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۱۰۹ سيزده از بيش خبر دارم من تا آنجا که سابقه بود. کمی بی از لحاظ چه نظر کيفی و از امسال چه نوروزی مراسم
از آن من که بوده هم ديگر تعدادی شد. مسلما ديگو برگزار سن صنفی در و فرهنگی ارگانهای توسط جشن نوروزی
شروع در مدرسه ايرانيان بازار و نوروز نوروزی با مراسم تدارک مارچ از يازدهم رسما ام. مراسم نوروزی نداشته خبر

برگزار شد.  آپريل هفت در UCSD بود که پرژن کالب نوروزی جشن دارم اطالع من که آنجا آنهم تا آخرين و شد
را ايرانی جمعی غير ارتباط وسايل توجه بعضا که شد برگزار پرشکوهی مراسم نيز آمريکا نقاط ديگر از بسياری در
شهرداری سن در نوروزی عظيم جشن و نيويورک در ايرانيان رژه نظير مراسمی های فيلم و عکسها کرد. نيز جلب

شد. پخش جهان سراسر در فرانسيسکو
مهاجر سوم و دوم نسل نوجوانان، و وسيع جوانان شرکت يکی کرد: نظر می جلب بشدت نکته دو مراسم اين تمام در
به نکات بود. ذکر اين مشهود اين مراسم در کنندگان شرکت بين که پيوندی افتخار و حس ديگر مراسم بود و اين در
است که نکته يادآوری اين بلکه بدهيم. پز بخواهيم باصطالح و بدهد دست ما به خوبی احساس که نيست دليل اين
ايجاد برای ايرانيان مهاجر هويتی فرهنگ اين اينکه و دارد. ايرانيان بين پيوند ای در نقش تعيين کننده چه فرهنگ
شود، می زده دامن ايرانی و عليه ايران بر اين کشور در جو سياسی که در شرايطی کنند. می افتخار آن به که کرده
ابائی تنها نه هستند ايرانی اينکه گفتن از و کرده عرضه وجود تمام با را خود فرهنگ مثبت نکات واهمه بدون ايرانيان
هستند. متمدن و فرهنگ جامعه ای با نشان می دهند که ميزبان کنند. آنها به جامعه افتخار هم می آن به بلکه ندارند
ای انگيخته خود نظم آنچنان داشتند شرکت آن در نفر هزاران که بدر سيزده و سوری چهارشنبه نظير مراسمی در

کرد. می خود مجذوب ناظر ديگری را و هر مسئولين شهر که برقراربود
هم با تنها نه که کنند می فعاليت فرهنگی سازمان چندين شهر اين در است. يگانه ای جامعه ديگو سن ايرانی جامعه
نمونه مشخص کنند. می هم همکاری با هم موارد بسياری در و هستند هم پشتيبان يکديگر بلکه کنند رقابت نمی
انجمن فرهنگی، کانون همکاری است با چندين سال که است سيزده بدر سوری و چهارشنبه مراسم برگزاری آن
نظم شوند با متحمل را ای اينکه هزينه بدون ميهمانانشان، با هموطن هزاران می شود. برگزار ايران خانه متخصصين و
نقاط از بسياری هنوز در همکاری و مشترک درک اين متاسفانه کنند. می شرکت مراسم اين واری در نمونه امنيت و
به از بيرون کسانی که داريم. ولی توجه آن به کمتر و هستيم ها فعاليت اين درگير ما خود وجود خارجی ندارد. ديگر
سالم، با مديون رهبران دستاورد را اين من بنظر می بينند. بهتر را العاده فوق اين خصلت می کنند نگاه اين جامعه
بدوش را بار اين چشمداشتی بدون سالهاست که کسانی هستيم. ايرانی فرهنگی سازمانهای گذشته خود از و بينش
به گرمی را آنها دست که جا دارد ندارند. آينده نسلهای به آن انتقال و ايران فرهنگ بالنده جز اعتالی و هدفی کشيده

آنها دستمريزاد بگوئيم. به بفشاريم و
بينم: ضروری می را نکته چند اينجا ذکر در

دانند  نمی می کنند شرکت بدر و سيزده سوری چهارشنبه مراسم در که هزار نفری چند از به اتفاق قريب  اکثريت
که سازمانهای است دالری هزار ای چند هزينه روزی تعدادی داوطلب و کوشش شبانه نتيجه مراسم اين برگزاری که
شرکت سرورها و جشن در اين بپردازند پنی يک حتی اينکه بدون جوان و پير نفر کنند. هزاران می تامين شده ذکر

دهند. انجام می را خارق العاده کارهای محدود خود اين های با بودجه سازمانها کنند. اين می
از طريق ايرانی جوامع غير به سوی زدن ايرانی، پل جامعه به خدمت مستقيم در کنار ارگانهای فرهنگی وظيفه ديگر
سر راه عمده بر مشکل است. به ديگران پويای ايران فرهنگ نشاندادن ايرانی و ايران و شناساندن بهتر دادن آگاهی و
خود نيروی ای از عمده بخش که است سالی چند ايرانيان فرهنگی کانون است. تبليغات اين تامين هزينه هدف اين
مردمان در را ايرانی پويای فرهنگی ايرانی و جامعه کوشد می طريقی هر از داده و اختصاص هدف اين با ارتباط به را
بخود گرفته، اين ای ايرانی بعد تازه و ايران تبليغات عليه سياسی که احوال و در اين اوضاع کشور ميزبان بشناساند.
انجام را بتوان مهم فرهنگی اين تبليغات طريق از که باشد زمانی بهترين شايد نوروز و يافته است اولويت خاصی وظيفه

می  تبريک نوروز را به شنوندگان و بهار KPBS آمدن در راديوی نوروزی از طريق پخش پيام های کانون هر ساله داد.
اين کار انجام که مالی کم مانده بود بدليل امسال دارد. وسيعی برد که کند می سنن را بازگو آداب و از و شمه ای گويد
می اگر بود خوب گرديد. چه تامين نوبت چند در پيام پخش هزينه دوستان از يکی کمک با آخرين لحظه در که نگيرد.

انجام بدهيم. بطور وسيعتری را وظيفه اين جمعی وسايل ارتباط در پخش آگهی و Bill board اجاره با توانستيم
و ها، مذهب آنها يونانی ها، ويتنامی ها، چينی نظير ديگر مهاجر های قوم دهنده پيوند عامل دوستان، شايد مهمترين
را متحد آنها است که فرهنگ و نداشته اصال نقش ايرانيان مهاجر مذهب آنها برای برخالف باشد. مذهبی ويژه مراسم
می آنها و توسعه رشد باعث اين کليساها به خاصی از درآمدشان درصد با تخصيص کليسا تابعين بسياری از کند. می
به را درآمدشان از درصد نيم حتی يا حاضرند يک فرهنگی خود هستند رشد پاسداری و طرفدار که ايرانيانی آيا شوند.
اهداف اين پيشبرد که اند رسيده باور اين به آيا هستند مهاجر قوم ترين موفق که ايرانيان دهند. تخصيص مهم اين
اين ايرانيان که مهم رسيده است اين به ايرانی آيا جامعه موفق کنند؟ شل را بقول معروف سرکيسه بايد و دارد خرج

باشند؟ داشته برای خود مرکز ايرانيان يک بايد شهر
از توانند می چگونه که پرسيدند می گرفته بودند قرار تاثير تحت هموطنان که از ای عده امسال نوروزی مراسم در
حق پرداخت که با اينست بکنيد که می توانيد حداقل کاری می گفتم کنند. به آنها قدردانی افراد ارگانها و زحمات

غير  ايرانی بار خانواده هيچ برای در سال دالر ٤٠ -٥٠ کنيد. پرداخت سازمانها حمايت اين مالی از کمک و يا عضويت
بپوشانيم. عمل مان جامعه فرهنگی اهداف است که بتوانيم به ديگر زيادی کمک ما ولی برای نيست تحملی قابل

                علی صدر
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"سن دیگو" پیرامون نوروز در
فانی آریا از:

فرهنگی چشمگير فعاليت های رشد برگزار شد. تکاپوی بسيار و با حرارت امسال نيز نوروز
بود. آور ديگو اعجاب سن سرتاسر در طبيعت، دوباره بيداری با تالقی در و نوروز آغاز با
ديگو می سن نوروی های و جشن رويدادها از ای به چکيده پرداختن نوشتار قصد اين

باشد.
هفت سفره به ميرامار سن ديگو کالج کتابخانه ايرانی، شماری از دانشجويان های تالش با
فرهنگ ها و زمين بيداری عنوان جشن زير نيز، بهاره ميرامار جشنواره گشت. سين مزين

به کوشش  و شد. بهار امسال ٢١ مارس برگزار چهارشنبه روز در گوناگون، های آداب و
هفت تلفيق سفره "نوروزی" گرفت. بوی خود رنگ و به اين جشنواره دانشجويان ايرانی،
شماره بود. جشنواره داده اين به ای ويژه هوای و حال ايرانی موسيقی شيرينی و زيبا، سين

بود. موجود ها غرفه در ايران فرهنگ مندان به عالقه برای نيز پيک مجله نوروزی
از بسياری مند، در عالقه و فعال هموطنان از شماری و ايرانيان فرهنگی کانون با حمايت

شد. گرفته جشن را بهار فرارسيدن ديگو سن های کتابخانه
El Cajon, Rancho Penasquitos, Linda Vista, La Jolla های کتابخانه

کتابخاهای  در شدند. آراسته سين هفت سفره به امسال نوروز در  Carmel Valley
سين  هفت و نوروزی های برنامه مظهری فرزانه خانم مدد به  El Cajon و  Poway

کتابخانه  ٢٨ مارچ، روز در شده بود. تدارک ديده زيبايی
دانش  بود. صدر و علی اجرای موسيقی سنتی توسط کورش تقوی شاهد Poway همچنان
زيبايی و نواز چشم محلی رقص مديريت خانم فرسودی، به ايرانيان مدرسه رقص آموزان

به نمايش گذاشتند. ايران را از
های  برنامه ١١ مارس، در خود و فعاليت سال نوزدهمين در ديگو سن ايرانيان مدرسه 
مملو فضای مدرسه کرد. خود برگزار اول شعبه در کردن را رنگ مرغ و تخم کاری سبزه
را سنت نوروز بودند تا آمده هم گرد که بود پدرانی و مادران نظير و تکاپوی بی شادی از
ثمره و رسيدن بار نماد به ای، گونه به نوروز کنند. منتقل نسل آينده و خود فرزندان به
و است ريشه دوانده شهر اين بستر که در نهالی ايرانيان بود. مدرسه های اهالی تالش تمام
به اميد چشم نيز آتی برای ساليان و باشد می خود نسل سوم رشد و پويايی شاهد اکنون

گيرند. می فرا را ايران غنی فرهنگ شوق و شور با اکنون که دارد جوانانی
Point Loma در سالنی در و ١٨ مارس روز در نيز مدرسه اين نوروزی جشن

موسيقی، اجرای سرود، دانش آموزان با تدارک تمام تر برگزار شد. هرچه شکوه و زيبايی به
تماشاچی  ٥٥٠ نفر بيش از برای را انگيزی خاطره لحظات زيبايی بسيار تئاترهای رقص و

زدند. رقم

"سن دیگو" پیرامون نوروز در

ایرانیان متخصصین اجنمن

ایران خانه
House Of Iran

فراخوان
بپيونديد ما به

در داوطلب گروهی ياری و همت ١٩٨٩با سال در ايرانيان فرهنگی کانون
مالی و حمايت فعاليت و اثر تالش در به فعاليت نمود. شروع ديگو سن شهر

برگزار را خود دوره انتخابات نوزدهمين سازمان امسال اين افرادی، چنين
کند. می

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

ساعت از ايرانيان) مدرسه اول (شعبه استندلی مدرسه در می ٢٠ماه يکشنبه
برخوردار ذيل شرايط از که افرادی رسيد. خواهد انجام به ١:٣٠بعدازظهر

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

ايرانيان فرهنگی کانون در عضويت -١
آمريکا در قانونی اقامت از برخورداری _٢

خوشنامی _٣
دوره اين عضو چندين امسال باشد. می ٣سال مديره هيئت در عضويت دوره

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

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

٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ تلفن: شماره با فرهنگی کانون دفتر با خواهشمنديم
فرماييد حاصل تماس

فراوان تشکر با
عياری محمد

فرهنگی ايرانيان کانون هيئت مديره رئيس
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چهارشنبه سوری نيز بمانند هر سال و با حمايت کانون فرهنگی ايرانيان، انجمن متخصصين 
و خانه ايران در  Mission Bay و در عصر سيزدهم مارس برگذار شد.

کانون فرهنگی ايرانيان و انجمن متخصصين نيز هر کدام با برپايی جشن ويژه نوروز در 
٢٤ مارس، ميزبان صدها ايرانی مشتاق و عالقه مند به فرهنگ ملی بودند. در نخستين روز 
آپريل نيز ساحل الجوردين سن ديگو ميزبان جمع کثيری از هموطنان بود تا سيزده بدر 
را در دامان طبيعت سپری کنند. هموطنان کرد در پارکی در Oceanside مراسم ويژه 
سيزده بدر خود را با ساز و دهل و رقص و آواز زيبای کردی برگزار کردند. همزبانان افغانی 

نيز سيزده خود را در پارک الهويا جشن گرفتند.
روز ايران در ٢٥ مارس در پارک بلبوا برگزار شد. بزرگداشت نوروز در خانه ايران با شعر 
و موسيقی و رقص گروه جانبازيان در فضای دلپذير پارک، ميزبان هموطنان و مشتاقان 

فرهنگ ايران بود.
جشن نوروزی توسط کارمندان ايرانی در Qualcomm, HP, SAIC و شهرداری سن 
جشن  نوروز،  گراميداشت  در   UCSD ايرانی  دانشجويان  باشگاه  شد.  برگزار  نيز  ديگو 
داروک،  گروه  هنرنمايی  با  فرهنگی  برنامه  اين  نخست  ساعت  دو  نمودند.  برپا  مفصلی 
رقص دانشجويان اين دانشگاه، اجرای موسيقی پاپ ايرانی و موسيقی سنتی ايرانی، رقص 
از  از شرکت کنندگان سپری شد. پس  پذيرايی  و  ديگو  ايرانيان سن  هنرجويان مدرسه 
پايان برنامه فرهنگی، جشن ويژه ای برای دانشجويان تدارک ديده شده بود که تا پاسی 

از شب ادامه يافت.
در پايان، بايد به ممارست اين جامعه پويا که در اعتالی فرهنگ غنی خود اين چنين می 
کوشند تبريک گفت، و بيش از آن، به دل های بهاريشان که نوروز را عاشقانه با يکديگر 
سهيم شدند. تبريک به اين رويداد خجسته، که هر ايرانی خود را در ارائه سيمای ايران و 
ايرانی سهيم دانست و با افتخار و سرافرازی در هرچه بهتر نشان دادن آن کوشيد، دلتان 

همواره شاد باد و کامتان شيرين.
نوروز باستانی فرصت فراچنگی است برای ما مهاجران امروز، تا دست گرم و فداکار مهاجران 
ديروز را بفشاريم و از برای نهادينه کردن ريشه های فرهنگی، سپاسگزاری کنيم؛ و بياد 
آريم، پيرامون گرم و صميمی سن ديگو ( و در بعدی وسيع تر آمريکا) اينگونه نمی بود، 
اگر مرارت ها و ممارست های ايشان انجام نمی شد. اين فرصت را غنيمت بشماريم، درس 
های انسان ساز و تجربه های گرانبهايشان را فرا بگيريم و در فردايی نه چندان دور، آينده 

را از ايشان تحويل بگيريم.

نخستين نوروز هجرت را بياد داری هموطن؟
و خطی که مدام از قريحه تنهائی می تراويد ...

"خانه جايی است که در آن ريشه دوانده ای"

و اکنون پس از نوروزی ديگر ...
به سنت فصل نو، از دريچه تازه حيات، "آينده" پيرامون خود را می نگرم، 

به بستر کانون ايرانيان،
به شکوه فرهنگی اين تالقی زيبا، 

بی آاليشی آوردگاه دو نگرش، در نسل سوم ايرانی،
آيا اين پويايی، نماد ريشه هايی نيست که ما در اين سرزمين دوانده ايم؟

خانه همين جاست!
در ژرفای تمام دل هايی که عاشقانه برای ايران می تپند،

و در آن "باور" بياوريم ...
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مقدمه:
صنايع دستی هر سرزمين عالوه بر نشانه های هنری، ردپايی از هويت و تاريخ و خاطرات 
آن قوم را با خود دارد. نشانه هايی که يادآور روزهای شايد خوش گذشته است. ره آورد 
و سوغات در حقيقت به اشتراک گذراندن اين خاطرات زندگی و سفر است، با دوست و 
رفيقی که چشم انتظار بازگشت ماست. ايرانيان هميشه تالش داشته اند بهترين را با خود 

به ارمغان بياورند که نمايش قدمت و هنر سرزمينشان نيز باشد. 
با تمام تلخی و تاريکی که سرنوشت صنايع دستی ايران دارد هنوز می توانيم در جا به جای 

ميهنمان نشانه هايی شايسته از صنايع دستی را (هر چند به ندرت) بيابيم. 
 اگر می گويم صنعتگر به قصد آن نيست که صنايع دستی خود را خوار نمايم .صنعتگر 
هدفش توليد است و تکثير و با مقوله هنر که از جنس خالقيت است متفاوت می باشد هر 
فن و صنعت پيچيده ايی گاهی تنه برابری باهنر می زند. در اين مقاله تالش دارم شما را 

با اين صنعتگران و آثار خوبشان آشنا کنم.
آنچه را که ما امروز "صنايع دستی" می ناميم به واقع در روزگاران نه چندان دور به مثابه 
اثری هنری تلقی می شده اند که امروزه در موزه ها و کلکسيونها جای گرفته و گاهی مورد 
الهام هنرمندان قرار گرفته اند تا آثار جديدی را خلق کنند. برخی از اين آثار که قابليت باز 
توليد داشته اند توسط صنعتگران تکثير شده اند. از سوی ديگر با توجه به دو خصوصيت 
عمده هنرهای ايرانی که همانا جنبه کاربردی و خصوصيت تزئينی و (دکوراتيو) می باشند  
هنرمند و صنعتگر تالش داشته اند تا توليد هر شی و وسيله مورد مصرف روزانه را به کمال 
برسانند. در واقع مرز هنرمند - صنعتگر به سختی قابل تفکيک بوده است. زندگی گذشته 
ايرانيان هميشه با هنر عجين بوده از بنا تا قالی، ظروف فلزی و سفالی تا کتابت و کتاب و 

لباس و پارچه ... و هرچه بيانديشيم هماهنگ و در نهايت سليقه انجام می گرفته است.
اين خوش سليقگی و دقت نظر در طراحی ها و اجرای آثار پيش از اسالم تا دوره ساسانی 
پشتوانه مطلوب و کافی را در اختيار هنرمندان ايرانی دوران بعد قرار ميدهد که حتا پس از 
حذف حجم و چهره و اندام انسانی از صحنه نقاشی و مجسمه سازی هم چنان بتواند غرق 
در رنگهای شفاف و متنوع به خلق آثار جديد بپردازد. اين بخصوص در حيطه خوشنويسی 
انتزاع نقوش حيوانی و  با تغيير و  ايرانی   و کتابت و نگارگری به اوج ميرسد. و هنرمند 
ايران  آثار سفالين و کاشيکاری جديدی را بوجود می آورد که دقيقا نشانه های  گياهی 
باستان را در خود دارند.  در پاره ايی از زمانها مهاجمين را رام می کند و عناصر مورد نظر 
حاکمان جديد را در زيبايی شناسی ايرانی حل می کند  اين سير در کنار زندگی روزمره 
هم چون يک کل بهم پيوسته ادامه دارد تا پس از مشروطيت و دوره پهلوی که به يکباره 
دچار از هم گسستگی و انقطاع می گردد و آن چنان با سرعت از يک خوش سليقگی ذاتی 
به کج سليقگی ميرسد که باور کردنی نيست. نقاشی و مينياتور های ريز و ظريف و موزون 
دوره تيموريه و صفويه همراه با خوشنويسی داستانها و اشعار تبديل به نقاشی های بی 
هويتی می شود که برای سهولت و اجرای سريعتر کيفيت آنها کاهش يافته و بيشتر به 

اشياء زشت و کج و معوج تبديل می گردند.
هنر فلزکاری بی نظير دوره سلجوقی جای خود را به اشيايی حلبی می هد. کارگاههای 
پارچه بافی مخمل و زربفت و ترمه ها به فراموشی ميرود. قالی و گليم و ديگر بافته ها 
در هجوم رنگهای شيميائی و مواد نامناسب غرق می شوند. طراحی ها و نقوش اصيل نيز 
کم کم کمرنگ می شوند. آثار پاپيه ماشه و الکی منحصر بفرد ايرانی جای خود را به آثار 

بنجلی ميدهد که گرد ميدان شاه اصفهان سريکاری می شود. 

از مجید فدائیان    مروری بر صنایع دستی ایران

در هر حال طوفان عجيب کج سليقگی حاکم می گردد. تا بدانجا که از اوائل دهه چهل 
بنمايند. که  از هم گسيختگی  اين  به حال  افتند که فکری  به فکر می  شمسی متوليان 
حاصل آن سازمان صنايع دستی امروز است. در آغاز تاسيس اين سازمان نشانه های خوبی 
شکل گرفت که می توانست راه گشا باشد. اما در کنار اين جوانه نارس شکلهای عجيبی 
از هنرهای غير ايرانی و غير اصيل (مانند نقاشی بر روی چرم ...) رشد کرد و سايه تنومند 
اين شاخه ها مانع از رشد درست گرديد. و در غيبت يک مرکز تحقيق و بررسی اين صنايع 

همه  به بيراه رفتند.
صنايع دستی هميشه ريشه در روستاها و شهرهای کوچک داشته. آنگاه که سيل مهاجرت 
برای زندگی بهتر آغاز شد بسياری از شاخه ها که سينه به سينه و نسل به نسل منتقل 
می شد از هم پاشيد و همه در پی کار کمتر و سود بيشتر افتادند که در تضاد  با صبوری 
و شکيبايی الزم صنايع دستی ايران بود. با ظهور انقالب و رکود صنعت توريسم باقی ريشه 
های آنهم به کل خشکيد. که نتيجه مشتی خرت و پرت سر هم بندی شده است که به 
خلق اهللا قالب می شود. از طرف ديگر هر که از چوب عصايی تراشيد به قطر درختی و هر 
که فلزی را خم کرد و هر که گره ايی بر فرش و پارچه ايی زد خود را هنرمندی بزرگ ناميد 
و با حمايت متوليان و کارشناسان ناآگاه بر جايگاهی نشست که ديگر کسی را بنده نبود و 
قيمتی می طلبيد حيرت آور.  اينها حتی به موزه صنايع دستی در تهران راه می يابند. اين 
بازار مغشوش به آنجا ميرسد که شی معمولی هم زمان در سازمان صنايع دستی و ميراث 
فرهنگی و بخش هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ارائه می شود و کارشناسان هم تائيد می 
کنند. صنعتی که امروز در کشورهايی نظير هند و چين .... سود آوری فراوان دارد در ايران 
ورشکسته می شود. آنچه را صنعتگر هندی، چينی و ژاپنی از قبيل فرم و طرح و رنگ با 
دقت حفظ می کند صنعتگر ايرانی به فراموشی می سپارد. در حقيقت هر چند تلخ و سياه 
است اما صنايع دستی ما رو به افول و نابودی وحشتناکی ميرود. که تنها تالش معدودی 
صنعتگر و هنرمند عالقمند آنرا به ظاهر زنده نگه داشته اند و ما در سفرهايمان می توانيم 

آنها را پيدا کنيم و با خريد آثارشان از آنها حمايت کنيم.
صنايع دستی را می توانيم در چند شاخه عمده تقسيم بندی کنيم:

١- سفال و شيشه                    ٦- چوب و خاتم
٢- فلز                                     ٧- پاپيه ماشه آثار الکی

٣- سنگها و جواهرات              ٨- نقاشی و خوشنويسی
٤- بافته ها و منسوجات           ٩- چرم

٥- فرش، گليم ...

سفالينه و آبگينه
به درازای تاريخ ايران، پيشينه سفال و شيشه داريم که خوشبختانه نمونه های خوبی از اين 

آثار باقی مانده (موزه سفاليه و آبگينه در تهران نمونه های خوبی را به نمايش گذارده). 
سفال و سراميک به دو روش چرخکاری و قالبی توليد می شود. پس از پخت بدنه  بر روی 
ايران  اکثر سفالگران  لعاب زده می شود و در کوره مجددا پخته می شود. متاسفانه  آن 

ازماده   سمی اکسيد سرب استفاده می کنند که برای ظروف مصرفی غير مجاز است. 
برای خريد آثار سفاليه به چند نکته بايد توجه کنيم:

١- فرم و طراحی ( به خصوص برای اشيايی که با چرخ ساخته شده اند) که بايد تقارن 
کامل داشته باشند، دچار تابيدگی نباشند، ازايستايی  خوبی برخوردار باشند.

٢-پخت بدنه و لعاب بايد کامل باشد. به اين معنی که سفالينه بايد در زمان الزم با حرارت 
کافی پخته شده باشد (لب پرشدن ظروف يکی از نشانه های پخت ناکافی است.) از راههای 
ساده تشخيص اين مشکل آن است که زبان خود را به بخشی از زير سفالينه که بدون لعاب 
است بچسبانيم اگر زبانمان به سرعت به ظرف چسبد نشانه پخت کم است. هم چنين می 
توانيد با يک کليد به آرامی به ظرف تلنگری بزنيد در صورتيکه صدايی زنگ دار و با طنين 
ايجاد شد سفالينه پخت بهتری دارد و در صورتيکه صدای گنگ و بم بدهد عالوه بر پخت 

نامناسب  ممکن است شکستگی و يا ترک های ريز و مويی در ظرف باشد.

۱
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در حومه شاهرود، ناهيد ساده و فرتاش  فريبرز به روش چرخکاری و با استفاده از تکنيک 
کنده کاری بر روی گل به رنگ قرمز اخرايی و هم چنين لعابهای با ظاهر کهنه آثار جالبی 

توليد می کنند استحکام ظروف آنها بسيار خوب است.
در جنوب ايران - ميناب و بخشهايی از سيستان و بلوچستان ظروف مصرفی بسيار ساده 
و خوش فرمی نظير کوزه و خمره های کوچک با روش های بسيار ابتدايی و قديمی توليد 
می شوند که برخی از آنها را با نقوش ابتدايی نقطه و خط های ريز هم چون آثار هزاره اول 
تزئين می کنند. اين صنعتگران هم چنان به روش های قديمی خود وفادارند و آثار بسيار 

زيبايی دارند. جالب است بدانيم که تزئين اين آثار توسط خانم ها انجام می شود.
از هنرمندان بی نظير  سفال بانويی سالخورده بود به نام "خازتون" که در روستاهای اطراف 
سقز زندگی می کرد که چند سال پيش درگذشته است. آثار ابتدائی  وی که با دست و فی 
البداهه ساخته می شد، مجسمه هايی بوده از جانوران و حيوانات اساطيری و تخيلی که 
هر کدام حال و هوای خود را داشتند. شنيده ام بعد از وی عروسش شبيه به وی کار می 
کند  که قدرت تخليل و طراحی ذهنی عجيبی دارد. فيلم مستندی از اين خانواده توسط 

محمد علی سجادی ساخته شده که به آثار و زندگی آنان پرداخته.
هنرمندان و صنعتگران گمنام بسياری در سراسر ايران زندگی می کنند که اگر از آنها نامی 
نياوردم  به دليل عدم اطالع می باشد. جای دارد که خوانندگان اين مقاله در صورت داشتن 

اطالعاتی در اين زمينه با مجله پيک تماس حاصل نمايند.

                                              مجيد فدائيان - سن ديگو

        majfada@yahoo.com    عکسها از مجید فدائیان

٣- اگر سفالينه مصرفی نظير گلدان يا خمره می خريم بايد دقت کنيم داخل آن هم لعاب 
داشته باشد که آب از داخل نشت نکند.

٤- بخشهای اضافه و يا چسبانده شده نظير دسته ها و گوشواره ها کامال متصل باشند و 
دارای ترک نباشند.

٥- بر روی سطح لعاب گاهی سوراخهای ريز ايجاد می شود (Pin Holes) که تا چند دانه 
قابل قبول است. در صورتيکه تعداد آنها زياد باشد زيبايی ظاهری لعاب از بين ميرود.

٦- جديدا برخی از متقلبين به جای لعاب (که همان شيشه ذوب شده است) از رنگها و 
پوشش های روغنی استفاده می کنند که کال مردود است. برای تشخيص کافی است با 
ناخن بر روی بدنه ظرف خراش بدهيم در صورتيکه شياری ايجاد شد لعاب نخواهد بود 
و قابل استفاده نمی باشد. برخی از سفالگران (بيشتر در حجم و مجسمه) پس از ساخت 
اثر با کمک پوشش و واکس و رنگهای پاتينه بدنه خام را به بدنه پخته شده شبيه می 
کنند. هر چند به عنوان يک مجسمه می تواند اين آثار قابل قبول باشد. اما به عنوان يک 
اثر سفالينه نبايد تلقی شود چرا که فاقد استحکام الزم است و براحتی با کمی آب و نم 

از بين خواهد رفت.
٧- در مراکز فروش عتيقه تهران برخی آثار سفالينه ارايه ميشود ظاهری قديمی و کهنه 
دارند، اما نو و جديد هستند. برای تشخيص اين بخش نياز به کارشناس مجرب داريد و 
بهتر است تا مطمئن نشده ايد پولی پرداخت نکنيد. برای خروج برخی آثار که شبيه سازی  
کارهای قديمی هستند ممکن است در فرودگاه و گمرک دچار مشکل شويد. قبال با ميراث 

فرهنگی هماهنگ کنيد. 
متاسفانه  که  توليد می شد  آثار سفالينه  ايران  نقاط  اکثر  در  دور  نه چندان  در گذشته 
شاهرود،  يزد،  ميبد  تبريز،  همدان،  اللجين  نظير:  ايران  نقطه  چند  در  اند.  شده  تعطيل 
می  را  آخر  های  نفس  سفال  کارگاههای   ... و  گيالن  (سياهکل)  ميناب،  کرج،  سمنانف 
کشند. اکثر اين کارگاهها اسلوب و روش های قديمی را کنار گذارده اند و سعی در استفاده 

از طراحيهای جديد و نامناسب دارند.
به طور مثال در معروف ترين منطقه سفالگری ايران (اللجين همدان) به هيچ وجه کار 
اصيلی توليد نمی شود، اکثر ظروف شکننده و ناپايدار هستند و لعابها کدر و بزرگ و غير 
مجاز هستند. خوشبختانه در منطقه تبريز برادران قابچی به روش چرخکاری (با توجه به 
سن باالی ٨٠ سال آنها) هم چنان مشغول به کارند عمرشان دراز و سالمت باد. کارهايشان 
ميدهند.  پوشش  زيبايی  ايی  فيروزه  لعاب  با  را  کارهايشان  و  است  و خوب  دقيق  بسيار 
مراحل تهيه گل و لعاب در کار اين برادران کامال سنتی و به روش قديمی است. ديدن 
کارگاههای آنان بسيار جالب است. خانم تطهيری مقدم و شاگردانش نيز به همين روش و 

اسلوب کار می کنند و آثار آنها را در تهران می توانيد پيدا کنيد.
در منطقه گيالن هم چنان ظروفی به نام گمج (Gamaej) ساخته می شود،که بسيار 
ابتدايی و ضخيم هستند و با لعاب سبز آبی شبيه به رنگ خمره های ترشی قديمی هستند 

به دليل فرم ابتدايی آنها بسيار تزئينی هستند.
پيرمردی به نام عمو شکری در بين راه سياهکل به ديلمان کارگاهی داشت که به روش 
صدها سال پيش کار ميکرد به خصوص مجسمه های کوچک وی شاهکار بودند. اميدوارم 

هم چنان مشغول باشد.
در منطقه ميبد يزد چند کارگاه باقی مانده اند که بيشتر ظروف غذاخوری توليد می کنند 

که بيشتر شبيه به کارهای وارداتی از چين است تا ايرانی منتها با کيفيت بسيار پائين. 
در منطقه کرج چند کارگاه سفالگری وجود دارد که اکثرا اشياء تزئينی توليد می کنند. در 
بين آنها بهزاد اژدری عالوه بر دانش باالی فنی و تاريخی، با الهام از آثار قديمی طراحيهای 
جديدی ارائه می کند که بسيار ديدنی است. وی برگزيده چهار دوره بينال سفالگری بوده 

است.
در منطقه شاهرود شيرين و علی عليشاه زوجی هستند که به روش قالب همراه با نقاشی 
بر روی لعاب مات کار می کنند. جزو معدود کارگاههايی هستند که کاشيهای مناسبی 

بصورت تابلو می سازند.

٣- اگر سفالينه مصرفی نظير گلدان يا خمره می خريم بايد دقت کنيم داخل آن هم لعاب 
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زیر نظر مریم ایروانیان

نيست شوقی که زبان باز کنم  از چه بخوانم
من که منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم

چه بگويم سخن از شهد که زهر است بکامم
وای از مشت ستمگر که بکوبيده  دهانم

نيست غمخوار مرا در همه دنيا که بنازم
چه بگريم  چه بخندم  چه بميرم  چه بمانم

من و اين کنج اسارت  غم ناکامی و حسرت
که عبث زاده ام و مهر ببايد به دهانم

دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت
من پر بسته چه سازم که پريدن نتوانم

گر چه ديری است خموشم  نرود نغمه ز يادم
زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم

ياد آن روز گرامی که قفس را بشکافم
سر برون آرم از اين عزلت و مستانه بخوانم

من نه آن بيد ضعيفم که زهر باد بلرزم
دخت افغا نم و بر جاست که دايم به فغا نم

                                                          نادیا اجنمن، شاعر افغانی

چراغی از پس نیزار
تو آن پرنده رنگين آسمان بودی               

 که از ديار غريب آمدی به خانه من

چو موج باد که در پرده حرير افتد           
  طنين نام تو پيچيد در ترانه   من

پرت زنور گريزان صبح گلگون بود      
  تنت حرارت خورشيد و بوی باران داشت

نسيم بال تو عطرگل ار مغا نم کرد       
   که ره چو باد به گنجينه بهاران داشت

 
چو از تو مژده ديدار آفتاب شنيد             

   دلم طپيد و بخود وعده رهايی داد

چراغی از پس نيزار آسمان روييد           
  که آشيان مرا رنگ روشنايی داد

تو را شناختم ای مرغ بيشه های غريب
 ولی چه سود که چون پرتوی گذر کردی

چه شد که دير در اين آشيان نپاييدی  
چه شد که زود از اين آسمان سفر کردی

بگاه رفتنت ای ميهمان بی غم من            
   خموش ماندم و منقار زير پر بردم 

چو تاج کاج طاليی شد از طليعه صبح        
  پناه سوی درختان دورتربردم

غم گريز تو نازم که همچو شعله پاک      
    مرا در آتش سوزنده زيستن آموخت  

مالل دوريت ای پر کشيده از دل من  
        به من طريقه تنها گريستن آموخت

        
                                             نادر نادرپور
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نفس سوخته تاکستان
آه هيهات  که در اين برهوت

واندر اين سوخته دشت فرتوت
برگی و باری نيست

چه توانسوز کويری که در آن
از کران تا به کران

                     -حتی
                            دياری نيست

آری نيست
همتی هست اگر

                       با من و توست
تا در اين خشک کوير

از دل سنگ بر آريم آبی
کسی از غيب نخواهد آمد

در من و توست اگر مردی هست
با توام ای دلبند

سوی ابری که نخواهدآمد
و نخواهد باريد

چشم اميد مبند
آه 

- هيهات
               -چه وقت اين برهوت

بر سر هر تاکش
می نشيند ياقوت

                                                        حمید مصدق

سخنی با دوستداران شعر

دوسال است که "پيک" با استفاده از دريای بی کران و گنج بی پايان ادب پارسی 
می کوشد تا در هر شماره يک دسته گل دماغ پرور از خرمن عطر آگين شعرنثار 
صاحبدالن کند وعليرغم بضاعت اندک وعدم دسترسی به منابع وآثار متقدمين 
از شادی و  اين راه دل ما را سرشار  نويد توفيق در  آثار هنر مندان معاصر  ونيز 

سپاس می نمايد.

يار شاطر  اميد داريم که شايسته  تحسين استاد دکتر احسان  اين راه  ادامه  در 
از  همچنين  باشيم.  اند   داده  قرار  عنايت  مورد  خويش  نامه  گرامی  با  را  ما  که 
خوانندگان گرامی  دکتر عبد المهدی جهادی،  ايرج قاضيانی،  زهره رستگار،  ناديا 
انجمن و نيکتا عباس زاده که آثار و ديوان اشعار خود رابرای ما ارسال داشته اند 
سپاسگذاريم و از ساير دوستداران نيز تقاضا داريم با ارسال آثار و اظهار نظر های 

خويش ما را در پربار نمودن اين صفحه  ياری فرمايند.

خستگی
برلبه پرتگاه می نگريستم

ارتفاع گلهای ارغوانی وحشی را
با خارهای زهرآگين

که تن را می درند
وجان رامی آاليند
هوس انگيز بودی 
ای دشت ارغوانی

هرچند که عطر مرگ از تو بر ميخاست
بسترگلهای ياس ارزانی خوابهای سپيد باد

تو را می خواستم 
ای دشت ارغوانی

درازای راه چندانم فرسوده بود
که بستری می خواستم برای خفتن

هرچند که خواب مرگ باشد

گفتم که خواب باغ سپيدارها دروغ بود
افسوس!

درازای راه
غول بيابان

و نجوای مردمان بی ايمان
مقصد را دور می کند

چون به قصر های مجلل می رسی 
می گويی:

مگر آن چهار ديوار سياهپوش چه بيش از اين دارد؟
و اينگونه است

که کسی به خانه می رسد
وکسی را غولهای بيابان می دزدند

بر ارتفاع تو ايستاده ام
ای پرتگاه زيبای ارغوانی

ديوانه وار ازدرازای راه خسته ام
و به خواب باغ سپيدارها می انديشم

                                                              نیکتا عباس زاده
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مارچ ٢٠٠٧ در  ١٨ ماه يکشنبه روز در ايرانيان مدرسه نوروزی جشن نوزدهيمن
شد. برگزار Ann Tripp Jackson Auditorium, Dana Middle School زيبای سالن

زيبائی بسيار برنامه بود. بهترين جشنهای مدرسه از يکی شک بدون امسال جشن
 ٥٥٠ از بيش توجه که مورد بود شده ديده تهيه آموزان و دانش گردانندگان توسط

گرفت. قرار مشتاق تماشاچی
آموزان قديمی دانش ياری و شرکت امسال برنامه مثبت نکات از مهمترين يکی

شاگردان سابق تن از دو توسط امسال سرودها بود. برگزاری جشن مدرسه در
مديران همچنين تن اين دو اجرا شد. و رهبری روژان صدر دادخواه و نازلی مدرسه،

برنامه متفاوت قسمتهای روان مسئوليت اجرای و بودند امسال برنامه صحنه
خود توسط نيز زيبا بسيار رقص برآمدند. دو عهده آن از بخوبی که بود آنان بعهده

شدند. اجرا زيبائی بنحو گرديده بود که تنظيم رقص هنرجويان
سلمانزاده اميل و هيوند زاگرس شد. اهداء نيز آموزان دانش جوائز برنامه اين در
کردند. دريافت خود را باقرزاده جوائز مزين برندگان بورس ممتاز و آموزان دانش

سپس شد. توزيع نيز (Reading Olympics) کتابخوانی مسابقات برندگان جوائز
و بچه های خيابانی برای (Fundraising) گلريزان در آموزانی که دانش به

نوروز همه ساله برنامه شد. اهدا جوائزی بودند کرده جمع بيشترين مبلغ را محروم
کمک فرهنگی اهداف پيشبرد در که گروهی يا شخص به مراسمی طی مدرسه
جاللی سعيد آقای به امسال گردد. جشن نوروزی می تقديم اند نموده شايانی

و مجله پيک زيبای طراحی با سال است ايشان چندين شد. تقديم هنرمند گرافيست
ايرانی عرضه کرده جامعه به شايانی خدمات فرهنگی گوناگون و بروشورهای فالير ها

شد. قدردانی خدمات ايشان از لوح زيبائی تقديم با اند.
تکنوازئی  سرود، چندين نمايش، دو رنگارنگ، ٦ رقص شامل امسال هنری های برنامه

از زحمات که جاست به شدند اجرا ای کننده خيره هنرمندی با که موسيقی بود
بخشی در کنيم. سپاسگزاری نيز جنگينز کوين آقای و سليمی رانا صياد، بنفشه خانم

چند با همراه خورسنديان رويا خانم توسط که زيبائی بسيار سين هفت برنامه، از
مبلغی نتيجه آن گذاشته شد. حراج به مدرسه برای تامين بودجه ديگر جهت هديه
کسر  خوشبختانه و غذا بليط ازفروش درآمد همراه با که بود دالر ١٠,٠٠٠ حدود
پشتيبانان و والدين آنها و آموزان دانش تمام از کرد. را جبران جاری سال بودجه
برپائی در که شعبه دو هر مربيان و اوليا انجمن از سپاسگزاريم. نهايت بی مدرسه

در دوماه که عياری هنگامه از و داشتند کننده تعيين نقش جشن اين موفقيت آميز
رقص  ١٠٠ هنرجوی بيش از توانست العاده ای خارق تالش با از برنامه عيد قبل
نقش يادماندنی به و زيبا جشن اين برگزاری در که کسانی کليه از و کند ياری را

سپاسگزاريم. صميمانه داشتند
                                                         علی صدر



تیر  ۱۳۸۶ ۱۰۹  خرداد - ۱۵شماره

بچه موش
می کردند. گردش مزرعه در حياط مادرش با موش يک بچه روز يک نبود بود يکی يکی
ترسيد خيلی نديده بود خروس آنوقت تا که او افتاد. خروس به يک چشمش موش بچه
خيلی که اش پيداست قيافه است؟ از حيوانی چه اين ديگر گفت: مادرجان مادرش به و
من خيلی و ترسناکی دارد. رنگارنگ پرهای و عجيب چه نوک عصبانی است. بدجنس و

او می ترسم. از
ندارد. کاری ما و با است آرامی حيوان ندارد. او ترس خروس گفت: پسرم و خنديد مادرش

بترسی. از او که الزم نيست اصال
گربه وقت که هيچ او افتاد. خالی خط و گربه خوش به موش بچه جلوتر چشم قدم چند
چقدر آرام حيوان قشنگ و مهربانی، ببين. چه اين را شد و گفت: مادر خوشحال نديده بود
دوست شوم. او با که است بهتر گرمی دارد و بدن نرم خيلی که است معلوم وخنده روست.
شوند گفت پنهان تا می کشيد سبزه ها  پشت بچه موش را در که حالی در مادر موش
می کشته نه اگر فورا فرار کنی ديدی بايد او را هرجا اصلی ماست و دشمن گربه پسرم

باشی. توجه بی اخالق اطرافيانت به بخوری و قيافه را گول نبايد که شوی، يادت باشد

هم بخندیم با
اسم به است سگ يک کفشش کرد می فکر چون بودند برده تيمارستان به را ای ديوانه

"جک" بعد از چند روز
چطور سگت حال چطور است؟ حالت پسرجان سالم گفت: کرد و صدا را ديوانه دکتر 

است؟
است. کفش نيست، سگ که فهمم اين خوبم. منظورتان را نمی من داد: جواب ديوانه

اينجا از می توانی ای و شده خوب تو که است معلوم پسرم. خوشحالی گفت: آفرين با دکتر
گولش زديم! خوب "جک" بريم بزن گفت: ميرفت بيرون در از که حالی در بروی. ديوانه

**********                               
گاوم!" "من گفت: پسرش مدرسه معلم به و رفت مدرسه به مردی

زنيد؟ می که است حرفی اين چه داريد، قربان، اختيار ببخشيد گفت: معلم
گاو هم من حتما خوب گوئيد گوساله می من پسر شما به وقتی گاوم! من گفت: مرد

هستم!
***************                       

درد که نبود دندانی کشيديد، را که اين دندانی آقای دکتر، گفت: و کرد دکتر به رو مرد
کرد! می

ميرسيم. هم آن به کم کم جانم! ندارد اشکالی گفت: دکتر

Nasim Delavari is 13 years old and studies at 
Level 6. The following is the letter she sent to 
her teacher, Mrs. Ayari last December. 

Dear Hengameh

I want to thank you for all you have done. You have not only 
been a dance teacher to me, but you’ve been like a second 
mom and a best friend. You’ve taught me so much and disci-
plined me as well. I remember joining the class. I think I was 
in maybe 5th grade. I wasn’t feeling so sure about the danc-
ing and all that. However, I was wrong. I remember how you 
would yell at us around performance time. And how stressed 
out we’d all be. However, you always stuck in there and didn’t 
give up on us. Although there were many many times we drove 
you crazy, you put up with us and you were patient. You always 
made sure we’d give 100%. 

As I look back at the years I have been dancing at the Persian 
cultural Dance Academy, I get flashbacks. I remember the
red jumpsuits and how you’d spend hours fitting, altering, and
setting the costumes. I remember the hotel food and the 
rehearsals and all those hours of practice in your garage. I 
remember your store getting flooded and seeing you come
home late that night after cleaning up your store. You just 
sat there quietly in your garage and looked at us. You looked 
so tired and restless and I felt so bad. It seemed like every-
thing was falling apart and performance was right around the 
corner. I didn’t think we’d be able to pull through, but we all 
worked together and had an amazing performance. 

To be honest, sometimes, I thought it was too stressful and I 
just wanted to give it all up. I am glad I didn’t. It’s really paid 
off. I know so many dances now and I have improved so much. 
And I have to thank you for all you’ve done. (Oh, and Parnia as 
well. She really pushed us and made sure we were the best). 
I was pretty bummed this year when I heard that Banafsheh 
sayyad was going to be teaching. I know she’s very talented 
and all, but she’s not as close to us as you were. You treated 
us as if we were your children. You disciplined us yet loved 
so dearly at the same time. I really hope you come back next 
year because dance is not the same without you. 

When you came to visit us the day Banafsheh Sayyad was 
teaching, I swear to God, I started crying. Crying tears of 
happiness of course. It was hard to accept that you weren’t 
teaching, but just watching us. I remember the practices at 
your store. And how we were all sitting around, listening to 
the music, and thinking of a good choreography. We were like 
one big family. We spent more time at dance than at home 
with our real families and that’s why I say we were like one big 
family. We’d all be together for hours practicing non- stop. 
We all became friends. We all got to know each other. We all 
became comfortable with each other. 

The memories I have from dancing are ones that will last a 
lifetime. Dancing has taught me several life lessons. It has 
taught me not to give up and to keep on trying. I really hope 
you come back to teach, so we can make more memories!

I love you sooo much and thank you for everything you’ve done,
Nasim Delavari
P.S. Please come back soon!! 

----------------------------------------------------------------------
For the first time Performers of Persian Dance Academy 
participated at the New York annual Nowruz Parade.

ها! ! بچه ها بچه
گلزاده کننده: نسیم تهیه

سرگرمی 

Third Place:
David Ahmadian
Atoosa Emami
Ali Eshraghnia
Cyrus Framarzi
Sabah Fareedi
Nima Fariborzi
mona Fariborzi
Cyrus Farsoudi
Kaitlyn Ghassemi
Sahar Ghorbani
keeyan Irvije
Shadi Karbasi
meena Kaypour
Kimia Mahdavi
Arshan Ommid
Nikya Rafizadeh
Shayda Rahmani
Edvin Salmanzadeh
Emil Salmanzadeh
Ghazal Seyyedi
Bardia Soltani
Maria Vakili

Winners of Reading Olympics:
 
First Place:
Omid Azodi
Melody Azodi
Noushin Baradaran
Omid Ghazi
Afshar Hassani
Sadegh Rezayee
Seena Zabihi
------------------
Second Place:
Arman Arbab
Aria Asgharzadeh
Soroush Eidgahi
Kaumron Eidgahi
Arman Ghazi
Sevda Golshani
Ryan Hosseini
Aryana Kaypour
Arsam Mofidi
Veeda Movaghar

Armaan Naghdi
Asal Oskouilar
Amir Reza Paiam
Hosna Paiam
Aryana Pasargadi
Sina Rafizadeh
Keon Roshdieh
Elena Seyedi
Neema (K)
Nicki (K)

Dear Hengameh
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کتاب معرفی

ترالن
اثر: فریبا وفی   

١٣٨٢ اول چاپ نشر مرکزی  ناشر:

نويسنده موفق  است. اين ٤٦ ساله تبريزی نويسنده وفی فريبا اثر ترالن، رمان
و  شد سال رمان بهترين جايزه ١٣٨١ برنده سال در من" "پرنده کتاب انتشار با
١٩٩٦ و "  خنديم" می که "وقتی دو مجموعه داستان جمله از او کتابهای کليه
بر  وفی فريبا اطالعات رسيد. وسعت چاپ تجديد بارها به ١٩٩٦ عمق صحنه" در
پر می شود، عرضه جذاب قلمی با که را او آثار جامعه بر حاکم و سياست ادبيات

می سازد. و خواندنی بار
پس سالهای در که است زنانی نفس حديث که ترالن، کتاب در نويسنده روحيات
است. آورند، متبلور می روی خشن های محيط به خانواده فقر به دليل انقالب از

شده است.  نوشته شخص اول روايت به ١٩٢ صفحه که در "ترالن" کتابی است
خانواده (رعنا) و دوستش از گويد و می خانواده اش و خودش نخست از ترالن
قبل و روز حاکم مجذوب سياست هستند، آموز که دانش هنگامی دو هر که او
می پخش و نويسند نامه می شب دارند و مدرسه فعاليتهای مخفی در از انقالب،
تحصيل خود به کنند يا پيدا کار توانند نمی شوند. می سوء سابقه دارای کنند و
پدر وساطت با و شوند می قبول پليس کنکور امتحان در رعنا و ترالن دهند. ادامه
می مخفی آشنايان توسط آنها سياسی پرونده است، ای بازنشسته ارتشی که رعنا
عبور کرده بسالمتی اسالمی جمهوری گزينش خوان هفت از بار اين آن دو شود و

آيند. می به تهران پاسبانی" "مدرسه ترالن بقول در شرکت برای و
خويش هستند. خانواده يا کوچک جامعه های بيماری نماد رعنا، و ترالن خانواده
می صدا ساندرز بابی را او است کتابخوان  و روشنفکر  که ترالن بزرگتر برادر
و پدر اند جامعه تبار همان کوچک از برادر خواهر و ستم و تحت زنی کند. مادر
موضع خود ميرود، ايران شاه از که روزی در گريه کردن با ساالر، مرد و خسيس
است. بدوش خانه شهرها در و کرده را ترک خانه بزرگ برادر دهد. می نشان را

را شدن وی پاسبان از قفس خانه گريز و آرزوی نويسنده شدن است در ترالن
داند. مالی می لحاظ چه از استقالل و لحاظ از چه آرزو به اين رسيدن برای راهی
بعد "اول بخوان شناساند: می سطور به خواننده البالی را خود ترالن نويسنده يا
ديدگاه اين پليس به مدرسه جمعی زندگی در ترالن بنويس". و بعد کن زندگی

رسد. می
ترالن رعنا و برای دهنده، آزار و گير سخت و فقير هرچند خانواده، کندن از دل
رعنا اما است تنها خويش دل در ترالن مهاجرت است. نوعی، و به بسيار دشوار
ناتنی اوست. خاله پسر که بسته دل شان سياسی مواضع استاد و رضا دوست به
دلخوش را رعنا اش اما انديشه آيد، نمی ترمينال او به با وداع برای رضا گرچه

دارد. می
مهارت با ترالن است. پليس دختران آموزشگاه  تهران در مرکزی ساختمان
و چادر و  سربازی شلوار سياه،  پوتين شدن پاسبان برای  را دختران ملزومات 
ساختمان در دختران و مضطرب شکل بی توده می کشد. تصوير به – سياه مقنعه
آورد. می او بياد  را انقالب تظاهرات در امنی نا و کند  می مرکزی مضطربش
به خواننده تا کشور است، يا از خانواده بزرگتر تصوير جامعه مرکزی ساختمان
جاسوس آنها و نگهبان خاردار و سيم و ديوار ببرد. ايران پی امروز و هوای حال
خشک و انضباط گيری، جز سخت ساختمان درون می کند. جدا آزاد دنيای را از

جنايت) خبری نيست. – شناسی سم – (اسلحه شکن و دروس انسان خالی
نو سال شیرینیهای خوشمزه  با انواع لی لی قنادی

باشد عزیز می هموطنان خدمت شما در

Saeed Jalali
Cross-Out
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شب هنرهای ايرانی 
در موزه هنر سن ديگو

١٥ جون ٢٠٠٧
برنامه ای از کانون فرهنگی ايرانيان و 

انجمن هنرهای آسيائی وابسته به موزه هنر سن ديگو

برای اولين بار در تاريخ سن ديگو دو مجموعه از هنر، ادبيات 
و فرهنگ ايران در موزه هنر شهر سن ديگو به معرض نمايش 
گذارده می شود. جهت تماشای مجموعه اشعار مصور خمسه 
نظامی که از ١٦ جون افتتاح می شود، در شب قبل از افتتاح 
در جشن موزه که با غذاهای ايرانی و موسيقی همراه خواهد 

بود شرکت کنيد.

ساعت ٧ بعد از ظهر: پذیرایی و بازدید از 
منایشگاه هنرهای ایران

ساعت ٨ بعد از ظهر: برنامه موسیقی به 
سرپرستی استاد حسین عمومی با همراهی 

کورش تقوی و مهرداد اعرابی . 

Khamseh of Nezami
June 15, 2007

درآمد اين برنامه به حفظ 
و بازسازی نقاشی ها و 

کاشيکاريها، هنر آالت فلزی، 
منسوجات و همچنين ترجمه 

خط نوشته های فارسی در 
موزه هنرسن ديگو کمک 
خواهد شد و ادامه عرضه 
هنرهای ايرانی را در موزه 

ضمانت خواهد کرد.

شب هنرهای ايرانی 
Khamseh of Nezami
June 15, 2007
Khamseh of Nezami
June 15, 2007
Khamseh of Nezami

بهای بليط: ١٠٠ دالر
٧٥ دالر برای اعضای موزه و اعضای 

کانون فرهنگی ايرانيان
١٢٥ دالر در شب برنامه

بليط  خريد  با  توانيد  می  همچنان  شما 
بهای  به  را  هنر  موزه  در  عضويت  يکسال 
 ٤٥ اصلی  (قيمت  کنيد  دريافت  دالر   ٢٥
دالر) يا عضويت فعلی خود را ارتقاء دهيد. 

برای اطالعات بيشتر با خانم
Keri Garas

تماس   ١٩٣٧-٦٩٦-٦١٩ تلفن  شماره  با 
حاصل کنيد.

برای تهيه بليط با کارت اعتباری می توانيد 
 Ticket Master با

٨٤٩٧-٢٢٠-٦١٩ تماس بگيريد( که شامل 
سرويس شارژ خواهد شد) 

 و يا با دفترکانون فرهنگی ايرانيان 
 ٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨

 و يا موزه هنر سن ديگو ١٩٦٩-٦٩٦- ٦١٩ 
تماس بگيريد.

 A Night of 
Persian Art for All the Senses
at the San Diego Museum of Art

The Persian Cultural Center and 
the San Diego Museum of Art's Asian Arts Council present: 

برای اولين بار در تاريخ سن ديگو
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May

ايرانيان فرهنگی انتخابات کانون و ساالنه نشست
مدرسه ايرانيان شعبه اول در ٢٠ می ٢٠٠٧ يکشنبه

Standley Middle School
ظهر از بعد ١:٣٠ تا ٣:٣٠ ساعت از

سینمائی انقالب یک ایران: فیلم منایش
در ظهر از بعد ٢٠ می ٢٠٠٧ ساعت ٦:٣٠ يکشنبه

UCSD Price Center Theater
و ایرانیان فرهنگی کانون از ای برنامه

دیگو سن هنر موزه به وابسته آسیائی هنرهای اجنمن
٧ بعد از ظهر  ١٥ جون ٢٠٠٧ساعت جمعه

پارک هنر سن ديگو در بلبوا موزه در

 Hafez Modirzadeh’s concert ایرانی  کنسرت جاز
ظهر از بعد ٨ ٢٩ جون ٢٠٠٧ساعت جمعه

The Neurosciences Institute

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

کانون فرهنگی دفتر محل در تقوی کورش نظر زير سه تار کالس
٦٣٨٩-٧١٧-٨٥٨ تماس تلفن

۸۵۸-۶۵۳-۰۳۳۶ دیگو سن ایرانیان مدرسه
اول شعبه ايرانيان مدرسه

١/٥ تا ٣/٥ بعد از ظهر  يکشنبه Standley Middle School روزهای
پيشرفته. و - ميانه سه مرحله ابتدائی سنين در فارسی:برای تمام آموزش

سال است. ٤/٥ از کودکان پذيرش سن حداقل
٣/٥ تا ٤/٥ بعد از ظهر  ساعت از نقاشی و تئاتر رقص، برنامه: فوق کالسهای

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

پيشرفته و ابتدائی-ميانه مرحله سه در نوجوانان و کودکان برای فارسی آموزش

مدرسه ایرانیان حتصیلی سال پایان جشن
جون ١١ شنبه

مدرسه اول شعبه در
Standley Middle School 

ملی های رقص آکادمی

ايرانيان در محل مدرسه رقص کالسهای
ازظهر  ١/٥ تا ٤/٥ بعد ساعت از يکشنبه

موسيقی و شعر گراميداشت
يارسان) گروه کنسرت موسيقی و با اجرای همراه شعرخوانی )

در ظهر از بعد ساعت ٧:٣٠ ١٢ می شنبه
Forum Hall at UTC

٦٠٠٨-٢٤٣-٨٥٨ شماره تماس
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مهتاب نور زیر
رضا خبازيان از:

عاجلی فکر بايد اند که جدی بسيار آنها از بعضی دارم. مشغله هزارو يک است. شب جمعه
چيز هيچ به ئی دقيقه چند که ميگردم راهی بدنبال ندارم. حوصله زياد کرد. برايشان
خرج بدون را ها برنامه به اتفاق چون اکثريت قريب خوبی است بهانه تلويزيون نينديشم.
برای شايسته دختر دارند کنم. می روشن را آن کرد. تماشا ميتوان ئی انديشه هيچ کردن
فکری انرژی هيچ بدون که است ئی برنامه شود. نمی بهتر اين از کنند. می انتخاب آمريکا
برای کشور مخلتف های ايالت روی جوان از يک زيبا پنجاه و کرد. دنبال را آن ميتوان
مشقات بايد عنوان اين کسب مشغولند. برای سخت مبارزه ئی به ترين شايسته مقام کسب
های لباس با دادن جوالن پاشنه بلند، های کفش با راه رفتن مثال کنند, تحمل را زيادی
بايد را مشقات اين همه شنا. های لباس پوشيدن با آلود رقص حرکات انجام و شب بلند

بسيار  قاضی Kodak Theatre چند زيبای سالن تماشاچی نفر هزار سه چشم برابر در
شود. می کباب دلش آدم کنند. اجرا تلويزيون های صفحه تماشاچی ميليونها و گير سخت
کشند می آب ها چاه از سطل با دارند يا که االن زيبائی جوان دختران به فکر ميکنم خود با
دردهای و زخمها درمان به محروم جهان بسيار نقاط يا در ميدوشند شير ها طويله در يا
از سرپرستی خود و پدر فرسوده مادر و از يا سرگرم پرستاری  ديگر مشغولند انسانهای
اعتالء انسانی در راه و خانه ها ها کتابخانه در يا و درشت خويشند برادران ريز و خواهران

مشغولند. مطالعه به خويش
زيبا اين شباهت يکی از نينديشم. چيز هيچ به و کنم تماشا را قرار بود برنامه بگذريم،

ناخواسته و می کند ترغيب ادامه تماشا به مرا ديگو شهر سن در از عزيزانم يکی با رويان
عالقمند ميسازد. سرنوشت وی به نيز مرا

در  جمع شکست خوردگان به و ٤٦ نفر ميشوند انتخاب ١٠ نفر و سپس ٥ نفر باالخره
يک نفر  به سئواالتی بشود تا نفر ٥ اين از بايد پيوندند. حاال می حياتی (!) اين مسابقه

 ٥ اين بين من نيز در عالقه مورد فرد خوشبخانه گيرد. تعلق پيروزی تاج آنان اين از
برای ما را اين تاج وی کنم که می آرزو و پرم می پائين باال و دارم هم من است و نفر
پاسخ سئوال يک کانديد به هر و ميشوند مطرح يک به يک سئواالت بياورد. ارمغان به
سئوال ميشود. مطرح سئوال مشکل ترين و من مهمترين عالقه مورد فرد از گويد. می

را در چيزی چه باشيد داشته اختيار در را جهان های قدرت اگر تمام اينست:
به  می آيد. در پرواز به سئوال با اين کنيد؟ فکرم می اعالم ممنوع جهان انسانی

زيست، محيط کنم. آلودگی مرور می را آنان از می انديشم. ليستی بشری معضل مسائل
جهانی، فقر، بهداشت و گرسنگی اتمی، سالحهای از استفاده حرارت جو، درجه رفتن باال
از کدام هر مهمی است که سئوال به راستی و ... انسانی های اجتماعی، قتل عام عدالت
بقيه زدن، به شور ميکند شروع دلم سازد. مطرح جواب بعنوان را ميتواند فوق تيترهای
از آنهم و ميشود مطرح عظمت اين مرتبه سئوالی با يک بودند. شخصی خيلی سئواالت
زند می وی لبخندی است. مهم روز از مسائل وی کداميک جواب عالقه من، فرد مورد

های تلفن استفاده از داشتم در اختيار را های جهان قدرت تمام اگر ميدهد که جواب و
ممنوع می ساختم. رانندگی را در حال دستی

آيا جهان انسانی کند. ميخکوبم می مردم زدنهای و دست هورا می زند، صدای خشکم
ديدن به ئی عالقه ديگر بايد بپيمايد؟ را زيادی خوشبختی راه و بهروزی برای رسيدن به
نور به پنجره می روم. کنار کنم. می خاموش را تلويزيون بينم. نمی برنامه در خود ادامه

گويد: می که فرخزاد می افتم فروغ ميشوم. به ياد خيره مهتاب
ميروم ايوان به

کشم می شب ئی شيشه پوست به را دستم
کرد نخواهد معرفی آفتاب به مرا کسی ديگر

برد نخواهد ها گنجشک ميهمانی به مرا کسی دگير
می گويد که ديگر يا جای و

زندانی صدای ای آه
هرگز تو ياس شکوه آيا

منفور شب اين سوی هيچ از
زد؟ نخواهد نور سوی به نقبی

به گذارد. نمی آرامم جواب و سئوال اين فکر نشينم. می سکوت در لحظه چند برميگردم.
انسانهائی به و است شده تر و فشرده تر کوچک که امروز انسانی جهان به انديشم. می خود

فانتزی و جهانی  به محدود و شوند اسير سادگی به توانند می مهربان قلب های با که 
زيبای خانم دختر راه ميرسد. از آرام دارد روز دنيا در نقطه ديگری در حتما واقعی. غير
شهر برای ارسال به مخصوص های ظرف در را آنها و است دوشيده روستائی شيرها را
ناشناس مرهم مريضی زخمهای دارد روی محبت و با مهر ديگری دختر است. آماده کرده
می انديشد. خورده است ساعت قبل چند که های شالقی سوزش ضربه به زنی ميگذارد.
نگاه است کتابخانه نمايان شيشه و به مهتاب که از ميدارد بر از کتاب سر خانمی دختر
می داشت خواهد جهان ارزانی به بعنوان يک مادر وی روشنی که فردای به و ميکند
کوشش کار و امروز مزد که را نانی بسته است تا منتظر اتوبوس ايستگاه در انديشد. مردی
قيمت به شده است بنزين مات پمپ در ديگری مرد خانه برساند. زودتر به هست اش
شدن آب خطر غصه کوچکی از گروه می پردازد. اش ماشين برای پرکردن دارد که گزافی
فرزندان فردای نگران بهاری، مهتاب  نور زير در برد. زنی نمی خوابشان قطب های يخ
ميدهد عبور مرز يک خاردار سيمهای از را فرزندانش بسيار مشقت با پدری است. خويش

و ...... آورند ديگری فراهم بوم و مرز را در خود نان روزمره تا
بنمايم. عاجلی فکر برايشان بايد و اند بسيار جدی آنان از بعضی دارم. مشغله چقدر که آه
های به مشغله که کنم می را متمرکز انرژيم دارم تمام ام. شده شب ميخکوب سکوت در

شنوم  می ذهن در سالنKodak را عظيم هياهوی ها و زدن صدای دست که برگردم خود
ريزد می شوق اشک زيبائی جوان خانم دختر اند. کرده نزديک انفجار نقطه به را سالن که
با را مهتاب نور نشستگان زير و تمام و مرا می نهد بر سر افتخار را با زيبائی ملکه تاج و

می گذارد که: اين سئوال تنها
ممنوع اعالم می زمين کره را روی چيزی چه جهان بوديد های قدرت صاحب تمام اگر

کرديد؟
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١٦ ادامه از صفحه
کتاب معرفی

بهرکاری و آيد می او ديدن به و دائم در تهران ساکن شده فهمد، می را او که بزرگتر برادر
داستانش در که آورد خبر می برايش کند. کمرنگ را يکنواختی حاکم تا زند دست می

کند. اميدوار می و و او را خوشحال شده چاپ مجله فرهنگی يک
اما کند، مسلحانه مبارزه خواهد می رعنا يکديگرند. عقايد مخالف قطب دو رعنا و ترالن
ببرند. را باال طبقاتی مردم توانند آگاهی می برداشتن اسلحه که بجای عقيده دارد ترالن

نوشتن. با

شود. می شروع مرکزی ساختمان يا آموزشگاه  يا تبعيدگاه  ترسيم با کتاب دوم فصل
که ترسناک و چاق و خشن فرمانده فرسای نظامی و طاقت های تمرين سخت، انضباط
است. پيدا فقط چشمهايش گيرد که رو می هميشه چنان می ترساند و را آنها هم اسمش
ترالن هستند. ساختمانها کار ارشد محافظه دخترهای است و سالن پنج دارای آموزشگاه
وسيع او ديد معيار سنجد. می را رفتارها کند و می بندی دسته زادگاهشان روی از را همه
سياستی تقابل سياست داخلی و فراگيری اين و گيرد می فرا و مملکت را همه ملک و است

رساند. اوج می به را اند، کتاب آموخته امثال او و رضا جوانی از در ترالن و رعنا که
رعنای آموزشگاه رضا، خارج از و در داخل می زنند. زه های سياسی گروه همه سر سرانجام
شنوست ازدواج حرف و زيبا عوض در و مغز تهی که او خواهر با و گذارد می را کنار آگاه
خانواده و رود می خود براه متعفن جوئی همچنان ابتذال است. گيج مبارز رعنای کند. می
سر آن دو سياسی های پرونده گرچه کنند. می تکرار را ابتذال قرنها روند ترالن و رعنا
اما گيرند. می فرمانده قرار غضب خانم مورد جرم کتابخوانی به دو و آن شوند می رو بزنگاه

آغاز می کند. را نوشتن کرده زندگی و ترالن که خوانده
هفت ساعت در ماه هر دوشنبه دومين در را عزيزان همه مقدم کتاب دوستداران انجمن

دارد. می گرامی چت & چای در ازظهر بعد
سايت به لطفا بيشتر برای اطالعات

http://www.chaiandchat.com
فرمائيد. مراجعه
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با توجه به همبستگی وپيوستگی هميشگی خوشنويسی با نگارگری، تذهيب وگل پرنده 
و  پردازد  احمری) می  استاد  با کمک   ) ها  اين شاخه  تجربه  و  به مطالعه  پروين  ايرانی، 
شخصا  آرايش خطهای خود را انجام ميدهد. هم چنين پروين مجموعه ايی از عقدنامه ها 
و شجره نامه ها را به شيوه قديمی طراحی و اجرا کرده است که مورد توجه ايرانيان مقيم 

آمريکا قرار گرفته است.
های  روش  و  اصول  به  توجه  هنرهای سنتی  آموزش  و  يادگيری  در  است  معتقد  پروين 
قديمی گام اول است و پس از تجربه کافی با احتياط می توان رو به نو آوری آورد که در 

محدوده هنرهای سنتی بسيار سخت و شکننده است.

 ٢٦ و  شخصی  نمايشگاه   ٧ هنرها  ديگر  و  خوشنويسی  زمينه  در  پروين  تالش  حاصل 
نمايشگاه گروهی می باشد. هم چنين چندين بار برگزيده نمايشگاهها و فستيوال ها در 
ايران و ديگر کشورها بوده است. بخشی از آثار وی در موزه هنرهای معاصر، موزه صنايع 

دستی ايران و مرکز ايرانشناسی خريداری و نگهداری می شود.
زمينه  در  که  عملی  و  فکری  زمينه  پيش  به  توجه  با  پيش  سال   ١٠ حدود  از  پروين 
با  و  پرداخت  ايران  شرقی  و  خراسانی  کوفی  روی خطوط  بر  کار  به  داشت  خوشنويسی 
استفاده از خصوصيات و شکل کلمات در خط کوفی و دفرماسيون آنها آثار جديدی را در 
زمينه نقاشی خط بوجود آورد که بسيار نو و جديد بودند. در حقيقت در اين دسته از آثار 
پروين عبور از سنت به فضاهای مدرن را به خوبی می توان دريافت. با همان المانها و نشانه 
های گذشته فضاهای جديد و مدرنی را خلق می کند. اين آثار مورد توجه گروهی محقق 
سوئيسی در زمينه خوشنويسی در منطقه خاورميانه قرار می گيرد که نام وی را به عنوان 
هنرمند برتر زن ايرانی در اين کتاب به ثبت ميرساند. در پی آن نمايشگاههای بسياری را 
در سوئد، آلمان، کانادا، نروژ، دبی،عمان، چين .... تشکيل ميدهد. تمامی اين نمايشگاهها با 

تالش فردی خودش و خارج از سيستم دولتی بوده است.

٢٦ و  شخصی  نمايشگاه   ٧ هنرها  ديگر  و  خوشنويسی  زمينه  در  پروين  تالش  حاصل 

مصاحبه با
پروین حیدری نسب

مقدمه:
معرفی هنرهای ايرانی، توجه و حمايت از هنرمندان ايرانی به خصوص ساکن شهر سن 
ديگو يکی از اهداف هميشگی مجله پيک می باشد که نمونه هايی در شماره های پيشين 
به چاپ رسيده. اين بار با توجه به حضور خانم پروين حيدری نسب در شهر سن ديگو که 
از هنرمندان بنام و مطرح در زمينه خوشنويسی و نقاشی خط می باشند, مصاحبه ايی را با 
ايشان ترتيب داديم. برخالف روحيه آرام پروين، زندگی پر از تالش وی و تجربيات فراوانش 
در حوزه های مرتبط با خوشنويسی، مصاحبه را تبديل به گپ و گفتگويی چند ساعته کرد. 

بهتر ديديم گزيده ايی از اين گفتگو را به چاپ برسانيم.

زمينه  در  هنری  و  شخصی  توانائيهای  دليل  به  که  تهران  متولد  نسب  حيدری  پروين 
خوشنويسی و هنرهای ايرانی موفق به کسب اجازه اقامت از دولت آمريکا شده و در حال 

حاضر حدود ٢ سال است که ساکن شهر سن ديگو می باشد.
پروين همراه با تحصيل (ليسانس مترجمی زبان) به دليل عالقه و شوق درونی در سال 
١٣٥٩ خورشيدی خوشنويسی سنتی و کالسيک ايرانی يعنی خط نستعليق را در کالسهای 
آزاد خوشنويسی در موزه نگارستان* شروع می کند. آغاز خوشی که با استادی برجسته هم 
چون مرحوم رضا مافی همراه بود. هر چند به دليل درگذشت وی کوتاه بود اما از همان 

زمان کم پروين خاطرات و تجربيات بسياری با خود دارد.
برای ادامه راه وی به مدرسه خوشنويسی ( انجمن خوشنويسان ايران) ميرود و در سال 
١٣٦٢ با کسب مدرک ممتاز از اين مدرسه فارغ التحصيل می شود.  در اين مدرسه زير نظر 
استاد نظام العلماء، استاد اخوين و استاد مشعشعی خط نستعليق و شکسته را فرا گرفت. 
پروين هم چنين از استاد علی اکبر کاوه که در سن کهنسالی بود و از آخرين حلقه های 

مرتبط باخوشنويسی دوره قاجار به شمار ميرفت، بسيار آموخت که بسيار هم موثر بود.
در مجموع با تالش فراوان در ميان جو مرد ساالرانه هنر خوشنويسی که از گذشته کمتر 
زنی به آن راه داشت در سال ١٣٦٣ به عنوان اولين زن اجازه تدريس و آموزش را کسب 
کرد و تا سال ٨٣ شاگردان بسياری را آموزش داد. شيوه آموزش سنتی خوشنويسی هم 
چنان مبتنی بر روش آموزش فردی و سيستم استاد به شاگرد است که از گذشته دور 
به همين روش آموزش ميداده اند. استاد از کلمات ساده تا ترکيبات پيچيده را سرمشق 
ميدهد و شاگرد با تکرار و تمرين مشق می کند و هر بار استاد تصحيح می کند و درسی 

جديد می دهد تا روزی که شاگرد به مهارت الزم برسد.
پروين همراه با اين آموزشها، با مطالعات شخصی، ديدن موزه ها و مجموعه های شخصی، 

جمع آوری خطوط قديمی به دانش و تجربه خود می افزايد و می گويد:
" شايد بتوان گفت بخشی از هويت هنر ايرانی را در تقابل با هنر غرب در خوشنويسی می 
توان يافت. اصوال در مشرق زمين نگاهی متفاوت به خوشنويسی برقرار است که عالوه بر 
انتقال پيام و مطلب خوشنويس شرقی چه در ژاپن، چين و يا ايران به دنبال ارزش فراتر از 
شکل کلمه است که راز زيبا شناسانه ايی را با خود دارد در حقيقت شکلی از هنر قدسی و 
عارفانه است. اين ويژه گی به هيچ وجه در خوشنويسی غربی وجود نداشته و ندارد. و راهی 

است که هنرمند امروز می تواند هويت ايرانی و شرقی خود را به نمايش بگذارد."

 با کسب مدرک ممتاز از اين مدرسه فارغ التحصيل می شود.  در اين مدرسه زير نظر  با کسب مدرک ممتاز از اين مدرسه فارغ التحصيل می شود.  در اين مدرسه زير نظر 
استاد نظام العلماء، استاد اخوين و استاد مشعشعی خط نستعليق و شکسته را فرا گرفت. استاد نظام العلماء، استاد اخوين و استاد مشعشعی خط نستعليق و شکسته را فرا گرفت. 
پروين هم چنين از استاد علی اکبر کاوه که در سن کهنسالی بود و از آخرين حلقه های پروين هم چنين از استاد علی اکبر کاوه که در سن کهنسالی بود و از آخرين حلقه های 

مرتبط باخوشنويسی دوره قاجار به شمار ميرفت، بسيار آموخت که بسيار هم موثر بود.
در مجموع با تالش فراوان در ميان جو مرد ساالرانه هنر خوشنويسی که از گذشته کمتر در مجموع با تالش فراوان در ميان جو مرد ساالرانه هنر خوشنويسی که از گذشته کمتر 
 به عنوان اولين زن اجازه تدريس و آموزش را کسب  به عنوان اولين زن اجازه تدريس و آموزش را کسب 
 شاگردان بسياری را آموزش داد. شيوه آموزش سنتی خوشنويسی هم  شاگردان بسياری را آموزش داد. شيوه آموزش سنتی خوشنويسی هم 
چنان مبتنی بر روش آموزش فردی و سيستم استاد به شاگرد است که از گذشته دور 
به همين روش آموزش ميداده اند. استاد از کلمات ساده تا ترکيبات پيچيده را سرمشق 
ميدهد و شاگرد با تکرار و تمرين مشق می کند و هر بار استاد تصحيح می کند و درسی 

پروين همراه با اين آموزشها، با مطالعات شخصی، ديدن موزه ها و مجموعه های شخصی، 

" شايد بتوان گفت بخشی از هويت هنر ايرانی را در تقابل با هنر غرب در خوشنويسی می 
توان يافت. اصوال در مشرق زمين نگاهی متفاوت به خوشنويسی برقرار است که عالوه بر 
انتقال پيام و مطلب خوشنويس شرقی چه در ژاپن، چين و يا ايران به دنبال ارزش فراتر از 
شکل کلمه است که راز زيبا شناسانه ايی را با خود دارد در حقيقت شکلی از هنر قدسی و 
عارفانه است. اين ويژه گی به هيچ وجه در خوشنويسی غربی وجود نداشته و ندارد. و راهی 
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فعاليتهای پروين در زمينه سراميک و سفال را می توان به دو بخش دسته بندی کرد: 
- تحقيق و تجربه بر روی تاريخ سفالگری ايران و بازسازی آثار مشابه قديمی  به خصوص با 

لعاب زرين فام.
- مجموعه کاشيها، بشقابها ... که حال و هوای قديم اما با طراحی های جديد خودش انجام 

شده، بسيار جالب است. 
در کتاب Art of Living که در سال آينده  توسط يونسکو در اسپانيا به چاپ ميرسد بخشی 
به پروين اختصاص دارد. در اين کتاب هنرمندان، نويسندگان شاخص و برجسته طرز تلقی و 

نظر خود را از زندگی بيان می کنند.
هم چنين پروين در شهر سن ديگو مشغول کار بر روی مجموعه ايی تازه از طراحيهايش می 

باشد که با نقره و طال کار می شود.
آخرين اثر پروين مجموعه ايی نقاشی بر روی ديوار و سقف خانه ايی در منطقه الهويا است که 
به سفارش صاحبخانه و به شيوه دوره صفويه و قاجاريه انجام داده است. به اين شکل و وسعت 

در سالهای اخيرکاری انجام نشده است.
پروين حيدری نسب نمونه موفقی از زن ايرانی است که عالوه بر فعاليتهای هنری فعاالنه در 
فعاليتهای اجتماعی شرکت می کند و عالقمند به فعاليتهای گروهی است و به عنوان يک معلم 
هميشه در پی انتقال تجربياتش است تا در حفظ و نگهداری هنر و هويت ايرانی موثر باشد. 
آرشيو غنی وی عالوه بر آثار خودش، مجموعه ايی از آثار قديم ايران را در زمينه های مختلف 
هنری جمع آوری کرده که در معرفی هنرهای ايرانی به همراه اطالعات شخصی وی می تواند 

بسيار مفيد باشد.هم چنين مجموعه آثار پروين را در سايت شخصی وی بنام  
.www.shamseh.com می توان ديد.    

* موزه نگارستان امروزه وجود ندارد و آثار آن که مربوط به دوره قاجار و زنديه بود در بين موزه 
های ديگر  پراکنده گشته.

*Die meisterschreiber/
contemporary Caltigraphy
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... دیگو سن در مرتبه اولین برای
اشعار مصور از خمسه نظامی

   
تا ٤ نوامبر ٢٠٠٧ ١٦ جون از ديگو، سن هنر موزه در نمايش

بار اولين سن ديگو، برای موزه هنر و ايرانيان همکاری کانون فرهنگی  ادامه در
اند کشيده تصوير به را نظامی خمسه از بخشهائی که را هائی نقاشی از تعدادی
آثار ديگر و آثار اين مراسمی در طی همين رابطه در شود. می گذاشته نمايش به

١٥ ماه جون  جمعه در برنامه اين می شوند نمايش گذاشته پيش به موزه ايرانی
آمده  پيک شماره همين در برنامه اين آگهی شود می برگزار موزه محل ٢٠٠٧ در

است.
نقاشی خاطر اين به فقط نظامی هستند خمسه برگرفته از که نقاشيهائی از برخی
که چرا  دهند  جلوه ممتاز و نخبه را نقاشی  صاحب های خانواده که اند  شده 
و هنرشناسی نشان کمال ايران کالسيک ادبيات آثار بزرگترين از يکی با آشنائی

اند  شده ساخته ميالدی ١٥ تا ٢٠ قرنهای در فاصله اين نقاشی ها که است. بوده
"راف و کلکسيون از است کرده تازگی تهيه که به آثاری بينی" "ادوين از کلکسيون
فرهنگهای در نظامی خمسه چگونه اشعار که نشانگر آنند و هستند بنکايم" کاترين

اند. درآمده نقش های متفاوت به شکل با و مختلف

٥٣٥-٥٩٩ گنجوی نظامی ايرانی، شهير شاعر
 ٥٣٥ سال در قوی احتمال به نظامی به متخلص مويد بن ذکی بن يوسف بن الياس
محبوبش زن اسم نخستين کرد"، "رئيسه مادرش است بدنيا آمده گنجه شهر در
پس است. بوده "محمد" داشته همين زن از فردی که به منحصر پسر اسم "آفاق"،
که ظاهرا آورده در ديگری به عقد از مرگ پس ديگر را يکی زن دو مرگ آفاق از
عمر کسری و سه سال، شصت اند. نگرفته را اولش زن قلب او جای در هيچکدام
انشاهان شرو و موصل آذربايجان و اتابکان حکومت با دوران زندگيش دوران کرده،
بيت هزار سی قريب گذرانده، انزوا و رياضت و تحصيل به را عمر تمام بوده مقارن
هفت و مجنون، ليلی شيرين، خسرو االسرار، مخزن اسامی مثنوی به دفتر پنج در
مثنوی دفاتر از مانده هر يک بيادگار او از مثنوی غير و يک دفتر اسکندرنامه پيکر،

شهر  ٥٩٩ در سال در حدود الذکر اهداء کرده، از امرای سابق به اميری را خود
است. شده مدفون شهر همان در و گفته زندگی بدرود گنجه

۲۷

---------------------------------------------------------------
ای ايجاد کند بهانه نظامی، خمسه مربوط به های نقاشی شايد گشايش نماشگاه
بسيار سادگی از گذشته نظامی مراجعه کنيم. اشعار نامدار شاعر اين آثار به که
پيشتاز را نظامی اشعار در موجود رمانتيسم بسياری اند. العاده خارق ايجاز نظر از
يکی اغراق آمده بدون اينجا در شعری قطعه دانند. می کالسيک اروپا رمانتيسم

است. فارسی اشعار زيباترين از

فرهاد و خسرو مناظره
کجائی کز گفتش بار نخستين

آشنايی از دار ملک بگفت
کوشند چه در صنعت به آنجا بگفت

فروشند جان و خرند انده بگفت
نيست ادب در فروش جان بگفتا

نيست اينعجب عشقبازان از بگفت
عاشق بدينسان شدی از دل بگفت

جان از من تو ميگوئی دل از بگفت
است چون تو بر شيرين عشق بگفتا

بگفت از جان شيرينم فزون است      
بينی چو مهتاب بگفتا هر شبش

بگفت آری چو خواب آيد کجا خواب       
پاک کنی ز مهرش کی دل بگفتا

بگفت آنگه که باشم خفته در خاک       
بگفتا گر خرامی در سرايش

بگفت اندازم اين سر زير پايش          
ريش ترا چشم کند گر بگفتا

بگفت اين چشم ديگر دارمش پيش          
چنگ فرا آرد گرکسيش بگفتا

بگفت آهن خورد و رخود بود سنگ            
راه او سوی نيابی گر بگفتا

بگفت از دور شايد ديد در ماه             
خور در نيست مه از دوری بگفتا

بگفت آشفته از مه دور بهتر              
داری هرچه بخواهد گر بگفتا

بگفت اين از خدا خواهم بزاری            
است از عشق کارت سخت زار بگفت

بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است           
اوست با که مده بس دل جان بگفتا

بگفتا دشمنند اين هر دو بيدوست           
کس ترسی از می غمش بگفتا در

بگفت از محنت هجران او بس                
بايد همخوابيت هيچ بگفتا

بگفت ار من نباشم نيز شايد               
عشق جمالش از بگفتا چونی

                بگفت آن کس نداند جز خيالش
شيرين عشق کن جدا دل از بگفت

بگفتا چون زيم بی جان شيرين                
ياد او آن من شد زو مکن بگفت

بگفت اين کی کند بيچاره فرهاد               
نگاهی من کنم دروی ار بگفت

بگفت آفاق را سوزم به آهی                   
جوابش در خسرو گشت عاجز چو

نيامد بيش پرسيدن صوابش                     
آبی و گفت کز خاکی بياران

نديدم کس بدين حاضر جوابی                   
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عسل
مساح فرهاد از: عسل                             به کوتاه نگاهی

             

دنيا  عسل کنندگان توليد بزرگترين از يکی عسل، پاوند ٧٠٠ ميليون سالی توليد با چين
کنندگان  يکی از بزرگترين مصرف پاوند عسل، ٣٠٠ ميليون سالی مصرف با آمريکا باشد. می

باشد. می عسل
ميکند. توليد عمرش، در طول عسل خوری چائی قاشق ١/١٢ حدود زنبور در يک

غذاهای يکی از دارند. دخالت فاکتوری هستند که در توليد عسل سه بيوشيمی زنبور، و گل،
. داشتنی دوست

٪١٧ و شکر ٪٨٠ از عسل کنند. می انباشته و توليد خود غذای برای را عسل زنبورها،
می تشکيل باشند می ملزوم عسل طعم رنگ و برای  که ترکيباتی از کمی مقدار و آب
شکرهای که نماند ناگفته البته باشند. می گلوکز و فروکتوز عسل، شکرهای بيشترين شود.
عسل يافت در موم هم ساکارايدها ترای و ساکارايدها دای سوکروز، قبيل مالتوز، ديگری از

شوند. می
می تغديه ها نکتار گل و از نشينند می گلها روی اول عسل، زنبورهای گرسنه، ساختن برای
با نکتارها اين شوند. يافت می گلها تمام در که شکر از محلولی هستند نکتارها اين کنند.
کندو وارد زنبور وقتی می شوند . هضم و شده مخلوط زنبور وجود دارد، معده در که آنزيمی
ميدهد. کندو زنبورهای به و آورده بيرون خود معده از را نشده هضم مخلوط اين ميشود،
از معده مجددا کرده و جان نوش را غذای نشخوار شده اين که است کندو اين وظيفه زنبور

دهد. را کاهش مخلوط اين مقدار آب تا بيرون بياورد خود
بال با و کرده کندو  های وارد شش ضلعی  را آب کم  غليظ  غذای  اين کندو  زنبورهای
با موم می را کندو در انتها در برند و می باالتر را اين مخلوط مکرر خود، غلظت های زدن

بندند.
در اند، کوچکتری تبديل کرده مولکول به را موجود شکرهای که هنگام، آنزيم ها اين در
مقدار به امروزه  های خوراکی عسل در ها آنزيم اين می کنند. اسيد و توليد شکر عسل
گلوکز به فروکتوز و نکتار را يا سوکروز ها به اسم آنزيم اين از می شوند. يکی معتنابهی يافت
را به گلوکوتوالکتون گلوکز گلوکز آکسيديز، اسم ديگری به آنزيم تبديل می کنند. الروز و
دارند، عسل وجود در که اسيدهائی است مهمترين از يکی اسيد که به گلوکانيک باالخره و

ميکند. تبديل
شوند.  می عسل يافت هم در الکتيک و بويتريک استيک، فورميک، به اسم اسيدهای ديگری
است که دليل همين و به (PH 3.8-4.0را باال برده عسل اسيدی قابليت اين اسيدها، وجود
اطاق حرارت درجه عسل در دليل همين به ندارند. را عسل در رشد کردن قابليت باکتريها

باشد. داری می نگه قابل مدت زيادی برای
ميدهد تشکيل خاکستر را عسل ٪٢ تقريبا دارد. پروتئين  و مينرال کمی  مقدار عسل

البته  ميدهد، تشکيل پتاسيم را عسل ١/٣ خاکستر تقريبا گل آمده. نکتار از  احتماال که
يافت عسل در کمی مقدر به هم و سيليکون مس منگنز، آهن، شبيه ديگری عنصرهای
ميشود. اين يافت در عسل ٪١ مقدر به سرچشمه ميگيرد پروتئين از نيتروژن که ميشوند.

شوند. می عسل در هوا، حباب توليد کردن و کردن کف باعث ها پروتئين
تبخيری مواد از آنها بسياری که می رسند به يکصد دارند وجود در عسل که موادی تعداد

شوند. می طعم عسل باعث که می باشند الکل اتيل شبيه فنيل ارگانيک
عسل طعم دارد. گرفته می شوند، بستگی که نکتار از آنها گلهائی به عسل طعم

فرق  نيوانگلند و عسلCranberry در در کاليفرنيا و فلوريدا Orange عسل Clover يا
ميکند.

گران است، تری روشن رنگ دارای که دارد. عسلی بستگی آن رنگ به معموال قيمت عسل
تکنيکی شبيه های روش با امروزه  باشد. تر می  تيره رنگ دارای  که است از عسلی تر

داد. تشخيص طبيعی را از عسل تقلبی عسل توان به آسانی می کروماتوگرافی
نمائيد. تضمين را خود سالمتی تا کنيد استفاده طبيعی اين ماده از

را از ما گرم خوش آمد
آسیائی  هنرهای اجنمن

بپذیرید. دیگو سن هنر موزه
ايرانی جامعه و ايرانيان فرهنگی کانون اعضای به آسيائی هنرهای انجمن

١٩٤٨ تاسيس  سال که در انجمن اين گويد. می آمد ديگو خوش سن
عمل حوزه است. آسيائی هنرهای در کاووش برای مهمی کانون است شده
آن، غنی و هنر وسيع است نه تنها در برگيرنده کل آسيا که انجمن اين
را امکانات زيادی و باشد آن می های باستانی گنجينه و شامل رسوم بلکه

آورد. می بوجود فراگيری برای
های سفالينه با مايلند که کسانی کليه برای انجمن اين ماهيانه جلسات
های ، پاروان هندی اسالم، نقاشی های ماقبل ايرانی های سلسله چينی،
موضوعات بسياری و تايلندی منسوجات اردن، باستانی های گنجينه ژاپن،
در سرشناس متخصصين  بوسيله جلسات  اين  است برقرار آشنا  ديگر
در توانند اين انجمن می اعضای می شوند. بعالوه ارائه آسيائی هنرهای
بفرد شرکت سفرهای منحصر در و يا سمينارها خاص و جلسات موضوعی

باشند. داشته
آخرين  ظهر از ١ بعد ديگو، ساعت سن در موزه هنر انجمن جلسات اين
ورودی جلسات شود. می برگزار دسامبر) ازماه غير به ) ماه پنجشنبه هر

می  دالر ساالنه ٤٠ عضويت و دالر جويان ٥ دانش (برای است. دالر ١٠
انجمن در  شرط عضويت پيش ديگو سن هنر موزه در  باشد). عضويت

است. آسيائی هنرهای
که معتقديم داريم. می گرامی خود جلسات به را ايرانی جامعه مقدم ما
ملحق ما به اگر يافت. آموزنده خواهيد کننده و سرگرم را ما های برنامه
آسيائی هنرهای کلکسيون و موزه ايرانی مجموعه از همچنان شما شويد،

ايد. کرده حمايت نيز



منایش فیلم 
کانون فرهنگی ایرانیان

 و اجنمن دانشجویان ایرانی UCSD تقدیم می کنند.

Persian Cultural Center and UCSD Persian Club present:

ایران:
یک انقالب سینمائی

UCLA برگزيده فستيوال فيلم
فيلمی از نادر تکميل همايون

اين فيلم مستند و ديدنی نگاهی جامع دارد به سينمای ايران و تاريخ معاصر از جمله مصاحبه با کارگردانان بزرگ سينمای ايران که در آن 
بخشهائی از فيلمهای سينمائی مختلف از دوران قبل و بعد از انقالب  بعالوه قطعاتی کمياب از فيلم ها به نمايش درمی آيد، اين فيلم تصويری 

از ايران را از طريق سينمای ٧٠ ساله آن نمايش می دهد.
به همراه مصاحبه با محسن مخملباف، امير نادری، داريوش مهرجوئی، فريدون گله، بهمن قبادی، رخشان بنی اعتماد و بهرام بيضائی

نادر تکميل همايون متولد پاريس و دارای تحصيالت عالی دررشته سينما می باشد. تا کنون چندين فيلم مستند ساخته که اين فيلم آخرين 
ساخته او می باشد. 

"خيره کننده، سينمای هر کشوری مستحق تاريخچه ای بخوبی اين فيلم است.... مصاحبه های ديدنی با بزرگترين کارگردانان و 
تاريخ دانان سينمای ايران ... شيوائی اين فيلم احساس متخصص بودن درسينمای ايران را به شما می دهد." 

– فستيوال بين المللی فيلم تورنتو 
فارسی با زير نويس انگليسی

زمان يکشنبه ٢٠ می ساعت ٦:٣٠ بعد از ظهر
UCSD Price Center Theater مکان

بهای بليط ١٠ دالر (دانشجويان ٥ دالر)
ديدن اين فيلم برای بچه ها و نوجوانان مناسب نمی باشد.

یکشنبه ٢٠ می 

Movie Presentation

Iran: a Cinematographic revolution
Selected by UCLA and Toronto Film Festivals
Farsi with English subtitle
Highly praised movie reviews

    UCSD Price Center Theater مکان
6:30pm گفتگو با کارگردان - پس از نمايش فيلم – که از فرانسه دعوت شده است

followed by discussion with 
Nader Takmil Homayoun, Director, 
Visiting from France.
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جدول     

مسابقه
قبل شماره مسابقه سئوال پاسخ

بود  اين شماره مجله همان هوش در تست ١٠٨ جواب شماره مطرح شده در سوال
دارد؟ می ماهی نگه خانه، در از افراد کداميک که

از بين دارد. می نگه کند ماهی می زندگی سبز در خانه که فردی سوال: پاسخ اين
شدند. مسابقه برنده و شده انتخاب راشد نازيال خانم قيد قرعه به کنندگان شرکت

سپاسگزاريم. بودند کرده شرکت مسابقه در که دوستانی کليه از
توسط ديگو سن شهر در بدر سيزده و سوری چهارشنبه برنامه آينده: مسابقه سوال

بود؟ شده داده ترتيب سازمانها کدام
توسط  که موسيقی شعر و بزرگداشت برنامه آينده بليط عدد نيز دو مسابقه  جايزه
 Froum Hall at محل می ٢٠٠٧ در ١٢ ماه روز در سايه موسيقی و شعر انجمن
طريق  می از تا ٨ ماه را پاسخ های خود لطفا بود. می شود خواهد UTC برگزار

بفرستيد. برای ما پست و يا ايمل فکس،

افقی:
پاندول/ -٢ سوئز کننده کانال جمشيد و حفر بنيانگذار تخت -١
تابستانی/ تراب/ حشره مزاحم -٣ کننده چروک/ کمک و چين
شايسته/ کوه/ شکاف قديم/ در ترسان زائو -٤ ها برونته از خرگوش/

ورزشی  گروه / چينی فارسی/ خرس الفبای حروف ٥- از مستقيم
در غاری -٧ رايحه  پدری/ خويش  هواپيما/ جاده  خميده/  -٦
دشمنی/ ساده/ نخی پارچه نوعی مو/ رنگ -٨ / نبرد/ کاال مکه
بلند آرا/ چمن اندوه/ -١٠ قاصد  بخار/ حمام مانند/ ٩- بی برهنه
آرزوها/ -١٢ سياه  عقاب رنگها/کيميا/ از  -١١ جاه/ همسر زن
کشور/ غيور طوايف از -١٣ چاشنی غذا صبحانه/ اجزای از کوچک /
تکيه خانه/ پيروی/ -١٤ جل آسمان فلکی/ بروج از خداحافظی/

اتوبيوگرافی کانت. اثر يا -١٥ درويش کالم

عمودی
کمانگير نوين/ فرانسه بنيانگذار -٢ الفالسفه  خالقتهافت -١
بزرگ/ پدر  دوستی/ و الفت  -٣ سنگ اقسام بهترين باستانی/
ای/ افسانه وحشتناک موجود  حيات/ شريان -٤ درون بيماری/
شدن/ دچار طايفه/ بزرگ -٥ کاغذی نان پلو/ مسی بزرگ ظرف
-٧ اجاره  خوشبو/ باردار/ خانم ٦- هوس بدن دوگانه اعضای از
بوکس/ واحد جمع/ عالمت -٨ باستان/ گسترده ايران از اقوام کفر/
کننده خنک  گياه/ شيره لوله  -٩ همانندی پسوند لباس/ اندازه
کاموا گلوله آبگينه/ بهانه/ -١٠ کنونی ايران زبان گازی/ و آبی
ميوه -١٢ محصول برداشت توجه/ و رويکرد آلمانی/ نويسنده -١١
جمع/ عالمت بدی/ -١٣ انگليسی بله سلطان/  قمر/  نخستين/
فراموشکار تنفسی/ عضو گزند/ -١٤ / گزافه گوئی و ستد وسيله داد

فرانسوی. نويسنده دوما اثر -١٥




