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کانون فرهنگی ایرانیان
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____________________________

شورای نویسندگان
مریم ایروانیان، رضا خبازیان، شهری استخری
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___________________________
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Mt. Carmel High School
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کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی 
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.

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

توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج

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

رسیده اختیار تام دارد.
________________________________

طرح روی جلد: سعید جاللی
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نرم نرمک می رسد اینک بهار! خوش به حال روزگار!
آیا واقعا زیباتر از بهار هم پدیده ای وجود دارد؟ بهار ارمغان آور پایان فصل سرد، بیماری و تاریکی است. 

برای اغلب ملل دنیا آمدن بهار با شگون و شادی همراه بوده ونشانه امید و روزهای بهتر است. در روزهای 
پایانی زمستان هر کس به نوعی خود را برای رسیدن بهار آماده می کند. آیا این پدیده ای فرا فرهنگی و 

صرفا طبیعی است؟ همانطور که شور و حال نو شدن و زندگی دوباره را در کلیه جانوران و گیاهان می توان 
دید؟ 

برای ساکنین فالت ایران آمدن بهار از جنبه نمادین و طبیعی به مراتب فراتر است. نوروز برای ساکنین این 
خطه بار فرهنگی عمیقی دارد و برای مردم ایران از این هم فراتر، نوروز جنبه هویتی یافته است. در طول 
هزارو چهار صد سال گذشته ایران چندین بار مورد هجوم و اشغال اقوام مختلف، با زبان و دین و فرهنگ 
متفاوت قرار گرفته است. اعراب پس از اشغال ایران تا بیش از دویست سال بطور رسمی و مستقیم و پس 
از آن تا صدها سال بطور غیر مستقیم بر ایران حکومت کردند. آنان مثل هر حکومت اشغالگر دیگر از هیچ 

کوششی برای غلبه زبان، دین و فرهنگ خود فرو گذار ننمودند. این کار را نه فقط در مورد ایران که در تمام 
کشورهای اشغال شده به پیش بردند. در بسیاری از این کشورها کامال موفق شدند که گذشته از دین، زبان 
و هویت ملی آنان را هم عوض کنند. ولی در ایران این موفقیت محدود بود. زبان و بخش مهمی از فرهنگ 

ایرانی جان سالم بدر برد. پس از آن هم ایران صدها سال تحت اشغال و حکومت ترکهای آسیای مرکزی 
و مغول ها قرار گرفت و هر بار توانست با کوشش و مقاومت نه تنها زبان و بخش مهمی از فرهنگ خود را 

حفظ کند، بلکه آنرا به حاکمان جدید نیز بیاموزد. این است که نوروز و آداب آن برای ایرانیان جنبه نمادین 
و هویتی یافته است.

در جمهوری اسالمی هم از همان ابتدا به مقابله و نفی این به اصطالح پدیده "غیر اسالمی" پرداختند. ولی 
با مقاومتی همه جانبه مواجه شدند و کاری از پیش نبردند. مردم ایران خالفت، جنگ، محاصره اقتصادی 

و اختناق، همه را قبول کرده و با آن ساخته اند، ولی نوروز را در سخت ترین شرایط برگزار کرده و زنده 
نگهداشته اند. امسال هم از ساکنین دور افتاده ترین روستاها تا ساکنین برج های سر به فلک کشیده 

شمال تهران، نوروز را پاس می دارند. نزدیک تحویل سال بر سر سفره ای که نمادی از دارائی شان است می 
نشینند و به امید روزهای بهتر دل شاد می کنند. به دیدن دوستان و وابستگان می روند و برای چند روز 
هم که شده فرصتی پیدا می کنند که کمتر به محاصره اقتصادی، قیمت دالر و طال و خفقان فکر کنند و 

امید و زندگی را در دلهایشان زنده نگهدارند.
برای بسیاری از ایرانیان خارج از ایران هم که با فرهنگ غالب کشور میزبان دست به گریبان هستند، نوروز 
همان جنبه نمادین و هویتی را دارد. نسل اول مهاجر همه سعی و کوشش خود را بر این گذاشته که این 

سنت و سمبل فرهنگی را به نسل های آینده منتقل کند. نوروز در ایران و در مهاجرت هر چند از نظر 
ماهوی یکی است ولی از جنبه اجرایی تفاوت های اساسی یافته است. جشن های نوروزی، گردهم آیی های 
بزرگ چهارشنبه سوری، سیزده بدر،  نوروز غربت را از محدوده خانواده فراتر برده ، به جامعه ایرانی مهاجر 
در منطقه و کار گروهی بدل کرده است. جامعه ایرانی سن دیگو سال هاست به شکل موفقیت آمیز نوروز را 
جشن گرفته است. امسال هم تقریبا تمام ماه مارس به فستیوال نوروزی تبدیل شده است و همه سازمان 

های فرهنگی شهر هم  در آن نقش دارند. فستیوال نورزی از روز چهارم مارس، مراسم تخم مرغ رنگ کردن 
و سبزه کاری همراه با نوروز بازار در محل مدرسه ایرانیان شروع می شود. جشن نوروز مدرسه ایرانیان اولین 

جشن نوروزی شهر است که روز 11 مارس برگزار خواهد شد. مراسم چهارشنبه سوری در سه شنبه 13 
مارس با شرکت هزاران نفر در یکی از پارک های شهر برگزار می شود. جشن کانون فرهنگی ایرانیان در شنبه 
شب 17 ام مارس در هتل هایت و روز ایران توسط خانه ایران در 18 مارس در بلبوا پارک خواهد بود. امسال 

انجمن متخصصین جشن نوروزی خود را بر روی کشتی در 24 مارس برگزار می کند. گرد هم آیی بزرگ 
سیزده بدر در روز اول آوریل پایان بخش مراسم نوروزی است. برای دست اندرکاران سازمانهای فرهنگی شهر 

ماه مارس پرکارترین ماه سال است. همه بیشترین تالش خود را می کنند که این مراسم به بهترین وجه 
برگزار شده و خاطره خوبی برای شرکت کنندگان به خصوص نسل دوم و سومی ها باقی بگذارند و آنان را 

تشویق کنند که این راه را ادامه دهند و این سنت زیبا را زنده نگهدارند. برخی از دوستان در این مورد شک 
دارند و فکر می کنند علیرغم تالش ما، فرهنگ غالب کشور میزبان نسل های آینده را خواهد بلعید و بعد از 
یکی دو نسل اثری از آثار آن باقی نخواهد ماند. به این دوستان اطمینان می دهم که با  آموزش درست می 

توان بقای جنبه های پویا و مثبت فرهنگ نظیر نوروز را تضمین نموده تا به بخشی از هویت جوان ایرانی تبار 
در غربت آید

                                                                                    نوروزنان فرخنده باد!

یادداشت 
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اسامی دوستانی که تاکنون کمک های خود را برای ایجاد مرکز ایرانیان ارسال نموده اند:

گزارش

نام خود و عزیزانتان را جاودانه کنید

دوستان گرامی: هنگام آن است که نام خود و 
عزیزانتان را به این لیست اضافه کنید:

با یاری شما بزودی به این آرزوی دیرینه یعنی ایجاد “مرکز ایرانیان سن 
دیگو” جامه عمل می پوشانیم.

شاخصی که در این صفحه می بینید بیانگر این است که تاکنون چه مقدار 
پول برای این هدف جمع آوری شده و چقدر تا تامین هدف باقی مانده 
است. این مرکز متعلق به همه ایرانیان و ایرانی دوستان منطقه خواهد 

بود. در این مرکز بجز کالس های مدرسه ایرانیان، کتابخانه مجهز، کالس 
های مختلف برای فعالیت های فرهنگی و هنری، به خصوص تسهیالتی 
برای سالمندان در نظر گرفته شده است. افزون بر این مرکز دارای سالن 

اجتماعات برای اجرای کنسرت های موسیقی، تئاتر، نمایش فیلم و 
همچنین گردهم آیی های مختلف خواهد بود. این مرکز متعلق به شما و 
فرزندان شما خواهد بود. همانطور که مالحظه می فرمایید اسامی کلیه 
کسانی که تاکنون در این مهم ما را یاری کرده اند در اینجا آمده است. 

امیدواریم از شماره آینده نام شما و عزیزانتان نیز به این لیست اضافه شود. 
شما می توانید کمک های خود را به صورت چک به آدرس کانون ارسال 
فرمایید. اگر مایل به پرداخت با استفاده از کردیت کارت هستید حتما با 

دفتر کانون با شماره
 0336ـ653ـ858 تماس حاصل فرمایید. این کار از طریق وب سایت و 
پی پل هم امکان پذیر است. در نظر داشته باشید که کمک های شما از 

معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

شما می توانید چک های خود را 
به دفتر کانون به آدرس زیر ارسال فرمایید.

Persian Cultural Center
9265 Dowdy Dr. # 105 ، San Diego, CA 92126

Tel : (858) 653–0336                   Fax & Message: (619) 374–7335
Email: pcc@pccsd.org               Web site: www.pccus.org 

مژده:
اگر به دالیلی در سال گذشته نتوانستید کمک مالی  خود را برای “مرکز ایرانیان” ارسال کنید، هنوز دیر نشده است. هٔیت مدیره کانون فرهنگی  ایرانیان 

به توصیه کمیته “مرکز ایرانیان”  دوره جمع آوری پول را تا پایان ماه جون  ۲۰۱۲ تمدید کرد. دالیل این کار یکی  مقدار پولیست که تا کنون جمع آوری 
شده است، دوم وضعیت بازار امالک  و شرایط اقتصادی است که بنظر نمیرسد در شش ماه آینده تغییر آنچنانی  صورت پذیرد. لذا تقاضا داریم کمک های 

خود را هر چه زودتر ارسال کنید تا به کمک شما به این آرزوی دیرین جامه  عمل بپوشانیم. 

$2,000,000

$267,000

Abbaspour, Shirin
Abolmaali, Arya & Darya
Aghassi, Sarah. E
Akashian, Costance
Akbari, Elham
Akbarnia, Behrooz & Nassrin
Akbarnia/Jester, Halleh & Stewart
Amini, Mojgan
Amani, Ramin
Assadian, Dr. A. R.
Ayari, Mohammad
Azmoodeh, Mashoud & Mojgan
Bagheri, Rosita
Bahrami, Farhad
Bahramsoltani, Arash (Euro Pacific Paint)
Barfjani, Akram
Bviolin Studios, Mr.Bahman
Chaffee, Dr. Dean M.
Dadgar- Kiani, Mehdi M. & Parisa F. Amini
Dadkhah, Arsalan & Sholeh
Dadkhah, shahryar & Nazi
Dadkhah, Manouchehr
Detra, Bijan
Emami, Michael
Emami, Sina & Nahid
Estakhry, Shahri
Faramarzi, Yahya & Nasrin Dashti
Farnam, Dr. Jafar
Farsoudi, Davoud
Feizi, Mir F.
Ghahremani, Dr. & Mrs.
Ghazi, Hamid & Fariba
Ghazi, Mahasti
Haerizadeh, Yassmin
Hamasian, Kamran & Haleh Javidi
Hanson, John
Hanson, Shaghayegh
Hanson, Mary & Jay
Hekmat, Reza
Hojabri, Fredun& Hedwig
Jaff, Saryas
Jalali, Saeed and Roxana
Jalali, Shila
Jessen, Bart & katayoun
Julazadeh, Shahrzad
Kalantar, Hamid & Anahita Babaei

Katbab, Abdollah
Khorvash, Piruz & Madiha
Mahdavi, Mahmood & Fereshteh
Malek Khosravi, Behnam & Noushin
Moafipoor, Shahram&Elham Akbari- Aghbolagh
Moalemi, Parisa
Mojaver, Nasrin
Morgan, Robert B
Nabai, Dr. Hossein
Nafezi, Shiva
Nahavandi, Dr. Afshin
Naraghi, Mehdi M. & Parisa F. Amini
Nazari, Ghazaleh
Nematollahi, Gity
Nourbakhsh, Farhad & Raquel S. Otis
Nourbaskhsh, Farhad
Ostad, Dr. N. (Rite Family Dental)
Paymai, Arman& Mashsa Vahidi
Pirouzian, Mohammad Ali
Pirouzian, Mahmmoud Reza
Pirouzian, Ali 
Pirozan, Dr. Amir
Piryesh, Parisa & Ebrahim
Promaster Auto                 
Purtee, Charles David & Mehrangiz
Qualcomm                           
Radsan, Ramin
Rafizadeh, Hamid & Parisa
Roboubi, Nassereh A.
Roboubi, Babak & Marjan Keramati
Sabouri, Faramarz & Masi
Sadr, Ali & Ludi
Sadeghi, Saha
Safarian, Dr. Gholamreza & Narges
Sagheb, Mina
Salimi, Abdy & Molok
Salimi, Rana
Samimi, Fereidoun & Marie Akbar
Sammak, Massoud & Puneh
Shaghaghi, Zarin
Shamlou, Benny
Smith, Homa
Soraya, Golsa
Tahriri, Hamid & Mataneh
United Technologies       
Zayer, Bijan & Sholeh
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اخبار کانون

اعضای هیأت مدیره در سال جدید در دو جلسه شرکت کردند، و طی  این 
جلسات گزارشات مالی کانون، برنامه های فرهنگی شهر، و شرایط کمک به 

برخی  شهروندان نیازمند را بررسی کرده و برای جشن نوروزی سال 1391 
خورشیدی کانون  به بحث و برنامه ریزی پرداختند. کمیته نوروزی کانون 

طی  گرد همایی های مکّرر تالش خود را بر رسیدگی به جزییات این آیین ملی  
متمرکز کرده اند.

 
کانون در ماه های پایانی سال گذشته برای تشویق شهروندان ایرانی ـ آمریکایی  
سن دیگو و دیگر اعضای خود به حمایت از این بنیاد فرهنگی  یک قرعه کشی  

ترتیب داد. 
جوایز نفیس این قرعه کشی  از طرف دوستان و دوستداران کانون هدیه شده 

بود و اسامی بیست نفر اعضای برنده این جوایز به شرح زیر است:

1ـ  خانم آذر حبیب افشار 2 ـ  خانم و آقای بروسیوس3ـ خانم سارا عالقه بند       
4 ـ  خانم و آقای افشار 5ـ خانم و آقای ماهرالنقش 6ـ خانم و آقای دکتر میالنی 

7ـ  خانم سارا آقاسی 8ـ آقای رحیم صادات رفیعی 9ـ خانم و آقای همایون پور       
10ـ خانم مری هنسن 11ـ دکتر نهاوندی 12ـ آقای همایون ارجمند 

13ـ  خانم  و آقای طالقانی 14ـ خانم و آقای تقوی 15ـ خانم فی گریش. 

از شما دعوت می کنیم که با پرداخت به موقع حق عضویت خود 
و شرکت در برنامه های فرهنگی  کانون ما را در تالش خستگی  

ناپذیرمان برای زنده نگاه داشتن فرهنگ و هنر ایران یاری دهید.

با اعضای هیئت مدیره کانون آشنا شویم

خانم دکتر فریبا باباخانی–قاضی: 
در سال ۱۹8۳ برای ادامه تحصیل به آمریکا 
آمده و موفق به دریافت دکترای داروسازی 

از دانشگاه یو اس سی شد. در دوران 
تحصیل با همسر خود، دکتر حمید قاضی 

آشنا شده و به سن دیگو آمدند. پسران او 
در مدرسه ایرانیان سن دیگو مشغول به 

یادگیری زبان فارسی شدند و همین باعث 
شروع فعالیت های فریبا در مدرسه ایرانیان 
شد او بعنوان رئیس انجمن اولیا و مربیان 

و مسوول اداری و همچنین یکی از دو نایب رییس مدرسه مشغول خدمت 
می باشد. همچنین فریبا به مدت شش سال در هیئت مدیره کانون با 

عنوان منشی و خزانه دار خدمت کرده است و هم اکنون به عنوان نایب 
رییس خدمت کرده است. مانند بسیاری از والدین ایرانی، فریبا  فرزندان 
خود را  به یادگیری زبان فارسی و فرهنگ غنی ایران تشویق می کند. او 

بسیار خود را خوشبخت می داند که در سن دیگو و در بین ایرانیان فعال، 
برای زنده نگهداشتن فرهنگ ایران زمین فعالیت می کند. او مصّمم است 
که از این طریق بتواند در راه رشد و اعتالی فرهنگ ارزشمند کشورمان و 

آموزش آن به نسل جدید کوشش کند.

ی:
رف

مع



شماره 138  فروردین- اردیبهشت  1391 8

میتواند داشته باشد؟  بیایید با مثالی ارتباط موضوع را با دنیای بزرگ ترروزمره 
روشن کنیم تا درک آن آسان تر شود. بیایید حیاط مدرسه ای را در زنگ تفریح 
تصور کنیم و چگونگی رفتار دانش آموزان در آن را "واقعیت بیرونی" بدانیم. حال 
اگر از شما خواسته شود که رفتاردانش آموزان این مدرسه در زنگ تفریح )واقعیت 
بیرونی( را مشاهده و گزارش کنید، جواب چیست؟  واضح است که گزارش شما به 
این بستگی پیدا میکند که شما در هنگام مشاهده چه نقشی نسبت به این مدرسه 
دارید؛ یعنی آیا شما مدیر مدرسه؟ خدمتکار مدرسه؟ یکی از والدین؟  یا یکی از 
از  دانش آموزان همان مدرسه هستید؟  روشن است که اگر شما به عنوان یکی 
تا مشاهده کنید، البد خواهید گفت دانش  بروید  دانش آموزان مدرسه به حیاط 
حتی  و  میخندند  بلند  با صدای  میدوند،  حیاط  در  میکنند،  بازی  شلوغ  آموزان 
برخی بر روی زمین زباله میریزند. اما اگر نقش شما تغییر کند و شما به عنوان مدیر 
مدرسه به حیاط بروید تا رفتار دانش آموزان را مشاهده کنید، وضعیت جور دیگری 
خواهد بود، درست است؟ آن موقع احتماال گزارش خواهید داد که دانش آموزان 
ساکت و منظم هستند، یا از سر و کول همدیگر باال نمیروند و هیچ کس روی زمین 
رفتار  مدرسه  مدیر  دیدن  با  آموزان  دانش  که  چرا  است  و طبیعی  نمیریزد؛  زباله 
عبارت  به  میکنند.  کنترل  بیشتر  را  خود 
بیرونی(  )واقعیت  آموزان  دیگررفتاردانش 
کننده(  )مشاهده  ما  نگاه  و  نقش  تغییر  با 
تغییر میکند و حتی می توان گفت که اصل 
و  تنهایی  به  آموزان(  دانش  )رفتار  واقعیت 
بدون حضور و نقش مشاهده کننده معنایی 

ندارد. 
حال که به مثال اول بحث )مشاهده رفتار 
خواهیم  برمیگردیم  مهمانی(  در  الف  آقای 
دید که واقعیت بیرونی )رفتار آقای الف( بر 
ها  کننده  مشاهده  متفاوت  های  نقش  اثر 
که  گفت  میتوان  مثال  است.  کرده  تغییر 
را  الف  آقای  رفتار  که  ای  کننده  مشاهده 
بامزه و شوخ می بیند نقش "سرگرم شونده 

و آسان گیر"، دیگری که او را پرحرف 
بی  را  او  که  ای  کننده  مشاهده  و  حوصله"  "کم  نقش  خواند  می  کننده  کسل  و 
شخصیت می بیند، نقش "سخت گیر و انعطاف نا پذیر" را انتخاب کرده است بی آن 

که حتی خود از این انتخاب آگاه باشد. 
چنین تفاوت ناخودآگاهانه در انتخاب نقش را در مقیاس بزرگ تری مانند طرز نگاه 
انسان ها به زندگی هم میبینیم؛ آدم هایی که زندگی را آشفته بازاری پر مکر و فریب 
و ناعادالنه و سرشار از رنج میبینند نقش بسیار متفاوتی از آن گروه که زندگی را 
زیبا، سرشار از شگفتی و مکانی برای رشد می خوانند، برگزیده اند. و براستی چه 
سودمند است که ما انسان ها از تاثیر انتخاب نقش خود بر واقعیت بیرونی زندگی 
آگاه شویم و بدانیم که نگاه و نقش نازیبای ما، واقعیت زندگی را جهنمی پررنج و 

نگاه زیبای ما، زندگی را بهشتی پرآسایش خواهد ساخت )2(. 

بیرون ز تو نیست هر چه درعالم هست  
              از خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی

            
                                                 )ابوالمجدالدین بغدادی(

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
1ـ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به

The most beautiful experiment". Physics World 2002"  
و  عرفان  کوانتوم،  "یک.  سودمند  کتاب  از  برداشتی  عمدتا  مقاله  این  مطالب  2ـ 

درمان " نوشته استاد و دوست گرانقدر دکتر مسعود ناصری است.

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
Ali Motamedi
PhD candidate – certified NLP practitioner
email: Alm.motamedi@gmail.com

 نویسنده میهمان
 علی معتمدی

زیر نور مهتاب
از خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی 

از چه حرف  میکنیم،  گوناگون صحبت  های  آدم  یا  روزانه  وقایع  از  وقتی  راستی 
خوش  مسافرت  است،  خوب  هوا  میگوییم  روزه  هر  مکالمات  در  وقتی  میزنیم؟ 
گذشت، عصبانی هستم یا مثال زندگی کردن سخت شده است، واقعا چه میگوییم؟ 
بیایید روشن تر صحبت کنیم، مثال در یک پارتی یا مهمانی کسی را به نام آقای الف 
تصور کنید که نقل مجلس است، حرف می زند، می خندد و می خنداند .. مهمانی 
که تمام میشود و هرکس به خانه خود بر میگردد احتماال راجع به آقای الف نظراتی 
داده میشود یا بحثی صورت میگیرد. آیا در این حرف ها و بحث ها همه اتفاق نظر 
دارند؟ آیا همه افراد حاضر در بحث راجع به آقای الف، اظهار نظر مشابهی میکنند؟  
یکی او را بامزه و شوخ طبع، دیگری او را پرحرف و کسل کننده و حتی کسی ممکن 
است او را بی شخصیت و دلقک مآب خطاب کند ! اینطور نیست؟ راستی مگر آقای 
الف کاری به جز گفتن، خندیدن یا خنداندن انجام داده بود که هرکس او را به گونه 
ای متفاوت دیده است. چطور ممکن است که یک رفتار ثابت و مشخص به چند 

گونه متفاوت دیده و درک شود؟ 
آنجایی که آدم  از  البد دارید به خودتان میگویید که جواب واضح است و مسلما 
است،  درستی  و  خوب  جواب  البته  دارند.  گوناگون  نظرات  هستند،  متفاوت  ها 

جالب  نمیشود.  تمام  اینجا  داستان  اما 
اینجاست که مثال باال تنها نمونه کوچکی 
از دنیای هر روزه ماست. دیدن ها، شنیدن 
ها، احساس ها، حرف ها و تصمیم های 
زندگی ما حاصل تعبیر و تفسیرهای درونی 
..و  بیرونی  وقایع  نه  و  شماست  و  من 
شگفت آور این که وقایع بیرونی از احساس 
تغییر  با  و  گرفته  تاثیر  ما  درونی  تفسیر  و 
نگاه ما تغییر میکنند! علم فیزیک کوانتوم 
یا مدرن که به مطالعه رفتار ماده و انرژی 
می  تر  کوچک  حتی  و  ملکولی  دنیای  در 
پردازد، درک و قبول چنین ادعای شگفتی 

را برایمان آسان تر کرده است.
طبق قوانین فیزیک کوانتوم عمل مشاهده 

توسط مشاهده کننده باعث میگردد که اتفاق بیرونی تغییر کند. به عبارت دیگر 
از  یکی  در  دارد.  کننده  مشاهده  به  بستگی  اتمی  دنیای  در  بیرونی  وقایع  نتیجه 
آزمایش های بسیار معروف فیزیک کوانتوم عبور نور از شیارهای تعبیه شده در یک 
صفحه مستطیلی مورد بررسی قرار میگیرد )Double slit experiment( بطوری 
که یک بار پرتو نور را از یک شیار و باردیگر از دو شیار موازی عبور میدهیم )به شکل 
1.1 نگاه کنید(. در حالت اول همان طور که انتظار میرود تنها یک نوار نورانی بر 
روی صفحه مستطیلی مشاهده میشود و اما در حالت دوم درحالی که انتظار داریم 
تا دو نوار نورانی بر روی صفحه ببینیم، جواب آزمایش چیز دیگری است. در حالت 
دوم با داشتن دو شیار چیزی که مشاهده میشود چندین نوار نورانی است! حال 
معما اینجاست که چرا به جای دو نوار نورانی چندین نوار نورانی مشاهده میشود؟ 
براساس فیزیک کالسیک آموخته ایم که نوراز ذرات ریزی )فوتون( تشکیل شده و 
رفتار ذره ای دارد. حال اگرچه جواب این معمای به ظاهر ساده هنوز پس از حدود 
یکصد سال پاسخ دقیقی از فیزیک کالسیک دریافت نکرده است، فیزیک کوانتوم راه 
دیگری پیش روی ما میگذارد و میگوید که  نور در حالت دوم آزمایش رفتاری موجی 
اثر برخورد و تداخل میتوانند  دارد و نه ذره ای؛ همانند دو موج آب دریا که در 
همدیگر را تشدید یا خنثی کنند امواج نور گذر کننده از دو شیار در شکل سمت 
چپ نیز یکدیگر را تشدید یا خنثی میکنند تا چندین نوار نورانی ایجاد کنند. به 
عبارت دیگر پاسخ به این معما اینست که رفتار نور در حالت اول آزمایش، ذره ای و 
در حالت دوم، موجی است؛ یعنی پرتو نور هم حرکت ذره ای دارد و هم موجی؛ و 
شگفت آور اینجاست که انگار پرتو نور می داند که در مقابلش یک شیار یا دو شیار 
قرار گرفته تا رفتار خود را متناسب با آن تغییر دهد!! به بیان دیگر نکته بسیارجالب 
اینجاست که بسته به خواست ما که از نور رفتاری ذره ای بخواهیم ) هنگام قرار 
دادن یک شیار( یا رفتار موجی ) هنگام قرار دادن دو شیار( رفتار آن نیز متفاوت 

خواهد بود.

فیزیک کوانتوم بر این عقیده است که نه تنها نور، بلکه الکترون و دیگر ذرات بنیادی 
نتیجه  که  بپرسید  خود  از  است  ممکن  حال  موج هستند.  هم  و  ذره  نیزهم  اتم 
آزمایش باال و چنین برداشتی از رفتار دنیای اتم چه تاثیری در زندگی من و شما 
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معرفی کتاب                   
  

کتاب "شاه" 
نوشته عباس میالنی

تاریخی  این واقعه مهم  انقالب سال 57 میگذرد ولی  از  از سی و سه سال  بیش 
برای بسیاری از ایرانیان بصورت معما باقی مانده است.  اگر براستی تمایلی به ساده 
اندیشی نداشته باشیم از مطالعه آثار گوناگونی که در این رابطه منتشر شده اند روی 

گردان نخواهیم بود.
بدون شک اگر برقراری دولت دکتر محمد مصدق امید دستیابی به آرمانهای انقالب 
مشروطیت را زنده می کرد سقوط این حکومت بوسیله کودتای 28 مرداد سال 32 
نه تنها این امید را به ناامیدی تبدیل نمود بلکه باعث ایجاد انبار مهماتی شد که 
بیست و پنج سال بعد به نقطه انفجار خود رسید و انقالب سال 57 را بوجود آورد.

یکی از آثار راهگشا یی که در سال جاری ایرانی به این مهم پرداخته است کتاب "شاه" 
نوشته دکتر عباس میالنی است که پس از سالها انتظار و متعاقب کتاب معمای 
هویدا سرانجام در اختیار عالقمندان قرار گرفته است . این کتاب که در بیست فصل 
و یک موخره به زبان انگلیسی است در اوائل سال 2011 بوسیله موسسه معتبر مک 

میلن چاپ و انتشار یافته است.
دکتر عباس میالنی با مطالعه اسناد بسیاری که از سفارتخانه های عمدتا آمریکا و 
انگلیس بدست آورده است و همچنین مصاحبه های خصوصی با شخصیت های 
نگاه  با  بیشتر  هویدا،  معمای  کتاب  چون  تا  است  نموده  کوشش  دوره  آن  موثر 
تحقیقی، زندگی آخرین پادشاه ایران را به تصویر بکشد. بیش از چهل صفحه آخر 
کتاب به لیست اسناد مورد استفاده برای نگارش کتاب اختصاص یافته است که 
در زمینه اینگونه آثار کم نظیر است.  مسلما خوانندگان این کتاب بهترین مرجعی 
اثر  این  بودن  تحقیقی  میزان  در  را  میالنی  دکتر  موفقیت  درجه  که  بود  خواهند 

ارزیابی نمایند.
هرچند کتاب از روزهای انتظار درد آور شاه در مراکش و چند روز پس از خروج 
وی از ایران شروع می شود ولی به زودی به ابتدای حکومت سلسله پهلوی برمی 
گردد و تقریبا فضای سیاسی و اجتماعی ایران آنروز را در زمان زمامداری رضا شاه 
مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس به تولد آخرین پادشاه ایران می رسد و با تاکید 
سالنامه وار طرز شکل گیری شخصیت  شاه را از اولین روزهای تولد تا پایان برای 

خوانندگان ترسیم مینماید.
آنچه مطالعه این کتاب را از دیگر کتب متفاوت می نماید سنگینی دردآور واقعیت 
هائی است که عموما برای ایرانیانی که چندان به سیاست روز ایران آشنائی نزدیکی 
نداشته اند تعجب آور و گاه آه برانگیز است. این نکته سرعت خواننده را در گذر از 
صفحات کتاب محدود می کند. چه بسا زمانی معادل دو یا سه روز را می طلبد تا 
خواننده عمق فاجعه یک سند یا یک صفحه را هضم نماید تا بتواند روان خود را 

برای مطالعه سندی دیگر آماده نماید.
دکتر عباس میالنی با کوشش با ارزش خود توانسته است راه جدیدی برای تحقیقات 
مستند سیاسی در فرهنگ ایران بگشاید که معمای هویدا و کتاب شاه را به بحث 
انگیز ترین کتب ایرانی نوشته شده در زمان معاصر تبدیل کرده است. وی آنچه که 
ما ایرانیان انقالب ایران می نامیم را بسان انبار مهماتی ساخته است که در طول 
نزدیک به پنجاه سال سلطنت سلسله پهلوی آرام آرام پرگشته و در زمانی غیر قابل 
باور بوسیله جرقه ای بظاهر کم اثر و در واقع بسیار جدی انبار را به انفجار کشانده 

است.
این سوال که آیا ماهیت این جرقه از چه منبعی سرچشمه گرفته است سالهاست که 
در فکر ایرانیان نقش بسته است. جمعی آن را توطئه غرب برای تاراج نفت می دانند 
و جمع دیگر آن را وجود  آشفته بازار فساد اقتصادی و اداری میشمرند. گروهی آن را 
نبود دمکراسی و آزادی بیان در ساختار جامعه می دانند و گروه دیگر آن را نارضایتی 
مراجع مذهبی  از وضع قوانین پیشرو دولتی به حساب می آورند. شاید بتوان خشم 
فروخفته جامعه روشنفکری ایران را که همچنان از کودتای 28 مرداد در ذهن و روح 
آنان النه کرده بود، دلیل دیگری برای وقوع انقالب دانست. هرچند که عظمت این 
واقعه همچنان که دکتر میالنی نشان میدهد، بایستی تحت تاثیر مجموعه عوامل 

   رضا خبازیان 

باشد تا یک عامل منحصر بفرد.
و  چیست  نهائی  جواب  براستی  ولی 

در  بیشتری  تاثیر  گوناگون  عوامل  از  کدامیک 
پیشبرد  روند انقالب داشته است که در عصر تحول بشری باچنین 

حرکتی مسیر تاریخ میهن ما را تا این درجه تغییر داده است ؟ 
از شمار  نامناسب،  چه  و  مناسب  بد، چه  چه  و  هرچه هست، چه خوب  جواب 
مسائلی است که ما ایرانیان عالقمند به تحوالت اجتماعی و سیاسی مملکتمان را 
تا مدتها به خود مشغول خواهد نمود تا بتوانیم سرانجام پس از گذر بیش از سی 

سال معمای انقالب را بهتر و با دید بازتری حل نمائیم.
" شعله های جنگ دوم جهانی هر روز پر لهیب تر از پیش می شوند و می روند تا 
کشور ما را نیز، علی رغم اعالم بی طرفیـ  در خود بسوزانند. وجود 4500 کارشناس 
آلمانی در ایران بهانه میشود و کشور ما از سوی شمال بوسیله سربازان روس و از 
جنوب بوسیله نیروهای انگلیس مورد تهاجم قرار میگیرد. رضا شاه در مقابل این 
تجاوز به چاره اندیشی می نشیند . سرانجام دونفر از وزرای خود را روانه سفارت 
انگلیس مینماید تا تمایل رضا شاه به خروج کارشناسان آلمانی از ایران و رفع بحران 
را به سمع سفیر انگلستان برسانند. این دووزیر ایرانی در شرایطی چنان بحرانی به 
سفارت انگلیس می روند ولی بجای رساندن پیام رضا شاه از سفیر انگلستان طلب 

کمک برای برداشتن رضا شاه از سلطنت را می نمایند!."
را بعهده شمای خواننده میگذارم و مطالعه  این قبیل  از  تعبیر و تفسیر اسنادی 

کتاب را صمیمانه توصیه مینمایم.
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زیر نظر مریم ایروانیان

ِبَرهم از قفسی، برسم به نفسی.

تابش ابر ظهر
بر تن من چون ریخت
ناگهان خواب گریخت

محمد رضا جعفری
زادروز  فروردین ۱۳66

شاهرود

درود مرا برسان
اگر دیدی که گل های اقاقی

از دیوار خانه ی همسایه بسوی تو آمد
و چشم های تو را

از عادت درد بیرون برد
اگر دیدی کسی بسوی تو آمد
وبا خندهء شیرین گیالس ها

به باغ های پرسخاوت برد
درود مرا برسان!

اگر باد
با ابر یکی شد

و آسمان خواست
که بیشه های سبز خورشیدی بتابد

و اگر زنبیلی از شقایق
در دست هر مسافری از راه رسیده گل کرد

درود مرا برسان!

من
 به اعماق درد رفته ام

به آنجا که غّصه مانعی نیست
به آنجا که هیچ....
صدای ترانه ایست

من را اشکی زاده است ؛ بدنم از اشک پر است...
اگر به راه امیدی رفته ام

به راه چنین است که می مانم...
درود مرا برسان!

به امید می مانم
اگر چه فاصله ها هنوز زنده اند!

                                      شهاب طاهرزاده :
                                                  زادروز آبان ۱۳6۰

                                                آرکوئیل                                                

  

نوروز
سبزاست روی خاک

سبزاست دیوار
و پشت بام لخت، دارد تن می کند

آهسته آهسته
پیراهن سبزینه نو را

سبزینه ای ّشرابه ای
ّشرابه های کوچک براق

باال اجاق ماه می سوزد                   
و دور تا دورش ستاره ها نشسته اند

آن نی لبک را می نوازد باد
پیراهن نو نرم می لغزد

و بازتاب شعله درّشرابه های ترد
بارانی از شهاب

در آسمان های  سیاه چشم می ریزد

سبز است روی خاک
سبز است دیوار

پیچک نگنجیده است
در داربست باغبان

آهسته،آهسته 
سبز است پشت بام

سیما یاری:
زادروز ۱۳۳۹

تهران

خواب
وبهاِر دیده، درب باغی را دید

کودک امیدم ، درب آن باغ را کوبید
و بناگه بارید 

سایه دست نسیم درب باغ را بگشود
و به حس بوئیدم ،که کسی در باغ است .

سینه ام را می درید، آنچه در آن می طپید. 
درخودم می گشتم، یا به درگاه کسی 

هر چه بود می گشتم:
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سرگذشت شعر پارسی 
با  بار پیشین نگاشته شد ، در قرن سوم ه.ق.  همان گونه که   
پس  سامانیان   فرمانروائی  زمان  در  کهن  تکامل شعر  و  تکوین 
ادب  و  زبان  کالبد خسته  در  ای  تازه  روح  قرن سکوت،  دو  از 
فارسی دمیده شد. شاعرانی چون شهید بلخی، ابوشکور بلخی، 
رودکی  همگان  وسرآمد  مروزی   ،کسائی  ترمذی  منجیک 

سمرقندی  ازچامه سرایان این روزگار بودند. 
رودکی را نخستین شاعربزرگ پارسی گوی و پدر شعر فارسی 
می دانند . از نوشته های ابوحاتم رازِی تاریخ نگار، مسجّل 
از رودکی کسی دیوان مدون شعرنداشته  میگردد که قبل 
میلیون شعر  یک  از  بیش  شاعرکه  آثار  تمام  از  اما  است، 
و  پراکنده وچند غزل  ابیاتی  ، فقط  بوده  و شش مثنوی 
ترجمه  و  نثر  در  او  است.   مانده  باقی  رباعی  و  قصیده 
وموسیقی نیزچیره دست بوده زادروزش اواسط قرن سوم 
زادگاهش  است.  بوده  429میالدی  329ه.ق.  وفاتش  و 
درپنجرودِک تاجیکستان وآرامگاهش در همین محل بنا 

شده است. 

کلیله و دمنه
کلیله و دمنه کتابی است پر رمز و راز از زبان حیوانات 
و در عصر ساسانیان  بوده  زبان هندی  به  در اصل  که 
به فارسی میانه ترجمه گردیده است. ابوالفضل بلعمی 
وزیر امیرنصر سامانی رودکی را به ترجمه فارسی کلیله 
آن  به  نیز  شاهنامه  در  فردوسی  که  داشته  وا  دمنه  و 

اشاره نموده:
دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟

با نهیب وسهم این آوای کیست؟
دمنه گفت اورا: جز این آوا دگر
کارتو نه هست وسهمی بیشتر

سند باد نامه
از آثار دیگر رودکی است که باز در اصل به هندی بوده 
ودر زمان ساسانیان  به ایران رسیده و به دستور نوح بن 

منصورسامانی به فارسی ترجمه شده: ....
آن گرنج و آن شکر برداشت پاک
وندران دستارآن زن بست خاک
آن زن از دکان فرودآمد چو باد
پس فلرزنگش بدست اندر نهاد

اشعار غنائی
عمده اشعار رودکی غزل وقصیده و رباعی است که شباهت 
بسیار به آثارهوراس و آنا کرئون و ابونواس دارد و درحقیقت 
و بدست رودکی  آغاز شده  اپیکور  از  تجدید گرراهی است که 
دراوصاف  اند.او  برده  بهره  آن  از  وخیام  حافظ  ونیز  رسیده 
طبیعت بسیار دقیق و موفق و دارای ذوقی سلیم و تشبیهات 
طبیعت  گوناگون  و  رنگارنگ   های  است.جلوه  ولطیف  دقیق 

درشعر رودکی راه را برای منوچهری دامغانی و دیگران بازکرد

رودکی وموسیقی
رودکی چنگ نوازی بی بدیل بوده است. درکتاب چهار مقاله 
عروضی سمرقندی آمده است که ابونصر سامانی چون به هرات 
تا  را  بخارا  به  وبازگشت  گردید  دیار  آن  هوای  دلبسته  رفت 
چهارسال به تعویق افکند. لشکریان که دلتنگ دیار خویش 
در صبح  او  رودکی می شوند.  دامان  به  بودند دست  شده 
گاهی که امیر صبوحی کرده بود چنگ  به کف این اشعار را 
به آواز می سراید و شعر وساز و آواز رودکی چنان در امیر 
اثر می کند که پای برهنه مرکب می کشد و بسوی بخارا 

می تازد:

بوی جوی مولیان آمد همی
یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی های او
زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ مارا تا میان آیدهمی
ای بخارا شادباش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی
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به آخر فصل زیبای زمستان که در شهر آفتابی ما، سن دیگو، بیشتر طالیی  
است تا سپید نزدیک می شویم. ما خانواده های ایرانی  با نزدیک شدن بهار و 

نفس کشیدن خاک و توّلد دوباره زمین، در همراهی با طبیعت، خود را برای 
سال خورشیدی جدید آماده می کنیم و برای استقبال از سال نو در اسپند ماه 

سرگرم رسوم زیر هستیم:

۱ـ خانه تکانی منزل. با شکستن کمر سرما و در آستانه گرم شدن هوا، خانه 
را پاک و پاکیزه می کنیم و گرد و غبار سال گذشته را از همه جا میروبیم.

پیشنهاد: در این زمان از سال وقت آن است که وسائل اضافی و بی  مصرف 
خود را جمع آوری کرده و دور ریختنیها را دور بریزید و بخشیدنیها را ببخشید. 

سال نو را همیشه با کوله بار سبک شروع کنید.

۲ـ خانه تکانی دل . از دوستانی که مدتیست بی خبریم خبر میگیریم و احوال 
خویشان و عزیزان را می پرسیم. دید و بازدید عید در امتداد همین رسم 

است.
پیشنهاد: چنانچه از کسی  دل  شکسته شده اید زمان آن است که او را 

ببخشید. چنانچه دل  کسی  را شکسته ا ید زمان آن است که ازو دلجوئی کنید. 
سال نو را با دل  و خاطری سبکبار شروع کنید. 

۳ـ چهارشنبه سوری. سور در فارسی یعنی  جشن و چهارشنبه سوری، جشن 
پایانی سال خورشیدی است، و در شب پیش از آخرین چهارشنبه سال 

برگزار میگردد. در این جشن، ما ایرانیان، آتش روشن می کنیم و از روی آن 
میپریم و میگوئیم "زردی من از تو، سرخی تو از من". آتش مظهر روشنی و 

گرمی ست و ما ازو می خواهیم که سال گذشته و مشکالت آنرا با خود ببرد و 
سالی  نو و روشن به ارمغان بیاورد. در ایران به هنگام چهارشنبه سوری بچه ها 

به قاشق زنی  میروند که بی  شباهت به مراسم هالووین نیست. برای جزئیات 
بیشتر به پیک شماره 136 مراجعه کنید.

پیشنهاد: با خانواده خود در مراسم چهارشنبه سوری شهر سن دیه گو شرکت 
کنید و آش رشته خوشمزه مخصوص چهارشنبه سوری هم نوش جان کنید.

۴ـ هفت سین. ما برای جشن نوروز سفره زیبایی  می چینیم از آینه، شمع، 
تنگ آب و ماهی  و نارنج، سبزه، ًگل سنبل، سیب، سیر، سمنو، سنجد، 
سماق، سرکه و همینطور سکه و سپند و تخم مرغ رنگی  و برنج یا گندم یا 
جو به همراه شیرینی  و میوه و آجیل برای پذیرایی . یکی  دیگر از پاره های 

سفره هفت سین کتاب است، شاهنامه، حافظ و یا کتاب آسمانی که خانواده 
انتخاب میکنند.

پیشنهاد: به مادر و پدر برای چیدن و آرایش سفره هفت سین کمک کنید و 
مسئولیت نگهداری از ماهیهای سرخ هفت سین را به عهده بگیرید. امسال بر 

سفره خود سالمتی و سعادت و سربلندی را هم بچینید.

5ـ سبزی پلو ماهی  شب عید. رسم این است که شب پیش از نوروز سبزی پلو 
با ماهی سپید و گاهی کوکوی سبزی میپزند. بعضی  مناطق ایران هم رسم 

دارند برای شب عید رشته پلو بپزند. پختن رشته پلو بیشتر در مناطق خشک 
و مرکزی ایران مرسوم است که در کنار دریا یا رودخانه نیستند. همانطور که 
میدانید در گذشته ها حمل و نقل مثل امروز آسان نبود و دسترسی  به ماهی  

در این مناطق ممکن نبود.
پیشنهاد: جالب است که در کنار خوراک مرسوم هر سال، امسال غذای 

منطقه دیگر ایران را هم که همیشه نمیپزید، تهیه و امتحان کنید.

6ـ جشن نوروز. ما ایرانیها نوروز را در لحظه دقیق "تعادل بهاری" با صدای 
تیک تاک ساعت و سپس صدای بلند توپ جشن میگیریم، و به آن لحظه 

"حلول سال نو" میگویم. پس از آن همه خانواده به هم تبریک می گویند، روی 
قشنگ یکدیگر را میبوسند، همدیگر را در آغوش میگیرند و سالی  خوش برای 
هم آرزو میکنند. بسیاری از ما ایرانیان پس از لحظه حلول سال نو فال حافظ 

میگیریم.
پیشنهاد: امسال روی رادیو یا کامپیوتر ایستگاهی پیدا کنید که لحظه حلول 

سال نو را اعالم می کند و آن لحظه را دور هم با خانواده جشن بگیرید. به یاد 
داشته باشید لحظه حلول سال 1391 خورشیدی در سن دیگو ساعت 10:14 

بعد از نیمروز دوشنبه نوزدهم ماه مارس  سال 2012 است.

 7ـ دید و بازدید. دید و بازدید از بزرگتر ها و خانواده و دوستان از رسوم مهم 
نوروزی است. بچه ها باید مواظب باشند زیاد در این دید و بازدید ها آجیل و 

شیرینی  نخورند که مایه دل  درد است.
پیشنهاد: امسال حتما به پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و عمه و خاله و دایی و 
دیگران که دوستشان دارید سر بزنید و چنانچه در شهر شما نیستند حتما با 

تلفن یا نامه یا پیام های الکترونیکی  به آنها تبریک بگویید.

همه شما ًگل های نو شکفته را دوست داریم و برایتان نوروزی 
خوش و خرم و پیروز آرزو داریم.

The ISSD students joined forces again with Dollar 
a Month Fund Charity by collecting a total of 
$1,570.96 marking another successful “Trick ـOr ـ
Treat” fundraising campaign for UNICEF for 2011 
Halloween. The winners received an Appreciation 
Certificate from UNICEF and a Gift Card from 
Dollar a Month Fund for their worthy efforts

ISSD Branch I:
Shakiba Mahmoudiـ  1
JasperBlume ـ  2
Roya Ghaseminejad ـ  3

ISSD Branch II:
Kian Kalantar ـ  1
Armita Fazel ـ  2
Khatoun Haerizadeh ـ  3

هه  هه   هه 
آموزگار: "آخرین دندانی که در میاید چه دندانی ست؟"

دانش آموز: "اجازه! دندان مصنوعی."

آموزگار: " در هوا بجز اکسیژن چه چیز های دیگری وجود دارد؟"
دانش آموز: " اجازه! کالغ، گنجشک، کفتر،...!"

به بابک میگن با "ابریشم" جمله بساز.
میگه: " هوا ی سن دیه گو ابریش ام خوبه!"

مادری ساعت شش صبح میاد به پسرش میگه: "علی  جان پاشو حاضر شو 
باید بری مدرسه"

علی  میگه: "نمی خوام برم، تو مدرسه هیچکس منو دوست نداره، نه بچه ها، 
نه معلم ها، نه حتا آقای فراش"

مادر میگه: "اینکه نمی شه، تو آخه بسالمتی مدیر مدرسه ای"

آموزگار: "کی  میدونه چرا هواپیما پروانه داره؟"
دانش آموز: "اجازه! برا اینکه خلبان گرمش نشه!"

آموزگار: "چرا این نتیجه رو گرفتی ؟"
دانش آموز: "اجازه! چون تو فیلم دیدیم پروانه هواپیما که از کار افتاد، خلبان 

خیس عرق شد!"

Kian Kalantar Collected $350
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می کند که قشر ِ مشخص و ثابتی از جامعه ی بشری به طور طبیعی همجنس 
 )Heterosexual( گراست، همانگونه که بقیه افراد به طور طبیعی دگرجنس گرا
هستند. اما برخی اندیشمندان این نظریه را  َرد کرده، بر این باورند که علی رغم 
اینکه همجنس گرایان یک اقلیِت سرکوب شده ی اجتماعی و سیاسی هستند، 
هر انسانی  ُپتانسیل گرایشِ  عاطفی به همجنس خود را دارد. دگرجنس گرایی و 
همجنسگرایی ثمره ی تاثیرات اجتماعی است، و نه تاثیراتِ  بیولوژیکی. این نظریه 
با نام ِ Social Constructionism شناخته شده است. جالب این است که هر 
کار گرفته  به  گرایان  اجتماعی همجنس   ِ تقویت جایگاه  و  برای تخریب  نظریه  دو 
شده. بر پایه ی نظریه ی ُنُخست، عده یی همجنس گرایان را محصولِ  یک عارضه 
ی »شیطانی« می دانند. اینان بر این باورند که همجنس گرایان می خواهند این 
»عارضه « را به فرزندان ایشان نیز ُسرایت دهند. در حالی که بر اساس همان نظریه، 
همجنسگرایی را محصولِ  دگرگونی طبیعت می دانند و بر این باورند که همجنس 
گرایان نیز باید به عنوان شهروندانی عادی و سالم از تمامِ  حقوقِ  انسانی برخوردار 

شوند.  
عدم وجود همجنسگرایی در عالمِ  طبیعت بحثی است که پیوسته مطرح می شود. 
بیایید به یافته های علمی زیر نگاهی بیاندازیم: رفتارهای همجنس گرایانه در حیواناتی 
که از حیثِ  تکاملی به انسان نزدیک ترند دیده می شود، مانندِ  میمون های بزرگ. 
پروفسور جانت مانن )5( صریحًا این نظریه را مطرح کرده است که همجنسگرایی در 
دلفین ها مزیتی است که در اثرِ  تکامل به وجود آمده و حمالت و تجاوزهای داخل 
گونه ای را خصوصًا در نرها می کاهد. رفتار همجنسگرایانه میان پنگوئن ها، گاوها، 
گوسفندان و کبوتران نر دیده شده است. طبیعت از خود هوش و نیتی ندارد، پس 
آنچه ما به عنوان تنها روابط ِ طبیعی، مطلقًا بین زن و مرد می دانیم، زاییده  و 
ساخته ی جوامِع بشری است. گرایِش جنسی هر فردی در چارچوب هویتی اش کاماًل 
طبیعی است. گرایش جنسی برخالف آنچه تصور می شود، یک متغیرِ  گسسته نیست 
که به دو گروهِ  مطلقِ  » دگرجنس گرا « و » همجنس گرا « تفکیک شود، بلکه 
متغیری پیوسته  است که خصوصیات مابین این گروه ها را نیز دارا است. این بدان 

معناست که جنسیت انسان ثابت و ُمطلق نبوده، بلکه پویا و متغیر است.

نمی  و » همجنسگرایی « محدود  گرایی «  به » دگرجنس  گرایش های جنسی 
شود. جنسیت انسان طیِف پیچیده ی است از گرایش های جنسی مختلف. تعریف 
و تبیین جنسیت خود به بروز مشکالت اجتماعی دامن می زند، این تقسیم بندی 
ها بیشتر محدودکننده و سرکوب گر هستند. نظریه پردازان معاصر کوشیده اند 
تا به جای ارائه ی تعریفی برای جنسیت، آنرا به عنوان ُبعدی چند الیه، پیچیده 
و تعریف ناپذیر از هویِت انسان بشناسانند. نظریه های نوینِ  جنسیت البته هرگز 
مورد پسندِ  عده یی نبوده است. اما پرسش های انتقادی بسیاری در مورد دیدگاه 
کنونی جامعه به دسته بندی های جنسی وجود دارد. نظریه های جدید، هویت 
اجتماعی هر انسان را بر اساس تجارب و گذشته اش مورد پژوهش قرار می دهد و 

انسان را زیر دسته بندی های مخرب و شکاف انداز مدفون نمی کند.  
      

هوموفوبیا )یا همجنسگرا هراسی( چیست؟
ترس،  نشانگر  فارسی   ِ زبان  در  به همجنسگرایی  و اصطالحات منصوب  اسم ها 
نفرت و عدم شناخت درست از این گرایش جنسی است: شادی بازی، نظربازی، 
جمال پرستی، لواط، لواطة، اغالم، کار، بچه بازی. یا منصوب به » مفعول «: 
اواخواهر.  و  یی  ُابنه  رخ،  ساده  ساده،  پسر،  ریش،  بی  نوخط،  مّخنث،  کودک، 
علی رغم اینکه این واژه های تحقیر آمیز و َزننده بیشتر در گویش خیابانی به کار 
می روند، از حقیقتی بسیار تلخ و خسران آور حکایت می کنند که زاییده ی پیش 
داوری های غلط جامعه است. عدم شناخت از همجنس گرایی به پدیده یی به نام 
ِ » هومو فوبیا « انجامیده است. هوموفوبیا، که به معنای انزجاز، گریز و ترس از 
همجنس گرایان و همجنس گرایی است، در اکثر جوامع بشری ریشه دوانده است. 
در ایران به دلیل ممنوعیت های قانونی، اجتماعی و فرهنگی، هوموفوبیا ریشه ی 

»اقلیت های جنسیتی« و 
گفتماِن حقوق بشر              آریا فانی

 
آواهای بیشماری از بدنه جنبِش سبز، حرکت متین و عدالت خواهانه مردم ایران، 
به گوش رسیده است: جنبش حق خواهی زنان )اکنون یکی از بزرگترین و جاافتاده 
ترین حرکت های اجتماعی در خاورمیانه1(، مقاومِت عاری از خشونِت بهاییان )با 
تاسیس دانشگاه های زیرزمینی و حذر از مقابل به مثل در برابر خشونت دولت 
علیه  برخاسته  های  )قیام  قومی  های  اقلیت  جنبش  متخاصم2(،  های  گروه  و 
خشونت، اعدام و بیکاری در نتیجه تبعیض قومی3(  جنبش های اصناِف کارگری 
)اعتصاب و اجتماع در نتیجه عدم وجود امنیت شغلی و تناسب درآمد با تورم( 
زندان و  آموزی )علیه تجاوز، سرکوب،  البته جنبش های دانشجویی و دانش  و 
محرومیت های تحصیلی(. اگر جنبش های جزئِی و ُپراهمیت نامبرده را همچون 
بطن  در  خود،  متمایز  تحوالت  و  پیدایش  تاریِخ  متِن  در  کنیم،  روایت  حکایتی 
تمام آنها با مضمون » برابری خواهی « روبرو می شویم: برابری خواهی جنسی، 
مذهبی، طبقاتی، قومی، سیاسی، اقتصادی و مدنی. برابری خواهی حق هر انسان 
است، انسانی که موقعیت، باورها، نژاد، قشر، جنس و البته گرایش جنسی اش 
برابری خواهِی جنسیتی  به گفتماِن  پرداختن  نوشتار  این  گونه گون است. قصد 

است که به دالیلی که در پی می آید کمتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

»اقلیت های جنسیتی« چه کسانی هستند؟ افرادی که به هر دلیلی، ژنتیکی یا 
اکتسابی )یا هر دو(، در چارچوِب ِدگرجنس گرای جامعه نمی گنجند. در عرِف 
مخالف  جنِس  دو  میان  قبول  قابل  و  طبیعی  رابطه  تنها  گرا  دگرجنس  جوامع 
است. میان زن و مرد. در جوامعی چون ایران، هر رابطه ای خارج از این چارچوب 
غیرقانونی است و عواقب کیفری نیز به همراه دارد. این مقاله می کوشد تا ذهنیتی 
را به چالش بکشد که از یک سو حقوِق انسانی اقلیت های جنسیتی را می پذیرد 
داند4. چند سال  فرهنگی می  و  اخالقی  انحطاط«  :»سیِر  آنرا  دیگر  از سوی  و 
پیش در دانشگاه با یک دختر همجسنگرای ایرانی آشنا شدم. جوان بود. صورتش 
سنش را نشان نمی داد. تکیده و افسرده بود. پدرش قصد داشت در یک کلینیِک 
»درمانی« بستری اش کند. مهِر پدر را لحظه ای زیِر سوال نمی برم. اما آیا می 
توان پذیرِش پدر را از حقوق انسانی و طبیعی دخترش زیر سوال نبرد؟ سوال اصلی 

اینگونه نقش می بندد: درِک پدر از گرایِش جنسی فرزندش چقدر است؟

آیا همجنسگرایی گزینش است یا گرایش؟ 
بدون مطالعه دقیق، پرسشگرانه و عاری از تعصب نمی توان هیچ چیز را پذیرفت. 
احترام به کرامت انسانی نیز مستلزم این است که انسان مذکور را تعریف و توصیف 
کنیم. موضوعِ  این مقاله ممکن است در فرهنگ ایرانی قبیح بنماید. اما چه می 
توان کرد اگر از سّدِ  » قباحت و شرم « نگذشت؟ همان سدی که با ِسالحِ  ُبّرنده 
ی ِعفت و ِعصمت سالیان است که زنان را به حاشیه کشانده است. این نوشتار 
کند.  نمی  ارائه  را  ُمطلقی   ِ حقیقت  ندارد.  را  موضوعی  هیچ  علمی  اثباِت  قصد 
تنها می کوشد تا نگاهی اجتماعی  ـ تاریخی به همجنس گرایی، یکی از گرایش 
را که در ذهنیِت  نادرستی   ِ و تصورات  داوری ها  و پیش  بیاندازد  های جنسی، 
جامعه نسبِت به همجنس گرایان وجود دارد را روشن سازد. نگارنده امیدوار است 
و تنگ  با کنار گذاشتن تعصب ها، عادت ها  اند  توانسته  همانگونه که بسیاری 
بینی ها، همجنس گرایی را از سایه ی سنگینِ  » شیطانی «، » غیراخالقی «، 
» غیرطبیعی « و » بیمارگونه « بیرون بیاورند، خواننده ی گرامی نیز بتواند در 

پرتویی نو برهمجنسگرایی نگاهی بیافکند. 
        

همجنس گرایی چیست؟
همجنس گرایی یکی از گرایش های جنسی است  که مشخصه ی آن تمایِل زیبایی 
شناختی، عشِق رومانتیک، و تمایِل جنسی به همجنس است. همجنس گرایی 
لزومًا یک  انتخاب نیست و فردِ  همجنس گرا توسط همان امیاِل غریزی رانده می 
شود که هر انسانِ  سالمِ  دیگری. مطالعات علمی بسیاری در زمینه ی همجنس 
گرایش  که  اند  داده  نشان  ها  پژوهش  این  از  بسیاری  است.  شده  انجام  گرایی 
جنسی بشر پیش از تولد شکل می گیرد. برخی نیز به این نتیجه رسیده اند که 
پیرامون ِ نمو و تربیت اولیا در شکل دادن گرایش جنسی تاثیر گذارند. البته به 
نظر نمی آید این موضوع  به همین سیاه و سفیدی باشد؛ تاثیِر تلفیقی از عوامل 
ِ ِژنتیکی، پیرامونی، فرهنگی و اجتماعی ُمجاب کننده تر می نماید. نظریه های 
مربوط به همجنس گرایی نیز بسیارند، نظریه ی Biological Essentialism ادعا 
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عمیقی در جامعه دارد. مجازات همجنسگرایی در ایران مرگ است، اما آسیب های 
روانی که بر این گروه وارد می آید به همان میزان جبران ناپذیر وغیرانسانی است 
)عارضه های روانی و بحران های هویتی(. بسیاری از همجنس گرایان گرایش های 
جنسی خود را نفی کرده، دچارِ  خود انزجاری می شوند. برخی دست به خود کشی 
زده، برخی نیز سالیان می کوشند تا با سرکوِب غریزه ی خود، در چارچوب رابطه با 
جنِس مخالف به ارضای جنسی و روحی برسند. همجنسگرایی یک عارضه نیست، 
به درمان هم نیاز ندارد. هوموفوبیا یک عارضه ی اجتماعی است و نیازمنِد درمان

 
همجنسگرایی در ادبیات و هنر

از  و  ُبرد  را  زیر  افراد   ِ نام  هایش  ُنطق  از  یکی  آغاِز  در  ام  انگلیسی  ادبیاِت  استاِد 
دانشجویان پرسید چه شباهت هایی بین آنها می توان یافت: ِتِنسی ویلیامز، ِادوارد 
َالبی، والت ویت َمن، ویرجینیا وولف، آلن گینز ِبرگ، تی ِاس الیوت و بسیاری دیگر. 
 ِ نویسندگان  و  به شاعران  ِشناختی  نگاهی َسبک  بیشتر دانشجویان  در حالی که 
نامبرده انداخته بودند، استادم همه را با سخنش شگفت زده کرد: » آیا می دانستید 
تمامِ  افراد زیر همجنس گرا یا دو جنس گرا هستند؟ « نادانی ما دانشجویان ادبیات 
نسبت به زندگی اندیشمندانی که بسیار می ستاییم ُمنعکس کننده ی سکوتِ  تلخی 
است که استادان ادبیات در برابر گرایِش جنسی این نویسندگان اختیار کرده اند 
)5(. البته دلیلِ  سکوِت استادان انگی است که جامعه بر همجنسگرایی زده است 
که ناشی از عدم شناخِت درست است. اما اکنون پرسش این است که تا کجا می 

توان آنرا نفی و سرکوب کرد؟ 

ُسخِن آخر
در جامعه  عاطفی(  )غیر  یکدیگر  منافع  از  با هدِف حراست  دو همجنس  دوستی 
دو  میان  روابِط عاطفی  و   Homosocial شناخته می شود  با اصطالح  شناسی 
نام دارد )6(. در هر صورت و شکل، همجنس گرایی   Homoerotic همجنس  
از ابتدای هستی وجود داشته است، حال آنکه جوامع غربی از سال 1869 تصمیم 
گرفته اند بر آن اسِم »هومو سکشوال« را بگذارند، باز می گردد به الیه های بی 
شمار اجتماعی و تاریخی که پژوهش در مورد آن کاری نیست که از یک یا دو نفر 
بتوان انتظار داشت. نهالِ  جنبش حق خواهی همجنس گرایان در آمریکا امروز به 

درختی همایون و سایه ُگستر تبدیل شده است. در سال 1976، همجنس گرایی 
به طور رسمی در آمریکا از دسته ی بیماری های روانی بیرون آمد. در سال 1990، 
محدودیت های مهاجرت همجنس گرایان به آمریکا برداشته شد و امروز نیز همجنس 
گرایان برای حِق ازدواج  و قبول به فرزندی به مبارزه خود ادامه می دهند. جنبش 
همجنس گرایان ایرانی نیز برای دفاع از حقوق سیاسی ـ مدنی خود دارد آهسته پا 
می گیرد. امروز به عنوان شهروندان قرن بیست و یکم، مسوولیت سترگی را بر دوش 
داریم، مسوولیت صیانِت از حق همزیستی و انتقال آن به نسل آینده، بدون جانب 
گیری قومی، مذهبی، سیاسی، جنسیتی و یا جنسی. مبارزه ی همنجسگرایان برای 
پایه ای ترین آزادی های خود غرب و شرق و جهاِن اول و سوم نمی شناسد. نگارنده 
طی مدتی که در کشور مکزیک زندگی می کرد، با فعاالِن آزاده، دل سپرده به کار و 
دلیری آشنا شد که برای حذِف تبعیض جنسیتی در جامعه خود دست به تئاترهای 
خیابانی زده بودند. مخاطبان با ایشان می گریستند، اخم می کردند، می خندیند. 
ای کاش نگارنده توش و توان هنِر تئاتر را در کالم خود می داشت، تنها خرسند است 
که ابتکار این هنرمندان امید بخِش روزی نو برای بشریت تواند بود. نوروِز کرامِت 

انسانی و برابری خواهی.   

مراجع:
1.شیما کلباسی، شعر امروز ایران، پیک # 128

2. علی کشتگر،»گناه بهایی بودن در حکومت اسالمی« وبسایت نقطه نظر.  
بیشتر  ایران  در  اقلیت های قومی  بیکاری در میان  3. دکتر ضیاء صدراالشرافی، »چرا 

است؟« وب سایت دویچه وله. 
4. حقوق بشر یعنی حقوق هم جنس بازان و حقوق همجنس بازان یعنی حقوق بشر، سایت 

فقط آسمان و آسمانی ها
 The American Psychiatric Association. ”Sexual Orientation.“ .5

Healthyminds.org
Tyson, Lois. Critical Theory Today. 2nd. New York: Routledge, 2006  .6

http://www.irqr.net/ سازمان حمایت از حقوق همجنس گرایان ایرانی

af@ariafani.com     :نظرهای خود را با آریا در میان بگذارید
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www.pccus.orgنشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود                   
                       نظرات مطرح شده در مقاالت، الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.

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

           9265 Dowdy Dr. # 105, San Diego, CA 92126
           Tel (858) 653-0336  *  Fax (619) 374-7335
           Email: pcc@pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری 
برای نشریه آینده )شماره 139( مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس 

تا 30 مارس به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی   ـ آمریکایی
www.iasfund.org     )858(  653-  0336

خیریه یک دالر در ماه 0336  ـ653 )858(
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150 

http://www.facebook.com/pages/DollarـaـMonthـFund

بازار خیریه یکشنبه 4مارس از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر در محل مدرسه ایرانیان

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین:  6232  ـ
Nowruz Celebration On the Water
Saturday March 24, 2012  ،   Inspiration Hornblower Cruise

www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

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

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000  ـ 673 )858(
    www.mehrganfoundation.org   

خانه ایران: IRAN( 4726(   ـ232 )619(
یکشنبه ها از ساعت ۱۲ تا ۴ بعدازظهر. بلبوا پارک

 روز ایران یکشنبه 18 مارس در محل خانه ایران در بلبوا پارک
 از ساعت 11 صبح تا 5 بعد از ظهر

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو

www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  619.232.7931
Art Alive 2012 is an annual floral interpretations of 
famous works of art.    Exhibition April 13- 15, 2012 

 Book Club  آخرین شنبه  هر ماه
Sufi Mediterranean Cuisine
5915 Balboa Ave، San Diego, CA 92111
http://nakhnamaa.blogfa.com

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 0336  ـ653)858(

چهارشنبه سوری با همکاری خانه ایران و انجمن متخصصین ایرانی 
سه شنبه 13 مارس 2012 از ساعت 7 بعد از ظهر در

NTC Park: 2455 Cushing Rd، San Diego, CA  92106

جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان شنبه 17 مارس 2012 با 
هنرمندی شهرام شب پره   تلفن تماس:0336ـ653 ـ858 

 
برنامه مشترک با موزه هنر سن دیگو پنجشنبه 29 مارس 2012 

تلفن تماس: تلفن تماس:0336 ـ653 ـ858 

سیزده بدر: با همکاری خانه ایران و انجمن متخصصین ایرانی
یکشنبه 1 آوریل 2012 از ساعت 10 صبح در 

NTC Park: 2455 Cushing Rd، San Diego, CA  92106

بزرگداشت هنگامه عیاری  با عنوان 

My Teacher, My Mom یکشنبه 8 آوریل 
  Meuseum  of Contemporary Art- La Jolla در محل

858- 653-0336  

کارگاه سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن : 6389ـ717 )858(
کالس تار  زیر نظر علی نوری   تلفن: 2774ـ262 )310(

کالس تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن: 9634 ـ735 )858( 
کارگاه دف در محل دفتر کانون فرهنگی

سه شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر زیر نظر علی صدر
تلفن تماس 0336–653 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 0336  ـ653 )858(

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

کالسهای مدرسه ایرانیان
یکشنبه ها،  ساعت  9:30صبح  تا   1  بعد از ظهر  در مدرسه مونت کارمل 

پنجشنبه ها ، ساعت 8  ـ6 بعد از ظهر  در مدرسه مونت کارمل 

 مراسم استقبال از نوروز )سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن( 
یکشنبه ۴ ماه مارس در مدرسه ایرانیان از ساعت ۱۰ صبح

جشن نوروزی مدرسه ایرانیان یکشنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۲ در 
مدرسه ایرانیان

 آکادمی رقص های ملی 0336  ـ653 )858(

ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM-1:00 PM
For more information: 858-653-0336
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هابیل و قابیل         
خوانندگان گرامی: همانطور که در شماره های قبل به اطالع رسید این 

صفحه را  اختصاص داده ایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نام 
های هابیل و قابیل.  این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف 
دارند و با وجود اینکه در یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند، 

نقطه نظرات کامال متفاوت و حتی مخالف یکدیگر دارند. از آنها خواسته ایم 
که در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرات خود را بگویند. ما بدون 
هیچگونه قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم. و قضاوت را به عهده شما 

می گذاریم. اگر خوانندگان گرامی نظراتی به طرفداری یا مخالفت هر یک 
دارند می توانند با آدرس ای میل پیک ما را در جریان قرار دهند. گفتار این 

بار در رابطه با "اوضاع ایران" می باشد. 

"انرژی هسته ای حق مسلم ماست!" 
"محاصره اقتصادی حق مسلم ماست!"

هابیل: می بینی دوباره چه الم شنگه ای راه انداختن؟ همینجوری، دستی دستی 
دارن یه جنگ دیگه راه می ندازن. دولت ایران با این دیوونه بازی هاش، نه تنها 

ایران رو به نابودی می کشونه، بلکه بهانه به دست این افراطی های دست راستی 
و اسراییل می ده که سیاست های ضد مردمی و ورشکسته شون رو توجیه کنن.

قابیل: آره ولی این به قول تو الم شنگه رو خود اینا راه انداختن. این دنباله همون 
سیاست های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه آمریکاست. اول بار نیست که از این 

کارا می کنن. مگه به عراق همین جوری الکی حمله نکردن؟ اینا باید یه توجیهی 
واسه سیاست هاشون درست کنن. همیشه هم یه چیزی از خودشون در می آرن. 

این توی ذاتشونه!

هابیل: ممکنه، ولی اونور قضیه هم هست. دولت ایرانه که به اینا بهانه می ده. 
دلیل اینکه این بار آمریکا تونسته تقریبا همه دنیا رو متقاعد کنه که محاصره 

اقتصادی رو تا این حد پیش ببره و کم کم زمینه حمله به ایران رو هم پایه ریزی 
می کنه، اینه که ایران داره بمب اتمی می سازه و اینکه ایران می تونه اسراییل رو 

نابود کنه. همه کشورهای منطقه هم از این وحشت دارن. ایران هم با سیاست 
های خودش یه دوست هم در سطح دنیا نداره. اینه که هر بالیی هم سرش بیارن 

کسی نمی گه چرا.

قابیل: تو خوب می دونی که منم دل خوشی از حکومت ایران ندارم. ولی مگه 
بارها اعالم نکردن سالح اتمی نمی سازن. حتی به قول خودشون سالح اتمی 

"خالف شرعه". تا حاال هم هرچی بازرس های سازمان انرژی اتمی رفتن و اومدن 
هیچ مدرکی که نشون بده ایران داره بمب اتمی می سازه پیدا نکردن. اینا همش 

بهونه است. ایران بر اساس همه قوانین بین المللی می تونه از انرژی هسته ای 
استفاده کنه. این کاری به تنفر من و تو از رژیم ایران نداره. اصال به آمریکا چه 

ربطی داره که ایران می خواد انرژی هسته ای داشته باشه. اینا دنباله همون 
سیاست های استعماری آمریکاست.

هابیل: حاال من کاری به سازمان های ناظر بین المللی ندارم ولی تو خودت 
چطوری می تونی حرف دولت ایران رو قبول کنی که دنبال بمب اتمی نیست. 

مسلمه که هست. ما که اینارو دیگه می شناسیم. اینکه اینا اگه دست به 
بمب پیدا کنن اونو استفاده خواهند کرد یا نه، کسی نمی دونه. ولی مسلما از 
اون واسه گردن کلفتی و باجگیری از کشورهای دوروبر استفاده خواهند کرد. 
تازه همین باعث می شه که بالفاصله عربستان و شیخ نشینها هم برای حفظ 

خودشون چند تا بمب بخرن. اسراییل هم که از قبل داشته. بدون شک شرایط 
خطرناکی برای دنیا بوجود می آد. االن کشورهای بزرگ هم که بمب دارن موندن 
توش و درصدد کم کردن و نابودی این بمب ها هستند. حاال بیا و کشوری که به 

هیچ اصول حقوق بین المللی احترام نمی ذاره و هنوز سیاست خارجی اش از 
دیوار سفارتها باال رفتنه، بیاد دست به بمب اتمی هم پیدا کنه؟ به نظر من بیخود 

نیست همه مردم دنیا از این مساله وحشت دارن.

قابیل: خیلی خوب منم موافق بمب اتمی ایرانی نیستم ولی انرژی صلح آمیز چی. 
ببین باید بین مصالح دولت ایران و مصالح ایران درکل تفاوت گذاشت. دولتها 
می آن و می رن ولی سرمایه های ملی مال مردم ایرانه. این نفت و گاز باالخره 

تموم می شه. تو به این افتخار نمی کنی که دانشمندای ما با این همه تحریم ها و 
فشارها دارن به انرژی هسته ای دست پیدا می کنن. این دیگه ربطی به حکومت 

نداره این ها سرمایه ملی ایرانن. چه حقی دارن که می آن اونارو ترور می کنن. 
اینایی که چپ و راست "تروریسم دولتی " رو محکوم می کنن، مگه این تروریسم 

دولتی نیست؟ حاال یا اسراییل یا آمریکا، به چه حقی می رن جوون بی گناهی رو 
تو روز روشن ترور می کنن؟

هابیل: ببین منم موافقم که این تروریسم کاریه فوق العاده احمقانه که فقط رژیم 
ایران از اون استفاده تبلیغاتی می کنه. اینکه دانشمندای ایرانی دستاوردهای 

علمی و صنعتی برای ایران کسب کنن باعث غرور منم می شه. ولی توانایی یک 
چیزه عملی کردن آن چیزی دیگه. اگه از جنبه فناوری اون بگذریم مگه غیر از 
اینه که مدیریت اون به دست همون اونایی خواهد بود که ناالیقی خودشون رو 

تو این سی و چند سال نشون دادن. انرژی اتمی دیگه مترو و پیکان  نیست. تو 
فکر می کنی همین حادثه ای که پارسال توی ژاپن اتفاق افتاد اگه در ایران اتفاق 

افتاده بود، چه خساراتی به بار می آورد و چند میلیون نفر از بین می رفتن و 
اثرش تا نسلها باقی می موند؟ ما که مدیریت اینا رو دیدیم. از نظر طبیعی هم 

ایران یکی از زلزله خیزترین نقاط دنیاست. اصال از این هم گذشته االن همه کشور 
های پیشرفته هم توی انرژی هسته ای موندن. تو خیلی کشورها ساختن اونا 

متوقف شده. چون عقلشون میرسه. همه دارن میرن به طرف انرژی خورشیدی و 
باد و اینجور چیزا.  حاال بازم فکر می کنی "انرژی هسته ای حق مسلم ماست"؟

قابیل: البته که حق مسلم ماست. حرف من اینه که نه تنها انرژی هسته ای حق 
مسلم ماست، حق مسلم مردم ایران هم هست که تصمیم بگیرن می خوان انرژی 

هسته ای داشته باشن یا نه. به دولت های زورگوی خارجی چه ربطی داره؟ من 
فکر می کنم امثال تو به دام تبلیغات دولت های غربی می افتین. مسلم بدون 
اینا دلشون به حال مردم ایران نسوخته که بخوان بخاطر حفظ اونا با دستیابی 

ایران به انرژی هسته ای مخالفت کنن. اینا فقط به فکر منافع خودشونن.  دشمن 
تراشی و به طبل جنگ کوبیدن هم سیاست همیشگی اوناست. نگاه کن تو همین 

چند ماه گذشته فقط چند تا قرارداد نظامی با شیخ نشین ها و عربستان امضا 
کردن و چقدر اسلحه و هواپیما بهشون فروختن؟

هابیل: خب همینه دیگه. کی گزک دست اونا می ده؟ بدبختی اینه که تو این 
دعواها فقط مردم بیچاره ایرانن که دارن زیر این محاصره اقتصادی و سایه جنگ 
نابود می شن. خب ایران اگه کلکی توکارش نیست بازرس ها رو راه بده، دوباره 

بره سرمیز مذاکره و حسن نیت خودشو ثابت کنه. به جاش می آد میگه تنگه 
هرمز رو می بنده که دیگه اون چارتا کشوری هم که ممکن بود دلشون واسه ایران 

بسوزه وحشت کنن. من همیشه مخالف تحریم اقتصادی بودم ولی این بار میگم 
شاید عمل کنه. دولت ایران توی این سی و چند سال نه به ملت خودش رحم 

کرده، نه گلی در سطح بین المللی به سرش زده و جز فالکت و نا امنی برای کسی 
ارمغانی نداشته. شاید این محاصره اقتصادی با تحریم خرید نفت و بانک مرکزی 

باعث بشه دولتمندا به جون هم بیفتن و قال قضیه رو بکنن!

قابیل: بابا تو دیگه خیلی از اون وری رفتی! چه دل خوشی داری! تو فکر می کنی 
اینا از محاصره اقتصادی تکون بخورن؟ مردم بیچاره اند که دیگه یه لقمه نونم 
گیرشون نخواهد اومد مسلم بدون سرداران و سردمداران خودشون رو آنچنان 

بستن که از این بادا تکون نمی خورن اینا اصال وجودشون به همین بحرانها بسته 
است. حاال خواهی دید.
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افقی

1 ـ رها و آزاد ـ دایناسور پرنده 2 ـپایین ـ کاما ـ قاضی اموات هندوها 3 ـ 
برقرار ـ اشاره به دور ـ برگ ها   4ـ  ی اسم و نشان ـ   اشاره به دورـ  مشکین 

شهر سابق 5 ـ  برهنه و بینوا ـ  تیم فرانسوی ـ بیماری چینی ـ  صنعت و 
هنر 6 ـ  مرکز پرو ـ  ثروتمند ـ  ظرف 7 ـ  خمیدگی کاغذ ـ  بدنام ـ  ستاره 

شناس 8 ـ  بهترین وضع ـ  کویر معروف ـ  بی میلی و بی زاری 9 ـ  خمیدهـ  
پیشخدمت رستوران ـ  واحد انتقال صفات ارثی 10 ـ  ترس ـ  بدکار ـ  واگیر 
11 ـ  پسوند نسبت ـ  زعفران ـ  جا ـ  وضعیت خمیده بدن در کشتی 12 ـ  
قسمتی از قرآن ـ  کالم صریح ـ  ظرف غذاخوری 13 ـ  جمع ودیعه ـ  بازار 

سهام ـ  رود روسیه 14 ـ  خالص ـ  زبان انجیل ـ  نمد زین 15 ـ  عبارت است 
از دگرگونی های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که در اواخر 

قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم آغاز شد ـ  تن پوش حمام.

عمودی
1ـ  پدر بهرام گور ـ خوک مالزی 2 ـ پستی و فرومایگی ـ مرکز ایران ـ درجه در 

ورزش رزمی 3 ـ بانگ درنده ـ بی دین ـ دزد 4 ـ مسابقه اتومبیلرانی ـ بزرگ 
منشی ـ سلطنتی در لفظ فرنگی 5 ـ آب محلی ـ قمست راست میدان ـخیابان 
6 ـ عضو اصلی تنفس ـدریاچه ترکیه ـ صف، رسته ـ دشنام دادن 7 ـ شهر زیره 
ـسرخ رنگ ـ لکه سفید پوست 8 ـ واحد نظامی ـ اثری از ژان پل سارتر ـ تازه 9 
ـ پول کره جنوبی ـ اصطالحی در فوتبال ـ یک نیمه از شعر 10 ـ کیسه خیاطی 

ـ تیغ گل ـ ماهی تازی ـ پول خرد قبرس 11 ـ همان زیرا است ـ خویشی ها 
ـحرف دهان کجی 12 ـ گیاه خورشتی ـ سرراست  ـ حرکتی در جودو 13 ـ 

فالنی ـ کارمایه ـ کم 14 ـ بیهوشی ـ پیاله چایخوری ـسردوشی 15 ـ مجموعه 
رباعی از اهلی شیرازی شاعر دوره صفوی ـ آواز رسا. 
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گفتگوی فرهنگی 
با  بیش  و  کم  و  میکنند  دیدار  دیگو  از شهر سن  مسافر  بعنوان  که  دوستانی 
فعالیت های گوناگون شهر ما آشنا می شوند قریب به اتفاق شهر ما را شهری 
فرهنگی می خوانند. گروه کثیری از ساکنان این شهر هم همواره انجمن ها و 
کانون های گوناگون شهرمان را زیر پوشش حمایت خود داشته اند واال ادامه 
کارهای فرهنگی در این شهر نمی توانست به درجه قابل مالحظه ای برسد که 

نظر مسافران شهر ما را نیز به خود جلب کند.

در این شماره در گفتگوئی کوتاه پای صحبت یک زوج فرهنگی شهر می نشینیم: 
) آقای سعید بوشهری و سرکار خانم نوشین خورسندیان (. ایشان از سال 2004 
کوشش خود را برای تاسیس و ادامه فعالیت انجمنی بکار بسته اند که آنرا با نام 

" انجمن دوستداران کتاب " می شناسیم.

سعید و نوشین هدف از تشکیل این انجمن را " ایجاد یک عرصه فرهنگی و ادبی 
گرد محور کتاب " می دانند که در نهایت بتواند باعث " تشویق جامعه ایرانی به 
کتاب خوانی " شود. این زوج فرهنگی تا سالها مخارج برقراری این انجمن را 

شخصا میپرداخته اند و در توضیح این انجمن اینگونه اظهار نظر می نمایند:

 " در این انجمن محدودیتی برای نوع،  موضوع و زبان کتاب وجود ندارد. افراد 
عالقمند نیز از هر جنس و گروه سنی می توانند در این انجمن شرکت کرده و 
نظرات خود را پیرامون کتاب مورد بحث آزادانه مطرح نمایند. این انجمن به 
هیچ حزب و گروه و دسته ای وابستگی نداشته و فعالیت های آن در راستای 

اعتالی فرهنگ و ادب است و جنبه انتفاعی – تجاری و تبلیغاتی ندارد"

در جواب این سوال که آیا خالصه کتاب های مطرح شده در این انجمن ماهیانه 
برای اطالع دیگر عالقمندان در آرشیو بخصوصی  نگهداری میشوند یا خیر خانم 

نوشین  خورسندیان توضیح میدهند که:

" سایتی به راه انداخته شده با نام "نخ نما" که خالصه کتاب های مطرح شده 
در نشست را در آن سایت برای استفاده عموم آرشیو میکنیم. این که اسم این 
سایت "نخ نما" شده است از این جا سر چشمه میگیرد که نام کوچک من با 
"نون" و نام بزرگ من با حرف "خ" شروع میشوند و معادل لغت سایت هم در 
زبان فارسی "نما" میباشد. هر ایرانی آشنا با فرهنگ و هنر ایران می داند که در 
فارسی به فرشی که با زحمت بسیار بافته میشود و سالها زیر پا می افتد و نهایتا 
فقط تار و پودی از آن باقی می ماند "نخ نما" می گویند. بعبارت دیگر "نخ نما" 
می تواند سایتی ایرانی باشد که مدتها با عشق و عالقه روی آن کار شده و دست 
مایه سال ها کتاب خوانی و خالصه نویسی است که در نهایت به مرحله انتقال 
به عالقمندان دیگر رسیده است. همانند تنوع در بافت فرش ها در این سایت با 
طیف وسیعی از کتاب ها آشنا می شوید. باشد تا با معرفی کتاب ها و خواندن 
فراز ها و خالصه آن ها به هدف بزرگتر که کتاب خوانی است نزدیک تر شویم. 
در ضمن الزم به توضیح است که این سایت جنبه انتفاعی و تجارتی و تبلیغاتی 
ندارد. همچنین معرفی کتاب ها و درج مطالب آن ها در این سایت تایید خط 

مشی آن ها نیز نمی باشد"

در گرد هم آئی باشکوه پایا و ایستا

مدرسه ایرانیان سن دیگو بعنوان 
پدیده ای موفق معرفی شد

ماه گذشته نهاد پایا با همکاری گروه دانشجویان ایستا گردهمایی 
بزرگی  در دانشگاه یوسی اس دی ترتیب دادند و تعدادی از بزرگان 

جامعٔه ایرانی  ـ آمریکایی  در زمینه های ادب و صنعت و هنر و 
سیاست را به شهروندان مقیم سن دیگو معرفی  کردند. هدف از 

این جلسه این بود که این سخنرانان تجربه موفقیت خود را با 
حاضرین و خصوصًا جوانان ایرانی  تبار تقسیم کنند. شهردار سن 

دیگو آقای جری سندرز به همراه برخی  دیگر از مقامات رسمی  شهر 
از میهمانان این گردهمایی بودند. کانون فرهنگی  ایرانیان سن دیگو 
نیز از حامیان این گردهمایی بود و تنی چند از اعضای هیأت مدیرٔه 
کانون در این مجلس حضور یافتند. در این گرد هم آئی که در آن، 
بیش از هشتصد نفر حضور داشتند، مدرسه ایرانیان سن دیگو به 
عنوان یک نهاد فرهنگی موفق به شرکت کنندگان معرفی شد و 

فیلمی کوتاه از فعالیت های مدرسه به نمایش در آمد.

عالقمندان برای استفاده از سایت نخ نما می توانند از این سایت دیدن فرمایند:

http://nakhnamaa.blogfa.com

 آفای سعید بوشهری ادامه می دهد که:
"تاکنون هشتاد و سه کتاب در سایت "نخ نما" معرفی شده اند که دوکتاب به 
زبان انگلیسی و بقیه به زبان فارسی هستند." و در جواب که آیا روند فعالیت 

انجمن را چگونه می بینید اظهار میدارد که:

" با توجه به عمر و سابقه انجمن – طیف کتاب های معرفی شده و گستره سنی 
افراد شرکت کننده به نظر میرسد که بطور نسبی موفق بوده ایم. بخصوص که 
عالوه بر معرفی کتاب گاه با دعوت از شاعران – نویسندگان و هنرمندان زمینه 

را برای معرفی و ارائه آثار آنان هموار می نمائیم"
البته آنانی که با این زوج فرهنگ دوست آشنائی نزدیک دارند از درجه خلوص 

و شکسته نفسی آنان نیز آگاهند.

زمان نشست انجمن، آخرین شنبه هر ماه و مکان آن رستوران صوفی در شهر 
سن دیگو می باشد.
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ارزش های  غنی جوامع گوناگون  اورنج کانتی  را با هم در یک  برنامه موضوعی 
بیامیزیم و به نظر من این بهترین شیوه است تا از راه موسیقی مردم را  با هم 
مرتبط نماییم و این همان آرزوی  من است که  زندگی  را با زیبایی و قدرت 

موسیقی، غنا ببخشیم.
نوروز، این آیین کهن سه هزار ساله تمدن و فرهنگ ایرانی، به گونه ای نمادین، 
را  جشن می  آن  آیینی،  و  باور  از هر  ایرانیان  ایرانی است که  بیانگر فرهنگ 

گیرند."
انوشه اسکوییان، عضو هیت امنا بنیاد فرهنگ و سمفونی پاسیفیک می گوید: 
"از چند سال پیش که به هیئت  مدیره ارکستر سمفونی  پاسیفیک  پیوستم، 
همواره  از کار آن ها در شگفت بوده ام ولی امسال این جشنواره جایگاه ویژه ای 
در قلب من دارد، آن هم بزرگداشت نوروز و فرهنگ ایرانی از سوی این ارکستر 
آهنگسازان  و  گوناگون  هنرمندان  که  ارزشمندی  همکاری  است  افتخارآمیز 
متفاوت ،همگام با هم ، زیبایی فصل بهار و بزرگداشت  صلح و جشن نوروز را 
عرضه می کنند. من بسیار شادمان هستم  که ریچارد دانیل پور، نخستین اجرا 

از این اثر خود را همراه با رهبری کارل سنت کلر ارائه می نماید. 
 او ادامه می دهد که:" ما از بسیاری از افراد و سازمان های جامعه خودمان  
دعوت کرده ایم تا در این حرکت بزرگ ،با ما همگام شوند. بنیاد فرهنگ  با 
را  برنامه  این  موفقیت   ، پاسیفیک  سمفونی  با  خود  بسیارنزدیک   همکاری 
تضمین می کند. من افتخار می کنم  که عضو هر دو بنیاد هستم و در راه 

گسترش  این ارتباط  و پیوند  بین دو سازمان وجامعه کوشش می کنم. "
ریچارد دانیل پور، آهنگساز سرشناس آمریکایی  ـ ایرانی تبار می گوید:" من 
زبان  و  آمریکایی  آهنگساز  یک  عنوان  به  خود  کار  زمینه  در  که  هاست  سال 

موسیقایی  آن شناخته می شوم، اما خانواده من در ایران به دنیا آمده اند.
من نخستین نسل  این خانواده  هستم که در آمریکا  زاده شده ام، اما خانواده 
که  هنگامی  است.  یهودی   – ایرانی  فرهنگ   دارای  عمیق،  ای   گونه  به  ما 
استانفورد  ارزشیابی   آزمایش  در  وخواهرم  من  مدرسه،  در  کودکی  دردوران 
شرکت کردیم، در بخشی از آزمون پرسیده می شد که از چه نژادی  هستید؟  

به سوی فصل صلح؛

در همنوایی موسیقی سنتی ایران و 
موسیقی کالسیک غرب 

در راستای جستجو و یافتن چشم اندازهای نوین در موسیقی جهان، در نوروز 
1391، ارکستر سمفونی پاسیفیک اورنج کانتی در مجموعه جشنواره آهنگسازان 
از همنوایی موسیقی  ای  آمیزه  بنیاد فرهنگ  با همکاری  بار  این  نامورآمریکا، 
 ، بهاران  جشن   ، نوروز  بهانه  به  را  ایران  سنتی  موسیقی  و  غرب  کالسیک 

پیشکش هنردوستان خواهدکرد.
تا ۲5 مارس ۲۰۱۲ در نخستین هفته   ۲۲ دوستداران موسیقی در شب های 
بزرگان موسیقی غرب  برنامه ای خواهند بودکه   نوروز، جشن بهاران، شاهد 
با همکاری  و همیاری بزرگان موسیقی ایران و بهره گیری ازهنرمندان گروه 
موسیقی سنتی شمس و  نوازندگان  ارکستر سمفونیک  پاسیفیک آن را عرضه 

خواهند کرد.
در بزرگداشت آیین کهن نوروز، جشن بهاران، رهبری موسیقی این جشنواره 
از  فرهاد مشکات،  ، هنرمند میهمان،  ارکستر  رهبری  وبا  کلر  کارل سنت   ،
رهبران ارکستر سمفونیک  تهران ، که  دوران افتخارآمیز موسیقی او در یادها 
و خاطره ها ماندگار است، برای نخستین بار اثری از آهنگساز برجسته ریچارد 

دانیل پور را اجرا خواهند کرد. 
از دیگر هنرمندان میهمان که در این جشنواره خواهند درخشید، گروه موسیقی 
مان   پلیت  هیال  و  است  پورناظری  کیخسرو  استاد  رهبری  به  سنتی  شمس 
سوپرانوخوان مشهور و برنده جایزه "Grammy" با صدای سحرانگیز خود  در 
کنار همسرایان گروه  کر پاسیفیک، از دیگر همیاران این جشنواره موسیقی 
"به سوی فصل  این جشنواره، شاهد  نخستین  اجرای  نهایت   هستند و در 
امروز موسیقی  پرآوازه  و  آهنگساز شناخته شده  پور،  دانیل  ریچارد  اثر  صلح" 
کالسیک ، خواهد بود که خود ایرانی تبار است و ریشه های فرهنگ ایرانی، بر 

تار و پود این اثر، آنرا معنایی ویژه  می بخشد.
اجرای سه شب  از این جشنواره ، بخشی از مجموعه کنسرت های جشنواره 
آهنگسازان و موسیقیدانان آمریکاست که با بن مایه های  موضوعی و ویژه، به 

اجرا در می آیند.
به بهانه اجرای این برنامه موسیقی در شب های نوروزی، این فرصت فراهم می 
شود تا تماشاگران، چشم اندازی از "هفت سین سنتی نوروز"، این نماد کهن 
آیین ایرانی را نیز در سرسرای تاالر “Segerstrom”  در اورنج کانتی ، ببینند که 
ویژگی های سفره هفت سین ایرانی را به تماشاگر غیر ایرانی معرفی می نماید.

شادمان  فرهنگ  "بنیاد  گوید:  می  فرهنگ  بنیاد  اجرایی  مدیر  میالنیان،  بیتا 
است که فرا رسیدن  بهار و نوزایی طبیعت  را در یک همکاری هنری با ارکستر 
"جشنواره  از  بخشی  با  را  شادمانی  این  و  بگیرد  جشن  پاسیفیک،  سمفونی 
آهنگسازان آمریکا"، با دیگران سهیم  و شریک شود. در جشنواره ای که آمیزه 
ای از موسیقی  سنتی شرق و  و موسیقی غرب با همراهی هنرمندان ارزنده 

جهان است. "
حس  خود  که  همنوایی  این  در  شمس  سنتی  موسیقی  گروه  ویژه  حضور 
ایران می گیرد، بسیار  از موسیقی کردی، عرفانی و سنتی  را  موسیقایی اش 
شایسته و ارزنده  خواهد بود. گروه شمس، در گروه نوازی خود، از تنبور، دف 

و دیگر سازهای کوبه ای بهره می گیرد.
ای  چهره  خود  که  مشکات  فرهاد   ، تهران  سمفونی  ارکستر  رهبر  حضور 
بین  و  ارزنده  مسابقه  برنده  و  است  موسیقی  دنیای  در  ذوق  پر  و  سرشناس 
المللی  آهنگسازان جوان با عنوان دیمیتری میتروپولوس  است، ارزش  واالیی 

ویژه ای به این برنامه می بخشد.
استاد کارل سنت کلر می گوید: "سال های زیادی است که ما تالش می کنیم تا 
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سفید، سیاه و یا نژاد دیگر ، ما نوشتیم  نژادی دیگر. زیرا ما خود را سفید نمی 
پنداشتیم. با این که ما در آمریکا به دنیا آمده وآن گونه بزرگ شده بودیم، به 

یقین خود را از نژاد  دیگری می پنداشتیم."
پور  ریچارد دانیل  بودن" ، در  "دیگری  به عنوان  تربیت و رشد  و  همین حس 
حس هم آمیزی را جلوه می دهد و در حالی  که سرزمین  نیاکانی او ایران، 
ای  گونه  به  پور  دانیل  ریچارد  دارد،  قرار  سیاسی  های  دشواری  گرانیگاه  در 
این  فوریت  را در به هم نزدیکتر کردن  جهانیان  حس می کند. موضوع های 
کشمکش ، دگرگونی ، بخشش  و صلح در وجدان آگاه دانیل پور به مثابه بخش 
مقدم ، در جوشش است، موضوعی  که به روشنی و آشکارا در حس موسیقایی 
دانیل پور در جشنواره آهنگسازان آمریکا، مشهود  است ،به گونه ای که آخرین  

اثرش "به سوی فصل صلح " جان می گیرد.
او می گوید:" ما درجهان بیمارگونه ای زندگی می کنیم که  نیازمند درمان 
است و در درازای زمان، من دریافته ام  که موضوع های سیاسی در شکل 
بشردوستانه اش بیشتر و بیشتر در آثار من شکوفا شده است. و در بیشتر 

مواقع، آنچه موضوع سیاسی بوده است، به بشردوستانه بدل شده است. من 
به انسان ها و بشریت عالقه مند هستم و به عدالت و برابری در عدالتخواهی  
باور دارم و این که انسان ها نباید  دستاویر بازی های  سیاسی دیگران شوند 

و این گونه است که در ورای آن حس، مرامی یابی!
در این برنامه اشعار عارف بزرگ مولوی، تارو پود کالمی را به موسیقی می 

افزاید.
ریچارد دانیل پور می گوید:" این اثر من از هفت بخش )موومان( تشکیل  شده 
که در سه قسمت شکل می گیرد. قسمت نخستین، از کالم و اندیشه جنگ، 
اختالف، تخریب و نابودی  و همانند آن سرچشمه می گیرد و قسمت میانی  

که در بخش چهارم  است، موضوع گزینش انسان  و انتخاب بین جنگ و 
صلح  را به میان می کشد و در قسمت پایانی است  که سه بخش  مصالحه، 

بخشش و گذر، راه خود را طی می کنند."

February 1, 2012
Issued by:   Farhang Foundation & Pacific Symphony

برای آگاهی  بیشتر در مورد این جشن و تهیه بلیت به تارنماهای )وب سایت 

های( زیر مراجعه کنید:
www.farhang.org/nowruz
www.pacificsymphony.org/nowruz 

در بخش کالمی، از ادب عبری، آرامی، فارسی وانگلیسی بهره گرفته شده 
است که به گونه ای از ثمره وبن و مایه های اسطوره ای باززایی و نوشدن 
بهره می گیرد و مرکز این محور، اشعار مولوی است که نمایانگر و جلوه گر 
این حس می شوند. شگفت اینجاست که مولوی، این شاعر بزرگ  ایرانی،  

در بسیاری از اشعارش به موسی، عیسی و محمد استناد می کند ، او یکی از 
نادرکسانی است که این همگرایی را بیان می کند.

کارل سنت کلر می گوید:" این فکر که آهنگسازان آمریکایی جشنواره، بتواند 
به اثری خالقه دررابطه با نوروز و سال نو ایرانی  بپردازند، نخستین بار از 

سوی یکی از اعضای هیئت مدیره  سمفونی، خانم انوشه اسکوییان مطرح  
شد. هنگامی  که او با اشتیاق  وشور، جنبه های مثبت جشن بهاران را 
توصیف می کرد، به ذهن برنامه ریز من خطور کرد  که این فکر را به یک 

اجرا درجشنواره تبدیل  کنم، این گونه  است که در سال2012 ، نوروز ایرانی 
را با جامعه ایرانی ، جشن می گیریم.




