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 تیراژ   6000  

کانون فرهنگی ایرانیان
 یک سازمان غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیر مذهبی است که 

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

اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی، فریبا باباخانی ـ قاضی، فرشاد باباخانی،

پرنیان بدیعی، حمید بیک زاده، فریده فاضل، 
حسین حاجی موالنا، علی صدر،

ونوس صفایی، شهال صالح و گلسا ثریا

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

شقایق هنسن، آریا فانی، سعید نوری بوشهری، راشل تیت 
و حسین حاجی موالنا

همکاران نویسنده: 
تانیا احمدی، محمد اهرار، نوشین خورسندیان، 

 مریم ضرابی، سارا وزیرزاده و ساناز مجد

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

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

روزهای یکشنبه از ساعت 9/5  تا 1 بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mtn. Rd

فکس: 733۵ ـ374 )6۱9(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   93۵۵ـ۵۵2 )۸۵۸(
فکس و پیغام: 733۵ ـ374 )6۱9(

کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی 
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.

چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.

توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج

شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب 

رسیده اختیار تام دارد.

۱۸۵
 

طرح روی جلد: سعید جاللی

چگونه میتوان به حساب آمد؟
قبل از هر چیز به من اجازه بدهید فرا رسیدن سال نو میالدی را به همه شما عزیزان و خانواده های محترم 

تبریک گفته و سالی در صلح و رفاه و سالمت برایتان آرزو کنم.
سال 2020 آبستن حوادث زیادی است که امیدوارم به خیر بگذرد. از ایمپیچ رئیس جمهور گرفته تا انتخابات مقدماتی 
و نهایی و تحوالت سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی ناشی از آنها تا مسائل بین المللی و اوضاع ایران. چه خواهد شد 
نمی دانم. اگر تنها یک چیز در سالهای اخیر یاد گرفته باشم این است که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. البته این 
بدان معنی نیست که کاری از کسی بر نمی آید و تحوالت خارج از کنترل و خواست ما صورت می گیرند. درس دیگری 
که در این سال های غربت آموخته ام این است که می توان اثرگذار بود و باید فعاالنه تحوالت جاری، چه در این کشور 

و چه تحوالت بین المللی را دنبال کرد و به طرق معقول و قانونی در آنها شرکت داشت.
یکی از اتفاقاتی که در سال 2020 شکل می گیرد و اثری ماندگار در تحوالت اجتماعی و سیاسی آمریکا خواهد 
انجام می شود و همه  از طرف دولت  بار  این سرشماری هر ده سال یک  داشت سرشماری سراسری است. 
کسانی که در این کشور زندگی می کنند بدون در نظر گرفتن نژاد، اعتقاد سیاسی، مذهبی وضع قانونی اقامت 
باید در آن شرکت کنند. دولت از نتایج سرشماری استفاده می کند تا تعداد و مناطق نمایندگی »هاوس« را 
تعیین کند و کمکهای دولتی را برای مناطق مختلف از جهات آموزشی، بهداشتی و رفاهی مشخص کند. این 
نتایج تا سرشماری آینده به مدت ده سال منبع تصمیم گیری دولت خواهد بود. پدیده ای که در هر سرشماری 
به شدت و ضعف اتفاق می افتد عدم شرکت اقلیت های نژادی، به خصوص مهاجرین است. در نتیجه تعداد 

واقعی مهاجرین و اقلیت های دیگر در سرشماری نشان داده نمی شود و از 
حقوقی که به آنان تعلق می گیرد محروم می شوند. در اینجا اشاره من بیشتر 
به مهاجرین غیرسفیدپوست است که عمدتا از به اصطالح »جهان سوم« به 
آمریکا مهاجرت کرده اند. دلیل عدم شرکت این مهاجرین را، با وجود این 
که ممکن است چندین نسل هم در این کشور زیسته باشند، می توان در 
دو وجه مشاهده کرد. یکی جنبه فرهنگی است؛ اکثر قریب به اتفاق این 
مهاجرین از کشورهایی با سیستم دیکتاتوری به آمریکا مهاجرت کرده اند. 

آنان در کشور خود اصوال به دولت اعتماد ندارند چون هر وقت دولت از آنان آمارگیری کرده، یا برای بردن 
فرزندانشان به سربازی بوده یا برای گرفتن مالیات بیشتر. جنبه دیگر عدم اعتماد به دولت آمریکا است. تجارب 
تاریخی از زندانی کردن ژاپنی های آمریکا در جنگ جهانی دوم گرفته تا ترس از پیگرد و دیپورت افراد باعث شده 

که در هیچ سرشماری تعداد واقعی اقلیت های مهاجر از جمله ایرانیان آمریکایی نشان داده نشود.
کانون فرهنگی ایرنیان در دو سرشماری گذشته در سال 2000 و 2010 فعالیت گسترده ای با دیگر سازمان های 
ایرانی در شهر و در نقاط دیگر آمریکا داشت تا تعداد واقعی ایرانیان مشخص شود. دلیل آن هم این است که 
اعتقاد داریم ایرانیان باید در صحنه سیاسی و اجتماعی آمریکا حضور و نقش پررنگی داشته باشند. نقش و 
صدا هم با تعداد است که جدی گرفته می شود. با وجود تالش سازمانهای ایرانی ـ آمریکایی در دو سرشماری 
گذشته تعداد ایرانیان ساکن آمریکا در سال 2000 حدود 365000 نفر و در سال 2010 حدود 335000 نفر اعالم 
شد، که به اذعان دوست و دشمن خیلی کمتر از تعداد واقعی است. جالب این که در سال 2010 این تعداد ده 

درصد هم کاهش پیدا کرد! تعداد واقعی حداقل سه برابر این رقم باید باشد.
یکی از دالیل عمده این آمار غلط این است که در فرم های آماری در مورد منشا و نژاد، »باکس« مخصوص برای ایرانی 
ـ آمریکایی که در  ـ آمریکایی در نظر گرفته نشده است. توصیه مسئولین این بود که در ستون مذبور نوشته شود ایرانی 
آن صورت به خاطر تعداد زیاد در سرشماری های آینده ستون مخصوص خود را به دست بیاورد. عده ای از ایرانیان 
هم به نادرست خود را سفید پوست قلمداد کرده و جزو ایرانیان به حساب نیامدند. باید در نظر داشت که در این 
ـ  آمریکایی است. فرم های جدید را هنوز ندیده ام و نمی دانم چگونه باید  آمارگیری ها منظور از »سفید« افراد اروپایی  

ـ آمریکایی را نشان داد تا به حساب بیاییم، ولی به هر صورت باید راهی یافت. منشا ایرانی 
مشکل عمده دیگری که بر سر راه آمار گیری 2020 است عدم اعتماد اقلیت های نژادی به دولت فعلی است. 
بر اساس قانون اطالعات آماری تا هفتاد و دو سال در اختیار سازمان های پلیسی، مهاجرتی و اطالعاتی قرار 
نخواهند گرفت. ولی دولت پرزیدنت ترامپ از همان اولین روزهای حکومتش ضدیت با مسلمانان و قهوه ای 
پوست ها و کال غیرسفیدها را دنبال کرده است و عالقه زیادی به احقاق حقوق این افراد هم ندارد . در همین 
آمارگیری پیش رو نیز دولت می خواست سئوال »سیتیزن شیپ« را هم در پرسش نامه بگنجاند که با مداخله 
سوپریم کورت نتوانست. باید به مردم حق داد که به این دولت اعتماد نکنند. اصوال به نظر می رسد که دولت 
زیاد به این آمارگیری اهمیتی نمی دهد و بودجه درخور هم به آن تخصیص نمی دهد. ولی نظر داشته باشیم که 
نتیجه این آمارگیری برای ده سال آینده و بعد از دوران فعلی خواهد بود. بنابراین باید فعاالنه در آن شرکت کرد 
و دیگران را هم تشویق کنیم تا با شرکت خود تعداد واقعی ایرانیان را به ثبت رسانیم و بتوانیم در امور سیاسی 

و اجتماعی نقش خود را ایفا کرده و از حقوق خود دفاع کنیم. 

عده ای از ایرانیان هم به
نادرست خود را سفید 

پوست قلمداد کرده و جزو 
ایرانیان به حساب نیامدند.
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جلسه فیلم و گفتگو

 برنامه نمایش فیلم مستند، داکیونایت – ششم نوامبر۲۰۱۹

در ماه نوامبر فیلم مستند »مشق شب« محصول 1368 به کارگردانی عباس 
کیارستمی به نمایش در آمد. در این مستند عباس کیارستمی به مصاحبه با 
دانش آموزانی می پردازد که هر کدام به دلیلی موفق به انجام مشق شب خود 

نشده اند. بعد از نمایش فیلم قسمت بحث و گفتگو توسط علی خورسندیان 
 برگزار شد. 

 جنگ فرهنگی سن دیگو – هشتم نوامبر ۲۰۱۹

جنگ فرهنگی ماه نوامبر 2019 به میزبانی رضا خبازیان برگزار گردید. در 
قسمت آغازین خبازیان در مورد سازمان های غیرانتفاعی مطالبی را بیان کرد. 

در قسمت بعد آقای محمود بهروزیان چند داستان ازعزیز نسین را خواند. 
مهمان دوم برنامه آقای فریدون معمار بود که درباره اشعار و زندگی مهدی 
اخوان ثالث به گفتگو پرداخت. این برنامه با جلسه پرسش و پاسخ به پایان 

 رسید.

 کنسرت محسن نامجو – نهم نوامبر ۲۰۱۹

کنسرت محسن نامجو و احسان مطوری در سالن کوالکام سن دیگو برگزار شد. 
در این کنسرت که تمام بلیط های آن به فروش رفته بود محسن نامجو و احسان 
مطوری به همراه گروه کامل سنتور، درامز، باس، ویلن سل، گیتار و کالرینت به 

 اجرای قسمت هایی ازآلبوم جدید پرداختند.

 روز جهانی کودک – دهم نوامبر 

روز جهانی کودک با همکاری مدرسه ایرانیان سن دیگو، موسسه یک دالر در ماه 
 و بنیاد کودک در روز دهم نوامبر در مدرسه ایرانیان برگزار شد.

M
ohsen N
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Kam
elia Photography



7 شماره  185  بهمن  ــ اسفند 1398

 شبی با شعر و ادب – بیستم نوامبر ۲۰۱۹

دراولین جلسه این برنامه عالقمندان شعر و ادب فارسی در مرکز ایرانیان 
سن دیگو گرد هم آمدند. شاعر مورد بررسی این ماه سهراب سپهری بود. این 

 برنامه توسط فرشاد باباخانی و گروه شعر و ادب برگزار شد.

 نمایش فیلم نوامبر ۲۰۱۹

در بیستمین فستیوال فیلم های آسیایی سن دیگو فیلم های قصرشیرین و 
متری شیش و نیم از ایران به نمایش در آمدند. فیلم قصرشیرین محصول 
1397 و به کارگردانی رضا میرکریمی و با بازیگری حامد بهداد در دو نوبت 
در تاریخ های پنجم نوامبر و با حضور حامد بهداد در سینمای ردینگ و در 
پانزدهم نوامبر در ادواردز سینما به نمایش درآمد. جلسه بحث و گفتگو در 

 پایان این نمایش توسط رانا سلیمی و محمود پیروزیان برگزار شد.
فیلم متری شیش و نیم محصول 1397 و به کارگردانی سعید روستایی و 

با بازیگری پیمان معادی و نوید محمدزاده در سینمای اولترا ستار در تاریخ 
 سیزدهم نوامبر به نمایش در آمد.

 برنامه نمایش فیلم مستند ، داکیونایت – چهارم دسامبر۲۰۱۹

در ماه دسامبر دو فیلم مستند »قصه بلوار« به کارگردانی داوود افشاری و 
»مانکن های قلعه حسن خان« به کارگردانی سام کالنتری به نمایش در 

آمدند. قصه بلوار مستندی درباره بلوار کشاورز، یکی از بلوارهای معروف تهران 
است. مانکن های قلعه حسن خان روایتگر سرنوشت مختلف مانکن هایی است 

که یکسان تولید شده ولی کاربرد و سرنوشت متفاوت یافتند. بعد از نمایش 
 فیلم قسمت بحث و گفتگو توسط علی خورسندیان برگزار شد. 

 سخنرانی و معرفی کتاب پروفسور یان ریشارد – ششم دسامبر ۲۰۱۹ 

در این برنامه پروفسور یان ریشارد پژوهشگر فرانسوی در مورد تاریخ سیاسی 
و اجتماعی ایران در قرن اخیر سخنرانی کرد. در آغاز پروفسور علی قیصری 

استاد تاریخ دانشگاه سن دیگو پروفسور ریشارد را معرفی کرد. پروفسور ریشارد 
همچنین به معرفی کتاب جدید خود تحت عنوان تاریخ اجتماعی و سیاسی 

ایران از زمان قاجار پرداخت. در این جلسه کتاب جدید وی برای خرید به 
 عالقه مندان ارائه شد.

 بازار ساالنه کانون فرهنگی ایران – هفتم دسامبر ۲۰۱۹ 

بازار سالیانه کانون روز شنبه هفتم دسامبر در محل کانون فرهنگی ایرانیان با 
حضور داوطلبان و کسبه محلی با ارائه صنایع دستی، وسایل زینتی، پوشاک، 
انواع ترشی، آش رشته و غذاهای لذیذ ایرانی برگزار شد. دکتر کامی هاوس از 
The super dentists در برگزاری این برنامه کانون را حمایت نمود. درآمد 

 این بازار غیر انتفاعی صرف فعالیت های فرهنگی و هنری خواهد شد.

 جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو – ۲۰۱۹ 

هیئت مدیره کانون در روزهای سیزدهم 
نوامبر و یازدهم دسامبر برای بحث 

بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون 
 گرد هم آمدند.

 جشن شب یلدا – ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹ 

کانون فرهنگی ایرانیان به رسم 

همه ساله شب یلدا را در رستوران 
صوفی جشن گرفت. آرمین ویگن و گروه موزیک وی همراه با دی جی ادوین 

 شبی خاطره انگیز برای شرکت کنندگان رقم زدند. 

 کنسرت َجز عود تریو – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹ 

کنسرت سه نوازی َجز با فرهاد بهرامی، عمر لوپز و فرناندو گومز برنامه زیبایی 
در مرکز ایرانیان اجرا کردند که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

که  بودم  ایستاده  صف  به  انبوه  موادی  از  مملو  زنبیل هایی  با  دکانی  در 
سالخورده ای مرا به گوشهای خواند تا با نقل حکایتی رنج انتظار بنشاند. 

وی چنین آغاز کرد:
و روایت است که آن مرد را پنج پسر بود از پنج مادر که به نام گوناگون بودند 
و به خصلت همگون. پسران، پدر را به دل مهری گران داشتند و پدر نیز آنان 

را چو جان، شیرین می داشت.
آن زمان که پسران به شیرخوارگی دل خوش داشتند، پدر را تجربه ای تازه آمد 
که در آن، مهر را به بهایی ناچیز بخرد و در کارگاه محقر خویش به غیظی 
عظیم مبدل سازد و غیظ اش را در دل آب های روان و بادهای سرگردان چنان 

پنهان نماید که از انظار مهرفروشان پنهان ماند. 
از عجایب روزگار آن که انجام این معامله در وی حس 
آرامشی مجهول و رخوت ناک و لذتی شهوت ناک بر 
به  حرفه  این  در  و  نماید  رها  کارها  که  نهاد  جای 
شد  استاد  تجربه،  این  کارزار  در  وی  بکوشد.  جان 
بی  قدرتی  و  ثروت  و  یافت  اندازه  از  برون  مهارتی  و 
همانند یافت چنان که در این تفکر غوطه خورد که 
بازی  این  بی نهایت  ادامه  و  برای گسترش  را  پسران 

شهوت ناک بپروراند. 
آرام آرام و در گذر زمان آموخت که اعداد را بر نام ها 
و  رقم  با  بل  نام  با  نه  را  مهرفروشان  و  داند  مرجح 
عددی به زمره مشتریان خویش در آورد. شوربختانه 
این حقه کار آمد شد و چنین گشت که مهرفروشان 
نیز به اختیار مجموعه اعدادی را که به زبان رمز آلود 
نگاشته شده بود در پهندشت خاطر خویش نشاندند 

و با تکرار آن، به هویت تازه خویش باورمند شدند.
اندک اندک که کار باال گرفت و رونق از حد و اندازه 
فراغت  اوقات  که  آمدند  الزم  دوستانی  گذشت، 
گوناگون  موجودات  میان  از  وی  شوند.  شریک  را 
و  کفتاران  و  داشت  خفاشان  به  خاصی  دلبستگی 
تاریکی  نخست  گروه  که  ماران.  و  عقربان  و  زالوان 

شب را به فال نیک می گیرند و آشیانه بر ویرانه ها می سازند و گروه دوم را 
نیشی زهرآگین همراهی می کند که در به کار بستن نیش، دوست از غریبه 

نمی شناسند.
دیگر سال های  که  نیز  پدر  نهادند،  پشت سر  پسران شیرخوارگی  که  آنگاه 
کهولت را می گذراند آنان را به حضور فراخواند تا رمز و راز حرفه خویش به 
آنان بیاموزد. پدر را وجدی بی همتا در بر گرفت زمانی که ذکاوت فرزندان را 
در آموختن حرفه خویش دریافت. به راستی که آنان را هوشی سرشار بود و 
به اندک زمانی رمز و راز را اگر نه بهتر از وی، بل به همتای پدر آموختند و 
در این تلمذ، هر یک از دیگری گوی سبقت ربودند. روزی که کار به کمال 
رسید در محضر پدر در مقابل هم ایستادند تا سرنوشتی به درازای ابدیت 

فراهم آورند.
روزگار به آرامش می گذشت و مهرورزان بر این سیاق باور داشتند که فوج 
فوج در مقابل آنان به صف بایستند تا مهر خویش به اندک دیناری به آنان 

بفروشند و غیظ آنان را به گزافتر از گزاف خریدار باشند.
روزی که خورشید از تابندگی خود ایستاده بود، مرد و زنی در شهر پدیدار 
شدند که دانسته های خود را در مجلدی فراهم آورده و به رایگان در میان 
مهرورزان رواج دادند. آنان در فقر و فاقه روزگار میگذراندند و معامله مهر و 

غیظ را خوش نمی دانستند.
روزگار چندانی نگذشته بود که مهرورزان به کلماتی دیگر خو گرفتند و گاه 
و به گاه از همدلی و یکرنگی، تساوی و عدل سخن می راندند و این کلمات 
را خفاشان که دوست دیرینه پدر بودند به گوش پدر و پسران رساندند . آنان 
از واژه های نو به دلهره ای مرموز افتادند و گمان داشتند که تکرار و ماندگاری 

این کلمات توان آن را دارند که عیش هر روز آنان را منغص نمایند.
به ناچار نزد پدر شدند تا از دریای تجربه وافر وی توشه ای برگیرند شاید که 
آن دلهره به نویدی خوش مبدل سازند. دیدار پدر در بستری سرد، اشک از 
چشمان برادران جاری داشت که سکوت را به ناچار جایز شمردند هر چند 

که به راستی چاره کار نبود. پدر، که زمان را در مقابل خود می دید، به ناچار 
زبان گشود تا مایملک بین پسران تقسیم نماید. 

پسر ارشد را انبانی بخشید که در آن غیظ سالیان انباشته شده بود و وی 
که  داد  سیاه  چرک  مایع  را  پسر  دوم  گماشت.  انبان  روزه  هر  افزونی  به  را 
سوزاندنش غیظ بسیاری را در دل آبها و بادها به ودیعه بگذارد. پسر میان 
را تیر و کمانی داد بس مهیب که از فلز ناب آبدیده گشته بود تا وی بتواند 
مهرورزان را به صف کند تا به نوبت مهر خویش به بهایی اندک بفروشند. 
چهارم پسر به کلید دکانی دست یافت که در آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد 
به  بود  انبوه  را که فروش  راز ماندگاری دکان  پدر،  یافت می گردید.  به وفور 
گوش چهارم فرزند زمزمه نمود تا مبادا متاع دکان 
به جزئ بفروشد. پنجم فرزند را نیز به لباسی بس 
فاخر آراست تا از پس خورشید و ماه روان شود و با 
جلوس در عمارات فاخر و وضع قوانین سود برادران 

را از گزند کلمات دور بدارد.
برادران  از  یک  هر  رسید  پایان  به  که  تقسیم  کار 
فرصت  و  زدند  پدر  سالخورده  دستان  بر  بوسه ای 
میان  در  پدر  با  خویش  دلهره  تا  یافتند  مناسب 
گذارند. تصور آخرین دیدار قفل از زبان آنان ربود و 
به عاقبت شرح شیوع کلمات زهرآگین بر پدر روان 

داشتند.
چشمان  و  گرفت  بر  در  سکوت  لمحه ای  را  پدر 
خسته اش به تفکری عمیق مسدود شد. برادران را 
دردناک  انتظاری  و  در سینه محبوس گشت  نفس 
آنان را به خود پیچاند که چشمان پدر گشوده گشت 
و لبخندی وقیح بر لبانش بنشست. آنچه در توان 
داشت به کار گرفت و با صوتی عظیم دوستان خود 
و  کفتاران  بزرگ  طرفه العینی  به  داد.  در  ندایی  را 
عظیم خفاشان و مهلک ترین زالوان وعقربان و ماران 
سراسیمه سر رسیدند و گوش به فرمان پدر ایستادند.

پدر، سیاه ترین زالوان را به اول پسر سپرد که تا ابد 
در کنار وی بماند و آهسته و آرام شیره جان مهرورزان بمکد و در انبان پسر 
ریزد و این کار به روشی انجام دهد که هیچ گاه مسیر تفکر مهرفروشان به 

حقیقت بهره راه نیابد.
دوم پسر را به مهیب عقربان سپرد تا وی به سرزمین های دور دست ببرد و 
با کریه شمایل خویش ولوله ای در میان مهرورزان دیارهای دور اندازد تا ذهن 
از مایع سیاه منحرف شود و پسر را در ربودن مایع سیاه آنان مقابله ای رخ 

ننماید.
به  آهنین  بال های  با  تا  نهاد  بزرگ خفاشان  در دست  را دست  میان  پسر 
کلمات  تکرار  از  تا  اندازد  در دل مهرورزان  دلهره عظیمی  و  بکوبد  عمارتها 

سهمگین روی برگردانند.
بزرگ کفتاران را بفرمود تا در رکاب چهارم پسر قرار گیرد و دکانهای جزئ را 
در تاریکی شب ببلعد تا مهرورزان را راهی به جز سفر به دکان چهارم پسر 

در ذهن نیاید.
آنگاه پنجم پسر را، که بسیار خوش سخن بود و با زبان مارها از سوراخ بیرون 
و  بیاموزد  به پسر  تا خوش خط و خالی  به مهیب ماران سپرد  می کشید، 
سفارش نمود که البسه نیک بپوشد و بر زبان کالم دلخواه مهرورزان براند تا 
آنان وی را پناه خویش بدانند و سر گالیه بگشایند تا آرام گیرند و بدین گونه 

وی حراست از برادران را از نظر دور ندارد.
و چنین شد که دلهره از میان پسران برخاست و شادی بر لبانشان نقش 

بست هر چند که آخرین کالم پدر با آخرین نفس اش همراه شد. 
سفر  دیار  هر  کنار  و  گوشه  در  مسافر  زن  و  مرد  که  است  سالیانی  اینک 
می کنند و همچنان مجلد خویش به رایگان پخش می کنند و یاران تازه خود 
را در آغوش می کشند به امید آن که دستها به هم رسانند و سر پناهی عظیم 

بنا نمایند تا از هجوم غیظ دریاها و بادهای سیاه در امان بمانند.
سالخورده، چون کالم بدین جا کشاند و اضطراب در چشمانم بدید مجلد 

خویش را به رایگان تحفه داد و مرا با خود تنها گذاشت.
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بقیه در صفحه 15

معرفی و نقد کتاب        
از نوشین خورسندیان

محمدرضا مرزوقی در سال 1355 در شهر آبادان به دنیا آمده است. در دوران کودکی، 
آبادان در شهرهای بوشهر و تهران زندگی  از  انقالب و جنگ را شاهد بوده و غیر 
کرده است. مرزوقی فارغ التحصیل رشته تئاتر است و آثار بسیاری در زمینه ادبیات 
کودک و نوجوان و همچنین بزرگساالن دارد. از جمله آثار او می توان عاتکه )نشر 
روشنگران و مطالعات زنان(، بعد از ظهر داغ )نشر وحید(، َتل عاشقون )نشر افق(، 
َپسیِن شوم )نشر روشنگران و مطالعات زنان(، لوچیانو )نشر اچ اند اس مدیا لندن(، 
مجموعه چهار جلدی داستان های تاالب انزلی )نشر امیرکبیر(، شاهدخت بلخ )نشر 
افق(، بچه های کشتی رافائل )انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، 
دلهره های خیابان وحید )نشر هوپا( ، اسرارالغوالن )نشر هوپا(، باید حرفای دیشبمو 
جدی می گرفتی )نشر روشنگران و مطالعات زنان(، مجموعه رمان هفت جلدی بچه 
محل نقاش ها )نشر هوپا(، لبخندی برای سوفیا )نشر روشنگران و مطالعات زنان(، 
دور زدن در خیابان یک طرفه )نشر ثالث(، نمایشنامه تئاتربازی، نمایشنامه شب های 

کوچک و ... را نام برد.
مرزوقی می گوید »یک نویسنده ی ایتالیایی بود که در کودکی من را شیفته ی نقاشی 
کرد: اوریانا فاالچی. اوریانا نقاش نبود، اما چهره ی بسیار زیبایی برای نقاشی شدن 
داشت. پنجم دبستان که بودم کتاب »اگر خورشید بمیرد« را از کانون پرورش فکری 
بوشهر به امانت گرفتم. فهم کتاب آن قدر برایم سخت بود که توی دو هفته توانستم 
فقط پنجاه صفحه اش را بخوانم. عوضش نشستم تصویر اوریانا فاالچی را که روی جلد 
کتاب چاپ شده بود، نقاشی کردم. فهمیدم نقاشی ام ِای ی ی!... بدک نیست! آرزو 
کردم نقاش شوم. بعدها با رنگ روغن و آبرنگ هم کار کردم. مثل همیشه بدون مربی 
و مثل همیشه نسبتا خوب. اما نوشتن فریبم داد و رفتم سراغ نوشتن. مجموعه ی 
»بچه محل نقاش ها« شاید ادای دینی باشد به کودکی که می خواست نقاشی کند، 

اما نویسنده شد.«
هفت جلد این مجموعه عبارتند از:

بچه محل نقاش ها 1ـ زمانی که هم خانه ی داوینچی بودم،
بچه محل نقاش ها 2ـ زمانی که همسایه ی میکل آنژبودم،

بچه محل نقاش ها 3 ـ زمانی که هم سفر ونگوگ بودم،
بچه محل نقاش ها 4ـ زمانی که هم سنگر پیکاسو بودم،
بچه محل نقاش ها 5ـ  زمانی که هم صحبت فریدا بودم،

بچه محل نقاش ها 6ـ زمانی که هم سبیل دالی بودم،
بچه محل نقاش ها 7ـ زمانی که هم  بازی پوالک بودم.

بچه محل نقاش ها، مجموعه ای از داستان های فانتزی ـ تخیلی است که برای رده 
و  نقاشی  هنر  تاریخ  با  را  نوجوانان  و  می باشد  مناسب  سال  شانزده  تا  ده  سنی 
سبک های نقاشی آشنا می سازد. به جرات می توان گفت که نویسنده کتاب، مدت 
مدیدی در مورد نقاشان معروف و آثار آنان تحقیق کرده تا توانسته این هفت جلد 
کتاب را به چاپ برساند. شکی نیست که بزرگساالن نیز از خواندن آن لذت خواهند 
یا سامی وارد دوره های  این رمان شخصیت اصلی داستان، دایی سامان  برد. در 
زمانی متفاوتی شده و نقاشان معروف دنیا را مالقات می کند. چهار نوجوان فامیل 
اتفاق از طریق دفتر خاطرات،  با نام های مانی، پریسا، محسن و مینا بر حسب 
عکس، فالش مموری، و فیلم، با خاطراتی چند از دایی سامان با نقاشان معروف 

دنیا آشنا می شوند. 
در اولین کتاب از مجموعه هفت جلدی بچه محل نقاش ها آمده است: »در زندگی 
هر آدمی گاهی پیش می آید که آدم های بزرگی سر راهش سبز شوند. من خودم 
سر راه آدم های بزرگ سبز می شدم. یکی از این آدم های بزرگ لئوناردو داوینچی 
بود.« سامی در این کتاب با لئوناردو داوینچی در فلورانس هم خانه شده و در زمان 
رموز  با  تا  اوست  رئالیستی در کنار  به سبک  رمز مونالیزا  و  پرراز  نقاشی  کشیدن 
رنگ سازی و ترکیب رنگ ها آشنا شود. او می بیند که داوینچی قصد دارد لبخند 
واقعی مونالیزا را به تصویر بکشد اما موفق نمی شود و هربار فقط پوزخندی در تابلو 
به جای لبخند نمایان می شود. برای رفع این مشکل لئوناردو سعی می کند لبخند 
مادرش را به یاد بیاورد و چون مادرش در دسترس نیست، لبخند خودش را در 
آینه دیده و بر تابلو نقش می زند. مرزوقی در این روایت سبک داوینچی را با ونگوگ 
و پیکاسو مقایسه می کند: »برعکس ونگوگ که می توانستی تعداد قلم هایش را 
با قلم مو یک خط مستقیم می کشید و گاهی  یا پیکاسو که  تابلو بشماری  روی 

تابلوهایش با ضرب چند قلم نقاشی شده بودند، اما داوینچی با وجودی که دائم 
قلمش را روی بوم می کشید، هیچ رد و اثری از آن دیده نمی شد. هر بار هم که قلم 
مو از خودش ردی به جا می  گذاشت، با ضربات بعدی ردش را محو می کرد. طوری 
که شک می کردی اصال تابلوهایش را با قلم مو نقاشی کرده باشد.« داوینچی در 
مورد هنر می گوید: »توانمندی و قدرت هنر از محدودیت زاده می شود و در آزادی 
می میرد.« در این روایت با طراحی لباس غواصی و همچنین با بال هایی برای پرواز 

انسان، توسط داوینچی آشنا می شویم.
در کتاب دوم سامی در ُرم همسایه نقاش و پیکر تراش معروف، میکل آنژ می شود و 
هنگام شاهکار نقاشی اش »داستان آفرینش« بر سقف کلیسای سیستین  ـ که بی 
شباهت به کاسه سر انسان نیست   ـ در کنار اوست تا رنگ آمیزی و هاشور زدن را 
یاد بگیرد. سامی به خاطر پیش گویی هایش مورد توجه پاپ در واتیکان قرار می گیرد 
نویسنده سریر  فرار می شود.  به  و مجبور  دارد  برمی  واتیکان  رازهای  از  پرده  ولی 
مقدس پاپ را شبیه حرمسراهای دوره قاجار می داند. دایه و دده و خاله خانباجی ها 
را شبیه کشیشان آن دوره می بیند و می گوید :»کمترین خبری می شد یا کوچکترین 
اتفاقی برای کسی می افتاد، بالفاصله همه کشیش ها و کاردینال ها و پدران و مادران 
مقدس و نامقدس تا خواهران روحانی و غیر روحانی در کمترین زمان از آن باخبر 
می شدند.« در کتاب دوم، از سبک معماری ترسناک گوتیک حرف به میان آمده تا 

انسان را تحت تاثیر کائنات قرار بدهد و باعث شود که به سمت گناه نرود.
د

ر کتاب سوم با زندگی ونگوگ و برادرش تئو آشنا می شویم. او حجم قابل توجهی از 
رنگ های خالص را بدون دغدغه، با قلم مو بر بوم می کشد. سبک کارهای ونگوگ 
پست امپرسیونیسم بوده است. وینسنت ونگوگ در نقاشی گوگن را قبول داشته اما 
همیشه با هم اختالف داشتند. »آدم هایی که شاهکار خلق می کنند، لزوما اخالق و 
رفتار شاهکاری ندارند.« ونگوگ از افسردگی رنج می برده و شایع شده که گوشش را 
به خاطر هدیه دادن به زنی بریده است اما در واقع او صداهایی می شنیده و بی اراده 
گوشش را می برد تا از شرشان خالص شود، غافل از این که این صداها در مغزش 
تا  برداشته می شود  از خودکشی ونگوگ  پرده  این کتاب  نه در گوشش. در  بودند 

بچه محل نقاش ها
داستان های مصور»هفت جلد«

نویسنده: محمدرضا مرزوقی
تصویرگر: مجتبی حیدرپناه
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

یک نسخه از نشریه پیشتاز )ُجنگ پیشتاز( را در قفسه های کتاب در خانه – 
زمانی که دنبال کتاب های شعر می گشتم – پیدا کردم؛ نشریه ای بی تشریفات 
و بدون تبلیغ و عکس و صفحه بندی حرفه ای ولی با آثاری از آصف نیا آریانی، 
رضا  اوجی،  منصور  اصالنیان،  اصالن  ثالث،  اخوان  مهدی  آالحمد،  شمس 
احمد  سپانلو؛  محمدعلی  اشکوری،  سادات  کاظم  فرخی،  باجالن  براهنی، 
شاملو، اسماعیل شاهرودی، قاسم صنعوی، محمدتقی غیاثی، منوچهر کالنتر، 

محمد کلباسی، جواد مجابی، حمید مصدق، حسین منزوی، و...

اشتباه نمی کنم،  پاییز 1357 است،  اول،  آن دارم دفتر  از  تنها شماره ای که 
پاییز 1357. ویراستاران کاظم سادات اشکوری و جواد مجابی هستند و صفحه 
با  دائمی  مبارزه  نام »ضرورت  به  مقاله ای  ابتدا  در  نامور.  ایمانی  آرا سیروس 
اختناق و سانسور« از جواد مجابی آمده است – که مایلم اگر فرصتی پیش آمد 
در شماره های بعدی به آن بپردازم – و در پی آن مقاله ای از آصف نیا – آریانی 
به نام »دگرسانسوری و خودسانسوری در مطبوعات« و پس از آن مقاله ها و 

شعرها و ...

بخش شعر این نشریه با این سخن عین القضات همدانی در تعریف و توصیف 
شعر شروع شده است:

 
»جوانمردا! این شعرها را چون آیینه دان! آخر دانی که آیینه را صورتی نیست در 
خود؛ اما هر که در او نگه کند، صورت خود تواند دید. همچنین می دان که شعر 
را در خود هیچ معنی نیست؛ اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار 
او بود و کمال کار اوست.  و اگر گویی شعر را معنی آنست که قایلش خواست، 
و دیگران معنی دیگر وضع می کنند از خود. این هم چنان ست که کسی گوید: 
صورت آیینه صورت روی صیغل است که اول آن صورت نمود. و این معنی را 

تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزم از مقصود بازمانم.«
                                                                 عین القضات همدانی

یک شعر از اسماعیل شاهرودی )آینده( را از بخش بیان هنرمندانه زندگی در 
ُجنگ پیشتاز برای این شماره انتخاب کردم، به نام چرا نمی آئی:

چرا نمی آئی
                       با الهام از شعر میخائیل امینسکو، شاعر رومانیائی

اینک که ز بال هر پرستو
آهنگ سفر به گوش ریزد

اینک که فسرده چهرۀ کاج
برگ از سرشاخه ها گریزد

ای رفته مرا به درد مسپار!

ای رفته از این دیار برگرد
تا بخت خود از لبت بنوشم

بگذارم سر به سینه ات مست
چشم از همه غیر تو بپوشم

برگرد که رفته ای زمانه است!

ای رفته مگر گذشته ها را
از خاطر خویش رانده ای تو

بر بازوی من نشان دستی است
کز دست بر آن نشانده ای تو

در شیب و فراز هر گذرگاه

در پهنۀ دیدگان بس زن
بسیار ستاره می دهد نور

هرسو که ستاره ایست پیدا
چون روی تو می درخشد از دور

اما نه رخ تو کهکشان هاست!

در ساحل روح من زمانی است
چشم تو چون »فار« مانده روشن

این فار چو اختر دم صبح
تابد به سیاهی ره من

تا مرگ مرا نکنده از جا

پائیز ز خواب جسته دیگر
هر برگ رمد به روی هر راه
اندوه نشسته بر سر دشت

افسرده ز دوری توام آه
برگرد ز راه رفته برگرد

       »اسماعیل شاهرودی )آینده( – ُجنگ پیشتاز، بیان هنرمندانۀ زندگی«

»سروده ای با عنوان یاغی، از دکتر هوشنگ شفا نخستین بار در مجموعه ای به 
نام راهیان شعر امروز به چاپ رسید. دفتری برگزیده از اشعار شاعران مشهور و 
معاصر که به انتخاب و جمع آوری داریوش شاهین در سال 1358 منتشر شد.

در آن جمع از ناموران اما نام هوشنگ شفا نه تنها مشهور که حتی معلوم نبود 
او کیست و آن شعر از کجا و چطور به آن مجموعه راه یافته است. کسی پیش 
از آن از او چیزی نخوانده بود و تا آنجا که می دانم بعد از آن تک سروده ی یاغی 

شعر دیگری هم از او در جایی دیده نشد...«

]نقل از سایت راوی حکایت باقی[

یاغی

بر لبانم غنچه ی لبخند پژمرده است.
نغمه ام دلگیر و افسرده است.

نه سرودی، نه سروری،
نه هم آوازی، نه شوری.

زندگی گویا ز دنیا رخت بربسته است،
یا که خاک ُمرده روی شهر پاشیده است.

این چه آئینی، چه قانونی، چه تدبیری است؟

من از این آرامش سنگین و صامت عاصی ام دیگر.
من از این آهنگ یکسان و ُمکرر عاصی ام دیگر.

من سرودی تازه میخواهم.
ُجنبشی، شوری، نشاطی، نغمه ای، فریادهای تازه می جویم.

من به هر آئین و مسلک، کو کسی را از تالشش باز دارد؛ یاغیام دیگر.

من تو را در سینه ی امید دیرین سال خواهم ُکشت.
من امید تازه می خواهم.

افتخاری آسمان گیر و ُبلندآوازه می خواهم.

کرم خاکی نیستم من تا بمانم در ُمغاک خویشتن خاموش.
نیستم شبکور کز خورشید روشنگر بدوزم چشم.
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آفتابم من که یکجا، یکزمان، ساکت نمی مانم.
با پر زرین خورشیٍد افق پیمای روح خویش،

من تن بکر همه ُگل های وحشی را نوازش می کنم، هر روز.
جوی بارم من، که تصویر هزاران پرده در پیشانی ام پیداست.

موج بی تابم که بر ساحل، صدف های ُپری می آورم همراه.
کرم خاکی نیستم من. آفتابم.

جویبارم. موج بی تابم.
تا به چند اینگونه در یک دخمه بی پرواز ماندن؟

تا به چند این گونه با صد نغمه بی آواز ماندن؟
شهپر ما آسمانی را به زیِر چنگ پرواِز ُبلندش داشت.

آفتابی را به خواری در حریم ریشخندش داشت.
گوِش سنگین ُخدا از نغمهی شیرین ما ُپر بود.

زانوی نصف النهار از پایکوب ُپر غروِر ما،
چو بید از باد می لرزید.

اینک آن آواز و پرواِز ُبلند و این خموشی و زمینگیری!؟
اینک آن همبستری با دختِر خورشید و این همخوابگی با مادِر ظلمت!؟

من که هرگز سر به تسلیم خدایان هم نخواهم داد.
گردن من زیِر باِر کهکشان هم، خم نمی گردد.

زندگی یعنی تکاپو.
زندگی یعنی هیاهو.

زندگی یعنی شب نو، روِز نو، اندیشه ی نو.
زندگی یعنی غم نو، حسرت نو، پیشه ی نو.

زندگی بایست که سرشار از تکان و تازگی باشد.
زندگی بایست که در پیچ و خم راهش، ز الوان حوادث رنگ بپذیرد.

زندگی بایست که یکدم، ـ یک نفس حتی ـ ز ُجنبش وا نماند.
گرچه این ُجنبش برای مقصدی بیهوده باشد.

زندگانی همچنان آب است.
آب اگر راکد بماند، چهرهاش افسرده خواهد گشت.

و بوی گند میگیرد.
در مالِل آبگیرش ُغنچهی لبخند میمیرد.
آهوان عشق از آب گآللودش نمینوشند.

مرغکان شوق در آئینهی تارش نمیجوشند.
من سِر تسلیم بر درگاه هر دنیای نادیده فرو میآورم، ُجز مرگ.

من ز مرگ از آن نمیترسم که پایانیاست بر طومار یک آغاز.
بیم من از مرگ یک افسانه ی دلگیِر بی آغاز و پایان است.

من سرودی را که عطِر ُکهنه درُگلبرِگ الفاظ ش نهان باشد، نمی خواهم.
من سرودی تازه خواهم خواند، کش گوش کسی نشنیده باشد.

من نمی خواهم به عشقی سالیان پابند بودن را.
من نمی خواهم اسیر سحِر یک لبخند بودن را.
من نه بتوانم شراب ناز از یک چشم نوشیدن.

من نه بتوانم لبی را بارها با شوق بوسیدن.
من تن تازه، لب تازه، شراب تازه، عشق تازه می خواهم.

سینه ام با هر نفس، یک شوق یا یک درد بی اندازه می خواهد.
من ـ زبانم الل ـ حتی یک خدا را سجده کردن،

قرن ها او را پرستیدن، نمی خواهم.
من ُخدای تازه می خواهم.

گرچه او با آتش ظلمش بسوزاند سراسر ُملک هستی را.
گرچه او رونق دهد آئین مطرود و حرام می پرستی را.

من به ناموس قرون بردگی ها یاغی ام دیگر.
یاغی ام من، یاغی ام من، گو بگیرندم، بسوزندم.

گو به داِر آروزهایم بیاویزند.
گو به سنگ ناحق تکفیر، استخوان شعِر عصیان قرونم را فرو کوبند.

من از این پس یاغی ام دیگر...

           »دکتر هوشنگ شفا – برگرفته از مجموعه ی راهیان شعر امروز«

میرزاده عشقی )سید محمد رضا فرزند حاج سید ابوالقاسم کردستانی( شاعر، 
روزنامه نگار، نویسنده و نمایشنامه نویس دوره مشروطیت ایران در سال 1272 
از شاعران  خورشیدی )1893 میالدی( در شهر همدان متولد شد. وی یکی 
مهم مشروطیت است، شاعری که حس وطن دوستی در وی بسیار باال بود و 
او این ویژگی را برای آگاهی مردم و ایجاد انگیزه در آنها به خوبی به کار گرفت. 
اپرای رستاخیز شهریاران ایران یکی از آثار برجسته عشقی است. عشقی در تیر 
ماه 1303 خورشیدی و در سی و یک سالگی در خانه اش در تهران با شلیک 
گلوله از پای درآمد. انگار عشقی در شعر زیر مرگ نابهنگام خود را پیشبینی 

کرده بود:

عشق وطن

خاکم به سر، ز غصه به سر، خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟  

آوخ کاله نیست وطن تا که از سرم
برداشتند ، فکر کالهی دگر کنم  

مرد آن بود که این ُکلهش بر سر است و من
نامردم ار به بی کله ، آنی به سر کنم  

من آن نَیم که یک سره تدبیر مملکت
تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم  

زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را
ای چرخ ! زیر و روی تو، زیر و زبر کنم  

جایی است آرزوی من ، ار من به آن رسم
از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم  

هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی !
من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم  

من آن نَیم به مرگ طبیعی شوم هالک
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم  

معشوق »عشقی« ای وطن! ای عشق پاک!
ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم  

»عشقت نه سرسری است که از سر به در شود
مهرت نه عارضی ست که جای دگر کنم  

عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم
با شیر اندرون شد و با جان به در کنم«*  

      
        »میرزاده عشقی – کلیات مصور عشقی، علی اکبر مشیرسلیمی«

* دو بیت آخر شعر از حافظ است.
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بچه ها سالم،
هوا سرد شده و فصل زمستان در راه است. ایرانیان آخرین شب از 
فصل پاییز را، که بلندترین شب سال است، شب چله بزرگ یا شب 

یلدا می نامند و آن را جشن می گیرند. ایرانیان در این شب با خانواده 
و دوستان دور هم جمع می شوند، قصه می گویند، شعر می خوانند و 
شب زنده داری می کنند. از خوردنی های مرسوم در جشن شب یلدا 

می توان به هندوانه، انار و آجیل شیرین یلدا اشاره کرد.
___________________________________________

اخبار مدرسه
روز جهانی کودک: مدرسه ایرانیان سن دیگو و بنیاد کودک و بنیاد 
خیریه یک دالر در ماه یکشنبه دهم ماه نوامبر، روز جهانی کودک 

را در محل مدرسه ایرانیان جشن گرفتند. بچه ها، پدرها و مادرها و 
آموزگاران مدرسه دست های همدیگر را گرفته و زنجیر درازی شکل 
دادند و به گرد منطقه چمن چرخیدند. سپس یک شعبده باز بچه ها 

را سرگرم کرد. در پایان برگزارکنندکان  با پیتزا و نوشیدنی از همه 
پذیرایی کردند.

پروژه ۲۰۰
امسال هم دانش آموزان مدرسه ایرانیان فعاالنه در گلریزان پروژه 200 

شرکت کردند. این پروژه از برنامه های بنیاد خیریه یک دالر در ماه 
است که هدف آن حمایت از دویست کودک خیابانی در تهران برای 

یک سال می باشد. گزارش درآمد این گلریزان در شماره آینده به آگاهی 
خواهد رسید.

جشن یلدا
در روزهای یکشنبه پانزدهم و پنجشنبه نوزدهم دسامبر دانش آموزان 

مدرسه ایرانیان یلدا را در مدرسه جشن گرفتند.
بچه های عزیز، تعطیالت کریسمس و سال نوی مسیحی 2020 به شما 

حسابی خوش بگذرد.
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 مسابقه عکاسی
با موضوع حفظ محیط زیست

Dear Parents and students:
 
We are planning to have a photo contest for all ISSD 
students. The deadline to submit images is March 31, 
2020. The subject of this project is “My Planet, My Home”. 
The theme is the environment, global warming, nature, 
pollution, etc. The contestants can submit up to three 
photographs. Their photographs will be judged based on 
the concept and artistic quality. The photographs must be 
taken by the student. Parents of younger students may 
only help them in sending the pictures. The size of each 
photograph should be at least 1 MB. 
 
There will be two categories for the participants: 12 
years and younger and older than 12. Please encourage 
your students to participate. The winning photos 
will receive the following prizes:
 
1st Place: $100
2nd Place: $75
3rd Place: $50
 
The winning photographs will be printed and exhibited at 
the Iranian American Center in the spring of 2020. They 
will be also printed in the Peyk magazine.
 
Please email your pictures to iranianschoolsd@gmail.
com before March 31, 2020. Please indicate the 
complete name and age of the participant.

Thank you,
Ali Sadr, Principal
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هابیل و قابیل

آیا مطبوعات واقعا آزادند؟

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

میان بگذارند. گفتار این بار هم در رابطه با »مطبوعات و آزادی« است

هابیل: چند روز پیش فیلم آفیشال سیکرتز رو دیدم که یه سری خاطرات بد 
رو برام زنده کرد. فیلم در مورد وقایع قبل از شروع جنگ عراقه و تو انگلیس 
اتفاق می افته. دختری که در یکی از ادارات جاسوسی انگلیس کار می کنه و 
کارش شنود و وارسی مدارکه به نامه ای بر می خوره از سازمان سیا به تونی بلر 
نخست وزیر وقت، که کلک و توطئه شروع جنگ رو بر مال می کنه. قهرمان 
فیلم بعد از کلنجار زیاد کپی نامه رو به روزنامه آبزرور می رسونه که چاپ بشه و 
بقیه قضایا. یادم اومد که اون روزها تقریبا همه مطبوعات آمریکا و انگلیس از 
شروع جنگ حمایت می کردن درحالی که میلیون ها نفر هر روز توی این کشور 
و بقیه کشورها بر علیه جنگ تظاهرات می کردن. یادم اومد که اون روزها چقدر 
از دست مطبوعات عصبانی بودیم و اونا رو مزدور دولت می دونستیم. پس چی 
شد که حاال مطبوعات تقریبا به طور کل – البته به جز فاکس نیوز که بلندگوی 
»دربار« شده – در مقابل ترامپ و کارهای عجیب غریبش وایستادن و اونا رو 

افشا می کنن. چی شده؟ اینا همون مطبوعات هستن؟

قابیل: ای بابا! تو هم چه چیزایی یادت می آد. این قدر اتفاقای عجیب و غریب 
افتاده که من اصال یادم رفته بود که جنگ عراق چه جوری شروع شد. انگار 
پرچمدار  بود  شده  تایمز  نیویورک  چطور  که  یادمه  آره  بود.  پیش  سال  پنجاه 
تئوری سالح های کشتار جمعی توی عراق. واشنگتن پست و بقیه هم شده بودن 
فکر  من  کرد.  مخالفت  با جنگ  کسی  کمتر  هم  کنگره  توی  دولت.  بلندگوی 
می کنم اون موقع مردم و مطبوعات همه هنوز توی شوک یازده سپتامبر بودن 
و جرج بوش هم روی این حساب که صدام و القاعده یکی هستن جواز حمله 
رو گرفت. یعنی اون موقع همه از جمله مطبوعات جوگیر شده بودن و به طبل 

جنگ می کوبیدن.

که  مردم  همه  این  پس  بودن.  شده  گیر  جو  همه  گفت  نمی شه  آخه  هابیل: 
تظاهرات می کردن، افشاگری می کردن که صدام ربطی به القاعده نداره، و فریاد 
می زدن صدام سالح های کشتار جمعی نداره چی شد؟ میلیونها نفر تو تظاهرات 
شرکت می کردن که جنگ نشه. خب آره یه عده هم دنبال انتقام بودن ولی نقش 
باید ستون چهارم  اون ها  از احساسات مردم نیست.  مطبوعات که دنباله روی 
حکومت باشن. یعنی مواظب و ناظر ستون های اجرایی، قضایی و کنگره. اونا 
چشم و گوش مردمند نه دنباله روی دولت یا ملت. من خوب یادمه که چقدر 
ما که مخالف جنگ بودیم به واشنگتن پست و نیویورک تایمز حمله می کردیم. 
نئوکان ها و ماشین نظامی و نفتی هستن و  اونا دربست در اختیار  می گفتیم 
دارن جنگ رو توجیه می کنن. نمی شه فراموش کرد که چطور اونا از جنایت کارای 
اونا می گفتن  جنگی مثل دیک چینی و رامزفلد دفاع می کردن. چرندیاتی که 
کمتر از چرندیاتی نیس که ترامپ میگه. چطوره که اآلن به صورت دشمن ترامپ 

دراومدن؟ یعنی یادشون اومده که باید نقش چشم و گوش مردم رو بازی کنن؟

قابیل: من فکر می کنم اوضاع فعلی و نقشی که مطبوعات در مقابل ترامپ گرفتن 
یه استثناست نه قاعده. به نظر میآد که از اول ترامپ با اونا در افتاد. بهشون 
گفت دشمن مردم. بعضی از خبرنگارها رو از کنفرانس مطبوعاتی بیرون کرد. 
اونها هم در مقابل خط کشی کردن. یادت نره که همه این بنگاه های خبری مال 
کمپانی های بزرگ مالی اند. واسه اونا پول و تعداد خواننده و فروش مطرحه. اآلن 
دشمنی با ترامپ فروش داره. مگه یادت نیست وقتی ترامپ به نیویورک تایمز 
حمله کرده یهو تعداد آبونه اش چند برابر شد. واسه همین خودت رو بیخود گول 
نزن که مطبوعات ستون چهارم مملکته و ناظر اعمال و رفتار و این چرت و پرتها. 
اونا نون رو به نرخ روز می خورن. اون موقع جنگ عراق هم حتما همین طوری 
بوده. او طرف می چربیده. فاکس نیوزهم همینه. سی چهل درصد مردم همه 

خبرهاشون رو از فاکس می گیرن و بهش تبلیغ میدن. اینا الزم و ملزوم همن.

هابیل: حرفت تا یه حدی درسته. این که این بنگاه های خبری مال کمپانی های 
بزرگ مالی اند و شرکت های سهامی هستن که دنبال سودند رو من هم می فهم. 
می دونم که در نهایت باید سودآور باشن، اگه نه باید درشونو تخته کنن. خیلی 
از روزنامه ها که توی ده بیست سال گذشته از بین رفتن به وسیله کمپانی های 
دیگه باال کشیده شدن. ولی بنگاه مطبوعاتی با کارخونه شکالت سازی باید فرق 
کنه. رسالت بنگاه مطبوعاتی آگاه کردن مردمه ولی شرکت شکالت سازی باید 
تا فروش بیشتر بکنه و سود بیشتری عاید  شکالت های خوشمزه درست کنه 

صاحباش بکنه.

قابیل: دقیقا حرف منم همینه. اگه مردم روزنامه نخرن، شرکت ضرر می ده و 
باید درشو ببندن. رسالت بنگاه مطبوعاتی این میشه که کاری کنه مردم روزنامه 
بخرن. واسه همین خبرسازی می کنه. خبر باید بحث انگیز و »کانتروورشال« 
نیوز هم طرفداری  فاکس  واسه  داره.  فروش  ترامپ  به  کردن  بند  اآلن  باشه. 
اوباما  زمان  نمی خره.  روزنامه  کسی  نباشه  خبری  اگه  داره.  فروش  ترامپ  از 
خبرهای بحث انگیز زیاد نبود. مردم روزنامه نمی خوندن. اخبار زیاد تماشاچی 
باید  دیگه  جاهای  از  می دادن.  ضرر  تلویزیون ها  خبری  قسمت های  نداشت. 
می شدن.  ورشکست  راست  و  چپ  روزنامه ها  می کردن.  جبران  رو  ضررشون 
مجله های گردن کلفت مثل نیوزویک از بین رفتن. ترامپ بدون این که خودش 
بخواد مطبوعات رو نجات داد. کمدین ها رو نجات داد. شوهای آخر شب رو 
نجات داد. من فکر می کنم واسه حق شناسی و ادامه سودآوری هم شده به نفع 

اوناس که ترامپ دوباره انتخاب بشه!!

هابیل: مسئله به این سادگی نیس. از یه طرف ترامپ واقعا باعقل سلیم تضاد 
داره. دائم دروغ میگه. حرف زدنش، رفتارش، سیاست هاش همه بحث انگیزه 
و قابل دفاع نیست. از یه طرف روپرت مرداک و راجرایل صاحب و مدیر فاکس 
نیوز هدفمند کار کردن و یکی از مهمترین دالیل روی کار اومدن و قدرت گرفتن 
ترامپ اونان هستن. ترامپ مجری سیاست های راست افراطی اوناس. مسئله 
سود مالی و این ها مطرح نیس. اونا این قدر توی این کشور و دنیا قدرت دارن 
که دولت تعیین می کنن و توی دهن دولت می  زنن! از طرف دیگه نمی شه نقش 
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خبرنگارها و ادیتورهای سالم و حرفه  ای رو دست کم گرفت. اونا واقعا به رسالت 
خودشون معتقدن و خیلی وقت ها با مدیرهای طرفدار این سیاست مدار و اون 
سیاست مدار درگیر می  شن. جریانات زیادی علیرغم نظر مدیرا نوشته شده و 
و معموال مدیران جلوشون  نیستن  راحت  اینهام  ولی خب  پا کرده.  به  بلبشو 
واستادن. یه وقت هایی هم وجدان حرفه ای مدیرا باالخره بیدار شده و مطلب 
بیرون زده، مث واترگیت و کاغذهای پنتاگون. خیلی وقت ها ترس از پیگیری 
قانونی کسانی که مورد افشاگری بودن اون  ها رو به عقب نشینی واداشته. اما 
در خیلی از موارد وابستگی مدیرها به سهام دارها یا سیاست مدارها جلوی کار 
حرفه  ای رو گرفته. به نظر من اینها همه در بطن دمکراسی می گنجه و قابل 
قبوله چون آلترناتیو بعدی اینه که مطبوعات دولتی بشن. یعنی یا پراودا بشن، 

یا کیهان و اطالعات.

قابیل: پس به نظر تو چاره ای نیس و موتور پیش برنده این بنگاه ها صاحب های 
اونان که دنبال سودن. یعنی اگه ترامپ انتخاب نشد موضوعیت خودشون رو 
از دس میدن. اگه مطلب بحث انگیز و آدمهای بحث انگیز نباشن، مردم حمایت 

نمی کنن و اون  ها هم درشو می بندن.

هابیل: ممکنه، ولی یادت باشه که دیگه خبر و اطالع رسانی در انحصار چهارتا 
بنگاه خبری و سه تا شبکه تلویزیونی نیس. در تاریخ هیچ وقت شبکه ای مثل 
این  از  باشه. خیلی  بنگاه خبری خودش  میتونه  اآلن هرکس  نبوده.  اینترنت 
سایت ها هم هستن که دارن خیلی درست کار می کنن. آدمهای حرفه ای اون ها 
ممکنه  که  هست  پراکنی  دروغ  از  هم  بلبشویی  یک  البته  می چرخوننن.  رو 
مردم رو به انحراف بکشه. ولی هرکس با درک و فهم و شعور خودش می تونه 
بنابراین ستون چهارم  نشه.  نیوز«  »فالس  گرفتار  و  کنه  دنبال  رو  واقعیت ها 
چه دولت بخواد چه نخواد وجود داره. اگه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و 
امثالهم به رسالت درستگویی ادامه بدهند مردم اونها رو میخونن و اگر نه اونها 

هم برن، قول می دم آب از آب تکون نخوره.

 

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب
گردهمایی  انجمن دوستداران کتاب در شنبه بیست و ششم اکتبر 

در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار شد. کتاب مدراتوکانتبیله ، نوشته 
مارگاریت دوراس، ترجمه رضا سیدحسینی 

 )Moderato Cantabile, a novel by Marguerite Duras(
موضوع اصلی بحث و گفتگوی گردهمایی ماه اکتبر بود.

همچنین کتابهای زیر معرفی و بررسی شدند:
عاشق، نوشته مارگریت دوراس، ترجمه قاسم روبین

سیرک شبانه، نوشته ارین مورگنشترن، ترجمه مریم رفیعی
لیورا، نوشته فریبا صدیقیم

خانه مسجد، نوشته قادر عبداهلل )حسین سجادی قائم مقامی فراهانی(
محاکمه )رمان(، نوشته فرانتس کافکا

امینه، کبوتر حرم، نوشته میریام هاری، ترجمه محمدعلی معیری
پاتریشیای تنها، نوشته هربریت جنکینز، ترجمه میمنت دانا

نامه های یک زن ناشناس، نوشته اشتفان زوایگ، نوشته حسن علی نصر

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

خواننده متوجه شود تصادفا به او تیراندازی شده ولی به خاطر این که کسی درگیر 
ماجرا نشود، اعالم می کند که خودکشی کرده است.

در کتاب چهارم سامی در کنار پیکاسو، همینگوی و همسرش مارتا گلهورن، شاهد 
جنگ داخلی اسپانیا است. »هر بار ملتی دیوونه شده و به جون خودش افتاده، یه 
دیکتاتور از میونش سربلند کرده. این درست بالیی بود که سر اسپانیایی ها آمد.« 
پیکاسو به شدت از جنگ می ترسیده و همینگوی به او یادآوری می کند که یک مرد 
بدون ترس هایش موجود ناقصی است. پس از جنگ اسپانیا پیکاسوی نابغه، تابلو 
گرونیکا را می کشد. پس از کشیدن این تابلو، روزی یک افسر آلمانی نقاشی گرونیکا 
را به پابلو نشان می دهد و از او می پرسد این کار شماست؟ پیکاسِو حاضر جواب به 
رندی می گوید: نه! کار شماست.« مرزوقی می نویسد: »متوجه شدم خلق شاهکار 
زحمت زیادی ندارد فقط باید شاهکار فکر کرد.« هر زمان نام پیکاسو می آید، سبک 

کوبیسم در ذهن تداعی می شود.
در کتاب پنجم با فریدا کالو و دردهای جسمی و رنج های روحی اش روبرو می شویم. 
او بیشتر خودش را به سبک سورئال نقاشی می کند تا خود را از طریق تابلوهایش 
ها،  آزتک  ما  فرهنگ  »توی  می دانسته:  آزتک  را  خود  فریدا  کند.  کالبدشکافی 
قلب دو تکه شده خشونت نیست، هدیه ای که هر آدمی می تونه به مهم ترین آدم 

زندگی ش بده.«
کتاب ششم، سالوادور دالی و سبک سورئال اتنزاعی را مطرح می کند. دالی سبیل های 
معروفی داشته، همسرش گاال حامی او بوده  و هردو شدیدا به پول عالقه داشتند. 

شاهکار دالی تابلوی تداوم حافظه است که ساعت های نرم را نشان می دهد. 
در آخرین کتاب با سبک جکسون پوالک آمریکایی آشنا می شویم. او می توانسته 
جریان رنگ را کنترل کند. سبک پوالک اکسپرسیونیسم آبستره بوده است. نقاشی 

خط و نقطه او بر پارچه قرمز هندی معروف است. 
ژرمینال(،  )مثال:  کتاب  تعدادی  با  توانند  می  نوجوانان  این مجموعه مصور،  در 
سبک های موسیقی )مثال: بلوز، پولکا( و تعدادی شاعر و نمایشنامه نویس )مثال: 
فدریکو گارسیا لورکا( و واژه های جدید )مثال: قیافه دیمدرچ، نازخ، گرخیدن( آشنا 
شوند. مجتبی حیدر پناه تصاویر زیبایی به این مجموعه افزوده و الحق در زیبایی 

این اثر بسیار تاثیرگذار بوده است.

معرفی و نقد کتاب        بقیه در صفحه 9
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آموزش و مهارت به کدام سو میرود؟
چهارمین انقالب آموزشی

دکتر علی گوی آبادی
ترجمه زهرا گرجیان خانزاد

سرعت سرسام آور پیشرفت فناوری، از جمله ارتباطات جهانی، هوش مصنوعی، 
در  فناوری ها  این  تاثیر شگرف  و  اتومبیل های خودران  ماشین های هوشمند، 
تغییر شکل همه ابعاد زندگی اعم از نگرش به زندگی، تعامل اجتماعی و کار 
مایه تحیر همگان است. به نظر می رسد ما در برهه ای از زمان زندگی می کنیم  
که نیازمند بازتعریف دقیق چگونگی کارکرد بنگاه های اقتصادی و همچنین نیاز 
خود و فرزندان مان در راستای پاسخ گویی مناسب از طریق توسعهء مهارت های 

مورد نیاز برای کار در آینده  هستیم.

در گذشته آموزش و توسعه مهارت ها بدین منوال بود که ما به موسسات آکادمیک 
)مدرسه و دانشگاه( می رفتیم. با گرفتن مدارک تحصیلی، حرفه مورد نظر خود را 
انتخاب می کردیم و سالها بدان مشغول می بودیم، در حالی که امروزه به محض 
از دانشگاه ها نیازمند یادگیری و توسعه مهارتی جدید هستیم.  فارغ التحصیلی 
زمان  ما  و  است  شده  طبیعی  فرآیند  یک  به  تبدیل  روند  این  که  این  جالب تر 
عمده ای را صرف یادگیری مهارتی جدید جهت هم پایی با تغییرات شغلی موجود 
در بازار کار می کنیم. برای نسل های بعدی یادگیری مادام العمر امری اجباری و 
اجتناب ناپذیر شده است. داده های بازار نشان می دهد که اکثر مردم، در طول 
عمر حرفه ای خود حداقل شش حرفه مختلف را تجربه می کنند، یعنی باید دوره 
های آموزشی را بارها و بارها از ابتدا از سرگیرند. این پدیده تنها با در نظر گرفتن 
نرخ تغییرات امروزی است ولی با توجه  به سرعت بی نظیر و روزافزون نوآوری 

»نیاز دائم به تحصیالت دوباره« بیش از پیش اجتناب ناپذیر خواهد گردید.

هم راستایی با این واقعیت جدید از زندگی، نیازمند چشم اندازی جدید برای آینده 
آموزش خواهد بود؛ چشم اندازی که می تواند ما را از مدارس به یادگیری مادام 
العمر راهنمایی کند! در این راستا، ما نیازمند تمرکز بر چگونگی تحول آموزش در 
آینده، فهم محرکه های بنیادین، انگیزش های کلیدی و دیگر ابعاد مهم آموزش به 
صورت عام آن هستیم. در این مقاله و مقاله های بعدی، با جدیدترین بحث های 
مطرح در حیطه آموزش و فراگیری و همچنین روشها و فرآیندهای یادگیری )در 

تمامی سطوح( را که دستخوش تغییرات خواهند بود مطرح خواهیم کرد.

و میسر است.  برای همگان مقدر  آموزش شخصی سازی شده  در حال حاضر 
میزان اثر بخشی تجربه هایی نظیر آکادمی خان 

)https://www/ljamacade,u/prg(، یودمی
)https://www.udemy.com( و ام. آی.تی.

)https://blossoms.mit.edu(

در زمینه یادگیری از راه دور به طور گسترده مطالعه گردیده اند. هدف اصلی 
این مطالعات، تفکیک سیستماتیک شیوههای آموزشی فعلی به نحوی است که 
بتوان آنها را شخصیسازی کرد؛ در بستهبندیهای جدید ارائه داد, در آموزش 
افراد همرتبه از آنها سود جست؛ و با بکارگیری دوباره محتوا، آنها را به شکلی نو 
و مستمر به کار گرفت. ایده کلی در چنین بازآفرینیها، ایجاد تکنیک و بسترهای 
مناسب برای تدریس موثر و شخصیسازی شده موضوعهای گوناگون توسط افراد 

مشتاق به تدریس  است.

به  واژگونی کالس درس  این روند جدید است  آن چه در حال شکل گیری در 
از کتب درسی استفاده نمی کنند و  گونه ای است که در آن دانشآموزان دیگر 
آموزشهای عموی و استاندارد )یک استاندارد برای همه( را دریافت نمی دارند، 
شده  شخصی سازی  یادگیری  تعامالت  طریق  از  را  خود  یادگیری  فرآیند  بلکه 
متناسب با نیازهای آموزشی خود از طریق سیستم های مدیریت آموزش مدرن 
کامپیوتری اداره می کنند. آموزگاران در این روش جدید تنها به عنوان راهنما 

ایفای نقش می نمایند. 

مفاهیم رایج در آموزش، چه در کالس درس و یا در محل کار، ساختارمند و یا 
بدون ساختار، آنالین و یا حضوری، با ارائه گواهی یا بدون آن، دیگر محلی از 
اعراب نخواهند داشت. آنچه آشکار است این است که آینده آموزش به احتمال 

زیاد باورهای فعلی ما را در زودی درهم خواهد شکست. در واقع، آموزش و 
نوآوری دو روی یک سکه صنعت هستند. واضح است که هیچ چیز در نحوه 
باقی  ثابت  به صورت  اجتماعی  ارتباطات  یا  و  زندگی، کار، مطالعه، سرگرمی 
نمانده و نخواهد ماند. خصوصا اکنون که ما در آغاز یک انقالب جدید جهانی 

به نام »چهارمین انقالب صنعتی« هستیم.

پیوست.  وقوع  به   1840 سال  تا   1760 سال  حدود  از  صنعتی  انقالب  اولین 
دستی  روش های  جای  به  ماشین آالت  بکارگیری  انقالب  این  اصلی  مشخصه 
تولید و با استفاده از قدرت بخار آب، و یا به عبارت سادهتر، پیدایش سیستم 

کارخانه مکانیزه بود.

انقالب صنعتی دوم یا انقالب فناوری، صنعتی شدن سریع را در بین سالهای 
بود.  نیز  اول  آغاز جنگ جهانی  با  آورد که همزمان  ارمغان  به  1870 و 1914 
سومین انقالب صنعتی یا انقالب دیجیتال، تحولی انقالبی در گذر از فناوری 
الکترونیک آنالوگ و مکانیک به فناوری الکترونیک دیجیتال است که در اواخر 
1950 آغاز شده و تا اواخر 1970 ادامه یافت. انقالب صنعتی سوم، با بکارگیری و 
گسترش رایانه های دیجیتال و ضبط داده های دیجیتال، پایه گذار اصلی پیدایش 
ایجاد غول های  رایانه ها برای  انقالب  این  و شکل گیری عصراطالعات بود. در 
بزرگ اقتصادی – که تنها چند دهه پیش از آن وجودشان غیر قابل تصور بود  ـ 

مورد استفاده فراگیر قرار گرفتند.

امروزه شاهد طلوع چهارمین انقالب صنعتی هستیم که در طی آن سیستم های 
سخت افزار، نرم افزار و زیستشناسی در هم ادغام شدهاند و »سیستم های سایبر 
فیزیکی« را پدید آورده اند. این سیستم ها پیشرفت های شگرفی در زمینه ارتباطات 
و شبکه ها به ارمغان آورده اند: نسل پنجم شبکه تلفن همراه، نانوفناوری، رایانش 
کوانتومی، زیست فناوری، اینترنت اشیاء، اینترنت اشیاء صنعتی، هوش مصنوعی، 

اتومبیلهای کامال خودران، چاپگرهای سه بعدی، رباتیک، و...

چهارمین انقالب صنعتی، گرایش به سمت خودکارسازی و تبادل اطالعات در 
انقالبی که در آن، ما همچنان  تولید و فرآیندهای مرتبط است.  فناوری های 
یک  کنار  در  انسان ها  آنها  در  که  هستیم  دیجیتالی  شرکت های  ظهور  شاهد 
پدیده دیجیتالی به عنوان همکار مشغول به کار هستند و یا تحت هدایت یک 

پدیده دیجیتال  ـ که قادر به تصمیم گیری مستقل است  ـ کار خواهند کرد.

مدیریت  ماشین ها  توسط  ـتخیلی  علمی  فیلم های  نظیر  درست  ما  آری، 
و  آموزش  آینده  برای  چشم اندازی  آموزشی«،  انقالب  »چهارمین  می شویم. 
مقاالت  در  است.  صنعتی«  انقالب  »چهارمین  نیازهای  به  پاسخ  در  مهارت 
نویسنده   توسط  انقالب صنعتی«  بعدی، جنبه های مختلف »چهارمین  کوتاه 
توسعه  و  ایجاد  در  نقش آفرینی  به  و عالقه مند  بوده  »آموزشآفرین«  ـ که یک 
پارادایمی بسیار متفاوت برای آموزش دانش پژوهان آتی است – برای اطالع شما 
خوانندگان عزیز تهیه و تنظیم خواهد شد. امید نگارنده به آموزش و پرورش 
دانش پژوهانی است که بتوانند در آینده به افراد ارزشمندی در نیروی کار تبدیل 
آموزشی«  انقالب  که »چهارمین  در جامعه  نوین  انقالب  این  کنار  در  و  شده 

می نامیم نقش مستقلی در حل مسائل به عهده گیرند.
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www.pccsd.org

    

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن93۵۵ ـ۵۵2 )۸۵۸( 

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

مرکز ایرانیان             بلیط: 9355 ـ 552 ـ 858 

 کنسرت تک نوازی سه تار با هنرمندی نیما جان محمدی 
شنبه ۱۱ ژانویه ساعت 7 شب در 

در مرکز ایرانیان             بلیط: 9355ـ552ـ858 

نمایشگاه مجسمه و نقاشی پروین حیدری نسب و مجید فداییان
از ۱7 ژانویه تا ۱6 فوریه  در مرکز ایرانیان

نمایش خوانی "باغ پرتقال" به کارگردانی محمود بهروزیان
شنبه ۲5 ژانویه ساعت 7 بعد از ظهر

در مرکز ایرانیان             بلیط: 9355ـ552ـ858 

سه شنبه ۱7 مارچ چهارشنبه سوری در NTC پارک 
در مرکز ایرانیان             بلیط: 9355ـ552ـ858 

شنبه ۲۱ مارچ جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان در هتل مریات الهویا
در مرکز ایرانیان      بلیط: 9355ـ552ـ858  

داکیو نایت ـ چهار شنبه 5  فوریه، 7بعد از ظهر
در مرکز ایرانیان ساعت 7:30 بعد از ظهر

جنگ فرهنگی  ـ جمعه  ۱۰ ژانویه و ۱4 فوریه
ساعت7:30بعد از ظهر  در مرکز ایرانیان 

فیلم و گفتگو  ـ ۱7 ژانویه و ۲۱ فوریه
در مرکز ایرانیان ساعت 7:30 بعد از ظهر

شب شعر و ادب، چهار شنبه ۱5 ژانویه و ۱۹ فوریه، ساعت 7 بعد از ظهر 
در مرکز ایرانیان ساعت 7:30 بعد از ظهر

مدرسه ایرانیان سن دیگو 93۵۵ـ ۵۵2)۸۵۸(

یکشنبه ۸ مارچ سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن 
ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مدرسه ایرانیان

یکشنبه ۱5 مارچ جشن نوروزی مدرسه ایرانیان 

شعبه اول: یکشنبه ها  از ساعت ۹:3۰ تا  ۱ بعد از ظهر
شعبه دوم: پنجشنبه ها از ساعت 6 تا ۸ بعد از ظهر

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

آکادمی رقص های ایرانی   93۵۵ ـ ۵۵2 )۸۵۸(

ISSD Branch I: Sunday at 9:30AM   –  1:00PM

                                Center for World Music            مرکز دنیای موسیقی
www.centerforworldmusic.com         
1133 Coast Blvd. La Jolla, CA  92037

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

خیریه یک دالر در ماه 93۵۵ ـ۵۵2 )۸۵۸(
Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150     www.facebook.comDollaraMonthFund

AIAP  )۸۵۸( 207انجمن متخصصین ایرانی:  6232  ـ
www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

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

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )۸۵۸(
www.mehrganfoundation.org

www.thehouseofiran.com :خانه ایران
شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت 12 ظهر تا 5 بعدازظهر. بلبوا پارک 

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  (619) 232  7931

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

DOCUNIGHT    داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه               
Iranian - American Center (IAC)
www.docunight.com

 www.ialsn.org  شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

IABA      کانون وکالی  ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو
  www.iaba.us             email: sandiego@iaba.us

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

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

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

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری 
برای نشریه آینده )شماره 186( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30 ژانویه 

به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.
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حل جدول 184   

123456789101112131415

وکوکXهنویسودصشش1

یXلادXوشکXهریXی2

تنوفادXمXراکایر3

نامXرنجXرقبXدام4

ایXهXینرامXبXلا5

مXسوکXدابXرالXل6

7XیلکوتXدXاکرامX

گنیXنوسیرهXوالا8

9XومالاXکXدنکایX

وXهبلXماکXلیوXد10

ربXرXبالودXهXمی11

میبXراهXدمعXملا12

گنردابXجXنلکنیل13
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سرخپوست
فیلمی از نیما جاویدی

ماجرای  »سرخپوست«،  جاویدی،  نیما  ساخته ی  دومین 
دلیل  به  که  می کند  بازگو  را  چهل  دهه ی  در  زندان  یک 
مجاورت با فرودگاه قرار است تخریب شود. درست در روزی 
را جابجا کنند، مشخص می شود  که می خواهند زندانیان 
که یکی از زندانیان گم شده است. نعمت جاهد – سرپرست 
زندان – تنها چند ساعت فرصت دارد تا زندانی را پیدا کند. 
اگر او تا چند ساعت باقی مانده به تخریب زندان، زندانی 

گمشده ملقب به »سرخپوست« را پیدا نکند، آینده ی شغلی اش به خطر می افتد 
این میان، مددکار  از دست می دهد. در  را که دریافت کرده  باالتری  و ِسمت 
زندان که زنی جوان و جذاب است به کمک او می آید و تالش می کند جاهد 
را آرام کند. اما موضوع به همین سادگی ها نیست؛ داستان های زیادی پشت 
فرار یا گم شدن سرخپوست وجود دارند که همگی در راستای شناساندن این 

شخصیت به مخاطب به تدریج افشا می شوند. 
فیلم نامه ی »سرخپوست« یکی از بهترین و بی عیب ترین داستان هایی است که 
در سالهای اخیر نوشته شده است. جاویدی به خوبی موفق شده داستان جذابی 
تدریِج گره های  به  روایت می کند. آشکار شدن  روایت کند و چه خوب هم  را 
داستان به همراه جزییات درست، به خوبی توانسته عنصر تعلیق را ایجاد کند و 
تماشاگر را تا دقایق پایانی داستان کنجکاو نگه دارد. تسلط کارگردان بر دکوپاژ 
و میزانسن بسیار ستودنی است. بیش از نود درصد از فیلم در زندان می گذرد. 
فضای خالی زندان با آن دیوارهای مخروب و رنگ پریده حس تعلیق را دو چندان 
می کند. نورپردازی درجه ی یک، حس التهاب را تقویت می کند و به خوبی ترس 
و اضطراب را به بیننده القا می کند. هومن بهمنش، فیلمبردار فیلم، با رعایت 
اصول صحیح تصویربرداری، قاب های ماندگاری را ثبت کرده است. حرکت آرام 
دوربین در راهروهای زندان و سلول های خالی از زندانی و دنبال کردن مامورانی 
که در فضای بسیار تاریک با چراغ قوه به دنبال سرخپوست هستند همگی بسیار 
دقیق و درست هستند. عناصر به کار رفته در فضاهای خارج از زندان مانند 
محِل دار در حیاط، برجک ها و ماموران هماهنگ و یکدست هستند. موسیقی 
فیلم بسیار به فیلم نشسته و بدون سانتیمانتال کردن داستان، در راستای قصه 

حرکت می کند.
تمام  اوست.  یک  درجه  شخصیت پردازی  جاویدی  نیما  دستاورد  مهمترین 
شخصیت های فیلم در روایت داستان نقشی کلیدی دارند و به انسجام داستان 
قوت می بخشند. هیچ نقش زائدی وجود ندارد، اما در اجرای نقش ها همگی 
موفق نبوده اند. بازی اغراق شده ی ستاره پسیانی در نقش زن زندانِی فرار کرده 
به شدت توی ذوق می زند. ستاره پسیانی که بازیگر توانایی در تئاتر است، در 
اجرای نقش زن جنوبی موفق نبوده است. پریناز ایزدیار در نقش مددکار زندان 
ارائه  بازی خوبی  اکثر سکانس ها  در  اما  است،  از سکانس ها خوب  بعضی  در 
نمی دهد. در مقابل، بازی روان و یکدست نوید محمدزاده در نقش نعمت جاهد 
تمام بازی های ناقص فیلم را خنثی می کند. او در عین حال که ماموری مقتدر 
و جاه طلب است، قلبی مهربان و دلسوز دارد. چهره ی او انگار یک خشونت 
منجمد شده را حمل می کند که حتی در طرز راه رفتن او هم دیده می شود. از 
طرفی، در مواجهه با مددکار، او ظرافت های عاشقانه دارد. نوسانات شخصیتی 
او بسیار خوب از آب درآمده و محمدزاده با ذکاوتی بی نظیر تغییرات شخصیت 
بسنده  او  نظامی  شمایل  و  شکل  به  تماشاگر  که  گونه ای  به  می کند  اجرا  را 
رمانتیک است، ویگن گوش  بلکه  افسری خشن و خبیث نیست  او  نمی کند. 
می دهد، سانتیمانتال است و قبل از دیدن دختر مورد عالقه اش، انگشتش را 
خیس و ابرویش را مرتب می کند. بدون شک این بهترین و متفاوت ترین بازی 

نوید محمدزاده تا به امروز است. 

سکانِس عاشقانه ی دو شخصیت زندانبان و مددکار در زندان همراه با آهنگ 
نگاه ها،  بدل  و  رد  است.  ایران  سینمای  عاشقانه های  زیباترین  از  یکی  ویگن 
محو شدن دیالوگ ها در صدای هواپیما، و لبخندهای ریز این دو شخصیت در 
این سکانس همگی خوب و به اندازه هستند. و در نهایت زمانی که مددکار از 
اتاق خارج می شود، زندانبان )جاهد( آهنگ ویگن را از بلندگوی زندان پخش 
می کند. این آهنگ گرم و عاشقانه در فضای سرد زندان پخش می شود و در 
حالی که مددکار با خوشحالِی پنهانی مشغول عبور از راهروهای سرد و بی روح 

است، لطافتی دل انگیز فضای قاب را احاطه می کند. 
»سرخپوست« از لحاظ کارگردانی و اجرا در بین بهترین های چند سال اخیر قرار 
می گیرد که این نشان می دهد نیما جاویدی بر کارش بسیار مسلط است. این 
دومین فیلم او بعد از »ملبورن« است و بدون شک قدمی رو به جلو است. این 
که شخصیِت سرخپوست در هاله ای از ابهام قرار می گیرد یکی دیگر از نکات خوب 
فیلم است. ما به هیچ عنوان او را نمی بینیم و شناخت کافی از او پیدا نمی کنیم. 
در جایی از فیلم مشخص می شود که او برای فرار صورت خود را با واکس پوشانده 
و همین پوشاندن صورت نشان از این است که هویت او باید پنهان بماند. تنها 
یک قاب از او در نمای خیلی دور می بینیم که به ما ثابت می کند سرخپوست 
به راستی وجود دارد. و چه پایان دل انگیزی برای فیلم رقم خورده: زمانی که از 
دیدگاه سرخپوست و از بین چوب ها غروب خورشید را می بینیم، در حالی که 

صدای نفس های بی رمِق سرخپوست در پس زمینه شنیده می شود.
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گذری در ادبیات کهن
سارا وزیر زاده

)دنباله از شماره پیش(

حکایت دیگری از فردوسی و سلطان محمود غزنوی نقل میکند:

شوکت  خود  شهر  در  فردوسی  بود.  طوس  دهقانان  از  فردوسی  ابوالقاسم  استاد 
زندگانی  راحتی  به  زراعی خود،  زمین های  درآمد  از  که  به طوری  و جاللی داشت 
می گذراند و تنها یک فرزند دختر داشت. بیست و پنج سال درآمد زمین های خود 
را صرف سرودن شاهنامه کرد و چنان حق سرودن شعر را ادا کرد که سخن را به 
آسمان رساند. فردوسی کتاب خود را به غزنین و دربار محمود غزنوی برد. سلطان 
کرد.  مشورت  فردوسی  پاداش  مورد  در  دربار  شاعران  و  خود  اطرافیان  با  محمود 
نزدیکانش گفتند: »پنجاه هزار درهم به او بده که همین هم برایش زیاد است چرا 
که او شیعه است« و سلطان محمود سّنی متعصبی بود و به حرف آنها گوش داد. در 
نهایت، بیست هزار درهم به فردوسی رسید. فردوسی بسیار ناراحت شد و به حمام 
رفت. شرابی خورد و آن بیست هزار درهم را میان حمامی و شرابفروش تقسیم کرد و 
می دانست که محمود به خاطر این کار تنبیه اش می کند. شبانه از غزنین گریخت و به 
طبرستان رفت. پادشاه طبرستان سپهبد شهریار بود که نسبتش به یزدگرد، پادشاه 
ساسانی، می رسید. فردوسی محمود را هجو کرد و به شهریار گفت: »من این کتاب 
را از نام محمود به نام تو می کنم، چرا که این کتاب داستان پدران و اجداد تو است.« 
شهریار، فردوسی را مورد لطف قرار داد و گفت: »محمود با اطرافیانش مشورت کرده 
بود و آنها او را به این تصمیم واداشتند. بگذار شاهنامه به نام او بماند. من هجو او 
را از تو می خرم. محمود پس از مدتی تو را می خواند و رضایت تو را جلب می کند.« از 
صد بیتی که فردوسی در هجو سلطان محمود نوشته بود این شش بیت باقی مانده:

مرا غمز کردند کان پرسخن  
به مهر نبّی و علی شد کهن  

اگر مهرشان من حکایت کنم  
چو محمود را صد حمایت کنم  

پرستارزاده نیاید به کار  
وگر چند باشد پدر، شهریار   

از این در سخن چند رانم همی؟   
چو دریا کرانه ندانم همی  

به نیکی نبد شاه را دستگاه  
وگر نه مرا برنشاندی به گاه   
چو اندر تبارش بزرگی نبود  
ندانست نام بزرگان شنود  

پس از آن، زمانی سلطان محمود از هندوستان به سوی غزنین بازمی گشت. در راه 
شنید که فردی شورش کرده و در قلعه ای ساکن شده. محمود به آن قلعه رسید و 
فرستاده ای به نزد آن شورشی فرستاد و پیغام داد که فردا باید به محضر ما بیایی و 
ادای احترام کنی. فردای آن روز که فرستادۀ محمود در راه بازگشت بود، محمود به 

وزیر خود گفت:»چه جوابی داده است؟« وزیر این بیت فردوسی را خواند:

اگر جز به کام من آید جواب  
من و گرز و میدان و افراسیاب  

محمود گفت: »این بیت از کیست که مردانگی از آن می ریزد؟« وزیر گفت: »از ابوالقاسم 
فردوسی بیچاره است که بیست و پنج سال رنج برد و چنان کتابی تمام کرد و هیچ 
نتیجه ای ندید.« محمود گفت:»کار خوبی کردی که به یاد من آوردی، چرا که من از 
کارم پشیمان شده ام. در غزنین یادآوری کن تا پولی برایش بفرستم« وقتی وزیر محمود 
در غزنین به او یادآوری کرد، محمود دستور داد شصت هزار دینار با شتر مخصوص 
پادشاه برای فردوسی بفرستند و از او عذرخواهی کنند. وقتی شتر از دروازه شهر طوس 
وارد شد، جنازه فردوسی را از دروازه دیگر خارج می کردند. روحانی شهر اجازه نمی داد 
که فردوسی در گورستان مسلمانان به خاک سپرده شود و می گفت که او مردی شیعه 
بوده است و من اجازه نمی دهم جنازۀ او را در گورستان مسلمانان خاک کنید. او را در 

باغی در امالک خود فردوسی دفن کردند. 
دختر فردوسی پاداش پدر را نپذیرفت و 
با آن پول در راه  سلطان فرمان داد که 

نیشابور و مرو کاروانسرایی بسازند. 

سخن  با  نجوم،  مقالۀ  سوم،  مقالۀ 
ابوریحان بیرونی آغاز می شود: »به کسی باید گفت منّجم که در این چهار علم مهارت 
داشته باشد: هندسه، حساب، هيئت )علم مطالعه اجرام آسمانی( و احکام )علم 

حرکت ستارگان(«.

است.  داشته  بسیار  اهمیت  مملکت  تصمیم گیری های  برای  قدیم  زمان  در  نجوم 
می کردند.  آغاز  منّجمان  نظر  با  را  جنگ ها  به خصوص  بزرگ،  کارهای  پادشاهان 
منّجمان حرکت ستارگان را رصد می کردند و موفقیت یا شکست پایان کار یا سعد 
و نحس بودن زمان شروع کار را به اطالع بزرگان می رساندند. همچنین هنگام به 
دنیا آمدن کودکان وضعیت سیارات و اجرام آسمانی را مطالعه می کردند و به نوعی از 
سرنوشت نوزاد خبر می دادند و به اصطالح »طالع« او را می دیدند. یکی از مواردی 
که در مورد نام گذاری سیاوش، از شخصیت های شاهنامه، آمده است این است که 
کاووس، پدر سیاوش، که خود نجوم می دانسته است وقتی طالع فرزند خود را اندازه 
می گیرد، در آن، عمر کوتاه و زندگی همراه با غم می بیند و نامش را سیاهوخش )سیاه 

بخت( می گذارد و تلفظ این اسم بعدها تبدیل به سیاوش می شود.

حکایت هایی که نظامی عروضی در این مقاله آورده از حوادثی می گوید که منّجمان به 
درستی پیشگویی کرده بودند، از جمله حکایت زیر که راوی آن خود نظامی عروضی 

است:

در سال 560 )1165 میالدی( در شهر بلخ عمر خیام نشسته بود و من به خدمتش 
رسیدم. در وسط مجلس شادی گفت: گور من در جایی خواهد بود که هر بهار باد 
شمال بر من گل می ریزد. از نظر من این سخن غیرممکن نبود، چرا که می دانستم 
چنین آدمی بیهوده سخن نمی گوید. وقتی در سال 600 )1205میالدی( به نیشابور 
رفتم، چند سالی بود که خیام دار فانی را وداع گفته بود. بر گردن من حق استادی 
داشت. جمعه روزی به زیارت مزارش رفتم. خاکش زیر دیوار باغی بود و شاخۀ درختان 
امرود و زردآلو از دیوار باغ بیرون آمده بود و به قدری گلبرگ های شکوفه بر خاکش 
ریخته بود که خاکش زیر گل پنهان شده بود. به یاد سخنی افتادم که در بلخ از او 

شنیده بودم. گریه ام گرفت. در هیچ جای دنیا نظیر او را ندیده بودم. 

نظامی عروضی اشاره می کند که خیام با اینکه نجوم می دانست، خود به آن اعتقاد 
چندانی نداشت و می گوید نجوم اگرچه علم رایجی است اما نمی توان به آن اعتماد 

کامل داشت. 

در این حکایت زیر عالوه بر دانش ابوریحان در علم نجوم، رفتار محمود غزنوی هم 
با دانشمندان نمایانگر است: سلطان محمود در غزنین در ایوان قصری با چهار در 
نشسته بود به ابوریحان گفت: »من از این چهار در از کدام در بیرون می روم؟ جواب 
را بنویس و زیر تشکچه من بگذار.« ابوریحان اسطرالب خواست و محاسبه کرد و یک 
ساعت فکر کرد و بر کاغذ چیزی نوشت و در زیر تشکچه گذاشت. محمود فرمان داد 
تا بّنایی حاضر کردند و بر دیوار شرقی در جدیدی ایجاد کردند و از آن در بیرون رفت. 
دستور داد آن کاغذ را از زیر تشکچه درآوردند. ابوریحان بر روی آن نوشته بود که 
از هیچ کدام از این چهار در بیرون نمی رود. دِر دیگری بر دیوار شرقی ایجاد می کند 
پایین  به  ایوان  از  را  او  از آن خارج می شود. محمود خشمگین شد. دستور داد  و 
اندازند. از قضا، قبال پارچه ای برای حفاظت از ورود حشرات بسته بودند. ابوریحان بر 
آن پارچه افتاد و پارچه پاره شد و به آرامی به زمین افتاد به طوری که زخمی نشد. 
محمود فرمان داد او را آوردند و گفت: »این را دیگر نمی دانستی« ابوریحان گفت: 
»پیش بینی کرده بودم.« سلطان گفت: »دلیل بیاور« ابوریحان خدمتکار خود را صدا 
کرد و تقویمش را از او گرفت. در حکم های آن روز نوشته بود: مرا از جای بلندی پرت 
می کنند اما به سالمت به زمین می آیم. این سخن نیز به مذاق محمود خوش نیامد. 
بیشتر خشمگین شد. دستور داد او را به قلعه ببرند و زندانی کنند. ابوریحان شش 

ماه در قلعه غزنین زندانی بود.
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طب  است.  پزشکی  در  چهارم  مقاله 
را  سالمتی  آن،  با  که  است  حرف ه ای 
در بدن نگاه می دارند و اگر سالمتی از 
دست رفته باشد با علم پزشکی آن را به 
بدن بازمی گردانند و بدن را با روی و بوی 
قدیم  )در  می آراید.  بلند  موی  و  خوش 
موی بیماران را از ته کوتاه میکردند.( پزشک باید نرمخو، خویشتن دار باشد و بتواند 
بیماری را درست حدس بزند. پزشک تا شرف نفس انسان را نشناسد، نرمخو نخواهد 
بود و تا منطق نداند، خویشتن دار نیست و تا تأیید خداوند را همراه نداشته باشد، 
نمی تواند بیماری را درست حدس بزند. نویسنده، پزشکان خوب را تأیید شده از طرف 
خداوند می داند. او در اولین حکایت این مقاله حکایتی نقل می کند که در آن اعتقاد 
راسخ پزشک به شفای الهی و دعا، راه بهبود بیماری را گشوده است و نتیجه می گیرد 
که طبیب باید نیکواعتقاد باشد و به امر و نهی شرع احترام بگذارد. او کتاب های مهم 
طب قدیم را نام می برد و می گوید که طبیب باید آنها را خوانده باشد و اضافه می کند 
تمام مسائل علم طب در کتاب قانون بوعلی سینا آمده و هر که جلد اول کتاب قانون 
را به خوبی بداند، نیازی به کتاب های دیگر ندارد و در ستایش این کتاب تا بدانجا پیش 
می رود که بیان میکند: »اگر بقراط و جالینوس زنده شوند، روا بود که پیش این کتاب 

سجده کنند.« 

در این حکایت زکریای رازی یکی از شاهان سامانی را درمان می کند:

بیماری امیر منصور از پادشاهان سامانی، مزمن شده بود و برطرف نمی شد. پزشکان 
قادر به درمان آن نبودند. از زکریای رازی خواستند تا به نزد شاه بیاید و بیماری اش 
را درمان کند. هنگامی که زکریای رازی به کنار رود جیحون رسید و آب آن را دید، 
ترسید، برگشت و برای معالجۀ شاه کتابی تألیف کرد و به دست فرستادۀ شاه داد و 
گفت: »تمام دانسته های من در این کتاب است.« هنگامی که کتاب به دست شاه 
رسید، غمگین شد و اسب مخصوصی را با هزار دینار فرستاد و به فرستاده گفت: »تا 
جایی که می توانید با مدارا و نرمی و اگر راضی نشد او را به زور بیاورید.« وقتی به نزد 
زکریای رازی رفتند، هر چه خواهش کردند که به نزد پادشاه بیاید قبول نکرد. ناچار 
دست و پایش را بستند و او را به زور به بخارا بردند. وقتی به آنجا رسید معالجه را 
آغاز کرد و فایده ای نداشت. روزی پیش شاه آمد و گفت: »فردا معالجۀ جدیدی را 
آغاز می کنم اما فالن اسب و فالن استر خرج معالجه می شود.«. آن اسب و استر در 
دوندگی چنان معروف بودند که می توانستند شبی چهل فرسنگ بدوند. فردای آن روز 
زکریای رازی شاه را به حمام برد و خدمتکارش اسب و استر را آماده پشت در حمام 
نگه داشته بود و رازی اجازه نداد هیچکدام از اطرافیان شاه وارد حمام شوند. شاه را 
به حمام وسطی برد و بر او آب گرم ریخت و شربتی را که درست کرده بود به او داد 
تا بخورد. مدتی صبر کرد تا شربت در بدن شاه اثر کند. سپس رفت و لباس پوشید 
و آمد در مقابل شاه ایستاد. به او فحش داد و گفت: »تو دستور دادی دست و پای 
مرا ببندند و به اینجا بیاورند. اگر تو را به جزای این کار نُکشم پسر پدرم نیستم.« 
امیر بسیار خشمگین شد و روی زانو بلند شد. محمد زکریای رازی کاردی درآورد و 
تهدید را بیشتر کرد. شاه از شدت خشم و ترس برخاست. وقتی زکریا شاه را ایستاده 
دید، از حمام خارج شد و به همراه خدمتکار سوار آن اسب و استر شدند و به سرعت 
دور شدند و تا مرو توقف نکردند. در مرو، زکریا نامه ای به شاه نوشت: »پادشاه به 
سالمت باشد، هرچه برای عالج شما تالش کردم سودمند نبود پس از نیروی طبیعی 
بدن شما برای معالجه استفاده کردم. شما را به حمام بردم تا بدن شما گرم شود و 
آن شربت کمک کرد تا در بدن شما حرارت پدید آید. پس شما را خشمگین کردم تا 

حرارت بدن افزایش پیدا کند.« 

پرسید:  از خدمتکارانش  آمد،  به هوش  وقتی  و  کرد  زکریا غش  رفتن  از  پس  شاه 
»پزشک کجاست؟« به او گفتند: »از حمام بیرون آمد و با خدمتکارش سوار بر آن 
اسب و استر شد و رفت.« امیر فهمید قصد زکریا چه بوده است. هر چه گشتند زکریا 
را نیافتند. پس از هفت روز خدمتکار محمد بن زکریای رازی در حالی که سوار بر استر 
بود و اسب را به دنبال خود می کشید، آمد و نامه را به شاه داد. شاه نامه را خواند و 
هدیه ای برایش آماده کرد شامل اسب و لوازم سواری و لباس و کاله و غالم و کنیز و 
دستور داد هر سال دو هزار دینار زر و دویست خروار غّله مقّرری برایش در نظر بگیرند. 

حکایت زیر هم در این کتاب و هم در مثنوی موالنا آمده است. در حقیقت این اولین 
حکایتی است که موالنا در مثنوی آورده است.

ابوعلی سینا که نمی خواست به دربار محمود غزنوی برود به گرگان گریخت. در آنجا 
به طور ناشناس طبابت می کرد و هر روز مشهورتر می شد. از قضا یکی از نزدیکان 
قابوس وشمگیر، پادشاه گرگان، بیماری ای گرفته بود که پزشکان نمی توانستند آن را 
مداوا کنند و آن فرد برای قابوس بسیار عزیز بود. یکی از نزدیکان شاه گفت: »جوانی 
آمده که پزشک ماهری است و بسیاری به دست او معالجه شده اند.« قابوس دستور 
داد تا ابوعلی را حاضر کردند و باالی سر بیمار بردند. ابوعلی جوانی دید خوبروی و 
زار و نزار. نبض او را گرفت و ادرارش را آزمایش کرد و گفت: »من کسی را می خواهم 
که همه محله ها و خانه های گرگان را بشناسد. »آن فرد را آوردند و ابوعلی دست بر 
نبض بیمار نهاد و گفت: »یکی یکی محله های گرگان را نام ببر.« او محله ها را نام 
برد و به نام یکی از محله ها که رسید، نبض بیمار حرکت عجیبی کرد. ابوعلی گفت: 
»کوچه های این محله را نام ببر.« نام برد و به نام کوچه ای خاص که رسید همان 
حرکت عجیب نبض بیمار بازگشت. بوعلی سینا خواست کسی را حاضر کنند که نام 
تمام ساکنان آن کوچه را بداند. به نام فرد خاصی که رسیدند، همان حرکت نبض 
بازگشت. ابوعلی سینا گفت: »تمام شد.« رو به معتمدان قابوس کرد و گفت: »این 
جوان در فالن محله و فالن کوچه، عاشق فالن دختر شده است و داروی او وصال 
ابوعلی سینا هستی؟« و از  ابوعلی را خواند و گفت: »تو  معشوق است.« قابوس 
چگونگی معالجه پرسید. ابوعلی سینا گفت: »وقتی نبض و ادرار را دیدم فهمیدم که 
علت بیماری عشق است و از پنهان کردن آن به اینجا رسیده. اگر از او سئوال کنم، 

راست نمی گوید، پس به این روش عمل کردم. «

این حکایت با حکایت مثنوی تفاوت هایی دارد؛ در مثنوی به جای گرگان از سمرقند 
صحبت شده، در مثنوی زنی عاشق مردی است و در نهایت پایان داستان با برداشت 

عرفانی موالنا از حکایت کاماًل با این داستان متفاوت است.

نویسنده حکایت دیگری از مهارت بوعلی در درمان بیماری نقل می کند: مالیخولیا 
مرضی است که پزشکان در مداوای آن درمی مانند. اگرچه همه بیماری های روحی 
مزمن هستند، مالیخولیا خاصیّتی دارد که دیر درمان می شود. زمانی که ابوعلی سینا 
وزیر آل بویه بود جوانی از بزرگان آل بویه به مالیخولیا دچار شده بود و تصور می کرد که 
گاوی شده. هر روز صدای گاو درمی آورد و می گفت مرا بکشید و از گوشت من خوراکی 
خوشمزه بپزید. کارش به جایی رسید که غذا هم نمی خورد و پزشکان از درمان او عاجز 
شدند. نزدیکانش پیش شاه رفتند تا از ابوعلی سینا بخواهند تا او را درمان کند. ابوعلی 
پذیرفت و گفت به مریض بگویید که قصاب می آید تا تو را بکشد. به جوان خبر دادند. 
بسیار شاد شد. ابوعلی سینا وارد شد. کاردی به دست داشت و می گفت: »این گاو 
کجاست تا او را بکشم؟« آن جوان مانند گاو صدا میکرد که یعنی اینجا. بوعلی گفت: 
»دست و پایش را ببندید و بیاوریدش اینجا.« وقتی بیمار این حرفها را شنید، دوید 
و آمد و به پهلوی راست خوابید. ابوعلی آمد و همانگونه که عادت قصابان بود کارد را 
با کارد تیز می کرد و دست به پهلوی جوان میزد. گفت: »این چه گاو الغری است! به 
درد کشتن نمی خورد. به او علف دهید تا چاق شود.« بیرون آمد و به نزدیکانش گفت: 
»دست و پایش را باز کنید و آنچه دستور میدهم برایش ببرید و بگویید بخور تا زود چاق 
شوی«. اطرافیان غذا و داروهایی که بوعلی گفته بود به او می دادند و می گفتند: »خوب 
بخور تا چاق شوی.« او می خورد به این امید که چاق شود و او را بکشند. پس از یک 

ماه درمان شد و سالمتی خود را بازیافت.

و این حکایت که در زمان خود نوعی پیشگویی محسوب می شده است: در زمان سنجر 
سلجوقی پزشک ماهری از بازاری می گذشت. قصابی را دید که گوسفندی را کشته بود 
و گاه گاه دست در شکم گوسفند می کرد و پیه گرم می خورد. پزشک به بقال روبروی او 
گفت: »هر وقت که این قصاب ُمرد پیش از آنکه او را در خاک کنند، مرا خبر کن.« پنج 
شش ماهی گذشت. خبر آمد که قصاب بدون هیچ سابقۀ بیماری، ناگهان مرد. بقال 
برای تسلیت به خانۀ او رفت. ناله و زاری افراد خانواده اش را که دید، سخن پزشک را به 
خاطر آورد و وی را خبر کرد. پزشک گفت: »دیر ُمرد« و به منزل قصاب رفت. پارچه را 
از صورت مرده برداشت و نبض او را گرفت. به یکی گفت تا با عصا به پشت پای او بزند. 
پس از مدتی گفت: »کافی است« و درمان سکته را آغاز کرد. روز سوُم درمان، مرده 

برخاست. اگرچه فلج شد، اما تا سال ها بعد از آن زنده ماند.

نثر کتاب چهارمقاله همانند قابوسنامه روان است، اما از آنجایی که در آن اصطالحات 
مشاغل به کار رفته است، خواندن آن گاهی دشوار است. این کتاب گاهی اشتباهات 
تاریخی هم دارد و نمی توان از نظر تاریخی به آن ارجاع داد. دکتر محمد معین این کتاب 
را تصحیح کرده اند و کتاب مستقلی هم در شرح و توضیح مشکالت کتاب نوشته اند. در 

نوشتن این مقاله از همین نسخه از انتشارات امیرکبیر استفاده شده است.




