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یادداشت

علی صدر

اجازه بدهید در ابتدا سال نو میالدی را به شما عزیزان تبریک گفته و آرزو کنم سال  2017سالی پر بار و همراه
با صلح و موفقیت و سالمت برای تان باشد.
سپس سپاسی صمیمانه دارم از دوستان و هموطنان عزیزی که در مراسم بزرگداشت این جانب در پنجم ماه
نوامبر شرکت کردند و یا به وسیله تلفن ،ایمیل و به صورت حضوری مهر خود را ابراز نمودند .امیدوارم لیاقت
این همه محبت شما عزیزان را داشته باشم.
و اما بعد ،در روز هفتم نوامبر اتفاقی در آمریکا رخ داد که اثرات خارق العاده آن نه تنها آمریکا بلکه جهان
را تکان داد .در نتیجه انتخابات سراسری در آمریکا آقای دونالد جی ترامپ از حزب جمهوریخواه رقیب خود
خانم هیلری کلینتون از حزب دمکرات را شکست داد .وی به طور رسمی از بیستم ماه ژانویه به عنوان چهل
و پنجمین رئیس جمهور آمریکا کار خود را آغاز خواهد کرد .همان طور که اطالع دارید ،هر چهار سال در این
کشور انتخابات صورت می گیرد و رئیس جمهور ،گاه از این حزب و گاهی از حزب مخالف ،وظیفه اداره کشور را
به عهده می گیرد .این انتخابات ولی با تمام انتخابات قبلی تفاوتی اساسی داشت و اثرات ناشی از آن می تواند
اقال تا یک نسل ماندگار باشد .این که چطور یک فرد بدون هیچ تجربه ای در امور اجرایی و کشورداری با برنامه
زیرو رو کردن سیستم موجود به سر کار می آید بی سابقه نیست .در بسیاری از انقالب ها و کودتاها چنین
اتفاقاتی می افتد .اما وقوع چنین پدیده ای در آمریکا غیرمترقبه بود .این که آیا آقای ترامپ قادر خواهد بود به
وعده های سیاسی و اقتصادی خود عمل کند یا نه ،این که این وعده ها اصوال چقدر عملی می باشند از عهده
این بحث خارج است .شقه دیگر این واقعه شکست دمکرات ها در کنگره هم بود .آقای ترامپ نه تنها کنگره ای
همسو با خود خواهد داشت که منویات وی را به قانون تبدیل کنند ،بلکه قوه قضاییه و سوپریم کورت را هم با
خود همسو خواهد نمود .بنابراین برای اولین بار در دوران اخیر هر سه قوه در دست یک حزب است و به همین
دلیل است که برنامه های طرح شده از طرف آقای ترامپ می توانند قانون شوند و اثری ماندگار داشته باشند.
جدا از آن که چه بخشی از جامعه ایرانی ـ آمریکایی به آقای ترامپ رای داده و چه بخشی از برنده شدن وی
بسیار ناخرسند است و چه بخشی احیانا اصال در انتخابات شرکت نکرده ،ریاست جمهوری آقای ترامپ تاثیرات
مشخصی بر زندگی روزمره ما و فرزندان ما خواهد داشت .بحث روی برنامه های سیاسی و اقتصادی دولت
ترامپ را به فرصتی دیگر واگذار می کنیم .من در اینجا سعی می کنم تلویحا به جنبه های ملموس اجتماعی
این دولت بپردازم .شاید الزم باشد در این جا به نکته ای دیگر هم اشاره کنم و آن این است که آیا پرداختن به
برنامه های آقای ترامپ در چارچوب مجله پیک که ارگان کانون فرهنگی ایرانیان ـ یک سازمان غیرانتفاعی،
غیرسیاسی و غیردینی ـ جایز است یا خیر؟ پاسخ به این سئوال مثبت است .چرا که آقای ترامپ دیگر کاندیدای
ریاست جمهوری نیست که ما نتوانیم بر له و یا علیه او و یا رقیبش نظری بدهیم .ایشان رئیس جمهور منتخب
این کشور است و سیاست های اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی او چه در داخل کشور و چه در عرصه جهانی در
زندگی روزمره ما و فرزندانمان اثر گذار است و این حق را به ما می دهد که درباره آنان به خصوص آن جا که با
جامعه ایرانی ـ آمریکایی مربوط می شود اظهار عقیده کنیم.
در طول مبارزات انتخاباتی ،در یک سال و نیم گذشته آقای ترامپ با سخنان و رفتار خود در زمینه های زنان،
دگرباشان ،دگراندیشان ،مسلمانان ،مهاجران ،اقلیت های نژادی و ملیتی و بسیاری دیگر نشانه های خطرناکی
را بروز داد .عده ای از طرفداران وی می گویند که وی این سخنان را برای تهییج و ترغیب مردم به کار برده و
سیاست های عملی او اکنون که در راس قدرت قرار گرفته همه گیر و بدون تبعیض خواهد بود .من به نوبه خود
امیدوارم این نظر خوشبینانه درست باشد ولی متاسفانه لیست افراد کابینه آقای ترامپ این نظر را تایید نمی
کند .ما به عنوان مهاجرین غیرسفید خاورمیانه ای ،به عنوان مسلمان (چه مسلمان باشیم و چه نباشیم)،
به عنوان دگرباش و به عنوان دگراندیش زیر ضرب قرار خواهیم گرفت .سوای این ،امکان آغاز جنگ با ایران
به شدت افزایش خواهد یافت .سئوال این است که آیا می شود کاری کرد تا حقوق فردی و اجتماعی ما مورد
تهاجم قرار نگیرد؟ پاسخ به این سئوال هم مثبت است .در نظر داشته باشید که در صورت این تهاجم ما تنها
نخواهیم بود .آزادی های فردی و اجتماعی که ما همه از آن ها برخوردار هستیم آسان به دست نیامده و آسان
هم به زیر پا گذاشته نخواهد شد .امید است که چنین اتفاقاتی رخ ندهد و به اندازه کافی مخالفت و مقاومت
در سنا و مجلس و در سیستم قضایی وجود داشته باشد تا از عملی شدن این سیاست ها جلوگیری کند .ولی
باید هوشیار بود .ما تنها نیستیم .هر چند آقای ترامپ در انتخابات پیروز شده است ولی اکثریت جامعه در
مقابل افکار واپس گرایانه و اعمال نژادپرستانه و افراطی خواهد ایستاد.
در این کشور سازمان هایی وجود دارند که سابقه درخشانی در حمایت از حقوق بشر و حمایت از اقلیت ها و
زنان دارند .باید از هر نظر از سازمان هایی نظیر Planned Parenthood, Amnesty International,
 Human Rights Watch, ACLUو سازمان هایی که مشخصا از حقوق ایرانیان آمریکا دفاع می کنند مثل
 NIACو  PAAIAحمایت کنیم .باید بر روی به نمایندگان مان در کنگره فشار بگذاریم که جلوی تصویب
قوانین نامطلوب بایستند و صلح را پایداری کنند .دوستان عزیز سال های پرماجرایی در پیش است.
						

پیروز باشید.
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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
گزارش جنگ فرهنگی
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 پانزدهم نوامبر 2016
این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای علی صدر برگزار شد .بخش
اول برنامه به گفتگو با خانم فرشته مولوی ـ نویسنده ،مترجم و روزنامه
نگار مقیم تورنتو ،کانادا اختصاص داشت .علی صدر در بخش های
بعدی برنامه با خانم بانو صفایی ـ شاعر اهل اراک و خانم میترا رهبر ـ
خواننده به گفتگو راجع به فعالیت هنری ایشان نشست.
جنگ فرهنگی سن دیگو ـ نهم دسامبر 2016
این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای رضا خبازیان برگزار شد.
مهمان نخست برنامه آقای فریدون معمار ـ شاعر و ادیب مقیم سن دیگو
به بررسی شعر فارسی پرداخت .خانم مریم ایروانیان ـ شاعر و نویسنده
دیگر مقیم سن دیگو مهمان بعدی برنامه بود که کتاب جدید خود «با
همه مردم شهر» را معرفی کرد .آقای سعید کامجو ـ کمانچه و قیچک
نواز مقیم مونترال ،کانادا مهمان دیگر برنامه بود و حضار را به نواختن
قطعاتی بر روی کمانچه دعوت کرد .در بخش دوم برنامه رضا خبازیان با
ریموند رخشانی استاد دانشگاه یو اس سی و مقیم لس آنجلس به گفتگو
راجع به جامعه مدنی ،مشخصات آن و نقش آن در دموکراسی پرداخت.
حضار جنگ نهم دسامبر طی یک رای گیری به اجرای برنامه جنگ در دو
بخش رای داده و نتیجه آرای عمومی بر کوتاه تر نمودن طول هر بخش
برنامه بود.
فیلمووین ـ بیست و هشتم اکتبر 2016
گروه فیلم و گفتگوی کانون فرهنگی ایرانیان برای سال دوم با برگزاری
مهمانی فیلمووین در آخرین جمعه ماه اکتبر با برنامه ای شاد و پر انرژی
از میهمانان مرکز ایرانیان پذیرایی کرد .بسیاری از حاضرین لباس های بدل
از شخصیت های سینمایی ایران به تن داشتند .برنامه شامل مسابقات
مختلف راجع به بازیگران ،کارگردانان ،تهیه کنندگان و موسیقی متن آثار
سینمای ایران ،دو اجرای کوتاه بازیگری ،انتخاب لباس بدل برتر فیلمووین
و پذیرایی شام و دسر بود.
مهمانی فیلمووین جایگزین برنامه ماه نوامبر گروه فیلم و گفتگو شد.
کنسرت علی عظیمی ـ سی ام اکتبر 2016
رادیو گرامافون با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان و ایستا ،علی عظیمی را
به صحنه هنر سن دیگو آوردند .کنسرت علی عظیمی در میوزیک باکس
سن دیگو بخشی از تور «عزت زیاد» این هنرمند بود.
نمایش فیلم ـ دهم نوامبر 2016
در یک تالش مشترک بین فستیوال فیلم پارسی شید و کانون فرهنگی
ایرانیان ،فیلم «عصبانی نیستم» با کارگردانی رضا درمیشیان و بازی باران
کوثری در سینمای لند مارک هیل کرست به روی پرده رفت.
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کنسرت گروه درناب ـ نوزدهم نوامبر 2016
مرکز ایرانیان میزبان گروه درناب به سرپرستی فرهاد بهرامی و با همکاری
کورش تقوی برای اجرای کنسترت  Standing Tallبود .فرهاد بهرامی این
موسیقی را تلفیق جاز و محلی می خواند .گروه درناب با تلفیق موسیقی
ایرانی با موسیقی های غربی از افروکوبن تا جاز ُپ لی فرهنگی ـ هنری می سازد.
بازار سالیانه ـ چهارم دسامبر 2016
بازار سالیانه کانون فرهنگی ایرانیان برای سال دوم و این بار در محل
دبیرستان مانت کارمل و هم زمان با تشکیل کالس های مدرسه ایرانیان
با حضور غرفه های متعدد اجناس و خدمات و پذیرایی با آش و شیرینی
و بازدید شهروندان بسیاری برگزار شد .درآمد این بازار صرف اداره برنامه
های فرهنگی کانون می شود .در همین بازار ،کانون فرهنگی ایرانیان و
صندوق خیریه یک دالر در ماه به جمع آوری کمک های نقدی و غذا برای
پناهندگان سوریه که در شهر سن دیگو اسکان گزیده اند پرداختند .این
کمک ها در محل مرکز ایرانیان به شبکه پناهندگان سوریه در سن دیگو
تحویل داده شد.
کانون فرهنگی از شهروندانی که از بازار سالیانه کانون دیدار می کنند و از
همکاران خود در بازار که با فروش محصوالت و ارائه خدمات خود در این
بازار از کانون حمایت می کنند تشکر می کند.
کانون فرهنگی و بنیاد خیریه یک دالر در ماه از همه دوستانی که در
فصل جشن و تعطیالت فراوانی های زندگی خود را با نیازمندان تقسیم
می کنند ،یک دنیا سپاسگزارند و برای همه شهروندان سن دیگو جشن
و تعطیالت خوشی آرزو دارند.

فیلم و گفتگو ـ چهارم دسامبر 2016
برنامه ماه دسامبر فیلم و گفتگو به نمایش فیلم «دایره زنگی» اختصاص
داشت .این فیلم داستان ماجراهای یک شب و یک روز از زندگی یک
دختر جوان در تهران است .فیلم به نویسندگی اصغر فرهادی و کارگردانی
پریسا بخت آور محصول سال  1386و پر فروش ترین فیلم نوروز  1387بود.
هنرپیشه نقش اول فیلم باران کوثری و حتی هنرپیشگان نقش های دوم و
سوم فیلم از بازیگران بنام سینمای ایران هستند .علی پیروزان از همکاران
گروه فیلم و گفتگو با معرفی فیلم و عوامل آن برنامه را شروع کرد و پس از
نمایش فیلم ،بینندگان به بحث و تبادل نظر در مورد آن پرداختند.
کنسرت حامد نیک پی ـ چهارم دسامبر 2016
سی ماینور و زنگ رکوردز با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان ،حامد نیک پی
و نوازندگانش را در چهارم دسامبر به روی صحنه موزه هنرهای معاصر سن
دیگو در الهویا بردند .کنسرت حامد نیک پی با کارهای جدید با استقبال
سرشار از شور و اشتیاق اهالی سن دیگو روبرو شد.
داکیونات شماره ی  32ـ دوم نوامبر 2016
فیلم مستند «رابطه» ساخته فرناز جمشیدی مقدم ،به پژوهش و
مصاحبه در مورد دغدغه بحران روابط جوانان و مشکالت عاطفی آنها می پردازد.
این فیلم به جشنواره ی «گاهی بر کارگردانان زن ایران» در بروکسل در
سال  2013و جشنواره «فیلم مستند واقعی و غیر واقعی» در آمریکا در
سال  2016راه پیدا کرده است.

داکیونات شماره ی ـ  33هفتم دسامبر 2016
فیلم مستند «اهالی خیابان یک طرفه» ساخته ی مهدی باقری نگاهی
دارد به زندگی تعدادی از اهالی خیابان قوام السلطنه ی سابق و سی تیر
امروز .این فیلم به جشنواره ی فیلم فجر و جشنواره ی زردآلوی طالیی
ارمنستان راه پیدا کرد و در سال  2016برنده ی جایزه ی بهتری کارگردانی
بخش فیلم مستند ایرانی در جشنواره ی فیلم فجر شد.
جلسات هیئت مدیره کانون
جلسات هیئت مدیره ی کانون فرهنگی ایرانیان در تاریخ های نهم نوامبر
و چهاردهم دسامبر در محل دفتر کانون در مرکز ایرانیان برگزار شد.
شب یلدا ـ هفدهم دسامبر 2016
کانون فرهنگی ایرانیان و شهروندان سن دیگو شنبه شب هفدهم دسامبر
شب یلدا را در محل رستوران صوفی و با صرف شام و هنرنمایی گروه باده
و ترانه و هم آوایی مهمانان یلدا جشن گرفتند .جشن شب یلدای کانون
طبق رسم هر ساله محفلی خانوادگی با حضور بزرگ ترها و کوچک ترها و
همراه با موسیقی شاد و زنده است.

DOCUNIGHT

Design: Saeed Jalali

SAN DIEGO

Family Game Night

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

…Backgammon, Bingo, Chess, Ping Pong, and more

فیلم
و گفتگو

اولين يكشنبه هر ماه
در مرکز ایرانیان

Friday
January 20, 2017
6:30 pm-9:30 pm

Documentary films
about Iran or by Iranians
858-552-9355
First Wednesday of the month
Iranian-American Center (IAC) 7pm
858-552-9355

Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

نگرش بیمارگونه
چند هفته است که سعی بسیار کرده ام تا داغ حاصل از انتخابات امسال را
در ذهن و روان خویش کاهش دهم و موفقیتی به دست نیاورده ام.
چگونه شد که مردمان یک جامعه مترقی که هشت سال قبل با حرکتی
تاریخی موفق به شکستن سدهای محکم تبعیض نژادی شد به یک باره
در هم توفید و شخصی را روانه کاخ سفید نمود که گفتار و کردار و رفتاری
چنین غیر دموکراتیک و گاه مشمئز کننده داشت؟
به خوبی می دانم که خوانندگان این صفحه ،انتظار بحث های سیاسی را در
خلوت «زیر نور مهتاب» ندارند و من نیز قصد دارم که نه از دریچه سیاسی
بلکه از منظر انسانی به این مقوله بنگرم.
به گمان من ،در انتخابات امسال موتور پدیده ای قوی در حرکت بود که
چنین نتیجه ای حاصل شد .این پدیده مشکل آشنا و تاریخی «تعصب» بود
که در طول تاریخ بشری مسبب ویرانگری ها و جنگ های بسیار بوده است.
اگر به چهار گروه گوناگون که نقش عمده ای در انتخابات امسال را دارا
بودند بنگریم قادر خواهیم بود که رد پای این «نگرش بیمارگونه» را به
وضوح ببینیم:
گروه اول :جمع قابل توجهی از سفید پوستان که هویت خود را در اثر هجوم
مهاجرین رنگارنگ در خطر می دیدند و با نگرشی بیمارگونه به مسئله
مهاجرت ،با رنگ ها و مذاهب گوناگون می نگریستند .این گروه با رویای
فرستادن یک سفید پوست به کاخ سفید ،به نوعی مصمم شدند تا نتیجه
انتخابات هشت سال گذشته را خنثی نمایند.
گروه دوم :جمع وسیعی از التین تبارهای مقیم که به موقعیت های تثبیت
شده رسیده اند و بیشتر به دنبال تحکیم موقعیت اقتصادی خویش اند تا
ایجاد همین موقعیت برای دیگر همزبانان مهاجر و به اصطالح غیر قانونی
خویش .این گروه نیز به رویای بهبود وضع اقتصادی برای خود و خانواده به
انتخابی دست زده اند که در خیال ،قادر به پر کردن جیب آنان نیز خواهد
بود .آنان صحبت های ضد نژادی را به خود نمی گیرند و آنها را متوجه دیگر
همزبانان خویش می دانند که بر عکس آنان ،به گونه ی غیر قانونی در این
سرزمین سکنا گزیده اند .بر اساس «میهمان چشم دیدن میهمان را ندارد»
این گروه نیز با نگرش غیر متعارف در انتخابات نقش ساز شدند.
گروه سوم :موج عظیمی از هموطنان سیاه پوست که هشت سال قبل به
امید برانداختن «تبعیض نژادی» به پای صندوق های رای هجوم آوردند و با
پی بردن به ریشه دردناک این معضل اجتماعی ،امسال به نشستن در خانه
روی آوردند .آنان نیز با نگرشی غیر معقول و با دیدی از طیف «تعصب» به
این باور رسیدند که «بگذار مرد سفید دمار از روزگار مردان سفید درآورد» که
به قول فروغ فرخزاد «وقتی که من نباشم دیگر چه فرق می کند که باغچه
باشد یا نباشد».
گروه چهارم :افراد مترقی و پر انرژی که گرد کاندیداتوری سناتور کهنسال
تجمع کرده بودند و رفتار غیرمنطقی و غیرمعقول حزب آنان را به خشم
آورده و روانه خانه ها ساخته بود .این قشر عظیم نیز با کوته نگری نشستن
در خانه را برگزیدند تا نتیجه آن شود که شد.
سئوال این که آیا این نگرش بیمارگونه که به نظر می رسد در افکار بشر
امروزی «نهادینه» شده ریشه در نهاد انسانی دارد یا مرضی است اکتسابی
خود جای بحث دارد.
بگذارید مثالی بزنم که خود شاهد آن بودم.
چند ماه پیش فرصتی دست داد تا با نوه پنج ساله خود همسفر شوم .قطار
بیش از حد مسافر داشت و عده زیادی نیز ایستاده بودند« .نیما» کامپیوتر
کوچک دستی خود را به همراه داشت و هر دو گرم در بازی های جالب و
آموزشی کامپیوتر بودیم که چهار عمل اصلی را با روش هایی بسیار جذاب
به کودک می آموخت .در کنار من مردی سیاه پوست با دو فرزند خردسال
خود ایستاده بودند که من متوجه نگاه حسرت بار این دو کودک به صفحه
اعجاب آور کامپیوتر نیما شدم و از وی خواستم تا این صفحه جادویی را با
این دو کودک شریک شود .چند دقیقه بعد هر سه کف قطار نشسته بودند
و صدای خنده و قهقهه آنان فضای قطار را پر کرده بود .سفر به پایان رسید
و هر سه کودک لبخند زنان از هم جدا گشتند .ذهن پرسش گر من در راه
8
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خانه به تکاپو افتاد و از نوه خود خواستم تا آنچه را که در ذهن از دو کودک
همسفر دارد بیان نماید .نتیجه صحبت های وی درس بزرگی برای من بود.
وی از دو کودک همسفر خویش با جمالتی این چنین یاد کرد:
«یکی با مزه تر از دیگری بود».
«یکی کالس پنجم و دیگری کالس دوم بود».
«هر دو برادر بودند».
و هیچ کدام از این جمالت جواب سئوال من نبود .با کمال تعجب او هیچ
گاه به رنگ پوست این دو کودک اشاره نکرد .برای او ،رنگ پوست هیچ نشانی
از جدایی و تفاوت نبود .در ذهن این کودک پنج ساله انسان ها با قد و سن
و با مزه گی می توانستند متمایز شوند نه با رنگ پوست .بر این باورم که
نگاه تعصب آلود نه در نهاد انسان بلکه در سیستم های آموزشی است که در
ذهن کودکان نشانده می شود .بیان جمالتی چون «مکزیکی نفهم ،سیاه
عوضی ،چینی چشم تنگ ،مسلمان ابله ،عرب بیابون گرد» در محاوره های
خانگی ،زمان رانندگی ،سر میز شام و یا گردش های خانوادگی است که
چنین بذر بیماری را در ذهن کودکان می نشاند و آنان را بر آن می دارد که تا
پایان عمر این بیماری مهلک را با خود حمل نمایند و آن را به نسل بعد از
خود نیز منتقل نمایند.
این نگاه بیمارگونه است که در طول تاریخ سوزانده ،ویران کرده ،و سدی محکم
در مقابل سعادت بشری گشته است .وظیفه انسان متفکر امروزی تصحیح
بیان خویش است تا بتواند ذهن خویش را از تکرار جمالت بیمارگونه رهایی
بخشد تا شاید بتوان امید روزی را در سر بپروراند که دنیای انسانی مکانی
دلچسب برای زندگی انواع بشر باشد با هر رنگ و نژاد و اعتقاد.

معرفی و نقد کتاب

نوشین خورسندیان

خاتون در آینه
(تصویر زن در آثار داستان نویسان معاصر ایران)

با انتخاب و مقدمه تورج رهنما

انتشارات کتاب پارسه ،چاپ اول سال 1390

خاتون در آینه با مقدمه ای مفصل در چندین صفحه از تورج رهنما آغاز شده و
سپس در آن ده داستان کوتاه با موضوع «زن» آمده است ،ابتدا پنج داستان از
نویسندگان مرد ایرانی و سپس پنج داستان از نویسندگان زن ایرانی .این داستان
های کوتاه به ترتیب عبارتند از :زنی که مردش را گم کرد (صادق هدایت) ،آرزوی
ساده (صادق چوبک) ،بچه ـ مردم (جالل آل احمد) ،گرگ (هوشنگ گلشیری)،
زنی به ماه عسل می رود (امیرحسن چهل تن) ،به کی سالم کنم؟ (سیمین
دانشور) ،خانه ای در آسمان (گلی ترقی) ،آبی ها (منیرو روانی پور) ،پاییز قمر
(فرخنده آقایی) ،و پس فردا (فریبا وفی).

برگرفته از مقدمه کتاب با تصرف و تلخیص

نویسندگان اروپایی در آثار خود – به ویژه در حوزه ادبیات داستانی ـ مسائلی را مطرح
می کنند که برای ما در درجه نخست اهمیت قرار ندارند ،از جمله مسائلی مانند
مجهز شدن کشورها به سالح های مخرب ،تخریب محیط زیست ،تنهایی انسان و
انحطاط اخالقی .در حالی که در کشورهای جهان سوم بیشتر به مسائلی نظیر فقر،
اختناق ،عدم امنیت ،بی عدالتی و امثال آن پرداخته می شود .این ها موضوعاتی
است که در آثار بیشتر نویسندگان ما هم مطرح می شوند .در آثار اینان است که ما
زندگی مردم کوچه و بازار در گوشه و کنار کشور خود آگاه می شویم و پی
از شیوه
ِ
می بریم که آنان چه اعتقاداتی دارند ،چگونه می اندیشند ،چگونه لباس می پوشند،
چه آدابی دارند و رنج ها و دلخوشی هایشان چیست .پرداختن به این مقوالت در
نویسندگان غربی معموال به عهده تاریخ یا دست کم به عهده رسانه های عمومی
آثار
ِ
است ،نه وظیفه ی ادبیات .از این رو می توان ادعا کرد که در شرق ،و از جمله در
ایران ،ادبیات جنبه گزارشگری یافته و تا حد زیادی جایگزین تاریخ و رسانه های
عمومی شده است .طبیعی است که در آینه ی ادبیات ،تصویر زن نیز بی پیرایه تر
نمایان می شود .نیازی به تاکید ندارد که در نشان دادن این تصویر سهم نویسندگان
زن نیز همان اندازه است که سهم نویسندگان مرد .و شاید هم بیشتر .به ویژه آن که
نویسندگان زن روحیه و عواطف همجنسان خود را بهتر می شناسند .امتیازی که این
ِ
توصیف
نویسندگان دارند ،کمتر در شیوه بیان آن هاست ،بلکه امتیاز آنان بیشتر در
دقیق زندگی ،حاالت و احساسات شخصیت های زن است.
زن ایرانی از قشرهای
در این اثر تا حد امکان کوشیده شده است که تصویری روشن از ِ
مختلف ارائه شود که دست کم از تصاویری که رسانه های عمومی ارائه می کنند،
دقیق تر ،گویاتر و مسلما بی پیرایه تر است .تصویرهایی که در این داستان ها از
شخصیت زنان ارائه می شوند ،با همه شباهت های ظاهری ،متفاوتند.
زبان صادق هدایت اگر چه چندان پیراسته نیست ،از واژه ها ،اصطالحات ،تعبیرات و
ضرب المثل های مردم کوچه و بازار سرشار است .در داستان های کوتاه هدایت زنان
غالبا از طبقات فرودست اجتماع ند .شخصیت های زن در داستان های هدایت از
عشق بویی نبرده اند و تنها گرفتار غرایز خویش ند .از این رو طبیعی است که عشق در
آثار او همیشه به شکست می انجامد .در داستان «زنی که مردش را گم کرد» ،زرین
کاله زنی ساده ،نگون بخت ولی دوست داشتنی است .او بچه به بغل به دنبال همسر
فراری خود می گردد ،مردی خشن که او را شالق می زده .زرین کاله آن قدر تنها
است و آن چنان شیفته شوهرش است که شالق زدنش را هم دوست دارد.
صادق چوبک نویسنده ای است بدبین؛ قهرمانان آثار او (چه مرد و چه زن) نه بدان
قربانی بی عدالتی های اجتماعی اند ،شوربخت و درمانده اند ،بلکه دلیل
سبب که
ِ
فسادپذیر خود آنان است .آنها افرادی بی عاطفه و حیله گرند
عمده ی آن ،سرشت
ِ
که از هم نفرت دارند ،به هم دروغ می گویند و تنها در اندیشه ی منافع خویشند .در
داستان کوتاه «آرزوی ساده» ،نفع شخصی عذرا که به دنبال شوهر است به عینه
دیده می شود.
ِ
زندگی مردم ساده و محروم که قربانی شرایط
توصیف
جالل آل احمد بیشتر به
ِ
ناهنجار اجتماع ند می پردازد .این آدم ها به ناهنجاری ها تن می دهند و
عنوان سرنوشت محتوم می پذیرند .در اغلب داستان های
محرومیت ها را به
ِ
آل احمد موضوعاتی چون فقر ،خشک اندیشی و نادانی بارها تکرار می شوند .در
داستان «بچه مردم» ،مادر به درخواست شوهر دومش ،فرزندی را که از شوهر اول
دارد ،سر راه می گذارد.
در داستان های هوشنگ گلشیری ،راوی نقش مهمی را بازی می کند .کار او از یک سو
کردن راز آنان است .با این شیوه،
کردن دست شخصیت ها و از سوی دیگر پنهان
باز
ِ
ِ
کانون داستان ،به
که گلشیری در به کار بردن آن چیره دست است ،خواننده کم کم به
ِ
ِ
کشف حقیقت ،نزدیک می شود .اما هنر نویسنده به همین جا پایان نمی یابد .او ضمن
زیرکی
این که از حس کنجکاوی خواننده برای شناخت واقعیت استفاده می کند ،با
ِ

تمام تمهیداتی می چیند که او را پیوسته در حالت تعلیق نگاه دارد و تردید او را در باره ی
چیزی که فکر می کند می داند ،برانگیزد .در داستان «گرگ» او با مهارت ،شیفتگی
زنی جوان را به گرگی که از پشت پنجره می بیند به تصویر می کشد .اوج داستان کشتن
گرگ به دست دهاتیان ،و افسردگی و ناپدید شدن زن است.
امیر حسن چهل تن نویسنده ای کنجکاو ،تیزبین و دقیق ،با نثری پیراسته است.
وی در نقل آداب و رسوم ،عشق ،نفرت و حسادت زنان سنتی ایرانی چیره دست
است ،و با توسل به افسانه ها و اسطوره ها ،به فقر فرهنگی و عقاید خرافی می
پردازد .چهل تن در داستان «زنی به ماه عسل می رود» ،بی پرده از عشق نوجوانی
شهید به دختری تازه عروس می گوید.
معمولی
سیمین دانشور ،پیشگام زنان نویسنده ی ایران است .او ضمن گزارش
ِ
نویسنده ،اثری هنری خلق می کند .شکست ،درونمایه ی بیشتر داستان های
دانشور است .داستان «به کی سالم کنم؟» ،داستان تنهایی زن فراش مدرسه است
که دخترش را دست تنها بزرگ کرده و به شوهری ناباب داده است.
در داستان های گلی ترقی شخصیت ها اغلب بیمارگونه ،ناامید ،تنها و ترسخورده،
بیمناک و ناتوانند .موجودات سرخورده ای که با اجتماع پیوند ندارند و مردم را آدم
هایی نادان می بینند که سرگرم مسائل پیش پا افتاده اند .در داستان «خانه ای در
آسمان» ،مهربانو مادری است که تمام توان خود را برای خوشبختی فرزندانش خرج
می کند و فرزندانش غرق روزمرگی ،مادر را مزاحم خود می بینند .این داستان را
می توان با «مرگ در جنگل» اثر شروود اندرسن قابل مقایسه دانست.
موضوع اصلی قصه های منیرو روانی پور غالبا توصیف سرنوشت زنان ساحل نشین
و بیان روحیات و اعتقادات آنان است .زبان داستانی اش گیرا و پرتپش و مملو از
واژه های محلی است .داستان «آبی ها» اثری بدیع از اوست .دریای روانی پور گاه
باشکوه و مهربان و گاه پرتالطم و طوفانی و هولناک است.
فرخنده آقایی نویسنده ای توانا و مستعد در نشان دادن شخصیت و روحیات زن ایرانی
است که سبک گلشیری در آثارش دیده می شود .در داستان «پاییز قمر» ،دو ضربه
هولناک و ناگهانی را در دیالوگی ساده با مهارت و تردستی به خواننده وارد می کند.
فریبا وفی نیز نویسنده ای توانا و مستعد است که در نشان دادن شخصیت و
روحیات زن ایرانی در آثار خود توفیق زیادی دارد .او سبک خاص خود را دارد .در
داستان «پس فردا» ،فریبا وفی ماجرای دختری جوان را که دختری حرامزاده به
دنیا می آورد به تصویر می کشد.
نتیجه این که ادبیات داستانی ما غالبا غم انگیز است و زنان داستانی به دلیل
موقعیت اجتماعی خود از این قاعده مستثنا نیستند .قدم بعدی رسیدن به فضای
روشن و شادی بخش در ادبیات داستانی و خصوصا زنان داستانی است.
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برف

گردآوری از سعید نوری بوشهری
پاییز رفت و زمستان آمد .شاید پاییز «بهار عاشقان» باشد ولی از خود می
پرسم زمستان کدام حس و کدام اندوه فروخورده را در خود می پروراند ،در
پیله ای از سرما ،و آیا واژه ها می توانند در بلور یخ و برف و باد و بوران جان
سالم به در برند و از خاک پروجود شاعر سر زنند .پاسخ این پرسش را در چند
دم گرم تان
شعر از بزرگان شعر می جویم .در این جستجو همراه باشید تا با ِ
زمستان را با هم سر کنیم.

ارباب زمستان

زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را
ولیکن پوست خواهد کند ما یک ال قبایان را
ره ماتم سرای ما ندانم از که می پرسد
زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را
به دوش از برف باالپوش خز ارباب می آید
که لرزاند تن عریان بی برگ و نوایان را
به کاخ ظلم باران هم که آید سر فرود آرد
ولیکن خانه بر سر کوفتن داند گدایان را
طبیب بی مروت کی به بالین فقیر آید
که کس در بند درمان نیست درد بی دوایان را
به تلخی جان سپردن در صفای اشک خود بهتر
که حاجت بردن ای آزاده مرد این بی صفایان را
به هر کس مشکلی بردیم و از کس مشکلی نگشود
کجا بستند یا رب دست آن مشکل گشایان را
نقاب آشنا بستند کز بیگانگان رستیم
چو بازی ختم شد بیگانه دیدیم آشنایان را
به هر فرمان آتش عالمی در خاک و خون غلطید
خدا ویران گذارد کاخ این فرمانروایان را
به کام محتکر روزی مردم دیدم و گفتم
که روزی سفره خواهد شد شکم این اژدهایان را
به عزت چون نبخشیدی به ذلت می ستانندت
چرا عاقل نیندیشد هم از آغاز پایان را
حریفی با تمسخر گفت زاری شهریارا بس
که می گیرند در شهر و دیار ما گدایان را
سید محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) ـ گزیده غزلیات

در فواید خاموشی

یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی برو بگفت .فرمود تا جامه ازو برکنند
و از ده بدر کنند .مسکین برهنه به سرما همیرفت ،سگان در قفای وی افتادند
خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند در زمین یخ گرفته بود عاجز شد.
گفت این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشادهاند و سنگ را بسته .امیر از
غرفه بدید و بشنید و بخندید گفت ای حکیم از من چیزی بخواه .گفت جامه
خود میخواهم اگر انعام فرمایی
رضینا ِمن نوا ِل َ
حیل.
بالر ِ
ک َ
امیدوار بود آدمى به خیر کسان مرا به خیر تو امید نیست ،شر مرسان
ساالر دزدان را برو رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی برو مزید کرد
و درمی چند.
گلستان سعدی ،باب چهارم
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زردها بی خود قرمز نشده اند
قرمزی رنگ نینداخته است
بی خودی بر دیوار.
صبح پیدا شده از آن طرف کوه ازاکو اما
وازانا پیدا نیست
گرته ی روشنی مرده ی برفی
همه کارش آشوب
بر سر شیشه ی هر پنجره بگرفته قرار.
وازانا پیدا نیست
من دلم سخت گرفته است از این
کش روزش تاریک
میهمان خانه ِی مهمان ِ
که به جان هم نشناخته انداخته است:
چند تن خواب آلود
چند تن ناهموار
چند تن ناهشیار.
نیما یوشیج ،ماخاوال (این شعر در ماخ اوال عنوان ندارد)

برف

برف نوِ ،
ِ
برف نو ،سالم ،سالم!
بنشین ،خوش نشستهای بر بام.
ِ
امید سپید!
پاکی آوردی ــ ای
همه آلودهگیست این ایام.
ِ
راه شومیست میزند مطرب
تلخواریست میچکد در جام
اشکواریست می ِ
کشد لبخند
ننگواریست میتراشد نام
شنبه چون جمعه ،پار چون پیرار،
نقش همرنگ میزند رسام.
ِ
مرغ شادی به دامگاه آمد
ِ
به زمانی که برگسیخته دام!
جای دشت افتاد
ره به
هموار ِ
ْ
ای دریغا که بر نیاید گام!
ِ
خاک مرگ نشست
تشنه آنجا به
کآتش از آب میکند پیغام!
حاصل آن زمان آمد
کام ما
ِ
ِ
که طمع بر گرفتهایم از کام...
خامسوزیم ،الغرض ،بدرود!
تو فرود آیِ ،
برف تازه ،سالم!
			

اندوه تنهایی

پشت شیشه برف می بارد
پشت شیشه برف می بارد
در سکوت سینه ام دستی
دانه اندوه می کارد
مو سپید آخر شدی ای برف
تا سرانجامم چنین دیدی
در دلم بارید ...ای افسوس
بر سر گورم نباریدی
چون نهالی سست می لرزد
روحم از سرمای تنهایی
می خزد در ظلمت قلبم
وحشت دنیای تنهایی

احمد شاملو ،باغ آینه

منصور جابری از دوستان فیس بوک من است ،ساکن ملبورن استرالیا .یادم
نیست چگونه و به چه بهانه ای با هم دوست شدیم .می دانم همشهری من
است و همین شاید برای شروع و بقای یک دوستی کافی باشد .اما او عالوه
بر آن ،به فرهنگ و ادبیات هم عالقه مند است .دستی هم در داستان نویسی
و شعر دارد .در این شماره شعری از وی به نام «کالن شهر» را به خوانندگان
عزیز تقدیم می گردد:

دیگرم گرمی نمی بخشی
عشق ،ای خورشید یخ بسته
سینه ام صحرای نومیدیست
خسته ام ،از عشق هم خسته
غنچه شوق تو هم خشکید
شعر ،ای شیطان افسونکار
عاقبت زین خواب دردآلود
جان من بیدار شد ،بیدار

کالن شهر
کالن شهر
با خلوت خیابان ها
و سکوت گنگ پیاده روها
با غربت تلخی که نهفته در هر کوچه
و درهایی سخت بسته شده
در خواب است
باد ،اما
تازیانه می زند بر شب
ِ
شب سیاه
به
خلوت ِ
زوزه اش مرثیهای سراپا درد...
روح این شب به درد آغشته

بعد از او بر هر چه رو کردم
دیدم افسون سرابی بود
آنچه می گشتم به دنبالش
وای بر من ،نقش خوابی بود
ای خدا ...بر روی من بگشای
لحظه ای درهای دوزخ را
تا به کی در دل نهان سازم
حسرت گرمای دوزخ را؟

عزادار این شب اما کیست؟
که نخوانده مرثیه ،سیه پوش است...
از صفحه فیس بوک منصور جابری
			

دیدم ای بس آفتابی را
کاو پیاپی در غروب افسرد
آفتاب بی غروب من!
ای دریغا ،درجنوب! افسرد
بعد از او دیگر چه می جویم؟
بعد از او دیگر چه می پایم؟
اشک سردی تا بیفشانم
گور گرمی تا بیاسایم
پشت شیشه برف می بارد
پشت شیشه برف می بارد
در سکوت سینه ام دستی
دانه اندوه می کارد
			

فروغ فرخزاد ،دفتر شعر دیوار

برف شبانه

بی صدا شب تا سحر
یاران خود را خواند و گرد آورد
جا به جا
در راه ها
بر شاخه ها
بر بام گسترد
صبحگاهان
شهر سر تا پا سیاه از
تیرگی های گنهکاران
ناگهان چون نوعروسی در پرندین پوشش پاک سپید تازه
سر بر کرد
شهر اینک دست نیروهای نورانی است
در پس این چهره تابنده
اما
باطنی تاریک دودآلود ظلمانی است
گر بخواهد خویشتن را زین پلیدی هم بپیراید
همتی بی حرف همچون برف می باید
فریدون مشیری ،دفتر شعر لحظه ها و احساس
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ISSD News

by: Kian Kalantar

Universal Children's Day
On the 13th of November, 2016, ISSD, Dollar a Month
Fund (DMF) and Child Foundation celebrated Universal

Children's Day. Students ate food, played games, and
watched a magic show. But beyond all the celebration,
I truly believe that this lesser known holiday is one of
the most important. Every time we make a decision, the
world changes not just for the present, but for the
future as well. Take the presidential election: Adults
voted and made the choice to make Donald Trump our
leader now. But the wars he starts (and ends), the deals
he makes, will affect the children of the world for
decades after his term is over. International Children's
Day is important because it takes a moment to appreciate the people who will inherit our planet. Most of all,
however, it reminds us to make responsible choices that
our children will thank us for.

PCC BAZAR
Merriam  ـWebster defines a bazaar as "a market (as in
the Middle East) consisting of rows of shops or stalls
selling miscellaneous goods" (www.merriam  ـwebster.
com). But really, bazaars serve as so much more than
just a marketplace. They are centers of culture, life,
and information.
At ISSD's December 4th bazaar, people enjoyed wonderful Persian food, listened to Iranian music, and discovered the significance behind our culture's art. I had
the opportunity to speak with Peyk's Shahri Estakhry,
and ask her why these cultural meetings are so important to our community. "It's really important, no matter
where we live, to remember our heritage." Mrs. Estakhry
commented. "I love seeing us grow as a community...our
children experiencing their cultural background...they
are beginning to see so many things with these cultural
events. This instills within the children, the young people,
the values that we, the older generation, experienced
firsthand."
As you can see, bazaars bring people together through
the sharing of culture, art, and more. The one held at
ISSD was no different. In conclusion, I urge people to
embrace their culture and share it with the community.
A bazaar is just one of many great ways to do just that.

،بچه ها سالم
 ایرانیان آخرین شب از.هوا سرد شده و فصل زمستان در راه است
فصل پاییز که بلندترین شب سال است را شب چله بزرگ یا شب یلدا
 ایرانیان در این شب با خانواده و.می نامند و آن را جشن می گیرند
 شعر می خوانند و، قصه می گویند،دوستان دور هم جمع می شوند
 از خوردنی های مرسوم در جشن شب یلدا.شب زنده داری می کنند
. انار و آجیل شیرین یلدا اشاره کرد،می توان به هندوانه
اخبار مدرسه
مدرسه ایرانیان سن دیگو و بنیاد کودک و خیریه یک دالر در ماه روز
 روز جهانی کودک را در محل مدرسه ایرانیان، ماه نوامبر13 یکشنبه
 بعضی بچه ها برنامه های شادی تدارک دیده بودند.جشن گرفتند
 مسئولین مدرسه نیز با پیتزا و.که برای دوستان خود اجرا کردند
.نوشیدنی از همه پذیرایی کردند
200 پروژه

200 امسال هم دانش آموزان مدرسه ایرانیان فعاالنه در گلریزان پروژه
 این، دالر جمع آوری کردند3600 شرکت کردند و در مجموع بیشتر از
 بچه خیابانی را برای یک سال10 به این معنی هست که می توانند
.تامین کنند

شب پنجشنبه پانزدهم دسامبر و روز یکشنبه هیجدهم دسامبر هم
.دانش آموزان مدرسه ایرانیان یلدا را در صحن مدرسه جشن گرفتند
 به شما2017  تعطیالت کریسمس و سال نوی مسیحی،بچه های عزیز
.حسابی خوش بگذرد
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آشنایی دانش آموزان مدرسه ایرانیان با جغرافیای ایران
6 کارهایی از دانش آموزان کالس فارسی

ISSD, Dollar a Month Fund (DMF)
and Child Foundation
celebrated Universal Children's Day

ISSD Yalda celebration

ISSD celebrated
Universal Children's Day
13 1395  بهمن ــ اسفند167 شماره

ISSD Dance Academy performing
at House of Iran, Balboa Park San Diego

www.issd.pccsd.org

follow us in Facebook

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.

ایدویوکراسی چیه؟
قابیل :چی فکر می کردیم چی شد؟ می دونم که هنوز حالت خرابه از نتیجه
انتخابات .واسه همین یکی دو هفته تنهات گذاشتم .ولی خب مث این که بهتر
شدی ،حاال یا عادت کردی یا از مرحله انکار به قبول رسیدی .من با وجود این
که این نتیجه رو انتظار نداشتم و خیلی سورپرایز شدم ،ولی خوشبینم .از این
که سنا و هاوس دست جمهوریخواها موند خوشحالم .چون اصال امید نداشتم!
حاال سوپریم کورت هم دوباره بر می گرده به وقت اسکولیا ،اونم خوبه ،یعنی
اقال همه چی یه دسته .به برنامه های ترامپ اصلن اعتماد ندارم ولی امیدوارم
اونایی که با تجربه ان و دست شون تو کاره کمک کنن و کارا رو پیش ببرن.
هابیل :آره ،تو از جنبه مثبت می گی چی فکر می کردی چی شد ،من از اون
ور که همه چی زیر و رو شد .زلزله ای اومد که هنوز تا آروم بگیره و همه چی
سر جاش بشینه معلوم نمی شه چقدر خرابی به بار آورده .اینم الکی می گی که
به آینده خوشبینی .تو آدم عاقلی هستی .هیچ آدم عاقلی نمی تونه با این تغییر
و زیر و رو شدن خوشبین باشه .تو می دونی ایدیوکراسی چه جور حکومتیه؟
قابیل :نه نشنیده بودم ولی می تونم حدس بزنم کجا داری باش می ری.
هابیل :حدست درسته .رژیم ترامپ نمونه بارز ایدیوکراسی خواهد بود .یک رژیم
ارتجاعی که با معیارهای عقالنی و علمی هیچ رابطه ای نداره .من آن چنان از
نتیجه انتخابات ضربه خوردم که واقعا تا چند روز حالم بد بود .حالتی داشتم
انگار رفیقم یا یکی از نزدیکانم مرده باشه .از خودم تعجب می کردم که چرا
نتیجه انتخابات باید این قدر شخصی باشه .فکر می کردم اشکال مال منه ولی
دیدم خیلی ها همین جوری ان .دخترام گریه می کردن .همش می گفتن چه
بالیی سرمون می آرن؟ می فرستنمون ایرون یا زندون .هر جور می تونستم
بهشون دلداری می دادم .می دونی اصال مساله این نیس که تو انتخابات طرف
مهاجر،
زن ،ضد
ِ
تو باخته .مسئله اینه که آدم چطوری به یه همچی شخص ضد ِ
ِ
باز ،بی سواد ببازه .خب ما به حضرت ریگان ،جورج
نژادپرست،
متجاوز ،حقه ِ
ِ
بوش پدر و پسر هم باختیم .می تونستیم به مک کین و رامنی هم ببازیم ولی
این یه پدیده دیگه ایه .من خیلی نگرانم چه از لحاظ اوضاع داخلی و سیاست
های راست افراطی و چه از لحاظ سیاست های نظامی گری و ماجراجویانه
خارجی.
قابیل :ببین منم به ترامپ رای ندادم .ولی تو خودت می دونی که این سیستم
اس و قس داره که یه نفر نمی تونه تاثیر زیادی روش بذاره ،اگر
طوری قوی و َ
هم بذاره کوتاه مدته .بیا سعی کن بدبینی رو بذاری کنار و مثبت بهش نیگا
کنی ،چون اآلن که دیگه کاری ازت ساخته نیس .ببین همون شب که نتایج
اعالم شد همه پیش بینی می کردن که بازار سهام شش هفت درصد سقوط
کنه .خب چی شد که از همون روز تا حاال نه تنها سقوط نکرده باالتر هم رفته،
حتی رکورد هم زده؟ خب واسه اینه که یه برنامه هایی رو ترامپ اعالم کرده که
واسه اقتصاد خوبه .مالیات ها رو می خواد کم کنه .مالیات شرکت های بزرگ
و کارخونه ها رو کم می کنه که توی همین آمریکا بمونن و کار تولید کنن .قراره
یه ترلیون دالر توی زیر ساخت کشور خرج کنه .می دونی یعنی چی؟ می دونی
14
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چقدر کار تولید می کنه و چقدر اقتصاد و راه می اندازه؟ مگه این همونی نبود
که دمکرات ها می خواستن .خب به طرف یه امکان بده ،ببین می کنه این کارا
رو یا نه .توی این هشت سال مگه اوباما چکار کرد؟ می دونم می خوای بگی
کنگره جلوی کاراش رو گرفت .خب االن دیگه همه از یه جنسن .دیگه عذر و
بهونه ندارن .بذار ببین چکار می کنن.
هابیل :آره می دونم این کشور سیستم داره ،اونم رو اساس کاپیتالیسمه و
همیشه افراد اثرشون محدود بوده .ولی این خیلی با اونای دیگه فرق می کنه.
این اون بلوغ فکری رو نداره .من آدم بدبینی نیستم .اگه هرکاری به نفع مردم
بکنن من ازش حمایت می کنم .می دونم همه حمایت می کنن .منم سعی
می کنم خوشبین باشم .می گن اون مزخرفاتو که توی دوران کمپین می زد
واسه جلب آدمای اون تیپی بوده .حاال که رئیس جمهور شده اون حرفا رو داره
کنار می ذاره و به قول خودش می شه رییس جمهور همه مردم .ولی کابینه
اش رو دیدی؟ دیدی چه آدمای افتضاحی مصدر کار دارن می شن؟ من هنوز
بعد از این همه مدت هر وقت اسمشو میشنفم یا جایی می بینم ،امیدوارم یکی
منو از خواب و این کابوس بیدار کنه .این آدم خطرناکیه .یه آدم خودشیفته
که به حرف کسی گوش نمی ده .هرکی می خواد با اون کارکنه باید حرفا و
کارای اونو تایید کنه واال کنارش می ذاره .مگه ما از این رهبرای نارسیست و
پوپولیست کم دیدیم؟ اصلن مگه ما خودمون از دس یه همچین رژیم و آدمایی
در نرفتیم؟ دوباره باید گرفتارشون بشیم؟ توی جهان سوم پره از این پدیده ها.
طرف بدترین حرفارو در مورد زن ها می زنه و در مورد مهاجرین و مسلمونا
اون حرفا رو می زنه ،حاال حرفاش هیچی ،اعمالش توی تمام عمرش چی؟
این همه اتهامات کاله برداری ،تجاوز روی طرفداراش اثر نمی ذاره .هر کدوم
از این حرفا و اتهامات هر کسی دیگر رو خونه نشین می کرد ،ولی پنجاه و دو
درصد زنای سفید پوست بهش رای می دن .وقتی خودش می گه اگه من برم
توی خیابون پنجم نیویورک اسلحه بذارم توی کله یکی و اونو بکشم بازم نظر
مردم دربارم عوض نمی شه ،درست می گه .این خیلی خطرناکه! شخصیت
پرستی همینه دیگه .همه دنیا داد می زدن که ترامپ خطرناکه ولی این همه
بهش رای دادن .رژیم های فاشیستی همین جوری درس می شن .دیگه بدتر
از همه این که چهل و هشت درصد مردم اصال رای ندادن .توی خیلی جاهای
دنیا مردم زیر گلوله و خمپاره می رن رای می دن .اون وقت اینجا نزدیک نصف
مردم اصال واسه شون مهم نیست چه بالیی سر خودشون و سر بقیه می تونه
بیاد و نمی رن رای بدن.
قابیل :آره خیلی دردناکه که این همه آدم رای ندادن ولی تو هم خیلی سخت
می گیری .آخه مگه می شه این کشور فاشیستی بشه؟ آمریکا بزرگ ترین و قوی
ترین کشور دنیا ،آخه واسه چی فاشیستی بشه؟ فاشیسم از توی بحران و بن
بست اقتصادی بیرون می آد .تو که اهل تاریخی ،یه خورده تاریخ رو بخون .بهت
قول می دم واقعیت های سیاسی و اجتماعی باعث بشه ترامپ اون حرفا رو کال
بذاره کنار .این مسئله دیوار کشیدن و بیرون کردن یازده میلیون مکزیکی و یا
شناسایی و جمع کردن مسلمونا اصلن عملی نیس! اگر هم بخواد نمی تونه!
حاال فوقش اونایی که واسه این جور چیزا بهش رای داده بودن ناامید می شن.
خب بشن .اونا که دیگه قدرتی ندارن .ترامپ به اون چه می خواسته رسیده.
همه انتخاباتا همین جوریه .کاندیداها یه حرفایی می زنن و بعد هم می زنن
زیرش .دلیل هم میارن که نشد .همیشه همین جوری بوده.
ولی با این موفقیت ،جمهوریخواها دیگه میخو کوبیدن .اآلن همه چی دست
اوناس .نه تنها سه تا قوا دست شونه بلکه سی و هشت ایالتم دست اوناس.
یادمه پیش از انتخابات می گفتی حزب جمهوریخواه رو به نابودیه و باید خودشو
از پایه بسازه و این جور چیزا .پس چی شد؟ اآلن همینا رو باید درباره دمکراتا
گفت.
هابیل :ببین ،قبول کن که ترامپ حزب جمهوریخواه رو نجات داد .در حالی که
رهبرای حزب از اون فاصله گرفته بودن و خیلی هاشون یه جنبش ضد ترامپ
راه انداخته بودن .ترامپ جمهوریخواه نیس .درسته که خیلی از سیاست هاش
راسته و بیشتر به جمهوریخواه ها می خوره ولی در واقع اون باعث شد که مردم
طرفدارش پای صندوق برن و به تیکت جمهوریخواه رای بدن .بنابراین فکر نکن

بحران تموم شده .اصال خیلی چیزا هنوز معلوم نیس .معلوم نیس که تی پارتی
ها با بقیه حزب کنار بیان .این یه پیروزی موقته .این که دمکراتا خراب کردن
هم حرفی درش نیست ولی با هاش برخورد خواهند کرد ،به موقعش .این که
رهبری حزب سندرز رو به نفع هیلری کنار زد ،این که چرا یه همچی معاونی
واسه هیلری گذاشتن ،این که چرا تو بعضی ایالت ها اصال نیرو نذاشتن ،چرا با
وال استریت خط کشی نکردن ،چرا کارگرای سفید پوست ایالت های مرکزی رو
ـ که به اوباما رای داده بودن و حاال کارشونو از دست داده بودن ـ درنیافتن
و خیلی چراهای دیگه رو بهش برخورد می کنن ،ولی به موقعش .به نظر من
این شوک باعث می شه بدنه حزب دمکرات بدون خجالت به چپ کشیده بشه
و تو دو سال آینده با رو شدن دست ترامپ و جمهوریخواه های کنگره بتونن
سنا و حتی هاوس رو پس بگیرن و بعد از چهار سال هم کاخ سفید رو ،و خرابی
های این چهارسال رو درس کنن .یادت نره که هر وقت جمهوریخواه ها توی
کاخ سفید بودن اوضاع اقتصادی و خارجی خراب شده .این دفه هم همین
طوری می شه ،منتهی خیلی بیشتر .اآلن وقت اونه که دمکرات ها که توی
هاوس و سنا هستن جلوی تصویب قوانین ضد مردمی رو بگیرن ،جلوی جنگ
افروزی رو بگیرن .بقیه فعال ها هم در همه مجامع جلوی حرکتای نژادپرستانه
و فاشیستی وایسن و مردم رو به حرکت در بیارن .یادت نره جمهوریخواها هنوز
هم در اقلیتن .هیلری کلینتون  3میلیون از ترامپ بیشتر رای آورده .این چهار
سال رو براتون آسون نمی کنیم .ما نبرد رو باختیم ولی جنگ رو نباختیم.
قابیل :خوبه که بعد از این ضربه هنوز امیدواری و شعار می دی .تا حاال که همه
نظراتت غلط از کار دراومده .شرط می بندم این پیش بینی های خوشبینانه
تم غلط از کار در می آد .به نظر منم دمکراتا به چپ کشیده می شن و با این
کار دیگه همین موقعیت نیم بند شونم از دست می دن .اکثر مردم آمریکا به
چپ رای نمی دن!
هابیل :اشتباه می کنی ،راه دیگه ای نیست .دیدی سندرز چه جمعیتی رو
به حرکت در آورد؟ ترامپ و سیاست هاش باعث می شه مردم دنبال آلترناتیو
برن .همین باعث می شه که جوونا برن توی سازمان ها و ارگان های محلی
و والیتی شرکت کنن و تغییر رو از پایین شکل بدن ،این شکست می تونه پایه
پیروزی های بعدی باشه.
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گزارش برنامه بزرگداشت آقای علی صدر

تنظیم :رضا خبازیان

شنبه پنجم نوامبر امسال ،جامعه فرهنگی سن دیگو همت گمارد و با استقبالی
شایان تقدیر ،مراتب سپاس خود را از زحمات بی دریغ آقای علی صدر ابراز داشت.
این برنامه که به دعوت جمعی از دوستان و همکاران آقای علی صدر برنامه
ریزی شده بود در سالن اروین جاکوب کوالکام برگزار شد.
آقای م .دوستدار ،یکی از یاران جامعه فرهنگی سن دیگو نیز همت نمود و
گزارشی مشروحی از این برنامه را به دفتر کانون فرهنگی سن دیگو فرستاد که
بخشی هایی از آن نیز در این مجموعه آورده شده است.
«به گمان من ،در سنت ما ،خسته نباشی گفتن ها کم سابقه و از این بابت در
خور تامل است .شاید به این دلیل که از دیر باز این نگره و نظر وجود داشته
است و دارد که زندگی آدمی ،به راستی ،تنها هنگامی به نحو قطع و یقین قابل
داوری است که طومار کار او بسته و درنوردیده شده باشد».
موجب خرسندی بسیار است که جامعه فرهنگی ایرانی در خارج از کشور به درجه ای از
کفایت فکری رسیده است که با صرف انرژی و پرداخت کمک مالی ،امکان برگزاری
چنین برنامه هایی را ممکن می سازد .قدردانی از زحمات یک یار فرهنگی نه تنها
فرد مورد نظر را شادمان می سازد بلکه این امید را در جامعه رشد می دهد تا دیگران
نیز به انجام چنین امور عام المنفعه ای بیش از پیش عالقمند گردند.
حضور جمعیت کثیری از افراد جامعه فرهنگی سن دیگو رنگ و جالی ویژه ای
به برنامه بزرگداشت داده بود و جای دارد که از آنان و دیگر دوستانی که هریک
اجرای بخشی از برنامه را به دوش داشتند سپاس خود را ابراز داریم ،به خصوص
از آقای امیر گوهری که پذیرایی را به عهده داشت و خانم رویا خورسندیان که
در امر گل آرایی زحمات بسیار کشیده بود و آقای حسام عابدینی که امر ویرایش
ویدیوهای پخش شده در برنامه را با استادی تمام انجام داده بود و سرانجام از
آقای آرش طبی که عکاسی و فیلمبرداری مراسم را به عهده داشت.
«آن چه نمی توانست از چشم پنهان بماند ،حضور جوانانی از نسل دوم و حتا
سوم بود .جمعی سرشار از شادابی جوانی ،همراه با وقار و ادب ذاتی ایرانی
که در برابر در ورودی برای خوش آمد گویی به دعوت شدگان ،با آن لهجه های
شیرین و شکالتی فارسی ـ انگلیسی شان که نشان از استمرار حضور پرمایه و
پایدار جامعه ایرانی ،در آینده این سرزمین داشت».
آغاز گر برنامه ،سرود «ای ایران» بود که با تصاویر به یاد ماندنی دانش آموزان مدرسه
ایرانیان سن دیگو در طی بیست سال گذشته تزیین شده بود .سپس مجری برنامه،
رضا خبازیان ،سخنانی در دلیل برگزاری چنین برنامه هایی ایراد نمود:
«در درون آدمی دو نیروی شگرف خفته است .یکی عشق می آفریند ،می
سازد و آباد می کند .دیگری نفرت می بارد و ویران می نماید .همت انسان در
سفر به درون خویش و فعال ساختن یکی از دو نیرو است که یا شخص را الیق
سپاسگزاری می نماید و در صدر می نشاند و یا در قعر تاریخ قرارمی دهد .ما
امروز با پدیده عشق روبرو هستیم».
16
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محور برنامه در راستای جواب به این سئوال بود که چگونه فردی از افراد جامعه
فرهنگی ما می تواند به انرژی زایدالوصفی دست یابد تا سرمنشا خدماتی ارزنده
و در عین حال متفاوت گردد .برای جواب به این سئوال ویدیوی گفتگو با خانم
لودمیال صدر ،همسر آقای علی صدر ،پخش شد که به تفصیل از عشق و عالقه
ایشان به امور فرهنگی جامعه حکایت داشت.
در ادامه برنامه پیام استاد حسین علیزاده ،هنرمند بنام و ارزنده ایران عرضه
شد که خود در طی مسافرت های متعدد به شهر ما شاهد فعالیت های بارز
آقای صدر بوده اند.
«آن چه علی صدر انجام داده است را نمی توان رنج نامید بلکه حاصل ذوق و
شوق وی و عشقی که به انجام امور فرهنگی داشته است .همچنین خوشحال
از این که جامعه ایرانی به این مهم توجه داشته است».
سخنان خانم شهری استخری ـ بنیانگذار مدرسه ایرانیان ،آقای ارسالن
دادخواه ـ بنیانگذار انجمن متخصصین ایرانی ،و آقای کورش تقوی ـ هنرمند
همشهری نیز هر یک به نوبه خویش بازگو کننده تاثیر مثبتی بود که آقای علی
صدر در پیشبرد اهداف فرهنگی بر جامعه ما گذاشته است.
شهری استخری:
«علی صدر را به خاطر نگرش کار ساز و انرژی بی سابقه اش تقدیر می کنم.
قدرت رهبری و اداره امور فرهنگی وی امری است شگرف و بسیار ارزنده».
ارسالن دادخواه:
«زبان ،وسیله انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است که هویت می آفریند
و اعتماد به نفس را باال می برد تا شخص در جامعه انسانی مثمر ثمر گردد.
کوشش بی دریغ علی صدر در مدیریت مدرسه ایرانیان که ضامن بقای هویت
در نسل های بعدی است ستودنی است».
کورش تقوی:
«انسان زمان محدود و معینی برای زیست دارد .نکته مهم طرز زیستن در این
فاصله است.علی صدر برای دیدن نتیجه در کوتاه مدت نیست که این بار را
به دوش می کشد بلکه اعتقاد وی به بازده دراز مدت آن است که وی را به
حرکت وا می دارد».
ادامه برنامه به پخش ویدیوی گفته ها و نظرات گروه بسیاری از شهروندان سن
دیگو بود که سخن از تاثیر فعالیت های آقای صدر در جامعه داشت و پیام های
ارزنده ای که هر یک در سپاس و قدردانی از این زحمات بیان داشتند.

در بخش بعدی ،هنرجویان مدرسه ایرانیان رقص زیبایی را به حاضرین
هدیه نمودند و به جالی برنامه بزرگداشت افزودند .جای دارد از خانم ها
آیال درفشاندار ،کیمیا جاللی و آتوسا امامی برای اجرای زیبای این رقص
سپاسگزاری نماییم.
شرکت خانم ها ترنگ اسدی و شقایق هنسن و آقایان آریا فانی و سینا ذبیحی
ـ به عنوان جوانانی که زندگانی حرفه ای خود را متاثر از آشنایی و همکاری
با آقای علی صدر می دانستند ـ از بخش های قوی و تاثیرگذار برنامه بود.
ترنگ اسدی و آریا فانی:
«تاثیرات سرنوشت سازی از جمله تاثیر دل سپردگی را از علی صدر آموختیم.
عالقه وافر وی به روش مندی باعث شد تا هر دوی ما حرفه آینده خود را
تدریس بدانیم».

مسیح طیبی:
«علی صدر سرمایه اجتماعی ماست که در کنار سرمایه گذاری های خانوادگی
و شغلی با از خودگذشتگی بسیار به جامعه خویش می اندیشد .برای من،
علی صدر سنبل درایت و انرژی مثبت است که هیچ گاه از چهارچوب محکم
اعتقادی خود تخطی ننموده است».
در پایان هدیه ارزنده ای که با همیاری جامعه فرهنگی سن دیگو تهیه شده بود به
خانواده صدر تقدیم شد و جلسه با سخنان تشکر آمیز آقای صدر به پایان رسید.
بد نیست که این گزارش را با جمالت دوست ارزنده مان آقای دوستدار از
سخنان آقای صدر به پایان ببریم که نوشته اند:
«من ،اگر کاری کرده ام ،همه از سر عشق بوده است .در کجای دنیا ،از یک
عاشق ،به خاطر عشق ورزیدن به آن چه دوست دارد ،قدردانی می کنند؟»

شقایق هنسن:
«عدم احساس خستگی از مشخصه های منحصر به فرد علی صدر است که
سرمشقی است برای همه همکاران وی .مسلما تنوع زوایای فعالیت های وی
نشان از عشق و عالقه عمیق وی به مسایل فرهنگی است که بسیار تحسین
برانگیز است».
سینا ذبیحی:
«آقای صدر را نه تنها به عنوان مدیر مدرسه ایرانیان بلکه به عنوان یک
دوست و پدر به خاطر خواهم داشت».
سخنان خانم ها رزیتا باقری و الهه شوشتری به عنوان معلمین و همکاران آقای
صدر در مدرسه ایرانیان جنبه های متفاوت و گوناگون فعالیت های آقای صدر
را برای حاضرین در جلسه به نمایش گذاشت.
الهه شوشتری و رزیتا باقری:
«انرژی و اعتقاد آقای صدر همراه با قدرت رهبری ایشان مدرسه ایرانیان سن دیگو
را به عنوان یکی از بهترین مراکز آموزشی در خارج از کشور زبانزد نموده است».
اجرای موسیقی به وسیله گروه موسیقی داروک و همکاری آقای صدر در اجرای
موسیقی ،شوق زایدالوصفی را در سالن ایجاد کرده بود و بخش دیگری از توان
این شهروند موثر و مفید جامعه را در معرض دید حاضران قرار داد.
جای دارد از آقایان فرهاد بهرامی ،محمود شمشیری و کورش تقوی تشکر ویژه ای
را داشته باشیم که با ترفندی زیبا آقای صدر را به صحنه کشاندند تا در اجرای
چند قطعه موسیقی محلی حاضرین را به شوق آورد.
حضور فرزندان آقای صدر ،روژان و آیدین ،در برنامه بزرگداشت از نکات قوی
و عاطفی برنامه بود.
آیدین و روژان صدر:
«علیرغم فعالیت های گوناگون فرهنگی ،پدر هیچ گاه از حضور در برنامه های
خانه و خانواده غافل نبوده است .شرکت وی در روزهای خوش و ناخوش
خانواده (بیماری مادر) تاثیر وی را در تفکر و آینده ما جاودان
ساخته است .اصرار وی به شرکت مداوم در فراگیری دروس
هنری باعث شد تا واژه های استمرار برای موفقیت را از وی
بیاموزیم»
در بخش های پایانی ،فرصتی دست داد تا دسته گلی به خانم
لودمیال صدر به عنوان یار پرتوان آقای علی صدر تقدیم شود و از
زحمات و بردباری بی دریغ این بانو قدردانی به عمل آید که خود
حرکت ارزنده و قابل تقدیری بود.
سخنان آقای مسیح طیبی و اهدای لوحه سپاس به دست ایشان
به آقای صدر ،حاضرین را بر پا داشت تا با تشویق های پر شور
خود مراتب سپاس خود را به آقای علی صدر ابراز دارند.
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

بادیگارد

کارگردان :ابراهیم حاتمی کیا
سال تولید۱۳۹۴ :
«چرا این قدر دیر اومدی؟
مأموریت بودم
شغلت چیه؟
تو حفاظتم
نگهبانی؟
محافظم
آهان پس بادیگاردی…» [دیالوگ ابتدایی فیلم]
زمانی که ابراهیم حاتمی کیا در سال « ۱۳۷۶آژانس شیشه ای» را ساخت،
فیلم به یک جریان فکری تبدیل شد؛ جریانی که عامل حرکتش آرمان گرایی
بود .مبارزانی که برای دفاع از کشور جنگیده اند ،با جبر روزگار ناسازگارند ،و
به اجبار تن به سکوت داده اند ،در موقعیتی قرار می گیرند تا صدایشان شنیده
شود .حاج کاظم داستان ،تاب دیدن بی انصافی و قساوت در مورد هم رزمش
را ندارد ،و پس از سال ها سکوت ،یکباره عصیان می کند .درست در شب
سال نو ،او گروهی از مردم را در آژانس هواپیمایی گروگان می گیرد تا صدایش
شنیده شود .دیگر نه ارزش ها برایش معنی دارند و نه آرمان گرایی راه و شیوه ی
اوست .در زمانه ای که ارزش ها متفاوت اند ،و «فردیت» شعار اصلی انسان
هاست ،خشونت و عصیان حاج کاظم به چشم می آید چرا که بر خالف جریان
اصلی حرکت می کند.
«آژانس شیشه ای» در زمان خود فیلم موفقی بود چرا که حرف هایش جدید
و حساب شده بودند .قبل از «آژانس…» فیلم های زیادی در زمینه ی جنگ
ساخته شده اند ،اما هیچ کدام به صراحت «آژانس…» بحرانی را که رزمندگان
جنگ درگیرش بودند به تصویر نکشیده اند .پیش از «آژانس…» سینمای
جنگ ،بیشتر به تصویر کشیدن خط مقدم ،جبهه ،و شهادت می پرداخت تا
این که فلسفه ی جنگ و پیامدهایش را واکاوی کند .اما اتفاقی که در فیلم
حاتمی کیا افتاد به تصویر کشیدن ذهنیت رزمندگان جنگ و کنار نیامدن آنها
با شرایط حاضربود .در نتیجه ،موفقیت فیلم در سال  ۱۳۷۶زیاد دور از انتظار
نبود چرا که حرف حاتمی کیا ،حرف جدیدی بود به دور از به دام کلیشه و
تکرارافتادن .اما چرا «بادیگارد» ،فیلم آخر حاتمی کیا ،شکست می خورد؟
فردی که از رزمندگان سابق جنگ بوده است (با بازی پرویز پرستویی که نقش
حاج کاظم را نیز عهده دار بوده) ،قرار است بادیگارد یکی از شخصیت های
سیاسی و یکی از نخبگان انرژی هسته ای باشد .در این میان ،او با انبوهی از
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سئواالت مواجه می شود و به این نتیجه می رسد که خواسته ی اصلی او این
نیست که از فرد سیاسی محافظت کند ،چرا که ایمانش را به سیاست از دست
داده است .او در مقابل عمیقا به این باور اعتقاد دارد که وظیفه ی او حفاظت
از دانشمند جوان ایرانی است که دست بر قضا فرزند یکی از شهیدانی است که
دوست شخصیت اصلی داستان ـ بادیگارد ـ بوده است .تا این جای فیلم ،ما با
یک داستان به شدت کلیشه ای مواجه هستیم که فاقد هر گونه خالقیت است،
حتی انتخاب پرویز پرستویی به عنوان این نقش ـ به نظر من ـ یک شکست
بزرگ تلقی می شود ،چرا که تفکیک شخصیت حاج کاظم و شخصیت بادیگارد
کاری بسیار بیهوده است .در پس ذهن تماشاگری که با حاج کاظم «آژانس…»
ارتباط برقرار کرده« ،بادیگارد» جایگاه چندانی ندارد و باورپذیر نیست .حاتمی
کیا ،تصویری کلیشه ای از نسل جدید ارائه می دهد .مهندس جوان نیز تاب
زندگی کردن در شرایط اکنون را ندارد .او دوست ندارد کسی دنبالش باشد و
زمانی که داستان محافظت بادیگارد را می شنود ،سعی می کند به هر صورت
در مقابل او مقاومت کند .حتی زمانی که متوجه می شود شخص محافظ زمانی
دوست پدرش بوده است ،خشمش فروکش نکرده و در جمله ای اغراق آمیز
بادیگارد را متهم می کند به این که در تمام عمر پایبند اصول و ارزش هایش
بوده است و بزرگ شدن او و امثالش را ندیده و درک نکرده است.
این بار «آرمان گرایی» حاتمی کیا به شدت با شکست مواجه می شود .تماشاگر
امروز سینمای ایران ،که سینمای اجتماعی اصغر فرهادی و سعید روستایی
(کارگران فیلم تحسین شده ی «ابد و یک روز») را می پسندد ،دیگر تاب دیدن
شعارهای انقالبی را ندارد .تماشاگر ایرانی دیگر برای قهرمانانی که دچار بحران
فلسفی ،روحی ،و عقیدتی شده اند ،آنهایی که زمانی سربازهای خط مقدم
بودند و اکنون نظام را بر نمی تابند و جوانان را اندرز می دهند ارتباط برقرار
نمی کند .این شخصیت پردازی ،این قهرمان پروری ،فاقد اندیشه ی نو و خالق
است و به جای این که بیننده را جذب کند ،او را بیشتر دلسرد می کند .به
طورخالصه« ،بادیگارد» تالش ابراهیم حاتمی کیا برای بیرون کشیدن کاراکتر
های «آژانس »..از فضای بسته به زیر سقف آسمان است.
مشکل اصلی حاتمی کیا ،ساختن شخصیت های سیاه و سفید است .او
هنوز به این باور نرسیده است که انسان ها معموال خاکستری هستند ،و
همین یکی از موارد دلسرد کننده ی فیلم است .به عنوان نمونه ،در یکی از
سکانس های فیلم ،راضیه ،همسر بادیگارد که مدیر دبیرستان است ،با صحنه ی
خودکشی یکی از شاگردانش مواجه می شود و او را به سرعت به بیمارستان
می رساند .هنگامی که مادر و برادر دختر به بیمارستان می رسند ،بسیار
نگران و خشمگین هستند .درهمین حین ،مادر دختر پرخاشگرانه به سمت
مدیر (راضیه) هجوم می برد و او را به عنوان باعث و بانی خودکشی دخترش
متهم می کند .سپس ،پسرش هم به او ملحق می شود و هر دو راضیه را تهدید
می کنند .در مقابل ،خانم مدیر« ،بزرگواری» می کند و پاسخ شان را نمی دهد.
این تقسیم بندی خوب و بد بسیار گل درشت و غیرباور است .حتی در گریم
بازیگران در این سکانس اغراق توی چشم می زند :مادر دختر با آرایش و لباس
های مارک دار وارد می شود ،و از شدت گریه آرایش چشمانش به هم خورده
و تمام صورتش سیاه شده است ،اما در مقابل ،خانم مدیر با چادر و تسبیح به
دست مشغول راز و نیاز است.
سکانس آخر فیلم ،یعنی صحنه ی حمله ی تروریست ها به دانشمند جوان،
گذاشتن بمب روی در ماشینش ،زمانی که با نامزدش است ،و صحنه ی ایثار
بادیگارد و همسرش برای این دو جوان زمانی که با برخورد محکم به ماشینشان
باعث از جا کنده شدن در حاوی بمب می شوند ،و انفجار در تونل و به دنبال
آن صحنه ی تیراندازی موتور سواران به دانشمند ،و محافظت بادیگارد از
او و… شاید بهترین سکانس فیلم باشد ،چرا که اگر خالی از هر گونه ایده
باشد ،حداقل خوش ساخت و مهیج است .درست در همین سکانس است که
موسیقی خوب کارن همایونفر و فیلمبرداری بسیارعالی محمود کالری به چشم
می آید .به ویژه ،در ابتدای حمله ی گروه دوم ،پالن ها به صورت نیمه آرام
( )semi-slow motionگرفته شدند و بدین شکل بیننده از نظر احساسی
بیشتر درگیر جزئیات ریز صحنه ها می شود .اما آیا تنها یک سکانس خوب،
باعث می شود کلیت فیلم را دوست داشت؟ آیا می شود که حاتمی کیا را دوباره
به همان اندازه که کارگردان فیلم های «روبان قرمز»« ،آژانس شیشه ای»،
«بوی پیراهن یوسف» و «ارتفاع پست» بود دوست داشت و محبوب دانست؟
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کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار
اخباری برای نشریه آینده (شماره  )168مبادرت می ورزد که متن آن از طریق
فکس تا  30ژانویه به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی

ساعت  6:30در مرکز ایرانیانIAC

تلفن  9355ـwww.iasfund.org)858( 552

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

شنبه  28ژانویه  2017کنسرت "هنگام"

کورش تقوی و همنوازان

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

در مرکز ایرانیان IACتلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

شنبه  11مارچ 2017
جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان

بازار خیریه نوروزی یکشنبه  5مارچ  2017در مدرسه ایرانیان
از ساعت  10صبح تا  1بعد از ظهر  9355ـ  552ـ 858

در هتل مریات الهویا ساعت 6:30

تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

چهار شنبه سوری :سه شنبه  14مارچ 2017

از ساعت  10ـ  7بعد از ظهر در
NTC Park
2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

سیزده بدر :یکشنبه  2آوریل  2017از ساعت  6ـ  1بعد از ظهر در

ُجنگ فرهنگی

Location: NTC Park
2455 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

دومین جمعه هر ماه در ساعت  7:30شب در مرکز ایرانیان
جمعه  13ژانویه در مرکز ایرانیان ،مجری برنامه علی صدر
جمعه  10فوریه در مرکز ایرانیان ،مجری برنامه رضا خبازیان

گروه فیلم و گفتگو

اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان،
8ژانویه و  3فوریه ساعت  5:30بعد از ظهر در محل مرکز ایرانیان

داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت  7شب در مرکز ایرانیان
اول فوریه 2017

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

یکشنبه  5مارچ 2017
مراسم استقبال از نوروز و نوروز بازار
تخم مرغ رنگ کردن و سبزه سبز کردن

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

در مدرسه ایرانیان ساعت 10صبح

یکشنبه  12مارچ 2017
جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
کالس ها :شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  03:9تا  21ظهر
کالس ها :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

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  9355ـ)858( 552

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

www.ialsn.org
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 1ـ پایتخت سلسله سامانیان ـ آنزیم گوارشی ـ پیشوند شب و روز
 2ـ قابل لمس ـ آزرده خاطر از کسی ـ جهت و جانب  3ـ معلم دانشگاهی ـ
مقابل ـ محافظ روی چشم  4ـ باالپوش یا نیم تنه برای مردان ـ آماده کردن
زمین برای کشت ـ ضمیر دوم شخص جمع ـ نام یکی از آهنگ های موسیقی
ایرانی  5ـ دشمن محصول و کشتزار ـ پرنده پا درازی که پرواز می کند ـ ورم
سینه  6ـ هادی جریان الکتریسیته ـ مار بسیار بزرگ ـ بدون اسم و شهرت
 7ـ وزارت خانه پرقدرت ـ با محبت ـ بیماری مرگبار
 8ـ پسوند گرفتار و خریدار ـ مقوای نازک شناسایی ـ نام قدیم کشور تایلند ـ
از خواهران «برونته» 9ـ شیر حیوان تازه زا ـ دیگران ـ نوعی فیلم یا نمایش
 10ـ عنصری با عدد اتمی دو ـ کشوری در قاره آفریقا با مرکز «اکرا» ـ
آسایش و آسوده شدن از کاری 11ـ ارث به مانده ـ مایع براق کننده پارچه ـ
از مراحل زراعت 12ـ موی بلند ـ محل بی خطر ـ تشکیالت گروه سیاسی ـ
آغوش و کنار  13ـ چهار پنجم هوا را این گاز تشکیل می دهد ـ ضد ایمان ـ
ایوانش معروف است  14ـ جوف و میان چیزی ـ به مقصود نرسیدن ـ جنگ
ها و ستیزها 15ـ گاهی در ساحل است گاهی در کلیه ـ غیر حرفه ای ـ
شاخه از علم ریاضیات.

از باال به پایین

 1ـ صدای کلفت آدمی و ساز ـ گزارش کتبی فعالیت ها ـ کفش پالستیکی
2ـ محروم از عقل و شعور ـ کتابی از عالمه طباطبایی 3ـ کالم شرط که اگر
بیاید کار خراب می شود ـ رشته باریک مو ـ تیز هوشی 4ـ سروران و مهتران
ـ دهان مرغان ـ رییس جمهور می تواند رای را نفی کند ـ پیشوند نفی کننده
5ـ چیرگی و غلبه ـ گندمگون 6ـ در غم و شادی ریزند ـ از ضمایر مفعولی
ـ یکی از بزرگترین نویسندگان آلمانی زبان در قرن بیستم  7ـ فریاد رسی
ـ کتابی از «ویلیام سامرست موام» نویسنده انگلیسی ـ آینه  8ـ خاندان ـ
سپاس دارنده ـ فیلسوف و مورخ کتاب «درام های فلسفی» ـ زینت چهره
9ـ افسار و دهانه اسب ـ از بیماری های چشم ـ آقا 10ـ نام دیگر اسید
نیتریک به فارسی ـ ضمیر اشاره به نزدیک ـ یکتا  11ـ آن سوی ـ ای
خدای ما ـ حکیم بسیار دانا 12ـ زندگی کن ـ چه بسیار ـ فریب و افسون ـ
سخن فصیح و آشکار 13ـ ساز میز مانند و اختراع «کریستوفری» ایتالیایی
ـ نخستین سلسله ایرانی ـ مدت زمان ورزش فوتبال 14ـ شهری در استان
کرمانشاه ـ خاک مرغوب صنعتی 15ـ کفپوش نمدی ـ صفحه نمایش
کامپیوتر ـ عدد روستا.
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تولدی دیگر
رانا سلیمی

در اکتبر  ٢٠١۶شاهد اجرای هنرمندانه «تولدی دیگر» بودیم در موزه هنرهای
معاصر الهویا .بار دیگر اثری زیبا قدم به سن دیگو می گذاشت و شوربختانه با
سالنی نیمه پر روبرو می شد.
تولدی دیگر ،تلفیق زیبایی بود از موسیقی و کالم بر صحنه ای که با حضور
نوازندگان مزین شده بود .اشعار فروغ فرخزاد با صدای آسمانی شیرین مجد،
هنرمندی شاهرخ مشکین قلم ،و همراهی موسیقی تولدی دیگر می یافت.
شیرین مجد که عالوه بر اجرای اپرایی ،کارگردانی این اثر را نیز بر عهده داشت،
به گونه های مختلف با تعهد به سبک سنت شکن فروغ ،اثر تازه ای را خلق
کرده بود .اثری تازه که با آمیختن تکخوانی اپرایی ،کالسیک مدرن ،تم های
شرقی ،رقص مدرن ،سماع ،باله ،شعر خوانی و روایت ،بهترین جلوه آثار
فروغ می تواند باشد .آنچه بر روی صحنه دیدیم نمایشی بود از حس و شور
هنرمندان ،درکی صحیح از فروغ ،آمیخته با تجسم ناخودآگاه انسان ،دنیای
رویاها ،گریختن از خود ،و در نهایت امید به آینده .تجسمی متفاوت و نوین.
اجرای تولدی دیگر با بهره گیری استادانه از نور ،اسالید ،و دیگر تکنیک های
صحنه پردازی ،فضای مناسب و در عین حال بسیار خاصی را برای اشعار
فروغ ایجاد می کرد که بی شک بیننده را به تامل وامی داشت .شهامت مجد،
مشکین قلم و دیگر همکارانشان در خلق این اثر جد ًا ستودنی است .اثری که
در بسیار مواقع از مرزهای اشعار بی مرز فروغ هم فراتر می رفت .اثری که به
واسطه اجرای نوینش بی شک جسورانه بود اگر نه در محتوا ،در نحوه به صحنه
بردن این کار.
شاید این دید تازه به اجرای اشعار فروغ باعث شد که با آن که کار را در مجموع
بسیار دوست داشتم ،با سئوال های فراوانی تا هفته ها دست به گریبان
شوم .پس از جستجو و صبر بسیار ،باالخره موفق شدم در یک گفتگوی تلفنی
با شیرین مجد که با لطف و سخاوتمندی تمام ،وقتشان را در اختیار من
گذاشتند ،به پاسخ هایی دست پیدا کنم .آنچه در زیر می خوانید چکیده ای
از گفتگوی ماست.
رانا :نحوه انتخاب اشعار فروغ چگونه بود؟ چطور این سری از اشعار وی را برای
کار خود برگزیدید؟
شیرین :به عنوان هنرمند می خواستم قصه هایی را که در زندگی دیده ام و فکر
می کنم دیگران می خواهند بدانند ،بازگو کنم .می خواستم آنچه را که باید،
به صورت آوایی بگویم .از کسانی که در زندگی من تاثیر گذار بوده اند ،فروغ
نقش خیلی مهمی داشت .فروغ زندگی همه ما را شعر گفته است .در زندگی،
به عنوان زن ،همیشه محکوم بوده ایم.
در ایران همه چیز زیر سئوال بود مگر آنکه خالف آن ثابت شود .کسی که آزادی
را به من داد ،فروغ بود .مدت ها فکر کردم داستانم را از کجا شروع کنم .کدام
اشعار را انتخاب کنم .با دو آهنگساز مشغول به کار شدم .بعد مدتی تنها کار
کردم .هنرمندان زیادی آمدند و رفتند .هر کسی که می آمد دید جدیدی به من
می داد .در طول کار ،فروغ از زن بودن به یک انسان تبدیل شد.
رانا :لزوم تلفیق رقص با کارتان ،با اشعار فروغ ،چه بود؟
شیرین :کار ما خودش باعث رشدش شد .در واقع وقتی وارد دنیای جدیدی
می شوی ،منظورم به عنوان مهاجر است ،می خواهی با آن عجین شوی.
خواندن و قصه گویی به زبان فارسی کافی نبود .می خواستم کار تا جایی که
ممکن است ،بصری باشد .از این جهت رقص اضافه کردم .قب ً
ال در سال  ٢٠٠٠با
دو رقاص استرالیایی کار کرده بودم .با رقص و قدرت اجرایی و تآثیر گذاری آن
آشنایی داشتم .از شاهرخ خواستم رقص و حرکت را با هم اضافه کند .در واقع
از او خواستم نقش آفرینی یا کاراکترسازی کند .کار من به هیچ وجه جنبه تک
نفره نداشت .همه ما روحمان را در این کار گذاشتیم.
رانا :چطور به فکر تلفیق اشعار فروغ با موسیقی افتادید؟
شیرین :موسیقی کار من است .من سال ها در ایران و خارج از ایران تعلیم
موسیقی دیده ام .برای من همه چیز با موسیقی بهتر قابل فهم است .از طرفی
اشعار فروغ برای من پر از موسیقی است .حس می کنم نمی توانستم هیچ طور
دیگری اشعارش را بازخوانی کنم.
رانا :از زیباترین قسمت های کار ،تلفیق سازهای ایرانی و غیر ایرانی و صدای
رویایی شما است .آنچه به آواز می خوانید ریتم های نا آشنایی دارد ،که دقیق ًا
همان تجلی صدای نو و سنت شکن فروغ است .بسیار لذت بردم .می گویم
32

شماره  167بهمن ــ اسفند 1395

ریتم های ناآشنا ،چون بسیاری از ملودی هایی که استفاده می کردید ،چه در
موسیقی کالسیک ـ مدرن غربی و چه در موسیقی با ته مایه شرقی ـ ایرانی،
تازه بودند .این ملودی ها به هیچ وجه تکراری نبودند و در طول کار هم به
ندرت تکرار می شدند.
شیرین :این کار را با موسیقی کالسیک غربی شروع می کنم و بعد المان های
ایرانی را به آن اضافه می کنم .موسیقی غربی را در واقع با پیش زمینه های
ایرانی خودم مخلوط کردم و به کار تازه ای دست یافتم .منظور خلق یک اثر
نو بود .در بخش موسیقی ایرانی هم قواعد را لزوم ًا رعایت نکرده ایم .ما سعی
کردیم از ریتم لنگ که ریتمی معمول نیست استفاده کنیم .ریتم متداول ۶
و  ٨یا  ٢و  ۴است ولی ما از ریتم  ۵و  ٨استفاده می کنیم .معمو ًال این نوع
ریتم ۵ ،و  ،٨در موسیقی رزمی استفاده می شود .همین ریتم تازه را در پایان
کار هم گذاشتیم .آهنگساز ،من و شاهرخ ،هر سه به یک حسن ختام رسیدیم:
شاهرخ با رقص سماع ،من با شعرم ،و موسیقی با ریتم لنگ .در پایان ،این
شعر را می خوانم:
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان راه نیندیشم
در واقع این آغاز تازه ای است .راهی که دوست داری و دوباره شروع می کنی.
همه کسانی که خودشان را در این کار گذاشتند ،راه تازه ای را آغاز کرده اند.
رانا :استفاده شما از موسیقی مدرن اپرایی ،بهره گیری تان از اصوات ،نوعی قصه
گویی یا روایت اشعار ،و در نهایت استفاده از اسالید دست نوشته های فروغ بسیار
مؤثر بودند .ولی به خصوص اسالید را خیلی کم استفاده کرده بودید .آیا این به این
دلیل بود که مشکالت تکنیکی زیادی برای شما به وجود آمده بود؟
شیرین :مشکالت تکنیکی آن شب کم نبود ولی من به عمد از اسالید ها فقط
در بخش اول برنامه استفاده کردم .نمی خواستم هیچ بخشی از کارمان تکراری
شود .به خصوص دست نوشته ها نباید تکراری به نظر می رسیدند.
رانا :شاهرخ مشکین قلم اگر بهترین رقصنده ایرانی تبار نباشد ،بی شک از
بهترین های ما است .رقص او به لحاظ توانایی تکنیکی ،ظرافت اجرایی ،و
نوگرایی در تلفیق سبک های گوناگون با هیچ یک از رقصندگان مطرح ایرانی
قابل مقایسه نیست .شاید به دلیل این توانمندی هاست که هر وقت مشکین
قلم می رقصد ،صحنه را کام ً
ال و بی هیچ ابایی تمام ًا از آن خود می کند .ضمن
آن که بیننده مسحور حرکات دقیق و زیبا و تعلیم دیده ی اوست ،در عین
حال از بقیه آنچه در صحنه می گذرد می تواند غافل بماند .در اجراهایی که از
مشکین قلم دیده ام ،همواره حس کرده ام که او جدای از مابقی کار ،به خلق
اثری فوق العاده مشغول است ،گاهی هم کام ً
ال بی ارتباط با باقی اثر .در کار
شما هم همین حس را داشتم .در واقع نتوانستم دلیل انتخاب شخصیت های
شاهرخ مشکین قلم را پیدا کنم .چرا در جایی به عنوان یک کلنل روسی با پیپ
ظاهر می شود ،حرکات باله را انجام می دهد و می پرد ،و در پایان کار سماعی
بی نهایت زیبا اجرا می کند؟
شیرین :شاهرخ با رقصی که می کند سنت شکنی می کند .به عنوان یک مرد ایرانی.

رانا :کام ً
ال موافقم.
شیرین :از او خواستم رقص را با کاراکتر سازی ترکیب کند چون این دو هرچه
بیشتر به تجسم اشعار کمک می کردند .همیشه در ذهن فروغ آن مرد رویاها
وجود داشته است .شاهرخ با راه رفتن ،رقصیدن ،لباس های مختلف ،و حضور
خودش تجلی همان مرد ذهنی فروغ است .همان مرد رویاهای فروغ که از
نوشته ها عبور می کند .در جاهایی شخصیتی کمیک دارد .این تغییر ماهیت
ها خیلی به خود من شبیه است .کمی هم خودم را تصویر کرده ام .گاهی می
خواهم برقصم ،چون طنین یک ترانه نیستم .جاودانه نیستم .گاهی می خواهم
بخوانم ،گاهی هم راه بروم .شاهرخ همه اینها را تصویر کرده است.
رانا :فروغ سنت شکن است ،هم در وزن شعر و هم در محتوای آن ،به خصوص
در محتوای زنانه شعرهایش .در آخرین بخش کارتان رقص سماع آقای مشکین
قلم ،اگر چه بسیار استادانه و زیبا اجرا شد ،ولی به هیچ وجه جنبه سنت شکنی
نداشت .در واقع سماع یک رقص عرفانی است که برای دستیابی مرید به مراد،
به معبود ،انجام می شود .اگر درویش یا مرید نباشی اص ً
ال سماع معنی خودش
را از دست می دهد .از سویی دیگر مشکین قلم این نوع حرکات موزون را برای
اشعار زنانه فروغ انتخاب کرده است .حال آن که سماع زنان معمو ًال از دید
عموم پنهان است .کنجکاوم بدانم چرا این رقص به خصوص را انتخاب کردید؟
شیرین :اولین چیزی که شاهرخ همیشه می گوید این است که او به چیزی،
به نیرویی ماورای طبیعت معتقد نیست .رقص سماع هم برای شاهرخ جنبه
رسیدن به معبود را ندارد بلکه رقصی است که او خود را در خودش پیدا کرده
است .در قسمتی از کار می خوانم:
گرچه پایان راه ناپیداست
دوست داشتن زیباست
همان وقت شال من زمین می افتد .با این کار نشان می دهم که از همه چیز
فارغ می شوم .کاری را می کنم که می خواهم ،فارغ از همه چیز .این رقص
هم نشان آن فراغت است .شاهرخ اصرار داشت سماع را حتم ًا در کار بگنجانیم
چون همان طور که گفتم ،خودش را با سماع و در سماع پیدا کرده است.
رانا :می دانم که در اجرای سن دیگو مشکالت تکنیکی زیادی داشتید .همین
طور نتوانستید از امکانات صحنه در حدی که در استرالیا استفاده کرده بودید،
بهره ببرید .حتی روایت شعر هم به صورت ضبط شده در سن دیگو اجرا شد،
حال آن که در استرالیا بازیگری روی صحنه حاضر می شده ،اشعار را می خوانده،
و در طول اجرا هم روی صحنه می مانده است .با این وجود ،از نور به زیبایی
استفاده کرده بودید .تغییر فضای صحنه با رنگ های گرم و سرد با حال و هوای
اشعار مطابقت هنرمندانه ای داشت.
شیرین :درست است .با استفاده از برگ های زرد ،حس پاییز را منتقل می کنیم.
نورپردازی آبی که بعد به نارنجی و قرمز تبدیل می شد ،یعنی گرایش رنگ سرد
به رنگ گرم ،حس های مختلفی را نمایش می دهد .در قسمت اول می خواستم
انسانی را نشان دهم که نمی داند چه می خواهد ولی حس می کند عاشق است.
انسانی امیدوار که در میان احساساتش غوطه می خورد .همزمان می خوانم:
باد ما را با خود خواهد برد
نور آبی همان حس باد است .حس تعلیق ،شک و دودلی .تبدیل رنگ ها پلی
ایجاد می کند میان عواطف و احساسات مختلف .خودم هم این طور آدمی
هستم ،میان انواع حاالت متفاوت شناورم .در واقع زندگی هم همین طور
است .بعد از عاشق شدن ،فنا می شوی در عشق ،میان احساساتت غوطه می خوری
تا به بالندگی برسی .آن اسالید ها که همان دست نوشته های فروغ بودند ،پلی
بودند میان حس فنا شدن و سپس بالندگی در عشق .در قسمت دوم کار ،همه
رنگ ها گرم بودند .از نورهای قرمز و نارنجی بیشتر استفاده شده بود .انگار به
باروری رسیده بودیم.
رانا :از زمره اشعاری که اجرا کردید ،علی کوچیکه بود .این شعر را از تمام
کارهای فروغ بیشتر دوست دارم .از پنج سالگی آن را حفظ بوده ام و شاید به
همین خاطر ،نسبت به آن تعصب دارم .آن طور که من این شعر را دریافته ام،
اگر این تنها شعر سیاسی فروغ نباشد ،بی شک واضح ترین اشاره او به فعالیت
های سیاسی و سرنوشت فعاالن سیاسی است.
تخت فنری بهتره یا تخت مرده شور خونه؟
علی در نهایت با ماهی که سمبل آرمان گرایی ،آزادی ،و انسانیت و پاکی است،
یکی می شود و از دنیای مادی می گریزد .همان طور که یک آدم معمولی
ممکن است گرایشات سیاسی پیدا کند ،به آرمان های برتر ایمان بیاورد ،و
زندگیش را هم سر این مسئله بگذارد .به نظرم علی همان آدم معمولی است که
انتخاب بزرگی می کند .اما برداشت شما از این شعر بسیار متفاوت بود .کار را
با موسیقی ضربی آغاز کردید .شما جامه ای سرخ و رسمی پوشیدید .مشکین
قلم ،ماهی را به عنوان شخصیتی جاهل مسلک معرفی کرد .اساس ًا تمام کار به

شکل طنز اجرا شد .با این که تمایز شخصیت ها و اجرای آنها توسط مشکین
قلم برایم جالب بود ،ولی طنز آمیخته به فیلم فارسی ظرافت و موشکافی علی
کوچیکه را پنهان می کرد.
شیرین :جالب است که اجرا را این طور دیده اید .برای من هم علی کوچیکه یک
شعر تمام ًا سیاسی است .در عین حال ،تنها شعر ریتمیک فروغ هم همین علی
کوچیکه است .ریتم در این شعر حرف اول را می زند .برای همین هم ما داریه
را اضافه کردیم .شاهرخ می خواست موضوع را برای مردم قابل فهم کند .می
خواستیم سیاه و تاریک نباشد بلکه طنزگونه باشد .آنچه کردیم ،شکافتن آن سیاهی
است ،آن تابوی همیشگی .فکر می کنم موفق شده ایم بیننده را به فکر واداریم.
رانا :حتما.
شیرین :شاهرخ شخصیت های شعر را جدا کرد تا برای عامه قابل فهم تر شود.
اذان گفت ،جاهل شد ،ماهی شد .من به عنوان خاله زنکی که دارد داستان
علی را تعریف می کند ،روی پله ها نشستم .دختری که داریه می زند ،انگار
دارد غیبت می کند.
رانا :اگر امکانات بیشتری داشتید ،چه چیزهایی را به اجرای خودتان می افزودید؟
شیرین :دوست داشتم از المان های امروزی تر برای بخش دوم استفاده کنم.
اگر از جنبه های مالی تامین شوم ،المان های ماتریالیستی مثل یک لباس
زیر زنانه زیبا ،کفشی پاشنه بلند ،لباس های شب شیک ،یا هر المان دیگری
را که در تضاد مستقیم با شعر باشد اضافه می کنم .المان های مادی ،مث ً
ال
استفاده از زن به عنوان نماد مادی .به این ترتیب می خواهم اصل شعر فروغ
را بهتر بیان کنم.
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