است .مگان گذشته پرتالطمی را پشت سر گذاشته اما کمتر کسی از آن
باخبر است .حتا همسرش اسکات چیزی از گذشته او نمی داند .اوعاشق مگان
است ،شبی با هم به سختی مشاجره می کنند و ناگهان مگان ناپدید می شود.
آنا ،بلوند و زیبا در نیمه راه کتاب ،به سخن می آید و داستانش را از بیستم
ژوئیه  2013پیش می برد .نویسنده با مهارت کامل این سه راوی را گاه در زمان
های متفاوت و گاه یکسان وارد ماجرا می کند .خواننده ی آگاه و پیگیر پا به
پای نویسنده پیش می رود و پازل وقایع را کنار هم می چیند تا معمای جنایی
را حل کند.
هفت سال پیش ریچل با عشقی شیرین ،همسر تام شده و ساکن خانه شماره
 23خیابان بِلنهایم شدند ولی اکنون مطلقه است .تام به ریچل خیانت نموده
و با آنا ازدواج کرده و دختری به نام ایوی دارد و حاال همه ساکن همان خانه
هستند .دیدن خانه شماره  23از پنجره قطار ،قلب ریچل را به درد می آورد.
در عوض خانه شماره  15خانه ی محبوب ریچل است چرا که زوجی جوان و
زیبا ،مگان و اسکات ،در آن زندگی می کنند که ظاهرا ایده آل هستند .ریچل
ترجیح می دهد همان طوری که کاتولیکها برای کشیش خود اعتراف می کنند
و سبک می شوند ،او نیز در جلسات مشاوره یک روان درمانگر حاضر شود و
همه چیز را به غریبه ای بگوید ولی می داند که هر چیز را نمی تواند بگوید .از
این رو کمال عبدیچ را انتخاب می کند که بوسنیایی جذاب و خوش قیافه ای
است .ناباروری رنج بزرگ زندگی ریچل است .باور نمی کند که به روزی رسیده
که دلش برای بچه ای که هیچ وقت نداشته تنگ شود و برایش سوگواری

کند .جلسات مشاوره وی را به این
نتیجه می رساند که حفره های
زندگی آدم ها دائمی هستند.
آدم باید دورشان رشد کند ،مثل
دور سیمان و
ریشه های درخت ِ
جدول و آسفالت.
«هیچ وقت آدم هایی را درک
نکرده ام که بی قید هستند و به آسیب هایی که
دنباله روی از منویات دل شان به دیگران می زند اعتنا نمی کنند.
آنهایی که می گویند دنباله روی از خواسته های قلبی چیز خوبی است...
مزخرف می گویند .خودخواهی محض است .یک جور خودپرستی برای تسخیر
همه چیز».
نام مکان ها ،وقایع جاری و اخبار حقیقی چنان وارد داستان شده اند که
باورپذیری آن را باال برده اند .داستان پر کشش و جذاب ،خودخواهی و زورگویی
مردان و قربانی شدن زنان را عیان می سازد ،زنانی که خود بدون ایراد نیستند.
«تام به مبل تکیه زده و پاهایش را از هم باز کرده؛ مرد خانواده است ،باید
فضا را ِاشغال کند .سپس ادامه می دهد :تقصیر تو بود .کل ماجرا تقصیر تو
بود ،ریچل».
این داستان بر حول و حوش حل معمای گم شدن مگان و شهادت عینی ریچل
از درون قطار می چرخد.
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گردآوری از سعید نوری بوشهری
قاسم رحیمیان مازندرانی معروف به قاسم الر ُبن ( ۱۱دی ماه  ۱۲۹۳ـ سوم مهر
 )1391نویسنده  ،نمایشنامه نویس ،روزنامه نگار ،و شاعر زاده بابل مازندران
است [برگرفته از سایت «بیوگرافی»  .]azadamirkhizi.blogfa.comشما
را به دو شعر او از مجموعه «آسمان ابری» میهمان می کنیم:

کودک

کودکی پرسید از خورشید
چراغت چرا خاموش است؟
مگر بادی و یا دستی چراغت کشت؟
در جوابش گفت خورشید از فراز چرخ
شعله ام هرگز نگیرد کاستی.
آسمان خانه ات ابری ست شاید
و یا دیوار را بردند باالتر...
قاسم الر ُبن ـ مجموعه شعر آسمان ابری
		

خوشه گندم

نیمه شب بود که بعد از همه سال
از پس آنهمه غوغای کالم
و تشویش گذشتن ز گذرگاه نمود
و عبور از شفق خون آلود
به آغاز رسیدم
به الفبای حیات
و به آغاز بلوغ گل یاس
سایه ام آنجا بود
در کنار «آدم»
سایه نشناخت مرا
من فرو آمدم از خویش به او
باز نشناخت مرا.
آسمان آبی بود
مثل خون گل نیلو
یا پر سینه طاووس.
بوالبشر خوشه گندم در دست
خط لبخند به لب
پس مکثی کوتاه
قدمی شد نزدیک
خوشه را داد به من
و در گوشم گفت:

این سرآغاز گناه است ،بگیر.
			

قاسم الر ُبن ـ مجموعه شعر آسمان ابری

ن قرن دهم است .وی در اواسط
ی متخلص به وحشی از شاعرا 
کمالالدین بافق 
نیمه اول قرن دهم در بافق به دنیا آمد و در حدود سال  ۹۹۹هجری قمری
درگذشت .آثار باقیمانده از وی عبارتند از دیوان اشعار ،مثنوی خلد برین،
مثنوی ناظر و منظور و مثنوی فرهاد و شیرین که این آخری به علت فوت وی
ناتمام ماند و قرن ها پس از او وصال شیرازی آن را به اتمام رساند[ .برگرفته
از گنجور ]ganjoor.net

شرح پریشانی

داستان غم پنهانی من گوش کنید
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
گفت وگوی من و حیرانی من گوش کنید
قصه بی سر و سامانی من گوش کنید
شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی
10
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ساکن کوی بت عربده جویی بودیم
روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
بسته سلسله سلسله مویی بودیم
عقل و دین باخته ،دیوانه رویی بودیم
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود
سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت
نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت
این همه مشتری و گرمی بازار نداشت
اول آن کس که خریدار شدش من بودم
باعث گرمی بازار شدش من بودم
داد رسوایی من شهرت زیبایی او
عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او
شهر پرگشت ز غوغای تماشایی او
بس که دادم همه جا شرح دل آرایی او
این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد
کی سر برگ من بی سر و سامان دارد
که دهم جای دگر دل به دل آرای دگر
چاره اینست و ندارم به از این رای دگر
بر کف پای دگر بوسه زنم جای دگر
چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر
بعد از این رای من اینست و همین خواهد بود
من بر این هستم و البته چنین خواهد بود
حرمت مدعی و حرمت من هردو یکی ست
پیش او یار نو و یار کهن هر دو یکی ست
ی ست
نغمه بلبل و غوغای زغن هر دو یک 
ی ست
قول زاغ و غزل مرغ چمن هر دویک 
این ندانسته که قدر همه یکسان نبود
زاغ را مرتبه مرغ خوش الحان نبود
چند روزی پی دلدار دگر باشم به
چون چنین است پی کار دگر باشم به
مرغ خوش نغمه گلزار دگر باشم به
		
عندلیب گل رخسار دگر باشم به
نوگلی کو که شوم بلبل دستان سازش
سازم از تازه جوانان چمن ممتازش
میتوان یافت که بر دل ز منش باری
آن که بر جانم از او دم به دم آزاری هست
هست
بفروشد که به هر گوشه خریداری هست
از من و بندگی من اگرش عاری هست
به وفاداری من نیست در این شهر کسی
بندهای همچو مرا هست خریدار بسی
راه صد بادیه درد بریدیم بس است
مدتی در ره عشق تو دویدیم بس است
اول و آخر این مرحله دیدیم بس است
قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است
بعد از این ما و سرکوی دل آرای دگر
با غزالی به غزلخوانی و غوغای دگر
تو مپندار که مهر از دل محزون نرود آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود
چه گمان غلط است این ،برود چون
وین محبت به صد افسانه و افسون نرود
نرود
چند کس از تو و یاران تو آزرده شود
دوزخ از سردی این طایفه افسرده شود
سرخوش و مست ز جام دگرانت بینم
ای پسر چند به کام دگرانت بینم
ساقی مجلس عام دگرانت بینم
مایه عیش مدام دگرانت بینم
تو چه دانی که شدی یار چه بی باکی چند
چه هوسها که ندارند هوسناکی چند
از تو حیف است به این طایفه دمساز مباش
یار این طایفه خانه برانداز مباش
میشوی شهره به این فرقه ه م آواز مباش غافل از لعب حریفان دغا باز مباش
به که مشغول به این شغل نسازی خود را
این نه کاریست مبادا که ببازی خود را
سینه پر درد ز تو کینه گذاران هستند
در کمین تو بسی عیب شماران هستند
غرض اینست که در قصد تو یاران هستند
داغ بر سینه ز تو سینه ِفکاران هستند
باش مردانه که ناگاه قفایی نخوری
واقف ُکشتی خود باش که پایی نخوری
وز دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت
گر چه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت
با دل پر گله از ناخوشی خوی تو رفت
شد دلآزرده و آزرده دل از کوی تو رفت
حاش هلل که وفای تو فراموش کند
سخن مصلحتآمیز کسان گوش کند

			

وحشی بافقی ،گزیده اشعار ،ترکیبات

اصالن اصالنیان شاعر تصنیف معروف «شب نورد» است که با آهنگ استاد
محمدرضا لطفی و صدای استاد محمدرضا شجریان در آلبوم موسیقی
چاووش  2جاودانه شده است:
شب است و چهره میهن سیاهه
نشستن در سیاهی ها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجویم
که هر کی عاشقه پایش به راهه...
در این شماره شعری از او را تقدیم خوانندگان عزیز می کنیم:
خروس
آمیزه ای ز نزهت صبح و شمیم کار
شالوده تفاهم از خواب رستگان
با تاجی از شقایق و چشمانی از عقیق
آوازه خوان خیزش خیل خجستگان
با گردنی چو شعله
و غبغبی خوش آیین
سر می کشد به هر جا
چونان
سردار پرمهابت دوران باستان
همواره روی قله بیداری
خواناست
با سینه سپر
تیراژه صدایش
آذینه ای به سینه سیمابی سحر
باغ نگاه را
می آکند به گلبن زیبایی
پاهای او به رنگ تبر خون
منقار لعل فام
و قامتی که طعنه به طاووس می زند
از او حکایتی است به رعنایی
او دشمن شب است و فلق را
آواز می کند
با بانگ او صدای سحر خیزان
ره باز می کند

شعر شماره 49
وقتی دوباره دریا را ببینم
دریا آیا مرا دیده یا ندیده است؟
چرا امواج از من همان را می پرسند
که من از آنها می پرسم؟
و چرا با این همه اشتیاق عبث
خود را بر صخره می کوبند؟
آیا از تکرار اعالمیه خود
برای ماسه ها خسته نمی شوند؟

پابلو نرودا ـ دفتر پرسش ها

اصالن اصالنیان ـ نشریه پیشتاز ،دفتر اول ،پاییز 1357
پابلو نرودا ( 1904ـ  )1973دیپلمات ،سناتور و شاعر نوگرای شیلیایی و برنده
جایزه ادبیات نوبل ،دفتر پرسش ها را در سپتامبر  ،۱۹۷۳چند ماهی مانده به
مرگش ،به پایان رساند .شعرهای این دفتر همه کوتاه هستند و سراسر پرسش
اند ،برای آشکاری حقیقت های ناگفته و ناگفتنی.
شعر شماره 44
کجاست آن کودکی که من بودم،
در من است هنوز یا رفته؟
آیا می داند که هرگز دوستش نداشتم
و می داند که هرگز دوستم نداشت؟
چرا این همه وقت گذراندیم تا بزرگ شویم
فقط برای آن که از هم جدا شویم؟
وقتی کودکی ام مرد
چرا هر دو نمردیم؟
و اگر روحم دور افتاده است
چرا اسکلتم دنبالم می کند؟
پابلو نرودا ـ دفتر پرسش ها
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September 19th, the first day of our school
By: Kian Kalantar
The beginning of the school year at ISSD is always
exciting. Returning children rekindle relationships
with their classmates and friends. Teachers and staff
prepare for the year ahead. After a quiet summer, the
ISSD campus once again fills with life.
ISSD is a great program that encourages students of
all grade levels to embrace their roots and educate
themselves along the way. Students learn how to read,
write, and speak Persian, and many also participate in
dance and music lessons. All these activities help to
keep a very bright and happy culture alive.
As Iran’s political views reach a point of controversy,
ISSD shines a beacon of light on everything from the
upbeat rhythm of our music, to the classical tales of
our poets. Most importantly, however, they give a new
generation of children an exemplary role model of leadership and professionalism to follow and exceed.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 گرچه از فصل تابستان هنوز.دینگ دانگ! این صدای چیست؟ زنگ مدرسه
 تعطیالت تابستانی مدرسه به روزهای پایانی خود،یک ماه باقی مانده است
رسیده است و به زودی کالس های درس از صدای پای بچه ها و هیاهوی
 مدرسه ایرانیان سن دیگو منتظر حضور شاد و.دانش آموزان پر می شوند
.پرنشاط شماست

جشن روز جهانی کودک
 صبح دز مدرسه ایرانیان11  نوامبر ساعت13 یکشنبه

با همکاری بنیاد کودک و سازمان یک دالر در ماه

We Celebrate
International
Children’s Day
November 13

An interview with Mr. Milad Jahadi, one of
the music teachers at ISSD
Kian: How long have you been teaching at the Iranian
School of San Diego?
Mr. Jahadi: I have been teaching here for 5-6 years.
Kian: How old were you when you began to play an
instrument?
Mr. Jahadi: I was about 16 years old when I began
playing the tombak.

روز جهانی کودک را جشن می گیریم

امسال با همکاری سازمان یک دالر در ماه و بنیاد کودک جشن روز
 نوامبرهمراه با بازیها و13 جهانی کودک را در حیاط مدرسه در روز
.رقص و صرف پیتزا جشن می گیریم،نمایشهای سرگرم کننده

زنده باد بچه های دنیا

Kian: What inspired you to begin playing tombak in the
first place?

Mr. Jahadi: I heard the tombak for the first time on
my father’s CD’s and I fell in love with the instrument
as soon as I began playing.
Kian: As a teacher, what do you look for in your
students?
Mr. Jahadi: I enjoy teaching younger, Iranian students
because it allows me to teach them how to connect with
the rhythm and songs of their culture for the first time.
Kian: Do you have any messages for aspiring musicians?
Mr. Jahadi: Learning music changes your life. It pulls
out your emotions and incites passion. You can use it to
relieve stress or anxiety. Anyone can enjoy music, and
everyone should try it.
Kian: Thank you for your time.
1395  آذر ــ دی166 شماره
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مهرگان یا جشن مهر یکی از جشن های باستانی (قدیمی) و بزرگ ایرانی
است که به مدت شش روز از شانزدهم ماه مهر برابر با مهر روز از مهرماه
تا بیست و یکم ماه مهرماه برگزار می شود .مهرگان جشن پاسداری از مهر
و دوستی ،جشن برداشت محصول و شکرگزاری از فراوانی و جشن پیروزی
فریدون بر ضحاک (خوبی بر بدی) است.
فریدون چو شد بر جهان کامکار         ندانست جز خویشتن شهریار
به رسم کیان تاج و تخت مهی            بیاراست با کاخ شاهنشهی
به روز خجسته سر مهرماه               به سر بر نهاد آن کیانی کاله
زمانه بی اندوه گشت از بدی              گرفتند هر یک ره ایزدی
دل از داوری ها بپرداختند                به آیین ،یکی ،جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان ،شادکام                 گرفتند هر یک از یاقوت ،جام
می روشن و چهره ی شاه نو              جهان گشت روشن سر ماه نو
بفرمود تا آتش افروختند                  همه عنبر و زعفران سوختند
پرستیدن مهرگان دین اوست              تناسانی و خوردن آیین اوست
کنون یادگارست ازو ماه مهر            به کوش و به رنج ایچ منمای چهر
جشن مهرگان امسال در مدرسه ایرانیان در روز های سیزدهم و پانزدهم
اکتبر برگزار شد.
 

follow us in Facebook

www.issd.pccsd.org

شماره  166آذر ــ دی 13 1395

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
هم در رابطه با «انتخابات» است.

"جری مندرینگ دیگه چیه؟"

قابیل :اونروز که درباره کنگره صحبت می کردیم از یک کلمه ای استفاده
کردی ،چی بود "جری مندرینگ"؟ این دیگه چه صیغه ایه؟ همه صحبت ها
از این بود که اگه جمهوریخواه ها سنا رو هم از دست بدن هاوس رو از دست
نمی دن ،اونم به خاطر جری مندرینگه! یعنی در واقع یه کاری کردن که
موفقیتشون تو هر انتخاباتی گارانتی شده .یعنی چی؟ یعنی هر کی رفت توی
هاوس دیگه کسی نمی تونه اونو جابجا کنه؟
هابیل :نه اینجوری نیس .ولی بذار اول بگم که دیگه نفسم بریده از این
«مبارزات انتخاباتی» به این طوالنی .یه سال و نیمه که مغر همه مردمو به
کار گرفتن .اون از مبارزات مقدماتی جمهوریخواه ها و اون پدیده ای عجیب و
قریب که باالخره به ترامپ منتهی شد ،اینم از حاال ،چه فاجعه ای!؟ دردناکتر
از همه این که آدم می فهمه چقدر آدم ساده لوح تو این کشور هست .در
واقع تست خوبی بود که فهمیدیم چهل درصد این مردم نه تنها از حرف
های نژادپرستانه ،شبه فاشیستی و وقیح اون حمایت می کردن و حاضر
شدن درست برخالف منافع طبقاتی خودشون به آدمی رای بدن که در اولین
فرصت به نفع خودش و امثال خودش حاضره همه رو از دم تیغ بگذرونه و
به خاک سیاه بنشونه .تا حاال فکر می کردم اونا به خاطر عقاید مذهبی شونه
که مخالف ابورشن و ِگی ها هستن و با اسلحه حاضرن از عقایدشون دفاع
کنن .توی این بیست سی سال گذشته هر جمهوریخواهی که می خواست
انتخاباتی رو ببره باید از این مواضع دفاع می کرد .ترامپ این تئوری ها رو به
هم زد .خیلی زود همه فهمیدن که طرف اصال مذهبی نیس اونم با سابقه
ای وحشتناک چه از جنبه اقتصادی و چه اجتماعی و شخصی .مواضعش در
مورد ِگی ها و ابورشن هم درس برخالف اکثر طرفدارای مذهبی دو آتیشه
اش بود .ولی اون جنبه نژادپرستانه و شبه فاشیستی مثل حرف ها و طرح
ها احمقانه اش به دل طرفداراش آن چنان می چسبید که هرچقدر هم گند
کارش بیشتر در اومد طرفداراش ولش نکردن.
قابیل :آره منم واقعا دیگه کالفه شدم و روزشماری می کنم تموم بشه .ولی
تو یادت هس که من اوایل فکر می کردم ترامپ ممکنه بتونه کشور رو از
مهلکه نجات بده .البته خیلی زود با رو شدن دستش ازش قطع امید کردم.
ولی جالبه دیشب خواب دیدم سال  2018شده ،یعنی دو ساله دیگه ،و
ترامپ هم رییس جمهوره .اوضاع وحشتناکی بود .اومده بودن سر کار ما و
با همه کسانی که اسمشون خاورمیانه ای یا در کل مسلمونی بود مصاحبه
می کردن .هر کی می رفت واسه مصاحبه از در دیگه خارجش می کردن
که ما نفهمیم چی سئوال می کنن .همه توی شرکت نگران بودن ولی هیچ
کس جرات نمی کرد اعتراضی بکنه .همه دوستای آمریکایی مون از ترس
این که نکنه به اونام انگ بخوره ساکت به کار خودشون مشغول بودن .نوبت
من شد .رفتم تو اتاق .سه نفر نشسته بودن و هر کدوم یه لپ تاپ جلوش.
قیافه هاشون عبوس و جدی .نه سالمی ،نه علیکی ،نه لبخنندی! بالفاصله
اسمم رو پرسیدن .گفتم .یکی پرسید چند ساله آمریکا هستم؟ گفتم .پرسید
آیا مسلمونم .گفتم به شما چه ربطی داره که من چه دینی دارم .گفتم من
سیتی زن آمریکا هستم و طبق متمم اول قانون اساسی دین و عقیده من
به کسی ربطی نداره .یارو یه خورده خودشو جمع و جور کرد و گفت قانون
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اساسی در مورد شماها معلق شده! من یه دفه صحنه بازجویی هیات سه نفره
از زندانیان سیاسی سال  67رو دیدم که سه تا سئوال می کردن و اگه سر
موضع بودی یا مسلمون نبودی می بردن می کشتن .هر چند اینا کراواتی و
شیک بودن ولی درس همونارو می دیدم .یارو گفت به دستور پرزیدنت ترامپ،
باید با همه مسلمونا صحبت کنیم و ببینیم خودشونو آمریکایی می دونن یا
نه.
هابیل :خیلی جالبه! یعنی تو دو سال میخ رو کوبیده بودن! می بینی ماهیتا
چقدر به هم نزدیکن .اونجا باید می گفتی مسلمونی که زنده بمونی ،اینجا
باید بگی مسلمون نیستی که زنده بمونی .خب چی جواب دادی؟
قابیل :یادم نیس .بعد یه دفه دیدم توی خونه ام و زنم داره گریه می کنه که
بچه هارو تو مدرسه کتک زدن ،چون داشتن با هم فارسی حرف می زدن.
التماس می کرد که جمع کنیم بریم کانادا پیش خواهرش .می گفت اومدن
سر کارشون ازش تعهد گرفتن که اگه یه مسلمون مشکوک دید حتما به
شماره ای که بهش دادن تماس بگیره .التماس می کرد که بیا بریم من نمی
تونم تو این جامعه زندگی کنم و بچه هام زیر خطر باشن .یادمه بهش گفتم
خیلی ها رفتن ،اصال مارکت واسه همین سقوط کرده .خونه کسی نمی خره.
نمی تونیم بریم دوباره از صفر شروع کنیم ،باید بمونیم و درستش کنیم.
می گفت چی چی رو درس کنی؟! مرتیکه تو این دو سال هرچه اوباما رشته
بود پنبه کرده ،اقتصاد رو به خاک سیاه نشونده .چی رو می خوای درس
کنی؟ از خواب پریدم .خیس عرق شده بودم .می لرزیدم .زنم بیدار شد .اونم
وحشتزده پرسید چی شده؟ گفتم خواب دیدم ترامپ رییس جمهور شده .زد
زیر خنده گفت بازم نمی خوای به هیلری رای بدی؟ خیلی وحشتناک بود!
هابیل :البته می دونی که به اون شوری نمی تونه بشه .این کشور سیستم
داره .افراد ،حتی رییس جمهور ،اثرشون خیلی محدوده ،چون اینجا اصل
سرمایه داریه و سودآوری ،ملیتاریسم هم جای خودش .صدمه ای که ترامپ
می تونه بزنه ناامن کردن بازاره که وال استریت اصال دوس نخواهد داشت.
بنابر این نوکش رو می چینن .ولی به هرحال می تونه به طور مقطعی خیلی
صدمه بزنه .یادت نیس بعد از یازده سپتامبر که مهاجرین خاورمیانه ای رو
جمع می کردن .نتونستن از نظر قانونی توجیه اش کنن؟ چرا مردم نمی
تونن این هشت سال اوباما رو با اون هشت سال بوش با جنگ و نا امنی و
جاسوسی از مردم رو و سقوط اقتصادی مقایسه کنن .هشت سال خوشی و
پیشرفت اوباما باعث شده مردم یادشون بره و خوشی زیر دلشون بزنه .خب
بعد از اون خواب بازم رو تصمیمت هستی که به هیلری رای ندی؟
قابیل :ول کن بابا توام! خب این جری مندرینگ چی شد؟ خودم گوگلش
کردم ولی زیاد چیزی دستگیرم نشد .یعنی یه چیزایی فهمیدم ولی امیدوارم
غلط باشه.
هابیل :اینم یکی از همون سیستم هاییه که بیشتر از صد ساله داره اجرا می
شه .موضوع اینه که هر ده سال که آمارگیری سراسری انجام می شه ،تعداد
نماینده های هاوس عوض می شه .یعنی بر اساس جمعیت و جغرافیا تعداد
اونا تغییر می کنه .طبق قانون این حق رو به ایالت ها می دن که خط کشی
های جدید منطقه ای رو انجام بدن .قاعدتا این نباید ربطی به سیاست و
حزب حاکم در اون ایالت داشته باشه ولی تو خیلی از ایالت ها وقتی فرماندار
ایالت هیئتی رو انتخاب می کنه از حزب خودش انتخاب می کنه  .اونام
خط کشی ها رو طوری انجام می دن که اکثریت اون منطقه طرفدار حزب
خودشون باشن .بنابر این هر کی توی اون مناطق انتخاب بشه همیشه
اکثریت رو داره و جاش محفوظه .توی کالیفرنیا جری براون هیئتی رو انتخاب
کرد که هم از جمهوری خواه و هم دمکرات و هم مستقل توش بودن که در
واقع «نان پارتیزان»" باشن .یعنی با وجود این که هم فرماندار و کنگره ایالتی
دست دمکرات ها بود ،سعی کردن همه شانس انتخاب شدن داشته باشن
ولی توی تکزاس هیات کامال «پارتیزان» و جمهوری خواه بود .خط کشی ها
رو طوری کردن که مثال شهر آستین که یکی از لیبرال ترین شهرای آمریکاست

فقط یه نماینده دمکرات داره و بقیه همه جمهوریخوان .سیستمیه که خیلی
راحت جمهوریخواه ها ازش سوء استفاده کردن .االن توی هاوس که بیشتر
از چهارصد و سی نفرن ،جای اکثریت محفوظه .فقط سی چهل جا هست که
می تونه باالنس رو به این طرف و یا اون طرف بکشونه واسه همین کسی امید
نداره که جمهوریخواه ها هاوس رو از دست بدن.
قابیل :حتما دمکرات ها هم هر جا زورشون برسه همین کار رو می کنن.
واسه همینه که خیلی از جوونا از سیستم نا امید می شن ،چون ارگانی
که باید در واقع دمکراتیک و با رای مردم باشه قبل از انتخابات نتیجه اش
معلومه .البته شاید تو بعضی مواقع بدم نباشه .یعنی االن اگه هیلری ببره و
سنا هم دست دمکرات ها بیافته ،خوبه که هنوز جمهوریخواه ها یه صدایی
داشته باشن و همه چی مث چک سفید دست هیلری نیافته .اگه هاوس هم
دست هیلری می افتاد دیگه وانفسا بود.
هابیل :ببین این کنگره ،یعنی هم هاوس و هم سنا ،که دست جمهوریخواه
ها بوده یکی از نا کارآمدترین کنگره های تو تاریخ این کشور بود .وظیفه اونا نه
خدمت به مردم بلکه گرفتن جلوی هر کاری بوده که اوباما می خواس انجام
بده .بنابراین واقعا امیدوارم باالنس به هم بخوره .ولی در نظر بگیر اگه همه
کنگره هم دست دمکرات ها بیافته به این معنی نیس که کارا راه می افته.
توی دمکرات ها دست راستی هایی هستن که از جمهوریخواه هام راست ترن،
بهشون می گن «بلوداگ دمکرات» .مگه یادت نیس تو دو سال اول اوباما
چقدر جلوی رفورم ها رو گرفتن؟ می دونی سیستم اشکاالی اساسی داره،
جری مندرینگ یکی شه .من فقط امیدوارم حرکتی رو که سندرز شروع کرد
و تونست این همه جوونا رو به حرکت دربیاره و عالقمندشون کنه به شرکت
توی سیاست و کارهای اجتماعی ،از بین نره و به بیراهه کشیده نشه .اگه به
جای این که بشینن و غر بزنن وارد کار بشن ـ از توی کالج ها ،دانشگاه ها،
انجمن های خانه و مدرسه ،انجمن های محلی و شهری ـ یعنی از پایین
بیان و کارکنن ،می تونن خیلی اثر بذارن .اثری که در طوالنی مدت می تونه
سیستم رو عوض کنه .سندرز درسته که کاندیدا و رییس جمهور نشد ولی فکر
می کنم اثری موندنی توی سیستم سیاسی و اجتماعی این کشور گذاشته.
شاید دیر نباشه اون روزی که کسی مث سندرز یا الیزابت وارن رییس جمهور
بشه ،بلکه دنیا هم یه نفس راحتی بکشه.
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پیک بیست و پنج ساله شد

اولین نشریه کانون فرهنگی ایرانیان به صورت یک ورق  8/5اینچ در  14اینچ
به مناسبت جشن مهرگان سال  1991تحت عنوان خبرنامه کانون فرهنگی
ایرانیان منتشر شد .در فاصله کوتاهی تعداد صفحه ها به هشت و بعد به
شانزده افزایش پیدا کرد و تعداد نویسندگان هم به تدریج اضافه شد .همه
ما در کار انتشار تازه کار بودیم .مهم ترین مشکالت ما در ابتدا تامین هزیه
چاپ و پخش خبرنامه بود .در آن دوران برنامه های کامپیوتری محدودی
برای فارسی نگاری وجود داشت .ما مطالب را تایپ می کردیم و بعد به روش
دستی ـ با قیچی و چسب ـ صفحات را تنظیم می نمودیم .بعد از چندی
با استفاده از کامپیوتر مکینتاش ،تایپ فارسی و صفحه آرایی انجام می شد
که کار را خیلی راحت تر می کرد .اولین عکس رنگی روی جلد شماره 77
در سال  2002بود که مجله با شانزده صفحه و به تعداد  3000نسخه چاپ
شد .سرانجام به اینجایی رسیده ایم که می بینید .هم اکنون پیک یک نشریه
وزین فرهنگی دوزبانه است که نه تنها در سن دیگو و جنوب کالیفرنیا بلکه در
بسیاری از شهرهای آمریکا که ایرانیان در آن سکونت دارند – مانند نیویورک،
سن حوزه ،سن فرانیسیسکو ،شیکاگو ،واشینگتن دی سی ،کنزاس سیتی
و بسیاری دیگر – پخش می شود .همان طور که می بینید اکثر قریب به
اتفاق مطالب پیک خانگی و اوریجینال است ،یعنی انحصارا برای پیک نگاشه
شده اند .در سال های آغازین مسئولیت خبرنامه کانون به عهده دوستان و
همکاران همیشگی آقای رضا خبازیان ،دکتر حسین مطلق و خانم شهری
استخری بود .از تابستان سال  2002مسئولیت سردبیری مجله به عهده این
جانب گذاشته شد .از شماره  84سال  2003اسم خبرنامه به پیک تغییر کرد
و تیراژ آن به  6000رسید.
پیک ـ که در کتابخانه کنگره آمریکا هم به ثبت رسیده ـ بدون شک یکی
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از دستاوردهای مهم ایرانیان مقیم سن دیگو است .این موفقیت را مدیون
نویسندگان و کادر زحمتکش شورای نویسندگان پیک و طراحی زیبای
گرافیک و چاپ آقای سعید جاللی هستیم .همچنین مدیون
حمایت بیزنس هایی هستیم که با دادن آگهی این کار را ممکن
ساخته اند .پشتیبانی همیشگی شما خوانندگان عزیز و اعضای
کانون فرهنگی ایرانیان نقش تعیین کننده در این
موفقیت داشته است.
بنا براین بیست و پنج سالگی پیک ـ
مجله خودتان ـ را به شما تبریک
می گویم.
علی صدر ـ سردبیر

آریناقبالی

ورشکستگیدرآمریکا
معادل انگلیسی ورشکستگی ( )Bankruptcyریشه التین دارد که به معنای
«نیمکت شکسته» است .داستان این بوده که در روم قدیم تاجرها روی
نیمکتی مینشستند و مشغول تجارت میشدند و تاجری که ورشکسته میشده
را از بازار بیرون انداخته و نیمکتش را میشکستند.
اولین قانون مدون ورشکستگی زمان هنری هشتم در قرن پانزدهم میالدی در
انگلیس نوشته شد.
طبق آن قانون تاجر ورشکسته به زندان می افتاد و شاید هم اعدام میشد.
تقریبا تمام قوانین مربوط به ورشکستگی در اروپا به نفع طلبکاران بود و بدهکار
نگون بخت با اتهام جنایی مواجه میشد و سرو کارش به زندان می افتاد.
مهاجران امریکایی قوانینی وضع کردند که فرد ورشکسته متهم جنایتکار
شناخته نشود و فقط اموالش را مصادره شود .این موهبتی برای کارافرینان بود
و باعث شد آمریکا برای صاحبان مشاغل جذاب به نظر آید کارآفرینان زیادی
را از اروپا جذب کند.
این داستان تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت و بعد از رکود بزرگ دهه سی
قوانین کمی تغییر کرد تا اینکه در سال  1978قوانین ورشکستگی دچار تحوالت
اساسی شد .نوع نگرش هم این بود که قوانین بگونه ای باید تغییر کند که
مشوق کار آفرینی باشد و ضمن تالش برای حفظ دارایی طلبکاران کارآفرینان
نه تنها جریمه نشوند بلکه شانس اصالح ساختار بنگاه حود را داشته باشند.
طبق قانون جدید  Chapter 11مدیران شرکت ورشکسته میتوانند از دست
طلبکاران خالصی پیدا کنند و به مدت ۴ماه فرصت خواهند داشت تا با ارایه
طرحی که به اصالح ساختار شرکت و فعالیت آن منجر خواهد شد رضایت
طلبکاران را کسب نمایند.
البته سهامداران مقدار زیادی از سهام خود را به طلبکاران خواهند داد تا
بتوانند رضایت آنها را جلب کنند و درنهایت قاضی دادگاه ورشکستگی حکم به
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اجرای طرح ارایه شده خواهد داد و شرکت جدید با خالص شدن از بدهی های
انباشته و با ساختار جدید دوباره متولد میشود.
البته داستان را ساده گفتم و در واقع طلبکاران مختلف با هم کلی مذاکره
میکنند و با مدیران و سهامداران قبلی کلی کلنجار میروند تا طرح جدید
تصویب شود.
خوبی  Chapter 11این است که مدیران همچنان شانس این را دارند که سر
کار باشند و شاید بتوانند با تغییر ساختار شرکت به سمت بهینگی و سوددهی
حرکت کنند و برعکس قوانین ابتدایی مجازات نمیشوند .این قانون باعث شده
تا کارافرینان استراتژی برون رفت از بحران را بخوبی دارا باشند و به ایجاد
بنگاههای اقتصادی تشویق شوند.
البته قانون  Chapter 7هم این امکان را میدهد که شرکت منحل شده و
برخالف  Chapter 11بیزنسش تعطیل شده و اموالش به فروش برود و درآمد
حاصل از آن بین طلبکاران تقسیم میشود.
مدیران این حق انتخاب را دارند که بین  Chapter 11و  Chapter 7یکی را
انتخاب کنند.
در چند دهه اخیر درصد باالیی از ورشکستگی از طریق  Chapter 11انجام
شده است .البته بعضی ها به قانون  Chapter 11ایراد میگیرند که باعث شده
تا شرکتهایی که ارزش ادامه حیات ندارند از  Chapter 11سواستفاده کرده
و به اتالف منابع ادامه دهند.
پاسخ به این پرسش از سواالت مورد عالقه پژوهشگران بوده ولی چیزی که
مسلم است این است که قانون جدید ورشکستگی به کارآفرینان امتیاز داده و
مشوق آنها برای توسعه فعالیتهای اقتصادی گردیده است.

www.pccus.org
کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552

کنسرت گروه درناب ساعت  8بعد ازظهر

شنبه  19نوامبر  2016در مرکز ایرانیانIAC

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

جشن شب یلدا با گروه باده و ترانه
شنبه  17دسامبر

در رستوران صوفی ساعت  7بعد از ظهر

Sufi Restaurant
5915 Balboa Ave, San Diego, CA 92111

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

بازار سالیانه کانون فرهنگی ایرانیان

یکشنبه  4دسامبر در محل مدرسه ایرانیان ساعت  10صبح تا  1بعد از ظهر

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

ُجنگ فرهنگی

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان
جمعه  11نوامبر در مرکز ایرانیان ،مجری برنامه علی صدر
جمعه  4دسامبر در مرکز ایرانیان ،مجری برنامه رضا خبازیان

گروه فیلم و گفتگو

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان،
 4دسامبر ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت  7شب در مرکز ایرانیان
 2نوامبر و  7دسامبر

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 پیانو زیر نظر فرید افشاری تلفن1913 :ـ)858( 349

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

جشن روز جهانی کودک یکشنبه  13نوامبر

کالس ها :شعبه  1یکشنبه  11سپتامبر  2016از ساعت  03:9تا  21ظهر
کالس ها :شعبه  2پنجشنبه  8سپتامبر  2016از ساعت  6تا  8بعد از ظهر

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

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود
نظرات مطرح شده در مقاالت ،الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.
و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
Tel (858) 552 9355 • Fax (619) 374 7335
Email: pcc@pccsd.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار
اخباری برای نشریه آینده (شماره  )167مبادرت می ورزد که متن آن از طریق
فکس تا  30نوامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی
تلفن  9355ـwww.iasfund.org)858( 552

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA 92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

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

www.aiap.org

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

بنیاد فرهنگی مهرگان 7000 :ـ )858( 673
جلسات ماهیانه یکشنبه اول هر ماه www.mehrganfoundation.org

خانه ایرانwww.thehouseofiran.com :

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

پایا www.paaia.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
داکیونایت اولین چهارشنبه هر ماه
DOCUNIGHT
First Wednesday of the month
 American Center (IAC) at 7 pmـ at the Iranian

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

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  9355ـ)858( 552

www.ialsn.org
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 1ـ رادار ـ برتری داشتن  2ـمحله و برزن ـ مدت عمر ـ برهان 3ـ رطوبت
ـ قسمت ـ بوییدن ـ پشت سر  4ـ پدر ترکی ـ خواب نیم روزی ـ نفس
خسته  5ـ گیاه پروتیینی ـ سوغات گجرات ـ پرحرفی 6ـ کشور اروپایی
ـ سیاستمدار و یکی از آزادیخواه بزرگ و مبارز هندوستان  7ـ تلخ ـ سود
حرام ـ جابجایی هوا ـ درخت زبان گنجشک  8ـ علم طلسم و جادو ـ
آسانسور  9ـ شخص ـ صد سال ـ هر قسمت از بازی بوکس  10ـ لنگه در
ـ سازمان فرهنگی ملل متحد ـ گله گوسفند  11ـ اسباب خانه ـ دشمن
سخت ـ تخم نهانزا ـ دودمان  12ـ خاک ـ آب منجمد ـ خرد و کوچک
 13ـ غالب شدن ـ جشن ملی ایرانیان.

عمودی

 1ـ گیاهی برای رنگرزی ـ آشتی کردن  2ـ فراری ـ ستاره  3ـ عدد
نخست ـ اشاره به نزدیک ـ اول شخص جمع ـ مردم  4ـ طایفه ای از
اعراب بدوی ـ گلی خوشبو ـ صنم  5ـ نام قدیم سبزوار ـ از بیماری ها ـ
آزاد و رها  6ـ فرشته موکل بر مهر و محبت در ایران قدیم ـ چراغ آویز  7ـ
پایه و بنیاد ـ تاجریزی ـ ماهوت پاک کن ـ شانه  8ـ اعالمیه ـ ظرف شیشه
ای برای شیرینی یا آجیل  9ـ گالبی ـ بیماری پوستی ـ آرنچ  10ـ عنصر
شیمیایی ـ حامی ـ دالور  11ـ میوه تلفنی ـ رود اروپایی ـ محموله ـ
طال  12ـ سوغات کرمان ـ چشم انداز  13ـ تغار گلی ـ داالن و راهرو.
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

شکاف

به کارگردانی کیارش اسد زاده

سینمای اجتماعی چیست؟
در سال های اخیر این موضوع همیشه مطرح می شود که سینمای اجتماعی
ایران رو به رشد است .اما به راستی این «سینمای اجتماعی» چیست و از کجا
پیدا شده است؟ اگر به تاریخ سینمای دنیا نگاهی بیندازیم ،متوجه خواهیم
شد که سینما در سراسر جهان به ژانرها و گونه های مختلف تقسیم می شود.
به عنوان مثال «درام» ژانری از سینما است که کدهای مشخص خود را دارد.
داستان این ژانر معموال تلخ و ناراحت کننده است ،موسیقی همگون با داستان
تم غمگین را تداعی می کند ،در طراحی صحنه معموال از رنگ های تیره و سرد
(قهوه ای ،سبز ،آبی) استفاده می شود و...
مورد دیگر «گونه» ی سینمایی است .به عنوان نمونه «مستند» ژانر سینمایی
نیست و گونه ای از فیلم سازی است .اما «سینمای اجتماعی» نه ژانر است و
نه گونه ،بلکه محصولی است از ایران که به طور مشخص بعد از فیلم «درباره
الی» اصغر فرهادی وارد زبان سینمایی ما شد .اما «درباره الی» فیلم اجتماعی
نیست .درست است که فیلم قصه ای از جامعه ی ایران را روایت می کند ،اما
چنین برداشتی را از هر فیلم ایرانی می توان کرد« .درباره الی» در اصل یک فیلم
درام است ،اما نکته ای که در این جا مهم تلقی می شود قرار گرفتن این فیلم
به عنوان یک الگوی ثابت در سینما است .پس از سال  ۸۸که فیلم اکران شد
و سپس به محبوبیت رسید ،هرسال حداقل ده تا پانزده فیلم همانند «درباره
الی» ساخته شد« .ملبورن»« ،هفت دقیقه تا پاییز»« ،برف»« ،سعادت آباد»،
و«عادت نمی کنیم» تنها چند نمونه از بارز ترین این الگوبرداری است.
الگو بدین شکل است که همگی این فیلم ها با طرحی ساده آغاز می شوند .یک
شروع بدون دغدغه ،بدون مشکل ،و سرشار از روزمرگی های زندگی .بعد از
گذشتن تقریبا نیمی از فیلم ،یک اتفاق عظیم سرنوشت همگی شخصیت های
فیلم را عوض می کند .پایان این فیلم ها معموال باز است .در «درباره الی»
گم شدن/غرق شدن الی سرنوشت همه را تغییر می دهد ،در «هفت دقیقه تا
پاییز» کشته شدن بچه ای در یک تصادف ،و در «سعادت آباد» سقط جنین
مواردی هستند که بار دراماتیک فیلم را به دوش می کشند .اما چیزی که در
همه ی این نمونه ها یافت نمی شود ،واکاوی بدنه ی داستان و رسیدن به یک
نقطه ی عطف خوب و تاثیر گذاراست .قرار دادن اصغر فرهادی به عنوان الگو
زمانی می تواند تاثیر گذار باشد که فیلمساز ساختمان فیلم نامه ،چگونگی شکل
گیری بحران ،و پایان بندی ای را که توسط فرهادی خلق می شود به درستی
شناخته و درک کرده باشد.
«شکاف» کیارش اسدزاده ،به گمان من ،یک نمونه ی غیرموفق سینمای
فرهادی است با این تفاوت که این بار ما با ترکیبی از «درباره الی» و «جدایی
نادر از سیمین» مواجه هستیم .فیلم داستان دو زوج را روایت می کند که هر
کدام ناخواسته دچار مشکلی می شوند که آرامش زندگی شان را مختل کرده و
همگی آنها را به مرز نابودی می برد.
زوج اول به دلیل بیماری زن ،مجبورهستند که بچه دار شوند و زوج دوم در
آستانه ی جدایی نگران تنها فرزند خود هستند .بحران فیلم زمانی رخ می دهد
که اتفاقی ناخوشایند برای فرزند زوج دوم هنگامی که زوج اول مسئولیتش را
برعهده گرفته است پیش می آید .چالش فیلمنامه تا این جای کار خوب است،
یعنی بدون داشتن سکانس اضافی ،فیلم شخصیت های خود را تعریف می کند،
اطالعات کافی در مورد زندگی این دو زوج می دهد ،و بحران را به درستی نمایش
می دهد .اما زمانی که این دو زوج شروع به متهم کردن دیگری می کنند فیلم
لطمه ی بزرگی می خورد .اول این که المان «تکرار» به شدت توی ذوق می زند؛
این که به عنوان مثال ،زوج اول همیشه در یک جای خانه با یکدیگر گفتگو می
کنند ،و یا اگر در محل کارشان باشند در یک نقطه ثابت مشغول جدل هستند .در
این جا دوباره از «درباره الی» یاد می کنم که فرهادی چه ماهرانه از تمام فضاهای
داخلی ویال (آشپزخانه ،حمام ،اتاق ها ،سالن) و از فضاهای خارجی (ساحل،
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دریا ،انباری ،پشت ویال) برای مطرح کردن گم شدن الی استفاده کرده بود .اما
در «شکاف» این قدر پالن ها شبیه به هم هستند که بیننده به تدریج خسته می
شود .تمام فضاهای فیلم – منهای سکانس آخر در بیمارستان که بهترین سکانس
فیلم است – فضاهای سوخته در نظر گرفته می شوند .پایان بندی باز فیلم ،به
جنس فیلم نمی خورد .فیلم در جایی تمام می شود که زوج اول باید تصمیم
خود را برای بچه دار شدن بگیرند .درست در لحظه ی بیان تصمیم ،یک کات
به سیاهی داریم و سپس تیتراژ پایان فیلم را می بینیم که درست تقلیدی است
از پایان بندی فیلم «جدایی نادر از سیمین» ،زمانی که ترمه قرار است بین پدر
و مادر خود یکی را انتخاب کند و درست در لحظه ی فهمیدن تصمیم با پایان
بندی فیلم مواجه هستیم .پایان فیلم فرهادی برای بسیاری از مخاطبان قابل
فهم است ،چرا که تردید ترمه سرچشمه ی تمام اتفاقات فیلم است .در «شکاف»
نیز این تردید قابل فهم است ،اما ای کاش اسد زاده با خالقیت بیشتر مسیر خود
را از فرهادی جدا می کرد.
نقطه ی اوج فیلم اما بازی روان و تاثیر گذارهر دو زوج است .سحر دولتشاهی
که تقریبا در فیلم های آخرش بازی های شبیه به هم ارائه می داد ،این بار در
نقش مادری که به اجبار از فرزند خود دور مانده است به خوبی درخشیده است.
پیچدگی نقش او در سکانس بیمارستان بهتر نمود پیدا می کند و هر بیننده ای
را تحت تاثیر قرار می دهد .هانیه توسلی شک و دودلی زنی را که به اجبار باید
مادر شود به تصویر در آورده است .پارسا پیروزفر و بابک حمیدیان برگ برنده
های فیلم هستند .هر دوی آن ها بازی های روان و یک دستی را از خود به
نمایش گذشته اند ،به ویژه پارسا پیروزفر ،با این که در لحظات کوتاهی در فیلم
حضور دارد اما مخاطب حضورش را در کل فیلم احساس می کند.
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