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سال  کنم. می آرزو سعادت و بهروزی برايتان و گفته تبريک گرامی خوانندگان به ٢٠١٠ را سال هر چيز آغاز از قبل
مشکالت  نو سال در اينکه اميد با سپری شد. تمام عيار باالخره جنگ دو جريان اقتصادی و های تمام کاستی با ٢٠٠٩
سراسری  ٢٠١٠ آمارگيری در سال دوستان! رويم. می جديد استقبال سال پذيرند به پايان جنگ و اقتصادی کاری و
در تبار ايرانی چند نفر نشان خواهد داد است و دارای اهميت بسياری برای جامعه ايرانی تبار گيرد که می صورت آمريکا
کنجکاوی حس آيا فقط دارد؟ برايمان فايده ای چه آن دانستن کنيد که اصوال سوال می توانيد کنند. می زندگی آمريکا

و  شد ٢٠٠٠ منتشر سال سراسری آمار وقتی که کرد اشاره بايد در جواب دارد؟ هم ديگری فايده يا کند می ارضا را ما
همه  نکرد. آنرا باور دولت خود جمله کنند. هيچکس از می زندگی در آمريکا ايرانی ٣٣٨ هزار حدود فقط که داد نشان
کرده اعالن اوان همان در اسالمی منافع جمهوری اينهاست. دفتر بيشتر از ايرانيان خيلی واقعی شمار که کردند می ادعا

حقيقت کجاست؟ نکرد!! باور کسی هم را اين هم دارند! پاسپورت ايرانی آمريکا در نفر هزار نهصد از که بيش بود
با که سالهائی مارچ ماه در آمارگيری گيرد. اين می صورت يکبار سال هر ده قانون اساس بر آمريکا سراسری آمارگيری
کنند. در شرکت آمارگيری اين بايد در زندگی می کنند آمريکا کسانی که در گيرد. همه می انجام شوند می صفر ختم
اعالم از نژادهای بسياری از هموطنان ما نژاد. از جمله دارد متعددی وجود سواالت شود می فرستاده منازل به که فرمهائی
چون از سفيدند! که دارند واقعا اعتقاد دوستان اين از برخی گزيدند. می بر خود را برای "سفيد" نژاد مذکور فرم شده در
برخی که ديگری دليل شود. می اطالق به اروپائيان فقط سفيد واليت اين قاموس در حاليکه در اند! آمده سرزمين آريائی
دارم ياد به است. عواقب آن از ترس و سيستم به اعتماد کنند عدم می خودداری نژاد بخش در نوشتن ايرانی از ايرانيان از

تواند  می دولت که اند ايرانی که بنويسند مردم مبادا که کرد می توصيه همشهريان از ٢٠٠٠ يکی سال در نشستی در
سپتامبر يازده فاجعه از بعد اينکه جالب آورد. دوم جهانی جنگ دوران در ها ژاپنی سر که بياورد آنها سر را بالئی همان
معضل گفتم! درست می گفت ديديد می گرامی دوست اين براه افتاد، ای خاورميانه اقوام و ديگر ببند ايرانيان و بگير که
داشتن نگه پوشيده اند، مواجه آن با سوم جهان کشورهای اکثر مردم بلکه نيست ايرانيان به منحصر فقط که ديگری
ها وجود دولت و مردم بين که مطلقی اعتماد عدم بخاطر خودمان وطن در دارد. تاريخی سابقه ديگر اين حقيقت است.
فراری سربازان دنبال به يا دولت نبود. مردم به می گرفت احتماال بخاطر کمک صورت دارد، هرگاه آمارگيری داشته و
مهاجر وجود اوليهای نسل ما مغز پس اين هنوز در قبيل. اين از داليلی و دهند خواستند افزايش را می ماليات يا و بود
ولی دارند اعتماد دولت به و ندارند را مشکل ها اين سومی و دومی ايم. نسل آورده هم اينجا به را خود اعتماد عدم دارد.

خود نيستند. کردن قلمداد ايرانی به حاضر در اذهان عمومی ايران المللی بين منفی تصوير احتماال بخاطر
آماده اين کنند. می آماده را مردم دارند مسولين که است يکسال از بيش گيرد می صورت امسال در که سرشماری برای
يافته سابقه ای بی شدت و سعت و آيند می بحساب سخت شمار" "جوامع بعنوان که ايرانيان مثل برای جوامعی سازی
در چند رابطه همين در نموده. گذشته آغاز تابستان از سرشماری اداره با را همکاری خود ايرانيان فرهنگی است. کانون
برای کنيم پيدا هائی که راه ايم آمده هم گرد ای  حرفه اجتماعی، مذهبی، فرهنگی سازمان های اغلب با گذشته ماه
تبار ايرانی گروههای همه جانبه هم تالش آينده ماه سه دو در آمارگيری. در به شرکت فعال ايرانيان و تشويق بردن پيام

شود. موفقيت آميز برگزار آمارگيری خواهد داشت که ادامه
های تشکل با مختلف طرق به که شما خاصی نظير اقشار ديگر به و ارگانهای کانون که باشيد داشته نظر در دوستان!
در ايرانی با مجامع کمتر که است جامعه اقشاری از به دستيابی ما دارند. مشکل دسترسی داريد سرو کار ايرانی مختلف
به دستيابی ما تک تک وظيفه اند. مجامع ايرانی فاصله گرفته داليلی از به که می شناسيم را کسانی ما اند اغلب ارتباط

١٠ سوال دارد  سال ١٠، در اينکه بعنوان شده. ١٠ معروف ،١٠ ،١٠ بعنوان امسال آمارگيری فرم است. هموطنان اين
می شوند.  فرستاده منازل به ماه مارچ اول از پست از طريق فرمها اين کشد. می ١٠ دقيقه طول آن به دادن جواب که
می اقامت وضع اجتماعی، موقعيت درآمد، جنس، از نژاد، صرف نظر متحده اياالت ساکنين همه شد اشاره که همانطور

است. در  نظر مد پرسد می نژاد ٩ که از شماره سوال به پاسخ نحوه ولی کنند. برای ما شرکت سرشماری اين در بايست
.Iranian و يا  Iranian American :داد زير توضيح و در زد عالمت Others محل در اول بايد سوال اين به پاسخ
روند تعيين می کنگره به که نمايندگانی تعداد اساس آن بر است که مختلف مناطق بندی مرز آمارگيری از فوائد يکی
با استفاده غيره و بيمارستان ايجاد و راه سازی ، مدارس تعداد هر منطقه، به دولتی های کمک مقدار شوند. همچنين می
می توانيم ايرانيان واقعی تعداد مشخص شدن با نظير ما های برای اقليت می شوند. تعيين مناطق ساکنين آمار واقعی از
کنگره و با نمايندگان بار ما هر کنيم. استفاده گرفته اند نظر ها در اقليت برای ای منطقه دولت فدرال و که از مزايائی
نفر چند اينست که آنها سوال اولين گويئم می ايرانی جامعه از و شويم می مواجه سياسی کانديداهای و يا مسولين يا
ايرانيان گذشته سال ده در آورد. می تعداد قدرت و است مهم آنها برای کنند. چون می زندگی منطقه اين در تبار ايرانی
ايران و نفع مردم به لوايحی که و يا نمايندگان دارند از سعی اند. آنها شده سياسی درگير فعاليت های زيادی در تا حدود
شنيدن برای مملکتی مسولين شود که می موجب ايرانی زياد تعداد وجود کنند. است پشتيبانی آمريکا تبار ايرانی جامعه

کنند. پيدا شنوا گوش ما
همين در دهيم. انجام و آگاه کردن هموطنانمان تشويق برای را آينده بايد کوشش خود ماه سه دو در گرامی دوستان
و آگهی کرده نصب ايرانی در مراکز تابلو و پوستر تعدادی شهر فرهنگی سازمانهای با ديگر ايرانيان فرهنگی رابطه کانون
ايم. لطفا با پخش قرار داده همگان دسترس در ايرانی مراکز و فروشگاها در و ايم چاپ نموده هائی در همين زمينه
مقبول نهم پاسخ سوال به که تشويق کنيد را آنها آمريکا سراسر در ايرانی و آشنايان دوستان با گفتگو ها و آگهی اين

دهند.

 

یادداشت
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بپردازم. ايرانی مهاجِر نسِل بر سبز
گزينگِی بی و خفقان در جنگ، ايران مردِم که يی است گزينه همان سبز ُجنبِش

نيز سادگی به که نيامده پيش به سادگی اند. بوده آن پی گذشته ی دهه سه
بگويم – يا بهترست سبز جنبِش ،١٣٥٧ انقالِب از پس بدون شک رود. فنا به
ايرانياِن ميان را َتَحُرک و پويايی بيشترين – آغازينش مراحِل در سبز انقالِب
مياِن ايرانياِن  که می آمد نظر ١٣٨٨ به انتخاباِت از کرده. پيش ايجاد مهاجر

می ايرانی بود. مهاجراِن وجود آمده دوگانگی به دودستگی و خارج و داخل
های مشغوليت اما ايران هماهنگ شوند، جامعه ی ضرباهنِگ  با تا کوشيدند

دستشان از کاری راه دور از داشت. بازمی عمل اين از آنها را نوساخته زندگِی
می خرده نيز داخل کردند. ايرانياِن می حل ارائه راه گاه تنها نبود، ساخته

داشت فاصله سرزمين يک های فرسنگ ها از ريشه شود می مگر آخر که گرفتند
تفاوتی بی و اول نسِل مهاجراِن مياِن نوميدی کرد؟ تکليف تعيين ملتش برای و

نشد! زیبا ایرامن
ُجنبِش جواناِن ايران نگاهی َتحليلی به
                                                          آريا فانی

نشد زيبا مادرم
نتوانست مادرم

را زندگی اش دريچه ی
بگشايد عشق به رو

نبود۰ زيبايی اش مالک به
۰۰۰
در او

شد می مکّرر آش،
شد می مکّرر چای،
آبگوشت۰ غلغِل و

۰۰۰
مادرم

خطاست هايش چشم بود که شنيده منبر از
نمی رويد کلمه در مغزش و

در او
چرا و اگر

پايان بود. بی جاده های

بلند) شده از شعری (گلچين

است. يافته بسياری ِستايشگراِن فرَمند رضا ی سروده « نشد زيبا مادرم » شعِر
نظر اش درونی داستاِن نيازها و اميد، و بيم اجتماعی مادر، شخصيِت به فرمند
موجودی را زن که جامعه ذهنيِت مردساالِر شعر با ديد درونی افکند. زاويه ی می
تضادی در گردد محرمانه ی حجاب پوشيده و در سايه بايد که داند می خانگی
مادر خويشی بی و فداکاری شاعر چارچوِب مردساالری، در دهد. می عميق قرار
را حضوِر خستگی ناپذيرش در خانه و شبانه بی خوابی های توصيف می کند، را
مادرم » آوای نيست. خبری فرمند شعِر در « ها ستايش » گونه اين از ستايد. می
متضاد زيبايی روبرويی با دو در را مادر ی دغدغه است، آوايی بی پروا « نشد زيبا
می قرار « زيبايی » تعريفی مردساالر از در مقابل مادر يک سو، از می دهد. نشان
پذيرفتن نوعی و به داری است بچه و داری خانه معنای فرزند خواهی، به که گيرد
می قرار درونی و فردی زيبايی مقابِل  در مادر ديگر،  سوی از اجتماعی. انزوای
» اليه مادرم زيبا نشد است. « اجتماعی و شخصی آزادی های بر پايه ی گيرد که
فرصِت که استعدادی و وا می سازد؛ بر ذوق را از هم تبعيض و مردساالری های
حاکم شعر فضای بر اندوه و تلخی قدری چه گر افکند. می پرتو نيافت شکوفايی
مخاطب شاعر و بعد، درِد نسل های به انتقال آن  و  روايِت داستان با اما  است،
دارد. ِاستعاری نمادی » برايم « مادر اين روزهای سخت، در يابد. می التيام قدری
انديشه در شود. زيبا کوشد می است ساليان که ام ايران ی انديشه در اختيار بی
که دانم می نيک اند. طلب حق اند، بی باک اند، مترقی که ايرانم دانشجوياِن ی
» داشت. َبر نخواهد در را فرمند پاياِن تلِخ شعِر ايران جنبِش جواناِن ِ سرانجام
جنبِش تاثيراِت به تا کوشم می تحليل اين در اند. نزديک « پايان بی های جاده
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و موِج سبز جنبش پيدايِش از پس ايران سرنوشِت به نسبِت دوم مياِن نسِل
ايرانياِن که شوقی شور و يافت. تغيير کامًال ايران سراسِر های مدنی در نافرمانی

ملموسی از اميِد حاکی اند بروز داده از خود اخير ماِه همين چند در مهاجر
بار، به مهاجران برای نخستين يافته. راه ها دل سی ساِل به از پس است که

و را ستودند آنها شجاعت شدند، همصدا ايرانيان با کردن، تعيين تکليف جای
دوگانگی ساليان درِد اين تمام مردم جهان برسد. گوِش صدای آنها به کوشيدند

جغرافيايی، های از فاصله فارغ که است اميدی سبز سرانجام جنبِش برتابيديم. را
روِز با ابراِز همبستگی اخيرًا، برای ساخت. فعال و عالقه مند دوباره بسياری را
ها  ده کشور در خارج ايرانی – دانشجوياِن ٧ دسامبر / شانزده آذر دانشجو –
رسانی اطالع جهانی حرکِت اين از هدف کردند. برگزار مراسم جهان دانشگاِه

بر عالوه ايران بود. در بشر ی حقوِق نقِض گسترده از ايرانی به دانشجوياِن غير
بازداشت تمامی شرط و قيد بی آزادی بر مبنی ايران مردِم های خواسته بر اين

دانشجويان محروم حقوِق استيفای – دانشجويان ويژه به – شدگاِن انتخابات
های خشونت و دانشگاه به کوی حمله عاملين محاکمه ی و تعقيب تحصيل، از

ايجاد و آميز مسالمت های جنبش راِه سر غيرقانونی موانعِ لغو و مردم عليه
دانشگاه های خودمان ديگوی سن همين در شد. تاکيد دانشجويی تشکل های
از شرايِط  آمريکايی دانشجوياِن مياِن آگاهی هدف ايجاِد UCSD و SDSU به

که  کردند برگزار ٤ و ٨ دسامبر روزهای در مراسمی ايران دانشجوياِن غيرانسانی
شد. استقبال بسيار آن از

ناپذیری نام
دودستگی چگونه شکست؟ را مهاجر تفاوتی نسِل بی سبز چگونه سدِّ جنبِش اما

های رژيم از – انقالب از پس نسِل ويژه به – ايرانيان از ميان برداشت؟ را ها
و اند بهای گزافی پرداخته گذشته قرِن نيم در گريزانند. مدار وازده و ايدئولوژی
سبز جنبش که است سبب همين نشسته اند. شايد به بسياری عزيزاِن سوِگ به

گريزد. می ايدئولوژيکی و حزبی های بندی دسته و تعاريف از سماجت با
و اقتصادی الئيک)، مذهبی (يا مختلِف اقشاِر ی آواهای دربرگيرنده جنبش اين
خواهد رسيد...شرايِط هايش خواسته زود به يا دير جنبش اين است.  بوده ِسنی

نارضايتی به شک بی و کرده است تنگ مردم بر عرصه را ايران اخيِر اقتصادی
حرکتی اساس از جنبِش سبز اما افزوده است، نظام نسبت به مردم خشم و ها

تا است، دشوار سبز جنبِش پيش بينی فرجاِم است. خواه آزادی و طلب عدالت
هزاران غير و ايرانی مهاجِر نسِل مياِن که اميدوارکننده گويی و گفت از آنجا که

خواسته هايش خواهد به دير يا زود اين جنبش بر می آيد، کرده ايرانی ديگر ايجاد
از نظام دانستيم می از مردم ترسيديم، چون از نظام، ترسيديم ساليان رسيد.
چون می هراسد. ترسيديم می فروپاشی از و است خود آگاه عدم مشروعيت

بنوشيم، نفس بکشيم. بخنديم، ترسيديم آميزد. می خشونت دانستيم ترس با
بگذاريد (١) بو کردند را دلهامان دهانمان را بو کردند. ترسيديم. زيبا شدن از

نتوانست مردساالری کردم: آغاز را مقاله آن با که يی استعاره بازگردم به
آمدند. زنان بيرون سازد. پنهان « حجاب » در گذشته مانند مادران را و زنان

دانشگاه و مدارس در شدند. آموخته دانش رفتند. دانشگاه به چادرهاشان با
توانند می تاخير به را هم ايران زيبايی شدند. مادران زيبا کردند. تدريس ها

است. محتوم شدنش زيبا اما بياندازند،
***

احمد شاملو. بست.» ُبن در اين » (١)
دانشجوياِن ايران: با جهان دانشگاهای از همبستگی ويدئويی

http://www.youtube.com/watch?v=9Y_BykcegCM

ديگو. سن ايالتی از دانشگاه َتطبيقی التحصيِل ادبياِت فارغ فانی آريا
بگذاريد: را با او در ميان خود نظرهای

fani@rohan.sdsu.edu
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در نتيجه که است شده تبديل روانی کنترل به آسانی به مادری" عشق " چه بسا نيز
"عشق يا است. کشانده مخاطره به را فرزندان تکاملی زيست و آزاد تفکر قدرت آن
داشته فرزندان دريغ از تحليل را و قدرت تجزيه آور و تاثر عادی در مواردی که پدری"
در "عشق" آنها که در بينيم می خويش اطراف در بسياری نمونه های بسا چه است.
رشد و نهايت استقالل فکری در که است گشته تبديل ئی به حربه نيز رابطه همسری

است. داده قرار مخاطره مورد را زندگی شريک نهايت بی
متاسفانه اين قدرت بی نظير انسانی را ديگر برداشت سطحی از واژه "عشق" گونه به
مورد عشق  موارد بيشتر که در است زده گره انسان، چنان طلبی" "حس مالکيت با
از را  مالکيت به نياز عشق  عظمت  مجازی تصوير و است  قرارگرفته  استفاده سوء 
"سانسور "صلح" و به نام "جنگ" که خاطر است بهمين داشته است. مخفی نگه انظار
به آئينی ديگر به به آدميانی معتقد اعمال فشار از "آزادی" و دفاع نام خفقان" به و
معرفی به نام"حمايت" ديگران بند کشيدن و در رستگاری" معروف برای به "امر نام

ميشوند.
کالس از را انسان ميتواند که است دقت مطالعه، و بازنگری، تنها که ميرسد نظر به
آنگاه و بيابد را عشق خور در تعريفی تا برساند تر باال های رده به "عشق" مفهوم اول
دهد. عاملی که متاسفانه قرار بينی باز مورد را خود رفتار و يابد تا سراسر اعمال قدرت
مطرح آشکار بطور شاهنامه فردوسی در که بدانگونه ادب فارسی آثار از اثری کمتر در
ترجمه چنين را گفتار اين نبايد است. داده قرار انسانی تفکر طاقچه در است شده
خرد اهميت ناآگاه از ديگران و موالنا حافظ و پارسی چون ادب ديگر بزرگان کرد که
راستين معنای کشف را به برعکس دستيابی به خرد بوده است که آنان بلکه اند، بوده
"عشق" چنان دنيای با عظمت آنان منتهی آشنائی  . است  ساخته "عشق" رهنمون
اند زده رقم بيقراری را اين احوال و رسيده قلم به بيقرار که ساخته است شان مجذوب
استدالليان "پای مقوله عشق در موالنا اگر اند. آمده گرانبها نايل آثاری چنان خلق به و
است و گذشته خرد از صافی ها که بار صحبت ميکند از عشقی شمارد" می را چوبين
ديگر با فردوسی نيز تفکر مهم تفاوت دارد. فاصله ها قرن ابتدائی سرسری و عشق با
توجه است جالب است. خرد پرده بی و مستقيم کاربرد در دقيقا پارسی ادب بزرگان
و مينمايد آغاز خرد" و جان خداوند به نام " با را شاهنامه طوس حکيم که کنيم
"بشنو مثنوی موالنا با صورتيکه در کند. می دنبال شاهنامه در طول را مفهوم خرد
را خواننده "عشق" وصف در ايهالساقی...." يا اال " با حافظ ديوان جاودانه و از نی......"
را عشق عميق معنای به رسيدن راه اينکه بدون مينمايند عشق عميق دنيای راهی
گوناگون های داستان از گفتار به ابتدا فردوسی ابوالقاسم حکيم دهند قرار تاکيد مورد
رفتار جای خالی آن در دادن نشان به خردورزی و گذری با الزم در مواقع و مينشيند
جائی تا گذارد. نمی به خردغافل نگريستن از را دمی خواننده داستان های قهرمان

بداد ايزد چه هر از بهتر خرد ميفرمايد: که
داد راه از به را خرد ستايش
دلگشای خرد و رهنما خرد

سرای هر دو دست گيردت به خرد
که: آميز بسيار تفکر اين بيت باالخره و

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

بر مروری وبه بگمارد يشيدن اند به را ما ها ساعت ميتواند
به يا ايم و داده انجام که را آنچه آيا که های خويش کرده

است. رابطه در اندازه با "خرد" ميکنيم تا چه فکر انجامشان
خردمندانه  بهترين و چنين نگرشی تمرين آموختن و  شايد

از بيش در که خردمندی است بزرگداشت حذف راه ترين
برای بيادگار گزاردن آن و شاهنامه با خلق سال پيش هزار

است. داشته روا ايرانيان به را خدمت بهترين آينده های نسل
باد. دور بدانديشان اش از گزند شاهنامه و جاودان نامش

خبازيان رضا

ايران زمين و هنر ادب بزرگان فردوسی، همانند ديگر حکيم ابوالقاسم استاد طوس،
در وی نام با شنيدن آنچه است. و قابل احترام شده شناخته ايرانيان متفکری ما برای
هزار بيش از در که است شاهنامه اثر جاودانه وی بندد می نقش اکثر ايرانيان ذهن

است. شده سروده فارسی زبان برای زنده ماندن ئی منظومه عنوان به پيش سال
سئوال کنيم خود دارد از ولی جای داشت اين پندارشکی نميتوان درستی چه در گر
نگه داشتن زبان پارسی زنده در گرانقدر اثر اين نقش در آيا تنها اهميت شاهنامه که

؟ است
جهانی سطح در بزرگ فردوسی بزرگداشت احتمال که ،٢٠١٠ سال استانه در آيا
شايد بنگريم انگيز  اثر شگفت اين تر در دقيق  نگاهی با  که منطقی نيست ميرود،
جاودانه اثر اين اهميت از ديگری های جنبه روشنگر بتواند تازه نگاه اين نتيجه

باشد؟.
از حکايت به روشنی ، جهان تراژيک و حماسی آثار ديگر شاهنامه، همچون مطالعه
شهرت، نام، تا است مبارزه در همواره انسانی که نمايد. می انسان نوشت سر و زندگی
برای حصول که انسانی نمايد. خويش آن از را جاودانگی نهايت در و مقام ثروت، 
نظاره و آفريند می را های سهمگينی تراژدی ميرود که پيش جائی تا مقصود آن به
حکيم که است سطور البالی در ميگردد. خويش همنوعان و خويش اشک حسرت گر
کالم تصوير به را چاه و راه و انديشه، کشيدن خرد پيش با و آيد می فرياد به طوس
دين و نام به چه بوم و و مرز نام به چه انسان جوئی حس انتقام تصوير . می کشد.
می رهنمون انسان فکر کار برد در تفکری عميق به انسان را کتاب سراسر در آئين

سازد.
شهر  و آوری (خانه سازی فن زمينه چه در فالت ايران، در ايرانيان زندگی روند تکامل
) زمينه طبی در چه وآهن) و آتش، خط، ) اختراع و زمينه اکتشاف در چه نشينی) و
و و سياسی اجتماعی ساختار زمينه در پيشرفت زمينه در چه و (... و و التيام زايمان

. است نموده تبديل ايرانی اقوام خاطرات دفتر به را شاهنامه حق به مذهبی حتی
شصت از بيش سراسر در دانست. اخالق را کتاب نيز ميتوان شاهنامه انسانی زمينه در
تائيد مورد که است انسانی اخالق مالک باالترين ارزشمند منظومه اين بيت  هزار

نکوهش است. مورد اخالقی اصول انحراف از و ميگيرد قرار طوس استاد
که است اهميتی ميسازد فارسی متمايز ادبيات آثار جاودانه ديگر از را شاهنامه آنچه
معاشقه به "عشق" مفهوم مقابل و در "خرد" ميگذارد مفهوم و واژه به طوس استاد
جامعه افکار سطح کمتر در آميز تفکر تمايز اين چرا که ابهام است جای واميدارد.
ارتباط فارسی زبان  نگهداشتن زنده به صرفا شاهنامه اهميت و است  شده مطرح
است ميان رفته سخن به عشق از ادبياتی که سراسر در اکنون بجاست است . يافته
اثری به بيندازيم نگاهی است مانده به گرو "عشق" مفهوم درک در انسان رستگاری و
تنهائی و به عشق که زيرا ميداند. "خرد" مفهوم درک در بيشتر را که رستگاری

به آسانی به است توانسته انسانی تاريخ سراسر در خرد بدون
که دانست بايد در عامل انسانی بيانجامد. دليل آن را تراژدی
و تفسير را "عشق" ادراک انسان فهم و بر بنا و ميشود وارد
هر برای که را، عشق از شخصی برداشت اين مينمايد. ترجمه
بر ناميد که ئی متفاوت است، ميتوان عشقی گونه انسانی به
باشد نمی چوبين" استدالليان "پای آن در موالنا گفتار خالف
و بجاست و وارد کننده استدالل برای هر استداللی که چه
تعريف ها انسان تعداد به انسانی فکر محفظه در دليل بهمين
است توانسته نژاد" برای مثال "عشق به دارد. وجود "عشق"
به را انسان  ها  ميليون و بيافريند جهانی خونين  جنگهای 
چماقی آئين" به راستا "عشق در همين بنشاند. خون و خاک
مورد را آئين ديگر به معتقد های انسان تا است  آفريده را
منافع اقتصادی" به "عشق که همانطور دهد. شتم قرار و ضرب
به نابودی را ديگر و های سرزمين قدرت" ويرانی "عشق به و
در فرهنگ استعمار" را واژه "استثمار و و ارمغان آورده است
فردی رفتارهای زمينه در حتی است. زده رقم انسانی تفکر

مهتاب نور ايروانيانزیر مريم           از:
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درج و .. قاسم. های کتاب بردن و به خانه يورش و بعد . ندادند..." راهمان رئيس، اتاق توی
.. کرده بد کارهای انگار که ها روزنامه در قاسم اسم

ساده  وزندگی خانوادگی سنت های از مملو است. خوردار بر ويژه ای ادبی غنای از  داستان
و فاميل خانواده از اعم جمعی؛ وشيوه زندگی بی گناه و ساده مردمان اعتقادات وسرشار از
سرشار گذرانند. می روزگار به يکپارچگی يکديگر شريکندو شادی و غم در که ها همسايه و
بجا درست و کتاب جای جای در چهلتن انديشه و قلم با که تمثيالتی ها و المثل ضرب از

است: شده نگاشته
شد..دختر عمه سفيد اميه بنی روی گويد و می کشد می سيگار نشيند، می رباب "... خاله
باور من هم برده اند. تلويزيون توی را قاسم گفت می هاست آن خاله وارس از که نصرت
تنشان است... وشلوار نو کت که زنند.. می کراوات ..که برند می را مهم آدم های نکردم. گفتم
ماسيد، چهار ديوار حياط نگاهش به بس مشهد...از بتول بفرستيم بی بی را با مادر شايد

پوسيد." دلش
کليد بخواند. قاسم روضه که می خواهند روضه ماهانه از آقا روز در اقدس خاله و بلقيس عمه
داماد برنگشته و و های رفته جوان دست. اين از هائی همه داستان و کتاب معمای اين حل
سرچشمه باز و گم شده قاسم بعد از که حسين دائی لقا خانم،از مه از پسر قاسم، از نشده.
راه به خاطرش قاسم و حجله کتل و علم با زنی سينه های و دسته اند حجله گذاشته برايش

بافد: می خودش را پسرک خيال های اند. اما افتاده
گويند می که حسين دائی شود.شايد می پيدا جائی يک از قاسم يم باالخره گو می من ..."
خيلی جای از يک قاسم نگردد..اما بر از پشت زده اند، تير با خيابان در را بوده واو سياهکلی

" گردد. می دوربر
وقوع های روز تا مشروطه از داستان در داستان دوم بخش است. بخش چهار دارای کتاب
می پيدا قاسم و چهارم سوم بخش بالد. در می اندک اندک که بيان کودک ؛با است داستان
مبتال ديگری درد به را اطرافيان و و مادر کشد تيمارستان می به کارش بيمار. و مهجور شود.
خود پيام با چهارم را بخش و به سر ميايد بارانی در يک روز سرانجام ها قصه غصه اما ميسازد.

ميشود: نامدار پسرک گيرد. می بر در
"-فرهاد!

ام. شانه روی گذارد ميزند.دستش را می صدايم قاسم
که بکنيم کاری دوتايی خواهيم بکنی.باشد؟! ومی خندد.می برايم کاری يک خواهم می _

بفهمد. نبايد هيچکس
را .ساک . همين بگيری يکنفر تحويل از را ساک يک و بروی ژاله بايد . فقط نيست چيزی -

خانه... زودتر برسانم را دارم.بايد خودم برمی
باشم. آمده راه را نصف دست کم ...بگمانم

معرفی کتاب          
ايروانيان مريم            از:

اثر امير حسن چهلتن روضه قاسم   
مصر صد يوسف که است شهری چه اين شهر يارب

نيست خريداری و بفروشند  کالفی به

سانسور  در محاق هميشه او است.آثار کانون نويسندگان عضو ١٣٣٥ و زاده چهلتن حسن امير
امروز تا همچنان فخيمه ارشاد وزارت با چندجنگ من هر گويد مانند. می می بسته وپا دست
های مجموعه داستان .از چهلتن می نويسد که کسی است آن پيروزی از اما داشته ؛ ادامه
چاپ به ديگر کتاب چندين و است" به فردا نمانده "چيزی پوالد"، پنجره "دخيل بر کوتاه
که بيست از آن هاست يکی قاسم" "روضه که دارد خود کارنامه در او شش رمان رسيده است.
و رسد می چاپ به کشور از درخارج مانده است. آثار او منتظر مجوز صدور برای است سال

است: شده و منتشر ترجمه بی شماری های زبان به
درپس متوسط طبقه بسيار سنتی خانواده يک در که ايست پسر بچه قاسم روضه روايتگر
و اوج پنجاه اوايل دهه داستان وقوع زمان . کند می زندگی تهران سر چشمه محله کوچه های
است. آنان های خانواده ايذای و مبارزين کشتار و وکشت شکنجه و ساواک ی ببندها و بگير

: آغاز می شود همسايه- منير-دختر ماه پدر از بلقيس عمه خاطرات داستان با نقل
خدا ندادند. بگيرد. راپس او جنازه بلکه تا زد در آن و در اين خيلی هم سرهنگتان جان "...عمو

کنند." می هم هنوز که نکردند. که ها ظلم چه دارد. برشان زمين از
به و حسين مال های کبوتر به زند؛ می کله آسمان در که است بشير بادبادک نگاه کودک به
کارد سايش صدای با که داستان گوشش به ندارد. اصال حوصله شده گم از وقتی قاسم مادرکه

افتاده: عمه بلقيس گير چانه منير که ماه هوشش به است و تخته قاطی و سبزی و
بودند، انداخته راه دسته چشمه سر های بودند. جوان پوشانده سياه را محله ماه يک "...تا
بيايد دوباره مصدق تا کرد باز را راه که بود همينها بود.خون هم عاشورا عاشوراست. انگارکه

کار..." سر
جلوی بيايد حجاب بی که داشته می را وا زنش بوده و سلطان نظام، توی بلقيس شوهرعمه

می شود. چهارماه قايم مردم ترس کند؛شوهر از فرار می که رضاشاه تيمور تاش. کلنل و
صبحش با مادر رفتيم نيامد،فردا قاسم که اول قاسم:"..شب روی زند انديشه کودک پر می
برويم خواستيم بود...می ايستاده دم در پاسبان صنعت...يک عالمه و علم دانشگاه.دانشگاه دم
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ایروانیان مریم نظر زیر

آفتاب.... چو
 

ست آمده فراز سبز زمان کنون
خاکستر به خفته فرو لوليان و

اند شسته ، تن های آتش برکه در
ست وزيده چهار سو از باد

تابستان نازک ابرهای و
شبانان بلند قامت بر

شاهوارند و زيبا

بود سپرده رود به دريا روای را ما
شبانه باده ی تا

شرقی از ارتفاع شد فروغی
مستغرق سکوت زمستان

گذشتند آوران مرگ
آن جام های زهر تهی شد

ماه سرد سيمين و
گرفت آتش استوائی باغ در

آتش سرخ خط در فريادی اينک

فلق ستاره سرخيست پشت
آيد می پلنگی صدای ازشفق و

است سپرده رود به دريا روای را ما
طالع آفتاب و

است تابيده شرقی ارتفاع از
ها باغ کوچه در

وقتی که از شراب
رودی روان شديم
شکفتند ها نارنج

آرامان و رود خفتگان و
چيدند جاری باغ های را از آبزی های گل

بود مستوران صدای حافظ
ياری شد گيسوی بنفشه تا هر

ها درکوچه باغ
ازشراب که وقتی

رودی روان شديم
بود سپرده عشق به صحرا روای را ما

سيمين ابرهای آن
کردند گذر بلند ی قله از
نشستند دشت سرير بر و

نشست. شهرها بر شرقی نيمروز و
آزا مشرف                                                  محمود

  

ققنوسان بال صدای
خاموشی و فراموشی چندين از پس

پيرارين و پارين خنياگر ای پيرم، صبور
خيزد بر چنگ تو از بود آوازی که وحشتناک خواهد چه

آواز آن بود خواهد وحشتناک چه
برخيزد هزاران ساله صبر حلقوم اين از که

آگين غبار چنگ اين در دانم نمی
سوگوارانت تمام

اند تاريخ تبعيد در که
شان غمگين آوای بازهم باره دو

داشت؟ خواهد شوق طنين
را؟ خونين آن آوای نه يا شنيدی

جبريل پر آواز نه
است شبگير صحراهای ققنوسان بال صدای

ديگر مرگی افشان بال که
اندر آرزوی زادنی ديگر

شب تاريک در اين افروخته نا ک حريفی دود
آن سوی پائيز آن سوی بهار و در

دور چندان نه
نزديک همين

سبز عقل و اين است سرخ عشق بهار

شب نيمه ی مهتاب سوی آن رهروان بپرس از
آنجا از پس

کجا؟
يارب؟

خود را زند می آتش ققنوس آن که در آنجائی
آنجا از پس

کجا ققنوس بال افشان کند
ديگر؟ آتشی در

خوشا مرگی دگر!
ديگر! زايشی آرزوی با

شفيعی کدکنی محمد رضا                                  
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سرتهست؟ در میـهن عشق هنوزم
لبريز بغض از آسمان گلوی پاييز            فصل و است بارانی هوا
ريز سر تابستانه داغ از انگار              شده که ابری آمده سجده به

تيز و محکم اول زنگ الفبا                  صدای بوی مدرسه، هوای
تفريحات ناچيز و مجوز               و شاديها بی های ای خنده جز

يکريز های تهمت خشم و بود                فرود های ما نوجوانی برای
خاطر انگيز های لحظه درونم              پر است از و مهر رسيده اول

ميز سر و گلهای پژمرده من تو             خالی مانده از درس کالس
من ام خود زندانی خشم من                  درون ام و بارانی پاييزی هوا

ديديم! آب بر ها نقشه تمام ديديم!      خواب را خوشی فردای چه
ظهوری! به دنبال جستن ها چه رويای عبوری!             چه دورانی چه

بوديم باز های پنجه اسير بوديم             پرواز بی نسل تو و من
کشت ترا من چشمهای پيش به انگشت        سر تيغ با که بازی همان

کرد جدا را امان دوستی کرد                 دو دست فنا را آرزوها تمام
کشيدی پر کنارم از ناگه کشيدی             به سر را شوکران جام تو
های جاودانه انديشه آن مادرانه                    به اشک دانه دانه به

بند در سينه های مانده سوز سوگند        به قطره خون عشق قطره به
افتاد چاک صد غمت از قلبم افتاد             به خاک بر شد پاره صد دلم

هستی؟ آزاد حيات سوی آن شاد هستی    در رفتی که آنجا بگو بگو،
سرت هست؟ در ميهن عشق هست؟       هنوزم خاطرت هوای نوجوانی
نيست؟ سبره ای و سرو تقدير نيست؟      تبر، ای هرزه رفتی آنجا که بگو

آنجا؟ نيست غرورت به آنجا؟           تجاوز نيست شعورت دزد کسی
هست؟ مادران های ضجه صدای هست؟          نشان بی گورهای از خبر

آه و حسرت با مرا شعر بخوان همراه   و نسل هم من، همدرد بخوان
لبريز بغض از گلوی اسمان پاييز              است و مهر اول دوباره

ميز سر پژمرده که و گلهايی مانده از تو        خالی که ميزی و من
                                                                                     

صديقی هليا                                                              

در   ١٣٢١ سال  بهمنی  علی محمد
هفت از را کار و آمد دنيا به دزفول
کار کرد. شروع چاپخانه در سالگی
مدرسه او برای چاپخانه در مستمر
آشنا شود. ادب و شعر با تا ديگری بود
زنده با او اتفاقی آشنائی راستا، اين در
سرودن را قريحه که مشيری ياد فريدون
شعر او تشويق با و بود کرده سراغ او در
اولين شعرش کرد. آغاز غزل در غالب را
به روشنفکر نامه هفته در دهسالگی در

منزوی حسين و نيستانی منوچهر چون شاعرانی با او آشنائی رسيد. چاپ
"باغ های شعر مجموعه با انتشار بهمنی موثر بود. غزل به او آوردن روی در
مجموعه شعر "گاهی با گذاشت و ادبيات عرصه پا به وزنی" و "در بی الل"
يافت: چهره ای ماندگار است" شنيدنی "شاعر و خودم می سوزد" برای دلم

دارم در زمين ريشه من آسمانی و تو
دارم اين داد از هست فاصله ای هميشه
کار من از کار ست قبول کن که گذشته
دارم يقين ام تنهايی به هاست سال که

دقايقت پيداست از ات نيز دغدغه تو
دارم نکته بين چشم ببخش اگر مرا

را بنويس خويش اسم و کن پاک بخوان و
دارم چين نقطه هرچه غزلم دفتر به

ست نفهميده ترا عيار هنوز کسی
دارم نگين خود اشعار به تو از که منم
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  www.pccus.org/issd

دیگو سن ایرانیان مدرسه در یلدا جشن

جشن يلدا مدرسه و انجمن خانه همت و به بار اولين امسال برای
محيط  از بيرون سالنی در دسامبر  ١١ شب جمعه در  اول  شعبه
مختلف بازيهای به آموزان دانش جشن اين در گرديد. برگزار مدرسه
اهميت بخشی از تاريخچه و آموزان دانش چند تن از پرداختند سپس
شام رنگارنگ شب ميان گذاشتند. حاضرين در با يلدا را جشن شب
نمادين کرسی بود. شده تهيه مادرها و پدر از ای عده توسط يلدا
قسمت در بود. شده گذاشته سالن محل در يلدا سفره تزئينات و
به اجرا جوليس جی دی زيبای رقص توسط آهنگهای پايان مراسم

پرداختند. و پايکوبی به رقص حاضرين و درآمد
زمستان از تعطيالت قبل شب آخرين در شعبه دوم يلدای جشن
سالن  جلوی در زيبای يلدا شد. سفره برگزار ١٧ دسامبر تاريخ در
دانش برای بزرگتر آموزان دانش از تن چند کرد. می خودنمائی
گفتند. سخن ايران ادبيات در فرهنگ و يلدا شب اهميت از آموزان
برندگان و پرداختند  يلدا سنتی شب بازی چند به ها  بچه سپس
يلدا زيبای سفره مدرسه و خانه انجمن کردند. دريافت جوايزی
کرده تهيه حاضرين برای خوشمزه  غذاهای  و آجيل همچنين و

بودند.
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دو شماره ایرانیان شعبه مدرسه

شود. برگزار می هفته در روز دو فارسی زبان کالسهای تدريس

دو شعبه در ایرانیان مدرسه امسال نیز
کند: فعالیت می

مدرسه  در ساعت ٩/٥ تا ١١/٥ صبح از ها اول يکشنبه شعبه
فارسی کالسهای شعبه اين و در شود می تشکيل کارمل مانت
بزرگساالن کالسهای همچنين و پيشرفته سطح تا کودکستان از
مختلف، سطوح در رقص برنامه فوق کالسهای شود. می ارائه
فعاليت خواهند زبان آموزش کنار در نقاشی و تئاتر کالسهای 

کرد.

در  از ظهر ساعت ٦ تا ٨ بعد از پنجشنبه روزهای دوم در شعبه
شود. می تشکيل کارمل مانت مدرسه

پيشرفته سطح ابتدائی تا از فارسی کالسهای آموزش شعبه اين در
شود. می ارائه

Yalda Celebration at ISSD
Yalda is one of the most important celebrations 
in Iranian Culture. Yalda corresponds with 
winter solstice and birth of Mitra, one of the 
ancient gods of Iranian people. 
This year Branch I, celebrated Yalda in a Club 
facility in the Rancho Bernardo area. PTA had 
put together an excellent and entertaining 
program for the students and their parents. 
DJ Julius was in charge of entertainment. The 
students participated in several traditional and 
contemporary games. The colorful and delicious 
dinner and dessert were prepared by parents. 
With question and answers, students shared 
their knowledge on Yalda and its importans in 
Iranian Culture. In the last part of the program 
parents and students danced to the selected 
music.
Branch II, celebrated Yalda on December 17. 
A beautiful Yalda table was set in front of 
one of the classrooms. Students sat on the 
floor around the symbolic “korsi”. Some of the
advance students gave a short presentation 
about Yalda. The students then participated 
in several traditional Yalda games. PTA had 
prepared delicious food and “Yalda Agil” for the 
parents and students. 
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های قصه بنويس بنويس. فروغشان بی نگاه و افسرده های چهره از اند، کرده گم
جای در همه که ناکامی و تنهايی سرنوشت زندان و از است پر ما مادربزرگ های

شده. تکثير روحمان
گويند تو همکاری می مادرت همين! نمی دانم چرا به يعنی "النجات فی الصدق"
های تا گوش کردی سکوت يا کرده ای فراموش مان را قراری بی کنی؟ تاريخ نمی
توست، با زن همه روح اين های تکانه بنويس که ندهی. را آزار تغيير حرف بر بسته
اند، در نشسته هايشان در خانه اند، بوده عمر زندانی همه گاهی که زن اين همه
می نفس تو با کنند، می فکر به تو و شود تواند زندان می لحظه هر که هايی خانه

اميدوارند. برايت و کشند
زنان هميشه ما بنويس آنها برای را بنويس، ما نقش خالی های برگه اين بار بر هر
هستيم، ما اين  بنويس ايم، رفته جامعه و طبيعت نبرد به های خالی دست با
دنيای زنانه بنويس های خالی! دست با زنان و زنان همسران و و دختران مادران و
است؛ کافی بودن قدرتش زن حفظ برای خواهد، نمی خود پولی نبرد برای ما ی
قدرتی هيچ ثروتی و هيچ برای خواهرانمان و ما بنويس خواهد، بيگانه نمی حمايت
ما بنويس نداريم، نياز دروغ و ورزی سياست و سالح نداريم، ای نقشه در جهان
همه به را ما که انسانی مان مرزهای استوار بر و صلحيم آرامش و دنيای زايندگان

دهد. می پيوند جهان جای همه در زنان
 

برابری برای تغيير منبع: ---------------------------------------------------------

مهرنوش! بنویس
آزاد نفيسه

من از حيرت با مادرت نشده و تمام تو از هنوز تحقيقاتشان اند گفته مادرت به
کارهايش برای تحقيقات دو هفته که می کرده چکار مهرنوش مگر پرسد می

است؟ الزم
اين شايد بنويس، الصدق" "النجات فی سربرگ های آن روی مهرنوش، بنويس
چند ما که بنويس بنويس خواهر جان، شدی، را نوشتی رها راست اگر واقعا بار
اين از بوديم آمده تنگ به بنويس برابرتر، تر، زنانه دنيايی آرزومند بوديم، زن
گرو در بهتر که زندگی پنداريم می ما بنويس ها؛ اين تبعيض از ها حرمتی بی

است. برابری
شکسته يا ديده ضربه وامانده، گريخته، زنانی که آرزو داشتيم، آرزو ما بنويس
الصدق" فی های "النجات برگه باشيم، نداشته و جنسيت جنس تحقير اثر بر
له روح و کبود تن ات خشونت در کارگاه های که زنانی سرنوشت از کن پر را
بنويس و ساختند و سوختند و نشستند که زنانی از بنويس ديدی، را شان شده
های که نسازيم، روی برگه کرده ايم اراده که سوختيم ولی ما از همه ی ما، از
تا بنويسی بايد اسم چند می دانی مهرنوش ها، وای اسم از کن پر را نويسی تک
و را دقيق ها بايد اسم شروع کنی، بايد سال پيش صد شود؟ از تحقيقات کامل
که بوديم ها همان ما بنويس است، صداقت در نجات که چرا بنويسی مو به مو
خودمان برای که چرا بارانمان کرديد اصفهان سنگ همين در پيش سال صد
تحصيل روند، می مدرسه دخترانتان امروز خواستيم، می مدرسه دخترانمان و
المالقات ممنوع می کنيد، زندانی را مادران دختران همان شما و کنند می
امن نخواهند، زندگی برابر قانون خواهرانشان، دخترانشان، تا برای کنيد می
را مان همه امروز، اسم همين تا بنويس و بيا نخواهند. ی امن خانه نخواهند،
روی صندلی که طور همان های تک نويسی برگه روی تک به بنويس، تک
بنويس، اميدهايمان از بنويس از آرزوهايمان، بنويس، ای نشسته ديوار به رو
در بنويس شود، می چه زحمتی پر با چه شوری امضا با ی برگه هر بنويس
تغيير، به اميد بهبود، به اميد هست، اميد کشور اين زنان منتظر چشمهای
هزاران صدها، ها، ده که؟ نکرده ای فراموش مان را برابری.اسامی برای تغيير
رای حق برای که روز از آن خاطر بياور! به ما را های آهنين، کفش با اميد، با زن
بستيم، تا امروز مجلس های دروازه و به انداختيم شاه کالسکه خودمان را زير
ساختن قدم به بودن يعنی قدم زن بنويس و هنوز اميدوار، هستيم زندانی که

١٨ ساله ايم، ٣٠ ساله ايم، ٦٠ ساله ايم،  ما جلو آمدن، بنويس پيراستن و و
در شويم، می ختنه و می بينيم خشونت در آفريقا شويم، می مثله روسيه در
همه و اند ننوشته ما که برای هستيم قانونی خشونت عريان قربانی روز هر ايران
انرژی در واحد هزار هزاران هنوز اما دوميم! جنس دنيای مردساالر، اين جای
"باقيات خواهيم که می ای ارثيه پسران مان و دختران برای بنويس ما ماست،

باشد. ابدی باشد، زاينده باشد، الصالحات"
هايی زن از دانم، می می برد وقت ساعت ها خواهر جان، کن پر را هايت برگه
به و خاکی آب حفظ برای را داده پرورش خود زهدان در که کودکان بنويس
نوعروسان از بودند، زن چون نداشتند آن از سهمی خود که فرستادند مسلخ

خواهر خوبم  نکنی، فراموش را خانواده های دادگاه نشانی بنويس، ١٣ ساله 
بار و هايش چند پله از که دانم شناسی و می می را آنها تک دانم تک که می
و پريشانی روزهای از ای. رفته پايين و باال زنان کارگاهت با بار همراه چندين
اند، داده دست از قانون اجبار به را کودکانشان که بنويس مادرانی بيداری های شب
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(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

سوی آفتاب    ۲۳ ژانویه ۲۰۱۰، به پنجره ای
ایرانی و آذری موسیقی کنسرت

ظهر از بعد ٧:٣٠ ساعت در سن ديگو دانشگاه در
Smith Recital Hall, San Diego State University

٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ تماس: تلفن

  Self (the remix)  تئاتر
مارچ تا  ٢١ فوريه از٢٤  

٧٣٩٥-٣٤٢-٦١٩ اطالعات:
فوريه ٢٧ ايرانيان فرهنگی کانون اعضای برای مخصوص برنامه

The 10th Ave Theatre
930-10th Ave, San Diego CA 92101 

(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

٩/٣٠ تا ١١/٣٠صبح يکشنبه روزهای اول: شعبه
Mt. Carmel High School

پيشرفته و متوسطه ابتدائی، مرحله سه در سنين تمام برای فارسی: آموزش
است سال ٤/٥ از کودکان پذيرش سن حداقل
رقص٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ و  فوق برنامه: کالسهای

ظهر از بعد ١١/٥ تا ١٢/٥ تئاتر از ساعت

در ظهر از بعد ٦ تا ٨ پنجشنبه روزهای دوم: شعبه
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
Mt. Carmel High School

٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ بعد از ظهر يکشنبه روزهای

www.pccus.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 ۳۰  طريق فکس ورزد که متن آن از مبادرت می (شماره۱۲۶) آينده نشريه برای

بگيرد. قرار دفتر اين اختيار در انتفاعی غير ارگانهای وسيله به فوريه

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
http://kamaal.net          ۹۵۱-۶۶۵-۸۳۴۲ کمال فرهنگی بنياد

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

ماه هر اول شنبه 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

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

PAAIA پایا
Public Affairs Alliance of Iranian American

www.paaia.org

  NIAC نایاک
National Iranian American Councel

www.niac.org

Passing the Torch of Success 2010
Sunday January17
 Renee & Henry Segerstrom Concert Hall
Orange County Performing Arts Center
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به ايران بگوييد؟ سفرتان ُنُخستين و چوِن از چند پيک:

به  ِاسکارسيا جيان روبِرتو با استادم، بار ُنُخستين ١٩٧٢ برای ساِل زيپولی: ريکاردو
ترکيه صورت و سابق يوگسالوِی و از مرزهای ماشين با ما سفِر کردم. سفر ايران
روستا چندين ِده و شهرهای مهِم و در را َصرِف گردش سفر يک ماِه  گرفت.
را و خوراِک ما استراحت وسايل ايشان بوديم و محلی مردِم کرديم. َاغلب، مهماِن
می پشت بام َسر روی را شب اوقات از (بسياری کردند. می منزل شان فراهم در
البته ايران. رسومِ  و فرهنگ با برای آشنايی بود فراچنگی سفر فرصِت اين کرديم).

کرديم.   ايران سفر ُجنوبی و َمناطِق َمرکزی ما بيشتر به

تدريس، نو و شعِر ِکالسيک شعِر زمينه ی در که است ساليان شما پيک:
زمينه اين در هايتان  فعاليت از کمی  لطفًا  ايد. کرده تحقيق و ترجمه 

بگوييد.

است، فارسی کالسيِک شعِر در حيطه ی های بنده بيشتر پژوهش زيپولی: ريکاردو
و بيدل) و صائب هندی (مخصوصًا َسبِک شاعراِن به اشعاِر نگاِه قابل توجهی با
طبيعِی اندازهای چشم به بسيارم به دليِل عالقه َهزل. و اشعاِر َهجو و قافيه اصول
از يکی « شقايق هست « تا می برم. بهره از عکس های شعر در کتاب گاه ايران،

تلفيقی  مجموعه اين رسيد. چاپ به ايران ٢٠٠٥ در سال در که هاست کتاب اين
مجموعه نيز اخيرًا ايران. از مناظِر بنده عکس های و سپهری سهراب از اشعاِر است
با فارسی (اصِل بيدل اشعاِر همراه با ِونيز پنجره های در اِنعکاس از هايم عکس ی

رسيده است. چاپ ايتاليا به َمضموِن انعکاس در ايتاليايی) با ترجمه ی

هايتان در عکس از گوناگونی نمايشگاه های گذشته ی دهه سه پيک: در
در نمايشگاه برگزاری است. شده برپا جهان و ايتاليا مختلِف شهرهای

استقبال قرار گرفت؟ تهران چطور مورِد

پنجره در ونيز درون: ِ چشم » عکِس نمايشگاِه از مردم استقباِل زيپولی: ريکاردو
بازديدکنندگان  بود. دهنده تکان تهران در فروردين ١٣٨٧ » ١٣٨٦ تا بهمن – ها
های عکس تهران ُمعاصِر ُهنرهای موزه ی نشان دادند. خود از بسياری شوِق و عالقه

با گویی و گفت

زیپولی؛ ریکاردو
فارسی برجسته ی زبان و ادبیاِت استاِد

                                                                              آريا فانی
    

خوش آب و و َپهن پيکر کتاِب به نگاهم که بود شيراز فروشی در در يک کتاب
انتخاِب در عکاس بينِش اندازها. شعرها و چشم – افتاد « هست شقايق تا » رنِگ
به کرد. جلب را نظرم فورًا نگاشته بود آن که بر شورانگيزی و ُمقدمه ی شعرها
با من دوستی ترتيب بدين کردم. برقرار ارتباط ايشان با آمريکا به بازگشت محِض
ارتباط شان تعامل و دوستانه شکل گرفت. َلحِن َمجازی دنيای در زيپولی ريکاردو
مالقاِت مدت فکِر اين در البته بخش تبديل کرد. لذت گويی و گفت را به دوِر راِه
ِونيز در را زيپولی شدم استاد موفق اخيرًا پروراندم. می در َسر ايشان را پيوسته
مانست؛ می ديرآشنا دوسِت  دو مالقاِت  مانند ديدارمان نخستين کنم. مالقات 
از کرد. باور می شد به سختی بود که و مهمان نواز دوست داشتی آنقدر استاد
فارسی، در ِفصاحِت ايشان و ِسالست عکاسی... سينما، شعر، سخن گفتيم، در هر
عميق آشنايی ايران و ی پيچيده ی جامعه های بم و زير در درِک شان هوشمندی
انسانی ريکاردو زيپولی کرد. ما مرا مسحور سرزمين و جغرافيای طبيعت با شان
و ادعا بی بی اندازه انسانی ايشان سو، يک به آوری زبان هنرمندی و است. نادر
به زيپولی استاد آشنايی با و هوای ِونيز حال و که آيد نظر نمی به است. اُفتاده
بينِش به چند گام را شما مختصر گوی و گفت اين اميدوارم َترک کند. مرا زودی

کند. نزديک ايشان

در پراتو شهِر ِونيز، متوّلِد دانشگاِه  فارسِی ادبياِت و  زبان استاِد  زيپولی، ريکاردو
استادی  مقاِم در ساِل ١٣٦٦ به ١٣٥٤ آغاز کرده و ساِل از را تدريس ايتالياست.
آسيايی همان دانشگاه است. – اروپايی مطالعاِت گروِه حاِل حاضر رئيِس رسيد. در
دارد. شعِر فارسی و ادبيات ی زمينه در فراوانی تحقيقاِت و زيپولی تاليفات استاد
مخصوصًا و زيپولی عکاسی استاد عشِق  بزرِگ ترجمه، و تحقيق، تدريس بر عالوه
ی ايشان مجموعه ايران، متعدد به سفرهای طی طبيعی است. مناظِر عکسبرداری از

است. پديدآورده خود آرشيِو در را ايران مناظِر های اساليد بزرگی از

سرشار نوعی، های داستان از آن يکی ی ُپرشور. مثِل  رابطه يک مثِل ُدُرست »
های رابطه مثِل  درست غم. و و سرخوردگی، شادی شوق و انتظار، و  اميد از
ميِل است که خورده ديگری گره حسِّ با زند موج می آن در که شوری عاشقانه،
را برای معشوق آيد که می پديد عاشق در که خواسِت شديدی تصاحب است،
ايران  از بار ُنُخستين برای ١٩٧٢ که از ساِل کند. خود آِن از و انحصارًا هميشه

زيپولی ريکاردو – « است نکرده ترک مرا حس اين کردم ديدن

ی دانشگاهی رشته عنواِن به را فارسی ادبياِت و زبان که چطور شد پيک:
کرديد؟ انتخاب خود

با رفتم دانشگاِه ِونيز به برای تحصيل که زمانی ،١٩٧١ ساِل در زيپولی: ريکاردو
شدم. آشنا دانشگاه اين وقِت فارسِی ادبياِت  و زبان  استاِد ِاسکارسيا، روبِرتو جيان
کنم انتخاب ام ی تحصيلی رشته ُعنوان به را فارسی کردند تا ُمجاب مرا ايشان

١٩٧٢ برای  ساِل در شدم. فارسی به فراگيرِی زباِن مشغول بنده نيز فورًا و
انگيز، سرزميِن حيرت اين با رابطه ی عاشقانه ام کردم و سفر ايران بار به ُنُخستين
تصميم که متوجه شدم شد. آغاز ايران طبيعِی اندازهای و چشم فرهنگ مردم،
مدرِک و ادامه دادم را فارسی ادبياِت و زبان ی زمينه در پژوهش گرفته ام. ُدُرستی

١٩٧٥دريافت کردم. ساِل ُدُرست بعد، سال چند را ام دانشگاهی
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عکس از ويدئويی همراه با نمايش گذاشت، را به ونيز" پنجره های در انعکاس "از
نمايشگاه گويی، آمد خوش مراسمِ حيِن ديگر. کشوِر چند و ايران مناظِر از هايم
بسياری نمود. کوچک می جمعيِت حاضر برای ِ موزه سالن بود که شده ُپر چنان
نيز برنامه چندين رساندند و چاپ به نمايشگاه از زيبايی مقاله های ها روزنامه از

پخش شد.  رابطه در اين تلويزيون از راديو و

يی سابقه بی استقباِل ِونيز با در ايران َعکاساِن ُمعاصِر ِ نمايشگاه پيک:
افتاديد؟ نمايشگاه اين برگزاری فکر به چگونه شد. روبرو

جهان عکاساِن ترين درخشان  از ايرانی عکاساِن من اعتقاِد به  زيپولی: ريکاردو
نمايشگاِه در را هايشان عکس از يی برگزيده تا گرفتم تصميم بنابراين هستند.
ُحدوِد اينترنتی، فراخواِن يک راه اندازی پس از بگذارم. نمايش به ايتاليا در بزرگی

ها  اغلِب عکس را برگزيدم. ٧٠ عکس ميان آن از کردم و عکس دريافت هزار چهار
تعدادی آن شدم بود. ضمنًا بر دشوار بسيار گزينش رو از اين و بودند و جالب زيبا
از و بگذارم نمايش ايران به مناظِر از را عباس کيارستمی و خود های عکس از
ايران جاده های َمضموِن « با هايمان عکس های شباهت طريق کوشيدم بر اين
های (ايران: و کاتالوگ شد گرمی بسيار استقبالِ از نمايشگاه پرتويی بيافکنم. «
که بود اين بنده قصِد رفت. فروش نيز بسياری  اندازها) چشم ها، جاده مردم،
تصويری بگذارم، نمايش به ايران اندازهای چشم و مردم از نيکو و حقيقی تصويری

شود. می داده ايران نشان از های غربی َرسانه که در آنچه از متفاوت
ِ مراسم برای  کيارستمی عباس شما، دعوِت به پيش سال چند  پيک:

برايمان بگوييد. روز کمی اين از آمد. دانشگاِه ونيز قدردانی به

قدردانی برای ونيز دانشگاهِ ،٢٠٠٣ سال من در درخواسِت به ريکاردو زيپولی:
بسيار روِز آورد. عمل به دعوت کيارستمی عباس از افتخاری ی درجه اِعطای و
ايران، سينمای ی باره در بوديم داده ترتيب که عمومی نشسِت در و بود خوبی

تهيه يی کتابچه نيز مناسبت اين به کرديم. صحبت ايرانی فرهنگ و فارسی شعر
به را آنروز هنوز مردم آنروز. های ِنَشسِت سخنرانی تمامِ محتوای با شد چاپ و

دارند. به ياد فرهنگی شهرمان از ُرخدادهای مهمِ يکی عنوان

هستيد؟ مشغول فعاليت های چه بيشتر به اکنون پيک:

اشعاِر فارسِی از غنی ُجنگی ی روی ترجمه بر حاضر حاِل در ريکاردو زيپولی:
ی ترجمه برد. خواهد سالی کار چند که کنم می کار تا امروز) آغاز (از َهجو و َهزل

چند با همراه است که تکميل آستانه در نيز بيدل « طوِر معرفِت » ايتاليايی
است) موجود آن در بيدل مثنوی شرِح که هند در (مکانی بِيرات از عکس

به مربوط های برنامه به تا کوشم نيز می ميان اين در رسيد. خواهد چاپ به
اينکه حرفه رغم علی نمايشگاه). بپردازم (کتاب و ايران اندازهای عکاسی چشم

نيست ايران به محدود ديگر هايم فعاليت امروز شد، آغاز ايران از من عکاسی ی
سايت وب در هايم عکس مجموعه کنم. می سفر جهان مختلِف کشورهای به و

شود.  می آمد روز و جمع آوری
***                                                     

جهان  کشورهای و ديگر از ايران های ريکاردو زيپولی عکس سايِت ِوب
http://www.riccardozipoli.com

است: موجود زير سايت وب در زيپولی ريکاردو های کتاب و
    http://abebooks.com
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افقی
شده تعيين قيمتی- چوب سخت مرزی- وصول عوارض محل مرزی، ۱-ماليات
بيگناه، آيد- بدست کوشش و سعی راه از آنچه فطری، مقابل اروپايی- لقب -۲

آب آمدن باال زراعت- خرما- درخت آذربايجانی- نام ترکی، نام -۳ بيابانی پاک،
روز. باب الف، کاله دريا،

باران منجمد- مخترع سينما- خبرها، بردن ۵- به کار گلهای آپارتمانی- ۴ -از
سفيد او- جانشين غايب، ضمير پيروزی، ۶-حرف ساختن آگاه دادن، خبر

بر باال -۸ واکسن آبله  کاشف ۷- عريض - تکرار حرف غايب- آذری- ضمير
آسوده، جای خطر، بی زنان- سوره -۹ عرب شش تنيس، عدد واحد بازی ماشين-

فاعلی، پسوند واحد سطح، متر مربع، صد هم قد- يار دو يازده، -۱۰ اطمينان
اسرائيل- مصری- پيامبر بنی ۱۱-باقالی شالوده زرتشتی- پيشوای اگر- مخفف

جادوگر ساحره، جارختی- -۱۲ گرفتگی زبان
ابريشم خام، جوانه  ابريشم، نخ بدن- اعضای از رونده، ۱۳ -ستون بدن، عضو

شود می استخراج مايعی که از نفت بچه- پرستار -۱۴ دوستی ناپدری- درخت-
دژخيم. زمانه- - آگاهی -۱۵ ها- شدنی از نازل آزمون الهی، مصيبت، -

عمودی
ورزش  روی پارچه ميدوزند- طال يا نقره های رشته با که برجسته -گلهای ۱

قبای زير در کوتاه قديمی، قبايی ضخيم نيم تنه سوز- نفت چراغ شيشه -۲ آبی
پايتخت چين نزاع- و کشمکش بازی، در زدنی کشيدن، رفوزه- ۳-جای پا، مردان
ای بی خبر- دريچه موقع و بی -۴ قلندر  خدای دراويش، خدای - پت - همبازی

گاو- پوست آزنگ- پيشانی، بر گره ترشرويی، -۵ خودرو کاربراتور در

جدول

سودوکو

و صنم -۷ آفريدن  آوردن، بوجود ۶- افسر- انگليس کار محافظه حزب
باغ وحش از او، مخفف ، درخت انگور- سرخ گل خدای دروغين- جديد-

دهنی  تو و مشت ابراهيم، شهر ۸- بافتن- و دولک الک بازی بيگانه، کشيدنی
آلمانی، بله ، انتخاب حرف گشوده- حرف ندا- زنانه، تعجب تعجب، حرف -۹

جلف فرومايه، چيزی۱۰- درون عرب، نفی موسيقی، ششم نت گزينش- حرف
ستارگان، پرستش- -۱۱ احسنت  تحسين، کلمه مرحبا، خرد- کم وقار، و بی

استراحت، گاه -۱۳ خورده  شکست ۱۲- همکاری- جنگی رژه گناهان-
معتبر جشنواره توت، شهر ريسمان- - کيلو سه وزنی، ضمير خودم، روز- پايان
ريشه درخت خرما- -۱۴ هوا از گرفتنی تلفن، مخترع درشت- بخيه سينمائی،

پس گرفتن. دارو فروش - -۱۵ آفريقا غربی جنوب در کشوری
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مشکین محمود دکتر
در تخصص فوق با اولين پزشک ايرانی مشکين محمود دکتر

پنجاهمين مناسبت به را کتابی مو پيوند و ترميمی جراحی
کرد. منتشر مو کاشت عمل رواج سالگرد

تری     اورن نورمن دکتر بنام آمريکايی پزشک در اين کتاب از اولين
سال  در خود مقاله اولين انتشار خاطر Norman Orentreich به

است. شده قدردانی رسمی بطور عمل اين رواج و ١٩٥٩

سر موی سازی باز هنر کتاب: نام
The Art of Hair Restoration Medical and Surgical

تاکنون و است سر ترميم موی المللی بين انجمن جراحان عضو مشکين دکتر
، راديو، مطبوعات مورد در اين در ای مطالب آموزنده که توانسته است

المللی بين به اطالع جوامع پزشکی و سمينارهای ها کتاب ها، تلويزيون
سال که در ميباشد ميکرواسليت طبيعی تکنيک مبتکر مشکين برساند. دکتر

و  آورد بوجود کاشت مو طبيعی نتيجه بدست آوردن برای ١٩٨٩ تحولی
دکتر های به مطب سر موی جهان برای بازسازی سراسر در هزاران نفر تاکنون

حال حاضر در مشکين اند. دکتر کرده کاليفرنيا مراجعه جنوب مشکين در
دارد. عهده به سر را موی ترميمی جراحی و انيستيتوی تحقيقات مديريت

ايران تاريخ در پزشک ايرانی توسط يک باشد که کتابی می اولين مذبور کتاب
است. شده نوشته مو کاشت در بازسازی مورد در

های تکنيک و دارويی های درمان آخرين مورد در کتاب اين در همچنين
٥ هزار  که ای نسخه کچلی اولين و سر موی برای بازسازی ترميمی جراحی
نوشته مطالبی شده. ريزش مو اشاره مصر به درمان های کتيبه در پيش سال
موجود های درمان و مو ريزش اهميت مشکين دکتر کتاب اين در است. شده

عمل است. داده قرار بررسی و مورد تحقيق تاکنون پيش سال هزار ده از را
از جهان در سراسر را که از افرادی هزار نفر تاکنون زندگی صدها مو کاشت
با سر موی بازسازی هنر است. کتاب عوض کرده را اند برده رنج مو ريزش

و عکسهای قبل  ٤٠٠ عکس رنگی از بيش با رنگی تمام بطور کيفيت بهترين
مختلف علل مو و ريزش مختلف درجات با آقايان و عمل خانمها از بعد و

است. چاپ شده کامل بطور جراحی و دارويی های درمان و آخرين مو ريزش
هم مو اگر ريزش حتی فردی هر برای است موجود کتاب اين که در اطالعاتی

از صحيح طرز نگهداری کتاب اين در چون است مفيد جالب و باشد نداشته
در فرمولهای شيميايی موجود با کامل بطور مو کردن و آرايش تميز کننده مواد
شود.                 توصيه می خانواده هر به کتاب اين داشتن است. شده داده مواد شرح اين
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Check our website

و  جشن و حرارت و شور از پر است. شده جالبی ماه ٢٠٠٩ خيلی دسامبر ماه
است عزاداری باالخره و پايکوبی

(!!! اعياد مسلمانان جهان از بزرگترين يکی قربان ( عيد
(!!! جهان شيعيان (عيد غدير عيد

!!! عيد مسيحيان بزرگترين مسيح کريسمس تولد ايام
گيرند) می جشن را ژانويه گروهی ٦ و ٢٥ دسامبر (گروهی

کردن روشن شمع مراسم و منورا ايام - هانوکا عيد
محرم ماه و حسينی عاشورای

به سينه که سوگواريها و ها جشن ، عيدها و ها شادی اين تمام دليل راستی
کنند می اجرا مراسم گروهی (جداگانه) امروز هر و رسيده تو و من به سينه

!؟ چيست
!؟ است ملت ملت از جدايی آيا

از نژاد !؟ نژاد يا شايد جدائی
!! همبستگی تفرقه در هم شايد

گردهم برای بهانه ای چه آنها کردند. می چه ايام اين از انسانهای قبل راستی
می خود انگشتر يا و بند گردن چيزی را آنها چه داشتند. پايکوبی و جشن آيی،

کدام زيارت به بستند و می کجا دخيل کردند،  می کسی دعا چه به کردند؟
می چال کجا را شده اينهمه گوسفند قربانی رفتند !؟  می باغ و حرم و خانه

کردند؟
کرد؟ می بلند را کسی چه دست کسی چه

کردند؟ می تزئين چيزی چه با را کاج درخت
می کردند؟ روشن کدام شادی با شرايطی تحت چه را شمعهای منورا

Fares are subject to change
Tax + Fees and some Restrictions Applies.

بهانه به چه پختند. می قيمه پلو و کردند می عزاداری کسی چه باالخره برای و
شود. ثبت تاريخ در عزاداری يا جشنی تا شدند می کشته نفر هزاران ای

چرا !!؟؟؟ و کجا، چطور کسی، کی، چه بگو به من تو
تو به من گو

آمد نخواهد که ست همان فردايی به رسيدن شوق زندگی
فردايی نه در و در ديروزی  نه تو

توست امروز پر از بودن ظرف
زندگی را درياب   

خوش روزگار و روز ، کام به ايام

دالر ٨٩٠ تهران برگشت و رفت مالشون...  به زدن آتیش
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مظفری مژگان آیا میدانید ....             

سر روی انار و از ماهی عبارت وی و مظاهر آناهيتا) اشی (نانا= الهه نقش و نماد
قبل از (قرن هفتم لرستان از مکشوفه برنز از نذری سنجاق سربند پهن يک

ميالد).

دانيد؟ می را انار نماد با ماهی نماد ارتباط آيا

می بر خورد ماهی تصوير يا کلمه و به ملل ساير ايران و هنر و در ادبيات بارها
توجه زير است به مطالب بهتر ماهی (١) نمادين باز شدن مفهوم برای کنيم.

کنيم.
است. بسيار پيچيده شود، می يافت مختلف های که درفرهنگ ماهی نماد

آنجا از و بوده شمال آلمان و ممالک اسکانديناوی آن منشاء و اصل ظاهر در
از طبيعی طور ماهی به نماد است. يافته راه ايران و و هند مرکزی آسيای به

می زندگی در آب است ماهی بديهی است(٢). جدايی ناپذير و دريا آب مفاهيم
گسترده يا جاری که است ژرفی آبهای رمز پس است. شناور آب و در ژرفای کند

طبيعت و نوشدگی اکوار ادوار و تجديد و بازايش آب است رمز آنجا که از و اند
قديم خوابگزاران برای تعبير ماهی در که جهت است اين پيوند يافته است. از

مشرق دريای سند و هندوستان و شهرهای و مشرق در زمين هر که اند:" گفته
گذاری تخم شگرف قدرت علت به ) باشد." زن آن تفسير ببيند، ماهی خواب در

الهه آناهيتا است. آناهيتا(٣) نمادهای از يکی ماهی طرفی از ماهی!) مثل توليد و
بودند. اين ساخته و کنگاور شوش و همدان هائی در آتشکده برايش آبها که
را آناهيت يونانی مورخان کم نظير بوده است. زمان آن دنيای در ها آتشکده

عصمت الهه و نام اند ثبت کرده را آرتميس آنايی تيس او و اغلب نوشته آنايتس

در اند. (٤) خوانده ديانا را او و مورخان بيزانس اند داده او به را يونانی و عفت
آب آن می فهميدند را می ديدند شيرين های آب های مردم ماهی وقتی قديم

که را نوروز اصلی وظيفه است که باروری و الهه آب آناهيتا است. شرب قابل
در و باروری برکت سبب نوروزی آن در خوان وجود و دارد عهده است بر باروری

است. رو از اين نيز شب عيد در غذای ماهی ميشود خوردن نو سال

... انار نماد اما و

ميان در امروز به تا  را خود تقدس و است بوده درختان ترين  مقدس از انار
و ها تپه باالی بر ها و امامزاده انار نزديک درخت تک داشته است. ايرانيان نگاه
تند سبز بستند. انار برای رنگ می دخيل بدان و همواره مقدس بوده است کوهها
اهميت است آتشدان که همانند آن غنچه و گل و شکل رنگ برای نيز و برگهايش
از است نمادی بوده و باروری و برکت نماينده انار است. پردانگی داشته خاصی
لرستان از شده کشف نذری سنجاق يک پهن سر روی بر آناهيتا. يا ناهيد باروری
آناهيتا سنجاق تصوير اين و در ميانه اند هم حک شده کنار در و ماهی انار نمادهای
آنچه است. ميالد بوده از پيش هفتم قرن به متعلق سنجاق اين می خورد، چشم به

(٥) است. بوده آناهيتا مظاهر از آنها نمادهای و ماهی و انار است مسلم

کد  مترادف . گويند می نماد آن به فارسی زبان در که وضعی يا قراردادی نشانه ١ -نماد:
٢٠٣ ص ( ارتباط شناسی راد، رود. (محسينان می بکار آن نيز برای سمبل و

٦٧ ماهی ص و يونس قصه در (١٣٧٧)، پژوهش جالل ٢-ستاری،
باشد. می آب نگهبان و دارد زرتشت آيين در ايزدی مقام آناهيتا: يا -ناهيد ٣

٢٩٤ باستان ص ايران آبياری در حسن و (١٣٤٧). آب اهللا عنايت -رضا، ٤
 ٦٤ ص فروری جهان (١٣٦٤) بهرام وشی، -فره ٥
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۱۱ کالس
اروپا هاي باشگاه جام فينال پخش هنگام به جارو با تلويزيون جلوي از نشدن رد

تنفسى روشهاى صورت تمرينات مديتيشن و به برگزارى

۱۲ کالس
ايراد و زشت خطاب کردن آنها عدم خود و از به زنان زيبا تر حساسيت عدم

بستن به آنها
درمانى جلسات شوک به صورت برگزارى

بگذرانند  موفقيت با را امتحانات که کسانى به دوره، پايان از  پس
* خواهد شد. داده ديپلم افتخار

ها خامن براى بهاره کالسهاى
موضوعات، مشکلى و پيچيدگى دليل به توجه:

مني شود  نام ثبت نفر ۲ از کالس بيش هر براى

۱ کالس
دهيم؟ قرار پارک جاي متر تو ۸ رو ماشين ۲,۵ متر چگونه
اساليد نمايش با همراه مرحله به مرحله صورت به برگزارى

۲ کالس
اخالقي غير فيلم نه ورزش است يک فوتبال مسابقه

آزاد بحث ميزگرد و به صورت برگزارى

۳ کالس
حاضر شد؟ آقايان با همزمان مراسم عروسي به براي رفتن قبلي آمادگي با آيا ميتوان

گروهى عملى و کار صورت برگزارى به

۴ کالس
دور زدن) حال و در ثابت (بطور اتومبيل صحيح فرمان نحوه گرفتن

تکميلى توضيحات با فيلم نمايش صورت به برگزارى

۵ کالس
آنها هنگام خريد بسته روي از خوراکي مواد انقضاء نحوه تشخيص تاريخ

نمايش ويديويى صورت برگزارى به

۶ کالس
آن از استفاده بنزين و نازل پمپ از ترس عدم

گروههاى پشتيبان با همراه آموزشى کارگاه صورت برگزارى به

۷ کالس
نمياندازد خطر به شمارا سالمتى شوهر به ”عزيزم“ گفتن

صوتى نوار با همراه اساليد نمايش صورت به برگزارى

۸ کالس
کرد؟ صحبت دقيقه ۳۰ تلفن زير توان با چطور مي

آزاد بحث ميزگرد و به صورت برگزارى

۹ کالس
تنها هم خودماني با ها خانم هنگامي که است که غيرممکن لحاظ ژنتيکى از آيا

نزنند؟ زشت هاي حرف هستند
کامپيوترى شبيهسازى صورت به برگزارى

۱۰ کالس
گيتس بيل و پيت براد ، شوارتزنگر آرنولد و شوهر بين بنيادى تفاوتهاى

کردن بازى نقش آنالين و صورت به برگزارى




