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یادداشت 

آيا هيپاکراسی منحصر به جامعه آمريکاست؟ آيا هيپاکراسی فقط در سياست و سياستمداران ديده می شود؟ جواب 
به هر دو سوال منفی است. اين پديده و افراد هيپوکريت به هيچ وجه منحصر به اين جامعه نبوده و در جوامعی ديگر 
از جمله ايران بشدت وجود دارند. معادل فارسی ای که برای اين واژه آورده اند "دورويی، حقه بازی و شارالتانی" 
است. ولی واقعيت اينست که هر چند تمام اين معانی در هيپاکراسی وجود دارد، ولی هيچ يک معنی کامل آن 
نيست.  هيپوکريت فردی را می گويند که چيزی را تبليغ می کند ولی خود در خفا خالف آن عمل می کند. بهترين 

تعريف آن شايد همين شعر خواجه باشد که : 
واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می کنند     چون به خلوت می روند آن کار ديگر می کنند

تاريخ ما پر است از اينچنين افراد، چه در مقام های مذهبی و چه در سياست. بطوريکه سياست و سياستمداری 
بطور عام مترادفی برای کلمه هيپاکراسی قلمداد می شود. برای همين است که در طول دويست سال گذشته اگر 
افرادی در سياست بوده اند که حرف و عملشان يکی بوده دوام چندانی نيافته و سر به نيست شده اند. در سيستم 
های غير دمکراتيک جز اين نمی توان انتظار داشت. زورگويی و بند و بست های   پشت پرده و تظاهر الزمه بقای 
سياستمداران بوده و هست. اينست که در جوامعی نظير ايران، اصوال مردم اعتمادی به سياستمداران و قدرتمندان 
ندارند و اصوال حرفهای آنها را باور نمی کنند. در جوامعی که دمکراسی به نوعی برقرار است سياستمداران بيشتر 
مراقبند که دستشان رو نشود. در اين جوامع رسانه های گروهی بعنوان رکن چهارم و بعنوان چشم و گوش مردم 
مراقب ارکان حکومتی: اجرايی، قضايی و قانونگذاری عمل می کنند. هر چند خود رسانه ها هم بعضا به فساد کشيده 
شده و به ارگان های وابسته به اين و آن گروه سياسی بدل می شوند، ولی با وجود اين قدرتمندان در اين جوامع 
از آنها حساب می برند. چرا که بارو شدن دستشان خطر کنار گذاشته شدنشان وجود دارد. در سالهای اخير با رشد 
شيوه های غير انحصاری و آزاد خبر رسانی از طريق اينترنت، کار هيپوکريت ها مشکل تر شده است. دسترسی به 

اطالعات ديگر منحصر به بنگاه ها و افراد خاص نيست که قابل خريد و معامله باشند. 
ولی اينها هيچکدام از زشتی اين پديده نمی کاهد. روزی نيست که چند نمونه آن رو نشود: از نمايندگان کنگره و يا 
گردانندگان مذهبی که تمام هم و غم خود را برای مقابله با قوانين طرفداری از همجنسگرايان گذاشته اند و ناگهان 
معلوم می شود که خودشان همجسنگرا هستند گرفته تا فالن کانديدا و يا نماينده که دايم از ارزشهای خانوادگی و 
زناشويی دم می زند و ناگهان معلوم می شود که طرف خودش سالهاست به همسرش خيانت می کند. يا آن ديگری 
که يکی از نژادپرست ترين نمايندگان کنگره بود و اواخر عمرش معلوم شد که دارای فرزندی سياه پوست است. در 
اينجا قصد من اصال به قضاوت نشستن در درستی و غلطی اين اعمال نيست. زندگی خصوصی افراد به هيچکس 
ربطی ندارد. مطلب بر سر به اصطالح "جانماز آب کشيدن" و استاندارد های دوگانه است. هيپاکراسی در مواردی به 
الپوشانی جنايت هم منتهی می شود مثل جنايات برخی از کشيش های کاتوليک و الپوشانی گردانندگان کليسا. 

مطمئنم که هر يک از ما ده ها نمونه هيپوکريت را می توانيم در اطرافمان بيابيم.
يک نمونه ديگر که اين روزها نه تنها در عده ای از سياستمداران بلکه در اقشاری از متن جامعه نيز می توان ديد 
ستيز با سيستم و بخصوص دولت فدرال است. اينها در گفتارشان دولت مرکزی را فاقد کاردانی می دانند، مخالف 
ماليات پردازی و دخالت دولت در امور اجرايی هستند. جالب اينکه سياستمدارانشان هر زمان که خود مصدر کار 
بوده اند، دولت مرکزی رشد کرده و بحران مالی و عدم کارايی دولت را به اوج رسانده اند. البته يادآور می شوم که 
اين تز مخالفت با دولت مرکزی از موضع راست پديده جديدی نيست و از بدو پيدايش دولت آمريکا وجود داشته 
است. ولی اخيرا و از بعد از روی کار آمدن آقای اوباما شدت بيشتری بخود گرفته است. تا اينجای کار هم اشکالی 
ندارد. مردم حق دارند به هر نحوی که بخواهند فکر کنند؛ حتی اگر به تئوری توطئه هم معتقد باشند. قصد ما 
هم در اينجا به هيچ وجه دفاع از دولت نيست. مساله همان هيپاکراسی است. بسياری از کسانی که خود به نحوی 
مواجب بگير دولت هستند با آن مخالفند و کمر به سرنگونی آن بسته اند، از کارمندان حقوق بگير ادارات دولتی 
گرفته تا کشاورزانی که سالهاست از دولت مستمری و سوبسيد می گيرند. حتی برخی برای مقابله با دولت دست 
به تشکيل ميليشيا هم زده اند. يکی از دوستان تعريف می کرد که دربان اداره فدرالی که او در آن کار ميکند با وی 
در باره نفی دولت و مالياتی که دولت از مردم می گيرد داد سخن می داده که دوست ما به او اشاره می کند که 
آيا فکر می کند حقوق و مزايای بهداشتی که دريافت می کند از کجا تامين می شود؟  ديديد بر سر تصويب قانون 
بيمه های بهداشتی چه فضاحتی ببار آوردند؟ درجايی که بسياری از همين افراد از مزايای آن استفاده خواهند کرد.  
آنها نه تنها مستمری دولت را رد نمی کنند بلکه از کليه امکانات ديگری که دولت از طريق مالياتها تامين می کند 
مثل اتوبانها، پست، آتش نشانی، پليس و غيره هم استفاده می کنند. بايد ديد اگر روزی در ارسال مستمری و يا 

ارائه خدمات وقفه ای بيافتد ديگر چه خواهند کرد. اين است معنی هيپاکراسی! 
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دیگو سن در نوروز

ملل سازمان توسط نوروز يافتن رسميت خبر با امسال نوروزی های جشن
شد. آغاز

ايرانيان فرهنگی کانون توسط که کوششی سرانجام فوريه ماه اواخر در
جشن ملی ملل نوروز را بعنوان سازمان و بود به نتيجه رسيد آغاز گرديده

می  برگزار جهان سراسر در نفر ٣٠٠ ميليون از بيش توسط که فرهنگی و
دستاورد را ما داد. اين جای خود تقويم در آنرا شناخت و شود به رسميت

را امضا  مزبور نامه درخواست که هستيم ٦٢٥ هزار يارانی از بيش مديون
بودند. کرده

مدرسه در کردن رنگ مرغ تخم و کاری سبزه با نوروز استقبال مراسم -
در ماه  دالر روز سازمان يک در همين شروع شد. مارچ ماه ٧ روز در ايرانيان
بسياری و کرد برقرا را خود نوروزی بازار ايرانيان مدرسه محل همان در نيز
خود نوروزی های شيرينی و سين هفت لوازم توانستند بازديدکنندگان از

کنند. تهيه را

سالن موزه  ١٤ مارچ در يکشنبه روز در ايرانيان مدرسه نوروزی جشن -
در آنرا مفصل گزارش شد. شکوه بسيار برگزار با الهويا معاصر در هنرهای

فرماييد. مالحظه مدرسه صفحه

فرهنگی کانون همکاری با سال هر مانند که سوری چهارشنبه جشن -
 ١٧ روز در بود ايران سازماندهی شده و خانه انجمن متخصصين ايرانيان،
ايرانی هزار چندين جشن اين در شد. برگزار بی ميشن پارک در مارچ ماه
جوليس جی دی موسيقی با پايکوبی و جشن به ساعتها دوست ايرانی و
دربند رستوران و مارکت بلبوا که توسط ای خوشمزه غذاهای از و پرداختند
و بود آزاد عموم برای جشن اين شرکت در کردند. استفاده بود شده تهيه
است. اغلب عام و خاص جشن هميشه زبانزد اين آرامش و و ترتيب نظم
برگزار سازمان سه توسط جشن اين های هزينه که ندانند حتی شايد مردم

شود. می تامين کننده

و عيد روز در متخصصين انجمن و کانون امسال مشترک نوروزی جشن -
نوروزی و بازديد و ديد به نفر شد. صدها برگزار دلمار هيلتون هتل در محل
خورسنديان رويا خانم را که زيبائی سين پرداختند. هفت پايکوبی و رقص
در جشن کنندگان شرکت و بود شده چيده هتل در البی بودند نموده تهيه
انجمن متخصصين، و کانون های آن غرفه بر عالوه گرفتند. می عکس آن با
در کودک هم بنياد و اچ پی شرکت ايرانيان سازمان  سازمان سرشماری،

شد. کنندگان واقع استقبال شرکت که مورد داشت هتل وجود البی

خود جشن نوروزی نيز مهرگان بيناد فرهنگی نوروز، اول روز شنبه همان در
گرفت. قرار هموطنان زيادی از عده مورد استقبال که کرد برگزار را

بلبوا در ملل خانه های محل ايران در توسط خانه سال مانند هر ايران روز -
کنندگان و بازديد نفر از ايرانيان جشن از صدها اين شد. در برگزار پارک
محلی ملی و های رقص جمله از هنری های برنامه و ايرانی با غذاهای پارک

شد. پذيرايی جانبازيان گروه توسط

با بی ميشن پارک در گذشته سالهای همانند امسال بدر سيزده مراسم -
بعلت رسيد امسال اطالع به قبال که همانگونه شد. برگزار نفر هزاران شرکت
هر ساله که هايی سازمان بود تعيين کرده پليس اداره که هزينه سنگينی
اين ولی نشدند مجوز دريافت به قادر کردند می سازماندهی را بدر سيزده
صدها و نکرد بدر جلوگيری سيزده بزرگداشت در ايرانيان  شرکت از امر
بازديد با ديگران و ديد ضمن و چيده را خود بساط پارک خانواده در سراسر
امسال بدر سيزده انگيز پديده خاطره استفاده کردند. بهاری زيبای آفتاب از

و  افتاد اتفاق ظهر از ساعت ٤:٤٠ بعد در بود که ٧/٢ ريشتری زلزله وقوع
منطقه در خرابی هيچگونه خوشبختانه لرزاند. را چيز همه ثانيه سی حدود

ديگو ببار نياورد. سن
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فراخوان 
از کليه  اعضای محترم کانون فرهنگی ايرانيان دعوت می شود 
که در نشست ساالنه و انتخابات کانون که همزمان با برنامه 
مخصوص تقدير از اعضا در روز يکشنبه ۲۳ ماه می در محل 
آگهی  بهم رسانند.  برگزار می شود حضور  ايرانيان  مدرسه 
اين برنامه در همين شماره پيک آمده است. در اين گردهم آئی 
برنامه های هنری توسط هنرمند محبوب خانم بنفشه صياد 
و همچنين قطعات موسيقی توسط هنرمندان آقايان کورش 
تقوی، علی نوری، علی صدر و دوستانشان برگزار می شود. در 
فواصل برنامه گزارش ساليانه کانون به آگاهی خواهد رسيد 
دوره  که  مديره  هيات  اعضای  از  تن  چند  برای  انتخابات  و 

خدمتشان سپری شده برگزار خواهد شد.

به ما بپيونديد:
لطفا  هستيد  کانون  مديره  هيات  در  خدمت  به  مايل  اگر 
مشخصات خود را هرچه زودتر به آدرس کانون يا از طريق 

ايميل به 
pcc@pccsd.org ارسال فرمائيد . واجدين شرايط می بايست 
برخوردار  آمريکا  در  قانونی  اقامت  از  و  بوده  کانون  عضو 
باشند. اعضای هيات مديره برای مدت سه سال انتخاب می 

شوند.

بزرگداشت
هزاره شاهنامه 

کانون فرهنگی ايرانيان برای بزرگداشت هزاره شاهنامه، امسال برنامه 
های متنوعی را در اين رابطه تهيه ديده است. اولين از اين برنامه ها 

شبی با گردآفريد بود که در روز ۸ آپريل در سالنNSI برگزار شد. 
در اين برنامه گردآفريد اولين زن نقال ايران قسمتهايی از شاهنامه را 

نقالی کرد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
برنامه دوم با همکاری کتابخانه مرکزی شهر سن ديگو در روز ۱۲ 

آپريل برگزار شد. در اين برنامه گروهی از هنرمندان آکادمی رقص 
های ملی رقص هايی اجرا کردند و در ضمن قطعات موسيقی ايرانی 

توسط کورش برادران هنرمند جوان و دانش آموز مدرسه ايرانيان اجرا 
گرديد. سخنران برنامه آقای دکتر بابک رحيمی بود. 

فردوسی و شاهنامه
حکيم ابولقاسم فردوسی، نامور به فردوسی شاعر و حماسه سرای قرن چهارم هجری 

شمسی در دامنه ی توس خراسان ديده به جهان گشود. او چکامه سرا و حماسه 
سرايی ايرانی بود که شاهنامه را از نوشتار به سروده درآورد. فردوسی با هزينه ی 
شخصی و صرف عمر و جوانی به پژوهش و گردآوری تاريخ باستان، اسطوره ها، 

افسانه ها، پهلوانی ها، حماسه های ايرانی و دوره های مختلف پادشاهی از نخستين 
انسان آريايی در فالت ايران تا پايان پادشاهی ساسانيان همت گمارد و هر آنچه را 
که بر اساس منابع مکتوب و نوشتارها و يا روايت چامه گويان بدست آورده بود در 
قالب مثنوی به نظم کشيد. اما اين به اين معنا نيست که فردوسی صرفا يک راوی 
و گزارشگر ساده است بلکه بيت بيت شعرش دارای حکمت و انديشه و معناست، و 

نخستين شاعر ايران است که مردم لقب حکيم به او داده اند.

فردوسی در کتاب سترگ خود که به قريب به پنجاه هزار بيت است ده هزار سال 
تاريخ تمدن، فرهنگ، آيين، بزم و رزم و شيوه ی زندگی و معيشت ايرانيان، پادشاهی 

ها، جنگ ها، پهلوانی ها سوگ حماسه ها را روايت می کند. رنج سی سال نگارش 
شاهنامه را به جان می خرد و اثری به يادگار می گذارد که بزرگان دانش و ادب 

جهان لقب برترين حماس سرای جهان را برازنده اش دانسته اند. همتای او می توان 
به هومر و شکسپير اشاره کرد.

شاهنامه نه تنها حماسه ی ساکنان ايران زمين که حماسه ی نوع بشر را می سرايد و 
تاکنون به بيش از چهل زبان زنده ی دنيا برگردانده شده و هزاران نسخه از شاهنامه 

در کتابخانه های بزرگ جهان در اين يک هزار سال که از پايان رسيدن سرايش 
شاهنامه می گذرد نگهداری می شود تا پيشينه ی دانش های تمدن های بزرگ 

جهانی به ويژه فرهنگ و تمدن ايران را برای آيندگان به يادگار بگذارد.

فراخوان 
از کليه  اعضای محترم کانون فرهنگی ايرانيان دعوت می شود 
که در نشست ساالنه و انتخابات کانون که همزمان با برنامه 

فردوسی و شاهنامه
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زشت. به عبارت و ديگر نکوهيده جای در و باشد پسنديده خوب و ميتواند دارد؟. يک جا
دار بايد نيز گمی در سر همين با گويا و ام مانده غريبی سردرگمی در الل، زبانم ديگر،

گويم. وداع را فانی
خودمان تاريخ به نيست بد گمی در سر اين دليل کردن پيدا برای که کنم می پيشنهاد بنده
ميتوانسته کردن نظر اظهار که سيستمی و  سرزمين در زندگی که ببينيم و برگرديم

خير؟ يا است داشته گمی در سر در اين باشد نقشی آدمی شدن تکه تکه با مساوی
و رندانه ترين از يکی انسانی روابط در "سکوت"اقال بنده معتقدم که باشد چه هر دليل
نظری از ما شويم. دوستی بدان متوسل ميتوانيم که ما است روش هائی ورز ترين حيله
گونه فقط دو درخواست و اين سئوال مينمايد. مطرح درخواستی را و سئوال خواهد يا می
راضی و توانمنديم و موافقيم آنکه در انجام در خواست او ما اول دارد و بس. منطقی پاسخ
نيستيم. کمک به توانمندی راضی صورت در حتی و مخالفيم دوم آنکه و ميباشيم کمک به
خود را روشن موضع تلفن ناقابل يک يا ايميل يک يا جواب کوتاه يک با هر دو صورت در
جای به يعنی کنيم. نگاه ديد فرهنگی خود اين سناريو از هم به با بيائيد حال نمائيم. می

نمائيم. استخراج ميتوانيم متضاد جواب چند ببينيم و کنيم " "سکوت جواب ارسال
سکوت است" خاموشی ابلهان "جواب اساس بر و نيست موافق ما نظر با دوستمان اول:

است کرده
درخواست جواب رضاست" عالمت سکوت اساس " بر و است  موافق نظر ما دوستمان با دوم:

دهد نمی را سئوال يا
است واز داری چون آدم آبرو و ندارد را ما به کمک امکان موافق است ولی ما سوم: دوست

است. کرده سکوت و می شود جواب نمی دهد زده خجالت گفتن نه
و خود محور آدم چون دهد در تن اين درخواست به خواهد نمی ولی تواند چهارم: می
نمی مهم نباشد اش شخصی نفع رابطه با در اگر دنيا را مسايل عموما که است خسيسی

شمارد.
در و نامه آيا که آورد می بوجود ما  در را  دلهره  اين  است): ترين دردناک که ) پنجم
زن آيا هنوز زنده است؟ است؟ کرده باز را ايميل است؟ ما بدست خودش رسيده خواست
نکند بيماری شده؟ بيکار از کار شايد مسافرتند؟ نکرده اند؟ تصادف اش سالمند؟ وبچه
که ام حرفی زده در مهمانی مرا دوست دارد؟ نکند آنشب آمده؟ آيا به سراغش فراموشی

است؟ شده دلخور
می آدم به سراغ مشوش افکار اين رانندگی هنگام در بعد روز چند که ترتيب است بدين و
نمی دانند دستمان بغل های راننده و می کنيم صحبت به شروع خود با اختيار و بی آيند
مهر زدن و با ميزنند بوقی که ساله؛ هزار چند فرهنگ اين دست از کشيده ايم چه که

گذرند. می از کنارمان پيشانی مان بر ديوانگی
سکوت چند اين گذرد و که زمستان می کند اينست را مزورانه می روش آنچه اين

اين از هم روحم تو "به جان که ميدارد نگه باز هميشه حاشا را درب معنا بی معنای
داد سر دزدکی را جانسوز آه عميقی کشيد و که بايد نفس آنجاست است". خبر بی ماجرا

سر توی نشست و شد. سپس رد و خريد واگن فولکس جای به کرده را قورباغه رنگ و
که نتيجه اش می کرديم حذف از فرهنگ خود "سکوت" را ميشد اين که کاش خود زد

نيست. گمی در سر جز چيزی
عنوان يک بهار به ايام اين بدهيم که در قول خود آيا ميتوانيم به

اعمال ليست از سکوت را دوستدارانمان خود و به بهاری هديه
خود ساله داريم که فرهنگ هزاران آيا شهامت آن را بزدائيم؟ خود

بکشينم؟ نقد به را
دفتر مجله مطلب به فرستادن اين از که قبل گفته نماند البته نا

خواسته را نظرش و ام گذاشته پيغام ام مجلسی دوست برای پيک
حق دارم ندارم شناسی جامعه مدرک اينکه با بنده اصوال که ام

در ايشان پنهان که چه شما از خير. يا بشوم ها اينگونه بحث وارد
چه گلی بنده که بگوئيد شما حاال کرده اند و "سکوت" بنده جواب
در پيک بفرستم برای درج به سرم بگيرم؟ نميدانم مطلب را بايد

خير. يا

خبازيان رضا مهتاب نور زیر
سخن هر دری از معمول طبق و بودم نشسته عزيز بسيار دوستی مجلسی کنار در
پرخاش و پريد جا از جرقه مثل که يکباره دوستم رسيد پيک مجله به صحبت ميرانديم.
آن و دارد اشکال اساسی پيک يک مجله که داشت اعتقاد کرد. او را باز دلش سفره گونه
از شده تائيد صالحيتی گونه هر داشتن بدون مجله اين در مطالب نويسندگان که اينست
را خود و نمايند نظر اظهار موضوعی هر مورد در که ميدهند اجازه خود به معتبر منابع
آرامش با ام آموخته به خير) (يادش مادرم از که عادتی هم طبق بنده بدانند. نظر صاحب
مواظب بسيار و کشيدم دل از کوتاهی آه دادم. گوش وی آتشين سخنان به سراپا کامل
و آه کشيدن های ها مکث اطالع بماند. اين نوع بی سوز جان آه اين کشيدن از وی که بودم
و خدای کنم جور و قدری جمع را افکارم تا ميدهند من خوبی به بسيار دزدکی فرصت
که ميدهم مقابل طرف به هم فرصتی ديگر طرف از ننمايم. ارائه ربطی بی جواب نکرده
در مورد تر معقول بتوانيم تا بگيرد آرام قدری پردردش سينه کردن خالی و از انفجار پس
مورد نظرش مطلب برای که خواستم او از و گرفت آرام مقداری جو کنيم. مسئله گفتگو
هم که او دوختم. به صورتش چشم آرام شدم و آن خاموش پس از و بياورد چند دليل
مطلبش تائيد به زنده مثال يک با به فکر فرو رفت و ئی لحظه چند بود شده آرام قدری

که: او پرسيدم و لرز از با ترس پرداخت.
پيک  سردبير و کارکنان برای  را مهم بسيار نکته اين که است کرده  فکر تاکنون "آيا  

و بفرستد؟" بنويسد
او خير خود نتيجه گرفتم که واالی ايرانی فرهنگ از استفاده با من و کرد سکوت دوستم
است نفرستاده و ننوشته که نمود اذعان بعد که او لحظاتی است. نکرده را کار اين تاکنون
و ساده بحثی است. بوده درست جواب خواندن در بنده حدس که شد مسلم برايم تازه
با نبايد که بفهمانم وی به توانستم مادرم نصايح از استفاده با بنده و گرفت در دوستانه

صادر کرد. اجمالی کلی و مورد قانون دو يا ديدن يک
نکند که نگذاشت تنها دوستم مرا های صحبت فکر ولی خانه شدم راهی و شد تمام مجلس
مورد مطلب برای که اينست خبرم!! آن بی از و خود ميشوم گناه اين مرتکب هم بنده گاه
روی هوا خدای نکرده از کردم که بيشتر تحقيق به مجبور خود را اين شماره پيک نظرم در
داشته باشد آدمی دوستانی که خوب چه و است همين ها فايده دوستی مطلبی ننويسم.

ندارند. ابائی دوست از انتقاد از که
رضاست؟ عالمت "سکوت" راستی به آيا که است سئوال اين مورد در شماره اين مطلب

هميشگی قانونی هيچ ما پيچيده  فرهنگ در خير.  که ام پيدا کرده اعتقاد شديدا بنده
متضادی گاه و متفاوت گوناگون استفاده های در موارد هر فعلی از ايرانيان ما و نيست
صحبتی کسی اگر که معنی است". بدين خاموشی "جواب ابلهان گوئيم می گاه کنيم. می
جای در است. ندادن جواب و بهترين طريقه "سکوت کردن" نيست ما پسند مورد که کرد
پرسشی يا کرد صحبتی کسی اگر که معنی بدين رضاست". ميگوئيم "سکوت عالمت ديگر
با و فقط بدهيم خود به زدن حرف زحمت نيست ماست الزم و سليقه نظر مورد که نمود

ديگر می گوئيم: جای حل کنيم. در قضيه را "سکوت" می توانيم
وسيله "سکوت" که داريم پس اعتقاد باشد". نهفته و هنرش عيب باشد/ نگفته سخن مرد "تا
ما ذات و بکشد مطمئنی بسيار ما پرده هنری روی بی است قادر که است مناسبی بسيار

عيب شمردن دربر ديگر جای در دارد. نگه مخفی ديگران ديد از را
گوئيم: می ديگری

می برد" را آدم و سر زند حرف می ولی خيلی است آدم خوبی "
است. خوبی انسان  چه به  به " ميگوئيم: ديگری  از تعريف  در و
ديگر صحبت کردن بعبارت حرف است" کم يا ساکت بسيار آرام و
و کردن و سکوت ما عيب در فرهنگ به بيرون ريختن را درون و
است. بزرگ حسن ندادن يک لو درون را و "تودار" بودن اصطالح به
به که اگر دست ميترسيم و هاست ايرانی ما اخالق اين چه کنيم
ساله هزار چند فرهنگ های اين تمام پايه ناگهان بزنيم ترکيبش
اين سر با و کنيم "سکوت" است بهتر پس شود. خراب روی سرمان
وسال سن اين حتی در همين دليل . به و بسوزيم بسازيم گمی در
جا بجا يا بد؟. يا خوبست سکوت که که ام نفهميده هنوز باال بنده
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معرفی کتاب                   
          از: مریم ایروانیان

فراز مسند خورشید
   از نسيم خاکسار

اين بار داستان ما از سرزمين آسياب های بادی  پاگرفته است. سرزمينی شگرف با طبيعتی 
سرشار از آب و آبگير  و دشت هائی فراخ به گستره دل های ساده و مهربان مردمانش. 
و در پس هر پديده، فرهنگی فراگير نهفته که انسان را به عجب وا می دارد ؛ از ساختن 
پنير،کاشت پياز الله ، سرگذشت آبجوی هاينکن تا دليل عالقه شان به پرنس دو ارانژ که 

برای آنان افتخار و قدرت و ثروت به ارمغان آورده است.

باشد  ايرانی  از هموطنان  اين کشور پذيرای  طيف گسترده ای  جای شگفتی نيست که 
که اگر پويا و بالنده باشند تا نمايندگی پارلمان هلند هم پيش می روند و اگر نويسنده 
وشاعرمبارزی بنام چون نسيم خاکسار از بد حادثه  به آنجا پناه برده باشد؛ آثار بی نظيری 
از ادبيات کودکان(٦)،مجموعه داستان های کوتاه(٨)، رمان(٤)،شعر(٢)، نمايشنامه(٣)،نقد 

و سفر نامه(٣) ترجمه(٥)و....بوجود می آورد که نام و حرمت ايرانی بودن را نهادينه کند.

داستان  به روايت اول شخص با نثری ساده و خودمانی از زبان يک پناهنده قديمی –سليم 
واقعيت  بين  ،مدام  مانند هر آدم جالی وطن کرده  نيز  بيداری – روايت می شود.سليم 
که زندگی آرام وکار درکتابخانه مرکزی شهر "اوترخت"  است ودلتنگی های دوری  وياد 
گذشته در نوسان است. در چارچوب خانه ، دلمشغولی های کوچکی دارد ؛همسايه هم سن 
و سالی مثل مارک که گاه گاه به قهوه و کنياک  وبحث های فلسفی مهمانش می کند و يا 
پا پری کبوتر سرگردانی که به او پناه برده و دوستش مهدی به شوخی يا به جد او را روح 
مادر خود می داند.غير از مهدی، با شيده وشاهرخ زن وشوهری که در ايران از  بازيگران 
مطرح تئاتر بوده اند روابط صميمانه ای دارد. آن دو نيزبا روح حساس وآسيب پذيری که 
دارند دستخوش اندوه روزگار می گذرانند.  زمان وقوع داستان مصادف است با ايامی که 
ترور چند هنرمند ايرانی در اروپا سر فصل روزنامه ها بوده است. اين جمع کوچک روزهای 
تعطيل را باهم می گذرانند و اگر هوای سرد و بادی هلند اجازه بدهد به دشت و صحرا و 

ديدن قلعه های قديمی می روند وتنهائی يکديگر را به نحوی پر می کنند. 

روال آرام زندگی سليم را حادثه ای بهم می زند. او که قبل از انقالب با مهدی در زندان 
ساواک هم بند بوده است درجلسه ای با بازجويش برخورد می کند . دوستان ديگر هم کم 
و بيش او را ديده اند. جمشيد هم خبر می آورد که  يک ناشناس سليم را دنبال می کند 

و يا دور و بر محل کار شيده می چرخد:

-من مدتيه تو نخ اين آقاهه رفته ام. دراين يکی دو ماه ده بيست باری ميشه که 
توی ايستگاه ديدمش.همينطور بيخودی داره الی جمعيت می چرخه و بعد برای 

ده بيست دقيقه غيبش می زنه و باز پيداش می شه.

شبهات و داليل تعقيب و گريز افزونی می يابد .او و مهدی به قول خودشان با پياده کردن 
استراتژی و تاکتيک سعی می کنند شيده و شاهرخ را بدون آنکه  باعث نگرانی شان شوند 
از خطری که آنها را تهديد می کند دورنگه دارند. جمشيد هم با آن که روانپريشی دارد 

وبعضی وقت ها موی دماغ می شود به آنها می پيوندد:

 -من اين شيده خانم را مثل گل می بينم.اون چن سال پيش هم که تو تلويزيون 
ديده  گل  مثل  باز  گفت،  می  شدنش  زندون  از  و  کردن  می  مصاحبه  باش  هلند 

بودمش....من به خودم قول دادم نذارم پرپرش کنن..

جمشيد از وقتی به سرش زده هميشه در ايستگاه مرکزی قطار می ايستدو رفت و آمد 
مسافرها را به دقت زير نظر می گيرد. مسافران را زائر می نامدو شخصی را که در تعقيب 

شيده ديده، نشان می کند و او را مشکوک می يابد.

سر انجام زمانی که همه فکر می کنند خطر بر طرف شده؛ 
واقعيت چهره زشت خودش را نشان می دهد. سليم از سر 
کار که بر می گردد همسايه اش مارک را سر پله ها منتظر 
خودش می بيند. از حال دوستهای هنرمندش می پرسد 

و دل او را شور می اندازد:

-از چار ساعت پيش تا حاال سه بار جسد دو نفر را که در مرز آلمان...
خارجی بوده اند و موسياه...

روی دلپذير داستان آشنائی سليم با دختری ايرانی است در يکی از گشت و گذار هايش :

-وقتی با او دست می دادم به چشمانش نگاه کردم .موج گرمی تويشان می دويد 
که مرا برای يک لحظه باخود به خاطره ای دور برد.گيج شدم. تند رفتم و پشت 
تلفن محل کار  بود شماره  از کارت پستال های مجانی که روی پيشخوان  يکی 
وخانه ام را نوشتم و گذاشتم کف دستش....و ايستادم پای در و به صدای پايش 
که روی شن ريزه ها و صدف های سفيد ميدان جلو قلعه قرچ قرچ صدا می کرد 

گوش دادم...

شايد اين بار نوشداروی عشق بموقع به داد سليم برسد و زندگی يک بار ديگر چهره خوبش 
را به او نشان بدهد.

 

    
سر انجام زمانی که همه فکر می کنند خطر بر طرف شده؛ سر انجام زمانی که همه فکر می کنند خطر بر طرف شده؛ 
واقعيت چهره زشت خودش را نشان می دهد. سليم از سر 
کار که بر می گردد همسايه اش مارک را سر پله ها منتظر کار که بر می گردد همسايه اش مارک را سر پله ها منتظر 
خودش می بيند. از حال دوستهای هنرمندش می پرسد خودش می بيند. از حال دوستهای هنرمندش می پرسد 

-از چار ساعت پيش تا حاال سه بار جسد دو نفر را که در مرز آلمان...-از چار ساعت پيش تا حاال سه بار جسد دو نفر را که در مرز آلمان...
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صدايش 
بازمانده بارانی سرخ

رويای باغی
پژمرده تر از 

 آسمانی که می شناسد
گل سر بزير آشنائی

همچون پلی خاموش
 ميان روز های طبيعت و

عشق
گمشده آينه های شب و لبخند

بر بام روشنائی های باد
آنک

مردی به راز های طلوع پنجره
می پيوست

با شکو ه ترانه ای غمگين:
"بايد عاشق شد و رفت"

                                محمود معتقدی

و قواعد بازی هايش را
با رعايت کامل حقوق خيالی ربات

تنظيم کند

او فکر می کند جنگ يک بازی دسته جمعی است
و اخبار تلويزيون

آخر ين قسمت جنگ ستاره ها است

پسرم تمام لحظه های بودن را 
جدی می گيرد

او باور دارد که خواستن توانستن است...

پسرم نميداند 
وقتی که او دارد  روی چمن های يکدست موزه ی پال گتی 

دنبال باد کنک سفيدش ميدود
تجاوز وحشيانه مين های جهان اول

به بچه های عراق و افغانستان
حباب های منفجر شده جسم های کوچک را

با گل های سرخ روسری های بزرگ
به تاريخ تمدن سرقت شده ی موزه های خاورميانه

تحميل می کند
و زمين ، قرن ها پيش از آنکه به جنگ ستارگان نزديک شود

منفجرخواهد شد

او نمی داند که من شاعری تبعيدی ام
ودرسرزمين مادريم

هيچکس هيچ چيز را جدی نمی گيرد

او نمی داند درجهان کوچک ما
دانائی، توانائی نيست

و خواستن 
با توانستن

 بيگانه است.
                 ماندانا زنديان

سفربه هياهوی مرگ
مرگ زالل

مرگ وعده های جوان
اينک
کسی

ازسرزمين گياه و خاطره
باز می آيد
مردی تمام

کنار سرنوشتی زمستانی
که هنوز 

از سمت ريشه های سربريده
پيش می آيد
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جشن شکوهمند نوروزی مدرسه ايرانيان امسال درسالن موزه هنرهای 
معاصر الهويا برگزار شد. برنامه های رقص های محلی و تئاتر هايی که 

توسط دانش آموزان اجرا شد مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. 
امسال اولين بار بود که  در سالنی خارج از محيط مدارس برگزار می شد. 

با وجود محدوديتهايی که ايجاد شد، با همکاری انجمن خانه و مدرسه 
و اوليای مدرسه محدوديتها و ناهمواری ها هموار و جشن از همه نظر با 

موفقيت اجرا شد و به همگی خوش گذشت. از لحاظ مالی نيز با وجود 
اضافه شدن هزينه ها، جشن بسيار موفقيت آميز بود و مدرسه توانست 

به اهداف مالی خود نيز دست يابد.

در فواصل برنامه های هنری، از دانش آموزان ممتاز و از والدين نمونه 
قدردانی شد. جوائز دانش آموزان که در مسابقه کتاب خوانی برنده 

شده بودند به آنها داده شد. اسامی اين افراد دراينجا آمده است. جشن 
نوروزی امسال به خانم فريبا باباخانی- قاضی به خاطر زحمات بی دريغ 

شان در پيشبرد اهداف فرهنگی اهداء شد.

اسامی دانش آموزان ممتاز 
کامران عيدگاهی، ويدا موقر، اميد قاضی، کيانا خاکی

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی 

Niki Tarighati - Roya Ghaseminejad - Oliver Bijan 
Detra Jasmin Detra - Nusheen Baradaran
Sepanta Sarraf- Rashin Arian Rezaii - 
Sara Ahmadpour - Makan Farahani
Meesاa Zokaie- Keyan Zokaie - Kaumron Eidgahy 
Alissa Katouzian - Aliana Katouzian
Aryan Seyedin - Nika Joulapour - Kimia Mahdavi 
Daniel Yahyakhan- Sana Moezzi - Tara Rezaei 
Darren Yahyakhan- Veeda Movaghar
Shayda Moezzi - Ghazaleh Roshankohi- 
Armita Fazel - Naseem Taleghani - Behrad Hafezi 
Shielen Ahmadi- Bijan Ahmadpour
Cameron Taleghani - Brian  Kaveh Spradley
Shakiba Mahmoudi - Shania Ahmadi- 
Shayan Rassouli - Pouya Rassouli - Negin Samandari

اسامی دانش آموزانی که برای Unicef بيشترين مبلغ را جمع آوری کردند:

Roya Ghaseminejad - Shakiba Mahmoudi 
Nima Naderi- Hana Julazadeh- Veeda Movaghar 

بیست و دومین جشن نوروزی مدرسه ایرانیان

DVD جشن نوروزی مدرسه 
آماده فروش می باشد.

برای تهیه DVD می توانید به مسئولین مدرسه درهر دو 
شعبه مراجعه فرمائید و یا با تلفن ۸۵۸-۶۵۳-۰۳۳۶ 

متاس حاصل فرمائید.
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بیست و دومین جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
مراسم پایان سال حتصیلی 

يکشنبه١٣ جون ٢٠١٠ از ساعت ١٠ تا ١٢ ظهر در محل

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mt. Rd، San Diego, CA 92129
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تیر  ۱۴۱۳۸۹ - خرداد   ۱۲۷ شماره

    

                     

جنبش يک در هضم شدن و معنای حل به نظرم به اين روند تزريق کند. زنان جنبش
سکان دار شايد که حرکتی در است آگاهانه" "حضوری معنای به بلکه ديگر نيست،
زنان جنبش نفع را به آن هوشمندی با درايت و تواند می نيست ولی زنان جنبش آن
جای که به است آن مهم من به نظر کند. تمام و بوم مرز اين زنان حقوق احقاق  و
توانيم می چگونه کنيم فکر نيستيم، جريان اين دار" "جلو چرا که باشيم ناراحت آنکه
در ما خارج از اراده هرحال که به زنانی به و زنان کشورمان جامعه بهره را به بيشترين
الاقل جنبش زنان در ما االن واقع در برسانيم. سبزشان حضور دارند، جنبش عمومی
که تعريف کنيم حرکتی را کنش و که نداريم نياز مهيا نباشد شرايط اش زمانی که تا
که پوياست و فعال يک جنبش سبز جنبش چون داشته باشد، کنندگی بسيج قدرت
و پوياست جنبش اين که زمانی تا و باشد داشته ای گسترده کنندگی بسيج توانسته
کاری ديگر های جنبش در از آن مجزا گر بسيج برنامه های اساسا است، حرکت در
ما فعاالن فعاليت های انرژی سوزی جای چنين به شدت انرژی سوز است. ناممکن وبه
همين جنبش سبز در را هايی و گفتمان جريان ها و خطوط توانيم جنبش زنان می
تضمين حاضر حاضر در و آينده در را منافع زنان بتواند که کنيم و تقويت ببريم پيش
که در سطح، نيست آن به جنبش ی قدرت يک مجموعه همه ديگر کند. از سوی
هم عمق در گسترش به نياز جنبش يک ميزان، همان به بلکه است گسترده چقدر
خود در هم اصطالح غيربسيج گر به و جدی و عميق فعاليت و کارها ماانبوه دارد.

انجام  به نتوانستيم اخير ٤ ساله گرايی جنجال مدت اين در که داريم زنان جنبش
شايد سطح است در گسترش حال در خيابان درکف ديگر حرکتی که حاال و برسانيم

بگذاريم. مسائل زنان به بخشيدن عمق جهت در را مان تالش ما که باشد آن وقت
به زنان) جنبش حركت مدني (بخوانيد يك بنا باشد كه اگر فعلي شرايط در ـ
البته درعين موجود باشد و شرايط در تغيير باني خود برسد و خواسته هاي
زنده خواهد آيا نشود آلوده راديكاليسم به و بماند باقي مدني هم بخواهد حال
تغيير و رود پيش تحمل شرايط موجود، مي تواند با جنبش اين چگونه ماند؟

ايجاد كند؟
رود می پيش خوب وقتی آميز مسالمت و مدنی حرکتی
و ها حرکت، خواسته و جنبش آن که می شود نهادينه و
مشکلی مهم ترين شايد باشند. مدنی هر دو هايش روش
داشته اجتماعی کشورمان های در جنبش ما هميشه که
خيلی سخت است که درازمدت در انگار ايم اين است که
های "خواسته  روی و  دهند خرج به  حوصله ها جنبش 
سعی گروه دو بمانند. معموال خود باقی و مدنی" حداقلی
خود مدنی های خواسته از را ها جنبش اين کنند می
ديگری و اپوزيسيون ايدئولوژيک نيروهای يکی کنند: خارج
دو اين حاکميت.  و سرکوبگر درون ايدئولوژيک نيروهای 
قرار هم مقابل در دو قطب هميشه با اينکه نظرم به گروه
طور اما به است  يکديگر حذف شان و همه مسئله دارند
راه از را اجتماعی های جنبش که دارند تمايل مشترک
چون بکشانند. افراط به مدنی های جنبش گوناگون های
نيروهای است. هايی  کاری  افراط چنين  در  آنان منافع
مدنی های جنبش حاکميت، تمايل دارند درون سرکوبگر
کنند، سرکوب را آن مشروعيت بيشتر با و راحتی به شوند تا کشيده کاری افراط به
شوند افراطی مدنی های اپوزيسيون هم تمايل دارند که جنبش افراطی نيروهای و
اتفاقا مدنی های جنبش که درحالی سازند. نزديک نهايی" "نبرد به را جامعه زودتر تا
شوند و توانند پيروز می که شان است و پيوستگی آهستگی در در واقع و در تداوم
احتمال سرکوب شود، گرايانه افراط شتاب بگيرد و ناگهانی طور به ها هرچقدر حرکت
بخواهد مشخص  اجتماعی حرکت يک اگر بنابراين شود. می تر نزديک شکست،  و
بنيادين و اوليه های از خواسته که است آن مسئله مهم ترين نظرم به کند ايجاد تغيير
اگر نکشد. دست نيز خود مسالمت آميز مدنی و از روش آنکه دوم نرود، فراتر خود
عينی موضوعات و و حقوق" "حق سر بر درگيری جای مدرن به اجتماعی های جنبش
سوی و از سمت بياورند، روی نگر و کالن ايدئولوژيک های  درگيری به ملموس و
شرايط واقعا در اصول، اين روی ماندن دانم که می البته شوند. می مدنی خارج جنبش
سخت است. بسيار المللی بين به شرايط با توجه نيز و ايران جامعه ملتهب موجود
را مبارزات مدنی چنين تجربه پرتعداد آن، جوان و نسل و ايران که جامعه بخصوص
آغازين خود های تجربه نتواند در طبيعی است که همين گاه برای و دارد خيلی کم
فرموله و بازبينی و خوب تدوين اگر تجارب اين آينده مطمئنا در ولی شود موفق کامال

کند. کمک آن و مسيريابی جامعه بيشتر چه هر بالغ شدن به تواند می شوند

زنان جنبش همبستگی به حساسیت
سبز جنبش با

احمدی خراسانی نوشين با از مصاحبه بخشی
فمنيستی مدرسه سايت از برگرفته

زنان جنبش فعلي در شرايط هستند كه مدني براين اعتقاد فعالين از برخي ـ
كالن مدني جنبش با بايد رسيده و خود حيات تاريخي از دوره يك پايان به
مدني جنبش  و زنان  جنبش پيوند شما بخورد. پيوند ايران اجتماع  امروز 
پيوند اين سازوكار بينيد؟ مطلوب مي يا ممكن و امروز جامعه در را ايران
رود كه جنبش نمي آن آيا بيم پيوند اين در صورت باشد؟ چگونه مي تواند

شود؟ هضم و حل مدني جنبش در زنان
از بين دارد، وجود در جامعه واقعی مشکلی و وقتی مسئله تا اجتماعی جنبش های
نرسد هايش خواسته های وقتی به حداقل بدون شک تا هم زنان جنبش روند. نمی
ضرورت هايی اساس بر اجتماعی های جنبش بلکه نيست، رفتنی بين از شک  بی
وجود ملموس کامال عينی و به طور جامعه در و ضرورتها آن نيازها که گيرند می شکل
های جنبش نمی رود. بين از حاالها حاال اساسا زنان جنبش من نظر از بنابراين دارد.
می نيز افت هايی دوره در و رويند شرايط، فرامی به توجه با هايی دوره اجتماعی در
نظر به االن هم است. يک امر طبيعی جنبش های اجتماعی در نشيب و فراز کنند.
اين به معنای اما کند، می را سپری خود دوران افت زنان جنبش مثال که رسد می
دارد حرکت شهر"  "زيرپوست در  که است  آن نشانه  بلکه  نيست، اش حيات  پايان 

های  جنبش  ديگر جلودار زنان  جنبش گذشته، سال   ٤ در است ممکن  کند.  می
های جنبش ديگر که رسيد می نظر به و بود اجتماعی
واقعيت اما  اند. داده  دست از را خود  اجتماعی حيات
زنان جنبش به اجتماعی های جنبش ديگر که بود آن
جنبش از جنبش زنان در واقع می کردند. رسانی ياری
طريق اين از و می کرد مدنی تغذيه و اجتماعی های
ديگر شکلی به شان را حيات اجتماعی هم های جنبش
معروف قول به که زمانی  برای هم و  دادند می ادامه
امروز ساختند. می آماده را خودشان برسد شان" "نوبت
موجود اجتماعی های جنبش اکثر از سبز، جنبش هم
ولی کند، می تغذيه زنان جنبش جمله از جامعه در
که هم ندارد لزومی جلودار نيست و زنان خود جنبش
باشد. جلودار زنان جنبش شرايط همه در و هميشه
منافع و فعال، پويا جنبشی هر در است که آن مسئله
گفتم، اين هم پيشتر که همانطور و شود حفظ زنان هم
زنان جنبش تاثيرگذاری از معينی ميزان طريق از کار
بنابراين تحقق يابد. تواند می است که سبز جنبش در
در ما فقط دارد. وجود بيناجنبشی پيوند اين نظرم به

در جنبش سبز زنان که موجودی های پتانسيل ميان در بتوانيم بايد جنبش زنان 
بتواند آينده در که سازيم پررنگ را آن و بگذاريم پتانسيلی بر انگشت اند، کرده ايجاد
در کنار زنان" پرهيزی خشونت همين "نقش نظر من به که کند. حفظ را منافع زنان
که ما است نقشی ترين مهم دارند، جنبش اين در زنان که ديگری متعدد نقش های
که چرا سازيم. پررنگ را و آن بگذاريم انگشت آن توانيم بر می زنان جنبش فعاالن
منافع که گروهی شود، اولين بار خشونت سبز، جنبش ها در درگيری اگر شک بدون
بی بار، خشونت منازعات در آنان زنان و منافع هستند. زنان رفت خواهد دست از اش
تاييد خواهم ولی می نمی شوم بحث اين وارد به هرحال خواهد رفت. بين از شک
سبز را در جنبش زنان نقش بتوانيم اوال اگر فعال جنبش زنان عنوان به ما کنم که
بتوانيم بر رهبران آن و از بستر سازيم تر های آن پررنگ سازی ويژه در گفتمان به
اين همه که باشيم اميدوار توانيم می پس باشيم تاثيرگذار جنبش اين معنوی فکری و
به آينده نه تنها در خواهند داد، و داده سبز جنبش هرحال در به ای که زنان هزينه
فعاالن اگر من به نظر مجموع تمام شود. در نفع آنان نيز به بلکه شايد آنان خود ضرر
تنها نه جنبش زنان بگيرند، مسلما را پيش سبز با جنبش راه همبستگی زنان جنبش
محو ترتيب به اين و شد نخواهد کم اش تاثيرگذاری و شد منزوی نخواهد تدريج به
به آينده در بسياری را اخالقی و اجتماعی های سرمايه تواند می بلکه شد، نخواهد
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زیر نظر مریم ایروانیان

پژمان بختياری

حسين پژمان بختياری در سال ١٢٧٩ ه.ش. در تهران به دنيا آمد. تبار پدری 
او از سلحشوران بختياری و مادرش عالمتاج قائم مقامی شاعری توانا و آزاده  
بود.جدائی پدر و مادر که در پنج سالگی او روی داد او وخانواده ا ش را به 
ديار پدری روانه ساخت.سپس برای ادامه تحصيل به تهران آمد و در مدرسه 
فرانسوی سن لوئی با علی اسفندياری (نيما يوشيج) همکالس شد و بين 

آن ها مودتی عميق پديد آمد.

بود.آثار منتشر  ای چيره دست  ونويسنده  توانا ومحقق  پژمان شاعری 
شده او در زمان حياتش: بهترين اشعار، تاريخ پست و تلگراف ايران،زن 
بيچاره، خاشاک کوير انديشه و...است .در تصحيح متون ادبی  می توان به 
ديوان حافظ،جامی،ترانه های خيام و ديوان عالمتاج قائم مقامی اشاره 
نمود.او که در زندگی ٧٤ ساله خود شاهد از بين رفتن دستآوردهای 
تا سال ١٣٥٣ بوده  از آن  جنبش مشروطيت وسير تحوالت ناشی 
است؛ به ايران و ايرانی عشقی شگرف داشته است و شعری که در 
سروده  شهريور١٣٢٠  در  ايران  خاک  به  بيگانگان  تجاوز  روزهای 

مبين اين احساس است:

                        اگر ايران به جز ويران سرا نيست            
من اين ويران سرا را دوست دارم

                        اگر تاريخ ما افسانه رنگ است                
من اين افسانه ها را دوست دارم

                        نوای نای ما گر جانگداز است                
 من اين نای و نوا را دوست دارم

                        اگر آب و هوايش دلنشين نيست                
من اين آب و هوا را دوست دارم

                        به شوق خار صحرا های خشکش            
 من اين فرسوده پا رادوست دارم

                        من اين دلکش زمين را خواهم از جان       
 من اين روشن شما را دوست دارم

                        اگر برمن ز ايرانی رود زور                   
من اين زور آزما را دوست دارم

                        اگر آلوده دامانيد اگر پاک                       
 من ای مردم شمارا دوست دارم

بلند ترین نردبام جهان
پسرم فکر می کند بزرگ شده است

او فکر می کند می تواند
با ده تکه چوب

بلند ترين نردبام جهان را بسازد
وعزيزترين دوست مرا

از هواپيمائی در دورترين خيابان آسمان
به حياط خانه ما بازگرداند

او باور دارد که خواستن توانستن است
او می تواند ساعت ها با ربات پالستيکی اش

حرف بزند 

  

  عالمتاج قائم مقامی(ژاله)

عالمتاج قائم مقامی اواخر سلطنت قاجار درسال ١٢٦٢ه.ش. در فراهان 
اراک ديده به جهان گشود. نسب مادری او به قاجارميرسد و نيای او ميرزا 

ابوالقاسم فراهانی وزيردانشمند  قاجاری و صاحب منشات قائم مقام 
است. او از کودکی ذوق و قريحه ای سرشار داشت و عالوه بر آموختن 
فارسی وعربی؛معانی وبيان ومنطق ونقد شعر و مقدمات حکمت رانيز 

آموخت و از همان اوان شاعری توانا بود. وصلت سياسی او در نوجوانی 
با علی مردان خان ميرپنج از بزرگان ايل بختياری ؛ طبع حساس او 

را چنان آزرد که تلخکامی ناشی از آن سراسر زندگی اورا دربر گرفت 
وسرانجام به جدائی و فراق فرزند انجاميد:

رنجی که من از دوری فرزند کشم
يعقوب از آن حال خبر دارد وبس

واين هجران تا بيست و هفت سالگی پسرش حسين که به پژمان 
بختياری اشتهار دارد ادامه يافت. پس از آن مادر و فرزند با هم 

زيستند . عالمتاج در١٣٢٥ در تهران بدرود حيات گفت و بيست و 
پنج سال بعد، پسر هر آنچه را که از اشعار او يافته بود در ديوانی 

منتشر نمود.

 شعر ژاله سبک خراسانی داردو گرچه در قالب غزل و قصيده و 
قطعات است؛اما زيبائی بافت سخن وترکيب های نو و موزون دارد.او 
زنی از زمانه خويش فراتر است و از ستمی که بر زنان می رود سخن 

می گويد و جهل و خرافه وعقب ماندگی را تحليل می کند و با آن می 
ستيزد. اوقيد عرف و عفت وسنت را  نه تنها برای زنان که برای مردان 

نيز ضروری می داند.و باشعر خود از دريچه جان زنان سرزمين خود 
می سرايد:

مرد اگر بازور وزر آراست لشکر باک نيست     
 بی زر و بی زور من بر قلب آن لشکر زنم

گرتورا شمشير در دست است و بازو آهنين                   
من  به نوک خامه  پهلو با پرند آور زنم

 مرد گشتن کار سهل وزن شدن کاری شگرف               
کيست منکر تاش ره با عقل بنيانگر زنم

 مردی ار در فره علم است اين ميدان وگوی                  
دانشی مردا بيا تا خامه بر دفتر زنم

 زن سراپا مهر وپا تاسر فروغ دوستی است                  
 تيرگی بگذار تا چون مه سر از خاور زنم

 مردمی بنما نه مردی،عدل ودين بنما نه جور                  
تا سرای     سينه را  قفل صفا بر در زنم
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www.pccus.org

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

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

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

Email: pcc@pccus.org
اخباری انتشار به تفاهم، فقط سوء هرگونه از جلوگيری ايرانيان برای فرهنگی کانون
تا ۳۰  طريق فکس ورزد که متن آن از مبادرت می (شماره۱۲۸) آينده نشريه برای

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

(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

فرهنگی کانون ساالنه انتخابات و گردهمایی
کانون اعضای برای مخصوص برنامه و

ایرانیان مدرسه محل در می از ظهر یکشنبه ۲۳ ۶ بعد ساعت از

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mt. Rd، San Diego, CA 92129

  ٠٣٣٦-٦٥٣-٨٥٨ تماس: تلفن

خنشب سیروس توسط دکتر و تربیت تعلیم مسینار

صبح ماه می ۲۰۱۰ ساعت ۹/۵ تا ۱۱/۵ ۱۶ يکشنبه
ايرانيان مدرسه محل در

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

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

(٨٥٨) ٠٣٣٦-٦٥٣ تماس تلفن

آمریکایی - ایرانی دانشجویان حتصیلی بورس سازمان

www.iasfund.org     (۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶

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

AIAP (۸۵۸) ۲۰۷-۶۲۳۲ متخصصین: اجنمن
www.aiap.org   ماه هر چهارشنبه جلسات آخرين

(۹۵۱) ۶۶۵ -۸۳۴۲ کمال: فرهنگی بنیاد
www.kamaal.net 

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

ماه هر شنبه اولين ماهيانه جلسات

(۶۱۹) ۲۳۲- (IRAN) ۴۷۲۶ :ایران خانه
پارک بعدازظهر. بلبوا ۱۲ تا ۴ ساعت از ها يکشنبه

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

Iranian Women’s Study Group of San Diego      

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

PAAIA پایا
Public Affairs Alliance of Iranian American

www.paaia.org

  NIAC نایاک
National Iranian American Councel

www.niac.org

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ سن دیگو مدرسه ایرانیان

حتصیلی سال پایان مراسم
محل در ظهر ساعت ١٠ تا ١٢ يکشنبه١٣ جون ٢٠١٠ از

Mt. Carmel High School 
9550 Carmel Mt. Rd، San Diego, CA 92129

ملی های رقص آکادمی
Dance Company, Mira Mesa در کالسهای رقص

صياد بنفشه خانم نظر زير
٣-١١ بعد از ظهر  ساعت از يکشنبه روزهای

Dance Company
Flanders Dr 6635
San Diego, CA 92121

مهرآيين کوروش گرامی آقای همکار و دوست
و شما گفته برای صميم قلب تسليت از وارده را مصيبت

میکنيم. آرزو بردباری و گرامی صبر خانواده
و مدرسه ايرانيان سن ديگو ايرانيان فرهنگی کانون     



تیر  ۱۸۱۳۸۹ - خرداد   ۱۲۷ شماره

     

زمينه پس يک عنوان به بازيگری به داشتم. عالقه برنامه راديو هم را ديدم. در گی
مناسباتی داشت، را خودش خاص مناسبات البته تئاتر و سينما بوده. گذشته از
سينما و ی در حيطه زدن ها پرسه اما تمام است، اين گفتار خارج حوصله که از
چيزی و آن است راه، راِه سختی که رساند من به اين پيام را های تئاتری سالن
هنرها عالقمند اين از  يی  به مجموعه بکند. من  به من کمک بتواند که  نيست
با آن بودن طور مرتبط همين و ُسَخنوری و بازيگری هنر رسيدِن به يعنی بودم،
سنِت نقالی با پيش رو داشتم، اما وقتی راه های مختلفی را در ميراِث باستانی.
که شد اين می شود.  بسته دارد اش پرونده که است و ديدم هنری شدم آشنا
اين طرف به کشاند می را من و افتاد گردنم به ريسمانی کردم، فراموش خودم را

طرف. آن و

پرشوِر استقباِل حضور داشتم، سن ديگو در نقالی شما ی برنامه در آريا:
مخاطبان است. شما درخشان و ُپرِکِشش نمايِش از حاکی شک بی مردم
با چگونه  جهان— کشورهای ساير يا   — ايران مختلِف نواحِی در شما 

کنند؟ شما ارتباط  برقرار می نقالی
که نيست ُعرف آنها که در – و مذهبی های کامًال سنتی محيط به حتی گردآفريد:
شوم می دعوت – بزند حرف صدای بلند با و نيز بزند حرف عمومی انظار در زن
می برقرار ارتباط آن با و می پذيرند را مردم کارم گيرم. می قرار احترام مورد و
اين دهند. می نيز را خودشان نظر پايان در است، جالب بسيار برايشان نقالی کنند.
هميشه ندارم، جز اين يی خاطره ام. کرده تجربه ايران مناطِق مختلِف در را ِکشش
ايرانی غيِر مخاطبان در حتی است. نقالی و کالم اعجاِز خاصيت و اين بوده. خوب
روايت هايمان « ما گويد: می من به ژاپنی مخاطِب ام، تجربه کرده کشش را اين
اما نفهميدم، را تو زباِن من می کنيم، مردم روايت برای کابوکی تئاتر طريِق از را
خودمان کابوکی را از سنِت تو کاِر درآورد. مرا اشک کالمِ تو بود در احساسی که
ما زبان گفتند. را می همين نيز اسکانديناوی گوياِن » داستان دارم. بيشتر دوست
در که است ِحسی نيست، مطرح زبان ديگر جاهايی يک اما فهميديم، نمی را هم
می آنچه در توانی می است که حالی ديگر بخِش است و زبان بخشی هست. بيان

گويی ارائه دهی.
      

اند رفته دنيا از يا فن اين نقاالن و استادان با توجه به اينکه بيشتِر آريا:
ِاحيای نقالی و و اند، برای حفظ افتاده در گوشه يی توان کم يا مهجور و
می صورت کارهايی چه مندند اين هنر عالقه به که افرادی به انتقاِل آن

گيرد؟

توانند می سختی به دليل کهولت به و شمارند فن انگشت اين استادان گردآفريد:
ی شيوه به کنند و می خوانی شاهنامه جوان تعدادی ذوقی به طور کنند. کار
مندند، برای عالقه جوانان که است اين ی دهنده نشان اين کنند. می اجرا نقالی
دارد. تعريف خود برای نقالی نيست، نقالی اين اما شود. می گذاشته نيز برنامه آنها

فانی آریا از: مصاحبه

بانويی ندارد. نيازی مبسوط معرفی به اکنون شهرِتُگردآفريد با زاد حبيبی فاطمه
هنِر و خوانی شاهنامه ی صحنه وارد « گردآفريدانه » است دهه يک از بيش که
پژوهش معنوی به و مالی حمايِت بدون شده، نقالی ی نفسُافتاده و از سال کهن
و دانشگاهی فرهنگی، نهادهای دعوِت به و است مشغول زمينه اين در تاليف و
می برنامه اجرای به جهان و ايران سرتاسِر در عمومی و رسمی محافِل در مردمی
حماسی های داستان روايت به و خيزد می بر نفر ها صد برابر در نقال پردازد.
رود، می انتظار  وی از شخصيِت آنچه  خالف  بر اما پردازد. می  يی اسطوره و
کم رغم روست. علی کم و گو آهسته صحبت، کم دوستانه در جمع گردآفريد
را « « گردآفريد شخصيِت پهلوانی راستی خرد و زاد به فاطمه حبيبی اش، رويی
عنوان پرسيدم به او از وقتی که ارث برده است. به چالش ها و موانع مبارزه با در
ها داد که محدوديت پاسخ متانت با روبروست، هايی محدوديت نقال با چه زِن يک
بد فکر عشقی راه مريد گر را خواند: بيت حافظ اين سپس و هست و بوده همواره
که يی يک دهه خالِل داشت. در خمار خانه رهن صنعان خرقه شيخ / مکن نامی
داشته، َنشر و َحشر آن و با اين و سفر کرده و اکناف اطراف به پرداخته، نقالی به
که شايسته هايی شده، روايت داستان ُپر از شاهنامه اندازه يک به اش خود چنته

پای  ديگو (٨ آوريل) به گردآفريد در شهِر سن نقالِی ی ی بازگويی است. به بهانه
نشينيم. او می های فعاليت و زندگی، کار نقِل

روايت را مان تاريخ و داستان های پيشينيان که است ابزار يک نقالی "
گردآفريد – " نشود فراموش تا کنيم

چگونه است، داری موزه رشته ی به مربوط دانشگاهی شما آريا: تحصيالِت
کرديد؟ پيدا گرايش نقالی به

ميراث ی دانشکده التحصيِل  فارغ هست، داری موزه من ی  رشته گردآفريد:
آشنا نقالی با سنِت دانشجويی های فعاليت و دانشگاه ی اوايل دوره در فرهنگی.
و آنچه نمايشی های به ميراث من اينکه دليل به جالب آمد. بسيار نظرم و به شدم
ها و سنت ها، اسطوره ها، داستان (ادبيات، کهن مضامين به شود می که مربوط
است. تاريخ و گذشته ی دربرگيرنده هم من رشته طبعًا بودم. عالقمند ها) آيين
اين نتيجه بودم و عالقمند سخنوری و سخنگويی سخن، به فنِّ هم طرف از يک
يک تئاتر نوعی را نقالی ديدم. العاده فوق خودش نوِع در را نقالی سنِت من که شد
است. کارگرداِن کارش و بازيساز طراح، نويسنده، خود نقال آن در يافتم که نفره
های کند. داستان می نقل تماشاگر برای داده، انتقال را کهن نقال مضامين مضافًا
و ها حکايت ها، نامه از همان طريق داستان  ی فردوسی و شاهنامه ماننِد ملی
و ُخلق معيشت، فرهنگ، زندگی، شيوه دلشان در که کند می نقل را طومارهايی
تومار* اول شدم، من وارد نقالی شد که گونه را دربر دارد. اين ايرانيان آييِن و خو
و استقبال تبليغ مردم و گشت زبان زبان به بعد و کردم اجرا و محفلی خواندم
و دولتی عمومی محافِل به تا داشت دنبال به را ديگر اجرای يک اجرايی کردند، هر

دارد. را خودش همه داستان البته که شد، کشيده

داديد؟ ترجيح مانند بازيگری نمايشی هنرهای به ساير را نقالی چرا آريا:
حرفه به طور وقت هيچ اما را در درونم می ديدم بازيگری به عالقه گردآفريد:
رفتم. می زياد تئاتری های کانون به تئاتر ديدن برای نديدم. بازيگری تعليم يی
رشته که کردم فکر اما بخوانم. تئاتر يا سينما درِس بودم عالقمند روزگاری هم
در تجربی طور بخوانم و به آنرا— به مرتبط های — و رشته فرهنگی ميراث ی
بود هم عالقه همين دليل به داشته باشم. تئاتری هم يا سينمايی فعاليِت کنارش
گوينده بيان و فنِّ های دوره هم تر پيش و داشتم شد و آمد های تئاتر بچه با که

گردآفرید روایِت
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آيا شوند؟ روايت می نقالی در شاهنامه از داستان معموًال چند آريا:
(مثًال شوند  می استفاده نقالی در نيز شاهنامه از خارج های داستان 

؟ محلی) های داستان
تومارهايی است، های شاهنامه داستان اساِس بر اصلی نقالی ی شالوده گردآفريد:
منظومه نقالی در شاهنامه، جزء به است. شاهنامه به مرتبط شود می نوشته که هم
و حال و تناسِب حس به شود، حکاياِت مختلف استفاده می هم شاعراِن ديگر های
مداحی، خوانی، شمايل (رجز خوانی، شوند خوانی می پيش و خوانی مناسب فضا
می توان است، همين نقالی نيز تومار و گی ...). ويژه گويی و چامه منقبت خوانی،
(خسرو نظامی ديگری مثِل داستان گوياِن يا به مذهبی داستان های به زد گريز
شدن کشته از مذهبی هست، مناسبِت که هنگامی و مجنون). ليلی يا شيرين و
داستاِن به  سياوش داستاِن از اکبر، علی داستان به زد گريز توان می  سهراب
حال گردانی نقال عباس. حضرت داستاِن به بهرام ی تازيانه داستاِن از يا ابراهيم و

به داستاِن ديگر. از داستانی و ديگر به حال حال از اين کند، يعنی می

دارند؟ هم طنز مايه ی نقالی درون داستان های آيا آريا:
می هم طنزآميز طبيعتًا فضاهای و داريم طنز حکايات ما زياد. بسيار گردآفريد:
تواند باشد، بهتر می تر دست چيره چقدر هر نقال باشد. داستان در بعضی از تواند

دهد. نشان را مختلف های فضاسازی

در تاليفاتی چه تاليفاتی داشته، چه بگوييد، پژوهشِی نقالی ُبعِد از آريا:
داريد؟ نگارش دسِت

در که « آفرينش حوزه ی نقالی کتابی منتشر کردم، « آفريِن از خارج گردآفريد:
حوزه در مقاالِت بسياری است که من ديگر تاليفاِت ست. ايرانی های آيين باره ی
پرده المعارف نقاالن و دايرة حاضر در حال من اصلی ی دغدغه نوشته ام. نقالی ی
می انجام شخصی ی هزينه با و تنها که است بزرگی کار است. سخنوران و داران
ايران مختلِف نقاِط ست که در هايی گردآوری نيز بر اساِس آن پژوهِش روش دهم.
مختلفی های بخش اينها ام. داشته سخنوری و خوانی پرده نقالی، ی زمينه در
نامه تومارها، داستان انواِع سخن، اصطالحاِت کار، اصطالحاِت کار، فنوِن دارند،
همراهی داشتن، برخاست و نشست نتيجه سال ها پژوهش اين ها. منظومه و ها

ست. ها و نقال ها خوان با پرده کردن و زندگی هاشان ** َرَوند در ايشان
شدم، می آشنا ها خوان و پرده نقاالن فرهنگ با می بايست فرهنگ گردآوری اين

گرفتم. می قرار احترامشان مورِد و کردم می جلب را نظرشان

قشر اينکه به توجه با بوده، تر  رايج ميان عوام نقالی اين از پيش آريا:
به آهسته عوام که حالی در نشان می دهد توجه نقالی به اکنون مرفه
شوند، خطر مبتذل می جلب و ماهواره تلويزيون محتوای برنامه های کم
می ارزيابی را چگونه اين هنر « شدِن شيک  » عبارتی ديگر به يا شدن،

کنيد؟ 

شاهنامه و ی نقالی شيوه از متاثر نفره است يک تئاتری نوع خودش در ايشان کار
اما داريم شاهنامه خوانی آموزِش ندارد، وجود زمينه اين آموزشگاهی در خوانی.
اگر وقت دارم و و داشته کارگاه هايی من البته نداريم.  برای نقالی آموزشگاهی

می دهم. تعليم ها بچه به باشم برسد و
امروز کنند. تعليم را اند که شاگردی نتوانسته يا نخواسته هم استادها خوِد اما
تنها جزء من گيرد. خوِد می قرار توجه مورد کارشان هستند که نفری دو يکی
ديدم. تهران تعليم اصفهان و دراويِش ها و مرشد محضِر که در زنی بودم شاگرداِن
شفاهی و اش، سنتی ی شيوه به نقالی را و زورخانه رفتم و خانقاه خانه، به قهوه
می همتی ملی زندگی مردم به حفِظ نقالی و بردِن آن ياد گرفتم. به سينه، سينه
اين زمينه در متاسفانه برنامه سازها وظيفه ی بزرگی دارند و و ها خواهد. رسانه

کنند. می کاری کم بسياری

گسترش کشورهايی چه در خوانی شاهنامه و نقالی جغرافيايی حوزه آريا:
است؟ يافته

به سنِت نقالی اما رسد، می همجوار کشورهای به ايران طريِق از گردآفريد: اجراها
مختلف، ِملل در گويی داستان به ايران است. منحصر نمايشی ی شيوه يک عنواِن
و با آب را هايشان داستان تمدن، وجود دارد. آنها نيز و فرهنگ صاحِب بويژه ملل
خاِص خودشان که اجرايی های شيوه توسِط کنند، می روايت و حال حس تاب و
داستان گويان آمريکا در مثًال باشد. داشته هم گيری معرکه تواند ُبعِد می حتی

اما  کنند. می Standup Show اجرا ی شيوه به را جديد و قديم های روايت
منحصر تک و شيوه نقالی در روش و معتقدم ام، شيوه های که ديده از تمام بازهم

است. ايران به

 ٢١ ادامه در صفحه
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سودوکو

جور به همچنين که سودوکو
باشد, معروف می اعداد نيز چين
باشد. می منطق پايه بر پازل يک

کردن اين بازی وارد از هدف
جدول ٩×٩ خانه  ١ تا ٩ در اعداد
اين جدول خود که می باشد, ای
جدول ٣×٣ که  ٩ زير شامل نيز
که است شوند, می ناميده ناحيه

پيش عنوان به اعدادی اغاز در
جدول های خانه بعضی در فرض
ستون سطر, هر گيرند. می قرار

اعداد تمام شامل بايد ناحيه و
١ تا ٩ بدون تکرار باشد. برای 

به حوصله و به نياز تکميل پازل
باشد. هر می منطق کار بردن

اولين بار در برای چند اين پازل
سال امريکايی در مجله پازل يک
ولی انتشار  ١٩٧٩ انتشار يافت,

پی گير برای و به طور مستمر ان
به گردد می بر مرتبه نخستين

سال ٢٠٠٥  در ١٩٨٦ و در ژاپن
جهانی محبوبيت به سرگرمی اين

يافت. دست

جدول افقی
ماه- خرمن موسمی- بازار پيشرو ٢- و آينده تنگدست- و بيچاره قامت- و ۱- قد

مادر برادر شکر- با شده پخته ميوه فالسفه- قديمی کشور -٣ درودگر
ار سهل- -٥ چين کيانگ سين ايالت در شهری چهارپايان- کوهی- آلوی -٤

دو دنيا- قالب -٧ درد مداوای برای جوهر سقز ناگهانی- حمله -٦ وزن واحدهای
موجود های جرم همه ميان متقابل جاذبه نيروی آتشگير- -٨ مرغان بانگ سنگ-

-١٠ روم باستان در شکار الهه رياضی- های از عالمت جايز- -٩ مرز گيتی- در
بوکس- و مشت زنی در ورزش اصطالحی -١١ خورش نوعی سوارکاری- مسابقه
کننده اوستا- کمک از شود- بخشی بافته و زر ابريشم با ای که پارچه -١٢ يگانه

سوره مرغ سخنگو- ژنو - درياچه -١٤ غوغا و شور - دوستی ماهی- خانه -١٣
سه نيروهای - روسيه سالطين اخير لقب خويی- درنده بيماری -١٥ در قرآن ای

گانه.

عمودی
سوغات دار- محفظه چراغ بانکی- اصطالحی داليل ٢- سازش- درستکار- -۱
عقايد- -٤ اماده ماکسيم گورکی - است از هفت دانه- کتابی آش -٣ زمستان
اند- گفته هم را پوستين -٦ ميوه معماران- سبد بزرگ -٥ سرايداری مزدور-

پا جای هواپيما- ميزبان- واحد شمارش کشتی و شده دعوت -٧ پربها
آزاد کننده -١٠ فراوان دريا- ساحل خواستن- حنا ٩- پاشيده- هم از -٨ زننده-

از ماده ای که -١٢ - بهانه همين دم -١١ کبير امير قتلگاه - دهنده نجات و
مصر- شرقی شمال در صحرايی آيد- می بدست شنگ سفيد شيرابه جوشاندن

کتاب پيامبران صاحب از غارت- و خاندان- آتشدان -١٣ آزمايشگاهی شيشه
افسار. جاهل- مراد- درپی -١٥ کننده مسيح- نرم حواريون از بستانکار - -١٤
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گردآفرید روایِت
قهوه می شد. برگزار ها- قهوه خانه اغلب های عمومی- پاتوق در گردآفريد: نقالی
نداريم. را ها پاتوق ديگر آن ما االن اما بودند، فرهنگی هم پاتوِق ها در گذشته خانه
دليلی و به هر مناسبت آنرا گاهی شده که يی موزه مثل يک شیء نقالی امروز
مخاطبان گذشته در نقالی گذاريم. می سرجايش بعد و آوريم می بيرون موزه از
می عوض شرايط يی دوره در شده. می اجرا نيز بزرگان مجلِس در و داشته متنوعی
محدود هم خوانی شاهنامه و نقالی رود. می پيش مدرنيزه سمت به زندگی و شود
است اين گونه ها. شهرستان برخی شهِر تهران و جنوِب مناطِق به همان شود می
در آشنايند. نقالی نا با آنها های بچه و شده دور سنت اين روشنفکر از قشِر که
بيشتر قشر روشنفکر که يی درآمده موزه يک هنِر مانند به حاضر اين سنت حال
متاسفانه اما خوب است، اين هايشان اجرا شود. البته در برنامه تا کنند می دعوت
عصايی اينکه صرِف شود. می ابتذال کشيده دارد به جاهايی در گفتيد که همانطور
تعريِف - با نقالی مفهوِم به اين بکوبی پای و بزنی فرياد بزنی، بگيری، دست دست
است که بازيگر يک نفره تئاتر يک هست چه هر نيست. داريم - که از آن سنتی
می اجرا را خوانی نمايشش شاهنامه معرکه گيری و و نقالی شيوه ی از متاثر دارد
که کسی مفهوم نقالی نيست. به شود می ديده ها در خيابان آنچه که اما کند.
نقال توان نمی ی خالی چنته برسد. با مراحلی دانش به از نظِر بايد شود می نقال
بلکه شاهنامه فقط نه و ادبيات از مختلف، های داستان از باشد ُپر بايد چنته بود.
می درخشانی های نقالی جاهايی در آمده، موجی ايران در مختلف. شاعران ديواِن
مو تر ز باريک هزار نکته شده. به ابتذال کشيده واقعًا نقالی جاهايی در اما بينيم

قلندری داند. بتراشد سر که هر اينجاست، نه

می زنيد؟ محک چطور را نقالی آريا: دورنمای
آن بخِش اعظِم می کند. اجرا را اش برنامه شود، می دعوت که نقال گردآفريد: جاهايی
نقالی نفر سه رفتن معرفی بکنند. اما با مردم به را اين سنت سازان است که برنامه به مربوط

شد. بسته خواهد پرونده اين دانم، می سنت اين بازماندگان آخرين آنها را من که
***                                         

کنيد ديدن سايِت گردآفريد ِوب بيشتر از  برای اطالعاِت
http://www.gordafarid.net

روايت داستانهاست، اصل بر حواشی دارای شاخ و برگ و که است نثر به روايت تومار *
می شد است، طومار لوله مذهبی و بعضًا ملی ی شخصيت های پايه بر بيشتر تومارها اين

گرفت. می جای جيب در و
َرَوند را خوان  پرده رفتِن آبادی آن به آبادی اين از و شهر آن به شهر اين از َرَوند:  **

گويند.

 ١٩ ادامه از صفحه
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بود سهراب عبادت نقاشی
سی بی فارسی بی سايت برگرفته از

گذرد. می ايران نقاش و شاعر سپهری، سهراب مرگ از سال سی امسال ارديبهشت اول
خون  سرطان به ابتال به دليل سال ١٣٥٩ در آمد و دنيا کاشان به ١٣٠٧ در سال در او

گذشت. در
بيشتر نگاه از اما داشت، منتقدانی  نقاشی  در چه  و شعر حوزه  در چه آنکه با سپهری
ويژگی منتقدان، نگاه اين از دارد. حوزه دو هر در ای ويژه هنری جايگاه و ادبی منتقدان
دوره اش، هم شاعران از بسياری برخالف آثارش است که شاعر آن سپهری سهراب عمده

محبوبيت دارد. هم مردم ميان عامه در و نمی شود خاص خوانندگان محدود به
****************************************

بود سهراب عبادت نقاشی
است نقاشی ام پيشه

با رنگ قفسی ميسازم گاه گاهی
شما به فروشم می

است زندانی آن در که شقايق از او به تا
شود تازه تنهاييتان، دل

در حيطه است، اگرچه ايران معاصر نقاشی هنر پيشگامان از يکی بی ترديد سهراب سپهری
نقاشی هنر است، در تاريخ خور يافته در جايگاهی نامی و ايران، به درستی معاصر شعر
و شهود طريق کشف از شخصی و مستقل ای شيوه به دستيابی دليل به معاصر ايران نيز

دارد. قرار جايگاهی واال در تصويری، عناصر عرفانی در بيانی و
و جهان طبيعت کرد، عبور می او نور از آسانی به بود که و پاکيزه شفاف بلوری سهراب چو
جهانی آفريد، می  ديگر جهانی و داد  می عبور ذهن خود، بلورين از صافی را پيرامون
ال در را ذهن خود در گمشده و پنهان های کالم انگار کالمی. های نشانه از و پر شخصی

کرد. می جستجو نواز، و چشم نرم های و بافت ها فرم ها، رنگ الی به
به شهود، و کشف در عالم توانا، و قلمی با دست سهراب و گواش، آبرنگ های نقاشی در
تضادهای کاربرد با را واقعيت های پردازد و جلوه می خويش شاعرانه های تجربه بيان

های حالت در مو، قلم آزاد حرکت و رنگ
می سازد. نمايان بداهه پردازی،

ابعاد در او  روغنی و رنگ های  نقاشی
تنه موضوع  به که آنها ويژه به بزرگ 
های توانمندی پردازد، می درختان
به ويژه و  شخصی نگاهی ارائه در  را او
بافت و  ها رنگ ارائه بينيم. می جهان، 
بين پرجذبه و ارائه تعادل و تناسب های

او را تصويری، تمامی عناصر هماهنگی بين و و وحدت بوم در سطح خالی و پر فضا های
کند. تثبيت می ايران، معاصر نقاشی صحنه در گذار اثر و پراحساس و هنرمندی آگاه

و "خالی فضاهای معنوی ارزش های از عميق درک به او را که "ذن" مکتب های آموزه
طبيعت و اشيا ذات به او نگاه و بينی جهان بر بسزائی تاثير بود، شده رهنمون تهی"،

داشت. او پيرامون

"کاليگرافی" و عناصر تصويری به را "ذن"، او و تعاليم "بودا" ويژه او به شرقی عرفان باورهای
هوای و حال او، های آبرنگ فضای در رها و رقصان های قلم ضربه بود، کرده ژاپن عالقمند

آورند. می ياد به را ژاپنی کهن هنرمندان های مرکب آب
نداشت. تکنيک اش، زندگی شور و بود شوريده بود، او عبادت نقاشی آنکه خالصه کالم

پر و ناب ها و عناصر نشانه با او، فريب ظاهر های تکنيک از ساده و خالی های طرح در
ذات تفکر با دارد و حکايت نگر درون نگاهی ژرف و و خالق تخيلی از طبيعت که جاذبه
در "خط و لکه" عنصر دارند، روبرو هستيم. هم آهنگی روانی او های انديشه و ويژگی و
و شوق است از نشانه ای تصويری، بيان ترين ساده و کمترين با های سهراب،  طراحی
در سعی کند و نمی بيان ها را ديدنی گويی و طبيعت ديدنی های نا کشف او در شيفتگی

دارد. ها ناديده و مجهول کشف
بام سنسواليتی با را  غروب آميختگی و نشستم می کاهگلی بام روی  " گفت: می خود
ها، شيفتگی "اين در و شدم می مجذوب سادگی به کردم، می تماشا شهر، گنبدی های
دير به ارزش چه راستی ....... نبود انسان های اندام درام نبود، فلز برق خشونت خط نبود،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERSIAN CULTURAL CENTER 
Celebrate with us by Participating in 
     Our Membership Campaign 

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

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

- Purchase limited benefit medical coverage at discounted group rates
- Discount for PCC events




