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یادداشت 

در راه دستيابی به حقوق بشر                                                                      
وقايعی که از ٢٢ خرداد سال گذشته در ايران شروع گرديد و به "جنبش سبز" معروف شد نه تنها مهمترين وقايعی است که 
در سی سال گذشته ايران بلکه در کل تاريخ ما و منطقه بی سابقه بوده است. اين وقايع از آنچنان بعد و خصوصياتی برخوردار 
است که توانسته سرفصل نوينی در حرکات مردمی در جهان باز کند. جامعه شناسان و جستجوگران سياسی و غير سياسی 
سالها در باره اين جنبش تحقيق خواهند کرد و خواهند نوشت. مشخصه های عمده اين حرکت از يک سو، صلح آميز بودن و 
تسليم خشونت نشدن آن و از سوی ديگر نداشتن ايدئولوژی خاص و در همين رابطه نداشتن رهبری مشخص است. چه کسی 
می توانست تصور کند که چندين ميليون نفر در تهران راه پيمائی"سکوت" برگزار کنند و با پالکارتهای "رای من کو" اين بلوغ 
خارق العاده را به نمايش بگذارند. در راه پيمائی ها و تجمع های بعدی هم با وجود حمالت و سرکوب نيروهای دولتی آنها صبر 
و تحمل خود را از دست نداده به مقابله به مثل کشانده نشدند. بارها و بارها در کليپ های ويديوئی از تظاهرات شاهد بوديم 
که وقتی يک يا گروهی از سرکوبگران به دام مردم می افتادند مردم آنها را محافظت می کردند از گزند کسانی که کنترل 
احساسات خود را از دست داده بودند و خواستار انتقام بودند. اين بلوغ فکری برای بسياری از جمله ما تعجب آور بود. عکس 
العمل ساده در اين موارد انتقام است. در واقع برای نسل ما خشونت پاسخ خشونت بوده است. در سی سال گذشته و قبل از 
آن تا آنجا که تاريخ ما نشان می دهد هر حرکت حق طلبانه ای با خشونت و سرکوب روبرو شده و مقابله با آن نيز با خشونت 
بوده است. ما وقتی درباره جنبشهای صلح آميز و خشونت ناپذير گاندی و يا مارتين لوتر کينگ می خوانديم پوزخند می زديم 
و اگر هم موفقيت آنها را باور می کرديم نتيجه گيريمان اين بود که اين شيوه ها در ايران مطلقا جوابگو نخواهند بود. ما روش 
مالکوم اکس را عملی می دانستيم. چرا که می خواستيم زود به نتيجه برسيم. در نسل ما آنهائی که به فکر تغيير و رسيدن به 
"آزادی" بودند راه کوبا و الجزاير را عملی می ديدند. تفنگ "مقدس" بود. در کوه و دشت جوانان می خواندند تفنگ من کو ليلی 
جان، تفنگ من کو؟" يا تفنگم را بده تا ره بجويم که هر که عاشقه پايش براهه". و نمونه های بی شمار ديگر. چه بسا جوانانی 
که خود را فدا می کردند تا "مردم را بيدار کنند" که به آنها بپيوندند. چطور شد که "تفنگ من کو" به "رای من کو" بدل شد؟ آيا 
اين يک جهش عظيم تکاملی نيست؟ همين باعث گرديد که جهان به تماشا بنشيند و با جنبش دمکراتيک مردم ايران هم صدا 
شود. مردم توانستند از اين طريق بزرگترين ضربه ممکن را به سيستم حکومتی وارد کنند و آنرا در موضع دفاعی قرار دهند و 
قانونيت آنرا به زير سوال بکشند. مردم جهان که در سی سال گذشته ايران را يک پارچه و از طريق سياست های دولت می 
شناختند توانستند تفاوت ژرف بين دولت و ملت را ببينند. وقتی چهره خون آلود ندا آقا سلطان به عنوان چهره ايران در سراسر 
جهان پخش می شود، چه کسی می تواند حمله مسلحانه به ايران را موجه جلوه دهد. مردم دنيا نه به مقابله که به همدردی با 
مردم ايران کشيده شدند. چه عواملی باعث اين جهش عظيم ماهر در شيوه حق طلبی مردم شد؟ بدون شک نه يک عامل بلکه 
عوامل چند در اين راه نقش داشته که در اينجا به چند نمونه اشاره می شود. يکی از عوامل شايد روی کار آمدن آقای اوباما و 
تغيير سياست آمريکا از تقابل به ديالوگ باشد ولی آيا می توان به نقش زنان بعنوان رهبران غير مستقيم اين حرکت کم بها 
داد؟ جنبش تساوی طلبانه زنان در سالهای اخير بعنوان يک حرکت درست و پيگير در سطح جامعه جا افتاده است. فعاالن 
جنبش زنان بدون شک در ايجاد بلوغ فکری اين حرکت تاثير غير قابل انکار داشته و دارند. جوان بودن و عدم پذيرش ايدئولوژی 
خاص عامل ديگر موفقيت اين حرکت است. خواست پايه ای "رای من کو" به خواستهای ديگر پايه ای حقوق انسانی تکامل پيدا 
کرده است. خواست اين جنبش رسيدن به پايه ای ترين حقوق انسانی مثل داشتن حق نفس کشيدن، حق تجمع، حق بيان و 
حق قلم است. حتی در قالب قانون اساسی موجود. آنها سرنگونی و انقالبی ديگر را نمی خواهند. مشخصه ديگر "جنبش سبز" 
استفاده از وسايل ارتباطی نوين برای ارتباط درون جنبش و خبر رسانی به بيرون است. اين حرکت خود انگيخته ی استفاده 
های متفاوت از شبکه های اجتماعی نظير فيس بوک، تويتر و در کل اينترنت باعث تحولی عظيم در ماهيت اين شبکه ها 
گرديد. شبکه هائی که تاقبل از اين برای احوالپرسی و ارتباطات سطحی بين افراد استفاده می شد و برای همين منظور هم 
طراحی شده بودند، امروزه کارآمدی بسيار جدی تر پيدا کرده اند. تظاهرکنندگان با استفاده از تلفن های همراه آخرين وقايع 
و تازه ترين اخبار را در اسرع وقت به اطالع يکديگر و جهان می رسانند. ديگر "خبرنگاری" و "خبرگزاری" رايج مفهوم خود را از 
دست داده است. نيروهای سرکوبگر بخش عمده از هم و غم خود را صرف بلوکه کردن و جنگ اينترنتی می کنند. معترضين 
بالفاصله راه ديگری برای دورزدن اين محدوديتها پيدامی کنند. در کشورهای ديگر بسياری افراد و سازمانهای غير ايرانی برای 
سمپاتی با جوانان ايران با ايجاد پراکسی و کمک تکنولوژيک به همياری جنبش می پردازند. همه اينها بی سابقه است. برخی 
دانشگاه ها هم اکنون درگيرآناليز کردن اين شيوه های ارتباطی نوين هستند که توسط جوانان ايرانی به دنيا عرضه شده است. 
مردم با ارسال عکس و خبر، با نوشتن روی اسکناس ها و نوشتن بر ديوارهای شهر هر يک به رسانه ای تبديل شدند. يک عامل 
ديگر حمايت ايرانيان خارج از کشور در ايجاد پل ارتباطی با مردم جهان است که تاکنون به اين صورت سابقه نداشته است. آنها 

با پشتيبانی خود توانستند هرچه بيشتر رژيم را به انزوا بکشانند و حمايت جهان را از مردم ايران جلب کنند. 
بدليل افت ظاهری جنبش، برخی اين روزها به اين گمانند که اين حرکت نيز مانند بسياری ديگر توسط نيروهای حاکم سرکوب 
شده و به تاريخ سپرده شده. اين دوستان فراموش می کنند که جنبش های مسالمت آميز و آزادی خواه يک شبه جواب نمی 
دهند. اين يک حرکت و گذار است. گذار به دمکراسی و به زيستی! اين گذار افت و خيزهای زيادی خواهد داشت.  جنبش هند 
و يا جنبش حقوق شهروندی در آمريکا را در نظر بگيريد. در هر دو مورد اين مبارزات هنوز ادامه دارند. تداوم اين گذار باعث 

پختگی و بلوغ آن خواهد شد. آبديدگی مردم باعث خواهد شد که دوباره به دام نيافتند. اين جنبش زنده و پايدار است!



مرداد - شهریور  ۶۱۳۸۹   ۱۲۸ شماره

ساالنه گردهمایی و انتخابات گزارش

۲۰۱۰ سال ایرانیان فرهنگی کانون

امسال  می ٢٣ ماه روز در ايرانيان فرهنگی کانون ساالنه گردهمائی
نخست گزارش گردهمايی اين در شد. برگزار ايرانيان محل مدرسه در
به انجام رسيد. هيات مديره انتخابات سپس شد و ساالنه کانون ارائه
ايرانی برای اصيل موسيقی و سنتی رقص با همراه برنامه امسال اين

همراه بود. کانون اعضا از سپاس تشکر و
اجتماعی و هنری فرهنگی، های فعاليت مورد در کانون ساالنه گزارش
خانم توسط مالی گزارش و هيات مديره رئيس شهال صالح خانم توسط
مدرسه گزارش و پيک مجله گزارش و دار خزانه قاضی باباخانی- فريبا
که هموندانی به ايرانيان مدرسه مدير صدر علی آقای توسط ايرانيان
گزارش ساالنه از ای چکيده گرديد. ارائه داشتند حضور انی نشست در

است: چاپ رسيده به ذيل در هموندان تمامی برای آگاهی کانون

گذشته: سال در کانون مديره هيات اعضای گزارش ساالنه
زير بودند  شرح مديره کانون درسال گذشته به  اعضای هيات

ها و آقايان: خانم
فانی آريا -٣ ٢- رزيتا باقری  قاضی  – باباخانی ١- فريبا

حميد ايمن -٦ زاد حسينی سارا -٥ هنسن شقايق -٤
رنس مارگارت -٩ زاده رفيع حميد -٨ ايروانيان مريم -٧

صدر علی -١١ صالح  شهال -١٠
نوری  ٢- علی اثيری  انگيز ١- روح جايگزين: اعضای

سماک ٣-محمد
جاللی سعيد استخری  ٢- ١ - شهربانو مشاور: اعضاء

جمعًا کانون به اهداف جهت دستيابی سال گذشته، در مديره هيئت
هيات فرهنگی کانون جلسه  اولين  در و نمود  برگزار  جلسه دوازده
انتخاب گرديدند: شرح را بدين مختلف کانون های و کميته اجرايی

– شقايق رييس نايب صالح، شهال اجرايی: رييس هيات مديره – هيات
باقری، رزيتا سال دوم نيمه و فانی آريا سال اول نيمه منشی- هنسن،

صدر علی ايرانيان- مدرسه مدير قاضی باباخانی- فريبا دار- خزانه
باباخانی  فريبا و باقری رزيتا صدر، علی کميته آموزش -

زاد، مريم ايروانيان، صدر، سارا حسينی علی هنر- کميته فرهنگی و
سليمی عبدی و زاده رفيع حميد حميد، ايمن

هنسن، شقايق باباخانی، فريبا روابط عمومی- و  کميته عضويت 
جوالزاده شهرزاد و حميد ايمن

باقری   رزيتا و باباخانی فريبا شهال صالح، گلريزان- کميته
رضا ايروانيان، مريم  جاللی، سعيد صدر، علی انتشارات- کميته
آريا ، زاد حسينی سارا جوالزاده، استخری، شهرزاد شهری خبازيان،

و شقايق هنسن فانی، ريچال تيت
باباخانی، فريبا باقری، رزيتا هنسن، شقايق کميته بورسهای دولتی-

جوالزاده شهرزاد و رنس مارگارت صالح، شهال
باقری استخری و رزيتا صالح ، شهری شهال کميته خيريه-

علی  باقری، رزيتا باباخانی، فريبا هنسن، شقايق – قوانين  کميته
رنس مارگارت و صدر

شهرزاد جوالزاده شهالصالحو باقری، رزيتا باباخانی، فريبا کميتهمالی-

اجتماعی و فرهنگی، هنری فعاليتهای از چکيده ای زير گزارش
گذشته می باشد: کانون در سال

يا برگزاری با  را موفقی بسيار و پربار سال فرهنگی ايرانيان کانون
جهت فعاليتها سرگذاشت. اين پشت زير های برگزاری برنامه در همکاری

می شود: اعالم عمومی مجمع اطالع
شجريان  همايون همراه به دستان گروه کنسرت ٢٨ می، -١

اميد  نوای کنسرت ١٨ سپتامبر، -٢
يونيورساليست  ترين يونی کليسای با مهرگان جشن برگزاری ١٢ اکتبر، -٣

فيملهای  فسيتيوال عروسی با همکاری فيلم نمايش ١٥-٢١ اکتبر، -٤
ديگو سن آسيايی

شمس گروه کنسرت اکتبر، ١٦ -٥
يلدا  ٢١ دسامبر، جشن شب -٦

ديگو سن شهر فرهنگی فستيوال در شرکت ژانويه، ١٦ -٧
آفتاب  سوی به ای پنجره کنسرت ٢٣ ژانويه، -٨

سلف  تئاتر ٢٧ فوريه، -٩
ايرانيان در مدرسه تدارکات نوروزی مارس، ٧ -١٠

ايرانيان مدرسه نوروزی جشن مارس، ١٤ -١١
و انجمن  ايران خانه همکاری با سوری ١٦ مارس، چهارشنبه -١٢

متخصصين ايرانی
و انجمن  فرهنگی ايرانيان کانون نوروزی مشترک ١٣-٢٠ مارس، جشن

ديگو سن ايرانی متخصصين
در ايرانی هنرهای ادبيات و تاريخ، نمايشگاه سين و هفت کردن برپا -١٤

ديگو سن عمومی کتابخانه ده
شهر  کتابخانه همکاری با زير پوشش فوتبال فيلم نمايش ٢٤ مارس، -١٥

ديگو سن
آفريد گرد نقالی- آوريل ٨ -١٦

کتابخانه  در اصيل موسيقی و رقص خوانی، شاهنامه ١٢ آوريل -١٧
همکاری کتابخانه با ديگو شهر سن مرکزی

فرهنگی کانون دفتر در توسط علی صدر دف کالسهای برگزاری -١٨
تقوی با کورش تار سه کالسهای برگزاری -١٩

نوری علی با تار کالسهای برگزاری -٢٠

دستاوردهای بزرگترين از يکی شايد ملل: نوروز در سازمان ثبت -١
به ثبت رسانيدن برای بود تالشی رسيدن ثمر به گذشته سال در کانون
ماه از که اين تالش ملل. سازمان در فرهنگی جشن عنوان يک به نوروز

سرانجام  امضا از ٦٢٥ هزار بيش آوری جمع با گرديد ٢٠٠٩ آغاز مارس
نوروز  ملل ٢٠١٠ سازمان در فوريه سرانجام و باشد بخش توانست نتيجه

داد. جای خود تقويم در را
ايرانيان  فرهنگی کانون گذشته سال سراسری: در آمارگيری -٢

سرشماری در فعال شرکت تشويق هموطنان برای و رسانی اطالع پيشگام
با تبليغ های شهر ديگر سازمان ياری کانون با سراسری آمريکا بود.

بسيار پيک نقش مجله باشد. زمينه اثر گذار اين در ماهه توانست چندين
در و اين زمينه در آن تبليغات و مقاالت کرد، زمينه ايفا اين مهمی در

گرفت. استفاده قرار مورد هم آمريکا ديگر نقاط در مراکز ايرانی ديگر
کوشش  و با تالش ايرانيان فرهنگی کانون که گذشت سالی در پيک: -٣

رسانه مهمترين که را "پيک" توانست انتشارات کميته اندرکاران دست
هم دهد. قرار دسترس همگان در بهتر محتوای باشد با می کانون گروهی
سراسر  در چندين مرکز در ٦٠٠٠ نسخه تيراژ با ماه دو هر "پيک" اکنون

کاليفرنيا، شمال آنجلس، لوس کانتی، اورنج از بخشی در و ديگو سن
بردن باال با شود. می پخش و نوادا تگزاس مريلند، سی، دی واشنگتن

شده از شناخته صورت يکی مقاالت، "پيک" به محتوای و چاپ کيفيت
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جنوب در ايرانی اجتماعی و فرهنگی های رسانه ترين پرخواننده و ترين
است. درآمده کاليفرنيا

برای  پيک را مجله در تبليغ کانون گذشت سالی که عضويت: در -٤
داشتن با کانون اعضاء داد. ادامه فرهنگی کانون در عضويت به تشويق

و کانون مختلف های برنامه برای ويژه تخفيفات مشمول عضويت کارت
مراکز در مجله اين کامل تجاری شدند. ليست مراکز از تخفيف از بعضی

رسد. می چاپ به پيک
پی بی  راديو "ِکی در های کانون از برنامه بسياری که گذشت ٥- در سالی

سايت در آنجلس و همچنين لوس در ِان" آر آی ديگو و "ِکی سن در ِاس"
ايرانيان، برای تنها نه ها، برنامه اين شد. سن ديگو اعالم سول اند آرت

می شود. اجرا نيز ديگر فرهنگی جوامع بلکه برای
جريان فعاليت  در کانون سايت از ديدار با دنيا سراسر در ٦- هزاران نفر
دريافت الکترونيکی بصورت را پيک مجله توانستند و گرفته قرار ما های

پرمحتواتر تارنمايی ساخت و بهبود جريان در ما حاضر حال در کنند.
اين طريق از توانند کانون می تارنمای کنندگان به مراجعه هستيم.

را خود مالی کمکهای پرداخت بليط و خريداری عضويت، حق شبکه،
انجام دهند.

خود فعاليت سال بيست و دومين ايرانيان مدرسه : ايرانيان مدرسه -
٢٥٠ دانش  ايرانيان حدود در مدرسه امسال برگزار کرد. شعبه در دو را
آموزش بر عالوه ايرانيان مدرسه پرداختند. فارسی زبان فراگيری به آموز
برگزار بسيار موفقيت را با خود نوروزی های ساليانه برنامه فارسی، زبان

شود. می اجرا جون ١٣ماه در تحصيلی سال پايان جشن مراسم نمود.
ها) يکشنبه و (پنجشنبه ها شعبه مدرسه دو هر اولين بار برای امسال

مدرسه شعبه اول در شد. تشکيل کارمل مانت مدرسه محل، در يک در
سه سطح در که دارد و نوجوانان وجود آموزان دانش ١١کالس برای جمعا
نيز برای بزرگساالن  کالس ٢ می آموزند. فارسی پيشرفته و ابتدايی، ميانه
فارسی زبان فراگيری به ميانه و ابتدايی سطوح در که شده داده تخصيص

در شوند. می ارايه نيز و تئاتر رقص برنامه نظير فوق های مشغولند. کالس
و  ميانه ابتدايی، سطوح در که دارند وجود درس کالس ٧ جمعا دوم شعبه

دارد. اشتغال فارسی فرهنگ و زبان آموزش به پيشرفته

ايران با بيش از ٦٠ هنرآموز به سرپرستی  ملی های رقص هنرستان
ايرانی هنر رقص ترويج در زمينه فعاليت خود به هنگامه عياری خانم

مشترک نوروزی جشن -١ هنرنمايی کرد. زير برنامه های در و ادامه داد
نوروزی جشن -٢ ايرانی متخصصين انجمن و ايرانيان فرهنگی کانون

جشن -٤ سن ديگو شهرداری شهر جشن نوروزی در -٣ ايرانيان مدرسه
مرکزی کتابخانه در رقص برگزاری -٥ دی يو سی اس نوروزی در دانشگاه

ديگو سن شهر
بنفشه به سرپرستی خانم را اين هنرآموزان فعاليت خود ترم دوم شروع با

داده اند. صياد ادامه
آوری جمع که برای باشد می نهادهای کانون از يکی کانون بنياد -٤

اين گذشت که سالی در آمده. بوجود خيريه کارهای برای مالی کمکهای
سرپرست که نيازمند ايرانی خانواده يک به ياری رساندن به موفق نهاد

شد. داده بودند دست را از خانواده
ايرانيان  مدرسه دوستان از يکی پيروزان، امير دکتر پيروزان  دکتر هديه -٥

شامل که را خود دارايی از قسمتی خود وصيتنامه در ايرانيان، فرهنگی کانون و
کرد. اهدا را به مدرسه بود نشده تفکيک زمين و دو قطعه او مسکونی خانه

بخصوصبخاطر بدليل هزينه های زياد نگهداریو بدهی های معوقه و متاسفانه
شد. زمين يک از غير امالک، فروش اين مجبور به کانون امالک بازار سقوط

مديره هيات انتخابات
محمد دکتر ، شهری استخری خانم نظارت با مديره کانون هيات انتخابات

انجام رسيد. به ماهرالنقش آقای محمود و انصاری مرتضی مسعود، آقای
آرای غيابی آوری جمع و انتخاباتی نامزدهای معرفی از پس اين مراسم در
زير بگونه مديره هيات جديد کرد اعضای پيدا ادامه آرا شمارش حضوری و

شدند: انتخاب
عنوان به عبدی سليمی و زاده رفيع حميد آقايان هنسن و شقايق خانم
البدل. علی اعضا عنوان ثريا به و گلسا بهار باقرپور ها خانم و اصلی اعضا

انگيز روح و رنس مارگارت زاد، حسينی سارا ها خانم از که بجاست بسيار
تالش و کوشش که با سماک محمد علی نوری و فانی، آقايان آريا و اثيری

اعضای برای و آوريم را بجا سپاسگزاری کردند کمال ياری را کانون خود
داريم. موفقيت پيروزی و مديره آرزوی هيات جديد
*********************        

شد.  ٢ ماه جون ٢٠١٠ برگزار تاريخ در که هيات مديره نشست اولين در
انتخاب شدند. زير ترتيب به کانون اجرائی اعضای هيات

شهال صالح هيات مديره – رئيس
هنسن شقايق – معاون

زاده رفيع حميد دار- خزانه
منشی- رزيتا باقری

مشخص نيز مختلف های رابطين کميته مسئولين و انتخابات دنبال به
را ريزی خود و برنامه گزارش خود، های تشکيل کميته از که پس شدند

خواهند کرد. اعالم هيات مديره جلسه آتی در آينده سال برای
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که بود آورده بوجود را تصور اين در حاج احمد ها کاميون رانندگان با مراوده همين
نيز کاری هر انجام عهده از بلکه را ميداند مملکت و زندگی راز و رمز همه تنها نه
انجام امکان مملکت عمال کنار گوشه و و مرزها طبقه به اين و آمد رفت می آيد. بر
فرزند ميخواست اگر خانواده ئی آورد. می بوجود برای ايشان خالفی را کار گونه هر
حاج را به گوش بود قضيه کافی بدهد نجات سربازی به خدمت را از رفتن ذکورش
و ميسپرد کاميون راننده آقايان اين يکی از بدست را فرزند ايشان و برساند احمد
فرزند آسياب بيفتد و ها از آب نگه ميداشت تا انظار مخفی را از سالی وی چند
به حاج احمد – داشت نياز جراحی عمل به کسی اگر شود. معاف کبر سن بعلت
کلمه چند بردن بکار با را  اش نداشته معلومات ميشد و متخصص دکتر يکباره
را مريض و طرف ميکرد نثار است – شنيده کجا نبود از که معلوم - سلمبه قلمبه
سياست ميکشيد. به صحبت که را روزی نياورد خدا ميداشت. برحذر انجام عمل از
آبگوشت خوردن را از اولش که خاطرات دست ديدنی بود رفتن ايشان روز منبر آن
گفته ايشان برای ملکه شخص سری که مسائل بسيار و انگليس سفير مرحوم با
نظر بتواند تا آچمز ميکرد طرف را اصطالح به و ميکشاند بحث طرف رخ به بود را

کند. حقنه به طرف صحبت عنوان وحی منزل به را خود
اين موجودات کرده" داشت. "نم يک شهری هم هر در حاج احمد آخر اينکه مطلب
شده حاجی بزن دست و وبار بی بند و خشونت بلند صدای مسحور که زبان بی
به مجبور صيغه بصورت يا همين طور بودند در آمده  عقدش به رسما يا بودند
زيبای گناهان دختر بی اين از يکی نمانند. دور ناقابل نانی لقمه از بودند تا اطاعت
خوبست" را چالق دست برای سرخ مصداق "سيب براستی که بود بنده جان عمه

ميرساند. معنی منتهای به
فاميل رابطه فهم به بيشتر ميگرفتم فاصله بيشتر نوجوانی های سال از بنده چه هر
امشب مثل برايم تصوير کل هيچگاه آمدم ولی می نائل احمد حاج با اطرافيان و
مجبور شدم يکباره به که افتادند اطرافم در اتفاقاتی ها گی تازه بود. روشن نشده
يک سيخ کباب کوبيده لمباندن حال در عاقبت  که را حاج احمد خدا بيامرز جسد
بلکه وی معضل تنها نه بکشم و بيرون خاطراتم از مقبره را بودند فرموده سکته

حل کنم. هم را روی مشکل پيش
احمد حاج  چند يا يک خود بر و  دور در  ما همه  شايد که اين مطلب خالصه 
را حرف يا اين کار اين اگر ميمانيم که حيران سئوال  اين و گاه در جواب داريم
اين انجام می افتاد ولی به پا بود چه قشقرقی از ايشان انجام داده بغير کسی هر
اصلی که علت پی ندارد. در را العملی عکس هيچ ايشان بدست  عمل نادرست
انداخت. ها حاج احمد نبايد به گردن را اينست که گناه شده ام مومن بدان من
ما اين و ميکنند عرضه گزافی قيمت با ارزش/ بی هرچند / را خود متاع فقط آنها
را بی ارزش يا ارزش کم متاع آن خود کمبودهای يا لوحی که بخاطرساده هستيم
دالری ده اسکناس يک نفر يک که فرض کنيد ميکنيم. خريداری سنگين بهای به
يک بعنوان ما آن را به ابرام و و با اصرار دارد دست در را
قبول را آن نيز ما  و ميکند  دالری عرضه  صد اسکناس
متوجه که است خواروبار خريد زمان در تنها ميکنيم.
دالر ده فقط بلکه  صد نه اسکناس  اين ارزش  ميشويم
را روی اسکناس اين نيتی چه با ما که نيست است. مهم
يک نه  واقعی ارزش ميگذاريم. خواروبار فروشنده دکه 
اينجا سنت کمتر. يک نه است و ده دالر از بيشتر سنت
شود. مشغول نقش اجرای به که نيست ما تصور ديگر
در بس. است و مهم کاغذ تکه آن واقعی فقط ارزش اينجا
اگر است. ساده گی همين به قضيه هم آدم ها با رابطه
که به تجربياتی اگر نکنيم. استفاده خرد خود و هوش از

کافی نکنيم. توجه دارند ها اعجوبه نوع اين ديگران از

خبازيان رضا مهتاب نور زیر
نبود بود/ يکی يکی

بسته نقش ذهنم ئی در مسئله نبودم بيش نوجوانی که بسيار قديم های زمان در
نکرده بودم. پيدا برايش حسابی جواب درست و پيش روز چند همين که تا بود
عيد روز چون که داشت شخصيتی وجود ما فاميل که در بود قرار اين از داستان
و کوتاه قد مرد ايشان ميکردند. ”صدا ”حاجی را وی همه بود آمده دنيا قربان به
و همسايه در بلکه تمام فاميل اهل همه تنها نه نامعلوم داليل به بود که ئی خپله
بزرگ بود يک معضل من شده برای مسئله اين حساب ميبردند. نيز از وی ما های
البته صد کنم. با همان تفکر دنيای نوجوانی پيدا آن را رمز وراز که ميکردم سعی و
هفت ميشد تا وارد که ئی خانه احمد ما در هر حاج اين نميشدم. موفق هم که
جناب اين که بود اين اش دليل ميشدند. آگاه ورودش از آنطرف و اينطرف همسايه
از قورت داده بودند. ميکرفن قول معروف گويا به و بلند صحبت ميکردند بسيار
بستند رامی مبارکشان چشم های کردن موقع صحبت که داشتند عادت طرفی
صحبت حال در را ايشان که بودم داده جرئت خودم به بنده بار چند که جائی تا

آسوده شود. بودن ايشان خيالم از بيدار بدهم تا تکان کردن 
گوش ايشان بسيط سخنان به ميکردند و مالقات اول بار برای ايشان را که کسانی
يا باشد تهران يا شهردار احمد ما بايد فکر ميکردند که حاج يقين بطور ميدادند
که ميکردند وانمود کردن چنان قمپز در ايشان با مملکت . دوم شخص الل زبانم
اشراف سياسی و مذهبی اجتماعی/ پزشکی/ شخصی/ از اعم زندگی مسائل کليه به
ناخودآگاه چه و خود آگاه - چه هم ما فاميل و اهل متاسفانه مردم دارند. کامل
خانه مشکالت و تمام مسائل مورد اينکه از وی در جالب داشتند و قبول وی را -
خداوند را جانشين خود البته که - هم ايشان ميکردند. مشورت صالح و خانواده و
با نياز صورت در حتی و ماندند نمی در جواب در - ميدانستند زمين روی در
مناسب فرصت يک در بدهيد اجازه است پيچيده بسيار مسائل اين ” جمله يک
هم می آوردند. را قضيه وته سر ” کنم عرض خدمتتان را کامل بنشينيم تا جواب
اهل منزل به آمدن برای که عموما بود هم اين يکی ايشان ديگر خصوصيات از
ساعتی و هر اهللا ميگفتند يا زده سر و يلخی جور همين و دادند خبر نمی فاميل
باشد تابستان ظهر از بعد ميخواهد چهار ميشدند. حال وارد ميکشيد عشقشان که
عاشق کباب اينکه ايشان بود همه از تر دردناک برايم زمستان. آنچه ده شب يا
با شده هم زير سنگ خانه از صاحب که داشتند ئی و انتظار مسخره بودند کوبيده
برسد صاحب خانه ئی داد به کند. خدا ايشان پذيرائی از سيخ کباب کوبيده دوتا
قرار احمد حاج  گوئی ليچار دچار  ابداالباد تا چون  نميکرد اجرا  را  مهم اين که
ميشد جلسه ئی هر قول نقل نامش ادب“ بی و شعور ”بی عنوان و به ميگرفت
ده حدود هست که يک شب يادم درست ميکرد. احمد در آن شرکت حاج که
و بنده افتادند پا و دست به ها خواهر مادر و شد. ما خانه وارد و گفت يا اهللا شب
آقا حسن مغازه فراوان بلعيده بودم به پياز با تازه گوشت کوبيده را که را نوجوان
نمايم.حسن تهيه را احمد حاج مخصوص غذای شب ساعت آن در تا فرستادند

خاموش کرده منقل را تازه / داشت مغازه کبابی / که آقا
احترامی خاطر بيچاره به ميشد. آماده خواب داشت و بود
شام بساط کار شد و به دست زود بود پدر ما قائل برای که
که داشتم می آمدم در کوچه در حاج احمد را آماده نمود.
و مات ميکردم بازی عشق کوبيده کباب بوی با که حالی
اين به اينقدر ما آخه چرا خانواده ” که بودم مانده مبهوت

ميدهند؟“ حال آقا
عرض کنم بايد نيفتيد دور مطلب از هم خيلی برای اينکه
بود. شغلش را مديون اش کاربری قدرت و احمد حاج که
از يکی  در ئی کاره يا شهردار  يا فرماندار  که نکنيد فکر 
خانه قهوه يک صاحب ايشان . خير بود. دولتی ادارات
مکان اين  داشت.  قرار  تهران  جاده  سر  که بود  کوچکی 
شده بود. ها و نفتکش کاميون راننده های مخصوص توقف
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معرفی کتاب                   
          از: مریم ایروانیان

اولین روز
 نوشته گلی ترقی

بانوی داستانسرائی که روح پر احساس خويشتن را در داستان( بزرگ بانوی روح 
من) به زيبائی به دوستداران ادب و هنر معاصر معرفی نموده است در مورد آثار 

خود چنين می گويد:
    بيشتر کتاب های من محصول تجربه های غربت است.برای اين که زندگی در 
آنجاآنقدر برايم مشکل و غريبه بود که مدام نگاهم به گذشته بر می گشت.زمان 
حال که اصال تکليفش معلوم نبود.نمی دانستم چه می خواهم بکنم. آينده هم که 
هميشه نامعلوم است که چه می شود و چه قراراست بشود. پس <زمان>ی که 
خيلی معنی داشت زمان گذشته بود و خاطره های بچگی و احساس امنيتی که در 

دوران کودکی وجود داشت

گلی ترقی زاده ١٣١٨ در تهران و فرزند لطف اهللا ترقی ؛ وکيل دعاوی ، نويسنده و مدير 
مجله ترقی است که در دهه چهل توانسته بود با تحولی که در روزنامه نگاری و داستان 
نويسی بوجود آورده نظر طيف وسيعی از خوانندگان را به خود جلب کند.جادوی قلم از 
همان  اوان خردسالی برجان گلی ؛ از مرکب و قلمی که بر روی ميز تحرير پدر می ديد 

نقش بسته بود:

 ... مشغول نوشتن است. من عاشق اتاق کارش هستم...ميزش به بزرگی تختخواب 
من است.. اولين قصه ام را پشت اين ميز نو شته ام. آنقدر کو چکم که سرم به 
زحمت به لبه ميز می رسد.. می روم توی اتاق و پشت سرش می ايستم.قلمش 
روی کاغذ سفيد می لغزدواز سر قلمش موجودات ريز سياه، مثل هزاران مورچه، 
بيرون می ريزند و روی کاغذ می خزند....هر چه هست توی آن دوات جادوئی 

است..

گلی ترقی  چهارده سال داشت که او را به آمريکا فرستادند. پس از اخذ ليسانس به ايران 
بازگشت و در دانشگاه تهران به تحصيل و تدريس پرداخت.پس از انقالب و آغاز جنگ عراق 
با دوفرزندش  به فرانسه رفت و در پاريس سکنی گزيد. غربت و فر آيند های آن چنان ذهن 
سيال اورا در چنگ خويش فشرد که مانند بسياری از هم انديشان خود چون مهشيد امير 

شاهی و شهرنوش پارسی پورو..  به ورطه پريشان حالی افتاد.

 داستان کوتاه اولين روز از مجموعه داستان دود نيا  ترسيم در هم شکستن انسان هائی از 
تبار اوست که پريشانی را برپوست و گوشت و استخوان خويش احساس می کنند و شرح 

آن را می نويسند وبرای ديگران و در تاريخ به يادگار می گذارند:

  ...  پاهايم به زمين چسبيده اندو بدنم متعلق به خودم نيست.فکر هايم پراکنده 
اشکال،  تکثير می شود:  در سرم  گريزند. همه چيز  از ذهنم می  ها  کلمه  و  اند 
اعداد،صداها، چروک های مالفه و تيک تيک ساعت ها.صورت ها از برابر چشم 
هايم عبور می کنند، روی هم می افتند، تغيير شکل می دهند و وناپديد می شوند.

ميان گذشته و حال می چرخم بی آنکه بتوانم روی لحظه ای متوقف شوم...

 سير وسياحت بيمار به مدد دارو و درمان او را در گذشته های دور و خيلی دور می گرداند: 
در باغ شميران..کوچه پس کوچه های محموديه، کنار پدر –فوالدی که هرگز زنگ نمی 

زند- روی صندلی راحتيش .و زيرزمين های خنک واتوبوس شميران و خانه مادر بزرگ.

    دستش را گاز می گيرم و لگد به قوزک پايش می زنم ...شانه هايم را می گيرند 
و مرا کشان کشان از پله ها پائين می برند. کليد سياه چال را دارند درش را باز 
می کنند و هلم می دهند.اردنگی جانانه ای به من می زنند ودر را می بندند. می 

ترسم و جيغ می کشم..

بخورد،  غذا  خوری  ناهار  سالن  توی  ديگر  های  مريض  با  او  که  دارد  اصرار  معالج  دکتر 
معاشرت کند، حرف بزند نگاه کند و بفهمد کی و کجا هست. سالن غذاخوری اتاقی بزرگ 
و پر نور است. چراغ های نور افکن، آويزان از سقف، خطوط تلخ صورت ها را تشديد می 

کند.شبيه اتاق باز جوئی وشکنجه است . 

    شب ها به کافه نادری می رويم و خاله آذر با شو هرش می رقصد. هر دو به 
برايشان  مردم  که  رقصند  می  آنقدر خوب  و  روند  می  فرنگی  رقص  های  کالس 
دست می زنند.. .دختر عمه های مادرآکار دئون وپيانو می زنند و همه را وادار به 

رقصيدن می کنند. مادر خجالتی ست. بلد نيست و خودش را کنار می کشد.

وسرانجام پزشک که از عشق گلی به نوشتن آگاه است برای او يک دسته کاغذ 
سفيد و چند مدادنوک تيزمی آورد: "خانم نويسنده خواب هايت را بنويس. تو که 

هميشه از گذشته ات حرف می زنی، خاطره هايت را بنويس.
- من هم چگوارا هستم               - خواب زمستانی

- خااطره های پراکنده                - عادت های غريب آقای الف
- دو دنيا                                - فيلم نامه بيتا و درخت گالبی

- و.....

    
          از: مریم ایروانیان
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زیر نظر مریم ایروانیان
دارا جهان ندارد ؛ سارا زبان ندارد

بابا ستاره ای درهفت آسمان ندارد
کارون ز چشمه خشکيد ، البرز لب فرو بست 

حتی دل دماوند   آتشفشان  ندارد
ديو سياه در بندآسان رهيد و بگريخت 

رستم در اين هياهو ، گرز گران ندارد
روز وداع خورشيد ،زاينده رود خشکيد 

زيرا دل سپاهان ، نقش جهان ندارد
برنام پارس دريا ، نام دگر نهادند 

گوئی که آرش ما ، تير و کمان ندارد
دريای مازنی ها ، برکام ديگران شد 

 نادر زخاک بر خيز، ميهن جوان ندارد
دارا کجاست بيند، دزدان سرزمينش
 بر بيستون نويسند، دارا جهان ندارد

آئيم داد خواهی ، فريادمان بلند است
اما چه سود اين جا نوشيروان ندارد

سرخ و سپيد وسبز است اين بيرق کيا نی 
اما صد آه و افسوس ، شير ژيان ندارد

گو با حکيم توسی،شهنامه از نو آرای 
زيرا که شاعر شهر، اذن بيان ندارد

هرگز نخواب کورش، ای مهر آريائی 
بی نام تو وطن نيز نام و نشان ندارد

                                                سيمين بهبهانی            

  

می تراود مهتاب

می ترواد مهتاب
می درخشد شب تاب

نيست يکدم شکند خواب به چشم کس و ليک
غم اين خفته چند

 خواب در چشم ترم می شکند

نگران با من استاده سحر
صبح ،  می خواهد ازمن

کز مبارک دم او آورم اين قوم بجان آمده را
بلکه خبر

در جگر خاری ليکن
از ره اين سفرم می شکند

نازک آرای تن ساق گلی
که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب
ای دريغا ! به برم می شکند

دست ها می سايم
تا دری بگشايم ،
بر عبث می پايم

که به در کس آيد ،
در و ديوار بهم ريخته شان

بر سرم می شکند.

می تراود مهتاب 
می در خشد شب تاب

مانده پای آبله از راه دراز
بر دم دهکده مردی تنها،

کوله بارش بر دوش ،
دست او بر در، می گويد با خود :

"-غم اين خفته چند
-خواب در چشم ترم می شکند ! "

                             علی اسفندياری( نيما يو شيج)
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جاويد فرهاد

 شاعر و پژوهشگر افغانی درسال ١٣٤٨ در شهر کابل پا به جهان گذاشت. 
او در رشته زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصيل 
نيز  نقد سينما، ترجمه و پژوهش  نقد شعر،  شده است و در زمينه های 

فعاليت دارد:

 
من دلتنگی هايم را

درکوچه های غربت يک نسل
قافيه بسته ام

 و برای قتل قناری ها
غزل ساخته ام.

می دانم هنوز روزنه های ذهنم
بسوی سرزمين های پهناور پندار،

چندان گشوده نيست.
و احساس می کنم،

فاصله ای ژرف است ميان من و ديدن و فهميدن.
ولی زخم هايم را می سرايم

وهرگز بر سکوی خالی تکرار نمی ايستم .
من شعر هايم را در فرم درياچه ومحتوای باران سروده ام .

هر چند با تازيانه تعصب بر گرده شعرم بکوبند؛
اما من جاريستم..                          

                                  جاويد فرهاد 
 

شهال آقا پور

شهال متولد سال ١٣٥٥ در تهران است و اکنون در آلمان زندگی می کند. 
از او چند کتاب و مجموعه شعر به زبان آلمانی و فارسی منتشر شده است. 
عالوه بر شعر در زمينه نقاشی و مجسمه سازی نيز کارهای ارزنده ای ارائه 

نموده که برخی از آن آثار در نگار خانه برلين موجود است:

درخلوت خويش
 به شيفتگی قوئی می انديشم

که وفای عشق ابدی را
درسايبان غروب دريا
مانند شعری لطيف

به قوی ديگری نثار می کند
*

من ياد می گيرم
با لحظه های کو چک منور

-که بزرگ هستند-
-می توان جهان را روشن کرد

*-
-از رسالت طلوع خوبی ها

-کاج ها پر می کشند
-جغد ها حرف می زنند

*-
-از ابتدا تا انتهای زندگی قو ها،

-جغد ها و کالغ ها
-من ياد می گيرم

*-
-درهوشياری درون، 

هرم يک چشم آگاه را
رسم می کنم

*
من دوباره

و
دوباره

ياد می گيرم

تصاوير

تصاوير با باد می آيند
نقش می شوند بر ديوار

غبار که از چهره ها شان می روبد
تصوير مردی به دست می آيد؛
تصوير زنی که با او می خوابد؛

تصوير من -
که گاه آن زنم
گاه شبيه اش
گاه جوانی اش

گاه رقيب اش؛ -
و ناشناسی که در سکوت

تصوير ما را می کشد

کاش می شد گفت
کدام، کدام است

                               شيدا دّيانی    تهران  اسفند ۱۳۸۷

در   ١٣٦١ سال  در  دّيانی  شيدا 
تهران متولد شد. پس از اتمام دوره 
مهاجرت  نيويورک  به  دبيرستان، 
خود  کارشناسی  مدرک  و  کرد 
در  انگليسی  ادبيات  رشته   در  را 
اکنون  او  نيويورک گرفت.  دانشگاه 
دوره  در  ايران  تاريخ  دانشجوی 
های  ترجمه  و  اشعار  است.  دکترا 
تاکنون  دّيانی  شيدا  فارسی  شعر 
در نشريات بخارا و نگاِه نو به چاپ 

رسيده است
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Dear ISSD Students,
If you haven't received your report card 
or Year Book, Please contact the office at 
(858) 653-0336

جشن پایان سال حتصیلی مدرسه ایرانیان
در روز ۱۳ ماه جون ۲۰۱۰ در محل مدرسه 

برگزار شد.

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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Part of the Principal’s Message 
for ISSD Yearbook:
Dear Students and Parents:

. . . . . . . . I hope you all had a wonderful year, full of good memo-
ries. We just completed our twenty second year of operation, and 
are looking forward to starting another successful year with all 
of you next Fall. For the academic year 2009-2010, we had 247 
students registered in our two branches and the dance classes. 
This year we had a new home for our Branch I, at Mount Carmel 
High School. As a matter of fact, currently both branches are 
meeting at Mount Carmel. The school and its staff have been very 
accommodating and we are grateful for that.  We had 13 classes 
on Sunday mornings and seven classes on Thursday evenings 
for teaching Persian, at various levels, in addition to theater and 
dance classes.  We are ending another successful year and we 
owe it all to our wonderful and hard working teachers, assistant 
teachers, and administration.  The PTA and volunteers also have 
been instrumental to our success.  Who can deny the passion 
and dedication of parent volunteers in running the snack station, 
library, yard duty, as well as organizing Mehregan, Yalda and 
Nowruz and the end of year celebrations. We have tried to cap-
ture these memories by including some of the pictures of these 
events in this year’s Yearbook. 
Typically a yearbook is for commemorating the year’s events 
along with pictures of classmates and teachers, perhaps with a 
note from a friend and a teacher. Years from now, when you look 
at this Yearbook it will bring back wonderful memories and will 
help you to stay connected to your culture, heritage and friends. 
Some of the students are graduating this year. We have a tradi-
tion at ISSD of having our graduates return as teacher assistants. 
These students are also more than welcome to join us next fall.  
We know some of you may not be able to continue with us next 
year. However, we certainly hope that you stay in touch. We will 
be happy to see you whenever you come back.
Twenty two years ago no one would have believed that ISSD 
could last more that 5 or 6 years. But here we are, stronger than 
ever.  ISSD is now the largest and the most vibrant Persian 
school in the U.S. and perhaps in the world. We are here to stay. 
Perhaps one of the main reasons for our success has been that 
we have always sought new ideas and materials to aid us in do-
ing a better job . This year I am making a pledge to take another 
giant step forward.  We are planning to take the lead and prepare 
a system that  Iranian Diaspora can use in successfully teach-
ing Persian Language and Iranian Culture to their children. This 
will include designing new books, implementing an interactive 
website, podcasts etc.  This is a huge task and very costly, but 
we are perhaps the most qualified organization to do this. We 
are applying for grants and donations to make this possible. I will 
keep you posted. 
I hope you have a happy and safe summer. Take care.
                Ali Sadr

آگهی ثبت نام سال ٢٠١١-٢٠١٠

شعبه اول

 روز یکشنبه ١٢ سپتامبر ٢٠١٠ 
ساعت ١٠صبح  تا   ١٢   ظهر 

  C-2 در مدرسه مونت کارمل  اتاق

شعبه دوم
 روز پنجشنبه ٩ سپتامبر ٢٠١٠ 

ساعت ٦-٨ بعد از ظهر 
  C-2 در مدرسه مونت کارمل  اتاق

Mt. Carmel High School
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خود تبديل خيابانی اعتراض محور به را حقوق" و "حق و "قانون" موضوع و بيرونی بيابند
مقابل در اعتراضی را اين حرکت زنان، جنبش فعاالن سال، آن که در است جالب کنند. و
سامان موفقيت با و برگزيدند  انتخاباتی" "فضای وجود به توجه با تهران  دانشگاه سردر

انتخابات  فضای وجود به توجه ١٣٨٤ با سال در زنان جنبش کنشگران حقيقت، دادند.در
به محور را فعلی در قوانين شهروندی شان" و "حقوق "حق زنان" موضوع رياست جمهوری،
روز اين در هايش خواسته و زنان جنبش ترتيب بدين و ساختند تبديل خيابانی اعتراض

حرکت  سرمنشاء حال، عين در و يافت توجهی شايان گستردگی و عموميت [٢٢ خرداد]
خرداد انتخاباتی فضای دل از سبز نيز هم شد.جنبش زنان جنبش هدفمند و آينده های

از  گيری "بهره حقيقت در گرفت. شکل شهروندی حقوق از دفاع منظور به ١٣٨٨ و سال
و  است. بوده جنبش زنان و جنبش سبز برای ٢٢ خرداد منشاء روز سر فضای انتخاباتی"
جنبش زنان و جنبش چندوجهی پيوندهای که کنيم ادعا اگر نيست ُپربيراه همين رو از

داشته  جنبش نقش دو در اين (٢٢ خرداد) ماندگار در شکل گيری روزی مهم و حتا سبز،
و  تداوم منظور به ٢٢ خرداد، سالگرد ی هزينه ُپر  برگزاری پياپی، سال  چهار است.در
سرنوشت  و مهم امری زنان، جنبش ٢٢ خرداد ١٣٨٤ برای بزرگداشت حرکت اعتراضی
بعد سال در سبب بدين حياتی است) و مهم سبز جنبش امروز برای که (همانطور بود ساز

تجمع  و به خيابان آمدند نيز در سالروز ٢٢ خرداد زنان فعاالن جنبش ١٣٨٥ يعنی در سال
بداخالقی و خشونت با که هرچند تير" برگزار کردند هفتم "ميدان در را شان اعتراضی
گرايی يا افراط نااميدی فقط باعث نه پليس، ورزی اما خشونت شدند. پليس روبرو نيروهای
ائتالف زنانه، آميز مسالمت تجمع آن بلکه از دل نشد زنان جنبش شعارهای شدن تند و
و مدنی ِويژگی چرا که شکل گرفت. امضاء" يک ميليون نام "کمپين تحت ای گسترده
گرايی، افراط به يافتن سوق به جای را جنبش فعاالن اين زنان، پرهيزی جنبش خشونت
مسالمت برای تداوم حرکت جديد مدنی" هايی "راه به کشف وادار اصولی ترغيب و طور به
را خود تولد سبز، سالگرد جنبش امروز نيز کرد. شان آميز

جنبش  فعاالن ما و کند، می برگزار را) خرداد ٢٢ اولين )
(جنبش يکساله نوزاد اين که اميدواريم خود سهم به زنان
گذشته سال يک اتفاقات از اندوزی  تجربه با نيز سبز)
پرداخته، که سنگينی های هزينه و دستاوردها برآورد و
راه مدار"، "حق های جنبش ديگر صادقانه ياری با بتواند
حرکت ادامه کند تا جديدی را کشف متکثر و بديل های
نمايد. گسترده چه بيشتر تضمين و را هر اش جويانه صلح
در تازه روندهای با گرفتن رابطه سپس و شناختن ديدن،
سينه بزرگ و قلبی مستلزم داشتن جنبش اجتماعی، يک
با آگاهانه و گرو ارتباط مستمر و در پذيرا، و گشوده ای
گروه اگر چرا که آن جنبش است. اجزای مختلف و بدنه
يعنی جنبش بدنه اجزای و مخاطبان با زنان جنبش های
و تحوالت تغيير شک بی داشته باشند همدالنه و ارگانيک ارتباطی جامعه زن ها ميليون
تاثير و تحت شود منتقل می آنان به و سريع تر تر راحت زنان جامعه، نيازمندی های و
برابرش در و هضم بهتر را زنان رويکردهای تازه در درون جامعه و گيرند می قرار آن متقابل
ارتباط که ها زنانی جنبش از بخش آن بگويم خواهم می دهند. می نشان منطقی واکنشی
خود حرکت و دارند زنان جامعه در برابر نيازهای بيشتری مسئوليت احساس و تر، پيوسته
پرچمدار حرکت کنند می زنان" تنظيم با "همراه حال عين بلکه در زنان" "برای نه صرفا را
و "جايگاه تقويت به توانست و بود شان مخاطب جامعه شرايط با منطبق که شدند هايی
و کمک کند جاری در تحوالت آنان بيشتر چه هر گيری" و بالمآل "قدرت زنان" محوريت
دهد. افزايش واقعا آينده تحوالت در را زنان برای برابر" "حقوق تضمين امکان نتيجه در
گرفته پی های حرکت ديگر و نه زنان" جنبش فعاالن از جمعی هرچند نه "همگرايی سبز
گويا که گرايانه" نگرشی "آرمان با هيچکدام سبز، جنبش پيوند با در زنان جنبش در شده
بلکه است نيافتاده اتفاق تحقق بخشد را زنان" خواسته های "همه تواند می سبز جنبش
سبز[احقاق جنبش خواسته واقعی که تحقق اميد همگرايی، با اين و وحدت مدافعان همه
شان حقوق به زنان پيچاپيچ دستيابی و دراز راه بتواند انتخاباتی آزاد]، برای شهروندی حق

اند. گذاشته راه قدم اين سازد، در هموارتر را

عالقه مندان برای  است. شده کوتاه پيک برای متن اين فمنيستی: مدرسه منبع
کنند. مراجعه سايت مذکور به می توانند متن کامل مطالعه

فمينيستی مدرسه منبع:

روز جنبش سبز روز جنبش زنان؛
خراسانی احمدی نوشين

که  گسترده جنبشی گذرد، می "جنبش سبز" از رويش سال يک دقيقَا امسال، ٢٢ خرداد
سازماندهی همچون مختلفی های نقش آن" "بدنه در تنها نه زنان کسان، بسياری باور به
تجربه شده اند که بلکه موفق اند، داشته عملياتی و و تدارکاتی راهبری، نقش حمايتی و
ويژگی کنند. منتقل آن  به نيز را زنان] خود[جنبش جنبش خاص  های ويژگی و ها
مبارزات پيکار مدنی و در "خشونت پرهيزی" ترين اش مهم شايد تجربه هايی که و ها

است. اجتماعی
همه، از اول که چرا است، انداموار و چندسويه ای رابطه سبز، جنبش و زنان جنبش ارتباط
دهند، بنابراين تشکيل می را قشری) و گروه دسته، طبقه، هر جامعه (در نيمی از زنان
کشور، در دموکراتيک و "صنفی" مدار"، "حق های جنبش همه در که است طبيعی خيلی
را آن بدنه از انکارناپذيری  بخش و دسته، گروه صنف، طبقه، مردان همان با همدوش
به صرفا های گذشته دوران برخالف ما جامعه زنان امروز که آن ويژه به دهند، تشکيل
اجتماعی های حوزه تمامی در و عمومی عرصه در بلکه اند نشده محدود خانگی حوزه
و مدار" های "حق جنبش آنان در نقش روست که اين و از اند گسترده يافته حضوری
حضوری که خود" برادر همسر و يا از "شوهر، پدر واسطه پشتيبانی به صرفا نه صنفی،

است. به واسطه منافع "خود" و مستقل
جنبش و است شهری" متوسط "طبقه عمدتا سبز جنبش محرکه موتور گذشته ها اين از
هر می دهد، تشکيل شهری متوسط طبقه را اش محرکه نيروی و اصلی نيز بدنه زنان

جنبش امروز کنشگران خيز رنج تالش و خواسته ها چند
تاريخ در يکصدساله هايشان بزرگ مادر مادر و مانند زنان
های گروه و طبقات نيازهای حول عمدتا ايران، معاصر
آنکه است. سوم بوده متمرکز زنان، تر جامعه فرودست
تاريخ طول در زنان های جنبش اصلی و مهم های حرکت
و شهروندی" برابر "حقوق بر مبتنی مطالبات حول ايران،
تحصيل حق (مانند جنبش گرفته مدنی"، شکل "مساوات
حقوق جنبش رای، حق جنبش دختران، برای آموزش و
حول زنان، جنبش مانند نيز سبز جنبش و و...) برابر
"حق شهروندی"، "حقوق کسب دموکراتيک ی مطالبه

است. يافته تکوين آزاد" انتخابات و رای
"اصل مهم  ويژگی ايران،  در زنان جنبش  آنکه چهارم 

ويژگی همين سبز نيز جنبش کند و خود حمل می با را  در مبارزه" پرهيزی خشونت
مشترک پنجمين ويژگی باالخره و است. داده بروز خود از در مجموع را خشونت پرهيزی
اينترنت جهانی شبکه جمله ارتباطی از نوين امکانات گسترده از استفاده جنبش، دو اين
گسترش برای خانوادگی و های اجتماعی شبکه از بافت گرفتن بهره و مجازی فضاهای و
در جنبش هم و سبز جنبش در هم که جنبش است دموکراتيک اهداف پيشبرد آگاهی و

شده، و... استفاده آن از خوبی زنان به

را آنان يافت که توان می جنبش دو اين ميان در را ها ويژگی و اشتراکات ديگر از بسياری
داليل همين به و شايد می دهد. قرار يکديگر با ناگزير چندوجهی، مستحکم و پيوندی در
خودجوش در طور به گذشته سال يک که در طول جنبش، دو هر در فعال زنان است که
و تعامل لزوم داشتند، و مشارکت حق شهروندی خود تعامل از دفاع برای و جامعه پهنه
جنبش فعاالن "همگرايی سبز سرانجام، و کردند می احساس عمال را تر نزديک همکاری
همدلی ميان و تعاون با و شکل گرفت (٨ مارس ١٣٨٨) جهانی زن روز در ايران"، زنان در

يافته است. ادامه ارامی به جنبش، دو اين فعاالن از جمعی
که  ٢٢ خرداد، روز شده سبب حتی که مشترک است همين پيوندهای خاطر به شايد باز و
و تاثيرگذار مهم روزی و به نام گرفته ايران" "ملی همبستگی زنان روز های اخير سال در
شود. تبديل نيز سبز جنبش به روزی پراهميتبرای امروز بود، شده تبديل زنان جنبش در
چنين در حقيقت ولی قلمداد کنيم، حادثه و اتفاق را يک تقارن که اين است ممکن

اين  که فعاالن بود خاطر بدان زنان، در جنبش خرداد، ٢٢ روز شکل گيری چرا که نيست،
بار در سال اولين برای نهادها، ساختن و زيربنايی های فعاليت ای دوره جنبش پس از

گسترده  بروز فکری، مختلف های ائتالفی از گروه تشکيل با که تصميم گرفتند ١٣٨٤
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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 (شماره۱۲۹) آينده نشريه برای

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

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 ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

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

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

(٨٥٨) ٠٣٣٦-٦٥٣ تماس تلفن

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ سن دیگو مدرسه ایرانیان
Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mt. Rd، San Diego, CA 92129

اول شعبه

١٢ سپتامبر ٢٠١٠  یکشنبه روز
  C-2 اتاق کارمل  مونت مدرسه در ظهر   ١٢ تا ١٠صبح ساعت

دوم شعبه

٩ سپتامبر ٢٠١٠  پنجشنبه روز
  C-2 اتاق مونت کارمل مدرسه ظهر در از ٦-٨ بعد ساعت

ملی های رقص آکادمی

اطالعات به ملی های رقص آکادمی کالسهای شرکت در برای
مراجعه فرماييد ايرانيان نام مدرسه ثبت
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از مرز زندگی می کنند، حداقل بيست تا بيست و پنج ميليون آن فارسی زبان 
هستند و برای خيلی های ديگر، فارسی زبان دوم است. شعِر افغانستان متعلق به 

قلمرو شعر فارسی و ادبيات جهان است و شايسته است که ايرانيان در مطالعه 
و معرفی آثار شاعران افغان توجه بيشتری نشان دهند. نسيم ِفکَرت، خبرنگار 

افغان، در وبالِگ خود می نويسد: « به اميد روزی که قدر يکديگر را بدانيم 
و يکديگر را دوست داشته باشيم، بدون پيش داوری ها. ما پيشرفت و ترقی 

همسايگان خود را می خواهيم چون حتمًا تاثيرش روی افغانستان خواهد افتاد. 
باور کنيد، اين خواست همه مردم افغانستان است. امروز، فرهنگيان مان، مديون 

ايران است. هرچه کتاب و منابع مطالعاتی داريم، برمی گردد به ايران و انديشه 
مندان آنجا. درود بر تک تک آنها. ما به يک گفتگوی همدالنه نيازمنديم. » البته 

گفت و گويی که نسيم از آن سخن می گويد می بايست دو سويه و بر پايه ی 
« همدلی » باشد، همانطور که موالنا می فرمايد: « پس زبان محرمی خود ديگر 

است /  همدلی از همزبانی خوش تر است. »

ُجنِگ همزبانی و همدلی
با هدف آشنايی با شعِر افغانستان، آقای بهروز جباری چند سال را وقِف پژوهش 
و مطالعه ی آثار شاعراِن معاصر افغانستان کرده است؛ ثمره ی آن ُجنگی است 

آراسته به آثار ٢٢ شاعر افغان که در سال ٢٠٠٩ به چاپ رسيده. ُجنِگ 
« همزبانی و همدلی » با هدِف ارائه ی تصويری عمومی و کلی از سبک و روش 

شاعران افغانستان با تنوع و شخصيت ها و قدرت شعری آنان در چند دهه ی 
اخير تاليف شده است. مولف در باره ی انگيزه تاليف اين مجموعه می نويسد: 
« دوستان ايرانی، صرفنظر از عده ای انگشت شمار، آن طور که بايد نسبت به 
ارزش ادبی آثار شاعران افغان آگاهی ندارند. اين کتاب بيشتر به منظور آگاهی 
شعر دوستان ايرانی فراهم آمده. » آقای جباری در کاِر گردآوری و پژوهش با 

دشواری های فراوان روبرو بوده است؛ به دليل مهاجرت بسياری از شاعران افغان، 
کتب يا منابع جامعی از آثار ايشان در دست نيست. در فهرسِت اين ُجنگ تنها 

نام سه شاعر از نسل قديمی تر (اوايل قرن بيستم) به چشم می خورد: خليل 
اهللا خليلی، عبدالرحمن پژواک و ضياء قاری زاده. مولف شرح حال مختصری از 

هر شاعر را نيز می آورد که به شناخت بيشتر ايشان کمک می کند. عالوه بر 
پژوهش، آقای جباری در کنفرانس های متعدد ادبی در آمريکای شمالی و اروپا 

در باره ی شعر افغانستان سخنرانی می کند.

« همزبانی و همدلی » دربرگيرنده ی سبک ها، نگاه ها، بيان ها و آواهای 
گوناگوِن شعری است. در برخی از شعرها اندوه موج می زند. عظيم نوذر الياس 

کابل را اين گونه توصيف می کند: اين شهر، شهِر گورهای َهراسان است / در 

در نيم قرن گذشته، تاريخ  پرتالطم ايران صحنه ی قدرت نمايی مّلی گراياِن 
افراطی و مذهبيان دو آتشه بوده است. شباهت های کنايه آميز اين دو دسته 
تنها به تعصب و تنگ نظريشان محدود نمی شود، بلکه عدم تسامح، مالکيت 

طلبی و تعارض آفرينی ايشان پيامدهای ُخسران آوری بر رشد و پويايی مدنی، 
فرهنگی و سياسی ايران داشته است. نقِش ذهنيات و گرايش های افراطی بر 

رشد فرهنگی بحِث  دراز دامنی است. در حوزه ی ادبی می توان گفت که گروه 
های افراطی همواره کوشيده اند تا ادبيات فارسی را پديده ای مّلی قلمداد کرده، 

آنرا به مرزهای ايراِن امروزی محدود کنند. ادبيات فارسی به هيچ عنوان پديده 
ای مّلی و مّلی پذير نيست. احمد کريمی حکاک، استاد زبان و ادبيات فارسِی 
دانشگاِه ِمری َلند می نويسد: « ادبيات فارسی بخشی از ميراث بزرِگ بشری 

است. اگر کسی در خود حافظيه شيراز هم ايستاده ولی حافظ را نخوانده، او اصًال 
اهل قلمرو ادبيات نيست و اگر کسی مثًال  در اسکاتلند هم بوده باشد و حافظ 

را بشناسد، شهروند شهر ادبيات است. ادبيات يک شهر بی مرز است. گستره ای 
است که ورود می خواهد. اگر من هم اندک آشنايی با شکسپير دارم، او از آِن 

من هم هست و در ذهن من هم يک عنصِر زنده و پويا است. » بارها شاهد جر و 
بحث های بی پايان َسِر مليِت  موالنا، رودکی و سنايی بوده ايم، کنايه ی ژرفی 
که در مجادله های ايشان پيداست محدود کردن گستره ی نفوذ اين سخنوران 

بزرگ است و انکاِر ظرفيت های وسيع جهانی شان. 

متاسفانه بسياری با تعصب و تنگ نظری، در ادای احترام به نقِش همزبانان افغان 
و تاجيک، شريکان ميراِث ادبی و فرهنگی مان، کم لطفی می کنند. البته تعصب 
اغلب با ناآگاهی همراه است و ايشان در مورد حوزه ی که می کوشند به انحصار 

از آِن خود کنند اطالع دقيق و درستی ندارند. دکتر کريمی حکاک در باره ی 
تاريخ ادبيات فارسی می نويسد: « ادبياِت فارسی صرفٌا متعلِق به ايرانی ها نيست. 

اتفاقًا زادگاه و خاستگاهش آسيای ميانه است، بيهوده نيست که ما می گوييم 
رودکی سمرقندی، مولوی بلخی، سنايی غزنوی. آسيای ميانه و افغانستان زادگاِه 

ادبيات فارسی بود، ولی البته در روند تاريخ، و به ويژه در دوراِن  مدرن، چون 
ايران چه از نظِر مادی و چه از نظر معنوی، منابعش بسيار غنی تر و قوی تر بود 

از کشورهای فقيرتری مثل افغانستان و تاجيکستان اين است که امروزه روز، 
ايران مرکز ادبيات فارسی شده است، ولی هميشه چنين نبوده است و روزگاری 

هم هند مرکز ادبيات فارسی بوده است. » البته موجب افتخار است که شخصيت 
های چون موالنا از جهان فارسی زبان برخاسته اند، اما آنچه از فخر بر ما واجب 

تر است، گراميداشت و اشاعه ی انديشه ی ايشان است، انديشه يی که نه از خاور 
است نه از باختر. 

امروزه، مرزهای مشخِص سياسی ايران را از افغانستان متمايز می سازد، اما 
ادبياِت معاصر افغانستان همچنان پاره ای ناگسستنی از ميراِث ادبيات فارسی 

است. نگارنده از خود آغاز می کند، متاسفانه بنده، پيش از اين، با نام يک يا دو 
شاعر افغان بيشتر آشنا نبودم. اما آنچه در نمونه اشعاِر شاعران معاصر افغانستان 

يافته ام نگاه عالقه مند و بی تعصبی است که ايشان در گراميداشِت  شاعران 
معاصر ايرانی مبذول می دارند. شبگير پوالدين، شاعر افغان، در باره ی نقش و 

بينش نيما يوشيج بر شعِر فارسی شعری سروده:
 زير چتر نيلی آرام / سالها گهواره ی تکرار می ُجنبيد / کودکان الل می خواندند 

/ حرِف دل و داغ اعصار ستم را / با هجای ناهمآهنِگ همه پيچيده در تعقيد / 
در تقليد. امروزه، افغانستان چهل ميليون جمعيت دارد که ده ميليون آن بيرون 

بررسی ُجنِگ همزبانی وهمدلی

آثاِر شاعراِن ُمعاصِر افغانستان
                                                                       آريا فانی
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و همدلی ميان مردم جهان می گويند، اما صد افسوس که جهاِن غرب گوش 
هايش را تنها برای شنيدن آواهای جنگ طلب تيز کرده است. دکتر شاپور راسخ 

در پيشگفتاِر کتاب می نگارد: « افغانستان را با طالبان قهقرا نَِگر و متعّصب و 
متحّجر و ستيزه طلب مشتبه نبايد کرد. در اين سرزمين دلهايی هم هست 

که به پژمرده شدن هر ُگلی بدرد می آيد و اشک از ديدگان جاری می کند. 
افغانستان را در محدوده چادرها و پيچک های سياه زنانش نگاه نبايد کرد، 

در اين سرزمين، زناِن دانا و بيدار و آشنا به حيثّيت و شرافت و حقوق انسانی، 
خود از آنچه بنام شريعت بر آنها تحميل شده رنج می کشند و همراه با آه های 
سوزاِن خود ناله از حنجره هر انسان صاحب عاطفه ای بيرون می آورند فراوانند. 

بايد اميدوار بود که آينده افغانستان در دست اين مردم فرهيخته و سرشار از 
عواطِف انسانی خواهد بود. » اميد می رود که هموطنان ايرانی لطف و توجه 

بيشتری به آثاِر همزبانان و همدالِن افغان نشان دهند؛ چه بسا که شعر، کهن 
ترين و رايج ترين هنِر اقوام ايرانی، نويد بخِش گفت و گويی تازه، خالی از تعصب 

و رهايی بخش ميان دو ملت باشد. 
---------------                              

کتاب ها و مراجع زير در باب زباِن دری، شعر و ادبياِت افغانستان توصيه می شود:
فارسی/دری:

www.aatash.persianblog.ir  .١
٢.  مسعود مير شاهی: شعر زنان افغانستان (انتشارات افکار و شهاب، تهران)

٣.   علی اوحدی اصفهانی: سخنی در باره ی ادبياِت معاصر دری در افغانستان (مقاله در مجله     
ايران شناسی، بهار ٧١)

٤.  نجيب مايل هروی: تاريخ و زبان در افغانستان (در باره ی زبان دری و زبان های رايج در 
افغانستان) (تهران ١٣٦٢)

٥.  چنگيز پهلوان: نمونه های شعر امروز افغانستان (تهران ١٣٧١)
 

انگليسی:

1. Loewen, Arley: Images of Afghanistan: Exploring Afghan Culture 
through Art & Literature

2. Loewen, Arley: Real Men Keep Their Word: Tales from Kabul, 
Afghanistan

3. www.afghan-web.com/culture/poetry

http://www.jabbari.ca برای تهيه ُجنِگ همزبانی و همدلی از ِوب سايِت مولف ديدن فرماييد

........ 

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

fani@rohan.sdsu.edu

سينه گاه نعش هزاران ياد / بر شانه ها، صليِب سيه پوشش / با مادراِن زخمی 
عريانش / با دختراِن خسته خاموشش. شاعِر بزرِگ افغانستان، خليل اهللا 

خليلی، بهاِر وطِن جنگ زده اش را اين گونه ترسيم می کند: گوييد به نوروز 
که امسال نيايد / در کشور خونين کفنان ره نگشايد / بلبل به چمن نغمه شادی 

نسرايد / ماتم زدگان را لب پر خنده نشايد. پروين پژواک آثاِر ُخسران آوِر 
جنگ را اين چنين در شعرش بيان می کند:

کودک افغان می دانی جنگ يعنی چی؟ / جنگ يعنی زندگی! / ده سال دارم و 
ده سال است که جنگ است / کودک افغان می دانی بمباران يعنی جی؟ / بارانی 

که از آسمان می بارد. گاه نيز اندوه در برابر روزنه ای از اميد رنگ می بازد، 
شعری از بهار سعيد: در پِس تيره گاه يلدايی / افقی باشد و پديد شود / من و 

انديشه های فرداها / کاين اميدم مگر نويد شود. بيرنگ کوهدامنی با بيانی بی 
پرده از شرايِط  اجتماعی- سياسی وطنش می گويد:  شب آوران کامل، ظلمت 

گران مطلق / اين احمقان حاکم اين حاکمان احمق / با ريشه ها به جنگند 
تاکيدشان به ريش است / از تيرگی مرکب، از ظلمت اند مشتق / اسالمشان 

خشونت، ايمانشان رعونت. گاه نيز شعرهای ايشان به نازک ترين و لطيف تريِن 
احساسات آکنده است، شعری از واصف باختری: نوشته است بر برگ های 
شقايق / که گل را نچينيد / که اين کودک نازپرورده ز آغوِش مادر نگيريد / 

وليکن دريغا که باد / ندارد سواد. شعِر «همه رنگ می فروشند» رازق فانی نيز از 
بيانی بسيار شاعرانه و ُپراحساس بهره می جويد: همه جا دکان رنگ است همه 

رنگ می فروشد / دل من به شيشه سوزد همه سنگ می فروشد / به کرشمه 
نگاهش دل ساده لوح ما را / چه به ناز می ربايد چه قشنگ می فروشد.    

انتشار ُجنِگ « همزبانی و همدلی » گامی ست مثبت و روشنگر در ارائه ی 
چهره ی انسانِی ملتی که زير آواِر جنگ و فقر کمر خم کرده است، اقدامی 

شايسته در بازستانی و نکوداشِت آواهايی که ساليان است با شکيبايی از صلح 



مرداد - شهریور  ۲۰۱۳۸۹   ۱۲۸ شماره

سودوکو

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

کردن وارد از اين بازی هدف باشد. می
می  ای جدول ٩×٩ خانه ١ تا ٩ در اعداد
٩ زير  نيز شامل جدول اين خود باشد, که

شوند,  ناحيه ناميده می ٣×٣ که جدول
پيش عنوان به اعدادی اغاز در که است

قرار می جدول های خانه بعضی فرض در
شامل بايد ناحيه و ستون سطر, هر گيرند.
١ تا ٩ بدون تکرار باشد. برای  اعداد تمام
کار بردن به و حوصله به نياز تکميل پازل

برای پازل اين چند هر باشد. می منطق
در پازل امريکايی مجله در يک بار اولين

به  ان يافت, ولی انتشار ١٩٧٩ انتشار سال
مرتبه نخستين گير برای پی و مستمر طور
سال  در ١٩٨٦ و در ژاپن به گردد می بر
جهانی  به محبوبيت سرگرمی ٢٠٠٥ اين

يافت. دست

جدول افقی

چکيده ماست مخفی- کرمينه- ذره ٢- از گناه- کوچکترين پاک شدت- - ١
فرمان- -٤ داريد؟) دوست را برامس (آيا کتاب فرانسوی نويسنده بانوی -٣
بدون که و رباب مثل چنگ سازهايی -٥ قرار دارد دامنه اين کوه همدان در
نام هست- آنهم اهلی که مهاجر پرنده -٦ خرگوش – ميشود نواخته دميدن

جستجو برگزيده- -٨ پناه کوبا- محصول ثروت- -٧ يگانه و اتريش- تک قديم
اهلی رضاشاه اين شهر را -١٠ نماشگاه هنری  – آلمان ٩- رودی در نارس –
شمال در استانی پسر- فرزند -١٢ پلوتارک معروف کتاب -١١ نحس – کرد!
از ضخيم پارچه نوعی -١٣ و برگ اسب زين بنگالدش- با مرز هم هند شرقی
رقم- عدد و دوزند- زمستانی جامه آن از و بافند دست با بز کرک شتر يا پشم

خرمن ماه.

عمودی
جنگ از پيروز- گل- تيغ -٢ ابر شروع- – ميزيسته گذشته در که کسی -١

شبه جنوب در کشوری -٤ پوش زره بلند- رها- ديوار -٣ اسالم صدر های
دهنده- نور -٦ آرزوی بزرگ چاق – -٥ سياهه و ليست اروپا- بالکان جزيره

پوشيده- مطلب -٨ اعدام درخت گرفتن- آرام قيمت- -٧ کشيدنی درس سايه-
و آدم- فال نيک -٩ کند می درک را بوها که پنجگانه حواس از يکی سالک-
عفونی- ضد ماده مدل- -١١ قديم عکس- ژاندارم گنجينه -١٠ يمن خوش
کشتی که معتقدند ها همواليتی -١٣ نيرو- سنگتراش- دارايی -١٢ عقايد

سوررئاليسم- سبک اسپانيولی انداخته است- نقاش لنگر آن بلنديهای در نوح
گريبان.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣

١XX
٢XX
٣

٤XXXXX
٥XXXX
٦XX
٧XX
٨XX
٩XXXX

١٠XXXXX
١١

١٢XX
١٣XX
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قمر 
بارها براي عروسي و ميهماني بزرگان به 
باغ عشرت آباد دعوت شده بودم ، براي 
عروسي ، مولودي و … اما هرگز حال 

آن شب را نداشتم . پائيز غم انگيزي بود 
و من به جواني و عشق فکر مي کردم ، 

از مجلسي که قدر ساز را نمي شناختند 
خوشم نمي آمد اما چاره چه بود ، بايد 

گذران زندگي مي کرديم . چنان ساز را 
در بغل مي فشردم که گوئي زانوي غم بغل کرده ام . نمي دانستم چرا آن کسي که 
قرار است در اندروني بخواند ، صدايش در نمي آيد . در همين حال و انتظار بودم 

که دختر ١٣- ١٤ ساله اي از اندروني بيرون آمد . حتي در اين سن و سال هم رسم 
نبود که دختران و زنان اينطور بي پروا در جمع مردان ظاهر شوند . آمد کنار من 

ايستاد . نمي دانستم براي چه کاري نزد ما آمده است و کدام پيغام را دارد . 
چشم به دهانش دوختم و پرسيدم : چه کار داري دختر خانم ؟ 

گفت: مي خواهم بخوانم . 
گفتم : اينجا يا اندروني ؟ 

گفت : همينجا ! 
نمي دانستم چه بگويم . دور بر را نگاه کردم ، هيچکس اعتراضي نداشت . به در 

ورودي اندروني نگاه کردم . 
چند زني که سرشان را بيرون آورده بودند ، گفتند : بزنيد ، مي خواهد بخواند !

گفتم : کدام تصنيف را مي خواني ؟ 
بالفاصله گفت : تصنيف نمي خوانم ، آواز مي خوانم !

به بقيه ساز زنها نگاه کردم که زير لب پوزخند مي زدند . رسم ادب در ميهماني ها ، 
آنهم ميهماني بزرگان ، رضايت ميهمان بود . 

پرسيدم : اول من بزنم و يا اول شما مي خوانيد ؟ 
گفت: ساز شما براي کدام دستگاه کوک است ؟ 

پنجه اي به تار کشيدم و پاسخ دادم : همايون .
گفت : شما اول بزنيد ! 

با ترديد ، رنگ و درآمد کوتاهي گرفتم . دلم مي خواست زودتر بدانم اين مدعي 
چقدر تواناست . بعد از مضراب آخر درآمد ، هنوز سرم را به عالمت شروع بلند نکرده 
بودم که از چپ غزلي از حافظ را شروع کرد . تار و ميهماني را فراموش کردم ، چپ 

را با تحرير مقطع اما ريز و بهم پيوسته شروع کرده بود . تا حاال چنين سبکي را 
نشنيده بودم . صدايش زنگ مخصوصي داشت . باور کنيد پاهايم سست شده بود . 

تازه بعد از آنکه بيت اول غزل را تمام کرد ، متوجه شدم از رديف عقب افتاده ام :
معاشران گره از زلفــ يار باز کنيد   

شبي خوش است بدين قصه اش دراز ک  نيد
ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است      

 چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد

بقيه ساز زنها هم، مثل من، گيج و مبهوت شده بودند . جا براي هيچ سئوالي و 
حرفي نبود . تار را روي زانوهايم جابجا کردم و آنرا محکم در بغل فشردم . هر 

گوشه اي را که مايه مي گرفتم مي خواند . 
خنده هاي مستانه مردان قطع شده بود . يکي يکي از زير درختان بيرون آمده بودند 

. از اندروني هيچ پچ و پچي به گوش نمي رسيد ، نفس همه بند آمده بود . هيچ 
پاسخي نداشتم که شايسته اش باشد . 

گفتم : اگر تا صبح هم بخواني مي زنم ! و در دلم اضافه کردم : تا پايان عمر برايت 
مي زنم !

آنشب باز هم خواند ، هم آواز هم تصنيف ، وقتي خواست به اندروني باز گردد . 
گفتم : مي تواني بيايي خانه من تا رديف ها را کامل کني ؟

گفت : بايد بپرسم . 

وقتي صندلي ها را جمع  و  جور مي کردند و ما آماده رفتن بوديم ، با شتاب آمد و 

گفت : آدرس خانه را برايم بنويسيد. 
و تکه کاغذي را با يک قلم مقابلم گذاشت ، اسمش قمر بود . 

بعد از آنکه از قمر جدا شدم ، تمام شب را به ياد او بودم ديگر دلم نمي آمد براي 
کسي تار بزنم. در خانه ام که انتهاي خيابان فردوسي بود ، چند اتاق را به کالس 
موسيقي اختصاص داده بودم و تعدادي شاگرد داشتم اما ديگر هيچ صدايي برايم 

دلنشين نبود و با عالقه سر کالس نمي رفتم . دو ماه به همين روال گذشت . بعد از ظهر 
يکي از روزها، توي حياط قاليچه انداخته بودم و در سينه کش آفتاب با ساز ور 

ميرفتم که يک مرتبه در حياط باز شد . ديدم قمر مقابلم ايستاده است ، بند دلم 
پاره شد . هنوز دنبال کلمات مي گشتم که گفت : آمده ام موسيقي ياد بگيرم . از 
همان روز شروع کرديم ، خيلي با استعداد بود ، هنوز من نگفته تحويلم مي داد و 
وقتي رديفهاي موسيقي را ياد گرفت ، صدايش دلنشين تر شد ... و کنسرت پشت 

کنسرت است که در گرند هتل الله زار ، آوازه قمر را تا به عرش مي گسترد . 
اولين کنسرت قمر با همراهي ابراهيم خان منصوري و مصطفي نوريايي (ويولن) ، 
شکراهللا قهرماني و مرتضي ني داوود (تار) ،حسين خان اسماعيل زاده (کمانچه) و 

ضياء مختاري (پيانو) ، پسر عموي استاد علي تجويدي برگزار شده است . 
يک شب در گراند هتل تهران کنسرت مي داد . تصنيفي را مي خواند که آهنگش را 

من ساخته بودم و بعدها در هر محفل سرزبانها بود . تصنيف را بهار سروده بود و من 
رويش آهنگ گذاشته بودم ، حتمًا شما شنيده ايد : مرغ سحر را مي گويم ! 

آنشب در کنسرت گراند هتل وقتي اين تصنيف را مي خواند آه از نهاد مردم بلند 
شده بود . در اوج تحرير آوازي که در پايان تصنيف مي خواند ، ناگهان فرياد کشيد 

"جانم ، مرتضي خان" و اين نهايت سپاس و محبت او نسبت به کسي بود که آنچه را 
از موسيقي ايران مي دانست ، برايش در طبق اخالص گذاشته بود . 

بله داستاني که در باال خوانديد بخشي از گفتگوي يک خبرنگار است که سالها پيش 
با ني داوود انجام داده است و در آن از عشق پنهان وي به قمر سخن رفته است ! 

بقيه در صفحه ٢٣

بارها براي عروسي و ميهماني بزرگان به 

آن شب را نداشتم . پائيز غم انگيزي بود 
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Check our website

قصد فردوس به پاداش عمل می بخشند     
ما که رنديم و گدا دير مغان ما را بس

بنشين بر لب جوی و گذر عمر به بين    
وين اشارت به جهان گذران ما را بس

يار با ماست چه حاجت که زيادت طلبيم      
دولت صحبت اين مونس جان ما را بس

ايکاش می شد که سرنوشت را از سر نوشت!!
راستی هيچ وقت فکر کرده ايد که اگر می شد سرنوشت را از سر بنويسيد برای 
خود چه می نوشتيد؟ فکر نمی کنيد که هرچه می نوشتيم باز همين می شد!؟  هر 
کسی سازنده محيط خودش می باشد. ما خود قلم زن سرنوشت خود هستيم. 
قلم سرنوشت ما اعمال و رفتار، تصميم، نيت، بغض و کينه، حسادت و گذشت 

خودمان است. قرار نيست کسی ديگر سرنوشت را برايمان قلم بزند ساعت ٤ 
صبح  اول فروردين (عيد) به من تلفن کردند که برای تولد فرزندمان در راه 
بيمارستان هستيم منهم بالفاصله شال و کاله کردم و راهی بيمارستان شدم 
احساس عجيبی داشتم تمام ذکر و فکرم اين بود که به من اجازه بدهند در 

اطاق زايمان باشم. بمحض ورود به بيمارستان و ديدن پدر و مادر آينده وقتی 
فهميدم که اجازه دارم در اطاق بمانم خيلی خوشحال شدم. چند ساعتی سپری 
شد و باالخره نوزاد نورسيده با سر به دنيای سرنوشت ساز غرغر کنان وارد شد. 

دقايق بسيار زيبا و ملکوتی را برای ورود اين نورسيده شاهد بودم هنوز نمی فهميدم 
که وجود نازنين اين کودک چطور و چگونه زندگی مرا عوض می کند. امروز که اين 

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

آتیش زدن به مالشون...    رفت و برگشت تهران ٨٩٠ دالر

مقاله را می نويسم تقريبا نوه من آنيسا خانم ٦٠ روز شده اينهم جزوی از 
سرنوشت من بود. آنيسا خانم خيلی چيزهای ديگر را هم در زندگی من عوض 
کرد. به اميد روزهای بهتر و لحظه ها و اعمال و نيت خوب سرنوشت ساز. هر 

تولدی، آغاز سفر يک زندگی پر جوش و خروش است.

       با آرزوی سفری خوش    تولد شما هم مبارک 
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حتي - خودش ساخته بهترين آن را که جاويدان نام آتش به دارد تصنيفي داوود ني
. است آن روشن علت باال دانستن مطلب با البته ، که داند - مي سحر مرغ از بهتر

ولي است شده اجرا گوناگون خوانندگان توسط بارها تاکنون زيبا بسيار تصنيف اين
است. اجرا شده رنگارنگ گلهاي برنامه هم در بار يک

بي ولي نمود عارف در موسيقي نوين ايران رخ از شيدا و وزيري پس قمرالملوک
به که مردي اگر است؛ زيرا کرده ايفا دو آن از تر و دليرانه دشوارتر نقشي ترديد

موسيقي پرداز شد ولي مجازات زن لعن مي پرداخت گرفتار طعن و موسيقي مي
به قمر ها. قرن ضخامت به پردهاي بود، پرده در برده زن بود. " شدن سنگسار "

و کارش سر بود، شده ظاهر " بي حجاب آن " در که خود کنسرت هنگام نخستين
صدايي سر و بهرحال ولي نبود، خوشايند او براي چه اگر ماجرا اين نظميه افتاد. به

نخستين خود دربارًه قمر بود. زنان جامعه و موسيقي سود نهايت به در که کرد
مي جلب به کالنتري بود چادر بدون کس هر روزها، آن ... " گويد : کنسرتش مي

بود رسيده دورًه آرامش فرا بزرگ بحران يک از پس و مملکت تغيير کرده رژيم شد.
چادر بي که شد پيشنهاد من به دادند. مي نشان عالقه موسيقي مردم هم کم کم به

الزم بزرگي و جسارت تهور اين يک و شوم هتل حاضر موزيکال گراند نمايش در
معتقدات مردم برخالف بايست مي پشتيبان، داشتن بدون ضعيف زن يک داشت.

وجود مخالفتها با تصميم گرفتم شود. ظاهر صحنه حجاب در بي و اندام کند عرض
و فرا رسيد شب نمايش کشته شدن را هم به تن خود بمالم. و پـيه بکنم کار را اين

واقع هم استقبال مورد حتي و نداد، رخ هم حادثهاي هيچ و شدم ظاهر حجاب بدون
حجاب در بي بيگاه و گاه بعد آن به قلبي بخشيد و از قوت من به موضوع اين شدم و
در فکر برداشتن حجاب موقع از همان مي زنم حدس و مي جستم ها شرکت نمايش

... بود تکوين شرف
را او شد. ظاهر مردان جمع در حجاب بدون قرةالعين از بعد که بود زني نخستين او

مي گفت: ناميد. او فمينيست ايراني بتوان اولين شايد
زنم  که آن جز به نيست گنه مرمرا هيچ

ام اندرکفنم زنده تا که گناه است زين
او  از نتري کال بعد روز کرد. برگزار ١٣٠٣ سال در خود را نخستين کنسرت قمر
ها خيري امور به را کنسرت عوايد قمر ندهد. کنسرت حجاب بي که گرفت تعهد

صرف را آن عوايد کنسرت داد و مشهد در در سفر خراسان قمر داد. اختصاص
عارف  از هايي ترانه و داد ١٣١٠ کنسرت سال همدان در در نمود. آرامگاه فردوسي

پيشکش نمود. عارف به را آن کرد هديه از به نقره گلدان چند نيرالدوله خواند. وقتي
کنسرت  سرخ خورشيد شير نفع ١٣٠٨ به سال در بود. غضب مورد عارف که اين با

 ٤٢٦ دکتر خرمي گفته به شد. داده اختصاص يتيم هاي بچه به آن و عوايد داد
شده است.  ضبط قمر ٢٠٠ صفحه از دکتر سپنتا گفته و به صفحه

قزويني  رساند. عارف مردم عموم را به قمر ۱۳۱۹ صداي سال در ايران راديو گشايش
گردآوري از قمر با اينهمه بودند. شده او شيفته دربار، تيمورتاش وزير و ايرجميرزا و

و محتاجان فقرا به گران را هداياي و بزرگ درآمدهاي ميکرد و سيم پرهيز و زر
ميداد.

مطلق  تنگدستي و فقر در شميران، ۱۴ مرداد ۱۳۳۸ در تاريخ قمرالملوک وزيري در
تجريش و قاسم بين امامزاده ظهيرالدوله گورستان وي در درگذشت. مغزي سکته به

است. شده سپرده خاک به شميران

كنيد دريافت را از آهنگهاي "قمر آهنگ چند در اينترنت مي توانيد كوتاهي جستجوي با

٢١ صفحه از بقيه قمر
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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




