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یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی

بهاران بر شما خجسته باد
به پیشواز نوروز می رویم و صمیمانه ترین شادباش ها را به شما عزیزان تقدیم می کنیم. به امید آن که سال نو 
برای مردم جهان شادی، بهروزی، سالمت، امنیت و صلح به ارمغان بیاورد. امسال هموطنان ما در ایران با امید 
بسیاری سال نو را آغاز می کنند. امید در روند برداشته شدن تحریم ها،  گشایش اقتصادی، امید در روند بهبود 
اوضاع اجتماعی و سیاسی، و امید به این که سایه جنگ و حمله نظامی برای همیشه از سر ایران برکنده شود. ما 

هم به نوبه خود به امیدواری آنان و بهبود اوضاع در آنجا امیدواریم.
برای ما مهاجرین زنده نگهداشن و برگزاری مراسم نوروزی و دیگر آداب ملی بخشی از حفظ هویت است. هر ساله 
تقریبا در تمامی طول ماه مارچ همه درگیر مراسم مختلف نوروزی هستیم. برخی از این مراسم خصوصی و خانوادگی 
و برخی دیگر گروهی و اجتماعی هستند. در این روند جوانان و کودکان ایرانی ـ  آمریکایی هم در کنار خانواده های 
خود به جشن و شادی می پردازند و از این که بخشی از این جامعه هستند احساس غرور می کنند. این وظیفه 
ماست که با حفظ و اشاعه جنبه های خوب فرهنگ ایرانی به شکل گیری هویت آنان کمک کنیم. این که ما می 
توانیم در این کشور به صورت آزادانه به امور فرهنگی خود بپردازیم و حتی ملت میزبان را هم در شادی خود شریک 
کنیم راحت به دست نیامده است. این آزادی ثمره مبارزات ده ها ساله اقلیت های مختلف برای احقاق حقوقشان 
بوده که ما هم اکنون از ثمرات آن بهره مند می شویم. در آمریکا بیش از دویست و هشتاد ملیت مختلف زندگی می 
کنند. ملیت هایی با زبان، مذهب و فرهنگ متفاوت که همگی این کشور را به وجود آورده اند. ولی ملیت غالب و 
اکثریت حاکم همیشه خواستار این بوده است که معیارهای خود را به دیگران تحمیل کند.  این مقاومت و مبارزه 
اقلیت های قبل از ما بوده که توانسته این دستاوردها را داشته باشد تا تمامی اقلیت ها بتواند زبان و فرهنگ  خود 
را حفظ کنند و به غنی ساختن فرهنگی عمومی کمک کنند. این مقدمه را از این جهت آوردم که اوال اشاره کنم 
که این آزادی ها ارزان به دست نیامده و ما باید سپاسگزار کسانی باشیم که این مهم را عملی ساخته اند. دوم آن 
که این مبارزات پایان نیافته و بخشی از اکثریت غالب همچنان مترصد است که با ایجاد و اعمال قوانین تبعیض 
آمیز و نژادپرستانه، آزادی های به دست آمده را زیر پا بگذارد و »برتری نژادی« خود را حاکم کند. وظیفه ماست 
که با همیاری و همکاری با اقلیت های دیگر حقوق به دست آمده را پاس بداریم و اجازه ندهیم افراد نژادپرست و 
ارتجاعی بر اریکه قدرت سوار شوند. وقتی آقای ترامپ مکزیکی ها را – که البته منظورش همه جامعه هیسپانیک در 
آمریکا است – دزد و متجاوز می خواند، باید به ما بربخورد. وقتی اعالم می کند که اگر رییس جمهور آمریکا شود از 
ورود مسلمان ها به این کشور جلوگیری خواهد کرد، باید برای ما هشدار دهنده باشد. برای او و امثال او مسلمانان 
همه مردمی هستند که از خاورمیانه و شمال آفریقا می آیند. برای آنها این که ما »مسلمان« باشیم یا نه، خودمان 
را سفید بدانیم یا نه، عرب بدانیم یا فارس، هندی باشیم یا گرجی اهمیت ندارد. در این جا ما همه مورد حمله 
هستیم. او از چینی ها که سمبل همه مردم خاور دور هستند هم متنفر است. هر بار ترامپ به یکی از این گروه ها 
حمله می کند، میلیون ها طرفدارانش برای او هورا می کشند. این تفکرات و احساسات نژاد پرستانه همیشه وجود 
داشته ولی به خاطر دستاوردهای مبازرات چند دهه گذشته جرات ابراز وجود به این صورت را نداشتند. ولی اکنون 
رهبری پیدا کرده اند به اسم ترامپ که می خواهد رییس جمهور هم بشود. پیروزی او می تواند دستاوردها چندین 
دهه مبارزه را به خطر بیاندازد. این که ما طرفدار حزب دمکرات باشیم، جمهوری خواه و یا مستقل تفاوتی ندارد. 
افکار راست افراطی و شبه فاشیستی او همه آزادی ها مدنی را به زیر سئوال می برد و باید با آن مقابله کرد. ایرانیان 
آمریکا باید با دیگر اقلیت ها هم صدا شده و از پیروز شدن ترامپ و همپالکی هایش جلوگیری کنند. امید این است 
که ایرانیان و دیگر اقلیت ها در ماه نوامبر آینده با رای خود نشان دهند که آینده شان و حفظ هویتشان برای شان 
مهم است و چه برای ریاست جمهوری و چه برای کنگره و مقام های محلی به کسانی رای دهند که مدافع حقوق 

مردم و به خصوص اقلیت ها هستند.
دوستان گرامی، اکنون که هنوز ترامپ و امثالهم به قدرت نرسیده اند ما شاهد هستیم که کنگره آمریکا به چه 
راحتی قوانین تبعیض آمیز ضد ایرانی را طرح و به تصویب می رساند. مصوبه اچ آر 158 نمونه مشخص آن است که 
در شماره قبل به طور مفصل درباره آن نوشتیم. در حال حاضرایرانیانی که تابعیت دوگانه کشورهای اروپایی و چند 
کشور دیگر را دارند و یا تمامی شهروندان آن کشورها که در پنج سال گذشته از ایران دیدن کرده اند برای ورود به 
آمریکا بر خالف بقیه باید ویزای ورود بگیرند. اتحادیه اروپا تا ماه آوریل به دولت آمریکا فرصت داده که این قانون 
را لغو کند واال آنها هم مقابله به مثل کرده و از ایرانیان آمریکا تقاضای ویزای ورود خواهند کرد. بنابر این آمریکایی 
های با تبار ایرانی، عراقی، سوری و سودانی مورد تبعیض قرار گرفته و از برخی حقوق شهروندی خود محروم می 
شوند. همان طور که در شماره قبل به آن اشاره شد. این برای خیلی ها مانند جرقه ای بود که دریابند ایرانیان 
با این همه موفقیت از نظر اقتصادی، اجتماعی و علمی هنوز چقدر ضربه پذیرند و به راحتی می توانند به صورت 
شهروند درجه دو در آیند. از طرفی این واقعه باعث شد که ایرانیان به حرکت درآمده چه به صورت انفرادی و یا 
گروهی به این قانون اعتراض کنند. عکس العمل ها خوشبختانه نتیجه داد و هم اکنون الیحه ای در کنگره مطرح 
شده تحت عنوان اچ آر 4380 که قانون قبلی را مورد تجدید نظر قرار می دهد. ولی کار به این جا ختم نمی شود. 
این الیحه باید به تصویب برسد. الزم به یادآوری است که هر پنج نماینده منطقه سن دیگو در مجلس نمایندگان اعم 
از دمکرات و جمهوری خواه به قانون تبعیض گرای قبلی رای مثبت دادند. بیایید تا فرصت هست صدای اعتراض 
خود را به گوش این نمایندگان برسانیم. این امر ُبعد شگرف تری می یابد اگر دوستان غیرایرانی مان را هم تشویق 

کنیم اعتراض خود را به نمایندگان حوزه انتخاباتی شان ابراز کنند.
دوستان عزیز بیاید سال 1395 با این امید و نیت آغاز کنیم که جنگ های خانمان سوز منطقه ای پایان یافته و 
صلحی پایدار در این مناطق برقرار شود. با این امید که خطر جنگ و تقابل بین ایران و آمریکا برای همیشه از بین 
برود و روابط دوستانه بر اساس احترام متقابل بین ملل برقرار شود. به امید آن که کسانی در انتخابات آینده این 
کشور پیروز شوند که مدافع حقوق مردم، طرفدار رفاه و پیشرفت اکثریت جامعه و طرفدار صلح و عدم مداخله در 
امور دیگر کشورها باشند. با امید این که جامعه ایرانی ـ  آمریکایی با دیگر اقلیت ها همصدا شده و حقوق شهروندی 
خود را شناخته و از آن دفاع کنند. و به امید این که همه شما عزیزان در کنار خانواده، با سالمت، موفقیت و امنیت 

سال جدید و سال های بی شمار آینده را سپری کنید.
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اخبار کانون

گزارش فعالیت های کانون فرهنگی ایرانیان 
در ماه ژانویه و فوریه 2016

جلسات هیات مدیره کانون فرهنگی ایرانیان در تاریخ های ششم ژانویه 
و یازدهم فوریه برگزار شد. جلسات هیات مدیره از این پس در دومین 

چهارشنبه هر ماه تشکیل می شود.

جنگ فرهنگی– ژانویه
جنگ فرهنگی هشتم ژانویه به سرپرستی رضا خبازیان و با پذیرایی ویژه 

هدیه آر کی لند سکیپ برگزار شد. مهمان اول این برنامه شیدا محمدی 
شاعر، نویسنده و روزنامه نگار، به معرفی کتاب جدید خود »یواش های 

قرمز« پرداخت و سپس او و رضا خبازیان به گفتگو درباب مفهوم وطن در 
شعر فارسی پرداختند. مهمان بعدی برنامه علی آشوری منقد هنری با رضا 
خبازیان به بحث و گفتگو درباره دموکراسی و فرهنگ پرداختند. در بخش 
  Homeless to بعدی برنامه جهانگیر گلستان فیلمساز فیلم مستند خود
  Homeowners را برای بینندگان به نمایش گذاشته و در مورد فیلم به 

گفتگو نشست. فضای مرکز ایرانیان از حضور شرکت کنندگان مشتاق بسیار 
گرم و با نشاط بود.

 
جنگ فرهنگی– فوریه

جنگ فرهنگی دوازدهم فوریه به سرپرستی علی صدر برگزار شد. دکتر بابک 
رحیمی استاد تاریخ دانشگاه یو سی اس دی در بخش اول برنامه با معرفی 

کتاب خود، فضای مجازی در ایران، به بررسی تاثیر فضای مجازی بر تحوالت 
اجتماعی و سیاسی ایران پرداخت. هنرمند نقاش شهال درافشان مهمان دیگر 

برنامه راجع به سبک هنری خود، آموزش نقاشی و تجربیاتش سخن گفت. 
چند قطعه از آثار هنری و کتاب ها و مجله های حاوی آثار و جایزه های وی 

برای دیدار کنندگان مهیا بود. جمشید مرام خواه نوازنده سازهای بادی مهمان 
بعدی برنامه بود. ساز تخصصی مرام خواه فلوت است اما عالقه به موسیقی 

ایرانی راهنمای او در فراگیری نی و سازهای بادی بومی مناطق مختلف ایران 
بوده است. جمشید مرام خواه با همکاری میالد جهادی قطعات مختلفی را 

برای شرکت کنندگان بر روی این سازهای متنوع نواخت.

کنسرت مهسا وحدت
این برنامه با همکاری و همیاری آرت سنترال استیج و کانون فرهنگی ایرانیان 
به روی صحنه مرکز ایرانیان رفت. هنرمندان این برنامه مهسا وحدت، آواز و 

دف؛ اتابک الیاسی، تار و سه تار؛ میثاق اسحاقی، کمانچه؛ و متین اسحاقی، 
سازهای کوبه ای، برنامه ای متنوع و پربار را بر صحنه مرکز ایرانیان نقش 

زدند. جای هنرمند آواز مرجان وحدت در این برنامه بسیار خالی بود. سفر 
وی در نتیجه قانون HRـ158  در کشور آلمان متوقف شده و اجازه ورود به 
آمریکا از او سلب شده بود. یکشنبه بیست و چهار ژانویه شبی خاطره انگیز 

برای دوستداران موسیقی ایرانی شهر سن دیگو بود.  

بازار سالیانه مرکز ایرانیان شنبه بیست و سوم ژانویه
مرکز ایرانیان میزبان جمع بزرگ دیدار کنندگان ایرانی آمریکایی از اولین بازار 
سالیانه این مرکز بود. میزهای متعد برای ارائه کاالها و سرویس های متنوع، 

کار دستی برای کودکان، نقاشی بر روی صورت و ناخن، ماساژ، سرو غذا، 
قرعه کشی و جوایز متنوع از جمله سرگرمی های این روز شاد زمستان مالیم 

سن دیگو بودند.
 

8 مارس 
روز جهانی زن

به همه مبارک باد
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فيلم و گفتگو
برنامه ماه ژانویه فیلم و گفتگو به نمایش فیلم سگ کشی به نویسندگی 

وکارگردانی بهرام بیضایی اختصاص داشت . در قسمت اول برنامه، مجری 
برنامه، ميالد جهادى  توضیحاتی در مورد بهرام بیضایی و فیلمنامه این فیلم 
ارائه کرد. سپس در قسمت دوم بعد از نمایش فیلم حاضران به بحث وبررسی 

فیلم پرداختند. باشو غریبه ای کوچک و مسافران از دیگر آثار بیضایی در 
برنامه های گذشته به نمایش درآمده بود. 

در برنامه ماه فوریه فیلم و گفتگو، فیلم ارتفاع پست به كارگردانى ابراهيم 
حاتمى كيا، به عنوان اولین فیلم منتخب دهه هشتاد پخش گردید. داستان 
فیلم بر اساس داستانی واقعی است که در سال 1379 در مسیر پرواز هواپیما 

از اهواز به بندرعباس اتفاق می افتد.  در ابتدای این برنامه مرجان حاذق، 
مجری جلسه، خالصه ای از سوابق حرفه ای ابراهیم حاتمی کیا را بیان كرد. 

در ادامه فیلم نمايش داده شد و سپس جلسه بحث و گفتگو مانند روال 
همیشگی با حضور شرکت کنندگان برگزار گردید.

ايران برگر
شنبه شانزدهم ژانويه ، مركز ايرانيان سن ديگو با همكارى آقاى سهراب 

اخوان اقدام به پخش فيلم ايران برگر به كارگردانى مسعود جعفرى جوزانى 
نمود. اين فيلم كمدى انتقادى در مورد انتخابات به تازگى در ايران به روى 
پرده رفته بود و هنرپيشگان مطرحى نظير على نصيريان، گوهر خيرانديش، 
محسن تنابنده و سحر جعفرى جوزانى در آن به ايفاى نقش پرداخته بودند. 

نمايش نامه خوانى 
گروه ماسك سفيد سن ىيگو )سودابه رحمان خواه، طاووس مشتاق، كيارش 

كيانتاج و هانيه خطيبى( نمايش سيزده را در روز سیزدهم فوريه در مركز 
ايرانيان سن ديگو بصورت نمايش نامه خوانى به روى صحنه بردند. اين 

نمايش برداشتى آزاد از نمايشنامه شب محبوبه اثر حسين فدايى حسين 
بود.  گروه پس از اجراى برنامه، كه با استقبال و تشويق حضار همراه بود، به 
سئواالت آنان پاسخ دادند. در اين برنامه محمود رضا پيروزيان به عنوان مدير 

اجرايى، منشى صحنه و راوى داستان گروه ماسك سفيد را همراهى كرد.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

 
کالفه شده ام. کارم مانده. جمله هایی که آماده کرده بودم از ذهنم فرار می 
کنند. اما مورچه بر جای خود ثابت مانده است. به فکرم می رسد به او کلکی 
بزنم.  یک ذره از شیرینی که با خودم آوردم تا با قهوه ی ساعت ده وهنگام 
را  ذره  برق  سرعت  به  مورچه  بگذارم.  او  جلوی  بخورم  استراحت  سرم  خیر 
معاینه می کند و گویی بعدازاینکه مطمئن می شود که دانه حقیقی و از جنس 
اعالء است،  دانه در دهان گرفته و غیبش می زند. آن قدر سریع که من حتی 
فرصت نمی کنم اورا تعقیب کنم.  شاید درالبالی صفحات کتاب شاهنامه فرو 
رفته  باشد و شاید درشکاف میز نمی دانم.نفسی به راحتی می کشم  واز این 

 که عالم بی عمل نبوده ام، احساس خوبی  بهم دست می دهد.
ولی هنوز دقایقی نگذشته که می بینم خیل ده تایی و بیست تایی ...ازمورچه 
ها دور وبر کاغذ سبز می شوند و  روی  کلمات میازار و دانه کش اجتماع می 
کنند. انگار اولی رفته وخبرشان کرده که بابا چه نشسته اید اینجا این نزدیکی 
آب  که هیچ،  گذارند  احترام می  مورچگان  به حقوق  که  یک کشوری هست 
 ونان هم میدهند. فرهنگ وشعر وحکمت نیز یاد می دهند. کجا ازاینجا بهتر؟
باز آن رگ آدم محوری و اشرف مخلوقاتیم گل می کند ومی خواهم یک بالیی 
سر همه شان بیاورم و به سرکارم برگردم. ولی باز فکر می کنم اگر من پناهنده 
بودم و برای یک جو حقوق بشر وتأمین جانی، به درگاه کشوری آمده بودم و 
صاحب قدرتان به جای پناه دادن  به من، مرا با خشونت به بیرون پرتاب می 

کردند آیا خشنود می شدم؟!
می  انگشتانم  درمیان  را  شیرینی  گذرم.  می  شیرینی  ازخیر  سوزد.  می  دلم 
فشارم و خرد می کنم و روی صفحه کاغذ می ریزم، مورچه ها کمی مکث می 
کنند. انگار باورشان نمی شود. مثل کسی که بلیطش برده باشد ،ذوق زده 
می شوند. دور ذرات شیرینی گرد می آیند. حرکاتشان خیلی الهام بخش شده 
وتفسیر می کنند.  تعبیر  برای من  را  فردوسی  دارند شعر حکیم  انگار  است. 
آیند.چه  می  پایین  و  روند  می  باال  اند.  گرفته  جشن  شیرینی  ذرات  دور  به 
بسا  دانه کشانی را هم فرستادند به دنبال بقیه. تخیل من می رود به سویه 
های دیگری، یاد صف های طویل جلوی  اداره ی مهاجرت فرانسه می افتم 
و پناهندگان وبیچارگانی که به امید یک  کارت اقامت، یک امضاء  اجازه ی 
ورود،... ساعت ها در سرما ی سوز آور منتظر می مانند وصد نوع توهین و 
خشونت را از سوی کارمندان اداره ی مهاجرت تحمل می کنند. مجسم می 
کنم اگر یک روز به جای مأموران خشن وبد رفتار یک نفر بیاید و شیرینی بین 
متقاضیان پخش کند عجب عالمی می شود؟! اگر یک عده بیایند جلوی همان 
صف ها برایشان برنامه های فرهنگی وهنری اجرا کنند چه قدر از اضطراب و 
وحشتشان کاسته می شود! مثال  جلوی همان اداره ی مهاجرت یک نفر شعر 
بودلر یا رمبو را دکلمه کند، یا یک نفر بخشی از بینوایان هوگو را بخواند یکی 
دیگر آهنگ های ادیت  پیاف را زمزمه کند، یک نفر دیگر آهنگی از شارل آزناور 
را بخواند، یا ترانه ای از خواننده ی مهاجر جرج مووستاکی را بر زبان بیاورد ... 
حتما همه به وجد خواهند آمد. حس خواهند کرد که  این هزار دردسر، صف 
کشیدن در سرما، ترک خاک وطن و تحمل   غم ومشقت را برای اقامت در 
کشوری انساندوست با فرهنگی درخشان تحمل کرده اند. کشوری که سردمدار 
حقوق بشر و پرچمدار حمایت از درماندگان بود. در آن انقالب کبیرش سه اصل 
آزادی، برابری و برادری  را سرمشق برنامه ی اجتماعی خویش قرار داده بود.
اگر هزار دردسر برای دریافت اجازه ی اقامت تحمل کرده اند، عاقبت به عنوان 
یک شهروند با رفتاری انسان منشانه با ایشان رفتار می شود،  درست مثل این 
مورچه ها! کسی چه می داند در دلشان چه ترس واضطرابی وجود داشته وحال 

که تأمین دیده اند چه احساس سبکی و نشاطی می کنند.
ای کاش دست ما برای کمک به همنوعانمان به همین سادگی  باز بود. می 
توان تمرین را آغاز نمود از همین لحظه. درحد شادکردن یک مورچه می توانیم 

 مهربان باشیم. تمرین خوب است برای مقیاس های بزرگتر.
ساعتی گذشته وچشمم هنوز به صفحه ی کاغذ و همان یک جمله دوخته شده 
ولی از مورچه ها خبری نیست. خیلی متمدنانه دانه هارا جمع کرده و رفته اند 
پی کارشان. ومن هم کارم را از سر می گیرم. ولی تصور است یا خیال می بینم 

کسی با خطی خوش روی کاغذ نوشته است:
» که رحمت بر آن تربت پاک باد.«

                          

در این شماره زیر نور مهتاب مایلم شما را با یکی از دوستان خوب که قلمی 
بسیار توانا دارد آشنا سازم.

خانم شهین سراج فارغ التحصیل از دانشگاه سوربن فرانسه در رشته ادبیات 
تطبیقی است. وی از فعاالن ادبی و عضو موثر گروه همایش فردوسی است.  با 

هم با قلم وی آشنا می شویم:

فردوسی، مورچه و من
یک ساعت است که روی یک بیت از شاهنامه گیرکردم. می خواستم شیوه ی    

 برخورد شاعران بعدازفردوسی، به ویژه سعدی را با این بیت مشهور بسنجم
میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان وشیرین خوش است...
با این جمله آغاز می کنم:

»این بیت دربیشتر نسخه ها    به این صورت آمده:
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.

 اما یکی از دانشمندان اعتقاد دارد که این بیت ...«
ولی  هنوز حتی نیمی ازجمله ام را هم  ننوشته ام  که  مورچه ای  نمی دانم 
ازکجای  این عالم خبر دار می شودو روی  سپیدی  صفحه ای که زیر دست 
من است سرمی خورد، باال و پایین می رود و درست روی کلمه ی »میازار« 
توقف می کند و ثابت می ماند.  دستم می رود که با حرکتی جانانه اورا ازصحن 
کاغذ برانم ولی این بیت فردوسی مثل یک مأمور سخت گیر جلوی من سبز 
پند  و  ومیازار  مور  گیرم.  می  قرار  عجیبی  سورئال  وضعیت  دریک  شود.  می 

 فردوسی... و اجبار اتمام مقاله ای که در پیش دارم...!
کمی مکث می کنم تا شاید مورچه خودش راهش را بکشد و برود پی کارش و 
من هم در پیشگاه دانای توس شرمنده نشوم. قلم بر زمین می گذارم و   صبر 
می کنم و به نظاره ی مورچه می نشینم. خیر! سخت جا خوش کرده است. 

   هیچ حرکتی نمی کند.  
از سمجی مور دانه کش لجم می گیرد.تصمیم می گیرم فوت محکمی بکنم 
ومورچه را به سویی پرتاب کنم؛ شاید جنایتش سبک تر باشد.ولی بعد فکر می 
کنم، فرقی نمی کند. یک نفس تند آدمیزاد برای ما یک نفس است اما برای 
مورچه مانند یک طوفان است. مجسم می کنم؛ همین اآلن که دارم پشت 
میزم با این فراغت کار می کنم اگر یکی از آن طوفان های  مهیب، ازآن سونامی 
های خانمان کن در بگیرد و سقف خانه را برده و خودم را هم به هوا پرتاب کند 
چه خواهد شد؟ آیا خشنود خواهم شد؟ در سرم   ضرب المثل   دیگری شکل 

 میگیرد: »آنچه به خود نمی پسندی به دیگران مپسند.«
 اصال تصمیم می گیرم فعال دست ازکار بکشم و به تماشای مورچه بپردازم. 
می روم حسابی در بحرش .از جایش تکان نمی خورد. گویی جادوی کلمه ی 
»میازار« را حس کرده است. انگار این کلمه  »میآزار« یک جزیره یا  »ارض« 
موعود است که جناب مورچه بعداز سیاحت این عالم وسرزدن به سرزمین های 
گوناگون به آن رسیده ودیگر پا ی رفتن به دیگر سرزمین ها را ندارد. خوشبختی 
آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. حاال چطوری باید به 
این مورچه حالی کنم که داداش این حرف ها همه اش خیالی ومجازیه. حتی 
اگر الیحه ی قانونی به سازمان ملل ببرند مبنی بر این که ازاین به بعد به فرمان 
شاعر بزرگ ایرانی فردوسی پاکزاد، هیچکس حق آزردن هیچ بنی مورچه ای را 
ندارد و کلیه ی افراد بشر، وجانوران ودرندگان و پرندگان وچرندگان هم آن را 
امضاء کنند، بازهم هیچ تأمینی وجود ندارد. تازه درخود شاهنامه برمخاطب 
این بیت، تور، نیز این بیت اثری نداشت. بیت درخواست ایرج از تور را بیان 
می کند. برادری که   تنها بدین خاطر که پدرش فریدون بهترین بخش گیتی، 
یعنی  ایران را به ایرج بخشیده است، بر او حسد می برد و می خواهد او را 
بکشد. ایرج حاضر است از سهم خود بگذرد ولی تور به او حمله می برد ودر این 
هنگام است که این بیت معروف از زبان ایرج شنیده می شود.  و با وجودآوردن 
این  معنا بازهم تور دلش به رحم نمی آید و برادر نازنین را می کشد. حاال تو 
مورچه فکر می کنی من تنها به خاطر این که روی کلمه ی میازار بست نشستی 
ازراندن تو صرف نظر می کنم؟ البد می خواهی اعتصاب غذا هم بکنی. حتما 
 حق درخواست روزنامه نگار وخبرنگار و گزارشگر رادیوتلویزیون هم داری!!!...

را  تا حق وحقوقش  انگارجد کرده که  افکار مرا می خواند،  انگار  برخدا.  پناه 
نگیرد وتا تأمین جانی ومالی نداشته باشد ازجای خود تکان نخورد.
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نوشین خورسندیان معرفی کتاب                   

شهرزاد سکوت
مختار پاکی

بهرام بیضایی در ویراستاری این کتاب، مختار پاکی را یاری نموده است.

مشخصه کتاب:
طرح روی جلد: تنگی قرمز رنگ، نشسته بر روی ترمه ی طاقچه گچ بری 

قدیمی
تعداد صفحات کتاب: 158 صفحه

انتشارات نیال – 1394
در باره ی نویسنده 

مختار پاکی در شیراز و در خانواده ای شلوغ متولد شد. تحصیالت دانشگاهی اش 
را در تهران، در دانشکده ی هنرهای زیبا، در رشته معماری  شروع کرد و از 
دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ فوق لیسانس گرفت. پایان نامه ی معماری اش 
موضوع  با  آکسفورد  تکنیک  پلی  دانشگاه  در  مهمان  دانشجوی  عنوان  به  را 
»بازسازی مناطق فاجعه زده« نوشت و بخش هایی از این نوشته را در نشریات 
زمینه ی  در  او  اِی  حرفه  های  فعالیت  کرد.  منتشر  اسکاندیناوی  دانشگاهی 
بازسازی و بهسازِی دبستان ها و دبیرستان ها و طراحی دو  معماری شامِل 
 1366 سال  از  پاکی  مختار  است.  بوده  روانی  و  جنگی  مجروحان  درمانگاه 
و  اروپایی  ایرانی،  نشریات  در  را  اش  فرهنگی  مقاالت  و  کوتاه  های  داستان 
امریکایی منتشر کرده است. او در سال 1375 فوق لیسانس دومش را در رشته 
ی داستان نویسی به زبان انگلیسی از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو دریافت 

کرد. مختار پاکی در کنار نویسندگی، به نقاشی و تدریس اشتغال دارد.

آثار منتشر شده ی مختار پاکی
میدان  ی  واقعه  بر  شرحی  کوتاه(؛  )رمان  من  و  لیال  )رمان(؛  مانا  شمایل 
احمدیه )داستان کوتاه(؛ پرنده ی آن سوی خلیج )داستان کوتاه(؛ مهرداد دشتی 
)داستان کوتاه(؛ نسیم ) نمایشنامه(؛ بازسازی مناطق زلزله زده و جنگ زده ی 
ایران )مقاله تحقیقی(؛ دوگانگی و خشونت در نقاشی مینیاتور ایرانی ) مقاله 

تحقیقی(؛ شهرزاد سکوت )رمان(

صفحه اول کتاب، خواننده را به خواندن داستان ترغیب می نماید و این نشان 
دهنده قلم توانا و جذاب نویسنده است. رمان شهرزاد سکوت در مکان معلوم 
– شهر شیراز – و در زمان مشخص – پنجشنبه ای در مهرماه 1370 – شکل 
ناهید است، زنی در آستانه  گرفته است. راوی داستان اول شخص و نامش 
چهل سالگی که هویتش با نقش هایش مشخص می گردد نه با نام واقعی اش. 
او را به خاطر مادر بودنش »ماماِن غالم«، و به خاطر همسر بودنش »خانِم 
کاووس« یا »زِن کاووس« یا »خانم آقای حسینی« یا »خانم خانه ی سیف« 
یا »زن آقا کفش فروشه« صدا می زنند. پیرترها او را »عروس ننه شمسی« یا 
»دختِر آقای کتابچی« می دانند. ناهید در افکارش خود را شهرزاد قصه گو می 
پندارد، چرا که روزگاری بازیگر تئاتر بوده و نقش شهرزاد قصه گو را اجرا کرده 
است. همسرش کاووس حسینی، که پانزده سال از او بزرگ تر است، اولین بار 
حین اجرای نقش شهرزاد دل به عشقش سپرده. زمان دراماتیک داستان یا 
بستر زمانی رمان حدود یک شبانه روز است، یعنی داستان یک روز از زندگی 
این خانواده را نشان می دهد. نویسنده در جهت احتراز از طوالنی شدن قصه، 
زمان واقعی را فشرده نموده و زمان داستانی بیش از چهل سال را در یک روز 
به تصویر می کشد. شهرزاد سکوت بیشتر تصویری است و این تصاویر اغلب در 

قالب گفتگو خود را نشان می دهند. 
یکی از نوشته کامال تصویری کتاب، این پاراگراف می باشد: »دِر سربومِک باالی 
پله ها را که باز کردم باِد مالیمی به صورتم خورد. بندهای رخت منظره ی شهر 
را خط خطی کرده بودند. شهر تا پای کوه کشیده شده بود. گنبدها و درخت 
ها و ساختمان های بلند تیره می زدند. کوه، مثل آدِم شکم گنده ای به پشت 
خوابیده بود. چراغ های هنوز روشن انگار که تنش را شمع آجین کرده بودند.«
نویسنده متبحر با استادی تمام خاک ایام را پس می زند تا ما را با گنج خالص 

آشنا سازد: »به گنِج خالص نزنی، خاک را اگر پس نزنی!«
این داستان قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم را دارد. ناهید و شوهرش کاووس، 
مادر  ننه شمسی  و  دارد،  سال  بیست  اکنون  که  خود  استثنایی  پسر  غالم  با 
بین  ای  کنند، خانه  زندگی می  نشسته سیف  فرو  و  قدیمی  در خانه  کاووس 
شاهچراغ و سید عالالدین حسین. خانه ای که شاه نشین، گنجه، پستو و حوِض 
ِگرد سنگی دارد، خانه ای که نقِش گل و مرغش را از زیر رنگ سفید دیوار می 
توان دید و گنبد کوشک در نزدیکی آن است. در پستوی خانه، بقچه سوزنی 

ترمه و چمدان چرمی نقره کوب جهاز ناهید 
دیده می شود، اما ناهید کفش پاشنه بلند 
بافت  رود.  می  بیرون  و  پوشد  می  ورنی 
قدیمی محله را تخریب کرده اند. شایعه 
ای هست که سیف زنش را کشته و خانه 
فروخته  کاووس  به  ارزان  قیمتی  به  را 
همان  از  خانه  و  شده،  ناپدید  خود  و 
زمان نشست کرده است. از قضا، روز 
سالمرگ نادر برادر ناهید است. برادری 
که گم و گور شده و تنها آدرس قبرش را به 
نامزدش ستاره داده اند. در این روز غالم به دستور مادربزرگش 

برای خرید آش از خانه بیرون می رود و ناگهان سر از باالی گنبد درمی آورد.  
همانند داستان های هزار و یک شب، همه شخصیت های این رمان داستانی 
در پشت سر دارند. غالم استثنایی است ولی نقاشی دوست دارد. ننه شمسی 
کاله گیس و دندان عاریه دارد. کاووس عضو هیئت امنای بین الحرمین است، 
شراب می نوشد و اهل دود و دم است. همسایه نقاش شان، تیمور هم اهل 
دود است. تیمور نقاشی زن نیمه برهنه ای بر روی کاشی کشیده که به ناهید 
بسیار شباهت دارد و آن را به غالم داده. ناهید مدتی است متوجه شده که 
فرزند دیگری را باردار است. تمام ناراحتی اش از این است که فرزند دوم نیز 
استثنایی باشد. ستاره به استثنایی بودن غالم شک دارد و همین شک، پرده 

از رازی بزرگ برمی دارد. 
مردی فراری همچون سایه به خانه آنها پناه می برد. ماموران درصدد دستگیری اش 
هستند. نرگس زن همسایه که صاحب آرایشگاه است، با پسر همسایه دیگر، 
خورشید خانم، رابطه مشکوک دارد. خورشید خانم ماموران را به خانه ناهید 
راهنمایی می کند. قطعا رمان آن چنان پرکشش هست که زمان فیزیکی که 

صرف خواندن آن می شود به کسری از روز برسد.
سطح  از  باالتر  خوانندگانی  برای  را  رمان  این  پاکی  مختار  رسد  می  نظر  به 

متوسط نوشته، خوانندگانی که با تئاتر و کتاب انس دارند.
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تعطیل، صبحانه  روزهای  طبق معمول 
با  و  میز می خورم  پشت  و  خانه  در  را 
تلفن دستی ام ور می روم، اول از همه 
فیس بوک. اولین پستی را که می بینم 
درگذشت  سالروز  بهمن،   24« نوشته: 
فروغ فرخزاد«، با عکسی از او، سیاه و 

سفید. دست ها را در موهایش برده، با گردنبندی بلند با مهره های درشت، و 
با لبخندی بیشتر بر چشم تا بر لب.

می خواهم غمگین شوم ولی نمی شوم. انگشتم را چند بار روی صفحه تلفن 
به باال و پایین می لغزانم تا پست های قبلی صفحه فیس بوک را چک کنم. به 

این شعر می رسم:
من

پری کوچک غمگینی را
می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبین
می نوازد آرام، آرام

پری کوچک غمگینی
که شب از یک بوسه می میرد

و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

... نه، غمگین  نمی شوم. هرگز برای زنی که با »تولدی  دیگر« جاودانی شد 
غمگین نمی شوم.

سکوت چیست، چیست، چیست ای یگانه ترین یار؟
سکوت چیست به جز حرف های ناگفته

من از گفتن می مانم، اما زبان گنجشکان
زبان زندگِی جمله های جاری جشن طبیعت ست.

زبان گنجشکان یعنی: بهار، برگ، بهار.
زبان گنجشکان یعنی: نسیم، عطر، نسیم.

زبان گنجشکان در کارخانه می میرد.

                    فروغ فرخزاد – از شعر »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«

تردید – آواز پیوسته ای است 
غوِک فرونشسته به یقین جهان

تا مرِگ رسته در کناره ی این مرداب را 
فرو پوشاند

و این چنین است که می گذرد
تردیدی از پی یقینی

شبی از پی روزی
تا مرگ را که بر حاشیه های زمان روییده 

فرو پوشاند و
اما مگر...

 ـ   دیگر نمی رود این قایق 
 ـ   یعنی برای همیشه؟

  ـ   و راه بازگشت؟
 ـ   نه نه...

غوکی نشسته بر کناره ی مرگ و
یقین جهان را

به تردید ـ آوازی پیوسته
بدل می کند.

                                                       »عادل بیابانگرد جوان«

بهمن ماه شاعران معاصر است، انگار. سیاوش کسرایی – شاعر، نقاش و از 
اعضای کانون نویسندگان ایران – نیز در 19 بهمن به جاودانگی پیوست. از او 
خاطرات بسیاری در کتاب های فارسی و ادبیات دوران تحصیل، از ابتدایی تا 
دبیرستان، برای من و هم سن و ساالن من به جا مانده است. »درخت« که 
با »تو قامت بلند تمنايي اي درخت!« شروع می شود و یا »آرش کمانگیر« از 
شعرهایی بودند که نام سیاوش کسرایی را در ذهنم نقش برجسته زدند. شعر 
»مست« او را گروه موسیقی نماد در آلبوم عصیان در تصنیفی به همین نام 

اجرا کرده اند که بسیار شنیدنی است.

مست 
من مستم

من مستم و میخانه پرستم
راهم منمایید
پایم بگشایید

وین جاِم جگرسوز مگیرید ز دستم.

می الله و باغم
می شمع و چراغم

می همدِم من، همنفسم، عطِر دماغم.

خوش رنگ، خوش آهنگ
لغزیده به جامم.

از تلخی طعِم وی اندیشه مدارید
گواراست به کامم.

در ساحِل این آتش
من غرِق گناهم

همراِه شما نیستم ای مردِم بتگر!
من نامه  سیاهم.

فریاِد رسا! در شِب گسترده پر و بال،
از آتِش اهریمِن بدخو، به امان دار!

هم ساغِر پر می
هم تاِک کهنسال.

کان تاِک زرافشان دهدم خوشه زرین
وین ساغِر لبریز

اندوه زداید زدلم با مِی دیرین.
با آنکه دِر میکده را باز ببستند

با آنکه سبوِی می ما را بشکستند
با آنکه گرفتند ز لب توبه و پیمانه ز دستم

با محتسِب شهر بگویید که هشدار!
هشدار که من مسِت می هر شبه هستم.

                                                     »سیاوش کسرایی«

رقصیده ام
من در جهان، از خود جهان، آتشفشاْن رقصیده ام

هر ذّره ام خورشید سان، در آسماْن رقصیده ام
دستاْن دو باِل ُشعله ور، بر آسمان افشاندْه َپر
ذّره زمینم در نظر، صد کهکشان رقصیده ام

در خلوِت روشْن روان، صد کهکشان در زیِر ران
بر َرخِش خاموشم زبان، در بیکران رقصیده ام

عشقی ِخَرْد سوِز جنون، جانی خطْر زی تا کنون
هر شعِر من جوشد ز خون، آتْش به جان رقصیده ام

گردآوری از سعید نوری بوشهری
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دستی َنه بر ُپشتم دمی، َنْز مردمی، َنْز ُرستمی
موجی میان ُقلزمی، مرِگ روان رقصیده ام

تیری رها از چّله ام، کمتر هدف: آن قّله ام –
َمرزی که خواهد ِمّله ام، رنگین کمان رقصیده ام

در دیده جاْن تیِر ِگْز، َجر َجر چه باراِن َرَجز
همچون درخِت اشْک، از باِد خزان رقصیده ام
عارف! بگو از ماجرا، ِشعرت چو می خوانم چرا

موجی َبَرد با خود مرا، بینم کزان رقصیده ام
                                                          »عباس عارف«

به آغاز فصل بهار و نوروز چیزی نمانده است. شاعران بشارت دهندگان بهار 
و زندگی هستند. میهمان سیاوش کسرایی می شویم با شعر »بهار می شود«.

بهار می شود
یکی دو روز دیگر از پگاه

چو چشم باز می کنی
زمانه زیر و رو

زمینه پرنگار می شود

زمین شکاف می خورد
به دشت سبزه می زند

هر آنچه مانده بود زیر خاک
هر آنچه خفته بود زیر برف

جوان و شسته رفته آشکار می شود

به تاج کوه
ز گرمی  نگاه آفتاب

بلور برف آب می شود

دهان دره ها
پر از سرود چشمه سار می شود

نسیم هرزه پو
ز روی الله های کوه
کنار النه های کبک

فراز خارهای هفت رنگ
نفس زنان و خسته می رسد
غریق موج کشتزار می شود

گروه گله های ابر
ز هر کناره می رسد
به هر کرانه می دود

به روی جلگه ها غبار می شود
 

در این بهار آه …!
چه یادها

چه حرف های نا تمام
دل پر آرزو

چو شاخ پر شکوفه باردار می شود

نگار من
امید نوبهار من

لبی به خنده باز کن
ببین چگونه از گلی

خزان باغ ما بهار می شود
                                                     »سیاوش کسرایی«
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بهار
بچه ها، بهار

گلها وا شدند.
برفها پا شدند

از روی سبزه ها
از روی کوهسار

            بچه ها بهار!
داره رو درخت

کی خونه به گوش:
»پوستین را بکن،

قبا را بپوش.«
      بیدار شو، بیدار

            بچه ها بهار!
دارند می روند، 
دارند می پرند،

زنبور از لونه
بابا از خونه

همه پی کار، 
             بچه ها بهار!

                       نیما یوشیج 

در مطب دکتر

بیمار: آقای دکتر، این درست است که می گویند هویج برای دید چشم خوب 
است؟

چشم پزشک: باید راست باشد، برای اینکه تا حاال خرگوشی ندیده ام که 
عینک زده باشد.

 
دندانپزشک: پسر جان، این قدر داد و فریاد نکن. من هنوز حتی به دندان 

های تو دست هم نزده ام.
پسر بچه: این را می دانم، آقای دکتر، ولی پایم زیر پای شماست.

پزشک: پیش از اینکه پیش من بیایید، پیش دکتر دیگری هم رفته بودید؟
بیمار: نه آقای دکتر. فقط پیش دکتر داروساز سر کوچه مان رفته بودم.

پزشک: خوب، راهنمایی احمقانه او درباره بیماری شما چه بود؟
بیمار: نشانی مطب شما را داد و گفت که پیش شما بیایم.

بیمار: آقای دکتر، من یک وضع غیرعادی پیدا کرده ام. همه چیز را فراموش 
می کنم.

پزشک: از چه وقت به چنین وضعی غیر عادی مبتال شده اید؟
بیمار: از چه وقت به کدام وضع غیرعادی مبتال شده ام؟

   

   
Helping Street Children of Tehran 
Dear Parents and Students: 
We reported in the previous issue of Peyk that at ISSD we had 
started a fundraising program aiming street children of Tehran. 
This campaign was a part of a larger campaign by our sister orga-
nization Dollar a Month Fund (DMF) who are pledging to support 
at least 200 of these children  for the entire year. DMF Provided 
small boxes for students for collecting money. Students at each 
classroom chose a name of a famous Iranian Poet for their team 
and competition started. We are glad to announce that a total of 
$2,200 was raised. Among which team Shamlu (Mrs Hashemi’s 
class in Branch 2)was the winner among 20 teams with a total of 
$529.  The individual winners were Eli Ezami $520, Parisa Maza-
rei  $150 and makan Farahani $144.  These students will be recog-
nized in our Nowruz event. 
We sincerely thank all parents and students who participated in 
this project.   

To the Students, Faculty and Staff 
of the Iranian School of San Diego
With profound gratitude to those of you that so far have partici-
pated in partnership for our “Project 200”.  To date, your efforts 
have added sponsorship of 8 more children to our list. 
Thank you, thank you, thank you - we are so proud of you and your 
generous support of this vital project.
We are now more than half way (105 students) toward our spon-
sorship of 200 children in the labor force of Tehran.
Our warm and best wishes for you and your loved ones for the 
New Year ahead.

Board of Directors
www.dmfund.org

Our Mission
200-250 Students
Age 6-16

105 students have 
been sponsored 
(as of Feb. 2016)

Parenting Seminar at ISSD by Dr. Nakhshab
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هابیل و قابیل
 

خوانندگان گرامی،
همان طور که در شماره های قبل به اطالع رسید این صفحه را اختصاص داده 
ایم به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام های هابیل و قابیل. این دو 
برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در یک 
خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند، نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف 
یکدیگر دارند. از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه 
نظرات خود را بگویند. ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم و 
قضاوت را به عهده شما می گذاریم. اگر خوانندگان گرامی نظراتی به طرفداری 
یا مخالفت با هر یک دارند می توانند این نظرات را، از طریق فرستادن ایمیل به 
آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار در رابطه با »انتخابات« است.

   
قابیل: چی شده؟ چرا این قدر شنگولی؟ نکته از مرگ اسکولیا این قدر شادی؟

   
هابیل: آره شادم. البته مرگ اسکولیا هم درش بی تاثیر نیست. هرچند همیشه 
بهمون گفتن نباید از مرگ کسی شاد شد ولی به نظر من نبودن بعضی ها از 
بودنشون خیلی بهتره. از جمله همین آقای آنتونن اسکالیا که آدم خطرناکی 
بود. اون ایدئولوگ راست افراطی در دادگاه عالی بود. به خاطر افکار و عقاید 
مذهبی و سیاسی اون حق میلیون ها نفر زیر پا گذاشته شده. قوانین خیلی 
مخربی به وسیله او از این دادگاه بیرون اومد که اثراتش سال ها بعد از رفتنش 
هم می مونه. حاال دیگه راست ها از اکثریت افتادن و اوباما باید جایگزین اونو 
تعیین کنه. هرچند رییس سنا و همه کاندیداهای جمهوریخواه می خوان جلوی 
این کار رو بگیرن. باید دید چی می شه. ولی شادی من به قبل از اعالم فوت 
اسکالیا برمی گرده. باور کن فکر نمی کردم که در زمان حیات ما کسی برای 
ریاست جمهوری آمریکا کاندیدا بشه که به طور غنی مترقی باشه و خودش رو 
هم سوسیال دمکرات بدونه و نه تنها مردم ازش رم نکنن بلکه این همه طرفدار 

به خصوص توی جوونا پیدا کنه. این شادی نداره؟
   

قابیل: من فکر می کردم تو واقع بین تر از اینا باشی و با این شعارهای الکی و تو 
خالی فریب نخوری. آخه مگه بچه ای؟ مگه می شه توی آمریکا یعنی بزرگترین 
قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دنیا یه سوسیالیست سرکار بیاد؟ مگه این 
سیستم اجازه می ده؟ می بینی که طرفدارای سندرز هم همه جوونان، یعنی 
رییس  بذارن  اونو  ممکنه  محاله  شناسن.  نمی  رو  سیستم  و  ان  احساساتی 
مراکز  و همه  کلیسا  نظامی،  ماشین  تو  قول  به  و  استریت  وال  بشه.  جمهور 
و  لیبرالیسم  از  قدر  این  که  حاال  کردم  می  فکر  ایستن.  وامی  جلوش  قدرت 
دمکراتیسم دم می زنی اقال طرفدر هیلری بشی نه سندرز. هیچ فکر کردی این 
طرح هایی که اون داره، مثال هزینه کالج مجانی و بهداشت مجانی رو از کجا 
می خواد بده؟ حاال اون جوون و دانشجو احساساتی می شه و به طور عکس 
العملی از اون حمایت می کنه ولی امثال تو که حالیشونه چرا تو رویا زندگی می 
کنن. به نظر من این یه تبه! همون طور که ترامپ از اون ور این تب رو ایجاد 
کرده. مردم از سیستم ناامید و ناراضی ان. واسه همین عکس العملی کار می 

کنن. هرچی که با سیستم و وضع موجود مخالفه رو دوس دارن.

ولی  العمله.  عکس  اینم  و  ان  ناراضی  موجود  سیستم  از  مردم  آره  هابیل: 
این  همه.  ضد  و  متفاوت  کامال  موضع  دو  از  نارضایتی  و  العمل  عکس  این 
اشتباهیه که اکثر این خبرگزاری ها و این به اصطالح »متخصصین« می کنن. 
نارضایتی داریم تا نارضایتی! طرفدارای ترامپ و کروز و امثالهم از این ناراضی 
ان که چرا ابورشن هنوز غیرقانونی نشده. چرا ِگی ها می تونن ازدواج کنن. چرا می 
خوان اسلحه رو کنترل کنن، چرا »خدا« قاطی همه مسایل نیس و چرا یه 
سیاهپوست رییس جمهور کشور خدا داده شون شده. از این ور مردم ناراضی 
ان که وال استریت این قدر قدرت داره. و این که چرا اختالف طبقاتی اینقدر 
زیاده. از این ناراحتن که بیلیونرها می خوان رییس جمهور آینده رو تعیین کنن. 
که چرا هشت ساله جمهوریخواه ها توی کنگره جلوی اکثر رفورم ها و قوانین 

رو که به نفع مردم و به نفع محیط زیست بوده گرفتن، که چرا ایدئولوگ های 
راست سوپریم کورت جلوی تحوالت به نفع مردم رو می گیره. از این نارحتن که 
چرا این همه توی این کشور زندونی هست، چرا مساله نژادی نه تنها حل نشده 
بلکه گسترش هم پیدا کرده، چرا مساله مهاجرت که به راحتی هم قابل اصالح 
هست رو جلوش وایستادن، و خیلی مسایل دیگه. اینا از دو موضع کامال متضاد 

به اوضاع نگاه می کنن و راه حل هاشون هم هیچ ربطی بهم ندارن.
   

قابیل: به فرض این که اینام که تو می گی درس باشه، ولی با عکس العمل که 
نمی شه حکومت کرد. رییس جمهور و دولت باید خدمتگزار همه مردم باشن. 
باید حد وسطی وجود داشته باشه.  با شعار که نمی شه کشورداری کرد. نه اینایی 
که اینوری ها می خوان قابل اجراس و نه تاریخ رو می شه به عقب برگردوند. تو 
خودت بهتر می دونی که کشور آمریکا درسته که به ظاهر قوی ترین و پیشرفته 
ترین کشور از لحاظ اقتصادیه ولی بیش تر از 18 تریلیون دالر زیر قرضه. حاال ایده 
کالج مجانی برای همه شاید خیلی قشنگ باشه ولی پولش از کجا می آد؟ به 
فرض که بخوان بهداشت رو مث مدی کر شامل همه مردم کنن و یک سیستم 
یک شکل ایجاد کنن، هزینه اونو از کجا می آرن. ببین رویا ارزونه و خرج نداره 
ولی واقعیت با رویا فرق داره. به نظر من کاندیداهای میانه رو واقع بین شانس 
بیشتری دارن که با این مشکالت برخورد کنن و مسئوالنه حکومت کنن. کسایی 
که تجربه اجرایی داشتن، یعنی اقال فرماندار یه ایالت بودن، کسایی مث کی سیک 
فرماندار اوهایو یا جب بوش که فرماندار فلوریدا بوده توانایی بیشتری دارن که 
بتونن کشور رو سرو سامون بدن. به نظر من حتی کسی مثه هیلری کلینتون هم، 

هرچند اصلن ازش خوشم نمی آد، بهتر از سندرزه.
   

هابیل: خب خوشحالم که این قطبی شدن اوضاع سیاسی طوری شده که تو 
آیا واقعا فکر می کنی کسایی مثل کی سیک و  به هیلری هم راضی هستی! 
بوش اصلن شانس اینو دارن که خودنمایی کنن. البته من با هیچ کدوم موافق 
نیستم و هردوشون رو آلوده سوپر پک ها و برادران کوک می دونم. ولی به نظر 
من بهترین پدیده ای که برای جمهوریخواه ها اتفاق افتاد ترامپه و من شخصا 
دلم می خواد اون کاندیدای نهایی بشه. و اما در مورد رویا و واقعیت: من هم 
همه  این  که  نداشتم  امیدی  کرد  رو شروع  کمپین خودش  که سندرز  اوایلی 
محبوب بشه و هیلری رو – که هم اسم داشت هم پول و هم پشتیبانی حزب 
– به موضع دفاعی بندازه. من فکر می کردم بودن سندرز و عقایدش باعث می 
شه که هیلری به چپ کشیده بشه و مجبور بشه از وال استریت و ساختار میانه 
حزب دمکرات فاصله بگیره و به سمت اقشار محروم، اقلیت ها و طبقه متوسط 
کشیده بشه. تا حاال این پیش بینی درست بوده ولی از اینم فراتر رفته. برگردیم 
به این که آیا این رویاها قابل تحقق هست یا نه. اقتصاد دانی مترقی مثل رابرت 
تامین  قابل  بهداشت  و  کالج  های  هزینه  که  معتقدن  کروگمن  پاول  و  رایش 
هستند و به کسر بودجه و قرض کشور اضافه نمی کنن. در مورد کالج، اضافه 
کردن درصد کوچکی مالیات به تبادالت سهام این هزینه را تامین می کنه. یعنی 
از هر دست به دست شدن سهام درصد کوچکی مالیات گرفته بشه. این مالیاتیه 
فرانسه،  انگلستان،  مثل  دیگه  پیشرفته  کشورهای  از  خیلی  استریت.  وال  به 
سوئد هم همین مالیات رو دارن. در مورد بهداشت هم که در آمریکا گرونترین 
شه، با دور زدن کمپانی های بیمه و با کنترل قیمت دارو و وسایل بهداشتی 

کامال هزینه اش تامین خواهد شد تازه ارزون تر هم خواهد بود.
   

قابیل: واقعا فکر می کنی وال استریت و شرکت های بیمه اجازه بدن این تئوری 
ها عملی بشه. حتی اگه سندرز هم به فرض محال رییس جمهور بشه، کنگره 
چی؟ سوپریم کورت چی؟ اون چنان گرهی به کار بخوره که بیا و ببین. به نظر من 
همون طور که ترامپ قابل انتخاب شدن نیس، سندرز هم که نقطه مقابل اونه 
انتخاب شدنی نیس. پیش بینی من اینه که انتخابات می شه بین کی سیک یا 
بوش و از اون طرف هم هیلری کلینتون. البته خب دلم می خواد جمهوریخواه ها 

انتخابات
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برنده شن. شاید برات جالب باشه که اولین باره که نمی دونم به کی رای می خوام 
بدم. البته می دونم که به کی رای نمی دم. از اینم مطمئنم که ترکیب کنگره 
عوض نخواهد شد و دست ما باقی می مونه و با رییس جمهور جمهوریخواه دیگه 

کارها رو به  راه می شه و مملکت از این بن بست بیرون می آد.
   

یه  به  مردم  این  محاله  گفتی  می  پیش  سال  هشت  باشه  یادت  اگه  هابیل: 
سیاهپوست، اونم مترقی رای بدن. دیدی که نه یک بار بلکه دوبار بهش رای 
دادن. این بار هم بهت ثابت می شه که دوباره اشتباه کردی. تو مردم رو دست 
کم می گیری. هنوز هفت هشت ماه تا انتخابات مونده و خیلی چیزا می تونه 
خوشحال.  و  ام  راضی  ره  می  پیش  داره  که  روندی  از  من  ولی  بشه.  عوض 
خوشحال از این شکافی که تو جمهوریخواه ها افتاده. خوشحال از این که این 
قدر به قول معروف آش شور شده که آشپز هم خودش فهمیده. این که بخش 
مهمی از حزب جمهوریخواه حساب خودشون رو از پدیده هایی مث ترامپ و 
از هر کاندیدايی که حزب تعیین کرده  پارچه  کروز جدا کردن. قبال همه یک 
بود حمایت می کردن، فقط به ضم این که طرف جمهوریخواهه بهش رای می 
دادن. خوشحالم از این که سوپرپک ها کاری از پیش نبردن، از این که برادران 
کک با صرف نزدیک یک بیلیون دالر و یا ملیون ها دالر شلتون ادلسن راه به 
جایی نبردن. ترامپ این مبادالت رو به هم زد. اینا همه به نفع مردمه. دشمن 
بالهت و حماقت آگاهیه. سندرز از این طرف پرچمدار این آگاهی دادن شده. 
به  که  هایی  پول  متوسط  دونه.  نمی  بزرگ  های  پول  مدیون  رو  اون خودش 
کمپین اون کمک می کنه زیر سی دالره. خوشحالم که خیلی از دمکرات ها 
فقط به خاطر یه کاندیدای زن چشم بسته از اون حمایت نمی کنن، این که 
هشتاد درصد زنای زیر سی سال از سندرز حمایت کردن. اینا نشونگر اینه که 

مردم آگاهن و آگاه تر هم می شن. این خوشحالی نداره؟
   

سریع  خیلی  مردم  نکن.  قضاوت  زود  مونده.  ماه  هشت  هفت  آره،  قابیل: 
تروریستی دیگه  کار  یه  اونا  ایادی  یا  و  کافیه داعش  نظرشون عوض می شه. 
بکنن. نظر مردم آنا عوض می شه و به کسی رای می دن که بتونه امنیت اونارو 
تامین کنه. از اآلن تا نوامبر هزار اتفاق ممکنه بیافته که شماها از رویا بیاین 

بیرون و به زمین سفت بچسبید.

 

 در حاشیه هابیل و قابیل 

همه آن هایی که به طور مداوم دنبال کننده مطالب مجله پیک هستند بی 
شک هربار به مناظره و گفتگوهای جدل مآبانه دو برادر خیالی  ـ در عین 
حال به شدت واقعیـ   هابیل و قابیل برخورده اند و  چون نگارنده از دغدغه 
های دو برادر که در اصل نماد و نماینده ای از طرفداران دو حزب سیاسی 
اصلی جامعه ایاالت متحده آمریکا ـ  دموکرات ها و جمهوریخواهان ـ  لذت 

وافی  و استفاده کافی برده اند. 
با توجه به این که قدرت همواره در حال جابجایی میان این دو حزب بوده و 
نیز این که نقش ایاالت متحده در صحنه جهانی را نمی توان نادیده گرفت 
و رئیس جمهور این کشور همواره از میان این دو حزب انتخاب می شود، و 
مهم تر از همه با در نظر گرفتن آغاز شمارش معکوس برای انتخاب رئیس 
جمهور بعدی و داغ بودن تنور تبلیغات کاندیداهای دوحزب، گفتگوهای 
این دو برادر در هر شماره جالب تر  شده و چون با زبان ساده و قابل فهم 
بیان برای خواننده ی معمولی که قاعدتا ساکن این کشور بوده اما لزومأ از 
سواد و یا درک سیاسی خیلی باالیی جهت تفکیک اهداف و عقاید این دو 
حزب و طرفدارانش ازهم نیست  ـ  باز هم همچون نگارنده  ـ  بسی مفید 

واقع می گردد.
در حقیقت این دو برادر تداعی کننده  گفتگوهای جاری این روزها در اتاق 
نشیمن خانه هزاران  مهاجر آمریکایی هستند که با بیانی شیوا و بعضا طنز 
آلود  دیدگاه ها و اهداف هر یک از  احزاب مذکور را از زوایای مختلف مورد 

بررسی قرار داده  و با یکدیگر مقایسه می کنند. 
گرچه گاهی میان برادر دموکرات که از نظر ايدئولوژی سياسی به »ليبراليسم 
مدرن« باوردارد و طرفدار آزادی های مدنی در همه زمينه هاست با برادر 
دیگر که متمایل به مشی محافظه کاران جمهوریخواه است و راستگرا و 
ارزش های سنتی ، بحث در می گیرد ـ که  تا حدودی طرفدار مذهب و 
اساسا مقصود این سلسله مباحثات همین بوده که چه به ظرافت در قالب 
محاوره ای ملموس گنجانده می گردد ـ  اما آنچه مشهود است این است 
که دو برادر در خیلی از موارد با هم موافقند و اختالفشان صرفا در نتیجه 
گیری ها است، وگرنه هردو به نوعی طرفدار عدالت اجتماعی و افزايش رفاه 

طبقات محروم تر جامعه هستند، منتهی از دو دیدگاه متفاوت.
و  مسائل  به  پرداختن  ها،  گفتمان  سلسله  این  در  توجه  جالب  ی  نکته 
جایگاه مهاجران در این احزاب است. این دو بارها در خالل گفتگوهایشان 
اشاره به مهاجر بودن خودشان کرده اند و به مشکالت موجود در جامعه 

برای این طیف وسیع پرداخته اند. 
نگارنده معتقد است علیرغم جاری بودن این مباحثات در بستر بیطرفانه و 
مساوی و نقادانه بر هر دو حزب، هردو برادر بیشتر به تفکرات دموکرات ها 
تمایل دارند. چه می دانیم که دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، هم در 
ساختار و هم در نگرش با هم تفاوت عمده دارند. ساختار قدرت در حزب 
دموکرات از پایین به باالست؛ به همین علت دموکرات ها، حتی زمانی که 
قدرت را در دست دارند، نگرشی انتقادی واصالح گرانه به مسایل دارند 
بندی می شود. هم چنین  این دسته مسائل طبقه  در  نیز  مهاجرت  که 
ساختار حزب دموکرات باز و آشتی جویانه است، در حالی که ساختار حزب 
جمهوریخواه بسته و مبتنی بر مقابله است. پس این تمایل و تفکرهابیل و 

قابیل منطقی به نظر رسیده و قابل قبول است.
کوتاه سخن آن که برادران هابیل و قابیل زبان گویای مهاجران نسل اول 
و دوم و ای بسا سوم ـ نه تنها در کالیفرنیا، بلکه در هر کجای این کشور 
پهناورـ  هستند و خواندن دیدگاه هایشان این تصور را به ذهن متبادر می کند 
احوال  و  اوضاع  نگران  اقوام  با  تعطیل  روز  در  و  که در جمعی خانوادگی 
جامعه و تب انتخابات به تبادل افکار و آرا مشغولید، ممکن است عقاید و 

مشی سیاسی یکدیگر را خیلی نپسندید، اما در نهایت برادرید! 
 

                                                                  ملوس مشتاق شهمیری 
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برايمان آشنا است. آنها خبر ندارند كه تنها در سال ٢٠١5 حدود هزار و دویست 
نفر در آمريكا به دست پليس كشته شده اند. تعداد سياهان كشته شده دو برابر 
بقيه است. از هر ده نفر كشته يكی شان از بيمارى روحى رنج می برده. اهالى 
كاليفرنیا هم نمی دانند كه تعداد قتل ها در ايالت محل اقامت شان بيش از 
ساير ايالت هاست. اين را هم نمی دانند كه تعداد زندان هاى كشور بيش از 
شمار دانشگاه هاى آن است. از همه اين ارقام تكان دهنده تر اين است كه 
طبق آمار اف بى آى هفته اى دو سياه پوست بيگناه زن، مرد، يا كودك به دست 
پليس كشته می شوند. اين رقم برابر است با تعداد سياه پوستانى كه در اوائل 
قرن بيستم بدون محاكمه و اغلب بدون اين كه مرتكب جرمى شده باشند در 
كوچه و خيابان و در انظار عمومى به دار آويخته می شدند. در همان زمان بود 
كه دبليو اى بى دوبوا اختالف نژادى را مشكل قرن خواند و كشورى را كه در 
آن متولد شده بود ترك كرد و به آفريقا رفت و در همان جا در گذشت. به كالس 
نزديك می شد. با خود زير لب گفت: »كابوس نژادپرستى كه ملكم و مارتين 
فقط  پابرجاست،  و  زنده  همچنان  گذاشتند  آن  با  مبارزه  سر  بر  را  عمرشان 
صورتش تغيير كرده است.« غرق بود در اين افكار كه خود را جلوى در ورودى 
كالس ديد. وارد شد و بر خالف رسم هميشگی اش كه با سالم و سخنان گرم 
و دوستانه روزمره شروع می كرد، پرسيد: »چند نفر از شما ليوپولد دوم را می 
شناسيد؟« دانشجويان همه ساكت بودند. هيچكس دستش را باال نبرد. ادامه 
داد: »هيتلر را چند نفرتان می شناسيد؟« همه كالس دست هاشان را باال 
بردند. گفت: »ليوپولد دوم  شاه بلژيك را می گويم كه دراواخر قرن 
نونزدهم به پادشاهى رسيد« باز هم كسى دستش را 
بلند نكرد. هيچكدام شان.  چند نفرشان متعجب 
نمود،  می  مربوط  نا  برايشان  كه  هایی  سئوال  از 
تقريبا هم صدا پرسيدند: »استاد، خبر تبرئه جرج 
زيمرمن را شنيديد؟« انتظار اين سئوال را الاقل از 
چند تايشان داشت. گفت: »بله، شنيده ام.« مكث 
معنادارى كرد و گفت: »به همين جهت بحث امروز 
كالس را با اين سئوال شروع می كنم. لطفا در باره آن 
را اين  فكر كنيد و مطلب كوتاهى بنويسيد.«  موضوع 
گونه طرح كرد: »ليوپولد بين سال هاى ١٨٨5 تا ١٩٠٨ 
حداقل جان ده تا پانزده ميليون كنگويى را گرفت. به چه 
مطلب چيزى  اين  باب  در  تاريخ  درسى  هاى  كتاب  دليل 
با توجه  اند؟« دانشجويان  يا بسيار كم نوشته  اند  ننوشته 
داد:»  ادامه  او  بودند.  رفته  فرو  فكر  در  و  دادند  گوش می 
اين واقعه خونبار، و بى اهميت انگاردن آن با جنبش ملكم 

چه  مارتين  ارتباطى دارد؟«  »نوشته تان را با جواب به اين سئوال تمام و 
در  پيش  پنجاه سال  بالديون  كه جيمز  آنچه  كه  داريد  را  اين  اميد  آيا  كنيد: 
كتاب »بعد از اين آتش«    غير ممكن خواند در قرن بيست و يكم به ممكن بدل 
شود؟« كالس مشغول نوشتن شد  . سئوال ها را روى تخته نوشت و در بيم و 

اميد سرش را در كتابى فرو برد.

بیم امید 
از بهار داوری

دانشگاه سن ديگو  

                                                   
از پله ها پايين آمد. به دنبال تلفنش می گشت. ديرش شده بود. تلفن را روى 
ميز آشپزخانه البالى كتاب و دفترهايش پيدا كرد. چشمش كه به صفحه تلفن 
افتاد ناخودآگاه  با صداى بلند گفت: »نه، باورم نمي شود«. خبر از نيويورك 
باور كند كسى كه  توانست  تبرئه شد«. چطور می  زيمرمن  بود: »جرج  تايمز 
مامور تأمين امنيت محله بوده نوجوان ١4 ساله، تريوان مارتين را كه در يک 
دستش اسكيترز و در دست ديگرش پپسى است بكشد و به اين سادگى تبرئه 
اخبار  اين  خواندن  از  بود!  شده  اعالم  دارش  كاله  ژاكت  اصلى  مقصر  شود. 
شگفت زده بود. لب هايش را به هم فشرده بود و سرش با تكان ماليمى از اين 
سو به آن سو می رفت. كليد ماشين را برداشت. ديرش شده بود. پيدا كردن 
جاى پارك بعد از ساعت هفت و نیم صبح مكافات بود. توی ماشين كه نشست 
راديو را روشن كرد.  ان پى ار تحليل و تفسيرهاى مربوط به خبر تبرئه جرج 
زيمرمن را پخش می كرد.  در انبوه نظرات حتى كسانى كه از اين واقعه پريشان 
بودند آن را يك مورد استثنايى و غير معمول می شمردند. نزديك بود از خروجى 
رد شود، ويراژى داد جلوى ماشين بغلى و دستش را به رسم عذرخواهى و تشكر 
باال آورد. گويا آن راننده ديگر هم به اين خبر مخوف گوش می داد. او هم شاید 

از سر همدردى لبخند مغمومى زد و سرى تكان داد.
بقيه راه زود طى شد. ده دقيقه وقت داشت جايى براى پارك ماشين پيدا كند، 

طرف به اطاق كارش برود، كتاب هايش را بردارد و به كالس درسش كه  در 
ديگر دانشگاه بود برسد. بحث آن روز در مورد تعامل ميان روش هاى 
مبارزاتى ملكم اكس و مارتين لوتر كينگ بود. با خود فكر كرد كه 
بيش از صد و پنجاه سال از امضاى اعالميه آزادى بردگان توسط 
سياهپوست  انسان  ميليون  چهار  است.  گذشته  لينكلن  ابراهام 
بيش از دو قرن به بردگى گرفته شدند. ميليون ها نفر ديگر از 
بودند،  شده  كشيده  زنجير  به  كشتى  هزاران  بطن  در  كه  آنها 
در  به  سالم  جان  آمريكا  سواحل  به  آفريقا  از  انتقال  سير  در 
نبردند. رونق و پيشرفت دنياى جديد مديون كار طاقت فرساى 
كسانى بود كه سفر نافرجام را از پس گذرانده بودند.  تنباكو، 
پنبه، برنج، كائوچو، و محصوالت ديگر عجين بود با پوست 
و خون و استخوانشان. فكر كرد به يك قرن قبل از اعالميه 
آزادى بردگان، به آن زمان كه صد هزار سياهپوست قربانى 
كبير  بريتانياى  علیه  آمريكا  طلبانه  استقالل  هاى  جنگ 
شده بودند.  به آن روزهايى كه حدود چهل هزار نفرشان 
جان خود را در جنگ هاى داخلى آمريكا از دست داده 

بودند. اين فجايع بود كه مبارزات مارتين و ملكم را براى رسيدن به 
برابرى مدنى شهروندان آمريكا اعم از سياه و سفيد رقم زده بود. با اين كه هر 
دو جانشان را در اين راه دادند، اميدهايشان براى آينده سياهپوستان در اياالت 
متحده امريكا هنوز تا برآورده شدن فاصله اى زياد دارد. يادش آمد كه وقتى 
خيلى كوچك بود. محمد على را در تلويزيون ديده بود كه می گفت اسمش را 
عوض كرده و دينش را هم. يادش آمد كه می گفت بعد از پيروزى در المپيك بر 
رقباى روس و لهستانى و گرفتن مدال طال به رستورانى در شهر خود رفته بود. 
جلوى پيشخوان نشسته بود و غذا سفارش داده بود. صاحب كافه از دور به زنى 
كه برايش كار می كرد اشاره كرده بود و زن به  محمد على گفته بود: »ما براى 
سياهپوستان غذا سرو نمی كنيم.«  قهرمان مشت زنى جهان را از آنجا بيرون 
كرده بودند. اينها همه از ذهنش می گذشت. يادش آمد كه در نوامبر ٢٠٠٨ 
رياست  انتخاباتى  رقابت هاى  اوباما در  باراك حسين  با شنيدن خبر موفقيت 
اشك  همه  كه  مرد  و  زن  از  جمعى  ميان  در  و  بود  تركيده  بغضش  جمهورى 
شوق می ريختند با بهت اين رأى و انتخاب ملت را تحولى بزرگ در تاريخ اين 
كشور شمرده بود. فكر كرد كه چه غم انگيز و عجيب است كه حتى در دوران 
رياست جمهورى اوباما هم مردان و زنان و كودكان سياه به جرم بازى با تفنگ 
پالستيكی، عبور از خيابان، خريد در مغازه در حال حمل يك قلم، فروش سيگار 
در خيابان ها و كوچه هايشان كشته می شوند. قاتالن اينها مجريان قانون و 
استثنا  يك  تريوان  كه  دانست  نمی  روز  آن  هستند.  امنيت  برقرارى  مأموران 
نيست. نمی دانست كه اسامى قربانيان ديگرى هم در صدر خبرهاى سالى كه 
در پى بود ورد زبان مردم می شود: مايكل براون، اريك گارنر، تنيشا اندرسون، 
فردى گرى، تمير رايس. ولى افسوس كه بسيارى از مردم يا نمی دانند يا نمی 
اسم هايشان  نفرى هستند كه  قربانيان فقط چند  اين  باور كنند كه  خواهند 

davary@sandiego.edu
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www.pccus.org

                   نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود
                       نظرات مطرح شده در مقاالت، الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.

                      و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
                       با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

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

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری برای 
نشریه آینده )شماره 163( مبادرت 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

         www.iasfund.org)858( 552تلفن  9355 ـ   

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(

Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA  92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

بازار خیریه نوروزی یکشنبه 6 مارچ 2016 در مدرسه ایرانیان از ساعت 10 
صبح تا 1 بعد از ظهر    9355 ـ 552 ـ 858

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین:  6232  ـ

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

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

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )858(

www.mehrganfoundation.org   

خانه ایران: )IRAN( 4726 ـ232 )619(
یکشنبه ها از ساعت 12 تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک 

روز ایران یکشنبه 27 مارچ 2016 بلبوا پارک از ساعت 11 صبح تا 5 بعد از ظهر

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  619.232.7931

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

داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه                

شبکه ایرانی ـ  آمریکایی علوم زیستی 
  www.ialsn.org

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 
Top Gun St. #7، San Diego، CA  92121 6790 آدرس مرکز ایرانیان:

جشن نوروزی
شنبه 5 مارچ 2016 کانون فرهنگی ایرانیان و انجمن متخصصین ایرانی 

سن دیگو به پیشواز نوروز می روند  از ساعت 6 بعد از ظهر تا نیمه شب
The westin San Diego Gaslamp Quarter
910 Broadway Cir, San Diego, CA  92101

برای اطالعات بیشتر با دفتر کانون فرهنگی 9355 ـ 552 ـ 858 تماس حاصل فرمایید. 

چهار شنبه سوری: سه شنبه 15 مارچ 2016 
NTC Parkاز ساعت 10 ـ 7 بعد از ظهر در 

2455 Cushing Rd, San Diego, CA  92106

سیزده بدر: یکشنبه 3 آوریل 2016 از ساعت 6 ـ 1 بعد از ظهر در
Location: NTC Park
2455 Cushing Rd, San Diego, CA  92106

ُجنگ فرهنگی 
دومین جمعه هر ماه  در ساعت  7:30 شب در مرکز ایرانیان

11 مارس و 8 آوریل ساعت 7:30شب

گروه فیلم و گفتگو
 اولین یکشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان، ساعت 5:30 بعد از ظهر  در محل مرکز ایرانیان 

6 مارس و 3 آوریل

Expressive Arts Workshop
IAC اولین شنبه هر ماه از ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر در

نمایشگاه نقاشی 
در مرکز ایرانیان  دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن: 9634ـ735 )858( 

آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری   تلفن: 1913ـ349 )858(
کارگاه دف   یکشنبه ها از ساعت 11 تا 12 ظهر 

 در محل مدرسه ایرانیان   تلفن: 9355ـ552 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

مراسم استقبال از نوروز  و نوروز بازار  
»سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن«  

یکشنبه 6 مارس 2016 در محل مدرسه ایرانیان از ساعت 10 ـ 12 صبح
جشن نوروزی 

ـ 7:30 بعد از ظهر یکشنبه 13 مارس 2016 در محل مدرسه ایرانیان از ساعت 4:30 
شعبه 1 یکشنبه ها  از ساعت 9:30 تا 12 ظهر

شعبه 2 پنجشنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road، San Diego، CA 92129
For more information: 858 552 9355

 آکادمی رقص های ملی 9355 ـ552 )858(

شعبه 1     یکشنبه ها از ساعت 9:30 تا   1  بعد از ظهر
Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road، San Diego، CA 92129
For more information: 858 552 9355

DOCUNIGHT
First Wednesday of the month 
at the Iranian-American Center (IAC) at 7 pm
Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com
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انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب 
در ماه ژانویه 2016

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در سی ام ژانویه در مرکز ایرانیان سن 
دیگو تشکیل شد و دوستان شرکت کننده این کتاب ها را معرفی کردند:

•داستان کوتاه – داستان اصفهان، گردآورنده: نسیبه فضل اللهی
•شرق بهشت، اثر جان اشتاین بک، ترجمه دکتر بهرام مقدادی 

•Mina’s Revolution، نوشته مهرنوش مزارعی )به زبان انگلیسی(
•شطرنج با ماشین قیامت، نوشته حبیب احمدزاده 

•خاله بازی، نوشته بلقیس سلیمانی
•در این جا این غیرعادی نیست، نوشته شهین نیری

یکی از شرکت کنندگان در گردهمایی به معرفی آیدا احدیانی و آثار او 
پرداخت و داستان کوتاه »دکتر برایان از دودکش باال می رود« را خواند. 

آیدا احدیانی نویسنده ساکن کانادا است که تا به حال دو مجموعه 
داستان کوتاه به نام های »شهر باریک« – شامل هیجده داستان و با 
تصویرگری توکا نیستانی – و »دکتر برایان از دودکش باال می رود«  ـ  

شامل ده داستان – منتشر کرده است. وبالگ  »پیاده رو« متعلق به او 
است. 

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

است.
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ایلوخالامXسرزاب1

2XراهنXماسXمایا

امنیسXنابدرنXان3

مXتلاسXسکیاXگنه4

حشXرموهXساXدبا5

6XباهارXراونXسار

یهامXرددمXهارXا7

نXنیدXجیوهXنیر8

XیدرامXمرکXدام9

نوماریپXسارتXرس10

للابXلاسXمیداXت11

یانXتاروتXنیسار12

لهXهگنیXگرXنتنا13

وXدمرXسوریسXاون14

نابهگنXییامهدرگ15

حل جدول 161  

1 ـ عالمت جمع در فارسی ـ کشوری در قاره اروپا با مرکز »رم« ـ گیاهی است 
خوراک علفخوران  2ـ شیره انگور و خرما ـ نویسنده کتاب مورچگان 

3  ـگستردنی صیاد ـ سوره زنان در قرآن کریم ـ شایسته نیست  4ـ پول دادنی 
و گرفتنی نادرست و حرام ـ آرزو ـ اصل نیست ـ لحظه کوتاه  5ـ مجموعه ای 
از چند روستا ـ  جایگاه تدریس استاد ـ  از آالت موسیقی و شبیه به پیانو  6ـ 
آنچه مربوط به ملت است ـ نوعی رابطه خویشاوندی ـ حد حامل در فیزیک و 

مکانیک  7ـ به مقدار اندک ـ گیاهان  ـ آشنا با ما  ـ صدمه و آسیب ـ مدرسه 
های قدیم ـ قصری در حاشیه باغ ـ برهنه 9 ـ درست ـ سیاستمدار و نخستین 

صدراعظم در آلمان غربی ـ فلز فوالد  10ـ صفت فرزند عزیز ـ خشت پخته ـ 
ندای غیبی  11 ـ از راه رسید ـ سالطین ـ از یاد رفته  12 ـ بزرگ ترین عدد یک 

رقمی ـ  توضیح و تفصیل ـ سالح هیزم شکن ـ جانور جنگلی مارخوار
13ـ درها، فصل ها ـ  توده غله پاک شده ـ دستگاهی در موسیقی اصیل ایرانی
14 ـ نویسنده »امثال و حکم« ـ نفس دردمند  15ـ ضرر ـ الهه آب و زیبایی در 

ایران ـ آب بند. 

1 ـ شریک غم و غصه ـ کار را به دست او باید سپرد ـ ارجمندی  2ـ وابسته 
کارمند سفارتخانه ـ گفتگو ـ بافت ضخیم پوشک جین  3 ـ متعلق به وقت 

معین ـ ظرف حصیری یا پالستیک مشبک ـ کالم پرسش  4ـ پیشوند سال و 
روز ـ مهمانخانه پیشرفته ـ اصل و درون حاشیه ـ  نام دیگر چوپان 5ـ نمدزین ـ 
این زمان ـ مجموعه شعری از »نیما یوشیج« 6ـ خائف و بیمناک ـ بعد از آلفا ـ  
مالحظه، جانبداری  7ـ روزها و اوقات ـ دارای پیچ و خم ـ پایتخت »سوئیس« 
 8ـ افسرده و بی حس ـ گرفتن زبان به هنگام سخن گفتن ـ  رهایی از خطر ـ  

بیماری و رنجوری  9ـ شگون و مبارکی ـ منافق و دورو ـ  قسمتی از زمان
10ـ قطع عملیات جنگی ـ اندرون ـ وسعت و پهنایی  11 ـ از رسانه های همگانی 
ـ پدیده آورنده منازعه ـ فشار و سختی  12ـ از میوه های درختی ـ  چاشنی آش 

رشته ـ بسیار گرم و سوزان ـ دویار قد بلند کنار هم  13ـ به هر بادی می لرزد 
ـ پایتخت باستانی در قاره اروپا ـ عقیده مذهبی 14ـ لقب مردان اسپانیایی ـ 

تشکیل دهنده دهان ـ اندیشه آزار دهنده  15ـ خون در آن جریان دارد ـ نظر 
کردن ـ گواهی دهندگان.
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من دیگو مارادونا هستم
کارگردان: بهرام توکلی

سال تولید: 1393

کرد.  آغاز  درام  های  فیلم  ساختن  با  سینما  در  را  خود  جایگاه  توکلی  بهرام 
فضاهای سرد و افسرده )خانه های بزرگ و متروک و یا خانه های بسیار کوچک 
و  پرتنش،  و  مونولوگ های غمزده  رنجور،  و  ناامید  فقیر(، شخصیت های  و 
جلوه های بصری مات و بی روح همگی عناصری هستند که به وضوح در تمام 
آثار توکلی به چشم می خورند. به عنوان نمونه، یحیی )هومن سیدی( در »پا 
در  جذامی  بیماران  آسایشگاه  در  که  است  جوانی  روحانی  بهشت«  در  برهنه 
آرزوی رسیدن به رستگاری است. اما آنچه او می بیند مرگ و تباهی است. 
امین )شهاب حسینی( در »پرسه در مه« نابغه ی موسیقی است، اما صداها 
در ذهنش او را به مرز جنون و مرگ می رسانند. دو فیلم دیگر توکلی »این جا 
بدون من« و »بیگانه« که هر دو برداشت های آزاد از نمایشنامه های تنسی 
ویلیامز هستند نیز تمی ناامید و مالنکولیک دارند. از این جهت او در این ژانر 
کارگردان موفقی است، چرا که چارچوب سینمای درام را به خوبی می شناسد 
و حتی اگر همه ی فیلم هایش موفق نباشند )»بیگانه« به عنوان مثال(، اما 
انتخاب موسیقی، تنظیم نور،  از نظر ساخت تقریبا بی عیب هستند.  همگی 
بازیگران، چیدمان صحنه،  گریم  و  بازی  تدوین،  ترفند های  دوربین،  حرکت 
انتخاب رنگ ها، و... همگی حس های یک فیلم غمگین و افسرده را به بیننده 

القا می کنند.

گذاشته  نمایش  به  هستم«  مارادونا  دیگو  »من  در  توکلی  بهرام  که  آنچه  اما 
است، اتفاقی نوین و شگفت انگیز چه در کارنامه ی هنرش اش و چه در تاریخ 
سینمای ایران است. او این بار به سراغ طنز رفته است. اما نه طنزی سرشار از 
لودگی، هجو و اغراق در شوخی های بی اساس، بلکه طنزی مبنی بر اصول. 
شوخی های فیلم بسیار زیرکانه بیان می شوند. فیلم بیشتر از این که داستان 
و عناصر طنز داشته باشد، طنز موقعیت است. اصل داستان فیلم تنها یک 
موضوع است: این که مارادونا در جام جهانی با دست خود گل زده است و همه 
به جای توبیخ، تشویقش کرده اند. همین موضوع دلیل تمام بحران های فیلم، 
دعواها، و اختالفات دو خانواده ی اصلی فیلم است. توکلی چنان ماهرانه این 
داستان را در بستر دو خانواده ی ایرانی بیان می کند، که جای سئوال برای 

هیچ مخاطبی باقی نمی گذارد. 

»من دیه گو مارادونا هستم« را شاید بتوان اولین فیلم ُپر پرسوناژ در کارنامه 
سینمایی بهرام توکلی دانست. تعدد بازیگران و قرار گرفتن هر یک از شخصیت 
ها در جای مناسب خود و منفعل نبودن آنها کمک می کند تا جاهای خالی 
پازل فیلم با بهره گیری کارآمد از آنها به درستی پر شود. بازی های فیلم روان 
این است که توکلی شناخت درستی  و یکدست هستند و خود نشان دهنده 
از بازیگرانش داشته است. او چه در گرفتن بازی های درام )امیر جعفری در 
»بیگانه« و ترانه علیدوستی در »آسمان زرد کم عمق«( و چه در بازی های 
طنز، کارگردانی بسیار متبحر و موفق است. انتخاب سعید آقاخانی – به عنوان 
انتخابی پرریسک بوده، اما در کار به خوبی  شخصیت اصلی و راوی – گرچه 
جواب داده است. نقش فرهاد کاماًل مناسب او طراحی شده به گونه ای که 
بیننده به راحتی با او ارتباط برقرار می کند. گالب آدینه در دو نقش متفاوت 
)آذر و آزاده( در فیلم ظاهر می شود و مطابق انتظار بازی درخشانی را از خود 
برجای می گذارد. حضور صابر ابر و بابک حمیدیان در دو نقش کلیدی از نکات 
قابل توجه فیلم است. همچنین بازی موفق و البته تا حدودی کلیشه ای ویشکا 
آسایش در قالب نقش زنی فمینیست و عالقمند به جریان های مدرنیستی و 

هنرمندانه حائز اهمیت می باشد. 

اما شاید اصلی تری و موفق ترین انتخاب توکلی هومن سیدی است. این اولین 
همکاری هومن سیدی با بهرام توکلی نیست. آن ها پیش تر در فیلم »پا برهنه 
در بهشت« با هم همکاری داشتند و سیدی به خوبی نقش یک روحانی جوان 
را به تصویر کشید. اما در »من دیگو…« او نقش سخت تری را به نمایش می 
گذارد. او جوان عاصی فیلم است که مدتی را در بیمارستان روانی سپری کرده 
است. سپس سوژه ی برادرش برای فیلمنامه می شود، و برادر برای بهتر شدن 
فیلمنامه او را در موقعیت هایی قرار می دهد که خشم او را بیشتر تحریک می کنند. 
دیوار،  و  در  به  اجسام  کردن  پرت  طریق  از  بروز خشم  مکرر،  های  زدن  داد 

شکستن شیشه، و به کار بردن فحش 
های  تکنیک  جمله  از  رکیک  های 

سیدی برای نمایش این نقش است.

در  شده  استفاده  موسیقی  و  رنگ 
و  شاد  بسیار  را  فیلم  فضای  صحنه، 
دو  نکته  دو  این  و  است  کرده  مفرح 
عاملی هستند که در فیلم های قبلی 
اند.  دیده شده  متفاوت  بسیار  توکلی 
همان طور که قبال اشاره شد، در آثار 
قبلی توکلی، رنگ های سرد و بی روح 
غالب هستند اما دراین فیلم رنگ ها 
گذاشته  نمایش  به  را  خود  زیبایی  به 
اند. استفاده ی بیش از اندازه از رنگ 
های گرم و تند مثل بنفش، صورتی و 
افزاید.  می  فیلم  بودن  مفرح  بر  قرمز 
بر  بازتابی  ها  رنگ  بودن  شاد  همین 
با  دارد.  نیز  ها  شخصیت  بودن  شاد 
این که در طول فیلم شاهد دعواهای بسیاری هستیم، اما همه ی شخصیت 
ها پس زمینه ای شوخ طبع دارند. نقطه ی اوج داستان به اندازه ای شیرین 
بیان می شود که بیننده در تمام فیلم یا لبخند می زند و یا بلند می خندد. 
نمونه،  عنوان  به  کند.  می  چندان  دو  را  فیلم  کمدی  تم  نیز  فیلم  موسیقی 
موسیقی انتهایی که حین گل زدن مارادونا با دست پخش می شود، متناسب 
با موقعیت عجیب و کمدی فیلم است و به همین دلیل به شدت توجه مخاطب 
را به خود جلب می کند. این توجه توکلی به جلوه های بصری، به خصوص به 
رنگ و موسیقی، حائز اهمیت و قابل احترام است. در سینمای امروز ایران، 
افراد بسیار اندکی هستند که هم به منطق و ساختار داستان و هم به جلوه 

های بصری توجه می کنند و بهرام توکلی بدون شک یکی از آنها است.

از سایرفیلم های طنز  بسیار متمایز  را  آن  فیلم که  ویژگی  ترین  آخر مهم  در 
در سینمای ایران می کند، کشش و سرگرمی کنندگی فیلم است. با این که 
احساس  به هیچ عنوان  بیننده  افتد،  نمی  فیلم  در طول  اتفاق خاصی  هیچ 
خستگی نمی کند. چرا که تمام عناصر داستان به گونه ای در کنار هم قرار 
شود.  می  اضافه  فیلم  جذابیت  به  سکانس  به  سکانس  که  است  شده  داده 
که  بودند  باور  این  بر  توکلی  وعالقمندان سینمای  منتقدین سینما  از  خیلی 
دوران  به  نتوانست  دیگر  من«  بدون  جا  »این  ساختن  از  پس  توکلی  بهرام 
اوج خود بازگردد. »آسمان زرد کم عمق« و »بیگانه« فیلم های قابل قبولی 
هستم«  مارادونا  دیگو  »من  اما  نبودند،  من«  بدون  »اینجا  کارگردان  برای 
بازگشت شکوهمندانه توکلی به سینمای درجه یک است. به عالوه ارزش کار او 
دوچندان است چرا که در ساختن فیلمی در ژانری کامال متفاوت بسیار موفق 

عمل کرده است؛ کاری که در سینمای دنیا یک ریسک محسوب می شود. 




