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برنا  افتخاری 
مشاور متخصص در امور وام های مسکونی و تجاری در سراسر کالیفرنیا

خدمات ما شامل
1- وام های مسکونی و تجاری

2- وام های  FHA و  VA   )تا 96.5 درصد فقط با 3.5درصد پیش قسط(
3- تجدید وام با نرخ بهتر  

4- وام های بزرگ تا  10 میلیون دالر
5- وام های بازسازی و نوسازی مسکونی و تجاری

6- وام های بدون ارایه اوراق مالیاتی و درآمد
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Senior Mortgage Advisor

 
   858-225-8586
      E-FAX: 858-225-1818
          CA NMLS # 1853714
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Call us for Free Consultation
Tel: 858-225-8586

Fax: 858-225-1818
www.farmersagent.com/beftekari

Farmers Insurance
425 W. 5th Ave, STE 202

Escondido, CA 92025

Borna Eftekari Agency, CA Lic# 0F38487

ESTALISHED SINCE 2002

We offer all types of insurance:
•  Auto 
•  Home
•  Business Insurance
•  Workers Compensation 
•  Life Insurance
•  Health Insurance

بیمه اتومبیل
بیمه منازل مسکونی و اماکن تجاری

بیمه محل کار و رفاه کارگران
بیمه از کار افتادگی

بیمه عمر
بیمه سالمتی

Farmers Insurance is not affiliated with Federal Capital Funding Group. Farmers Insurance does not offer any lending services.

Apply Securely Online @
www.FedCapFund.com  

All loans offered by Borna Joseph Eftekari 
DBA: Federal Capital Funding Group, CA 

NMLS # 1853714 and are subject to credit 
approval and certain restrictions may apply. 

Please contact us for details.

CREDIT SCORE
AS LOW AS 580

  وام مسکونی 30 ساله  ثابت
با کمترین نرخ بهره

TEL  

Federal Capital Funding Group
425 W. 5th Ave, STE 205
Escondido, CA 92025
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600 B St. Suite 2490, San Diego, CA  92101  
www.shariffaust.com / 619-233-6600 / info@shariffaust.com

WE HANDLE:

CIVIL BUSINESS,  
CRIMINAL DEFENSE, 
FAMILY PROCEEDINGS,  
APPEALS IN FEDERAL  
& STATE COURT

Yasaman Sharif, Esq., Matthew J. Faust, Esq., Khodadad “Ko” Sharif, Esq., Blake W. Berger, Esq., 

Lawyers. Ltd.

INITIAL CONSULTATION WILL BE HELD IN THE OFFICE

با مدیریت ایرانی
خداد اد  شریف   •  متیو فاست  •  یاسمن شریف   •  بلیک برگر

BAHAR MADANI, MD
INTRODUCING

SOUTHERN CALIFORNIA'S PREMIER MULTI-
SPECIALTY MEDICAL & SURGICAL GROUP

BOARD-CERTIFIED GASTROENTEROLOGIST 
& LIVER SPECIALIST

WWW.UNITEDMD.COM

(760) 436-8881

                              LA JOLLA & ENCINITAS: مطبها

اکثر بیمه های درمانی پذیرفته میشوند

 
با تسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی ،

هم اکنون در شهر سن دیگو بیمار

میپذیرد.

 
منتظر نمانید و در اسرع وقت با ما تماس

بگیرید. ما در عرض فقط چند روز برای

شما  نوبت مشاوره حضوری یا تلفنی

فراهم میکنیم.

 
  دردهای شکمی، خونریزی گوارشی، اسید
معده، تغییرات اجابت مزاج، اندوسکوپی

و کولونوسکوپی، کبد چرب

شماره تماس

دکتر بهار مدنی 
فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد
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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یک بار منتشر می شود

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

Top Gun St. #7 • San Diego, CA  92121 6790
www.pccsd.org
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کانون فرهنگی ایرانیان
 یک سازمان غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیر مذهبی است که 

در سال 1989 در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.

اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی، حمید رفیع زاده، فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی، حمید بیک زاده، فریده فاضل، 

سارا تقوی، فریبا باباخانی ـقاضی، سهیل بیگدلی، علی صدر،
ونوس صفایی، شهال صالح و محمود رضا پیروزیان

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

شقایق هنسن، آریا فانی، راشل تیت و علی صاحب الزمانی

همکاران نویسنده: 
تانیا احمدی، محمد اهرار، هوشیار افسر، دانیال گلفروش، 

ساناز مجد، مرسده بصیریان حریری و سپیده شاملوفرد

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

روزهای یکشنبه از ساعت 1۰ صبح  تا 12 ظهر

فکس: 7335 ـ374 )619(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   9355ـ552 )858(
فکس: 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.
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طرح روی جلد: سعید جاللی

سرانجام جنگ بیست ساله آمریکا در افغانستان با شکست آمریکا به پایان رسید. صحنه های عقب نشینی و فرار 
در فرودگاه کابل یادآور شکست و عقب نشینی دیگری از جنگ بی ثمر دیگری در چند دهه پیش بود. همان طور 
نتیجه  این ها  متاسفانه  ماندنی شدند.  هم  تصاویر  این  ماند،  تاریخ  حافظه  در  سایگون  تخلیه  که صحنه های 
ماجراجوئی های نظامی است که البته با هزینه های جانی و مالی زیاد تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ و 

سیاست خارجی آمریکا شده اند. فصلی دیگر از سیاست "همیشه جنگ" به پایان رسید.
بعد از پیروزی اجتناب ناپذیر طالبان، سیاستمداران و خبرنگاران کف بر دهان آورده و اعتراض می کنند که 
چرا پرزیندنت بایدن ملت افغانستان را در مقابل طالبان رها کرده و میدان را خالی کرده است؛ چرا این و آن 
نشده،  چرا برای آزادی زنان و آزادی های فردی و اجتماعی تضمینی گرفته نشده؟ شاید مهم تر این که چرا 
کم ترین مقاومتی از طرف ارتش دویست ـ سیصد هزار نفری مجهز به سالح های پیشرفته آمریکایی و نیروی 
هوائی افغانستان صورت نگرفته و بیست ـ سی هزار جنگجو با سالح سبک و وانت ظرف یازه روز یک کشور 
این ها  بود؟  بیست سال ساختنش طول کشیده  آمد که  بر سر دولتی  و چه  اشغال کرده؟  را  چهل میلیونی 
سواالتی است که احتماال پاسخی به آن ها داده 
نخواهد شد. چیزی که مسلم است این است که 
بود. خشم  باخته  را سال ها پیش  امریکا جنگ 
سیاستمداران و خبرگزاری ها نشانگر غفلت آن ها 
از دیدن واقعیت است. مدت ها بود که نیروهای 
آمریکایی فقط در محدوده پایگاه های نظامی فعالیت داشتند. در یکی ـ دو سال گذشته ماموران و نظامیان 
امریکایی حتی فاصله چند مایلی بین فرودگاه و سفارت را فقط با هلیکوپتر می توانستند طی کنند. سوال این 
است که چرا در تمام این سال ها، یعنی دوران چهار ریاست جمهوری، ارتش و سی آی ای با ارائه داستان ها و 

سناریوهای مختلف جنگ را پایدار نگه داشتند؟ پاسخ به این چرا را در همان آغاز جنگ باید جست:
با پایان جنگ سرد در سال 1991، »ماشین صنایع نظامی« و سیاستمداران هم فکر و هم َقَسم آنان به دنبال 
شرایطی بودند که سیاست "همیشه جنگ" خود را پیاده کنند. رهبران نئوکان مثل ِچینی و رامزفلد و ولفووتیز 
در سال 1998 طی نامه ای از پرزیدنت کلینتون خواستند که به عراق که از دید آن ها ضعیف ترین حلقه در منطقه 
بود حمله کند. او زیر بار نرفت. با انتخاب جورج بوش دوم، همان نئوکان ها سرکار آمدند و فاجعه 11 سپتامبر 
آن ها  داد.  آن ها  دست  به  را  بهانه  بهترین  هم 
بهانه  بدهند.  دست  از  را  بهانه  این  بود  محال 
بودن بن الدن در افغانستان. حتی وقتی دولت 
وقت طالبان حاضر شد او را واگذارد. رامزفلد در 
مقام وزیر دفاع این پیشنهاد را رد کرد و خواستار 
تنبیه آنان شد. فاجعه 11 سپتامبر خشم مردم را 
برانگیخته بود، کنگره هم به طباالن جنگ پیوست. جا دارد که یادآور شوم که در آن زمان فقط خانم باربارا لی، 
یکی از نمایندگان کالیفرنیا، جربزه مخالفت با جنگ را داشت. رسانه ها را نیز نباید فراموش کرد که نقش تعیین 
کننده ای در این جوسازی بازی کردند؛ تایم، نیوزویک، نیویورک تایمز، همه و همه خواستار انتقام بودند. جنگ 

مغلوبه شد بدون اینکه کسی بداند استراتژی خروج چیست.
از همان آغاز و در طول این بیست سال بسیاری در این کشور و در دیگر کشورهای جهان در مقابل این جنگ 
طلبی ایستادند و عاقبت اسفبار آن را هشدار دادند. اینک بیست سال بعد، با بیش از 2 تریلیون دالر خرج، 
بیش از 23۰۰ نظامی آمریکایی کشته و ده ها هزار افغان به خاک و خون کشیده شده برگشته ایم به نقطه آغاز!

و اما برندگان و بازندگان این تراژدی چه کسانی هستند؟ از بازندگان آغاز کنیم که کم نیستند: در درجه اول 
مردم افغانستان که به هیچ وجه روی امنیت و رفاه را ندیدند. 9۰ درصد مردم هنوز زیر خط فقر هستند، در عین 
حال که جان و مالشان یا زیر بمباران بوده یا تهاجم سربازان افغانی یا ُدرون های آمریکایی. دوم سربازان آمریکایی 
که به گمان خود برای دفاع از دموکراسی جان 
را  بدن خود  اعضای  و  روان  و  روح  یا  را،  خود 
از دست دادند. سوم بقیه مردم آمریکا که 2/2 
تریلیون دالر آن ها که می توانست خرج بهداشت 
و رفاه و آمورش شود ، به باد رفت. و اما برندگان: در درجه اول پیمانکارهای نظامی و شرکت های تسلیحاتی 
که بخش عمده این 2/2 تریلیون دالر به جیب آن ها رفته. آن ها با فروش تسلیحات، هواپیما و ادوات جنگی 
برقرار نگهداران آتش جنگ حمایت  و  از حامیانشان در کنگره  و  زدند  به جیب  را  پول ها  این  اجاره مزدور  و 
کردند. در درجه بعد مسوالن و ماموران دولت افغانستان با سیستم به شدت فاسد آن و گروهی افراد خاص 
که پول های کالن به جیب زدند. این گروه خواص از همان آغاز کار در سیستم قرار گرفتند و خود را حسابی 
بستند. زندگی های افسانه ای در قصرها و امالک داخل و خارج خود برپا داشتند. اینان که اکثرا دو تابعیتی هم 
هستند تا اوضاع را خطری دیدند فرار را بر قرار ترجیح دادند. و اما شاید بزرگترین برنده این بازی شوم چین بود 
که بزرگترین رقیب خود را در گودالی که خود حفر کرده بود یعنی جنگ خود خواسته مشغول دید و توانست 
به دومین اقتصاد جهان ارتقاع پیدا کند. طبق آمار بانک جهانی صادرات چین از 2۰۰1 تا 2۰19 نزدیک ده برابر 

شده در حالی که آمریکا در همین مدت فقط 1/6 برابر رشد داشته است.
به هرحال جنگ افغانستان به ظاهر تمام شد ولی این سیاست جنگ افروزی و ماجراجویی هنوز در سوریه و 

عراق و یمن و ... ادامه دارد. آیا عاقبتی متفاوت برای این جنگ ها می توان انتظار داشت؟

برندگان و بازندگان

در درجه اول مردم افغانستان که به هیچ وجه روی امنیت و رفاه 
را ندیدند. 9۰ درصد مردم هنوز زیر خط فقر هستند، در عین حال 
که جان و مالشان یا زیر بمباران بوده یا تهاجم سربازان افغانی یا 

ُدرون های آمریکایی.

شرکت های  و  نظامی  پیمانکارهای  اول  درجه  در  برندگان:  اما  و 
تسلیحاتی که بخش عمده این 2/2 تریلیون دالر به جیب آن ها رفته.

چیزی که مسلم است این است که امریکا جنگ را سال ها پیش 
باخته بود. خشم سیاستمداران و خبرگزاری ها نشانگر غفلت آن ها 

از دیدن واقعیت است.
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اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

جلسه های هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سندیه گو

سپتامبر و اکتبر 2۰21 
جلسه های هیئت مدیره کانون در روزهای هشتم سپتامبر و سیزدهم اکتبر برای 

بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار شد.

کاروان موسیقی الکتریک پروژه انجلیکا  ـ   ۲۵ آگوست ۲۰۲۱
کنسرت الکتریک عود با هنرنمایی انجلیکا پروئیت، نیتان هابارد و فرهاد بهرامی 

در تاریخ 25 آگوست به صورت آنالین برگزار شد.

ُجنگ فرهنگی  ـ   ۲۴ سپتامبر۲۰۲۱  
برگزار  صدر  علی  میزبانی  به  و  مجازی  به صورت  سپتامبر   فرهنگی  ماه  جنگ 
شد. میهمان این برنامه آقای محمد متوسالنی بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما 
بودند. موضوع سخنرانی ایشان تاریخ سینمای ایران بود. در پایان سخنرانی جلسه 

پرسش و پاسخ برگزار گردید.

شعر و شب های قرنطینه ـ   ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱
 برنامه شبی با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های 
قرنطینه در تاریخ 15 سپتامبر برگزار گردید. در این برنامه شعرهایی از محمد 
را  خود  انتخابی  شعرهای  عالقمندان  همچنین  و  شد  خوانده  شهریار  حسین 
برای شرکت کنندگان این برنامه خواندند. این برنامه به مدیریت فرشاد باباخانی 

و گروه شعر و ادب برگزار شد.

برنامه فیلم و گفتگو  ۳۰  ـ  سپتامبر  ۲۰۲۱   
فیلم های انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی ماه سپتامبر »نفرت« محصول 
هوبرت  کاسل،  وینسنت  بازیگری  به  و  کاسوویتس  کارگردانی متیو  به   1995
کوندی و سعید تغماوی بود. میهمان این برنامه خانم رانا سلیمی بودند که به 
بررسی و نقد این فیلم پرداختند. مجری این برنامه آقای محمود پیروزیان بود. 

نقد و بررسی این فیلم در همین شماره پیک آمده است.

فستیوال مهرگان  ـ   ۲ اکتبر ۲۰۲۱
موزه  در  ایرانی  هنرهای  قسمت  از  حمایت  برای  متوالی  سال  پنجمین  برای 
هنر سندیه گو، کانون فرهنگی ایرانیان  سندیه گو و مدیریت موزه هنر سندیه گو 
برنامه در  این  نمودند.  برگزار  را در موزه هنر سندیه گو  مراسم جشن مهرگان 
هوای آزاد و در باغ مجسمه موزه برگزار شد. در این جشن خانم آیدا شاه قاسمی 
به همراهی گروه موسیقی خود به هنرنمایی پرداختند. تمامی درآمد حاصل از 
این برنامه به موزه هنر سندیه گو اختصاص یافت. با تشکر از 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. این جشن اولین 

برنامه حضوری کانون از فوریه 2۰2۰ بود.

نمایش تئاتر خواب و بیداری ـ   9 ، ۱7 ،۲۳ و ۲۴ اکتبر۲۰۲۱
دو نمایشنامه کمدی بیداری و خواب نوشته فرانک رامه، محمود بهروزیان و 
مشتاق،  طاووس  بازیگری  به  و  بهروزیان  محمود  کارگردانی  به  و  آژیر  مهوش 
کانون  مرکز  در  و هفدهم  نهم  روزهای  در  افزون  و مسیح سال  وکیلی  دادیار 

ایرانیان اجرا شد.

برنامه آشپز که سه تا بشه   ـ  9 اکتبر۲۰۲۱  
برنامه ماه اکتبر آشپزی در نهم اکتبر 2۰21 اجرا شد. سیما کاشانی، ژاله شایان 
و ونوس صفائی سه آشپز مجری این برنامه بودند. در این جلسه طرز تهیه کشک 

و بادمجان و کوفته هویج آموزش داده شد.
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کمیته جوانان
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شو ی کمدی کیوان ـ پنجشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱
ایرانی ـ آمریکایی برنامه جالبی در پنجشنبه شب 14 اکتبر در  کیوان کمدین 
مرکز ایرانیان ارائه کرد. در پایان برنامه او کتاب خود را به تماشاچیان عرضه 

کرد و برای عالقمندان امضاء نمود.

شعر و شب های قرنطینه ـ   ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱
 برنامه شبی با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های 
قرنطینه در تاریخ 2۰ اکتبر برگزار شد. موضوع این برنامه مکتب شهریار "حیدر 
بابا" بود . در پایان عالقمندان شعرهای انتخابی خود را برای شرکت کنندگان 
این برنامه خواندند. این برنامه به مدیریت فرشاد باباخانی و گروه شعر و ادب 

برگزار شد.

برنامه فیلم و گفتگو   ۲8  ـ  اکتبر  ۲۰۲۱   
هم«  تو  »مادر  اکتبر  ماه  مجازی  جلسه  در  بررسی  برای  انتخابی  فیلم های 
محصول 2۰۰1 به کارگردانی آلفونس لوکرون و به بازیگری ماری بل وردوو وگایل 
گارسیا برنال بود. مهمان این برنامه آقای الکسیس دوران بودند که به بررسی و 

نقد فیلم پرداخت. اجرای این برنامه به عهده محمود پیروزیان بود.

جنگ فرهنگی
جمعه 12 نوامبر 2۰21 ساعت 6 بعد از ظهر

آشپز که سه تا بشه!!!
شنبه 13 نوامبر ساعت 11 صبح

فیلم و گفتگو
پنجشنبه  16 دسامبر 2۰21 ساعت 7:3۰ بعد از ظهر

شعر و ادب
چهارشنبه 17 نوامبر 2۰21 ساعت 7 بعد از ظهر

جمع آوری غذا برای نیازمندان بوسیله گروه جوانان کانون فرهنگی
یکشنبه 14 نوامبر 2۰21 در محل مدرسه ایرانیان

 کنسرت تک نوازی سه تار با کورش تقوی
شنبه 19 نوامبر 2۰21 ساعت 7:3۰ بعد از ظهر

در مرکز ایرانیان

جشن شب یلدا
جمعه 17 دسامبر 2۰21 ساعت 7 بعد از ظهر

در مرکز ایرانیان
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

داعش در آمریکا
ممکن است از خواندن عنوان این نوشته تصور کنید که جانیان داعش موفق 
شده اند که از مرزهای بی در و دروازه جنوب آمریکا، با پرداخت مبلغی که برای 
وحشیانه  اعمال  به  زدن  با دست  عنقریب  کشور شده  وارد  است،  ناچیز  آنان 
خود، خواب و آرامش را از مردمان این کشور خواهند ربود. ولی اگر قدری تحمل 

بفرمایید منظور خود را از برگزیدن این عنوان توضیح خواهم داد.

قبل از هر گونه توضیح در این مورد، بد نیست مروری کنیم به معنای داعش و 
داعشیان.

داعشیان، مردمانی را گویند که با استناد به بخشی از کتاب مورد اعتقادشان، به 
خود جواز جنایت علیه انسان و انسانیت را می دهند و از انجام اعمال وحشیانه 
خود نه تنها هیچ گونه شرمی را بر خود روا نمی دارند بلکه با لبخند رضایت در اثر 
جنایاتی که مرتکب شده اند خود را به خدای خویش نیز نزدیک تر حس می نمایند. 
آنان بدون توجه به بخش های دیگر همان کتاب مورد اعتقادشان در جستجویی 
آنان  ارتجاعی و عقب مانده  با افکار  رذیالنه به دنبال نشانه هایی می گردند که 
همسو باشد تا بتوانند در حال ارتکاب این جنایات نام خدای خود را نیز با صدای 
بلند فریاد کنند و حتی با گرفتن فیلم و پخش آن در فضای مجازی باعث افتخار 

خود و هم پالکیان مزور خود باشند.

برای آنان فهم این نکته از محاالت است که دستورات درج شده در کتب مذاهب 
ابراهیمی به شرایط زمانی و مکانی خاصی برمی گردد که رهبران آن ادیان با آن ها 
مواجه بوده اند. به همین دلیل گاه دستوراتی انسان مدار و از سر مهر و مهربانی 
صادر شده است و گاه در شرایطی خاص دستوراتی با رنگ و لعاب خشونت و 
انهدام. به همین خاطر بر اساس ضرب المثل خودمان، می توان این دستورات 
ضد و نقیض را به چاقویی تشبیه کرد که در دست یک جراح قابل می تواند انسانی 
بگیرد.  را  انسانی  جانی حرفه ای جان  یک  در دست  و  دهد  نجات  مرگ  از  را 
تفاوت، در طرز تلقی است و این که شخص به دنبال چه منظوری به این گونه 

کتب مراجعه می نماید.

ایدیولوژی خود ساخته و برداشتی غرض  باور به یک  با  در مجموع، داعشیان 
ورزانه از کتاب مذهبی خویش آنچه را که خوانده و شنیده ایم بدون هیچ ابایی 

روا می دارند.

حال برگردیم به اصل مطلب و ببینیم آیا هیچ گونه شباهتی بین آنچه که این 
روزها در کشور میزبان خود شاهد آنیم با آنچه که در مقدمه داعش و داعشیان 

آورده ام وجود دارد یا خیر؟

از حدود دو سال قبل که جهان بشری با حمله بی امان ویروس کرونا مواجه گردید 
و جان بسیاری از مردمان را مورد خطر جدی قرار داد، دولتمردان، در تمامی 
کشورهای جهان را بر آن واداشت که با اخذ تصمیماتی عاجل به مبارزه با این 
بالی طبیعی همت  گمارند. در ابتدا، گویی به ناگاه شهرها از سکنه خالی شدند 
و مردمان، از حضور در مکان های سرپوشیده همچون سالن های ورزشی، مساجد 
و مکان های مذهبی، سینماها و ادارات خصوصی و دولتی، مدارس و دانشگاه ها 
منع گردیدند و حتی حضور در مکان های سر باز نیز با رعایت فاصله های اجتماعی 
و استفاده از ماسک امکان پذیر گردیدند. در همان ایام، گروهی در آمریکا با گرفتن 
اسلحه های کشتار جمعی در دست در مقابل ادارات دولتی دست به تظاهرات زده 
و خواستار رفع این گونه محدودیت های دولتی گردیدند. اعتراضات خشونت بار 
آنان تا جایی نیز پیش رفت که قصد ربایش و احتماال کشتار فرمانداران بعضی از 
ایاالت آمریکا شدند. با اوج گیری آمار مرگ و میر انسان ها در اقصی نقاط دنیا و 
همچنین آمریکا، این گونه افراد نیز به خانه های خود برگشتند و تا مدتی از آنتن 
خبرگزاری های داخلی و خارجی دور ماندند ولی این امر خللی در طرز تفکر آنان 

پدید نیاورد.

باالخره با کوشش بی امان گروهی از دانشمندان جهان، این ویروس مهلک مورد 
شناسایی قرار گرفت و در زمانی حدود ده ماه آنان را موفق به ساخت و تولید 
واکسن نمود. باز نیز دستگاه های دولتی و بهداشتی دست به کار شدند و مردمان 
را تشویق به استفاده از این واکسن ها نمودند که باز هم همان گروه بی منطق 
وحشی به مسموم نمودن فضای مجازی در عدم استفاده از واکسن های ساخته 
قرار  دوربین ها  مقابل  در  گردن  برافراشته  رگ های  با  بار،  این  گردیدند.  شده 

گرفتند و اندر عواقب خطرناک استفاده از واکسن های تایید شده وزارت بهداشت 
به گفتن اراجیف پرداختند.

باور  و  حاد  مسابقه  یک  برگزاری  در  و  رسید  راه  از  گذشته  نوامبر سال  ماه  تا 
نکردنی، کاندیدای مورد عالقه آنان در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد 
و با این شکست، فریاد تقلب در انتخابات در زبان همان قشر اسلحه به دست 
گوش فلک را آزرد که نتیجه اسف بار آن را در ششم ژانویه همین سال با یورش 
به کنگره آمریکا مشاهده کردیم که موجب قتل و جرح بسیاری از نیروهای پلیس 

و یک مهاجم همشهری خودمان گردید.

داستان ادامه یافت تا نوبت به بازشدن مدارس رسید. طبق فرمان دولتی، مدارس 
فقط اجازه پذیرفتن دانش آموزانی را یافتند که بتوانند با استفاده از ماسک در 
کالس های درس حاضر شوند مگر اینکه پزشک با امضای فرم مخصوص دانش آموز 
مورد نظر را، آن هم به دالیل پزشکی، از زدن ماسک منع نموده باشد. این تبصره 
یک کایروپراکتور ساکن ایالت فلوریدا را که از قضا از پسر عموهای قسم خورده همان 
جماعت اسلحه به دست است بر آن داشت که خود را در جرگه پزشکان قلمداد کند 
و بدون دیدن و معاینه احتمالی دانش آموزان، فرم های مخصوص را به گونه فله ای 
امضا نماید و والدین جنایتکار آنان را با لبخند موفقیت از بارگاه  خویش با رضایت 
به سوی مدارس شهر روانه سازد. والدینی که با هجوم به جلسات خانه و مدرسه 
مدارس و با گردن های برافراشته به حمله به صاحب منصبان مدارس واداشت تا 

آنان را از اجرای این دستور دولتی برحذر دارند.

اگر بخواهیم به دلیل مشترکی پی ببریم که آن اسلحه به دستان روزهای اولیه 
شیوع بیماری کرونا را به آن یورشیان کنگره آمریکا و به این جناب کایروپراکتور 
و آن والدین دانش آموزان پیوند دهیم به خوبی خواهیم دید که نقطه مشترک 
آنان همان نقطه مشترکی است که داعشیان با هم دارند و آن فهم غلط و غرض 
ورزانه آنان است از یک کتاب. با این تفاوت که کتاب مورد استفاده داعشیان 
کتاب مذهبی آنان است و نسخه مورد استناد این داعشیان وطنی، قانون اساسی 
آمریکاست. اگر به دالیلی که این جماعت برای امتناع از زدن واکسن و یا امتناع 
از پوشیدن ماسک برای خود و خانواده اعالم می دارند این است که طبق قانون 
آمریکایی دخالت  امور خصوصی شهروندان  در  نمی تواند  آمریکا، دولت  اساسی 
نماید. این جماعت، مثل هم نوعان داعشی خود، از فهم این نکته عاجزند که 
زدن واکسن، پوشیدن ماسک یک امر خصوصی نیست که دولت حق دخالت در 
آن را نداشته باشد بلکه یک امر عمومی و بهداشتی است که سالمت کل جامعه 

را به خطر خواهد انداخت.

بماند که چگونه مردمان یکی  باز  از تعجب  انسان عاقل حق دارد که دهانش 
از پیشرفته ترین کشورهای جهان که اکثرا از تحصیالت عالی و نیمه عالی نیز 
برخوردارند می توانند به همان گونه عمل نمایند که افراد تحصیل نکرده عقب 
اساسی  قانون  از  برداشتی است  این جه  مانده یک کشور مثال جهان سومی؟ 
آمریکا. مگر این افراد در امر رانندگی خود از قوانین اداره راهنمایی و رانندگی 
تبعیت نمی نمایند؟ مگر از استفاده از کمربند ایمنی طفره می روند؟ پشت چراغ 

قرمز راهنمایی نمی ایستند؟

چگونه است که تبعیت از قوانین دولتی در امر رانندگی دخالت در امور شخصی 
نیست ولی استفاده از ماسک بهداشتی که می تواند جان بسیاری از مردمان را از 

ابتال به این ویروس کشنده در امان بدارد دخالت در امور شخصی است؟

فهم غلط از کتب و کتیبه و لوح و لوحه که این روزها منجر به شکل گیری عامل 
مخربی به نام ایدیولوژی است را باید بالیی دانست که ویروس کرونا حتی به گرد 

پای آن هم نخواهد رسید.

داعش مخصوص جهان سوم نیست بلکه تفکری است مریض و غیر انسانی که ما 
این روزها در همین آمریکای خودمان شاهد آنیم که نه از طریق مرزهای جنوبی 

وارد شده است و نه قابل شناخت از ظاهر تهوع آور یک داعشی است.

داعش در آمریکا است

خدا به خیر گرداند.
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خاک غریب نوشته جومپا الهیری نویسنده آمریکایی هندی االصل مجموعه ای از 
8 قصه کوتاه است درباره مهاجران بنگالی که در تالش ریشه گرفتن در سرزمین 

بیگانه هستند. 

هر قصه جذابیت خود را دارد و به تنهایی به عنوان یک اثر ادبی قابل ستایش 
پایان  به  برای  است  جایزه ای  گویی  دارد  قسمت  سه  که  اما  آخر  قصه  است، 
رساندن کتاب. این حقیقت که آمریکا همچنان محلی است که مردمان سایر 
و اضطراب  پذیرش هیجانات  با  و  آن مهاجرت کنند  به  نقاط جهان می توانند 
ناشی از پشت سر گذاشتن سرزمین خود به بازسازی خود و زندگی خود در آن 

بپردازند موضوع این مجموعه داستان پراحساس جومپا الهیری است.

 در اینجا الهیری نشان می دهد که محلی که بیشترین وابستگی را به آن دارید 
الزاما کشوری نیست که به دلیل تولد یا خون به آن وابسته هستید، این محل 
جایی است که به شما اجازه می دهد خودتان باشید. او به ظرافت تمام می گوید 
آن  با  که  اینجاست  نباشد.  نقشه ای  هیچ  روی  است  ممکن  جایی  چنین  که 
استعاره قدیمی از سفر به هند روبه رو می شویم استعاره ای که بهترین نمونه آن 
در کتاب سفر به هند نوشته ای. ام. فورستر  در دهه 3۰ میالدی به کار گرفته 
شده. هم در آن کتاب و هم اینجا می بینیم که سفر به هند نوعی سفر به درون 

خویشتن و شناختن خود واقعی آدمی است.

در داستان »خوبی محض« می خوانیم که ِسودا: »جدایی پدر و مادرش از هند 
را مرضی می داند مثل سرطان که فراز و فرود دارد.«

 مضمون قصه ها به نوعی از این نقل قول ناتانیال هاثورن که الهیری در ابتدای 
باعث  جدید  خاک  به  آدم ها  زدن  پیوند  که  این  می یابد:  معنا  آورده،  کتاب 
شکوفایی و قدرت یافتن آنان می شود. هاثورن ادعا می کند که اگر مردان و زنان 
ریشه های خود را در خاک غریب قرار دهند با بخت یاری بیشتری رو به رو خواهند 
شد. اما الهیری  چشم بسته نظر هاثورن را نمی پذیرد بلکه آن را به بوته آزمایش 
می سپارد. آیا پیوند زدن آدم ها همیشه حاصل بهتری دارد یا ترکیبی از نتایج 

گوناگون را به بار می آورد؟

جغرافیا تضمینی برای امنیت نیست. در این کتاب الهیری نشان می دهد که 
الکل، شکست  به  اعتیاد  بیماری،  نظیر  گوناگون  وقایع  و  مسائل  با  مهاجران 
عشقی، از دست رفتن اعتماد میان نزدیکان و دیگر اتفاقاتی روبه رو می شوند که 

هیچ کدام از قبل قابل پیش بینی نیستند.

  پنج داستان اول، قصه زندگی شخصیت هایش را می گوید و به پایان می برد؛ 
پدر و مادرهایی که مهاجرت می کنند و با دشواری ها و آداب سرزمین جدید به 
سختی هماهنگ می شوند تا عمری سپری شود و ریشه در خاک جدید قدرت 
بگیرد به امید آینده و زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان. اما آنچه در کتاب 
می خوانیم بیانگر این واقعیت است که همیشه هم این اتفاق نمی افتد. جایی در 
کتاب میخوانیم که: »به نظر آن ها بچه هایشان از همه سختی ها و لطمه هایی 

که خودشان در هند پشت سر گذاشته بودند در امان بودند.« 

 اما سه داستان آخر که به یکدیگر مرتبط هستند داستان زندگی دختر و پسری 
هندی است که والدینشان هنگام کودکی آن ها با هم دوست بوده اند. داستان 
این دو خانواده می تواند داستان دوران کودکی در دو خانواده آمریکایی در دهه 
راحتی  به  بنگالی می تواند  این دو خانواده  باشد. تمام مسائل و مشکالت   7۰
در خانواده های آمریکایی هم دیده شود. تالش برای ارتباط و کنترل میان دو 

مرسده بصیریان حریری

معرفی و نقد کتاب        

خاک غریب 
نوشته جومپا الهیری

شخصیت اصلی به عنوان کودک و به عنوان افراد بالغ از زمانی که مردان و زنان 
در غار می زیسته اند در جریان بوده است. 

 الهیری به شخصیت های خود اجازه می دهد تا آزادانه رشد کنند گویی بدون 
فیلمی  کردن  تماشا  مثل  او  داستان های  خواندن  هدایتی.  و  راهنمایی  هیچ 
سریع از رشد گیاهان است، برخی حلقه رشد را تکمیل کرده و شکوفا می شوند 
باز  خاک  به  و  می افتند  زمین  بر  دیگر  بعضی  ولی  برمی آورند  سر  خاک  از  و 
می گردند. می بینیم که بعضی شخصیت های او بعد از تالش و ساختن زندگی 
خود و رسیدن به آنچه که در زندگی ظاهرا الزم دارند، تازه در تنهایی است که 

آرامش می یابند.

آیا فقط  که  است  این  به ذهن خطور می کند  میان  این  در  که  بزرگی   سوال 
ریشه دواندن در کشوری جدید کافی است؟ آن هم در جهان امروز که مهاجرت 

مسئله اصلی بشر است. 

کتاب خاک غریب نوشته جومپا الهیری در سال 2۰۰8 میالدی منتشر شده و در 
سال 2۰18 توسط امیرمهدی حقیقت به فارسی ترجمه شده است.
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گردآوری از سپیده شاملوفرد

چشم هایِ سرمه غرق تماشا را ببین قرصِ ماه رفته از البرز باال را ببین 
دف زنیِ باربد، چنگ نکیسا را ببین پهندشِت امپراتوری ایران غرق جشن 
گل رخان شوش تا بلخ و بخارا را ببین دختر ایرانی و تاجیک و افغان غرق رقص 
سینه کبکان دری بر فرش دیبا را ببین آهوان خوشخرام مینیاتور بر سفال 
استکان تا استکان چایی و خرما را ببین سفره ها گسترده از آجیل و شیرینی و لرک 
روشنای آن همه فانوسِ  دریا را ببین دانه دانه هر سرانگشتی شناور در انار 

بوسه شیرین تر از طعم مربا را ببین قاچ سرخ هندوانه: هر لبِ دلداده ای 
جام باران شراب و مستی ما را ببین پیک پیکِ ابرها خورده به هم هر آذرخش 

دنیا« را ببین    ... دائماً یکسان نماند حال ِ گمگشته باز...  کرسی: »یوسف ِ فال حافظ پای ِ
از فروغـش فره ایزد اهــورا را ببین بر بلندای دماوند، آتش آتشکده 

حضرت زرتشت با نسک اوستا را ببین هرکجا پندار با گفتار با کردار نیک 
نادرِ برگشته از اقلیم بودا را ببین کوروش از تسخیر بابل، داریوش از فتح مصر 

شـوکت پله به پله تا بلنـدا را ببین سرسرایِ تخت جمشید از گل فیروزه فرش 
کاج هایِ برف پوش فصلِ سرما را ببین آتش شرقی میان سینه روشن کن برقص 
امشب آغازِ زمستان است یلدا را ببین یک دقیقه بیشتر با شعر من عاشق بمان 

شهراد میدری

********************
به همراه  بعد  آمد. چند سال  به دنیا  حمید مصدق 9 بهمن 1318 در شهرضا 
خانواده اش به اصفهان رفت و تحصیالت خود را در آنجا ادامه داد. او در دوران 
دبیرستان )دبیرستان ادب( با منوچهر بدیعی، هوشنگ گلشیری، محمد حقوقی 
و بهرام صادقی در یک مدرسه بودند و با آنان دوستی و آشنایی داشت. منظومه ها 
و اشعار وی »درفش کاویان« »آبی، خاکستری، سیاه« »در رهگذار باد« و دو 
رباعیات  همچنین  او  باد.  رهگذار  در  و  سیاه  خاکستری،  آبی،  شامل  منظومه 
موالنا، غزلیات سعدی و غزلیات حافظ را ویرایش کرد. حمید مصدق در7 آذرماه 

1377 بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت.

این عشق ماندنی
این شعر بودنی

این لحظه های با تو نشستن سرودنی است.
این لحظه های ناب

در لحظه های بی خودی و مستی
شعر بلند حافظ

از تو شنودنی است.
این سر نه مست باده

این سر که مست
مست دو چشم سیاه توست.

اینک به خاک پای تو می سایم
کاین سر به خاک پای تو

پیوسته سودنی است.
تنها تو را ستایم

آن سان ستایمت که بدانند مردمان
محبوب خوبچهره من هم

ستودنی است.
من پاک باز عاشقم و سر سپرده ام

با مرگ آزمای
با مرگ اگر که شیوه تو آزمودنی است.

این تیره روزگار
در پرده غبار دلم را فرو گرفت.

تنها به خنده
یا به شکر خنده های تو

گرد و غبار ز آیینه دل زدودنی است.
بگشای در به روی من و عهد عشق بند

کاین عهد بستنی
این در گشودنی است.

این عشق ماندنی
این شعر بودنی است.

این لحظه های پر شور !  این لحظه های ناب
این لحظه های با تو نشستن

                                         سرودنی است!
حمید مصّدق

**************************
تو به من خندیدی

و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه

سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید

سیب را دست تو دید
غضب آلود به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی
و هنوز…

سال هاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان

می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق این پندارم 

که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت؟!

حمید مصّدق

*************************
و  بامداد  الف.  به  متخلص   )1379 مرداد   2 ـ     13۰4 آذر   21( شاملو  احمد 
الف. صبح، شاعر، فیلم ساز، روزنامه نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ نویس و 
نامرتبی  مدرسه ای  تحصیالت  شاملو  بود.  ایران  نویسندگان  کانون  دبیران  از 
داشت؛ زیرا پدرش افسر ارتش بود و پیوسته از شهری به شهر گسیل می شد. 
شهرت اصلی شاملو به  خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه ای 
شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی که هم  اکنون یکی از مهم ترین 
قالب های شعری مورد استفاده در ایران به  شمار می رود و تقلیدی است از شعر 
سپید فرانسوی یا شعر منثور شناخته می شود. شاملو که هر شاعر آرمانگرا را در 
نهایت امر یک آنارشیست تام و تمام می انگاشت، در سال 1325 با نیما یوشیج 
مالقات کرد و تحت تأثیر او به شعر نیمایی روی آورد؛ اما نخستین بار در شعر 
»تا شکوفه سرخ یک پیراهن« که در سال 1329 با نام »شعر سفید غفران« 
منتشر شد وزن را رها کرد و به صورت پیشرو سبک نویی را در شعر معاصر 

فارسی شکل داد.

در سرزمین بیگانه ای که در آن
هر  نگاه و لبخند زندانی بود
لبخند و نگاهی آشنا یافته ام
در خاک پوسیده که ابر پست

بر آن باریده است
پایگاهی پا برجا یافته ام

اری با توام
 من در تو نگاه می کنم

در تو نفس می کشم
 و زندگی مرا تکرار می کند

 به سان بهار که آسمان را و علف را
پاکی آسمان در رگ من ادامه می یابد
 دیر گاهی است که دستی بد اندیش
 دروازه کوتاه خانه ما را نکوفته است

با آنان بگو
 که با ما نیاز شنیدنشان نیست

با آنان بگو که با تو
 مرا پروای دوزخ دیدار ایشان نیست

می دانم که نگاه ما
نه در سکوتی پر درد
 نه در فریادی ممتد

 که در بهاری پر جویبار و پر آفتاب
به ابدیت می پیوندد

احمد شاملو
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من فکر می کنم
هرگز نبوده قلب من
این گونه گرم و سرخ

احساس می کنم
در بدترین دقایق این شام مرگ زای

چندین هزار چشمه خورشید
در دلم

می جوشد از یقین

احساس می کنم
در هر کنار و گوشه این شوره زار یاس

چندین هزار جنگل شاداب
ناگهان

می روید از زمین

آه ای یقین گمشده، ای ماهی گریز
در برکه های آینه لغزیده تو به تو

من آبگیر صافیم، اینک! به سحر عشق
از برکه های آینه راهی به من بجو

من فکر می کنم
هرگز نبوده
دست من

این سان بزرگ و شاد:

احساس می کنم
در چشم من

به آبشار اشک سرخگون
خورشید بی غروب سرودی کشد نفس؛

احساس می کنم
در هر رگم

به تپش قلب من
کنون

بیدار باش قافله ای می زند جرس.

آمد شبی برهنه ام از در
چو روح آب

در سینه اش دو ماهی و در دستش آینه
گیسوی خیس او خزه بود، چون خزه به هم.

من بانگ برکشیدم از آستان یأس:
»آه ای یقین یافته، بازت نمی نهم!«

احمد شاملو

***************************
رضا براهنی )زاده 1314 در تبریز( نویسنده چپگرا، شاعر و منتقد ادبی ایرانی 
است. او عضو کانون نویسندگان ایران و یکی از چهره هایی است که در سال های 
1345 تا 1347 برای تشکیل کانون نویسندگان ایران با جالل آل احمد همکاری 
داشت. او همچنین رئیس سابق انجمن قلم کانادا است. آثار او به زبان های 
مختلف از جمله انگلیسی، سوئدی و فرانسوی ترجمه شده است. »خطاب به 
بار در سال 1374  پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟« نخستین 
به  خطاب  نخست،  بخش  است.  بخش  دو  دربرگیرنده  کتاب  این  شد.  چاپ 
پروانه ها، از صفحه 7 تا صفحه 12۰ شامل شعرهای رضا براهنی است و بخش 
دوم، چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟ یعنی از صفحه 12۰ به بعد، همان طور 
این  با  براهنی  رضا  است.  شاعری  در  بحثی  است،  شده  اشاره  کتاب  در  که 
مجموعه شعر جریان شعر پست مدرن ایران را آغاز کرد و تحولی را در شعر دهه 

هفتاد ایران ایجاد نمود.

شکفته بادا لبان من
که نیمه ماِه نیمرخاِن تو را

شبانه می بوسند.
فدای تو

دو چشم من
که چشم های تو را خواب دیده اند.

ببینمت!
تو کجایی که چهره ات باغی ست،

که از هزار پنجره نور می وزد هر صبح!

رضا براهنی

***********************
به من بگو، بگو،

چگونه بشنوم صدای ریزش هزار برگ را ز شاخه ها؟
به من بگو، بگو،

چگونه بشنوم صدای بارش ستاره را ز ابرها؟
من از درخت زاده ام

تو ای که گفتنت وزیدن نسیم هاست بر درخت ها
به من بگو، بگو،

درخت را که زاده است؟
مرا ستاره زاده است

تو ای که گفتنت چو جویبارهاست، جویبارهای سرد
به من بگو، بگو،

ستاره را که زاده است؟
ستاره را، درخت را تو زاده ای

تو ای که گفتنت پریدن پرنده هاست
به من بگو، بگو،

تو را که زاده است؟

رضا براهنی

**********************
سید محمد حسین بهجت تبریزی )11 دی 1285  ـ  27 شهریور 1367( متخلص 
ترکی  و  فارسی  زبان های  به  و  بود  تبریز  اهل  او  بود.  ایرانی  شاعر  شهریار،  به 
آذربایجانی شعر سروده است. شهریار در سرودن گونه های دگرسان شعر فارسی 
مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی چیره دست بود. 27 
شهریور را به واسطه روز درگذشت او »روز شعر و ادب فارسی« نامیده اند. مهم ترین 
اثر شهریار منظومه »حیدربابایه سالم« است که از معروف ترین آثار ادبیات ترکی 
آذربایجانی به شمار می رود و شاعر در آن از اصالت و زیبایی های روستا یاد کرده 
است. شهریار، از جمله سرایندگانی است که شعر را محلی نیک برای بیان این 
اندرزهای اخالقی،  از  پندآموز دانسته، و بسیاری  و  اندیشه ورزی های ژرف نگرانه 
تربیتی را در قالب های گوناگون شعری )به ویژه در قطعات، رباعیات و دوبیتی ها( 
بازمی گوید. مخاطب این افکار و مفاهیم نیز نوع بشر و انسان در طول تاریخ است 

نه خطابی شخصی و منحصر به فرد.
در ُکشتن من دست میازار بمیرم          وز ُبغض گلو این همه مفشار بمیرم

در ُکشتن من دست میازار که خواهم          در پای تو خود سر نهم و زار بمیرم
با تیر غمت حاجت تیر دگرم نیست          ای سخت کمان دست نگه دار بمیرم
گفتی: »به تو گر بگذرم از شوق بمیر«             قربان قدت ...بگذر و بگذار بمیرم
جان بر سر دست آمدم، ابرو به اشارت          انگار که تیغ است، فرود آر بمیرم

در رقص چو شمعم، مُکش از دامن و بگذار           بگذارم و خود عاقبت کار بمیرم
تا َگرد ماللی به دلم از تو نماند            اشکی دو سه از دیده فرو بار بمیرم

هر زخم زدی حسرت زخم دگرم بود            این بار نمردم، که دگر بار بمیرم
ترسم به سر خاک من آیی و بگریی           عهدی کن و »نادیده ام انگار« بمیرم

ای دل چو رخ دوست ببینی به مقابل            جانی ست امانت به تو بسپار بمیرم 
شهری به تو یار است و من غمزده باید           در شهر تو، بی یار و پرستار بمیرم

  
 شهریار

**********************
زند چشمک که طالب دارد این دل            نداند مه،که صاحب دارد این دل

کنیز اختران چشمند و بیدار                     بخواب ای مه مواظب دارد این دل             
حضور محفل انسم نبینی                        هوای یار غایب دارد این دل

شب هجران نپنداری که تنهاست               که چون یادش مصاحب دارد این دل 
به جاسوسی کالغش بر درخت است           مخند ای گل مراقب دارد این دل 

نخواهد جیره خوار هر دری شد                که از دولت مواجب دارد این دل 
پس از یک عمر جانبداری دوست              کجا میل اجانب دارد این دل

ببین ای دیده امشب در رخ ماه                که خود شرم از کواکب دارد این دل
به هر چشمم حجاب هفت پرده است       دو صد دربان و حاجب دارد این دل 

شهریار
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Please follow us on Facebook, Instagram and our website: issd.pccsd.org 

مدرسه ایرانیان سن دیه گو 
سی و چهارمین سال فعالیت خود را آغاز می کند.

سال تحصیلی  2۰21 ـ  2۰22  از راه رسید و کالس ها از یکشنبه 12 سپتامبرآغاز 
شد. امسال برای اولین بار کالس ها هم به صورت حضوری و هم به صورت آنالین 
برگزار می شود. همان طور که می دانید هنوز درگیر پندمی کووید  19 هستیم بنا 
بر این کالس های حضوری با در نظر گرفتن شراین و ضوابط اعالم شده از طرف 
دولت و اداره مدارس منطقه برگزار می شود. کالس های آنالین به وسیله زووم 

یکشنبه ها بعد از ظهر و روزهای دیگر برگزار می شوند. امسال
 13 کالس حضوری شامل کودکستان، قبل از کودکستان و فارسی 1 تا 6  برگزار 
می شود. کالس های آنالین شامل دو کالس برای بزرگساالن و فارسی 1 تا 6  
به صورت حضوری  و رقص هم  نقاشی  این، کالس های سه تار،  از  است. غیر 

تشکیل می شوند. 

توجه داشته باشید که از امسال نسخه صوتی کتاب های فارسی 1 تا 6 از طریق 
وبسایت مدرسه در دسترس دانش آموزان قرار گرفته.

جشن مهرگان
جشن مهرگان روز یکشنبه 1۰ اکتبر در کالس های مختلف جشن گرفته شد. 

در اغلب کالس ها میزهای زیبای مهرگان چیده شده بود و دانش آموزان درباره 
مهرگان نکاتی را آموختند.

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.

جشن بعدی مدرسه شب یلدا است. به خاطر پندمی، هنوز نمی دانیم که آیا 
جشن را به صورت گردهمایی اجرا خواهیم کرد یا به طور مجزا و در کالس ها. به 

هر حال ما بی صبرانه منتظریم که یلدا را در کنار شما جشن بگیریم.
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ISSD teachers meeting 
on Zoom

Teacher's Day
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هابیل و قابیل

مالی  کمپانی های  بزرگترین  از  تا  پنج  و  پنجاه 
و صنعتی آمریکا در سال 2۰2۰ مالیات ندادن.

پول  ولی خب  بشه  اگه  کاراس که خوبه  خیلی 
می خواد. این بی مسئولیتی محضه که همه چیز 

رو حواله بدی واسه آینده.

خوانندگان گرامی،

 همان طور که در شماره های قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص
 داده ایم به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام های هابیل و قابیل. این
 دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در
 یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند، نقطه نظرهای متفاوت و حتی
را مطرح تا در هر شماره بحثی  از آن ها خواسته ایم   مخالف یکدیگر دارند. 
 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 نظر خود را، از طریق
 فرستادن ایمیل به آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار هم در

.رابطه با »بزرگترین سرمایه گذاری برای آینده آمریکا« است

می کنی فکر  واقعا  آیا  بپرسم  ازت  می خواستم  دیدمت.  شد  خوب   قابیل: 
 تصویب سه و نیم تریلیون دالر واسه مصرف در اقتصاد و زیرساخت توی این
توی پول  همه  این  بده؟  پس  رو  پوال  این  می خواد  کی  عاقالنه س؟   شرایط 
 پندمی چاپ کردن کم نیست؟ بایدن مث مالح های مست داره همینجوری
 پول نداشته رو خرج می کنه! بایدن آخه خیر سرش قرار بود میانه رو باشه.
 واسه همین بهش رای دادن. اگه نه به برنی یا وارن رای می دادن. این خرج
 کردن های بی در و پیکر کار یه عده چپه که به آینده فکر نمی کنن. به نظر
 من بایدن داره زیرآب خودش و حزبتون رو واسه انتخابات سال دیگه می زنه؛

می گی نه؟ ببین!

نباش! نگران  ولی  ما هستی  آینده حزب  فکر  به  که  ازت  ممنونم   هابیل: 
 آره درسته که بایدن در تمام عمر سیاسیش، که کم هم نیست، همیشه
به وقت ها  بعضی  هم  رو  من  حتی  داخلیش  سیاست های  بوده،   میانه رو 
 تعجب می ندازه. البته خوشحالم که این طوری شده و کارها و برنامه های
 زیر ساختی، مثل بهداشت
کودکان، تغذیه   عمومی، 
و آموزش  فقر،  با   برخورد 
خیلی و  زیست   محیط 
که رو  دیگه   چیزهای 
 سال هاست عقب افتاده بود رو مطرح کرده. تو قبول نداری که وضع فقر،
 بهداشت و تغذیه توی این سی ـ چهل سال بدتر شده؟ قبول نداری که وضع
زیست، محیط  وضع  مهم تر  همه  از  و  آهن،  راه  فرودگاه ها،  راه ها،   پل ها، 
 بدتر شده؟ کی باید این ها رو درست کنه؟ مگه این ها وظیفه دولت فدرال
 نیست؟ تا حاال به بهانه های مختلف عقب افتاده یا جلوش وایستادن. قبول

نداری که این کارا باید باالخره انجام بشه؟

 قابیل: آخه با کدوم پول قراره این کارا رو انجام بدن؟ هی مرتب پول چاپ کردن
 و کسری بودجه رو روی هم تلنبار کردن که نشد کار. بچه ها و نوه هامون هم
 از پس این همه قرض بر نمی آن. خیلی کاراس که خوبه اگه بشه ولی خب
 پول می خواد. این بی مسئولیتی محضه که همه چیز رو حواله بدی واسه
از چیزایی که گفتی جمهوری خواها هم از اون گذشته واسه خیلی   آینده. 
 موافقن ولی خیلی های دیگه اش رویاییه. از اینا گذشته این میچ مک کانل
 نیس که جلوی تصویب این ها رو گرفته، دو تا سناتور دموکراتن که جلوش
نه االن که اگر  اینان مشکل شماها،   وایسادن. سناتور منچین و سینما. 

دموکراتا اکثریت رو دارن باید می تونستن کارشون رو پیش ببرن!

 هابیل: آره می دونم که این دو تا سناتور جلوی خیلی کاررا رو گرفتن. جای
نیس قرار  اصال  بودجه،  تامین  منبع  درباره  تو  نگرانی  ولی  تاسفه.   خیلی 
 بازپرداخت اون بودجه به بچه ها و نوه هامون موکول بشه. بودجه اش همین

از ثروتمندا و شرکت های غولپیکر از راه مالیات   االن قابل تهیه است اونم 
 چند ملیتی. تو می دونی که پنجاه و پنج تا از بزرگترین کمپانی های مالی و
 صنعتی آمریکا در سال 2۰2۰ مالیات ندادن؟  وضع قبال بد بود ولی با قانون
 مالیاتی ترامپ  ـ  مک کانل خیلی خیلی بدتر شد. این قانون به تمام معنی
 به نفع میلیاردرها و کمپانی های بزرگ بود. اولین قدم اینه این قانون لغو
این جا از  پولش  بر اساس درآمد وضع بشه.  قانون مالیاتی عادالنه  و   بشه 
کار جمهوری خواهاست! اون  آینده.  در  پرداخت  و  از قرض کردن  نه   می آد، 
نگاه کن، هر وقت رئیس جمهور جمهوری خواه تاریخ معاصر   توی همین 
 بوده کسری بودجه و قرض به اوج رسیده. هر وقت دموکرات سر کار بوده
 این موضوع به مراتب کمتر بوده حتی در زمان کلینتون اضافه بودجه هم
 آوردن. بنابر این ژست مک کانل که خودش رو مخالف کسر بودجه می دونه

 رو باور نکن.

 قابیل: بازم همون دیدگاه چپ و رابین هودی! اگر زورتون رسید بگیرید. فکر
 می کنی این کمپانی ها و بیلیونرها خودشون داوطلب می شن که مالیات کلون
 بهشون ببندین؟ اگه کنگره موفق هم بشه. اونا ول نمی کنن و دفتر و دستکشون
 رو می برن ایرلند و جاهای دیگه که محفوظ تر باشن. بهت قول می دم ترسوندن
 این کمپانی ها باعث می شه سرمایه ها شونو هم ببرن. االن مجبورن کار تولید

کنن و اقتصاد رو بچرخونن. با بخش خصوصی نمی شه درافتاد.

 هابیل: هیچکس نمی خواد با بخش خصوصی دربیافته. صحبت فقط اینه
 که همه سهم عادالنه خودشون رو بدن. آخه چطوری می تونی توجیه کنی که
 من و تو بیشتر از شرکت »نایکی« و »فداکس« مالیات بدیم؟ این عادالنه س؟
در پندمی،  همین  توی  نسوزه.  بزرگ  کمپانی های  و  بیلیونرها  واسه   دلت 
 حالی که خیلی از طبقه متوسط و فقیر زندگی هاشون داغون شد، بیلیونرها
 1/8 تریلیون دالر به سرمایه شون اضافه کردن. حاال که دموکرات های کنگره و
 بایدن می خوان کشور رو بازسازی کنن آیا نباید اونام سهمشون رو بپردازن؟
از 7۰ درصد مردم اعتقاد دارن سیستم به ضرر آمار بلومبرگ بیشتر   طبق 
 اون ها عمل می کنه. قانون
طرفه س یک  آنچنان   2۰17 
حتی موارد  بعضی  در   که 
می آد. نظر  به   مسخره 
اینکه خاطر  به   مسخره س 
 خیلی از همین بیلیونرها هم اون رو احمقانه و غیر عادالنه می دونن. یعنی
 ترامپ و مک کانل در خوش خدمتی به بیلیونرها و کمپانی های بزرگ به قول

معروف از خود پاپ هم کاتولیک تر شدن.

 قابیل: خیلی خب، شاید تا حدودی حق با تو باشه که یه جوری جلوی بعضی
 از "لوپ هول"ها رو ببندن که اقال جف بزوس به اندازه من مالیات بده!!! ولی
 در نظر داشته باش که خیلی از این سرمایه ها نه تنها تولید شغل می کنن
 بلکه توی وال استریت هم باعث باال رفتن سهامشون می شن که نفعش یه
 جوری به من و تو هم می رسه. چون همه بازنشسته ها و میلیون ها مردم
 دیگه توی وال استریت سرمایه گذاری کردن. اقال وضع K 4۰1 ما بهتر می شه.
 مثال توی همین دوره ترامپ، سپرده K 4۰1 من بیست در صد رفته باال. خب

اینو نمی تونی رد کنی که باالخره یه جوری سودش به ما هم می رسه.

 هابیل: آره ممکنه یه چیزی هم اینجوری به ما برسه ولی می دونی »استاک«
 همین جوری که بیست درصد می ره باال پنجاه درصد هم می تونه بره پایین.
 از این گذشته مگه چند درصد مردم توی استاک مارکت سرمایه دارن؟  بذار
 با یه مثال قضیه رو شیرفهمت کنم: فرض کن من و زنم پارسال صد هزار

بزرگترین سرمایه گذاری برای آینده آمریکا
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Taraneh Naraghi

(858) 205-7025 • (818) 309-0395
National Certified Legal Assistant

e-mail: taranehnaraghi@yahoo.com
San Diego, California, USA

Affordable and Professional Consulting 
Document Preparation & Paralegal Services

Family &
Immigration laws

One and Only Persian Certified Paralegal/Legal Assistant 
with 15 years of experience in Family and 

Immigration Laws in California
Free 15 minute consultation/ installment payments available

Make the rest of your life the Best of Your life

توی همین پندمی، در حالی که خیلی از طبقه 
شد،  داغون  زندگی هاشون  فقیر  و  متوسط 
سرمایه شون  به  دالر  تریلیون   1/8 بیلیونرها 

اضافه کردن.

 ،4۰1  K توی همین دوره ترامپ سپرده من توی
نزدیک بیست درصد رفت باال

Bijan Eftekari
Real Estate Specialist
BRE #01873556

Cell: 760-420-6987

Offices in San Diego, 
Irvine & Beverly Hills.

Premier Realty Associates
www.RoyalHous.com

760-420-6987

 دالر درآمد داشتیم. نمی خوام وارد جزئیات بشم ولی مالیات ما شد 86۰۰
 دالر. همسایه ما مایک و زنش، که کار هم نمی کنن و دایم در حال سفرن،
 توی فروش استاک صد هزار دالر درآمد داشتن. خب مالیات اونا باید به اندازه
 ما باشه دیگه، نه؟ ولی این طور نیست و اونا یک دالر هم مالیات ندادن.
 چرا؟ واسه این که ما کار کردیم و اونا »کپیتال ِگین« داشتن! این کجاش
توی این  حاال   عادالنه س؟ 
توی کوچیکه.   مقیاس 
کمپانی ها بزرگتر   مقیاس 
رو خودشون  کالن   سود 
استاک های و   می دن 
که می خرن  رو   خودشون 
یادم می رفت: در مورد ادعای آهان داشت   در نتیجه مالیاتی هم نمی دن. 
برات بگم؛ شرکت ای یه نمونه  آفرینی می کنن  این کمپانی ها کار   این که 
 تی  اند تی که معرف حضورت هست. در سال 2۰18 یعنی یک سال بعد از
 قانون مالیات کذایی، چهل هزار نفر رو اخراج کرد در حالی که رئیس اون 32

میلیون دالر پاداش گرفت. خیلی عادالنه س، نه؟

 قابیل: من این ادعاها رو باید چک کنم ولی تو فقط این نمونه ها رو می گی،
 مطمئنم نمونه های زیادی هم هست که خالف نظر توئه. ولی به هر حال
 من هم موافقم که همه باید سهم عادالنه خودشون رو بدن و »هر که بامش
 بیش برفش بیشتر.« قبول هم دارم که خیلی از راه ها و ساختارهای پایه ای
 باید تعمیر و تعویض بشن. با بعضی از پیشنهادهای رفاهی و آموزشی هم
 موافقم ولی مطمئنم که وقتی به دست دموکرات ها می افته اینقدر حیف
یه کار بکنن که مردم باید  اون  ناپیدا. واسه  اون ورش   و میل می کنن که 

بهشون اعتماد کنن.

تا حاال سیاستمدارها عمدتا پشت گوش  هابیل: یک نکته مهم دیگه که 
 انداختن مساله محیط زیسته. این خیلی مساله جدی ایه؛ اگه جلوی این
بخوای که  نمی مونه  مملکتی  آینده  نسل  برای  دیگه  نشه  گرفته   تخریب 
 نگرانش باشی. باید به هر طریقی جلوی این تخریب و نابودی رو گرفت. این
 بودجه باید قبول بشه و دست دولت باز بشه. بیا اینجوری نگاهش کن: این
 رفورم ها و کارها باید انجام بشه. مسأله اینه که چه کسی باید پولشو بده.
 دو راه بیشتر نیس: یا قرض دولتی، یعنی من و تو و بچه ها و نوه هامون باید
بیلیونرها یا  بدیم،   پولشو 
که بزرگ  کمپانی های    و 
تا االن بیشترین سود  هم 
و بردن  این سیستم  از   رو 
اصلی بانی  و  باعث   هم 
اینه که هیچ کاری نشه و راه سوم هم   نابود شدن محیط زیست هستن. 
 همینجوری کشور به نابودی بره. انتخاب کن. خوشبختانه کنگره و بایدن

  مورد دوم رو انتخاب کردن. تو مخالفی؟ بهت توصیه می کنم بری سایت
   میلیونر های وطن پرست: patrioticmillionaires.org و سایت 

taxtherich.com رو چک کنی.  

   uپنجاه و پنج تا از بزرگترین کمپانی های مالی
و      صنعتی آمریکا در سال 2۰2۰ مالیات ندادند 

یعنی این گروه که صدها میلیونر هم عضوش هستن، به دنبال تصویب این قانونن. 
برو سایت این ها رو نگاه کن. به دوست هات هم توصیه کن. توی این کار که به نفع 

همه مردمه قاعدتا نباید حزب بازی بشه. آینده همه ما مطرحه. 
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ناصر رحمانی نژاد نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر، یکی از بنیانگذاران تئاتر 
مستقل در ایران است. به بهانه گفت و گو در مورد کتاب خاطراتشان که سال 
کانون  ُجنگ  مهمان  گذشته  ِمی  ماه  شد،  منتشر  انگلیسی  زبان  به  گذشته 
فرهنگی ایرانیان سن دیگو بودند. این کتاب توسط نشر New Village منتشر 

شده و از طریق فروشنده های معمول قابل خرید است.

پیش از انقالب که تئاتر دولتی یکه تاز میدان بود؛ در شرایطی که قشر هوادار 
تئاتر  ـ  که اکثرا جوانان، دانشجویان و هنرمندان بودند  ـ  میلی به این آثار 
در  می شد.  حس  شدیدًا  مستقل  تئاتر  خالی  جای  و  نداشت  فرمایشی  اغلب 
از  زیادی  تعداد  همراه  به  را  ایران  تئاتر  انجمن  رحمانی نژاد  ناصر  احوال  این 
انجمن  دوره  این  در  انداخت.  راه  به  زمان  آن  تجربه  با  اما  تئاتری های جوان 
تئاتر ایران آثاری از آرتور میلر، یوجین اونیل، ماکسیم گورکی و... اجرا کردند 
تا در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه مامورین ساواک به محل انجمن تئاتر 
ایران حمله کرده و همه اعضا را دستگیر کردند؛ در محاکمه، مجموعًا شصت 
و سه سال حبس برای این هنرمندان جوان بریده شد و آقای رحمانی نژاد تا 
انقالب پنجاه و هفت و باز شدن دِر زندان ها، در زندان به سر می برد. انجمن 
تئاتر ایران پس از انقالب فعالیت هنری خود را از سر گرفت و آثاری از نیکالی 
گوگول، برتولت برشت، صادق هدایت، غالمحسین ساعدی، احمد شاملو و... 
را اجرا کردند. در این دوره انجمن تئاتر با تئاتری های الله زار نیز همکاری کرد 
و به این صورت تئاتر آکادمیک و تئاتر تجربِی سنتی ایرانی را با هم درآمیخت. 
کم کم مشکالت قدیمی تحت رژیم جدید بازگشتند: ماموران کمیته به کّرات 
مزاحم اعضای انجمن می شدند، اجراها را بر هم می زدند و نهایتًا اعضا رسمًا 
دستگیر شده و انجمن تئاتر پلمپ شد. همه این ها منجر به مهاجرت خیلی ها، 
از جمله آقای رحمانی نژاد شد. ایشان در سال 1362 ایران را ترک کردند ابتدا 
در فرانسه  و بعد در آمریکا ساکن شدند. آقای رحمانی نژاد البته پس از مهاجرت 
فعالیت های هنری خود را ادامه دادند؛ ایشان در نیمه دوم دهه هشتاد میالدی 
در اروپا و از ابتدای دهه نود میالدی در ایاالت متحده آمریکا همچنان به اجرای 

تئاتر، نوشتن نمایشنامه و سخنرانی و تربیت هنرجو مشغول بوده اند.

به  ناصر رحمانی نژاد  اولیه عالقه  برنامه علی صدر در مورد علت  افتتاح  برای 
تئاتر و انتخاب تئاتر به عنوان حرفه پرسید. آقای رحمانی نژاد در پاسخ گفتند 
که از دوران طفولیت به علت نسبت خانوادگی با عبدالوهاب شهیدی، خواننده 
موسیقی ایرانی، نوازنده بربت و بازیگر تئاتر در جامعه هنری باربد، با محیط 
با  محیط  آن  شدید  تضاد  علت  به  بودند؛  شده  آشنا  تئاتر  خصوصًا  و  هنری 
محیطی که زندگی روزمّره را در آن می گذراندند، جذابیت تئاتر و نقش آن در 
تئاترهای  این،  بر  ایشان دو چندان شد. عالوه  شکل دادن به سنین کودکی 
سنتی ای که در مهمانی ها و عروسی ها اجرا می شده  ـ  از جمله سیاه بازی و 

روحوضی  ـ  ایشان را به تدریج عالقمند به این نوع فعالیت کرد.

آقای رحمانی نژاد در داخل زندان، چه پیش از انقالب و چه پس از آن، گروه 
تئاتر درست کردند. در زمانی که این کارها  ـ  سرگرم کردن مردم از طریق هنر  
ـ  رفتار خرده بورژوائی به حساب می آمده، ایشان قادر بودند حتی چپ روترین 
همبندیان خود را به راه بیاورند. زندانیان سیاسی رژیم سابق، یعنی همبندیان 
که صرفًا  سالخورده  توده ای  افسران  اول  بودند:  دسته  دو  رحمانی نژاد،  آقای 
قصد داشتند حبس خود را با کمترین دردسر پشت سر بگذارند و دوم نسل 
بسیار جوان تر چریک ها که زندگی خود در زندان را نه تعلیق فعالیت سیاسی 
بلکه ادامه آن می دانستند. به هر حال در آن زمان ابعاد ظریف تر زندگی موکول 

شده بود به پس از پیروزی مبارزه در صورتی که کسانی که نظریات و تفکراتشان 
سازمان چریک های فدایی خلق را به وجود آورد مانند بیژن جزنی، امیر پرویز 
پویان و... خود پیش از شروع به فعالیت و مبارزه سیاسی اهل هنر و اهل قلم 
بوده و بر خالف پیروان خود نسبت به جایگاه هنر و هنرمند دید صحیح تری 
داشتند و از این طریق بود که برای اولین بار آقای رحمانی نژاد در زندان قصر 

همبندی های خود را راضی به اجرا و تماشای تئاتر کردند.

پس از این، موضوع فعالیت های جناب رحمانی نژاد پس از مهاجرت مطرح شد؛ 
ایشان پس از مهاجرت آثاری از جمله »اتللو در سرزمین عجایب« از غالمحسین 
ساعدی، »تهرانجلس ِپِرس« و »میان گور و ماه« به قلم خود آقای رحمانی نژاد، 
و »مصدق« از رضا عالمه زاده را اجرا کرده اند. با برشمردن این موارد، علی صدر 
از جناب رحمانی نژاد درخواست کرد که این حدودًا سه دهه بعد از مهاجرت 
خود را که در واقع پس از پایان کتاب مردی از تئاتر اتفاق افتاده شرح دهند. 
در پاسخ ایشان گفتند اولین مشکلی که هر هنرمند مهاجر با آن مواجه میشود، 
سرمایه است. در شرایط مهاجرت از آنجا که هر مهاجری باید زندگی را از صفر 
شروع کند، هیچ کس نمی تواند برای مدت طوالنی دوندگی های زندگی روزمره 
را معلق کرده و به هنر خود متعهد بماند، حتی در کشورهای اروپای غربی که 
دولت به هنرمندان کمک هزینه می دهد؛ چه رسد به ایاالت متحده که »برهوت 
هنری« است و در آن عماًل هیچ حمایتی از هنرمندان نمی شود. به همین دلیل 
هیچ گروه تئاتری در بین ایرانیان مهاجر شکل نگرفته، یا اگر گرفته به طور پاره 
آگاهی هموطنان  این ها عدم  بر  بوده. عالوه  به عنوان نوعی سرگرمی  وقت و 
مهاجر از نیاز مبرم و حیاتی هنرمنداِن در تبعید به حمایت آن ها، این مشکل 

را تشدید می کند.

در انتهای برنامه تریبون به روی حاضرین باز شد تا سواالت یا نظرات خود را 
به بحث بگذارند.

گزارش ُجنگ فرهنگی ماه ِمی دو هزار و بیست و یک
مهمان برنامه: ناصر رحمانی نژاد

 A Man of the Theatre    موضوع برنامه: کتاب مردی از تئاتر
میزبان: علی صدر
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»نفرت« 
به کارگردانی متیو کاسویتز، محصول 1995  فرانسه

رانا سلیمی 

»نفرت«،  فیلم  اکران  اولین  از  پس  سال  شش  و  بیست  می رسد   نظر  به   
مضامین آن هنوز مصداقی انکار ناپذیر با دنیای امروز ما دارند. »نفرت« روایتی 
است از سه جوان مهاجر در فرانسه )ونس کلیمی، سعید از کشوری عربی، و 
پاریس.  حومه  سازمانی  ساختمان های  ساکنین  آفریقایی(،  اصلیت  با  هوبرت 
جوانانی که  بیزار از محیط زندگی خود، بی هیچ هدف روشنی برای آینده، و 
محروم از امکانات فرانسویان سفید، چون صدها تن دیگر از همساالن خود، 
با خشونت پلیس و نژاد پرستی غالب بر جامعه دست به گریبانند. آنها با خرید 
و فروش و مصرف مواد مخدر، درگیری های خیابانی، و بطالت روزهایشان را 
سپری می کنند، و در نهایت به رغم میل باطنی و باورهای خود، به خشونتی 
ناخواسته کشیده می شوند. کاسویتز در چهارچوب تئوری علت و معلولی، به 
نمی دهد.  خود  با  شدن  عجین  اجازه  مهاجرینش  به  که  می پردازد  جامعه ای 
جامعه ای که نه در کنار بلکه در مقابل شهروندان غیر سفید خود، صف آرایی 

می کند.

و  پلیس  خشونت  از  صحنه هایی  با  که  است  نئورئالیستی  فیلمی  »نفرت« 
اغتشاشات مهاجرین آغاز می شود. در مکان های واقعی فیلمبرداری شده و از 
با پرداختن به دنیای این  زیباسازیهای هالیوودی فاصله دوری دارد. کاسویتز 
سه جوان مهاجر به عنوان شخصیت های اصلی فیلم، الگوهای سینمای فرانسه 
را واژگون کرده و با ساختاری مستند گونه، صدای ساکنین بن لیو را پژواک 
می دهد. »نفرت« اولین فیلم مطرح فرانسوی است که به موضوعی این چنین 
می پردازد. کاسویتز از کارگردانانی چون اسکورسیزی و اسپیلبرگ الگوبرداری 
می کند و  با اشاراتی به  فیلم های آنها،  سبک و سیاقشان را به کار می گیرد. 
صحنه رابرت دنیرو در مقابل آینه در فیلم »راننده تاکسی«، عینًا در »نفرت« 
تکرار شده است. نمونه دیگر »لیست شیندلر«، محصول سال 1993 است که 
اسپیلبرگ تعمدًا آنرا سیاه و سفید فیلمبرداری کرده  و تنها اشیائی را به صورت 
رنگی نمایش داده است. کاسویتز در مراحل پایانی ساخت »نفرت« آنرا به سیاه 
و سفید تبدیل می کند چون به گفته خودش رنگ نوعی زیباسازی و لطافت به 
فیلم می دهد که طبیعتًا مد نظر وی نیست. این فیلم در جشنواره کن، جایزه 
بهترین کارگردان را برای فیلمساز 27 ساله خود به ارمغان آورد. هر چند که 
هضم آن برای بسیاری، از جمله پلیس فرانسه، دشوار بود. گارد نگهبان هنگام 
عبور کاسویتز از روی فرش قرمز، به نشان اعتراض به برخورد انتقادی وی از 

پلیس، به او پشت کردند. 

کاسویتز حداقل دوبار، در سالهای 93 و 95 میالدی، شاهد اعمال خشونت 
علیه مهاجرین معترض بوده است. به گفته خودش، پس از شرکت در اعتصابات 
خیابانی در اعتراض به کشته شدن مکومه کبوئوله، مهاجر 17 ساله زئیری، به 
دست پلیس ضد شورش، نوشتن فیلمنامه »نفرت« را شروع می کند. آنچه او 
قصد دارد به بیننده اش انتقال دهد، تصویر روشنی است از زندگی مهاجرین در 
حومه پاریس، فرهنگ توسعه یافته در ساختمان های سازمانی، و بی عدالتی در 
کشوری که شعار آن برابری، برادری، و آزادی است. در واقع سرنوشت هنری 
است.  فرانسه  در  پرستی سیستماتیک  نژاد  بر  روشنی  گواه  این سه هنرپیشه 
سعید تقموئی )سعید( فقط در چند فیلم غیر موفق action حضور داشته و 
هوبرت کونده )هوبرت( در سریال های تلویزیونی ظاهر شده است. و تنها ونسان 
یافته  هالیوودی دست  به شهرت  که  است  فرانسوی  اصلیت  با  )ونس(  کسل 

است.

نگاه کاسویتز به نوع زندگی در این ساختمان ها و روزگار جوانان بن لیو و پیام او 
برای فرانسه سفید در قاب بندی ها، فیلمبرداری، انتخاب موزیک، و دیالوگ ها 

نمایان می شود. فیلم با صدای هوبرت و روایت او از مردی آغاز می شود که از 
طبقه پنجم پرت شده است. مرد هنگام سقوط از هر طبقه ای که عبور می کند، 
که همه چیز خوب  فعاًل  است.،  که همه چیز خوب  »فعاًل  می گوید:  با خود 
است«. در ادامه این صحنه، شیئی مانند یک ککتل مولوتف در برخورد با کره 
زمین منفجر می شود همانطور که نسل این جوانان هر لحظه در انتظار قلیان 
است. هوبرت حکایت این مرد را مانند زندگی خودشان در حومه می بیند. او 
به مادر باردارش می گوید پیش از آنکه به سرنوشت برادر بزرگترش دچار شود، 
دست به اسلحه ببرد و در نهایت به زندان بیفتد، دوست دارد از این محیط 
بیرون برود. اما با وجود اینکه در تمام طول فیلم  انتقام و خشونت را به شدت 
نفی می کند، در انتها به روی مأمور پلیسی که ونس را کشته است، اسلحه می 
کشد. داستان مرد در حال سقوط، که هوبرت آنرا یکبار دیگر در اواخر فیلم 
تکرار می کند، باور کاسویتز را از جامعه مهاجران نشان می دهد که هر آن امکان 

انفجار آن وجود دارد. 

هستند،  لیو  بن  در  خود  زندگی  محیط  در  شخصیت ها  که  صحنه هایی  در 
آنها  سرنوشت  و  زندگی  که  فضایی  آنهاست.  اطراف  فضای  روی  بیشتر  تأکید 
از ساختمان های   low angle نماهای  است.  داده  قرار  تحت الشعاع خود  را 
را  آدم ها  برابر  در  ساختمان ها  عظمت  شده اند،  پر  گرفیتی  با  که  سیمانی 
می نمایانند. در یکی از زیباترین صحنه های فیلم، دورنمایی از دیواری سیمانی 
آماده شدن  که مشغول  ترسیم شده  یک دی جی جوان  اتاق  به  پنجره ای  با 
برای پخش موسیقی است. نمای بعدی از دستان دی جی و بازی او با صفحه 
گرامافون است.  دوربین به همراه موسیقی  رپ »لعنت به پلیس«،  از اتاق 
دی جی خارج می شود و با یک aerial shot ماهرانه بر فراز آپارتمان های بن 
لیو به پرواز در می آید. تصویر بچه ها و آدم هایی که کوچک شده اند در پیچ و خم 
بی انتهای ساختمانهای غول پیکر سیمانی با موسیقی ادیت پیف همراه می شود 
که اولین مصراع شعر خود را تکرار می کند: »هیچ از هیچ، هیچ از هیچ«. تلفیق 
خلق  آن  ساکنین  برای  زندانی  سازمانی،  آپارتمان های  از  تصویر،  و  موسیقی 

می کند، زندانی با دیوارهایی همیشه غالب و تمام ناشدنی. 

بلکه  نمی پردازد  لیو  بن  فضاهای خارجی محیط  نمایش  به  فقط  کاسویتز  اما 
 dolly به داخل آپارتمان ها هم سرک می کشد. ابتدا به همراه سعید، با یک
zoom به اتاق ونس هجوم می برد و نمای نزدیکی از دست و انگشتر او، ارائه 
می دهد. سپس در اطراف اتاق می چرخد و تمام جزئیات آنرا به تصویر می کشد 
می کند.  مکث  نشسته اند  تخت  روی  که  سعید  و  ونس  نمای  روی  باالخره  و 
تمام قاب بندی ها  low angle هستند به طوریکه به نظر می رسد فضای اتاق 
تنگ و خفقان آور است و ظرفیت این انرژی جوان و در حال جوشش را ندارد. 
بن  ساکنین  زندگی  محیط  از  کاسویتز  تکنیک سینمایی،  این   از  استفاده  با 
لیو فضایی می سازد که هر لحظه ممکن است دچار تغییری ناخوشایند شود. 
شخصیت دیگری که در داخل فضای خصوصی خود تصویر شده، هوبرت در حال 
مصرف مواد مخدر  و گوش کردن به موسیقی است. تمام این صحنه که حدود 
3 دقیقه طول می کشد با low angle فیلمبرداری شده است. در نتیجه محیط 
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می دهد.  تغییر شکل  او  برای  کوچک  بسیار  قفسی  به  هوبرت،  آرام  ظاهر  به 
برگشت  مستلزم خطایی  که  ترسیم شده  کمین شکار  در  ببری  مانند  هوبرت 
در  نمایش  به  بارها  سازمانی  آپارتمان های  و محدودیت  کوچکی  است.  ناپذیر 
می آید. استفاده همزمان از میز نهارخوری به عنوان میز غذا خوری، میز تحریر 

و میز کار برای افراد مختلف خانواده، نمایانگر شرایط پر تنش خانواده هاست.

نماهای مختلف از ساختمان های  بن لیو، حاصل پروژه دولت فرانسه در اواخر 
دهه 8۰ میالدی برای اسکان مهاجرین و افراد کم درآمد، مؤکد اهمیت محیط 

بی هیچ  شکل،  یک  سیمانی  ساختمان های  شخصیت هاست.  شکل گیری  در 
آرزوهای  و  متفاوت  فرهنگ های  با  را،  خود  ساکنین  مشخصه ای،  و  هویت 
گوناگون، احاطه کرده اند. در مقابل این حضور قاطع و غالب، آدم ها کوچک و 
بی هویت، محصور و ناگزیر، به سرنوشت واحدی محکومند. سکانس دورنمایی 
از سعید که با یک ماشین غریبه مواد مخدر رد و بدل می کند با نماهای نزدیک 
از کفش های هوبرت که با یک سرنگ مصرف شده بازی می کند، قطع می شود. 
دوربین میان دورنمای سعید و پاهای هوبرت در رفت و آمد است تا جائیکه 
سعید به جمع دوستانش باز می گردد و ما medium shot  سر هوبرت و دیوار 
پشت  او با شعار » ما آینده هستیم« را می بینیم. پوزخند هوبرت گواه پوچی 
در  لیوست. سعید  بن  زندگی ساکنان  واقعیت  و  رایج  ناسازگاری شعارهای  و 
پاریس، دیوار نوشته دیگری با مضمون » دنیا از آن شماست« را به » دنیا از آن 
ماست« تغییر می دهد. او در واقع خودش را متعلق به این جامعه و بخشی از 
آینده آن می بیند. در حالیکه تجربیات آنها در پاریس ثابت می کند که او هیچ 

سهمی از تمدن اروپایی نخواهد داشت. 

وقتی شخصیت های داستان به پاریس می رسند،  دوربین از قید محیط اطراف 
فارغ می شود و به خود آنها می پردازد. اولین سکانس، ونس و سعید هستند 
است  محو  و  نامشخص  آنها   سر  پشت  فضای  کرده اند.  تکیه  ها  نرده  به  که 
این  برای   deep focus از  استفاده  نیست.  آن  در  پاریس  از  نشانه ای  و هیچ 
آنها را با دنیای  صحنه، شخصیت ها را از محیط اطرافشان جدا و هماهنگی 
خارجی محال جلوه می دهد. برای کاسویتز اهمیت جایی که شخصیت ها از آن 
 deep آمده اند به مراتب بیشتر از جایی است که به آن وارد شده اند. تکنیک
focus در صحنه های دیگری از فیلم هم دیده می شود. در سکانسی، در پیش 
سر  پشت  که  ونس  و  حالیکه سعید  در  می خرد  مواد  مردی  از  هوبرت  زمینه 
آنها ایستاده اند، تار و محو هستند. اما ما به جای آنکه دیالوگ پیش زمینه را 
بشنویم، مکالمه سعید و ونس را به وضوح می شنویم. در سکانس دیگری، نمای 
نزدیکی از چهره هوبرت داریم که در قطار مترو نشسته است. صحبت های ونس 
که تصویری محو پشت سر هوبرت دارد، کاماًل  واضح و شنیدنی است. اینگونه 
بنامیم، همزمان  اتفاق  را  آن  بتوانیم  اگر  را،  اتفاق  دو  قاب،  کاسویتز در یک 
مطرح می کند. کنش و واکنش افراد در پیش زمینه که بطور کاماًل واضحی دیده 

می شود، به همراه دیالوگ های کسانی که به وضوح دیده نمی شوند ولی تعریف 
و تعبیر آنها از اتفاقات قابل تعمق است.

از زیباترین صحنه های فیلم، تضاد دردناک میان ساکنین بن لیو و پاریسی هاست 
وقتی شخصیت های فیلم وارد یک نمایشگاه آثار هنری می شوند. قبل از اینکه 
آثار هنری را ببینیم، شاهد عکس العمل ونس و سعید هستیم که متعجب سعی 
می کنند زیبایی آنچه به نمایش گذاشته شده است را درک کنند. درگیری لفظی 
آنها با بازدیدکنندگان، تمسخر صاحب گالری، نا همگونی شخصیت ها با محیط 
نمایشگاه، و خرابکاری آنها اشاره به شکاف عمیقی است که در 
میان مهاجرین و فرانسوی االصل ها وجود دارد. تفاوتی که در 
رفتار پلیس پاریس با شهروندان هم مشهود است. در صحنه 
ماشین دزدی، مرد مستی ناظر و مشوق سه شخصیت فیلم 
است و هم اوست که سد راه پلیس می شود. او نه تنها جلوی 
می رقصد  ماشین  کاپوت  روی  بلکه  می گیرد  را  پلیس  ماشین 
این در  او صورت نمی گیرد.  ولی هیچگونه خشونتی در مورد 
حالیست که لباس شخصی های بن لیو، ونس را درگیر می کنند 
چشم  زهر  برای  ظاهرًا  و  شوخی  نیمی  که  بازپرسی ای  در  و 
گرفتن از اوست، او را به قتل می رسانند. اینجاست که هوبرت 
با همان اسلحه ای که ونس روز قبل پیدا کرده بود و او در تمام 
فیلم مخالف استفاده از آن بود، قاتل ونس را نشانه می رود. 

نفرت و خشونت تقدیر ساکنان بن لیوست.

»نفرت« فیلمی مستند گونه و دردناک است که یک روز سه 
از  جوان را منعکس می کند. یک روز عادی که به مرگ یکی 
این سه تن منجر می شود. هنر کاسویتز در بیان واقعیات تلخ با 
چاشنی طنز است. طنزی گزنده که بیننده را به فکر وا می دارد. 
بهترین مثال سکانس دزدیدن  ماشین در پاریس است. وقتی  
پس از دلهره و مجادله بسیار، باالخره ماشین روشن می شود، 
می بینیم که هیچکدام از سارقین هرگز رانندگی یاد نگرفته اند. 
است  بلد  می کند  ادعا  بوده است،  آنها  مشوق  که  سفیدی  مست  مرد  فقط 

رانندگی کند. اما چه اعتمادی است به یک پاریسی مست؟

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
www.peykmagazine.com
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Su� Club San Diego
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افقی

1 ـ یکی از چهار مغز اصلی آجیل ـ  اتاق نمایش فیلم 2 ـ  نوعی ذرت بو 
داده ـ  مرکز کشور مالت 3 ـ  درد و مرض ـ  نسل، نژاد ـ  تعیین شده به 
صورت قانون، فرمان یا قرارداد 4 ـ  صف ـ  باالی انگلیسی ـ  قسمتی از 

دوربین ـ  نام 5 ـ  سفید آذری ـ  رود بالکان ـ  ویران کننده 6 ـ  بلند شدن 
هواپیما از روی زمین ـ  به چیزی دلبسته و مقید بودن و سخت از آن دفاع 

کردن ـ  درخت سایه گستر 7 ـ  خشک ـ  تمام شده ـ  چیز 8 ـ  اولین 
صدر اعظم زن المان ـ  مخفف گوهر ـ  ورم پوست سوخته 9 ـ  شهر استان 
آذربایجان غربی ـ  سخنان ناروا و زشت ـ  سیاستمدار 1۰ ـ  گلی زیبا  ـ  از 

تن پوش ها ـ  نقشه ای که موقعیت محلی را نشان دهد 11 ـ  پهلو ـ  عهد و 
قرار  ـ  عریان 12 ـ  بخشش بی چشمداشت ـ  چهارچرخه ـ  حرف صلیب ـ  

طالی قالبی ـ  13 ـ  درختی بی میوه ـ  ضعیف، الغر ـ  غیر مذهبی 
14 ـ  برای معطر کردن شیرنی و بستنی به کار می رود ـ  این رمان مکمل 

دیگر رمان مشهور جک لندن به نام آوای وحش است 15 ـ  قوم یهود ـ  
قدیمی ترین شهر شمال ایران.

عمودی

1 ـ فضای عمومی و رسمی خانه  ـ  پوشال 2 ـ  خیمه، چادر ـ  امر به 
آموختن ـ  موز 3 ـ  باقیمانده ـ  برائت ـ  بین المللی 4 ـ  مرغ استخوان 

خوار ـ  صفحه غضروفی میان مهره های ستون فقرات ـ  بوسیله ـ  دورویی 
5 ـ  شهری در سیستان و بلوچستان که رشد خود را مدیون صید و صیادی 

است ـ  نان پاره گدایی ـ  نوعی رسوب زمینی 6 ـ  حرف اضافه ـ  پیغام 
ـ  وسیله تزیین کادو 7 ـ  خاری در بند ساعت ـ  گازوئیل ایرانی ـ  بزرگان، 
سران 8 ـ  کافی بودن ـ  راه روشن ـ  دنبال هم 9 ـ  واحد پول خودمان ـ  
ظلمت ـ  از جنس نی 1۰ ـ  توده مردم ـ  نحوه آرایش داده ها ـ  خانه عشق 

11 ـ  داخل ـ  خلق و خوی مخصوص هر کس ـ  وحشی به انگلیسی 
12 ـ  بی تجربه ـ  عصاره گوجه فرنگی ـ  عکسبرداری رایانه ای  ـ  الفت

13 ـ  جمع لقب ـ  پسوند شستن ـ  عاشق 14 ـ  بی باک ـ  خانه ییالقی 
زیبا ـ  شبان 15 ـ  چگونگی فاصله های موسیقیایی خوشایند در اجرای 

همزمان نت ها ـ  مخالفت با آداب و رسوم.آزمایشگاهی 13 ـ از حبوب ـ 
مسافری از بخش کوهپایه اصفهان ـ بریدنش گناه دارد.

Roxana Khamooshian (ISSD student) achieved the championship 
of Virtual Taekwondo traditional form. She and her team also 
earned the world championship of Taekwondo’s Demonstration 
team in Phoenix, AZ (2021). 

Community News
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Maryam Khatamee 
Cornejo (1944 - 2021)

Recently, our community had to 
say farewell to a talented, gracious, 
elegant lady who brought much joy 
and teaching to our community: 
Mrs. Maryam Khatamee Cornejo. 
Born in Mashhad and reared in 
Shiraz and Tehran, Mrs. Khatamee 
Cornejo eventually moved to the 
United States and became a citizen 
of San Diego and our community. 

With the help of her second husband, Dr. Ricardo Cornejo, she 
produced an everlasting representation of her passion—a cookbook 
entitled Persian Cuisine Recipes That My Mother Taught Me. It 
took the Cornejos three years to produce this beautiful book, one 
that is filled throughout with Mrs. Khatamee Cornejo’s recipes, 
for she cooked them over and over again to be certain. She was 
a member of the House of Iran and the Persian Cultural Center, 
generously donating all proceeds of her book to the House of Iran 
to help them present the one-of-a-kind cuisine that she knew how 
to present so beautifully and well, preserving the cultural aspect of 
our history.  

Persian Cuisine is the result of several generations of great recipes 
that have been put to the test. GOOD FOOD TAKES TIME AND 
PREPARATION. This book is a wonderful representation of Mrs. 
Khatamee Cornejo’s legacy. She will be greatly missed; may she 
and Ricardo rest in peace. They were wonderful friends with 
whom I enjoyed many good times.   

Our community shares her loss with her son, Dr. Sam Hessami; 
her daughter, Mrs. Niloofar Hessami Dehghan; brothers Dr. 
Masood, Mr. Saeed, and Mr. Mahmoud Khatamee; and her five 
grandchildren.      

- Shahri Estakhry

ناصر راهنمایی   2۰21ـ1945
آقای راهنمایی متولد اصفهان بودند.

ایشان بعد از اتمام دوره دبيرستان و دوره 
سربازی برای ادامه تحصيالت به ايالت 

يوتا عازم شدند و بعد به ايالت كاليفرنيا 
مهاجرت كردند و تحصيالت خود را در 

دانشگاه SDSU به پايان رساندند. آقای 
راهنمايی دارای بيزينس هاي مختلف در 

شهر سن ديگو بودند. متاسفانه در آخرین 
سفرشان به ایران زندگی را بدرود گفتند.

Abbas Derissi (1945 - 2021)

Among the friends of our community 
who we lost to COVID-19 was 
Abbas Derissi—painter, sculptor, 
and graphic designer. Derissi 
graduated from the College of Fine 
Arts of the University of Tehran and 
began his career in Iran as a realist. 
Derissi shared his artistic views and 
work with other artists all around the 
world in forty-eight art expositions.

In 1972, Derissi met renowned 
Spanish artist Salvador Dali in Rome and began working with 
him. This experience changed his life and his style of painting, 
yet the surrealistic world of Abbas Derissi was not one of melting 
clocks and teapots with eyes. Derissi’s vision was his own. He saw 
man as pitted against the elements; a brilliant, blinding sun; the 
scorched earth; a windblown desert in which objects or people 
floated in a dream-like state. To view these luminous paintings 
was to inhabit the transcendent self due to their rapt content and 
brilliant technique.

For many years, Derissi worked on his paintings and sculptures, 
while also training students, in his studio/gallery in downtown La 
Jolla. He will be missed.

      
Afsar Gharachorloo
(1931 - 2021)

Afsar Gharachorloo, a valued member 
of the Iranian American community 
and volunteer,  passed away at the age 
of 89 on January 31, 2021. Born into 
a family with deep Kurdish roots in 
Hosseinabad Kordha, she spent much 
of her life in Tehran until she left her 
homeland in 1995 and spent the rest 
of her life in San Diego.  

While she left her material belongings, she never abandoned her 
deep faith and belief to always extend a hand to those in need around 
her, especially children. While in Iran, she gave shelter to families 
and children of war and contributed endless hours volunteering in 
orphanages. In San Diego, she spent endless hours preparing her 
famous Torshi and Moraba for sale to help needy and underserved 
children around the world, including children in poverty forced 
to work on the streets of Iran (known as "Koodakan Kar)."  She 
was the first volunteer to help Dollar a Month Fund (DMF) and 
prepared their annual Torshi and Moraba sales. At every event of 
DMF she was present to help, lend a hand, and with her encouraging 
smile helped DMF team at all points.  She believed strongly in her 
volunteer work and that gave her the blessed energy that she had.  

Volunteer work, she said, was a form of "practicing her faith" 
that allowed her to better understand and appreciate the joys and 
sorrows of those around her.  

She had immense pride for her cultural heritage. Her energy was 
contagious and her laugh filled every room she walked into. She 
was not only a cherished grandma to her three grandchildren, but 
known as a loving grandma to the whole community.
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