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یادداشت
چهل سال مهاجرت

علی صدر

خوانندگان گرامی ،فرا رسیدن نوروز و سال جدید را به شما و عزیزانتان شادباش گفته برایتان سالی
پر از شادی ،بهروزی ،سالمت و صلح آرزو میکنم.
چهل سال از انقالب ایران میگذرد .این چهل سال اگر نه همه عمر ما را ،بلکه دست کم بخش عمده آن را
شامل میشود .در حال حاضر بیشتر از هفتاد درصد جمعیت ایران و همین طور ایرانیان مهاجر بعد از انقالب
به دنیا آمدهاند .در این چهل سال چندین میلیون نفر ایران را ترک کرده و در کشورهای دیگر آشیانه گزیدهاند.
هم اکنون کمتر کشوری در دنیا است که عدهای ایرانی در آن زندگی نکنند .در این میان گروهی به اجبار و از
ترس جان مهاجرت کردهاند و گروهی به اختیار .عدهای ماهها یا حتی سالها در اردوگاههای پناهندگی ،همه
جور نامالیمات ،تحقیر و فقر را تحمل کردهاند تا سرانجام در جایی مامن گزیدهاند و عدهای به راحتی به کشور
دلخواهشان مهاجرت نمودهاند .از این مهاجرین جمعی با همان دالیل امنیتی قادر به سفر به ایران نیستند و
جمعی دیگر مرتب به ایران در حال رفت و آمد هستند .در این جا مهاجرین ایرانی مقیم کشورهای دیگر موضوع
بحث من نیست ،هرچند که گمان نمیکنم که تفاوت اساسی داشته باشند .تجربه من عمدتا در آمریکا و
مشخصا در سن دیگو بوده است که بیشتر از نصف عمر خود را در آن سپری کردهام.
روایت است که در کشور آمریکا بیش از یک میلیون ایرانی و ایرانی تبار زندگی میکنند .این که میگویم روایت،
برای این است که کسی دقیقا این تعداد را نمیداند .در سرشماریهای ده سال یک بار به دالیل مختلف که از
حوصله این نوشته خارج است ،تعداد ایرانیان به طور غیرواقعی نشان داده شده است .مثال در سال  2000تعداد
ایرانیان حدود  363هزار نفر بود که در سال  2010به  336هزار کاهش یافت! در حالی که همه متفقالقول بودند
که رقم واقعی خیلی بیشتر است و شاید به یک میلیون نزدیکتر باشد .به هر حال از این تعداد به روایتی چهل
پنجاه هزار ایرانی و ایرانیتبار در سن دیگو زندگی میکنند .باز هم میگویم روایت ،چون کسی تعداد دقیق آن را
نمیداند .البته این منحصر به ایرانیان مهاجر نیست که هویت خود را پنهان میکنند .در سرشماری سال 2010
که ما فعاالنه به دنبال شمارش دقیقتر ایرانیان بودیم متوجه شدیم که اکثر کشورهای جهان سومی به دولت،
به طور کل و به سرشماریهای آن به طور خاص ،اعتماد ندارند .به هر حال آن چه به تجربه خود ما بر میگردد
این است که در دهه اول و حتی دهه دوم مهاجرت ،پراکندگی بین مهاجران ایرانی شدت داشت .تعلقات
سیاسی ،اجتماعی و طبقاتی مانع عمده همبستگی و کار مشترک بین گروهها میشد .عدهای به قول خودشان
هنوز چمدانها را باز نکرده بودند و منتظر تغییر رژیم و بازگشت به ایران بودند .عدهای با پولهای کالن آمده و
قصد قربت داشتند .به یاد دارم در همان اوایل حتی چندی قبل از انقالب در اخبار محلی از ایرانیانی صحبت
میشد که به طور نقد خانههای چند میلیونی را در الهویا و بورلی هیلز میخریدند و بازار امالک را دگرگون
کرده بودند .این در حالی بود که عده زیادی دانشجو که به خاطر انقالب و بعد جنگ در این جا ماندگار شده
بودند با فالکت زندگی میکردند .سالها بعد عدهای با اکراه برای سیتیزن شدن اقدام میکردند و یا خانه
میخریدند .چرا که این ها را نشان ماندگار شدن خود میدیدند .به هرحال زمان گذشت و سیتیزنهای دیروز
برای خواهران ،برادران ،پدران و مادرانشان اقدام کردند و موج دوم ،سوم و چهارم مهاجرین آمدند و ماندگار
شدند .خیال ماندن برای مهاجرین اولیه وقتی تحقق یافت که فرزندانشان به مدرسه رفتند و آنها به فکر تشکیل
مدرسه فارسی و تشکیالت فرهنگی افتادند .با این فکر که حال قرار است در غربت و دور از وطن و خانواده
باشیم بیاییم وطنی کوچک و خانوادهای بزرگتر را برای خود ایجاد کنیم .مدرسه ایرانیان سن دیگو ،کانون
فرهنگی ایرانیان ،انجمن متخصصین ایرانی ،خانه ایران و ...همه در راستای این ذهنیت شکل گرفتند .چهل
پنجاه فعال اجتماعی در هر مقطع زمانی در سه دهه گذشته این بار را به دوش گرفته و پیش بردهاند؛ زبان
فارسی و فرهنگ ایرانی را به فرزندان مهاجرین یاد داده اند؛ در نشستها و گردهمآییهای مختلف دانش و
فرهنگ خود را رشد دادهاند؛ با برگزاری بی بدیل جشنهای ملی میراث فرهنگی خود را ارج نهاده و زنده نگه داشته اند؛
فرهنگ و تاریخ ایران را به غیرایرانیان شناساندهاند و با موج منفی ایرانیستیزی که از طرف دولت میزبان و
خبرگزاریها به طور سیستماتیک منتشر شده مقابله کردهاند؛ جامعه ایرانی ـ آمریکایی را تشویق کردهاند تا
حقوق خود را بشناسند و از آن دفاع کنند؛ و همه تالش خود را کرده و میکنند تا کودکان و جوانان ما با هویت
خود راحت باشند و به آن افتخار کنند و بتوانند انسانهای خوب و موفقی در جامعه باشند .این تالشها سبب
شده که جامعه ایرانی سن دیگو زبانزد خاص و عام شود.
محال است فکر کرد که بدون وجود این سازمانها این امور مهم عملی میشد .وجود این ارگانها نقش محوری
را در ایجاد و بقای این وطن کوچک بازی کرده است .از این سازمانها باید حمایت کرد و به آنها پیوست .اگر
میتوانیم در کارهای جاری آنها کمکی انجام دهیم به هیچ وجه مضایقه نکنیم .اگر هم احیانا وقت آن را نداریم،
با فعال نگهداشتن عضویت خود و کمک مالی و معنوی خود آنها را در پیشبرد کارشان یاری کنیم.
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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 ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی ،حمید بیک زاده ،فریده فاضل ،حسین حاجی
موالنا ،آیدا خدامی ،گیتی نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده،
ونوس صفایی ،شهال صالح و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی،
سعید نوری بوشهری ،راشل تیت و حسین حاجی موالنا
همکاران نویسنده:
تانیا احمدی ،محمد اهرار ،نوشین خورسندیان،
لیلی رزوانی ،مریم ضرابی و ساناز مجد
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 7335 :ـ)619( 374

issd@pccsd.org
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
کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
ُجنگ فرهنگی سن دیگو

نزدیک پنج سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامهای با نام ُجنگ فرهنگی
در مرکز ایرانیان سن دیگو اجرا میشود ،برنامهای که در ذهن عالقمندان به
برنامههای 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 رشتههای گوناگون هنری ،ادبی و اجتماعی
برنامهریزی و اجرا میگردد.

جنگ فرهنگی ـ یازدهم ژانویه ۲۰۱۹

جنگ فرهنگی ماه ژانویه با اجرای علی صدر برگزار شد .این برنامه دو میهمان
داشت .در بخش اول دکتر زری طاهری در موضوع تصویر واژگونه زن در قصه
آفرینش سخنرانی کرد و در انتها به سئواالت شرکتکنندگان پاسخ داد .در بخش
دوم دکتر امیرحسین پورجوادی در مورد نقش زنان در حفظ موسیقی ایران از
صفویه تا پایان قاجار مطالبی را به همراه نمایش عکس بیان کرد.

جنگ فرهنگی ـ هشتم فوریه ۲۰۱۹

برنامه این ماه به میزبانی رضا خبازیان برگزار شد .در ابتدا آقای خبازیان مطالبی
را در مورد فرهنگ و مهاجرت بیان کرد و سپس ویدیویی از دکلمه یک کودک
افغان پخش شد .میهمان این ماه دکتر زهره کرمانی بود که در مورد فرهنگ و
تراپی و موضوعات مختلف از قبیل فرق بین روانشناس و روانپزشک ،رابطه مریض
و روانشناس و ارتباط فرهنگی بین این دو صحبت کرد .در بخش دوم حاضرین
جلسه به دیدن فیلمی مستند درباره زندگی زنده یاد احمد شاملو نشستند.

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 میپردازد.
پخش این فیلمها تابع نظم خاصی است و پس از هر فیلم بینندگان به بحث و
بررسی فیلم مینشینند.

چند متر مکعب عشق ـ هیجدهم ژانویه ۲۰۱۹

در ماه ژانویه فیلم «چند متر مکعب عشق» محصول  ۱۳۹۲به کارگردانی و
نویسندگی جمشید محمودی نمایش داده شد .این فیلم عاشقانه در فضای
تلخ ،محصول مشترک ایران و افغانستان است« .چند متر مکعب عشق» در
هفدهمین جشنواره سینمایی ایران جوایز متعددی را به خود اختصاص داد.
پس از فیلم شرکتکنندگان به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداختند.

پرویز ـ پانزدهم فوریه 2019

در ماه فوریه فیلم «پرویز» ساخت سال  1391به کارگردانی مجید برزگر نمایش داده
شد .این فیلم جوایز بسیاری را دریافت کرده است .در این جلسه محمود بهروزیان
بازیگر این فیلم هم حضور داشت که در پایان با تماشاچیان به گفتگو نشست.

داكیونایت

داكیونایت عنوان برنامهای است كه هم زمان در اولین چهارشنبه هر ماه در
بیش از بیست شهر آمریكا و كانادا اقدام به پخش فیلم مستند مینماید .این
فیلمهاى مستند توسط فیلمسازان ایرانى ساخته شده و یا مضمون آنان در
رابطه با ایران و ایرانیان میباشد.

داکیونایت ویژه ـ ششم فوریه ۲۰۱۹

به دلیل این که فیلم داکیو نایت این ماه «محک» چند ماه پیش در فستیوال
6
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«کارستان» به نمایش درآمده بود ،در این ماه فیلم مستند دیگری به نام «من
نگهدار جمالی وسترن میسازم» نمایش داده شد .این مستند درباره زندگی
شخصی به نام نگهدار جمالی است که سالها است در شیراز به ساخت فیلم
وسترن مشغول است .بعد از نمایش فیلم ،جلسه پرسش و پاسخ با کامران
حیدری کارگردان این فیلم از طریق ارتباط تصویری زنده برگزار شد.

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

هیئت مدیره کانون در تاریخهای نهم ژانویه و سیزدهم فوریه جهت بحث بررسی
و برنامهریزی فعالیتهای کانون گرد هم آمدند.

PARISA&

AMIR POURJAVADY
PEJMAN HADADI
SAEID KAMJOO
ALI PAJOOHESHGAR

THE GRANDE DAME OF IRANIAN CLASSICAL MUSIC

D ES I GN E D BY S A EED J AL A L I

SATURDAY
APRIL 27, 2919 7 PM

PERSIAN CULTURAL CENTER PRESENTS:
Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.

QUALCOMM
Q AUDITORIUM
6455 LUSK BLVD
SAN DIEGO, CA 92121
INFORMATION AND TICKETS

(858) 552-9355
WWW.PCCSD.ORG

PCC MEMBERS $35
NON-MEMBERS $40 • VIP $60
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

خاطره سوپربال
چند هفته پیش هفته سوپربال بود .فکر کنم پنجاه و دومین یا سومین
بود .این را فعال داشته باشید تا بعد...
اتوبوس سالنه سالنه در حرکت بود و من تنها مسافر آن با رانندهای که
میانسال بود و سیاه پوست .به من هشدار داده بودند که از سیاهان بپرهیزم
و اکنون در جاده ای بسیار خلوت من بودم و او .تنهای تنها .جاده صاف بود
و ب یانتها که خود را در دل بیابانی خشک با کاکتوسهایی بلند قام تتر از
قد یک انسان دراز کرده بود.
نه زبان انگلیس یام آن قدر برازنده بود که همدم راننده شوم و نه جرات
ایجاد ارتباط با وی را داشتم .منتظر بودم که هر لحظه اتوبوس را در دل
این صحرای ب یآب کناری کشد و من را درست یک لقمه نماید و احتماال
جسدم را به میهمانی مارهای زنگی هدیه کند .فردای آن روز روزنام هها قصه
مرد جوانی را بنویسند که اولین تجربه زندگی در آمریکایش همانا آخرین
تجرب هاش شده بود.
در همین افکار بودم که اتوبوس سرعت خود را کم کرد و در مقابل یک کافه
فکسنی ایستاد .قلبم به طپش افتاده بود و زبانم به سقف دهانم چسبیده
بود .راننده در را باز کرد و جمله ای گفت که من فقط کلمه «کافی» را
تشخیص دادم .او م یخواست قبل از سر به نیست کردنم قهوهای بنوشم
تا تشنه از دنیا نروم.
جز یکی دو میز ،بقیه خالی و در انتظار خمیازه م یکشیدند .خانمی که
صدای چق چق آدام ساش موسیقی صحنه بود نگاه ب یتفاوتش را به من
دوخته بود .بعد از سفارش یک همبرگر ،در جوابش که چیز دیگری میل
دارم ،فکری کردم و به عنوان آخرین غذای زندگ یام دستور «سیب زمینی»
دادم .آدام ساش را از چپ به راست هل داد و در جواب گفت «سیب زمینی
نداریم!» .هاج و واج سینی مردی را که دو میز دورتر نشسته بود نشان دادم
و گفتم «از اونا!!» .زن قری به کمرش داد و گفت «هان...فرنچ فرایز».
اتوبوس به راه خود ادامه داد و پس از ساعتی انتظار کشنده چشم مرا با
تابلوی شهر آشنا ساخت.
«به کینگز ویل خوش آمدید!»
از اضطراب تلف شدن به دست راننده سیاه پوست رها شدم و به دوستی
فکر م یکردم که باید در خوابگاه دانشگاه گوش به زنگ رسیدن من باشد.
اتوبوس در مقابل ساختمانی یک طبقه و تقریبا مخروبه توقف کرد .راننده
نگاهی به آینه انداخت و با لهجه خاص خود گفت« :کینگز ویل».
اگر تابلوی ِ
«گ ِری هاند» را در سر در ساختمان نم یدیدم باورش برایم محال
بود که اینجا ایستگاه اتوبوسرانی باشد .اتوبوس زوزه کشید و به مقصدی
که نم یدانستم کجا است روانه شد و مرا تنها گذاشت.
ساختمان قفل بود و از هرگونه سکنه خالی .سری به خیابانهای اطراف
کشیدم .شهر مرده بود و گویی سالیان بسیاری از سکنه خالی مانده بود.
نه اتومبیلی در تردد بود و نه عابری در گذر و نه حتی پرندهای در پرواز.
خیابانها زل فهای خود را به دست باد آرامی داده بودند که چند خار را به
چپ و راست م یراند .ساختمانها اغلب دو طبقه بودند با بالکنی چوبی و
پنجرههای بسته .فکر م یکردم که همین لحظه است که کسی ششلولاش
را بکشد و وسط این خیابان متروک درازم کند .تگزاس ،تگزاس بود و شهرکی
دانشجویی و من که هاج و واج به دنبال باجه تلفن م یگشتم بدون این که
جهت خاصی را در نظر داشته باشم.
تا اولین چراغ راهنمایی حدود یک ربع پیاده آمده بودم که سوسوی نئونی
مرا به خود جلب کرد .یک سینما بود و گویا شبه یک انسان در گیشه
سینما وول م یخورد .در پوست نم یگنجیدم .خود را به گیشه رساندم تا
آدرس یک باجه تلفن را بگیرم .بانویی مسن با موهای بلوند سشوار کشیده
و فوق العاده خوشرو مرا برای استفاده از تلفن به درون سالن انتظار سینما
دعوت کرد .دریغ که هر چه کوشیدم تلفنم بی جواب ماند.
8
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خانم «راندال» که عطر دلپذیری هم زده بود به من پیشنهاد کرد که اگر
تا آخر شیفت وی بمانم مرا به یک متل خواهد رساند .صورت خانم راندال
بسیار دلپذیر بود و مرا بی اختیار به یاد صورت مادری انداخت که چند روز
پیش ترکش کرده بودم تا با دستی پر و مدرکی جانانه باز به سویش برگردم.
کمیاین پا و آن پا کردم تا سر صحبت را با وی باز کنم« .چرا شهر شما این
گونه سوت و کور است؟ نه اتومبیلی ،نه عابری؟»
خانم راندال بدون این که سرش را از روی روزنامه بلند کند جواب داد «باید
هم سوت و کور باشد .چه انتظاری م یتوان داشت .سوپر بال است!»
از این که توانسته بودم با یک آمریکایی اصل گفت و گو کنم جراتم زیاد شده
بود و ادامه دادم« .ببخشید خانم راندال! سوپربال یعنی چه؟!!»
به ناگاه روزنامه رها شد و خانم راندال با چش مهایی متحیر مرا نگاه کرد و
گفت «سوپربال ...سوپر ...بال!»
وقتی به او گفتم که فقط چند روزی است به آمریکا آمدهام خیالش راحت
شد و توضیح داد و مرا با سیزدهمین سوپربال آشنا ساخت.
چند هفته پیش شاهد پنجاه و دومین یا سومین سوپربال بودم .تعجب
م یکنم که نه تنها شاهد بازی سوپر بال بودم بلکه راستش را بگویم آشنای یام
با «فرنچ فرایز» هم به یک دوستی عمیق تبدیل شده است .چه کشیدهایم
در این سالها و چه اندوخت هایم در انبان ذهن خود از خوش یهای ماندگار و
تلخ یهای تلخ که به فراموش یاش باید همت گماریم.
زمان چه زود م یگذرد .قدرش را بدانیم!

معرفی و نقد کتاب
از نوشین خورسندیان

طریق ِب ِ
سمل شدن
محمود دولت آبادی

نشر چشمه 1387

«از جایی ،نقطهای بر این کره خاکی گلولهای از دهانهی لولهی یک سالح شلیک
میشود ...بی گمان هر گلوله در شلیک شدن هدف دارد .اگر شد هدف خاص
و اگر نشد هدف عام .اما در آن پاره از خاک ،جایی که داستان ما باید در آن
رخ بدهد ،هدف هر دو ویژگی را دارد؛ هم عام و هم خاص .عام از آن جهت که
محدودهای از یک جبهه جنگ است و خاص از جهت آن که تصور میشود کانون
مقاومتی است از جنگهای نامنظم .با چنین تصوری است که از پسین غروب
آتشباری روی یک ُگله جا شروع شده و جوانان این داستان را در محاصرهی
آتش قرار داده است و چون شب است و نمیتوان هیچ شعله یا نوری به کار
جمع معدود چند نفر به جا ماندهاند .دستور
داشت ،هنوز معلوم نیست که از آن
ِ
عقبنشینی دریافت شده ،اما نمیتوان یقین داشت چند نفر توانسته باشند به
موقع خود را از حلقهی آتش بیرون ببرند ـ بیرون برده باشند یا نیمه جان در
فاصلهای به خاک افتاده باشند .همچنین هنوز معلوم نیست چند نفر در موضع
خود مانده باشند ،زنده ـ مرده یا مجروح .صدای بارش گلوله نمیگذارد افراد
صدای یکدیگر را ـ اگر صدایی از گلویی درآید ـ بشنوند .آن که مینالد و میگوید
«آب» ،باید خیلی نزدیک باشد .نزدیک به کجا؟ البد به آنها که هنوز سالم و
توانا هستند .همه جور گلوله باریده است .اما آن منبع آب هنوز سر جایش باقی
است که درون یکی از شیارهای تپه مقابل جا گرفته».
جوانان این روایت در تنگنایی در تپه صفر در مرز بین عراق و ایران رو در روی
هم ایستادهاند .هر کدام پشت دیگری را با آتشبار خالی کرده است .دستور
عقبنشینی داده شده اما کسی نمیتواند از جای خود تکان بخورد .افراد هر دو
طرف تشنهاند .منبع آبی در شیار تپه هست که بیگمان پر از آب است اما کسی
جرات نزدیک شدن به آن را ندارد چون هم در دیدرس است و هم در تیررس
هر دو جناح .یک ایرانی مجروح و اسیر در سنگرعراقیها است .ایرانیهای
زیادی توسط عراقیها اسیر شدهاند .هر دو طرف منتظر نیروی کمکی هستند.
غیر از انتظار در دل شب هیچ نمیتوان کرد .هر دو طرف منتظر دمیدن صبح
صادقند .در صفحه  20آمده است« :روزشماری مکن .حتی اگر فکر میکنی در
مهلکه افتادهای روزشماری مکن! حاال هم لحظه شماری مکن! شب نمیتواند
ِ
طبیعت شب آن است که برود رو به صبح .نمیتواند یک جا بماند.
تمام نشود.
مجبور است بگذرد .اما وقتی تو ذهنت را اسیر گذر لحظهها کنی ،خودت گذر
لحظهها را سنگین و سنگینتر میکنی؛ بگذار شب هم راه خودش را برود».
نویسنده از اسیر بودن و اسیر شدن ،یا در یک کالم از اسارت مینویسد .در
صفحه  19کتاب میگوید« :اسیر را نباید ُکشت! ...شاید یک علتش این باشد
که اسیر موجودی است بی دفاع و تسلیم شده؛ اما به نظر من این ظاهر امر
است .باطن امر به نظر من چیز دیگری است و آن این است که اسیر وقتی
گرفتار میشود تمام آن چه ظاهر او را میساخته ،ناگهان زایل میشود .قوانین
نظامی ،لباس نظامی ،سالح و حتی وسایلی که توی چنته یا جیبهایش داشته
از او گرفته میشود و ناگهان تو با یک آدم عادی طرف میشوی که مثل خود
توست پیش از آن که اسلحه گرفته باشی .با چنین آدمی که تو را به یاد خودت
میآورد چه طور میتوانی بجنگی؟ با او چه جنگی میتوانی داشته باشی؟!
او که مسلح نیست! او دیگر نفر نیست »...اسیر مجروح و تشنه ایرانی ،آب
میخواهد .فریاد «العطش ،العطش» او بلند است .زخم و دهانش را میبندند
تا هم کمتر تشنه شود و هم دشمن صدایش را نشنود.
راوی داستان ،دانای کل است؛ که هم جبهه عراق را میبیند و هم جبهه
ایران را .کاتبی در خاک عراق بر پشت میز آشپزخانه نشسته و در پناه نور ناچیز
شمع روایتی از جنگ را با خودنویس المی خوش دست مینویسد ،در حالی که
خانوادهاش در خوابی آرام فرو رفتهاند .سرگرد عراقی از کاتب ابوعال میخواهد تا
داستان قتل اسیر ایرانی به همدستی دو نوجوان اسیر دیگر ایرانی را بنویسد تا
همه بدانند حکومتی که دم از اخالق میزند چگونه مردمی را پرورانده اما کاتب
به دنبال راه گریزی برای مکتوب نکردن این واقعه است .کاتب بیشتر دوست

میدارد تا شرح سعد وقاص را بنویسد .همو که از اصحاب پیامبر اسالم بود و
در غزوات شرکت کرد ،در مکه زندگی کرد و به مدینه هجرت نمود ،عضو گروه
شش نفره مسلمین بود ،فرمانده سپاه اسالم در نبرد قادسیه (علیه ایران) بود،
در دوران خالفت عثمان به مالاندوزی مشغول شد ،ثروت هنگفتی از پول،
طال ،اسبان و شتر ،امالک و قصرهای کنگرهدار از خود به جای نهاد ،و هرگز
با علی خلیفه مسلمین بیعت نکرد .کاتب به صرافت افتاده تا از واژگونگی تاریخ
بنویسد که در فتح ایران ،سپاهیان عرب بسیار بودند و نامنظم اما ایرانیان
ارتشی منظم و کالسیک داشتند ،برخالف موقعیت کنونی که ارتش عراق مجهز
و کالسیک است و لشکر ایرانیان پرشمار ،نامنظم و بی تجهیزات .سرگرد کاتب
را تهدید میکند چرا که کاتب از اعقاب برمکیان ایرانی است و میتوان او را به
عنوان معاود عراقی به ایران پس فرستاد .در صفحه  32سرگرد کاتب را مورد
خطاب قرار میدهد و به او میگوید«:شاید بهتر میدانید که در تاریخ ما شمشیر
و قلم در کنار هم مینشسته اند همیشه!» هم زمان راوی دیگری در دامنهی
کوههای البرز تاریخ را از دید خود مینویسد.
همان طوری که از اسم این داستان برمیآید ،بن مایه یا درون مایه این روایت،
افسانه شهادت است .در صفحه  63کتاب آمده...« :تو که میدانی ،من نام
یک پرنده هستم ،نام یک پرنده را بر خود نهادهام .و پرنده نابود نمیشود،
ب ِ
ِسمل میشود »....در صفحه  74کتاب از کبوتر نوح سخن به میان میآید
که در جستجوی خاک است و آن را مییابد .کبوتری که برای اثبات رسیدن به
خاک ،شاخه زیتونی را در منقار خود حمل میکند .رسیدن به خاک ،رسیدن به
صلح .همچنین در صفحه  99آمده ...« :طلب خون ابومسلم کرد آن سینباد و
درانداخت که ابومسلم را ُ
نکشته اند [که یعنی] چون قصد کرد منصور به ُکشتن
نام ِمهین خدای عزوجل را بخواند ،کبوتری گشت سپید و از میان هر
او ،ابومسلم ِ
دو دست او بپرید؛ و اکنون در حصاری است از ِمس کرده ،و با نواسهی خود»...
دولت آبادی با ظرافت هر چه تمامتر ،گذری تاریخی دارد به حمله اعراب صدر
اسالم به ایران ،و همچنین تسلط عباسیان بر این سرزمین ،و از این رهگذر
جنگ حاضر را با نبرد ایران و اعراب مقایسه میکند.
همان طوری که در مجله پیک شماره 170در معرفی و نقد کتاب «بنی آدم»
نوشتیم ،دولت آبادی در این رمان نسبتا کوتاه مدرن نیز از سبک و سیاق
رمانهای کالسیک خود فاصله گرفته و داستانی چند سویه را به خوانندگان
ارائه میدهد اما کماکان نثر فاخر خود را حفظ نموده است .کلماتی چون
شیبه ،لیخ ،دست َ
کند ،کمانهی سنگر ،فرودنای ،مطعبه ،عساگر ،معانقه،
َ
ِعصابهی رنگین ،فخامت ،سالسل ،لون ،مخیده ،مطنطن ،بشماق ،دوالپا،
شاهد این مدعا است .یکی دیگر از خصوصیات این داستان استفاده از
اسطورههایی مانند اسطوره «شیر ماده» یا «شیر بادیه» است که به تشنگان و
درماندگان در بیابان شیر میرساند و دوست و دشمن را به یک چشم مینگرد.
داستان در چند محور جریان دارد .اول ،دو سرباز عراقی و اسیر ایرانی شان
در سنگر دیدبانی پیشآهنگ .دوم ،کاتب ابوعال و سرگرد فرمانده پادگان اسرای
ایرانی .سوم ،زن جوان سیاه پوش و همسر رزمنده اش .چهارم ،تاریخ سلطه
اعراب در ایران .و پنجم ،قصه خلفای عباسی و برمکیان .نویسنده با مهارت از
یک محور به محور دیگر میرود .این تغییر محورها هر چند محسوس است اما
به ظرافت انجام میگیرد.
در پایان سرباز عراقی و اسیر ایرانی برادران دوقلو میشوند ،لذا به حقیقت،
داستان پر از تصویر به پایان میرسد.
صلح و برادری میرسند و این
ِ
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گردآوری از سعید نوری بوشهری
با فریده شبانفر در برنامه ماه جون ُجنگ فرهنگی سن دیگو در سال  2018آشنا
شدیم ،با او و داستان «یوغ» از مجموعه داستانهای کوتاه او« ،عروج توبای
تارزن» .فریده داستاننویس ،مترجم و محقق ساکن لس آنجلس است .از کارهای
او میتوان به ترجمه رمان «شب هنگام در شیلی» ،نوشته روبرتو بوالنیو و «دو
نیمهی من» ،گردآوری و ترجمه آثاری از زنان داستاننویس آمریکای التین نیز
اشاره داشت .داستان کوتاه «ناگهان در نیمه شب» از فریده در پیک شماره 177
چاپ شده است .بخش معرفی گبریال میسترال و قطعه «پرهیب زن سرخپوست»
را در زیر از کتاب «دو نیمهی من» برای خوانندگان محترم میآوریم:
گبریال میسترال ،نویسنده و شاعر در سال  1889با نام «لوسیا گوروی آلکایاگا»
در شیلی به دنیا آمد .فقط پانزده سال داشت که به تدریس پرداخت و توانست
در مقام یک نویسنده و شاعری توانا و نیز آموزگاری دانشپژوه ،گامی عظیم در
پیشرفت و تحول زنان و ادبیات آمریکای التین بردارد.
وی در سال  1911به مقام استادی دانشگاه منسوب شد .در همین دوران
اشعارش برندهی جایزهی شعرسرایی گردید و طی سالهای بعد جوایز بسیاری
در ادبیات بهدست آورد .در سال  1921انجمنی برای شاعران و نویسندگان در
سانتیاگو بنیاد نهاد و مدیریت آن را خود به عهده گرفت...
میسترال به نمایندگی از وزارت آموزش شیلی و برای آشنایی با سیستمهای
آموزشی به آمریکا و اروپا سفر و در سال  1926در کنوانسیون سازمان ملل
شرکت کرد .چندین سال هم در مقام دیپلمات در کشورهای مختلف اروپا
فعالیت داشت .در سال  ،1945هنگامی که در برزیل سفیر بود ،به او خبر دادند
که برنده جایزهی ادبیات نوبل شده است .او اولین نویسندهی زن آمریکای
التین است که به این افتخار نائل آمد...
میسترال در سال  1975درگذشت .دولت شیلی به احترام او سه روز سوگواری
همگانی اعالم کرد .وی تمام منافع حاصله از فروش آثارش را به کودکان فقیر
مونته گرانده ،محل تولدش ،بخشید .دولت شیلی با چاپ عکس او روی تمبر
پست و اسکناسهای کشور از او تقدیر کرد .کارهای اولیه او معموال خصوصی و در
پیوند با عشق بود .گرچه همهی آثار او جهانی و گویای عشق محبت برای انسانیت
هستند .او به ویژه در رابطه با کودکان و عدالت برای بینوایان و فراموششدگان
بسیار نوشته است .از جمله کارهای او «تاال» و «جنگ» و کتابهای شعر متعدد
و کتابهای کودکان بسیاری است .کتابی از نامههای او و «ویکتوریا اوکامپو»
– دیگر نویسندهی بزرگ مکزیکی – به یکدیگر به زبانهای مختلف منتشر شده
است .قطعهی «پرهیب زن سرخپوست» در برگزیدهی شعر و نثر شعری» او بیان
دغدغههایش از سرنوشت بومیان رنجدیدهی آمریکای التین است.

پرهیب زن سرخپوست

(گبریال میسترال ـ )Gabriela Mistral

زن سرخپوست پرهیبی باشکوه دارد ،زیباست.
اما زیباییاش با آموختههای ما همسو نیست.
پوستش ،نه به رنگ صورتی صدفهای دریایی،
که به رنگ گندمی است که از آفتاب بوسه بسیار ستانده.
از چشمهایش گرمایی شیرین میتراود
گونههایش به ظرافت ترسیم شده
و پیشانیاش اندازههای متناسب دارد
همان گونه که پیشانی زنان باید.
طنین شیرین صدایش با تسلیمی اندوهگین همراه است.
انگار همیشه آبنباتی شیرین ته گلو دارد
با سبویی بر سر و کودکی بر پشت پی کار میرود.
در شانههایش ظرافتی ذاتی میبینیم ،همانسان که در مردش.
شالش نمایی ساده از مقدسین عهد عتیق به او میدهد،
10
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بدون آستری ضخیم تا بزرگترش جلوه ندهد،
بلکه به سان آبی آرام بر شانه و زانویش بریزد.
ریشههای زیبای شالش به ریزش آبی پرتأللو میماند،
شال بلند و استادانه بافتهی او آراستگیاش را مینماید.
شالی با رگههای سفید و یشمیرنگ بر شانه دارد.
به سان زیباترین تخممرغ تزئین شده که تاکنون دیدهاید،
و زمانی دیگر شالی را با راهراههای رنگارنگ و درهمتنیده.
شال او را چون پوشش گلبرگ در خود میپیچد.
او گاه شالش را بر سر میاندازد،
که شباهتی به پروانهای سیاه برای زینت موی نرم زن ندارد،
روسری نازک و عشوهگرانهای نیست
و گلیمی مزین چون ردایی گلدار از زمین گرمسیری هم نه.
شالش سرش را نجیبانه زینت میدهد،
به راحتی آن را پشتش گره میزند تا کودکش را در آن جای دهد.
او زنی از دوران کهن است که کودکش را از خود جدا نمیسازد.
شال زن سرخپوست کودک را در میان میگیرد
آن گونه که شکمش با بافتی نازک و محکم از خون او را در خود حفظ میکرد.
یکشنبهها او را با خود به بازار میبرد
و آن گاه که کاالیش را میفروشد ،کودک سرگرم بازی با گولزنکش است.
زن سرخپوست از کوهها باال میرود و راهی دراز میپیماید،
و همیشه کودکش را چون باری از شادی بر پشت خود حمل میکند.
او هنوز باید یاد بگیرد که خود را آزاد کند.
دامنی تیره یا نشاطانگیز در نواحی گرمسیر به بر دارد.
دامن را به هنگام راه رفتن باال نگه میدارد
که چینهایش بهسان بادبزنی خیرهکننده میگشایند.
زن سرخپوست در پیراهنش نقشی از دو جور گل دارد،
نقشی از گل سرخ در دامنی ُپرچین،
و دیگری نقشی به سان گل یاس بر دامنی ساده
نیمرخ زن سرخپوست همیشه ظریف است.
او راه میرود ،همواره راه میرود.
از کوهستانهای پوئبال یا کشتزارهای ئوریان به سوی شهرها میرود،
با پاهای برهنه و کوچکی که در راههای دراز و دور بدشکل نشدهاند.
او به راه خود ادامه میدهد ،خیس از باران یا زیر آسمان بیابر.
او با موهای بافتهی سیاه پرپشتش در برابر نور،
موهایی که با ریسمانی رنگارنگ باالی سرش بسته،
به تصویری زیبا و آزاد از پر و بال طوطی میماند.
میان کشتزاری میایستد و من نگاهش میکنم ،او کوزهمانند نیست.
بدنی باریک دارد ،بهسان گلدانی درخشان زیر آفتاب گوآدالخارا،
با گونههایی که شعلهی اجاق و آفتاب سخاوتمندانه لمسشان کرده.
مرد سرخپوست در کنارش راه میرود.
سومبررویی که روی سر دارد بر شانههای زن سایه میافکند،
و سپیدی پیراهنش چون تیغهی آذرخش در آن سوی کشتزار میدرخشد.
آنها در میان منظری از خیال آهسته راه میروند.
از یک غروب به غروبی دیگر با همزبانی در گذرند.

من شیرینی این گفتوگو را حس میکنم بیآن که معنی آن را بدانم.
آنها میبایست مردمی دوستدار شادمانی بوده باشند،
که چهارصد سال بردگی شکوه آفتاب بر میوههایشان را زدوده،
و خمیر نرم راه هموارشان را سخت و زمخت کرده است.
و این زن که شاعران ستایشش نکردهاند،
بایستی با همسان آسیاییاش ،روت اهل موآب ،نسبتی داشته باشد،
شاهزادهای که از کار و زحمت گران در کشتزار،
صورتش از هزار خواب نیمروز بر تل گندم تیره گشت.
«گبریال میسترال ـ دو نیمهی من ،آثاری از زنان داستاننویس آمریکای
التین،
گردآوری و ترجمه فریده شبانفر»
با یکی از شعرهای بابک وفائی در صفحه فیسبوک محسن شریفیان ـ
موسیقیدان ،نوازنده و خواننده بوشهری ـ آشنا شدم .ظاهرا او متولد

 1343در تهران است ...و تنها همین را در اینترنت توانستم از او
بیابم ...و یک نکته بیش که بابک وفائی چهار دفتر شعر دارد :راهی نو،
هستی  ،1هستی  ،2هستی  ،3و هستی  .4در زیر شعری را که محسن
شریفیان پسندیده است برای خوانندگان پیک میآوریم.
ﻗﻔﻞ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﺗﻔﻨﮓ
ﻣﯽﺁﻭﯾﺰﯼ ﺧﺸﺎﺏﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺧﺖﺁﻭﯾﺰ
ﻫﯿﺲ! ﺳﺎﺯﻫﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩﺍﻧﺪ
ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺨﻮﺍﻥ
ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ُنتهای ﻣﺎﻧﺪﻥ
ﮐﺎﺵ به جاﯼ ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺳﺎﺯ ﻣﯽﺩﺍﺩﯾﺪ
ﺳﺎﺯﺩﻫﻨﯽ
ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺍﺯﯾﻢ
ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ
ﺑﺎﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﻫﺎﻥ
ﺳﯿﺎﻩ ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﺯﺭﺩ ،ﺳﺮﺥ
مرﺩ ،ﺯﻥ
ﯾﮑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺭﺗﺒﻪﯼ ﺳﻮﻡ
ﮐﻠﯿﺪ ُﺳﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ

زخم زبان طنز
نه ابوالعال که به
ِ
ناگزیر باید برای همیشه
مجمر بی اسفند بسوزی
برین
ِ
و از چشم اسفندیار خویش
ناله سر دهی.

شانزدهم ژانویه هزار و نهصدوهشتادوشش

دو :چشمهای کمسو

من این َمزبله را باغی می انگارم
با درختانی انبوه و بوته هایی ُپرسایه
و این هوای ُپردود و َدم را
بعدازظهری آرام و آفتابی،
جیرجیر یکنواخت سیمهای برق را
و این
ِ
آوای جیرجیرکی تنها
که همیشه از کودکی دوست داشته ام.
ای چشمهای کم سو
چقدر به شما وام دارم!

بیستو هفتم ژوئیه هزارونهصد ونودودو

سه :چشمهای تاریک

همیشه ابری در آسمان من
نیم خیز نشسته است
با سری پرمو و چشم هایی تاریک.
نخستین بار در شش سالگی دیدمش.
کسی گفت« :کلید برق را بزن»
و چون نیافتمش
خود را پشت پرده پنهان کردم.

«بابک وفائی»

چهار شعر برای چشمهایم از شاعر ساکن لسآنجلس ،مجید نفیسی:
چهار شعر برای چشمهایم

یک :چشم اسفندیار

دود سفیدی آرام آرام
بر چشمانت پرده می کشد
و تو را گریزی نیست
خوردن ِ
کف غیظی
مگر فرو
ِ
موج وجودت
که از موج ِ
مایه می گیرد.
ای وای ،ای وای ،ای وای
زخم آکله ،لیسه میزنی
تا چند بر این
ِ
ای ِ
لوک مست؟
نه رودکی هستی که به زخمه ی چنگ اش آری

آه ای ابر سیاه!
میخواهم زبانم را بیرون آورم
تا در دهانم بباری.
میخواهم بر بالش تو بخوابم
و در چارسوی جهان
به گردش درآیم.

دوم ژانویه هزارونهص دونودو چهار

حق راه
چهارِ :

حق راه دارم
من ِ
با عصای سپیدم
ِ
چوبدست موسی
که چون
راهگشاست.
ِ
چهارراه سن ویسنته
در
موج ماشینها از حرکت میایستد
ِ
حق عبور میدهد.
و به من ِ
من ،سرفراز
عصا به زمین میزنم
و پس از پانزده سال انکار
سرانجام از دریای سرخ میگذرم
کنعان خود پا میگذارم.
و به
ِ

بیست و ششم اوت دو هزاروشانزده «مجید نفیسی»
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Nowruz (New Day)
Arrival of Spring Equinox
The first Day of Spring is a Non- Religious Celebration of New Year
for More Than 300 Million Celebrants Around the World.

HAFTSEEN
A major part of the Nowruz- New Year's ritual is the setting of a
special table with seven specific items known at the Haftseen
("haft" means 7 or "seen", in Persian). Should be edible and
grown with roots in the ground. In ancient times, each of the
seven dishes and other items on the table are symbolic of the
various attributes of life. These are Seeb (apple- beauty), Seer
(garlic-health), Sabzeh (seed sprout- rebirth), Serkeh (vinegarpatience), Sumagh (sumac berries- joy), Senjed (fruit of jujube
tree-happiness), Samanoo (boiled malt with flour- prosperity).
In looking at twenty million Parsi words, we cannot find another
item that could fit the requirements for the actual haftseen but
the above mentioned seven. Today, some families add to these Sekeh (coins- prosperity), colored eggs (fertility equal to number of
family members), a bowl with live gold fish (life and the sign change of Pisces), candles (enlightment and happiness), and if celebrants
with their holy book. At the exact time to the minute and second when the season changes, all family members gather around the
table to greet the New Year and the elderly give money or coins to the younger members of the family. This year, Nowruz begging on
Wednesday, March 20th at 2:58:27 PM, which is the exact time when winter turns into Spring or Spring Equinox.
In wishing everyone a joyous Nowruz Season. The
Persian Cultural Center will be sharing Haftseen at the
following public libraries thought the city:
From March 1st
Linda Vista Branch Library
2160 Ulric St, 92111
Carmel Valley Branch Library
3919 Townsgate Drive, 92130
Rancho Penasquitos Branch Library
13330 Salmon River Rd, 92129
North University Community Library
8820 Judicial Dr, 92122
College- Rolando Branch Library
6600 Montezuma Rd, 92115
La Jolla/Riford Branch Library
7555 draper Ave, 92037
North University Community branch
8820 Judicial Dr, 92122

www.issd.pccsd.org

follow us in Facebook
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Iranian School of San Diego

بچه ها سالم،

هوا سرد شده و فصل زمستان در راه است .ایرانیان آخرین شب از فصل پاییز
که بلندترین شب سال است را شب چله بزرگ یا شب یلدا می نامند و آن
را جشن می گیرند .ایرانیان در این شب با خانواده و دوستان دور هم جمع
می شوند ،قصه می گویند ،شعر می خوانند و شب زنده داری می کنند .از
خوردنی های مرسوم در جشن شب یلدا می توان به هندوانه ،انار و آجیل
شیرین یلدا اشاره کرد.
***

 ۳س ۲۰۱۹

 ۱۰س۲۰۱۹

31th Nowruz Celebrations
Sunday March 10, 2019

اخبار مدرسه

روز جهانی کودک :مدرسه ایرانیان سن دیگو و بنیاد کودک و بنیاد خیریه
یک دالر در ماه روز یکشنبه نوزدهم ماه نوامبر ،روز جهانی کودک را در محل
مدرسه ایرانیان جشن گرفتند .بچه ها ،پدر مادر ها و آموزگاران مدرسه
دست های همدیگر را گرفته و زنجیر درازی را شکل دادند و به گرد منطقه
چمن چرخیدند .در این برنامه چند رقص زیبا توسط گروه رقص اجرا شد .در
پایان برگزار کنندگان با پیتزا و نوشیدنی از همه پذیرایی کردند.

سمینار آموزشی برای والدین

سمینار آموزشی برای پدر ها و مادر ها توسط دکتر سیروس نخشب در روز
نهم دسامبر در مدرسه برگزار شد.

پروژه 200

امسال هم دانش آموزان مدرسه ایرانیان فعاالنه در گلریزان پروژه  200شرکت
کردند .این پروژه از برنامه های بنیاد خیریه یک دالر در ماه است که هدف
آن حمایت از دویست کودک خیابانی در تهران برای یک سال می باشد.
دانش آموزان می بایست پس از تعطیالت زمستانی قلک های مخصوص را
باز گردانند.

جشن یلدا

در روز های یکشنبه شانزدهم و پنجشنبه بیستم دسامبر دانش آموزان
مدرسه ایرانیان یلدا را در مدرسه جشن گرفتند.

li
jala
aeed

S

بچه های عزیز ،تعطیالت کریسمس و سال نوی مسیحی  2019به شما
حسابی خوش بگذرد.

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road
San Diego, CA 92129

For more information:
Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.

858-552-9355
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بزرگترین تهدید برای امنیت آمریکا و جهان
هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی،
همان طور که در شمارههای قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص
داده ایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نامهای 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 خواستهایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند
و نقطه نظرهای خود را بگویند .ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاهها را ارائه
میکنیم و قضاوت را بر عهده شما میگذاریم .اگر خوانندگان گرامی نظری
به طرفداری یا مخالفت با هر یک دارند میتوانند این نظر خود را ،از طریق
فرستادن ایمیل به آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار هم در
رابطه با «بزرگترین تهدید برای امنیت آمریکا و جهان» است.
هابیل :میدونی بزرگترین تهدید برای امنیت آمریکا و جهان چیه؟ به نظر من
ترامپه .این بیسابقه اس .هیچ وقت هیچ رئیس جمهوری این قدر به طور علنی
اف بی آی ،سی آی ای و همه سازمانهای امنیت ملی رو زیر سئوال نبرده.
هیچ وقت هیچ رئیس جمهوری ناتو رو زیر سئوال نبرده و باعث تضعیفش
نشده .هیچ رئیس جمهوری هیچ وقت فرماندههای ارتش رو زیر سئوال نبرده
و بدون مشورت با اونا خواستار بیرون کشیدن نیروهاش از جنگهای در
جریان نبوده .هیچ رئیس جمهوری هیچ وقت اون قدر با روسیه الس نزده.
هیچ رئیس جمهوری هیچ وقت جای دوست و دشمن را عوضی نگرفته .و این
رئیس جمهور با این سابقه این قدرت رو داره که همین طوری الکی یه جنگ
دیگه راه بندازه ،مثال به ایران حمله کنه یا به ونزوئال لشکر کشی کنه .بعد هم
با تمام اینها بیاد اومدن چند صدتا آواره و پناهنده رو در مرزهای جنوبی به
عنوان «وضعیت فوق العاده» و جنگی اعالم کنه و الکی لشکرکشی کنه! من
هیچ وقت در بالهت این بابا شک نداشتم .این که مث یه پسر هشت ساله ُن ُنر
رفتار میکنه هم چیز جدیدی نیس .ترس من از سیستمیه که اجازه روی کار
آمدن یک چنین پدیدهای رو داده.
قابیل :ترامپ دقیقا داره کارهایی رو میکنه که توی مبارزات انتخاباتیش
قول داده بود .اونهایی که بهش رای دادن به خاطر این وعدهها بوده که بهش
رای دادن .به قول خودت اون روی پالتفرم پوپولیستی کاندیدا شد و بر اساس
همونم انتخاب شد .اون کاری نکرده که قبال اعالم نکرده بوده .گفت که آمریکا
اول؛ گفت آمریکا پلیس دنیا نیس که به هرجا که شلوغه لشکر کشی کنه؛ گفت
چرا آمریکا باید سهمش توی ناتو و سازمان ملل زیادتر از همه باشه و کشورهای
دیگه سهم خودشونو ندن؛ گفت نیروهای آمریکا رو از افغانستان ،سوریه و عراق
میکشه بیرون؛ گفت جلوی مهاجرت غیرقانونی رو میگیره؛ گفت قرارداد با
ایران رو پاره میکنه میریزه دور؛ گفت نفتا رو ور میاندازه؛ گفت تعرفه واردات
رو زیاد میکنه که از صنایع داخلی حمایت کنه؛ گفت از معاهده پاریس میاد
بیرون و چیزهای دیگه .اینا رو همه از اول گفته بود .پس واسه چی سورپرایز
شدی؟ بعد هم به نظرم بعید میآد که بخواد جنگ دیگهای جای دیگهای مثل
ایران و یا ونزوئال راه بندازه .از اون گذشته تو چرا ناراحتی از این که اون ارتش
رو از افغانستان و عراق و سوریه بکشه بیرون .تو که همیشه از این جنگها
انتقاد میکردی و میگفتی آمریکا نباید در کار کشورهای دیگه دخالت کنه.
هابیل :موضوع اصال این نیس که اینا رو قبال گفته و حاال داره عمل میکنه.
اون موقع احمقانه بود ،هنوزم احمقانه است .این که طرفداراش به خاطر
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اینا ازش طرفداری میکنن هم من بعید میدونم .بعدم مگه قول نداده بود
که «باتالق واشنگتن» رو به قول خودش خشک کنه؟ نه تنها خشک نکرد
بقیهاش رو هم به مرداب بدل کرده .دیوارش رو هم که نتونست بسازه .نه
تنها مکزیک پولش رو نداده کنگره هم پولش رو نمیده .قانون مالیاتش رو
هم که دیدیم فقط به نفع ثروتمندای بزرگ و کمپانیهای بزرگ شد ،معادن
ذغال سنگ هم در زمان اون با شدت بیشتری یکی بعد یکی بسته شدن .این
سیستم تعرفههاش هم پدر کشاورزها رو در آورده و هم پدر صنعتگرهای کوچک
رو که مواد اولیهشون رو از چین میآوردن .از همه اینا مهمتر رابطه مشکوکش
با پوتینه .اآلن دو ساله که رابرت مالر داره روی پرونده دخالت روسیه توی
انتخابات کار میکنه .تا حاال هم هفت هشت تا از نزدیکای ترامپ یا محکوم
شدن یا به زودی محاکمه میشن .آخه این چه وضعیه؟ چطور هنوز هشتاد
درصد جمهوریخواها از این پدیده حمایت میکنن؟ یعنی میچ مکانل ،لنزی
گرام ،اینها از کسی حمایت میکنن که اگر واقعا مزدور پوتین نباشه ،تو دست
اونه و کارایی رو میکنه که اون هزار سال هم خواب نمیدید به این راحتی
بتونه پیش ببره .اگه دمکراتا هاوس رو نبرده بودن و ننسی پلوسی جلوش
وانمیایستاد معلوم نبود چی میشد؟
قابیل :ببین این همه چیزایی که داری میگی همه زاییده تفکرات یه سری لیبراله
که نشستن واسه خودشون داستان درست میکنن .بعد هم کمدینهای آخر شبی
و یه سری خبرگزاریهای مخصوص اونا رو تکرار میکنن .فکر میکنن با تکرار اینا
واقعیت رو میتونن تغییر بدن .بدون که اگه مالر بر علیه شخص ترامپ چیزی
داشت تا حاال زمین و زمان رو یکی کرده بود .هیچی ندارن! فقط یک سری آدمای
درجه سه و چهار اطرفیای ترامپ رو گیر دادن .فکر میکنی اگه چیزی داشتن
ننسی پلوسی یا ادم شیف برنامه ایمپیچ رو شروع نکرده بودن؟ باور کن چیزی
ندارن .از اون گذشته اگه ترامپ تو دس پوتینه پس چرا فشار سیاسی و اقتصادی
آمریکا بر علیه روسیه بیشتر از موقع اوباماست؟ یه جای تئوری شماها خرابه.
ترامپ دقیقا داره کارهایی رو میکنه که خیلی از جمهوریخواها سالهاست
آرزوش رو داشتن ولی نه رئیس جمهورشون و نه نماینده ها و سناتوراشون جرات
نمیکردن مطرح کنن و پیش ببرن .واسه اینه طرفداراش رو از دست نداده و فقط
سر برنامه دیوار اگه جلوی ننسی پلوسی کوتاه نیامده بود خیلی باالتر هم میرفت.
مردم دوست دارن وقتی میببینن یکی سرحرفش وا میسه.
هابیل :اتفاقا برعکسه ،وقتی یکی رو حرفش این جوری وا میایسه که کشور رو
به تعطیلی میکشونه و این همه ضربه اقتصادی بدون دلیل به مردم و کشور
وارد میکنه نشونه حماقته تا چیز دیگه .پلوسی خیلی خوب جلوش وایساد.
اونم وازد .ولی ضرر این تعطیلی اجباری یازده بیلیون دالر بود .آیا احمقانه
نبود؟ بعد هم با اون فضاحت ببازه؟ در باره مالر و پروندههای جاری افراد
نزدیک به ترامپ و یا خود ترامپ هم عجله نکن .گند همهشون درمیاد .من
فکر نمیکنم برنامه دمکراتا و پلوسی ایمپیچ کردن ترامپ باشه .اونا همین
جوری یکی یکی اطرافیاشو میگیرن تا کم کم به خودش برسن .تا قبل از
انتخابات دیگه نه آبرویی براش مونده و نه کسی میخواد باهاش کار کنه .اگه
اآلن دستشون رو رو کنن ،جمهوریخواها مایک پنس و یا یه سری کاندیدای
دیگه رو علم میکنن .ولی وقتی فقط ترامپ تو صحنه باشه بردن ازش کاری
نخواهد داشت .اگه تا انتخابات  2020هنوز طرفداراش براش بمونن بازهم کاری

از پیش نمیبرن .نمایندهها و سناتورهای جمهوریخواه هم هرچی بیشتر با
ترامپ بمونن و جرات نکنن جلوی اون وایستن وضع خودشونو بدتر میکنن.
قابیل :خیلی خنده داره! تو خودت یه موقع از قول یکی میگفتی اگه آدم از
تاریخ درس نگیره مجبور به تکرار اون میشه .یا این که میگفتی اشتباه یک
بار اشتباهه اگه تکرار بشه حماقته! حاال همه این الالییها رو بلدی و و دوباره
داری همون فرضیاتی رو می کنی که سال  2016میگفتی .همه ترامپ رو
دست کم گرفتن .دیدی چی شد؟ حاالم داری سناریو ردیف میکنی که چی
بشه و چی نشه .دمکراتا این قدر هول شدن که هر صاحب اسمی داره خودشو
کاندیدا میکنه .همون طور که جمهوریخواها بعد از اوباما همه هول شدن
و هفده هیجده تا کاندید شدن! طوری که واسه مناظره رو صحنه جاشون
نمیشد .حاال دمکراتا دارن همون کارو میکنن .از یه طرفم همه هر چی
بیشتر میخوان خودشونو از ترامپ دور کنن .واسه همین کاندیداهای رادیکال
چپ و سوسیالیست رو دارن علم میکنن .عزیز من اینجا آمریکاست مردم از
سوسیالیسم و چپ میترسن .حاال هرچی هم میخوان حرف حساب بزنن.
مردم به اونا رای نمیدن و دوباره خواهی دید که ترامپ واسه دور دوم رئیس
جمهور میشه.
هابیل :اون موقع هم اگه الکترال کالج نبود ترامپ انتخاب نمیشد .سه میلیون
رای کمتر از هیلری آورد .بعد هم همین انتخابات میون دورهای گذشته بیشتر
از نه میلیون در مخالفت با ترامپ رای دادن .یعنی به سیاستهای هشل هف
ترامپ و کاندیداهایی که طرفدار ترامپ بودن رای منفی دادن .این که دمکرات ها
این همه کاندیدا دارن هم به نظر من خیلی خوبه ،این نشونه سالمته .تا حاال
مسئولین حزب معلوم میکردن کی شانس انتخاب شدنش زیاده و اونو علم
میکردن .دیدی که واسه  2016چه گندی زدن .یعنی هیلری رو در مقابل
سندرز انتخاب کردن که ضربهاش رو هم خوردن و انتخابات رو باختن .فکر

میکنم درسشون رو یاد گرفتن .یعنی این بار میخوان خود مردم بهترین
کاندیدا را انتخاب کنن .بنابر این زیاد نگران دمکراتا نباش .کاندیاها اکثرا جوون
و پرجاذبه و پرانرژیان .اینا میتونن جوونا رو به حرکت در بیارن .جوونا طرفدار
سیاستهای حفظ محیط زیستن .جوونا طرفدار بهداشت برای همهان ،جوونا
طرفدار کم کردن فاصله طبقاتیان .جوونا برخالف عقیده تو از سوسیالیزم هم
نمیترسن .همون طور که دیدی سندرز که علنا خودشو سوسیال دمکرات
میدونه چقدر تونست طرفدار پیدا کنه و یا یه سری از نمایندههای جدید کنگره.
جوونا ضدمهاجر نیستن ،نژادپرست نیستن .ضد زن نیستن .واسه همین بیشتر
به این طرف کشش دارن .جمهوریخواها توی این دوره ترامپ خیلی خوب
دستشونو روکردن .از سیاستهای نژادپرستانه ،ضد مهاجرت ،ضد کنترل
اسلحه ،ضد فقرا و نیازمندا و به نفع یک درصدیهای ترامپ حمایت کردن .اگه
رییس جمهورشون به خاطر خیانت به نفع روسیه به محاکمه هم کشیده بشه
واسهشون مهم نیس تا وقتی که اون ضد ابورشن هس .آخه این چه حزبیه؟
این چه سیاستیه؟
قابیل :خیلی خوش بینی .همین جوونایی که ازشون دم میزنی مطمئن
باش تو انتخابات شرکت نخواهند کرد ،چرا؟ به هزار دلیل :اونا سرشونو از تو
تلفنهاشون در نمیآرن ببینن دنیا رو آب برده یا نه .بازم میمونه همونایی که به
طور حرفهای همیشه رای میدن .سی درصد دمکرات ،سی درصد جمهوریخواه.
بیشتر از سی درصد هم که اصال رای نمیدن .میمونه پنج شش درصد به
اصطالح تصمیم نگرفته و بسته به این که اون روزای آخر از چی خوششون
بیاد یا بدشون ،رای میدن .از همه اینا گذشته تا وقتی الکترال کالج هست
جمهوریخواها میتونن توی ایالتهای جنوبی و میانی رای بیارن .اگه توی
سواحل غربی و شرقی هم همه به دمکراتها رای بدن بازم شانسی ندارین!
بنابراین زیاد خوشبین نباش.
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th
Anniversary

Chehar Shanbeh Soori
Tuesday March 12, 2019
7 to 10 pm

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

Live Music by D.J. Julius
Food Providers:
Balboa Market and Atlas Market

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

)Sponsored by: Iranian Events Committee (AIAP, PCC, HOI
ﺍﳒﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ASSOCIATION OF
IRANIAN AMERICAN
PROFESSIONALS

If you are
to pr
PCC (85

If you are interested to have a booth at this event
to promote your business please contact
PCC (858) 552-9355 or AIAP (858) 215-2427 or
(858) 349-0780

گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب

اولین گردهمایی سال  2019در روز بیست و ششم ژانویه در مرکز ایرانیان
سن دیگو برگزار شد .محور اصلی بحث و گفتگو در این گردهمایی داستان
«جزیره» ،نوشته غزاله علیزاده بود .همچنین معرفی غزاله علیزاده و
نوشتههای دیگر او ،رمانهای «خانه ادریسیها» و «شبهای تهران»،
بخش اول گردهمایی را تشکیل داد.
در بخش دوم ،این کتابهای معرفی شدند:
ـ ملت عشق (رمان) ،نوشته الیف شافاک ،ترجمه ارسالن فصیحی
ـ سیذارتا ،نوشته هرمان هسه ،ترجمه امیر فریدون گرگانی
ـ برف و نرگس ( مجموعه داستانهای کوتاه) ،نوشته ناهید طباطبایی؛
داستان «دو میوه قرمز»
ـ چخوف جوان ،اثر آنتون چخوف ،ترجمه خجسته کیهان
ـ من منچستر يونايتد را دوست دارم ،نوشته مهدى يزدانى خرم
ـ ( Heart of Darkness by Joseph Conradدل تاریکی ،جوزف کنراد)
ـ Oil, Power, and Principle: Iran's Oil Nationalization
		
and Its After math by Mostafa Elm

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان
سن دیگو برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

Sponsored by: Iranian Events Committee (AIAP, PC
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www.pccsd.org
کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552

آدرس مرکز ایرانیانIAC :
6790 Top Gun St. #7 • San Diego, CA 92121

شیواتیر داستان آرش کمانگیر به روایت سیاوش کسرایی همراه با
جلسه پرسش و پاسخ با نویسنده و کارگردان :هیال صدیقی

  Friday March 1st, 2019 at 7:30 PM

سه شنبه  12مارچ چهارشنبه سوری در ان تی سی پارک

NTC Park: 2455 Cushing St. #7, San Diego, CA 92106

شنبه  16مارچ جشن نوروز کانون فرهنگی ایرانیان
در هتل مریات الهویا با هنرمندی ساسی مانکن
بلیط9355 :ـ 552ـ 858

یکشنبه  31مارچ سیزده بدر در ان تی سی پارک

NTC Park: 2455 Cushing St. #7, San Diego, CA 92106

چهارشنبه  3آپریل کنسرت گروه درناب در اسکاندیدو
جمعه  26آپریل شب بازی و تفریح در مرکز ایرانیان
از ساعت  7بعد از ظهر

9355ـ 552ـ 858

شنبه  27آپریل کنسرت پریسا و همنوازان
از ساعت  7بعد از ظهر

9355ـ 552ـ 858

Qualcomm • Q auditorium
6455 Lusk Blvd • San Diego, CA 92121

چهارشنبه  6مارچ و  3آپریل داکیونایت
در مرکز ایرانیان ساعت  7:30بعد از ظهر

جمعه  12آپریل جنگ فرهنگی

در مرکز ایرانیان ساعت  7:30بعد از ظهر

جمعه  19آپریل فیلم و گفتگو

در مرکز ایرانیان ساعت  7:30بعد از ظهر

مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355ـ )858(552

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  )181مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30
مارچ به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

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

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552

یکشنبه  3مارچ بازار نوروزی در مدرسه ایرانیان
از ساعت  10صبح تا  12بعد از ظهر
بلیط 9355 :ـ  552ـ 858

Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org

www.facebook.com/DollaraMonthFund

انجمن متخصصین ایرانی 6232 :ـAIAP )858( 207
شنبه  23مارچ جشن نوروز انجمن متخصصین ایرانی

AIAP Nowruz Celebration • Saturday, March 23, 2019

Hornblower Cruises & Events San Diego. www.aiap.org
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

خانه ایرانwww.thehouseofiran.com :
یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

یکشنبه  24مارچ روز ایران در بلبوا پارک

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

یکشنبه 3مارچ 2019سبزه کاری و تخم رنگ کردن در مدرسه ایرانیان
یکشنبه 10مارچجشننوروزیمدرسهایرانیان

نایاک www.niac.org NIAC

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

موزه هنر سن دیگو

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

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

لطفا نظرها ،پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما
در میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US

We welcome your suggestions
and opinions.
www.pccsd.org
Email: pcc@pccsd.org
Call 858-552-9355

P.O. Box 500923، San Diego، CA 92150

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

) American Center (IACـ at the Iranian
www.docunight.com

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی www.ialsn.org
کانون وکالی ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو
email: sandiego@iaba.us

IABA
www.iaba.us
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

اسرافیل

فیلمی از آیدا پناهنده

ماهی (هدیه تهرانی) ،زنی حدودا چهل و پنج ساله،
به تازگی پسر خود را در یک حادثهی رانندگی از دست
داده است .در مراسم ترحیم پسرش ،بهروز (پژمان
بازغی) ،مردی که بیست سال پیش دلبستهی ماهی
بوده و به ایران بازگشته ،در مراسم شرکت میکند.
حضور او باعث برافروخته شدن خشم دایی ماهی
(که باعث به هم خوردن رابطهی آنها بوده) و شروع
حرف و حدیث مردم میشود .از طرفی بهروز که برای
فروختن چند زمین به ایران آمده است با سارا (هدی
زین العابدین) آشنا میشود .با بازگشت بهروز به ایران عشق قدیمی بین ماهی و
بهروز زنده میشود و از طرفی عشق سارا به بهروز و قرار ازدواج بین آنها روایت
فیلم را در مسیر دیگری قرار میدهد .عنوان فیلم« ،اسرافیل» ،استعارهای است
به فرشتهی اسرافیل که با دمیدن در شیپور ،مردگان را زنده میکند .با بازگشت
بهروز به ایران ،عشقش به ماهی زنده میشود؛ عشقی که بهروز را در استیصال
بین ماهی و سارا قرار میدهد« .اسرافیل» دومین فیلم آیدا پناهنده پس از فیلم
«ناهید» است و همانند اثر قبلی او یک فیلم مهیج است که اثری مثبت در ذهن
تماشاگر میگذارد .در دورهای که بسیاری از فیلمسازان ادعای ساختن فیلمهای
فمینیستی میکنند ،آیدا پناهنده فیلمهای زنانه میسازد و دنیای پیچیدهی
زنان را با ظرافت موشکافی میکند .او به درستی نیاز یک زن در یک جامعهی
سنتی و مردساالر را به تصویر میکشد .به مرور زمان ما متوجه میشویم که در
گذشته روزی بهروز با تاتوی ماهی روی بازوی خود وارد تشک کشتی میشود و
دایی ماهی که مربی بهروز بوده از شکل تاتو (ماهی) که سمبل عشق خواهرزاده
اش به بهروز بوده ،خشمگین میشود و بهروز را به شدت کتک میزند و از سالن
بیرون میکند .این اختالف به مرور زمان سبب خودکشی ماهی و رفتن بهروز
از ایران میشود و بار دیگر ما شاهد این هستیم که سنت و مردساالری چگونه
مسیر زندگی دو انسان را تحت تاثیر خودش قرار میدهد.
هر دو شخصیت زن فیلم پیچیده هستند و حرفهای زیادی برای گفتن دارند.
ماهی معلم است و جایگاه شغلی نسبتا خوبی در یک مدرسه به دست آورده
است اما رگههای افسردگیاش روی برخورد او با دختران مدرسه تاثیر میگذارد.
چه در فضای مدرسه و چه در فضای روستایی که ماهی در آن زندگی میکند
طعنه و کنایههایی از دیگران دربارهی گذشتهاش موجب آزار او میشود .در یک
برخورد در مدرسه با یکی از شاگردان ،ماهی کنترل خود را از دست میدهد و
سیلی محکمی به گوش دختر میزند که باعث اخراج شدن او و سپس انتقالش
به آزمایشگاه مدرسه میشود .قرار دادن ماهی در آزمایشگاه (به عنوان مسئول
آزمایشگاه) یعنی جایی که مواد شیمیایی سمی دنیای او را پر کردهاند و در یک
قاب اسکلت بدن انسان در کنارش نمایان میشود ،همه در خدمت فضاسازی غم بار و
القا کنندهی حس تلخ مرگ است .رنگبندیهای سفید و خاکستری همراه با نور
پردازیهای مالیم مخاطب را هرچه بیشتر به درون فیلم میبرد و او را با فضای
محزون فیلم و دنیای تاریک ماهی همراه میکند .متاسفانه هدیه تهرانی از پس
چنین نقش خوب و سختی بر نیامده است و این بزرگترین ضربه به فیلم است.
به عنوان نمونه ،در اولین برخوردش با بهروز در داروخانه که سکانس بسیار مهمی
هم از لحاظ اجرا و هم از جانب فرم است ،تهرانی بسیار منفعل است .نگاههای
بی حس و بازی تصنعی او جوابگوی بازی احساسی پژمان بازغی نیست.
سارا درست در مقابل ماهی قرار میگیرد .او دختری در اوایل دههی سی زندگی
خود است و رویای زندگی بهتر را در سر دارد .او به هر قیمتی میخواهد ایران
را ترک کند ،حتی طعنههای برادرش سر ازدواج زودهنگام با بهروز که از او
بیست سال بزرگتر است هیچ تاثیری روی زندگی او ندارد .زمانی که سارا متوجه
میشود برادرش قصد فروش خانه و رفتن به خارج از کشور را دارد ،خشمی
غیرقابل کنترل وجود سارا را فرا میگیرد .او به هیچ عنوان حاضر نیست که در
نبود برادر از مادر روانپریش خود (مریال زارعی) نگه داری کند چرا که بر این
باور است تمام جوانی خود را در این راه بر باد داده است .به همین دلیل ،در
یک حرکت بیرحمانه ،مادرش را به پزشک قانونی میبرد تا ثابت کند که مادرش
22
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هوش و حواس درست و حسابی ندارد و وکالت دادن
به پسرش جهت فروش خانه بیهوده بوده است؛ تالشی
که بیحاصل میماند زیرا پزشکی قانونی سالمت روحی
مادر را تضمین میکند .تضادهای داستان – مادری
که روان پریش است اما به تشخیص دکتر سالم است،
بهروز که به قصد عقد سارا به ایران میآید اما با عشق
قدیمیاش ماهی مواجه میشود – همگی شرایطی
خفقانآوری را برای سارا ایجاد میکنند .بر خالف هدیه
تهرانی ،هدی زین العابدین پیچیدگیهای نقش سارا را
به درستی ایفا میکند .سارا شخصیت دو پارهای دارد:
در مواجهه با بهروز ،دختری است مهربان و جسور ،و
در حضور مادر و برادرش دختری است پر از خشم و
حسرت .این دوپارگی به خوبی در نقشآفرینی هدی
زین العابدین دیده میشود .او به قدری استیصال و
گرفتاری سارا را خوب اجرا میکند که مخاطب را هر
لحظه بیشتر تحت تاثیر خودش قرار میدهد.
نیمهی ابتدایی فیلم در شمال میگذرد اما زمانی که
سارا وارد قصه میشود ،فضای فیلم به تهران تغییر
میکند .فیلم در واقع با سفر سارا به تهران مخاطب
را به سفری از سنت به مدرنیته میبرد .پالنهایی که از پنجرهی قطار که نماد
سفر در زمان و تغییر شرایط است راههای جدا از هم و پر پیچ و خم را به نمایش
میگذارند که خبر از دوری مسیرها و انتخاب آدمها میدهد .با تغییر موقعیت
مکانی از شمال به تهران ،شاهد تغییر در روند داستان ،میزانسن ،و تدوین نیز
هستیم .تقطیع زیاد نماها ،حرکت بیش از حد بازیگران در قاب ،باال بردن سطح
تنش با استفاده از دیالوگهای زیاد ،درگیریهای بین سارا و برادرش بر سر
مادر روانپریششان و رنگبندیهای تندتر در برابر کنتراست سفید و خاکستری
نیمهی اول فیلم ،همه در خدمت تغییر میزانسن و تقابل مدرنیته با سنت است.
بازیهای فیلم ،متاسفانه ،بازیهای کنترل شدهای نیست و شاید این تنها ضعف
کارگردانی باشد .به جز هدی زین العابدین و پژمان بازغی ،بقیه بازیگران از پس
نقششان به خوبی برنیامدهاند .مریال زارعی در بیشتر سکانسها بازی تصنعی
از خود به جای میگذارد .هدیه تهرانی از بروز حس عشق به بهروز عاجز است.
«اسرافیل» یک فیلم زنانه دربارهی عشق است .سارا و ماهی زنانی جسور،
عاشق ،و شکست ناپذیر هستند .ماهی با وجود غمی که دارد و عشق قدیمیاش
که با دیدن بهروز دوباره در دلش بیدار شده ،ذرهای از رفتار یک زن شکست
خورده را نشان نمیدهد .سارا هم به شکل دیگری برای تغییر مبارزه میکند.
سارا فرار نمیکند؛ ظاهرا نجات خود را چیزی جز رفتن و مهاجرت نمیبیند.
«اسرافیل» گامی مهم و رو به جلو در سینمای مستقل است و نوید داشتن
کارگردانی خوب و خوش ذوق را به سینمای ایران میدهد.
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1ـ میراث ـ سفره نوروز 2ـ پیمانه اندازه گیری ـ پسوند شباهت ـ
کاشف آسپرین 3ـ حرف فاصله ـ قدر و مرتبه ـ پول یک کشور آسیای
دورـ معجزه 4ـ پشم شترـ شاه باالـ ضمیر جمع 5ـ نزدیک بین ـ آزاد و
رها ـ میوه 6ـ ویرانی ـ مسافربر شهری 7ـ جنس قوی ـ خاندان و نژاد
ـ برداشت محصول ـ چهره 8ـ از آالت موسیقی ـ ملخ دریایی
9ـ نوعی حلوا ـ کتاب حکیم ابوعلی سینا ـ دهنه و افسار10ـ برهنه ـ
ارمغان ـ اسلوب و طریقه 11ـ بوته کتیرا ـ خوردنی حرام ـ قوم آتیال ـ
تصدیق آلمانی 12ـ برگه دریافت ـ برجستگی ته کفش ـ شهر آرزو
13ـ روشندل ـ تفاوت.

عمودی
1ـ پوشیده و پنهان ـ نقاش 2ـ عملی در کشاورزی ـ اسب سرکش
3ـ تنها ـ آزمایش ـ پشته ـ جد و پدر بزرگ 4ـ زخم و جراحت ـ
وسیع ـ خرس آسمانی 5ـ اتاق درس ـ بعد از غذا می خورند ـ قصد و
آهنگ 6ـ پیدا نشدنی ـ الیق و سزاوار 7ـ آخرین نازی ـ خامه ـ ترمیم
پارگی پارچه یا فرش ـ مکان 8ـ سود و بهره ـ پرگار 9ـ جدید ـ سبزی
خوردنی ـ مرکبدان 10ـ آب بند ـ مرغ حق ـ رشد کردن 11ـ چین و
چروک ـ سخن صریح ـ حکم ـ پیچیدن 12ـ باد مالیم ـ سرجوخه
نیروی دریایی 13ـ ماشین چاپ ـ رایزن.
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ا

ق
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گنجی بهتر از هنر نیست
و دشمنی بتر از خوی بد نیست

گذری در ادبیات کهن

دکتر سارا وزیرزاده

در مجموعه مقاالت پیش رو ،قرار بر مرور مجموعه کتاب هایی است که نمودار
فرهنگ ایرانی باشند؛ چه از دیدگاه موضوع و چه تفکر نویسنده .به نظر می رسد
زمان آن رسیده که به جای کسب اطالعات کلی از میراث فرهنگ ایرانی ،به
بررسی مؤلفه های سازنده تفکر این میراث غنی و کهن بپردازیم و خوب و بد و
درستی و نادرستی هرکدام را شناسایی کنیم .این کار به ما کمک می کند ،او ًال
از اجزای فرهنگ خود به عنوان یک ایرانی مطلع باشیم و ریشه های این تفکر
را بشناسیم ،تفکری که در طول قرن ها موجب ایجاد هویت ایرانی و همبستگی
اقوام ناحیه جغرافیایی فالت ایران شده است و دیگر این که با این شناخت می توانیم
با فرهنگ های دیگر هوشیارانه روبرو شویم و به جای یکسره رد کردن یا یکسره
مرعوب و بردۀ آن شدن برتری هایشان را بپذیریم و آنها را وارد فرهنگ خود
کنیم.
ِ
صرف این کتاب ها – چنانکه این روزها مرسوم شده
معرفی
روش این مقاالت
ِ
– نیست بلکه تالشی است برای بازخوانی قسمت هایی از کتاب و نگاه جزئیتر
و دقیقتر برای دریافتن برخی جزئیات فرهنگیمان که برخی از آنها هنوز در ما
وجود دارد .از آنجایی که امکان مرور تمام کتاب وجود ندارد امید نویسنده به
این است که شوق خواندن کتاب های معرفی شده را در خوانندگان برانگیزد.
در نگارش این مقاله ها حتی االمکان سعی شده سبک متن اصلی – به خصوص
برخی واژگان – حفظ شود ،اما از آنجایی که ممکن است متن اصلی کتاب ها
برای خوانندگان دشوار باشد ،برخی قسمت ها ساده شده است .شکل آسان تر
یا رایجتر نوشته یا توضیحات بیشتر در پراتنز آمده است .واکنشهای خوانندگان
به من کمک خواهد کرد تا در آینده متن را سادهتر یا نزدیکتر به کتاب اصلی
فراهم کنم.
در پایان ،نکته ای که در خواندن متون قدیم حائز اهمیت است ،این است که
همواره زمان نوشته شدن و بستر تاریخی آنها را در نظر داشته باشیم و به خاطر
داشته باشیم متن در چه زمان های و با چه نوع تفکری نوشته شده و تفکر
غالب در آن دوره چه بوده است .آوردن چنین متن هایی از صدها سال پیش به
امروز و قضاوت در موردشان ،قضاوت درستی نخواهد بود.

گنجی بهتر از هنر نیست و دشمنی بتر (بدتر) از خوی بد نیست

برای شناختن آداب و رسوم ایرانی ،یکی از بهترین کتاب ها ،قابوس نامه است.
نویسنده کتاب قابوس نامه ،عنصرالمعالی قابوس پسر اسکندر معالی است
که در قرن پنجم هجری (قرن سیزدهم میالدی) و در زمان حکومت غزنوی
جدش از طرف مادر به انوشیروان ،پادشاه
می زیسته است .وی می گوید که ّ
ساسانی ،می رسد .او دختر محمود غزنوی را به زنی داشته و در گرگان و
طبرستان امارت (فرمانروایی) کرده است .عنصرالمعالی کتاب قابوس نامه را
برای نشان دادن راه و رسم زندگی به پسرش گیالن شاه در  44باب (فصل)
نوشته است و دلیل نگاشتن این کتاب را این گونه شرح می دهد« :چون پیر
شدم و ضعیفی بر من چیره شد ،و به مرگ نزدیک شدم برایت کتابی می نویسم
که با کمک آن از نیکنامی بهره بگیری تا قبل از آن که زمانه تو را نرم کند ،تو
با چشم خرد در سخن من بنگری تا به نیکنامی دست یابی و من شرط پدری
را در حق تو ادا کرده باشم».
کتاب های آموزشی و تعلیمی در زبان فارسی غیر مستقیم و از طریق حکایت
و داستان مطالب مورد نظر را بیان می کنند ،اما نویسنده این کتاب به طور
واضح و مستقیم راه و روشی که به نظرش درست می رسد و در فرهنگ و عرف
آن زمان پذیرفته شده را بیان میکند.
دیگر این که ،عنصرالمعالی فقط قصد آموزش اخالق را ندارد و می خواهد راه و
رسم زندگی را به پسرش نشان بدهد و از هر موضوعی که ممکن است پسرش
در زندگی آینده با آن روبرو شود ،سخن می گوید :از عبادت کردن تا بیان انواع
شغل ها و دوست گرفتن و اسب و برده خریدن.
مسلما برخی از تفکرات نویسنده خوشایند مردم دنیای امروز نیست ،مثل
تفکری که در مورد زنان دارد .در این رابطه نکته قابل توجه این است که حقوق
28
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زن و برابری ،مسئلهای مدرن است ،در حالی که متن مربوط به صدها سال
پیش است .برخی دیگر از مطالب کتاب ،ویژگیهای زمانه و راه چاره ضرر
احتمالی را نشان میدهد ،مث ً
ال این که میگوید« :از جمع کردن مال غافل
مشو» عالوه بر معنای معمول ،توصیه به ایجاد امنیت در دنیایی است که از
نظر سیاسی و اقتصادی ناامن است و در حین و دست به دست شدن شهرها
ممکن است روال زندگی معمول تغییر کند و آینده غیرقابل پیشبینی باشد.
این کتاب شیوه های عملی را بیان کرده و دور از شعار ،کلی گویی و فلسفه بافی
است .در ابتدای هر فصل درمورد اصول کلی موضوع صحبت میکند ،آداب و
رسوم آن را می گوید ،پسرش را نصیحت می کند و گاهی حکایتی نقل می کند
که بیشتر آنها امروز از حکایت های معروف در زبان فارسی است.
فصل های کتاب عالوه بر نصیحت های رایج چون توصیه به عبادت و شناختن
حق پدر و مادر و پیشی جستن در سخندانی و دانش ،حاوی امور ملموس
و کاربردی روزمره است؛ اموری چون خویشتنداری و ترتیب خوردن ،شراب
خوردن و آداب آن ،مهمانی کردن و مهمان شدن ،مزاح و نرد و شطرنج و
شرایط آنها ،عشق ورزی و رسم آن ،تَمتّع کردن (رابطه جنسی) و ترتیب آن،
حمام رفتن و شرایط آن ،آداب خفتن و جمع کردن مال ،اسب خریدن و زن
خواستن (خواستگاری) و تربیت فرزند و…
نویسنده بهترین هنر (فضیلت) را سخن گفتن می داند و معتقد است« :انسان
به واسطه سخن گفتن بر تمامی موجودات برتری یافته است» و توصیه می کند:
«سخن را بجا بگو که سخن نه برجا (نابجا) اگرچه خوب باشد زشت به نظر می آید
و اگر سخنت سودی ندارد ،بهتر است خاموش باشی .تا از تو نخواهند کسی را
پند نده خاصه کسی که پند نشنود».
یکی از موارد جالب توجه در قابوس نامه مطرح کردن سئوال هایی است که
حتی امروز هم ممکن است پرسیده شود .در باب شناختن حق پدر و مادر می گوید:
«از موجب خرد ،بر فرزند واجب است پدر و مادر را حرمت داشتن و تا (مبادا)
بگویی که پدر و مادر را بر من چه حق است که َغ َرض ایشان (پدر و مادر)
ِ
مضاعف (دو
شهوت بود و مقصود ،من نبودم .هرچند مقصود شهوت بود،
برابر) شهوت ،شفقتی (مهربانی ای) ایستاده است که از بهر تو خود را به کشتن
سپارند».
باب هشتم قابوس نامه ،یاد کردن پندهای انوشیروان عادل است ،عنصرالمعالی
در ابتدای این فصل می گوید« :این نصایح را در اینجا می آورم تا تو هم بخوانی
و از آن استفاده کنی ،چرا که به کارگیری سخن ها و پندهای آن پادشاه برای
داستان یافتن
ما واجب تر است که ما از نژاد آن پادشاه هستیم ».در ادامه،
ِ
این پندها را این گونه نقل می کند« :مأمون (هفتمین خلیفه عباسی) به تربت
انوشیروان عادل رفت .در دخمه ای (جسم) او را بر تختی نهاده بودند ،اعضای
بدنش پوسیده و خاک شده بود و بر دیوار دخمه چند خطی با طال بر روی دیوار
به خط پهلوی نوشته شده بود .مأمون دستور داد مترجمان زبان پهلوی را
حاضر کردند .آنها نوشته ها را خواندند و به عربی ترجمه کردند .پس از ترجمه
آنها به زبان عربی ،در فارسی هم رایج شد.
انوشیروان در ابتدا گفته بود که تا زنده بودم بندگان خدا از عدل من بهره بردند
و هرکس به نزد من آمد از رحمت من برخوردار شد ،اکنون که ناتوان شدم،
چاره ای نیافتم مگر این که این سخنان را بر دیوار بنویسم تا اگر کسی به دیدار
من آمد ،او هم محروم نباشد و این پندها پایمزد او باشد» و در ادامه پنجاه و
پنج پند می آورد .چند نمونه از این پندها را با هم بخوانیم:

پند هشتم :بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد.
پند بیست و دوم :شرمی بزرگ تر از آن نیست که به چیزی دعوی (ادعا) کند
که نداند و آنگه دروغ زن (دروغگو) باشد.
پند سی ام :هر کسی که روزگار ،او را دانا نکند ،هیچ دانا در آموزش او رنج
نباید بردن که رنج او ضایع (بیهوده) است.
پند سی وسوم :اگر خواهی که کمدوست و کمیار نباشی ،کینه مدار.
پند سی وچهارم :اگر خواهی که بی اندازه اندوهگین نباشی ،حسود مباش.
نویسندۀ قابوس نامه در باب پیری و جوانی ،هنگامی که می خواهد بگوید هر
که به دنیا آمده ،می میرد ،این حکایت را نقل می کند که امروز از شیرین ترین
و مشهورترین حکایت های زبان فارسی است« :به شهر مرو درزی ای (خیاط)
بود به دروازۀ گورستان دکان داشت و کوزه ای از میخی آویزان کرده بود و
هوس آن داشت که هر جنازهای که از آن شهر بیرون می بردند ،سنگی در کوزه
میافکند و هر ماه آن سنگ ها را می شمرد تا ببیند چند نفر را برده اند و دوباره

کوزه را خالی می کرد و در آن سنگ می انداخت تا آخر ماه .تا روزگار گذشت
و از قضا ،درزی مرد .مردی به دنبال درزی آمد و خبر مرگ او را نداشت .در
دکانش را بسته دید .از همسایه پرسید که این درزی کجاست .همسایه گفت:
درزی هم در کوزه افتاد».
در باب آداب و رسوم خوردن ،پسر خود را نصیحت می کند که وقتی مهمان
داری ،به شتاب غذا مخور و سر سفره با مردم صحبت کن ،اما در لقمه مردم
منگر .بر سر خوان (سفره) ت ُُرشروی (بد اخالق) مباش و بر سر سفره بیهوده
بحث نکن که فالن خوردنی خوب است و فالن بد.
یکی از نکات برجسته تفکر این نویسنده ،صداقت و واقع بینی او است ،مث ً
ال در
باب شراب خوردن می گوید« :نگویم که شراب خور و نیز نتوانم گفت که مخور
که جوانان به قول کسی از جوانی باز نگردند .مرا نیز بسیار گفتند و نشنیدم.
بپخته (هضم
سه ساعت از طعام گذشته ،نَبیذ (شراب) خور تا طعام در معده ُ
شده) باشد و چهار طبع تو از طعام نصیب برداشته باشند .آنگه ،نبیذ خور تا
هم از شراب بهرهور باشی و هم از طعام .مستی در خانه کن ».او نمی کوشد
خود را – که به پیری رسیده – مبرا از بدی بداند و بر این اساس به پسر خود
نصیحت کند ،بلکه به رفتارهای جوانی خود اعتراف می کند.
«و جهد کن تا همیشه مست نباشی که ثمره ِس َیکی خواران (شرابخواران) دو
چیز است؛ یا بیماری یا دیوانگی که سیکی خواره دایم یا مست ُب َود یا مخمور.
بود از جمله بیماران بود
بود و چون مخمور َ
بود از جمله دیوانگان َ
چون مست َ
که خماری نوعی است از بیماری».
					
***
به دلیل کمبود جا بقیه این مطلب در شماره آینده ارائه خواهد شد.
سارا وزیرزاده فارغالتحصیل دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
است .او بیش از پانزده سال در تهران ،به آموزش زبان و ادبیات فارسی به
دانشآموزان و دبیران مشغول بوده و از سال  ۲۰۱۱استاد رشته زبان و ادبیات
فارسی در دانشگاه سمنان بوده است.

هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز
شماره  180فروردین ــ اردیبهشت 29 1398

چهل سال موسیقی ،چهل سال سینما

معرفی از سعید نوری بوشهری

از یکی از دوستان موسیقیدان ساکن سندیگو پیامی را در تلگرام دریافت کردم
که حاوی یک فایل شنیداری بود« :روایت چهل سال موسیقی ایران ،یک
مجموعه هشت اپیزودی به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب  .»1357فایل
شنیداری را که شنیدم تصور کردم انگار یکی از اعماق ذهن و احساس من
کار
بیرون آمده و دارد در مورد موسیقی بعد از انقالب در ایران میگوید .کارِ ،
محمود عظیمایی است که در «رادیو دستنوشتهها» تصمیم گرفته تا مقاالت
«درنگ» ،اثر سحر سخایی را به یک کار شنیداری تبدیل کند .این مقدمه از
«رادیو دستنوشتهها» است:
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب  1357در ایران ،از این اپیزود مجموعهای
متفاوت را خواهید شنید .به لطف رضا شکراللهی و سایت خوابگردش باخبر
شدم که از آخر آذر  ۹۷صفحهای در روزنامهی همشهری منتشر میشود با عنوان
«درنگ» ،برای بازخوانی تاریخ چهلسالهی فرهنگ و هنر در چهل روز .خوابگرد
خبر داده بود که روایت موسیقایی این چهل سال بر عهدهی سحر سخایی،
ِ
موجز روح زمانهی هر سال
روایت
نویسنده و آهنگساز ،است که در پی کشف و
ِ
از دل یک اثر یا آلبوم موسیقی است؛ هر روز یک اثر بهنمایندگی از یک سال.
ت اول را که خواندم شیفته نوع روایتگری تاریخی وانتخاب قطعات
چند یادداش 
موسیقیاش شدم و تردیدی برایم باقی نماند که باید با این یادداشتها کاری
بکنم .برخالف نویسنده این یادداشتها که متخصص موسیقی است ،بدون شک
ی دانستن تاریخ موسیقیام .اما انگار
من نه تخصصی در موسیقی دارم و نه مدع 
این یادداشتها چهل سال خاطرات تلخ و شیرین من را مرور میکند .تکتک
موسیقیهای انتخاب شده برای من حال و هوای همان سالها را به همراه دارد.
تصمیم گرفتم این مجموعه هشت اپیزودی را برای دل خودم بسازم.
 ...نویسنده یادداشتها سحر سخایی متولد  ۱۳۶4است که در دانشگاه
عالمه ادبیات فارسی خوانده و از رشته قوم موسیقیشناسی دانشگاه تهران
فارغ التحصیل شده ،نزد بسیاری موسیقیدانان از جمله محمدرضا لطفی و ارشد
طهماسبی کار کرده ،و موسیقی متن فیلم «وارونگی» اثر بهنام بهزادی را ساخته
است .سحر سخایی اولین رمانش را با عنوان تن تنهایی در زمستان  95توسط
نشر چشمه منتشر کرد که در پاییز  96به چاپ دوم رسید .در اولین اپیزود از این
مجموعه پنج یادداشت اول روایتگر سالهای  1358تا  1362را خواهید شنید.
تا به حال چهار اپیزود این مجموعه به صورت پادکستهای شنیداری بیرون
آمده که به بررسی موسیقی سالهای  1358تا  1363 ،1362تا 1368 ،1367
تا  ،1372و  1373تا  1377پرداخته است.
برای شنیدن این برنامههای میتوانید به تارنمای
 https://soundcloud.com/radiodastneveshtehaبروید یا در تلگرام
لینک  https://t.me/RadioDastneveshtehaرا دنبال کنید .شناسه این
کانال در تلگرام #رادیودستنوشتهها است .اپیزود شماره  9تا  12مربوط به
این پادکستها میشود.
در اقدامی مشابه ،سایت بیبیسی فارسی برنامه « ۴۰سال ۴۰ ،فیلم؛ سینمای
بعد از انقالب در تماشا» را تهیه کرده است .در سایت بیبیسی آمده است:
بسیاری از ناظران جامعه ایران بعد از انقالب باور دارند در چهل سالی که از
انقالب ایران میگذرد کامیابترین بخش فرهنگ و هنر این کشور ،سینما
بوده است .هرچند اثبات این ادعا چندان ساده نیست اما اگر معیار موفقیت
را فرا رفتن یک محصول یا اثر هنری از مرزهای یک کشور بدانیم ،باید گفت
سینماگران ایران از موفقترین هنرمندهای این کشور در چهل سال گذشته
بودهاند.
برنامه تماشا مجموعهای سه قسمتی تهیه کرده تا  ۴۰فیلم از محصوالت
سینمای بعد از انقالب ایران را معرفی کند...
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در این مجموعه برنامه تماشا تنها خواسته تا به بهانه چهلمین سالگرد انقالب
 ،۵۷چهل فیلم را معرفی کند .این که این فیلمها «محبوب»اند یا «برگزیده»
یا «برتر» یا «برجسته» و یا «به یاد ماندنی» ،نمی دانیم .احتماال در ذهن آنها
که انتخاب کردهاند ترکیبی از همه اینها بودهاند.
شیوه انتخاب
از صد نفر از دست اندرکاران سینمای ایران خواسته شد تا فیلمهای مورد
عالقهشان را فهرست کنند .شرط این بود که فیلم بعد از انقالب و در ایران
تولید شده باشد .تالش شد تا نظردهندهها یکدست و یکصدا نباشند .از منتقد
و بازیگر و فیلمبردار و مستندساز نظر گرفته شد تا تدوینگر و طراح صحنه و
آهنگساز .از نسلهای مختلف ،با گرایشهای هنری و سیاسی مختلف .عموما
از کسانی که همچنان در سینمای ایران فعالند ،اما تعدادی هم از کسانی که
مهاجرت کردهاند.
بعضی رایدهندهها باور داشتند بعد از انقالب بیش از چهل فیلم شاخص
ی دیگر
ساخته شدهاست و نمیشود (یا نباید) چنین انتخابی کرد .بعض 
میگفتند چهل فیلم زیاد است ،زیرا که در این سالها این تعداد فیلم قابل
توجه ساخته نشده .مهم این بود که یادی بشود از کسانی که در این سالها به
رغم همه محدودیتها ،سینمای ایران را سرپا نگه داشتند ،به ویژه کسانی که
سینما را فراتر از سرگرمی دیدند و با اثرشان به شکلی ،گوشهای از جامعه ایران
پس از انقالب را ثبت کردند.
در نهایت بر اساس بیشترین رایی که هر فیلم به دست آورد این فهرست ۴۰
تایی شکل گرفت .طبیعتا ممکن است مخاطب این برنامه بعد از دیدن آن فکر
کند جای بعضی فیلمها خالی است ،یا بعضی فیلمها نباید به این فهرست چهل
فیلم راه میافتند .اما احتماال بسیاری از این فیلمها حداقل برای مخاطبان
خاطرهانگیز خواهند بود.
تا به حال دو قسمت این برنامه در سایت بیبیسی انتشار یافته است .برای
دیدن این برنامههای میتوانید به تارنمای
www.bbc.com/persian/arts-47031206
در بیبیسی فارسی مراجعه کنید.
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اتومبیل برقی برای همه

سازمان  Alliance for African Assistanceبرای آموزش و
آگاهی رسانی در مورد وسایل نقلیه با آلودگی صفر به افراد کم درآمد
و محروم جامعه اعالم می نماید که ایالت کالیفرنیا برای آموزش
وسایل نقلیه با آلودگی صفر یا  2/7 ، ZEVمیلیون دالر تخصیص
داده است.
سن دیگو ،کالیفرنیا ،پنج شنبه  14فوریه 2019
امروز سازمان  Alliance for African Assistanceهمکاری خود
را با سازمان Selfـ Help for the Elderlyبرای حمایت از برنامه
آموزش و افزایش آگاهی اعالم می دارد .شور بختانه بسیاری از افراد
جامعه به خاطر نداشتن استطاعت مالی از آموزش فواید اقتصادی
این نوع وسایل نقلیه برای حفظ محیط زیست بی اطالع اند.

WITH

Dornob
Collective
PERSIAN MUSIC IN THE
COLLECTIVE SPIRIT OF JAZZ

Wednesday, April 3 • 6pm • Free

سازمان  Alliance for African Assistanceیک سازمان غیر
انتفاعی می باشد که در سال  1989برای کمک و حمایت از جامعه روبه
رشد پناهندگان در سن دیگو تاسیس شد .ماموریت و هدف سازمان
الیانس کمک به پناهندگان ،مهاجران و افراد محروم و کم بضاعت
جامعه می باشد که آنها را خود کفا و سازنده برای اجتماع بنماید.
سازمان الیانس در سال به حدود  8000نفر کمک های مختلف ارایه
می نماید.
سازمان خودیاری به سالمندان (Selfـ)Help for the Elderly
که در سن فرانسیسکو می باشد با ده سازمان مردمی در شهرهای
مختلف از ساکرامنتو تا سن دیگو که در خدمت جامعه می باشند
وارد همکاری شده است .عمده این همکاری در زمینه آموزش در
باره وسایل نقلیه با آلودگی صفر به همشهریان کم در آمد و محروم
جامعه است.
اگر سوالی درباره این برنامه دارید خواهشمنداست با Lamar
 Jacksonالمار جکسون به شماره (9052 )247ـ286ـ  619در
سازمان الیانس تماس حاصل نمایید.
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