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• اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
• زیر نور مهتاب: باز هم دموکراسی
• بخوان بنام گل سرخ
• معرفی و نقد کتاب قطاری که مسافرش شدیم
• هابیل و قابیل: برنده واقعی کیست؟
• گفتگو با مجید فداییان 
• بررسی فیلم بدون تاریخ بدون امضا
• گذری در ادبیات کهن
• معرفی کتاب ما و جهان اساطیری

تحویل سال ۱۳۹۹ پنجشنبه ۱۹ مارس ساعت  ۸  و ۴۹ دقیقه ۳۷ ثانیه شب
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 مسابقه عکاسی
با موضوع حفظ محیط زیست

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

 
The winning photographs will be printed and exhibited at 
the Iranian American Center in the spring of 2020. They 
will be also printed in the Peyk magazine.
 
Please email your pictures to iranianschoolsd@gmail.
com before March 31, 2020. Please indicate the 
complete name and age of the participant.

Thank you,
Ali Sadr, Principal

Persian Cultural Center
Annual Meeting 

and Election
Sunday May 17, 2019

فراخوان
نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان

از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود تا در
نشست سالیانه و انتخابات کانون در روز یکشنبه ۱۷ ماه می ۲۰۲۰ در

محل مدرسه ایرانیان حضور به هم رسانند. انتخابات برای جایگزینی
چند تن از اعضای هیئت مدیره، که دوره خدمتشان سپری شده، برگزار

خواهد شد.
کانون هستید،  مدیره  در هیئت  به خدمت  مایل  اگر  بپیوندید:  ما  به 
لطفا مشخصات خود را هرچه زودتر به آدرس کانون یا از طریق ایمیل 

 pcc@pccsd.org .بهارسال فرمایید
داوطلبان می باید عضو کانون بوده و از اقامت قانونی در آمریکا برخوردار

باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
دوستانی که مایلند عضو کانون شوند و عضویت آنها سپری شده است

می توانند از طریق وبسایت کانون عضویت خود را تجدید نمایند.     
 www.pccsd.org
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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یکبار منتشر می شود

تلفن: 9355ـ552 )858(
فکس: 7335ـ374 )619(

www.pccsd.org
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 تیراژ   ۶000  

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

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

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

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

ونوس صفایی، شهال صالح و گلسا ثریا

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

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

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

 مریم ضرابی، سارا وزیرزاده و ساناز مجد

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

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

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

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

فکس: 7335 ـ374 )619(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   9355ـ552 )858(
فکس و پیغام: 7335 ـ374 )619(

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.
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طرح روی جلد: سعید جاللی

به پیشواز نوروز می رویم و صمیمانه ترین شادباش ها را به شما خواننده گرامی تقدیم می کنم. امیدوارم که 
سال جدید برای همه مردم جهان، به خصوص مردم ایران صلح و آرامش به ارمغان بیاورد. 

انتخابات پیش رو به گفته بسیاری مهم ترین انتخابات این نسل خواهد بود. در ششم نوامبر آینده انتخابات 
برای رئیس جمهور، مجلس نمایندگان )هاوس( و بخشی از سنا برگزار می شود که اثرات تعیین کننده ای 
در اقتصاد و صلح جهانی خواهد داشت. بررسی این که اثرات بر جامعه ایرانی تبار آمریکا چه خواهد بود را به 
شماره های آتی واگذار می کنم، ولی درهمین چند هفته آینده با پدیده ای دست به گریبان خواهیم بود که 
اثر آن دست کم تا ده سال در زندگی ما باقی خواهد ماند. این پدیده، آمارگیری ده ساله سراسری آمریکا یا 
Census است که برای جامعه ایرانی تبار دارای اهمیت ویژه است و نشان خواهد داد چند نفر ایرانی تبار در 
آمریکا زندگی می کنند. ممکن است سئوال کنید که اصوال دانستن آن چه فایده ای برای مان دارد؟ آیا فقط 
حس کنجکاوی ما را ارضا می کند یا فایده دیگری هم دارد؟ در جواب باید اشاره کرد که آمارگیری سراسری 
سال های 2۰۰۰ و 2۰1۰ نشان داد که کمتر از سیصد و پنجاه هزار ایرانی در آمریکا زندگی می کنند. هیچ کس از 
جمله خود دولت آن را باور نکرد؛ همه ادعا می کردند که شمار واقعی ایرانیان خیلی بیشتر از اینهاست. دفتر 
حفاظت از منافع جمهوری اسالمی در همان اوان اعالم کرد که بیش از نهصد هزار نفر در آمریکا پاسپورت ایرانی 

هم دارند! این را هم کسی باور نکرد!! حقیقت کدام است؟

آمارگیری سراسری آمریکا بر اساس قانون هر ده سال یک بار صورت می گیرد. این آمارگیری در ماه مارچ یا 
آوریل سال هایی که با صفر ختم می شوند انجام می گیرد. همه کسانی که در آمریکا زندگی می کنند باید در این 
آمارگیری شرکت کنند. در فرم هایی که به منازل فرستاده می شود سئواالت متعددی وجود دارد از جمله نژاد. 
همان طور که می دانید، دولت آمریکا ایرانیان و عرب ها را »سفید« محسوب می کند، در حالی که در عمل 
نه جامعه و نه دولت ما را »سفید« نمی دانند. صابون تبعیض به تن اغلب ما خورده است. این تبعیضات هم 
به صورت سیستماتیک از جانب دولت اعمال می شود، مثل »تراول َبن« در صف های فرودگاه ها و مرزها، و 
هم در زمان استخدام و ورود به دانشگاه ها و در کل جامعه. در قاموس این والیت »سفید« فقط به اروپاییان 
اطالق می شود. آیا فکر می کنید اگر به جای این که از ما نژادمان را بپرسند، در یک همه پرسی از کل جامعه 

بپرسند که آیا ایرانیان و عرب ها »سفید« هستند، اکثریت چه پاسخی خواهند داد؟

من به خوبی می دانم که بسیاری از هموطنان ما از نژادهای اعالم شده در فرم مذکور نژاد »سفید« را برای 
خود انتخاب می کنند. برخی از این دوستان واقعا خود را »سفید« حساب می کنند! چون از سرزمین آریایی 
آمده اند! دلیل دیگری که برخی از ایرانیان از نوشتن ایرانی در بخش نژاد خودداری می کنند عدم اعتماد به 
سیستم و ترس از عواقب آن است؛ کم نیستند کسانی که توصیه می کنند مبادا مردم بنویسند که ایرانی اند 
چون ممکن است دولت آمریکا همان بالیی را سر آنها بیاورد که در دوران جنگ جهانی دوم سر شهروندان 

آمریکایِی ژاپنی تبار آورد. این دیدگاه به خصوص با عملکرد دولت آقای ترامپ باور کردنی تر شده است.

معضل دیگری که فقط منحصر به ایرانیان نیست بلکه مردم اکثر کشورهای جهان سوم با آن مواجه اند، پوشیده 
نگه داشتن حقیقت است. این دیگر سابقه تاریخی دارد. در وطن خودمان به خاطر عدم اعتماد مطلقی که 
همواره در طول تاریخ بین مردم و دولت ها متمادی وجود داشته و دارد، هرگاه آمارگیری صورت می گرفت 
احتماال به خاطر کمک به مردم نبوده و دولت یا به دنبال سربازان فراری بوده یا می خواسته مالیات را افزایش 
دهند و دالیلی از این قبیل؛ این هنوز در پس مغز ما مهاجرین نسل اولی وجود دارد. ما این عدم اعتماد نهادینه 
شده را با خود به اینجا هم آورده ایم. نسل دومی و سومی ها این مشکل را ندارند و می توانند به دولت اعتماد 
کنند ولی احتماال به خاطر تصویر منفی بین المللی ایران در اذهان عمومی حاضر به ایرانی قلمداد کردن خود 
نیستند. بسیاری نگرانند که اطالعات داده شده مورد سوء استفاده دیگر ارگان های دولتی مثل اداره مهاجرت 
و پلیس قرار گیرد. طبق قانون تا هفتاد سال دیگر ارگان های دولتی به این اطالعات دسترسی نخواهند داشت. 
برای سرشماری سال 2۰1۰ )زمان پرزیدنت اوباما( دولت از یک سال قبل از آمارگیری مردم را آماده کرد. این 
آماده سازی برای جوامعی مثل ایرانیان که به عنوان »جوامع سخت شمار« به حساب می آیند وسعت و شدت 
بی سابقه ای یافته بود. اما این بار )زمان پرزیدنت ترامپ( از این خبر ها نیست! به نظر می رسد دولت فعلی 
اصال عالقه ای به سرشماری اقلیت ها ندارد! روز آمارگیری اول ماه آوریل اعالم شده و هنوز از گردهمایی و 
تبلیغات خبری نیست. ولی ما در کانون فرهنگی ایرانیان و سازمان های مردمی و فرهنگی دیگر تالش خود را 
می کنیم تا راه هایی پیدا کنیم برای آگاه سازی و تشویق ایرانیان به شرکت فعال در آمارگیری به این امید که 
ایرانی تبارها در سر شماری شرکت کرده و با پاسخ درست به سئوال نژاد، کمک کنند که آمار به دست آمده به 
تعداد حقیقی ایرانیان ساکن در آمریکا نزدیک تر باشد. در نظر داشته باشید که با انتخاب گزینه »سفید« نه 
تنها شمارش درستی از ایرانی تبارها به دست نمی دهیم، بلکه خود و فرزندان مان را از حقوقی که به اقلیت ها 

تعلق می گیرد محروم می کنیم.

مشکلی که این بار هم گریبانگیر ماست این است که مثل دفعات قبل در فرم های آمارگیری گزینه »ایرانی« یا 
»ایرانی ـ آمریکایی« تعبیه نشده است. این بار نیز باید گزینه “others” را عالمت زده و در زیر آن توضیح دهیم

.”Iranian“ یا ”American ـ Iranian“

ادامه در صفحه ۸ Iranian-American or Iranian

April 1st
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جلسه فیلم و گفتگو جلسه فیلم و گفتگو

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سندیگو

جنگ فرهنگی سن دیگو   ـ  دهم ژانویه ۲۰۲۰

جنگ فرهنگی ماه ژانویه به میزبانی علی صدر برگزار گردید. در قسمت اول برنامه 
مجید فدائیان محقق و نقاش در موضوع تاریخچه کتابخانه سلطنتی ایران به 
سخنرانی پرداخت. میهمان دوم برنامه پروین حیدری نسب خوشنویس و مجسمه 
ساز بود که درباره نقش زنان در حفظ و توسعه خوشنویسی مطالبی را بیان کرد. 

این برنامه با جلسه پرسش و پاسخ از میهمانان برنامه به پایان رسید.

کنسرت تکنوازی نیما جان محمدی  ـ  یازدهم ژانویه ۲۰۲۰ 

کنسرت تکنوازی نیما جان محمدی در تاریخ یازدهم ژانویه در کانون فرهنگی 
ایرانیان اجرا شد. در این برنامه نیما جان محمدی به اجرای قطعاتی از موسیقی 
سنتی ایرانی با سه تار، عود و کمانچه پرداخت که مورد استقبال تماشاچیان 

قرار گرفت.

مراسم یادبود و همدردی   ـ  دوازدهم ماه ژانویه ۲۰۲۰ 

فاجعه  در  را  شان  عزیزان  که  هایی  خانواده  با  همدردی  و  بزرگداشت  برای 
انجمن  همراه  به  ایرانیان  فرهنگی  کانون  دادند  دست  از  اوکراین  هواپیمای 
در  بلبوا  در پارک  ایران  خانه  در  را  یادبودی  مراسم  ایران  خانه  و  متخصصین 

تاریخ دوازدهم ژانویه برگزار کردند.

شبی با شعر و ادب   ـ   پانزدهم ژانویه ۲۰۲۰

برنامه، عالقمندان  این  دومین جلسه  در 
شعر و ادب فارسی در مرکز ایرانیان سن دیگو 
گرد هم آمدند . شاعر مورد بررسی این ماه 
مدیریت  به  برنامه  این  بود.  فرخزاد  فروغ 
فرشاد باباخانی و گروه شعر و ادب برگزار 

شد.

بازدید جمعی از ایرانیان از خانه اوکراین برای همدردی  با خانواده هایی بازدید جمعی از ایرانیان از خانه اوکراین برای همدردی  با خانواده هایی 
که عزیزان شان را در فاجعه هواپیمای اوکراین از دست دادند که عزیزان شان را در فاجعه هواپیمای اوکراین از دست دادند 

بازدید جمعی از ایرانیان از خانه اوکراین برای همدردی  با خانواده هایی 
که عزیزان شان را در فاجعه هواپیمای اوکراین از دست دادند  خانه ایران در بلبوا پارک
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برنامه فیلم و گفتگو   ـ  هفدهم ژانویه ۲۰۲۰

 1394 محصول  روز«  یک  و  »ابد  فیلم  ژانویه  ماه  گفتگوی  و  فیلم  برنامه  در 
دختر  سمیه  درباره  فیلم  آمد.  در  نمایش  به  روستایی  سعید  کارگردانی  به  و 
جوانی است که موضوع ازدواج او منجر به اتفاقات و تغییراتی در رابطه افراد 
خانوادهای می شود که درگیر مشکالت مختلفی از قبیل اعتیاد و بیکاری است. 
این فیلم موفق به دریافت جوایز مختلفی از قبیل بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
در سی و چهارمین جشنواره فجر شده است. پیمان معادی و نوید محمد زاده 
از جمله بازیگران این فیلم می باشند .بعد از نمایش فیلم قسمت بحث و گفتگو 

با نظارت محمود پیروزیان انجام شد. 

گالری برزخ   ـ  هجدهم ژانویه تا شانزدهم فوریه ۲۰۲۰

با همکاری یلو گالری، گالری برزخ شامل مجموعه آثار هنری مجید فداییان و 
پروین حیدری نسب در کانون فرهنگی ایرانیان در تاریخ هجدهم ژانویه افتتاح 
دو  این  آثار  از  عالقمندان  از  زیادی  عده  گالری  این  افتتاحیه  جلسه  در  شد. 

هنرمند دیدن کردند.

نمایشنامه خوانی باغ پرتقال    ـ  بیست و پنجم ژانویه ۲۰۲۰ 

نمایشنامه خوانی باغ پرتقال به کارگردانی محمود بهروزیان در تاریخ بیست و 
پنجم ژانویه در کانون فرهنگی ایرانیان به اجرا درآمد. شلبی بکر، تونی فلورس، 
بابک شاهرخ، شادی محبی و علی پیروزیان قطعات این نمایش را اجرا کردند.

برنامه فیلم مستند، داکیونایت   ـ  پنجم فوریه ۲۰۲۰

در ماه فوریه فیلم مستند »بزم رزم« محصول 1395 به کارگردانی سید وحید 
حسینی به نمایش درآمد. این مستند سرگذشت پر فراز و نشیب موسیقی دوران 
انقالب و جنگ ایران و عراق را به تصویر می کشد. بعد از نمایش فیلم قسمت 

بحث و گفتگو توسط علی خورسند یان برگزار شد.

جنگ فرهنگی سن دیگو   ـ  چهاردهم فوریه ۲۰۲۰

جنگ فرهنگی ماه فوریه 2۰2۰ به میزبانی رضا خبازیان برگزار گردید. در قسمت 
آغازین، آقای خبازیان در رثای فردوسی و این که چرا سوگواریم مطالبی را بیان 
کرد. قسمت دوم برنامه گفتگویی بود با آقای دکتر حسین رونقی در مورد بحران 
مهاجرت پزشکان. در قسمت سوم برنامه آقای آرش کمالیان به اجرای موسیقی 

پرداختند. این برنامه با جلسه پرسش و پاسخ از میهمان برنامه به پایان رسید

شبی با شعر و ادب  ـ   نوزدهم فوریه ۲۰۲۰

عالقمندان شعر و ادب فارسی در ماه فوریه نیز در مرکز ایرانیان سن دیگو گرد 
این  بود.  نیشابوری  این ماه حکیم عمر خیام  بررسی  آمدند . شاعر مورد  هم 

برنامه به سرپرستی فرشاد باباخانی و گروه شعر و ادب برگزار شد.

برنامه فیلم و گفتگو   ـ  بیست و یکم فوریه ۲۰۲۰

در برنامه فیلم و گفتگوی ماه فوریه فیلم »خشم و هیاهو« محصول 1394 
و به کارگردانی هومن سیدی به نمایش در آمد. این فیلم داستانی جنایی و 
پیچیده از زندگی یک خواننده را به تصویر می کشد. این فیلم برنده بهترین 

فیلمبرداری و بهترین کارگردانی در سی و چهارمین جشنواره فجر شده است. 
نوید محمدزاده و طناز طباطبایی از جمله بازیگران این فیلم می باشند. بعد 

از نمایش فیلم قسمت بحث و گفتگو توسط رانا سلیمی انجام شد. 

شب بازی و تفریح برای خانواده ها   ـ  بیست و نهم فوریه۲۰۲۰

شب بازی و تفریح ماه فوریه با شرکت عده زیادی از اعضای خانواده های ایرانی 
سن دیگو در بیست و نهم فوریه در مرکز کانون فرهنگی ایرانیان برگزار شد.

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو  ـ   ژانویه و فوریه ۲۰۲۰ 

برای بحث  فوریه  دوازدهم  و  ژانویه  تاریخ های هشتم  در  کانون  هیئت مدیره 
بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون گردهم آمدند.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

باز هم دموکراسی
به خاطر دارم که چندین بار مطلب این صفحه را به بحث در مورد دموکراسی 
اختصاص داده ام و قویًا معتقدم که در این مورد حرف های ناگفته بسیار است.
راستش را بخواهید، دلیل اختصاص مطلب این شماره به این واژه دلچسب را 
در اتفاقاتی می بینم که در چند هفته اخیر در مقابل چشم و گوش ما در مجلس 

سنای آمریکا رخ داد.

بدون شک اگر این اتفاق قابل بحث در هر یک از کشورهای »رو به رشد« رخ داده 
بود، نه جای تعجب داشت و نه جای بحث. ولی وقوع این اتفاق در کشور میزبان 

ما، که از قضا ادعای وقوف به دموکراسی را نیز دارد، جای بسی شگفتی است.

حال که تحقق یافتن دموکراسی در کشور میزبان ما با مشکالت فراوان روبرو 
و  بیندازیم  فرهنگ خودمان  در  روند مسائل  به  نگاهی هم  توانیم  می  است، 
راه  آن،  تمام جذابیت  با  واژه دموکراسی،  به کرسی نشستن  برای  که  ببینیم 

درازی در پیش داریم.

دموکراسی، صرفًا یک واژه خشک و خالی نیست که بتوان امروز با آن آشنا شد 
و فردا آن را در تمامی ارکان روابط شخصی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی به 
کار بست. به عبارت دیگر، آشنایی با این واژه، نقطه شروع نوعی سفر ذهنی 
است؛ سفری که، گرچه ابتدای آن واضح و روشن است ولی ادامه آن بستگی به 

تغییرات بسیار شگرفی در منش های فکری و انسانی دارد.

قوانین دموکراسی را می توان به راحتی نوشت ولی تحقق آن در تمامی زیر و بم 
زندگی، مستلزم صرف انرژی فراوان در آموختن ظرایف این واژه است.

در یک سیستم دموکراتیک، قانون حکمران مطلق است. قوانینی که به وسیله 
نمایندگان مردم جامعه، در دستور بحث و تبادل نظر فراوان قرار گرفته است 
و در نهایت به صورت منظم و موجز نوشته شده است. بر اساس این قوانین 
است که مردمان یک جامعه دموکراتیک قضاوت می شوند، تجارت می کنند، 
و  حق  با  باالخره  و  می کنند  تعریف  جامعه  شهروندان  دیگر  با  را  خود  روابط 
حقوق خویش آشنا می شوند. این قوانین، برای مثال، همانند قوانین راهنمایی 
و رانندگی، از خطوط داخل یک کتاب سر برون می آورند و در تمامی لحظات 
رانندگی، شخص را موظف به رعایت و اجرای آنان می نمایند. مسلمًا هر کسی 
تضمینی  ولی  قبول شود  رانندگی  امتحان  در  قوانین  این  مطالعه  با  می تواند 
وجود ندارد که الزامًا همه کسانی که در امتحان قبول می شوند، رانندگان خوبی 
نیز باشند. تنها فهم این قوانین و اجرای مو به موی این قوانین است که از 

اعضاء جامعه رانندگان خوبی خواهد ساخت.

معنا  بدین  آنهاست.  بودن  عام  دموکراسی،  قوانین  دستاورد  ترین  مهم  شاید 
که این قوانین برای تمام آحاد جامعه، اعم از فقیر و غنی، مرد و زن، کودک 
و بزرگسال، سیاه و سفید، به طور یکسان قابل اجرا است و هیچ یک از آحاد 
جامعه دارای هیچ گونه برتری نسبت به دیگر آحاد جامعه نخواهد بود. در چنین 
حال و هوایی است که اعمال ناشایست، همیشه ناشایست خواهند بود؛ بدون 
در نظر گرفتن این که شخص انجام دهنده اعمال ناشایست اعضای عزیز خانواده 

ما باشد یا از رهبران حکومتی. یک عمل قبیح، همیشه قبیح خواهد بود.
همرنگ  برای  صرفا  که  وار«  »گله  های  حرکت  دموکراتیک،  سیستم  یک  در 
شدن با دیگران انجام می شوند محلی از اعراب ندارند. اتفاق این گونه اعمال، 
دموکراسی را از معنای شگرف آن خالی می کنند و تا سطح یک مفهوم بی یال 

و دم تنزل می دهند.

آنچه طی چند هفته گذشته در مجلس سنای کشور میزبان ما اتفاق افتاد بسیار 
تاسف برانگیز بود. این تاسف نه تنها در جنبه سیاسی بلکه از نظر خدشه دارشدن 
این دستاورد مهم بشری بسیار نگران کننده بود. از ماه ها قبل که صحبت از 
استیضاح رئیس جمهور آغاز شد، سناتورهای حزب جمهوریخواه، بدون دانستن 
جزییات و شنیدن گفتار شهود متنوع، اعالم کرده بودند که چگونه رای خود 
را صادر خواهند کرد و نهایتًا در روز رای گیری آن را اعمال نمودند. موتور این 
حرکت »گله وار« از ابتدا روشن شده بود و شکی نبود که نتیجه ای غیر از این 

داشته باشد و سرانجام نیز همان شد که نوید تاسف بارش را داده بودند.

نباید این عمل ناشایست را تنها به عنوان یک عکس العمل ضربتی و زودگذر 
مورد بازبینی قرار داد. بلکه این عمل، سرآغاز خدشه دارشدن پیکری است که 

برای به دست آوردن آن خون های بسیاری بر زمین جاری شده است.

ممکن است در بین خوانندگان این صفحه کسانی باشند که بر اساس تعلقات 
سیاسی خویش از بن با استیضاح رئیس جمهور مخالف باشند. این دسته از 
خوانندگان باید توجه داشته باشند که مسئله مورد بحث در این صفحه موافقت 
با اصل استیضاح و حتی مخالفت با آن به هیچ وجه در نظر نیست. مسئله مهم 
این نیست که استیضاح باید یا نباید آغاز می شد، مسئله این است که در یک 
ساختار دموکراسی که گروهی از نمایندگان مردم قصد کسب اطالعات دقیق از 
شخصیت های مختلف مملکتی را دارند، دموکراسی حکم می کند که این روند، 
بدون هیچ گونه مانعی مسیر خود را طی نماید، شهود گوناگون مورد سئوال 
موجود  حقایق  اساس  بر  آنگاه  و  شوند  بازبینی  مختلف  مدارک  بگیرند،  قرار 
رای نهایی را صادر کنند. این نکته که گروهی از سناتورها، با پیش گرفتن یک 
حرکت گله وار، مانع روند دموکراتیک شوند و رای خود را نه در انتهای مسیر، 
ابتدای آغاز بررسی رسما اعالم نمایند، روشی ضد دموکراتیک است  بلکه در 
که در نهایت پیکر دموکراسی را خدشه دار خواهد کرد. صحبت این است که 
خدشه دار شدن روند دموکراسی، به نفع هیچ یک از آحاد جامعه نخواهد بود؛ 
روال  فردا همین  و  گیرند  قرار  مقابل شما  در  امروز، ممکن است  که  آحادی 

ناعادالنه، گریبانگیر آحاد هم نظر با شما بشود.

وظیفه همه ما است که دستاوردی به این گرانقدری را پاس بداریم، نه این که 
برای نفع زودگذر امروز خویش این پیکر ارزشمند را مجروح و ناتوان سازیم.

دوستان! در نظر داشته باشید که کانون و ارگان های دیگر به اقشار خاصی 
نظیر شما که به طرق مختلف با تشکل های مختلف ایرانی سرو کار دارید 
کمتر  که  است  جامعه  از  اقشاری  به  دستیابی  ما  مشکل  دارند.  دسترسی 
با مجامع ایرانی در ارتباط هستند. اغلب ما کسانی را می شناسیم که به 
به  دستیابی  ما  تک  تک  وظیقه  گرفته اند.  فاصله  ایرانی  مجامع  از  دالیلی 
این هموطنان است. فرم های سرشماری با پست از دوازدهم ماه مارچ به 
ایاالت  اشاره شد همه ساکنین  که  فرستاده می شوند. همان طور  منازل 
متحده صرف نظر از نژاد، جنس، درآمد، موقعیت اجتماعی و وضع اقامت 
می بایست در این سرشماری شرکت کنند. برای ما ولی نحوه پاسخ به سئوال

Race که از نژاد می پرسد مد نظر است. 

طبق قانون اساسی، این پروسه هر ده سال یک بار صورت می گیرد تا مرزبندی 
مناطق مختلف بر اساس تعداد نمایندگان هر منطقه در کنگره تعیین شود. 
راه  تعداد مدارس،  به هر منطقه،  دولتی  این، مقدار کمک های  بر  عالوه 
سازی و ایجاد بیمارستان و غیره با استفاده از آمار واقعی ساکنین مناطق 
با مشخص شدن تعداد واقعی  اقلیت های نظیر ما  برای  تعیین می شود. 
ایرانیان می توانیم از مزایایی که دولت های فدرال و ایالتی برای اقلیت ها 
در نظر گرفته اند استفاده کنیم. ما هر بار با نمایندگان کنگره و مسئولین 
یا کاندیداهای سیاسی صحبت می کنیم و از جامعه ایرانی می گوییم، اولین 
سئوال آنها این است که چند نفرایرانی تبار در این منطقه زندگی می کنند. 
چون برای آنها مهم است. در ده بیست سال گذشته ایرانیان تا حدود زیادی 
و  نمایندگان  از  دارند  سعی  آنها  شده اند.  درگیر  سیاسی  های  فعالیت  در 
پشتیبانی  است  آمریکا  تبار  ایرانی  و جامعه  ایران  مردم  نفع  به  که  لوایحی 
کنند. حضور تعداد زیاد ایرانی موجب می شود که مسئولین مملکتی برای 

شنیدن صدای ما گوِش شنوا پیدا کنند. تعداد قدرت می آورد.

ادامه سرمقاله از صفحه ۵
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بقیه در صفحه 15

معرفی و نقد کتاب        
از نوشین خورسندیان

معتمدی مهاجرت را برای بیشتر ایرانی ها، در نوشته »شرط چاقو« 
راهی یک طرفه می داند. یک تصمیم چشم بسته و یک هندوانه 

سربسته پشت وانتی که هیچ شرط چاقویی هم برایش نیست. 
نویسنده به سبب دانشجوی دکترا بودن به جزئیات عالقمند است اما 
در نوشته »مترو یا METRO« درمی یابد که همین جزئیات می تواند 
او را به سوتفاهم بکشاند. او در وب سایت دانشگاه می خواند که شهر 
METRO کوچکش برای حمل و نقل مترو دارد اما بعدها پی می برد که

اسم یک شرکت اتوبوس رانی است و نه وسیله نقلیه زیر زمینی!
در »مستراح علمی« آمده است: »...البته عالقه به یادگیری فرهنگ غربی و 
تعصب بر حفظ فرهنگ شرقی هم در درونم با یکدیگر سر نزاع پیدا کرده بودند و 
باعث شده بود که هر از گاهی یک جور شوک فرهنگی برایم پیش بیاید.« »... 
چیزی که توی سر مِن تازه وارد بود با آن چیزی که استادم به آن فکر می کرد 
زمین تا آسمان فرق داشت. من فرع را می دیدم و او اصل را. من حاشیه را 
می خواندم و او متن را. برای من موقعیت و قرارگیری آدم ها و احترام و نزاکت 
های رایج در جامعه شرقی مهم بود و برای استادم استفاده بهینه از موقعیت و 

زمان. حتی اگر این زمان، زمان مستراح رفتن باشد.«
در »زبان مشترک ما« نویسنده از برداشت های متفاوت زبان سخن به میان 
می آورد. او از هم خانه ای هایش می خواهد تا جمعه، »فایو تو سیکس« جلسه 
داشته باشند اما همه سر ساعت پنج حاضر نیستند و هر کدام دلیل موجه خود 
را دارند. یکی گمان کرده که فایو تو سیکس یعنی میانگین این دو عدد، دیگری 

به بازه زمانی فکر کرده یعنی زمانی بین پنج تا شش! 
در »ویزای آزادی« با مشکالت دانشجویان ایرانی بیشتر آشنا می شویم و غم و 

علی معتمدی بیشتر از ده سال است که در خارج از ایران 
مهاجرت را تجربه می کند. او که در حال حاضر در نیویورک 

مشغول  و  دارد  عمران  مهندسی  رشته  دکترای  کند  می  زندگی 
تحصیل در دانشگاه می باشد. در چند سال اخیر، مقدار زیادی از وقتش به سفر 
کردن به نقاط مختلف دنیا و گرفتن ایده و الهام گذشته است. پنج سال است که 
به صورت مداوم عکاسی خیابانی و مستند انجام می دهد و برای چند مجموعه 
فرهنگی و هنری از جمله صلیب سرخ، مرکز ایرانیان نیویورک، مجله ایرانیان 
مونتریال و مرکز هنرهای آسیا در منهتن نیویورک، کار داوطلبانه عکاسی می کند 
و در مجله آنالین حرفه هنرمند، یادداشت عکاسی می نویسد. علی معتمدی 
مسافرش  که  »قطاری  عنوان  با  ناداستان  قالب  در  مهاجرت  زمینه  در  کتابی 
شدیم« نوشته است که برگرفته از تجربیات هشت سال اول مهاجرتش و زندگی 
در شمال، غرب و شرق آمریکا است. در سال های اخیر، با نشریات و مجموعه 
هایی در داخل ایران از جمله موسسه نویسندگی خالق تهران، مجله ناداستان، و 
نشریه نوجوانان هه تاو همکاری داشته است. سفر، نوشتن، عکاسی و تدریس از 

اجزا جدایی ناپذیر زندگی او هستند. 
نویسنده در ابتدای کتاب، مقدمه را با نام »حرف راست« آغاز می کند. حرف 
راستی که کج است! »راستش همیشه بدون این که بخواهیم و دست خودمان 
باشد، زمین به سمتی که ایستاده ایم کج است. شیب دارد؛ یعنی همیشه تعصب 
داریم. هیچ وقت کامال در هیچ چیز بی طرف نیستیم. نه توی بحث و جدل هامان 
و نه توی احساسات و عواطفی که از آنها دم می زنیم و می نویسیم. اصال به حکم 
آدمیزاد بودن مان، همیشه مرغ همسایه غاز می شود و به قول خارجی ها، علف 

در دوردست سبزتر به نظر می آید.«
این کتاب یک بهانه بیشتر نیست. اصال هر کتابی که  »...خب راستش همه 
یک نویسنده می نویسد، یک بهانه است. بیشتر می خواهد حرف بزند. دوست 
دارد شنیده شود. به قول گابریل گارسیا مارکز، یک کرم توی کله اش مدام وول 
می خورد و آن کرم نوشتن است. کار هنری و اینها سر جایش، ولی بیشتر شاید 
خالی کردن دق دلی مان باشد. از خودمان، از زندگی. مخصوصا وقتی احساس 
کنیم که دوریم و باید بلندتر حرف بزنیم، یا اصال باید داد بزنیم تا شاید صدای مان 
شنیده شود. شاید هم خالی شدن از زیر بار سنگینی است که مدام زندگی روی 
دوش های نحیف مان می گذارد و می خواهیم که با دیگران شریک شویم. شاید 
ندانید که وقتی دور باشید، وقتی آن ور آب باشید، کسی شما را جدی نمی گیرد؛ 
یعنی خب شما می خواهید فارسی بنویسید، فارسی حرف بزنید ولی رفته اید آن 
سر دنیا. دوری فیزیکی، ارتباطات کاری و هنری شما را به شدت تحت تاثیر قرار 
می دهد. مثل این می ماند که بخواهید توی یک کوچه باریک یک طرفه، دنده 
عقب بگیرید و این یکی از همان اتفاق هایی ست که در خارج نشینی می افتد.«
در نوشته اول با نام »دایی صمد«، نویسنده برای اولین باردر فرودگاه شیکاگو پا 
به خاک آمریکا می گذارد و خود را در یک شهرک سینمایی می پندارد. درمیان 
زنان و مردان رنگی پوِش رنگین پوست و سفید پوست. با دیدن دایی مادری اش 
با بغلی  او می برد. مردی سرد و خارجی طور  پی به تفاوت های بین خود و 
سرسری اما به شدت رک. مردی که پس از گذشت چهل و پنج سال مهاجرت 
نمی داند که ایرانی است یا آمریکایی. مردی که انگار آینده راوی است اما راوی 

خود را گذشته اش می داند.
در نوشته دوم، »تولد تدریجی«، معتمدی مهاجرت را یک خودکشی تدریجی 
می نامد. یک تولد دوباره. یک پوست اندازی همراه با انکار. انکار هویت کهنه 
و حتی انکار هویت جدید. »... پوست کهنه ما، همه چیزهایی ست که گذشته 
ما را ساخته است. همه آدم ها، آرمان ها و آرزوها، خاطره ها، خیابان ها و 
کوچه ها...« »... پوسته نو در حقیقت همان آدم ها، دوستان و دوستی هایی 
ست که قرار است از نو بسازیم، کوچه ها و خیابان هایی که باید با خاطره هامان 

پرشان کنیم و با غم ها و شادی های جدید بپوشانیم شان.«
نویسنده از»پاسپوت لعنتی « می نویسد که با چه سختی به دست می آید و به 
راحتی در روزهای آخر اقامت به دست آشنایی در ایران گم شده و معجزه وار در 

دقایق آخر پیدا می شود. حکایت فوق، حکایت سردرگمی ها و دودلی هاست. 

قطاری که مسافرش شدیم
بیست تک نگاری در باره زندگی بعد از مهاجرت

علی معتمدی
نشر داستان1397
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

در زمانی که سرگرم تهیه این نوشته هستم سی و شش روز به نوروز بیش نمانده 
ولی هوای نوروز از هم اکنون در سرم می پیچد و شعر نوروزی می طلبد. شعر 
نوروزی این شماره را از رباعیات عمر خیام نیشابوری آورده ام. او عمر انسان را 
از هر چیزی باارزش تر و گرانبهاتر می داند و از ما می خواهد این عمر گرانمایه 
را به شادی و سرخوشی بگذرانیم و با یاد گذشته و مرور غم و غصه هدر ندهیم. 

سفارش عمر خیام، صحن چمن و روی دل افروز و جام باده است. 

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است 

***
چون ابر به نوروز رخ الله بشست

برخیز و بجام باده کن عزم درست
کاین سبزه که امروز تماشاگه توست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

*** 
چون الله به نوروز قدح گیر بدست
با الله رخی اگر تو را فرصت هست

می نوش به خرمی که این چرخ کبود
ناگاه تو را چو خاک گرداند پست

شعری از یکی از خوانندگان محترم ساکن واشنگتن دی سی، 
خانم زهره رستگار، به دستمان رسیده است ـ شعری ساده و پراحساس ـ 

که همراه دست خط ایشان با شما به اشتراک می گذاریم:

آشیانه من
دلم برای تو تنگ است ای یگانه من

تو ای بهانه شعر و ترانه من
خیال روز و شبم نام جاودانه ُتست

دلم برای خاک تو تنگ است آشیانه من

»زهره رستگار – واشنگتن دی سی«

مجید نفیسی شاعر مقیم لس آنجلس است و شعر سرو ابرکوه را به تازگی به 
دو زبان انگلیسی و فارسی سروده است.

The Cypress of Abarkuh
by Majid Naficy

This cypress tree boasts 
That it is much older
Than Cyrus the Great.

Once with my father
I sat in its shade.
We were coming from Isfahan
And wanted to go to Ferdows*
From the desert.

I became an exile
My father, a forgetter
And Iran, an inferno.
Now I ask myself:
Will this cypress tree
Remain standing as before?

February 3, 2020
  * The name of a city in Iran which means «paradise«

سرو ابرکوه
مجید نفیسی

این سرو به خود می بالد
که از کورش بزرگ

بسی کهن تر است.

یک بار با پدرم
در سایه اش نشستم.
از اصفهان می آمدیم

و می خواستیم از راه ریگ
به فردوس برویم.

من تبعیدی شدم
پدر فراموشگر
و ایران دوزخ.

اینک از خود می پرسم:
آیا این سرو

همچنان پابرجا خواهد ماند؟

سوم فوریه دوهزاروبیست 
»iroon.com/irtn/blog مجید نفیسی – از وبالگ«
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هفت سین

هفت سین
کناِر سینه ی تو
کناِر سادگی ات

کناِر ماهِی سرِخ لبانت
کناِر سکوتت

کناِر سال های شلوغ تنهایی ات
کناِر سرمای لبخندت

که آیینه هم اند

کناِر کتاِب زندگی ات

کناِر اسِم تو...

به چشمم نمی آید

تو
هفت سیِن من باش

من
ادامه ی کتاِب زندگی ات را

کناِر لبخنِد گرمت
میان لحظه های خلوِت با هم

تا نوروزهای هر روز
خواهم نوشت...

           »افشین یدالّلهی – روزشمار یک عشق )مجموعه ی سپید(«

زن سوزن دوز ایلیاتی

زن ایلیاتی
بدوز درد دلت را به آیینه

و تمام مرواریدهای اشکت را
به سفرۀ هنرت

زن ایلیاتی
بدوز زخم های دلت را

با زخمه های سوزن
به پرده های هنرت

زن ایلیاتی
بدوز غم سرانگشتان خون آلودت را

با تحّملت از این بار سنگین
بر شوالی هنرت

زن ایلیاتی
تمام طول راه زندگی را دویدی

و دوختی چشمانت را
بر جای پای هنرت

  
مورخ 1379/5/26 – تهران

 »نیره پور فرد – از مجموعه مثل یاس«

دیوان شمس  از  الدین  از موالنا جالل  است  نوشتار، شعری  این  حسن ختام 
تبریزی، که دیدن رخ یار را چو نوروز می بیند. نوروز بر همه شما خجسته باد!

امروز جمال تو بر دیده مبارک باد
بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد

گلها چون میان بندد بر جمله جهان خندد
ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده
دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد

نوروز، رخت دیدم خوش اشک بباریدم
نوروز و چنین باران باریده مبارک باد
بی گفت، زبان تو بی حرف و بیان تو

از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد

»موالنا –دیوان غزلیات شمس«

8 مارس 
روز جهانی زن

به همه مبارک باد
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www.issd.pccsd.org    follow us on Facebook and Instagram

Nowruz (New Day)
Arrival of Spring Equinox

The first Day of Spring is a Non- Religious Celebration of 
New Year for More Than 300 Million Celebrants Around 
the World.

HAFTSEEN
A major part of the Nowruz- New Year's ritual is the 
setting of a special table with seven specific items 
known at the Haftseen ("haft" means 7 or "seen", in 
Persian). Should be edible and grown with roots in the 
ground. In ancient times, each of the seven dishes and 
other items on the table are symbolic of the various 
attributes of life. These are Seeb (apple- beauty), Seer 
(garlic-health), Sabzeh (seed sprout- rebirth), Serkeh 
(vinegar- patience), Sumagh (sumac berries- joy), Senjed 
(fruit of jujube tree-happiness), Samanoo (boiled malt 
with flour- prosperity). 

This year, Nowruz begging on Thursday, March 19 
at: 8:49:37 PM which is the exact time when winter 
turns into Spring or Spring Equinox.

بچه های نازنین 
بهار و جشن بزرگ شروع سال ایرانی، نوروز، به زودی از راه می رسد. از رسوم 
ایرانی این است که برای نوروز خانه و کاشانه را پاک و پاکیزه می کنیم، سبزه 
سبز می کنیم، تخم مرغ زنگ می کنیم. ماهی قرمز در تنگ بلور می اندازیم و 
هفت سین زیبا می چینیم، لباس نو می پوشیم و به دیدار خانواده و دوستان 

می رویم. از رسوم دیگر نوروز که بچه ها آن را خیلی دوست دارند این است 
که بزرگ ترها به بچه ها هدیه نوروزی یا »عیدی« می دهند. بچه ها فکر 

خوبی ست که رسوم نوروز را به بزرگ ترها یادآوری کنید و در کارهای آمادگی 
برای نوروز به آنها کمک کنید. ایرانی ها درست پیش از نوروز یک جشن دیگر 
هم دارند، چهارشنبه سوری، در شب چهارشنبه سوری همه خانواده از روی 
آتشی که باید به اندازه و با توجه به نکات ایمنی باشد، می پرند و می گویند: 

»زردی من از تو، سرخی تو از من«. ایرانی های مقیم سن دیگو معموال 
چهارشنبه سوری را در پارک NTC جشن می گیرند.

جور کن

Small oval fruit                                                     تنگ ماهی

Sprouts سمنو   

Coin سنجد   

Colored egg سبزه   

Sweet brown pudding سکه   

Gold fish in a bowl تخم مرغ رنگی  
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Financial support is provided by the City of San Diego 
Commission for Arts and Culture.

32th Nowruz Celebrations
Sunday March 15, 2020

For more information: 

858-552-9355

Iranian School of San Diego

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road 
San Diego, CA 92129
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هابیل و قابیل

برنده واقعی کیست؟

خوانندگان گرامی،

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

واقعی« است.

قابیل: اینم از ایمپیچت! دیدی کاری از پیش نبردن. نمی دونم چرا دمکراتا 
نمی خوان قبول کنن که ترامپ با رای مردم رئیس جمهور شده. از همون اول 
کار شمشیراشونو از رو بستن و هر کاری از دستشون بر اومد کردن. اولش دو 
سال ملت رو سر کار گذاشتن که گزارش مالر در بیاد؛ بعد که دیدن نتونستن 
کاری از پیش ببرن و ترامپ محکوم نشد، تو اولین فرصتی که پیدا کردن اونو 
ایمپیچ کردن. مگه ننسی پولوسی نمی گفت که ایمپیچ کردن صالح نیس و 
مشکالت مردم رو بیشتر می کنه؟ دیدی ُدُرست می گفت؟ با این همه برو و 
بیا، بازم کاری از پیش نبردن و به نفع ترامپ تموم شد. شماها چون می دونین 
دیگه  های  راه  از  خواین  می  ببرین،  ازش  تونین  نمی  آزاد  انتخابات  توی  که 
دوم  دور  واسه  اونو  دوباره  انتخاب  برنامه  باور کن همین  بگیرین.  رو  جلوش 

تقریبا تضمین کرد.

که  بود  این  کنه  ایمپیچ  خواد  نمی  گفت  می  پولوسی  که  این  دلیل  هابیل: 
می دونست به هرحال آخر قضیه می افته به میچ مکانل و سنای جمهوریخواه 
که تبرئه ش می کنن ولی قضیه اوکراین رو دیگه نمی شد ندیده گرفت؛ این 
قدر جریان عریان بود که حتی اون همه شاهد هم نمی خواس. چون هم خود 
ترامپ هم مسئولین، همه علنًا و عماًل اعتراف کرده بودن که دلیل نفرستادن 
پولی که کنگره تصویب کرده بود، حق حساب و باج خواهی از رئیس جمهور 
کردن  نمی  ایمپیچ  اگر  رو  این  ترامپ.  نفع شخصی  واسه  اونم  بوده،  اوکراین 
دیگه نمی تونستن جواب تاریخ رو بدن. در ضمن خیلی خوشحال نباش این 
تو  رفت  اسمش  دیگه  مونه؛  ترامپ می  روی  ابد  تا  »ایمپیچ شدن«  برچسب 
لیست ایمپیچ شده ها. همه مون می دونستیم نتیجه نهایی قراره چی بشه؛ 
بی جربزگی سناتورهای جمهوریخواه هم که از کسی پوشیده نیست و خالصه 
می دونستیم نهایتا اون رو تبرئه می کنن ولی همین خودش یه پیروزی بزرگ 
بود. دوتا چیز توی این روند مشخص شد. یکی این که مملکت قانون داره و 
هیچ کس باالتر از قانون نیست؛ دوم این که جمهوریخواها نشون دادن که هیچ 
پرنسیپی هستن که واسه شون  ارزشی واسه قانون قائل نیستن و آدمای بی 
هدف وسیله رو توجیه می کنه. اسم اونا هم تو تاریخ ثبت شد. سناتورهایی که 
با علم به این که جرم صورت گرفته از پذیرش شاهد و مدرک خودداری کردن و 
رای به تبرئه ترامپ دادن، نشون دادن که چقدر از ترامپ و شعبون بی مخ های 

فاکس نیوزیش می ترسن.

قدر  این  چرا  اندازی.  نمی  تا  و  تک  از  رو  خودت  که  آد  می  خوشم  قابیل: 
طرفدارای  دیگه  حاال  خوردین؟  شکست  کنین  قبول  که  سخته  شما  واسه 
دل  ته  به خصوص  زخمی هستین.  فهمم  می  بی مخ شدن؟  ترامپ شعبون 
تون می دونین که ترامپ واسه دور دوم هم انتخاب می شه. شاید قوی تر از 
دور اول. اصال بهت قول می دم سر همین انتخابات اگه حتی ترامپ یه نطق 
رو  دمکرات همدیگه  کاندیداهای  نره، خود  گردهمآیی هم  یه  و سر  نکنه  هم 
می خورن چون هیچ چیز تازه ای ندارن به مردم قول بدن. چی می خوان بگن؟ 
بگن اقتصاد رو درست می کنن؟ اقتصاد کشور هیچ وقت این قدر قوی نبوده. 
نرخ بی کاری به پایین ترین حد تو پنجاه سال گذشته رسیده. وضع مردم خوبه. 

بگن بیمه هاتون رو کنسل می کنیم. و یه بیمه دولتی به همه می دیم؟ مگه 
مردم عقلشون نمی رسه؟ چرا باید به یه همچین برنامه ای رای بدن. باور کن 
حتی اونایی که االن به ترامپ پیف پیف می کنن، به جیب شون نیگا می کنن، 
به 4۰1k و بازنشستگی شون نیگا می کنن می بینن چقدر باال رفته، می رن 

یواشکی بهش رای می دن.

هابیل: این عادت شماهاست که فقط نوک دماغ تونو می بینین. چون وضع 
وضع  بهشت شده.  دنیا  کنی  می  فکر  بریات خوب شده  و  دور  تا  چهار  و  تو 
زدین  رو  یا خودتون  دونین  نمی  واقعا  نیست.  مارکت  استاک  فقط  اقتصادی 
به اون راه؟ اکثر مردم پی چک به پی چک زندگی می کنن. طبق آمار دولت 
6۰ درصد خانواده های آمریکایی حتی هزار دالر پس انداز ندارن. اگر یه اتفاق 
ناجور براشون بیافته بدبخت می شن. چهل و چهار میلیون آمریکایی هیچ جور 
بیمه درمانی ندارن. سی و هشت میلیون بیمه ناقص دارن. یعنی چی؟ چهل 
میلیون زیر خط فقر زندگی می کنن. که البته می دونی ایالت به ایالت فرق 
می کنه. البته می دونم شماها با آمار و ارقام و اصوال فکت و فیگور غریبه اید و 
دوست ندارین فکر کنین. وضع آموزش و پرورش رو ببین، وضع محیط زیست 
رو ببین. آخه ناسالمتی تو تحصیل کرده ای. حقوق اقلیت ها رو ببین. کسری 
بودجه ترلیونی رو ببین. بهت قول می دم اگه جلوی این روند گرفته نشه آینده 

بدی در انتظار آمریکاست. 

شده؟  بهتر  پیش  سال  چهار  از  اقتصادی  وضع  نداری  قبول  تو  یعنی  قابیل: 
سیاست های ترامپ و برنامه مالیاتی باعث شده که اقتصاد این قدر رشد کنه. 
خوب اگه صبر کنی وضع اون اقشار پایین هم بهتر می شه. کم شدن مالیات 
باعث می شه که کمپانی هایی که رفته بودن کشورهای دیگه برگردن و اینجا 
سرمایه گذاری کنن با برنامه جریمه و تعرفه ای که واسه چین گذاشته، اقتصاد 
اونا رو زیر فشار برده و مجبورشون کرده بیان پای میز مذاکره و امتیاز بدن. 
با مکزیک و کانادا امضا کرده. جلوی  انداخت دور و یه قرارداد جدید  نفتا     رو 
کمتر  اگه  که  دارم  قبول  منم  کرده.  کارها  خیلی  گرفته.  رو  زیادی  مهاجرت 
توئیت می کرد و کمتر درگیر بحث و جدل های الکی می شد بهتر بود ولی این 
تو شخصیت شه. واسه همین مردم دوستش دارن. چون سیاست گذاری رو 
عوض کرده. اثر ترامپ موندنیه. دیگه بعید می دونم دمکراتا رنگ کاخ سفید 

رو هم ببینن.

هابیل: در این مورد باهات موافقم که ترامپ اثر موندگاری توی سیاست گذاشت 
به  رو  که شماها  چیزایی  متاسفانه  به خوبی!  نه  ولی  ثبت شده  تاریخ  توی  و 
هیجان می آره همین هوچی گری ها، الت بازی ها، بددهنی ها، شوهای ارزون 
قیمت و ایناس. اگه ترامپ یه دوره دیگه انتخاب بشه صدمات جبران ناپذیری به 
اساس و بنیاد این کشور خواهد خورد. از صدقه سر ترامپ، میچ مکانل تونسته 
سیستم قضایی رو با قاضی های راست افراطی و بی تجربه و بی لیاقت پر کنه 
که می توننن تمام دستاوردهای اجتماعی و سیاسی و اخالقی رو زیر سئوال 
ببرن و سوپریم کورت راست افراطی هم رای اونا رو به قانون بدل کنه. رفورم 
اقتصادی اون یعنی مالیات پولدارترین ها و کمپانی های بزرگ رو کم کردن و 
به کسر بودجه اضافه کردن. به همین ترتیب آموزش و پرورش، محیط زیست 
و بهداشت عمومی، در جایی که شماها مشغول تماشای این شوهای ارزون و 
پیش پا افتاده اید. بهت قول می دم تا آخر دور دوم ترامپ، آمریکا از مقام اول 
اقتصادی سقوط کرده و جاش رو به چین بده. آره چین برنده اصلی این بازیه. 

یعنی تا پنج سال دیگه.

قابیل: یعنی چی؟ این حرف رو از کجا در آوردی؟ به خاطر سیاست های ترامپ 
رو مجبور کرده سیاست  ترامپ چین  اقتصادی چین خیلی کمتر شده.  رشد 
کنه  می  صادر  بهش جنس  که  بازاری  ترین  بزرگ  چون  کنه  قبول  رو  آمریکا 
اینجاست. همه رشدی هم که تا حاال کرده به خاطر این بوده که همه چیز رو 
بدون رودرواسی دزیده و کپی کرده. چون کپی رایت اونجا وجود نداره. برنامه 
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ترامپ و جریمه هاش اونا رو مجبور می کنه که سیاست شون رو عوض کنن. 
اون وقت من بهت می گم کی می خواد رشد اقتصادی رو دو رقمی بکنه۰

هابیل: این حرفا قدیمی شده و دیگه واقعیت نداره. این شوها رو هم باور نکن. 
ترامپ بهترین اتفاقی بود که می تونست واسه چین و روسیه بیافته. روسیه و 
پوتین که اصاًل بحث دیگه ایه، ولی چین بهترین استفاده رو از »سیاست«های 
الکی ترامپ کرده. اصال رشد واقعی چین از زمان جورج بوش دوم شروع شد. 
یعنی وقتی که آمریکا ابلهانه جنگ پایان ناپذیر افغانستان و عراق رو شروع کرد. 
اون موقع که ِچینی و رامس فلد و بقیه نئوکان ها رویای صاحب شدن نفت رو 
در سر می پرروندن، تریلیون ها دالر رو خرج این جنگ ها کردن و همه توجه 
مردم رو به این جنگ های الکی جلب کرده بودن، چین داشت توی آفریقا و 
آسیا سرمایه گذاری می کرد. اآلن یک میلیون چینی توی آفریقان؛ راه سازی 
تو دست  این کشورها  پایه  کردن. صنایع  و سدسازی  و شهر  فرودگاه  کردن، 
اوناس. توی کشور خودشون هم همه هم و غم شون رو گذاشتن واسه ساختن 
»های  و  دانشگاه ها  توی  سرمایه گذاری  الکترونیکی،  صنایع  و  کانداتور  ِسمی 
تک« و تونست خودش رو به مقام دوم جهان برسونه. اون جا که سیاست های غلط 
و ماجراجویانه آمریکا توی خاورمیانه نه تنها اون مناطق رو به بد بختی کشید، 
اروپا هجوم  به  که  آواره شد  و  مهاجر  ها  میلیون  آوردن  وجود  به  باعث  بلکه 
آوردن و دولت های اروپایی رو به راست کشوند و سیاستمدارای فاشیست رو به 
قدرت رسوند و باعث شد اقتصاد اونا هم از نفس بیافته، چین داشت با سرعت 
سرسام آور رشد می کرد. چین امروز با چین سال 2۰۰۰ قابل مقایسه نیست 
ولی آمریکای اآلن اگه از آمریکای زمان کلینتون عقب تر نرفته باشه، جلوتر هم 
نرفته. حاال می بینی در حالی که شماها سرگرم تماشای شامورتی بازی های 
ترامپ هستین، چین به زودی مقام اول اقتصاد دنیا می شه. در ضمن بازار 
اصلی کاالی چین دیگه تنها آمریکا نیس، همه دنیاست. خبر خوش دیگه واسه 
تو و دوستداران ترامپ و سیاست مالیاتیش اینه که اون پولی که به شرکت های 
بزرگ تعلق گرفت، توی آمریکا سرمایه گذاری نشد؛ بیشتر اون پوال اآلن داره 
در استرالیا، نیوزیلند، آفریقا و آسیای جنوب شرقی و حتی چین سرمایه گذاری 
می شه. بله چین! باید تا حاال فهمیده باشی که سرمایه وطن پرست نیست، 
صرفًا می ره اونجایی که سود بیشتری رو واسه ش گارانتی می کنه. حاال برو 

دلت خوش باشه که ترامپ تبرئه شده!

اندوه شان برای دوری و بالتکلیفی بیشتر ملموس می شود. 
»جمع اضداد« ماجرای عاشقانه کتاب است که سرانجامی جز دوری و جدایی 
ندارد. دو انسانی که به خاطر دوری از خانواده و دوستان، به هم نزدیک می شوند، 

عشق می ورزند اما عاقبتی جز جدایی به دنبال شان نیست. 
در این تک نگاری ها همراه نویسنده عباراتی همچون احترام گذاشتن، دوری 
از هموطنان، و امثالهم را را زیر سئوال می بریم. گاهی خود را نیازمند احترام 
ناامید می شویم.  بی مورد  احترام گذاشتن های  از  گاه  و  بینیم  گذاشتن می 
زمانی خود را نیازمند جامعه ایرانی می دانیم و زمانی دیگر از همین جمع ناامید 
می شویم. نویسنده آن را چرخه معیوب نیاز و ناامیدی نامیده است. چرخه ای که 

باعث بی اعتمادی می شود و سرانجام خوشی در پی ندارد. 
»زیاد پیش می آید که آدم ها بعد از مهاجرت، از تنهایی گله کنند ولی خب بیش 
از اندازه هم به یکدیگر نزدیک نمی شوند. اصال دلیل از ایران بیرون آمدن خیلی از 
کسانی که می شناسم، پیدا کردن هویت جدید، تشکیل یک زندگی مستقل و دور 
از مزاحمت ها و فضولی های دوست و فامیل و آشناست. آمده اند تا الاقل این سر 
دنیا ، چند صباحی هم که شده بدون آقاباالسر نفس بکشند. حاال خیال کن آمده 
ای و زندگی جدیدت را شروع کرده ای. یک زندگی مستقل به معنای واقعی، آزاد 
و رها. خودت رئیس خودت شده ای و قرار نیست به احدی جواب پس بدهی. ُدم 
آدم های فضول را هم چیده ای، اصال تصمیم گرفته ای که تا جایی که می شود با 
»خارجی«ها معاشرت کنی. روزها و هفته ها و ماه ها به همین منوال می گذرد 
و یک روز صبح که از خواب بلند می شوی، می بینی کسی دور و برت نیست و 
اگر هم هست تو را آن طوری که باید نمی فهمد. از خودت و آن کسی که بوده 
ای و می شناخته ای فرسنگ ها دور شده ای. ترس برت می دارد. مو به تنت 
راست می شود. به خودت می آیی و تصمیم می گیری که تا دیر نشده دست به 
کار شوی و دور و برت را شلوغ کنی و روابط و دوستی های ایرانی برای خودت 
دست و پا کنی. اصال همان وقت است که شنیدن چهار تا کلمه فارسی، می 

تواند حالت را خوب کند و سر حال بیاوردت. آنجاست که هوای خانه به کله ات 
می زند. شروع می کنی برای پیدا کردن آدم های شبیه خودت تالش می کنی. از 
این برنامه و دورهمی و شب نشینی به آن یکی می روی، می چرخی و می گردی 
تا حداقل چهار تا هم صحبت و هم وطن پیدا کنی. روزهای و هفته ها و ماه ها 
به همین منوال می گذرد و یک روز صبح از خواب بیدار می شوی و می بینی که 
آرام آرام، بدون آن که حواست بوده باشد دور و برت شلوغ شده و زندگی خصوصی 
و مستقلی که برایش خون جگرها خورده بودی، در معرض خطر است. اینجاست 
که تصمیم می گیری که برای فضای شخصی خودت بجنگی. می ایستی و دور و 
برت را با احتیاط بیشتری ورانداز می کنی و تا جایی که بشود شروع به پاکسازی 
آدم های می کنی و باز روز از نو. باز نقطه سر خط! و باز شروع یک چرخه تکراری 
از جاذبه و دافعه با آدم ها. چرخه دیگری از نیاز و ناامیدی. کسی چه می داند 

شاید این هم یکی دیگر از چرخه های مهاجرت باشد.«
در انتها معتمدی ماحصل حرف هایش را در یک پاراگراف صریحا بیان می کند: 
»هر آدمی خودش کلی زمان می خواهد تا بفهمد که با خودش چند چند است. 
باید چند بار هم که شده برود توی دیوار تا یواش یواش فرمان دستش بیاید. تا آرام 
آرام بفهمد کدام کوچه بن بست است، یا کدام خیابان کم ترافیک تر. ترک وطن یا 
برگشتن، یک عالج و جواب جمعی نیست. یک قصه کامال شخصی ست. دفترچه 
خاطراتی ست که به اندازه تمامی روزهای خوب و بد پیش روی مان صفحه دارد. 

باید بگذریم هر کس داستان خودش را خودش بنویسد.«
وقتی تک نگاره های این کتاب به پایان می رسد سئوالی در ذهن خواننده ایجاد 
آیا  و  دارد،  مهاجرت  از  آوردهایی  دارد، دست  داستانی  چه  که خود  می شود 

می تواند او هم با زبانی گرم و گیرا برای دیگران بنویسد؟

معرفی و نقد کتاب         قطاری که مسافرش شدیمادامه ی صفحه 9
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از اواسط ژانویه تا اواسط فوریه امسال نمایشگاهی از آثار پروین حیدری نسب 
و مجید فداییان در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار شد. در این نمایشگاه نوزده 
مجسمه از پروین حیدری نسب و نوزده نقاشی چاپ از کارهای مجید فداییان 
به نمایش گذاشته شده بود که با استقبال هنر دوستان شهرمان مواجه شد. 
پیش از آن که این زوج هنرمند راهی سفر شوند، فرصتی پیش آمد که با مجید 

فداییان به گفتگو بنشینیم. 

است  نظر  صاحب  تجسمی  هنرهای  گوناگون  های  زمینه  در  فداییان  مجید 
آثار  بازسازی  و  تعمیر  او  تخصصی  های  زمینه  از  یکی  دارد.  توانایی  دست  و 
هنری قدیمی است. از آنجا که وی اطالعات وسیعی در مورد موزه های ایران و 
محتویات آنان دارد، فرصت را مغتنم شمردیم و با ایشان در باره موزه های کمتر 

شناخته شده تهران به گفتگو نشستیم. 

در سخنرانی اخیر شما در برنامه ُجنگ فرهنگی، به کتابخانه سلطنتی ایران 
که در موزه کاخ گلستان است اشاره کردید. ممکن است در مورد این کتابخانه  

توضیحات بیشتری بدهید؟ 

کتابخانه سلطنتی ایران در حقیقت مجموعه ای از نسخه های خطی نفیس، 
از دوره قاجاریه، به خصوص  ایرانی است که  مرقعات )آلبوم( خطی و نقاشی 
دوره فتحعلیشاه شکل گرفته و جمع آوری شده است. با توجه به عالقه مندی 
پایتخت  عنوان  به  تهران  گیری  شکل  و  نقاشی  و  کتابت  هنر  به  فتحعلیشاه 
جدید، مجموعه های نفیس از شیراز و اصفهان و دیگر نقاط ایران به این مرکز 
منتقل شدند. ناصرالدین شاه، با توجه به عالقمندی وافر وی به کتاب، از زمان 
ولیعهدی خود شخصا به کتابخانه نظارت می کرده است. در دوره پادشاهی 
و بعد از سفر به اروپا، اقدام به تاسیس موزه و کتابخانه می نماید و بر غنای 
افزاید. او شخصا نظارت بر کتابخانه داشته، به نحوی که کلید  کتابخانه می 
محل نگهداری کتب همیشه نزد وی بوده است. از دوره مظفری اما، چون وی 
عالقه چندانی به کتاب و فرهنگ نداشته، کتابخانه دچار بحران می شود؛ او 
لسان الدوله را مسئول کتابخانه می کند. در زمان او بخش زیادی از کتابخانه  
به سرقت رفته و فروخته می شود. هیچ اقدامی هم از طرف مظفرالدین شاه 
نمی شود. بنابه روایت های مختلف نزدیک به پانزده هزار جلد کتاب سرقت 
شده و گفته می شود بخش مهمی از این آثار به بریتیش میوزیوم فروخته شده 
آثار نفیس آن موزه را به وجود آورده. در دوران محمد علی  که هسته اصلی 
شاه و احمد شاه اتفاق خاصی در مورد کتابخانه نمی افتد و کتاب ها همچنان 
می شوند.  فراوان  دچار صدمات  و  می شوند  نگهداری  اسفناک  وضعیتی  در 
در این دوره کتاب ها عموما در صندوقچه های نامناسب نگهداری می شده. 
با برآمدن دوره پهلوی و تاسیس کتابخانه ملی ایران، عموم کتاب های چاپی 
نفیس مجموعه کتابخانه سلطنتی به کتابخانه ملی منتقل می شود که از غنای 

این مجموعه بسیار می کاهد.

در دوره پهلوی دوم، از دهه چهل شمسی اداره کتابخانه به خانم بدری آتابای 
سپرده می شود که تا سال انقالب ادامه می یابد. با توجه تخصص و عالقمندی 
این بانو کتابخانه منظم می شود و برای اولین بار فهرست نسبتا کاملی درهفت 
جلد توسط وی آماده چاپ می شود که طبق آن ظاهرا دو هزار و صد اثر در 

کتابخانه نگهداری می شود. 

آیا در حال حاضر دراین کتابخانه فقط نسخه های خطی وجود دارد؟

در حال حاضر فقط نسخه های خطی و مرقعات در کتابخانه نگهداری می شود و 
همانطور که توضیح دادم تمامی نسخه های چاپی که از کیفیت باالیی برخوردار 
به  متعلق  چاپی  نسخه های  این  شدند.  منتقل  ایران  ملی  کتابخانه  به  بودند 
دوره صفویه و بعد از آن بودند که در دوره های مختلف یا به عنوان هدیه  و یا 

خریداری به کتابخانه منتقل شده بودند.

آیا بازدید از کتابخانه سلطنتی برای عموم آزاد است؟

و  تنها محققین  و  نیست  پذیر  امکان  عموم  برای  کتابخانه سلطنتی  از  بازدید 
پژوهشگران، آن هم با سختی فراوان، امکان استفاده محدود از کتابخانه را دارند. 

گفتید که فقط دو هزار و صد نسخه از کتاب ها در این کتابخانه مانده و بقیه 
یا به غارت رفته یا به کتابخانه ملی منتقل شده است. اوضاع کتابخانه ملی 

در حال حاضر چگونه است؟

کتابخانه ملی و مرکز اسناد ملی ایران دو مرکز مهم در نگهداری و نظارت کتاب 
و اسناد در ایران هستند. اصوال کلیه کتاب های چاپی در این نهاد نگهداری 
می شود. از دهه هفتاد شمسی ساختمان های جدید به آن اضافه شده؛  هم 
چنین بخشی به عنوان نسخ خطی در این کتابخانه وجود دارد که در آنجا نسخ 
خطی نفیس نگهداری می شود. در سال های اخیر این کتابخانه اقدام به خرید 
نسخ خطی و آثار هنری کرده که در این سال ها کمتر اتفاق افتاده. سیستم 
نگهداری کتب در این کتابخانه مجهز و مناسب است. البته بازدید عمومی از 
این کتابخانه امکان پذیر نیست و تنها پژوهشگران و دانشجویان دررده دکترا و 
فوق لیسانس امکان استفاده را دارند. مرکز اسناد ملی ایران عالوه بر نگهداری 
اسناد برای مرمت و نگهداری و حفاظت اسناد، سرویس های مناسبی هم برای 

مجموعه داران دارد.

دارد.  اطالع  آنان  از  کمتر کسی  که  دارد  وجود  بسیاری  های  موزه  ایران  در 
فکر می کنم برای خوانندگان ما جالب باشد که هنگام سفر  به ایران ، از این 

موزه ها هم دیدن کنند. جالب ترین این موزه ها کدامند؟ 

موزه های ایران عموما تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی مدیریت می شوند. 
با توجه به وضعیت اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی کنونی، عموم موزه ها دچار 
مشکالت عدیده هستند. اوضاع موزه ها با تعریف های استاندارد و غربی چندان 
برای این  از موزه داران عالقه و تخصص الزم  جالب نیست. بخش عمده ای 
حرفه را ندارند و با توجه به ضعف شدید صنعت توریسم و نبود گردشگر، موزه 
ها چندان زنده نیستند و تنها با قاعده بوروکراسی و کارمندی اداره می شوند. 
در چند سال اخیر عده ای اقدام به راه اندازی موزه های خصوصی کرده اند 
که بسیار فعال هستند و برنامه های جالبی دارند. یکی از آخرین نمونه های 
این نوع موزه ها، موزه و مرکز موسیقی بتهوون در تهران است که توسط بابک 
و  تاریخی ضبط  اسناد  نگهداری  بر  این مرکز عالوه  اندازی شده.  راه  چمن آرا 
پخش موسیقی از گذشته، دارای کتابخانه و مرکز صنایع دستی و کافی شاپ 

است و فعالیت های فرهنگی متعددی آنجا برگزار می شود.

موزه تاریخچه عروسک ایران مجموعه جالبی از نمونه های قدیمی  عروسک را 
به نمایش گذاشته. موزه خصوصی ملک در تهران مجموعه گرانقدری از نسخ 
خطی و اشیاء ایرانی را جمع آوری کرده که در زمان مدیریت قبلی بسیار فعال 
بود و در مورد هنرهای ایرانی بسیار تخصصی عمل می کرد. هم چنین مجموعه 
دانشگاه  و  از همکاری شهرداری  موزه مقدم  و  نگارستان  عمارت  نظیر  هایی 
عمارت  در  هستند.  فعال  هم  بسیار  که  شده  بازسازی  و  گرفته  شکل  تهران 
نگارستان عالوه بر معماری ویژه آن موزه آثار کمال الملک و شاگردانش و گالری 

خصوصی آثار هنر معاصر فعالیت دارند. 

گفتگو با مجید فداییان 
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موزه مقدم در حقیقت عمارت قاجاری مربوط به محل زندگی مقدم و همسر 
فرانسوی وی بوده که پس از مرگ آنها به دانشگاه تهران واگذار شده و در سال 
های اخیر بازگشایی شده است. در این خانه عالوه بر معماری ویژه آثار بسیار 

جالب و نفیسی نگهداری می شود.

از جمله موزه های خاص تهران باید از کتابخانه ویژه فرح پهلوی، در مجموعه 
کاخ نیاوران نام ببریم که دارای بیست و پنج هزار جلد کتاب نفیس خطی و 

چاپی است و معماری و طراحی جالبی نیز دارد.

در پایان باید گفته شود مجموعه کاخ گلستان عالوه بر معماری و کاشی کاری 
ویژه، دارای مجموعه ای بی نظیر از عکس ها و شیشه های عکاسی است که از 

مجموعه های بی نظیر تاریخ عکاسی جهان است.

هم چنین از سه موزه با طراحی ویژه و تخصصی باید یاد شود که در دوره پهلوی 
مناسب با نوع کار کرد طراحی شده. موزه آبگینه با ساختمانی تاریخی )منزل 
قوام( که توسط هانس هوالین اتریشی با الهام از آثار برجسته تاریخی مانند کاخ 

تچر، ستون های تخت جمشید و... برای آثار شیشه و سفال طراحی شده.
و ساخته شده.  فرمانفرمائیان طراحی  عبد العزیز  توسط  تهران  در  موزه فرش 
معماری این ساختمان با الهام از دارهای فرش بافی است و محیط داخلی نیز 
به منظور نمایش فرش طراحی شده و کامال یک موزه تخصصی است. هم چنین 
موزه هنر های معاصر با طراحی کامران دیبا اولین موزه هنرهای مدرن و معاصر 
در کل منطقه خاورمیانه و آسیا است. در این موزه آثار بسیار برجسته هنر مدرن 

خریداری و به نمایش درآمده است.
شهرداری  توسط  نیز  احمد  آل  جالل  و  دانشور  سیمین  منزل شخصی  اخیرًا 
و  افراد هنرمند  نمونه های موزه های  اولین  از  بازسازی شده که  و  خریداری 

نویسنده است. 

NTC Park 2455 Cushing Road, San Diego, CA 92106آقای فداییان سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

ASSOCIATION OF 
IRANIAN AMERICAN 

PROFESSIONALS

Sandy
Special performance by

Open to public with Free Parking

Tuesday March 17, 2020, 7 to 10 pm

21st  Anniversary

CharShanbehSoori

& DJ Julius

Food Providers: Balboa Market, Atlas Market and others
Sponsored by: Iranian Events Committee (AIAP, PCC, HOI)
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www.pccsd.org

        

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 

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

مرکز ایرانیان             بلیط: 9355 ـ 552 ـ 858 

جمعه 6 مارچ ۲۰۲۰ ساعت ۵ تا ۸ بعد از ظهر
جشن بهار در پله های موزه هنر سن دیگو

موسیقی و رقص ایرانی
سه شنبه ۱۷ مارچ چهارشنبه سوری در NTC پارک از ساعت ۷ تا ۱۰شب

با شرکت سندی و دی جی جولیوس
ورود برای عموم آزاد است

شنبه ۲۱ مارچ جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان
در هتل مریات الهویا

یکشنبه ۲9 مارچ از ساعت ۱۱ صبح تا 6 بعد از ظهر
سیزده بدر در NTC پارک.       ورود برای عموم آزاد است

شنبه 4 آوریل ساعت ۷ بعد از ظهر
راز تنبور ـ علی اکبر مرادی و همراهان

UCSD سالن کنراد پریبوس در

یکشنبه ۲6 آوریل کنسرت موسیقی افغانی ساعت ۷ بعد از ظهر
در مرکز ایرانیان             بلیط: 9355ـ552ـ858 

داکیو نایت ـ چهار شنبه 4 مارچ و اول آوریل، ۷ بعد از ظهر
در مرکز ایرانیان

جنگ فرهنگی  ـ جمعه  ۱۰ آوریل، ۷:3۰ بعد از ظهر
در مرکز ایرانیان 

فیلم و گفتگو  ـ جمعه ۱۷ آوریل، ۷ بعد از ظهر
در مرکز ایرانیان

شب شعر و ادب، چهار شنبه ۱۸ مارچ و ۱۵ آوریل، ساعت ۷ بعد از ظهر 
در مرکز ایرانیان

مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355ـ 552)858(

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

یکشنبه ۱۵ مارچ جشن نوروزی مدرسه ایرانیان 

برنامه کالس ها: شعبه اول: یکشنبه ها  از ساعت 9:3۰ تا  ۱ بعد از ظهر
                     شعبه دوم: پنجشنبه ها از ساعت 6 تا ۸ بعد از ظهر

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

آکادمی رقص های ایرانی   9355 ـ 552 )858(

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

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

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

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(
یکشنبه۱4 مارچ،  بازار خیریه نوروزی

در مرکز ایرانیان   از ساعت 1۰ صبح تا 3 بعد از ظهر  

Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150     www.facebook.comDollaraMonthFund

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین ایرانی:  6232  ـ
شنبه ۲۱ مارچ، جشن نوروزی

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

www.thehouseofiran.com :خانه ایران
یکشنبه ۲۲ مارچ، جشن نوروزی

شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت 12 ظهر تا 5 بعدازظهر. بلبوا پارک 

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

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

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

 www.ialsn.org  شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

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

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

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

           6790 Top Gun St. #7, San Diego,  CA 92121
           Tel (858) 552  9355   •   Fax (619) 374  7335
           Email: pcc@pccsd.org
کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری برای نشریه 
آینده )شماره 187( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 3۰ مارچ به وسیله ارگانهای 

غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.
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گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه بیست و پنجم ژانویه 2۰2۰ در 
مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار شد. کتاب جزء از کل ، نوشته استیو تولتز، 

ترجمه پیمان خاکسار
 )A Fraction of the Whole, a novel by Steve Toltz(

موضوع اصلی بحث و گفتگوی گردهمایی ماه ژانویه بود.

همچنین کتاب های زیر معرفی و بررسی شدند:
هنر شفاف اندیشیدن، نوشته رالف دوِبلی، ترجمه عادل فردوسی پور، بهزاد 	 

 توکلی، و علی شهروز
The Art of Thinking Clearly by Rolf Dobelli 

بچه محل نقاش ها ) مجموعه هفت جلدی(، نوشته محمدرضا مرزوقی	 
فیسبوک، نوشته سبحان گنجی	 
قطاری که مسافرش شدیم، نوشته علی معتمدی	 
 	 How to Change the World: Social Entrepreneurs and the

Power of New Ideas by David Bornstein
در این گردهمایی، توسط یکی از شرکت کنندگان شعر طنزی از مریم صفایی با نام  

 زندگی خوانده شد.

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان سندیگو 
برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.
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بدون تاریخ بدون امضا
فیلمی از وحید جلیلوند

دکتر کاوه نریمان در حین رانندگی با موتورسیکلتی که خانواده ای سه 
با  او به سرعت می ایستد و  اند تصادف می کند.  نفره سوار آن بوده 
وجود تلخی پدر خانواده، سعی می کند از سالمتی همگی آگاه شود و 
از پدر قول می گیرد که پسر نوجوانش را به بیمارستان برساند تا شک و 
شهبه ای در سالمتی فرزند نماند. فردای آن روز، دکتر نریمان در محل 
کار خود – پزشک قانونی – با گزارشی در مورد پسر بچه ای به نام امیرعلی 
مواجه می شود که به تازگی فوت شده است. کاوه به محض شنیدن نام او 
پیگیر داستان می شود و متوجه می شود که این همان پسر بچه ای است 

که شب گذشته با او تصادف کرده است. کاوه از نظر روحی به شدت دگرگون 
می شود و مسئولیت پرونده را به همسرش، که او هم در آنجا پزشک است، 
واگذار می کند. دکتر نریمان به هیچ عنوان حاضر نیست تا با خانواده کودک رو 
در رو شود و همین فرار کردن او از دیدار با خانواده و درگیری های احساسی اش 

با این ماجرا تمرکز اصلی فیلم می شود.

و  اقتصادی  لحاظ جایگاه  از  که  است  اجتماعی  دو طبقه  تقابل  روایتگر  فیلم 
فرهنگی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند و یک تصادف زندگی آنها را به یکدیگر 
پیوند می زند. پیش از این در »جدایی نادر از سیمین« با چنین موضوع پیچیده 
از طریق حادثه ای به هم  و قابل بحثی مواجه شدیم که سرنوشت دو طبقه 
گره می خورد. در فیلم فرهادی طبقه متوسط در تالش است تا خود را از هر 
سرزنشی مبرا کند، ولی در فیلم جلیلوند احساس گناه دامنگیر طبقه متوسط 
می شود و تا پایان فیلم این احساس در دکتر نریمان باقی می ماند. در سکانس 
تصادف او تالش می کند تا نهایت همکاری را با موسی )پدر خانواده( داشته 
باشد و با آرامشی خاص روند صحنه را پیش ببرد. در همین سکانس ابتدایی 
فیلم، طبقه اجتماعی هر دو شخصیت برای مخاطب روشن می شود. موسی 
که با خانواده اش ترک موتور نشسته اند، نشانگر طبقه پایین هستند و در نقطه 
مقابل کاوه قرار می گیرد که با توجه به شغل و گفتار او متوجه می شویم که به 
طبقه متوسط تعلق دارد. در ادامه، کاوه از موسی می خواهد تا همسرش سوار 
با مخالفت موسی روبرو می شود زیرا غیرت و تعصب اش  او شود که  ماشین 

نسبت به خانواده فراتر از سالم ماندن آنهاست. 

نگاِه انسانی فیلمساز به جامعه بسیار ستودنی است. در خالل تمام سیاهی ها، 
جلیلوند شخصیت دکتر را به گونه ای خلق کرده است که منفعت شخصی خود 
را اولویت قرار نمی دهد. به عنوان نمونه ، او به دختری که مورد ضرب و شتم 
شوهرش قرار گرفته، کمک می کند تا شکایتش را پیگیری کند. یا در موردی 
دیگر، در برابر گزارشی که جراحت چاقوی متوفی نادیده گرفته می شود، زیر بار 
امضا نمی رود حتی اگر به قیمت درگیر شدن با همکارانش باشد. اما در مقابل 
داستانی که پای خودش به طور مستقیم در آن گیر است، او جور دیگری عمل 
می کند. پنهان کردن خود، جواب های کوتاه، و ترس ُبعد دیگری از شخصیت 
حاصل  ای  نتیجه  جسد  بررسی  از  پس  ناگهان،  گذارد.  می  نمایش  به  را  او 
می شود که قصه بزرگ دیگری را بازگو می کند. نتیجه پزشک قانونی حاکی از 
آن است که امیرعلی )پسر بچه( به علت مسمومیت غذایی فوت شده است. 
زمانی که از خانواده فرزند پرسیده می شود که آیا در این مدت گوشت و یا غذای 
فاسد شده ای مصرف کرده اند، پدر و مادر سکوت می کنند و این نشان از این 
دارد که آنها چیزی را پنهان می کنند. پس از کشمکش های فراوان، موسی 
به همسرش می گوید که از کسی مرغ هایی بسیار ارزان خریده است که همین 

سبب مسمومیت فرزند و مرگ او شده است. 
هر  ندارد.  نمایی  سیاه  قصد  و  کند  نمی  گیر  فالکت  در  عنوان  هیچ  به  فیلم 

آنچه در فیلم نشان داده می شود، 
بازتابی از جامعه امروز ایران است. 
مانتال  سانتی  را  فیلم  جلیلوند 
نمی کند چرا که داستان آن به 
سکانس  است.  تلخ  کافی  قدِر 
تشییع جنازه فرزند و گریه های 
سوزناک پدر در نمای النگ شات گرفته شده است تا 
تمرکز فیلم بر عزاداری تغییر نکند. سکانس رفتن موسی به کشتارگاه مرغ، 
دوربین  انتخاب حرکت  با  است. جلیلوند  فیلم  های  بهترین سکانس  از  یکی 
روی دست، تشویش و تنش این صحنه را دو چندان می کند و بازی خوب 
نوید محمد زاده یک افشاگری تمام عیار را خلق می کند. فقر و تنگدستی ای 
که زندگی موسی و امثال او را احاطه کرده، فراتر از حد تصور است و جلیلوند با 

هوشی باال، این مسئله را در بستر درامی پیچیده عنوان می کند.

آقایی  امیر  بر محمدزاده،  به شدت چشمگیر هستند. عالوه  فیلم  بازی های 
در نقش دکتر بسیار خوش درخشیده است، او درگیری های درونی کاوه را به 
خوبی به تصویر می کشد. سکانس آخر فیلم، یکی از پرتامل ترین قسمت های 
فیلم است. کاوه که هنوز مطمئن نیست مرگ فرزند در اثر تصادف بوده یا غذای 
فاسد، به زندان می رود تا با موسی )که به علت درگیری در کشتارگاه به زندان 
افتاده است( مالقات کند. نشان دادن این دو در آن اتاق تاریک، در میان میله 
ها و چارچوب راهروها، تحت فشار قرار گرفتن و استیصال این دو را به روشنی 
نشان می دهد. گویی آن قدر هم فرق نمی کند متعلق به چه طبقه اجتماعی 

باشی؛ در بن بست حادثه، فقر، و ناعدالتی همه می سوزند. 
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ایرانی متخصصین اجنمن
ASSOCIATION OF 

IRANIAN AMERICAN 
PROFESSIONALS

If you are interested to have a 
booth at this event to promote 
your business please contact

PCC (858) 552-9355 or 
AIAP (858) 215-2427 or

(858) 349-0780

Sponsored by: Iranian Events Committee (AIAP, PCC, HOI)

Location: NTC Park
2455 Cushing Road
San Diego, CA 92106

Live Music by D.J. Julius
Food provider: Balboa Market

Sizdah Bedar 2020
Sunday March 29

Location: NTC Park
2455 Cushing Road
San Diego, CA 92106

Live Music by D.J. Julius
Food provider: Balboa Market

If you are interested to have a 
booth at this event to promote 
your business please contact

PCC (858) 552-9355 or 
AIAP (858) 215-2427 or

(858) 349-0780
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معرفی کتاب

ما و جهان اساطیری
گفتوگوی هوشنگ گلشیری با مهرداد بهار

علی صاحب الزمانی

این کتاب نسخه به تحریر در آمده گفت وگویی است که در سال هزار و سیصد 
و هفتاد و دو، در چند جلسه بین هوشنگ گلشیری و دکتر ملک مهرداد بهار، 
با حضور فریدون مختاریان، اتفاق افتاد. گلشیری، آن طور که اظهار می دارد، 
قصد پیاده کردن این گفت وگو را داشته اما نهایتًا فرزند او باربد در سال هزار 

و سیصد و نود و هفت، بیشتر از بیست سال پس از فوت گلشیری و بهار، این 
کار را به ثمر رساند. کتاب تنها صد و پنجاه و نه صفحه است اما حجم دانشی 
که در این صفحات نگاشته شده فوق العاده بیش از آن است که بتوان صرفًا با 

یک دور خواندن به کنه آن پی برد. ناشر این کتاب انتشارات نیلوفر است.

انتهای  در  بیابیم، الجرم  را  اسطوره شناسی  علم  ریشه  ایران  در  بخواهیم  اگر 
کاوش خود با دکتر ملک مهرداد بهار روبرو خواهیم شد. وی مدرک لیسانس 
خود را در رشته ادبیات فارسی پس از گذراندن چهار سال در زندان ساواک، از 
دانشگاه تهران دریافت کرد و سپس برای ادامه تحصیل به انگلستان سفر کرد. 
مقطع  در  تحصیل  به  لندن  دانشگاه  آفریقایی  و  زبان های شرقی  دانشکده  در 
از آن به دانشگاه تهران بازگشت تا در رشته  فوق لیسانس مشغول شد و بعد 
ادبیات فارسی و زبان های باستانی به درجه دکترا نائل آید. به دلیل سابقه تقابل 
بهار با رژیم پهلوی، از استخدام او در دانشگاه تهران جلوگیری شد و او ناچار 
ایران  به صورت حق التدریسی رشته اساطیر  البته  آمد.  بانک در  به استخدام 
باستان را آموزش می داد اما همچنان کرسی استادی از او دریغ می شد. زحمات 
دکتر بهار در ترجمه متون کهن، از جمله واژه نامه ُبنَدِهش، و تحقیقات گسترده 
او در متون مانوی و باقی ادیان کهن آسیای غربی، کارنامه ای به دست داده که 
درخشش آن همچنان راه را برای محققین این زمینه روشن می کند. در فصل 

آخر کتاب به تفصیل از آثار گوناگون دکتر بهار نام برده شده است.

پیش  پای  گلشیری  هوشنگ  چنین شخصی،  با  کردن  مصاحبه  برای  که  این 
نهاده باشد، شاهد بر یمن خوش ما است. گلشیری که خود در رشته ادبیات 
فارسی تحصیل کرده و در ادبیات کهن نیز تحقیقات گسترده ای کرده، بارها در 
طول این گفت وگو نشان می دهد که اگر شخص کمتر صاحب نظری در برابر بهار 
قرار گرفته بود چنین نتیجه ای به دست نمی داد؛ به کّرات پیش می آید که انگار 
بهار میل ندارد موضوعی را بیشتر موشکافی کند یا قصد دارد از مسئله ای که 
به نظرش بدیهی است سرسری بگذرد که گلشیری با سئوال یا اظهار نظری به 
جا او را به تشریح بیشتر وامی دارد.آن طور که در کتاب آمده، عالقه اصلی دکتر 
بهار نه ادبیات، که اساطیر و حماسه های ایرانی پیش از اسالم بوده. بهار در باره 
علت این عالقه، از نوعی مقاومت سخن می گوید، مقاومت عقل سلیم در برابر 
شبه هویت جعلی ای که در دوره رضاشاه تبلیغ می شده و با اشاعه احساسات 
خاک پرستانه و آریایی گرایی پوچ قصد نزدیکی با هیتلر را داشته؛ این رفتار باعث 
بهار  است.  واقعی شده  ایرانی  فرهنگ  و  تحریف هویت  و  ایجاد ذهنیت غلط 
توضیح می دهد که بر اساس تحقیقات او، فرهنگ ایرانی بسیار قدیم تر از حمله 
قوم آریایی به ایران است و به تفصیل تاثیرات این فرهنگ کهن را در دوران پس 
از اشغال شدن ایران توسط آریایی ها مثال می زند. بهار معتقد است چه از نظر 
قومی و چه از نظر فرهنگی، تاثیرگذاری آسیای غربی بر فرهنگ ایرانی به مراتب 
تمدن  پیشرفتگی  علت  اصال  او  عقیده  به  است.  هندواروپایی  اقوام  از  بیشتر 
ایرانی نسبت به قوم آریایی همین است، چرا که در آن برهه از تاریخ، ایرانیان 
در شهرها ساکن بودند و به مرحله زندگی کشاورزی رسیده بودند در حالی که 
تاکید  او  آریایی همچنان کوچ نشین بودند و مشغول به زندگی چوپانی.  اقوام 
می کند نقطه قوت فرهنگ ایرانی این است که با وجود همه اقوام مختلفی که 
به ایران حمله کرده و فرهنگ و مذاهب خود را به ایرانیان تحمیل کرده اند، 
باز این فرهنگ بومی بوده که فرهنگ مهاجم را هضم کرده و آن را تغییر داده 
و از این طریق به بقا ادامه داده است. روش دکتر بهار هنگام بررسی اساطیر 
یا حماسه ها نیز مستقیما در خدمت این جهان بینی است؛ او شرح می دهد که 
ابتدا اجزاء تشکیل دهنده پدیده فرهنگی مورد بحث را تشخیص می دهد و از هم 

تفکیک می کند. سپس تک تک این اجزا را ریشه یابی می کند تا معلوم شود هر 
کدام در اصل متعلق به کدام ناحیه است و مثال چطور آیین چندخدایی باستان 
در یکتاپرستی نوتر نفوذ کرده. بعد از بررسی کردن اجزاء به این شکل، باز پدیده 
فرهنگی را به عنوان یک کّل یکپارچه بررسی می کند. در قسمتی از گفت وگو، 
اشاره  گلشیری  می شود:  مطرح  دید  این  از  استعاره ای  ناخواسته،  یا  خواسته 
می کند به این که گویا شنیده بوده که بهار می تواند یک خاتم کاری را نگاه کند و 
بگوید که تک تک عناصر آن هر کدام در اصل از کجا آمده که بهار تصدیق می کند.

با وجود این که خیلی از متون و کتاب هایی که در طول گفت وگو به آنها ارجاع 
حال  هر  به  اما  است  بیگانه  غیرمتخصص  خوانندگان  ما  برای  می شود  داده 
مطالعه این کتاب برای شناختن محیطی که هویت و فرهنگ ایرانی در آن به 
با چارچوب علمی ای که  آشنایی  این،  بر  آمده، واجب می نماید. عالوه  وجود 
برای شناختن فرهنگ ایرانی به کار رفته از یک سو و آشنا شدن با طرز فکر 
کسی مانند دکتر بهار که تمام عمر خود را صرف شناختن و شناساندن ایران 
کرده از سوی دیگر، باعث خواهد شد دید واقع بینانه تری نسبت به جایگاه این 

فرهنگ پیدا کنیم.

در انتها جا دارد »دست مریزاد«ی هم به باربد گلشیری بگوییم که چنین باسلیقه 
و روان این گفت وگو را که در اصل به صورت صوتی بوده، تحریر کرده است.

از کتابخانه مرکز ایرانیان دیدن کنید.

IAC
6790 Top Gun Street #7

San Diego, 92121
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گذری در ادبیات کهن
سارا وزیر زاده

گنجی بهتر از هنر نیست 
و دشمنی بتر از خوی بد نیست

سیاست نامه   قسمت اول
سیاست  نامه کتابی است که خواجه نظام  الملک طوسی در قرن پنجم قمری 
)یازدهم میالدی( نوشته است. وی وزارت آلب  ارسالن سلجوقی و پسرش ملکشاه 
را بر عهده داشته. ملکشاه در اواخر سلطنت، از چند تن از وزرای خود خواست 
کتابی تألیف کنند و در آن بهترین شیوه کشورداری و آداب مملکت  رانی را شرح 
دهند. شاه از میان تمام نوشته  ها، کتاب خواجه نظام  الملک را پسندید و دستور 
داد آن را انتشار دهند. این کتاب در پنجاه فصل دربردارنده  اصولی است که از 
نظر خواجه، دانستن و اجرای آن ها برای اداره کشور الزم است؛   از رفتار پادشاه با 
رعیت )مردم( گرفته تا نظم و ترتیب ایستادن نگهبانان، از ترتیب مالقات بزرگان 

و ترتیب مجلس شراب تا اصول انتخاب قاضی و پرده  دار دربار شاه.

به برخی از سرفصل  های کتاب اشاره می  کنم تا ببینیم خواجه نظام  الملک چه 
نگاه جامعی به امور مملکت  داری داشته است: آماده کردن علوفه برای اسبان 
شاه و لشکر در منزلگاه  مسیر های مختلف، ترتیب قرارگرفتن سالح  داران در 
دربار، شفافیت اموال لشکریان، رسیدگی به امور معیشتی اقوام گوناگون سپاه، 
سفره  انداختن، بازخواست بزرگان هنگام خطا، رسیدگی به حرمسرا، داشتن 

سرباز از همه نژادها و قومیت  ها در لشکر.

خواجه نظام  الملک یکی از قدرتمندترین و تأثیر گذارترین وزرای ایران پس از 
فرد  های چنین  دیدگاه   که  است  این  در  کتابش  اهمیت  و  است  بوده  اسالم 
مهمی در امور پادشاهی و اداره کشور را نشان می  دهد. تفکری که سال  ها و 
قرن  ها تفکر حاکم و الگوی کشورداری در این سرزمین بوده است و چه بسا هنوز 
نگاه حاکمان به اداره کشور این گونه باشد. قابل ذکر است که نگاه   به مردم به 
عنوان رعیت حکومت و رابطه  از باال به پایین حکومت و مردم کمابیش در تمام 
دنیا، پیش از رنسانس و تفکر اومانیستی مشاهده می  شده. نکته قابل توجه، 

عدم تغییر این رویکرد در جامعه ایران پس از حدود نهصد سال است.

پادشاه، برگزیده  خداست 

پادشاهی  برای  را  فردی  یعنی خدا  برگزیده خداست؛  پادشاه  نویسنده،  دید  از 
انتخاب می کند و او را به هنرهای پادشاهانه می  آراید و شکوه و هیبت او را در دل 
مردم می  گستراند تا به واسطه این هیبت، مردم در سایه عدل او زندگی کنند. در 
مقابل اگر مردم به شریعت اسالم بی  اعتنایی یا گستاخی کنند و خداوند بخواهد 
عقوبت آن رفتار را به بندگان نشان دهد پادشاه عادل و نیکوکار بر کنار می  شود 
و خداوند، شاه ظالم را بر بندگان مسلط می  کند و تا هنگامی که آن بندگان 
گناهکار خدا از بین نروند، پادشاه ظالم همچنان بر مردم مسلط خواهد بود. به 
سخن دیگر، پادشاه فقط به خداوند پاسخگو است و مقام او باالتر از مردم عادی 
است؛ یعنی حکومت امری است از جانب خداوند که با توجه به میزان اطاعت 
مردم از شریعت تغییر می  کند. چنانچه در حکایت زیر می  بینیم شاه یا خلیفه تنها 

به خاطر ترس روز حساب به شکایت مردم ستمدیده رسیدگی می  کند:

شکایت  آمیز  نامه  ای  ستمدیده  مردم  از  جماعتی  الرشید  هارون  روزگار  »در 
به این مضمون برایش نوشتند که ما بندگان خداییم، پدران ما به گردن این 
حکومت حق  ها دارند و خدمت  های بسیاری به این حکومت کرده  اند.   اکنون 
ما بسیار سخت زندگی می  کنیم. پول بیت  المال در دست توست و سهم تو 
آن نیست. عجیب است که می  پنداری  از یک دهم  آن بیش  نگهداری  برای 
تمام آن  چه در بیت  المال است برای توست و همه را خرج خواسته  های خود 
می کنی و به ما سهمی نمی  دهی. اگر سهم ما را ندهی به خدا شکایت می  کنیم 
و از او می  خواهیم بیت  المال را از تو بگیرد و به کسی بسپارد که دلسوز مردم 
باشد. وقتی هارون  الرشید نامه را خواند از خشم به خود می  پیچید. زبیده، 
همسرش، او را دید و دلیل خشم او را پرسید. هارون  الرشید ماجرای نامه را 
تعریف کرد و گفت: »اگر مرا از خدا نترسانده بودند، آن ها را مجازات می  کردم.« 
زبیده به او گفت: »خوب کردی که آن ها را مجازات نکردی. همان طور که خالفت 
از پدرت به تو به ارث رسیده، عادت و رفتار پدرانت را هم باید به ارث ببری. 
ببین که پادشاهان بزرگ با مردم چگونه رفتار کرده  اند، تو هم آن  چنان رفتار 

برای  در صحرای محشر همه  که  دیدند  دو خواب  هر  آن شب  قضا  از  کن.« 
حساب به درگاه الهی حاضر شده  اند. مسلمانان را یک  به  یک جلو می  بردند تا 
پیامبر اسالم شفاعت آن  ها را بکند. اما فرشته  ای آمد و دست هر دوی آن ها را 
گرفت و از پیامبر دور کرد. آن  ها پرسیدند که ما را کجا می  بری؟ فرشته پاسخ 
داد: »حضرت محمد به من فرمود: تا من اینجا هستم اجازه نده که این دو 
پیش من بیایند، چرا که نمی  توانم شفاعت آن ها را بکنم؛ آن  ها اموال مسلمانان 
را مال خود پنداشته  اند و مستحقان را محروم کرده  اند.« وقتی بیدار شدند و 
خوابشان را برای هم تعریف کردند، شکر کردند که قیامت نبوده و فقط خواب 
دیده  اند. ترسیدند و دِر خزانه را بر مستحقان باز و اعالم کردند هر که مستحق 

است، بیاید و سهم خود را از بیت  المال بگیرد.«

وظایف پادشاه

و  پل  و  قنات  مانند ساختن  کارهایی  است.  آبادی سرزمین  پادشاه  وظایف  از 
آبادی روستاها و مزارع و حصار شهرها و کاروانسراها و بناکردن مدارس تا ثواب 
این کارها پس از مرگش پیوسته به سویش روان باشد. خواجه نظام  الملک به 
این سخن مشهور استناد می کند که »حکومت با کفر ادامه پیدا می کند اما با 
ظلم دوام نمی  یابد« و آداب رسیدگی به شکایت مردم را این  گونه بیان می  کند: 
»پادشاه باید هفته  ای دو روز را برای دادخواهی ستم دیدگان اختصاص دهد و 
بی واسطه سخنان مردم را بشنود و شخصاً به مهم  ترین آن ها رسیدگی کند. به این 
ترتیب اگر ظالمان در سراسر کشور بدانند که پادشاه به شکایت مردم رسیدگی 
می  کند، از ترس پادشاه جرأت بیداد گری پیدا نمی  کنند. بیشتر پادشاهان قدیم 
ایران سکویی ساخته بودند و با اسب بر آن بلندی می  رفتند تا همه دادخواهان را 
ببینند و خوانده  ام که گوش یکی از پادشاهان ایران قدیم سنگین بوده است. به 
این فکر کرد که مبادا کسی که سخن مظلوم را برایش بازگو می  کند، حق سخن 
را ادا نکند. برای همین دستور داد که هر کس مورد ظلم واقع شده لباس قرمز 
بپوشد تا شاه او را بشناسد. شاه سوار بر فیل در صحرا منتظر می مانده است. هر 
که جامه سرخ به تن داشته با خود به جای خلوتی می  برده و از او می  خواسته تا 

شکایت خود را با صدای بلند برایش بازگو کند.«

پادشاه و بزرگان حکومت

دیگر،  و  وزرا هستند  را رصد کند  احوالشان  باید  پادشاه همواره  از کسانی که 
کسانی که پادشاه به آنان زمین  های وسیعی می  دهد تا آن را اداره کنند و از درآمد 

آن بهره  مند شوند. در این باب حکایت انوشیروان ساسانی را نقل می  کند:
»هنگامی که انوشیروان به جای قباد، پدرش، به پادشاهی رسید، هجده ساله 
بود. بزرگان حکومت به او به چشم کودک می  نگریستند و مانند زمان قباد، 
زیاده  خواهی و دراز دستی می  کردند. انوشیروان  بزرگان را جمع کرد و از آنان 
خواست تا داد و عدالت پیشه کنند و خدا را گواه گرفت که اگر کسی ظلم کند 
خود  با  و  نکردند  اعتنایی  او  به حرف  های  بزرگان حکومت  کند.  برکنار  را  او 
می  گفتند او قدرتی ندارد. ما او را بر تخت پادشاهی نشانده ایم و اگر بخواهد 
پادشاه بماند باید با ما مدارا کند. انوشیروان پنج سال دیگر هم با آن ها مدارا 
و  قدرتمندترین  آذربایجان،  والی  که  شنید  را  پیرزنی  داستان  که  این  تا  کرد 
آذربایجان  والی  بود.  گرفته  او  از  زور  به  را  زمینش  کشور،  والی  ثروتمندترین 
می خواست مایملکش را گسترش دهد. زمین پیرزن قطعه مرغوبی بود. وی از 
پیرزن خواست که زمینش را به او بفروشد. اما پاسخ پیرزن این بود که روزِی 
من از این زمین حاصل می  شود و آن را نمی فروشم. پس از غصب زمین، پیرزن 
درمانده شد و به فروش زمین راضی، اما والی دیگر به پیرزن توجهی نکرد و 
شکایت و ناله پیرزن در درگاهش به جایی نرسید. سرانجام پس از دو سال پیرزن 
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تصمیم گرفت به مداین برود و شکایت خود را به نزد انوشیروان ببرد. اتفاقًا زمانی 
به پایتخت رسید که والی آذربایجان هم آن جا بود. پیرزن خبردار شد که انوشیروان 
به کدام شکارگاه رفته. به آن جا رفت و منتظر شاه ماند. وقت شکار، هنگامی که 
پادشاه با سالحدار خود تنها شد، پیرزن به نزد شاه رفت و قصه ظلمی را که بر او 
رفته بود، برایش بازگو کرد. شاه بسیار اندوهگین شد و از یکی از خدمتکاران خود 
خواست تا پیرزن را به خانه خود ببرد و برایش از خزانه مبلغی مقرر کرد تا زندگیش 
را بگذراند. در بازگشت از شکار هنگام خواب نیمروز که کاخ خلوت بود، یکی از 
افراد خاصش را فراخواند و به او گفت که به آذربایجان برود و در مورد کار پیرزن 
تحقیق کند، اما به دیگران چنان بنماید که برای بررسی اوضاع محصوالت آن 
سرزمین رفته  است. فرستاده پادشاه به آذربایجان رفت. به صحت سخنان پیرزن 
پی برد و شاه را خبردار کرد. روزی که بزرگان در محضر شاه بودند، انوشیروان 
از آنان پرسید: »تصور کنید کسی اموال بسیاری دارد اما زمین پیرزنی را غصب 
می  کند که تنها دارایی آن زن است و زندگی او از همین زمین تأمین می  شود، از 
نظر شما مجازات این فرد چیست؟« گفتند: »هر عقوبتی در حق او به جا است.« 
شاه دستور داد پوست والی را از تنش جدا کرده، از کاه ُپر و بر در کاخ آویزان 
کنند؛ همین طور در شهر اعالم کرد که بعد از این هر کس ستم کند و چیزی را 
به زور از دیگری بگیرد، به این سرنوشت دچارخواهد شد. از آن پس زنجیر و زنگی 
به در کاخ آویختند به طوری که دست بچه هفت  ساله هم به آن می  رسید و با 
به صدا درآوردن آن، شاه متوجه حضور دادخواهان می  شد و مردم برای دادرسی 

نیازی به اجازه دربان برای ورود به کاخ نداشتند.«

پادشاه  این  که  بر  حکایت  های زیادی در کتاب سیاست  نامه وجود دارد مبنی 
باره  این  در  داده؛  می   قرار  عادی  مردم  هم ردیف  قاضی،  مقابل  در  را  خود 
نویسنده در صدد است حکومت  های پیش از اسالم ایران را به عنوان نمونه و 

الگوی ایده  آل حکومت  داری معرفی  کند. او می  نویسد:

»رسم پادشاهان ایران چنان بوده است که در روز مهرگان و نوروز پادشاه اجازه 
مالقات به مردم عادی می  داده و دستور می  داده در شهر اعالم کنند همه 
ندارد  ببرند و کسی حق  نزد شاه  به  برای رسیدگی  را  می توانند شکایت خود 
آنها  به  و  می  شنید  را  تمام شکایت  ها  پادشاه  کند.  منع  کار  این  از  را  دیگری 
رسیدگی می  کرد. اگر کسی از پادشاه شکایتی داشت او از تخت به زیر  می آمد و 
روبروی موبد موبدان می  نشست و می  گفت انصاف را رعایت کن و اصاًل مالحظه 
من را نکن. سپس اعالم می  کردند که هر که از شاه شکایتی دارد یک طرف 

بنشیند و ابتدا به شکایت آنان رسیدگی می  شد.«

است،  نمی  کرده  صادر  آن ها  حکم  روی  بر  حکمی  پادشاه  که  کسانی  دیگر  از 
مأموران امر و نهی شرعی در جایگاه عسس و شحنه و محتسب بوده  اند. از نظر 
نویسنده شاه باید در مقابل حکم شرع، فرمانبردار باشد، به خصوص که خود 
خواجه نظام  الملک از نظر مذهبی بسیار متعصب بوده و بخش قابل توجهی از 
این کتاب را به بدگویی از هر مذهبی غیر از مذهب خود اختصاص داده است: 
هم ادیان دیگر چون دین یهود و هم مذاهب دیگر اهل سنت. اما آشکارترین 
مورد، دشمنی او  با مذهب شیعه است و در نهایت هم گویا به دست یکی از 

شیعیان به قتل می  رسد.

او نمونه  ا ی از اجرای احکام شریعت در زمان محمود غزنوی را این  گونه نقل می کند:
»شبی سلطان محمود تا صبح با سپهساالران خود شراب نوشیده بود و همگی 
او  به  کرد. محمود  خانه  به  بازگشت  قصد  از سپهساالران  یکی  بودند.  مست 
بازگردی محتسب  به خانه  روشن مست  روز  اگر  بمان.  اینجا  »تا ظهر  گفت: 
تو را می گیرد و شالق می  زند و من اگرچه غمگین می  شوم، کاری از دستم 

برنمی  آید.« سپهساالر که تصور نمی  کرد محتسب جرأت چنین کاری را داشته 
باشد. با جمعیت بزرگی از نوکران و همراهانش به طرف خانه حرکت کرد. در 
راه محتسب وی را با صد همراِه سوار و پیاده دید. وقتی فهمید مست است او 
را از اسب پایین کشید و با دست خود سپهساالر را حد )شالق(  زد به طوری 
که سپهساالر تنومند از درد، زمین را به دندان گرفته بود و همراهانش شالق 
 خوردن او را می دیدند و جرأت نداشتند حرفی بزنند. روز بعد وقتی پشت برهنه 
خود را به سلطان محمود نشان داد که چاک چاک شده بود، سلطان خندید و 
گفت توبه کن که هرگز مست از خانه بیرون نروی.« و در پایان نتیجه می گیرد: 

»وقتی اصول مملکت محکم بنا نهاده باشد، استثنایی وجود ندارد.«
او می  گوید پادشاه باید خود قضاوت بداند و قاضی باشد و در محکمه با گوش 
خود سخنان دو طرف دعوی را بشنود و اگر دانش کافی ندارد باید نماینده  ای 
داشته باشد تا به شکایات رسیدگی کنند و آن ها باید بدانند که جانشین پادشاه 

هستند و کار پادشاه را انجام می  دهند.

            ___________________ پایان قسمت اول

Persian Cultural Center
 Annual Meeting
and Election
Sunday May 17, 2019

The Persian Cultural Center will hold its annual meeting 
and election for members of the Board of Directors on 
Sunday, May 17, 2020 at the Mt. Carmel High School, from 
10:00 AM to 12:00 PM. 
Mt. Carmel High School is located at 
9550 Carmel Mtn. Rd, San Diego, CA  92129.

Please join us
If you have been a member for the last year and are 
interested in running for the board, please contact us by 
sending an email to pcc@pccsd.org.
If your membership has lapsed or you would like to become 
a member, this is the best time to do so and join us in our 
annual meeting. Please visit www.pccsd.org.
If you are a current member and did not receive the voting 
package in mail, please contact us immediately

Thank you
Board of Directors of Persian Cultural Center

سارا وزیرزاده  فارغ التحصیل دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. او بیش از پانزده 
سال در تهران به آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانش آموزان و دبیران مشغول بوده و از سال 

2۰11 استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سمنان می باشد.




