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نام نیک 

در ماه فوريه سال ٢٠٠٨ با خبر شديم که متاسفانه يکی از دوستداران مدرسه ايرانيان و کانون، آقای دکتر امير 
پيروزان زندگی را بدرود گفته است. در همين رابطه آگاه شديم که وی در وصيتنامه خود تعدادی ملک را به مدرسه 
ايرانيان هديه کرده است. برای ما که در اين بيست سال، هر ماه از پول شهريه و گلريزان برنامه های خود را به 
پيش برده ايم، چنين هديه ای خارق العاده و غير قابل باور بود. يک چنين نيکوکاری در جامعه کوچک ما کم سابقه 
است. البته بوده و هستند نيکوکارانی که هرگاه دست ياری بسويشان دراز کرده ايم، دست ما را پس نزده اند ولی 
کمک با اين مقياس دور از انتظار می بود. دکتر پيروزان را من چند بار در جلسات انجمن متخصصين مالقات کرده 
بودم. او هميشه مشوق من در مسايل مدرسه ايرانيان بود. تخصص ايشان آموزش و پرورش بود و چند نمونه از 
مقاالت خود را که در امر آموزش نوشته و منتشر کرده بود را هم در اختيار من قرار داده بود. او می گفت:  کاری 
که ما برای آموزش زبان و فرهنگ در مدرسه انجام می دهيم فوق العاده و باعث افتخار اوست. چون خود زندگی اش را 
وقف آموزش و پرورش کرده بود، از مشکالت کار ما آگاهی داشت و راهنمايی هايی نيز می کرد. يک بار که پس از 
دردسرهای زياد باالخره قرار داد اجاره مدرسه را با اداره آموزش پرورش سن ديگو امضا کرده بودم به او گفتم يکی 
از بزرگترين مشکالت ما نداشتن يک محل برای مدرسه است و اينکه چقدر از انرژی ما که بايد صرف آموزش بچه 
ها بشود گرفتار بوروکراسی و بهانه گيری های مدارس تحت اجاره مان می شود. بخاطر دارم که قدری برافروخت 
از اينکه جامعه ايرانی قدر مدرسه و کاری را که دارد می کند را نمی داند و چطور هنوز نتوانسته محل دائمی برای 
مدرسه تهيه کند. در چند ماه آخر به علت کسالت و جدال با سرطان قادر به شرکت در جلسات نبود تا از فوت او 

باخبر شديم.

مراحل قانونی انتقال اين امالک که شامل دو قطعه زمين و دو منزل مسکونی است اخيرا پايان يافت. کار يگانه ای 
را که دکتر پيروزان کرد ما را يک قدم بلند در راه ايجاد مرکز ايرانيان که مدرسه را نيز در بر می گيرد نزديکتر 
کرد. اميد است که با همياری و همکاری افراد ديگر سازمانهای فرهنگی شهر سرانجام اين آرزوی ديرينه جامعه 

عمل بپوشد.

کاری که آقای پيروزان انجام داد برای جامعه ما تازه گی دارد. البته هستند ايرانيان مرفهی که در نقاط ديگر آمريکا 
با هدايا و ايجاد موقوفه و endowment در دانشگاه ها و يا موسسات تحقيقاتی چه در زمينه علم و هنر و چه در 
زمينه های ايرانشناسی نامی از خود به يادگار گذاشته اند. بدون شک کسانی هم هستند که در مقياس های کوچکتر 
کمک های بی شائبه ای را به موسسات فرهنگی و آموزشی کرده و می کنند. ولی اين امر در جامعه جوان ما کم 
سابقه بوده است. من هم مثل بسياری از شما از کم و کيف و چگونگی قانونی و مالياتی اين روند اطالع چندانی 
نداشتم و اغلب فکر می کردم فقط از طريق کمک های کالن و فقط افراد مرفه قادر به اين کار هستند. در حاليکه 
طی اين پروسه آگاه شدم که راه های متنوع بسياری است که از لحاظ قانونی فرد می تواند در زمان حيات خود 
با تدارکات الزم کاری کند که پس از فوت همه يا مقداری از داشته های خود را وقف سازمانهای خيريه، فرهنگی 
و آموزشی کند. متاسفانه ديده ايم که برخی از هموطنان با نداشتن تدارکات الزم پس از فوت بخش عمده ای از 
امالکشان به تاراج دولت رفته است. بقول يکی از فرزانگان کشورمان "مرگ حق است و دير يا زود به سراغ تک تک 
ما خواهد آمد. مهم اينست که زندگی و مرگ ما ، چه تاثيری در زندگی ديگران داشته باشد". چه خوب که با آماده 
گی و ديد باز با اين واقعيت اجتناب ناپذير روبرو شويم. چه خوب که پس از رفتن نام ما به عنوان يک نيکوکار بر 

سر مدرسه و کتابخانه، کالس و موسسه ای باقی بماند. چه خوب که هميشه از ما به خوبی  ياد شود.

در همين شهر ما وکال و متخصصين زيادی وجود دارند که می توانند راه های عملی نيل به اين هدف را برايمان 
روشن کرده و با هزينه ای ناچيز، چند و چون قانونی آنرا پوشش دهند. شايد عملی ترين راه برای ايجاد يک مرکز 
فراگير برای ايرانيان سن ديگو که در آن نسل های آتی هم بتواند فرهنگ و زبان آبا اجدادی خود را فراگيرند و به 
آن افتخار کنند از طريق هدايا و موقوفات نسل حاضر باشد. فداکاری و گذشت پيروزان ها سرمشق ما و نسلهای 

آتی خواهد بود.
از دکتر پيروزان دو فرزند دختر باقی مانده. خانم پانته آ پيروزان با خانواده خود در سن ديگو و خانم گيتی پيروزان 

با خانواده خود در شمال کاليفرنيا زندگی می کنند. برايشان آرزوی تندرستی داريم. ياد دکتر پيروزان گرامی باد.
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نوروز در پیرامونِ  سن دیگو

مادرم گندم درونِ  آب می ريزد
پنجره بر آفتاب گرمی آور می ُگشايد

خانه ميروبد غبارِ  چهره ی آيينه ها را می زدايد
تا شبِ  نوروز

خرمی در خانه ی ما پا گذارد
زندگی برکت پذيرد با شگونِ  خويش
بشکفد در ما و سرسبزی برآرد...     

                                    
                             (برگرفته از بوی بهار، سياوش کسرايی)

بهارِ  زندگی افروز هر سال می آيد. طبيعت نو می گردد و چرخِ  روزگار، گردشِ  
اسرارآميزِ  خود را باز پی می گيرد. اما آنچه می پايد، زيبايیِ  ناجاودانگی، عشق و 
اميد است که نوروز پيام آورِ  آن است. شايد همين  پيامِ  عاشقانه ی نوروز است 
که  ِگرد هم می آورد، تمامِ  مذاهب، قوم ها و رنگ ها را. امسال نيز شهر ما، سن 
ديگو، با آغوشی باز نوروز را در سينه ها جا داد، نسيمِ  عطرآگينش را بوييد و پيام 

ِ شراب وارش را نوشيد.
سن ديگو با نوای گروه ِ کامکارها روز ٤ مارس به استقبال ِ نوروز رفت. موزه ی 
ايران و   ِ مينگه ی سن ديگو چند ماهی است مجموعه يی چشم نواز از عشاير 
آسيای مرکزی را به نمايش گذاشته است. اين موزه، ٧ مارس با ميزبانی هنرنمايان، 
ُخنياگران و رقصندگان ِ آکادمی رقص های ملی، خانه ی ايران و کانون فرهنگی 
نوروز  ی  تاريخچه  ی  باره  در  نکاتی  حاضران،  رفت.  نوروز   ِ پيشواز  به  ايرانيان 
آموختند، به چند قطعه از موسيقی ِ ايرانی گوش دادند و شاهد هنرنمايی زيبای 
از   KPBS راديو  در  نيکوکار،  گروهی  ياری  به  کانون  امسال  بودند.  رقصندگان   ِ
 ِ يک هفته پيش از سال تحويل، پيام های نوروزی خود را به گوش شنوندگان 

بيشماری رساند. 
پيام های نوروزی راديو  KPBS با همياری اين دوستان امکان پذير شد، خانم ها 
و آقايان: امينی، فريبرزی، حقيقی، هيوند، کالنتر، محسن زاده، مستوفی، موقر، 

نقدی، رفيع زاده، صدری، شيرازی، طالب نژاد، يعقوب پور، ذبيحی.
در روز ١٩ مارچ در برنامه These Days مصاحبه ای با آقای علی صدر مدير 
مدرسه ايرانيان و سردبير پيک انجام شد و اطالعات جامعی در اختيار شهروندان 
قرار گرفت. در اين برنامه، تعدادی از شنوندگان با تلفن سوالهايی در مورد نوروز 

مطرح کردند و پاسخ های خود را شنيدند.
مدرسه ی ايرانيان سن ديگو نيز با تدارک سبزه و آراستن تخم مرغ به پيشواز 
نوروز رفت. زبان آموزان، پدران و مادران، ٨ مارس در مدرسه ی  اِسَتندلی (شعبه ی ١) 
ِگرد آمدند، در بازار خيريه ی بنياد يک دالر در ماه مدرسه شرکت ُجستند و هفت 
سين شان را تهيه کردند. جشن نوروزی مدرسه هم ١٥ مارس، در سالن مدرسه ی  
دنا در Point Loma برگزار شد. بيش از پانصد صد نفر شاهد هنرنمايی دانش 
آموزان و هنرجويان مدرسه و آکادمی رقص های ملی بودند. رقص های ديدنی  
آوات، شيرين، آتش بر يخ  و نقش جهان حاضران را به وجد آورد. دانش آموزانِ  
مدرسه نيز تئاتر ِ بززنگوله پا و دو ميان پرده ی طنزآميز را برای حاظران تدارک 
ديده بودند. عمو نوروز و هديه هايش، بيست و يکمين جشنِ  نوروزی مدرسه ی 

ايرانيان را به پايان آوردند. 
چهارشنبه سوری نيز مانند هر سال با همت کانون، انجمن متخصصين ايرانی سن 
 Mission Bay ديگو و خانه ی ايران در روز ١٧ مارس در ساحل ِ الجوردين

برگزار شد. 
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هتل  در  مارس  نوروز، ٢١  ويژه ی  برپايی جشن  با  متخصصين  انجمن  و  کانون 
هيلتونِ  Torrey Pine ميزبان صدها مشتاق و عالقه مند به فرهنگ ايران بودند. 
با هنرنمايی درخشانِ  رقصندگان آکادمی رقص های ملی، نوروز امسال تا مدت ها 

در يادِ  حاضران باقی خواهد ماند.
روزِ  ايران، ٢٢ مارس و به کوششِ  خانه ی ايران در پارک زيبای بلبوآ برگزار شد. 
با ضرباهنگ ِ طبيعت، فرارسيدن  نيز همراه  از کتابخانه های سن ديگو  بسياری 
نوروز را جشن گرفتند. کتابخانه های زير با کوشش عده يی فرهنگ دوست به 

سفره ی هفت سين آراسته شدند:  
Carmel Valley, Linda Vista, Rancho Penasquitos, 

Pacific Beach, North University Community
Allience University کتابخانه های Poway و El Cajon  نيز با موسيقی و 
رقص های محلی و ايرانی رقصندگانِ  گروه گيسو به ترتيب ٢٥ و ٢٨ مارس، نوروز 
نوروز، ٤   ِ ايرانی UCSDدر گراميداشت   ِ را جشن گرفتند.  باشگاه  دانشجويان 
آوريل جشنی مفصل برپا نمودند.  باری ديگر پارک زيبای Mission Bay ميزبان 
جشن سيزده بدر بود. صدها خانواده ٥ آوريل سيزده ِ خود را با موسيقی و صرف 
غذا در کنار هم به َدر کردند. عالوه بر اين، جشن های ديگری در گراميداشت نوروز 
توسط ايرانيان، ُکرد ها و همزبانان افغان در پيرامون سن ديگو برگزار شده اند، که 

اگر از قلم افتاده اند، صميمانه پوزش می طلبيم. 
در چند دهه ی گذشته، مهاجران ايرانی در آمريکا  َپست و ُبلندِ  بسياری را پشت 
نو  و  فرهنگی   ِ آموختن  نو،  فرآيند ريشه دواندن در سرزمينی  اند.  سر گذاشته 
آموزش دادن فرهنگِ  مادری کاری است بس دشوار. اما هويتِ  اصيلِ  ايرانی، به 
دور از تفاوت های مذهبی و سياسی، و بر  پايه ی درکی عميق از زبان و فرهنگ 
مشترک است که شکل می گيرد. پويايی، همکاری و هم نوايی همگان را در نوروزِ  
١٣٨٨ به فالِ  نيک می گيريم و با تکيه بر ارزش های اصيلِ  نوروزِ  باستانی، عشق 

و اميد، عصری نو را آغاز می کنيم.

بیست سال خدمت
به جامعه ایرانی سن دیگو
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خواست اساس بر را عشق تا و کسان قادر ميگردند شود می وارد تفسير و تعبير عشق
برای خويش نژاد به عشق با کسانی می ايد. بار به فاجعه نمايند معنی خويش های
ديگر کسانی خون کشند و و به خاک را ها نژاد که ديگر را قايل ميشوند حق اين خود
خود ان به به رای و ميگيرند کار به را عشق از خويش تفسير مرام عقيدتی خود در

و......... نمايند را قلع وقمع مردمان دگر انديش تا ميدهند اجازه
. است اورده در اسارت خويش در را بشر زندگی که قرن هاست غمناک تراژدی اين
غلط های انها برداشت همه در که کرد ياد ميتوان متفاوت نامهای ها با نمونه اين از
مذهبی گوناگون های مصيبت و ها جنگ اختالفات درون مايه متاسفانه عشق از انسان
نگيريم نظر در را عشق از آدميان برداشت تفاوت اين اگر است. گشته عقيدتی و نژادی
که است عشق واالی ارزش کاهيدن برداشت شود که هدف اينگونه ما از کالم بسا چه
با عشق سکه دوم روی که همين جاست در نيست. دقيقا کار در قصدی چنين هرگز
درستی درک عاشق کمک مينمايد تا به و ميکند و عرض اندام خود نمائی "خرد" نام
هيچ گمان من به . نشود خارج چهار چوب انسانی از و باشد داشته مفهوم "عشق" از

نمود. توجيه را و ظلم خونريزی و عام قتل آن سايه بتوان در که نيست عشقی

خود به حيات گونه شعر ضرب المثل های که بيشتر بصورت بازار و ادبيات کوچه در
شود می پيچيده شو" جماعت همرنگ رسوا نشوی خواهی " نسخه نيز ميدهند ادامه
شدن رنگ جماعت هم راستی به که اورد بوجود ميتواند را تصور اين تفکر نهائی در که
رسوائی گاه اين همرنگی اينکه به توجه بدون است زندگی برای گذران راه ترين ساده
سادگی از ميتوان به مطلب روشنتر شدن برای خواهد آورد. بار به تری را های بزرگ

نمود که: خود سئوال
ساخته است  نقطه های عطف تاريخ را که است بوده تاريخ تکامل بشر اين جمع  ايا در
اند توانسته جماعت با نشدن همرنگ تفکر تحقيق مشاهده نتيجه در که افرادی يا

باشند؟ جمع حرکت های ساز زمينه
که برد نام ميتوان را موارد بيشماری نظم، تا گرفته از نثر زمين، ايران نوشتاری هنر در
اين ولی را نمی بينم آنها از هائی نمونه تکرار به نيازی که از شرح "عشق" است شده پر
کشيده گفتار نقد به را "خرد" که بگردم متونی بدنبال بيشتر که ميدهم ترجيح روزها
. نمانيم محروم " "عشق سکه دوم به روی از نگريستن که آرند خود به را ما شايد اندتا
چندين فردوسی ايرانيان شاهنامه باستانی متون و اثار بين رفت در اشاره که همانگونه
وبارها بارها هزاران بيت سراسر در ايستاده است که تر باال ديگر از متون گردن و سر
متون در است. قرارگرفته تقدير مورد بوضوح گرائی خرد
و ملموس تر ديدنی بسيار ها اشارت اين معاصر ادبيات 
تا ميکشانند فرياد رابه ورز خرد نويسندگان گاه که ترند
بنمايند. را متوجه اين بخش حياتی عشق خود خواننده
ايران ارزنده هنرمند به بايستی ايرانی ورزان خرد جمله از
زيبای العاده متن فوق در کنم که بيضائی اشاره بهرام آقای
ميبيند خويش برابر در را سهراب نعش تهمينه" مويه "

ميزند که: ضجه تهمينه واز زبان

که ايد؟ اوران -شما جنگ
دست در ستائی خود های شمشير

مشت در سری خود های نيزه
ميگيريد فروتنی پيش سپر که

پرتاب ميکنيد کمان خود پرستی از الف تير که
اندازيد می خرد نشان بر خشم ژوبين که

افکنيد می در گردن آشتی ترس کمند که
ميکوبيد گردن البه دشنام بر گرز و

   

                            بقيه در صفحه ٢٣

خبازيان رضا

پيدا کرده ام دوست شمای مهتاب را با نور نشستن در زير شانس که چند سالی است
صحبت های اگر گاه گشايم. می را درد دل و سر ميشوم وارد دری شماره از در هر و
گاه تنها و آيد برمی نيز دل از که انروست از بنشيند دل بر صفحه اين مندرج در
را تعيين ها که عنوان است فرهنگی مجله يک در های نوشتن مالحظه محدوديت
حال که در رسيديم؟" اينجا چگونه به عنوان" تحت قبل  شماره مطلب و بس. ميکند
مطلب هر از بيش خوشبختانه بود شده مطرح جهان امروزه اقتصادی بحران هوای و
عزيزان مورد توجه شما بود گرفته قرار بحث مورد صفحه اين تا بحال در که ديگری
بگويم نشده باشد بايد ديگر خسته مجالت تکراری جمالت از گوشتان اگر قرار گرفت.
گرفتم. قرار شما عزيزان بسياری از مورد لطف و ايميل با تلفن چه و حضوری چه که
نهايت در گر چه ها العمل عکس که اينگونه کنم اذعان بسيار ضمن تشکر دارد جای
می نيز ايجاد را سنگينی مسئوليت خود با حال عين در است افرازی سر شادی و مايه

قرار دهم. نظر مد پيش در نوشتار خويش بيشتر از را تفکر نمايد تا
زاويه يک از فقط که  بود نگاهی بود شده آورده اقتصادی بحران با  رابطه در آنچه
تری عميق زوايای های ديگری از نگاه شک بدون مطرح نموده بود. را مساله بخصوص
ميدهد اجازه فرهنگی مجله يک محدوديت که انجا تا آنها طرح که دارند وجود نيز
"خرد دار دامنه بحث زوايا اين از از تعمق باشند. يکی قابل و روشنگر بسيار ميتوانند
ضايعات از کوچکترين يکی شايد اقتصادی بحران با شدن در گير که است عشق" و

باشد. رابطه اين درست درک عدم

گوناگون درفرم های چه آن با و ايم آشنا شده "عشق" با تولد بدو ما از که چند هر
ارزنده دريای در تفحص غور و شکل در چه و پرورش خويش محيط از شده گرفته
داشته باشيم توجه روبرو گشته ايم ولی در عين حال بهتر است خويش ادبيات غنی
گرفته راهنمائی قرار مورد همگامی "عشق" با "خرد" کمتر و همراهی متاسفانه از که
"عشق" دوم سکه روی عنوان به را "خرد" اهميت و نقش اجماال که با متونی و کمتر ايم
"عشق" آشنائی رموز و با رمز درجه ئی چه تا . حال گشته ايم اشنا می نمايند مطرح
آن به اينجا قصد پرداختن که در است ئی مبحث جداگانه کرده ايم خود پيدا عميق
يعنی تفکر اساسی پديده دو  اين عميق  رابطه به آشنائی  عدم  مسلما ولی ندارم را
های شخصی صحنه انسانی در عظيم های گرفتاری منشا سر است که "خرد" "عشق" و
شاهنامه " زمينه اين فارسی در زبان گرانقدر متون از يکی  است. گرديده جهانی و

می نمايد: گوهر معرفی از برتر را " "خرد وضوح به آن که در است فردوسی "

بداد ايزد چه هر از بهتر خرد
داد راه از به را خرد ستايش

دلگشای رهنمای و خرد خرد
سرای هر دو دست گيردت به خرد

ندارد به پيش را کسی کو خرد
کرده خويش ريش دلش گردد از

ميشويم روبرو خود ادبيات در متعددی آثار با مقابل در
شده داده "عشق" به چيز همه از بيشتر حرکت وزن که
که" است رفته پيش  جائی تا مبحث اين  گاه . است
نکوهش مورد رمز زبان به منطق" و "عقل قالب در خرد"
پيچيده و مفهوم موارد نا واگذاری است و گرفته قرار نيز
بيرون انسانی تفکر اختيار از مهر" به سر "راز به حيات
در تفکر طرز اينگونه رواج مسلما است. شده داده قرار
پشتيبانی با ايران  تاريخ  طول در  که ايرانی  فرهنگ
سايه آوری اعجاب بطرز است  بوده همراه بيشتری

است. "خرد" انداخته مقوله فهم را بر خود سنگين
گره گشای "عشق" داشت که به راستی دور نظر نبايد از
فهم و دريافت در که آنجا از ولی است انسان سعادت

مهتاب نور زیر



۹ شماره ۱۲۰   خرداد - تیر  ۱۳۸۸

  یک روز مانده به عید پاک
اثر : زويا پير زاد 

ناشر: نشر مرکز، چاپ سيزدهم ١٣٨١
 
 

زويا پيرزاد در ١٣٣١ در شهر آبادان به دنيا آمد.  از ١٣٧٠ به نشر آثار خود پرداخته 
و برخی از آثار او  مثل "همه عصر ها"، "طعم گس خرمالو"،  و داستان بلند "چراغ ها 
را من خاموش می کنم" و "عادت می کنيم" ؛ بارها تجديد چاپ شده و جوائز ادبی 
بسياری را از آن خود ساخته است . جای پای زندگی آرام ،در حال و هوای خوزستان 

قبل از جنگ را  می توان در بيشتر نوشته های او ديد.
پير زاد  ساده و صميمی می نويسد. فضای نوشته هايش  فضای زندگی روزمره است و 
قهرمانان داستان- های او مردمانی عادی از متن جامعه هستند که با باز آفرينی خالق 
او حس و حال قابل لمسی فراهم می آورند.  او از رويدادهای شگفت انگيز نمی نويسد، 
و روال داستان هايش به گونه ای است که خواننده حضور خود را در آن احساس می 
کند. از طرف ديگر، زويا پيرزاد، بی آن که يک سويه بنگرد و يا متعصب باشد؛ ويژه گی های 
قومی هموطنان مسيحی مارا به زيبايی بيان می کند؛ گاه با گاليه و گاه با انتقادی 

سازنده از خودی ها:
  _"فاجعه هر روز اتفاق می افتد. نه فقط پنجاه سال پيش ٢٤ آوريل ، برای پدران 
ما در ترکيه. نه خيلی دور که همين جا، ودر دل آبادان سبز و شيک و مدرن- در 
شطيط- زن و مرد و بچه و گاوميش وبز و گوسفندهمه با هم زير يک کپر زندگی می 

کنند.                                                               .

داستان زيبای "يک روز مانده به عيد پاک" در يک شهر کوچک ساحلی در يک خانواده 
ارمنی روی می دهد. در خانه ای قديمی با سقف های بلند و ستون های چوبی .پر از 
بوی بهار نارنج در بهار، گل های رنگارنگ در تابستان و لبريز از آب باران در زمستان. 

با پدری و مادری و تک فرزندی- ريموند- راوی داستان.
  رويموند در مسير روند روزها از مدرسه ارامنه،از طاهره دختر هم کالسی مسلمان؛ 
عشق پاک زمان کودکی،  از ترس های فرو خورده از پدر و ستم های مضاعفی که از 
خانواده و جامعه بر مادر می رود می گويد و با اين که ارمنستان را فقط روی نقشه ها 
ديده؛ بايد زبان و تاريخ آنرا ياد بگيرد و مليت خود را از ياد نبرد.  و از دلخوشی های 

کوچک؛ ليموناد های خانم گريگوريان.
در بخش دوم کتاب که با عنوان "گوش ماهی ها" آغاز شده؛ ريموند خود صاحب همسر 
و فرزند  و مدير مدرسه ارامنه است. خانواده  او سال ها ست که از آن خانه زيبا در 
شمال رخت سفر به تهران کشيده اند. عقايد و آرای نسل سوم داستان را آلنوش دختر 
با يک پسر مسلمان  ازدواج  با  بيان می کند و به عمل در می آورد،  ريموند و مارتا 
و مهاجرت از وطن! ريموند عاری از تعصب، عاشق  دختر خود است  و در سفر دل 
انگيزی که پدر و دختر به شهر زادگاه پدر ، به آن خانه قديمی کودکی می روند در  
باره ازدواج آلنوش توافق می کنند. اما ايل و قبيله؛ مادر بزرگ و عمه وجامعه کوچک 
مسيحی ايرانی ... همه عليه اين عصيان فرهنگی و مذهبی قيام می کنند و مارتا را 

هدف قرار می دهند و...

پايان اين داستان، دوباره در يک روز مانده به عيد پاک آغاز می شود. ريموند تنهاست 
.داستان زندگی او که به قول خودش با جوهر سبز نوشته شده تا هميشه سر زندگی 
بهاری داشته باشد ؛ دوباره به گونه ای ديگر شکل می گيرد. رنگ ها در اين بخش 
کتاب همه رنگين کمان اميد وحس اجبار به زندگی است. فنجان های قهوه خوری 
صورتی که او ومارتا در  ماه عسل خود در آن قهوه می خوردند و هنوز گوشه آشپز 
خانه آويزان است؛ قاچ های هندوانه -به رنگ گل آتش- که درکافه نادری سفارش می 

دادند و بنفشه های سفيدی که پس از سال ها در باغچه ويران  می کارد:
-ادموند عاشق شدن که گناه نيست، هست؟

دانيک روميزی را با دست صاف می کند." چهار سال تاوان پس دادن برای آلنوش بس 
نيست؟"  چند طره موی سفيد را از پيشانيش کنار می زنم. دست هايش را در دست 

می گيرم و می گويم " متشکرم."
 صبح بعد از عيد پاک است...

معرفی کتاب                   
          از: مريم ايروانيان

  یک روز مانده به عید پاک  یک روز مانده به عید پاک
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زیر نظر مریم ایروانیانزیر نظر مریم ایروانیان

 در کوه طور و وادی ايمن بين 
در برق عشق دامن سينا را

من در صراط عشق نمی بينم
جز   گام استوار قدم ها  را

ناصح برو که پند ندارد سود
سرگشتگان   باديه پيما   را

برگو  کالم عشق   و تمنا را
خاموش کن حديث من و ما را

                                           افسر معرفت
                                               

بی تو، با عطر خيال تو ، بهاری داريم
بی قرار از غم عشقيم و قراری داريم

رونق خلوت جان  از غم افسانه  توست
خوش به حال من و غم- بی تو کناری داريم

من و مهتاب دو شبگرد به سامان شبيم
همه شب، در شب ياد تو  گذاری داريم

بار خويشيم_ خوشا بارغم خويش شدن-
باد  آواره  دشتيم  و  غباری  داريم

سايه ياد تو ، ياری است به يلدا شب عمر
سر خوشانيم در اين شهر که ياری داريم

  
باغ عالم  همه  ارزانی ديدار  تو باد

من و دل با غم تو ، کهنه حصاری داريم

همه تن ، شعله شوقيم و به جان می سوزيم
ننشينيم  ز پا  تا  که  شراری داريم

بار رنجی است ، گران ياد تو بر شانه جان
ما  سبکبار از آنيم   که باری داريم

      پرويز خائفی

تقویم 

ای فروردين بی شناسنامه
در هيچ هتلی راهت ندادند

برگرد
بر کارتن ها بخواب

آب دهانت را قورت ده.
هی جارو!

نشان قدم هامان را جمع کن
و به ما ده

بايد که باطله ها را بگردانيم
و گذشته خود را

پس بگيريم.

  گر عشق نبودی  و غم عشق نبودی
 چندين سخن نغز که گفتی که شنودی؟

 گر باد   نبودی که سر زلف  ربودی
 رخساره معشوق به عاشق که نمودی؟!

                                              شهاب الدين سهروردی

برگو  کالم  عشق  و  تمنا را
خاموش کن حديث من و ما را

امروز زنده ام به هوای عشق
ديگر  نمی خورم  غم فردا را 

ای عشق قصه های تو شيرين است
می خوانم  اين  حکايت  زيبا را

عا لم   به   عشق   پديد آمد
ورنه چه سود هستی و دنيا را

تا  يوسفی  دوباره  پديد آيد
آرای ، زلف و چهر زليخا را

عشق است عشق آنکه بگرداند
اين  کهنه  دير گرد  سبکپا را

بودن برای من چو عدم يکسان
گر  سينه  نيست گوهر يکتا را

ای کوهکن بيا که ستونی نيست
اين  بيستون  سنگی  خارا  را

مجنون کجاست تا که به اشک عشق
شويد   گالب    چهره ليال   را

چنگی بزن که باز به رقص آری
بر  بام عرش  زهره زهرا  را

دريای عشق هست و خروش عشق
درياب   دٌر  صورت  و معنا  را

وامق   زگفته های  دل انگيزت
شوريده  ساز   خاطر عذرا را

ميخانه ها به يمن تو بر پا شد
ساقی شکست  زلف چليپا را
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 در کوه طور و وادی ايمن بين 
در برق عشق دامن سينا را

من در صراط عشق نمی بينم
جز   گام استوار قدم ها  را

ناصح برو که پند ندارد سود
سرگشتگان   باديه پيما   را

برگو  کالم عشق   و تمنا را
خاموش کن حديث من و ما را

                                           افسر معرفت
                                               

بی تو، با عطر خيال تو ، بهاری داريم
بی قرار از غم عشقيم و قراری داريم

رونق خلوت جان  از غم افسانه  توست
خوش به حال من و غم- بی تو کناری داريم

من و مهتاب دو شبگرد به سامان شبيم
همه شب، در شب ياد تو  گذاری داريم

بار خويشيم_ خوشا بارغم خويش شدن-
باد  آواره  دشتيم  و  غباری  داريم

سايه ياد تو ، ياری است به يلدا شب عمر
سر خوشانيم در اين شهر که ياری داريم

  
باغ عالم  همه  ارزانی ديدار  تو باد

من و دل با غم تو ، کهنه حصاری داريم

همه تن ، شعله شوقيم و به جان می سوزيم
ننشينيم  ز پا  تا  که  شراری داريم

بار رنجی است ، گران ياد تو بر شانه جان
ما  سبکبار از آنيم   که باری داريم

      پرويز خائفی

تقویم 

ای فروردين بی شناسنامه
در هيچ هتلی راهت ندادند

برگرد
بر کارتن ها بخواب

آب دهانت را قورت ده.
هی جارو!

نشان قدم هامان را جمع کن
و به ما ده

بايد که باطله ها را بگردانيم
و گذشته خود را

پس بگيريم.

بلبل های  بی کار!
لباس عيدی تان را در آريد
سر کار و زندگی برگرديد.

سايه بازی ديگر بس است شاعران!
کلی برف، سر راه رئيس جمهوری مانده که بايد بروبيد

برويد
برويد و استخر را
با اشک پر کنيد

تابستانی جهنمی در راه است.

چقدر کف زديم
چقدر در تاريکی سينما گريه کرديم

به تماشای فيلمی
که وارونه نگاه می کرديم.

ما جعبه های مداد رنگی مان را
به دفتر نابينايان هديه کرده بوديم

و با مداد سياه

بر بوم سياه
رنج می کشيديم.

ما باختيم 
به خودمان باختيم.

حاال
شليک کن

شکارچی نو رسيده
ببين در مسير درستی نشستيم؟

چقدر کف زديم
چقدر در تاريکی سينما گريه کرديم.

صورت زندگی! برگرد!
که جای سيلی مان را نبينيم.

بازو بندت را محکم ببند

سوکوار مادرزاد!   
ای کالغ    

مادر مردگان حرفه يی در راهند.

کشتی های جنگی مان را به صنوبران پياده رو بسته بوديم
و مالحان مان

دو سنجاقک پير بود
دو کبوتر باز نشسته. دو هواپيما ربا.

طياره های جنگی مان را
در اسباب بازی بچه ها پنهان کرده بوديم

و خلبان مان
دو شير ماهی کور بود، دو کاکايی مخمور.

جوهر خود نويس مان را
در چشم ستاره می فشانديم

تا راه خانه خود را در تاريکی نيابيم
کافکای عزيز!

چند روزی هم شده
از اداره "سامسا" استعالجی بگير

ميهمانی ما را ببيند.

چقدر کف زديم
چقدر در تاريکی سينما گريه کرديم.

رودکی! ای پدر
از دنيا، نابينا تو همان ديده يی

که نوه گانت، با چشمان باز

شايد که بازی ما نقص داشت
کاظم!

محمد!
بياييد و فيلم را از سر نو ببينيم.

    
    شمس لنگرودی

چقدر در تاريکی سينما گريه کرديم.

بياييد و فيلم را از سر نو ببينيم.

    
به خودمان باختيم.

شکارچی نو رسيده
ببين در مسير درستی نشستيم؟
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بیست و یکمین جشن نوروزی مدرسه ایرانیان

روز يکشنبه ٨ مارچ روز پيشواز نوروز بود. دانش آموزان مدرسه دسته 
دسته گرداگرد ايستگاه های تخم مرغ رنگ کنی و سبزه کاری جمع 

شده برای سفره هفت سين خود تدارک می ديدند. بچه ها همچنين از 
وسايل تفريح ديگر که توسط انجمن خانه و مدرسه برايشان تهيه شده 
بود مثل نقاشی روی صورت، بادکنک و ايستگاه نقاشی لذت می بردند. 

در همين روز در مدرسه نوروز بازاری هم توسط سازمان يک دالر در ماه 
برقرار بود. پدر و مادرها و بچه ها و ديگر همشهری ها نيازهای سفره 

هفت سين خود را تهيه می کردند.
جشن مدرسه در روز ١٥ مارچ با شکوه فراوان در سالن ان تريپ 

جکسون در پوينت لوما برگزار شد. سالن پر از جمعيت، مشتاقانه برنامه 
های زيبائی را که دانش آموزان برای نوروز تهيه کرده بودند را به تماشا 

نشستند. برنامه با سرود ای ايران آغاز شد که بچه ها و کليه شرکت 
کنندگان آنرا يکصدا اجرا کردند. سپس چند آهنگ آموزشی و دو 

آهنگ محلی ايرانی توسط دانش آموزان به اجرا درآمد که مورد استقبال 
حاضرين واقع شد.  در اين برنامه چندين رقص زيبا بوسيله دانش 

آموزان در سنين مختلف اجرا شد. امسال تئاتر بز زنگوله پا بوسيله 
دانش آموزان کالس تئاتر به اجرا در آمد. در طول جشن و در فرصتهای 

مختلف جوايز دانش آموزان برنده در زمينه های مختلف از جمله 
گلريزان، مسابقه کتابخوانی و ديگر کارهای فوق برنامه به آنها داده شد. 
امسال به چهار دانش آموز به عنوان دانش آموزان ممتاز بورس تحصيلی 
تعلق گرفت اين دانش آموزان بخاطر فعاليت درسی و کارهای فوق برنامه 

از بين دانش آموزان واجد شرايط انتخاب شدند و جايزه آنها که نفری 
دويست دالر بود به آنها تقديم شد.

همه ساله برنامه نوروزی مدرسه به يکی از فعاالن فرهنگی شهر تقديم 
می شود که کوشش و از خودگذشتگی در رشد فرهنگ و زبان پارسی 

نشان داده است. جشن امسال به آقای آريا فانی، جوانترين آموزگار 
مدرسه، يکی از پوياترين فعاالن فرهنگی چه در سطح مدرسه ايرانيان 
و چه در سطح جامعه از طريق فعاليت در مجله پيک تعلق گرفت.  يک 

لوح افتخار که به اين منظور تهيه شده بود تقديم ايشان گرديد. در 
برنامه امسال نيز از چهار نفر از فعاالن انجمن خانه و مدرسه که در 

پيشبرد هدفهای مدرسه ياری های بی دريغ کرده بودند قدردانی شد. 
در جشن امسال هم انجمن خانه و مدرسه با تدارک غذاهای متنوع از 
ميهمانان پذيرائی نمود درآمد امسال مدرسه از جشن نوروزی بيش از 

ده هزار دالر بود که از راه فروش غذا، بليط جشن و حراج وسايل سفره 
هفت سين و اجناسی که دوستداران مدرسه در اختيارمان قرار داده 

بودند بدست آمد. 

برندگان بورسهای تحصيلی مزين باقرزاده و شهری استخری:
 آريانا پاسارگادی، داريوش پيمائی، سينا ذبيحی و آتوسا امامی. 

آتوسا امامی سينا ذبيحی

آريانا پاسارگادی داريوش پيمائی
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مدرسه ایرانیان شعبه شماره  دو

DVD های جشن مدرسه هم اکنون آماده 
فروش می باشد. کپی های خود را از دو شعبه 

مدرسه ایرانیان تهیه فرمائید.

جشن پایان سال حتصیلی 
یکشنبه ١٤ جون ٢٠٠٩

در محل شعبه اول- از ساعت ١:٣٠ تا ٣:٣٠ بعد از ظهر
رقصهای زیبای محلی و ملی زیر نظر خامن بنفشه صیاد.

و اجرای تئاتر توسط دانش آموزان

ارائه کارنامه ها و جوایز دانش آموزان 
از دانش آموزان با بستنی و نوشابه و خوراکی های 

خوشمزه پذیرایی می شود.
             مسابقه های هیجان انگیز

                 هندوانه خوری، سیب خوری 
       و ... با جوایز زیبا...
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فراخوان
 

به هیئت مدیره کانون بپیوندید
کانون فرهنگی ايرانيان در سال ١٩٨٩با همت و ياری داوطلبان 

در شهر سن ديگو شروع به فعاليت نمود. در اثر تالش و فعاليت و 
حمايت مالی چنين افرادی، اين سازمان امسال بيستمين و يکمين 

دوره انتخابات خود را برگزار می کند. هر سال کانون فرهنگی 
ايرانيان در ماه می هيئت مديره خود را از طريق رای عمومی اعضاء 
اين کانون انتخاب می کند. امسال اين انتخابات در روز يکشنبه ١٧ 

ماه می در مدرسه استنلی (شعبه اول مدرسه ايرانيان) در ساعت 
١:٣٠بعدازظهر به انجام خواهد رسيد. افرادی که از شرايط ذيل 

برخوردار باشند می توانند خود را نامزد اين انتخابات کرده و يکی 
از بزرگترين گام ها را در راه کمک به کانون و آينده جامعه خود 

بردارند.  ١- عضويت در کانون فرهنگی ايرانيان (حداقل يکسال)  
٢- برخورداری از اقامت قانونی در آمريکا  ٣- داشتن شخصيت 
اجتماعی مثبت دوره عضويت در هيئت مديره ٣سال می باشد. 

اعضاء علی البدل برای مدت ١ سال عضو هيئت مديره خواهند بود. 
امسال چندين نفر از اعضاء کنونی هيئت مديره  اين دوره سه ساله 

را به اتمام می رسانند. کانون فرهنگی ايرانيان از شما دعوت می 
نمايد که خود را نامزد اين انتخابات کنيد تا رسيدن به هدف های 

اين کانون را ادامه دهيم و ميراث فرهنگی خود را در اين گوشه 
از جهان نيز حفظ کنيم. از افرادی که مايلند در انتخابات هيئت 

مديره کانون شرکت کنند خواهشمنديم که تمايل خود در شرکت 
pcc@pccus. در اين انتخابات را از طريق فرستادن ايميل به

org  و يا با دفتر کانون فرهنگی با شماره تلفن: ٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ 
به اطالع ما برسانند. 

با  تشکر فراوان      
شهال صالح      

        رئيس هيئت مديره کانون فرهنگی ايرانيان

از کلیه اعضای  کانون فرهنگی ایرانیان
دعوت می شود  که در نشست ساالنه کانون که در روز یکشنبه ١٧ ماه می ٢٠٠٩ در محل مدرسه 

ایرانیان شعبه یک برگزار می شود شرکت فرمایند

1-619-445-62461-619-445-6246

FOR SALE
at SPRING VALLEY       
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(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

ایرانیان فرهنگی انتخابات کانون و ساالنه نشست
ساعت ١:٣٠ تا ٣:٣٠ از اول شعبه ايرانيان مدرسه محل در ١٧ می يکشنبه

  

دستان گروه و شجریان همایون کنسرت
ظهر از بعد ساعت ٧:٣٠ ٢٨ می پنجشنبه
The Neurosciences Institute در

(٨٥٨) ٦٣٨٩-٧١٧ تماس تلفن کورش تقوی  نظر تار  زير سه کالس
(٨٥٨) ٣٦٧٤-٢٢٠ تماس تلفن علی نوری  نظر تار  زير کالس

دفتر کانون فرهنگی در محل کارگاه دف
صدر از ظهر زير نظر علی بعد ٦ ساعت از ها شنبه سه

(٨٥٨) ٠٣٣٦-٦٥٣ تماس تلفن

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ سن دیگو مدرسه ایرانیان

دیگو سن ایرانیان مدرسه حتصیلی سال جشن پایان
اجتماعات  در محل سالن ظهر از ساعت ٢ تا ٤ بعد از روز ١٤ جون  در

مدرسه استندلی اول در شعبه

شعبه اول:
١/٥ تا ٣/٥ بعد از ظهر  يکشنبه روزهای

Standley Middle School
متوسطه ابتدائی، مرحله سه سنين در تمام برای فارسی: اموزش

پيشرفته و
است سال ٤/٥ از کودکان پذيرش سن حداقل

ظهر از بعد ٣/٥ تا ٤/٥ ساعت از تئاتر و رقص برنامه: فوق کالسهای

دوم شعبه
در ظهر از بعد ٦ تا ٨ پنجشنبه روزهای

Mt. Carmel High School
ابتدائی، مرحله سه در نوجوانان و کودکان برای فارسی آموزش

و پيشرفته متوسطه
فرمائيد سايت مدرسه ديدن اطالعات بيشتر از برای

www.pccus.org/issd

ملی های رقص آکادمی
ایرانیان در محل مدرسه رقص کالسهای

صياد بنفشه توسط ايرانيان مدرسه محل در رقص کالسهای
Standley Middle School روزهای يکشنبه ۱/۵ تا ۵/۵ بعد از ظهر

www.pccus.org

آمریکایی - ایرانی دانشجویان حتصیلی بورس سازمان

www.iasfund.org     (۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶

(۸۵۸) ماه ۶۵۳-۰۳۳۶ در دالر خیریه یک
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150 

AIAP (۶۱۹)۶۴۵-۷۲۷۳ متخصصین: اجنمن
www.aiap.org   ماه هر چهارشنبه جلسات آخرين

(۸۵۸)۵۳۸-۰۸۲۹ کمال: فرهنگی بنیاد

(۸۵۸)۶۷۳-۷۰۰۰ مهرگان: بنیاد
www.mehrganfoundation.org

ماه هر اول يکشنبه ماهيانه جلسات

(۶۱۹) ۲۳۲- (IRAN) ۴۷۲۶ :ایران  خانه

پارک بعدازظهر. بلبوا ۱۲ تا ۴ ساعت از ها يکشنبه

(۸۵۸)۹۵۲-۶۷۱۳ دیگو: سن زنان مطالعاتی  گروه

Iranian Women’s Study Group of San Diego
Meets: First Sunday of the month    time: 3:30 to 6:30 PM
Meeting location: The university of California, San Diego
The Women’s Center - 9500 Gilman Drive, 0096, La Jolla, CA 92093 - 0096

دیگو سن شمال در ایرانیان اجنمن
www.NIABO.org يا  تلفن: ٩٩٧٩-٧٢٩-٧٦٠ و

 

با تلفن لطفا آگهی برای درج
 pcc@pccsd.org  يا 0336-653(858)  و

فرمائيد. حاصل تماس

email: pcc@pccsd.org

يکبار منتشر ميشود ماه دو ايرانيان هر نشريه کانون فرهنگی
کانون نيست. هيات مديره نظر الزاما مقاالت، در مطرح شده نظرات

است. آزاد وارده مطالب حک و اصالح و يا قبول و در رد پيک و
مکاتبه فرماييد. زير به نشانی ما با

9265 Dowdy Dr. # 105, San Diego, CA 92126
Tel (858) 653-0336  Fax (619) 374-7335

Email: pcc@pccus.org
اخباری انتشار به تفاهم، فقط سوء هرگونه از جلوگيری ايرانيان برای فرهنگی کانون
تا ۳۱  طريق فکس ورزد که متن آن از مبادرت می (شماره۱۲۲) آينده نشريه برای

قرار بگيرد. دفتر اين اختيار در انتفاعی غير ارگانهای به وسيله می
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بازداشت   ۸۷ سال طی که هستند ايران در زنان  جنبش  فعاالن جمله از هدايت
شدند.

فعاالن گروهی بازداشت به اقدام امنيتی جمهوری اسالمی نهادهای نيز مواردی در
کردند. زنان جنبش

قصد  زنان فعاالن جنبش  از برخی که خرداد ۲۲ روز در جمله  از امنيتی ماموران 
اين برگزاری از ممانعت و لغو ضمن داشتند، را ابريشم راه گالری در مراسمی برگزاری

کردند. بازداشت را نفر ۹ مراسم
ناهيد مير غائب، فريده سعادت، آيدا جواهری، جلوه ستوده، نسرين يعقوب، ژيال بنی
ميليون يک کمپين فعاالن از زاده همگی مطلب و عاليه آزاد نفيسه سارا لقمانی، حاج،

آزاد شدند. بازداشت روز شبانه يک از امضاء پس
حسين مريم افضلی، نسرين رضوان مقدم، زنان چون جنبش فعاالن برخی ديگر از
ناهيدکشاورز، جواهری، جلوه زاده، حسين محبوبه اردالن، پروين مقدم، خديجه خواه،
اللهياری، غايب، پرستو فريده آزاد و نفيسه سارا لقمانی، سارا امينيان، امين، سعيده
سوی از گذشته سال  يک در نيز سعادت آيدا و مطلبزاده عاليه ميرحاج،  ناهيد

قرار گرفتند. بازجويی مورد و احضار قضايی و نهادهای امنيتی
در را زنان فعاالن جنبش محاکمه و برخورد بيشترين تهران از پس استان کردستان

کرد. تجربه ۸۷ سال
زنان حقوق فعاالن جمله از مومنی عشاء شجاعی، منصوره ستوده، نسرين همچنين

شدند. الخروج ممنوع ۸۷ سال در که هستند
 ۸۷ سال در امنيتی و قضايی مقام های زنان، برابری خواهانه های فعاليت ادامه با

کردند. آغاز را فعاالن اين حبس احکام از برخی اجرای
۸۷ به اجرا در  ماه بهمن در دوست اقدام عاليه زندان سال سه حکم مورد، اولين در

آمد.
نامه ای آنها در از تن و صدها مواجه شد فعاالن حقوق زنان واکنش با بازداشت اين

شدند. دوست اقدام خانم آزادی خواستار

محدوده از خارج
در را زنان فعاالن جنبش محاکمه و برخورد بيشترين تهران از پس استان کردستان

کرد.  ۸۷ تجربه سال
۱۹ تير  از که نيز برابری تغيير برای آذرمهر و کمپين انجمن زنان عضو بايزيدی زينب
آبان  در نظر و تجديد انقالب دادگاه زندان است. در تاکنون شد، بازداشت مهاباد در ۸۷

حبس محکوم شد. تحمل برای ديگر تبعيد به زندانی و زندان سال چهار را به ماه او
 ۸۷ سال تيرماه در کردستان، استان زنان آذر مهر در انجمن عضو ديگر گفتاری فاطمه

شد. محکوم زندان و نيم جزايی سنندج به يک سال دادگاه سوی از
ساير شهرستان  در داد که ۸۷ خبر در اسفند ماه گزارشی طی برابری سايت تغيير برای
فعاالن حقوق زن و همدان نيز و رشت انزلی، کرمانشاه، اصفهان شيراز، در جمله از ها
گرفته بازجويی قرار مورد احضار و قضايی و نهادهای امنيتی سوی کمپين از اعضای

اند.

تقدير جهانی
شامل حذف  که دستاوردهای داخلی ۸۷ غير از سال طی ايران زنان در جنبش فعاالن
جنسيت حذف و ارث در مردان و زنان برابری ابالغ دولت، جنجالی از اليحه ماده دو

نيز قرار گرفتند. جهانی مجامع تقدير و حمايت بيمه بود، مورد از
ستوده، اهدای جايزه ويژه نسرين و اردالن به پروين المللی بين معتبر جوايز اهدای
به دوبووار سيمون جايزه اهدای برای برابری، تغيير سايت به مرز بدون گزارشگران
بشر حقوق از دفاع المللی بين نهادهای اغلب حمايت و امضاء ميليون يک کمپين

اميدواری  به سال ايران جنبش زنان برای ۸۷ را سال ملل، سازمان کل دبير حتی و
کرد. تبديل

جمهوری  در حاکم اصولگرای جناح که  شد آغاز زنان برای حالی در  ۱۳۸۷ سال
در خواند، می خانواده" بنيان "تقويت آنچه برای ای گسترده های برنامه ايران اسالمی

داشت. اجرا دست
ادامه گذشته  سال تمام  در انتظامی نيروی سوی از "بدحجابی" با  برخورد همزمان 

تاکيد کردند. آن اجرای بر بارها نيرو اين و فرماندهان داشت
اتهام"بدحجابی"  ۸۷ به سال در که دخترانی را و زنان آمار قضائيه قوه انتظامی و نيروی
برخی اما اظهارات نداده، قرار رسانه ها اختيار کردند، در دريافت يا تذکر شده دستگير

دارد. حکايت نفری" از ارقام "هزارن نيرو اين فرماندهان از

بندی جداسازی تا سهميه از
قرار  تاکيد مورد دولتی های مقام از برخی سوی ۸۷ از سال جداسازی جنسيتی در

آوردند. در اجرا به را وزارتخانه ها آن از برخی و گرفت
های دستگاه جمله از عالی آموزش و پرورش، آموزش درمان، و بهداشت های وزارتخانه

پيشقدم شدند. جنسيتی گذشته در جداسازی سال در که دولتی بودند
حال در اين وزارتخانه که خبر داد پرورش حتی آموزش و احمدی، وزير علی عليرضا

است. يکديگر پسر از و دختر آموزان دانش های درسی کتاب تفکيک
سرگشاده  از نامه پس چند روز فاصله ۸۷ به فروردين نيز در و تحقيقات علوم وزير
ضمن دفاع،  جنسيتی" "سهميه بندی به اعتراض  دانشجويان در و از زنان ۷۰۰ تن

کرد. عنوان دانشگاه ها خواست طرح را اين اجرای
مردان  ورود که های ويژه زنان پارک افتتاح ۸۷ با سال نيز طی ها پارک جداسازی در

کرد. پيدا ادامه ديگر شهر چند و تهران در است، ممنوع آن به
خانواده تحکيم بنيان و زنان از حريم صيانت در راستای را اقدامات نهم اين دولت البته

معرفی کرده است.

خانواده تحکيم
برای  دولت تالش از ۸۷ تيرماه در ايران رئيس جمهوری اسالمی نژاد، احمدی محمود
اليحه، اين اساس بر که گفت و داد به مجلس خبر زنان" کار ساعت کاهش ارائه "اليحه
در خانه مادران که و"زمانی يابد می کاهش دولتی ادارات در شاغل زنان ساعات کار

شود." محسوب اداری آنها وظايف نيز جزو میکنند، کار
که گفت ماه اسفند زنان در امور در احمدی نژاد محمود نوری، مشاور زاده طبيب زهره
و مشارکت شود می نگاه استراتژيک هدف يک عنوان به خانواده نهاد به دولت نهم در
وارد ای نهاد خانواده خدشه که به است قبول جايی مورد مباحث اجتماعی تا در زنان

نشود.
دی دوم در که بود خانواده بنياد تحکيم ايده همين با شايد گويند می منتقدان برخی
دست بی سابقه سخنانی در استاندار تهران، امور بانوان مشاور فرحناز قندفروش، ماه

اخالقی متهم  فساد به را مطلقه زنان نفری هزار ۵۰۰ از بيش جمعيت سوم يک کم
ارشاد،  در دادسرای مطلقه از زنان سوم يک ۹ ماه اول سال ۸۷ برای در " کرد: ادعا و

است." شده تشکيل اخالقی فساد پرونده
زنان جنبش فعاالن که را از خانواده" "اليحه حمايت همچنين دولت گذشته سال در
مخالفت با که کرد ارائه مجلس به برند، می نام همسری" چند "اليحه عنوان به آن از
تا دو واداشت را مجلس ها اعتراض اين شد. مواجه زنان حقوق فعاالن گسترده های

حذف کند. دولت اليحه از را اعتراض مورد ماده
که مواد ۲۳ و  گفت مجلس حقوقی و قضايی ۸۷ رئيس کميسيون شهريور هجدهم در
در  بود، مردم شده بين در نگرانی و حساسيت "باعث که خانواده حمايت از اليحه ۲۵

است." شده حذف کميسيون اين جلسه

زن فعاالن با برخورد
داخل  در برابری برای راستای تغيير زنان در تالش گسترش همزمان با ۸۷ سال در
خود ای به تازه ابعاد نيز آن با برخورد ايران، زنان جنبش از جهانی تقدير و  ايران

گرفت.
عشا گفتاری، فاطمه بايزيدی،  زينب ايگدر، سولماز کرمی، محبوبه  مقدم، خديجه
بهاره و  ابراهيمی بيگرد آزاد، نفيسه غالمی، شهناز االسالمی، شيخ نگين مومنی،

زنان 

BBC فارسی از بخش برگرفته

:١٣٨٧ در سال جنبش زنان

ولی امیدوار" در تنگنا "



شماره ۱۲۰   خرداد - تیر  ۲۰۱۳۸۸

Membership Application
Name: _________________________________________________________________
Company Name: _______________________________________________________
Address: _______________________________________________________________
City: ________________________ State _______ ZIP __________________________
Tel.: (     ) ______________________ E-mail: _________________________________
Credit Card # ____________________________ Expiration Date:  ______________

General Membership:                                                      Corporate Sponsorships:
___ $ 35 Individual                                                           ___ $5000 & UP Platinum
___ $ 50 Family                                                                ___ $1000-$4999 Gold
___ $ 20 Students                                                            ___ $500- $999 Silver
___ $          Donation                                                        ___ $100- $499 Patron
Membership benefits include:
- Free annual subscription to Peyk magazine
- PCC membership card (discount at various retail stores)
- For a list of sponsorship benefits please contact us.
- All donations are tax deductible.

با عضويت و حمايت خود، ما را در پيشبرد ارزشهای واالی فرهنگی مان ياری دهيد.
کمکهای مالی شما به کانون فرهنگی ايرانيان شامل بخشودگی مالياتی است.

 اعضای کانون فرهنگی ايرانيان با داشتن کارت عضويت مشمول تخفيفات ويژه (بليط برنامه های مختلف کانون، تخفيف از مراکز تجاری) خواهند بود. 
و همچنين مجله پيک نشريه کانون فرهنگی ايرانيان مجانا در اختيار آنها قرار می گيرد.

Please make checks payable to PCC
Mail to: P.O. Box 500914, San Diego, CA 92150     For more information or questions contact us at:  
Tel.: (858) 653-0336   Fax: (619) 374-7335   E-mail: pcc@pccus.org

THE FOLLOWING ARE THE BUSINESSES FROM WHICH YOU 
WILL RECEIVE A DISCOUNT WITH YOUR MEMBERSHIP CARD:

• Alex Cleaners • Apadana Cleaners • Asho Fabrics
• Balboa International Market • C & A Pharmacy 

• Cal Copy • Darband Restaurant 
• International Market $ Grill • Dr. Ostad • Parsian Market 
• Pro Master Auto • Rug Gallery • Sahel Bazaar

*** If you have a business and want to become part of this program please call us.

PERSIAN CULTURAL CENTER 
IS TURNING 20!!
Celebrate with us by Participating in Our Membership Campaign 

THE FOLLOWING ARE THE BUSINESSES FROM WHICH YOU 
WILL RECEIVE A DISCOUNT WITH YOUR MEMBERSHIP CARD:

• Cal Copy • Darband Restaurant 
• International Market $ Grill • Dr. Ostad • Parsian Market 



۲۱ تیر  ۱۳۸۸ - خرداد   ۱۲۰ شماره

نامورتی             کریش

          آموزگارجهانی
ديده خورشيد برگرداِن درنا  

از  که  وی گشود. جهان به چشم هند در   ١٨٩٥ ِ سال در نامورتی  کريش  جيدو
با و شد تبديل جهانی آموزگاری داد، به می توانا را سخنوری ِ ظهور نويد نوجوانی
از نامورتی نه گذاشت. کريش بر جای ارزشمندی ادبياتِ  کرانه اش، بی انديشه های
و نه است مسيح نه هندو. نه مسيحی و نه مسلمان است، نه شرق. از نه غرب است
مطلقی يا مسيرِ خاص نامورتی کريش ی انديشه در "حقيقت" مسيحانه دارد. پيامی
مذهب دين، چهارچوبِ هيچ در را حقيقت است. "مسيرناپذير" تابد. حقيقت برنمی را
دينی مراجع و  پيشوايانِ مذهبی از نامورتی کريش " توان يافت. بينی نمی جهان يا
و می کند بسيار مطرح های پرسش ندارد، رهروانش برای او "پاسخی" گريزان است.

و جو گر. جست کارِ ماند می پاسخ يافتنِ محو می شود.

بی افرادِ داد. ادامه جهان در سراسرِ های خود سخنرانی و سفرها به نامورتی کريش
هواخواهان بر نفوذی و قدرت ادعای هرگز کرد. جذب خود ی انديشه به را شماری
درونی دگرگونی مستلزمِ دگرگونی اساسی و حقيقیِ  جامعه را نامورتی نداشت. خود
محدوديت با آشنايی جهانِ نامورتی کريش جهانِ داند. می جامعه افراد تکِ تک ِ
هاست محدوديت از اين آگاهی خود بر پايه است. اجتماعی مذهبی و فرهنگی، های
پايدار به آرامشی و گرفت کار به رشد و گسترش هدفِ به را بشر ذهنِ  توان می که
نود سالگی در گذشت. سخنرانی در ،١٩٨٦ سالِ در نامورتی کريش رسيد. درونی و

اند. آنچه  آمده ِگرد ٦٠ کتاب  بيش در مختلف، پيرامون ِ مضامينِ او، فلسفیِ های
"پيرامونِ  کتابِ  برگرفته از اوست، های سخنرانی از يکی آيد، برگردانِ  می در پی

خدا."

چيست؟ خدا پرسشگر:
از خدا ديگر اشخاص آيا درک رسيد؟ می خدا از به درکی چگونه کريش نامورتی:
در سوال می کنيد؟ پرسيدن خدا تالش ِ درک خودتان برای اينکه يا پذيريد را می
پرس و تحقيق سرشار، هوشِ حقيقت، نياز به تجربه کردنِ  اما است، آسان باره اين

دارد. بسيار وجوی
می پذيريد؟ خدا ی درباره را ديگران های گفته شما آيا است: اين سوال بنابراين اولين
ی آن همه است چون ممکن مسيح، يا بودا، کريشنا، است، کسی او چه که نيست اين مهم
اشتباه در است ممکن نيز شما نظر مورد مذهبی پيشوای پس باشند اشتباه در ها

باشد.
صرفًا يعنی باشد، باز جو و پرس برای بايد شما ذهن حقيقت، ِ کشف برای مسلمًا

شما به حقيقت از  تعريف يک  توانم می من باشيد. داشته اعتقاد  و بپذيريد  نبايد
کنيد. تجربه می حقيقت عنوان نخواهد بود که شما به چيزی همان اما اين بدهم،
آن که نيست چيزی آن خدا اند، اما کرده را توصيف خدا آسمانی های کتاب تمام
بيانگر شود، می استفاده خدا به اطالق برای که يی آيا خود واژه اند. کرده ترسيم ها

خداست؟ ماهيتِ
هر يا کتابها، اساتيد، تاثير زير يا بپذيريد، را کسی نظر نبايد حقيقت هرگز کشف برای
قرار ها آن تاثير زير اگر بگيريد. ميکند، قرار بيان را نظريات اين که ديگری شخص
کنيد. بايد بدانيد درک خواهند می آنها که کنيد می درک را چيزی بگيريد، تنها آن
ريش را خدا تواند می کند، خواهيد خلق می از آنچه تصويری تواند می شما ذهن که

تصوير کشد. به آبی يا بنفش چشمی، يک و  دار

ها  دلبستگی تصويرسازیِ مغلوبِ باشيد و آگاه های خود خواسته از بايد شما اين  بنابر
و شکل مشخص فرم يک در خدا را که داريد اگر دوست نشويد. هوس های خود و
خواهد شما خواسته های و بر آرزوها مبتنی کنيد تنها می تجسم تصويری که ببينيد،
از خواهيد می هستيد و اندوه غم و در شما خداست؟ اگر اين تصوير، آيا پس بود،
شک متعصب هستيد، بدون خود مذهبی های گرايش به نسبت رهايی يابيد، يا آن
آنچه يافته اما همچنان کند، برآورده را شما های خواسته کنيد تا می را خلق خدا

نيست. خدا ايد
که است هنگام دقيقًا آن عاری باشد. محدوديتی هر بايد کامًال از شما ذهن بنابراين
که هايی کتاب خواندن با نه خرافات، پذيرفتن با نه دريابيد، را حقيقت توانيد می
آزادی اين هنگامی تنها پيشوايانِ مذهبی، از با پيروی نه و شوند می تلقی "آسمانی"
آزاد هوس های خود تمايالت و و خارجی تاثيرهای بند و قيد که از آيد می دست به
خدا که و همانجاست شود می رها بندی و قيد هر از شما ذهن است که گاه آن شويد.
شما گمان و حدس اکتفا کنيد، باره اين در تفکر به تنها اما اگر کرد. خواهيد درک را

بود. نخواهد خيال و َوهم جز چيزی مذهبيتان، پيشوای گمان و حدس همانند

شويم؟ آگاه خود، ناخودآگاه تمايالتِ  توانيم از ما می آيا پرسشگر:
دانيد می آيا داريد؟  آگاهی خود، تمايالت خود آگاه از آيا  ُنُخست، نامورتی: کريش
با معموًال که داريد تمايالت چيست؟ آيا از اين موضوع آگاهی و خواسته ها ماهيت
و تمايالت کنيد؟ می مخالفت هستند، مخالف شما باورهای با که اشخاصی نظرهای
اساس بر را خدا اگر می کند. منع آنها سخنان از پذيرفتن را شما هايتان، خواسته
که که خدايی ثابت کند شخصی باشيد، و داشته مِد نظر خود و خواسته های تمايالت
پذيريد؟ می او را سخنان آيا شماست، نااميدی و ترس از است برخاسته نظرتان مِد
ديگری است. چيزِ کامًال حقيقت خواهيد و می چيز  يک شما نمی پذيريد. که البته
نيمی از تمايالت بر فقط شما کنيد. می محدود و تمايالتتان ها خواسته با را خدا شما
اعماق که در هايی خواسته و تمايالت ِ دريافت پس داريد. ِ خود، اشراف خودآگاه ِ
از برای آگاهی بايد جوگر جست ذهن است. دشوارتر بسيار هستند درونتان پنهان ِ
از هرگونه طرفانه ها، بی آن سبب و علت دريافت و های پنهان خواسته تمايالت و
ی آگاهانه های خواسته و تمايالت از چيز هر از پيش بنابراين عاری باشد. محدوديتی
می کم يافتيد، کم آگاهی ظاهر است در آنچه از اينکه بيشتر از پس آگاه شويد؛ خود،

شويد. وارد درونتان اعماق به توانيد

.١٩٩٢ .Krishnamurti, Jiddu. “On God.” Harper San Francisco منبع:
فارسی: به نامورتی کريش آثار

گفتار. نشرِ  جفا، جعفر محمد برگردانِ در هستی"، "حضور
گفتار. نشرِ  "بصيرت"، برگردانِ منوچهر غيبی،

نشرِ گفتار. جفا، محمد جعفر برگردانِ  "شرحِ زندگی"،
گفتار. نشرِ  جفا، جعفر محمد برگردانِ در سکوت"، "نگاه

شيراز. دانشگاهِ  در ُمترجمی است سومِ  دانشجوی سالِ ديده خورشيد درنا
dorna_dk@yahoo.com بگذاريد: ميان در او با را خود نظرهای
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جديدی کار در ام تا از آن افزوده آن بر - خود استاد اجازه با خطی را که - چند وباالخره
عرضه خود همکاری هنرمندان همشهری با زودی به سهراب" که رستم و "روايت بنام

استفاده نمايم: خواهيم کرد

؟ ميکنيم عشق با نام همه اين نه آيا
هستی؟ به مردمان به خود به

نشينيم می گفتار به پرستشش در که عشقی
می کنيم خويش اراده به ترجمانی را آن در پندار و

که: داريم روا خود به ان – نام -به کردار در تا
کنيم دار بر مردمان

بريم سر کودکان
............. آوريم؟ تحفه خويش همنوعان به را ذلت و

مابين روابط بر ايران معاصر و متون آثار سوی بيشتر و سمت و جهت اينکه به توجه با
پرداختن ميگيرد قرار مورد بحث اعتقادات آسمانی انسان باورها و کمتر و است انسانی
که است قديمی متون انبوه فراتر از متون بسيار اين "خردگرائی" در تشويق و "خرد" به
مطالعه هر در بيشتر وقت با صرف مسلما اند. کشانده ماورای زمين به را تفکر نوک پيکان
انسانی به واقعيات استناد با را "عشق" پای رد توانيم می که است متون آثار و اين دوگونه
مشاهده "خرد" را با تاريخی آن آشنائی و آشتی وراه اجتماعی دنبال کنيم و فرهنگی
خويش زندگی بحران ميتوان از کاو گاه دردناک است که و چنين کند در تنها نمائيم.
آينده سود درسی به انسانی- و اجتماعی موارد در چه و اقتصادی زمينه های در چه -
در گم در سر فردا و بحران در اين حيران امروز، و کاوی کند چنين بدون مسلما بگيريم.
طراوت از نکنيد غفلت ديگر تا ديداری و پاينده باشيد و شاد بود. خواهيم ديگر بحران
امکان آن فضای در که فرمائيد ديدن تمايل صورت زيردر سايت از بهاری. لطفا هوای

ميباشد. بيشتر "گفتگو" به "گفت" تبديل
www.rezakhabazian.com

 

٨ صفحه مهتاب از زير نور بقيه
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پرس - اخبار ايران دهقان ميالد وبالگ از برگرفته

و ديرپا فرهنگ واين داشته وجود بختياری ايل بين در باز دير از خوانی شاهنامه
به گذشته سال چند و در است گشته منتقل امروز نسل سينه به به سينه جاودانه

گردد. می برگزار مردم گسترده حضور با و بزرگ های همايش صورت
نزديکی در ميلی سی روستای پيش ساليان همچون نيز امسال فروردين سوم
و ايرانی فرهنگ مشتاقان از نفر هزاران پذيرای خوزستان استان سليمان مسجد
ايران مردم از ده هزار نفر از پرشور بيش با حضور اين برنامه بود.  خوانی شاهنامه
مسجد ديار خوانان شاهنامه و گرديد برگزار نوروزی مهمانان و خوزستان دوست
فردوسی ابوالقاسم استاد فرزانه حکيم جاودانه اثر از هايی گوشه اجرای به سليمان
بهمن عالءالدين زيبای زنده ياد و جاودانه کارهای دو قطعه از پرداختند. اجرای
دوستداران را برای خوش زاگرس خاطراتی نامدار ديار بختياری) خواننده (مسعود
و کهگيلويه استان از گروهی آن از کرد؛ پس زنده مرحوم آن و بختياری موسيقی
موسيقی نواختن به کشور شمال گروهی از سنتی و موسيقی اجرای به احمد بوير
سپاسگزاری ميهمانان و حاضرين تشويق با که پرداختند شمال ديار سرسبز محلی
و مردان و زنان رنگارنگ زيبا و شد. پوشش خوزستان همراه مردم از مازندرانی
اين در که نشينان ايران است زاگرس اصيل فرهنگ بختياری نمودی از کودکان
شاهنامه گوناگون های بخش ميان در ساخت؛  می خيره را مهمانان چشم روز
که بخشيد می فضا به ناپذير و وصف حالی و شور دهل بختياری و ساز نوای خوانی،
ايران مردم فرهنگ شاد از زيبا بسيار فضايی مردم شادی و دستمال بازی با همراه
فرهنگی محصوالت فروشگاه همايش، جايگاه کنار در بود. گذاشته نمايش به را
بختياری نيز زنانه مردانه و سنتی پوشاک همچنين دی و وی دی دی، کتاب سی
با برنامه اين همايش در کننده شرکت زياد بسيار جمعيت بود.عليرغم شده داير
مسافرين مانند بی استقبال دليل به اما شد برگزار خوبی بسيار هماهنگی و نظم
نيز مردم از بسياری روستا ورودی راههای در ماشين سنگين ترافيک و نوروزی

کنند. شرکت همايش در نتواستند
و  زنده نيمروز با اجرای از ۱۴ پس از ساعت که خوانی بختياری همايش شاهنامه
ساز  نواختن با ۷ َپسين ساعت در گشته بود آغاز ايران ای سرود جاودانه بخش روح

پايان رسيد. و شادی به هلهله ميان در نفری هزار دستمال بازی چند دهل و و
پيش سالهای در آروزمنديم همايش اين کنندگان برگزار از سپاسگزاری با همراه
ايران زمين می ملی فرهنگ و کننده ی هويت زنده که هايی رو، چنين جشن
مردم برگزار حضور ميليونی و با شکوه فراوان زمين ی ايران پهنه در سراسر باشد

گردد.

بختیاری خوانی شاهنامه همایش
سلیمان مسجد نزدیکی در
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فردوسی حکيم ابولقاسم ايران، پرآوازه شاعر نام به ميدانی پايتخت ايتاليا، رم شهر در
است شده رم واقع شهر سرسبز مناطق از يک در فردوسی ميدان شده است. گذاری نام
از يکی است. خارجی هم محل تردد گردشگران شهر و اين اهالی گردشگاه هم که
بود به خبرنگار ايستاده ايران سرای حماسه شاعر مجسمه نظاره به رم در حاليکه اهالی
نام اين به ميدانی شهرمان، در که کنيم می افتخار ما گفت: رم در خبر واحد مرکزی

است. نام گذاری شده بزرگ پارسی زبان، شاعر
ميدان است، در سفر کرده ايتاليا به بلژيک از اش خانواده با هم که گردشگر ايرانی يک
پايتخت در را ديدار خود نخستين ما گفت: خبر مرکزی خبرنگار واحد به فردوسی

کرديم. آغاز ايران و ديدار با مجسمه حکيم سخنور فردوسی رم ميدان از ايتاليا
نمی فردوسی ختم ميدان به فقط ايران و ايتاليا ملت دو بين فرهنگی پيوند های ما
به کشورمان ها ايتاليايی توجه و هم از عالقه ديگری عينی مصاديق رم شهر در و شود
و سرسبزترين از بهترين يکی در نام تهران خيابانی با که به طوری توان يافت. می را

می کند. خودنمايی ايتاليا در ايران سفير اقامتگاه مجاورت در رم شهر محله های

ايتاليا: در فردوسی مجسمه داستان
ساخته  سفيد از مرمر ارتفاع دارد و ١٨٥ سانتيمتر که مجسمه اين همصدا، گزارش به
مراسمی  طی و شد برده رم ٢٠ ماه ١٩٥٨ به که در است صديقی استاد کار شده است،
خاطرات در حکمت شيرازی، اصغر علی شادروان شد، نصب ميدانهای رم از يکی در

"بعد  نويسد: می است، درآورده تحرير به رم در که ٣٠/٣/١١٣٢٩ خود شنبه سه روز
وبالبورگز، کوچک ميدانهای از يکی در راه سر در کرديم. مراجعت منزل به ساعتی از
کرده، گردش فردوسی" قدری "پياتزا به است موسوم " "فردوسی به نام که زيبايی محل
را فردوسی مجسمه تا بفرستم سفارت ايران اعتباری برای انشااهللا که گرفتيم تصميم

آنجا نصب نمايند. در
 ... " نويسد: ٢٥/٥/١٣٢٩ خود می خاطرات روز در و کند می دنبال را فکر حکمت اين
نظر در گفت می صحبت کردم. رم در فردوسی مجسمه به نصب راجع منصور علی با
در و است ای فايده بی و پرخرج کار کنند. گفتم درست بدهم ايران در را مجسمه دارم
است بهتر بود، سرشکستگی خواهد و افتضاح اسباب شهر شهير اين آرتيستهای برابر
در و در ميدان فردوسی کنند درست فردوسی مجسمه جا بدهيد از روی همين در

"... شود کمک هم ملی آثار انجمن از که است ممکن و کنند نصب ويالبورگز
فردوسی  مجسمه در هنگام افتتاح بود که نطقی تهيه ١٣٣٧ سرگرم در مهرماه حکمت
نهم اکتبر ١٩٥٨  ١٣٣٧ برابر با مهر هفدهم روز در ... و کرد ايراد می بايد می رم در
مهمان بود، او قديم دوستان  از که ساز مجسمه صديقی ابوالحسن آقای با  رم در
از "بعد نويسد: می باره اين در بود و رم ايران در فرهنگی رايزن فلسفی نصراهللا
اند سفيد ساخته مرمر از که را فردوسی مجسمه تا رفتيم آقای صديقی آتليه به ناهار

"... است شده تهيه و زيبا بسيار خوب کرديم، مشاهده را

تاثير تحت چنان مجسمه اين ديدن با ايتاليايی ساز مجسمه آمبروزی گوستينوس
ميکل را مجسمه فردوسی خالق من بداند، دنيا نوشت: يادبود در دفتر که گرفت قرار

اين است. شده متولد زمين در مشرق ديگر آنژ بار ميکل شناختم. شرق ثانی آنژ

ويال  پارک از بعد هکتار، ٨٠ مساحتی حدود با پارک اين باشد. می پارک مجسمه در
ساختمانها، شامل که است رم شهر در بزرگی طبيعی پارک (Villa Borghese)

Galleria Borghese گالريا بورگزه موزه جمله از ها و موزه
بزرگترين بورگزه وبال (Villa Borghese) ويال بورگزه  دارد. قرار ايتاليا رم شهر در
١٩٠٣ هم  و سال شد بازسازی پارک اين نوزدهم قرن اوايل در است. رم پارک شهر

شده. تبديل عمومی پارک به

اينترنت از منصور رستگار فسايی- کننده تهيه

باد گرامی فردوسی سال ٢٠٠٩ سال

فردوسی مجسمه
رم، فردوسی میدان در

پایتخت ایتالیا



شماره ۱۲۰   خرداد - تیر  ۲۶۱۳۸۸

فيلمبرداری رفتيم و وقتی با اون مصاحبه کردم با ناراحتی گفت دکتر ها گفته اند 
بايد يک پای من رو قطع کنند … شب که فيلم پخش شد ۵۰ خط تلفن جام 
جم توسط مردم ِاشغال شده بود و همه با عصبانيت ميخواستن يه جوری به علی 
باغبان باشی کمک کنن …همون شب رضا پهلوی که در اون زمان وليعهد بود 
و نزديک به ۱۷ سال داشت به آقای جهانبانی، رييس سازمان ورزش ( که اوايل 
انقالب اعدام شد) دستوری داده بود، که او هم شبانه به در خانه باغبانباشی رفته 
بود و پاسپورتش را درست کرده بودند و روز بعد ساعت ۱۱ صبح از فرودگاه زنگ 

زد که مثل اين که معجزه شده و من برای درمان به نيويورک می روم. 
در نيويورک پايش را يک پروفسور بزرگ عمل کرده بود، بعد از دو ماه که برگشت 
از همان فرودگاه مهرآباد به ما زنگ زد که من می خواهم به زودی در يک مسابقه ی 

دو ميدانی شرکت کنم و شما را هم دعوت می کنم. 
و  تقدير  مراسم  به  خاتمی  جمهوری  رياست  زمان  در  وقتی  باشی  باغبان  علی 
نکوداشت پيشکسوتان دعوت شد زمانی که نام باغبانباشی در مراسم از طريق بلند 
گو اعالم گرديد خاتمی از يکی از حاضرين پرسيد مگر باغبانباشی زنده است؟!  و 
چه ضيافتی بود در آغوش کشيدن و اشک به چشم آوردن خاتمی برای قهرمانی 

که نام ايران را بر بلندای المپيک جهانی فرياد کشيد …! 
باغبان باشی اکنون ۸۴ سال سن دارد و هنوز فعاليت ورزشی ميکند …! آخرين 
و  حال  گرمی  به  بود؛  قوچان  دروازه  ميدان  دور  ديدم  را  باشی  باغبان  که  باری 
احوال کردم و او گفت: شما مگه من رو ميشناسی؟ لبخندی زدم و گفتم تمام دنيا 
شما رو ميشناسن…! باغبان باشی هنوز در طرقبه زندگی ميکند و روحيه شاد و 

ورزشکاری دارد … برايش طول عمر با عزت و سالمت آرزومندم. 
نميدانم چرا هيچ کس جرات نميکند از زندگی علی باغبان باشی فيلمی تهيه کند؟ 
در عين اينکه ساختن اين فيلم بودجه هنگفتی رو ميطلبد اما ارزشش را دارد…! 
دادن  در  رو  قهرمانان  بزرگداشت  و  نکوداشت  ما  بدنی  تربيت  سازمان  که  حيف 
چند سکه و احيانا يک ماشين خالصه کرده و هيچ کار فرهنگی و ماندگار انجام 

نميشود..البته ديگه همه ما انگار به اين روال عادت كرديم...... 

برگرفته از نشريات ايران

در  ای  خونه  سرباز  به  بردند  رو  من  و  بود  بگيری  سرباز  سالها  اون  در  ميگفت: 
مشهد… هنوز ۴۵ روز نگذشته بود که دلم برای خانواده ام تنگ شد اما مرخصی 
ندادن منم بدون مرخصی پای پياده از مشهد تا طرقبه ( ۱۸ کيلومتر ) دويدم و 
بعد از ديدن خانواده دوباره از طرقبه تا مشهد دويدم و رفتم پادگان … پادگان که 
رسيدم ديدم گروهبان متوجه غيبت من و چند نفر ديگه شده که همه رو به خط 
کرد و گفت دور پادگان رو بايد بدويد … شروع به دويدن که کرديم بعد از هزار 
متر سرباز های ديگه خسته شدن اما من دور کامل دويدم و ايستادم…! فرمانده 
گروهان که دويدن من رو نديده بود گفت مگه نگفتم دور کامل بايد بدوی؟ گفتم 
دويدم قربان …گفت فضولی موقوف ..! دوباره بايد بدوی…! خالصه دو دور ديگه 
به مسافت هشت کيلومتر دويدم و سر حال جلوی فرمانده ايستادم و همين باعث 

شد مسير زندگی ام تغيير کند…! 
يک روز من رو با يک جيپ ارتشی به ميدان سعد اباد مشهد بردند برای مسابقه… 
رييس تربيت بدنی تا من رو ديد گفت چرا کفش و لباس ورزشی نپوشيدی؟ گفتم 
ببينم چند مرده  برو سر خط االن مسابقه شروع ميشه  ندارم …! گفت :خوب 
حالجی … خالصه با پوتين و لباس سربازی دويدم و دور اخر همه داد ميزدن 
باريکال سرباز … برنده که شدم ديدم همه ميگن سرباز رکورد ايران رو شکستی 
…! من   اون روز با پوتين و لباس سربازی رکورد ايران رو شکستم و بهم کاپ 

نقره ای دادن…!
خبر رکورد شکنی من خيلی زود به مرکز رسيد و بهم اَمريه دادن تا برم تهران 
…با اتوبوس به تهران رفتم و پرسان پرسان خودم رو به دژبانی مرکز رسوندم 
پوتين  با  تو همون سربازی هستی که  روبرو شدم گفت:  لشگر که  فرمانده  با  و 
رکورد شکستی؟ گفتم بله قربان … گفت چرا اينقدر دير امدی و سريع من رو 
سوار ماشين کردند و به استاديوم امجديه بردن که قرار بود مسابقه بزرگی انجام 
بشه …! مسابقه دوی ۵۰۰۰ متر بود و من کفش و لباسی رو که رييس تربيت 
بدنی مشهد داده بود پوشيدم و رفتم لب خط…! يکدفعه صدای تيری شنيدم و 
هراسناک اين طرف اونطرف رو نگاه کردم ببينم چه خبره که ديدم رييس تربيت 
بدنی با عصبانيت ميگه چرا نميدوی … بدو..! من نگاه کرده ديدم اون هفده نفر 
ديگه مسافتی از من دور شدن و من تازه فهميدم که صدای شليک تير برای اغاز 
مسابقه بوده و من چون در مشهد فقط با صدای  ( حاضر رو ) مسابقه رو شروع 
ميکردم اينجا هم منتظر همون کلمه بودم نه صدای تير …خالصه شروع کردم 
اولی  از اخر  تو  به دويدن و يه عده هم من رو هو ميکردن و ميگفتن مشهدی 
…! دور سوم رو که دويدم تازه به نفر اخر رسيدم و تازه گرم شده بودم …! در 
دور بعد متوجه شدم نفر چهارم هستم و با خودم گفتم خدا رو شکر الاقل چهارم 
ميشم…! سه دور تا اخر مسابقه مانده بود که ديدم فقط يک نفر با فاصله از من 
نزديک  پايان  به پشت سرش رسوندم… به خط  جلوتره…! دور اخر خودم رو 
ميشديم که جلو زدم و اول شدم …! باز هم رکورد ايران رو شکسته بودم و از 

عزيز منفرد که سالها قهرمان ايران بود جلو زده بودم…! 
سال   ۲۹ که  است  ايران  دوی  قهرمان  باغبانباشی  علی  استاد  های  حرف  اينها 
متوالی بدون حتی يک باخت مقام نخست مسابقات را در ايران داراست و جالب 
است بدانيد که تا بحال اين رکورد در هيچ رشته ورزشی در دنيا شکسته نشده…! 
باغبان باشی ۲۱۹ مدال اسيايی و جهانی دارد و در هشت مسابقه المپيک شرکت 

کرده و اول شده! 
اديب زاده ميگويد : زمان شاه شنيدم که پای باغبان باشی شکسته …! با گروه 

در 
 روز نگذشته بود که دلم برای خانواده ام تنگ شد اما مرخصی 
 کيلومتر ) دويدم و 
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متر سرباز های ديگه خسته شدن اما من دور کامل دويدم و ايستادم…! فرمانده 
گروهان که دويدن من رو نديده بود گفت مگه نگفتم دور کامل بايد بدوی؟ گفتم 
دويدم قربان …گفت فضولی موقوف ..! دوباره بايد بدوی…! خالصه دو دور ديگه 
به مسافت هشت کيلومتر دويدم و سر حال جلوی فرمانده ايستادم و همين باعث 

يک روز من رو با يک جيپ ارتشی به ميدان سعد اباد مشهد بردند برای مسابقه… 
رييس تربيت بدنی تا من رو ديد گفت چرا کفش و لباس ورزشی نپوشيدی؟ گفتم 
ببينم چند مرده  برو سر خط االن مسابقه شروع ميشه  ندارم …! گفت :خوب 
حالجی … خالصه با پوتين و لباس سربازی دويدم و دور اخر همه داد ميزدن 
باريکال سرباز … برنده که شدم ديدم همه ميگن سرباز رکورد ايران رو شکستی 
…! من   اون روز با پوتين و لباس سربازی رکورد ايران رو شکستم و بهم کاپ 

قهرمان افسانه ای دوی ایران



۲۷ شماره ۱۲۰   خرداد - تیر  ۱۳۸۸

سرمای وحشتناک آخرين دوران يخبندان به غارها پناه برده و گوشت ماموت بر دندان می کشيدند و حداکثر هنرشان نقاشی روی ديوار 
غار بوده ايرانی ها سفره مجلل هفت سين می چيدند و گردی زمين را ثابت کرده بودند.

ترس از اينست برخی مردم عادی بخاطر لجی که با رژيم دارند اين خزعبالت را بصورت مذهب ثانی قبول کرده و به فرزندان خود منتقل 
کنند.  وقتی اين بچه ها در مدارس خود با شيوه های علمی و تحقيقی تاريخ را می خوانند به نادرستی اين گفته ها آگاه شده و اعتمادشان 

از همه چيز ايرانی و پارسی صلب می شود.
ضرری ندارد همه ما متخصص تاريخ و تمدن شويم. ولی در اين روزگار که دسترسی به منابع معتبر با چند دقيقه جستجو با کامپيوتر 
ميسر است، اطالعات درست را يافته  و سره و ناسره را تشخيص دادن کار آسانی است. اجازه ندهيم صفرهای گرانبها را برای 

بی ارزش کردن فرهنگ و تمدن ايران بکار گيرند.

ارزش صفر!
ارزش  اول  نظر  در  شايد  دارد؟  ارزشی  صفر  آيا 
صفر معادل با هيچ باشد ولی اينطور نيست و می 
ارزش  به  اعداد  راست  سمت  در  صفر  که  دانيم 
اضافه  ما  از  برخی  برای  اما  افزايد.  می  عدد  آن 
انجام می  يا چند صفر آنچنان عادی  کردن يک 
شود که انگار واقعا صفر بی ارزش است اين را در 
گفتگوهای عادی و نوشته ها براحتی می بينيم. 
اغراق چند  و  غلو  برای  مردم عادی ممکن است 
اگر جايی  مثال  کنند.  آن  و  اين  نثار  ناقابل  صفر 
و  اتومبيل  از صدها  باشند  کرده  گير  ماشين  ده 
و  فالن  ها  ميليون  و  پرنده   صدها  از  جايی  در 
وقتی  مساله  اين  اما  بزنند.  دم  راحتی  به  بهمان 
مسخره و در جايی خطرناک می شود که افراد به 
اصطالح صاحب نظر در مورد مسائل اجتماعی و 
فرهنگی داد سخن می دهند واز اعداد برای اثبات 
به  منحصر  اين  آيا  کنند.  استفاده  خود  نظريات 
ايرانی هاست يا جوامع ديگر هم همينطورند؟ در 
ايران بعد از انقالب رقم ميليون آنقدر به راحتی 
در مورد تظاهرات، آراء (البته خودی) استفاده می 
بنابر موضوع دو سه  و  شد که ملت عادت کرده 
صفر را از آمار دولتی می انداختند تا آنرا معقول 
کنند. وقتی تلويزيون اعالم می کرد که بيش از 
تظاهرات شرکت کردند  نفر در فالن  ميليون  دو 
همه آنرا دوست هزار نفر می شنيدند. در اينجا در 
مورد اينکه اصوال اغلب ما به اصطالح بين خطوط 
و شک  وجود  خوانيم  می  خود خطوط  بجای  را 
کنيم.  نمی  بحث  ارقام  و  آمار  به  اعتماد  عدم  و 

صحبت از صفر است.
سال  هزار   ١٠ تا   ٥ بين  اقال  سال  سی  اين  در 
اينکه  نه  اضافه شده است.  ايران  تاريخ تمدن  به 
گرفته  صورت  جديدی  باستانشناسی  کشفيات 
باشد." سخنوران" و "متخصصين تاريخ و تمدن" با 
دو هزار و پانصد سال "ناقابل" راضی نبودند و کم 
اضافه کردند  ايرانی  به عمر تمدن  کم هزار هزار 
و ديگران آنرا به عنوان ماخذ تاريخی تکرار کرده 
و چيزی به آن افزودند. بر اساس شعار هجو "هنر 
نزد ايرانيان است و بس". بر اعتقاد به فلسفه الکی 
خوشی (feel good) در صحبتها و نوشته ها از 
می  دم  پارسی  تمدن  تاريخ  سال  هزار   ١٠ تا   ٥
اين  و  قرار داده  را سند  آنها  زنند و عده ای هم 
گفتار را تکرار می کنند. بطوريکه اگر اين روزها 
ايران  تاريخ مدون تمدن  بگويد که  به کسی  اگر 
با هخامنشيان و کورش کبير در حدود دو هزار 
و پانصد سال پيش شروع شده با نگاه عاقل اندر 
سفيه  و اگر به خيانت متهممان  نکنند،  اطالعات 
شما را ناقص می دانند. اين صحبتها و نوشته در 
ايام نوروز اوج می گيرد. تلويزيون ها، مصاحبه ها 
هزار  سابقه چندين  بر  مبنی  ها  ايمل  بمباران  و 
ساله نوروز و توضيحات عجيب و غريب هفت سين 
ماخذی  و  منبع  هيچ  اغلب  که  نوروزی  آداب  و 
يا  دهند  نمی  ارائه  هم  ها  نوشته  و  گفتار  برای 
آنچنان انسان را دچار احساس برتری بر ديگران 
انسان  بر پيشانی  براق  يا يک جفت شاخ  ميکند 
ها خواندم که  نوشته  اين  از  يکی  در  نشاند.  می 
از ده هزار سال پيش ايرانيان بر سر سفره هفت 
سين خود نارنجی در کاسه آب قرار می دادند که 
نشانگر گردی زمين است که در فضا معلق است 
و ادامه می داد که اين درجايی است که همين 
چهارصد سال پيش در غرب گاليله فلک زده را 
است  گرد  زمين  که  بود  کرده  ادعا  اينکه  بخاطر 
می خواستند به دار بکشند. نتيجه اينکه در زمانی 
از  ديگر  انسانهای  که  پيش  هزار سال  ده  در  که 

علی صدر




