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• زیر نورمهتاب »تضاد یا تشابه«
• معرفی و نقد کتاب »فیل در تاریکی«
• هابیل و قابیل »قطبی شدن جامعه«

• بررسی فیلم  »ماهی و گربه« 
• گزارش گلریزان مهرگان  ۲۰۱۸ با محسن نامجو

• جشن مهرگان و دومین سالگرد بزرگداشت روز حافظ

مدرسه ايرانيان سن ديگو
سی و يكمين سال فعاليت خود را آغاز می كند.
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بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   9355ـ552 )858(
فکس و پیغام: 7335 ـ374 )619(

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.

178  علی صدر

 

یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی

چندی پیش، یعنی در واقع زمانی که آقای پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده جمعی از ایرانیان مقیم لس 
آنجلس را در کتابخانه پرزیدنت ریگان جمع کرده بود و از کشورگشایی و فتح ایران صحبت کرد، یکی از شاگردان 
سابقم را در یک فروشگاه دیدم. او از سال آخر دبیرستان و از برنامه ریزی برای دانشگاه برایم گفت. بعد ناگهان از 
من نظرم را در مورد جلسه آقای پمپئو پرسید. گفتم که آن پدیده جدیدی نبوده و سیاست خارجی دولت پرزیدنت 
ترامپ بر اساس تقابل و تغییر رژیم ایران بوده و هست. گفت می دانم و از این تعجب نمی کنم. تعجب من از این 
است که این همه ایرانی هم خواستار حمله آمریکا به ایران و  جنگ هستند. برافروخته شده بود. خواستم او را 
آرام کنم. گفتم خب نظر عده ای از ایرانیان این است که باید انقالبی دیگر در ایران صورت بگیرد و رژیم کنونی 
عوض شود و تنها راه آن را لشکرکشی آمریکا و جنگ می دانند. گفتم این هم تازگی ندارد. گفت با پدر و مادرم 
مرتب بحث دارم. آنها هم این طور فکر می کنند. گفتم که خوب عقیده آنها است و حق دارند عقیده خودشان را 
داشته باشند. حرفم را قطع کرد و گفت به آنها می گویم مگر افغانستان، سوریه و عراق را که آمریکا برای تغییر 
رژیم به آنجا لشکرکشی کرده نمی بینند؟ چرا فکر می کنند ایران نتیجه ای متفاوت خواهد داشت؟ به او گفتم که 
با او هم عقیده هستم. گفتم اوال،  احتماال تعداد زیادی از ایرانیان آن طور فکر نمی کنند، درثانی بسیاری از شاخ 
و شانه کشیدن ها در همین حد می ماند و بعید می بینم که آمریکا در شرایط فعلی به این کار دست بزند. پرسید 
می دانید چند درصد از ایرانیان در آمریکا طرفدار جنگ هستند؟ گفتم نمی دانم، ولی می دانم خیلی از ایرانیان 
مخالف جنگ هستند. گفت امیدوارم تعداد مخالف ها بیشتر باشد. گفتم من هم همین طور. با لبخند از من 

خداحافظی کرد و رفت.
*** 

برنامه ُجنگ فرهنگی کانون برنامه ای است که به طور مرتب در مرکز ایرانیان برگزار می شود و بر اساس موضوع 
میهمان  هایی در آن شرکت می کنند و در زمینه تخصص خود به بحث می نشینند. در یکی از برنامه ها بحث بر سر 
هویت ایرانی ـ آمریکایی بود. از یکی از شرکت کنندگان سئوال شد اگر جنگی بین ایران و آمریکا صورت بگیرد 
حاضر است از کدام یک دفاع کند؟ گفت »آمریکا، چون اینجا وطن من است.« مسلم می دانم که این سئوال 
برای بسیاری از جوانان ایرانی ـ آمریکایی مطرح می شود. در آن برنامه عده زیادی اعتراض کردند و گفتند که 

مسئله یارگیری نیست و آنها کال مخالف جنگ هستند و به هر وسیله باید از وقوع آن جلوگیری کنند. 

*** 
مطمئنم که بسیاری از شما هم مثل من دائم به این مسئله فکر می کنید و اخبار را از منابع مختلف دنبال 
کامال  می تواند  است،  جریان  در  خبری  بنگاه های  و  مدیا  در سوشال  که  خبری  و  تبلیغاتی  بمباران  می کنید. 
انحرافی باشد. ولی برای من مهم است که بدانم اقشار مختلف جامعه چگونه فکر می کنند و بر چه اساسی. تا آنجا 
که می دانم تنها سازمانی که در آمریکا به طور علمی از ایرانیان آمریکا آمارگیری می کند و مطالب مختلف را نظر 
سنجی می کند سازمان پایا است. این است که هر سال من بی صبرانه منتظر انتشار نتایج این آمارگیری از جامعه 
ایرانی ـ آمریکایی  ـ  که توسط شرکت معتبر زاگبی انجام می گیرد  ـ  هستم. این آمار در روز سوم اکتبر منتشر 
شد. از شما دعوت می کنم حتما گزارش مفصل آن را در سایت پایا مطالعه فرمایید. در این آمارگیری جنبه های 
مختلف زندگی ایرانیان در آمریکا مد نظر قرار گرفته، از تبعیض تا »تراول َبن«، جنگ، تغییر رژیم ایران، محاصره 
اقتصادی، منع حقوق بشر در ایران و بسیاری مطالب دیگر. مثال در مورد قرارداد برجام اشاره می کند که 70 
درصد از شرکت کنندگان مخالف تصمیم پرزیدنت ترامپ برای بیرون آمدن از برجام هستند. 51 درصد اعتقاد 
دارند که سیاست جاری دولت آمریکا به حمله نظامی منجر خواهد شد. 67 درصد معتقدند که این سیاست به 
تقویت محافظه کاران در ایران می انجامد. 77 درصد مخالف سیاست »تراول َبن« دولت آمریکا هستند. در مورد 
آنچه برای ایران در نظر دارند، 68 درصد اعتقاد دارند که سیستم جمهوری پارلمانی بهترین نوع حکومت برای 
ایران است. نیمی معتقدند که جنبش های مردمی بهترین راه رسیدن به جامعه دمکراتیک است. در حالی که 
فقط 15 درصد اعتقاد دارند که عملیات و حمله نظامی آمریکا راه رسیدن به آن است. در پاسخ سئوال این که 
چه کسی به عنوان رهبر می تواند ایران را به سوی دمکراسی ببرد، 35 درصد به شاهزاده رضا پهلوی رای دادند 
و 19 درصد به نسرین ستوده. تنها این دو تن رای دو رقمی داشتند. پرسش شدگان 8 به یک مخالف حمایت 
آمریکا از سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک نیروی اپوزیسیون بودند. بیش از سه چهارم شرکت کنندگان در 
نظرپرسی نگران افزایش تبعیض علیه ایرانیان در آمریکا هستند و نزدیک نیمی )49 درصد( اظهار کرده اند  که 
خود مورد تبعیض قرار گرفته اند. با وجود این که ایرانیان در جامعه آمریکا از لحاظ شغلی و مالی پیشرفته و جا 

افتاده اند این نگرانی ها قابل توجه است.

بالفاصله کپی این تحقیقات را برای آن شاگرد سابقم فرستادم و برایش نوشتم بر اساس این آمار ظاهرا فقط 15 
درصد از ایرانیان خواستار تقابل نظامی با ایران هستند و اضافه کردم امیدوار بودم سئوال دیگری هم در این 
نظرخواهی مطرح می شد و آن این که از این افراد که خواستار تقابل نظامی و جنگ هستند چند درصدشان 

اصوال حاضرند به ایران برگردند؟
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اخبار کانون

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
ُجنگ فرهنگی سن دیگو

چهار سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامه ای با نام ُجنگ فرهنگی در مرکز 
ایرانیان اجرا می شود، برنامه ای که در ذهن عالقمندان به برنامه های فرهنگی به 
خوبی جای خود را باز کرده است. حال و هوای برنامه به طور کلی گذری است به 
عناوین مختلف هنری و فرهنگی که با دعوت از هنرمندان و اندیشمندان در رشته 

های گوناگون هنری، ادبی و اجتماعی برنامه ریزی و اجرا می گردد.

جنگ فرهنگی سن دیگو – چهاردهم سپتامبر 2018

برنامه این ماه در مرکز ایرانیان با اجرای علی صدر برگزار شد. تنها میهمان این 
با تسلط  لویسون  بود. خانم    )Jane Lewisohn( لویسون برنامه خانم جین 
کامل به زبان فارسی در مورد پروژه گل ها که حاصل سال ها تالش وی در آرشیو 
این سایت می تواند  گفت.  ایران می باشد سخن  و موسیقی  گلها  برنامه  کردن 
منبع معتبری برای تحقیقات بیشتر در مورد هنر موسیقی ایرانی باشد. در این 
برنامه بیش از دو هزار دالر از طرف شرکت کنندگان جهت کمک به این پروژه 

جمع آوری شد.

فیلم و گفتگو
گروه فیلم و گفتگوی کانون فرهنگی ایرانیان با هدف بررسی سینمای ایران در 
سومین جمعه هر ماه به پخش فیلمی از کارنامه سینمای ایران می پردازد. پخش 
این فیلم ها تابع نظم خاصی است و پس از هر فیلم بینندگان به بحث و بررسی 

فیلم می نشینند.

بدون تاریخ بدون امضا – بیست و یکم سپتامبر2018

در ماه سپتامبر گروه فیلم و گفتگوی سن دیگو اقدام به پخش فیلم بدون تاریخ 
بدون امضا )سال 1396( به کارگردانی وحید جلیلوند و با بازیگری امیر آقایی، 
نوید محمدزاده و هدیه تهرانی کرد. این فیلم در جشنواره های متعددی موفق به 
دریافت جوایز در زمینه های مختلف شده است. پس از نمایش فیلم در قسمت 
دوم برنامه خانم دکتر رانا سلیمی در مورد فیلم صحبت کرد و شرکت کنندگان 

به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداختند .

داكیونایت

داكیونایت عنوان برنامه ای است كه هم زمان در اولین چهارشنبه هر ماه در 
بیش از بیست شهر آمریكا و كانادا اقدام به پخش فیلم مستند می نماید. این 
در  آنان  یا مضمون  و  ایرانى ساخته شده  فیلمسازان  توسط  فیلم هاى مستند 

رابطه با ایران و ایرانیان است.

داکیونایت 49 – پنجم سپتامبر2018

در این ماه فیلم های مستند بافندگان خیال )سال 1395( به کارگردانی صادق 
جعفری و فصل بادهای گرم )سال 1396( به کارگردانی حسین ریگی به نمایش 
پرتغال  فیلم  جشنواره  در  فیلم  بهترین  منتخب  گرم  بادهای  فصل  درآمدند. 

است. بعد از دیدن فیلم حاضرین به تبادل نظر پرداختند.

داکیونایت 50 – سوم اکتبر 2018

مستند شاعران زندگی )سال 1396( به کارگردانی شیرین برق نورد به نمایش 
درآمد. داستان این فیلم درباره زندگی شیرین پارسی است. او یک خانم تحصیل 
کرده است که به جای زندگی در پایتخت، به شالی کاری در یک روستای کوچک 

می پردازد.

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو – 2018  

هیئت مدیره کانون در تاریخ های دهم اکتبر و دوازدهم سپتامبر جهت بحث 
بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون گرد هم آمدند.

ثبت نام مدرسه ایرانیان سن دیگو

ثبت نام دانش آموزان در مدرسه ایرانیان سن دیگو در تاریخ های بیست و ششم 
و سی ام آگوست 2018 انجام شد.

تصنیف خوانی 22 سپتامبر2018 
و  ایرانی  کالسیک  موسیقی  آموزش  تقوی به  کوروش  آقای  برنامه،  این  در 
به  شرکت کنندگان  سپس  پرداخت.  ایرانی  موسیقی  مختلف  دستگاه های 
همراهی سه تار آقای تقوی چند قطعه را در دستگاه های شور، ماهور و اصفهان 

هم خوانی کردند.
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جشن مهرگان و دومین سالگرد بزرگداشت روز حافظ – ششم اکتبر 2018

کانون فرهنگی ایرانیان به همراهی کتابخانه مرکزی سن دیگو دومین سالگرد روز 
حافظ را در روز ششم اکتبر در محل کتابخانه مرکزی سن دیگو جشن گرفتند.

گزازش مفصل این برنامه در صفحات دیگر پیک آمده است.

فستیوال مهرگان با محسن نامجو سیزدهم اکتبر 2018

در سال 2017 موزه هنر سن دیگو محوطه وسیعی از فضای خود را برای نمایش 
آثار ایرانی اختصاص داد. در این محوطه آثار فرهنگی تاریخی و هنری با ارزش 
و بی نظیری از ایران به نمایش درآمده است. به مناسبت دومین سالگرد این 
موفقیت هنری، کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو و مدیریت موزه هنر سن دیگو 
اقدام به برپایی فستیوال باشکوهی نمودند. در این برنامه آقای محسن نامجو 
ـ خواننده و هنرمند محبوب ـ به همراه گروه کامل خود، یحیی الخسنا، شان 
کانلی و اندرز نیلسون هنرنمایی کردند. تمامی درآمد حاصل از این برنامه به 
ساکنان  از  نفر  پنجاه  و  سیصد  از  بیش  یافت.  اختصاص  سن دیگو  هنر  موزه 

سن دیگو و جنوب کالیفرنیا در این مراسم باشکوه شرکت کردند. 
با تشکر از آقای محمود پیروزیان و خانم آناهیتا بابایی که مدیریت این برنامه را 
به عهده داشتند و گروه فرهنگ و هنر کانون که در آماده سازی و اجرای بهتر 

این برنامه نقش فعالی ارائه نمود. 
از مهمانان  پذیرایی  برای  واینری  فالبروک  و  از رستوران کباب النج  با سپاس 

ویژه برنامه.

کنسرت طبال بیستم اکتبر 2018    
شنبه بیستم    اکتبر کانون فرهنگی ایرانیان میزبان ابیهام کوشال   نوازنده طبال 
٬ سوهونی   آواز  مانوها  از  بودند  عبارت  تیم موسیقی همراه  بود .   تیم همراه  و 
 نوازنده کیبورد و جنکو نوازنده هارمونیکا .  مایلز شروزبری   نوازنده طبال نیز این 
تیم را همراهی می کرد .  در این برنامه عالقمندان زیادی از فرهنگ    و ملیت 
های مختلف در کانون فرهنگی ایرانیان جمع شدند تا از یک کنسرت موسیقی 

کالسیک شمال هندوستان لذت ببرند . 
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

تضاد یا تشابه
در دنیای عجیبی زندگی می کنیم. دنیایی که تضادهای ظاهری گاه بیش از 

هر چیز به تشابه های پنهانی نزدیک ترند.

از یک سو، خوشحال باید بود که در عهد اعتالی علم و تکنولوژی به سر 
می بریم و شاهدیم که چگونه با اکتشاف و تحقیق، دریچه های گوناگون به 
رفاه زندگی بشر یکی پس از دیگری باز می شوند. برای مثال، دستاوردهای 
انسان،  ژنتیکی  ساختمان  در  دستکاری  با  تا  است  عنقریب  ژنتیک  علم 
درمان موثری برای بیماری های مهلک به دست آورند و میلیون ها انسان را 
از خطر ابتال به بیماری هایی چون سرطان، فشار خون، بیماری های عروق و 

حتا فراموشی نجات بخشند.

امور روزمره،  بر  زیر پنجه دو قطب حاکم  امروز،  از سوی دیگر، زندگی بشر 
فشار بیش از حدی را بایستی تحمل نماید. هر چند این دو قطب در ظاهر 
تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند ولی چون نیک بنگریم تشابه آنها به هم 

بسیار بیشتر از تضاد ظاهری آنها است.

به سردمداران یک قطب باید آموخت که زمان آن فرا رسیده است تا دست 
بگیرند.  را جدی  زیست  دنیای علم محیط  یافته های  و  بردارند  لجاجت  از 
معضل افزایش یک و نیم درجه سانتیگراد به گرمای زمین در عرض پنجاه 
سال گذشته خطری بسیار جدی است که فقط با تصویب و اجرای قوانین 
جدی می توان از ازدیاد این خطر جهانی کاست. طرفداران و نمایندگان این 
قطب، در پشت تریبون بین المللی اظهار می دارند که تنها سودآوری است 
که باید محک ارزیابی مسائل باشد و حتا خودکامگی و ایجاد رعب و وحشت 

دیگر سردمداران جهان در نگاه آنان بخشودنی است.

در عوض، به سردمداران قطب دیگر باید آموخت که از موی هیچ بانویی، چه 
جوان و چه سالمند هیچ گونه اشعه ای متصاعد نمی شود که بتواند جهان 
انسانی را دچار بحران نماید. معضل نان، کار، اقتصاد، و امید به آینده است 
که انرژی سازنده بسیاری را جهت آبادانی و سربلندی کشور به ارمغان خواهد 
آورد. محروم ساختن یا در مضیقه قرار دادن نیمی از انرژی سازنده جامعه 

نتیجه تاسف آوری به دنبال خواهد داشت.

جالب توجه است که گفتمان سردمداران دو قطب، گرچه به ظاهر بسیار 
متضاد می نماید ولی در باطن از آبشخور نادانی و ناآگاهی مردمان باورمند به 

دکترین آنان سرچشمه می گیرد. 

یک قطب ، افکار و اعمال خود را با عنوان »دموکراسی« رنگ و جال می بخشد 
و برای به دست آوردن »نظم نوین جهانی« اصرار به صدور آن به دیگر ابنای 
بشر می نماید و قطبی دیگر، با مخالفت سرسختانه »دموکراسی« را با عنوان 
تحفه قطب دیگر، مورد استهزا قرار می دهد و خود را بی نیاز از آن می شناسد.

آنچه وجه تشابه این دو قطب را نمایان می سازد ، عدم اطالع هر دو قطب از 
»دموکراسی« است.

بازار  در  که  است  سرمایه  استیالی  اصل،  در  قطب،  یک  ازنگاه  دموکراسی 
تعریف  را  جامعه  بر  حاکم  قوانین  می تواند  »آزاد«  عنوان  با  باری  و  بی بند 

نماید که هر که را بامش بیشتر است به برفی بیشتر محق گرداند.
بند  بی  آن  کبیره که حاصل  است  گناهی  دیگر، دموکراسی  نگاه قطب  در 
و باری و عریانی است که فضا را اشباع از اشعه های مرموز می نماید که در 

نهایت به تخریب اخالق منتهی خواهد گردید.

در صورتی که به قول جامعه شناس برجسته آلمانی »اریک فروم«، دموکراسی، 
با تمامی پیچیدگی هایی که می توان در تعریف با آن مواجه شد، نه این است 
و نه آن بلکه به زبان ساده ، دموکراسی »ایجاد فضای مناسبی است برای 

رشد و پرورش استعدادهای انسانی«.

دقیقا به دلیل ایجاد همین فضا است که جامعه اروپا توانست خود را از تاریکی 
سهمناک قرون وسطا برهاند و علم و دانش را بر خرافات و تحمیق انسانی را 
به حرمت انسانی چیره نماید. در فضای دموکراسی است که تحقیق و تجسس 
در کلیه امور انسانی، علم و دانش را به ارمغان می آورد که نه تنها رفاه را به 
جامعه بشری ارزانی می دارد بلکه در زیر سایه احترام به آزادی اندیشه و بیان، 

انرژی بسیاری را برای حرکت و تکامل اخالق اجتماعی آزاد می نماید.

ترس و واهمه از دموکراسی، به هر شکل و زبان، پیکر انسانی را یا در زیر بار جهل 
تخریب می کند و یا در زیر بار فقر و شکاف طبقاتی وحشتناک خرد می نماید.

از یک سو محک قرار دادن سودآوری محض در سرلوحه تمامی تصمیم گیری های 
کشوری و جهانی که در عمل به نفع طبقه متمول می باشد تا آنجا پیش 
مسخره  به  هم  را  زمین  کره  گرمایش  علمی  دستاوردهای  که  رفت  خواهد 
از سوی  نمایند.  لغو  را  زیست  پاکیزگی محیط  بر  قوانین حاکم  و  بگیرند 
دیگر عدم فهم دموکراسی و سرسختی در فهم آن به بهانه »تحفه غرب« و 
زیر ساخت های  به  پرداختن  بانوان در عوض  انرژی خیالی موی  از  واهمه 
اقتصادی و ارزش انسانی، ممکن است چند صباحی حاکمان این دو قطب 
را بر اریکه قدرت نگه دارد ولی در دراز مدت مردمانی خواهد آفرید که نه راهی 
برای ارتزاق خواهند داشت و نه هوایی برای تنفس. آنگاه است که انفجاری 
بشری  ویرانی دستاوردهای مهم  نتیجه ای جز  که  پیوست  وقوع خواهد  به 

نخواهد داشت.

دموکراسی  آنان.  پرداخته  و  ساخته  نه  و  است  غرب  تحفه  نه  دموکراسی 
تکنولوژی  و  علم  عرصه های  سو  یک  از  که  امروز  بشر  نیاز  است.  نیاز  یک 
را در می نوردد و از سوی دیگر طلب حرمت انسانی و آزادی اندیشه و بیان 
می کند. دموکراسی تفاوتی با هوای پاکیزه برای تنفس ندارد. همان گونه که 
پاکیزگی هوا را نمی توان آلود، دستاوردهای فکری بشر را نیز نمی توان مورد 

سو استفاده قرار داد.
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از نوشین خورسندیانمعرفی و نقد کتاب        

فیل در تاریکی
)رمان پلیسی(

قاسم هاشمی نژاد
انتشارات کتاب زمان، چاپ فاروس، سال 1358

داستان با شعر زیبا و معروف موالنا در مثنوی آغاز می شود:

پیل اندرخانه ای تاریک بود
عرضه را آورده بودندش هنود

دیدنش با چشم چون ممکن نبود
اندر آن تاریکیش کف می بسود

آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودان ست این نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسید

آن بر او چون بادبیزن شد پدید
آن یکی را کف چو بر پایش بسود
گفت شکل پیل دیدم چون عمود

آن یکی بر پشت او بنهاد دست
گفت خود این پیل چون تختی بدست

در کف هرکس اگر شمعی بدی
اختالف از گفتشان بیرون شدی

قاسم هاشمی نژاد نویسنده، رونامه نگار، مصحح، مترجم، شاعر، منتقد ادبی 
وعرفان پژوه بود که نقدهای ادبی او در روزنامه آیندگان از سال 1340 تا 1350 
معروف است. گفتگوهای هاشمی نژاد با نویسندگانی چون ابراهیم گلستان و 
هوشنگ گلشیری هنوز از بهترین گفتگوهایی است که از این نویسندگان منتشر 
گمشده«  دیاران  »بازخرید  کتاب  در  نژاد  هاشم  نو  اشعار  دیوان  است.  شده 
به چاپ رسیده؛ در حقیقت این کتاب شامل سه کتاب شعر او به نام های» 
بپذیرند« می باشد.  اگر  پریخوانی«، »تکچهره در دو قاب« و »گواهی عاشق 
نعمت حقیقی، سینماگر فقید، از رمان فیل در تاریکی فیلمی با بازی فرامرز 

قریبیان ساخته که ظاهرا هیچ گاه به روی پرده به نمایش درنیامده است.
قاسم هاشمی نژاد از شعر فیل در تاریکی موالنا الهام گرفته و در سال 1358 
داستانی به همین نام نوشته است. مشخصه اصلی این رمان، پلیسی بودن آن 
است. این رمان بی شک یکی از قدیمی ترین و بهترین رمان های پلیسی ایرانی 
است؛ حکایت  فقط یک هفته  گیرا،  و  روان  رماِن  این  داستانِی  زمان  است. 
شروع  مکان  می یابد.  خاتمه  بعد  یکشنبه  و  شده  شروع  یکشنبه  روز  یک  از 
این داستان، خیابان بوذرجمهری، چهارراه سیروس است. شخصیت اصلی، 
جالل امین، اهل طالقان است. جالل امین بیست سال پیش  از طالقان به 
را به کمک  تهران آمده و در گاراژی کار گرفته و چند سال بعد همان گاراژ 
پیکاِن  مجاز  تعمیرگاه  در  است.  نموده  تبدیل  تعمیرگاه  به  و  خریده  پدرزنش 
کوچک تر  برادر  امین،  حسین  می شوند.  تعمیر  هم  دیگر  اتومبیل های  امین 
جالل در آلمان کشاورزی خوانده است و بعد از اتمام تحصیالت اتومبیل بنزی 
جالل  برادرش  برای  کشور  از  خارج  دانشجویان  گمرکی  تخفیف  کمک  به  را 
و  روایت حول  تمامی  آمده است.  ایران  به  ترکیه  از مسیر  و  نموده  خریداری 
حوش این اتومبیل و مواد قاچاقی که درون آن جاسازی شده است می گذرد. 

یکی از نکات مهم این رمان، به کارگیری لهجه های مختلف در زبان فارسی 
است که می تواند در کنار »فارسی شکر است« محمدعلی جمال زاده، نمونه 
تهرانی،  چون  متفاوتی  لهجه های  انصافا  نژاد  هاشمی  قاسم  باشد.  موفقی 
شیرازی و ارمنی را به خوبی در متن به کار گرفته است. آقا نیکال، مکانیک 
تعمیرگاه و همسرش ژانت لهجه ارمنی شیرینی دارند. سعدی شیرازی، مامور 

شهربانی است که با لهجه شیرازی صحبت می کند. 
راوی داستان، سوم شخص محدود است. احاطه نویسنده به واژه های مدرن 
راست  نویسی مدرن همچون؛  داستان  تکنیک های  است.  تامل  قابل  فارسی 

از  افزوده اند. یکی  روایت  زیبایی  بر  آن  امثال  و  برگشت زمانی  و  نمایی، رفت 
بهترین رفت و برگشت های داستان در صفحه 151، صحنه ای است که جالل 
مزه  مزه  را  اسلحه  ماشه  انگشتش  و  گرفته  گلباد  سمت  به  اسلحه ای  امین 
می کند. در این لحظه جالل صحنه ای را که با جسد برادرش، حسین، مواجه 
شده به یاد می آورد، صحنه ای که نویسنده از روی عمد و آگاهی در جای خود 
رها کرده و ذهن خواننده را تا به این جای داستان کشانیده تا به او بگوید چه 
بالیی بر سر حسین آمده است. موتیف »و کبریت همچنان می سوخت« مرتب 
در این فلش بک تکرار می شود تا بدانیم همراه کبریت، جالل امین نیز با یادآوری 
وضعیت جسد حسین در حال سوختن است. فضاسازی تعمیرگاه بسیار دقیق 
است تا جایی که می توان به شکل تصویری محیط را در ذهن مجسم نمود. 
شخصیت های رمان به جا ساخته شده اند؛ مکانیک های تعمیرگاه، صافکاران و 
رنگ کارها، بازرس پلیس، گروه قاچاقچیان، زن جذاب و لوند خالفکار و غیره. 
قهوه چی،  گیر،  معرکه  تعمیرکار،  مانند،  تیپ های مختلف  اصطالحات  به  ِاشراف 
قصاب، کشتی گیر، پهلوان، درویش، رقاص و مانند آن بسیار بجاست. در »فیل 
در تاریکی« درویش زینل َبنگی، مشتی اصغر قهوه خانه دار، آقای گلباد رئیس 
یکی از باندهای قاچاقچی بین المللی، َافندی مرد کله تخم مرغی از اعضای باند 

آقای گلباد، شخصیت هایی بسیار ملموسند. 
در صفحه 16 کتاب آمده: »حوالی عصر حسین امین و برف با هم آمدند.« با 
همین یک جمله می توان منتظر واقعه ای ناخوشایند بود. هرچند در صفحه 130 
باز هم از واقعه ای بدتر سخن به میان می آید: »در آسمان سرخی ناخوشایندی 
نگاه  ابرهای به جان رسیده، حکایت می کرد. جالل  از تالطم  بود که  منتشر 
کرد و فکر کرد چیزی به باریدن نمانده.« و در انتهای داستان کامال مشخص 

بقیه در صفحه 28
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

روز اول کالس ادبیات فارسی است در دانشکده مان در دانشگاه تهران، مهر 
سال 1358. به همه چیز فکر می کنیم اال ادبیات فارسی آن هم از نوع کالسیک 
و به خصوص شعر. حواس مان پرت سیاست است و آن هم از نوع انقالبی آن. 
دیوارهای دانشکده سنگین هستند و نفس نمی کشند و پر هستند از اعالمیه و 
عکس و پوستر و شعار انقالبی. از الی جوش و خروش و بحث و جدل، من و 
چند تا از همکالسی های تازه دوست شده راهی به کالس باز می کنیم و پشت 
نیمکت های چوبی قهوه ای کالس شماره 157 می نشینیم. نمی توانم بگویم گیج 
هستم ولی احساس غربت به من دست داده است. استاد ادبیات یا شخصی 
شبیه آن وارد کالس می شود، به طرف تریبون کالس می رود، رسیده و نرسیده 
خودمان  جای  سر  جای  هنوز  که  دانشجویان  ما،  طرف  به  می چرخاند  روی 

ننشسته ایم، بی مقدمه و بی درنگ و یک نفس با صدای بلند می خواند:

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

سر فرا گوش من آورد به آواز حزین
گفت ای عاشق دیرینۀ من خوابت هست

عاشقی را که چنین بادۀ شبگیر دهند
کافر عشق ُبَود گر نشود باده پرست

ُبرو ای زاهد و بر ُدردکشان خرده مگیر
که ندادند جز این تحفه به ما روِز َاَلست

آن چه او ریخت به پیمانۀ ما نوشیدیم
اگر از خمر بهشت است وگر بادۀ مست

خنده جام می و زلف ِگره گیر نگار
ای بسا توبه که چون توبۀ حافظ بشکست

چند لحظه بعد از پایان شعر همه ساکت هستیم و استاد ادبیات هم چیزی 
نمی گوید. بعد استاد چرخی می زند و گچی برمی دارد و نام خود را روی تابلوی 

سبز رنگ کالس می نویسد...
بعدازظهر همان روز پول توی جیبم را می شمارم، یک حساب سرانگشتی تا 
تهران  دانشگاه  روبروی  کتابفروشی های  از  یکی  از  تا  می روم  بعد  و  ماه  پایان 

دیوان حافظ به روایت احمد شاملو را بخرم.

***
روز ششم اکتبر 2018 در کتابخانه مرکزی سن دیگو شاهد برگزاری روز حافظ 
بودیم. حافظ شاعری است که غزل هایش برای ما فارسی زبانان از یک شاهکار 
ادبی گذر کرده است و دیوان او را ایرانیان بر سر سفره هفت سین می گذارند و 
به آن تفال می زنند. دست به دامان خواجه شیراز می شویم و از برای خوانندگان 

محترم پیک از دیوانش فالی می گیریم:

گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
همچنان چشِم گشاد از کرمش می دارم

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام
خون دل عکْس برون می دهد از رخسارم

پردۀ مطربم از دست برون خواهد برد
آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب
تا در این پرده جز اندیشۀ او نگذارم

منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن
از نی ِکلک همه قند و شکر می بارم

دیدۀ بخت به افسانۀ او شد در خواب
کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم

چون تو را در گذر ای یار نمی یارم دید

با که گویم که بگوید سخنی با یارم
دوش می گفت که حافظ همه روی است و ریا

به جز از خاک درش با که بود بازارم
                                                               »دیوان حافظ «

قاسم هاشمی نژاد را در پیک شماره 173 معرفی کردیم و شعری از او آوردیم. 
در همین شماره نیز داستان »فیل در تاریکی« نوشته قاسم هاشمی نژاد معرفی 
شده است. برای آشنایی خوانندگان با طیف کارهای او در این شماره نیز شعر 

دیگری از او انتخاب کرده ایم:

فردا درختی ست

فردا درختی ست
شاخه ها تنیده به سوی ماه

این که می ُسَرد و َسرد
روی عقیق شیب های نرم

حال چه زیبا تنهاست

از این همه درد
نزدیک تر به من تو کدامی

پاییْز ملکوِت تو باد
از این همه پرنده ی مشکوک

روزها که به خام می افکنی

عشق بزرگ را چه به سر رفت
جهان به ساحلش تنها می زارد می زارد

آه اگر باد زمزمه ام را ورق زند
یا که دریام به خاطر سپارد باز

میوه ی رسیده هنوز طعم دهان ولرم تو دارد

شب چون مارانه از راه رسد
جهانم را بزرگ خواهم گرفت

ای سایه ی رسا که مرا می پوشانی
آن سان که مرا

بمیرانی

درختی ست فردا

      »قاسم هاشمی نژاد،
      از مجموعه بازخرید دیاران گمشده  ـ  کتاب دوم، تکچهره در دو قاب«

منوچهری شاعر ایرانی قرن پنجم هجری و اهل دامغان بود. او را شاعر طبیعت 
نامیده اند. هم اوست که شعر معروف »خیزید و خز آرید که هنگام خزانست« 
را سروده است. منوچهری شعری نیز در تهنیت جشن مهرگان دارد که بخشی 

از آن را در زیر آورده ایم:

جشن مهرگان

بانگ و آواِی َدراِی* کاروان آمد شاد باشید که جشن مهرگان آمد 
یا ز اقصای بالد چینستان آمد کاروان مهرگان از َخزران آمد  

که ز فردوس برین وز آسمان آمد نه ازین آمد، باهلل نه از آن آمد  
اندرآرید و تواضع بنماییدش مهرگان آمد، در باز گشاییدش  

بنشانید و به لب خرد بخاییدش* از غبار راه ایدر* بزداییدش  
هر زمان خدمت لختی بفزاییدش خوب دارید و فراوان بستاییدش  

با دو صد کشی* و با خوشی و ناز آمد خوب داریدش کز راه دراز آمد  
با قدح رطل* و ِقنینه* به نماز آمد سفری کردش و چون وعده فراز آمد 
سخت خوب آمد و بسیار بساز آمد زان خجسته سفر این جشن چو باز آمد 

...  
               »منوچهری  ـ  دیوان اشعار، مسمطات«
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* َدرای = زنگ و جرس
* ایدر = در اینجا، اکنون، اینک

* خاییدن = گزیدن
* کشی = خوبی و خوشی

* رطل = پیمانه، پیاله شراب
* ِقنینه = ظرف شراب، صراحی

بازی

ُگل ُگم بود و
پوچ  

     در پشت هایمان پنهان

 ـ  کاغذهای مچاله پاسخ این گل ها نبودند  ـ  

باید بازی بلد باشی
تا گل را پوچ کنی

از پوچ گل دربیاوری  

گفتم راست گفتم چپ
در دست هایت گم شدم

حاال در میانه ی پوچی با آن ُگل فکر می کنم
که در هیچ مشتی پیدا نشد   

                 »سهیال میرزایی  ـ  می افتم از دستم، مجموعه شعر«

سرود گل

با همین دیدگان اشک آلود،
از همین روزن گشوده به دود،

به پرستو، به گل، به سبزه درود !
به شكوفه، به صبحدم، به نسیم،

به بهاری كه می رسد از راه،
چند روز دگر به ساز و سرود .

ما كه دل های مان زمستان است،
ما كه خورشیدمان نمی خندد،

ما كه باغ و بهارمان پژمرد،
ما كه پای امیدمان فرسود،

ما كه در پیش چشم مان رقصید،
این همه دود زیر چرخ كبود،

سر راه شكوفه های بهار
گریه سر می دهیم با دل شاد

گریه شوق، با تمام وجود !

سال ها می رود كه از این دشت
بوی گل یا پرنده ای نگذشت.

ماه، دیگر دریچه ای نگشود.
مهر، دیگر تبسمی ننمود .

اهرمن می گذشت و هر قدمش،
ضربۀ هول و مرگ و وحشت بود !

بانگ مهمیزهای آتش ریز
رقص شمشیرهای خون آلود !
اژدها می گذشت و نعره زنان

خشم و قهر و عتاب می فرمود .
وز نفس های تند زهرآگین،

باد، همرنگ شعله بر می خاست،
دود بر روی دود می افزود .

هرگز از یاد دشت بان نرود،
آنچه را اژدها فكند و ربود.

اشك در چشم برگ ها نگذاشت،
مرگ نیلوفران ساحل رود .

دشمنی، كرد با جهان پیوند
دوستی، گفت با زمین بدرود ...

شاید ای خستگان وحشت دشت !
شاید ای ماندگان ظلمت شب !

در بهاری كه می رسد از راه،
گل خورشید آرزوهامان،

سر زد از الی ابرهای حسود .
شاید اکنون کبوتران امید،
بال در بال آمدند فرود ...

پیش پای سحر بیفشان گل
سر راه صبا بسوزان عود

به پرستو، به گل، به سبزه درود! 

                            »فریدون مشیری  ـ  پرواز  با خورشید«

آیینه وار با تو، اقرار پشت اقرار

آیینه وار با تو، اقرار پشِت اقرار 
تو مثِل سنگ اما، انکار پشِت انکار 

تو دور می شوی، من وعده به وعده نزدیک 
منزل به منزل اما دیوار پشِت دیوار 

هر قدر چشم هایم دریاست پشِت دریا 
اما دل تو انگار، شنزار پشِت شنزار 

هر شب، اگر بخوابم، با تو قرار دارم 
حسرت همیشه باقی ست، دیدار پشِت دیدار 

من یک نخورده مستم، از مزه ی نگاهت 
بسیار این چنین اند، هشیار پشِت هشیار 

خسته نمی شوم از ناِز تو را کشیدن 
خسته نمی شوی، از آزار پشِت آزار 

من سوختم که آتش بر دامِن تو افتد 
تا شاهدان ببینند، بازار پشِت بازار 

پنداشتی که باید پرده نشین بمانی 
من پرده را دریدم، پندار پشِت پندار 

حاال که نوبِت توست، آیینه ی خودت باش 
راهی نمانده غیر از، اقرار پشِت اقرار 

»افشین یدالّلهی  ـ  امشب کنار غزل هاِی من بخواب 
)مجموعه غزل و چند مثنوی(«
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سال تحصیلی19 ـ 2018 از راه رسید و مدرسه ایرانیان 
سن دیگو با 280 دانش آموز و هنرجو کار خود را آغاز کرد. 

دانش آموزان و آموزگاران پس از تعطیالت تابستان به کالس های درس 
فارسی بازگشتند و مدرسه ایرانیان سن دیگو باز سرشار از زندگی شد. همان 

طور که قبال گفتیم امسال اجاره مدرسه را بیش از دو برابر کرده اند و ما 
مجبور شدیم شهریه را اضافه کنیم و به 600 دالر در سال برسانیم. با این 
وجود خوشحالیم به آگاهی برسانیم که امسال بیش از 280 دانش آموز و 

هنرجو در مدرسه نام نویسی کرده اند که رکورد جدیدی برای مدرسه به حساب 
می آید.

جشن مهرگان
شعبه های یک و دو مدرسه روزهای یکشنبه چهاردهم اکتبر و پنجشنبه 

یازدهم اکتبر جشن مهرگان را با حضور گرم بچه ها و خانواده های گرامی شان 
جشن گرفتند. جشن بعدی مدرسه جشن شب یلدا است و ما بی صبرانه 

منتظریم که آن را در جمع خانواده مدرسه ایرانیان جشن بگیریم.

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.

در شاهنامه فردوسی آمده است:
 

ندانست جز خویشتن شهریار فریدون چو شد بر جهان کامکار  
بیاراست با کاخ شاهنشهی به رسم کیان تاج و تخت مهی 

به سر بر نهاد آن کیانی کاله به روز خجسته سر مهرماه 
گرفتند هر یک ره ایزدی زمانه بی اندوه گشت از بدی 

به آیین، یکی جشن نو ساختند دل از داوری ها بپرداختند 
گرفتند هر یک از یاقوت، جام نشستند فرزانگان، شادکام 
جهان گشت روشن سر ماه نو می روشن و چهره ی شاه نو 
همه عنبر و زعفران سوختند بفرمود تا آتش افروختند 

تناسانی و خوردن آیین اوست پرستیدن مهرگان دین اوست 
به کوش و به رنج ایچ منمای چهر  کنون یادگارست ازو ماه مهر 

مدرسه ايرانيان سن ديگو سی و يكمين سال فعاليت خود را آغاز می كند.
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هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی،
اختصاص  را  صفحه  این  رسید  آگاهی  به  قبل  شماره های  در  که  طور  همان 
با نام های هابیل و قابیل. این  برادر خیالی  داده ایم به برخورد دیدگاه های دو 
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 
نظرهای خود را بگویند. ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم و 
قضاوت را بر عهده شما می گذاریم. اگر خوانندگان گرامی نظری به طرفداری یا 
مخالفت با هر یک دارند می توانند این نظر خود را، از طریق فرستادن ایمیل به 
آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار هم در رابطه با »قطبی شدن 

جامعه« است.

یه  اگه  باشه.  شده  قطبی  دو  حد  این  تا  کشور  که  ندارم  یاد  به  من  هابیل: 
کشور جهان سومی بودیم تا حاال جنگ داخلی شروع شده بود. مرتب بدتر هم 
می شه. توی برنامه تایید »برت کاونا« برای سوپریم کورت دیدی که سناتورهای 
جمهوریخواه با چنان عجله ای می خواستن سروته قضیه رو هم بیارن که دو سه 
بار سکندری خوردن. هیچ چیز جلودارشون نبود، نه اتهام تجاوز جنسی و نه 
اتهام دورغگویی به سنا. هیچ کدوم خم به ابروشون نیاوردن. سوپریم کورت رو 
دو دستی در اختیار محافظه کارا و فناتیک های مذهبی گذاشتن که تا یکی دو 

نسل مفری واسه برنامه های مترقی نباشه.

قابیل: آره دو قطبی شده و هر دو طرفم مقصرن. نمی تونی همه اینها رو گردن 
دو  باعث  جمهوریخواه ها  و  ترامپ  بگی  می خوای  می دونم  بندازی.  طرف  یک 
قطبی شدن کشور هستن. سر همین کاونا دمکرات ها و مدیا هم گندش رو در 
آوردن. قبل از این که گناه کسی ثابت بشه طرف رو داشتن لینچ می کردن. آخه 
مگه معیار این نیست که طرف بی گناهه مگه این که گناهش ثابت بشه؟ از طرفی 
این قدر شاکی اند که ترامپ یک قاضی محافظه کار رو  چرا دمکرات های سنا 
معرفی کرده. مگه غیر از این انتظار داشتن؟ خب اگه دمکرات ها سر کار بودن 

یک قاضی لیبرال رو می فرستادن. مگه نه؟

هابیل: آره، ولی موضوع سر محافظه کار بودن طرف نبود. موضوع سر این بود 
که کاونا ایدئولوگه و پیش برنده راست ترین خط ها توی طیف محافظه کارا. دلیل 
کاره  وقتی سر  تا  رو  رئیس جمهور  اون معتقده  تو هم می دونی.  رو  انتخابش 
نمی شه پای محاکمه کشید. اون یه سوپاپ اطمینان واسه ترامپه که اگه گیرش 
دادند و مجرم شناخته شد نتونن از کار برکنارش کنن. بعد هم این اتهامات 
تجاوز جنسی و دروغ گفتن به سنا هم که حتما به نظر تو اهمیت نداره. مسئله 
محاکمه نیس که می گی باید اول گناهش ثابت بشه! این یه مصاحبه کاری یا 
استخدام  مادام العمر  کاری  برای  اونو  داره  سنا  محاکمه.  نه  اینترویو«  »جاب 
رو  به کسی  تجاوز  یا قصد  و  گفته  دروغ  اومدن می گن طرف  می کنه. کسایی 
داشته. اگه این مصاحبه واسه هر شغلی بود ردش می کردن. فکر می کنی اول 
من  که  معلومه  گذشته  اینا  همه  از  استخدام؟  بعد  می کنن  محاکمه  رو  یارو 
جمهوریخواه ها رو مقصر می دونم. نصف بیشتر مردم گفتن کاونا شایسته نیس، 
هزاران استاد دانشگاه، تشکیالت وکال و زنان توی همه کشور اعتراض کردن 

ولی گوش آقایون بدهکار نبود.

انداختن که  یه هفته هم عقب  بکنن؟ حتی  قابیل: خب چه کار می خواستی 
اف بی آی تحقیق کنه و ببینه اتهامات درسته یا نه. ولی این الم شنگه ای که 

دمکرات ها راه انداختن به ضرر خودشون تموم شد. از همون اول معلوم بود که 
کاونا انتخاب می شه. دمکرات ها با این بلبشو کاری کردن که جمهوریخواه ها 
میون  انتخابات  توی  که  کردن  بسیج  و  کردن  فعال  و  دادن  انرژی  دوباره  رو 
که  جمهوریخواه ها  که  می ده  نشون  سنجی ها  نظر  همه  بشن.  فعال  دوره ای 
یه خورده بی خیال شده بودن دوباره بسیج شدن. نتیجه اش رو تو انتخابات 
می بینی. خیلی ها فکر می کردن هاوس و سنا از دس رفته. ولی دمکرات ها با 

این چپ روی هاشون بزرگ ترین ضرر رو به خودشون زدن.

تو  ولی  نیس.  و هیچ چیز معلوم  مونده  انتخابات  تا  هابیل: هنوز چند هفته 
در نظر نمی گیری که جمهوریخواه های ارتدکس به هرحال رای می دادن. این 
گندکاری های جمهوریخواه ها به این سیرک کاونا و سنا و رهبری آقای ترامپ و 
از اون بدتر میچ مک کانل باعث شدن که خیلی از زنان، جوانان و میانه روها به 
حرکت در بیان. آدمایی که به ترامپ اعتقاد دارن یعنی همون 30 درصد جامعه 
و یا 85 درصد جمهوریخواه بی برو برگرد رای می دن به هرچه ترامپیه. همون 
طور که دفه پیش گفتم اینا یه کالتن و اصال رو منافع خودشون رای نمی دن. 
با  نمی دین. ممکنه  رای  به دمکرات ها  شما 15 درصدی ها هم که بکشن تون 
ترامپ و ترامپیسم مسئله داشته باشین ولی به کاندیداهای جمهوریخواه ها رای 
می دین. یا اگه خیلی غیرت کنین اصال رای نمی دین. من نمی خوام پیش بینی 
کنم که نتیجه انتخابات چی می شه. البته که دلم می خواد دمکرات ها هاوس 
از هر چی دلم  باور کن بیشتر  ایم پیچ کنن ولی  ترامپ رو  و سنا رو بگیرن و 
می خواد سنا رو ببرن و این میچ مک کانل رو از کار برکنار کنن. به نظر من اون 
خیلی مهره خطرناکیه واسه کشور. برات ثابت می کنم که ترامپ رو هم از اون 

داریم. نمی دونم چرا کسی اینو نمی بینه؟

کمبودها  همیشه  شماها  کانل؟  مک  میچ  به  کردی  بند  حاال  جالبه!  قابیل: 
و شکست های خودتونو گردن دیگران می اندازین. اون یه سیاستمدار قابله و 
قدرت رهبری خوبی داره. همه رو به خط می کنه و کاری رو که باید انجام می ده. 

معلومه که ازش ناراحتین و فکر می کنین اون باعث شکست دمکرات هاس.

هابیل: مسئله اصال سر مبارزه سیاسی نیس. هر آدمی با عقل سالم می تونه 
بفهمه که مبارزه سالم چیه و زیرآب زدن و سدسازی و جلوگیری از کارها چیه. 
میچ مک کانل از روزی که رئیس سنا شد. گفته هر کاری در دستش برمی آد 
می کنه تا اوباما یک ترم بیشتر در کاخ سفید نباشه. بعد هم گفت هر کاری از 
دستش بر می آد می کنه تا اوباما کس دیگه ای رو به سوپریم کورت نفرسته. بعد 
هم جلوی همه الیحه ها و کارهایی را که از طرف دمکرات ها و اوباما می اومد 
گرفت، به طوری که با همکاری پاول رایان تونستند همه کارها را بخوابونن و 
محبوبیت کنگره را به پنج  درصد برسونن. اینا واسه چی بود؟ واسه این که 
مردم از سیستم ناامید بشن و موقع رای گیری خونه نشین بشن و رای ندن و 
پدیده ای مثل ترامپ انتخاب بشه. دیدی که چطوری چهارده ماه از پر کردن 
تا  رفت  بود طفره  کرده  پیشنهاد  اوباما  که  قاضی ای  وسیله  به  کورت  سوپریم 
باالخره پدیده ای مثل کاونا رو چپوند اون تو. اون آدم خطرناکیه و نقش اساسی 

رو در این وقایع بازی کرده. 

قابیل: تو هر چی می خوای غر بزن و کم آوردن های دمکرات ها را تقصیر این 
و اون بنداز. منم از این قطبی شدن جامعه خوشم نمی آد ولی دمکرات ها هم 
مقصرن چون که اون چنان به چپ رفتن که هر کاری و هرچی رو دولت می کنه 

قطبی شدن جامعه
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رو  میانه  آدمای   . می آرن  رو  سوسیالیست  کاندیداهای  می کنن.  مقابله  باش 
و کاری ش  بنابراین قطبی شدن دو جانبه اس  نیستند.  دیگه اصال مطرح هم 

هم نمی شه کرد.

از جمهوریخواه ها  رو  قدرت  که  اینه  اونم  کرد.  می شه  کاری ش  اتفاقا  هابیل: 
گرفت. جالبه اینه که می گی هر دو طرف مقصرن، عین منطق ترامپه که بعد 
از شارلوتزویل می گفت هر دو طرف باعث اون بلبشو شدن. ببین عزیزمن! یک 
چیز هست به اسم عمل یکی هم عکس العمل! عمل باعث عکس العمل می شه. 
این سیاست های راست افراطی رژیم ترامپ چه از لحاظ تجاوز به حقوق فردی 
اوباماکر  اقلیت ها، مسلمونا، فلسطینی ها،  و  زنان  اجتماعی، حقوق  یا حقوق 
عکس العمل  یا  »ری اکشن«  باعث  استثنا  بدون  همه  و  مسکن  و  بهداشت  و 
و  عکس العمل  باعث  شارلوتزویل  توی  فاشیست ها  رژه  که  طور  همون  شده. 
چپ  دیدگاه های  رشد  باعث  افراطی  راست  سیاست های  شد.  ضدتظاهرات 
می شه. از اون گذشته، »سوسیالیست«  یک موقعی فحش حساب می شد! ولی 
اآلن واسه اکثر مردم مساویه با »برنی سندرز«. یعنی اگه دولت قراره خدمتگذار 
اینو مردم به  مردم باشه واقعا باید این طوری باشه، نه خدمتگذار بیلیونرها. 

خصوص بعد از ترامپ می فهمن.

قابیل: یعنی به نظر تو اصال امکان داره رئیس جمهور سوسیالیست و یا دولت 
سوسیالیست توی آمریکا رو کار بیاد؟ اصال امکان نداره! این سیستم بر اساس 
کاپیتالیسم ایجاد شده و جز اونم نمی تونه کار کنه. تو خیلی ساده لوحی! با 
ریشه ای که مذهب تو این کشور داره و قدرتی که بیلیونرها دارن و در جایی که 
فقط پول صحبت می کنه! تو اگه پول نداشته باشی واسه انجمن خانه و مدرسه 

هم انتخابت نمی کنن! واقعا خوش خیالی!

هابیل: خوش خیال نیستم. امیدوارم! بذار چند تا فاکتور دیگه هم به لیست 
تو اضافه کنم. جری مندرینگ و الکترال کالج.  به طور کوتاه مدت ممکنه این 
طوری باشه ولی نهایتا باید این سیستم عوض بشه و این کار به زودی خواهد شد. 
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Sufi Mediterranean Cuisine

S U F I
MEDITERRANEAN CUISINE

5915 Balboa Ave.
San Diego, CA 92111 

Place your reservation ASAP since space is limited.

For Reservation Call: 858-552-9355

Tickets: $40 for members and students • $50 for non members

Yalda Celebration with DJ Julius
Saturday, December 15, 2018  7pm-12pm
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Join us as we celebrate the winter solstice; an ancient Persian tradition.

Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture
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www.pccsd.org

    

                   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 179( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30 
نوامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

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

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(
Tickets at 858.552.9355 or dmfund@eventbrite.com
Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA  92150     www.facebook.com/DollaraMonthFund

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین ایرانی:  6232  ـ

www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.istaucsd.org   :انجمن دانشجویی ایستا

ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego)

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )858(

www.thehouseofiran.com :خانه ایران

House of Iran Persian Harvest Festival 
at Balboa Park  ،Saturday November 4, 2018 10am 6  ـpm 

یکشنبه ها از ساعت 12 تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  (619) 232  7931

 انجمن دوست داران کتاب  آخرین شنبه  هر ماه
Iranian ـAmerican Center (IAC)
6790 Top Gun St. #7، San Diego،  CA 92121
Tel (858) 552  9355

DOCUNIGHT    داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه               
at the Iranian ـ American Center (IAC)
Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

 www.ialsn.org    شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

IABA      کانون وکالی  ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو
  www.iaba.us             email: sandiego@iaba.us

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 

IAC :آدرس مرکز ایرانیان
6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA  92121

پنجشنبه اول نوامبر، برنامه ریزی وصیتنامه 101
چگونه از خود و اموال، فامیل و میراث خود مراقبت کنیم.

در مرکز ایرانیان از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر
با همکاری انجمن وکالی ایرانی ـ آمریکایی

جمعه 3 نوامبر ، کنسرت نوای امید
کورش تقوی، پژمان حدادی و سعید کامجو

در مرکز ایرانیان ساعت 7:30 بعد از ظهر

پنجشنبه 8 نوامبر تا سه شنبه 12 نوامبر 
کارگاه داستان نویسی با همکاری حسین مرتضیان آبکنار

در مرکز ایرانیان   ثبت نام: 9355 ـ 552 ـ 858 

جمعه 9 نوامبر، جنگ فرهنگی
در مرکز ایرانیان ساعت 7:30 بعد از ظهر

به سرپرستی رضا خبازیان 
 

جمعه 30 نوامبر ، شب خانوادگی تفریح و بازی
در مرکز ایرانیان ساعت 7 بعد از ظهر

تهیه بلیط: 9355 ـ 552 ـ 858 

یکشنبه 2 دسامبر ،چهارمین بازار خیریه کانون فرهنگی ایرانیان 
در مدرسه ایرانیان از ساعت 9:30 صبح تا 12 ظهر 

تلفن تهیه میز برای بازار 9355 ـ 552 ـ 858 

شنبه 15 دسامبر جشن شب یلدا
 در  رستوران صوفی از ساعت 7 تا 12 بعد از ظهر

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی   تلفن: 9634ـ735 )858( 
کالس تار و گیتار: زیر نظر فرهاد بهرامی تلفن: 1286ـ318 )619(

آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری     تلفن: 1913ـ349 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

کالس ها: شعبه 1 یکشنبه  ها از ساعت 9:30 تا  1 بعد از ظهر
کالس ها: شعبه 2 پنجشنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر

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

آکادمی رقص های ایرانی   9355 ـ 552 )858(
ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM1:00ـ PM

برنامه جشن نوروزی
 کانون فرهنگی ایرانیان

 شنبه 16 مارچ 2019 
در هتل ماریوت الهویا
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»ماهی و گربه« فیلم جنجال برانگیز سینمای ایران و تا به امروز بهترین فیلم 
شهرام مکری، نمونه ای از سینمای خالق است. این فیلم روند تکامل یافته تر 
و پخته تر تجربه هایی است که شهرام مکری در فیلم های کوتاهش، مخصوصا 
ساخته  واقعی  داستان  یک  اساس  بر  فیلم  بود.  آزموده  دایره«  »محدوده 
شده است و روایت گر اتفاقات رسانه ای سال 77 است که خبرهایی مبنی بر 
به مشتریان می داده  به عنوان غذا  را  انسان  راهی که گوشت  بین  رستورانی 
منتشر کرد. این خبر رسانه ای در ابتدای فیلم گفته می شود و شروع مهیجی را 
برای فیلم رقم می زند. فیلم داستانی غیرخطی دارد و از تعدادی داستانک با 
شیوه ی روایت زمان مدور تشکیل شده است. چند دانشجوی دختر و پسر برای 
شرکت در جشن بادبادک بازی به شمال کشور رفته اند. در همسایگی آنها، یک 
رستوران مرموز وجود دارد که سه مرد در آنجا مشغول به کار هستند. فیلم 
دقایق  در همان  و شوک دهنده شروع می شود.  مبهم  با خبری  در مضمون، 
نخست که جوان مسافری از یکی از آشپزهای رستوران متروک آدرس می پرسد، 
منتظر اتفاق خاصی هستیم که به خبر ابتدای فیلم مرتبط باشد. تمام فیلم 
به صورت سکانس ـ پالن )سکانسی بدون برش و در یک برداشت( گرفته شده 
است، بدان معنی که هیچ صحنه ای به صحنه ی دیگر کات نمی شود. شهرام 
مکری و گروهش ماه ها برای فیلم تمرین کرده اند تا فیلم را یکسره و بدون کات 

فیلمبرداری کنند و از این لحاظ اتفاق نادری را در سینمای ایران آفریده اند. 

ابعاد  برای  نمی توان  دقیقا  است.  رویا/کابوس  یک  شبیه  گربه«  و  »ماهی 
کرد،  پیدا  باورپذیر  منطقی  مختلفش، 
اما فضایش متقاعد کننده است.   بازی با 
باشد.  زمان شاید مهیج ترین عنصر فیلم 
چیدمان  حال  در  دائما  مخاطب  ذهن 
نوع  چه  این  است.  فیلم  داستانک های 
متداخل؟  متقاطع؟  است؟  روایتی 
این  از  فرا تر  فیلم  روایی  هندسه  دوار؟ 
سازه های آشنا است. گذر زمان در فیلم 
هولوگرافی  زمان  یادآور  بیشتر  مکری، 
انگار فضای آدم های قصه در یک  است؛ 
تا  و  می شود  سپری  نامتراکم  ساحت 
تمام  در  درحال گسترش  بی   نهایت  زمان 
و  رفت  در  زمان  منطق  است.  جهات 
برگشت های آدم های داستان دچار قبض 
کدام  نیست  و مشخص  بسط می شود  و 
یک زود تر رخ داده است. درست هنگامی 
در  را  حوادث  وقوع  ترتیب  مخاطب  که 
ذهن خود ترسیم می کند، مکری با وارد 
کردن داستانی دیگر، تمام چیدمان را بر 

هم می زند. 

تکرارشونده  موتیف های  از  آکنده  فیلم 
و  مریم  و  پرویز  بین  که  سیبی  است: 
می شود،  دست  به  دست  شهروز  و  مینا 
جوان های عجیب یک دست که مرغابی ها 
شدن  گم  داستان  می کنند،  حمل  را 
آدم ها  صدای  همپوشانی  ایده  و  مارال، 
پدرش،  و  کامبیز  )صدای  یکدیگر  در 
صدای دوقلوها، صدای شهروز و پرویز(، 
و مهم ترین موتیف، موتیف مرگ و جسد 

است. خاطره غریب شهروز از مادربزرگ مریم و ماجرای سرداب، ماجرای مرگ 
خواهرزاده حمید، روح جمشید که در اطراف دریاچه می پلکد، و بارز تر از همه 
شمایل موحش و تعلیق آور دو مرد که با قمه و کیسه گوشت گندیده و پیت 
خالی بنزین، دیگران را می پایند  ـ  همگی موتیف های بارز مرگ و میر هستند و 
همه ی این نشانه های کوچک در فیلم به عجیب بودن فضای داستان می افزایند.

مدیر  عنوان  به  و  محمود کالری  ـ   کوهیار کالری   بسیار خوب  فیلمبرداری 
فیلمبرداری  ـ  به قدری هوشمندانه و استادانه طراحی شده است که جایی 
برای ایراد باقی نمی گذارد. دوربین به صورت پیوسته و دایره وار شخصیت های 
به عنوان شخصیتی  تبدیل می شود که  روایتگری  به  و  دنبال می کند  را  فیلم 
حاضر و ناظر، مخاطب را به دنبال خود می کشد تا قصه ای را برایش تعریف کند. 
موسیقی بی نظیر کریستف رضاعی فضای کلی فیلم را سورئال تر می کند. از نظر 
بازی، تمام بازیگران از عهده ی نقش های دشوارشان برآمده اند. این را نباید از 
یاد ببریم که تمام فیلم در یک برداشت گرفته شده و همین اهمیت کار بازیگران 
را دو چندان می کند. بابک کریمی و عبد آبست بازی های شگفت انگیز تری از 

خود به جای گذشته اند.

مرموز  بسیار  فیلم  شخصیت های  روایت 
شخصیت ها  این  هستند.  تامل  قابل  و 
زندگی  خود  خاطره های  در  همگی 
است  رو  همین  از  شاید  و  می کنند 
خاطره گویی  از  مملو  اثر،  روایت  که 
خاطره  است:  یکدیگر  برای  شخصیت ها 
خاطره  کامبیز،  پدر  برای  مهناز  مبهم 
مادربزرگ مریم در گویش ذهنی شهروز، 
رنگ  دو  به  که  فانوسی  سقوط  خاطره 
خاطره  انجامید،  عسل  چشمان  شدن 
پرویز،  و  الدن  رفته  دست  از  عشق 
در  و...  از جنگ  خاطره خالصی حمید 
شخصیت  هر  پراکنده  خاطره های  این 
ذهنی  و  مجازی  قالبی  یافتن  پی  در 
می گردد؛  خود  خاطرات  حفره های  برای 
در  در خیالش همواره  که  کامبیز  پدر  از 
با  که  پرویز  تا  است  مهناز  جست و جوی 
فیسبوک،  در  سیاوش  جعلی  هویت 
از  را می پاید.  رفته اش  از دست  محبوب 
این رو »ماهی و گربه«، حکایت کابوس 
آسمان  به  نگاه شان  که  است  نسل  یک 
درآورند  پرواز  به  را  خود  بادبادک  تا  بود 
تلخ تری  پایان  پایان  به  عاقبت شان  ولی 
»ماهی  ساختاری  چارچوب  خورد.  گره 
بصری  و  روایی  عناصر  نظر  از  گربه«  و 
سینمایی  جریان  یک  موسیقی  حتی  و 
با  که هر سلیقه ای می تواند  است  جدید 
آن ارتباط برقرار کند. با ورود سینماگران 
در  فرم  که  مکری  شهرام  مثل  جوانی 
دارد  بسیاری  اهمیت  برایش  سینما 

می توان به سینمای ایران امیدوار بود.

ماهی و گربه 
فیلمی از شهرام مکری
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افقی
1 ـ محل رفت و آمد ـ  درخت تازه و جوان ـ  به رخ کشیدن 2 ـ  وطن و 

کشور ـ  فدراسیون فوتبال اروپا ـ سرنوشت 3 ـ  پایتخت ویتنام ـ  شجاع ـ  
پایتخت بنگالدش 4 ـ  توشه راه ـ  یگانه و تک ـ  کالبد 5 ـ  آشتی و صلح 

ـ  از رشته های مسابقه اسب سواری ـ  کامیون دارای یدک کش باری 
6 ـ  اثر معروف »دافنه دوموریه« ـ  بخشاینده و اسمی برای مردان ـ  براق 

و طالیی 7 ـ  شهر سینمایی »آمریکا«  ـ  مزه حقیقت 8 ـ  با حجاب  
ـ  کمد آشپزخانه 9 ـ  آزاد و رها ـ  نسل بعدی 10 ـ  مهربانی و عطوفت 
ـ  نویسنده معروف یونانی با اثر »ایلیاد« ـ  به شکل کمان 11 ـ  موجود 

ترسناک در داستان ها  ـ  فرزندان ـ  گزیدن مار 12 ـ  اسباب کار ـ  پشت 
سر ـ  محصول 13 ـ  سهل و آسان ـ  فیلمی از »کیمیایی«  ـ  نقاب و 
روبند 14 ـ  عقیق آن معروف است ـ  قانون گذار ـ  مفتون 15 ـ  گل و 

الی ته جوی ـ  از آثار موسیقیایی »جوزپه وردی«  ـ  چاشنی همه غذاها.

عمودی
1 ـ ابر نزدیک به سطح زمین ـ  چسبیده و متصل ـ آزادی از اسارت 

2ـ  تظاهر به نیکی ـ  تن پوش انسان ـ  یکی از شهرهای غرب کشورمان 
3 ـ فلز ساختمان ـ  فرصت زمان دهی ـ  فوتبال داخل سالن 4 ـ زمانی 
که به پایان رسیده ـ  از حروف الفبای انگلیسی ـ  توده و پشته خاکی ـ  
کشیدنی محنت بار 5 ـ تذکر ـ ضمیر غایب ـ  پول ژاپن 6 ـ  قلم درشت 
ـ چسبیده به دیوار ـ  اول کاری ـ واحد سطح 7 ـ  قوم »آتیال« ـ  هوای 

زمستانی ـ  پرنده آهنین 8 ـ  آغاز بهره برداری از یک جا یا وسیله  ـ  از 
هنرهای هفتگانه 9 ـ التهاب حنجره ـ  عنوان اشرافی پایین تر از لرد ـ 
نوشته معتبر 10 ـ شماره حرکت ـ  از انواع گیوه سنتی ـ  مایه حیات 

ـ رمق و بوی ماندگی 11 ـ  شیره انگور و خرما ـ  عالمت جمع در زبان 
فارسی  ـ  کدبانو 12 ـ  ارزیابی هنری ـ  یکی از گل های زیبا ـ  اصل نیست 

ـ نقیض تاریکی 13 ـ  چاره اندیشی ها ـ  بخشی از یک سازمان نظامی ـ 
نوبت بازی در والیبال 14 ـ  توافق و اتحاد ـ  صدای دردمند و شیون ـ  
اسب زین کرده بدون سوار 15 ـ  نوعی زره و تن پوش جنگاوران قدیم ـ  

فدرر یکی از قهرمانان این ورزش است ـ  نشانه مفعولی. 
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می شود که این انتظار بی جا نبوده است.
پاشنه ی  تلق  تلق  با  »زن  آمده:  کتاب   45 صفحه  در 
پیراهن  می آمد.  پایین  و  می چرخید  پله ها  از  صندلش 
گلدار سرخانه پوشیده بود و دامن، در حاشیه پاها، موج 
خوشی بر می داشت و جالل فکر کرد زن آنقدرها هم الغر 
نیست. اما می دانست که زن ظریف بود و حاال می دید 

که زن زیباتر از روز پیش بود و گونه ها گل کرده بود و موها، روی شانه، رها 
بود.« »زن روبرویش نشسته بود و به او نزدیک بود و عطر خوشش زیر دماغ او 
بود. جالل دید از بوی زن کالفه بود  ـ  مثل وقتی بهار با خود از برغان بوی 
شکوفه های تازه باز شده به ده می آورد.« همین دو جمله کافی است تا ثابت 

کند راوی با ادبیات اروتیک آشناست. 
باغ صبا  و  از کوچه سرپولک، کوچه بحرالعلوم, صفی علیشاه  نویسنده  وقتی 

می نویسد، حس نوستالژی را در وجود خواننده زنده می کند.
مثال  عنوان  به  می کند.  غافلگیر  را  خواننده  نویسنده،  نشانه گذاری  نظر  از 
معرکه گیر  می زند؛  حرف  خیابان  در  معرکه گیری  از  نویسنده   ،70 صفحه  در 
می خواهد لب ماری را که ضریح امام رضا را بوسیده، به ازای پولی که از مردم 
دریافت می کند ببوسد. اما چند ورق بعد، به زیبایی از جالل امین می گوید که 

در معرکه زندگی گیر کرده و باید به تنهایی لب مار را ببوسد. 
قاسم هاشم نژاد با بیان اسیدپاشی بر زنان زیبا، از یکی از معضالت جامعه ایران 
یاد می کند. با بیان سقاخانه هایی که از شمع های روشن نذری پر هستند فرهنگ 
جامعه را عیان می سازد. حتی اگر ندانیم هاشم نژاد شاعر هم بوده، در جای جای 
متن، نثر او را به نظم شاهد خواهیم بود. نویسنده قید و صفت ها و تعبیرهای 
زیبایی به کار می گیرد، به عنوان مثال: »...اما دنباله طنین تحریر مرد، خام و 
یا »کوچه  بود.«  بودن، حصه ی حقیری  یا »زنده  زیرشیروانی می گشت.«  رها، 

بقیه صفحه 9

تاریک و متروک و غارت شده بود.« یا »سیگاری گیراند و دودش را بیرون 
در غارت زمستان  یا »حیاط حاال  نبودند.«  داد. خیاالت که فوت کردنی 

بود.«  
او با لغات بازی می کند تا متنی دلچسب تر بسازد: » جالل ُمهری مقابلش 
گذاشت، قامت بست و به نماز ایستاد. زانو زد. پیشانی بر مهر گذاشت. 
پدرش  و  عوض پور  حاجی  چندبار  نمی خواند.  نماز  دیگر  که  بود  سال ها 
برایش پیغام داده بودند که پسرجان اصول دین نماز است، نمازت ترک 
نشود. اما او نشنیده گرفته بود. بعد از آن همه تاخیر و غفلت، حاال غرقه 

در جالل خداوندش بود.« 
رمان پلیسی از آن جهت در بین ژانرهای دیگر داستان نویسی متمایز است 
که منطق بی نقص و بی چون و چرایش از اهمیت باالیی برخوردار است. 
و  منطق  دارای  وقایع  و  شخصیت ها  مکان،  زمان،  داستان؛  مولفه های 
باعث شکست و  این مولفه ها  از  باالیی هستند. نقص در یکی  هماهنگی 
پس  از  نژاد  هاشم  قاسم  حیث  این  از  می شود.  پلیسی  داستان  فروریزی 
عیان  بیشتر  نکته  این  است.  برآمده  خوبی  به  تاریکی  در  فیل  داستان 
می شود وقتی بدانیم ژانر پلیسی در ادبیات داستانی ایران ژانرشایعی نیست 

و سابقه طوالنی نیز ندارد.

)برای بخش هایی از مشخصات نویسنده از ویکی پدیا کمک گرفته شده 
است.( 

معرفی و نقد کتاب       
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با پیگیری های کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو فستیوال مهرگان تبدیل به تالش مستمری از سوی جامعه فرهنگی ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو برای 
تبدیل یک جشن ملی به یک رویداد فرهنگی مشترک در صحنه فرهنگ و هنر سن دیگو می شود. گلریزان سالیانه کانون برای مرمت و نگهداری هنر و آثار 

باستانی ایران در موزه هنر سن دیگو تالش می کند تا با تشویق مردم به مشارکت در حفاظت از هنر ایران، به بقای گالری ایران در موزه تحکیم بخشیده 
و جشن مهرگان را به عنوان یک برنامه منظم سالیانه بر تقویم موزه بنشاند. در گلریزان مهرگان 2018 محسن نامجو با اجرای موسیقی پر شور بر صحنه 

موزه هنر سن دیگو شبی فراموش نشدنی آفرید. 
گلریزان کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو برای مرمت و نگهداری هنر و آثار باستانی ایران در موزه هنر سن دیگو با موسیقی عالی، مهمانان پرانرژی،  و 

گلریزانی موفق، شب زیبایی در کنار دوستان بود و جای شما که نبودید خالی! به امید آن که در آینده با کانون و جامعه فرهنگی ایرانی ـ آمریکایی 
سن دیگو در ارائه و ارتقاء فرهنگ و هنر ایران همراه شوید.
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گلریزان مهرگان  2018 با محسن نامجو
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جشن مهرگان و دومین سالگرد بزرگداشت روز حافظ – ششم اکتبر 2018

کانون فرهنگی ایرانیان به همراهی کتابخانه مرکزی سن دیگو دومین سالگرد 
روز حافظ را روز ششم اکتبر در محل کتابخانه مرکزی سن دیگو جشن گرفتند 
.روز حافظ به عنوان روزی جهت شناساندن فرهنگ و ادب و شاعران ایرانی 
در تقویم کتابخانه سن دیگو ثبت شده است. این برنامه با خوش آمدگویی آقای 
مارک شری شروع شد. سپس آقای علی صدر مقدمه کوتاهی را در مورد کانون 
از  به اطالع حضار رساند. پس  ایرانیان سن دیگو  ایرانیان و مدرسه  فرهنگی 
مورد  در  وی  قهرمانی،  زهره  خانم  توسط  حکاک  کریمی  احمد  دکتر  معرفی 
حافظ و مولوی و عرفان در اشعار مولوی به سخنرانی پرداخت. برنامه با اجرای 
موسیقی توسط کوروش تقوی به همراه حسام عابدینی و نیلوفر شیری ادامه 
یافت. بخش پایان قسمت اول برنامه، خواندن دو قطعه از اشعار موالنا و حافظ 
توسط آقای رضا خبازیان و خانم شارون االیس بود. در قسمت دوم برنامه، ایال 
درفشاندر رقص زیبای سماع را اجرا کرد. سپس آقای جف والت و خانم شعله 
دادخواه به خواندن اشعاری از موالنا و حافظ پرداختند. برنامه با جمالتی از 
مارک شری و زهره قهرمانی به پایان رسید. در این برنامه بیش از دویست و 

پنجاه نفر از ملیت های گوناگون حضور به هم رساندند.
کانون فرهنگی از افراد زیر برای همکاری در این برنامه با شکوه و به یاد ماندنی 

تشکر می نماید:
 خانم آناهیتا بابایی برای تهیه و تزیین سفره مهرگان و سفره پذیرایی	•
  آقای سعید جاللی برای طرح صحنه و اجرای پوستر و بروشور برنامه	•
  آقای عبدی سلیمی برای نصب پوستر صحنه	•
  خانم ها فریبا باباخانی و پرنیان بدیعی برای مدیریت ثبت نام	•
  آقای یحیی جهادی برای عکاسی 	•
  آقایان مارک شری و علی صدر و خانم ها زهره قهرمانی، رزیتا باقری و شی  هنسن  	•

برای برنامه ریزی
نام  ثبت  برای  ایرانیان  فرهنگی  کانون  دانش آموزی  واحد  از  چنین  هم 

شرکت کنندگان تقدیر می گردد.




